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ค�ำนยิม

เอ๋…
ถ้าพูดชื่อนี้ในวงการวิ่ง จะมีนักวิ่งสุภาพสตรีช่ือเอ๋เยอะมาก

แต่ถ้าพูดถึง “เอ๋ นกัว่ิงกตญัญู” จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก 

เอ๋–พิชชานันท์ มหาโชติ 

จอมบึงมาราธอนในปีนั้น ผมตัดสินใจวิ่งออกตัวเร็ว เพราะ 

พี่นง–ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ บอกว่า สามารถใช้เวลาไปควอลิฟายด์ 

(Qualified) งานบอสตันมาราธอน (Boston Marathon) ได้ 

วิ่งออกไปไม่เกิน 1 กิโลเมตร ผมมองไปเห็นป้าย “มาราธอน

แรก” ติดอยู่ที่หลังนักวิ่งสาวท่านหนึ่ง

เน่ืองจากน้องเป็นผู้หญิง จึงแตะไปที่ด้านข้างแขนเพื่อสื่อสาร

และให้ก�าลังใจว่า “ขอให้ประสบความส�าเร็จนะครับ” แล้วผมก็วิ่ง

ด้วยความเร็วจากมา

สิ่งที่แปลกใจคือ น้องไล่ทัน และไล่ขึ้นไล่ลงจนน้องแซงไป 
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ในวันนั้นน้องคือ “มาราธอนแรก” …แต่วิ่งเร็วมาก

จบวันนั้น…ดาวดวงใหม่ของวงการวิ่งเมืองไทยก็เกิดข้ึน 

น้องเอ๋เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก (Overall) ของนักวิ่งหญิงทั้งหมด

ประจ�าปีนั้นด้วยเวลา 3 ชั่วโมง 17 นาที

น้องเอ๋ซ้อมวิ่งไปด้วย ดูแลคุณแม่ไปด้วยตลอดเวลา 

เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนน�ากิจวัตรของเอ๋ไปเป็นแบบอย่าง 

หากจะบอกว่าไม่มีเวลา 

แต่น้องเอ๋ใช้เวลาหลังจากดูแลแม่แล้วออกมาวิ่ง

เอ๋ท�าให้รู ้ว่า การจัดการเวลาส�าหรับออกก�าลังกายนั้นเรา 

ทุกคนก็ท�าได้

ถ้าท่านอยากเห็นชีวิตผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสมาวิ่ง 

ได้มาเปิดโลกด้วยการวิ่ง ขณะเดียวกันก็ดูแลคุณแม่เป็นอย่าง

ดีจวบจนวาระสุดท้าย 

คุณจะพบว่าเอ๋เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดคนหนึ่ง

มาร่วมสนับสนุนน้องเอ๋กันนะครับ

                       พี่ป๊อก  – อิทธิพล สมุทรทอง

  แอดมินห้อง 42.195 K…Club เราจะไปมาราธอนดว้ยกนั
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พ่ีเอ๋–พิชชานันท์ มหาโชติ ท่ีผมรู้จัก เธอเป็นนักวิ่งที่ดีแต่ 

ขาดแคลน เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน

เป็นคนที่มีทั้งพรสวรรค์และความขยันในคนคนเดียวกัน  

พ่ีเอ๋มาเจอความสามารถเรื่องการวิ่งได้อย่างถูกจังหวะเวลา

ที่สุดด้วย 

ผมคุยกับพี่เอ๋หลายครั้ง ไม่มีครั้งไหนเลยที่เธอไม่พูดถึงเรื่อง

แม่และการวิ่ง 

คุณแม่พี่เอ๋ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งมาหลายปี  เธอจึงตัดสินใจลา

ออกจากงานในโรงงานมาท�างานรับจ้างทั่วไปเพื่อดูแลแม่ เธออยาก

เฝ้าแม่ที่เวลานั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในขณะเดียวกันต้องท�างาน

รับจ้างกวาดพื้น เก็บใบไม้ รับจ้างส่งของ และเฝ้าร้าน

ช่วงกลางวันแดดเปรี้ยง ๆ  ระหว่างที่แม่กินยาแล้วงีบหลับ  

พี่เอ๋จะจับเวลาสัก 1–2 ชั่วโมงรีบออกไปซ้อมวิ่งนอกบ้าน วิ่งหา 

เนินตามสวน–ตามสะพานลอย

ค�ำนยิม
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เมื่อครั้งที่แม่มาแอดมิตที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัด เตียง 

ผู้ป่วยอายุรกรรมอยู่ชั้น 6 ของอาคาร เธอบอกว่านี่คือโอกาส! 

