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จากผู้แปล

นวนิยายเรื่อง ‘ขัปปะ’ เป็นผลงานของริวโนะซุเกะ  

อะคุตะงำวะ (Ryunosuke Akutagawa ค.ศ. 1892-1927) 

ผู้แต่ง  ‘รำโชมอน’ ที่ทั่วโลกรู้จักกันดี  เรื่องนี้นับว่ำเป็นเรื่อง

เสียดสีสังคมญี่ปุ่น แม้จะเขียนมำนำนกว่ำ 50 ปีแล้ว แต่ก็ยัง

นิยมอ่ำนกันอยูใ่นปัจจบัุน อำจเป็นเพรำะมแีง่คิดบำงอย่ำงท่ีไม่

ล้ำสมยัน่ันเอง แม้สงัคมไทยกับสงัคมญ่ีปุ่นจะแตกต่ำงกัน แต่

ผู้แปลคิดว่ำคนไทยคงจะได้อะไรบ้ำงไม่มำกก็น้อยจำกเรือ่งน้ี 

ขัปปะฉบับภำษำไทยน้ีแปลจำกต้นฉบับภำษำญี่ปุ่น 

ด้วยเหตุเน่ืองจำกภำษำญ่ีปุ่นและภำษำไทยเป็นภำษำท่ีไม่มี

อะไรใกล้เคียงกันเลย กำรจะถ่ำยทอดควำมคิด ส�ำนวนภำษำ

และโวหำร จงึเป็นกำรยำกล�ำบำกอย่ำงยิง่ แต่ผู้แปลก็พยำยำม

รักษำเน้ือหำและควำมคิดของต้นฉบับภำษำญ่ีปุ่นไว้  โดยใช้



ภำษำและส�ำนวนท่ีมอีรรถรสไทย ชือ่ตัวละครในเรือ่งก็จะสะกด

ตัวให้ออกเสียงได้ใกล้เคียงภำษำญี่ปุ่นที่สุด

ผู้แปลขอขอบคุณ  ศำสตรำจำรย์เคนซุเกะ  ทะมะอิ 

(Kensuke  Tamai)  อำจำรย์ผู้ช�ำนำญพิเศษ  ท่ีทำงมูลนิธิ

ญี่ปุ่น  (The Japan Foundation) ส่งมำช่วยสอนวิชำภำษำ

วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น อยู่ที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ระหว่ำง พ.ศ. 2519-2522 ปัจจุบัน

ท่ำนถึงแก่กรรมแล้ว)  ท่ำนได้กรุณำเขียนค�ำน�ำเก่ียวกับ

ตัวผู้แต่งและ  ‘ขัปปะ’  ตลอดจนเขียนตัวอักษรภำษำญ่ีปุ่นท่ี

เป็นชื่อเรื่อง และชื่อผู้แต่งที่ปรำกฏบนปกหนังสือให้ด้วย ใน

กำรพิมพ์ครั้งน้ีซึ่งนับว่ำเป็นฉบับแก้ไขปรับปรุง  (พิมพ์ครั้ง

แรกเมือ่พฤษภำคม 2521 โดยส�ำนักพิมพ์ดวงกมล) ผู้แปลได้

อำจำรย์สุมำลี วีระวงศ์ เป็นผู้ขัดเกลำภำษำไทยจนสละสลวย

น่ำอ่ำน จึงขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้ด้วย

กัลยาณี สีตสุวรรณ

ภำควิชำภำษำตะวันออก  คณะอักษรศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

25 กันยำยน 2545





บทกล่าวน�า

ริวโนะซุเกะ อะคุตะงาวะ เกิดที่โตเกียวเมื่อ ค.ศ. 1892 

และจบชีวิตตนเองเมื่อปี 1927 ด้วยกำรดื่มยำพิษ เหตุเพรำะ

เกิด “ควำมรูส้กึหวำดหวัน่ไม่แน่ใจในอนำคต” ตนเอง ในช่วง

ชีวิตอันสั้นเพียง 35 ปี เขำใช้เวลำเขียนหนังสือเพียง 10 ปี 

เท่ำน้ัน  เรื่องท่ีเขียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องสั้นท่ีได้รับยกย่องว่ำ

เป็นเรื่องยอดเยี่ยมแบบ  “คลำสสิก”  ในวงวรรณกรรมญ่ีปุ่น

ยุคปัจจุบัน  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรใช้ถ้อยค�ำส�ำนวน ควำมคิด 

ตลอดจนกำรวำงโครงเรื่องทุกแง่มุม 

ระหว่ำงท่ีอะคุตะงำวะเรยีนหนังสอือยูใ่นแผนกวรรณคดี

องักฤษ มหำวทิยำลยัโตเกยีวนัน้ เขำได้เริม่เขยีนหนงัสอืบ้ำง

แล้ว โดยเฉพำะเมื่อตอนอำยุ 24 ปี ผลงำนชื่อ “ฮะนะ” (จมูก) 

ของเขำได้รับค�ำชมเชยจำกนะท์ซึเมะ  โซเซะกิ  (ค.ศ.  1868-



1916)  นักประพันธ์มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่น  ผลงำน

