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ก่อนอื่นต้องขอแนะน�ำตัวเองอย่ำงเป็นทำงกำรนะคะ

พิชชำนันท์ มหำโชติ หรือเอ๋ นักวิ่งที่ไม่ใช่มืออำชีพ แต่หัน 

มำว่ิงเพรำะอยำกมีรำยได้มำเล้ียงดูคุณแม่ จำกกำรท่ีไม่คิดว่ำกำรว่ิง 

จะเป็นอำชีพได้ ตอนนี้กลำยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว ที่ท�ำให้เอ ๋

มีวันนี้ มีวันที่ได้รู้จักทุกคนที่ผ่ำนเข้ำมำในชีวิต ท�ำให้มีกัลยำณมิตร

ที่ดี และได้รับสิ่งดี ๆ จำกกำรวิ่ง และในขณะเดียวกัน ก็ท�ำให้เอ๋ 

เป็นผู้ให้ไปพร้อม ๆ กัน 

เช่นเดียวกับกำรบอกเล่ำเรื่องส่วนตัวในชีวิตจริงที่เอ๋ไม่เคย 

เปิดเผยในทุกแง่มุม แต่ทุกท่ำนจะได้ทรำบไปพร้อม ๆ กันใน 

หนังสือเล่มนี้ เพรำะเรื่องรำวในชีวิตของเอ๋อำจไม่ได้พิเศษไปกว่ำ 

ใคร เอ๋แค่อยำกจะเล่ำถึงกำรแก้ไขปัญหำชีวิต กำรเอำตัวรอด

แง่คิดในกำรต่อสู้กับอุปสรรคที่ผ่ำนเข้ำมำ รวมถึงกำรเผยแพร่ 

เรื่องรำวของชีวิตที่อำจเป็นก�ำลังใจให้กับใครสักคนที่ก�ำลังท้อแท้ 

และถ้ำเรื่องรำวเหล่ำนี้สำมำรถส่งพลังใจไปให้กับใครได้บ้ำง จะรู้สึก 

ยินดีเป็นอย่ำงมำกค่ะ เพรำะอย่ำงน้อยกำรที่เอ๋ได้มำวิ่ง มันคือสิ่ง 

ค�ำน�ำ
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ท่ีวิเศษที่สุดในชีวิต ที่แม้ว่ำอำจจะมีควำมเหนื่อย ควำมท้อ และ 

แฝงด้วยอันตรำย แต่เอ๋ยังคงรักที่จะวิ่งจริง ๆ ถึงท�ำมันได้อย่ำง 

ไม่น่ำเชื่อ และท�ำให้เอ๋ได้เป็นอีกคนบนโลกใบนี้ที่อยำกทิ้งเร่ืองรำว 

ท่ีอำจเป็นประโยชน์ได้บ้ำงไม่มำกก็น้อย ก่อนจะลำจำกโลกนี้ไป 

สุดท้ำย…

• ขอบพระคุณ คุณแม่สอิ้ง มหำโชติ ที่ให้ก�ำเนิดและ 

เลี้ยงดู จนท�ำให้มีวันนี้ได้ …แม่ไม่ต้องห่วงเอ๋อีกต่อไปแล้ว  

เอ๋สัญญำว่ำจะเป็นคนดี อดทน และต่อสู้อย่ำงที่แม่สอน

ตลอดไปค่ะ

• ขอบพระคุณ คุณส้มโอ–สำรินี ตรีวิทยำ ที่ช่วยเขียน 

เรื่องรำวให้ชีวิตจริงของเอ๋ – พิชชำนันท์ มหำโชติ ออกมำ

ได้อย่ำงมีพลังกว่ำที่คิดไว้เยอะค่ะ

• ขอบพระคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) และ

อำจำรย์เกษมสันต์  วีระกุล รวมถึงทีมงำนที่ให้โอกำสเอ๋ 

ได้ถ่ำยทอดเรื่องรำวให้ทุกคนได้รู้จักในทุกแง่มุมชีวิต

• ขอบพระคุณพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  ในสังคมนักวิ่งที่เป็นก�ำลัง