เพราะเวลาที่แม่หลับแล้ว นักวิ่งเทรลทุนน้อยจะใช้เวลาช่วงนั้น 

เดินขึ้นบันไดให้ครบ 100–120 ข้ัน บางคร้ังเขย่งก้าวขึ้น–ลง  

ฝึกอะไรก็ตามที่จินตนาการว่าจะได้ใช้ในสนามแข่งตอนที่วิ่งทาง 

ชัน ๆ บนภูเขา 

เธอซ้อมโดยไม่มีโค้ช ไม่มีต�ารา แต่อดทนบนความพยายาม 

ขยายฐานของความแข็งแรง ฝึกฝนแบบลูกทุ่ง ๆ ไป ครั้งนั้นพี่เอ๋ 

ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ด้วยน�้าเสียงที่เศร้า เป็นพวกเราต่างหากที่แทบ 

กลั้นน�้าตาไม่อยู่ 

เธอบอกว่าการวิ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอิสระที่สุดในชีวิต ปลอด

โปร่งจากเรื่องทุกข์ใจ ในขณะที่เท้าแตะพื้น ก้าวไปข้างหน้า เหมือน

ได้ก้าวออกจากความเครียดที่สุมในใจ 

ดังนั้น เวลามีปัญหา จะพยายามออกไปวิ่ง ระบายไปกับเหงื่อ 

วิ่งให้กายเหนื่อย ใจจะสบายขึ้น 

ดังนั้น ไม่แปลกเลยที่การวิ่งจึงเป็นเรื่องเดียวที่ยุติธรรมกับชีวิต

เธอ เพราะกีฬาชนิดนี้ไม่ได้วัดที่ฐานะ ไม่ได้วัดที่วัตถุ แต่วัดกันที่ 

คณุค่า ให้ผลลพัธ์กบัคนทีมี่ความมุ่งม่ัน อดทน พยายาม มพีฒันาการ

ที่เกิดจากการซ้อม และซ้อมตามล�าพังวันแล้ววันเล่า ท�าให้นักวิ่ง

บ้านนอกไปไกลถึงรายการโพเดียมระดับประเทศ
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นับจากปี พ.ศ. 2559 ท่ีวิ่งฟูลมาราธอนงานแรก ในงาน 

จอมบึงมาราธอน จบที่เวลา 3 ชั่วโมง 17 นาที

หากพี่เอ๋แซงใครเข้าเส้นชัยได้ เธอจะอยู ่รอไหว้ อยู ่รอ 

ขออภัยนักวิ่งที่ตามมา

บางครั้งเกิดเหตุการณ์แขวนป้ายผิดคน เพราะท่ีหน้าเส้นชัย

ไม่รู้ว่าแชมป์ฝ่ายหญิง Overall อย่างเอ๋ – พิชชานันท์เข้าเส้นชัยมา

แล้ว เพราะคนจ�าเธอไม่ได้

เธอวิ่งมาเงียบ ๆ และยืนรอรับเพื่อน ๆ อยู่แถวนั้น

ท�าไมวิ่งเร็วได้ทั้งที่ไม่ได้มีพื้นเพเป็นนักกีฬา ผมถาม

พี่เอ๋ตอบว่า ตอนที่หิว ตอนที่เจ็บในการแข่งขัน จะคิดถึง 

ตอนที่เราเคยล�าบากกว่านั้น อดมื้อ กินมื้อบ้าง นอนยุงกัด  

คิดเสมอว่าที่หน้าเส้นชัยมีคุณแม่มารอ ถ้าชนะแม่จะดีใจ แม ่

จะยิ้ม อุปสรรคท�าร้ายลูกสาวแม่ไม่ได้

อย่างที่บอก ต้นทุนในชีวิตคนเราไม่เท่ากัน แต่การวิ่งนับ 

เป็นกีฬาที่ยุติธรรม

คนที่มีฝัน ทว่ามีแกนกลางเป็นวินัยการฝึกซ้อม  เขาหรือเธอ

ย่อมเข้าใกล้ความส�าเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ

และยิ่งคนคนนั้นมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งด้วย เธอจะยิ่ง 

