ประกาศ

เรื่อง กำ�หนดการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ
เนื่องด้วยโครงการกล้าเขียน TK Young Writer 2015 ซึ่งเป็นโครงการของสำ�นักงาน
อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการเขียนที่ผ่าน
การคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับเหล่านักเขียนมืออาชีพ ณ สวนศิลป์
บ้านดิน จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 4 วัน นอกจากนีย้ งั มีการลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ ฝึกฝนทักษะการเขียน
สารคดีอย่างเข้มข้น โดยหนึ่งในนั้น คือการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตลาด ๑๑๙ ปี เจ็ดเสมียน
ตลาดเก่าแก่ในจังหวัดราชบุรี
ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภารกิจที่เยาวชนกลุ่มหนึ่งได้รับมอบหมาย คือการ
ลงมือทำ�หนังสือหนึ่งเล่มเพื่อแสดงผลงานการเขียนของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ และจาก
การตกลงร่วมกัน หนังสือเล่มนี้จะถูกสมมติให้เป็น ‘ตลาด’ ที่เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่
เข้าจับจองแผงและค้าขายสินค้าตามต้องการ โดยสินค้าเหล่านั้น คือตัวหนังสือและเรื่องราว
ที่ผู้ค้าต้องการจะสื่อสาร ผ่านรูปแบบและประเด็นอันแตกต่าง ทว่ามาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน
คือคำ�ว่า ทำ�ไม? (Why?)
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทางกองอำ�นวยการตลาด WHY จึงใคร่ขอ
เชิญชวนนักอ่านทัว่ ไปเข้ามาใช้บริการตลาดนักเขียนและเลือกซือ้ หาตัวหนังสือสด ใหม่ ปลอดภัย
ได้ในหน้าถัดไปจากนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
จิราภรณ์ วิหวา
                หัวหน้ากองอำ�นวยการตลาด WHY

/ เสียงตามสาย

สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันคือ ความหิว... แล้วพอหิว ต่างคนต่างมีสารพัด
สารเพเมนูลอ่ งลอยเข้ามาในหัว บางคนอยากกินข้าว บางคนอยากกินเส้น บางคนอยากกิน
ของหวาน บางคนอยากกินของคาว บางคนอยากได้แบบปรุงสำ�เร็จ บางคนก็อยากหา
วัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง ที่สำ�คัญยิ่งไปกว่านั้น บางคนอยากกินหลายอย่าง บางคน
อยากกินคนละอย่างแต่อยูด่ ว้ ยกันหลายคน โอ้โห นานาจิตตังกะละมังกะละแม แล้วอย่างนี้
เราจะไปไหนได้นอกเสียจาก ‘ตลาด’
ตลาดเป็นอะไรที่.... หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา บางร้านก็หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน เพราะเมื่อ
ขึ้นชื่อว่าตลาด ก็เป็นอันรู้กันว่า ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย นั่นเพราะตลาดเป็นศูนย์รวมของทุก
สรรพสิง่ ตัง้ แต่ อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ กุง้ หอย ปู ปลา ข้าวมันไก่ ส้มตำ� ยำ�วุน้ เส้น
ขนมเค้ก ฝอยทอง ฯลฯ แถมยังมีไปจนถึงเสื้อผ้า ชุดชั้นใน รองเท้าแตะ และสิ่งอื่นๆ ที่บางที
ก็นึกไม่ถึงว่าจะมี ที่สำ�คัญ บางตลาดมีของบางอย่างที่ไม่มีขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไป
และจะมีที่ใดเล่าที่มีเสน่ห์เทียบเท่าสถานที่ที่มีทุกรสชาติเท่ากับตลาดได้ จึงขอยืนยันว่า
ตลาดนี่ล่ะ คุณค่าที่คุณคู่ควร
เกริ่นมาขนาดนี้เพื่อที่จะบอกว่า ณ ที่นี้คือ ตลาดตลอดเล่ม ที่มีทุกอย่างให้ท่านเลือกซื้อ
เลือกสรร เพราะเหล่าพ่อค้าแม่ค้าของเราต่างงัดไม้เด็ดเป็นเรื่องราวหลากหลายมาให้ท่าน
เลือกอ่าน ของคาวของหวานมีมากรส ของกินของใช้กแ็ ปลกใหม่ไม่ซาํ้ ใคร รับรองว่าคุณภาพ
เกินค่า ราคาเกินคุ้ม
และตลาดเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากขาด TK Young Writer 2015 โครงการกล้าเขียน
ที่ ทำ � ให้ เ รากล้ า สร้ า งตลาดแห่ ง นี้ ขึ้ น มา และได้ พ บพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ที่ มี สิ น ค้ า ต่ า งชนิ ด กั น
แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน เป็นความหลากหลายที่ทำ�ให้พวกเราสามารถกลายเป็นหนึ่ง
ได้อย่างพอดิบพอดี และมิตรภาพในตลาดที่แน่นแฟ้นราวกับร่วมเรียงเคียงแผงกันมา
แสนนานนี้ ก็น่าจะยิ่งทำ�ให้คุณเลือกเพลิดเพลินกับตลาด WHY ได้สนุกยิ่งขึ้น
เร่เข้ามา เร่เข้ามา ตลาดนักเขียนเปิดขายแล้ว
จุฑาวรรณ บวรวิวรรธน์
บรรณาธิการประจ�ำตลาด WHY

/ ผังตลาด
12-13
การตลาด

10-11
ตลาดเช้า
6-9
ประจำ�ตลาด
ขอบ่นหน่อย
“จะเสี ย งนกเสี ย งกา
เสี ย งหมาเสี ย งแมวที่ ไ หน
ก็ ไ ม่ น่ า สนใจเท่ า เสี ย งนี้
เงี่ยหูฟังดูสิว่าเสียงอะไร”

กาลตลาด

เมื่อใดก็เหมือนเดิม
“ทอดน่องสบายๆ พลางอ้าปากหาวไปกับตลาดยามเช้า
แบบนี้ เครื่องดื่มคู่ควรจะเป็นอะไรไปเสียมิได้ นอกจาก
นํ้าเต้าหู้อุ่นๆ จาก เจ๊พิม ซดกันให้ซึ้งอุรา รสชาติกลมกล่อม
หอมกลิ่นถั่วเหลือง ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แถมยังมี
เรื่องราวมากมายอยากให้รู้ ให้ ‘อู้หู’ ว่านี่ไม่ใช่แค่ตลาด”

“พ่อค้าปัง มีความทรงจำ�มาขาย เลือกซื้อ
เลือกหาความรู้สึกและบรรยากาศเก่าๆ ที่ถึงมัน
จะเลือนรางไปบ้าง แต่ยงั คงงดงามและหอมหวาน
ในความทรงจำ�ของผมอยู่เสมอ แค่แวะเข้ามาชม
ผมก็นิยมคุณอยู่ในใจแล้วคร้าบ”

30-31
ตล้าด ตลาด
“ที่แห่งนี้มีเสียงหัวเราะพร้อมแจกความสดใสให้ทุกท่าน
ที่ กำ � ลั ง เหนื่ อ ยล้ า แวะมาเติ ม ความหุ ย ฮากั น ได้ ทุ ก เมื่ อ
รับประกันความฮาโดยแม่ค้าไอซ์”

16-29
ติดตลาด
เจ็ดเสมียน เด็ดเสมอ
“เหล่าผู้ค้าตลาด WHY ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มี
อุปการคุณทุกท่านขึ้นรถทัวร์ไปเยี่ยมชมตลาดเจ็ดเสมียน
จังหวัดราชบุรีร่วมกันเพื่อเป็นการศึกษาดูงาน ณ ตลาด
๑๑๙ ปีที่มีทั้งประวัติศาสตร์ อาหาร และความมีชีวิตชีวา
ที่ไม่เหมือนใคร อย่าลังเลใจ ล้อใกล้หมุนแล้ว!”

36-37
แผงของหวาน
คำ�ตอบของ ‘เธอ’
“คุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ต่างมีกระเพาะแยกไว้
สำ � หรั บ ของหวาน แล้ ว จะพลาดแผงขนมหวาน
ได้อย่างไร เร่เข้ามาลองชิมขนมแสนอร่อย ชิ้นน้อย
และหวานละมุนนุ่มลิ้นให้ฟินไปตามๆ กัน รับประกัน
ความหอมหวานว่าคุณจะต้องแย้มยิ้มและติดใจใน
ขนมสูตรเด็ดสะระตี่ของ พ่อค้าเทียน อย่าง แน่นอน!”

38-39
สภากาแฟ
อนิจจา กาแฟแก้วน้อยนี้
“หากเดิ น ตลาดเมื่ อ ยๆ อยากหาที่ นั่ ง
พักแข้งพักขาพักกิริยาสักเพียงครู่ ขอเชิญไป
นั่งจิบกาแฟหอมกรุ่นที่ ร้านลุงใช้ สภากาแฟ
อันโด่งดัง พร้อมพูดคุยสนทนาประสาญาติมติ ร
รับฟังความรูร้ อบตัว แลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับผู้คนหลายเชื้อชาติ เพราะฉะนั้นอย่าลืม!
เมื่อยเมื่อไร คิดถึง ลุงใช้!

14-15
ลูกแม่ค้า
ลูกแม่ค้าขนมหวานแห่งตลาด (เก่า) หนองแซง
“ชวนเชิญมาแวะชมมุมมองหลังม่านร้านค้า สวมบทบาท
เป็นสมาชิกในครอบครัวค้าขาย บอกเล่าประสบการณ์ผ่าน
ตลาดของ แอล ลูกแม่ค้า มีทั้งเรื่องราวซาบซึ้ง สนุกสนาน
และมี สี สั น แหวกแนว! แต่ ที่ แ น่ ๆ ความผู ก พั น ระหว่ า ง
ลูกแม่ค้ากับตลาดนี่ล่ะ ลึกซึ้งกว่าใคร!”

