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There is a load of emotions in this story, as a young woman who loves to hate her mother feels with selfish blindness. MB

คนเดยีวในโลก Alone in the world

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/17/alone-
in-the-world-prartana-rattana/chopper2/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/17/alone-
in-the-world-prartana-rattana/chopper1/)

ปรารถนา รัตนะ PRARTANA RATTANA

TRANSLATOR’S KITCHEN

แมโ่กรธฉันอกีแลว้ ฉันกโ็กรธแมเ่หมอืนกนั เราจะไมพ่ดู
กนัใชไ่หมแม ่ฉันอดึอัดนะแมรู่้ไหม ฉันลกุข�ึนหยบิกางเกง
ยนีสท์�ีกองอยู่กบัพ�ืนข�ึนมาสวมใส ่สกปรกส�ินด ีแตช่า่งมัน
เถอะ กค็นซกัผา้ของฉันเขาหนฉัีนไปแลว้น�ี หยบิเส�ือยดืสี

ดาํท�ีแมเ่กลยีดนักเกลยีดหนาข�ึนมาใส ่ฉันไวท้กุขใ์หก้บั
แมแ่ละตัวเอง ไวท้กุขใ์หก้บัความทกุขท์ั�งมวลท�ีเราเกดิมา
เป็นแมล่กูกนั

Mum is angry with me again and I’m angry with her
as well. We won’t speak to each other, right, mum?
I’m ill at ease, you know, mum. I get up and pick up
the jeans in a pile on the floor and put them on. So
damn dirty but never mind. The man washing
clothes for me has fled, so… I pick up the black t-
shirt you hate and put it on. I’m in mourning for
you, mum, and for myself, in mourning for the
sorrows of all kinds at having been born mother and
child.

บดิลกูบดิประต ูเปดิกรงขังใหอ้สิระกบัตัวเอง มองหาแม่
โนน่ นั�งซมึอยู่ท�ีโตะ๊หนิออ่นใตต้น้หกูวางแววตาส�ินหวัง
ทอ้แท ้คงจะผดิหวังในตัวฉันอกีตามเคย แตแ่มก่ผ็ดิหวัง
มาตลอดอยู่แลว้น�ี แลว้ทาํไมแมไ่มรู่้จักเคยชนิกบัมัน
เสยีท ีฉันเดนิตรงไปท�ีชั�นวางรองเทา้ หยบิคู่โปรดท�ีใส่

มากวา่หา้ปี เลอืกใหม้ันไปกบัฉันวันน�ี อดหนัไปมองหนา้
แมไ่มไ่ด ้โอย๊! มองหนา้แมท่ไีรรู้สกึหดหู่ส�ินด ีกไ็หนวา่
ชอบทาํบญุ ธรรมะธัมโมนักหนาแลว้ทเีวลาแบบน�ีทาํไม
ไมรู่้จักใชธ้รรมะใหถ้กูทาง ฉันกลนืน�ําลายดว้ยความ
อดึอัด แมนั่�งเงยีบตัวแขง็เหมอืนหนิ ไมม่องดว้ยซ�ําไปวา่
ฉันกาํลังจะออกไปขา้งนอกอกีแลว้ โธ ่… แม ่มกีนัอยู่
สองคนแมล่กูแท้ๆ แลว้ทาํไมแมต่อ้งตั�งแงแ่สนงอน
ทาํไมตอ้งมากดดันกนันะ

I turn the doorknob, open the cage to give myself
freedom, look for mum. There, sitting drowsily at the
marble table under the Indian almond tree, looking
hopeless, discouraged, no doubt disappointed in me
as usual, but you’re always disappointed, and why
can’t you get used to it for a change? I walk straight
to the shoe rack, pick up my favourite pair I’ve been
wearing for the past five years, choosing to have
them come along with me today. I can’t help turning
round to look at mum. Oh, every time I look at her I
feel so damn depressed. Doesn’t she say she likes to
make merit? She’s fiendishly dharma-minded, and
then in a moment like this why doesn’t she know
how to use dharma correctly? I swallow my saliva in
unease. Mum sits silent, hard as stone, not even
looking at me as I’m about to go out again. Gee,
mum, there’s just the two of us mother and child
truly, then why do you have to sulk like this? Why so
much pressure?
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ธรรมะธมัโม = churchy; what the French call
‘une grenouille de bénitier’. Here, the word
‘dharma’ had to be used to make sense of the rest
of the sentence.

“แมอ่ายชาวบา้นเคา้” ‘I’m ashamed of what people might say.’

“โธเ่อย๊ … แม!่” ฉันตะโกนสดุเสยีง ปัดชามขา้วท�ีแม่
บรรจงวางบนโตะ๊เม�ือครู่ลงไปกองแตกละเอยีดอยู่ท�ีพ�ืน
ทั�งขา้วทั�งแกงและเศษถว้ยจานเละเทะรวมกนั แมท่รดุตัว
นั�งลงรอ้งไห ้เสยีงสะอกึสะอ�ืนอยา่งเจบ็ปวดของแม่
สามารถฆา่ฉันได ้ฉันเดนิเขา้หอ้งปดิประต ูเลอืกเทปมว้น
ท�ีเกร�ียวกราดท�ีสดุใสเ่ขา้ไปในเคร�ืองเลน่ เสยีงดนตรแีผด
คาํรามกกึกอ้งเหมอืนหอ้งทั�งหอ้งเป็นนรกจาํลอง ฉันไม่
ไดย้นิเสยีงสะอกึสะอ�ืนคร�ําครวญของแมอ่กีเลย

‘Good grief, mum!’ I shout at the top of my voice,
with a flick send the plate of food mum
painstakingly placed on the table a moment ago
crashing to the floor, in a mess of rice, curry and
broken china. Mum collapses in tears. Mum’s painful
sobs can still kill me. I walk into the room and close
the door, choose the most enraged tape and slip it
into the player. The blast of music turns the room
into an ersatz hell. I don’t hear mum’s plaintive sobs
any longer.
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เกร�ียวกราด: angrily (to scold), furiously.
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รู้สกึตัวต�ืนข�ึน แตพ่อลมืตากต็อ้งตกใจเม�ือพบกบัใบหนา้
คมๆ ของผู้ชายคนหน�ึงกาํลังขยบัรา่งของเขาอยู่บนรา่ง
ของฉัน ฉันหลับตาตั�งสตอิกีครั�ง นกึทบทวนเหตกุารณ์
เม�ือคนื ใครกนัหนอมานอนกบัฉัน คอ่ยๆ ลมืตาข�ึน
พจิารณาท�ีใบหนา้คมเขม้นั�น ยกมอืข�ึนลากน�ิวไปบนขน
ค�ิวดกดาํ ผมของเขายาวสลวยหอ้ยลงมาระใบหนา้ของ
ฉัน ฉันลบูเสยผมของเขารวบไปไวด้า้นหลัง ย�ิมใหเ้ขา
กอ่นจะใชล้�ินสัมผัสรมิฝีปากของเขา “ปวดหวัจังเลย” ฉัน
บอกเขาเพ�ือยตุบิทพศิวาสท�ีกาํลังดาํเนนิอยู่ เขาเป็นใคร
มาจากไหน ช�ืออะไร โอย! งงส�ินด ีฉันลกุข�ึนเสยผมเผา้
ยุ่งเหยงิ มองไปยงักระจกบานใหญใ่นหอ้ง มองรา่งเปลอืย
เปลา่ของตัวเอง เหน็ใบหนา้ท�ีรู้สกึวา่โทรมเหลอืกาํลัง
“ไปอาบน�ํากนัดกีวา่ หวิขา้วแลว้ดว้ย” ฉันบอกเขาในขณะ
ท�ีเขากาํลังเง�ียหฟัูงเสยีงกกุกกันอกหอ้ง “อา้ว ไหนวา่อยู่
คนเดยีว” “กฉั็นอยู่คนเดยีวจรงิๆ” ฉันไมช่อบตอบคาํถาม
แบบน�ีเลย “แลว้ใครอยู่ขา้งนอก” “กแ็มฉั่น” “เม�ือคนื
บอกวา่อยู่คนเดยีว”

I come to but upon opening my eyes am shocked to
see the sharp face of a man whose body is moving
over mine. I close my eyes to compose myself once
again, to recall last night’s events. Who the heck is
sleeping with me? I slowly open my eyes, consider
those sharp features, raise my hand to follow with a
finger the bushy black eyebrows. His long flowing
hair keeps brushing against my face. I stroke his hair
through my fingers and push it back, smile at him
before using my tongue to touch his lips. ‘I have a
splitting headache,’ I tell him to put an end to the
hanky-panky underway.  Who is he? Where does he
come from? What’s his name? Gosh! Total blank. I
get up, rake my dishevelled hair with my fingers,
look at the large mirror in the room, look at my
naked body, see a face which I find terribly
rundown. ‘We’d better shower now. I’m terribly
hungry as well,’ I tell him as he strains to hear the
halting voice outside the room. ‘Well now! Didn’t you
say you were alone?’ ‘But I do live alone!’ I don’t like
answering this sort of question. ‘Then who is that
outside?’ ‘My mum.’ ‘Last night you told me you
were alone.’

ใหต้ายเถอะ ฉันพาตน้เสาหรอืกอ้นหนิเขา้บา้นมาดว้ย
นะ ฉันบอกเขาวา่ฉันอยู่คนเดยีว แตเ่ขากพ็ยายามจะบอก
วา่ฉันอยู่กบัแม ่มแีมอ่ยู่กบัฉันในบา้น กใ็ช ่… แตฉั่นอยู่
คนเดยีวน�ี … ฉันอยู่ตัวคนเดยีวในโลก!

Damn! I’ve taken a pillar or a stone into the house.
I told him I lived alone, but he’s trying to tell me I live
with my mother. My mother is with me in the house.
Well, yes … but I do live alone … I live all by myself
in the world!

ชายคนนั�นเดนิตามฉันเขา้หอ้งน�ํา เขาตัวสงู หนา้ตาดี
คมเขม้จนดดูนุา่กลัว ผมยาวถงึเอว ฉันมองหนา้เขาผา่น
สายน�ําจากฝักบวั มเีคราเขยีวๆ มหีนวดบางๆ รมิฝีปากได้
รปูแดงนา่จบู เรายนืมองหนา้กนัอยู่อยา่งนั�น เขากค็ง
เหมอืนฉันท�ีเม�ือคนืมดืมากเลยมองหนา้กนัไมช่ดั ฉันยงั
นกึขาํตัวเองท�ีเพ�ิงจะมารู้เม�ือก�ีวา่ เขาผมยาว แถมดาํเป็น
มันสวยเชยีว ฉันเขยง่เทา้นอ้ยๆ ข�ึนสัมผัสรมิฝีปากแดงๆ
นา่รักนั�นดว้ยรมิฝีปากของฉัน “เราจะไดอ้าบน�ํากนัไหม
เน�ีย” เขาย�ิม แลว้หยบิสบู่ข�ึนมาฟอกไปตามตัว ฉันเบยีด
รา่งเขา้ไปชดิเขา เขาโอบฉันไวแ้ลว้ฟอกถสูบู่ลบูไลไ้ปบน
เน�ือตัวของฉันอยา่งนุ่มนวล

The man follows me into the bathroom. He’s tall,
good-looking, with features so sharp he looks fierce
even scary, hair down to his waist. I look at his face
through the water jet from the shower head. He has a
dense beard and a thin moustache, well-drawn, red,
kiss-me lips. We stand staring at each other like that.
He’s probably like me, as last night it was very dark
so we couldn’t see each other clearly. I’m even
amused at myself for finding out just now that his
hair is long, and shiny black and damn cute too. I
tiptoe to reach his lovely red lips with my lips. ‘Are
we going to shower or not?’ He smiles and then
grabs the soap and soaps himself. I push my body
against his. He enfolds me in his arms and then runs
the soap all over my flesh gently.

“น�ิม! น�ิม!” เสยีงแมต่ะโกนเรยีกฉันพรอ้มกบัทบุประตู
ปังๆ ฉันเลกิค�ิวแลว้หนัไปบอกกบัเขาวา่ “แมเ่รยีก” แลว้
ตะโกนตอบแมว่า่กาํลังอาบน�ํา “แมเ่รยีกคณุวา่อะไรนะ
น�ิมเหรอ” เขาหวัเราะลั�นอยา่งขบขันเสยีเหลอืเกนิ ฉันทบุ
แรงๆ บนหนา้อกของเขาแลว้ถามเขาวา่ทาํไม มันตลกนัก
หรอื เขาบอกวา่มันขัดกบับคุลกิของฉันอยา่งแรง ฉันเอง
เคยคดิเหมอืนกนัวา่ แมเ่รยีกฉันวา่น�ิมมาตลอด แมค่งจะ
แฝงความรู้สกึอะไรบางอยา่งไว ้“แลว้คณุละ่ช�ืออะไร”
“โหย! ผมบอกคณุไมรู่้ก�ีรอบแลว้ เขยีนไวใ้นสมดุขอบคณุ
ดว้ยไง” “เหรอ กจ็าํไมไ่ดน้�ีนา ช�ืออะไรละ่บอกหนอ่ยซ”ิ
ฉันพดูขณะดงึผา้มาเชด็ตัว เปดิประตอูอกไปสวมใส่

เส�ือผา้ “เด�ียวผมเปดิสมดุของคณุท�ีผมเขยีนไวเ้ม�ือคนืให้
ด”ู เขาเปดิกระเป๋าของฉันอยา่งถอืวสิาสะ หยบิสมดุ
ไดอาร�ีออกมาเปดิอยา่งกบัเป็นสมดุของตัวเอง เขาเปดิ
หนา้ท�ีมลีายมอืของเขา เบอรโ์ทรศัพท ์ท�ีอยู่ ท�ีทาํงาน
โห! มาเขยีนไวเ้ม�ือไหรก่นัเน�ีย ออ้ม โอย๊ช�ือออ้มจะบา้
ตาย ฉันหวัเราะลม้กล�ิงลงบนเตยีง เขาทาํหนา้ตากรุ้มกร�ิม
นา่รักเป็นบา้ มองดเูขาหยบิกางเกงในข�ึนมาสวม ผู้ชายน�ี
เวลานุ่งกางเกงในมเีสนห่จ์รงิๆ ฉันดงึตัวเขาเขา้มาใกลซ้กุ
หนา้ไปบนแผงขนดกเหนอืสะดอื กอ่นจะกดัอยา่งมันเข�ียว
เขา้ทหีน�ึง “เด�ียวออกไปกนิขา้วกนั แมท่าํกบัขา้วเสรจ็
แลว้ละ” “แลว้แมเ่ขาจะไมว่า่ผมหรอื” “วา่เร�ืองอะไร” ฉัน
เลกิค�ิวดว้ยความราํคาญ “เรว็ๆ เหอะนา่หวิ”

‘Nim! Nim!’ Mum shouts out my name as she
pummels the door with her fists. I raise my eyebrows
and then turn to tell him, ‘It’s my mum calling,’ and
then shout in answer to my mother that I’m taking a
shower. ‘What is it your mother calls you? Nim?’ He
bursts out laughing, highly amused. I punch his
chest hard and ask him what’s so funny. He tells me
‘soft’ is radically at odds with my personality. I
myself have often thought that mum calls me ‘soft’
all the time to conceal feelings of some kind. ‘What’s
your name, then?’ ‘What! I don’t know how many
times I’ve told you already. I even wrote it down in
your thank-you book.’ ‘Really? Well, I don’t
remember. So, what’s your name? Tell me,’ I say as I
take the towel to dry myself, open the door to go and
get dressed. ‘I’ll open your book where I wrote it
down last night and show you.’ He takes the liberty
to open my bag, picks up my diary and opens it as if
it were his. He finds the page with his handwriting,
phone number, address, workplace. Oh! When the
heck did he write all this? Orm. His name’s Orm,
‘get around’, how absurd! I burst out laughing and
fall back on the bed. He makes absolutely lovely
bedroom eyes. I watch him pick up his briefs and put
them on. Men, when they put on their briefs I fall for
them. I draw him close, sink my face into the hairy
stretch above his navel before biting it playfully.
‘Let’s go out and eat. Mum’s cooked for us.’ ‘Won’t
she shout at me?’ ‘Why should she?’ I raise my
eyebrows in irritation. ‘Hurry up. I’m hungry.’



“แม ่มอีะไรกนิมั�ง” ‘Mum, what is there to eat?’

“ของชอบของน�ิมทั�งนั�นเลย เม�ือคนืกลับมาก�ีโมงละ่
ลกู”

‘All dishes you like. What time did you come back
last night, darling?’

แมบ่รรจงจัดโตะ๊อาหารและพดูเจ�ือยแจว้ ยงัไมไ่ดห้นั
มามองวา่ฉันเดนิออกมาจากหอ้งพรอ้มกบัใคร ฉันถอนใจ
ท�ีจะตอ้งทะเลาะกบัแมอ่กีแลว้ ตอนน�ีแมก่าํลังอารมณด์ี
อยู่เชยีว แตใ่หต้ายเถอะ เม�ือไหรฉั่นจะไดอ้ยู่คนเดยีวใน
โลกจรงิๆ โดยไมต่อ้งมใีครมาคอยพร�ําเพอ้วา่หว่งใย วา่
รักนักรักหนาวา่จะมาฝากผฝีากไขก้บัคนอยา่งฉัน

Mum is carefully setting the table and prattling
sweetly. She hasn’t turned around yet and seen who
I’m walking out of the room with. I’m discouraged at
having to quarrel with her once again. Right now,
she’s in a bloody good mood, but damn it, when will
I really be alone in the world without having
someone always around to claim she worries about
me, to love me and be dependent on a person like
me?

แมห่นัมา ฉันจับจอ้งใบหนา้ของแม ่สหีนา้ท�ีย�ิมสดช�ืน
อยู่เม�ือครู่คอ่ยๆ สลดและซดีเผอืดลงเม�ือมองเหน็คนท�ียนื
อยู่ขา้งๆ ฉัน “สวัสดคีรับแม”่ เขายกมอืไหว ้“เพ�ือนหนู
เองแม ่เม�ือคนืเขามาสง่” ทาํหนา้ใหม้ันดีๆ หนอ่ยสแิม ่ฉัน
อยากจะบอกแมอ่ยา่งนั�น แตช่า้ไปแลว้เม�ือแมเ่อย่ข�ึนมา
“กนิกนัตามสบายเลยนะ เด�ียวแมจ่ะออกไปขา้งนอก”
“แมไ่มก่นิขา้วดว้ยกนักอ่นเหรอ” แมส่า่ยหวัเหมอืนคนไร้
สต ิเดนิตัวแขง็เกรง็ออกจากประตบูา้นไป โธ ่… แม ่ฉัน
จะกนิขา้วอรอ่ยไดย้งัไง ถา้แมม่กีริยิาอาการแบบน�ี

Mum turns round. I watch her face. The fresh
smiling expression slowly turns sad and pale when
she sees the person that stands next to me. ‘Good
morning, mother.’ He raises his hands and bows to
her. ‘This is my friend, mum. He drove me home last
night.’ Come on, mum, be nice to him: that’s what
I’d like to tell her, but it’s too late when she says,
‘Enjoy the food. I’m going out.’ ‘Won’t you eat with
us first?’ Mum shakes her head as if she has lost it,
walks stiffly out of the main door and is gone. Good
grief, mum! How can I enjoy the food if you behave
like this?

=

ฉันเดนิไปสง่เขาท�ีชอปเปอรบ์รเิวณหนา้บา้น เฮอ้ เม�ือคนื
ฉันซอ้นชอปเปอรม์าเหรอน�ี ไมเ่หน็รู้เร�ืองเลย ดนีะท�ีไม่
ตกลงมาตาย เขาหนัมาเอามอืบบีหวัไหลข่องฉัน ฉัน
สบตากบัเขาตรงๆ นัยนต์านั�นชา่งแสนซ�ือและจรงิใจ
“เด�ียวผมโทร.มาหานะ”

I walk him back to the chopper parked in front of the
house. Wow! So I rode that monster last night, did I?
I had no idea. Lucky I didn’t fall and die. He turns
round and with his hand presses my shoulder. I look
straight into his eyes. His eyes are so honest and
candid. ‘I’ll call you,’ he says.

‘Monster’ to avoid the repetition of ‘chopper’
while staying in the spirit of the context.

ฉันไมส่นใจหรอกวา่เขาจะโทร.มา จะมาหา ไมม่าหา
หรอืจะไปข�ึนสวรรคล์งนรกท�ีไหน เดนิกลับเขา้บา้นมาท
รดุนั�งท�ีโซฟา เตรยีมทาํสงครามอารมณก์บัผู้ใหก้าํเนดิ
ทาํไมน�ิมไมเ่หมอืนแม ่แมเ่คยถามอยา่งนั�น แมเ่ป็นบา้ไป
แลว้หรอืไง ฉันจะไปเหมอืนแมไ่ดย้งัไง แมเ่ป็นหมา้ยมา
ย�ีสบิปีอยู่กบัฉันมาสองคนในบา้น แมไ่มเ่คยมองผู้ชาย ไม่
เคยสนใจใคร เพราะแมรั่กลกู แมบ่อกอยา่งนั�น ฉันไม่
เขา้ใจ รักลกูมันจะต�ืนเตน้ตรงไหน ฉันเปดิโอกาสใหแ้ม่
คบกบัผู้ชายเสมอ แตแ่มก่ลับสนใจอยู่แตก่บัฉัน คอย
สนใจวา่วันๆ ฉันจะไปไหน จะทาํอะไร กนิอยู่อยา่งไร เบ�ือ
จะบา้ตาย

I don’t care whether he calls me or comes and sees
me or not or goes to paradise or to hell. I walk back
into the house and let myself down on the sofa,
getting ready for a mood war with the person that
gave birth to me. Why aren’t you like me, mum once
asked me. Is she mad or what? How could I be like
her? She’s been a widow for twenty years, the two of
us alone in the house. She’s never looked at a man,
never shown interest in anyone because she loves her
child, that’s what she told me. I don’t understand:
what’s so exciting about loving one’s child? I’m
always giving her the opportunity to meet men, but
she’s only interested in me, only wants to know day
after day where I’m going, what I’m doing, how I’m
eating and sleeping, so damn boring!

==

=

=

=

=

แมห่มา้ย: widow or divorcee (also แมร่า้ง).

นั�งอา่นหนังสอืกแ็ลว้ ดทูวีกีแ็ลว้ แมย่งัไมก่ลับเขา้มา
ฉันเร�ิมรู้สกึมนึหวัเลยเดนิเขา้ไปนอนในหอ้งและหลับลง
อยา่งงา่ยดายดว้ยความออ่นเพลยี

I sit reading a book then look at TV and mum is
still not back. I’m beginning to feel giddy so I step
into the bedroom and easily fall asleep out of
weakness.

ต�ืนข�ึนมาอกีทตีอนหวัค�ํา ไดย้นิเสยีงแมท่าํอะไรกกุกกั
อยู่ขา้งนอก แมก่ลับเขา้มาแลว้หรอื นอกหนา้ตา่งมดืสนทิ
ฉันนอนลมืตาโพลง คดิอยู่วา่จะออกไปพดูกบัแมว่า่
อยา่งไรด ีแตอ่ยา่เลย ทาํไมแมไ่มเ่ขา้มาคยุกบัฉันในหอ้ง
ละ่ เสยีงฝีเทา้ของแมเ่งยีบไป แมไ่มม่าซกัถามอะไรฉัน
จรงิๆ ดว้ย แมเ่ป็นอะไรไป แมไ่มเ่คยเกบ็ความรู้สกึกบัฉัน
แบบน�ีมากอ่น ไมเ่ป็นไรหรอกหลับตอ่กอ่นเถอะ ยงัไงแมก่็
ยงัอยู่ในบา้นน�ีวันยงัค�ํา อาจจะกาํลังงอนรอใหฉั้นไปงอ้
ละมัง โธ!่ ไมม่ทีาง แมก่ร็ู้จักฉัน…

I wake up again at dusk, hear some sort of
clattering from mum outside. So she’s come back,
has she? Out of the window it’s totally dark. I lie eyes
wide open, thinking about what to say when I go out
and talk to her, but better not. Why doesn’t she come
and talk to me in here? The sound of her footsteps
stops. She really isn’t com- ing in to ask me
questions. What’s the matter with her? She’s never
kept her feelings from me like this before. Never
mind. Go on sleeping. No matter what she’s still in
this house morning, noon and night. Maybe she’s
sulking, waiting for me to try to make up. Goodness!
No way. She knows me…

=

เสยีงเคาะประตเูบาๆ ปลกุใหฉั้นต�ืน “น�ิมออกมากนิขา้ว
เถอะลกู” ฉันเปดิประต ูเหน็แมห่นา้ซดี “ยาของแมห่มด
แลว้ เด�ียวน�ิมไปซ�ือใหห้นอ่ยนะ” แมม่โีรคประจาํตัวท�ีขาด
ยาไมไ่ด ้ตอ้งกนิเหมอืนเป็นยาเสพตดิ เหน็หนา้แมแ่ลว้
รู้สกึสงสาร แตใ่นความสงสารกก็ลัววา่แมจ่ะพดูอะไร
ทาํลายบรรยากาศยามเชา้ตรู่

A light knock on the door wakes me up. ‘Come out
and eat, Nim darling.’ I open the door, see mum’s
livid face. ‘I’ve run out of medicine again. Go and
buy me some, will you.’ Mum has a chronic disease
that can’t go without medicine. She has to take it as if
it were a drug. Seeing her face I feel pity, but in that
pity I fear she’ll say something that will destroy the
early morning atmosphere.

==

=

=

เหมอืนเป็นยาเสพตดิ: ‘as if she were addicted’ is
an alternative translation.



“ไมส่งสารปุ้มเขาเหรอถงึไดท้าํแบบน�ี” แมเ่ปดิฉากจน
ได ้“มันจบไปแลว้ ปุ้มกบัหนนูะ่” ฉันข�ึนเสยีงอยา่งไมส่บ
อารมณแ์ลว้เดนิหนอีอกจากหอ้งไปนั�งท�ีโตะ๊อาหาร แม่
คอ่ยทยอยหยบิกบัขา้วมาวาง กบัขา้วนา่กนิ แต ่… ฉัน
ถอนใจ มองกบัขา้วพวกนั�นรู้สกึเหมอืนทกุจานมหีนอนด�ิน
ยั�วเย�ียว “แตน่�ิมจะทาํแบบน�ีไมไ่ดน้ะ เราอยู่ในสังคม เรามี
พ�ีมนีอ้ง มญีาต ิมตีระกลู ปู่ยา่เขาสรา้งสมกนัมานาน” แม่
สาธยายยดืยาวเหมอืนเข�ือนท�ีกกัน�ําไวเ้ตม็ปร�ีแลว้แตกรา้ว
มรีอยรั�ว น�ําคอ่ยๆ ซมึไหลออกมาจนเข�ือนพังทลาย ฉัน
น�ิงฟังเงยีบ ฉันจะไมเ่ถยีง … หยดุนะแม ่หยดุเด�ียวน�ี
ถอ้ยคาํเหลา่นั�นลอยเขา้ห ูขา้มหวั วนเวยีนกกึกอ้งอยู่
ภายในบา้น กไ็ดแ้ม ่ฉันเองกอ็ยากรู้เหมอืนกนัวา่ฉันเป็น
คนท�ีมคีวามอดทนอยู่ต�ืนลกึขนาดไหน … แมย่งัพดูตอ่
ไป … พดู … พดู … หมดแลว้ ความอดทนของฉันอดอยู่
ไดแ้คป่ระโยค “แมอ่ายชาวบา้นเคา้”

‘Don’t you feel pity for Pum behaving like this?’
Mum manages to start hostilities. ‘It’s finished
between Pum and me.’ I raise my voice moodily and
walk out of the room to go and sit at the breakfast
table. Mum follows with the food tray she puts down.
The food looks delicious but I’m disheartened, look at
those dishes and feel as if they have worms wriggling
in them. ‘But you can’t act like this, Nim. We are in
society, we have siblings, we have relatives, we have
a name our grandparents have long established.’
Mum discourses at length like a dam full to the brim
that develops a leakage with the first crack. The
water keeps seeping out until the dam crumbles. I
listen quietly without moving. I will not argue …
Stop, mum! Stop right now! Those words flow into
one ear, across the head, resound around the house.
So be it, mum. I myself would like to know how
patient I can be … Mum keeps speaking, speaking,
speaking. Enough! My patience gives up with her
‘I’m ashamed of what people might say’.

[We gather that Pum [short ‘oo’ sound] is the
previous boyfriend – would that be ‘the man
washing clothes for me’ that has fled?]

อายชาวบา้นหรอื… Ashamed of what people might say…

=

โทรศัพทด์ังข�ึนแทรกผา่นสรรพเสยีงในนรกจาํลองของ
ฉัน “อนิทร ์น�ีผมเองนะ แมว่า่ยงัไงบา้ง” “เคา้ไมไ่ดว้า่
อะไรหรอก จะสนใจไปทาํไม” “เออ คนืน�ีเพ�ือนๆ ผมเขา
จะขับรถไปสมยุกนั อนิทรจ์ะไปกบัผมไหม” “ไปซ”ิ ฉัน
ตอบโดยท�ียงัไมม่สีมองสว่นไหนสั�งการ ไปทั�งนั�น ไปไหน
กไ็ด ้นรก สวรรค ์ไปใหพ้น้จากบา้นหลังน�ี ไปใหพ้น้จากแม่
“ตอนน�ีสบิโมงเชา้เด�ียวบา่ยๆ ผมไปรับนะ” ฉันวางหู
โทรศัพทล์งอยา่งไมย่นิดยีนิรา้ย แมค่ดิวา่ฉันมคีวามสขุ
หรอืท�ีทาํใหแ้มโ่กรธ ทาํใหแ้มร่อ้งไห ้แมโ่กรธฉัน ฉันก็
โกรธแม ่โกรธท�ีแมย่นือยู่แตบ่นมมุมองของแมเ่อง

The phone rings, cutting through the voice in this
ersatz hell of mine. ‘It’s me. What did your mum
say?’ ‘She didn’t say anything. Why should you
care?’ ‘Uh, tonight my friends and I are riding to
Samui*. Will you come with me?’ ‘Sure,’ I answer
before any part of my brain gives instructions. Of
course I’ll go, whatever the scenario, anywhere, hell
or paradise, so long as it’s away from this house,
away from mum. ‘It’s ten a. m. now. I’ll come and
fetch you in early afternoon.’ I put down the handset
without feeling anything. Does mum think I’m
happy to make her angry, to make her cry? Mum is
angry with me, I’m angry with her, angry that she
won’t budge from her own viewpoint.

==

=

=

* Samui is the main island in mid-South on the
Gulf of Thailand side.

ฉันหยบิของใสก่ระเป๋าตดิตัวไปไมก่�ีช�ิน ไมม่อีะไรมี
ความหมายกบัฉันเลย ฉันมชีวีติวา่งเปลา่ ใสร่องเทา้เสรจ็
ฉันเดนิเล�ียงจากมมุท�ีแมนั่�งอยู่ไปนั�งรอออ้มท�ีใตซุ้้มตน้
การเวกอกีดา้นหน�ึง อดชาํเลอืงดแูมไ่มไ่ด ้คนืน�ีฉันคงไม่
กลับบา้น แมค่งตอ้งคอยฉันทั�งคนื นกึอยากเดนิไปบอก
แมไ่ปกอด ไปขอโทษแตจ่ะมปีระโยชนอ์ะไรในเม�ือแม่
กาํลังผดิหวัง เป็นความผดิซ�ําซากท�ีแมไ่มเ่คยคดิหนหีา่ง
จากมัน ไมเ่หน็ยากเลยแม ่เพยีงแคแ่มล่ะท�ิงความหวังทั�ง
หลายลงเสยีเทา่นั�น แมก่จ็ะไมต่อ้งผดิหวังอกีตอ่ไป

I put only a few things in a bag to take along.
Nothing has meaning for me. My life is empty.
When I’ve put on my shoes, I sneak away from the
corner where mum is sitting and go and sit to wait
for Orm under the ylang-ylang vine on the other
side. I can’t help casting glances at mum. Tonight I
won’t be home; she’ll wait for me all night. I think of
walking over to tell her, to hug her, to apologise, but
what good would that be when she is disappointed?
It’s a mistake she keeps making and never thinks of
fleeing from. It isn’t difficult, you know, mum. Just
give up all hopes and you’ll never be disappointed
again.

=

ชอปเปอรร์ปูรา่งแปลกตาหลายคันแลน่ตามกนัไปบน
ทางหลวง ผา่นแสงไฟท�ีสาดสอ่งยามเขา้ตัวเมอืง บาง
ชว่งเปล�ียวมดืนา่กลัว เสยีงแผดสนั�นของเคร�ืองยนต์
ประสานกนัคาํรามลั�น ตลอดทางฉันนั�งกอดเอวหนุ่มผม
ยาวแนน่ เอาหนา้แนบชดิแผน่หลังของเขา ปลอ่ยน�ําตา
ไหลรนิปลวิกระเซน็ไปตามแรงลมท�ีปะทะมาแรงๆ ทกุ
คราวท�ีหยดุพัก จนเม�ือข�ึนเฟอรร์�ีลงถงึเกาะ ฉันจะปาด
น�ําตาออกเพ�ือคอยตอบรับรอยย�ิมและถอ้ยคาํเอาอก
เอาใจจากเขาและเพ�ือนๆ ย�ิม หวัเราะ มนึเมาเหมอืนกบั
สนกุสนาน เหมอืนหลดุจากโลกของตัวเองเขา้ไปผสม
ปนเปเป็นสมาชกิของพวกเขาเหลา่นั�น คงไมม่ใีครสังเกต
เหน็แววตาวา่งเปลา่ของฉันท�ีฉายวบูวาบฉาบทาอยู่บน
รา่งของพวกเขา เสยีงหวัเราะดังลั�นเป็นระยะ ฉันย�ิงตอ้ง
กรดีเสยีงใหก้กึกอ้งกวา่ ถงึอยา่งไร ฉันกย็งัอยู่ในโลกตัว
คนเดยีว

Oddly shaped choppers are speeding along the
highway, past pools of lights marking the entrances
to towns, some areas frighteningly desolate and dark,
the noise of the engines building to a resounding
roar. All the way I sit hugging the waist of the long-
haired man tight, my face pressed against his back,
letting tears, which are scattered by the wind that
blows hard as we ride, flow freely every time we stop
to rest. When we step onto the ferry to the island, I
wipe out the tears to answer the smiles and words of
concern of Orm and his friends, smile, laugh, tipsy as
if from fun, as if I have slipped out of my own world
to mix with them as a member of their group.
Nobody notices the emptiness in my eyes, for all
their twinkle as they linger over their bodies. Loud
laughter resounds at times. I must pitch my voice
higher to be heard. No matter what, I’m still alone in
the world.

ออ้มแสดงความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของฉันตอ่หนา้เพ�ือนๆ
จนออกนอกหนา้ พยายามจะเขา้ถงึและแทรกตัวเขา้มาใน
โลกของฉัน เขากาํลังเขา้ใจฉันผดิอกีมากมาย แตฉั่นจะ
ใหโ้อกาสเขา ถงึอยา่งไร ฉันกม็คีวามรู้สกึวา่เขาเป็น
เพ�ือนท�ีมอีัธยาศัยดคีนหน�ึง

In front of his friends Orm behaves openly as if he
owns me. He tries to reach and insert himself into my
world. He misunderstands me in many other ways,
but I’ll give him a chance. No matter what, I have the
feeling he’s a friend with an amiable nature.

คา้งคนืท�ีสมยุผา่นไปสองคนืฉันกเ็ร�ิมเบ�ือ เบ�ือบท After two nights on Samui I’m beginning to be



สนทนาซ�ําซาก ออ้มคงจะรู้ไดจ้ากอาการของฉันจงึคอย
ถามอยู่เร�ือยวา่เบ�ือหรอื จะกลับไหม ฉันประทบัใจผู้ชาย
คนน�ี เขาพาฉันกลับคนืนั�นทนัทเีม�ือฉันบอกวา่เบ�ือ โดยท�ี
เพ�ือนๆ ของเขายงัอยู่กนัตอ่อกีหลายคนื ฉันจะเท�ียวอยา่ง
สนกุสนานไดอ้ยา่งไรในเม�ือแมไ่มรู่้วา่ฉันหายไปไหน
โอย๊ เซง็จรงิๆ ทาํไมฉันตอ้งรู้สกึผดิดว้ย

bored, bored with the conversation which is always
the same. Orm must realise this from my behaviour
so he keeps asking me if I’m fed up, do I want to go
back. I’m impressed by this man. He takes me back
that night at once when I tell him I’ve had enough,
even though his friends will stay on for many more
nights. How can I enjoy myself travel- ling around
when mum doesn’t know where I have disappeared?
Oh, how boring! Why do I have to feel guilty as well?

=

เขาเล�ียวรถเขา้ไปจอดชดิประตบูา้น บา้นปดิเงยีบ แมไ่ป
ไหนนะ เราสองคนเดนิเขา้ไปในบา้น ท�ิงตัวลงบนโซฟา
อยา่งเหน�ือยออ่น ฉันลม้ตัวนอนลง เอาขาทั�งสองขา้ง
พาดไวบ้นตักของเขา เขาขยบัมอืคอ่ยๆ บบีนวดไปตาม
นอ่งของฉันท�ีกาํลังปวดเม�ือยพอด ีฉันสา่ยหวัมองหนา้
เขา อยากจะบอกเขาวา่ คณุกาํลังอยากทาํใหฉั้นรู้สกึวา่
ฉันไมไ่ดอ้ยู่คนเดยีวในโลกใชไ่หม หยดุเถอะ ไมส่าํเรจ็
หรอก

He turns to park the bike right in front of the main
door. The house is closed and silent. Where’s mum?
The two of us step into the house, let ourselves drop
onto the sofa, weak with tiredness. I lie down, my
legs across his lap. He moves his hand to slowly
massage my calves which are aching right now. I
shake my head staring at him. I’d like to tell him
you’re trying to make me feel I’m not alone in the
world, aren’t you. Stop. You won’t succeed.

แลว้แม ่… แมไ่ปไหน เอ�ือมมอืไปดงึผมของเขาเลน่
ผมเขาสวยจรงิๆ มเีสยีงคนเดนิเขา้มา ปา้นั�นเอง ถอื
วสิาสะอะไรกนัเน�ีย ปา้เปดิประตบูา้นเขา้มายนืจังกา้ตรง
หนา้เราสองคน “น�ิม เอง็น�ีมันเลวจรงิๆ มานอนกอดกบั
ผู้ชายอยู่ได ้แมเ่อง็ตายแลว้รู้ไหม ตอนน�ีตั�งสวดอยู่ท�ีวัด”
แมต่ายกแ็มฉั่น แตป่า้ … ปา้ไมม่สีทิธมิาดา่ฉัน “หายไป
ไหนมา แมเ่อง็ไมม่ยีากนิ จนอาการกาํเรบิชกัตาตั�ง ตอน
กลางคนืฝนตกกอ็อกมานั�งตากฝนรอเอง็อยู่หนา้บา้นทกุ
คนื จนไมส่บายเพราะโรคแทรกซอ้น ชอ็กตายเอาไปสง่
โรงพยาบาลไมท่นั หวัจติหวัใจของเอง็ทาํดว้ยอะไรวะ
ทาํไมถงึใจจดืใจดาํอยา่งน�ี” เสยีงของปา้ท�ีเกร�ียวกราดอยู่
ตอนแรกคอ่ยๆ เปล�ียนเป็นสะอ�ืน “ขา้สงสารแมเ่อง็จรงิๆ
เอง็เคยรักเขาบา้งไหมวะ” น�ําตาของฉันคอ่ยๆ ไหลรนิลง
อาบแกม้ ฉันลกุข�ึนเดนิเขา้ไปหาปา้ โอบกอดปา้ไวแ้นน่
“ปา้ แมไ่ปไหน” ฉันหลับตา โลกทั�งโลกหมนุควา้ง คอ่ยๆ
ทรดุตัวนั�งลงกบัพ�ืน เขาคอ่ยๆ พยงุฉันข�ึนนั�งบนโซฟา
“ไปไหวแ้มซ่ะ ศพอยู่ท�ีวัดเจด็” ปา้สั�งดว้ยเสยีงสะอ�ืนกอ่น
จะหนัหลังเดนิออกไป ฉันกรดีรอ้งเสยีงดังและนานท�ีสดุ

And then mum … where is she? I stretch out my
hand to pull his hair playfully. His hair is really
beautiful. There’s the sound of someone walking in.
It’s auntie. How dare she? She opens the main door,
enters and stands with her fists on her hips in front of
the two of us. ‘Nim, you’re really bad, coming here
to lie hugging a man. Your mother’s dead, you
know. There’s prayer service going on at the temple
right now.’ Mum’s dead, she’s my mum, but auntie
… auntie has no right to scold me. ‘Where have you
been? Your mother didn’t have her medicine so her
condition worsened, and at night it rained and she
came out and sat under the rain waiting for you in
front of the house every night, until she fell ill
because she suffered complications and died of shock
before she could be sent to hospital. What is your
heart made of? Why are you so callous like that?’
Auntie’s voice, enraged at first, slowly turns to
sobbing. ‘I really pitied your mother. Did you ever
love her at all?’ My tears slowly flow down flooding
my cheeks. I get up, walk up to auntie and hug her
tight. ‘Auntie, where is mum?’ I close my eyes. The
whole world is whirling. I slowly let myself down and
sit on the floor. He slowly helps me up to sit on the
sofa. ‘Go and pay your respects to your mother, the
body is at the seventh temple,’ auntie orders in a
voice full of sobs before she turns her back and walks
out. I shout the longest shout at the top of my voice.

=

เลอืกเส�ือยดืสชีมพทู�ีแมเ่คยซ�ือให ้แมช่มฉันทกุครั�งวา่ฉัน
ใสเ่ส�ือตัวน�ีแลว้ดนูา่รักสดใส ฉันคอ่ยๆ สวมมันชา้ๆ ฉันไม่
ตอ้งไวท้กุขอ์กีแลว้ แมไ่ปสบายแลว้ หมดส�ินความทกุข์
ความทรมานใดๆ ท�ีฉันเป็นคนกอ่ แมไ่มต่อ้งมชีวีติอยู่เพ�ือ
เผชญิกบัความผดิหวังอกีตอ่ไป

I choose the pink t-shirt mum once bought for me.
She praised me every time saying that wearing that
t-shirt made me look lovely and fresh. I put it on
slowly. I don’t have to be in mourning any longer.
Mum is fine now, free from any sorrow and torment
because of me. She doesn’t have to live to face
disappointment any longer.

ออ้มเดนิตามฉันเขา้ไปในศาลาวัด รา่งกายโกโรโกโส
ของเราทั�งสอง พอจะทาํใหค้นท�ีนั�งอยู่หนัมามอง ฉันรู้วา่
พวกเขาคงซบุซบินนิทาดา่วา่ฉัน คนเหลา่น�ีไงท�ีแมเ่คย
บอกวา่ ‘อาย‘ เขานักหนา

Orm follows me into the pavilion at the temple.
The bodies of the two of us are ramshackle enough to
have the people sitting there turn to look at us. I
know they are whispering mean things about me. It
was those people in front of whom mum used to say
she felt ashamed.

ฉันทรดุนั�งลงจดุธปู เพง่มองท�ีรปูแม ่แววตาของแมย่งั
เปี�ยมไปดว้ยความปรานตีอ่ฉัน “แมไ่มโ่กรธน�ิมหรอก วันน�ี
ลกูใสเ่ส�ือสวยจัง” ฉันมองเหน็ปากแมข่ยบัพดู ยกมอืพนม
กม้ลงกราบ ฉันกาํลังจะไดอ้ยู่คนเดยีวแลว้ใชไ่หมแม่
น�ําตาของฉันไหลพรั�งพรู

I sit down to light a stick of incense, gaze at the
picture of mum. Her eyes are still full of compassion
for me. ‘I’m not angry with you, Nim. Today you’re
so pretty in that t-shirt.’ I watch mum’s mouth
moving, I raise my hands and prostrate myself. I’m
going to be alone now, aren’t I, mum? My tears pour
forth.

ฉันนั�งน�ิงมองรปูแม ่สะอ�ืนไหเ้น�ินนาน กอ่นจะลกุข�ึนเดนิ
ไปหยดุยนืท�ีรปู เอ�ือมมอืสัมผัสใบหนา้แม ่ย�ืนจมกูสัมผัส
แกม้

I sit still looking at mum’s picture, sob for a long
time before standing up and walking up to the
picture, stretching out my hand to feel her face,
poking my nose to feel her cheek.

ฉันไดอ้ยู่คนเดยีวแลว้ใชไ่หมแม่ I’m alone now, aren’t I, mum?



= ‘Khon Diao Nai Loak’ in Chor Karrakeit 38, 1998
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And then the two of them lived together – Chen Chomthawat

Classics, Contemporary  20 September 2013  Leave a comment

This was written twenty years ago. Of course, things like these don’t happen anymore, do they now? MB

แลว้ท ั�งสองก็

อยู่ดว้ยกนั

And then the two 

of them lived together

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/09/20/and-
then-the-two-of-them-lived-together-chen-
chomthawat/kissing-shadows/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/09/20/and-
then-the-two-of-them-lived-together-chen-
chomthawat/kissing-shadowsx/)

เชน ชมธวัช CHEN CHOMTHAWAT

TRANSLATOR’S KITCHEN

โลกสว่นตวั The personal world

สว่นนอ้ยคนน�ีกเ็ชน่กนั เธอจากผมไปอยา่งงา่ยดายเชน่
สาวอ�ืน ดเูหมอืนทกุคนตอ้งการจะอยู่ในออ้มกอดของ
ผมเพยีงชั�วคราว ไมม่ใีครจรงิจังตอ่ใครไดเ้น�ินนาน เรา
คลา้ยจะอดึอัดตอ่การอยู่รว่มกนั ทั�งท�ีในขณะเวลาเหลา่
นั�นเราสามารถหาความสขุกนัไดไ้มย่าก เราอาจกระซบิ
คาํรักหวานหใูหก้นั หยอกเอนิกนัดว้ยถอ้ยคาํแหง่รัก
อยา่งหวานช�ืน มอบความสาวความหนุ่มใหก้นับนเตยีง
ออ่นนุ่ม เตม็ไปดว้ยรสชาตกิารสัมผัส เสนห่าในแววตา
รมิฝีปากเผยเผยอช�ืนฉ�ํา พวงแกม้อบอุ่นนา่รัก รปูรา่งได้
สัดสว่นสวยงาม…

As for this girl Noi, it’s the same. She left me as
easily as the others. It seems they all want to stay in
my arms only for a while. No one is serious with
anyone for long. It’s as if we are uncomfortable
being together, even though at such times we are
able to find happiness easily, we whisper sweet
words of love in each other’s ears, tease each other
with honeyed words of love, give each other the gift
of youth on a soft bed full of the flavours of touch,
charm in the eyes, wet lips cracked open, cheeks
full and lovely, and bodies beautiful.

=

=

=

=

=

คาํรกัหวานห:ู literally, ‘words of love sweet to the
ear’.

=

=

ไดส้ดัสว่น = well proportioned; here, would only
weigh down the sentence.

หลายครั�งท�ีผมรู้สกึวา่เรากลัวความแก ่กลัวความจรงิ
ท�ีจะมาเยอืนเราเรว็ๆ น�ี ดเูหมอืนคาํรักคาํสัญญาตา่งๆ
ไมเ่คยไดล้งลกึเขา้ไปในจติวญิญาณของเราอยา่ง
แทจ้รงิ

Many times I’ve felt the fear of being old, the fear
of the truth that will soon come over. It seems that
words of love, words of promise do not penetrate
truly deep into our consciousness.

=ความจรงิ: truth or reality.

เราอาจมองตากนัอยา่งซาบซ�ึง แตช่ั�วขณะเราสัมผัส
ไดถ้งึการโกหกมดเทจ็ของกนัและกนั ดวงตาของเราจะ
กะพรบิใสก่นัทนัท ีถอ้ยคาํเร�ิมเบ�ียงเบนออกไปจากใจ
ความรู้สกึถกูจับเหว�ียงไปอยา่งไมน่า่เช�ือ ส�ิงท�ีเรากระทาํ
คอืรว่มรักกนั ปลอ่ยใหอ้ารมณบ์รรเลงเพลงของมันไป
ในขณะท�ีใจยงัคงคับขอ้งและคดิถงึบทบาทของคู่รัก
เกา่ๆในอดตี

We may look into each other’s eyes with
fascination but the moment we can sense each
other’s fibs, our eyes blink right away, words begin
to come out of our hearts twisted out of shape,
feelings are caught and cast aside at an amazing
rate. What we do is make love, letting the mood
perform its song while the mind is still frustrated,
and think of the performance of previous partners
in the past.

=

=

=

=

อยา่งไมน่า่เช�ือ: literally, ‘incredibly’.

เรานอนกอดกา่ยกนัอยา่งส�ินแรง ส�ินไรค้วามรู้สกึใดๆ We lie hugging each other as if without strength,
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นอกจากความเหน�ือย การสัมผัสหลังจากนั�นเป็นไปดว้ย
ความหยาบคาย ซอ่นความรนุแรงไวภ้ายในอยา่งนา่
เกลยีด

without any sort of feeling besides exhaustion.
Contact after that takes place with coarseness,
hiding violence within in a distasteful way.

เราเหน�ือยหนา่ยตอ่สภาพเชน่น�ี และใชเ้วลาอยู่ดว้ย
กนัในความเงยีบ ตา่งคนตา่งมมีมุสว่นตัวของตัวเอง
ทอดสายตาผา่นตัวหนังสอืบนหนา้กระดาษไปอยา่ง
เช�ืองชา้ รอคอย นานๆจะขยบัตัว ผมไดย้นิเสยีงลม
หายใจอันอดึอัดระหวา่งเราลอยเอ�ือยอยู่ในหอ้งอดุอู้

We are weary of a situation like this and spend
our time together in silence. Each has a personal
corner. We cast our eyes over the characters on the
page sluggishly, waiting, moving a little once in a
long while. I hear the sounds of our constrained
breathing between us floating in the stuffy room.

ทาํไมเราไมแ่ยกทางกนัไปเสยีที Why don’t we part ways once and for all?

ไม ่เราไมย่อมทาํเชน่นั�น เรากกัขังกนัและกนัไวใ้นกรง
ของความคดิ ใชเ่ลห่เ์หล�ียมตอ่กนัและกนั ทาํเป็น
ทะนถุนอมกนัและกนัเหมอืนคนป่าพลัดหลงเขา้ไปใน
เมอืงใหญ ่จงูมอืกนัไปขา้มทอ่ระบายน�ําเนา่เหมน็ กลา่ว
ชมฟากฟา้ยามราตรกีาลและหมู่ดาวระยบิดว้ยถอ้ยคาํ
พร�ําเพอ้ เราฝันไปไกลถงึโลกอนาคต โลกแหง่ความฝัน
และจนิตนาการ เหยยีดหยามคนจนอยา่งสนกุสนาน
พอๆกบักลา่วคาํรา้ยกาจตอ่หนา้คนรวยอยา่งไมย่�ีหระ
เราทั�งคู่ (หรอืเราทั�งหมด) เป็นชนชั�นกลางผู้มักมากใน
กามคณุ สนองตัณหาบา้บอคอแตกใหต้ัวเอง และ
พยายามจะทาํความดหีลังจากนั�นเพ�ือทดแทนความรู้สกึ
ผดิบาปภายใน ส�ิงท�ีตามมาคอืความขุ่นเคอืงใจ ความ
ระเรงิหลงในรสชาตแิหง่กามราคะ คณุคา่ตา่งๆ สญู
สลายหายไปส�ิน และเรากลับกลายเป็นตัวมายา

No, we don’t want to do this. We sequester each
other in the jail of thought, use tricks with each
other, pretend to cherish each other like jungle
dwellers erring into the capital, holding hands to
walk across a drain of stinking stagnant water,
expressing admiration for the sky at dusk and for
the blinking stars by talking gibberish. We reach
out in a dream far out into the world of the future,
the world of fancy and of imagination, and have
fun despising the poor just as much as making
definite judgments in front of the rich without
concern. The two of us (or all of us) are middle-class
sensuous creatures, satisfying our own crazy
cravings and trying to do good after that to make
up for the feeling of sin inside. What follows is
annoyance, cheerfulness addicted to the taste of sex,
all values vanished, and we return to being illusions.

ลองมาดทูซีวิา่เราอยู่ในโลกสว่นตัวของเราอยา่งไร Let’s have a look this once at how we are in our
personal world.

=

โลกของเธอ Her world

เธอนั�งเชด็ผมอยู่หนา้กระจก เบ�ืองหนา้เป็นขวดกระปกุ
เสรมิความงามใหใ้บหนา้หลายชนดิ ไฟในหอ้งจางสลัว
เรา้อารมณ ์เสยีงเพลงออ่นซา่นหวานซ�ึงโปรยปราย
กระจายฟุ้งอยู่ในหอ้งปรับอากาศ ภาพชายหนุ่มตดิไวบ้น
กาํแพง นาฬกิาปลกุสง่เสยีงดังต�ิกตอ็ก

She sits drying her hair in front of the mirror. In
front of her are a variety of bottles and pots of
creams and lotions for her face. The light in the
room is enticingly dim. The discreet sound of sweet
music pervades the air- conditioned room. Picture
of a young man on a wall. Loud tic-tac of the alarm
clock.

เธอไมไ่ดส้วมเส�ือ หนา้อกไดข้นาดตั�งชชูนัเพราะเพ�ิง
เสรจ็จากการเชด็ตัวมาหมาดๆ เธอชอ้นหนา้อกขา้งหน�ึง
ข�ึน กม้ลงมองดมูัน เสน้ผมยอ้ยลงมาคลอเคลยีอยู่บน
นั�น เธอสังเกตเป็นพเิศษไปท�ีหวันม จากนั�นใชม้อือกี
ขา้งประคองเตา้นมขา้งท�ีเหลอืข�ึนมา มันยกตัวข�ึนนนูดู
อวบขาวอ�ิมมอื เธอรู้สกึพอใจใหลหลงกบัหวันมสชีมพู
อมแดงเร�ือของตัวเอง

She isn’t wearing a blouse. Her breasts are well-
proportioned and erect as they have just been
wiped dry. She raises one breast and bows her head
to examine it. Her hair droops down and flops over
the breast. She pays special attention to the tit. After
that she uses the opposite hand to palm and lift the
other breast, holding it and looking at the white
plumpness filling her hand. She feels smitten with
her red-pink tits.

เธอมองตัวเองในกระจก ทาํหนา้ทาํตาเปล�ียนไปเร�ือย
ยดือกข�ึน สันหลังลกึลงเป็นแนว เอวคอดกระชบัลงมา
เธอย�ิมใหต้ัวเองในกระจกอกีครั�ง เสยีงเพลงยงัคง
บรรเลงอยู่สม�ําเสมอ

She looks at herself in the mirror, taking various
poses and express- ions, pushing her chest up, her
backbone a straight line down, her waist narrow.
She smiles at herself in the mirror once again. The
song is still purring on evenly.

เธอหนัมองโปสเตอรห์นุ่มนักรอ้งบนกาํแพงอกีดา้น
จอ้งมองไปท�ีเปา้กางเกงของเขา อมย�ิมนอ้ยๆแลว้ทาํทา่
คดิ เธอลกุข�ึนเดนิไปท�ีแผน่โปสเตอร ์ใชม้อืลบูไปบน
แผน่โปสเตอร ์โดยเฉพาะตรงบรเิวณอวัยวะเพศและ
แผงหนา้อก – เขาใสเ่ส�ือกลา้ม นุ่งกางเกงหนังรัดรปูสี

ดาํมัน เธอใชใ้บหนา้คลกุเคลา้ไปท�ีเน�ือตัวของเขา
หลับตาพร�ิม มอืขา้งหน�ึงลว้งน�ิวเขา้ไปในอวัยวะเพศ
ของตัวเอง … สาํเรจ็ความใคร ่… เสยีงครางดังเบาๆ
เป็นระยะตอ่เน�ือง เสรจ็แลว้เธอทรดุกองลงบนพ�ืนปพูรม
สแีดง หอบหายใจแรงถ�ี

She turns to look at the poster of a young crooner
on another wall, stares at his crotch, has a little
smile and then takes a thoughtful pose.  She gets up
and walks over to the poster, strokes it with her
hand, especially the sexual organ and the chest –
he’s wearing a vest and tight, shiny black leather
trousers. She uses her face to touch his flesh, shuts
her eyes tight, one hand pointing her fingers to
enter her own sex … and come to a climax after
sustained bouts of low groans. When she’s done she
collapses onto the floor covered with a red carpet,
breathing hard.

ผา่นไปเน�ินนาน เสยีงโทรศัพทด์ังข�ึน After a long while, the phone rings.

เธอเปดิเปลอืกตา สา่ยหวัคลา้ยเบ�ือหนา่ย สดูลม
หายใจเฮอืกใหญ ่เดนิไปท�ีโทรศัพท ์ยกหโูทรศัพท์

She raises her eyelids, shakes her head as if fed
up, takes a deep breath, walks over to the phone,
lifts the handset.

“ทาํอะไรอยู่เอย่” เป็นเสยีงของเขา ‘What are you doing?’ It’s his voice.



“เปลา่น�ีคะ” เธอตอบ พลางมองไปท�ีแผน่โปสเตอร์
ลบูผมตัวเองอยา่งไมรู่้จะทาํอะไร รอคอยเสยีงพดูตอ่ไป

‘Nothing,’ she answers while looking at the
poster, stroking her hair, not knowing what else to
do, waiting for his voice to say something next.

“ผมคดิถงึคณุ” ‘I miss you.’

“ฉันก ็… คดิถงึคณุเหมอืนกนัคะ่” ‘I … I miss you too.’

“ออกมาเจอกนัไดไ้หม ใหผ้มไปรับกไ็ด”้ เขาชวน
เสยีงนุ่ม

‘Come out and let’s meet, okay? I’ll go and fetch
you,’ he entices with a soft voice.

“ไปไหนคะ … พรุ่งน�ีไดไ้หม วันน�ีฉันเหน�ือย” ‘Where to? … How about tomorrow? Today I’m
tired.’

“วา้ … เหน�ือยเหรอ … ไมเ่ป็นไร พรุ่งน�ีกไ็ด ้สวัสดี
ครับ”

‘Oh, no! Tired? Oh well, never mind then. See
you tomorrow. Goodnight.’

“สวัสดคีะ” ‘Goodnight.’

เธอวางห ูทาํทา่โลง่อก เดนิไปท�ีตู้เส�ือผา้ หยบิชดุ
นอนมาใส ่เดนิไปปดิวทิย ุหยบิหนังสอื พศิวาสหรรษา
ข�ึนมา หร�ีไฟโคมท�ีหวัเตยีงลงคร�ึงหน�ึง อา่นหนังสอื…

She puts down the handset, looks relieved, walks
over to the wardrobe, takes out her nightdress and
slips it on, walks over to switch off the radio, picks
up the book Tender delights, reduces by half the
light of the lamp at the head of her bed and reads…

เสยีงโทรศัพทด์ังข�ึน เธอขมวดค�ิวอยา่งหงดุหงดิ ดงึ
สายโทรศัพทอ์อกคว�ําหนังสอืลง ตาจอ้งมองเพดาน สัก
พักตะแคงตัวหนัไปดโูปสเตอรแ์ผน่นั�นอกี จอ้งมองเน�ิน
นาน

The phone rings. She frowns in irritation, unplugs
the phone, puts down the book. Her eyes stare at
the ceiling. After a while she lies on one side to look
at the poster again and stares at it for a long time.

=

สมดุบนัทกึ The diary

ตสีอง … เธอหยบิสมดุบนัทกึข�ึนมา Two in the morning … She picks up her diary.

น�ีคอืส�ิงท�ีเธอบนัทกึ This is what she writes:

“ฉันรู้วา่เขาไมไ่ดรั้กฉันจรงิ ฉันรู้ตลอดเวลาวา่เขามี
หญงิอ�ืนอยู่ในหวัใจ ยามท�ีเขาหลับนอนกบัฉัน เขาเหน็
ใบหนา้ฉันเป็นหญงิอ�ืน เขารว่มรักกบัฉันอยา่งหยาบคาย
ใชล้�ินเลยีอวัยวะเพศของฉันอยา่งห�ืนกระหาย เขาอยาก
ใหฉั้นรอ้งครวญครางเพ�ือใหเ้ขามั�นใจวา่เขาเป็นผู้ชาย
ข�ึนมาอกีนดิ ฉันจะบอกใหก้ไ็ด ้ลลีาของเขานะ่แยม่าก
สู้…กไ็มไ่ด”้

‘I know he doesn’t love me really. I’ve known all the
time that he has another woman in his heart. When
he sleeps with me, he sees my face as that of another
woman. He makes love to me crudely, uses his tongue
to lick my sex with lust. He’d like me to moan and
groan to be certain he is a bit more of a man. Let me
tell him, his performance is very clumsy. He can’t
compare with …’

เธอปดิสมดุบนัทกึ She closes the diary.

=

ความฝนั The dream

คนืนั�นเธอหลับฝัน เธอฝันเหน็ตัวเองถกูเขาว�ิงไลไ่ปรอบ
ภเูขาใหญ ่ในฝันนั�นหนา้ตาของเธอเหมอืนเขามาก เธอ
มาสะดุ้งอกีครั�งเม�ือดลิโด ้(เคร�ืองมอืสั�นสะเทอืนสาํหรับ
เพศหญงิ) ตามว�ิงไลเ่ธอมาจากท�ีแสนไกล มันทะลวง
อวัยวะเพศของเธอจนขาดกระจยุ สักพักรา่งหญงิอกีคน
กป็รากฏข�ึน เป็นผู้หญงิท�ีเธอคดิวา่เขาฝันเหน็ยามรว่ม
หลับนอนกบัเธอ เธอจกิผมผู้หญงิคนนั�น ใชด้ลิโด้
ทะลวงเขา้ไปในปากผู้หญงิคนนั�น เธอรู้สกึหวาดกลัวตอ่
ภาพของตัวเองท�ีปรากฏในฝัน

That night she dreams. She dreams she sees herself
being chased by him around a big mountain. In
that dream she looks very much like him. She is
startled once again when a dildo (vibrating
instrument for women) chases her from afar. It
pierces through her sexual organ and tears it apart.
After a moment the body of another woman
appears. It’s the woman she thinks he dreams he
sees when he makes love to her. She pulls that
woman’s hair, uses the dildo to enter that woman’s
mouth. She feels terrified by the picture of herself
that appears in the dream.

===[Way back at the end of the twentieth
century, it seems Thai readers still needed to be
told what a dildo was. If only to have it misused
in dreams.]

=

โลกของเขา His world

เธอโทรศัพทไ์ปหาเขา เขาเพ�ิงเสรจ็จากการดรูายการ
โทรทศันภ์าคดกึ เธอรบีเลา่ใหเ้ขาฟังถงึเร�ืองท�ีเกดิข�ึนใน
ความฝัน เขาซกัเธอใหญโ่ต ทาํทา่สนอกสนใจเป็น
พเิศษ เธอเลา่ไปรอ้งไหไ้ป

She phones him. He has just finished looking at the
late night programme on television. She hurriedly
tells him what happened in her dream. He asks her
many questions, pretending to look especially
interested. She cries as she tells him.

“คณุเลา่ใหผ้มฟังใหมไ่ดไ้หม” เขาพดู พลางปลด
กางเกงชาวเลออก

‘Can you tell me all over again?’ he says as he
undoes his loose trousers.

“ทาํไมหรอคะ … ฉันไมอ่ยากเลา่ซ�ําแลว้…” ‘Why? … I don’t want to tell you all over
again…’

“เถอะนะ … ผมรู้สกึวา่เร�ืองราวมันนา่สนใจ ผมคดิวา่
มันเป็น…”

‘Come now … I think it’s an exciting story. I feel
it’s…’

เธอเลา่ใหเ้ขาฟังอกีรอบ … ตลอดเวลานั�นเขาสาํเรจ็
ความใครไ่ปดว้ย

She tells him all over again … and as she does so,
he masturbates.

=

โลกภายนอก The outside world



เสรจ็จากการคยุโทรศัพท ์เขาหลับไปพักใหญ ่ต�ืนข�ึนมา
อกีทกีไ็ดเ้วลาตอ้งไปทาํงาน เขารบีอาบน�ําแตง่ตัว
เป็นการใหญ ่แลว้ออกมายนืรอรถเมลห์นา้ซอย สาวบา้
นางหน�ึงว�ิงเปลอืยกายออกมาจากซอย ผู้คนหลบกนั
กระเจงิ ในมอืสาวบา้มมีดีเลม่หน�ึง เขาเองหลบไปยนือยู่
หลังถงัขยะเชน่กนั สาวบา้มองหนา้เขาอยา่งเคยีดแคน้
เขารู้สกึตกใจกลัว แตก่แ็อบมองไปท�ีขนบรเิวณอวัยวะ
เพศของเธอ เขาคดิเทยีบขนาดหนา้อกของเธอกบัสาว
คนรัก สาวบา้ว�ิงเขา้มาเง�ือมดีจะแทงเขา เขาว�ิงหน ีผู้คน
ฮอืฮากนัใหญ ่เขาตกใจสดุขดีแขง้ขาสั�น มพีลเมอืงดี
สองสามคนกบัตาํรวจอกีคนหน�ึงเขา้มาปล�ําแยง่มดีไป
จากสาวบา้ เขายนืเหง�ือแตก ปลดปมเนกไทออก เฝ้าดู
เหตกุารณต์อ่ไป…

Once the phone conversation is over, he sleeps for
hours. When he wakes up it’s time for him to go to
work. He showers and dresses in a hurry and then
goes out to stand waiting for the bus at the head of
the street. A naked mad woman runs out onto the
street, scattering people in her flight. She holds a
knife in her hand. He too retreats to stand behind a
rubbish bin. The mad woman stares at him
resentfully. He feels scared but steals a glance at her
pubic hair. He thinks of comparing the size of her
breasts with those of his lover. The mad woman
rushes at him, raising her knife to strike him. He
scampers. There’s pandemonium. He is in a panic,
shaking all over. A few good citizens and a police
officer jump on the woman to take the knife away
from her. He stands sweating, loosens up his tie and
watches what’s happening next…

=

โลกของเขาและเธอ The world of him and her

เขาและเธอเจอกนัท�ีทาํงาน เธอกาํลังนั�งรอ้งไห ้มเีพ�ือน
สาวสองสามคนนั�งปลอบอยู่ เขาเขา้ไปหา เม�ือเธอเหน็
เขา เธอรอ้งไหไ้มห่ยดุ เขาโอบกอดเธอไว ้เขาเลา่เร�ือง
ท�ีประสบมาเม�ือเชา้ใหเ้ธอฟัง เธอฟังบา้งไมฟั่งบา้ง เธอ
บอกวา่ชว่งน�ีเธอรู้สกึโชคไมด่ ีเธอชวนเขาไปหาหมอดู
แตเ่ขาทกัทว้งวา่ไรส้าระ เธอบอกวา่กน็า่จะลองด ูไม่
เสยีหายอะไร เขาตกลงไปกบัเธอ ทั�งสองแยกยา้ยกนัไป
ทาํงาน ทั�งวันเธอและเขารู้สกึไมส่บายใจ … เธอหวังพ�ึง
หมอดเูป็นหลัก สว่นเขารู้สกึเบ�ือ

He and she meet at work. She sits crying. A few
female friends sit comforting her. He goes over to
her. When she sees him, she won’t stop crying. He
takes her in his arms. He tells her what happened
this morning. She listens distractedly. She tells him
that these days she feels out of luck. She invites him
to go and see a fortune teller but he protests it’s
nonsense. She tells him they should try, there’s
nothing to lose. He agrees to go with her. They split
to do their work. All day he and she feel unhappy
… She puts her trust in fortune tellers. As for him, it
bores him.

เวลาเลกิงานมาถงึ เขาและเธอจับรถแทก็ซ�ีมุ่งหนา้ไป
ท�ีโรงแรมแหง่หน�ึง ซ�ึงหมอดคูนดังกาํลังนั�งดดูวง

When work is over, he and she take a taxi to go to
a hotel where a well-known fortune teller sits
reading the stars.

=

โชคลาง The omen

“หนเูป็นอะไรคะหมอ” เธอพดูข�ึนเม�ือเลา่เร�ืองราวในฝัน
ใหห้มอฟัง

‘What’s the matter with me, master?’ she says when
she has told the fortune teller her dream.

หมอ: usually, ‘doctor’.

“หนเูป็นโรคอยากมผัีว” หมอดพูดูพลางย�ิม ‘Your sickness is you want a mate,’ the fortune
teller says with a smile.

เธอรู้สกึโกรธและอาย กาํมอืเขาแนน่ She feels angry and ashamed, grabs her lover’s
hand hard.

“หมอพดูดีๆนะ หมอกาํลังพดูอยู่กบัสภุาพสตรนีะ”
เขาเตอืนเสยีงขุ่น

‘Please be polite, you’re talking to a lady here,’ he
warns in a murky voice.

“เจา้อยา่มาทาํโอหงั … ขา้คอืผู้รู้ดนิฟา้มหาสมทุร”
หมอดทูาํทา่คลา้ยคนทรง

‘Don’t be arrogant … I’m the one who knows
earth, sky and oceans.’ The seer plays it out as if he
is a medium.

“แลว้จะใหท้าํยงัไง” เขาถาม ‘What do you want her to do,’ he asks.

“ตอ้งแตง่งาน … ตอ้งแตง่งาน แลว้ทกุอยา่งจะ
เรยีบรอ้ยคนืสู่ปกต”ิ

‘Get married … She must get mar- ried and then
everything will be back to normal.’

“แตง่งาน!” เธออทุาน ‘Get married,’ she exclaims.

“ใช ่… ตอ้งแตง่งาน” ‘Yes … you must get married.’

เขาและเธอเงยีบ จอ้งมองหนา้กนั ตา่งคนตา่งคดิวา่
“เวลาน�ีมาถงึจนได…้”

He and she are silent, staring at each other, each
thinking ‘So the time has come…’

=

การแตง่งาน Getting married

ทั�งสองแตง่งานกนัในอกีสามเดอืนตอ่มา แขกเหร�ือลว้น
เป็นเพ�ือนเกา่เพ�ือนใหมข่องทั�งสองฝ่าย เจา้บา่วเจา้สาว
ฉกีย�ิมตอ้นรับผู้มาในงานเป็นอยา่งดี

The two of them get married three months later.
The guests are old and new friends on both sides.
The bride- groom and the bride tear off welcome
smiles at those who have come to the wedding
nicely.

เม�ือเลกิงานกลับเขา้เรอืนหอซ�ึงเป็นบา้นของเขา
ตลอดเวลาท�ีนั�งรถกลับมา ตา่งคนตา่งไมพ่ดูอะไรกนั
เธอคดิถงึดลิโด ้สว่นเขาคดิถงึสาวบา้ ทั�งสองทกุขร์อ้น
ใจอยู่กบัเร�ืองสว่นตัวของตัวเอง ตา่งคนตา่งหนา้บ�ึง

When the wedding is over and they return to the
bridal house, which is his house, all the time they sit
in the car on the way back, neither of them says
anything. She thinks of the dildo. As for him, he
thinks of the mad woman. Both worry about
personal concerns. Each has a sullen face.

เม�ือเขา้ไปในหอ้ง ทั�งสองดเูหน�ือยหนา่ย เขาพยายาม When they enter the room they both look



ชวนเธอคยุ exhausted. He tries to make her speak.

“เป็นไงบา้งจะ๊ … งานคนืน�ีคงทาํใหค้ณุเหน�ือยมาก
เลยใชไ่หม”

‘How are you, darling? The party tonight must
have tired you out, mustn’t it?’

“คะ่ … คณุกด็ว้ยใชไ่หมคะ” ‘Yes … and you too, right?’

ทั�งสองพดูจาพอเป็นพธิ ีเขาขอตัวเขา้หอ้งน�ํา ขณะ
อาบน�ําเขาครุ่นคดิหาคาํพดูท�ีจะใชพ้ดูกบัเธอเม�ือออก
จากหอ้งน�ํา เธอนั�งอยู่บนเกา้อ�ีหนา้โตะ๊เคร�ืองแปง้ จอ้ง
มองตัวเองในกระจก เหลอืบมองไปท�ีกาํแพง มี
โปสเตอรร์ปูดาราผู้หญงิคนหน�ึงตดิอยู่ เธอถอนหายใจ

Having both spoken for the sake of it, he retreats
into the bathroom. As he showers he ponders what
he is going to say to her when he comes out of the
bathroom. She sits on the chair in front of the
dressing table, staring at herself in the mirror, then
glancing at the wall. There is the poster of a female
star. She sighs.

อาบน�ําเสรจ็ เขาออกมาจากหอ้งน�ํา นุ่งผา้เชด็ตัวผนื
เดยีว เธอมองหนา้เขา เขามองหนา้เธอ ทั�งสองรู้สกึ
กระอักกระอว่น ย�ิมแหง้ๆใหก้นั เขาตัดบทโดยการเดนิไป
ท�ีเคร�ืองเลน่วดิโีอ ยดัเทปเขา้ไปมว้นหน�ึง เธอมองเขา
ตลอดเวลา ภาพปรากฏข�ึน…

Having showered he comes out of the bathroom,
a towel around his waist. She stares at him. He
stares at her. They both feel awkward, smile drily at
each other. He cuts things short by walking over to
the video set, stuffs a tape in it. She watches him all
the time. An image appears…

เขานั�งลงบนเตยีง พยกัหนา้ใหเ้ธอเขา้ไปหา เธอลกุ
ข�ึนอยา่งวา่งา่ย ทั�งสองดวูดิโีอกนัเงยีบๆ

He sits down on the bed, nods to have her join
him. She gets up obediently. Both look at the video
in silence.

เขาคอ่ยๆ เอ�ือมมอืไปกอดเอวเธอ เธอซบหนา้ท�ีไหล่
ของเขา เขาถกกระโปรงชดุแตง่งานของเธอ ลว้งมอื
เขา้ไปในกางเกงใน เธอหลับตาแนน่กอดกระหวัดรัดตัว
เขา จกิเลบ็ลงบนหวัไหลข่องเขา

He slowly stretches his hand to hold her waist.
She buries her face into his shoulder. He hitches up
her wedding dress, slides his hand into her pants.
She closes her eyes tightly, hugs him tightly, digs
her nails into his shoulder.

เขาผลักเธอนอนลง … เขาทาํทา่ทางทกุอยา่งเลยีน
แบบจากภาพบนจอ กระทั�งเสรจ็จงึปดิเคร�ืองเลน่

He pushes her to lie down … He does exactly
everything in the same way as the pictures on
screen until it’s over and he shuts the video.

ตา่งฝ่ายตา่งเงยีบ Each side is silent.

“ราตรสีวัสด�ิ” เขาพดู ‘Goodnight,’ he says.

“ราตรสีวัสด�ิ” เธอพดู ‘Goodnight,’ she says.

เขาเอ�ือมมอืปดิไฟหวัเตยีง ทั�งสองนอนหนัหลังใหก้นั
ลมืตาโพลงในความมดื

He reaches out to switch off the light at the head
of the bed. They lie turning their backs to each
other, eyes wide open in the dark.

= ‘Laeo thang song kor yoo dueikan’ in Chor
Karrakeit 18, 1994

Chen Chomthawat, the son of a long retired
senior police officer, writes poems and short stories

and is probably an artist (studies
at Silpakorn University).

No further information or picture
is available on the net.
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Modern and classic Thai short stories in English

At play – Arunwadee Arunmart

Contemporary  22 March 2013  Leave a comment

The enfant terrible of contemporary Thai fiction isn’t the best stylist around but she has lost none of her punch since her shocking first novel. MB

เลน่ AT PLAY

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/10/at-
play-arunwadee-arunmart/light-switch-3/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/10/at-
play-arunwadee-arunmart/light-switch-4/)

อรณุวด ีอรณุมาศ ARUNWADEE ARUNMART

“นอนลง” เขาสั�งพลางช�ีกา้นมะยมเลก็ๆ ท�ียงัพอมใีบตดิอยู่ลงบนลานดนิ “ตรงน�ีแหละ” ‘Lie down,’ he ordered as he pointed at the ground with a small branch of star gooseberry that still had
leaves. ‘Right here.’

เสยีงเดมิดังข�ึนอกีครั�งเพ�ือย�ําคาํสั�งเม�ือเดก็หญงิมองหนา้เขาอยา่งไมค่อ่ยเขา้ใจ The voice was raised again to con- firm the order when the young girl stared at him rather
uncomprehending- ly.

เขาใชก้า้นมะยมในมอืปัดดนิจนเตยีนเพ�ือแสดงใหเ้ดก็หญงิเหน็พ�ืนท�ี “ตรงน�ี” เดก็วัยไลเ่ล�ียกนัทั�งหญงิชายรว่มสบิ
คนยนืลอ้มเป็นวง เวน้พ�ืนท�ีตรงกลางใหเ้ดก็หญงิและเดก็ชายอายนุอ้ยท�ีสดุในกลุ่มยนือยู่ตรงกลาง

He used the star gooseberry branch in his hand to smooth out the ground for the little girl to see the patch
‘right here’. Ten children, boys and girls of about the same age, stood in a circle and in the middle of that

==

=
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space were the little girl and a little boy, the youngest of them all. Note the modification of the sentence to avoid
repeating ‘in the middle of’.

ในวงลอ้ม เดก็ทั�งสองสบตากนั แตต่า่งไมรู่้ความหมายจากแววตาใสซ�ือของอกีคน ขณะเดยีวกนัสายตาทกุคู่กาํลัง
มองเดก็ทั�งสองดว้ยความคาดหวัง – อะไรสักอยา่ง

Inside the circle, the two of them looked at each other, but each was unable to read the other’s clear,
innocent stare. At the same time, all the others looked at the pair with some sort of expectation.

เดก็ชายตัวโตท�ีออกคาํสั�งเม�ือครู่ดงึแขนเดก็หญงิตัวเลก็ท�ียนือยู่ตรงกลางวงลอ้มใหค้อ่ยๆ ลม้ตัวลงนอนราบบน

ลานดนิท�ีปัดไว ้พรอ้มกบัออกคาํสั�ง “แกนอนลงไปกอ่น”

The big boy who had just given the order pulled the little girl in the middle of the circle by the arm to

make her lie down flat on the ground he had smoothed out and ordered again, ‘Just lie still first.’

ส�ินคาํ เดก็หญงิกน็อนหงายอยู่ตรงหนา้นั�น เธอมองเหน็ดวงตาทกุคู่ รวมไปถงึใบหนา้อาบดว้ยรอยย�ิมของเพ�ือนรุ่นพ�ี

พวกนั�น พวกเขาตา่งพดูคยุกนัถงึเหตกุารณท์�ีกาํลังจะดาํเนนิไปตามขั�นตอนดว้ยความรู้สกึต�ืนเตน้ ระคนดว้ยความ
หวาดระแวง เดก็หญงิพยายามสดับฟังถอ้ยคาํเหลา่นั�นอยา่งตั�งใจ เพยีงหวังจะเขา้ใจบา้งวา่พวกเขากาํลังพดูกนัถงึ
เร�ืองอะไร กาํลังจะทาํอะไร เทา่ท�ีเธอรู้กเ็พยีง “นอนอยู่เฉยๆ” ตามคาํสั�ง

At those words, the little girl lay on her back in front of all. She looked at all those eyes, as well as at the

smile-drenched faces of those older friends. They talked about what was going to happen step by step with a
feeling of excitement mixed with wariness. The little girl tried her best to listen to what they were saying in
the hope of finding out what they were talking about and what they were going to do. All she knew was to

‘lie still’ as ordered.

=

ทา่มกลางความมดืในหอ้งนอน ยงัพอมแีสงสวา่งจากโคมไฟฟา้นอกบา้นเลด็ลอดบานเกลด็เขา้มากระทบมา่นซ�ึงกั�น

ระหวา่งเตยีงนอนของเธอกบัอกีฟากหน�ึงซ�ึงเป็นเตยีงนอนของแม ่เธอนอนมองมา่นดว้ยความรู้สกึขัดใจ ดว้ยมันคอื
กาํแพงขวางกั�นระหวา่งเธอกบัแม ่ส�ิงเดยีวเทา่นั�นท�ีทาํใหเ้ธอไมส่ามารถมองเหน็รา่งของแมซ่�ึงทาํใหเ้กดิความรู้สกึ
ปลอดภัย เธอนอนพลกิตัวกระสับกระสา่ยและเร�ิมมคีวามรู้สกึปวดฉ�ีข�ึนมาทลีะนอ้ย แตก่พ็ยายามไมส่นใจและนกึถงึ

อะไรไปเร�ือยเปื�อย

In the darkness of the bedroom, there was enough light from the electric lamp outside the house slipping

through the louvers to reach the curtain that parted her bed from her mother’s. She lay looking at the curtain
with a feeling of frustration as it formed a wide wall between her and her mother, the only thing that
prevented her from seeing her mother which made her feel safe. She kept tossing and turning restlessly and

began to feel the need to pee but she tried not to pay attention and think of something else.

==

=

=

=

=

=

เร�ิมมคีวามรู้สกึปวดฉ�ีข�ึนมาทลีะนอ้ย
of an overkill: no need to add ‘a little at a time’

to ‘began to feel the need to pee’.

คนืน�ีแมข่องเธอจัดงานเล�ียงเลก็ๆ ข�ึนในบา้นเพ�ือฉลองอายคุรบ 5 ขวบของเธอ มเีพ�ือนของแมม่ากนัหลายคน
เพ�ือนๆ ของเธอกม็ากนัครบทกุคน เธอมคีวามสขุกบัการไดรั้บของขวัญ เสยีงปรบมอืเม�ือเทยีน 6 เลม่ดับสนทิ เม�ืองาน
เล�ียงเลก็ๆ ดาํเนนิไปไดพ้อสมควรแกเ่วลา เพ�ือนๆ ของเธอกเ็ร�ิมทยอยกลับบา้นใครบา้นมัน เหลอืเพยีงเพ�ือนของแม่

ไมก่�ีคนท�ีอยู่ฉลองกนัตอ่จนดกึด�ืน

Tonight her mother had organised a small party in the house to celebrate her fifth birthday. There were
several of her mother’s friends. Her own friends had all come. She was happy to receive presents, and
applause when the six candles were blown out. When the small party had run its course, her friends had

gone back home one after the other, leaving only a few of her mother’s friends to go on partying until late at
night.

==

=

[Six candles for a fifth birthday? That’s what
the text says. Actually, some uncouth farang
tribes do add an extra ‘one to go on’.]

แมส่ง่เธอเขา้นอนเม�ือเลยเวลานอนตามปกตไิมน่านนัก แมนั่�งอยู่ขา้งตัวเธอเม�ือตอนกลา่วคาํอวยพรให ้เธอมคีวาม

สขุท�ีสดุแมว้า่ปีน�ีพอ่จะมารว่มอวยพรดว้ยไมไ่ด ้เพราะ “พอ่งานยุ่ง”

Her mother had taken her to bed a little past the usual hour. She had sat beside her as she gave her her

blessings. She was utterly happy, even though this year her father didn’t join in because ‘dad has work to
do’.

แมก่ระชบัผา้หม่ใหแ้ลว้กม้ลงหอมแกม้เธอเบาๆ เธอย�ิมใหแ้มด่ว้ยความรู้สกึเปี�ยมสขุ แมจ้ะไดก้ล�ินฉนุๆ ของเคร�ือง
ด�ืมซ�ึงไมอ่นญุาตใหเ้ดก็ด�ืมโชยมาจากลมหายใจของแม ่กย็งัเป็นลมหายใจท�ีใหค้วามอบอุ่นล�ําลกึ

Mum had tucked her in and then bent down and kissed her gently on the cheek. She had smiled at mum
with a feeling of bliss. Even though the smell of drink forbidden to children that came out of her mother’s
breath was pungent, it was still the breath that gave her warmth deep inside.

==

หอมแกม้

affection; they sniff them.

แมก่ลา่ว “ราตรสีวัสด�ิ” แลว้ผละจากเตยีงไป Mum had said ‘Goodnight’ and then risen from the bed and left.

เธอหลับตาลงเม�ือรา่งแมล่ับมา่นไฟในหอ้งใหญก่ด็ับวบูลง She had closed her eyes when mum disappeared behind the curtain and the light in the bedroom went off. รา่งแม่
sound ridiculous in English.



ดกึมากแลว้…เม�ือเธอต�ืนข�ึนลมืตาโพลง เร�ิมปวดฉ�ีมากข�ึนทกุทีๆ แตไ่มก่ลา้ลกุจากเตยีงไปเขา้หอ้งน�ําคนเดยีวดว้ย
ความกลัวตามประสาเดก็ เธอจะรอจนกวา่จะไดย้นิเสยีงแมพ่ลกิตัวแรงๆ หรอืไมก่เ็สยีงนาฬกิาเรอืนใหญด่ังข�ึน จงึจะ

เรยีกแม่

Much later at night, when she woke up and opened her eyes wide, she felt a pressing need to pee but didn’t
dare get up to go to the bathroom alone because the little child she was was afraid. She’d wait until she heard

her mother toss around or else the alarm- clock ring to call her.

เร�ิมปวดฉ�ีมากข�ึนทกุทีๆ
formulation (‘began to want to pee increasingly

every time’), that needed to be rewritten.

เธอนอนกลั�นอยู่อยา่งนั�น ตาเพง่มองผา่นมา่นกั�นหอ้งอยา่งชั�งใจ ความมดืทาํใหเ้กดิความรู้สกึหวาดๆ และนกึถงึ
ภาพตา่งๆ ท�ีเคยไดย้นิมาวา่นา่กลัวนัก ยงัความเงยีบอกีนั�นเลา่มันทาํใหเ้ธอไดย้นิเสยีงประหลาดๆ ไดช้ดัเจนย�ิงข�ึน ทั�ง
เสยีงหนวู�ิงกกุกกัๆ เป็นครั�งคราวแถวหลังตู้ และเสยีงกรนเบาๆ ของแมซ่�ึงฟังคลา้ยจะขาดหว้งลงทกุที

She lay holding back like that, her eyes peering through the curtain partitioning the room, thinking things
over. The darkness scared her and prompted various pictures she had heard were scary. And the silence
made her hear strange sounds more sharply, the pattering of mice at times behind the wardrobe and mum’s
light snoring which sounded as if it would fail to resume with every breath.

ช�ังใจ: to consider carefully, weigh
(possibilities), deliberate, think things over.

แตเ่ม�ือตั�งใจฟัง เสยีงแมก่ลับเหมอืนกาํลังถอนหายใจถ�ๆี และมเีสยีงพดูคลา้ยคนละเมอฟังไมเ่ขา้ใจวา่แมพ่ดูอะไร
บางทแีมอ่าจจะต�ืนแลว้

But upon listening intently, mum sounded as if she kept holding her breath and also was talking in her
sleep, uttering words she couldn’t understand. Maybe mum was already awake.

ไมน่านเกนิกลั�น เธอตัดสนิใจเดนิฝ่าความมดืไป… Before she could hold back no long- er, she decided to brave the darkness.

=

เพ�ือนรุ่นพ�ีผู้ชายอกีคนหน�ึงขยบัเขา้มาใกล ้ๆ แลว้นั�งลงขา้งๆ เธอ พลางย�ืนมอืมาปลดตะขอกางเกงของเธออยา่ง
รวดเรว็

Another older boy moved near her and then sat down beside her and stretching his hand undid the clasp of
her trousers swiftly.

“จะทาํอะไรเคา้…” เธอสงสัย ‘What are you doing?’ she wonder- ed.

เขาเงยหนา้ข�ึนมองดว้ยสายตาท�ีแสดงใหเ้หน็วา่ราํคาญเตม็ที He looked up at her with eyes that showed irritation plainly.

“อยู่เฉยๆ เถอะนา่” ‘Keep still, will you.’

เสยีงนั�นแสดงอาํนาจ There was power in that voice.

“ทาํอะไรใหด้หูนอ่ย” เขาพดูตอ่ มอืกพ็ยายามแกะมอืนอ้ยๆ สองมอืของเธอท�ีปดิปอ้ง ‘We must get a better view,’ he added as his hand tried to unclasp the little hands pinned in protection.

“จะถอดทาํไม” เดก็หญงิถามอกี แตเ่ขาไมส่นใจตอบตอ่ไปแลว้ กางเกงตัวเลก็ๆ ของเดก็หญงิถกูดงึออกพน้ขา
ตดิมอืเขาแลว้กไ็ปวางแหมะอยู่ปลายเทา้ของเธอ เขาย�ิมใหเ้ธอและบอกวา่ “จะลองเลน่คนเอากนั”

‘Why do you want to take them off me,’ the little girl asked, but he was no longer interested in answering.
The small trousers of the little girl were pulled off her legs by his hands and then dropped at her feet. He

smiled at her and told her, ‘We’ll play screwing.’

==

=

เอากนั: to make love, have sex, mate. In
colloquial slang, ‘to screw’.

ส�ินคาํ เสยีงหวัเราะของเพ�ือนๆ ท�ีลอ้มวงอยู่กด็ังข�ึนอยา่งชอบใจ แตเ่ธอกลับรู้สกึเหมอืนตัวเองเป็นตัวประหลาด At those words, delighted laughter broke out all around, but she suddenly felt as if she was a curiosity.

“เบาๆ หนอ่ย เด�ียวใครมาไดย้นิ” เพ�ือนคนหน�ึงในกลุ่มเตอืน เสยีงหวัเราะจงึคอ่ยเงยีบลง กลายเป็นเสยีงพดูออ่ยๆ
ของใครอกีคน

‘Not so loud or someone will hear us,’ one friend in the group warned. The laughter thus died down,
replaced by the meek voice of another one of them.

“เรว็ส ิเด�ียวใครมาเหน็…” ‘Hurry up or someone might see…’

“จรงิดว้ย เด�ียวอดด”ู อกีคนเสรมิข�ึน ‘That’s right … and we won’t see anything,’ another added.

เพ�ือนรุ่นพ�ีผู้ชายคนนั�นจงึรบีถอดกางเกงของเดก็ชายคนเลก็อยา่งรวดเรว็ เพราะไมไ่ดรั้บการขัดขนืจากเดก็ผู้ชายแต่
อยา่งไร

The older boy thus took the little boy’s trousers off in a jiffy. The little boy didn’t oppose any resistance.
รบี…อยา่งรวดเรว็
not needed either.

เสยีงปรบมอืชอบใจดังข�ึนอกีครั�ง เม�ือเพ�ือนรุ่นพ�ีคนนั�นจงูมอืเดก็ชายเขา้มาชดิเธอ และกดไหลใ่หนั้�งลง สองมอื
ของเธอยงัปดิปอ้งของสงวน

There was another round of applause when the older boy brought the little boy to her and, pushing on his
shoulders, made him sit down next to her, who was still protecting her crotch with her hands. =The last sentence reads literally as ‘Her two

hands were still protecting her untouchables’.

“ทาํอยา่งท�ีพ�ีสอนนะ” เพ�ือนรุ่นพ�ีผู้ชายคนนั�นกาํชบั ‘Do as I told you, okay,’ the older boy instructed.

“ฮ�ือ” เดก็ชายตัวเลก็พยกัหนา้รับรู้ แลว้ทาํตามคาํสอนเทา่ท�ีพอจาํได ้เดก็หญงิทอดตามอยา่งแปลกใจในส�ิงท�ีกาํลัง
เกดิข�ึน

The little boy grunted and nodded in acknowledgement and then acted according to what he remembered
of what he had been told. The little girl looked with wonder at what was happening.

เม�ือเดก็ชายลม้ทบัไปทั�งตัว เธอด�ินเพราะรู้สกึหนัก อดึอัด หยูงัแวว่คาํถามของเดก็ชายท�ีถามเพ�ือนรุ่นพ�ีคนนั�น “แบบ

น�ีใชม่ั�ย”

When the little boy fell on top of her, she struggled because she felt oppressed by the weight. She heard the

little boy ask the older boy, ‘Like this, right?’

“เออ…” เพ�ือนรุ่นพ�ีผู้ชายคนนั�นโพลง่ออกมา ‘Yeah…’ that older friend said heed- lessly.

ในเวลาเดยีวกนั เธอด�ินรนและทาํทา่เหมอืนจะรอ้งไห ้เพ�ือนรุ่นพ�ีอกีคนเหน็ไมเ่ขา้ทา่จงึรบีดงึตัวเดก็ชายคนเลก็ออก
ไปพรอ้มกบัตวาดวา่ “มงึไมเ่ป็นเลยน�ีหวา่”

At the same time, she struggled and made as if she was about to cry. Another older boy saw that this
wouldn’t do so he hastily pulled the little boy off her, shouting at him ‘You’re no good, you twit!’

ไมเ่ขา้ทา่
idiotic, ill-timed… 



mark of coarseness in speech and calls for a
swearword…

จากนั�นเขากร็บีถอดกางเกงเพ�ือปฏบิตักิารดว้ยตนเองโดยมเีพ�ือนอกีสองคนชว่ยจับแขนขาของเดก็หญงิขงึเอาไว้ After that he peeled off his own trousers to perform himself while two friends pinioned the arms and legs of
the little girl.

…Otherwise, 
‘vacant’.

เดก็หญงิด�ินรนเม�ือถกูกดทบัอกีครั�ง เพ�ือนๆ ตา่งสง่เสยีงเชยีร ์หวัเราะ และปรบมอืกนัอยา่งสามัคค ีเพยีงอดึใจเสยีง
เชยีรก์เ็งยีบลง

The little girl struggled when she was covered again. The friends all around were cheering, laughing and
applaud- ing in solidarity. A moment later, the cheers hushed.

เดก็หญงิรอ้งไหจ้า้เสยีงดังๆ ออกมา ทกุคนในท�ีนั�นมองหนา้กนัเหลอหลาแลว้แตกกระจายออกจากวงลอ้มเหมอืน
มดแตกรัง ว�ิงหนเีสยีงรอ้งไหข้องเธอไปคนละทศิละทาง

The little girl burst out crying. They all looked at one another in alarm and then scattered like ants out of
an anthill, fleeing from her bawling in every direction.

เหลอืเพยีงเดก็หญงินั�งรอ้งไหด้ว้ยรา่งกายทอ่นลา่งเปลา่เปลอืย มองดเูดก็ชายตัวเลก็ซ�ึงเป็นคนสดุทา้ยท�ีว�ิงโทงๆ
มอืขา้งหน�ึงถอืกางเกงและอกีขา้งถอืกา้นมะยมเห�ียวๆ

Left behind was the little girl who sat crying, the lower part of her body naked, looking at the little boy
who was the last to run away, one hand holding his trousers and the other the withering small branch of star

gooseberry.

=

เธอควานหาชายผา้มา่น เปดิมันข�ึนและลอดตัวผา่นไปอยา่งแผว่เบา She fumbled for the hem of the curtain, pulled it open and slipped through quietly.

พับมา่นออกไป เธอมองไปท�ีเตยีงของแม ่เสยีงของแมย่งัดังอยู่เชน่เดมิ ทาํใหเ้ธอคดิวา่แมก่าํลังต�ืนอยู่ เธอมอง

เหน็ความเคล�ือนไหวบางอยา่งบนเตยีงไดไ้มช่ดัเจนและทาํใหใ้จของเธอเตม็ไปดว้ยความสงสัย จงึพยายามปรับ
สายตาใหคุ้้นกบัความมดื

Past the curtain, she looked at her mother’s bed. Her mother’s voice could still be heard as before, making

her think mum was awake. She could see dimly some movement on the bed and this filled her mind with
suspicion, so she tried to further adjust her eyesight to the darkness.

==

พยายามปรบัสายตาใหคุ้้นกบัความมดื
to adjust her eyesight to get used to the
darkness): this is silly without ‘further’: she has
been in the dark all this time.

ในท�ีสดุเธอมองเหน็สวติชไ์ฟเรอืงแสงอยู่ในความมดื เธอเขยง่เทา้ใชน้�ิวมอืเลก็ๆ จ�ิมลงท�ีสวติชไ์ฟ Finally she saw the switch glowing in the dark. She sprung on tiptoe and with her little fingers pressed the
switch.

พรอ้มกบัเสยีง “แกก๊” หอ้งนอนใหญก่ส็วา่งพร�ึบข�ึนทนัที With a click, the whole bedroom burst into light.

เธอเหน็ผู้ชายคนหน�ึงตลอดทั�งรา่งเปลา่เปลอืย แมข่องเธอนอนอยู่ใตร้า่งของเขา สหีนา้และแววตาของแมต่�ืน
ตระหนกไมแ่ตกตา่งไปจากเธอ

She saw a man whose entire body was naked. Her mother lay beneath that man. Her face and eyes were
as panicky as her own.

“แม!่” เธอเรยีกไดเ้พยีงเทา่นั�น ‘Mum!’ was all she could utter.

“ออกไป!” เสยีงผู้ชายคนนั�นกราดเกร�ียวแววตาและใบหนา้ถมงึทงึ “เขา้มาทาํไมวะ … คนเขาจะเอากนั” ‘Get out!’ the man shouted, his eyes and face angry looking. ‘Why did you come in here? Can’t you see
we’re screwing?’

= ‘Lein’ in Chor Karrakeit 32, 1997
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Whoever is hiding behind this pen name gets this story of family friction at a funeral right, if on the conservative side. MB

งานศพอา Auntie’s funeral
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จติสภุา JITSUPHA  

  TRANSLATOR’S KITCHEN

1 1  

พ�ีอทิธพิลโทรศัพทม์าหาขา้พเจา้ราวส�ีทุ่ม แจง้วา่อาส�ินลม
เม�ือครู่ท�ีผา่นมา พ�ีอทิธพิลบอกเพยีงเทา่น�ีกว็างสาย หลัง
จากนั�นไมถ่งึชั�วโมง ขา้พเจา้เดนิทางมาถงึบา้นอา กราบ
รา่งท�ีนอนสงบน�ิงอยู่บนพ�ืนกลางหอ้ง ทา่มกลางลกูหลาน
บา้นอาซ�ึงอยู่พรอ้มหนา้พรอ้มตาครบถว้นทกุคน

Itthiphon called me at about ten p.m. to tell me auntie
had just died. That was all he said before he hung up.
Less than an hour later, I reached auntie’s house and
prostrated myself before the body which lay peacefully
on the floor in the middle of the room amongst auntie’s
children and grandchildren all gathered there.

Lost in translation: the aunt, here, is specifically the
father’s younger sister. The same word, อา, could
designate the father’s younger brother.

อาสวมชดุสขีาว มผีา้หม่คลมุตลอดทั�วรา่ง หอ้งนอนท�ี
กวา้งใหญข่องอาดแูคบไปถนัดใจ เม�ือมผีู้มาชมุนมุกนัอยู่
ภายในหอ้งกวา่สบิชวีติ ทั�งลกูชาย ลกูสาว เขย สะใภ ้และ
หลานๆ ทกุคนนั�งอยู่บนพ�ืนกระจัดกระจายทั�วหอ้ง

Auntie was dressed in white; a blanket covered her
entire body. Her spacious bedroom looked cramped
now that there were more than ten persons in it, her
sons, daughters, sons- and daughters-in-law and
grandchildren. Everyone sat on the floor all over the
room.

Also lost in translation: the names of the male
characters: Itthiphon means ‘influence’; Amnart
means ‘power’; Ekkarart means ‘sovereignty’…

“ตอนสองทุ่มตัวยงัอุ่นๆ อยู่เลย ไมน่กึวา่จะไปเรว็อยา่ง
น�ี” เมยีพ�ีอาํนาจเอย่เบาๆ กบัขา้พเจา้โดยเฉพาะ

‘At eight o’clock her body was still warm. I never
thought she’d leave us so fast,’ Amnart’s wife confided
to me in a low voice.

 

“บอกแลว้วา่วันน�ีอาการไมค่อ่ยด ีไมม่ใีครเช�ือๆ” เอ�ือม
พร ผู้ออ่นกวา่ขา้พเจา้สามส�ีปีเอย่ข�ึนทนัควัน ดวงตาของ
หลอ่นแดงช�ํา คงผา่นการรอ้งไหม้าอยา่งหนักในชั�วโมงท�ี
แลว้

‘I told you today she didn’t look well; nobody
believed me,’ Ueamphorn, who is three or four years
younger than I, said at once, her eyes bloodshot. She
must have cried a lot in the past hour.

 

“ตอนเชด็ตัวดไูมอ่อกเลยหรอืวา่แมเ่ร�ิมตัวเยน็” เมยีพ�ี
อทิธพิลสง่สายตาคอ้นควักใหเ้มยีพ�ีอาํนาจโดยตรง ราวกบั
วา่ผู้ท�ีอยู่กบัอาเป็นคนสดุทา้ยจะตอ้งรับผดิชอบในการจาก
ไปของอาอยา่งหลกีเล�ียงไมไ่ด้

‘When you freshened her up, couldn’t you see that
her body was cold?’ Itthiphon’s wife looked askance at
Amnart’s wife, as if the last person to be with auntie
had to be held responsible for auntie’s departure.

 

“เถยีงกนัทาํไม ยงัไงแมก่ไ็มฟ่�ืน มาชว่ยกนัคดิเร�ืองการ
จัดงานศพใหแ้มด่กีวา่” พ�ีอทิธพิลเอย่สั�นๆ ทกุคนเงยีบสนทิ
และหนัมาทางพ�ีอทิธพิล รอฟังคาํสั�งวา่จะใหท้าํอยา่งไรตอ่
ไป

‘Don’t quarrel. It won’t make her come back. Rather,
let’s think together how to organise mum’s funeral,’
Itthiphon said curtly. Everybody was silent and turned
to him, waiting to listen to what he’d order next.

เถยีงกนัทาํไม: literally, ‘Why are you quarrelling?’

“อษุา ไปหากระดาษมาจดวา่ใครมหีนา้ท�ีทาํอะไร”
เอกราช ลกูชายคนเลก็ เอย่กบันอ้งสาวคนสดุทอ้งตาม
ประสาผู้รอบคอบและละเอยีด

‘Usa, get some paper to take down what each of us
must do,’ Ekkarart, the youngest son said, thorough
and meticulous as usual, to his younger sister, the last-
born.

Usa means ‘dawn’ or ‘aurora’.

“เร�ืองแรกคอืวัด จะใชว้ัดไหน ใครมคีวามเหน็ยงัไง” พ�ี
อทิธพิลถามคาํถามแรกทนัทที�ีอษุาขยบัปากกาในมอืเตรยีม
พรอ้มบนัทกึขอ้ความตา่งๆ เกบ็เอาไว้

‘First thing is the temple. Which one should we go
to? Any suggestions?’ Itthiphon asked the first question
as soon as Usa, pen in hand, was ready to take down
all relevant details.

 

“นา่จะใชว้ัดแถวน�ีใกลบ้า้น สะดวกสาํหรับพวกเราทกุคน
เพราะตอ้งไปมาวันละหลายรอบ อกีอยา่งแขกกม็างา่ย ลง

‘It should be one around here, close to the house. It’ll
be convenient for all of us because we’ll have to go
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ทางดว่นกถ็งึพอด”ี พ�ีอาํนาจใหค้วามเหน็คนแรกซ�ึงไมม่ี
ใครโตแ้ยง้

back and forth several times a day. Besides, it’ll be easy
for the guests: we’re just at the exit of the expressway.’
Amnart was the first to express an opinion, to which no
one objected.

“งั�นพรุ่งน�ีเพญ็ชว่ยไปจัดการเร�ืองโลงกบัพ�ีอาํนาจ ฉันจะ
ไปจองศาลา” พ�ีอทิธพิลหนัมาทางขา้พเจา้ อษุากม้หนา้กม้
ตาบนัทกึขอ้ความ

‘Then tomorrow you, Phen, please go and help
Amnart arrange for a coffin; I’ll go and book a
pavilion,’ Itthiphon said to me. Usa, head bent, was
busy jotting down the instructions.

Phen means ‘full moon’.

“อาอทิธ เร�ืองอาหารเล�ียงแขก หนขูอเป็นอาหารวา่งท�ี
จัดสวยๆ ใสก่ลอ่งไดไ้หมคะ” ลกูสาวพ�ีอาํนาจออกความ
เหน็บา้ง

‘Uncle It, the food for the guests: how about having
it nicely displayed in boxes?’ was Amnart’s daughter’s
contri- bution.

 

“แขกสว่นใหญไ่มใ่ชว่ัยรุ่น อายรุุ่นอาทั�งนั�น แลว้ยงัพวก
ญาติๆ อกี” พ�ีอทิธพิลแยง้

‘Most of the guests aren’t young; they’re of auntie’s
age, and then they’re relatives too,’ Itthiphon objected.

Informal use of ‘auntie’ by Itthiphon. It should be
‘great-aunt’ or ‘mum’.

“งั�นกน็า่จะจัดอาหารเป็นสองอยา่ง อาหารกลอ่งกบัพวก
ขา้วตม้” เอกราชเสนอ

‘Then let’s arrange for two kinds of food: food in
boxes and rice gruel,’ Ekkarark suggested.

 

“ไมด่หีรอก งบบานแนน่อน อาหารกลอ่งพวกนั�นแพง รู้
หรอืเปลา่” เอ�ือมพรไมเ่หน็ดว้ย

‘That won’t do. It’ll inflate the budget. Food in boxes
is expensive, you know,’ Ueamphorn objected.

Lovely expression: งบบาน: the budget will bloom.

“เล�ียงขา้วตม้นะ่ดแีลว้ เคยทาํมายงัไงกย็งังั�น” พ�ีอทิธพิล
สรปุ ทาํใหล้กูสาวพ�ีอาํนาจหนา้ง�ํา

‘Rice gruel’s good enough. It’s always been like that,’
Itthiphon summed up, making Amnart’s daughter
scowl.

 

“พอ่คะ พรุ่งน�ีหนตูอ้งลางานหรอืเปลา่” ลกูสาวพ�ีอทิธพิล
หนัมาถามพอ่ แตผู่้ท�ีตอบกลับไมใ่ชพ่�ีอทิธพิล

‘Dad, should I take the day off tomor- row or not?’
Itthiphon’s daughter turned to ask her father, but the
one who answered wasn’t Itthiphon.

 

“ลาส ิลาไปเลยอาทติยห์น�ึง” พ�ีอาํนาจตอบเสยีงหว้น ‘Of course. Take the whole week off actually,’
Amnart answered abruptly.

 

“ชว่งน�ีงานยุ่งดว้ย” ลกูสาวพ�ีอทิธพิลบน่เบาๆ ‘At the moment, there’s a lot of work,’ Itthiphon’s
daughter murmured.

 

“ถา้มันไมใ่หล้า กล็าออกไปเลย คนมันมพีอ่มแีม ่ไมไ่ด้
เกดิจากกระบอกไมไ้ผ”่ เป็นเสยีงของพ�ีอาํนาจอกี

‘If they won’t let you, then quit. People have parents.
They aren’t born in bamboo tubes.’ It was Amnart’s
voice again.

 

“โทรศัพทไ์ปลากอ่นพรุ่งน�ี เสรจ็งานแลว้คอ่ยทาํใบลาสง่
ตามไปทหีลัง” พ�ีอทิธพิลหนัมาทางลกูสาว

‘Call up first thing tomorrow to go on leave. Once
the funeral is over, have a note of absence to give them
after- wards,’ Itthiphon told his daughter.

 

“แลว้ใครจะจัดการท�ีเขตเร�ืองใบมรณบตัร” คราวน�ี
เอกราชเอย่ถาม

‘Who’s going to the district office for the death
certificate?’ This time, it was Ekkarart asking.

 

“พรุ่งน�ีเชา้ผมจัดการเอง” สามเีอ�ือมพรเอย่เป็นประโยค
แรกของค�ําคนืน�ี เขาเป็นคนเงยีบๆ ไมค่อ่ยพดู ตา่งจากเม�ือ
กอ่น สมัยหนุ่มๆ ตอนท�ีเขามาจบีเอ�ือมพรนั�น ขา้พเจา้จาํได้
วา่เขาข�ีเลน่และชา่งหยอกลอ้ ทาํใหเ้อ�ือมพรผู้ใจรอ้นตดิใจ
ในความอารมณด์ขีองเขา เอ�ือมพรพดูกบัขา้พเจา้บอ่ยๆ วา่
คยุกบัเขาแลว้มคีวามสขุ ไมน่านทั�งสองกต็ัดสนิใจใชช้วีติ
รว่มกนั อาจจะเป็นเพราะตอ้ง ‘แตง่เขา้’ มาอยู่รว่มใน
ครอบครัวใหญ ่ทาํใหเ้ขาเครง่ขรมึกวา่เดมิกเ็ป็นได ้ท�ีจรงิ
เอ�ือมพรและสามชีว่ยกนัผอ่นบา้นหลังเลก็ๆ แถบชานเมอืง
แตจ่นแลว้จนรอดกไ็มไ่ดย้า้ยไปอยู่สักท ีเน�ืองจากอา
ขอรอ้งใหอ้ยู่ดว้ยกนั บา้นหลังนั�นจงึใหค้นเชา่หารายได้

‘I’ll take care of it myself in the morn- ing,’
Ueamphorn’s husband spoke his first sentence that
night. He was a quiet person who seldom spoke, unlike
in the old days, when he was a young man who came
to court Ueamphorn. I remem- ber he was playful and
liked to tease, and Ueamphorn, who was impatient, fell
for his good humour. She often said to me that talking
with him she felt happy. Before long the two of them
decided to live together. Maybe because he had to
‘contract marriage’ to live in a large family, he became
more solemn than before. Actually Ueamphorn and
her husband helped each other pay in instalments a
small house in the suburb, but one thing and another
they had yet to move into it, because auntie had
begged them to live all together, so that house was let
out to generate some income.

=

=

=
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จนแลว้จนรอด normally means ‘in the end’.

เม�ือพ�ีนอ้งแตล่ะคนตา่งมคีรอบครัว ทั�งเขยและสะใภอ้ยู่
รว่มบา้นเดยีวกนั ปัญหาการกระทบกระทั�งกนัจงึเป็นส�ิงท�ีไม่
อาจหลกีเล�ียงได ้และย�ิงแตล่ะคนมลีกู การกระทบกระทั�งย�ิง
มมีากข�ึน บางครั�งกม็าจากเดก็ๆ แลว้ขยายวงไปสู่ผู้ใหญ่
เป็นธรรมดาท�ีพอ่แมแ่ตล่ะคนจะเหน็วา่ลกูของตนเป็นฝ่าย
ถกู และแนน่อนวา่ลกูยอ่มดกีวา่หลาน

When each sibling had a family, with the in-laws
living under the same roof, it was unavoidable that
there would be some friction, and with each family
having children the opportunities for friction increased.
Sometimes it came from the children and then spread
to the grownups. It is only normal for parents to think
that their own children are in the right and that of
course their children are better than their nephews.

 

เสยีงสัญญาณโทรศัพทม์อืถอืของพ�ีอทิธพิลดังข�ึน
ทา่มกลางความเงยีบ พ�ีอทิธพิลรับสายโดยใชเ้วลาเพยีงไม่
ถงึนาทดีว้ยการตัดบทวา่ จะตดิตอ่กลับไป หลายคนมอง
หนา้อยา่งรู้กนัวา่ใครคอืผู้ตดิตอ่เขา้มา

Itthiphon’s cellular phone rang in the silence. He
took the call and spent very little time online, saying
he’d call back. Several persons stared at one another,
knowing full well who the caller was.

Here a slight rewrite, dispensing with the awkward
‘less than one minute … to cut the matter short’, to
make the action more vivid.



“ใครนะ่ พ�ีอทิธ” เมยีพ�ีอทิธพิลถามเสยีงเขม้ ‘Who was that, dear?’ Itthiphon’s wife asked in a
tense voice.

 

“ถามเร�ืองงานนดิหนอ่ย” พ�ีอทิธพิลตอบสั�นๆ ‘Just asking about the funeral,’ was Itthiphon’s pithy
answer.

 

“อยา่ใหรู้้เชยีวนะ” ฝ่ายหญงิยงัไมว่ายสาํทบัดว้ยสหีนา้
เครง่เครยีด

‘Keep me out of it, then!’ The wife couldn’t refrain
from threatening with a strained face.

 

“แลว้กระถางธปู ใครจะเป็นคนถอื” ขา้พเจา้เอย่ถามเม�ือ
นกึข�ึนได ้วา่ลกูชายคนโตของอาเสยีชวีติตั�งแตย่งัหนุ่มๆ
ซ�ึงตามธรรมเนยีมจนีผู้ท�ีตอ้งทาํหนา้ท�ีน�ีคอื ลกูชายคนโต
นั�นเอง

‘What about the joss stick pot?’ I asked as the
thought came to me that auntie’s eldest son had lost his
life while still a young man and, according to Chinese
tradition, that duty is performed by the eldest son.

 

“ใหพ้�ีอาํนาจทาํแลว้กนั” เอกราชหนัมาทางพ�ีชายคนท�ี
สอง บรรยากาศเร�ิมตงึเครยีดเม�ือพ�ีสะใภค้นโตสวนกลับมา
ดังลั�น “ใหเ้จา้ตน้ทาํหนา้ท�ีแทนพอ่” ขา้พเจา้ตกใจในน�ํา
เสยีงของหลอ่น ไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมพ�ีสะใภจ้ะตอ้งเสยีง
เกร�ียวขนาดน�ี หนาํซ�ําแววตาของหลอ่นท�ีมองทกุคนดไูม่
เป็นมติรเอาเสยีเลย หลอ่นมักพดูเสมอๆ วา่ หลอ่นเป็น
สะใภใ้หญ ่ถงึจะไมม่สีามคีุ้มหวั แตท่กุคนกน็า่จะใหค้วาม
ยาํเกรงกนับา้ง ขา้พเจา้ถามตัวเองวา่ น�ีคอืการประชมุเร�ือง
การจัดงานศพใหอ้ามใิชห่รอื ไมใ่ชก่ารประชมุท�ีมวีาระเก�ียว
กบัการประกาศสงครามท�ีจอ้งจะห�ําหั�นศัตร ูบรรยากาศนา่จะ
เจอืความเศรา้ดว้ยซ�ํา แตท่าํไมขา้พเจา้ไมรู่้สกึวา่รอบตัว
เป็นเชน่นั�นแมแ้ตน่อ้ย

‘Let Amnart do it.’ Ekkarart turned towards the
second eldest brother. The atmosphere began to tense
up when the eldest sister-in-law retorted loudly, ‘Let
Ton do it instead of his father.’ I was shocked by her
tone of voice. I didn’t understand why she had to
sound so furious. Besides, her eyes looking at all of us
were in no way friendly. She always said she was the
eldest sister-in-law and even though she no longer had
a husband to protect her, everybody should show her
respect. I asked myself whether this was a meeting to
organise auntie’s funeral or not. It wasn’t a meeting
with an agenda regarding a declaration of war while
waiting to pound on the enemy. The atmosphere
should be one of sadness, in fact, but why did I feel this
wasn’t at all the case around me?

เจา้ตน้: Young Ton. In Thai, the expression is fitting
in the mother’s mouth. In English it wouldn’t be; the
nickname on its own sounds more natural. Let’s
keep ‘Young Ton’ for the next paragraph, then.

ตน้เงยหนา้เม�ือไดย้นิเสยีงลั�นของผู้เป็นแม ่ไมไ่ดเ้อย่
อะไรออกมา อาจเป็นเพราะไมรู่้ประเพณกีเ็ป็นได้

Young Ton looked up when he heard his mother’s
resounding voice. He didn’t say anything, maybe
because he wasn’t aware of tradition.

 

“ลกูชายคนท�ีสองกถ็อืได”้ เมยีพ�ีอาํนาจเสยีงเขม้ไมแ่พพ้�ี
สะใภค้นโต

‘The second eldest son can perform just as well.’
Amnart’s wife’s voice was as loud as eldest sister-in-
law’s.

 

“จะบา้เหรอ มธีรรมเนยีมท�ีไหน แขกในงานเหน็คงหวัเราะ
กนัหมดวา่บา้นน�ีไมรู่้จักธรรมเนยีม เธออยากใหเ้ป็นยงังั�นใช่

ไหม” พ�ีสะใภไ้มย่อมแพ ้สง่สายตาแวววาวมาถงึเมยีพ�ี
อาํนาจ ขา้พเจา้และคนอ�ืนๆ ไดแ้ตน่�ิง เพราะทกุคนตา่งรู้ดี
วา่ทั�งสองเป็นคู่ปรับกนัมาตั�งแตส่มัยสาวๆ จนบดัน�ีลกูโต
เป็นหนุ่มสาวกย็งัไมย่อมออ่นขอ้ ดเูหมอืนนับวันจะย�ิง
รนุแรงข�ึนดว้ยซ�ํา

‘Are you out of your mind? There’s no such tradition.
When the guests at the funeral see that, they’ll all
laugh and say we don’t know tradition. Is that what
you want?’ Eldest sister-in-law wouldn’t ac- cept defeat
and glared at Amnart’s wife. I and the others didn’t
interfere because we all knew these two had been at
loggerheads since they were adoles- cents. Even now
that their children were in their teens they still didn’t
want to relent. They seemed to grow fiercer by the day,
actually.

 

“ใหต้น้ถอื” พ�ีอทิธพิลสรปุสั�นๆ เขาเคยชนิกบัการออกคาํ
สั�ง ดว้ยตอ้งบรหิารกจิการของครอบครัว พ�ีอทิธพิลเดด็ขาด
และเอาจรงิเอาจังตลอดมา ไมอ่ยา่งนั�นธรุกจิของครอบครัว
คงไมเ่จรญิรุ่งเรอืงมาจนถงึทกุวันน�ี

‘Let Ton carry them,’ Itthiphon decided forthwith.
He was used to giving orders, having to run the family
business. He had always been decisive and serious,
otherwise the family business wouldn’t have flourished
as it had up to this day.

 

2 2  

คนืแรกหลังจากพระสวดจบแลว้ ขา้พเจา้กลับมาท�ีรถเพ�ือ
หยบิรายการอาหารท�ีจะเล�ียงแขกในวันสง่ศพใหค้นครัวเพ�ือ
จะไดเ้ตรยีมจัดซ�ืออาหารสดอาหารแหง้ไวส้าํหรับปรงุในวัน
นั�น ขณะกาํลังจะเดนิกลับข�ึนไปท�ีศาลากไ็ดย้นิเสยีงพดูคยุ
กนัเบาๆ

On the first night, after the monks had finished
chanting I went back to the car to pick up the menu
that would be served to the guests on burial day for the
people in the kitchen to buy the fresh and dry
ingredients needed for that day.* As I walked back to
the pavilion, I heard a conversation carried out in low
voices.

=

=

=

* These ingredients are for the side dishes served
along with the rice gruel.

“แหวนไพลนินั�นพ�ีเอ�ือมเกบ็เอาไว ้ไมต่อ้งเอาออกมา คนื
น�ีกลับบา้นเราไปเชก็ดวูา่เคร�ืองเพชรของแมม่ทีั�งหมดก�ีช�ิน”
เป็นเสยีงของอษุานั�นเอง

‘That sapphire ring, Ueam, you keep it. No need to
take it out. When we’re back home tonight, let’s check
how many pieces of jewellery mum left.’ That was
none other than Usa’s voice.

 

“คงยาก พวกสะใภเ้ตรยีมจอ้งเตม็ท�ี พ�ียงันกึไมอ่อกวา่จะ
กนัออกมาเป็นของเราสองคนยงัไง” เสยีงของเอ�ือมพรดจูะ
ปกปดิความกงัวลไมไ่ด้

‘That might be difficult. The in-laws are fully ready
to make claims. I still can’t figure out how we can keep
them for the two of us.’ Ueamphorn’s voice seemed
unable to hide her worry.

 

“เร�ืองอะไรจะใหพ้วกนั�นชบุมอืเปบิ แมส่ะสมตั�งแตส่าวๆ
ของพวกนั�นตอ้งเป็นของเราสองคน ถา้จะแบง่เรากใ็หท้�ีเป็น
ช�ินๆ ของท�ีเป็นชดุเราเกบ็เอาไวเ้อง ใหพ้วกนั�นเอาไป ฉัน
เสยีดายของ”

‘Why should we let them rummage in- to them?
Mum had collected them since she was young. Those
things must be for us two. We can let them have single
items, but the sets we keep ourselves. It’d be a shame to
let them have them.’

 

“เม�ือเชา้น�ีพ�ีโดนไล ่ยงัไมท่นัไรเลยนะ” ‘This morning she sent me away. Early as it is.’  



“ใครกนั” อษุาซกัไซ้ ‘Who did?’  

“จะใครละ่ ‘ซอ้ใหญ’่ ไง เขาบอกวา่ลกูสาวตอ้งแตง่ออก
ท�ีใหอ้ยู่ทกุวันน�ีกเ็พราะเหน็แกแ่ม”่

‘Who else but the high and mighty. She said her
daughter had to get married. If I stay these days, it’s
only out of deference for mum.’

ซอ้ใหญ:่ literally, ‘big sister-in-law’ (Chinese dialect).

“ชักจะมากไปแลว้ บา้นแมน่ะ ไมใ่ชบ่า้นมัน ของทกุอยา่ง
เป็นของกงส ีพ�ีเอ�ือมอยา่ยอม”

‘That’s too much. It’s mum’s house, not hers.
Everything in it belongs to the family business. Don’t
let her, Ueam.’

 

“พ�ีวา่พ�ีไปดกีวา่ ไปอยู่บา้นโนน้เลก็หนอ่ยชา่งมัน ไปอยู่
ดว้ยกนัไหม”

‘I think I’d better leave. Staying in the house over
there, it’s a bit cramped but never mind. Will you
come and stay with us?’

 

“ษาจะอยู่ท�ีน�ี แมต่อ่หอ้งไวต้ั�งเยอะ เร�ืองอะไร ขนืษาไป
เทา่กบัวา่มันใหญค่ับฟา้ จะอยู่อยา่งน�ีแหละ”

‘I’ll stay here. Mum had plenty of rooms built extra.
What’s the idea? If I were to leave, the sky would be
too small for her. I’ll stay put, and that’s that.’

 

เอ�ือมพรสะกดิใหน้อ้งสาวเงยีบ เม�ือเหน็ขา้พเจา้เดนิใกล้
เขา้ไปทกุท ีขา้พเจา้ไดแ้ตท่าํสหีนา้ไมรู่้ไมช่�ีคลา้ยไมไ่ดย้นิ
ถอ้ยคาํใดๆ

Ueamphorn nudged her sister to stop speaking when
she saw me coming close. I made a bland face,
pretending I hadn’t heard anything.

 

“เกรงใจพ�ีเพญ็จัง เม�ือคนืกวา่จะกลับกด็กึ วันน�ียงัไปชว่ย
จัดการเร�ืองโลงอกี” อษุาเอย่เสยีงออ่นหวานราวกบัคนละ
คนกบัเม�ือครู่

‘It must be hard for you, Phen. Last night before you
went back it was late. Today you’re still helping with
the coffin,’ Usa said in a sweet voice entirely different
from the moment before.

 

“ไมเ่ป็นไรจะ้ พ�ีชว่ยเตม็ท�ีอยู่แลว้ พดูเหมอืนคนอ�ืนคน
ไกลไปได ้พ�ีมอีาแคค่นเดยีว ถา้ไมม่าชว่ยงานอาแลว้จะให้
พ�ีไปชว่ยงานใครละ่ อษุา”

‘It doesn’t matter. I’ll help to the utmost. You speak
as if I were a stran- ger, almost. I had only one auntie.
If I didn’t come and help for her funeral, whose funeral
would I help, Usa?’

 

“เอ�ือม เอ�ือม มาจัดการเร�ืองซองถวายพระท”ี เอกราช
เดนิมาตาม ทาํใหว้งสนทนาตอ้งสลายตัวแตเ่พยีงแคนั่�น

‘Ueam! Ueam! Come and help with the presents to
the monks.’ Ekkarart was walking after us, bringing
the conver- sation to a close at that point.
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คนืท�ีแขกมามากท�ีสดุคงเป็นคนืท�ีสาม แขกแนน่จนทางวัด
ตอ้งขนเกา้อ�ีมาใหเ้พ�ิม และยงัใหย้มืพัดลมเพ�ิมอกีสองตัว
เพ�ือบรรเทาความอบอา้วของอากาศอกีดว้ย

The night with the most guests was the third night.
There were so many that extra chairs had to be
brought in as well as two extra fans to freshen up the
stuffiness.

 

ขา้พเจา้นั�งท�ีโตะ๊ดา้นหน�ึงจงึเหน็หนา้แขกท�ีมาในงาน
แทบทกุคน สายตาสะดดุท�ีสาวสวยคนหน�ึง อายขุองหลอ่น
คงอยู่ในชว่งสามสบิตน้ หลอ่นแตง่ชดุดาํครบครันทั�งถงุ
นอ่งรองเทา้ พอเดนิมาถงึบรเิวณหนา้ศาลากก็วาดสายตา
มองไปรอบๆ อยา่งไมข่ัดเขนิ สายตาของหลอ่นราวกบั
ตอ้งการประกาศใหแ้ขกในงานรับรู้ถงึการปรากฏตัวของ
หลอ่น แลว้กเ็ป็นอยา่งนั�นจรงิๆ เพราะดว้ยใบหนา้ท�ีสะสวย
รวมถงึกริยิาทา่ทางท�ีเปี�ยมไปดว้ยความมั�นใจ ทาํใหส้ายตา
แทบทกุคู่จอ้งไปท�ีหลอ่นอยา่งพรอ้มเพรยีง

I sat at the table on one side, so I saw the faces of
almost all the guests that had come to the funeral. A
pretty woman caught my attention. She must have
been in her early thirties. She was dressed in black
down to her stockings and shoes. When she reached
the vicinity of the pavilion she looked around quite
ostentatiously, as if she wanted to make the guests
aware of her arrival, and that was really what
happened, because with her cute face and manners full
of aplomb almost all the eyes turned to her as one.

 

ขา้พเจา้หนัไปมองตน้เสยีงท�ีอยู่ดา้นหลัง พระยงัคงสวด
ใหก้บัผู้ตาย พ�ีอทิธพิลพยายามฉดุรั�งเมยีไมใ่หล้กุออกจาก
ท�ีนั�งทวา่ไมส่าํเรจ็ เมยีพ�ีอทิธพิลฟาดตน้แขนอกีฝ่ายดังเพ�ีย
ะ

I turned to look at the origin of the voice down the
stairs. The monks were still chanting for the deceased.
Itthiphon tried to pull at his wife to prevent her from
getting up from her seat but didn’t succeed. His wife
gave him a mighty slap on the forearm.

 

“หนอ็ย ทาํมาหา้ม บอกแลว้ใชไ่หมวา่ไมใ่หม้า คนืน�ีเป็น
ไงเป็นกนั” เสยีงของเมยีพ�ีอทิธพิลไมเ่บาเลย แขกในงาน
ละสายตาจากสาวสวยมาเป็นลกูหลานผู้ตายแทน ทั�งสอง
ยนือยู่ขา้งเสาดา้นหนา้ศาลา

‘Now, don’t you try to prevent me! I told you, didn’t
I, not to let her come. Tonight whatever will be will be.’
Itthi- phon’s wife’s voice was in no way low. The guests
switched their stares from the pretty woman to the
deceased’s progeny instead. The two of them stood by
a pillar at the front of the pavilion.

 

“เด�ียวจะออกไปจัดการ แตเ่ธอหา้มออกไป” พ�ีอทิธพิล
พดูสั�นๆ สง่สายตาปรามอยา่งเดด็ขาด ดเูหมอืนจะไดผ้ล
เพราะเมยีพ�ีอทิธพิลเดนิกลับมาดา้นใน แตก่เ็ป็นไปดว้ย
ทา่ทางท�ีบง่บอกวา่กาํลังขม่อารมณอ์ยา่งเตม็ท�ี

‘I’ll handle this, but I forbid you to come out,’
Itthiphon said briefly, with a forbidding glare. It
seemed to work because his wife walked back inside,
but in a way that betrayed she was doing her utmost
to rein in her wrath.

 

คราวน�ีกลายเป็นวา่ทกุคนตา่งเฝ้ารอดวูา่เหตกุารณจ์ะเป็น
อยา่งไรตอ่ไป แขกบางคนท�ีตอนแรกไมใ่สใ่จ ไดย้นิเสยีง
กระซบิกระซาบบอกตอ่จากแขกคนอ�ืนๆ รวดเรว็ชนดิไมถ่งึ
อดึใจ ทกุคนตา่งไดรั้บรู้ขา่วสารเทา่เทยีมกนัหมดชนดิท�ี
แตกตา่งกนัเฉพาะในรายละเอยีดเทา่นั�น ข�ึนอยู่กบัวา่ผู้สง่
‘สาร’ เพ�ิมเตมิสสีันอยา่งไร

This time everyone waited to see what would happen
next. Some of the guests who at first paid no attention
heard the whisperings of other guests and in next to no
time everyone was in the know, give or take a few
details depending on how the news was spread around
by each.

 

พ�ีอทิธพิลกา้วยาวๆ ไปท�ีผู้หญงิคนนั�นแลว้ฉดุหลอ่นเดนิ
ลับหายไปยงัลานจอดรถซ�ึงอยู่หา่งออกไปพอสมควร
สายตาใครรู่้ของใครตอ่ใครยงัคงตามทั�งสองออกไปราวกบั
กาํลังชมถา่ยทอดสดรายการสาํคัญทางทวีอียา่งไรอยา่งนั�น

Itthiphon strode over to that woman and took her
out of sight to the parking area which was far enough
from the pavilion. Full of curiosity everyone eyed their
exit as if they were watching a reality show on TV.

 

แนน่อนวา่ไมม่ใีครไดย้นิวา่พ�ีอทิธพิลคยุอะไรกบัผู้หญงิ Of course no one heard what Itthi- phon told the  



คนนั�น แตใ่นใจของแตล่ะคนอาจกาํลังจนิตนาการบท
สนทนาตามแตใ่จนกึอยากไดย้นิ ทา่ทางของเมยีพ�ีอทิธพิล
และคาํพดูสั�นๆ ของหลอ่น ทาํใหเ้ดาไดไ้มย่ากวา่สถานภาพ
ของสาวสวยเก�ียวขอ้งกบัพ�ีอทิธพิลอยา่งไร

woman, but everyone’s mind was busy imagining the
conversa- tion they would like to hear. Itthiphon’s
wife’s attitude and her brief remarks made it easy to
guess what the situation of the pretty woman was in
relation to Itthiphon.

เมยีพ�ีอทิธพิลนั�งรอ้นรุ่มอยู่ไดไ้มถ่งึอดึใจกล็กุพรวดพราด
ตามออกไป หลอ่นออกตัวเรว็มาก จนไมม่ใีครยบัยั�งทนั
หลอ่นเดนิแกมว�ิงตรงไปยงัลานจอดรถ

Itthiphon’s wife sat agitatedly only for a moment
before springing up and darting out. She left so fast no
one could prevent her from leaving. She almost ran
straight to the parking area.

 

“พ�ีเพญ็ ไปกบัษาหนอ่ย” ฉันละสายตาจากเมยีพ�ีอทิธพิล
หนัมาทางเสยีงท�ีไดย้นิขา้งห ูอษุาลกุจากท�ีตรงมาหา
ขา้พเจา้ดว้ยความเงยีบ ขา้พเจา้พยกัหนา้แลว้ลกุตามหลอ่น
ไป เราเดนิไปถงึจดุเกดิเหตพุอดกีบัท�ีเสยีงเมยีพ�ีอทิธพิล
แผดลั�น

‘Phen, come with me, quick.’ I ceased looking at
Itthiphon’s wife and turned towards the voice I was
hearing next to my ear. Usa had got up and come to
me quietly. I nodded and stood up to follow her. We
walked to the point where the action was, just as
Itthiphon’s wife’s voice resounded.

 

“ออกไปจากงานเด�ียวน�ีนะ ทาํเป็นแตง่ดาํมางาน ทา่ทาง
ระรกิระร�ีอยา่งน�ีนกึแตจ่ะข�ึนเตยีงอยา่งเดยีวละ่ส”ิ

‘Leave this funeral right now! How can you dress in
black for a funeral and behave so excitedly you seem
ready to jump into bed?’

 

“ของอยา่งน�ีตอ้งถามผู้ชาย วา่เหน็หนา้ฉันแลว้อยากหรอื
เปลา่ กน็า่เหน็ใจพ�ีอทิธนะ อยู่บา้นคงไมม่อีารมณ”์ เสยีงท�ี
ตอบกลับมาไมม่อีาการแสดงวา่มคีวามเกรงกลัวผู้พดูแมแ้ต่
นอ้ยนดิ อกีทั�งสายตาท�ีจอ้งมองเมยีพ�ีอทิธพิลเหมอืนจะ
ประกาศวา่ หุ่นพะโลอ้ยา่งน�ี ผู้ชายท�ีไหนจะสนใจ

‘For that matter, you had rather ask the man
whether seeing me is what he wants or not. Itthiphon
deserves sympa- thy. At home, he can’t be in the
mood.’ The voice answering gave no indication of
being afraid of the speaker in the least. Besides, the
eyes that glared at Itthiphon’s wife seemed to deny
that a man could pay any attention to a chubby doll
like her.

 

“กลับเขา้ไปกอ่น บอกวา่อยา่ตามออกมา” พ�ีอทิธพิลหนั
มาปรามเมยี อษุาไดจั้งหวะจงึเอย่วา่ “ไปเถอะพ�ี อยา่ให้
ตอ้งขายหนา้กนัในงานแมเ่ลย”

‘You go back. I told you not to come out.’ Itthiphon
turned to berate his wife. Usa timely said, ‘Go back.
Let’s not lose face during mum’s funeral.’

 

“ถงึป่านน�ีแลว้ กไูมม่อีะไรตอ้งขาย อตุสา่หพ์ดูแลว้พดูอกี
วา่อยา่ใหนั้งน�ีโผลม่า จะออกไปแรดกนันอกบา้นกกูไ็มว่า่ น�ี
มันฉกีหนา้กนัชดัๆ”

‘At this point I’ve nothing left to lose. I’ve told him
time and time again not to have her show up. If they
do it out of sight I won’t say anything, but she clearly
wants to humiliate me.’

 

“เธอกลับไปกอ่น” พ�ีอทิธพิลหนัมา ‘บา้นเลก็’ เม�ือเหน็วา่
‘บา้นใหญ’่ มอีารมณ ์ขา้พเจา้ทนัเหน็แววตาท�ีบง่บอกความ
พงึพอใจในสายตาคู่นั�น สายตาของสาวสวยท�ีไมส่ะทก
สะทา้นกบัถอ้ยคาํท�ีไดย้นิแมแ้ตน่อ้ย

‘You go back first,’ Itthiphon turned to ‘the minor
house’ when he saw that ‘the main house’ was angry. I
had time to see the glint of jubilation in the eyes of the
pretty woman who wasn’t in the least fearful of what
she heard.

 

“กลับกไ็ด ้เด�ียวหนงิคอ่ยโทร. หาพ�ีนะ” หลอ่นไมว่ายสง่
เสยีงออดออ้นและท�ิงสายตาหวานเช�ือมใหพ้�ีอทิธพิลโดย
ไมส่นใจวา่บรเิวณท�ียนือยู่หาใชส่ถานท�ีสว่นตัวไม ่ขา้พเจา้
เหน็แลว้ไดแ้ตน่กึเหน็ใจพ�ีสะใภข้�ึนมาครามครัน เป็นครั�ง
แรกท�ีไดเ้จอะเจอสาวหนงิ หลังจากรับรู้เร�ืองราวมานาน พ�ี
สะใภบ้อกกบัขา้พเจา้วา่ ท�ีทนอยู่ทกุวันน�ีกเ็พราะเหน็แกล่กู
ไมอ่ยากใหล้กูตอ้งกลายเป็นเดก็บา้นแตก พอ่แมเ่ลกิกนั แต่
ขา้พเจา้กไ็มรู่้วา่ท�ีทั�งสองฝ่ายตา่งอยู่กนัแบบตา่งฝ่ายตา่ง
ทนผู้เป็นลกูจะมคีวามสขุในการตัดสนิใจของพอ่แมห่รอื
เปลา่ ปัญหาโลกแตกเชน่น�ียากท�ีจะช�ีชดัลงไปวา่อยา่งไหน
ดกีวา่กนั ข�ึนอยู่กบัสถานการณข์องแตล่ะครอบครัว บาง
ครอบครัวแมพ้อ่แมจ่ะเลกิกนั แตล่กูกลับไมเ่คยรู้สกึอา้งวา้ง
ทั�งน�ีเพราะยงัมลีงุปา้นา้อาคอยใหค้วามรักความอบอุ่น
อยา่งเสมอตน้เสมอปลาย เร�ืองบางเร�ือง คาํสั�นๆ แตค่าํวา่
ผดิหรอืถกู ไมใ่ชค่าํตอบท�ีจะอธบิายเร�ืองของเร�ืองได้

‘I’ll do that and call you up, sweet- heart.’ She didn’t
forget to speak sweetly and to cast a syrupy glance at
Itthiphon without concern that the place where she
stood was in no way private. Seeing this, I couldn’t
help but feel some sym- pathy for my sister-in-law. It
was my first encounter with this woman Ning after
having been told about her long ago. My sister-in-law
had told me she was bearing with it for the sake of the
children. She didn’t want them to be the children of a
broken home, but I didn’t know whether living
together, merely bearing with each other, made the
children happy with their parents’ decision or not. In
this problem of a broken world, it was hard to point
out clearly what was better. It depended on the
situation of each family. In some families, even though
the parents had divorced, the children didn’t feel
forlorn, as there were still uncles and aunts to provide
love and warmth steadily. In some cases, short words
like ‘wrong’ or ‘right’ are not enough to explain what’s
really going on.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

พอ่แมเ่ลกิกนั (divorced parents) is superfluous after
‘broken home’ and need not be translated.

“รบีออกไปซะ กอ่นท�ีกจูะคันมอืคันไมม้ากกวา่น�ี” เมยีพ�ี
อทิธพิลคงเหน็สายตาหวานเช�ือมของหลอ่นเชน่เดยีวกนั
จงึโพลง่ออกมา ทาํใหข้า้พเจา้และอษุาตอ้งชว่ยกนัจับขอ้
มอืของพ�ีสะใภค้นละขา้งแลว้รบีพากนักลับเขา้มาขา้งใน
ศาลา

‘Hurry up and be gone before I become brutal.’
Itthiphon’s wife must have noticed the woman’s
syrupy glances to burst out heedlessly in such a
fashion. It prompted Usa and me to help each other
take our sister-in-law by the wrists and hurry back
together inside the pavilion.

 

4 4  

ขบวนสง่ศพมาถงึสสุานราวบา่ยสามตามฤกษท์�ีซนิแส
กาํหนด เม�ือมาถงึกม็กีารประกอบพธิเีคารพศพอาอกีครั�งท�ี
ศาลาหนา้สสุานกอ่นจะเคล�ือนขบวนไปยงับรเิวณสสุาน
เม�ือคนงานยกโลงลงไปในหลมุท�ีขดุเตรยีมไว ้ทกุคนอยู่ใน
ความน�ิง เป็นขั�นตอนท�ีซนิแสตอ้งใชส้มาธใินการวัดและ
คาํนวณการตั�งโลงใหพ้อเหมาะพอด ีซ�ึงเป็นเร�ืองท�ีละเอยีด

ออ่นมาก เช�ือกนัวา่ หากตั�งโลกอยู่ในทศิทางท�ีเหมาะสม

The funeral cortege reached the graveyard around
three in the afternoon as specified by the sinsae*. Once
there, there was a ceremony of performing respect for
auntie once again in the front pavilion before moving
to the vicinity of the grave. When the workers lifted the
coffin and lowered it into the grave, everyone stood

motionless, as the sinsae had to mentally focus on

=

=
* Chinese fortune-teller.

=

ท�ีขดุเตรยีมไว ้(which had been dug/made ready)



ออ่นมาก เช�ือกนัวา่ หากตั�งโลกอยู่ในทศิทางท�ีเหมาะสม
องศาพอด ีลกูหลานผู้ตายจะมฐีานะร�ํารวยและปราศจาก
โรคภัยไขเ้จบ็ ตรงกนัขา้ม หากโลงศพถกูตั�งในทศิทางท�ีไม่
เหมาะสม เชน่ วา่คอ่นไปในทศิทางท�ีใหค้ณุกบัลกูชายคน
โต คนท�ีสอง หรอืคนสดุทอ้งสดุแทแ้ต ่ลกูหลานคนอ�ืนๆ ก็
จะไมม่ั�งคั�งร�ํารวยเทา่กบัลกูหลานท�ีไดรั้บผลดจีากทศิทาง
การตั�งโลงนั�นๆ บางครอบครัวลกูหลานมฐีานะแตกตา่งกนั
มาก ลกูคนกลางรวยกวา่พ�ีนอ้ง ลกูสาวรวยกวา่ลกูชาย ผู้ท�ีมี
ฐานะต�ํากวา่ยอ่มไมย่นิดใีหเ้ป็นอยา่งนั�นจงึตอ้งขดุโลงข�ึน
มาประกอบพธิใีหม ่คาํนวณทศิทางท�ีตั�งจนแนใ่จแลว้วา่จะ
ยตุธิรรมกบัทกุคน จงึจะกลบดนิลงไป

motionless, as the sinsae had to mentally focus on
measuring and determining the proper layout, which
is something very delicate. It is believed that when a
coffin is laid down properly, the progeny of the
deceased will be wealthy and healthy. Reversely, if the
coffin is laid down in a direction that is not proper, for
instance oriented too much towards the first-born, the
last-born or the one or ones in between as the case
might be, the other offspring will not be as wealthy as
the one that gets the benefit of the direction of the
coffin. Some families have pro- geny with very
different status, the second-born son is richer than his
siblings, the sisters are richer than the brothers, etc.
Those with a lower status tend to be unhappy with this
state of affairs and have the coffin exhumed and laid
down anew. When its direction is assessed to be fair to
all parties, it is covered with earth.

ท�ีขดุเตรยีมไว ้(which had been dug/made ready)
need not be translated. Same remark for องศาพอดี
(at the proper angle).

ซนิแสท�ีคาํนวณไดถ้กูตอ้งและมผีลงานในอดตีเป็นท�ี
ประจักษช์ดัแจง้ จะเป็นซนิแสท�ีมชี�ือเสยีงและม ี‘คา่ตัว’ รวม
ถงึคา่ดาํเนนิการท�ีแพงมาก และท�ีสาํคัญ หากไมม่คีนใน
แนะนาํ กเ็ป็นการยากท�ีจะเช�ือเชญิซนิแสมาทาํพธิดีังกลา่ว
ได ้ครอบครัวท�ีมั�งคั�งมักจะมขีองสมนาคณุซนิแสตา่งหาก
นอกเหนอืจากรายการท�ีไดต้กลงกนัไว้

The sinsae who make the right arrangements and
whose past work speaks for itself are famous and
charge high fees for their services and, importantly, if a
sinsae isn’t recom- mended by an insider it’s difficult to
invite him to perform. Rich families have gifts for the
sinsae on top of the agreed fees.

 

ขา้พเจา้สังเกตเหน็พ�ีอาํนาจและพ�ีอทิธพิลเฝ้ามองการ
ทาํงานของซนิแสทกุขั�นตอน ตา่งจากเอกราชท�ีมสีหีนา้
เรยีบเฉย ยากจะหยั�งรู้วา่เขารู้สกึอยา่งไร หลายครั�งทเีดยีวท�ี
ขา้พเจา้สังเกตเหน็วา่ เขามคีวามเศรา้อยู่ในแววตา ดู
เหมอืนเอกราชจะเป็นลกูคนเดยีวท�ีใกลช้ดิและปรนนบิตัแิม่
ตลอดระยะเวลาท�ีแมเ่ขา้ออกโรงพยา- บาล ไมว่า่ขา้พเจา้
จะไปเย�ียมครั�งใด ขา้พเจา้จะตอ้งพบเขานั�งอยู่ไมห่า่งจาก
อา ครั�งหน�ึงขา้พเจา้เหน็เขาบรรจงหวผีมใหอ้าดว้ยความนุ่ม
นวล อาไมไ่ดส้ระผมหลายวัน เอกราชจงึโรยแปง้ฝุ่นเดก็ใน
หวกีอ่นท�ีจะใชห้วนัี�นสางเอาฝุ่นและความเหนยีวหนบึท�ีเกาะ
อยู่บนหนังศรีษะออกมา อานอนหลับตาพร�ิมใหเ้อกราชหวี
ผมดว้ยความสขุ ขา้พเจา้ยงัจาํภาพนั�นไดด้ี

I noticed that Amnart and Itthiphon were watching
every single step of the sinsae’s work, unlike Ekkarart
whose face was impassive, making it hard to figure out
what he was feeling. Many times I had observed that
he had sorrow in his eyes. It seemed Ekkarart was the
only child that was close to his mother and helped her
all along since she entered and left hospital. Whenever
I went to visit her, I always found him sitting close to
auntie. Once I saw him carefully and gently combing
her hair. Auntie hadn’t washed her hair for several
days, so Ekkarart sprinkled baby powder on her hair
before using the comb to remove the powder and the
sticky stuff on the scalp. Auntie lay with eyes closed,
happy to let Ekkarart comb her hair. I still remember
that scene well.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

The author has Ekkarart sprinkle baby powder on
the comb rather than the head, which doesn’t make
sense to me. I’ve changed that.

“ถา้วางอยา่งน�ีลกูสาวไดเ้ปรยีบ” เสยีงกระซบิเบาๆ ดังมา
จากดา้นหลังของขา้พเจา้ ญาตผิู้ใหญค่นหน�ึงของอาซ�ึง
รว่มเดนิทางมาสง่อาดว้ย อาจจะดว้ยผา่นประสบการณช์วีติ
มามากหรอือยา่งไรกส็ดุจะเดา แตข่า้พเจา้ไมท่ราบวา่ผู้

อาวโุสทา่นนั�นใชห้ลักเกณฑอ์ะไรจงึเอน่ออกมาเชน่นั�น

‘If it’s placed like this, the daughters will take
advantage,’ a low whisper came from behind me. A
senior relative of auntie’s who had travelled to bid her
farewell. Out of much experience of life or for whatever

reason, I don’t know what made that senior speak like
this.

 

“นั�นนะ่ส ิกาํลังจะพดูพอด”ี เสยีงของผู้อาวโุสอกีทา่น
หน�ึงซ�ึงยนือยู่ใกล ้ๆ กนักระซบิตอบ

‘Exactly. I was about to say the same thing,’ the
voice of another senior relative who stood close by
whispered in answer.

 

ท�ีจรงิซนิแสยงัไมเ่สรจ็พธิกีรรม เพราะขา้พเจา้เหน็เขาถอื
เคร�ืองมอืเดนิวนไปวนมารอบหลมุ มกีารขยบัโลงหลายครั�ง
ทั�งดา้นซา้ย ดา้นขวา ดา้นบน ดา้นลา่ง ขยบัแลว้ขยบัอกี
แตล่ะครั�งขยบัเพยีงเลก็นอ้ยแคเ่ซนตเิมตรหรอืสอง
เซนตเิมตรประมาณนั�น คนงานใชผ้า้ขาวผนืยาวเป็น
อปุกรณช์ว่ยในการเคล�ือนยา้ย ขา้พเจา้นกึชมภมูปัิญญา
ของพวกเขา ไมอ่ยา่งนั�นยงันกึไมอ่อกวา่การขยบัโลงศพ
ซ�ึงมนี�ําหนักขนาดนั�นดว้ยระยะเซนหรอืสองเซนตเิมตรจะ
ทาํไดอ้ยา่งไร

Actually the sinsae hadn’t finished his ritual, because
I saw him walking back and forth around the grave
holding some implements. There were several shifts of
the coffin, to the left, to the right, up, down, again and
again, each time just a little, one centimetre or two. The
workers used a length of white cloth to move the coffin.
I admired their ingenuity, as I couldn’t think how else
moving the coffin by a mere centimetre or two could
be done.

 

ครู่ตอ่มา ซนิแสพยกัหนา้กบัทกุคน เป็นอันวา่ทศิทางการ
ตั�งโลงอยู่ในท�ีพอเหมาะพอควรแลว้ มกีารโปรยเหรยีญเงนิ
เหรยีญทอง และดอกไมล้งในหลมุ เป็นความเช�ือวา่น�ีคอื
การชว่ยผู้ตายซ�ือท�ีทางในปรโลก ลกูหลานจดุธปูไหวเ้ป็น
ครั�งสดุทา้ย คนงานเร�ิมถมดนิลงไปในหลมุ เป็นอันเสรจ็ส�ิน
กระบวนการ

A while later, the sinsae nodded to everybody,
meaning that the coffin was in the proper direction.
There were sprinklings of silver coins, gold coins and
flowers into the grave. This was believed to help the
deceased buy his way to the next world. Children and
grandchildren lighted up joss sticks and bowed for the
last time. The workers began to fill the grave with
earth, bringing the process to an end.

 

ขา้พเจา้แยกยา้ยจากครอบครัวอากลับมาท�ีรถ งานศพอา
จบแลว้ ถอืเป็นงานท�ีจัดใหอ้าอยา่งสมเกยีรตแิละครบถว้น
ทกุอยา่งตามประเพณจีนีท�ีปฏบิตัสิบืทอดกนัมา บาง
ครอบครัวท�ีสถานภาพทางการเงนิไมเ่อ�ืออาํนวยใหส้ามารถ
จัดไดค้รบถว้น กจ็ะคงไวแ้ตป่ระเพณหีลักๆ เทา่นั�น แต่
สาํหรับอา ทกุอยา่งครบไมข่าดตกบกพรอ่งแตอ่ยา่งใด

I took leave of auntie’s family and went back to my
car. The funeral was over. It had been done for auntie
with dignity and by following all the rituals of
ancestral Chinese tradition. Some families whose
financial situation doesn’t allow them to follow all the
rituals perform only the essential rites, but for auntie

 



สาํหรับอา ทกุอยา่งครบไมข่าดตกบกพรอ่งแตอ่ยา่งใด rituals perform only the essential rites, but for auntie
everything was complete and passed without a hitch.

ขา้พเจา้นา่จะรู้สกึโลง่ท�ีงานของอาผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี
แตท่าํไมจติใจกลับมแีตค่วามวา่งเปลา่และอา้งวา้ง
ขา้พเจา้ซบัน�ําตาท�ีคลอรอบดวงตาไมใ่หห้ยดลงมา ตั�งแต่
วันท�ีรู้ขา่ววา่อาส�ินลม วันน�ีเป็นวันแรกท�ีขา้พเจา้รอ้งไหใ้ห้
อา หญงิมา่ยผู้ทาํงานหนักมาตลอด ฝ่าฟันอปุสรรค
มากมายในชวีติจนสา- มารถสรา้งฐานะเป็นปกึแผน่ไวใ้หก้บั
ลกูหลาน บดัน�ีอาไดพั้กผอ่นชั�วนรัินดร ์ดเูหมอืนวา่น�ีคอื
ขอ้ดขีอ้เดยีวของการตายท�ีขา้พเจา้เหน็

I should have felt relieved that auntie’s funeral went
well, but why was my heart feeling empty and forlorn?
I dabbed at the tears that welled in my eyes to prevent
them from rolling down. From the day I knew that
auntie was dead, this was the first day I had cried for
her, a widow who had worked hard all her life, had
overcome lots of difficulties in life to the point of being
a solid anchor for her progeny. Now she was resting
forever. It looked as though this was the only good
point I could see in death.

 

ขา้พเจา้เชด็น�ําตาอกีครั�ง กอ่นจะออกรถมุ่งหนา้กลับ
กรงุเทพฯ เตรยีมตัวทาํงานในวันรุ่งข�ึน ชวีติยงัคงดาํเนนิตอ่
ไปตราบเทา่ท�ียงัมลีมหายใจ

I wiped away my tears again before I started the car,
heading for Bangkok, getting ready to go back to
work the next day. Life will still go on as long as we
draw breath.

Alternative translation: ‘There will still be life as long
as we draw breath.’

= ‘Ngarn Sop Ar’ in Chor Karrakeit 43, 2008  

 Jitsupha is obviously the pen name of someone born
on a Friday but no other information on this writer is

forthcoming. Opposite, cover of Chor Karrakeit 43
where the original story was featured.
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Here is another of those highly charged psychodramas at the edge of sexual identity Wiwat Lertwiwatwongsa with his inimitable style specialises in when he
is not engaged in subtext political crusades. MB
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ววิัฒน ์
เลศิววิัฒนว์งศา

Wiwat Lertwiwatwongsa

TRANSLATOR’S KITCHEN

= ==

ส�ิงท�ีคณุจดจาํไดด้แีตเ่ธออาจจะจดจาํไมไ่ดแ้ลว้คอืครั�ง
หน�ึง คณุทั�งคู่เคยแตง่งานกนั

What you remember very well but she doesn’t is
that once you were married together.

ส�ิงเดยีวท�ีคณุมชียัเหนอืเธอคอืความทรงจาํ  สาํหรับ
คณุเธอคอืนอ้งสาวท�ีเกดิหลังคณุสามนาทแีละไดท้กุ
อยา่งไปจากคณุ ไดไ้ปกระทั�งวญิญาณของคณุ ส�ิงเดยีว
ท�ีคณุเหลอืมคีอืความทรงจาํ รอ่งรอยซ�ึงถกูเธอคัดแยก
ท�ิงไว ้ความทรงจาํท�ีเธอจดจาํไมไ่ด ้ไมเ่คยจาํ และไม่
ไดต้อ้งการจดจาํ ส�ิงเดยีวท�ีคณุมเีป็นของตัวคณุเองคอื
การโหยหาเอาจากเธออยา่งไมอ่าจควบคมุ

The one thing that makes you win over her is
memory. For you, she is the sister born three
minutes after you who got everything from you,
got even your soul. The only thing you have left is
memory, clues she cut out and threw away,
memories she can’t remember, has never
remembered and doesn’t want to remember. The
only thing you have to yourself is an uncontrollable
yearning you got from her.

ตอนอายเุจด็ขวบ จูๆ่เธอกเ็กดิป่วยไขไ้รส้าเหต ุนอน
ซมเพอ้ในขณะท�ีคณุยงัว�ิงเลน่ไดต้ามประสา หากมี
บาดแผลไมท่ราบสาเหตเุกดิข�ึนกบัคณุ ทั�วหลังไหล่
ราวกบัคณุถา่ยโอนความป่วยไขข้องเธอมาไวท้�ีตัวแลว้
ผลดิอกออกผลเป็นบาดแผลเลก็ๆตรงนั�นตรงน�ี
บาดแผลไมม่สีาเหตทุ�ีกอ่เกรด็เลอืดกรังแหง้ราวกลบี
กหุลาบไวต้ามเน�ือตัว ยายของคณุเป็นคนสังเกตเหน็ส�ิง
น�ี และยนืกรานวา่คณุทั�งสองตอ้งแตง่งานกนั

When you were seven, she sudden- ly,
inexplicably fell ill, lay delirious while you still ran
and played as was your wont. But there were
wounds of un- known origin all over your shoulders
at the back as if you had transferred her illness to
yourself and then it had borne fruit in the form of
small cuts here and there, cuts without cause that
formed clots of dry blood like rose petals over your
flesh. Your grand- mother was the one who noticed
this and she stood firm saying the two of you must
marry.

ไรส้าเหต:ุ literally, ‘without any cause’.

ยายของคณุอยู่ท�ีน�ีมาตั�งแตรุ่่นยายของยาย ผู้คน
ดกึดาํบรรพจ์ากโลกเกา่ท�ีดกึกาํบรรพจ์นความเปล�ียนแป
ลงใดๆไมอ่าจเอ�ือมมอืไปถงึ ยายของคณุจัดเตรยีมทกุ
อยา่ง และประกาศประกาศติวา่เดก็ทั�งสองตอ้งแตง่งาน
เพ�ือลา้งอาถรรพ ์ไมเ่ชน่นั�นนอ้งสาวของคณุจะป่วยไข้
ไปอยา่งไมม่วีันกลับ ไมก่เ็ป็นคณุ

Your grandmother was here as her own
grandmother had been, an ancient person from an
old primeval world no change could come within
grasping range of. Your grandmother arranged
everything and uttered the peremptory command
that the two children must get married to wash
away evil, other- wise your sister would be ill
without ever getting well again or else you would
be.

=

=

=

=

=

อาถรรพ ์= ill-omened, hexed, accursed, evil.

คณุจงึจดจาํทกุอยา่งไดใ้นขณะท�ีเธอลมืมันอยา่ง
หมดจดราวไมเ่คยเกดิข�ึน เดก็หญงิรอ้งใหจ้า้ดว้ยพษิไข้
ตลอดงาน มารดาของคณุฉนุเฉยีวมารดาของเธอแตไ่ม่

So you remembered everything while she forgot
entirely as if it had never happened. The girl wailed
in fever during the entire ceremony. Your mother
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อาจแสดงออก สายใยประหลาดผู้พันสายเลอืดสตรขีา้ม
รุ่นของบา้น คณุแตง่งานกนัสาํเรจ็บรบิรูณ ์และสามวัน
ตอ่มา นอ้งสาวของคณุหายป่วยเป็นปลดิท�ิง หากเรอืน
รา่งของคณุยงัคงมแีผลเป็นอยู่ แผลเป็นนา่เกลยีดตรง
หนา้อก ยาวสองเซนัตเิมตร ลักษณะเหมอืนรอยกรดีท�ี
ถกูถมดว้ยเน�ือปดูโปนไมม่รีปูทรง ส�ิงเดยีวท�ีแยกคณุทั�ง
คู่ออกจากกนั แผลเป็นของคณุท�ีเธอท�ิงรอ่งรอยไว้
โดยท�ีไมรู่้ตัว แผลเป็นขา้งนอกและขา้งใน ราวกบัเธอ
เป็นคนบากรอยเพ�ือใหค้นอ�ืนเหน็วา่เธอไมใ่ชค่ณุ แผล
เป็นท�ีคณุเองกร็ู้สกึดใีจท�ีมเีพราะเป็นรอ่งรอยการเช�ือม
โยงเขา้กบัเธอ

was annoyed with her mother but couldn’t show it.
Strange bonds tied the bloodlines of ladies of
different generations in the house. You were
properly married and three days later, your sister
was cured for good, though your body still bore a
scar, an ugly scar on your chest, two centimetres
long, looking like a scratch filled with shape- less
bulging flesh. The only thing that differentiated you
from each other, your scar which she had left
behind unwit- tingly as a clue, a scar outside and
inside, as if she was the one who had cut you up for
others to know she wasn’t you, a scar which you
felt glad to have because it was a sign of your link
with her.

นอกจากแมแ่ละยายแลว้คนทั�งโลกไมม่ใีครแยกคณุ
กบัเธอออก กลา่วใหเ้หมาะเจาะคณุคอืรา่งจาํลองของ
เธอในเพศชายมาก กวา่ท�ีจะบอกวา่คณุกบัเธอเป็น
ฝาแฝดกนั ไมก่อ็าจจะบอกวา่คณุอยู่ในเรอืนรา่งของ
สตร ีเดก็สาวเร�ิมเตบิโตตามวัย เธอผอมบางอวบสลา้ง
คณุเพรยีวบางราวก�ิงไมแ้หง้เปราะหกั หากไมต่อ้งเขา้
โรงเรยีน ไมต่อ้งตัดผมสั�นเกรยีน คณุสามารถกลายเป็น
เธอ  โดยท�ีเธอไมม่วีันกลายเป็นคณุ คณุเป็นภตูผิลีอย
ลอ่ง รา่งในกระจกของนอ้งสาว ไมม่อีะไรเป็นของตัว
เอง ยกเวน้แตค่วามทรงจาํฝังแนน่เก�ียวกบัการแตง่งาน
กลา่วในอกีทางหน�ึง รา่งภตูผิใีนกระจกตกหลมุรักรา่ง
ท�ีแทจ้รงิ เน�ินนานนับกปักลัป์ ความรักท�ีส�ินหวังเสยี
ตั�งแตย่งัไมไ่ดเ้ร�ิมตน้

Except for your mother and grand- mother, no
one in the entire world could differentiate you and
her. Saying that you were her male replica would
be more accurate than saying that she and you
were twins, or else one could say that you were in a
female body. The girl grew up in time. She was
slim, shapely and splendid. You were wiry like a
broken dry branch. If you didn’t have to go to
school, if you didn’t have to wear your hair cut very
short, you’d be able to be her, whereas she never
could be you. You were a ghost adrift, the body of
your sister in the mirror, nothing was yours, except
that deeply rooted memory about getting married.
Said another way, the ghostly body in the mirror
fallen in the pit of love was the real body for all
eternity, a hopeless love even before it began.

เธอไมเ่จบ็ป่วยอกีเลยหลังจากแตง่กบัคณุ มแีตค่ณุท�ี
เปราะบางป่วยไข ้เบาหววิเหมอืนกระดาษเปลา่สักแผน่
โปรง่บางตลอดระยะเวลายาวนานในโรงเรยีนมัธยม
แสนรันทด ชว่งเวลาท�ีนอ้งสาวของคณุเปลง่ประกาย
เจดิจา้ คณุกบัเธอไปและกลับพรอ้มกนั แตไ่มม่ใีครมอง
เหน็คณุ พวกเขามองเหน็แตเ่ธอ  สาํหรับคณุในทา้ย
ท�ีสดุคณุกเ็หน็แคแ่ผน่หลังของเธอ ขณะเดนิกลับบา้น
ซ�ึงคณุจะเดนิเช�ืองชา้รั�งทา้ยกลุ่มของเธอ คณุมองเหน็
แผน่หลังของเธอ เป็นมนษุยไ์มก่�ีคนท�ีมองเหน็แผน่หลัง
ของตัวเองส�ิงซ�ึงแมแ้ตเ่ธอกไ็มม่วีันเหน็

She was never ill again after mar- rying you.
There was only you to be frail and unwell, light as a
blank sheet of paper, thin for the duration of the
deeply distressing secondary school, a period
during which your sister sparkled. She and you left
and came back together, but nobody looked at you.
They only looked at her. For you, in the end, you
only saw her back as you walked back home, as
you walked sluggishly bringing up the rear of her
group. You looked at her back. Few human beings
can see their own backs, something even she would
never see.

พวกคณุอาศัยอยู่รว่มหอ้งจวบจนประจาํเดอืนครั�งแรก
ของเธอ

The two of you slept in the same room until her
first menses.

หากเธอกลับมานอนกบัคณุหลังจากแยกหอ้งไดส้าม
เดอืน หลังจากเตยีงของเธอเปื�อนหยดสแีดงชวนสะพรงึ
และเตยีงของคณุเปียกคาวในตอน กลางคนื คนืหน�ึงท�ี
แมไ่มอ่ยู่บา้น คนืเหน�ือยลา้หน�ึงในเกา้คนืของงานศพ
ยาย เธอกลับมานอนกบัคณุ เธอกลัวผขีองยายเธอบอก
คณุอยา่งนั�น ผขีองยายจะมาบบีคอเธอในตอนกลางคนื
ซ�ึงคณุไดแ้ตห่วัเราะเพราะยายรักเธอมากท�ีสดุในบา้น มี
แตค่ณุเทา่นั�นท�ียายไมเ่คยสนใจ คณุจงึไมก่ลัวผขีอง
ยาย ในสายตาของยายคณุเป็นแคเ่งาเทา่นั�น หากในคนื
นั�นคณุสองคนเบยีดชดิในหอ้งเดยีว ในบา้นตกึแถวเกา่
โทรมท�ีทกุพ�ืนท�ีอัดแนน่ไปดว้ยขา้วของ คณุสัมผัสถงึ
เรอืนรา่งของเธอ กล�ินของเธอท�ีไมเ่หมอืนกบัคณุ
สะโพกซ�ึงอวบผายทบัลงบนสขีา้งของคณุ และทรวงอ�ิม
ท�ีชนอยู่กบัแขน คณุชชูนัเศรา้สรอ้ยในรักตอ้งหา้มอัน
พลิาสพไิล โดยเผลอตัว คณุจับทรวงของเธอ เธอจงึจับ
ทอ่นลาํของคณุตอบ คณุและเธอคอืเรอืนรา่งเดยีวกนั ท�ี
เหน็ทกุอยา่งของกนัและกนัมาจนหมดส�ิน พวกคณุ
เตบิโตข�ึนมาพรอ้มกนั เป็นสว่นหน�ึงของกนัและกนั
ค�ําคนืนั�นรัญจวนสาํหรับคณุและห�ืนโหยสาํหรับเธอ คน
ท�ีแบกสาํนกึผดิบาปนจินรัินดร ์และเชน่เคย ท�ิงรอ่งรอย
แผลเป็นลงบนรา่งคณุครั�งแลว้ครั�งเลา่ คณุราดรดลงบน
มอือุ่นนุ่มของเธอ เชน่เดยีวกนักบัความช�ืนชุ่มของเธอ
บนน�ิวมอืของคณุ ค�ําคนืฤดรูอ้นท�ีเงยีบเศรา้ซ�ึงความ
ตายโบกปีกบนิอยู่เหนอืหลังคาบา้น ค�ําคนืของการไม่
หวนกลับ จดุหกัเหท�ีเปล�ียนทกุอยา่งไปตราบนรัินดร์

She came back to sleep with you three months
after sleeping in separate rooms. After her bed was
stained with scary blood drops and your bed was
stained with fishy stuff at night, one night that
mother wasn’t home, a night of exhaustion in the
nine nights of grandmother’s funeral, she came
back to sleep with you. She was scared of
grandmother’s ghost was what she told you.
Grandmother’s ghost would come and strangle her
in the middle of the night, to which you could but
laugh, as grandmother loved her most in the house.
It was only you that grand- mother didn’t care for,
so you weren’t afraid of her ghost. In
grandmother’s eyes you were only a shadow. If that
night the two of you squeezed into a single room, in
an old, dilapidated row house whose every space
was stuffed with things, you could feel her body,
her smell which was different from yours, her
ample hip pressed against your ribs and full chest
against your arm. You were turgid and sad in a
forbidden love that was lively. Forget- ting yourself,
you grabbed her breast, so she grabbed your shaft
in response. You and she were the same body who
saw everything of the other entirely. You both grew
up together, were each part of the other. That night
was pining for you and lusty for her, who bore the
eternal sense of sin and, as before, left traces of scars
on your body time and time again. You came all
over her warm soft hand, just as the moistness of
her was on your fingers. A night of the hot season
silent and sad with death unfolding her wings to fly
above the roof of the house, a night of not going



back, a turning point that changed everything
forever.

เพยีงค�ําคนืเดยีวท�ีพวกคณุใชจ้า่ยเวลาไปดว้ยกนัใน
ความมดืท�ีมดืย�ิงกวา่มดื เธอไมก่ลับไปหาคณุอกีแลว้
ราวกบัค�ําคนืท�ีผา่นพน้เป็นจมุพติสั�งลา  หลังจากนั�นเธอ
เปลง่ประกายมากข�ึนไปอกี หลังจากนั�นเธอฉกีขาดออก
จากคณุโดยสมบรูณ ์และหลังจากนั�นโดยไมม่ใีครรู้ บาง
ครั�งคณุสวมชดุนักเรยีนของเธอ เกบ็เงนิคา่ขนมมาซ�ือ
วกิผมปลอมๆ และยกทรงเสรมิฟองน�ํา คณุคอ่ยๆกลาย
เป็นเธอ คณุสรา้งคนท�ีท�ิงคณุไปข�ึนดว้ยตัวคณุเอง ใน
ช�ือของเธอบนอกเส�ือ ในวกิผมปลอมๆ คณุไดก้ลับมา
รวมเขา้กบัรา่งของเธออกีครั�ง เป็นคนเตม็คน คนท�ี
สมบรูณแ์บบ ในบางสดุสัปดาหค์ณุออกไปเดนิเลน่เชน่
นั�น ซอ่นเส�ือผา้ของเธอในเปห้ลัง เปล�ียนในหอ้งน�ําหา้ง
สรรพสนิคา้ คณุดหูนังในรา่งของเธอ เดนิเท�ียวในรา่ง
ของเธอ กลายเป็นสตรที�ีสมบรูณแ์บบ งอกงามจากบรุษุ
ท�ีชาํรดุซ�ึงสาํเรจ็ความใครล่าํพังในหอ้งมดืต�ือทกุคนืค�ํา
ถวลิเพยีงรา่งของนอ้งสาวท�ีไมอ่าจตอบรับ

It was only one night the two of you spent
together, in darkness darker than darkness itself.
She didn’t come back to see you again, as if the
night that was was a goodbye kiss. Afterwards she
sparkled even more. Afterwards she tore herself
from you completely, and afterwards, without
anyone know- ing, sometimes you put on her
school uniform, saved your pocket money to buy a
wig and a stuffed bra. You slowly became her. You
built someone who ditched you by yourself. In her
name on the front of your shirt, in the wig of fake
hair, you reunited with her body once again, were a
full person, a complete person. On some weekends
you went out like that, her clothes hidden in your
backpack, changed in the toilets of a department
store. You watched films in her body, walked in her
body, became a complete lady, growing out of the
damaged gentleman who climaxed alone in a
darkened room every night, craving only the body
of his sister who couldn’t respond.

เธอมคีนรักมากหนา้ จดุไฟรษิยาหงึหวงจนคณุรอ้น
ทรุน คณุรว่มความรู้สกึกบัเธอ คณุรู้วา่เธอเสยีตัวครั�ง
แรกเม�ือไหร ่เพราะคณุกบัเธอมปีล�ักและเตา้เสยีบซ�ึง
เช�ือมโยงกนัราวกบัอนกุรมของสายไฟฟา้ ใครสักคนกด
สวทิชเ์ปดิ คณุและเธอจะสวา่งวาบข�ึนพรอ้มกนั คณุกระ
สันตห์ลั�งไหลในหอ้งมดืในคนืลอยกระทงท�ีเธออยู่ใน
โอบกอดของรุ่นพ�ีมัธยมหก เธอเกลยีดคณุเช�ืองชา้ใน
เร�ืองน�ี เพราะคณุรู้โดยไมต่อ้งสบืคน้เก�ียวกบัเร�ืองของ
เธอ และเธอรู้วา่คณุรู้ เธอรู้ดว้ยวา่คณุรู้สกึมากกวา่ท�ีคณุ
รู้ คนนา่รังเกยีจท�ีเป็นรา่งของเธอ สว่นเกนิท�ีแยกออก
จากกนัไมไ่ด ้ราวกบัแขนท�ีถกูตัดขาดไปนานแตย่งัปวด
แปลบอยู่ ความรักเผาไหมค้ณุจนเปราะบางลงไปอกี
คณุกลายเป็นบอ่กกัเกบ็ความทกุข ์จนในท�ีสดุคณุตัดสนิ
ใจยา้ยออกจากบา้น

She had lots of lovers, sources of jealousy that
made you restless. You shared feelings with her.
You knew when she made love for the first time
because you and she had male and female plugs
that fitted like an electricity sequence. Whoever
pushed the switch, you and she turned bright
together. You climaxed in the darkened room on
Loi Krathong night* when she was in the arms of a
senior in his last year of high school. She came to
hate you for this, because you knew without having
to investigate and she knew that you knew. She
also knew that you felt more than you knew. You
were odious for being her body, the extra part that
couldn’t be set apart, like an arm long cut off that
still hurt. Love burnt you up to further fragility.
You became a well retaining sorrow until finally
you decided to leave the house.

=

=

=

=

=

* A November festival centred on floating little
baskets containing flowers, a candle and incense
in honour of the Goddess of Water.

