บทที่ ๑
จะเป็นเพราะหลักธรรมชาติทว่ี าํ คนเราเมือ่ อายุสงู ขึน้ จะต๎องเห็นวําเวลาผํานไปโดยรวดเร็ว หรือจะเป็นเพราะ
เหตุการณ๑ตํางๆ ในยุคตํอๆ มานั้นผํานไปโดยรวดเร็วจริงๆ ตามสภาพ หรือจะเป็นเพราะอะไรก็ตาม พลอยรู๎สึกวําวันหนึ่งๆ
ในชีวิตนั้นผํานพ๎นไปเร็วกวําแตํกํอน และถ๎าหากวําเผลอตัวไปแม๎แตํน๎อย วันคืนนั้นก็ลํวงเลยไปกลายเป็นเดือนปีโดยไมํ
รู๎ตัว และเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวพลอยเอง นับตั้งแตํผลัดแผํนดินใหมํเป็นแผํนดินที่สามในชีวิต หรือรัชกาลที่ ๗ แหํง
กรุงรัตนโกสินทร๑นั้น ก็ดูจะเกิดขึ้นโดยรวดเร็วในลักษณะที่ยุํงเหยิงสับสนอลเวง จนบางครั้งพลอยแทบจะไมํสามารถเลียง
ลําดับเหตุการณ๑นั้นๆ ได๎ถูกต๎อง
หลังจากวันทีเ่ ป็นลมลงในวันสวรรคตของล๎นเกล๎าฯ รัชกาลที่ ๖ คุณเปรมก็เจ็บกระเสาะกระแสะอยูํหลายวัน อาการ
ป่วยนั้นก็มิได๎มีอะไรแนํนอน นอกจากวําเหน็ดเหนื่อยเกินกวําปกติมาระยะหนึ่ง เมื่อความเหน็ดเหนื่อยนั้น มากระทบกับ
ความเศร๎าโศกเสียใจอยํางแรง รํางกายของคุณเปรมก็ล๎มเจ็บลง เป็นภาระของพลอยที่จะต๎องรักษา พยาบาลอยูํนานวัน
และแม๎เมื่อคุณเปรมจะหายเจ็บแล๎ว พลอยก็ยังมิได๎หมดความวิตกกังวล ต๎องคอยระวัง ต๎องคอยมองตามคุณเปรมอยูํด๎วย
สายตาที่เป็นหํวง
นับตัง้ แตํวนั สิน้ แผํนดินเป็นต๎นมา คุณเปรมก็ดแู กํลงไปถนัดใจ เลิกสนใจกับความเป็นอยูขํ องตัวเอง การกินอยูกํ าร
แตํงตัว แม๎แตํความสะอาดทางรํางกายเล็กๆ น๎อยๆ คุณเปรมก็ปลํอยปละละเลย อาการเหลํานี้ พลอยรู๎ดีวําเป็นอาการอัน
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เพราะใจของคุณเปรมนั้นหมดอาลับตายอยาก หมดความสนใจในสิ่งแวดล๎อม
ที่อยูํรอบๆ ตัว คุณเปรมเคยเป็นผู๎ที่สนใจตํอชีวิตของตนเอง และชีวิตของคนอื่นๆ ที่รู๎จักนั้นมาก การกระทําของคุณเปรมแตํ
กํอนมานั้น พลอยรู๎สึกวําเป็นไปโดยมีความปรารถนาที่จะรุํงเรืองก๎าวหน๎า และความประสงค๑ที่จะแสดงตนเองออกให๎
ปรากฏนั้น เป็นเครื่องกําหนด ขณะเดียวกันคุณเปรมก็สนใจ ในเรื่องของคนอื่น วําใครทําอะไรที่ไหน ใครจะดีจะชั่วอยํางไร
แล๎วก็นําเอาการกระทําและคุณสมบัติ และผลของการกระทําเหลํานั้น มาเปรียบเทียบกับการกระทํา ผลการกระทําและ
คุณสมบัติของตนเอง ทั้งหมดทําให๎คุณเปรมสนใจตํอชีวิต และความกระหายนั้นก็เป็นกําลังดันให๎ชีวิตของคุณเปรมดําเนิน
ได๎ ตํอไปเรื่อยๆ แตํบัดนี้ความกระหายนั้นมีเหลือแตํน๎อย ตนเองจะเป็นอยํางไร คุณเปรมก็มิได๎สนใจ คนอื่นเป็นอยํางไรคุณ
เปรมก็มิได๎สนใจเชํนเดียวกัน แตํกํอนนี้คุณเปรมอยูํในฐานะผู๎ชี้ชวนให๎พลอยดูโลก และเป็นผู๎เลําให๎พลอยฟังถึงเหตุการณ๑ที่
เกิดขึ้นรอบๆ ตัว พลอยอยูํในฐานะเป็นผู๎รับฟัง แตํโดยกะทันหัน โดยที่พลอยมิได๎รู๎เนื้อรู๎ตัวเลย ฐานะนั้นก็เปลี่ยนกลับกันไป
พลอยกลายเป็นผู๎เลํา เป็นผู๎ชี้ชวนให๎คุณเปรมมองเหตุการณ๑ตํางๆ คุณเปรมกลายเป็นผู๎ฟังแตํฟังโดยไมํสนใจเทําใดนัก คุณ
เปรมเคยพูดมาตลอดรัชกาลที่ ๖ วํา พระเจ๎าอยูํหัวพระองค๑นั้น เป็นผู๎ที่คุณเปรมมอบความรักความเคารพบูชา และชีวิต
จิตใจถวายไว๎จนสิ้น เมื่อพลอยได๎ยิน พลอยก็รู๎สึกเชื่อเพียงสํวนหนึ่ง อีกสํวนหนึ่งที่สงวนไว๎ในใจนั้น เป็นความรู๎สึกที่วําคุณ
เปรมอาจพูดไปเชํนนั้น ด๎วยอารมณ๑และคารม แตํเมื่อพระเจ๎าอยูํหัวสวรรคตแล๎ว พลอยจึงได๎รู๎วําคุณเปรมพูดพรรณามา
ด๎วยความจริงใจ แตํสิ่งที่พลอยรู๎ไมํถึงก็คือความจริงอีกอยํางหนึ่ง ซึ่งคุณเปรมเองก็ไมํรู๎ความจริงนั้นก็คือ เมื่อผลัดแผํนดิน
จากรัชกาลที่ ๕ มาเป็นรัชกาลที่ ๖ คุณเปรมยังเป็นคนหนุํม อยูํในวัยที่แข็งแรง เต็มไปด๎วยกําลังใจกําลังกายที่จะเริ่มชีวิต
พร๎อมที่จะรับบทเรียนจากชีวิต และนําบทเรียนนั้นๆ มาใช๎ให๎เห็นประโยชน๑แกํชีวิต แตํเนื่องจากการอบรมที่คุณเปรม