รายล้อมไปด้วยมิ่งมิตรที่คอยช่วยเหลือ
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หนังสือเล่มนี้คือบทบันทึกที่อ่านแล้วให้ก�าลังใจ คุณจะสัมผัส

ได้ถึงช่วงชีวิตต่าง ๆ ของเอ๋–พิชชานันท์ ด้วย “หัวใจที่ไม่ยอมแพ้” 

ตั้งมั่นอยู่บนความกตัญญูกตเวทิตา ซื่อตรงต่อเป้าหมาย ไม่เคย

หันหลังกลับ 

การต่อสู้ที่เธอไม่เคยมีแต้มต่อ มิหน�าซ�้ายังอยู่ในจุดที่ติดลบ 

แต่พี่เอ๋พาตัวเองไปถึงเส้นชัยในสนามหิน ๆ โหด ๆ ได้เสมอ

นี่คือความงดงามที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน�้าตา 

ผู้อ่านจะได้อะไรดี ๆ จากหนังสือเล่มนี้ครับ 

                                      มนตรี บุญสัตย์

                             แอดมินเพจ  Running Insider 
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พ่ีจ๋า รู้จักเอ๋โดยบังเอิญตอนน้องมาแข่ง HK100 (Hong Kong 

100) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 

เรามาสนิทกันมาก ๆ  เมื่อปลายปีนั้นที่เอ๋กลับมาฮ่องกงอีกคร้ัง 

เพื่อแข่งรายการ The North Face Hong Kong และนั่นคือ 

จุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายว่า พี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท�า 

ความฝันของน้องที่จะไปดวงจันทร์ โดยเข้าแข่งขันในรายการ  

UTMB ระยะ 100 ไมล์ให้ส�าเร็จ

ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่รู้จักน้อง เอ๋เป็นคนมีน�้าใจ ซ่ือสัตย์ 

เกรงใจ แต่ก็มีข้อเสียจากความเกรงใจและไม่ปฏิเสธนี้เช่นกัน

น้องเป็นนักสู ้ รักแม่มาก มีความกตัญญูเป็นที่ตั้ง จาก 

อุปนิสัยเหล่านี้ของน้อง ท�าให้พี่ตั้งใจว่าอยากสนับสนุนช่วย 

น้องเท่าที่จะท�าได้ ให้น้องบรรลุเป้าหมายให้ถึงที่สุด 

วันที่เราวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยกัน เรากอดกัน เราร้องไห้ เพราะ 

ในปี พ.ศ. 2564 การจะไปวิ่งในรายการ UTMB มันยากมาก ๆ  และ 

ค�ำนยิม
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มีอุปสรรคมากมายเกินท่ีจะบรรยายจนเราเกือบถอดใจกันหลายคร้ัง 

เราให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน 

และในที่สุดเราก็ท�ามันส�าเร็จ 

ในช่วงเวลาที่เรารู้จักกัน พี่สอนเอ๋มากมายหลายเรื่อง จาก

ประสบการณ์ที่เราโตกว่า แต่พร้อมกันนั้นเอ๋ก็สอนพี่ พี่ซึมซับและ

เรียนรู้หลายเรื่องเช่นกัน (โดยที่เอ๋ไม่รู้ตัว) เรียนรู้จากการเป็นนักสู้ 

การไม่ยอมแพ้ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย และมุมานะ

ในความคิดค�านึงของพี่

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ในแบบที่เรา 

อยากเป็น อยากท�า

และเอ๋ก็เลือกในสิ่งที่เอ๋อยากจะท�า อยากจะเป็นได้อย่าง 

สง่างาม

เลือกท่ีจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้อย่างยอดเย่ียมท่ีสุด 

#beingyourowninspiration

                              พี่จ๋า-รุ่งทพิย์ เช่ียวอร่าม นาธาน
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ค�ำนยิม