34-35
โรงหนังหลังตลาด
ปลาใหญ่กับปลาเล็ก
“เจ๊ไอซ์เจ้าของโรงหนังมาเองจ้า มีแฟนจูงแฟน มีลกู จูงลูก
มีหมาจูงหมา เข้ามานั่งพักที่โรงหนังหลังตลาด ที่นี่เราเสิร์ฟ
หนังดีไม่ชนโรง สามารถรับชมได้ทุกวัยกันเลยทีเดียว!”

32-33
ผิดแผง
จำ�หน่ายคำ�ถูก-รับซื้อคำ�ผิด
“เร่เข้ามา! วันนี้ แม็กกี้ แมวสีหมอก มีค�ำ ถูกมาขายจ้า!
เจ้าแรกในเมืองไทย! เจ้าเก่า เจ้าเดิม ราคาไม่แพง แต่ถ้า
กลั ว จ่ า ยไม่ ไ หวก็ ยิ น ดี รั บ เทิ ร์ น คำ � ผิ ด จากบรรดาพ่ อ แม่
พี่ น้ อ งทุ ก ท่ า นจ้ า ! มาก่ อ นได้ ก่ อ น! มาช้ า ได้ ที ห ลั ง !
ไม่มาเสียโอกาส! พลาดแล้วจะเสียใจนะจ๊ะ!”

40-41
ต้นทุนสูง

42-43
ตลาดมืด
ปาฐกถา ฮิปสะเต้อร์ (Slow Life)
“พ่อค้า (?) พชรขอร้องเพลง ...ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
ได้ไหมเล่าเออ หากเธอหัวใจยังว่างงงงง จะคอยขัดถู เศษเงิน
ไม่ให้ดำ�ด่าง หนักเบาผมเอาทุกอย่าง แล้วแต่คุณเมตตา”

ฝันหลังเตา
“โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ เป็นตาแปะก็มีเรื่องให้
ชวนฝัน มานั่งย้อนนั่งคิดถึงวันเก่ากัน บทเรียนชีวิตนั้น
ราคาแพงแผงนี้เอย แม่ค้าแอ๊นท์ คนนี้จะจับเข่าคุยกับ
แม่ค้าพ่อขายให้ทะลุทะลวงตับไตไส้พุงกันไปเสียเลย!
อยากรู้ก็แวะเข้ามาชมก่อนสิจ๊ะคุณลูกค้า!”

44-45
ตลาดหม่น
ความอร่อย
“หมูปิ้งแสนอร่อยสูตรพิเศษไม่มีใครเหมือน ต้นตำ�รับ
มาแต่โบราณ รับประกันรสชาติทถี่ งึ พริกถึงขิง รสชาติจดั จ้าน
ดุเด็ดเผ็ดจริงถึงกับนํา้ ตาเล็ด หมูปงิ้ สูตรนีต้ อ้ งเจ้านีเ้ จ้าเดียว!
ต้องร้านหมูปิ้งสูตรเด็ด แม่ค้าอิม เท่านั้นค่ะเจ้าข้าเอ๊ย!
หิวแล้วไม่ใช่หรือ ลองชิมดูสักไม้สิ!

46-47
ท้ายตลาด
ลองดูก่อนนะครับ
“สนใจภาพไหน หาอะไรอยู่ ลองดู
ก่อนครับ ไม่ซอื้ ไม่หาไม่วา่ อะไร พ่อค้า
พชร ยินดีให้บริการ”

/ ประจำ�ตลาด
เรื่อง: กองบรรณาธิการ

ขอบ่ น หน่ อ ย
นอกจากเสี ย งแม่ ค้ า บ่ น ว่ า ขายไม่ ดี ลู ก ค้ า บ่ น ว่ า ข้ า วของแพงขึ้ น และเหล่ า ขอทานบ่ น ว่ า สั ง คม
หาคนใจดียากขึ้นทุกวัน ในตลาดยังมีเสียงบ่นเล็กๆ เล็ดลอดมาจากแผงต่างๆ ไม่เชื่อลองฟังดูสิ

“ฉันไม่เข้าใจว่าทำ�ไมฉันถึงต้องเป็นฝ่าย
ถูกกระทำ�อยูท่ กุ วัน เขามักจะเอาของแข็งๆ นัน้
มากระแทกกระทั้ น ใจกลางของฉั น อย่ า ง
รุนแรง ถึงแม้ว่าตอนจบวัน เขาจะปลอบ
ประโลมด้วยการใช้ฟองนํ้าลูบส่วนเว้าโค้ง
ในร่ า งกายของฉั น อย่ า งนุ่ ม นวล แต่ มั น ก็
เหมือนตบหัวแล้วลูบหลัง ทุกจังหวะที่เขา
ทิ่มแทงของแข็งๆ นั้นลงมา มันตอกยํ้าหน้าที่
ตลอดชีวิต ภาระหนักอึ้งที่ต้องเป็นเครื่องมือ
หากิน หรือบางทีกก็ ลายเป็นทีร่ ะบายอารมณ์
เขาโมโหอะไรก็ ล งที่ ฉั น ยิ่ ง วั น ไหนลู ก ค้ า
บอกว่าขอเข้มข้นมากๆ เขาก็จะกระทำ�ฉัน
อย่างโหดร้าย ถ้าฉันไม่ทนต่อแรงกระแทก
ของเขา ฉันก็คงจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป
สินะ...”

6

“โชคดี ที่ ผ มไม่ เ คยอยู่ อ ย่ า งเดี ย วดาย
ไม่ว่าจะตลาดไหนๆ ผมและเพื่อนๆ จะอยู่
พร้อมหน้าพร้อมตากันเสมอและมีเรื่องให้
เม้าท์กันไม่เว้นแต่ละวัน อาจเพราะเราอยู่
กันอย่างสนิทชิดใกล้ หันไปทางซ้าย ทางขวา
ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง ก็ไม่ได้
เจอใครนอกจากเรากันเอง แถมหน้าที่ของ
พวกเราก็ออกจะสบาย แค่เป็นทางผ่านของ
สิ่ ง ที่ ผู้ ค นต้ อ งการ (แต่ ไ ม่ มี ใ ครต้ อ งการ
พวกเรา) เมื่ อ ไหร่ ที่ ลู ก ค้ า ได้ ข องนั้ น ๆ ไป
พวกเราก็ถกู โยนลงตะกร้า เพือ่ หมุนเวียนกลับ
มาทำ�หน้าที่เดิมอีกครั้ง จะว่าไปพวกเราก็มี
ความสุขดีนะ เสียอยู่อย่างเดียว กลิ่นคาวที่
ติดตัวพวกเราอยู่นี่สิ เหม็นใช่เล่น! นอกจาก
ของที่เราต้องบรรจุแล้ว เรายังต้องแบกรับ
กลิ่ น คาวนี้ ไ ปทั้ ง ชี วิ ต ของพวกเราเลยล่ ะ
แต่ทำ�ไงได้ ก็มันคือหน้าที่ของพวกเรานี่นา”

“ผมเปราะบางกว่าที่ใครๆ คิด แต่ทุกครั้ง
ทีเ่ ห็นหน้าเธอ-เจ้านายของผม ร่างกายของผม
จะแข็งไปหมด เธอชอบใช้ผมกระแทกกระทัน้
กระทุ้ง ตะบัน ทุบตี ฯลฯ หลายครั้งที่ผมต้อง
ทนบดบี้ อ ะไรก็ ไ ม่ รู้ ที่ ทั้ ง เหม็ น และเผ็ ด ร้ อ น
แต่ผมก็เลือกไม่ได้ เธอใช้งานผมอย่างหนัก
หน่วง และเห็นผมเป็นเครื่องสร้างความสุข
(และบางครั้ ง ก็ เ ป็ น ความทุ ก ข์ ) ให้ กั บ ใคร
ต่อใคร หลายครั้งที่ผมเห็นตัวอะไรบางอย่าง
ทีม่ เี มือกลืน่ ๆ เต็มตัวดิน้ ไปมา เธอก็คว้าหมับ
แล้วใช้ผมฟาดเต็มแรงจนเจ้านั่นดิ้นพล่าน
และแน่นิ่งไป ผมอยากบอกให้โลกรู้ว่าผมเอง
ก็มหี วั ใจและเจ็บเป็น... แต่ผมรูว้ า่ เธอไม่มที าง
รับฟัง เพราะเธอชอบพูดยํา้ ให้ฟงั ว่าผมเกิดมา
เพื่อสิ่งนี้!”

“คุณเชื่อในความยุติธรรมบนโลกนี้ไหม?
คุณต้องการอะไร มากแค่ไหน เท่าใดที่คุณ
จะยอมจ่าย ไว้ใจผมเถอะ แล้วเรามาแลก
เปลี่ยนกัน เพียงยื่นสิ่งที่อยากได้ในปริมาณ
ทีค่ ณ
ุ ต้องการมาให้ผม หลังจากรับของนัน้ มา
บางส่วนในตัวผมจะขยับเล็กน้อย คุณเห็น
ใช่ไหม คุณต้องการเท่านีใ้ ช่หรือไม่ ถ้ามากไป
ก็ ห ยิ บ ออกนิ ด ถ้ า น้ อ ยไปก็ ใ ส่ เ พิ่ ม หน่ อ ย
ถ้าใช่แล้ว คุณก็ยนื่ เงินจำ�นวนหนึง่ มา รับของ
ไป หน้าที่ของผมก็มีเท่านี้ มาตรวัดผู้ผดุง
ความยุตธิ รรม... แต่ระวังนะครับ ถ้าผมหันหลัง
ให้คุณ จนคุณไม่สามารถมองเห็นส่วนที่ขยับ
ของผม คุณอาจไม่รวู้ า่ ผมกำ�ลัง ‘โกง’ คุณอยู!่ ”