ได๎รับแมแตํกํอน คุณเปรมจึงนําชีวิตนั้น ผูกมัดไว๎กับองค๑พระมหากษัตริย๑ผู๎ครองแผํนดิน หันทางเดินของชีวิตให๎เข๎ากับแนว
พระราชประสงค๑ และพระราชนิยมทุกประการ ความเห็นและความปรารถนาสํวนตัวนั้น คุณเปรมไมํเคยคํานึงถึง ด๎วยเหตุ
นี้เมื่อผลัดแผํนดินใหมํครั้งหนึ่ง คุณเปรมก็ถือวําชีวิตของตนเปลี่ยนแนวทางไปครั้งหนึ่ง จําต๎องปรับปรุงบิดผันหันชีวิตให๎
เข๎ากับแนวที่ถูกตั้งขึ้นใหมํ เมื่อผลัดแผํนดินใหมํ รัชกาลที่ ๕ สิ้นไปขึ้นรัชกาลที่ ๖ คุณเปรมยังหนุํมพอ และแข็งแรงพอที่จะ
เริ่มการปรับปรุงเข๎าแนวใหมํ และเริ่มชีวิตใหมํ ระยะเวลา ๑๕ ปีของรัชกาลที่ ๖ เป็นระยะที่คุณเปรมเห็นวําได๎ชีวิตมาอยําง
สมบูรณ๑ พอใจในชีวิตนั้น และยังอาลัย ไมํอยากให๎เปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเลย แตํคุณเปรมก็รู๎ดีวํา ถ๎าตนจะบําเพ็ญชีวิตตํอไป
ในรัชกาลที่ ๗ ให๎ถูกต๎อง ตนก็จะต๎องปรับวิถีแหํงชีวิตให๎เข๎าหาระดับใหมํ ต๎องรู๎จักคนใหมํๆ ต๎องศึกษาชีวิตใหมํ ถ๎าจะพูด
สั้นๆ ก็ต๎องเริ่มชีวิตใหมํทั้งอัน แตํคุณเปรมก็แกํเกินไป และมีกําลังน๎อยเกินไปที่จะทําเชํนนั้นได๎ สําหรับพระเจ๎าอยูํหัว
พระองค๑ใหมํ คุณเปรมก็รู๎วําตนมีความจงรักภักดีมิได๎เสื่อมคลาย แตํกําลังใจ ที่จะสนองพระเดชพระคุณนั้นเสื่อมลงตามวัย
แหํงสังขาร
ในระยะนีพ้ ลอยต๎องเป็นผูค๎ อยชักชวนให๎คณ
ุ เปรมสนใจในสิง่ ตํางๆ อยูเํ สมอ แตํความพยายามของพลอย ไมํสจ๎ู ะ
ได๎ผล เพราะคุณเปรมได๎แตํนิ่งฟัง และถ๎าหากวําถ๎อยคําของพลอยบังเอิญเกี่ยวพันไปถึงเหตุการณ๑บางอยําง ในแผํนดิน
กํอน คุณเปรมก็เบือนหน๎าหนีแล๎วถอนใจใหญํ เหมือนกับไมํอยากจะรื้อฟื้นเอาเรื่องเกําๆ มานึกคิดอีกตํอไป สิ่งที่คุณเปรม
ยังสนใจเหมือนแตํกํอน หรือจะดูเหมือนจะมากกวําแตํกํอนนั้น ยังเหลืออยูํเพียงอยํางเดียว สิ่งนั้นคือการเลี้ยงม๎าและการขี่
ม๎า วันหนึ่งๆ เดี๋ยวนี้คุณเปรมเข๎าไปในวังพอเป็นพิธี เพราะพระบรมศพยังอยูํที่ปราสาท แตํแล๎วคุณเปรมก็รีบกลับบ๎านมา
ขลุกอยูํในคอกม๎า เช๎าเย็นคุณเปรมก็ขึ้นม๎าตัวโปรด ออกขี่ไปทางคลองเตย หรือทางสวนลุมพินี ซึ่งได๎กะไว๎วําจะเป็นที่มีงาน
ฉลองราชสมบัติพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๖ ครบ ๑๕ ปีเป็นงานใหญํ ถึงกับได๎ลงมือปลูกสิ่งกํอสร๎างไปบ๎างแล๎ว แตํบังเอิญ
เสด็จสวรรคตเสียกํอน งานนั้นจึงงดไป คุณเปรมชอบควบม๎าหายไปจากบ๎านคนเดียว ไมํชอบให๎ใครตาม กลับมาถึงบ๎านก็
เหงื่อโซมตัว และเหงื่อของม๎าออกจับอยูํตามตัวม๎าเป็นฟองขาว พลอยไมํสบายใจนักในความสนใจเรื่องม๎าที่ยังเหลืออยูํนี้
เพราะคุณเปรมอายุมากขึ้น เกรงวําจะพลาดพลั้งเป็นอันตราย แตํพลอยก็ต๎องนิ่งมิกล๎าตักเตือน เพราะเห็นวําการขี่ม๎าออก
เที่ยว ยังเป็นสิ่งเดียวที่คุณเปรมชอบ และทําให๎คุณเปรมสบายใจขึ้นได๎บ๎าง
เพราะความตกใจฉุกละหุกในเรือ่ งในหลวงสวรรคต เพราะความกังวลในเรือ่ งความเจ็บไข๎ของคุณเปรม พลอยมิได๎มี
เวลาที่จะคิดคํานึงถึงระยะเวลาที่ผํานไป เผลอตัวไปเพียงไมํกี่มากน๎อย ตาอ๏อดก็เดินทางกลับ จากอังกฤษเข๎ามาถึง
เมืองไทย ตาอ๏อดสํงขําวเข๎ามาวํา จะเดินทางด๎วยเรือไฟมาถึงสิงคโปร๑ แล๎วจะลงเรือจากที่นั่น ขึ้นรถไฟมาลงที่สถานี
บางกอกน๎อยที่กรุงเทพฯ เมื่อถึงวันเวลาที่ตาอ๏อดจะมาถึง พลอยก็ไปปรากฏตัว ที่สถานีบางกอกน๎อยพร๎อมด๎วยคุณเปรม
และพี่น๎องทุกคน ในลักษณะเหมือนกับในฝัน ไปสะดุ๎งตื่นจากฝัน เอาตอนที่รถไฟเข๎าเทียบชานชาลา และตาอ๏อดเผํนจาก
รถไฟมากอดพลอยไว๎แนํน เสียงตาอ๏อดหัวเราะ และเสียงคุณเปรมและคนอื่นๆ หัวเราะและทักทายกันให๎ลั่นไป
พลอยเงยหน๎าขึน้ มองหน๎าลูกทัง้ น้าํ ตา ตาอ๏อดเติบโตสูงขึน้ เป็นหนักหนา พลอยซึง่ ยืนอยูชํ ดิ ตัว ต๎องแหงนหน๎าขึน้ ดู
จึงจะแลเห็นหน๎าตาอ๏อดได๎ หน๎าตาอ๏อดดูขาวขึ้น เป็นผู๎ใหญํขึ้น และมีรํองรอยของหนวดเคราขึ้นเขียว แตํวิธีจะพูด วิธีจะ
หัวเราะตลอดจนสายตาที่มองดูพลอย และดูคนอื่นๆ นั้น แสดงให๎เห็นวําตาอ๏อดยังเป็นตาอ๏อดลูกของพลอยคนเกํา

ระยะเวลารํวมสิบปี มิได๎ทําให๎ตาอ๏อดเปลี่ยนแปลงไปเลยในสาระสําคัญ ตาอ๏อดรวบตัวพลอยไปกอดอีกทีหนึ่ง แล๎วกระซิบ
วํา
"นิ่งเสียเถิดแมํ ทําขี้อ๎อนไปได๎ ไมํอายคนเขาบ๎าง"

คําพูดของตาอ๏อดทําให๎พลอยต๎องหัวเราะ รีบเช็ดน้าํ ตาให๎แห๎งสนิท ตาอ๏อดทักทายทุกคนอยํางสนิทสนม กราบไหว๎
คุณเปรมอยํางนอบน๎อม พูดเลํนกับพํอเพิ่มคุณเชยและหลวงโอสถ หันหน๎าไปยิงฟันกับตาอั้นและตาอ๎น กับประไพที่มารับ
แล๎วเดินเข๎าไปเอียงแก๎มจูบกับลูซิลล๑ แบบญาติที่ดีของฝรั่ง วันนี้เป็นวันที่พลอยเห็นคุณเปรม เบิกบานจริงๆ เป็นครั้งแรก
เสียงคุณเปรมพูดดังด๎วยความดีใจเกินกวําปกติวํา
"อ๏อดสูงกวําพํอเป็นกอง ไหนมายืนเทียบกันดูทีหรือจะสูงกวํากันเทําไร"