ชิ้นนี้ถือเป็นก้ำวแรกที่น�ำไปสู่นักเขียนอำชีพ

อะคุตะงำวะเขียนวิทยำนิพนธ์ปริญญำตรีเก่ียวกับ

วิลเลียม มอริส (ค.ศ. 1838-1896) เขำมีผลกำรเรียนดีมำก 

คือ  ได้ที่  2  ในจ�ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  20 คน  เมื่อส�ำเร็จ

กำรศึกษำได้ไปเป็นครูสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนทหำร

เรือ อยู่ชั่วระยะหนึ่ง หลังจำกนั้นเมื่อได้ท�ำสัญญำเขียนเรื่อง

ลงในหนังสอืพิมพ์ไมนิชแิล้ว อะคุตะงำวะก็กลับมำขะมกัเขม้น 

เขียนหนังสืออีก

อะคุตะงำวะเป็นนักเขียนสมยัไทโช1 (ค.ศ.1912-1926) 

กล่ำวกันว่ำกำรสิ้นชีวิตของอะคุตะงำวะถือว่ำเป็นกำรสิ้น

สุดวรรณกรรมสมัยไทโชด้วย  ซึ่งก็ไม่ได้หมำยควำมเพียงว่ำ

อะคุตะงำวะเขียนหนังสืออยู่ในสมัยไทโชพอดีเท่ำน้ัน  แต่

1  ประเทศไทยเรำนับปีตำมพุทธศกัรำช แต่ในญ่ีปุ่นนับปีตำมรชักำล

พระจักรพรรดิ  กล่ำวคือเมื่อพระจักรพรรดิองค์หน่ึงข้ึนเสวยรำชย์ก็จะ

เริ่มนับปีที่ 1 ครั้นเมื่อพระจักรพรรดิองค์นั้นสิ้นพระชนม์ ศักรำชนั้นก็

จะสิ้นสุดลงและจะเริ่มนับปีที่ 1 ใหม่อีกตำมรัชกำลของพระจักรพรรดิ

องค์ใหม่ ตัวอย่ำงเช่น สมัยเมจิเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.1868 ถึงปี 1912 สมัย

ไทโช ค.ศ. 1912-1926 สมัยโชวะ ค.ศ. 1926-1989 และสมัยนี้เรียก

ว่ำสมัย เฮะอิเซะอิ เริ่มจำกปี ค.ศ.1989



เพรำะ “ควำมหวำดหวั่นไม่แน่ใจในอนำคต” ที่ท�ำให้เขำปลิด

ชวีติตนเองน้ันก็เป็นลักษณะควำมคิดท่ีครอบคลุมอยูท่ั่วไปใน

สมยัไทโชด้วยเช่นกัน กำรตำยของอะคุตะงำวะยงัสร้ำงควำม

ต่ืนตะลึงให้แก่ปัญญำชน  ยิ่งกว่ำกำรตำยแบบบ้ำคล่ังอย่ำง

ยูกิโอะ มิชิมะ เมื่อปีค.ศ.1970 มำกนัก

สมัยไทโชมีเหตกุำรณ์วุ่นวำยต่ำงๆ มำกมำย เช่นในปี 

ค.ศ. 1914 ญี่ปุ่นได้เข้ำร่วมสงครำมโลกครั้งที่ 1 ค.ศ. 1915 

ญี่ปุ่นผลักดันให้จีนท�ำสัญญำท่ีไม่เป็นธรรมกับจีน  และส่ง

กองทัพ เข้ำไปในไซบีเรยีในปี ค.ศ. 1918 ขณะเดียวกันภำยใน

ญี่ปุ่นเองก็เกิดเหตุกำรณ์ไม่สงบเรียบร้อย  ประดำกรรมกร

ก่อควำมวุ่นวำยและมีกำรประท้วงย่อยๆ เกิดขึ้นเกือบทั่วทุก

แห่ง ในมหำวทิยำลัยก็มกีำรต่อต้ำนลัทธิกำรใช้ก�ำลังทำงทหำร

อย่ำงกว้ำงขวำง กรรมกรและกสิกรทุกประเภทรวมตัวกันตั้ง

สมำพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์ท่ีเคยเป็นพรรคกำรเมืองใต้ดิน

ก็รวมตัวต้ังเป็นพรรคท่ีเปิดเผยในปี  ค.ศ.  1922  และมีกำร

ออกหนังสอือะกะฮะตะ (ธงแดง) ข้ึนในปีถัดมำ ครัน้ถึงปี ค.ศ. 

1925 นำยกรัฐมนตรีทะกะชิ ฮะระ ถูกฆำตกรรมอย่ำงลึกลับ 

ในปี ค.ศ. 1923 เกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ทำงภำคคันโต 

(แถบโตเกียวและบริเวณใกล้เคียง) มีคนตำยถึง 92,000 คน

และโตเกียวได้รบัควำมเสยีหำยยบัเยนิ ต่อมำในปี ค.ศ. 1925 



มีกำรออกกฎหมำยเพื่อทรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงในกำรปกครอง 

ซ่ึงถือว่ำเป็นกฎหมำยท่ีจ�ำกัดเสรีภำพทำงด้ำนควำมคิดของ

ปัญญำชน  เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีคงมีอิทธิพลต่อผลงำนของอะคุ

ตะงำวะมิใช่น้อย

ยิ่งไปกว่ำนั้น อะคุตะงำวะยังได้รับอิทธิพลจำกกวี นัก

ประพันธ์  นักแต่งบทละคร  และนักคิดตะวันตกสมัยปลำย

ศตวรรษที่ 19 เช่น C.P. Baudelaire (ค.ศ. 1821-1867) P. 