“ทุกๆ วัน ฉันต้องถูกจับผูกติดอยู่กับเอว
จนตัวอิงแอบแนบสนิทอยู่กับเขาตลอดเวลา
แม้ ว่ า มั น จะอึ ด อั ด ไปซะหน่ อ ย แต่ ก ารอยู่
ตรงนี้ ก็ ทำ � ให้ ฉั น ได้ เ ห็ น สิ่ ง ใหม่ ๆ ทั้ ง ผู้ ค น
ผ่านมาผ่านไปและพวกที่มาหยุดยืนตรงหน้า
แล้วชี้นิ้วสั่งเอานั่นเอานี่ตามต้องการ ฉันไม่
เข้าใจว่าทำ�ไมเขาต้องกุลีกุจอรีบตักอาหาร
กลิ่นหอมชวนให้ท้องร้องจ๊อกๆ ใส่ถุงยื่นให้
อย่ า งว่ อ งไวขนาดนั้ น บางครั้ ง ก็ รี บ ซะจน
มี อะไรไม่ รู้ ก ระเด็ นเข้ า ตาฉั นหลายระลอก
นอกจากแสบตาจะแย่ แ ล้ ว มั น ทิ้ ง คราบ
รอยเปือ้ นไว้บนตัวฉัน อยากจะเอามันออกไป
ให้ไกลซะจริงๆ อี!๋ แต่มาคิดๆ ดูแล้ว ฉันก็ดใี จ
นะที่ ไ ด้ ป กป้ อ งเขาไม่ ใ ห้ เ นื้ อ ตั ว เลอะเทอะ
เปรอะเปื้ อ น นี่ สิ น ะ ความรั ก ที่ ไ ม่ ห วั ง สิ่ ง
ตอบแทน”

“เธอบอกฉั น ว่ า อย่ า จริ ง จั ง ในความ
สัมพันธ์ของเรามากจนเกินไป เราเพียงพบกัน
ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน โอบอุ้มกันและกัน และใน
ที่สุดแล้ว วันหนึ่งเราก็ต้องจากกัน ไม่ ฉันไม่
เข้าใจ เธอบอกให้ฉันกล่าวสวัสดีกับความ
ห่างเหินระหว่างเราสอง นี่ถึงเวลาที่ต้องจาก
กันจริงๆ แล้ว ฉันร้องไห้ ฉันโอบอุ้มดูแล
ทุกสิ่งที่เธอต้องการ แต่แล้วเธอกลับทิ้งขว้าง
ฉัน หลงลืมความสัมพันธ์ของเรา และปล่อย
ให้ฉนั ล่องลอยเคว้งคว้างเพียงลำ�พัง ในเวลานี้
ฉันทำ�ได้เพียงโหยหามืออันอ่อนนุ่ม ผู้เคย
สัมผัสใบหูฉนั ด้วยท่าทีออ่ นโยน คงไม่มวี นั นัน้
อีกแล้วใช่ไหม”
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นก็ทน
“ถูกกระทำ�แค่ไห
เพื่อความสุข
(และแซบ)
ของคุณ”

-ครก-
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“ถึงเธอ
จะหน้างอ
คอหัก
แต่ฉันก็รักเธอ”

-เข่งปลาทู-

ง”
“จับแน่นๆ นะน้อ

-สาก-

“ตาชั่ง
ไม่เคยโกหกใคร
)”
(แต่บางทีก็มีบ้าง

-ตาชั่ง-

“ฉันพร้อม
อ
จะปกป้องเธอเสม
บ้างล่ะ”
แต่ว่างๆ ก็ซักฉัน

-ผ้ากันเปื้อน-

“รักของฉัน
จะไม่เสื่อมคลาย
ในร่างที่จะ
”
ไม่มีวันเสื่อมสลาย

-ถุงพลาสติก-
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/ ตลาดเช้า

เรื่อง: ชนนิกานต์ ทองสุขดี
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เมื่ อใดก็เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ตลาดยามเช้าก็ยังคงความคึกคักและสดชื่นไว้
ได้เสมอ การได้เห็นผู้คนพูดคุยทักทาย ถามไถ่ทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
ยิง่ ทำ�ให้ผมเห็นว่าตลาดไม่ใช่แค่ตลาด-ไม่ใช่แค่สถานทีแ่ ลกเปลีย่ นสินค้า
และบริการอย่างที่ตำ�ราเศรษฐศาสตร์บอกไว้เท่านั้น
ตลาดเป็นศูนย์รวมของผู้คนในชุมชนนั้นๆ และเมื่อมีผู้คนมารวมกัน
เยอะๆ ก็ย่อมมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ย้อนกลับไปตอนที่ผมยังใช้คำ�นำ�หน้าว่าเด็กชาย ผมไม่ค่อยชอบ
ตามพ่อมาขายของทีต่ ลาดเท่าไหร่นกั ก็ตามประสาเด็กผูช้ ายทีอ่ ยากอยู่
บ้านดูการ์ตูนเรื่องโปรดที่ฉายตอนเช้านั่นแหละ แต่พ่อก็ยังยืนยันว่า
อยากให้ผมมาด้วยอยู่ดี
“ตลาดไม่ใช่แค่ทขี่ ายของ” พ่อพูดแบบนัน้ “ตลาดมันมีความเป็นไป
ของผู้คน มันเป็นวิถีชีวิต”
ตอนนั้น จำ�ได้ว่าผมเกาหัว ไม่เข้าใจที่พ่อพูด แล้วพ่อก็ปิดท้ายด้วย
ประโยคคลาสสิกที่ผู้ใหญ่ทุกคนพูดกับลูกหลานมาหมดแล้วว่า “โตขึ้น
เดี๋ยวก็เข้าใจเอง”
ด้วยความที่ผมยังเด็ก ยังทำ�อะไรไม่เป็นเท่าไหร่นัก เลยได้แต่
ช่วยพ่อรับเงิน ทอนเงิน แล้วก็นั่งสังเกตบรรยากาศรอบตัวไปพลางๆ
ในตลาดมีแผงลอยขายของต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของสด
ของทอด ข้าวกล่อง ขนม และที่ขาดไม่ได้คือร้านนํ้าเต้าหู้-ถ้าขาด
ไอร้อนทีส่ ง่ กลิน่ หอมกรุน่ ในตอนเช้า มันคงดูเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
ผมคิดแบบนั้น
ร้ า นนํ้ า เต้ า หู้ ข องป้ า ดาตั้ ง อยู่ ข้ า งๆ ร้ า นขายปาท่ อ งโก๋ ข องพ่ อ
ทุกเช้าจะมีคนแวะเวียนมาหาแกไม่ขาดสาย บ้างก็เอาของมาฝาก
บ้างก็ซื้อนํ้าเต้าหู้กลับไป หรือไม่ก็เข้ามาพูดคุยทักทายเฉยๆ และไม่ว่า
จะเป็นแบบไหน ป้าดาก็ยิ้มกว้างต้อนรับทุกคนเสมอ
ตอนนั้น ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีว่าป้าดาจำ�คนมากหน้าหลายตา
ขนาดนั้นได้ยังไง แกจำ�ได้แม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ว่าคนไหน
ชอบหรือไม่ชอบกินนํ้าเต้าหู้แบบไหน ไม่ใส่หรือใส่เครื่องอะไรบ้าง
หวานมากหรือหวานน้อย คนที่เข้ามาซื้อจะพูดเพียงแค่ “เหมือนเดิม
นะป้า” แกก็จะตักเครื่อง ตักนํ้าเต้าหู้ เทใส่ถุงให้ได้ตามที่คนซื้อต้องการ
ไม่เคยขาดตกบกพร่อง
อะไรทีท่ �ำ ให้ปา้ ดาจำ�ได้แม่นยำ�ขนาดนัน้ และจริงๆ แล้ว ป้าดาจำ�เป็น
ต้องจำ�ด้วยหรือ ก็แค่แม่คา้ กับลูกค้า ก็นา่ จะแค่ซอ้ื มา ขายไป คำ�ของพ่อ
วนกลับเข้ามาในหัวอีกครั้ง-ตลาดไม่ใช่แค่ที่ขายของ
วันหนึ่ง ตอนที่ตลาดใกล้วาย ทุกคนกำ�ลังเก็บข้าวของ ผมรวบรวม
ความกล้าเดินเข้าไปคุยกับป้าดา ถือถุงปาท่องโก๋ตดิ มือไปด้วย จำ�ได้วา่
แกก็ยิ้มๆ แล้วตักนํ้าเต้าหู้ให้ผมบ้าง แล้วเราก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้น
คำ�ถามแรกของผมคือ “ทำ�ไมป้าจำ�ได้หมดเลยล่ะครับ ว่าใครชอบกิน
นํ้าเต้าหู้แบบไหน”

