


บทนำ� 11

เสม็ด | 19

LAS VEGAS | 37

1 ยินดีต้อนรับสู่ซินซิตี้	 38

2 คว�มหม�ยของอิสรภ�พ	 76

3 คืนสุดท้�ยในเวกัส	 94

BEIJING | 105

1 สิ่งตกทอด	 106

2 ศรัทธ�ในสิ่งที่ไม่เห็น	 118

3 พฤติกรรมคนโลก	 130

4 อ�ห�ร...คุณหมี	 140

5 กำ�แพงมีไว้ให้ปีน	 148

6 It’s	my	cup	of	tea.	 158

7 กะล�ที่โตขึ้น	 170

สารบัญ



HONG KONG | 179

1 ป้�ยร�ค�	 180

2 My	Box	of	Chocolates	198

3 ไทม์แมชีน	 216

4 ก่อนคว�มฝันสุดท้�ย	 232

5 อิจฉ�		 248

ปาย | 275

1 ป�ยทำ�ไร	 276

2 Verb	to	Love	 288

3 เด็กหนอเด็ก	 296

บทส่งท้�ย	 307



ปล่อยความคิด 
ให้ก้าวกระโดดอย่างอิสระ 
ให้ความคิดเราไปให้ ไกล

...สุดปลายเท้า



บทนำา



12    คิดสุดปลายเท้า

ช่วงเวล�ทีต่ืน่เต้นทีส่ดุของก�รเดนิท�งทกุครัง้	คอืตอน	“Pack	กระเป๋�”	 

กับ	“Unpack	กระเป๋�”

ก่อนออกจ�กบ้�น	มนัมทีัง้คว�มตืน่เต้นทีจ่ะได้เจอสิง่ทีไ่ม่เคยเจอ	 

แม้บ�งครั้งอ�จไม่ใช่สถ�นที่ใหม่	ไปม�แล้วนับครั้งไม่ถ้วน	แต่ส�ยต� 

ที่มอง	คว�มคิดที่แล่นในหัว	บ�งครั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้�กลับไม่ใช่อย่�งที่ 

เคยเป็นอีกต่อไป	ประสบก�รณ์ที่ได้จะค่อยๆ	ปั้นเร�คนใหม่ให้ต่�งไป 

จ�กเดิม

เมื่อใกล้เวล�ที่ต้องก้�วออกจ�กประตูที่คุ้นเคยไปยังสถ�นที่ 

ที่ไม่คุ้นต�	 บ�งครั้งสิ่งที่เร�ยังไม่รู้ก็ทำ�ให้ตื่นเต้นจนแทบนอนไม่หลับ	 

สิ่งที่เร�เตรียมไปในกระเป๋�	 หนังสือคู่มือสองส�มเล่ม	 แปรงสีฟัน 

ย�สฟัีน	สมดุบนัทกึข้อมลูเดนิท�ง	ใบจองทีพ่กั	พ�สปอร์ต	ตัว๋เครือ่งบนิ	 

รถไฟ	รถบัส	กล้อง	 เสื้อผ้�...	ลืมอะไรหรือเปล่�นะ	นอนคิดไปคิดม�	 
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อ�ก�ศจะเป็นอย่�งไรนะ	 เมืองนั้นที่อย�กไปม�น�นจะเป็นอย่�งที่คิด 

หรือเปล่�	 อ�ห�รจะอร่อยไหม	 เมมโมรีก�ร์ดจะพอหรือเปล่�	 ฟิล์มที ่

เอ�ไปจะถ่�ยติดหรือเปล่�	 จะมีปัญห�ในก�รเข้�เมืองไหม	 ผู้คนใน 

บ้�นเมอืงเข�จะใจดหีรอืเปล่�...	ลมือะไรหรอืเปล่�นะ	ลปูนรกได้เกดิขึน้	 

และจะวนอยู่อย่�งนี้จนถึงวันออกเดินท�ง	 แล้วคว�มคิดในหัวก็จะ 

กล�ยเป็นแค่	 ‘ไปต�ยเอ�ด�บหน้�ละกัน’	 และก้�วข�ออกไปนอก 

ประตูบ้�น

เมื่อสองเท้�ก้�วเดินไปข้�งหน้�	 หัวใจดวงน้อยๆ	 ได้รู้สึกถึง 

สิ่งแปลกใหม่	 ทุกคร้ังท่ีกลับจ�กก�รเดินท�งโลกใบเล็กๆ	 ของผมจะ 

กว้�งขึ้นเล็กน้อย	 ช่วงเวล�ที่ดีอีกช่วงหนึ่งคือตอนเอ�ของออกจ�ก 

กระเป๋�	ผมสังเกตว่�รูปทรงของมันมักจะเปลี่ยนไปเสมอ	ยิ่งเดินท�ง 

น�นกระเป๋�จะยิง่บวมม�กข้ึน	น้อยครัง้นกัทีม่นัจะกลบัม�ในสภ�พเดมิ 

หรอืนำ�้หนกัลดลงระหว่�งท�ง	ออกจ�กบ้�นเมือ่อ�ทติย์ก่อนมนัยงัเป็น 

กระเป๋�หุ่นน�งแบบวิกตอเรียส์ซีเคร็ตอยู่	 แต่พอวันกลับมันกล�ยร่�ง 

เป็นพรติตีร้ถบรรทกุไปซะงัน้	ต้องแปลกใจทกุครัง้ทีเ่ปิดกระเป๋�ออกม� 

ว่�ยัดของพวกนี้กลับม�ได้อย่�งไร	บ้�งของฝ�กคนอื่น	บ้�งของไม่ฝ�ก	 

บ้�งก็ซื้อม�ฝ�กแต่อย�กได้เองก็เลยไม่ฝ�ก	 บ้�งก็อยู่ในหมวดหมู่	 

“เก็บเอ�ม�ทำ�ไม”	บ�งส่วนอยู่ในจำ�พวก	“รู้งี้เก็บม�ม�กกว่�นี้ก็ดี”	