ชีวิตบางคนก็เป็นยิ่งกว่านิยาย 

“วันก่อนเอ๋เพิ่งนั่งรถ บขส. เข้ากรุงเทพฯ ไปซื้อของร้านพี่  

ไม่รู้ว่าพี่ก็มาออกงานด้วย” ประโยคแรกที่เราได้รู้จักกันที่งานจอมบึง

มาราธอน พ.ศ. 2559

“พรุ่งนี้เอ๋จะวิ่งมาราธอนครั้งแรกค่ะ” เอ๋พูดซื่อ ๆ ด้วยส�าเนียง

บ้านนอก คนจังหวัดราชบุรี

“น้องซ้อมวิ่งยังไงครับ” ผมถามด้วยความอยากรู้

“แม่เอ๋ไม่สบาย ไม่ค่อยมีเวลาได้ซ้อมวิ่งเท่าไหร่ ตอนแม่ไป 

นอนโรงพยาบาล เอ๋ก็ใช้บันไดโรงพยาบาลซ้อมวิ่งข้ึน–ลงฝึกขา”

ผมอ้ึงกับค�าตอบของเอ๋ แต่พอถามถึงสถิติการวิ่งระยะอื่น 

ก็คิดว่าพอมีลุ้นได้รางวัล “ถ้าน้องเอ๋ได้ถ้วย แวะมาร้านพ่ีนะ พ่ีมี

รางวัลให้”

พอสาย ๆ วนัรุง่ขึน้ขณะทีข่ายของอยู ่ ข่าวดทีีด่เีกนิความคาดหมาย 

ก็มาถึง

“พี่ย้ง เอ๋ได้ที่หนึ่ง!!!!”

นักวิ่งบ้านนอกหน้าใหม่ คว้าชัยที่หนึ่งงานจอมบึงมาราธอน 

น�้าตาแห่งความปีติคลอสองตา
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ตอนนั้นผมยังไม่รู้หรอกว่าถ้วยที่ยิ่งใหญ่ใบนี้จะเป็นเพียงแค่

จุดเริ่มต้นเท่านั้น ประวัติศาสตร์บทใหม่แห่งวงการวิ่งอัลตราเทรล

หญิงประเทศไทยได้เปิดฉากขึ้นแล้ว

รันทดรันเนอร์ สมญานี้ไม่ได้ต้ังขึ้นมาข�า ๆ แต่มาจากน�้าตา 

ต้องไหลพรากทุกครั้งท่ีได้ฟังเบื้องหลังของชีวิตเอ๋ ท�าไมชีวิตมัน

ล�าบากนักนะ! เพราะ “ฟ้า” มักจะส่งอุปสรรคมาเพื่อพิสูจน์คน 

จริงเสมอ โจทย์ที่ยิ่งยาก คุณค่าที่ได้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอย่างคู่ควร

ทอ้ก็เป็นถ่าน ผ่านจึงเป็นเพชร

ชีวิตเอ๋ได้ผ่านการบีบอัด ขัดเกลา ผ่านบททดสอบอัน 

โหดหินมานับไม่ถ้วน ความกตัญญู ทัศนคติเชิงบวก และ 

ความไม่ย่อท้อต่อปัญหา ท�าให้เอ๋ก้าวขึ้นมาเป็นนักวิ่งอัลตราเทรล 

หญิงอันดับหนึ่งของประเทศได้อย่างสง่างาม

จากจอมบึงมาราธอน 42.195 กิโลเมตร สู่ UTMB 160.9344 

กิโลเมตร

มีเรื่องราวชีวิตมากมายเกิดข้ึน แล้วได้ถูกถ่ายทอดอย่าง 

พิถีพิถัน เป็นบันทึกการเดินทางไปดวงจันทร์ของเอ๋เล่มนี้ 

ไม่ว่าเราจะเป็นนักวิ่งแบบใด วิ่งถนน วิ่งเทรล หรืออัลตรา  

และไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหน หนังสือเล่มน้ีจะส่งต่อพลัง 

จากเอ๋ ให้เราอยากออกไปวิ่งเสมอครับ

                                               รักและศรัทธา

                                         พี่ย้ง-ก�าธร นทีธนสาร

                                 แอดมินเพจ  BananaRun 
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ก่อนอื่นต้องขอแนะน�าตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะ

พิชชานันท์ มหาโชติ หรือเอ๋ นักวิ่งที่ไม่ใช่มืออาชีพ แต่หัน 

มาว่ิงเพราะอยากมีรายได้มาเล้ียงดูคุณแม่ จากการท่ีไม่คิดว่าการว่ิง 

จะเป็นอาชีพได้ ตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว ที่ท�าให้เอ ๋

มีวันนี้ มีวันที่ได้รู้จักทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ท�าให้มีกัลยาณมิตร

ที่ดี และได้รับสิ่งดี ๆ จากการวิ่ง และในขณะเดียวกัน ก็ท�าให้เอ๋ 

เป็นผู้ให้ไปพร้อม ๆ กัน 

เช่นเดียวกับการบอกเล่าเรื่องส่วนตัวในชีวิตจริงที่เอ๋ไม่เคย 

เปิดเผยในทุกแง่มุม แต่ทุกท่านจะได้ทราบไปพร้อม ๆ กันใน 

หนังสือเล่มนี้ เพราะเรื่องราวในชีวิตของเอ๋อาจไม่ได้พิเศษไปกว่า 

ใคร เอ๋แค่อยากจะเล่าถึงการแก้ไขปัญหาชีวิต การเอาตัวรอด

แง่คิดในการต่อสู้กับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา รวมถึงการเผยแพร่ 

เรื่องราวของชีวิตที่อาจเป็นก�าลังใจให้กับใครสักคนที่ก�าลังท้อแท้ 

และถ้าเรื่องราวเหล่านี้สามารถส่งพลังใจไปให้กับใครได้บ้าง จะรู้สึก 

ยินดีเป็นอย่างมากค่ะ เพราะอย่างน้อยการที่เอ๋ได้มาวิ่ง มันคือสิ่ง 

ค�ำน�ำ
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ท่ีวิเศษที่สุดในชีวิต ที่แม้ว่าอาจจะมีความเหนื่อย ความท้อ และ 

แฝงด้วยอันตราย แต่เอ๋ยังคงรักที่จะวิ่งจริง ๆ ถึงท�ามันได้อย่าง 

ไม่น่าเชื่อ และท�าให้เอ๋ได้เป็นอีกคนบนโลกใบนี้ที่อยากทิ้งเร่ืองราว 

ท่ีอาจเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อย ก่อนจะลาจากโลกนี้ไป 

สุดท้าย…

• ขอบพระคุณ คุณแม่สอิ้ง มหาโชติ ที่ให้ก�าเนิดและ 

เลี้ยงดู จนท�าให้มีวันนี้ได้ …แม่ไม่ต้องห่วงเอ๋อีกต่อไปแล้ว  

เอ๋สัญญาว่าจะเป็นคนดี อดทน และต่อสู้อย่างที่แม่สอน

ตลอดไปค่ะ

• ขอบพระคุณ คุณส้มโอ–สารินี ตรีวิทยา ท่ีช่วยเขียน 

เรื่องราวให้ชีวิตจริงของเอ๋ – พิชชานันท์ มหาโชติ ออกมา

ได้อย่างมีพลังกว่าที่คิดไว้เยอะค่ะ

• ขอบพระคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และ

อาจารย์เกษมสันต์  วีระกุล รวมถึงทีมงานที่ให้โอกาสเอ๋ 

ได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้รู้จักในทุกแง่มุมชีวิต

• ขอบพระคุณพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  ในสังคมนักวิ่งที่เป็นก�าลัง

ใจและสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

• ขอบพระคุณ คุณกิตติพงศ์ ส�าเภา ที่ช่วยวาดภาพการ์ตูน 

ที่บอกความเป็นตัวเอ๋ออกมาได้น่ารักมากๆ ค่ะ

                                   พชิชานันท์ มหาโชติ
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ก�ำลังจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีชั่วโมงข้ำงหน้ำ  
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ก้าวแรก

