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คํานําสํานักพิมพ ๘

คําอุทิศ  ๑๑

เริ่มตนยํ่าโลก ๑๓

ตุรกี  ๒๔

• คาเฟมนุษยหิน (Flintstone’s Cafe)  ๒๖

• หมูบานไทมแมชชีน ๓๖

• ฮามัม ไดอารี่ ๔๘

พมา  ๖๐

• มหาเจดียกับเรื่องเลา ๖๒

• เรืออันเชื่องชากับวัดไม ๗๖

• หนัง-พมา-รีเมก (Myanmar Movie Remake) ๘๘

อินเดีย -หิมาลัย ๑๐๑

• แฮปปวัลเลยกับทฤษฎีกองไฟ (Happy valley and Fire Theory) ๑๐๒

• บนเสนทางการแบก ๑๑๔

• สะสมแตมไปกับหิมาลัยบัส ๑๒๖



ทิเบต  ๑๓๗

• เปลี่ยนนี้ที่แลเห็น ๑๓๘

• คัน คั้น คัน...ที่มองไมเห็น ๑๕๐

• ของขลังๆ ไกลปนเที่ยง ๑๖๒

• โอกาสของอุปสรรค ๑๗๒

ชวา  ๑๘๕

• กลองแปดใบ และของใชสวนตัว ๑๘๖

• มหาเจดีย วิหาร และขอเทา ๑๙๘

• บนถนนของลูกเตาภูเขาไฟ (Turtle’s son on the Volcano) ๒๑๒

• มื้อนี้ที่รอคอย ๒๒๖

สิงคโปร ๒๓๙

• บทสงทาย...มูลเหตุของการยํ่า ๒๔๐

รูจักผูเขียน ๒๕๕รูจักผูเขียน ๒๕๕

ทิเบต  ๑๓๗

• เปลี่ยนนี้ที่แลเห็น ๑๓๘

• คัน คั้น คัน...ที่มองไมเห็น ๑๕๐

• ของขลังๆ ไกลปนเที่ยง ๑๖๒

• โอกาสของอุปสรรค ๑๗๒
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ค�ำน�ำ
ส�ำนักพิมพ์

ตะลอนซิ่ง เป๋าแฟบ เป็นผลงานเล่มล่าสุดในชุด Poorly Planet

ของนักเขียนหนุ่มอารมณ์ดีนาม “อรินธรณ์” ที่เขาต่อยอดประสบการณ์ 

การเดินทางท่องโลกด้วยงบประหยัดออกมาเป็นหนังสือที่ท�าหน้าที่ 

เสมือน...

	 “บทบันทึกช่วยจ�ำอันหฤหรรษ์”

 ทุกตารางเมตรแห่งการเดินทางของเขานั้นเต็มไปด้วยมุมมอง 

ใหม่ๆ ที่จะท�าให้ผู้อ่านรู้สึกว่ามัน “ซึโก้ย!” มากๆ  ไม่ว่าจะเป็นเอก- 

ลักษณ์ของแต่ละแห่ง ประวัติศาสตร์ ผู้คน มิตรภาพ อาหาร และบท 

สนทนาระหว่างทาง อีกทั้งยังเก็บเกี่ยวข้อคิดที่ได้จากการเดินทางเอาไว้ 

เพียบ ให้ผู้อ่านร่วมลุ้น ตะลุย ตะลอน แบบกระเป๋าแฟบๆ ไปพร้อมกัน

 แน่นอนว่าไม่มีการลงมือท�าสิ่งใดแล้วไม่มีอุปสรรค  แต่ส�าหรับ 

“อริณธรณ์” แล้ว อุปสรรคมีไว้ให้เร่งเร้า ไขว่คว้า ฟันฝ่าไปให้ถึงส่ิงที่อยู่ 

เบื้องหลังของอุปสรรคนั้น  

 ราวกับว่าความสุขของคนบางคน...ขึ้นอยู่กับทุกจังหวะก้าวของ 

ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวันที่อากาศแจ่มใส หรือวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม และ 
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พร้อมจะดื่มด�่ากับทั้งรสชาติของอุปสรรคและความสวยงามไปพร้อมๆ 