ตัวผมเองก็คงไม่ต่�งจ�กกระเป๋�ในเร่ืองของประสบก�รณ์ 

ที่ได้รับ	(คือเรื่องนำ้�หนักตัวมันขึ้นทุกครั้งที่เดินท�งแหละครับ	กลับม� 
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เมื่อไรค่อยไปลดเอ�ข้�งหน้�)	 สมุดบันทึกของผมเต็มไปด้วยรอย 

ขดีเขยีนขยกึขยอืทีจ่ะเรยีกว่�ภ�พว�ดกอ็�จไม่เตม็ป�ก	บ�งครัง้เมือ่กลบั 

ม�นัง่ดตู้องเพ่งจนต�ปดูกว่�จะรูว่้�ว�ดอะไรไปบ้�ง	ตวัหนงัสอืนีแ่ม้แต่เดก็ 

ประถมยังเขียนสวยกว่�	 ไก่เข่ียยังมีระเบียบม�กกว่�นี้	 แต่ทุกอย่�ง 

ที่อยู่ในนั้นอัดแน่นไปด้วยคว�มรู้สึก	 บ�งคร้ังประทับใจจนไม่อย�ก 

กลับบ้�น	 ท่�มกล�งทิวทัศน์ท่ีสวยง�ม	 ธรรมช�ติที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์	 

ตึกร�มบ้�นช่อง	วัฒนธรรมที่แตกต่�ง	อ�ห�รที่แปลกใหม่	ผมได้รู้จัก 

เพือ่นใหม่ระหว่�งท�ง	หรอืได้เดนิไปกบัเพือ่นเก่�ทีบ่�งทกีลบัม�เจอกนั 

อีกครั้งหลังจ�กเส้นท�งชีวิตได้แยกให้ห่�งกันหล�ยปี	 บ�งครั้ง 

ก็มีเรื่องน่�เบื่อหน่�ย	บ่นด่�คนนั้นคนนี้	ด่�ว่�ตัวเองก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 

แต่สุดท้�ยแล้วพอกลับม�น่ังอ่�นสมุดบันทึก	 รอยย้ิมก็ค่อยๆ	 กลับม�	 

บ�งอย่�งเป็นเรื่องดี	 เป็นคว�มทรงจำ�ที่น่�ทะนุถนอมก็เก็บเอ�ไว ้

ใต้หมอน	เผือ่บ�งทคีลืน่ลมปัญห�โถมเข้�ใส่ชวีติ	เกิดเรือ่งไม่ด	ีบ�งครัง้ 

ถงึขัน้เลวร้�ย	กจ็ะได้หยบิจบัสิง่ทีด่เีอ�ม�ช่วย	“บรรเท�”	ให้ช่วงเวล�แย่ๆ	 

ผ่�นไป	และเรียนรู้จ�กก�รหกล้มก้�วพล�ดเหล่�นั้น

หนังสือเล่มนี้บันทึกเรื่องร�วต่�งๆ	 ที่เท้�สองข้�งของผมได้ 

พ�เดินไปตั้งแต่ปี	 2008-2012	 เหมือนเป็นไดอะรีที่ผมบันทึกสิ่งที่ได้ 

เรียนรู้ม�ระหว่�งท�ง	

เรือ่งร�วของมติรภ�พ	ณ	เก�ะเสมด็	ซึง่ผมไปกบัเพือ่นทีโ่ตม� 

ด้วยกัน	ปีต่อม�ได้ไปเดินเล่นอยู่ท่�มกล�งคนแปลกหน้�หล�ยชนช�ต ิ
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ในโอเอซิสกล�งทะเลทร�ยอย่�งเมืองล�สเวกัส	 สหรัฐอเมริก�	 

(ซึ่ งรอบนอกมันไม ่มีอะไรเลยนอกจ�กทะเลทร�ยเวิ้งว ้�งกับ 

ต้นกระบองเพชร)	หลงัจ�กนัน้ได้ไปเหน็ประเทศจนี	บ้�นเกดิของอ�กง	 

ที่อพยพหอบเสื่อผืนหมอนใบเข ้�ม�เมืองไทย	 ได ้เดินแข ่งกับ 

คุณลุงผมข�วขึ้นกำ�แพงเมืองจีน	 ไปดูโชว์ชงช�ที่สุดแสนจะตื่นเต้น	 

ได้เปิดโลกของตัวเองให้กว้�งข้ึน	 เข้�ใจคว�มแตกต่�งระหว่�ง 

วฒันธรรมม�กขึน้	ปีถดัม�ผมแบก็แพก็ไปเก�ะฮ่องกงโดยไม่บอกทีบ้่�น 

เพื่อไปต�มห�บ�งอย่�ง	 ได้นั่งคุยเป็นเพื่อนคุณลุงร้�นข�ยอุปกรณ์ 

กล้องถ่�ยรูป	 แต่สุดท้�ยกล�ยเป็นผมเองที่ได้เติมพลังแห่งคว�มฝัน 

ให้ทำ�สิ่งที่ตัวเองรัก	จนก�รเดินท�งสุดท้�ยของปี	2012	คือก�รไปป�ย 

เพื่อพักจ�กง�นที่ครำ่�เคร่ง	 ไปเดินเล่นบนถนนคนเดินช่วงปล�ยฝน 

ต้นหน�ว	 ผู้คนไม่แออัด	 ย�มเช้�มีหมอกบ�งๆ	 ลอยอยู่ในอ�ก�ศ	 

ตกกล�งคืนมีเสียงละอองฝนคอยกล่อมนอน	

เมื่อได้อ่�นหนังสือเล่มนี้	ผมเชื่อว่�ไม่ใช่ผู้อ่�นทุกคนที่จะคิด 

เหมือนผม	คว�มคิดของเร�อ�จจะแตกต่�งกันเนื่องจ�กประสบก�รณ ์

ที่ต่�งกัน	 อีกสิบปีข้�งหน้�ผมอ�จไม่คิดแบบท่ีผมเขียนนี้แล้วก็ได้	 

นี่เองคงเป็นอีกหนึ่งคว�มสวยง�มของก�รเดินท�งที่หล�ยคนหลงใหล

ก�รเดินท�งสำ�หรับผมไม่ใช่แค่ก�รไปเที่ยว	 ไปกิน	 ถ่�ยรูป 

ลงโซเชียลอวดเพื่อน	 ก�รเดินท�งน้ันทำ�ให้คว�มคิดพัฒน�ไปกว่�ที ่

เป็นอยู	่ก้�วข้�มเส้นกรอบทีถ่กูขดีเอ�ไว้โดยสงัคม	หน้�ทีก่�รง�นทีเ่ร�ทำ�	 
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ครอบครวัทีเ่ร�เตบิโตม�	กลุม่เพือ่นทีแ่ฮงเอ�ต์กนัทกุวนัหยดุสดุสปัด�ห์	 