ใจและสนับสนุนทั้งเบื้องหน้ำและเบื้องหลัง

• ขอบพระคุณ คุณกิตติพงศ์ ส�ำเภำ ที่ช่วยวำดภำพกำร์ตูน 

ที่บอกควำมเป็นตัวเอ๋ออกมำได้น่ำรักมำกๆ ค่ะ

                                   พชิชานันท์ มหาโชติ
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กระดำษสีขำวนวลแผ่นบำงกว้ำงยำว 
ประมำณหนึง่ฟุต ตรงกลำงมีหมำยเลขสีด�ำ 
ขนำดใหญ่ประทับไว้เด่นชัด ด้ำนข้ำงมี
สัญลักษณ์ธงชำติไทยริ้วสีแดง ขำว น�้ำเงิน
เล็ก ๆ  ก�ำกับไว้ คู่กับชื่อที่สะกดด้วยตัวอักษร
ภำษำอังกฤษ ฉันลำกปลำยนิว้ไปบนกระดำษ 
ผิวสัมผัสมันล่ืน ๆ  มัน ๆ  ทั้ง ๆ  ที่คุ้นเคย 
กับมัน แต่ควำมรู้สึกคร้ังนีช่้ำงแตกต่ำง  
ฉันก้มดูหมำยเลขบนบิ๊บ (Bib) 



“328” 
คือเลขประจ�ำตัวของฉัน  - 328... 328 

ฉันอ่ำนออกเสียงซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ เหมือนเป็น 
กำรย�้ำกับตัวเองว่ำ นีคื่อเรื่องจริงไม่ ใช่ควำมฝัน 

และนำทีส�ำคัญที่ฉันเฝ้ำรอมำตลอดหลำยปี 
ก�ำลังจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีชั่วโมงข้ำงหน้ำ  
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ก้าวแรก

สมัยก่อนในตอนเช้ำ ๆ  ฉันชอบนั่งด ู

แสงอำทิตย์ลอดช่องฝำบ้ำนซ่ึงท�ำจำกไม้ไผ่ 

สำน ลำยริ้ว ๆ  ของมันเวลำตกกระทบ

สำมำรถเปลีย่นพ้ืนครวัเรยีบ ๆ ให้มลีวดลำย

สวยงำมในพริบตำ แต่เอ้อระเหยใจลอยได้ 

ไม่นำนก็ต้องรีบเตรียมตัวออกจำกบ้ำน  

ไม่อย่ำงน้ันมีหวังโดนท�ำโทษหน้ำเสำธงให้

อำยเพื่อนแน่ ๆ ฉันรีบกุลีกุจอคว้ำรองเท้ำ

และห่อข้ำวคลุกน�้ำพริกที่เหลือจำกมื้อเย็น

ของเมื่อวำนไปกินที่โรงเรียน บำงวันโชคดี 

หน่อยก็มีไข่ที่แม่ต้มเตรียมไว้ให้ตอนรุ่งสำง

ก่อนออกไปโรงงำนไว้กินเคียงแก้เผ็ด 
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 บ้ำนของเรำอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนประมำณ 5 กิโลเมตร ส�ำหรับ