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/11/29/bad-
romance-wiwat-

lertwiwatwongsa/krathong/)

มันเป็นไปเชน่นั�นจนกระทั�งทกุส�ิงจบลง โดยท�ีเธอไมรู่้
วา่คณุกลายเป็นชายแตง่หญงิ แมต่ายลงในปลายฤดู
หนาวหน�ึงหลังจากเธอเรยีนจบ ถงึตอนนั�นคณุซ�ึงแยก
ออกไปเรยีนพาณชิยศาสตร ์ไมไ่ดอ้ยู่บา้นแลว้ อาศัยใน
หอพักแคบทบึ ตู้เส�ือผา้อัดแนน่ไปดว้ยเส�ือผา้สตร ีและ
ชดุทาํงานสาํหรับบรุษุ ทาํงานเสมยีนในบรษัิทเลก็ๆ เธอ
เป็นคนแจง้ขา่วน�ีแกค่ณุ ในงานศพของมารดา คณุกลับ
มาอยู่รว่มกบัเธออกีครั�ง บา้นทั�งหลังเว�ิงวา้งเม�ือไมม่แีม่
เธออาศัยอยู่กบัเดก็หนุ่มหนา้ตาดที�ีอาจจะเป็นคู่แท ้
กลา่วใหถ้กูตอ้งเดก็หนุ่มซ�ึงละมา้ยกบัเธอ และกบัคณุ
เดก็หนุ่มท�ีเป็นเหมอืนรา่งบรุษุสมบรูณแ์บบของคณุท�ี
คณุไมม่วีันไดค้รอบครอง คณุบอกวา่คณุจะอยู่ท�ีน�ีจน
งานศพเสรจ็ส�ินลงแตเ่พยีงเทา่นั�น รอ่งรอยสดุทา้ยปริ
แยก เม�ือทกุอยา่งส�ินสดุคณุจะหลดุรว่งลงในหลมุดาํ
ลกึลับนรัินดร

It was like that until everything stop- ped,
without her knowing that you had become a
transvestite. Your mother died at the end of the cold
season after your sister had finished her studies.
Until then you, who had parted ways to learn
commerce and didn’t live at home any longer,
stayed in a stifling dormitory, the wardrobe stuffed
with women’s clothes and a man’s working outfit.
She worked as a clerk in a small company. She was
the one who informed you of this at your mother’s
funeral. You resumed living with her. The whole
house looked empty without Mother. She stayed
with a handsome young lad who might be her true
partner. To put it correctly, a young fellow who
looked like her and like you, a young man who was
like a perfect model of male body which you would
never possess. You said to her that you’d stay here
only until the funeral was over. The last clue broke
forth. When everything was finished, you would
tumble down into an everlasting mysterious black
hole.

กลางคนืมดืต�ือ คณุสวมชดุนอนของสตรแีละวกิผม
เสยีบหฟัูงเพลงเตน้ราํอันระทมทกุขข์องนางตัว
ประหลาดท�ีคณุช�ืนชบูชูาด�ืมด�ํากาํซาบเดก็หนุ่ม โดยไม่
ไดต้ั�งใจ เขาเมาและสาํคัญตัวคณุเธอเป็นเธอ สัมผัส
โอบไลข้องเธอแผม่าจากรา่งของเดก็หนุ่ม กล�ินของ
เธอรอ่งรอยของเธอ เธอโอบรัดครอบครองและเป็น
เจา้ของเขา คณุถวลิหาเธอและไดเ้ขามาครอบครองใน
ความมดือันโอฬาร ซ�ึงขยบัเคล�ือนในรมิฝีปากของคณุ
จวบจนไฟสวา่งวาบ สวทิชข์องเธอท�ีถกูเปดิข�ึนพรอ้ม
กนักบัคณุ

In the pitch-dark night you put on a woman’s
nightgown and wig, and ear- phones to your ears to
listen to dance music that expressed the grief of the
weird woman you venerate which per- meated the
young man in you without meaning to. He was
drunk and, what mattered to you, she was she.
Percep- tion of her embrace issued from the body of
a young man, as did her smell, her traces. She
hugged, possessed and owned him. You craved her
and took possession of him in the colossal darkness
which moved in your lips until there was a burst of

[This is about the trickiest (and murkiest)
paragraph I’ve ever had to translate. Unfamiliar
with such practices, I hope I got all of it right.]

http://thaifiction.wordpress.com/2013/11/29/bad-romance-wiwat-lertwiwatwongsa/krathong/


light, her switch being pushed at the same time as
yours.

พวกคณุฉกีขาดออกจากกนัโดยสมบรูณผ์า่นทางปาก
ของคณุท�ีถกูปดิอยู่และปากของเธอซ�ึงกรดีรอ้งถอ้ยคาํ
ผรสุวาทใสค่ณุ นับจากน�ีเราไมใ่ชค่นคนเดยีวกนัอกีแลว้
ฉันฉกีขาดออกจากแกอยา่งสมบรูณ ์จากน�ีแกเป็นเพยีง
ต�ิงเน�ือย�ืนยาวไรป้ระโยชนเ์ทา่นั�น

You tore one another to pieces, you with your
tightly closed mouth, she with obscenities aimed at
you pouring out of her mouth. From then on we
were no longer the same person. I tore away from
you entirely. From then on you were merely a
useless long excres- cence of flesh.

The switch to ‘you’, ‘I’ and ‘we’, shocking as it
might be, is in the original.

คณุไมไ่ดพ้บเธออกีเลย ไมไ่ดพ้บเธออกีแลว้ แผล
เป็นมากมายเกนิไป คณุยงัคงแตง่หญงิออกไปขา้งนอก
เม�ือพวกเขาถาม คณุบอกช�ือของเธอ คณุยงัคงรู้สกึส�ิงท�ี
เธอรู้สกึ ความเจบ็ปวดของเธอโบยตคีณุ  ขาดออกจาก
กนัคณุทวนคาํพลางหวัเราะในลาํคอ และคดิถงึสายซ�ึง
ครอบศรษีะโยงคณุเขา้หาเธอในตอนเจด็ขวบ คดิถงึ
อยา่งเศรา้ๆเพราะถงึท�ีสดุคณุไมม่ทีางจะทาํใหม้ันขาด
ออกจากกนัไดจ้รงิๆ ตราบเทา่ท�ีคณุยงัแบกรับความกระ
สันตข์องกนัและกนั และเหนอือ�ืนใดความทกุขร์ะทม
ของกนัและกนั ความทกุขท์�ีไมไ่ดถ้กูแบง่ออกเป็นสอง
แตก่ลับเพ�ิมเป็นทวคีณู เผาไหมก้นัและกนัเช�ืองชา้
จนกวา่จะดับสญูจากกนัไป

You never met her again. You never came
together again. There were too many scars. You still
went out dressed as a woman. When people asked,
you gave them her name. You still felt what she felt,
her pain lashed at you. Torn away from each other,
you repeated what you had said and had a throaty
laugh and thought of the thread round your head
linking you to her when you were seven, thought
with sadness because, when all was said and done,
you had no way of really disconnecting as long as
you carried your lust for each other and above all
the worry for each other, a worry that wasn’t
divided into two but was instead growing, burning
you up slowly until you would both die as one.

= Sent by the author in late April 2013

Wiwat Lertwiwatwongsa, a well-known film
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กร ศริวิัฒโณ KORN SIRIWATTHANO

TRANSLATOR’S KITCHEN

= =

ตอนน�ีผมทาํงานท�ีบรษัิทเอกชนแหง่หน�ึง ทาํหนา้ท�ีเป็น
พนักงานขายโครงการบา้นจัดสรร มเีพ�ือนพนักงานใน
สาํนักงานแปดคน รวมทั�งผู้จัดการและนักการภารโรง
ดว้ย เป็นสาํนักงานท�ีเปดิข�ึนเพ�ือขายบา้นในโครงการน�ี
โดยเฉพาะ ขายบา้นในโครงการหมดเม�ือใดพวกเรา
ตอ้งยา้ยไปอยู่สาํนักงานขายโครงการแหง่ใหมอ่กี ผม
ทาํงานน�ีมาเกอืบสองปีแลว้ ทาํทา่วา่จะไปไดส้วยพอ
สมควร แตผ่มมปัีญหาท�ีแกไ้มต่กอยู่อยา่งหน�ึง และมัน
กาํลังจะถงึขั�นวกิฤต…ิ

I now work in a private company as a salesman of
housing estate units. We are eight of us, including
the manager and the janitor. The office was opened
to sell only the houses of that estate. When we’ve
sold all the houses, we’ll be transferred to sell a new
project. I’ve worked here almost two years. It looks
as though I’m doing fairly well, but I have a
problem I can’t solve and it has reached crisis point.

The writing is simple and straightforward, thus
calls for very few remarks, editorial or otherwise.

นั�นคอืผมมโีรคประจาํตัวชนดิหน�ึง มันสรา้งความ
อดึอัดใจและความทกุขก์งัวลใหผ้มมาก มันเป็นโรคท�ี
เป็นมาตั�งแตเ่ดก็แลว้ เพยีงแตต่อนนั�นผมยงัเป็นเดก็
ไมรู่้ประสปีระสาอะไรนักจงึยงัไมม่ปัีญหามากเหมอืน
ตอนน�ี ทั�งยงัไมรู่้สกึอับอายกบัโรคประจาํตัวของตัวเอง
และไมเ่คยคดิมากอ่นวา่มันจะสรา้งปัญหาใหผ้ม
มากมายขนาดน�ี

It is that I have a chronic disease. It embarrasses
me and makes me very uneasy and worried. It’s a
disease I’ve had since I was a child, except that
when I was a child I didn’t know much so it wasn’t
as big a problem as it is now. Besides, I didn’t feel
ashamed of that chronic disease and I never
thought it would create problems for me to that
extent.

โรคประจาํตัวท�ีวา่นั�นกค็อื ผมเป็นโรคใสก่างเกงในไม่
ได ้ใสก่างเกงในแลว้จะเกดิอาการคันท�ีอวัยวะเพศข�ึน
มาทนัท ีคันยบุยบิไปหมด ตอ้งคอยแคะคอยเกาเจา้นก
นอ้ยตลอดเวลา และดว้ยเหตนุ�ีตอนท�ีเรยีนอยู่ชั�นประถม
ศกึษา ผมจงึไมนุ่่งกางเกงใน ไมว่า่จะอยู่ท�ีบา้น ไปเท�ียว
หรอืจะไปโรงเรยีนกต็าม เวลาไมนุ่่งกางเกงในอาการ
คันจะไมม่ ีทกุอยา่งสบายดปีลอดโปรง่ แตถ่งึจะไมใ่ส่

กางเกงในกไ็มไ่ดท้าํใหผ้มเดอืดรอ้นอะไรในตอนนั�น
กลับคดิวา่ดเีสยีอกีท�ีไมต่อ้งเสยีเงนิซ�ือกางเกงใน และ
ไมต่อ้งเสยีเวลาซกัดว้ย

That chronic disease is that I can’t wear briefs.
Whenever I wear briefs, my genitals begin to itch
at once. I’m itching all over. I must scratch my little
bird all the time and for that reason when I was in
primary school I didn’t wear briefs, whether at
home, outdoors or at school. When I didn’t wear
briefs, there was no itching, everything was fine
and dandy, but my not wearing briefs wasn’t a
problem for me then. I thought it was good
actually that I didn’t have to waste money buying
any or waste time washing them.

ปัญหาเร�ิมเกดิข�ึนตอนท�ีผมกาํลังเรยีนอยู่ชั�น
มัธยมศกึษา ผมเร�ิมเป็นหนุ่ม ความรู้สกึทางเพศคอ่ย
ปรากฏชดัเจนออกมา พอเหน็ผู้หญงิสวยๆ เจา้นกนอ้ย
ของผมจะต�ืนข�ึนมาทนัท ีผมเร�ิมอับอายตอ่ส�ิงท�ีเกดิข�ึน
เวลาท�ีเจา้นกนอ้ยต�ืนข�ึนมา ผมตอ้งกดมันไวด้ว้ยมอื
ขา้งใดขา้งหน�ึง หรอืใชว้ธิกีารใดวธิกีารหน�ึงสยบมัน
โดยเฉพาะวธิกีารเอาขาหนบีไวใ้หแ้นน่จนมันไม่
สามารถแผลงฤทธ�ิได้

The problem began when I was in secondary
school. I was a teenager by then. Sexual feelings
were beginning to appear clearly. As soon as I saw
a pretty girl, my little bird perked up at once. I
began to feel embarrassed by what was happening.
When my little bird perked up, I had to press it
down with one hand or use one method or another
to rein it in, especially the method of pressing my
thighs together strongly so that it couldn’t rear up.
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ตอนท�ีตกอยู่ในสภาพแบบนั�นผมทรมานมาก ระยะ
การต�ืนตัวของเจา้นกนอ้ยแตล่ะครั�งกก็นิเวลานานมาก
กวา่จะปลอบประโลมหรอืบงัคับใหม้ันสงบเสง�ียมเจยีม
ตัวลงไดก้ต็อ้งใชว้ธิกีารสารพัด เป็นตน้วา่เอาหนา้แขง้
ไปฟาดกบัขาโตะ๊ เขกเขา่แรงๆ หรอืไมก่ห็กัคอพับใหม้ัน
เจบ็ บางครั�งกต็อ้งถอนขนทวนกลับแรงๆ เพ�ือใหเ้กดิ
ความเจบ็ปวด มันจะไดส้�ินฤทธ�ิเรว็ข�ึน

When I fell into that state, I suffered very much.
My little bird would perk up each time over long
periods. Before I persuaded or forced it to modesty
I had to resort to all sorts of tricks, such as kick the
table leg with my shins, knock my knees hard or
else force-fold it to hurt it. Sometimes I had to pull
the hairs strongly for pain to arise, which would
speed up its return to the fold.

แตไ่มว่า่ผมจะจัดการกบัมันดว้ยวธิใีดกต็าม มันจะได้
ผลเพยีงชั�วครั�งชั�วคราวเทา่นั�น จนในท�ีสดุผมกต็อ้งซ�ือ
กางเกงในมาใส ่ยอมทนคันยบุยบิๆ ดกีวา่อับอายเพ�ือน
ในหอ้งโดยเฉพาะเพ�ือนผู้หญงิ มันคันเหมอืนมมีดหรอื
ตัวหมัดเป็นรอ้ยเขา้ไปเกาะกดัและว�ิงเลน่วุ่นวายอยู่ตาม
ตัวเจา้นกนอ้ยของผม เวลาอยู่ตอ่หนา้คนอ�ืนผมจะ
พยายามอดกลั�นไมเ่กาไมข่ย�ีมัน แตพ่อลับตาคนเม�ือใด
ผมตอ้งเกาตอ้งบ�ีตามตัวเจา้นกนอ้ยยกิๆ เกอืบตลอด
เวลา ย�ิงตอนเรยีนอยู่ในวทิยาลัยย�ิงอาการหนัก กวา่จะ
เลกิเรยีนแตล่ะวันผมเกาจนเจา้นกนอ้ยบวมเป่งเหมอืน
ถกูแตนตอ่ย พอกลับถงึบา้นผมจะรบีถอดกางเกงใน
ออกทนัท ีคอ่ยสบายอกสบายใจ

But no matter how I dealt with it, it was only
effective temporarily and only briefly, so that in the
end I had to buy and wear briefs and bear with the
itch- ing rather than be ashamed in front of my
friends in the classroom, especially the girls. It
itched as if there were hundreds of ants or fleas
biting and crawling all over my little bird. When I
was in front of others, I tried to bear with it without
scratching or shaking it, but as soon as there was
no one around I had to scratch and squeeze it
almost all the time. It became even worse when I
studied at university. Before the end of lectures
each day I scratched it so much that my little bird
was swollen as if bitten by a wasp. As soon as I was
home I took off my briefs and felt better.

พอตอนใกลจ้บวทิยาลัย เจา้นกนอ้ยของผมเป็นแผล
เตม็ไปหมด ผมเคยไปหาหมอ หมอบอกวา่ผมเป็นโรค
แพก้างเกงใน ใหท้าแปง้ท�ีเจา้นกนอ้ยเยอะๆ แตก่ย็งัไม่
ไดผ้ล ยงัคันเหมอืนเดมิ หมอเลยแนะนาํใหเ้ลกิใส่

กางเกงในมาตั�งแตบ่ดันั�น จวบจนบดัน�ีผมกย็งัไมใ่ส่

กางเกงใน

By the time my university studies were almost
over, my little bird was black and blue. I had seen a
doctor. The doctor told me I was allergic to briefs, I
should powder my little bird liberally. But that
didn’t help. It itched as before. The doctor thus told
me to give up wearing briefs. So from then on up
until now, I have no longer been wearing briefs.
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เป็นแผลเตม็ไปหมด: literally, ‘was full of wounds’.

หลายวันมาน�ีเพ�ือนพนักงานหญงิสาวในสาํนักงาน
สามส�ีคนกาํลังทาํใหผ้มปวดหวัไมเ่วน้แตล่ะวัน ผมแทบ
ไมก่ลา้ลกุออกจากโตะ๊ทาํงานเอาเลย เพราะเจา้นก
นอ้ยของผมมันต�ืนบอ่ย และทาํทา่จะแขง็ไมย่อมหลับ
นอนงา่ยๆ ดว้ย กจ็ะไมใ่หม้ันต�ืนตงึตังบอ่ยไดอ้ยา่งไร
ในเม�ือแมเ่พ�ือนพนักงานสาวๆ สวยๆ สามส�ีคนนั�นชวน
กนันุ่งสั�นรัดรปู แถมผา่หลังข�ึนมาเกอืบถงึงา่มกน้มา
เกอืบสองอาทติยแ์ลว้ และมักนั�งแลบอยา่งไม่
ระมัดระวังเสยีดว้ย ถงึจะเป็นเพยีงทา่ทางท�ี
กระฉับกระเฉงของพวกเธอ แตม่ันปลกุเจา้นกนอ้ยของ
ผมใหก้ระปร�ีกระเปรา่ข�ึนมาดว้ยน�ีซที�ีทาํใหผ้มหนักใจ

For days now, the three or four young women at
the office have been giving me headaches every
single day. I hardly dare get up from my desk
because my little bird wakes up often and
stubbornly refuses to go back to sleep easily. How
can it not perk up given that those pretty young
women wear short tight clothes, and on top of that,
for nearly two weeks now their backs have been
bare almost down to their buttocks, and they tend
to be on show when they sit down carelessly? Even
though it’s only a display of energy on their part, it
wakes up my little bird and makes it spry. And this
is what gets me worried.

อันท�ีจรงิผมมไิดต้ั�งใจจะมองแบบเอาเป็นเอาตาย
เหมอืนไอพ้วกบา้กามวปิรติ มันเป็นเพยีงแวบเหน็ผา่นๆ
ไปเทา่นั�น เจา้นกนอ้ยของผมมันไมน่า่จะต�ืนทะล�ึง
ตงึตังบอ่ย และผมกม็ไิดต้อ้งการใหม้ันต�ืนดว้ย

Actually, I don’t intend to ogle in earnest as
perverts do. These are mere flitting glimpses. My
little bird shouldn’t perk up saucily this often and I
don’t want it to either.

ผมไมรู่้จะหาวธิแีกไ้ขไดอ้ยา่งไร ครั�นจะซ�ือกางเกงใน
มาใสผ่มคงทรมานอกี แคค่ดิกข็นพองสยองเกลา้แลว้
เพราะอาการคันมันท�ิมใหผ้มสะดุ้งบอ่ย และพลอย
ทาํใหบ้คุลกิเสยีดว้ย การท�ีนั�งอยู่ดีๆ แลว้มอีาการสะดุ้ง
ข�ึนสดุตัวบอ่ย คงเป็นอาการท�ีไมค่อ่ยจะปกตใินสายตา
ของเพ�ือนรว่มงานเป็นแน ่ดไีมด่เีพ�ือนรว่มงานนาํไปลอื
วา่ผมเป็นโรคชกักระตกุแลว้จะยุ่งกนัไปใหญ ่ผมเองก็
ไมรู่้จะแกต้ัวอยา่งไร และคงไมม่ผีู้จัดการหรอืเจา้ของ
บรษัิทคนไหนจะเล�ียงคนท�ีเป็นโรคชกักระตกุเหมอืนคน
เสยีเสน้ไวใ้นสาํนักงานใหเ้ปลอืงเงนิ

I don’t know how I can solve this problem. If I
buy and wear briefs, I’ll be under torture again.
Just the thought of it is enough to make my hair
stand on end because the itching always startles me
and ruins my character. Sitting quietly and then
being startled to the utmost isn’t the kind of
behaviour my co-workers would consider normal.
If they spread the word that I have a compulsive
twitch, there’s no saying where this would end. I
don’t know how I could justify myself and no
manager or company owner would waste money
employing a compulsive jerker, thus perturbing
everyone in the company.

ผมเคยแกไ้ขดว้ยวธิกีารไมพ่ยายามมองผู้หญงิสวยๆ
แตก่ไ็มเ่คยไดผ้ลเพราะผมไมส่ามารถบงัคับจติใจและ
สายตาไมใ่หม้องไดส้ักครั�ง และหากผมจะทาํอยา่งนั�น
กบัตัวเองกอ็อกจะเกนิไปดว้ยซ�ํา เพราะการมองหญงิ
สาวสวยๆ มใิชเ่ป็นเร�ืองผดิปกตแิตอ่ยา่งใด ย�ิงผู้หญงิ
ยคุน�ีสามารถสวยไดต้ามใจท�ีอยากจะสวยดว้ยแลว้ ย�ิง
ทาํใหอ้ดมองไมไ่ด้

I used to solve the problem by trying not to look
at pretty women but this wasn’t successful, because
I was un- able to force myself or my eyes not to
cast a side glance even once, and if I managed to
do this to myself it would be too much actually
because looking at pretty women is nothing
abnormal, all the more so as women these days
make themselves as attractive as they wish, so you
can’t help looking.

ผมไมรู่้จะทาํอยา่งไรดมีันจงึจะเช�ืองเหมอืนสัตวเ์ล�ียง
ในบา้นและรู้จักกาลเทศะ ผมเคยสาํเรจ็ความใครด่ว้ย
ตัวเองกอ่นออกจากบา้นไปทาํงานทกุเชา้ เชา้ละสอง
ครั�ง บนท�ีนอนครั�งหน�ึง กบัในหอ้งน�ําเวลาอาบน�ําอกี

I don’t know what to do to it to tame it like a
domestic animal at home and have it know its
place. I used to masturbate before leaving the
house to go to work twice every morning, once in



ครั�งหน�ึง หวังจะใหเ้จา้นกนอ้ยมันเหน�ือยและหลับ- ไหล
ไปตลอดวันจนเลกิงาน แตพ่อเพ�ือนพนักงานหญงิเย�ียม
หนา้เขา้มาในสาํนักงานมันกพ็ลกิตัวตะแคงดเูสยีแลว้
ย�ิงเวลาพวกเธอมายนืคยุใกล ้ๆ ไดก้ล�ินแปง้ กล�ิน
น�ําหอม ระรวยระรนิดว้ยแลว้ มันย�ิงต�ืนเรว็ มันทาํใหผ้ม
ตอ้งนั�งฝังตัวเองอยู่บนเกา้อ�ีเหมอืนหุ่นดนิเหนยีว

bed and once in the bathroom when I showered,
hoping to tire it out and have it sleep until the end
of the workday, but as soon as my female
colleagues came into the office, it turned to one side
to have a look first. Even more so when they came
and stood chatting close-by, smelling of powder,
smelling of per- fume, even faintly: it woke up even
faster, nailing me to my chair like a clay puppet.

เวลาพาลกูคา้ไปดบูา้นในโครง- การกไ็มต่า่งกนันัก
เพยีงแตใ่นตอนนั�นดหีนอ่ยท�ีมแีฟม้คอยปกปดิมันไวไ้ด้
ทกุครั�งท�ีพาลกูคา้ไปดบูา้นในโครงการ ผมจะนาํแฟม้
ขอ้มลูตดิตัวไปดว้ยเสมอ อันท�ีจรงิขอ้มลูเก�ียวกบับา้น
ในโครงการ ผมจาํไดห้มดแลว้ แตท่�ียงัตอ้งนาํแฟม้
ขอ้มลูตดิตัวไปดว้ยกเ็พ�ือปอ้งกนัอบุตัเิหตอุันอาจจะเกดิ
จากเจา้นกนอ้ยของผมนั�นเอง

When I take a customer to have a look at a house
in the estate, it’s no different, except that then
luckily I can hide it behind a file. Every time I take
a customer to look at a house, I always take a data
file along. Actually, I know the data regarding all
the houses in the project by heart, but if I have to
take the data file along it’s to prevent any incident
my little bird might cause.

อยากจะบอกเพ�ือนผู้ชายในสาํนักงานใหรู้้วา่ผมเป็น
โรคประหลาดน�ีเผ�ือเขาจะมวีธิแีกไ้ขบา้ง แตผ่มไมก่ลา้
มันเส�ียงเกนิไป บางทเีขาอาจจะคดิวา่เป็นเร�ืองไมส่ลัก
สาํคัญอะไร หรอืเป็นเร�ืองตลกเหลอืเช�ืออะไรทาํนองนั�น
และไมพ่ยายามจะเขา้ใจ แลว้เท�ียวประกาศใหท้กุคนใน
สาํนักงานรู้อยา่งคกึคะนองปากคนนั�นนา่กลัวนัก
สามารถสรา้งความดงีามและความเลวรา้ยไดพ้อกนั

I’d like to let my male colleagues in the office
know of my strange disease to consult them about
how to treat it but I don’t dare; it’s too risky.
Maybe they’ll think it isn’t something important at
all or it’s something incredibly comical or
something like that and won’t try to understand
and then will go about telling everyone in the office
about it boisterously. People’s mouths are
frightening. They are able to create good and evil
equally.

และหากเป็นไปอยา่งท�ีคดิ ผมกลา้รับรองวา่สายตา
ทกุคู่ไมว่า่จะเป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิจะตอ้งจอ้งมองมาท�ี
เปา้กางเกงของผมเป็นจดุเดยีวแนน่อน หนา้ของผมคง
แทบไมม่ใีครมอง เพราะมัวจอ้งมองรังเจา้นกนอ้ยของ
ผมแทน ตัวผมคงเลก็เหลอืนดิเดยีวหากจะเทยีบกบัเจา้
นกนอ้ยของผม และท�ีรา้ยไปกวา่นั�น เพ�ือนชายคงจะได้
หยอกลอ้ผมเลน่ตลอดวัน อยา่งนอ้ยเวลายนืใกลก้นัเขา
จะแกลง้เอามอืมาจับเจา้นกนอ้ยของผมเลน่ บางทมีัน
อาจจะกลายเป็นของเลน่ชนดิใหมข่องเพ�ือนใน
สาํนักงานไปกไ็ด ้คนยคุน�ีสามารถเลน่กบัอะไรกไ็ดท้ั�ง
นั�น แมแ้ตก่บัความทกุขข์องคนอ�ืนกย็งัเอามาเลน่กนัได้
หนา้ตาเฉย อตุสาหกรรมและเทคโนโลยยีคุใหมม่ัน
ขอดเอาน�ําใจผู้คนใหแ้หง้หายไปทลีะมากๆ จนนา่
ใจหาย น�ําใจถกูเค�ียวไปสรา้งวัตถขุ�ึนมาใชก้นัไมเ่วน้
แตล่ะวัน

And if it is as I think, I’d swear to it that all eyes,
whether male or female, will stare at my crotch as
one. Nobody will look me in the face because
they’ll be staring at my little bird’s nest instead.
Very little of me will be left compared to my little
bird, and worse than that, my male colleagues will
tease me all day long. At the very least when
standing close-by they’ll pretend to grab my little
bird with a playful hand. Maybe it’ll become a new
kind of toy for my colleagues in the office. People
these days are able to play with anything; they
even play with the suffering of others without
batting an eyelid. Manufacturing and technology
in these modern times scrape goodwill off human
hearts to an extent that takes the breath away.
Goodwill is harvested to produce goods for daily
use.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

หนา้ตาเฉย: alternative translation: ‘with a straight
face’.

อยา่งไรกต็าม ผมจะตอ้งรบีหาทางแกไ้ขปัญหาน�ีให้
ได ้ไมอ่ยากใหม้ันเกดิอบุตัเิหตขุ�ึนกบังานของผมท�ี
กาํลังจะเดนิไปดว้ยด ีงานยคุน�ีย�ิงหาลาํบากอยู่ดว้ย เม�ือ
ไขวค่วา้มาไดแ้ลว้กไ็มอ่ยากจะปลอ่ยใหห้ลดุมอืไปดว้ย
เร�ืองท�ีไมเ่ป็นเร�ือง เหตกุารณท์�ีเกดิข�ึนเม�ือเชา้น�ีบอกใหรู้้
วา่ผมจะประมาทการกระทาํของเจา้นกนอ้ยไมไ่ดอ้กี
แลว้ หากขนืใหม้ันเป็นไปแบบน�ีเร�ือยๆ คงไมด่แีน…่

In any case, I must hurry to find a way to solve
this problem. I don’t want an accident to happen in
my work, which is going well. Work these days is
most difficult to find. When you finally land a job,
you don’t want to let it slip out of your hands due
to some non- sense. What happened that morning
told me I could no longer underestimate the
behaviour of my little bird. If I let this happen
often, things would definitely end badly.

=

สามโมงเชา้ผู้จัดการเรยีกผมเขา้ไปสั�งงาน ผู้จัดการ
ของผมเป็นผู้หญงิ ถงึจะมอีายเุฉยีดส�ีสบิและมสีามแีลว้
แตเ่ธอยงัดสูวยพร�ิงเพราไปเสยีทกุสว่น ผมจาํไดว้า่พอ
เขา้ไปยนืหนา้โตะ๊ทาํงานของเธอและยงัไมท่นัไดนั้�ง
เพยีงเธอเผยอปากแดงแจย๋�ิมใหผ้มเทา่นั�น เจา้นกนอ้ย
ของผมกข็ยบัตัวกระพอืปีกพ�ึบๆ ข�ึนทนัท ีผมตอ้งรบีเอา
มอืตะปบมันไวแ้ทบไมท่นัพรอ้มกบัหนัหลังใหผู้้จัดการ
และคู้ตัวลง รู้สกึหอ้งแอรท์�ีเยน็อยู่แลว้กลับเยน็ยะเยอืก
ลงอกีหลายเทา่

At nine o’clock, the manager asked me to come
over to receive work instruc- tions. My manager is
a woman. Even though she’s approaching forty
and is married, she still looks gorgeous all over. I
remember that as soon as I went in and stood in
front of her desk and even before I sat down, her
merely moving her full red lips to smile at me had
my little bird twitch and flap its wings at once. I
hastily grabbed it in the nick of time and turned
my back on the manager to force it down. I felt the
already cool air-conditioned room turn several
dozen degrees colder.



“เป็นอะไรไป วชิติ” ผู้จัดการตก- ใจกบัอาการของผม
ซ�ึงมันกน็า่ตกใจอยู่หรอกท�ีอยู่ดีๆ ผมกเ็กดิอาการผดิ
ปกตปิบุปับข�ึนมาอยา่งนั�น ผมหนา้ซดีเผอืดดว้ยความ
ตกใจย�ิงกวา่

‘What’s the matter, Wichit?’ The manager was
shocked by my beha- viour, which was indeed
shocking. I blanched out of shock.

ผมกเ็กดิอาการผดิปกตปิบุปบัข�ึนมาอยา่งน�ัน:
needlessly repetitious, so left untranslated.

ออ้ … ลมืบอกไปวา่ เจา้นกนอ้ยของผมเวลามัน
กระพอืปีกเตม็ท�ีนั�น มันจะโตคับเปา้กางเกงทเีดยีว นกึดู
เถดิวา่มันจะนา่เกลยีดนา่กลัวขนาดไหน

Oh, I forgot to say that when my little bird flaps
its wings fully its bulge inflates my flies. Think of
how disgusting, how frightening this is.

“ปวดทอ้งครับ” ผมรบีแกต้ัว ‘Stomach ache, ma’am,’ I hastily made excuses.

“คงปวดมากส ิ… งั�นรบีไปหาหมอไวๆ เร�ืองงานคอ่ย
วา่กนัพรุ่งน�ีกไ็ด”้

‘You must ache a lot. Well then, go and see a
doctor right away. Work can wait. We’ll talk about
it tomorrow.’

“ขอบคณุครับ” ‘Thank you, ma’am.’

พอออกจากหอ้งผู้จัดการแลว้ผมกร็บีออกจาก
สาํนักงานกลับบา้นทนัทมีานอนมอืกา่ยหนา้ผากดว้ย
ความกงัวลใจ เหตกุารณเ์ม�ือเชา้น�ีนับวา่ยงัโชคดที�ีผู้
จัดการไมท่นัสังเกตเหน็ความไมส่ภุาพของเจา้นกนอ้ย
ของผม และผมกส็ามารถแกต้ัวไดท้นัทแีละเหมาะสม
กบัสถานการณ ์ผมไมเ่คยตกใจเทา่ครั�งน�ีมากอ่นเลย
และอดคดิไมไ่ดว้า่ถา้ผู้จัดการเหน็หรอืรู้ความจรงิเขา้
เธอจะยงัใหผ้มทาํงานรว่มกบัเธอตอ่ไปอกีหรอืเปลา่
มันอาจจะเป็นเร�ืองท�ีรา้ยแรงหรอืเป็นเร�ืองท�ีไมเ่ป็นเร�ือง
กไ็ดพ้อกนั แตส่ักวันหน�ึงบงัเอญิเจา้นกนอ้ยของผมมัน
ลกุข�ึนมาตปีีกพ�ึบๆ ตอ่หนา้ลกูคา้โดยท�ีผมไมส่ามารถ
ชว่ยอะไรไดเ้ลยละ่ … ไอเ้ร�ืองท�ีคดิวา่ไมเ่ป็นเร�ืองมัน
อาจจะกลายเป็นเร�ืองใหญโ่ตข�ึนมา และอาจจะเขา้ขา่ย
กระทาํอนาจารตอ่หนา้ตอ่ตาลกูคา้ของบรษัิทกไ็ด ้หาก
เป็นเชน่นั�นคงไมม่บีรษัิทใดเล�ียงพนักงานท�ีไมใ่ส่

กางเกงในอยา่งผมไวแ้นน่อน

As soon as I left the manager’s room I hurried out
of the office and went straight back home, lay
down with my hand on my forehead and worry in
my heart. With what happened that morn- ing, it
was lucky for me that the man- ager didn’t notice
the improper behavi- our of my little bird and I was
able to come up instantly with an excuse that fitted
the situation. I’d never been so shocked before and
I couldn’t help wondering whether, if the manager
had seen or knew the truth, she’d still let me work
with her or not. It might have turned into
something nasty or some- thing nonsensical just as
bad. But what if one day my little bird happened to
flap its wings in front of a customer without my
being able to do anything about it? What I thought
was nonsense would become something enormous
and would be considered unbecoming behaviour
before a customer of the company. In such a case
no company would keep an employee like me that
didn’t wear briefs for sure.

ผมเร�ิมมองเหน็มหนัตภัยอันใหญห่ลวงจากเจา้นก
นอ้ยของผมแลว้ มันคงไมใ่ชเ่ร�ืองท�ีไมส่ลักสาํคัญอะไร
อกีตอ่ไปแลว้ แตม่ันคอืปัญ- หาอันใหญโ่ตท�ีจะละเลย
ไมไ่ด ้ดังนั�นทางท�ีดที�ีสดุและปลอดภัยท�ีสดุ คอืผมจะ
ตอ้งหาทางปอ้งกนัไวก้อ่น

I began to see mega-danger coming from my
little bird. It was no longer something without
importance but a major problem that couldn’t be
ignored. Therefore the best and safest thing was for
me to find a way to protect myself beforehand.

แตจ่ะแกไ้ขอยา่งไร … น�ีคอืปัญหาท�ีผมกาํลังนอนคดิ
อยู่ในขณะน�ี

But how to go about it? This is the problem I’m
trying to figure out right now.

=

คาํถามตา่งๆ มากมายพรั�งพรอูอกมาจากสมอง …
ทาํไมเจา้นกนอ้ยของผมจงึชอบต�ืนมาตปีีกอยา่งไร้
มารยาท ทาํไมผมจงึใสก่างเกงในไมไ่ด ้ใสแ่ลว้มันคัน
ยบุยบิไปหมด อาการคันคอืตน้เหตแุหง่ปัญหากระนั�น
หรอื และท�ีสาํคัญท�ีสดุทาํไมผมจงึไมส่ามารถบงัคับเจา้
นกนอ้ยของผมได ้ทั�งท�ีมันคอืสว่นหน�ึงของรา่งกายเชน่
เดยีวกบัอวัยวะสว่นอ�ืนๆ ความล�ีลับอันน�ีมันอยู่ท�ีไหนกนั
หนอ

Lots of questions poured forth into my brain. Why
did my little bird wake up and flap its wings so
impolitely so often? Why couldn’t I wear briefs
without itching like hell? Was the itching the
source of the problem? And most important, why
was I unable to control my little bird, even though
it was part of my body the same as other organs?
Where did this mystery reside?

เหตกุารณท์ั�งหมดมันคงไมไ่ดอ้ยู่ท�ีกางเกงใน เพราะ
กางเกงในเพ�ิงมใีชม้าไมก่�ีสบิปี คนรุ่นปู่รุ่นพอ่ไมเ่คยนุ่ง
กางเกงในกนั พอ่ผมกไ็มน่ยิมนุ่งกางเกงในแตส่ามารถ
ไปไหนไดท้กุหนทกุแหง่ ทกุสถานการณ ์โดยไมเ่หน็จะ
มปัีญหาเหมอืนผม

Briefs are only part of the picture because briefs
have only been worn for a few decades. Men of my
grand- father’s generation didn’t wear briefs. My
father didn’t like wearing briefs either but was able
to go everywhere, so it seems, without any problem
like mine.

หรอืจะเป็นเพราะอาการคัน … บางทมีันอาจจะฝัง
เช�ือด�ือเอาไวต้ั�งแตท่�ีเรยีนอยู่ชั�นมัยธยมกไ็ด ้คดิอกีที
อาการคันไมน่า่จะเก�ียวกนัตรงไหน อาการคันเป็นเพยีง
อาการแพอ้ยา่งหน�ึงเทา่นั�น เม�ือไมนุ่่งกางเกงในอาการ
คันกไ็มม่ ีทกุอยา่งปกต ิ… ถงึกระนั�นผมกย็งัไมม่ั�นใจ
นัก บางทมีันยงัมเีหตผุลสัมพันธอ์�ืนท�ีผมนกึไมอ่อกกไ็ด้

Or is it because of the itching? Maybe it’s some
stubborn germ imbed- ded from the time I was in
secondary school. On second thoughts, the itching
has nothing to do with it; it’s just a form of allergy.
When I don’t wear briefs, there’s no itching,
everything is normal … but then, I’m not too sure.
Maybe there are related causes I can’t think of.

จะวา่จติใจผมเป็นอกศุลกไ็มถ่กูตอ้ง เพราะเวลาท�ีเกดิ
อาการอยา่งนั�น ผมมไิดค้ดิไปในทางท�ีไมด่เีลยแมแ้ต่
ครั�งเดยีว เวน้แตต่อนท�ีผมตั�งใจจะใหม้ันเป็นเชน่นั�นใน
ท�ีท�ีเหมาะสมและไมเ่ป็นท�ีเส�ือมเสยีแตอ่ยา่งใด ซ�ึงมัน
เป็นเพยีงความตอ้งการอันเป็นปกตธิรรมชาตทิ�ีเดก็หนุ่ม
หรอืผู้ชายโดยทั�วไปมกีนั

To say that I have impure thoughts would be
incorrect because when that condition happens I
don’t think in a bad way, not even once, except
when I intend it to be like that in the right place
and with no risk to my reputation, since it’s merely
a natural need of any youngster or man.

ผมคดิวา่คนอ�ืนกค็งเหมอืนผม แตท่�ีเขาไมม่ปัีญหา
เพราะเขาใสก่างเกงใน และกางเกงในคงแกปั้ญหาให้
เขาได ้เทา่ท�ีผมถามเพ�ือนๆ ด ูรอ้ยทั�งรอ้ยใสก่างเกงใน
กนัทั�งนั�น ซ�ึงอาจจะสรปุไดว้า่ทกุคนตอ้งใสก่างเกงใน

I think others are like me but they don’t have
any problem because they wear briefs and briefs
solve that problem for them. From what friends
I’ve questioned tell me, a hundred per cent of them



ยกเวน้ผมมันจงึเกดิปัญหาข�ึนมา ทาํใหผ้มนกึถงึคนสมัย
ปู่สมัยพอ่ของผมท�ีไมม่ใีครใสก่างเกงในกนัเลย จะมี
บา้งกใ็สก่างเกงขาสั�นบางๆ ไวข้า้งในเทา่นั�น ซ�ึงวา่ไป
แลว้มันกไ็มส่ามารถจะปอ้งกนัอะไรไดเ้ลยหากเจา้นก
นอ้ยของพวกเขาต�ืนตงึตังข�ึนมา

wear briefs, from which we can conclude that
everyone wears briefs except me, so there’s a
problem. It makes me think of the previous
generations when no one wore briefs. A few wore
thin shorts inside only, which, say what you will,
weren’t able to protect anything when their little
birds woke up.

ผมกาํลังคดิวา่คงมอีะไรบาง อยา่งท�ีทาํใหค้นตอ้งใส่

กางเกงในแบบรัดเน�ือตัว … แตผ่มยงันกึไมอ่อก
I’m thinking that there must have been some

reason that made people wear tight-fitting briefs,
but I still can’t figure it out.

หากมันต�ืนตงึตังข�ึนในขณะท�ีจติใจผมเป็นอกศุลกว็า่
ไปอยา่ง แตน่�ีมันมไิดเ้ป็นเชน่นั�น มันเกดิข�ึนทั�งท�ีผม
พยายามบงัคังมใิหม้ันเกดิ และมันเกดิข�ึนในขณะท�ีผม
กาํลังกลัววา่มันจะเกดิ เหมอืนเจา้นกนอ้ยของผมมันมี
อสิระอยู่เหนอือาํนาจบงัคับของผม ราวกบัมันมชีวีติ
และจติใจของมันเอง ไมเ่ก�ียวขอ้งสัมพันธก์บัรา่งกาย
และจติใจของผมเลย

If it woke up when I have impure thoughts,
that’d be something else, but it isn’t the case. It
happens even though I’m trying for it not to
happen and it happens while I’m afraid it will
happen, as if my little bird couldn’t care less about
my authority, as if it had a life and a mind of its
own, with no relation to my body and my mind at
all.

มันนา่กลัว… How frightening this is!

ผมพยายามเอาธรรมะเขา้ขม่บงัคับและพยายาม
ทาํใจใหว้า่ง แมส้ภาพแวดลอ้มในสังคมยคุเทคโนโลยี
เหนอืคนจะไมเ่อ�ืออาํนวยเทา่ใดกต็าม เวลาอยู่ใน
สาํนักงานกพ็ยายามสาละวนอยู่กบังานตลอดทั�งวัน
เพ�ือมใิหส้ายตาและจติใจวอกแวกไปกบัสภาพแวดลอ้ม
แหง่โลกยคุโลกานวุัตร ถงึกระนั�งมันกย็งัเกดิปัญหา
เพยีงกล�ินน�ําหอมแวบเขา้จมกูมันกท็าํใหเ้จา้นกนอ้ย
ของผมด�ินขลกุขลักรบกวนใหร้าํคาญใจข�ึนมาทนัที

I’ve tried to use dharma to keep in control; I’ve
tried to empty my mind, even though the social
environment in this era of technology dominating
man isn’t very conducive to it. When I’m in the
office I try to focus only on work all day long for
my eyes and mind not to err, distracted by the
environment in the globalisation era. For all that
the problem still arises. A mere whiff of perfume
entering my nose makes my little bird stir
annoyingly at once.

หลายครั�งท�ีผมนกึถงึส�ิงเนา่เปื�อยและขยะแขยง นกึถงึ
วา่ผู้หญงิทกุคนนั�นเนา่เปื�อยพพุองไปทั�งตัว โดยเฉพาะ
ตรงเนนินอ้ยนั�น ผมนกึเหน็วา่มันเนา่เหมน็และเฉอะแฉะ
ไปดว้ยน�ําเลอืดน�ําหนองเหมอืนซากศพไมน่า่พศิวาส
แตพ่อแวว่ยนิเสยีงใสๆ และนุ่มนวลแทรกมาในอากาศ
เจา้นกนอ้ยของผมกต็�ืนมาตปีีกพ�ึบๆ ดว้ยอาการ
กระชุ่มกระชวย เหมอืนคนท�ีต�ืนข�ึนหลังจากไดน้อนพัก
ผอ่นมาเตม็อ�ิม มันนกึจะต�ืนตอนไหนมันกต็�ืนมาตปีีก
พั�บๆ โกง่คอหงกึๆ จนผมตะปบไวแ้ทบไมท่นัเกอืบทกุ
ครั�งท�ีอยู่ตอ่หนา้สาธารณชน โดยเฉพาะตอ่หนา้ลกูคา้
ท�ีมาตดิตอ่ขอซ�ือบา้น ผมตอ้งเอาแฟม้ปดิไว!้

Many times I’ve thought of rotten and repellent
things, thought that all women are rotten and
repellent all over, especially on those little hills of
theirs. I can picture them in my mind as stinking
and sticky with blood and pus like unattractive
corpses, but as soon as I hear soft clear voices
through the air, my little bird wakes up and flaps
its wings spryly like someone waking up after a full
night of refreshing sleep. Whenever it feels like it, it
wakes up and flaps its wings and swells and I can
hardly slap it down in time every time I’m in
public, especially in front of customers interested in
purchasing a house: I have to hide it behind a file!

นับวันมันจะด�ือดา้นมากข�ึนจนนา่วติก ในขณะท�ี
พลังจติของผมเร�ิมออ่นแอลงทกุขณะทา่มกลาง กระแส
สังคมแหง่ยคุบรโิภค ทกุคนกาํลังหลงเขา้สู่ยคุแบบใหม่
ท�ีมคีา่นยิมทนัยคุทนัสมัยและทนัขอ้มลู มันเป็นความ
งมงายสาํเรจ็รปูท�ีมนษุยก์าํลังตกเป็นทาสของเคร�ืองมอื
อันเป็นผลติผลทางอตุสาห- กรรมและเทคโนโลยลี�ํายคุ
แมผ้มจะพยายามบงัคับมันเพยีงใดกด็เูหมอืนจะไรผ้ล
มันย�ิงจะแผลงฤทธ�ิเพ�ิมข�ึน…

It grows increasingly stubborn, to a worrisome
extent, while my willpower is beginning to weaken
in the fast flood of the consumer society. Everyone
is straying into a new era that favours the new, the
latest fashion and the latest info. It’s an instant
foolishness in which man is becoming the slave of
tools that are the products of ultra-modern manu-
facturing and technology. No matter how much I
try to control it, I’m doomed to fail; things will
become even more noxious.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

แผลงฤทธ�ิ = to act up, show one’s
power/stuff/form.

=

บา่ยวันนั�นอากาศรอ้นอบอา้ว หลังจากรับประทาน
อาหารกลางวันแลว้ผมกก็ลับเขา้สาํนักงาน เพราะจะมัว
เดนิโอเ้อเ้หมอืนคนอ�ืนไมไ่ด ้ถา้เป็นเวลากลางคนืคอ่ย
ยงัชั�วหนอ่ย ไมต่อ้งกงัวลกบัเจา้นกนอ้ยนัก

That afternoon the air was oppressive with heat.
After lunch I went back to the office because I
couldn’t dawdle like the others. If it were at night, it
wouldn’t be so bad: I wouldn’t have to worry about
the little bird.

ทอ้งฟา้เขยีวคร�ึมดว้ยเมฆฝนท�ีทอดตัวลงต�ําเกอืบชน
ยอดตกึสงูท�ีมองเหน็จากในสาํนักงาน วันน�ีฝนตั�งเคา้มา
แตก่อ่นเท�ียงแลว้ ชว่งน�ีกาํลังอยู่ในหนา้ฝน ฝนจงึตก
เกอืบทกุวัน โดยมากจะตกในชว่งบา่ยสามโมงลว่งแลว้
แตว่ันน�ีเมฆฝนลอยต�ําผดิปกต ิฝนคงจะตกเรว็กวา่ทกุ
วัน

The sky was dark with rainclouds so low they
almost collided with the tall buildings that could be
seen from the office. Today rain had been threaten-
ing since before lunch. This was the rainy season,
so it rained almost every day. Usually it began to
rain around three o’clock but today the clouds were



lower than usual, it might rain earlier than it did
every day.

ผมเขา้มานั�งในสาํนักงานไดไ้มถ่งึสบินาทฝีนกต็กเท
ลงมาเป็นมา่นขาวไปทั�ว คนเดนิถนนท�ีเตรยีมรม่ตดิตัว
มาดว้ยกก็างรม่กนัเป็นทวิแถว ไอเยน็เขา้มาใน
สาํนักงาน บนถนนเตม็ไปดว้ยดอกรม่หลากสสีดสวย
ทา่มกลางมา่นฝนสขีาวหมน่

I had been sitting in the office barely ten minutes
when the rain dropped down in a white curtain all
around. People in the streets that had taken
umbrellas along opened them in droves. Cold air
entered the office. The streets flowered into multi-
coloured umbrellas amidst the dirty white curtain
of rain.

ในสาํนักงานมพีนักงานหญงิอยู่ประจาํโตะ๊กนัครบทกุ
คนแลว้ แตพ่นักงานผู้ชายอกีสองคนยงัไมเ่ขา้มา พวก
เขาคงตดิฝนอยู่ในรา้นอาหารใกล ้ๆ น�ี พอฝนซาเมด็
พวกเขาคงคอ่ยหลบเขา้ชายคาตกึลัดเลาะมาได ้พอผม
เร�ิมเปดิแฟม้จะสะสางงานท�ีคั�งคา้งอยู่ ไฟในสาํนักงาน
กด็ับลงทนัท ีเวลาฝนตกกม็ักเป็นเชน่น�ีเสมอ ฝนตกทไีร
ไฟจะดับพักหน�ึงกอ่นแลว้คอ่ยตดิ วันน�ีกเ็ชน่กนั ไฟดับ
ไปครู่หน�ึงแลว้กต็ดิ แตม่ไีฟดวงหน�ึงไมย่อมตดิ ภายใน
สาํนักงานแสงสวา่งไมเ่พยีงพอ พนักงานผู้หญงิตา่ง
รอ้งเรยีกหาภารโรงกนัเจ�ียวจา๊วเกนิความจาํเป็น มบีาง
คนบอกวา่ภารโรงเพ�ิงออกไปกนิขา้วยงัไมก่ลับมา

In the office all the women sat at their desks but
the other two male em- ployees had yet to come.
They must have been caught by the rain in neigh-
bouring food shops. When the rain relented they’d
trail back progressing along the awnings of
buildings. I had hardly opened a file to resume the
pending work when there was a power cut in the
office. It’s always like this when it rains. Whenever
it starts raining, the electricity goes out and then
comes back. It was the same today. The power
went out and came back but one bulb refused to
light up. The brightness within the office wasn’t
enough. The female employees clam- oured for the
janitor insistently. Some- one said he had just gone
out for lunch and wasn’t back yet.

ในท�ีสดุมันกต็กเป็นหนา้ท�ีของผมเพราะเหลอืผมเป็น
ผู้ชายคนเดยีว หลอดไฟดับแตต่ัวสตารต์-  เตอรย์งัแลบ
แผลบ็ๆ อยู่ ผมคดิวา่หลอดอาจเส�ือมหรอืเคล�ือนจงึ
ทาํใหไ้มต่ดิ ผมลากโตะ๊ทาํงานของเพ�ือนคนหน�ึงซ�ึงอยู่
ใกลด้วงไฟมากท�ีสดุไปรอง แลว้เอาเกา้อ�ีตอ่ข�ึนไปอกี
สองชั�น

Eventually the duty fell on me as the only man
present. The light bulb was out but the starter was
still crackling. I thought the bulb was dead or un-
crewed so it didn’t catch. I dragged a colleague’s
desk which was the closest right under the bulb
and then added two layers of chairs.

“ชว่ยกมุเกา้อ�ีใหห้นอ่ย” ผมขอรอ้งเพ�ือนพนักงานผู้
หญงิ

‘Please hold the chairs for me,’ I asked a female
colleague.

“เธอมาดว้ย คนเดยีวไมไ่หว” เธอชวนเพ�ือนอกีคนท�ี
นั�งโตะ๊ตดิกนัมาชว่ยกมุเกา้อ�ีดว้ย

‘You come too, one person isn’t enough,’ she
pressed the friend sitting next to her to hold the
chairs as well.

ผมข�ึนไปยนืบนเกา้อ�ีตัวบนสดุแลว้เอ�ือมมอืหมนุ
หลอดไฟไปมา

I climbed up and stood on the upper chair and
then stretched out my hand to unscrew the bulb.

“อยา่กม้ลงมาเชยีว ฉันใสเ่ส�ือคอกวา้งอยู่ดว้ย”
พนักงานสาวข�ีเลน่พดูข�ึนขณะท�ีเงยหนา้มองดผูม
จัดการกบัหลอดไฟ

‘Don’t look down, will you. The collar of my
blouse is loose,’ the young female employee said
playfully as she looked up to see me deal with the
bulb.

อันท�ีจรงิผมมไิดค้ดิจะมองลงไปเลย เพราะขณะน�ี
จติใจของผมกาํลังอยู่ท�ีหลอดไฟ และตั�งใจตั�งแตก่อ่น
ข�ึนมาแลว้วา่จะพยายามไมม่องลงไป แตเ่ม�ือเธอพดู
ออกมาอยา่งนั�นมันกท็าํใหผ้มอดเหลอืบมองลงไปไม่
ได ้ทั�งท�ีรู้วา่เธอคงดงึเส�ือปกปดิหนา้อกไวเ้รยีบรอ้ยแลว้
จงึไดพ้ดูเชน่นั�น

Actually I didn’t think of looking down at all
because for the moment my mind was on the bulb
and I had decided before climbing up not to look
down, but since she spoke like this I couldn’t help
glancing down even though I knew she had made
sure her blouse covered her bosom to speak like
that.

เพยีงแวบเดยีวท�ีมองลงไป เจา้นกนอ้ยของผมกต็�ืน
ทะล�ึงตงึตัง ยกัซา้ยยกัขวา ปานเปา้กางเกงจะฉกีขาด
สองสาวเหน็มันถนัดชดัตา ตา่งถลงึตามองมันแนน่�ิง
เหมอืนถกูมนตส์ะกดไวอ้ดึใจหน�ึงกอ่นจะปลอ่ยมอืจาก
การเกาะกมุขาเกา้อ�ีมาปดิตาตัวเอง ผมตกใจแทบชอ็ก
เม�ือมันทะลวงซปิกางเกงโผลห่วัออกมาอยา่งไมรู่้จัก
อับอายเอาเสยีเลย ทั�งท�ีผมมองอับอายแทบจะแทรกตัว
เขา้ไปในอณอูากาศใหห้ายไปเลย

The moment I looked down, my little bird woke
up erect and hard, twitched left and right, as if my
flies would tear. The two women got an eyeful.
Their eyes glazed as they watched it transfixed as if
under a spell for a moment before they took their
hands off the chairs to close their own eyes. I was
startled into a state of shock when it stuck its head
out of the zipper shamelessly, at which point I was
so embarrassed I felt like vanishing into thin air.

“วา้ย!” ‘Eek!’

ทั�งสองสาวหวดีลั�นสาํนักงาน ผู้จัดการถลันออกจาก
หอ้งมาด ูผมรบีปลอ่ยมอืจากหลอดไฟฟา้มาตะปบเจา้
นกนอ้ยดว้ยความตกใจสดุขดีจนลมืนกึถงึความ
ปลอดภัย แลว้ทั�งคนและเกา้อ�ีกห็ลน่โครมลงมากองอยู่
กบัพ�ืนไมเ่ป็นทา่ ผมรู้สกึเจบ็ตรงเขา่และขอ้ศอก
พยายามจะเหยยีดกายลกุข�ึนโดยลาํพังหลังจากจับเจา้
นกนอ้ยยดัลงในเปา้กางเกงเรยีบรอ้ยแลว้ พนักงาน
สาวๆ ตา่งหลบไปอยู่ไหนตอ่ไหนกนัหมดแลว้ แมผ้มจะ
เจบ็และอายสดุขดี แตเ่จา้นกนอ้ยของผมยงักระพอืปีก
โกง่คอหงกึๆ อยา่งคกึคะนอง ผมลกุข�ึนไดก้เ็ดนิออก
จากสาํนักงานทนัท ีรู้สกึป่วนปั�นไปหมด…

Their shriek shook the whole office. The manager
darted out of her room to have a look. I let go of the
light bulb to grab my little bird in such a panic I
forgot about safety and then man and chairs fell
down in an unsightly heap on the floor. I felt hurt
at the knees and the elbows, tried to stretch out my
body to get up by myself after forcing my little
bird back inside my flies. The female employees
had scampered back all places. Even though I hurt
and was utterly ashamed, my little bird still
flapped its wings and squirmed boisterously. I
managed to get up and walked out of the office at
once, in utter confusion.

=



ผมเร�ิมทอ้แทท้�ีจะหาวธิกีารควบคมุมันใหอ้ยู่โดยท�ีไม่
ตอ้งใหก้างเกงในเขา้มาเก�ียวขอ้งเหมอืนสมัยปู่สมัยพอ่
แตด่เูหมอืนทกุวธิที�ีนกึได ้และนาํมาใชก้ไ็มส่ามารถ
ควบคมุใหเ้จา้นกนอ้ยอยู่ในอาํนาจได ้ผมลงทนุไปยนื
พจิารณาศพกอ่นท�ีจะเผา พยายามพจิารณาดใูหม้ัน
ทะลถุงึกระดกูอยา่งท�ีพระทา่นวา่ เพ�ือเป็นการตัดกเิลส
ตัณหาท�ีพอกพนูอยู่ในใจ หรอืบางทมีันอาจจะซอ่นอยู่
ในเมด็เลอืดกไ็ด ้พยายามมองส�ิงสวยงามทั�งมวลเป็น
ภาพขาวดาํ พยายามทาํเป็นหหูนวกและเบ�ือใบ ้แตดู่
เหมอืนทกุอยา่งจะไมเ่ปล�ียนแปลง เพยีงไดส้ัมผัสกบั
ความเนยีนนุ่มของอะไรบางอยา่ง ซ�ึงอาจจะเป็นแขน
ของใครบางคนหรอืแมแ้ตเ่น�ือของตัวเอง เจา้นกนอ้ย
ของผมกต็�ืนตปีีกผงกหวัหงกึๆ เหมอืนไมไ่ดเ้กดิอะไรข�ึน
กบัมันเลย … บางครั�งผมอยากจะตัดมันท�ิงใหรู้้แลว้รู้
รอด!

I’m beginning to give up looking for ways to
control it while still dispensing with briefs as in the
times of my grandfather and of my father, but it
seems that all the methods I can think of and test
are unable to keep the little bird under control. I go
as far as standing and contemplating corpses
before they are burnt. I try to see through them to
the bones as the monks exhort about getting rid of
the lust that has accumulated in my mind or that
might hide in the particles of my blood, about
trying to see everything that is noble in black and
white, trying to be deaf and dumb, but it seems
nothing will change. At the mere contact of
something soft which might be someone’s arm or
even my own flesh, my little bird flaps its wings
and raises its head forthwith as if nothing had
happened to it at all … Sometimes I feel like
cutting it off once and for all.

แลว้ผมจะทาํอยา่งไรกบัมันด ีคดิไมอ่อกจรงิๆ ไมน่กึ
เลยวา่ในชวีติน�ีจะมาลาํบากยากใจกบัเจา้นกนอ้ยของ
ตัวเอง ตอนน�ีมันกลายเป็นปีศาจท�ีคอยหลอกหลอนผม
อยู่ตลอดเวลา เป็นสัตวป์ระหลาดท�ีผมไมรู่้จักไปแลว้
นับวันมันย�ิงมอีาํนาจเหนอืผมข�ึนไปเร�ือยๆ อดรู้สกึไม่
ไดว้า่มันกาํลังเป็นนายของผมเขา้ใหแ้ลว้ เพราะ
นอกจากผมบงัคับมันไมไ่ดแ้ลว้ มันยงัสามารถทาํใหผ้ม
หวัปั�นหวัคลอนไดอ้กีตา่งหาก มันย�ิงด�ือและแกรง่กลา้
นา่เกรงขามข�ึนเร�ือยๆ

Then what am I to do about it? I really have no
idea. I never thought that in this earthly life I’d be
distressed by my little bird. It has become a ghost
haunting me all the time, a monster I no longer
know. The longer it goes on the more power it has
over me. I can’t help feeling that it has become my
boss by now because not only can’t I control it any
longer but it’s able to make my head spin as well.
It’s increasingly stubborn and terrifyingly daring.

กลางคนืผมนอนมอืกา่ยหนา้ผากเป็นทกุข ์คดิไมอ่อก
มันสับสนไปหมด ผมกาํลังจนปัญญา ไมรู่้จะแกไ้ขและ
จัดการกบัมันดว้ยวธิกีารใดดมีันจงึจะอยู่ในอาํนาจ
ควบคมุของผมได ้และตอ้งไมใ่ชว่ธิกีารใสก่างเกงใน
เพราะผมไมอ่ยากเกาอยากคันอกีตอ่ไป

At night I lie with my hand over my forehead in
distress, unable to think, in total confusion. I’m at
the end of my tether, am at a loss at finding a
method to correct it and handle it so it may stay
within my control, and at the same time definitely
not wearing any briefs because I no longer want to
itch and scratch myself sore.

เจา้นกนอ้ยทาํใหผ้มวุ่นวายไมเ่วน้แตล่ะวัน ปา้ยสใีห้
จติใจผมหมน่หมองเป็นทกุข ์และดเูหมอืนมันกาํลังจะ
ทาํใหผู้้อ�ืนพลอยเป็นทกุขไ์ปดว้ย ขอ้น�ีอาจจะมองเหน็
ไมช่ดั แตผ่มสัมผัสไดถ้งึมติทิ�ีเก�ียวขอ้งน�ีแลว้ หากผม
ไมส่ามารถควบคมุมันไดโ้ดยส�ินเชงิเม�ือใด มันอาจจะ
ถงึขั�นผกผนิบนิไปจกิตผีู้คนและส�ิงตา่งๆ ใหเ้กดิความ
วุ่นวายข�ึนทั�งเมอืง หรอือาจวุ่น- วายไปทั�วโลกกไ็ด้
เพราะผมไมแ่นใ่จวา่คนอ�ืนจะสามารถควบคมุเจา้นก
นอ้ยของตัวเองไดห้รอืเปลา่ … เป็นไปไดว้า่มันอาจจะ
หลดุกรงขัง

My little bird embarrasses me every single day,
slanders me so that I’m sad and suffering and it
seems it’s threatening to make others unhappy too.
This point you may not see clearly, but I can feel
this incipient dimension already. If I’m unable to
control it entirely at any time, it might reach the
stage of turning round and taking flight to pick
and swipe at people and things to create confusion
all over town or even all over the world, because
I’m not sure that others will be able to control their
own little birds … It’s quite possible it might escape
from its cage.

แลว้น�ีอะไรจะเกดิข�ึน And then who knows what might happen?

ผมจะทาํอยา่งไรกบัมันด ี… ชว่ยผมดว้ย! What can I do about it? … Please help me!

= ‘Kangkaeng Nai’
in Chor Karrakeit 19, 1994
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บทสนทนา CONVERSATION

จรัิฏฐ ์เฉลมิ
แสนยากร

JIRAT CHALERMSANYAKORN

- TRANSLATOR’S KITCHEN

-

ในรา้นเหลา้

โกโรโกโส ไฟสเีขยีว
แดงเร�ือเรอืงลงบนตัว

เขา แสงบางสว่น
ทาบลงบนเพดาน
และผนังรา้นท�ีตดิรปู

ขนาดใหญเ่ป็นภาพ
ทวิเขาและดอกไมส้ี

ซดีจาง เพลงเพ�ือ
ชวีติจากตู้เพลงดัง
แขง่กบัเสยีงพดูคยุ

ของกลุ่มชายฉกรรจส์�ี

คนโตะ๊ถดัไป ทั�งหมด
ใสก่างเกงลายพราง

สวมเส�ือยดืคอกลม
พวกเขาแสดงทา่ทาง

ในการคยุประกอบ
ชายผมเกรยีนท�ีสดุ
พดูมากท�ีสดุในกลุ่ม
นั�น เขาพดูถงึการ
หลับนอนกบัโสเภณี
เม�ือคนื แลว้คนอ�ืนก็
ผสมโรงตาม บางคน

พดูถงึการตายของ
ใครบางคน อกีคนก็
ทาํหนา้สลดลง บาง
คนยกแกว้เหลา้ข�ึน
ด�ืม และมคีนหน�ึงใน

นั�นมองเหน็ชายคนท�ี
นั�งอยู่คนเดยีวยก
เบยีรข์�ึนด�ืม

In the rundown off-licence soft green-red light falls on

him. Some of the rays fall on the ceiling and the walls hung
with large pictures of mountains and flowers in faded

colours. The loud ‘song for life’ from the jukebox competes
with the voices of the four young men sitting at the next
table, all of them dressed in camouflage trousers and T-

shirts. They are deep in conversation. The man with the
shortest crew cut speaks the most. He talks about sleeping

with a prostitute the night before, and then the others join
in. One of them talks of someone’s death. Another makes a
sad face. Some raise their glasses of alcohol and drink, and

one of them looks at the man sitting on his own as he too
raises his glass and drinks.

รา้นเหลา้: a liquor store in American English, an off-licence in

British English.เพลงเพ�ือชวีติ or songs for life are songs with a social
or political message, as favoured by progressive Thais in the past

forty years or so.

เม�ือวางแกว้ เขา

เตมิเบยีรล์งไปอกี
และมองไปหนา้รา้น
ซ�ึงเป็นลานดนิกวา้ง
กอ่นจะถงึถนนสาย
ใหญท่�ีมุ่งตรงไป

กรงุเทพฯ แสงไฟ
สวนกนั แตไ่มอ่ยู่ใน
สายเขา ชายรา่งใหญ่
พงุย�ืนในเส�ือกลา้มสี

ขาว กางเกงสกีากี
เดนิเซซวนมากบั

หญงิสาวเส�ือกลา้มสี

แสด กางเกงสดีาํขา

When he puts his glass down he fills it up again with beer

and looks at the front of the shop which is a wide expanse of
beaten earth stretching to the main road which leads
straight to Bangkok. Lights crisscross out there. A stout
man with a prominent belly in a white undershirt and
khaki trousers comes by reeling, along with a young

woman in a tight-fitting orange-red singlet and black
shorts, her skin starkly pale in the surrounding evening
darkness. When they come to the front of the shop, the
golden buckle of the fat man’s belt catches the green-red
light before turning dull as they enter. He is half bald and
what remains of his hair is streaked with grey. The woman

whispers something in his ear. He bursts out laughing, so
much so that he froths at the mouth, and they proceed to be

แตไ่มอ่ยู่ในสายเขา: no direct translation, but ‘crisscross out there’

says it all.
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สั�นรัดทรงขับผวิขาว
ตัดกบัความมดืค�ํา

ฉากหลัง เม�ือมาถงึ
หนา้รา้น หวัเขม็ขัด
ทองของชายอว้นก็
วาวข�ึนกระทบแสงไฟ
สเีขยีวแดง กอ่นจะ

หมน่ลงเม�ือเขา้มา
ภายในรา้น หวัเขา
ลา้นคร�ึงหน�ึง สว่นผม
ท�ีเหลอืมหีงอกแซม
อยู่เตม็ ฝ่ายหญงิ

กระซบิอะไรบาง
อยา่งท�ีขา้งห ูเขาก็
หวัเราะลั�นจนน�ําลาย
แตกเป็นฝอย และพา
กนัมานั�ง

seated.

ฝา่ยหญงิหนัซา้ย
หนัขวา มองเหน็ชาย
หนุ่มท�ีนั�งอยู่คนเดยีว
โตะ๊เย�ืองกนั เขายก
แกว้ข�ึนจบิเบยีร ์เงย

มองนาฬกิาบน
เพดาน มันบอกเวลา
บา่ยสามโมงอยู่อยา่ง
นั�นตั�งแตเ่ขา้มาใน
รา้น แลว้ลดสายตา
เหลอืบมองผู้หญงิคน
นั�น เขาเหน็ลปิสตกิสี

กหุลาบเขม้จัดบน

ใบหนา้ขาวผอ่งของ
หลอ่น และเลยลกึลง
มาเหน็เนนิอกแนน่ใน
ตัวเส�ือกลา้มเลก็ แลว้
หลบสายตาไปทาง
หนา้รา้น ยงัไมม่ใีคร
เขา้มา นอกจาก
แมค่า้หาบของมา
หยดุตรงลานดนิ บาง
คนหยดุถาม และช�ีมอื

ไปท�ีของในหาบ
แมค่า้เปดิหอ่ใหดู้
ลกูคา้สา่ยหนา้ เดนิ
จากไป แมค่า้กลัดหอ่
กลับคนื กอ่นมองเขา้
มาในรา้นเหลา้ เหน็
เขานั�งสา่ยหนา้ แลว้
แมค่า้กเ็ดนิจากไป

The woman looks left and right, sees the young man who
sits alone at an adjacent table. He raises his glass and takes
a sip, looks up at the clock on the wall which has been
saying three o’clock since he entered the shop, then lowers
his gaze to take a look at the woman. He sees the dark pink

lipstick on her alabaster face and, looking down, sees the
globes tightly caught in the singlet, then looks away to the
front of the shop. Nobody has come yet, except a woman
peddler who stands in the earthen open space. Some people
stop by to ask and point at the goods in her baskets. The
woman opens a packet to show them. They shake their
heads and walk away. The peddler closes the packet and
puts it back before looking towards the off-licence. She sees

the young man who sits alone shaking his head. She walks
away.

In descriptive passages like this one, it is important to refrain from
using possessive pronouns when articles are implied: ‘the dark pink
lipstick’, ‘the globes’ rather than ‘her dark pink lipstick’, ‘her
globes’.บางคน (some people) is weird: how many of them? How
long is this going on for? An editor would have told the author to

reduce them to one for verisimilitude.

เขาหนัไปทางกลุ่ม
ชายส�ีคนนั�น เพราะ

เสยีงหวัเราะ เจา้ของ
รา้นเดนิผา่นโตะ๊เขา
ไปท�ีโตะ๊ชายหญงิ
ฝ่ายชายสั�งเบยีร ์สว่น
ฝ่ายหญงิสั�งกบัสอง
สามอยา่ง เม�ือ
เจา้ของรา้นเดนิกลับ
ไป ฝ่ายชายกห็นัไป
คยุกบัฝ่ายหญงิ เขา
จบูบนหนา้ผากและ

แกม้หลอ่น มอืลบูไล้
ไปตามซอกขา
หลอ่นผลักอกเขา
หวัเราะรว่น แลว้กซ็บ
หนา้ลงกบัไหลห่นา
ของเขา สว่นสายตา
หนัไปสบกบัชายหนุ่ม
ท�ีนั�งอยู่คนเดยีว
หลอ่นมองหวัไหล่
และมัดกลา้มในเส�ือ

ยดื ไลข่�ึนไปตามลาํ
คอท�ีหนาเป็นลาํ
กรอบหนา้เป็นโครง
จมกูคมสัน และ
ดวงตาดาํเป็นมันใน
แสงสลัว เขาเหน็

He turns towards the foursome because of their peals of
laughter. The shop owner walks by his table to the table of

the man and woman. The man orders a beer, the woman
two or three kinds of munchies. When the shop owner
walks back, the man turns to address the woman. He kisses
her on the forehead and the cheeks. His hand strokes the
length of her thighs. She pushes his chest away, laughs
heartily and then buries her head into his thick shoulder,
while her eyes meet the eyes of the young man who sits on
his own. She looks at the shoulders and the muscles under
his T-shirt, moves up to the thick neck, bony face, sharp
nose, and the eyes, black and shiny in the dim light. He sees

her false eyelashes, her big round eyes. Her creamy face
glistens with drops of sweat. She smiles and her tongue
sticks out to lick the lipstick around her mouth. He looks
away towards the road. Car lights flash back and forth. At
times there are no cars going by. Beyond the road is a black
field. He raises his eyebrows and then bends over to pull at
the creases of his trousers, then looks up. The beer bubbles
reflect the green-red light. He raises his glass and drinks,
puts down the empty glass. Dog barking resounds outside.
He looks up. It’s a scraggy dog chasing another scraggy

dog. He raises a corner of his mouth in a little smile and
refills his glass.

กลุ่มชายส�ีคนน ั�น: although usually pertaining to the spoken
language, ‘the foursome’ is a crisper alternative to the literal ‘the

group of those four men’.Here note the use – and suppression – of the
article ‘the’. I felt that ‘and the eyes’ rather than ‘and eyes’ was
requested as the eyes are characterised by what follows; the absence
of the article would sound slightly weird.‘a black field’ or ‘black
fields’? The Thai doesn’t specify, not that it matters much.



ขนตาปลอมของ
หลอ่น ดวงตากลมโต
ใบหนา้นวลนั�นมเีมด็
เหง�ือผดุพรายข�ึน

ประปราย หลอ่นย�ิม
และแลบล�ินออกมา
เลยีลปิสตกิรมิฝีปาก
เขาหลบหนา้ออกไป
ท�ีถนน ไฟรถยนตว์าบ
ไหวไปมา บางขณะก็
ไมม่รีถผา่น เลยไป
อกีฟากเป็นทุ่งนาสี

ดาํ เขาเลกิค�ิว แลว้
กม้ลงลบูไปท�ีขอบ

กางเกงดา้นขา้งท�ี
เป็นสัน เงยหนา้ข�ึน
พรายฟองเบยีร ์มแีสง
ไฟแดงเขยีวเขา้มา
ปะปน เขายกมันข�ึน
ด�ืม วางแกว้วา่งไว้
หมาเหา่มาจากนอก
รา้น เขาเงยข�ึนด ูมัน
เป็นหมาผอมโซตัว
หน�ึง ว�ิงไลห่มา
ผอมโซอกีตัวหน�ึง

ผา่นไป เขายกมมุ
ปากย�ิมเลก็นอ้ย และ
รนิเบยีรล์งในแกว้

เขาไดย้นิกลุ่มชาย
ฉกรรจพ์ดูถงึความ
ตายอกีครั�ง น�ําเสยีง
จรงิจังและดังข�ึนกวา่
เดมิ เขาเหลยีวไป
มอง ชายผมเกรยีน

ท�ีสดุในกลุ่มกาํลังพดู
ถงึคนตาย ปืน ระเบดิ
และความชลุมนุ ชาย
อกีคนผสมความเหน็
เขา้ไป สหีนา้เรยีบ
อกีคนหน�ึงยกมอืข�ึน
ตบหวัไหลค่นท�ีเลา่
แลว้เงยีบไป อกีคน
พดูข�ึนมาถงึนาแหง้
แลง้ของฤดกูาลนั�น
เขาลบูหวัและลบูหนา้

ตัวเอง คนท�ีนั�งขา้ง ๆ
ดงึมอืเขาออก ขะยั�
นขะยอใหด้�ืมเหลา้ใน
แกว้ใหห้มด แตค่นนั�น
ปฏเิสธ ตาเขาแดงฉ�ํา
อกีคนหน�ึงบบีไหล่
เขาแรง ๆ บางคน
พยายามเปล�ียนกลับ
ไปคยุเร�ืองโสเภณี
พดูถงึการรว่มเพศ
อยา่งพสิดาร และ
แคน่หวัเราะออกมา
เพลงเพ�ือชวีติดัง
กระแทกเป็นจังหวะ
พวกเขาพากนัเงยีบ

ไป ใครคนหน�ึงในส�ี

คนนั�นมองไปท�ีโตะ๊
ชายหญงิ เขาเหน็วา่
ฝ่ายชายกาํลังลบูบน
เนนิหนา้อกฝ่ายหญงิ
มอือวบและสวม
แหวนทองฝังเพชร
คับน�ิวสะทอ้นแสง
เป็นจดุเลก็บนเส�ือ
กลา้มท�ีตงึและโคง้
เวา้ เพ�ือนของเขาหนั
ไปมองตาม แลว้หนั
กลับมา แลว้หนักลับ
ไปมองอกี เขาเหน็
หลอ่นซบหนา้กบัไหล่
ฝ่ายชาย ผมยาว

Hears the group of young men talking about death once
again in earnest voices louder than before. Turns to look.
The man with the shortest crew cut is speaking about who
died, about guns, explosions and chaos. Another man adds
his grain of salt with a poker face. A third one raises his
hand and gives a tap on the speaker’s shoulder, and then

it’s quiet. Another man talks about the rice fields being very
dry that season. He runs his hand over his head and face.
The man sitting next to him pulls his hand away,
encourages him to drink up, but he refuses. His eyes are
dark red. Another man gives his shoulder a hard squeeze.
Some of them try to change the subject and talk about
prostitutes, telling of couplings with a luxury of details and
forcing out laughs. The song for life is deafening at times.
The lot of them fall silent.One of the four looks at the
couple’s table. He sees the man fondling the woman’s
breasts. The chubby hand has a gold ring on one finger, its

diamond reflecting the light as a dot on the tight curved
singlet. A friend of his follows his gaze then looks away
then looks again. He sees her bury her face in the man’s
shoulder. Her long hair flows down her back and part of it
down the man’s back. At times she raises her face for him to
kiss her and then they laugh. The man looks towards the
back of the shop. The shop owner walks up carrying a
bottle of beer and a glass misty with frost. The man points
at the glass. The shop owner fills it up and then walks back.

Here, and a couple of paragraphs further down, deliberate
suppression of the personal pronoun (เขา) as, paradoxically, it makes
it more obviously it is that particular man who is the subject of the
development – a writing technique in tune with the author’s style,
which seems to owe much to William Faulkner.



สยายลงบนไหลข่อง
หลอ่นและบางสว่น
บนไหลข่องฝ่ายชาย
บางเวลาหลอ่นเงย
หนา้ใหเ้ขาจบู แลว้
หวัเราะถอืขวดเบยีร์
และแกว้แชเ่ยน็จัด
เป็นไอขุ่นออกมา
ฝ่ายชายช�ีไปท�ีแกว้
เจา้ของรา้นรนิให้
แลว้กเ็ดนิกลับไปหลัง
รา้น ใหก้นั ฝ่ายชาย
มองไปทางหลังรา้น
เจา้ของรา้นเดนิ

ผา่นโตะ๊ของชาย
กลุ่มนั�น หยดุพดูอะไร
สองสามประโยค
ชายคนหน�ึงในกลุ่ม
สา่ยหนา้ และหนักลับ
มาคยุกนั ดจูะเบา
เสยีงลง บางคน
ชะโงกหนา้เขา้ไป
ใกลฝ้่ายท�ีเลา่ และย�ิม
ออกมา อกีคนหนา้น�ิว

และทาํทา่เหมอืนจะ
ลกุข�ึน อกีคนดงึแขน
ไว ้ฝ่ายถกูดงึสะบดั
แขน และยกแกว้เหลา้
ข�ึนด�ืม อกีคนย�ืนบหุร�ี
ให ้เขารับมาดดู
เขา้ไป แลว้พน่ออก
มาเป็นสาย อกีคนพดู
และกาํหมัดตอ่ยไหล่
เขาเบา ๆ เขาเฉหนา้
ไปทางอ�ืน ใครอกีคน
หยบิแกว้ของเขาไป
ชงเหลา้ แตใ่นถงัน�ํา
แขง็มแีตน่�ํา เขาหนั
ซา้ยขวา เหน็ชายท�ี
นั�งอยู่คนเดยีวนั�น

Passing by the table of the group, he stops to say a few
words. One man in the group shakes his head and turns to
talk to the others, lowering his voice it seems. Some lean
over to be closer to the speaker and smile, and one man
frowns and makes as if to get up. Another holds him back
by the arm. He shakes him off and raises his glass and
drinks. He is given a cigarette. He takes it, lights up and
then expels a long line of smoke. Another friend says some-
thing and punches him lightly on the shoulder. His head
jerks away. Someone else takes his glass to refill it, but in

the ice bucket there is only water. He looks left and right,
sees the man who sits alone there.

In English, when a subject is already mentioned, ‘the’ is preferred
to ‘that’ on next appearance, as in ‘at the time’ rather than ‘at that
time’, or, in the next paragraph, ‘the man’ rather than ‘that
man’(ชายคนน ั�น).

เขากาํลังเหมอ่มอง
ออกไปนอกรา้น ผม
ประใบหแูละเป็นราก
ไทรท�ีทา้ยทอย มอื
ลบูแกว้เบยีร ์มแีหวน
และกาํไลเงนิ เขา
ตะโกนเรยีก ชายคน
นั�นหนัมา เขาถามช�ือ
ชายคนนั�นตอบ ฝ่าย
ถามยกมอืและผงกหวั
ลงสองสามครั�ง ชาย
คนนั�นหนักลับไป

Gazing vacantly outside. His hair covers his ears and
nape. His hand cups the glass of beer. It has a ring and a
silver bracelet. He calls out. The man turns round. He asks
his name. The man answers. He raises his hand and nods
two or three times. The man turns away.

สองสามคร ั�ง: ‘two or three times’ can also be translated as ‘a few
times’. Here, two or three is enough.

เขาอมน�ิวหลอ่น
เขา้ไป หลอ่นชกัมัน
ออกมา แลว้เอา
กาํปั�นทบุลงบนอก
เขาเบา ๆ เขาหวัเราะ
หลอ่นย�ิม เขายกเบยีร์
ท�ีเหลอืข�ึนด�ืม แลว้
มองไปยงัชายคนท�ี
ถามช�ือเขาเม�ือครู่น�ี
อกีครั�ง เขากาํลังคยุ
กบัเพ�ือนอกีคน และ
ยกบหุร�ีข�ึนดดู น�ิวดาํ

คล�ํา ขอ้แตก เขา
หวัเราะเหน็เหงอืกดาํ
และมเีสน้ร�ิวข�ึนท�ีหาง
ตา เขาเอาน�ิวท�ีคบี
บหุร�ีนั�นช�ีหนา้เพ�ือน
ในกลุ่ม เพ�ือนลกุข�ึน
ยนืตบหวัเขา เขาถหูวั
และหวัเราะ ใครอกี
คนยงันั�งเฉยมองไปท�ี
จานกบัแกลม้ เพ�ือน
อกีคนผลักเขาเบา ๆ

Raises what remains of his beer and drinks, and then
looks at the man who asked his name a moment ago once
again. He is talking with another friend and smoking,
stained fingers with wrinkled knuckles. He laughs, airing
black gums, and furrows appear at the corners of his eyes.
With his hand holding the cigarette he points one of his
friends in the face. His friend stands up and slaps him on
the head. He rubs his head and laughs. A man in the group
still sits impassive, gazing at the plate of titbits. A friend
pushes him lightly. He turns round to look at the couple
once again, sees the amulet hanging on the fat man’s neck,
dull gold on the white undershirt. The hands are still

fondling the woman’s body. He is talking about the work
done during the day, about all the wealth she will have,
about taking her shopping in Bangkok and making love
later tonight. She puts her finger to his mouth. Her red
fingernails contrast with his dark, chapped lips. He sucks
her finger into his mouth. She jerks it out, then her fists
punch his chest lightly. He laughs. She smiles. He takes a
sip of beer, looks up, sees a man in the group looking at
him. Puts the glass down. As for the man, he turns back to
his group of friends. He only sees the back of that man, his
shaved nape and wide shoulders. He turns back to say a



เขาหนัหนา้ไปมองท�ี
โตะ๊ชายหญงิคู่นั�นอกี
เหน็สรอ้ยพระท�ีชาย
อว้นหอ้ย เป็นสทีอง
หมน่บนเส�ือกลา้มสี

ขาว มอืยงัลบูไปตาม
เรอืนรา่งของฝ่าย
หญงิ เขาพดูถงึการ
งานท�ีผา่นมาเม�ือ
กลางวัน พดูถงึเงนิ
ทองท�ีหลอ่นจะได้
การพาหลอ่นไปเท�ียว
หา้งในกรงุเทพฯและ
บทรักท�ีจะถงึในคนืน�ี
หลอ่นเอาน�ิววางบน
รมิฝีปากเขา เลบ็สี

แดงของหลอ่นตัดกบั
รมิฝีปากดาํคล�ําและ
ยบัยน่ของเขาหยบิ

เบยีรข์�ึนจบิ เงยหนา้
เหน็ชายคนหน�ึงใน
กลุ่มนั�นนั�งมองมา
เขาวางแกว้ลง สว่น
ชายคนนั�นหนักลับไป
ทางกลุ่มเพ�ือน เขา
เหน็แตห่ลังของชาย
คนนั�น ทา้ยทอยผม
เกรยีน ไหลก่วา้ง เขา
หนัไปพดูกบัฝ่ายหญงิ
สองสามประโยค
แลว้ลกุข�ึน เดนิไปยงั
โตะ๊ชายฉกรรจส์�ีคน
นั�น

few words to the woman then gets up, walks over to the
table of the four men.

เม�ือกา้วไปยงัไม่
ถงึท�ี ชายทั�งส�ีคนกล็กุ
ข�ึนยนื บางคนยกมอื
ไหว ้เขายกมอืตอบ
เขาเร�ิมคยุ ทกัทาย
และหนัไปเหน็ชายคน
นั�นยงักม้หนา้ เขา
เรยีกช�ือชายคนนั�น
ทาํทา่จะเดนิออกไป
แตเ่ขากเ็ดนิเขา้ไปดัก
จับไหล ่และพดูอะไร
บางอยา่ง แตเ่ขามอง
ไปท�ีอ�ืน ชายอว้นหนั
ไปย�ิมแหง้ ๆ ใหก้บัคน
อ�ืน แลว้เดนิกลับไปท�ี
โตะ๊ ฝ่ายหญงิลกุข�ึน

เขาตะโกนเรยีก
เจา้ของรา้น จา่ยเงนิ
แลว้เดนิออกนอกรา้น
ไป ตามดว้ยฝ่ายหญงิ
กอ่นพน้หนา้รา้น
หลอ่นหนัมามองชาย
ท�ีนั�งอยู่คนเดยีว

As he has yet to reach them, the four men stand up, some
of them joining their hands and bowing. He raises his
hands to return the gesture. He begins to speak, greeting
them and, turning round, sees the man still sitting with his
head bowed. He calls him by name. The man makes as if to
leave, but he walks to him to restrain him, takes him by the
shoulder and says something, but the man looks elsewhere.
The fat man turns and smiles dryly at the others and then
goes back to his table. The woman gets up. He calls the
shop owner over, pays and then walks out of the shop,
followed by the woman. Before going through the door, she
turns to look at the man sitting by himself.

กม้หนา้: head bowed, head lowered, head hung: there is a choice of
expressions in English, depending on the degree of respect, weariness
or guilt that is implied.

เขามองผมหลอ่น
ลงมาท�ีสะโพกและ
เรยีวขาท�ีเดนิบด

เบยีดออกไปอยา่งรบี
รอ้น เจา้ของรา้นเดนิ
ผา่นตามออกไปหนา้
รา้น จนสองคนนั�น
ขา้มถนนไปอกีฝั�ง
เจา้ของรา้นหนัซา้ย
ขวา หอ้งแถวละแวก
นั�นปดิหลายรา้น เขา
เดนิกลับเขา้มาเหน็
ชายท�ีนั�งอยู่คนเดยีว
ชนู�ิวช�ี เจา้ของรา้น
โบกมอื สา่ยหนา้
แลว้เดนิไปท�ีชาย
กลุ่มนั�น บอกอะไร
สองสามประโยค ใคร
คนหน�ึงช�ีไปท�ีขวด
โซดาเตม็อยู่สอง

He looks at her hair. It flows down to her hips and
tapering legs that hurry out. The shop owner walks past
him and goes and stands outside until the couple crosses the

road to the other side. He then looks left and right. Many of
the shop houses around here are closed. He walks back, sees
the man who sits alone raise one finger. He waves at him,
shakes his head and then walks up to the group of men,
says a few words to them. One of them points to the two
full bottles of soda. The shop owner nods. They all sit down.
Three of them turn to look at the fourth who sits head hung.
The man next to him puts his hand on his shoulder and he
looks up.His friend tells him tonight he’ll take him to a
brothel. Another friend jokes about how many he’ll want.
He doesn’t answer. Yet another friend says a girl’s name.
He still sits head lowered. Two of his friends say they’re
going to the gents, get up and then walk to the back of the
shop. The third one says he’ll go and get cigarettes in the
car, then gets up and leaves.

-

-

-

-

-

-

-

-

บอกอะไรสองสามประโยค: ‘two or three sentences’ sounds awfully
long; ‘a few words’ seems preferable.



ขวด เจา้ของรา้นพยกั
หนา้ พวกเขานั�งลง
ชายทั�งสามหนัหนา้

มาท�ีเพ�ือนท�ีนั�งกม้
หนา้ คนขา้ง ๆ
วางมอืลงบนไหล่
แลว้เขากเ็งยหนา้
เพ�ือนบอกวา่คนืน�ีจะ
พาเขาไปซอ่ง อกีคน
เยา้วา่จะเอาก�ีคน เขา
ไมต่อบ เพ�ือนอกีคน
เอย่ช�ือผู้หญงิ เขายงั
นั�งกม้หนา้เพ�ือนสอง
คนบอกจะไปเขา้
หอ้งน�ํา ลกุข�ึนแลว้
เดนิไปหลังรา้น อกี

คนบอกจะไปเอาบหุร�ี
ท�ีรถ แลว้กล็กุไป

เขาผา่นชายท�ีนั�ง
อยู่คนเดยีว แลว้ย�ิม
ให ้ชายคนนั�นพยกั
หนา้ตอบ ชายท�ีใส่

กางเกงพรางเดนิพน้
หนา้รา้นไป เขายก
เบยีรข์�ึนด�ืม แลว้ลกุ
ข�ึน เดนิไปท�ีโตะ๊ชาย
คนท�ีนั�งกม้หนา้อยู่คน
เดยีว เขากมุขมับ
เม�ือเดนิไปถงึ เขาพดู
ทกัข�ึน ชายคนท�ีนั�ง
เงยหนา้ ชายคนท�ียนื
ย�ิมให ้แลว้บอกอะไร
บางอยา่ง แลว้เปดิ

ชายเส�ือใหด้ ูมองเหน็
ดา้มสดีาํและสันเหลก็
เป็นเงา เขาลกุข�ึน
ทนัท ีทั�งสองมองกนั
ครู่หน�ึง แลว้ชายคน
หน�ึงกน็าํชายอกีคน
หน�ึงเดนิออกไปนอก
รา้น

Walks past the man sitting alone and smiles at him. That
man answers with a nod. He walks out of the shop. The
man raises his glass, drinks and then gets up, walks to the
table where the man sits alone with his head in his hands.
When he reaches the table, he utters a greeting. The seated
man looks up. The man standing smiles at him and then
tells him something, then opens his shirt to show his chest,
revealing a black grip with a glossy barrel. He stands up at
once. The two of them look at each other for a moment and
then one man leads the other out of the shop.

Contrary to what is stated above, ‘that man’ rather than ‘the man’
is used here to avoid a repetition.-

-

-

-

เปิดชายเส�ือใหด้:ู here again a literal translation (opens the hem of
the shirt to show) is no good, so the sentence had to be reworked.

ชายคนท�ีออกไป
หยบิบหุร�ีท�ีรถเดนิ
กลับมา เหน็ชายสอง
คนกาํลังเดนิสวน
ออกไป จงึเขา้ไปถาม
เม�ือคยุกนัสักพักเขาก็
แยกเขา้มาในรา้น ให้
ชายสองคนนั�นเดนิ
ขา้มฟากถนนไป เขา
เดนิกลับเขา้มาใน
รา้น เหน็เพ�ือนสอง
คนกลับมานั�งท�ีโตะ๊
เขาอธบิายใหเ้พ�ือน
ฟังถงึเหตผุลท�ีอกีคน
กลับไปกอ่น จากนั�น
กไ็ดย้นิเสยีงปืนดังข�ึน
นัดหน�ึง และไมน่าน
กต็ามมาอกีนัด เขา
ทั�งสามลกุข�ึน เดนิ
ออกไปหนา้รา้น มอง
ไปยงัทุ่งนาฝั�งตรง
ขา้ม เขาเหน็ชายสอง
คนเดนิกลับมา เดนิ

ตรงมายงัเขาทั�งสาม

The man who has gone out to fetch cigarettes walks back,
crosses the two men on their way out, so walks up to them.
After talking for a while, he leaves them and enters the shop
while the two men cross the road and walk on. He walks
back into the shop, sees his two friends already back sitting
at the table. He explains to them why the other one has left.
After that they hear a gunshot, soon followed by another.
The three of them stand up, walk out to the front of the
shop, peer at the field across the road. They see the two men
returning, walking straight back to where they stand.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มอง: literally means ‘to look (at)’, ‘to glance’, but here the proper
verb is ‘to peer’ (เขมน้มอง), which implies difficulty (it’s dark out
there).

เขาเดนิเขา้ไปหา
แลว้ถามถงึสาเหตุ
แตเ่ขาทั�งสองเพยีง
แคย่�ิมออกมา แลว้ช�ี

ไปท�ีเจา้ของรา้น
กาํลังเดนิมา เขาบอก
ราคาคา่เหลา้และ
กบัแกลม้ ชายคนหน�ึง
ลว้งเงนิออกมา ย�ืนให้
เจา้ของรา้นทอนเงนิ

He walks up to the two of them then asks why but they
merely smile, then point to the shop owner who is coming
out. He tells them how much for the drinks and titbits. One
man pulls out some money, proffers it. The shop owner
gives him the change and then asks where they’re headed.
One of them says they’re going to a brothel. The shop
owner asks if only the three of them are going. Another
man tells him five and then points to his two other friends.
The shop owner looks left and right and tells them not to do
anything foolish and then walks back into the shop. Before



แลว้ถามวา่คนืน�ีจะไป
ไหนกนัตอ่ ชายคน
หน�ึงบอกวา่จะไปซอ่ง
เจา้ของรา้นถามวา่ไป
กนัแคส่ามคนเหรอ
อกีคนบอกวา่ไปกนั
หา้ แลว้ช�ีไปท�ีเพ�ือน
ทั�งสองคน เจา้ของ
รา้นหนัซา้ยขวาบอก
วา่อยา่ทาํตลก แลว้ก็
เดนิเขา้รา้นไป กอ่นท�ี
จะดงึประตเูหลก็ลง
มา เจา้ของรา้นเหน็
ทั�งสามคนยนืหนัไป
ทางเดยีวกนั พดูคยุ
อะไรบางอยา่ง จาก
นั�นกพ็ากนัขา้มถนน
แลว้กล็ับหายไปใน
ความมดืของทุ่ง
นา…

pulling the iron door shut, he sees the three of them who
stand looking in the same direction, talking about
something. After that they cross the road and disappear
into the darkness of the field.

. . .
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2 thoughts on “Conversation – Jirat Chalermsanyakorn”

1. touu 31 July 2011 at 10:13 pm Reply

เขาคนนั�น เขาคนน�ี ชายคนนั�น ชายคนน�ี
รวมๆมคีนในบทสนทนาน�ีแปดคน แตอ่า่นแลว้สับสนครับ วา่ใครเป็นใคร
โครงสวยแตไ่มก่ระจา่ง

2. marcel barang 31 July 2011 at 10:38 pm Reply
Yes, Khun Touu, figuring out who is who is a challenge here, but close reading allows you to do so and this approach to characters has a charm of its own
and, may I add, is certainly better than repeating on and on, as some writers do, a few words of characterisation such as ‘the man in the checkered shirt’,
‘the scruffy bearded fellow’ or ‘the blond girl with blue eyes’.
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Corpse without a name – Wijai Thongsut
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This isn’t exactly Memoirs beyond the grave – at least let’s hope not, even though the author is definitely beyond the net – but at a symbolic level there is much
to glean from this tale from six feet under. MB
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วจัิย ทองสทุธ�ิ WIJAI THONGSUT  

  TRANSLATOR’S KITCHEN

= ===  

เป็นเวลานานมาแลว้ท�ีรา่งของฉันถกูฝังกลบใตผ้วิดนิรวม
กบัศพอ�ืนๆ อกีหลายศพ แตนั่�นไมช่ว่ยใหฉั้นพน้จากความ
เดยีวดาย

It was quite some time ago that my body was buried
underground along with many other corpses, but that
hasn’t helped me get over my loneliness.

 

ฉันใชเ้วลาไปกบัการครุ่นคดิถงึความหลังขณะเฝ้ามอง
คนมา กราบไหว ้ฉันไมรู่้สกึดใีจ ไมรู่้สกึถงึความอาลัย
อาวรณ ์พวกเขาคดิกนัไปเองวา่ฉันพงึพอใจกบัพธิกีรรมท�ี
พวกเขาสรา้งข�ึน มันทาํใหฉั้นโกรธ ทาํใหค้วามตายของ
ฉันเป็นเร�ืองงา่ยและไมส่ลักสาํคัญ ฉันยอ้นถามตัวเองวา่
ถา้เชน่นั�นฉันตอ้งการอะไรจากพวกเขา – จากคนแปลก
หนา้เหลา่นั�น ไมม่คีาํตอบแนช่ดั ฉันอาจตอ้งการใหพ้วก
เขารอ้งไห ้ไมใ่ชเ่พยีงในวันตายของฉัน แตร่อ้งไหไ้ปชั�ว
ชวีติ – รอ้งไหต้อ่ชะตากรรมท�ีพวกเขาและฉันตอ้งเผชญิ
รว่มกนั

I while away the time brooding about the past as I
watch people come and bow or prostrate themselves. I
don’t feel happy; I don’t feel any longing. They fancy
I am pleased with the rites they think up. It makes me
angry. It makes of my death something easy and
unim- portant. So I ask myself, in that case what it is I
want from them – from those strangers. There is no
clear answer. Maybe I want them to cry not just on
the day of my death but all their lives, cry over the
fate they and I have to face in common.

=

=

=

=

=

ถา้เชน่น ั�นฉนัตอ้งการอะไรจากพวกเขา: alternative
translation, ‘If that’s the case, what do I want from
them?’

ฉันอยากสั�งสอนพวกเขาวา่ ไมใ่ชเ้ร�ืองงา่ยในการ
แสดงออกดว้ยระเบยีบและพธิกีรรมท�ีคดิแตง่ข�ึน ฉันอด
รู้สกึไมไ่ดว้า่พวกเขาทาํเพ�ือตัวเอง ปลอบตัวเองตอ่ส�ิงท�ีจะ
ตอ้งเผชญิในบั�นปลายชวีติ ความรู้สกึน�ีไมไ่ดเ้กดิข�ึนเพราะ
พวกเขาไมก่ราบไหวฉั้นเพยีงคนเดยีว หากกราบไหว้
ซากศพทั�งหมดในบรเิวณ ฉันไมไ่ดน้อ้ยเน�ือต�ําใจ ทั�งหมด
เป็นคนตาย และฉันไมเ่หน็วา่คนตายจะชงิดชีงิเดน่เพ�ือ
อะไร พวกเขาอาจนกึถงึศพอ�ืนท�ีมปีระวัตนิา่สนใจกวา่ฉัน
หรอือาจนกึถงึฉันมากกวา่ในฐานะศพท�ีไมม่ปีระวัติ

I’d like to teach them that it’s not easy to express
oneself by thinking up rites and regulations. I can’t
help but feel that they do it for themselves, to console
themselves for what they must face in the final part of
their lives. This feeling doesn’t arise because they
prostrate themselves to me alone. If they prostrated
themselves to all the bodies here, I wouldn’t feel
slighted. We are all dead people and I don’t see why
dead people should strive for fame. Maybe they are
thinking of other corpses that have a more interesting
history than mine and think of me more as a corpse
without history.

การแสดงออกดว้ยระเบยีบและพธิกีรรมท�ีคดิแตง่
ข�ึน: ‘expressing oneself through existing rites and
regulations [isn’t easy]’ is another possible
translation.

ไมม่ใีครรู้จักฉัน ไมรู่้แมช้�ือเสยีงเรยีงนาม เม�ือฉันตาย
ใหม่ๆ ฉันออกจะแปลกใจและประทบัใจ พวกเขาพยายาม
อยา่งย�ิงท�ีจะสบืคน้ประวัตขิองฉัน กระตอืรอืรน้คน้หา
สาเหตกุารตาย ถา้ทาํไดฉั้นอยากประกาศตัวใหพ้วกเขารู้
บอกเลา่ทกุอยา่งเพ�ือสะดวกตอ่การจัดการศพ ทั�งท�ีตอนมี
ชวีติฉันแทบไมเ่ปดิเผยตัว ความกระตอืรอืรน้ของพวกเขา
ทาํใหฉั้นรู้สกึเป็นมติร กาํแพงแหง่ความระมัดระวังท�ีเคยคุ้ม

Nobody knows me, nobody knows even my name.
Shortly after I died, I wondered and was impressed.
They tried their utmost to flesh out my curriculum
vitae and busied themselves trying to find motives for
my death. If I could I’d like to declare myself to them,
tell them everything to make it easy to deal with the
corpse, even though when I was still alive I was rather
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กนัแนน่หนาพังทลายลง พวกเขามองผา่นเขา้มาไดแ้ต่
ไมม่ฉัีนอยู่

standoffish. Their enthusiasm made me feel friendly.
The wall of caution separating us had been
demolished. They could see through, but I wasn’t
there.

ฉันเสยีใจท�ีสรา้งความยุ่งยากใหพ้วกเขา ศพจะเผาหรอื
ฝังไดก้ต็อ่เม�ือมสี�ิงยนืยนัวา่ฉันเคยมชีวีติอยู่จรงิ ตลกตรงท�ี
ใบหนา้และรา่งกายซ�ึงยงัสมบรูณไ์มเ่ปื�อยเนา่ในเวลานั�น
ไมส่ามารถยนืยนัวา่ฉันเคยมตีัวตน ความมอียู่ถกูบง่ช�ีโดย
ช�ือ นามสกลุ ท�ีอยู่ อาย ุและประวัตอิ�ืนซ�ึงฉันไมม่แีสดง
อยา่งไรกต็าม ในสภาพคนตาย พวกเขาสรา้งประวัตใิหฉั้น
จนได ้นับแตเ่ร�ืองวันตาย สถานท�ีพบศพ การวนิจิฉัยของ
แพทย ์วธิแีละสถานท�ีเกบ็รักษาศพ ช�ือถกูแทนท�ีโดยเลขท�ี
ของล�ินชกัเกบ็ศพ รายงานการสบืสวนของตาํรวจนับวันก็
หนามากข�ึนจนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นประวัตขิองฉัน

I’m sorry I made their lives difficult. My corpse was
to be burnt or buried only when there was some
confirmation that I used to be alive. The funny thing is
that my face and my body, which had yet to putrefy
at the time, weren’t proof enough that I used to exist.
Existence is defined by name, surname, address, age,
and other records which I didn’t have to show them.
In any case, as a dead person, they did manage to
create a record for me, with date of death, how and
where the body was found, post mortem diagnosis,
and how and where the body was kept. The police
investigation report kept thickening by the day until it
was accepted that that was my history.

ซ�ึงยงัสมบรูณไ์มเ่ปื�อยเนา่: repetitive, so no need to
translate both expressions. ‘had yet to putrefy’
carries the full meaning.

Note the various translations of ประวตั ิas history,
record or curriculum vitae.

เม�ือมปีระวัตแิลว้ ศพของฉันจงึถกูจัดการดว้ยพธิกีรรม
งา่ยๆ เพราะประวัตสิั�นกวา่คนอ�ืน

My body was then handled through a simple
ceremony because my history was shorter than
anyone else’s.

 

 =  

ฉันไมส่ามารถตัดสนิไดว้า่ ถงึเวลาสมควรท�ีฉันจะตายหรอื
ยงั ไมว่า่ชวีติจะเป็นของฉันหรอืของใคร มหีลายส�ิงท�ีฉัน
ไมส่ามารถกาํหนดกฎเกณฑเ์องได ้ไมม่สีทิธ�ิอทุธรณ์
รอ้งขอ ทั�งท�ีความเจบ็ปวดนานัปการจากเคราะหก์รรมรมุ
เรา้นั�นมฉัีนเพยีงลาํพังเป็นผู้เผชญิ ท�ีสาํคัญ ความตายของ
ฉันเป็นเคราะหก์รรมท�ีไมไ่ดเ้กดิจากธรรมชาต ิมคีนจงใจ
ทาํใหเ้กดิ หลังความโกรธแคน้ฉันถามตัวเองวา่ นอกจาก
ชะตากรรมมสีทิธ�ิกาํหนดชวีติแลว้ มนษุยธ์รรมดาคนหน�ึงมี
สทิธ�ิอะไรมากาํหนดความเป็นตายบา้ง

I’m not in a position to decide if it was the proper time
for me to die or not. Whether in mine or in someone
else’s life, there are many things I couldn’t regulate. I
didn’t have the right to appeal or demand, even
though I was the only one to incur much pain from so
much misfortune. Importantly, my death was a fate
which didn’t come naturally. Someone meant it to
happen out of resentment. I asked myself, besides fate
which has the right to determine life, what right any
ordinary mortal had to determine death.

 

หรอืเขาเป็นสว่นหน�ึงของชะตากรรม ตลอดชวีติฉันแยก
ตัวไมยุ่่งเก�ียวกบัใคร แตส่ดุทา้ยชะตากรรมของฉันยงัคง
เก�ียวพันกบั “คนอ�ืน” คนซ�ึงจะวา่ไปแทบไมรู่้จักฉัน ย�ิงตัว
ฉันย�ิงไมรู่้เร�ืองราวของเขา ถงึจะอยู่ในสภาพของคนตาย
ซ�ึงถอืวา่หลดุพน้แลว้ ฉันกย็งัไมส่ามารถอธบิายความ
เกลยีดชงัท�ีคนคนหน�ึงมใีหก้บัคนอกีคนหน�ึงท�ีเขายงัไมรู่้จัก
ด ีและเป็นความเกลยีดถงึขั�นเอาชวีติ ในตอนแรกไมใ่ช่

ความเกลยีดดว้ยซ�ํา เป็นเพยีงความอยากรู้อยากเหน็
ธรรมดา แตฉั่นไมส่นองความอยากรู้ของเขา เขาจงึทกึทกั
วา่ส�ิงท�ีคนอ�ืนสงสัยเก�ียวกบัตัวฉันนา่จะเป็นจรงิ – ความ
สงสัยซ�ึงถอืเป็นการปรักปราํโดยปราศจากมลูเหตุ

Or maybe that mortal was a part of fate. All my life
I stayed aloof, unwilling to interfere with anyone, but
in the end my fate was tied to others, to persons who,
let it be said, hardly knew me and about whom I
knew nothing. Even though I’m in the state of a dead
person believed to be free from earthly concerns, I’m
unable to explain the hate one person has for another
person whom he has yet to know well, a hate so
strongly felt as to take a life. At first it wasn’t hate; it
was just ordinary curiosity, but I didn’t respond to
their curiosity. So they took for granted that what
others suspected about me was true – even though it
was slander without foundation.

Here, เขา (he), referring to มนษุยธ์รรมดาคนหน�ึง
must be specified as such: ‘that mortal’.

=

=

Also, หลดุพน้ (to be free, released, liberated) needs
to be expanded: ‘free from earthly concerns’.

เร�ืองเร�ิมข�ึนเม�ือฉันยา้ยเขา้อยู่ในบา้นชายป่าหา่งไกล
ผู้คน ดว้ยตอ้งการทาํงานท�ีคา้งคาใหเ้สรจ็ เป็นนวนยิายท�ี
ฉันตั�งใจเขยีนใหม้คีวามยาว 1,000 หนา้ โครงเร�ืองยงัไม่
สมบรูณ ์การเดนิเร�ืองตดิขัด ฉันหวังวา่สถานท�ีเงยีบสงบจะ
ชว่ยใหง้านล�ืนไหล มันเป็นความฝันของฉัน ถา้ทาํสาํเรจ็
ชวีติฉันจะไดม้อีะไรเป็นช�ินเป็นอันสักอยา่ง ฉันเกบ็ตัว
ทาํงานเหมอืนฤษ ีนั�งอยู่หนา้โตะ๊ หนา้กองกระดาษระเกะ
ระกะบนโตะ๊ เขยีนบทแรกไมท่นัเสรจ็ ฉันเปล�ียนไปข�ึนบทท�ี
สาม พอเร�ิมตดิขัดกเ็ปล�ียนไปตอ่ตอนกลางบทท�ีย�ีสบิซ�ึง
เขยีนคา้งไว ้ในท�ีสดุฉันตอ้งเอาโครงเร�ืองท�ีสรา้งไวม้าแก้
ใหมท่ั�งหมด โละส�ิงท�ีเขยีนคา้งตั�งแตบ่ทท�ีสามเป็นตน้ไป
ท�ิง ฉันเร�ิมทอ้ คงเป็นการแกค้รั�งท�ีสบิไดแ้ลว้ แตฉั่นก็
สามารถเอาชนะความเหน�ือยหนา่ยและมเุขยีนตอ่ไป

It began when I moved to a house at the edge of the
jungle away from people for the purpose of getting on
with the writing of a novel I intended to be one
thousand pages long. The plot still wasn’t perfect. The
story had inconsist- encies. I hoped that by writing in
a quiet place my work would flow smoothly. Such
was my dream. If I succeeded, my life would have
something tangible to show. I set about working as a
hermit, sat in front of a table, in front of stacks of
sheets of paper on the table. I hadn’t finished the first
chapter when I changed to tackling the third chapter.
As I began to get stuck I went over to add to the
middle of chapter twenty, which was already written.
Finally I had to redo the plot entirely and throw away
all that I had written as of chapter three. I began to be
discouraged. It must have been the tenth rewrite, but I
was still able to win over boredom and concentrate on
getting on with the writing.

 

อปุสรรคอกีอยา่งหน�ึง นอกจากความเหน�ือยหนา่ยคอื
ฉันเร�ิมรู้สกึวา่ท�ีน�ีไมเ่งยีบสงบเหมอืนท�ีเคยคดิ บางครั�ง
เวลางานเร�ิมเดนิ มสีายตามองผา่นชอ่งไมข้า้งฝาเขา้มา
พอออกไปดกูลายเป็นเดก็สามส�ีคนว�ิงหนไีป นั�นยงัไมร่า้ย
เทา่บางครั�งเป็นสายตาผู้ใหญ ่พอออกไปดกูว็�ิงหนไีปเชน่
เดยีวกนั – ผลัดเปล�ียนหมนุเวยีนกนัมาด ูฉันมารู้หลังจาก
ตายไปแลว้ พวกเขาสงสัยกนัวา่ฉันเป็นคนบา้ ขอ้ปรักปราํน�ี
ไมไ่รเ้หตผุลเกนิไป การท�ีใครสักคนเกบ็ตัวอยู่คนเดยีวเป็น
เวลานานเชน่น�ี เขาจะประคองจติใจใหค้รบถว้นสมบรูณ์
ไมใ่ชเ่ร�ืองงา่ย แตข่อ้กลา่วหาเร�ิมเกนิเลยไปมากกวา่น�ี บาง
คนบอกเลา่ใหค้นอ�ืนฟังวา่ เขารู้จักฉัน วา่ฉันหนมีาจาก
หมู่บา้นทางอกีฟากหน�ึงของทวิเขา ถกูขับไลอ่อกมาดว้ย

Another obstacle besides boredom was that I was
beginning to feel that it wasn’t as quiet as I thought at
first. At times when the work was beginning to flow,
there were eyes looking in through the chinks in the
wooden walls. When I went out to have a look, three
or four kids would run away. That wasn’t as bad as
those eyes sometimes being those of grownups who,
when I went out to have a look, also ran away – they
took turns to spy on me. I came to learn after I was
dead that they wondered if I wasn’t a madman. This
allegation was not without foundation. That someone
would stay alone for a long time like this and keep a
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ความผดิบางอยา่งซ�ึงเขาไมรู่้เพราะคนท�ีนั�นปดิกนั แตก่น็า่
จะเป็นความผดิรา้ยแรงและนา่อับอาย

sane mind wasn’t easy. But the allega- tions went
much beyond that. Some people told the others that
they knew me, I had fled from a village on the other
side of the mountain, had been chased away for some
crime which they didn’t know because people over
there kept to themselves but it must have been a big
and shameful crime.

‘to spy on me’ is not strictly in the text, which
merely says ‘to come to look’, but seems to fit the
situation.

คาํบอกเลา่น�ีไดรั้บการเช�ือถอือยู่พักหน�ึง เช�ือฝังจติฝังใจ
เหมอืนพวกเขารู้จักฉันดว้ยตนเอง ตอ่มาอกีเดอืนหน�ึง
นวนยิายของฉันคบืหนา้ไปเพยีงเลก็นอ้ย แตเ่ร�ืองราวเก�ียว
กบัตัวฉันลกุลามใหญโ่ต ชาวบา้นคนหน�ึงกลับจากในเมอืง
บอกวา่เหน็รปูของฉันตดิท�ีสถานตีาํรวจ ฉันเป็นฆาตกรหนี
หวัซกุหวัซนุมาหลบซอ่น พวกชาวบา้นตกลงใจจะจับตัว
ฉันสง่ตาํรวจ แตช่าวบา้นคนนั�นยบัยั�งไว ้เขาใหเ้หตผุลวา่
ส�ิงท�ีฉันทาํไมไ่ดเ้ลวรา้ย เป็นการปอ้งกนัตัวและบงั เอญิคน
ท�ีฉันฆา่เป็นท�ีรู้จักรักใครข่องคนทั�วไป ถา้ฉันถกูจับ โทษท�ี
ไดรั้บอาจรนุแรงเกนิความผดิ อกีอยา่งหน�ึง ฉันเกบ็ตัวอยู่
เงยีบๆ ไมไ่ดส้รา้งความเดอืดรอ้นใหใ้คร

This tale was believed for a while. The belief sank
deep into their minds as if they knew me personally.
One month later, my novel had hardly progressed,
but the story about me had spread widely. One
villager came back from town and said he’d seen my
picture at the police station. I was a murderer on the
lam. The villagers decided to arrest me and take me to
the police, but that villager prevented them, arguing
that what I had done wasn’t wrong, it was in self-
defence and it so happened that the person I killed
was popular and if I were arrested the punishment I
would receive would be too harsh for the crime.
Besides, I was keeping myself to myself and wasn’t
making problems for anyone.

=

=
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[หน]ีหวัซกุหวัซนุ = to flee, fly for one’s life, take to
one’s heels; frantically, in a panic, in a headlong
rush.

ขณะท�ีขอ้หารนุแรงข�ึน ฉันยงัคงเกบ็ตัวเขยีนหนังสอื ไมรู่้
เร�ืองราวท�ีคนอ�ืนปั�นแตง่ใสค่วาม

As the accusations grew fiercer, I still kept writing,
unaware of the stories of my crimes cooked up by
others.

 

คนท�ีฆา่ฉันไดรั้บฟังส�ิงท�ีคนอ�ืนพดูถงึฉันโดยตลอด เขา
ไมอ่อกความคดิเหน็เหมอืนคนอ�ืน น�ิงฟังเงยีบๆ ครุ่นคดิ ไม่
เคยเหน็ดว้ยกบัใคร เขาเป็นคนฉลาดท�ีสดุในบรรดาคนพวก
นั�น แตด่ว้ยความคับแคบของผู้คนรอบขา้ง เขาจงึไมรู่้จะ
แสดงความฉลาดออกมาในรปูไหน นอกจากฟังอยู่เงยีบๆ
หรอืคดิคา้นในใจ ตอนท�ีคนอ�ืนพดูถงึฉันในแงร่า้ย เขากลับ
รู้สกึกบัฉันในแงด่ตีลอด ช�ืนชมความสันโดษของฉัน แต่
พอมคีนพดูถงึฉันในแงเ่หน็ใจวา่ฉันถกูใสร่า้ย ถกูตั�งขอ้หา
เกนิจรงิ เขากลับมองฉันในแงร่า้ย เขาวา่ฉันฆา่คนอยา่ง
จงใจเป็นอาชญากรท�ีควรแกก่ารลงโทษ อยา่งไรกต็าม
ดว้ยความฉลาดรอบคอบกวา่คนอ�ืน เขาไมปั่กใจเช�ือทนัที
และครุ่นคดิหาวธิพีสิจูนค์วามจรงิ

The man who killed me had listened to what had
been told about me from the beginning. He didn’t
express his opinion like the others but sat listening
quietly, pondering, never agreeing with anyone. He
was the smartest of them all, but due to the
narrowness of mind of the people around him, he
didn’t know how to ex- press his smartness other than
by listen- ing quietly or protesting in his mind. When
the others were busy maligning me, he was feeling for
me all the time, admiring my reclusive stance, but as
soon as someone sympathised with me for being
maligned he looked at me in a negative light. He
would say that I killed someone with intent and I
should be punished as a murderer. In any case, being
smarter and more thorough than the others, he didn’t
make up his mind at once and mulled over ways to
determine the truth.

=
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ฉันถกูใสร่า้ย ถกูต ั�งขอ้หาเกนิจรงิ: literally,‘I was
slandered [through] exaggerated allegations’.

เร�ืองราวเก�ียวกบัตัวฉันถกูแตง่เตมิตา่งๆ นานา เรา้ความ
สนใจของเขามากข�ึน จนคนืวันหน�ึง ขณะฉันกาํลัง
พยายามตั�งช�ืองานเขยีนทั�งท�ียงัเขยีนไมไ่ดถ้งึคร�ึง ประตู
ไมเ้กา่ๆ กถ็กูเคาะ ฉันเขา้ใจในตอนนั�นวา่เป็นคนมากอ่กวน
สักพักพอเบ�ือกค็งเลกิไปเอง ฉันนั�งน�ิง รอคอยอยา่งอดทน
เสยีงเคาะยงัดังตอ่เน�ืองและกระชั�นแรงข�ึนทกุที

Stories about me were embellished every which
way, drawing his attention increasingly, until one
night, as I was trying to find a title for my novel even
though I hadn’t written half of it, there was a knock
on the old wooden door. I understood there and then
that some- one had come to disturb me. After a while
he’d get fed up and would leave. I sat still, waiting
patiently. The knock was repeated several times and
was louder each time.

 

“ตอ้งการอะไร” เสยีงฉันสั�นจากความกลัว ‘What do you want?’ My voice trembled with fear.  

“ใหเ้ขา้ไปไดไ้หม” เสยีงตอบ กลับฟังดหูวาดไมแ่พก้นั ‘May I come in?’ The answering voice sounded no
less frightened.

 

ฉันชั�งใจอยู่นาน เวลาตสีองกวา่ ไมม่ทีางคาดเดาไดว้า่
แขกผู้มาเยอืนหลังสองยามซ�ึงไมรู่้จักมักคุ้นจะมาดว้ยธรุะ
ใด ถา้จาํเป็นตอ้งคาดเดา ส�ิงท�ีนกึถงึมแีตเ่ร�ืองรา้ยๆ

I deliberated for a long moment. It was past two in
the morning. There was no way I could guess what
this unknown visitor coming at this time of night was
here for. Forced to guess, I could only think of bad
things.

 

“ขอรอ้งเถอะ ขา้งนอกมดืเหลอืเกนิ” ‘I beg you. Out here it’s too dark.’  

“ถา้อยา่งนั�นกก็ลับไปส”ิ ‘Go back then.’  

“ไม ่ผมมเีร�ืองอยากคยุดว้ย” ‘No. There’s something I want to talk to you about.’  

“ผมจาํไมไ่ดว้า่เคยรู้จักคณุเม�ือไหร ่อกีอยา่งผมกาํลัง
ทาํงานอยู่”

‘I don’t think I know you. Besides, I’m working.’ Literally, ‘I don’t remember ever meeting you.’

“งานอะไร” ‘Doing what?’  

ฉันรู้วา่ภายนอกบา้นมดืและนา่กลัวเพยีงใด แมภ้ายใน
บา้นเทยีนไขสองเลม่ยงัไมช่ว่ยคลายความมดืเทา่ใดนัก

I knew how dark and scary it was outside. Even
inside the house the two tallow candles didn’t do
much to keep darkness at bay.

 

“งานอะไรกช็า่งเถอะ ผมมปีืนคณุกร็ู้วา่การอาศัยในป่า ‘None of your business. I have a gun. You know Literally, ‘Never mind what kind of work.’



ตอ้งมปีืนผาไวป้อ้งกนัตัวจากสงิสาราสัตว ์หรอืจากคน
อยา่งคณุ”

that living in the wild one must be armed to protect
oneself from beasts or from people like you.’

“ไมต่อ้งกลัว ผมมาด”ี ‘You don’t have to be afraid. I come in peace.’  

“ผมไมไ่ดก้ลัว” ‘I’m not afraid.’  

“เขาวา่กนัวา่ คณุเป็นฆาตกรหนตีาํรวจมา แตผ่มไมเ่ช�ือ
หรอก ผมอยากไดค้าํยนืยนัจากคณุเอง”

‘They say you’re a murderer hiding from the cops,
but I don’t believe that. I’d like you to tell me if it’s
true.’

 

“ใช ่ผมเป็นฆาตกร ฆา่คนไดอ้ยา่งเลอืดเยน็ ขอใหค้ณุ
เช�ือเถอะ”

‘Yes, I’m a murderer. I kill people in cold blood.
You’d better believe it.’

 

อกีดา้นหน�ึงของประตเูงยีบไปนาน ฉันเช�ือวา่เขาเช�ืออยู่
ไมน่อ้ย ฉันไดใ้จ ยอ่งไปยนืหนา้ประต ูถา้เขายนืยนัจะเขา้
มา ฉันจะเปดิประตใูห้

The other side of the door was silent for a long while.
I felt certain he quite believed me. I took courage,
tiptoed to stand in front of the door. If he insisted on
coming in, I’d open the door for him.

 

ฉันนา่จะเปดิประตใูหเ้ขาในคนืนั�น อกีหา้คนืตอ่มาเขายงั
เวยีนมาถามซ�ําเร�ืองเดมิ พอฉันเปดิประตกูเ็หน็เพยีงหลัง
ไวๆ หายไปในความมดื คนืท�ีหกฉันเปดิประตรูอเขา เขา
กา้วเขา้มา ฉันปดิประตแูละยนืกั�นไว้

I should have opened the door to him that night.
Five nights later he was back to ask me the same
thing. When I open- ed the door, I only saw his back
fading into the darkness. On the sixth night, I opened
the door and waited for him. He stepped inside. I
closed the door and stood blocking his way.

 

ไมเ่หลอืเคา้ความอยากรู้อยากเหน็ในตัวเขา มเีพยีง
ความหวาดกลัว สายตาจับไปบนขา้วของทกุช�ินในหอ้ง –
เคร�ืองพมิพด์ดี กองกระดาษ หนา้ตา่งปดิสนทิ ไมม่ชีอ่ง
ทางใหเ้ขาหนอีอกไปได้

There was no trace of curiosity left in him, only
dread. His eyes shifted around at the things in the
room – the type- writer, the stacks of paper. The
window was closed tight. There was no exit for him to
flee.

 

“คณุมากวนเวลาทาํงานอกีแลว้” ‘You’re disturbing me again during my working
hours.’

 

“ใช ่ผมจะไมม่าอกี ผมเช�ือส�ิงท�ีคณุพดู ผมคงตอ้งกลับ
แลว้”

‘Sorry. I won’t do it again. I believe what you told
me. I must go back now.’

‘Yes’ instead of ‘Sorry’ would be too cavalier.

“เช�ือ เช�ือวา่อยา่งไร” ‘Believe? Believe what?’  

“เช�ือวา่คณุเป็นฆาตกร” ‘That you’re a murderer.’  

“ผมบอกคณุไปอยา่งนั�นหรอื” ‘Is that what I told you?’  

“ใช”่ สหีนา้งนุงง “คณุบอกอยา่งนั�น” ‘Yes.’ He looked puzzled. ‘That’s what you said.’  

“ผมพยายามฆา่ แตเ่ขาไมต่าย” ‘I tried to kill him but he didn’t die.’  

“ถา้อยา่งนั�น คณุหนมีาทาํไม” ‘In that case, why did you flee?’  

“ผมหนเีพราะกลัวเขาจะฆา่ผมแตห่นไีมพ่น้ เขาตามไป
ทกุหนทกุแหง่” สหีนา้คนฟังไมเ่ขา้ใจ “คณุรู้ไหมวา่ผมฆา่
ใคร ตัวผมเองไงละ่ ผมพยายามจะฆา่ตัวของผมเอง แตไ่ม่
สาํเรจ็”

‘I fled because I was afraid he’d kill me, but it didn’t
work. He’s kept following me everywhere.’ The
listener’s face showed that he didn’t understand. ‘You
know who I killed? I killed myself, that’s who. I tried
to kill myself but I didn’t succeed.’

 

 =  

นับแตว่ันนั�น เขากม็าเป็นแขกประจาํ อันท�ีจรงิไมใ่ชแ่คแ่ขก
เขาเป็นเหมอืนเงาตามตัวของฉัน ไมว่า่ฉันจะไปไหน เขา
ตดิสอยหอ้ยตามไปดว้ยทกุแหง่ เขารู้เสน้ทางท�ีฉันใชห้ลบ
เล�ียงคนอ�ืนเวลาเขา้เมอืงไปซ�ือของและสัญญาวา่จะไม่
บอกเสน้ทางนั�นแกใ่คร เวลาทาํงาน เขาเฝ้ามองอยู่หา่งๆ
ดว้ยความภมูใิจวา่สามารถสะกดความอยากรู้อยากเหน็ไว้
ได ้ฉันรู้วา่เขายงัไมค่ลายความสงสัย ขอ้ปรักปราํท�ีวา่ฉัน
เป็นฆาตกรนั�นเขายงัไมไ่ดค้าํตอบแนช่ดั กลับมคีวาม
สงสัยอ�ืนเพ�ิมมาอกี เชน่ ฉันกาํลังเขยีนอะไรอยู่ ทาํไมถงึ
เขยีนเป็นเวลานานโดยไมโ่งหวัข�ึนพักบา้ง ฉันมาจากไหน
มอีาชพีแทจ้รงิอะไร สารพัดคาํถามท�ีเขาขม่ใจเกบ็ไว้
เงยีบๆ จะปรปิากถามเม�ือเวลาและโอกาสเหมาะจรงิๆ แต่
ไมเ่คยไดค้าํตอบ เขามทีา่ทางอยากใหฉั้นถามบา้ง แตฉั่น
ไมเ่คยปรปิากถามเชน่กนั อยา่งไรกต็ามคาํตอบเร�ืองเหลา่
นั�นไมใ่ชส่�ิงสาํคัญท�ีสดุ มันสาํคัญตรงท�ีเขาไดรู้้จักฉัน
มากกวา่คนอ�ืน เวลามคีนพดูถงึฉัน เขาจะฟังอยา่งกระหย�ิม
ใจ – บอกตัวเองวา่ ไมม่ใีครรู้จักฉันดเีทา่เขา เขาอดทนฟัง
จนท�ีสดุกโ็พลง่ออกมาวา่ ส�ิงท�ีคนอ�ืนพดูเก�ียวกบัตัวฉันไม่
เป็นความจรงิ ฉันไมใ่ชฆ่าตกร เป็นเพยีงคนป่วยมาพักฟ�ืน
ตอ้งการความสงบเพ�ืองานอดเิรกเลก็ๆ นอ้ยๆ

From that day, he came as a permanent guest.
Actually not just as a guest: he was like a shadow
following me. No matter where I went, he tailed me
everywhere. He knew the tracks I used to avoid people
when I went into town to buy things and promised he
wouldn’t tell anyone about them. When I worked he
watched me from afar with pride at being able to
contain his curiosity. I knew he was still suspicious. He
still didn’t have a clear answer about the allegation
that I was a murderer. He had more suspi- cions, such
as what was I writing? Why did I write for a long time
without looking up and taking a break? Where did I
come from? What was my real work? Lots of
questions he forced himself to keep to himself and
would utter only when time and occasion were proper,
but he never got any answers. He looked as if he
wanted me to ask questions but I never uttered any
either. In any case, answers to those questions were
not the most important things. They were important
only in that he knew me better than other people did.
When someone spoke about me, he would listen
complacently – telling him- self that no one knew me
better than he did. He listened patiently until he
finally burst out that what was being said about me
wasn’t true, I wasn’t a murderer, only a sick man who
had come to rest and recuperate and who needed
quiet to pursue a hobby of sorts.

 

ไมม่ใีครเช�ือส�ิงท�ีเขาพดู – เป็นครั�งแรกท�ีใครสักคนพดูถงึ Nobody believed what he said – it was the first time  



ฉันแลว้ถกูปฏเิสธโดยส�ินเชงิ นับแตว่ันนั�นไมม่ใีครพดูถงึ
ฉันอกี ความตายเป็นส�ิงเดยีวท�ีมนี�ําหนักพอจะดงึความ
สนใจของชาวบา้นพวกนั�น

that someone talking about me was being totally
contradicted. From that day on no one talked about
me again. Death was the only thing that had enough
weight to draw the attention of those villagers.

เขามาหาฉันในวันหน�ึงหลังจากหายไปหลายวัน ทา่ทาง
เขาแปลกไป ไมส่นใจซกัถามเหมอืนเคย เขาอาสาปัด
กวาดบา้นให ้ชงกาแฟซ�ึงในกาแฟนั�นมยีาพษิจากพชื
จาํพวกเหด็ท�ีหาไดใ้นป่า นั�นเป็นการแสดงความฉลาดครั�ง
สดุทา้ยของเขากอ่นถกูจับไดใ้นสองเดอืนตอ่มา ชาวบา้น
ชว่ยแกต้า่งใหเ้ขาวา่ ฉันเป็นคนบา้ เป็นบคุคลอันตราย เคย
ฆา่คนมากอ่นแมต้าํรวจไมพ่บหลักฐานใดๆ ท�ีแสดงวา่ฉันมี
ประวัตอิาชญากร ถงึอยา่งนั�นฉันกย็งัคงเป็นคนบา้และอาจ
ฆา่ใครไดส้ักวันหน�ึง ส�ิงน�ีคงไมต่อ้งการหลักฐาน และ
ตาํรวจกช็ว่ยอะไรไมไ่ดถ้า้เกดิเหตกุารณนั์�นข�ึนจรงิ ดังนั�น
การกระทาํของเขาจงึมเีหตผุลรับฟังได้

He came to see me one day after having been away
for many days. He looked strange, didn’t care to ask
ques- tions as before. He volunteered to sweep and
clean my house and made coffee in which there was a
poison from some mushrooms found in the jungle.
That was his last show of smartness before his arrest
two months later. The villagers excused him by saying
that I was a madman, I was dangerous, I had killed
before. Even though the police didn’t find any
evidence whatsoever of a history of crime for me, I
was still a madman and I might still kill some day:
evidence wasn’t required in such a case and the police
couldn’t be of help if this really happened. Therefore
what he had done was creditable.

 

มหีลักฐานหลายอยา่งชวนสงสัยไดว้า่ฉันมสีตไิมส่ม
ประกอบ รวมทั�งงานเขยีนของฉันท�ีแสดงความสับสน
ฟุ้งซา่น ฉันอยากแกต้า่งบา้งวา่ มันเป็นงานท�ียงัไมไ่ด้
แกไ้ข เป็นเพยีงงานทดลอง ใครๆ กอ็าจเขยีนอยา่งฉันได้
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งบา้ นอกจากงานเขยีนแลว้ การใชช้วีติ
ของฉันและการเป็นบคุคลนรินามท�ีไมส่ามารถสบืหาญาติ
พ�ีนอ้งได ้– ช�ีไปในทางเดยีวกนัวา่ ฉันมคีวามผดิปกตอิยา่ง
ใดอยา่งหน�ึง

Various pieces of evidence prompted the suspicion
that I was mentally deficient, including my writing,
which showed mental confusion. I’d like to side with
myself and point out that this work hadn’t been
corrected; it was just a first draft. Anybody could write
like me without being a madman. Besides my writing,
my way of life and being a nameless individual whose
relatives couldn’t be found, everything pointed in the
same direction, which was that, one way or the other,
I wasn’t normal.

=

=

แกต้า่ง = to hold a brief, to defend (a party in
court); to speak for (someone), to make excuses for
(someone else).

 =  

ฆาตกรตัวจรงิไดรั้บโทษตามกฎหมาย รา่งของฉันถกูฝัง
ชาวบา้นไมเ่ช�ือคาํบอกเลา่ของตาํรวจ เหมอืนกบัท�ีไมเ่ช�ือ
คาํบอกเลา่ของคนท�ีฆา่ฉัน พวกเขายงัปักใจเช�ือวา่ ฉันเคย
ฆา่คนมากอ่น คนท�ีฆา่ฉันกลายเป็นวรีบรุษุซอ่นหนา้หลัง
ลกูกรงเหลก็ เขาออ้มแอม้รับคาํยกยอ่งซ�ึงปรารถนามานาน
และเม�ือไดรั้บแลว้ – แมจ้ะไดม้าอยา่งกระอักกระอว่นใจ –
เขากไ็มป่ลอ่ยมันท�ิงไป ไมป่ฏเิสธ ความคาดหวังของเขา
ในครั�งแรกเพยีงตอ้งการใหเ้ร�ืองของฉันเป็นท�ีพดูถงึอกีครั�ง
ผลท�ีไดเ้กนิคาด เขาอ�ิมเอมใจกบัคาํยกยอปอปั�น จนหอ้ง
ขังท�ีกวา้งพอเดนิไปมาไดก้ลับคับแคบบบีรัดจนกระดกิ
กระเด�ียไมไ่ด ้เขาเป็นวรีบรุษุ ทาํส�ิงถกูตอ้ง แตท่าํไมผลท�ี
ไดก้ลับเป็นหอ้งแคบๆ (โปรดสังเกตวา่ เขาเร�ิมเช�ือวา่ฉัน
เป็นฆาตกร) เขาพยายามนกึถงึใบหนา้ฉัน ทา่ทางหย�ิงยโส
เหลา่น�ีเพ�ิมน�ําหนักใหก้บัส�ิงท�ีเขาทาํลงไป เขารอคอยผล
ฎกีาอยา่งเช�ือมั�น ไมส่นทิสนมกบันักโทษคนอ�ืนเวน้แตก่บั
ตาํรวจเจา้ของคด ีเวลาตาํรวจคนนั�นมาเย�ียม เขาแสดงตัว
เหมอืนเป็นเพยีงผู้ตอ้งสงสัย ไมใ่ชนั่กโทษท�ีศาลพพิากษา
แลว้ เขาเลา่เร�ืองราวเก�ียวกบัตัวฉัน ความไมน่า่ไวว้างใจ
บคุลกิชาเยน็ซ�ึงนา่จะฆา่คนไดโ้ดยไมส่ะทกสะทา้น ตาํรวจ
ยอ้นถามวา่ แลว้การท�ีเขาใสย่าพษิใหฉั้นด�ืม เขารู้สกึสะทก
สะทา้นบา้งไหม

The real murderer was punished according to the law.
My body was buried. The villagers didn’t believe the
claims of the police just as they hadn’t believed the
claims of the man who killed me. They still held that I
had killed before.  The man who killed me became a
hero hiding his face behind iron bars. He hesitantly
accepted the words of praise which he had long
wished for and when he had received them – even
though with unease – he didn’t reject them. He didn’t
deny. His hope at first was merely to have my case
talked about once more. The result above his
expectation had the praise overwhelm him to the point
that the cell which was wide enough to be paced
became cramped and so constraining he could hardly
move. He was a hero who had done the right thing
but why did it result for him in a shrunken cell?
(Please note that he was beginning to believe he was a
murderer.) He tried to think of my face, of my
arrogant attitude. This added weight to what he had
done. He waited for the verdict with confidence. He
wasn’t close to the other prisoners, but he was to the
police officer who handled his case. When that officer
visited him, he behaved as if he was merely a suspect,
not a condemned criminal. He told him about me, my
untrustworthiness, my cold-blooded personality of one
who could kill without batting an eyelid. The police
officer countered whether he had batted an eyelid
when he poured poison for me to drink.
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==ไมส่นทิสนมกบันกัโทษคนอ�ืนเวน้แตก่บัตาํรวจ
เจา้ของคด:ี literally, ‘He wasn’t close to the other
prisoners, except to the police officer…’ This non
sequitur needs rewriting.

=

ไมส่ะทกสะทา้น = unabashed, unperturbed,
unflappable, composed.

เขาตอบวา่ แนน่อน เขาเจบ็ปวดและขมข�ืนมาก แตก่ด็ว้ย He answered that indeed he was very much hurt  



เหตผุลทั�งหมดท�ีตาํรวจไดรั้บฟังจากชาวบา้น ถา้ฉันไมต่าย
เร�ืองสะเทอืนใจอาจเกดิไดม้ากกวา่น�ี ตาํรวจยอ่มรู้ดวีา่
หลายครั�งท�ีคนผดิถกูปลอ่ยตัวเพราะไมม่หีลักฐาน และคน
ผดิเหลา่นั�นกท็าํความเดอืดรอ้นใหค้นอ�ืนซ�ําแลว้ซ�ําเลา่
ตาํรวจซ�ึงถกูเรยีกวา่ผู้พทิกัษส์ันตริาษฎรจ์ะไมช่ว่ยพทิกัษ์
อะไรไดเ้ลยเพราะขาดหลักฐาน อาชญากรฉลาดๆ ยอ่มรู้วา่
อะไรคอืหลักฐาน และจะไมป่ลอ่ยใหต้าํรวจได ้“หลักฐาน”
มัดตัวพวกมัน คนเลวฉลาดๆ พวกน�ี บางครั�งตอ้งใหค้น
ธรรมดาจัดการกนัเอง เพ�ือความสงบสขุของคนทั�วไป ใน
กรณขีองฉัน เป็นท�ีแนน่อนวา่ฉันตอ้งเคยกระทาํความผดิ
อยา่งใดอยา่งหน�ึงถงึไดเ้กบ็ตัว ไมพ่บปะใคร และการท�ีไม่
สามารถสบืคน้ประวัตคิวามเป็นมาของฉันไดแ้สดงถงึ
ความฉลาดในการไมท่�ิงหลักฐาน เขาขอใหต้าํรวจไตร่
ตรองวา่ การปลอ่ยใหอ้าชญากรฉลาดล�ําลกึอยู่ใกลก้บัชาว
บา้นธรรมดาและไมม่ทีางปอ้งกนัตัวนั�นนา่จะเป็นอันตราย
เพยีงใด

and bitter but for all the reasons the police had heard
from the villagers, if I hadn’t died, something more
alarming might have happened. The police know very
well that many times the guilty are freed for lack of
evidence and they proceed to make trouble for others
time and time again. The police, who are called the
guardians of the peace, can’t guard anything because
they lack evidence. Clever criminals know what
evidence is and don’t leave any behind for the police
to truss them up. Those clever evil people, sometimes it
is for ordinary people to handle them for the good of
society. In my case, it was certain that I must have
done something wrong of one sort or another because
I was in hiding, I shunned people, and the inability to
find out my background showed my cleverness in not
leaving evidence behind. He asked the police officer to
ponder how dangerous it was to let a deeply devious
murderer be close to ordinary villagers who had no
way of protecting them- selves.

เขาสรปุวา่ การฆา่ของเขาไมไ่ดเ้กดิจากความโหดรา้ย
หรอืหวาดระแวงอยา่งไรเ้หตผุล

In summary, he said, his murder didn’t come from
heartlessness or unfounded mistrust.

 

ตาํรวจปัดราํคาญวา่ ไมจ่าํเป็นท�ีเขาจะตอ้งแกต้ัว คาํ
แกต้ัวในเวลานั�นไมม่ผีลกบัการฎกีา

The police officer, irritated, said there was no need
for him to look for excuses. Excuses at this point held
no sway over the verdict.

 

ตาํรวจคนนั�นแวะมาหาฉัน ไมใ่ชห่นา้ท�ีท�ีเขาตอ้งไปเย�ียม
นักโทษหรอืมาจดุธปูไหวฉั้น หมดหนา้ท�ีของเขาตั�งแต่
ศาลพพิากษาลงโทษคนผดิแลว้ ความจรงิเขาไมม่หีนา้ท�ี
ในการสบืสวนจับกมุ งานสว่นใหญข่องเขาเก�ียวกบัการทาํ
สาํนวนฟอ้งมากกวา่

That officer came by to see me. It wasn’t his duty to
go and visit prisoners or light up joss sticks and bow to
the dead. His duty had been over since the tribunal
condemned the wrongdoer. Actually it wasn’t his duty
to investigate or detain. Most of his work had to do
with filing cases.

 

เขาแวะเวยีนมาเย�ียมฉันเพราะยงัมบีางส�ิงตดิคา้งในใจ
คาํพดูของคนท�ีฆา่ฉัน – ถงึจะนา่ราํคาญกบัการแกต้ัว
ลนลาน แตต่รงกบัความคดิเขา – ขอ้สงสัยตลอดเวลาของ
อาชพีตาํรวจ กฎหมายมกีฎเกณฑก์าํหนดวา่การกระทาํใด
เป็นความผดิ ตาํรากฎหมายเลม่หนาท�ีเขาเคยเลา่เรยีนมามี
ความรอบคอบแมแ้ตเ่ร�ืองรายละเอยีดเลก็ๆ นอ้ยๆ เชน่คาํ
วา่ และ/หรอื ความรอบคอบเหลา่น�ีเองเคยลากคอคนดีๆ
เขา้คกุมานักตอ่นัก เพยีงเพราะการตัดสนิใจครั�งเดยีวท�ีจะ
ทาํส�ิงหน�ึงส�ิงใดและบงัเอญิตรงกบัขอ้ความท�ีในกฎหมาย
ระบวุา่ “เป็นความผดิ” ขณะเดยีวกนั กฎหมายกเ็คยปลอ่ย
คนเลวลอยนวลดว้ยหาหลักฐานไมพ่อยนืยนัใหต้รงกบัราย
ละเอยีดท�ีระบไุว้

He came by to see me because he was still uncertain
about some things in his mind: the words of the man
who killed me – even though his fumbling for excuses
was irritating, they matched what he thought –, the
constant sus- picion in police work, the law which
specifies which acts are wrong, the thick law books he
had studied which were comprehensive down to the
smallest detail, such as the use of ‘and/or’. This
comprehensiveness had tied a noose round the neck of
many good persons and driven them to jail just
because they decided once to do something which
happened to come under the legal definition of
‘wrong’. At the same time, bad people were freed due
to insufficient evidence in strict respect of the law.

 

การอา้งวา่ไมม่กีฎหมายใดไมม่ชีอ่งโหว ่ทกุตัวบท
กฎหมายเขยีนข�ึนเพ�ือความเป็นธรรมมากท�ีสดุ – นั�น เขา
ไมเ่หน็ดว้ยกบัคาํวา่ มากท�ีสดุ เขาเหน็วา่ความยตุธิรรมวัด
เป็นปรมิาณไมไ่ด ้ตัวอยา่งเชน่ กฎหมายบทหน�ึงใหค้วาม
ยตุธิรรมกบัคนเกา้ในสบิคน มคีนเดยีวไมไ่ดรั้บ กบัอกีบท
หน�ึงใหค้วามเป็นธรรมกบัคนเพยีงคนเดยีวไมใ่หอ้กีเกา้คน
ทั�งสองตัวบทถอืวา่ทรงไวซ้�ึงความยตุธิรรมเทา่เทยีมกนั
คอืไมม่คีวามยตุธิรรมเลย เพราะมันไมเ่ป็นการยตุธิรรมถา้
คนคนหน�ึงไดรั้บความยตุธิรรมนอ้ยกวา่อกีคนหน�ึงหรอือกี
หลายคน ความยตุ-ิ ธรรมคอืทั�งสบิคนตอ้งไดรั้บความเป็น
ธรรมหรอืไมก่ไ็มไ่ดรั้บทั�งหมด

The claim that there is no law without loopholes,
that every law is written to be as just as possible – well,
he didn’t agree with the words ‘as possible’. He
thought that justice cannot be quantified. For
example, a law gives justice to nine persons out of ten,
only one doesn’t get it, and another law gives justice to
one person, the other nine don’t get any: to deem that
both laws equally convey justice means that justice
doesn’t exist, because it is not fair when one person
receives less justice than another person or other
persons. Justice is that all ten people must receive
equal treatment or else none of them.

 

ถา้พดูเร�ืองความยตุธิรรมแลว้ จะละเลยความเสมอภาค
หรอืคนคนเดยีวไปไดอ้ยา่งไร

Talking about justice, how can you forget equality
or leave one person behind?

 

ตาํรวจคนนั�นหารอืกบัฉันในเร�ืองน�ี ฉันไมใ่หค้าํปรกึษา
แมจ้ะรู้วา่เขาบรสิทุธ�ิใจ ฉันอดรู้สกึไมไ่ดว้า่ฉันกาํลังตกเป็น
จาํเลยอกีครั�ง – คงเป็นฉันกระมังท�ีกอ่ใหเ้กดิความอ
ยตุธิรรมในความคดิของเขา

That police officer consulted with me about this. I
didn’t give him any advice, even though I knew that
he was sincere. I couldn’t help but think that I was a
defendant once again – maybe it was I who was the
source of injustice in his thinking.

 

 =  

ถา้ฉันตกเป็นจาํเลยจรงิ อยา่งนอ้ยกเ็ป็นครั�งท�ีสามแลว้ท�ี
การอยู่เฉยๆ ทาํใหฉั้นถกูตั�งขอ้หา ครั�งแรกในคนืวันหน�ึงท�ี
ฉันนั�งเขยีนหนังสอือยู่คนเดยีวในหอ้ง ไมรั่บรู้ความเป็นไป
ภายนอก พอ่ของฉันตายดว้ยโรคภัยท�ีทรมานเขามานานปี
จะดว้ยเหตผุลใดไมแ่นช่ดั แตท่กุคนสรปุวา่ฉันเป็นสาเหตุ
การตายของพอ่ ตอ่มาคนท�ีฆา่ฉันตั�งขอ้หาวา่ เป็นเพราะ
ฉันทาํใหค้าํพดูของเขาไรค้วามหมายจงึไมม่ชีาวบา้นคน
ไหนฟังเขา เป็นความผดิของเขาเองตา่งหากท�ีไมรู่้วธิพีดู
โนม้นา้วใจ เขาใหค้วามสาํคัญกบัความจรงิมากเกนิไปถงึ

If I were a defendant, at least it would be the third
time that my staying put would give rise to
accusations. The first time was on a night when I sat
writing alone in the room, unaware of what happened
outside. My father died of an illness that had tortured
him for years. I don’t know exactly why everybody
concluded that I was the cause of his death. Later the
man who killed me claimed that it was because I had
rendered what he said meaningless that the villagers

=

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/12/corpse-
without-a-name-wijai-thongsut/broken-pen/)

http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/12/corpse-without-a-name-wijai-thongsut/broken-pen/


ขนาดยอมมาคลกุคลกีบัฉัน ชาวบา้นพวกนั�นไมส่นใจ
หรอกวา่ตัวฉันจรงิๆ เป็นอยา่งไร – เป็นคนบา้ หรอืเป็น
ฆาตกรหนมีาหลบซอ่น – ไมม่ใีครอยากพสิจูนเ์ร�ืองนั�น

no longer believed him. Actually, it was his own
mistake that he didn’t know how to speak
convincingly. He gave too much importance to the
truth, to the point of associating with me. Those
villagers weren’t interested at all in who I really was –
a madman or a murderer in hiding. Nobody wanted
to figure that out.

และในครั�งน�ี ไมม่อีะไรเลวรา้ยไปกวา่การตกเป็นจาํเลย
ขณะนอนน�ิงในหลมุฝังศพ ไมม่โีอกาสแกข้อ้กลา่วหาท�ีวา่
ฉันเป็นสว่นหน�ึงในการสรา้งความไมเ่ป็นธรรมใหก้บั
กระบวนการยตุธิรรม (ความคดิของตาํรวจคนนั�นเลยเถดิ
ไปถงึกระบวนการยตุธิรรมทั�งระบบ)

And this time there’s nothing worse than being a
defendant while I lie still in the grave. I have no
opportunity to answer the claim that I was a part of
creating unfairness in the judicial pro- cess (that police
officer’s thinking thus expands to the whole judicial
process as a system).

 

บทลงโทษสดุทา้ยคอื ฝังฉันลกึลงไปใตผ้วิดนิ ไมใ่หผ้ดุ
เกดิมาเป็นภาระกบักระบวนการยตุ-ิ ธรรม – ทั�งระบบ

The last penalty is, bury me deep into the ground.
Don’t let me be reborn as a burden to the judicial
process – to the whole system.

 

= ‘Sop Mai Mee Chue’ in Chor Karrakeit 36, 1998  

 Sorry: no information whatsoever
on this writer, which is ironically apposite

for this particular short story. Opposite,
the cover of Chor Karrakeit 36,

the Thai magazine where the original story was
buried.
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Countless returns of death – Niwat Puttaprasart

Contemporary  18 October 2013  Leave a comment

There are times when the translator must double as an editor if he’s to do his job when the original phrasing leaves much to be desired. This is one such time:
this story has a strong plot and some writing graces, but could in many instances have been written better. Hence a few deletions and editorial remarks, for
which I need not apologise. MB

การกลบัมานับครั�งไมถ่ว้นของ
ความตาย

Countless returns

of death
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นวิัต พทุธประสาท NIWAT PUTTAPRASART  

TRANSLATOR’S KITCHEN

= =

ฝนตกลงมาอกีครั�งตอนท�ีผมออกจากบา้น หลังจากนั�นฝนก็
ตกตดิกนัสองวัน กอ่นท�ีฟา้จะใสราวกบัไมม่สี�ิงใดเคยเกดิข�ึน
เมฆสขีาวบางๆ ลอยเอ�ือยผา่นไปอยา่งเช�ืองชา้ แดดตอนสาย
สอ่งลงมาหลังฝน ออ่นโยนเหมอืนทารก ผมเดนิฝ่าสายฝน
เยน็เฉยีบมายงัฟตุปาธคอ่นขา้งสกปรก ตน้ไมร้มิถนนแกวง่ใบ
เลก็นอ้ย ทาํใหรู้้สกึถงึความชุ่มฉ�ํากวา่ปกต ิเสยีงรถว�ิงผา่น
สองสามคัน เม�ือหนักลับไปด ูผมคอ่นขา้งประหลาดใจกบั
ความเงยีบท�ีไมค่อ่ยเกดิข�ึนบอ่ยนัก ผมยงันกึอยู่วา่วันน�ีจะมี
ใครตายเพ�ิมข�ึนหรอืไม่

It was raining again when I left home. After that it rained
steadily for two days before the sky was clear as if
nothing had happened. Thin white clouds drifted by
slowly. The late morning sun shone after the rain, as soft
as an infant. I walked through the ice-cold rain until I
came to a ra- ther dirty footpath. The trees along the
road wiggled their small leaves around, making the
unusual humidity palpable. I heard a few cars speed- ing
by. When I turned to look, I was rather surprised by the
silence, which didn’t happen often. I even wondered
whether there would be more deaths today or not.

เดนิมาถงึหนา้ตกึเกา่ๆ ทาดว้ยสขีาวฉาบฉวย มันเป็นอาคาร
สองชั�นของโรงพยาบาล มเีน�ือท�ีเพยีงสามคหูา ตั�งอยู่รมิถนน
ซ�ึงรายลอ้มดว้ยอาคารใหญน่อ้ย ตรงดา้นขา้งของกาํแพงสหี
ลดุลอ่นออกมาเป็นแผน่ๆ บางแหง่มรีอยรา้วเป็นทางยาว ตรง
ประตทูางเขา้เป็นกระจก ตดิฟลิม์กรองแสงสดีาํมดื หากมอง
ผา่นเขา้ไปคงไมเ่หน็อะไรนอกจากรา่งเงาของผู้มอง

I came to an old building sloppily painted white. It was
a two-storey hospital, stretching over three
compartments. It stood by a road lined with tall and
small buildings. On the side walls paint was peeling off
in large strips. In some places there were elongated
cracks. The entrance door was of glass with a dark light
protection film. When you looked through it you saw
nothing but yourself.

The writing here is awkward: that ‘old building’ the
narrator has worked in for years shouldn’t be prefaced
by the article ‘an’, which hints at anonymity.

=

สดีาํมดื: literally, ‘dark/opaque black’.

ครั�นเม�ือผลักประตบูานนั�นเขา้ไป ผมกไ็ดก้ล�ินยาฆา่เช�ือฉนุ
ข�ึนมาอยา่งรนุแรง ผมบอกกบัแมบ่า้นหลายครั�งแลว้วา่ไมค่วร
ทาํความสะอาดหอ้งกอ่นเปดิประต ูผมเกลยีดกล�ินยาฆา่เช�ือ
เป็นท�ีสดุ

When I pushed that door open and entered, I got a
strong smell of antiseptic. I’ve told the housekeeper
several times she shouldn’t clean the room before
opening the door. I hate the smell of antiseptic to the
utmost.

บางครั�งผมทนไมไ่หว ถงึกบัปั�นสาํลอีดุจมกูจนหายใจไม่
ออก

Sometimes I can’t stand it to the point of stuffing my
nose with cotton wool, which makes it hard for me to
breathe.

เม�ือมองดรูอบๆ หอ้งซ�ึงคุ้นตา ผมรู้สกึประหลาดใจ โซฟาสี

แดงสาํหรับคนไขนั้�งรอมไีสเ้บาะทะลักออกมา มันตั�งอยู่รมิ
หอ้ง กระเบ�ืองยางสขีาวสลับดาํดไูขวก้นัสับสนอลหมา่น

When I looked around the familiar room I felt strange.
The cushions of the red sofa there for patients to sit and
wait had their stuffing showing. The sofa was on one side
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เสยีงเคร�ืองปรับอากาศครางกระห�ึมอยู่มมุใดมมุหน�ึง ผม
ประหลาดใจกบัความไมคุ่้นเคย แมผ้มจะเดนิผา่นประตเูขา้มา
ท�ีน�ีนับครั�งไมถ่ว้น ราวกบัวา่มตีัวตนบางอยา่งผลัดเปล�ียน
หมนุเวยีนมาสงิสู่และจอ้งมองผมอยู่ตลอดเวลา ผมเคย
สอบถามเพ�ือนหมอดว้ยกนัหลายครั�ง แตไ่มม่ใีครรู้สกึเชน่
เดยีวกบัผม กระนั�นผมกย็งัไมอ่ยากดว่นสรปุเอาวา่ตัวเอง
กาํลังมอีาการหลอนทางประสาท

of the room. The white and black rubber tiles looked out
of kilter. The air- conditioner was purring in one corner.
It felt surprisingly unfamiliar. Although I’d walked
through this door countless times, it was as if there was
something that kept changing to spook me all the time.
I’ve asked the other doctors many times, but none of
them feel the way I do. Thus, I still don’t want to
conclude hastily that I’m suffering from a nervous
condition.

เคานเ์ตอรรั์บบตัรคนไขข้วางอยู่ทางดา้นซา้ยมอืเย�ืองกบั
ประต ูดขูวางตาอยา่งไรชอบกล วันนั�นเป็นวันอังคารท�ีสบิ
สามมถินุายน กอ่นหนา้นั�นสองวันผมพบวา่มคีนตายอยา่ง
นอ้ยสองคนท�ีน�ี หลังจากฝนเทกระหน�ําลงมาไมห่ยดุ คนไข้
ตดิฝนอยู่คนหน�ึง ขณะนั�นผมยงัไมอ่อกเวร เป็นครั�งแรกท�ีผม
ถกูสายฝนกกัขังเอาไว ้พอเปดิประตฝู่าสายฝนออกไปผมกลับ
ชะงักเทา้ แลว้หนัหลังกลับเขา้ไปในตัวอาคาร มบีางอยา่งฉดุ
รั�งผมไว ้ความออ่นแรงทั�งหลายประดังเขา้มา นั�นเป็นครั�งแรก
ท�ีความไรเ้หตผุลเดนิทางมาพรอ้มกบัปาฏหิารยิ์

The registration counter stretches to the left of the door
at an angle. It looked oddly cumbersome. That day was
Tuesday June 13. Two days earlier I had found that there
were at least two deaths here. As it kept raining hard,
one patient couldn’t leave. At the time I hadn’t finished
my shift. For the first time I was being confined by the
rain. As soon as I opened the door to brave the
downpour, I stopped short, turned round and went back
inside. Something was restraining me. All sorts of
weaknesses flooded in. For the first time the
unreasonable came along with a miracle.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

What unreasonable? What miracle? Delete.

สองนาทตีอ่มา หลังดงึสตกิลับคนื ผมกเ็ดนิไปตามทางเดนิ
เลก็ๆ ผา่นหอ้งตา่งๆ ท�ีแบง่กั�นดว้ยกระจกฝ้า มันมอียู่ดว้ยกนั
สามหอ้ง พอสดุทางเดนิเล�ียวขวาจะพบบนัไดไปชั�นสอง กอ่น
จะกา้วข�ึนไป ผมพบน�ําไหลนองลงจากบนัไดเป็นทางยาว
คงจะมรีอยรั�วบนหลังคา ทางโรงพยาบาลเคยจา้งชา่งมา
เปล�ียนเม�ือไมก่�ีเดอืนท�ีผา่นมา พวกชา่งคงจะแกลง้ตอกตะปู
ใหเ้ป็นรอยรั�ว ผมไมรู่้วา่พวกเขาทาํเชน่นั�นเพราะสาเหตใุด มัน
กลายเป็นเร�ืองไรส้าระท�ีหาเหตผุลมาอา้งองิไมไ่ด ้แตม่ันก็
บงัเกดิข�ึนแลว้ ผมควรจะหาเศษผา้มาสักผนืเพ�ือซบัน�ําบรเิวณ
น�ีเสยีกอ่น อาจมใีครสักคนล�ืนหกลม้และเกดิการบาดเจบ็ แต่
ผมกห็าผา้ไมไ่ดเ้ลย แมบ่า้นคงจะมาทาํความสะอาดอกีครั�ง
ตอนเกา้โมง ถา้หลอ่นมาผมจะบอกใหห้ลอ่นนาํผา้ไปเชด็
แลว้หาถงัมารองน�ํา พ�ืนจะไดไ้มล่�ืน

Two minutes later, when I was lucid again, I walked
along the small walkway going past the various rooms
separated by glass partitions. There were altogether three
rooms. At the end of the walkway, turning right you
came upon the staircase going to the second floor. Before
stepping up, I found that water was streaming down the
stairs in a long flow. There must be a leak in the roof. 
The hospital had hired crafts- men to change it only a
few months ago. Maybe they had deliberately nailed it
so as to produce leaks. I don’t know why they’d do this.
It was something absurd for which no reason could be
found, but it was real enough.* I should find some piece
of cloth to mop up the water with first; someone could
slip and fall and get hurt. But I couldn’t lay my hand on
any piece of cloth. The housekeeper would be here at
nine to clean the place anyway. If she came I’d tell her to
find a piece of cloth and mop it all up and wring the
water into some can so the floor wouldn’t be slippery.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

* This is typical loose writing: the first ‘it’ refers to the
notion of a faulty nailing while the second ‘it’ refers to
the leak.

=

=

=

=

Is that woman such a simpleton that she has to be told
the basics of her job? Delete.



ผมตัดสนิใจเดนิข�ึนบนัได หอ้งทาํงานของผมอยู่ดา้นในสดุ
ของตัวตกึตดิกบัหอ้งผา่ตัด ผมเคยขอยา้ยมาอยู่ชั�นลา่งเพราะ
ทนสู้รบกบักล�ินยาฆา่เช�ือไมไ่หว แตไ่มม่ใีครเอาดว้ย โดยให้
เหตผุลวา่มันดโูดดเด�ียว ผมเลยตอ้งสงิอยู่ท�ีนั�นตอ่ไป

I decided to walk up the stairs. My office is at the far
end of the building, next to the surgery room. I asked to
move to the ground floor because I can’t keep fighting
the smell of antiseptic, but nobody agreed, arguing it
would be too isolated. So I’ve had to remain there.

หอ้งของผมไมค่อ่ยไดใ้หใ้ครเขา้ไปทาํความสะอาด ผมมัก
จะวางเอกสารกบัหนังสอืเอาไวท้ั�วหอ้ง บางครั�งคนไขค้อ่น
ขา้งท�ีจะกลัวและสับสน เม�ือเขา้มาเหน็หอ้งของผมครั�งแรก
เขาจะไมไ่วใ้จ มันเป็นเร�ืองนา่ราํคาญ แตผ่มกช็ว่ยอะไรเขาไม่
ได้

I don’t often allow anyone to enter my room to clean it.
I keep my documents and books scattered all over.
Sometimes the patients are rather scared and confused
when they enter and see my room for the first time. They
don’t trust me. It’s annoying, but I can’t help it.

=

=

=

=

=

The text says ‘I can’t help them’, which is awkward.

ผมเดนิออ้มโตะ๊เขา้มานั�ง ฝนยงัตกอยู่พราํๆ เบ�ืองนอกมดื
ดาํเหมอืนฟา้กลั�นแกลง้ อาจจะมใีครสาปแชง่การกระทาํของ
เราอยู่ลกึๆ ภายในอุ้งมอืของผม ซอกเลบ็ทกุน�ิวมกีล�ินเหมน็
คาว ผมตอ้งลา้งดว้ยสบู่ทกุครั�งกอ่นกนิขา้วจนตดิเป็นนสิัย
แตก่ล�ินคาวยงัตดิอยู่ไมรู่้คลาย ผมมองทอดออกไปยงัเบ�ือง
นอกหนา้ตา่ง ผา้มา่นสเีหลอืงตุ่นๆ ถกูรวบเอาไวอ้ยา่งหยาบๆ
ตัวตกึฝั�งตรงขา้มปดิหนา้ตา่งแนน่หนา ผมไมค่อ่ยจะแนใ่จวา่
วันน�ีทาํไมถงึเงยีบกวา่ปกต ิมบีางครั�งท�ีเสยีงลมกระหน�ําข�ึนมา
อยา่งหนัก บรรยากาศคลา้ยงานศพสักเจด็แปดรายเกดิข�ึนที
เดยีวพรอ้มๆ กนั ความร�ืนรมยข์องวันตา่งสญูสลายไปจาก
ผู้คน

I walked around the desk to go and sit down. It was
still raining in a drizzle. Outside it was dark as if the sky
had it in for us. Maybe someone had put a secret curse
on our act- ivities. The cuticles of my fingernails smelled
fishy. I had to wash them with soap before every meal so
it had become a habit, but the fishy smell remained. I
peered through the window. The dirty yellow curtains
were bunched up roughly. The windows of the building
across were closed tight. I wasn’t quite sure why it was
quieter than usual. There were times when the wind
howled. The atmo- sphere was as of seven or eight
funerals taking place at the same time. The pleasantness
of the day had disappeared for everyone.

=

Again มดืดาํ, dark black!

=

ภายในอุ้งมอืของผม: Literally, ‘within my paws’,
which sounds weird for fingernails. Better not
translate.

จนกระทั�งเขม็นาฬกิาเคล�ือนมาถงึเลขเกา้ ผมอยากรู้วา่แม่
บา้นมาเชด็พ�ืนหรอืยงั จงึเปดิประตอูอกไปด ูปรากฏวา่พ�ืนแหง้
สนทิ ไมม่นี�ําไหลเลอะเทอะเหมอืนเม�ือเชา้ สักครู่พยาบาลท�ี
เขา้เวรเดนิสวนกบัผมลงไปขา้งลา่ง ผมไมช่อบพดูกบัใคร
มากนัก เลยไมไ่ดท้กัทาย ผมหนัหลังเดนิกลับเขา้หอ้ง ยงัคง
คดิคาํนงึอยู่วา่ฝนตกอยา่งน�ีคงไมม่ใีครเส�ียงเดนิตากฝนมาหา
หมอหรอกจนกวา่ฝนจะหยดุตก การรอคอยจะส�ินสดุลง…

Until the clock handle reached the figure nine. I
wished to know if the housekeeper had come and wiped
the floor or not yet, so I opened the door and went out to
have a look. It turned out the floor was totally dry. There
was no messy water flowing like before. A moment later
the nurse whose shift was starting walked past me on the
way down. I don’t like to speak to anyone much, so I
didn’t greet her. I turned round and went back to my
room, still thinking that with rain falling like this there
wouldn’t be anyone to brave it to come and see the
doctor. When the rain stopped, the wait would end.

=

=

=

เหเหมอืนเม�ือเชา้: literally, ‘like this morning’ – for
goodness’ sake, it’s only 9am!

=

=

=

=

=

Statement contrary to logic: if no one is to come during
the rain, there’s no need to wait; wait will start when
the rain stops.

เวลาถกูปลอ่ยใหเ้ดนิตอ่ไป ถงึอยา่งไรผมกย็งัรู้สกึวา่เวลา
จรงิเดนิชา้ลงกวา่เดมิหลายนาท ีมคีรั�งหน�ึงผมปรับนาฬกิาขอ้
มอืใหเ้ดนิเรว็ข�ึนสบิหา้นาท ีสว่นเวลาจรงิท�ีอยู่ในหอ้งยงัเดนิ
ตามปกต ิเม�ือถงึตอนเท�ียง ผมเดนิลงไปกนิขา้ว มนีาง
พยาบาลทกัข�ึนวา่ผมจะไปไหน ผมตอบกลับไปวา่จะไปกนิ
ขา้ว หลอ่นคอ่นขา้งจะงง โดยปกตผิมจะเป็นคนตรงตอ่เวลา
เสมอ ดังนั�นหลอ่นจงึถามข�ึน “ยงัไมเ่ท�ียงเลยนะคะ?”

Time was left to pass. No matter what, I still felt that
real time passed more slowly than before by many
minutes. At one point I adjusted my wristwatch forward
by fifteen minutes. As for the real time in the room, it still
passed as usual. At midday I went down to eat. A nurse
asked me where I was going. I answered that I was going
out to eat. She was rather puzzled. I am always
punctual, so she objected, ‘But it isn’t midday yet.’

=

=

=

=

=

=

=

=
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The text says ‘she asked’ – this is not a question.

ผมอธบิายวา่นาฬกิาของผมเท�ียงตรงพอด ีนางพยาบาล
มองไปท�ีนาฬกิาบนผนัง เวลายงัขาดอยู่อกีสบิหา้นาทอียา่งท�ี
หลอ่นเหน็ นั�นคอืสภาวะท�ีหลอ่นรับรู้ ทวา่ภาพมายาในอกีมติิ
หน�ึงซ�ึงไมส่ามารถหกัลา้งไดด้ว้ยขอ้เทจ็จรงิยงัฝังแนน่อยู่ใน
ใจ หลอ่นคงคดิวา่ผมละเมอและยอมโกหกท�ีจะบอกวา่นาฬกิา
ของผมเดนิอยา่งเท�ียงตรง นั�นเป็นเร�ืองของปัจเจก บางครั�ง
การหาเหตผุลไมไ่ดย้งัจะดเีสยีกวา่ เพราะชวีติมันตั�งอยู่บน

I explained that it was exactly midday by my watch.
The nurse looked at the clock on the wall. From what she
could see, there were still fifteen minutes to go to reach
midday. That was the condition she perceived. But
illusions in another dimension can’t be refuted with facts
still buried deep in the mind. She probably thought I was
delirious and willing to deceive her with my watch



ความขมข�ืน บางครั�งเจบ็ปวดมากกวา่มคีวามสขุ การมชีวีติท�ี
โดดเด�ียวลงไปมากกวา่น�ีเปรยีบไดด้ังความตายท�ีมองไมเ่หน็

marking midday. That concerned the personal.
Sometimes not being able to find reasons is still better,
because life is based on bitterness, sometimes one suffers
more than one is happy. Having a life more lonely than
this is comparable to invisible death.

ระหวา่งท�ีผมกาํลังตกอยู่ในอาการก�ึงคดิก�ึงฝัน เสยีงเคาะ
ประตกูด็ังข�ึนทาํลายสมาธิ

While I was musing, a knock on the door disrupted
my train of thought.

ผู้ท�ีผลักประตเูขา้มาคอืนางพยาบาลท�ีเพ�ิงพบเม�ือครู่
ตดิตามมาดว้ยคนไขต้ั�งครรภ ์ทอ้งของคนไขไ้มใ่หญนั่ก อาจ
เป็นไดว้า่หลอ่นเพ�ิงมทีอ้งแรก หลอ่นใสเ่ส�ือสดีาํปลอ่ยชาย
เหมอืนคนไวท้กุข ์เอาผา้ลายรัดตรงหนา้ทอ้งเพ�ืออาํพรางส�ิง
ท�ีกาํลังเตบิโตข�ึนมาจนดผูดิสังเกต ทา่ทางของหลอ่นกลา้ๆ
กลัวๆ คนไขเ้กอืบทกุคนท�ีมาท�ีน�ีมักมอีาการเชน่น�ี ผมไมใ่สใ่จ
กบัอาการหวาดๆ ของพวกคนไขม้ากนัก เพราะอกีสักเด�ียว
หลอ่นจะเร�ิมคุ้นไปเอง และในบางครั�งอาจจะคุ้นมากกวา่ผมท�ี
สงิสถติอยู่ในหอ้งน�ีมานานนับปี

The person that came through the door was the nurse
I’d met a moment ago, followed by a pregnant patient.
The patient’s belly wasn’t very big; this must be her first
pregnancy. She was wearing a loose black blouse as if in
mourning and let the material cover her belly to hide
what was growing in a conspicuous way. She looked half
daring half scared, like almost all patients that come
here. I don’t pay much attention to patients’
apprehension because in a moment they get used to it
and in some cases get used to it more than I do, I who
have dwelt in this room for years.

นางพยาบาลสง่ตัวคนไขม้าถงึหอ้งแลว้กอ็อกไป เสยีงปดิ
ประตดูังไลห่ลัง แตม่ันกลับสะทอ้นอยู่ในหวัของผม เสยีงฝน
ดังลอดผา่นเขา้มาทางหนา้ตา่ง คราวน�ีดรูนุแรงมากเสยีจน
ไดย้นิเสยีงของมันอยา่งชดัเจนและเรา้ใจ

The nurse after leading the patient into the room went
out. The sound of the door closing behind her resounded
in my head. The sound of the rain came through the
window. This time the downpour was so severe I could
hear it clearly, an exciting sound.

การมาของหลอ่นทาํใหผ้มรู้สกึผดิคาด ไมค่ดิวา่หลอ่นจะ
ลยุฝนบา้คลั�งมาอยา่งน�ี นอกจากเร�ืองดว่นท�ีหลอ่นตอ้งการจะ
ใหม้ันส�ินสดุลงโดยเรว็แลว้ อาจยงัมเีหตผุลอันนา่สยดสยอง
แฝงเรน้อยู่ดว้ยกไ็ด้

Her arrival aroused a feeling of disappointment. I
hadn’t thought she’d dare come through such a
demented downpour. Besides the urgent matter that she
wanted dealt with promptly, maybe there was some
other hidden horrifying reason to it.

หลายนาทผีา่นไป หลอ่นยงัไมย่อมเอย่ปาก ผมเองกไ็มไ่ด้
ปรปิากเชน่กนั ดเูหมอืนวา่เรากาํลังตกอยู่ในสภาวะเดยีวกนั
ตา่งกนัเพยีงแคเ่หตผุลและหลักการ ผมไมไ่ดรั้บคนไขม้าแลว้
สองวัน ชว่งเวลาท�ีผา่นมาทาํใหผ้มรู้สกึสบายใจ

Several minutes went by. She still didn’t want to speak
out. I didn’t say anything either. It seemed we’d fallen
into the same condition, differing only in terms of
reasons and prin- ciples. I hadn’t had any patients for
two days. The period that had gone by made me feel
satisfied.

“รู้หรอืเปลา่ ทอ้งมาก�ีเดอืนแลว้” ผมตัดสนิใจถาม เพ�ือ
ทาํลายความเงยีบ

‘Do you know how many months you’ve been
pregnant,’ I decided to ask to put an end to the silence.

หลอ่นสา่ยหนา้ ผมจงึบอกใหห้ลอ่นเดนิไปท�ีเตยีงตรวจไข้
หลอ่นเดนิไปอยา่งเซ�ืองๆ คลา้ยลกูแมว อันท�ีจรงิหลอ่นเองก็
เขา้ใจวา่หลอ่นมาท�ีน�ีเพ�ือจดุประสงคใ์ด เพยีงแตท่วา่หลอ่น
กลัว

She shook her head, so I told her to walk over to the
examination table. She walked to it sluggishly like a
kitten. Actually, she understood what she’d come here
for but she was afraid.