ออกจ�กจุดเดิมๆ	 ในออฟฟิศสี่เหลี่ยมที่นั่งทำ�ง�น	 8	 ชั่วโมง	 ห้องที ่

ไว้ซกุหวันอน	ให้ข�สองข้�งทีย่งัมแีรงพอทีจ่ะก้�วไปข้�งหน้�	เรว็หรอืช้� 

แล้วแต่แรงก�ย	ไปที่ไหนแล้วแต่แรงใจ	

...ระหว่างที่ก้าวเดินนั้นผมตระหนักว่า แม้ “ความคิด”  

กับ “ฝีเท้า” อาจเริ่มต้นเคลื่อนไหวในจังหวะเดียวกัน แต่บ่อยครั้ง  

“ความคดิ” กพ็าผมไปไกลกว่าสองขาก้าวหรอืสมองคาดเดาเอาไว้มาก  

ผมไม่มีปัญหาอะไรกับมัน ปล่อยให้ความคิดน้ันก้าวกระโดดอย่าง 

อิสระ มีความสุขไร้ข้อผูกมัด เป็นตัวเราเอง ไปให้ไกลเท่าที่มัน 

สามารถจะไปได้ ให้ความคิดของเราไปให้ไกล...สุดปลายเท้า



ไม่เสร็จนะ
...ไม่เสร็จ



เสม็ด
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ย้อนหลังไปเมื่อประม�ณ	7-8	ปีก่อน	ช่วงปี	2008	ตอนนั้นผมยังเป็น 

พนักง�นกินเงินเดือนที่สหรัฐอเมริก�	ในบริษัทไอทียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง	 

ณ	เมอืงซแีอตเทลิ	ทกุปีผมจะกลบับ้�นอย่�งน้อยก็ประม�ณ	2	อ�ทติย์	 

ถึง	1	เดือนเหมือนเด็กนักเรียนต่�งประเทศทุกคน	แล้วแต่ว่�มีวันหยุด 

เหลือเยอะแค่ไหน

บรษิทัทีผ่มทำ�ง�นไม่ค่อยเคร่งเรือ่งนีเ้ท่�ไร	พนกัง�นส�ม�รถ 

เก็บวันหยุดจ�กปีก่อนม�ใช้ปีนี้ได้	ปกติหยุดได้ปีละ	2	อ�ทิตย์	ไม่รวม 

ล�ป่วยนะครับ	 ซึ่งล�ป่วยก็น่�จะประม�ณ	 2	 อ�ทิตย์เหมือนกัน	 

เป็นบรษิทัทีใ่ห้อสิระในก�รบรหิ�รวนัหยดุอย่�งม�ก	แต่ถ้�ง�นไม่เสรจ็ 

ก็โดนเฉ่งออกกันง่�ยๆ	 ถือเป็นท้ังข้อดีและข้อเสียในเวล�เดียวกัน	 

ดีสำ�หรับคนที่มีคว�มรับผิดชอบ	 และไม่ดีสำ�หรับคนท่ีชอบพอกดินที่ 

ห�งหม	ูโชคดทีีผ่มเข้�ข่�ยพวกแรกม�กกว่�พวกหลัง	หวัหน้�เลยไม่ค่อย 

เรื่องม�กเวล�ผมอย�กกลับบ้�นน�นๆ	
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บ�งครัง้กลบับ้�นน�นเป็นเดอืน	กลบัไปอกีทพีดูภ�ษ�องักฤษ 

แบบลิ้นแข็งๆ	 ก็มี	 ระหว่�งอยู่เมืองไทยหัวหน้�จะคอยเมลถ�มง�น 

เลก็ๆ	น้อยๆ	ตรงนีท้ำ�อย่�งไร	ตดิต่อใครไว้ก่อนไป	แต่กไ็ม่ได้ถงึเรยีกตวั 

กลับด่วน	 อ�จจะมีแซวๆ	 บ้�งว่�	 “มึงยังจะกลับม�ทำ�ง�นใช่มั้ย”	 

ต่อด้วย	“ฮ่�ๆๆ”	ไม่แน่ใจว่�แซวหรือแอบประชด	จิกกัดกันแน่	

อย่�งไรกแ็ล้วแต่	ผมคดิว่�เข�เข้�ใจคนทีม่�จ�กต่�งประเทศ 

ว่�อย�กจะกลับบ้�นน�นๆ	เลยไม่ได้ว่�อะไร

กลบับ้�นคร�วหนึง่	ผมคดิไว้ว่�อย�กหนไีปพกัร้อนทีท่ะเลไทย 

ก่อนกลับขึ้นเชียงใหม่	 เพร�ะถ้�ถึงเชียงใหม่แล้ว	 ผมรู้ว่�คงอย�กอยู ่

แค่ที่บ้�น	ใช้เวล�อยู่ใกล้ๆ	เตี่ยกับแม่	ไม่ออกไปไหน

ก่อนกลับผมเลยคยุเอม็เอสเอน็	(MSN)	กับเพือ่นสนทิคนหนึง่ 

ทีเ่มอืงไทย	ยงัจำ�กนัได้ใช่ไหมครบั	โปรแกรมแชตทีม่มี�ก่อน	วอตส์แอป	 

(whatsapp)	ไลน์	(line)	เฟซบุก๊	(facebook)	ไอ้ตวัเขยีวๆ	ทีค่อมพวิเตอร์ 

ทกุเคร่ืองต้องม	ีทกัมนัไปว่�	“เฮ้ย...ไปเทีย่วทะเลกนัปะ”	มนับอก	“เอ่อ...ปะ”	 

ใจง่�ยม�กครับ	 ไม่มีคว�มคิดที่ว่�จะถ�มก่อนว่�เมื่อไร	 ไปกันอย่�งไร	 

นอนที่ไหน	ใช้เงินเท่�ไร	ไปกับใคร	และสำ�คัญที่สุุด	“ทะเลไหน”	