Merimee (ค.ศ. 1803-1870) A. Strindberg (ค.ศ. 1849-

1912) R. Browning (ค.ศ. 1812-1889) Anatole France 

(ค.ศ.1844-1924) W.B. Yeats (ค.ศ. 1865-1939) และ H.L. 

Bergson (ค.ศ. 1859-1941) เป็นต้น อะคุตะงำวะ นิยมอ่ำน

ผลงำนของบุคคลเหล่ำน้ีในสมยัท่ีเขำยงัเป็นนักเรยีน นอกจำก

น้ีสภำพแวดล้อมทำงครอบครัวท่ีได้รับกำรเล้ียงดูอบรมมำ 

ท�ำให้เขำได้อ่ำนและคุ้นเคยกับเรือ่งจนีโบรำณ เช่น เรือ่งไซอ๋ิว 

และซ้องก๋ัง  มำต้ังแต่เด็กๆ  และเขำยังนิยมอ่ำนวรรณคดี

โบรำณของญี่ปุ่นด้วย 

ผลงำนของอะคุตะงำวะ ถ้ำจดัประเภทตำมเน้ือเรือ่งท่ี

เขียนจะแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรก คือ

เรื่องที่มีเค้ำโครงจำกสมัยเฮอันของญี่ปุ่น  (ค.ศ.  794-1185) 

ประเภทที่สอง เป็นเรื่องที่มีเค้ำโครงเกี่ยวกับต�ำนำน ศำสนำ



ครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลิกในญ่ีปุ่นสมยัโบรำณ ประเภทท่ีสำม

เป็นเรื่องเก่ียวกับเหตุกำรณ์ร่วมสมัย  และประเภทสุดท้ำย 

คือ  เรื่องท่ีเขียนตำมจินตนำกำรของตน  ‘ขัปปะ’  เป็นเรื่อง

ประเภททีส่ีน่ีเ่อง ขปัปะเป็นสตัวใ์นจนิตนำกำรทีอ่ยูใ่นน�ำ้กไ็ด้ 

บนบก ก็ได้ ตัวโตเท่ำเด็กอำยุประมำณ 5-6 ขวบ ปำกเป็น

จะงอยแหลม หลังมีกระดองหรือเกล็ดมือและเท้ำมีพังผืดไว้

ใช้ว่ำยน�้ำ บนหัวมีจำน กล่ำวคือเป็นแผ่นแบนที่มีรอยบุ๋มลง

ไปขังน�้ำได้เล็กน้อย เวลำที่มีน�้ำขังอยู่นั้นแม้จะขึ้นบกก็มีพละ

ก�ำลังกล้ำแข็ง แต่พอน�ำ้หมดก็จะตำย ค�ำว่ำ ‘ขัปปะ’ ในภำษำ

ญี่ปุ่นจะเขียนด้วยตัวจีนสองตัว  ตัวแรกแปลว่ำ  ‘แม่น�้ำ’  ตัว

หลังแปลว่ำ  ‘เด็ก’  ตัวอักษรสองตัวน้ีผสมกันและออกเสียง

เป็น ‘KAPPA’ (ขัปปะ)

ส�ำหรับชำวญ่ีปุ่น  ขัปปะเป็นสัตว์ท่ีทุกคนคุ้นเคยดีแต่

โบรำณกำล  มักจะปรำกฏตัวในนิทำน  นิยำย  ต�ำนำน  และ 

ค�ำพังเพยในแง่ขบขันเสมอ  อย่ำงเช่น  ขัปปะมักจะผำยลม

บ่อยๆ ฉะน้ันอะไรก็ตำมท่ีท�ำได้ส�ำเรจ็โดยง่ำย คนญีปุ่่นมกัจะ

บอกว่ำ “น่ันมนัตดขัปปะ” ถ้ำคนเก่งกล้ำเกิดท�ำอะไรพลำดพล้ัง 

กจ็ะถกูเปรยีบเป็น “ขปัปะจมน�ำ้” ขปัปะเป็นสตัวท์ีว่ำ่ยน�ำ้เก่ง 

แต่ก็อำจจมน�้ำได้ จึงคล้ำยกับค�ำพังเพยของไทยที่ว่ำ “สี่เท้ำ

ยังรู้พลำด นักปรำชญ์ยังรู้พลั้ง” และเด็กที่ไว้ผมม้ำและมีผม



ยำวแค่หู ญี่ปุ่นก็เรียกว่ำผมทรง “โอขัปปะ”

เรือ่ง ‘ขัปปะ’ น้ี อะคุตะงำวะเขียนข้ึนก่อนจะฆ่ำตัวตำยเพียง 

4 เดือน สิง่ต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในแดนขัปปะท่ีเขำแต่งขึน้ แท้จรงิ