ป้าดายิ้มบางๆ แล้วเล่าให้ผมฟังว่า ชีวิตของแกกับตลาดแยกขาดกัน
ไม่ได้ มันไม่ใช่แค่การทำ�งานให้จบไปวันต่อวัน ซื้อมาขายไปเพียงแค่นั้น
มั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ซึ่ ง ชี วิ ต คนเราต้ อ งการอะไรมากกว่ า แค่ เ งิ น
มันยังมีเรื่องของจิตใจอีกด้วย
ป้ า ดาบอกว่ า หลายคนเจอหน้ า กั น ทุ ก วั น คงจะดี ไ ม่ น้ อ ยถ้ า ได้ รู้ ว่ า
เขาชอบหรือไม่ชอบอะไร ได้พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันบ้าง เพราะป้า
ไม่ได้มาขายของอย่างเดียว ป้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่ตรงนี้
ผมเพิ่งจะมารู้ตอนโตว่าสิ่งที่ป้าดาพูดถึงในวันนั้นก็คือ ความใส่ใจ
นั่นแหละ
วันนีผ้ มได้กลับมาทีต่ ลาดอีกครัง้ แม้ยงั ได้เห็นบรรยากาศแบบเดิมๆ อยู่
แต่ร้านที่คุ้นเคยก็หายไปตามเวลา รวมถึงร้านนํ้าเต้าหู้ของป้าดาด้วย
อาจเป็นเพราะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างไป
ร้านค้าบางร้านหายไป แต่มีเครื่องจักรโผล่ขึ้นมาทำ�หน้าที่แทน นํ้าเต้าหู้
ร้อนๆ ก็กลายเป็นนํ้าเต้าหู้ในขวด แช่เย็นไว้ในตู้ ซื้อไปได้ทุกเมื่อ ไม่ใช่แค่
เฉพาะในเวลาช่วงเช้า สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความสะดวกสบาย แต่อะไร
บางอย่างก็หายไปเหมือนกัน เครื่องจักรคงไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร
คงไม่ถามเราว่าไม่ได้เจอกันนานเป็นอย่างไรบ้าง-แบบที่ป้าดาจะถามผม
ถ้าแกยังขายอยู่
ผมเดินทอดน่องไปเรื่อยๆ จนถึงช่วงสายที่ตลาดใกล้วาย ทุกคนเตรียม
เก็บข้าวของกลับบ้าน ผมเองก็เตรียมจะกลับเหมือนกัน ถ้าไม่มีคนมาแตะ
แขนผมเสียก่อน
“ว่ายังไงพ่อหนุ่ม” เป็นป้าดานั่นเอง ถึงเวลาจะผ่านไปสิบกว่าปีแล้ว
แต่ ร อยยิ้ ม ของป้ า ดาก็ ยั ง เหมื อ นเดิ ม ผมรี บ ยกมื อ ไหว้ แ ล้ ว ชวนป้ า ดา
ไปนั่งเล่นที่ศาลา
ป้าดาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้แกขายนํ้าเต้าหู้ไม่ไหวแล้ว ด้วยความที่อายุ
มากขึ้นจนย่างหกสิบ แต่แกก็มีความสุขดี ยังแวะมาเดินเล่นที่ตลาดบ้าง
เจอคนที่รู้จักก็ยังคงถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันเหมือนเคย ยิ่งทำ�ให้ผมนึกถึง
คำ�พูดของพ่อและคำ�พูดของป้าดาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วได้
“แล้วพ่อหนุ่มล่ะ ยังชอบนํ้าเต้าหู้ใส่แต่เม็ดแมงลักเหมือนเดิมไหมลูก”
ผมหัวเราะ แล้วพยักหน้าบอกว่ายังชอบเหมือนเดิม ดีใจที่ป้าดาจำ�ได้
แกบอกว่าจำ�ได้หมดนั่นแหละว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไร มันเป็นเรื่อง
ของความใส่ใจ ไม่ใช่แค่ความทรงจำ�
คงจะดีถ้าพูดว่า ‘เหมือนเดิม’ กับใครบางคน แล้วเขาก็เข้าใจว่าเรา
หมายถึงอะไร แม้วันเวลาที่ผ่านไปจะทำ�ให้อะไรๆ ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ก็ตาม
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/ การตลาด

เรื่อง: ปาณชัย วรรณศรี
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บรรยากาศวันอาทิตย์ แสงแดดอุน่ ๆ ส่องมายังใบหน้าผ่านช่องหน้าต่าง
เล็กๆ พร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้น ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด...เอื้อมไปกดปิด
นาฬิกาปลุกด้วยความงัวเงีย หันไปเห็นเวลาบอกบ่ายโมง ตกใจเด้งลุกขึ้น
มาจากเตียง นึกขึ้นได้ว่าต้องไปขึ้นเครื่องบ่ายสองครึ่งนี่หว่า แย่แล้ว!
สายแล้ว! รีบอาบนํ้าแต่งตัวไปสนามบินทันที พอเช็กอินเรียบร้อยก็โล่งอก
โชคดีที่มาทัน ไม่งั้นตกเครื่องแน่ๆ เมื่อคืนปาร์ตี้ฉลองเรียนจบกับเพื่อน
ซะดึก กว่าจะกลับก็เช้า ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ จะตื่นกันหรือยัง และหลังจากงาน
เลี้ยงนี้จบลง ทุกคนคงต้องแยกย้ายกันไปเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทีต่ นนัน้ สอบได้ จะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะ เพราะแต่ละคนก็เลือกทางเดิน
ของตัวเอง มีความฝันและสิ่งที่อยากทำ�แตกต่างกันไป
เครื่ อ งขึ้ น ... ผมเป็ น เด็ ก อี ส านคนหนึ่ ง ที่ ย้ า ยมาเรี ย นต่ อ ม.ปลาย
ที่ ก รุ ง เทพฯ เพราะผมอยากจะเรี ย นเก่ ง ๆ อยากเข้ า มหา’ลั ย ดั ง ๆ ได้
ปิดเทอมสุดท้ายก่อนจะเข้าปี 1 ผมจึงตัดสินใจกลับบ้าน จะว่าไป 3 ปี
ก็นานพอดูเลยที่ผมไม่ได้กลับไปยังบ้านเกิด ไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง
และผมก็ไม่ได้โทรบอกที่บ้านว่าจะกลับมาช่วงปิดเทอมนี้ อยากเซอร์ไพรส์
พ่อแม่ซะหน่อย มองออกไปนอกเครื่องบิน วันนี้ท้องฟ้าโปร่งดีจัง มันทำ�ให้
ผมนึกถึงตอนเป็นเด็กๆ ทีเ่ งยหน้ามองท้องฟ้า อยากขึน้ เครือ่ งบิน อยากเห็น
ก้อนเมฆใกล้ๆ ที่เหมือนกองฝ้ายกองใหญ่ลอยได้ยังไงยังงั้น
และแล้วเครื่องก็ลงจอด 1 ชั่วโมงเศษนี่ไวจริงๆ เมื่อเทียบกับการนั่งรถ
สองแถวกลับบ้านอีก 1 ชั่วโมง รถเริ่มออกจากตัวเมืองมาไกลจนเข้าใกล้
พื้ น ที่ ช นบทมากขึ้ น ๆ ผมยั ง จำ � กลิ่ น อายและความรู้ สึ ก ของชนบทได้ ดี
เพราะผมเกิดและโตมากับมัน รถสองแถวจอด แต่ผมต้องเดินเท้าจากนี้
เข้ า หมู่ บ้ า นไปอี ก 3 กิ โ ลเมตร เพราะสองแถวไม่ ผ่ า น ผมมาแต่ ตั ว
กระเป๋าเป้ใบ หมวกแก๊ปใบ แค่ 3 กิโลฯ เอง ผมเดินเส้นนี้ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
เดินมาได้สกั พักก็เริม่ เหนือ่ ยและหิว จำ�ได้วา่ รีบขึน้ เครือ่ งจนไม่ได้กนิ ข้าว
แล้วมันก็เย็นแล้วด้วย ผมเดินผ่านตลาดแห่งหนึง่ ในหมูบ่ า้ นก่อนถึงบ้านผม
ก็เลยกะว่าจะไปหาอะไรกินรองท้องซะหน่อย ผมรู้สึกคุ้นๆ กับตลาดนัดที่นี่
ยังไงๆ อยู่ แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ เพราะอากาศร้อน คนก็เยอะ
เดินเบียดกันไปมา หิวก็หิว ทำ�ไมตลาดนัดไม่เห็นเหมือนในห้างเลยนะ
ที่มีแอร์เย็นๆ เดินสบายๆ ไม่ต้องมาเบียดกัน อยากกินข้าวร้านไหนก็เดินไป
นั่งมีคนมาบริการ แล้วอาหารที่ตลาดนัดจะกินได้ไหมเนี่ย จะสะอาดไหม
กินไปจะท้องเสียหรือเปล่า แต่ตอนนั้นผมหิวมาก ที่บ่นๆ ไปจึงไม่ทำ�ให้
เปลี่ยนใจได้ ผมเดินไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยว ระหว่างนั้นก็มองไปรอบๆ เห็น
คุณลุงคุณป้าเดินซื้อของ พูดทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด แม่ค้าบางคน
ก็เสียงดังตะโกนเรียกลูกค้า พ่อค้าก็ไม่ยอมแพ้ตะโกนแข่งกับแม่ค้าเช่นกัน
ผมนั่งดูก็รำ�คาญในเสียงที่ตะโกนอยู่นั้นจนคิดว่าทำ�ไมไม่มีใครรำ�คาญ
บ้างเหรอ ผมคนหนึ่งล่ะที่รำ�คาญ
พอกินเสร็จเก็บเงิน ผมก็ออกไปเดินตลาด ระหว่างเดินๆ อยู่นั้น ก็มีน้อง
ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาผมแล้วพูดว่า “ข้าวต้มมัดไหมพี่ มัดละ 7 บาท
3 มัด 20” พร้อมกับชูข้าวต้มมัดให้ผมดู ผมก็แอบยิ้มที่เห็นน้องเขาตั้งใจ
จึงอุดหนุนน้องผู้ชายคนนั้นไป แล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ครั้งหนึ่ง... ผมก็
เคยเป็นเหมือนน้องคนนั้นนี่ เด็กตัวเล็กๆ ที่มาเดินขายของในตลาดแบบนี้