สมัยก่อนในตอนเช้า ๆ  ฉันชอบนั่งด ู

แสงอาทิตย์ลอดช่องฝาบ้านซ่ึงท�าจากไม้ไผ่ 

สาน ลายริ้ว ๆ  ของมันเวลาตกกระทบ

สามารถเปลีย่นพ้ืนครวัเรยีบ ๆ ให้มลีวดลาย

สวยงามในพริบตา แต่เอ้อระเหยใจลอยได้ 

ไม่นานก็ต้องรีบเตรียมตัวออกจากบ้าน  

ไม่อย่างน้ันมีหวังโดนท�าโทษหน้าเสาธงให้

อายเพื่อนแน่ ๆ ฉันรีบกุลีกุจอคว้ารองเท้า

และห่อข้าวคลุกน�้าพริกที่เหลือจากมื้อเย็น

ของเมื่อวานไปกินที่โรงเรียน บางวันโชคดี 

หน่อยก็มีไข่ที่แม่ต้มเตรียมไว้ให้ตอนรุ่งสาง

ก่อนออกไปโรงงานไว้กินเคียงแก้เผ็ด 
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 บ้านของเราอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 5 กิโลเมตร ส�าหรับ

คนที่มีรถมอเตอร์ไซค์นับว่าไม่ไกล แต่ส�าหรับครอบครัวที่ไม่มี

ยวดยานพาหนะอย่างเรา จะมีก็แต่สองแรงขาที่เดินสลับวิ่งไปให้

ถึงโรงเรียนภายใน 1 ชั่วโมง ฉันซึ่งเป็นน้องเล็กสุดก็ต้องเร่งฝีเท้า

เพื่อจะตามพี่ ๆ ที่เดินลิ่วน�าหน้าให้ทัน 

 โพธารามถือเป็นอ�าเภอใหญ่และส�าคัญของจังหวัดราชบุรี 

ควบคู่ไปกับอ�าเภอบ้านโป่ง รายล้อมบ้านของเราส่วนใหญ่เป็น

บ้านปูนสวยงาม ก�าแพงสูงใหญ่ นั่นคงเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครมา

สุงสิงกับบ้านกระท่อมหลังเล็ก ๆ หลังคามุงจาก ท่ามกลางที่ดิน

โล่งเตียนแบบบ้านเรา แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นโชคดีท่ีพ่อกับแม่

เจอเจ้าของที่ดินที่ใจดีให้เราเช่าพื้นที่แห่งนี้ปลูกบ้าน โดยจ่าย 

ค่าเช่าเป็นรายปีแค่หลักร้อย ถึงแม้จะไม่มีน�้าประปาและไม่ม ี

ไฟฟ้าใช้ แต่ก็ยังดีกว่าที่จะต้องเร่ร่อนกระเตงลูกเล็ก ๆ อีก 8 คน

เปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปเรื่อย ๆ  

 ด้วยความที่โตมากับบ้านหลังนี้ ฉันเลยไม่เคยรู้สึกว่ามัน

คับแคบอึดอัด บ้านของเราเป็นบ้านไม้ไผ่ชั้นเดียว ตรงกลางเป็นที ่

โล่ง ๆ ช่วงกลางวันก็เป็นที่นั่งท�างาน ท�าการบ้าน และกินข้าว ส่วน

กลางคืนก็ปรับไปเป็นที่นอน เวลาจะนอนก็แค่กางมุ้งผูกสี่มุมเข้า

กับเสาบ้าน สมัยก่อนตัวไม่โตก็นอนเรียง ๆ กันไป แต่อาจจะเป็น

เพราะว่าเราอยู่กันแค่ 4 คน เพราะพี่ ๆ ที่อายุมากพอจะไปรับจ้าง

ในเมืองก็ออกจากบ้านไปหางานท�าหมดแล้ว 
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การแบ่งพื้นที่ใช้สอยในบ้านจึงไม่ค่อยเป็นปัญหา จะมีก็

แต่ช่วงหน้าฝนที่เดือดร้อนเพราะบ้านเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอ่ง  

วันไหนฝนตกน�้าจากฟาร์มเลี้ยงหมูแถวบ้านจะไหลมากองอยู่ที่

หน้าบ้านของเรา เวลาจะออกไปไหนมาไหนก็ต้องเดินลุยน�้าข้ีหมู 

ออกไป เหม็นติดตัวไปหมด ย่ิงวันไหนท่ีต้องไปโรงเรียน ก็ย่ิงล�าบาก 

ต้องเอารองเท้าใส่กระเป๋าขึ้นหลังไป อีกมือก็ต้องหิ้วกระป๋องน�้า 

ไปด้วยเพื่อจะได้ล้างแข้งล้างขาให้สะอาดเมื่อไปถึงกลางทางก่อน

จะเอารองเท้ามาใส่ ถึงแม้คราบโคลนขี้หมูจะหลุดไป แต่กลิ่นของ

มันก็ยังฝังรอลมกระเพื่อมให้เจ้าของขาได้อาย 
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ตั้งแต่จ�าความได้ แม่เป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร 