หลอ่นกา้วข�ึนไปบนเตยีงอยา่งเนบินาบ สังเกตอาการ
อุ้ยอา้ยของหลอ่น ผมกพ็อจะรู้วา่เดก็ท�ีอยู่ในทอ้งคงเร�ิมจะมี
แขนมขีาแลว้ อยา่งต�ําๆ คงไมเ่กนิไปกวา่ส�ีเดอืน ผา่นขั�นตอน
พัฒนามาเป็นตัวเป็นตนและเฉยีดเขา้ใกลค้วามเป็นคนข�ึนเป็น
ลาํดับ หลอ่นคงรู้วา่ลกูในทอ้งก�ีเดอืน แตห่ลอ่นไมพ่ดูออกมา
คนท�ีกาํลังจะเป็นแมม่ักไมพ่ดูหรอกวา่ตัวเองมาท�ีน�ีเพ�ือจะเอา
เดก็ออก นั�นคอืความจรงิท�ีเราตา่งรับรู้ มันส�ือถงึกนัไดไ้มย่าก
เยน็ เร�ืองน�ีเป็นความผดิของใคร ไมใ่ชค่วามผดิของใครทั�ง
นั�น ความผดิมันตกอยู่ท�ีผู้พา่ยแพ ้คนชนะกค็อืคนแพ ้ฆาตกร
ถกูนาํไปแขวนคอ … แตน่�ีมันยคุไหนกนัแลว้ ยคุแหง่การ
ส�ือสารไรพ้รมแดน ยคุของสทิธเิสรภีาพ บางทอีาชญากรอาจ
กลับกลายเป็นนักมนษุยธรรมกเ็ป็นได?้

She stepped onto the table unhur- riedly. I noticed her
sluggishness. I could tell that the child in her belly had
arms and legs. At the very least, she was no less than
four months’ pregnant, time enough for it to have taken
shape and be about to grad- ually turn into a human
being. She must have known how many months the
child had been in her womb but she wasn’t saying.
Those who are about to be mothers usually don’t say
they’ve come here to get rid of the child. This was a truth
each of us acknowledged and could share with- out
difficulty. Whose fault was this? It was nobody’s fault.
The fault falls on the defeated. The winner is the loser.
Murderers are taken to be hanged … But which era is this?
The era of communications without borders, the era of
liberty and rights. Sometimes criminals become hu-
manitarians – why not?

มอืของผมคลาํอยู่บนทอ้งของหลอ่น ความรอ้นอวลข�ึนมา
ปะทะอยา่งนา่ประหลาด

My hands palpated her belly. Strange heat emanated
from it.

“ทาํไมมาเอาจนป่านน�ี” ผมถาม ‘Why did you wait so long,’ I asked.

หลอ่นไมย่อมตอบ ดวงหนา้ของหลอ่นเศรา้ ดวงตาคล�ํา
เขยีวจนเหน็แววบอบช�ํา อายขุองหลอ่นเพ�ิงจะไมเ่ทา่ไหรเ่อง
แตร่�ิวรอยของความมอีายกุลับหนักหนว่งเกนิกวา่ผู้หญงิตัว
เลก็ๆ ตอ้งแบกรับ

She wouldn’t answer. Her face was sad. Her eyes had
bruised orbits. She wasn’t that old but the lines of age
were more deeply etched than a frail woman should
bear.

=

=

=

ตวัเลก็ๆ means ‘small’, ‘small-sized’, ‘small-bodied’.
What’s that got to do with ‘the lines of age’?

“วันน�ีหมอคงทาํอะไรไมไ่ดม้าก” ผมหยดุเพ�ือครุ่นคดิคาํ
ตอบ “อยา่งมากกต็รวจให ้แลว้หมอจะนัดอกีท ีไมอ่ยา่งนั�น
อาจจะเป็นอันตรายไปทั�งแมท่ั�งลกู” ผมบอกกบัหลอ่น

‘Today there’s nothing much I can do.’ I stopped to
think of an answer. ‘I’ll give you a check-up and then
make an appointment. Otherwise it might be dangerous
for you and your child.’

=

=

=



ผมบอกกบัหลอ่น, ‘I told her’, is redundant.

ผมสังเกตเหน็เส�ือของหลอ่นมรีอยช�ืน หลอ่นคงกางรม่เดนิ
เขา้มา ฝ่าสายฝนหนาวเหนบ็ และเปียกชุ่มมากบัความ
ปรารถนาท�ีเฝ้าตอ่สู้อยู่ระหวา่งความเลวกบัความด ีจนท�ีสดุ
ความตอ้งการอันรนุแรงซ�ึงฝังอยู่ภายในกต็ัดสนิใหห้ลอ่นเอา
เดก็ออกไปจากทอ้งกอ่นกาํหนด น�ีเป็นสตูรสาํเรจ็ของเสยีง
รอ้งคร�ําครวญจากภายใน

I noticed that her blouse had wet splodges. She must
have walked under an umbrella, through the icy- cold
rain, and got drenched while her volition kept fighting
between good and evil until finally a strong need deep
inside decided for her to get rid of the child in her womb
before time. This is the standard formula of the
lamenting inner voice.

เม�ือฟังคาํตอบจากผม ทา่ทางของหลอ่นผดิหวังเป็นอัน
มาก หลอ่นคงคดิวา่ตัวเองตอ้งเดนิตากฝนกลับไปโดยฝันรา้ย
ถงึเร�ืองซ�ําๆ กนั หลอ่นอาจจะนอนไมห่ลับมาหลายคนืเพราะ
ตัดสนิใจไมไ่ด ้แตแ่ลว้เม�ือมาถงึท�ีน�ีพบกบัหมอทาํแทง้มอื
เปื�อนเลอืด หลอ่นกลับไดรั้บคาํตอบในดา้นตรงขา้ม ซ�ึง
หลอ่นไมอ่าจทาํความเขา้ใจไดแ้จม่แจง้

When she heard what I said, she looked very
disappointed. She must have thought she’d have to go
back through the rain and through the same nightmare
again. She must have gone through many sleepless
nights because she couldn’t decide, but now that she had
come here and met an abortionist with blood on his
hands, she was getting the opposite answer, which she
couldn’t quite understand.

เม�ือฟงั: literally, ‘when she listened to’.

หลายวันท�ีผา่นมา มทีารกถกูฆา่อยา่งนอ้ยสองคน เม�ือฝน
เทลงมาตดิตอ่กนั ไมม่ผีู้ใดเดนิผา่นประตเูขา้มา กระทั�งหลอ่น
เดนิมาพรอ้มความเปียกชุ่ม ผมสัญญากบัตัวเองหลายครั�งวา่
จะไมฆ่า่ใครอกี แตท่กุๆ วันจะมคีนเดนิผา่นประตเูขา้มา เคาะ
ประตดูว้ยความกงัวลเพ�ือใหผ้มเปดิรับพวกเขาแลว้เอามดีจว้ง
แทงลงบนรา่งกาย บางครั�งกล�ินยาฆา่เช�ือกลับรนุแรงนอ้ยกวา่
กล�ินคาวเลอืด

In the past few days, at least two babies had been
killed. While it rained non-stop nobody walked through
the door – until she came in drenched. I’ve promised
myself many times I won’t kill any more, but every day
women come through the door, knock at the door
anxious for me to open and receive them and then stab
their bodies with a knife. Sometimes the smell of
antiseptic is less strong than the smell of mucilage and
blood.

“ฉันจะกลับมาไดอ้กีครั�งเม�ือไหร”่ หลอ่นยอมพดูข�ึนเป็น
ประโยคแรก

‘When must I come back again?’ she finally said,
speaking for the first time.

ผมเสมองออกไปนอกหนา้ตา่ง อยากจะสารภาพกบัหลอ่น
วา่รอจนกวา่ผมจะพรอ้ม แตก่ไ็มก่ลา้พอจะพดูตามความรู้สกึ
มา่นฝนสเีทาครอบคลมุอยู่ทั�วอาณาบรเิวณ กระจกจับเป็นฝ้า
เพราะไอน�ําเกาะ อากาศภายนอกดนูา่อดึอัด แมลงปีกแขง็
กรดีปีกดังข�ึนในความเงยีบ ผมเพ�ิงรู้วา่มแีมลงชนดิน�ีซกุซอ่น
ตัวอยู่ในหอ้ง ผมหนักลับไปท�ีหลอ่น หลอ่นคอ่ยๆ พยงุรา่งอัน
เช�ืองชา้ข�ึนจากเตยีง

I looked sideways out of the window. I wanted to
confess to her to wait until I was ready, but I didn’t dare
to speak according to my feel- ings. The grey curtain of
rain cov- ered the entire surroundings. The window was
misty. The atmosphere outside looked oppressive. A
hard- winged insect rubbed its wings in the silence. I was
just noticing there was such an insect hidden in the
room. I turned back to her. She slowly raised her body
on the table.

“คณุมาอกีครั�งวันเสารต์อนเกา้โมงเชา้” ผมตัดสนิใจนัด
หลอ่น กอ่นจะเดนิกลับมาท�ีโตะ๊ทาํงาน หลอ่นตดิตามลงมา
จากเตยีง

‘Come back again Saturday at nine.’ I decided on an
appointment for her before walking back to my desk.
She slipped down from the table accordingly.

“ขอหมอลงประวัตคินไขห้นอ่ย” ผมพดู ‘I must ask you a few background questions for the
record,’ I said.

หลอ่นพยกัหนา้ตอบรับ กอ่นจะบอกช�ือของหลอ่นดว้ยน�ํา
เสยีงเครอืๆ ผมฟังไมค่อ่ยชดัจงึย�ืนปากกาใหห้ลอ่นเขยีน
หลอ่นรับปากกาไปและเขยีนดว้ยมอืซา้ย ผมมองดลูายมอื
หวัดๆ ของหลอ่น ลายเสน้เบาบางมาก ดหูลอ่นไมค่อ่ยมั�นใจ
อะไรบางอยา่ง

She nodded in agreement before telling me her name
in a hoarse voice. I didn’t quite catch it so I held a pen
out for her to write it down. She took the pen and wrote
with her left hand. I looked at her shaky handwriting
whose lines were very thin. It looked as though she
wasn’t quite certain of anything.

พอเขยีนเสรจ็ หลอ่นย�ืนปากกาคนืกลับใหผ้ม สักครู่ผมกล็กุ
ข�ึนจากโตะ๊เดนินาํหลอ่นลงมาขา้งลา่ง สายฝนซดัลงมาอยา่ง
บา้คลั�งอกีครั�ง หลอ่นเดนิไปหยบิรม่สแีดงท�ีวางไวบ้นโซฟา
ผมมองดรูา่งของหลอ่นกอ่นท�ีหลอ่นจะผลักบานประตตูดิ
ฟลิม์กรองแสงออกไปเบ�ืองนอก บรรยากาศไมต่า่งไปจาก
งานศพ เสยีงแตรสังขอ์ันนา่ขนลกุขนพองดังกงัวานแทรก
ผา่นโสตประสาท บางครั�งดังกวา่เสยีงฝนเสยีดว้ยซ�ํา ครั�นเม�ือ
หลอ่นพน้ไปจากประต ูภาพสดุทา้ยท�ียงัตดิตาผมจนกระทั�งวัน
น�ีกค็อืภาพท�ีหลอ่นกางรม่สแีดงฝ่าสายฝนหายลับไปในมา่น
หมอกสเีทา…

When she had finished writing, she handed the pen
back. After a while I got up from my desk and took her
downstairs. The rain was pour- ing like mad again. She
walked over to the sofa and took the red um- brella
placed on it.* I looked at her before she pushed the door
with the dark film and went out. The atmo- sphere was
no different from that of a funeral. The hair-raising
screech of a conch resounded through the nerves, at
times even louder than the sound of the rain. Once she
was past the door the last picture that has lingered in my
eyes up until today was of her opening her red umbrella
to brave the rain and fading into the grey curtain of
haze.

=
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* A little reshuffle of things for the sake of fluency.

หลายวันตอ่มาหลังพายฝุนส�ินสดุลง ผมรู้สกึหดหู่อยา่งบอก
ไมถ่กู มอียู่คนืหน�ึงผมนอนไมห่ลับ เสยีงกรดีปีกของแมลงดัง
อยู่ในความมดื ผมพลกิตัวไปมาบนเตยีงหลายครั�ง จวบรุ่ง
สางไดย้นิเสยีงฝนตกกระทบหลังคาหา่ใหญ ่สักครู่กเ็งยีบหาย
ระหวา่งรอคอย ผมภาวนาขอใหห้ลอ่นเปล�ียนใจไมก่ลับไปท�ี
โรงพยา- บาล แตค่วามคดิเหลา่น�ีขาดแรงดลใจและส�ินไรล้าง
สังหรณเ์กนิกวา่จะเช�ือวา่ปาฏหิารยิม์อียู่จรงิ

Several days later when the rainstorm was over, I felt
unspeak- ably depressed. There was one night I couldn’t
sleep. The insect rubbed its wings in the dark. I kept
turning and tossing on the bed. Close to dawn I heard
the pelting of the rain on the roof. After a while it
stopped. As I waited I prayed she’d change her mind and
wouldn’t be back to hospital, but these thoughts lacked
inspiration and premonition too much for me to believe
in miracles.

ครั�นถงึวันเสาร ์ผมใชเ้วลาทั�งหมดไปกบัการนั�งราํพงึราํพัน
ฟา้มดืมัวอกีครั�งตอนรุ่งสาง เมฆจับตัวเป็นกลุ่มใหญเ่หน็ได้
ชดัเจน สักครู่หมู่เมฆกเ็ร�ิมแผรั่ศมอีอกไปทั�วบรเิวณ เม�ือผลัก

When Saturday arrived, I spent the whole time
bemoaning. The sky was dark and blurry once again at
dawn. The clouds gathered in big, highly visible masses.



ประตเูขา้ไปสู่อาคาร ฝนกต็กลงมาปรอยๆ สภาพฟา้เชน่น�ีฝน
คงตกนานกวา่สามเดอืนหรอืมากกวา่นั�น หากมันตกตอ้งตาม
ฤดกูาลท�ีคลาดเคล�ือนของมันตอ่ไป น�ําจากทอ่ระบายน�ําดา้น
หนา้ของถนนจะเออ่ทว่มข�ึนมาและลกุลามไปยงัถนนสาย
ตา่งๆ ผมมองดปูฏทินิท�ีตั�งอยู่บนโตะ๊ คดิวา่วันน�ีนา่จะเป็นวัน
ศกุร ์เพราะถา้หากวันน�ีเป็นวันเสารต์อนเกา้โมงเชา้นาง
พยาบาลจะตอ้งมาเคาะประตหูอ้ง

After a while they began to spread over the whole sky.
When I pushed the door to enter the building, it was
drizzling. With a sky like this, it’d keep on raining for
three months or longer. If it went on raining beyond the
season, the water from the ducts in front of the road
would overflow and invade the other roads. I looked at
the calendar placed on the desk, thinking that today
should be Friday because if today was Saturday at nine
o’clock the nurse would come and knock on the door of
the room.

ผมรู้สกึหวิข�ึนมาจงึเดนิไปหากาแฟด�ืม กระตกิตม้น�ํารอ้นตั�ง
อยู่ท�ีชั�นลา่ง ผมเดนิลงบนัไดไปอยา่งคนไรเ้ร�ียวแรง นาง
พยาบาลคนเดมิกาํลังงว่นอยู่กบัเอกสารมากมายหนา้
เคานเ์ตอรรั์บบตัร เม�ือผมไดก้าแฟกก็ลับไปท�ีหอ้ง ความรู้สกึ
เจบ็ปวดพุ่งตรงมาอยา่งแรงเกนิกวา่จะขม่มันลงได ้เม�ือมอง
ออกไปนอกหนา้ตา่ง ทอ้งฟา้ตั�งเคา้พายมุากข�ึนเป็นลาํดับ ผม
ลองนกึทบทวนดวูา่เหตใุดผมจงึเลอืกมานั�งอยู่ตรงน�ี เพ�ือเงนิ
หรอืเพ�ืออะไรท�ียงัคดิไมต่ก ผมอาจยงัไมเ่ขา้ใจถงึความ
คลางแคลงท�ีเคลอืบอยู่ในหวัใจของตนเอง

I felt hungry, so I went looking for a coffee. The
thermos flask was downstairs. I walked down the stairs
as if devoid of strength. The same nurse was busy with
lots of doc- uments in front of* the registration counter.
When I had a coffee I returned to the room. I suddenly
felt acute pain I could do nothing about. When I looked
out of the window, the sky was gradually whipping up a
storm. I undertook to review the reasons why I’d chosen
to come and sit here – for money or for what I couldn’t
think of yet. Maybe I still didn’t understand the
suspicion that glazed my own heart.

=

=

=

=

* Shouldn’t that be ‘behind’?

ขณะน�ีเกา้โมงสบิสองนาท ีหากวันน�ีไมใ่ชว่ันศกุร ์นั�นยอ่ม
หมายความวา่ปาฏหิารยิไ์ดบ้งัเกดิข�ึนจรงิ ทวา่เสยีงเคาะประตู
กลับดังข�ึนในนาทถีดัมา ผมยกนาฬกิาขอ้มอืดอูกีครั�ง “เกา้
โมงสบิหา้” ผมราํพงึข�ึนเบาๆ มันตอกย�ําวา่วันเสารเ์ดนิทางมา
ถงึนับครั�งไมถ่ว้น พรอ้มสายฝนและความหนาวเหนบ็

Now it was twelve minutes past nine. If today wasn’t
Friday, it should mean that a miracle had indeed taken
place, but then there was a knock on the door in the next
minute. I raised my wrist to look at the watch once
again. ‘A quarter past nine,’ I mumbled. It confirmed
that Saturday had come round yet again along with rain
and piercing cold.

นางพยาบาลเปดิประตเูดนิเขา้มา หลอ่นบอกวา่คนไขร้ออยู่
ท�ีหอ้งผา่ตัด ผมใชเ้วลาเตรยีมตัวไมม่ากนัก ไมม่อีะไรวุ่นวาย
ทกุส�ิงทกุอยา่งเหมอืนกลไกแผนการเอาเดก็ออกจากทอ้งแม่
ไมม่อีะไรยุ่งยาก ทกุอยา่งข�ึนอยู่กบัสถานการณ ์ถา้ผู้หญงิเคย
เอาเดก็ออกมากอ่นคงไมรู่้สกึทรมานมากเทา่ไหร ่มันกเ็หมอืน
การทาํคลอดนั�นเอง แตกตา่งเพยีงวา่เดก็มชีวีติอยู่กบัตายไป
โดยไมท่ราบวา่การมชีวีติคอือะไร

The nurse opened the door and entered. She said the
patient was waiting in the surgery room. It didn’t take
me long to get ready. There was nothing complicated.
Everything was like clockwork. Taking a child from a
mother’s womb is nothing difficult. It all depends on the
situ- ation. If the woman has already had an abortion,
she doesn’t feel much torment. It’s like giving birth. It
differs only in that the child is alive or dies without
knowing what being alive is.

จติใจของผมไมส่งบ แมผ้มจะผา่นการฆา่มาแลว้มากครั�ง
พอเปดิประตหูอ้งทาํงานเขา้ไปสู่หอ้งผา่ตัด ฝนกต็กลงมาอกี
ครั�ง แมลงเมา่นับหม�ืนตัวหนฝีนบนิข�ึนมาจากดนิ รมุลอ้มเลน่
ไฟตลอดทางเดนิ

My mind wasn’t peaceful even though I’d gone
through many, many killings. When I opened the door
to the surgery room, it was raining again. Tens of
thousands of winged termites fleeing the rain flew out of
the ground and mobbed the lights all along the
walkway.

ในหอ้งผา่ตัดไมไ่ดส้วา่งกวา่หอ้งอ�ืน แทบจะสลัวดว้ยซ�ํา
หลอ่นเปล�ียนชดุคนไขน้อนคอยอยู่บนขาหยั�งเรยีบรอ้ย ไม่
ตา่งไปจากนักโทษประหารรอคอยอยู่บนตะแลงแกง หลอ่น
เป็นเหย�ือของเทคโนโลยใีนสังคมไรร้ะเบยีบ

The surgery room was not lit brighter than the other
rooms. It was actually rather dim. She had changed to
patient clothes and lay waiting on the stirrups*, no
different from a convicted woman waiting at the
execution ground. She was the prey of technology in a
society devoid of order.

=

=

=

* The Thai word is usually translated as ‘tripod’ or
‘trestle’ or ‘easel’! I guess the word required here is
simply (ท�ี)วางเทา้, footrests.

นางพยาบาลผู้ชว่ยเดนิตามเขา้มา เวลาในขอ้มอืของผม
บอกเวลาเกา้โมงส�ีสบิหา้ หากยอ้นไปเม�ือสองวันกอ่น ผมจะ
ทอดตัวอยู่บนเกา้อ�ีอยา่งเกยีจครา้น และมองออกไปนอกหนา้
ตา่งทกุๆ สามนาท ีผมเฝ้าภาวนาใหห้ลอ่นเปล�ียนใจ แตแ่ลว้
หลอ่นกก็ลับมา เพ�ือรว่มพธิฝัีงศพทารกของหลอ่นเอง

The assistant nurse walked in. The time on my wrist
read 9:45. Two days earlier, I was stretching myself on a
chair lazily and looking out of the window every three
minutes. I kept wishing for her to change her mind but
then she had returned for the ceremony of burying her
own baby.

ผมพศิใบหนา้ของหลอ่นอกีครั�ง ขณะน�ีมันคลา้ยใบหนา้
ของเดก็ทารกไมม่ผีดิ ผมรบีบอกนางพยาบาลเตรยีมเคร�ือง
มอื ดหูลอ่นคอ่นขา้งจะชาํนาญและรู้หนา้ท�ีเป็นพเิศษ กล�ิน
น�ํายาฆา่เช�ือโชยมาอกีครั�ง ผมฉดียาขับใหห้ลอ่นชา้ๆ ตอนท�ี
ท�ิมเขม็ลงไปบนเน�ือหนังสขีาวซดีๆ เลอืดสแีดงทะเลด็ออก
มาหลายหยด ผมรู้สกึวงิเวยีน รบีเอาสาํลกีดลงไปท�ีบาดแผล
เม�ือมองโยนขีองหลอ่นลอดผา่นขาหยั�ง ตอนนั�นผมรู้สกึส�ิน
หวัง…

I stared at her once again. By now she looked exactly
like a baby. I hastily told the nurse to get the instruments
ready. She looked rather expert and knew her duty
precisely. The smell of antiseptic arose once again. I
slowly injected her with an emetic. When the needle
pierced her pale skin several drops of blood surfaced. I
felt dizzy, hastily took a slab of cotton wool I applied to
the puncture. When I looked at her yoni through the
stirrups, I felt hopeless.

=

=

=

A disconcerting remark: is this a new nurse or what?

สายฝนยงัคงกระหน�ําลงมาอยา่งหนัก สบิเอด็โมงคร�ึง ผม
จับเวลาเอาไวต้อนเสรจ็ส�ินการทาํแทง้ เม�ือออกมาจากหอ้ง
ผา่ตัด ผมเดนิไปอาเจยีนท�ีหอ้งน�ํา อาการพะอดืพะอมเป็นอยู่
นานกวา่สามอาทติย ์ผมกนิขา้วไดน้อ้ยลงหลายเทา่ น�ําหนัก
ลดฮวบฮาบ ใบหนา้อดิโรย ตอนกลางคนืผมนอนไมห่ลับ
เสยีงแมลงกรดีปีกดังอยู่ในสมอง

It was still pelting with rain. Half past eleven. I noted
the time when the abortion was completed. When I came
out of the surgery room I went to vomit in the bathroom.
I’d been feeling nauseous for over three weeks. I hardly
ate anything at all. My weight had gone down suddenly.
My face was gaunt. At night I couldn’t sleep. The



rubbing of insect wings resounded in my brain.

ตอนท�ีผมถอดถงุมอืท�ิง กล�ินคาวเลอืดโชยเขา้จมกู มันตดิ
อยู่ในลมหายใจกระทั�งฝนหยดุตก

As I peeled off my gloves, the odour of blood entered
my nose and stuck to my breath until it stopped raining.

=

=

A beautiful non sequitur.

ผมใหห้ลอ่นนอนพักอยู่ท�ีโรงพยาบาลอยา่งนอ้ยสามวัน
กลัววา่หลอ่นจะตดิเช�ือ เคร�ืองมอืท�ีน�ีไมค่อ่ยสะอาดนัก แม่
เดก็เคยเสยีชวีติพรอ้มกนัท�ีน�ีไมต่�ํากวา่ปีละสามราย ทารกท�ี
ผมดดูออกมาจากชอ่งคลอดเร�ิมงอกแขนงอกขาออกมาให้
เหน็แลว้ ผมท�ิงซากทารกลงในถงุดาํ สั�งใหพ้ยาบาลมัดให้
แนน่แลว้นาํไปเผาท�ีเตาของวัด เดก็ท�ียงัไมเ่กดิหากตอ้งเสยี
ชวีติกอ่นลมืตาดโูลกคงจะมคีวามบรสิทุธ�ิกวา่มนษุยค์นใด แต่
ผมสงสัยวา่วญิญาณของเดก็จะไปสงิสถติอยู่แหง่หนไหน
อาจจะเป็นดนิแดนท�ีไมเ่คยมมีนษุยค์นใดเดนิทางไปถงึกไ็ด้

I had her stay recovering in hos- pital for at least three
days, afraid she’d get infected. Instruments here are not
very clean. No fewer than three mothers a year lose their
lives here. The babies I suck out of the wombs have
visible limbs. I throw their corpses into a black bag, order
the nurse to shut it tight and then take it to burn in the
temple’s fur- nace. Unborn children, if they have to lose
their lives before they open their eyes to the world*, are
more innocent than any other human beings, but I
wonder where their souls go and rest, maybe a land to
which no human being has ever travelled.

=
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Here, I feel compelled to translate word by word the
Thai expression, which is a hackneyed formula
meaning ‘to be born’, to avoid a repetition.

ความเงยีบกลับเขา้ครอบคลมุทกุซอกหลบืของอาคารอกี
ครั�ง เสยีงรอ้งของหลอ่นยงักอ้งดังอยู่ในใจ บางครั�งแมเ้สยีง
ฝนจะแทรกเขา้มา ทวา่กลับไมม่อีทิธพิลใดๆ โยกคลอนความ
รู้สกึอกีเลย

Silence reigned over every nook and cranny of the
building once again. Her crying was still loud in the
mind, sometimes even though the sound of the rain
interfered. It had no power to sway feelings again at all.

หา้โมงเยน็ ผมเดนิลงมาชั�นลา่งดว้ยอาการลอ่งลอย ตรง
บนัไดน�ําเจ�ิงนองไปทั�ว ผมย�ําลงมาชั�นลา่ง พบวา่ระดับน�ําบน
ถนนสงูข�ึนกวา่เดมิ นางพยาบาลเหน็ผมเดนิลงมาจงึเหลอืบ
มองดว้ยหางตา โซฟาสแีดงลอยอยู่เหนอืน�ําท�ีกาํลังทว่มพ�ืน
หอ้ง นางพยาบาลตอ้งยนือยู่ตรงนั�นจนกวา่จะออกเวร ถงึ
เวลานั�น … น�ําอาจทว่มถงึหวัเขา่ของหลอ่น

Five p.m. I went downstairs, feel- ing as if I was
floating. The front of the stairs was flooded. I tramped
down the stairs and found that the level of the water on
the road was higher than before. The nurse saw me
coming down so she watched me from the corner of her
eyes. The red sofa was floating over the water which
flooded the room. The nurse had to stand right there
until the end of her shift. By then, maybe the water
would reach her knees.

“จะกลับแลว้หรอืคะ” หลอ่นถาม ‘Going back,’ she asked.

ผมพยกัหนา้ หลอ่นหนัไปมองนาฬกิา เหลอืเวลาอกีสบิหา้
นาทกีอ่นหา้โมง แตก่วา่หลอ่นจะพดูอะไรออกมา ผมกผ็ลัก
ประตเูดนิตากฝนท�ีตกลงมาอยา่งตอ่เน�ืองออกไป

I nodded. She turned to look at the clock. There were
still fifteen minutes to go to five o’clock, but before she
could say anything I pushed the door and walked under
the rain which fell steadily.

ผมเดนิลยุน�ําท�ีกาํลังจะทว่มถงึหวัเขา่… I waded through water that was almost knee high.
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Sign of the times: only yesterday, it was the plight of the rice farmers fleeced of their land and livelihood; now, it’s the credit card blues, the entrapment of
urban consumers into a new form of slavery. Whatever happened to the notion of living within one’s means? Debtors of the world unite! MB
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TRANSLATOR’S KITCHEN

= ==

ผมโยนจดหมายทั�งกองลงบนโตะ๊อยา่งเหน�ือยหนา่ย มอง
ผา่นๆ ไมค่ดิเปดิดใูหเ้สยีเวลา ทั�งหมดคอืจดหมายทวง
สารพัดหน�ี ทั�งผอ่นบา้น ผอ่นรถ บตัรเครดติ และหน�ีจปิา
ถะอ�ืนๆ คาํวา่ ‘หน�ี’ รายลอ้มอยู่รอบตัวไมห่า่ง วนเวยีนจน
ชวนอดึอัดหายใจหายคอไมส่ะดวก เพราะรู้วา่ไมม่ปัีญญา
ผอ่นชาํระไดแ้มแ้ตย่อดขั�นต�ําแลว้

I throw the whole pile of letters on the table wearily.
A cursory glance and I don’t think of wasting time
opening them. They are all demands for repay- ment
of various debts, for the house, for the car, for credit
cards and a number of other debts. The word ‘debt’
surrounds me at close quarters, circling me so that I
find it difficult to breathe, because I know I don’t
have what it takes to reimburse even the smallest of
them.

เร�ืองทั�งหมดเร�ิมตน้เม�ือผมเขา้ทาํงานเป็นพนักงานขาย
ในบรษัิทผลติกระดาษชั�นนาํของประเทศ เงนิเดอืน
สาํหรับเดก็จบใหมร่วมคา่คอมมชิชั�นเกอืบสองหม�ืนปลาย
เรยีกวา่พอกบัคา่ใชจ้า่ย ถา้หากไมฟุ่่มเฟอืย แตช่า่งเป็น
ความคดิในอดุมคตทิ�ีพดูงา่ยทาํยากเสยีเหลอืเกนิ เพยีง
ไมก่�ีเดอืนจากนั�นผมกไ็ดรู้้จักสภาวะเป็นหน�ีจากบตัร
เครดติใบแรก

It all began when I went to work as a salesman in
the country’s leading paper manufacturing
company. The salary of a recent graduate plus
commissions amounted to almost thirty thousand
baht a month, which you could say is enough for
spending without luxury, but that’s an ideal easy to
proclaim yet most difficult to put into practice. Only
a few months later, I discovered the condition of
being in debt from my first credit card.

เกอืบสองหม�ืนปลาย: literally, ‘almost end of
twenty thousand’. A strange way of making the
sum sound smaller than it is.

ไดม้าใหม่ๆ ผมไมก่ลา้ใชเ้จา้บตัรพลาสตกิแขง็สเีงนิใบ
น�ีเทา่ไรนักหรอก แตพ่อนานๆ ไป เงนิสดขาดมอืกต็อ้ง
หยบิมาใชแ้ทนไปพลาง จากนั�นกต็ดิใจในความสะดวก
งา่ยดายของมัน รดูไปกอ่น เงนิจา่ยทหีลัง พอควักกระเป๋า
สตางคอ์อกมาทไีร เป็นตอ้งใชบ้ตัรเครดติเสยีทกุครั�ง

When I first got it, I hardly dared to use that hard,
silver piece of plastic, but in time when I ran out of
cash I had to resort to it instead. From then on I
yielded to the facility. You slip it in and pay later.
Every time I took out my purse it was the credit card
I used.

ใบแจง้หน�ีเดอืนแรกไมม่ากนัก ผมจัดการจา่ยทกุบาท
ทกุสตางค ์ทวา่พอถงึเดอืนตอ่มา เงนิชกัไมพ่อใชเ้พราะ
จา่ยหน�ีไปเสยีตั�งแตต่น้เดอืน เลยมเีหตใุหห้ยบิยมืเงนิจาก
อนาคตมาใชก้อ่นอยู่เร�ือย ใบแจง้หน�ีเดอืนตอ่มาถกูสง่ถงึ
มอื ผมกจั็ดการจา่ย วนเวยีนไปกระทั�งเงนิเดอืนชกัไมพ่อ
กบัคา่ใชจ้า่ยท�ีออกไปกอ่นหนา้ ผมกเ็ร�ิมกมุขมับ ตัวเลข
มันเยอะเหลอืเกนิ แทบไมน่า่เช�ือวา่ตัวเองเป็นคนใชเ้งนิ
จาํนวนนั�นมากกวา่เงนิเดอืนผมถงึหลายเทา่ตัว กลาย
สภาพเป็นขา้วของเคร�ืองใชร้าคาแพงรอบตัว เพ�ือเสรมิ
ฐานะคนทาํงานบรษัิทใหญโ่ต

The bill on the first month wasn’t much. I arranged
for the payment of every single baht, but then in the
fol- lowing month there wasn’t enough money
because I had cleared the debt at the beginning of the
month, so there was reason enough to borrow money
from future income for current use first. When the bill
of the following month reached me I arranged for its
clearance, and this went on until my monthly salary
suddenly wasn’t enough for expenses already
incurred. So I began to worry. There were so many
digits. It was al- most impossible to believe I could be
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the one who spent several times what I earned on a
host of expensive possess- ions enhancing the status of
someone working for a big company.

ผมกลุ้มใจอยู่นาน จนไดป้รกึษารุ่นพ�ี ใหค้าํแนะนาํวา่
“ธรรมดานะ รจุ สว่นใหญค่นเขากใ็ชว้ธิผีอ่นกนัทั�งนั�นละ
จา่ยแคข่ั�นต�ํากพ็อ ใครจะมาจา่ยเตม็จาํนวน เสยีดายเงนิ
ไมเ่คยไดย้นิเรอะ หลักการใชเ้งนิอยา่งฉลาด ตอ้งจา่ย
ออกใหช้า้ท�ีสดุ”

I was depressed for quite a while until I consulted a
senior, whose advice was, ‘That’s normal. As a rule
people use the instalment system. Paying only the
min- imum is enough. Who would pay in full? Your
money is too precious. Haven’t you heard? The
principle for a smart use of money is paying as late as
possible.’

ไดฟั้งอยา่งน�ีแลว้ผมกโ็ลง่ใจ เหน็ดว้ยกบัหลักการของ
รุ่นพ�ี บอกตามตรง ตอ่ใหอ้ยากจา่ยทั�งหมด ผมกห็าเงนิมา
จา่ยไมไ่ดห้รอก ย�ิงตอนน�ียอดขายของบรษัิทไมค่อ่ยดนัีก
เพราะมบีรษัิทคู่แขง่ออกโปรโมชั�นดงึดดูใจลกูคา้มากกวา่
ยอดขายเลยลดฮวบ แคย่งัพอมลีกูคา้เกา่ใหด้แูลอยู่ไดก้็
บญุโข นับประสาอะไรจะหวังคา่คอมมชิชั�นซ�ึงมแีตน่อ้ย
ลงทกุวัน โบนัสปลายมอืกด็เูหมอืนจะไกลเกนิเอ�ือม

Hearing this, I felt relieved and agreed with his
principle. To put it bluntly, even if I wanted to
reimburse everything, I couldn’t find the money for
it, especially now that the company’s sales weren’t
that good because a competing comp- any had come
up with a promotion which was more attractive to
customers and our sales had shrunk drastically. Just
keeping the old custom was a blessing. So forget
about hoping for commissions which kept dwindling
every day. Bonuses seemed to be out of reach.

ไมท่นัไร แฟนสาวกเ็รง่รัดใหแ้ตง่งาน ผมจาํตอ้งกู้สนิ
เช�ือผอ่นทาวนโ์ฮมหลังเลก็ยา่นไกลเมอืงสักหลังเพ�ือ
เตรยีมไวเ้ป็นเรอืนหอ ถงึขนาดจะเลก็ แตร่าคาไมแ่ปรตาม
ไปดว้ย เม�ือเทยีบกบัรายรับของผมขณะน�ีกถ็อืวา่หนักหนา
ทวา่กต็อ้งยอมกดัฟันทน เป็นหน�ีอกีเฮอืก ไมน่า่เช�ือวา่กู้
ผา่น ไดภ้าระหน�ีมาครอบครองอกีหน�ึงช�ิน แตอ่นจิจา พอ
มบีา้นแลว้แฟนสาวกเ็กดิอยากแตง่งาน เลยตอ้งกู้เงนิมา
อกีกอ้นเพ�ือจัดงานในโรงแรมใหส้มความตอ้งการของเธอ
เม�ือทบกบัหน�ีเกา่แลว้ หน�ีรายเดอืนผอ่นจา่ยเกนิคร�ึงของ
เงนิประจาํเลยทเีดยีว ผมจงึตอ้งมองหาลู่ทางใหม่ๆ มา
เสรมิรายได ้ประกอบกบัเพ�ือนเกา่สมัยเรยีนชกัชวนลงทนุ
ทาํรา้นขายกาแฟ บอกวา่เป็นพ�ืนท�ีคา้ขายเปดิใหม ่ทาํเล
ใกลม้หาวทิยาลัย ไมน่านคงคนืทนุไดแ้น ่ผมกช็กัเอน
เอยีง เงนิกอ็ยากได ้แตก่ารลงทนุยอ่มมคีวามเส�ียง กระทั�ง
ไดด้โูฆษณาทางโทรทศันข์องธนาคารท�ีผมเป็นลกูหน�ีอยู่
ในภาพนั�นพนักงานย�ิมแยม้ใหก้าํลังใจคนทาํธรุกจิขนาด
เลก็ถงึกลาง พรอ้มฝ่าฟันอปุสรรคจนประสบความสาํเรจ็
พรอ้มสโลแกน ‘เคยีงขา้งคนมฝัีน’ มันทาํใหผ้มฮกึเหมิ
ตกลงใจรว่มทนุทนัท ีโดยมผีมเป็นคนกู้รว่มในฐานะหุ้น
สว่น แนน่อนวา่ผา่นฉลยุ ไดเ้งนิสดกอ้นใหญม่าสานฝัน

Before long, my girlfriend pressed me to get
married. I had to borrow for a down payment on a
small townhouse far from the city centre to get it
ready as our newlywed’s home. Small it might be but
the price was anything but. Compared with my
current income, it was real hefty, yet I had to clench
my teeth and bear with another set of debt.
Incredibly, the loan was granted, giving me another
burden of debt to carry, but alas, now provided with
a house my girlfriend decided to get formally
betrothed, so I had to borrow another amount of
money to hold a party in a hotel as she wished.
Added to the old debt, whose monthly servicing was
more than half the available money, I had to look for
a new way of increasing my income. As luck had it,
an old school friend pressed me to invest in a coffee
shop. He said it’d be in a new location close to the
university. Before long we’d get our money back. I
was all in favour of it. Indeed I wanted money, but
investing was risky – or so I thought until I saw
advertising on TV by the bank whose debtor I was. In
it a smiling bank official encouraged small to
medium-sized entrepreneurs ready to get rid of
obstacles until success was achieved with the slogan
‘On the dreamers’ side’. It made me reckless. I agreed
at once to invest jointly by borrowing as a
shareholder. Of course the loan was approved. We
got a big pile of cash to weave our dream.

=

=

=

=
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=

=

to get formally betrothed: I chose this formulation to
avoid repeating the initial ‘to get married’, as the
Thai ungainly does (กเ็กดิอยากแตง่งาน =
suddenly felt like getting married).

ผมนกึภาพตัวเองเป็นเจา้ของกจิการ ถงึจะเหน�ือย แต่
พรอ้มใจสู้ อกีไมน่านคงไดล้าออกจากงานประจาํ พอกนั
ทกีบัการขับฝ่ารถตดิเขา้เมอืงตั�งแตเ่ชา้มดื กวา่จะกลับถงึ
บา้นกป็าไปมดืค�ํา กนิคา่น�ํามันไปอกีเกอืบหน�ึงในส�ีของ
เงนิเดอืน เบกิกไ็มไ่ด ้เสยีเปลา่โดยใชเ่หตแุท ้ๆ

I could see myself as a business owner. No matter
how tired, I was ready to fight. Before long I’d resign
from my present work. Enough with driving into
town before dawn to beat traffic jams and returning
home after dusk, with petrol expenses almost one
fourth of my monthly salary that could not be
claimed back, an expense without real justifi-cation.

ทวา่ความฝันพังทลายในเวลาแคค่ร�ึงปี ทาํเลรา้นท�ีวา่ดี
นักหนากลับไมด่งึดดูลกูคา้เขา้รา้น คนเดนิผา่นยงัแทบ
ไมม่เีลยดว้ยซ�ํา ผมนกึโกรธไอเ้พ�ือนเวรไหนรับรองเป็น
มั�นเหมาะ สดุทา้ยพ�ืนท�ีเปดิใหมนั่�นกลับรา้งเป็นป่าชา้ มแีต่
คนขายนั�งมองหนา้กนัเอง ไมม่คีนซ�ือ รา้นรอบขา้งทยอย
ปดิตัวเพราะสู้คา่เชา่ไมไ่หว เปดิไปกม็แีตข่าดทนุมากข�ึน
แถวนั�นกลายเป็นเศษซากเมอืงรา้งย�ิงกวา่หนังผเีกรดบี
ทวา่เลวรา้ยกวา่เพราะมันคอืชวีติจรงิ สภาพโลง่รา้งหมาย
ถงึเงนิท�ีสญูไปเปลา่ปล�ีไมม่ทีางถอนคนือะไรทั�งส�ิน ทา้ย
ท�ีสดุผมกต็อ้งถอยทพั โดยมไีอเ้พ�ือนตัวดยี�ิมแหยแกต้ัววา่
คาดการณผ์ดิ มันเองกเ็สยีเงนิไปเทา่ๆ กบัผม แตไ่มไ่ด้
ชว่ยใหผ้มรู้สกึดขี�ึนนัก มันไมม่ภีรรยาคอยดา่กรอกหเูชา้
เยน็อยา่งผม เฝ้าตอกย�ําวา่ผมผดิพลาดไปขนาดไหน

But the dream petered out within half a year. The
alleged excellent location didn’t attract customers.
They walked past the shop almost as if it didn’t exist.
I was angry with that damn friend who had
guaranteed it’d be a hit. Finally the new location was
as deserted as a graveyard, with only the sellers
sitting staring at one another and no buyers. The
surrounding shops closed down one after the other as
they couldn’t afford the rent. Staying open would
only mean further losses. The whole area turned into
a ghost town as in a B-grade movie, but only worse
because it was real life. This vacancy meant a total
loss of money, never to be recovered. In the end I had
to beat a retreat, with my good friend smiling
sheepishly and apologis- ing by saying we had
miscalculated. He himself was losing as much as I
was, but that didn’t make me feel any better. He
didn’t have a wife waiting to curse him morning,
noon and night like me, always driving the point
home of how big a mistake I had made.



แมว้า่ตกึของรา้นจะเหลอืเพยีงความวา่งเปลา่ แตส่�ิงท�ี
ไมห่ายไปดว้ยคอืหน�ีกอ้นใหญ ่ตอนแรกวา่จะเซง้ตอ่แตค่ง
ไมม่คีนหลงมาสนใจ ภาพลักษณพ์�ืนท�ีคา้ขายใหมเ่ปล�ียน
จากเหมอืงทองล�ําคา่กลายเป็นเพยีงบอ่โคลนแหง่ความ
ลม้เหลว

The building where the shop was ended up empty
but what didn’t disappear was the huge debt. At first
I thought I’d lease it out but nobody would be
interested. The image of the new trading location
changed from an invaluable goldmine to a mere
quagmire of failure.

เม�ือเงนิไมห่มนุผมกไ็มม่มีาใชห้น�ีท�ีลงทนุไปได ้ไมน่าน
ธนาคารกเ็ร�ิมขยบัตามระเบยีบ สง่ทั�งจดหมายเตอืนและ
ใหพ้นักงานตดิตอ่มาทวงเงนิยกิๆ ผมเร�ิมกงัวลวา่พวกน�ีจะ
ตามมารกุรานถงึบรษัิทอยา่งท�ีเคยไดย้นิจากประสบการณ์
ลกูหน�ีบางคน ถา้เป็นอยา่งนั�นผมคงอับอายขายหนา้เพ�ือน
รว่มงานและหวัหนา้เป็นแน ่อาจกระทบถงึการงาน
พจิารณาเล�ือนขั�นและประเมนิผลปลายปี จะปลอ่ยใหเ้ป็น
อยา่งนั�นไมไ่ดเ้ดด็ขาด แรกๆ ผมกรั็บปากสง่ๆ ไปกอ่นวา่
จะจา่ยหน�ีใหท้นัเวลา แตค่ดิวา่ธนาคารกค็งรู้แกวเหมอืน
กนัวา่ลกูหน�ีอยา่งผมเช�ือใจไมไ่ด้

When there was no circulation of money, I didn’t
have any to repay the loan I had taken to invest.
Before long the bank began to move according to
procedure, sent me reminders as well as debt
collectors. I began to worry that these fellows would
follow me and bother me at the company as I had
heard from other debtors’ experiences. If that was the
case, I’d lose face with my co-workers and boss for
sure. It might affect my work, promotion and end-of-
year bonus. I couldn’t let that happen. At first I
carelessly promised I’d reimburse in time but I think
the bank suspected a debtor like me couldn’t be
trusted.

ผมยงัไมอ่ับโชคเสยีทเีดยีว ขณะเดนิผา่นสาขาธนาคาร
แหง่หน�ึงในหา้งสรรพสนิคา้ พลันเหน็ปา้ยโฆษณาตดิไฟ
สวา่งจา้ แนะนาํสนิเช�ือหมวดรถแลกเงนิ ภาพชายคนหน�ึง
ยนืขา้งรถยนตส์เีงนิ แตง่กายดว้ยชดุรัดรปูประหลาดแบบ
ซเูปอรฮ์โีรใ่นหนังแอน่อกตั�งทา่องอาจ ขา้งๆ มพีนักงาน
สาวในเคร�ืองแบบธนาคารยนืถอืพานทองเตม็ลน้ดว้ย
ธนบตัรเป็นกองสงู หนา้ตาเบกิบาน ตัวหนังสอืสแีดงสด
ใหญโ่ตกระแทกเขา้ตา อา่นไดเ้ป็นประโยควา่ ‘เคยีงขา้ง
ฮโีรท่างการเงนิ’ ผมเผลอย�ิม น�ีแหละทางออก ผมยงั
เหลอืทรัพยส์นิอกีหน�ึงช�ิน ตดิตัวมาตั�งแตย่งัไมเ่ป็นหน�ีใคร
เรยีกวา่รถคันน�ีปลอดหน�ีอยา่งแทจ้รงิ และมันกาํลังจะทาํ
เงนิใหก้บัผมได ้โดยไมต่อ้งขายออกไป

I wasn’t totally out of luck. As I walked past a bank
branch in a department store, I saw a brightly lit
advertising board about a car swap loan. There was a
picture of a man standing next to a silver car dressed
in weird tight-fitting gear like a movie super-hero
thrusting out his chest in a bold posture. Beside him
was a woman in the bank’s uniform who stood
holding a golden tray heaped high with banknotes
with a beaming face. In huge, bright, eye-catching
red letters one could read the sentence ‘By the hero’s
side with cash’. I smiled unwittingly. This was the
way out. I had one piece of property left which I had
acquired before I got indebted to anyone. It was
called a car and was truly free of debt and it was
about to make money for me without my having to
sell it.

บา่ยวันนั�นผมใชเ้วลาพ�ึงพาเวบ็ไซตก์เูก�ิลคน้หาขอ้มลู
สนิเช�ือประเภทน�ี บงัเอญิไปเจอเวบ็ไซต ์‘ศนูยร์วมคนสู้
หน�ี’ สมาชกิทั�งขาประจาํและขาจรกาํลังตกอยู่ในสถานะ
ลกูหน�ีธนาคารทั�งส�ิน ผมทั�งประหลาดใจระคนต�ืนเตน้ ไม่
เคยรู้มากอ่นวา่มเีวบ็ไซตร์วมตัวอยา่งเป็นเร�ืองเป็นราว
ขนาดน�ี เหลอืบตามองเหน็ตัวเลขสมาชกิกวา่แสนคน
แสดงวา่มคีนแบบผมอยู่ไมน่อ้ย ความอุ่นใจแทรกเขา้มา
อยา่งนา่ประหลาด ผมมพีวกพอ้ง ไมไ่ดอ้ยู่โดดเด�ียวอกี
ตอ่ไปแลว้ ผมรบีสมัครเป็นสมาชกิเวบ็ไซต ์อา่นขอ้ความ
ทั�งหมดคลา้ยเดก็สาํรวจแผนกของเลน่ นอกจากขา่วสาร
สนิเช�ือประเภทตา่งๆ ของทกุธนาคารในประเทศแลว้ ยงัมี
เวบ็บอรด์แลกเปล�ียนขอ้มลูระหวา่งสมาชกิดว้ยกนั ใหค้าํ
ปรกึษา ประเดน็ยอดนยิมคอืกลวธิหีลากหลายเพ�ือเอาตัว
รอดในยามโดนตดิตามเรง่รัดหน�ีสนิ หลังอา่นกระทู้ไปสัก
พัก ผมกต็ัดสนิใจตั�งกระทู้เป็นครั�งแรก บอกเลา่
สถานการณปั์จจบุนั เพ�ือขอคาํปรกึษากบัเขาบา้ง

That afternoon, I spent time on Google searching
for data about this kind of loan. By chance I found
the website debtorrightscenter.com. All members,
whether permanent or temp- orary, were victims of
bank debts. I was surprised as well as excited. I had
no idea before that there was a serious collective
website of that size. A glance showed more than a
hundred thousand members, which meant there were
quite a lot of people like me. This was oddly
reassuring. I had companions, I wasn’t alone any
longer. I hastened to register as a member of the
website, read all the data like a child surveying a toys
department. Besides information on the various kinds
of credit of all the banks in the country, there was a
web board for members to exchange tips and advice.
The most popular topic was the various ways to
achieve safety when being hassled to reimburse
debts. After I had read the entries for a while, I
decided to have one of my own, telling of my current
predicament and asking for advice.

=

=

ศนูยร์วมคนสู้หน�ี: literally, ‘centre of people
fighting debts’.

ไมน่านกม็คีนมาตอบ เร�ิมดว้ยสง่ขอ้ความยนิดตีอ้นรับ
สมาชกิใหม ่กอ่นเขา้เร�ือง

Before long someone answered, beginning with
welcoming the new member before addressing the
topic:

ความคดิเหน็ท�ี 1 First entry

สถานการณข์องคณุถอืเป็นเร�ืองปกตมิากครับ สมาชกิ
สว่นใหญใ่นเวบ็เป็นหน�ีสนิเช�ือหลายตัวเลย เยอะกวา่คณุ
เสยีอกี เร�ืองแบบน�ีเป็นเร�ืองท�ีควรเขา้ใจและย�ิมไดค้รับ
คอ่ยๆ แกก้นัไป อยา่มองวา่มันเป็นเหมอืนโรครา้ย เด�ียวจะ
กลายเป็นโรคข�ึนมาจรงิๆ

Your situation is very common. Most members here
are in debt over many loans, more than yours actually.
This is something you should understand and smile
about, solve little by little. Don’t think it’s a serious
disease or else it’ll turn into one.

ความคดิเหน็ท�ี 2 Second entry

ฉันกม็หีน�ีอยู่เยอะเหมอืนคณุเลยคะ่ แนะนาํวา่ใหล้อง
หาเงนิทางอ�ืน อยา่งสนิเช�ือรถแลกเงนิกใ็ชไ้ด ้รบีทาํกอ่น
ประวัตจิะเสยี พอธนาคารเชก็เครดติบโูรเหน็เราตดิแบล็
กลสิตแ์ลว้จะลาํบากไดค้ะ่ พอตดิแลว้แกไ้ขไมไ่ดด้ว้ย
เอาใจชว่ยนะคะ

I too am very much in debt like you. I suggest you
look for other sources of money, such as a car swap loan.
Do it fast before your history is compromised. When a
bank checks with the Credit Bureau and finds out
you’re blacklisted, things become difficult. Once you’re
list- ed, you can’t change that. Rooting for you.

Lost in translation: the writer of this second entry is
a woman; the writer of the first, a man.

มคีวามเหน็อ�ืนๆ อกีรว่มสามสบิความเหน็ สว่นใหญใ่ห้
ขอ้สรปุเดยีวกนัคอื สนิเช�ือรถแลกเงนิคอืทางออกท�ีผม

There were altogether another thirty entries, most
of them coming to the same conclusion, which was

=



ควรกระโจนเขา้หา รบีกู้ไปโปะหน�ีเกา่เอาตัวรอดกอ่น ขนื
ปลอ่ยไวน้านกวา่น�ีจะโดนข�ึนบญัชดีาํ ประวัตกิารชาํระหน�ี
ของเราจะโดนบนัทกึไวใ้นส�ิงท�ีเรยีกวา่เครดติบโูร
พนักงานสนิเช�ือของทกุธนาคารสามารถเรยีกตรวจสอบดู
ได ้คราวน�ีจะไปกู้หน�ีท�ีไหนกไ็มผ่า่น เพราะไมม่ใีครออก
สนิเช�ือใหแ้น่

that a car swap loan was the way out I should rush
through, hurry to borrow to service the old debts first.
If I waited longer than that I’d be blacklisted. My
debt repayment history would be recorded in what
was called the Credit Bureau, which all bank
employees were able to access to check, and then I
couldn’t borrow anymore as no one would extend me
a new credit.

=

=

=

=

[Credit Bureau or Kreditburo?]

บอกตามตรง พอไดอ้า่นความเหน็ของคนเหลา่น�ีแลว้
ผมรู้สกึอุ่นใจข�ึนอกีโข การเป็นหน�ีเป็นเร�ืองธรรมดาสามัญ
ทกุคนลว้นเหน็ใจกนั ใหค้าํแนะนาํโดยไมห่วังผลตอบแทน
นา่ช�ืนใจกวา่สังคมนอกโลกอนิเทอรเ์นต็เสยีอกี

To tell you the truth, when I read the opinions of
these people, I felt much more at ease. Being in debt
was something ordinary; everybody thought so and
gave advice without expecting a return. How much
more pleasant than society outside of the internet
world!

หลังเลกิงานผมตกลงใจตดิตอ่ธนาคารทนัท ีไมค่วร
ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปนานเกนิ ผมเดนิเขา้หา้งสรรพสนิคา้
แจง้ความจาํนงกบัพนักงานสาขาวา่สนใจสนิเช�ือตัวดัง
กลา่ว ตอนแรกออกจะกงัวลเพราะผมเป็นหน�ีธนาคารอ�ืน
ชนดิอนีงุตงุนังไปหมด แตส่ดุทา้ยกไ็ดรั้บการอนมุัตอิยา่ง
งา่ยดาย ดเูหมอืนวา่สนิเช�ือรถแลกเงนิกาํลังเป็นท�ีนยิม
ธนาคารตา่งๆ ลว้นทาํการตลาดแยง่ลกูคา้กนัอยู่ เป็น
ประโยชนต์อ่ผู้บรโิภคโดยแท้

After work I decided to contact the bank at once. It
wouldn’t do to wait too much. I walked over to the
department store and told a branch employee I was
interested in that particular credit. At first I was
rather worried because I was in debt with other banks
in a tangle, but the loan was approved easily. It
seemed the car swap loan was popular. The various
banks were all scrambling for customers over that
market, which truly was to the advantage of
consumers.

เม�ือไดเ้งนิ ผมรบีนาํไปโปะหน�ีทั�งบา้นและธรุกจิ เปรยีบ
ประหน�ึงราดน�ําดับไฟท�ีกาํลังลกุไหม ้พนักงานเรง่รัดหน�ี
ถอยกลับไปราวขา้ศกึแตกพา่ย ผมยนืย�ิมอยา่งผู้ชนะ รู้สกึ
เบาสบายอยา่งบอกไมถ่กู แตก่เ็ป็นไดแ้คป่ระเด�ียวประดา๋ว
เทา่นั�น ผา่นไปอกีสามเดอืน ธนาคารใหมท่�ีผมทาํสนิเช�ือ
รถแลกเงนิดว้ยกเ็ร�ิมกระบวนการทวงหน�ี ขม่ขู่วา่ถา้ไมย่อม
จา่ยกจ็าํเป็นตอ้งยดึรถคู่ชพีไปตามสัญญา เวลาเชน่น�ี
พนักงานหนา้แฉลม้พดูจาออ่นหวานไพเราะอยา่งท�ีตดิตอ่
กู้ครั�งแรกนั�นไมรู่้หายไปไหนกนัหมด สง่มาแตก่ลุ่มชาย
ฉกรรจเ์สยีงโหด หนา้ตาบอกบญุไมรั่บ รา่งกายกาํยาํ
บกึบนึ ทั�งโทรศัพท ์อเีมล โผลม่าเย�ียมเยอืนถงึบา้น ดี
หนอ่ยยงัไมไ่ปท�ีบรษัิทอยา่งนกึกลัว ผมตอ้งคอยตอ่รอง
ขอเวลา หนักเขา้กห็นหีนา้ แกลง้ทาํเป็นไมอ่ยู่บา้น หรอื
บลอ็กเบอรโ์ทรศัพทบ์า้ง คนไมม่เีงนิจา่ยจะใหท้าํอยา่งไร
ได้

When I had the money, I hastily took it to pay off
the debts regarding the house and the failed business
venture, which was like throwing water to extinguish
a fire which was flaring up. The debt col- lectors fell
back like defeated foes. I stood smiling like a victor,
feeling extra- ordinarily relieved, but that was only a
brief respite. Three months later, the new bank where
I had obtained the car swap loan launched the
procedure to recover the loan, threatening in case of
no repayment to confiscate the car I used for work as
agreed. At a time like this, I didn’t know where those
pretty employees using beautiful sweet words I had
first contacted for the loan had all gone. I was sent
only burly men with harsh voices, unfriendly faces
and stout bodies who phoned, emailed and showed
up at my house. At least they hadn’t yet gone to the
company as I feared. I had to plead for more time.
When the going got tough, I disappear- ed,
pretended not to be at home and blocked my phone
number. When you don’t have money to pay, what
can you do?

ทกุวันผมตอ้งคอยเฝ้าระวังดรูถตัวเองตลอดเวลา เพราะ
ไดอ้า่นประสบการณจ์ากเหลา่สมาชกิเวบ็ไซตศ์นูยร์วมคน
สู้หน�ีไวว้า่ เม�ือถงึเวลาเรง่รัดหน�ีสนิเช�ือประเภทน�ี ธนาคาร
มักสง่พนักงานมาแอบยกรถไปโดยเจา้ของไมท่นัไดต้ั�งตัว
ผมศกึษากลยทุธม์าเป็นอยา่งดเีลยพรอ้มรับมอืทกุ
กระบวนทา่ วันทาํงานแทนท�ีจะจอดรถในท�ีจอดประจาํ ผม
กย็า้ยไปจอดในซอยหา่งๆ ไมใ่หห้าเจอ วันหยดุปดิรั�วบา้น
แนน่หนา เล�ียงขา้วหมาจรจัดสองสามตัวใหม้ันคอยเฝ้า
หนา้บา้น ไลค่นไมพ่งึประสงคอ์อกไป สว่นผมนะ่หรอืก็
เกบ็ตัวเงยีบอยู่ในบา้น แกลง้ทาํเป็นไมไ่ดย้นิเสยีงตะโกน
เรยีกเสยีอยา่งนั�น

Every day I had to keep a constant eye on my car
because I had read what had happened to the
members of the debtorrightscenter.com website:
when the time came for a debt of this kind to be
recovered, the banks would send employees to
stealthily impound the car before the owner could
react. I had studied the tactics carefully, so I was
ready to answer any eventuality. On working days,
instead of parking the car at the usual parking slot, I
parked it in a distant street where it wouldn’t be
found. On weekends I closed the fence of the house
solidly. I gave food to a few stray dogs to have them
wait in front of the house and chase away undesirable
onlookers. As for me, I stayed quietly inside,
pretending not to hear the shouts and calls aimed at
me.

อยา่งไรกต็าม เกมแมวจับหนอูยา่งน�ีไมส่ามารถดาํเนนิ
ไปไดต้ลอด หน�ีเกา่จากบา้นและธรุกจิยงัมอียู่ ผมตอ้งใช้

วธิกีารเดมิๆ ท�ีเคยเรยีนรู้จากคราวกอ่น ยา้ยคา่ย เปล�ียน
ธนาคาร เปดิบตัรเครคดิใบใหมเ่พ�ือหาเงนิมาชาํระหน�ีเกา่
เนน้สถาบนัการเงนิหนา้ใหมท่�ียงัมุ่งตตีลาด พวกน�ีอนมุัติ
งา่ยและรวดเรว็ เอกสารไมยุ่่งยากมากความ พอไดม้าผม
กก็ดเงนิออกมาใชก้อ่น คอ่ยหาเงนิจากบตัรอ�ืนมาจา่ยขั�น
ต�ําเอาในเดอืนตอ่มา เวยีนเป็นวงจรอยู่อยา่งน�ี

Nevertheless, this cat-and-mouse game couldn’t go
on forever. The old debts from the house and the
coffee- shop venture were still there. I had to use the
method I had learned last time: remove camp,
change bank, open a new credit card to find money
to pay off old debts, with a preference for a new
financial institution intending to capture the market:
these people approve easily and fast, they aren’t fussy
about documents. As soon as I got the card I
withdrew cash, taking money from another card to
pay the minimum in the following month, making it
revolve like that.



ผมไดเ้รยีนรู้ตอนน�ีเองวา่หน�ีกเ็หมอืนกบัสัตวใ์นตาํนาน
มหีลายหวั ฆา่อยา่งไรกไ็มต่าย ของเกา่ยงัไมท่นัหมด
ของใหมก่ผ็ดุข�ึนมาเพ�ิม แถมยงัเทา่ทวคีณูอกีตา่งหาก
รู้ตัวอกีทผีมกเ็ป็นหน�ีสนิเช�ือสารพัด รวมไดเ้กอืบสบิ โดน
ลอ้มจากหน�ีกลายเป็นนักสู้สบิทศิอยา่งน�ี เหน็โฆษณาสนิ
เช�ือทไีรจะพลันหงดุหงดิ โกรธเคอืงเหมอืนถกูหลอกลวง
มอียา่งท�ีไหน พรเีซนเตอรห์นา้ตาย�ิมรา่ราวกบัพรอ้มรับหน�ี
บางคนอา้งตัวเป็นลกูคา้เกา่บอกเลา่ประสบการณต์รงวา่กู้
เงนิจากธนาคารแลว้ดอียา่งโนน้อยา่งน�ี ผมไมเ่ช�ือหรอก
วา่มอียู่จรงิ คนพวกน�ีอาศัยอยู่มมุไหนของโลก สรา้งเน�ือ
สรา้งตัวประสบความสาํเรจ็ไดจ้ากการกู้ยมืไปจรงิหรอื
ทาํไมชวีติผมจงึไมเ่หน็สขุสบายอยา่งนั�นบา้ง

That was when I learned that debt is like the
mythological beast: it has several heads. No matter
how many times you kill it, it won’t die. The old one
isn’t discharged when a new one crops up on top.
Furthermore it keeps growing. By the time I came to
my senses, I had all sorts of debt, almost ten
altogether, I was surrounded by debt, I had become
an all-round borrower*. Whenever I saw an
advertisement for a loan, I felt grumpy and resentful
as if I was being deceived. Where would you find a
presenter beaming as if he was ready to get indebted?
Some claimed to be old customers telling from
experience how good it was that they had borrowed
from the bank. I didn’t believe there were such people
in real life. In which corner of the world did they live
and establish themselves successfully by borrowing
from banks? Why wasn’t my life nice and easy like
that?

=

=

=

=

=

=

* Allusion to an early 1930s popular adventure
novel by Yakorp (i.e. Jacob), The all-round winner
or, more literally Winner in all ten directions as the
text here has it too.

ผา่นมาเป็นเดอืนๆ ผมกช็กัทนไมไ่หว เครยีดแตเ่ร�ืองหน�ี
สนิจนทาํงานไมไ่ด ้เจา้หน�ีกต็ามทวงไมเ่วน้แตล่ะวัน
จดหมายทวงหน�ีกองโตวางเรยีงราย ผมจงึนาํสถานการณ์
ปัจจบุนัไปปรกึษาในเวบ็ไซตอ์กีครั�ง เพ�ือนฝงูประเภท
เดยีวกนัแนะนาํวธิกีารสดุทา้ย คอืพยายามลดหน�ีจาก
หลายแหลง่ใหเ้หลอืเพยีงกอ้นเดยีวเป็นกอ้นใหญ ่ผมจะ
ทาํอะไรไดเ้ลา่นอกจากทาํตามกลยทุธท์�ีชาวหน�ีเสนอแนะ
มา ไมเ่หลอืทางเลอืกอ�ืนอกีแลว้ ผมตดิตอ่ธนาคารแหง่
แรก แนน่อนวา่คงกู้เพ�ิมอกีไมไ่ดแ้น ่เลยตอ้งใชว้ธิพีลกิ
แพลงดว้ยการขอเพ�ิมวงเงนิกู้บา้นหลังเดมิ ไดข้า่วมาวา่
ธนาคารกาํลังทาํการตลาดแบบใหมใ่หเ้หมาะกบัวถิคีน
เมอืงยคุใหมท่�ีเพ�ิงมบีา้นหลังแรก เรยีกวา่ เงนิกู้เพ�ือการ
ตกแตง่

As months passed I couldn’t stand it any longer, so
tense about debt I couldn’t work. The creditors came
after me every single day. Letters demanding
reimbursement kept piling up. So I took my current
situation to the website for advice once again. Fellow
debtors suggested a final way, which was to try to
swap the debts from various places for a single big
debt. What could I do if not adopt the tactics the
debtors suggested? I had no other option any longer.
I contacted the first bank. Of course I couldn’t borrow
from them again so I had to use a different method,
which was of asking for an increase in the loan for the
house as the bank, I was told, had a new marketing
approach that fitted the new-generation city dwellers
who had their first homes, called ‘loans for home
decoration’.

ผมลุ้นแทบตายวา่หนน�ีจะกู้ผา่นหรอืไม ่โชคยงัดี
สดุทา้ยธนาคารอนมุัตใิหต้ามวงเงนิท�ีขอไว ้ถา้หากผมเอา
เงนิไปตกแตง่บา้นจรงิๆ คงไดบ้า้นหรหูรา ดไีซนโ์กเ้กต๋าม
แบบนติยสารบา้นแนน่อน แตเ่ม�ือตอ้งนาํเงนิไปใชห้น�ีสิ

นอ�ืนๆ ตามแผนท�ีวางไว ้บา้นจงึไมม่อีะไรเปล�ียนแปลง
นอกจากเกา่โทรมลงทกุวัน

I almost died wondering whether this time my loan
application would be accepted or not. My luck held:
the bank granted the amount of money I had
requested. If I really used that money to decorate my
house, I’d get a luxurious house according to the
snazzy designs of home magazines, but since I had to
use the money to service the other debts as planned,
nothing has changed in the house except that it
grows more dilapidated with every passing day.

หน�ีจาํนวนมากจนจาํแทบไมไ่หวนั�นรวมกลายเป็นกอ้น
เดยีวคอืสนิเช�ือบา้น และตกแตง่ แตท่�ีแยค่อืผมถงึทางตัน
จาํนวนยอดชาํระแตล่ะเดอืนสงูเกนิเงนิเดอืนผมไปทั�ง
เดอืน ถา้ตอ้งจา่ยทั�งหมดผมคงไมม่ขีา้วกนิแน ่ภรรยาก็
ไมม่งีานทาํเสยีดว้ยเลยแบง่เบาภาระไมไ่ด ้อกีไมน่านคง
ไดว้นเขา้สู่วงจรเดมิ เปดิบตัรเครดติและเป็นหน�ีไมรู่้จบอกี
ครั�ง

A debt so high I almost couldn’t remember it was
now a single amount, which was the loan for house
decor- ation, but the bad part was that I was stuck.
The amount to be reimbursed each month was higher
than my entire salary. If I had to pay it all I wouldn’t
have any money left to eat. Besides, my wife didn’t
work so she couldn’t alleviate the burden. Before long
we would enter the same vicious circle as before, open
a new credit card and get even more into debt once
again.

กระทั�งวันหน�ึง ผมไดรั้บโทรศัพทจ์ากพนักงานสนิเช�ือ
สาวท�ีอนมุัตเิงนิใหผ้ม

Until one day I received a call from a female bank
employee who had approved the loan to me.

“สวัสดคีะ่คณุพ�ี อรจริาเองนะคะ” เธอทกัทายเสยีง
หวานใส

‘Good morning, sir. Onjira speaking,’ she greeted
in a bright sweet voice.

“อะไรหรอืครับนอ้ง ถา้เร�ืองยอดเงนิ งวดน�ียงัเหลอือกี
หน�ึงอาทติยไ์มใ่ชห่รอื” ผมออกตัวกอ่น คุ้นชนิดกีบัรอบ
เวลาของธนาคาร

‘What is it now? If it’s about the balance, there’s
still one week to go, isn’t there?’ I explained first, well
aware of the bank schedule.

“แหม หนไูมใ่ชพ่นักงานทวงหน�ีนะคะคณุพ�ี ท�ีโทรมา
เพราะทางธนาคารมขีอ้เสนอสาํหรับลกูคา้คนสาํคัญของ
เราคะ่”

‘Come now, I’m no loan recovering officer. If I’m
calling it’s because the bank has a suggestion for an
important customer such as you.’

“ถา้เป็นสนิเช�ือใหมพ่�ีคงขอผา่นนะครับ แคท่�ีมอียู่ยงั
ผอ่นไมห่มดเลย เหลอือกีตั�งย�ีสบิปี”

‘If it’s a new loan, I beg to be excused. Just those I
have I’m not through reimbursing. There’s another
twenty years to go.’

“ไมใ่ชห่รอกคะ่ อยา่งอ�ืนนะ่ แตเ่ป็นขอ้เสนอท�ีพ�ีตอ้ง
สนใจแน”่

‘It’s not that. It’s something else, but it’s a proposal
I’m sure you will like.’

เธอพดูกระตุ้นตอ่มความสนใจผมเสยีอยู่หมัด แนน่อน
วา่ผมหลงกลยอมฟังเธออยู่นานสองนานอกีจนได้

The way she spoke aroused my interest. Of course I
fell for it and was ready to listen to her for as long as
it took.

หน�ึงเดอืนถดัมา ผมกบัภรรยายนือยู่หนา้บา้นทรงทนั One month later, my wife and I are standing in =



สมัยหลังใหญ ่พรอ้มสวนตกแตง่อยา่งสวยงาม มศีาลารมิ
บอ่น�ําเย�ืองทางดา้นหลังบา้น โรงจอดรถขนาดสองคันมี
รถซเูปอรค์ารร์าคาแปดหลักจอดขวางอยู่ดา้นหนา้ ผม
คอ่ยๆ เอามอืลบูไลส้ัมผัสผวิเงางามของมัน กอ่นย�ิมกวา้ง
แลว้พดูดว้ยน�ําเสยีงรา่เรงิ “ขอบคณุธนาคารไทยแทท้�ียนื
เคยีงขา้งผมทกุเวลา ไมว่า่จะสรา้งครอบครัว สรา้งธรุกจิ
หรอืแมแ้ตย่ามฉกุเฉนิ ชว่ยพาไปถงึจดุหมายอยา่งท�ีฝัน
ไว”้

front of a large, modern house with garden
beautifully decorated. There is a pavilion by the pool
at the back of the house. The garage, which can
house two cars, has a car with an eight-digit price
parked in front of it. I slowly stretch out my hand to
caress the car’s beautiful shiny skin before smiling
widely and saying in a cheerful voice, ‘I truly thank
the Thai bank that has always been by my side as I
built my family and my business and through
emergencies, helping me along to reach the objective
I always dreamt of.’

=

=

=

[‘eight-digit price’ (ten million baht or more) for a
car seems rather excessive, but you never know
these days.]

“คัท! เอาใหม”่ ‘Cut! Start again.’

ผมหบุย�ิมทนัทเีม�ือไดย้นิเสยีงจากผู้กาํกบัหลังกลอ้ง นกึ
หงดุหงดิ อะไรนักหนา รอบท�ีสบิแปดแลว้ ผมตอ้งพดู
ประโยคเดมิซ�ําไปซ�ํามา นา่จะใหผ้า่นๆ ไปเสยีที

I cancel my smile as soon as I hear the voice of the
director from behind the camera and think with
annoyance, What’s the fuss? Eighteen times already!
I’ve had to speak the same sentence time and time
again. He should let it go.

“ยังไมไ่ดอ้กีหรอื” ผมถาม ‘Yet again,’ I ask.

“อกีสักเทคนะครับพ�ี” เขาบอกผม “เม�ือก�ีพ�ีพดูดแีลว้
แตห่นา้น�ิงไปหนอ่ย พยายามฉกีย�ิม ทาํทา่รา่เรงิแจม่ใสมี
ความสขุมากๆ หนอ่ยครับ โฆษณาคนประสบความสาํเรจ็
นะครับ ไมใ่ชล่ม้เหลว”

‘Just another take, please,’ he tells me. ‘Just now
your voice was okay but your face was a bit too
bland. Try to smile more, look cheerful, very happy.
We’re advertising someone who achieves success, not
failure.’

ผมไดแ้ตพ่ยกัหนา้ขณะภรรยาถอนหายใจดว้ยความ
เหน�ือยหนา่ย แตจ่ะบน่อะไรได ้เซน็สัญญารับงานมาแลว้
นกึถงึตอนท�ีพนักงานสาวโทรศัพทม์าแจง้ขอ้เสนอ แปลก
ดเีหมอืนกนั เธอบอกวา่ธนาคารเลง็เหน็ความสาํคัญของ
การประชาสัมพันธ ์อยากไดพ้รเีซนเตอรท์�ีเป็นลกูคา้อยู่
แลว้เพ�ือความสมจรงิ ผมเป็นลกูคา้ชั�นด ีเลยไดรั้บเลอืก
โดยมคีา่เหน�ือยให ้ถงึจะไมม่ากนักกต็าม ผมควา้โอกาส
ไว ้มาถงึตอนน�ีจะใหพ้ดูหรอืทาํอะไรกย็อมทั�งนั�นแหละ

I merely nod while my wife heaves a sigh out of
weariness but how could we complain? I’ve signed a
contract to do this job. I think of when the female
bank official called to make her offer. Strange but
good all the same. She told me the bank, aware of the
importance of public relations, wanted a presenter
who was a customer for the sake of veracity. I was a
good customer so I was chosen for a fee. Even though
it isn’t much, I grabbed the opportunity. By now,
whatever they want me to say or do I’m more than
willing.

อยา่งนอ้ยกจ็ะไดม้เีงนิมาจา่ยคา่หน�ีสนิเช�ือทั�งหลาย
ของธนาคารอกีสักกอ้นหน�ึง

At least I’ll have some money to pay some of the
interest on the bank loan…

= ‘Sinchuea’ in Rahoo Om Jan 11, Oct-Dec 2012
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accounting,
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:

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/09/06/credit-
pongwut-rujirachakorn/attachment/4344/)

Tagged: ปองวฒุ ิรจุริะชาคร (http://thaifiction.wordpress.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4-
%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3/), consumerism
(http://thaifiction.wordpress.com/tag/consumerism/), credit crunch (http://thaifiction.wordpress.com/tag/credit-crunch/), debt
(http://thaifiction.wordpress.com/tag/debt/), misleading advertising (http://thaifiction.wordpress.com/tag/misleading-advertising/), Pongwut Rujirachakorn
(http://thaifiction.wordpress.com/tag/pongwut-rujirachakorn/), Thai short story (http://thaifiction.wordpress.com/tag/thai-short-story/)

One thought on “Credit – Pongwut Rujirachakorn”

1. wuttichai jitprapai 10 September 2013 at 6:53 am Reply
ขอบคณุมากครับ สาํหรับงานเขยีนท�ีนา่อา่น ผมไดรั้บความรู้เพ�ิมข�ึนอกีเพยีบ ขอคณุอกีครั�ง

Blog at WordPress.com. | The Delicacy Theme.

Follow

Follow “เร�ืองสั�นไทย | thai to english fiction”

Powered by WordPress.com

http://thaifiction.wordpress.com/2013/09/06/credit-pongwut-rujirachakorn/attachment/4344/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/consumerism/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/credit-crunch/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/debt/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/misleading-advertising/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/pongwut-rujirachakorn/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/thai-short-story/
http://thaifiction.wordpress.com/2013/09/06/credit-pongwut-rujirachakorn/?replytocom=282#respond
http://wordpress.com/?ref=footer
http://theme.wordpress.com/themes/delicacy/
javascript:void(0)
http://wordpress.com/signup/?ref=lof


เร�ืองสั�นไทย | thai to english fiction

Modern and classic Thai short stories in English

Deception – Phairoj Boonprakob
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Who is deceiving whom, the young man of 54 or the saucy wife that be? A matter of perspective, I guess. MB

ooo

ความจรงิลวง DECEPTION  
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= == TRANSLATOR’S KITCHEN

ผมด�ืมเบยีรข์วดท�ีสองอยา่งแชม่ช�ืน เบยีรม์ันดตีรงท�ีมันเยน็

และขมล�ินพอประมาณ

I drink a second bottle of beer with gusto. Beer is good in

that it’s cool and reasonably bitter to the tongue.

 

วันน�ีไมว่า่อะไรกด็พีอประมาณสาํหรับผมไปเสยีหมด ทกุ

อยา่งทาํใหผ้มร�ืนรมยแ์ละพอใจ ผมไมช่อบอะไรท�ีดมีากเกนิ
ประมาณ มันไมน่า่ไวว้างใจ และรอ้ยทั�งรอ้ยจะตามมาดว้ย

ความทกุขส์าหสั

Today everything is reasonably good to me.

Everything makes me happy and satisfied. I don’t like
what is unreason- ably good. It isn’t to be trusted and is

one hundred per cent followed by harsh suffering.

 

ชายหนุ่มอายหุา้สบิส�ีอยา่งผม จัดเจนพอท�ีจะรับเอาความ

สขุพอประมาณ ไมก่ระสันกระเสอืกกระสนไขวค่วา้ความสขุ
หวอืหวาฉดูฉาด ตระหนักดวีา่ชวีติกลางๆ นะ่ดที�ีสดุ มั�นคง

ปลอด- ภัย ไรก้งัวล และปลอดเช�ือแหง่ความทกุข์

A man of fifty-four like me is experi- enced enough to

enjoy a reasonable amount of happiness, neither craving
for nor striving to grab exciting flashy happiness, well

aware that moderation in life is best, safe, free from worry

and immune from suffering.

 

หนังสอืท�ีผมทาํอยู่เจง๊ไปเม�ือวาน เจง๊ในขณะท�ีผมกาํลังนกึ

เบ�ืองานอยู่พอด ีความสขุจงึว�ิงเขา้มาหาผมอยา่งท�ีใครกม็อิาจ
สกดักั�นมันไวไ้ด้

The paper I was working for went bankrupt yesterday,

just as I had got bored with that work, so happiness has
run up to me that no one can prevent.

หนงัสอื is usually a book, but the word can refer to

anything written. Here, it is short for หนงัสอืพมิพ์
(newspaper).

เม�ือเยน็วานระเร�ือยไปจนถงึส�ีทุ่ม ผมนั�งมนึและอรอ่ยกบั

ลาบ น�ําตกอยู่ในรา้นรมิถนนคนละมมุเมอืงกบัสาํนักงาน ผม

ไมอ่ยากเจอใครท�ีทาํหนังสอืเลม่น�ีดว้ยกนั เบ�ือจะฟังเร�ืองเก�ียว
กบัมัน เบ�ือจะพดูถงึมันอกี เลยหนไีปด�ืมกนิไกลๆ มคีวามสขุ

สว่นตัวพอทว้มๆ

By ten last night I was sitting dizzy, enjoying larp and

narm tok* in a road- side shop across town from the

office. I didn’t want to meet any of my co- workers, was
fed up listening to stories about our paper, fed up talking

about it again, so I’d fled to drink and eat far away, to

have a modicum of private happiness.

* North-eastern fare. Larp is spicy salad of minced beef,

pork, chicken or catfish with mint, onion and lemon

grass; narm tok is sliced grilled beef salad.

กลับถงึบา้นอารมณค์ร�ืนเครงของผมยงัไมม่อด เลยนั�งทอด

หุ่ยด�ืมตอ่อกี เมยีกแ็สนด ีอตุสา่หนั์�งเป็นเพ�ือนอยู่สักพัก พรอ้ม
กระเซา้เยา้แหย ่“ฉันไมเ่คยเหน็คนตกงานท�ีไหนมคีวามสขุ

อยา่งเธอเลย้…” พอใหช้วีติคู่มว่นช�ืน

Back home my boisterous mood wasn’t dampened so I

lazed around, drinking on. My good wife sat down to
keep me company for a while and teased, ‘I’ve never seen

anyone who lost his job as happy as you are.’ That was
enough for our life as a couple to be cheerful.

 

สักตสีองหรอืมากนอ้ยกวา่นั�นนดิหนอ่ย ตาชกัพรา่ ความจาํ

ชกัเส�ือม ผมกเ็ขา้นอนคนละหอ้งกบัเมยี เพราะเธอคงนกึวา่ผม

เขา้ไปนอนกบัเธอแลว้จงึลอ็กหอ้งแนน่หนา

Around two in the morning, my eyes suddenly turned

blurry, my memory suddenly declined. I went to bed in

an- other bedroom than my wife’s because she must have
thought I had come to sleep with her and she had locked

the door.

หรอืมากนอ้ยกวา่น ั�นนดิหนอ่ย (or a little more or less

than that) need not be translated other than with

‘around’.

ผมหลับลกึอยา่งมคีณุภาพ ไมม่ฝัีนรา้ยรบกวน ต�ืนเกอืบแปด

โมงเชา้เลยอดเจอหนา้เมยี เธอไปทาํงานแลว้

I slept deep, quality sleep. No night- mare to bother

me. I woke up a little before eight in the morning, so

missed seeing my wife who’d already gone to work.

 

เขา้หอ้งน�ําหอ้งทา่ ซดน�ําชากาแฟ อา่นหนังสอืพมิพ์

รา่งกายและจติใจต�ืนเตม็ท�ี ไมม่งัีวเงยีเบ�ือหนา่ย ไมม่อีารมณ์

ทางรา้ย โลกสดุสวยโสภ ีเท�ียงเศษๆ ผมแตง่ตัวอยา่งดอีอก

จากบา้น

I went to the bathroom, drank some coffee, read the

paper, body and soul fully awake, no drowsy boredom,

no bad mood, the world beautiful. Past twelve I dressed

up and went out of the house.

I must say น�ําชากาแฟ (tea coffee) perplexed me. The

‘reasonable’ narrator seems to be cultivating

imprecision.



จากบา้น up and went out of the house.

คนเราทาํงานหามรุ่งหามค�ํามานานๆ พอมเีวลาวา่งบา้งอะ
ไรๆ กด็ดูไีปหมด ผมบรหิารชวีติโดยการตกงานเป็นระยะๆ

เสมอมา ผมจงึสดช�ืนกระปร�ีกระเปรา่กวา่หนุ่มวัยเดยีวกนัจน

เป็นท�ีอจิฉาตารอ้นของเพ�ือนๆ ผู้มักจะทาํทา่หวังด ีแตจ่รงิๆ

ไมค่อ่ยจะหวังดเีทา่ไหร่

When after working hard from dawn to dusk we have
some leisure, everything looks great. I’ve always

managed life by losing my job from time to time, so I’m

fresher and livelier than young men my age which makes

my friends, who pretend to wish me well, actually envy

me.

=

=

=

=

อจิฉาตารอ้น: literally, ‘jealous with hot eyes’, that is,

extremely jealous or envious.

ออกมาจากบา้นแลว้ผมกไ็มไ่ดไ้ปไหนท�ีเป็นภาระ เป็นการ
เป็นงาน ผมนั�งแทก็ซ�ี คอยดมูเิตอรใ์หม้ันไดร้าคาเกอืบๆ รอ้ย

แลว้บอกใหเ้ขาจอดใหไ้ปรอ้ยหน�ึงไมต่อ้งทอนกอ่นลงจากรถ

As I left the house I didn’t go any- where strenuous or
serious. I took a taxi, watched the meter until it almost

reach- ed one hundred and told the driver to stop. I gave

him one hundred baht – keep the change – before I

stepped out of the car.

 

ความเหมาะเจาะท�ีหาซ�ือไมไ่ดด้ว้ยเงนิหรอือาํนาจใดๆ เกดิ

แกผ่มอยา่งนา่ช�ืนใจ แทก็ซ�ีมาจอดตรงหนา้รา้นเบยีรพ์อด ีไม่

ใหต้อ้งเสยีเวลาเดนิหาจนเหน�ือยรอ้น

Serendipity that can’t be bought with money or power

delightedly happened to me: the taxi had stopped right in

front of a beer shop; no need to waste time tiring myself

looking for one.

 

เป็นรา้นท�ีมบีคุลกิภาพนา่นั�งเสยีดว้ย นั�งโตะ๊รมิมองผา่น

กระจกออกไปเหน็นยิายชวีติ ตัวละครเป็นคน เป็นรถ เป็นสรรพ

ส�ิงของ นานๆ ทมีหีมามาเขา้ฉากดว้ย

Besides, it was a shop whose per- sonality made it well

worth patronising, sitting at a side table looking through

a pane at the novel of life outside whose characters were

people, were cars, were things, with once in a while a dog

enter- ing the scene as well.

 

ผมนั�งล�ิมรสชวีติดว้ยความสาํนกึในบญุคณุของการมชีวีติ

ด�ืมชา้ๆ ละเลยีดความร�ืนรมย ์ผมเพ�ิงเร�ิมเบยีรข์วดท�ีสอง ความ

แชม่ช�ืนเปี�ยมลน้ในหวัใจ

I sat tasting life, fully conscious of the blessing of being

alive, drank slowly, nibbling at it pleasurably. As I started

on the second bottle of beer, cheerfulness filled my heart

to the brim.

 

รา้นน�ีคนไมแ่นน่จนนา่อดึอัดเสยีความเป็นสว่นตัว แตก่ไ็ม่
วา่งโหวงจนเหงา มลีกูคา้แวะเวยีนเขา้ออกพอประมาณ

เจา้ของรา้นอยู่ไดแ้ละลกูคา้อยา่งผมมคีวามสขุ

This shop didn’t have so many cust- omers that you felt
uncomfortable at the lack of privacy, but it wasn’t empty

as to feel forlorn. There was a reasonable flow of

customers in and out. The shop owner could make a

living and custom- ers like me were happy.

 

ละสายตาจากนยิายชวีติขา้งถนน ผมกม็ที�ีพักสายตาภายใน

รา้น หญงิสาวหุ่นเพรยีวบางทวา่มคีวามอั�นในความบางคนนั�น

คงจะถกูชะตาผมอยู่ไมน่อ้ย หลอ่นย�ิมใหผ้มทกุครั�งท�ีสบตากนั

และดว้ยความท�ีเป็นคนสายตายาว ผมจงึเหน็ชดัเจนวา่หลอ่น

ย�ิมทั�งปากทั�งตา

Looking away from the novel of life on the roadside, I

had plenty to rest my eyes on inside the shop. That

woman, slender but plump in her slenderness, I quite

fancied. She smiled at me every time our eyes met and as

I’m far-sight- ed I could see clearly that she smiled with

 



ย�ิมทั�งปากทั�งตา I’m far-sight- ed I could see clearly that she smiled with

both mouth and eyes.

ใครจะเถยีงวา่น�ีไมใ่ชค่วามสขุ Who would argue this wasn’t happi- ness?  

ผมเหมอืนคนลอยคออยู่ในกระแสน�ําแหง่ความสขุ ไมต่อ้ง

เหน�ือยยากออกแรงวา่ย เพยีงประคองตัวใหก้ระแสนั�นโลมไล้

ผา่นผวิกายผมไป ความแชม่ช�ืนชุ่มฉ�ําเปล�ียนมอืกนัโอบกอด
ผมไวไ้มข่าดสาย

It felt like floating up to my chin in a flow of happiness,

no need to tire myself swimming, just keep afloat for the

flow to wash past my epidermis. All sorts of cheery
feelings took turns hugging me.

ลอยคอ: literally, ‘float (up to my) throat’.

แตใ่นชวีติมนษุยเ์รายงัมอีะไรอยู่อกีอยา่งหน�ึง ซ�ึงบางคน

อาจจะเหน็วา่มันเป็นคาํสาป สว่นผมเหน็วา่มันไมไ่ดเ้ลวรา้ย

ขนาดนั�นหรอก ไออ้ะไรอยา่งหน�ึงน�ีกค็อืการท�ีมนษุยไ์ม่
สามารถจมน�ิงๆ อยู่ในความสขุไดน้านๆ ไมว่า่จะเป็นความสขุ

อันนา่ปรารถนาปานใดกต็าม

But in human life there’s something else which some

people might view as a curse but I don’t think is that bad.

The thing is that man is unable to stay soaked in
happiness for long, no matter how desirable that

happiness is.

 

ฟังดไูมน่า่เช�ือ แตม่ันกเ็ป็นความจรงิ เหตผุลท�ีผมพอจะคดิ

ไดต้อนน�ีคอืคนเรานั�นอยู่ไมส่ขุ แปลกลับหนา้กลับหลังกพ็อจะ

ไดค้วามวา่ถงึเป็นสขุกไ็มย่อมอยู่นาน จะเป็นเพราะเบ�ือหรอื
เพราะคนเรามวีวิัฒนาการมาจากลงิผมกย็งัไมค่อ่ยแนใ่จ

It sounds unbelievable but it’s the truth. The reason I

can think of right now is that we are not happy. In

reverse translation, it means that even if we’re happy we
don’t accept to be so for long, whether because we get

bored or because we’re descended from the apes I’m still

not very sure.

 

รู้แตว่า่หากความสขุของผมยงัน�ิงๆ อยู่อยา่งน�ี อกีไมน่านผม

กต็อ้งมคีวามทกุขใ์นความสขุท�ีแนน่�ิงน�ีแนน่อน

I only know that if my happiness stayed stable like this,

before long I’d experience sorrow in this easy-going
happiness for sure.

 

วันน�ีถา้ไมใ่ชเ่พราะประตสูวรรคเ์ปดิสาํหรับผมกค็งเป็น

อาํนาจของดาวหางดวงใดดวงหน�ึง ผมยงัไมท่นัไดรั้บทกุข์

จากความสขุน�ิงๆ ความสขุกเ็ร�ิมเคล�ือนไหวเปล�ียนแปลงตัว
เองเพ�ือมใิหผ้มเบ�ือ

Today if it isn’t the gate of heaven being opened for me,

then it must be the power of a comet. I had yet to be

granted sorrow from that slack happi- ness, as it began to
move and change so that I wouldn’t get bored.

 

“พ�ีไมค่ดิจะทกัทายหนบูา้งเลยหรอืคะ” ‘Won’t you say hello to me, darling?’  

ผมงงไปนดิหนอ่ย ไมม่ากจนเสยีบคุลกิชายหนุ่มอายหุา้สบิ

ส�ี
I was a bit puzzled, but not too much so, as that would

be against my personality as a young man of fifty-four.

 

มัวเผลอคดิ เลยไมไ่ดส้ังเกตวา่หลอ่นมาประชดิตัวเม�ือไร
แตก่ด็เีหมอืนกนั เพราะมันใหค้วามรู้สกึคลา้ยๆ หลอ่นลอยมา

หาผม โรแมนตกิหวานแหววเจอืน�ําแจว่กระไรปานนั�น

I’d been so busy thinking that I didn’t notice she had
come close to me, but that was good all the same because

it was as if she had floated up to me, such a sweetly
romantic feeling.

โรแมนตกิหวานแหววเจอืน�ําแจว่กระไรปานน ั�น: this
kind of flowery language, tedious to read and to

translate, definitely smacks of rank old age rather than
of a youth in his fifties.

“ใจดาํจังเลย” ‘What a blackheart you are!’  

ผมไมต่อ้งเชญิหลอ่นนั�งเพราะหลอ่นนั�งแลว้ ฟากตรงขา้ม
หลอ่นกไ็มเ่ลอืก กลับเลอืกนั�งขา้งผม หลอ่นโนม้หนา้มาพดู

กบัผม ใกลเ้สยีจนผมไดก้ล�ินผม

I didn’t have to invite her to sit down because she was
already seated, and had chosen to sit not across from me

but beside me. She bent her head to talk to me, so close I

 



กบัผม ใกลเ้สยีจนผมไดก้ล�ินผม but beside me. She bent her head to talk to me, so close I
could smell her hair.

“สวัสด ียนิดที�ีจะไดรู้้จัก” ผมทกัทายตามท�ีหลอ่นปรารถนา

และไดแ้จง้ความจาํนงไวแ้ตต่น้

‘Hello, happy to know you,’ I greeted her as she

wished, making a declara- tion of intent from the first by
the same token.

 

“พ�ีน�ีตลกอยู่เร�ือย” หลอ่นหวัเราะผลักตน้แขนผมเบาๆ ใน

อาการหยอกเอนิดว้ยความหมั�นไสแ้กมเอน็ด ู“หนเูป็นเมยีพ�ี
อยู่ตั�งปี … ยงัไมรู่้จักอกีเหรอ”

‘Oh, you’re always so funny!’ She laughed and patted

my forearm lightly, with an air of dallying with me that
mixed aversion and fondness. ‘I’m your wife all year

round and you still don’t know me?’

 

เป็นคนอ�ืนอาจจะตกใจจนพลัดตกเกา้อ�ีไปแลว้ แตผ่มไมใ่ช่

คนอ�ืนจงึยงันั�งอยู่ไดอ้ยา่งมั�นคง แถมด�ืมเบยีรท์�ีเหลอืโดยยงั
รับรู้รสชาตคิรบถว้น เม�ือสั�งขวดใหมเ่สยีงของผมกไ็มไ่ดส้ั�นสัก

นดิ

Someone else might have fallen off his chair in shock

but I’m not someone else, so I sat on firmly, even drank
the beer that remained and fully enjoyed its taste. When I

ordered another bottle my voice didn’t tremble in the
least.

 

“พ�ียงัเป็นคนไมม่หีวัใจเหมอืนเดมิ” หลอ่นตัดพอ้ “ถา้เป็น
คนมหีวัจติหวัใจเหมอืนคนอ�ืนเขาสักนดิ ป่านน�ีหนกูค็งยงัอยู่

กบัพ�ี ยงัเป็นเมยีพ�ี”

‘You’re still as heartless as before, darling,’ she
complained. ‘If you had a little bit of heart like everyone

else, I’d still be with you, I’d still be your wife.’

 

ผมรู้สกึวาบหวามใจเลก็นอ้ย I felt a stir of sexual attraction.  

คาํวา่ “เมยี” น�ีแปลก ถา้หมายถงึคนท�ีอยู่กนิกบัเราจนเหนยีง

ยานไปดว้ยกนัทั�งคู่ ฟังแลว้กด็า้นๆ ไมรู่้สกึรู้สาอะไร แตถ่า้
หมายถงึคนอ�ืน คนท�ีเรายงัไมม่โีอกาสไดแ้อม้ พอไดฟั้งวา่เขา
เคยเป็นเมยีเราน�ีมันใหห้วามๆ เดยีมๆ ชอบกล

This word ‘wife’ is weird. If it means the person we live

with as a couple until our necks grow wattles, it sounds
cal- lous, insensitive, but if it means some- one else,
someone we haven’t yet had the opportunity to screw,

hearing that she used to be our wife, it makes us feel
oddly thrilled.

 

รู้สกึคลา้ยมพีลัง แตใ่นขณะเดยีวกนักร็ะทดระทวย A feeling close to having power but at the same time

being in sorrow.

 

“ท�ีจรงิหนกูย็งัตดิใจพ�ีนะ คดิอยู่เสมอวา่จะหาผัวชั�นยอด

อยา่งพ�ีน�ีคงยาก หรอือาจจะหาไมไ่ดเ้ลย เพราะเขาสรา้งมาคน
เดยีว…”

‘Actually I’m still yearning for you, always thinking

that finding a partner as great as you will be difficult or
even impossible because you’re one of a kind…’

 

ผมสบตาหลอ่น แววตาหลอ่นออกอาการมัวเมาในเร�ืองท�ี
กาํลังพดู มันจะเป็นเร�ืองในอดตีหรอืเร�ืองท�ีหลอ่นสรา้งข�ึนมา

ผมกไ็มแ่นใ่จ แตก่ย็นิดจีะฟัง เพราะในเร�ืองน�ีผมเป็นพระเอก

I held her gaze. Her eyes had an air of deep absorption
in what she was saying, whether something in the past or

some- thing she was thinking up I wasn’t sure, but I was
happy to listen because in that story I was the hero.

 

“อยู่กบัพ�ี … รสชาตชิวีติมันฉดูฉาดจัดจา้นเอรด็อรอ่ยไป
หมด พ�ีเป็นมอืปรงุชวีติชั�นเซยีน ขนาดในบา้นเหลอืเบยีรอ์ยู่แค่

สองขวด ตู้เยน็วา่งเปลา่ ตู้กบัขา้วมแีตล่ม พ�ียงัทาํใหห้นสูนกุ
ไดท้ั�งคนื … โอ … หนยูงัจาํไมล่มื … ทั�งคนืเลย…”

‘Being with you, life’s always spicy and scrumptious.
You’re a past master at flavouring life, to the point that

with only two bottles of beer left in the house, an empty
fridge and no more than air in the larder, you still made

me have fun all night long … oh … I haven’t forgotten …

 



me have fun all night long … oh … I haven’t forgotten …
all night long…’

ผมไมรู่้เหมอืนกนัวา่ ผมทาํยงัไงหลอ่นถงึไดท้าํทา่ซาบซ�ึง
ย�ิงใหญป่านนั�น สตปัิญญาขนาดผม ถา้เหลอืแตเ่บยีรอ์ยู่แค่

สองขวด ผมกค็งคอ่ยๆ ด�ืมมันใหห้มดแลว้เขา้นอน ไมเ่หน็จะ
นา่ซาบซ�ึงอะไร เวน้เสยีแตว่า่ตอนนอนหลับไดฝั้นสนกุโอฬาร

ตระการตา

I didn’t know what I had done for her to appear so
deeply impressed. According to my lights, if there were

only two bottles of beer left, I’d get through them and
then go to bed, I don’t see what’s so impressive, unless if

once asleep I had a smashing good dream.

 

แตเ่ม�ือหลอ่นรู้สกึวา่มันย�ิงใหญ ่เป็นอัจฉรยิลักษณข์องผม

ผมกไ็มว่า่อะไร

But since she felt that it was great, it was my genius, I

didn’t say anything.

 

“พ�ีแกไ่ปหนอ่ยกจ็รงิ..” ‘Sure, you’ve aged a bit…’  

“อันน�ีไมจ่รงิ” ผมขัดกลางคัน ‘That’s not true!’ I interrupted her.  

ผมรู้วา่การพดูสอดพดูแทรกขณะท�ีคนอ�ืนกาํลังพดูนะ่เป็น

มารยาททราม แตใ่นกรณนี�ีจะอยู่เฉยกไ็มไ่ด ้มันกระทบ
สัตยาบนัของผม

I know that interrupting when some- one is talking is

bad manners but in this case how could I hold still, it hurt
my convictions.

Or, flippantly, ‘it’s against my religion’. สตัยาบนั =

ratification, confirmation. Here, it means ‘the pact I
made with myself’.

ผมอธบิายใหห้ลอ่นฟังวา่ผมไมเ่คยทาํตัวแกแ่ลว้มันจะแกไ่ด้
ยงัไง ทกุส�ิงทกุอยา่งเกดิมาจากกรรม กรรมแปลวา่การกระทาํ

เม�ือผมไมท่าํตัวแก ่ผมกไ็มแ่ก่

I explained to her that I never be- haved old, so how
could I be old. Every- thing comes from karma. Karma

means doings. When I don’t behave old, I’m not old.

 

ในทางตรงกนัขา้ม ส�ิงท�ีผมทาํคอืทาํตัวหนุ่ม เพราะฉะนั�นผม

กต็อ้งหนุ่ม เป็นเหตเุป็นผลดจีะตาย

On the contrary, what I do is behave young. So I must

be young. It’s a perfectly good reason.

 

เราเหน็เขาพดูเขาเขยีนกนัเสมอวา่ ‘ชายหนุ่มอายยุ�ีสบิหา้’,
‘ชายหนุ่มวัยสามสบิหก’ หรอืแมแ้ต ่‘ชายหนุ่มวัยส�ีสบิหก’ แลว้

ทาํไมจะมชีายหนุ่มอายหุา้สบิส�ีบา้งไมไ่ด ้ไมเ่หน็มันเสยีหาย
อะไรตรงไหน ดเีสยีอกีนะ่ไมว่า่ เพราะชายหนุ่มเป็นกาํลังของ
ชาต ิย�ิงมมีากเทา่ไหรช่าตกิจ็ะย�ิงเดนิไดไ้วเทา่นั�น

We hear or read all the time of ‘a young man of
twenty-five’, ‘a young man of thirty-six’ or even ‘a young

man of forty-six’, then why can’t there be a young man
of fifty-four? I can see nothing wrong with that. Actually
I think it’s good. The more young men there are of the

kind, the better the nation.

 

ดเูหมอืนหลอ่นจะยอมรับคาํช�ีแจงของผมอยู่บา้ง She seemed to bow to my argu- ments.  

“เอาละ ความจรงิพ�ียงัหนุ่ม” ‘All right. Truth is you’re still young…’  

“ถกูตอ้ง” ‘You got that right.’  

“แมจ้ะเกดิมานานกวา่ผู้ชายอ�ืนท�ีหนเูคยเป็นเมยี” ‘Even though you were born earlier than the other men
I’ve been a wife to.’

 

“แตก่ว็เิศษกวา่ โอชากวา่” ‘Only more superb, more scrump- tious.’  

“นั�นละท�ีหนกูาํลังจะบอกพ�ี” ‘That’s what I’m trying to tell you.’  

บรกิรคงเหน็วา่หลอ่นมานั�งโตะ๊ผมนานแลว้ ดไีมด่เีผลอไผล
หลอ่นออกไปโดยไมจ่า่ยเงนิ ทางรา้นกจ็ะไมไ่ดก้าํไรเทา่ท�ี

ควร จงึเขา้มาถามความประสงคว์า่จะยา้ยโตะ๊มารวมกนัหรอื

The waitress must have thought the woman had sat at
my table long enough. If she didn’t pay attention, the

woman would leave without paying, the shop wouldn’t

 



ควร จงึเขา้มาถามความประสงคว์า่จะยา้ยโตะ๊มารวมกนัหรอื
ไม่

woman would leave without paying, the shop wouldn’t
make as much as it should, so she came over to ask
whether she intended to join me at my table or not.

“พ�ีเล�ียงเมยีเกา่อกีสักม�ือไดไ้หม” หลอ่นถามผมดว้ยสุ้ม

เสยีงท�ีทาํใหผ้มเคล�ิมๆ ไปวา่หลอ่นเป็นเมยีเกา่ของผมจรงิๆ

‘Treat your old wife once again, won’t you, darling,’

she asked me with a tone of voice that had me
rapturously think she really must have been my wife.

 

แมแ้ตเ่ดก็บรกิรกย็งัทาํทา่คลา้ยไดม้าเจอเร�ืองจรงิท�ีดู
ประหลาดกวา่นยิาย เธอย�ิมปเูล�ียนๆ และไมก่ลา้สบตาผม

Even the young waitress looked as though she had
stumbled onto some- thing weirder than a fairy tale. She

smiled sheepishly and didn’t dare to look me in the eye.

=

=

ย�ิมปเูล�ียนๆ: literally, ‘smile (like a) greasy crab’.
Greasy crab trumps sheep!

ผมพยกัหนา้ตกลงเล�ียงเมยีเกา่อกีสักม�ือ คดิเสยีวา่ตอนอยู่

กนิดว้ยกนัหลอ่นกค็งเล�ียงดผูมไวม้าก ตอ้งตอบแทนกนับา้ง
ในเวลาท�ีสามารถจะตอบแทนได้

With a nod I agreed to treat my old wife one more

time, thinking that when we were together she must have
treat- ed me a lot and one must reciprocate while one still

can.

 

บรรยากาศถา่นไฟเกา่เป็นไปอยา่งช�ืนม�ืนและออกจะ

เปลอืยๆ ระดับอาร ์เราสั�งเบยีรก์นัถ�ีข�ึน โดยเฉพาะตอนท�ีความ
หลังกาํลังดาํเนนิไปถงึตอนวาบหววิซ�ึงเดก็อายตุ�ํากวา่สบิแปด

ถกูกดีกนัไมใ่หช้ม

The atmosphere of old love was elating in its R-rated

nakedness. We kept ordering more beer, especially when
the past reached the dizzy parts for adults over eighteen

only.

 

ผมเพ�ิงรู้วา่ครั�งหน�ึงเร�ียวแรงผมเหมอืนชา้งสารและมรีสนยิม
วติถารอยู่พอสมควร แตห่ลอ่นกช็อบและไมเ่คยลมืมันเลย

Thus I learned that once I had the strength of a mighty
elephant and rather perverted tastes, but she liked it and
had never forgotten.

 

หลอ่นเปรยเป็นนัยๆ วา่อยากจะใหม้วีันคนือยา่งนั�นอกีสัก

ครั�งสองครั�งเพ�ือเพ�ิมคณุภาพชวีติของหลอ่น

She hinted she’d like to have such times once or twice

again to boost the quality of her life.

 

“ตั�งแตจ่ากพ�ีมาชวีติหนกูรอ่ยมาก ผู้ชายทั�วๆ ไปนะ่เป็นนัก

ปรงุชวีติท�ียอดจะแย ่ตะกรมุตะกรามกเ็ทา่นั�น ไมม่รีสนยิมก็
เทา่นั�น พอเสรจ็กแ็จวอา้วเขา้ไปอยู่ในรตูัวเองเงยีบกรบิเชยีว

พ�ีวา่มอีะไรจะทรมานลกูผู้หญงิไดม้ากกวา่น�ีอกีไหม”

‘Since you left, my life’s been very dull. Men in general

are rather bad at spicing up life. They’re only voracious,
they don’t have good taste. When it’s done, they take to

their heels and go and stay in their holes, dead as
dormice. Do you think anything could be more
tormenting than this for women?’

 

“ม”ี ผมตอบเสยีบา้งหลังจากไมไ่ดพ้ดูอะไร-เอาแตฟั่ง

หลอ่นมานาน “ลกูผู้หญงิท�ีหาใครมาตะกรมุตะกรามไมไ่ดเ้ลย
ไง”

‘Oh yes,’ I answered after keeping quiet, merely

listening to her for a long while. ‘Being unable to find
voracious men, of course.’

 

“เอางั�นกไ็ด”้ หลอ่นคลา้ยจะคลอ้ยตามผม แตท่�ีแทก้เ็ป็น
เหล�ียมของลกูผู้หญงิ “มันเป็นความทรทานคนละอยา่งกนั”

‘That too.’ She seemed to agree wholeheartedly with
me but actually it was a woman’s trick. ‘It’s another kind

of torment.’

 



of torment.’

ลกูผู้หญงิอกอมูเขาเป็นกนัอยา่งน�ีแหละครับ เจอมาซะเยอะ
เขามักจะทาํทา่เหน็ดเีหน็งามกบัเรา แตท่า้ยท�ีสดุแลว้เขากเ็อา
ตามความคดิของเขาเอง ยอมตามความคดิของเราซะเม�ือ

ไหร่

Women with big tits always act like this. I’ve met lots.
They behave as if they approve of us but in the end they
follow their own ideas and to hell with ours.

 

ผมไดรู้้อกีวา่ตัวเองม ี‘กา้น’ เกนิมาตรฐานลกูผู้ชายไทย ได้
ฟังแลว้นกึลาํพองใจอยู่ไมน่อ้ย

I further learned that I had a bigger ‘rod’ than is
standard for Thai men. Hearing this puts one in rather
high spirits.

 

หลอ่นเองกช็กัจะแสดงอาการเคลบิเคล�ิมใหลหลงมากข�ึน

ทกุทีๆ จนผมเร�ิมจะแนใ่จวา่ผมไดเ้มยีเกา่คนืแน่

She herself was beginning to show increasing

enrapture, so that I was beginning to be certain that my
old wife was back.

 

“พ�ีกร็ู้วา่หนชูอบลบูคลาํมัน…” ‘You know how much I like to stroke it…’  

ความจรงิผมไมรู่้ แตม่อืของหลอ่นท�ีกรดีกรายทาํทา่
ประกอบกท็าํใหผ้มหววิหวามในหวัใจเหมอืนโดนลบูคลาํมา

แลว้หมาดๆ

Actually I didn’t, but the brushing of her hand ready to
go through the motions made me feel faint as if I had just

been groped and stroked.

 

“ไมม่ขีองใครเลยท�ีแขง็แรงเตม็ไมเ้ตม็มอืเทา่ของพ�ี วเิศษ
มาก”

‘Nobody feels such a hard handful as you do.
Amazing.’

 

ผมกว็า่มันวเิศษจรงิๆ เหมอืนกนัถา้นัยนต์าของหลอ่นไม่
เคล�ิมฝันจนเกนิไป มันทาํใหผ้มฉกุใจสงสัยวา่หลอ่นเอา ‘ของ

ใคร’ มาใสใ่หผ้มหรอืเปลา่

I too thought it was amazing had her eyes not been so
overly dreamy. They made me suddenly wonder whether

or not she wasn’t transferring to me someone else’s
attributes.

 

แตค่วามมนึดว้ยปรมิาณอันมากของเบยีรก์ช็ว่ยประคอง

ความสขุไวม้ใิหแ้ตกรา้ว ครู่เดยีวผมกล็มืความสงสัย กลับมา
ลอ่งลอยไปกบัความหลังของตัวเองไดใ้หม่

But the buzz from a large volume of beer helped

prevent happiness from being shattered. For a moment I
forgot the suspicion and went back to floating in my own
past anew.

 

ผมวา่มันทาํนองเดยีวกบัคนท�ีกาํลังป่วยย�ําแย ่จะตายมติาย

แหล ่มใีครมาบอกวา่แจม่ใสจังกร็บียดึเอาไว ้ทั�งๆ ท�ีความ
แจม่ใสนั�นไมใ่ชข่องตัว มันอาจจะเป็นของคนท�ีรอรับมรดกอยู่
กไ็ด ้แตรั่บมาเป็นของตัวแลว้ช�ืนใจ มคีวามสขุกอ่นตาย กรั็บ
เถอะ ไมเ่หน็จะเสยีหายอะไรน�ี

I think it’s the same as when you’re on the verge of

death and someone comes along and tells you how bright
you look, so you hold this at once to be true. Even though
the brightness isn’t yours but may be of those waiting for
your inheritance, you make it yours and it cheers you,
you’re happy before dying. So go ahead, it does no harm

in any way.

 

หลอ่นสาธยายลลีาทา่รา่งยามเสพสมของผมสลับกบัการ
ด�ืมเบยีร ์มคีาํรอ้งขอใหก้ลับไปเป็นอยา่งเดมิแฝงอยู่ตรงนั�นนดิ

ตรงน�ีหนอ่ยไมป่ระเจดิประเจอ้ สรา้งความเพลดิเพลนิใหผ้ม
เป็นอันมาก

She discoursed on my physical performance during the
act in between gulps of beer. There were appeals to

making things as before hidden here and there. They
were not disgraceful and they did much for my entertain-
ment.

 



แตผ่มกม็ขีอ้เสยีอยู่เหมอืนกนัตามความรู้สกึของหลอ่น

หลอ่นเร�ิมเปดิขอ้บกพรอ่งของผมดว้ยประโยคท�ีวา่ “แตผู่้ชาย
ดพีรอ้มไมม่ใีนโลกน�ี” แลว้แกลม้ดว้ยเบยีรค์ร�ึงแกว้

But I had a flaw all the same, she felt. She began to

reveal my shortcoming with the sentence, ‘But there are
no men ready for it in this world,’ followed by the
downing of half a glass of beer.

 

ผมกาํลังดวีเิศษจนแทบจะไมใ่ชค่นอยู่แลว้ จงึอยากฟัง

ความไมเ่อาไหนของตัวเองอยา่งย�ิง มันจะไดด้งึผมกลับมา
เป็นคนกบัเขาเสยีที

I was such a superb man as didn’t exist, so I was most

eager to hear about my uselessness, as it would take me
down to size.

 

“พ�ีเป็นผัวท�ีด ีแตเ่ป็นสามที�ีเลว” ‘You’re a good mate but a bad hus- band.’  

ภาษาสวย คลอ้งจองกนัด ีแตค่วามหมายนั�นตอ้งใหห้ลอ่น
อธบิายขยายความ

Nice words, nicely balanced, but what they meant was
for her to explain.

 

“หนนูอนกบัใครกถ็อืวา่เขาเป็นผัวหน ูกม็ันเป็นจรงิๆ น�ี แต่
สามหีนรูู้มาวา่มันแปลวา่นายหรอืเจา้ของ ทนี�ีคนท�ีเขาเป็นนาย

คนเป็นเจา้ของคนเน�ีย เขากต็อ้งดแูลเล�ียงดคูนของเขาใช่

ไหมพ�ี ไมใ่ชท่�ิงๆ ขวา้งๆ ปลอ่ยใหห้ากนิเองตามยถากรรม
อยา่งท�ีพ�ีทาํกบัหน”ู

‘When I sleep with someone I consider him my mate,
which is what he really is, but husband, I’ve learned,

means master or owner. So the one who’s the master, the
owner, he must take care of the one he owns, isn’t that
right, darling? Not deserting her and leaving her to fend
for herself as you did with me.’

Mate-husband: the Thai is funnier than this, as the
familiar ผวั (phua) and the formal สาม ี(samee) are

both readily understood as ‘husband’.

“เมยีฉันเขากห็ากนิเอง มเีงนิใหฉั้นกู้ดว้ยซ�ํา” ‘My wife earns her own living. She’s even got money
for me to borrow.’

 

“พ�ีหมายถงึเมยีคนใหมข่องพ�ีเหรอ พ�ีน�ีแจว๋จรงิๆ” ‘You mean your current wife, don’t you? You’re really
clever, you know.’

 

หลอ่นทาํทา่ช�ืนชมและดอีกดใีจกบัผม แตก่ไ็มล่มืแซม
อาการหงึนดิๆ เอาไวด้ว้ย รา้ยกาจจรงิๆ

She looked full of admiration and gladness for me but
didn’t forget to hint at jealousy. She was really good.

 

“ถา้พ�ีมหีวัจติหวัใจดแูลหนมูั�ง หนไูมย่อมปลอ่ยใหพ้�ีไปหา

เมยีใหมห่รอก ไมม่วีัน หนจูะครอบครองพ�ีไวค้นเดยีว มคีวาม
สขุกนัตลอดชาต”ิ

‘If you had the heart to look after me, I wouldn’t let you

go and find another wife. No way. I’d own you alone,
we’d be happy together forever.’

 

ผมวา่มันส�ินสดุแลว้ ลงวา่มคีวามสขุกนัตลอดชาต ิถา้เป็น
หนังเป็นละครมันกจ็บแลว้ ความสขุพอประมาณของผมถงึ

คราว จะตอ้งเปล�ียนสสีันซะท ีไมงั่�นผมกจ็ะตอ้งมคีวามทกุข์
ในความสขุน�ิงๆ อกี

I thought it was the end. The words ‘happy together
forever’, if in a movie or a play, meant The End. My

reasonable happiness thus had to change colour,
otherwise there’d be suffering in that stable happiness
again.

 

“วันน�ีเหน็จะคยุกบัเมยีเกา่เทา่น�ีกอ่นนะ วันหลังเจอกนัอกี
คอ่ยทบทวนอดตีกนัใหม”่

‘I think I’ve spoken with my former wife long enough
today. Let’s meet again some other day and remember
the past some more.’

 

“ไมม่วีันหนา้วันหลังหรอกพ�ี เราตอ้งไปยอ้นอดตีกนัวันน�ี

แหละ หนอูยากจนตัวสั�นแลว้”

‘There’s nothing better than the present, darling. We

have to go back to the past today. I want it so much I’m
shaking all over.’

 



shaking all over.’

หลอ่นแสดงอาการอยากไดแ้จม่ชดัเหมอืนกลไกท�ีมปีุ่มกด She showed clearly that it was what she wanted, as if at
the push of a button.

 

“ฉันกส็ั�น” ผมบอกหลอ่น ‘I’m shaking too,’ I told her.  

“สั�นสู้ใชไ่หมพ�ี” หลอ่น กระหายอยา่งลงิโลด ‘Let’s shake together, then, shall we?’ She was eager,
overjoyed.

 

“เปลา่ สั�นเพราะความสขุนะ่” ‘No. It’s out of happiness I shake, you see.’  

“หนอูยากมคีวามสขุกบัพ�ีอกีสักครั�ง อยากจังเลย…นะพ�ีนะ
…เถอะ…” หลอ่นพยกัหนา้เชญิชวน

‘I’d like to be happy with you once again. I want it so
much … okay, dar- ling? … Please…’ she nodded
invitingly.

 

“ฉันมคีวามสขุกบัการปลดปลอ่ยไปแลว้” ผมลวงหลอ่นคร�ึง
หน�ึง “สบายเน�ือสบายตัวบอกไมถ่กู”

‘I’m happy with what we’ve express- ed today.’ I
deceived her by half. ‘I feel incredibly fine.’

 

พดูจบผมกเ็รยีกบรกิรคดิเงนิ แตห่ลอ่นยงัไมย่อมจบกบัผม
หลอ่นดงึมอืผมไปแปะท�ีหนา้อกหนา้ใจของหลอ่น แลว้พดูจา

ดว้ยเสยีงของคนท�ีตกจมอยู่ในหว้งพศิวาส

At this point, I asked for the bill, but she still didn’t
want to give me up. She pulled my hand and put it on

her chest and then spoke in the voice of someone
drowning in an expanse of love.

 

“พ�ีรู้สกึถงึการเตน้แหง่หวัใจหนไูหม มันบอกวา่ไง มันบอกวา่
หนตูอ้งการพ�ีใชไ่หม ทาํไมพ�ีถงึหนไีปมคีวามสขุคนเดยีว…”

‘Can you feel how fast my heart is beating, darling?
What is it saying? It’s saying I want you, right? Why are

you fleeing to be happy on your own?’

 

บรกิรเอาบลิมาเกบ็เงนิแลว้ แตห่ลอ่นยงัไมย่อมปลอ่ยมอืผม
สหีนา้เดก็สาวบรกิรออกอาการอยากดแูตก่ไ็มก่ลา้มองเตม็ตา

The waitress had brought the bill but she still didn’t
want to release my hand. The waitress looked as if she’d

like to look but didn’t dare to stare.

 

ผมตอ้งออกแรงนดิหนอ่ยเพ�ือดงึมอืกลับมาหยบิเงนิจา่ยคา่
กนิด�ืม รวมคา่คยุกบัเมยีเกา่ไปพันเศษๆ

I had to use a little strength to retrieve my hand to
handle the money for the food and drinks. The cost of
talking with my old wife came to a little over one

thousand baht.

 

“ใจคอพ�ีจะปลอ่ยใหห้นคูา้งเต�ิงอยู่ยงัเง�ียหรอ” ‘Will you have the heart to leave me in the lurch like

this?’

 

หลอ่นทาํทา่จะควา้มอืผมไปแปะอกหรอืไมก่อ็ะไรท�ี
หวาดเสยีวกวา่อกอกีครั�ง ผมชกัมอืหนแีละลกุข�ึนยนือยา่งมี

ความสขุพอประมาณ อยา่งคนท�ีมั�นใจวา่ความสขุจะยงัไมห่นี
หายไปไหน เพยีงแตถ่งึเวลาจะตอ้งเปล�ียนแปลงสสีันของมัน
บา้งเทา่นั�น

She made as if to grab my hand to pat her breast or
some place more soul- stirring once again. I withdrew my

hand in a hurry and stood up with reasonable happiness,
like someone certain that happiness hadn’t gone away
but the time had come to change its colour a little.

 

“ขอโทษนะหน ูฉันไปใหค้วามสขุกบัหนไูมไ่ด ้ไอฉั้นมัน

เคร�ืองจักรสมัยเกา่ เดนิตามรอบตามแรงของมัน ตั�งโปรแกรม
ไมไ่ดเ้หมอืนสมัยของหน”ู

‘Forgive me. I can’t make you happy. Mine is an

outdated machine that works at its own speed and can’t
be repro- grammed as people your age do.’

 



ไมไ่ดเ้หมอืนสมัยของหน”ู be repro- grammed as people your age do.’

แลว้ผมกผ็ละจากหลอ่นมา ปลอ่ยใหห้ลอ่นนั�งคา้งเต�ิงอยู่
อยา่งนั�น

Then I took my leave, leaving her in the lurch like that.  

= ‘Khwamjing-luang’
in Chor Karrakeit 33, 1997
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ชาต ิกอบจติติ CHART KORBJITTI

TRANSLATOR’S KITCHEN

= ==

เม�ือปีท�ีแลว้ผมเขา้โรงพยาบาลในเดอืนน�ี (มนีาคม) หน�ึง
ปีพอด ีตอนนั�นหมอวนิจิฉัยวา่เป็นเสน้โลหติในสมองตบี

A year ago in this same month of March, I entered
hospital. The doctor diagnosed a brain infarction.

Literally: ‘Last year, I entered hospital in this
month (March), one full year.’ Needs work.

โดยสว่นตัว ผมเป็นคนดแูลสขุภาพตัวเอง เพราะทราบ
วา่ชวีติแตห่นหลังของผมเป็นมาอยา่งไร ในเร�ืองทาํลาย
สขุภาพ ทกุวันน�ีจงึตอ้งดแูลเขา พดูจากบัเขาดีๆ ผม
ตรวจสขุภาพประจาํปีทกุปี กนิยาตามหมอสั�ง (แมบ้างม�ือ
จะลมืบา้ง) แตไ่มเ่คยนกึมากอ่นเลยวา่ตัวเองจะมาเป็น

โรคน�ี ซ�ึงนับวา่โชคดี

Usually I take care of my health myself because I
know how bad to my health my life has been lately,
so now I must pamper it and talk to it nicely. I have
an annual medical check-up, take whatever pills the
doctor prescribes (though I sometimes forget) but I’d

never thought until then I’d be struck with this
illness, which I believe was a godsend.

โดยสว่นตวั: literally, ‘Personally’, but that
would be redundant here.

อาการของโรคท�ีวา่ มันเกดิกบัผมไดส้ักระยะหน�ึง นาน
พอสมควร แตผ่มไมรู่้สกึวา่เป็นอาการเตอืนของโรค รู้สกึ
มนึหวั ตาพรา่ และงว่งนอน สามารถนอนไดท้ั�งวัน(ซ�ึงผม
ชอบ) ใจผมไมค่ดิอะไร คดิวา่เป็นเพราะเราเพลยี (เพราะ
รับศกึหนักมาตั�งแตก่อ่นปีใหม)่ และสังเกตดตูัวเองระยะ
หลังน�ีตอนด�ืมจะเดนิเซ ควบคมุทศิทางไมค่อ่ยได ้ซ�ึงใน
ใจรู้วา่เรายงัไมถ่งึขั�นเมาท�ีจะเดนิเซไดข้นาดนั�น แตก่ไ็ม่
ไดร้ะแคะระคายกบัรอ่งรอยน�ี คดิวา่แกแ่ลว้ คงกนิไดน้อ้ย
ลง ซ�ึงเป็นเร�ืองดตีอ่สขุภาพ

The symptoms of that illness happened to me over
a period of time, a fairly long one, but I didn’t feel
that they were warning signs of illness. I felt groggy,
blurry-eyed and sleepy. I could sleep all day (which
I like). I thought nothing of it. I thought it was
because I was exhausted (as I had been much
embattled since before the new year) and I noticed
that lately when I drank I staggered when I walked,
wasn’t quite able to control my direction, even
though I knew I wasn’t drunk to the point that I
should stagger to that extent. But I didn’t take the
hint, merely thought I was getting old and sort of
drank less, which was good for my health.

Note the use of brackets by Chart Korbjitti,
perhaps the only Thai writer to use them (almost
always) consistently.

วันหน�ึง ขณะผมเขน็รถซ�ือของอยู่ในหา้งฯในเมอืง จูๆ่
ขาออ่นยวบลงไปเหมอืนไมม่แีรง โชคดที�ีมอืผมยงัจับ
อยู่กบัคันเขน็รถ จงึไมล่ม้ฟาดลงไปกบัพ�ืน มันมาวบูเดยีว
แลว้กจ็ากไป หลังจากนั�นผมกเ็ดนิเขน็รถไดเ้ป็นปรกติ

One day, as I pushed a caddy in a supermarket in
town, all of a sudden my legs gave in as if devoid of
strength. Luckily my hands still held the caddy
handlebar so I didn’t collapse to the ground. It
happened for only a moment. After that I walked
pushing the caddy as usual.

ซ�ือของเสรจ็แลว้ ผมขับรถไปหาหมอ เป็นโรงพยาบาล
เอกชนอยู่ในเมอืง ผมตอ้งมารับยาความดันเป็นประจาํ
ทกุเดอืนท�ีน�ี หมอตรวจดคูวามดันของผมกเ็รยีบรอ้ยดี
ไมม่อีะไร อาจจะเป็นเพราะออ่นเพลยี หมอวา่ ซ�ึงผมก็
เช�ือเชน่นั�น

The shopping done, I drove to a private hospital in
town where I had to get my blood pressure pills
every month. The doctor found that my blood
pressure was fine, there was nothing wrong. It must
have been exhaustion, the doctor said, and I thought
so too.

I’ve rewritten the first two sentences into one to
avoid the misleading thought that, if he ‘drives to
see the doctor’, it’s because he’s scared by the
experience, whereas he has to go there anyway to
pick up his pills.

ตน้เดอืนมนีาคม ผมมนัีดคยุงานกนักบัเพ�ือนท�ีในเมอืง In early March, I had a meeting with a friend in
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ตน้เดอืนมนีาคม ผมมนัีดคยุงานกนักบัเพ�ือนท�ีในเมอืง
เสรจ็งานแลว้กนั็�งกนิเบยีรค์ยุกนั เพ�ือนรุ่นนอ้งขับรถมา
สง่ผมท�ีบา้น ถงึบา้นแลว้ กน็อนหลับ

In early March, I had a meeting with a friend in
town over some work. The meeting over we ate and
drank beer. My friend drove me back home. Once
there, I went to sleep.

ตอนเชา้มดืราวตหีา้ ผมต�ืนข�ึนมาเพ�ือจะเขา้หอ้งน�ํา
รู้สกึหนักหวัลกุจากเตยีงไมข่�ึน ตอ้งใชม้อืสองขา้งดงึ
ขอบท�ีนอนชว่ยพยงุตัวเพ�ือจะลกุข�ึนนั�ง ยกหวัข�ึนหา่งจาก
หมอนไดไ้มม่ากนัก ผมรู้วา่ตอ้งใชแ้รงมากกวา่น�ีจงึจะ
สามารถลกุข�ึนนั�งได ้ผมไมอ่ยากฝืนมัน เพราะไมรู่้จะเกดิ
อะไรข�ึน จงึปลอ่ยตัวลงนอนอยา่งเดมิ ผมเรยีกโสย่ ผม
วา่ เธอแตง่ตัวเถอะ เราไมค่อ่ยด ีไมรู่้เป็นอะไร เตรยีมไป
โรงพยาบาลกนั ปรกึษากนัวา่จะโทรถามหมอ (ซ�ึงเป็น
เพ�ือนและเป็นผู้ดแูล) แตก่เ็กรงใจเพ�ือนเพราะยงัเชา้มดื
อยู่มาก กะวา่สวา่งหนอ่ยจงึคอ่ยโทร สักพักหน�ึง ผมกล็กุ
เดนิได ้เขา้หอ้งน�ําไดเ้หมอืนปรกต ิผมอาบน�ําแตง่ตัวรอ
เตรยีมพรอ้ม เพราะรู้วา่ไมป่รกตสิาํหรับผม แตง่ตัวแลว้ก็
นอนเลน่อยู่บนเตยีง เจด็โมงกวา่ คดิวา่หมอคงต�ืนแลว้
ผมโทรไปหา ผมเลา่อาการใหห้มอฟัง หมอวา่ มาเลย มา
เด�ียวน�ี คณุอยู่กบัใคร มคีนมาสง่หรอืเปลา่ ผมบอกอยู่กบั

โสย่ เราพดูกนัยงัไมท่นัจบ ล�ินผมกแ็ขง็ข�ึนมาเฉยๆ ตอน
นั�นผมยงัหวัเราะ พดูกบัหมอวา่ เฮย้ ล�ินมันเร�ิมแขง็แลว้วะ่
หมอวา่มาเด�ียวน�ีเลย

The next day around five in the morning, I woke
up to go to the bath- room. I felt my head so heavy I
couldn’t get out of bed. I had to use my hands on
both sides pulling on the bed frame to make myself
sit up. I didn’t want to force it because I didn’t know
what would happen, so I let myself go and lay down
as before. I called my wife. I said, Get dressed, Soy, I
don’t feel well, I don’t know what the matter is, get
ready to take me to hospital. We discussed whether
to call the doctor (who is a friend as well as my GP)
but thought it was too early to phone him; we’d do
that when it was light. After a while I could get up
and went to the bathroom as usual. I took a shower,
got dressed and got ready to go because I knew I
wasn’t feeling normal. Then I lay down again on the

bed to while away the time. After 7 am, I figured the
doctor must be up, so I called him. I told him my
symptoms. He said Come, come at once. Who are
you with? Is there someone to drive you here? I told
him I was with Soy. We weren’t finished speaking
when my tongue got stiff. It even made me laugh
and I told the doctor, Hey, my tongue’s getting
hard! The doctor said Come at once.

=

=

=

=

=

=

ผมเรยีกโสย่: As Chart wrote this text primarily
for friends, when he mentions Soy, everyone
understand he is talking about his wife: the
translation must make this clear.

Slight rewrite over calling the doctor to avoid
having to translate that unwieldy ‘krengjai
phuean’ (เกรงใจเพ�ือน).

แตส่ายไปแลว้ ผมไมส่ามารถลกุจากเตยีงได ้เพราะ
ซกีซา้ยของผมทั�งซกีไมรู่้สกึอะไรแลว้ โชคดที�ีแตง่ตัวรอ
ไวก้อ่น ผมโทรศัพทบ์อกคนงานใหเ้ขา้มาชว่ยพยงุผม
หนอ่ย ผมจะไปโรงพยาบาล โสย่ชว่ยพยงุมานั�งหนา้บา้น
รอคนงาน แลว้เธอกเ็ตรยีมตัวปดิบา้น

But it was too late. I wasn’t able to get out of bed,
because the entire left side of my body didn’t feel
anything anymore. Lucky that I had already got
dressed. I called up my worker to come and help
support me to go to hospital. Soy helped me to go
and sit down in front of the house to wait for the
worker and then proceeded to close down the house.

คนงานมาถงึรับรู้อาการแลว้จงึพยงุปีกดา้นซา้ยข�ึน ผม
เอาแขนคลอ้งไหลเ่ขาไว ้พยงุไป ระหวา่งเดนินั�นตอ้งใช้

ตนีขวาเตะตนีซา้ยไปตลอดทาง เพราะกา้วขาไมไ่ด ้ขา
ดา้นซา้ยชาไปหมด ไมรู่้สกึอะไร ไมรู่้แมแ้ตเ่วลาถกูตนี
ขวาเตะใหข้ยบัเดนิ โชคดพีอข�ึนรถได ้อาการเหลา่นั�นก็
กลับเป็นปรกต ิปรกตดิทีกุอยา่ง แวะปั�ม เขา้หอ้งน�ําได้
จนไปถงึโรงพยาบาล หมอเตรยีมทกุอยา่งรอไวแ้ลว้ ผม
นั�งรถเขน็ไปวัดความดัน ระหวา่งนั�นอาการชาซกีซา้ย
ของผมเร�ิมกลับมาอกี มันชาลงทั�งแถบ และผมรู้สกึถงึวา่
ลกูท�ีมาใหมค่รั�งน�ีนา่กลัว เร�ิมคดิวา่ถา้มันไมก่ลับมาเป็น
ปรกตอิกี ชวีติขา้งหนา้ของผมจะเป็นอยา่งไร

When the worker came and was told what
happened, he propped me up from my left side. I
put my arm across his shoulders. As I walked I had
to use my right foot to kick the left foot into place all
the way, because I couldn’t take normal steps. My
left leg was totally numb. I felt nothing. I didn’t even
feel the kick from the right foot. Luckily as soon as I
got into the car, those symptoms disappeared and
every- thing returned to normal. We stopped at a
petrol station, I used its bathroom and we made it to
the hospital. The doctor had everything ready. I was
sat on a wheelchair and went to measure my blood
pressure. But then the numb- ness on my left side
returned, all over, and I got scared this time. I began
to think if it didn’t return to normal again, what life
ahead would be like for me.

ผมบอกโสย่วา่ ไมเ่ป็นไร เด�ียวคงหาย อยา่ตกใจ แตใ่น
ใจผมนั�น ผมกลัว ระหวา่งท�ีผมใชม้อืขา้งขวาของผม ยก
แขนขา้งซา้ยของตัวเองข�ึน ในใจผมตอนนั�นสามารถ
บรรยายไดว้า่ เหมอืนยกแขนศพข�ึน(เป็นศพใครกไ็มรู่้)
แขนซา้ยนั�นไมรู่้เลยวา่ถกูจับยกข�ึน มอืขวาของผม
เหมอืนกาํลังจับแขนคนอ�ืนท�ีไมใ่ชต่ัวเอง ชว่งนั�นมัน
ทาํใหผ้มคดิอะไรไดห้ลายอยา่ง…

I said to Soy Never mind, it’ll be gone in a
moment, don’t worry, but inside I was afraid. While
I used my right hand to lift my left arm, in my mind
at that moment I was able to tell myself it was as if I
was trying to lift the arm of a corpse (whose corpse I
didn’t know). That left arm didn’t know it was being
lifted. My right hand was grabbing the arm of
someone else, someone that wasn’t me. That got me
thinking and thinking…

เม�ือถงึหอ้งฉกุเฉนิผมถกูยกข�ึนนอนบนเตยีงเขน็ ผม
นอนอยู่ท�ีโรงพยาบาลของหมอ(คนท�ีบอกใหร้บีมา)อยู่
หา้วัน โดยไมไ่ดบ้อกใครใหรู้้ เกรงใจกนั (เพราะไมม่ี
ประโยชนด์ว้ยกนัทั�งคู่ ทั�งผมและคนมาเย�ียม) ออกจาก
โรงพยาบาลแลว้กลับมาบา้น เม�ือรู้สกึสบายดแีลว้ ผมจงึ
เร�ิมบอกคนอ�ืนเร�ืองท�ีผมไมส่บาย แตจ่ะเลอืกเลา่เร�ืองน�ี
เฉพาะเพ�ือนท�ีสนทิและมพีฤตกิรรมคลา้ยกบัผม คอื กนิ

ด�ืม ดดู ไมด่แูลเร�ืองอาหาร ไมอ่อกกาํลังกาย ผมเลา่
จนถงึ มอืจับแขนผมท�ีเป็นศพ เพ�ือนบางคนนั�งอยู่ในวง
มันวา่ มงึอยา่เลา่ กเูสยีว

In the emergency room I was lifted onto a mobile
bed. I stayed in that hospital for five days without
telling anyone, as I figured it wouldn’t help either
me or any visitors. Back home, when I felt well
again, I began to tell others about having been
unwell, but I chose to tell only close friends who
have the same kind of behaviour as I do, i.e. who

drink, smoke, pay no attention to what they eat and
don’t exercise. When I reached the part about lifting
the arm of a corpse, some of the friends sitting
around said, Stop, you’re giving us the jitters.

That the author loves to use brackets doesn’t
mean the translator has to as well. Here are two
cases where they are dismissed: the second is
simply not needed and the first is a distracting
reference to the doctor who owns that private
hospital, otherwise known as a clinic. # Note
that กนิ (to eat) should not be translated, as there’s

nothing wrong with eating and here the word is
redundant.

ผมเลา่เร�ืองน�ีใหเ้พ�ือนรุ่นนอ้งคนหน�ึงฟัง เพราะนอ้งเขา
มพีฤตกิรรมคลา้ยผม และเป็นคนมพีงุดว้ย ซ�ึงคอ่นขา้ง
จะอยู่ในกลุ่มเส�ียง เลา่ไปถงึวา่ กาํลังพจิารณาแขนตัว
เองอยู่ เลา่ถงึความรู้สกึตอนนั�นใหเ้ขาฟัง เขาวา่ ผม
เขา้ใจ ผมรู้สกึอยา่งพ�ีวา่จรงิๆ เขาเพ�ิงไปผา่ตัดมาโดยวธิี
บลอ็คหลัง เขาวา่มันชาไปหมดไมรู่้สกึอะไรเลย ผมวา่

I told that story to a younger friend of mine
because he’s very much like me and he’s got a
paunch as well, which puts him in the high-risk
group. I’d reached the part about considering my
arms and how I felt then when he said, I felt exactly
as you say. He had just been operated on with his



บลอ็คหลัง เขาวา่มันชาไปหมดไมรู่้สกึอะไรเลย ผมวา่
ความรู้สกึชานั�นเหมอืนกนั แตข่องมงึ มงึรู้วา่อกีสามหรอื
ส�ีชั�วโมง มันจะกลับคนืมาเป็นปรกต ิแตข่องก ูกไูมรู่้เลย
วา่จะกลับมาไหม มันตา่งกนัตรงน�ี

as you say. He had just been operated on with his
back blocked for hours. He said he felt everything
going numb, he didn’t feel anything. I said It may
be the same numbness but you knew that three or
four hours later you’d be back to normal whereas I
didn’t know at all whether I would or not, that’s the
difference.

ระหวา่งเลา่นั�น ผมกบ็อกเขาถงึสาเหตทุ�ีผมเป็น ผมเป็น
ความดันโลหติสงูเป็นพ�ืนฐานมานาน และมไีขมันใน
เสน้เลอืด หมอตรวจเจอนานแลว้ ตอนนั�นหมอวา่ จะเอา
ยาไปกนิหรอืจะลดเอง ผมบอกจะลองลดเอง แต่
พฤตกิรรมการกนิผมไมเ่ปล�ียนแปลง และกไ็มไ่ดต้รวจ
เลอืดหาไขมันอกีเลย และวา่งเวน้การตรวจประจาํปีไปปี
หน�ึง ชวีติชว่งนั�นมันยุ่งๆ ความเครยีดกม็สีว่นดว้ยกบัโรค
น�ี

I told him about the underlying causes of that
infarction: my long- standing high blood pressure
and cholesterol. The doctor found out about that
long ago and told me then, Do you want to take pills
or will you handle it yourself? I said I’d handle it,
but my eating habits didn’t change and I never
checked for cholesterol again, then one year I
stopped having the yearly check-up, as my life then
was taxing, and tension has a lot to do with that
illness.

Here again slight rewrite for the sake of brevity
and clarity.

โชคดขีองผม ท�ีหมอบอกใหร้บีมา และผมเช�ือ มารู้
ภายหลังวา่ ถา้หลังจากส�ีชั�วโมงแลว้อาจจะตอ้งนอนไป
ตลอด และโชคดที�ีผมวา่ยน�ําอยู่บา้ง หลอดเลอืดจงึได้
ขยายอยู่บอ่ยๆ ไมเ่ปราะ หลอดเลอืดจงึไมแ่ตก ถา้หลอด
เลอืดในสมองแตกกค็งเป็นอกีเร�ืองหน�ึง ซ�ึงไมใ่ชเ่ร�ืองท�ี
เลา่มาน�ี

I was lucky in that the doctor told me to come at
once and I did so. I learned later that after four hours
one might have to lie in bed forever. And lucky too
that I do some swimming, so my blood vessels
expand often and are not brittle, so they didn’t
break. If a vein in the brain breaks, it’s another story
altogether, quite different from what I’m telling you
here.

และผมเช�ือ: literally, ‘and I believed (him)’.

ส�ิงหน�ึงท�ีผมสังเกตไดก้บัตัวเอง อาการชาเป็นพักๆน�ี
เป็นลางบอกเหต ุบางคนไมท่ราบวา่เป็นอะไร คดิวา่เป็น
ปวดเม�ือยชาตามตัวธรรมดา จงึไปหาหมอนวดแผน
โบราณมานวดคลายเสน้ พออาการมันสาํแดงเดชครั�ง
สดุทา้ย กเ็ดนิไมไ่ดแ้ลว้ สายเสยีแลว้

One thing I noticed about myself: the on-and-off
numbness was a warning sign. Some people don’t
know what it is. They think it’s a normal sign of
exhaustion so they go for traditional massage to
relieve nerves and tendons, and when it reaches the
last stage they can’t walk any longer, it’s too late.

ทา่นผู้อา่นท�ียงัไมถ่งึวัยอันควรท�ีจะอา่นเร�ืองทาํนองน�ี
แตห่ลงผดิอา่นมาถงึตรงน�ี วานชว่ยบอกผู้สงูวัยท�ีบา้น
ดว้ยวา่ถา้มอีาการตามท�ีเลา่มา ควรไปหาหมอ อยา่คดิ
เองเออเอง วา่ตัวเองไมเ่ป็นอะไร

For those readers who haven’t yet reached the age
when they should read this kind of story but have
mistakenly read up to this point, please tell the
elderly at home that if they have symptoms as I’ve
described, they shouldn’t go and think there’s
nothing wrong with them.

ผมเลา่ใหฟั้ง เหมอืนอยา่งท�ีผมเลา่มา และกาํชบัวา่
อยา่ไปบอกใครวา่ผมไมส่บาย เพราะไมม่ปีระโยชนก์บั
ใคร ถา้ผมอยากใหใ้ครรู้ ผมจะเป็นคนบอกเอง

I’m telling it now as I told my close friends and
urged them not to tell anyone that I’d been unwell
because there was no point in doing that. If I wanted
people to know, I’d tell them myself.

ตอนเรยีนอยู่ชั�นประถม เคยเลน่เกมอยู่เกมหน�ึง ครใูหม่
ท�ีมาจากกรงุเทพฯนาํมาใหพ้วกเรา(เดก็นักเรยีน)เลน่ เป็น
ครั�งแรกของพวกเราในชั�นเรยีนท�ีไดเ้ลน่เกมน�ี เม�ือพวก
เราเขา้แถวยาวเป็นแถวเดยีวแลว้ ครกูม้กระซบิอะไรกบั
ผมไมรู่้ผมจาํไมไ่ด ้และใหผ้มบอกตอ่กบัเพ�ือนท�ียนืถดั
ไป กตกิาของการเลน่เกมกค็อืคนหวัแถวฟังจากครแูลว้
บอกตอ่กนัมาเร�ือยๆ จนถงึคนทา้ยแถว จากนั�นใหค้นทา้ย
แถวตะโกนบอกส�ิงท�ีตัวเองไดย้นิออกมา ซ�ึงผมจาํไดว้า่
มันไมต่รงกบัท�ีผมไดย้นิมาจากคร ูตอนนั�นผมประหลาด
ใจ และจาํเกมน�ีไดจ้นถงึทกุวันน�ี

When I studied in primary school, there was a
game we played. A new teacher from Bangkok
taught us how to play it. It was the first time our
class played this game. We formed a single, long file
and then the teacher leaned over and whispered to
me something I’ve forgotten and told me to whisper
it to the next pupil in line and so on down the line
until the last boy. Then that last boy would shout
out what he’d just heard, and I remember how it
wasn’t the same at all as what I’d heard from the
teacher. At the time it made me wonder, and has
made me remember that game to this day.

=

=

=

=

=

=

Again slight rewrite for the sake of brevity.
กตกิาของการเลน่เกม = the rule of the game.

หลังจากขา่วออกไปรู้วา่ผมเขา้โรงพยาบาล มคีนโทร
เขา้มาถามหลายคน ทกุคนถามผมวา่ผมเป็นอะไรถงึ
เขา้ไปนอนในโรงพยาบาล ผมจงึบอกใหเ้ขาฟังวา่เป็น
โรคอะไร (เพยีงสั�นๆ) เพราะความตั�งใจจรงิๆของผมท�ี
เลา่มาตลอดนั�น ผมคดิวา่ประสบการณท์�ีผมประสบมา
นา่จะมปีระโยชนต์อ่คนท�ีมพีฤตกิรรมเส�ียงเชน่ผม เทา่นั�น
เอง จงึเลา่ใหฟั้งเพ�ือเตอืนกนั

When the news came out that I’d been in hospital,
several people called. They all asked me what the
matter was that I had to check into a hospital. So I
told them (briefly) what illness it was because my
true purpose in telling that story was the thought
that what I had experienced could be of use to those
who had the same risky behaviour as I, that was all,
so I told them to warn them.

เขา้มาถาม need not be translated.

ตอ่มามเีร�ืองเลา่กนัวา่ ผมป่วยหนัก ระหวา่งหามไปโรง
พยาบาลนั�น รอ้งหม่รอ้งไหส้ั�งลากบัตน้ไมส้ั�งลาบา้น คดิ
วา่จะไมไ่ดก้ลับมาอกี….ไปไกลเลย โดยเร�ืองท�ีเลา่นั�น
ไมรู่้วา่ผมเป็นโรคอะไร อาการเตอืนของโรคเป็นอยา่งไร
แสดงวา่ส�ิงท�ีผมตั�งใจนั�นลม้เหลวมาตลอด คราวหนา้จะ
ไมท่าํอกี

Later a story made the rounds that I was very ill,
that as I was being carried to hospital I was crying
and saying goodbye to the trees and the house,
thinking I wouldn’t come back, and other fancy
stuff, and in all that nothing about what my illness
was or what the warning signs were, showing that
what I had meant to achieve all along had failed.
Next time I won’t do that again.

The use of หาม (to carry) adds a note of
mischievous fun: it’s not being carried any which
way but carried by two people, swinging from the
middle of a pole like a trussed-up pig.

แตส่าํหรับผมแลว้ การป่วยครั�งน�ีเป็นเร�ืองโชคดสีาํหรับ
ผม ท�ีทาํใหไ้ดค้ดิ ไดเ้จออะไรดีๆหลายเร�ือง

But for me, being ill this time turned out to be a
good thing that gave me plenty to think about
indeed.

= First published here.



= First published here.
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Father’s goat – Matuphoom Muslimin

Contemporary  21 February 2014  Leave a comment

The dense human experiences recounted in this family drama are valid much beyond the once prawn-growing Muslim shores of the South, and the
slaughtered three-legged goat is a symbol worth pondering. MB

แพะของพอ่ FATHER’S GOAT

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/fathers-
goat-matuphoom-muslimin/three-legged-white-goatr/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/fathers-
goat-matuphoom-muslimin/three-legged-white-goat/)

มาตภุมู ิมสุลมินี Matuphoom Muslimin

TRANSLATOR’S KITCHEN

= = =

ทันทที�ีขวานอันคมกรบิฟันฉับเขา้ท�ีตน้คอ มันรอ้งลั�นเสยีง
หลงและทรดุขาหนา้ซ�ึงเหลอือยู่ขา้งเดยีวชนัเขา่กบัพ�ืน
กอ่นท�ิงตัวลงชา้ๆ กล�ิงไปนอนเกลอืกกองเลอืดแดงฉาน
ขนสขีาวปกุปยุเปื�อนไปดว้ยรอยเลอืด เสยีงหายใจดังฟดื
ฟาดถ�ีรัวและสะทอ้นหนักๆ สองสามครั�ง กอ่นชกักระตกุอกี
ส�ีหา้ครั�งและส�ินใจลงตรงนั�น พอ่นัยนต์าแดงก�ําขณะยนื
มองลมหายใจสดุทา้ยของมัน เม�ือมันน�ิงสนทิแลว้ พอ่ถงึ
เดนิปร�ีเขา้ไปใชม้อืปดิเปลอืกตาของมันท�ีลกุโพลงเหมอืน
อาฆาตมาดรา้ย

As soon as the sharp axe struck its neck, it howled with
pain and its single front leg gave in, its knees touched
the ground before it let itself down slowly and
wallowed in a pool of bright red blood. The furry white
hairs were smeared with blood. It panted loudly,
snorted and bounced up a few times before jerking
four or five times and passing away right there.
Father’s eyes were bloodshot as he stood watching its
last breaths. Only when it was com- pletely still did
Father rush forward and with his hand close its eyes
which stared bright as if bent on vengeance.

“พอ่ผมกลัว ผมสงสารมัน” ฉันยนืขาสั�น เย�ียวราด
กางเกง รอ้งไหจ้า้ดว้ยความหวาดกลัว จนพอ่ตอ้งเดนิเขา้
มาโอบแนบอกแลว้ปลอบโยนแผว่เบา

‘Dad, I’m afraid. I pity her!’ I stood legs wobbling,
having wetted my pants, crying copiously out of fear,
so Father had to come and pull me to his chest and
then soothe me in a low voice.

“พอ่กเ็สยีใจและเจบ็ปวดไมน่อ้ยไปกวา่ลกูหรอกนะ”
เสยีงพอ่สั�นเครอื

‘I’m as sorry and feel as hurt as you do.’ Father’s
voice was hoarse and shaky.

“ทาํไมพอ่ตอ้งฆา่มันดว้ย จากน�ีไปผมจะเลน่กบัใคร” ฉัน
พดูพลางน�ําตาไหลอาบรอ่งแกม้

‘Why did you have to kill her? Who will I play with
now?’ I said as tears flowed down my cheeks.

“มันถกูตาเฒา่รสุดนีขม่ขนื ศาสนาของเราอนญุาตใหฆ้า่
สัตวท์กุตัวท�ีถกูทาํใหม้มีลทนิ” พอ่วา่แลว้พดูตอ่ “ไมเ่ป็น
ไรนะ่ลกู พอ่จะหาแพะตัวใหมใ่หเ้อาท�ีสวยกวา่น�ีหลายเทา่
เลย”

‘She was raped by Old Rusdeen. Our religion allows
us to kill animals that have been defiled,’ Father said
and then added, ‘It doesn’t matter, son. I’ll find you
another one more beautiful many times over.’

“ไมเ่อาๆ ผมไมอ่ยากเล�ียงแพะอกีแลว้” แลว้ฉันกล็งไป
นอนเกลอืกกบัดนิฝุ่นสแีดง ทาํทา่ชกักระตกุเหมอืนแพะตัว
นั�น

‘No, no, I don’t want to bring up goats any longer.’
And then I lay down and wallowed in the dusty red
ground, shaking as if about to jerk like that goat.

ถงึแมเ้หตกุารณท์�ีเกดิข�ึนตรงหนา้วันนั�นไดผ้า่นมาเน�ิน
นานแลว้กต็าม แตค่วามงนุงงสงสัยหาไดเ้จอืจางไปจากใจ
ฉัน เสยีงรอ้งคลา้ยขอชวีตินัยนต์าออ้นวอน และลมหายใจ
สดุทา้ยกอ่นขาดใจตายของมัน ยงัคอยตามหลอกหลอน
ฉันมาตลอดเวลา จนบดัน�ี ไมม่ใีครสักคนใหค้วามกระจา่ง
ถงึเหตผุลการอนญุาตใหฆ้า่ของศาสนาแกฉั่นไดเ้ลย แม้
กระทั�งพอ่!

Even though what happened in front of me that day
took place a long time ago, the bafflement I felt hasn’t
faded away. Its bleating as if to call for its life, its
supplicating eyes and its very last breaths still haunt
me. Even now, no one has ever enlightened me about
why religion allows killing. Not even Father!

อสีาํลมีันเป็นแพะพันธุ์พ�ืนเมอืงตัวเมยี สขีาวนา่รัก เขา Samlee (Cotton) was an indigenous nanny goat of a =
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เลก็เรยีวบดิเป็นเกลยีวโงง้ยาวไปขา้งหลัง กลบีเทา้สดีาํดู
แขง็แรง และขนเป็นมันวาวขาวสะอาดตา แตข่าหนา้ขา้ง
ซา้ยของมันขาดตั�งแตเ่ขา่ลงมา พอ่บอกวา่มันซนมาก จงึ
ถกูเชอืกลา่มของแมม่ันรัดขาจนขาดตั�งแตย่งัไมห่ยา่นม
ตอ่มามันกใ็หก้าํเนดิลกูหลานอกีหลายตัว แตพ่อ่แทบไมม่ี
เวลาเล�ียง เพราะตอ้งออกเรอือวนลากเป็นเดอืนๆ ถงึจะเขา้
ฝั�งสักครั�ง แพะทั�งฝงูประมาณ 20 กวา่ตัว จงึถกูขายให้
พอ่คา้ตา่งถ�ิน เหลอือสีาํลไีวเ้พยีงตัวเดยีว พอ่บอกวา่
ศาสนาหา้มเชอืดสัตวท์�ีพกิารมาทาํอาหาร มันจงึรอดมาได้
เพราะความผดิปกตขิองรา่งกายนั�นเอง

lovely white, its small thin horns curved backwards, its
black hooves looking strong and its glossy white hairs
impeccable, but its left front leg was cut off at the
knee. Father said it was so very naughty its mother’s
tether had wrapped around its leg and broken it even
before it was weaned. Later, it had given birth to
several children, but Father had little time to rear them
because he had to go out on the trawler for months at
a time and the whole flock of about twenty goats was
sold to a trader from another province, with the
exception of Samlee. Father said religion forbade
killing lame animals for food, so it was safe because of
its physical handicap.

=

=

=

=

The Thai love of alliterations sometimes leads to silly
formulations, such as ใหก้าํเนดิลกูหลาน, ‘gave birth
to children and grandchildren’.

=

ถงึจะเขา้ฝ�ังสกัคร ั�ง (‘until he went on shore once [in
a while]’) need not be translated.

พอ่ยงับอกอกีวา่ ตอนฉันยงัแบเบาะ มันชอบว�ิง
กะโผลกกะเผลกคลอเคลยีรอบๆ เปล คลา้ยจะชวนฉันไปว�ิง
เลน่ดว้ยกนั รอ้นถงึแมต่อ้งคอยไลค่อยตไีมใ่หม้ันเขา้มา
ใกลฉั้น อสีาํลเีป็นสัตวเ์ล�ียงเพยีงตัวเดยีวท�ีไดรั้บอนญุาตให้
ข�ึนมากนินอนบนบา้นเราได ้สว่นตัวอ�ืนอยา่หวังวา่จะไดรั้บ
อภสิทิธ�ิเชน่น�ีจากพอ่ อยา่งไรกต็าม มันเป็นสัตวเ์ล�ียงท�ีนา่
รักพอๆ กบันา่ราํคาญ ฉันจาํทา่ยกขาหนา้ขา้งขวาข�ึนชดิอก
แลว้เอาเขายาวๆ สบีรเิวณหวัไหลฉั่นเบาๆ กอ่นทาํจมกูฟดุ
ฟดิขณะท�ีฉันยดืมอืสดุเอ�ือมชผัูกบุ้งอาหารโปรดของมัน
เอาไว้

Father also told me that when I was still in infancy, it
liked to run hobbling around the cradle as if to prod
me to play with it, so insistently Mother had to shoo it
away so that it didn’t get close to me. Samlee was the
only domestic animal allowed to stay inside our house.
No hope any of the others would earn a privilege like
this from Father. Never- theless, it was a domestic
animal which was as lovely as it was troublesome. I
remember how it raised its right leg against my chest
and with its long horns rubbed against the top of my
shoulder softly before sniffing with its snout when I
stood hand outstretched presenting it with water
spinach, its favourite food.

มันไมเ่หมอืนแพะทั�วไป พอ่ตอ้งอุ้มมันขา้มถนนไปกนิ
หญา้ บางครั�งมันทาํทา่ด�ือดา้นตะกายขาทั�งสามขา้งแหวก
อากาศไปมา มอียู่ครั�งหน�ึงท�ีมันแสดงพฤตกิรรมดังกลา่วจน
รว่งลงจากอกพอ่ กอ่นว�ิงเซไปมาเหมอืนคนเมา ทาํใหพ้อ่
หวัเราะจนทอ้งโยน และวันหน�ึงขณะท�ีพอ่ตอ้งไปออกเรอื
วันนั�นฝนตกหนักเหมอืนฟา้รั�ว เป็นหนา้ท�ีฉันท�ีตอ้งรับผดิ
ชอบมัน ฉันรบีว�ิงจากโรงเรยีนเพ�ืออุ้มอสีาํลกีลับบา้น เหน็
มันนอนตากฝนจนขนเปียกปอน แทนท�ีจะพารา่งไปนอน
หลบฝนใตต้น้ตาลโตนด มันกลับนอนใหฝ้นพรมใสร่า่ง
แลว้รอ้งแบะๆๆๆ อยู่อยา่งนั�น ฉันถงึกบัหวัเราะในความโง่
ของมันหนักกวา่พอ่ตั�งหลายเทา่

It wasn’t like the other goats. Father had to take it
into his arms to cross the road to go and graze grass.
Sometimes it would stubbornly kick the air with all
three legs back and forth. There was one time when it
wriggled and kicked so much it slipped out of Father’s
arms before running off staggering like a drunkard,
making Father laugh till his belly shook. And one day
as Father had to take to sea, that day it rained hard as
if the sky was leaking. It was my duty to look after it. I
sprinted from school to carry Samlee back home in
my arms. I saw it lying in the rain, its coat drenched.
Instead of taking itself out of the rain under the
Palmyra palm tree, it lay down again to be soused by
the rain and then bleated just like that. I had to laugh
at its stupidity several times harder than Father had.

แตอ่ยา่งไรกต็ามมันกไ็ดจ้ากฉันไปแลว้ จากฉันไปเพราะ
รอยมลทนิท�ีมันไมไ่ดก้อ่ ฉันรักมันถงึแมม้ันจะเป็นเพยีง
สัตวเ์ดรัจฉานเทา่นั�น แลว้ไมน่านพอ่ซ�ือแพะตัวใหมม่าให้
ฉัน เป็นตัวผู้สขีาวเหมอืนอสีาํล ีพอ่ตั�งช�ือมันวา่ ไอป้ยุฝ้าย
แตฉั่นไมช่อบมัน ทั�งๆ ท�ีขามันครบสมบรูณ ์สวยกวา่อสีาํลี
ตั�งเยอะ ไมรู่้ส ิหรอืวา่ความรักท�ีมตีอ่อสีาํล ีแพะตัวไหนใน
โลกน�ีกไ็มส่ามารถมาทดแทนมันได ้ฉันเกลยีดแพะเสยีแลว้
ส ิเกลยีดพอๆ กบัขยะแขยงในตัวของพอ่

But in the end it left me. It left me for a blemish it
hadn’t deserved. I loved it even though it was only an
animal, and then, soon after that, Father bought a new
goat for me. It was a male, as white as Samlee. Father
called it Pui Fai (Cotton Candy) but I didn’t like it,
even though it had all four legs and was much more
beautiful than Samlee. I don’t know, or was it that the
love I had for Samlee no goat in this world was able to
replace. I actually hated goats, hated them as much as
I was disgusted with Father.

=

=

ท�ีมนัไมไ่ดก้อ่: literally, ‘which it didn’t cause’.

เรอือวนลากท�ีพอ่ขายแรงแลกเงนิอยู่ถกูทหารมาเลเซยี
ยงิลม่ในนา่นน�ําอันดามันดา้นจังหวัดสตลู ลกูเรอืเสยีชวีติ
ไป 3 ศพ สว่นพอ่ถกูจับกมุดาํเนนิคดใีนมาเลเซยีเกอืบ 3
เดอืน หลังออกจากคกุ พอ่ไดก้ลับมาเบกิถางนารา้งท�ียา่ม
อบใหเ้ป็นมรดก พอ่ลงแรงโคน่ตาลโตนดเพ�ือขดุบอ่เล�ียง
กุ้งกลุาดาํดว้ยมอืของพอ่เอง ทนุรอนในการซ�ือลกูกุ้ง คา่
อาหาร คา่ยาและอปุกรณต์า่งๆ ไดม้าจากการเอาบา้นและ
ท�ีดนิไปจาํนองกบัธนาคาร

The trawler Father sold his strength to for money
was shot and sunk by Malaysian soldiers in the
Andaman Sea on the Satun province side. Three mem-
bers of the crew lost their lives. As for Father he was
arrested and tried in Malaysia for nearly three months.
Once out of jail, Father returned and cleared the waste
rice field he had inherited from his mother. He felled
the Palmyra palm tree to dig a pond to farm black
tiger prawns with his own hands. The capital needed
to buy baby prawns, feedstock, medicine and the
various implements required came from mort- gaging
the house and the field to a bank.

แลว้ธรุกจิเล�ียงกุ้งของพอ่กป็ระสบความสาํเรจ็อยา่ง
งดงาม สรา้งกาํร�ีกาํไรหลายแสนบาท พอ่ไดท้คียุโวโออ้วด
ลั�นรา้นน�ําชา สว่นแมไ่ดแ้ตแ่สดงความยนิดกีบัพอ่อยู่หา่งๆ
เพราะนสิัยของแมเ่ป็นคนเงยีบขรมึพดูนอ้ยเน�ืองจากเตบิโต
มาในครอบครัวท�ียากจนเครง่ศาสนา แมใ่ชเ้วลาวา่งทกุ
นาทเีป็นประโยชน ์ไมข่ลกุอยู่กบังานบา้นกอ็ยู่กบัลกูๆ
นอกจากน�ีแมย่งัหาเวลาวา่งทาํขนมหวานขายเพ�ือแบง่เบา
ภาระของพอ่อกีดว้ย รายจา่ยในครอบครัวในสว่นของ
อาหารการกนิ มาจากน�ําพักร�ําแรงของแมแ่ทบทั�งส�ิน

And then Father’s prawn-farming business
flourished, generating hun- dreds of thousand baht in
profit. Father could then show off loudly in the tea
shop. As for Mother, she merely put on a happy face
for Father at a distance, as by nature she was someone
quiet who spoke little because she had grown up in a
poor and devout family. Mother made every minute of
her spare time useful. If she wasn’t busy with the
housework, she looked after her chil- dren. Apart from



this, she even found time to make cakes for sale to
alleviate Father’s burden. Food expenses in the family
came almost entirely from the sweat of Mother’s brow.

แมก่บัพอ่แตกตา่งกนัอยา่งส�ินเชงิทั�งนสิัยใจคอและ
บคุลกิ ไมรู่้วา่ทั�งสองครองเรอืนกนัมาไดอ้ยา่งไรจนมลีกู 2
คน แมเ่คยเลา่ใหฟั้งวา่ แตง่งานกบัพอ่เม�ือตอนอาย ุ16 ปี
โดยผู้ใหญฝ่่ายพอ่ไปสู่ขอ เพราะอยากยบัยั�งนสิัย
สาํมะเลเทเมาและเจา้ชู้ของพอ่ ฝ่ายผู้ใหญข่องแมก่ไ็มก่ลา้
ขัดใจ เน�ืองจากทางฝ่ายพอ่เป็นผู้มอีทิธพิลในหมู่บา้นและ
ในมัสยดิ

Mother and Father were absolutely different in
temperament and personal- ity. I don’t know how the
two of them managed a household until they had two
children. Mother used to tell us she married Father
when she was sixteen when an elder from Father’s side
came to ask for her hand to curb Father’s drinking
and gallivanting nature. The elder on Mother’s side
didn’t dare to offend because the elder on Father’s side
was influential in the village and at the mosque.

แลว้แมล่ะ่ สามขีองแม ่คนท�ีแมต่อ้งอยู่ดว้ยตลอดชวีติ
แมไ่มม่สีทิธ�ิท�ีจะเลอืกคู่ชวีติของตัวเองไดเ้ลยหรอื และ
ดว้ยการเตบิโตมาในครอบครัวท�ียดึขนบเกา่ๆ ท�ีวา่ภรรยาท�ี
ดแีละประเสรฐินั�นตอ้งเช�ือฟังสาม ีทาํเอาบางครั�งฉันคดิวา่
ความเช�ือดังกลา่วทาํใหแ้มเ่ป็นคนโง ่ไมรู่้เทา่ทนัผู้ชาย
โดยเฉพาะคู่ชวีติของแมเ่อง

Then what of Mother? Mother’s hus- band, the man
she had to live with all her life: didn’t she have the
right to choose her own life partner? And hav- ing
been raised in a family that held to tradition that said a
good and precious wife must obey her husband had
me sometimes think that that belief made her stupid,
that she didn’t know as much as men, especially her
own life partner, did.

กุ้งกลุาดาํทาํใหช้วีติพอ่เปล�ียนไปจากหนา้มอืเป็นหลังมอื
จากกุ้งขาวเหมอืนเปล�ียนเป็นกุ้งกลุาดาํ จากลกูจา้งในเรอื
ประมงไดเ้งนิไมก่�ีพันบาทตอ่เท�ียว เม�ือมเีงนิอยู่ในกระเป๋า
เป็นหม�ืนเป็นแสน พอ่ซ�ึงมคีวามรู้แคช่ั�นป. 4 แบบแผนใน
การดาํเนนิชวีติไมไ่ดบ้รรจไุวใ้นตาํราเรยีน คน้หาไมไ่ดจ้าก
ทอ้งทะเลสคีรามอันกวา้งโพน้ พอ่จงึไมส่ามารถรับมอืกบั
การเปล�ียนแปลงแบบชั�วขา้มคนืได ้เงนิชกัจงูใหพ้อ่เร�ิม
เท�ียวหนัก ด�ืมหนักและมอืหนัก เงนิท�ีไดจ้ากหยาดเหง�ือแรง
กายถกูพอ่ผลาญสนกุมอืไปกบันักรอ้งคาเฟ่ท�ีเพ�ิงเขา้มา
เป็นสสีันในหมู่บา้นของเรา หลังรู้วา่คนในหมู่บา้นหลายคน
ตา่งร�ํารวยเป็นเศรษฐมีเีงนิถงุเงนิถงัจากการทาํธรุกจินากุ้ง
หลายครอบครัวตอ้งสญูเสยีผู้นาํไปกบัสาวตา่งถ�ินท�ีมาสบู
เงนิออกไปจากหมู่บา้น รวมทั�งพอ่ของฉันดว้ย

The black tiger prawns changed Fa- ther’s life
radically, as if they had turned from white to black. As
a hired hand in a fishing boat who received a few
thou- sand baht per outing, when he had money in his
pockets in the tens and hundreds of thousands, Father,
who had only gone through four years of elementary
school, the model for run- ning one’s life wasn’t in any
school manual and couldn’t be found in the vast deep
blue sea, Father was thus un- able to handle such
overnight change. Money enticed him to go out a lot,
drink a lot and spend a lot. The money he earned from
his exertions he went through it for the sake of a cafe
song- stress who had just come to brighten up the life
of our village. After it was known that many people in
our village had in turn become rich and had oodles of
money from engaging in the prawn-farming business,
many a head of the family was lost as he lost his head
over a young woman from outside who had come to
dig gold out of the village. And one of them was my
father.

=

=

The grammatical structure of the second sentence
may raise highbrows but the meaning is clear and I
saw no reason to alter its flow.

ตอ่มากุ้งกลุาดาํท�ีพอ่เล�ียงเร�ิมตาย และขาดทนุหลายครั�ง
มคีนมาบอกแมว่า่พอ่มัวแตเ่ท�ียวคาเฟ่ ไมค่อ่ยเอาใจใสกุ่้ง
ท�ีเล�ียงไว ้ย�ิงชว่งหลังโรคตัวแดงไดแ้พรร่ะบาดอยา่งหนัก
คนเล�ียงกุ้งหลายรายตา่งขาดทนุยอ่ยยบั กุ้งตายเป็นเบอื
เวาะหมาน เพ�ือนของพอ่มาบอกแมว่า่พอ่ตดินักรอ้งจน
งอมแงม หมดเงนิไปหลายแสน แกวา่มอียู่ครั�งหน�ึงพอ่แยง่
กนัคลอ้งพวงมาลัยกบัโกแสเจา้ของแพกุ้งในตลาด พอ่
ละเลงเงนิหมดในคนืเดยีว เหมอืนวา่เป็นสลุตา่นกอ่นจะเรน้
กายหายตัว

Later, the black tiger prawns Father farmed began
to die and he lost money several times. Someone told
Mother Father spent much of his time deporting
himself in cafes, neglecting prawn farm- ing. Even
more so lately as the red- body disease was spreading
fast. Many prawn farmers lost money and were totally
destroyed. Prawns were dying everywhere. Woh
Marn, a friend of Father’s, told Mother Father was
terribly stuck on the songstress, had lavished hundreds
of thousands of baht on her. He said that once, Father
had com- peted in hanging garlands on her with
Kosae, the owner of the prawn whole- sale stall at the
market. Father spread around all of his money in one
night as if he were a sultan before he made himself
scarce.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

I wish someone would tell me what a แพกุ้ง
(literally, a prawn raft) is. I make it a prawn
wholesale stall, since it’s at the market (ในตลาด
but don’t take my word for it.

พอ่แอบนาํสมดุบญัชเีงนิฝากท�ีแมเ่กบ็ไวใ้หพ้วกเราเป็น
ทนุเรยีนหนังสอื 2 แสนกวา่บาทไปเบกิ กอ่นหายตัวไป
อยา่งไรร้อ่งรอยโดยไมม่คีาํล�ําลา พอ่หายไปในเวลาไลเ่ล�ีย
กบัท�ีคาเฟ่ปดิกจิการเพราะบรรดาเศรษฐนีากุ้งหลายราย
เปล�ียนสถานะมาเป็นคนเคยรวย หลายคนตกอับกลับไป
ออกเรอืประมง บางคนเป็นลกูจา้งแพกุ้ง บางคนเท�ียว
ทอดแหหาปปูลาในนากุ้งรา้งสดุลกูหลูกูตา มอีกีหลายคนท�ี
หายสาบสญูไปจากหมู่บา้น และพอ่ของฉันกเ็ป็นหน�ึงในนั�น
ดว้ย

Father secretly took the savings book in which
Mother kept more than two hundred thousand baht as
capital for us to study and went to cash it in before
disappearing without a trace or a good- bye. He
disappeared at about the same time as the cafe closed
down because the status of many prawn-farming mil-
lionaires had changed to that of former high rollers.
Many were so impov- erished they went back to
taking to sea, some were hired hands of the prawn
stalls, others cast nets to catch fish and crabs in the
deserted prawn fields stretching as far as the eye could
see. There were many others who vanished from the
village and my father was one of them.



ตอ่มามคีนมาแจง้ขา่ววา่พอ่หนไีปกบันักรอ้งสาวชาว
เหนอืคนนั�น ลงทนุทาํสวนลาํไยดว้ยกนัท�ีนั�น พอ่เลอืดเยน็
เหลอืเกนิท�ีปลอ่ยใหเ้รา 3 ชวีติตอ้งอยู่กนัเพยีงลาํพัง หลัง
จากนั�นแมไ่ดก้า้วออกมาทาํหนา้ท�ีแทนพอ่ แมต่อ้งออกจาก
บา้นตั�งแตเ่ชา้มดื ไปซ�ือของท�ีตลาดมาทาํขนมขาย จาก
กลว้ยบวชช ีวุ้นกะท ิขนมหมอ้แกง แมต่อ้งทาํขนมจนี
ขา้วยาํ และหม�ีผัดเพ�ิมมาอกี

Later someone reported that Father had fled with
that songstress from the North and invested in a
longan orchard over there. Father was cold-blooded
enough to desert the three of us. After that, Mother
took over all of Father’s duties. She had to leave the
house before dawn to buy things at the market to
make sweets for sale, from bananas and glass noodles
in coconut cream to coconut custard squares. She had
to make rice noodles, rice salad and stir- fried noodles
as well.

.

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/fathers-
goat-matuphoom-muslimin/longan-tree-in-
fruit/)Longan tree in fruit

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/fathers-
goat-matuphoom-muslimin/longan/)Longan

“ขนืขายแตข่นมหวานมหีวังอดตายกนัทั�งบา้น” แมบ่อก
ฉันและพ�ีสาวขณะท�ีเราชว่ยเตรยีมของทาํขนม แลว้กเ็ป็น
หนา้ท�ีของฉันและพ�ีท�ีตอ้งหาบขนมขาย ฉันชอบหาบไป
ขายในวงไพรั่มม�ีของเพ�ือนบา้นท�ีเป็นไทยพทุธ

‘Selling only sweets we might as well all die of
hunger,’ Mother said to me and my sister as we helped
her prepare the ingredients for baking, and then it was
my sister’s duty and mine to deliver the sweets. I liked
to deliver them to the rummy circle of those
neighbours who were Buddhists.

“เฮงๆๆ ลงุเขยีว กนิขนมผมแลว้เฮงทกุคน” ฉันพดู
กระเซา้หยอกลอ้ใหว้งไพค่ร�ืนเครง

‘Lucky! Lucky! Lucky! Uncle Khiao, eat my sweets
and all of you will be lucky,’ I teased jocularly to make
the players laugh.

“บะ๊! ไอน้�ี มงึไปเอาคาํพดูน�ีมาจากไหน” ลงุเขยีวหนัมา
ถาม ฉันไดแ้ตย่นืย�ิมแหง้แลง้

‘Bah! I say, who taught you to speak like this,’ Uncle
Khiao turned round to ask me. I merely stood smiling
wryly.