ผมเริ่ ม นึ ก ย้ อ นกลั บ ไป ผมจำ � ได้ ว่ า ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ในวั ย เด็ ก ของผม
เคยเอาขนมของคุณยายมาขายที่ตลาดนัดเพื่อเป็นค่าขนมช่วงปิดเทอม
ผมนึกถึงตลาดนั้นอยู่ตั้งนานว่าชื่ออะไร นึกยังไงก็นึกไม่ออก จนผมเดิน
มาหยุดอยู่ตรงกองอำ�นวยการ และเหลือบไปเห็นป้ายชื่อตลาดนัดแห่งนี้
ผมร้องอ้อ! ขึน้ มาทันที ตลาดนีน้ หี่ ว่า ตลาดเดียวกันกับเมือ่ ตอนเราเป็นเด็ก
ทำ�ไมเราถึงจำ�ไม่ได้
ผมเริ่มนึกอะไรขึ้นได้อีกหลายอย่าง ภาพวัยเด็กเกี่ยวกับตลาดแห่งนี้
เริ่มปรากฏขึ้นในหัวผม ผมเห็นเด็กประถมคนหนึ่งที่ทุกๆ เช้าต้องตื่นไปช่วย
แม่ถือของที่ตลาด บางวันหลังเลิกเรียนตอนเย็น ตลาดก็ยังเป็นที่รวมตัว
ของเด็กๆ ที่มาวิ่งเล่นกัน ภาพเหล่านั้นยังคงไหลมาเรื่อยๆ ผมจำ�ได้ว่า
ตอนนั้นผมสนุกมากที่ได้เป็นเด็กท้ายตลาด วิ่งเล่นคลุกคลีอยู่กับพ่อค้า
แม่ค้าที่นี่ จนกระทั่งต้องเข้าไปเรียนมัธยมต้นในตัวจังหวัดและไปเรียนต่อ
ที่กรุงเทพฯ ผมจึงค่อยๆ ห่างหายจากตลาดนี้ไป และแทบไม่น่าเชื่อว่า
ผมเกือบจะลืมมันไปเสียแล้ว
เมื่อจำ�เพื่อนเก่าได้ ผมเริ่มมองภาพรอบตัวเปลี่ยนไป พ่อค้าแม่ค้า
ที่ตะโกนขายของแข่งกันกลับทำ�ให้ผมยิม้ เพราะผมก็เคยตะโกนเรียกลูกค้า
มาก่อนเหมือนกัน ผมได้เห็นคุณยายแก่ๆ นั่งขายข้าวจี่จึงเข้าไปชวนคุย
แกก็ยิ้มสนุกคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหญ่ พอผมอุดหนุนข้าวจี่คุณยาย แกก็แถม
ให้ผมอีกด้วย
เมื่อฟ้าเริ่มมืด ร้านค้าต่างๆ เริ่มเก็บของเก็บร้านกันแล้ว ได้เวลาที่ผม
จะเดินกลับบ้าน เพราะบ้านผมอยูอ่ กี ไม่ไกลนัก ระหว่างทาง ผมก็คดิ มาโดย
ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม นี่ผมไม่ได้กลับบ้านนานขนาดนั้นเชียวเหรอ
จนถึ ง ขนาดลื ม เรื่ อ งราวของผมเองในวั ย เด็ ก ที่ มี กั บ ตลาด ผมเริ่ ม ลื ม
มันไปเมื่อไหร่กัน แค่ในช่วง 3 ปีที่ผมอยู่กรุงเทพฯ เรียนบ้าง เล่นบ้าง
สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ และเดินห้างเล่นไม่เว้นแต่ละวัน ผมก็หลงแสงสีใน
เมืองกรุง หลงไปกับความเจริญความทันสมัยของบ้านเมืองและเทคโนโลยี
จนผมลืมไปว่าเมื่อก่อนผมเคยอยู่อย่างไร เคยเป็นอะไรมา ผมลืมสิ่งต่างๆ
ที่ผมเคยเป็นอยู่
มองไปรอบตัว ช่วงเวลาหลายปีที่นี่แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไป
ตลาดก็ยังอยู่ที่เดิม กลิ่นอาย บรรยากาศ ความรู้สึกก็ยังคงเป็นแบบเดิม
แบบที่เราเคยรู้สึกเมื่อตอนเด็กๆ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเราเองมากกว่า
ขอบคุณการเดินทางกลับบ้านในครั้งนี้ ที่ทำ�ให้ผมได้มองในมุมใหม่
ได้เรียนรู้ และรู้สึกถึงสิ่งที่ต่างไปจากเดิม
และขอบคุณตลาดที่ทำ�ให้ผมมีประสบการณ์ที่สวยงามแบบนี้
หยุ ด อยู่ ต รงหน้ า บ้ า น เห็ น หญิ ง วั ย กลางคนที่ กำ � ลั ง ทำ � กั บ ข้ า วอยู่
หันมามองด้วยสายตาที่อบอุ่นและรอยยิ้มสดใสที่เรารู้จักเป็นอย่างดี...
แม่ครับ! ผมกลับบ้านแล้วครับแม่ : )
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/ ลูกแม่ค้า

เรื่อง: นริสา ภาสบุตร

แห่ง

ตลาด(เก่า)หนองแซง

ความผูกพันระหว่างผู้คนกับตลาด เกิดขึ้นตลอดการดำ�รงชีวิตในทุกวัน
และทุ ก ช่ ว งเวลา ทุ ก คนต่ า งก็ มี เ รื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานที่ แ ห่ ง นี้
ไม่ ท างใดก็ ท างหนึ่ ง บางคนอาจชิ น ตากั บ การจ่ า ยตลาดในทุ ก ๆ เช้ า
บางคนฝากท้องไว้กับตลาดโต้รุ่งยามคํ่า และบางคนก็มีเรื่องราวแตกต่าง
ออกไป ซึ่งโดยปกติ คนทั่วไปมักจะสวมบทบาทเป็น ‘ลูกค้า’ แต่หากพูดถึง
ตลาดสำ�หรับฉันแล้ว ภาพความทรงจำ�ในบทบาท ‘แม่ค้า’ จะปรากฏขึ้นมา
เป็นสิ่งแรกอย่างแจ่มชัด
ใช่...ฉันเคยเป็น ‘ลูกแม่ค้า’ ขายขนมหวานอยู่ในตลาดหนองแซง
ภาพเด็กผู้หญิงผมเปียตัวน้อย ผู้เป็นที่รู้จักกันดีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาด และผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกตลาดหนองแซง ที่ซึ่งเป็นตลาดเก่า
ในตัวอำ�เภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี แต่ละร้านสร้างขึ้นมาจากไม้ตาม
ภูมิปัญญาของคนที่นี่ มีหลังคาสังกะสีพอกันแดดและบังฝนซึ่งมุงต่อกัน
เป็นผืนเดียวคลุมทั่วทั้งตลาด มันถูกคํ้าจุนไว้ด้วยเสาไม้ของแต่ละร้านที่อยู่
เรียงรายกัน ฉันจดจำ�บรรยากาศของตลาดนีไ้ ด้อย่างไม่รลู้ มื แม้เวลาจะผ่าน
มา 18 ปีสำ�หรับฉันแล้วก็ตาม
ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าห้องแถวเก่าๆ ในพื้นที่ตลาด ซึ่งจะ
ขายขนมหวานหลากหลายชนิด โดยยายกับตาของฉันจะเป็นหลักสำ�คัญ
ในการสร้างสรรค์ขนมไทยของร้านเรา อีกทั้งเป็นเจ้าของสูตรที่คิดค้น
และปรับปรุงมาช้านาน จนมีคำ�รํ่าลือกันว่า ‘ไม่มีร้านใดในตลาดหนองแซง
จะทำ�ได้อร่อยเท่า’ ตลอดยี่สิบกว่าปีที่เริ่มขายมา ห้องครัวทำ�ขนมก็คือ
เพิงหลังบ้านที่ต่อเติมออกไป ประกอบด้วยเครื่องครัวมากมาย บางชิ้น
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น้อยคนนักจะรู้จัก เช่น ไม้บี้ขนมครองแครง กระดานรูที่ไว้กดลอดช่อง
ไม้ขดู มะพร้าวแบบด้ามจับ และอุปกรณ์อย่างอืน่ อีกมากมายทีแ่ ขวนวางอยู่
เต็มเพิงหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกระทะใบใหญ่ ไม้พายกวนขนม หม้อกับถาด
และกะละมังขนาดต่างๆ ที่มีอยู่นับสิบใบ แผ่นสแตนเลสสำ�หรับตักขนม
เครื่องปั่นและเครื่องบด ผ้าขาวบางนับสิบผืนที่ตากอยู่สำ�หรับกรองนํ้ากะทิ
นํ้าใบเตย และอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีเตาถ่านตั้งเรียงอยู่ด้านหนึ่งอีก 4-5 เตา ซึ่งใช้เชื้อเพลิง
คือ ถ่านไม้สีดำ� ฟืน และกาบมะพร้าว จึงทำ�ให้ในบ้านเต็มไปด้วยเขม่า
ควันดำ�ที่เกาะอยู่ตามหลังคาและฝาผนัง กาบมะพร้าวไม่ต้องซื้อเหมือน
สองอย่างแรก วิธีที่จะได้มาคือ การปอกเปลือกมะพร้าว ฉันได้เรียนรู้วิธีทำ�
มาจากตาด้วยการใช้มดี อีโต้และตะขอ สับและดึงกาบมะพร้าวให้ลอกหลุด
จนเหลือแต่ลูกมะพร้าวเกลี้ยงกลมพร้อมที่จะเฉาะผ่าครึ่งซีก เพื่อขูดเอา
เนื้อขาวๆ ออกมาทำ�ขนมและคั้นเป็นนํ้ากะทิ ยังไม่พอ ตกเย็นแทบทุกวัน
แม่จะพาฉันพร้อมกับถือกระสอบปุย๋ เดินออกไปยังบ้านหลังหนึง่ ซึง่ เขาขาย
มะพร้าว เพื่อไปขอแบ่งเอากาบมะพร้าวที่เขาไม่ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิง
ก่อไฟ ส่วนฟืนกับถ่าน ฉันจะรับหน้าทีไ่ ปซือ้ ทีร่ า้ นร้านหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ตลาด
ด้วยรถเข็นประจำ�ร้านของฉันในวันหยุด บางครั้งระหว่างทางจะมีเพื่อน
หรือเด็กๆ มาช่วยเข็นและนั่งรถเข็นเล่นกันอย่างสนุกสนานระหว่างทาง
ที่ฉันเข็นรถบรรทุกถุงถ่านกับฟืนกลับบ้าน จนก้นดำ�มือดำ� แถมหน้าเปื้อน
ถ่านดำ�ไปตามๆ กัน