ก็คือควำมเป็นไปท่ีห้อมล้อมตัวเขำอยู่  เช่น  ควำมวิตกเรื่อง

กรรมพันธุ์  (มำรดำของเขำเป็นบ้ำและพ่ีชำยก็เป็นโรคจิตถึง

กับฆ่ำตัวตำย) ภำระหนักเนื่องจำกกำรมีครอบครัวใหญ่  (อะ

คุตะงำวะมภีำระต้องเล้ียงดูญำติพีน้่องจ�ำนวนมำก) เขำจงึให้

กวขัีปปะท่ีชือ่ ‘ทค’ เห็นว่ำระบบครอบครวัและญำติมำกน้ีเป็น

เรือ่งทุกข์ทรมำน และท้ำยท่ีสดุก็ให้ทคฆ่ำตัวตำย เพ่ือแยกชวีติ

กับศิลปะออกจำกกัน อำจเป็นไปได้ว่ำตัวอะคุตะงำวะเองก็มี

เจตนำจะฆ่ำตัวตำยเช่นกัน จึงแสดงออกมำในรูปนี้ เกี่ยวกับ

ตัวขัปปะน้ี อะคุตะงำวะได้เขียนจดหมำยถึงเพ่ือนสนิท เล่ำว่ำ

ตนได้เขียนเรื่องแบบ Gulliver’s Travels (ค.ศ. 1726) ของ 

Jonathan Swift  (ค.ศ. 1667-1745) ขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม 

‘ขัปปะ’  น้ี  ไม่ใช่เรื่องเสียดสีสังคมรุนแรงเยี่ยง  Gulliver’s 

Travels  แต่เป็นเพียงกำรแสดงถึงควำมสิ้นหวัง  ไม่หมำย

มั่นสิ่งใดจำกสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  คมมีดแห่งจิตใจ

ของอะคุตะงำวะสั้นและท่ือเกินกว่ำจะแทงทะลุวงล้อมของ

สภำวกำรณ์อันมืดมิดออกมำได้ 

หลังจำกท่ี  ริวโนะซุเกะ  อะคุตะงำวะ  สิ้นชีวิตไปแล้ว 



ในปี ค.ศ. 1934 ฮิโรชิ คิกุจิ (ค.ศ. 1888-1948) นักประพันธ์

เพ่ือนรกัของเขำได้ต้ังรำงวลัอะคุตะงำวะข้ึนส�ำหรบันักประพันธ์

หน้ำใหม่ รำงวัลนี้เป็นเสมือนใบเบิกทำงเข้ำสู่วงกำรนักเขียน

ในวงวรรณกรรมของญี่ปุ่น

เคนซุเกะ ทะมะอิ

มีนำคม 2521
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บทน�า

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีค่นไข้หมายเลข 23 ในโรงพยาบาลโรคจิต

แห่งหน่ึงเล่ำให้ใครต่อใครฟังกัน  คนไข้ชำยรำยน้ีคงจะอำยุ

เกนิสำมสบิปีแล้ว แต่เวลำดเูผนิๆ จะรู้สึกว่ำอำยนุ้อยกวำ่นัน้ 

ประสบกำรณ์ครึง่ชวีติของเขำ...เอำละ เรือ่งน้ันจะเป็นอย่ำงไร

ก็ช่ำงเถอะ  เขำมักจะน่ังกอดเข่ำอยู่น่ิงๆ  บำงทีก็มองผ่ำน

ซีก่รงออกไปนอกหน้ำต่ำง เฝ้ำดูต้นโอ๊กซ่ึงไม่มแีม้แต่ใบแห้งๆ 

สกัใบ ก่ิงก้ำนของมนัทอดเสยีดท้องฟ้ำท่ีครึม้ชอุ่มด้วยเมฆ แต่

จะบอกว่ำเขำอยูน่ิ่งๆ เสยีทีเดียวก็ไม่ถูกนัก เขำจะคุยยดืยำวกับ

ผม หรือไม่ก็ดอกเตอร์เอส ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล อย่ำง

เวลำที่เขำพูดว่ำ “ตกใจ” เขำจะท�ำท่ำผงะไปข้ำงหลัง
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ผมว่ำจะถ่ำยทอดค�ำพูดของเขำอย่ำงถูกต้องท่ีสุด 

แต่ถ้ำหำกใครยังไม่พอใจในข้อเขียนของผมละก็  ขอเชิญ

ไปท่ีโรงพยำบำลโรคจิต...อยู่นอกกรุงโตเกียว  ท่ีอ�ำเภอ...