ตาอ๏อดเข๎าไปยืนข๎างๆ ตามทีค่ ณ
ุ เปรมสัง่ และพลอยก็มองดูดว๎ ยความปลืม้ ใจ วําตาอ๏อดสูงกวําคุณเปรม ประมาณ
สักฝ่ามือหนึ่งเห็นจะได๎ ระหวํางที่คนใช๎ที่ตามไปชํวยขนของจากบ๎าน กําลังยกของลงจากรถไฟ พลอยก็อดเหลือบมองดู
ทางประตูรถไฟไมํได๎วํา จะมีใครตามตาอ๏อดลงจากรถไฟอีกบ๎างหรือไมํ มองครั้งหนึ่งก็ไมํเห็นมีอะไร มองครั้งที่สองที่สาม
ตํอไป จนตาอ๏อดสังเกตเห็นอาการกิริยาของพลอย และอมยิ้มอยูํในใบหน๎า
ขนของลงจากรถไฟจนเสร็จแล๎ว ทุกคนตํางเดินไปลงเรือยนต๑ทค่ี ณ
ุ เปรมจัดมาเฉพาะ เพือ่ ข๎ามฟากกลับบ๎าน ในเรือ
นั้นไมํมีใครนอกจากตาอ๏อดและพลอย คุณเปรมและญาติพี่น๎องที่ไปรับ ตาอ๏อดผู๎ซึ่งนั่งอยูํกับพลอย จึงได๎ถามขึ้นเบาๆ วํา
"แมํพอใจหรือยังวําลูกกลับมาคนเดียว ไมํได๎เอาใครตามมาด๎วย"

พลอยหัวเราะด๎วยความโลํงอก เอือ้ มมือไปบีบแขนตาอ๏อดดวยความพอใจ เสียงตาอ๏อดพูดเบาๆ ตํอไปวํา
"จุ๏ ! จุ๏ ! อยําเอะอะไป พี่อั้นเขากําลังมองมาทางนี้ เดี๋ยวเขาจะโกรธเอา"

แตํพลอยก็รว๎ู าํ ถ๎อยคําทีพ่ ดู นัน้ ไมํมใี ครจะได๎ยนิ ได๎ เพราะเสียงเครือ่ งยนต๑ในเรือดังกลบอยูตํ ลอดเวลา
ญาติพน่ี อ๎ งทุกคนทีไ่ ปรับตาอ๏อดวันนัน้ ไมํมใี ครปลีกตัวกลับกํอน พํอเพิม่ คุณเชย และหลวงโอสถ ตํางรับเชิญจาก
พลอยให๎มากินข๎าวกลางวันด๎วยกันด๎วยความยินดี พอถึงบ๎านพลอยก็พาตาอ๏อดไปอาบน้ํา ผลัดเครื่องแตํงตัว และ
ความสุขของพลอยในวันนั้น ดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมถึงขีดสุด เพราะได๎ปฏิบัติลูก ได๎ดูแลลูก ซึ่งเพิ่งกลับมาถึงใหมํๆ ด๎วยตัว
ของตัวเอง และด๎วยความรู๎สึกที่มีสิทธิ์อยํางสมบูรณ๑ ไมํมีใครมากีดกันแกํงแยํง ตาอ๏อดอาบน้ําแล๎วก็แตํงตัวด๎วยเสื้อผ๎าป่าน
และกางเกงจีน ที่พลอยหาไว๎ให๎ กางเกงแพรนั้นสีดํา ด๎วยยังอยูํในระหวํางไว๎ทุกข๑พระบรมศพ เสร็จแล๎วตาอ๏อดก็มานั่งกิน
ข๎าว ซึ่งพลอยหาไว๎ให๎ด๎วยความหิวกระหาย ด๎วยความเอร็ดอรํอยสมกับที่ได๎จากกับข๎าวไทยไปนาน ทําให๎พลอยกินไมํลง
ได๎แตํนั่งอมยิ้มมองดูอยํางอิ่มใจ หนักเข๎าก็รู๎สึกตัว จึงชําเลืองไปดูคนอื่นที่นั่งกินข๎าวอยูํด๎วย เห็นคุณเชยหลวงโอสถและพํอ
เพิ่มก็นั่งอมยิ้ม ดูตาอ๏อดอยูํด๎วยความพอใจเชํนเดียว

ตาอ๏อดกินข๎าวอิม่ แล๎วก็ปรารภขึน้ วํา
"ตั้งแตํวันนี้เป็นต๎นไป อ๏อดจะไมํขอไปจากเมืองไทยอีก จะขออยูํจนตายไปที่นี่ เพราะจะหาบ๎านเมืองไหน ที่สุข

สบายไปกวํานี้อีกก็ไมํมีแล๎ว"
"ก็ไหนเขาวําที่เมืองนอกก็สุขสบายนักไมํใชํหรือพํออ๏อด" พํอเพิ่มถามขึ้น
"ก็คงสนุกสบายสําหรับคนที่ไปเที่ยวชั่วคราวเทํานั้นแหละครับคุณลุง" ตาอ๏อดตอบ "ถ๎าจะอยูํกันจริงๆ ก็สู๎ของเรา

ไมํได๎ ที่เมืองนอกถึงจะมีอะไรดี ก็จะต๎องรู๎ตัวอยูํเสมอวํานั่นไมํใชํของเรา แตํเป็นของคนอื่น พอมาถึงเมืองไทยเข๎าก็เห็นวํา
เป็นของเราไปหมด ดินฟ้าอากาศถึงจะร๎อนเพียงไรก็เป็นของเรา กลิ่นไอทั่วไปถึงจะเหมือนบ๎างอะไรบ๎าง ก็เป็นเครื่องบอก
ให๎รู๎วําเราถึงบ๎าน บ๎านเมืองถนนหนทางไรํนา ตลอดจนต๎นหมากรากไม๎ ถึงจะรกบ๎างไมํรกบ๎างก็เพราะเราเป็นคนทํา ถ๎าเรา
ทําให๎มันรกได๎เราก็ทําให๎มันหายรกได๎ รถไฟที่ผมนั่งมานั้นแลํนเข๎าเขตแดนไทยแตํตอนดึก ผมไมํเป็นอันหลับอันนอน ได๎แตํ
นั่งดูเมืองไทยดูแล๎วดูอีก ดูเทําไรก็ไมํเบื่อ จนรถเข๎าถึงบางกอกน๎อยไมํรู๎ตัว จะมองไปทางไหนมันก็เย็นตาสบายใจไป
ทั้งหมด"
"พํออ๏อดนี่เป็นเอามาก" พํอเพิ่มพูดขึ้นเบาๆ เหมือนกับจะพูดกับตัวเอง
"เป็นอะไรเอามากครับลุง" ตาอ๏อดถาม
"เปลํา เป็นหลานของลุงเทํานั้นเอง" พํอเพิ่มตอบ "ลุงก็คิดอยํางเดียวกันมานานแล๎ว อยูํเมืองไทยมาแตํอ๎อนแตํออก

จนแกํป่านนี้ ยังไมํเคยนึกเบื่อเลย นั่งดูอยูํได๎ทุกวัน แล๎วก็ยังสนุกอยูํทุกวัน ใครเขามาเลําเรื่องเมืองนอกวําที่นี่ดีอยํางนั้นที่
นั้นดีอยํางนี้ ลุงไมํเคยเชื่อคารมเขาเลย จะเถียงเขาไอ๎เราก็ไมํเคยไป ได๎แตํนิ่งฟังเขาไปเทํานั้นเอง ไหนพํออ๏อดลองเลําไปที
หรือ เมืองนอกเมืองไทยมันผิดกันอยํางไรบ๎าง"
"ถ๎าจะเลํากันจริงๆ ปีหนึ่งก็ไมํจบ" ตาอ๏อดพูด "แตํเอายังงี้ก็แล๎วกัน ผมจะเลําให๎ฟังแตํเรื่องใหญํๆ ที่ผิดกัน เทําที่นึก