กัน

 และเมื่อแสงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้น อาจหมายถึงเราก�าลัง 

จะได้เริ่มต้นทริปการเดินทางครั้งใหม่ไปพร้อมๆ กับเขา...หนุ่มนักย่าง 

กระเป๋าบางจากลุ่มน�้าเจ้าพระยา

 ถ้ำพร้อมแล้ว	ไปกันเลย!!!

ส�านักพิมพ์มติชน
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ทุกควำมดี จำกตัวอักษรและหัวใจ

ขอมอบแด่

แอล อันนำ โมเน่

ค�ำอุทิศ





ฮ่องกง...ดราม่า

	 ไม่ทันได้รู้ตัว...โชคชะตาก็น�าพาให้ฉันกลับไป	 ‘ฮ่องกง’	อีกครั้ง

	 ด้วยภาระเกินคาดในหน้าที่ทางการงาน	ท�าให้ต้องเดินทางไป 

ดูงานโปรดักช่ันอันเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์โฆษณา	ซึ่งใช้เทคนิคทาง 

คอมพิวเตอร์กราฟิก	ที่ในตอนนั้นการผลิตงานในบ้านเรายังไม่ทันสมัย 

เทียบเท่าทีมงาน	 ‘ฮ่องกงเทคนิเชี่ยน’

	 แต่ทว่าการกลับไปเยือนครานี้	ฉันบินคู่ไปกับพี่ผู้ก�ากับศิลป์	ซึ่ง 

ต่างคนต่างก็มีประสบการณ์ท�างานในต่างบ้านต่างเมืองเปี่ยมล้นคนละ 

หนึ่งครั้งเท่านั้น	พร้อมทั้งต้องรับหน้าที่ดูแลความสะดวกให้ลูกค้าที่จะ 

มาอนุมัติผลงานอีกหนึ่งคน

	 ในใจคิดแล้วก็ปรึกษาตกลงกันกับพ่ีเขาไว้ว่า	ช่วยกันม่ัวไป	 จะ 

ผิดพลาดเป็นยังไงก็เป็นกัน	แต่ขออย่างเดียวสั้นๆ	ว่า	อย่าหงุดหงิดกับ 

ความไม่คาดฝันที่อาจเดินทางเข้ามาให้ประสบพบเจอ	

	 ไม่ต้องถามถึงเส้นทางซึ่งไม่คุ้นชิน	 	พวกเราอาศัยแท็กซี่ท้องถิ่น 

น�าทางไปยังสตูดิโอผลิตงาน	ด้วยการยื่นที่อยู่ภาษาจีนให้โชเฟอร์อ่าน 

HONGKONG
 *  POORLY  PLANET 4 *

  ต
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บอกช่ือถนนช้าๆ ก็เดินทางไปได้แบบสะดวกโยธิน  ถึงสตูดิโอซึ่งตั้ง 