ตั้งแต่เช้าจนตกเย็น ตั้งแต่เย็นจนถึงอีกรุ่งเช้า แทบไม่มีเวลาได้พัก
มีช่วงที่ได้พักผ่อนคือหลังขายของเสร็จในช่วงสาย แต่ก็ต้องเก็บของและ
ล้างภาชนะที่มีอยู่มากโขให้เสร็จก่อน ระยะเวลาพักผ่อนก็เพียงให้ได้แต่
เอนกายงีบหลับ เพราะเวลาเที่ยงวันก็ต้องลุกมาจัดแจงทำ�ขนมบางอย่าง
เพื่อนำ�ไปขายในวันพรุ่งนี้ จะมีก็แต่วันหยุดที่ฉันจะได้อยู่ช่วยตากับยาย
ทีบ่ า้ น เพราะพ่อก็ไปทำ�งานบนรถไฟจึงหลายวันกลับที ส่วนแม่กร็ บั ราชการ
ในตอนนั้นฉันยังเด็กมากเลยช่วยได้อยู่ไม่กี่อย่าง เช่น หยิบจับของ ออกไป
ซื้อของ หรือล้างภาชนะจานชาม เวลาว่างฉันก็จะหยิบหนังสือแบบเรียน
มานั่งอ่านบนโต๊ะในเพิงให้ตากับยายฟังเสียงดังเจื้อยแจ้วระหว่างที่ทำ�ขนม
พอตกเย็นเมื่อพ่อกับแม่กลับบ้านก็จะมาช่วยกันจัดของใส่ถาดและตัก
ขนมแห้งบางอย่างใส่ถุงพับเรียงใส่ถาดอย่างสวยงาม ขั้นตอนที่ฉันชอบ
มากที่สุดคือ โรยงาบนข้าวเหนียวแดง และปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆ เพื่อทำ�
บัวลอย บางครั้งฉันก็ปั้นแป้งเล่นเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ ทั้งหมด
กว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณสองทุ่มจึงได้นอนหลับพักผ่อน แต่นี่เป็น
เพียงการเตรียมขนมบางส่วน เพราะยังมีอีกส่วนที่ต้องดำ�เนินการในตอน
กลางคืนก่อนรุ่งสาง
ยามเที่ยงคืน บางครั้งฉันก็ตื่นมาดูตากับยายทำ�ขนมในเพิงต่อ แต่โดย
มาก กว่าจะตื่นก็หลังทำ�ขนมเสร็จแล้ว กลิ่นควันไฟผสมกลิ่นขนมจางๆ
ลอยขึน้ มาถึงห้องนอนทีอ่ ยูช่ นั้ สองของบ้านจนฉันชินจมูก จนกระทัง่ ถึงเวลา
ตี 4 ขนมที่เพิ่งทำ�ขึ้นมาใหม่ถูกบรรจุลงหม้อนับสิบใบซึ่งล้วนแต่เป็นขนม
นํ้าหอมกรุ่น มาวางเรียงบนรถเข็นเพื่อขนย้ายไปที่ร้าน แล้วก็ต้องไปตักใส่
ถุงทีร่ า้ นเพือ่ วางขายร้อนๆ เดีย๋ วนัน้ ฉันก็เข็นไปกับตาบ้าง ยายบ้าง แม่บา้ ง
โดยเข็นผ่านซอยออกมา ซึ่งมีความสว่างเพียงไฟทางและไฟจากบ้าน
ห้องแถว ที่ผู้คนตื่นมาทำ�ขนมทำ�อาหารเพื่อนำ�ไปขายที่ตลาดเหมือนกัน
เมื่อพ้นออกมาถึงหน้าปากซอย ก็ได้เห็นแสงไฟสีเหลืองนวลส่องสว่าง
ทัว่ ทัง้ ตลาดอยูเ่ บือ้ งหน้า ตลาดเช้าเริม่ มีชวี ติ ชีวาผูค้ นก็คกึ คักกันตัง้ แต่ตะวัน
ยังไม่แตะขอบฟ้า ร้านของเราอยู่ใจกลางตลาดเป็นร้านเดี่ยวซึ่งตากับพ่อ
ช่วยกันสร้างขึ้น เมื่อเข็นรถมาถึงเราก็ช่วยกันยกของลงและจัดร้าน บางวัน
ก็มีบางคนมายืนรออยู่หน้าร้านกันแล้ว
ร้านของเราถูกจัดโดยมีหม้อเรียงกันอยู่เป็นฉากหลัง ตา ยาย และแม่
ทีส่ วมใส่ผา้ กันเปือ้ นอยูห่ ลังร้านจะช่วยกันตักขนมจากหม้อใส่ถงุ และรัดยาง
ให้พองพอสวยงามน่ากินอย่างทะมัดทะแมง แล้ววางแยกประเภทกันไว้
จนเต็มหน้าร้านให้ลูกค้าเลือก สีสันจากขนมนั้นละลานตาน่าชวนชิม ไม่ว่า
จะเป็นลอดช่องไทย ลอดช่องสิงคโปร์ สาคูเปียก ขนมปลากริมไข่เต่า
ครองแครง บัวลอย ถั่วดำ� บวดฟักทอง ข้าวเหนียวมูนสังขยา กล้วยบวชชี
มั น เชื่ อ ม และตั ก ขนมจากถาดใส่ ถุ ง ทั้ ง ถั่ ว แปบ ขนมต้ ม ขนมชั้ น
ข้าวเหนียวแดง มีบางส่วนก็ถูกจัดใส่ถุงไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นแล้ว ซึ่งแต่ละถุง
ราคาเพียง 5 บาทเท่านั้น
ระหว่างทีข่ นมถูกตักใส่ถงุ อยูน่ นั้ ฉันก็จะขึน้ ไปอยูบ่ นร้าน และคอยเลือ่ น
ถุงขนมหวานให้มาจัดเรียงอยู่หน้าร้านอย่างเป็นระเบียบ ไม่ช้าลูกค้า
ก็อยู่เต็มหน้าร้าน บางคนเหมาซื้อเป็นถุงใหญ่ หรือแล้วแต่จะสั่งไว้ว่าจะซื้อ
ทัง้ ถาดหรือทัง้ หม้อ แต่สว่ นใหญ่กจ็ ะมาเลือกซือ้ กันคนละไม่กถ่ี งุ นอกจากนัน้
ฉันก็จะคอยหยิบขนมที่ลูกค้าต้องการมาใส่ถุงหิ้ว พร้อมกับรับและทอนเงิน
ด้วยตัวเองตามที่แม่สอนไว้ จนคล่องมากขึ้นทุกวัน ไม่ช้าขนมจากหม้อ
จากถาดก็ทยอยถูกตักจนหมดเกลี้ยง แล้วก็เป็นหน้าที่ของตาหรือพ่อ
หรือแม่ที่จะยกหม้อและถาดเปล่าลงรถเข็น แล้วเอาไปแช่นํ้าเก็บไว้ที่บ้าน

เพื่อรอการขัดล้างหลังจากเก็บร้านเสร็จในตอนสาย ส่วนแม่ก็จะออก
ไปทำ�งานในเวลาราชการก่อน
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันของ ‘ร้านขนมหวานแม่ทวี’ ตำ�นาน
ขนมไทยแห่งตลาดหนองแซง ทีไ่ ม่เคยมีวนั หยุดเลยนับตัง้ แต่เปิดร้านวันแรก
ก่อนที่ฉันจะเกิดเสียอีก
นอกจากจะขายอยู่ที่ร้านแล้ว ในตลาดนัดวันเสาร์ พ่อค้าแม่ขายจะมา
ตั้ ง แผงร้ า นชั่ ว คราวบนถนนรายรอบตลาดและบริ เ วณลานว่ า งใกล้ ๆ
สร้างความคึกคักให้ผู้คนจำ�นวนมากได้เดินเลือกซื้อสินค้ากันอย่างขวักไขว่
จนเต็มถนนมากกว่าทุกๆ วัน วันพิเศษเช่นนั้นแม่จะชวนฉันให้ไปเดิน
เร่ขายขนม โดยเอามาจากร้านบางส่วนใส่ถาดแล้วแบกใส่บ่าเดินไปตาม
ตลาดนัดเพื่อบริการถึงที่และเป็นการเพิ่มลูกค้าที่ไม่ได้เดินเข้าไปหาที่ร้าน
หรือผู้มาใหม่ที่ยังไม่รู้จักให้ได้เลือกซื้อ และถือโอกาสแนะนำ�ร้านของเรา
ไปด้วย และด้วยความเป็นเด็กที่ใครต่อใครก็มองว่าไร้เดียงสา การเดินเร่
ขายขนมร้องเรียกลูกค้าเสียงเจื้อยแจ้ว ก็แลดูน่ารักน่าเอ็นดูสำ�หรับใคร
หลายๆ คน ฉันจึงมีลูกค้าช่วยอุดหนุนตลอดทางจนไปสุดตลาดนัด จนต้อง
ไปเอาขนมมาใส่ในถาดเพิ่มหลายรอบเลยทีเดียว
แต่แล้วเมื่อฉันอายุได้สิบขวบ ฉันและครอบครัวก็จำ�เป็นต้องออกไปอยู่
‘บ้านหลังใหม่’ ซึ่งเป็นที่ดินและบ้านของตัวเองที่เพิ่งสร้างเสร็จ เพื่อที่จะได้
ไม่ตอ้ งลำ�บากเช่นอยูท่ นี่ นั่ เพราะตากับยายก็ชรามากจนทำ�ไม่คอ่ ยไหวแล้ว
นั่นเป็นเหตุที่ทำ�ให้ฉันห่างหายไปจากตลาดแห่งนี้โดยปริยาย ส่วนร้าน
และสูตรขนมก็ขายให้กับครอบครัวหนึ่งที่รู้จักกันดีในตลาดและเขาก็เคย
มาเรียนรู้วิธีการทำ�ที่บ้านก่อนถึงเวลาย้ายไป แต่ถึงแม้จะมีผู้มาสืบทอด
กิจการต่อเช่นนี้ แต่มันก็เทียบไม่ได้เลยกับต้นตำ�รับที่ทำ�ออกมาจากหัวใจ
จนเคยชิน และทีส่ �ำ คัญคือทำ�จากจิตวิญญาณ ‘แม่คา้ ’ ของครอบครัวฉัน
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น หลั ง จากที่ ครอบครั ว ฉั นย้ า ยออกมาได้ ไ ม่ กี่ ปี ตลาด
หนองแซงก็ถูกรื้อและปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ด้วยการทำ�เป็นพื้นปูน ยกโครง
เหล็กหลังคาสูง และทำ�ร้านปูนปูกระเบื้องโดยกำ�หนดเป็นล็อกๆ ไว้แล้ว
น่าเศร้า...ที่มันไม่เหลือเค้าของกลิ่นอายและความรู้สึกเดิมเลย จะมีก็แต่
พ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ยังยึดอาชีพเดิมขายของอยู่ที่นี่เท่านั้น ฉันรู้สึกได้ว่า
มนต์ขลังของมันจืดจางจนแทบจะหายไป ซึ่งมันเหมือนไม่ใช่สถานที่ที่ฉัน
เคยผูกพันมาก่อน แต่...
ถึงแม้ตลาดจะถูกรื้อและถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ถึงแม้ครอบครัวของฉันจะเลิกขายขนมหวานที่ตลาด
และถึงแม้จะเหลือเพียงภาพความทรงจำ�ในวัยเยาว์
แต่ ฉั น ก็ ยั ง ระลึ ก และรู้ สึ ก อยู่ เ สมอว่ า ฉั น เป็ น ลู ก แม่ ค้ า ขนมหวาน
แห่งตลาด (เก่า) หนองแซงอย่างไม่เสื่อมคลาย
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เ จ็ ด เ ส มี ย น
เด็ ด เ ส ม อ