เพื่อสอบถำมเอำเอง

คนไข้หมำยเลข  23  ท่ีดูหน้ำตำหนุ่มกว่ำอำยุจริง  จะ

ก้มศรีษะค�ำนับคุณอย่ำงนอบน้อม แล้วเชญิให้คุณน่ังบนเก้ำอ้ี

ไม่มีเบำะ  จำกน้ันก็ยิ้มเศร้ำๆ  ก่อนจะเริ่มเล่ำเรื่องซ�้ำ  ตอน

สุดท้ำย ผมยังจ�ำสีหน้ำของเขำได้ดี ตอนเล่ำเรื่องจบ เขำจะ

ผลุนผลัน ลุกขึ้น ชูก�ำปั้นร่อน ร้องตะโกนว่ำ “ออกไปให้พ้น 

ไอ้พวกสำรเลว ไอ้พวกแกมันบ้ำ อิจฉำตำร้อน สกปรกลำมก 

ข้ีโกงหลอกลวง  โหดร้ำย  เห็นแก่ตัว  ออกไปให้พ้นเชียวนะ 

ไอ้พวกชั่วช้ำ...”
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1

เมือ่ฤดรู้อนสามปีก่อน ข้าพเจ้าสะพายเป้ข้ึนหลงัเหมอืนกบั

คนอ่ืนๆ  เมื่อต้ังต้นออกเดินจำกท่ีพัก  ซ่ึงเป็นบ่อน�้ำร้อน

ธรรมชำติที่คะมิโคชิ  เพ่ือจะไปปีนเขำโฮดะคะ  ก็เป็นท่ีรู้กัน

ว่ำถ้ำจะปีนภูเขำโฮดะคะน้ีก็จะต้องเดินทวนแม่น�้ำอะสุซะข้ึน

ไปทำงเดียว ข้ำพเจ้ำเองก็เคยปีนเขำโฮดะคะมำแล้ว แถมยัง

ปีนข้ึนไปถึงเขำยะรงิะทะเกะมำแล้วด้วย ดังน้ันจงึสำมำรถไต่

หบุเขำอะสซุะทีม่หีมอกยำมเชำ้ปกคลมุขึน้ไปได้โดยไม่ต้องมี

คนน�ำทำง แต่หมอกยำมเช้ำที่ลงหนักนี้ไม่มีทีท่ำว่ำจะจำงลง

เลย ไม่ว่ำเวลำจะผ่ำนไปเท่ำไร กลับดูหนำหนักยิง่ข้ึน พอเดิน

ไปได้สักหน่ึงชั่วโมง  ข้ำพเจ้ำก็คิดว่ำควรจะเดินกลับไปท่ีพัก
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แรม ณ บ่อน�้ำร้อนธรรมชำติที่คะมิโคชิคงจะดีกว่ำ แต่กำรที่

จะกลับไปคะมโิคชน้ัิน ก็จะต้องรอจนกว่ำหมอกจะจำงลงก่อน

อยูดี่ แต่หมอกก็มีแต่จะหนำข้ึนๆ ทุกทีมำกกว่ำ “เอำละ ปีนข้ึน

ไปเสยีเลยดีกว่ำ” ข้ำพเจ้ำตัดสนิใจได้ดังน้ันแล้ว ก็พยำยำมท่ี

จะเดินฝ่ำดงไผ่เต้ียโดยยดึแนวไม่ให้ห่ำงไปจำกหุบเขำอะสซุะ 

แต่ว่ำสิ่งท่ีขวำงก้ันสำยตำของข้ำพเจ้ำขณะน้ีก็มีแต่หมอก

หนำเท่ำนั้นเอง บำงครั้งมองเห็นกิ่งเบิชเขียว หรือไม่ก็กิ่งสน

ห้อยระลงมำ บำงครั้งเห็นม้ำหรือวัวที่เขำปล่อยไว้ในทุ่งหญ้ำ

โผล่มำโดยกะทันหัน แล้วก็หำยตัวไปในหมอกหนำ ระหว่ำง

น้ันแข้งขำชกัจะล้ำและท้องชกัจะหิวข้ึนมำ ยิง่ไปกว่ำน้ัน ชดุปีน

เขำและผ้ำห่มท่ีเปียกชื้นไปด้วยหมอกก็ชักจะหนักข้ึนทุกทีๆ 

ในท่ีสุดข้ำพเจ้ำก็ต้องยอมแพ้  มุ่งหน้ำกลับลงไปทำงหุบเขำ

อะสซุะ โดยอำศยัเสยีงน�ำ้ท่ีไหลผ่ำนกรวดหินในล�ำธำรน�ำทำง

ข้ำพเจ้ำน่ังลงบนก้อนหินรมิน�ำ้ เริม่ลงมือเตรยีมอำหำร

โดยเปิดกระป๋องคอร์นบีฟ  เอำก่ิงไม้แห้งๆ  มำสุมก่อไฟ 

ระหว่ำงท่ีเตรยีมอำหำรอยูน้ี่ เวลำคงจะผ่ำนไปสบินำทีกระมงั 

ระหว่ำงน้ันหมอกท่ีลงจดัก็ค่อยๆ จำงลงและก�ำลังจะหมดไป 

ข้ำพเจ้ำเค้ียวขนมปังไปพลำงก็เหลือบดูนำฬิำกำข้อมือ  เห็น

ว่ำเป็นเวลำต้ังบ่ำยโมงยี่สิบนำทีเข้ำไปแล้วด้วย  แต่ท่ีท�ำให้

ตกใจก็คือมเีงำใบหน้ำอะไรก็ไม่รู ้สะท้อนอยูบ่นกระจกหน้ำปัด
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นำฬิกำรปูกลมนั้นด้วย ดแูล้วขนลกุ ด้วยควำมตกใจ ข้ำพเจำ้