“มงึนา่ดชูา่งพดูชา่งจา ขยนัอกีตา่งหาก” แกหนัมามอง
ลอดแวน่แลว้ถอนหายใจ กอ่นกลับไปจอ้งเขมง็กบัไพท่�ี
เรยีงในมอืเหมอืนพัดตรงหนา้

‘You’ve got a way with words, boy … and diligent
too.’ He turned to look at me under his glasses and
then sighed before going back to peering at the cards
lined up in his hand like a fan in front of him.

“พอ่มงึใชไ้มไ่ด ้เป็นถงึฮัจญกีลับเหน็กะหร�ีดกีวา่ลกูเมยี กู
สงสารพวกมงึจรงิๆ”

‘Your dad is no use. Hajji though he is, he prefers a
whore to his wife and children. I really pity you.’

“สงสารกช็ว่ยเหมาะขนมส ิผมจะไดก้ลับไปทาํการบา้น
ตอ่”

‘If you pity me, then help me by buying all my
sweets. I’ll go back home to finish my homework.’

“มอีะไรกนิบา้งวะ” แกวา่ ‘What have you got?’ he said.

“กเ็หมอืนเดมิแหละลงุ ยกเวน้ขนมจนี เหน็แมบ่น่วา่ครั�น
เน�ือครั�นตัวตั�งแตเ่ม�ือคนื”

‘Same as always, uncle, except rice noodles. I heard
Mum complain she was feeling feverish last night.’

“เอา้! ชว่ยทนุการศกึษาเดก็มันหนอ่ย” ส�ินเสยีงลงุเขยีว
ไมก่�ีตาไพห่าบขนมของฉันกม็แีตค่วามวา่งเปลา่

‘All right! Let’s help this lad get an education.’ Once
Uncle Khiao had spoken, in a few rounds of cards the
sweets in my baskets were all gone.

“เรยีนจบไปเป็นตาํรวจอยา่มาจับพวกกนูะโวย้” ปา้นเีมยี
ลงุเขยีวพดูแซว”

‘When you leave school and become a cop, don’t
come and arrest us, you hear!’ Aunt Nee, Uncle
Khiao’s wife, teased.

“ผมจะจับผู้มพีระคณุทาํไมเลา่” ฉันตะโกนตามหลังกอ่น
เดนิกลับบา้นอยา่งมคีวามสขุ

‘How could I arrest my benefactors?’ I shouted in
their backs before going back home happy.

ระหวา่งทางถนนลกูรังสแีดง อาทติยย์ามบา่ยกาํลังแผด
เผาพ�ืนดนิระอ ุพยบัแดดระเหยเป็นเงาพรา่เลอืนบนสองฝั�ง
ฟากของบอ่กุ้งรา้ง มเีพยีงนกกระยางนากาํลังจกิกนิลกูปลา
ตัวเลก็ๆ เทา่นั�น ถดัจากบอ่กุ้งรา้งไป 3 บอ่ มที�ีทางวา่งเปลา่
ใหห้วา้เทศตน้ใหญไ่ดย้นืเหงาอยู่ลาํพัง ฉันเหน็พ�ีสาวนั�ง
รอ้งไหผ้มเผา้ยุ่งเหยงิ และน�ําตารดเส�ือมอมแมมเปียกปอน
เม�ือพอ่จากเราไปแลว้พ�ีสาวกก็ลายเป็นคนละคน เพราะพ�ี
เป็นคนตดิพอ่มาก จากคนท�ีเคยรา่เรงิกลายเป็นคนซมึเศรา้
ไมค่อ่ยพดูจา พอ่รู้ไหมวา่พอ่ไดท้าํลายวัยสดใสนา่รักของ
พ�ีสาวไปเสยีแลว้ ขนมท�ีพ�ีขายเหลอืกลับมาเตม็หาบเกอืบ
ทกุวัน เปลา่หรอกพ�ีไมไ่ดห้าบขนมไปขาย ฉันเหน็พ�ีแอบ
รอ้งไหใ้ตต้น้หวา้เทศหรอืไมก่ท็�ีกระทอ่มรา้งขา้งบอ่กุ้ง
เสมอ พ�ีจงึถกูแมเ่ฆ�ียนตเีป็นประจาํ ฉันจาํน�ําตาของพ�ีได้
ฉันจาํน�ําตาของแมข่ณะท�ีลงไมน้าบกน้พ�ีได้

Along the red-earth road, the after- noon sun was
fierce, burning the ground to a crisp. Mirages floated
over both sides of the empty prawn ponds. There were
only rice field herons busy picking at small fry. Some
three ponds further on, there was an empty space for a
big black plum tree to stand alone. I saw my sister
who sat crying, hair dishevelled and tears smearing
her dirty blouse. When Father deserted us, my sister
changed altogether because she was very fond of
Father. From a cheer- ful girl she became melancholy
and seldom spoke. Do you know, Father, that you
destroyed the age of lovely innocence of my sister? All
of the sweets she sold came back unsold almost every
day. No, she didn’t take them on a yoke to sell them. I
would see her stealthily sit crying under the black
plum tree or else in the deserted hut by the prawn
pond. So she was flogged by Mother every day. I
remem- ber my sister’s tears. I remember my mother’s
tears as she spanked her with a rod.

ยังมผีลการกระทาํของพอ่อกีอยา่งท�ีทาํใหแ้มถ่กูครใูหญ่
เรยีกไปอบรม วันนั�นซ�ึงใกลถ้งึวันพอ่แหง่ชาต ิทกุปีครจูะให้
นักเรยีนชั�นท�ีอา่นออกเขยีนไดเ้ขยีนเรยีงความเร�ืองพอ่ของ
ตัวเอง ซ�ึงพ�ีสาวสง่เพยีงกระดาษท�ีมแีตค่วามวา่งเปลา่ ไมม่ี

There was still another result of Fa- ther’s behaviour
which had the head- master call Mother over to set the
record straight. That day, which was close to Father’s
Day, every year the teacher would have those pupils

http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/fathers-goat-matuphoom-muslimin/longan-tree-in-fruit/
http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/fathers-goat-matuphoom-muslimin/longan/


ช�ือและนามสกลุของบดิาท�ีใหก้าํเนดิ สว่นฉันเขยีนระบาย
อารมณเ์ยน้หยนัชวีติวา่ “ฮัจญสีไุลมานพอ่ของฉันหนตีาม
กะหร�ีไปเชยีงใหม”่

who could read and write write about their own
fathers. My sister only turned in an empty sheet, with
no name or surname of the person who had given her
birth. As for me, I gave vent to my spleen by mocking
at life and wrote ‘Hajji Sulei- man, my father, has fled
with a whore to Chiang Mai’.

“เอาใจใสล่กูๆ หนอ่ยนะ โดยเฉพาะเจา้ตัวเลก็” ครใูหญ่
เร�ิมประโยคแรก

‘You should take care of your chil- dren, especially
your son,’ was the headmaster’s first sentence.

“มอีะไรหรอืคร ูถา้ลกูฉันมันเกเร ครใูหญต่ไีดเ้ลย ฉัน
อนญุาต” แมพ่ดูพลางมองหนา้ครใูหญเ่หมอืนรอคาํตอบ
จากปากถงึพฤตกิรรมนอกลู่นอกทางของฉัน

‘What’s the matter, headmaster? If my children are
wayward, you can punish them, you have my
permission,’ Mother said as she stared at the
headmaster waiting for an answer from his mouth as
to my waywardness.

ถา้ลกูฉนัมนัเกเร ครใูหญต่ไีดเ้ลย: ‘If my children
don’t behave, go ahead and beat them up’ as
alternative translation.

“เธอเอาไปอา่นดสู”ิ ครใูหญย่�ืนกระดาษเรยีงความของ
ฉันใหแ้มด่ ูเม�ือไดอ้า่นแมถ่งึกบัน�ําตาซมึ หนัมากอดฉันและ
พ�ีไวแ้นน่ เราทั�งสามตา่งรอ้งไหด้ว้ยกนัตอ่หนา้ครใูหญ่

‘Read this.’ The headmaster held my essay out to
Mother. As she read it, tears came to her eyes. She
turned round to hug me and my sister tightly. All
three of us wept together in front of the headmaster.

ไมน่านเจา้หนา้ท�ีธนาคารกม็ายดึบา้นและนากุ้งของเรา
ไป ฉัน พ�ีสาวและแม ่ยนืหมดอาลัยดคูาํสั�งอายดัทรัพยส์นิ
จากศาลท�ีตดิไวห้นา้บา้น จากนั�นเจา้หนา้ท�ีเอาโซเ่สน้ใหญ่
คลอ้งประตเูหลก็หนา้บา้นแลว้ลอ็กดว้ยกญุแจอกีทจีนมั�นใจ
วา่แนน่หนา

Before long, officials from the bank came to
impound our house and prawn field. I, my sister and
my mother stood in despair looking at the court order
being stuck to the front of the house. After that the
official tied a big chain across the iron gate and locked
it with a key and made sure it was secure

“น�ีมันบา้นของกนูะ พวกมงึไมม่สีทิธมิาหา้มกไูมใ่หเ้ขา้
บา้น” ส�ินเสยีงแผดรอ้งฉันกน็อนลงทาํทา่ชกักระตกุเหมอืน
แพะสขีาวตัวนั�นอกีครั�งตรงตนีบนัไดบา้น แมว่�ิงเขา้มาดงึ
รา่งฉันข�ึนมา แลว้เราสามชวีติกก็อดกนัรอ้งไหอ้กีครั�ง

‘This is my house, damn it! You have no right to
prevent me from entering my house.’ After that bout
of shouting I lay down at the bottom of the front stairs
and started to jerk as the white goat had done. Mother
ran to pull me up and the three of us hugged and cried
once again.

ชว่งนั�นเรากาํลังเควง้ควา้งหมดส�ินหนทาง ทกุอยา่งมันดู
มดืมนและตบีตันไปเสยีทั�งหมด ราวกบัวา่โลกใบน�ีมเีพยีง
แคเ่ราสามชวีติเทา่นั�นหลังแมไ่ดป้ฏเิสธความชว่ยเหลอื
จากญาตทิางฝั�งพอ่ โดยลงุขอฉันไปเล�ียงด ูสว่นอาจะรับพ�ี
ไปอปุการะ

At the time we were adrift, with no- where to go.
Everything looked dark and constricted as if the entire
world was reduced to the three of us after Mother had
refused the help of relatives on Father’s side, with one
uncle offering to bring me up and another uncle to
look after my sister.

“ลกูของฉัน ฉันเล�ียงของฉันเองได”้ แมป่ฏเิสธอยา่งไร้
เย�ือใย

‘These are my children, I can bring them up myself,’
Mother refused with no qualms.

“สงสารเดก็มัน เธอเล�ียงไมไ่หวหรอก” ลงุพดูเบาเหมอืน
กระซบิ สว่นอายนืฟังน�ิงๆ อยู่ขา้งๆ

‘No you can’t, too bad for the kids,’ one uncle said in
a whisper while the other stood listening next to him,
saying nothing.

สงสารเดก็มนั เธอเล�ียงไมไ่หวหรอก: literally, ‘I pity
them. You won’t be able to raise them’.

“หมามันยงัเล�ียงลกูตัวเองได ้ฉันกต็อ้งเล�ียงลกูฉันได”้
แมพ่ดูเสยีงเครอืน�ําตาคลอหนว่ย ทาํใหท้ั�งสองตอ้งรบี
ขอตัวกลับ

‘Even dogs can take care of their puppies, so why
not me?’ Mother said in a hoarse voice as her eyes
filled with tears which made the two of them take their
leave in a hurry.

แตใ่นซอกหลบืของคนืวันอันมดืมน กย็งัมมีอืแหง่ความ
เอ�ือเฟ�ือย�ืนมาให ้เม�ือโตะ๊อหิมา่มใหเ้ราสามชวีติไปปลกู
กระตอ๊บเลก็ๆ ในท�ีดนิของเขาพอซกุหวันอนได ้หลังจาก
นั�นแมต่อ้งหาอาชพีเสรมิเขา้มาอกีมากมาย ทาํใหฉั้นและพ�ี
สาวตอ้งทาํงานตัวเป็นเกลยีวแทบไมม่เีวลาวา่ง ทั�งเป็ด ไก่
ท�ีตอ้งดแูล ไหนจะทาํงานรับจา้งอกีสารพัด เดก็วัยไลเ่ล�ีย
กนัในหมู่บา้นเราสักก�ีคนนะท�ีตอ้งตรากตราํการงานท�ีหนัก
อ�ึงเกนิวัยเชน่น�ี แตเ่ม�ือคดิถงึแมข่�ึนมา ภาระบนบา่ของแม่
ไมห่นักไปกวา่ฉันและพ�ีหรอกหรอื

But deep into those days of darkness there was still a
generous hand that was extended to us, when the
imam let us build a small hut on his land, enough for
us to sleep in. After that day, Mother had to find lots of
extra jobs, which made my sister and me work flat out
with almost no spare time: ducks and chickens we had
to take care of besides hiring ourselves out on sundry
jobs. How many children of the same age in our
village had to endure labour not meant for that age?
But thinking about Mother, wasn’t the burden on her
shoulders heavier than on my sister’s and mine?

นกึถงึเร�ืองน�ีทไีร ฉันรู้สกึเกลยีดพอ่เขา้ไสข้�ึนมาทกุท ีพอ่
ท�ีไมรู่้รับผดิชอบชั�วด ีพอ่ท�ีท�ิงใหเ้ราสามชวีติตอ้งเผชญิ
ชะตากรรมกนัเพยีงลาํพัง

Every time I think of this, I hate Fa- ther to the
depths of my guts, Father who had never known how
to be re- sponsible all his life, Father who had deserted
the three of us to face our fate on our own.

เจด็ปีใหห้ลังพอ่กลับมาบา้นอกีครั�ง มาพรอ้มเดก็ชายตัว
ขาวตาต�ี พอ่มาในวันท�ีแมเ่ขม้แขง็ข�ึนมาก สว่นฉันและพ�ี
สาวกโ็ตเกนิวัย ไมรู่้วา่พอ่จะกลับมาทาํไมอกีในเม�ือเราอยู่
กนัไดโ้ดยไมม่พีอ่ พอ่ในวันน�ีคลา้ยสว่นเกนิ ฉันอยาก
ตะโกนบอกพอ่วา่ ฉันไมต่อ้งการพอ่อกีแลว้ เหมอืนท�ีไม่
ตอ้งการแพะสขีาวของพอ่นั�นแหละ

Seven years later, Father came back home once
again, came back with a boy with a pale skin and
almond eyes. He came at a time when Mother was
much stronger. As for my sister and me, we had
grown beyond our years, we didn’t know why Father
should come back again when we could live without a
father. That day Father was in the way. I would have
like to shout at him I didn’t want him anymore just as
I hadn’t wanted his white goat.

“ไมเ่หน็แกฉั่นกเ็หน็แกล่กูของเราทั�งสองเถดิ” พอ่พดู กม้
หนา้น�ิงขอความเหน็ใจจากแม ่แมน่�ําตาคลอ เบอืนหนา้หนี
และปดิประตใูสห่นา้พอ่ดังปัง พอ่ไดแ้ตย่นืน�ิงนัยนต์าแดง
ก�ํา สว่นฉันทาํอะไรไมถ่กู ใจหน�ึงกด็ใีจท�ีเราจะกลับมาเป็น

‘If not for me, do it for the sake of our two children,’
Father said, head hung, asking for sympathy from
Mother. Tears filled Mother’s eyes. She turned away
and banged the door shut in Father’s face. Father



ครอบครัวท�ีสมบรูณอ์กีครั�ง แตเ่ดก็คนนั�นท�ีมากบัพอ่เลา่เขา
เป็นใคร เราไมม่วีันยอมรับคนแปลกหนา้ท�ีรว่มกบัแมข่อง
เขาแยง่ชงิความรักของพอ่ไปจากพวกเราหรอก ความรัก
ของพวกเขาคอืส�ิงจอมปลอมเพราะเม�ือพอ่หมดเงนิ หมด
เลอืดท�ีจะใหเ้ขาสบู เขากลับเฉดหวัพอ่กลับมา ไมม่าตัว
เปลา่ซ�ํายงัผลักลกูชายมาเป็นภาระใหพ้อ่อกีชวีติหน�ึง

merely stood still, his eyes bloodshot. I was unable to
do anything right. On the one hand, I was glad we’d
be a complete family once again, but that child who
came with Father, who was he? There was no way we
would accept a stranger who, together with his
mother, had snatched Father’s love away from us.
Their love was some- thing fake because once Father’s
money was gone, with no more of his blood to suck, he
was got rid of and didn’t come back alone but with his
son as an extra burden.

พอ่รู้ไหม ฉันและพ�ีโตพอท�ีจะพาชวีติออกเผชญิโลก
กวา้งดว้ยตัวของเราเองไดแ้ลว้ ไมใ่ชเ่พราะพอ่หรอกหรอืท�ี
ทาํใหเ้ราปีกกลา้ขาแขง็และหย�ิงทระนงในตัวเอง ไมใ่ช่

เพราะพอ่หรอกหรอืท�ีทาํใหแ้มอ่อกมายนืสู้หนา้กบัพวก
ผู้ชายในหมู่บา้นเราได ้โดยไมต่อ้งคอยหลบซอ่นอยู่แตใ่น
บา้นอกีตอ่ไป

Do you know, Father, that my sister and I are old
enough to take our lives into the world by ourselves?
Isn’t it because of you that we have become strong
enough to go it alone and be self-confident? Isn’t it
because of you that Mother had to come out and stand
up to the males in our village without having to hide
away in the house any longer?

หลังจากวันนั�น แมส่ั�งใหเ้ราตัดขาดจากพอ่อยา่งเดด็ขาด
แถมยงัหา้มไมใ่หเ้ราเรยีกผู้ใหก้าํเนดิวา่พอ่เสยีดว้ยซ�ํา และ
หากใครถามใหต้อบเขาไปวา่พอ่ไดต้ายไปแลว้

After that day, Mother ordered us to have nothing to
do with Father again. Furthermore, she forbade us to
call the author of our days ‘Father’ and, if someone
asked, to answer that our father was dead.

ใช ่พอ่ไดต้ายเสยีแลว้ ตายไปพรอ้มกบัแพะสขีาวตัวนั�น
แตใ่นบางหว้งคาํนงึ ฉันกไ็มอ่าจลมืพอ่ได ้พอ่เหมอืนภาพ
เกา่ๆ ท�ียงัคงหลอกหลอนอยู่ในความทรงจาํของฉันและพ�ี
สาวเสมอ แตเ่ป็นความทรงจาํท�ีพกิลพกิารเหมอืนขาซา้ยอี
สาํล ีฉันจะลมืวา่ฉันเคยมพีอ่ ฉันจะลมืวา่เราเคยมวีันช�ืนคนื
สขุเกา่กอ่น แตถ่งึจะคร�ําครวญโศกเศรา้แคไ่หน มันกไ็ม่
อาจยอ้นกลับมาดังเดมิไดอ้กีแลว้ ความหมายของพอ่ใน
ตอนน�ีกแ็คผู่้ใหช้วีติเราเทา่นั�น เป็นชวีติท�ีแหง้แลง้ เพราะ
หวัใจเราขาดแคลนความรักจากพอ่ไปหลายขวบปี

Yes! Father was dead. He had died together with
that white goat. But in some corner of my mind, I
can’t forget Father. Father is like an old picture that
still haunts my memories and my sis- ter’s too, but
they are crippled mem- ories like Samlee’s left leg. I’ll
forget I used to have a father, I’ll forget we used to be
happy in days long gone, but no matter how much I
lament and grieve, it’ll never be as before again. Now
Father only means the person who sired us to a
parched life because our hearts were deprived of
fatherly love for years and years.

หลังจากวันนั�น พอ่ไดจ้ากพวกเราไปอกีครั�ง พอ่หายไป
กบัเดก็ตาต�ีคนนั�น ขา่ววา่พอ่กลับไปเป็นลกูเรอืประมง
ชายฝั�งอยู่ในหมู่บา้นสะกอม อาํเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มี
ครอบครัวใหมท่�ีนั�น หลังจากนั�นขา่วคราวของพอ่กเ็งยีบ
หายไป เงยีบหายไปจนฉันลมืไปแลว้วา่ฉันเกดิมาจากการ
ปฏสินธขิองมนษุยเ์พศผู้ ฉันลมืไปแลว้วา่ฉันคอืเลอืดเน�ือ
เช�ือไขของชายผู้ท�ีไดช้�ือวา่เป็นพอ่

After that day, Father left us once again. He left with
that almond-eyed child. We heard that he went back
to being a deckhand on a trawler out of Sakhom, a
village in the Chana district of Songkhla province. He
had a new family there. After that there was no more
news of him, so that I forgot that I was born of
fertilisation by a human being of the male sex. I forgot
that I was the flesh and blood of a man called Father.

ไมน่านพ�ีสาวกอ็อกเหยา้ออกเรอืนกบัลกูชายโตะ๊อหิมา่ม
และมลีกูดว้ยกนัหน�ึงคน อกีสองปีถดัมาฉันกเ็ป็นฝั�งเป็นฝา
อกีคน งานแตง่ถกูจัดแบบเรยีบงา่ย แขกเหร�ือท�ีเชญิมามี
เพยีงญาติๆ และเพ�ือนสนทิเทา่นั�น และแลว้ในวันเร�ิมตน้
ชวีติครอบครัวใหมข่องฉัน พอ่กป็รากฏตัวข�ึนพรอ้มกบัลกู
แพะสขีาวขนปกุปยุ

Before long, my sister got married with the son of
the imam and they had one child together. Two years
later it was my turn. My wedding was organised
simply. The guests who were invited were only
relatives and close friends and then, on the first day of
my new family life, Father showed up along with a
fluffy white baby goat.

“ไปใหพ้น้ มงึไมใ่ชพ่อ่ก”ู ฉันตวาดลั�นจนแขกท�ีมารว่ม
งานตา่งหนัมามองเป็นสายตาเดยีวกนั ชายคนนั�นนัยนต์า
แดงก�ํา ดปูวดรา้วย�ิงกวา่ตอนมองแพะสขีาวตัวนั�นลม้ลงจม
กองเลอืดเสยีอกี

‘Go away, you’re not my father!’ I snapped at him
and all the guests turned to look with the same eye.
That man with bloodshot eyes seemed to be aching
more than when he had looked at the white goat
falling and wallowing in the pool of its own blood.
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 เฟรชคลิส์ Fresh Kills

กันตธ์ร อกัษรนาํ KANTHORN
AKSORNNAM

TRANSLATOR’S KITCHEN

ผมอยากไปเฟรชคลิสส์ัก
ครั�งหน�ึงในชวีติ ผมหลงใหลมัน
ทนัทที�ีผมไดอ้า่นเร�ืองราวสั�นๆ
ของมันในนติยสารเนชั�นแนลจี

โอกราฟฟกิ กอ่นอ�ืนผมเพยีง
อยากบอกวา่สาเหตทุ�ีอยากไป
เฟรชคลิสนั์�น ไมไ่ดเ้ป็นเพราะมัน
กลายเป็นสถานท�ีศักด�ิสทิธ�ิไป
แลว้เทา่นั�น แตเ่ป็นเพราะผมเช�ือ
วา่เฟรชคลิสจ์ะเป็นแหลง่

‘วัตถดุบิ’ ชั�นดเีย�ียมสาํหรับอาชพี
การงานของผม และเฟรชคลิส์

น�ีเองท�ีจะทาํเงนิใหผ้มอยา่ง
มากมายมหาศาล

I intend to go to Fresh
Kills presently. I’ve been
eager to do so ever since I
read a short article about the

New York garbage dump in
National Geographic. First
off, I merely want to point
out that the reason I want to
go there isn’t just because the
place has become hal- lowed

ground, but because I believe
Fresh Kills will be a prime

source of raw material in my
line of work and will earn me
huge amounts of money.

The first sentence actually reads: ‘I would like to go to
Fresh Kills once in my life.’ I changed it to make it in tune
with the ending, as well as more specific, thus more
attention-grabbing. This is wrong of a translator, but

editorially right.

ราว 5 ปีกอ่นหนา้ ผมหลงใหล

งานศลิปะประเภทเคร�ืองประดับ
รา่งกาย แตเ่คร�ืองประดับท�ีผมจม
ด�ิงหลงใหล เป็นเคร�ืองประดับท�ี
ไมไ่ดว้างขายกนักลาดเกล�ือ
นทั�วๆไปตามรา้นขายเคร�ือง
ประดับขา้งถนน ตลาดนัด หรอื
ตามหา้งรา้นหรหูราตา่งๆ แตเ่ป็น
เคร�ือง ประดับพเิศษ ประเภทท�ี
คนกลุ่มหน�ึงออกแบบกนัเอง

แตล่ะแบบ แตล่ะช�ิน มเีพยีงช�ิน
เดยีวในโลก และท�ีสาํคัญเคร�ือง
ประดับเหลา่นั�นตอ้งมเีร�ืองเลา่ มี
ตาํนาน มที�ีมาท�ีไปท�ีนา่สนใจ
หรอือาจเขา้ขั�นลกึลับ กระทั�ง
ทาํใหร้าคาคา่งวดของมันสงูข�ึน
ชนดิท�ีตอ้งประมลูกนัเลยทเีดยีว

About five years ago, I

became passionate about the
creation of body ornaments
– not ornaments of the kind
you can find for sale ten a
penny in jewellery shops,
display stalls, open markets
or sundry luxury shops, but
special ornaments designed
by a select group of people.

Each design, each piece is
unique in the world. And
most important, each must
have a history, a legend, an
interesting origin, or even a
secret, making its price so
high as to justify auction

In this paragraph, เคร�ืองประดบั is repeated five times; its

translation, ‘ornament’, happens only three times: this makes
for crispier reading.Note also that แต ่need not be translated
by ‘but’ every time. Indeed, the proper translation of แตล่ะ is
‘each’.

http://thaifiction.wordpress.com/
http://thaifiction.wordpress.com/category/contemporary/


bidding.

เคร�ืองประดับสดุพเิศษเหลา่
นั�น เป็นท�ีนยิมกนัในหมู่นักสะสม
ท�ีตดิตอ่กนัผา่นทางเวบ็ไซต์

เทา่นั�น มันเป็นเหมอืนโลกเฉพาะ
ของกลุ่มคนคลั�งไคลเ้ร�ืองเลา่
หรอืวรีกรรมผา่นเคร�ืองประดับ
รา่งกาย ทั�งสรอ้ยคอ ตา่งหู
กาํไล และเคร�ืองเจาะชนดิตา่งๆ
แนน่อนวา่เคร�ืองประดับโบราณ
อาจเป็นท�ีสนใจอยู่บา้ง แตก่ไ็ม่
เป็นท�ีนยิมในหมู่พวกเรานัก
เพราะส�ิงท�ีพวกเราสนใจลว้นเป็น

เคร�ืองประดับรว่มสมัยท�ีถกู
ออกแบบข�ึนในกลุ่มนักออกแบบ
เคร�ืองประดับหนุ่มสาวจาํนวน
หน�ึงท�ีหลงใหลการบอกเลา่เร�ือง
ราวผา่นผลงานในแตล่ะช�ิน

These very special
ornaments are sought after
by collectors that keep in

touch through websites only.
It is a kind of private world
for those who are mad about
the narratives or exploits
behind body ornaments, be
they necklaces, earrings,
bracelets or piercings of
every description. Age-old
ornaments are interesting of

course, but they are not
popular among us, because
what we crave are strictly
contemporary ornaments
created by a group of young
designers passionate about

the details involved in the
production of each piece.

Note two translations of ท�ีนยิม: ‘are sought after’, ‘are …
popular’. Needless repetitions make for stultifying prose,
although wilful repetition can have a charm of its own (ask

Khun Saneh).

ผมขอยกตัวอยา่งเคร�ือง

ประดับเม�ือไมน่านมาน�ีสักช�ิน มัน

เป็นท�ีโจษจันและแยง่ชงิกนั
ครอบครองในหมู่พวกเราชนดิ

บา้ระห�ํา มันคอืจ�ีสรอ้ยคอท�ีทาํ
มาจากหขูองลงิบาบนู ตัวท�ี

กระโดดกดัหทูา่นประธานาธบิดี
ของประเทศมหาอาํนาจประเทศ

หน�ึงทางตะวันตก ลงิตัวนั�นถกู
ปืนของบอด�ีการด์ทา่น

ประธานาธบิดสีาํเรจ็โทษทนัทที�ี

มันกระโจนเขา้งับหขูา้งขวาของ
ทา่นจากตน้ไมท้�ีมันนั�งช�ืนชม

ทวิทศันก์บัเพ�ือนๆรว่มเผา่พันธุ์
ประมาณ 10 ตัว

Allow me to take the

example of one particular

recent item which had us all
talking in our group and

whose possession was
fiercely disputed. It was a

pendant made from the ear
of a baboon which had

bitten the right ear of the
president of a western super-

power. The monkey was in-

stantly killed by the
president’s bodyguards even

as it still held to the presid-
ential ear after jumping off a

tree where it had been
enjoying the view in the

company of a dozen other
fellow creatures.

.

(http://chansongs.files.wordpress.com/2011/03/baboon1.png)

.

.

Our worthy friend the baboon

เวลานั�นทา่นประธานาธบิดี
กาํลังอยู่ในระหวา่งการเดนิทาง

เยอืนพ�ืนท�ีป่าสงวนแหง่หน�ึงแถบ
ลุ่มแมน่�ําทางภาคตะวันตกของ

ประเทศ ครั�งหน�ึงท�ีน�ีเคยเป็น
สมรภมูริบครั�งย�ิงใหญท่�ีสดุใน

ประวัตศิาสตรร์ะหวา่งชนพ�ืน
เมอืงกบักองทพัผู้รกุรานจาก

ยโุรปท�ีเขา้มาตั�งรกรากในดนิ
แดนแถบนั�นเม�ือกวา่ 200 ปีกอ่น

และสมรภมูนิ�ีเองท�ีทาํใหน้ายพล

ผู้ย�ิงยง เจา้ของฉายา ‘คนผม
ยาว’ ของกองทพัผู้รกุรานจบ

ชวีติลงอยา่งทรมาทรกรรม ทั�ง
ยงัถกูนักรบของชนพ�ืนเมอืงถลก

หนังหวัไปตามธรรมเนยีมปฏบิตัิ
เกา่แกข่องผู้มชียั

At the time the president
was touring a forest reserve

in a valley west of the
country which, a couple

hundred years before, had
been the theatre of the

greatest battle in history
between its native dwellers

and invaders from Europe
intent on settling there, and

it was on that battleground

that the famous general
nicknamed Long Hair who

led the invading army lost
his life in a horrendous way

and even had tribe warriors
scalp him as was the

immemorial custom of the
victors.

.

(http://chansongs.files.wordpress.com/2011/03/custer.jpg)

.

.

เจา้ของฉายา ‘คนผมยาว’ = ‘nicknamed Long Hair’, a

reference to General Custer, in the context of the Little
Bighorn battle of 1876, known as Custer’s Last Stand.

-
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โชคดที�ีลงิตวัน ั�นส�ินใจกอ่น

ท�ีหขูองทา่นประธานาธบิดจีะ
ขาดลง หลังจากนั�นขา่ววา่แผล

ถกูลงิกดัท�ีหขูา้งขวาของทา่น
ประธานาธบิดตีอ้งถกูเยบ็ถงึ 18

เขม็ ความตอ่มากว็า่เพ�ือนลงิท�ี
เหลอืตา่งแตก ต�ืนกระจัดกระจาย

แมจ้ะอยากเขา้ไปชว่ยเพ�ือน แต่
กต็อ้งยอมจาํนนตอ่อาํนาจของ

อาวธุปืน

It was lucky that the

monkey died before the
president’s right ear was

completely severed. It was
later reported that eighteen

stitches had been needed to
get it back on. The other

monkeys panicked and
scattered. Though they

wanted to go and help their
friend, they were no match

for firepower.

เร�ืองน�ีเป็นขา่วใหญโ่ตแพร่

สะพัดไปทั�วโลก โทรทศันแ์ละ
ส�ือนานาชนดิพากนัเจาะลกึทาํ

ขา่วกนัยกใหญ ่และบงัเอญิวา่

ขณะท�ีเกดิเหต ุ‘ลงิกดัหทูา่น
ประธานาธบิด’ี นั�น เพ�ือนในกลุ่ม

เรากาํลังเดนิทางทอ่งเท�ียวอยู่ใน
ป่าสงวนแหง่นั�นเชน่กนั ผมขอให้

นามสมมตเิขาวา่ สตฟี

The news spread around

the world, and was grist to
the mills of television and

other media for quite a

while, and it so happened
that when the “monkey gets

the ear of the president”
incident took place a friend

from our group was strolling
through the forest reserve.

Let’s call him “Steve”.

‘To have the ear of someone’ means to be listened to and

believed by that person; hence the pun on the monkey
‘getting’ the ear of the president, in the spirit of the piece.

ทันทที�ีเสยีงปืนดังข�ึนสตฟีซ�ึง

กาํลังเดนิหา “วัตถดุบิ“ อยู่ใน
ละแวกนั�นรบีรดุไปยงัท�ีเกดิเหตุ

ทนัท ีเชน่เดยีวกบันักทอ่งเท�ียว
หลายคนในบรเิวณนั�น เม�ือไปถงึ

นักทอ่งเท�ียวทกุคนตา่งถกู

บรรดาการด์รา่งยกัษข์องทา่น
ประธานาธบิดกีนัออกไป และ

รบีรดุพารา่งอันมหีชูุ่มเลอืดของ
ทา่นประธานาธบิดขี�ึนเฮลคิอรป์

เตอรก์ลับเขา้เมอืงทนัทเีพ�ือตอ่หู
ท�ีใกลจ้ะขาดอยา่งเรง่ดว่น

As soon as he heard the

gunfire, Steve, who was
looking around for “fodder”

in the vicinity, dashed to the
scene, as did the other

tourists nearby, but once

there, all were prevented by
the bodyguards from getting

near as the bleeding
president was being hustled

into a helicopter and rushed
back to town to urgently fix

the almost severed ear.

I could have translated วตัถดุบิ by ‘raw material’; ‘fodder’,

which means the same, is shorter and sounds more ‘with it’.

Note how the elements of the second half of the sentence

have to be reshuffled to read fluently in English.

-

น�ีคอืเร�ืองราวท�ีสตฟีเลา่ให้

พวกเราฟงัผา่นเวบ็บอรด์ สตฟี
เลา่วา่ หลังจากขบวนทพัของ

ประธานาธบิดจีากไป เขาเหน็

รา่งลงิบาบนูตัวนั�นนอนจมกอง

เลอืดเพราะถกูปืนกลอ็กขนาด 9
มม.ยงิใสใ่นระยะเฉยีดหทูา่น

ประธานาธบิด ีปืนกระบอกนั�นยงิ

อยา่งแมน่ยาํจนทะลหุวัใจ ปอด

และมา้มของลงิบาบนูเคราะห์

รา้ยตัวนั�น 3 นัด

This is the story Steve

told us on the web board.
He said that after the

presidential escort had left,

he saw the body of the

baboon lying in a pool of
blood. It had been shot dead

with Glock pistols within a

hair’s breadth of the

president’s ear. Three 9mm

bullets had pierced the
unlucky creature’s heart,

lungs and spleen.

เม�ือแนใ่จวา่พวกลงิบาบนูท�ี

เหลอืไมอ่าจแผลงฤทธ�ิเดชอัน
ใดแลว้ พวกการด์ท�ีเหลอือยู่อกี

2-3 คนของทา่นประธานาธบิดกี็

จากไป และแลว้ลงิบาบนูฮโีรต่ัว

นั�นกก็ลายเป็นตาํนานเลา่ขานกนั
ในหมู่ลกูหลานลงิบาบนูสบืไป

นานเทา่นาน (สตฟีเลา่อยา่งนั�น)

When they felt sure that

the other baboons wouldn’t
act up, the two or three

remaining bodyguards also

left, and the heroic baboon

became legendary for untold
generations of baboons to

come (that’s how Steve put

it).

โดยไมร่อชา้ เม�ือทกุคนหนัเห Wasting no time, while One of the advantages of English is its richness in verbs of



ความสนใจไปยงัตัวทา่น

ประธานาธบิด ีความคดิอันฉับไว

ทาํใหส้ตฟีตัดสนิใจและกระทาํ

การอยา่งฉับไวย�ิงกวา่ ปานลม
พัด เขาใชม้ดีเดนิป่าท�ีพกตดิตัว

ตรงไปยงัรา่งของลงิแลว้บรรจง

เฉอืนหขูา้งขวาของบาบนูตัวนั�น

ออกจากรา่งทนัท ีเขาเกบ็มันไว้

อยา่งดใีนกลอ่งพลาสตกิ จาก
นั�นกผ็ละมาราวกบัไมม่อีะไรเกดิ

ข�ึน หลังจากนั�นกองทพันักขา่ว

ทกุแหง่หนตา่งพากนัเดนิทางไป

เจาะลกึทาํขา่วและทาํสารคดี
เก�ียวกบัลงิบาบนูในป่าสงวนแหง่

นั�นกนัอยา่งครกึโครม โลกจงึได้

ช�ืนชมวรีกรรมอันหาญกลา้ของ

เจา้บาบนูตัวนั�นซ�ําแลว้ซ�ําอกีใน

แงม่มุตา่งๆ และเพ�ือนลงิท�ีเหลอื
กพ็ลอยไดห้นา้ไปดว้ย อยา่งชว่ย

ไมไ่ด้

everybody’s attention was on

the president, faster than a

revolving fan blade Steve

made up his mind and went
into action. Using his bush

knife he slashed his way to

the body, daintily severed its

right ear, slipped it in a plas-

tic box and then sauntered
off as if nothing had

happened. Afterwards, an

army of reporters from all

over the world scrambled for
news and features on

baboons in this forest

reserve. The world thus had

the opportunity to admire

the heroic deed of the ear-
chomping baboon time and

time again from all sorts of

angles, and the surviving

baboons gained much face
in the process.

action, as here with ‘slashed his way’, ‘severed’, ‘slipped’,

‘sauntered off’ and ‘scrambled for’.‘Ear-chomping’ is an

embellishment on my part.วรีกรรมอนัหาญกลา้ is

tautological.

ซากศพของบาบนูตัวนั�นกถ็กู

นาํไปชาํแหละ ผา่นกระบวนการ
นติเิวช เพ�ือตรวจหา “อะไรบาง

อยา่ง“ ภายในอยา่งละเอยีด

ลออท�ีสดุเทา่ท�ีเคร�ืองไมเ้คร�ือง

มอืทนัสมัยของชาตมิหาอาํนาจ

จะทาํได ้วา่กนัวา่ เจา้บาบนูอาจ
เป็น “อาวธุสังหาร“ ชนดิใหมรุ่่น

ลา่สดุท�ีถกูสง่มากระทาํการน�ีโดย

เฉพาะ

The carcass of the slain

hero was taken away to go
through as painstaking a

forensic analysis as the latest

instruments of a superpower

could devise to determine

whether or not it was the
latest killing machine

specifically programmed for

an assassination attempt.

สตฟีบงัอาจตั�งช�ือใหล้งิบาบนู
ตัวนั�นเพ�ือประกอบเร�ืองราวสรา้ง

มลูคา่ใหก้บัเคร�ืองประดับล�ําคา่

ของเขาวา่ บนิลาเดน พวกเราสง่

สารผา่นเวบ็บอรด์จากเร�ืองราว
ของสตฟีกนัอยา่งเมามันย�ิงกวา่

แทะเลบ็ เม�ือประกอบกบัขา่ว

ใหญโ่ตทางส�ือตา่งๆ เร�ืองของ

มันย�ิงทาํใหร้าคาคา่งวดของ

เคร�ืองประดับช�ินนั�นถบีตัวสงูข�ึน
และเป็นท�ีตอ้งการถงึขั�นตอ้ง

ประมลูแขง่ราคากนัเพ�ือครอบ

ครอง “จ�ีห“ู ลงิบาบนูนาม ‘บนิ

ลาเดน’ ท�ีสรา้งวรีกรรมกระโดด
เขา้กดัหขูา้งขวาของทา่น

ประธานาธบิดปีระเทศ

มหาอาํนาจ

To further embellish the
story and thus push up the

price of his handiwork, Steve

wantonly called the baboon

Bin Laden. We spread the
details among ourselves

through the web board faster

than we could bite our nails.

When linked to the big news

in the various media, the
story saw the asking price of

the ornament go through the

roof and such was the

demand that there had to be
an auction for the possession

of the ear of Bin Laden the

baboon who had heroically

chewed on the ear of a super-

power’s chief executive.

อันท�ีจรงิแลว้มันกเ็ป็นจ�ี

ธรรมดา ขนาดกะทดัรัด รปู

สามเหล�ียมดา้นเทา่ อัดกรอบ

ดว้ยเงนิ ภายในบรรจหุลูงิบนิลา
เดน ท�ีผา่นกระบวนการสตัฟฟ์ไว้

อยา่งด ีแตท่�ีมลูคา่ของมันสงู

มหาศาลถงึ 5 ลา้นดอลลารส์ห

รัฐฯนั�เป็นเพราะเร�ืองราวของมัน

Actually, it was an

ordinary earlobe, well

proportioned and set in a

triangular silver frame, with
the Bin Laden ear inside

properly stuffed, but that it

did reach the staggering

price of five million US

‘a triangular silver frame’: for the sake of brevity and

simplicity I dropped the notion of the triangle being isosceles

(สามเหล�ียมดา้นเทา่).



ตา่งหาก dollars was due purely to its

legend.

ผมลองคดิดเูลน่ๆวา่ถา้มันเป็น
หขูองทา่นประธานาธบิดลีะ่ก็

คงจะแพงบรรลัย และฉาวโฉ่

โอฬารมากกวา่น�ี

It made me wonder how
much more money and

hoopla it would have

generated had it held the

president’s ear instead.

-

ขอ้ความหลายขอ้ความใน

เวบ็บอรด์ของพวกเราไดแ้สดง

ทรรศนะกนัไปตา่งๆนานาเชน่วา่

There was a great

variety of opinions on our

web board. For instance:

“บาบนูลาเดนตัวน�ี คงเฝ้ารอ

โอกาสน�ีมานาน เม�ือรู้ขา่ววา่

ทา่นฯจะมาเยอืน” (มชูาร)

“This Laden baboon must

have been waiting for a long

time before he got news of

the presidential visit.”
(Musharraf)

Gen Pervez Musharraf was president of Pakistan between

1999 and 2008.

“เราไมอ่าจคาดเดาไดว้า่เหตุ

ใดบาบนู ลาเดนจงึรู้วา่ใครเป็น

ทา่นประธานาธบิด”ี (แบลร)์

“We have no way of

knowing how that Laden

baboon knew who the
president was.” (Blair)

Tony Blair was prime minister in Britain from 1997 to

2007.

“เราขอแสดงความเสยีใจ

อยา่งสดุซ�ึงตอ่เหตกุารณน์�ี และ

เราขอช�ืนชม พรอ้มทั�งคารวะ
เคร�ืองประดับล�ําคา่ช�ินน�ีดว้ยใจ

จรงิ” (คาไซ)

“We are deeply sorry for

what happened and full of

the deepest admiration and
respect for this invaluable

ornament.” (Karzai)

Hamid Karzai has been president of Afghanistan since

2004.

“บาบนูตัวนั�นมฌีานหยั�งรู้วา่ ผู้

ใดคอืศัตรตูัวจรงิของพระเจา้ โอ
ขอพระองคจ์งโปรดอภัยใหก้บั

ความกลา้หาญท�ีใครค่รวญแลว้

นั�นดว้ยเถดิ” (อารม์าดเินจาด)

“That baboon had a divine

intimation of who the real
enemy of God is. O, may

Allah forgive that act of

carefully considered

bravery!” (Ahmadinejad)

Ahmadinejad has been president of Iran since 2005.

“อาจเป็นวญิญาณนักรบพ�ืน

เมอืงเขา้สงิสู่” (รว่มฤด)ี

“It must have been seized

by the spirit of native

warriors.” (Ruam- ruedee)

[I’ve no idea who Ruamruedee is. A friend of the author,

perhaps. ;-)]

ฯลฯ And so on.

-

พวกเราสามารถเชค็ตน้ตอ

เคร�ืองประดับของสตฟีไดว้า่เป็น

หลูงิบาบนูตัวนั�นจรงิหรอืไมจ่าก
ขา่วท�ีระบวุา่ หขูา้งขวาของลงิ

เคราะหร์า้ยตัวนั�นหายไป และ

กลายเป็นเร�ืองราวใหญโ่ตเลา่

ขานกนัมาอกีหลังจากนั�น วา่
เหตกุารณด์ังกลา่วถกูวางแผนไว้

ลว่งหนา้ และเป็นการจงใจโจมตี

หขูา้งขวาของทา่น

ประธานาธบิด!ี

We were able to

establish the authenticity of

Steve’s ornament with the
news that the right ear of the

unfortunate monkey had

gone missing, and heated

debate followed on whether
or not the whole thing had

been premeditated as a way

to discredit the president’s

right ear.

กลุ่มของพวกเรามเีพ�ือนๆ

กระจายอยู่ในหลายประเทศทั�ว

โลก น�ีเองจงึเป็นท�ีมาของเคร�ือง

ประดับอันมเีร�ืองเลา่สดุแสน
แปลกประหลาด รวมถงึเร�ืองราว

ท�ีมาอันแสนเศรา้มากมายหลาย

ช�ิน เชน่ สรอ้ยคอท�ีรอ้ยมาจาก

กระดกูชนเผา่ฮตูแูละตุ๊ดซ�ี ผู้จบ
ชวีติลงจากเหตกุารณฆ์า่ลา้งเผา่

พันธุ์ครั�งย�ิงใหญใ่นประวัตศิาสตร์

Our group has friends in

many countries worldwide

and this is the source of

ornaments with the latest
and oddest backgrounds,

including many instances of

distressing narratives, such

as necklaces made out of
bones from Hutus decimated

by the Tutsis in the 1994

I’ve added the date of Saddam’s hanging not just for

symmetry with the Rwandan Genocide, but also because

when this story is read years after its writing, the year of the

event may not be readily in the reader’s mind.



ของรวันดาเม�ือปี 2537 หรอื

สรอ้ยขอ้มอืท�ีไดม้าจากช�ินสว่น

ของเชอืกเสน้ท�ีใชใ้นการแขวน
คออดตีประธานาธบิดซีดัดัม ฮสุ

เซนแหง่อรัิก

Rwandan Genocide, or

bracelets derived from bits of

the rope used in the hanging
of Iraqi president Saddam

Hussein in 2006.

สงสัยไปเถดิครับวา่พวกเราไป

เอา “วัตถดุบิ“ เหลา่นั�นมาได้
อยา่งไร ทกุคนตา่งมวีธิกีารและ

เสน้สายของตัวเอง เราเรยีกมัน

วา่ ความลับ

In case you wonder how

we manage to lay our hands
on such “fodder”, we each

have our methods and

connec- tions – and that’s

what we call trade secrets.

และนั�นเอง ทนัทที�ีผมไดรั้บรู้

ขอ้มลูเก�ียวกบั เฟรชคลิส ์ผมรู้ใน

ทนัทวีา่ เฟรชคลิสจ์ะเป็นแหลง่

วัตถดุบิล�ําคา่สาํหรับเคร�ือง

ประดับท�ีผมกาํลังจะออกแบบใน

อนาคต และมันจะตอ้งเป็นท�ี
กลา่วขานกนัในหมู่ของพวกเรา

เป็นแนแ่ท้

And so, when I found out

about it, I knew at once that

Fresh Kills would be a source

of invaluable material for

any ornament I would

design in the future, bound
to make quite a stir among

like-minded friends.

-

อันท�ีจรงิ เฟรชคลิส ์คอือดตี

ท�ีท�ิงขยะของชาวนวิยอรก์ พ�ืนท�ี

5,000 ไรข่องมันอยู่ในเขตสแต

เทนไอสแ์ลนดข์องมหานครนวิ

ยอรก์ สหรัฐอเมรกิา มขียะ
มากมายมหาศาลถงึ 135 ลา้น

ตันสงิสถติอยู่ท�ีนั�น แตส่�ิงท�ี

ดงึดดูผมในบรรดาเศษขยะกอง

มหมึามหาศาลเหลา่นั�น คอืเศษ

ซากขยะทนุนยิมท�ีหลงเหลอือยู่

ของอดตีตกึแฝดเวลิดเ์ทรด

เซน็เตอรท์�ีพังทลายลงมาอยา่ง

ครกึโครมจากการโจมตขีองกลุ่ม

กอ่การรา้ยนาม ‘อัลกออดิะห’์
เม�ือวันท�ี 11 กนัยายน ปี 2001

หรอื ท�ีเราเรยีกกนัสั�นๆวา่ 9/11

Fresh Kills used to be a

dumping ground for New

York refuse. The 900-hectare

landfill on Staten Island,

which is part of the New
York megalopolis, holds 135

million tons of garbage. But

what attracted me about this

huge amount of refuse was

the capitalist debris from the

former World Trade Center

twin towers that collapsed

after the Al Qaeda terrorist

attack on 11 September
2001, or 9/11 as we call it.

Converting พ�ืนท�ี 5,000 ไร ่to ‘900-hectare’ in the text

avoids having recourse to a footnote.

วา่กนัวา่กอ่นหนา้น�ี เฟรชคลิส์

เป็นสถานท�ีอันนา่รังเกยีจเดยีด

ฉันทข์องผู้คนในละแวกน�ีมาชา้

นาน ทวา่เม�ือเศษซากอาคาร

เวลิดเ์ทรดฯชดุแรกเดนิทางมาถงึ

ท�ีแหง่น�ีกลับกลายเป็นสถานท�ี
ศักด�ิสทิธ�ิข�ึนมาทนัท ีเน�ืองจาก

วา่ชาวเกาะสแตเทนเองกส็ญูเสยี

พ�ีนอ้งเพ�ือนฝงูไปไมต่�ํากวา่ 250

คนจากมหาโศกนาฏกรรมครั�ง

นั�น

Reportedly, before that,

Fresh Kills had been a source

of perennial embarrassment

for the immediate

neighbourhood, but when

the first remains of the WTC
towers reached it, it became

hallowed ground at once, not

least because Staten Island

residents had lost no fewer

than 250 relatives and

friends in the tragedy.

มเีร�ืองราวเลา่วา่เศษซาก

มหาศาลของตกึแฝดเวลิดเ์ทรด

ท�ีถลม่ลงมาหลังถกูเคร�ืองบนิ 2

ลาํพุ่งชนนั�นถกูขบวนเรอืทยอย

ขนยา้ยมาไวท้�ีเฟรชคลิสแ์หง่น�ี

เอง และจากการตรวจคน้เศษ

ซากขยะขนาด 1.4 ลา้นตันของ
อดตีตกึแฝดยกัษใ์หญห่ลายครั�ง

อยา่งถ�ีถว้น เจา้หนา้ท�ีสามารถ

ระบเุหย�ือผู้เคราะหร์า้ยไดร้าว

300 คน โดยอาศัยหลักฐานท�ีพบ

It is reported that the

enormous amount of debris

resulting from the collapse of

the twin towers after each

was struck by an aeroplane

was transported by barges to

Fresh Kills and dumped in a
part of the landfill which

became known simply as the

Hill. After thorough sifting of

the 1.4 million metric tons of

Editorial decision not to translate อนัเป็นท�ีท�ีเศษซากของ

อาคารเวลิดเ์ทรดฯถกูนาํมาท�ิงไวน้�ันเอง as this has already

been stated in the same paragraph.



ในกองขยะ วา่กนัวา่ ในท�ีสดุจะมี

การสรา้งอนสุรณส์ถานข�ึน ณ

บรเิวณท�ีเรยีกกนัวา่ฮลิส ์อันเป็น

ท�ีท�ีเศษซากของอาคารเวลิดเ์ท
รดฯถกูนาํมาท�ิงไวนั้�นเอง

debris from the towers, some

three hundred victims were

identified through evidence

found there. It is said that a
memorial will be erected on

the Hill.

เฟรชคลิสฟ์�ืนคนืชพีอกีครั�ง

จากท�ีเคยเป็นอดตีท�ีท�ิงขยะ
ธรรมดาสามัญ ขณะน�ีมันกลาย

เป็นสถานท�ีศักด�ิสทิธ�ิ มผีู้ไป

เยอืนเพ�ือคน้หา หรอืระลกึถงึบาง

ส�ิงบางอยา่งของตกึสงูระฟา้ท�ี

กลายเป็นเศษซากไปแลว้ ณ วัน

น�ี ผู้คนมากมายท�ีหลั�งไหลมายงั

นวิยอรก์ อาจอยากไปเยอืนและ

ไวอ้าลัยใหก้บัตกึแฝดเวลิดเ์ท

รดฯและผู้เสยีชวีติท�ี
บรเิวณ“กราวดซ์โีร”่ซ�ึงเป็นอดตี

ท�ีตั�งของตกึ และปัจจบุนักาํลังมี

การกอ่สรา้งตกึระฟา้แหง่ใหมข่�ึน

แทนท�ี

Fresh Kills was thus

resurrected after being a
dumping ground for

ordinary garbage. It now is

hallowed ground people visit

in search of relics or in

memory of the destroyed

mega-skyscrapers. Even

now, large numbers of

people keep streaming into

New York to visit “Ground
Zero”, the site of the former

twin towers on which new

mammoth skyscrapers are

being built, to mourn those

who lost their lives there.

-

กอ่นหนา้น�ีผมเคยมผีลงาน

เคร�ืองประดับช�ินเลก็ๆท�ีไดส้รา้ง

ช�ือใหก้บัตัวเองในกลุ่มเพ�ือนๆมา

แลว้จาํนวนหน�ึง ช�ินแรกคอืหว่ง

สะดอืท�ีทาํมาจากเศษนาฬกิาขอ้

มอืฝังเพชรท�ีผมไดม้าจากศพ
ของญาตผิู้ย�ิงใหญค่นหน�ึงซ�ึงจบ

ชวีติลงในโศกนาฏกรรมครั�งรา้ย

แรงในประวัตศิาสตร ์บรเิวณ

ชายฝั�งประเทศอนิโดนเีซยี ท�ีเรา

เรยีกมันวา่ สนึามเิม�ือปี 2547

ตอนนั�นมันมมีลูคา่สงูถงึ

500,000 ดอลลารส์หรัฐจากเร�ือง

ราวท�ีมาท�ีไปของมัน กวา่ท�ีจะ

กลายมาเป็นเคร�ือง ประดับแสน
สวยอกีช�ิน และผู้ท�ีไดค้รอบ

ครองมันคอืมหาเศรษฐนัีกลา่

เคร�ืองประดับจากตรุกี

So far, some of the little

ornaments I’ve created have

given me a measure of

notoriety among our group

of friends. The first was a

navel coil I made from the
remains of a jewelled

wristwatch I got from the

body of a wealthy relative of

mine whose life ended in the

2004 tsunami, the biggest

tragedy in history that

struck the Indonesian

coastline and beyond. At the

time its value went as high as
five hundred thousand US

dollars because of its origins

rather than its beauty, and

the person who came into its

possession is a millionaire

from Turkey who collects

body ornaments.

จากนั�นเคร�ืองประดับอกีช�ิน

กต็ามมา มันคอืตา่งหทู�ีทาํมา

จากฟันปลอมสดุแพงของอดตี

นายกรัฐมนตรปีระชานยิมใน

ประเทศบา้นเกดิของผม กอ่นท�ี
เขาจะถกูทหารโคน่ลม้อาํนาจลง

และกลับประเทศบา้นเกดิเมอืง

นอนไมไ่ดจ้นบดัน�ี ทา่นอดตี

นายกรัฐมนตรปีระชานยิมของ

ผมจงึตอ้งกลายเป็นยปิซผีจญ

ภัยเรร่อ่นไปคอ่นโลก

The next was a set of

earrings from the pricey

denture of a former populist

prime minister of my native

country before soldiers
removed him from power

and who has since then fled

the country of his birth to

avoid being jailed and thus

must keep roaming the

world in pitifully luxurious

exile.

I have linked the two sentences of this paragraph in order

to avoid repeating ทา่นอดตีนายกรฐัมนตรปีระชานยิมของ

ผม which, though derisive, sounds a bit too heavy in

English.

หลายคนในกลุ่มเพ�ือนสงสัยวา่

ผมไปไดฟั้นปลอมของทา่นมา

Several among our friends

have been wondering how I



ไดอ้ยา่งไร managed to lay my hands

on that denture.

เร�ืองน�ีผมมขีา่วท�ีตัดแปะเกบ็
ไวย้นืยนัได ้คอืเม�ือครั�งท�ีทา่น

ลงทนุเดนิสายลงไปใชช้วีติตดิ

ดนิเย�ียงชาวบา้นธรรมดา นุ่งผา้

ขาวมา้อาบน�ํากลางแจง้ นอน

กลางดนิ กนิกลางทรายในชว่ง

ยคุทองของอาํนาจ โอกาสงาม

มาถงึตอนท�ีทา่นกาํลังแอค็ทา่

อาบน�ําถา่ยวดิโีออยู่นั�นเอง ฟัน

ปลอมชดุน�ีของทา่นกร็ว่งลงมา
ทวา่จะดว้ยความกลัวเสยีภาพ

ลักษณผ์ู้นาํหรอืดว้ยเหตอุันใด

กต็ามแต ่ทา่นจงึทาํเป็นไมรู่้ไมช่�ี

และฟันปลอมชดุน�ีอันประกอบ

ดว้ยฟันกรามขา้งซา้ยสามซ�ีกถ็กู

หนุ่มชาวบา้นในละแวกนั�นเกบ็ไป

โชคดที�ีทา่นมฟัีนปลอมสาํรอง

พกตดิตัวไปดว้ยหลายชดุ

I have several newspaper
clippings to back my story.

It happened when His Excel-

lency went to the length of

investing a day or so of his

life pre- tending to live as an

ordinary villager, putting on

a loincloth to shower in the

open, sleeping rough and

eating with his fingers. The
golden opportunity came

during his shower act under

video coverage. His denture

fell off, but out of fear of

marring his image as a

leader then at the zenith of

his power or for some other

reason, His Excellency

pretended not to notice, and
the denture, composed of

three left molars, was later

found by a young villager

from the area. Fortu- nately

His Excellency had taken

along plenty of substitute

denture sets.

ลงทนุเดนิสายลงไปใชช้วีติตดิดนิเย�ียงชาวบา้นธรรมดา
literally means ‘investing in laying a line down to earth to

live in the manner of ordinary villagers’, which calls for

rephrasing.

Not to overcrowd the second sentence, the expression ใน

ชว่งยคุทองของอาํนาจ is translated in the next (‘then at the

zenith of his power’) where it comes more naturally.

ผมรับรู้ขา่วสารน�ีโดยบงัเอญิ

จากเพ�ือนนักขา่ว และได้

พยายามตดิตอ่หนุ่มชาวบา้นผู้

นั�นเพ�ือขอซ�ือฟันปลอมในราคา

สดุแพง เพ�ือนาํมันมาแปรรปูเป็น

ตา่งหแูสนสวย และขายมันไปใน
ราคาท�ีแพงกวา่ตน้ทนุถงึ 20 เทา่

ปัจจบุนัตา่งหคูู่นั�นตกทอดผา่น

มอืนักสะสมเคร�ืองประดับในกลุ่ม

ไปหลายทอดหลายตอ่ จน

กระทั�งไปตกอยู่ท�ีเพ�ือนนรินาม

ชาวสงิคโปร์

I learned of this by chance

from a journalist friend of

mine and hastened to

contact the young villager to

buy the denture off him at a

handsome price in order to
transform it into a beautiful

ornament I eventually sold at

twenty times the initial

outlay. The set of earrings

has changed hands many

times among collectors and

is now in the possession of a

friend in Sing- apore who

shall remain unnamed.

นรินาม means ‘anonymous’; ‘who shall remain unnamed’

is preferred here to underscore the need for secrecy stated

earlier (‘trade secrets’).

-

ผมอยากไปเยอืนเฟรชคลิส์

สักครั�งเพ�ือสบืคน้บางส�ิงบาง

อยา่ง บางส�ิงท�ีอาจกลายเป็น

ตาํนานเลา่ขาน ใครจะกลา่วหา

วา่ผมกาํลังคดิทาํธรุกจิจากซาก

ความพนิาศ ความลม้เหลว

ความโศกเศรา้เสยีใจของชาติ
ทนุนยิมชาตหิน�ึง ไมเ่ป็นไร ผม

เองกโ็ศกเศรา้ไมน่อ้ยท�ีตอ้งทาํ

เชน่น�ี ผมเพยีงอยากบนัทกึเร�ือง

ราวในรปูแบบของผม ในเคร�ือง

ประดับของผม และเร�ืองเลา่ของ

ผม

I want to visit Fresh

Kills at least once to search

for a few things – things that

might become legendary.

Never mind those who will

claim that I’m thinking of

making money out of the
loss, failure and sorrow of a

capitalist country. I myself

feel much sorrow at having

to do this. I merely want to

record events my own way,

through my own ornaments

and my own narrative.

ใครจะรู้วา่ผมจะหยบิเศษอะไร

ข�ึนมาจากเฟรชคลิสเ์พ�ือมา

Who knows what debris

I’ll pick up at Fresh Kills to



ประกอบกนัเป็นเคร�ืองประดับช�ิน

ใหม ่เพ�ือนหลายคนคงอยากรู้

ถงึท�ีมาท�ีไปของเคร�ืองประดับ
ช�ินน�ีแนน่อน แตผ่มมั�นใจวา่จะ

ตอ้งมใีครสักคนท�ีอยากครอบ

ครองมัน

turn it into an ornament?

Many friends will be eager to

know the ins and outs of that
piece and I’m dead certain

someone will want to own it.

ผมคดิวา่ผมอาจกาํลังแปร
เปล�ียนความโศกเศรา้ระทมทกุข์

ใหเ้ป็นความงดงามข�ึนไดบ้า้ง

เทา่นั�นเอง ผมคดิไปอกีวา่ ผม

กาํลังแปรเปล�ียนขยะไรค้า่ให้

กลายเป็นความงามท�ีมคีา่ข�ึนอกี

ครั�ง กเ็ทา่นั�น

I think that in so doing I’ll
be merely changing sorrow

and loss into a thing of

beauty. I also think that I’ll

be turning worthless

garbage into value-adding

beauty – that’s all.

อาจคลา้ยๆกนักบัท�ีนัก

นเิวศวทิยาชาวอเมรกินัช�ือสตี

เวน แฮนเดลทาํอยู่ เพราะ

แฮนเดลเองกต็อ้งการใหเ้ฟรช

คลิสอ์ันไรค้า่และแสนเศรา้กลาย

เป็นพ�ืนท�ีป่า ทมีงานของ

แฮนเดลปลกูตน้ไมแ้ละไมพุ้่มไป
แลว้ 7 ชนดิรวม 700 ตน้ จากวัน

ท�ีผมอา่นเจอเร�ืองราวของมัน

ท�ีสดุแลว้เม�ือเกดิความหลาก

หลายทางชวีภาพอันเกดิจาก

ปัจจัยชว่ยตา่งๆโดยเฉพาะนก

เฟรชคลิสจ์ะกลายรา่งเป็นป่า

แคระตามแนวชายฝั�งอกีครั�ง แม้

จะตอ้งใชเ้วลายาวนานกต็าม

It may not be much

different from what

American ecologist Steven

Handel is doing because he

too wants worthless and

thoroughly depressing Fresh

Kills to turn into woodland.
Some time ago, his team

planted seven hundred trees

and shrubs of seven species.

Eventually, with biodiversity

fostered by various factors,

especially birds, Fresh Kills

will turn into a forest shield

along the coast, though this

will take time.

.

(http://chansongs.files.wordpress.com/2011/03/steven-

handel.jpg)

.

.

Steven Handel

วา่กนัวา่วสิัยทศันข์องแฮนเดล

อาจเปล�ียนเศษซากจากโศก

นาฏกรรมของนวิยอรก์ใหก้ลาย

มาเป็นมรดกท�ีมชีวีติซ�ึงคงอยู่
อยา่งถาวร และเฟรชคลิสจ์ะแปร

สภาพเป็น “เกาะสเีขยีวกลาง

ทะเลเมอืง“ ดังท�ีแฮนเดลกลา่ว

ไว้

Handel’s vision reportedly

will turn the remains of the

New York tragedy into a

permanent living legacy and
Fresh Kills will be

transformed into “a green

island in an urban sea”, as

he himself put it.

ครับ ผมกาํลังจะเดนิทางไปที

นั�นในเรว็วันน�ี เพ�ือควานหาเศษ

ซากขยะโลกแหง่การคา้ท�ีผมจะ

นาํมันมาออกแบบทาํเป็นเคร�ือง

ประดับ อาจเป็นตา่งหสูักคู่ท�ีทาํ

มาจากเศษซากรถของฟอรด์

ของจเีอม็ หรอืของเดม็เลอรไ์ค

รสเ์ลอร ์ซ�ึงบงัเอญิจอดอยู่ท�ีนั�น

ในวันนั�น และผมจะตั�งช�ือเคร�ือง
ประดับชดุนั�นวา่ “ซากบ�ิกทร”ี

Yes, I’m getting ready to

travel to Fresh Kills by and

by to search among the

refuse of the world of trade

for some item I will design

into an orna- ment, maybe a

couple of earrings made out

of some fragment of a Ford,

GM or Daimler-Chrysler car
that hap- pened to be parked

there that day, and I’ll call

the set “The Big Three

Remains”.

หรอืบางทอีาจเป็นจ�ีสรอ้ยคอท�ี

ทาํมาจาก อดตีไมก้างเขนเงนิท�ี

บงัเอญิถกูทบัถมบ�ีแบนอยู่ใตก้อง

ขยะเหลา่นั�น ผมอาจสรา้งเร�ือง

ราวสรา้งมลูคา่ใหม้ันไดอ้กีครั�ง

และมันจะกลายเป็นส�ิงสงูคา่ท�ีนา่

จดจาํอกีครั�งหน�ึง

Or perhaps it’ll be a

pendant made out of a

former silver cross that

might have got crushed out

of shape under tons of trash.

I’ll create its narrative and

restore its value and it’ll be a

high-priced item of note once
again.

ผมเช�ือเชน่นั�น! That’s what I believe.

http://chansongs.files.wordpress.com/2011/03/steven-handel.jpg
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ตพีมิพค์รั�งแรกนติยสารชอ่
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First published in Chor
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Kanthorn Aksornnam

is the pen name
of Sivadee Aksornnam,

a poet, short story

and features writer

in her early thirties.
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Modern and classic Thai short stories in English

How many other rivers are there in this world? – Jadet Kamjorndet

Contemporary  23 August 2013  Leave a comment

A delightful multilevel story that probes the depths of human relations with a local lore background and discreet allusions to the complexity of life. MB

มแีมน่�ําอกีก�ีสาย
บนโลกน�ี

How many other rivers are

there in this world?

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/08/23/how-
many-other-rivers-are-there-in-this-world-jadet-
kamjorndet/lacoste-logobkwd/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/08/23/how-
many-other-rivers-are-there-in-this-world-jadet-
kamjorndet/lacoste-logo/)

จเดจ็ กาํจรเดช JADET KAMJORNDET

TRANSLATOR’S KITCHEN

= ==

เรารับเขาข�ึนรถ ระหวา่งทางกลับบา้น เรากาํลังขาดคน
งาน

We took him on board as we drove back home. We
were one worker short.

ซ�ึงเขาอาสา He had volunteered for the job.

=

1 1

เขาเพ�ิงข�ึนจากทะเล ท�ิงเรอือวนไวท้�ีรมิฝั�ง หอบกระเป๋า
เส�ือผา้ข�ึนรถ มทีะเลมากมายรอการคน้พบ มแีมน่�ําอกี
หลายสายรอใหเ้ราลอ่งเรอื เขาไมไ่ดเ้บ�ือทะเล เพยีงแต่
เขาอยากแหวกวา่ยในสายธารอ�ืนๆบา้ง

He had just come from the sea, leaving a trawler by
the shore, and got into the car with a bag of clothes
in his arms. Many seas are waiting to be found;
many other rivers wait for us to ply. He wasn’t fed
up with the sea: he just wanted to swim in other
waters.

งานของเราตอ้งการคนงานเพ�ิมอกีคน ชว่ยตอกเสาไม้
และยกแผน่ปา้ยกระดาน เรอืของเราตดิลอ้ ว�ิงดว้ย
เคร�ืองยนต ์แมน่�ําท�ีเราลอ่งเป็นคอนกรตีและยางมะตอย

Our work needed another worker to help plant
wooden poles and hoist bill- boards. Our boat had
wheels and was propelled by an engine. The river
we rode was of cement and asphalt.

เราเป็นคนตดิตั�งปา้ยโฆษณา We set up advertising boards.

=

เราว�ิงไปทั�วพ�ืนท�ี14จังหวัดภาคใต ้กระจายกนัตดิตั�งปา้ย
โฆษณาของวงดนตรเีอกชยั ศรวีชิยั ไมม่อีะไรมาก แค่
ตดิตั�งปา้ยใหเ้สรจ็กอ่นการแสดง 15วัน และรบีร�ือปา้ยลง
ในคนืแสดง เพ�ือจะพาว�ิงไปตดิตั�งท�ีอ�ืนตอ่ไป

We covered all fourteen southern provinces and
fanned out to set up advertising boards for the
Ekachai Sri- vichai band*. It wasn’t anything much:
just putting up all the boards fifteen days before the
performance and hurrying to take them down on
the night of the performance to go and set them up
somewhere else later.

* Watch him here (http://www.youtube.com/watch?
v=W0mMlyEEKEA), if you have to.

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/08/23/how-
many-other-rivers-are-there-in-this-world-jadet-
kamjorndet/ekachai-srivichai-2/)

บางวันเราข�ึนเขา บางวันเราลงทะเล Some days we went up a mountain; other days
we went down to the sea.

บางวัน คา้งคนืใกลแ้มน่�ํา นอนฟังเสยีงน�ําไหล Some days we spent the night by a river, lay
listening to the water flowing.
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งานตอ่เน�ือง เป็นเดอืนท�ีตอ้งหา่งบา้น หา่งครอบครัว
บางเดอืนโชคดเีสน้ทางตอ้งผา่นบา้น มโีอกาสแวะ
เย�ียมเยยีนครอบครัว บางเดอืนโชครา้ย เสน้ทางมแีตว่�ิง
ออกหา่ง

Working continuously, it was months away from
home, away from the family. On some months if we
were lucky we had to travel by our house, had the
opportunity to visit our families. On some months if
we were unlucky, we moved away anywhere but.

เดอืนท�ีโชคด ีเราผา่นบา้น เพ�ือนรว่มงานถอืโอกาสลา
งาน เพราะเป็นหว่งลกูท�ีไมส่บาย ทั�งยงัฝากชายอกีคน
ใหเ้ป็นผู้ชว่ยแทน

On a lucky month as we went by our houses, my
co-worker resigned be- cause he worried about his
child who was ill, and got another man to replace
him as well.

คอืเขา ชายผมสสีนมิผู้มาจากทะเล That was him, the man with hair the colour of rust
who came from the sea.

=
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ผมไมช่อบหนา้เขาตั�งแตว่ันแรกท�ีเจอ I disliked him from the day we met.

เขาเป็นผู้ชายอายหุลักส�ีสบิแลว้ แตแ่ขง็แรง กลา้มเน�ือ
แขนเป็นมัด ผวิดาํกรา้นแดด น�ิวมอืใหญ ่ผมประบา่เป็นสี

สนมิ ครั�งแรกผมคดิวา่เขายอ้มส ีแตเ่ขาเฉลยเองวา่นั�น
เป็นผลจากน�ําเคม็

He was a man in his forties, but strong, brawny,
swarthy, with thick fingers, and shoulder-length
hair the colour of rust. At first I thought he dyed it
but he volunteered that it was due to the seawater.

“งานหนักนะ ไหวไหม” ผมพดูจรงิ งานตดิตั�งปา้ยบาง
ครั�งตอ้งแขง่กบัเวลา แทบไมไ่ดห้ลับนอน

‘It’s heavy work, you know. Will you be up to it?’
I spoke the truth. Setting up billboards sometimes
you compete with time and hardly sleep at all.

“จะมงีานไหนหนักกวา่การเป็นลกูเรอืประมง” เขาตอบ
สหีนา้เหมอืนเยาะย�ิมโลกทั�งใบ

‘Is there any work heavier than that of a trawler
deckhand?’ he answered, a derisive smile on his
face.

“งั�นข�ึนมาเลย” ‘Then hop in.’

เขาเหว�ียงกระเป๋าเขา้มาในรถ แลว้พาตัวเองตามเขา้
มา

He flung his bag into the car and then followed it.

=

เขาเคยสู้กบัปลาฉลามดว้ยมอืเปลา่ เคยวา่ยน�ําจากเกาะ
หน�ึงไปเกาะหน�ึง เคยสู้กบัทหารเรอืพมา่ และเคยทาํอะไร
หนักๆแบบนั�น ถา้ดจูากคาํพดูของเขา ยอมรับวา่เร�ืองเลา่
ของเขาสนกุ แตบ่างทรีู้สกึเบ�ือ เม�ือคดิไดใ้นท�ีสดุวา่เขา
โมเ้อาทั�งเพ

He had fought a shark bare-handed, had swum
from one island to another, had brawled with a
Burmese navy man and had accomplished many
other such exploits. Judging from his speech, you
must admit his stories were fun but sometimes you
felt fed up when you reflected that actually he was a
braggart.

=

=

เคยทาํอะไรหนกัๆแบบน ั�น: literally, ‘had done
other heavy stuff like that’.

เขาทาํงานเกง่ ผมคงจะชอบเขามากกวา่น�ี ถา้เขาอวด
ความเกง่ใหน้อ้ยลง

He was a good worker. I’d have liked him more if
he’d been less boastful.

“ผมวา่ยน�ําเรว็กวา่ฉลามเสยีอกี” ‘I swim faster than a shark, actually.’

“นั�นมันในทะเล ลองวา่ยแขง่กบัจระเขเ้อาไหม” ผม
แกลง้ยั�ว

‘That’s in the sea. Try and see if you can swim
faster than a croc,’ I said to provoke him.

เขายกัไหล่ He shrugged his shoulders.

=
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เรามาถงึตาขนุเม�ือเวลาค�ํา ฝนตกหนัก แมน่�ําพมุดวงขุ่น
คลั�ก เราไมม่ทีางเลอืก นอกจากตอ้งนอนคา้งท�ีวัด

We reached Ta Khun* at nightfall. It was raining
heavily. The Phum Duang river was very murky.
We had no choice but to sleep the night at the
temple.

* Ban Ta Khun is a district in the west of Surat
Thani Province of southern Thailand.

ผมโทรกลับไปท�ีบา้น ท�ีนั�นกาํลังจะกลายเป็นอดตี ไม่
วา่ดว้ยเหตผุลอะไร ผมกาํลังถกูขอหยา่ ภรรยาคงเบ�ือท�ี
ตอ้งอยู่บา้นคนเดยีวนานๆ ทั�งท�ีจรงิเธออยู่กบัลกุชายอกี
คน แตนั่�นแหละ ความรู้สกึของการมคีนโอบกอดใกล ้ๆ
คงหาอะไรแทนไมไ่ด ้นอกจากหาทางทาํส�ิงนั�น

I called back home. Over there it was becoming
the past. For whatever reason, I was being sued for
divorce. My wife must be fed up having to stay at
home alone for long stretches of time. Actually our
son was with her, but then, nothing can replace the
feeling of having someone close to hug, except
finding a way to do just that.

เธอมชีู้หรอื So she had a lover, did she?

นั�นเป็นแคค่าํท�ีชาวบา้นพดูกนั ผมไมเ่ช�ือ เธอไมใ่ชค่น
แบบนั�น เงยีบๆ ไมม่ปีากเสยีง แตนั่�นแหละ ดจูาก
ภายนอกหรอืจะทะลขุา้งใน

That was only a rumour. I didn’t believe so. She
wasn’t that sort of person, quiet, never quarrelling,
but then if you look from the outside how can you
see through?

คาํท�ีชาวบา้นพดูกนั: literally, ‘what villagers
were telling one another’.

ความจรงิเป็นผมเอง ท�ีมคีนอ�ืน Actually it was I who had someone else.

ระหวา่งเสน้ทางท�ีเล�ือยผา่น ระหวา่งแมน่�ําท�ีไหลสาย
ผา่นโคง้คด ตอ้งมสีักท�ีซ�ึงผมเล�ียวผดิ อาจเป็นการแหก
โคง้ จะเอาอะไรมาก เราไมส่ามารถควบคมุอารมณไ์ด้
ในทกุสถาณการณ์

Along the roads that wind past, along the bends
of rivers, there must be some place where I went
wrong. Maybe I overshot a curve. What was I to do?
We are unable to control our mood in every
situation.

=

=

จะเอาอะไรมาก: alternative translation: ‘What
more could anyone want?’



ขา่วลอืของผมคงไปถงึหขูองเธอ The rumour about me must have reached her
ears.

เราเสมอกนั We were even.

เธอโทรมาขอหยา่ ผมขอผลัดวา่ รอวันท�ีตอ้งผา่นทาง
นั�นกอ่น ความจรงิคอื ซ�ือเวลา ไมม่ปัีญหาเร�ืองแยกทาง
แนน่อนวา่ชวีติตอ้งเปล�ียนแปลง ซ�ึงคงไมต่า่งจากการ
เปล�ียนเสน้ทางว�ิงรถ หรอืเปล�ียนจากทะเลมาวา่ยใน
แมน่�ํา เพยีงแตก่งัวลกบัแมน่�ําสายใหมอ่ยู่บา้ง

She had called to ask for a divorce. I asked her for
a stay, to wait first for the day when I’d be coming
by. The truth was I was buying time. Parting ways
is no big deal. For sure there must be changes in life,
which is no different from changing course when
you drive or leaving the sea to swim in a river, only
with some worry about the new river.

วันน�ีโทรถามขา่วลกูชาย รู้สกึกงัวล เม�ือรู้วา่ลกูชาย
วัย7ขวบกาํลังเรยีนวา่ยน�ํา ท�ีกงัวลเพราะวา่เขายงัเดก็
เกนิไปสาํหรับการเผชญิหนา้กบัสายน�ํา อยา่งท�ีสองคอื
เขาไปเรยีน คนท�ีสอนเป็นครแูบบไหนกนั

Today I called to ask for news of our son. I felt
worried when I learned that our seven-year-old was
learning how to swim. I worried because he’s still
too young to face a watercourse and second, he goes
and learns and what kind of person is his teacher?

โลกวันน�ี เราตอ้งเสยีเงนิไปเรยีนวา่ยน�ํา เราเรยีนการ
ทาํอาหาร เราเสยีเงนิเพ�ือเรยีนขับรถ เราเขา้หอ้งเพ�ือ
เรยีนกระทั�งการพดู วธิยีนืตอ่หนา้คนหมู่มาก

In today’s world, we must pay to learn how to
swim, learn how to cook, we pay to learn how to
drive, we enter a room to learn even how to speak,
the way to stand in front of a multitude.

ผมนกึไปถงึวธิที�ีพอ่สอนใหว้า่ยน�ําสมัยเป็นเดก็ I recall the way dad taught me how to swim when
I was a child.

แคป่ลอ่ยใหเ้ราลงเลน่น�ํา จากนั�นนั�งดู Just letting us go and play in the wa- ter and after
that he sat and watched.

=

เราจอดรถท�ีโคง้ถนน แลว้เดนิลัดลงไปหาแมน่�ํา สายน�ํา
ชว่งท�ีเป็นวังพอ่ตาขนุอยู่ตรงชว่งท�ีเป็นโคง้ น�ําขุ่นขน้
และไหลเช�ียว น�ํากดัเซาะตล�ิงชว่งท�ีเป็นโคง้ลกึเขา้ไปใต้
รม่ไมน้านาพรรณ ฝั�งโนน้คอืป่า มองจากฝั�งน�ีเหน็คุ้งน�ํา
เป็นวังลกึ ซ�ึงนา่เช�ือวา่เป็นท�ีสถติยข์องพอ่ตาขนุ

We stopped the car at the bend of the road and then
walked down to the river. The watercourse, in the
section of the Phor Ta Khun basin, stretches over the
bend. The water is turbid and flows furiously. The
water bites deep into the bank at the bend in the
shade of a variety of trees. Jungle covers the other
side. Seen from here, the water bend is a deep pool,
a credible abode for Phor Ta Khun.

จระเขข้นาดมหมึา The giant crocodile.

สายน�ํามตีาํนานเสมอ พอ่ตาขนุหรอืไอข้นุ หนุ่มแหง่
ลุ่มน�ําพมุดวงกบัรักท�ีถกูหกัหลัง ชายหนุ่มออกหาปลา
แลว้กลับมาพบวา่เมยีตัวเองคบชู้ การตอ่สู้แยง่ชงิคนรัก
เป็นไดแ้คก่ารตะเกยีกตะกายหนกีารรมุซอ้ม นาํมาซ�ึง
ความแคน้ใหญห่ลวง การรอคอยคนรักใหก้ลับมาหาไม่
เกดิประโยชน ์การลา้งแคน้ใชเ้วลาคอยเน�ินนาน ท�ีคุ้งน�ํา
นับปีนับเดอืน กระทั�งผวิหนังไอข้นุเร�ิมมปีุ่มปม แขง็
กระดา้ง กลายรา่งเป็นจระเขใ้หญย่กัษ ์อาศัยคุ้งน�ําหลัง
วัด รอคอยคนรัก นัยหน�ึง รอการแกแ้คน้

Flowing water always has legends. Phor Ta Khun
or Ai Khun: a young man of the basin of the Phum
Duang river and a love that was betrayed. The
young man went out fishing and then came back to
find his wife with her lover. Fighting out over the
one you love is just a scramble to flee from being
beaten up which fosters tremen- dous resentment.
Waiting for the loved one to return is useless. Taking
re- venge takes time: a wait at the bend of the river
for months and years, until Ai Khun’s skin began to
burst into knobs that turned hard and the body
became a giant crocodile dwelling at the bend of the
river behind the temple, waiting for his lover,
waiting for revenge.

Phor (father) is a friendly way of calling a young
man; ai has the same function but can be
derogatory.

ตาํนานไมม่สี�ิงใดยนืยนั อาจเป็นแคเ่ร�ืองเพอ้ฝันของ
นักเลา่นทิานขู่เดก็

Legends have nothing to vouch for them. They
may be only fancies of storytellers eager to spook
children.

ขู่: intimidate, scare, threaten, terrorise.

เน�ินนานหลายปี มคีนเซน่ชวีติท�ีโคง้น�ําปีละราย For many years every year someone offers his life
at the bend in the river.

“จะมอีะไรนา่กลัวกวา่ทะเล” ชายผมสสีนมิยงัยนืยนั
เชน่เดมิ

‘There’s nothing as scaring as the sea,’ the man
with hair the colour of rust boasted as usual.

=

วัดตาขนุกาํลังมงีาน ฝนท�ีตกหนักทาํใหร้า้นคา้ตอ้งปดิ
เรว็ ชงิชา้มา้หมนุหยดุน�ิง รถไฟถกูผา้เตน็ทค์ลมุ ปาเปา้
ลกูโป่ง และโชวส์�ิงมหศัจรรยป์ดิประตเูงยีบ

There was a fair at the Ta Khun temple. The pelting
rain had the shops close fast. The swing and the
merry-go-round had come to a standstill. The chew-
chew train was covered with tarp- aulin.
Dartboards, balloons and magic shows had quietly
closed their doors.

โดยปกตเิราจะตอ้งเกบ็ปา้ยไมก้ระดาน เพ�ือท�ีจะขนไป
ใชใ้นงานตอ่ไป แตค่ราวน�ี ปา้ยของเรา มปีา้ยไวนลิแผน่
อ�ืนคลมุอยู่ ปา้ยแผน่ใหมเ่ป็นรปูผู้ชายคนหน�ึงยกมอืไหว้
และมขีอ้ความ”ขอบคณุทกุคะแนนเสยีง” เราเขา้ใจได้
ทนัทวีา่ มกีลุ่มคนบางกลุ่มไดย้มืไมข้องเราเป็นท�ีปดิปา้ย
เป็นวธิที�ีงา่ยซ�ึงเราเจอบอ่ย ไมม้อียู่แลว้ ตโีครงแนน่หนา
ความยาวของปา้ย 12เมตรใหญพ่อดสีาํหรับปา้ยหาเสยีง

Usually we have to collect the boards to use them
in the next fair, but this time our signboard was
covered with another vinyl panel. The new ad bore
the picture of a man bowing, joined hands to his
chin, with the words ‘Thank you for all your votes’.
We understood at once that some people had
borrowed our wooden boards to stick their ad, an
easy method we often come across: there was
already the wood to make a thick frame. The



signboard was twelve metres long, big enough for
an electioneering display.

แตน่�ีเป็นไมก้ระดานของเรา But these were our boards.

ผมยนืงง อันท�ีจรงิเป็นสทิธ�ิของเราท�ีจะร�ือไดท้นัท ีแต่
ดปูา้ยแลว้ เขา้ใจวา่เป็นของคนใหญค่นโตในพ�ืนท�ี ซ�ึง
หากทาํอะไรตามท�ีเราควรจะทาํ มันจะกลายเป็นไม่
สมควรทนัทใีนถ�ินและกตกิาของเขา ผมรรีอ กอ่นตัดสนิ
ใจโทรหานายหวั บอกเลา่เร�ืองราว

I stood puzzled. Actually we had the right to tear
it off at once but looking at the ad, we understood it
belonged to some local big gun, which, if we did
what we should do, would turn into something
inappropriate for him and his territory. I hesitated
before deciding to call our boss and inform him.

นายหวับอกคาํเดยีว วา่ร�ือแลว้รบีออกมา The boss merely said to pull it down and get out
fast.

Alt. translation: ‘get the hell out’.

เราทาํตาม ซ�ึงคงไมม่ปัีญหา หากเราทาํตามทกุอยา่ง
โดยเฉพาะคาํท�ีบอกวา่ รบีออกมา

This we did, which was no problem if we did it all,
especially the part about getting out fast.

มันเร�ิมจากการพดูท�ีไมต่ั�งใจดหูม�ินดแูคลนอะไร แต่
ชายผมสสีนมิคงฟังเป็นเร�ืองท�ีไมค่วรยอมกนั กแ็คเ่ร�ือง
กลัว ไมก่ลัว แนอ่ยู่แลว้ ไมม่ใีครกลัวใคร แมแ้ตผู่้มี
อทิธพิล หรอืกระทั�งจระเขย้กัษ์

It all began with words that didn’t mean to be
demeaning in any way, but which the man with
hair the colour of rust thought we shouldn’t let go
unchallenged. If it was just a matter of fear or not, of
course no one was afraid of anyone, not even of the
influential man or the giant crocodile.

เราจะร�ือปา้ยใหเ้สรจ็ แลว้จะไมไ่ปไหน ตามคาํทา้ ชาย
ผู้มาจากทะเลเคยตอ่สู้กบัฉลาม เคยผา่นมาหลาย
สมรภมู ิจะกลัวอะไร

We’d take down the signboard and then wouldn’t
go anywhere else as per that challenge. The man
who came from the sea had fought a shark, had
gone through many battlefields, why should he be
afraid?

ดเูหมอืนแคนั่�นยงัไมส่ะใจ เขายงับอกวา่จะไปวา่ยน�ําท�ี
วังตาขนุ

It seemed just that wasn’t enough for him. He
even said he was going to swim at the Ta Khun
basin.

ทั�งท�ีมดืค�ํา และฝนตกหนัก Even though it was dark already and the rain was
pelting.

ผมตกใจ แตเ่กมเร�ิมแลว้ ยากจะหยดุ I was shocked but when a game is started it’s hard
to have it stop.

=

คาํทา้ทายเรามไีมม่าก อยา่ใหถ้งึกบัตอ้งวา่ยน�ําขา้มคุ้ง
ไปหกัก�ิงไผฝั่�งโนน้เลย แคล่งไปวา่ยน�ําเลน่ กถ็อืวา่เกง่

We don’t have many words of chal- lenge. Let’s not
talk about having to swim across the bend to cut
bamboo stems on the other bank: just getting into
the water for fun is quite some- thing.

เราสองคนยนืมองสายน�ํา ฝั�งทรายไมอ่นญุาตใครเดนิ
เลน่กลางคนื แตเ่ราฝ่าฝืน

The two of us stood looking at the water flow. The
sandy side didn’t allow for anyone to stroll at night.
But we paid no heed.

ฝนยงัไมห่ยดุ และมทีทีา่วา่จะหนักข�ึน ผมมองสายน�ํา
ท�ีไหลคลั�กแลว้อยากออกปากใหย้กเลกิ

The rain still hadn’t stopped and looked about to
pour down harder. I looked at the fast-flowing
watercourse and wanted to say let’s give up.

เขาเดนิลงไปในสายน�ํา He walked into the water.

เกมเร�ิม The game had begun.

=
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ตอนเป็นเดก็ ผมกบัพ�ีชายเคยวา่ยน�ําแขง่ แคค่รั�งเดยีว When I was a child, I swam in com- petition with
my big brother, just once.

บา้นของเราตดิลาํคลองสายเลก็ท�ีน�ําขาดในหนา้แลง้
แตห่นา้น�ําหลากแลว้ไหลทว่มทน้ พวกเราทั�งหมด ซ�ึง
หมายถงึผม พ�ีชาย และลกูพ�ีลกูนอ้งคนอ�ืนๆ ชอบใจนัก
กบัชว่งเวลาน�ี เพราะนอกจากการวา่ยน�ําเลน่แลว้ กย็งัมี
การทาํแพลอ่งขา้มไปมา ซ�ึงกจิกรรมน�ี ไมเ่ป็นท�ีโปรด
ของผู้ปกครอง

Our house was by a small canal that had no water
in the dry season but flowed in abundance during
the rainy season. The lot of us, which meant me, my
brother and our cousins liked that time of year very
much because besides having fun swimming we
made rafts to float back and forth, an activity our
parents didn’t look kindly on.

พอ่ของผมไมเ่คยดดุา่เราเร�ืองน�ี แตท่า่นบอกใหผ้มกบั
พ�ีชายวา่ยขา้มลาํน�ําแขง่กนั

My father never shouted at us over this but he
told my brother and me to race swimming across
the flow.

ผมกบัพ�ีชายพยายามวา่ยนาํตั�งแตช่ว่งแรก เราสสูกีนั
ในชว่งอยู่กลางลาํคลอง แตเ่ม�ือขากลับ พ�ีชายนาํผม
หา่งออกไปทกุที

My brother and I tried to swim right away. We
were even in the middle of the canal but on the
return leg my brother was much ahead of me.

ผมเหน็พอ่ยนืมองท�ีรมิฝั�ง ขณะท�ีผมคอ่ยๆจมลง I saw my father standing on the bank while I
slowly drowned.

=

คนท�ีดงึผมข�ึนมาเป็นพ�ีชาย ซ�ึงเขาถกูพอ่ตสีามครั�ง The one who pulled me back up was my brother,



whom father thrashed three times.

“แกจะอยู่ชว่ยนอ้งตลอดเวลาหรอืเปลา่” พอ่พดู กอ่น
ลงไมเ้รยีว

‘Will you help your little brother all the time or
not?’ father said before applying the rod.

เราไมเ่คยวา่ยน�ําแขง่กนัอกีเลย ทั�งรู้แลว้ แมน่�ําทกุสาย
ลว้นอันตราย

We never swam in competition again, as we knew
that all rivers are dangerous.

=

แมน่�ําทกุสายลว้นอันตราย แมค้นท�ีเคยผา่นทะเลมาแลว้
อยา่งโชกโชน กไ็มพ่น้

All rivers are dangerous. Even for someone who
survived the sea skilfully.

แตเ่รายงัไมไ่ดล้งไป แสงไฟกส็าดจับท�ีเรา เราทั�งสอง
หยดุยนืมองรถท�ีกาํลังแลน่ตรงมาท�ีหาดทราย

But we didn’t go down yet. Head- lights caught
us. The two of us stopped and stood looking at the
car heading for the sand bank.

ชายส�ีหา้คนลงมาจากรถ Four or five men came out of the car.

“ใครร�ือปา้ย” ใครคนหน�ึงถาม ‘Who took down the board,’ one of them asked.

ซ�ึงเรารู้ทนัทวีา่จะเกดิอะไรข�ึน แมเ้ราจะอธบิาย
อยา่งไรพวกเขากไ็มฟั่ง ปา้ยนั�นเราตอ้งใช ้ถา้เราไมเ่อา
ไป งานเรากเ็สยีหาย แตนั่�นคงไมใ่ชปั่ญหาใหญโ่ต
เทา่กบัท�ีเราร�ือปา้ยแผน่นั�นลงมา แลว้มว้นกองไวแ้ถวนั�น
ทาํเหมอืนมันเป็นขยะช�ินหน�ึง

We knew at once what would happen. No matter
how we explained, they wouldn’t listen. That
signboard we had to retrieve. If we didn’t take it
with us, our work would suffer. But that wasn’t a
big problem compared to our tearing off the poster
down and then rolling it up and leaving it there as if
it were a piece of refuse.

คนท�ีถามครั�งแรก ยกโทรศัพท ์พดูคยุกบัปลายสาย
จับใจความวา่เจอพวกเราแลว้

The man who had asked raised his phone, talked
with the other end, say- ing in substance that they’d
found us.

ผมมองไปท�ีเขา ชายผู้มาจากทะเล ดเูหมอืนเขาจะรู้
วา่เราเจอสถาณการณแ์บบไหน ถา้จะสู้กนั แนน่อนวา่เรา
ไมร่อด ทางรอดคงมแีคท่างเดยีว

I looked at him, the man who came from the sea.
It seemed that he knew what we were in for. If we
fought, of course we wouldn’t be safe. There was
only one safe way.

ขอความชว่ยเหลอืจากจระเข้ Ask for the crocodile’s help.

เป็นความคดิท�ีบา้ แตเ่ราตอ้งทาํ It was a crazy thought, but we had to do it.

ชายผู้มาจากทะเล ฉดุมอืผมแลว้กระชาก เขาลากผม
ว�ิงไปท�ีคุ้งน�ํา กระโจนลงไปหาสายน�ําเช�ียว ผมขนืตัวไว้
ตะโกนหา้ม มองเหน็เพยีงเงาตะคุ่ม แตก่ต็อ้งรบีกระโจน
ตามไป

The man who came from the sea caught my hand
and pulled it. He drag- ged me running to the bend
in the river and jumped into the strong current. I
stiffened, shouted at him to stop, saw only a blurred
shadow but I had to jump right after him.

สายน�ําเยน็เฉยีบ ซ�ํายงัไหลแรง ผมพยายาม
ตะเกยีกตะกายใหจ้มกูพน้น�ํา ขณะท�ีตัวถกูพลังมหาศาล
กระชากลงไป พยายามเพง่มอง เผ�ือเจอพอ่ยนือยู่ท�ีฝั�ง

The water was icy cold and flew fast. I tried my
best to keep my nose above water as a gigantic force
flung me forth. I tried to peer to see my father
standing on the bank.

แตท่�ีเหน็เป็นเพยีงชายกลุ่มนั�น ซ�ึงชะงักอยู่ท�ีรมิตล�ิง But what I saw was only those men, who had
stopped short at the water’s edge.

=

มอืป่ายเปะปะ เหมอืนจะสัมผัสโดนปุ่มปมแขง็ๆ ของ
อะไรบางอยา่งใตน้�ํา

My hands shot up disorderly, as if in contact with
the hard knobs of some- thing underwater.

มอืใครบางคนดงึผมข�ึนไป Someone’s hands pulled me up.

=

5 5

ผมกลับมาบา้นโดยไมบ่อกใคร แอบไปดลูกูชายท�ีสระน�ํา
เขากาํลังรวมกลุ่มกบัเพ�ือนๆ สวมหมวกสเีหลอืง และ
แวน่สาํหรับวา่ยน�ํา ขณะท�ีจอ้งมอง ผมเหน็วา่ลกูชายวัย
เจด็ขวบมผีวิคล�ําลง แตม่กีลา้มเน�ือเพ�ิมข�ึน ชว่งไหลผ่าย
ออก ดคูลา้ยๆผู้ใหญย่อ่สว่น

I went back home without telling any- one and went
to steal a look at my son in the swimming pool. He
was with a group of friends and wore a yellow cap
and goggles. As I watched him, I could see that my
seven-year-old son’s complexion had paled but his
muscles had grown, his chest had expanded,
making him look like a model grownup.

เขายงัวา่ยน�ําไมแ่ขง็ ยงัตอ้งอาศัยโฟมชว่ยพยงุ He still couldn’t swim well. He had to use a slab of
Styrofoam to keep afloat.

บางขณะ นกึเป็นหว่ง กลัววา่เขาจะจมน�ํา ถงึกบัเตรยีม
ตัวกระโจนขา้มแนวกั�น เพ�ือว�ิงไปชว่ย แตค่วามหว่งใย
กลับถกูรั�งดว้ยสาํนกึอดตี

At times I worried, afraid he’d sink, so I got ready
to jump over the partition to rush to his help, but
that worry was dismissed when I thought of the
past.

ทาํไมพอ่ไมล่งไปชว่ย จะน�ิงเฉยรอใหผ้มจมน�ําหรอืไร
คาํถามน�ีวนเวยีนในหวัตลอดหลายปีท�ีผา่น

Why didn’t father come down and help, waiting
quietly for me to drown? That question had been
revolving in my head for years.

=

ในโลกน�ีมแีมน่�ําอกีก�ีสาย คงหลายสายนัก เราอาจ
กระโจนลงแมน่�ําสายใดสายหน�ึง อาจโดยลาํพัง อาจจะ

In this world, how many other rivers are there? A
great many, no doubt. We jump into one river, all



มเีพ�ือน แตแ่นน่อนวา่ทกุสาย ไมไ่ดม้พีอ่ยนืมองเราท�ีรมิ
ฝั�ง

alone or perhaps with friends, but for sure none of
the rivers have father standing looking at us from
the bank.

พรุ่งน�ีมะรนืน�ี หลังหยา่กบัภรรยา ผมตอ้งออกวา่ยใน
สายน�ําของผม ลกูชายกาํลังเตบิโต สระแหง่น�ีเป็นเพยีง
แมน่�ําสายหน�ึง ซ�ึงวันหนา้ เขายอ่มตอ้งเผชญิสายน�ําอ�ืน
อกี และแนน่อนวา่ ผมไมส่ามารถอยู่ดเูขาวา่ยในแมน่�ํา
ทกุสาย

Tomorrow or the day after, after I’ve divorced, I
must go out and swim into my own stream. My son
is growing up. This swimming pool is just one river
of sorts and one day he’ll have to face other
watercourses and of course I won’t be around to
look at him swimming in all those rivers.

ส�ิงซ�ึงเขาควรเรยีนรู้คอือันตราย กบัการเอาตัวรอด What he should learn is danger and how to be
safe.

=

6 6

คนท�ีฉดุผมข�ึนจากกระแสน�ําคอืเขา หนุ่มผมสสีนมิผู้มา
จากทะเล

The one who pulled me up from the flow was him,
the man from the sea with hair the colour of rust.

สายน�ําพัดเราไปไกล เราข�ึนฝั�งท�ีซ�ึงมปี่ารก เดนิลอ่ง
ลาํน�ําจนเจอลาํน�ําสว่นท�ีแคบ วา่ยตัดกลับ แลว้เดนิยอ้น
ข�ึนไป

The current had dragged us far out. We climbed
an overgrown bank, walk- ed downstream until we
came to a narrow canal, swam across it and then
walked back up.

เราตอ้งไปขอความชว่ยเหลอืกบัตาํรวจ ใหช้ว่ยพาไป
เอารถซ�ึงเราจอดท�ิงไวท้�ีโคง้ถนน กอ่นถงึทางลงแมน่�ํา
ซ�ึงเป็นไปตามคาดวา่ พวกนั�นดักรอเราอยู่

We had to go and ask the police to take us back to
our car which we’d left at the bend of the road
before reach- ing the path down to the river and it
was as we expected: they were waiting for us there.

ตาํรวจนาํทางไปสง่พวกเราจนถงึจดุท�ีคาดวา่จะพน้
อันตราย จากนั�นผมกเ็หยยีบคันเรง่จนหมดอัตราเรง่ ถงึ
อยา่งนั�นยงัรู้สกึวา่มันชา้

The police took us to a point hope- fully past
danger. After that I stepped on the accelerator as far
as it would go and yet still felt it wasn’t fast enough.

ชายผมสสีนมิขอลงท�ีทางแยกเขา้บา้น ผมจอดรถและ
ชวนเขาเดนิเขา้รา้นกาแฟ

The man with the hair the colour of rust asked to
be dropped at the junc- tion leading to his house. I
stopped the car and walked with him to the coffee-
shop.

กาแฟเชา้น�ีหวานชุ่มคอ ดวงตะวันกลา้แรง แสงอบอุ่น
บอกใหรู้้วา่เรายงัมชีวีติอยู่ตอ่อกีเชา้ ซ�ึงวันน�ีเรายงัตอ้ง
วา่ยในแมน่�ําอกีสาย

Coffee this morning was a real treat. The sun was
blazing. The warm sunrays told us we were still
alive for another morning and today we still had to
swim in another river.

เราจับมอืและร�ําลากนัตรงนั�น We shook hands and said goodbye to each other
right there.

“ส�ิงท�ีนา่กลัวกวา่ทะเล กค็อืทะเลซ�ึงเราไมรู่้จัก” เขา
พดูย�ิมๆ แนน่อนวา่ผมแทนคาํวา่แมน่�ําลงไปในประโยค
นั�น แมผ้มจะวา่ยอยู่บนถนน

‘What’s more scaring than the sea is the sea we
don’t know,’ he said, smiling. Of course, I put the
word ‘river’ into that statement instead, even though
I was swimming on a road.

ชายผมสสีนมิจากไป พรอ้มเพ�ิมเร�ืองเลา่ใหก้บัตัวเอง
อกีเร�ือง

The man with the hair the colour of rust left,
taking along yet another story of his,

ซ�ึงหากใครไดฟั้งเขาเลา่วา่เขาเคยวา่ยน�ําแขง่กบัจระเข้ which anyone who hears him tell how he once
outswam a crocodile

ควรจะเช�ือ… should believe.

เขยีน เมษา 2555 รมิทางหลวงระหวา่งทบัปดุ-ตาขนุ
พมิพค์รั�งแรก เนชั�นสดุสัปดาห ์13 กรกฏาคม 2555

First printed in Nechan Sutsapda (Weekend
Nation), 13 July 2012
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In the night – Mahannop Chomchalao 
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What happens when time runs backward? This poetic, multi-tiered story mixing dream and reality and past and 

present offers between the lines a reading of current political and social trends. MB 

ในราตร ี

IN THE NIGHT 

   

  

  

มหรรณพ โฉมเฉลา 

Mahannop Chomchalao 

   

    TRANSLATOR‟S KITCHEN 

= =   

แสงสนธยาสีส้มแดงระบายอยูบ่น
ขอบเมฆฝนชัว่ครู่ แลว้สีน ้าเงิน
เขม้ขน้ของราตรีก็เขา้มาครอบง า
พร้อมกบัสายฝนโปรยปราย 

The red-orange rays of dusk outline the 

rainclouds for a moment and then the dark blue 

of the night takes over as it begins to drizzle. =  

ผูค้นท่ีท่าเรือบางตาลงไปมากหลงั
เรือด่วนล าสุดทา้ยจากไป แสง
สะทอ้นจากกระจกประดบัเคร่ืองบน
ของอาคารในพระบรมมหาราชวงั
ส่องมลงัเมลืองเหมือนเมืองในเทพ
นิยายอยูอี่กฟากหน่ึง ระลอกคล่ืนจาก
เรือโยงบรรทุกทรายกลางแม่น ้าหนุน
โป๊ะให้ลอยข้ึนลง เสียงเหล็กเสียดสี
กนัดงัเอ๊ียดอา๊ด ลมเยน็ช้ืนเมด็ฝนพดั
เขา้มาจากทางใตข้องล าน ้า เม่ือเรือเขา้
เทียบท่าผูค้นเคล่ือนไหวพลุกพล่าน
ข้ึนอีกคร้ัง ผูห้ญิงในชุดพยาบาลสีขาว
สะอาดกา้วข้ึนมาจากเรือขา้มฟาก 
เสียงถอนใจของชายท่าทางเหน่ือย
อ่อนจากการท างาน กล่ินอบัเหง่ือไคล
วิญญาณเด็กๆ ในชุดนกัเรียนท่ียงั
เดินทางไม่ถึงบา้นตั้งแต่คร้ังโป๊ะล่ม 

The crowd at the pier thins out after the last 

express boat has left. On the opposite bank, the 

reflections from the tiles decorating the roofs 

of the royal palace buildings are iridescent like 

a town in a fairy tale. Wavelets from the tug 

boats carting sand in the middle of the river 

make the pontoons spring up and down in a 

constant discord- ant shrieking of steel rubbing 

steel. Cold wind wet with rain droplets comes 

from the southern end of the waterway. When 

a boat draws along- side the pier, people jostle 

for posi- tion once again. A woman in starkly 

white hospital uniform steps out of the ferry 

boat. Sighs of a man look- ing tired from 

overwork. Smell of dry sweat. The souls of 

children in school uniforms that have yet to 

reach home ever since the pontoon overturned 

.  

 

 

The royal palace at night; Chao 

Phraya daytime traffic: express boat, 

sand barges, ferry boat; the Phra 

Pinklao bridge and, behind it, the 
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เม่ือหลายปีก่อนปะปนไปกบัผูค้น พา
กนัว่ิงเกาะแขนคนนั้นทีคนน้ีที ออ้น
วอนให้พากลบัไปส่งบา้น แต่ไม่มี
ใครไดย้นิ เสียงกระห่ึมและแสงส
ปอตไลทเ์ป็นล าของเรือหางยาวว่ิงไป
ทางปากคลองบางกอกนอ้ย เรือขา้ม
ฟากล าเล็กโคลงเคลง เขากา้วลงแลว้
เดินไปทา้ยเรือ เพ่งมองแสงสะทอ้น
หลากสีของไฟจากแหล่งต่างๆ บน
พ้ืนน ้า แสงสีเจิดจา้จากไฟโฆษณา
ของร้านถ่ายรูป แสงทึมๆ ซีดๆ จาก
ตึกโบราณในโรงพยาบาลศิริราชท่ีหนั
หนา้ออกสู่ล าน ้า ไฟจากสะพานพระ
ป่ินเกลา้และรถยนตบ์นนั้น แสง
ตะเกียงเสียงระฆงัเรือ เสียงใบเรือ
สะบดัปลายท่ีเปียกฝน และเสียงกู่ร้อง
ของลูกเรือในเรือใบสามเสาสญัชาติ
ฝร่ังเศสช่ือ ลวัโซ่ ซ่ึงมุ่งหนา้ข้ึนไปยงั
กรุงศรีอยธุยาเม่ือสามร้อยปีท่ีแลว้ 
ประกายจากดวงตาของปลาราหูและ
เงาด าของมนัเคล่ือนไปเงียบๆ ใต้
น ้า… 

many years ago mix with the people, clinging 

to this or that person‟s arm, pleading to be sent 

back home, but no one hears. Engine blaring, 

spotlight tearing the darkness, a long-tailed 

boat speeds on its way to the mouth of the 

Bangkok Noi canal. The small ferry boat is 

unsteady. He steps in then walks to the rear and 

stares at the multicoloured reflections of lights 

from various places on the surface of the water 

– the glaring lights ad- vertising the camera 

shop, the dull, pale lights of the old buildings 

of the Siriraj hospital that front the water- way, 

the lights from the Phra Pinklao bridge and the 

cars on it, the lamp rays and bell peals of the 

boats, the flapping of rain-soaked sails and the 

shouts of the crew on board the French three-

masterL’Oiseau on its way to Ayudhya three 

hundred years ago, the glint in the eyes of the 

giant stingray and its black shadow moving 

silently underwater… 

Rama VIII bridge… 

…and a 

three-master, but I can‟t certify 

it‟s L’Oiseau. 

เรือเทียบโป๊ะท่าพระจนัทร์ ฝนซา
ลงเป็นเมด็ฝอยๆ เสียงน ้าจากหลงัคา
ตึกตกลงกระทบกนัสาด เขายงัเดินอยู่
ขา้งใตม้นั หลบหลีกผูค้นและร้านแผง
ลอยขายของท่ีวางเกะกะอยูบ่นทาง
เทา้ เขาหยดุยนืดูอยูห่นา้ร้านขาย
หนงัสือ กวาดตาดูหนงัสือพิมพแ์ละ
วารสาร 

The ferry draws alongside the Phra Chan 

pier. The rain falls stead- ily. The water from 

the roofs of buildings falls on the awnings. He 

still walks under them, swerving to avoid 

people and the stalls selling things displayed 

haphazardly on the pavement. He stops and 

stands in front of a bookshop, his eyes sweep- 

ing through the magazines and newspapers. 

Note the slight change, from 

„boat‟ (เรือ) to „ferry‟ for the sake of 

continuity. 

“มี สยามนิกร ไหม” เขาถาม
คนขาย 

„Do you have Siam Nikorn,‟ he asks the 

vendor.   

“ไม่มีน่ีครับ” „No, we don‟t, sir.‟   

“งั้น ศรีกรุงรายเดือน” „Then Krungthep Monthly?‟   

“ไม่มีครับ” „No, sir.‟   

“สุภาพบุรุษรายปักษ”์ „Supharpburut Fortnightly?‟ See sample cover below. 
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“ไม่มี” „No.‟   

“เอกชนรายสปัดาห์” „Ekkachon Weekly?‟* 

* All publications of a distant 

past. 

“ไม่” „Nope.‟   

เด็กสาวในชุดกระโปรงนกัศึกษาท่ี
ยนือยูข่า้งๆ หยบิ แอล ฉบบัภาษาไทย
แลว้จ่ายเงิน เขาหยบิหนงัสือพิมพ ์มติ
ชน กรอบบ่ายข้ึนมาดูวนัท่ีแลว้วางมนั
ลง 

The young woman in a student‟s skirt outfit 

who stands next to him picks upElle, the Thai 

edition, and pays. He lifts the late edition 

of Matichon, looks at the date and then puts it 

back down. =  

เขาเดินผา่นร้านขายของแบบเปิด
ตลอดยีสิ่บส่ีชัว่โมง ขอทานมือกุด
นอนเหยยีดยาวอยูข่า้งๆ ประตูกระจก 
ไม่แยแสต่อพ้ืนซ่ึงเปียกแฉะ กระด่ิง
กงัวานเม่ือประตูร้านเปิด “เชิญค่ะ 
… รับอะไรดีคะ” ขอทานเคาะขนั
อะลูมิเนียมลงกบัพ้ืนเสียงดงั 

He walks past a shop selling things twenty-

four hours a day. A beggar with stumps for 

hands lies sprawled next to the glass door, 

indifferent to the soaked ground. A bell rings 

every time the door opens. „Welcome. Thank 

you for your visit.‟ The beggar beats 

his tin tumbler hard on the ground. 

„a shop selling things twenty-four 

hours a day‟: would that be a 7-

Eleven by any chance?„tin‟ (ดีบุก) 

sounds better than „aluminium‟, 

hence the change. 

ท่ีป้ายรถเมลเ์ขาเขา้ไปในตู้
โทรศพัท ์กดหมายเลขจากความทรง
จ า เสียงสญัญาณเรียกดงัคร้ังแลว้คร้ัง
เล่า ฟังดูวงัเวง เหมือนไกลแสนไกล
ไม่มีใครอยูท่ี่นัน่ ไม่มีใครรับสาย 

At the bus stop he goes inside the phone 

booth, punches the number he remembers. At 

the other end, it rings and rings, a lonely sound 

as if far away, with no one there, no one to 

pick up the phone.   

เขาออกมาจากตูเ้ดินมาหยดุหนา้
ร้านขายแวน่และนาฬิกาท่ีก าลงัจะปิด 
มองหาเวลาในขณะน้ีจากนาฬิกา แต่
ในนั้นมีเวลาท่ีต่างกนัไปมากมาย 

He steps out of the booth and after a few 

steps stops in front of a shop selling glasses 

and watches which is about to close, looks at 

the current time on the watches but in there the 

times are wildly at odds.   

“เวลาไหนเล่าท่ีเป็นความจริง” 

เขาพึมพ าถามตวัเอง ตอนท่ีเขายงัเป็น
เด็ก เม่ือไปตดัผมท่ีร้านเขามกัแปลก
ใจเสมอเม่ือเห็นเงาสะทอ้นของตวัเอง
หลายๆ คนอยูใ่นกระจกเงาขา้งหนา้
และขา้งหลงั เขาหมุนเกา้อ้ีเล่น
พยายามดูเงาขา้งหนา้ขา้งหลงัพร้อมๆ 
กนั แลว้ถามช่างตดัผม “ลุงรู้ไหม ผม
คนไหนท่ีไม่ใช่เงาสะทอ้น” ช่างตดั
ผมหวัเราะ “หนู วา่กนัตามจริงลุงก็

„Which time is the correct one?‟ he 

mumbles to himself. When he was a child and 

went to get a haircut at the barber‟s, he always 

wondered when he saw himself reflected as 

several persons in the mirrors front and back. 

He would move the seat to try to see front and 

back reflections at the same time and then 

would ask the barber, „Do you know which one 

of me isn‟t a reflection?‟ The barber would 

laugh. „Actually, I don‟t, boy. But the one who   

http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/31/in-the-night-mahannop-chomchalao/suphapburut/


ไม่รู้หรอก … แต่คนท่ีจ่ายเงินค่าตดั
ผมให้ไดน่้ะ น่าจะไม่ใช่เงาสะทอ้น” 

pays me for the haircut shouldn‟t be a 

reflection, I reckon.‟ 

เขาเดินยอ้นข้ึนไปตามถนน
พระจนัทร์ ผา่นหนา้วดัมหาธาตุฯ ไป
จนถึงตน้ถนนตดักบัถนนหนา้พระ
ลาน ฝนยงัคงพร า เขาหยดุยนือยูห่น้า
ประตูไมท้าสีแดงบานใหญ่ กล่ินดอก
แกว้หอมเยน็แทรกตวัไหลออกมาทาง
ช่องวา่งระหวา่งประตูกบัก าแพง เสียง
เคร่ืองสาย ขลุ่ยและระนาดดงัแวว่
ออกมาจากอดีตกาลหลงัประตูนัน่
เหมือนอยา่งเคย เขาหยดุยนืฟังรู้สึก
เสมอมาว่าขา้งหลงัประตูยงัมีชีวิตท่ี
ก าลงัด าเนินไปในเวลาท่ีแตกต่างจาก
ปัจจุบนั เหมือนกบัเวลาในนาฬิกาท่ี
เดินชา้กวา่เรือนอ่ืน 

He goes up Phra Chan Road which skirts 

Wat Mahathat until it opens onto Na Phra Lan 

Road which runs the length of the Royal 

Esplan- ade. It‟s still raining. He stops and 

stands in front of a large wooden gate painted 

red. The fresh scent of sagebrush comes out of 

the gap between gate and wall. The sound of 

string instruments, flutes and xylo- phone 

comes out of the past from behind the gate as 

always. He stops and stands listening, feeling 

as though behind the gate life is being carried 

out in a time that is different from the present, 

like time in a watch ticking more slowly than 

the other watches. 

=   

Phra Chan Road 

(pronounced phra jan) 

 

Na Phra Lan Road 

“เธอก็รู้วา่ชีวิตในอดีตเตม็ไปดว้ย
ความอยติุธรรมและอนัตราย” เสียง
ผูห้ญิงดงัมาจากทางขา้งหลงั 

„You know that life in the past was full of 

injustice and danger,‟ a woman‟s voice says 

from behind.   

“อยา่งนอ้ยเราก็รู้แน่ชดัวา่จะสู้กบั
อะไร พวกคณะราษฎร์สู้กบัพวกเจา้ 
เสรีไทยสู้กบักองทพัญ่ีปุ่ น นกัศึกษาสู้
กบัเผด็จการทหาร ซา้ยสู้กบัขวา แต่
ตอนน้ี … เราผจญกบัศตัรูท่ีล่ืนไหล
และซบัซอ้น” เขาพดูแลว้หนัไปหา
ตน้เสียงแต่ไม่เห็น 

„At least we knew clearly what it was we‟d 

be fighting: the People‟s Party against the 

aristocracy, the Free Thais against the Japanese 

army, the students against military dictatorship, 

the left against the right, but these days … we 

are faced with an enemy that‟s slippery and 

confusing,‟ he says and then turns to the origin 

of the voice but can‟t see it.   

“ท าไมชอบต่อสู้กนันกั ไม่มีใครรู้
หรอกวา่ราคาของมนัเป็นเท่าไหร่ 
จนกระทัง่เวลาไดผ้่านไป วนัคืนเก่าๆ 
นั้นไม่สวยงามหมดจดไปทั้งหมด
อยา่งท่ีเธอคิด” ผูห้ญิงในชุดนอนบาง
เบามาปรากฏตวัอยูข่า้งหนา้ “ฉนันึก
อยูเ่สมอว่าสกัวนัหน่ึงจะไดพ้บเธอ
ท่ีน่ีอีกคร้ัง” 

„Why this liking for fighting? Nobody 

knows its cost until it‟s over. The days gone by 

weren‟t always as beautiful as you think.‟ A 

woman in thin pyjamas appears in front of him. 

„I‟ve always thought that one day I‟d meet you 

here.‟   

เขาจอ้งมองดูหล่อนท่ามกลางฝอย
ฝน “เธอก าลงัจะเปียก” เขาวา่ 

He stares at her under the pelting rain. 

„You‟re drenched,‟ he says.   
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“ไม่หรอก ไปกนัเถอะ” หล่อน
ชวน „Not at all. Let‟s go,‟ she prompts.   

เขากบัหล่อนออกเดิน They start to walk.   

“ฉนัโทร.ไปหา แต่ไม่มีคน
รับสาย” เขาบอก 

„I called but nobody picked up the phone,‟ 

he tells her.   

“ฉนัหลบัแลว้ไม่เคยต่ืนข้ึนรับ
โทรศพัท”์ 

„I was sleeping and I never wake up to 

answer the phone.‟   

“ท าไมถึงเขา้นอนแต่หวัค  ่า” „Why did you go to bed so early?‟   

“เพื่อจะไดม้าดกัพบเธอท่ีน่ีใน
ความฝัน” „To wait and meet you here in a dream.‟   

“งั้นน่ีก็ … เป็นความฝันของ
เธอ” „In that case … this is your dream.‟   

“ตั้งแต่เธอจากไป แลว้หาเธอไม่
พบในโลกของการต่ืน ฝันเป็นวิธี
เดียวท่ีฉนัจะมาดกัพบเธอท่ีน่ีไดทุ้ก
คืน” 

„Since you left and I couldn‟t find you in the 

world awake, dreaming is the only way for me 

to wait and meet you here every night.‟   

เขาเงียบ กม้หนา้มองปลายเทา้
ตวัเอง 

He is silent, head bent, looking at the tip of 

his feet.   

“ใครๆ ก็วา่ฉนัเหมือนเด็กนกัเรียน
ท่ีเขา้นอนแต่หวัค  ่า” หล่อนหวัเราะ
ข่ืนๆ “เธอหายไปไหนมา” 

„Everybody says I‟m like a school- girl 

going to bed at dusk.‟ She has a bitter laugh. 

„Where were you?‟   

“ขา้งนอก” เขาตอบ „Outside,‟ he answers.   

“เจอส่ิงท่ีคน้หาไหม” หล่อนถาม 

„Did you find what you were looking for,‟ 

she asks.   

เขาส่ายหนา้ “มีการศึกษาแต่ไม่รู้
อะไรเลย มีงานท าแต่วา่งเปล่า 
เดินทางออกไปหาขา้งนอกนัน่ แต่ไม่
พบอะไรเลย” 

He shakes his head. „I‟m educated but I 

know nothing at all. I‟ve got work to do but 

I‟m idle. I went out to search outside but found 

nothing at all.‟   

ทั้งสองเดินทางมาถึงเกาะ
สามเหล่ียมกลางถนน ตรงกลางเป็น
บ่อน ้าพลุอ้มรอบไปดว้ยเงาของ
ตน้มะขาม ฝนและลมช้ืนท าใหเ้ขา
หนาวเยอืก เขาจอ้งมองหนา้อกเปลือก
เปล่าใตผ้า้อนับางเบา ดูนุ่มนวลและ

The two of them come to a three- sided 

traffic island. In the middle is a basin 

surrounded by tamarind trees. The rain and the 

wet wind make him feel icy cold. He stares at 

the breasts naked under the thin material, 

looking soft and warm like a quilt in the cold   



อบอุ่นเหมือนผา้นวมในฤดูหนาว season. 

“ฉนัหนาว” เขาพึมพ าส่งสายตา
วิงวอน “หนาวจริงๆ” 

„I‟m cold,‟ he mumbles, his eyes pleading. 

„Very cold.‟   

“เป็นไปไม่ได ้มนัเป็นแค่ความฝัน
ของคนคนเดียว” หล่อนตอบเศร้า
สร้อย 

„Impossible. It‟s only the dream of a single 

person,‟ she answers sorrowfully.   

“ฉนัจะไปหาเธอท่ีบา้น ปลุกเธอ
ข้ึนมา” 

„I‟ll go and see you at home, I‟ll wake you 

up.‟   

“อีกไม่นานฉนัจะต่ืนข้ึนจากเสียง
เคาะประตูของชายท่ีไม่ใช่เธอ มนั
เป็นอยา่งน้ีทุกคืน ทั้งๆ ท่ีฉนั
ปรารถนาให้เป็นเธอ” 

„Before long I‟ll wake up at the knock on 

the door from a man who isn‟t you. It‟s like 

this every night, even though I wish it were 

you.‟   

“ฉนัเสียใจ … เวลาผา่นเลยไป
แลว้ใช่ไหม” เขาพดูอยา่งส้ินหวงั 
หนัหนา้ไปทางวดัพระแกว้ มองเห็น
ฟ้าแลบแปลบปลาบอยูไ่กลออกไป 

„I‟m sorry … Time has passed, hasn‟t it?‟ 

He speaks in despair, turns away in the 

direction of the Temple of the Emerald 

Buddha, sees lightning streaking the sky in the 

distance.   

“อยา่หนัหนา้หนีอยา่งนั้นสิ เธอจะ
ท าให้ฝันคืนน้ีของฉนัเป็นฝันร้าย” 

„Don‟t look away like that. You‟ll turn my 

dream tonight into a night- mare.‟   

เขาน่ิงเงียบ ห่อไหล่เอามือสองขา้ง
ซุกไวใ้นกระเป๋ากางเกง เทา้กา้วไป
เร่ือยๆ บนทางเดินอนักวา้งขวางของ
สนามหลวง เขารู้สึกถึงความช้ืนท่ี
แทรกซึมเขา้ไปในรองเทา้ผา้ใบ มีคน
สองสามคนเดินถือร่มสวนทางมา 
เสียงยางรถกรีดน ้าท่ีเจ่ิงอยูบ่นถนน 
เสียงกระด่ิงและเสียงลอ้เหล็กบดราง
ดงัมาจากรถรางท่ีเล้ียวมาจากซอยขา้ง
กระทรวงกลาโหมผา่นหนา้
ศาลหลกัเมืองแลว้หายไปก่อนถึงหนา้
กระทรวงยติุธรรม 

He‟s still and silent, rounds his shoulders, 

sinks his hands in his trouser pockets, his feet 

stepping on the wide walkway of the Royal 

Esplanade. He can feel the wetness that seeps 

into his canvas shoes. A few people holding 

umbrellas walk up to him. Sound of wheels 

splash- ing on the road. Sound of small bells 

and steel wheels grinding rails com- ing from 

the streetcar that emerges from the street 

sidling the Ministry of Defence, runs past the 

City Pillar shrine and then disappears before it 

reaches the Ministry of Justice. 

.  

The wide walkway of the Royal 

Esplanade (Sanam Luang) 

 

The City Pillar Shrine (Lak Mueang) 

“คิดถึงตอนท่ีเราอยูด่ว้ยกนั ฉนัมี
ความสุขมาก” 

„I miss the time when we were together. I 

was very happy.‟   

“เธอยงัเหมือนเดิม” หล่อนหยดุ 
“คิดถึงอดีตมากกวา่ปัจจุบนั” 

„You haven‟t changed.‟ She stops. „Still 

thinking of the past more than the present.‟   
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เขาหยดุเดิน He stops walking.   

“จะท ายงัไงต่อไป” หล่อนถาม „What are you going to do,‟ she asks.   

เขาส่ายหวั He shakes his head.   

“โอะ๊ … เขามาแลว้” หล่อน
อุทาน “เสียงเคาะประตูนัน่” หล่อน
พดูรีบร้อน 

„Oh … Here he is!‟ she exclaims. „That 

knock on the door,‟ she says in haste.   

“เด๋ียวก่อน” „Wait!‟   

“ไม่มีประโยชน์อะไรแลว้ … ท่ี
รัก เลิกคิดถึงอดีต เลิกคน้หาส่ิงท่ีไม่มี
อยู ่กลบัมาใชชี้วิตในปัจจุบนั แลว้
มองอนาคต ฉนัขอร้อง แลว้ฉนัจะท า
เหมือนกนั จะไม่ฝันถึงเธออีกต่อไป” 

ร่างของหญิงสาวค่อยๆ เลือนไปจน
เขามองไม่เห็น 

„There‟s no point any longer … Darling, 

stop thinking of the past. Stop looking for what 

doesn‟t exist. Go back to living life as it is now 

and then look at the future. I beg you. And I‟ll 

do the same. I won‟t dream of you anymore.‟ 

The young woman‟s body fades off gradually 

until he can no longer see it.   

“เธอไม่รู้หรอกวา่ประตูอนาคต
มนัปิดใส่หนา้ขา้” เขาพึมพ า รู้สึก
เควง้ควา้งเดียวดาย 

„You don‟t know that the door to the future 

is shut in my face,‟ he mumbles, feeling adrift 

and lonely.   

เขาเดินต่อไป ขา้มถนนตรงหนา้
ศาลฎีกา ผา่นดา้นหลงัรูปป้ันพระแม่
ธรณีบีบมวยผม ขา้มถนน ขา้ม
สะพานขา้มคลองหลอด จนถึงหนา้
โรงแรมรัตนโกสินทร์ ฝนหยดุตก
แลว้ แต่น ้าท่ีคา้งอยูบ่นหลงัคาตึกยงั
ตกลงมาบนทางเดิน แมลงสาบว่ิง
พล่านอยูใ่นเงามืด เขาเดินถึงร้าน
สกายไฮท ์แลว้ตรงเขา้ไปท่ีโตะ๊ใตก้นั
สาด 

He walks on, crosses the road in front of the 

Supreme Court, past the back of the image of 

the Earth god- dess twining her hair, across the 

road, across the bridge spanning the Lot canal, 

until he reaches the front of the Royal Hotel. It 

has stop- ped raining but the water that remains 

on the roof of the building still drips onto the 

pavement. Cock- roaches scurry in the 

darkness. He walks up to the Sky High shop 

and walks straight to the desk under the eaves. 

.  

The Earth goddess shrine 

 

Thailand‟s Supreme Court 

“นัง่ก่อนสิ” ชายสูงอายท่ีุนัง่อยู่

ทกั เขาไหวแ้ลว้นัง่ลง 
„Sit down,‟ the old man who sits there greets 

him. He bows to him and then sits down.   

ชายชราแต่งตวัภูมิฐานเหมือนผูดี้
เก่าท่ีจบการศึกษามาจากต่างประเทศ 
ไวห้นวด สูบไปป์ กล่ินยาเส้นฉุนปน
หอมกระจายอยูร่อบๆ ท่ีเกา้อ้ีขา้งๆ มี

The old man is dressed up like an old 

aristocrat who graduated abroad, sports a 

moustache and smokes a pipe. The acrid yet 

pleasant smell of tobacco spreads around. In   

http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/31/in-the-night-mahannop-chomchalao/earth-goddess-shrine/


ชายผมยาวแต่งตวัปอนๆ อายพุอกบั
เขานัง่อยู ่ท่าทางเมาเตม็ท่ี ตาปรือจน
เกือบหลบั 

the next chair is a man with long hair dressed 

shabbily of about his age looking thoroughly 

drunk, his eyes hazy, almost closed. 

“เอาเลย รินเหลา้ตามสบายหาย
หนา้หายตา ไปไหนมา” 

„Go ahead: drink as much as you want. 

You‟ve been away for such a long time. Where 

have you been?‟   

“ไปขา้งนอกมาครับอาจารย”์ เขา
ตอบแลว้ผสมเหลา้ให้ตวัเอง 

„I went outside, professor,‟ he answers then 

mixes himself a drink.   

“น่าอิจฉา ขา้งในน้ีมนัหายใจหาย
คอไม่ค่อยออก คนมนัเยอะจนเกินไป 
น่าจะมีสงครามหรือโรคระบาดซะ
บา้งก็คงดี” 

„How lucky you are! Inside here you can‟t 

quite breathe freely. Too many people. A war 

or an epidemic would do wonders.‟ 

น่าอิจฉา = You make me 

jealous/envious.ก็คงดี = would be 

good. 

“เป็นไงบา้งครับ” „How are you, sir?‟   

“ก็งั้น … ยนิดีดว้ย ทุนนิยมก าลงั
เขมือบตวัเองไปถึงกระเดือกแลว้” 

„So-so. Congratulations. Capital- ism is 

eating itself to the point of gagging.‟   

“คงจะอีกนานมั้งครับก่อนท่ีมนั
จะกินหมดตวั แลว้เราฝังสงัคมนิยม
ลงหลุมไปเรียบร้อย ท่ีเหลือขา้งหนา้
เห็นจะมีแต่สงครามโลกคร้ังท่ีสาม
แลว้ก็ยคุพระศรีอาริย”์ 

„It‟ll take a long time, sir, before it eats itself 

up. And we‟ve already buried socialism for 

good. What remains ahead I think is only a 

third world war and after that the end of the 

world.‟   

“ระวงัระบบประสาทของเธอ
หน่อยนะ เธอเป็นคนหนุ่มท่ีมอง
อนาคตในแง่ร้าย แต่ยงัไงฉนัก็ไม่อยู่
รอดว้ยหรอก” ชายสูงอายชูุแกว้เหลา้
ข้ึน “นัง่ด่ืมยาพิษน่ีอยูทุ่กวนั” 

„You should see to your nerves. You‟re a 

young man who looks at the future in a 

negative way, but I won‟t be around to see it.‟ 

The old man raises his glass. „I sit drinking this 

poison every day.‟   

“งั้นอาจารยก์็เห็นเหมือนผม” „Then you agree with me.‟   

“ฉนัอายมุากแลว้ แต่เธอยงัตอ้งมี
ชีวิตอยูต่่อไป” „I‟m old already, but you must go on living.‟   

“คนรุ่นอาจารยไ์ม่เห็นบอกอะไร
เราเลย เราแต่ถลุงทรัพยากร” 

„I don‟t see people of your gener- ation 

telling us anything; we only squander 

resources.‟   

“เรามีสมมุติฐาน แต่มีตวัอยา่งไม่
มากพอท่ีจะหาขอ้สรุปให้หนกัแน่น” 

„We have clues but not enough examples to 

reach a definite con- clusion.‟   

“ทฤษฎีท่ียงัไม่สมบูรณ์ตราบจน „Theory will still be imperfect when our   



ประเทศของเรากลายเป็นทะเลทราย” country has turned into a desert.‟ 

“เธอน่ีชอบเยาะเยย้ มองคนในแง่
ร้ายและไม่ยอมเช่ืออะไรเลย” 

„You like to make fun, don‟t you? You look 

at people in a negative way and refuse to 

believe in anything.‟   

“เปล่าครับ ผมไม่รู้จะเช่ืออะไรดี
ต่างหาก ทุกส่ิงซบัซอ้นยุง่ยาก ผิดแลว้
ไม่รู้จะแกท่ี้ไหน” 

„Not at all. I don‟t know what to believe, 

that‟s all. Everything is so complicated I don‟t 

know where to correct what‟s wrong.‟   

“แกท่ี้จุดเร่ิมตน้สิ” „Correct at the source.‟   

“เป็นความคิดท่ีดีครับ แต่
จุดเร่ิมตน้อยูท่ี่ไหน” 

„Good thinking, sir, but where is the 

source?‟   

“เธอพาฉนัไปไกลแลว้ … รู้จกั
นกัเค้ียวแกว้หรือยงั” ชายชราเอ้ือม
มือไปตบบ่าชายผมยาว 

„You‟re taking me too far … Do you know 

the glass chewer?‟ The old man stretches his 

hand to tap the long-haired man on the 

shoulder.   

“สวสัดีครับ” เขาทกั ชายนกัเค้ียว
แกว้มีท่าทางเหมือนเพ่ิงรู้ว่าเขามานัง่
อยูด่ว้ย 

„Hello,‟ he greets. The glass chew- er gives 

the impression he has just joined in the 

conversation.   

ชายสูงอายยุืน่แกว้เปล่าใบหน่ึงให้
นกัเค้ียวแกว้ The old man gives him an empty glass.   

ชายสูงอายยุืน่แกว้เปล่าใบหน่ึงให้
นกัเค้ียวแกว้ „Show this comrade of mine, will you.‟   

นกัเค้ียวแกว้พยายามปรือตาข้ึน 
แลว้หนา้ก็ปรากฏยิม้พรายแบบนกั
มายากล เขาเอาแกว้จรดกบัริมฝีปาก 
หยดุยิม้ อา้ปากงบัแกว้ เสียงดงัแก๊ก 
ปากแกว้แตกออก อยา่งชา้ๆ และ
ระมดัระวงั เหมือนคนก าลงัชิมอาหาร
ร้อนๆ ท่ีเพ่ิงยกจากเตา นกัเค้ียวแกว้
ค่อยๆ เค้ียวแกว้ท่ีอยูใ่นปากอยา่งเนิบ
นาบ เสียงฟันบดสีกบัเศษแกว้ฟังดูน่า
สยอง นกัเค้ียวแกว้เค้ียวต่อไปหนา้ตา
เฉย กลืน แลว้กดัอีกค า ไม่มีบาดแผล 
ไม่มีเลือดออก ไม่แสดงความเจบ็ปวด 
เม่ือเร่ิมเขา้ค  าท่ีสามก็เค้ียวเร็วข้ึนๆ 
ราวกบัก าลงัพึงพอใจในรสชาติของ
มนั เพลิดเพลินเจริญใจเหมือนกบั

The glass chewer tries to prize his eyes open 

and then his face flashes a smile like a 

magician‟s. He has the glass touch his lips, 

stops smiling, opens his mouth, which takes in 

the glass. With a dry crack, the top part of the 

glass breaks. Slowly and cautiously, like 

someone tasting food just out of the oven, he 

chews the glass in his mouth placidly. The 

crunching of crushed glass sounds revolting. 

The glass chewer goes on chewing with a 

bland face, swallows and then takes another 

bite. There is no wound, no blood comes out, 

no sign of pain. With the third mouthful, he 

chews faster as if he‟s happy with the taste, 

taking pleasure as if the glass were a crunchy 

[What follows, you would think, 

is obviously inspired by that mind 

freak calling himself Angel and 

almost Christ: I saw him the other 

day walking barefoot on broken glass 

and then having his body flattened to 

the waist by a steamroller.But no: the 

whole purpose of this fancy interlude 

is a pun lost in translation you will 

find three paragraphs down. How 

laborious can you be.] 



แกว้เป็นขนมกรุบกรอบ พอถึงกน้
แกว้เขาขบเล็มส่วนบางๆ ไปรอบๆ 
จนหมด แลว้วางลงกบัโตะ๊ มนัดู
เหมือนเบ้ียกลมๆ หนาๆ อนัหน่ึง นกั
เค้ียวแกว้ใชน้ิ้วช้ีกบัน้ิวหวัแม่มือคีบ
กน้แกว้ข้ึนมา พยกัพเยดิเชิญชวนให้
เขาลองชิมดู เหมือนมนัเป็นอาหาร
เลิศรสจากแดนไกลท่ีไม่มีใครเคยได้
กินมาก่อน เขาส่ายหนา้ นกัเค้ียวแกว้
จึงอา้ปากส่งมนัเขา้ไปทั้งช้ิน แลว้
เค้ียวแกว้หนาเกือบคร่ึงน้ิวไดอ้ยา่ง
ง่ายดายเหมือนเค้ียวกอ้นน ้ าแขง็ เม่ือ
กลืนแกว้ค  าสุดทา้ยลงทอ้ง นกัเค้ียว
แกว้ก็เอนหลงัลงพิงพนกั ตาปรือ
เหมือนใกลห้ลบัอยา่งเคย 

biscuit. When he reaches the stem, he crushes 

the thin part thoroughly and then puts what 

remains back on the desk. It looks like a round 

thick coin. The glass chewer uses index finger 

and thumb to pinch the stem and lift it, nods in 

approval as if to invite him to chew in turn, as 

if it were delicious food from far away as no 

one has ever tasted before. He shakes his head. 

The glass chewer thus opens his mouth and 

puts the whole piece into it and then chews 

glass almost half an inch thick with ease as if 

he were crunching an ice cube. When he has 

swallowed the last mouthful of glass, he 

reclines his back against the back of the chair, 

his eyes half closed as if about the sleep as 

before. 

“ก่อนท่ีจะมาเป็นนกัเค้ียวแกว้ เขา
เคยเป็นกวี” „Before being a glass chewer he was a poet.‟   

“ไม่งั้นเราคงตอ้งไล่เขาออกจาก
เมืองแบบท่ีเพลโตบ้อก” 

„Or else he‟d have had to be expelled from 

the city as Plato said.‟   

“เขาวา่ เคยคิดวา่ตวัเองเป็นกวี
ตั้งแต่เกิด แต่พออายสุามสิบสามเขา
คน้พบวา่เขามีบทกวีดีๆ อยูแ่ค่บท
เดียว เขาเลยเปล่ียนมาเป็นนกัเค้ียว
แกว้” 

„He said he thought he was a poet since he 

was born but when he turned thirty-three, he 

found that he had produced only one good 

poem, so he became a glass chewer instead.‟ 

The pun is over „glass‟ (kaeo) and 

„prose‟ (roi kaeo): erstwhile poet 

turned prose writer (nak khian roi 

kaeo) or glass chewer (nak khiao 

kaeo). 

“น่าสนใจครับ” „Interesting.‟   

“ฉนัคิดวา่เขาคน้พบกวีนิพนธ์ช้ิน
เอกแลว้ โดยไม่ตอ้งเขียนตอ้งพดูดว้ย
ซ ้า ฉนัซาบซ้ึงจนน ้ าตาไหลทุกคร้ังท่ี
ไดย้นิเสียงแกว้ในปากของเขา” 

„I think he‟s found his master poem without 

having to write or speak actually. I‟m thrilled 

to tears every time I hear the glass break in his 

mouth.‟   

“น่าอิจฉา ผมมกัจะรู้สึกวา่ก าลงั
หลงทางอยูใ่นเขาวงกต หาอะไรไม่
พบเลยสกัอยา่ง” 

„How lucky he is! I have a feeling I‟m lost 

in a labyrinth and can‟t find anything at all.‟   

“ฉนัเองก็เคยหลงทางอยา่งเธอ 
มนัเป็นเร่ืองธรรมดาของคนหนุ่มเม่ือ
เวลาผา่นไป เธอจะเลิกคล าหาทาง

„I too used to be lost like you. It‟s something 

normal for young people. After some time 

you‟ll stop groping for a way out, you‟ll sit   



ออก แลว้นัง่ลงหาความสุขจากส่ิง
เล็กๆ นอ้ยๆ รอบตวั” 

down and seek pleasure in the little things 

around you.‟ 

“ผมท าไม่ไดค้รับ ผมไม่เช่ือ ไม่
ศรัทธาในอะไรเลย” 

„I can‟t do that, sir. I don‟t believe. I don‟t 

have faith in anything.‟   

“แมแ้ต่ศาสนาของเราหรือ” „Not even in our religion?‟   

“ผมสนใจศาสนาครับ แต่ยงั
ปฏิบติัไม่ได”้ 

„I‟m interested in religion but can‟t practise 

it yet.‟   

“ดูอยา่งฉนั ฉนัใชว้ดักบัค  าสอน
เป็นหลุมหลบภยัทางใจชัว่คร้ัง
ชัว่คราว” 

„Look at me. I use the temple and the 

teaching as pits to avoid mental danger 

temporarily.‟   

“อาจารยไ์ม่ละอายใจหรือครับท่ี
รับศีลมาแลว้ก็ผิดมนั” 

„Aren‟t you ashamed to affirm allegiance to 

the precepts and then betray them?‟   

“ฉนัทิ้งศีลไวใ้ห้พระในวดั ไม่เคย
ไดเ้อาออกมาสกัที” 

„I leave the precepts to the monks in the 

temple. I‟ve never taken any of them out even 

once.‟   

“อาจารยส์นใจแต่ปรัชญา” „You‟re only interested in philo- sophy.‟   

“คนเราตอ้งมีศรัทธาอยูบ่า้งถึงจะ
มีชีวิตอยูไ่ดน้ะพ่อหนุ่ม เลือกเอาสกั
อยา่งซิ” 

„We must have some faith in order to live, 

young man. So choose one.‟   

“ถา้งั้นผมคงเลือกศรัทธาในอดีต” „In that case, I choose faith in the past.‟   

“อดีตมนัผา่นไปแลว้” „The past is no longer.‟   

“ส าหรับผมมนัเป็นส่ิงเดียวท่ีผม
ไปถึงได”้ เขาบอกแลว้ลุกข้ึนเดิน
ออกไปกลางถนนราชด าเนิน 

„For me it‟s the last thing I can reach,‟ he 

says and then stands up and walks down the 

middle of Ratchadamnern Avenue.   

“เฮย้” เสียงอาจารยร้์องอยา่ง
ตกใจ “อยา่ท าอะไรบา้” 

„Hey!‟ the professor shouts in alarm. „Don‟t 

do anything crazy.‟   

แสงไฟจากหนา้รถท่ีก าลงัว่ิงสวน
มา เสียงแตรดงัลัน่ แลว้พลนัก็มีเสียง
ปืน กล่ินดินปืน แสงไฟจากกระสุน
ส่องแสงขีดเป็นเส้นสีส้มในความมืด 
เสียงคนร้อง เสียงร้องเพลงของคน
จ านวนหม่ืน เสียงขวดพลาสติกเคาะ
กบัพ้ืนถนนเป็นจงัหวะ เสียงปืนท่ี
ระดมยงิเขา้ไปใน

Headlights of cars whooshing past, horns 

resounding, and then there are gunshots, a 

smell of gunpowder, the flashes from the 

bullets like orange streaks of light in the 

darkness. Sound of people shouting, sound of 

songs sung by ten thousand voices, sound of 

plastic bottles hitting rhythmically the road 

surface, sound of guns firing away at inside   



มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เสียงคน
ก าลงัปราศรัยท่ีสนามหลวง แลว้ก็
กลายเป็นเวลากลางวนั ไฟก าลงัลุก
ไหมตึ้กท่ีแยกคอกววั กล่ินควนัไฟ 
ความพินาศ 

Thammasat Univer- sity, sound of orators in 

the Royal Esplanade – and then it‟s daytime, 

fires are consuming buildings at the Khok Wua 

intersection. Smell of smoke. Destruction. 

เขาหมุนไปรอบๆ เวลาก าลงัเดิน
ถอยหลงั พระอาทิตยข้ึ์นทางทิศ
ตะวนัตกแลว้ลบัหายไปทาง
ตะวนัออก เขามองดู ไดก้ล่ิน และ
รู้สึกถึงสมัผสัของกาละท่ีผา่นกลบัไป
อยา่งรวดเร็ว สะพานพระป่ินเกลา้
หายไป เสียงปืนลึกลบันดัหน่ึงดงัแวว่
มาจากในพระบรมมหาราชวงั ตึก
ทั้งหมดหายไปมืดแลว้สว่าง สวา่ง
แลว้มืด เสียงหวีดหวิวของลูกระเบิด
จากเคร่ืองบินสมัพนัธมิตรทิ้งลงมายงั
ฝ่ังสถานีรถไฟบางกอกนอ้ย แผน่ดิน
สะเทือนเล่ือนลัน่ เคร่ืองบินปีกสอง
ชั้นของฝ่ายกบฏแล่นถลาตกลงไปพงั
ยบัเยนิกลางสนามหลวง พ้ืนท่ีเขายนื
เปล่ียนเป็นหิน เขาเห็นซุม้ประตูชา้ง
รับเสด็จรัชกาลท่ีห้าจากยโุรป และ
พ้ืนเปล่ียนเป็นดิน แสงของกลางวนั
และความมืดของกลางคืนเปล่ียนเป็น
เร็วมากข้ึนเร่ือยๆ จนดูเหมือนไฟเปิด
และปิดวดัพระแกว้และ
พระบรมมหาราชวงัหายไป ตน้ไมข้ึ้น 
เกง้กวางว่ิงอยูต่รงทุ่ง และพ้ืน
กลายเป็นโคลน ไมโ้กงกาง ปลาตีน ปู 
ปลา น ้าเคม็ท่วมเขา้มาและสูงข้ึน
เร่ือยๆ กลางวนักลางคืนเปล่ียนเร็ว
เหมือนไฟกะพริบ เขายนือยูใ่นทะเล 
ฝ่ังเขยบิไกลออกไป คล่ืนลมป่ันป่วน 
ฝนตกลงมาฟ้าผ่า คล่ืนปะทะเขา้เตม็
หนา้ และพ้ืนโคลนหายไป เขาลอยคอ
ผลุบโผล่อยูบ่นยอดคล่ืน… 

He looks around. Time is ticking backwards. 

The sun wakes up in the west, goes to bed in 

the east. He looks, smells and feels the contact 

of time as it recedes fast. The Phra Pinklao 

bridge disappears, one mys- terious gunshot is 

heard from inside the Royal Palace, all 

buildings disap- pear. Darkness and then 

brightness, brightness and then darkness. The 

whistling sound of bombs dropped by allied 

bombers on the Bangkok Noi railway station, 

the earth quaking, the rebels‟ biplane crashing 

to smithereens in the middle of the Royal 

Esplanade. The ground on which he stands 

turns into stone. He sees the archway of the 

Elephant Gate welcoming Rama V back from 

Europe and the ground turns to earth. The light 

of day and the darkness of night alternate faster 

and faster like a switch pushed open and shut. 

The Temple of the Emerald Buddha and the 

Royal Palace disappear, trees spring up, deer 

run across the fields and the ground turns to 

mud. Red mangrove trees, mudskippers, crabs, 

fish. Saltwater floods in and grows higher and 

higher. Day and night swap as fast as flickers. 

He stands in the sea, the shore moves over 

much farther. Falling rain. Thunderbolts. 

Waves slap him full in the face and the muddy 

ground disappears. He floats, bobbing on the 

crests of waves…   

เขาก าลงัจมลง จมลงไปยงักน้
มหาสมุทร มหาสมุทรแห่ง อดีตกาล 

He‟s sinking, sinking to the bottom of the 

ocean, the ocean of the past.   



= „Nai ratree‟ in Chor Karrakeit 40, 1998   

  

A native of Bangkok, 50-year-old Mahannop 

Chomchalao lives in Chiang Dao, Chiang Mai 

province. He is the author of three collections of 

short stories and is busy writing a sequel to the 

second of his two published novels, Nai Omkort Ka-

lee(In Kali‟s embrace). =  
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TRANSLATOR’S KITCHEN

คดิดเูอาเถอะ คนไมเ่คยฝันเปียกมากอ่น… Think about it: someone who never had a wet
dream before…

เพยีงครั�งแรกโขง่กฝั็นวา่ไดส้มสู่กบัดาราสาวคนโปรด

เขาถงึกบัตดิใจในประสบการณอ์ันแปลกพสิดารของมัน จะ
วา่ไปตอนท�ีเขาต�ืนข�ึนมานอนลมืตาปรบิๆ ทบทวนภาพฝัน

ท�ีเพ�ิงเกดิข�ึนหลัดๆ นั�น เน�ือตัวของเขายงัสั�นสะทา้นกระตกุ
เกรง็ไมห่าย สว่นความรู้สกึนั�นมันจะเหมอืนจรงิมากนอ้ย
เพยีงไรโขง่มอิาจบอกได ้เพราะตั�งแตเ่กดิมา นอกจากโขง่

จะไมเ่คยฝันเปียกแลว้เขายงัไมเ่คยผา่นมอืสตรเีลย เคย
ผา่นแตม่อือันหยาบสากท�ีประดับพราวไปดว้ยซอกเลก็ดาํ
สกปรกของตัวเอง ใช ่มันตอบสนองตัณหาไดต้ามอัตภาพ

แตก่ไ็มเ่คยสักครั�งท�ีจะพาเขามาถงึสรวงสวรรคช์ั�นน�ี ชั�นท�ี
เหนอหนะ เฉอะแฉะ คลุ้งกล�ินเหง�ือ กล�ินคาวท�ีเจอืออ่นๆ
ดว้ยกล�ินหอมอันเบาบางกบักล�ินรวมๆ อันเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวน�ี โดยสภาพ โขง่กค็ดิหรอกวา่มันนา่จะเป็นกล�ิน
แหง่กามกจิ และเขากเ็ช�ืออยา่งนั�นอยู่อกีหลายอดึใจ จน
กระทั�งเหลยีวไปพบเอารา่งดาราสาวสวยคนเดยีวกนักบัท�ี

เพ�ิงสอนเพลงกามใหเ้ขาในฝันนั�นแหละ หลอ่นนอนแนน่�ิง
เป็นศพเปลอืยอยู่ขา้งๆ ชดุราตรบีางเฉยีบสกีลนืมดืถกูถก
ลอยข�ึนมาอยู่เหนอืเอว เผยใหเ้หน็ทอ้งนอ้ยแบนราบขาว

โพลน กางเกงในสดีาํตัวบางเฉยีบยงัอยู่ในท�ีทางของมัน
หากมคีราบเกรอะ และถกูขยบัเบยีดรน่คาดเฉยีงไปทาง

หน�ึง โขง่สาบานได ้เขาไมรู่้จรงิๆ วา่หลอ่นแอบมานอนอยู่
ในหอ้งของเขาตั�งแตเ่ม�ือไร

For the first time ever, Khong dreamt that he was

making it with his favourite female star, so he was
taken with the weirdness of the experience. Say what

you will, when he woke up and lay blink- ing,
reviewing the scenes of the dream that had just
happened, his flesh was still quivering and jerking. As

to how real his sensations were, Khong couldn’t say,
because since he was born, besides never having had a
wet dream, he had never known the ministrations of a

woman. He had only known those of his own rough
hands adorned with dirt-rim- med fingernails. Yes,
that took care of his cravings, but not once had it

taken him to this level of heaven, a level that was
sticky, soggy, heavy with a smell of sweat, a fishy
smell mixed with a faint perfume, a smell altogether

quite specific. By nature, Khong thought it should be
the smell of sexual activity, and he believed this for
quite a few intakes of breath until he turned and saw

the body of the very star that had just taught him a
sex song in that dream. She lay dead still, a naked

corpse, beside him. Her flimsy nightdress of dusky
colour was crumpled to above her waist, revealing the
stark white curve of her flat tummy. Her skimpy

black pants were still in place but bore crusted stains

and had been crumpled and pulled to one side. Khong
could swear he didn’t know when she had sneaked
into his room to lie on his bed.

=ความรู้สกึ is usually translated by ‘feelings’; here

‘sensations’ seems to me more accurate.ไมเ่คยผา่น
มอืสตร:ี literally, ‘had never gone through the hands

of a woman’.สกีลนืมดื: literally, ‘the colour of a dark
wave’; a nice-sounding but meaningless expression;
since the emphasis is on darkness, ‘dusky’.

แตใ่ครเลา่จะเช�ือ But who would believe him?

บคุคลผู้มสีารรปูซ�ือตรงตามมาตรฐานฆาตกรขม่ขนืโหด
ท�ีเหน็กนัตามหนา้หนังสอืพมิพ ์หนา้กรา้นดาํขรขุระ ผวิกาย

กระดาํกระดา่งสกปรก ราวพระเจา้บรรจงสลักคาํวา่ จน โง่

และต�ําตอ้ยดว้ยไฝ ดว้ยหดู จนพรอ้ยไปทั�วเรอืนรา่ง เป็น
ลกูจา้งประเภทไรฝ้ีมอืทางเชงิชา่งในรา้นเตมิน�ํายาแอร์

เลก็ๆ รมิถนน สว่นหลอ่นเป็นดาราละครสาวสวยผู้กาํลัง

A man whose poor appearance honestly matched
the standard look of harsh rapist-murderers as could

be seen in the newspapers: a rough, coarse, dusky face

and dirty mottled skin as if God had incrusted it with
the words ‘poor’, ‘stupid’ and ‘inferior’, with moles

and warts all over the body. He was an unskilled

สมบตัสิวาท: literally, ‘sexual property’



เลก็ๆ รมิถนน สว่นหลอ่นเป็นดาราละครสาวสวยผู้กาํลัง

เตบิพองดว้ยช�ือเสยีง เป็นท�ีหมายปองของหนุ่มเน�ือหอม
ชาตติระกลูด ีมฐีานะ แลว้หลอ่นผู้น�ีนะ่หรอืจะเลอืกเอานาย

โขง่เป็นสมบตัสิวาท ทั�งน�ีไมส่าํคัญหรอกวา่ เน�ือของละคร

บางเร�ืองท�ีหลอ่นแสดงนั�นจะเลา่เร�ืองของความรักประเภท
แหกฐานันดรระหวา่งหญงิสงูศักด�ิกบัชายตอ้ยต�ํากต็ามที

ใครกร็ู้วา่นั�นละคร น�ีชวีติจรงิ  ชวีติจรงิๆ ของมนษุยท์�ียงั

ตอ้งด�ินรนเพ�ือเงนิ เช�ือเพลงิสาํคัญสาํหรับการตะกาย
บนัไดลงิของสังคมใหส้งูลบิลับข�ึนไปสู่ยอดท�ีมองไมเ่หน็

ซ�ึงวัดครา่วๆ จากสารรปูและคา่จา้งเงนิเดอืนเพยีง 5,000

บาทกบัเศษอกีเพยีงนดิหนอ่ยของโขง่นั�น ยอ่มช�ีชดัวา่เขา
ไมม่บีนัไดลงิท�ีวา่น�ีเกบ็ซอ่นไวใ้หส้าวคนไหนแน่

and warts all over the body. He was an unskilled

employee in a small roadside shop refilling air-
conditioners with fluid. As for her, she was a beautiful

young stage actress with a swelling reputation, sought

after by toothsome young men of good lineage and
social status, and this here woman would be the one to

elect Master Khong as her sexual playmate? In this

context, it wasn’t important that some plays in which
she performed told the story of unconventional love

between a high-so girl and a lowly boy. Who would

believe it? Those were plays. This was real life – the
real life of a lad who must still struggle to earn money,

the important fuel for climbing the monkey ladder of

society up ethereal heights to an invisible summit,
which, measured against Khong’s physique and

monthly wage of five thousand baht plus small

change, clearly showed that he sure had no hidden
monkey ladder to climb for any woman whatsoever.

สว่นปรศินาแหง่การมาถงึในหอ้งนอนโขง่ ท�ีอยู่บนชั�น

สามของตกึแถว จะมที�ีมาอยา่งไรนั�น คงไมม่ใีครใหค้วาม
สนใจ เพราะขนาดโขง่เองยงัหาคาํอธบิายไมไ่ด ้ความจรงิ

มอียู่วา่ เขาจาํไดว้า่หลับไปคนเดยีว ฝัน – ไมใ่ชฝั่น

ธรรมดา แตเ่ป็นฝันท�ีมเีน�ือหาเหมอืนซดีแีผน่ แสดงโดย
ดาราญ�ีปุ่นท�ีชอบรอ้งวา่ อ�ๆี – และต�ืนข�ึนมากพ็บดาราสาว

ผู้น�ีนอนน�ิงอยู่ขา้งๆ ปัญหาชวนใหป้วดหวักค็อื หน�ึง เขา

ไมรู่้หลอ่นมาโผลท่�ีน�ีไดอ้ยา่งไร และสอง สาํหรับฝันเปียก
ท�ีวา่น�ี โขง่เช�ือวา่มันไมน่า่จะกอ่ใหเ้กดิปัญหา หากเขาฝัน

เอง เปียกเอง แตฝั่นเองแลว้ไปทาํคนอ�ืนเปียกน�ีส ิมันจะ

ทาํใหเ้กดิปัญหา คนอ�ืนท�ีวา่น�ีกเ็ชน่กนั ใชก่�ิงแกว้สาว
โรงงานท�ีเขาแอบสนใจเสยีท�ีไหน กลับไปเป็นดาราละคร

ช�ือดัง ยงัไงกผ็ดิ โขง่เช�ืออยา่งนั�น สว่นจะผดิขอ้หาอะไร

เขาไมรู่้ เพราะไมไ่ดเ้รยีนกฎหมายมา เขารู้แตว่า่ขนืโทร
เรยีกตาํรวจตอนน�ีมหีวังไดเ้ขา้ตะรางแน่

As for the puzzle of her presence in Khong’s

bedroom, which was on the third floor of the shop-
house, nobody would care about how it had come

about, because Khong himself still couldn’t explain it.

The truth was that he remem- bered falling asleep
alone, dreaming – not an ordinary dream, but a

dream whose content was like a CD showing a

Japanese star who liked to sing ‘Ee, ee, ee’ – and
waking up to find this very star lying inert by his side.

The headache-inducing problem was that, one, he

didn’t know how she had ended up here, and two,
regarding that wet dream, Khong thought it shouldn’t

be a problem if he had dreamt and wetted himself,

but having dreamt and making someone else wet was
a problem. And the same applied to that someone

else. She was no King- kaeo, the factory worker he

was covertly interested in: it turned out she was a
famous star. It was all wrong was what Khong

thought. As to what offense he was guilty of, he didn’t

know because he hadn’t studied Law. He only knew
that if he called the police now, he’d end up in jail for



that if he called the police now, he’d end up in jail for

sure.

เหตเุพราะหนา้ตาโขง่เหมอืนฆาตกรขม่ขนื หนาํซ�ําคราบ
อสจุทิ�ีกองกรังเป็นคราบขาวเปรอะอยู่บนกางเกงในตัวนอ้ย

ของสาวเจา้นั�น กน็า่จะเป็นหลักฐานยนืยนัความผดิของ

โขง่ไดอ้ยา่งเหนยีวแนน่ท�ีสดุ คนรู้นอ้ยอยา่งโขง่หรอืจะมี
ปัญญาบอกเลา่ใหใ้ครตอ่ใครเขา้ใจไดว้า่เขานั�นคอืผู้

บรสิทุธ�ิ แมว้า่ในกรณนี�ีอาจไมถ่งึขั�นผดุผอ่งเสยีทเีดยีว แต่

อยา่งนอ้ยเขากไ็มไ่ดเ้ป็นคนไปลักพาตัวหลอ่นมา และหาก
จะวา่ไปแลว้ หลอ่นตา่งหากเป็นผู้บกุรกุเขา้มาในหอ้งของ

เขายามวกิาล โขง่รู้ดวีา่ ย�ิงเร�ืองทา้ยน�ีคงยากท�ีจะฟังข�ึน

และมลูนธิปิวณีาสาํหรับชายชาตรที�ีถกูลว่งละเมดิทางเพศ
โดยดาราสาวยอมนยิมกไ็มม่เีสยีดว้ย

Because he had the face of a rapist-murderer.
Furthermore, the sperm stains that caked a messy

white on the woman’s teeny pants would be the

stickiest evidence of Khong’s guilt. How could
someone of little knowledge like him make anyone

believe that he was innocent? Even though in this case

he wasn’t altogether snow white, at least he wasn’t the
one who had dragged her in here, and, say what you

will, she was the one who had intruded in his room in

the dead of night. Khong knew very well that this last
part would be even harder to listen to and that there

was no Paveena Foundation for real men sexually

assaulted by famous female stars.*

======

=

=

* Comical allusion to the charitable Paveena

Foundation for Children and Women, run by female
politician Paveena Hongsakul.

สะกดิเรยีกกแ็ลว้ เขยา่ตัวรนุแรงกแ็ลว้ จับพลกิจับตะแคง

อยา่งไรสาวเจา้กไ็มข่ยบั โขง่ทั�งตกใจ วา้วุ่นใจ และทกุข์

ใจ

No matter how much he nudged and called her,

shook her strongly, grabbed and turned her this way

and that, the young woman didn’t react. Khong was

at once shocked, alarmed and miserable.

จนสดุทา้ยตอ้งยอมถอดใจนั�งเหมอ่ลอยเหมอืนคนบา้ ดู
รา่งขาวโพลนท�ีนอนแนน่�ิงคอ่ยๆ เรอืงข�ึนชา้ๆ ดว้ยแสงสี

อมแดงแหง่เชา้ทาบทาลงมาจากชอ่งหนา้ตา่งท�ีเปดิรับลม

เอาไว้

Until finally he had to sit up, dis- heartened, raving
like a lunatic, looking at the stark white body that lay

inert slowly turning pinkish in the red-tinged light of

dawn coming through the window left open to catch
the breeze.

แตเ่ปลา่ ท�ีน�ีไมม่ลีม หอ้งโลง่บนชั�นสามแหง่น�ีมแีตฟ่กู
นอน มุ้งกนัยงุ และโทรทศัน ์สว่นท�ีแปะกระจัดกระจายอยู่

บนขา้งฝาคอืรปูดาราสาวๆ ท�ีใชค้วามสะสวยของพวก

หลอ่นขายสนิคา้ชนดิตา่งๆ ถงึจะเป็นเพยีงหอ้งโลง่ๆ ท�ี
รอ้นอบอา้ว แตส่าํหรับโขง่แลว้ ความรู้สกึของมันคอืบา้น

บา้นชั�นดปีระเภทโฮมออฟฟศิท�ีไมต่อ้งสัญจรไกลจากท�ี

ทาํงาน เม�ือวันอันยาวเหยยีดจบส�ินลง โขง่จะปีนบนัไดข�ึน

มาลม้ตัวนอนดว้ยความอุ่นใจในหอ้งส�ีเหล�ียมผนืผา้แหง่น�ี
ท�ีน�ี ชวีติเป็นของเขา มเีสยีงรถยนตท์�ีว�ิงกนัอยู่ขวักไขวเ่ป็น

เคร�ืองขับกลอ่ม ชั�นลา่งตดิถนน บนหอ้งนอนของเขากย็งั

ตดิสะพานขา้มแยกอกี แตเ่สยีงและควันเสยีจากรถยนตไ์ม่

เคยสรา้งความราํคาญใจใหแ้กโ่ขง่ ตรงขา้ม มันเป็น

สันทนาการชั�นด ีเม�ือโทรทศันไ์มม่อีะไรใหดู้

But no, there was no breeze in here. This empty
room on the third floor only had a mattress, a

mosquito net and a TV set. Spread out on the walls

were pictures of starlets who used their sassy looks to
sell all sorts of products. For all its being merely an

empty and muggy room, to Khong it felt like home, a

first-class home of the home-office kind where you

didn’t have to travel far from your workplace. When
the endless day was over, Khong would go up the

stairs and lie down at ease in this rectangular room.

Here, life was his. There was the noise of cars cruising

past ceaselessly in lieu of lullaby. The ground floor

gave onto the road and his bedroom was level with



สันทนาการชั�นด ีเม�ือโทรทศันไ์มม่อีะไรใหดู้ gave onto the road and his bedroom was level with

the intersection overpass. But noise and exhaust fumes
never bothered Khong. On the contrary: they were

top recreation when the telly had nothing worth

watching.

ฟา้ท�ีสางข�ึนเร�ือยๆ เปล�ียนสไีปไมแ่พใ้จโขง่ ประเด�ียว

ชวนมอบตัว ประเด�ียวชวนอาํพรางศพ ประเด�ียวชวนเกบ็

เส�ือผา้หนไีปเฉยๆ แตส่าํหรับขอ้ทา้ยน�ี คนจนอยา่งโขง่

หรอืกไ็รท้นุรอน ไมม่เีงนิพอสาํหรับคา่โดยสารกลับตา่ง

จังหวัด แตแ่มห้ากเขามเีงนิพอคา่รถประจาํทาง โขง่กเ็ช�ือ

วา่ส�ิงท�ีเขานา่จะทาํคอืนาํเงนิจาํนวนนั�นไปซ�ือมดีอโีตส้ัก

เลม่เพ�ือนาํมาใชห้ั�นรา่งของหลอ่นออกเป็นช�ินๆ จะดกีวา่

เพราะอยา่งนอ้ยการอาํพรางศพยงัพอทาํใหเ้ขาเหน็ทาง

รอดบา้ง ไมท่�ิงศพไวใ้หต้าํรวจตอ้งออกตามตัวเขาในท�ีสดุ
เหน็ดตีามนั�น โขง่หนัสมองเขา้หาวธิเีดยีวท�ีดเูหมอืนจะมี

ทางรอดรออยู่ … รสูว้มซมึท�ีมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่า่จะ

เกนิ 4 น�ิว นั�งยองๆ พเิคราะหส์ว้มสชีมพอูยู่พักใหญ ่แตน่กึ

ไมอ่อกวา่ขั�นตอนมันเป็นอยา่งไร โขง่เสยีดายท�ีไมเ่คยได้

ตั�งใจอา่นขา่วหั�นศพตา่งๆ ใหล้ะเอยีด จงึไมรู่้วา่ฆาตกร

เหลา่นั�นมวีธิกีารทาํงานอยา่งไรกบัรเูลก็ๆ เพยีงแคน่�ี เขามิ
ตอ้งสับดาราสาวคนน�ีใหเ้ละเป็นหมบูะฉอ่กอ่นหรอืจงึจะ

เทหลอ่นลงไปไดท้ั�งหมด

The colours of the gradually dawning sky changed

and so did Khong’s mind, prompting him now to give

himself up, now to conceal the corpse, now to gather

his clothes and get the hell out of here, but for the

latter option, a poor man like him had no ready

funds, not enough money for the fare to return

upcountry, and even if he had enough for the coach,

Khong believed he’d be better off taking that money

and buying a bush knife to cut the woman’s body to
pieces, because at least this still left him with some

hope to be safe, rather than leaving the corpse behind

for the police to eventually go after him. Satisfied on

this account, Khong turned his mind to searching for

the one way that seemed to offer salvation. The hole in

the privy shouldn’t be more than four inches in
diameter. He crouched and examined the pink privy

for a long time but couldn’t figure out how to go

about it. He regretted never having endeavoured to

read in detail the news about dismembered corpses, so

he didn’t know what methods those murderers would

use to deal with such a little hole. Wouldn’t he have to

cut her up to minced pork soup size bits before he
could dispose of her entirely?

Here, an editorial correction to make ‘change’

rather than ‘change colour’ (เปล�ียนส)ี the focus: a

mind doesn’t change colour.

ความคดิของการอาํพรางศพดาํเนนิตอ่ไป หากคราวน�ี

เปล�ียนไปสู่คาํถามท�ีวา่ ถา้เขาจะเอาศพไปท�ิง ท�ีนั�นนา่จะ

เป็นท�ีไหน และเขาควรจะนาํศพไปท�ิงไดอ้ยา่งไร คนไมม่ี

ญาต ิไมม่รีถ ไมม่เีงนิ เพ�ือนๆ ท�ีพอรู้จักกนักย็ากจนขน้แคน้
มสีภาพไมต่า่งไปจากเขานัก เอาละ การเรยีกแทก็ซ�ีใหไ้ป

สง่ในท�ีเปล�ียวนั�น หากเอาโทรทศันไ์ปจาํนาํแลว้กน็า่จะมี

เงนิพอสาํหรับคา่รถ แตเ่ขาจะตอ้งหาลังใบใหญข่นาดไหน

มาใสด่าราสาว โดยขอ้แมม้อียู่วา่ตอ้งบรรจเุขา้ไปในทา้ย

รถแทก็ซ�ีได ้และเขาตอ้งอุ้มไปไหนมาไหนไดต้ามลาํพัง

ซ�ึงแคน่�ีกเ็ป็นเร�ืองยุ่งยากพอแรงแลว้ ยงัไมต่อ้งคาํนงึถงึ

The thought of concealing the body persisted but

this time changed to meet the questions of where he

could dump it and how he would do that. Someone

without relatives, without a car, without money and
with casual friends just as hard up as he was … All

right, calling a taxi to be driven to a deserted place: if

he pawned the TV set he should have enough for the

fare. But how big a trunk should he look for to put the

young actress in, with the proviso that it must fit into

the boot of the taxi? And how was he to carry it all by



ซ�ึงแคน่�ีกเ็ป็นเร�ืองยุ่งยากพอแรงแลว้ ยงัไมต่อ้งคาํนงึถงึ
การจา้งวานแทก็ซ�ีใหไ้ปสง่ในท�ีเปล�ียวพรอ้มกลอ่งใบใหญ่

โดยไมส่อ่พริธุ

the boot of the taxi? And how was he to carry it all by
himself? Just that was hard enough, without having to

think yet about hiring a taxi to please send him to a

deserted spot with a huge trunk without inviting

suspicion.

จากประสบการณท์�ีดขูา่วอยู่ทกุค�ําคนื ทาํใหโ้ขง่เช�ือวา่

ในท�ีสดุศพดาราจะถกูคน้พบ ถา้ไมใ่ชโ่ดยคนเกบ็ผัก, คน

ดักปลา กน็า่จะเป็นเดก็เลน่ซอ่นหา … ภาพของคนขับ

แทก็ซ�ียนืหนัหนา้เขา้หากลอ้งแตช่�ีน�ิวมายงัเขา ผู้นั�งกม้

หนา้อยู่ใกล ้ๆ … บนโตะ๊ขา้งหนา้คอืภาพกางเกงในสดีาํ

ของดาราสาวซ�ึงถกูนาํมาตัดออกเป็นช�ินเลก็ช�ินนอ้ย
บรรจงเรยีงข�ึนเป็นตัวอักษรวา่ ขา้ตะกอนขมข�ืน ประมวล

ภาพปรากฏข�ึนอยา่งชดัแจง้ในหวั (และดังนั�นจงึสะกดตาม

ความเขา้ใจ) ของโขง่

From his experience watching the news every night,

Khong believed that in the end the body of the star

would be found, if not by someone collecting

vegetables or trapping fish, then by children playing

hide-and-seek … Picture of the taxi driver standing

face turned towards the camera but pointing at him,
who sits nearby with his head hung* … On the table

in the foreground is a picture of the young actress’s

black pants which have been cut into bits aligned to

form the words ‘repist murdrer’. Those pictures

appeared clearly in Khong’s head (hence the spelling

as he knew it).

=====* All too familiar scene of (alleged) criminals

on Thai TV news broadcasts.

ย�ิงคดิย�ิงตัน โขง่ไมเ่ขา้ใจวา่กบัขา่วฆาตกรรมท�ีเกดิข�ึน

รายวันนั�น มันนา่จะเป็นอะไรท�ีมทีางออกไดง้า่ยดายกวา่น�ี

เพราะหากเป็นเร�ืองยาก การฆา่แกงกนัคงไมเ่กดิข�ึนรายวัน

อยา่งท�ีเป็นอยู่ หรอืวา่ฆาตกรตอ้งเป็นคนฉลาดแยบยล

ชาํนาญในการคดิซบัซอ้น มสีมองกอ้นโตกวา่ลกูจา้งรา้น
แอรอ์ยา่งเขา ความท�ีเป็นคนไมเ่คยทาํชั�วทาํเลวมากอ่น

โขง่จงึไมเ่คยพาสมองท�ีมอียู่เพยีงนอ้ยนดิแผว้พานมาลอง

ฝกึปรอืในยา่นน�ีเลย

The more he thought, the more he was stumped.

Khong didn’t understand: with news of murders

happening daily, there should be a way out easier

than this, because if it was something difficult,

murders wouldn’t happen as often as they did, or else
the murderers must be cunning, expert in convoluted

thinking, with bigger brains than an air-con shop

hired hand like him. Having never done anything evil

before, Khong hadn’t taken the little feeble brain that

he had to exercise in such pastures.