คนที่มีรถมอเตอร์ไซค์นับว่ำไม่ไกล แต่ส�ำหรับครอบครัวที่ไม่มี

ยวดยำนพำหนะอย่ำงเรำ จะมีก็แต่สองแรงขำที่เดินสลับวิ่งไปให้

ถึงโรงเรียนภำยใน 1 ชั่วโมง ฉันซึ่งเป็นน้องเล็กสุดก็ต้องเร่งฝีเท้ำ

เพื่อจะตำมพี่ ๆ ที่เดินลิ่วน�ำหน้ำให้ทัน 

 โพธำรำมถือเป็นอ�ำเภอใหญ่และส�ำคัญของจังหวัดรำชบุรี 

ควบคู่ไปกับอ�ำเภอบ้ำนโป่ง รำยล้อมบ้ำนของเรำส่วนใหญ่เป็น

บ้ำนปูนสวยงำม ก�ำแพงสูงใหญ่ นั่นคงเป็นสำเหตุที่ไม่มีใครมำ

สุงสิงกับบ้ำนกระท่อมหลังเล็ก ๆ หลังคำมุงจำก ท่ำมกลำงที่ดิน

โล่งเตียนแบบบ้ำนเรำ แต่อย่ำงน้อยก็ถือว่ำเป็นโชคดีท่ีพ่อกับแม่

เจอเจ้ำของที่ดินที่ใจดีให้เรำเช่ำพื้นที่แห่งนี้ปลูกบ้ำน โดยจ่ำย 

ค่ำเช่ำเป็นรำยปีแค่หลักร้อย ถึงแม้จะไม่มีน�้ำประปำและไม่ม ี

ไฟฟ้ำใช้ แต่ก็ยังดีกว่ำที่จะต้องเร่ร่อนกระเตงลูกเล็ก ๆ อีก 8 คน

เปลี่ยนที่อยู่อำศัยไปเรื่อย ๆ  

 ด้วยควำมที่โตมำกับบ้ำนหลังนี้ ฉันเลยไม่เคยรู้สึกว่ำมัน

คับแคบอึดอัด บ้ำนของเรำเป็นบ้ำนไม้ไผ่ชั้นเดียว ตรงกลำงเป็นที ่

โล่ง ๆ ช่วงกลำงวันก็เป็นที่นั่งท�ำงำน ท�ำกำรบ้ำน และกินข้ำว ส่วน

กลำงคืนก็ปรับไปเป็นที่นอน เวลำจะนอนก็แค่กำงมุ้งผูกสี่มุมเข้ำ

กับเสำบ้ำน สมัยก่อนตัวไม่โตก็นอนเรียง ๆ กันไป แต่อำจจะเป็น

เพรำะว่ำเรำอยู่กันแค่ 4 คน เพรำะพี่ ๆ ที่อำยุมำกพอจะไปรับจ้ำง

ในเมืองก็ออกจำกบ้ำนไปหำงำนท�ำหมดแล้ว 
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พรหมไม่ได้ลิขิต 
 

 

หำกเทียบกับเพ่ือนวัยใกล้เคียงกัน แม่สอ้ิง 

ดูจะเป็นสำวกว่ำเพ่ือน อำจจะเพรำะนิสัย 

ที่สุขุม เรียบร้อย ไม่พูดเยอะของแม่ ท�ำให้

แม่สอิ้งเป็นที่หมำยปองของหนุ่ม ๆ  หลำยคน 

ในละแวกบ้ำน นอกจำกหน้ำตำจิ้มลิ้ม 

ผิวพรรณผุดผ่องดูเป็นผู้ดี แม่สอิ้งยังเป็น 

นักร้องเสียงดีท่ีรับร้องเพลงตำมงำนฉลอง

หรืองำนวัด แต่ด้วยท่ีโตมำในครอบครัวที ่

เข้มงวด แม่เลยไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตน 

สักที 

จะมีก็แต่ชำยหนุ่มที่แอบชอบ ที่แม่

เคยพูดถึงเอำไว้ว่ำแค่เห็นชำยผ้ำขำวม้ำ 
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ชีวิตวัยเด็ก 
 

ด้วยควำมที่เป็นน้องคนเล็ก ฉันเองจึงใช้

ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับแม่ เพรำะพี่ ๆ ที่โตพอ 

เขำก็ย้ำยออกจำกบ้ำนไปหำเงินดูแลตัวเอง

เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยของแม่ และเพ่ือหนี

จำกสภำพเลวร้ำยในครอบครัวที่เกิดจำก

อำรมณ์ขึน้ ๆ ลง ๆ ของพ่อเลีย้งยำมด่ืมเหล้ำ 

สมยัประถม ทกุวนัหลังเลกิเรยีนฉนัจะ

เดินเท้ำจำกโรงเรียนไปที่โรงงำนเขียงเพื่อรอ

แม่ โรงเรียนเลิกบ่ำยสำมโมงครึ่ง ระยะทำง

จำกโรงเรียนไปโรงงำนประมำณ 6 กิโลเมตร  

เดิน ๆ วิ่ง ๆ กว่ำจะไปถึงก็ห้ำโมงเย็นนิด ๆ 

ได้เวลำแม่เลิกงำนพอดี เสร็จวันจำกโรงงำน
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ชีวิตวัยเรียน 