เหลียวขวบัไปทันที แล้วก็ได้เห็นสิง่ท่ีเรยีกว่ำขัปปะตัวจรงิเป็น

ครั้งแรกในครำวนี้เอง ตัว “ขัปปะ” ที่หน้ำตำเหมือนรูปภำพ 

ตัวหน่ึงน่ังอยู่บนก้อนหินก้อนหน่ึงทำงด้ำนหลังของข้ำพเจ้ำ 

มอืข้ำงหน่ึงของมนัถือก่ิงเบิช ส่วนอีกข้ำงหน่ึงป้องตำอยู ่และ

ก�ำลังมองดูข้ำพเจ้ำอยู่อย่ำงประหลำดใจ 

ข้ำพเจ้ำตกตะลึงขึงอยู่อย่ำงน้ัน  ไม่ได้ขยับตัวเลย

ชั่วครู่หนึ่ง ฝ่ำยขัปปะก็ดูท่ำตกใจเช่นกัน ไม่ได้ขยับมือที่ป้อง

อยู่เหนือตำ  และแล้วข้ำพเจ้ำก็กระโดดลุกข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

พุ่งตัวเข้ำหำขัปปะที่อยู่บนก้อนหินนั้น ขณะเดียวกับที่ขัปปะก็

ออกวิ่งหนี คงจะวิ่งหนีไปแน่ๆ ทีเดียว เพรำะดูเหมือนหลบ

แวบเดียว ว่องไวปำนสำยฟ้ำ หำยวับไปทำงไหนก็ไม่รู้ ทั้งๆ 

ท่ีข้ำพเจ้ำยงัตกใจอยู ่แต่ตำก็สอดส่ำยมองหำไปท่ัวดงไผ่เต้ีย 

จงึเห็นขัปปะท่ีพร้อมจะกระโดดหนีทันทีน้ันอยูห่่ำงไปรำวสอง

สำมเมตร ก�ำลังเหลียวมำมองข้ำพเจ้ำอยูอ่ย่ำงไม่ประหลำดใจ

อะไร  แต่สิ่งที่ข้ำพเจ้ำคำดไม่ถึงก็คือ  สีผิวกำยของเจ้ำขัปปะ

ตัวน้ัน ตอนท่ีมนัน่ังอยูบ่นก้อนหิน จ้องหน้ำข้ำพเจ้ำอยู ่ตัวมนั

เป็นสีเทำทั้งตัว แต่มำบัดนี้กลำยเป็นสีเขียวไปแล้ว ข้ำพเจ้ำ

ร้องตะโกนออกไปว่ำ “ไอ้ชบิ...” แล้วกระโดดเข้ำใส่มนัอีกครัง้ 

แน่ละ เจ้ำขัปปะต้องออกวิ่งหนีเป็นธรรมดำ ข้ำพเจ้ำจึงต้อง
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วิง่แหวก ดงไผ่ และกระโดดข้ำมก้อนหินไล่จบัเจ้ำขัปปะอย่ำง

เอำเป็นเอำตำยอยู่รำวสำมสิบนำที

ขัปปะมีฝีเท้ำว่องไวไม่แพ้ลิง  ระหว่ำงข้ำพเจ้ำก�ำลัง

วิ่งไล่จับมันอยู่อย่ำงลืมตัวน้ัน  ข้ำพเจ้ำมองหำมันไม่เจอเสีย

หลำยครัง้ ซ�ำ้ยงัล้มลุกคลุกคลำนเหยยีบพลำดและล่ืนล้มเสยี

หลำยหน พอมำถึงใต้ต้นเกำลัดใหญ่ต้นหน่ึงซึง่มก่ิีงอวบใหญ่

แผ่เต็ม  โชคดีท่ีบังเอิญมีวัวตัวหน่ึงท่ีเขำเล้ียงไว้ให้กินหญ้ำ 

ยืนขวำงทำงเจ้ำขัปปะเอำไว้ เจ้ำวัวตัวนั้นเป็นตัวผู้ตัวโตมำก 

และตำแดงก�ำ่เสยีด้วย พอขัปปะเห็นววัตัวน้ีเท่ำน้ัน ก็ส่งเสยีง

ร้องออกมำแล้วกระโจนหำยเข้ำไปในดงไผ่เต้ีย ข้ำพเจ้ำเองนึก

แต่ว่ำ “ได้กำรล่ะ” แล้ววิ่งตำมไปอย่ำงกระชั้นชิด ไม่ทันรู้ว่ำมี

หลุมดักอยู ่พอรูส้กึว่ำปลำยน้ิวสมัผัสหลังของขัปปะท่ีล่ืนปรำด 

ข้ำพเจ้ำก็เสียหลักหัวท่ิม  ตกโครมลงไปในหลุมมืดมิดทันใด 

มนุษย์เรำน่ีพอเผชิญกับวิกฤตกำรณ์โดยฉับพลัน  มักนึกไป

ถึงอะไรๆ  ที่ไม่น่ำเชื่อ  ตอนที่ข้ำพเจ้ำออกอุทำน  “โอ๊ะ”  นั้น 

ข้ำพเจ้ำก็นึกออกมำได้ว่ำ ใกล้ๆ ท่ีพักท่ีบ่อน�ำ้พุร้อนธรรมชำติ 

คะมิโคชิ  มีสะพำนอยู่แห่งหน่ึงคล้ำยสำยฟ้ำแลบแปลบตรง

หน้ำ แล้วข้ำพเจ้ำก็สิ้นสติสมประดีไป
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พอรู้สึกตัวได้สติข้ึนมา ก็รู้สึกว่าตัวเองยังนอนหงายแผ่ 