ก�รคุยเอ็มก็เกิดขึ้นต่อไป	(สรรพน�มสมัยพ่อขุน	คิง	=	แก 

ฮ�	=	กู	ศัพท์เหนือ	ม่วน	=	สนุก	ง�ม	=	สวย)

โสภณ	 :	คิงไปแอ่วทะเลปะ

ไอ้โอ๋	 :	เอ่อ...ปะ
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ไอ้โอ๋	 :	แล้วคิงจะไปไหน

โสภณ	 :	เอ่อ	นั่นดิ	ไปไหนดีวะ

ไอ้โอ๋	 :	คิงเคยไปเสม็ดมั้ย

โสภณ	 :	ไม่เคย	ม่วนก่อ	ง�มก่อ

ไอ้โอ๋	 :	ง�มอยู่ๆ 	ฮ�เคยไปกะเพือ่น	ไปง่�ย	นัง่เรอืแป๊บเดยีว 

	 	 ก็ถึง

โสภณ	 :	โอเค	งั้นไปก่อไป	คิงเคยไป	งั้นเดี๋ยวฮ�ต�ม

ไอ้โอ๋	 :	โอเค	งั้นสัก	3	วัน	2	คืนนะ

โสภณ	 :	โอเค	แล้วคิงเป็นยังไงบ้�ง	สบ�ยดี

ไอ้โอ๋	 :	อืม	สบ�ยดี

แล้วมันก็เงียบไปน�นม�ก	กลับม�อีกทีพร้อมระเบิดลูกใหญ่ 

ในมือ

ไอ้โอ๋	 :	คิง...มีเรื่องจะบอก

โสภณ	 :	ว่�ไง	ปรึกษ�ได้ทุกเรื่อง	ว่�ม�	(เริ่มไม่สบ�ยใจ

	 	 ว่�แม่งเป็นไรหรือเปล่�วะ)

ไอ้โอ๋	 :	ฮ�เป็นเกย์...

เกดิอ�ก�รเงยีบสงดั	ถ้�จิง้หรดีตดตอนนัน้คงเสยีงดงัเหมอืน 

ระเบิดลง	 ถ้�เป็นฉ�กในก�ร์ตูนคงประม�ณว่�ถ่�ยม�จ�กข้�งหลัง 

ผมนั่งหน้�คอมมืดๆ	 อยู่ในห้องคนเดียว	 มีอีก�สีดำ�บินผ่�นบนหัว	 

ต�มม�ด้วย	“...”	ก้�	ก้�	ก้�	เหงื่อเม็ดใหญ่ย้อยลงม�ข้�งหลังหัว
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โสภณ	 :	เอ่อ...เรื่องนี้ฮ�ก่อช่วยไม่ได้นะ...แต่ฮ�เชื่อใจคิง...

ไอ้โอ๋	 :	ไอ้เชี่ย	ฮ�ไม่ข่มขืนคิงหรอก

โสภณ	 :	เออ	ฮ�สู้คนนะเว้ย

ไอ้โอ๋	 :	55555555

	แล้วเร�ก็หัวเร�ะกันครับ	พูดคุยกันเรื่องอื่นต่อไป

พวกผมรู้จักกันตั้งแต่	ม.	1	ไอ้โอ๋ย้�ยม�จ�กโรงเรียนเอกชน 

อำ�เภอใกล้เคียง	 ผมเป็นเด็กท้องถิ่นถือว่�เป็นเจ้�ถิ่นก็คงได้	 จำ�ได้ดี 

เลยครับว่�ผมยังล้อมันเรื่องก�รใส่ก�งเกงสูงเกือบหน้�อก	ถุงเท้�ข�ว 

ย�วเกือบเข่�	ตัวอ้วนๆ	ข�วๆ	หัวเกรียน	ส่วนผม...ก็ไม่ได้ดีกว่�มันนัก 

หรอกครับ	 อ้วนๆ	 ข�วๆ	 ต�ตี่	 ถ้�คิดภ�พง่�ยๆ	 ก็คือตร�สินค้�ซีอิ๊ว 

เด็กสมบูรณ์	แบบนั้นเลยครับ	

พวกเร�สนิทกันอย่�งรวดเร็ว	มันชอบม�เล่นที่บ้�น	ตอนนั้น 

บ้�นผมถือว่�เป็นแหล่งรวมเด็กคล้�ยๆ	สน�มเด็กเล่น	พอถึงวันเส�ร ์

อ�ทิตย์	 เก้�โมงเช้�ไม่เกินสิบโมงครับเพื่อนๆ	 ม�กันละ	 พ่อแม่เด็ก 

คนไหนมธีรุะกเ็อ�ลกูม�หย่อนไว้ทีบ้่�นผมได้	มเีกมให้เล่น	มอี�ห�รให้กนิ	 

ตอนเย็นๆ	 ก็ค่อยม�รับเหมือนเป็นท่ีรับเล้ียงเด็ก	 ผมก็เลยเป็นคน 

มีเพื่อนเยอะ	 เปล่ียนกันไปสลับกันม�ทุกอ�ทิตย์	 บ�งคนน�นๆ	 ม�ท	ี 

บ�งคนม�ทุกอ�ทิตย์	 เด็กบ�งคนวันเส�ร์พกหมอนกับผ้�ห่มม�นอน 

ที่บ้�นผมเลยก็มีครับ	 มันเป็นช่วงเวล�ที่สนุก	 ได้เจอเพื่อน	 ได้เล่นกัน 

ทะเล�ะกันบ้�งครับแต่ไม่น�นก็คืนดี	กลับม�เล่นด้วยกันอีก
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	ไอ้โอ๋เป็นอย่�งหลังครบั	แรกๆ	มนัแฝงตวัม�กบัเพือ่นคนหนึง่ 