ออกเดี๋ยวนี้ ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยนั้นมีทั้งคนมีและคนจน แตํที่เมืองนอกนั้นคนมีเขามีจริงๆ แตํคนจนเขาก็จนกันจริงๆ
สํวนเมืองไทยเราถึงจะมีก็มีไมํจริงและจนก็จนไมํจริงอีก คนมั่งมีที่เมืองนอกนั้น ถ๎าเขามาเห็นคนมั่งมีในเมืองไทย เขาก็
จะต๎องดูถูกวําเราจน เพราะไมํวําจะเปรียบกับเขาทางไหน เราเป็นแพ๎เขาไปทุกทาง บ๎านชํองที่เราอยูํตลอดจนอาหารการ
กิน เราก็สู๎เขาไมํได๎ ทรัพย๑สมบัติยิ่งแพ๎เขาใหญํ เพราะบ๎านเราใครมีเงินแสนก็เรียกวํารวย แตํของเขามีกันเป็นสิบเป็นร๎อย
ล๎าน ทรัพย๑สมบัติของเราตกทอดกันลงมา เพียงไมํกี่ชั่วคน ของเขาตกทอดกันลงมาเป็นพันๆ ปี มันก็ต๎องมาก แตํคนจนของ
เขานั้นสู๎คนจนของเราไมํได๎ แพ๎กันหลุดลุํย เพราะของเรานั้นดินฟ้าอากาศชํวยให๎อยูํได๎อยํางคนมี อาหารการกินก็หาได๎งําย
และที่สําคัญนั้นคืออากาศ เพราะเราเป็นเมืองร๎อน จนจริงๆ จะนุํงผ๎าขาวม๎าผืนเดียวนอนศาลาวัดก็อยูํได๎ และเย็นสบายดี
เสียอีก แตํของเขาทําเชํนนั้นไมํได๎ ถ๎าทําเขาก็ถึงตาย จึงต๎องหาเสื้อผ๎าใสํกันหนาวและหาไฟผิง บางทีห๎องเล็กนิดเดียวอยูํใต๎
ดินครึ่งหนึ่ง คนจนก็ต๎องลงไปเชําอยูํเบียดกันอยูํตั้งสิบกวําคน หุงข๎าวต๎มแกง ซักผ๎าหลับนอน และจะทําอะไรๆ ก็ทําอยูํใน

นั้น หน๎าตํางประตูจะเปิดก็ไมํได๎เพราะกลัวหนาว ต๎องอบกันอยูํอยํางนั้น น้ําทําก็ไมํต๎องอาบเพราะแพงสตางค๑ พอเปิด
ประตูเข๎าไป กลิ่นตัวคนและกลิ่นอื่นๆ ที่หมักหมมอยูํมันพลุํงออกมา ราวกับใครมาตีหน๎าแงเราด๎วยไม๎พลอง"
"แล๎วแกไปรู๎มาได๎ยังไง" คุณเปรมซึ่งนั่งฟังมานานถามขึ้น
"ผมก็เที่ยวไปดูไปครับคุณพํอ" ตาอ๏อดตอบ "คุณพํอสํงผมไปเมืองนอกทั้งที ก็อยากเห็นให๎มันทั่ว"
"ผู๎ดีเขาอยูํกันอยํางไรแกได๎เห็นบ๎างหรือเปลํา" คุณเปรมถามอยํางสงสัย
"ก็เห็นอยูํมากเหมือนกัน" ตาอ๏อดตอบยิ้มๆ "เพื่อนฝูงที่เป็นลูกขุนนางอยูํมหาวิทยาลัยด๎วยกัน เขาชวนไปอยูํบ๎าน

เวลามหาวิทยาลัยปิด เขาอยูํกันอยํางวิจิตรพิสดาร จะเอาอะไรจะเรียกอะไรได๎หมดไมํมีอั้น ผู๎ดีอังกฤษเขามีบ๎านใหญํๆ อยูํ
นอกกรุง เนื้อที่บ๎านเขามองสุดลูกหูลูกตา ตัวบ๎านก็ราวกับปราสาทราชวัง ถึงเวลาเขาอยูํบ๎านเขาก็เชิญแขกที่ชอบพอมาอยูํ
ด๎วย อยูํกันไปก็เลี้ยงกันไป กลางคืนเป็นต๎องแตํงราตรี ใสํเสื้อเชิ้ตอกแข็งกินข๎าวกันทุกคืน กลางวันก็เดินเลํนบ๎าง เลํนกีฬา
บ๎าง ออกยิงนกยิงกระตํายหรือตกปลา หรือมิฉะนั้นก็ออกขี่ม๎าไลํหมาจิ้งจอกบ๎าง แล๎วแตํฤดู"
"ทําไมจะต๎องไปขี่ม๎าไลํหมาจิ้งจอก" คุณเปรมถามอยํางไมํเข๎าใจ
"เขาใช๎หมาที่เลี้ยงไว๎เป็นฝูงๆ ออกไลํ คนนั้นขี่ม๎าตาม พอหมาไลํทันก็กัดหมาจิ้งจอกตาย"
"เขาวํามันเที่ยวลักกินเป็ดกินไกํ" ตาอ๏อดตอบอยํางลังเล
"ก็ยิงเอาหรือดักเอาไมํได๎หรือ" คุณเปรมถามอีก
"แล๎วกันคุณพํอ !" ตาอ๏อดร๎อง "ถ๎าทําอยํางนั้นก็ผิดวิสัยผู๎ดีอังกฤษ ใครไปทําเข๎า เขาเห็นเป็นบาปกรรมใหญํโต

โทษถึงไมํมีใครคบทีเดียว"
"อุวะ !" คุณเปรมร๎องขึ้น "ผู๎ดีอังกฤษนี่ยิงหมาตัวเดียวก็ถึงไมํคบกันเทียวหรือ"
"เขาถือกันเอาเป็นเอาตายเชียวครับ" ตาอ๏อดอธิบาย "เรื่องยิงนกตกปลาลําสัตว๑ เขามีกฎมีเกณฑ๑กันทั้งนั้น อยําง

นกพวกไกํฟ้าพวกนกระทา เขาก็ยิงเป็นฤดูไมํได๎ยิงทั้งปี และจะยิงได๎เฉพาะแตํนกที่กําลังบินเทํานั้น นกเดินอยูํบนดินหรือ
เกาะอยูํ เขาไมํยิงเป็นอันขาด บางทีนกมันเชื่อง เพราะเขาซื้อไขํมาฟักเลี้ยงแตํยังเล็กๆ ต๎องสํงคนเข๎าไปไลํให๎มันบินก็มี"
"ป่าสูงๆ ของเขาเห็นจะมีมากกวําของเรานะพํออ๏อด เขาจึงได๎ลําสัตว๑กันมาก" พํอเพิ่มพูดขึ้นอยํางสนใจ
"เปลําครับคุณลุง" ตาอ๏อดตอบ "ป่าเมืองฝรั่งนั้นผมไปเห็นทีแรก เขาต๎องบอกจึงได๎รู๎วําเป็นป่า เห็นเข๎านึกวําเป็น

สวนต๎นไม๎"
"แล๎วที่วําไปลําสัตว๑กันนั้นเขาไปลําที่ไหนกันลํะ" พํอเพิ่มซัก

"ที่ของใครๆ ก็ลํากันอยูํในนั้น สัตว๑ทุกตัว ไมํวําจะเป็นนกเป็นปลามีเจ๎าของไปหมด จะยิงได๎เฉพาะเจ๎าของ หรือคน

ที่เขาอนุญาต สิทธิ์ยิงนกตกปลาในที่ดินเขาขายกันแพงๆ พวกที่จะลําสัตว๑ได๎ก็มีแตํผู๎ดีมีเงินเทํานั้น"
"แล๎วกัน !" พํอเพิ่มพูด "แล๎วพวกคนจนทําอยํางไรลํะ"
"คนจนอยากกินสัตว๑ป่าก็ต๎องแอบยิงแอบดักเอา ปลาน้ําจืดก็แอบตก แตํถ๎าเขาจับได๎ก็ถูกปรับ หรือติดตะราง

เพราะมีกฎหมายห๎าม แตํกํอนเมื่อไมํกี่สิบปีมานี้เอง เขาวางโทษถึงประหารชีวิต"
พํอเพิม่ ยกมือทํวมหัวแล๎วพูดวํา "สาธุ ! ฉันไมํอยูํแล๎วเมืองอังกฤษ เกิดชาติใดฉันใดก็ขออยูํเมืองไทยเถิด ไปอยูํที่โนํน
เป็นเศรษฐีก็ดีไป ถ๎ายากจนก็คงลําบากแยํ"
"ผู๎ดีเมืองนอกนี่นํะพํออ๏อด" คุณเชยถามขึ้นบ๎าง "กิริยามารยาทเขาเหมือนกับเราไหม หรือวําผิดกันมาก"
"ถึงจะผิดกันก็แตํในรายละเอียดบางอยํางเทํานั้นแหละครับ" ตาอ๏อดตอบ "เป็นต๎นวําเราไหว๎กราบกัน เขาก็จับมือ