วัน ๆ ท�าแต่งานและดูแลลูก สมัยเมื่อฉันยังเด็กแม่เป็นพนักงาน

ประจ�าของโรงงานผลิตเขียงไม้ในหมู่บ้าน แม่ท�าอาชีพนี้มา 

ตั้งแต่สมัยยังสาว ส่วนพ่อมีอาชีพปั่นสามล้อ ยามว่างก็จะมา

ช่วยแม่ขายเขียง

 สมัยก่อนทั้ง 2 ท่านมีหน้าที่รับเขียงจากโรงงานไปขาย  

ขายได้เท่าไรก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้น 

แต่อย่างที่รู้กันว่าอายุการใช้งานของเขียง 1 อันนั้นแสนจะยาว 

ท�าให้พ่อกับแม่ต้องตระเวนไปตามอ�าเภอและจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อ

หาลกูค้าใหม่ ๆ อยูเ่สมอ บางทก็ีรวมพลไปกับพ่อค้าแม่ค้าคนอืน่ 
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จะได้หารค่ารถกัน ลดต้นทุนไปได้อีกนิด ถึงแม้รายได้จะไม่มาก 

เป็นกอบเป็นก�า แต่ก็พอประทัง 10 ปาก 10 ท้องให้มีชีวิต 

รอดกันไปแบบวันต่อวัน 

หลังฉันเกิดได้เพียง 5 เดือน พ่อก็มาจากไปแบบกะทันหัน 

รายละเอียดสาเหตุการตายของพ่อไม่เป็นที่แน่ชัด รู ้แต่ 

ว่าท่านล้มลงระหว่างแบกเขียงไปขายในบ่ายวันหนึ่ง แม่ก็อยู ่

ตรงนั้น แต่ก็ท�าอะไรได้ไม่มากนอกจากร้องเรียกให้คนช่วย 

น�าพ่อไปส่งโรงพยาบาล แต่กว่าจะไปถึงทุกอย่างก็สายเกินไป  

หมอบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว 

 สมัยเด็กฉันไม่ค่อยถามถึงพ่อบ่อยนัก ถึงแม้ในใจจะอยากรู้

เรื่องราวของชายผู้ให้ก�าเนิดและเป็นครึ่งหนึ่งของเลือดเน้ือในตัว 

ฉันก็เถอะ เพราะทุกคร้ังท่ีพูดถึงพ่อ แววตาของแม่จะหมองหม่น

ขึ้นมาทันใด จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้เราสองคนแม่ลูกได้มีเวลาอยู่ด้วย

กันมากขึ้น แม่จึงได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดว่าทั้งสองมาเป็น 

คู่ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างไร 

 

เรื่องของพ่อกับแม่ช่างต่างกับที่ฉัน
เคยจินตนาการเอาไว้แบบฟ้ากับเหว
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พรหมไม่ได้ลิขิต 
 

 

หากเทียบกับเพ่ือนวัยใกล้เคียงกัน แม่สอ้ิง 

ดูจะเป็นสาวกว่าเพ่ือน อาจจะเพราะนิสัย 

ที่สุขุม เรียบร้อย ไม่พูดเยอะของแม่ ท�าให้

แม่สอิ้งเป็นที่หมายปองของหนุ่ม ๆ  หลายคน 

ในละแวกบ้าน นอกจากหน้าตาจิ้มลิ้ม 

ผิวพรรณผุดผ่องดูเป็นผู้ดี แม่สอิ้งยังเป็น 

นักร้องเสียงดีท่ีรับร้องเพลงตามงานฉลอง

หรืองานวัด แต่ด้วยท่ีโตมาในครอบครัวที ่

เข้มงวด แม่เลยไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตน 

สักที 

จะมีก็แต่ชายหนุ่มที่แอบชอบ ที่แม่

เคยพูดถึงเอาไว้ว่าแค่เห็นชายผ้าขาวม้า 



26
    

ของเขาตากอยู่ก็ท�าให้หัวใจส่ันไหวได้ เรื่องการจะออกไปเที่ยว 

ด้วยกันสองต่อสองหรือจับมือถือแขน ลืมไปได้เลย การกระท�า 

แบบนั้นถือว่าผิดผีผิดประเพณี 

. . . 