สมองของโขง่ไลเ่รยีงไปในชอ่งทางเลด็ลอดตา่งๆ ท�ี

ผดุพรายข�ึน แตแ่ลว้เม�ือไดไ้ตรต่รองลงไปในรายละเอยีด

แตล่ะชอ่งแตล่ะรกูป็ดิสนทิลงดว้ยคาํวา่ ทนุทรัพยแ์ละ

ปัญญา ท�ีสดุ โขง่ไมเ่หน็หนทางไหนดไีปกวา่การนั�งน�ิงๆ

อยู่ตรงน�ี รอใหต้าํรวจมาลากตัวไปเขา้ตะราง เขาทายวา่

ดารามชี�ือเสยีงระดับน�ี เด�ียวกต็อ้งมคีนออกตามหา และคง
มวีธิสีบืเสาะจนมาลงเอยท�ีหอ้งของเขาในท�ีสดุ เขาไมม่กีะ

จติกะใจจะลกุข�ึนปฏบิตัภิารกจิประจาํ อันวา่ดว้ยการ

ทาํความสะอาดปัดกวาดชั�นลา่งจนเรยีบรอ้ย ข�ึนมาอาบน�ํา

ใสเ่จล บรรจงทาํผมใหด้เูหมอืนนักรอ้งเกาหล ีแลว้ลงไป

เปดิหนา้รา้น เขาไดแ้ตนั่�งจอ๋ง ผมเผา้ช�ีโดเ่ดร่งุรัง – กย็งั

Khong’s brain followed the various byways that

popped up, but then once he had mulled them over in

detail, each gap, each hole was shut tight with the

words ‘capital’ and ‘savvy’. In the end, Khong saw no

better way than sitting still right there, waiting for the

police to come and drag him into jail. He guessed
that, this star being so sought after, before long

somebody would start looking for her and would be

able to trace her to his room eventually. He didn’t

even feel like getting up to do his morning chores

which consisted in going downstairs to sweep and tidy

ปัญญา: intelligence, wisdom, knowledge, insight

– here, the emphasis is on ‘know-how’; hence,

‘savvy’.



เปดิหนา้รา้น เขาไดแ้ตนั่�งจอ๋ง ผมเผา้ช�ีโดเ่ดร่งุรัง – กย็งั

เหมอืนนักรอ้งเกาหลอียู่ด ีแตจ่ากอกีวงหน�ึง – กอดเขา่ดู
รา่งของดาราสาวตาปรบิๆ ดว้ยรู้วา่ อยา่งไรเสยีวันน�ีชวีติ

ลกูจา้งของเขากค็งตอ้งส�ินสดุลง แตไ่อก้ารจะใหโ้ทรไป

แจง้ตาํรวจนั�น โขง่กร็ู้สกึวา่มันจะเรง่รัดใหค้กุเดนิเขา้มาหา

ตนเรว็เกนิไป สู้นั�งน�ิงๆ อยู่ตรงน�ีจะดกีวา่ ไมห่น ีไมโ่ทรแจง้

ลองวัดดวงดสูักหน เผ�ือผู้คนจะไมรู่้วา่หลอ่นหายไป

เหมอืนกบัท�ีเขาไมรู่้วา่หลอ่นมานอนอยู่ตรงน�ีไดอ้ยา่งไร

which consisted in going downstairs to sweep and tidy

up, then back up here to shower, put on some gel and
comb his hair to look like a South Korean singer, and

then going down to open the shop front door. He

merely sat meekly, his dishevelled hair sticking up –

just like a South Korean singer, but from another

band –, arms clasped around his folded legs, looking

with blinking eyes at the body of the young actress in
the knowledge that in any case today his life as an

employee had to end, but calling the cops he felt

would bring jail to him only faster. Sitting still right

here was better. No fleeing. No phoning to report.

Let’s measure our stars this once, in case people didn’t

know she disappeared as he didn’t know how she had

come to lie here.

โขง่นั�งพจิารณาใบหนา้อันงดงามท�ีหลับตาพร�ิมหนัมา

ทางเขา ผู้นั�งกอดเขา่หนัหลังใหห้นา้ตา่ง แสงเชา้โรยเขม้

เขา้มาภายในแลว้ ดวงหนา้ของหลอ่นสดใสผดุผอ่ง ดู

เหมอืนคนท�ีกาํลังนอนหลับฝันดอียู่ โขง่คอ่ยๆ คลานเขา้
ใกล ้ๆ กม้หนา้ลงไปซบท�ีเนนิอกแลว้เง�ียหรูอฟังเสยีงหวัใจ

Khong sat considering the beautiful face with its

eyes shut tight turned towards him who squatted with

his back to the window. In the already strong

morning light her face looked radiant as if she slept
enjoying a dream. Khong slowly crawled closer,

lowered his face to her breast and then pricked up his

ear to listen to her heart.

ตกึ ตัก ตกึ ตัก Lub-dub, lub-dub, lub-dub…

เขาไมไ่ดย้นิเสยีงหวัใจของหลอ่น ไดย้นิแตเ่สยีงหวัใจ

ของตัวเองท�ีเตน้ถ�ีเรว็ ย�ิงเง�ียหกูย็�ิงไดย้นิเสยีง ตกึ ตัก ตกึ

ตัก ดว้ยความต�ืนเตน้ท�ีไดเ้อาหนา้ไปวางอยู่บนเนนิอกของ

ดารา ขนาดตายแลว้กล�ินของหลอ่นยงัหอมยวนใจถงึเพยีง

น�ี โขง่หลับตา ตั�งใจซมึซบัเอาความรู้สกึอันอบอุ่นน�ีไว้
ความรู้สกึดีๆ เชน่น�ี โขง่เคยไดรั้บจากอกแม ่แตค่วามรู้สกึ

นั�นกน็านแสนนานจนแทบจะลมืไปแลว้ แตจ่าํไดว้า่แมไ่ม่

หอมหวนเหมอืนหลอ่นผู้น�ี

He didn’t hear her heartbeats – only his own,

beating fast. The more he listened, the louder the lub-

dub resound- ed out of the excitement of having his

face on her breast. Dead though she was, her perfume

still disturbed him this much. Khong closed his eyes,
intent on absorbing that warm feeling. A good feeling

like this he once had received from his mother’s

bosom, but that was such a long time ago he had

almost forgotten, yet still remembered his mother

didn’t have the enticing fragrance of this woman.

ซบหนา้น�ิงอยู่บนรา่งบางท�ีชดุราตรสีดีาํถกูถลกข�ึนมา

ลอยอยู่บนหนา้ทอ้ง โขง่คอ่ยๆ ลมืตาข�ึน ใบหนา้ของเขาท�ี

หนัไปทางปลายเทา้ของหลอ่นมองเลยผา่นไปเหน็รปูของ

หลอ่นท�ีเขานาํมาแปะไวบ้นขา้งฝา หลอ่นยงัสง่ย�ิมนั�นมา

ใหเ้ขา โขง่ไมอ่ยากเช�ือวา่ผู้หญงิท�ีเขากาํลังแนบหนา้ซบ

His face still sunk into the lithe body whose black

nightdress had been crum- pled up to the waist,

Khong slowly opened his eyes. His face, which was

turned towards her feet, looked beyond them and saw

the pictures of her which he had pinned to a wall. She



ใหเ้ขา โขง่ไมอ่ยากเช�ือวา่ผู้หญงิท�ีเขากาํลังแนบหนา้ซบ

อกอยู่น�ีคอืคนคนเดยีวกนักบัดาราสาวสวยบนขา้งฝาท�ีถา่ย
โฆษณายาสฟัีน ครมีทาหนา้ และผา้อนามัย สาํหรับคน

อยา่งโขง่ อยา่วา่แตผู่้หญงิในภาพโฆษณาเลย แคก่�ิงแกว้

สาวโรงงานในซอยใกล ้ๆ เขายงัไดแ้ตเ่พยีงแอบมองแลว้

เกบ็หลอ่นไปฝันเทา่นั�น สัมผัสน�ี กล�ินน�ี รปูน�ี เป็นอะไรท�ีคน

อยา่งเขาไมม่วีาสนาพอท�ีจะไดเ้ชยชม โขง่เช�ืออยา่งนั�น

the pictures of her which he had pinned to a wall. She

was still smiling at him from there. Khong didn’t want
to believe that the woman against whose chest his face

rested was the same as the beautiful young starlet on

the wall advertising toothpaste, face cream and

sanitary pads. For someone like him, forget about

those women in ad posters: even Kingkaeo, the

factory girl in a nearby street, he had merely watched
from afar and then kept her to dream about. This

contact, this smell, those pictures were something

someone like him wasn’t blessed enough to ever

enjoy, or so Khong believed.

นอนตะแคงหนา้ปล�ืมใจอยู่ไดไ้มน่าน สายตาของเขาก็

ยน่ระยะใกลเ้ขา้ ภาพเงาบนขา้งฝาเลอืนราง ปลายเทา้

ของดาราสาวชดัข�ึน เขาเพ�ิงสังเกตเหน็วา่รองเทา้ของ

หลอ่นนั�นเหลอืตดิเทา้อยู่เพยีงขา้งเดยีว มันเป็นรองเทา้

ประเภทหุ้มสน้สดีาํ ปลายแหลม พรอ้มสายรัดขอ้เทา้ท�ีวับ
วาวคลา้ยเพชร โขง่ปรับระยะมองใหส้ั�นเขา้มาอกี ท�ิงเบ�ือง

ต�ําใหเ้ป็นภาพเลอืนรางในฉากหลัง ลอยเดน่ชดัข�ึนมาคอื

หนา้ทอ้งแบนราบ ขาวโพลน ไรขนออ่นว�ิงเป็นเสน้ชกัพา

สายตาของเขาชอ้นสงูข�ึนสู่เนนินนูใตก้างเกงในลกูไมส้ดีาํ

As he lay on his side by the ravishing face, his

eyesight soon focused closer. The pictures on the wall

blurred. The feet of the actress grew starker. He then

noticed that one of them still wore a shoe. It was a

shoe of a type with a black stiletto heel and straps that
glittered like jewels. Khong adjusted his vision closer

still, letting the farther points blur into the

background. What came into clear focus was the

curved flat tummy, stark white. Fine down ran in a

line that took his eyes up a slope to the bulge below
the black lace pants.

Here, I refrained from the temptation to rewrite

the sentence to make it crisper (…still wore a shoe – a

shoe with a black stiletto heel…): the writer could

have written it that way too, but didn’t.

ใจของโขง่เตน้แรง ผวิเนยีนขาวโพลนตัดกบัมอืสาก

กรา้น ย�ิงย�ําใหเ้หน็ถงึความหยาบกระดาํกระดา่งของมอืตัว

เอง มันลอยละเลยีดอยู่เหนอืเนนิเน�ือและน�ิงอยู่ตรงนั�น ราว

ไมแ่นใ่จวา่หากท�ิงน�ําหนักลงไปแลว้มันจะทาํใหค้วามกระ

ดาํกระดา่งแปดเปื�อนลงไปบนเนนิหนันอันขาวหมดจดหรอื

ไม ่แตโ่ขง่กอ็ยากสัมผัสมัน ขอบเขตสาํคัญท�ีเขาเช�ืออยา่ง
สนทิใจวา่ไดม้าพรากเอาพรหมจรรยข์องเขาไป หา้มมอืไม่

ใหส้ั�น โขง่คอ่ยๆ วางมอืลงบนมันเบาๆ และน�ิงอยู่ตรงนั�น

จนนานกวา่ท�ีปลายน�ิวจะงอลงไปพบวา่ กางเกงในของ

หลอ่นท�ีขยบัรน่ไปทางหน�ึงนั�นไดเ้ปดิเผยกลบีเน�ือไวร้อ

สัมผัสของเขาโดยไมก่ดีขวางบดบงั

Khong’s heart beat hard. The soft stark-white skin

beside his coarse hand made it obvious how coarse his

hand was, which now hovered tentatively over the

fleshy mound and froze there as if uncertain of

whether, if its weight was made to bear on it, its

coarseness would defile that immaculate white mound
or not. But Khong wanted to feel it – an important

boundary which he staunchly believed was there to

take away his virginity. Forbidding his hand to shake,

Khong slowly let it down to rest lightly on the mound

and stayed still right there so long that the tips of the

fingers curved in and found that her pants which had

been pushed to one side revealed a fleshy petal

waiting to be touched by him without obstruction.

Unusually, here I have linked two sentences

together (‘which now’ instead of ‘it’) to provide a full

picture of the action and the thoughts that go with it.



waiting to be touched by him without obstruction.

…หัวใจของโขม่เตน้โครมๆ แทบจะหยดุเตน้ลงเสยีให้

ได ้โขง่คดิวา่ไหนๆ เขาคงจะตอ้งรับกรรมแหง่การมาถงึ

ของหลอ่นแลว้ ไหนๆ เขากจ็ะตอ้งถกูตราหนา้วา่เป็น
ฆาตกรขม่ขนื อยา่กระนั�นเลย เขาจะขอล�ิมลองหลอ่นผู้น�ีดู

อกีสักครั�งใหห้ายสงสัย

Khong’s heart beat deafeningly – almost stopped

beating actually. He thought that no matter what he

must bear the consequences of her presence; no
matter what he’d be branded a rapist-murderer. Be

that as it may, he’d tentatively taste of that woman to

clear his doubts.

รับกรรม: literally, ‘receive the (bad) karma’ or

‘suffer the karma’.

…ปลอ่ยน�ําหนักลงสู่ปลายน�ิว แลว้คอ่ยๆ สั�งใหม้ันซอก

แทรกผา่นกลบีเน�ือ จมเขา้สู่ภายในอันอุ่นช�ืน เหนอะหนดื

และโอบรัด

He let weight descend to the tip of the fingers then

ordered them to slowly insi- nuate themselves past the

fleshy petal and sink inside a place warm, wet, sticky

and tight.

แตย่งัไมท่นัท�ีโขง่จะไดช้�ืนใจกบัของขวัญช�ินใหมท่�ี

สวรรคป์ระทานให ้นรกกส็ง่ซอ้เจา้ของรา้นข�ึนมาประชนั
เสยีงเคาะประตหูอ้งลั�นโครมๆ สนั�นข�ึน ตามมาดว้ยเสยีง

ดา่โขมง สั�งใหเ้ขารบีลงมาทาํความสะอาดหนา้รา้นและ

เปดิประตเูพ�ือรับลกูคา้

But before Khong could enjoy the present that

heaven had bestowed on him, hell sent Sor, the shop
owner, up to compete. Sharp banging on the door

resounded, followed by loud curses ordering him to

hurry down to tidy up the front of the shop and open

its door to customers.

=

=

คดิดเูอาเถอะ เพยีงหลับแลว้ต�ืน… Think about it: just dreaming and then waking
up…

จากชวีติลกูจา้งธรรมดาๆ คนหน�ึง กา้วขา้มสู่ฆาตกร

ขม่ขนืโหด กบัเวลาเพยีงไมก่�ีชั�วโมง โขง่คดิหาทางหนทีี

ไลเ่ป็นฉากๆ เด�ียวจะหน ีเด�ียวจะหั�นศพ เด�ียวจะหมกศพ

เด�ียวพยายามจะชาํเราศพ แตก่แ็ปลกไมแ่พก้นัท�ีเชา้น�ีเขาก็

กลับมายนือยู่ตรงท�ีเกา่อกีครั�ง และเม�ือสายแลว้กย็งัไมม่ี

ว�ีแววของตาํรวจจะมาลากคอเขาเขา้ตะราง มแีตเ่สยีงซอ้

คอยสั�งใหเ้ขาสบืสานวัตรปฏบิตัเิดมิๆ ของลกูจา้งชั�นทา้ย

แถว รวมๆ แลว้ ชวีติของโขง่กย็งัเป็นไปตามปกตอิยา่ง

เหลอืเช�ือ เวน้แตเ่พยีงทรงผมท�ีไมไ่ดใ้สเ่จล และศพดารา

สาวท�ีนอนรอตาํรวจอยู่ใตผ้า้หม่บนหอ้งชั�นสาม ซ�ึงขอ้

ทา้ยน�ีเองทาํใหใ้จของโขง่ตุ๊มๆ ตอ่มๆ ไมเ่ป็นอันทาํมา
หากนิ สมองหมนุต�ิวๆ เพ�ือคดิหาวธิวีา่เขาจะจัดการ

อยา่งไรดกีบัศพของหลอ่น ย�ิงสายย�ิงไรว้�ีแววของตาํรวจ

โขง่กย็�ิงมคีวามหวัง เขาตอ้งทาํทกุอยา่งเพ�ือไมใ่หถ้กูจับ

ซ�ึงนั�นกห็มายความวา่เขาตอ้งหาวถิทีางกาํจัดศพไมท่าง

ใดกท็างหน�ึง  และการจะทาํเชน่นั�นไดก้ต็อ้งรอใหถ้งึค�ํา

From the life of an ordinary employee into that of a

cruel rapist-murderer in just a few hours. Khong

thought randomly of ways of escape. Now he’d flee,

now he’d cut up the corpse, now he’d bury it, now

he’d try to rape it. But it was odd all the same that this

morning he found himself standing at the same place

once more and there was still no sign the police would

come and collar him to drag him into clink. There was

only Sor’s voice ordering him to carry out the practice

of a lowly hand. All in all, incredibly, Khong’s life was

going on as usual, except only that his hairdo went
without gel and that the corpse of a young actress was

awaiting the police under a blanket in the third-floor

room, this latter matter making his heart flutter, and

none of it set on work. His brain spun wildly in search

of a way to dispose of her body. As the morning

Here, slight rewrite to avoid an awkward

repetition (คดิหาวธิวีา่เขาจะจัดการอยา่งไรดกีบัศพ …

หาวถิทีางกาํจัดศพไมท่างใดกท็างหน�ึง … อาํพรางศพ

ดว้ยวธิใีด).



ใดกท็างหน�ึง  และการจะทาํเชน่นั�นไดก้ต็อ้งรอใหถ้งึค�ํา

เม�ือทกุคนกลับบา้นไปจนหมดเสยีกอ่น สว่นการจะอาํพราง

ศพดว้ยวธิใีดนั�น โขง่จะตอ้งคดิหาหนทางอกีที

of a way to dispose of her body. As the morning

stretched on without any sign of the police, Khong’s

hopes grew. He had to do everything not to be

caught, which meant biding his time until dark when

everybody had gone back home. As for how to make

that body disappear, he still had to think about it.

โขง่ปลอ่ยสายตาออกเตรด็เตรไ่ปอยา่งส�ินหวังและไรจ้ดุ

หมาย ลอ่งลอยขา้มถนน ผา่นรถ ผา่นคน ผา่นตู้ไปรษณยี์

จักรยาน และตอ่มอิะไรวัตถ ุจนแสงสะทอ้นเปร�ืองสาดวาบ

เขา้ตา ดงึความสนใจของเขาไปยงัรา้นขา้วมันไกฝั่�งตรง
ขา้ม

Khong let his eyes stray without hope or purpose …

across the road, past cars, past people, past the

postbox, past bicycles and all sorts of things, until a

flash of reflected sunlight struck his eyes, drawing his
attention to the chicken-rice shop on the other side.

มดีอโีตเ้ลม่เข�ืองกาํลังหมนุฉวัดเฉวยีนอยู่ในมอืชายวัย

กลางคน … เง�ือข�ึนแลว้สับฉับๆ ลงบนเขยีงอยา่งชาํนิ

ชาํนาญ ดเูหมอืนมันจะเป็นมดีอโีตแ้บบปลายแหลมสอบ

ขนาดเหมาะมอืทเีดยีว โขง่ปลอ่ยใจคดิวา่หากไดม้ันมาถอื

อยู่ในมอื เขาจะกลา้สับฉับลงมาบนรปูและรา่งอันงดงาม

อรชรนั�นหรอืไม ่เขาจะเลอืกลงมอืตรงสว่นไหนกอ่น …

เลอืด … จะไหลนองออกมามากมายเพยีงไร แลว้เขาจะ

ใชอ้ะไรมาชะลา้งเพ�ือกาํจัดรอยเลอืด

A bush knife with a biggish blade was wheeling in

the air in the hand of a middle-aged man … deftly

rising and then chopping briskly on the block. It

seemed to be a very handy bush knife with a tapering

blade. Khong mused on whether, if he held it in his

hand, he’d dare use it to cut up that shapely body or

not, which part he’d choose to begin with … and the

blood … how much would flow out, and then what

he’d use to wipe out the bloodstains.

===ขนาดเหมาะมอื: of a size that fits the hand.

ทางออกอันชดัเจนยงัไมม่ ีแตท่างรอดนั�นเหมอืนจะพอ

แยม้หนา้มาใหเ้หน็อยู่ไรๆ อยา่งนอ้ยหากเขาหั�นหลอ่นได้
นั�นกห็มายความวา่เขาจะสามารถแบง่การขนยา้ยหลอ่นไป

ในกลอ่งท�ีมขีนาดเลก็กวา่ และนา่จะทาํใหล้ดพริธุลงได้

โขง่โลง่ใจข�ึนอกีนดิ เฝ้านั�งรอใหเ้ยน็ย�ํามาถงึ จับสายตา

แนน่อยู่กบัมดีอโีตใ้นมอืพอ่คา้ขา้วมันไกฝั่�งตรงขา้ม

ปลอ่ยใหแ้ผนในหวัคอ่ยๆ ตกผลกึทลีะนอ้ย ทลีะนอ้ย จน

กระทั�งสมองของเขาหาทางออกไดเ้สรจ็สรรพ ตัดใจเลอืก

ไดแ้มก้ระทั�งสว่นไหนของหญงิสาวท�ีเขาจะเร�ิมลงมดีกอ่น

A clear way out there was not, but a way to safety

seemed to present itself vaguely at least if he could cut
her up, which meant he’d be able to divide her and

transport her in a box of a smaller size, which would

attract less attention. Feeling a little relieved, Khong

sat waiting for the evening to come, his eyes fixed on

the bush knife in the hand of the man selling chicken-

rice across the road, letting a plan form itself in his

head a little at a time until his brain would have found

a comprehensive way out, having settled on even

which part of the young woman he’d begin with.

ตาํรวจท�ีโขง่ระแวงอยู่ตั�งแตเ่ชา้ไมย่อมปรากฏตัวข�ึนจน
กระทั�งบา่ย ถงึมันอาจจะยงัไมเ่ก�ียวกบัโขง่โดยตรง แตก่าร

โผลม่าของเจา้หนา้ท�ีในเคร�ืองแบบท�ีเดนิมายนืกม้ๆ เงยๆ

อยู่ท�ีบรเิวณหนา้รา้นนั�นเกอืบทาํใหโ้ขง่ตอ้งว�ิงแจน้ออกไป

มอบตัวอยู่เตม็ท ีเพราะโดยปกตแิลว้ตาํรวจจะไมเ่ดนิเลยส�ี

แยกมาไกลถงึบรเิวณน�ี พวกเขาจะนั�งอยู่ในปอ้มตดิแอรใ์ต้

The police which Khong worried about all morning
still refused to appear until well past noon. All right.

Even though it didn’t yet antagonise him directly, the

appearance of an officer in uniform who came and

stood snooping in the vicinity of the shop almost had

Khong run out to give himself up right away, because

======

=

=

เกา้อ�ีหวัโลน้: a chair with a bald head or a



แยกมาไกลถงึบรเิวณน�ี พวกเขาจะนั�งอยู่ในปอ้มตดิแอรใ์ต้

สะพานขา้มแยก คอยบรหิารสัญญาณไฟจากท�ีนั�น แตน่�ีเขา

เดนิจากปอ้มมาจนไกล เฉยีดผา่นหนา้รา้นท�ีมโีขง่นั�ง

ใจหายใจคว�ําอยู่บนเกา้อ�ีหวัโลน้ ยนืเลง็หาอะไรอยู่สัก

อยา่งท�ีนา่จะตกลงมาจากสะพานท�ีพาดขนานครอ่มถนน

อยู่ชั�นบน

Khong run out to give himself up right away, because

usu- ally no cop walked past the intersection to this

side, they’d sit in the air-condition- ed booth under the

overpass, attending to the traffic lights from there. But

here he had walked quite a distance from the booth,

skirting the shop where Khong sat on a stool with his

heart in his mouth, and he stood as if looking for

something that might have fallen from the overpass

which straddled the road overhead.

เกา้อ�ีหวัโลน้: a chair with a bald head or a

skinhead chair – what a lovely definition of a stool!

ตาํรวจหนุ่มเงยมองข�ึนไปบนสะพาน ทาํทเีหมอืนกะระยะ

แลว้กม้ลงเดนิวนไปวนมาอยู่แถวๆ หนา้รา้นนั�นเอง เขาหนั

มาทางโขง่ 2 ครั�ง แตย่งั เขายงัไมถ่ามไถอ่ะไรกอ่น ใจ

ของโขง่ตะโกนบอกตัวเองใหล้กุข�ึน นั�งลง ใหห้น ีใหนั้�งอยู่

เฉยๆ สง่สารออกมาอยา่งสับสนดว้ยเพราะคาํวา่พริธุเพยีง

คาํเดยีว แตท่า้ยท�ีสดุกท็าํอะไรไมถ่กู นั�งแขง็ท�ือเฝ้าหนา้
รา้นอยู่นั�นเอง เหง�ือกาฬแตกทว่ม ตัวเยน็สนทิ

The young police officer looked up at the overpass

as if to figure out its height, then lowered his head and

walked back and forth in front of the shop. He turned

to look at Khong twice but not yet – he didn’t ask

anything yet. Khong’s mind shouted at him to get up,

sit down, flee, sit still, sending out confused messages
because of the word ‘suspicion’ only, but in the end he

couldn’t do anything right and sat stiff guarding the

front of the shop, sweating profusely, feeling

dreadfully cold.

“ตาํรวจเขามาทาํอะไรวะ ไอโ้ขง่” ‘Khong, what’s that cop doing here?’

เสยีงซอ้ดังข�ึนขา้งๆ โขง่ไมรู่้วา่หลอ่นมายนืเทา้สะเอว

สังเกตการณอ์ยู่นานเพยีงไรแลว้ แทนท�ีจะตอบ โขง่แอบ

กอดอก หวังใชท้อ่นแขนอดุเสยีงหวัใจท�ีกาํลังเตน้ตมูตาม

เขากลัวซอ้ไดย้นิ

Sor’s voice burst out next to him. Since when she

had come and stood fists on hips observing the

situation Khong had no idea. Instead of answering, he

surreptitiously folded his arms over his chest, hoping
to deaden the din of his heart, afraid Sor would hear

it.

เม�ือไมไ่ดค้วามจากลกูนอ้ง ซอ้จงึตะโกนถามคณุตาํรวจ Getting no answer from her employee, Sor asked

the police officer in a loud voice.

“เม�ือคนืเกดิอบุตัเิหตรุถเสยีหลักบนสะพาน เน�ีย…บน

รา้นเจน๊�ีเลย คงซ�ิงมานั�นแหละ เหน็รอยยางแถมาตั�งแต่

โคง้แรกนู่น พอเขา้โคง้สองกเ็สยีหลัก เหน็วา่ด�ืมมาดว้ย

คงเมามานะ่”

‘There was an accident last night. A car toppled over

on the overpass. There, right above your shop.

Must’ve been racing. You can see tyre tracks from the

first bend, and on the second it toppled over. He’d

been drinking too, must’ve been drunk.’

“ตายมั�ยคะ” ซอ้โยนคาํถามสาํคัญ ‘Did he die?’ Sor asked the important question.

“เจบ็สาหสั คงรอดยากนะ่ครับ” ตาํรวจตอบ ซอ้ถอน

หายใจ หากดวงตาเจอือยู่ดว้ยแววผดิหวัง หลอ่นหนัมา

ทางโขง่แลว้ถามซ�ําอกีครั�ง “ไอโ้ขง่ หอ้งนอนเอง็อยู่หา่ง

‘He’s seriously wounded and probably won’t make

it,’ the officer answered. Sor sighed, a furtive gleam of

disappointment in her eyes. She turned to Khong and

แลว้ถามซ�ําอกีคร ั�ง (asked repeatedly once again)

is an irrelevant pleonasm and must not be

translated.



ทางโขง่แลว้ถามซ�ําอกีครั�ง “ไอโ้ขง่ หอ้งนอนเอง็อยู่หา่ง

ถนนไมถ่งึสองเมตร เอง็ไมรู่้เร�ืองบา้งเลยหรอื”

disappointment in her eyes. She turned to Khong and

asked: ‘I say, Khong, your room’s only two metres

away from the overpass. Didn’t you hear anything?’

translated.

“ไมรู่้เร�ืองเลยครับซอ้” โขง่กลนืน�ําลายลงคออยา่งยาก

เยน็เตม็ที

‘Not-nothing at all, Sor.’ Khong had great difficulty

swallowing his saliva.

คอืถา้อบุตัเิหตเุกดิข�ึนในตอนหวัค�ําโขง่กค็งจะรู้เร�ือง

และผลมันคงออกมาตา่งไปจากน�ี แตน่�ีมันมาเกดิเอาตอน

ใกลรุ้่งซ�ึงเขากาํลังหลับเพลนิ โขง่จงึไมรู่้วา่เม�ือตอนตสีาม

คร�ึงมรีถยนตส์ปอรต์เปดิประทนุคันหน�ึงว�ิงมาเกดิอบุตัเิหตุ

ข�ึนท�ีโคง้บนทางขา้มแยก ความท�ีมันเกดิข�ึนในชว่งใกลเ้ชา้

จงึไมม่ใีครทนัเหน็เหตกุารณ ์ไมม่ใีครไดย้นิเสยีง แม้

กระทั�งโขง่เอง จะวา่ไปแลว้เขานอนหลับอยู่หา่งจากท�ีเกดิ

เหตไุปไมถ่งึ 5 เมตร เม�ือเจา้หนา้ท�ีและรถมลูนธิมิาถงึก็

เพยีงแตน่าํรา่งไรส้ตขิองชายผู้ขับสง่โรงพยาบาล และ

จัดการยา้ยซากรถท�ีกดีขวางทางจราจรออกจากถนน ไมม่ี

ใครลว่งรู้วา่รถสองท�ีนั�งคันดังกลา่วนั�นไดถ้ม่ผู้โดยสารท�ิง

หายไปในอากาศคนหน�ึง รา่งเพรยีวบางของดาราสาวถกู

ดดูลอยออกจากรถดว้ยแรงสะบดั แลว้ปลวิเขา้ชอ่ง
หนา้ตา่งท�ีเปดิอา้ซา่รับลมท�ีไมเ่คยพัดผา่น ลงไปนอนแน่

น�ิงอยู่ขา้งๆ โขง่ผู้ไมเ่คยฝันเปียกมากอ่นเลยทั�งชวีติ

The thing is, if the accident had hap- pened early in

the evening, Khong would have been aware of it and

the result would have been different, but it happened

near dawn while he was sleeping pleasurably. Khong

thus didn’t know that by three thirty in the morning a

sports car with its top down had an accident at a bend

of the overpass. As this happened sometime before

dawn, no one saw anything, no one heard anything,

not even Khong. For all that, he slept not five metres

away from where the accident had taken place. When

officials and a foundation van arrived, they merely

took the inanimate body of a man to hospital and

arranged for the smashed-up car in the middle of the
overpass to stop blocking the traffic. Nobody knew

that the two-seater had sent a passenger into the air.

The slender body of the young actress was flung out

of the car by the violence of the spin and then flew

through the window opened wide to catch the breeze

that never made it through to flop down and lay still

beside Khong, who had never had a wet dream in his

life before.

นั�นคอืท�ีมาของหลอ่น แตแ่นน่อนวา่นอกจากจ�ิงจกท�ีเดนิ

ปว้นเปี�ยนอยู่บนเสาไฟฟา้แลว้ ไมม่ใีครลว่งรู้ถงึการมาถงึ

ของดาราสาว ไมใ่ชโ่ขง่ และแนน่อนวา่ไมใ่ชห่ลอ่น ไมใ่ช่

แมก้ระทั�งผู้จัดการสว่นตัวผู้ใกลช้ดิ ซ�ึงโดยปกตแิลว้จะ
ทราบในทกุๆ กา้วยา่ง หากสาํหรับครั�งน�ี แมแ้ตผู่้จัดการเอง

กถ็กูพรางไวด้ว้ยอบุายอกีชั�นหน�ึง เน�ืองจากเหตผุลท�ีดารา

สาวตอ้งการเกบ็เจา้ของรถสปอรต์คันน�ีเป็นความลับกอ่น

ในชว่งทดลองข�ี จะวา่ไปกค็งมแีตช่ายหนุ่มเจา้สังคมผู้มาก

มแีละงดงามอกีคนเทา่นั�น ท�ีนา่จะรู้ถงึการหายตัวไปของ

หลอ่น แตแ่ลว้ในบา่ยแกท่�ียงัมาไมถ่งึของวันน�ี หวัใจท�ีเตน้

ออ่นๆ ของเขากจ็ะมอีันตอ้งหยดุสงบลง สายใยเสน้

สดุทา้ยท�ีจะสาวมาถงึดาราละครนางน�ีจงึตอ้งมาพลันขาด

That’s where she had come from, but of course

besides the house lizards that hung around the

electricity poles nobody knew about her arrival,

neither Khong nor she herself nor even her personal
manager and confidant who usually knew of her

every step. But this time the manager had been left in

the dark on purpose, as the young actress meant to

keep the sports car owner a secret during the ride-

testing period. All told, there was only a young

socialite man of wealth and good looks who should

know of her disappearance but then, later this

afternoon, his feebly beating heart would give out



สดุทา้ยท�ีจะสาวมาถงึดาราละครนางน�ีจงึตอ้งมาพลันขาด

สะบั�น การตามหาตัวหลอ่นมอีปุสรรคย�ิงข�ึนไปอกี

afternoon, his feebly beating heart would give out

altogether. The last thread that could lead to the

young actress thus snapped broken. Looking for her

became all the more difficult.

มันจงึตอ้งใชเ้วลาอกี 3 วันเป็นอยา่งนอ้ย กวา่ท�ีใครจะ

สาํเหนยีกถงึการหายตัวไปของหลอ่นผู้นอนปางเปลอืยแน่

น�ิงอยู่บนฟกูของโขง่

So it would take at least three days be fore anyone

took heed of the disappear- ance of the woman who

lay virtually naked on Khong’s mattress.

โขง่ผู้นั�งทาํทเีป็นไมส่นใจบทสนทนาระหวา่งซอ้กบั

ตาํรวจ ประเมนิขอ้มลูขา่วสารท�ีไดรั้บฟังขา่วอบุตัเิหตุ

รถยนตข์องหนุ่มสังคมชั�นสงูท�ีคอ่ยๆ คล�ีคลายออกไปตาม

ความเขา้ใจของตาํรวจ ขณะเดยีวกนักล็มืตัวเผลอชะโงก

หวัข�ึนไปประมาณ – ทั�งๆ ท�ีทางสายตาของเขาถกูปดิกั�น

อยู่ดว้ยกนัสาด – ถงึความหา่งระหวา่งสะพานกบัหนา้ตา่ง

หอ้งนอน ถงึรถท�ีเสยีหลัก หมนุควา้ง กบัการสลัดรา่งผู้

หญงิท�ีนั�งมาดว้ยใหล้อยเขา้ไปในหนา้ตา่งท�ีเปดิโปรง่ของ

เขา ความเป็นไปได ้และความอยากใหเ้ป็นไปไดต้า่งๆ

แลน่ผา่นสมองของโขง่

Khong, who sat pretending not to be interested in

the conversation between Sor and the police officer,

was assessing the information he was listening to, the

news of the car accident of a high-so young man

which was gradually getting clear in the officer’s

mind. At the same time he forgot himself and raised

his head to assess – even though his view was

obstructed by the awning – the distance between the

overpass and his bedroom window, the car that got

out of control and overturned and the casting off of

the body of the female passenger sent flying through

his wide-open window. The possibility of it and the
wish for all this to be possible went through his mind.

“แลว้น�ีคณุตาํรวจมาเดนิกม้ๆ เงยๆ หาอะไรอยู่ละ่ รถ

ของอคีว�ําขา้งบนไมใ่ชห่รอื” ซอ้ช�ีข�ึนบนสะพานท�ีครอ่ม

อยู่เหนอืหวั

‘Then what are you snooping around here for? The

car crashed up there, didn’t it?’ Sor pointed at the

straddling overpass.

“ใชค่รับ รถนะ่คว�ําขา้งบน แตแ่รงหมนุของมันคงจะ

เหว�ียงขา้วของออกมานอกรถนะ่ ผมกเ็ลยเดนิลงมาตรวจดู

เหน็ทางโรงพักแจง้มาวา่เขาพบรองเทา้ผู้หญงิขา้งหน�ึงตก

อยู่ในรถ เผ�ือจะมอีะไรปลวิลงมาตกแถวน�ีอกี”

‘It did, but the violence of the tumble may have

thrown things out of the car, so I came out here to

check. The station say they found a woman’s shoe in

the car. Maybe something else has fallen out around

here.’

ซอ้บอกปัดไปวา่หลอ่นไมเ่หน็อะไรผดิสังเกต, สว่นโขง่

นั�นใจหายวาบ เพราะรู้แนว่า่รองเทา้ขา้งนั�นตอ้งเป็นของ

ดาราสาวท�ีนอนแนน่�ิงอยู่บนหอ้งของเขาอยา่งแนน่อน

ท�ีสดุ แตแ่ลว้เม�ือตาํรวจเดนิจากไป เขากอ็ดสงสัยไมไ่ดว้า่

ทาํไมตาํรวจจงึไมรู่้วา่ดาราสาวนั�งรถมาดว้ย ทาํไมจงึไมม่ี

ใครตามหาหลอ่น … หรอืไมม่ใีครรู้วา่หลอ่นหายตัวไป?

Sor told him dismissively she didn’t see anything

unusual. As for Khong, his heart lurched, because he

knew for sure that that shoe belonged to the young

actress who lay dead still in his room, but then when

the police officer had walked away, he couldn’t help

wondering why the police didn’t know the young

actress sat in that car, why no one was looking for
her – or was it that nobody knew she had

disappeared?



disappeared?

อยา่งไรกต็าม ขา่วใหมน่�ีทาํใหโ้ขง่ใจช�ืนข�ึนบา้ง อยา่ง

นอ้ยเขากไ็มต่อ้งคดิถงึเร�ืองท�ีจะหั�นหลอ่นเป็นช�ินๆ อกีตอ่

ไป โขง่ปลอ่ยความคดิใหห้ลน่จากมดีอโีตท้�ีรา้นขา้วมันไก่

ฝั�งตรงขา้ม พรอ้มๆ กบัในหวักเ็ร�ิมวางแผนใหม ่และใน

ทนัทที�ีทกุคนกลับบา้น โขง่ทาํตามความหวังสดุทา้ยของ

เขาทนัที

Anyway, this new bit of news gave him heart. At

least he didn’t have to think about cutting her into

pieces any longer. He stopped thinking about that

bush knife in the chicken-rice shop on the other side

as in his head a new plan was taking shape and as

soon as everyone had gone back home he acted

according to his last hope.

ความท�ีโขง่ไมใ่ชค่นใจรา้ยโดยสันดาน เม�ือเหน็ทางรอด

ปลอดภัยสมองของเขาจงึลมืเร�ืองท�ีพยายามจะลว่งละเมดิ

หลอ่นไปจนสนทิ ครั�นสบโอกาสเหมาะกร็บีกลุกีจุอจัดการ

ลากรา่งอันแนน่�ิงถลูู่ถกูงัข�ึนไปบนดาดฟา้ คาํนวณทศิทาง

ท�ีเหมาะสมและวางรา่งนั�นลง วางลงใหเ้หมอืนกบัหลอ่น

ไดป้ลวิลอยข�ึนมาอยู่บนดาดฟา้ชั�นส�ี แทนท�ีจะเป็นชั�นสาม

ตรงหอ้งของเขา, จัดทา่จัดทางใหห้ลอ่นเสรจ็ โขง่นั�ง

ยองๆ อยู่ใกล ้ๆ ใจเตลดิลอยไปเป็นฉากๆ วา่ เขาจะพดูกบั

ตาํรวจอยา่งไร กบัคาํถามนั�น คาํถามน�ี เขาควรจะตอบแค่

ไหน

Not being evil by nature, when Khong saw that he

was safe, his brain forgot entirely about trying to

violate her. As soon as the coast was clear, he set about

dragging the inanimate body forcibly to the roof-

deck, figured out a plausible trajectory, put the body

down and set it as if she had landed on the fourth-

floor roof-deck instead of his third-floor room. Once

he had set her down properly, Khong sat on his heels

near her, his mind drifting at random through what

he’d say to the police, how he should answer this

question and that question.

==สบโอกาสเหมาะ: literally, ‘spotted a fitting

opportunity’.

ทางรอด … โขง่เหน็ทางรอดอยู่ไรๆ A way out – Khong saw a way out off in the

distance.

เม�ือทกุอยา่งดเูขา้ท�ีเขา้ทางด ีโขง่ลกุข�ึนยนื แตแ่ลว้กฉ็กุ

นกึข�ึนไดว้า่ เขาควรจะตอ้งจัดการกบักางเกงในและคราบ

อสจุทิ�ีเหน็กรังอยู่ท�ีหนา้ขาของหลอ่น เขาจาํเป็นท�ีตอ้ง

ชาํระมันออกใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น มฉิะนั�นมันจะเป็นหลัก

ฐานสาํคัญท�ีจงูตาํรวจมาถงึเขาอยา่งแนน่อนท�ีสดุ

When everything seemed properly sorted out, he

stood up, but then it struck him that he should do

something about her pants and the sperm he could

see caking the front of her thighs. He had to clear that

mess or else it would be important evidence the police

would use against him for sure.

ไวเทา่ใจคดิ โขง่จัดแจงถกกระโปรงของหลอ่นข�ึน ยก

สองขาเรยีวยาวข�ึนพาดบา่ แลว้ดงึกางเกงในตัวนอ้ยพรวด

เดยีวหลดุตดิมอืออกมา ตั�งใจจะเอามันไปซกัใหห้มดคราบ

กอ่นแลว้คอ่ยหาผา้ชบุน�ํามาเชด็ทาํความสะอาดบรเิวณ

หนา้ขาของหลอ่น แตแ่ลว้ขณะท�ีเขาปลอ่ยขาใหต้กลงพ�ืน

อยา่งรอ้นรนนั�นเอง โขง่รู้สกึเหมอืนอะไรบางอยา่ง …

ขยบั!

No sooner thought than done. Khong undertook to

set her nightdress in place, raised her long legs and

rested them on his shoulders, pulled her pants off in a

jiffy, intending to wash them of their stains and then

find a wet piece of cloth to clean the front of her

thighs, but then as he let the legs fall on the floor in a

hurry, he felt as if something … moved a little!

ใจของโขง่หลน่วบู เม�ือปรายตาข�ึนมองกพ็บตาคู่นั�น

ของหลอ่นจอ้งเขมง็มายงัเขา

His heart missed a beat. When he opened his eyes

and looked, her eyes were staring at him.



โขง่ตกใจสดุขดี กระโดดออกไปนั�งยองๆ ประนมกางเกง

ในของหลอ่นอยู่เหนอือก ตั�งหลักมองอยู่หา่งออกไปไม่

ไกลนัก

Khong, absolutely shocked, jumped away and sat

down on his heels, the palms of his hands pressing her

pants raised to his chest as he gathered himself

together to look from not very far.

ทกุอยา่งน�ิงสนทิ หลอ่นยงันอนเหยยีดขาน�ิง ทวา่ตาคู่

นั�นยงัไมย่อมปลดปลอ่ยจากเขา เสยีงรถท�ีว�ิงผา่นไปมา

เงยีบสนทิลงอยา่งจูๆ่ โขง่คดิอะไรไมอ่อกทั�งส�ิน

Everything was dead quiet. She still lay with her

legs stretched out motionless, but her eyes refused to

let go of him. The noise of the cars going past

suddenly stopped altogether. Khong’s mind went

blank.

คดิอะไรไมอ่อกท ั�งส�ิน: literally, ‘could think of

absolutely nothing’.

ทั�งคู่ตา่งน�ิงงันไปอดึใจใหญ่ๆ แตแ่ลว้เม�ือหายตกใจ โขง่

คอ่ยๆ ยอ่งเขา้ไปดใูกล ้ๆ ตั�งใจจะเอากางเกงในไปคนื

หลอ่น พรอ้มคาํอธบิายท�ียงัไมม่ใีนหวั

They each were motionless for a long while but

then, when he recovered from his shock, Khong, still

squatting, got closer, intending to return the pants to

her along with words of explanation that were not yet

in his head.

ดาราสาวกะพรบิตาปรบิๆ จอ้งน�ิงมายงัเงารา่งอบุาทวผ์ม

เผา้รงุรังท�ีคอ่ยขยบัตัวใกลเ้ขา้มา

The young actress blinked repeatedly, stared fixedly

at the sinister, dishevelled body that was moving

towards her.

แวบนั�น โขง่ภาวนาขอใหช้วีติจรงิเป็นดั�งละครท�ีเขาเคย

ไดด้อูยู่บอ่ยๆ ท�ีนางเอกสาวสวยเกดิอบุตัเิหตสุญูเสยีความ

ทรงจาํ และไดช้ายแปลกหนา้ผู้ยากไรแ้ตจ่ติใจดเีป็นคน

ชว่ยเหลอืเอาไว ้ในท�ีสดุหลอ่นจาํไดว้า่หลอ่นนั�นเป็นใคร

มาจากไหน แตม่ันกส็ายไปเสยีแลว้เพราะหลอ่นตกหลมุรัก
เขาเขา้อยา่งถอนตัวไมข่�ึน … เพราะความดมีคีณุธรรม

ของชายผู้ยากไรค้นน�ี

Right then, Khong prayed that real life would be

like the plays he watched often in which the beautiful

young heroine loses her memory in an accident and is

helped by a poor but kind stranger and in the end

remembers who she is but it’s too late because she has
fallen irretrievably in love with him, because of that

young man’s goodness.

แตแ่ลว้ สัมผัสแหง่กางเกงในตัวนอ้ยในมอืของโขง่กเ็ขา้

มาทาํลายฝันพลิาศของเขาจนกระเจงิ เพราะในละคร

นางเอกคงไมม่วีันต�ืนมาเจอชายผู้ยากไรท้�ีวา่กาํลังยกัแย่

ยกัยนั ถอดกางเกงในของหลอ่นอยู่ และท�ีสาหสักวา่นั�นคอื

เหตทุ�ีเขาตอ้งถอดกางเกงในของหลอ่นออกกเ็พราะเขา

กาํลังพยายามทาํลายหลักฐาน คราบอสจุเิกรอะกรังอยู่บน

รา่งกายของหลอ่นเพ�ือหนคีวามผดิทางอาญา จรงิอยู่

คราบอสจุนัิ�นอาจมใิชร่อ่งรอยแหง่การขม่ขนืชาํเรา แตใ่คร
เลา่จะเช�ือโขง่

But then the contact of her flimsy pants in his hands

smashed his bright dream to pieces because in those

plays the heroine in no way would wake up to see that

poor man awkwardly stripping her of her pants, and

what was worse, the reason he had to pull her pants

off was because he was trying to destroy the evidence

of the sperm caking her legs to escape criminal

charges. True, that semen may not be proof of rape,
but who would believe Khong?

โขง่ตระหนักดวีา่ ละครเร�ืองไหนๆ กค็งไมม่พีระเอกอยา่ง

เขา … ในเม�ือเขาไมใ่ชพ่ระเอก น�ีจงึไมใ่ชล่ะคร นางเอก

Khong was well aware that no play would have a

hero like him … Since he was no hero, this wasn’t a

Here, a remarkable conjuring trick: shifting from

Khong’s thoughts to the ‘heroine’’s, as if they were



สาวจงึกะพรบิตาปรบิๆ อยู่ไดเ้พยีงครู่เดยีว สตกิส็ะกดิบอก
หลอ่นวา่ ชดุกระโปรงราตรขีองหลอ่นถกูถกรน่ข�ึนไปอยู่

เหนอืหนา้ทอ้ง เบ�ืองลา่งเปลอืยเปลา่ และเขาไมใ่ชค่นท�ี

หลอ่นกาํลังทดลองข�ี

play. The heroine thus only blinked for a short while.
She became conscious that her nightdress had been

scrambled to above her tummy, below she was naked

and he wasn’t the one she was ride testing.

on the same wavelength.

หลอ่นหายใจเขา้ปอดเฮอืกใหญ ่แลว้กรดีรอ้งออกมา

ดว้ยเสยีงท�ีดังสนั�นหวั�นไหว

She inhaled deeply and then uttered a deafening

scream.

รอ้งราวกบัจะขับไลภ่าพอบุาทวเ์บ�ืองหนา้ใหล้ะลายหาย

ไป

Screamed as if to dispel the vicious vision before her.

อสิรภาพท�ีดเูหมอืนจะชดัเจนแจม่แจง้อยู่เม�ือหลัดๆ

น�ีเอง หายวับไปทา่มเสยีงกรดีรอ้งใหช้ว่ยอันแหลมสนั�น

The freedom that seemed patently obvious an

instant ago vanished in the high-pitched scream for

help.

คดิดเูอาเถอะ หากคณุเป็นโขง่… Think about it: if you were Khong…

‘Khongkhwan Khong Khong’,

Chor Karrakeit 52, 2010
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Modern and classic Thai short stories in English

Khoo Rak Khoo Ruay – Phisit Phoosri

Contemporary  13 December 2013  Leave a comment

Obviously, this story was written by a man: that Phat woman is clearly a frigid bitch and her business partner a frustrated normal male deserving of
sympathy. Ah, well, you can’t have it all in a single short story… MB

คู่รกั-คู่รวย Khoo Rak Khoo Ruay

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/12/13/khoo-
rak-khoo-ruay-phisit-phoosri/dragonflies-mating/)
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พสิฐิ ภศูรี PHISIT PHOOSRI Pronounced ‘phoo.see’

TRANSLATOR’S KITCHEN

= ==

เชา้หน�ึงตน้ฤดหูนาว ตะวันท�ียงัเรน้ดวงอยู่หลังหมู่เมฆโรย
แสง อุ่นนวลลอดออกมาอยา่งเกยีจครา้น สายหมอก
จางๆ ลอยเร�ียพน้ดนิ ดอกไมห้ลายสแีขง่กนัชชูอ่
แมลงปอปีกใสจับกลุ่มลอยน�ิงอยู่กลางอากาศ ฝงูผเีส�ือ
บนิฉวัดเฉวยีนลานตา นกกระจอกตัวเปรยีวโฉบวาบลงมา
ฝงูแมลงปอและผเีส�ือแตกฮอื ชั�วไมน่านกก็ลับมารวมตัว
กนัใหม ่มันวอ่นเวยีนอยู่เหนอืทุ่งดอกไมอ้ยา่งหลงใหล
ไมห่วั�นกลัวนกรา้ยท�ีจอ้งจะเอาชวีติเลยแมแ้ตน่อ้ย

One morning of the cold season the sun, which still
hides behind clouds, spreads soft warm light that
filters through lazily. A thin layer of mist skims the
earth. Multi-coloured flowers com- pete in bloom.
Dragonflies with trans- parent wings hover in mid-
air. Flutters of butterflies draw dazzling loops over
bushes. A sprightly sparrow swoops down, scattering
the dragonflies and butterflies which before long are
back together again. They swarm over the flower
fields they are crazy about, totally unafraid of the
evil birds eyeing their lives.

เขาและเธอจงูมอืกนัไปตามทาง เธอฉดุเขาใหห้ยดุเดนิ
อยู่บอ่ยๆ ช�ีชวนดดูอกไมต้รงนั�นตรงน�ี

He and she hold hands as they walk along the
pathway. She brings him to a stop often, pressing
him to look at these flowers here, those flowers over
there.

เม�ือถงึตน้ไมใ้หญ ่เขาพาเธอเดนิเล�ียวเขา้ไป แลว้บอก
วา่มาดอูะไรทางน�ีเถอะ

When they reach a big tree, he leads her around it
and tells her to come and see something this way.

“อะไรคะ” เธอเลกิค�ิวอยา่งฉงน แตด่วงตากส็อ่แววใคร่
รู้

‘What is it?’ She raises a dubious brow but
curiosity registers on her face.

เขารวบรา่งเธอเขา้มาในวงกอด เธอรอ้งอุ๊ย กอ่นจะทนั
ปัดปอ้ง ใบหนา้ของเขากซ็กุลงมาแนบใบหนา้ของเธอ
ปลายจมกูซอนไซพ้วงแกม้แดงผอ่ง

He enfolds her in his arms. She shouts in surprise.
Before she can ward him off, his face lowers to touch
hers. The tip of his nose plies her bright red cheek.

“คนข�ีโกง” เธอเอามอืรนุหนา้เขาออก “บอกวา่จะพา
มาดอูะไร ท�ีแทก้ห็ลอกมารังแก”

‘Trickster!’ She repels his face with her hand. ‘You
tell me you’ll show me something only to come and
bother me.’

“ขอรังแกอกีทกีแ็ลว้กนั” เขาซกุหนา้ลงท�ีเดมิ ‘Then let me bother you once more.’ He buries his
face in the same spot.

“พอเถอะคะ่ แกม้ช�ําหมดแลว้” เธอเบอืนหนา้หลบ แกะ
มอืท�ีกมุกอดใหพ้น้ตัว

‘Enough! My cheek’s black and blue.’ She turns
her head away and prises open the hand that holds
her, freeing herself.

แตก่ลายเป็นวา่มอืท�ีมอีสิระของเขากลับไปรกุรานสว่น
อ�ืน

But his freed hand launches an assault elsewhere.

เธออทุานดว้ยความตกใจ สะดุ้งถอยไปหน�ึงกา้ว She exclaims in shock, starts and takes a step back.
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“อยา่ทาํอยา่งน�ีสคิะ” น�ําเสยีงนั�นพรา่สั�น ‘Don’t do this!’ The voice is husky and shakes.

“โธ ่จะหวงไวใ้หใ้คร หรอืวา่ไมรั่กผมแลว้” ‘Drat! Who are you keeping yourself for? Or don’t
you love me anymore?’

“ชอบพดูอยา่งน�ีอยู่เร�ือย” เธอทาํหนา้ไมพ่อใจ แตก่โ็ผ
รา่งเขา้มากอดเขาไวแ้นน่ ซกุหนา้ลงกลางหวา่งอก เสยีง
พดูดังลอดมาอู้อ�ี “ไมรั่กคณุแลว้ จะไปรักใคร”

‘That’s what you keep saying.’ She makes an
unhappy face but she throws herself at him and
hugs him tight, buries her face in the middle of his
chest. Her voice comes out indistinct. ‘If I don’t love
you, then who?’

“รักแลว้ทาํไม…” เขาตั�งคาํถามทั�งเสยีงทั�งมอื ‘If you love me, then why…’ He asks the question
with his voice and with his hands.

เธอชอ้นสายตาข�ึนมามองเขาอยา่งวงิวอน She raises her eyes to look at him beseechingly.

“เช�ือพัชเถอะคะ่ ไมด่หีรอก” พดูพลางกมุมอืเขาไวท้ั�ง
สองขา้ง “มันยงัไมถ่งึเวลา”

‘Believe me, it’s not good,’ she says while covering
his hands on both sides with hers. ‘The time isn’t
right yet.’

“แลว้เม�ือไหรจ่ะถงึเวลาเสยีท”ี เขาทาํหนา้ออ่นใจ ‘When will it be then?’ He looks mollified.

“วันแตง่งานสคิะ” เธอหวัเราะเสยีงใส เขยง่ตัวข�ึนมา
จบูแกม้เอาใจหน�ึงฟอด แลว้ชวนเขาเดนิชมสวนดอกไม้
ตอ่ไป

‘On our wedding day.’ She utters a clear laugh,
stands on tiptoe to give him a consolation kiss on the
cheek and then invites him to go on walking and
admiring the garden.

“วันแตง่งาน” เขาพมึพาํเหมอืนละเมอ “คงเป็นวันท�ี
ผมมคีวามสขุท�ีสดุในโลก ผมจะไดเ้ป็นเจา้ของผู้หญงิท�ี
สวยท�ีสดุ ดที�ีสดุ ฉลาดท�ีสดุ…” เขาเงยหนา้มองทอ้งฟา้
ระบายลมหายใจอยา่งเปี�ยมสขุ “แลว้เรากจ็ะมลีกูดว้ยกนั
พัชคดิไวห้รอืยงัวา่ลกูคนแรกของเราจะเป็นผู้หญงิหรอื
ผู้ชาย”

‘Our wedding day,’ he mutters as if in a dream.
‘It’ll be the day when I’ll be the happiest in the world.
I’ll possess the most beautiful, the nicest, the cleverest
woman…’ He raises his head to look at the sky,
breathing deeply in elation. ‘And then we’ll have
children together. Have you thought about our first
child being a boy or a girl?’

“บา้ ยงัไมถ่งึวันแตง่งานเลย คดิไปถงึเร�ืองลกูซะแลว้”
เธอวา่อายๆ

‘Silly! We aren’t even married and you’re thinking
of children already…’ she says bashfully.

“ลกูของเรา…” เขาสรา้งจนิตนาการในอากาศตอ่ไป
“ผมวา่มสีักสามคนกพ็อ คนแรกเป็นผู้ชาย ผมจะสง่ไป
เรยีนกราฟกิดไีซนท์�ีอเมรกิา จบมาทาํงานเป็นผู้อาํนวย
การฝ่ายสรา้งสรรคใ์นบรษัิทของเรา คนรองกเ็ป็นผู้ชาย
เหมอืนกนั คนน�ีนา่จะใหเ้อาดทีางดนตร ีไดด้กีรซีาวดเ์อน
จเินยีรม์าจากอังกฤษ เผ�ือเราจะขยายกจิการไปในดา้น
ธรุกจิเพลง คนเลก็เป็นผู้หญงิ ผมจะใหเ้ขาเรยีน
บรหิารธรุกจิ … คณุวา่ดมีั�ย”

‘Our children…’ He goes on building castles in the
air. ‘I think three will be enough. The first a boy. I’ll
send him to learn graphic design in America. When
he graduates he’ll work as creative director in our
company. The second will be a boy too. This one
should do well in music. He’ll get a degree as sound
engineer from England for us to expand by entering
the song business. The last one will be a girl. I’ll have
her learn business administration … What do you
think?’

“ฝันกลางวัน” เธอกลั�นย�ิม หนัมามองหนา้เขาแลว้
ทาํตาโตลอ้เลยีน

‘Daydreams!’ She hides a smile, turns to stare at
him and then mocks him by making big eyes.

ภาพเปล�ียนไปเป็นวันววิาห ์เขาและเธออยู่ในชดุบา่ว
สาวสดุหร ูงานมขี�ึนในหอ้งจัดเล�ียงของโรงแรมใหญ่
เพ�ือนฝงูญาตมิติรและผู้ใหญท่�ีทั�งคู่นับถอืมารว่มงาน
มากมาย เขาย�ิมแกม้เปลง่เม�ือเพ�ือนยใุหห้อมแกม้เจา้สาว
เธอเอยีงอายและเอยีงแกม้รอ ไฟแฟลชจากกลอ้งถา่ยรปู
สวา่งพ�ึบพั�บเกบ็ภาพประทบัใจ

The picture changes to the wedding day. He and
she are wearing magni- ficent bride and groom
apparel. The party takes place in the reception hall of
a big hotel, attended by loads of friends, relatives
and respected elders from both sides. Smiles distend
his cheeks as his friends tease by pecking at the
bride’s cheeks. She is bashful and leans her cheek as
she waits for the flash from the camera making
impressive pictures for the record.

A cultural note: Thai lovers, thanks to their usually flat noses, are in the
habit of sniffing their partners’ cheeks (หอมแกม้
them, a practice alien to western aliens, hence the need for the translator
to betray the original wording to avoid uncalled for guffaws.

“ขอใหม้ลีกูหวัปีทา้ยปี” เพ�ือนคนหน�ึงชแูกว้ไวนอ์วยพร ‘May you have a first-born by the end of the year!’
one friend raises his glass of wine as a blessing.

“ขอใหพ้รุ่งน�ีตั�งทอ้งเลย” อกีคนทาํตามบา้ง ‘May you get pregnant tomorrow!’ another follows
up.

เพ�ือนๆ เฮกนัลั�น เขาหวัเราะชอบใจ สว่นเธอขวยเขนิ
จนหนา้แดง

All friends cheer. He laughs merrily. As for her, her
face is red in embarrass- ment.

“อวยพรใหข้า้รวยๆ ดว้ยสวิะ” เขาตอ่คาํอยา่งรา่เรงิ ‘Wish me to be rich too,’ he ads out of fun.

“ไมต่อ้งอวยพรเอง็กร็วยแน่ๆ อยู่แลว้ ย�ิงไดค้ณุพัชมา
ชว่ยอกีแรงย�ิงรวยไปใหญ ่สองคนน�ีราวกบัพระเจา้สรา้ง
มาเป็นเคร�ืองดดูเงนิ”

‘No need, you’re already rich. With Ms Phat to
help you, you’ll be even richer. The two of you, one
would think God created you to siphon off money.’

“อยู่กนัจนแกเ่ฒา่ ถอืไมเ้ทา้ยอดทอง กระบองยอด
เพชรนะจะ๊” ผู้ใหญใ่หพ้ร

‘Stay together into old age with diamond-tipped
golden canes,’ a senior extends the traditional
blessing.

ทั�งสองประณมมอืไหวน้อบนอ้ม The two of them each join their hands and bow
gently in traditional acknow- ledgement.

Note the addition of ‘traditional’ as a courtesy to the reader.

ภาพตัดฉับไปอกี กลายเป็นบรรยากาศคนืแรกในหอ้ง
หอ เขาและเธอเปลอืยเปลา่อยู่บนเตยีงนอน เขาพลกิรา่ง
เขา้ไปหา สองมอืลบูไลเ้รอืนกายเธออยา่งทะนถุนอม
เธอหลับตาพร�ิม … รอคอย

The picture quickly changes again to the
atmosphere of the first night in the newlyweds’
room. He and she are naked on the bed. He flips his
body towards her. He strokes hers with both hands



lovingly. She closes her eyes tightly … waiting.

“เวลาท�ีผมรอคอยมาถงึแลว้” เขาพมึพาํ เคล�ือนหนา้
เขา้ไปหารมิฝีปากท�ีเผยอรอ

‘The moment I’ve been waiting for has come,’ he
murmurs, moving his face towards the open waiting
lips.

=

ธนชยัสะดุ้งต�ืนในพลันนั�น เขาทะล�ึงลกุข�ึนนั�ง อา้ปากคา้ง
หอบหายใจจนตัวโยน ยกมอืข�ึนปาดเหง�ือบนหนา้ผาก ทั�ง
รู้สกึวา่เน�ือตัวกเ็หนยีวเหนอะ เหง�ือ … เหง�ือทั�งนั�น เหง�ือ
ของเขาแตกพลั�กไปทั�งตัวจนท�ีนอนเปียกชุ่ม

Thanachai is startled awake right then. He sits up
with a jolt. His mouth wide open, he gasps for air,
raises his hand to wipe out the sweat on his forehead.
He feels sticky all over. Sweat, sweat running down
his whole body so much the bed is soaked.

“ฝันอยา่งน�ีอกีแลว้” เขาพมึพาํอยา่งเหน�ือยลา้ เอ�ือม
ไปเปดิโคมไฟหวัเตยีง นาฬกิาท�ีวางอยู่เคยีงกนับอกเวลา
ตสีองส�ีสบิ ถดัจากนาฬกิาเป็นเคร�ืองโทรศัพท ์เขามอง
มันอยา่งลังเล เอ�ือมมอืเขา้ไปหาแลว้กช็ะงัก สอดมอื
กลับเขา้ไปใตผ้า้หม่ สัมผัสกบับางส�ิงท�ีแปลกเปล�ียน

‘I’ve had that dream again,’ he murmurs wearily,
stretches out to turn on the light at the head of the
bed. The clock to one side says two forty in the
morning. Beyond the clock is the telephone. He looks
at it hesitantly, stretches his hand to grab it, then
checks his gesture, brings his hand back to beneath
the blanket, touches something that has oddly
changed.

=

=

=

=

=
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[Even fifteen years ago, this formulation was laughable in its
prudishness.]

พรลูมหายใจยาว … แลว้ตัดสนิใจอยา่งเดด็ขาด พามอื
กลับไปยงัโทรศัพท ์ยกหขู�ึนจากแปน้วาง จ�ิมน�ิวลงบนปุ่ม
ตัวเลขหน�ึงครั�ง

He takes a long deep breath … and then makes up
his mind for good, draws his hand back to the
phone, lifts the handset and with a finger pushes one
digit.

สัญญาณเสยีงปลายทางครางอดืๆ อยู่พักใหญถ่งึมผีู้รับ
สาย

The buzz at the other end goes on for a long time
before someone takes the call.

“ฮ�ือ … มธีรุะอะไรคะ โทรมาดกึด�ืนป่านน�ี … ตสีอง
เกอืบจะตสีามแลว้” คาํพดูนั�นงมึงาํในลาํคอ ตามมาดว้ย
เสยีงจุ๊ปากและถอนใจดังๆ บง่ชดัวา่เจา้ของเสยีงอยู่ใน
อารมณใ์ด

‘Uh … what do you want? Calling up so late at
night … it’s almost three in the morning.’ Those
words are voiced through the throat and followed by
a cluck and a loud sigh which tell well enough of the
mood of the speaker.

“เออ้ … กม็ธีรุะนดิหนอ่ย” เขาพดูตะกกุตะกกั อกีฝ่าย
ถามย�ําวา่ธรุะอะไร สาํคัญขนาดไหน ถา้ไมเ่รง่รอ้นกค็อ่ย
คยุกนัตอนเชา้ ถา้สาํคัญมากกร็บีบอกมาไวๆ เพราะเธอ
นั�นงว่งเตม็ทน

‘Well … yes, there’s something,’ he says haltingly.
The person at the other end asks again what the
matter is, how important it is. If it isn’t urgent, can’t
it wait until morning? And if it’s really important,
can he say it quickly because she’s really drowsy?

“ผมไปคยุท�ีหอ้งคณุไดม้ั�ย” เขาพดูไมเ่ตม็เสยีง ‘Can I come and talk to you in your room?’ he
says uncertainly.

“ไมไ่ดห้รอกคะ่ … มอีะไรกค็ยุกนัทางโทรศัพทน์�ีแหละ
วา่ไปสคิะ”

‘No way … If there’s something you want to say
we can talk on the phone. So go ahead.’

“คอื…” เขาออ้มแอม้อยา่งมพีริธุ น�ิงคดิหาคาํมากลา่
วอา้ง แตใ่นท�ีสดุกจ็าํใจสารภาพไปตามความจรงิ “เม�ือก�ี
น�ีผมฝันไป ฝันถงึวันแตง่งานของเรา ฝันถงึวันแรกท�ีเรา
เป็นของกนัและกนั แลว้ก…็”

‘Well…’ He halts tentatively, thinking of what to
say, but finally resigns himself to tell the truth. ‘I just
had a dream. I dreamt of our wedding day, I dreamt
of the first day we were husband and wife and then
I…’

“โธ ่นกึวา่เร�ืองอะไร” เธอสวนคาํอยา่งหงดุหงดิ “ท�ีแท้
คณุโทรมาปลกุฉันเพราะเร�ืองฝันหรอกหรอืน�ี”

‘Goodness! Just that!’ she replies, incensed. ‘You
actually wake me up because you had a dream!’

หงดุหงดิ: literally, ‘irritable’, ‘irritated’, ‘fretful’, ‘in a bad mood’.

“พัช ใหผ้มไปหาคณุท�ีหอ้งเถอะนะ ผมมเีร�ืองอ�ืนจะคยุ
กบัคณุดว้ย”

‘Phat, let me go and see you in your room.
There’re other things I want to talk to you about.’

“ไมไ่ดค้ะ่ … ฉันรู้แลว้วา่คณุตอ้งการอะไร เราตกลงกนั
ไวแ้ลว้นะคะ … จาํไดม้ั�ย ฉันวา่คณุนอนตอ่ไปดกีวา่ ฉันก็
งว่งเตม็ท ีพรุ่งน�ีมงีานแตเ่ชา้ดว้ย”

‘No way … I know what it is you want. We’ve
already agreed, remember? I think you’d better go
back to sleep. I’m real drowsy too. And there’s work
early tomorrow morning.’

“พัชราภรณ…์” เขาเรยีกเสยีงเครอื แตคู่่สนทนาวางหู
โทรศัพทไ์ปกอ่นหนา้นั�นแลว้

‘Phatcharaphorn…’ he calls out in a husky voice,
but his talking partner has already put down the
phone.

ลม้ตัวลงนอนอยา่งส�ินหวัง สอดมอืกลับเขา้ไปใต้
ผา้หม่ ความแปลกแปรง่นั�นยงัคงดั�งเดมิ เขาถอนหายใน
เฮอืก นกึไปถงึความฝันเม�ือครู่ รู้สกึหงดุหงดิใจอยา่งบอก
ไมถ่กู อยากใหอ้ารมณอ์ยา่งวา่มลายไป

He lets himself down to lie on the bed hopeless,
slips his hand again under the blanket. The oddness
is as before. He heaves a sigh, thinks about his
dream of a moment ago, feels unspeakably testy,
wanting his arousal to subside.

ไมม่อีะไรดไีปกวา่ปลดิอารมณค์ั�งคา้งใหจ้างหาย เขา
คดิพลางควานมอื…

There’s nothing better to do than pick the overdue
mood to make it disappear, he thinks, as his hand
gets busy…

=

“เม�ือคนืหลับสบายไหม” ธนชยัถามพลางบดิกญุแจ ‘Did you sleep well last night,’ Thana- chai asks as he



“เม�ือคนืหลับสบายไหม” ธนชยัถามพลางบดิกญุแจ
สตารท์รถ

‘Did you sleep well last night,’ Thana- chai asks as he
turns the key to start the car.

เธอไมต่อบวา่กระไร She doesn’t answer anything.

“ผมฝันถงึคณุ…” เขาวา่ตอ่ “ฝันถงึวันท�ีเรารักกนัใหม่ๆ
วันท�ี…”

‘I dreamt of you…’ he goes on. ‘Dreamt about the
day we first made love, the day that…’

“ฉันกฝั็นเหมอืนกนั” พัชราภรณเ์อย่แทรกข�ึน “ฝันวา่
คณุแมต่กลงรับรายการใหมข่องเรา และใหเ้ร�ิมดาํเนนิงาน
ภายในหน�ึงเดอืน”

‘I dreamt too,’ Phatcharaphorn inter- rupts. ‘I
dreamt Mother accepted our new programme and
wanted us to start work within one month.’

“โธ ่… พัช คณุไมฟั่งคาํพดูของผมเลย คณุไมเ่ช�ือวา่
ผมฝันถงึคณุจรงิๆ” เขาตัดพอ้เสยีงเศรา้

‘My goodness, Phat, you’re not listening to what
I’m saying. You don’t believe I did dream of you,’ he
com- plains with a sad tone of voice.

“เช�ือหรอืไมเ่ช�ือมันกไ็มม่ปีระโยชนอ์ะไรน�ีคะ” เธอเมนิ
หนา้ไปทางอ�ืนๆ “อกีอยา่งหน�ึง ฉันเป็นคนไมช่อบความ
ฝัน ฉันชอบความจรงิท�ีมันจับตอ้งได ้อยา่งรายการท�ีจะ
ไปเสนอคณุแมน่�ี คณุวา่ทา่นจะเหน็ชอบไหม”

‘Whether I believe it or not is im- material.’ She
turns her face away. ‘Besides, I don’t like dreams. I
like reality you can touch, like the pro- gramme
we’re going to present to Mother. Do you think she’ll
like it?’

“กไ็มน่า่มปัีญหา” เขาตอบอยา่งมั�นใจ “มันเป็น
รายการรปูแบบแปลกใหม ่ผมวา่งานน�ีเราไมพ่ลาด”

‘There shouldn’t be any problem,’ he answers with
certainty. ‘It’s a new concept for a show. I think this
time we won’t fail.’

เธอพยกัหนา้เหน็ดว้ย ชวนเขาสนทนาในเร�ืองน�ีตอ่ไป
บางครั�งเขากใ็หค้วามคดิเหน็เพ�ิมเตมิจากท�ีมใีนแผนงาน
ส�ิงใดท�ีเหน็พอ้งกนัเธอกจ็ดชอรต์โนต้ไวก้นัลมื บางส�ิงท�ี
เหน็แยง้ เธอกห็าเหตผุลมาหกัลา้ง ทั�งคู่พดูคยุแลก
เปล�ียนความคดิกนัยาวนาน มทีั�งคดิตรงกนัทั�งคดิขัดแยง้
ไปคนละทาง แตก่ถ็อ้ยทถีอ้ยอาศัยหาบทสรปุเพ�ือนาํไปสู่
จดุรว่มเดยีวกนัใหไ้ด้

She nods in agreement, inviting him to go on
talking about this topic. Sometimes he comes up
with ideas that complement the programme. What
she agrees with she takes down in short- hand lest
she forget. What she dis- agrees with she finds
reasons to reject. The two of them talk exchanging
ideas for a long while, both agreeing and
disagreeing, but depending on each other to reach a
conclusion that presents a common viewpoint.

จูๆ่ เขากว็กกลับมาเร�ืองเดมิอกี Suddenly he goes back to the old topic.

“เรานา่จะเร�ิมตน้กนัใหมน่ะ” ‘We should start all over again.’

“คณุอยา่พดูเร�ืองท�ีทาํใหฉั้นสับสนส”ิ เธอจุ๊ปากอยา่ง
ราํคาญ “เลยลมืวา่พดูไปถงึไหนแลว้ ออ้ … เรากาํลังจะ
สรปุวา่คอนเซป็ตข์องรายการเนน้เร�ืองครอบครัวคนรุ่น
ใหม ่เอาตรงน�ีเป็นจดุขายโนม้นา้วใหค้ณุแมส่นใจ ไหน
คณุลองทวนคอนเซป็ตอ์กีทซี”ิ

‘Don’t say anything that disturbs me.’ She clicks
her tongue in irritation. ‘I forget what I was saying
… oh, yes: we were concluding that the concept of
the programme emphasises the family affairs of a
new generation. This is the selling point that should
convince Mother. Come on, expound on the concept
once again.’

“คู่รัก-คู่รวย … รายการดมีสีาระ สาํหรับครอบครัวคน
รุ่นใหม”่ เขาพดูฉะฉานเหมอืนจาํไดข้�ึนใจ “นาํเสนอ
ตัวอยา่งคู่สามภีรรยาท�ีชว่ยกนัสรา้งฐานะจนมั�นคง แตก่็
ไมล่มืใหค้วามสาํคัญกบัสถาบนัครอบครัว สามารถจัด
สัดสว่นใหก้ารงานและความรักดาํเนนิไปดว้ยกนัอยา่ง
ราบร�ืน”

‘Khoo Rak Khoo Ruay* … a good, informative
programme about new-gen- eration couples,’ he says
distinctly and clearly as if he has learned it by rote.
‘Featuring examples of married couples who help
each other achieve a secure status but don’t forget
the value of the family institution and are able to
balance work and love so that their lives proceed
smoothly.’

* Couples in love, couples in clover.

“อยา่ลมืสโลแกนของรายการดว้ยนะ” เธอทว้งย�ิมๆ ‘Don’t forget the slogan of the programme as well,’
she reminds him with a smile.

“ออ๋ ไมล่มืหรอก” เขาย�ิมตอบ “เคลด็ลับความรวยคู่
ความรัก”

‘Oh, I wouldn’t forget.’ He smiles back. ‘The
secrets of wealth coupled with love.’

=

“คณุแม”่ ท�ีทั�งสองขอเขา้พบคอืระดับผู้บรหิารของสถานี
โทร- ทศันช์อ่งหน�ึง คนทั�งวงการเรยีกขานหลอ่นวา่ คณุ

แม ่แตค่อลัม- นสิตป์ากจัดบางคนตั�งฉายาใหเ้ป็น “เจา้
แม”่ และมหีลายคนแอบดา่ลับหลังวา่หลอ่นคอื “อี
แมม่ด” ผู้โหดเห�ียมอาํมหติ หลอ่นดาํเนนิธรุกจิไปตาม
อาํเภอใจ ทรงไวซ้�ึงอาํนาจเผดจ็การท�ีจะตัดท�ิง เฉดหวั
หรอืโอบอุ้มผู้เก�ียวขอ้งในสังกดัโดยไมม่เีหตผุลใดๆ เป็น
บรรทดัฐานตายตัว จะมกีเ็พยีงความ “ชอบ” หรอื “ไม่
ชอบ” เป็นเกณฑต์ัดสนิหลัก

The ‘Mother’ the two of them have asked to meet is
the executive of a television channel everyone in the

business calls Mother but some sharp-tongued
columnists have dubbed the Godmother and many
behind her back curse as a ruthless witch. She runs
the business as she pleases, exercising dictatorial
power to fire, tell off or embrace whoever comes
under her purview with no other standard than her
likes and dislikes to base decisions on.

ผู้เก�ียวขอ้งหลายคนร�ํารวยเพราะหลอ่นสนับสนนุ โดย
เฉพาะดาราในสังกดั วา่กนัวา่ดาราคนไหนท�ีคณุแม่
“โปรดปราน” จะมงีานละครใหเ้ลน่ซ�ําแลว้ซ�ําอกี ละคร
เร�ืองเกา่ยงัไมจ่บกไ็ปโผลอ่กีเร�ืองจนคนดเูบ�ือหนา้ แตถ่า้
ดาราคนไหนเกดิ “นอกใจ” กระโดดไปเลน่ละครใหช้อ่ง
อ�ืน อยา่หวังเลยวา่จะมโีอกาสกลับมาหากนิท�ีชอ่งน�ีอกี
ซ�ํายงัถกูกลั�นแกลง้ให ้“ตกอับดับแสง” ในทกุวถิทีาง
ดาราในสังกดักลัวหงอ ไมก่ลา้ฝืนกฎเหลก็ท�ีคณุแมว่างไว้
เพราะเหน็ตัวอยา่งจากท�ีคณุแม ่“เชอืดไกใ่หล้งิด”ู ไป
หลายราย แตล่ะรายลว้นถงึขั�นอวสาน

Many of the people involved are rich because she
supports them, especially the stars in her stable. It is
said that whichever star Mother ‘favours’ will land a
part in plays time and time again. One play isn’t
over than another surfaces with the viewers bored at
the sight of the same face, but if any stars ‘defect’ to
play for another channel, no way they’ll ever be
employed here again; furthermore they’ll be framed
in every possible way to lose their shine. The stars in
her stable cringe. They dare not go against Mother’s
iron rules because they have seen several cases
Mother singled out for punishment for the edification
of others, and each was pursued to the bitter end.
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of others, and each was pursued to the bitter end.
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เชอืดไกใ่หล้งิด ู= to wring the chicken’s neck for the monkey to watch, a
familiar saying meaning ‘doing something as a warning to others’.

ทั�งธนชยัและพัชราภรณค์อืดาราท�ีคณุแม ่“สรา้ง” มา
กบัมอื แถมยงัเป็น “ลกูรัก” ท�ีคณุแมโ่ปรดปราน ปลกุปั�น
จนมชี�ือเสยีงโดง่ดัง มลีะครปอ้นใหเ้ลน่อยา่งสม�ําเสมอ
ทั�งมจีอ็บพธิกีรใหห้ากนิอกีจปิาถะ พอทั�งคู่แตง่งานกนั
และหนัมาเอาดทีางธรุกจิบนัเทงิ คณุแมก่ย็งัอุ้มชดูังเดมิ
มอบรายการเตม็รปูแบบใหจั้ดถงึสองชั�วโมงเตม็

Both Thanachai and Phatcharaphorn are stars
Mother has created with her own hands. Besides,
they are darlings Mother favoured and nurtured
until they were famous, has always spoon-fed with
parts in plays as well as jobs as show hosts bringing
in extra income. Since the two got married and
started to do well in the entertainment business,
Mother has steadily been supporting them, offering
them a two-hour full- fledged show to host.

การจะเขา้พบ “คณุแม”่ ไมใ่ชเ่ร�ืองงา่ย แตใ่นกรณขีอง
ธนชยัและพัชราภรณนั์�นไมย่ากเลย เพยีงโทรศัพทม์าบ
อกลว่งหนา้หน�ึงวัน คณุแมก่อ็นญุาตใหเ้ขา้พบไดอ้ยา่ง
สะดวกดาย

Meeting Mother isn’t easy, but in the case of
Thanachai and Phatcharaphorn, it isn’t difficult at
all, just a matter of phoning one day ahead and
Mother allows them to come and see her
conveniently.

“มา … เขา้มาพอ่คณุแมค่ณุ กาํลังคดิถงึอยู่พอด”ี คณุ
แมก่วักมอืเรยีกตั�งแตท่ั�งคู่เปดิประตหูอ้ง

‘Come … come on in, my darlings. I was thinking
about you, actually.’ Mother motions for them to
enter as soon as the two of them open the door of the
room.

ทั�งคู่พนมมอืไหวน้อบนอ้ม เดนิคอ้มตัวเขา้มา แลว้นั�ง
ลงบนเกา้อ�ีรับแขกดว้ยกริยิาสาํรวม

They each join their hands and bow respectfully,
walk in still bowed and sit down on guest chairs with
composure.

“คดิถงึคณุแมจั่งเลยคะ่” พัชราภรณห์ยอดคาํหวานให้ ‘We missed you so much.’ Phatchara- phorn’s
words are like drops of honey.

“โอย๊ อยา่มาพดูเลย” คณุแมโ่บกมอืใส ่“พวกเธอนะรึ
จะมเีวลาคดิถงึฉัน นอกจากตอนท�ีอยากใหฉั้นชว่ย”

‘Oh, pull the other one.’ Mother flicks her hand
dismissively. ‘People like you have no time to think
about me, except when you want my help.’

คาํพดูนั�นฟังเหมอืนประชด แตท่ั�งคู่รู้ดวีา่เป็นคาํหยอก
เยา้ดว้ยเอน็ดู

These words sound like reproof but both of them
know well it’s affectionate bantering.

“คณุแมรู่้ใจผมจังเลย” ธนชยัวา่บา้ง ‘You know me only too well, Mother,’ Thanachai
says.

“ไมรู่้ไดย้งัไงละ่ยะ ฉันเป็นคนปั�นเธอมากบัมอื มหีรอืจะ
ไมรู่้วา่พวกเธอเป็นคนยงัไง น�ีคงจะมาพดูเร�ืองเกมโชว์
ของเธอสทิา่ จะขออะไรกว็า่มา จะเอาเวลาเพ�ิม หรอืจะ
ใหเ้ปล�ียนเวลามาอยู่ชว่งไพรมไ์ทม”์

‘How could I not? I modelled you with my own
hands. Who wouldn’t know what you’re like? You
must’ve come to talk about that game show of yours.
Well, tell me what you want. More time? Or a shift
to prime time?’

“ไมใ่ชท่ั�งสองอยา่งครับ” ธนชยัหวัเราะแหะๆ บุ้ยใบใ้ห้
พัชราภรณเ์ป็นผู้เร�ิมตน้

‘Neither.’ Thanachai chortles and motions to
Phatcharaphorn for her to begin.

“คอืเราจะมาเรยีนขอความเมตตาเร�ืองรายการใหมน่ะ่
คะ่” พัชราภรณย์�ิมหวาน หนัไปพดูกบัธนชยั “คณุเอา
เอกสารนาํเสนอใหค้ณุแมท่า่นดสู”ิ

‘We’ve come to ask you to favour a new show.’
Phatcharaphorn smiles sweetly, then turns to say to
Thanachai, ‘Give the presentation document to
Mother.’

น�ียงัรวยไมพ่อกนัหรอืไง พอ่คณุแมค่ณุจา๋” คณุแมว่า่
พลางรับเอกสารไปอา่นลวกๆ “จะเอารายการประเภท
ไหนมาเสนอละ่ … คู่รัก-คู่รวย … อมืม ์ช�ือนา่สนใจดนี�ี”

‘So you aren’t rich enough yet, is it? Oh you,
young people!’ Mother says as she takes the
document and scans it roughly. ‘What kind of a new
show are you suggesting? … Khoo Rak Khoo Ruay …
Hum! Interesting name, that.’

ธนชยัรบีบรรยายคอนเซป็ต ์พดูไปไดส้ักหนอ่ยคณุแมก่็
ยกมอืหา้ม

Thanachai hurriedly explains the con- cept. After
only a few words, Mother raises her hand for him to
stop speaking.

“พอแลว้ละ่ ฉันข�ีเกลยีดฟัง พดูแคน่�ีฉันกร็ู้เร�ืองแลว้” ‘Enough. I don’t feel like listening any further. Just
that and I know what it’s all about.’

“คณุแมล่องเอาไปอา่นพจิารณาอกีทนีะคะ” ‘Please read and think about it again,’
Phatcharaphorn says.

“ไมอ่ง่ไมอ่า่นมันหรอก ฉันไมค่อ่ยมเีวลา พวกเธอกลับ
ไปเถอะ”

‘No need. I don’t have much time. You can go
back now.’

คาํของคณุแมเ่ลน่เอาทั�งคู่ตกใจจนหนา้ถอดส ีและ
ประโยคตอ่มานั�นย�ิงทาํใหช้าวาบไปทั�งตัว

Mother’s first words shock the couple whose faces
drain of blood and the sentence that follows makes



them feel numb all over.

“ฉันตกลงรับรายการน�ีแลว้ จะเร�ิมออกอากาศเดอืน
หนา้น�ีเลย พวกเธอไปเตรยีมตัวมาใหพ้รอ้ม”

‘I want this show. You’ll go on air next month. Go
and get yourselves ready.’

หนา้ขาวซดีของธนชยัเปล�ียนเป็นแดงเร�ือในฉับพลัน
เขากม้ลงกราบแนบโตะ๊ พัชราภรณก์ก็ระทาํอยา่งเดยีวกนั

Thanachai’s pale face flushes a deep red instantly.
He prostrates himself at the level of the table.
Phatcharaphorn does the same.

“คณุแมก่รณุาผมกบัพัชเหลอืเกนิ” เขาพมึพาํเบาๆ แวว
ตาเปี�ยมปีติ

‘You favour me and Phat so much, Mother!’ he
mutters in a whisper, his eyes elated.

“กไ็มไ่ดก้รณุาอะไร” คณุแมห่วัเราะในลาํคอ “ฉันคดิ
อยากมรีายการอยา่งน�ีอยู่แลว้ น�ีกะวา่อกีสองสามวันจะ
เรยีกพวกเธอมาถามวา่สนใจทาํรเึปลา่ ยงักะมพีราย
กระซบิ พวกเธอเอาไอเดยีเดยีวกบัฉันมาเสนอเองซะน�ี
หวัสมองครเีอทดจีรงิๆ”

‘It’s no favour at all.’ Mother has a throaty laugh.
‘I was thinking of having such a show. I was
planning to call you in a few days to ask if you
wanted to do it or not. As if there was a spirit
whispering, you come and present the same idea as I
had. Such creative brains!’

ทั�งคู่ย�ิมรับคาํชม The two of them smile at the com- pliment.

“แลว้น�ีเม�ือไหรจ่ะมหีลานใหฉั้นช�ืนใจละ่ยะ” คณุแม่
เปล�ียนเร�ือง

‘And then, when will you give me a grandchild to
fuss over?’ Mother changes the subject.

“กส็ดุแตพั่ชเขาครับ” ธนชยัเอ�ือมไปกมุมอืพัชราภรณ์
ไวด้ว้ย

‘It’s up to Phat.’ Thanachai stretches his hand to
cover Phatcharaphorn’s hand.

“คงอกีสักระยะหน�ึงคะ่” พัชราภรณก์มุมอืตอบ “ตอนน�ี
คดิแตเ่ร�ืองสรา้งเน�ือสรา้งตัว ใหพ้อมอียู่มกีนิเสยีกอ่นถงึ
จะคดิเร�ืองลกู”

‘It won’t be long, I’m sure,’ Phatcha- raphorn
answers, covering his hand with hers. ‘For now we
are bent on establish- ing ourselves, having enough
to live on before thinking of having a child.’

“โอย๊ ดพูดูเขา้” คณุแมท่าํเป็นเอามอืกมุศรีษะ “รวย
ขนาดน�ีแลว้ยงัมหีนา้มาพดูวา่เพ�ิงสรา้งเน�ือสรา้งตัว จะ
เกบ็เงนิไวซ้�ือสถานนี�ีละไมว่า่ ระวังเถอะ มัวแตท่าํงาน
เพลนิไมค่ดิมลีกูมเีตา้ ประเด�ียวไดม้านั�งบน่วา่มลีกูไมท่นั
ใช”้

‘Hoy, listen to her!’ Mother pretends to hold her
head in her hands. ‘Rich as you are already and you
still have the cheek to say you’re just starting to
establish yourselves. You’ll be scrounging to buy off
the station next. Beware. If you only have work on
your mind without thinking of having children,
before long you’ll come and complain you can’t have
children any longer.’

“วา่ไงจะ๊ … อยา่งท�ีคณุแมท่า่นเตอืนกถ็กูนะ” ธนชยั
เปล�ียนเป็นคลอ้งแขนโอบไหล ่เธอเอนตัวเขา้มาหา กม้
หนา้งดุอยา่งขวยเขนิ

‘What do you say, darling? Mother’s right to warn
you.’ Thanachai changes to slipping his arm around
her waist. She leans against him, burying her face in
embarrassment.

“น�ี … น�ี … พอ่คณุแมค่ณุทั�งสองจะ๊ อยา่มาทาํหวาน
ใหฉั้นเหน็หนอ่ยเลย มดมันจะข�ึนหอ้ง” คณุแมห่วัเราะ
ชอบใจ “เหน็พวกเธอยงัรักใครก่นัดฉัีนกป็ล�ืมใจ ดารา
บางคู่แตง่งานยงัไมท่นัขา้มเดอืนกห็ยา่รา้งกนัซะแลว้ ไม่
เหมอืนเธอสองคน … ครองรักครองเรอืนกนัมาหลายปี
แลว้ยงัชว่ยกนัทาํมาหากนิตัวเป็นเกลยีว อยา่งน�ีสถิงึเรยีก
วา่คนหนุ่มสาวคณุภาพ”

‘Now, now, you two lovebirds. Don’t you act so
trickle sweet in front of me, there’ll soon be ants all
over the room.’ Mother laughs, pleased with herself.
‘Seeing how you still love each other delights me.
Some stars get married and divorce before the
month is out, unlike the two of you … You’ve been
together for years and still help each other earn a
living working yourselves to death. That’s what’s
called a quality couple.’

Note how พอ่คณุแมค่ณุ (literally, ‘my young man, my young woman’)
is variously translated depending on the context: ‘my darlings’, ‘young
people’, ‘you two lovebirds’.

=

ทั�งคู่กลับมาข�ึนรถดว้ยอารมณอ์�ิมเอบิ รอยย�ิมยงัประดับ
ใบหนา้ไมส่รา่ง ธนชยัเดนิไปเปดิประตดูา้นซา้ยใหพั้ชรา
ภรณ ์เอามอืแตะไหลเ่ธอเบาๆ เธอชมา้ยมองเขาแวบหน�ึง
เอย่ขอบคณุไมเ่ตม็เสยีง เขากลับไปเปดิประตดูา้นคนขับ
ลงนั�งเคยีงเสยีบกญุแจเขา้ในรสูตารท์ แตป่ลอ่ยคาไวย้งั
ไมย่อมตดิเคร�ือง

The two of them go back to the car feeling blissful
and smiling away. Thanachai goes around to open
the car door for Phatcharaphorn and pats her lightly
on the shoulder. She casts a sidelong glance at him,
utters a muted thank you. He goes back to open the
door on the driver’s side, sits down alongside her,
inserts the key into the starting slot but leaves it at
that, unwilling to start the engine.

เอ�ือมมอืมากมุมอืเธอ พัชราภรณช์กัมอืหนอียา่ง
รวดเรว็ จอ้งมองหนา้เขาเขมง็

He covers her hand with his. Phatcharaphorn pulls
her hand away in a hurry, stares at him hard.

“ละครจบแลว้คะ่” น�ําเสยีงเธอไรน้วลนุ่ม “อยา่แกลง้
ทาํเป็นลมืตัวสคิะ”

‘The play is over.’ Her tone is anything but tender.
‘Don’t pretend to forget yourself.’

“โธ ่คณุก…็” เขาหวัเราะแกเ้กอ้ “ผมกาํลังดใีจเร�ือง
งานเลยเผลอไปหนอ่ย ไมน่า่จะดกุนัเลย”

‘My goodness, you…’ He laughs to cover his
embarrassment. ‘I’m so happy about work I got
carried away a little. No need to scold.’

เธอไมต่อ่คาํดว้ย เรง่ใหเ้ขาออกรถ She doesn’t reply, presses him to drive away.

“พัช…” เขาเรยีกช�ือเธอเบาๆ แลว้พยายามจะเอ�ือมมอื
มาอกี แตเ่ธอหยดุเขาไวด้ว้ยสายตาเกร�ียวกราดเลยตอ้ง
ชกัมอืกลับไปอยา่งทอ้แท ้ไดแ้ตพ่ดูเสยีงออ่ย “เรานา่จะ
คนืดกีนัไดน้ะ อยา่งในความฝันของผม อยา่งท�ีคณุแม่
ทา่นเขา้ใจ…”

‘Phat…’ He calls her name in a low voice and tries
to stretch out his hand again but she stops him with
anger in her eyes, so he has to withdraw his hand
despondently, while he gently says, ‘Come on, we
should make up. As in my dream. As Mother
understands…’

“คณุหยดุพดูเร�ืองน�ีเสยีทเีถอะ ฉันไมอ่ยากฟัง … เบ�ือ
… ไรส้าระ”

‘Stop talking about this. I don’t want to listen …
You bore me … Enough of that nonsense.’



“เราเร�ิมตน้กนัใหมเ่ถอะนะ” ‘Let’s start all over again.’

เขายงัไมย่อมแพ ้เธอสลัดออกเตม็แรง พดูเสยีงดัง
เกอืบจะเป็นตะคอก “คณุน�ีพดูไมรู่้เร�ืองหรอืไง บอกวา่
เร�ืองของเรามันจบไปแลว้ แลว้กข็อเสยีท ีเร�ืองจะมาจับ
โนน่จับน�ี อยา่ลมืนะวา่เราหยา่กนัแลว้ ถา้คณุยงัขนืทาํอกี
ฉันเหน็จะตอ้งเอากฎหมายเป็นท�ีพ�ึง แจง้ขอ้หาวา่คณุ
ลวนลาม คณุกร็ู้วา่ฉันเป็นคนพดูจรงิทาํจรงิ”

He still doesn’t want to acknowledge defeat,
swiftly takes her hand in his once again. She pulls at
it with all her strength, speaks loudly, almost shout-
ing, ‘Are you dense or something? I’ve told you it’s
over between us, and then you ask again. What’s
this grabbing and fumbling? Don’t forget we’re
already divorced. If you dare to do it again, I’ll have
to rely on the law for protection and report you for
assault. You know I always do what I say.’

“ทาํไมเร�ืองของเรามันตอ้งลงเอยแบบน�ีดว้ย” ‘Why does it have to end like this between us?’

“คณุรู้ดพีอๆ กบัฉันน�ี” เธอวา่เยาะๆ “ทศันคตเิราไม่
ตรงกนั จะใชช้วีติรว่มกนัไปอกีทาํไม คณุรบีขับรถกลับ
บา้นเถอะ เรายงัมเีร�ืองงานท�ีตอ้งคยุกนัอกีเยอะ อยา่มา
เสยีเวลาเพราะเร�ืองไมเ่ป็นเร�ืองเลย”

‘You know why as well as I do,’ she says derisively.
‘Our personalities don’t match, so why keep living
together? Drive us back quickly. There are still lots of
things we must discuss about the work. Don’t waste
time over this nonsense.’

เขาทาํตามท�ีเธอตอ้งการ พารถเคล�ือนออกสู่ถนนใหญ่ He does as she wishes, takes the car into the main
road.

“คนืน�ีฉันไมน่อนบา้น” เธอพดูข�ึนมาลอยๆ “คยุธรุะ
เสรจ็กจ็ะออกไปเลย”

‘Tonight I won’t sleep at home,’ she says out of the
blue. ‘I’ll go out as soon as we’ve finished talking
turkey.’

“จะไปไหน” เขาถามเสยีงหว้น ‘Where will you go,’ he asks brusque- ly.

“คณุไมม่สีทิธ�ิจะรู้ คณุธนชยั” เธอเนน้ตรงช�ือเขาเสยีง
หนักๆ

‘None of your business, Mr Thana- chai.’ She
stresses his name.

“ถกูตอ้งครับ … คณุพัชราภรณ”์ เขาเนน้เสยีงแบบ
เดยีวกนับา้ง “แตใ่นฐานะท�ีเรายงัอาศัยอยู่บา้นหลัง
เดยีวกนั และในฐานะท�ีผมเป็นอดตีสาม ีคณุอดตีภรรยา
จะกรณุาบอกไดไ้หมวา่ คนืน�ีจะไปนอนคา้งอา้งแรม
ท�ีไหนมทิราบ”

‘Indeed, Ms Phatcharaphorn.’ He stresses her
name similarly. ‘But since we still share the same
house and as your former husband and you as my
former wife, pray tell where you’ll spend the night
away from home.’

“เม�ือคณุอยากรู้นักฉันกจ็ะบอก ฉันนัดไปเท�ียวกบัคณุ
สมชาย”

‘Since you so much want to know, I’ll tell you. I’ve
an appointment with Mr Somchai.’

“ผมนกึไวไ้มม่ผีดิ” เขาหวัเราะประชด “เท�ียวเสรจ็แลว้
กค็งไปนอนกบัมันสทิา่”

‘That’s what I thought.’ He laughs sarcastically.
‘And once you’ve met you’ll end up in his bed I
reckon.’

“กรณุาพดูจาใหม้ันสภุาพหนอ่ย” เธอโตเ้สยีงกรา้ว
“ฉันจะไปเท�ียวกบัใคร หรอืไปนอนกบัใคร มันกเ็ร�ืองสว่น
ตัวของฉัน คณุไมม่สีทิธ�ิมากา้วกา่ย”

‘Please try to express yourself more courteously,’
she retorts in a harsh tone of voice. ‘Whoever I meet
or sleep with is my own business. You have no right
to interfere.’

“แมใ้นฐานะหุ้นสว่นยงังั�นเรอะ” เสยีงของเขากรา้วข�ึน
บา้ง

‘Not even as your business partner?’ His voice too
is getting harsh.

“ใช ่เราเป็นหุ้นสว่นกนัทางธรุกจิ แตไ่มใ่ชหุ่้นสว่นชวีติ
ฉันกบัคณุตอ้งแกลง้ตบตาใครๆ วา่ยงัใชช้วีติคู่รว่มกนัก็
เพราะเหตผุลทางธรุกจิ ลองคดิดสูวิา่จะเกดิอะไรข�ึน ถา้
ประชาชนลว่งรู้วา่ดาราคู่รัก-คู่รวยท�ีเขาช�ืนชมแยกทางกนั
ผลประโยชนท์�ีเรามรีว่มกนัมพัิงพนิาศหมดหรอื”

‘Yes, we are business partners, but not life
partners. You and I must pretend to others we live
together for business purposes. Think of what would
happen if the people learned the stars of “Khoo Rak
Khoo Ruay” they admire are divorced. Wouldn’t
that spell disaster for us?’

“คณุพดูกถ็กู” ‘I guess you’re right.’

เขาพยกัหนา้เง�ืองหงอย เหยยีบคันเรง่จมลงไปอกี รถ
เกง๋คันงามทะยานล�ิวไปบนเสน้ทางแหง่ความเจรญิของ
เมอืงใหญ่

He nods sluggishly, steps on the accelerator. The
beautiful coupé rushes along the road of progress
through the capital.

= ‘Khoo Rak Khoo Ruay’ in Chor Karrakeit 31, 1997.

Phisit Phoosee was born (1965)
and lives in the northeastern

province of Udon Thani.
A sport columnist,

he has five collections
of short stories and a novel to his credit.
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เร�ืองสั�นไทย | thai to english fiction

Modern and classic Thai short stories in English

Kid’s stuff – Thasanawadee

Contemporary  8 February 2013  Leave a comment

It’s never too early to learn how to cheat, buy votes and get away with it. One of the pleasures of this story in Thai is that the dialogue is in the Isan (Northeastern) dialect, which I’d be hard put to translate into any equivalent British
patois. MB

ooo

เร�ืองเลก็ๆ ของเดก็ๆ KID’S STUFF

(http://thaifiction.files.wordpress.com/2011/09/pha-

kama.jpg)ทศันาวดี

(http://thaifiction.files.wordpress.com/2011/09/luk_om.jpg)THASANAWADEE

TRANSLATOR’S KITCHEN

“ไมต่อ้งเสยีใจนะทองด ีครรูู้วา่จรงิๆ แลว้เธอคอืผู้ชนะ แต ่… เด�ียวน�ีท�ีไหนๆ กเ็หมอืนกนั

ทั�งนั�น ประชาธปิไตยจรงิๆ มันอยู่ไกลเหลอืเกนิ” ครสูมควรปลอบใจลกูศษิยท์�ีเพ�ิงพา่ยแพ้

ตอ่การเลอืกตั�งประธานนักเรยีนมาหมาดๆ

‘Don’t be disappointed, Thongdee. I know the real winner is you, but … These days it’s the same everywhere. True

democracy is so far off.’ Teacher Somkhuan was trying to console his pupil who had just lost the election to school

prefect.

เสยีใจ, usually ‘to be sorry, to regret’, is better translated

here as ‘to be disappointed’ (usually 

นักเรยีนกลุ่มเลก็ๆ เดนิตามหลังออกมาจากหอ้งประชมุของโรงเรยีน ภายในยงัคงอกึทกึ
ครกึโครม และมเีสยีงไชโยโหร่อ้งแสดงความยนิด ีเผดจ็ ลกูชายกาํนันดาํรง ถกูเพ�ือนรา่ง

ใหญจั่บข�ึนข�ีคอ เขาชกูาํปั�นทั�งสองขา้งประกาศชยัชนะ

A small group of pupils followed them out of the school’s meeting room. Inside tumult still reigned and there were
shrill whoops of delight. Phadet, Kamnan* Damrong’s son, hoisted on the shoulders of a stout friend, shook his raised

fists to proclaim victory.

* Head of a tambon (ตาํบล
English, you ride someone else’s shoulders; in Thai, their necks.

“ครวูา่อหียงั ทองด”ี เพ�ือนคนหน�ึงถามข�ึนเม�ือกระชั�นฝีเทา้เขา้มาทนัหลังจากท�ีครู
สมควรผละไป

‘What did teacher say, Thongdee?’ a friend asked when he caught up with him after Teacher Somkhuan had left.

“บม่หียงัดอก” ทองดตีอบเพ�ือน แววตาเศรา้ๆ ของเขากม้ลงต�ํา เทา้ทั�งสองงดุๆ ไปยงั
หอ้งเรยีน

‘Nothing much,’ Thongdee answered his friend. He cast his sorrowful eyes down. His feet reluctantly made for the
classroom.

“มันข�ีโกง แจกลกูอมจา้งเดก็” หน�ึงในเพ�ือนของทองดซี�ึงมไีมก่�ีคนกระแทกเสยีงอยา่ง
ไมพ่อใจ

‘He cheated! He gave out sweets to the little kids to buy them off,’ another of Thongdee’s friends, of whom there
weren’t many, raised his voice, sound- ing cross.
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http://thaifiction.wordpress.com/category/contemporary/
http://thaifiction.files.wordpress.com/2011/09/pha-kama.jpg
http://thaifiction.files.wordpress.com/2011/09/luk_om.jpg


ไมพ่อใจ weren’t many, raised his voice, sound- ing cross.

“คอยดนูะ กจูะบอกครใูหญ ่กเูหน็มันแจกขนมดว้ยท�ีใตต้น้ยคูา” อกีคนพดูสนับสนนุ ‘Just you wait: I’ll tell the principal. I saw him handing out cakes as well under the eucalyptus,’ another one said in
support.

“ตอ้งใหเ้ลอืกตั�งใหม ่แมน่บท่องด ีกวูา่มงึตอ้งไดแ้หงๆ” เพ�ือนอกีคนพดูข�ึน ยกแขน
โอบไหล่

‘The election must be done all over again, right, Thongdee? I think you’ll win hands down,’ yet another friend said,
putting his arm around Thong- dee’s shoulders.

“เซาๆ บต่อ้งดอก แลว้กแ็ลว้กนัไป คะแนนออกมาแลว้บม่ปีระโยชนด์อก เด�ียวถกูตกีน้
ลายเปลา่ๆ” ทองดตีัดบท

‘Stop. No need. Whatever is done is done. The results are out, there’s no point. We’d only make asses of ourselves.’
Thongdee ended the matter abruptly.

เสยีงระฆังดังรัวเป็นสัญญาณเขา้แถวกลับบา้น นักเรยีนกรกูนัไปท�ีหอ้งเรยีน ฉวยกระเป๋า

ไดต้า่งว�ิงมาเขา้แถวหนา้เสาธง เสยีงสวดมนตไ์หวพ้ระแวว่มาเหมอืนเชน่ทกุวัน

The bell rang to signal it was time to get into line to go back home. The pupils swarmed back into the class- rooms to

pick up their schoolbags and ran out to file up in front of the flagpole. The prayers resounded as every day.

“บักเดจ็สวดมนตก์ะบถ่กู เสยีงกะสั�นๆ สู้บกัดบีไ่ด”้ เพ�ือนคนหน�ึงออกความเหน็ขณะ

เดนิกลับบา้น

‘’Det’s no good at prayers. He kept stumbling over words. He can’t hold a candle to ’Dee,’ one friend stated as they

walked back home.

บัก: in the Isan dialect, a prefix for young boys (

girls), better left untranslated.

“เขาเพ�ิงเป็นประธานวันแรก อกีหนอ่ยกช็นิกเ็กง่ไปเอง” ทองดเีอย่ตอบเพ�ือนดว้ยความ
ราํคาญ เขาไมเ่สยีใจเทา่ใดดอกกบัการพา่ยแพค้รั�งน�ี เพราะลางมันบอกมากอ่นแลว้

‘It’s just his first day as prefect. Before long he’ll be used to it and perform well,’ Thongdee answered in irritation. He
wasn’t that distraught about losing this time, because he had had a premonition of it.

= =

ทองดเีป็นเดก็เรยีนเกง่ กลา้พดู กลา้แสดงออก ลักษณะการเป็นผู้นาํของเขาเร�ิมฉายแวว

มาตั�งแตป่ีท�ีแลว้ เขาไดรั้บแตง่ตั�งจากประธานนักเรยีนคนกอ่นใหเ้ป็นรองประธาน ซ�ึง
คณะครทูกุคนกเ็หน็ดว้ย และนั�นดเูหมอืนจะเป็นส�ิงทาํนายไวล้ว่งหนา้วา่เขาจะสบืทอด
ตาํแหนง่ของรุ่นพ�ีไดไ้มย่าก เพราะเหมอืนกบัเป็นการฝกึประสบการณไ์ปในตัวนั�นเอง

หากวา่เขาไมล่งสมัคร ครกูค็งบงัคับใหเ้ขาสมัครเป็นแน ่ดว้ยเขานั�นเป็นตัวเกง็และมผีล
งานปรากฏ

Thongdee was a star pupil, who dared to speak out, dared to express himself. His aptitude as a leader had begun to show

the year before. He had been selected as vice-prefect by the previous prefect, with the approval of all of the teachers, and
that seemed to have been an early indication that he would inherit the post easily because being vice-prefect seemed to be
a good way of getting experience. If he hadn’t postulated, the teachers would for sure have compelled him to, given that

he was bright and performed well.

ปที�ีแลว้ทองดชีนะเลศิตอบปัญหาในวันประถมศกึษาแหง่ชาตทิ�ีทางอาํเภอจัดข�ึน อกี

ทั�งชนะเลศิการอา่นทาํนองเสนาะระดับจังหวัดอกีดว้ย พอมาถงึวันเดก็แหง่ชาต ิเขาก็
สรา้งช�ือเสยีงใหก้บัโรงเรยีนดว้ยการชนะเลศิการประกวดเรยีงความ ครแูละนักเรยีนทกุคน
ช�ืนชมเขาเป็นอยา่งย�ิง

Last year Thongdee got top prize in the knowledge quiz at national primary education level organised by the district.

Besides, he also got top prize for expressive reading at provincial level. When National Children’s Day came, he brought
fame to the school by winning top prize in written composition. Both teachers and pupils showered him with praise.

สว่นเผดจ็ เขาเป็นลกูชายคนเดยีวของกาํนันดาํรงซ�ึงเพ�ิงไดรั้บเลอืกตั�งเม�ือสองปีกอ่น
โดยชนะคู่แขง่อยา่งเฉยีดฉวิ กาํนันรักและเอาใจเผดจ็เป็นท�ีสดุ ดว้ยความเป็นอยู่ระดับ
เศรษฐขีองตาํบลพลอยทาํใหล้กูชายหวัแกว้หวัแหวนของกาํนันโดดเดน่กวา่เดก็คนอ�ืนใน

โรงเรยีน

As for Phadeit, he was the only son of Kamnan Damrong, who had been elected two years earlier by a narrow margin.
The kamnan loved his son and indulged him to the utmost. With his status as the wealthy man of the tambon, his
darling son was outstand- ing among the children at school.

เป็นท�ีสดุ: or ‘in everything’. 
แหวน would be translated as ‘the apple of [his] eye’.

เลศิกฬีากลุ่มเม�ือปีท�ีแลว้ ทั�งตะกรอ้ วอลเลยบ์อล และฟตุบอล แถมยงัไดรั้บเลอืกเป็น

นักกฬีาดเีดน่ประเภทฟตุบอลอกีดว้ย แทบจะเรยีกไดว้า่หากไมม่เีผดจ็อยู่ในทมีดว้ยแลว้
ถว้ยรางวัลทั�งสามประเภทน�ีคงตกไปอยู่กบัคนอ�ืนเป็นแน ่ส�ิงเหลา่น�ีดจูะเป็นท�ีประทบัใจ
ของพวกท�ีชอบเลน่กฬีาเป็นอยา่งย�ิง และกท็าํใหค้ะแนนนยิมในตัวเขามมีากข�ึนอยา่งนา่

กลัวแทนทองดี

Phadeit was more gifted for playing sports than for learning. He brought fame to the school by winning in collective

sports the year before – in sepak-takroh, volleyball and football. On top of it, he was elected best football player. It could
almost be said that if Phadeit hadn’t been in the team, no doubt the three cups would have fallen into other hands. Such
things seemed most impressive to those who loved sports and his popularity had grown to worrying proportions for

Thongdee.

อยา่งไรกต็าม ทองดยีงัคงเป็น “เตง็หน�ึง” ในสายตาเพ�ือนๆ และนอ้งๆ ดว้ยอปุนสิัยท�ี
เรยีบรอ้ย เรยีนด ีและมปีระสบการณม์าแลว้ โดยเฉพาะพวกผู้หญงิดจูะไมค่อ่ยพอใจ

ความเป็นคนใจรอ้นและมทุะลดุดุันของเผดจ็นัก

In any case, Thongdee was still a ‘sure bet’ in the eyes of his friends and juniors given his good manners, good marks
and experience. The girls in particular didn’t seem very happy about Phadeit’s hot temper and truculence.

การเลอืกตั�งคราวน�ีจงึเป็นการชงิตาํแหนง่กนัระหวา่ง เดก็ชายทองดลีกูนายทองสาหา
ปลา กบั เดก็ชายเผดจ็ ลกูกาํนันดาํรงแหง่ตาํบลโคกกลาง

The election this time was thus a contest between Schoolboy Thongdee, the son of fisherman Thongsa, and Schoolboy
Phadet, the son of Kamnan Damrong, the head of Khoak Klang tambon.

= =

“อา้ยทองด ีขอ้ยวา่สเิลอืกเจา้อยู่ แตข่อ้ยหยา้นบาป” หนนูอ้ยชั�นเดก็เลก็คนหน�ึงพดูข�ึน

ซ�ือๆ ขณะเดนิกลับบา้นทางเดยีวกนั

‘Thongdee, I wanted to vote for you, but I committed a sin,’ one child in the junior class said ingenuously as they took the

same road back home.

ทองดไีมพ่ดูอะไรตอ่คาํ พยกัหนา้หงกึๆ รับทราบ ลบูหวัเดก็นอ้ยคนนั�น คาํพดูของครู
ใหญใ่นตอนเชา้ดังกอ้งกงัวาน

Thongdee didn’t utter a word, but nodded in acknowledgement and stroked the head of the little chum. The principal’s
words this morning still resounded in his head.

“วันน�ีเป็นวันเลอืกตั�งประธานนักเรยีนของโรงเรยีนเรา ชว่งเชา้ ป. 6 ตอ้งชว่ยภารโรง
เตรยีมสถานท�ี จัดใหเ้หมอืนกบัการเลอืกตั�งตามระบอบประชาธปิไตย ทกุคนตอ้งไปเลอืก
ตั�ง หา้มหน ีหา้มลา เพ�ือเป็นตัวอยา่งแกพ่อ่แมผู่้ปกครอง ครทูกุคนจะเขา้ไปดแูลใหเ้กดิ

‘Today is election day for the leader of the pupils of our school. This morning the sixth-formers must help the caretaker
to prepare the place and organise it according to the rules of a democratic election. No shirking. Everybody must vote, to
serve as an example to parents. All the teachers will make sure the two candidates are treated equally. As for the younger

ป. 6: Note that there is no need to write that this is ‘Prathom
6’ (dutifully followed by the mention ‘(Grade 6)’ to enlighten
US readers). Just call it ‘Elementary 6’ or ‘six-form’ or, as here,



ตั�ง หา้มหน ีหา้มลา เพ�ือเป็นตัวอยา่งแกพ่อ่แมผู่้ปกครอง ครทูกุคนจะเขา้ไปดแูลใหเ้กดิ
ความยตุธิรรมแกผู่้สมัครทั�งสอง สว่นเดก็เลก็และชั�น ป. 1 ยงักาเคร�ืองหมายไมเ่ป็น ใหใ้ช้

วธิวี�ิงไปหาผู้สมัครซ�ึงจะเป็นขั�นตอนสดุทา้ยของการเลอืกตั�ง”

serve as an example to parents. All the teachers will make sure the two candidates are treated equally. As for the younger
children and first-formers, since they still don’t know how to mark bulletins, let them use the method of going to stand
by the candidate of their choice, once the normal voting is over.’

US readers). Just call it ‘Elementary 6’ or ‘six-form’ or, as here,
‘six-formers’ or else ‘the sixth year of schooling’.
    The sentences in the middle have been slightly reshuffled for
fluency (the principal’s speech is in mainstream Thai, not Isan
dialect).

ทองดเีหลอืบมองดมูอืขา้งหน�ึงของเดก็นอ้ยท�ีกาํลกูอมสองเมด็ไวแ้นน่… เขาคดิถงึ
คะแนนท�ีท�ิงคู่แขง่คอ่นขา้งหา่งหลังจากท�ีการนับคะแนน ป. 2 ถงึ ป. 6 จบลง เสยีงไชโย
อยา่งมั�นอกมั�นใจจากกองเชยีรข์องเขาดังกกึกอ้ง จนครตูอ้งปรามใหเ้งยีบๆ เขาชนะแลว้
ตั�ง 26 คะแนน เม�ือคดิดเูดก็เลก็และ ป. 1 ซ�ึงรวมกนัทั�งหมด 34 คน เขากน็า่จะชนะอยา่ง
ลอยลาํ เวลาท�ีรอคอยใกลเ้ขา้มา เขาอดท�ีจะต�ืนเตน้ไมไ่ด ้หวัใจเตน้กระทบอกอยู่ตงึๆ

Thongdee glanced sideways at the hand of the little child still wrapped around two bits of candy. He thought of the
votes tallied among second- to sixth-formers that left his competitor rather far behind. The cheers of his confident
supporters resounded so loudly the teachers had to quieten them down. He had already won by 26 votes. Considering
that the little kids and first-formers numbered 34, he should sail through to victory. As the moment he was waiting for
got closer, he couldn’t help feeling excited. His heart knocked against his ribcage.

ซ�ึงจะเป็นข ั�นตอนสดุทา้ยของการเลอืกต ั�ง
will be the last stage of the election process’.

แต…่ทกุอยา่งกลับผดิคาด พอครบูอกใหเ้ดก็ๆ ท�ีเหลอืว�ิงไปหาผู้สมัครท�ีตัวเองจะเลอืก
เทา่นั�น ทกุคนตา่งกเ็ฮโลไปท�ีเผดจ็ทั�งหมด มบีางคนท�ีลังเลและหลงทางไปบา้ง แตม่ันก็
เป็นเพยีงภาพลวงตาซ�ึงเกดิข�ึนชั�วขณะ

But everything was thrown topsy-turvy. As soon as the teacher told the remaining children to run to the candidate of
their choice, all of them went over to Phadeit. Some did hesitate or lose their way but it was merely an illusion that didn’t
last.

“อา้ยทองด ีขอ้ยใหเ้จา้หน�ึงกอ้น” เดก็นอ้ยคนนั�นย�ืนลกูอมเปียกเหง�ือสง่ใหเ้ขา ‘Here, Thongdee, have one.’ The little child proffered a piece of candy sticky with sweat. อา้ยทองด ีขอ้ยใหเ้จา้หน�ึงกอ้น
you one’.

ทองดยี�ิมเฝื�อน สา่ยหนา้ชา้ๆ Thongdee smiled wryly and shook his head slowly.

“อา้ยบเ่อาดอก มันสบิาป อา้ยบไ่ดเ้ลอืกเขา” ‘I don’t want it. It’d be a sin. I didn’t choose him.’

= =

“แพล้กูกาํนันแมน่บ”่ พอ่ถามข�ึนทนัทที�ีเหน็หนา้ ‘You lost to the kamnan’s son, didn’t you?’ his father asked as soon as he saw his face.

“แพเ้ขา 8 คะแนน” ทองดตีอบไมเ่ตม็เสยีงนัก เขารู้ดวีา่พอ่สนใจเร�ืองน�ีอยู่เหมอืนกนั
และกค็งแอบลุ้นเงยีบๆ อยากใหเ้ขาไดเ้ป็นประธานนักเรยีน

‘I lost by eight votes,’ Thongdee answered in not too firm a voice. He knew very well that his father too was interested
in this matter and must have been quietly rooting for him to become school prefect.

“เขาวา่มันข�ีโกงเหมอืนพอ่มัน” พอ่ดดีบหุร�ีลอยไปตกตรงลานบา้น ‘They say he cheated like his father did.’ His father flicked his cigarette onto the courtyard.

สองปีท�ีแลว้ทองดไีดย้นิขา่วการซ�ือเสยีงในการเลอืกตั�งกาํนันเหมอืนกนั มกีารประทว้ง

ไปถงึอาํเภอ ถงึขนาดเดนิขบวน แตก่ไ็มเ่ป็นผล เร�ืองคอ่ยๆ เงยีบหายไปเหมอืนคล�ืน
กระทบฝั�ง

Two years earlier Thongdee too had heard of vote buying in the kamnan election. There had been protests and even a

march to the district town, but it had been in vain. The matter had gradually lost momentum like waves reaching the
shore.

“บต่อ้งเสยีใจดอกลกู เรามันจน ไดแ้คน่�ีกด็แีลว้” พอ่ปลอบใจเขาเหมอืนครสูมควร แต่
ไมไ่ดพ้ดูถงึเร�ืองประชาธปิไตย

‘You mustn’t be disappointed, son. We’re poor. Having done this much is good enough,’ his father consoled him as
had Teacher Somkhuan, but didn’t say anything about democracy.

“เด�ียวไปกนั ค�ําน�ีพอ่จะพาไปแขวนเบด็ไกลหนอ่ย โนนหนองแสงโนน่” พอ่ควา้กระเป๋า
ยาสบูและผา้ขาวมา้ เดนินาํหนา้ลงบนัได

‘Let’s go. This evening I’ll take you to set up the baits a bit far – to Nong Saeng over there.’ His father took his tobacco
pouch and pha-khama* and walked ahead down the stairs.

* A length of chequered, all-pur
the Thai title).

“อยา่อยู่ค�ํานักเดอ้ ลมเข�ือนหนา้น�ีย�ิงแรง” เสยีงตะโกนดังมาจากในครัว แมก่พ็ดูไปยงั
งั�นแหละ เขาไดย้นิจนชนิแลว้ แมจ่ะพดูในลักษณะน�ีแทบทกุครั�ง

‘Don’t stay out late. The wind from the dam is fierce in this season.’ The shouting came from the kitchen. It was Mother
speaking up merely to say something. They were used to it. She talked that way almost every time.

ทองดเีดนิตามหลังพอ่ ถนนกลางหมู่บา้นเกล�ือนกลาดไปดว้ยกระดาษหอ่ลกูอมหลาก
ส ีแววตาเขาสลดลงเลก็นอ้ย แตก่เ็พยีงชั�วครู่เทา่นั�น

Thongdee followed his father. The road in the middle of the village was bestrewn with candy wrappers of various
colours. His eyes grew a little sad, but not for long.
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ลมเข�ือนยามค�ําเรงิไลร่ะลอกคล�ืนตขีา้งเรอืโคลงเคลงไปมา ทองดไีมป่ระหวั�นแตอ่ยา่ง
ใด เขาลงเรอืลาํน�ีกบัพอ่ตั�งแตย่งัไมเ่ขา้โรงเรยีน ความเคยชนิกบัน�ํากบัคล�ืนทาํใหเ้ขา
ร�ืนเรงิมากกวา่หวาดหวั�น โดยเฉพาะเม�ือนั�งอยู่ขา้งๆ พอ่

The wind from the dam at the break of dusk whipped up waves which sent the boat rolling. Thongdee wasn’t appre-
hensive in the least. He had taken this boat out with his father even before he started going to school. Being used to water
and waves made him cheerful rather than scared, especially when he sat next to his father.

“ถามจรงิๆ ลกูเสยีใจบ”่ พอ่หนัมาฟ�ืนเร�ืองของเขาอกีครั�ง ทา่ทางพอ่คงเสยีดายไม่
นอ้ย กอ่นวันเลอืกตั�งไดย้นิพอ่คยุกบัเพ�ือนบา้นหลายคนเก�ียวกบัเร�ืองน�ี

‘Seriously now, son. Are you disap- pointed?’ his father turned to revive that matter with him. He himself seemed
rather sorry. Before the election Thongdee had heard him tell several neighbours about the election.

“บด่อกพอ่ ขอ้ยบม่อีหียงัแจกพวกเดก็นอ้ยกเ็ลยแพเ้ขา” ทองดกีลา่วตอบไมจ่รงิจัง
อะไรกบัเหตกุารณเ์ม�ือตอนบา่ย

‘Not at all, dad. I had nothing to give the little kids, so I lost,’ Thongdee answered. He wasn’t that serious about the
afternoon event.

พอ่หยอ่นเบด็ราวลงน�ําอยา่งคลอ่งแคลว่ เหย�ือปลาบู่ตัวเลก็ๆ ด�ินครู่เดยีวกส็งบ พอ่
เก�ียวเบด็ตรงกลางลาํตัวของมัน ขาท�ีแชน่�ํากระทุ้งเป็นระยะบงัคับเรอืใหล้อยไป

Father threw the line with its hooks into the water expertly. The small gobies had struggled only for a moment as
Father planted the hooks in their middles. His legs in the water thrashed at times to make the boat float further along.

.
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“เดก็นอ้ยเหลา่นั�นกเ็หมอืนกบัปลาบู่น�ีแหละ” พอ่กลา่วข�ึนมาลอยๆ ‘Those little kids are like these gobies,’ Father remarked casually.

ทองดอียากจะถามแตก่เ็ฉยเสยี เฉไปถามเร�ืองอ�ืน Thongdee wanted to ask but de- murred. Asked something else instead.

“พอ่ ประชาธปิไตยอยู่ไกลบ”่ ‘Dad, is it true democracy is far away?’

“ถามเฮด็หยงั” พอ่หนัมามอง ชะงักมอืและเทา้ ‘Why do you ask?’ Father turned to look, stilling his hands and feet.

“ครบูอกวา่ประชาธปิไตยอยู่ไกลเหมอืนเกนิ แมน่บ”่ ‘Teacher said democracy is so far off. Is this true?’

“ครคูนใดห๋อื…” ‘Which teacher?’

“ครสูมควร ครมูาปลอบใจขอ้ย คงรู้วา่เขาแจกลกูอมแตท่าํอหียงับไ่ด ้ขนาดครใูหญย่งั

เกรงใจกาํนันเลย”

‘Teacher Somkhuan. He came to cheer me up. He must’ve known about the candies but could do nothing about it.

Even the principal is deferential to the kamnan.’

“ครเูขาเป็นคนดนีะ เขาคงรู้อยู่ดอก” พอ่ปลอ่ยคา้งไวแ้คน่�ีแลว้เร�ิมวางเบด็ตอ่ไป ‘That teacher is a good man. He must have known.’ Father left it at that and then resumed baiting the hooks.

ทองดหีนัไปมองขอบฟา้แดงระเร�ือ ดวงตะวันลอยต�ําลงใกลพ้�ืนน�ํา สขีองมันจดืจางลง
จนเขากลา้เพง่นานๆ

Thongdee turned to look at the reddening sky. The sun was sinking to water level. Its brightness was fast fading so he
dared to stare at it for a long time.

“พอ่ ประชาธปิไตยอยู่ไกลบ”่ ทองดถีามข�ึนอกี ‘Dad, is democracy far away?’ he asked again.

“ไกล ไกลมาก…” เสยีงพอ่เล�ือนลอย ขณะหยอ่นเบด็ลงไปเร�ือยๆ ‘Far, very far…’ Father’s voice was floating as he kept throwing the hook lines.

“เรอืเราไปถงึบพ่อ่…” เขาถามเสยีงแผว่ ‘Can our boat reach it?’ Thongdee asked in a subdued voice.

“ไปบถ่งึ คล�ืนลมมันแรง เรอืลาํเลก็แคน่�ี ไปบไ่ด”้ ‘No way. The wind and waves are too strong. A small boat like this couldn’t reach it.’

“แลว้รถยนตก์าํนันไปถงึบพ่อ่” ทองดกีลายเป็นเดก็ชา่งซกัไปเสยีแลว้ มหินาํยงัเป็น
คาํถามท�ีหนักหนว่งในความคดิของผู้เป็นพอ่อกีดว้ย

‘Then how about the kamnan’s car, dad? Can it reach it?’ Thongdee was asking so many questions, and loaded ones
they were in his father’s mind.

“ไมแ่น…่น�ํามันอาจจะหมด รถอาจยางแตก ถนนอาจจะล�ืน” พอ่หยอ่นเบด็ชา้ลง
สหีนา้ระโหย คลา้ยกบัเม�ือยลา้เอามากๆ

‘Not sure … Maybe it’d run out of petrol, a tyre might burst, the road might be slippery.’ Father’s throwing of the
hook lines slowed down. He looked weary, as if utterly exhausted.

“แตย่งัดกีวา่เรอื แมน่บ”่ ‘But it’s better than a boat, right?’

“ฮอื…” เสยีงของพอ่แหบพรา่ ‘Hmm…’ Father’s voice was hoarse.
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กลางคนืเดอืนดับ ทองดนีอนอยู่ขา้งๆ พอ่ แมน่อนอยู่หา่งๆ รมินอกชานบา้น นอ้งสองคน
นอนน�ิงอยู่ในมุ้ง เสยีงเคร�ืองขยายเสยีงดังมาจากหวับา้น ไมบ่อกทองดกีร็ู้วา่มันมาจาก

บา้นกาํนัน เจา้ภาพกลา่วตอ้นรับคณะครทู�ีมารว่มแสดงความยนิดกีบัประธานนักเรยีนคน
ใหม ่น�ําเสยีงบง่บอกถงึความสมหวังปล�ืมปีติ

In the moonless night, Thongdee lay beside his father. Mother lay at a distance by the rim of the porch. The two younger
brothers lay side by side under the mosquito net. A loudspeaker started crackling at the head of the house. No need to

tell Thongdee it came from the kamnan’s house. The host was welcoming the party of teachers who had come to show
how pleased they were with the new school prefect. The voice betrayed delight at hopes fulfilled.

ทองดนีอนลมืตาโพลงดดูาวกะพรบิพรายอยู่กลางทอ้งฟา้มดื พอ่ตะแคงตัวโอบเขาไว้
แนบอก เสยีงครใูหญก่ลา่วความในใจกอ่นครทูั�งหมด พอจบ เสยีงปรบมอืดังลั�นระคนกบั
สรรพเสยีงท�ีแสดงถงึความสขุสนกุเฮฮา หลังจากนั�นครแูตล่ะคนกผ็ลัดกนักลา่วแสดง

ความยนิดแีละช�ืนชม

Thongdee lay with eyes wide open looking at the stars twinkling in the dark sky. His father leaned over and pressed
him against his chest. The principal’s voice imparted his inner feelings before all the other teachers. When it was over,
there was a burst of applause mixed with voices expressing happiness and joy. After that, the teachers took turns to

express their pleasure and admiration.

กลา่วความในใจ: ‘expressed what he felt’ would be an
alternative translation.

“ตอ่ไปขอเชญิคณุครสูมควรกลา่วแสดงความยนิดกีบัลกูศษิยใ์นฐานะเป็นครปูระจาํชั�น
ป. 6 ขอเชญิครับ” เม�ือพธิกีรจาํเป็นประกาศจบ เสยีงปรบมอืดังกกึกอ้งตอ้นรับ

‘And now may I invite Teacher Som- khuan to tell us about his pupil in his quality as teacher of the sixth form. Go
ahead, sir.’ When the improvised presenter’s announcement was over, a round of applause followed.

“ผมภมูใิจกบัลกูศษิยค์นน�ีมาก เขาเป็นคนด ีมารยาทเรยีบรอ้ย เรยีนด ีเลน่กฬีากเ็กง่
สมแลว้กบัตาํแหนง่ประธานนักเรยีน โตข�ึนขอใหไ้ดเ้ป็นรัฐมนตร”ี

‘I am very proud of this pupil of mine. He is a good boy, well behaved, a good student and very good at sports, thus
perfectly qualified to be the school prefect. When he is older, may he become a minister!’

พอเสยีงออ้แอข้องครสูมควรจบลง ขอบตาของทองดกีเ็ร�ิมผา่วรอ้น เขาอยากถามพอ่

อกีครั�งวา่ประชาธปิไตยอยู่ไกลไหม แตล่าํคอกลับตบีตัน มเีพยีงเสยีงสะอ�ืนเลด็ลอดออก
มา

When Teacher Somkhuan’s babble was over, Thongdee’s eyes began to feel hot. He wanted to ask his father once

again if democracy was far away, but his throat was constricted, and only sobs came out.

“พ�ีทดิ ไอท้องดมีันเป็นอหียงั” แมล่กุข�ึนนั�ง กระแทกถามอยา่งหว่งใย ‘What’s the matter with ’Dee?’ Mother sat up to ask abruptly out of concern. พ�ีทดิ is a jewel lost in translation: ‘elder-brother-former-
monk’.

“บเ่ป็นหยงัดอก…นอนเถอะ มันเร�ืองของเดก็ๆ” ออ้มแขนของพอ่โอบรัดทองดแีนน่

ข�ึนกวา่เดมิ

‘Nothing much … Go back to sleep. Just kid’s stuff.’ Father’s arms around Thongdee held him stronger than before.
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ข�ึนกวา่เดมิ

‘Rueang lek lek khong dek dek’

in Chor Karrakeit 18, 1994

 Bonus: ‘Nao Narmta’ (Cold

the tears), a song written

by Thasanawadee (http://www.youtube.com/watch?v=cFnbGHCia7g)
(and sung by Nit Laisue) (http://www.youtube.com/watch?v=cFnbGHCia7g)

หนาวน�ําตา-ทศันาวด ี(http://www.youtube.com/watch?v=cFnbGHCia7g)

Thasanawadee is one pen name

of Suthat Wonkrabakthaworn,

a Maha Sarakham teacher
in his late forties

with four collections
of short stories under his belt.
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Modern and classic Thai short stories in English

Kilometre Marker 47 – Rattanachai Manabutra

Contemporary  7 February 2014  Leave a comment

You won’t read this in your favourite newspaper, but seen in that light the shenanigans of the befuddled Muslim South are beginning to make some sort of
twisted sense. MB

หลกักโิลเมตรท�ี 47 KILOMETRE MARKER 47

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/kilometre-
marker-47-rattanachai-manabutra/km/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/kilometre-
marker-47-rattanachai-manabutra/km/)

รัตนชยั มานะบตุร Rattanachai Manabutra* * Pronounced ma.na.but, ‘u’ as a short ‘oo’

วัยรุ่นสองคน Two teenagers =

ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 42 เลยหลักกโิลเมตรท�ี 47 ไปนดิ
เดยีวมปีา้ย ‘บา้นตันหยง’ ถกูพน่ทบัดว้ยขอ้ความสแีดง
‘เอกราช’

National Highway 42, slightly past Kilometre Marker 47,
a billboard say- ing ‘Tan Yong Village’ has the word
‘Independence’ in red written across it.

เดก็หนุ่มคนหน�ึงกาํลังยกคอ้นเหลก็กระแทกกบัเสาหลัก
กโิลเมตรท�ี 47 มเีพ�ือนอกีคนนั�งตรงขอบถนน ในมอืมขีวดน�ํา
วเิศษท�ีเขาหวงแหนย�ิงกวา่อะไร…

One teenager is lifting a sledge- hammer to smash the
kilometre mar- ker 47. His friend sits at the edge of the
road, in his hands a bottle of nec- tar he treasures more
than anything.

“สะดะ๊ … สะใจ…” คนตัวผอมเอย่ ‘I like that … I like that!’ the thin one says in a mixture
of Thai and Jawi.

Nifty editorial touch when Jawi-impaired.

เขาผละจากเสาหลักกโิลเมตรหลังคอ้นเหลก็กระแทกครั�ง
สดุทา้ย แลว้เดนิไปหาเพ�ือนอกีคนซ�ึงตัวอว้นกวา่ อายมุากกวา่
ร�ําเรยีนมาสงูกวา่ เกอืบไดไ้ปเรยีนท�ีประเทศอยีปิต ์ลเิบยี แต่
มาสะดดุเพราะเกเรตามเพ�ือน โดนไลอ่อกจากโรงเรยีน
ปอเนาะ เจา้ตัวไมบ่อกสาเหตทุ�ีโดนไลอ่อก แตเ่พ�ือนตัวเลก็
กวา่คนน�ีเดาไมผ่ดิ ไมเ่มากญัชากเ็มาใบกระทอ่มน�ีแหละ

He steps back after a last strike at the marker with the
sledgehammer and then walks over to his friend, who is
fatter, older, more learned, almost went for studies in
Egypt or Libya but didn’t because, wayward like his
friend, he was expelled from the pondok school*. He
didn’t say why he was expelled, but his smaller friend
could guess: if he wasn’t high on grass, he was high on
krathom leaves.

* Muslim school, with prevalent Islamic religious instruction.
(http://thaifiction.wordpress.com/2014/01/10/kilometre-marker-47-rattanachai-

manabutra/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1/)
leaves (Mitragyna speciosa)

“สะดะ๊ – สู้งโงะ๊เอา้ทนี�ีถงึควิมงึแลว้ … น�ี” เขาวางคอ้น
เหลก็ลงตรงหนา้เพ�ือน ดงึชายเส�ือข�ึนเชด็เหง�ือแลว้รับขวดน�ํา
วเิศษมา “คนืน�ีบรรยากาศชา่งเงยีบเชยีบดมีากๆ” เขาดดูน�ํา
กระทอ่มในขวดเพ�ือเรยีกพละกาํลังกลับคนืมา “ในขวดน�ีคณูก�ี
รอ้ย”

‘I like that. Now it’s your turn. Here.’ He places the
sledgehammer in front of his friend, pulls up the hem of
his shirt to wipe off his sweat, then takes the bottle of
nectar. ‘Tonight the atmo- sphere is so nicely quiet.’ He
sucks krathom juice out of the bottle to recover his
strength. ‘In this bottle, how many per hundred?’

“ปะ๊…” เพ�ือนบอก “ส�ีคณูรอ้ย” ‘Oh,’ his friend says. ‘Four per hundred.’

“ขอถามมงึหนอ่ยเถอะ ทาํไมตอ้งเรยีกคณูดว้ยละ่” ‘Let me ask you this: why does it have to be “per”?’

“กต็อ้งเรยีกวา่คณูนั�นแหละ ในน�ีมนี�ํากระทอ่มคณูดว้ยยากนั
ยงุ” เพ�ือนบอก

‘Because that’s how it’s called. In here there’s krathom
juice multiplied by mosquito repellent,’ his friend says.

“ยากนัยงุ! กนิเขา้ไปไดย้งัไง” ‘Mosquito repellent! How can you gobble that?’

“หา่เอย้ … มงึลอ่เขา้ไปทกุวัน ไอน้�ีแหละทาํใหก้ลา้บา้
บ�ิน…”

‘Sucker … you gobble it every day. That’s what makes
you reckless.’

“บา้บ�ินดว้ยเหรอ ถงึวา่…” ‘Reckless too? No wonder…’

“คณูดว้ยโคก้” ‘And then Coke.’

http://thaifiction.wordpress.com/
http://thaifiction.wordpress.com/category/contemporary/
http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/kilometre-marker-47-rattanachai-manabutra/km/
http://thaifiction.wordpress.com/2014/02/07/kilometre-marker-47-rattanachai-manabutra/km/
http://thaifiction.wordpress.com/2014/01/10/kilometre-marker-47-rattanachai-manabutra/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1/


“โคก้อกีแลว้ … ไมน่า่คณูเขา้ไปเลย มันอเมรกิาชดัๆ แตก่็
ยงัดกีวา่ยากนัยงุวะ่”

‘Coke again! … It shouldn’t be added. That’s clearly
America. But it’s still better than mosquito repellent.’

“มงึลอ่จะหมดขวดแลว้เพ�ิงมาพดู มงึวา่ตัวคณูตัวสดุทา้ย
คอือะไร”

‘Down the whole bottle and then you can talk. Guess
what the last ingredient is.’

“กไูมรู่้ … กกูนิอยา่งเดยีว” ‘I don’t know … I just drink it.’

“ผงชรูสอายโินะโมะโตะ๊ไง…” ‘Ajinomoto MSG.’

“ไอน้�ีมันของไทยน�ีหวา่” ‘Well, at least that’s Thai!’ [Nice touch!]

“ของไทยแลว้ทาํไม รอบตัวมงึไทยทั�งนั�นแหละ ขา้วท�ีมงึ
กนิเขา้ไปทกุวันกข็า้วไทย แลว้แผน่ดนิท�ีมงึเหยยีบไมใ่ช่

ประเทศของไทยหรอืวะ มงึไอต้ัวมั�วดีๆ น�ีเอง แลว้ทนี�ีอยากรู้
อะไรอกี”

‘It’s Thai and then what? Every- thing around you is
Thai. The rice you eat every day is Thai rice and the land
you stand on, isn’t that Thai land? You’re just woolly-
headed. Now, what else do you want to know?’

“ทาํไมไมล่องหา้คณูรอ้ยบา้งละ่ ถา้ไดห้า้คณูรอ้ย…” ‘Why don’t you try five per hun- dred? If you got five
per hundred…’

“บา้เลยแหละ … แคส่�ีนะ่ดที�ีสดุแลว้” ‘You crazy? … Just four, that’s the best.’

“เพ�ือน ความจรงิทบุหลักกโิล … ไมน่า่เก�ียวกบัเอกรง-
เอกราชนั�น”

‘Friend, actually smashing the kilo marker … it
shouldn’t have anything to do with independence.’

“มงึยงัไมรู่้ดอกรวึา่น�ีเรากาํลังตปีระเทศไทย” ‘Don’t you know yet we’re striking at Thailand?’

“ตปีระเทศไทย ใครบอกมงึ … ประเทศไทยท�ีไหนกนั นั�น
มันหลักกโิล”

‘Striking at Thailand? Who told you that? … That’s no
Thailand, that’s a marker.’

“กนู�ีแหละบอกมงึ ไมเ่หน็รหึรอืกโิลนั�นแหละมันมตีราครฑุ
ตราครฑุน�ีแหละมันประเทศไทย ตอนน�ีเรากาํลังตปีระเทศไทย
โวย้ มงึมันโงจ่รงิๆ กไูมน่า่นาํคนโงม่าทาํงานเลยวะ่”

‘I’m telling you, that’s who. Can’t you see that kilo
marker has a Garu- da seal? The Garuda seal, that’s
Thailand, man. Now we’re striking at Thailand, damn it.
You’re really stu- pid. I shouldn’t have taken a simple-
ton along for this work.’

“ตปีระเทศไทย! น�ีมันงานใหญน่ะมงึ อกีก�ีหลักถงึพอละ่” ‘Striking at Thailand! That’s a hell of a job! How many
markers before it’s enough?’

“เราเพ�ิงทบุไดเ้พยีงส�ี-หา้หลักเทา่นั�นเอง จากตานถีงึนรา
ไมรู่้ตั�งก�ีรอ้ยหลัก ไหนยงัมปีา้ยอกีไมรู่้ก�ีพันปา้ยท�ีจะตอ้ง
จัดการ…”

‘We’ve just smashed four or five so far. From ’Tani to
Nara’, I don’t know how many hundreds of them there
are. Besides, another thing is I don’t know how many
thousand billboards we must deal with…’

“เป็นอันวา่เราตอ้งทบุหลักกโิลใหห้มดตั�งแตปั่ตตานยีนั
นราธวิาสยงังั�นร…ึ”

‘You’re saying we must smash all the kilo markers
from Pattani to Narathiwat like that?’

“เออสวิะ…” คนตัวอว้นรู้สกึราํคาญ ‘Yes, schmuck…’ The fat one is feeling annoyed.

“เพ�ือน บอกตรงๆ กวูา่งานน�ีคงเหน�ือนกนัอกีนาน แคห่ลัก
เดยีว…”

‘Friend, I’ll tell you straight, I think this work will keep
us tired for a long time. A single marker…’

“น�ี … จะบอกให ้เราทบุหลักกโิลยงันอ้ยไป เรายงัจะตอ้ง
เปล�ียนสปีา้ยพรอ้มๆ กนัไปดว้ย โอกาสเป็นของเราเม�ือไหร่
เรากป็ลดแอกเป็นสาธารณรัฐปัตตานทีนัท”ี คนตัวอว้น
ตอ้งการแสดงตน ราวกบัวา่เขาเป็นคนคมุนโยบายเอง

‘Here, let me tell you: we’ve smashed too few markers.
We must also repaint the billboards at the same time. At
the least opportunity, we must liberate the Republic of
Pattani at once.’ The fat one wants to assert himself as if
he was in charge of the policy.

เปล�ียนส ีis ‘change the colours’, i.e. ‘repaint’, but here it has another meaning that will become obvious at the end
of the story.

“ยังงั�น เรากเ็ป็นคนหน�ึงท�ีไดช้�ือวา่ผู้รว่มกอบกู้เอกราช เรา
สองคนคงไดร้ว่มเฉลมิฉลองเอกราชอยา่งย�ิงใหญ…่”

‘Like that, we are what they call independence fighters.
The two of us will join the celebration of independ- ence
in a big way.’

เดก็หนุ่มตัวอว้นคดิถงึวันท�ีไดรั้บเอกราช ชา่งเป็นวันท�ีย�ิง
ใหญ…่

The fat youngster thinks of Inde- pendence Day. It’ll be
a hell of a great day.

“น�ีเพ�ือน ขอถามหนอ่ยเถอะ ถงึวันนั�น เขาใหม้งึเป็นอะไร
กาํนัน ผู้ใหญบ่า้นหรอืเป็นนายอาํเภอ”

‘Tell me something, friend. When the day comes, what
will they make you? Village chief? Kamnan? District
chief?’

ขอถามหนอ่ยเถอะ may also be translated as ‘May I ask you something?’

“เออ … เร�ืองนั�นมงึไมต่อ้งหว่ง” เขาย�ิมกร�ิม ‘Uh … You don’t have to worry a- bout that just now.’
He smiles smugly.

ย�ิมกร�ิม: also ‘to look pleased with oneself’.

“ไมว่า่มงึเป็นอะไร กขูอตามไปเป็นผู้ชว่ยมงึกแ็ลว้กนั” คน
ตัวผอมรู้สกึภาคภมูใิจ

‘Well, whatever you are, let me be your deputy, okay?’
The lean one feels full of pride.

เพ�ือนตัวอว้นจับคอ้นเดนิไปยงัหลักกโิลเมตรแทนเพ�ือ
จัดการทบุหลักกโิลเมตรใหส้�ินซากภายในคนืน�ี

His fat friend grabs the sledge-hammer and goes over
to the kilo- metre marker instead, to finish the job
tonight.

สองคนผลัดกนัทบุ รู้สกึเหน�ือยจงึพักดดูน�ํากระทอ่มเพ�ือเตมิ
พลัง พวกเขาเพ�ิงรู้วา่หลักกโิลเมตรตน้น�ีแขง็แกรง่กวา่ตน้อ�ืนท�ี
แลว้มา น�ํากระทอ่มหมดไปแลว้ขวดหน�ึงและขวดสดุทา้ย
กาํลังจะหมดลง แตเ่สาหลักกโิลเมตรแคห่วัแบะไปนดิเดยีว
เทา่นั�น เม�ือน�ํากระทอ่มหมดไมเ่หลอืใหเ้พ�ิมพลังอกีทั�งสองนั�ง
หอ่ไหลม่องดเูสาหลักกโิลเมตรอยา่งผู้พา่ยแพ้

They take turns striking, feel tired, so they rest,
drinking krathom juice to regain strength. They have just
found out that this kilometre marker is tougher than the
previous ones. One bottle of krathom juice is empty and
the last one nearly so, but only the top of the kilometre
marker is knock- ed off, and only partly. When there is
no more krathom juice to give them a boost, the two of
them hunch their shoulders and look at the kilometre
marker like losers.

“ประเทศไทยตน้น�ีทาํดว้ยซเีมนตต์ราอะไรกไ็มรู่้แขง็เป็น ‘I don’t know what brand of cement they used to make



บา้” คนตัวผอมเปรย แลว้หนัไปพดูกบัเพ�ือน “บอกตามตรง กู
ทบุไมไ่หวแลว้ คอ่ยมาตอ่พรุ่งน�ีดกีวา่”

this Thai marker. Damn hard it is’, the thin one says then
turns round to tell his friend, ‘Let me tell you straight: I
can’t strike any more. Let’s wait until tomorrow.’

“มงึเลกิเป็นเดก็ข�ีแยเสยีท”ี คนตัวอว้นพดู ถอนหายใจหนัก
หนว่ง แมท้า่ทางไมม่เีร�ียวแรงเชน่กนัแตใ่จของเขายงัคงแกรง่
กรา้ว “ไมไ่ด ้ยงัไงคนืน�ีเราตอ้งทบุใหห้มด … อยา่ลมืวา่ตอน
น�ีเราเป็นนักตอ่สู้แลว้ จะเหลวไหลไมไ่ดเ้ดด็ขาด … เราเป็น
นักตอ่สู้แลว้รู้มั�ยมันเป็นหนา้ท�ีของเรา … หนา้ท�ีนั�นย�ิงใหญ่
นัก”

‘Stop whining like a brat,’ the fat one says, breathing
hard. He looks as if he hasn’t any strength left either, but
his heart is still strong. ‘That won’t do. No matter what,
we must destroy it entirely tonight … Don’t forget we’re
fighters now. We can’t be wishy-washy. We’re fighters
now, you know. It’s our duty … Duty’s everything.’

“ไมไ่ดร้ ึ… กจูะเป็นลมอยู่แลว้ งั�นมงึไป…” ‘Can’t we … I’m about to pass out. Well then, you
go…’

คนตัวผอมมองไปยงัถนน บดัน�ีเขาเหน็ตัวอะไรเป็นเงาโคง้ๆ
รปูรา่งคลา้ยอฐูกาํลังเดนิตรงมา จงึช�ีใหเ้พ�ือนด ู“ดนัู�นๆ
อฐู…”

The lean one looks at the road. Now he sees some
stooping shadow looking like a camel walking straight to
them, so he points it out to his friend. ‘Look, over there, a
camel…’

คนตัวอว้นมองอยา่งพนิจิ “อฐูพอ่มงึสมิสีองขา” The fat one peers out. ‘That frig- ging camel of yours
has two legs.’

“แตด่เูหมอืนอฐูเลยวะ่” ‘But it looks like a camel.’

“นั�นมันคน” ‘It’s a man.’

ใกลเ้ขา้มาอกีจนเหน็ภาพชดัเจน Getting closer the picture gets clearer.

“คนกาํลังแบกถงุ … เป็นคนบา้หรอืเปลา่กไ็มรู่้” คนตัวอว้น
ตั�งขอ้สังเกต

‘It’s a man shouldering a bag … a madman, maybe,’
the fat one con- jectures.

“หรอืวา่เจา้หนา้ท�ีปลอมตัว กวูา่เรารบีไปจากท�ีน�ีดกีวา่” ‘Or else a disguised official. I think we’d better get out
of here fast.’

“อยา่เพ�ิงตตีนไปกอ่นไข ้หากเหมอืนมงึวา่ ไปกลัวทาํไม มัน
มาคนเดยีว กหูกัคอมันเอง”

‘We’ll cross that bridge when we come to it. If it’s as
you say, why should we be afraid? He’s alone. I’ll wring
his neck myself.’

อยา่ตตีนไปกอ่นไข:้ literally, ‘don’t beat yourself before you have a fever’.

ชายคนแบกถงุเหน็วัยรุ่นสองคนทา่ทางนา่สงสัย คนหน�ึงถอื
คอ้นเหลก็ ใกล ้ๆ พบหลักกโิลเมตรถกูทบุจนหวัแบะ หากดจูาก
สารรปูภายนอก ชายคนแบกถงุเช�ือมั�นวา่วัยรุ่นทั�งสองตอ้งเมา
ยาอะไรสักอยา่ง

The man shouldering a bag sees two teenagers who
look suspicious, one holding a sledgehammer close to a
kilometre marker he sees has its top partly demolished.
Judging by their looks, the man with the bag is
convinced the two teenagers must be high on some dope.

ชายคนแบกถงุประหวั�นคอ้นในมอืเดก็วัยรุ่นมากกวา่ส�ิงใด
แกคดิทนัทวีา่แกเป็นคนบา้ คนบา้ตอ้งไมรู่้ไมเ่หน็ ไมอ่ะไรทั�ง
ส�ินนอกจากเดนิกม้ดเูทา้ตัวเองเพ�ือจะผา่นเลยไป

The man shouldering the bag is wary of the
sledgehammer in the teenager’s hands more than
anything else. He thinks at once he’s faced with a
madman, a madman must be ignored, neither seen nor
acknow-ledged, and so must walk past stooped and
looking at one’s feet.

วัยรุ่นทั�งสองมองชายคนแบกถงุตั�งแตห่วัจรดเทา้อยา่ง
สงสัย ยงัไมม่ั�นใจเสยีทเีดยีววา่เป็นเจา้หนา้ท�ีปลอมตัวหรอื
เป็นคนบา้กนัแน…่

The two teenagers scrutinise the man shouldering a
bag from top to toe with suspicion. They are not
altogether certain whether he is a disguised official or a
madman.

ณะนั�นปรากฏภาพคนเคล�ือนไหวอกีคน กา้วยา่งเป็นจังหวะ
หวัเทา่กาํปั�น

Right then appears another person on the move, with a
rhythmic step and a head like a fist.

ใกลเ้ขา้มา… Coming closer…

“กวูา่คนบา้ปลอมตัวแหงๆ โนน่ไงเพ�ือนมันตามมาอกีคน”
คนตัวผอมทกึทกัช�ีใหดู้

‘I’m sure the madman is in dis- guise. There’s a friend
of his following him over there,’ the lean one assumes,
pointing.

วัยรุ่นทั�งสองเผน่ลงขา้งทาง The two teenagers scarper by the side of the road.

=

ชายคนแบกถงุ The man shouldering a bag

ชายนุ่งโสรง่สวมเส�ือยดืปรากฏตัวข�ึนทา่มกลางความ
พลกุพลา่นของตลาดตน้ไทร กาํลังเดนิแบกถงุ ครั�งหน�ึงเคย
สวมหมวกกะปีเยาะแตเ่ด�ียวน�ีไมแ่ลว้ แกเดนิเขา้ไปนั�งหลบ
แดดรอ้นใตเ้พงิรา้นขายน�ําแขง็ วางถงุใบเข�ืองลงขา้งกาย พดู
กบัเดก็ในรา้น … “กตีอ นามอ โตะ๊ยา โตะ๊แยะ ยาด ีระยะ”
ชายคนแบกถงุพดูยาว ีกอ่นตามดว้ยภาษาไทย “ผมช�ือโตะ๊ยา
โตะ๊แยะ เป็นราษฎร หมู่ 2 ตาํบลน�ําดาํ อาํเภอมายอ ปัตตาน”ี

A man in a sarong and t-shirt appears in the hubbub of
the Ton Sai market shouldering a bag as he walks. Once
he wore a kapiyoh*, but no longer. He walks over to sit
out of the sun under the shed of an ice-cream shop, puts
down his bulky bag at his feet, talks to the shop girl,
saying first in Jawi then in Thai, ‘My name is Toya
Toyaeh, I’m a resident of Block 2, Nam Dam Sub-district,
Ma Yo District, Pattani Province’.

= = * Muslim cap (http://thaifiction.wordpress.com/2014/01/10/kilometre-marker-47-
rattanachai-manabutra/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81-kapiyoh/)

เดก็ในรา้นหวัเราะ ย�ืนถงุน�ําแขง็ให ้“รู้แลว้ รบีไปซะ” The shop girl laughs, holds out a bag of ice cubes to
him. ‘I know. There you go.’

คนรุ่นราวคราวเดยีวรู้กนัวา่ เม�ือหลายปีกอ่น แกเคยหลบหนี
เขา้ไปอยู่ในป่า 3 เดอืน ครั�งแรกแกขัดใจกบัสายขา่วตาํรวจคน
หน�ึงในหมู่บา้นเก�ียวกบัเร�ืองท�ีดนิคลอ้ยหลังไมน่าน เพ�ือนของ
เขาคนหน�ึงสง่ขา่วมาวา่ เจา้หนา้ท�ีตาํรวจเพง่เลง็ นั�นคอื
เหตผุลท�ีเขาเผน่หนเีขา้ป่า ตอนทางการประกาศใหม้อบตัว
โตะ๊ยาจงึเขา้มอบตัว ทกุวันน�ีแมท้าํมาหากนิสจุรติแตย่งัโดน
เพง่เลง็ในฐานะเคยเป็นโจรเกา่อยู่ป่ามากอ่น … แกเลยตัดสนิ

People of about the same age know that many years
ago he fled into the jungle for three months. At first he
was angry with a police informer in the village about
some land deal. Soon afterwards a friend of his informed
him that police officials were watching him. That was the
rea- son he fled into the jungle. When the authorities
asked him to surrender, Toya gave himself up. These
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ใจทาํตัวเป็นคนบา้คนหน�ึง เดนิสะพายถงุไปตามตลาดนัด
ตา่งๆ ทั�งตลาดนัดบา้นตน้ไทร ตลาดนัดบา้นปาลัส ตลาดนัด
บา้นกรอืแซะ และตลาดนัดหวัค�ําบา้นบางนา คนบางคนรู้วา่แก
แกลง้บา้ แตบ่างคนกเ็ช�ือวา่แกเป็นบา้ไปแลว้จรงิๆ

days, even though he earns his living honestly, he is still
under surveillance as an old rebel who went into the
jungle … so he decided to pass him- self off as a
madman, walking with a bag on his back to the various
markets, the Ton Sai market, the Pa Lat market, the
Krue Se market and the Ba Na market. Some people
know he’s only pretending to be mad, but others believe
he really is mad.

ชายคนแบกถงุรับถงุน�ําแขง็แลว้เดนิไปนั�งอกีรา้นเป็นรา้น
ขายขา้ว “ก ีตอ ยาด ีระยะ … ผมเป็นราษฎรหมู่ 2 ตาํบลน�ําดาํ
อาํเภอมายอ จังหวัดปัตตาน”ี

The man with a bag takes the ice cube bag and then
goes and sits in another shop, which sells rice. ‘My name
is Toya Toyaeh, I’m a resident of Block 2, Nam Dam
Sub-district, Mayo District, Pattani Province.’

ครู่หน�ึงเดก็ในรา้นนาํหอ่ขา้วมาให ้“เป็นราษฎรแลว้ยงัไง” A moment later, the girl in the rice shop brings him a
packet of rice. ‘You’re a resident, so what?’

“กลับตัวเป็นราษฎรกย็งัโดนเพง่เลง็สู้เป็นคนบา้ไมไ่ด ้…
ปลอดภัยกวา่”

‘Even as a resident, I’m still under surveillance.
Nothing like being a madman … it’s safer.’

คาํพดูท�ีแกพร�ําไปตามรา้นรวงตา่งๆ เป็นคาํพดูเดมิๆ เดก็ใน
รา้นไดย้นิจนชนิห ูและรู้วา่ทาํอยา่งไรแกจงึจะจากไป

These words he keeps repeating in the various shops,
the same old words the shop hands have got used to and
they know what to do to have him leave.

ชายคนแบกถงุ สะพายถงุไวด้า้นหลัง มเีชอืกคลอ้งตน้คอ
สองมอืพยงุไมใ่หเ้ชอืกรัดคอหายใจไมอ่อก ในถงุไมม่ใีครรู้วา่
มสี�ิงใดบา้ง ความจรงิมสี�ิงของ มผีา้ถงุผนืเดยีว รองเทา้หน�ึงคู่
และเส�ือยดือกีสองตัว นอกนั�นแกยดัๆ ถงุพลาสตกิใหเ้ตม็ๆ
แลว้แอบผลัดเปล�ียนเส�ือผา้ตอนลับตาคน

The man sets his bag on his back. It has a rope around
his neck on which he pulls with both hands to prevent it
from stifling him. Nobody knows what’s in his bag.
Actually, it’s his belongings, a single sarong, a pair of
shoes and two t-shirts. Apart from that, he stuffs it with
plastic bags and changes clothes out of people’s sight.

เม�ือตลาดตน้ไทรรา้งราผู้คน ชายคนแบกถงุจงึออกเดนิทาง
ไปตามถนน มุ่งหนา้ไปยงัตลาดนัดถดัไป ถงึบา้นปาลัสตอน
สองทุ่มเศษ แตท่�ีนั�นกลับไมม่ตีลาดนัดอยา่งท�ีคดิ แกเขา้ใจ
ผดิวา่ตลาดปาลัสเป็นตลาดกลางคนื ท�ีจรงิตลาดกลางคนืเป็น
ตลาดบา้นบางนาใกลต้ัวเมอืงปัตตาน ีซ�ึงยงัอกีไกล … แกไม่
อาจนอนพักคา้งแรมบา้นคนรู้จัก เพราะวา่คนบา้ไมค่วรไปขอ
นอนบา้นคนอ�ืน เลยเดนิไปเร�ือยๆ เหน�ือยกค็อ่ยนอนพักศาลา
รมิทาง พอเดนิมาถงึบา้นตันหยง แกพบวัยรุ่นสองคนเผน่ลง
ขา้งทางหายไปในความมดื

When the Ton Sai market is desert- ed, the man
shouldering his bag goes out and walks along the road in
the direction of the next market. He reaches the Pa Lat
market sometime after eight p.m. but it turns out there is
no market there as he thought. He has misunderstood
that the Pa Lat market is a night market. Actually, the
night market is the one in Ba Na village, close to Pattani
Town, which is still far away … He won’t stay over- night
in the house of some acquaint- ance because a madman
shouldn’t ask to stay in someone else’s house, so he keeps
on walking, and when he is tired lies down and rests in a
roadside pavilion. When he reaches Tan Yong Village, he
meets two teen- agers who scarper along the road and
disappear into the darkness.

แกมองไปท�ีแผน่ปา้ยซ�ึงถกูพน่ทบัดว้ยสแีดง ‘เอกราช’ He looks at the billboard with ‘Independence’ in red
written across it.

“วะ เอกราชแลว้ร”ึ ‘Wow! Independence already?’

แกท�ิงถงุลงอยา่งไมไ่ยด ีแมไ้มห่นักแตรู่้สกึนา่ราํคาญข�ึนมา
ทนัที

He drops his bag without prompt- ing. It isn’t heavy,
but it feels bother- some all of a sudden.

= ‘Lak Kilomet 47’ in Ruam Rueang San Chai Phoo Ang
Tua Pen Seng Tha Narm / Someone from Pattani

Darussalam, PajonPhai Publishing, Bangkok, Oct 2013.

Rattanachai Manabutra, born in Songkhla Province,
works in a Pattani provincial excise office. He has

published two collections of short stories in the past ten
years and is currently working on a novel.
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Modern and classic Thai short stories in English

Life is a slow curse – Wiwat Lertwiwatwongsa

Contemporary  9 August 2013  Leave a comment

This powerful short story written around the main theme of duplicity and betrayal can be read on its own, even though it’s a sequel to a longer one that
focuses on the protagonist’s mother – and whose translation I’ll keep for the end-of-year anthology. The author tells me he ‘can’t stop thinking about her life.
Imagining about her son with a supreme anger about a society that leaves him no choice but to grow against his mum, and then being betrayed by society
itself.’ MB

คาํสาปแชง่เช�ืองชา้

ช�ือชวีติ

Life

is a slow curse

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/08/09/life-
is-a-slow-curse-wiwat-lertwiwatwongsa/drummer/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/08/09/life-
is-a-slow-curse-wiwat-lertwiwatwongsa/drummer-
2/)

ววิัฒน์
เลศิววิัฒนว์งศา

WIWAT LERTWIWATWONGSA

TRANSLATOR’S KITCHEN

= =

มอียู่สองวธิที�ีจะทาํใหค้นฟังส�ิงท�ีคณุอยากจะพดู หน�ึง
คอืเป็นรอ๊คสตารแ์ละสองคอืเป็นฆาตกรฆา่ตอ่เน�ือง

There are two ways to have others listen to what you
have to say: be a rock star or be a serial killer.

= =

1 1

กวา่ท�ีคณุจะยอมรับวา่ส�ิงท�ีมารดาของคณุพดูนั�นถกู
ตอ้งทกุอยา่ง นางกไ็ดต้ายลงจากคาํสาปแชง่เช�ืองชา้
ของคณุเสยีแลว้

Before you came to accepting that everything your
mother said was correct, she had died from a slow
curse of yours.

มันเป็นส�ิงท�ีแทบจะชว่ยไมไ่ดส้าํหรับคณุ ท�ีเตบิโตมา
จากแมท่�ีไมม่คีวามรักจะให ้คณุมารู้ทหีลังวา่แมก่ลา่ว
ไวถ้กูแลว้ ฉันไมม่คีวามรักจะใหแ้กหรอก แตนั่�นทาํให้
ฉันไมม่คีวามเกลยีดท�ีจะใหแ้กดว้ย ส�ิงท�ีดที�ีสดุท�ีฉันจะ
ใหไ้ดค้อืการท�ีฉันสามารถมองแกเป็นหน�ึงเดยีว จาํเอา
ไวว้า่เม�ือไหรก่ต็ามท�ีฉันมองเหน็แกแตกออกเป็นสอง
แกจะตอ้งไปจากท�ีน�ี  เช�ือฉันเถอะ แกไมอ่ยากรู้หรอก
วา่ฉันทาํอะไรไดบ้า้ง

That was hardly of any use to you, you whom
your mother had no love to give to as you grew up.
You came to know later that mother had claimed
correctly, ‘I have no love to give you but by the
same token have no hate to give you either. The best
I can give you is my being able to see you as one.
Remember that if ever I see you splitting into two,
you must go away from here. Believe me: you don’t
want to know what I can do.’

แมไ่มเ่คยกอดคณุ แตแ่มไ่มเ่คยหนไีปไหนดว้ย ความ
สามารถพเิศษท�ีแมไ่ดรั้บตดิตัวมาคอืการมองเหน็ส�ิง
จรงิแท ้ มองเหน็ผู้คนท�ีแตกออกเป็นสอง เชน่กนัความ
สามารถพเิศษท�ีคณุไดจ้ากแม ่สบืทอดผา่นสายเลอืด
ของคนบา้ นั�นคอืการสาปแชง่ผู้คน

Mother never hugged you but she never fled
either. The special ability she had acquired was to
look at the true nature of things, look at people
splitting into two. In the same fashion, the special
ability you got from her, trans- mitted by blood
from a crazy woman, was to curse people.

แมไ่มเ่คยเหน็คณุแตกออกเป็นสอง จวบจนแมต่าย
ลงกไ็มเ่หน็ แมบ่อกวา่ฉันมองเหน็แกเป็นหน�ึงเดยีว เป็น
รปูทรงของความทกุขท์รมาน ชว่งเวลาทา้ยๆท�ีนาง
นอนแซว่อยู่บนเตยีงในโรงพยาบาลท�ีนางทาํงานมาชั�ว
ชวีติ นางเรยีกคณุเขา้ไปใกล ้ๆ จับมอืคณุไว ้บอกวา่นาง
เสยีใจท�ีชว่ยอะไรคณุไมไ่ดม้ากกวา่น�ี  ฉันเสยีใจ ชวีติ
มันทกุขท์รมาน แตแ่กทกุขท์รมานเกนิไป ฉันหวังวา่การ

Mother never saw you split into two, to her death
she didn’t. Mother told you, ‘I see you as one; you’re
the form of suffering.’ In the final days when she lay
wearily on a bed in the hospital where she had
worked all her life, she told you to come closer, took
your hand, said she was sorry she couldn’t help you
more than this. ‘I’m sorry. Life is suffering but
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ตายของฉันจะทาํใหค้วามสามารถของแกจบลง ความ
ตายนะ่ดกีวา่สาํหรับฉัน แตถ่า้มันยงัเป็นเชน่นั�น ถา้มัน
ยงัคงอยู่ ถา้แกยงัตอ้งทกุขท์รมานมากมายขนาดน�ี ฉัน
กเ็สยีใจจรงิๆ

you’re suffering too much. I hope my death will put
an end to your ability. Death is better for me, you
know. But if it’s still like that, if it still goes on, if you
still must suffer so much, I’m really sorry.’

แมก่ระซบิกบัคณุท�ีขา้งห ูเช�ืองชา้ทลีะคาํ แมต่ายใน
ค�ําคนืนั�น หลายปีตอ่มาคณุจงึรู้วา่มแีตก่ารอยู่แบบแม่
เทา่นั�นท�ีจะทาํใหค้ณุทรมานนอ้ยท�ีสดุ

Mother whispered in your ear, droning out the
words. She died that evening. Years later, you knew
that it was only by living like mother that you
would suffer the least.

คณุจะไมก่ลา่วถงึชว่งเวลาท�ีงดงามท�ีสดุในชวีติ ชว่ง
เวลาวัยเยาวท์�ีคณุกบัแมอ่ยู่ดว้ยกนัในหอ้งมดืไรเ้สยีง
คณุเคยคดิวา่แมเ่ป็นคนพเิศษ  คณุเตบิโตโดยมองเหน็
จักรวาลทั�งหมดผา่นสายตามารดา ทั�งหมดพังพนิาศ
เม�ือคณุเขา้โรงเรยีน เรยีนรู้เช�ืองชา้วา่แมข่องคณุไมใ่ช่

คนพเิศษ หนาํซ�ําไมใ่ชแ่มแ้ตค่นธรรมดา  แมข่องคณุ
คอืนางตัวประหลาด ย�ิงคณุเขา้สู่สังคมมากข�ึนเทา่ไหร่
โลกกย็�ิงเหว�ียงมารดาของคณุไปอยู่ท�ีขอบของสรรพ
ส�ิงมากข�ึนเทา่นั�น มนษุยท์�ีผดิพลาด เตบิโตจากความ
เขา้ใจผดิเก�ียวกบับดิามารดาตน เร�ืองท�ียากแกไ้ข ถงึ
จดุหน�ึงคณุรู้วา่ แมค้ณุจะเกลยีดนางเทา่ไหร ่ ความเป็น
แมไ่ดฝั้งเมลด็พันธุ์ลงในตัวคณุอยา่งไมอ่าจหลบหนี
คณุทั�งรังเกยีจและยอมรับจนเกอืบจะเป็นคาํชมเม�ือใคร
สักคนพดูวา่ มันกเ็หมอืนแมข่องมันนั�นแหละ นางท�ิง
รอ่งรอยไวใ้นตัวคณุมากมายเกนิไป ถงึท�ีสดุคณุกลาย
เป็นสว่นหน�ึงของนาง เป็นรา่งทรงท�ีไมส่ามารถขัดขนื
เกลยีดแมเ่พยีงไหนคณุกรั็บเอาแมเ่ขา้มาในตัวคณุ

You won’t mention the most beautiful period of
your life, the period of youth when you and mother
were together in a dim, soundless room. You used to
think mother was someone special. You grew up
seeing the whole universe through your mother’s
eyes. It all ended when you entered school and
slowly learned that your mother was not someone
special, indeed wasn’t even normal. Your mother
was eccentric. The more you integrated society the
more the world spun your mother to the outer
fringe of things – a human being in error who had
grown up misunderstand- ing her parents,
something difficult to correct. At one point, you
knew that no matter how much you hated her, as
your mother she had sunk her seed into you
unavoidably. You both resented and accepted that,
so that it was almost a compliment when someone
said ‘he looks so much like his mother’. She had left
far too many traces of herself in you. In the end you
were a part of her, a medium unable to rebel. No
matter how much you hated her, you had absorbed
your mother in you.

เม�ือถงึเวลาท�ีคณุตอ้งเลอืก วธิกีารเดยีวท�ีคณุจะได้
รับการยอมรับจากคนในสังคมท�ีเหลอือยู่คอืคณุตอ้ง
ปฏเิสธมารดาของคณุ สงครามมันเร�ิมตน้ในตอนนั�น
เอง คณุไมต่อ้งการเป็นตัวประหลาดในโรงเรยีน ไมม่ี
ใครเขา้ใจวา่คณุคดิหรอืพดูอะไร คณุจาํตอ้ง
เปล�ียนแปลงตัวเอง คณุตอ้งคบหาผู้คนท�ีจะฉดุคณุ
ออกจากบอ่อันมดืทบึและเงยีบใบน้�ี ฉกีสายสัมพันธ์
ของคณุออกจากนาง ไปใหพ้น้แมบ่า้ๆบอๆท�ีเกลยีด
ผู้คนจนตอ้งหลบล�ีหนหีนา้ แมท่�ีเหน็โลกแตกออกเป็น
สอง ผู้คนแตกออกเป็นสอง คนหน�ึงยนือยู่คงท�ี อกีคน
พุ่งเขา้มาทาํรา้ย คณุไมเ่คยเหน็อะไรแบบนั�น คณุไม่
อาจเขา้ใจดวงตาแบบนั�น คณุเร�ิมตน้ดว้ยการตอบโต้
อยา่งงา่ยดายและทรงพลังท�ีสดุ ตอบโตด้ว้ยความ
อกึทกึ  คณุฟังเพลงรอ๊ค เปดิเพลงเสยีงดังจนแม่
ประสาทเสยี เพลงรอ๊คคอืจดุเร�ิมตน้ทั�งหมด เม�ือคณุละ
เมดิกฏหน�ึงของความสัมพันธค์ณุกเ็ร�ิมละเมดิกฏอ�ืนๆ
การละเมดินาํมาซ�ึงการคน้พบใหม่ๆ คนืหน�ึงหลังจาก
คณุฟังเพลงเสยีงดังไดส้ามวัน แมข่องคณุเดนิเขา้มา
ในหอ้ง นางทุ่มเคร�ืองเลน่ซดีขีองคณุลงกบัพ�ืน  ทกุ
อยา่งดาํเนนิไปในความเงยีบ ช�ินสว่นแผงวงจรอเิลค็
ทรอนกิสเ์กล�ือนกระจายในแสงอันมดืมนอนธการ นาง
กระทบืลงบนลาํโพงจนฉกีขาด กระทบืซ�ําๆจนนาง
เหน�ือยหอบ หายใจแรง ราวกบัคณุไมอ่ยู่ตรงนั�น คณุไม่
ไดพ้ดูอะไร ต�ืนตะลงึและข�ึงโกรธ แมไ่มเ่คยอธบิาย
อะไรมาแตไ่หนแตไ่ร และการทาํลายลา้งในความเงยีบ
ของแมเ่ป็นเร�ืองท�ีเหลอืจะทน คณุสาปแชง่แม ่นางลม้
ลงตรงหนา้มอืกมุกาํหวัใจ ใบหนา้เหอืดสเีลอืด คณุ
ตกใจหนา้ถอดส ีแมก่าํลังจะขาดใจตายตรงหนา้ เพยีง
เพราะคณุคดิวา่นางสมควรตาย

When the time came for you to choose, the only
way that remained for you to be welcome in society
was to ignore your mother. War began during that
period. You didn’t want to be a freak at school.
Nobody understood what you thought or said. You
had to transform yourself. You had to mix with
people who would pull you out of that dark and
mute pool, tear off the bonds linking you to her, get
away from your crazy mother who hated people to
the point of making herself scarce, mother who saw
the world splitting into two, people splitting into
two, one standing still, the other rushing in to harm.
You had never seen anything like that. You didn’t
understand eyes like those. You began by retorting
easily and most forcefully, by retorting boisterously.
You listened to rock music at full blast until mother
couldn’t take it any longer. Rock music sparked off
everything. When you broke one rule of the
relationship, the other rules were there to be broken,
which led to a discovery. One night, after three days
of listening to loud music, your mother walked into
your room. She flung your CD player to the floor. It
all happened in silence. Bits and pieces of the
electronic motherboard scattered in the dim light.
She trampled the speakers until they tore, trampled
them until she panted in weariness, her breathing
belaboured, as if you weren’t there. Shocked and
enraged, you didn’t say anything. Mother had
never explained anything whatsoever and her silent
vandalising was unbearable. You cursed her. She
collapsed before you, her hand to her heart. Her
face drained of blood. You were frightened and
turned ashen. Mother was breathing her last in front
of you just because you thought she deserved to die.