หรือคํานับ เรานั่งกับพื้นเขานั่งเก๎าอี้อะไรอยํางนั้น แตํถ๎าจะพูดถึงมารยาททั่วไปก็เหมือนกัน ชั่วแตํวําคนอังกฤษเขาจะ
สํารวมมากกวําเราสักหนํอยเทํานั้นเอง เมื่อผมไปถึงใหมํๆ นั้นกิริยามารยาท ที่คุณแมํหัดไปจากเมืองไทยใช๎ได๎ดีทีเดียว"
พลอยแทบจะโดดเข๎ากอดจูบตาอ๏อดด๎วยความดีใจ และความภูมใิ จ ไมํเสียทีเลยทีอ่ อ๏ ดเกิดมาเป็นลูกแมํ ได๎ทะนุ
ถนอมเลี้ยงดูอบรมมาทุกอยําง ถึงลูกจะไปไหนไกลแสนไกลก็ไมํมีลืมแมํ หรือลืมการอบรมที่แมํได๎ให๎ไว๎ เสียงคนอื่นๆ คุยกับ
ตาอ๏อดอยํางรื่นเริงตํอไปอีกนาน แตํพลอยก็ได๎แตํนั่งกอดจูบลูกด๎วยสายตาและด๎วยหัวใจ
ตัง้ แตํกลับมาอยูบํ า๎ น ตาอ๏อดเองก็อาจไมํรว๎ู าํ ตนได๎นาํ ความสุขมาให๎แมํของตนเทําไร แตํสาํ หรับพลอยนัน้ รูด๎ วี าํ ตน
ได๎รับความสุขความพอใจจนเต็มเปี่ยมประมาณไมํถูก ทุกครั้งที่ตาอ๏อดวิ่งมาหาขอให๎โจงกระเบนให๎บ๎าง ขอให๎เปลี่ยน
กระดุมเสื้อให๎บ๎าง ตลอดจนของของกินบางอยํางที่อยากกิน เมื่อตาอ๏อดมาถึงเมืองไทยได๎สักหนํอย คุณเปรมก็พาตาอ๏อด
ออกเที่ยวแสดงความเคารพตํอผู๎ใหญํที่คุณเปรมนับถือ แตํแล๎วก็มิได๎ทําอะไรตํอไปอีก ตาอ๏อดคงอยูํตํอไปที่บ๎าน มิได๎เข๎า
ทํางานที่ไหน คุณเปรมก็เนือยๆ ไมํสนใจ ฝ่ายตาอ๏อดก็มิได๎กระตือรือร๎น รู๎สึกวําพอใจที่จะนั่งๆ นอนๆ อยูํกับบ๎าน และได๎อยูํ
ใกล๎ๆ พลอยได๎พูดคุยกับพลอย มิได๎คิดถึงกาลข๎างหน๎า อยํางที่คนหนุํมทั้งหลายควรจะคิด พลอยหยิบเงินให๎อ๏อดใช๎เสมอที
ละร๎อยสองร๎อย ซึ่งตาอ๏อดไมํเคยออกปากขอ พลอยให๎เทําไรก็ใสํไว๎ในกระเป๋าเสื้อ พลอยจะรู๎ได๎วําเงินที่ให๎ไปนั้นหมดหรือ
ยัง ก็ด๎วยวิธีที่ต๎องเดินดูเอาเอง ตาอ๏อดดูเหมือนจะไมํรู๎จักความสําคัญของเงิน มีเทําไหรํก็ใช๎เทํานั้น ความจริงรายจําย
สํวนตัวของตาอ๏อด ก็ไมํมีอะไรมาก แตํถ๎ามีใครทุกข๑ร๎อนมาขอ ไมํวําจะเป็นคนในบ๎านหรือมาจากที่อื่น ตาอ๏อดก็มักจะเท
กระเป๋าให๎จนหมดทุกครั้งไป ถ๎าจะวํากันด๎วยใจจริง พลอยก็อยากจะให๎ตาอ๏อดคงอยูํกับบ๎าน ไปอยํางนี้ไมํมีกําหนด เพราะ
การที่มีลูกอยูํในบ๎านตลอดเวลา ไมํต๎องมีธุระการงานที่ไหนนั้น ทําให๎พลอยอุํนใจ สบายใจอยูํมาก แตํพลอยเองกลับต๎อง
เป็นคนเริ่มคิดถึงการงานที่ตาอ๏อดควรจะทําตํอไป เพราะตาอ๏อดเองก็ไมํสนใจ และคุณเปรมก็ดูเหมือนจะยังมิได๎นึกถึงเรื่อง
นี้ วันหนึ่งเห็นคุณเปรมอารมณ๑ดี พลอยก็พูดขึ้นวํา

"คุณเปรม เรื่องงานตาอ๏อดคุณเปรมคิดไว๎บ๎างหรือยัง จะให๎ทําที่ไหน เราเคยพูดกันไว๎วําตาอ๏อดกลับมา คุณเปรม

จะเอาไปไว๎ด๎วยที่กระทรวง"
คุณเปรมถอนใจใหญํแล๎วก็พดู วํา
"ปลํอยแกอยูํอยํางนี้ไปกํอนเถิดแมํพลอย อยํางเพิ่งไปคิดถึงมันเลยเรื่องการงาน ฉันเองก็ยังไมํรู๎วํา อะไรเป็นอะไร

และจะเป็นอยํางไรตํอไปก็ไมํรู๎"
"ฉันเองไมํวําอะไรหรอก" พลอยพูด "เพราะใจฉันก็อยากได๎ลูกไว๎ที่บ๎านสักคน แตํฉันเกรงไปวําทิ้งไว๎นาน จะไมํดี

อ๏อดยังหนุํมก็ควรจะได๎เข๎าทําการงาน มีหน๎ามีตากับเขาบ๎าง"
"แล๎วตัวเขาเองวําอยํางไรเลํา" คุณเปรมย๎อนถาม
"ฉันก็เห็นเขาเฉยๆ ฉันก็ยังไมํได๎ถามเขาเลย"
"ก็ลองถามอ๏อดเขาดู" คุณเปรมพูดเหมือนกับวําอยากจะผลักภาระให๎พ๎นจากตัว "ฟังเสียงเขากํอนวํา จะวําอยํางไร

บ๎าง แตํใจฉันกลับเห็นไปวําเงินทองเราก็ยังพอมีอยูํ จะพอเลี้ยงลูกไว๎เฉยๆ โดยไมํต๎องให๎ทําการงาน ได๎สักคนกระมัง"
"คุณเปรมอยําคิดอยํางนั้นดีกวํา ถึงจะมีเงินมีทองสักเทําไร ก็ควรจะหาการงานทําไว๎ อยูํเปลําๆ ถือวําพํอแมํมีเงิน

เลี้ยงได๎นั้น ในที่สุดก็เสียคนไปทั้งนั้น" พลอยพูดแล๎วก็รู๎สึกแปลกใจวําตนกลับเป็นฝ่าย สั่งสอนคุณเปรมไปเสียแล๎ว
แตํครัน้ เมือ่ พลอยไปถามตาอ๏อดเข๎าจริงเรือ่ งการงาน ตาอ๏อดก็หวั เราะตอบวํา
"ก็แล๎วแตํแมํจะเห็นสมควร ลูกทําที่ไหนก็ได๎ ยิ่งไมํต๎องทําเลยก็ยิ่งดี"
"โธํอ๏อดก็ ! เลิกพูดเลํนเสียทีเถิด !" พลอยวํา "เรื่องการเรื่องงานก็ต๎องทํากันทุกคน วิชาที่ลูกเรียนมา จะใช๎ทําอะไร

ได๎ ก็ควรจะบอกให๎แมํรู๎ จะได๎ชํวยกันคิดอํานได๎ถูก"
ตาอ๏อดเปลีย่ นสีหน๎าจากหัวเราะเป็นเอาจริงเอาจังแล๎วก็พดู วํา
"แมํทูนหัวของลูก ลูกเองก็ไมํรู๎วําจะไปทําอะไรจริงๆ วิชาที่เรียนมาก็ใชํวําจะไปทําอะไรได๎ ไมํเหมือนกับพี่อั้นที่เขา