ชื่อเอ๋	 เอ๋เป็นข�ประจำ�บ้�นเลี้ยงเด็กแห่งนี้เหมือนกัน	 ม�อ�ทิตย์ 

เว้นอ�ทิตย์	 แรกๆ	 โอ๋ก็ต�มม�	 เอ๋ม�	 โอ๋ก็ม�	 ต่อม�เอ๋ ไม่ม�	 โอ๋ก็ 

ยังม�	 หลังๆ	 โอ๋ม�นอนคืนวันเส�ร์	 อ�ทิตย์ค่อยกลับ	 มันบอกผมว่�	 

ถ้�กลับวนัเส�ร์เดีย๋ววนัอ�ทติย์ก็ต้องม�อีก	ไหนๆ	ก็ไหนๆ	นอนทีน่ีแ่หละ	 

มันเรยีกเตีย่กบัแม่ผมว่�	“เตีย่กบัแม่”	ผมเรยีกพ่อกบัแม่โอ๋ว่�	“พ่อกับแม่”	 

เหมือนกัน	ทุกคนในครอบครัวผมรักมันเหมือนลูกเหมือนพี่น้องอีกคน	 

อ�จจะเป็นเพร�ะมันพูดง่�ย	 ไม่วู่ว�ม	 คอยเตือนผมเวล�ผมใจร้อน	 

ทำ�อะไรผลีผล�ม	 เตี่ยกับแม่เลยขอให้มันดูแลผมตลอด	 เวล�ผม 

จะไปไหน	บอกเข�ว่�ไอ้โอ๋ไปด้วย	เข�ก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นม�นิดหน่อย

	โตม�พวกเร�ก็ยังสนิทกันครับ	ม.	ต้น	ถึง	ม.	ปล�ย	เล่นกีฬ� 

ด้วยกนั	เล่นบ�ส	วอลเลย์บอล	(ทีจ่รงิผมควรจะรูส้กึเอะใจว่�มนัเป็นเกย์ 

ตั้งแต่มันเล่นวอลเลย์บอลเก่งม�กแล้วนะ)	 ฟุตบอล	 ปิงปอง	 ฯลฯ	 

เรียน	 รด.	 ด้วยกัน	 ไปเข้�ค่�ยด้วยกันหล�ยครั้ง	 แซวผู้หญิงด้วยกัน 

ก็มีครับ	 (ตอนนั้นมันคงยังไม่รู ้ตัว)	 มีปัญห�อะไรก็คุยกันตลอด	 

มันมีแฟน	(ตอนนัน้เป็นผู้หญงิ)	มนักม็�บอก	ทกุอย่�งไม่เคยเป็นคว�มลบั	 

และวันนั้นที่มันตัดสินใจบอกผม	มันก็คงรู้ละว่�อย่�งไรผมก็รับได้

	ช่วงปี	 2008	 ก�รเปิดตัวบอกใครว่�ตัวเองเป็นเกย์ยังไม่ใช่ 

เรือ่งง่�ยเหมอืนตอนนี	้ถงึบ�งคนจะบอกว่�ตอนนีก้ย็งัมกีระแสต่อต้�น 

เกย์อยู	่แต่สมยัก่อนนัน้มนัม�กกว่�เยอะครบั	ตอนผมเรยีนประถมเคยม ี

เพื่อนเป็นกะเทยอยู่เหมือนกัน	 ผมรู้สึกว่�เข�ก็ไม่ได้มีอะไรแปลก	 

ตอนแรกๆ	 ไม่รู ้หรอกว่�มันเป็น	 เห็นเพื่อนคนอื่นล้อว่�มันกระตุ้ง 
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คงทำานองเดียวกับน้ำาทะเลที่ยังคงความเค็มเอาไว้  
ไม่ว่าจะผ่านไปสิบปี ยี่สิบปี  

มิตรภาพสวยงามที่ถูกสร้างขึ้นมา  
ไม่มีทางที่เวลาจะมาลบเลือนให้หายไปได้
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ตอนนั่งรถบัสจากเอกมัยไปท่าเรือบ้านเพ
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กระติ้ง	 ชอบแต่งหน้�ท�ป�ก	 ผมเป็นเด็กก็ไม่รู ้หรอกว่�นั่นมันคือ 

กะเทยนะ	งงแต่ว่�เป็นผูช้�ยทำ�ไมชอบแบบนี	้ม�ถ�มเตีย่กบัแม่ทีบ้่�น	 

เข�ก็อธิบ�ยให้ฟังว่�ตัวเป็นช�ยแต่ใจเป็นหญิงจะเป็นแบบนี้แหละ	 

แล้วเข�ก็ถ�มว่�ผมชอบแต่งหน้�ท�ป�กไหม	 คงแอบสงสัยว่�ลูกกู 

จะเป็นด้วยหรือเปล่�	 พอผมบอกว่�ไม่ชอบเต่ียกับแม่คงโล่งใจ 

พอสมควร	 แล้วก็ถ�มผมอีกว่�แล้วเพ่ือนท่ีเป็นกะเทยเป็นคนดีไหม	 

ผมบอกว่�เข�ก็ดีนะ	เรียนก็ดี	ไม่แกล้งใคร	แถมยังตลกอีก	

เตี่ยบอกผมว่�สิ่งที่ผมเห็นมันเป็นสิ่งที่เข�เป็น	เร�ไปเปลี่ยน 

ไม่ได้	 ถ้�เข�เป็นคนดีก็เป็นเพื่อนเข�	 อย่�เลิกเป็นเพื่อนกับเข�เพียง 

เพร�ะเข�เป็นอะไร	ช�ย	หญิง	หรืออย่�งอื่น	

ต้องยอมรับว่�พ่อแม่มีส่วนในพฤติกรรมของเด็กอย่�งม�ก 

ครับ	 ถ้�พ่อแม่คนไหนมีอคติหรือล้อเลียนคนเพศที่ส�ม	 ลูกๆ	 ก็คง 

ไม่ต่�งกัน	 เหมือนท่ีเข�บอกว่�ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น	 มันใช้ได้ทั้งใน 