อยู่บนภูเขาสูงในฝั่งเกาลูน ที่รายล้อมด้วยแฟลตและอพาร์ตเมนต์พัก 

อาศัยได้โดยสวัสดิภาพ

 หน้าที่การงานท�าให้รูปแบบการใช้ชีวิตเป็นเหมือนเดิม เฉกเช่น 

เมื่อเดินทางไปในครั้งแรก คือเมื่อแลนด้ิงปุ๊บก็ตรงไปสตูดิโอคอมพิว- 

เตอร์ผลิตงานทันที และก็ขลุกท�างานอยู่ในห้องตัดต่อหนังจนค�่า ก่อน 

จะลาจากมาด้วยอาการหิวหน้ามืด ด้วยความหิวเกินทนหรือเหตุผลใด 

มิทราบได้ ลูกค้าของฉันกลับไม่อยากไปกินอาหารเหลาหรูหราตาม 

ร้านในเมือง เธออยากรับประทานอาหารที่ให้บรรยากาศแบบชาวบ้าน 

ธรรมดาๆ  และเมื่อได้ทราบเจตนา คุณพ่ีโปรดิวเซอร์ชาวฮ่องกงก็จัด 

แจงช้ีบอกเส้นทางให้พวกเราเดินลัดตัดไปตามถนนใหญ่ ก่อนเล้ียวตัด 

ข้ามถนนไปยังใต้ถุนแฟลตฝั่งตรงข้าม

 แล้วก็เห็นว่า นั่นเป็นตลาดโต้รุ่งซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหารริมทาง 

แบบแผงลอย นั่งกินกันริมถนน ละม้ายคล้ายร้านข้าวต้ม จ้ิมจุ่มของ 

บ้านเรายังไงยังงั้น

 แผงลอยหน้าร้านเรียงรายอาหารสดสารพันไว้ ทั้งเนื้อสัตว์และ 

ผักชนิดต่างๆ โดยข้างๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของครัวกลางแจ้ง ซึ่งก�าลังปรุง 

อาหารส่งเสียงฉู่ฉ่า น่ากินยิ่ง 

 ฉันเริ่มด�าเนินการสั่งอาหารด้วยภาษาอังกฤษแบบกระท่อนกระ 

แท่น  แต่เมื่อจบค�าสั่งซื้อ พี่บริกรพื้นบ้านชาวฮ่องกงกลับยืนท�าสีหน้า 

เรียบเฉย ไม่ตอบรับกับภาษาอังกฤษใดๆ 

 เขาพูดตอบกลับมาด้วยน�้าเสียงหนักแน่นเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง 

ล้วนๆ ที่ไม่มีค�าแปลบรรยายใต้ภาพ  แต่เมื่อดูจากท่าทางก็พอจะรู้ได้ 

ว่า ไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษที่เราพูดเลยแม้แต่น้อย

 สั่งแบบภาษาสากลแล้วไม่เข้าใจ 

 ฉันลองพยายามคิดค้นหาวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ 

 อึ้งอยู่ชั่วหนึ่งอึดใจ แล้วก็นึกย้อนไปถึงทักษะทางการละคอนที ่

เคยฝึกฝนร�่าเรียนมาสมัยอยู่มหาวิทยาลัย
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 “พี่อยากกินอะไร” ฉันหันหน้าไปถามลูกค้า