เรียนกฎหมาย เพราะวิชาที่ลูกเรียนมานั้น ทําให๎อํานหนังสือเข๎าในมีรสมีชาติกวําคนอื่นๆ เทํานั้นเอง จะวําเข๎าที่ไหนไมํได๎ก็
เข๎าไมํได๎สักแหํงเดียว แตํถ๎าวําจะเข๎าได๎แล๎วก็คงเข๎าทําได๎ทุกแหํง"
"โธํ ! เวรกรรมแท๎ๆ ทีเดียว" พลอยบํน "อ๏อดชอบพูดอะไรที่แมํไมํเข๎าใจเสมอ จะชํวยเป็นสติปัญญาสักนิด ก็ไมํมี

อยากได๎อะไรอยากทําอะไรทําไมไมํบอกแมํ"
"แมํจ๐า" ตาอ๏อดพูดขึ้น ใบหน๎าเปลี่ยนไปเป็นยิ้ม "ลูกถูกสํงไปอยูํที่อื่นเสียนานหลายปี กลับมาถึงบ๎าน ก็อยากจะอยูํ

ที่บ๎านกับแมํให๎อิ่ม ไมํอยากกังวลถึงอะไรทั้งนั้น อยากแตํเพียงวําได๎อยูํใกล๎ๆ แมํ นอนใต๎หลังคาเดียวกับแมํเทํานั้น ลูกก็เป็น

คนเลี้ยงงํายไมํสิ้นเปลืองเทําไร แมํจะเลี้ยงลูกไว๎สักคนกํอน ไมํได๎เทียวหรือ สมมุติวําลูกไปทํางานหาเงินเดือนได๎มาเทําไร
แมํก็คงไมํได๎ไมํดีอะไรด๎วย ลูกก็คงจะใช๎คนเดียวหมด ถ๎าจะวําถึงชื่อเสียงมีหน๎ามีตาจากการงาน ลูกก็ไมํอยากได๎ อยากแตํ
จะเป็นลูกของแมํตลอดไป และชื่อเสียงเกียรติยศนั้น ถ๎าจะหากันจริงๆ ก็คงจะมีเวลาอีกมาก ลูกก็ยังไมํแกํเฒําเทําไรนัก แมํ
จะอดใจรอไปหนํอยไมํได๎เทียวหรือ"
คําพูดของตาอ๏อดทําให๎พลอยต๎องนิง่ เพราะไมํรว๎ู าํ จะโต๎ตอบอยํางไร และตาอ๏อดก็ใช๎คาํ พูดเข๎าไปสะกิด ความในใจ
ของพลอยหลายอยําง ทําให๎พลอยรู๎ตัววําถึงจะโต๎ตอบตํอไปก็จะไมํตรงตํอความรู๎สึก เพราะในใจจริง พลอยก็อยากเลี้ยง
ตาอ๏อดไว๎ให๎อยูํสบายๆ ที่บ๎าน ไมํอยากให๎ต๎องทําการงาน และตาอ๏อดก็ดูเหมือนจะรู๎ใจพลอย เสียแล๎วในข๎อนี้
ในทีส่ ดุ เรือ่ งการเข๎าทํางานของตาอ๏อด ก็เป็นเรือ่ งทีต่ อ๎ งรัง้ รอกันไป ในระหวํางนัน้ ก็มเี มรุกลางเมือง งานพระบรมศพ
เป็นเหตุให๎คุณเปรมต๎องมีงานชุก ทํางานติดตํอกันทั้งกลางวันกลางคืนอยูํนาน พองานพระเมรุเสร็จสิ้นไปแล๎ว คุณเปรมก็ดู
เหมือนจะหายใจโลํงอก มีเวลาได๎พักผํอนและเริ่มมีอาการดีขึ้น แตํพองานพระเมรุเสร็จไปแล๎วไมํเทําไร ก็มีขําวพูดกันหนาหู
ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวงราชการ ซึ่งกําลังเกิดมีขึ้น เสนาบดีกระทรวงตํางๆ นั้นเปลี่ยนไปหลายกระทรวง และการ
เปลี่ยนแปลงอยํางใหญํก็มีอยูํในกระทรวงวัง อันเป็นกระทรวงของคุณเปรมเอง
คุณเปรมเลําให๎พลอยฟังวํามหาดเล็กรัชกาลกํอน จะต๎องออกจากราชการไปเป็นสํวนมาก โดยเฉพาะมหาดเล็กห๎อง
พระบรรทม ดูเหมือนจะออกหมด สํวนกรมกองตํางๆ ที่เคยมีมาแตํรัชกาลกํอนนั้น ก็ได๎ทราบวํายุบลงหลายกรม
"ก็เป็นธรรมดาหรอกแมํพลอย" คุณเปรมสรุปความ "เมื่อผลัดแผํนดินใหมํก็ต๎องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ยิ่ง

มหาดเล็กรับใช๎ใกล๎ชิดก็ต๎องเปลี่ยนไปตามแผํนดิน เป็นธรรมดาที่ทํานจะต๎องชุบเลี้ยงมหาดเล็ก ข๎าหลวงเดิมของทําน
เพราะไว๎วางพระทันกันมาแตํกํอน แตํกรมกองอื่นนี่สิฉันใจหาย แตํกํอนนี้เคยเห็นคนมาก เคยอยูํด๎วยกันครึกครื้น เดี๋ยวนี้รู๎
แตํวําทํานจะตัดยุบลงไมํรู๎วําใครเป็นใคร ดูหน๎าแห๎งไปตามๆ กัน ใครที่เขามีหลักฐาน หรือมีที่อาศัยพึ่งพิงฝากเนื้อฝากตัวได๎
ก็ไมํสู๎กระไรนัก แตํคนที่ไมํมีสิออกจะลําบาก มหาดเล็กที่โปรดๆ บางคนเขาไมํเป็นไร เพราะในแผํนดินกํอนก็ได๎
พระราชทานไว๎พอตัว แถมยังมีพระราชพินัยกรรมเมื่อสวรรคตแล๎ว อยํางเลวก็ได๎กันคนละร๎อยสองร๎อยตํอเดือนคิดบํานาญ
ด๎วย ก็จะพออยูํกินไปได๎อยํางสบาย ฉันสงสารแตํคนที่ไมํมีอะไรเทํานั้น"
จากนัน้ มาขําวตัดทอนยุบกรมกองและปลดข๎าราชการ ก็ยง่ิ ดังหนาหูขน้ึ ทุกที ทุกคนทีพ่ ลอยรูจ๎ กั ก็เหมือนจะพูดกัน
ด๎วยเรื่องนี้ บางคนก็อธิบายให๎เหตุผลวํา ความจําเป็นที่ต๎องปลดข๎าราชการนั้น ก็เพื่อทํางบประมาณแผํนดินให๎เข๎าสูํ 'ดุล
ภาพ' เพราะขณะนี้บ๎านเมืองเข๎าสูํภาวะที่เรียกวําเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลเก็บภาษีอาการไมํได๎มากเหมือนแตํกํอน จึงต๎อง
ตัดรายจํายลงไป ซึ่งคําอธิบายเหลํานี้กระทบหู เหมือนกับกระทบแผํนหินผา มิได๎เกิดความเข๎าใจขึ้นแตํอยํางไรเลย ที่วําๆ
บ๎านเมืองเข๎าสูํภาวะเศรษฐกิจตกต่ํานั้น พลอยเดาไมํออกวําเป็นอยํางไรกัน เพราะเมื่อนึกถึงความเป็นอยูํ และการใช๎จําย
สํวนตัวก็กลับเห็นวํามีเงนเหลือใช๎ เก็บได๎มากกวําแตํกํอน เพราะข๎าวของของเครื่องใช๎แตํละอยํางมีราคาถูกลงไปอยํางมาก
ตามความรู๎สึกของพลอย กลับเห็นวําเป็นระยะบ๎านเมืองดี ไมํนําจะมีใครต๎องเดือดร๎อน ยิ่งคําอธิบายที่วําๆ เงินแผํนดิน
เฝือดเคือง ไมํพอจับจํายใช๎สอยนั้น ยิ่งทําให๎พลอยงงงวยมืดแปดด๎านทีเดียว เพราะทรัพย๑สมบัติเงินทอง ในสิบสอง
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Third Reign