=

=

=

ตัวประหลาด: someone eccentric, wacky; a
deviant, a freak. ประหลาด itself has many
translations: strange, odd, weird, queer, peculiar,
uncommon, unusual; extraordinary, astonishing,
amazing, outlandish, marvelous, wonderful. This
word is much used here, with slightly different
meanings that call for modulations in
translation.

=

=

มดืมนอนธการ means dark, but the light of the
dark is a bit much; hence, dim light.

ดว้ยวธิกีารน�ีเอง คณุคน้พบความสามารถในการสาป
แชง่ของตนเอง

That was how you found out your ability to curse.

และถงึท�ีสดุในวันหน�ึงเม�ือคณุไดเ้รยีนรู้เก�ียวกบัโลก
อันชั�วรา้ยน�ี คณุกพ็บวา่มารดาของคณุไดก้ลา่วไวถ้กู
ตอ้งทกุประการ จนเม�ือถงึตอนนั�นนางซ�ึงไมเ่คยทาํตัว
เป็นแมท่�ีดขีองคณุกจ็ากไปอยา่งไมอ่าจหวนกลับอกี
แลว้

And ultimately one day, when you learned about
this evil world, you found that your mother was
right on every count. By then, she who had never
behaved with you as a good mother was gone,
never to come back.

=

2 2

กอ่นท�ีจะมคีณุ พวกเขาเป็นเหมอืนนยิามของความ Before there was you, they were like the incarnation



สมบรูณ ์คู่เดก็หนุ่มสาวประหลาดท�ีลอยพน้จากทกุ
คนในโรงเรยีนมัธยมประจาํจังหวัด

of perfection, a strange young couple who floated
beyond ev- eryone else in the provincial secondary
school.

กอ่นท�ีจะมคีณุพวกเขาคอืคู่ท�ีแมแ้ตอ่าจารยท์�ีเฮ�ียบ
ท�ีสดุกเ็กรงใจ เดก็หนุ่มล�ําสันสมสว่นเดก็สาวบอบบาง
ใบหนา้หมดจด  เม�ือพวกเขาอยู่ดว้ยกนัราวกบัพวกเขา
เรอืงแสงนอ้ยๆของความสมบรูณอ์อกมา จนกระทั�งคณุ
กา้วเขา้ไปเป็นเสา้ท�ีสามในความสัมพันธ์

Before there was you, they were a couple even the
strictest teachers deferred to. The boy sturdy and
shapely, the girl lithe, her face flawless. When they
were together it was as though they glowed a little
with perfection, until you stepped in to be the third
party in the relationship.

Always difficult to decide whether เดก็หนุ่ม is a
young man or a boy and เดก็สาว a young
woman or a girl. When the context doesn’t help,
play it by ear, as here.

พวกเขาเลอืกคณุเป็นเพ�ือนเพราะคณุเลน่ดนตร ีพวก
เขาฟอรม์วงเลก็ๆกนัในตอนนั�น คนหนุ่มเลน่กตีาร ์เดก็
สาวเลน่คยีบ์อรด์ คณุเลน่ดนตรไีดท้กุชนดิเพ�ือตอบโต้
มารดา  คณุอยากเลน่กตีารแ์ตค่ณุไดต้กีลอง การเขา้
รว่มเป็นหน�ึงในพันธมติรของหนุ่มสาวเรอืงแสงทาํให้
คณุรู้สกึอยู่ไกลจากมารดานับลา้นปีแสง ขอ้พสิจูน์
กระจา่งชดั คณุไมม่อีะไรเหมอืนแมส่ักนดิ คณุสามัญ
ดาษด�ืน เผลอๆจะงดงามเร�ือเรอืง คณุแคเ่กดิผดิท�ีผดิ
ทาง มาจากครรภท์�ีผดิ แตท่กุอยา่งจะถกูแกไ้ขใน
อนาคต เม�ือคณุเตบิโตข�ึน เม�ือคณุไปจากเมอืงน�ี เม�ือ
คณุลบประวัตติัวเองท�ิง หมดจดงดงาม

They chose you as their friend because you played
music. They formed a small band at the time. The
boy played the guitar, the girl manned the
keyboard. You played all sorts of instruments to hit
back at your mother. You wanted to play the guitar
but you played the drums instead. Becoming one in
the alliance of the glowing couple made you feel a
million light-years away from your mother. The
evidence was clear. You had nothing of your
mother. You were run-of-the-mill and found
yourself beautiful and bright. It was just that you
were born in the wrong place, from the wrong
womb, but everything would be solved in the
future, when you were grown-up, when you had left
this town, when you had erased your own history,
flawless, beautiful.

=

=

=

=

=

=

สามญั = ordinary, common; ดาษด�ืน =
abundant, widespread, plentiful; so สามญั
ดาษด�ืน = run-of-the-mill, which covers both
notions.

แตส่รรพส�ิงท�ีหลงเหลอืจะเป็นเพยีงรอยขดูลบขดีฆา่
ท�ีทาํใหม้ันเหน็ไดช้ดัจนยากจะเบอืนสายตาหลบหนี
คณุคอืรอ่งรอยดา่งดวงเปื�อนความสัมพันธข์องคนทั�ง
สอง เร�ิมจากเพลงของ ฟรองซวัส ์ฮารด์�ีท�ีคณุไดย้นิมา
จากหนังสักเร�ือง พวกเขาไดย้นิคณุฮัมเพลงนั�น และคดิ
วา่คณุเหมาะเจาะสาํหรับการเป็นสว่นหน�ึงของวงดนตรี
เป็นองคป์ระกอบ เป็นฉากหลัง ตกีลองหวัใจลอยลอ่ง
จอ้งมองแผน่หลังพสิทุธ�ิงดงาม กตีารแ์ละคยีบ์อรด์ ตี
กลองโดดเด�ียวหา่งไกลนับลา้นปีแสง

But for all that traces of that erasing remained, so
obvious they couldn’t be ignored. You were the
blemish ruining the relationship of these two,
starting with a Françoise Hardy song you had
heard in a film. They heard you humming that song
and thought you were suitable to be a part of their
band, a component, a background, beating the
drums with a drifting heart, staring at the flawless,
beautiful backs, guitar and keyboard, beating the
drums alone millions of light-years away.

[The last sentence of this paragraph has the
syncopation of a drum break.]

คณุเรยีนรู้วา่แมพ่ดูถกู เม�ือเกดิมาอยา่งประหลาดคณุ
จะไมม่ทีางเป็นสว่นหน�ึงของความสามัญ ตอ่ใหค้ณุอยู่
หลังกลองชดุ ความผดิประหลาดกโ็ชนฉาย มันชา่ง
งดงามเพราะมันทาํใหว้งดนตรสีมดลุ ความพเิศษสด
สวา่งและความพลิกึพสิดาร เม�ือคณุสามคนอยู่ดว้ยกนั
บนเวท ีสรรพส�ิงเหมาะเจาะลงตัว สคีู่ขนานท�ีกลมกลนื
เสยีงสงูและต�ําท�ีประสานเป็นเน�ือเดยีว หมดจดงดงาม

You learnt that your mother was right. Since you
were born unusually you could in no way be part of
things ordinary. Even if you were behind the
drums, the strangeness radiated. It was so beautiful
it gave the band balance, a special luminosity and
queerness. When the three of you were together on
stage, everything fitted, colours match- ed, sounds
high and low became one, flawless, beautiful.

=

=

=

หมดจดงดงาม: these two words, from two
paragraphs up, are repeated and, although they
qualify different things, the repetition must be
kept. And again in the next paragraph.

นั�นละ่ คณุดาํรงคงอยู่เพ�ือส�ิงนั�น เพ�ือท�ีจะเป็นสว่น
ประหลาดท�ีเตมิเตม็ความงามท�ีมากเกนิไป  มันคงจะ
งดงามถา้สรรพส�ิงดาํรงคงอยู่เชน่นั�นไปจนจบมัธยม
คณุแทบไมก่ลับบา้น ขลกุอยู่กบัคนทั�งคู่ในบา้นของ
ใครคนใดคนหน�ึงท�ีอยู่ในละแวกเดยีวกนั หมู่บา้นจัดสรร
หรหูราท�ีมทีางเขา้ซบัซอ้น ครั�งหน�ึงคณุเคยไปท�ีนั�น
โดยไมไ่ดบ้อกใหพ้วกเขาออกมารับ ผลคอืยามไล่
ตะเพดิคณุไมเ่หลอืด ีคณุเขา้ไปท�ีนั�นไดก้ต็อ่เม�ือพวก
เขาพาเขา้ไป อยู่ไดเ้ทา่ท�ีพวกเขาอยากจะใหอ้ยู่ โลก
หมดจดงดงามมเีวลาเปดิปดิตายตัว แตบ่อ่มดืทมึท�ีคณุ
อยู่เปดิอา้ตลอดนรัินดรก์าล

Sure, you held on for that, to be the patch that
completed a beauty that was too much. How
beautiful it would be if everything remained like
that until the end of secondary school. You hardly
went back home, stayed with the two of them in
either of their houses in the same compound, a
luxurious housing development of restricted access.
Once you went there without telling them to come
out and fetch you. The guards just chased you
away. You could only get in when they took you in;
you could stay only as long as they wanted you to
stay. The world of flawless beauty had visiting
hours, but the dark pool in which you simmered
was open wide forever.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ท�ีคณุอยู่: literally, ‘where you were’.

คณุแทบจะลมืทกุเร�ืองราว เร�ืองการสาปแชง่ผู้อ�ืน
เร�ืองของแมท่�ีไมเ่คยถามหาวา่คณุไปไหนมา นางยงัคง
อยู่ในโลกมดืทบึเงยีบใบข้องนาง หอ้งซ�ึงปดิมา่น
หนา้ตา่ง ไรส้รรพเสยีงเงยีบใบ ้ ครรภม์ารดาจาํลองชั�ว
นรัินดร ์หลังการสาปแชง่ครั�งนั�นแมช่ราลงราวทศวรรษ
ในขา้มคนื ตกดกึนางลกุข�ึนมาหวัเสยีใหก้บัเสยีงไอ
ของตัวเอง ซ�ึงลอดเขา้มาแมค้ณุจะปดิหจูนสดุ เสยีง
ซ�ึงโบยตคีณุในฐานะของอาชญากร  ไมเ่ลยไมใ่ช่

เพราะคณุสาปสง่นางในครั�งนั�น แตเ่พราะคณุคอ่ยๆ

You forgot almost everything, forgot about
cursing others, about mother who never asked
where you’d been. She still lived in her dark silent
mute world. The room with the drawn curtains was
devoid of any noise, an ersatz mother’s womb
forever. After the curse that time, mother grew a
decade older overnight. Come nightfall she’d get up
incensed at the sound of her own breathing that
came through even though you closed your ears as



เรยีนรู้การสาปแชง่อันเช�ืองชา้ วันละเลก็ละนอ้ย  ให้
นางหายใจไมอ่อก ใหน้างหกลม้ ใหน้างเวยีนศรีษะ ให้
นางหอู�ือ คาํสาปแชง่เช�ืองชา้ทรงฤทธานภุาพของคณุ
มมีารดาเป็นหนทูดลอง ใหสมราคากบัความไรรั้กท�ีนาง
มอบมาแดค่ณุ ความรักท�ีคณุไดรั้บจากเดก็สาวและเดก็
หนุ่มเป็นการทดแทน

much as you could, a sound that lashed into you as
a criminal. No, it wasn’t because you cursed her
that time, but because you slowly learned cursing, a
little every day, so that she couldn’t breathe, so that
she collapsed, so that she had headaches, a ringing
in her ears. This slow curse with supernatural power
of yours used mother as a guinea pig to match the
cost of the love she failed to bestow on you, a love
you received instead from the young woman and
man.

ระยะเวลาหน�ึงโลกท�ีสสีันสดกระจา่ง การสาปแชง่
กระถดตัวเขา้ไปในมมุมดื คณุหลงรักพวกเขา โดยไม่
อาจรู้วา่ความรักตา่งหากคอืการสาปแชง่เช�ืองชา้ท�ีจะ
กดักนิคณุไปชั�วชวีติ

For a while the world had fresh colours. The
cursing shifted to a dark corner. You fell in love with
them without knowing that love was a slow curse
that would eat away at you all your life.

=

3 3

คงเป็นเร�ืองแบบท�ีแมค่ณุจะย�ิมเยาะใส ่ความรักกระนั�น
หรอื ช�ือปลอมของความพังพนิาศนะ่สิ

It was the sort of thing for which your mother
would have given you a mocking smile. Love, hey?
The pseudonym of destruction, rather.

เร�ิมตน้จากรักสามเสา้อันพลิกึพลิั�นของคณุสามคน
มันอาจเกดิเพราะสายลมตน้ฤดรูอ้นในหอ้งซอ้มดนตรี
ท�ีปดิสนทิ ลมวบูเดยีวจากท�ีไหนสักแหง่ท�ีไมใ่ชเ่คร�ือง
ปรับอากาศ มันพัดเสน้ผมเดก็สาวสะบดัไหวเพยีงคร�ึง
วนิาท ีไมม่ใีครรู้สกึถงึสายลมนั�น แตค่ณุเหน็มัน เหน็ใน
ลักษณะเดยีวกบัท�ีแมเ่หน็คนอ�ืนเป็นสอง สายลมหอบ
กล�ินของเดก็สาวชวยมาทางคณุ ในชั�วขณะของอนิ
โทรเพลงซ�ึงมแีตเ่สยีงคยีบ์อรด์ วนิาทนัี�นคณุตกหลมุ
รัก รักโดยท�ียงัไมรู่้วา่มันคอือะไร จะดาํเนนิไปเชน่ไร รัก
ใครหรอือะไรกนัแน ่ความรักท�ียนือยู่ตรงกนัขา้ม
จักรวาลท�ีคณุอยู่อาศัยไดเ้ดนิทางมาถงึพรอ้มสายลม
รอ้นใหห้อ้งซอ้มดนตรไีฟสลัวท�ีเหมน็อับกล�ินเคร�ือง
ปรับอากาศ และกระดาษกนัเสยีงกรผุนัง

It began with the weird love triangle of the three
of you. Maybe it happened because of the wind of
the beginning of the hot season in the room where
you rehearsed your music, a room tightly closed,
yet a single gust of wind from somewhere which
wasn’t the air-condi- tioner blew the hair of the
young woman and made it flap for just half a
second. No one felt that gust of wind but you saw it,
saw it in the same way as mother saw others
splitting into two. The wind carried the scent of the
young woman to you. At the moment of the intro to
the song which had only the keyboard playing, that
very second, you fell in love, without yet knowing
what love was, how it would proceed, love of whom
or what exactly. A love which stood on the other
side of the universe where you dwelt came to you
with a hot gust of wind in the dim rehearsal room
which had the musty smell of the air-condi- tioner
and of the soundproofing pad- ding covering the
walls.

เน�ินนานหลายเดอืน คณุหลงอยู่ในความคลมุเครอื
มดืมนวา่คนทั�งคู่ท�ีแทเ้ป็นเพยีงเพ�ือนหรอืคู่รัก กบัคนท�ี
ใกลช้ดิเกนิไปคณุไมม่วีันเปดิปากถาม คณุสังเกตและ
คดิไปเองเร�ือยเปื�อยจากนั�นน�ี เขา้ขา้งตัวเองในแบบท�ี
ทาํใหต้ัวเองทกุขเ์ศรา้ ความผดิประหลาดคล�ีหม่คณุ
เสยีจนคณุเช�ือวา่มแีตค่วามรักท�ีไมส่มหวังเทา่นั�นท�ีจะ
โรแมนตคิ คณุตอ้งเป็นคนท�ีดมีากกวา่น�ี ทกุขท์รมาน
มากกวา่น�ีเพ�ือชาํระบาปแหง่การไมแ่ยแสโลกของ
มารดา คณุจงึไมไ่ดบ้อกกบัใครเร�ืองนั�น ซดีเซยีวเปื�อย
เนา่อยู่ในโลกสว่นตัว บา้นหอ้งเชา่นา่เกลยีด ไกลจาก
หมู่บา้นคนรวยท�ีพวกเขาอาศัย ในยามดกึสงัดซ�ึงมดื
และเงยีบ ในเสยีงครางเศรา้ๆของแมท่�ีหลับไปแลว้ คณุ
เฝ้าจนิตนาการวา่พวกเขาทาํอะไรกนัอยู่ พวกเขามชีวีติ
อยา่งไรในโลกสมบรูณแ์บบท�ีไมม่คีณุ โบยตตีัวเองราว
นักบวชมากศรัทธาท�ีโบยตตีนเองเพ�ือพสิจูนค์วามรัก
อันเท�ียงแทต้อ่พระเจา้

For many long months you strayed in the
ambiguity of whether the two of you were just
friends or lovers. With someone too intimate you
would never dare to ask. You observed and from
this and that thought by yourself as you went
along, siding with yourself in ways that made you
grieve. The oddness unfurled over you to the point
that you thought only unrequited love was
romantic. You had to be a better person than you
were, suffer more to atone for your mother’s sin of
ignoring the world, so you told no one about that,
and languished pale and festering in your personal
world, the ugly rented room far from the housing
development for the wealthy where they dwelt. In
the dead of night which was dark and silent, in the
sad moans of mother who was already asleep, you
kept imagining what they were doing, what their
lives were like in the perfect world that didn’t have
you, thrashing yourself like those flagellants that
flail themselves to prove the purity of their love for
God.

กระทั�งเดก็สาวบอกรักคณุ ในชั�วขณะท�ีคณุอยู่กบัเธอ
เพยีงลาํพัง มอืของเธอกมุกาํลาํลงึคพ์ร�ํากระซบิคาํรัก
เดก็หนุ่มไมอ่ยู่ท�ีนั�นในวันนั�น หอ้งสชีมพดูอูอ่นหวาน
เธอจู่โจมคณุดว้ยความรักและความใคร ่คณุสงสัย
ตลอดเวลาท�ีจบูกบัเธอแลว้รว่มรักกบัเธอวา่เดก็หนุ่มจะ
เคยรว่มรักกบัเธอหรอืเปลา่ และลาํลงึคข์องเขามขีนาด
เทา่ใด ใหญห่รอืเลก็ มันเป็นเชน่ไรท�ีไดช้าํแรกเขา้ไปใน
รา่งของเธอ ความคดิอันแปดเปื�อนสรรพส�ิง  การรว่มรัก
อันแปดเปื�อนสรรพส�ิง ในทางหน�ึงคณุไดส้าวงามมา
ครอบครอง เดนิมาถงึจดุท�ีงดงามท�ีสดุท�ีคณุจะมไีด ้แต่
ในอกีทางหน�ึงคณุกาํลังร�ือทาํลายความหมดจดงดงาม
ท�ีคณุเฝ้าถนอม  คณุไมค่วบคมุตัวเองมากพอและ
ปลอ่ยใหต้ัณหารกุรานเขา้มาในโลกหมดจดของตัวเอง

Until the girl told you she loved you, at a time
when you were alone with her. Her hand held your
phallus as she murmured words of love. The young
man wasn’t there that day. The pink room looked
pleasant. She assaulted you with love and lust. You
wondered all the time you kissed her and then made
love with her whether or not the young man had
made love with her and how big or small his phallus
was, how it would feel to penetrate her. Thoughts
contaminated everything. Lovemaking
contaminated everything. On the one hand, you
possessed a beautiful girlfriend, you had reached the
most beautiful spot you could have, but on the other
hand you were destroying the flawless beauty you
had nursed, you didn’t control yourself enough and

=
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ความใคร:่ strictly speaking, ‘sexual desire’, but
that wouldn’t sound good here. Lust is ตณัหา,
see further down.



let lust intrude into your pristine world.

แสงแดดยามบา่ยกวาดกวัดสรรพส�ิง การรว่มรักอัน
พกิลพกิาร ลาํลงึคก์ลายเป็นเพยีงส�ิงเหนยีวขน้ฝ่อฟบี
เดก็สาวช�ืนเหง�ือผละไปจากคณุ คาํรักเล�ือนลอยท�ีคณุ
หลงเช�ือวา่เป็นจรงินั�นพังพนิาศ เพราะคณุเรยีนรู้วา่ท�ี
คณุหลงรักไมใ่ชก่ล�ินเสน้ผม กระโปรงผา้โปรง่บาง รปู
ทรงอันออ่นนุ่มหรอืทรวงท�ีเลก็ราบของเดก็สาว หาก
คอืส�ิงอ�ืน อาจคอืภาพฝันบางประการไมก่เ็ดก็หนุ่ม

The afternoon sun rays swept every-thing. The
weird love ritual, the phallus now reduced to
something shrivelled and sticky, the girl drenched in
sweat withdrawing from you. The floating words of
love which you mistakenly believed were true were
destroyed because you learned that what you had
fallen in love with wasn’t the scent of her hair, the
skirt of thin material, the soft silhouette or the small
flat chest of the young woman but something else,
maybe some dreamy pictures or else the young
man.

คณุปฏบิตัติอ่เธอเย�ียงคนรักนับจากนั�น ความรักพกิล
พกิารท�ีดาํเนนิไปเพ�ือตัวมันเองโดยไมม่อีะไรมากกวา่
เดก็หนุ่มรวดรา้ว เดก็สาวรวดรา้ว คณุรวดรา้ว วงดนตรี
หวานของคณุพังพนิาศลงไปดว้ยความงดงามท�ีคณุ
หวงแหนไวก้บัตัว ย�ิงคณุพยายามย�ิงพังพนิาศ เดก็สาว
ลอ่ลวงคณุเพ�ือจะทา้ทายเดก็หนุ่ม เธอคดิวา่หากเป็น
คณุทกุส�ิงคงพออภัยได ้เพราะคณุคอืเพ�ือนของเธอ
และคณุคอืส�ิงชาํรดุไรป้ากเสยีง เดก็หนุ่มเจบ็ปวด
จรงิจังท�ีรู้วา่เดก็สาวพยายามจะรว่มรักกบัคณุ เกมของ
เธอไรค้วามหมายในสายตาของเขา สาํหรับเขาน�ีไมใ่ช่

เกม แตเ่ป็นคาํประกาศปฏวิัตติัวเองออกจากเขาผู้ซ�ึง
เคยครอบครองสรรพส�ิง เคยเป็นผู้นาํ และเป็นแสง
สวา่งของความสัมพันธ ์เขาไมพ่ดูกบัเธออกีเลย  เปลา่
เปล�ียวทกุขเ์ศรา้   ในขณะท�ีคณุ เหย�ือท�ีถกูทาํรา้ยใน
เกมรักสามเสา้ ส�ิงชาํรดุยากเยยีวยา กลับฝันถงึบา่ยวัน
นั�นซ�ําแลว้ซ�ําเลา่ นา่ตลกท�ีส�ิงท�ีคณุเฝ้าฝันกลับคอืลาํ
ลงึคม์หมึาของเดก็หนุ่มในจนิตนาการ

You behaved with her as her lover from then on.
The crippled love went on for its own sake with
nothing more than the young man in agony, the
young woman in agony, you in agony. That sweet
band of yours was shattered as was the beauty you
valued so highly for yourself. The more you tried
the more it shattered. The young woman had
hoodwinked you to defy the young man. She
thought that with you everything could be forgiven
because you were her friend and you were
something damaged with no say in the matter. The
young man was seriously hurt knowing that the
young woman was trying to make love with you.
Her game had no meaning in his eyes. For him, this
wasn’t a game but a declaration of independence
away from him who used to own everything, used
to be the one in charge and the light of the relation-
ship. He no longer spoke to her, lone- some,
grieving, while you, the prey that was hurt in the
love triangle game, the damaged thing hard to fix,
dreamt instead of that afternoon time and time
again. How laughable that what you kept dreaming
about was the huge phallus of the young man in
your imagination!

แมแ้ตก่ารแตกสลายกง็ดงามสนิะ แมค่งพดูอะไรแบบ
นั�น มารดาตอ้งสาปท�ีบอกวา่ ในวันท�ีเขาเกดิมานั�นแม่
สวมเส�ือผา้ของคนตาย ผแีหง่ป่าเขาลาํเนาไพรเป็น
พยานในการเกดิของเขา เดก็ท�ีจะตอ้งสาปชั�วนจินรัิน
ดร ์คาํสาปท�ีตดิตัวมาในรปูทรงของการสาปแชง่ผู้อ�ืน

Even destruction can be beautiful, you know.
Mother said something like that, mother that must
be cursed who said that on the day he was born she
wore mourning clothes. The spirits of the woods
witnessed his birth, a child that must be cursed
forever, the curse attached to him in the form of the
ability to curse others.
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สวมเส�ือผา้ของคนตาย: literally, ‘wore the
clothes of a dead person’. What dead person?

โรงเรยีนคอืแหลง่เพาะพันธุ์สัตวโ์ง ่และศักดนิาชั�วชา้
คณุคดิถงึเร�ืองน�ีในเวลาตอ่มา หลายปีตอ่มาเม�ือคณุ
ออกมาจากท�ีนั�น จบลงอยา่งเจบ็ปวดดว้ยการกลับไป
เป็นเดก็ท�ีบา้เหมอืนแมข่องมัน โรงเรยีนคอืสถานท�ีซ�ึง
เอาเดก็ไปกกัขัง เส�ียมสอนใหพ้วกมันเป็นภตูผิดีว้ยการ
กดข�ีผู้อ�ืน ดว้ยการรวมกลุ่มกนัเพ�ือแสดงอาํนาจบาตร
ใหญใ่สค่นอ�ืนๆ คัดสรรคนบางพวกมาเป็นกลุ่ม แลว้ขับ
ไสคนอ�ืนๆใหเ้ป็นตัวประหลาด พวกครูๆกถ็กูฝกึมาเพ�ือ
การน�ี บั�นทอนปัญญาผู้คนวันแลว้วันเลา่ ฝกึฝนวันแลว้
วันเลา่ใหเ้ดก็กลายเป็นปีศาจ ขอเพยีงในสังคมยอมรับ
การเป็นปีศาจกอ็าจเป็นการบรรลธุรรมประการหน�ึง น�ี
คอืขอ้คดิเหน็ทั�งหมดท�ีคณุมใีหก้บัโรงเรยีน สถานท�ีท�ี
แมไ่มเ่คยสนับสนนุใหค้ณุมสีว่นรว่ม คณุรู้วา่แมก่ลา่ว
ถกูตอ้ง คณุรู้ในตอนน�ี ลา่ชา้เกนิไป บางอยา่งของ
อาํนาจนยิมจากโรงเรยีนฝังในตัวคณุ เฉกเชน่การตอ่
ตา้นโรงเรยีนท�ีฝังอยู่ในตัวคณุอันเป็นส�ิงท�ีคณุไดม้า
จากแมอ่กีตอ่หน�ึง

School is a nursery of stupid animals and wicked
dignity. You thought about this later, years later
when you came out of it, ending in pain by going
back to being a child as mad as his mother. School
is a place which detains children to instruct them in
how to be demons by oppressing others, by forming
groups to exert their might on others, by selecting a
few to form a group and then dismiss- ing the others
as freaks. Teachers are trained for this, ruining
people’s wisdom day by day, training children day
by day to become devils just for society to accept
them. Being a devil may be a way of attaining
enlightenment. Such are the opinions you hold
altogether about school, a place mother never
supported you to frequent. You know that what
mother said was correct. You know it now, too late.
Something of authoritarianism from school has
buried itself inside you, as if the opposition to school
buried in you was something you received instead
from mother.

=
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คณุสาปแชง่เดก็สาว เธอลม้ลงตาย นั�นคอืเร�ืองท�ีเกดิ
ข�ึน

You cursed the young woman. She col- lapsed and
died. That was what hap- pened.

ตั�งใจหรอืไมไ่มอ่าจทราบ คณุกเ็หมอืนกบัมารดา
ของคณุแมจ้ะฝกึตนเพยีงใด พอมาถงึจดุหน�ึงสตกิข็าด
ผงึ ประกอบอาชญา- กรรมท�ีไมม่ใีครรู้นอกจากคณุ เดก็
สาวป่วยไขเ้ฉยีบพลัน ฤดรูอ้นอันแสนสขุจบส�ินอยา่ง
เป็นทางการ เขาร�ําลอืกนัวา่เธอเป็นไขเ้ลอืดออกแต่
คณุรู้แนช่ดัวา่เป็นเพราะคณุสาปแชง่เธอ เธอบอกเขา
เร�ืองคณุ มันเทา่นั�นเอง เร�ืองงา่ยๆซ�ึงปลดิขั�วคณุรว่ง

Whether or not you meant to, you are like your
mother, no matter how much you train yourself. At
a certain point you lost your mind, performed
crimes nobody but you knew about. The young
woman became ill all of a sudden. The very happy
hot season ended officially. The rumour was that she
had haemor- rhagic fever but you knew for sure it



หลน่จากฟางเสน้เดยีวท�ีผกูขาคณุไวก้บัโลก ในท�ีสดุ
คณุกลับมาอยู่กบัมารดาของคณุ เป็นเหมอืนแมแ่ละ
เป็นอยา่งแม่

was because you cursed her. She told him about
you. That was all, a simple story that plucked your
pole and sent you crashing from the straw that tied
your legs to the world. In the end you went back to
staying with your mother, looking like her and
being like her.

=
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คณุเลกิเลน่ดนตรชีั�วนรัินดร ์อาการป่วยไขข้องมารดา
หนักหนาลงเร�ือยๆ หลังจากคณุจบชั�นมัธยมปลาย คณุ
เลกิเรยีนหนังสอื ทาํงานเป็นลกูจา้งในรา้นหนังสอื
เปล�ียวรา้ง  เจา้ของรา้นรับคณุมาทาํงานแทนภรรยาท�ี
หายสาบสญูไปของเขาซ�ึงกค็อือดตีลกูจา้งคนกอ่น
หนา้ คณุแทบไมพ่บเจอผู้คน ซ�ึงนับเป็นความงดงาม
ประการหน�ึง คณุควรไดรั้บความสงบ แตโ่ดยท�ีคณุไมรู่้
ความเกลยีดชงัผู้คนฝังแนน่ในจติใจลบไมอ่อกดังรอย
เลอืดเปื�อนผา้สขีาว คณุไมไ่ดเ้หน็เธอตาย แตค่วาม
โกรธเกลยีดชั�วแลน่ตอกตรงึลงในตัวคณุ คณุเกลยีด
ผู้คนเพ�ือท�ีจะไดเ้ป็นเหมอืนพวกเขา นับวันสรรพส�ิงเผา
ไหมเ้ช�ืองชา้ รา้นหนังสอืรา้งผู้คน คณุคดิวา่สักวันถา้มี
สักคนโผลม่า คณุจะสาปคนพวกนั�น ขอเหน็มันลงไป
แดด�ินตอ่หนา้ตอ่ตาสักครั�งในชวีติ ผู้คนลว้นเป็นเชน่
นั�น ชั�วชา้สมควรตาย คณุคดิถงึการฆา่ซ�ําแลว้ซ�ําเลา่

You stopped playing music forever. Mother’s illness
grew gradually worse. After you ended secondary
school you stopped learning, found a job as an
employee in a deserted bookshop. The owner of the
bookshop hired you instead of his wife who had left
him and who used to be his employee before that.
You seldom met anyone, which is beauty of a kind.
You should have been in peace but, unwittingly,
loathing people was buried deep inside you and
couldn’t be erased, like blood stains soiling a white
cloth. You didn’t see her die but momentary anger
pinned you down. You hated people in order to be
like them. As days went by everything slowly
burned out, the bookshop was empty of people, you
thought that one day if one person showed up you’d
curse that person, to see someone fall in torment in
front of your eyes for once in your life. People are all
like that, so wicked they deserve to die. You thought
of a series of murders.

คณุไมไ่ดจ้ะฆา่เพ�ือท�ีจะทาํใหพ้วกมันมคีวามสขุ ให้
ไดรั้บการกลา่วขวัญถงึดว้ยความหวาดผวาวา่คณุจะฆา่
พวกมันเสยีเม�ือไรกไ็ด ้คณุฆา่เพ�ือใหพ้วกมันไดรู้้ถงึ
ความโกรธของคณุ ความเกลยีดของคณุ ความกลัว
ของคณุ คณุไมไ่ดต้อ้งการใหพ้วกมันรู้สกึเหมอืนท�ีคณุ
รู้สกึ หรอืรู้วา่คณุรู้สกึยงัไง คณุอยากใหพ้วกมันรู้สกึถงึ
ความเกลยีดของพวกมันเอง ความโกรธของพวกมัน
เอง ความกลัวของพวกมันเอง พวกมันจะไดรู้้สกึถงึ
ความทรมานแบบเดยีวกบัท�ีคณุรู้สกึ และจะไดไ้มต่อ้ง
เอาความสขุระยาํของพวกมันไปถม่ใสห่นา้ใครอกี

You wouldn’t kill them to make them happy, to
have them mention in fright that you’d kill them
any time. You’d kill for them to know about your
anger, your hate, your fear. You don’t want them to
feel as you feel or to know how you feel. You want
them to feel their own anger, their own hate, their
own fear. They will feel the same kind of torment as
you feel and they won’t have that despic- able
happiness of theirs to spit in the face of anyone
again.

=

6 6

‘ผมไมไ่ดเ้ลน่ดนตรเีพ�ือท�ีจะทาํใหพ้วกคณุมคีวามสขุ
ใหค้ณุช�ืนชมหรอืมปัีญญา ผมเลน่ดนตรเีพ�ือใหพ้วกคณุ
ไดรู้้ถงึความโกรธของผม ความเกลยีดของผม ความ
กลัวของผม ไม ่ผมไมไ่ดต้อ้งการใหค้ณุรู้สกึเหมอืนผม
หรอืรู้วา่ผมรู้สกึยงัไง ผมอยากใหค้ณุรู้สกึถงึความ
เกลยีดของคณุเอง ความโกรธของคณุเอง ความกลัว
ของคณุเองคณุจะไดรู้้สกึถงึความทรมานแบบเดยีวกบั
ท�ีผมรู้สกึ และคณุจะไดไ้มต่อ้งเอาความสขุระยาํของ
คณุไปถม่ใสห่นา้ใครอกี’

‘I don’t play music for you lot to be happy, for you
to praise or be wise. I play music for you lot to feel
my anger, my hate, my fear. No, I don’t want you
to feel like me or to know how I feel. I want you to
feel your own anger, you own hate, your own fear.
You will feel the same torment as I feel and you
won’t have that despicable happiness of yours to
spit in the face of anyone again.’

[Of course, in passages like these, one must be
careful to duplicate the repetition down to the
last word and to catch the variations, if any.]

คณุพบกบัเดก็หนุ่มอกีครั�งบนจอโทรทศันใ์นวันท�ี
แมต่าย คณุพบเขาอยู่บนเวทคีอนเสริต์ถา่ยทอดสด 
เขาพดูขอ้ความเจบ็ปวดรา้วใจความลม่สลายในรัก
ผลักใหเ้ขาจรงิจังกบังานดนตร ีความลม่สลายท�ีคณุ
ไมม่วีันรู้วา่มันเป็นเพราะเธอรักคณุ หรอืเพราะเธอตาย
ลงกนัแน ่คณุไมม่วีันไดเ้ป็นสว่นหน�ึงในประวัตศิาสตร์
ชวีติของใคร แมต่ายดับ รา่งผอมบางถกูหอ่หุ้มดว้ยผา้
คลมุ โลกทั�งสองใบของแมแ่ตกดับลงไป เหลอืเพยีง
รา่งอันทกุขท์รมานของบตุรชาย มนษุยค์นแรกท�ีคณุ
สาปแชง่ตายลงเช�ืองชา้ คณุมองเหน็เดก็หนุ่มท�ีคณุ
หลงไหล ยนืโดดเด�ียวป่วยไขอ้ยู่บนเวทที�ีคณุอยากมี
สว่นรว่ม สวมบทรปูรา่งของคณุ เป็นคณุ เป็นความป่วย
ไขช้าํรดุท�ีนา่หลงไหล ส�ิงซ�ึงคณุปรารถนาจะเป็นแต่
เป็นไมไ่ด ้เพราะคณุป่วยไขเ้กนิไป ชาํรดุเกนิไป คนรัก
ของเขาตายลง เขากลายเป็นคณุ และคณุกลายเป็น
ความวา่งเปลา่เบาโหวง ไมม่แีมใ่หย้ดึจับ กระทั�งบอ่ลกึ
ท�ีคณุหลบซอ่นอยู่กถ็กูดนิถมจนมดิ เปลา่เปลอืยตอ่
หนา้แสงตะวัน ดว้ยหลักการท�ีไมม่ใีครเขา้ใจนอกจาก
คนท�ีเล�ียงคณุมา

You saw the young man once again on television
the day your mother died. You saw him on stage in
a live concert. He said words of heart-rending pain.
The collapse of love prompted him to be earnest in
his music work, a collapse you had no way of
knowing for sure whether it was due to her loving
you or because she had died. There was no way for
you to be part of the history of anyone’s life. Mother
was dead, her thin body wrapped in a shroud.
Mother’s two worlds were gone, leaving behind only
the suffering body of her son. The first human being
you cursed had died slowly. You watched the
young man you were mad about, standing alone
and ailing on a stage you would have liked to join,
taking on the role of your body, being you, being
ailing and damaged and thus worthy of being mad
about, what you aspired to be but couldn’t be
because you were too ailing, too damaged. The
woman he loved had died, he had become you and
you had become light emptiness, with no mother to
hold on to. Even the deep pool in which you hid was
filled up with earth, naked in the face of the sun,
with principles no one understood but the person
that raised you.

=



มอียู่สองวธิที�ีจะทาํใหค้นฟังส�ิงท�ีคณุอยากจะพดู
หน�ึงคอืเป็นรอ๊คสตารแ์ละสองคอืเป็นฆาตกรฆา่ตอ่
เน�ือง

There are two ways to have others listen to what you
have to say: be a rock star or be a serial killer.

= ‘Kham Sarp Chaeng Chueang Cha Chue
Cheewit’, June 2013

Wiwat Lertwiwatwongsa, a well-known film critic
under the pen name Filmsick, is at the forefront of

modern Thai writing with such works as Alphaville
Hotel, A tale without a name and A damaged utopia

(all available from thaifiction.com
(http://thaifiction.com/book_view.php?id=61)). See

also ‘Made of glass’
(http://thaifiction.wordpress.com/2012/06/01/made-

of-glass-wiwat-lertwiwatwongsa/) and ‘A world
behind eyelids

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/11/a-
world-behind-eyelids-wiwat-lertwiwatwongsa/)’,

published here.

=

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/08/09/life-
is-a-slow-curse-wiwat-lertwiwatwongsa/wiwat-
filmsick1/)=
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Pure love, anyone? MB

บทสดุทา้ย

ของความรกั

Love’s last lesson

(http://thaifiction.wordpress.com/2012/03/23/loves-

last-lesson-saowaree/heart-book/)

(http://thaifiction.files.wordpress.com/2012/01/heart-

book.jpg)

เสาวรี SAOWAREE

TRANSLATOR’S KITCHEN

>เขาพบหลอ่นครั�งแรกท�ีวทิยาลัยครแูหง่หน�ึงแถบ
เทอืกเขาตะนาวศร ีทวิทศันร์อบๆ สวยงามมาก สายลม

He met her at a teachers’ training college by the
Tanaosri mountain range in mid-South*. The

* ‘in mid-South’ added for the convenience of non-Thai
readers.
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เทอืกเขาตะนาวศร ีทวิทศันร์อบๆ สวยงามมาก สายลม

เยน็กอ่ใหเ้กดิจนิตนาการเรน้ลับ เขามาถงึกอ่นเวลานัด
หมายประมาณคร�ึงชั�วโมง จงึมเีวลาเหลอืพอท�ีจะเดนิ
สาํรวจไปรอบๆ กระทั�งมาถงึบรเิวณใตถ้นุอาคารหลังหน�ึง

เป็นอาคารโบราณสรา้งดว้ยไมท้ั�งหลัง มเีสาไมก้ลมใหญ่
ขนาดคนโอบสบิกวา่ตน้ ท�ีนา่สนใจกค็อื ตน้รมิสดุเป็น
เสาตกน�ํามัน ขณะท�ีเขากาํลังยนืพนิจิพจิารณาอยู่นั�น

หลอ่นปรากฏกายข�ึนขา้งหลังเขา เสยีงของหลอ่นดังอยู่
ใกล ้ๆ ไพเราะและนา่ฟังเป็นท�ีสดุ

Tanaosri mountain range in mid-South*. The

surrounding scenery was beautiful. The cool wind
invited to secret reveries. He arrived about half an
hour early, so he had time to stroll around, which he

did until he reached the vicinity of an old building. It
was made entirely of wood and rested on a dozen
round wooden pillars the size of a man’s hug in girth.

The interesting thing was that the outermost pillar was
bleeding oil. As he stood observing it, she materialised
behind him. Her voice arose close to him, melodious

and captivating.

readers.

“สวัสดคีะ่ คณุคอืธงรบ ประชากรใชไ่หมคะ” ‘Good morning. You must be Thong- rop Pracha-
korn, right?’

Or: ‘you are TP, aren’t you?’

เขาหนักลับมายงัตน้เสยีง ผู้หญงิเบ�ืองหนา้ทาํใหเ้ขาตก
ตะลงึไปชั�วขณะ รปูรา่งหลอ่นขนาดมาตรฐานหญงิไทย

แบบบางและดนูา่ทะนถุนอมเหมอืนนางในวรรณคดี
ใบหนา้เรยีวละมนุ ปลายคางแหลม นัยนต์าใสสกุกระจา่ง
ผมยาวประบา่ หลอ่นสวมชดุผา้ไหมสมีว่งออ่น กระโปรง

ยาวคร�ึงนอ่งจับจบีดา้นขา้ง คาดเขม็ขัดเงนิเดน่สะดดุตา
สะดดุใจเขาเป็นท�ีสดุ วันนั�นเป็นวันพฤหสับดที�ีทาง
วทิยาลัยกาํหนดใหอ้าจารยใ์สช่ดุผา้ไหมเพ�ือสง่เสรมิปี

วัฒนธรรมไทย

He turned to the source of the voice. The woman in
front of him amazed him for a moment. She had the

typical Thai female body, dainty and deserving of
loving care, like a heroine of classical literature. Her
face was tapering and smooth, with a narrow chin,

luminous eyes and shoulder-length hair. She wore a
pale mauve silk skirt reaching down to mid-calf,
pleated on the sides and held by a silver belt. He found

her utterly dazzling. That day was a Thursday, the
day on which the college insisted on wearing silk
dresses to promote Thai custom.

“ครับ ผมคอืธงรบ ประชากร” เขาตอบ ‘Yes, I am Thong-rop Pracha-korn,’ he answered.

เขายงัจาํวันนั�นไดด้ ีสายลมท�ีพัดผา่นโชยแผว่พล�ิวใน

ชว่งเดอืนมนีาคมไดห้อบเอาลมรักแรกพบมาเป็นของ
ฝากหนุ่มโสดอยา่งเขา หลอ่นแนะนาํตนเองวา่เป็น
อาจารยป์ระจาํอยู่ท�ีน�ีและเป็นผู้ท�ีเชญิคณะนักเขยีนและ

กวมีารว่มอภปิรายท�ีวทิยาลัยครแูหง่น�ี

He would never forget that day. The gentle breeze

of the month of March brought love at first sight as a
present to the young bachelor that he was. She
introduced herself as a resident teacher and the one

who had sent invitations to writers for the panel
discussion to be held there today.

เขายงัจาํวนัน ั�นไดด้:ี literally, ‘He still remembered that day

well’, an example of loose writing.

“ดฉัินตดิตามงานของคณุธงรบมาตลอด” หลอ่นเร�ิม
ประโยคถดัมา ถอ้ยคาํชดัเจนจนเขารู้สกึปีตเิลก็ๆ “คณุ
เป็นกวที�ีสรา้งงานอยา่งมคีณุคา่ อา่นงานของคณุแลว้

รู้สกึเช�ือมั�นและมพีลังท�ีจะตอ่สู้กบัเปลอืกนอกของสังคม
งานของคณุบอกดฉัินวา่ในโลกน�ียงัมคีนท�ีมองเหน็

คณุคา่ภายในของมนษุยม์ากกวา่ส�ิงปรงุแตง่ภายนอก”

‘I’ve followed your work from the beginning,’ she
went on in a clear voice which sent a slight thrill right
through him. ‘You are a poet who creates work of

quality. In your books, one can feel your
determination and ardour to fight against social

pretence. Your work tells me that in this world there
are still people who value inner qualities more than
groomed ap- pearances.’

หลอ่นย�ิมเลก็นอ้ย จากนั�นใบหนา้นวลเนยีนปราศจาก She smiled a little and then her smooth face devoid



หลอ่นย�ิมเลก็นอ้ย จากนั�นใบหนา้นวลเนยีนปราศจาก
เคร�ืองสาํอางกส็งบน�ิง และทา่ทขีองหลอ่นดสูขุมุเยอืก
เยน็

She smiled a little and then her smooth face devoid
of make-up recovered its stillness and she looked calm
and composed.

“คณุกลา่วชมผมมากเกนิไปแลว้” เขาออกตัว ‘I don’t deserve so many compliments,’ he protested.

หลอ่นย�ิมและยกนาฬกิาขอ้มอืข�ึนด ู“ใกลเ้วลาแลว้คะ่
ป่านน�ีคณะนักเขยีนท�ีเราเชญิคงมากนัพรอ้มแลว้”

She smiled and raised her arm to look at her
wristwatch. ‘It’s nearly time. By now all the writers

we’ve invited will have arrived.’

เขาพยกัหนา้ แตก่อ่นจะกา้วออกมาเขากไ็ดช้�ีไปท�ีเสา
ตกน�ํามันตน้นั�น สหีนา้ของหลอ่นสลดลง

He nodded, but before stepping away he pointed to
the pillar bleeding oil. Her face turned sad.

“เสาตกน�ํามันหรอืคะ มันแปลกกวา่เสาตน้อ�ืน แตก่ไ็ม่
เคยมภีตูผปีีศาจท�ีไหนมาปรากฏใหด้ฉัินเหน็อยา่งท�ีคน
อ�ืนชอบมาเลา่ลอืกนั”

‘The oil-bleeding pillar, you mean? It looks stranger
than the other pillars but I’ve never seen any demons
showing up as popular belief has it.’

เขาบอกหลอ่นวา่เขาสนใจมันมากทเีดยีว วญิญาณกวี
ของเขาเขา้สงิอกีจนได ้บทกวชี�ินตอ่ไป เขาคดิวา่เขาจะ
เขยีนถงึเสาไมป้ระหลาดตน้น�ี

He told her that he found this very interesting. His
soul as a poet was receptive to spirits. He thought his
next poem would be about that strange pillar.

ภายในหอประชมุของวทิยาลัยครเูตม็ไปดว้ยนักศกึษา
และผู้สนใจ กวแีละนักเขยีนทั�งหา้คนเขา้นั�งประจาํท�ีของ

ตน เขาในฐานะกวที�ีเพ�ิงไดรั้บรางวัล กวอีดุมคตมิา
หมาดๆ นั�งอยู่รมิขวาสดุ ถดัมาเป็น นักเขยีนนวนยิายมอื
รางวัล นั�งกลางคอืนักเขยีนเร�ืองสั�นอาวโุสผู้อยู่เหนอื
รางวัลทั�งปวง คนท�ีส�ีเป็น นักเขยีนดาวรุ่งนอ้งใหม ่และ
คนซา้ยสดุเป็น นักเขยีนหญงิผู้เขยีนนวนยิายพาฝัน เร�ือง
ของเธอขายดบิขายดมีาตลอด หวัขอ้การอภปิรายคอื

“วรรณกรรมและความรัก” ซ�ึงถกูอกถกูใจบรรดานักศกึษา
เป็นอยา่งมาก

The college conference hall was full of students and
other eager listeners. The five writers entered and sat

at their assigned places. As a poet who had just been
awarded a prize for idealistic poetry, he sat at the far
right, next to an habitual prizewinning novelist.
Sitting in the middle was a senior short story writer
well above any literary award. The fourth was a
budding writer and the one at the far left a female

author of best-selling romances. The subject of the
panel discussion was ‘Literature and love’, which the
students found very exciting.

บรรยากาศดคูกึคักเม�ือผู้คนทยอยกนัมาจนแนน่หอ
ประชมุ แววตาของทกุคนมองมาท�ีบรรดาผู้อภปิรายอยา่ง
สนใจ เขารู้สกึต�ืนเตน้บา้งแลว้ พธิกีรกลา่วแนะนาํตัวเขา
วา่ “…คอืกวหีนุ่มท�ีมไีฟแหง่อดุมคต ิมุ่งมั�นผดงุคณุธรรม

ดว้ยตัวอักษรมาตลอดระยะเวลาแหง่การสรรสรา้งงานกวี
เขาคอืเจา้ของนามปากกา ธงรบ ประชากร และเป็น
เจา้ของ  ‘รางวัลกวอีดุมคต’ิ ประจาํปี 2537”

The atmosphere was lively as people kept filing in
until the conference hall was packed. All eyes were
focused on the debaters with interest. He felt a little
excited already. The moderator intro- duced him as ‘a

young poet fired with idealism who has been intent on
upholding righteousness through words in a long
string of creative poetry. His pen name is Thong-rop
Pracharkorn* and he has won the Idealistic Poetry
Award for the year 1994’.

==

=

=

=

=

* People’s Pennant.

เสยีงปรบมอืดังกอ้งหอประชมุ เขาลกุข�ึนยนืโคง้คาํนับ
รู้สกึต�ืนเตน้เลก็นอ้ย เม�ือนั�งลงแลว้เขาพยายามมองหา

Deafening applause ran through the hall. He stood
up and bowed, and felt a surge of joy. When he sat



รู้สกึต�ืนเตน้เลก็นอ้ย เม�ือนั�งลงแลว้เขาพยายามมองหา

หลอ่น นั�นไง หลอ่นนั�งอยู่ในหมู่นักศกึษาแววตาใส
กระจา่งมองมาท�ีเขาอยา่งศรัทธา

up and bowed, and felt a surge of joy. When he sat

down again and tried to pick her out in the audience,
there she was sitting among the students, her
luminous eyes on him bright with faith.

การอภปิรายเร�ิมข�ึนโดยนักเขยีนเร�ืองสั�นอาวโุส
ประเดน็ท�ีนักเขยีนทา่นนั�นพดูอยู่ท�ีความหมายและคณุคา่
แหง่ความรักของมนษุยชาตมิากกวา่ความรักของหนุ่ม
สาว อาจจะคอ่นขา้งจรงิจังเลก็นอ้ย หากกส็ามารถสะกด

ผู้ฟังไดเ้ม�ือทา่นโยงความรักมายงัวรรณกรรมช�ินเอกของ

โลก จากนั�นนักเขยีนหญงิผู้สรา้งนวนยิายพาฝันกไ็ด้
แสดงความคดิเหน็ของเธอวา่ เธอเช�ือมั�นและศรัทธาใน

ความรัก ไมว่า่จะเป็นความรักของพจมาน สวา่งวงศก์บั
ชายกลาง ความรักของชารล์อ็ตกบัเจา้หมวูลิเบอรใ์น
แมงมมุเพ�ือนรัก ความรักของนโปเลยีน หรอืความรัก
ระหวา่งมารดากบัทารก เธอเหน็วา่ลว้นเป็นความรักท�ีย�ิง
ใหญด่ว้ยกนัทั�งนั�น เธอกลา่วประโยคสดุทา้ยวา่
“นวนยิายของดฉัินจะถา่ยทอดความรักในทกุๆ ดา้นผา่น

ทางตัวอักษรมาถงึทา่นผู้อา่น” เม�ือกลา่วจบเสยีงปรบมอื
ดังกอ้งไปทั�งหอประชมุ

The senior writer of short stories opened the debate.
The point he raised was of love for humankind being
superior in meaning and value to love between man
and woman. He was rather serious about it, yet held

the interest of the audience when he linked love to the

masterpieces of world literature. After him, the writer
of romances expounded on her belief and faith in love,

whether the love of Potjamarn Sawangwong and Chai
Klang in Barn Sai Thong*, the love of Charlotte the
Spider and Wilbur the Pig in Charlotte’s Web,
Napoleon’s loves or the love between mother and
child. She held that they were all sublime forms of love
and her last sentence was, ‘My novels will extol all

forms of love through the power of words for my
readers.’ Sustained applause followed.

* A hugely popular romantic novel of the early fifties.
=
=เม�ือกลา่วจบเสยีงปรบมอืดงักอ้งไปท ั�งหอประชมุ: Literally,
‘When she finished speaking, applause resounded throughout

the hall.’=

นักเขยีนนวนยิายมอืรางวัลและนักเขยีนดาวรุ่งเป็นผู้
อภปิรายในเวลาตอ่มา ความคดิเหน็ของทั�งสอง
คลา้ยคลงึกนั “ความรักสรา้งวรรณกรรม และความรัก
สรา้งสันตสิขุ” นักเขยีนดาวรุ่งจบประโยคเชน่นั�น

The prizewinning novelist and the budding writer
were the next speakers. Their views were similar. ‘Love
fosters literature and love fosters peace and happiness,’
was the young writer’s closing statement.

เขาเป็นกวคีนเดยีวในท�ีนั�นและถกูจัดใหเ้ป็นผู้พดูคน
สดุทา้ย ส�ิงท�ีเขาเตรยีมมารู้สกึวา่นักเขยีนอาวโุสไดพ้ดู

ไปแลว้เกอืบคร�ึง

He was the only poet there and was scheduled to
speak last. He felt that almost half of what he had

prepared to say had already been dwelt upon by the
senior writer.

“ผมเช�ือในความรักท�ีบรสิทุธ�ิ ความรักท�ีไมป่ลอมปนมา
กบัความใคร ่ผมเขยีนบทกวชี�ินท�ีช�ือ อดุมการณแ์หง่รัก
ข�ึนมาเพ�ือยนืยนัส�ิงท�ีผมคดิและเพ�ือสนองตอบความรู้สกึ
สว่นน�ีของผม”

‘I believe in pure love, in love unadulterated by lust.
I’ve written a poem entitled ‘The idealism of love’ to
assert what I think and give vent to my feelings about
it.’

ความใคร ่is usually translated as ‘desire’ (see below) or
‘craving’; lust is sexual desire (ตณัหา, ราค).

เขาพดูสั�นๆ เก�ียวกบัมมุมองดา้นความรัก อาจจะมใีคร
เช�ือหรอืไมเ่ช�ือ-ความรักบรสิทุธ�ินั�นไมม่ใีนหญงิชาย
ความรักตอ้งเจอืดว้ยความใครเ่หมอืนท�ีหลายคนไมเ่ช�ือ
วา่ศลิปะบรสิทุธ�ิมจีรงิ เขาคดิวา่คนท�ีอา่นบทกวชี�ินนั�น
ของเขานา่จะเขา้ใจในส�ิงท�ีเขาพดูวันน�ีได ้บทกวชี�ินน�ีเอง
ท�ีทาํใหเ้ขาไดรั้บ “รางวัลกวอีดุมคต”ิ ประจาํปีน�ี เขาได้
รับเสยีงปรบมอืยาวนานไมแ่พนั้กเขยีนอาวโุส หลายคน
มองเขาดว้ยความประทบัใจ เขามองเหน็หลอ่นสง่ย�ิมมา

He spoke briefly about the many conceptions of
love. People may not believe that there was such a
thing as pure love between man and woman, holding
that love had to be mixed with desire, just as many
people didn’t believe that there was such a thing as
pure art. He thought that those who had read his
poem would understand what he was outlining today.
It was that very poem that had earned him the



จากท�ีนั�งแถวท�ีสาม Idealistic Poetry Award this year. The applause he

received was at least as sustained as for the senior
writer. Many looked at him with admiration. He saw
her smiling at him from her seat in the third row.

เม�ือลงมาจากเวทอีภปิราย เขากไ็ดพ้บหลอ่น เขาได้
รับคาํชมอกีครั�ง และหลอ่นไดถ้ามเขาประโยคหน�ึงวา่
เขาเช�ือในคาํพดูของตัวเองมากแคไ่หน เขารู้สกึวา่หลอ่น
ไมเ่ช�ือเขา

When he came down from the podium, he met her.
He was praised again and she asked him how much
he believed in what he had said. He had the feeling
that she didn’t believe him.

“ขอโทษคะ่” หลอ่นมสีหีนา้เครง่เครยีดลงอยา่งฉับ
พลัน “ดฉัินเพยีงตอ้งการคาํยนืยนั โลกของดฉัินเตม็ไป
ดว้ยความหวาดระแวงมากไปสักหนอ่ยเทา่นั�น”

‘I’m sorry.’ Her face tensed up at once. ‘I only want
to be sure. My world is full of too much suspicion, I’m
afraid.’

“เพราะอะไร” เขาถาม ‘Why is that?’ he asked.

หลอ่นบอกเขาวา่ “อยา่รู้เลยคะ่ เอาเถอะ คณุจะยนืยนั
กบัดฉัินไดไ้หมวา่ ในโลกน�ียงัมคีวามรักเชน่นั�นอยู่จรงิ”

‘You don’t want to know,’ she told him. ‘Come, will
you certify to me that in this world this kind of love
really exists?’

Note the inversion, which makes for smoother reading.

เขามองหนา้หลอ่น ไมเ่ขา้ใจสหีนา้ทา่ทางและกริยิาท�ี
ดแูปลกๆ นั�น หากเขากย็นืยนักบัหลอ่น “คาํพดูของผม
และงานเขยีนทกุช�ินของผมถา่ยทอดออกมาจากความ
จรงิแทจ้ากจติดั�งเดมิของผมนั�นทเีดยีว” เขาไมท่ราบวา่
หลอ่นพงึพอใจคาํตอบของเขามากนอ้ยแคไ่หน

He stared at her. He didn’t understand her strange
expression, tone and attitude, but gave her the
assurance she sought. ‘What I’ve said and every piece
of work I’ve done comes from the sincerity of my
heart.’ He didn’t know to what extent she was satisfied
with his answer.

เวลาผา่นไปไมน่านนัก เขากห็าโอกาสหวนกลับมาท�ีน�ี

อกี หลอ่นยนือยู่เงยีบๆ ท�ีหนา้บา้นพัก เขาสง่หนังสอืเลม่
เลก็ๆ ใหห้ลอ่น

It wasn’t long before he found the opportunity to

return to the college. She stood quietly in front of the
dormitory. He gave her a slim volume.

“อดุมการณแ์หง่รัก” หลอ่นอา่นช�ือหนังสอืเบาๆ และ
กลา่วขอบคณุเขา ทั�งสองสนทิสนมกนัอยา่งรวดเรว็ เขา
มคีวามสขุและมพีลังท�ีจะเขยีนบทกวอีกีหลายช�ิน จนใน
ท�ีสดุเขากไ็ดรั้บรางวัลอกีรางวัลหน�ึงจากบทกวชี�ินท�ีช�ือ
“เสาตกน�ํามัน” หลอ่นดตู�ืนเตน้มากเป็นพเิศษกบับทกวี
ช�ินใหมข่องเขา

‘The idealism of love.’ She read out the title softly
and then thanked him. The two of them grew close
very quickly. He was happy and thus inspired to write
several more poems and finally was awarded yet
another prize thanks to his poem entitled ‘The oil-
bleeding pillar’. She looked very much excited by this
new poem of his.

=

ในเวลาตอ่มาอกีประมาณหา้หรอืหกเดอืน ทั�งสอง
กไ็ดม้โีอกาสอยู่กนัตามลาํพังในบา้นพักของเขา เขา

แสดงความเป็นสภุาพบรุษุตอ่หลอ่นเสมอมาแมก้ระทั�ง
เวลาน�ี หลอ่นยนือยู่หนา้บา้นใกลก้บักอดาวเรอืงท�ี

Some five or six months later, the two of them
found themselves alone at his lodgings. He had always

behaved with her as a gentleman and he did so now.
She stood in front of the house in a field of yellow



ออกดอกสเีหลอืงสด เขามองหลอ่นบอ่ยๆ ถงึอยา่งไรผู้
หญงิกบัดอกไมก้เ็ป็นสว่นผสมท�ีกลมกลนืกนัท�ีสดุ จากดง
ดอกไมห้ลอ่นเดนิกลับมานั�งรมิระเบยีง แลว้หลอ่นกจ็ะ
เดนิกลับไปท�ีดงดอกไมอ้กี เวลาผา่นไปจวบจนอาทติย์
เร�ิมออ่นแสง หลอ่นยงัไมม่ทีทีา่วา่จะกลับ แมเ้ขาจะ
เป็นสขุท�ีมหีลอ่นอยู่ใกล ้ๆ หากเขากไ็มอ่ยากใหม้ปัีญหา
อะไรทั�งนั�น หลอ่นยงัอยู่ในดงดอกไมเ้ม�ือความมดืเร�ิม
ปกคลมุไปรอบๆ

marigolds. He kept his eyes on her. No matter what,
women and flowers were a perfect match. From the
flower field she walked back and sat at the edge of the
veranda and then went back again to the flower field.
Time passed; the sun began to soften. She didn’t give
any indication of leaving. Even though he was happy
to have her near him, he didn’t want things to get out
of hand. She still lingered amid the flowers as

darkness took hold of the surroundings.

เม�ือหลอ่นเดนิออกมาอกีครั�งหน�ึง ใบหนา้ของหลอ่นดู

สงบ ราบเรยีบ เขาอยากจะบอกใหห้ลอ่นกลับไปเสยีกอ่น
แตก่ก็ลัวหลอ่นจะคดิวา่เขาไล่

When she came back once again, her face looked

calm and smooth. He wanted to tell her to leave but
was afraid she would think he was chasing her away.

“ดฉัินอาจจะกลับดกึสักหนอ่ย” หลอ่นพดูแลว้กเ็ดนิ
ผา่นเขาเขา้ไปในบา้น เขามองตามหลอ่น เรอืนผมยาว
ประบา่พล�ิวไหว หลอ่นทาํเชน่น�ีเพ�ืออะไร

‘I think I’ll stay a while longer,’ she said then walked
by him and went into the house. His eyes followed
her. Her shoulder-length hair was swaying. Why was
she acting like this?

Literally, ‘I may go back a little later.’

ในคนืค�ําท�ีเงยีบสนทิ เขากบัหลอ่นอยู่กนัเพยีงสองตอ่
สอง หลอ่นเขา้หอ้งน�ําและเปดิฝักบวันานกวา่ชั�วโมง เขา
จดุบหุร�ีสบูดับความกระวนกระวาย หลอ่นออกมาจาก
หอ้งน�ําดว้ยเส�ือผา้ชดุเดมิ เขาดับบหุร�ี

In the totally quiet evening, he and she were all
alone. She went into the bathroom and left the shower
head running for more than an hour. He kept
smoking to calm his nerves. She came out of the
bathroom wearing the same clothes. He put out his
cigarette.

An hour-long shower and back into the same clothes? In a case
like this, there’s nothing the translator can do but stick to the
text, silly as it is.

“คณุบอกดฉัินวา่ความรักท�ีแทจ้รงิจะตอ้งบรสิทุธ�ิ คณุ
เป็นเชน่นั�นจรงิๆ หรอื เม�ือคณุบอกวา่รักดฉัินนั�นคณุ
หมายความวา่อยา่งไรบา้ง ความรักขณะนั�นของคณุมี

ความหมายงดงามเหมอืนบทกวที�ีคณุเขยีนหรอืไม”่
หลอ่นหวัเราะ หลังของหลอ่นแนบชดิกาํแพงหอ้งเหมอืน
กบัวา่หลอ่นพรอ้มท�ีจะแทรกตัวเขา้ไปในกาํแพงไดท้กุ
ขณะ “ยงัไมต่อ้งตอบดฉัินเวลาน�ีหรอกคะ่”

‘You told me that true love must be pure,’ she said.
‘Are you really like that? When you told me you loved
me, what exactly did you mean? Did your love then

have the same beautiful meaning as the poems you
write?’ She laughed. She had her back against a wall
of the room as if she was ready to go through the wall
at any time. ‘You don’t have to answer me right
away.’

“แตผ่มยนืยนักบัคณุหลายครั�งแลว้น�ีนา” เขามอง
หลอ่น ไดก้ล�ินสบู่ออ่นๆ หอมละมนุมาจากกายนั�น

‘But that’s what I’ve kept assuring you of many
times.’ He looked at her, caught the faint fragrance of
soap wafting from her body.

“คณุจะแตกตา่งไปจากคนอ�ืนๆ เชยีวหรอื รู้ไหม มี
ผู้ชายอยา่งนอ้ยสามหรอืส�ีคนทเีดยีวท�ีดฉัินเคยพบวา่
พวกเขาไมเ่คยใหเ้กยีรตแิละเหน็คณุคา่ของความรักท�ี
บรสิทุธ�ิ และผู้ชายคนท�ีส�ีหรอืหา้อาจจะเป็นตัวคณุ คณุ
ตอบไดไ้หมวา่หญงิชายท�ีแตง่งานกนัตา่งเรยีกรอ้งและ

‘Will you be any different from so many other men,
then? Do you know, there are at least three or even
four men I’ve met who’ve never shown respect for
pure love or seen its value, and the fourth or fifth man
might well be you. Can you tell me what it is that men



ปรารถนาในส�ิงใดบา้ง และถา้ใครคนใดคนหน�ึงไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการนั�นได ้ความรักท�ีพวก
เขาพร�ําพดูจะยงัคงอยู่หรอืกลับกลายเป็นเชน่ไร ไมม่ใีช่

ไหมคะ ความรักท�ีคณุราํพันลงในบทกว ีมันปลาสนาการ
ไปตั�งแตม่นษุยแ์อบอา้งสัญชาตญาณเขา้มาปะปนกบั

ความรักนั�นแหละ”

and women who get married expect and hanker for?
And if either one is unable to answer such
expectations, will the love they profess remain or turn
into something else? It won’t last, will it? The love you
wax lyrical over in your poems has vanished ever since

man passed off instinct as love.’

“คณุอาจจะเคยผดิหวังมากอ่น จงึไดม้องโลกในแง่
รา้ยเชน่นั�น” เขาพดูและเดนิไปท�ีหลอ่น เขาสัญญากบั
หลอ่นวา่ ความรักท�ีเขามใีหนั้�นจะคงอยู่และเป็นความรัก
บรสิทุธ�ิอยา่งท�ีหลอ่นแสวงหา

‘You must have been disappointed once to see the
world so negatively,’ he said and walked up to her. He
swore to her that the love he had for her would remain
and that it was the pure love she sought.

“เป็นไปไดห้รอื จะเป็นไปไดห้รอื” หลอ่นราํพัน เขากมุ
มอืหลอ่นไวเ้หมอืนจะยนืยนัวา่ “แนน่อน มันเป็นไปได”้

‘Can it be? How can it be?’ she bemoaned. He
covered her hand with his as if to assert that ‘Of course
it can be.’

“เม�ือคณุเขยีนถงึเสาตกน�ํามันตน้นั�น ดฉัินรู้สกึต�ืนเตน้
จะมใีครบา้งท�ีมองเหน็ความมเีสนห่แ์ละคณุคา่ของมัน
มากไปกวา่ความนา่กลัว ออ้…ดฉัินไมไ่ดเ้ลา่ใหฟั้งวา่เคย
มคีนเหน็วญิญาณท�ีนั�น พวกนักศกึษากลัวกนัมากคะ่ คณุ
อาจจะไมก่ลัวเพราะยงัไมเ่คยเหน็ ถา้คณุเคยเหน็สักครั�ง
บทกวขีองคณุกอ็าจจะเปล�ียนไป” หลอ่นย�ิมเศรา้ๆ “ดฉัิน
รักเสาตน้นั�นคา่ท�ีวา่มันไมเ่หมอืนใคร เอาละ คราวน�ีคณุ

กรณุาตอบดฉัินอกีสักครั�งเถอะคะ่วา่ ความรักท�ีบรสิทุธ�ิ
สะอาดปราศจากความใครม่าเจอืปนของหนุ่มสาวนั�นมี
อยู่จรงิในโลกหรอืไม”่

‘When you wrote about that pillar bleeding oil, I felt
excited. Would there be someone to see its charm and
value rather than fear it? Oh, I haven’t told you that
someone saw a spirit there. The students are very
much afraid of it. Maybe you aren’t afraid because
you haven’t seen it yet. If you had seen it once, your
poem would have taken another turn.’ She smiled

sadly. ‘I love that pillar in a way I feel sure no-one else
does. All right, this time please answer me: does pure
love, clean love, love devoid of lust between man and
woman exist in this world?’

“ยอ่มมแีนน่อน” เขาตอบและมองหลอ่นแนว่น�ิง ‘I’m definite that it does,’ he answered and looked at
her steadily.

หลอ่นหมนุตัวกลับหลังใหเ้ขา ขณะนั�นหลอ่นไดท้าํใน
ส�ิงท�ีเขานกึไมถ่งึ เขายนืน�ิง ตกตะลงึ หลอ่นคอ่ยๆ แกะ
กระดมุเส�ือออกทลีะเมด็ และถอดเส�ือสนีวลออกจาก
รา่งกายจนเหน็แผน่หลังขาวสะอาด เขาใจเตน้ตกึๆ
หลอ่นอาจจะลองใจเขาเพ�ือพสิจูนค์วามรักท�ีหลอ่นตคีา่
ไวส้งูล�ํา เขาสะกดใจ อยา่งไรบททดสอบน�ีเขาจะตอ้ง
ชนะใหไ้ด ้เขาจะไมล่ว่งเกนิหลอ่นเป็นอันขาด หลอ่น
คอ่ยๆ ถอดกระโปรงลายตน้หญา้ออกขณะท�ียงัหนัหลังให้
เขา และบดัน�ีเรอืนรา่งของหลอ่นปราศจากอาภรณใ์ดๆ
เม�ือชดุชั�นในสขีาวถกูถอดออกจากรา่งกายเป็นช�ิน

สดุทา้ย

She turned her back to him. She did something
totally unexpected. He stood still, stupefied. She slowly
unbuttoned her mauve blouse one button at a time
and then took it off, exposing her white back. His
heart was racing. Maybe she was testing him to check
the kind of love she found invaluable. He struggled to
suppress his emotions. No matter what, he had to
come out of this acid test a victor. He would in no way
take liberties with her. She slowly took off her skirt
decorated with herbal motifs, still keeping her back to

him, and when her white undergarment followed the
skirt, she stood totally naked before him.

Here again inverting the terms makes for smoother reading.



“ความรักของคณุยงัเหมอืนเดมิอยู่หรอืไม ่และคณุยงั

ตอ้งการท�ีจะแตง่งานกบัดฉัินอกีไหม” หลอ่นถามย�ํา

‘Is your love still the same as before and do you still

want to marry me?’ she asked again.

“ผมยงัรักและใหเ้กยีรตคิณุเสมอ ใสเ่ส�ือผา้เสยีเถอะ”
เขารู้สกึวา่เขากาํลังจะเป็นผู้ชนะ เขารักหลอ่น

‘I still love and respect you as always. Put your
clothes back on, please.’ He felt he had won. He loved
her.

“ดฉัินอยากฟังบททวขีองคณุ” หลอ่นคอ่ยๆ หนักลับ
มา นัยนต์ามแีววเยาะหยนั

‘I’d like to hear your poem.’ She slowly turned
towards him, mockery in her eyes.

เขามองไปท�ีหลอ่นซ�ึงหนัหลังแนบชดิกาํแพงสนทิน�ิง
ภาพท�ีปรากฏเบ�ืองหนา้ทาํใหเ้ขาตกตะลงึไปชั�วขณะ

He looked at her as she turned and stayed still with
her back against the wall. What he saw in front of him
astounded him for a time.

“อะไรกนั” เขาอทุานหนา้ซดี ‘What the hell!’ he exclaimed, his face livid.

“ดฉัินยงัอยากฟังบทกวขีองคณุอยู่นะ จาํไดไ้หมวัน
แรกท�ีเราพบกนั ดฉัินบอกคณุวา่อยา่งไรบา้ง คณุคงจาํ
อะไรไมไ่ดแ้ลว้ละ่ตอนน�ี ฟังนะคะ” หลอ่นย�ิม “ดฉัินพดู
วา่คณุเป็นกวที�ีสรา้งงานอยา่งมคีณุคา่ ไดอ้า่นงานของ
คณุแลว้ รู้สกึเช�ือมั�นและมพีลังท�ีจะตอ่สู้กบัเปลอืกนอก
ของสังคม งานของคณุบอกดฉัินวา่ในโลกน�ียงัมคีนท�ี
มองเหน็คณุคา่ภายในของมนษุยม์ากกวา่ส�ิงปรงุแตง่
ภายนอก”

‘I still want to listen to your poem. Do you
remember the day we met for the first time? What did
I tell you? You must have forgotten by now. Listen,
then.’ She smiled. ‘I told you your work as a poet was
of high quality; I had read your work; it showed
determination and ardour in fighting against social
pretence. Your work told me that in this world there
was still someone who valued inner qualities more

than groomed appearances.’

“ทาํไมเป็นแบบน�ี” เขาเสยีงสั�น ‘Why are you like this?’ His voice was trembling.

“ดฉัินไมไ่ดเ้ป็นอะไรเลย แตค่ณุส ิคณุชว่ยตอบดฉัิน
หนอ่ยเถอะวา่คณุยอมรับดฉัินไดห้รอืไม ่และคณุยงัจะ

แตง่งานกบัดฉัินเหมอืนท�ีสัญญาหรอืเปลา่คะ่ เราจะอยู่

ดว้ยกนัดว้ยความรักท�ีบรสิทุธ�ิไดไ้หม” หลอ่นถามเสยีง
เรยีบเยน็

‘There’s nothing wrong with me. But you – please
do tell me whether you accept me and will marry me

as you promised or not. Can we live together in pure

love?’ she asked in a cold voice.

เขารู้สกึตระหนักกบัเหตกุารณท์�ีกาํลังประสบ หลอ่นยนื

น�ิงเงยีบ น�ําตารนินาทตีอ่จากนั�นเงยีบสนทิ เขาไมพ่ดู
อะไรเลยแมแ้ตน่อ้ย คาํถามของหลอ่นไมม่คีาํตอบ

He felt scared by what he was going through. She

stood still and silent, with tears in her eyes. The next
minute was dead quiet. He didn’t say a word. Her

question had no answer.

“ถา้เพยีงแตค่ณุจะบอกดฉัินวา่ ความรักท�ีคณุตคีา่ไว้
สงูนั�นเป็นแคเ่พยีงจนิตนาการบนหนา้กระดาษเสยีแตแ่รก

ดฉัินจะไมถ่ามคาํถามน�ีกบัคณุเลย แตเ่วลาท�ีผา่นมาคณุ
กระทาํเสมอืนวา่มันเป็นเร�ืองจรงิทเีดยีว คณุยนืยนักบั

ดฉัินตลอดมาวา่ความคดิในนั�นเป็นอันหน�ึงอันเดยีวกบั
ความเป็นจรงิ” หลอ่นหวัเราะทั�งน�ําตา

‘If only you had told me from the start that the love
which you value so highly is merely the product of

imagination on paper, I wouldn’t have asked that
question of you, but all this time you’ve behaved as if

it was nothing but the truth. You’ve always assured
me that what you thought was the truth of truths.’

She laughed through her tears.



ตลอดเวลาเหลา่นั�นเขายนืน�ิงเงยีบ ไมม่คีาํพดูใดหลดุ

จากปาก หลอ่นคอ่ยๆ สวมใสเ่ส�ือผา้จนเรยีบรอ้ย และเร�ิม
มรีอยย�ิมปรากฏบางๆ

He kept still and silent. Not a word escaped from his

mouth. She slowly put her clothes back on and a thin
smile began to appear on her lips.

>“ถงึอยา่งไรกต็อ้งขอบคณุในภารกจิอันย�ิงใหญข่อง
คณุ” หลอ่นหยบิหนังสอืเลม่หน�ึงออกมาจากกระเป๋า

“ความรักอันสงูสง่เชน่น�ีอาจจะยงัมอียู่ในท�ีอ�ืน ขอบคณุ
สาํหรับความรักในอดุมคตทิ�ีคณุสรา้งข�ึน อยา่งนอ้ยก็

ทาํใหด้ฉัินมคีวามหวังในชว่งสั�นๆ ของชวีติ…ลากอ่น”

‘In any case I must thank you for your sublime
endeavour.’ She took a book out of her bag. ‘This kind

of sublime love may still exist somewhere else. Thank
you for the ideal love you’ve created. At least it has

given me some hope in life if only too briefly …

Goodbye.’

หลอ่นวางหนังสอืเลม่เลก็ไวบ้นโตะ๊ มันคอืหนังสอืเลม่

ท�ีเขามอบใหห้ลอ่น

She put the thin book down on the table. It was the

one he had given her.

ลมเยน็พัดเขา้มาทางหนา้ตา่ง เม�ือหลอ่นจากไป เขา
ทรดุตัวลงนั�งบนพ�ืนหอ้งอยา่งออ่นลา้และรู้สกึอับอาย

ทั�งๆ ท�ีเขาเช�ือแนว่า่ทกุคนจะตอ้งตัดสนิใจอยา่งเขา
เหมอืนกนั ในเม�ือหลอ่นเป็นส�ิงผดิปกตปิระหลาด

มหศัจรรยข์องโลก

Cold wind blew through the window. When she was
gone, he slumped to the floor and sat there feeling

exhausted and ashamed, even though he was certain
everybody would have reacted as he did, given that

she was a total freak of nature.

หลอ่นมผีวิหนังท�ีบางใส มองเหน็อวัยวะภายในตั�งแต่
ชว่งอกลงมาจนถงึหวัเขา่ มันบางใสจนเหน็เสน้เลอืดดาํ

เสน้เลอืดแดง หลอดลม ปอด หวัใจท�ีกาํลังบบีตัว
กระเพาะอาหาร ลาํไสเ้ลก็ท�ีขดพับกนัไปมา ลาํไสใ้หญ่

ตับ มา้มและกลา้มเน�ือบรเิวณตน้ขาท�ีสั�นระรกิ

The flesh of her front was transparent, exposing her
internal organs from the level of her chest down to her

knees. It was so transparent you could see the veins
and arteries, the trachea, the lungs, the beating heart,

the stomach, the knotted small intestine, the large
intestine, the liver, the spleen and the muscles around

the legs that shivered.

.
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เขาลกุข�ึนชา้ๆ พรั�นพรงึ และกลับกลายเป็นเควง้ควา้ง
หนังสอืเลม่เลก็ถกูเขาฉกีเป็นสองสว่น กอ่นท�ีจะจัดการ

จนมันเป็นช�ินเลก็ช�ินนอ้ย

He got up slowly, terrified and seemingly adrift. He
ripped the little book into two before tearing both

pieces to shreds.

หลอ่นจากไปนานแลว้ บดัน�ีเหลอืเพยีงเขายนือยู่
ทา่มกลางเศษกระดาษท�ีกระจายเกล�ือนอยู่รอบกาย

She was long gone. By now there was only him left
standing among bits of paper strewn all around.

‘Bot Sutthai Khong Khwamrak’, first printed in
Chor Karrakeit 22, 1995. Current translation from

Pharp Luang (Illusions), Praphansarn, 1999.

.Saowaree (Saowaree Yemla-or)
is a nurse in a district hospital

in Ratchaburi province,
where she was born.
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Two of her collections

of short stories were short-listed
for the SEA Write Award.
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Malee’s New Year Happiness – Wiwat Lertwiwatwongsa

Contemporary  24 January 2014  Leave a comment

It seems no one is faster on the fiction draw than the man from Phuket. The topicality and relevance of this story as its explores the interaction between
individual and community under the goad of politics have earned it pride of place here this month while the questions remain of how long Malee’s happiness
will last and whether Suree will come back to life. MB
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ววิัฒน ์เลศิววิัฒนว์งศาo oWiwat Lertwiwatwongsa

TRANSLATOR’S KITCHEN

= = =

ปนี�ีเป็นปีแรกท�ีมาลตีอ้งมชีวีติอยู่คนเดยีวหลังจากสรุยี์
ตายลง สรุยีต์ายไป 8 ปีแลว้ แตน่�ีเป็นปีแรกท�ีสรุยีไ์มไ่ด้
อยู่อกีตอ่ไป ปีใหมก่าํลังเดนิทางมาถงึอยา่งเช�ืองชา้และ
หมน่เศรา้ มาลไีมรู่้วา่ตัวเองตอ้งการอะไร ระหวา่งชาย
คนรัก การเดนิทางไกล หรอืการพดูคยุกบัเพ�ือนท�ีตายไป
แลว้ แตม่าลไีมไ่ดอ้ะไรเลย  มแีตค่วามอา้งวา้งลกึลับ
บางอยา่งท�ีตดิตามเธออยู่ ประดจุดังรอยเปื�อนบนเส�ือท�ี
ลบไมอ่อก หรอืคราบของกาลเวลาซ�ึงตดิอยู่ตาม
ปลอกหมอน ผา้มา่น หรอืรอ่งของกระเบ�ืองปพู�ืน ย�ิงนาน
วันคราบย�ิงคอ่ยๆเขม้ข�ึนเร�ือยๆ ขณะท�ีเน�ือผา้กลับซดีจาง
ลง เชน่เดยีวกบัชวีติซ�ึงซดีจางลงในขณะท�ีความโดด
เด�ียวคอ่ยๆเปดิเผยรปูทรงของมันในตัวเธอ

This year is the first year Malee must live alone since
Suree died. Suree died eight years ago but this is the
first year that she is no longer here. The New Year is
coming, slow and bleak. Malee doesn’t know what
she wants, of a lover, a journey far away or a chat
with her dead friend, but she has none of these.
There is only a mysterious emptiness of some kind
which sticks to her like a spot on a shirt that won’t
fade in the wash or the stains of time on pillows, on
curtains or in tile grooves on the floor. As days pass
the stains grow darker while the material fades, just
as life fades away while loneliness takes shape in her.
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Alternative translation of ย�ิงนานวนั: With the
passage of time.

ความโดดเด�ียวเป็นโรคท�ีไมอ่าจรักษา สรุยีเ์คยกลา่ว
กบัมาลอียา่งน�ี เธอพดูข�ึนในเชา้วันปีใหมป่ีท�ีเจด็หลังจาก
เธอตาย สรุยีน์อนอยู่บนเตยีงขา้งๆมาล ีเน�ือตัวของเธอ
ไมม่คีวามอุ่นเหลอือยู่นานแลว้ มเีพยีงมาลเีทา่นั�นท�ีมอง
เหน็สรุยี ์เธอพดูกบัมาลใีนตอนเชา้ จบูมาลเีบาๆท�ีหนา้
ผาก แสงแดดตอนเชา้ลอดเขา้มาในหอ้ง มาลไีมอ่ยาก
ไปทาํงาน เธออยากนอนอยู่กบัสรุยีผ์ู้ไมม่อีณุหภมู ิทนัที
ท�ีสรุยีจ์บูเธอ เธอรู้วา่สรุยีก์าํลังจางจากไป เหมอืนกบัสี

ของผนังบา้นท�ีคอ่ยๆซดีลง สรุยีจ์ะซดีลง ในขณะท�ีเธอ
คอ่ยๆเขม้ข�ึนในทว่งทาํนองของคราบท�ีลบไมอ่อก ถงึท�ี
สดุสรุยีจ์ะคอ่ยๆโปรง่แสงและระเหยหายไป

Loneliness is an incurable disease, Suree told
Malee. She said so on New Year’s Day seven years
after she died. Suree lay on the bed beside Malee.
Her flesh had long ceased to be warm. Only Malee
could see Suree. Suree spoke to Malee in the
morning then kissed her lightly on the forehead.
Early sunlight slanted into the room. Malee didn’t
want to go to work. She wanted to lie with Suree,
cold as she was. As soon as Suree kissed her, she
knew that Suree was fading out, like the colour of
the ceiling slowly fading. Suree would fade out while
she would grow darker in the manner of indelible
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stains. Eventually Suree would turn translucent and
eva- porate into thin air.

ผู้ไมม่อีณุหภมู:ิ Literally, ‘person who has no
temperature’, which is not exactly a happy turn of
phrase. Hence, ‘cold as she was’.

‘จับฉลากปีใหมก่นัไหม’ มาลเีป็นคนเสนอความคดิกบั
เพ�ือนในออฟฟศิดว้ยทา่ทกีระตอืรอืรน้แบบหลอกๆ พวก
คนในออฟฟศิกต็อบรับดว้ยทา่ทแีบบหลอกๆ ปีใหมก่าํลัง
มา และในเม�ือมรีอ่งรอยของการเฉลมิฉลองอยู่ในทกุท�ี 
เธอกค็วรไดเ้ฉลมิฉลองบา้ง มาลทีาํงานในออฟฟศิน�ี
มาสองปีแลว้ แตป่ีน�ีเป็นปีแรกท�ีเธอจะอยู่โดยไมม่สีรุยี ์
หลังจากวันนั�นมาลเีอาแตพ่ดูย�ําๆเร�ืองของขวัญท�ีเธอคดิ
จะซ�ือ ท�ีคนอ�ืนจะซ�ือ เธอออาจจะถามวา่คนอ�ืนอยากได้
อะไร แตค่นอ�ืนกพ็ากนัตอบตดิตลกไปเร�ือยๆ สาํหรับพวก
เขามาลอียู่ท�ีอ�ืน เป็นแคเ่พ�ือนรว่มงานไกลๆท�ีอาจจะคยุ
เลน่เร�ืองละครเม�ือคนื หรอืขา่วอาชญากรรมชวนอกสั�น
ขวัญแขวน หรอือาจจะไปกนิขา้วเท�ียงดว้ยกนัได ้แต่
ไมใ่ชค่นท�ีพวกเขาจะบอกเม�ือมงีานเล�ียงฉลองลับๆ หรอื
ชวนไปกนิขา้วท�ีบา้น หรอืไปรอ้งคาราโอเกะกนั อะไร
แบบนั�น ปีใหมก่าํลังมา ชายคนท�ีเธอแอบชอบชวนเธอ
ไป  มอ๊บ มาลตีอบรับแทบจะทนัท ีไมว่า่เธอจะรู้ หรอืไม่
วา่มันคอืมอ๊บอะไร ชมุนมุเร�ืองอะไรอยู่  แตเ่ธอมารู้ที
หลังวา่เขาชวนคนอ�ืนๆดว้ย ถงึอยา่งไรมาลกีจ็ะไปในเม�ือ
เธอไมม่สีรุยีแ์ลว้

‘How about drawing lots for the New Year?’
Malee was the one to broach the idea to her friends
in the office with fake enthusiasm. The people in the
office agreed with fake enthusiasm. The New Year
was coming and when there were signs of
celebration everywhere, she should celebrate. Malee
had worked in this office for two years, but this year
was the first year she would be without Suree. After
that day, Malee would only speak about the presents
she thought she and the others would buy. She
asked the others what they wanted but they would
only answer with jokes. For them Malee didn’t quite
matter, she was just a distant colleague to chat with
about last night’s play on TV or the latest horrid
crime report or to have her join them for lunch, but
she wasn’t someone they’d invite to a discreet
celebration, a meal at home or a karaoke session,
that sort of thing. The New Year was coming. The
man she covertly liked invited her to join the
demonstration. Malee accepted right away, hardly
aware of what the demon- stration was about, what
people were gathering for, but she learned after-
wards that he had invited other people as well. In
any case, she’d go, since she no longer had Suree
with her.
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One of those English words highjacked by the Thais
to serve their own purposes, มอ๊บ (mop) seldom
means a mob but simply a demonstration, rally or
march, which, as everyone knows, in Thailand is
almost always a festive occasion until its
มอ๊บ turns into a mob.

หากสรุยีย์งัอยู่เธอคงหวัเสยี เอม็ ผู้ชายคนนั�นช�ือเอม็
เขาซ�ือนกหวดีใหม้าลอีันหน�ึง มสีายคลอ้งคอลายธงชาติ
นา่รัก มผีู้คนมากมายในมอ๊บจนตอ้งเดนิเบยีดเสยีดกนั
ไป  มาลมีารู้วา่มันมากขนาดไหนตอนเธอดขูา่วทวีใีนคนื
นั�น ผู้คนมากมายออกมาบนถนนเพ�ือคัดคา้นกฏหมายไม่
เป็นธรรม ชั�วขณะท�ีจับมอืเดนิกนัไป มาลถีงึกบัน�ําตาร�ืน
โดยไมรู่้ตัว ราว กบักาํลังเขา้ใกลส้�ิงท�ีย�ิงใหญอ่ะไรสัก
อยา่งท�ีเธอกอ็ธบิายไมไ่ดเ้หมอืนกนั หากโดยไมไ่ดต้ั�งใจ
มาลมีองหาสรุยีใ์นฝงูชน พลันนกึข�ึนไดว้า่สรุยีไ์มอ่ยู่แลว้
มาลอียู่กบัเพ�ือนๆจนถงึเยน็ เลอืกท�ีนั�งกนัอยา่งกบัมา
ปคินคิ จากท�ีเธอนั�งอยู่เธอไมไ่ดย้นิวา่บนเวทพีดูวา่อะไร
เอาแตเ่ดนิตามเอม็ตอ้ยๆไปในมอ๊บ เพ�ือนคนอ�ืนใน
ออฟฟศิสนกุสนานเฮฮา พวกเขาพดูเร�ืองการเมอืงกนั
ราวกบัวา่ตดิตามส�ิงน�ีมาตลอดชวีติทั�งท�ีมาลไีมเ่คยเหน็
พวกเขาอา่นอะไรเลยนอกจากเวบขา่วบนัเทงิ มาลกีอ็อื
ออือาอาตามเขาไป เอาเขา้จรงิเธอกพ็ดูเร�ืองพวกน�ีได้
เหมอืนกนั สรุยีอ์า่นทกุอยา่งท�ีขวางหนา้ กระทั�งเธอตาย
ไปแลว้เธอกย็งัอา่นหนังสอืพมิพท์�ีมาลเีป็นคนซ�ือสรุยี์
เป็นคนอา่น เธอสวมชดุนักเรยีนมัธยมปลาย ชดุท�ีเธอใส่

ตอนท�ีเธอตาย นั�งบนเตยีง อา่นหนังสอืพมิพ์
หนังสอืพมิพร์ายสัปดาห ์อา่นเวบไซตข์า่ว รอ่งรอยของ
เวบไซตท์�ีสรุยีเ์ปดิท�ิงไวย้งัคงแสดงผลบนหนา้จอใน
คอมพวิเตอรข์องมาล ีแตต่อนน�ีเป็นมาลที�ีอยู่ในมอ๊บ
เป่านกหวดีเสยีงดัง เอม็เผลอจงูมอืเธอโดยไมไ่ดต้ั�งใจ
มาลหีนา้แดงซา่น คดิถงึของขวัญท�ีจะซ�ือมาจับฉลากปี
ใหม่

If Suree was still alive she would be upset. Aem –
that was the man’s name – bought Malee a whistle.
It had a lovely national-flag-coloured strap to hang it
round the neck. There were so many people
demonstrating that walk- ing was a struggle. How
many there were Malee only found out when she
watched the news that night. Oodles of people took
to the streets to oppose an unjust law. The moment
they linked hands and walked on together, Malee’s
tears flew irresistibly as if she was coming close to
something sublime, something she couldn’t explain.
Uncon- sciously, she was searching for Suree in the
crowd but then remembered that Suree was no
longer. She stayed with her office friends until late
afternoon. They elected to sit down as if for a picnic.
From where she sat Malee could not hear what was
being said on the stage. Then she merely closely
follow- ed Aem in the crowd. Her other colleagues
were having a great time. They talked about politics
as if they had followed such things all their lives,
even though Malee had never seen them read
anything but entertainment news on the internet.
Malee joined her voice to theirs. In reality, she too
could talk about these matters. Suree read every-
thing she came across. Even though she was dead,
she kept reading. The newspaper Malee bought, it
was Suree who read it. She wore her high school
uniform, the uniform she was wearing when she
died, sat on the bed, read the newspaper, the weekly
magazines, read the news on the net. The websites
she had consulted last were still on Mary’s computer
screen, but now it was Malee who was in the crowd
of pro- testors, blowing her whistle loudly. Aem
grabbed her hand unwittingly and she flushed. She
thought of the present she’d buy for the New Year
drawing of lots.

หัวเสยี = to be in a bad mood, irritable, furious.
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[Whistle and tricolour strap are giveaways of which
end-of-year demonstrations are taking place.]
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‘Then’ needs to be added, as Malee cannot sit and
walk at the same time.
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รอ่งรอยของเวบไซต:์ traces of websites? That’s
spooky.

มคีวามต�ืนเตน้ในทกุท�ี พวกผู้คนต�ืนตัวทางการเมอืง ม๊
อบดคูกึคักอบอุ่น มาลไีดรู้้จักกบัคนท�ีเธอไมรู่้จัก พวกเขา
พดูในส�ิงท�ีเธอไมไ่ดย้นิ มันชว่ยใหเ้ธอลมืวา่เธอกาํลัง
คดิถงึสรุยีอ์ยู่ เธอพยายามตั�งใจฟังส�ิงท�ีคนบนเวทพีดู
เธออยากคยุกบัเอม็รู้เร�ือง แตเ่ธอไมเ่ขา้ใจ และคดิวา่มัน
ขัดกนัอยู่หนอ่ยๆ อันท�ีจรงิมันออกจะขัดกนัอยา่งนา่ตกใจ
แตเ่ธอกเ็ป่านกหวดีไปกบัเอม็ เธอทาํอะไรรว่มกบัเขา คดิ
วา่มันจะดแีคไ่หนถา้จะผา่นปีใหมไ่ปดว้ยกนั ปีใหมท่�ีไมม่ี
สรุยี์

There was excitement everywhere. People had
woken up to politics. The crowd looked ebullient and
warm. Malee made new acquaintances. They talked
of things she couldn’t hear, but it made her forget
that she missed Suree. She endeavoured to listen to
what was said on the stage. She wanted Aem to
explain things to her but she didn’t understand and
thought they were a little contradictory. Actually,
the contra- dictions were stupendous but she blew
her whistle along with Aem. She did everything with
him, thought how good it would be if they entered
the New Year together, a New Year without Suree.
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[มันออกจะขดักนัอยา่งนา่ตกใจ: literally, ‘they were
alarmingly contradictory’ - a regrettable author's
comment: Malee has no way of understanding this
much.]

ความตายของสรุยีใ์นเทอมสดุทา้ยเป็นเร�ืองลกึลับ เธอ
ตายในเดอืนกนัยายนระหวา่งเดนิทางกลับบา้น เธอแยก
กบัมาลที�ีหนา้ประตโูรงเรยีน วันนั�นเหมอืนทั�งสองคนจะ
งอนกนัอยู่หนอ่ยๆ วันรุ่งข�ึนสรุยีต์าย เธอถกูฆา่โดยไมม่ี
ใครจับฆาตกรได ้ถกูฆา่ในตอนกลางคนืโดยไมม่ใีครรู้
คดิแลว้มันชา่งแสนเศรา้ สรุยีต์ายระหวา่งทางกลับบา้น
ศพของเธอถกูพบในตกึรา้งท�ีเคยโดนไฟไหม ้ไมม่รีอ่ง
รอยของการถกูขม่ขนืหรอืชงิทรัพย ์เธอแคถ่กูฆา่เฉยๆ
ถกูฆา่โดยไมม่เีหตผุล ถกูฆา่เหมอืนผักเหมอืนปลา หลัง
เธอตายเธอกห็ายไปจากความคาํนงึของผู้คน มแีตม่าลี
ท�ีจดจาํ มแีตเ่ธอท�ีแบกรับสัมภาระของการจดจาํ และ
บาดแผลจากการถกูโบยตขีองคนท�ีลมืไปแลว้วา่การท�ีมี
ใครสักคนหายไปจากชวีติมันเจบ็ปวดขนาดไหน พอ่กบั
แมข่องสรุยีอ์ยู่ตา่งจังหวัด มาลไีมไ่ดพ้บกบัพวกเขาหลัง
จากสรุยีต์ายลง สรุยีม์าอยู่หอพักเดยีวกนักบัมาล ีทั�งสอง
คนจงึสนทิกนั แตม่าลไีมเ่คยไปบา้นของสรุยี ์งานศพ
มาลกีไ็มไ่ดไ้ป สรุยีอ์ยู่ไกลเกนิไปจนพอ่แมข่องมาลไีม่
อนญุาตใิหเ้ธอไป สรุยีไ์มเ่คยเลา่เร�ืองความตายของตัว
เธอเองเลยสักนดิแตใ่นวันเผาศพเธอกม็าปรากฏตัวท�ี
หอ้งของมาล ีคนทั�งคู่ผา่นปีเดอืนของการเป็นนักเรยีน
มัธยมปลายไปดว้ยกนั ปีเดอืนของการเป็นนักเรยีน
มหาวทิยาลัยไปดว้ยกนั ความผดิหวังในรักซ�ําแลว้ซ�ําเลา่
ของมาลมีสีรุยีเ์ป็นเพ�ือนปลอบใจ มาลกีลายเป็นหญงิ
สาวเตม็ตัว แตส่รุยีไ์มแ่กข่�ึนเลย เธอยงัคงสวมชดุ
นักเรยีนมัธยมปลาย ไมม่คีวามอุ่นแบบมนษุย ์และคอ่ยๆ
จางหายไป

Suree’s death in the last semester was a mystery.
She died as she walked home on a late afternoon in
September. She had parted from Malee at the school
gate. That day the two of them were a little cross
with each other. The next day Suree was dead. She
had been killed and her murderer was never caught.
She was killed at night and nobody knew. When
you thought about it, it was so sad. Suree died on
her way home. Her body was found in a deserted
building that had burnt down. There was no
evidence of rape or theft. She had only been killed,
killed without reason, gutted like a fish or a veget-
able. After her death she disappeared from people’s
memories. Only Malee remembered, only she had
taken over the burden of memory and the wounds
from being flailed by those who had forgotten how
much it hurt when someone disappeared from your
life. Suree’s parents lived upcountry. Malee didn’t
meet them after Suree’s death. Suree had stayed in
the same dorm- itory as Malee. The two of them had
become close but Malee had never gone to Suree’s
home. She didn’t attend the funeral either; Suree
lived too far away for Malee’s parents to allow her to
go there. Suree never told her anything at all about
her death but on the day of the cremation she
appeared in Malee’s room. The two of them were
together on the last term of secondary, were together
as university students. Malee’s periodic heartaches
were soothed by Suree. Malee grew into a young
woman but Suree didn’t age, she still wore the same
school uniform, she didn’t have the warmth of
human beings and she slowly faded away.

Note the change of tenses for what happened in the
past.

=

=

=

=

=

=

=

ถกูฆา่ (‘was killed’) is repeated three times and that
may be fine in Thai, but in English you don’t usually
kill vegetables or fish; I make do with a reshuffle for
the verb ‘gut’, hoping the reader will forgive me for
gutting vegetables.

หลังจากทาํงานมาลยีา้ยมาอยู่หอพักใหมใ่กล ้ๆกบัท�ี
ทาํงาน หอ้งของมาลแีทบจะวา่งเปลา่ เธอมเีพยีง
คอมพวิเตอรเ์คร�ืองหน�ึง กองพะเนนิของซรีสีน์านาชาติ
ตู้เส�ือผา้ท�ีเป็นของหอพัก สรุยี ์และแมวจรตัวหน�ึงซ�ึงไปๆ
มาๆอยู่ระหวา่งหอ้งของเธอกบัโลกขา้งนอก แมวมักจะ
ปีนเขา้มาทางระเบยีง สรุยีเ์ป็นคนพบมัน ดเูหมอืนมันจะ
สนทิกบัสรุยีม์ากกวา่มาล ีแมวมองเหน็วญิญาณคนตาย
ใชไ่หม ใครๆกพ็ดูกนัแบบนั�น มาลคีดิวา่น�ีอาจจะเป็น
เหตผุลท�ีแมวสนทิมสนมกบัสรุยี ์และเพราะวา่แมวไมใ่ช่

ของเธอ เธอจงึไมต่ั�งช�ือมัน และเรยีกมันวา่แมว เหมอืนท�ี
เรยีกส�ิงตา่งๆ

After she found work, Malee moved to a new
dormitory close to her place of work. Her room was
almost bare. She only had a computer, a heap of
pirated TV series DVDs, a wardrobe that came with
the room, Suree, and a vagrant cat always in and
out of her room. The cat would climb up and enter
through the balcony. Suree was the one who found
it. It seemed to take to Suree more than to Malee.
Cats can see dead people’s spirits, don’t they? That’s
what every- body says. Malee thought this might be
why it was more familiar with Suree, and because
the cat wasn’t hers, she didn’t give it a name and
called it ‘cat’ as she did other things.

=

=

=

ตู้เส�ือผา้ท�ีเป็นของหอพกั: literally, ‘a wardrobe that
belonged to the dormitory’; a built-in wardrobe.

มาลเีร�ิมแขวนนกหวดีไวบ้นโตะ๊ทาํงาน และมัดผมดว้ย
รบิบ�ินลายธงชาต ิหลังจากปีเดอืนอันโดดเด�ียวเธอรู้สกึ
เขา้ใกลเ้พ�ือนรว่มงานมากท�ีสดุในชว่งเวลาน�ี คลา้ยจะ
กลนืกลายเป็นหน�ึงเดยีวกนั หอืออืไปกบัส�ิงท�ีพวกเขาพดู
การเมอืงท�ีเธอไมรู่้เร�ืองเลยทาํใหใ้นท�ีสดุเธอถกูนับเป็น

Malee began to hang the whistle to her desk and
tied her hair with a tricolour ribbon. After years of
loneli- ness, she felt that now she had become closest
to her colleagues, as if she had been absorbed into
their community, going along with what they talked



พวกกบัพวกเขา เม�ือพบวา่ในท�ีสดุพวกเขากพ็ดูเหมอืนๆ
กนั มันกง็า่ยเขา้ท�ีเธอจะผสมโรง พดูตามๆเขาไปไลต่าม
ดว้ยตรรกะงา่ยๆพ�ืนๆท�ีโตเ้ถยีงไมไ่ดเ้พราะองิอยู่กบัส�ิงท�ี
เป็นสัจจะ เป็นคาํสอนทางศาสนา แตไ่มว่า่เธอจะเหน็
ดว้ยหรอืเหน็แยง้มันกไ็มม่อีะไรสาํคัญอกีแลว้ เธอรู้สกึ
ตนเองเช�ือมตอ่เขา้กบัโลกท�ีไมเ่คยเช�ือมตอ่ไดม้ากอ่น
สาํเรจ็ โลกท�ีกอ่นหนา้ท�ีถกูทดแทนดว้ยสรุยี ์หรอืกลา่วใน
อกีทางหน�ึง สรุยีอ์าจจะเป็นเคร�ืองขัดขวางในการเช�ือม
ตอ่นั�น มาลมีคีวามสขุข�ึนนดิหน�ึง ความสขุดาํรงคงอยู่ไป
สักสองสามสัปดาห์

about, politics she knew nothing about but which
finally had her being viewed as one of them. When
she found that they kept saying the same things, it
was easy for her to follow the crowd, to say the same
things as they did, falling in with them with simple
shallow logic that couldn’t be argued against
because it stemmed from the truth, from the teach-
ings of religion, and whether she agreed or disagreed
was no longer important. She felt tied to a world she
had never before succeeded in being tied to, a world
which had once been replaced by Suree, or, said
another way, Suree might have been an obs- tacle to
such a tie-up. Malee’s happi- ness improved a little, a
state of affairs that would last a few weeks.

ระหวา่งนั�นมาลโีทรหาแมท่�ีภเูกต็ แมต่�ืนเตน้ท�ีรู้วา่เธอ
ไปรว่มชมุนมุ สาํหรับแม ่มาลเีป็นเดก็เฉยๆท�ีไมน่า่จะ
สนใจการเมอืงอะไรทั�งนั�น แมเ่ตอืนใหม้าลรีะวังตัว แม่
กบัพอ่อยู่ท�ีบา้นดทูวีเีคเบ�ิลตลอด แมบ่อกวา่แมภ่มูใิจใน
ตัวมาล ีมาลรีู้สกึวา่มันเป็นเร�ืองขาํข�ืน เพราะแมไ่มเ่คย
ภมูใิจในตัวเธอมากอ่น มาลเีขา้ใกลก้บัแมก่บัพอ่อกีครั�ง
ดว้ยเร�ืองน�ี เอาเขา้จรงิๆมาลพีบวา่ตัวเธอไดรั้บความ
อบอุ่นท�ีเธอไมเ่คยไดรั้บมายาวนานจากการไปมอ๊บน�ี แม่
ถามวา่มาลจีะกลับบา้นปีใหมไ่หม มาลบีอกวา่ยงัไมแ่นใ่จ
แมบ่อกวา่ถา้ไมก่ลับกอ็ยู่ชว่ยมอ๊บกาํนันทางนู้นกอ่นกไ็ด้
จากน�ีแมจ่ะมองหามาลใีนทวีี

During that period, Malee called her mother in
Phuket. Her mother was excited to know that she
had joined the demonstrations. For her, Malee was a
passive child with seemingly no interest in politics.
Her mother told her to be careful. Mother and father
watched cable TV at home all the time. Her mother
said to her that she was proud of her. Malee felt this
was bitterly funny because her mother had never
been proud of her before. Malee became close to her
mother and father once again thanks to this. In
truth, Malee found that by joining these demon-
strations she received warmth as she had never felt
in a long time. Her mother asked her if she’d come
back home for the New Year or not. Malee told her
she wasn’t sure yet. Her mother said that if she
didn’t she should keep joining the kamnan’s* crowd
there; this way she’d see her on TV.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

* Reference to Suthep Thaugsuban [pr.
thueak.su.ban], leader of the current demon-
strations against the ‘Thaksin regime’. A kamnan
sub-district chief, Suthep’s early posting in the
South.

มาลตีอ้ยตามเอม็ไปท�ีมอ๊บอกีสองสามครั�งจงึเพ�ิง
สังเกตเหน็วา่เอม็อาจจะเป็นแฟนอยู่กบัผู้หญงิท�ีมาลไีมรู่้
จักช�ือ พวกเขาเป่านกหวดีดว้ยกนั พดูคยุกนัในเร�ืองท�ี
พวกเขาไมต่อ้งเขา้ใจ ตอนนั�นเองท�ีมาลเีพ�ิงสังเกตวา่เอ็
มกเ็หมอืนเธอ พยายามเป่านกหวดีเพ�ือเอาใจสาวนอ้ยนา่
รักคนนั�น มาลมีองดพูวกเขากลนืหายไปในฝงูชน
นกหวดีของเธอหลน่หายระหวา่งทาง เธอพลัดหลงกบั
คนอ�ืนในท�ีชมุนมุ มาลเีบยีดแทรกผู้คนหาทางข�ึนแทกซ�ี

กลับบา้น เสยีงนกหวดีทาํใหเ้ธอปวดห ูเธอคดิถงึสรุยี์
จับใจ เธออยากใหส้รุยีบ์อกเธอวา่ ไมเ่ป็นไรนะมงึ เธอ
อยากใหส้รุยีย์งัอยู่ ปลอบเธอแตไ่มรู่้วา่จะปลอบเธอเร�ือง
ท�ีวา่การเมอืงทั�งหมดท�ีเธอกาํลังเลน่อยู่เป็นเร�ืองไมจ่รงิ
หรอืเร�ืองท�ีวา่เอม็ไปชอบคนอ�ืน

Malee closely followed Aem to demonstrations a
few more times until she noticed that Aem seemed to
have a girlfriend, whose name she didn’t know.
They blew their whistles together, talked together of
things they didn’t have to understand. That was
when Malee realised that Aem was like her: he
endeavoured to blow his whistle to please that lovely
young woman. Malee looked at them being
swallowed into the crowd. She lost her whistle some-
where along the way. She found herself with
strangers in the gathering. She squeezed her way
through the throng to find a place where she could
take a taxi and go back home. The whistling made
her ears hurt. She missed Suree badly. She would
have liked Suree to tell her it didn’t matter. She
would have liked Suree to still be around and
comfort her but she didn’t know if it would be
comforting her about this whole political thing being
a sham or about Aem liking someone else.

งานจับฉลากสนกุสนานไปอยา่งแกนๆ ของขวัญสสีวย
ในกระดาษหอ่กองพะเนนิอยู่กลางออฟฟซิ มาลใีชเ้วลา
เกอืบทั�งสัปดาหเ์ดนิหาของสวยๆราคาแพงกวา่ขั�นต�ําท�ี
กาํหนดมา เธอเขา้ออกท�ีนั�นท�ีน�ี มองหากรอบรปู สมดุ
บนัทกึ แกว้น�ํา ชดุชงชา ผา้พันคอ กระถางตน้ไม ้เธอ
เลอืกไดส้มดุบนัทกึปกหนังเลม่หน�ึง สมดุปกสนี�ําตาลท�ี
เธอคดิวา่เหมาะกบัเอม็มากๆ ราคาแพงกวา่ราคาขั�นต�ํา
โขอยู่แตเ่ธอยนิดที�ีจะจา่ย สมดุบนัทกึถกูหอ่ดว้ยกระดาษ
สนี�ําตาลท�ีเธอเขยีนลายดว้ยตัวเอง พอวางกองอยู่กบั
กลอ่งของขวัญสฉีดูฉาดขนาดใหญอ่�ืนๆมันดเูหมอืนเดก็
แคระเกรน็เศรา้ๆท�ียนือยู่ทา้ยแถวและถกูแกลง้ตลอดเวลา
งานเล�ียงปีใหมจั่บฉลากเกดิข�ึนในตอนเยน็กอ่นเลกิงาน
มนี�ําอัดลม กบัขนมคุ๊กก�ี คนทั�งออฟฟศิรว่มลุ้นรางวัล
ใหญท่�ีดกูร็ู้ทนัทวีา่เป็นเงนิสดใสซ่องจากเจา้นาย มาลี
กระวนกระวายตลอดบา่ยคดิแตว่า่ทาํอยา่งไรเอม็จะจับ
ไดข้องขวัญของเธอ แตท่กุอยา่งกไ็ดแ้ตร่ว่งหลน่ไปอยู่
ในมอืของโชคชะตา เดก็สาวแผนกเดยีวกบัเธอเป็นคน

The fun in the drawing of lots was forced. The
presents in their beautifully coloured wrappings
were piled high in the middle of the office. Malee
had spent almost the entire week looking for
something beautiful more expensive than the agreed
bottom price, she was in and out of shops, looking at
picture frames, notebooks, water glasses, tea sets,
scarves, flower pots. She chose a notebook with a
leather cover, a brown notebook she thought would
suit Aem, much more expensive than the bottom
price but she didn’t mind the expense. The notebook
was wrapped in brown paper with motifs she
painted on her- self. Placed next to the other presents
in their garish bulky boxes, it looked like a sad
pigmy child standing at the end of the line and
always victimised. The New Year party with the
drawing of lots was held in late afternoon before the



จับไดข้องของมาล ีเดก็สาวทาํหนา้เล�ียนๆตอนท�ีเหน็วา่
เป็นสมดุปกหนัง เธอเปรยตดิตลกตั�งแตต่อนเท�ียงวา่
อยากไดไ้ดรเ์ป่าผม แตเ่อม็เป็นคนจับไดไ้ดรเ์ป่าผมแทน
มาลแีกลง้พดูวา่เดก็สาวคนนั�นอยากไดไ้ดรเ์ป่าผม แต่
เอม็บอกวา่เขาจะเอาไปใหแ้ฟน มาลคีอ่ยๆเรยีนรู้วา่เธอ
ไมม่ทีางเขา้กบัคนอ�ืนไดช้ั�วนรัินดร ์เธออยากไดข้อง
ขวัญของเอม็ แตเ่ธอไดข้องขวัญของจอย สาวแผนก
บญัช ีเธอไดก้ระทะอเนกประสงคส์ามไซสส์ชีมพ ูเธอ
ออาจจะเอาไวท้อดไขก่ไ็ดแ้ตใ่นหอ้งเชา่ของเธอไมม่ี
เตา และมขีอ้หา้มทาํอาหารอยา่งเดด็ขาด ของขวัญของ
เอม็เป็นตุ๊กตานา่รักท�ีหอ่ดว้ยรบิบ�ินลายธงชาต ิมาลมีอง
ดแูมบ่า้นหยบิไดข้องของเอม็ ทาํหนา้งงๆวา่เธอจะเอา
ไปใชอ้ะไรได ้เอม็ดมูคีวามสขุ เขาเป็นแฟนกบัแมส่าวคน
นั�นแลว้ แขนขา้งซา้ยสวมใสส่ายรัดขอ้มอืทาํจากผา้เป็น
ลายธงชาต ิงานจับฉลากแลกของขวัญดาํเนนิไปอยา่ง
ฝืดเฝือ ไมม่ใีครไดข้องท�ีอยากได ้ปีใหมแ่ละบรรยากาศ
ของการเฉลมิฉลองลอ่งลอยอยู่ขา้งนอกนั�น ท�ีไหนสัก
แหง่

office closed. There were soft drinks and cookies. The
whole staff pressed forward around the main prize,
which one could see at once was a padded envelope
from the boss. Malee worried all afternoon about
what to do so that Aem would receive her present,
but everything was spoiled at the hands of fate. A
young woman from the same department got
Malee’s present; Aem got a hair dryer instead. Malee
remark- ed out loud that the young woman wanted
the hair dryer, but Aem said he’d give it to his
girlfriend. Malee came to the realisation that there
was no way she’d get along with anyone forever.
She wanted Aem’s present but got in- stead account-
department Joy’s present, a multipurpose set of three
pans of various sizes wrapped in pink paper. She
might fry eggs with them, but in her rented room
there was no stove and cooking was strictly forbid-
den. Aem’s present was a lovely doll tied with a
tricolour ribbon. Malee looked at the housekeeper
picking up Aem’s present and frowned, wondering
what she’d do with it. Aem seemed to be happy.
That young woman was his girlfriend. He wore a
tricolour wristband on his left forearm. The
exchanging of presents went on somewhat
laborious- ly. Nobody got what they wanted. The
New Year and the atmosphere of celebration floated
outside, somewhere.

มาลหีอบกระทะไปท�ีชมุนมุโดยไมไ่ดต้ั�งใจ เธอแคไ่ม่
อยากกลับไปหอ้งท�ีโดดเด�ียว หอ้งท�ีขา้วของทกุช�ินมี
อณุหภมูเิทา่กบัอณุหภมูขิองสรุยี ์มาลทีาํกลอ่งใสก่ระทะ
ขาด เธอเลยตอ้งถอืมันท�ีดา้มจับ กระทะสชีมพสูาม
ขนาด มพีลาสตกิแขง็ๆหุ้มเคลอืบเพ�ือมัดมันไวด้ว้ยกนั
มาล ีเดนิถอืดา้มจับเขา้ไปในมอ๊บ อันท�ีจรงิเธอจะไปตาม
หาเอม็ เธอคดิวา่เอม็จะมามอ๊บ แตเ่อม็ไมไ่ดม้า มาลถีอื
กระทะเดนิไปในมอ๊บ เธอทาํนกหวดีหายไป เดนิจนเม�ือย
ขามองหาชายหนุ่มในฝงูชน เตเ่ธอไมพ่บใคร ไมพ่บเอม็
ไมพ่บเดก็สาว ไมพ่บสรุยี์

Malee had to take the pans to the protest, as she
didn’t want to go back to her lonely room, a room
where every- thing had the same temperature as
Suree’s. The box holding the pans broke, so she had
to hold them by the handles. The three pink frying
pans were held together by a strip of shiny hard
plastic. Malee walked into the crowd holding the
pans by the handles. Actually, she was looking for
Aem. She thought Aem would join the protest but
Aem didn’t come. Holding the pans Malee walked
with the crowd. She had lost her whistle. She walked
until her legs hurt looking for the young man in the
crowd, but she didn’t meet anyone, neither Aem nor
his girlfriend nor Suree.

สรุยีไ์มเ่คยบอกวา่เธอรักมาล ีแตม่าลกีร็ู้ไดเ้องวา่สรุยี์
รักเธอ แตส่รุยีก์ไ็มอ่ยู่แลว้ หอ้งมดืสนทิ มาลวีางกระทะ
สามใบไวบ้นโตะ๊ นอนมองมันในความมดื มาลไีมไ่ดร้อ้ง
ให ้แตรู่้สกึวา่ตัวเองวา่งเปลา่เหมอืนอะไรสักอยา่งท�ีพอง
ลม เหมอืนนกหวดีท�ีไมม่ลีกูบอลอยู่ขา้งใน นกหวดีท�ีไมม่ี
เสยีง ปีใหมก่าํลังจะมาถงึ มาลเีปดิเพลงลกูทุ่งจากเคร�ือง
คอมพวิเตอรข์องเธอ เธอชอบฟังเพลงลกูทุ่ง แตไ่ม่
แนใ่จวา่คนท�ีทาํงานเธอจะชอบดว้ยไหม เธอเลยไมเ่คย
เอาเพลงท�ีเธอชอบไปฟังในท�ีทาํงาน แตต่อนน�ีในหอ้ง
เงยีบเหงา เธอเปดิเพลงเศรา้ๆพวกนั�น หลังจากวันพรุ่งน�ี
ออฟฟศิเธอจะหยดุยาว มาลไีมรู่้จะไปไหน เธอออาจจะ
ไปมอ๊บ หรอืไมก่ไ็ปหดัทาํกบัขา้วจะไดใ้ชก้ระทะ แตล่กึๆ
เธอรู้วา่เธอจะนอนเซว่อยู่บนเตยีง คดิถงึสรุยี ์คดิถงึรักท�ี
ลอยลับ คดิถงึความไมค่ดิถงึอะไรเลยซ�ึงอาจจะเป็นส�ิงท�ี
งดงามท�ีสดุท�ีเธอจะคดิไดใ้นการผา่นปีใหมไ่ปอยา่ง
ลาํพัง

Suree had never told her she loved her, but Malee
just knew that Suree loved her. Suree was no longer
there. The room was totally dark. Malee put the
three pans on the table and lay looking at them in
the dark. She didn’t cry but felt that she was empty
like something full of air, like a whistle without a
cork ball inside, a soundless whistle. The New Year
was coming. Malee put a folk song on from her
computer. She liked folk songs but she wasn’t sure
her co-workers did too, so she had never taken the
songs she liked to listen to in her place of work, but
now in the lonely room she put on those sad songs.
After tomorrow her office would be closed for the
holiday. She didn’t know where to go. Maybe she’d
join the demos or she’d try to cook to use the pans,
but deep down she felt she’d lie helpless in bed,
thinking of Suree, thinking of dormant love,
thinking of not thinking of some- thing which might
be the most beautiful thing she could think of in the
passage to a new year all alone.

แมวจรหลงทางผา่นเขา้มาในหอ้ง มันยนือยู่ท�ีระเบยีง
แมวสามสที�ีข�ีร�ิวข�ีเหร ่ขนสสีม้ดาํและขาวของมันซอ้น
สลับกนัอยา่งไรร้ะเบีียบเหมอืนปื�นสหีกทบักนั มาลลีกุไป
เปดิประตมูุ้งลวดใหแ้มวเขา้มา มันเขา้คลอ-เคลยีแขง้ขา
ของเธอ เพลงรอ้งเร�ืองการคดิถงึบา้นหา่งไกล ทั�งหอ้ง
มาลมีแีคม่ามา่กบัปลากระป๋อง เธอเปดิกระป๋องหน�ึงให้
แมว เทใสก่ระทะไซสเ์ลก็สดุท�ีไดม้า มันกเ็ขา้ทา่ดเีหมอืน
กนั แมวกนิปลากระป๋องในกระทะท�ียงัไมไ่ดล้า้ง เธอลบู
หวัมันเบาๆมองไปยงัความมดืมดิดา้นนอก

The vagrant cat wanted to come inside. It was on
the balcony, an unsightly three-coloured cat, its coat
a muddled mixture of ginger, black and white.
Malee got up and went to open the mosquito net
door for the cat to come in. It entered and rubbed
itself against her legs. The song spoke of missing
home, home far away. In the whole room Malee had
nothing but dry noodles and canned fish. She
opened a can for the cat and poured its content into
the smallest pan, why not. The cat ate the fish in the
yet unwashed pan. She stroked its head lightly,
gazing at the thick darkness outside.
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มันกเ็ขา้ทา่ดเีหมอืนกนั: literally, ‘It made sense just



มันกเ็ขา้ทา่ดเีหมอืนกนั: literally, ‘It made sense just
the same’.

กวา่สรุยีจ์ะต�ืนข�ึนมาจรงิๆกส็ายโดง่แลว้ เธอนอนหลับ
และฝันวา่ตัวเองตาย กลายเป็นภตูผิไีปหลอกหลอนมาลี
เพ�ือนสมัยมัธยมท�ีเธอไมไ่ดพ้บมานานแสนนาน ในฝัน
นั�นประหลาดล�ํา เธอพบวา่เธอโกรธมาลโีดยไมม่สีาเหตุ
ทั�งท�ีเธอไมไ่ดพ้บมาลนีานแลว้ เธอตายแลว้ แตย่งัไม่
ยอมตายไปจากมาล ีเธอมองเหน็มาลใีนจอทวี ีในขา่วท�ี
กลอ้งโทรทศันก์วาดไป มาลเีดนิอยู่ในมอ๊บ เธอโกรธ
โดยไมม่สีาเหต ุและมันตลกมาก เธอตายไปแลว้ แตใ่น
ความฝัน เธอพบเหน็ตัวเองกาํลังยนืดมูาลดีทูวี ีมกีาร
จลาจล และมาลมีองเหน็ช�ือเธอในรายช�ือผู้บาดเจบ็จา
กมอ๊บเส�ือแดงอกีท�ีท�ีโดนทาํรา้ย เธอต�ืนข�ึนตอนนั�น

Before Suree woke up for good it was very late in
the morning. She had been sleeping and dreaming
that she was dead, had become a ghost haunting
Malee. She hadn’t met Malee for a long time. She
was already dead, but she wasn’t willing to part
from Malee in death yet. She looked at Malee on the
TV screen. In the sweep of the news camera, there
was Malee walking in the crowd of protesters. She
got angry without reason and it was very funny: she
was already dead but in the dream she found herself
standing looking at Malee watching TV. There was a
riot and Malee saw her name in the list of people
injured in the red-shirt rally that had been attacked
elsewhere. She woke up then.

เธอเปดิประตมูุ้งลวด มองหาแมวจร แตม่ันจากไปแลว้
ท�ิงเพยีงรอ่งรอยคราบไคลของปลากระป๋องท�ีกนิท�ิงไวใ้น
กระทะจากเม�ือคนื เชา้วันปีใหมเ่ดนิทางมางา่ยๆแบบนั�น
เดอืนธันวาคมส�ินสดุลงแลว้พรอ้มกบัการจากไปของ
สายลมหนาว ในบรรดา 12เดอืน เธอรักเดอืนธันวาคม
ท�ีสดุ และในขณะเดยีวกนั เธอเกลยีดเดอืนมกราคมท�ีสดุ
เพราะเดอืนธันวาคมเป็นเคร�ืองหมายของการส�ินสดุ
สรรพส�ิงแมแ้ตอ่ากาศกผ็อ่นคลายลง แตเ่ดอืนมกราคม
กลับเป็นเคร�ืองยนืยนัวา่ไมม่สี�ิงใดจบลง ไมม่กีารตาย
ไมม่กีารส�ินสดุ เดอืนมกราคมเป็นเครอืงยนืยนัวา่ชวีติอัน
ทกุขท์รมานจะมแีตย่ดืยาวออกไป เธอคอืหนถูบีจักรใน
วงจรเวลา เธอไมต่อ้งการสวัสดปีีใหม ่เธออยากจะสงสัย
มากกวา่วา่ทาํไมมันไมส่�ินสดุลงเสยีที

She opened the mosquito net door, looked for the
vagrant cat but it was already gone, leaving behind
only traces of the canned fish it ate in the pan last
night. The morning of New Year Day had come
easily like that, December had ended and the cold
wind had left. In the twelve months of the year, she
loved December best and at the same time she hated
January the most, because Decem- ber was the sign
of an ending, everything including the weather
petered out, but January signified that nothing came
to a stop, that there was no death, there was no
ending. January was the symbol certifying that the
torment of life would stretch on and on. She was a
mouse climbing the wheel of time. She didn’t want
to welcome the New Year. She’d rather wonder why
it didn’t end once and for all.
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Modern and classic Thai short stories in English

Selling durians – Nuan Oo

Classics  26 July 2013  Leave a comment

Enough of funerals and buried corpses. Here is a fun story for a change, in the manner of good old Humorist. MB

พอ่คา้ทเุรยีน Selling durians

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/26/selling-
durians-nuan-oo/green-durian/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/26/selling-
durians-nuan-oo/green-durianx/)

หนวนอู้ NUAN OO

= =

เสยีงพอ่คยุกบัแมถ่งึทเุรยีนท�ีคณุอาสามคนเอามาใหเ้ม�ือ
วานและวันน�ี ผมรู้สกึวา่ทั�งสองพดูเยา้แหยก่นั พอ่เป็นคน
ชอบพดูเลน่ และมักชอบพดูอะไรท�ีเกนิความจรงิและเป็น
ไปไมค่อ่ยไดอ้ยู่เสมอ แมว่า่พอ่พดูเหมอืนหนังการต์นู
บางทชีอบแกลง้พดูหรอืพดูแกลง้อะไรทาํนองนั�น แมก่ด็ู
เหมอืนชอบพดูแบบเดยีวกนั แตบ่างคราวกช็อบขัดคอ และ
บางคราวกโ็กรธหาวา่พอ่พดูอะไรไมไ่ดส้ติ

Dad’s voice is talking to mum about the durians the
three uncles brought us yesterday and the day before.
I feel that they are teasing each other. Dad likes to say
funny things and tends to exag- gerate or talk about
things that can’t be. Mum says dad talks like a
cartoon. Sometimes he likes to pretend to talk or talks
to pretend or something like that. It seems mum likes
to speak in the same way, but at times she likes to
contradict and at times she angrily says that what dad
says is daft.

คณุอาสามคน: only two are real uncles (see below); the third one is a friend of the family, whom the little boy calls
‘uncle’ anyway as he calls grownups younger than his father. 
cousin.

ผมเง�ียหฟัูงอยู่ตลอดเวลา รู้สกึวา่เร�ืองชกัจะเขม้ขน้ข�ึน
และในท�ีสดุกไ็ดย้นิเสยีงทา้ทายกนั

I prick up my ears all the time, feel that the story is
heating up and in the end I hear challenge in their
voices.

พอ่ทา้วา่ “ทาํไมจะไมก่ลา้” Dad queries, ‘Why wouldn’t I dare?’

แมท่า้กลับวา่ “โธเ่อย๊ ไมม่ทีาง” Mum retorts, ‘Oh dear! No way!’

พอ่ทา้หรอืเถยีงวา่ “ทาํไมจะไมม่ทีาง ไมเ่หน็จะยากเยน็
อะไร ฉันกเ็อาใสต่ะกรา้ไปท�ีตลาดส”ิ

Dad asks or argues, ‘Why “no way”? It’s easy
enough, I say. Just putting them in a basket and going
to the market.’

แมถ่ามวา่ “แลว้จะขายยงัไงไมท่ราบ” Mum asks, ‘And how will you sell them, pray tell?

พอ่ตอบวา่ “กนั็�งลงขายเหมอืนคนอ�ืนๆ นะ่ส”ิ Dad answers, ‘I’ll just sit down and sell, like
everyone else, of course.’

แมว่า่ “ตอ้งนั�งอตีรงท�ีพวกแมค่า้เขาตั�งกระจาดขายกนัท�ี
หนา้ตลาดนะ”

Mum says, ‘You must sit right where the women
are lined up to sell in front of the market, you know?’

พอ่ตอบ “เออ ตรงนั�นแหละ” Dad answers, ‘Yeah, right there.’

ถงึตอนน�ีผมลกุข�ึนไปนั�งรว่มวงสนทนาดว้ย และกาํลังจะ
อา้ปากถาม กพ็อดพีอ่ชงิถามข�ึนเสยีกอ่นวา่ “เฮย่ พรุ่งน�ีไป
ขายทเุรยีนกบัพอ่ไหม”

At this juncture, I get up to join the conversation
and I’m opening my mouth to ask something when
dad chimes in ahead of me, ‘Hey, will you come and
sell durians with me tomorrow?’

ผมนกึหาคาํตอบไมท่นัจงึหนัไปถามแมว่า่ “แมไ่ปดว้ย
หรอืเปลา่”

I can’t think of an answer so I turn to ask mum,
‘Will you come too, mum?’

แมต่อบ “เร�ืองอะไร โธเ่อย๊ ไมม่ทีาง ยงัจะมาชวนคน
โนน้คนน�ีอกี” แมย่�ิมเยาะพอ่แลว้พดูกบัผมวา่ “แมไ่มไ่ป

Mum answers, ‘What for? Oh dear! No way! And
he’s asking others as well!’ She smirks at dad and then
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หรอก เร�ืองอะไร” says to me, ‘I’m not going. Why should I?’

ท�ีจรงิผมกไ็มค่อ่ยอยากไป ผมอาจถนัดซ�ือของมากกวา่
ขายของ แตถ่า้พอ่จะไปจรงิๆ ผมอาจไปดว้ยกไ็ด ้เพราะผม
อยากรู้วา่พอ่จะขายทเุรยีนไดจ้รงิหรอืเปลา่

Actually, I don’t quite want to go either. I’m better
at buying things than selling, but if dad really goes,
I’ll go with him because I want to know if he’s really
going to sell durians.

=

เชา้วันรุ่งข�ึน พอ่หาตะกรา้มาสองใบซ�ึงใสท่เุรยีนได ้5 ลกู
ทเุรยีนท�ีจะเอาไปขายม ี7 ลกู เม�ือวานน�ีมทีเุรยีนทั�งหมด
11 ลกู แมก่นิไปแลว้ 1 ลกู แลว้กข็อเกบ็เอาไวอ้กี 3 ลกู แม่
บอกวา่เอาไปขาย 7 ลกูกม็ากเกนิไปแลว้ และไมเ่ช�ือวา่พอ่
จะขายไดจ้รงิๆ สว่นอกี 2 ลกูแมช่ว่ยหาถงุไนลอนมาใส่

เพ�ือใหผ้มชว่ยห�ิวไป ผมลองห�ิวลองเดนิดกูถ็กูหนามทเุรยีน
แยงนอ่ง ผมอยากเก�ียงไมห่�ิวถงุ แตเ่ม�ือพอ่เกรง็ขอ้ห�ิว
ตะกรา้กเ็ลยเปล�ียนใจไมเ่ก�ียงดกีวา่

The next morning dad takes two baskets in which he
puts five durians. Altogether there are seven to be sold.
Yesterday there were eleven durians in all. Mum has
already eaten one and has asked to keep another
three. Mum tells dad that taking seven durians to sell
is too much and she doesn’t believe he’ll be able to sell
them anyway. As for the remaining two, mum puts
them in a nylon bag for me to carry. I test carrying
them as I walk and get my calves shot by their spikes.
I want to argue over having to carry durians but when
I see dad tensing up to lift the baskets I change my
mind about arguing.

จากบา้นถงึตลาดระยะทางเกอืบสองกโิล ผมแนใ่จเพราะ
ไดย้นิคนอ�ืนเขาประมาณไวแ้ลว้ ใครๆ แถวน�ีกเ็ดนิไปตลาด
กนัทั�งนั�น บางคนกใ็ชจั้กรยาน เราเดนิมาไดค้ร�ึงทางพอ่ก็
วางตะกรา้ลง หนัไปมองทางท�ีเดนิมาแลว้ ผมกห็นัไปมอง
บา้ง นกึในใจวา่ถา้แมเ่ดนิตามมากจ็ะด ีผมไมค่อ่ยมั�นใจ
เลยวา่พอ่จะขายทเุรยีนได ้พอ่ไมใ่ชพ่อ่คา้ พอ่เป็นอาจารย์
มหาวทิยาลัย สว่นผมกไ็มใ่ชเ่ชน่กนั ผมอาย ุ10 ขวบ เรยีน
หนังสอือยู่ชั�น ป. 5 สว่นแมอ่ยู่บา้นและไปซ�ือกบัขา้วหรอื
ขา้วของท�ีตลาดบอ่ยเกอืบทกุวัน แตแ่มก่ไ็มเ่คยไปขาย
ของเลยเชน่กนั

From the house to the market it’s almost two
kilometres. I’m certain because I’ve heard others
figure it out. Everyone around here walks to the
market; some use bicycles. We’ve walked half way
when dad puts the bas- kets down, turns to look at the
distance covered. I too turn to look, thinking it would
be good if mum were following us. I’m not sure dad
can sell the durians. Dad is no vendor; he’s a
university professor. And I’m no vendor either. I’m ten
years old; I’m in the fifth grade. As for mum she stays
at home and she goes to buy food or things at the
market almost every day, but she has never gone
there to sell things either.

ท�ีตลาดผมเหน็คนขายของสว่นมากเป็นผู้หญงิ คนซ�ือ
สว่นมากกเ็ป็นผู้หญงิเชน่กนั ผมถามพอ่อกีครั�งเพ�ือความ
แนใ่จวา่ “ทาํไมพอ่ไมช่วนแมม่าดว้ย”

At the market I see that most sellers are women.
Most of the buyers also are women. I ask dad once
again to be sure, ‘Why didn’t you invite mum to come
along?’

“นั�นซ”ี พอ่ตอบสั�นกดุ ‘Indeed,’ dad answers pithily.

“กลับไปชวนแมด่กีวา่ เพราะท�ีตลาดมแีตแ่มค่า้ทั�งนั�น
เลย แมอ่าจจะขายเกง่กวา่พอ่กไ็ดน้ะฮะ”

‘We’d better go back to have her come because
there are only women here. Maybe she can sell better
than you, you know.’

“นั�นซ”ี พอ่ตอบเหมอืนเดมิ ‘Indeed,’ dad answers as before.

ผมสงสัยวา่พอ่จะลังเลหรอืไมก่ใ็จลอยเสยีแลว้ I wonder if dad is hesitating or having second
thoughts.

พอ่หนัไปมองทางไปตลาดแลว้กค็วา้ตะกรา้ข�ึนมาห�ิว
แลว้ออกเดนิ ผมจงึตอ้งฉวยถงุของผมข�ึนมาบา้ง เหลอื
ทางอกีไมม่ากนัก เดนิไปไดอ้กีเจด็แปดกา้วกม็คีนรู้จักเดนิ
สวนทางมา เป็นผู้หญงิห�ิวตะกรา้มผัีกสองสามชนดิโผลใ่ห้
เหน็ เขามองทเุรยีนในตะกรา้ของพอ่แลว้รอ้งทกัวา่
“อาจารยจ์ะเอาทเุรยีนไปใหใ้ครแตเ่ชา้เชยีวคะ”

Dad turns to look at the entrance to the market then
grabs the baskets and lifts them and then starts to
walk, so I must heft and carry my bag along. There
isn’t much walking left to do. Another seven or eight
steps and some- one we know coming the other way
passes us. It’s a woman with a basket holding a
variety of vegetables. She looks at the durians in dad’s
baskets and then greets him with, ‘Professor, who are
you going to give durians to so early in the morning?’

“ครับ” ‘Hi.’

ผมไดย้นิพอ่ตอบสั�นๆ วา่ ‘ครับ’ เทา่นั�นเอง แลว้เรากเ็ดนิ
ผา่นกนัไป

I hear dad answer only ‘Hi’ and then we walk past
each other.

เชา้น�ีพอ่ชอบตอบอะไรสั�นๆ และไมต่รงคาํถามหลาย
เร�ือง ผมไมค่อ่ยชอบเลย

This morning dad likes to answer with short words
that have little to do with the questions. I don’t quite
like that.

“ทาํไมพอ่ไมบ่อกเขาวา่จะเอาไปขายละ่ เผ�ือเขาเกดิ
อยากซ�ือ”

‘Why didn’t you tell her we were going to sell them?
Just in case she’d feel like buying one?’

“นั�นซ”ี พอ่ตอบ ‘Indeed,’ dad answers.

“เอะ๊! คณุพอ่นะ่ อะไรๆ กนั็�นซอียู่เร�ือยเลย” ‘Come on, dad! What’s this “indeed”, “indeed”
thing of yours?’

ผมชกัไมช่อบคาํตอบของพอ่ข�ึนทกุทแีลว้ I really don’t like the way he answers every time.

“นั�นซนีะ” พอ่กย็งัตอบวา่ นั�นซ ี… นั�นซนีะ อยู่อยา่งเกา่ ‘Yes indeed.’ Dad still answers with ‘indeed’ …
‘indeed’ as before.

ผมมองหนา้พอ่ พอ่มองหนา้ผมแลว้กย็�ิมนดิๆ I stare at him. He stares at me and then smiles a
little.

“พอ่จะขายใบละก�ีบาทฮะ” ผมถามเพราะนกึข�ึนไดว้า่ยงั ‘How much will you sell each for, dad,’ I ask



ไมม่ใีครพดูถงึเร�ืองราคากนัเลย because I think nobody has mentioned any price yet.

“ย�ีสบิบาทมั�ง” พอ่ตอบ ‘Twenty baht, I think,’ dad answers.

“ถา้เขาตอ่สบิบาทละ่ฮะ” ผมถาม ‘What if they bargain for ten baht,’ I ask.

“เฮย่ เขาคงไมต่อ่มากอยา่งนั�นหรอก … แตส่บิบาทก็
ขาย”

‘Now, they wouldn’t, would they? … But if they
did, I’d sell for ten.’

“ถา้ขายลกูละย�ีสบิบาทกไ็ดต้ังคแ์ยะเลย แลว้พอ่อยา่ลมื
ขนมท�ีแมฝ่ากซ�ือนะครับ”

‘If you sell them twenty baht each, you’ll get pots of
money. And don’t forget the cakes mum asked you to
buy, too.’

กอ่นจะออกจากบา้นแมส่ั�งใหพ้อ่ซ�ือขนมกลับมาดว้ย แม่
ยงัถามพอ่อกีหลายคาํ พรอ้มทั�งยงัทาํทา่ไมเ่ช�ือวา่พอ่จะ
เอาทเุรยีนไปขายท�ีตลาดจรงิๆ

Before leaving the house, mum ordered dad to bring
back some cakes. She even said many more words to
him and acted too as if she didn’t believe he’d really
take the durians to sell at the market.

แมถ่ามวา่ “เธอแนใ่จหรอื” Mum asked him, ‘Are you sure?’

พอ่ตอบวา่ “แนเ่สยีย�ิงกวา่แชแ่ปง้” Dad answered, ‘Surer than ever.’ Variant: Surer than death and taxes.

แมท่าํหนา้ย�ิมเยาะแลว้พดูวา่ “ถา้เจอกานท ์หรอืไกร
หรอืสทิธ�ิละ่”

Mum smiled mockingly and then said, ‘What if you
meet Karn or Krai or Sit?’

พอ่ตอบวา่ “กด็สี ิจะไดข้ายใหเ้ขาเสยีเลย” Dad answered, ‘That’d be good. I’d sell to them, of
course.’

สามคนท�ีแมเ่อย่ถงึคอืคณุอาของผมสองคนกบัเพ�ือนพอ่
อกีหน�ึงคน ซ�ึงคอืคนท�ีเอาทเุรยีนชนดิตา่งๆ และขนาด
ตา่งๆ มาใหเ้รา คณุอาและญาตพิ�ีนอ้งของพอ่หลายคน
ชอบกนิทเุรยีน เม�ือวานผมเหน็อากานทแ์บกกระสอบใบ
หน�ึงท�ีมอีะไรตงุๆ อยู่คอ่นกระสอบเดนิผา่นหนา้บา้นผมไป
แลว้ไมน่านกห็�ิวทเุรยีนมาใหพ้อ่สามลกู อาบอกวา่ไปซ�ือ
เหมามาไมแ่พง สว่นอาไกรและเพ�ือนพอ่กเ็อาทเุรยีนมาให้
กอ่นหนา้นั�นวันหน�ึง มันจงึเป็นวันท�ีบา้นผมมทีเุรยีน
มากมายอยา่งท�ีเคยมมีากอ่น

The three persons mum referred to are my uncles
and a friend of dad’s. They are the ones who gave us
the durians of various species and sizes. Several of
dad’s relatives like to eat durians. Yesterday I saw
Uncle Karn carrying a gunny sack on his shoulder
which had something bulging at the bottom as he
walked past my house and shortly afterward he
brought dad three durians he said he’d bought
wholesale at a good price. As for Uncle Krai and dad’s
friend, they had brought us durians the day before
that, so on that day my house had many durians,
more than ever before.

ผมไมช่อบกนิทเุรยีน และเม�ือวานผมกไ็มย่อมกนิดว้ย
แมก่บัคณุยายชอบมาก แตต่อนน�ีคณุยายไมอ่ยู่ ไปคา้ง
บา้นคณุปา้ท�ีกรงุเทพฯ พอ่กด็เูหมอืนไมช่อบทเุรยีนเหมอืน
แม ่แตผ่มกไ็มแ่นใ่จนักวา่พอ่ชอบหรอืไมช่อบกนิอะไร ผม
ไดย้นิพอ่พดูกบัแมบ่อ่ยๆ ถงึช�ืออาหารหลายชนดิ และบอก
วา่ไมช่อบสักชนดิ เวลาแมจ่ะไปตลาดพอ่มักสั�งวา่ “ไอนั้�น
ฉันไมช่อบนะ ไมต่อ้งซ�ือมาเผ�ือ” ซ�ึงแมก่ม็ักจะตอบกลับ
มาวา่ “อะไรๆ เธอกไ็มช่อบทั�งนั�นแหละ แตซ่�ือมาทไีรกนิ
เรยีบหมดทกุ อยา่ง คนท�ีชอบยงัไมท่นัจะไดก้นิดว้ยซ�ํา”

I don’t like durians and yesterday I refused to eat
any. Mum and granny like them very much but now
granny isn’t here, she’s staying over at auntie’s house
in Bangkok. Dad doesn’t seem to like durians, like me,
but I’m not sure whether he does or doesn’t like to eat
anything. I often hear him mention to mum the
names of many kinds of food and telling her he
doesn’t like any of them. When mum goes to the
market, dad will order, ‘That I don’t like. Don’t buy
any for me,’ to which mum usually answers, ‘You
don’t like anything, but you gulp down whatever I
happen to buy and there’s none left for those that like
it.’

ถงึพอ่ไมช่อบทเุรยีนแตอ่าจกนิเรยีบหมดอยา่งท�ีแมว่า่
กไ็ด ้แตผ่มกไ็มเ่ขา้ใจวา่ทาํไมพอ่จะตอ้งเอาทเุรยีนท�ีใครๆ
เอามาใหเ้ราไปขายตอ่ดว้ย ถงึแมเ้ม�ือคนืพอ่จะอธบิายวา่
ทาํเพ�ือทดสอบความมั�นคงในจติใจ ทดสอบความกลา้
โดยเฉพาะกลา้ทาํในส�ิงท�ีไมเ่คยทาํมากอ่น ผมกย็งัไมค่อ่ย
จะเขา้ใจดนัีกหรอก แตก่ภ็าวนาขอใหพ้อ่ทาํสาํเรจ็

Even if he doesn’t like durians, dad will eat them all,
as mum says, but I don’t understand why dad must
go and sell the durians we’ve been given. Even though
last night he explained it was to check his mental
steadfastness, his daring, in particular daring to do
some- thing he had never done before, I still don’t
understand very well, but I pray that he be successful.

ผมจาํไดว้า่เคยมกีารทา้ทายและทดสอบความมั�นคงใน
จติใจระหวา่งพอ่กบัแมห่ลายเร�ือง เชน่เม�ือเรว็ๆ น�ี กอ่นหนา้
ปดิเทอมและกอ่นท�ีเราจะเดนิทางมาพักผอ่นท�ีบา้นของพอ่
ท�ีอาํเภอพนัสนคิม เร�ืองนั�นคอืกระดมุเส�ือเช�ิตของพอ่หลดุ
หายไปหน�ึงเมด็ พอ่จงึอดใสเ่ส�ือตัวท�ีพอ่ชอบไปหลายวัน
ตอ่มาแมห่ากระดมุมาใสใ่หใ้หมแ่ละเตอืนพอ่ใหใ้สเ่ส�ือตัว
นั�นไดแ้ลว้ ซ�ึงพอ่กไ็มย่อมใส ่แมเ่ตอืนพอ่หลายวันและพอ่
กไ็มย่อมใสส่ักวันหรอือกีสักครั�งเดยีว ในท�ีสดุ แมพ่ดูวา่
“โธเ่อย๊! กะอแีคก่ระดมุไมเ่หมอืนกนัแคน่�ีกไ็มย่อมใส่

กระดมุเมด็เดยีวกก็ลัว ยงัง�ีจะไปกลา้ทาํอะไร” พอ่กลับ
ตอบแมว่า่ “เมด็เดยีวไมเ่หมอืน ฉันไมช่อบ ถา้เป็นหา้สหีา้
แบบทั�งหา้เมด็สจิะใสใ่หด้”ู แมก่ต็อบวา่ “โธเ่อย๊!” อกีครั�ง
และอกีหลายวันตอ่มาแมบ่อกพอ่วา่ “หากระดมุท�ีเหมอืน
กนัมาเปล�ียนใหแ้ลว้ ใสไ่ดแ้ลว้ยะ่”

I remember that there have been challenges and
testing of steadfastness between dad and mum many
times, such as recently, before the end of term and
before we travelled to rest in dad’s house in Phanat
Nikhom district*. The story is that dad’s shirt lost a
button, so dad didn’t wear the shirt he liked for many
days. Later mum sewed a new button for him and
told him he could wear the shirt but he wouldn’t.
Mum reminded him for days and still dad didn’t wear
it, not even once. Finally mum said, ‘Oh dear! Just
because one button is different you won’t wear that
shirt. If you’re afraid of a single button, what is it
you’ll dare to do?’ Dad retorted, ‘A single odd button I
don’t like. If all five were the same, of course I’d wear
it!’ Mum answered, ‘Oh dear!’ once again and several
days later she told dad, ‘I found buttons that are the
same and I’ve sewn them on. You can now wear that
shirt, dear.’

=

=

=

* Northernmost district of Chonburi province, about one hour’s drive east- southeast of Bangkok.

=

เกอืบจะถงึตลาดอยู่แลว้ ผมภาวนาเอาใจชว่ยใหพ้อ่ทาํการ
ทดสอบความมั�นคงในจติใจไดเ้ป็นผลสาํเรจ็ เราขา้มถนน

We have almost reached the market. I pray dad will
be successful in the determination of his steadfastness.

===



ไปยงัหอ้งแถวท�ีอยู่ขวางหนา้กอ่นจะถงึตัวตลาด แถวน�ีเป็น
รา้นกาแฟ รา้นขายของชาํ รา้นขายขา้วสาร รา้นซ�ือขาย
ผลไมม้ากๆ ชนดิเป็นเขง่ๆ ลังๆ ท�ีแมค่า้ขนมาจากไรจ่าก
ตาํบลอ�ืนๆ รอบตัวอาํเภอ

We cross the road to reach the row of houses that
stand in the way before we reach the market. They are
a coffee shop, a grocer’s, a shop selling rice and a shop
selling many kinds of fruit in crates that women from
the fields all around the district have brought to sell.

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/26/selling-durians-nuan-

oo/%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%8b-
pathongko/)

พอ่เอย่ชวนกนิกาแฟกบัปาทอ่งโกก๋อ่นจะไปนั�งขาย
ทเุรยีนท�ีตัวตลาด ผมยนิดรัีบคาํชวนทนัที

Dad offers to have coffee and pathongko* before we
go and sit down to sell durians inside the market. I
gladly accept the offer at once.

=

* Fried popover (pictured above)

พอ่สั�งกาแฟรอ้นกบัโอวัลตนิรอ้นอยา่งละถว้ย ผมเดนิไป
หยบิปาทอ่งโกท๋�ีอยู่ในชามใบโตมาสองคู่ ในชามใบโตนั�น
ยงัมซีาลาเปาทอดอกีอยา่ง แตอ่รอ่ยสู้ปาทอ่งโกไ๋มไ่ด้
ใครมากนิกาแฟมักหยบิปาทอ่งโกใ๋นชามใบโตมากนิแทบ
ทกุราย จะกนิก�ีคู่กไ็ด ้เสรจ็แลว้จงึจา่ยเงนิภายหลัง

Dad orders a cup of coffee and a cup of Ovaltine. I
go over to the plate and take two double pathongko.
In that plate there are also fried salapao* but they
aren’t as tasty as pathongko. Almost everyone that
orders coffee helps himself to pathongko, as many
doubles as you want. You pay once you’ve eaten.

=

=

* Chinese stuffed buns (http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/26/selling-durians-nuan-oo/fried-
salapao/)

ผู้หญงิเจา้ของรา้นเอาเคร�ืองด�ืมมาวางใหเ้ราท�ีโตะ๊และ
มองดทูเุรยีนของพอ่ดว้ย แลว้กพ็ดูวา่ “โอโ้ฮ ทเุรยีนลกู
งามจัง ซ�ือท�ีตลาดน�ีเหรอ”

The female owner of the shop brings the drinks to
the table and looks at dad’s durians and says, ‘Wow!
Beautiful durians these. You bought them at the
market, did you?’

ทาํไมจงึถามเชน่นั�น ผมรบีแกค้วามเขา้ใจผดิของเขา
โดยเรว็ “ไมไ่ดซ้�ือครับ จะเอาไปขาย”

Why does she ask like this? I hasten to correct her
misapprehension. ‘We didn’t buy them. We’re here to
sell them.’

ตอนน�ีเจา้ของรา้นหนัมาพดูกบัผมวา่ “ขายลกูละเทา่ไหร่
ออ้ ในถงุกม็แีตล่กูเลก็กวา่”

At this point, the shop owner turns to me and says,
‘How much? Oh, there are others in the bag, but they
are smaller.’

“ขายลกูละย�ีสบิบาทครับ” ผมรับบอกราคาดว้ยความ
ดใีจ คงจะขายไดท้�ีน�ีละ

‘Twenty baht a piece, ma’am,’ I hasten to tell her the
price gladly. Maybe we’ll make a sale right away.

“แพงไปหนอ่ยนะ ท�ีตลาดเขาขายกนัลกูละสบิส�ีสบิหา้
เทา่นั�น”

‘That’s too much. At the market they sell them for
fourteen, fifteen baht a piece only.’

เอ…ผมไมรู่้วา่มันถกูหรอืแพง แตอ่าจจะแพงอยา่งเขาวา่
กไ็ด ้หมู่น�ีผมไดย้นิพวกคณุลงุคณุอาพดูกนัวา่ปีน�ีทเุรยีน
แยะและมรีาคาถกูกวา่ปีกอ่นๆ แตผ่มกไ็มรู่้วา่ราคาถกูหรอื
แพงนั�นมันเป็นเงนิเทา่ไร

Oh? … I don’t know if it’s cheap or expensive, but
maybe it’s expensive as she says. These days I hear
grownups say this year is bad for durians and they
are cheaper than in previous years, but I don’t know
how many baht is considered cheap or expensive.

ผมหนัมองพอ่กเ็หน็กาํลังด�ืมกาแฟและไมไ่ดม้องมาท�ี
ผมเลย ผมจงึตัดสนิใจบอกวา่ “สบิหา้กข็ายครับ” ตอนท�ี
เราเดนิมายงัไมถ่งึตลาดเหน็พอ่บอกวา่เขาตอ่เทา่ไรกข็าย
ทั�งนั�น ผมคงขายไมผ่ดิราคา

I turn to look at dad whom I see drinking coffee and
not looking at me at all. So I decide to say to her,
‘Fifteen it is, then.’ When we were walking before we
reached the market, I heard dad say he’d sell at
whatever price was bargain- ed for, so I’m not selling
at a wrong price.

เจา้ของรา้นหยบิลกูท�ีโตท�ีสดุไปจากตะกรา้แลว้กพ็ดูวา่
“ฉันเอาลกูน�ีนะ สบิสองบาทกแ็ลว้กนันะจะ๊ ลกูอ�ืนๆ นะ่สบิ
บาทใชไ่หม” พดูเสรจ็กถ็อืทเุรยีนกลับไปท�ีคอกชงกาแฟ

The shop owner chooses the biggest durian in the
basket and then says, ‘I’ll take this one, twelve baht,
all right? Ten baht for the others, right?’ Having said
this, holding the durian she goes back to the coffee-
making corner.

ในรา้นยงัมคีนอ�ืนๆ ท�ีนั�งด�ืมกาแฟโอเล�ียงอยู่อกีสองโตะ๊
แลว้ผมกเ็หน็คนหน�ึงลกุข�ึนมามองทเุรยีนในตะกรา้ เขา
หยบิข�ึนมาลกูหน�ึงแลว้กถ็ามผมวา่ “ใบละสบิบาทหรอื” ผม
ตอบวา่ “ใชค่รับ” เขากต็อ่วา่ “เจด็บาทไดไ้หม”

In the shop there are two other tables with people
drinking o-liang* and I see one of the men getting up
to come over for a look at the durians in the baskets.
He picks up one durian and then asks me ‘Ten baht,
right?’ I answer, ‘Yes, sir.’ He adds: ‘How about
seven?’

=

* Sweet iced black coffee

ผมหนัมองพอ่อกีหนแลว้ถามพอ่วา่ “เขาตอ่เจด็บาทได้
ไหมพอ่” พอ่ไมต่อบ แตอ่าจจะพยกัหนา้นอ้ยๆ กไ็ด ้ผมไม่
แนใ่จ

I turn to look at dad once again and then ask him,
‘He wants it for seven baht, dad. Is that okay?’ Dad
doesn’t answer but maybe he nods a little, I’m not
sure

“ไดค้รับ” ผมตัดสนิใจเองอกีครั�ง ไมเ่หน็พอ่พดูอะไรสัก
คาํเดยีว

‘Okay, sir,’ I decide once again. I don’t see dad
saying anything.

ผู้ชายคนนั�นหยบิทเุรยีนในตะกรา้เพ�ิมข�ึนมาอกีลกูควัก
เงนิจากกระเป๋าวางใหผ้มบนโตะ๊ มธีนบตัรใบละ 10 บาทกบั
เหรยีญบาทอกี 4 อัน แลว้กฉ็วยทเุรยีน 2 ลกูกลับไป

That man lifts another durian from a basket and
then takes money out of his pocket and puts it for me
on the table. There’s a ten-baht banknote and four
one-baht coins and then he takes the two durians and
walks away.

ไมน่า่เช�ือวา่ผมขายทเุรยีนไดส้ตางค ์และไมน่า่เช�ือวา่
ผมเป็นคนขาย! ไมใ่ชพ่อ่!

I can’t believe I’ve sold durians and made money
and I can’t believe it’s me selling, not dad!

http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/26/selling-durians-nuan-oo/%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%8b-pathongko/
http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/26/selling-durians-nuan-oo/fried-salapao/


มใีครอกีสองคนจากโตะ๊ถดัไปลกุมามองทเุรยีนใน
ตะกรา้ท�ีเหลอือกี 2 ลกูและในถงุของผมอกี 2 ลกู มเีสยีง
ถามจากคนท�ีดแูกก่วา่อกีคนวา่ “ลกูละเจด็บาทหรอื เหลอื
อยู่ก�ีลกู ออ้ ส�ีลกู ลกูละหา้บาทกแ็ลว้กนันะ ลงุจะเหมาหมด
เลย”

Two more people from the other table come over to
look at the remaining two durians in the basket and
the two durians in my bag. The one who looks older
says, ‘Seven baht each, is it? How many are there?
Oh, four. Five baht each then, okay? I’ll take them
all.’

ผมหนัไปถามพอ่วา่ลกูละ 5 บาทไดไ้หม พอ่กไ็มต่อบอกี
ตามเคย พอ่กม้หนา้ด�ืมกาแฟ ด�ืมหรอืวา่เอาปากไปชนแกว้
ไวเ้ฉยๆ กไ็มรู่้ ถว้ยแกว้ไมเ่อยีงพอท�ีน�ําจะไหลเขา้ปาก และ
หนา้ของพอ่กก็ม้ต�ํากวา่ท�ีจะด�ืมกาแฟท�ีเหลอืไมถ่งึคร�ึงแกว้
ได้

I turn to ask dad if five baht a piece is fine. Dad
doesn’t answer, as before. He lowers his head, sipping
his coffee, drinks or has his mouth against the cup I
don’t know. The cup isn’t tilted enough for the coffee
to flow into his mouth and his face is bent too low for
him to be drinking the coffee that’s left in less than
half of the cup.

ผมจาํตอ้งตัดสนิใจอกีเป็นครั�งท�ีสามวา่ “ไดค้รับ” ลงุคน
ท�ีตอ่ราคาจงึวางเงนิไวบ้นโตะ๊ 20 บาท แลว้ทั�งสองกห็�ิว
ทเุรยีนไปหมด 4 ลกู

I must decide for the third time to say ‘Okay, sir.’
The man who has bargained thus puts twenty baht
down on the table and then the two of them carry the
four durians away.

ทั�งตะกรา้และถงุท�ีผมถอืมาวา่งเปลา่ มเีงนิวางอยู่บนโตะ๊
34 บาท ไมน่า่เช�ือวา่ขายไดแ้ลว้ ผมบอกกบัพอ่วา่ “ขาย
หมดแลว้” พอ่ไมต่อบ แตเ่ล�ือนแกว้โอวัลตนิมาใหต้รงหนา้
ผมเพ�ิงนกึไดว้า่ยงัไมไ่ดด้�ืม ผมกนิปาทอ่งโกเ๋พ�ือใหโ้อวัลติ
นหายรอ้น และโดยไมรู่้ตัววา่ใชเ้วลาทาํการคา้ขายจนโอ
วัลตนิหายรอ้นพอดี

Both baskets and the bag are empty. There are
thirty-four baht on the table. I can’t believe we have
sold out. I tell dad, ‘We have sold out!’ Dad doesn’t
answer but pushes the glass of Ovaltine further
towards me. I realise I haven’t drunk yet. I ate a
pathongko to let the Ovaltine cool down and I wasn’t
aware how much time I spent selling so that the
Ovaltine is no longer hot.

ยังไมท่นัยกข�ึนด�ืมกม็คีนเดนิมา เจา้ของรา้นนั�นเอง
“แหม ขายหมดเรว็จัง วา่จะเอาอกีสักสองลกู ขายถกูดนีะ
แตท่าํไมของฉันแพงกวา่เพ�ือนละ่จะ๊ ตั�งสบิสองบาท เอา้ น�ี
ตังค”์ พดูเสรจ็กเ็ดนิจากไป ดที�ีไมค่าดคั�นเอาคาํตอบ
เพราะผมกไ็มรู่้จะตอบวา่อยา่งไร 12 บาทแพงขนาดไหนก็
ไมรู่้

Before I can bring the glass to my lips, someone
comes in, the shop owner herself. ‘Well, that was fast! I
meant to have two more, you sell them cheap, but
why did you sell to me more expensive than the
others? Twelve baht, no less. Anyway, here’s your
money.’ Having said this, she walks away. It’s good
she didn’t demand an answer, because I don’t know
how to answer. Twelve baht: how expensive that is I
have no idea.

ผมด�ืมโอวัลตนิหมดแกว้แลว้กบ็อกใหพ้อ่เกบ็เงนิใส่

กระเป๋า พอ่กท็าํตามแตเ่หลอืเหรยีญไวค้า่เคร�ืองด�ืมกบั
ปาทอ่งโกเ๋ป็นเงนิ 5 บาท

I drink up the Ovaltine and then I tell dad to put the
money in his pocket. Dad does that but leaves five
baht on the table to pay for the drinks and the
pathongko.

พอออกมานอกรา้นผมอดสง่เสยีงดังดว้ยความต�ืนเตน้
ดใีจไมไ่ด ้“โอโ้ฮ เราขายไดจ้รงิๆ ไดก้าํไรแยะเลย”

As soon as we are out of the shop, I can’t help
exclaiming loudly out of excitement, ‘Wow! We really
sold them and made a lot of profit!’

พอ่กค็งจะดใีจมากเชน่กนัเม�ือพดูตอบวา่ “เหน็ไหมละ่วา่
ขายไดจ้รงิๆ”

Dad must be very happy too when he answers by
saying, ‘You see? We did sell them.’

กอ่นจะเดนิกลับบา้นผมนกึถงึขนมท�ีแมฝ่ากซ�ือจงึเตอืน
พอ่ แตพ่อ่สา่ยหนา้บอกวา่ไมต่อ้งซ�ือหรอก “เอาเงนิน�ี
แหละฝากแม”่

Before walking back home, I think about the cakes
mum wants, so I remind dad but he shakes his head
and says we don’t have to buy any. ‘Let’s bring all the
money to mum.’

ตอนน�ีผมอดรู้สกึผดิหวังข�ึนมาไมไ่ด ้พอ่นา่จะเดนิตอ่ไป
จนถงึตลาดแลว้ซ�ือขนมหวานหรอืผลไมอ้ะไรกไ็ดไ้ปฝาก
แมส่ักอยา่ง แตไ่มซ่�ือกไ็มซ่�ือ … กลับบา้นกไ็ด ้บางทแีม่
อาจจะอยากเหน็เงนิทั�งหมดท�ีเราขายทเุรยีนไดก้ไ็ด ้ขนม
คอ่ยออกมาซ�ือตอนเยน็หรอืตอนไหนกไ็ด้

Now I can’t help feeling disappointed. Dad should
walk on to the market and buy those cakes or some
fruits to offer mum, but if he won’t buy any he won’t
buy any, let’s go back then. Maybe mum wants to see
all the money we got from selling the durians, she’ll
go out and buy cakes in late afternoon or whenever
she feels like it.

=

เม�ือถงึบา้นผมรบีบอกแมท่นัท ีและทนัทที�ีแมต่อบกลับมาก็
คอื “ไมม่ทีาง” ผมตอ้งย�ําวา่ “ขายหมดแลว้จรงิๆ ไมเ่ช�ือ
แมม่าดซู�ี” ส�ิงท�ีผมและพอ่ย�ืนใหด้คูอืตะกรา้และถงุไนลอน
ท�ีวา่งเปลา่ แมก้ระนั�นแมก่ย็งัไมย่อมเช�ือกลับพดูวา่ “เธอ
ขายจรงิๆ หรอื ไมม่ทีาง เอาไปใหใ้ครมาแลว้นะ่ซ”ี

When we are back, I tell mum at once and she at once
shoots back, ‘No way!’ I must insist. ‘We sold them all.
If you don’t believe me, come and have a look.’ What
dad and I show her is the empty baskets and nylon
bag. Even then she won’t believe us and says instead,
‘Did you really? No way. You gave them away, I’ll
wager.’

ผมแทบจะตอ้งตะโกนเม�ือพดูวา่ “ไมไ่ดใ้หใ้ครเลย” ดที�ี
ไมถ่กูแมด่ ุแมก่ลับทาํหนา้ย�ิมๆ แลว้พดูอยา่งคนอารมณด์ี
วา่ “ขายท�ีไหนไมท่ราบจะ๊ ใครมาซ�ือไมท่ราบจะ๊”

I almost have to shout when I say, ‘We didn’t give
them away!’ At least she doesn’t tell me off. Instead,
she puts on a smile and says good-humouredly,
‘Where did you sell them, pray tell? To whom, pray
tell?’

“กข็ายท�ีตลาดนะ่ซฮีะ” ผมยนืยนั ‘At the market, of course!’ I insist.

“ถงึตลาดเรอ้!” ยงัไงๆ แมก่ไ็มย่อมเช�ือ “ไหนละ่ขนมท�ี
ซ�ือฝากแม”่

‘You did go to the market, did you?’ No matter
what, mum won’t believe us. ‘Then where are the



cakes I asked for?’

“กพ็อ่ไมใ่หซ้�ือ พอ่…เอาตังคใ์หแ้มด่ซู�ี” ‘Dad didn’t want to buy them … Dad, show mum
the money!’

พอ่หยบิสตางคอ์อกมาจากกระเป๋ากางเกง Dad takes the money out of his trouser pocket.

“น�ีไง … น�ีไงคา่ทเุรยีน เหน็มั�ยละ่” ผมบอกแลว้ชว่ยดงึ
ธนบตัรดงึเหรยีญบาทมาจากมอืพอ่ไปย�ืนใหแ้ม่

‘Here you are … the money from selling the
durians, see that?’ I tell her as I take the banknote and
the coins out of dad’s hand to hold them out to her.

“โธเ่อย๊ อัฐยายซ�ือขนมยาย” แมไ่มรั่บสตางคท์�ีผมย�ืน
ให ้“เอาใสก่ระเป๋าพอ่ไวเ้ถดิจะ๊”

‘Oh dear! Buying granny cakes with granny’s
money!’ Mum won’t take the money I proffer. ‘Put it
back into dad’s pocket.’

Variant: The wool still comes from the sheep’s back.

“น�ี … ฉันขายไดจ้รงิๆ นะ ไมเ่ช�ือถามลกูซ�ี ขายท�ีรา้น
กาแฟ ยงัเดนิไปไมถ่งึตลาด แวะกนิปาทอ่งโกแ๋ลว้กม็คีน
มาซ�ือ น�ีไมใ่ชเ่งนิในกระเป๋าหรอกนะ”

‘Hey, I really sold them, you know. If you don’t
believe it, ask the kid. We sold them at the coffee shop,
we didn’t even enter the market, stopped by to eat
pathongko and people came over to buy. This isn’t
my pocket money at all.’

พอ่เพ�ิงจะตอบแมเ่ป็นครั�งแรก คงมัวฟังผมพดูกบัแม ่แต่
เม�ือเหน็ไมไ่ดผ้ลจงึตอ้งพดูเอง ตอนน�ีผมไมเ่หน็หนา้พอ่
ย�ิมดว้ยความคร�ึมใจเหมอืนตอนเราเดนิมาถงึหนา้บา้น ผม
กเ็ชน่กนั ชกัย�ิมไมอ่อก

It’s the first time dad answers mum. He must have
heard what I told mum but when he sees it’s hopeless
he has to speak out himself. By now I don’t see him
smile in high spirits as when we were back in front of
the house. Neither can I quite smile.

“ไมใ่ชเ่งนิในกระเป๋าแลว้เงนิท�ีไหนละ่ กเ็หน็ควักออกมา
จากกระเป๋าหยกๆ” แมว่า่

‘If it’s not pocket money, then where does it come
from? I saw you take it out of your pocket, didn’t
you?’ mum says.

“หมายความวา่ไมใ่ชเ่งนิเกา่ในกระเป๋าของฉันนะ่ส ิเป็น
เงนิท�ีขายได ้ถา้ไมเ่กบ็ใสก่ระเป๋าแลว้จะเอาไปไวท้�ีไหน
ละ่” พอ่เถยีงแลว้กช็�ีแจงตอ่ไป “จะใหฉั้นถอืตะกรา้เปลา่
สองใบใหญ่ๆ ตอ่ไปทาํไมถา้ไมก่ลับบา้น อยากกนิขนมก็
ไปซ�ือเอาเองส ิไอเ้รากไ็มรู่้วา่เขาขายกนัตรงไหน ไมอ่ยาก
ถอืตะกรา้เรอ่รา่มัวเดนิหารา้นขนมอยู่หรอก หนอย! หาวา่
เราไมไ่ดไ้ปตลาด”

‘It means it’s not old money in my pocket, it’s
money from the sale. If I didn’t keep it in my pocket,
where should I have put it?’ dad argues and then
points out further: ‘Why would you want me to carry
two big baskets if not to return home? If you want to
eat cakes, go and buy them yourself. I don’t know
where it is they are on sale, I didn’t want to burden
myself with baskets awkwardly looking for a shop
selling them. Look at you! Still claiming we didn’t go
to the market!’

ผมวา่พอ่คงจะเร�ิมโกรธ หรอืเคอืง หรอืไมพ่อใจ หรอื
อะไรกไ็มรู่้ละ่ แตแ่มก่ย็งัไมย่อมเช�ือ

I think dad is beginning to get angry or resentful or
unhappy or I don’t know what, but mum still doesn’t
want to believe him.

แมท่าํหนา้เหมอืนจะย�ิมเยาะนอ้ยๆ แลว้พดูวา่ “กไ็มจ่รงิ
หรอื กเ็ม�ือก�ีบอกหยกๆ วา่ไปไมถ่งึตลาด”

She makes a kind of mocking smile and then says,
‘Well, isn’t that so? Didn’t you just tell me you didn’t
quite reach the market?’

“โธเ่อย๊! กะแคไ่มไ่ดซ้�ือขนมมาจากตลาดเทา่นั�น รา้น
กาแฟกอ็ยู่ตดิตลาด รู้ง�ีเอาปาทอ่งโกม๋าซะกด็”ี

‘Oh dear! Just because we didn’t buy cakes at the
market! The coffee shop is next to the market. If I’d
known, I’d have bought you pathongko!’

นั�นซ ีผมกค็ดิเชน่เดยีวกนั พอ่นา่จะซ�ืออะไรกลับมาสัก
อยา่งเพ�ือเป็นพยานในการไปตลาด

That’s right. That’s what I think too. Dad should
have bought something as proof that we went to the
market.

“โธเ่อย๊! ถงึเอาปาทอ่งโกม๋ากไ็มเ่ช�ือ แวะซ�ือตอนกลับ
จากบา้นใครกไ็ดข้องแคน่�ี”

‘Oh dear! Even if you brought back pathongko I
wouldn’t believe you. You could have stopped by on
your way back from someone’s house, such small
things like that.’

โอย! แมไ่มย่อมเช�ือจรงิๆ ตอนน�ีไมรู่้พอ่คดิอะไร แต่
สาํหรับผมนั�นไมม่ปัีญญาแลว้ ผมคงไมส่ามารถจะหาทาง
อธบิายใหแ้มเ่ช�ือถอืไดอ้กี เหตผุลดีๆ กบ็อกไปหมดแลว้
เสยีงดังๆ กใ็ชไ้ปมากแลว้ คงตอ้งปลอ่ยเป็นหนา้ท�ีของพอ่
ถา้พอ่ทาํไมไ่ดผ้มกไ็มม่ทีางชว่ยอะไรอกีแลว้

Groan! Mum really doesn’t want to believe it. I don’t
know what dad is thinking now. As for me, I give up.
I don’t think I’m able to explain so that mum believes
me. All the good reasons we’ve already put forward,
we’ve raised our voices enough already. I must leave it
to dad. If dad can’t do it, there’s no way I can help.

“ไมเ่ช�ือกต็ามใจ เราอตุสา่หร์บีเอาเงนิท�ีขายไดม้าฝาก
ไมเ่อากอ็ยา่เอา … ไปดหูนังกนัดกีวา่” พอ่หนัมาชวนผม
ซ�ึงผมกร็บีตอบรับดว้ยความยนิดวีา่ “ไปสวนสนกุดกีวา่ฮะ
พอ่ เพราะหนังเขาฉายตอนกลางคนื”

‘If you don’t believe us, it’s up to you. We’ve
endeavoured to bring back to you the money from the
sale at once. If you don’t want it, leave it … Let’s go to
the movies,’ dad turns to invite me, and I hasten to
answer with pleasure, saying, ‘Let’s go to the
amusement park instead, because movies show in the
evening.’