รอบๆ  ตัวมีขัปปะจ�ำนวนมำกห้อมล้อมอยู่  แล้วยังมีขัปปะ

ตัวหน่ึงท่ีมีแว่นตำหนีบจมูกวำงอยู่บนจะงอยปำกหนำ  น่ัง

คุกเข่ำอยู่ข้ำงๆ ข้ำพเจ้ำและก�ำลังใช้หูฟัง ฟังหน้ำอกข้ำพเจ้ำ

อยู ่พอขัปปะตัวน้ันเห็นข้ำพเจ้ำลืมตำข้ึน ก็ท�ำท่ำยกมอืบอกใบ้ 

ให้ข้ำพเจ้ำนอนน่ิงๆ จำกน้ันก็หันไปส่งภำษำว่ำ “แคว้ก แคว้ก” 

กับขัปปะตัวหน่ึงท่ีอยูข้่ำงหลัง หลังจำกน้ันก็มขัีปปะสองตัวห้ิว

เปลหำมเดินมำ จับตัวข้ำพเจ้ำนอนลงในเปลหำมนั้น แล้วพำ

แหวกฝูงขัปปะ มุง่หน้ำตรงไปยงัเมอืงอะไรแห่งหน่ึงอย่ำงเงยีบๆ 

สองข้ำงทำงในตัวเมอืงน้ันไม่ต่ำงไปจำกถนนกินซ่ำเลย กล่ำว
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คือ มต้ีนเบิชเรยีงรำยอยูส่องข้ำง บนถนนก็มรีถยนต์แล่นผ่ำน

ไปมำ สองฟำกถนนภำยใต้ร่มเงำของต้นเบิชมีร้ำนรวงต่ำงๆ 

เรียงรำยและต่ำงก็มีผ้ำกันแดดขึงอยู่

ไม่ช้ำ  เปลท่ีมีข้ำพเจ้ำนอนอยู่ก็เล้ียวเข้ำไปยังบ้ำน

หลังหนึ่ง มำรู้ภำยหลังว่ำเป็นบ้ำนของขัปปะตัวที่มีแว่นหนีบ

จมูก  ขัปปะตัวน้ีชื่อชัค  เป็นแพทย์  ชัคให้ข้ำพเจ้ำนอนลงบน

เตียงเล็กๆ ที่สะอำด แล้วก็ให้ด่ืมน�้ำยำใสๆ หนึ่งถ้วย ตอน

น้ันข้ำพเจ้ำรูส้กึปวดไปทุกข้อกระดูกจนกระดิกกระเด้ียไม่ไหว 

จึงได้แต่นอนบนเตียงตำมที่ชัคจัดกำรให้ 

ชคัจะเข้ำมำตรวจอำกำรข้ำพเจ้ำวนัละสองสำมครัง้เป็น

ประจ�ำ แล้วรำวทุกสำมวัน ขัปปะตัวแรกที่ข้ำพเจ้ำเห็นคือบัค 

บัคเป็นชำวประมง จะมำเยี่ยมข้ำพเจ้ำสักหนหนึ่ง พวกขัปปะ

รู้เรื่องรำวเกี่ยวกับมนุษย์ดีกว่ำที่เรำรู้เรื่องเกี่ยวกับขัปปะเป็น

ไหนๆ ซึง่คงเป็นเพรำะว่ำแทนท่ีพวกเรำมนุษย์จะจบัขัปปะได้ 

กลับกลำยเป็นว่ำขัปปะจบัมนุษย์ได้มำกกว่ำกระมงั แต่จะใช้ค�ำ

ว่ำ “จบั” คงจะไม่ถูกนัก มนุษย์คนอ่ืนมำถึงดินแดนขัปปะก่อน

ข้ำพเจ้ำก็ม ียิง่กว่ำน้ันยงัมมีนุษย์จ�ำนวนมำก ท่ียงัอำศยัอยูใ่น

ดินแดนขัปปะจนตลอดชีวิตอีกด้วย ท่ำนคงอยำกจะถำมสิว่ำ

ท�ำไม เพรำะพวกเรำทีเ่ป็นมนุษย์น่ะมีสทิธิพเิศษในควำมเป็น

มนุษย์ คือควำมที่ไม่ใช่ขัปปะ ดังนั้นจึงสำมำรถอยู่ที่นี่ได้โดย
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ไม่ต้องท�ำงำน จำกค�ำบอกเล่ำของบัค เคยมช่ีำงท�ำถนนหนุ่ม