Chapter 1
Be it because of a law of nature whereby time passes faster as we grow
old or because events in the following period did actually happen
faster, or for some other reason, Phloi had the feeling that each day
of her life went by faster than before and, if she wasn’t careful all the
time, days and nights would turn into months and years without her
noticing it, and the various events that happened to her as of the start
of the new reign – the third in her life and the seventh of the Rattanakosin era – would follow one another in confusion verging on chaos,
so that at times she was unable to grasp them in their proper order.
After he fainted on the day His Most Gracious Majesty Rama VI
passed away, Khun Preim was in poor health for several days. It wasn’t
clear what exactly ailed him, besides being exceedingly exhausted for
a while. His exhaustion coupled with deep sorrow had undermined
his health, and it was Phloi’s duty to look after him for days on end,
and even when he was healthy again, she still worried about him,
keeping on the alert, observing him with eyes full of concern.
From the day of His Majesty’s demise, he seemed to have turned
into an old man. He stopped being concerned with himself, with
what he ate, with how he dressed, and was even somewhat negligent in keeping himself neat. All of this Phloi put down to a mental
breakdown, as he was in despair and no longer paid attention to his
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environment. He had always been very interested in his own life and
in those of the people he knew. His former behaviour, she felt, had
been motivated by his will to prosper and distinguish himself. At the
same time he was interested in what the others were doing, who
was good or evil and to what extent, and then he compared their
behaviour, their qualifications and the results of such behaviour with
his own behaviour and qualifications, which made him interested in
life, and that eagerness was the power that propelled his life forward.
But now little remained of that eagerness. He was not interested in
what was to happen to him and neither was he interested in what was
to happen to others. Before that, he had been the one inviting Phloi
to look at the world and the one telling her what was happening
around them; she was in the position of a listener. But all of a sudden, to her befuddlement, it was the other way around: she was the
one prodding him to look at other people and at the various events,
and he was now the listener, but one who didn’t listen very carefully.
During the reign of Rama VI, he had always told her of his love and
veneration for His Majesty and how totally dedicated he was to him
in heart and mind. Whenever she had heard him speak like this, she
had felt she believed him only for one part; for another, which she
kept to herself, she had the feeling that it was his eloquence and the
mood of the moment that made him speak as he did, and it was only
when His Majesty passed away that she realised he had spoken entirely sincerely. But what she didn’t know – and neither did he – was
a truth of a different kind: that when Rama VI had succeeded Rama
V, Khun Preim was still a man full of vigour and enthusiasm, eager
to start life and ready to learn the lessons of life and put them to
good use, but given the way he had been trained, he had tied up his
life to this particular Lord of the Land, had oriented it to follow the
royal lead in all things disregarding any personal views or wishes. For
this reason, when the first change of reign took place, he held that
his life had changed direction henceforth and he must adapt to the
times. When Rama V passed away and Rama VI took over, he was still
young and strong enough to change his ways and start on a new life.
For the fifteen years of the Sixth Reign, he felt that his life was com-
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plete, he was happy with it and didn’t want it to change, but he knew
perfectly well that, if he was to dedicate his life in the Seventh Reign
correctly, he had to adapt his way of life to a different level, he had to
get acquainted with new people, he had to study life anew. To put it
briefly, he had to start from scratch, but he was too old and no longer
strong enough to do so. Regarding the new sovereign, he knew that
his loyalty wasn’t diminished, but his enthusiasm to respond to royal
commands had been eroded by the ageing of his body.
By now, Phloi was the one who had to make him interest himself in
this and that all the time, but her attempts took her nowhere, because
he merely sat listening without saying anything, and if what she said
happened to refer to some event of the previous reign, he would turn
his face away and then heave a sigh, as if he didn’t want to recall the
past. There was only one thing in which he was interested as before,
or it seemed even more than before, and that was breeding and riding
horses. Every day now, he would just go through the motions of going to the palace, as the royal mortal remains were still lying in state,
but then hurry back home to busy himself in the stables morning and
evening. He would ride his favourite horse towards Khlong Toey or
towards the Lumphini garden, where a big fair celebrating the fifteen
years of the Sixth Reign had been planned and some structures had
even been set up, but the unexpected royal demise had aborted the
event. Khun Preim liked to ride away from home alone, without any
escort. He came back drenched in sweat and his horse covered in
white foam. Phloi wasn’t happy about this continued interest of his
in horses, because he was growing old and she was afraid some accident would befall him, but she had to keep quiet, not daring to warn
him out because she could see that horse riding was the only thing he
liked and it brought him a measure of pleasure.
Because of the sudden shock of His Majesty’s death and because of
her worry over her husband’s health, Phloi didn’t have time to think
about how much time went by, and before she knew it Ort sent news
that he would be travelling back by steamer to Singapore and there
take a train to reach the Bangkok Noi railway station in Thonburi.
When the time for his return came, Phloi went to the railway station
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along with Khun Preim and all the children as if in a dream from
which she woke up when the train stopped alongside the platform
and Ort rushed out of a carriage and took her in his arms, squeezing her tight, and he was laughing and the others were laughing and
greeting him in a rumpus.
Phloi raised her face to look at her son through her tears. He had
grown so tall that Phloi, who stood right against him, had to bend
over backward to be able to see his face. His face looked paler, more
adult and bore traces of a nascent beard and moustache, but his way
of talking, his way of laughing and the way he looked at her and the
others showed that he was still the same Ort, her son. The ten years
that had gone by hadn’t changed him in substance. He enfolded her in
his arms again and whispered, ‘Stop it, Mother. Aren’t you ashamed
to be such a cry-baby?’
His words made her laugh and she promptly wiped away her tears.
Ort talked with everyone intimately, prostrated himself at Khun Preim’s
feet deferentially, joked with Pherm, Khun Cheui and Luang O-sot,
turned round and grinned at An and Own and Praphai who had come
to welcome him and then walked over and bent over to kiss Lucille
on the cheek as farang relatives properly do. Today Phloi saw Khun
Preim truly beaming for the first time. He was saying louder than
usual out of gladness, ‘You are so much taller than I, Ort. Come and
stand by me so we can see how tall you are.’
Ort did as he was ordered and Phloi saw with delight that he was
taller than his father by about a hand-width. While the servants took
the luggage out of the carriage, Phloi couldn’t help glancing at the
carriage door to see if someone else hadn’t come along with Ort as
well. At first glance she saw nothing, so she glanced again, and again,
so that Ort noticed how she was behaving and smiled to himself.
When all the luggage was taken out of the carriage, they all went
to the motorboat Khun Preim had arranged for to take them across
the river and return home. Ort sat next to Phloi and asked her in a
low voice, ‘Are you satisfied now, seeing I came back alone, without
anyone trailing me?’
Phloi laughed in relief, stretched out her hand to squeeze his arm
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with satisfaction. Ort’s low voice said further, ‘Tut-tut! Don’t do this.
An’s looking this way.You’ll make him angry.’
But Phloi knew that what he was saying no-one else could hear,
because the noise of the boat engine covered every word.
None of the relatives who had gone to welcome Ort that day went
their separate ways. Pherm, Khun Cheui and Luang O-sot readily accepted Phloi’s invitation to have lunch together. As soon as they were
home, Phloi took Ort to shower and change and the happiness that
day seemed to be complete, because she was taking care of her child
who had just come back unattached, with the feeling that it was totally her right to do so, no-one was there to prevent her or compete
with her. Ort took a shower and then dressed in a fine lawn-top and
Chinese silk trousers Phloi had ready for him. Those trousers were
black, as mourning for his late Majesty was still on. Then Ort came
and sat down to lunch, which Phloi had arranged, with such hunger
and relish after having been deprived of Thai food for so long that
Phloi forgot to eat, as she merely sat smiling, feasting her eyes on
him. When she finally resurfaced, she glanced at the others around
the table and saw Khun Cheui, Luang O-sot and Pherm equally hiding smiles of contentment as they watched Ort regaling himself.