=

ผมไดไ้ปสวนสนกุในตอนสายๆ สว่นตอนกลางคนืกไ็ดดู้
หนัง อาจจะเป็นรางวัลท�ีทาํใหพ้อ่ทดสอบความมั�นคงใน
จติใจไดเ้ป็นผลสาํเรจ็ เอ … หรอืวา่ไมส่าํเรจ็ ผมกไ็มแ่นใ่จ
ดเูหมอืนพอ่ยงัมอีะไรตกคา้งอยู่ในจติใจ ตอนกอ่นนอนพอ่
ยงัพดูเหมอืนบน่กบัผมวา่ “แลว้เม�ือไหรจ่ะทาํแบบน�ีไดอ้กี
หนเลา่”

I went to the amusement park in late morning and in
the evening I went to see a movie. It must be my
reward for helping dad to pass the test of mental
steadfastness. Eh? Or was it a failure? I’m not sure. It
seems dad still has something on his mind. Before
going to bed he even says, as if complaining to me,
‘And when will we do this sort of thing again?’



ผมรู้สกึวา่พอ่จะเคอืงแมไ่มน่อ้ยเลย หรอือาจเคอืงนดิ
เดยีวกไ็ด ้อะ๊ … หรอือาจจะไมเ่คอืงเลยกไ็ด ้แฮะ่ๆ … ผมก็
ไมค่อ่ยแนใ่จนักหรอก

I feel that dad is rather annoyed with mum or
maybe only a little or maybe not at all. Ah, I can’t be
certain.

พอ่บอกอกีวา่ถา้เม�ือไรแมเ่ช�ือวา่พอ่ไดข้ายทเุรยีนไป
แลว้จรงิๆ กม็หีวังบน่เสยีดายไปเจด็วันเจด็คนื เสยีดายท�ี
พอ่ขายทเุรยีนดีๆ 7 ลกูดว้ยราคาเพยีง 46 บาทเทา่นั�น แม่
จะตอ้งเสยีดายแน่ๆ เพราะแมช่อบกนิทเุรยีนมาก

Dad also says that when mum ends up believing he
really did sell the durians, you can bet she’ll complain
at length over his selling seven good durians for only
forty-six baht. She must be sorry for sure because she
likes durians very much.

พอ่ยงัพดูตอ่ไปอกีเม�ือเหน็แมเ่ดนิมาใกลใ้นรัศมที�ีจะ
ไดย้นิวา่ “สม … อดกนิทเุรยีน ไมไ่ดง้อ้ใหเ้ช�ือ เราทาํ
สาํเรจ็กแ็ลว้กนั มใีครแถวน�ีกลา้บา้งละ่ ใครจะกลา้ห�ิว
ทเุรยีนของฝากจากญาตจิากเพ�ือนออกไปนั�งขายท�ีตลาด
… ใครจะกลา้ … ฮา่ฮา่”

Dad goes on saying, when he sees mum walk up
close enough to be able to hear, ‘Serves her right … no
durians to eat, she won’t believe us, but we did it, and
that’s that. Is there anyone around here who’s daring
enough to take durians given by relatives and friends
to go and sell them at the market? … Who would
dare? … Ah! Ah!’

ผมไดย้นิเสยีงแมล่อยมา “ถงึไงกไ็มแ่นจ่รงิหรอกวา้ ถา้
แนจ่รงิกต็อ้งเอาไปขายใหค้นท�ีเอามาใหส้ ิแลว้กบ็อกเขา
ดว้ยวา่ น�ีคอืทเุรยีนลกูท�ีคณุเอามาใหเ้ม�ือวานน�ีดว้ย”

I hear mum’s voice floating forth. ‘Even so, it’s not
for sure. To be sure they must be sold back to those
who gave them in the first place and they must be told
these are the durians you brought us yesterday.’

“เออ … คราวหลังคอยดกูแ็ลว้กนั” เสยีงพอ่ ‘Right … we’ll do that next time around.’ Dad’s
voice.

“เออ … แลว้จะคอยด ูแลว้กไ็ปคนเดยีวนะ ไมต่อ้งเอา
เจา้ตัวน�ีไปดว้ย” เสยีงแม่

‘Right … and I’ll be watching and you’ll go alone,
too. No need to take the kid with you.’ Mum’s voice.

“เออ!” เสยีงพอ่ ‘Right!’ Dad’s voice.

= ‘Pho Kha Thurian’
in Chor Karrakeit 19, 1994

Nuan Oo published four or five collections of short
stories up to twenty years ago, mostly dealing with

childhood, children and memories of troubled times
(1970s and 1980s). No other information and no

picture available from the internet. Opposite, cover of
one of his books, Kham Khor Thoat (Apology).

- (http://thaifiction.wordpress.com/2013/07/26/selling-durians-nuan-oo/kham-khor-thoat-nuan-oo/)
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Modern and classic Thai short stories in English

Still alive – Uruda Covin

Contemporary  4 April 2014  Leave a comment

Uruda Covin was, for the last six years of his life, the wife of the celebrated southern writer Kanokphong Songsomphan, who died of flu at the age of 40 in

2006. The reader must be aware of this to understand the full import of this story. MB

เธอยงัอยู่ STILL ALIVE

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/03/07/still-

alive-uruda-covin/manorah1/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/03/07/still-

alive-uruda-covin/manorah/)

อรุดุา โควนิท์ Uruda Covin Pronounced ‘Kho-win’

TRANSLATOR’S KITCHEN

= = =

เราไดย้นิเร�ืองเลา่เก�ียวกบัเธอมากมายเม�ือเทวาจากไป

และคงไมเ่กนิจรงินัก หากจะกลา่ววา่ เธอถกูพดูถงึนับ

แตว่ันแรกท�ีมาสู่เมอืงเลก็ๆ น�ี แตเ่ร�ืองเลา่เหลา่นั�นมัก
ปลวิหายไปกบัลมกลางคนืแหง่ขนุเขา – ตราบเทา่ท�ีเท

วายงัอยู่กบัเธอ

We heard tales about her when Thewa* passed

away and it would be no exaggeration to say that

she was talked about from the first day she came to
this small town, but those tales vanished with the

night wind from the mountain – as long as Thewa

was still with her.

* Thewa = god, angel, deva, deity, divinity.

เทวาเป็นท�ีรัก และเป็นท�ีหน�ึงในบรรดาพวกเขา
ทั�งหมด เทวาอยู่กบัพวกเขา และเป็นของพวกเขา

กระทั�งวันท�ีเธอเดนิเขา้มา เธอมาสู่เมอืงพรอ้มเปใ้บ

มโห- ฬารและรอยย�ิมสดใส เทวาพาเธอมากนิขา้วกบั

พวกเขา เธอดเูปดิเผยและเป็นมติร กนิขา้วเสรจ็ เธอ

เกบ็จานลา้งสะอาดสะอา้น แลว้นั�งสบูบหุร�ีรว่มวงกบั

ผู้ชาย รุ่งจอ้งเธอตาไมก่ะพรบิ รุ่งไมเ่คยคดิสบูบหุร�ี และ
ไมเ่คยเป็นสว่นหน�ึงในวงสนทนาของสาม ีคนืนั�นเทวา

ผละจากวงเรว็กวา่ทกุวัน ขับรถสขีาวกลับบา้นรมิน�ําตก

แตห่วัค�ํา เธอนั�งเคยีง รถเคล�ือนออกไป เสยีงเคร�ือง

ยนตค์อ่ยๆ จางหาย ขณะเสยีงพดูถงึเธอดังข�ึน

Thewa was the love of them all, the primus inter
pares. Thewa lived with them and belonged to

them – until the day she walked in. She came to

town with a huge backpack and a bright smile.

Thewa took her to share a meal with them. She

looked candid and friendly. After the meal she

cleared the table and cleaned the dishes thorough-
ly and then sat smoking in the circle of men. Rung

stared at her without blink- ing. Rung had never

thought of smo- king and never sat with her

husband’s talking partners. That night, Thewa left

them faster than every day, drove his white car

back to his house by the waterfall as early as dusk.

She sat beside him. The car moved away. The noise
of the engine slowly faded out while the talk about

her took over.

นพินธต์บเขาเปดิฉาก “ไหมละ่ เทวามันบอก จะอทุศิ
ตัวทาํงานเหมอืนออกบวช คงไดง้านเยอะละ่คนืน�ี”

Niphon started the proceedings with a slap on his
knee. ‘How come? Thewa said he’d dedicate

himself to work like a monk. He’ll be very busy

tonight, no doubt.’

“กวา่พระพทุธเจา้จะตรัสรู้ยงัมมีารผจญ เทวามันก็

ตอ้งเจอบา้งละ่” สวุรรณออกความเหน็

‘Before Buddha saw the light he had to deal with

a demon; so must Thewa,’ Suwan opined.

รุ่งหวัเราะชอบใจ สามเีธอเปรยีบเทยีบไดด้นัีก Rung laughed, amused. Her hus- band’s

comparison was very apt

“นอ้งวา่สวยกวา่คนกอ่นนะ” รุ่งพดู ‘I think she’s prettier than the one before,’ she
said.

นพินธแ์ทรก “เทวามันเลอืกขาวๆ สวยๆ ไวก้อ่น คอย

ดเูถอะ ไมน่านหรอก เด�ียวกเ็ขา้อหีรอบเดมิ”

‘Thewa likes them pretty and clear-skinned,’

Niphon interjected. ‘But don’t worry: before long

‘Niphon interjected’ placed at the beginning of

the sentence would be awkward.
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it’ll be the same as before.’

“แตเ่ธอลา้งจานสะอาดเชยีว คนกอ่นไมเ่คยแตะ”

นภาตะโกนจากกน้ครัว

‘But she did a great job with the dishes. The last

one never touched them,’ Napha shouted from the

far end of the kitchen.

=

“โธเ่อย๋ แลว้คนกอ่นโนน้ละ่ ลา้งจนมอืเปื�อย สดุทา้ย

เทวากส็ะบดัตดูหน ีเธอจาํไมไ่ดห้รอื” นพินธแ์ยง้ภรรยา

‘Oh yeah? What about the one before that, then?

Her hands peeled doing the dishes and in the end

Thewa wriggled his bottom and took flight. Don’t

you remember?’ Niphon contra-dicted his wife.

แคใ่นคนืแรก เร�ิมจากสองคู่สามภีรรยากลายเป็นสาม

มคีู่ของประภาสกบัสนุยีต์ามมาสมทบ พวกเขาไมรู่้วา่

เธอมาจากไหน มาท�ีน�ีเพ�ืออะไร ไมม่ใีครถามเธอ อาจ

เป็นไดท้�ีพวกเขามคีาํตอบในใจแลว้ เธอไมแ่นะนาํตัว

เอง หรอืเธออาจไมต่อ้งการใหพ้วกเขารู้เร�ืองเธอ เธอ

ถกูพดูถงึโดยเปรยีบเทยีบกบัเธอคนอ�ืนอกีหลายคน ใน
หลายแงม่มุ ตั�งแตห่วัค�ําจนดกึด�ืน เร�ืองกระจายออกไป

สู่คนอ�ืนในหมู่พวกเขา เรว็ราวไฟป่า แตส่�ินสดุเพยีงเสน้

เขตเมอืง

On the very first night, the two married couples

became three with the addition of Praphat and

Sunee. They didn’t know where she came from,

what she was here for. No one asked her. It may be

that they already had the answers in their minds.

She didn’t introduce herself or perhaps she didn’t
want them to know about her. She was compared

with the many other ‘she’, from many perspectives,

from dusk until late into the night. The story

spread out to the others in his group of friends fast

as jungle fire, but stopped at the outskirts of town.

เราไมจ่าํเป็นตอ้งรู้รายละเอยีด เพราะ อยา่งท�ีบอก

เร�ืองทั�งหมดปลวิหายในสายลมและจางไปดว้ยรัศมี
ของเทวา

There’s no need for us to know the details

because, as I said, the whole story vanished in the
wind within the reach of Thewa’s aura.

=

เร�ืองเลา่ท�ีนา่สนใจ เป็นเร�ืองซ�ึงมนี�ําหนัก เกดิข�ึนหลัง

จากนั�น เทวาท�ิงลมหายใจสดุทา้ยไวก้บัเธอ เขาจากไป

อยา่งเงยีบเชยีบ ไรซ้�ึงสัญญาณหรอืลางสังหรณ ์พวก

เขาไมรู่้วา่เทวาเร�ิมเป็นไขห้วัดใหญต่ั�งแตเ่ม�ือไร ปอด

ตดิเช�ือไดอ้ยา่งไร อาการทรดุเรว็เพยีงใด พวกเขา

ไมท่นัเหน็การตอ่สู้เพ�ือมชีวีติอยู่ของเทวา ไมไ่ดย้นิ

ถอ้ยคาํสดุทา้ย ไมไ่ดบ้อกลา เธอเทา่นั�นท�ีรู้เหน็ทั�งหมด

The interesting story, the story that had weight,

happened after that. Thewa left his last breath with

her. He left quietly, without any signal or

premonition. The lot of them didn’t know when

Thewa caught the flu, how his lungs caught the

virus, how fast he wasted away. They didn’t have

time to see Thewa’s struggle to stay alive, didn’t

hear his last words, didn’t bid him farewell. Only
she witnessed everything.

ขนุเขาสง่สายฝนมาขานรับ ฟา้ผา่เปร�ียงลงยอดไม้

ใหญ่

The great mountain answered with rain;

lightning struck the top of a tall tree.

กวา่พวกเขาจะถงึโรงพยาบาล ศพกพ็รอ้มสาํหรับการ

เคล�ือนยา้ย

By the time they reached the hospi- tal, the body

was ready to be taken away.

นักขา่วหนังสอืพมิพท์อ้งถ�ินกรเูขา้สัมภาษณเ์ธอ เธอ

ตอบคาํถาม เสยีงสั�นแตช่ดัถอ้ยชดัคาํ ดวงตาแดงก�ํา

ลอ่งลอยไปไกลโพน้

Reporters from the local newspaper swarmed to

interview her. She answer- ed the questions in a

shaking yet clear voice, her dark red eyes adrift, far
away.

พวกเขายนือยู่ตรงนั�น หา่งเธอไมเ่กนิ 10 กา้ว สวุรรณ

กบัรุ่ง นพินธก์บันภา ประภาสกบัสนุยี ์ไมม่ใีครเดนิไปหา

เธอ ไมม่ใีครพดูกบัเธอ พวกเขาอาจตระหนกจนขาดสติ

หรอือาจโศกเศรา้เจยีนจะขาดใจ

The lot of them stood there, not more than ten

paces away, Suwan and Rung, Niphon and

Napha, Praphat and Sunee. No one walked up to

her. No one spoke to her. Maybe the lot of them

had lost their senses out of fright or were so sad

they almost stopped breathing.

=

กวา่หน�ึงปีใหห้ลัง เราไดย้นิวา่เธอหวัเราะรา่ในวันนั�น

“ผมเหน็เธอหวัเราะ ผมจาํได ้ตอนเรายา้ยศพไปวัด เธอ

นั�งกระบะหลังกบัวชิยั ผมนั�งขา้งหนา้กบัคนขับ ผมหนั

ไปมอง ผมยงัแปลกใจ เธอหวัเราะไดอ้ยา่งไร” นพินธ์

พดูในวงเหลา้

More than one year later, we heard that she had

laughed gaily that day. ‘I saw her laughing. I

remember it well. When we took the body to the

temple, she sat at the back of the pickup truck with

Wichai. I sat in front with the driver. I turned

round to have a look. I’m still amazed: how could

she be laughing?’ Niphon said over drinks.

ทกุสายตาจอ้งไปท�ีเธอ All eyes are on her.

ชาวเมอืงเลอืกเธอ เธอโดดเดน่อยู่บนเวท ีกาํลัง
บรรเลงเพลงซ�ึงเธอแตง่ใหเ้ขา ตัวโนต๊ กลมเกล�ียงรอ้ย

ตอ่เป็นโซแ่หง่ทว่งทาํนอง หาใชบ่ทเพลงของความ

รันทดอาดรู เธอเปลง่เสยีงรอ้งและเลน่กตีา้ดว้ยรอยย�ิม

แหง่ความหวัง

The city dwellers have chosen her. She’s
outstanding on stage, singing a song she composed

for him. The smooth round notes string a melodic

chain. In no way is it a song of sad lament. She

sings and strums the guitar with a smile of hope.

Change of tense: part of the appeal of this story is
the clever combination of past and present to

emphasise its central meaning.

หลังเสยีงปรบมอืกกึกอ้ง เธอบอกช�ือเพลง “เธอยงั

อยู่”

After the thunderous applause has died down,

she says that the song’s title is ‘Still alive’.

In เธอยงัอยู่ เธอ could be ‘him’, ‘her’ or ‘you’:

make that no one, then.

เธออยู่ท�ีน�ีดว้ย ในเส�ือผา้ทนัสมัยแปลกตา และราวกบั

วา่ความตายของเทวาชบุชวีติเธอ มอบพลังแกเ่ธอ เธอ

จงึดอูอ่นเยาว ์มนี�ํามนีวลกวา่ตอนอยู่เคยีงขา้งเทวา

มาก

Still alive and here too, she is, in striking

fashionable clothes and as though Thewa’s death

had gilded her life, had empowered her, so she

looks younger, she’s much more radiant than when

she was by his side.

อยู่ means both ‘to be some- where’ and ‘to be

alive’, so the text needs a little fine- tuning here.

“ใชม่ั�ยวชิยั เธอหวัเราะ คณุกอ็ยู่ตอนท�ีเธอหวัเราะ

คณุไมเ่หน็หรอกหรอื” สวุรรณหนัไปถามวชิยั

‘Isn’t that so, Wichai? She laughed. You were

there when she laughed. Didn’t you see it,’ Suwan



turns round to ask Wichai.

“ผม … ผมไมแ่นใ่จ คอื … ผมจาํอะไรไมค่อ่ยได”้ ‘I … I’m not sure, that is … I don’t quite

remember.’

“ฉันไมเ่หน็น�ําตาเธอสักหยด ทั�ง 15 วันในงานศพ”

รุ่งพดู

‘I didn’t see her shed a single tear during the

fifteen days of the funeral,’ Rung says.

“ตอนเผาย�ิงแลว้ใหญ ่เธอดศูพแป๊บเดยีว เผายงัไม่

เสรจ็ เธอกห็ายตัวไปจากวัด” นพินธย์นืยนัหนักแนน่

‘It was even worse during the cre- mation. She

hardly looked at the body. The cremation wasn’t

over yet when she disappeared from the temple,’

Niphon certifies emphatically.

เธอผู้อยู่เคยีงขา้งและเกาะเขาตดิแนน่ตลอด 6 ปี ควร

จะร�ําไหป้านขาดใจ หรอือยา่งนอ้ย เธอกค็วรปลอ่ย

น�ําตาแหง่ความพลัด- พรากออกมา รุ่ง นภา และสนุยี์

เสยีอกี ท�ีแทบลม้ทั�งยนืในงานศพ หากเราวัดความเศรา้

โศกจากปรมิาณน�ําตา คงไมม่ใีครเศรา้เทา่พวกเธอ

She who was by his side and clung to him tightly

for all of six years should have been grief-stricken

and on the verge of dying or at least should have

let the tears of loss pour out. It was Rung, Napha

and Sunee instead who nearly fell as they stood

during the funeral. If we measure sorrow by the

yardstick of tears, no one was sadder than the lot of

them.

=

เธอกาํลังยา่งเทา้มา ดว้ยบู้ทสงูสองน�ิวคร�ึง รุ่งมองเธอ

จากดวงตาจรดปลายกระโปรง แสยะย�ิม แลว้สะบดัหนา้

เดนิหนี

She steps forth in boots with heels two and a half

inches tall. Rung looks at her from her eyes down

to the seam of her skirt, smirks and then shakes her

head and walks away.

รมิฝีปากสชีมพวูาววับโปรยย�ิมหยาดเย�ิม ดวงตาเจดิ

จา้ทา้ทาย เธอยกมอืไหว้

The glistening pink lips flash a rav- ishing smile.

The brilliant eyes chal- lenge. She raises her hands

palms joined and bows.

บทสนทนาจงึถกูพักไว ้เหลอืเพยีงคาํทกัทายท�ีแสดง

ความอาทรหว่งใย

So the conversation stops, leaving only greetings

of condolences.

เราคงไมจ่าํเป็นตอ้งฟัง เพราะถอ้ยคาํพ�ืนๆ เหลา่นั�น

ถกูขดุข�ึนมาจากหลมุของความขลาด

No need for us to listen, because those superficial

words are dug out of a well of cowardice.

=

การปรากฏตัวของเพ�ือนเธอทาํใหพ้วกเขา

กระอักกระอว่นใจ ตลอด 6 ปีท�ีเธออยู่กบัเทวา ไมม่ใีคร

รู้จักเพ�ือนของเธอ หรอือาจเป็นไปไดท้�ีไมม่ใีครสนใจวา่

เธอมเีพ�ือนหรอืไม ่พวกเขารับรู้แตเ่พยีง เธอเป็นผู้หญงิ

ของเทวา ใชช้วีติในเมอืงของเทวา ดว้ยวถิขีองเทวา

The appearance of her friend puts them in a

quandary. During the whole six years she lived

with Thewa, no one knew any friends of hers or it

was possible that no one wondered whether she

had any friends or not. The lot of them only knew

that she was Thewa’s girl, she spent her life in
Thewa’s town, the way Thewa wanted.

เพ�ือนเธอมาถงึงานศพในวันแรก ชายหนุ่มจากแดน

ไกล ทาํไมเรารู้นะ่หรอื เพราะชายคนนั�นผวิพรรณเกล�ียง

เกลา เพราะชายผู้นั�นสบูบหุร�ีมารโ์บโร ่และเพราะเขา
แสดงความหว่งใยเธอมากเกนิไป เขาตอ้งมาจากดนิ

แดนแสนไกล ไกลเกนิกวา่รัศมขีองเทวาจะไปถงึ เขาจงึ

ไมต่ระหนักวา่ เธอเป็นของเทวา หญงิมา่ยของเทวา

Her friend arrived on the first day of the funeral,

a young man from a distant land. How did we

know? Because that man was very light-skinned,
because that man smoked Marlboros and because

he showed too much consideration for her. He

must have come from far away, farther than

Thewa’s aura could reach, so he was unaware that

she belonged to Thewa, that she was Thewa’s

widow.

ญาตพิ�ีนอ้งจัดงานศพเทวา15 วัน ลม้วัว 5 ตัว หม ู6

ตัว กลางคนืมหีนังตะลงุ มโนราห ์และคอนเสริต์ ผู้คน

หลั�งไหลมาจากทศิเหนอื ทศิตะวันออก ทศิตะวันตก

ทศิใต ้นั�นไมใ่ชเ่ร�ืองท�ีเราแปลกใจ ในเม�ือเทวาเป็นท�ีรัก

เป็นท�ีหน�ึงในหมู่พวกเขา

Relatives and friends organised The- wa’s funeral

over fifteen days, slaugh- tered five cows and six

pigs. At night, there were shadow plays, menora*

shows, and concerts. Guests flocked in from the

North, from the South, from the East, from the
West. That was no wonder for us, given that Thewa

was the love of them all, the primus inter pares.

(http://thaifiction.wordpress.com/2017/03/07/still-

alive-uruda-covin/menora/)

* Singing and dancing drama performances

popular in Southern Thailand.

ตา่งหารอืวา่จะทาํอยา่งไร หรอือะไรเพ�ือเทวาอกีบา้ง

มคีนเสนอใหห้ลอ่รปูเหมอืนเขาไวก้ลางจัตรัุสเมอืง มี

คนเสนอปรับปรงุบา้นของเขาเป็นพพิธิภัณฑ ์มคีน

อยากจัดงานราํลกึถงึเขาทกุปี

They consulted one another about what to do

further for Thewa. Some suggested casting an

image of him and placing it in the middle of the

town’s main square. Others suggested turning his

house into a museum. Others still wanted to

organise a memorial fair every year.

เราเหน็เธอในงานศพตลอด 15 วัน เธออยู่ภายใต้

สายตานับพันคู่ หญงิมา่ยคนนั�น เธอไมร่อ้งไห ้แมข้ณะ

มองรา่งเขาเป็นครั�งสดุทา้ย

We saw her at the funeral over the whole fifteen

days. She, the widow, was under the eyes of a

thousand people. She didn’t cry, even when she

looked at his body for the last time.

=

เราไดย้นิวา่ เทวาจากไปไมค่รบรอ้ยวัน เธอกค็วงชาย We heard that less than a hundred days before =

http://thaifiction.wordpress.com/2017/03/07/still-alive-uruda-covin/menora/


แปลกหนา้ตา่งถ�ินด�ืมกาแฟรา้นดังของเมอืง จา่ยตลาด

เขา้รา้นหนังสอื

Thewa passed away she had gone with that

outsider to drink coffee in a well-known coffee-shop

in town; they had been seen in the market and then

entering a bookshop.

ควง means ‘to go together, date, go with, walk

arm in arm’.

เรายงัไดย้นิ เร�ืองท�ีคนบอกวา่รู้มาจากสวุรรณ วันหน�ึง

สวุรรณปั�นจักรยานผา่นบา้นรมิน�ําตกหลังนั�น เขาเหน็ไฟ

หนา้บา้นเปดิ รถสขีาวของเทวาจอดหนา้บา้น เขาคดิวา่

เธอพาผู้ชายไปนอนท�ีนั�น แตจ่ะเป็นคนเดยีวกบัท�ีเหน็ใน

รา้นกาแฟหรอืเปลา่ เขาไมรู่้

We also heard a story which origi- nated with

Suwan. One day, Suwan rode his bicycle past that

house by the waterfall. He saw that the light in

front of the house was on. Thewa’s white car was

parked in front of the house. He thought she had

taken a man to sleep with her there, but whether it

was the same man as the one in the coffee- shop he

didn’t know.

เร�ืองเธอไมร่อ้งไหใ้นงานศพ ถกูพดูถงึครั�งแลว้ครั�ง

เลา่ น�ําหนักของมันเพ�ิมข�ึนทลีะนอ้ย ตามรายละเอยีด

ของเร�ืองเลา่ใหม่

The story of her not shedding a tear at the

funeral kept being repeated, its weight increasing a

little each time according to the details added with

each telling.

เธอไมไ่ดอ้ยู่ขา้งเทวาอกีแลว้ เร�ืองเลา่จงึฝังตัวบน

แผน่ดนิ ดั�งเมลด็พันธุ์ท�ีรอฝน

She was no longer by Thewa’s side. The tale thus

sank into the ground, like a seed waiting for the

rain.

=

หลังเกบ็เถา้กระดกูเทวา ทกุเชา้เธอซ�ือกลอ่งกระดาษ

จากรา้นคา้ จมหายในบา้นหลังนั�นเพยีงลาํพัง ใกลค้�ํา

เธอทยอยยกกลอ่งหนักอ�ึงใสก่ระบะหลัง ขับรถไปนอน

บา้นวชิยั

After the collection of Thewa’s ashes, every

morning she bought cardboard boxes from a shop,

then shut herself away in that house. Near dusk

she took out those heavy boxes one by one, put

them on the back platform and drove to Wichai’s

house to stay there.

เธอใชเ้วลาคร�ึงเดอืนเกบ็ขา้วของ ทาํความสะอาด

บา้น ใสก่ญุแจแนน่หนา ขับรถสขีาวไปจอดท�ีบา้นพ�ีสาว

เทวา แลว้เธอกห็ายไปจากเมอืง

She spent half a month gathering her things,

putting the house in order. She put it under heavy

lock, drove the white car she parked at Thewa’s

elder sister’s house and then disappeared from

town.

=

ฤดฝูนอันยาวนานผา่นพน้ เมลด็พันธุ์แหง่เร�ืองเลา่ผลใิบ

เล�ียง เม�ือแดดแรกของฤดรูอ้นมาถงึ

The long rainy season passed by. The tale seeds

burst into cotyledons when the first sunshine of the

hot season came round.

“ผมอยากชว่ยเธอเกบ็ของอยู่หรอก แตก่ลัวเธอคดิวา่

ผมอยากไดส้มบตัเิทวา” นพินธพ์ดูในวงขา้ว

‘I wanted to help her gather her things but I was

afraid she’d think I was after Thewa keepsakes,’

Niphon said over a meal.

“เธอไดเ้งนิชว่ยงานศพเยอะละ่สทิา่ อกีหนอ่ย เธอคง

บอกขายท�ีดนิของเทวา” สวุรรณพดู

‘She must have made quite a bundle from the

donations at the funeral. And before long she’ll sell

Thewa’s land,’ Suwan said.

“ไดย้งัไง สวนผนืนั�นพวกเราชว่ยลงแรงสรา้งทาํมา”

รุ่งวา่

‘How could that be? That plantation, it was we

who helped set it up with our own strength,’ Rung

said.

นภากาํลังเกบ็จาน เธอเอย่ “แตเ่ธอกท็าํสวนเคยีง

ไหลเ่ขานะ”

Napha was clearing the table. She said, ‘But she

worked it by his side, you know.’

“แคไ่มก่�ีปีเอง พวกเราอยู่กบัเทวา ชว่ยเหลอืเทวา

ตั�งแตห่วัเทา่กาํปั�น เมยีผมตา่งหากท�ีหงุขา้วใหม้ันกนิ

ไมใ่ชเ่ธอ” สวุรรณเสยีงดัง

‘Only a few years. We’ve been with Thewa,

we’ve helped Thewa since he was kneehigh to a

grasshopper. It was my wife who cooked his food,

it wasn’t her.’ Suwan’s voice was loud.

หวัเทา่กาํป�ัน: literally, ‘head as big as a fist’.

รุ่งเหยยีดย�ิม เธอพดู “พอเธอมาอยู่ดว้ยนั�นแหละ เท

วาถงึไมค่อ่ยมากนิขา้วกบัพวกเรา”

Rung had a disparaging smile. She said, ‘As soon

as she went to live with him, Thewa hardly came to

eat with us any longer.’

“เทวามันเปล�ียนไปเลยละ่ ความคดิเปล�ียนไปมาก

มันไมนั่บถอืพวกเราเหมอืนกอ่น” นพินธถ์อนใจ “ถา้เท

วาอยู่กบัพวกเรา มันคงไมต่าย”

‘Thewa changed. His thinking changed a lot. He

didn’t respect us as he used to.’ Niphon sighed. ‘If

he’d stayed with us, maybe he wouldn’t have died.’

สวุรรณพยกัหนา้ “พวกเราไมป่ลอ่ยใหม้ันตายงา่ยๆ

แบบนั�นหรอก”

Suwan nodded. ‘We wouldn’t have let him die

easily like that.’

รุ่งหนัไปทางสาม ี“นอ้งไมช่อบหนา้เธอตั�งแตแ่รก

นอ้งดอูอกวา่เธอเป็นคนแบบไหน”

Rung turned round to her husband. ‘I never liked

her. I could see the kind of person she was.’

=

ทั�งสองอยู่ดว้ยกนัเสมอ เทวากบัเธอทาํงานในบา้นหลัง

เดยีวกนั ไปตลาดดว้ยกนั ทาํสวนดว้ยกนั ไปเท�ียวดว้ย

กนั ทั�งสองใชเ้วลารว่มกนัวันละ 24 ชั�วโมง ราวกบัเธอ

เป็นเงาของเขา

The two of them always stayed to- gether. Thewa

and she worked in the same house, did their

shopping to- gether, worked in the plantation to-

gether, went out for strolls together. The two of

them were together twenty-four hours a day, as if

she was his shadow.



บา้นรมิน�ําตกซดีเซยีวหลังนั�น ถกูแตม้สดีว้ยดวงดอก

ของพันธุ์ไม ้หอ้งหบัอันเงยีบเหงาถกูปลกุดว้ยความ

ใสใ่จของเธอ ไมน่านนัก รวงรังกส็ะอาด สวยงาม

สมบรูณ ์และมลีมหายใจ

That washed-out house by the waterfall was

coloured up with tree flowers, the forlorn rooms

woke up under her care. Before long the nest was

clean, beautiful, complete, and it breathed.

เรามักไดย้นิคนเอย่ชมวา่เธอจัดบา้นเกง่ ทาํอาหาร

เลศิรส เธอเอาใจและคอยปรนนบิตัเิทวา

We would hear compliments on how well she

had arranged the house, how delicious the food she

made was, how well she took care of Thewa.

เธอเป็นสว่นหน�ึงของเทวา และคลา้ยวา่เทวากลาย

เป็นของเธอ เทวาเร�ิมคบหาเพ�ือนใหม ่คนอกีกลุ่มใน

เมอืงซ�ึงสนทิสนมและยอมรับเธอมากกวา่ ระยะหา่ง

ระหวา่งพวกเขากบัเทวาเร�ิมถางข�ึน

She was a part of Thewa and it was as if Thewa

had become hers. Thewa began to have new

friends, another group of people in town who were

close to her and welcomed her more. The distance

between the lot of them and Thewa began to

lengthen.

เร�ิมแรก พวกเขามองเธอไมต่า่งจากหญงิสาวคนอ�ืน

ของเทวา นานวันเขา้ พวกเขาจงึคดิ แมไ้มอ่ยาก

ยอมรับ วา่เทวาอาจเลอืกเธอ เทวาไมเ่คยอยู่กบัใคร

นานเทา่เธอ นั�นไมส่าํคัญเทา่   เทวาวางเธอไวเ้คยีง

ขา้งในทกุสถานการณ์

At first, they looked at her no dif- ferently than

they did Thewa’s other women. As days passed,

they came to think, yet were reluctant to accept,

that Thewa must have chosen her. Thewa had

never stayed with anyone as long as with her. That
wasn’t as important as Thewa placing her by his

side in all circumstances.

เธอนั�นเลา่ เธอไมเ่คยทาํตามพวกเขาคาดหวัง เธอ

ไมใ่ชผู่้หญงิหวัออ่นท�ีคอยพยกัหนา้และย�ิมเม�ือพวกเขา

สาํแดงตัวตน ไมใ่ชค่นเกบ็ปากเกบ็คาํ ไมใ่ชแ่มบ่า้นท�ี

ซกุตัวเองไวห้ลังเตาไฟ พวกเขาไมเ่คยวางใจเธอ มี

เร�ืองเลา่เก�ียวกบัเธอมาถงึหเูราเสมอ

She herself never did as they hoped. She wasn’t a

scatter-brained woman who would merely nod and

smile when they asserted themselves, she didn’t

mind her tongue, she wasn’t a house- wife who

kept herself busy behind the stove. They never

trusted her. Stories about her were always reaching

our ears.

เทวายงัอยู่ เร�ืองเหลา่นั�นจงึเป็นเพยีงเสยีงกระซบิใต้

น�ํา

While Thewa was still alive, those stories were

only whispers under water.

=

วันน�ีเธอกลับสู่เมอืงอกีครั�ง ในฐานะตัวแทนของเทวา

เชน่เคย เธอไมใ่หส้�ิงท�ีพวกเขาคาดหวัง

Today she’s back in town as Thewa’s

representative. As before, she doesn’t provide them

with what they hoped for.

พวกเขาคาดหวังอะไรจากเธอหรอื ไมม่ากมายเกนิไป

หรอก ส�ิงแรก และแตแ่รก เธอควรสาํนกึ วา่เธอเป็น

เพยีงผู้หญงิคนหน�ึง ซ�ึงไมม่วีันสาํคัญไปกวา่พวกเขา

What is it they hope from her? Not very much,

really. First and foremost, she should be aware that

she’s only a woman who will never get the upper

hand.

เธอควรเป็นหญงิมา่ยผู้สงบเสง�ียมเจยีมตน นา่สงสาร

ผอมโทรม เควง้ควา้ง ไรท้�ีพ�ึง เธอควรจะเดนิมาหาพวก

เขาและรอ้งขอความชว่ยเหลอื เทวาคอืบา้น คอืคู่ชวีติ

คอืผู้เล�ียงด ูคอืคร ูและเพ�ือนรว่มงาน เธอจะอยู่อยา่งไร

เม�ือปราศจากเขา

She should be an unassuming widow, pitiable,

frail, adrift, without an anchor. She should walk up

to them and ask for their help. Thewa meant home

for her, he was her life partner, was her support,

was her teacher and her work mate. How can she

live without him?

แตเ่ธอกลับย�ิมเรงิรา่ เฉลมิฉลองแกปั่จจบุนั ใช ่น�ีคอื

งานร�ืนเรงิประจาํปีของเมอืง แตห่าใชง่านฉลองสาํหรับ
หญงิมา่ยเชน่เธอ

But instead she’s smiling gaily, celebrating the

present. Yes, this is the town’s yearly festival, but a
time for celebration for a widow like her this is not.

=

=

The formal แตห่าใช ่calls for a similarly unusual

construction.

“ใหต้ายเถอะ เขาเพ�ิงจากไปไมถ่งึสองปี ดเูหมอืน

ความสญูเสยีทาํอะไรเธอไมไ่ดเ้ลย” วชิยัพดู

‘Good grief! He hasn’t been gone two years and

it looks like losing him hasn’t done a thing to her,’

Wichai says.

“ผมบอกแลว้ ผมเหน็เธอหวัเราะ เธอไมเ่ศรา้ดว้ยซ�ํา

เธอไปนอนบา้นคณุตั�งคร�ึงเดอืน คณุไมไ่ดก้ล�ินบดัสี

ของเธอบา้งหรอื” นพินธถ์าม

‘I told you so. I saw her laugh. She wasn’t sad.

She slept in your house for two full weeks. Didn’t

you get any idea of how shameful she is,’ Niphon

asks.

“ผม … ผมไมรู่้เร�ือง” วชิยัอ�ําอ�ึง ‘I … I know nothing.’ Wichai is tongue-tied.

“คณุไมรู่้แลว้ใครจะรู้ คณุรู้จักเธอดกีวา่ผม คณุเป็น

เพ�ือนกบัผู้ชายคนนั�นดว้ย คณุบอกผมมาตรงๆ ดกีวา่

มันจรงิใชม่ั�ย”

‘If you don’t know, who will? You know her

better than I do. You’re a friend of that man too.

Level with me, will you: it’s true, isn’t it?’

หลังโคง้ของวชิยัยดืตรง เม�ือเขาตอบ “ผม … ผมไม่

อยากพดู”

Wichai’s hunched back straightens up when he

answers, ‘I … I’d rather not say anything.’

“เหน็มั�ยละ่ ฉันไมย่อมใหเ้ร�ืองหยดุแคน่�ีหรอก ฉันจะ

พดู ทกุคนตอ้งรู้วา่เธอเป็นคนอยา่งไร” รุ่งจบีปาก

‘You see? I won’t have the story end like this. I’ll

speak out. Everybody must know what kind of

person she is.’ Rung purses her lips.

“แตผ่มวา่เราอยา่เอะอะไปเลยนะ เร�ืองไมด่แีบบน�ี อกี

อยา่ง เราไมรู่้วา่อะไรเป็นอะไร” วชิยัขัดข�ึนเบาๆ

‘But I think we’d better keep quiet, things are

bad enough as it is. Besides, we don’t know exactly

what’s what,’ Wichai protests mildly.

“คณุไมอ่ยากพดู แตฉั่นสงสัยและไดย้นิมานานแลว้ ‘You don’t want to speak but I’ve long been



เป็นเร�ืองจรงิใชม่ั�ย” รุ่งคาดคั�น wondering and hearing things. It’s true, isn’t it?’

Rung objects.

“ผมพอจะหลับหหูลับตาไมรู่้ไมเ่หน็ไดอ้ยู่หรอก แต่

พวกแมบ่า้นคงรับไมไ่ด ้คณุกร็ู้น�ีวชิยั รุ่งกบันภารักเทวา

เหมอืนนอ้งชาย ดแูลเทวาตั�งแตย่งัไมเ่ป็นตัวเป็นตน

เรายอมใหเ้ธอย�ํายศีักด�ิศร ี เทวาไมไ่ดห้รอก นั�นเทา่กบั

ย�ํายพีวกเราดว้ย” พดูเสรจ็ สวุรรณมวนยาเสน้กบัฝ่ามอื

สง่เขา้ปาก จดุไฟแดงวาบ พน่ควันฉยุ

‘I can well be deaf and dumb, but our women are

something else. You know what they’re like. Rung

and Napha loved Thewa as their little brother; they

took care of him since he was a child. We can’t

allow her to trample Thewa’s dignity: it’d be like

trampling ours.’ Having said this, Suwan rolls
himself a cigarette, sticks it in his mouth, lights it in

a red flare and exhales billowing smoke.

ไมไ่กลกนันัก เธอยนืเคยีงชายสองคนซ�ึงเธอกบัเทวา

คบหาในชว่งหลัง เราไดข้า่ววา่ เธอมคีวามสัมพันธล์กึ

ซ�ึงกบัชายท�ีเธอกาํลังคยุดว้ย เขามภีรรยาและลกู 2 คน

เธอสนทิสนมกบัภรรยาเขา แตเ่รากไ็ดย้นิมาวา่ เธอใจ

กลา้ถงึขนาดไปเลน่รักในบา้นของเขา

Not very far from them she stands between two

men that she and Thewa saw frequently in later

years. We are told that she has a deep relationship

with the man she’s speaking to. He has a wife and

two children. She’s close to his wife but we hear

that she’s daring enough to go and play footsie in

his house.

=

ไมม่ใีครรู้วา่หลังเทวาจากไป เธอใชช้วีติอยา่งไร อยู่
ท�ีไหน ทาํมาหากนิอะไร ดเูหมอืนพวกเขาไมส่นใจท�ีจะรู้

หรอืเป็นไปไดว้า่ พวกเขาจมจอ่มกบัความสญูเสยีจน
ไมม่แีกใ่จจะนกึถงึเธอ

Nobody knows how she spent her life after Thewa
passed away, where she was, what she did for a

living. It seems the lot of them don’t want to know
or it’s possible they’ve been so steeped in the loss

they haven’t had the heart to think about her.

วันน�ีพวกเขาเพยีงแตเ่หน็ เชน่เดยีวกบัเรา วา่เธอชา่ง
สดใส เปลง่ประกาย ไมเ่กนิเลยไปหรอกหากจะกลา่ววา่

เธอกลายเป็นหญงิสาวผู้ลกึลับ พราวเสนห่์

Today they only see, just as we do, that she is
positively radiant. It isn’t too much to say that she

has become a mysterious, highly attractive young
woman.

เจา้ของความตายของเทวา The owner of Thewa’s death.

เธอยงัอยู่ท�ีน�ี Still alive. Very much so. เธอยงัอยู่ท�ีน�ี: literally, ‘she is still here’.

เราเผลอมองเธอบอ่ยๆ หากบงัเอญิเธอหนัมา เราจะ

รบีมองไปทางอ�ืน ถา้ไมเ่รว็พอ เราอาจปะทะกบัรอยย�ิม
อันนา่ฉงนของเธอ

We can’t help looking at her often. If she

happens to turn round, we’ll promptly look away.
If not fast enough, we’ll be confronted with her

puzzling smile.

 

รอยย�ิมเป็นส�ิงท�ีเราพอจะรับได ้แตด่วงตานั�นไมใ่ช่

เราไมอ่าจจอ้งดวงตาคมวาวคู่นั�น

The smile we can take, but not those eyes. We

can’t bear to stare at those glittering eyes.

=

พรอ้มการกลับมาอยา่งเฉดิฉายของเธอ เร�ืองเลก็ๆ

นอ้ยๆ ไดป้ะตดิปะตอ่รอ้ยเรยีงเป็นเร�ืองเดยีว

Together with her magnificent return, all the little

anecdotes string up into a single story.

ดว้ยลมปากของพวกเขา เร�ืองเลา่สยายปีกกวา้ง

ครอบคลมุเมอืงทั�งเมอืง

Through the breath of their mouths, the story

spreads its wings to cover the whole town.

เราตา่งเอยีงหฟัูง… We are all ears…

= ‘Theu Yang Yoo’ in Saming Phra Rahoo – Rueang

San See Chomphoo, 
Writer Publishing, 2013

Born in Chiang Rai, Uruda Covin worked

in a bank there for six years before resigning over
ten years ago, moving to the South

and becoming a celebrated columnist
and short-story writer, with a novel under

serialisation in a monthly magazine.
Her life is allegedly centred on daily writing,

running, cooking, vodka and love.
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Tax-evading peddlers – Romna Rocha

Classics  14 June 2013  Leave a comment

Here is a lively vignette of life on Thai trains or how cops would never think of squeezing peddlers dry. MB

แมค่า้เถ�ือน Tax-evading peddlers

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/06/14/tax-

evading-peddlers-romna-rocha/thai-cop-cap/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/06/14/tax-

evading-peddlers-romna-rocha/thai-cop-cap-2/)

รมณา โรชา ROMNA ROCHA

TRANSLATOR’S KITCHEN

= ==

“ไอป้่อง … มงึเอาเงนิมาใหก้สูบิบาท เด�ียวกจูา่ยให้

เอง ถา้มงึจา่ย เด�ียวโดนย�ีสบิ”

‘Pong, give me ten baht. I’ll pay for you. If you

pay yourself, you’ll have to fork out twenty baht.’

เดก็สาวทา่ทางกราํกรา้นควา้บา่เดก็ชายผวิเขม้เอาไว้
พลางเหลอืบมองไปทางประตรูถไฟ มอืขวากาํเงนิแนน่

และคลอ้งตะกรา้ขนมหนักอ�ึงไวก้บัทอ่นแขน เดก็ชาย

ถอยออกมายนืหลังพนักเกา้อ�ี ลว้งเงนิสง่ใหห้นัมอง

ตาํรวจอยา่งกลัวๆ

The young girl, who looks seasoned, slips an arm
around the swarthy boy’s shoulders while casting

glances at the door of the carriage. She grips the

money firmly in her right hand; a heavy basket of

sweets hangs from her fore- arm. The boy steps
back to stand behind a row of seats, fishes out the

money and gives it to her. He turns his head to

look at the police officer fretfully.

For once, the prose is so normal that there is no
need for translation or editorial remarks.

“กนูกึวา่พน้แลว้ เสอืกตามมาอกี” เดก็สาวสบถอยา่ง
ฉนุเฉยีวแลว้ปราดออกไปย�ืนเงนิให ้นายสบิโทตาํรวจ

รับเงนิแลว้ช�ีหนา้ทาํทา่ถมงึทงึ

‘I thought we were safe, but that damn cop’s
back again,’ the girl swears irrit- ably and then

swiftly goes over to hand over the money. The
police corporal takes the money then points his
finger at her, a solemn expression on his face.

“เม�ือวานน�ีพวกเธอยงัไมจ่า่ย วันน�ียงัจะเบ�ียวอกีหรอื

ไง”

‘Yesterday you lot didn’t pay in full. Are you

going to default again today or what?’

“โธ ่… หมู่ขา มันกม็เีทา่น�ีแหละ แลว้อกีอยา่ง วัน
กอ่นๆ เรากจ็า่ยทกุครั�ง กลุ่มพวกหนแูปดคน รอ้ยหกสบิ
ทกุวัน เม�ือวานไอแ้จว๋มันไมไ่ดข้�ึนมาขาย”

‘Gee, sergeant! That’s all there is and besides,
before, we paid every day. There’s eight of us,
that’s a hundred and sixty a day. Yesterday, Jaeo

didn’t come and sell.’

เธอวางตะกรา้ลงกบัพ�ืน เบ�ียงตัวหลบใหค้นเดนิผา่น
เสยีงรถไฟลากลอ้เหลก็บดรางกงึกงัโครมครนื ลมพัด
ปะทะใบหนา้สะบดัเสน้ผมใหลุ้่ย เธอหนบีเงนิดว้ยน�ิวช�ี

และหวัแมม่อืแลว้ยกมอืข�ึนรวบผม

She puts the basket down on the floor, twisting
her body to let people walk past. The train’s steel
wheels over the rails rumble on, clanging and

clunking. The wind flails her face and tussles and
flips her hair against it. She pinches the money
between index and thumb and raises her hand to

push back her hair.

ตาํรวจมองหนา้อยา่งไมพ่อใจ “กบ็อกแลว้ไงวา่วัน
ละรอ้ยแปดสบิทกุวัน … ใครขาดกต็อ้งชด ไมงั่�นจะตัด
ใหค้นอ�ืนไป”

The police officer, looking unhappy, glares at
her. ‘I’ve already told you it’s a hundred and
eighty every day. Whoever misses out must

compensate; otherwise it’ll be drawn out from the
others afterwards.’

Note the inversion, to emphasise the glaring.

ตาํรวจคล�ีเงนิออกนับอกีท ียนืหนัหนา้ออกไปทาง
ประต ูดว้ยความชาํนาญในการนับเงนิสดบนรถไฟ เขา

จงึไมพ่ะวงวา่มันจะหลดุปลวิไปจากมอื เป็นหว่งอยู่

He pulls out the money to count it again, stands
with his head turned towards the entrance to the

carriage. Expert as he is in counting cash on a
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เพยีงวา่เงนิท�ีไดม้าจะขาดจาํนวนไปมากเทา่นั�นเอง

เขานับพลางชาํเลอืงมาทางแมค่า้ เกบ็เงนิเขา้กระเป๋า
เส�ือ ย�ิมเครยีดๆ และพมึพาํวา่ “ขาดอกีสบิบาท ไง …
เม�ือก�ีเหน็แวบ่ๆ วา่มไีอแ้ปลกหนา้คนหน�ึงข�ึนมาขาย

ดว้ย แทนนังแจว๋ใชไ่หม เม�ือก�ีแกเกบ็ท�ีมันแลว้สง่ไม่
ครบ อยา่งน�ีคดิจะมบุมบิหรอื ฮ…ึ”

train, he isn’t worried about it flying off his hands.

His only worry is that the money he’s received is
short. As he counts he glances sideways at the ped-
dler, puts the money in his shirt pocket, smiles

tensely and grumbles, ‘Still ten baht short. So? Just
now I caught a glimpse of a new face coming to
sell too, instead of that Jaeo, right? And you

collected but didn’t pass it on in full. Like this, you
think you can pull a fast one, uh?’

“เดก็เพ�ิงข�ึนมาขาย มันยงัไมค่ลอ่ง มอียู่เทา่น�ีแหละ” ‘He’s just starting. He doesn’t know the ropes
yet, so that’s all he made.’

“ถา้งั�นฉันกจ็ะจับ” ตาํรวจย�ืนคาํขาด ‘In that case I’ll arrest him,’ the police officer

intimates.

ไดผ้ล คนขายของบนรถไฟอยา่งพวกเขาอยา่วา่แต่
ถกูจับเลย แคต่าํรวจไมใ่หข้�ึนมาขายของกแ็ยแ่ลว้ ใคร

กต็ามท�ีข�ึนมาขายของบนรถไฟสายน�ีจะตอ้งจา่ยเงนิให้
กบัตาํรวจ เป็นเหมอืนคา่หวัตลาด คา่ควิ คา่เสน้ทาง คา่
ภาษ ีหรอืคา่อะไรสักอยา่งหน�ึงท�ีจะตอ้งจา่ย จะไดก้าํไร

หรอืขาดทนุเป็นเร�ืองของการคา้ขาย ตาํรวจพวกน�ีไม่
ยนิดรัีบรู้ รู้แตว่า่มแีมค่า้ข�ึนตามรายทางก�ีรายและเขาจะ
ตอ้งไดเ้งนิเทา่ไหร่

That works. Those peddlers selling on board
trains like them, no need to men- tion arrest: being

prevented from board- ing is bad enough.
Whoever comes to sell on the trains has to give
money to the police. It’s like the head tax at the

market, the cost of joining a queue, the price of a
train ticket, a levy or whatever it is that has to be
paid. Profit or loss is a matter of trade; these police

officers don’t want to know. They know only how
many sellers there are per journey and how much

money they must get.

เธอและแมค่า้คนอ�ืนๆ ถกูจดช�ือเขา้บญัชเีกบ็ภาษคีา่

ขายของบนรถไฟ – ตาํรวจบอกวา่มันเป็นภาษ ีการเขา้

ช�ือในหนนั�นทาํใหเ้ธอมสีทิธ�ิเดนิขายของบนรถไฟได้
ทกุวัน แตเ่ธอกต็อ้งซ�ือตั�วและจา่ยเงนิใหต้าํรวจทกุวัน

เชน่กนั ตาํรวจผลัดเปล�ียนมากนัเป็นชดุๆ ทกุชดุท�ีข�ึน

มาเกบ็ภาษทีาํหนา้ท�ีเดยีวเหมอืนกนัหมด คอืจะ
กวาดตอ้นพวกแมค่า้พอ่คา้เรจ่ากหวัขบวนใหร้น่มารวม

กนัอยู่ทา้ยขบวน และทางท�ีดคีวรจะอยู่ในโบก�ีท�ีมคีน

นอ้ยๆ หรอืตรงซอกมมุใดกไ็ดท้�ีสะดวกแกก่ารเรยีกเกบ็
เงนิ บรรดาคนท�ีข�ึนมาขายของยงัไมเ่คยมใีครคนไหน

ตอบโตห้รอืทาํทา่เก�ียงงอนไมย่อมจา่ย เพราะมันหมาย

ถงึการตัดเสน้ทางหากนิของตัวเอง แตห่ากมโีอกาสก็

ตอ้งหลบไวก้อ่น กวา่จะขายไดแ้ตล่ะบาทละเงนินั�นงา่ย
เสยีเม�ือไหร ่ตรงกนัขา้ม สาํหรับตาํรวจเหลา่นั�นชา่ง

งา่ยดายนักท�ีจะเรยีกเงนิจากแมค่า้จาํนวนสามสบิหรอืส�ี

สบิคนตอ่หน�ึงขบวนรถไฟ

She and the other peddlers have their names

recorded in a tax book for on- board trading – the

police say it’s a tax. Entering her name this way
gives her the right to sell things on board trains

every day, but she still has to buy tickets and pay

the police every day anyway. The police change
entire teams at a time. Every team that comes on

board to collect the tax has the same duty, which is

to corral all peddlers from the head of the train and
herd them together at the back of the train, or

better in the gang- way connections where there

are few people or any corner that’s convenient to

collect money. Of all those who come in to peddle
their goods there has never been anyone yet to

fight back or act as if they refused to pay, because

that would mean severing one’s own lifeline, but if
it’s at all possible, they will dodge. Making enough

through sales is never easy. On the other hand, for

those police officers there’s nothing easier than
making money from the thirty to forty female

peddlers on a train.

“หมวดก ็นดิๆ หนอ่ยๆ จะจับๆ ไอป้๋องมันนอ้งชายหนู

เอง เด�ียวหนจูะไปเอามาให”้ แมค่า้สาววา่แลว้เดนิกลับ
มายงัเดก็ชายเส�ือเหลอืงท�ีกาํลังยนืเบ�ิงตามองอยา่ง

ต�ืนๆ ขยบัตัวไปมาอยา่งไมเ่ป็นสขุ ถงุขา้วเกรยีบหา้หก

ถงุในมอืไหวลมพะเยบิพะยาบ

‘Arrest … That word’s never off your lips,

lieutenant. Pong’s my kid brother. I’ll get him for
you,’ the young peddler says and then walks back

to the boy in a yellow shirt who stands watching

with big scared eyes, swinging his body side- ways
as if he’s uncomfortable. The wind flaps the five or

six bags of rice crisps in his hand.

“ไอป้๋อง มันไมเ่อาวะ่ เอามาอกีสบิบาทแลว้กนั

ไอ…้” ประโยคสดุทา้ยเธอหนัไปคอ้นตาํรวจ เสยีง
รถไฟกลบกลนืคาํดา่

‘Pong, he won’t have it, damn it. Give me

another ten for that f…’ The insult is lost in the
train’s din.

เดก็ชายหยบิเงนิออกมาย�ืนใหห้นัมองไปรอบๆ หอ้ง

โดยสารเหมอืนจะหาท�ีพ�ึง ผู้โดยสารหลายคนลอบ

สังเกตและทาํเป็นพยกัเพยดิกนั จาํนวนมากมทีา่ทไีม่
ใสใ่จ ไมรู่้ไมเ่หน็ น�ีเป็นเร�ืองธรรมดาในชวีติประจาํวัน

ของพวกเขา หลายคนเคยพบเหน็เร�ืองราวการขดูรดีกนั

มาบา้งแลว้ บางคนอาจจะเคยถกูขดูรดี และบางคนก็
อาจจะเคยถกูขดูรดี และบางคนกอ็าจจะเคยขดูรดีคน

อ�ืน เร�ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ เหลา่น�ีจงึเป็นเพยีงภาพผา่นตา

The boy pulls out the money and hands it over,

looking around the carriage as if in search of a

shelter. Several passengers observe covertly and
pretend unconcern. Most don’t pay attention and

see nothing. This is something normal in their daily

life. Many have already encountered cases of
extortion, some have been exploited and some have

exploited others. Little things like that are just

entertainment for the eye.

พอ่คา้นอ้ยสามารถขายขา้วเกรยีบไดถ้งุหน�ึงในเวลา
ตอ่มา เขาเพ�ิงจะไดเ้งนิท�ีเสยีใหต้าํรวจไปคนืมาสบิบาท

จากการขายของ กาํไรหน�ึงถงุไดส้องบาท อยา่งนอ้ย

วันน�ีเขาตอ้งขายขา้วเกรยีบใหไ้ดส้บิถงุจงึจะสามารถ
หาเงนิท�ีตอ้งจา่ยคา่ข�ึนขายของบนรถไฟกลับมา

ทั�งหมดได ้เขาชะเงอ้มองไปขา้งหนา้อยา่ง

กระวนกระวาย จนตาํรวจหนุ่มออกเดนิผา่นมา พอ่คา้
นอ้ยจงึเบ�ียงตัวหลบเขา้ไปในชอ่งระหวา่งมา้นั�ง ตาํรวจ

แฉลบสายตามองแลว้เอย่สาํทบัดว้ยเสยีงดัง “จะข�ึนจะ

The young peddler manages to sell one bag of
rice crisps a little later. He will get back the ten

baht he has lost to the police by selling his wares.

His profit is two baht per bag. Today he must sell
at least ten bags of rice crisps to get back the

money he has had to fork out to be able to come

and sell goods on trains. He cranes his neck
looking forward anxiously, until the young police

officer comes out and walks past him. The young



ลงอยา่ใหม้ันเกะกะนัก ถา้มอืไวละกเ็อง็เดอืดรอ้น
แน…่”

peddler moves aside in the space between seats.
The officer’s eyes veer off and look at him and he

says in a loud voice, ‘Stay or leave, don’t mess

around. If you’re light-fingered, you’ll be in trouble
for sure.’

พอ่คา้เลก็ทาํหทูวนลม สง่เสยีงรอ้งขายขา้วเกรยีบ

เดนิออกไปอกีโบก�ีหน�ึง ขณะแมค่า้หญงิเลก็ๆ อกีสอง

คนลนลานเดนิเขา้มาในหอ้งโดยสารท�ีตาํรวจหนุ่มยนื
อยู่ พอเหน็ตาํรวจเทา่นั�น แมค่า้ทั�งสองชะงักกกึ หนา้

ถอดส ีลดตะกรา้ในมอืลงอยา่งออ่นเปล�ีย มองสบตา

กนั ยงัไมท่นัผวาแอบเขา้กบัซอกประต ูตาํรวจหนุ่มก็
เหลอืบเหน็พอด ีทางดา้นหลังตาํรวจเฒา่อกีคนเดนิ

ขรมึเครง่มาตดิๆ

The young peddler pretends not to hear, calls out

to sell rice crisps and walks out to another

connecting gang- way while two girl peddlers
scurrying off enter the carriage where the young

police officer stands. Seeing him, the two stop

short, grow pale and put down the baskets they
were holding wearily, looking at each other. Before

they have time to hide behind the door, the young

police officer, glancing up, sees them. Another
police officer, old and stern-looking, walks right up

to them from behind.

“แมค่า้เถ�ือน…” ตาํรวจเฒา่สง่เสยีงคกุคามพรอ้มช�ี

น�ิวมายงัเดก็หญงิทั�งสอง กล�ินเหลา้ฟุ้งออกมาจากปาก
ใบหนา้แดงก�ํา หนวดเฟ�ิม ค�ิวดกหนาและดวงตาดดุัน

มายนืค�ําหวัแมค่า้ทั�งสองจนสัมผัสเสยีงลมหายใจครดื

คราดเหมอืนวัวคัดจมกู

‘Tax evaders!’ he growls while pointing an

accusing finger at the two girls. A strong smell of
alcohol comes out of his mouth. His face is ruddy

and fierce-looking with heavy moustache and

thick eyebrows over aggressive eyes. He stands

towering over the two child peddlers, so they can
feel his breath as he snorts like a cow through the

nose.

ตาํรวจหนุ่มหนัไปมองผู้โดยสารซ�ึงสว่นมากแลว้เพ�ิง

จะกลับจากการขายแรงงานในเมอืงหลวงสู่ทอ้งทุ่งยาม
หนา้ฝน สู่ฤดกูารปักดาํ พวกเขาไมป่ระสปีระสาเร�ือง

กฎหมายกฎเมอืงกนันัก ดวงหนา้ซ�ือๆ มักจะมแีววตา

แหง่ความต�ืนกลัวแฝงอยู่ดว้ยเสมอ บางคนอาจให้
ความสนใจจรงิจังตอ่การทาํงานของตาํรวจ แตก่เ็ป็น

เพยีงนักดแูละนักวจิารณท์�ีไมอ่ยากผดิพอ้งหมองใจกบั

ตาํรวจ เพราะความไมรู่้นั�นเอง บางคราวจงึถกูตาํรวจ
บางคนเลน่ตลกเอางา่ยๆ

The young police officer turns to look at the

passengers who, for the most part, are on their way
back from selling their labour in the capital to the

fields in the rainy season, the planting season.

Those fellows don’t give a hoot about breaking the
law. Their honest faces always hide a layer of fear.

Some of them are keen on watching the police at

work but they are just observers and armchair
critics. They don’t want to be on the outs with the

cops. It’s because of their ignorance that some cops

some- times pull fast ones on them.

“ยังมอีกีมาก พวกน�ีเราจะคอ่ยกวาดลา้งกนัตอ่ไป”
ตาํรวจหนุ่มวา่แลว้กอ็อกเดนิ ปลอ่ยหนา้ท�ี “กวาดลา้ง”

แมค่า้เถ�ือนใหก้บัตาํรวจเฒา่

‘There are many others. We must get rid of them
all,’ the young police officer says then walks out,

leaving the duty of ‘getting rid’ of tax-evading

peddlers to the old officer.

“ใครเป็นหวัหนา้กลุ่มของพวกแก…” ตาํรวจเฒา่
ตะคอก

‘Who’s the leader of your group?’ the old police
officer bellows.

เดก็หญงิมองหนา้กนั ไมต่อบตอนน�ีคงไมม่อีะไรดไีป

กวา่การแสรง้ย�ิมเอาตัวรอด

The two girls lower their heads at the same time,

don’t answer. For the moment there’s nothing

better to do to keep safe than pretend to smile.

“น�ีแนะ่ … ทั�งสองคนละ่ จา่ยคา่ภาษขี�ึนขายของบน

รถไฟกนัหรอืยงั ยงัไมไ่ดจ้า่ยใชไ่หม เอาละๆ บอกช�ือ
มา เด�ียวจะทาํบญัชแีมค่า้ไว”้

‘You two, have you paid the tax for selling on

board the train yet? You haven’t, have you? All
right, all right, tell me your names, I’ll open an
account for you.’

ขณะพดูเขาเหลอืบมองไปทางผู้โดยสาร เหน็วา่มแีต่

หนา้ซ�ือๆ ทั�งนั�น จงึลอบถอนใจคลายความกงัวล แลว้
พยายามดัดเสยีงใหนุ้่มนวลแตล่�ินกย็งัคงแขง็

As he speaks he casts side glances at the

passengers, sees nothing but honest faces, so he
inwardly breathes a sigh of relief, then he tries to
mellow his voice but his tongue is still unwieldy.

“รู้แลว้ใชไ่หมวา่ตอ้งจา่ยคนละย�ีสบินะ่” เขายดืตัว

ข�ึนยนืตรงๆ ยกมอืปา้ยเหง�ือท�ีเย�ิมหนา้ผาก “เขา้ใจใช่

ไหมวา่ภาษนีะ่ เขาจะนาํไปพัฒนาชาต”ิ

‘You know, don’t you, that you must pay twenty

baht each?’ He straightens up, raises his hand to
wipe away the sweat pearling on his brow. ‘You
under- stand, don’t you, that it’s a tax? A tax for

them to develop the country.’

ตาํรวจเฒา่พยายามพดูออกมาเพ�ือใหแ้มค่า้ตัวเลก็
ทั�งสองรบีจา่ยเงนิโดยเรว็ เพราะขณะนั�นผู้โดยสาร
หลายคนไดเ้ร�ิมใหค้วามสนใจจนเกนิความจาํเป็นเสยี

แลว้ ใบหนา้แดงก�ําของเขาพยายามย�ิมเพ�ือแสดงให้
เหน็วา่ตนเองมคีวามจรงิใจในการปฏบิตัหินา้ท�ี เขา
แบมอืผายออกไปขา้งๆ พยกัหนา้หงกึๆ

The old officer tries to speak to have the two little
peddlers pay the money promptly because by now
many passengers have begun to show more

interest than necessary. His bloodshot face is trying
to smile to show his eagerness in performing his
duty. He shows his empty hands by his side as he

nods his head.

“พวกทา่นจะเช�ือหรอืไมก่ต็าม ตั�งแตผ่มทาํงานมา
ผมอยู่อยา่งซ�ือสัตยส์จุรติในหนา้ท�ี ไมเ่คยเบยีดเบยีน
คอรัปชั�น ผมทาํงาน และเอ�ิก…ผม ผมไมข่ดูรดีชาว

บา้น” เขาหยดุพดูเพ�ือสังเกตวา่มคีนฟังบา้งไหม

‘Believe it or not, since I started work I’ve done
my duty honestly. I’ve never harmed anyone. I’m
not corrupt. I work and I – burp – I don’t extort

from people.’ He stops speaking to see whether
some are listening or not.

แมค่า้ทั�งสองคนคล�ีเงนิออกมานับแลว้เกบ็กาํไว้
อยา่งมดิเมม้ ตาํรวจเฒา่พดูตอ่ไป หวังจะใหผู้้โดยสาร

ทั�งหลายมองการปฏบิตัขิองตนในแงด่ี

The two girl peddlers pull out their money, count
it and then keep it tightly clasped in their hands.

The old officer goes on speaking, hoping that the



passengers will have a good impression of his

performance.

“ทกุบาททกุสตางคท์�ีผมเกบ็ได ้ผมสง่ใหเ้ขาทั�งหมด
มันเงนิของประเทศชาต ิผมเอาไปกนิไมล่งคอ…”

‘Every single baht I receive I pass on. It’s the
nation’s money. I couldn’t possibly keep it for
myself.’

เขาช�ีมาทางเดก็หญงิทั�งสอง He points at the two girl sellers.

“อยา่งพวกน�ี เขาหลบหนผีมมาหลายวันแลว้ ผมรู้…
แตไ่มต่อ้งหว่งพวกน�ีมันรอบจัดทั�งนั�น แตไ่มเ่กนิฝีมอื

ตาํรวจอยา่งผมหรอก เอาละ่ๆ บอกช�ือสมาชกิในกลุ่มท�ี
เพ�ิงจะมาขายใหมก่นัใหห้มด แลว้ใหแ้กเป็นหวัหนา้”

‘Like those girls here, they’ve been avoiding me
for days, I know … but don’t you worry. They’re

all full of tricks, but nothing an old pro like me
can’t cope with. Well now, give me all the names of
the members of the group who’ve just started to

sell, and you’ll be their leader.’

นายดาบตาํรวจเคล�ือนตัวไปหยอ่นกน้นั�งลงบนท�ีพัก

แขนเกา้อ�ี ลาํตัวขนาดใหญโ่อนเอนไปมา อาจจะเป็น
เพราะความเมาหรอืแรงสะเทอืนของรถกไ็ด ้เขายกมอื
ขา้งซา้ยข�ึนถอดหมวก เผยใหเ้หน็ศรีษะก�ึงลา้น ดงึ

กระดาษออกมาจากในหมวก จรดปากกาเตรยีมเขยีน

The senior sergeant major moves to park his

bottom on a seat armrest, his big frame oscillating
sideways, out of drunkenness or because of the
train swaying. He raises his left hand to take off his

cap, revealing a half-bald head, pulls a piece of
paper out of his cap and then a pen and gets ready
to write.

“ช�ืออะไร…ถา้ไมบ่อกและไมจ่า่ยเงนิละกจ็ะจับ”

ตาํรวจเฒา่ขู่เขญ็เชน่เดยีวกบัตาํรวจหนุ่ม แตค่ลา้ยวา่
เดก็หญงิทั�งสองแลเหน็เป็นเร�ืองตลกจงึปลอ่ยหวัเราะ
คกิกนัออกมา ชั�วระยะเวลาท�ีประจันหนา้กนั การหวัเราะ

อาจจะชว่ยใหเ้ธอคลายความประหมา่และความหวาด
เกรงลงไปไดบ้า้ง และคดิเหน็หนทางท�ีจะเอาตัวรอด

‘Names … If you don’t tell me and don’t pay,

you’ll be arrested.’ The old officer threatens in the
same way as the young officer did and it seems the
two young girls see this as something funny, so

they burst out laughing. In a moment of
confrontation, laughing helps them reduce their
nervousness and fear to some extent and think of a

way out of it.

“คนน�ีช�ือแปน หนชู�ืออ�ีด” คนท�ีทา่ทางกลา้กวา่ตอบ
พรอ้มรอยย�ิมทะเลน้กา๋กั�น เธอกาํเงนิซอ่นไวข้า้งหลัง

‘Her name is Paen; mine is Eet,’ the most daring
of the two answers with a cheeky smile. She keeps
her money hidden in her fist behind her back.

“เออ … ดีๆ แลว้มกี�ีคนละ่” ตาํรวจผงกหวัทาํเสยีง

นุ่ม

‘Uh … good. And how many of you are there?’

The officer nods, his voice softening.

“แลว้พวกหนมูกี�ีคนละ่” ‘Well, how many of us are there?’

“อา้ว … ฉันถามนะ อยา่ยอกยอ้น” ‘Hey, I’m the one asking. Don’t parrot me.’

“เทา่ท�ีเหน็น�ีแหละ” ‘Well, as many as you see…’

“ฉันวา่ยงัมอีกี บอกมา” ‘I think there are others. Tell me.’

“ถา้มอีกีนา้ตาํรวจกไ็ปจับเอาเองซ…ี” ‘If there are, go and get them yourself, officer.’

การลงช�ือและทาํบญัชแีมค่า้ใหมเ่สรจ็ลง ตาํรวจเกบ็
กระดาษยดัเขา้ไปในหมวก แบมอืรับเงนิจากเดก็หญงิ
ตัวเลก็ๆ

Registration of the new female ped- dlers
completed, the police officer stuffs the paper back
into his cap, holds out his hand to receive the

money from the little girl vendors.

“เออ่ … นา้ตาํรวจขา พวกหนเูพ�ิงขายไดไ้มก่�ีตังค์
เอง วันน�ีจา่ยสบิบาทกอ่นไดไ้หมคะ วันหลังหนจูะให้
เตม็เลยคะ่”

‘Uh, officer … We’ve just begun and made only
a few baht. Today can we pay only ten baht? After
that we’ll pay you in full.’

เดก็หญงิตอ่รอง ตาํรวจเฒา่ย�ืนหนา้ลงมามอง กล�ิน

เหลา้ฟุ้งออกมาทางลมหายใจ แถมมเีสยีงครดืคราดดัง
แขง่กบัเสยีงรถไฟดว้ย

The girls are haggling. The old officer bends his

face down to look at them. The smell of alcohol
comes out of his breath. Besides, there’s that
snorting sound competing with the noise of the

train.

“แตว่า่แกกต็อ้งเหน็ใจคนท�ีตอ้งปฏบิตัหินา้ท�ีอยา่ง
ฉันนะ…” เขาสา่ยหนา้ ทาํทา่เหมอืนเออืมระอาพวก
แมค่า้ด�ือดา้นเสยีเตม็ประดา แตใ่นท�ีสดุกพ็ยกัหนา้

‘But you must have sympathy for those who
must do their duty like me…’ He shakes his head,
acting as if he’s utterly fed up with those stubborn

female peddlers, but finally he nods his head.

“เอาๆ ไหนๆ กไ็หนๆ แลว้ วันน�ีสบิบาทกไ็ด ้แตว่ันตอ่
ไปพวกเอง็ตอ้งไมพ่ลาดนา”

‘All right, enough of that. Ten baht today, but
from now on you’ll have to pay without fail, you
hear.’

เขายกน�ิวช�ีวาดอากาศทาํทา่เหมอืนจะเคาะลงบนหวั

เดก็ทั�งสองแลว้รับเงนิสบิบาทจากคนหน�ึงใสก่ระเป๋า
รอ่นมอืไปยงัอกีคนหน�ึง

He shakes his finger up in the air, as if he wanted

to tap the two girls on the head, and then takes the
ten-baht from one of the girls and puts it in his
pocket and moves his hand in front of the other

girl.

“แกละ่ … เอา้ เอามา” ‘What about you? … Come now, give it me.’

เดก็หญงิแมค่า้ทั�งสองฉวยตะกรา้พลางถอยออกมา
ตะกรา้กระแทกกบัเกา้อ�ี ไขน่กกระทาถงุหน�ึงหลน่ลงบน
พ�ืน ตาํรวจเฒา่กม้ลงหยบิเอาไวย้กชอูยู่เบ�ืองหนา้

กระดกิมอืแกวง่ถงุทาํย�ิมนอ้ยๆ อกีมอืหน�ึงยงัแบรอรับ
เงนิอยู่

The two female peddlers lift their baskets as they
pull back. The baskets bump on a seat. A bag of
partridge eggs falls to the floor. The old officer

bends down, picks it up, brandishes it in front of
his face and swings it with a movement of the
hand, his other hand still extended waiting for



money.

เดก็หญงิสั�นหนา้ กา้วถอยหลัง The young girl shakes her head and takes a step
back.

“กใ็หแ้ลว้ สองคนสบิบาท” เดก็หญงิคนเดมิพดูเสยีง

ดัง ตาํรวจทาํทา่หวัเสยี หนัมาทางผู้โดยสารท�ีนั�งใกล้
ท�ีสดุ

‘We already gave you. Ten baht for two,’ the

same girl says loudly. The police officer looks
incensed, turns to the passengers that sit closest.

“ด ูคณุดสู ิมันเลน่งานผมอยา่งน�ี แลว้จะใหผ้มปลอ่ย
มันไวอ้ยา่งไร เดก็พวกน�ีไมรู่้จักหนา้ท�ีหรอก วันหลังถา้

เป็นอยา่งน�ีอกีกต็อ้งเจอกระบอง”

‘Did you see that! Mocking me like this, how can
I let them get away with it? Those kids don’t know

what duty is. If this happens again, a taste of the
truncheon will be in order.’

ผู้โดยสารย�ิมเจ�ือนๆ ไมอ่ยากมปัีญหาระหวา่งทางท�ี
จะกลับถงึบา้นอยู่แลว้จงึทาํเป็นพยกัหนา้เหน็ดว้ย

Some passengers smile sheepishly. They don’t
want to have problems on their way back home, so

they sort of nod their heads in approval.

“โธ ่… นา้ตาํรวจ” เสยีงเดก็หญงิแหวลั�น “เม�ือสาม
วันกอ่นกจ็ดช�ือพวกหนไูปหนหน�ึงแลว้ บอกวา่เกบ็กอ่น
อาทติยแ์รกหา้สบิ หนกูจ็า่ยไปแลว้ แลว้วันหลังๆ จะวัน

ละสบิ หนหูาเงนิไดก้ใ็หห้นเูอาไปใชโ้รงเรยีนมั�ง
โรงเรยีนเปดิกไ็มข่�ึนมาขายอยู่แลว้ ทขีอหนหูนใูหไ้ด้
แลว้หนขูอมั�งทาํไมไมไ่ด”้

‘My goodness, officer,’ the young girl’s voice
bawls out. ‘Three days ago you took down our
names already, you told us to pay one week ahead,

fifty baht. I paid and then after that it’s ten baht a
day. I found the money for you, although I need to
use it at school. When the school opens, of course

we won’t come and sell. When you asked, I gave,
and when I ask, why won’t you give in?’

เดก็หญงิทั�งสองกระชบัตะกรา้ในวงแขน รถเคล�ือนตัว
เขา้เทยีบชานชาลา ทั�งสองพรวดลงไป

The two girls clasp their baskets to their breasts.
The train slows down and stops alongside a

platform. The two of them are out in a jiffy.

“แนจ่รงิกก็ระโดดลงมาไลใ่หท้นัส ิไอห้า่เอย๊ … ไข่
นกของกถูงุละสบิบาทนะ เอาไปฝากลกูมงึเซ…่”

‘If you’re so great, come down and chase us here,
you fucker … My partridge eggs, they’re ten baht
a bag. Give them to your son, you bastard.’

เธอทั�งสองว�ิงออกไปทางดา้นหลังสถาน ีตาํรวจเฒา่
ลกุข�ึน รา่งใหญเ่ทอะทะไปดว้ยไขมันโงนเงน เขาอายุ

มากจงึทาํใหเ้ช�ืองชา้และหากนิยากข�ึน เขายกมอืข�ึนลบู
หนวดอยา่งฉนุเฉยีว ยกถงุไขน่กกระทาข�ึนมองแลว้พดู
เสยีงดังๆ หวังใหค้นโดยสารไดย้นิกนัทั�ว “พวกแมค่า้

เถ�ือน ไมย่อมเสยีภาษผีมเหน�ือยท�ีจะตอ้งปราบคนพวก
น�ี…”

The two of them run off to the back of the
station. The old police officer stands up, his big

body shapeless with tottering layers of fat. He’s
very old and sluggish and finds it increasingly
difficult to earn his keep. He raises his hand and

strokes his moustache irritably, lifts the bag of
partridge eggs and looks at it then says in a loud
voice, hoping all the passengers around will hear,

‘Those peddlers don’t want to pay taxes. I’m tired
having to suppress them.’

แลว้ตาํรวจเฒา่กเ็คล�ือนตัวออกไปท�ิงกล�ินเหลา้ให้
ฟุ้งอยู่ชั�วขณะ

And then the old police officer moves away,
leaving behind the smell of alcohol to float about
for a while.

= ‘Mae Kha Thuean’
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The bespoke pickup truck – Darunee Dechanusorn

Contemporary  4 October 2013  Leave a comment

There are echoes of Dokmai Sot in this subtle, tongue-in-cheek and ultimately feel-good exposure of village life in the South in the throes of consumerism.
MB

รถออกปาก The bespoke

pickup truck

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/10/04/the-

bespoke-pickup-truck-darunee-dechanusorn/thai-

pickup-truck/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/10/04/the-

bespoke-pickup-truck-darunee-dechanusorn/thai-

pickup-truck-2/)

ดรณุ ีเดชานสุรณ์ Darunee Dechanusorn

TRANSLATOR’S KITCHEN

= ==

รถกระบะกลางเกา่กลางใหมส่เีทาเขม้บกุทะยานไปตาม

ทางขรขุระ ลงหลมุแตล่ะทเีดก็ๆ สง่เสยีงหวดีรอ้งดว้ย

ความสนกุต�ืนเตน้ คนขับหวัเราะเอ�ิกอา๊กราวกบัตนเอง
เป็นฮโีรข่ับข�ี ทั�งท�ีเพ�ิงข�ึนขับรถไดไ้มถ่งึสามเดอืน เจอ

หลมุลกึกจ็อด เดก็ๆ เฮโลลงจากกระบะชว่ยกนัเขน็รถ

The dark grey pickup truck past its prime was

storming the bumpy road. With each jolt, the

children shrieked with excitement and fun. The
driver laughed uproariously as if he was a driving

hero, even though he had only started driving

three months earlier. For the bigger holes, he

stopped and the flock of children scrambled out to
push the truck.

กลางเกา่กลางใหม:่ literally, ‘half old, half

new’…

“เทาเอย๋เทา เทาตอ้งไปใหถ้งึ ฮยุเลฮยุ ลยุๆๆ” ‘Turtle, oh, turtle, make it you must. Heave-ho!

Across, across, across you go.’

รถเคล�ือนพน้หลมุไปไดก้ก็ระโดดพร�ึบข�ึนกระบะ ไมม่ี
ว�ีแวววา่จะเหน�ือย ตา่งมุ่งหวังไปใหถ้งึเปา้หมายเป็นพอ

When the hole was cleared, they all jumped back
in, none the worse for wear, each merely hoping to
reach their destination.

ไมม่วี�ีแวววา่จะเหน�ือย: literally, ‘with no signs of
fatigue’.

เทพจาํใจยอมใหล้กูๆ ของเพ�ือนบา้นยมืรถกระบะ

เวทนาแววตาใสซ่�ือท�ีมาออกปากขอยมืรถ อาศัยบารมี
พอ่เป็นขอ้อา้งเพ�ือใหเ้จา้ของรถเกดิความเกรงใจ

Thep had been reluctant to allow his neighbour’s

children the use of his pickup truck, yet had pitied
the honest eyes that came to ask to borrow it,
trusting in their fathers’ standing for the owner of

the vehicle to oblige.

“ลงุเทพ พอ่วา่ชว่ยออกคา่น�ํามันรถ” เดก็ๆ กาํเงนิมา
ย�ืนใหต้ั�งแตว่ันศกุร์

‘Uncle Thep, dad says we should pay for the
fuel.’ The children had come and stood with
money in their hands right from Friday.

“ถา้พอ่จะไปดว้ยกไ็ปส ิลงุจะรอรับ เอาเงนิไปคนืพอ่

ซะ” เขาแสดงความเอ�ือเฟ�ือ

‘If your parents are going, I’ll pick them up.

Take the money back to them.’ He was being
generous.

จะรอรบั: literally, ‘I’ll wait for them’.

“พอ่นะ่ไมไ่ป แตพ่วกเราไป มั�นใจเกนิรอ้ย” ลกูของ
เพ�ือนบา้นตอบ

‘Dad won’t go but we will, over a hundred per
cent sure,’ one of his neighbour’s children said.

“อะไรของเอง็วะ มั�นใจอะไร” เขาถามทั�งท�ีรู้คาํตอบ ‘What do you mean? Sure of what,’ he asked,

although he knew the answer.

“มั�นใจวา่จะไปโลตัส” เดก็ๆ พรอ้มใจกนัตอบราวนัด

กนัไว้

‘Sure we’ll go to Lotus,’ they all replied at the

same time as if they had re- hearsed.

“อา้ว! ตกลงพวกเอง็ไปขอตังคพ์อ่มาละ่ซ ีเวรกรรม ‘Well, if you’re so sure you’re going, then go and
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อา้ยลกูเวร” get money from your parents, you little rascals!’

เดก็ๆ หวัเราะชอบใจ คะยั�นคะยอตอ่ The children laughed, delighted, and went on

wheedling.

“นะ นะ นะ ลงุใหพ้วกเราไปดว้ย อยากไปโลตัส” ‘Please, please, say you’ll take us there, uncle, we
want to go to Lotus.’

“เออ! เวร หายใจเขา้หายใจออกเป็นโลตัส ไมอ่ยู่
ชว่ยพอ่แมท่าํงานบา้งเรอะ”

‘Lotus, Lotus, heck, you’ve only got that word
‘Lotus’ in your mouths. Why don’t you stay and

help your parents instead?’

“ชว่ยเสรจ็แลว้น�ีแหละ ไดเ้งนิคา่เหน�ือย เลยเอามา
ใหล้งุ น�ํามันแพงอาศัยรถลงุบอ่ยๆ เกรงใจครับ พอดพีอ่
กะแมเ่พ�ิงไปมาเม�ือเสารท์�ีแลว้ เสารน์�ีเราขอจอง” พดู

พลางยกัค�ิวหล�ิวตาแผลบ็ๆ

‘We’ve done just that! We got some pocket
money, so we give it to you. Petrol is expensive. It
wouldn’t do to use your pickup often. As it is, dad

and mum went there last Saturday, so we want to
book for this Saturday’ – said with raised eyebrows
and a wink.

“เสารน์�ีลงุไมข่ับเองนา ใหน้า้โป่งขับ” เขาตอ่รอง

เผ�ือเดก็ๆ เปล�ียนใจแลว้กผ็ดิคาด

‘This Saturday, I can’t drive you there. How

about Pong driving you instead?’ he ventured for
the children to change their minds but was
disappointed.

“นา้โป่งขับกไ็ด ้เราไมก่ลัว เช�ือเหอะนา่…แกขับได้

ขับไปชา้ๆ ถงึโลตัสแนน่อน”

‘Sure Uncle Pong can drive, we’re not afraid.

Believe us … he can drive, he’ll reach Lotus slowly
but surely.’

ตั�งแตห่า้งโลตัสเปดิท�ีน�ี รถกระบะไมเ่คยวา่ง

ประเด�ียวครอบครัวน�ีจอง ประเด�ียวครอบครัวนั�นชวน
จรงิอยู่แมว้า่จะชว่ยออกคา่น�ํามัน แตม่ันกไ็มคุ่้มถา้เกดิ

อบุตัเิหตุ

Since the opening of the Lotus store, the pickup

was never idle. Now this family reserved it, now
that one did. Sure, they helped with the cost of

petrol but it wasn’t worth it if some accident were

to happen.

เทพซ�ือรถกระบะมอืสองมาจากลกูชายของเถา้แก่
เป็นรถท�ีถกูใชม้าอยา่งสมบกุสมบนั เขาซ�ือรถมจีดุ

ประสงคเ์พ�ือใชง้านยามจาํเป็น ดว้ยเหตทุ�ีเวลาเจบ็ไข้

ไดป้่วยกลางค�ํากลางคนื คนในหมู่บา้นถกูงกูดัจะไดส้ง่
คนเจบ็ถงึมอืหมอเรว็ข�ึน ใครเจบ็ทอ้งเกดิลกูจะไดส้ง่

โรงพยาบาลทนัที

Thep had bought the truck second- hand from
the son of the thaokae*. It had been used to the full.

He had bought it for the purpose of using it when

necessary, if someone was sick in the night time or
if some villager was bitten by a snake to get him

faster to the doctor or take to hospital some woman

about to give birth.

* Local godfather, usually a wealthy and
influential Chinese businessman or trader.

ชวีติในชนบทรถเป็นปัจจัยท�ีหา้กจ็รงิ แตไ่มใ่ชเ่ร�ือง
งา่ยเลยถา้คดิจะม ีเร�ิมจากเงนิซ�ือรถกก็ระเบยีดกระเสยีร

ซ�ือ ไหนจะคา่น�ํามัน ไหนจะคา่ซอ่ม มรีถประจาํบา้น

เหมอืนมภีาระตดิตัวมาดว้ย นอกจากใหย้มืรถแลว้ยงั
ขอยมืคนขับอกีตา่งหาก ครั�นจะปฏเิสธกไ็มส่บายใจ

คนหมู่บา้นเดยีวกนัยงัตอ้งคบหากนัอกีนาน การพ�ึงพา

อาศัยซ�ึงกนัและกนัเป็นวถิชีวีติของชาวบา้นท�ีมมีาชา้
นาน เขา้ทาํนองน�ําพ�ึงเรอืเสอืพ�ึงป่า

Sure, a motor vehicle was the fifth requisite* of
country life, but thinking of having one wasn’t

easy, starting with scraping enough money to

purchase it and then what with the cost of fuel and
the cost of repairs. Having a motorcar at home was

like taking up a duty, not only by having it

borrowed but by being conscripted as its driver as
well. If you refused you felt bad. People of the

same village you had to go on living with. Relying

on one another had been the way of life of villagers
since old times, in the manner of water and boat or

tiger and jungle.

* The four requisites (for Buddhist monks) are
food, clothing, housing and medicine – in other

words, a bowl, a robe, an umbrella and herbs.

แตร่ะยะหลังน�ีความจาํเป็นขอยมืรถชกัจะเกนิความ

จาํเป็น กลายเป็นหนา้ท�ีของเขาไปตั�งแตเ่ม�ือไหรก่ไ็มรู่้
มันซมึซบัเขา้มาอยา่งชนดิไมรู่้ตัว เร�ิมแรกเขามคีา่ใน

ฐานะเจา้ของรถรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์มสีทิธปิฏเิสธหรอืตอบ

รับกไ็ด ้แตห่ลังจากท�ีเพ�ือนบา้นชวนไปงานศพญาตทิ�ี
พัทลงุชว่ยออกคา่น�ํามันรถ สว่นเขาไปในฐานะคนบา้น

ใกลเ้รอืนเคยีงท�ีมนี�ําใจไปรว่มงานศพ วันนั�นเจา้ภาพ

ชว่ยคา่น�ํามันรถ บรรดาผู้ท�ีไปรว่มงานศพเตม็รถกระบะ
ไมต่อ้งรว่มหุ้นจา่ย จา่ยเฉพาะเงนิใสซ่องชว่ยงานศพ

But lately the need to borrow the pickup had

gone beyond necessity. Since when it had become
his duty he had no idea; it had come gradually

without his realising it. At first his value as the

owner of the pickup was one hundred per cent; he
had the right to refuse or to agree, but one day his

neighbours trapped him into driving them to the

funeral of a relative in Pattalung by paying for the
petrol. He went there as a fellow villager willing to

join the funeral. That day the host paid for the

petrol. The other passengers that crowded into the
car didn’t have to contribute to the trip expenses,

only slip banknotes into envelopes to help defray

funeral costs.

=

=

=

=

=

Pattalung, Thung Song: the story takes place in
the Buddhist South.

“ไหนๆ ผมกไ็ปรว่มงานอยู่แลว้ ไมต่อ้งจา่ยคา่น�ํามัน
หรอก เพ�ือนบา้นกนัทั�งนั�น” เขาแสดงความเอ�ือเฟ�ือ

‘Since I’m going to the funeral anyway, you
don’t have to pay for the petrol. We’re all

neighbours.’ He was being generous.

“ไมไ่ด ้ๆ รับไปเถอะ ถา้ไมไ่ดร้ถของบา่วเทพ เราก็

ตอ้งเหมารถหกลอ้ของเถา้แก ่แกคดิเป็นรายวัน วันละ
พันสอง คา่น�ํามันรถคนเหมาตอ้งจา่ยนอกอกีตา่งหาก”

‘No way! No way! Take it. If we didn’t have your

truck, we’d have to hire the thaokae’s six-wheeler.
He charges by the day, one thousand two hundred

a day, plus the cost of petrol.’

“แตผ่มไมใ่ชร่ถรับเหมา ทาํอยา่งนั�นไมไ่ด”้ ‘But I’m not into chartering. I can’t do that.’ รถรบัเหมา: literally, ‘car on hire’.

“ถงึเป็นรถออกปากมันกก็นิน�ํามัน เม�ือบา่วเทพมี

น�ําใจมา เรากม็นี�ําใจตอบรับคา่น�ํามันรถเถอะนะ ไมน่า่
เกลยีดหรอก เราคนกนัเองทั�งนั�น”

‘Even though it’s at our request, it consumes

petrol. You’ve got goodwill. We must show
goodwill too and pay for the petrol. There’s

รถออกปาก: literally, ‘car on demand’, which

could have been the title of this piece.



nothing to it. We help one another.’

เขาจงึยอมรับคา่น�ํามันรถ ถา้หากวันนั�นเขายนืกราน
ไมย่อมรับคา่น�ํามันรถ ชวีตินา่จะมอีสิระมากกวา่น�ี เจา้

ภาพทั�งหลายคงจะเกรงใจไมก่ลา้มาขอยมืรถบอ่ยๆ

แบบน�ี รถกระบะของเขาจงึกลายเป็นรถออกปากประจาํ
หมู่บา้นนับตั�งแตบ่ดันั�นดเูหมอืนวา่เขาเองกก็ลายเป็น

คนขับรถออกปากไปโดยปรยิาย

So he accepted money for the petrol. If that day
he had persisted in turning that money down, his

life would be freer than it was. Any party host

would think twice before asking to borrow the
truck every so often. So his truck had become the

village truck since that time, and it looked as if he

was its bespoke driver by the same token.

=

=

=

จะเกรงใจไมก่ลา้มาขอ: would think twice

before asking – another way of translating

เกรงใจ.

“มงีานแตง่งานท�ีทุ่งสง วา่จะออกปากขอยมืรถสัก

หนอ่ย ชว่ยจา่ยคา่น�ํามันให ้เชญิบา่วเทพไปรว่มงาน

ดว้ย ไปกนัไมก่�ีคนหรอก กะวา่เตม็กระบะพอด ีบา่วเทพ
ขับเองคอ่ยเบาใจหนอ่ย เจา้ของรถขับระวังเตม็ท�ีอยู่

แลว้ ไมเ่มาไมใ่ชเ่รอะ” รายน�ีออกปากขอยมืรถไปงาน

แตง่งาน

‘There’s a wedding at Thung Song. I’m thinking

of using your truck. I’ll pay for the petrol and

invite you to join us. We aren’t that many, just
enough to fill the truck. Having you drive will be a

relief: an owner driving is very careful and doesn’t

drink, right?’ This fellow was asking for help to go
to a wedding.

“ทางสายลัดถนนดนิแดงขรขุระจะนั�งกระบะกนัไหว

หรอื”

‘The red-earth shortcut is full of holes; won’t

sitting at the back of the truck be too tough?’

“ไมเ่ป็นไรหรอก ทางสายนอกมันออ้ม เปลอืงคา่น�ํา

มันดว้ย คลกุข�ีฝุ่นบา้งพอทนได”้

‘Never mind. The outer road would take too

long, it’d waste petrol. We can cope with a little
dust.’

“ไปงานแตง่งานคนไทย หวัแดงเป็นฝรั�งข�ีนก ตลกดี

เหมอืนกนั” เทพเปรยีบเปรย

‘You’re going to a Thai wedding. By the time

you get there, you’ll have red hair like the farang.

Funny, wouldn’t you say?’

“ฉันซ�ือหมวกอาบน�ําใหค้รอบผมคนละใบ พอใกลถ้งึ
เรากจ็อดรถปัดฝุ่น ถอดหมวกอาบน�ํา หวผีมใหม ่โอย๊!

เทจ่ะตายนะ่ไมว่า่” เจา้ภาพวางแผนไวเ้สรจ็สรรพ

‘I’ve bought shower caps for every- one. When
we’ve almost reached the place, we stop the truck

to dust ourselves, take off the caps and comb our

hair again. Won’t that be cool?’ The man had
planned everything.

“นั�งกระบะทา้ยกนัหลายคน ขากลับถา้ไมเ่มากด็”ี ‘Those that sit at the back, they’d better not be

drunk on the way back.’

“คนอ�ืนจะเมากช็า่งมันเถอะ บา่วเทพไมเ่มาคนเดยีก็

พอ”

‘Never mind if the others are drunk. All we need

is for you not to be.’

กลายเป็นวา่เขาจะตอ้งรับผดิชอบชวีติคนท�ีไปรว่ม
งานอกีหนา้ท�ีหน�ึง คณุสมบตัเิมาไมข่ับรับภาระเพ�ิมข�ึน

ตอ้งชว่ยดแูลผู้ด�ืมน�ําเปล�ียนนสิัยไมใ่หนั้�งบนขอบ

กระบะ ควบคมุไมใ่หส้ง่เสยีงเอะอะโวยวายเม�ือผา่น
ปอ้มตาํรวจ หนา้ท�ีแคนั่�นยงัไมพ่อ กลับถงึหมู่บา้นตา่ง

คนตา่งรบีลงจากรถ กลับเขา้บา้นตนเองแลว้ แตเ่ขายงั

ไมห่มดหนา้ท�ีตอ้งกวาดเปลอืกถั�วตม้ เปลอืกเงาะ
เปลอืกผลสม้ในกระบะ เกบ็ขวดเบยีร ์ขวดเหลา้ท�ิงลง

ถงัขยะ ท�ีแสบมากกวา่นั�นตอ้งลา้งเศษอาหารท�ีเพ�ือน

บา้นอว้กใสร่ถกล�ินเหมน็คลุ้ง เขา้ทาํนองเจา้ภาพแกง
อะไรกไ็ดก้ล�ินแกงนั�นผสมเหลา้เบยีร์

This meant he had to be responsible for so many
lives as another duty, with the burden of driving

sober, making sure that those who drank

intoxicating liquor didn’t sit on the slatted sides of
the back platform and control them so that they

didn’t holler when driving past police kiosks. Just

that wasn’t enough: back in the village, they each
got out of the truck in a hurry to return home, but

his duties weren’t over, he had to sweep the boiled

peanut shells and rambutan and tangerine peels in
the truck and collect the beer and whisky bottles

and throw them on the trash heap. What was even
more irking was having to wash away the vomit
that pervaded the whole truck with a nasty stink. It

was like offering a dish and being stuck with the
smell of that dish mixed with alcoholic fumes.

ในหมู่บา้นเม�ือใครจะไปรว่มงานมงคลสมรส งานข�ึน
บา้นใหม ่งานบวช งานสู่ขอลกูสาว และงานศพ ซ�ึง

จาํเป็นตอ้งใชร้ถ ตา่งมุ่งหนา้มายมืรถออกปากของเขา
เจา้ภาพบอกตอ่ๆ กนัไปวา่ “รถบา่วเทพม ีออกคา่น�ํามัน
รถใหแ้ลว้ยมืทั�งรถทั�งคนขับ สะดวกกวา่เหมารถ ราคา

ถกูกวา่ดว้ย บา่วเทพเองกไ็ดอ้าชพีเสรมิผอ่นรถได้
สบายๆ”

In the village whenever anyone went to a
wedding, a house-warming party, an ordination, a

betrothal parley or a funeral for which it was
necessary to use a motor vehicle, each turned to
him to borrow his pickup, each saying every time,

‘Thep has a pickup. I pay for the petrol and I
borrow both the pickup and the driver. It’s more

convenient than hiring a truck. It’s cheaper too.
Thep himself gets an extra job which helps toward
the payment of his pickup.’

“สรา้งรถกระบะหารายไดแ้บบบา่วเทพ พอผอ่นหมด

กไ็ดร้ถเป็นของตัวเอง เราออกปากยมืรถกจ็รงิ แตช่ว่ย
ออกคา่น�ํามันใหท้กุครั�ง เงนิมันไมเ่ขา้ใครออกใคร ไป
ยมืเถอะมันไมข่ัดขอ้งหรอก”

‘By having a pickup to get more income as Thep

does, when he’s through paying the bills, the
pickup is his. Sure we borrow his pickup, but we
pay for petrol every time. Money doesn’t change

hands. Go and ask. He won’t refuse.’

[A lovely set of self-serving, warped reasoning.]

“เกรงใจมันเหมอืนกนั ไดแ้ตค่า่น�ํามัน คา่รถสกึหรอ
ยงัไมไ่ดค้ดิ บวกเขา้ไปนะ”

‘But it isn’t fair to him. He only gets the cost of
the petrol. How about depre- ciation? That should
be added.’

“ไมเ่ป็นไรหรอก เราคนกนัเอง รถในหมู่บา้นกม็ขีอง

บา่วเทพกบัเถา้แก ่อดุหนนุบา่วเทพไวไ้มเ่สยีหลาย

‘Never mind, it’s between us. There are only two

trucks in the village, Thep’s and the taokae’s. By



หรอก ไดข้า่ววา่หา้งใหญจ่ะมาเปดิบา้นเรา คราวน�ี

แหละไดเ้ท�ียวกนัสนกุ อยากไปวันไหนหุ้นคา่น�ํามันรถ
กนั ออกปากบา่วเทพใหพ้าไป”

supporting Thep there’s nothing to lose. I’ve heard

a big department store is going to open here.
That’s when we’ll be having fun. When- ever we
want to go, we share the cost of petrol and have

Thep take us there.’

พวกจัดการสมบตัชิาวบา้น ผา่นมาก�ียคุก�ีสมัยไมเ่คย
สญูพันธุ์ เจา้ของทรัพยส์นิจะคดิอยา่งไรไมเ่ก�ียว ขอคดิ
แทนหมด เขาเองกเ็คยราํคาญกบัพวกจัดการสมบตัคิน

อ�ืน แตภ่รรยาคู่ทกุขค์ู่ยากกลับเหน็ดเีหน็งามดว้ย
หลอ่นใหเ้หตผุลวา่ “รถถา้จอดไวเ้ฉยๆ ไมม่รีายไดเ้ขา้
มาบา้งมันกไ็มม่คีา่ อยา่งนอ้ยมันกช็ว่ยใหเ้รามหีนา้มี

ตา ใครจะไปไหนมาไหนเรยีกหารถเราทั�งนั�น”

Those that dispose of the property of villagers are
a race that has survived every era. Whatever the
owners think is irrelevant: they do the thinking for

them. He himself had been irritated by those that
managed other people’s properties, but his wife
agreed with them. She argued that ‘if the pickup

stays idle it doesn’t bring money in, it’s worthless.
At least it helps us have face. Whoever wants to go
somewhere calls on none other than us.’

=

=

=

=

คู่ทกุขค์ู่ยาก = married partner in adversity,
mate. With ภรรยา here, no need to translate the

expression, except perhaps on the flippant mode:
his worthy wife…

“มันจะคุ้มเรอะ” เขาเคยขัดคอ ‘Is it worth it?’ he’d interrupt.

“แลว้ถา้เขาออกปากฟรเีรากต็อ้งไปอยู่ด ีงาน
ออกปากมันเป็นธรรมเนยีมของทอ้งถ�ินพ�ีกร็ู้ ผลัดกนัไป

ผลัดกนัมา งานเขาเราไป งานเราเขามา แลว้จะมัวคดิ
เร�ืองเสยีเปรยีบไดเ้ปรยีบทาํไมกนั”

‘Well, if they just ask, we must go anyway.
Asking for help is a local custom, as you know. It’s

a two-way street: when they ask we go, when we
ask they come. So how can you think of who’s
taking advantage of whom?’

“ตกลงกนัแลว้น�ีนา วา่รถน�ีไวใ้ชย้ามจาํเป็น เจบ็ไขไ้ด้

ป่วยกว็า่กนัไปอยา่ง แตน่�ีมันกลายเป็นรถออกปากเพ�ือ
งานสารพัด ดูๆ ไปย�ิงยุ่งนา”

‘But we did agree we’d use the truck only when

necessary. When someone is sick that’s one thing,
but now it’s be- come a free-for-all for all kinds of
activi- ties, and it looks as though it’s getting

worse.’

“ความจาํเป็นน�ีมันครอบจักรวาลนะพ�ี ไปซ�ือของใน
หา้งมันกจ็าํเป็น” ภรรยาอา้งเหตผุล

‘Necessity rules the universe, darling. Buying
things at the department store is a necessity,’ his
wife reasoned.

“ของใชจ้าํเป็นตลาดนัดกม็ขีาย รา้นในหมู่บา้นกม็ี

จาํเป็นอะไรตอ้งไปซ�ือในหา้ง”

‘The things we need are for sale at the market.

There are shops in the village. What’s the necessity
of going and buying at the store?’

“แตฉั่นนัดกบัคนขา้งบา้นไวแ้ลว้ วา่จะไปเดนิหา้งกนั
สักวัน เราออกรถ เขาออกคา่น�ํามันกย็ตุธิรรมดแีลว้น�ี”

‘But I’ve already agreed with the neighbours to
go shopping at the store. We provide the pickup,

they pay for the petrol, that’s fair, isn’t it?’

เมยีรักกลับมองตา่งมมุ มคีวามภาคภมูใิจมากเม�ือมี
คนเหน็ความสาํคัญของรถออกปาก นางแอบคดิเขา้
ขา้งตัวเองวา่นอกจากเมยีเถา้แกแ่ลว้ ไมเ่หน็มใีครท�ี

เชดิคอไดส้งา่งามเทา่ตนเอง

His beloved wife had another view- point. She
was very proud when some- one saw the need to
ask for the truck. Conveniently, she secretly

thought that, besides the thaokae’s wife, no
woman she could see could bear her head high in a
way as dignified as she did.

เขา้ขา้งตวัเอง: literally, ‘took her own side’, ‘self-
serving’.

“ไมย่ตุธิรรมหรอก ลองหกัคา่รถสกึหรอ คา่กนิ คา่

เสยีเวลา กพ็อๆ กนั ซ�ือแถวบา้นเรากไ็ด”้

‘No, it isn’t fair at all. Think of the depreciation,

the cost of food, the time wasted. We can just as
well buy here.’

“พดูกนัไมรู่้เร�ืองแบบน�ี หยดุพดูดกีวา่ เด�ียวได้
ทะเลาะกนั”

‘We’re talking at cross purposes. We’d better
stop or we will quarrel.’

เขาจนแตม้ทกุครั�งเม�ือภรรยาตัดบทแบบงอนๆ หา้ง

โลตัสเขา้มา ภรรยาของเขาและเพ�ือนบา้นมโีปรแกรม
จา่ยแทบทกุสัปดาห ์ถั�วตม้ในหมู่บา้นกม็ขีายไมย่อมซ�ือ
อา้งวา่แพงถว้ยเลก็นดิเดยีวราคาหา้บาท แตพ่อถั�วตม้

ในหา้งกโิลละหกสบิกวา่บาท เจา้หลอ่นซ�ือไดง้า่ยดาย
เพ�ือนบา้นกเ็ชน่กนั ซ�ือพซิซา่ถาดละเกอืบรอ้ยทดลอง
กนิ พบกบัรสชาตไิมคุ่้นล�ินกบ็น่พลางกนิพลาง

He was cornered every time his wife cut the

matter short petulantly like that. The Lotus
department store had open- ed. His wife and the
neighbours had shopping plans almost every

week. Boiled peanuts for sale in the village there
were; they wouldn’t buy them, claiming they were
expensive, five baht for a small cup, but boiled

peanuts in the store at sixty baht a kilo the village
women bought without batting an eyelid. The men
were the same: they bought pizzas at almost a

hundred baht a plate to try and complained about
the strange taste as they ate.

“เหมอืนกนิรากหมา จดืๆ เละๆ แบบน�ี ขายไดย้งัไงวะ

เออ … แตถ่า้ไมล่องชมิด ูเด�ียวเชยวะ่”

‘It’s like eating dog vomit, tasteless and soggy

like this. How can they sell this? Gosh … but if we
don’t try, we’re passé.’

เออ … กกูเ็หมอืนกนัแหละ ทดลองชมิดใูหรู้้แลว้รู้
รอดวา่พซิซา่ หนา้ตาเหมอืนรากหมาน�ีอรอ่ยจรงิหรอื

เปลา่ ชา่งเถอะ … กนิไดห้รอืไมไ่ดก้อ็ยา่พดู เขาจะหา
วา่ไมท่นัสมัย เงยีบไวเ้พ�ือน”

‘Right, same with me. Just trying it to see if it
tastes good or not; it does look like dog vomit.

Never mind. Whether you can eat it or not, don’t
say anything or they’ll say you’re not modern. So,
better keep quiet, man.’

กลุ่มพอ่บา้นเคยเลา่ใหเ้ขาฟังแลว้หวัเราะกนัอยา่ง

ขบขัน ทั�งน�ีทั�งนั�นลว้นอยากลองเพราะเหน็โฆษณาใน

A group of homeowners told him so and then

laughed in mirth. Everyone wanted to try because



โทรทศัน ์ไดฟั้งลกูๆ โมก้นัจงึอยากชมิบา้งเพ�ือใหท้นั
สมัยทนัยคุกบัเดก็รุ่นใหม่

they had seen it advertised on TV and had listened
to the bragging of their children, so they wanted to

try to be trendy in tune with the new generation.

ดเูหมอืนภรรยาจะมคีวามสขุเป็นพเิศษในคนืวันศกุร์
นางจะจัดการรดีเส�ือผา้ใหเ้ขาและตัวเอง จัดหาสมาชกิ
รว่มหุ้นไปหา้งกนัเอง เขามหีนา้ท�ีคอืขับรถแลว้กนั็�งรอ

หนา้หา้ง ฆา่เวลาดว้ยการคยุกบัพอ่บา้นหมู่บา้นอ�ืน กวา่
กลุ่มแมบ่า้นจะเดนิหา้งเสรจ็กต็กเยน็พอด ีข�ึนรถกค็ยุกนั
ไมจ่บ

It seemed his wife was especially happy on
Friday nights. She set about ironing his clothes and
hers and finding partners to go to the department

store together. His duty was to drive the pick- up
and then sit waiting in front of the store, kill time
by talking with other homeowners. By the time the

ladies came out of the store, night was falling, they
went into the truck and chattered nonstop.

“ฉันดโูทรศัพทม์อืถอืรุ่นนั�นไวแ้ลว้ งวดหนา้ขายยาง
ไดค้อ่ยมาเอา”

‘I’ve seen that new generation of cell phone. Next
sale of latex I’ll get one.’

“ฉันดกูลอ้งดจิติอลไวแ้ลว้ ราคาเกา้พันกวา่เอง ถาม

ลกูบา่วมันกอ่น เปียแชรไ์ดค้อ่ยมาซ�ือ”

‘I saw that digital camera. It’s only a little over

nine thousand. I asked my son first. When my bid
for the chit fund comes through, I’ll buy it.’

“แม ่… วันเสารห์นา้ ฉลองเป็ดยา่งเอม็เคนาแมน่า”
เดก็ชายกอดแขนออ้นแม่

‘Mum, next Saturday, let’s have roast duck at
MK, okay?’ The son held his mother’s arm as he

whimpered.

“ขอเงนิพอ่มาแลว้กนั หนอ็ยแน ่ฉลองเอม็เค มัน
ไมใ่ชส่ามบาทหา้สบินะเอง็”

‘Ask your father for money. My goodness! A
meal at MK, it isn’t three baht fifty, you know.’

“เดก็มันอยากลอง ซ�ือใหก้นิเถอะ ฉันวา่ดกีวา่วอนให้
มันกนิตอนไข”้

‘The kids want to try. Buy it for them. I think it’s
better than having them working up a fever

pleading for it.’

“ของกนิแพงทั�งนั�น ขา้วราดแกงจานละส�ีสบิ
กว๋ยเต�ียวราดหนา้หมนูดิเดยีวเอง สู้ของเจบ๊วบไมไ่ด ้มี
ตับ มหีมกึ อรอ่ยกวา่ดว้ย”

‘Food is expensive. Forty baht for a single dish of
curry. A little bowl of fried noodles with pork can’t
beat Old Buap’s, which has got liver and cuttlefish

as well and tastes better too.’

“พดูกนัแตเ่ราไดน้ะ อยา่พดูใหผั้วฉันไดย้นิ ประเด�ียว
อดมากนัแหละ”

‘Let’s keep this between us, shall we. Not a word
to our husbands or they’ll give us hell.’

“จา้ … เขา้ใจ ฉันบน่ไปยงังั�นเอง แตไ่มเ่ป็นไรหรอก

รถคันน�ียงัออกปากได ้เมยีบา่วเทพใจด ีบา่วเทพกต็าม
ใจเมยี ท�ีฉันกลา้นนิทาเพราะเขานั�งหนา้ทั�งผัวทั�งเมยี

เขา้ใจมะ”

‘All right … I understand. I was just saying. But

it doesn’t matter. We can still use this truck. Phet’s
wife is generous. Phet won’t say no to his wife. If I

dared to badmouth, it’s because husband and wife
sit upfront, you understand?’

“ท�ีจรงิเราหุ้นคา่น�ํามันนา่จะไดนั้�งหนา้รถมั�ง น�ีเบยีด
กนัมาในกระบะไมม่หีลังคา”

‘Actually, we share in the cost of petrol, we
should sit in the cabin too. Here we sit cramped on

a platform without a roof.’

“ไดค้บืจะเอาศอก ไดศ้อกจะเอาวา ซ�ือรถเองสยิะจะ

ไดไ้มต่อ้งนั�งรถออกปาก”

‘Give an inch and you’ll take a yard. Buy your

own car, dear, if you don’t want to sit in someone
else’s truck.’

“ถกูรางวัลท�ีหน�ึงงวดน�ีซ�ือแน ่แถมใหนั้�งฟร”ี เจา้ตัว
พดูแลว้กห็วัเราะฮา

‘If I win the lottery this draw I’ll buy one for sure,
and I’ll let you sit in it for free,’ the speaker said

and then laughed out.

พดูเยา้หยอกกนัไปตลอดทาง หมู่บา้นท�ีไมม่รีถ
โดยสารประจาํทาง รถออกปากน�ีแหละคอืท�ีพ�ึง เพ�ือน
บา้นลงจากรถขอบอกขอบใจเจา้ของรถ ภรรยาชว่ยยก

ของเกบ็ไวใ้นบา้น เขามหีนา้ท�ีกวาดกระบะโกยขยะ
เหมอืนเดมิ

They teased one another all along the way. Those
villages that don’t have a regular public transport
service must depend on private motor vehicles.

When the neighbours came out of the pickup they
went and said thank you to its owner. His wife

helped them lift their goods and take them into the
houses. His duty was to sweep the truck and get
rid of the refuse as before.

วันน�ีเขาใหโ้ป่งขับรถแทน เพราะเหน�ือยใจกบัการ

ออกปากซ�ึงไมม่ที�ีส�ินสดุ การออกปากลามมาถงึรุ่นลกู
แลว้ ความรู้สกึหว่งหวงรถลดนอ้ยลง เขาหว่งตัวเอง
มากกวา่ หว่งวา่จะควบคมุอารมณค์วามรู้สกึไมไ่ด้

ลาํพังผู้ใหญอ่อกปากขอยมืรถยงัพอทาํใจใหย้อมรับได้
แตน่�ีเพ�ือนบา้นกลับใชค้วามเป็นกนัเองใหล้กูมาเอย่
ออกปากขอยมืรถ เขารู้สกึเหมอืนตัวเองถกูพันธนาการ

ไวด้ว้ยคาํวา่ไมไ่ดย้มืรถฟร ีมคีา่น�ํามันรถให้

Today he has allowed Pong to drive instead,

because he’s fed up with the unending demand.
The trend has reach- ed the children now. His
feeling of poss- essiveness for the truck has

diminished. He’s more concerned with himself,
wor- ried he might not be able to control his
temper. Were the village headman by himself to

ask to use the pickup he would still humour him,
but now the neighbours are using familiarity to
have their children come and ask for the pickup for

themselves. He feels as if he’s trussed up with the
words ‘we aren’t asking for it for free, we’ll pay for
the petrol’.

คา่น�ํามันรถท�ีเพ�ือนบา้นรว่มหุ้นกนัออกกลายเป็นหน�ี

บญุคณุท�ีเขาปฏเิสธไมไ่ด ้ไมอ่ยากไปกต็อ้งไป ปฏเิสธ
เม�ือไรเป็นไดผ้ดิใจกนั เม�ือปฏเิสธไมไ่ดเ้ขากห็า
ทางออกใหโ้ป่งขับแทน ความคดิน�ี ภรรยาเขาเป็นคน

ตน้คดิอกีเชน่กนั

The cost of petrol they club to pay has become

an obligation he cannot refuse. He doesn’t want to
go, yet has to. Refusing means creating
resentment. Since he couldn’t refuse, the way out

for him was to let Pong drive instead. Again, this
was his wife’s idea.

Note the time change here. Although this could

also have been translated as: Since he can’t
refuse, the way out for him has been…



“หัดใหโ้ป่งขับรถเป็นกส็�ินเร�ือง มันจะไดข้ับแทนบา้ง
ไหนๆ มันกเ็ป็นญาตฉัิน”

‘Have Pong learn to drive, end of story. He’ll
drive instead of you. After all, he’s a relative of

mine.’

เขาไมเ่คยขัดใจหลอ่นมาแตไ่หนแตไ่รจงึไดแ้ต่
เออออตาม โป่งกระตอืรอืรน้หดัขับ จาํไดว้า่หลังจาก
เขาปลอ่ยมอืใหข้ับ โป่งไมร่รีอรบีซ�ือแวน่ตาดาํอันโต

ทาํเทส่วมอวดสาว เปล�ียนทรงผมใหมซ่อยปรกหนา้
เป็นกระเซงิเหมอืนเอาซงัรังไกค่รอบหวัไว ้ผวิปากรอ้ง
เพลง ‘ขอนไมก้บัเรอื

(http://www.youtube.com/watch?v=z9e4kyJuatw)’
ของบา่ววี

He has never displeased his wife so he followed
her lead. Pong set about it enthusiastically. He
remembers that after he let him drive on his own,

Pong bought himself big sunglasses to look cool at
the wheel with the girls, he changed his hairdo,
raked his hair with his finger to cover his forehead

in disorder as if taking the corncobs of a henhouse
to cover his head, whistled and sang Bao Wee’s
song ‘The log and the boat

(http://www.youtube.com/watch?
v=z9e4kyJuatw)’.

=

=

=

=

=

=

Bao Wee, southern Thai folk singer. Real name

Flight Sergeant Wirayut Nancha, born 1974 in
Trang, southern Thailand.

‘เปรยีบดังพ�ีเป็นเชน่ขอนไม…้’ รอ้งซ�ําวรรคทองท�ี
ถกูใจครั�งแลว้ครั�งเลา่จนเขาราํคาญซ�ือหมากฝรั�งให้

เค�ียวสงบเสยีงลงไดบ้า้ง

‘It’s as if you’re a log…’ Repeating his favourite
lines on and on which got so much on his nerves he

bought chewing gum to fight the sound somewhat
by chewing.

ย�ําค�ําแลว้ อกีไมน่านโป่งคงจะกลับมาถงึ เขาชะเงอ้
มองปากทาง อดเป็นหว่งไมไ่ด ้ถงึอยา่งไรรถออกปาก
คันน�ีมันไดก้ลายมาเป็นสว่นหน�ึงของชวีติ เป็นหว่งโป่ง
กเ็ป็นหว่ง เป็นหว่งวา่รถจะลงคตูดิบอ่หลมุกลางทาง
ภรรยาคงเหน็ทา่ทางกระวนกระวายของเขาเขา้มานั�ง

ใกล ้ๆ เอย่วา่ “โป่งมันขับได ้ประเด�ียวกม็าถงึ เดก็ๆ มัน
คงเท�ียวกนัเพลนิ”

Dusk already. Pong should be back soon. He
stretches his neck to look at the mouth of the way,
can’t help feeling worried. No matter what, that
pickup on demand has become part of life.
Worried about Pong, that he is. He worries the

truck might fall into a ditch along the way. Seeing
his agitated state, his wife comes and sits down
beside him and says, ‘Pong can drive. He’ll be here
any minute. The children will have had a great
outing.’

“รถเกา่เตม็ท ีถา้ออกตัวไดก้ด็เีหมอืนกนั” เขาแกลง้
บน่ ภรรยาโตแ้ยง้ทนัที

‘The truck is very old. A new one would be
good,’ he pretends to complain. His wife counters

at once.

“รถออกปากถงึเกา่กม็คีา่ ออกตัวไปกเ็สยีดาย” ‘That truck is old but it’s still valuable. Buying a
new one would be a waste.’

เขาและภรรยาดโูทรทศันจ์นละครหลังขา่วจบยงัไมม่ี
ว�ีแวววา่โป่งจะกลับมา พอ่แมข่องเดก็ไมม่ใีครมาถาม
ขา่วคราว ไมเ่ป็นหว่งลกูกนับา้งหรอืไร เขานอนกา่ย
หนา้ผากจนเผลอผลอ็ยหลับ รู้สกึตัวอกีครั�งเม�ือไดย้นิ
เสยีงเจ�ียวจา๊วหวัเราะกนัคร�ืนเครงหนา้บา้น

He and his wife watch TV until the post-evening
news sitcom is over and there still is no sign of
Pong’s return. None of the children’s parents have
come to inquire after them. Don’t they worry
about their children? He lies with his hand over his

forehead until he drifts into sleep. He comes to
when he hears noisy chatter and boisterous
laughter in front of the house.

ใจหายวบู รถกระบะท�ีจอดอยู่ลอ้ตดิโคลน ตัวถงัทั�ง
สองดา้นเปื�อนเปรอะดนิ รอยบบุบุ๋มเป็นหลมุหลายแหง่
สถีลอกคงครดูกบัตน้ไมข้า้งทาง ภรรยาบบีมอืเขา
เหมอืนปลอบใจ

He is dismayed. The wheels of the parked pickup
truck and both sides are plastered with mud, there
are bumps and scratches in many places, the paint
must have been scraped off by trees along the

road. His wife squeezes his hand as if to comfort
him.

“ลงุเทพ … โชคดนีะท�ีพวกเราชว่ยกนัออกแรงเขน็รถ
ออกมาได ้คดิวา่จะไมไ่หวแลว้ นา้โป่งขับลงค ูกอหญา้
รมิทางรก พอดเีงาไมบ้งัดว้ยเลยแฉลบลงคู

‘Uncle Thep … Luckily we were able to get the
pickup out by ourselves. We thought we couldn’t
make it. Uncle Pong drove into an irrigation ditch.
There was wild grass on the wayside and the shade

of trees masked it, so the pickup skidded into the
ditch.’

ดจูากสภาพรถแลว้ไมอ่ธบิายกเ็ดารู้ เดก็ๆ เลน่เหมอืน
ผา่นการเผชญิภัยแสนสนกุและสดุระทกึ ตา่งคนตา่ง
อวดวรีกรรมวา่ตนเองเขน็รถอยา่งไร ใครไปตามใครมา
ชว่ย

Looking at the state of the vehicle, there is no
need for explanation. The children tell it as if they
have gone through exceedingly funny and thrilling
danger. Each of them boasts of how he has pushed
the pickup and who went to ask whose help

“ทาํไมไมม่าบอกเจา้ของรถสักคาํ” เขาเคน้เสยีง

ถาม

‘Why didn’t you let the truck owner know,’ he

asks pointedly.

“กลัวลงุเทพไมใ่หย้มืรถอกี เราเลยออกปากขอแรง
คนกนัเองชว่ย” เดก็ตอบเสยีงออ่ย

‘We were afraid you wouldn’t let us have the
pickup again, so we decided to help each other
out,’ a child answers with a meek voice.

เพ�ือนบา้นทยอยกนัมาดสูภาพรถ ไมม่ใีครแสดง
ความรับผดิชอบ ไดแ้ตด่ดุา่วา่กลา่วลกูหลาน ตา่งคน
ตา่งดงึลกูกลับบา้น ดว้ยสหีนา้เครง่เครยีด

Neighbours file in to look at the state of the
pickup truck. No one takes responsibility. They
merely berate their progeny. Each pulls his child
out and goes back home with a taught face.

http://www.youtube.com/watch?v=z9e4kyJuatw
http://www.youtube.com/watch?v=z9e4kyJuatw


สองผัวเมยีสบตากนั เป็นครั�งแรกท�ีเทพเหน็ภรรยา
แสดงอาการถอดใจ ถอนหายใจยาว เขาสะกดอารมณ์

คกุรุ่นไวไ้มอ่ยากซ�ําเตมิ ผลัดผา้แลว้ควา้ถงัน�ํา แปรง
แชมพ ูตอ่สายยางฉดีน�ําลงมอืลา้งรถ มโีป่งเป็นผู้ชว่ย
ตา่งคนตา่งเงยีบกรบิ โป่งส�ินลายวัยรุ่นจอมซา่ อาสา
ขัดสทีกุอยา่ง เขาฉดีน�ําให ้ลา้งเสรจ็เจา้เทารถ
ออกปากท�ีเดก็เรยีกขานคอ่ยดดูขี�ึน

Husband and wife stare at each other. It’s the
first time Thep sees his wife look discouraged. He

heaves a sigh, forces himself to keep his temper in
check, changes clothes then grabs a pail, a brush
and a bottle of shampoo, takes the hose and begins
to wash the truck with Pong giving a hand. They
both scrub in silence. Pong is no longer the
swaggering teenager. He undertakes to scrape off

the paint everywhere. He hoses and washes. When
it’s over, the truck on demand as the kids call it
looks better.

=

=

=
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You can’t ‘grasp … shampoo’ so you need to

add ‘a bottle of’…

ไมม่ใีครกลา้มายมืรถอกี มแีตบ่รรยากาศอมึครมึ
เพ�ือนบา้นทกัทายพดูคยุดว้ยแบบกลา้ๆ เกรงๆ ย�ิงเขา
ไมเ่อย่ปากพดูถงึเหตกุารณค์นืนั�น เพ�ือนบา้นย�ิงถอย
หา่ง มทีา่ทเีกรงขามเขาอยา่งไมเ่คยเป็นมากอ่น ภรรยา

กเ็งยีบขรมึลง หา่งเหนิจากบรรดาแมบ่า้นท�ีชอบเดนิ
หา้งดว้ยกนั พดูคยุกบัเขานับจาํนวนครั�งได้

No one dares to come and ask to use the pickup
again. There is only a con- strained atmosphere.
Neighbours greet and talk in a half daring half
deferential manner. As he never mentions the event

of that night, the neighbours keep to themselves all
the more, in awe of him as never before. His wife
too keeps to herself, keeps a good distance from the
village ladies who like to go shopping together and
the times she talks to him can be counted.

“ดเีหมอืนกนัไมม่ากเร�ือง” เขาคดิแบบปลงตก “ขาย
ยางงวดหนา้คอ่ยซอ่มรถทาํสใีหม”่

‘’Just as well there’s some peace,’ he figures.
‘When I sell the next load of rubber, I can get it

repaired and repainted.’

วันน�ีฟา้แจง้อากาศแจม่ใส เขารู้สกึสบายใจชวน
ภรรยาไปอู่ซอ่มรถดว้ยกนั ขากลับคอ่ยใหร้ถ
มอเตอรไ์ซครั์บจา้งมาสง่ แตง่ตัวเสรจ็เตรยีมตัวข�ึนรถ
ไดย้นิเสยีงตะโกนถาม

Today the sky is clear, the air is pure. He feels
good and invites his wife to go to the garage
together. They’ll take motorcycle taxis on the way
back. When they are dressed and ready to get into
the truck, he hears someone calling him out.

“บา่วเทพไดข้า่ววา่จะเอารถไปซอ่มเรอะ” เพ�ือนบา้น
หา้หกคนย�ิมรา่ตรงมาหาเขาและภรรยา

‘Thep, I hear you’re taking the pickup for repair,
aren’t you?’ Five or six neigh- bours have come to
see him and his wife with beaming smiles on their

faces.

“ครับ” เขาตอบสั�นท�ีสดุ ไมอ่ยากตอ่ความยาวสาว
ความยดื

‘Yes,’ he answers as curtly as he can, unwilling to
expand on the matter.

“เทพ อยา่วา่ยงังั�นยงัง�ีเลยนะ พวกเรารวบรวมเงนิ
กอ้นหน�ึงชว่ยคา่ซอ่มรถ พ�ึงพารถคันน�ีมาหลายครั�งแลว้
ออกปากยมืครั�งใดกไ็มเ่คยขัด ใหเ้ราออกเงนิชว่ยซอ่ม
นะ”

‘Thep, don’t argue with us. We’ve collected some
money to pay for the repairs. We’ve relied on the
truck many times, you’ve never refused us, so
don’t refuse the money to get it fixed.’

ตอ่ความยาวสาวความยดื: to go on and on
about (something), refuse to let (a matter) rest, to
argue back and forth.

พอ่ของเดก็ท�ีมายมืรถย�ืนซองให ้สง่สายตาวงิวอน
เพ�ือนบา้นคนอ�ืนๆ สง่ย�ิมเหมอืนเอาใจชว่ย

The father of the child who asked to use the
pickup hands him an envelope with pleading eyes.

The other neigh- bours smile helpfully.

เขาลังเล แตแ่ลว้กต็ัดใจตอบวา่ He hesitates but then decides to answer.

“ไมเ่ป็นไรหรอก รถผม ผมซอ่มเอง เร�ืองแลว้กแ็ลว้
กนัไป พ�ีนอ้งหมู่บา้นเดยีวกนัทั�งนั�น”

‘Never mind. It’s my truck so I get it repaired
and that’s all there is to it. We’re all a big family.’

ไดพ้ดูระบายออกไปบา้ง หายอดึอัด บรรยากาศท�ีเคย
อมึครมึเหมอืนมแีสงสวา่งราํไรสอ่งเยอืน

Having spoken his mind, he feels relieved. The
atmosphere which was rather gloomy is
brightening, it seems.

ภรรยาย�ิมออก คราวน�ีเพ�ือนบา้นทยอยกนัเขา้มารมุ
ลอ้มรอบเขาและภรรยา ตา่งควักเงนิยดัใสม่อืใหเ้พ�ิม
เตมิ เขาย�ิงปฏเิสธเพ�ือนบา้นกย็�ิงยดัเยยีดใหเ้งนิจาํนวน

นั�นจงึเปล�ียนไปอยู่ในมอืของภรรยาแทน ขากลับเพ�ือน
บา้นอาสาขับมอเตอรไ์ซคไ์ปรับเขาและภรรยาท�ีอู่รถ
ไมต่อ้งวา่จา้งรถมอเตอรไ์ซค ์บอกวา่ “อยา่คดิมากเลย
เทพ รถออกปากคันน�ีมันกเ็หมอืนเป็นรถของพวกเราทั�ง
หมู่บา้น”

His wife smiles. This time the neigh- bours file in
to surround him and his wife. Each presses more
money into his hands. The more he refuses the

more they force the money into his wife’s hands
instead. For the return trip, the neighbours
volunteer to drive their motorcycles to go and fetch
him and his wife at the garage, no need to hire
motorcycles over there. They say, ‘Don’t think too
much, Thep. This truck on demand it’s like having

the whole village owning the truck.’

ภรรยาของเขาเชดิหนา้นดิๆ ย�ิมอยา่งภาคภมูใิจ His wife raises her head a little, smiles with pride.

เขาหวัเราะ ห…ึห ึจนถอ้ยคาํตอบโต้ He chuckles, at a loss for an answer.

= ‘Rot Ork Park’ in Rahoo Om Jan 5, 2008

Darunee Dechanusorn teaches Thai in Trang,
southern Thailand. She has published numerous

short stories in the best Thai magazines and is the
recipient of half a dozen literary prizes.

=

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/10/04/the-
bespoke-pickup-truck-darunee-
dechanusorn/darunee-dechanusorn/)
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In this edifying tale of a child’s perception of the world, the delicacy of feelings between mother and daughters is conveyed through the subtlety of the
dialogue, in contrast to a scabrous theme and the alienating behaviour of the mother. MB

เงาดาํ THE BLACK SHADOW
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เสาวรี SAOWAREE

TRANSLATOR’S KITCHEN

…จากนั�นเธอไดห้ลับตาลง ในดวงตาท�ีหลับเธอมอง
เหน็สายหมอกขาว เหน็แม ่เหน็วัด เหน็แมงป่อง

… After which she closed her eyes. Behind her
resting eyelids, she saw a trail of white fog, she saw

her mother, saw the temple, saw the scorpionfly.

“เธอควรจะกลับบา้น” เขาผา่นเสยีงเขา้มาในมา่น

หมอก

‘You should go back home.’ His voice came

through the curtain of fog.

“ไม”่ น�ําเสยีงนั�นแผว่เบา นัยนต์าปดิสนทิ ‘No,’ said with a soft tone of voice, eyes shut

tight.

“เธอจะเสยีหาย” เขาวา่อกี แตท่า่ทางเขาไมย่�ีหระ
“เธอจะเสยีหาย”

‘That’s not good for you,’ he said again, but he
sounded unperturbed. ‘Not good for you.’

=

ฟา้แลบ ฟา้รอ้ง และสายฝนท�ีกระหน�ําอยู่ขา้งนอกทาํให้

เธอนกึถงึความอับช�ืนในบา้นท�ีมสีายหมอกปกคลมุ
บางเบาในฤดหูนาว ฤดหูนาวท�ีพอ่ไดต้ายจากไป ศพ
ของพอ่อยู่ในโลงไมจ้าํปาตั�งไวท้�ีวัดซ�ึงอยู่ขา้งบา้น …

วัดซ�ึงอยู่ขา้งบา้น เธอกดัเลบ็ตัวเองจนปลายเลบ็ฉกี
เกลยีดวัด ความรู้สกึเกลยีดวัดรนุแรงมาก จนไมแ่นใ่จ
วา่ถา้นรกมจีรงิเวลาตายไปเธอตอ้งไปอยู่ท�ีนั�นหรอื

เปลา่

Lightning, thunder and rain pelting repeatedly

outside made her think of the stuffiness in the
house which thin fog enfolded in the cold season,
the season Father passed away, Father’s body in

the champak wood coffin displayed at the temple
next door … the temple next door. She bit her nails
until their tips were torn. She hated the temple.

Her feeling of hate for the temple was so strong
that she wasn’t sure, if there was a hell, whether
she’d have to go there or not when she died.

===

=

=

=

=

=

=

‘when she died’: the slight inversion at the end

of the sentence is needed to make it read
smoothly.

ศพพอ่ยงันอนอยู่ในโลงดว้ยซ�ําขณะท�ีคนเร�ิมพดูกนั
ถงึเร�ืองราวของแม ่เธอเป็นเดก็อายสุบิสองขวบ ยงัเดนิ

เกาะชายผา้ถงุแม ่ตอนท�ีเอาศพพอ่ไปเผาแมร่อ้งไห้
สะอกึสะอ�ืน พ�ีสาวคนโตกเ็ชน่กนั ตัวเธอกาํชายเส�ือดาํ
ของแมไ่วแ้นน่ขณะท�ีรา่งของพอ่กาํลังเผาไหมอ้ยู่บน

เชงิตะกอน

Father’s body was still in the coffin when people
began to talk about Mother. She was a twelve-

year-old child, still walked clinging to the stem of
her mother’s wraparound. When Father’s body
was taken to be cremated, Mother wept and

sobbed, and so did her big sister. She clutched
Mother’s black shirt tight while Father’s body was
being consumed on the pyre.
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ศพพอ่ไหมไ้ปไมน่าน ใจแมก่ไ็หมไ้ปดว้ยไฟโลกยี์

เปลา่ … เธอไมไ่ดว้า่แม ่คนอ�ืนๆ ตา่งหากท�ีพดูกนัเชน่
นั�น เธอตอ้งตะโกนดา่คนอ�ืนๆ เหลา่นั�นดว้ยความโกรธ
เพราะเธอรักแม่

Not long after Father’s body was burnt,

Mother’s heart burnt with the fire of lust. No, she
didn’t reproach Mother. It was the others that
spoke like that. She had to shout cursing the others

in anger be- cause she loved Mother.

The repetition of ‘burnt’ is obviously meant

and must be respected.

=

“พรุ่งน�ีเชา้ตอ้งไปสง่ผักท�ีตลาด” เขาพดูมาจากปลาย
เตยีง

‘Tomorrow morning I have to take the greens to
the market,’ he said from the foot of the bed.

“ก�ีโมง” เธอถามทั�งๆ ท�ียงัหลับตา ‘At what time,’ she asked even though her eyes
were still closed.

“ตสี�ี” ‘Four.’

“แลว้จะกลับมาก�ีโมง” ‘What time will you be back?’

“คงประมาณหกโมง” ‘About six, I reckon.’

“อยา่ลมืซ�ือน�ําเตา้หู้กบัปาทอ่งโกม๋าฝากดว้ย” ‘Don’t forget to buy soymilk and pa- thongko*
for me.’

* Deep-fried dough dollops (see below).

“น�ําเตา้หู้กบัปาทอ่งโก”๋ เขาทวนคาํ ‘Soymilk and pathongkho,’ he re- peated.

=

แมบ่อกวา่เพราะอะไรแมจ่งึตอ้งไปวัดบอ่ยๆ แมโ่ศก

เศรา้ เธอรู้ แตแ่มไ่มไ่ดพ้ดูเชน่นั�น แมบ่อกวา่ไปคยุกบั
หลวงพอ่ ไปคยุกบัพระ แตป่า้แก่ๆ พวกนั�นพดูวา่แมไ่ป

นอนกบัพระ

Mother told her why she had to go to the temple

often. Mother was sorrowful, she knew, but
Mother didn’t speak like that. Mother told her that

she went to talk to the Reverend, to talk with the
monk, but those old crones said Mother went to

sleep with the monk.

.

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/03/08/the-
black-shadow-saowaree/pathongko/)

ฟา้แลบเขา้มาในหอ้งอกี สวา่งจา้ แลว้ฟา้กผ็า่เปร�ียง

ไฟฟา้ดับพร�ึบ เหลอืเพยีงฝอยฝนกระทบหลังคา

A flash of lightning entered the room again,

dazzling, and then deafening thunder. The

electricity went out, leaving only the rain
pummelling the roof.

ฝอยฝน gives the idea of filaments of rain as in

the French expression ‘il pleut des cordes’ (it’s

raining cats and dogs).

“กลัวไหม” ผู้ชายจากปลายเตยีงสง่เสยีงมาท�ีหวั

เตยีง เธอลมืตาข�ึนมดืสนทิย�ิงกวา่ตอนท�ีหลับตา มอง

ไมเ่หน็อะไรเลยจรงิๆ ดเีหลอืเกนิ เธอไมอ่ยากเหน็อะไร
อกีแลว้

‘Are you afraid?’ The voice of the man at the foot

of the bed was directed towards the head of the

bed. She open- ed her eyes. It was even darker
than when her eyes were closed. She couldn’t see

anything at all. Great! She didn’t want to see

anything any longer.

“จดุเทยีนไหม มเีทยีนกบัไฟแชก็อยู่ท�ีล�ินชกัหวั
เตยีง” เขาพดู

‘How about lighting a lamp? There’s a lamp and
a lighter in the drawer at the head of the bed,’ he

said.

“ไมต่อ้ง” ‘No need.’

=

กอ่นฝนตกหนัก แมข่า้มไปท�ีวัด พายพัุดแรง ตน้ไมใ้หญ่

ลม้ระเนระนาด ในบา้นมแีสงตะเกยีงวอมแวม อากาศ
เยน็ช�ืน เธอนั�งอยู่กบัพ�ีสาว ตา่งคนตา่งกช็ะเงอ้คอมอง

ออกไปท�ีวัด พ�ีสาวบอกเธอวา่ฝนตกหนัก แมค่งขา้ม

กลับมาไมไ่ด ้แตนั่ยนต์าของพ�ีสาวกลับเตม็ไปดว้ย
ความขุ่นเคอืง

Before it pelted with rain, Mother had gone over to

the temple. The windstorm made big trees fall on
top of one another. In the house, a lamp light

flickered. The air was dank. She sat with her big

sister, each stretching their neck to look in the
direction of the temple. Her sister told her it was

raining so hard Mother would probably not make

it back, but her eyes were full of annoyance.

อากาศเยน็ช�ืน: here, ‘dank air’; two

paragraphs down, ‘dank weather’. It’s as
important to keep the adjective as to get the

nouns right.

วัดอยู่ขา้งบา้น บา้นอยู่ขา้งวัด แตเ่ธอกลับรู้สกึวา่
บา้นกบัวัดเวลาน�ีชา่งไกลหา่งกนัเสยีเหลอืเกนิ คดิถงึ

แม ่อยากใหแ้มม่าอยู่ใกล ้ๆ ตอนฝนตกฟา้รอ้งคาํรณ

เธอชะเงอ้คอมองออกไปท�ีวัดอกีครั�งและเหน็เพยีงยอด
โบสถต์อนฟา้แลบ

The temple was next to the house. The house was
next to the temple. But she felt instead that house

and temple right now were miles apart. She missed

Mother, wanted Mother to be close by when it
rained and the thunder rumbled. She stretched her

neck towards the temple once again and could see

only the top of the main pavilion when there were
flashes of lightning.

=

มันเขา้มาพรอ้มๆ กบัอากาศท�ีช�ืนเยน็ เขา้มาขณะท�ีแม่

ไมอ่ยู่ ไอต้ัวชั�วรา้ย … เธอเกลยีดมัน มันทาํใหเ้ธอรู้สกึ

หวาดกลัว แมงป่องตัวสดีาํ หางงอนช�ีชนั มันเขา้มากดั
ชวีติเธอ

It came in along with the dank weather, came in

while Mother wasn’t there, that nasty creature. She

hated it. It made her feel scared. A black
scorpionfly with a raised curved tail. It came in to

bite her life.

===

กดัชวีติเธอ: ‘bite her life’ is cute and obviously

meant: a dividend of word for word translation.

“ตมีันใหต้าย ตมีันใหต้ายไปเลย” เธอรอ้งไหแ้ละ

สะบดัน�ิวไปมา

‘Smash it and kill it! Kill it!’ she shouted, shaking

her finger heatedly.

ตมีนัใหต้าย: literally, ‘beat it to death’; ไปมา,

‘back and forth’.

“มันหนไีปแลว้” พ�ีสาวพดู “มาสง่มอืมาน�ี” พ�ีสาวตาํ
หวัหอมมาพอกใหท้�ีน�ิวมอืซ�ึงบวมและปวดมากข�ึน

เร�ือยๆ

‘It’s gone,’ her sister said. ‘Show me your hand.’
Her sister sliced an onion and applied slices around

the finger which was swelling and hurting more

and more.

“ทาํไมแมไ่มก่ลับมาเสยีท”ี เธอพร�ําพดู ‘Why isn’t Mum back yet,’ she kept asking.

http://thaifiction.wordpress.com/2013/03/08/the-black-shadow-saowaree/pathongko/


“เงยีบนะ เงยีบเด�ียวน�ี ถา้ยงัขนืพดูมากอยู่จะปลอ่ย
ใหแ้มงป่องมันกดัใหต้ายอยู่ตรงน�ีแหละ”

‘Quiet. Stop it now. If you keep bab- bling, I’ll
have the scorpionfly bite you to death, right here.’

น�ิวมอืบวมเป่งเหมอืนจะแตก เธอโกรธแม่ The finger swelled as if it was about to burst. She

was angry with Mother.

“แมไ่ปนอนกบัพระหรอื” เธอถามพ�ีสาว ‘She’s gone to sleep with the monk, hasn’t she,’

she asked her sister.

=

ฝนซาเมด็ เธอนอนอยู่ในหอ้ง อยา่งปลอดภัย น�ิวมอืยงั
คงบวมเป่ง ความปวดทเุลาลง ไดก้ล�ินหวัหอมท�ีพอก

อยู่บนน�ิวลอยมาจางๆ

The rain relented. She lay in the room in safety.
Her finger was still very swollen. The pain had

receded. The onion slices placed around her finger

gave out a faint smell.

“ทาํไมแมท่าํอยา่งน�ีนะ” เสยีงพ�ีสาวตอ่วา่แมใ่น
ความมดื

‘Why do you behave like this?’ Her sister’s voice
berated Mother in the dark.

In (this overheard) dialogue แม ่is no longer
‘Mother’ but ‘you’…

“แมไ่มไ่ดท้าํ” แมว่า่ ‘I didn’t do anything,’ Mother said. …and ‘I’.

“ไมม่ใีครเขาเช�ือแมห่รอก นังนันตม์ันยงัถามเลยวา่

แมไ่ปนอนกบัพระหรอื”

‘Nobody believes you. The little one even asked if

you’d gone to sleep with a monk.’

นงันนัต ์(Ms Nan) is obviously the little girl’s

name. Hence ‘the little one’ instead.

“แลว้แกกค็ดิวา่แมเ่ป็นอยา่งท�ีพวกเขาพดูกนั” แม่

ยอ้นเรยีบๆ

‘And you think that I am like people say,’

Mother retorted evenly.

“แมท่าํตัวไมด่”ี พ�ีสาวรอ้งไห ้และเธอไดย้นิเสยีง
ถอนหายใจของแม่

‘You’re not behaving properly.’ Her sister was
crying and she heard Mother sighing.

“แมไ่ปคยุกบัพระ พระทา่นสอนแมเ่ก�ียวกบัธรรมะ”

แมพ่ดูชา้ๆ

 ‘I went to talk with the monk, he’s teaching me

dharma,’ Mother said slowly.

เงยีบกนัไปครู่หน�ึง พ�ีสาวกพ็ดูวา่ “นังนันตม์ันโดน

แมงป่องกดัท�ีน�ิว นั�งรออยู่ตั�งนาน”

They were both silent for a while. Then her sister

said, ‘The little one’s been bitten on a finger by a
scorpionfly. She waited for you a long time.’

เธอนอนน�ิงแกลง้ทาํเป็นหลับตอ่ แมจั่บมอืเธอข�ึนไป

ด ูสัมผัสจากมอืของแมอ่บอุ่นจนเธอรู้สกึวา่หายปวด

เป็นปลดิท�ิง

She lay still, pretending to sleep. Mother took her

hand and raised it to have a look. The contact of

Mother’s hand was so comforting she felt her pain
vanish.

=

แมก่ลายเป็นท�ีนนิทาของชาวบา้นอยา่งสนกุปาก แตแ่ม่

ไมส่นใจ

Mother had become the target of lively gossip

among the villagers, but Mother didn’t pay

attention.

“หนา้ดา้นละ่ส”ิ ปา้แยม้พดู ‘See how brazen she is!’ Aunt Yaem said.

=

“แมไ่มไ่ดเ้ป็นอยา่งท�ีพวกเขาพดู” แมพ่ดูเทา่น�ี ทกุครั�ง

แมจ่ะพดูเทา่น�ี ไมม่คีาํโตเ้ถยีง ไมม่คีาํอธบิาย เธอไม่
เขา้ใจแม ่เธอตอ้งการใหแ้มอ่อกมาเถยีง ออกมาสู้กบั

ปากชาวบา้น ออกมาบอกวา่แมไ่มไ่ดน้อนกบัพระ หรอื
วา่แมน่อนกบัพระจรงิๆ

‘I’m not like they say,’ that’s all Mother would say.

She never said a word more. No protest, no
explanation. She didn’t understand Mother. She

wanted Mother to come out and argue and fight
the public rumour, come out and tell them she

wasn’t sleeping with the monk or even say she
was.

“ใครเขาจะเช�ือแม”่ พ�ีสาววา่ แลว้แมก่เ็งยีบไปเหมอื
นทกุๆ ครั�ง

‘Who’d believe you?’ her sister said and then
Mother was silent as always.

หลวงพอ่ท�ีถกูกลา่วหาออกจากวัดไปแลว้ แมบ่อกวา่

ทา่นออกธดุงค ์แตช่าวบา้นกลับพดูวา่ถกูเจา้อาวาสจับ
สกึ เธอไมรู่้จะเช�ือใครดเีพราะเธอไมเ่คยเหน็พระรปูน�ี
อกีเลยจนบดัน�ี อยา่งไรกต็าม แมก่ย็งัไมพ่น้คนนนิทา

อยู่นั�นเอง เธอเองกย็งัคลางแคลงใจแมเ่สมอมา อดตี
ของแมเ่ป็นเหมอืนเงาดาํท�ีแอบแฝงอยู่ในจติใจของ
เธอมาตลอด บางครั�งเธออยากจะหนไีปใหไ้กลจากแม่

แตเ่ธอกย็งัไมแ่นใ่จ

The Reverend in question had already left the

temple. Mother told her he had gone on a
pilgrimage, but the villagers claimed he had been
disrobed by the abbot. She didn’t know whom to

believe, because she had never seen that monk
again. In any case, Mother still didn’t escape
gossip. She herself remained suspicious of Mother.

Mother’s past was like a black shadow hidden
away in her heart all the time. Sometimes she
wanted to flee far away from Mother, but she still

wasn’t certain.

=

“เธอควรจะกลับบา้นแตเ่ชา้นะ” เขาพดูขณะท�ีฝนเร�ิม
ซาเมด็

‘You should go back home early,’ he said when the
rain began to abate.

“กนิปาทอ่งโกเ๋สรจ็จะกลับ” เธอวา่ ‘I’ll leave when I’ve finished the pa- thongko,’ she
said.

“งว่งหรอืยงั” เขาถามแลว้หาวเสยีงดัง ‘Sleepy yet?’ he asked and then yawn- ed loudly.

“ยัง” ‘Not yet.’

“ถา้อยา่งนั�นเรานอนกอ่น” เขาพดู แลว้กน็อนพาด

ตัวขวางเตยีงอยู่ในความมดื

‘In that case, I’ll sleep first,’ he said and then lay

down and stretched across the bed in the dark.

In familiar language, เรา (we) is often used to

mean ‘I’.

เม�ือคนืน�ีเธอไมไ่ดน้อนทั�งคนื เขาลกุไปสง่ผักตอนตี Last night she hadn’t slept for the whole night. Note the change of tense for a past action.



ส�ี เธอกย็งัไมห่ลับ กระทั�งเขากลับมาตอนหกโมงเชา้

และสง่ถงุน�ําเตา้หู้รอ้นๆ กบัปาทอ่งโกใ๋หเ้ธอ

He had got up to dispatch the vegetables at four.

She still wasn’t sleep- ing when he came back at six
and handed her hot soymilk and pathongko.

“ขอบใจ” เธอพดู ขอบตาเขยีวคล�ํา เขาเดนิเขา้มา
ถอดเส�ือกลา้มพาดไวท้�ีปลายเตยีง เธอเทน�ําเตา้หู้ใส่

ชามและฉกีปาทอ่งโกใ๋ส ่เขามองเธอแลว้หวัเราะ

‘Thanks,’ she said, with rings under her eyes. He
had walked over and taken off his vest and folded

it at the foot of the bed. She had poured the
soymilk in a plate and torn the pathongko into
pieces she dunked in the soymilk. He had looked

at her and then laughed.

=

ชาวบา้นเร�ิมมเีร�ืองใหมพ่ดูกนัสนกุปาก พวกเขาพดูวา่

“ลกูสาวคนเลก็ของใยแกว้มันดอกทองเหมอืนแมม่ัน”

The villagers began to have a new story on which

to exercise their verve. They said, ‘Kaeo’s younger
daughter is as much of a hussy as her mother.’

ดอกทอง (‘golden flower’) is one of those

abusive, rather old-fashioned words with plenty
of translations to choose from: harlot, hussy,

strumpet, slut…

พ�ีสาวเรยีกเธอไปถามดว้ยใบหนา้ถมงึทงึ ตอ่หนา้แม่
ท�ียนืเงยีบสงบเหมอืนคนไมม่ปีากเสยีง

Her sister called her up and questioned her with
a dour face in front of Mother who stood silent as if
deprived of a voice.

“หนไูมม่อีะไรจะพดู” เธอยนืกอดอก ลอยหนา้ ‘I have nothing to say.’ She stood hug- ging her

chest and shaking her head.

“แตแ่กตอ้งพดู” พ�ีสาวเสยีงแขง็ ‘But you must speak.’ Her sister’s voice was
harsh.

“กไ็ด…้” เธอแบะปาก “หนไูมไ่ดเ้ป็นอยา่งท�ีชาว
บา้นพดู … เช�ือไหมละ่”

‘All right…’ She opened her mouth. ‘I’m not like
they say … Do you believe me?’

“ไมม่ใีครท�ีไหนเขาเช�ือหรอก วา่หญงิกบัชายอยู่กนั

สองตอ่สองทั�งคนื จะมอีะไรเหลอืรอด กลับมา” พ�ีสาว
พดู

‘Nobody will ever believe that a boy and a girl

alone all night haven’t been up to no good,’ her
sister said.

เธอไมไ่ดเ้ถยีงสักคาํ ส�ิงท�ีพ�ีสาวพดูกถ็กูแตไ่มใ่ชถ่กู
ทั�งหมด กฎเกณฑอ์ยา่งเดยีวกนัจะนาํมาใชป้ระเมนิ

หวัใจของคนทกุคนไมไ่ด ้เธออยู่นอกเหนอืกฎ- เกณฑ์
นั�น แลว้แมล่ะ่ เธอรู้สกึต�ืนเตน้

She didn’t utter a word in denial. What her sister
said was true but it wasn’t entirely true. You

couldn’t use the same rule to measure the heart of
everyone. She was above that rule. Then what
about Mother? She felt curious.

เธอรู้สกึต�ืนเตน้: literally, ‘she felt excited’.
With that word, the author is tipping her hand.

Editorial decision to change it to ‘curious’.

เขาไมเ่คยลว่งเกนิเธอ นอกจากพดูคยุ คยุเร�ืองไปสง่

ผัก เขาบอกวา่อยากมานอนท�ีน�ีกม็าซ ิมที�ีใหน้อน เป็นปี
มาแลว้กระมัง แตจ่นป่านน�ีทั�งเธอและเขากย็งัไมม่ใีคร
“เสรจ็” ใครอยา่งท�ีชาวบา้นพดู

He had never molested her, only talked, talked

about sending the greens to the market. He had
told her if you want to come and sleep here, feel
free, there’s a bed to sleep on. It must have been a

year already but so far nothing had happened
between her and him as the villagers said.

“หา้มแกไปบา้นนั�นอกี จาํไว”้ พ�ีสาวสั�งเสยีงกรา้ว ‘I forbid you to go to that house again, and don’t
you forget it,’ her sister ordered with a harsh voice.

เธอหวัเราะ สา่ยหนา้ She laughed, shook her head.

“หมายความวา่…” พ�ีสาวจอ้งหนา้เหมอืนอยากฉกี

เธอเป็นช�ินๆ

‘Meaning that…’ Her sister glared at her as if she

meant to tear her to pieces.

“หนไูมเ่คยดอกทอง” เธอย�ืนหนา้เขา้มาใกลพ้�ีสาว
บอกไมถ่กูเหมอืนกนัวา่เธอทาํอยา่งนั�นเพ�ืออะไร เพ�ือ
ประชดชวีติหรอืทด- ลองเลน่กบัชวีติ เธอรู้ผู้หญงิดีๆ

ไมม่ใีครเขาทาํตัวลอ่แหลมกบัชวีติอยา่งน�ีหรอก พ�ีสาว
จอ้งมองหนา้ดว้ยความโกรธ แมย่นืน�ิงเงยีบ เธออยาก
ใหแ้มพ่ดูบา้ง แตแ่มก่ลับไมพ่ดูอะไร

‘I’m not a hussy.’ She stood facing her sister at
close quarters. She couldn’t say either why she
acted like that: to spite life or to try to play with

life? She knew that good girls never behaved
perilously with life in this way. Her sister stared at
her, fuming. Mother was still silent. She want- ed

Mother to say something, but Mother wasn’t
saying a word.

ดว้ยความโกรธ พ�ีสาวถลันพรวดเขา้มา จกิผมกลาง
ศรีษะและตบฉาดกอ่นจะผลักเธอจนหนา้หงาย เธอ

ยกมอืข�ึนเสยผม เจบ็จนชา

In anger, her sister rushed at her, pulled the hair
on the top of her head, slapped her in the face and

pushed her until her head flipped back. She raised
her hands to rake her hair, dumb with pain.

“พ�ีเช�ือท�ีหนพูดูไหม” เธอถาม น�ําตานองหนา้ ‘Do you believe what I say,’ she asked, tears

flowing down her face.

“ไม”่ พ�ีสาวกดัฟันกรอด ‘No!’ Her sister clenched her teeth.

“เฮอะ!” เธอสะบดัหนา้และหนัไปทางแมท่�ียนืน�ิง
เหมอืนรปูปั�น “แมก่เ็หมอืนกนัใชไ่หม เรามันกไ็มแ่ตก
ตา่งกนัเทา่ไหร”่ เธอท�ึงผมตัวเอง หนา้ตาบดูเบ�ียว

‘Huh!’ She shook her head and turned towards
Mother who stood still like a statue. ‘And the same
goes for you, Mother, right? We’re not so

different.’ She pulled on her own hair, sour-faced.

แมย่งัคงยนืน�ิง แลว้แมก่พ็ดูออกมาวา่ “แมเ่ช�ือวา่แก
บรสิทุธ�ิ” แลว้แมก่เ็งยีบอกี ดวงตาของแมบ่ง่บอกแวว
เช�ือมั�น

Mother stood still and then she spoke and said, ‘I
believe you are innocent.’ Then Mother was silent
again. Her eyes brimmed with confidence.

แมเ่ช�ือเธอ อะไรทาํใหแ้มเ่ช�ือ เธอเองไมเ่คยเช�ือแม่

เลยสักครั�ง … นานถงึสบิสามปีท�ีเธอหลับตาลงเหน็แต่
หมอกขาว เหน็แม ่เหน็วัด เหน็แมงป่อง เธอเกลยีดมัน

Mother believed her. What made Mother

believe? She herself had never believed Mother, not
even once … all of thirteen years that she had



closed her eyes and seen nothing but white fog,
seen Mother, seen the temple, seen the scorpionfly.

She hated it.

ทาํไมแมถ่งึเช�ือเธอ Why did Mother believe her?

“แมโ่กหก” เธอพดู ‘You’re lying,’ she said.

“แมไ่มไ่ดโ้กหก แมไ่มเ่คยโกหก” เธอเหน็น�ําตาของ
แม ่“แมเ่ช�ือเพราะแกบอกแมว่า่แกไมไ่ดเ้ป็นอยา่งท�ี
พวกเขาวา่” แมม่องเธออยา่งเช�ือมั�น “แมเ่องกอ็ธบิาย

ไมถ่กูเหมอืนกนั” แมพ่ดูเบาๆ ทาํใหเ้ธอเขา้ใจแจม่แจง้

‘I’m not lying. I’ve never lied.’ She saw Mother’s
tears. ‘I believe you because you told me you were
not like those people said.’ Mother looked at her

with confidence. ‘I myself can’t explain why
exactly.’ Mother spoke in a low voice. Why did she
understand so plainly?

เธอเขา้ใจแลว้วา่เร�ืองวันน�ีหรอืเร�ืองในอดตี บางครั�ง

กไ็มจ่าํเป็นจะตอ้งมานั�งอธบิายใหใ้ครฟัง เพราะไมม่ี
ประโยชน ์อดตีท�ีผา่นมาของแมก่เ็ชน่กนั ไมม่ใีครรู้ดไีป
กวา่ตัวของแมเ่อง และไมม่ใีครสามารถจะเขา้ใจเร�ือง

บางเร�ืองท�ีแปลกออกไปจากครรลองไดเ้ทา่กบัคนท�ี
เคยตกอยู่ในสภาพเดยีวกนั

She understood now that, about the story today

and the story in the past, sometimes no
explanation is necessary, because it would be
pointless. What had happened to Mother in the

past was the same. Nobody knew better than
Mother herself, and nobody was able to under-
stand stories that strayed from social convention as

well as those that found themselves in the same
predicament.

“แม”่ เธอเรยีก ‘Mother,’ she called.

“อะไรหรอื” ‘What is it?’

“ไปกนิขา้วเถอะ หนจูะกนิขา้วกบัแม”่ เธอย�ิม ‘Let’s eat. I’ll eat with you.’ She smiled.

‘Ngao Dam’ in Chor Karrakeit 13, 1983
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Modern and classic Thai short stories in English

The blind man – Taratip

Contemporary  3 May 2013  Leave a comment

Joseph Heller said it first: ‘Just because you’re paranoid doesn’t mean they aren’t after you’. A marvellously depressing story. MB

คนตาบอด THE BLIND MAN

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/03/the-

blind-man-taratip/blind1/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/03/the-

blind-man-taratip/blindflip/)

ธราธปิ TARATIP

TRANSLATOR’S KITCHEN
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คณุมองรถเมลท์�ีแลน่ผา่นปา้ยดว้ยความกระวนกระวาย

ใจ แตล่ะคันผู้คนแทบลน้ทะลักออกนอกประต ูคณุเร�ิม

เปล�ียนเปา้หมายจากรถเมลธ์รรมดามาเป็นรถเมลป์รับ
อากาศ หรอืรถ ปอ.พ. แตค่ณุกย็งัไมส่มหวัง คณุเร�ิมไม่

มั�นใจวา่จะไดข้�ึนรถเมลก์ลับบา้นทนัดรูายการวาไรต�ีท�ี

คณุชอบ คณุเร�ิมกระสับกระสา่ย สายตาท�ีหวาดระแวง
ของคณุยงัปรายๆ ไปทางชายหนา้เห�ียม คณุเช�ือวา่เขา

ลอบมองคณุดว้ยแววตาห�ืนกระหาย คณุเช�ือของคณุ

เชน่นั�น คณุเช�ือมาตลอดถงึความไมป่ลอดภัยในชวีติ
วา่นับวันจะทวมีากข�ึน คณุเร�ิมนกึถงึพ�ีพร

You look at the buses that come to the bus stop

with wariness. With each bus, people almost spill

out of the doors. You’re beginning to change target
from an ordinary bus to an air-conditioned bus but

keep being disappointed. You’re beginning to

doubt a bus will take you home on time for the
variety programme you like. You’re beginning to

fidget. You cast suspicious eyes on a man with a

ruthless face. You believe he’s peeping at you with
lust in his eyes. That’s what you believe. You’ve

always thought that insecurity in life can only
increase with every passing day. You’re beginning

to think of Big Sister Phorn.

พ�ีพรเป็นผู้หญงิท�ีคณุช�ืนชอบ เป็นทั�งหวัหนา้งานและ

พ�ีสาวแสนดี

Phorn was a woman you admired. She was both

your chief at work and your elder sister.

Change of tense, made imperative by the

context: Phorn is dead.

“พ�ีพรไมก่ลัวหรอืคะ กลับดกึๆ ด�ืนๆ แถมบา้นพ�ียงั
เขา้ไปลกึมากดว้ย” คณุถามพ�ีพรในคนืหน�ึงขณะแกขับ
รถมาสง่คณุท�ีบา้น

‘With your house deep down the street, aren’t
you afraid going back home so late at night,’ you
asked your sister one night as she was driving you

back home.

The inversion in the terms of the question is
forced by the use of the verb ‘asked’ late in the
sentence.

คณุและพ�ีพรอยู่ทาํงานจนดกึ คณุอยู่เพราะเกรงใจ
ไมก่ลา้ปฏเิสธพ�ีพรซ�ึงตอ้งการเพยีงคนอยู่เป็นเพ�ือนแก้
เหงา อกีอยา่งคณุยงัไมพ่น้การทดลองงานสามเดอืน

คนเพ�ิงจบมาใหม่ๆ อยา่งคณุยงัหวิกระหายในการ
ทาํงานมากเหลอืเกนิ คณุคดิวา่ตัวเองโชคดกีวา่เพ�ือน
หลายคน เพยีงเดนิทางเขา้มาแสวงหางานในเมอืง

หลวงไมน่านกไ็ดรั้บการเรยีกตัว

You and she stayed working late. You stayed
late out of consideration for her, not daring to
refuse while she merely wanted someone to keep

her company so she didn’t feel alone. Besides, you
aren’t through the three months’ trial period at
work yet. Those that are just out of school like you

are eager for work. You think you’re luckier than
many of your friends. Shortly after travelling to
the capital to look for work you were called on.

คนเพ�ิงจบมาใหม่ๆ: literally, ‘those who have
just finished’ – ‘their studies’ is implicit.

คณุยงัจาํไดว้า่พ�ีพรหวัเราะเสยีงใส “พ�ีจะไปกลัวอะไร

พ�ีไมเ่คยคดิรา้ยกบัใคร พ�ีสวดมนตแ์ผเ่มตตาทกุคนื คน
อยา่งพ�ีอยา่วา่แตโ่จรเลย แมแ้ตผ่ยีงัตอ้งรักพ�ีคุ้มครอง
พ�ี”

You still remember that Phorn laughed gaily.

‘What is there for me to be afraid of? I never wish
to do anybody any harm. I pray and share the
merit every night. Someone like me, it’s not just

the bandits: the spirits themselves must love and
protect me.’

พ�ีพรเช�ือและมั�นใจในการเป็นนักปฏบิตัธิรรมของแก Phorn believed in the practice of dharma she
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มาก แกเช�ือในกฎท�ีวา่แรงตกเทา่กบัแรงสะทอ้นกระแส

แหง่ความเมตตาการณุยท์�ีพ�ีพรพร�ําแผเ่ป็นรัศมกีวา้ง
ไพศาลครอบคลมุโลกตามคาํบอกของแกจะเป็นเกราะ
คุ้มภัยท�ีดกีวา่อาวธุใดๆ

followed scrupulously. She believed in the rule that

says that an impulsive force is equal to its counter
effect. The flow of loving kindness that she kept
pouring out had a huge spread protecting the

world. According to her, it was armour against
danger better than any weapon.

“เมตตาชนะทกุส�ิงทกุอยา่ง” พ�ีพรมักจะพดูเชน่นั�น
แตค่ณุไมเ่คยเช�ือ

‘Goodwill wins over everything.’ That’s what she
kept saying but you’ve never believed this.

คณุเช�ือในระบบรักษาความปลอดภัยท�ีตอ้งระวังตัว
แจจนเกอืบเป็นวติกจรติ กอ่นนอนคณุจะตรวจสอบ
กลอนประตซู�ําๆ เวลาเดนิในเสน้ทางท�ีมดืค�ําหนอ่ย คณุ

จะหนัหนา้หนัหลังจนกวา่จะถงึท�ีหมาย คณุไมเ่คย
วางใจอะไรเลยนอกจากตัวเอง คณุไมผ่ดิท�ีคดิเชน่นั�น
เพราะทกุเชา้ท�ีอา่นหนังสอืพมิพค์ณุจะพบแตข่า่วรา้ยๆ

เขยา่ประสาทคนขวัญออ่นอยู่เสมอ คนท�ีอยู่จังหวัด
เลก็ๆ อยา่งคณุ นานปีจะมขีา่วครกึโครมใหต้�ืนเตน้
ตกใจ ความจรงิคณุไมอ่ยากจากบา้นเกดิมาหรอก ถา้

หากมันมงีานใหค้ณุทาํ อยา่งท�ีวา่นั�นแหละ คณุเพ�ิงจบ
กาํลังไฟแรงอยากจะสรา้งตัวเล�ียงตัวเองใหไ้ดใ้นเรว็วัน
คณุไมอ่ยากเป็นภาระของครอบครัวอกี

You believe in ensuring security sys- tematically
by being extremely careful to the point of
compulsive worrying. Before going to bed, you

check repeatedly that all the doors are locked.
When you go in a direction that is rather dark, you
keep turning your head until you reach the place

you were aiming to. You’ve never trusted anyone
but yourself. You’re not wrong to think like this,
because every morning when you read the

newspaper you find only terrible news that shake
the nerves of the timorous. Those who live in a
small province as you did are shocked by news

splashed over the media only once in a long while.
Actually you didn’t want to leave your hometown

if only there had been work for you to do there. It
was like that: you had just fin- ished school, were

enthusiastic, wanted to make something of

yourself, to be able to sustain yourself rapidly. You
didn’t want to be a burden for the family any

longer.

คณุเคยตกใจมากในครั�งท�ีทราบวา่บงัอรเพ�ือนรว่มชั�น
เรยีนสมัยมัธยมฯ ของคณุซ�ึงมาเรยีนตอ่ท�ีกรงุเทพฯ ถกู

ฆา่ขม่ขนื ตั�งแตนั่�นคณุเร�ิมกลัวและไมว่างใจในคน

แปลกหนา้ บางครั�งกบัคนเคยเหน็หนา้คณุยงัไมว่างใจ

You were really shocked when you learned that
Bang-orn, your classmate in high school who had

gone on to study further in Bangkok, had been

raped and killed. From then on you began to be
scared and to distrust strangers. Some- times even

people you had known before you no longer

trusted.

“มองโลกในแงด่เีสยีบา้งส ิเด�ียวประสาทกนิหรอก”
บางคนเคยบอกคณุ แตค่ณุจะย�ิมเหยยีดๆ ท�ีคนคนนั�น

ไมรู่้จักระมัดระวังรักษาตัวเอง สักวันจะตอ้งเสยีใจ

‘Look at the bright side of things, or you’ll suffer
a nervous breakdown,’ some people told you, but

you would smile contemptuously that they didn’t

know enough to be careful and protect themselves
and would regret it one day.

คณุเช�ือเชน่นั�นและเช�ือมากข�ึน เม�ือพ�ีพรมาประสบ

เหตถุกูฆา่ชงิทรัพยใ์นซอยท�ีแกเขา้ออกมาเป็นสบิๆ ปี

อานภุาพพระคาถาและรัศมแีหง่ความเมตตาไมอ่าจปก
ปักรักษาพ�ีพรใหร้อดปลอดภัยได้

That’s what you believed and you believed it

even more when Phorn was robbed and killed in

the street she had walked in and out of for dozens
of years. The power of incantations and the

radiance of goodwill didn’t protect her and keep

her safe from danger.

ถา้พ�ีพรไมต่ายแตบ่าดเจบ็ แกอาจจะบอกวา่ “มันเป็น
กรรมเกา่ของพ�ีเอง” เหตกุารณต์า่งๆ ท�ีเขา้มาในชวีติ

ของพ�ีพรมที�ีมาจากแหลง่เดยีวคอืกรรมเกา่ สว่นจะเคย

ทาํไวใ้นชาตนิ�ีหรอืชาตกิอ่นเป็นอกีเร�ืองหน�ึง พนักงาน
สง่เอกสารคนกอ่นลาออกไปพรอ้มกบัเงนิท�ีขอยมืพ�ีพร

หลายพันบาท พ�ีพรโทร. ตามหาจนทราบแนน่อนวา่

ไมม่โีอกาสไดพ้บตัวอกีแลว้ แกกย็กมอืทว่มหวั กลา่ว
คาํอโหสกิรรมใหก้บัเขา พ�ีพรคดิวา่ตัวเองคงเคยเอา

ของเขามากอ่น และรายน�ีไมใ่ชร่ายแรก

If she hadn’t died but had been merely hurt,
maybe she’d have told you, ‘It’s my own past

karma’. Everything that happened in Phorn’s life

had a single source, which was her past karma.
Whether this karma was from this life or from the

one or ones before, that was another matter. The

previous employee in charge of dispatching
documents had resigned and left with several

thousand baht he had borrowed from Phorn.

Phorn had gone after him by phone until she knew
for sure that she’d never see that money again. She

had raised her joined hands above her head and

proclaimed she forgave him. Phorn thought that
she herself must have taken money from him

before and this wasn’t the first case.

คณุคดิวา่พ�ีพรทั�งโงแ่ละงมงาย ไมเ่คยหลาบจาํกบั

การถกูขอยมืเงนิแลว้เชดิหาย คณุอยากเป็นคนเหน็แก่

ได ้ยมืเงนิพ�ีพรแลว้ไมค่นืบา้ง แตค่ณุกอ็ายใจท�ีคดิ
อยา่งนั�น

You thought Phorn was stupid and credulous,

never chastened by being asked for money and

then making off with it. You wanted to be greedy,
to borrow from her and not return the money, but

you felt ashamed to think like this.

พ�ีพรเหมอืนกบัยายของคณุท�ีใหศ้ลีใหพ้รและมอบ

พระองคเ์ลก็ๆ กบัสายสรอ้ยทองคลอ้งคอคณุ พร�ําบอก

ใหค้ณุหมั�นอาราธนาคณุพระคณุเจา้ใหคุ้้มภัย ยายมี
เพยีงส�ิงศักด�ิสทิธ�ิมอบให ้คณุหวัเราะเพราะดใีจท�ีได้

สรอ้ยและขาํอปุกรณรั์กษาชวีติของยาย คณุอยากได้

ปืนสักกระบอกเหมอืนวณีา – ลกูสาวนายตาํรวจเพ�ือน

Phorn was like your grandmother, who had

blessed you and given you a small Buddha

pendant and a golden chain she hung to your
neck, repeatedly telling you to keep inviting the

gods to protect you from danger. She only had

sacred things to bestow. You laughed because you



คณุ นา่เสยีดายท�ีพอ่คณุเป็นแคพ่อ่คา้ผลไมธ้รรมดา
ไมใ่ชข่า้ราชการ

were glad to be given a necklace and you found
her implements to take care of life funny. You

wished you had a gun like Weena, a friend of

yours who is the daughter of a police officer. Too
bad your father is only an ordinary fruit seller, not

a civil servant.

ชวีติท�ีผา่นมาของคณุ คณุรักษาตัวรอดไดเ้พราะการ

ระวังตัว คณุไมเ่คยไปท�ีเปล�ียวๆ คณุไมเ่คยวางใจแมแ้ต่
เพ�ือนนักศกึษาชายท�ีคณุเรยีนรว่มกนัมากบัพวกเขา

คณุรักตัวเอง คณุไมเ่คยรักคนอ�ืน ดวงตาคณุมแีต่

เคร�ืองหมายลบ

In your life so far, you’ve kept safe thanks to

your caution. You’ve never ventured into isolated
places; you’ve never trusted even those male

students with whom you studied. You love your-

self; you’ve never loved anyone else. Your eyes
have only negative symbols.

“แจงดทีกุอยา่งจรงิๆ นะ” เพ�ือนชายท�ีหมายปองคณุ

คนหน�ึงเคยพดู “ถา้แจงจะใหโ้อกาสใครตอ่ใครพสิจูน์

ตัวเองบา้ง ผมวา่แจงมองโลกในแงร่า้ยเกนิไป”

‘You’re good in everything, Jaeng,’ one of your

male friends who has a soft spot for you once said.