ท�งทีด่แีละท�งทีไ่ม่ด	ีเตีย่ผมเป็นคนใจกว้�งในเรือ่งพวกนี	้จงึสอนลกูๆ	 

ว่�อย่�ตัดสินคนจ�กสิ่งที่เห็นภ�ยนอกเท่�นั้น	

ก่อนกลับม�จ�กอเมริก�	 ผมแอบคิดกังวลเล็กน้อยอยู ่

เหมอืนกนัว่�ไอ้โอ๋มนัจะเปลีย่นไปไหม	มนัจะแอบเป็นหญงิม�กขึน้ไหม	 

คือตอนนั้นไม่รู ้เลยว่�มันเป็นอย่�งไรจนกระท่ังถึงวันเดินท�งครับ	 

ผมกลับม�จ�กอเมริก�	 ไอ้โอ๋ทำ�ง�นเป็นพนักง�นธน�ค�ร	 มันประจำ� 

อยู่ที่สน�มบินสุวรรณภูมิอยู่แล้ว	เลยม�ยืนรอรับผมที่หน้�ประตูเลย	
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มนัดผูอมลงจ�กตอนทีเ่ร�เจอกันครัง้ล่�สดุ	ใส่สทูพนกัง�นแบงก์ 

ม�รบั	ทำ�ผมตัง้ม�เลย	แต่เหน็มแีอบท�แป้งด้วยเลก็น้อย	ผมเดนิเข้�ไป 

กอดมันเหมือนเพื่อนที่ไม่เจอกันม�น�นอย่�งไม่ลังเล	 ก่อนจะกระซิบ 

ข้�งหูมันว่�

	“ถ้�จับตูดกู	มึงโดนเตะแน่”

	“ไอ้เชี่ย...”	ไอ้โอ๋ตอบ

แล้วเร�กห็วัเร�ะกนัครบั	มนัไม่มอีะไรเลย	คว�มรูส้กึเหมอืนเดมิ 

ทกุอย่�ง	มนัอ�จจะเป็นเกย์	เก้ง	กว�ง	ชะน	ีอะไรกต็�ม	แต่อย่�งไรกค็อื 

เพื่อนที่โตม�ด้วยกัน	 มันเป็นคนท่ีเห็นผมร้องไห้บ่อยท่ีสุด	 เป็นคนที่ 

คอยดึงผมไว้ตอนผมจะวิ่งไปต่อยคนอื่น	เป็นคนที่คุยกับผู้หญิงให้เวล� 

ผมไม่กล้�	เป็นคนที่เซ็ตลูกวอลเลย์ให้ผมตบ	เป็นคนที่คุยด้วยตอนผม 

รู้สึกแย่	สอบตก	ได้คะแนนห่วย	นินท�ครูที่โรงเรียน	โดดเรียนด้วยกัน	 

ออกไปซื้อส้มตำ�ม�กิน	เล่นบ�สตอนโรงเรียนเลิก	วิ่งหนีหม�ดุด้วยกัน	

มันจะเป็นอะไรได้	ถ้�ไม่ใช่	“เพื่อนต�ย”	ของผม

	คืนนั้นผมไปนอนพักที่ห้องมัน	พวกเร�ต้มม�ม่�กิน	นั่งดูทีวี 

คุยกันเรื่อยเปื่อยจนดึก	 ผมถ�มมันว่�รู้ตัวได้อย่�งไรว่�ตัวเองเป็นเกย์	 

มันบอกว่�รู้ตอนเรียนมห�วิทย�ลัยแต่ไม่กล้�บอก	 กลัวผมจะรับไม่ได้	 

ผมเขกหัวมันไปทีก่อนบอกว่�	 “คิงน่�จะรู้จักฮ�ม�กกว่�นี้นะ”	 มันว่�	 

“ฮ�ก็คิดอย่�งนั้นแหละ	 แต่ก็กังวลว่�จะเสียเพ่ือนท่ีดีไป”	 ผมบอกว่�	 

“ถ้�ฮ�เป็นเพื่อนที่ดีจริง	ฮ�จะไม่เลิกคบคิงเพร�ะเหตุผลแค่นั้นหรอก”	 

หลงัจ�กกนิเสรจ็	ล้�งถ้วยล้�งช�มเรยีบร้อย	พวกเร�กห็ลบัไป	ผมหลบั 



โสภณ ศุภมั่งมี    29

ไอ้โอ๋กำาลังเสี่ยงเอามือถือไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศทะเลเสม็ดเอาไว้
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เหมอืนต�ยเพร�ะเหนือ่ยจ�กก�รเดนิท�ง	แต่ตืน่เช้�ม�กเพร�ะน�ฬิก� 