ภารกิจติดตลาดเจ็ดเสมียน ตลาดเก่าอายุ ๑๑๙ ปี ณ ราชบุรี เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสไออุ่น
ของวั น วานที่ ยั ง วนเวี ย นอยู่ ร อบชุ ม ชนเก่ า ใกล้ ส ถานี ร ถไฟ ย้ อ นเรื่ อ งราวสมั ย ประวั ติ ศ าสตร์
ที่ คุ ณ อาจไม่ เ คยรู้ เดิ น ทอดน่ อ งในตลาดยามเย็ น กิ น ทอดมั น ปลากรายสู ต รพิ เ ศษ ลองลิ้ ม
เค้ ก มะพร้ า วอ่ อ นหวานละมุ น หยิ บ ไชโป้ ว ขึ้ น ชื่ อ ติ ด มื อ กลั บ บ้ า น แว่ ว เสี ย งสนทนาแสนสนุ ก
ตามประสาชาวตลาด หรื อ จะเสี ย งหั ว เราะเคล้ า บรรยากาศล่ อ งลอยมาตามลม รอรั บ รอยยิ้ ม
พิมพ์ใจส่งตรงจากพ่อค้าแม่ค้า และการแสดงพื้นบ้านแสนประทับใจที่จัดเต็มไม่แพ้ถิ่นไหนๆ
ถ้าตลาดมีชีวิต
ได้ยินเขาพูดอยู่หรือเปล่า

ไ ห น ๆ ก็ ร ถ ไ ฟ ฟ รี น้ อ ง ข อ พ า พี่ เ ที่ ย ว เ จ็ ด เ ส มี ย น!
วันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ เนือ่ งจากไม่รจู้ ะไปไหนดี เลยชวนคุณแฟน
ไปเที่ยวบ้านคุณยายที่ราชบุรีสักหน่อย ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณยายมา
ตั้ง 7 ปี เพิ่งจะรู้ว่าบ้านยายอยู่ตำ�บลเจ็ดเสมียนในอำ�เภอโพธาราม
นัดคุณแฟนออกจากบ้านแต่เช้า แอบบอกว่ารถไฟออกแปดโมง
เพื่อจะให้คุณชายตื่นสายรีบแหกตาสักหน่อย นางดันรู้ทันว่ารถไฟ
จากหัวลำ�โพงออกเวลา 09.20 น. จึงกลายเป็น จขกท. ที่แหกตาตื่น
คนเดียวเสียเอง! แต่ก็เอาน่ะ เราดันคิดจะหลอกเขาก่อน เดี๋ยวนาง
งอน อดไปกันพอดี และงานนี้... แน่นอน รถไฟฟรีนะคะ ท่านผู้ชม!

ฟ้าทะลายโจรไม่เท่าโจรทลายใจ
ความคิดเห็นที่ 1

มาปาดคร้าบ
เราตู้ไง จ�ำไม่ได้เหรอ
สิ่งแรกที่ทำ�คือพาคุณแฟนเข้าไปฝากผีฝากไข้กับยาย ให้ยาย
มัดมือมัดเท้าด้วยสายสิญจน์ว่าจะไม่ปล่อยให้หลานสาวขึ้นคาน
ในอนาคต ยายก็แสนใจดีเหมือนจะคิดถึงหลานมาก พอมัดแขนเสร็จ
ก็รีบไล่ออกจากบ้านไปเดินตลาดยามเย็น แต่เหมือนยายจะไล่เรา
เร็วไปหน่อย... ของยังไม่วางกันเลยค่ะ!
จะกลับเข้าไปนอนตีพุงหน้าพัดลมก็เกรงว่ายายจะไล่ออกมา
อีกรอบ เลยพากันไปเดินเล่นรอบชุมชนเจ็ดเสมียนสักหน่อย ใจนี่
อยากจะจับมือคุณแฟนแล้วแกว่งไปมาอารมณ์แบบคู่รักข้าวใหม่
ปลามันกำ�ลังกุก๊ กิก๊ ดูนา่ รักน่าอิจฉา แต่แหม...นางบอกไม่ตอ้ งมาจับ
ร้อน! หักความมโนไปสิคะ ทีตอนจีบแรกๆ จะเหงื่อไหลไคลย้อย
ก็มิเคยจะบ่นใดๆ
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ผ่านไปราวๆ สองชั่วโมงกับรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ใช้เวลา
อันแสนมีค่านี้นอนซบหัวคุณแฟนแบบในหนังเกาหลีจนเหาในหัว
แทบจะแลกที่อยู่กัน ในที่สุดสายตาก็พลันหันไปเห็นป้ายสถานี
เจ็ดเสมียนอยู่ลิบๆ รีบเด้งตัวออกจากเบาะด้วยความอัศจรรย์ใจ
ราวกับเฮลิคอปเตอร์บินมาถึงเกาะมัลดีฟส์
ความประทับใจแรกเมื่อก้าวเท้าลงจากรถไฟเหยียบยํ่าลงบนพื้น
คอนกรีตคือ... พวกเราสองคนกำ�ลังกลายเป็นเนยที่ละลายอย่าง
รวดเร็วราวกับอยู่บนกระทะ! คือเจ้าประคุณรุนช่อง! ที่คิดว่ารถไฟ
ร้อนแล้วยังมีลม แต่นี่เหมือนสายลมจะไม่เข้าใจ ไยถึงไม่พัดผ่านคะ

ทำ�ปากขมุบขมิบด่าไปสายตาก็หันไปเห็นป้ายทางเข้าศาลเจ้า
“แวะไปดูกันหน่อยไหมตัวเอง” ซึ่งคำ�ตอบที่รู้ใจ จขกท. ม้ากมาก
ก็คือ... “อยากถ่ายรูปก็บอกดิ”
เบะปากให้ ค วามแสนรู้ ข องคุ ณ แฟนแล้ ว ก็ ล ากนางเดิ น ไป
ตามทางเร้นลับดั่งเมืองลับแล เพราะทางเดินแคบๆ ผ่านบ้านคน
และเสียงหมาเห่าจนชวนสงสัยว่าเข้าไปจะเจอศาลเจ้าจริงไหม
แต่ทางเดินสั้นๆ นี้ก็พาเรามาเจอศาลเจ้าลับๆ น่าแชะภาพ ฉะนั้น
ก็ขอหยิบกล้องฟิล์มมาถือและถ่ายจากนี้ยาวๆ เลยแล้วกัน!
“ตัวเอง! ทะเลล่ะ!” จากทางเดินหน้าศาลเจ้า เรามองเห็นวิว
ทะเลอยู่เบื้องหน้า!
“ทะเลบ้าอะไร นั่นแม่นํ้าแม่กลอง” ...ค่ะ นางแสนรู้ หักหน้า
แฟนตัวเองตลอด
แหม นึกถึงเพลง มนต์รกั แม่กลอง เลย แบบคนกำ�ลังมีความรัก
โลกนี้ช่างสวยงาม...แต่กลัวว่าถ้าพูดให้คุณแฟนฟัง นางจะหักมุม
หวานของเราอีก คิดในใจแล้วกันค่ะ
แป๊บนะคะ เดี๋ยวกลับมาต่อ อิอิ
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ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชน

มาต่อแล้วค่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
สักพักพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มวางของกันแล้ว ด้วยความหิวโหย
เลยหาซื้ออะไรง่ายๆ มารองท้องก่อนระหว่างนั่งชมวิวแม่นํ้า
ก็จะเป็นข้าวโพดธรรมดาๆ นัง่ แทะไปคุยกันไปแซวกันไปด่ากันไป
ส่วนมากฝ่ายชายเขาจะยอมใช่ไหมคะ แต่นี่เถียงแพ้นางตลอด
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เริ่มมีอะไรน่าสนใจแล้วค่ะ มีน้องๆ มาเล่นดนตรีไทยด้วย!
ย้อนวัยยามประถมสุดๆ นึกถึงตัวเองตอนแม่ส่งไปเรียนตีขิม
ขึ้นมา เลยไปเดินซื้อของกินเล่นมานั่งกินหน้าเวทีกันสักหน่อย
กะหรี่ ปั๊ บ คุ ณ ยายเป็ น ตั ว เลื อ กที่ ดี ค่ ะ ชิ้ น เล็ ก ๆ สามคำ � หมด
ในราคาชิ้นละ 5 บาท กับนํ้าสมุนไพรแก้วใหญ่แก้วละ 10 บาท