เข้ำมำยังดินแดนน้ีโดยบังเอิญ  ได้แต่งงำนกับขัปปะตัวเมีย 

แล้วได้อำศัยอยู่ท่ีน่ีจนตำยไป  เป็นต้น  ขัปปะตัวเมียน้ันไม่

เพยีงแต่จะงำมทีส่ดุในดินแดนน้ีเท่ำน้ัน หำกแต่ยงัเจ้ำมำรยำ 

สำมำรถหลอกล่อชักชวนสำมีช่ำงท�ำถนนเอำไว้ได้อย่ำงชำญ

ฉลำดอีกด้วย

หลงัจำกข้ำพเจ้ำอยู่ที่นี่ได้สัปดำห์หนึ่ง ข้ำพเจ้ำก็ได้รับ

กำรแต่งต้ังจำกสภำออกกฎหมำยของท่ีน่ีให้เป็น “ผู้ได้รบักำร

คุ้มครองเป็นพิเศษ”  และได้อำศัยอยู่ในบ้ำนข้ำงๆ  บ้ำนชัค 

บ้ำนของข้ำพเจ้ำแม้จะเล็กแต่ก็สร้ำงข้ึนอย่ำงงดงำม แน่นอน 

อำรยธรรมในเมืองนี้ไม่แตกต่ำงจำกอำรยธรรมในโลกมนุษย์

เลย อย่ำงน้อยก็ไม่ต่ำงจำกอำรยธรรมญ่ีปุ่น ตรงมมุห้องรบัแขก

ทีห่ันไปทำงหน้ำบ้ำน มีเปียโนหลังเล็กๆ หลังหนึ่งตั้งอยู่ด้วย 

ท่ีก�ำแพงมีภำพพิมพ์ใส่กรอบแขวนอยู่  แต่สิ่งท่ีไม่น่ำชอบใจ

ท่ีสดุในบ้ำนก็คือ โต๊ะและเก้ำอ้ีต่ำงก็มขีนำดเหมำะกับร่ำงกำย

และส่วนสงูของขัปปะ ข้ำพเจ้ำจงึมคีวำมรูส้กึว่ำถูกจบัตัวมำไว้

ในห้องเด็ก นี่แหละเป็นอย่ำงเดียวที่รู้สึกว่ำออกจะไม่สะดวก 

พอตกเย็น  ชัคและบัคจะมำเยี่ยมเยียนขำ้พเจำ้ท่ีห้อง

เสมอๆ  แล้วข้ำพเจ้ำก็เรียนภำษำขัปปะ  ท่ีจริงผู้ได้รับกำร

คุ้มครองพิเศษอย่ำงข้ำพเจ้ำน้ี  ไม่เพียงขัปปะพวกน้ีเท่ำน้ัน
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หรอก เพรำะใครๆ ก็สนใจ อยำกรู้จักพบเห็นด้วยกันทั้งนั้น 

แม้แต่  “เกล”  ประธำนบริษัทผลิตกระจกท่ีอุตส่ำห์มำหำชัค

ทุกวัน  เพื่อให้วัดควำมดันโลหิต  ก็มักจะโผล่หน้ำมำที่ห้องนี้

เสมอ แต่ว่ำครึ่งเดือนแรก ผู้ที่สนิทสนมกับข้ำพเจ้ำมำกที่สุด

ก็เห็นจะได้แก่บัค ชำวประมงนั่นเอง

ในตอนเย็นวันท่ีอำกำศอบอุ่น  ข้ำพเจ้ำน่ังอยู่ท่ีโต๊ะใน

ห้อง  มีบัคชำวประมงน่ังอยู่ตรงข้ำม  ไม่รู้ว่ำบัคเกิดคิดอะไร

ขึ้นมำ เขำหุบปำกเงียบลงทันใด ตำที่โตอยู่แล้วก็ยิ่งเบิ่งมอง

ข้ำพเจ้ำแน่วแน่แน่นอน

ข้ำพเจ้ำรู้สึกประหลำดใจจึงถำมว่ำ “แคว้ก บัค, โคว, 

เควล ควำน?” ซึ่งพอจะแปลได้ว่ำ

“เฮ้ บัค เป็นอะไรไปล่ะ” แต่บัคก็ไม่ตอบค�ำถำม แถม

ยงักลับกระโดดลุกพรวดข้ึนแลบล้ินแปลบออกมำ ท�ำท่ำรำวกับ

กบท่ีก�ำลังจะกระโดดเข้ำมำตวดัข้ำพเจ้ำเข้ำปำก ข้ำพเจ้ำรูส้กึ

ออกจะไม่ชอบมำพำกล จึงค่อยๆ ลุกขึ้นจำกเก้ำอี้ช้ำๆ พอดี

กับขณะนั้นหมอชัคโผล่หน้ำเข้ำมำ

“น่ีบัคก�ำลังท�ำอะไรน่ะ” ชคัยงัมแีว่นตำวำงอยูบ่นจะงอย

ปำก เขำจ้องหน้ำบัคเขมง็ ท�ำให้บัครูส้กึเหนียมอำย ยกมอืข้ึน

จับศีรษะหลำยครั้ง พลำงกล่ำวขอโทษชัคว่ำ

“ขออภัย ต้องขอโทษจริงๆ ที่จริงเวลำท�ำให้นำยคนนี้
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เกิดกลัวข้ึนมำแล้วสนุกดี แต่วนัน้ีเลยเถิดไปหน่อย” แล้วก็เลย

มำขอโทษข้ำพเจ้ำว่ำ “ขอโทษนำยด้วยนะ ให้อภัยฉันเถอะ” 





สั่งซื้อหนังสือ

https://www.porcupinebook.com/product-page/9786167831220


34 ขัปปะ