 “ผัดผักรวม” คุณลูกค้าตอบมา

 เอาละสิ เมนูง่ายๆ แบบนี้ ฉันจะสั่งมันด้วยวิถีดราม่ารูปแบบใด 

ตั้งปุจฉาครุ่นคิดอยู่เพียงครู่ ก็ถึงเวลาวิสัชนา

 ไม่ยาก...ฉันตกลงใจใช้นิ้วจิ้มไปตามผักต่างๆ ทั้งผักโขม กวาง- 

ตุ้ง และกะหล�่า ที่อยากจะให้พี่กุ๊กคนเก่งแกผัดรวมกัน ก่อนจะสมมุติ 

กระทะพร้อมตะหลิวขึ้นมาในอากาศ แล้วออกอาการแสดงท่าทางผัด 

อย่างช�านิช�านาญ

 ได้ผลเกินคาด พี่กุ ๊ก และบริกรเจ้าถิ่นข�ากลิ้ง เฮฮา พร้อมกับ 

พยักหน้าหงึกๆ 

 ส่วนอีกเมนูนั้น ฉันอยากกินเป็ดพะโล้  เมนูนี้คิดแล้วก็ไม่ยาก 

เกินส�าแดง ตัดสินใจท�าท่าเป็ด ย่อตัวแบะปีก พร้อมๆ กับส่งเสียงร้อง 

ก๊าบ ก๊าบ และหลังจากนั้นก็ท�าท่าสับ ฉับๆๆๆ ก่อนจะชี้ไปที่เป็ดซึ่ง 

แขวนโชว์ไว้ในตู้

  ได้ผลเกินคาด พี่กุ ๊ก และพี่บริกรเจ้าถิ่นซ่ึงยังข�ากล้ิงต่อเนื่อง 

พยักหน้าหงึกๆ แสดงอาการว่าเข้าใจกันอย่างดี

 หลังจากนั้นฉันและพลพรรคที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าประสบความ 

ส�าเร็จในการสั่งอาหาร ก็มานั่งรอชมผลงานรอบโต๊ะกลมริมทางเท้า 

 ไม่นานเกินรอ ผลงานความส�าเร็จซึ่งสู้อุตส่าห์ออกการแสดงไป 

นั้น ก็ค่อยๆ เดินทางมาพร้อมๆ กับคุณพี่บริกรที่ยังมีอาการข�าต่อเนื่อง 

ด้วยการส่งสายตาเป็นมิตรให้กับพวกเราโดยตลอด

 เมนูแรก ‘เป็ดพะโล้’ จานใหญ่เดินทางมาจอดวางไว้กลางโต๊ะ 

แบบไม่มีผิดพลาด  งานนี้ได้เรียกเสียงฮาและเสียงปรบมือเกรียวกราว 

เพราะว่ามันมาแต่ปีกพะโล้ล้วนๆ ไร้ซึ่งอวัยวะส่วนอื่นปะปน 

 เหตุเบื้องต้นคงเพราะฉันท�าท่าปีกขยับๆ พี่กุ๊กแกคงเดาเข้าใจผิด 

คิดไปเองว่าพวกเราอยากกินแต่ส่วนปีกกระมัง

 อันนี้ก็พอทน พอรับได้กับเจตนาดี
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 ทว่าเมนูต่อมา ‘ผัดผักรวม’ ที่เมื่อมองด้วยประสบการณ์แล้วก็ 

เริ่มเกิดความประหวั่นแกมสงสัยในอารมณ์

 จนเม่ือเขาวางจานอาหารลงบนโต๊ะ วินาทีนั้นเองที่ฉันได้ประ 

จักษ์กับสายตาว่า เมนูผัดผักนั้นพี่กุ๊กเขาท�าได้แบบไม่มีผิดเพี้ยน 

 เพียงแต่ว่าขณะนี้ถูกล�าเลียงมาเสิร์ฟแล้วสองจานใหญ่ๆ  และ 

จานสุดท้ายก็ก�าลังเดินทางตามมาติดๆ เป็นเมนูผัดผักรวม ถูกต้องตาม 

เจตนาทุกอย่าง 

	 เพียงแต่ว่ามันมาแบบแยกส่วน	

	 เป็นผัดผักโขม	ผัดกวางตุ้ง	และผัดกะหล�่า...สามชนิด	สาม 

จาน		

 สรุปว่างานนี้วิชาดราม่าทางการแสดงที่น�ามาประยุกต์ใช้ส่ัง 

อาหารในต่างบ้านต่างเมืองช่วยให้ได้ลิ้มรสรับประทานผัดผักสามจาน 

ประจักษ์ได้ถึงอานุภาพของพลังในการแสดงที่ส่ังสมมาอย่างเต็มพิกัด 

เกินกิน

 จนมีใครบางคนพูดเอ่ยลอยๆ ขึ้นมาว่า 

	 “ยังดีนะที่มันสั่งแค่ผัดผักรวม...

	 ถ้าขืนให้สั่งผัดโป๊ยเซียนละก็มีหวัง”

	 นี่กระมังคือเสน่ห์อันยากลืมเลือน

	 ของการเดินทางแบบตะลอนซิ่ง เป๋าแฟบ