ในตวัยงัเป็นเวล�ของประเทศอเมรกิ�	ไอ้โอ๋กต้็องแหกขีต้�ตืน่ม�กบัผม 

อย่�งทรม�น

	ผมกบัไอ้โอ๋ออกเดนิท�งไปสถ�นขีนส่งเอกมยัแต่เช้�	กระเป๋� 

เป้คนละใบ	 ซื้อตั๋วรถบัสจ�กเอกมัยไปท่�เรือบ้�นเพ	 พวกเร�ไม่ได ้

จองห้องพักกันล่วงหน้�	 ไม่มีก�รกำ�หนดว่�จะไปทำ�อะไร	 ไปไหนบ้�ง	 

เป็นก�รเดนิท�งทีไ่ม่มแีผนก�ร	กะว่�เจออะไรอย�กทำ�กท็ำ�	อย�กหลบั 

ก็หลับ	อย�กออกไปเที่ยวก็ไป	

พวกผมเดนิท�งม�ถงึท่�เรอืบ้�นเพ	เจอเอเจนซโีรงแรมนัง่รอ 

ลกูค้�ก่อนขึน้เรอื	เข�ถ�มว่�มห้ีองพกัหรอืยัง	พอรูว่้�พวกเร�ไม่ได้จองม� 

ก็เอ�สมุดภ�พเหมือนเป็นอัลบัมรูปของโรงแรมต่�งๆ	 ม�ให้ดู	 มีทั้ง 

ห้องแบบพัดลมร�ค�ถูกคืนละไม่กี่ร้อย	จนถึงแบบมีแอร์ร�ค�พันนิดๆ	 

พวกผมเลือกแบบพัดลม	 เอ�ร�ค�ถูกเข้�ว่�	 พอถึงตอนเลือกโลเคชัน	 

จะไปอ่�วพร้�วกก็ลวัคนเยอะ	เดีย๋วจะรำ�ค�ญจนไม่ได้นอน	พีค่นข�ยก็ว่�	 

งั้นไปนอนที่อ่�วแสงเทียน	ถ้�ชอบเงียบๆ	ต้องที่นี่	ห�ดก็สวยโอเคอยู่	

ไม่แน่ใจว่�เข�อย�กข�ยหรอืแนะด้วยคว�มหวงัด	ีแต่พวกเร� 

ใสซื่อครับ	เลยตกลงจองห้องพักสองคืนบนอ่�วแสงเทียนไป	

พี่เอเจนซีโทร.	 ไปห�โรงแรม	 ถ�มว่�ห้องพักยังมีอยู่ไหม	 

คอนเฟิร์มกันเสร็จเรียบร้อย	 จ่�ยเงิน	 ได้ใบเสร็จม�เป็นหลักฐ�น	 

จะเรียกว่�หลักฐ�นก็คงไม่ใช่เสียทีเดียว	คว�มจริงมันเป็นกระด�ษจด 

เบอร์โรงแรมครับ	 ตอนนั้นถ้�โดนหลอกเอ�เงิน	 พวกผมก็เป็นเหยื่อที่ 

หมูเรียกพี่ม�ก	บนใบเสร็จไม่มีเบอร์คนข�ยหรืออะไรสักอย่�ง	
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เมื่อทุกอย่�งพร้อมเร�ก็ลงเรือจ�กบ้�นเพ	 ไปถึงเสม็ด 

ตอนส�ยๆ	สิง่ทีต้่องทำ�ต่อไปคอืไปต่อร�ค�เช่�รถมอเตอร์ไซค์	ตรงท่�เรอื 

ห�ดทร�ยแก้วทีเ่ร�ม�ถงึมร้ี�นเยอะม�ก	เจอร้�นหนึง่รถดใูหม่ๆ	ตดิร�ค� 

ไว้ประม�ณ	150	บ�ทต่อวัน	พวกเร�ต่อรองขอเป็น	3	วัน	300	ได้ไหม	 

เพร�ะเร�ม�ก็ส�ยๆ	แล้ว	วันกลับก็กลับบ่�ยๆ	คิดจริงๆ	 เป็น	2	วัน 

เท่�นั้นเอง	

เจ้�ของร้�นก็น่�รักดีครับ	ไม่คิดม�ก	บอกว่�โอเค	3	วัน	300	 

บ�ท	 เข�ถ่�ยเอกส�รบัตรประช�ชนเร�เอ�ไว้เรียบร้อย	 บอกให้เลือก 

รถเลย	คันไหนก็ได้	ยกเว้นรถวิบ�ก	ATV	คันที่ผมแอบเล็งไว้เพร�ะด ู

น่�สนุก	ถ้�เข�ไม่พูดขึ้นม�ผมคงขับ	ATV	ออกไปแล้ว	

เร�เลอืกรถฮอนด้�ดรมีธรรมด�	เชก็ดนูำ�้มนัเตม็ถงั	พร้อมออก 

เดินท�งไปอ่�วแสงเทียนกันแล้วครับ

ถนนบนเก�ะเสม็ดมีบ�งส่วนล�ดย�งแล้ว	 บ�งส่วนเป็น 

ถนนลูกรัง	เป็นหลุมเป็นบ่อ	เนินชันก็มีบ้�ง	ไอ้โอ๋ขี่มอเตอร์ไซค์ได้แข็ง	 

แข่งกบัพ่ีวนิมอเตอร์ไซค์ได้สบ�ย	หน้�ทีข่บัรถเป็นของมนัอย่�งเบด็เสรจ็	 

ส่วนผมเป็นลูกน้อง	นั่งท้�ย	แมนม�ก	

มันขี่อย่�งไม่หวั่นเกรงสิ่งใด	หลุมเล็ก	หลุมใหญ่	มันไม่หวั่น	 

หลบซ้�ย	หลบขว�	ลงหลมุบ้�ง	ถ้�มโีทรศพัท์เข้�ม�มนักเ็อ�มอืซ้�ยรบั	 

มอืขว�บดิคนัเร่งต่อได้	คอืทีจ่รงิรูส้กึว่�มงึจอดก่อนกไ็ด้นะ	กยูงัไม่อย�ก 

เอ�ชีวิตม�ทิ้งที่นี่	
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รูส้กึเหมอืนจะเม�รถมอเตอร์ไซค์ม�กกว่�เม�เรอืทีน่ัง่ม�เมือ่กี้ 

เสียอีก	อ�ห�รทีเ่พิง่กนิไปตอนกล�งวนักลบัขึน้ม�แถวๆ	คอหอยอกีรอบ	 

ผมรีบกลืนมันกลับลงไป	 อึก...แหวะ	 คิดในใจ	 แม่งกูโดนหลอกละ	 

ทำ�ไมมันไกลจังวะ	 นี่กูนั่งรถสะเทือนหลุมม�เกือบยี่สิบน�ทียังไม่ถึง 

อกีเหรอวะ	ไหนบอกไม่ไกลไงล่ะ	นกึว่�เสมด็มนัเป็นเก�ะเลก็ๆ	ใหญ่กว่� 

ที่คิดแฮะ

ผมบ่นในใจอยู่ไม่น�นเร�ก็เล้ียวเข้�ไปต�มป้�ยที่เขียนว่�	 

“อ่�วแสงเทยีน”	ครบั	จ�กตรงนีข้บัลงเนนิไปเรือ่ยๆ	กเ็จอโรงแรมทีเ่ร� 

จองไว้	เอ�ใบจองไปให้เข�ดู	กลัวเหมือนกันว่�เข�จะบอกว่�	“พวกหนู 

โดนหลอกแล้ว”	แต่กไ็ม่	ทีเ่ข�พดูคอื	“ม�กนัแล้วเหรอ	กำ�ลงัรออยูเ่ลย”	