‘If you require of everyone to prove their worth, I
think you’re looking at the world too neg- atively.’

คณุย�ิม ไมต่อบ คณุรู้สกึชอบพอเขามากกวา่ใคร แต่

คณุจาํไดว้า่เม�ือปีกอ่นเขาเคยประพฤตเิชน่น�ีกบัเพ�ือน

หญงิคนหน�ึงของคณุ แลว้ทอดท�ิงใหเ้พ�ือนคณุผดิหวัง
กบัความฝันลมๆ แลง้ๆ ท�ีเขาสรา้งข�ึนมา คณุไมอ่ยาก

เป็นเหย�ือรายตอ่ไปของเขาหรอืของใคร

You smiled, didn’t answer. You felt you liked

him more than anyone else, but you remembered

that the year before he had behaved like this with a
friend of yours and then ditched her and left her

disappointed with the empty dream he had

generated. You didn’t want to be his or anyone
else’s next prey.

เพ�ือนหญงิคนหน�ึงของคณุ: no need to specify

it’s a female friend as ‘her’ will do the job of

sexing the character.

คณุยงัจาํความรู้สกึพเิศษท�ีมตีอ่เพ�ือนชายครั�งเรยีน

ชั�นมัธยมฯ ได ้คณุช�ืนชมในความเรยีนเกง่และความ

สภุาพเรยีบรอ้ยของเขา แตว่ันหน�ึงคณุแทบชอ็กเม�ือ
เขาถกูจับไดว้า่แอบดคูนขา้งบา้นอาบน�ํา คณุเสยีความ

รู้สกึอยา่งมาก จนปรักปราํวา่ในหวัมนษุยผ์ู้ชายมแีต่

เร�ืองอยา่งนั�น บางทคีณุนา่จะบวชช ีแตท่�ีวัดกม็สีมอียู่

มาก

You still remember the special feeling you had

for this male friend when you studied together in

high school. You admired his ability to learn and
his good manners, but one day you almost had a

seizure when he was caught peeping at a

neighbour bathing. This made you feel real bad, to

the point of alleging that in the head of the human
male there were only stories like that. Maybe you

should become a nun, but in the monasteries there

were many miscreant monks.

เม�ือคณุตอ้งมาเรยีนในสถาบนัราชภัฏท�ีจังหวัดใกล้
บา้น ระยะทางเจด็สบิกวา่กโิลฯ คณุเลอืกท�ีจะนั�งรถเมล์

โดยสารไปกลับแทนการอยู่หอพัก นอกจากจาํเป็นจรงิๆ

คณุจงึจะนอนคา้งกบัเพ�ือนสนทิคนหน�ึง คณุรู้สกึ
ปลอดภัยกบัการเดนิทาง แตค่ณุรู้สกึหวาดกลัวกบัการ

อยู่หอพัก เพ�ือนๆ หวัเราะเยาะคณุ แตค่ณุไมโ่กรธเพราะ

คณุรู้สกึปลอดภัยในความคดิ

When you had to go and study in a teachers’
training college in a neigh- bouring province, more

than seventy kilometres away, you chose to take

the bus back and forth every day rather than
staying in the dormitory. When it was absolutely

necessary, you would stay overnight with a very

close friend. You felt safe commuting by bus but
you felt scared at the idea of staying in the

dormitory. Your friends laughed at you but you

weren’t angry because you felt secure in your
thoughts.

ถา้จะถามวา่ นอกจากพอ่แมพ่�ีนอ้ง คณุไวใ้จสัตวเ์พศ

ผู้อ�ืนๆ บา้งไหม กค็งเป็นไอย้อด – หมาพันทางท�ีคณุ
เล�ียงมันมาตั�งแตเ่ป็นลกูหมา มันจะว�ิงมารอท�ีทางเขา้
บา้นทกุเยน็เวลาคณุกลับจากการเรยีน และเดนิมาสง่

คณุทกุเชา้เพ�ือเฝ้ามองคณุข�ึนรถโดยสารไป มันไมเ่คย
ทาํใหค้ณุเสยีความไวว้างใจ

If you were asked whom apart from your

parents and siblings you trusted among the males
of the species, it must be Yort, the dog you’d bred
since it was a puppy. It would run out and wait at

the head of the lane leading to the house every
afternoon when you came back from school and
walk you there every morning to watch you get

onto the bus. It can be said it never made you lose
your trust in it.

[Strange formulation as mother and sister are

not male; not to mention the use of the word
สตัว,์ ‘animal’.]

=

คณุหลบสายฝนท�ีโปรยปรายลงมา เขา้ชดิดา้นใน
หลังคาท�ีพักผู้โดยสาร ผู้ชายคนนั�นเขยบิใกลเ้ขา้มา

คณุรบีฉากออกมาอกีดา้นซ�ึงไกลจากเขา แตไ่มม่าก
พอจะรู้สกึปลอดภัย คณุมองเขาเป็นระยะๆ พลาง
ภาวนาใหร้ถอะไรมากไ็ด ้สายท�ีจะพาคณุกลับไปบา้น

ของญาตซิ�ึงคณุมาอาศัยอยู่ดว้ย ย�ิงมดืค�ํามากข�ึน
เร�ือยๆ คณุนกึเสยีดายท�ีนา่จะซอ้นทา้ยมอเตอรไ์ซค์
ของสมชายกลับไปลงบรเิวณท�ีใกลบ้า้นปา้มากกวา่น�ี

แตส่มชายเพ�ิงมาทาํงานใหม ่แทนคนเกา่ท�ีเชดิเงนิพ�ีพร
นั�นแหละ รอยสักยนัตท์�ีคอและท�ีหลังมอืของเขาดนูา่
กลัวพอท�ีคณุจะไมไ่วว้างใจเขา ไมต่อ้งรอการลงความ

เหน็จากใครหรอก ความรู้สกึของตัวเองนั�นแหละดที�ีสดุ

To protect yourself from the falling rain, you move
deeper inside the bus shelter. That man moves

closer to you. You hurriedly shift to the other side
away from him, but not enough to feel safe. You
look at him by snatches, while wishing for some

bus to come, one that will take you back to the
relative’s house where you are staying now. It’s
getting increasingly dark. You regret you didn’t

ride pillion on Somchai’s motorcycle to be dropped
off in the vicinity of your aunt’s house, but
Somchai is a new worker, replacing the one who

abscond- ed with Phorn’s money. The tattoos on
his neck and the back of his hands are too
frightening for you to trust him. You don’t have to

wait for anyone’s opinion. What you feel is the
best.

อารมณห์น�ึงคณุคดิถงึพ�ีพร รปูถา่ยของแกท�ีตั�งอยู่
หนา้ศพยงัดเูบกิบานวางใจในเพ�ือนมนษุย ์พ�ีพรตาย

เพราะความเช�ือถอืคนแท้ๆ มพียานรู้เหน็บอกตาํรวจวา่

In one mood you miss Phorn, your big sister.
Her photograph placed in front of the body still

looked cheerful, trusting in the fellow man. Phorn



พ�ีพรยนืคยุตกลงกบัผู้ชายสองคนหลังจากท�ีรถเฉ�ียวกนั

(ถา้เป็นคณุ คณุจะไมม่วีันทาํเชน่นั�นในซอยลกึ แมจ้ะ
เป็นซอยท�ีคณุอยู่มากวา่สบิปีกเ็ถอะ) แลว้พ�ีพรกถ็กูอุ
บายต�ืนๆ ของทรชนลวงลงมาจากรถยนต ์ฆา่ชงิทรัพย์

ทาํไมอานสิงสท์�ีพ�ีพรปฏบิตัศิลี สมาธ ิภาวนา ทาํบญุสุ
นทานมากมายไมช่ว่ยคุ้มครองแกแลว้ยงัพระคาถา
ตา่งๆ ท�ีพ�ีพรเคยนาํหนังสอืมาใหค้ณุเพ�ือสวดทอ่งบน่

อกี ทาํไมไมอ่าจคุ้มชวีติแกได ้พ�ีพรตายอยา่งงมงาย
คณุเช�ือเชน่นั�น

really died be- cause of her trust in people. A

witness told the police that she stood chatting
amiably with two men after being grazed by a car
(if it were you, there’s no way you’d do that deep

into the street, even though you might have lived
in that street for more than ten years) and then she
was victim of the simple trick of a criminal who

slipped out of the car and robbed and killed her.
What was the advantage for Phorn of observ- ing
the precepts? Meditating, praying, making merit

of all kinds didn’t help to protect her, and then
again the various incantations in a book your sister
had brought for you to learn by rote: why didn’t

they protect her life? Phorn died for her credulity,
that’s what you believe.

คณุมารว่มงานศพพ�ีพรเป็นคนืแรก และจะมาอกีครั�ง
ในวันเผาซ�ึงคงไมต่อ้งกลับมดือยา่งน�ี คณุไมอ่ยากมา

หรอก บา้นพ�ีพรอยู่ไกลจากบา้นปา้คณุมาก คณุไม่
ชาํนาญถนนหนทางในกรงุเทพฯ นัก แตค่ณุเล�ียงไมไ่ด้
มันเป็นความผกูพันและมารยาททางสังคมท�ีตอ้งมา

แสดงความเสยีใจตอ่ศพ เพ�ือนรว่มงานคนอ�ืนๆ แยก
ยา้ยไปคนละสายรถเมล ์คณุยงัยนืคอยรถเมลส์ายท�ี
ตอ้งการอยู่ รถขาดระยะนานเหลอืเกนิ แตล่ะคันท�ีมาก็

แนน่ทะลักเกนิกวา่คณุจะเบยีดแทรกข�ึนไปได ้รถ
ปอ.พ.ซ�ึงราคาแพงท�ีนั�งกเ็ตม็ทกุคัน คณุเร�ิมลังเลใจ
อยากจะเรยีกรถแทก็ซ�ีแตค่ณุยงักลัวอยู่ ในรถแทก็ซ�ี

คณุหนไีปไหนไมไ่ด ้ถา้มันขับเรว็ๆ ออกไปนอกเขตตัว
เมอืง คณุจะทาํอยา่งไรถา้มันโปะยาสลบคณุ คณุจะทาํ
อยา่งไรคณุลังเล

You just went to Phorn’s funeral on the first
night and you’ll be present again on cremation

day when you won’t have to go back at night like
now. You didn’t want to go. Phorn’s house is very
far from your aunt’s. You’re not familiar with

Bangkok roads, but you couldn’t avoid it. For the
sake of blood ties and social manners you had to
come and show sorrow to the body. Your work col-

leagues have all gone each in their bus lines but
you are still standing waiting for the bus you want.
There’s a very long time between two buses, and

each is too crowded for you to make your way
inside. The expensive air-conditioned buses have all
their seats taken. You’re beginning to hesitate.

You’d like to call a taxi but you’re still fearful. In a
taxi, you can’t escape anywhere. If it drives fast
and goes out of town, what will you do? If you’re

given an anaesthetic what will you do? You
hesitate.

เสยีงกกัๆ ดังมาจากดา้นหน�ึง คณุหนัขวับ ชายกลาง
คนสะพายแผงพับสาํหรับขายสลากกนิแบง่เดนิเคาะไม้

เทา้เขา้มาท�ีปา้ยรถเมล ์คณุรู้สกึดขี�ึนท�ีไมต่อ้งยนืกบั
ชายหนา้เห�ียมตามลาํพัง ชายตาบอดหยบิผา้เชด็หนา้
ออกมาซบัเมด็ฝนบนหนา้ กล�ินบหุร�ีท�ีชายหนา้เห�ียมสบู

ทาํใหเ้ขารู้วา่มคีนอ�ืนอยู่ใกล ้ชายตาบอดหนัมาทางทศิ
ของควัน

A series of taps are heard on one side. You turn
to look. A middle-aged man shouldering a folding

tray filled with lottery tickets and walking tapping
the ground with his cane is reaching the bus stop.
You feel better that you don’t have to stand alone

with the man with the harsh face. The blind man
takes out his handkerchief and wipes the rain off
his face. The smell of the cigarette smoked by the

man with the harsh face lets him know there is
someone standing near- by. The blind man turns
in the direction of the smoke.

“สาย 01 มาชว่ยบอกผมดว้ยนะครับ” เสยีงเขานุ่ม

ทุ้ม

‘The 01 line. Please let me know when it’s here.’

His voice is soft and deep-toned.

“ไดส้ ิจะไปไหนหรอื” ชายหนา้เห�ียมถาม แลว้ทั�ง
สองกย็นืคยุกนัเหมอืนรู้จักกนัมานาน

‘Sure. Where are you going,’ the man with the
ruthless face asks and then the two of them stand
chatting as if they had known each other for a long

time.

คณุเร�ิมมองเหน็มติรภาพท�ีปา้ยรถเมล์ You’re beginning to see friendship at the bus
stop.

เขาตาบอดมองไมเ่หน็อะไร เขาไมรู่้วา่ชายคนน�ี
หนา้ตานา่กลัวอยา่งไร เขาไมรู่้วา่ชายคนน�ีคอืใคร เป็น

โจรหรอืพลเมอืงด ีแตเ่ขากลา้ท�ีจะมอบความไวว้างใจ
ของตัวเองผา่นสายตาของชายคนน�ี เขาเช�ือมั�นใน
ความดมีนี�ําใจของเพ�ือนมนษุย์

He’s blind and can’t see anything. He doesn’t
know how scary that man’s face is. He doesn’t

know who he is, a bandit or a good citizen, but he
dares to put his trust in that man’s eyesight. He’s
confident in the goodness and goodwill of the

fellow man.

คณุยดืไหลย่นืตัวตรง ความรู้สกึเร�ิมผอ่นคลาย ทั�ง
สองคนคยุกนัปรับทกุขเ์ร�ืองเศรษฐกจิ ดา่รัฐบาลบา้ง
ฝ่ายคา้นบา้ง คณุเร�ิมถอยจากมมุปา้ยรถเมลเ์ขา้มา

กลางๆ หลังคาหลบฝอยฝนท�ีกระเซน็มาเปียกแขน คณุ
เร�ิมหาเหตผุลเขา้ขา้งตัวเอง ฝนตกหนักกวา่เดมิ เวลาก็
ค�ํามดืลงเร�ือยๆ คณุคดิถงึหอ้งพักท�ีแสนจะปลอดภัย

และเป็นสว่นตัว คณุอยากจะอาบน�ําสวมชดุนอน แลว้ดู
รายการโทรทศัน ์อาหารเยน็นั�นคณุกนิขา้วตม้ไกม่า
แลว้จากบา้นงานศพ

You square your shoulders and stand straight.
You’re beginning to feel relax- ed. The two of them
commiserate about the economy, curse the

government as well as the opposition. You step out
of the corner of the bus stop to stand in the middle
of the roof to avoid the spatter- ing raindrops that

have wetted your arm. You’re beginning to try to
justify yourself. It’s raining harder than before and
it’s getting darker and darker. You think of the

room which is so safe and private. You’d like to
shower, put on your night- gown and then watch
the TV program. For dinner you’ve already eaten

rice porridge in the house where the funeral is
taking place.



คณุมองดชูายหนา้เห�ียม เหน็เขาหวัเราะเสยีงดัง ดู
เปดิเผย ไมด่นูา่กลัวเหมอืนอยา่งท�ีคณุเหน็ครั�งแรก

เสยีงรถเมลแ์ลน่มา ชายตาบอดถามชายหนา้เห�ียมบอก
ไมใ่ช ่คันน�ีสาย 04 แลว้พวกเขากค็ยุกนัตอ่

You look at the man with the ruthless face, you
see him laughing out loudly, looking candid, not

scary as when you saw him first. There’s the sound
of a bus approaching. The blind man asks the
other man who says no, this one is the 04, and then

they go on talking.

คณุมองรถแทก็ซ�ีซ�ึงเปดิไฟแดงวา่งท�ีกระจกหนา้รถ
นกึถงึความตายของพ�ีพร นกึถงึขา่วรา้ยๆ ท�ีเคยอา่น
จากหนังสอืพมิพ ์แลว้มองชายตาบอดซ�ึงยนืถอืไมเ้ทา้

พดูคยุอยา่งสบายใจ

You look at a taxi with the wang sign on the
windscreen lit up in red. You think of Phorn’s
death, think of the terrible news you’ve read in the

papers and then look at the blind man who stands
holding his cane and talking at ease.

.

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/03/the-
blind-man-taratip/attachment/3472/)

คนตาบอดยงัมองเหน็ความดขีองเพ�ือนมนษุย ์มอง
เหน็สสีันสวยงามของโลกมากกวา่คนตาดอียา่งคณุ

คณุรู้สกึละอายใจ บวกกบัเหตผุลตา่งๆ ท�ีคณุคดิข�ึนมา
เพ�ือใหก้าํลังใจตัวเอง ทาํใหค้ณุเร�ิมเปล�ียนทา่ท ีคณุ
นกึถงึส�ิงดีๆ ในชวีติท�ีเคยไดรั้บตั�งแตม่าอยู่กรงุเทพฯ

จ�ิกโกผ๋มยาวหนวดเครารงุรังลกุใหค้ณุนั�งบนรถเมลเ์ม�ือ
คณุหอบขา้วของเตม็ออ้มแขน คณุนกึถงึน�ําใจหลายๆ
อยา่งท�ีคนแปลกหนา้มอบใหค้ณุ คณุนกึถงึอะไรตอ่มิ

อะไร แลว้กร็ู้สกึขอบคณุคนตาบอดท�ีชว่ยทาํใหค้ณุตา
สวา่ง มองเหน็โลกในอกีแงม่มุ บางทคีณุอาจจะยอมให้
อนันตเ์พ�ือนรว่มงานไปสง่คณุท�ีบา้นปา้ หรอืตกลงดู

หนังกบัเขา หรอืไปเดนิดขูองท�ีสวนจตจัุกรตามคาํชวน
คณุอยากจะทาํอะไรอกีมากมายท�ีคณุไมเ่คยยอมใหต้ัว
เองทาํ และคณุอยากจะขอบคณุชายตาบอดคนน�ี

The blind man still sees goodness in the fellow
man, sees the beautiful col- ours of the world better

than people with good eyes like you. You feel
ashamed. Added to the various justifications
you’ve thought up to give yourself courage, your

outlook is beginning to change. You think of the
good things in life you have received since you
moved to Bangkok. A young punk with long hair

and bushy beard and moustache got up to give
you his seat on the bus when he saw you with your
hands full of things. You think of the many tokens

of gener- osity towards you from strangers, you
think of this and that and then feel thankful to the
blind man for helping you open your eyes and

look at the world from another perspective. Maybe
you’ll allow Anan, a friend at work, to drive you to
your aunt’s house or accept to watch a film with

him or go and look at things at the Chatuchak
market as he has invited you. There are many
other things you’d like to do that you’ve never

allowed yourself to do and you would like to thank
this blind man.

ไฟสแีดงบอกวา่วา่งเหน็แตไ่กล คณุโบกมอื รถแทก็ซ�ี

แลน่มาจอดตรงหนา้คณุ กระจกถกูไขลดลง คนขับ

หนา้ตาดเูป็นมติรด ีมอีายพุอสมควร คณุหายใจเตม็
ปอด บอกสถานท�ี เขาพยกัหนา้ คณุเปดิประตหูลังกา้ว

เขา้ไปนั�ง ถอนหายใจอยา่งโลง่อก … คราวน�ีไดก้ลับ
ถงึบา้นเสยีท ีรถแลน่ออกมาจากปา้ยรถเมล ์คณุหนั
กลับไปมองคนตาบอดกบัชายหนา้เห�ียม แลว้ย�ิมใหก้บั

ตัวเอง

The red sign upfront means empty and can be
seen from afar. You flag the taxi down. It comes to

a stop in front of you. Its window is wound down.
The driver’s face looks friendly, rather elderly. You

take a deep breath. You open the back door, get in
and sit down, and sigh as if in relief … This time
you’ll finally make it back to the house. The car

moves away from the bus stop. You turn round to
look at the blind man and the man with the
ruthless face and then you smile at yourself.

คนขับแทก็ซ�ีมองกระจกมองหลังลอบมองหนา้ใสๆ

ของคณุ คณุไมรู่้หรอกวา่รปูรา่งหนา้ตาของคณุชวน
มองพอควร และท�ีคณุไมรู่้อกีอยา่งคอื คนขับแทก็ซ�ีลด
มอืลงคลาํใตเ้บาะท�ีเขานั�ง สัมผัสเคร�ืองชอ็ตไฟฟา้

ชนดิพกพาท�ีเขาซอ่นไว้

The taxi driver looks into the rear- view mirror

and shoots furtive glances at your cute face. You
don’t know that your features are rather attractive
and something else you don’t know is that the taxi

driver is slipping his hand under the cushion on
which he sits and fingers the portable Taser he has
hidden there.

คณุรอเวลาท�ีจะถงึบา้นปา้ สว่นเขารอเวลาท�ีจะถงึ

สถานท�ีเหมาะๆ คณุไมรู่้หรอก

You’re waiting for the time to reach your aunt’s

house. As for him he’s waiting for the time to reach
the right spot. You don’t know that.

= ‘Khon Ta Bot’ in Chor Karrakeit 40, 1998

Taratip (king, lord of the land) is one pen name
of Tharathip Choptham. This graduate in political

science went through a string of petty jobs before
joining  the editorial board of several magazines

and penning five collections of short stories during

the last fifteen years of the twentieth century.

?

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/05/03/the-
blind-man-taratip/attachment/3472/)
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The innocent – Saowaree

Contemporary  1 November 2013  Leave a comment

Here is a classic example of a Thai story under the dominant Buddhist ideology, down to its feel-good, faith-restoring denouement. It’s also, I swear, the last
story on abortion I’ll inflict on you here. MB

ผู้บรสิทุธ�ิ The innocent  

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/11/01/the-

innocent-saowaree/blue-eyed-catrev/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/11/01/the-

innocent-saowaree/blue-eyed-cat/)

 

เสาวรี SAOWAREE  

  TRANSLATOR’S KITCHEN

= =  

บา้นคร�ึงตกึคร�ึงไมห้ลังนั�นซอ่นตัวอยู่ในดงไมห้นาทบึ
ดรูกคร�ึมมากกวา่รม่ร�ืน ลมพัดแรงจนรู้สกึหนาว คนืน�ี

พระจันทรค์ร�ึงซกี เวา้แหวง่ ดนูา่กลัว กล�ินดอกการเวก

รมิรั�วหอมเอยีนๆ ข�ึนมาอยา่งประหลาด

The house, built of wood above concrete, was
hidden in a thick grove which looked wild rather

than shady. The wind was so strong we felt cold.

Tonight the moon was cut in half, with one half
missing. It looked scary. Odd- ly, the smell of the

climbing ylang- ylang near the fence was sickly

sweet.

คร�ึงตกึคร�ึงไม:้ literally, ‘half building, half
wood’.

“เขา้มาส”ิ พ�ีตอ้ยกวักมอืเรยีก ‘Come in,’ Toi called out, beckoning with her

hand.

 

รั�วไมร้ะแนงเต�ียๆ เพยีงใชล้วดคลอ้งไวห้ลวมๆ ถกู
ปลดออกโดยงา่ยเม�ือกา้วลว่งเขา้เขตรั�วบา้น ขณะนั�น
โลกทั�งโลกดเูหมอืนจะหยดุหมนุไปชั�วขณะ

The low lath fence had a loose wire bolt easy to
open. When we stepped into the compound, it
seemed the whole world had stopped revolving for

a while.

[Wonderful alliterations in the first part of this
paragraph which can’t be duplicated.]

เราสองคนเดนิตามพ�ีตอ้ยเขา้ไปขา้งในกระทั�งถงึ
หนา้หอ้งเลก็ๆ ฉันชะงักเทา้ไวแ้คนั่�น จับมอืเธอบบีเบาๆ
เธอยนืน�ิง มอืเยน็เฉยีบ พ�ีตอ้ยพาเธอหายเขา้ไปในหอ้ง

เลก็ๆ นั�น

The two of us followed Toi inside into a small
room. I stopped right there, grabbed her hand and
pressed it lightly. She stood still. Her hand was icy

cold. Toi took her inside that small room.

 

ไมไ่ดย้นิเสยีงอะไรอกี ไมม่ใีครและอะไรท�ีจะมา
ทาํใหว้ติกกงัวล

There was nothing to hear any longer. There was
no one and nothing to worry about.

 

ฉันนั�งรมิระเบยีง รู้สกึผอ่นคลาย นังแมวทอ้งแกเ่ดนิ
อุ้ยอา้ยผา่นไป ฉันเรยีกมัน “เหมยีว … เหมยีว” มัน

หยดุจอ้งหนา้ ดวงตาสฟีา้ของมันใสแจว๋เหมอืนลกูแกว้
มันรู้เร�ืองน�ีนา

I sat at the edge of the veranda, feeling relaxed.
A heavily pregnant cat lumbered by. I called it.

‘Miao! … Miao!’ It stopped and stared. Its light-
blue eyes were as clear as crystal balls and had that
knowing look.

 

“เม�ียว” มันรอ้งคาํเดยีว ดวงตาสฟีา้ใสยงัจอ้งเป๋ง ‘Miao.’ It cried once, the light-blue eyes still

staring insistently.

 

ฉันรู้สกึหวาดระแวง มันรู้อะไรบา้งแลว้ในบา้นหลังน�ี I felt mistrustful. It must know what went on in
this house.

 

“ไป ไปใหพ้น้” ฉันโบกมอืไล ่กระทบืเทา้เบาๆ ‘Shoo! Go away!’ I shook my hand to chase it
away, tapped my feet lightly.

 

เสยีงประตเูปดิ พ�ีตอ้ยโผลห่นา้ดาํๆ ออกมาพรอ้มกบั

กวักมอืเรยีก

Sound of a door opening. Toi’s swarthy face

peered out as she beckoned with her hand.
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“เสรจ็แลว้หรอืคะ” ‘Are you through?’  

“ยัง … เขา้ใจคยุกบัเขาหนอ่ย” มอืใหญเ่ทอะทะของ

พ�ีตอ้งเอ�ือมมาตบไหลฉั่นเบาๆ พรอ้มกบัเสยีงหวัเราะ

‘Not yet … Know how to talk to her.’ Toi’s big,

dumpy hand stretched out to tap me on the
shoulder lightly as her laugh resounded.

 

ฉันรู้สกึขยะแขยง นัยนต์าของพ�ีตอ้ยดตู�ําชา้ ผวิ
พรรณกด็สูกปรกชวนคล�ืนเหยีน

I felt disgusted. Toi’s eyes looked low and mean,
and her skin looked dirty, nauseating.

 

ภายในหอ้งแคบๆ นั�นเลก็และแคบ เธอนอนอยู่บน

เตยีงเหลก็คอ่นขา้งสงูเหมอืนเตยีงท�ีใชใ้นโรงพยาบาล
ดวงตาแหง้แลง้มนี�ําตาไหลพราก พ�ีตอ้ยยกัไหลห่นา
เทอะของตัวเอง

The room was stuffy, small and cramped. She

lay on a rather high iron bed like those used in
hospitals. Her parched eyes were crying a river. Toi
shook her thick shoulders.

=

=

[Parched eyes that cry a river? Oh, well...]

“เราตอ้งใหน้�ําเกลอืเธอหนอ่ย เธออดอาหารมา
หลายชั�วโมงทเีดยีว” พ�ีตอ้ยพดู

‘We must give her a saline solution. She hasn’t
eaten anything for hours,’ Toi said.

 

ฉันมองไปรอบๆ ขา้ง ท�ีน�ีมันขมุนรกชดัๆ มแีตค่วาม

รอ้นรุ่มและทกุขเวทนาอยู่รอบตัว

I looked around the room. This was really the

bottom of hell. There was only vehemence and
suffering all around.

 

“ไมม่อีะไรเลวรา้ยอกีแลว้ มันกาํลังจบ แลว้กเ็ร�ิมตน้
กนัใหมอ่กีครั�งกบัส�ิงดีๆ ฉันไมค่ดิวา่จะตอ้นรับคนท�ีมา

ท�ีน�ีอกีเป็นครั�งท�ีสอง”

‘There’s nothing evil any longer. It’s about to end
and good things will start all over again. I don’t

think I’ll welcome those who come here a second
time.’

 

ฉันมองพ�ีตอ้ยอยา่งรังเกยีจ เธอกาํลังทาํตัวเหมอืน
เป็นพระเจา้ผู้มคีวามเมตตา

I looked at Toi with dislike. She was acting as if
she were a god full of loving kindness.

 

“อยู่เป็นเพ�ือนฉันนะ” รา่งโทรมๆ บนเตยีงพมึพาํออก

มา

‘Please stay to keep me company,’ the

ramshackle body on the bed mum- bled.

 

ฉันพยกัหนา้ชา้ๆ I nodded my head slowly.  

พ�ีตอ้ยฮัมเพลงเบาๆ ขณะใสถ่งุมอื Toi hummed a song as she put on gloves.  

“ฉันจะใหแ้วเล�ียมเธอสักหนอ่ย เธอจะไดส้บายข�ึน
ผอ่นคลายไปกบักลา้มเน�ือท�ีคลายตัว” เธอยกัไหลอ่กี

เสยีงเพลงปีศาจยงัคงลว่งผา่นลาํคอของเธอออกมา

เบาๆ นัยนต์าเลก็หยดีกูลอกกล�ิง “และมันอาจจะมกีาร
เจบ็ปวดบา้ง ฉันจะใหย้าระงับปวดเธอดว้ย”

‘I’ll give her some Valium. She’ll feel better as her
muscles relax.’ She shrugged her shoulders again.

Her throat kept humming that damn song. Her

small, screwed-up eyes looked shifty. ‘And there
may be some pain. I’ll give her pills to take care of

that too.’

 

พ�ีตอ้ยทาํงานอยา่งคลอ่งแคลว่ “มาส ิมาเป็นลกูมอื

ใหฉั้นหนอ่ย บางทเีธอเองกน็า่จะเรยีนรู้ไวบ้า้งนะ ไมม่ี
อะไรยากเลย ส�ิงท�ียากกค็อืการตัดสนิใจเทา่นั�นเอง”

Toi worked smoothly. ‘Come here. Come and be

my assistant. It’d be good for you to learn,
actually. There’s nothing difficult. What’s difficult

is coming to a decision, that’s all.’

 

ฉันยนืน�ิง กดัรมิฝีปาก รู้สกึเหมอืนกาํลังตกนรก I stood still, bit my lips, feeling as if I’d fallen into

hell.

 

“เธอสนใจบา้งไหมละ่ หรอืวา่อยู่กบัพวกเดก็เลก็ๆ จน
ทาํมันไมล่ง … ฮะ่ฮะ่ ฉันแหยเ่ธอเลน่เทา่นั�นนะ่”

’Are you interested or have you been with little
kids so long you can’t do it? … Ah ha, I’m only

teasing you, you know.’

 

ฉันปดิปากน�ิงสนทิ ไมม่ปีระโยชนอ์ะไรเลยท�ีจะพดู

มาก

I held my mouth closed tight. There was no point

saying anything much.

 

พ�ีตอ้ยเป็นพยาบาล เคยทาํงานท�ีเดยีวกบัฉัน เธออยู่
หอ้งคลอดขณะท�ีฉันอยู่กบัเดก็ทารกตั�งแตแ่รกเกดิ เดก็

ทารกท�ีตอ้งใสเ่คร�ืองชว่ยหายใจเพ�ือทวงสทิธ�ิในการมี

ชวีติอยู่และตอ้งไดรั้บการดแูลอยา่งด ีเดก็ๆ เหลา่น�ีจะ
ถกูสง่มาจากหอ้งคลอดเป็นสว่นใหญ ่บางรายกเ็ป็นเดก็

ท�ีมาจากการทาํแทง้ไมส่าํเรจ็ คลอดกอ่นกาํหนด หรอื

พกิลพกิารมาจากการทาํแทง้ ดเูหมอืนเวลาน�ีจะเป็นที
ของพ�ีตอ้ย ท�ีผา่นมาเราไมเ่คยพดูกนัมากไปกวา่การ

ทกัทายกนัตามมารยาท แตโ่ดยลกึๆ แลว้ฉันรังเกยีจ

การทาํงานของพ�ีตอ้ย เธอลาออกมาหลายปีแลว้ หลัง
การถกูสอบสวนเก�ียวกบักรณรัีบจา้งทาํแทง้เถ�ือน ฉันไม่

เคยนกึถงึเธอเลย กระทั�งวันท�ีฉันรับปากกบัผู้หญงิคน

หน�ึง

Toi was a nurse. She used to work in the same
place as I did. She was in the delivery room while I

stayed with the babies since they were born, babies

that had to be under breathing apparatus to make
good their right to live and who had to receive

good care. Most of those children would be sent

from the delivery room. Some came from failed
abortions, were premature babies or were crippled

from butcher- ed abortions. It looked as though

now was Toi’s time. Before that we had never
talked to each other other than exchanging polite

greetings, but deep down I disliked her work. She

had re- signed years ago after being investig- ated
for being hired to practise illegal abortions. I never

thought about her until I made a promise to a

woman friend.

 

เธอมาหาฉันดว้ยความวติกกงัวล แกม้ตอบและมสีวิ
ข�ึนเตม็สองแกม้

She came to see me with worry, her cheeks
hollow and full of pimples.

 

“ชว่ยหาสถานท�ีและอยู่เป็นเพ�ือนฉันเทา่นั�น” เธอพดู ‘Help me find the place and keep me company,
that’s all I ask,’ she said.

 

“เธอจะทาํอยา่งนั�นไดห้รอื มันบาปนะ” ฉันพดูดว้ย

ความตระหนก

‘Are you really going to do that? It’s a sin, you

know,’ I said with alarm.

 

เธอโบกมอื “ใครๆ กพ็ดูอยา่งน�ี พดูเหมอืนท�ีเธอพดู

ทกุคาํนั�นแหละ” เธอหนัมามองหนา้ฉัน รมิฝีปากสั�น

She waved her hand. ‘That’s what everybody

says, just like you, word for word.’ She turned to

 



ระรกิ “ฉันขอรอ้งนะ คดิวา่ฉันขอรอ้ง” เธอทอดกายลง
อยา่งออ่นแรง ดวงตาอา้งวา้ง หมน่มัว

stare at me, her lips quaking. ‘I’m begging you.
You can’t refuse me that much.’ She stretched

herself down wearily, her eyes empty, gloomy.

ฉันมองออกไปนอกหนา้ตา่ง เราเป็นเพ�ือนกนัมานาน

แตฉั่นกล็าํบากใจเหลอืเกนิ

I looked out of the window. We had been friends

for a long time but I was most distressed.

 

“แคไ่ปเป็นเพ�ือนนะ ความเลวรา้ยทั�งหมดจะอยู่ท�ี
น�ี…” เธอช�ีหนา้ตัวเอง “อยู่ท�ีฉันเพยีงคนเดยีวเทา่นั�น”

‘Just going there to keep me company, you
know. All of the vileness will stay here.’ She

pointed to herself. ‘With me alone.’

 

ฉันไมย่อมรับปาก จนกระทั�งเธอสารภาพวา่เดก็ใน

ทอ้งนั�นคอืเลอืดเน�ือเช�ือไขของใคร … ฉันตกอยู่ใน
สภาพชอ็ก

I refused to promise until she confessed who the

father of the child in her womb was … I fell in a
state of shock.

 

ในยคุท�ีศลีธรรมเส�ือมทรามลง สถาบนัครอบครัวอาจ

ถกูทาํลายโดยบคุคลท�ีเป็นหวัหนา้ครอบครัว ความรักท�ี

บรสิทุธ�ิคอ่ยอันตรธานไป เหลอืเพยีงรอ่งรอยของความ
รักท�ีสกปรก นับวันเร�ืองราวท�ีไมเ่คยไดย้นิหรอืไดย้นิ

นานๆ ครั�งกจ็ะไดย้นิบอ่ยข�ึน และกลับกลายเป็นเร�ือง

เลา่ธรรมดาๆ … ฉันชอ็กเกนิกวา่ท�ีจะบอกอะไรได้
มากกวา่น�ี

In an era when morality is decaying, the family

institution was harmed by an individual who was

head of the family. Pure love had vanished, leaving
behind traces of a love that was dirty. What had

never been heard of or only once in a long while

was being heard increasingly often and was
becoming an ordinary tale … I was too shocked to

say more than this.

An alternative translation: In an era when

morality was decaying, it was [those individuals

that were] heads of families that were destroying
the family institution. Too wide-encompassing to

my taste.

ามกลางคนืค�ําท�ีมดืสนทิ ขณะนั�นดวงใจดวงหน�ึง

กลับมดืสนทิย�ิงกวา่

In the middle of a totally dark night, right then,

one heart had become even darker.

 

= =  

พ�ีตอ้ยเปล�ียนถงุมอืคู่ใหม ่เธอหยดุฮัมเพลงปีศาจนั�น
แลว้ สหีนา้เธอดเูครยีดและจรงิจังข�ึน “เพยีงใชน้�ําเกลอื

ฉดีเขา้ไปในมดลกูเทา่นั�นนะ่ เคยใชพ้วกโพรสธาแกลน

ดนิ แตเ่ลอืดออกมากไปหนอ่ย”

Toi put on a new pair of gloves. She stopped
humming that damn song. She looked tense and

increasingly serious. ‘Injecting saline solution in the

uterus is enough. I used to use prosta- glandins but
there was too much blood…’

 

“หนจูะออกไปรอขา้งนอก” ฉันพดู ไมต่อ้งการรับรู้

อะไรมากไปกวา่น�ี

‘I’ll go and wait outside,’ I said, not wanting to

know anymore than this.

 

พ�ีตอ้ยชะงักมอืเลก็นอ้ยแลว้กเ็ร�ิมฮัมเพลงตอ่ กอ่นจะ

หยดุและมองหนา้ฉัน

Toi stayed her hand a little and then resumed

humming her song before stopping and staring at
me.

 

“มอีะไรอกีหลายอยา่งท�ีเธอนา่จะรู้ไว”้ ‘There are many other things you should know.’  

“แตห่นไูมต่อ้งการรู้อะไรเลย” ‘But I don’t want to know anything at all.’  

เราประสานสายตากนั Our eyes met.  

“เธอไมใ่ชนั่กตอ่ตา้นการทาํแทง้น�ีนา ตั�งแตเ่ธอพา

ลกูคา้คนแรกมาใหฉั้นนั�นแหละ แตด่เูหมอืนเธอจะไมม่ี

ความสบายใจเอาเสยีเลย ฟังอะไรน�ีแนะ่…” เธอถอด
ถงุมอืท�ียงัไมไ่ดท้าํอะไรลงแชใ่นน�ํายา และเดนิไปหยบิ

หนังสอืเลม่เลก็ๆ เลม่หน�ึงบนโตะ๊ ฉันเหน็บนหนา้ปกสี

ฟา้ออ่นเขยีนวา่ คู่มอืการทาํแทง้ “น�ีเป็นความจรงิ ฉัน

คดิวา่การทาํแทง้นา่จะเป็นเร�ืองท�ีถกูกฎหมายได ้ใน
หนังสอืน�ีบอกวา่ ผู้หญงิท�ีแนะนาํวา่เราจะตอ้งรู้สกึโหด
รา้ยและทารณุภายหลังจากการทาํแทง้อยา่งแนน่อน

นั�น กค็อืผู้หญงิท�ีมทีรัพยากรอยา่งเพยีงพอแลว้ ไมค่อ่ย
จะมโีอกาสเจบ็ป่วย และไมเ่คยนกึถงึเดก็ท�ีหวิโหยและ
หนาวเหนบ็เลย”

‘You’re no longer an anti-abortion militant from

the moment you brought me this first client. But it

seems you’re not in the least pacified. So listen.’
She took off the gloves she had done nothing with

yet and dipped them into some medicated water

and then walked over to take a small book on the

table. I saw on the light-blue cover the words
Abortion Manual. ‘This is the truth. I think
abortion should be legalised. In this book it says

that women who advocate that we must feel cruel
and heartless after an abortion for sure are women
that have enough wherewithal and are seldom ill

and never think of children that are famished and
freezing.’

 

ฉันผลักประตอูอกมานอกหอ้ง ขา้งนอกเงยีบสนทิ
บา้นน�ีไมม่ใีครอยู่เลยนอกจากพ�ีตอ้ย มันอาจจะมดีวง

วญิญาณเลก็ๆ ของพวกเดก็ๆ มากมายอยู่ท�ีน�ีดว้ยกไ็ด้
ฉันรู้สกึหนาวยะเยอืก

I pushed the door and went out of the room.
Outside it was totally quiet. No one lived in this

house apart from Toi, though it might be peopled
with the little souls of many, many children. I
shivered with cold.

 

ดเูหมอืนเวลาจะผา่นไปชา้มาก… It seemed time was passing very slowly…  

พ�ีตอ้ยเปดิประตอูอกมาอกีครั�ง เธอหวัเราะเบาๆ กอ่น

จะปดิประตไูวด้ังเดมิ ฉันถลาไปท�ีประต ูพ�ีตอ้ยยกมอื
หา้มไว้

Toi opened the door and came out again. She

laughed softly before closing the door as before. I
rushed to the door. Toi raised her hand to prevent
me.

 

“ใหเ้ธอไดพั้กผอ่น ฉันใหน้มอุ่นๆ เธอกนิไปเม�ือครู่น�ี” ‘Let her rest. I gave her warm milk; she drank it

a moment ago.’

 

“เธอเป็นอยา่งไรบา้ง” ‘How is she?’  

“ไมม่อีะไรตอ้งกงัวลอกีตอ่ไป เธอตัดสนิใจดว้ยตัว
เอง…จาํเอาไว ้เธอตัดสนิใจดว้ยตัวเอง และอกี
ประมาณสองหรอืสามชั�วโมงเธอกจ็ะต�ืน”

‘There’s nothing to worry about any longer. She
decided by herself … remember that. She decided
by herself and two or three hours from now she’ll

wake up.’

 

ฉันทรดุตัวลงนั�งรมิระเบยีง ออ่นลา้ หวั�นไหว I sat myself down by the edge of the veranda,
weary, shaken.

 



“เธอจะด�ืมอะไรสักหนอ่ยไหม” พ�ีตอ้ยถาม ‘Do you want to drink something?’ Toi asked.  

ฉันสั�นหนา้ I shook my head.  

“ดเูธอไมม่คีวามมั�นใจเอาเสยีเลย ลังเล สงสัย และ
หวาดระแวง สังคมวันน�ีคงทาํใหเ้ธอสับสนพอดทูเีดยีว

บางครั�งเรากต็อ้งฝืนทาํในส�ิงท�ีตัวเองเคยเกลยีดมัน
อยา่งเขา้กระดกูดาํ เหมอืนอยา่งท�ีเธอไดท้าํมันลงไป
แลว้ อาจจะไมใ่ชก่ระทาํเพ�ือความรัก … บางทมีันอาจ

ไมม่เีหตผุลอะไรเลยดว้ยซ�ํา ขอบใจนะท�ีพาลกูคา้มาให้
ฉัน น�ีเธอเปล�ียนความคดิของเธอไปตั�งแตเ่ม�ือไหรก่นั

นะ” พ�ีตอ้ยหวัเราะ

‘You don’t look confident at all. You hesitate,
you wonder, you’re suspi- cious. Society these days

must make you feel very confused. Sometimes we
must force ourselves to do things we positively
hate, as you’ve already done, perhaps not out of

love … Sometimes there isn’t even any reason. I
thank you for bringing me this client. When did

you change your mind?’ Toi laughed.

 

ฉันรู้ดวีา่มันเป็นเสยีงหวัเราะเยาะ ฉันแคน้ใจ ตอบเธอ

กลับไปวา่ “พ�ีทาํแทง้มาตั�งมากมาย พ�ีไมก่ลัวบาปกลัว
กรรมเลยหรอื พวกเดก็ๆ ท�ีพ�ีฆา่ท�ิงเคยมาทวงชวีติคนื

จากพ�ีบา้งไหม” ฉันรู้สกึสะใจท�ีสามารถกลา่ววาจา
เหลา่น�ีออกมาได ้อยา่งนอ้ยกร็ู้สกึผดินอ้ยลง

I knew very well that her laughter was mocking

me. I felt resentful and answered by saying,
‘You’ve practised so many abortions: aren’t you

afraid of sin at all? All of those children you’ve
killed, haven’t they come back to claim their lives
back?’ I felt satisfied to be able to express myself

like this. At least I felt less guilty.

 

เธอนั�งเงยีบ สายตาเหมอ่มองออกไปในความมดื

กล�ินดอกการเวกยงัคงหอมเอยีน

She sat quietly, her eyes staring into the dark.

The scent of ylang-ylang was still cloying.

 

“มโนธรรมของใครท�ีกาํลังโจมตเีธอ” พ�ีตอ้ยหนักลับ
มาจอ้งหนา้ฉัน “เธอกลัวใครจะรู้ละ่”

‘Whose conscience is it that’s lamb- asting you?’
Toi turned back to stare at me. ‘You’re afraid
people will know.’

 

“เปลา่ละ” ฉันละล�ําละลัก ‘Not at all,’ I sputtered.  

“เธอควรจะแนว่แนก่บัมโนธรรมของเธอเสยีตั�งแต่

แรก” เธอหวัเราะหหึ ึ“หมายความวา่เป็นมโนธรรมของ
เธอจรงิๆ นะ ไมใ่ชข่องใคร แตเ่ธอกเ็พยีงกลัววา่คนอ�ืน
จะรู้เทา่นั�น เธอกลัวสังคมของเธอจะประณามความคดิ

เชน่น�ี ขณะท�ีเธอกด็เูหมอืนจะยนิดเีงยีบๆ ถา้เร�ืองราว
มันจะจบลงเชน่นั�น ครั�งแรกเธออาจจะผลผีลามไป
หนอ่ย เธอตกใจกบัส�ิงท�ีไดย้นิไดฟั้งละส ิแลว้เธอกไ็ม่

อยากแมแ้ตจ่ะคดิถงึเร�ืองราวอันนา่บดัสนัี�น เธอชอบท�ี
จะทาํตัวลับๆ ลอ่ๆ ผู้ชายตา่งหากท�ีเธอควรจะ
ประณาม”

‘You should have cleared things with your

conscience from the first.’ She chuckled. ‘I mean,
it’s truly your con- science, you know. But you’re
just afraid other people will know. You’re afraid

the circles in which you move will condemn this
kind of thinking, while you seem happy to keep
quiet if the story stops like that. At first you were a

bit hasty, you were shocked by what you heard
and you didn’t want to even think about
something disgrace- ful like that. You like to be

secretive. It’s men instead you should condemn.’

 

ฉันยนืน�ิง รู้สกึคล�ืนไสอ้ยา่งรนุแรง I stood still, feeling nauseous.  

“เราอยู่กบัความโหดรา้ยและไรป้รานขีองสังคมมา
โดยตลอด เธอลองกา้วออกไปขา้งนอกท�ีถนนนั�นสิ

อันตรายทกุอยา่งรอเธออยู่ตั�งแตก่า้วแรก เพยีงแตว่า่

วันน�ีหรอืวันพรุ่งน�ีเธออาจจะโชคด ีความชั�วรา้ยมอียู่
ทกุหนทกุแหง่ ไมเ่ฉพาะแตใ่นบา้นหลังน�ีหรอก ในใจ
เธอ…”

‘The cruelty and mercilessness of society has
always been with us. Just step outside to the road
there. All sorts of danger are waiting from the first

step, except that today or tomorrow you’ll be
lucky. There’s evil every- where, in every corner,
not just in this house. In your heart…’

 

ฉันหนัหลังใหพ้�ีตอ้ย ละอายแกใ่จ แลว้กเ็ปล�ียนเป็น

ความโกรธ

I turned my back to her, feeling ashamed, and

then the shame turned to anger.

 

พ�ีตอ้ยยงัคงพดูตอ่ “ฟังนะ เธอไมใ่ชผู่้บรสิทุธ�ิหรอก
เดก็ๆ พวกนั�นละ่ เขาเป็นผลติภัณฑท์�ีชั�วรา้ยของ
สังคม…”

Toi went on talking. ‘Listen. You’re not an
innocent person. Those chil- dren, they are the by-
products of evil in society…’

 

“พอเถอะ” ฉันโบกมอื ไดย้นิเหมอืนเสยีงเดก็รอ้งมา

ไกลๆ

‘Enough.’ I waved my hand, heard like a child’s

voice from afar.

 

“ฉันเพยีงอยากบอกอะไรเธอบา้งเทา่นั�น คนท�ีมี
มโนธรรมเพยีงพอเทา่นั�นท�ีมสีทิธ�ิมายนืช�ีหนา้ประณาม
คนอ�ืนเขาได”้

‘I merely want to tell you a few things. Only
those that have enough conscience have the right
to stand pointing their finger at others.’

 

“หนจูะเขา้ไปดเูธอไดห้รอืยงั” ฉันพดู ‘May I go in yet to have a look at her?’ I said.  

“กไ็ด ้… หวังวา่เธอคงจะต�ืนแลว้” ‘Why not … Let’s hope she’s awake.’  

ฉันเพยีงตอ้งการพาเธอออกไปจากท�ีน�ีใหเ้รว็ท�ีสดุ

เทา่นั�น ไมม่ที�ีใดท�ีจะชั�วรา้ยไปกวา่สถานท�ีน�ีอกีแลว้ พ�ี
ตอ้ยไมใ่ชค่น เธอตอ้งเป็นนังแมม่ด นังปีศาจ ฉันผดิ
เอง ผดิตั�งแตแ่รก ฉันเปดิประตหูอ้งเขา้ไปอยา่งรบีรอ้น

แวว่เสยีงหวัเราะของพ�ีตอ้ยลอยตามเขา้มาเบาๆ

I just wanted to take her out of here as soon as

possible. There was no place worse than this one
any longer. Toi wasn’t a person. She must be a
witch, a female devil. It was my fault, my fault

from the beginning. I opened the door of the room
and entered in haste. Low laughter from Toi
followed me in.

 

เธอลมืตาข�ึนชา้ๆ รมิฝีปากแหง้เหมอืนขาดน�ํา She opened her eyes slowly. Her lips were
parched.

รมิฝีปากแหง้เหมอืนขาดน�ํา: literally, ‘lips dry as
if missing water’.

“เรยีบรอ้ยแลว้ใชไ่หม เธอพอมแีรงหรอืยงั” ฉันถาม ‘It’s over, right? Are you strong enough yet,’ I

asked.

 

เธอพยกัหนา้ มแีตค่วามเงยีบ เธออาจจะเสยีใจ ฉัน
เองกเ็สยีใจไมย่�ิงหยอ่นไปกวา่เธอ

She nodded. There was only silence. Maybe she
was sorry. I was no less sorry than she was.

 

รอบๆ หอ้งทกุส�ิงยงัคงอยู่ในสภาพเดมิ น�ําเกลอืหมด Around the room everything was the same as  



ไปเพยีงคร�ึงขวด มันถกูถอดออกและเล�ือนเสาไปไว้
ดา้นขา้ง บนโตะ๊มแีกว้นมเหลอืตดิกน้แกว้อยู่เพยีงเลก็

นอ้ย ท�ีปลายเตยีงมถีงัขยะปดิฝามดิชดิ … ความชั�ว
รา้ยคงอยู่ในนั�น

before. The pouch of saline solution was still half
full. It had been unplugged and hung on a pole on

one side of the bed. On the table was a glass of
milk with a little milk left at the bottom. At the foot
of the bed was a rubbish bin, tightly closed … the

terrible stuff was in there!

“พ�ีตอ้ยบอกวา่ มเีดก็ๆ มารวมกนัอยู่ท�ีน�ีมากมาย พวก
เขารอ้งไหก้นัทกุคนื” เธอพดู

‘Toi said there are lots of children gathered here.
They all cry every night,’ she said.

 

ฉันจับตัวเธอเขยา่อยา่งแรง เธอคงเพอ้ ทวา่เธอ
คอ่ยๆ หลับตาลงและเร�ิมพดูอกีครั�ง

I grabbed her and shook her forcefully. She must
be raving, but she slowly closed her eyes and

resumed speaking.

 

“พ�ีตอ้ยบอกวา่ฉันยงัมโีอกาสเปล�ียนใจ มดลกูของ
ฉันยงัปกต ิเธอวา่มเีดก็ๆ มากมายแลว้ท�ีน�ี เดก็ๆ เหลา่น�ี
คอืผู้บรสิทุธ�ิ ฉันควรจะไปอยู่ท�ีไหนสักแหง่ และเร�ิมตน้

ใหมด่ว้ยการลมืเร�ืองราวทั�งหมดเสยี มสี�ิงชั�วรา้ยเกดิข�ึน
กบัชวีติเรามากพอแลว้ เราจะไมเ่พ�ิมมันอกี ฉันมโีอกาส
เลก็นอ้ยเทา่นั�น พ�ีตอ้ยบอกวา่ เป็นการงา่ยนดิเดยีวท�ี

เธอจะจัดการกบัเดก็เสยีเด�ียวน�ี เธอพดูย�ําวา่เด�ียวน�ี…”
เธอปลอ่ยใหน้�ําตาไหลรนิ “ฉันเปล�ียนใจ ฉันเลอืกท�ีจะ
เอาเดก็ไว ้พ�ีตอ้ยบอกวา่ ขอบใจ คนืน�ีเธอจะนอนหลับ

สนทิ เดก็ๆ จะไมม่ารบกวนเธอ จากนั�นเธอใหฉั้นกนินม
พรอ้มกบัยานอนหลับ”

‘Toi said I still could change my mind. My uterus
is still normal. She said there are lots of children
here. These children are innocent. I should go

someplace and begin again and forget all that
happened. Enough terrible things have happened
in my life, we shouldn’t add to them. I had only a

small window of opportunity. Toi told me it was
easy enough for her to take care of the child right
now. She repeated “right now”…’ She let her tears

flow out. ‘I’ve changed my mind. I’ve chosen to
keep the child. Toi thanked me, she said tonight
she’ll sleep soundly, the children won’t come and

disturb her. After that, she gave me milk to drink
and a sleeping pill.’

 

ฉันรบีผลักประตอูอกมานอกหอ้ง มองหาพ�ีตอ้ย ไมม่ี
รา่งของเธออยู่ท�ีนั�น ฉันเดนิออกไปท�ีระเบยีง ในความ

ชั�วรา้ยมคีวามงดงามแฝงอยู่ ขณะท�ีในความงดงาม
กลับมคีวามชั�วรา้ยแฝงอยู่เชน่กนั กล�ินดอกการเวกหอม
อบอวลมาตามสายลม แมวทอ้งแกเ่ดนิอุ้ยอา้ยผา่นไป

ชา้ๆ…

I hastily pushed the door and went out of the
room, looking for Toi. She wasn’t there. I went out

to the veranda. In evil beauty is hidden, while in
beauty evil is hidden too. The wind carried the
fragrance of the ylang-ylang. The heavily

pregnant cat lumbered by…
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I chose this story not just because it explains a thing or two about the police, their performance and reputation: it also deals with the perennial questions of
nurture versus nature and noxious family relations. MB
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ธราธปิ THARATHIP

= = =

กนูอนขบกรามแนน่ ขม่ความรู้สกึรวดรา้วในใจ เสยีง
พอ่ดา่ทอแมย่งัดังลั�น ไมต่อ้งสงสัยวา่เพ�ือนบา้นจะไม่
ไดย้นิทกุถอ้ยคาํของพอ่ท�ีทาํลายความเงยีบสนทิใน
ยามดกึสงัด

I was lying down, teeth clenched, sup- pressing the
pain in my heart as my dad’s voice loudly berating
mum still re- sounded. No need to wonder whether
the neighbours wouldn’t hear dad’s every words as
they destroyed the quiet late at night.

ระยะหลังแทบทกุคนืท�ีพอ่เมามายกลับมาบา้น ขณะท�ี
หมาสองตัวตะกยุตะกายขากางเกงพอ่ดว้ยความดใีจ กู
ผู้เป็นลกูนอนใจระส�ําอยู่บนเตยีงตั�งแตไ่ดย้นิเสยีง
ออ้แอต้ะโกนเรยีกแม ่บางครั�งกต็ามดว้ยเสยีงทบุประตู
โครมคราม พอ่นา่จะนอนคา้งท�ีอ�ืนแลว้คอ่ยกลับบา้น
ในยามสตดิจีะดกีวา่ กไูมต่อ้งการบา้นท�ีมพีอ่มแีมอ่ยู่
พรอ้มหนา้ในเวลาแบบน�ีเลย

Lately, almost every night that dad came back
home drunk, while the two dogs scrambled up his
trouser legs out of joy, I who was his son lay in
bed, my mind in disarray from the moment I
heard the loud, slurry voice calling out mum,
sometimes followed by resound- ing banging on
the door. Dad should have slept the night
somewhere else and then returned home when he
had sober- ed up. I didn’t want a home with dad
and mum facing each other at a time like this.

เม�ือกอ่นพอ่ของกไูมอ่าละวาดมากขนาดน�ี หรอืวา่
เป็นเพราะอาํนาจในมอืทาํใหพ้อ่รู้สกึเหมิเกรมิ พอ่ใช้

เวลาไมถ่งึย�ีสบิปีไตจ่ากพลตาํรวจมาเป็นนายรอ้ย
ตาํรวจเอก สามดาวบนบา่เม�ือย�ีสบิปีกอ่นไมใ่ชธ่รรมดา
สาํหรับจังหวัดเลก็ๆ ชายแดนท�ีมตีาํ-  แหนง่สารวัตร
สบืสวนสอบสวน

Before, my dad didn’t shout nearly as much or
maybe it was because of the power in his hand
making him feel overconfident. Dad had spent less
than twenty years rising from rank and file to
police captain. Three stars on the shoulder twenty
years ago wasn’t common in a small border
province with the job of investigative inspector.

เพ�ือนๆ ของกชูอบคบคา้สมาคมกบัก ูบางคนอาจจะ
เพราะไดพ้ลอยกดูหูนังฟรทีกุโปรแกรมท�ีเขา้ฉายในโรง
หนังประจาํจังหวัด กชูอบฐานะการเป็นลกูตาํรวจในบาง
ขณะ พวกขับรถโดยสารรู้จักหนา้กเูพราะบารมพีอ่ก ูกู
จงึข�ึนรถโดยสารฟรแีทบทกุคัน บางคนเป็นพอ่ของ
เพ�ือน ถกูจับในขอ้หาลมืใบขับข�ีหรอืไมม่ปีา้ยทะเบยีน
จะว�ิงหนา้เร�ิดมาหากพูรอ้มกบัเพ�ือนก ูพอกบูอกพอ่กู
พอ่กแูคพ่ยกัหนา้ตาํรวจจราจรท�ีมาดว้ยกจ็ะปลอ่ย เพยีง
แคน่�ีเพ�ือนกรั็กและขอบคณุกอูยา่งมากมาย พรอ้มจะ
แลกความเจบ็ปวดแทนกดูว้ยซ�ํา ถา้มวีัยรุ่นตา่งถ�ินมา
วุ่นวายกบัก ูแตก่ไูมช่อบการชกตอ่ย กเูบ�ือ ไม ่… กกูลัว
ตา่งหาก ในความน�ิงท�ีถกูฉาบเคลอืบหนา้เวลาเหน็
เลอืด กแูสรง้ทาํไปอยา่งนั�นเอง แตใ่นใจกวูบูวาบ มอื
ไมอ้อ่นเปล�ีย กจูะใหเ้พ�ือนรู้ไดอ้ยา่งไรวา่กกูลัวเลอืด

My friends liked to socialise with me, some
maybe because I could see every movie shown in
the town’s cinemas free. I liked the status of being
the son of a police officer in some cases. The drivers
of public vehicles knew my face because of my
father’s prestige, so I travelled free on almost all
buses. Some were my friends’ fathers. When they
were arrest- ed for forgetting their driving licence
or having no licence plate, they promptly came to
see me with a poker face, bringing along their sons
– my friends. When I told my dad, he just nodded
and the police officer that had come along let them
go. Just that and my friends loved me and thanked
me profusely, ready to suffer instead of me

Alternative translation of ชอบคบคา้สมาคมกบัก:ู [My friends] ‘sough my company’.
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แคม่ดีบาดมอืกตูอนเดก็ๆ กกูต็อ้งดมยาดม กวูา่กมูี
อาการทางจติตั�งแตเ่ดก็เพราะพอ่

actually if outside youngsters came and bothered
me. But I didn’t like boxing. Boxing bored me –
no, it scared me, rather. The stillness that was
plastered on my face when I saw blood was just
pretence. Inside I felt giddy, I felt weak. How could
I let my friends know I was afraid of blood? Just
cutting my hand with a knife when I was a child I
had to inhale smelling salts. I think I’ve had mental
problems since I was a child because of dad.

กจูาํไดต้ดิตา หมาจรจัดท�ีว�ิงมางับกจูนเลอืดสาดรับ
กรรมทนัทโีดยไมต่อ้งรอกฎแหง่กรรม พอ่ยงิมันดว้ย
ความโกรธ กทูั�งเจบ็ทั�งกลัว กลัวเลอืดสแีดงๆ ท�ีทะลัก
จากรอยระเบดิของกระสนุปืน มันแดงจา้เหลอืเกนิใน
สายตาก ูแดงกวา่เลอืดท�ีนอ่งกดูว้ยซ�ํา นอกจากน�ียงั
ทาํใหก้กูลัวเสยีงดังตามมาอกีดว้ยจากกระสนุปืนนัดนั�น
ของพอ่ พอ่กกูเ็สยีงดัง และเสยีงน�ีจะดังมากข�ึนเม�ือได้
น�ําเปล�ียนนสิัย

I still have a vivid memory of the stray dog that
bit me, drawing blood, being punished at once
without waiting for karmic law. My dad shot it in
anger. I was in pain and I was afraid, afraid of the
red blood that spurted out of the crater made by
the bullet. It was so bright red to my eyes, redder
than the blood on my calf actually. Apart from
that, the noise that followed the release of the bullet
scared me. My dad himself had a loud voice and
that voice became louder when wetted by liquid
that changed his character.

เสยีงพอ่จะดังมาก ขณะท�ีหวัใจกยูวบยาบคลา้ยออ่น
แรงเตน้และจะโหมระรัวแรงเม�ือตามมาดว้ยเสยีงปืนสัก
สองสามนัด กจ็ากฝีมอืของพอ่กอูกีนั�นแหละ เม�ือกอ่น
กรัูกพอ่มาก แตก่กูก็ลัว และกลัวมากจนเลกิรักเหลอื
เพยีงความนับถอืวา่คอืพอ่

Dad’s voice would grow very loud and my
plodding heart had hardly any strength left to
beat, then it would start beating hard again after
several gun- shots went off, my dad’s handiwork,
of course. Before, I used to love dad a lot but I was
scared and I got increasingly scared until I stopped
loving. What re- mained was the respect due to a
father.

ชวีติกเูป็นอยา่งน�ีมานานปีท�ีนอนหวาดกลัวในตอน
กลางคนื จงึไมแ่ปลกท�ีกจูะแอบกนิยานอนหลับตั�งแต่
ยงัอายสุบิตน้ๆ คนืใดท�ีค�ําแลว้พอ่ยงัไมก่ลับบา้น คนื
นั�นกนูอนภาวนาใหพ้อ่กลับมาตอนเชา้เถดิ กเูบ�ือ
ถอ้ยคาํซ�ําซากท�ีพอ่ดา่ทอแมร่าวจะประจานใหข้า้งบา้น
ฟัง พอ่จะดา่จนเหน�ือยแลว้กห็ลับ ระหวา่งนั�นแมก่ตูอ้ง
นั�งอยู่ใกล ้ๆ และหบุปากเงยีบฟังพอ่ดา่ บางครั�งลกุไป
หยบิน�ํามาใหด้�ืมตามคาํสั�ง บางคนืตอ้งทาํขา้วตม้รอบ
ดกึใหแ้ลว้จบลงท�ีจานชามถกูกวาดลงจากโตะ๊
กระจัดกระจาย แมก่จ็ะเกบ็กวาดเงยีบๆ พอ่กร็อ้งดา่ไป
เร�ือยๆ สดุแตจ่ะนกึถงึเร�ืองใดข�ึนมาได ้ความโงข่องแม่
ท�ีเรยีบจบแคช่ั�นประถม หรอืจนกระทั�งเร�ืองบนเตยีง พอ่
นาํมาพดูไดอ้ยา่งไมอ่ายปาก บางครั�งกอูยากจะอัดเทป
คาํพดูของพอ่เอาไวแ้ลว้เปดิใหฟั้งในยามท�ีพอ่ไมด่�ืม
เหลา้ กอูยากรู้วา่พอ่จะมอีาการอยา่งไร อายหรอืโกรธ
หรอื … กอูยากทาํมากแตก่ไูมก่ลา้ กกูลัวพอ่เขา้ถงึตับ
ไตไสพ้งุ

My life was like this for years, lying down scared
at night, so it wasn’t strange that I should take
sleeping pills on the sly since I was hardly over ten
years old. On those nights when dad wasn’t back
yet, I lay praying he’d come back only the next
morning. I was fed up with the expressions dad
always used to berate mum as if he wanted the
neigh- bours to hear. He’d curse until he was so
tired he fell asleep. Meanwhile my mum had to sit
nearby and keep her mouth shut listening to dad’s
curses. Some- times she’d get up to fetch water for
him to drink as ordered. On some nights she had
to make rice gruel in the late hours and it ended
with dirty plates strewn over the table and floor.
Mum would round them up and clean the place
quietly. Dad would keep shouting on and on over
whatever topic he could think of – the stupidity of
mum who had only had a primary education or
even what happen- ed in bed, dad would talk
about that without restraint. Sometimes I wanted
to record what he said to have him listen to it when
he was sober. I’d have liked to know how he’d
react. Ashamed or angry or … I very much
wanted to do it but I didn’t dare. I was afraid dad
would give me hell.

“ควายเอย๊ กไูมน่า่มเีมยีเป็นควายเลย เวรเอย๊ เป็น
เมยีสารวัตร แตเ่สอืกโง ่กกูโ็งท่�ีเอาควายมาทาํเมยี”

‘What a goose! I shouldn’t have married such a
goose. Tough luck. An inspector’s wife but so
damn stupid. How silly of me to take a goose for a
wife!’

In English, you’re stupid as a donkey or an ox or a goose or a cow. In Thai, it’s the buffalo that’s stupid, silly or stubborn.

กอูยากจะเดนิเอาหวัมดุดนิไปตามทาง เวลาไปไหนๆ
แมก่ไูมม่รีสนยิมวไิลท�ีจะแตง่กายใหท้นัแฟชั�น หรอืมี
เสยีงไพเราะพอท�ีจะรอ้งเพลงในงานเล�ียงตา่งๆ ได ้แม่
กเ็หมอืนกบักทู�ีเจอคนมากๆ แลว้มอืตนีออ่น ประหมา่
ขาดความมั�นใจในตัวเอง ถา้เป็นเร�ืองปลกูผักปลกูหญา้
ทาํงานบา้น แมจ่ะไดค้ะแนนเตม็ แตพ่อ่ไมไ่ดรู้้สกึภาค
ภมูใิจเลย

I wanted to bury my head in sand when I
walked along a road. When she went somewhere,
my mum didn’t have the sophisticated taste to
dress accord- ing to fashion or didn’t have a voice
beautiful enough to sing in receptions. Mum was
like me who met many people and then went weak
at the knees, had buck fever and no confidence in
myself. If it was a matter of planting vegetables
and doing housework, mum would get full marks,
but dad didn’t feel proud of that at all.

“เมยีสารวัตรนะ่มันตอ้งเชดิหนา้ชตูาผัว ไมใ่ชเ่ซอ่ๆ
โง่ๆ แบบแก” พอ่พดูเป็นครั�งท�ีรอ้ย

‘An inspector’s wife must be an asset for her
husband’s prestige, not a limp nonentity like you,’
he’d say for the thousandth time.

Somehow, ‘for the thousandth time’ is more familiar than ‘for the hundredth time’ (

แตเ่วลาไมก่นิเหลา้ พอ่ดกีบักเูหลอืเกนิ กปูรารถนา
อะไร พอ่แทบจะทนูหวัมาใหก้ ูและความปรารถนาของ
กกูม็อียา่งเดยีวท�ีพอ่ใหก้ไูมไ่ด ้คอืใหพ้อ่เลกิกนิเหลา้ กู
ตั�งใจวา่โตข�ึนกจูะไมก่นิเหลา้และไมส่บูบหุร�ี แตพ่อเขา้

When he didn’t drink, dad was very nice with
me. Whatever I wished for, he’d endeavour to
present to me and there was only one wish of mine
that he couldn’t grant, which was that he stop



มาเรยีนในมหาวทิยาลัยกกูลับเลยขา้มขั�นไปถงึกญัชา
อยู่ระยะหน�ึง เหมอืนกเูกบ็ความโกรธเร�ืองเหลา้และบหุร�ี
เอาไวเ้พ�ือมาระบายออกดว้ยการเสพมันตอนเรยีน
อดุมศกึษา กรัูกความซาบซา่นของรสเหลา้ ช�ืนชอบใน
กล�ินควันบหุร�ี อาจเป็นเพราะกหูา่งไกลหตูาของพอ่กไ็ด้

drinking. I decided that when I was older I
wouldn’t drink or smoke, but when I entered
university I went all the way over to marijuana for
a while as if I had kept my anger against drink
and tobacco to myself to vent it by indulging in
them when I was getting a higher education. I
loved the pleasant lift of alcohol and was thrilled
by the smell of cigarette smoke, maybe because I
was far from dad’s eyes and ears.

กแูปลกใจท�ีเวลาพอ่เมา พอ่จะดา่ทอแตแ่ม ่ไมเ่คย
เอย่ถงึกสูักคาํ หรอืเพราะกไูมเ่คยสรา้งปัญหาใดๆ ให้
พอ่ ซ�ึงอาจจะเป็นเพราะกกูลัวพอ่มากจนไมก่ลา้ทาํ
อะไรนอกกฎเกณฑ ์พอ่มาหยดุเหลา้และบหุร�ีไดเ้ม�ือพอ่
ป่วยเป็นโรคตับแขง็ กเูหน็เงาวบูวาบของโลงโดยไม่
หลั�งน�ําตา พอ่กตูายกอ่นกเูรยีนจบไมถ่งึปี

I found it strange that, when drunken, dad only
railed at mum, never said a word against me –
maybe because I never made problems for him,
probably because being afraid of him I didn’t dare
to cross bounds. Dad stopped drinking and
smoking when he fell ill with cirrhosis of the liver. I
could picture the coffin to come without shedding
tears. My dad died less than a year before I
graduated.

กยูนืน�ิง น�ําตาไหลยอ้นกลับเขา้ภายใน มองควันท�ี
โชยข�ึนจากปลอ่งเมรอุยา่งเงยีบๆ แคน่�ีเองชวีติ เกดิ
เรยีน ทาํงาน มลีกู แก ่แลว้กต็าย กทูาํทา่ปลดปลงได้
สามส�ีเดอืนท�ีเลกิเหลา้และบหุร�ี แลว้กก็ลับมาด�ืมมาสบู
เหมอืนเดมิ

I stood still, the flow of tears retreat- ing within,
and looked at the smoke coming out of the
chimney of the crem- atory quietly. That’s all there
was to life. Being born, learning, working, having
children, getting old and then dying. I stopped
drinking and smoking for three or four months
and then began all over again.

ส�ินพอ่เสยีคน กกูบัแมก่ไ็มม่อีะไรเหลอืใหผ้กูพันกบั
จังหวัดบา้นเกดิ แมข่ายบา้นขายรถของพอ่ รวมทั�งรับ
เงนิบาํเหนจ็อกีกอ้น นาํเงนินั�นมาซ�ือบา้นจัดสรรเลก็ๆ
อยู่ในกรงุเทพฯ ทาํขนมหวานเพ�ือฝากขายเป็นรายได้
หลักของบา้นท�ีมเีพยีงเราสองคนแมล่กูหนจีากสายตา
นา่เบ�ือของเพ�ือนบา้นในจังหวัดเลก็ๆ ท�ีทาํอะไรกร็ู้กนั
หมดทั�วเขตเทศบาล ชาวบา้นชาวเมอืงคงรู้จัก
ครอบครัวกหูมดไสห้มดพงุ สะสมจากคาํพดูยามเมา
ของพอ่กเูป็นปีๆ กไูมค่ดิจะนับวา่มันก�ีปีแนก่วา่พอ่จะ
หบุปากและเลกิกนิเหลา้ ซ�ึงสั�นนดิเดยีวถา้เทยีบจาก
การเมามานานปีของพอ่ กอูายเพ�ือนอายชาวบา้นท�ี
ตอ้งเดนิผา่นเวลาไปเรยีนทกุเชา้

Dad gone, there was nothing left for mum and I
to bind us to my home prov- ince. Mum sold the
house and dad’s car and received a certain amount
of com- pensation money. With that money she
bought a small house in a housing estate in
Bangkok, and made cakes for points of sale as
main income of a household which had only the
two of us, mother and child, who had fled the
bored looks of neighbours in a small province
where everything you did was known all over the
municipality. The villagers had had more than
their fill of my family affairs from the words of my
dad in his cups for years. I don’t want to know
how long it was before dad shut his mouth and
stop- ped drinking, a very short time anyway
compared with his years and years of
drunkenness. I felt ashamed in front of friends and
the neighbours I had to walk by on my way to
school every morning.

“ฉันตกใจหมดเลย นกึวา่มใีครตายแน่ๆ” กเูคยไดย้นิ
คนพดูกนัในรา้นขายของชาํขา้งบา้นเพราะเม�ือคนืพอ่กู
ยงิปืนอกี คนน�ีเพ�ิงยา้ยมาอยู่ใกล ้ๆ บา้นก ูเลยไมช่นิกบั
เสยีงปืน

‘I was totally shocked. I thought someone must
have died,’ I had heard someone say at the grocer’s
next door because the night before my dad had
fired his gun again. That man had just moved next
to my house, so he wasn’t used to the sound of
gunshots.

กสูมัครเป็นทหารเกณฑห์กเดอืนโดยใชว้ฒุปิรญิญา
ตร ีหวังวา่คา่ยทหารกบัการฝกึฝนจะทาํใหก้แูกรง่ข�ึน ดี
ข�ึน แตก่กูป็ลดจากทหารโดยไดเ้พ�ือนเลวๆ มาสองสาม
คนท�ีเจอกนักก็นิเหลา้แคนั่�นเอง

I volunteered to be conscripted for six months,
thanks to my bachelor’s de- gree, hoping that
military camp and training would toughen me,
make me a better man, but I left the service with a
few unsavoury friends with whom I only boozed
when we met.

แมผู่้ประเสรฐิของกไูมเ่คยปรปิากถามวา่กจูะทาํงาน
อะไร เพราะกสูอบคัดเลอืกเพ�ือบรรจเุป็นขา้ราชการ
ระดับตา่งๆ กล็ม้เหลว สมัครงานบรษัิทเอกชนกไ็มม่ี
ความสามารถพเิศษอะไร พมิพด์ดีกไ็มไ่ด ้ภาษา
อังกฤษกเ็ลว ล�ินกระดา้งตอ่ภาษาอ�ืนๆ กนูอนทอดหุ่ยอ
ยู่บา้น กนิเงนิจากขนมหวานและเงนิสะสมท�ีเหลอืจาก
การซ�ือบา้น กรูู้วา่เงนิรอ่ยหรอไปมาก แตก่ไูมรู่้วา่กจูะ
ไปทาํอะไร หมดพอ่เสยีคน เสน้สายตา่งๆ ท�ีพอ่เคยใช้

ชว่ยตัวเองยามถกูบตัรสนเทห่ห์รอืถกูรอ้งเรยีนกไ็มม่ยีดื
ยาวมาถงึก ูกตูอ้งใชค้วามสามารถของตัวเองหางาน กู
ใชเ้วลากวา่สามปีในการหางานทาํ

My precious mother never opened her mouth to
ask what work I’d do after I sat for the civil service
examination and failed. To apply for work in a
private-sector company, I had no special quali-
fications. I couldn’t type, my English was bad, my
tongue was averse to any foreign language. I lay
idle at home, eating the money from the cakes and
the savings that remained from the purchase of the
house. I knew money was scant but I didn’t know
what I should do. Dad dead, the connections he
had used to help himself when there were anon-
ymous denunciations or he was asked for favours
didn’t extend to me. I had to use my own abilities
to find work. I spent more than three years
searching for work.

==

=

=

=

ภาษาอ�ืนๆ: literally, ‘other languages’ – other than what? Thai, of course. Hence ‘foreign’.

กไูดท้าํงานเป็นพนักงานฝ่ายบคุคลของบรษัิทสง่
ออกอาหารสัตว ์กรูู้วา่แมล่อบถอนหายใจใหก้บัอนาคต
ของก ูกทูาํงานตามหนา้ท�ี คดิเองไมเ่ป็น ตอ้งรอใหผู้้

I found work in the human resources
department of a company exporting animal food. I
know mum secretly heav- ed a sigh of relief about



บงัคับบญัชาสั�ง อาจเป็นความดที�ีกเูคยกลัวพอ่จน
ฝังหวั ทาํใหก้กูลัวคนท�ีมฐีานะทางสังคมสงูกวา่มา
ตลอด การงานของกจูงึราบร�ืน

my future. I do what I’m told. I can’t think by
myself, I have to wait for instructions from my
superiors. Maybe it’s a good thing that I was so
afraid of dad that it went to my head, making me
afraid of whoever has a higher social status all
along, so my work goes smoothly.

กเูคยมองแมใ่นวันหยดุของกอูยา่งไมก่ลัวเกรง
บาปกรรม แมย่งัตอ้งซกัเส�ือผา้ใหก้ ูดแูลอาหารการกนิ
ขณะท�ีส�ินเดอืนกไูมเ่คยใหเ้ศษเงนิแมแ่มแ้ตบ่าทเดยีว
แคก่ไูมข่อแมเ่พ�ิมกเ็ป็นบญุโขแลว้ ความสขุของแมก่็
คอืการไดอ้ยู่กบัตน้ไมแ้ละปฏบิตัธิรรม พอ่ทาํใหแ้มพ่บ
ทางสวา่งของชวีติ

I look at mum on my days off without feeling
guilty. Mum still has to wash my clothes, arrange
for food, even though at the end of the month I
have never given her a single baht. Just my not
asking money from her is a blessing. Mum’s
happiness is being with trees and practising
dharma. Through dad, she met the bright path of
her life.

“แมค่งทาํเวรทาํกรรมไวก้บัพอ่ตั�งแตช่าตกิอ่น ชาตนิ�ี
กม็าใชค้นืเขา” แมบ่อกเรยีบๆ ในครั�งท�ีพอ่ทาํปืนลั�นไป
ถกูฝาหอ้งเพ�ือนบา้น ดที�ีเขาเหน็แกอ่ดตีท�ีพอ่กเูคยชว่ย
ลกูชายเขาซ�ึงเป็นเพ�ือนรว่มชั�นเรยีนของกจูากขอ้หา
พกพาอาวธุ เร�ืองเลยเงยีบไป แตแ่มต่อ้งไปขอโทษไป
วงิวอนอยู่พักใหญไ่มใ่หเ้ขาแจง้ความ และดที�ีไมม่ใีคร
ถกูลกูหลงจากกระสนุนัดนั�น ไมอ่ยา่งนั�นนายตาํรวจกจ็ะ
ตอ้งเขา้คกุเป็นแน่

‘I must have wronged your father in previous
lives, so in this life I’m paying for it,’ mum said to
me evenly that time when dad’s shotgun bore a
hole in the neighbour’s wall. It was a good thing
the neighbour was still grateful my dad had helped
his son who was my friend at school over the
accusation of carrying a gun, so the story
quietened down, but mum had to go and apologise
and beg that he wouldn’t report the case at length,
and it was a good thing too the bullet didn’t hurt
anyone, otherwise the police officer would have
been jailed for sure.

แมเ่ร�ิมหาทางออกดว้ยหนังสอืธรรมะของหลวงพอ่
ตา่งๆ บางเลม่แมน่าํวางไวต้รงโตะ๊ก ูแตก่กูแ็คเ่ปดิดู
ผา่นๆ ไมเ่หน็มอีะไรนา่สนใจกบัการนั�งหายใจอยา่งเอา
จรงิเอาจัง ย�ิงแมไ่ปวัดทกุวันพระย�ิงทาํใหห้วัขอ้ประจาน
มมีากข�ึน พอ่นอนดา่พระวา่ไมท่าํมาหากนิ ท�ีอยู่ไดก้็
เพราะมคีนโง่ๆ อยา่งแมน่�ีแหละใหก้ารสนับสนนุ พอ่กู
นา่จะเป็นคอมมวินสิตก์ลับชาต ิเพราะพอ่ไมเ่คยเช�ือ
เร�ืองบาปบญุ เร�ืองนรกสวรรคข์องแมเ่ป็นตลกชวนหวั
ยามเมาของพอ่ หากในเวลาปกต ิบางครั�งพอ่กต็ามใจ
แมท่�ีจะไปคา้งท�ีวัดวันพระใหญต่ั�งแตต่อนบา่ย แตต่อ้ง
จัดเตรยีมอาหารการกนิของพอ่ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น

Mum sought a way out through dhar- ma
booklets from sundry senior monks. Some of these
she placed on my table, but I just leafed through
them casually. I saw nothing interesting in sitting
and breathing deeply in and out with intent. The
more mum went to the temple every day, the more
grievous became the issues. Dad lay railing at the
monks for doing nothing to earn their keep; that
they could prosper was because stupid people like
my mum of course support- ed them. My dad
must be reborn a communist, because he never
believed in sin and virtue. Mum’s heaven and hell
were a laughable matter when he was in his cups.
If in a normal state, some- times, on important
holy days, he’d let mum stay overnight at the
temple since early in the afternoon but she had to
arrange for his dinner beforehand.

มคีรั�งหน�ึงท�ีกภูาวนาในใจ นกึถงึพระท�ีแมนั่บถอื ขอ
อยา่ใหพ้อ่ตามไปลากแมก่ลับจากวัดตามคาํพดูเลย
พระคงปั�นป่วนกนัทั�งวัด แมไ่มอ่ยู่ กตูอ้งรับภาระแทน
แม ่นั�งน�ําตาซมึฟังพอ่ดา่แม ่ขณะท�ีแมค่งนอนในโบสถ์
กบัญาตธิรรม พอ่ทาํทา่จะลกุข�ึนหากญุแจขับรถไปวัด
ใหไ้ด ้แตห่าไมเ่จอเพราะกตูั�งใจจะกลนืลงทอ้งใหพ้อ่
ผา่เอาออกมาถา้พอ่อยากไดก้ญุแจจรงิๆ กนัู�งรับทราบ
ความรู้สกึแทนแม ่แตค่งไมถ่งึเส�ียวใจท�ีแมไ่ดรั้บ แม่
อดทนมาไดอ้ยา่งไรกบัถอ้ยคาํต�ําชา้นานาท�ีพอ่ขดุมา
พดู บางครั�งดา่ลามปามถงึตาถงึยาย

There was one time when I wished inwardly,
thinking of the monks mum believed in, that dad
wouldn’t go after her and drag her back home as
he threatened to. This would disturb all the monks
in the temple. When mum wasn’t there I had to
take over her duties and sit with teary eyes hearing
dad curse mum. While mum slept in the pavilion
with fellow dharma practitioners, dad sudden- ly
wanted to get the keys and drive to the temple, but
he couldn’t find them. I was ready to swallow them
and have him open me up if he really wanted those
keys. I sat experiencing how mum felt, but it
wasn’t even a sliver of what she was exposed to.
How could mum bear with the various base words
dad came up with? Sometimes he’d even drag her
parents into his ranting.

แลว้พอ่กบัแมจ่ะอยู่ดว้ยกนัหาหอกอะไร ทาํไมไมเ่ลกิ
กนัเสยี กคูงจะมคีวามสขุมากกวา่น�ีแมว้า่จะไมม่พีอ่อยู่
ดว้ย

And then why the hell were father and mother
still together? Why didn’t they break up? I’d have
more happiness than this, even without a father
around.

พอ่ตายไปแลว้ ตายไปหลายปีแลว้ กเูหมอืนเงารา่ง
ของพอ่ท�ีเผยตัวเม�ือกาลเวลาผา่นไปเน�ินนาน นานจนกู
จาํไมไ่ดแ้ลว้วา่ถอ้ยคาํเสยีดสเียย้เยาะถากถางท�ีพอ่
พร�ํานั�นมวีา่ยงัไงนัก

Dad is dead, has been dead for years. I’m like a
shadow of him that has materialised itself in the
course of time, such a long time I no longer
remember the sarcastic remarks and mockeries
dad made.

แมเ่ปดิประตรัูบกเูงยีบๆ เกบ็รองเทา้หนังคู่เยนิๆ มาไว้
ในบา้น ตามหลังกซู�ึงเดนิเป๋เขา้บา้น ไมม่ถีอ้ยคาํตาํหนิ
ตติงิ แมค่งคดิวา่กเูป็นกรรมอกีประการท�ีแมต่ามมา
ชดใช้

Mum opens the door and receives me quietly,
takes the wrecked leather shoes to put them inside
and follows me as I lurch into the house. There are
no words of criticism. Perhaps mum thinks I’m
another debt of fate she has to pay back.



=

ในวัยหนุ่มของก ูเร�ืองสตรเีพศยอ่มหนไีมพ่น้ กมูคีนรัก
สองคนผา่นเขา้มาในชวีติแลว้กจ็ากกนัไป กทูาํไดค้อื
เมามากครั�งกวา่ปกต ิพลา่มราํพันถงึเธอเป็นบา้เป็นหลัง
แลว้คอ่ยๆ ลมืเธอทั�งสองคน

In my youth, there was no avoiding the fair sex. I
had two lovers entering my life and then leaving it.
The only thing I did was to be much drunker than
usual while raving about each and then gradually
forgetting the one and then the other.

แตก่บัเธอคนน�ี กบูอกไมถ่กูวา่กรัูกหรอืกใูคร ่เธอเป็น
สาวโรงงาน ไมรู่้วา่เพราะอะไรถงึเขา้มาในชวีติกไูด้
ความเหงา ความเปลา่เปล�ียว หรอืแรงขับดันทางเพศ กู
ไมแ่นใ่จ เธอมบีคุลกิไมผ่ดิจากแมข่องก ูพดูนอ้ยคาํรับ
ฟังคาํสั�งของกเูป็นสว่นใหญ ่ทาํใหก้ทูกุอยา่งไมว่า่กู
ตอ้งการอะไรอยา่งไร กรูู้วา่ กวา่จะมาถงึกเูธอกผ็า่น
อะไรตอ่มอิะไรมาพอสมควร บางคนืท�ีกตูงึๆ กช็วนเธอ
มาคา้งท�ีบา้นดว้ย

But with this one, I can’t say whether it’s love or
lust. She is a factory girl. I don’t know why she
entered my life. Loneliness or sexual attraction?
I’m not sure. Her personality isn’t different from
my mum’s. She speaks little, mostly listens to what
I order, does everything for me, no matter what I
want or how. I know that, before she came to me,
she went through quite a lot. Some nights when
I’m tight I ask her to spend the night with me in
the house.

แมม่องเธอดว้ยสายตาบอกไมถ่กู ทั�งสมเพชสงสาร
ระคนกนั เธอพยายามทาํตัวใหแ้มก่รัูกดว้ยการชว่ยทาํ
ขนม ถบูา้น ซกัเส�ือผา้ใหก้ ูทาํกบัขา้ว บางครั�งกกูห็ยบิ
ยมืเงนิจากเธอ และเธอไมเ่คยรับคนื กนูา่จะพอใจและมี
ความสขุ แตก่กูลับเบ�ือเม�ือคบกนัไดร้ะยะหน�ึง เป็น
ความเบ�ือท�ีกอ่ตัวข�ึนทลีะนอ้ยๆ จนมากเขา้กกูข็า้มหนา้
ขา้มตาพอ่ ถงึขั�นลงไมล้งมอื แตเ่ธอทนเป็นควาย ได้
แตร่อ้งไหก้ระซกิๆ ครั�นกเูกดิอารมณข์�ึนมา เธอกโ็อน
ออ่นผอ่นตามกอูยา่งดี

Mum looks at her with eyes hard to decipher, a
mixture of pity and com- passion. She tries to
behave so that mum loves her by helping with
making the cakes, sweeping the floor, washing my
clothes, cooking for us. Sometimes I borrow money
from her and she never gets it back. I should be
satisfied and happy but I got bored after a while. It
was a boredom that grew little by little to the point
of excess where I went one better than dad by
beating her up, but she withstood it like a cow,
only crying and sobbing. When the mood takes
me, she goes along with me nicely.

==

=

=

‘for us’ isn’t in the Thai text but is added to balance the sentence.

=

=

=

=

Again the buffalo, so let’s make this one a cow.

“จรงิจังแคไ่หนหอื” เป็นครั�งท�ีสองในชวีติท�ีแม่
กา้วกา่ยเร�ืองสว่นตัวของก ูครั�งแรกถามวา่จะเรยีนตอ่
อะไรเม�ือจบ ม.ปลาย กอู�ึง มองแมไ่ดแ้วบเดยีวกต็อ้งเส
หลบสายตาดงีามของแม ่นานก�ีปีแลว้ท�ีกไูมไ่ดส้ังเกต
แมอ่ยา่งจรงิจัง ปีน�ีกอูายสุามสบิแลว้ แมแ่กก่วา่อายุ
จรงิมาก ผมหงอกขาว ร�ิวรอยยน่บนหนา้มากรอย แขน
ขาเห�ียวยน่ดแูกรง่ๆ แกรน็ๆ คงเพราะตรากตราํกบังาน
ทางกายและทางใจมานานปี

‘How serious are you?’ It’s the second time mum
interferes in my per- sonal life. The first time she
asked what I’d study further once I finished high
school. I’m taken aback. I look at mum briefly and
have to avoid her beautiful eyes. How many years
has it been since I observed her in earnest? This
year I’m thirty. Mum is much older than her age,
with grey and white hair, wrinkles all over her
face, her arms and legs withered, looking stunted
from enduring years of physical work and mental
hardship.

กไูมไ่ดต้อบคาํถามของแม ่แตก่กูาํลังตั�งคาํถามกบั
ตัวเองดว้ยคาํถามเดยีวกบัท�ีแมถ่าม

I don’t answer mum’s question but I ask myself
a question which is the same as the one mum
asked.

กคูดิจรงิจังกบัเธอแคไ่หน หรอืเธอป็นวัตถแุหง่ความ
ใครท่�ีวัยหนุ่มของกเูรยีกรอ้งเทา่นั�น กนูกึถงึพอ่
เหตกุารณใ์นวันวานทะลักทลายเขา้มาในสมอง ภาพ
แมท่�ีเป็นเหมอืนทาสรับใชพ้อ่ แมท่�ีเป็นเหมอืนควาย
งานผดุมาภาพแลว้ภาพเหลา่ กเูสหายใจลกึๆ ขม่
ดวงตาตัวเองมใิหม้นี�ําคลอ

How serious am I about her? Or is she merely a
sexual object that my youth demands? I think of
dad. Events of the past flood my brain. Images of
mum, who was like a slave at dad’s service, mum
who was like a working cow, come up one after the
other. Staggering, I take a deep breath and force
my eyes not to fill with tears.

ภาพของกกูบัพอ่ไมต่า่งกนัเลย แตพ่อ่ยงัดกีวา่ก ูพอ่
ตอ้งรอใหเ้มาถงึจะเอะอะโวยวายใชอ้าํนาจกบัแม ่แตกู่
ไมต่อ้งรอใหเ้มาเหลา้ แคเ่มาอารมณก์กูใ็ชก้าํลังได้
แลว้

The images of dad and me don’t differ at all but
dad was better than I am. He had to wait to be
drunk to raise a hue and cry and use his strength
with mum, but I don’t have to wait to be drunk:
just the wrong mood is enough to unleash violence.

กเูหน็ภาพอนาคตของเธอกบักคูอือดตีของแมก่บัพอ่
อยา่งแนน่อน ถา้กมูลีกูกบัเธอ กแูละเธอด�ินไปไหนไม่
รอด และคงประพฤตติามแบบเกา่ๆ ของพอ่ กรูู้จักตัว
เองมากพอ กจูะใหล้กูของกเูกดิมาเพ�ือเผชญิเหตกุารณ์
ตา่งๆ เหมอืนท�ีกเูคยเผชญิหรอื

I see a picture of the future of her and me which
is definitely like the past of mum and dad. If I had
a child with her, we wouldn’t be able to struggle
free from each other and I’d probably behave as
dad used to. I know myself well enough. Would I
have my child born to encounter the same things
as I did?

“ผมจะบวช” กหูาคาํตอบใหแ้มไ่ดด้ที�ีสดุในเวลาน�ีได้
เทา่น�ี

‘I’ll enter the monkhood.’ I give mum the best
possible answer at this time.

“ถา้จะบวชเพ�ือหนปัีญหาอยา่บวชเลย บาปเปลา่ๆ
บวชแลว้ไมป่ฏบิตับิวชไปวันๆ ไมม่ปีระโยชน ์เสยีผา้
เหลอืง”

‘If you do it to get out of a tight spot, don’t. It’s
sinful. If you get ordained and then don’t behave
like a monk day by day, there’s no point. A waste
of yellow robes.’

กหูนา้ชากบัคาํพดูแม ่เดนิเขา้ไปหยบิบหุร�ีมาจดุสบู I’m stung by what mum says. I go and pick up a



พน่ควันแลว้กอ็�ึง cigarette, light up, release the smoke and then am
speechless.

กบูอกเพ�ือนรว่มงานระดับเดยีวกนัวา่ ถา้มโีทรศัพท์
มาถงึกใูหบ้อกวา่ไมอ่ยู่หมดทกุราย กบัแมก่กูบ็อก แม่
ฟังแลว้น�ิงคดิ กไูมก่ลา้สบตากบัแม ่กอูายตัวเอง

I tell my co-workers at the office that if there’s a
phone call for me from anyone to say I’m not in. I
said the same thing to mum. Mum listened then
was quiet, thinking. I didn’t dare meet her eyes. I
was ashamed of myself.

โทรศัพทใ์นบา้นดังข�ึน The house phone rings.

“ผมไมอ่ยู่นะแม ่ไปตา่งจังหวัด ไปไหนกไ็ด”้ กรูอ้ง
บอกตามหลังแมท่�ีเดนิเขา้ไปรับโทรศัพทท์ั�งท�ีเคยบอก
แมไ่วแ้ลว้ ชว่งน�ีเป็นวันหยดุตดิตอ่กนัถงึส�ีวัน เธอตอ้ง
โทรมาหากแูน่ๆ หลังจากกหูลบเล�ียงการพบการพดูได้
เกอืบเดอืนแลว้

‘I’m not here, mum. I’ve gone up- country,
anywhere at all,’ I say in a loud voice in mum’s
back as she goes inside to take the call even though
I’ve already said so to her. This is a four-day
holiday. She must be calling me for sure after I
avoided meeting and talking with her for nearly a
month.

“ออ๋ ไมอ่ยู่ ไปตา่งจังหวัด ฮ�ือ ไมรู่้ แคน่�ีนะ” เสยีงแม่
แวว่ๆ มา

‘Oh, he isn’t here. He’s gone up- country … Uh,
I don’t know. That’s all, okay?’ Mum’s voice comes
to me.

นกึแลว้วา่มงึตอ้งโทรมาหาก ูกโูกรธข�ึนมาทนัท ีดา่
ดว้ยถอ้ยคาํหยาบๆ คายๆ ในใจ อัดบหุร�ีพรดืแมง่ กจูะ
ทาํยงัไงกบัมงึดวีะถงึจะออกไปจากชวีติก ูกเูองไมน่า่
เหน็แกค่วามสขุชั�วพักชั�วครู่เลย กตูาํหนติัวเองอกีหลาย
ขอ้กอ่นจะเขา้บา้นเปดิตู้เยน็หยบิเบยีรก์ระป๋องมาเปดิ
ด�ืม

I thought you’d call all right. I’m angry at once,
curse with vile, coarse words in my mind, take a
deep drag on my cigarette, and am speechless.
What can I do to get you out of my life? I myself
shouldn’t see only short-term happi- ness. I criticise
myself over many other things before I go inside,
open the fridge and take out a cool can of beer I
open and drink.

วันน�ีเป็นวันอาสาฬหบชูา เม�ือเชา้แมใ่สบ่าตรตาม
ปกต ิแตพ่รุ่งน�ีแมจ่ะไปทาํบญุท�ีวัด แมก่รวดน�ําหลังใส่

บาตรทกุครั�ง ในถอ้ยคาํแผเ่มตตานั�นกมูั�นใจวา่ พอ่คอื
สถานรัีบบญุจากน�ําท�ีกรวดโดยแท ้และคงเป็นเจตนาใน
การทาํบญุของแมด่ว้ย

Today is Asalha Puja* Day. This morning mum
gave alms as usual but tomorrow she’ll go to the
temple to earn merit. She pours ceremonial water
after making the offering every time. I’m sure dad
is the recipient of the merit shared by pouring
sacred water in earnest and it’s mum’s intent in
making merit.

*http://en.wikipedia.org/wiki/Asalha_Puja

ตอนสายหนอ่ยๆ แมเ่อาขนมไปสง่เจา้ประจาํแลว้ก็
กลับมานั�งพนมมอืหนา้เคร�ืองรับโทรทศัน ์มพีระแสดง
ธรรม และแมเ่พ�ิงโกหกคาํโตแทนกตูะก�ี ถา้บาปกรรมมี
จรงิ กขูอนอ้มรับไวค้นเดยีวเถดิ

In late morning, mum takes the cakes to the
usual retailers and then comes back, sits down and
joins hands to pray. In front of the television set
there are articles of worship and mum has just lied
for me in a big way. If there really is repayment for
sin let me be the only one to be affected.

วันน�ีกไูมอ่ยากออกไปไหน ถงึแมว้า่ถนนหนทางจะ
โลง่เพราะคนออกไปตา่งจังหวัด แตร่า้นขายเหลา้เจา้
ประจาํของกงูดจาํหนา่ยสรุา กนัู�งจบิเบยีรอ์ยู่บา้นดกีวา่
ใหแ้มท่าํกบัแกลม้อรอ่ยๆ สักสองสามอยา่ง แลว้กด็ู
วดิโีอท�ีเชา่มาเม�ือหลายวันกอ่น

Today I don’t want to go out. Even though the
roads are empty because people have gone
upcountry, my usual liquor store refrains from
selling alcohol. Sipping beer at home is better, with
mum making a few tasty side dishes, and then
watching the video I rented several days ago.

Here some fiddling with sentence strings is required: 
suspend trade on holy days, nothing to do with light traffic.

กหูลับไปตอนบา่ย ต�ืนเกอืบค�ํา อาบน�ําอาบทา่ให้
สดช�ืนออกมาเปดิตู้กบัขา้ว พบกบัแกลม้สามอยา่งท�ีแม่
ทาํไวใ้ห ้ของโปรดกทูั�งนั�น ทั�งยาํกนุเชยีง ปลาสลดิ
แดดเดยีวทอด และตับทอดกระเทยีมพรกิไทย กตูั�งใจ
จะออกไปซ�ือเบยีรท์�ีรา้นคา้ขา้งบา้นสักสามขวด จาก
นั�นความสขุกเ็ป็นของกู

I fall asleep in the afternoon. It’s almost dusk
when I wake up, shower to refresh myself, open
the larder, find three kinds of side dishes mum has
made for me, all of them favourites of mine:
Chinese sausage salad, fried jerked snakeskin
gourami and fried liver with garlic and pepper. I
intend to go out to buy three bottles of beer at the
shop next door. After that, happiness is mine.

Yet beer is always available round the corner … Well observed!

tharathip/%e0%b8%a2%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87/)
sausage salad (yam kunchiang)

เสยีงกร�ิงดังจากประตรัู�ว There’s the sound of the bell at the gate.

เธอ กนูกึข�ึนมาทนัท ีอารมณท์�ีดเีร�ิมขุ่นมัว มันคงไม่
เช�ือ แลว้ตามมาดถูงึบา้นทั�งๆ ท�ีตอนสายมันกโ็ทรมา
แลว้ ขณะท�ีกลูังเล แมก่เ็ดนิออกมามองหนา้ก ูกไูมเ่คย
เหน็สหีนา้ของแมเ่ดด็เด�ียวมากขนาดน�ี ตอนท�ีเผาศพ
พอ่ ดวงตาของแมย่งัไมเ่ดด็ขาดเทา่ครั�งน�ี

It’s her, I think at once. My good mood begins to
sour. She didn’t believe mum and now she’s
checking here, even though she called in the
morning already. As I hesitate, mum walks out,
stares at me. I’ve never seen her with such a
determined face as this. When dad’s body was
being burnt, her eyes were not as determined as
this time.

“เด�ียวเปดิเอง” แมบ่อกหว้นๆ ‘I’ll open the gate myself,’ she tells me gruffly.

กยูนืหลบขา้งประตบูา้น มองผา่นชอ่งระหวา่งบานพับ
ไปท�ีประตรัู�ว

I stand hidden by the side of the house door, look
at the gate through the space between the hinged
sections.

เธอจรงิๆ ถอืถงุพลาสตกิมาดว้ย คงจะเป็นอาหาร It is her, holding a plastic bag, food probably.

“ไมอ่ยู่ มันไมไ่ดอ้ยู่บา้นน�ีแลว้ไมต่อ้งมาหามันอกีนะ
ราํคาญ” แมก่โูกหกเป็นครั�งท�ีสองของวันน�ี เสยีงของ
แมท่าํใหก้ขูนลกุ เป็นเสยีงท�ีไมเ่หลอืไมตรไีวเ้ลย กไูม่

‘He isn’t here. He no longer lives here. You don’t
have to come here again. You disturb me.’ My
mum lies for the second time today. Her voice

ราํคาญ (annoying) could also be translated here as ‘stop bothering me’.

http://thaifiction.wordpress.com/2014/03/21/the-offshoot-tharathip/%e0%b8%a2%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87/


เคยไดย้นิน�ําเสยีงอยา่งน�ีจากแม ่นอกจากวันท�ีเผา่พอ่ gives me goose- flesh. There’s no friendship left in
it. I’ve never heard this tone of voice from her,
except on cremation day.

“หมดเวรหมดกรรมกนัเสยีท”ี แมพ่ดูขณะสัปเหรอ่
ผลักโลงเขา้เตาเผา

‘And that’s the end of that,’ she said when the
undertaker pushed the coffin into the oven.

กเูหน็เธออ�ึง ยกถงุพลาสตกิในมอืทาํทา่จะสง่ใหแ้ม่
แตแ่มส่ั�นหนา้

I see her speechless. She raises the plastic bag in
her hand as if to give it to mum but mum shakes
her head.

“ไปเถอะ อยา่มาวุ่นวายกะฉันอกีเบ�ือ ชวีติมแีตเ่ร�ือง
อยา่งน�ี”

‘Go away. Don’t come and bother me again. I’ve
had enough. Life is always like this.’

กยูนืพงิบานประตอูยา่งหมดแรง น�ําตารนิออกมาไมรู่้
ตัว กอูยากรู้เหลอืเกนิวา่ แมพ่ดูตัดสัมพันธก์บัเธอแทนกู
เพ�ือปกปอ้งกผูู้เป็นลกูใหม้คีวามสขุสบายใจ หรอืแม่
ปกปอ้งผู้หญงิอกีคนหน�ึงมใิหม้ากา้วซ�ํารอยของแม่
รอยแหง่ควายงานและวัตถแุหง่ความใคร ่กอูยากรู้จรงิๆ
แตก่ไูมอ่ยากฟังคาํตอบจากปากของแม ่กไูมก่ลา้หรอื
เขม้แขง็พอ

I stand against the door as if devoid of strength.
Tears brim and come out unwittingly. I’d very
much like to know if mum cut the relationship
with her in my name to protect her child so that he
can be happy and content or if she is pro- tecting
another woman by preventing her from following
in the same steps as hers, as a work horse and a sex
object. I’d really like to know, but I don’t want to
listen to the answer from mum’s mouth. I don’t
dare to or I’m not strong enough.

กรัูกแม ่แตก่คูดิวา่กกูรั็กเธอดว้ย… I love mum, but I think I love her too…

= ‘Look Mai’ in Chor Karrakeit 37, 1998

Tharathip (king, Vishnu) is one pen name of
Tharathip Choptham, a political science graduate

who went through sundry menial jobs and
magazine assignments. He is the author of

four volumes of short stories
and tales for children.

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/03/21/the-offshoot-tharathip/attachment/5082/)
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Modern and classic Thai short stories in English

The sacred stream – Wat Wanlayangkul

Contemporary  22 February 2013  Leave a comment

We knew the author as a socially concerned writer with fairly radical views; in this study of contrasts surprisingly focused on the self, he proves to be a
cabbala believer as well. MB

ooo

สายน�ําศกัด�ิสทิธ�ิ   THE SACRED STREAM   

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/17/the-
sacred-stream-wat-wanlayangkoon/m/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/17/the-
sacred-stream-wat-wanlayangkoon/heart-in-

mind/)

วัฒน ์วรรลยางกรู   WAT WANLAYANGKUL*  * Pronounced wan.la.yang.koon

TRANSLATOR’S KITCHEN

สายน�ําศักด�ิสทิธ�ิไหลผา่นกรวดแดง ขาว น�ําตาล ดาํ The sacred stream flowed over gravel, red, white,
brown and black.

น�ําใสเหมอืนกระจกใส เคล�ือนไหวเหมอืนมชีวีติ The water clear as a mirror moved as though it

were alive.

สายน�ําศักด�ิสทิธ�ิลบเหล�ียมมมุกรวดหนิจนมนละมนุ
แตจ่ะลบรอยแผลในใจน�ีไดห้รอื

The sacred stream rubbed the peb- bles smooth
but could it smooth out the wounds in his heart?

เขานั�งกบัพ�ืนกรวดทราย ใหส้ายน�ําศักด�ิสทิธ�ิไหลผา่น
หนา้อกอันเป็นท�ีตั�งของหวัใจ มองเหน็หนา้อกและ
ซ�ีโครงซา้ยเปดิกวา้งออกใหส้ายน�ําไหลเขา้ไป …
ลบรอยแผลท�ีหวัใจ

He sat on the sand and gravel bed, letting the
sacred stream flow to his chest where his heart
dwelt, watched his chest and left-side ribs open
wide for the stream to flow past and erase the

wounds in his heart.

= =

น�ําเยน็ๆ อากาศปลอดโปรง่ชว่ยลดคลายความเมามนึ
ความทกุขช์า่งมอียู่ทกุซอกมมุ เม�ือคนืท�ีรา้นประจาํ
แอรโ์ฮสเตสสาววัยสามสบิท�ีคุ้นหนา้แตไ่มคุ่้นเคย เซ

มาขอนั�งรว่มโต ๊จบิไวนแ์ลว้นั�งรอ้งไห ้เพราะเพ�ิงพบวา่
คนรักของเธอมเีจา้ของอยู่กอ่นแลว้ถงึสองคน (สมัยท�ี
เขามเีจา้ของอยู่เพยีงคนเดยีวเธอยงัทนได)้ เธอพร�ําวน

เวยีนวา่ อยากตาย … อยากตาย พอเวลา 24.00 น.
ขา่วภาคดกึรายงานวา่ เคร�ืองบนิไปฟลิปิปนิสเ์ผชญิ
พายฝุนประสบอบุตัเิหตเุคร�ืองบนิตกในทะเล เขา้ใจวา่

คนคงตายหมดทั�งลาํ แอรโ์ฮสเตสสาวถงึกบัหายเมา
อทุานวา่ โชคดที�ีเธอไดข้อแลกเท�ียวบนิกบัเพ�ือน มิ
ฉะนั�นเธอจะตอ้งไปกบัเท�ียวบนิมรณะน�ีดว้ย

The cold water and clear air helped dispel his
drunkenness. There truly was sorrow in every
corner. Last night, at the usual bar, a thirty-year-

old air hostess who looked familiar but whom he
hadn’t met before staggered over and asked to
share his table, sipped wine and then sat crying

because she had just found out that the man she
loved had had as many as two wives (as long as he
had only one, she’d been okay with that). She kept

repeating that she wanted to die, she wanted to
die… At midnight, the news on TV was that an
aeroplane headed for the Philippines had been in a

typhoon and had crashed into the sea. Everyone
on board was believed to have died. The young air
hostess sobered up, shouting how lucky she was to

have swapped flights with a friend, otherwise she’d
have been on board that ill-fated plane.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

เท�ียวบนิมรณะน�ี: literally, ‘this fatal flight’.
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เท�ียวบนิมรณะน�ี: literally, ‘this fatal flight’.

เธอไมรู่้หรอกวา่ เขาเองกอ็ยู่ในภาวะอยากตาย …
อยากตาย เม�ือส�ิงท�ีเรยีกวา่ “ครอบครัว” อันมภีรรยากบั
ลกูสองคนวัยกาํลังนา่รัก เหลอือยู่กบัเขาเพยีงใน

ภาพถา่ย เม�ือภรรยาทนความเสเพลของเขาไมไ่ด ้และ
พบชายคนใหมท่�ีมคีวามรับผดิชอบดกีวา่

She didn’t know that he was in a state of
wanting to die, wanting to die because what was
called ‘family’ with a wife and two cute little

children had chosen to stay with him only in
photo- graphs when his wife, unable to bear his
dissipation any longer, had met a new man with a

better sense of responsi- bility.

= =

แดดหบุลง The sunshine abated.

แสงจากฟา้ทาํใหใ้บไมด้เูขยีวออ่นละมนุตา The light from the sky made the leaves look a
softer green.

จักจั�นสง่เสยีงรอ้งแหง่ชวีติ … ชวีติท�ีตอ้งสบืเผา่พันธุ์
รากประดู่น�ําดอูวบขาวงอกงามในน�ําใสทาํหนา้ท�ีดดู

ธาตอุาหารไปหลอ่เล�ียงชวีติ เป็นลาํตน้ก�ิงกา้นใบ

Cicadas sang their lust for life, a life that called
for procreation. The roots of the Burmese rosewood

looked chubby, white and flourishing in the clear
water, their duty being to suck up nutrients to
sustain the life of trunk, branches and leaves.

Note: for trees and other plants, always choose
the common name over the scientific name. Here

‘Bur- mese rosewood’ rather than Pterocarpus
Macrocarpus.

โพรงถ�ําหนิตน้สายน�ําศักด�ิสทิธ�ิดขูรมึขลังเยยีบเยน็ The stone cave at the source of the sacred stream

looked awe-inspiring and ice-cold.

เขาจดจาํมาแตเ่ดก็วา่ กาลครั�งหน�ึง นายพรานตาม
ลา่เกง้บาดเจบ็เลอืดโทรมมาถงึถ�ําหนิตน้น�ําน�ี

He remembered from childhood that once, long
ago, a hunter had followed the bloody trail of a

wounded barking deer to this cave the sacred
stream sprung from.

เกง้: barking deer or common muntjac.

เม�ือเกง้เขา้ไปรา่งกายยงัเตม็ไปดว้ยเลอืดและ

บาดแผลจากคมธน ูเม�ือพรานซุ่มด ูกพ็บวา่เกง้คอ่ยๆ

เดนิทอ่งน�ําออกมาจากโพรงหนิดว้ยเรอืนกาย สะอาด
ปราศจากรอยแผล

When the barking deer had entered the cave its

body was covered with blood and arrow wounds.

Yet when the hunter lying in wait saw it slowly
emerge from the stream in the cave the body of the

barking deer was clean and devoid of any wounds.

แมงกะเบ�ือบนิเป็นฝงูดรูา่เรงิ มทีั�งฝงูสขีาว สเีหลอืง

และสดีาํ

Joyful-looking butterflies romped about in

swarms, white swarms, yellow swarms, blue
swarms.

ลมพัดโชย นกป่ารอ้งจากท�ีไกล นกกางเขนดงรอ้ง

เสยีงสงูๆ ต�ําๆ เกอืบจะเหมอืนเพลงท�ีคนบรรเลง

The wind blew mildly, jungle birds sang from

afar, a wild shama sang high and low almost as if

composing a song.

Listen to it.

(http://http://www.youtube.com/watch?

v=NhRcRd9Yqsw)

จงิโจน้�ํากางส�ีตนีลอยตัวอยู่เหนอืผวิน�ําแหวกวา่ยไป
มา

A four-legged water strider rode the surface of
the water back and forth.

ใบชะพลบูนฝั�งชายน�ําสง่กล�ินเม�ียงคาํ The pepper vine leaves by the rim of the stream

smelled like miang*.

* Meat titbits wrapped in leaves, a northern

treat.

แมลงปอเขม็รอปีกน�ิงอยู่เหนอืน�ํา ไมรู่้วา่รออะไร มัน

อาจไมไ่ดร้ออะไร

A damselfly was waiting, wings still, above the

water. Waiting for he didn’t know what. Maybe it
wasn’t waiting at all.

.

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/17/the-

sacred-stream-wat-wanlayangkoon/blue-

damselfly/)

ปลาซวิวา่ยไปมาอยา่งรวดเรว็ ไมส่นใจแมลงปอ Minnows swam swiftly back and forth, paying
no heed to the damselfly.

แมลงปอสแีดงตัวใหญเ่กาะบนเรยีวหญา้เขยีว A big red dragonfly clutched a green blade of

grass.

.

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/17/the-
sacred-stream-wat-wanlayangkoon/red-

dragonfly/)

เสยีงน�ําไหลผา่นแกง่สม�ําเสมอ … สม�ําเสมอจนเขา

เลกิคดิเร�ืองแอรโ์ฮสเตส แตท่วา่ไมส่ามารถเลกิคดิ

เร�ืองครอบครัว … ครอบครัวท�ีแตกเหมอืนแกว้ไวนต์รง
หนา้แอรโ์ฮสเตสเม�ือคนื เขากลับมาคดิเร�ืองแอร์

โฮสเตสอกี หลังจากเลกิบน่อยากตาย เธอยงัอยากมี

ชวีติอยู่ เขาเดาใจวา่เธอยงัอยากมชีวีติอยู่กบัใครสักคน

สันดานเดมิทาํใหเ้ขาปากไวขอไปสง่เธอ เธอกไ็ม่
ปฏเิสธ แทจ้รงิเขายงัไมม่กีะจติกะใจจะชดเชยอารมณ์

ผดิหวัง เขาเลกิสงสัย เจบ็จนเลกิสงสัยในรสกามารมณ์

แปลกหนา้ ทั�งหมดเป็นเร�ืองคาดหมายได ้แตเ่พราะ
ความเคยตัวแท้ๆ

The sound of the water over the rapids was

constant, so constant he stopped thinking about

the air hostess but was unable to stop thinking
about his family, a family which had broken like

the glass of wine in front of the air hostess last

night. This made him think again of her. After

giving up ranting that she wanted to die, she still
wanted to live. He guessed she still wanted to live

with someone, and true to his nature offered to

take her home. She didn’t refuse. Actually he still
didn’t feel like making up for his distress. He had

stopped wondering, he hurt so much he had

stopped wondering about the taste of sex with a
stranger. Everything was as could be expected, but

=

=

=

=

=

=

=

ผดิหวงั: disappointed, frustrated. ‘making up
for his disappointment’ seemed too weak; hence,
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stranger. Everything was as could be expected, but

truly out of habit.
for his disappointment’ seemed too weak; hence,

‘distress’.

นั�นแหละจะเปดิโอกาสใหค้วามสับสนเขา้มาแทนท�ี
ใบหนา้ผู้ชายของแอรโ์ฮสเตส หนา้ลกูเมยี การกอดจบู

และรว่มรักเป็นไปตามความเช�ืออยา่งจดืชดื มันมใิช่

ธรรมชาตอิารมณแ์ท ้และนาํมาซ�ึงความเสยีใจ … ท�ี

ปากไวเคยตัว ทั�งยงันาํมาซ�ึงคาํถามโง่ๆ วา่เธอจะโศก
เศรา้อะไรนักหนา ทาํไมจงึรับไมไ่ดก้บัเร�ืองท�ีเกดิข�ึน

เป็นคาํถามท�ีทาํใหห้ญงิสาววัยสามสบิโกรธแคน้

ฉนุเฉยีวและขับไล ่ใจจรงิเขาอยากขอโทษท�ีทาํใหเ้ธอ
ผดิหวัง แตก่ป็ากหนักชกัชา้ รู้สกึดใีจท�ีพน้จากหอ้ง

โอโ่ถงนั�นมาได ้… เม�ือคนืน�ี

It did open the door wide to confusion instead –
the face of the air hostess’s lover, the faces of his

wife and children. Hugging, kissing and making

love took place as foreseen and was bland. It

wasn’t a true urge of nature and it brought forth
regret … for speaking without thinking as usual.

Besides it brought forth stupid questions as to why

she was so depressed, why she couldn’t come to
terms with what had happened. Those questions

made the woman in her thirties resentful, on edge

and dismissive. In truth he wanted to ask her to
forgive him for disappointing her, but he found it

hard to speak. He felt glad to be out of that

swanky room … last night.

=

=

=

=

ปากไว: to be quick-tongued, have a facile
tongue/the gift of the gab; to speak without

thinking.

ไมอ่ยากกลับไปนอนตาคา้งท�ีหอ้งโอโ่ถงอา้งวา้ง
ของพอ่มา่ย จงึกลับมายงัดนิแดนแหง่สายน�ําศักด�ิสทิธ�ิ

He didn’t want to go back to lie with eyes wide
open in that widower’s swanky room, so he went

back to the land of the sacred stream.

ตน้กา้งปลากา้นคอ่นขา้งดาํเอนเหนอืผวิน�ํา ผักเป็ด

ใบเขยีวลาย บอนชหูนา้ใบไปทางเดยีวกนัเพ�ือรับ
แสงแดด บอนไมไ่ดบ้อก เขาไมไ่ดถ้าม แตเ่หน็มา

ตั�งแตเ่ดก็

A blackish branch of Indian goose- berry leaned

over the water. Green, patterned joyweed leaves
and caladium leaves faced the same direction to

suck up the sun. The caladium didn’t tell him. He

didn’t ask but he had seen this since he was a child.

Indian gooseberry

(http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/17/the-
sacred-stream-wat-wanlayangkoon/indian-

gooseberry/)

เสยีงน�ําไหลเร�ือย … สม�ําเสมอ The water flowed constantly with the same

soothing sound.

ปมูาดักรอเหย�ือตรงทางน�ําไหล A crab had come to wait for prey where the
water flew.

ปไูมไ่ดบ้อก เขาไมไ่ดถ้าม มันหลบเขา้ไปในซอกหนิ

ปไูมเ่คยเจบ็ปวดเร�ืองลกูเมยี ปไูมไ่ดบ้อก เขาไมไ่ด้

ถาม และไมไ่ดน้กึอยากเป็นปู

The crab didn’t tell him. He didn’t ask. It

scampered into a crevice. A crab never hurts over

wife and children. The crab didn’t tell him, he
didn’t ask and he didn’t think he’d like to be a

crab.

จักจั�นเงยีบเสยีงเกาะหลังกนัเป็นคู่อยู่บนเปลอืกไม้

จักจั�นตัวเมยีไมเ่คยเจบ็ปวดเร�ืองจักจั�นตัวผู้ จักจั�นตัวผู้

ไมเ่คยเจบ็ปวดเร�ืองจักจั�นตัวเมยี จักจั�นคอืจักจั�น จักจั�น
ไมใ่ชค่น คนไมใ่ชจั่กจั�น คนไมใ่ชห่มา หมาจงึไมใ่ชค่น

เขาจาํไดว้า่ กอ่นจากไปเมยีดา่วา่เขาเป็นหมา เธอจะ

ดา่เขาหนักกวา่น�ีกไ็มเ่ป็นไร ขอเพยีงแตอ่ยา่ท�ิงเขาไว้
เดยีวดายในหอ้งโอโถง

The cicadas were silent as they mounted each

other on tree bark. Female cicadas don’t hurt over

male cicadas. Male cicadas don’t hurt over female
cicadas. Cicadas are cicadas, cicadas are not

humans, humans are not dogs and therefore dogs

are not humans. He remembered that before she
left, his wife cursed him, calling him a dog. Her

cursing him even worse than that would be fine:
the only thing he asked was for her not to leave

him alone in that swanky room.

เอนกายใหส้ายน�ําศักด�ิสทิธ�ิไหลผา่นหนา้อก ผา่น
ใบหนา้

Twisting his body sideways for the sacred stream
to flow past his chest, past his face.

ถา้ไมข่นืตัวไว ้ปลอ่ยใหร้า่งนอนราบกบัพ�ืน น�ําจะ
ไหลทว่มปากจมกู และถา้ไมอ่ดึลมหายใจไว ้น�ําจะไหล

เขา้ปากจมกูจนหายใจไมอ่อก

If he didn’t resist and let his body lie flat on the
riverbed, the water flow would fill his mouth and

nose and if he didn’t hold his breath, the flowing
water would fill his mouth and nose until he
couldn’t breathe.

แลว้กจ็ะตาย Then he would die.

ตายแลว้ไมต่อ้งคดิ ไมค่ดิไมจ่าํกไ็มเ่จบ็ปวด Once dead, no need to think. Without thought,

no memories, thus no pain.

เขาปลอ่ยใหส้ายน�ําศักด�ิสทิธ�ิไหลผา่นหนา้อก
หนา้อกอันเป็นท�ีตั�งของหวัใจ หวัใจท�ีเตม็ไปดว้ย
บาดแผล

He let the sacred stream flow past his chest, his
chest where his heart dwelt, a heart full of wounds.

สายน�ําศักด�ิสทิธ�ิรักษาแผลใจขา้ดว้ยเถดิ ธมัมงั สรณั

ง คจัฉามิ

Please sacred stream, heal my wounds.

Thammang sorranang khat- chamee.

Buddhist incantation: ‘May the Dharma be

my refuge and memorial.’

ใจไมไ่ดอ้ยู่ท�ีหนา้อก The heart is not in the chest.

เขาพบวา่ใจไมไ่ดอ้ยู่ท�ีหนา้อก ขนาดเปดิเน�ือหนา้อก
และกระดกูซ�ีโครงซา้ยใหน้�ําไหลเขา้ไปแลว้ กย็งัไม่
หายเจบ็ปวดทรมาน

He found that the heart is not in the chest. For all
his opening wide the flesh of his chest and left-side
ribs to the flow of water, he remained in pain and

tormented.

ไมเ่หมอืนเกง้ในนทิานกาลครั�งหน�ึง ณ สายน�ํา
ศักด�ิสทิธ�ิ

It wasn’t the same as the barking deer in the
long ago tale of the sacred stream.

และหวัใจอยู่ท�ีไหน เขาถาม And where is the heart, he asked.

หัวใจของฉันอยู่ตรงไหน เขาตะโกนกอ้งสะทอ้นไป Where is my heart? His shout reverberated down

http://thaifiction.wordpress.com/2013/01/17/the-sacred-stream-wat-wanlayangkoon/indian-gooseberry/


หัวใจของฉันอยู่ตรงไหน เขาตะโกนกอ้งสะทอ้นไป
ทั�งสายน�ําศักด�ิสทิธ�ิ

Where is my heart? His shout reverberated down
the sacred stream.

อยากใหป้ตูอบ อยากใหจั้กจั�นบอก อยากใหแ้มลงปอ

เผย อยากใหแ้มงกะเบ�ือเลา่

He wanted the crab to answer, the cicadas to tell,

the dragonfly to say, the damselfly to explain.

นอกจากไมม่คีาํตอบ ยงัจดจาํคาํพดูของอดตีภรรยา
… เธอมันคนไมม่หีวัใจ

Besides there being no answer, he still
remembered what his former wife had said …
You’re totally heartless!

= =

เขากา้วข�ึนจากสายน�ําศักด�ิสทิธ�ิ ย�ําผา่นพ�ืนทรายใตร้ม่

ไม ้เดนิหา่งออกมาจากตน้น�ํานทิาน เสยีงสายน�ําดัง

แวว่ สายลมกระซบิ

He stepped away from the sacred stream, trod past

the sand under tree shade, walked away from the

source of the tale. The babble of the stream grew

fainter. The wind whispered.

…หัวใจอยู่ท�ีใจ The heart is in the mind.

= ‘Sai narm saksit’ in Raek Reut La Len 4 x 4 = 17
(Four times four writers and a bonus), 2001

Wat Wanlayangkul, 58, is the ebullient author of

a dozen novels (Of love and hope, Grey skies over
Plai Na…) and about twice as many collections of
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writes songs  – ‘songs for life’, of course.
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Modern and classic Thai short stories in English

The weak – Chanwalee Srisukho

Classics, Contemporary  10 January 2014  Leave a comment

I know: I swore no more rape stories. But this was the fourteenth of my thirteen-story end-of-year anthology, elbowed out at the last minute, yet too
terrifically gruesome to be discarded: so, here it is. Don’t close your eyes. MB

ผู้ออ่นแอ THE WEAK

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/01/10/the-
weak-chanwalee-seesukho/plaster-with-cartoon/)

(http://thaifiction.wordpress.com/2014/01/10/the-
weak-chanwalee-seesukho/plaster-with-cartoon-2/)

ชัญวล ีศรสีโุข Chanwalee Srisukho

TRANSLATOR’S KITCHEN

= =

รัชนเีคาะน�ิวเลน่กบัโตะ๊ประชมุรู้สกึเสยีวแปลบท�ีปลาย

น�ิวช�ีขา้งขวา ยกข�ึนมาด ูมแีผลต�ืนๆ เหมอืนเป็นรอย

แตก เม�ือใชห้วัแมม่อืขวาคลาํดบูรเิวณนั�นกลายเป็นเน�ือ
แขง็กระดา้งกดรู้สกึเจบ็ เธอหยบิยาไตรแอมซโินโลนท�ี

ตดิกระเป๋าไวป้ระจาํทาถอูยา่งแรง ราวจะใหย้ารบีซมึ

เขา้ไปในเน�ือแลว้เอาพลาสเตอรล์ายการต์นูนา่รักพัน
ทบัไว้

Ratchanee drummed with her fingers on the

meeting table and felt a shooting pain at the tip of

her right forefinger. She raised it to have a look.
There was a shallow scratch, like a chap. When she

used her right thumb to feel around it, the flesh

was hard, and pressing it hurt. She took
triamcinolone she kept in her doc- tor’s bag and

smeared it vigorously as if to have it seep into her

flesh, and then put a plaster with cute cartoon lines
over it.

“รัชน ีวันน�ีทา่นผู้อาํนวยการใหค้ณุออกตรวจโอพดีี
แทนหมอบรรพต หมอบรรพตเขาลาฉกุเฉนิ แมเ่ขาไม่
สบาย” เสยีงหวัหนา้แผนกสตูนิรเีวชของโรงพยาบาล

ประจาํจังหวัดบอก

‘Ratchanee, the director wants you to man the
OPD instead of Dr Banphot who’s had to leave in a
hurry as his mother isn’t well,’ the head of the obs-

tetrics and gynaecology department of the
provincial hospital was saying.

หมอรัชนตีอบรับเบาๆ มอืลบูพลาสเตอรท์�ีพันน�ิวช�ี

ขา้งขวากนัเช�ือโรค ลกุเดนิอยา่งกระฉับกระเฉงไปท�ีตกึ
ผู้ป่วยนอก

Dr Ratchanee nodded, her hand strok- ing the

plaster around her right forefinger protecting it
from bacterial disease. She got up and walked
sprightly to the out- patient building.

=

ฟา้เจดิแจม่ อาทติยส์อ่งแสงจา้ลงมาอาบทอ้งทุ่งแหง่

ฤดเูกบ็เก�ียว รวงขา้วหนักคอ้มลงเร�ียพ�ืนสะทอ้นเปลว
แดดเตน้ระรกิเปลง่ประกายราวทองคาํ ผู้คนหลังสู้ฟา้
หนา้สู้ดนิ ดุ่มเดนิหนา้เขา้หาดงขา้วมอืจับเคยีวเก�ียว

เอาๆ พรบึหน�ึงกเ็สรจ็ส�ินไปเป็นวาเป็นไร่

The sky was limpid. The sun’s bright rays bathed

the paddy fields at harvest time. The heavy rice
ears bowed to the ground and in the heat haze
shimmered like gold. Men and women, their backs

to the sky, their faces to the earth, walked in- tently
forward through a paddy field, hands grasping,
sickles slashing, and be- fore long the whole field

was harvested.

=

=

=

=

=

เสรจ็ส�ินไปเป็นวาเป็นไร:่ literally, ‘whole

stretches were done’.

อสีเีป็นคนรับจา้งเก�ียวขา้วไร ่ไรล่ะส�ีรอ้ยบาท มันกม้
หนา้กม้ตาอดึเอาๆ ลมพัดมาคราใดพาเมด็เหง�ือท�ีอาบ
เตม็หนา้แหง้หาย แลว้เหง�ือกอ็อกมาเตม็หนา้ใหมด่ัง

ตาน�ําท�ีผดุเป็นระยะๆ

See had been hired to harvest paddy at four
hundred baht per rai. She went at it in earnest.
Whenever there was wind, it dried the beads of

sweat that covered her face and then sweat ran
down her face a- new as tears welled in her eyes at

times.

In Thai, อ ีand มนั make of See a lowly peasant
woman. This is lost in translation.
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ถา้ไมนั่บคา่จา้งอันเป็นจดุหมาย เสยีงเพลงจากวทิยุ

เป็นส�ิงเดยีวท�ีชว่ยปลอบประโลมใจคนเก�ียวขา้ว เสยีง
เพลงดังลั�นแทรกซมึเขา้ไปเตน้เรา่เตม็อกเตม็ใจ พาให้

ลมืความเม�ือยขบลมืสันหลังท�ีแขง็ตงึ เงยหนา้ยดืหลัง
ข�ึนมาคราใด ปวดเม�ือยราวสายเอวจะขาดผงึ

Leaving aside the wages that were the main

purpose, the songs from the radio were the only
thing that comforted the harvesters. The blasted

songs took hold of them, making them forget the
stiffness, forget the aching backbones. Whenever
they straightened up to stretch their backs, they

felt as though their waists would snap.

ผา่นเพลงแลว้เพลงเลา่ เปล�ียนดเีจวทิยคุนแลว้คน
เลา่ ผลงานท�ีเก�ียวกก็องพะเนนิ อสีหีายเขา้ไปอยู่ในดง
ตน้ขา้ว ราวเหลา่ตน้ขา้วกาํลังโอบกอดคนเก�ียวไวด้ว้ย

ความรัก

Song after song, DJ after DJ, the cropped sheaves
piled up. See disap- peared into the rice stalks as if
embraced by them in a loving hug.

เพลงเดมิจบไปแลว้ เสยีงโฆษณาดังคั�นรายการ ตาม
ดว้ยเสยีงดเีจข�ีเลน่หวัเราะร�ืน ประกาศเปดิเพลงใหมฮ่ติ
ถกูใจ เพลงเรา้ใจจนอสีเีขยา่หนา้เก�ียวไปตามจังหวะ

รอ้งในใจเป็นลกูคู่

One song ended. After the advertising break, the
playful DJ’s laughing voice announced the next hit,
an exciting pop song that had See nodding her

head as she grabbed and sliced in rhythm, singing
along in her mind.

…จงเขา้ไปดวูา่เขาอยู่หรอืเปลา่ ถา้ไดย้นิหมาเหา่รบี
ออกมาไวๆ นอ้งสาวจา๋ดหูมาใหพ้�ีดว้ย อยา่ใหห้มากดั

… ขาของพ�ีได ้ของพ�ีได ้อเีขยีวกแ็งง่หรอือแีดงกร็�ี พ�ี
เลยเอาไมท้�ิม … ตาหมาไป ตาหมาไป แหมหมาของ
เธอมนัดเุสยีจรงิดว้ย มนัชอบกดั … ขาของพวกผู้ชาย

พวกผู้ชาย พ�ีกซ็วย เอย๊เพ�ือนกซ็วย ตา่งถกูหมากดั …
ป่วยจนเดนิไมไ่หว จนเดนิไมไ่หว…

…Go inside to see if he’s there If you hear the dogs
bark get out at once Sweetheart, take care of the dogs

for me Don’t let them bite my … legs, my legs Khiao
snarls and Daeng dashes forth So with my stick I
stab the dogs’ … eyes, dogs’ eyes Hey, your dogs are

so fierce They like to bite men’s … legs, men’s legs.
So woe is me, and my friend’s too So we’re both so

badly bitten we can’t walk, can’t walk…

From ‘Dogs bite
(http://www.youtube.com/watch?

v=CFz_Q3PO0OM&noredirect=1)’, a mid-
nineties hit song by Ekkachai Sriwichai, a folk
singer from the South now in his early fifties.

“อสี ี… ตก” อดีวงเพ�ือนบา้นยดืตัวข�ึน สดูปากคราง

บดิตัวไลค่วามเม�ือยขบ เดนิมาใกลอ้สี ีเอามอืปอ้งปาก
ตะโกนคาํบางคาํใสห่อูยา่งหยอกลอ้

‘See … you fell!’ Duang, her neighbour, got up,

expelled a loud moan as she stretched to relieve her
stiffness, walked up to See and with her hand in

front of her mouth shouted some words in her ear

teasingly.

“พอ่มงึ แมม่งึ โอย๊ … ตก … ตก … ตก” ‘Your dad, your mum, wow … you fell … you
fell … you fell!’

อสีอีทุานคาํหยาบยาวตอ่เน�ืองอยา่งคนบา้จ�ี มอืละ

เคยีว ฟาดไหลเ่ตม็แรงลงหลังคนแหยท่�ีกาํลังหวัเราะ

สนกุ

See shouted out a string of swear- words like

someone ticklish. Her hands stopped harvesting.

She gave a mighty slap on the back of the teaser
who was laughing her head off.

“อดีวง มงึไมม่อีะไรทาํแลว้หรอื จงึมาแหยก่”ู อสีวีา่ ‘Duang, don’t you have anything better to do

than come and tease me?’ See said.

“มงึไมห่ยดุกนิขา้วเท�ียงหรอื ดตูะวันเลยหวัไปแลว้ อี

แดง ลกูมงึเลน่น�ําขา้งไรจ่นตัวดาํหวัแดง แดดเปร�ียงๆ
อยา่งน�ีระวังมันจะไมส่บาย”

‘Won’t you stop for lunch? Look at the sun. It’s

past our heads already. Your daughter’s playing in
the water by the field so much she’s all dark. With

the sun fierce like this, mind she doesn’t fall sick.’

อสีถีอดหมวก เอาผา้ขาวมา้ท�ีพันรอบหวัรอบหอูอก

กระพอืลมจากหมวกพัดไลค่วามรอ้น เผยใหเ้หน็ปาก
เจอ่ เบา้ตาขวาเขยีวช�ํา มเีลอืดออกในตาขวาเหน็เป็น

จดุแดงๆ มอืปอ้งตามองหาลกู

See took off her hat, unwound the length of cloth

around her head, fanned herself with the hat to
fight the heat, revealing a swollen mouth, a right

eye swollen and injected with blood. Shel- tering

her eyes with her hand she looked towards her
daughter.

“อสีมีงึโดนไอว้ัน-ผัวมงึซอ้มอกีแลว้” อดีวงพดูตรง

จดุ ตาจอ้งมองหนา้เพ�ือนอยา่งเวทนา

‘Your man’s been hitting you again,’ Duang said

it straight, staring at her friend with pity in her

eyes.

“ใครบอกมงึ กตูกกระได หนา้ไปชนเสา” อสีเีอามอื
ลบูหนา้ เฉไฉ

‘Who says so? I fell down the stairs, knocked the
pillar head on.’

“อหีา่ บา้นมงึไมม่กีระได มงึอยา่ปดิกเูลย” ‘Bullshit. There’s no stairs at your place. Don’t

try to fool me.’

“อดีวง กบูอกมงึไมเ่ช�ือหรอ เอา้บอกใหมก่ไ็ด ้กกูลัว

มงึอจิฉากทู�ีกเูอากบัผัวแรงไปหนอ่ย”

‘So you won’t believe me? All right, I’ll put it

another way, then. I’m afraid you’re jealous of me
that I play a little too rough with my husband.’

บอกแลว้อสีกีห็วัเราะเสยีงดังอยา่งไรท้กุข ์สา่นกน้

กระดกิสนกุสนานปาก รอ้งคลอเพลงเสยีงดังลั�นจนอี

ดวงสา่ยหนา้

With this, See burst out laughing without a trace

of sorrow, shook her bottom and sang along

loudly, making Duang shake her head.

“ตงินัง นัง ตงินัง ชะเออ่ เออ่เอย รักจรงิไมห่ลอก…” …Ting nang nang tang ning cha-eur eur euy I
love you truly no kidding…

=

หมอรัชนแีกะพลาสเตอรอ์อกจอ้งมองแผลปลายน�ิวช�ีท�ี
ขยายตัวข�ึน รอยแตกกระจายตัวออกคลาํคลงึดรูู้สกึ

แขง็กวา่เดมิ เธอบน่พมึพาํ ทายาไตรแอมฯ ตั�งเกอืบ

อาทติยแ์ลว้ ทาํไมไมห่ายสักที

Dr Ratchanee took the plaster off, exam- ined the
wound at the tip of her forefinger which was more

swollen. The crack had lengthened and felt harder

to the touch than before. She grumbled unhappily.

She’d been smearing it with triamcino- lone for

http://www.youtube.com/watch?v=CFz_Q3PO0OM&noredirect=1


almost a week, why hadn’t it healed yet?

มอืเคาะประตหูอ้งพักของหมอศริเิพญ็ หมอโรค
ผวิหนัง

She knocked on the door of dermato- logist Dr
Siriphen’s room.

“พ�ีเพญ็ ชว่ยดนู�ิวใหห้นดูว้ย” หมอรัชนยีนืขา้งโตะ๊

ทาํงานของผู้อาวโุสกวา่ ย�ืนน�ิวใหดู้

‘Phen, please have a look at my finger.’ Dr

Ratchanee stood by the desk of the older doctor,

presenting her finger for inspection.

“นั�งกอ่น นั�งกอ่น ไมต่อ้งใจรอ้น” หมอศริเิพญ็วา่
หยบิแวน่สายตามาสวมจอ้งมอง เอาน�ิวตนเองคลาํดู

ลักษณะของแผลปลายน�ิวหมอรัชนอียา่งเอาใจใส่

‘Sit down, sit down, what’s the rush,’ Dr Siriphen
said. She took her glasses and put them on to have

a look and with her fingers probed the wound at

the tip of Dr Ratchanee’s finger conscientiously.

“พ�ีดกูเ็ป็น … คอนแทค เดอรม์าไตตสิธรรมดา แต่
มันดเูป็น … โครนคิหนอ่ยเทา่นั�นเอง” หมอศริเิพญ็

วนิจิฉัยโรคตามภาษาแพทย์

‘I think it’s ordinary contact dermatitis, only a
minor chronic infection,’ Dr Siri- phen diagnosed

in her medical jargon.

“ทาํไมทายาไตรแอมตั�งอาทติยแ์ลว้ไมเ่หน็ดขี�ึน”

หมอรัชนสีงสัยโรคผวิหนังอักเสบชนดิน�ีทายาท�ีวา่แลว้
กน็า่จะทเุลา

‘But I’ve been applying triamcinolone for a week

and it hasn’t improved,’ Dr Ratchanee wondered.
That ointment should be enough to treat a skin

infection like this.

“เน�ือมันออกจะแขง็ๆ เธอลองเอายาสเตอรร์อยดท์�ี

ผสมเอเอสเอ แลว้ใชค้รมีเบสทาปลายน�ิวใหเ้น�ือมัน
ออ่นนุ่มข�ึน สักสองอาทติยน์า่จะหาย”

‘The flesh is rather hard. Try steroid mixed with

ASA and then use Besta cream at the tip of your
finger for the flesh to soften. It should be gone

within two weeks.’

“ไมเ่ป็นอยา่งอ�ืนนะพ�ีเพญ็” ‘It isn’t something else, is it, Phen?’

“เออนา่…” หมอศริเิพญ็หวัเราะ “แคน่�ีไกลหวัใจ

พวกหมอกอ็ยา่งน�ีแหละ รักษาคนไขก้บ็อกคนไขว้า่ไม่
ตอ้งกงัวล พอตนเองเป็นอะไรนดิหนอ่ยกลับวติกจรติ

เอามากมาย”

‘Come now…’ Dr Siriphen laughed. ‘Just that,

far from the heart. That’s how we doctors are.
When we treat patients we tell them not to worry

and when we get a scratch we worry a lot.’

“จรงิๆ นะพ�ีเพญ็ เขาถงึวา่กนัวา่หมอนะ่รักษาคนอ�ืน

ไดท้กุอยา่ง ยกเวน้รักษาตนเอง เด�ียวหนจูะเปล�ียนยา
ทาอยา่งพ�ีวา่ ขอบคณุพ�ีมากนะคะ หนไูปกอ่น เด�ียวมี

ผา่ตัดคลอด” หมอรัชนยีกมอืไหวข้อบคณุหมอศริเิพญ็

กอ่นไปทาํงานตอ่ท�ีหอ้งผา่ตัด

‘You’re right, Phen. That’s why they say doctors

can treat everyone but them- selves. I’ll change to
the cream you say. Thank you so much, Phen. I

have to go now: I’ve a caesarean section waiting.’

Dr Ratchanee raised her joined hands and bowed
to thank Dr Siriphen before going back to work in

the operation room.

=

ดวงดาวพรา่งพรายเตม็ฟา้ ผพีุ่งไตพุ้่งลงมาจากทอ้งฟา้

เหน็แสงวาบๆ เป็นทางยาว ใบมะพรา้วแกวง่ไปมารับ
สายลมตน้ฤดหูนาว ลมเยน็พัดมาคราใดพาขนอสีลีกุ

เฮอืกตามอยา่งกบัคนจะจับไข้

The sky was studded with stars. Meteors rained

down from the sky in long flashing trajectories.
The coconut palms swayed under the wind of the

early cold season. Whenever the cold wind blew it

gave her gooseflesh as if she were about to catch a
cold.

นั�งชนัเขา่อยู่ในมุ้งท�ีโดนลมพะเยบิพะยาบราวกบัมี

ใครมาเขยา่ ตาจอ้งออกนอกมุ้งเลง็ไปท�ีหนา้ตา่งเปดิ
เง�ียหฟัูงสรรพส�ิงรอบๆ สะดุ้งเป็นบางครั�งเม�ือไดย้นิ

เสยีงหมาเหา่ ถงึกบักลั�นหายใจกม้ต�ําลงฟังวา่เป็นเสยีง
ไอว้ันผู้ผัวเมากลับมาหรอืยงั

See sat with knees raised under the mosquito net

which the wind flapped as if someone was shaking
it. Her eyes stared outside the net to the open

window; her ears listened to the surrounding
noises. She started at times when she heard the dog
bark, as much as held her breath and made herself

small, listening to know whether it was the voice of
Wan, her husband, coming back drunk or not.

อแีดงนอนน�ิงอยู่ในมุ้งขา้งตัวแมป่ากแดงจัด มอืตนี
ซดี ซมพษิไข ้อสีเีอามอือังหวัลกูท�ีรอ้นดั�งไฟ … กวูา่

แลว้ มงึเลน่น�ํากลางแดดมากไป ปากบน่มอืควา้ยาแก้
ปวดแกไ้ขเ้ป็นซองเทใสป่ากอแีดง ตามดว้ยน�ําจาก
กระบวย ถอดเส�ือผา้ลกูออกเชด็ตัวตามท�ีอาสาสมัคร

สาธารณสขุหมู่บา้นเคยสอนไว้

Daeng slept under the mosquito net beside her
mother, her mouth bright red, her hands and feet

pale, lethargic with fever. See stretched her hand
and touch- ed her child’s head which was burning
… I told you so, you swam in the sun too much,

her mouth complained. Her hand grabbed a
powder for fever and pain contained in an
envelope she inclined to pour into Daeng’s mouth

and followed up with a ladle of water, took off her
daugh- ter’s clothes and wiped her body the way
village health volunteers had taught her.

=

=

=

=

=

‘Her mouth’, ‘her hand’: the temptation to be
resisted here is to change those to ‘she’: the

recourse to synecdoche is very much part of the
author’s style.

อสีเีผลอหลับไปนานเทา่ไรไมรู่้สกึตัว คงเพราะหมด

แรงจากงานกลางทุ่ง รู้ตัวเม�ือมคีนคลุ้งกล�ินเหลา้โถม
ทบัรา่ง ขยาํนมเตม็แรง ผลักขาใหก้างออก ผา้ถงุหลดุ
ลุ่ยไปเม�ือใดไมรู่้

See drifted into sleep unwittingly out of

exhaustion from her work in the field. She came to
when someone reeking of booze pounced on her,
kneaded her breasts roughly, forced her to spread

her leg. Somehow her sarong got loose and was
gone.

อสีคีุ้นกล�ิน เคยชนิกบัการกระทาํของผัว ตาเหลอืบ
มองอแีดงท�ีนอนหม่ผา้อยู่ขา้งๆ ใจนกึ ยงัไมท่นัใส่

เส�ือผา้ใหล้กูเลยกกูเ็ผลอหลับไปได ้กลัวลกูต�ืนกก็ลัว

See was used to the smell, was used to her
husband’s behaviour. From the corner of her eyes

she looked at Daeng who slept under the blanket



รู้สกึเบ�ือหนา่ยเม�ือยลา้กร็ู้สกึ ไมม่แีกจ่ติแกใ่จสู้ผัว อสีี

หนบีขาตน เกรง็ตา้นเตม็ท�ี ทั�งๆ ท�ีกร็ู้วา่ขัดใจผัวแลว้จะ
เกดิอะไรข�ึน

beside her. I had yet to dress her when I fell asleep,

she thought, very much afraid she’d wake up,
feeling dreadfully bored and aching and
exhausted. She didn’t have the energy to fight her

husband, yet she squeezed her legs together,
stiffened to resist as much as she could, even
though she knew what would happen if she

displeased him.

ไอว้ันอารมณพ์ลุ่งพลา่นผสมความเมา คาํรามวา่มงึ
ชอบเจบ็ๆ ใชไ่หม มอืหยาบหนาฟาดหนา้เมยีเตม็แรง

รัวกาํปั�นทบุหนา้ขาเมยีไมนั่บแหกขาออกไม่
ปรานปีราศรัย ปลดปลอ่ยอารมณต์นตามอาํเภอใจ

Wan, angry and drunk, roared, You like to hurt,
don’t you? His thick, rough hand slapped her in

the face with all his strength, turned into a fist that
pummelled the front of her legs repeatedly. He
forced her legs open without mercy, giving vent to

his mood as he fancied.

อสีเีจบ็จนหนา้ชา ขาชาหนบึ ใจดา้นชากบัความเจบ็
ปวด กดัฟันไมใ่หเ้สยีงรอ้งรอดออกจากปาก เหมอ่มอง
ออกนอกหนา้ตา่ง ภาวนาใหผั้วกระทาํจบๆ ไปโดยเรว็

เสยีที

See hurt so much her face went numb, her legs
turned to jelly, her mind became impervious to
pain. She clenched her teeth not to utter a cry,

stared blindly out of the window, praying that her
husband be done soon.

=

ไมท่นัแจง้ อสีเีขยบิตัวลกุแทบไมไ่ด ้กดัฟันเอามอืเทา้
พ�ืน คอ่ยๆ กระเถบิขยบัเน�ือตัวท�ีปวดเม�ือย ไอว้ันเร�ิม

สรา่งเมา ลมืตามองเหน็รอยฟกช�ําทั�งเกา่และใหมบ่น
ใบหนา้ของเมยี ไอว้ันเอ�ือมมอืลบูหลังเมยีเบาๆ

Before dawn, See moved and could hardly get up.
Clenching her teeth, with one hand on the floor she

slowly budged her aching, stiff body. Wan was
beginning to sober up. He opened his eyes and saw
the bruises old and new on his wife’s face. He

stretched out his hand and stroked her back
lightly.

“อสี ีมงึเจบ็มากไหม” เมยีไมต่อบ ไอว้ันพดูตอ่อยา่ง
เสยีใจวา่ “อสี ีกไูมอ่ยากใหม้งึไปรับจา้งเก�ียวขา้ว ไม่

อยากใหม้งึกบัลกูตอ้งลาํบากเลย แตก่ทูาํงานหาเงนิใช้

หน�ีเทา่ใด ไอห้น�ีหา่เหวกไ็มห่มดซะท ีกเูหน�ือยเครยีดที
ไรอดแดกเหลา้ไมไ่ด”้

‘Does it hurt very much, See?’ His wife didn’t
answer. Wan went on speaking in a sorry tone of

voice: ‘I don’t want you to hire yourself harvesting
rice, I don’t want you and our daughter to have a
hard life, but no matter how much I work to find

money to repay our debts, I can’t see the end of
those damned debts and when I’m tired and tense I
can’t help drinking.’

อสีไีมพ่ดูอะไร รู้ดวีา่ผัวตอนเมากบัไมเ่มาเป็นคนละ

คน เม�ือไมก่นิเหลา้ไอว้ันเป็นคนดสีารพัด งานหนัก
เอางานเบาสู้ รับจา้งทาํงานทกุอยา่งเพ�ือหาเงนิใชห้น�ี
ท�ีตดิคา้งคนในหมู่บา้น – หน�ีตั�งแตม่ันถกูหลอกใหจ้า่ย

คา่หนา้นายไปทาํงานเมอืงนอกแลว้ไมไ่ดไ้ป

See didn’t say anything, knowing very well that

her husband drunk and her husband sober were
two different per- sons. When he didn’t drink, Wan
was such a good man, a hard worker, hiring

himself for all kinds of job to clear debts all the
villagers had – debts since they were lured into
paying commissions to be sent abroad and never

went.

อสีเีตรยีมลกุออกจากมุ้ง มอืควานคลาํอแีดงท�ียงัไม่
นุ่งผา้ เหน็ตัวเยน็กเ็บาใจ ไอว้ันมองตามเมยี แลว้มอง
ลกูท�ีนอนเปลอืย

See endeavoured to get up and out of the
mosquito net. She fumbled about for Daeng who
was still undressed, saw she wasn’t burning hot, so

felt relieved. Wan followed his wife’s eyes and then
looked at his child who slept naked.

“อสีมีงึไปหงุขา้วเถอะ อแีดงไมส่บาย กจูะดเูอง”
เขาเหลอืบตามองลกูเงยีบอยู่อกีครู่หน�ึง กอ่นพดูวา่ “ปี

น�ีมันโตข�ึนเยอะนะ”

‘Go and cook the rice, See. Daeng isn’t well, I’ll
look after her myself.’ From the corner of his eyes,

he looked at his daughter quietly for a while before
say- ing, ‘She’s grown up a lot this year, hasn’t
she?’

=

โทรศัพทท์�ีหวัเตยีงกรดีเสยีงจนหมอรัชนผีวาต�ืน มอื

ควานคลาํหาหโูทรศัพทท์ั�งๆ ท�ียงัไมล่มืตาเม�ือฟังเสยีง
พยาบาลรายงานผู้ป่วยจบ หมอรัชนลีกุข�ึนอยา่งวอ่งไว
ไมม่อีาการงัวเงยีเหลอือยู่ นาฬกิาท�ีขอ้มอืบอกเวลา

เท�ียงคนืเศษ

The telephone ringing at the head of the bed

startled Dr Ratchanee awake. Her hand groped for
the handset even though her eyes had yet to open.
When the voice of the nurse had finished her

report, Dr Ratchanee got up quickly, with no
longer any trace of drowsiness. Her wristwatch
said it was past midnight.

เดก็หญงิวัยหกขวบถกูสง่ตัวมาจากโรงพยาบาล

ประจาํอาํเภอ นอนเงยีบอยา่งหมดแรงอยู่บนเตยีงตรวจ
หนา้ตาซดีจนเหลอืง แขนขา้งหน�ึงมสีายน�ําเกลอือยู่

A six-year-old girl had been sent from the district

hospital. She lay quietly as if exhausted on the
examination bed, her face pale, almost waxy, a
saline drip to one arm.

“ความดันแปดสบิหกสบิคะ่ ชพีจรรอ้ยย�ีสบิ รู้สกึตัวดี

แตอ่อ่นเพลยีมาก” พยาบาลเวรดกึคนหน�ึงรายงาน
พยาบาลอกีคนท�ีกาํลังรดูมา่นเพ�ือใหห้มอรัชนตีรวจเดก็
ไดส้ะดวกเอย่ข�ึนวา่ “เดก็หกลม้ตั�งแตเ่ชา้แลว้คะ่หมอ มี

เลอืดออกจากชอ่งคลอด กอ่นมาท�ีน�ีแมเ่ดก็นาํสง่โรง

‘Tension eighty-sixty, pulse one hun- dred and

twenty, she’s conscious but very weak,’ the night
nurse reported. Another nurse who was closing the
curtain for Dr Ratchanee to check the girl at ease

said, ‘She fell in the morning, doctor. Blood came



พยาบาลประจาํอาํเภอ หมอท�ีโนน่วา่ฉกีขาดเยอะเลย
สง่ตัวมาหาเรา แมเ่ดก็กม็าดว้ยคะ่หมอ”

out of her vagina. Before she came here, her
mother took her to the district hospital. The doctor

there said there was too much damage so sent her
to us. Her mother’s here too, doctor.’

หมอรัชนเีอ�ียวตัวมองออกไปนอกมา่น เหน็หญงิสาว
รา่งเต�ียผวิกรา้นแดดยนืกระสับกระสา่ยอยู่ไมห่า่งจาก

เตยีงตรวจนัก หมอแตะแขนคลาํดชูพีจรเดก็เบาๆ คอ่ยๆ
เปดิเปลอืกตาถา่งด ูเหน็ซดีจัดกบ็อกพยาบาลวา่
“เตรยีมเปดิเสน้ใหเ้ลอืดเลยนะคะ”

Dr Ratchanee twisted to look outside behind the
curtain and saw a swarthy, thickset young woman

who stood nervously not far from the bed. The
doctor felt the girl’s arm for her weak pulse, slowly
raised her eyelids to look at her eyes. Seeing how

pale she was, she told the nurse, ‘Get a blood
pouch ready.’

หมอถามเดก็นอ้ยสองสามครั�งวา่ “หนชู�ืออะไรคะ” The doctor asked two or three times, ‘What’s
your name, sweetie?’

รา่งนอ้ยนั�นลมืตามอง ไมต่อบ The little girl opened her eyes, didn’t answer.

“หมอดนูดิหน�ึงนะคะ ไมเ่จบ็นะคะ่ ไมต่อ้งกลัว” หมอ

รัชนเีปดิผา้คลมุสว่นลา่งอยา่งแผว่เบา คอ่ยแยกขาดู
เม�ือเหน็รอยฉกีขาด เธอถอนหายใจ

‘I’m just looking. Don’t be afraid, I won’t hurt

you.’ Dr Ratchanee delicately pulled back the
blanket covering the girl’s lower body and slowly
parted her legs. When she saw the tear, she sighed.

“ใหเ้ลอืดแลว้ เตรยีมเขา้หอ้งผา่ตัด ชว่ยบอกหอ้ง

ผา่ตัดเตรยีมดมยาสลบ เตรยีมเยบ็แผลเดก็อายหุกขวบ
ดว่น เด�ียวหมอจะคยุกบัแมเ่ขา เดก็ช�ืออะไรนะคะ่”

‘When you’ve plugged the blood, take her to the

operation room. Please tell them to prepare
anaesthetics and get ready for immediate surgery
on a six- year-old girl. I’ll talk to the mother.

What’s the child’s name?’

“เดก็หญงิแดงคะ่หมอ” ‘Her name’s Daeng, doctor.’

=

ไฟหอ้งผา่ตัดเจดิจา้สอ่งตรงไปท�ีแผลชอ่งคลอด แผล
ภายนอกฉกีขาดกระจยุออกหลายแนว เลอืดสดๆ ไหล
รนิชา้ๆ ภายในมเีลอืดจับตัวเป็นกอ้นอยู่เตม็ เม�ือคอ่ยๆ

เอาเคร�ืองมอืจับผา้กอซขนาดเลก็ควักเลอืดออก หมอ
รัชนกีอ็ทุานออกมาอยา่งสยดสยอง “เป็นไปไมไ่ด ้เป็น
ไปไมไ่ด ้หกลม้อะไรกนั ยอดชอ่งคลอดฉกีทะลทุวาร

หนัก … ทะลเุขา้ไปในชอ่งทอ้ง … โธเ่อย๋ เจา้เดก็นอ้ย
เจา้ตัวแคน่�ีไมน่า่จะถกูทารณุ ทรมานทรกรรมเจบ็ปวด
อะไรถงึขนาดน�ี” หมอรัชนจีอ้งมองรา่งเลก็ๆ ของเดก็

หญงิวัยหกขวบดว้ยความสงสารจับใจ พดูเทา่น�ี
พยาบาลผู้ชว่ยผา่ตัดทกุคนกร็ู้วา่เกดิอะไรข�ึนกบัเดก็
หญงิ

The strong light in the operation room was focused
on the vagina injury. The outer area was torn in
several directions. Fresh blood slowly trickled out.

The inside was full of clotted blood. When she
carefully inserted gauze at the end of a forceps to
gouge out the blood, Dr Rat- chanee exclaimed

horrified, ‘Impossible! Impossible! This wasn’t a
fall! It’s pierced through from the bottom of the
vagina to the rectum … through to the abdominal

cavity. Good grief, poor little thing! So young and
treated so cruelly, made to suffer so much pain…’
Dr Ratchanee stared at the body of the six-year-old

girl, her heart filled with utter pity. Having heard
just this much, every nurse helping with the
operation knew what had hap- pened to the little

girl.

พยาบาลทกุคนในหอ้งผา่ตัดใจออ่นยวบ วาบคดิถงึ
ลกูของตน ถา้ลกูถกูกระทาํเชน่น�ีบา้ง อกแมเ่อย๋จะทกุข์

ทรมานเพยีงใด จะอยู่จะกนิไดอ้ยา่งไร บางคนรู้สกึเจบ็
แปลบในใจจนตอ้งละสายตาจากบาดแผล เสมอง
เลอืดเป็นหยดๆ กาํลังไหลรนิจากถงุเลอืดเขา้ไปใน

รา่งกายท�ีถกูวางยาสลบ

Their spirits sagged, suddenly thinking of their
own children. If their children were treated like

this, how tormented their motherly chests would
be! How could they keep on living? Some felt such
ache in their hearts they had to take their eyes off

the wound and look instead at the blood drip
flowing into the body that lay unconscious.

=

“อแีดงปลอดภัย ฉันกพ็อใจแลว้หมอ” อสีนัี�งเกา้อ�ีหนา้
โตะ๊ในหอ้งตรวจท�ีดเูป็นสว่นสัด ไมม่คีนอ�ืนในหอ้ง

นอกจากอสีกีบัหมอรัชนใีนยามดกึตสีอง

‘If Daeng heals, that’ll be good enough for me,
doctor.’ See sat on a chair in front of a table to one

side of the examination room. It was two in the
morning and there was no one else in the room
apart from See and Dr Ratchanee.

“แมเ่ดก็ การขม่ขนืเป็นอาญาแผน่ดนิ ลกูถกูทาํขนาด

น�ีทาํไมไมแ่จง้ตาํรวจ กลับมาโกหกหมอวา่ลกูหกลม้
แมเ่ดก็กลัวอะไร ไมต่อ้งกลัวบอกหมอ หมอชว่ยได”้
หมอรัชนนัี�งเกา้อ�ีขา้งโตะ๊ จอ้งมองอสี ีมอืเอ�ือมไปแตะ

แขนคู่สนทนาอยา่งปลอบใจ อสีกีม้หนา้มองปลายตนี
ตนเอง

‘Young woman, rape is a criminal of- fense. With

your child treated like this, why didn’t you report
it to the police? Instead you lie to me that she fell.
What are you afraid of? Don’t be scared. Tell me. I

can help you.’ Dr Ratchanee sat on a chair on the
opposite side of the table and stared at See. Her
hand stretched out to touch the mother’s arm to

comfort her. See lowered her head and looked at
her feet.

“อแีดงมันหกลม้จรงิๆ หมอ ชา่งมันเถอะ เด�ียวแผล
มันกห็าย”

‘Daeng really did fall, doctor. Never mind. The
wound will heal.’

“หกลม้…” หมอรัชนอีดโกรธแมเ่ดก็ไมไ่ด ้“หกลม้

หรอื แมเ่ดก็เอย๋ ลกูจะเป็นจะตายจากการถกูทาํรา้ย
อยา่งน�ีแมย่งับอกหกลม้ หมอเป็นหมอสตูฯิ เหน็แผลท�ี
ชอ่งคลอดมามากตอ่มาก แมไ่มต่อ้งโกหกหมอ แผล

อยา่งน�ีหมอยนืยนัได ้หมอรู้ เดก็ถกูขม่ขนืแนน่อน

‘Fall!’ Dr Ratchanee couldn’t help feel- ing angry

at the mother. ‘Fall, you say? How dare you? Your
child could well die from being hurt like this and
you still pretend she fell! I’m a gynaecologist. I’ve

seen lots of injuries to the vagina. You can’t deceive
me. This kind of wound, I’m positive, I know for



sure this child was raped.’

“หมอรู้หรอื” อสีอีทุานอยา่งเหมอ่ลอย ‘You know?’ See exclaimed almost absent-

mindedly.

“แผลน�ีเป็นแผลจากการขม่ขนือยา่งทารณุแนน่อน

แมต่อ้งรู้แนว่า่ใครขม่ขนืลกู แมค่วรจะแจง้ความใหไ้อ้
คนชั�วมันตดิคกุ ถา้ไมท่าํเชน่น�ีไอค้นชั�วคนน�ีมันกต็อ้ง
ทาํคนอ�ืนอกี มันอาจจะทาํลกูเราซ�ําอกี คราวน�ีลกูเราไม่

ตาย คราวหนา้ลกูเรากอ็าจจะตาย แมไ้มต่าย บาดแผล
ท�ีรา่งกายหายสนทิ แตบ่าดแผลทางจติใจลกูจะตอ้งทน
ทกุขท์รมานตดิตัวไปนานอกีเทา่ใด แมเ่ดก็ไมก่ลา้บอก

ตาํรวจกบ็อกหมอ หมอจะแจง้ความ หมอจะชว่ยแม่
อยา่งเตม็ท�ีเอง หมอชว่ยไดน้ะ แมเ่ดก็ไวใ้จหมอเถอะ”

‘This wound comes from violent rape. No doubt

about it. You must know who raped your child.
You should report it for the one who did it to be
locked up. If you don’t, he’ll do it to others or to

your child again. This time she won’t die but
maybe next time she will. Even if she doesn’t die
and the physical wound heals entirely,

psychologically – how long will your child have to
suffer from it? If you don’t dare to go to the police,
tell me, I’ll report it, I’ll help you to the utmost. I

can help you, you know. You can trust me.’

“ไม ่หมอ ไม…่” อสีพีดูอยา่งเดด็เด�ียว “ไม ่หมอไม่
ตอ้งชว่ยฉัน อแีดงมันเป็นลกูฉัน ชา่งมันหมอ ชา่งมัน”

‘No, doctor. No…’ See spoke with
determination. ‘No, you don’t need to help me,
doctor. Daeng’s my daughter. Never mind, doctor,
never mind.’

“ชา่งมัน ทาํไมตอ้งชา่งมันเลา่แมเ่ดก็ ทาํไมตอ้งชา่ง

มัน หมอไมเ่ขา้ใจเลย เลา่ความจรงิใหห้มอฟังส ิหมอ
ชว่ยไดจ้รงิๆ นะ ไมต่อ้งกลัว แมเ่ดก็ไมต่อ้งกลัว เป็นแม่
คนตอ้งกลา้ทาํเพ�ือลกูส ิลกูของแมเ่องนะ ไมช่ว่ยเหลอื
ลกูไมป่กปอ้งลกู แมเ่ดก็ไมรั่กลกูหรอื”

‘Never mind? How can that be, young woman? I

don’t understand at all. Tell me the truth. I really
can help you, you know. You don’t have to be
afraid. You don’t need to be scared. As a mother
you must dare to act for your child, your very own
child. If you don’t help your child, if you don’t
protect her, then you don’t love her?’

Another nice touch lost in translation: the doctor

addresses See throughout as ‘mother’. ‘Young
woman’ is the most English allows for a note of
disapproval.

“หมอ” อสีรีอ้งไหโ้ฮ ตัวสั�นสะทา้น หมอรัชนตีกใจ

ลกุจากเกา้อ�ีไปโอบไหล่

‘Doctor!’ See cried out, shivering. Dr Ratchanee,

shocked, sprang up and went to wrap her arms
around See’s shoulders.

“หมอ ฉันพดูอยา่งไรหมอกไ็มเ่ขา้ใจหรอก ลกูของ
ฉันทาํไมฉันจะไมรั่ก ฉันรักอแีดงสดุหวัใจ หมอหวัง
ดฉัีนรู้ แตช่า่งมันเถอะหมอ แผลอแีดงไมน่านมันกห็าย
ฉันสองคนแมล่กูตอ้งอดทนใหไ้ด ้อดทนใหไ้ดด้กีวา่อด
ตาย”

‘Doctor, whatever I say you won’t understand.
Why wouldn’t I love my own child? I love Daeng
with all my heart. I know you mean well, but
never mind, doctor. Daeng’s injury will heal before
long. She and I must bear with it. Better that than

starving to death.’

อสีปีดิหนา้สะอ�ืน ผลักประตเูปดิออกจากหอ้งตรวจ See hid her face as she sobbed, push- ed open the
door and went out of the room.

=

บรรยากาศรอบขา้งเงยีบสงัด หมอรัชนเีปดิหนา้ตา่ง
หอ้งตรวจออกไป สดูอากาศท�ีหนาวเยน็เขา้เตม็อก
ทอ้งฟา้กวา้งใหญม่ดืดาํมดีาวเปลง่ประกายหรบุหรู่
หมอรัชนยีนืน�ิงขงึอยู่ชั�วครู่ กม้มองตนเอง น�ําตาคลอ
ตาเม�ือครุ่นคดิวา่ … ฉันจะทาํอะไรไดด้กีวา่น�ี ฉันกเ็ป็น

คนตัวเลก็ๆ คนหน�ึง เม�ือเทยีบกบัโลกท�ีกวา้งใหญ่
ไพศาล

The surrounding atmosphere was peace- ful. Dr
Ratchanee opened the window of the examination
room, filled her lungs with chilling air. The vast
sky was dark with a dim sprinkling of stars. Dr
Ratcha- nee stood still for a while, lowered her head

to look at herself, her eyes brim- ming with tears as
she pondered … what can I do better than this?
I’m just a little person, so tiny compared to this
huge world.

“ทาํไม ทาํไม ทาํไมแมเ่ดก็จงึตัดสนิใจเชน่นั�น หมอ
ไมเ่ขา้ใจ หมอไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอดทนใหไ้ด ้อดทนใหไ้ด้
ดกีวา่อดตาย ทาํไม ทาํไม”

‘Why? Why? Why did she decide like this? I
don’t understand. I really don’t. She must bear
with it. Better that than starving to death. Why?

Why?’

หมอรัชนเีจบ็ปวดหวัใจ เหลอืบมองดพูลาสเตอรพั์น
แผลท�ีปลายน�ิวช�ีขา้งขวาตนเอง วบูหน�ึงของอารมณ์
เธอแกะมันออก จอ้งมองราวกบัไมเ่คยเหน็มากอ่น
หายใจลกึ กดักรามแนน่ แผลท�ีปลายน�ิวของเธอชา่ง
กระจอ้ยรอ่ยเหลอืเกนิเม�ือเทยีบกบับาดแผลของเดก็
หญงิแดง

Dr Ratchanee felt really bad. She glanced at the
plaster around the tip of her right forefinger. In a
fit of temper, she tore it off, stared at it as if she had
never seen it before, took a deep breath, clenched
her teeth. The scratch at the tip of her finger was so
puny compared with little Daeng’s injury.

หมอรัชนกีดแผลตนเองจนรู้สกึเจบ็ ขยาํพลาสเตอร์

จนเป็นกอ้นเลก็และขวา้งท�ิงลงถงัขยะ เธอทรดุตัวนั�ง
ซบหนา้กบัมอื หลับตาใหห้ยาดน�ําตาไหลยอ้ยตามรอ่ง
น�ิว

Dr Ratchanee pressed on her wound until she

hurt, squeezed the bit of plaster into a small ball
and threw it into the bin. She lowered herself and
sat down, brought her hand to her face, closed her
eyes for tears to drop and run down the crack in
her finger.

= ‘Phoo Orn-ae’ in Chor Karrakeit 41, 1999

=
Chanwalee Srisukho, a native of Chiang Mai, is an

obstetrician and mother of three sons. A radio and
television host, author of articles and books on

women’s affairs, she also pens short stories that

.



have a habit of collecting literary awards.
(http://thaifiction.wordpress.com/2014/01/10/the-

weak-chanwalee-
seesukho/chanwalee-s/)

Tagged: ชญัวล ีศรสีโุข (http://thaifiction.wordpress.com/tag/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b5-
%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%82/), Chanwalee Srisukho
(http://thaifiction.wordpress.com/tag/chanwalee-srisukho/), conjugal rape (http://thaifiction.wordpress.com/tag/conjugal-rape/), obstetrics
(http://thaifiction.wordpress.com/tag/obstetrics/), rape (http://thaifiction.wordpress.com/tag/rape/), Thai short story (http://thaifiction.wordpress.com/tag/thai-
short-story/), triamcinolone (http://thaifiction.wordpress.com/tag/triamcinolone/)

Blog at WordPress.com. | The Delicacy Theme.

Follow

Follow “เร�ืองสั�นไทย | thai to english fiction”

Powered by WordPress.com

http://thaifiction.wordpress.com/2014/01/10/the-weak-chanwalee-seesukho/chanwalee-s/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%82/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/chanwalee-srisukho/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/conjugal-rape/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/obstetrics/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/rape/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/thai-short-story/
http://thaifiction.wordpress.com/tag/triamcinolone/
http://wordpress.com/?ref=footer
http://theme.wordpress.com/themes/delicacy/
javascript:void(0)
http://wordpress.com/signup/?ref=lof

	Alone in the world – Prartana Rattana _ คนเดียวในโลก
	And then the two of them lived together – Chen Chomthawat _ แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกัน
	At play – Arunwadee Arunmart _ เล่น
	Auntie’s funeral – Jitsupha _ งานศพอา
	Bad romance – Wiwat Lertwiwatwongsa
	Briefs – Korn Siriwatthano _ กางเกงใน
	Conversation – Jirat Chalermsanyakorn _ บทสนทนา
	Corpse without a name – Wijai Thongsut _ ศพไม่มีชื่อ
	Countless returns of death – Niwat Puttaprasart _ การกลับมานับครั้งไม่ถ้วนของความตาย
	Credit – Pongwut Rujirachakorn _ สินเชื่อ
	Deception – Phairoj Boonprakob _ ความจริงลวง
	Don’t tell anyone – Chart Korbjitti _ อย่าบอกใคร
	Father’s goat – Matuphoom Muslimin _ แพะของพ่อ
	Fresh Kills – Kanthorn Aksornnam _ เฟรชคิลส์
	How many other rivers are there in this world_ – Jadet Kamjorndet _ มีแม่น้ำอีกกี่สายบนโลกนี้
	In the night – Mahannop Chomchalao _ในราตรี
	Khong’s present – Pahd Pasiigon _ ของขวัญของโข่ง
	Khoo Rak Khoo Ruay – Phisit Phoosri _ คู่รัก-คู่รวย
	Kid’s stuff – Thasanawadee _ เรื่องเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ
	Kilometre Marker 47 – Rattanachai Manabutra _ หลักกิโลเมตรที่ 47
	Life is a slow curse – Wiwat Lertwiwatwongsa _ คำสาปแช่งเชื่องช้าชื่อชีวิต
	Love’s last lesson – Saowaree _ บทสุดท้ายของความรัก
	Malee’s New Year Happiness – Wiwat Lertwiwatwongsa _ ปีใหม่ของมาลีผู้มีความสุข
	Selling durians – Nuan Oo _ พ่อค้าทุเรียน
	Still alive – Uruda Covin _ เธอยังอยู่
	Tax-evading peddlers – Romna Rocha _ แม่ค้าเถื่อน
	The bespoke pickup truck – Darunee Dechanusorn _ รถออกปาก
	The black shadow – Saowaree _ เงาดำ
	The blind man – Taratip _ คนตาบอด
	The innocent – Saowaree _ ผู้บริสุทธิ์
	The offshoot – Tharathip _ ลูกไม้
	The sacred stream – Wat Wanlayangkul _ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์
	The weak – Chanwalee Srisukho _ ผู้อ่อนแอ