 
ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้หัวดีมำกมำย แต่หำก

เทียบกับพี่ ๆ ซึ่งจบกำรศึกษำกันที่ระดับ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 หรือปีที่ 6 ดูเหมือน

ฉันจะเป็นควำมหวังเดียวของแม่ เพรำะมี

โอกำสได้เรียนสูงกว่ำใคร ถึงแม้ว่ำจะเป็น

เด็กโข่ง อำยุมำกกว่ำเพ่ือนร่วมห้องซะ 

เป็นส่วนมำก เพรำะต้องย้ำยไปย้ำยมำ

จนโดนซ�้ำชั้นอยู่หลำยครั้งหลำยหนก็ตำม 

ฉันได้ไปอยู่กับคุณทั้งสองที่จังหวัด 

กำญจนบุรีได้ไม่นำน ก็มีเหตุให้ได้ย้ำยกลับ 

มำอยู่กับแม่ที่จังหวัดรำชบุรี จ�ำได้ว่ำช่วงนั้น 

เป็นช่วงที่พี่ชำยเริ่มออกไปท�ำงำนเป็น 
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ถนนท่ีไม่ได้เลือก 
 
 

ช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 หลังจำกย้ำยมำ 

ท�ำงำนที่จังหวัดชลบุรีได้ 3 ปี สุขภำพของ 

แม่ก็เริ่มแย่ลง ซึ่งก็มำจำกปัญหำระบบทำง

เดินหำยใจที่เป็นเรื้อรังมำตั้งแต่สมัยสำว ๆ 

ส่วนหนึง่เป็นเพรำะผลข้ำงเคยีงจำกกำรท�ำงำน 

ในโรงงำนผลิตเขียงที่มีสภำพแวดล้อมเป็น

พิษต่อทำงเดินหำยใจ เพรำะมีทั้งฝุ่นจำก

ไม้และไอระเหยจำกสำรเคมี อีกส่วนเป็น

ผลพวงมำจำกนิสัยชอบสูบบุหรี่ของแม่  

ถึงแม้จะเลิกมำตั้งแต่ตอนอำยุ 40 ปี แต ่

ผลข้ำงเคียงก็ท�ำให้กำรท�ำงำนของปอดที่ 

แย่อยู่แล้วผิดปกติมำกขึ้นกว่ำเดิม 
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มาราธอนแรก 
 

มีคนเคยบอกมำว่ำโชคชะตำของคนเรำ 

ฟ้ำลขิติมำแล้ว ฉนัเองกไ็ม่แน่ใจว่ำดวงชะตำ

ของตัวเอง คนบนฟ้ำเขำลิขิตมำให้เป็นแบบ

ไหน ถึงได้กระเด็นกระดอนไปอยู่จังหวัดนี้ที

จังหวัดนั้นที แต่สุดท้ำยก็วนกลับมำปักหลัก

อยู่จังหวัดบ้ำนเกิดเมืองนอน 

ตลอดปี พ.ศ. 2558 นอกจำกกกำรดูแล 

แม่และออกไปท�ำงำนรับจ้ำงหำเงินเล็ก ๆ 

น้อย ๆ แล้ว ฉันแทบไม่มีกิจกรรมอ่ืน ๆ เลย 

เย็นวันหนึ่งหลังจำกที่ป้อนข้ำวแม่เสร็จ ฉัน

ออกมำเดินหำซื้อกับข้ำวและของใช้จุกจิกที่
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นักว่ิง (เป็น) อาชีพ 
 