Once he was full, Ort said, ‘From now on, I’ll never leave Siam
again. I’ll remain here until I die because there is no other country as
comfortable as this one.’
‘How is it then they say it’s fine and dandy abroad, young Ort?’
Pherm asked.
‘Maybe it is for those who go there for a short stay only, Uncle,’ Ort
answered. ‘When you live there, nothing can beat our way of life. When
you are abroad, even though there are good sides, you must always be
conscious that they are not yours, they belong to others. Once you reach
your own country, you can see that everything is yours. No matter how
hot the weather is, it’s yours. Even if there are bad smells in the air or
what not, they are signs that make you feel this is home. Our cities, our
roads, our fields, even our plants and trees, no matter how messy they
are, we made them so. If we messed them up we can tidy them up in
turn. The train I took entered Thai territory at dusk. I couldn’t sleep and
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kept looking at our countryside, on and on, without ever getting bored,
so much so that when the train reached Bangkok Noi I wasn’t even aware
of it. No matter where I looked it was a treat to the eye.’
‘You seem to feel it quite deeply,’ Pherm said in a low voice as if
talking to himself.
‘Feel deeply about what, Uncle?’ Ort asked.
‘Nothing … You’re my nephew, that’s all,’ Pherm answered. ‘I’ve
long thought exactly as you do. I’ve always lived here since I was born
and even at my age I’ve never been tired of it. I sit looking at it every
day and I still enjoy it every day.Whoever comes and tells me the way
it is here is good, the way over there is good too, I don’t trust their
eloquence. I couldn’t argue because I’ve never gone there, so I just
listen to them quietly. Well now, young Ort, tell us how our country
and theirs differ.’
‘If I were to tell you everything, one year wouldn’t be enough,’ Ort
said. ‘But I’ll give you just the main points of difference. Thinking
about it right now, foreign countries and ours have rich and poor people, but in foreign countries the rich are really rich and the poor are
truly poor, which isn’t quite the case here. If the rich foreigners saw
our rich people, they’d look down on us and say we are poor because
we can’t compare with them in any way. The houses we live in, the
food we eat: we can’t beat them. And even more so in terms of property, because here we consider someone with a hundred thousand
baht as rich, but their rich people own tens or hundreds of millions
of baht. Our wealth has been transmitted over a few generations;
theirs, for thousands of years, so it’s very much. But their poor can’t
compare with ours, because our climate allows our poor to live like
the rich, food is easy to find and, what’s of paramount importance,
the weather is hot. The truly poor can dress with just a hip cloth,
sleep at a monastery and still be doing fine, but their poor can’t do
that. If they did they might die, so they have to find warm clothes and
a fire to stay by. Sometimes very small rooms are half underground,
the poor have to rent them and pile into them by the dozen, cooking,
washing, sleeping and doing everything in there. Doors and windows
can’t be opened because of the cold, so they have to keep warm like
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that, without taking baths because that’s expensive. When you open
a door, the stink of people and other things in there clobbers you.’
‘How do you know about this?’ Khun Preim, who had sat listening
silently for a long time, asked.
‘I had a look around, Father,’ Ort answered. ‘You sent me abroad,
so I wanted to find out as much as I could.’
‘Did you see how the well-bred live as well or not?’ Khun Preim
wondered.
‘Quite a lot, yes,’ Ort answered with a smile. ‘My friends at the
university who were children of the gentry invited me to their homes
on holiday. They live amazingly well. Whatever they want, they only
have to ask. The English gentry have large houses out of town; their
properties stretch as far as the eye can see; their houses are like our
palaces. When it’s time for them to return home, they invite whomever they like to stay as their guests and treat them. In the evening
you have to dress up in white starchy shirts to sit down to dinner. In
the daytime they play games, sports, shoot birds or rabbits or go fishing or even hunt foxes on horses depending on the season.’
‘Why do they have to ride horses to hunt foxes?’ Khun Preim
asked, at a loss.
‘They have packs of hounds to hunt them and they follow on horses. When the hounds find the foxes they bite them to death.’
‘But why do they hunt them?’ Khun Preim asked again, wanting
to get to the bottom of it.
‘They claim they go after ducks and chickens,’ Ort answered with
hesitation.
‘Can’t they shoot them or trap them?’ Khun Preim persisted.
‘How could they, Father?’ Ort protested. ‘If they did that, it would
go against the English nobility’s sense of fair play. Whoever does that
is ostracised right away.’
‘Zounds!’ Khun Preim exclaimed. ‘Ostracising someone for
shooting a fox?’
‘They are damn serious about it, yes,’ Ort explained. ‘Hunting
and fishing are highly regulated. Birds like pheasants and partridges
are only hunted in season; for the rest of the year, they don’t shoot
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them, and they only shoot birds in flight, never when they are on the
ground or on branches. Sometimes the birds are tame, because people buy the eggs to hatch them and keep the birds from very young,
so they must be chased away to take flight.’
‘I hear they have many more mountain forests than us, young Ort,
so there are lots of animals to hunt,’ Pherm said with interest.
‘Not at all, Uncle,’ Ort answered. ‘Forests in foreign countries,
when I first saw them I had to be told those were forests: I thought
they were orchards.’
‘Then when you say they hunt animals, where do they do it?’
Pherm asked.
‘On their own lands. All animals there have owners and only they
or their guests can shoot. Hunting or fishing rights are bought and
sold at high prices. Only the well-off can hunt.’
‘Really!’ Pherm said. ‘Then what about the poor? What do they
do?’
‘The poor who want to eat wild animals must poach, shooting animals or trapping fish on the sly, but if they are caught they are fined
or sent to jail, because it’s illegal. In the old days, only a few decades
ago, mind you, they were liable to the death penalty.’
Pherm raised his joined hands over his head and bowed and then
said, ‘Amen! Let me never stay in England but be reborn here every
time! Being rich over there would be too good, but being poor would
be such a burden!’
‘How about the high-born over there?’ Khun Cheui asked in turn.
‘Are their manners the same as ours or very different?’
‘They differ from ours only in matters of detail,’ Ort answered.
‘For instance, we bow and prostrate ourselves; they shake hands or
salute each other. We sit on the floor; they sit on chairs – that sort of
thing. But generally their manners are the same, except that the English are much more reserved than we are. When I first went there,
the manners Mother had taught us served me very well indeed.’
Phloi almost sprung up to hug and kiss him out of pleasure and
pride. It had been no waste of time making Ort his mother’s child,
training him and teaching him in everything. However far he had
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gone he never forgot his mother or the training she had provided him
with. The others went on talking with Ort for quite a while, but she
just sat hugging and kissing him with her eyes and with her heart.
Once home, Ort himself may not have been aware of how much
happiness he had brought back to his mother, but Phloi at the bottom
of her heart knew that she was receiving happiness and satisfaction
to the full, in a way she couldn’t estimate every time he ran to her
to ask for a jongkrabein, to have her sew a button on his shirt or to
ask for some dish he would like to eat. After he had been back for a
while, Khun Preim took him to pay his respects to those elders Khun
Preim honoured, but then that was all he did. Ort stayed at home,
didn’t go and work anywhere. With Khun Preim languid and indifferent, Ort showed no enthusiasm and was happy enough to sit or
lie down in the house and stay close to his mother, chatting with her,
without giving a thought to making his way forward as young men
of his age usually did. Phloi gave him money to spend, one or two
hundred baht at a time, which he never asked for. Whatever she gave
him he slipped into his shirt pocket. To find out whether he had gone
through the money she had given him she had to go and check herself. He didn’t seem to know the importance of money. Whatever he
had he spent. Actually he had few personal expenses, but if someone
in need came to ask, whether someone from the house or someone
from elsewhere, he would give that person whatever was left in his
shirt pocket every time. In her heart of hearts, Phloi wanted him to
stay at home indefinitely because having her child at home all the
time without him having to go and work somewhere left her with a
warm feeling, but she was the one who had to begin thinking about
what he should do in the future, because he himself wasn’t interested
and Khun Preim didn’t seem to have thought about this yet. One day,
seeing that he was in a good mood, she said to her husband, ‘Have
you thought yet about what Ort should do, where he should work?
Didn’t you say you’d find him work at the ministry?’
Khun Preim heaved a sigh and then said, ‘Let him stay like this for
a while, dear Phloi. Don’t think about work yet. I myself don’t know
what’s what or what the future holds either.’