“ทองใบ พรหมพา” เป็นชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของพ่อ  

แต่ส่วนใหญ่คนในละแวกนั้นจะคุ้นเคยกับชื่อ “โบ๊ะ” เสียมากกว่า 

ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องราวของพ่อมากเท่าไร ขนาดหน้าตายังจ�า

ไม่ได้ เพราะอย่างท่ีเล่าไปก่อนหน้าว่ายังไม่ทันจ�าความได้พ่อก็มา

ด่วนจากไปเสียก่อน ความทรงจ�าและเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อ เกือบ

ท้ังหมดเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากแม่สอิ้ง 

 พ่อเป็นหนุ่มรูปร่างสันทัด ก�าย�า ใจร้อน ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่น

สมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นขาโจ๋พร้อมบวกกับชาวบ้านได้ทุกเม่ือ แม่เอง 

ก็ไม่รู ้ว่าพ่อเห็นหน้าแม่ครั้งแรกท่ีไหนและเมื่อไร รู ้แต่ว่าศรรัก 

ปักใจ ถูกชะตาจนท�าเอากินไม่ได้นอนไม่หลับ 

จะเข้าตามตรอกออกตามประตูจีบแม่สอิ้งก็คงไม่ง่าย เพราะ

ทั้งเรื่องการศึกษา หน้าที่การงาน และฐานะทางบ้านก็ช่างน้อยนิด 

ในเมื่อหนทางปกติว่าตามประเพณีความหวังช่างริบหร่ี  

พ่อโบ๊ะก็เลยนัดแนะกับเพ่ือนฉุดเอาแม่สอ้ิงขึ้นรถสามล้อ มาขัง 

ไว้ท่ีกระท่อมร้างกลางทุ่งนานอกเมือง 



27
 

 จะดิ้น จะร้อง จะพยายามหนีอย่างไรก็ไร้ผล ถึงแม้ใน 

ความเป็นจริงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปถึงสามวัน

สามคืน ชื่อเสียงของแม่สอิ้งก็ไม่ได้สะอาดผุดผ่องเหมือนเดิมอีก 

ต่อไป พ่อโบ๊ะเองก็เอาเหตุผลข้อนี้มาเกลี้ยกล่อมให้แม่ใจอ่อน ใน

เมือ่เรือ่งมาถงึขนาดนีแ้ล้ว การตกลงปลงใจมาเป็นทองแผ่นเดยีวกนั

คงเป็นทางออกที่ดี และรักษาหน้าของตาและยายได้ดีที่สุด ถึงแม้

ความจริงเบื้องหลังจะเป็นอย่างไร แม่สอิ้งก็ตกเป็นขี้ปากชาวบ้าน

แถวนั้นว่ามีใจหนีไปนอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายอยู่ดี 

เรื่องนี้ถือเป็นตราบาปในใจของแม่ เป็นบาดแผลและ 

ความอับอายที่ฝังลึก ที่ร้ายกว่านั้นคือตากับยายก็ไม่เคยเชื่อใน 

ความบริสุทธิ์ใจของแม่ ท�าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เคย

กลับมาเหมือนเดิมอีกเลย แม่กลายเป็นลูกสาวท่ีสร้างรอยมลทิน

ให้ตระกูล 

. . . 

 หลังจากเรื่องอื้อฉาวคราวนั้นไม่นาน แม่ก็ตกลงปลงใจมา 

ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับพ่อ 

แม่ย้ายออกจากบ้านของคุณทั้งสอง (คนแถวบ้านฉันเรียก 

“ตากับยาย” ว่า “คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง”) บ้านหลังแรกที ่

พวกเราอาศัยอยู่คือกระต๊อบที่ปลูกขึ้นอย่างง่าย ๆ บนนาท่ีเช่า

เขามารายปี 