โชคดีที่หลังจำกกลับจำกกำรแข่งขัน

จอมบึงมำรำธอน อำกำรของแม่เป็นไป

ในทิศทำงที่ดีขึ้น วันที่ฉันกลับมำแม่ออก

มำรักษำตัวอยู่ที่ห้องธรรมดำ ไม่ต้องอยู่ใน

ห้องไอซียูแล้ว ถึงแม้ว่ำจะยังสะลึมสะลือ

จำกพิษไข้ แต่เวลำไปพูดข้ำงหู แม่ยัง 

พยักหน้ำและส่งสัญญำณตอบรับว่ำรับรู้

ในสิ่งที่ฉันสื่อสำรด้วยได้ 

ฉนัเอำถ้วยพระรำชทำนฯ และเอำซอง

เงินรำงวัลไปให้แม่จับ ฉันบอกแม่ว่ำลูกท�ำ

ตำมควำมตั้งใจและเอำแชมป์มำฝำกแม่ 
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มีร้อยให้ร้อย 

 
ถึงแม้จะเคยคิดเคยฝันมำก่อนว่ำจะมำ

จับยึดทำงกำรวิ่งเป็นอำชีพ แต่ดูเหมือน

สถำนกำรณ์และโอกำสกลับผลักให้ฉันก้ำว 

สูเ่ส้นทำงสำยนีอ้ย่ำงเต็มตวั ฉนัเริม่ฝึกซ้อม

อย่ำงจริงจงัและมีระบบ ถงึแม้ว่ำจะไม่มโีค้ช

ช่วยออกแบบตำรำงกำรฝึกซ้อมหรือมีทีม

สนับสนุนอย่ำงนักกีฬำมืออำชีพคนอื่น ๆ  

โชคดีที่มีรุ่นพ่ีและผู้เชี่ยวชำญในวงกำรที่

เมตตำ เอ็นดู และให้ค�ำแนะน�ำเสมอ ไม่ว่ำ

จะเป็นเร่ืองเทคนิคกำรวิ่ง กำรดูแลร่ำงกำย 

หรือแนะน�ำเรื่องกำรลงสมัครแข่งขัน จำก

ตอนเริ่มต้นที่ไม่เห็นทิศทำงของตัวเอง  
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ตÑÇแทนหมู่บ้าน 

 

แสงดำวจะกระจ่ำงชัดเจนในยำมที่เดือน

มืดมิด 

ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลำที่ขมข่ืนที่สุด

ส�ำหรับฉัน แต่ควำมปรำรถนำดีและก�ำลังใจ 

ที่ฉันได้รับมำอย่ำงต่อเนื่องทั้งจำกคน 

รอบตัว มิตรท้ังท่ีอยู่ใกล้และไกล เป็นส่ิง

ที่พยุงสภำพจิตใจของฉันให้แข็งแรงข้ึน  

เหลือเวลำอีกแค่ไม่กี่วัน กำรแข่งขันท่ียำก

และหินที่สุดก�ำลังจะเริ่มขึ้น 

เส้นทำงแห่งควำมฝันนี้ใช้เวลำบ่มเพำะ 

มำหลำยปี จำกเริ่มที่เป็นแค่เพียงควำมฝัน 

ลม ๆ  แล้ง ๆ  ของนักว่ิงบ้ำนนอกคนหนึ่ง  
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 ดูแลร่างกายÊไตลìเอ๋ 
 

“อโรคยำ ปรมำลำภำ ควำมไม่มีโรค 

เป็นลำภอันประเสริฐ” ไม่ว่ำจะเป็นยุคใด

สมัยใด ควำมจริงนี้ก็ไม่เคยล้ำสมัย 

กำรมีสุขภำพที่ดีมีค่ำกว่ำกำรมีเงิน 

มีทองมำกมำย เพรำะต่อให้มีเงินมีทอง 

มำกล้นจนกองท่วมตัว แต่ถ้ำสุขภำพไม่ดี  

ก็ไม่สำมำรถมีควำมสุขกับชีวิตได้ 

สุขภำพที่แข็งแรงเป็น “ลำภ” ที่ใครก็

อยำกได้ แต่อย่ำงที่เคยบอก ฉันไม่เคยรู้สึก

ว่ำอะไรที่ดีจะได้มำฟรี ๆ ถึงแม้สังขำรจะ

ต้องโรยรำ เสื่อมสภำพไปตำมกำลเวลำ แต่
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