	ทีน่ีจ่ะเรยีกว่�เป็นโรงแรมกค็งไม่ถกูต้องนกั	เป็นบงักะโลเลก็ๆ	 

หรอืบ้�นพกัม�กกว่�	ตัง้อยูบ่นไหล่เข�	มทีัง้แบบทีเ่หน็ทะเลแล้วกท็ีอ่ยู ่

ด้�นในเป็นหลังๆ	ไม่ติดทะเล	เอ�ไว้สำ�หรับคนม�กันเป็นครอบครัว	

พวกเร�ได้ห้องท่ีอยู่บนเข�นิดหน่อย	 ต้องเดินขึ้นบันไดไป	 

ไม่ไกลม�กกเ็จอห้องพกัของเร�ครบั	เป็นห้องแบบเตยีงคูข่น�ดประม�ณ	 

5x5	เมตร	มีห้องอ�บนำ้�ในตัว	ถือว่�ไม่ใหญ่ม�กแต่ก็พอแล้วครับ	

พวกผมเอ�กระเป๋�โยนขึ้นเตียง	

“กูจองข้�งนอก”	ผมตะโกนขึ้นม�	

ไอ้โอ๋ก็พูดว่�	“กูรู้ละ	ไม่แย่งมึงหรอก”	
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คว�มเป็นเพื่อน	 ที่นอนมันยังรู้เลยว่�ผมชอบนอนตรงไหน	 

พวกผมรีบคว้�ผ้�ขนหนู	 เปล่ียนเส้ือผ้�	 กล่ินเกลือเค็มๆ	 ของทะเล 

มันเชิญชวน	 ผมอย�กจะโดดลงต้ังแต่ตอนท่ีเร�ม�ถึงแล้ว	 ตอนนี ้

ได้เวล�ครบั	เร�สองคนเหลอืแค่บอ็กเซอร์ตวัเดยีวปกปิดท่อนล่�งไว้ไม่ให้ 

ทุเรศลูกต�คนแถวนั้น	

ยกมอืขึน้ทัง้สองข้�ง	มองหน้�กนัแล้วกห็วัเร�ะ	เร�วิง่ลงทะเล 

พร้อมตะโกนออกม�ว่�	 “วู ้ๆๆ	 กูถึงแล้วโว้ย!”	 ต�มม�ด้วยเสียง	 

ตมู...	เมือ่พวกผมวิง่กระทบกบัคลืน่ลกูใหญ่	กลนืนำ�้ทะเลเข้�ไปอกึหนึง่	 

มันยังเค็มเหมือนเดิม	 พวกเร�เหมือนกลับม�เป็นเด็กอีกครั้ง	 กลับม� 

เหมือนตอนก่อนผมไปเรียนต่อที่เมืองนอก	 เวล�ที่แสนวิเศษ	พวกผม 

ว่�ยนำ้�แข่งกันเพ่ือคว�มสนุก	 ไม่ได้ต้องก�รผู้ชนะ	 ใครชนะก็สนุก	 

ใครแพ้ก็สนุก	 ดำ�ผุดดำ�ว่�ยเหมือนเด็กๆ	 จำ�ไม่ได้ว่�เวล�ผ่�นไปน�น 

แค่ไหน	 ผมลอยคออยู่ในทะเล	 คลื่นพัดตัวผมลอยไปลอยม�	 รู้สึกตัว 

เบ�เหลือเกิน

ผมแหงนหน้�ขึน้มองฟ้�	ปัญห�ทัง้โลกละล�ยห�ยไปรวมกบั 

เกลียวคลื่น	 ค่อยๆ	 หลับต�	 ฟังเสียงคล่ืนกระทบฝั่ง	 มีแต่คว�มสงบ	 

พระอ�ทติย์คล้อยตำ�่ลง	ลมพดัเอือ่ยๆ	ผ่�นผวินำ�้ทะเล	ไม่ว่�จะผ่�นม� 

กีส่บิปีทะเลกย็งัไม่ได้เปลีย่นไปเลย	กว้�งใหญ่สดุลกูหลูกูต�เหมอืนเดมิ	 

คว�มเค็มคงเดิม	 และยังคงเป็นสถ�นที่ที่ทำ�ให้ผมรู้สึกผ่อนคล�ย 

ทำ�ให้ชีวิตที่ดูวุ่นว�ยช้�ลง	เหมือนเข็มน�ฬิก�หยุดนิ่ง	ไร้คว�มหม�ย	
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10 ปีผ่านไป ไอ้โอ๋ยังคงเป็นเพื่อนรักคนเดิม
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	ผมหันไปมองไอ้โอ๋ซึ่งก็กำ�ลังว่�ยนำ้�เล่นไปทั่ว	 แม้ผ่�นไป 

ม�กกว่�สิบปีแล้วมันก็ยังคงเป็นเด็กตัวอ้วนคนเดิม	 คนที่ผมเจอเมื่อ 

ตอน	ม.	1	เป็นเด็กที่ใส่ถุงเท้�ย�วเกือบหัวเข่�	หัวเกรียน	เด๋อๆ	ด๋�ๆ	 

เพื่อนคนที่ม�เล่นที่บ้�นผมในช่วงวันหยุด	 นอนด้วยกัน	 กินด้วยกัน	 

โตม�ด้วยกัน	ร้องไห้และหัวเร�ะม�ด้วยกัน	ทุกสิ่งไม่ได้เปลี่ยนไป	

	กค็งทำ�นองเทยีวกบันำ�้ทะเลทีย่งัคงคว�มเคม็เอ�ไว้	ไม่ว่�จะ 

ผ่�นไปสิบปี	ยี่สิบปี	ตอนนี้	พรุ่งนี้	หรือวันไหน	มิตรภ�พสวยง�มที่ถูก 

สร้�งขึ้นม�	ไม่มีท�งที่เวล�จะม�ลบเลือนให้ห�ยไป

มีคนเคยพูดกับผม

“A	friend	 is	 the	one	who	knows	everything	about	 

you	and	loves	you	just	the	same.”

“เพือ่นคอืคนทีรู่ท้กุอย่�งเกีย่วกบัเร�	และยงัรกัเร�เหมอืนเดมิ”

และตอนนี้ผมก็เข้�ใจคำ�พูดนั้นชัดเจนขึ้น	 ถึงตอนนี้ไอ้โอ๋ 

จะกล�ยเป็นเกย์	หรือจะผอมลงนิดหน่อยก็เถอะ	ภ�ยนอกอ�จเปลี่ยน 

ไปบ้�ง	แต่ผมรู้สิ่งที่อยู่ข้�งในนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียว	