แต่แน่นอน ของแค่นี้ไม่ได้ส่งผลต่อกระเพาะคู่รักจอมเขมือบ
อย่างเราสอง พอกินเสร็จ ต่อมความหิวก็ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
เราสองจึงเริ่มปฏิบัติการเดินไปกินไป พ่อค้าแม่ค้าคุยถูกคอหน่อย
เอะอะจะให้กินฟรีตลอดเลยค่ะ เริ่มจากลูกชิ้นกับนํ้าจิ้มรสเด็ด
กันสัก 5 ไม้ แล้วต่อหมูปิ้งอีก 2 ไม้

แล้วก็ตามด้วยขนมจีบกุ้งอีกถุงหนึ่ง หยุดชมความมหึมาของ
ต้นโพธิ์พันปีกันสักหน่อย แล้วไหนจะวัดวาอารามอีก งานนี้ไล่
คุณแฟนไปทำ�หน้าที่ตากล้องมือเอกให้ไวเลยค่ะ ซึ่งภาพก็ออกมา
น่าภาคภูมิใจที่ได้นางเป็นแฟนมาก

ฟ้าทะลายโจรไม่เท่าโจรทลายใจ

ความคิดเห็นที่ 69

นี่จะมาอวดที่เที่ยวหรือมาขิงคนโสดคะคุณน้องงงงงง
นี่ปังไง เคยฆ่ากระเบนด้วยมือเปล่า

เดินวนรอบตลาดกินของคาวครบเท่าข้าวสองชาม เราก็ต้อง
มองหาของหวาน พ่อค้าข้างหอนาฬิกาหน้าวัดแนะนำ�ให้เราเดินข้าม
ทางรถไฟไปกินเค้กมะพร้าวอ่อน จะรออะไรล่ะคะ ของโปรดทั้งฉัน
และนางเลยค่ะ พอไปถึงกลิ่นอายความหวานที่แทบจะตบจมูกเรา
ทั้งสองจนหน้าหัน โอ๊ย! คือมันหอมหวานแบบเลอค่ามากกกก
เจ้าของร้านก็ใจดีรีบบริการฉับไว เค้กเพิ่งอบเสร็จพอดี เรียกได้ว่า
สดใหม่หอมกรุ่นจากเตา! ส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึง อร่อยมาก!
ตัวครีมละลายในปาก เนื้อเค้กก็นุ่ม มะพร้าวก็หอม แบบโอ๊ย!
คือมันดี!
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คุณแฟนนี่ชมยิ่งกว่าตอนจีบ จขกท. แรกๆ อีกค่ะ! จากนั้นเรา
ก็กลับมายังสิ่งที่เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่ง นั่นก็คือการซื้อของฝาก
ขึน้ ชือ่ กลับไปฝากคุณแม่แฟนค่ะ! ซึง่ แม่ จขกท. แนะนำ�ว่าไชโป้วหวาน
นี่เด็ดที่สุดในจักรวาล เราจึงเดินข้ามรางรถไฟกลับไปใกล้ๆ ตลาด
ก็เจอร้านแม่ตังกวย ราคาสมคุณภาพ ไชโป้วนอกจากมีแบบลูกเต๋า
กับเป็นเส้นแล้ว ยังมีเป็นชิ้นละเอียดกับชิ้นใหญ่ไ ปเลยอีกด้วย
เรี ย กว่ า ตอบโจทย์ ส าวกไชโป้ ว สุ ด ประจวบเหมาะแม่ คุ ณ แฟน
ชอบกินไชโป้วพอดี...หนูก็ไม่ได้หวังจะเป็นอนาคตลูกสะใภ้เท่าไหร่
หรอกค่ะ!

พอเริม่ คํา่ เราเทีย่ วเพลินจนพลาดรถไฟเทีย่ วสุดท้ายกลับกรุงเทพฯ
ซึ่งก็คือรอบ 16.14 น. ค่ะ แต่โชคดีมีบ้านนอนฟรี รอกลับพรุ่งนี้
แล้วกัน เพราะสิ่งที่ทำ�ให้เรายอมนอนค้างหนึ่งคืนโดยไม่สนว่า
ต้องใส่เสื้อตัวเดิม คือเราได้ยินมาว่าจะมีการแสดงพื้นบ้านด้วยค่ะ
เลยอยากรอดูกันสักหน่อย แล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะ ทุกคนจัดเต็ม
มากค่ะ ใส่ชุดผ้าไหมสีสันสดใสสไตล์ลาวเวียง หน้าพร้อมผมเป๊ะ
ท่วงท่าลีลาร่ายรำ�พร้อมรอยยิ้ม บรรยากาศดูสนุกสนานและอบอุ่น
มาก แบบโอ๊ย! กลิ่นอายความอบอุ่นมันคุกรุ่นในหัวใจแบบบอก
ไม่ถูกเลยค่ะ พิธีกรก็แซวคนนั้นทีคนนี้ที เราสองคนอยู่ใกล้พิธีกร
เลยพลอยโดนแซวไปด้วยเลย
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หูยยยยยยย อิจอะแกรรรรรรรรร
หนูมาลีข่ลี ูกแมวเหมียว

กลับมาบ้านยาย คุณแฟนเอาแต่บ่นว่าอิ่มมากกับอร่อยมาก
สลับกันไปมาอย่างกับคนแก่ ยายแกก็หัวเราะชอบใจใหญ่ แกบอก
ด้วยว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้ารู้ว่าเป็นหลานบ้านยาย จะได้กินเยอะกว่านี้อีก
แบบอือ้ หือ! ถ้าพรุง่ นีม้ ตี ลาดเช้านีจ่ ะเคาะระฆังต่ออีกสักยก เอาจริงๆ
แวบแรกก็ดูเป็นตลาดที่ไม่มีอะไรเลยนะคะ แต่ดันมีอะไรอยู่ในความ
ไม่มเี สียอย่างนัน้ สงสัยอาทิตย์หน้าคุณแฟนคงจะชวนมาอีกแน่ๆ หุหุ
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แสดงความคิดเห็น

ส่งข้อความ
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มาถึงเจ็ดเสมียนทั้งที มีหรือจะพลาดเสาะหาร้านเด็ดของดี ตามเสียงเรียกร้องจากกระเพาะอาหาร
ดังนั้นเป้าหมายของเราจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ นอกจาก ‘ตลาดเก่า ๑๑๙ ปีเจ็ดเสมียน’

ไชโป้วแม่ตังกวย (5 ดาว)

ราคา : 30-60 บาท

นอกจากป้ายเชลล์ที่ชวนมาชิมไชโป้วแม่ตังกวย ของดีราชบุรีแล้ว เพื่อนเราก็ยังกึ่งชวน
กึ่งขู่อีกด้วย ว่าถ้าแกไม่กินไชโป้ว ถือว่ามาไม่ถึงราชบุรีนะเว้ย เพราะเจ็ดเสมียนแห่งนี้
คือแหล่งผลิตไชโป้วระดับแสนตันต่อปี แถมยังส่งออกไปอีกตั้งหลายประเทศ มาถึงแหล่ง
จะพลาดได้ไง
และสำ�หรับร้านแม่ตังกวยนี้ นอกจากจะเป็นต้นตำ�รับเจ้าแรกแล้ว ยังเป็นร้านไชโป้ว
ร้านเดียวที่ทำ�เองหมดทุกอย่าง ตั้งแต่ปลูกไชโป้ว หมักตามสูตรเฉพาะของตัวเอง ทำ�การ
ตลาด ไปจนถึงขายหน้าร้านและส่งออกทั่วโลก หลักๆ แล้วไชโป้วแม่ตังกวยมีสองแบบ
คือแบบหวานและแบบเค็ม แต่แบบหวานจะเป็นทีน่ ยิ มมากกว่า ด้วยรสกลมกล่อม แถมยัง
หวานกำ�ลังดี เหมาะกับเอาไปผัดไข่หรือทำ�เมนูได้หลากหลาย ส่วนแบบเค็มจะไม่ค่อย
เป็นที่นิยมเท่าไหร่ คนโบราณมักจะเอาไปต้มกินกับกะทิและนํ้าพริกแดง แถมยังมีทั้งแบบ
หัว แว่น เต๋า และฝอย ไว้ให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบ นอกจากนี้ ยังมีไชโป้วยำ� เกี้ยมฉ่าย
และขิงดองสูตรเฉพาะของแม่ตังกวยให้ชิมอีกด้วย

ระหว่างแวะร้านแม่ตังกวย เราถือโอกาสถามไถ่ขอคำ�แนะนำ�ถึงของกินขึ้นชื่อ “ห่อหมก
ป้ามัยไง อยู่ใกล้ๆ ตรงนี้เอง รสชาติดี เปิดมาหลายปีแล้วด้วยนะ” แม่ค้าสาวตอบอย่าง
ไม่ลังเล
ถึงจะเรียกว่าป้า แต่ป้ามัย อายุ 86 ปีแล้ว แถมยังแข็งแรงกระฉับกระเฉง แกยังยํ้า
กับเราอีกว่า เคล็ดลับความอร่อยของที่นี่คือ กะทิต้องสดเท่านั้นจ้ะ!
เพราะปลาที่เอามาใช้ทำ�ห่อหมกเป็นปลากรายสดๆ จากแม่นํ้าแม่กลอง เนื้อปลาเน้นๆ
ไม่ผสมแป้ง จึงทำ�ให้ระหว่างเคี้ยวสัมผัสได้ถึงความหวานของเนื้อปลา รสชาติอร่อย
กลมกล่อมทั้งสูตรโหระพาและใบยอ ต่างกันที่ใบโหระพาที่ให้กลิ่นฉุนกว่า ส่วนใบยอให้
กลิ่นอ่อน ไม่ขม แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหน ถ้าไม่เชื่อมาลองชิมห่อหมกป้ามัยดูมั้ยล่ะ!
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ห่อหมกป้ามัย (4.5 ดาว)

ราคา : ห่อละ 20 บาท

“ยำ�กบไชโย สูตรโบราณ ไม่น่าเชื่อ ยำ�กบอย่างเดียวขยายสาขาออกไป 5 สาขา
ในเวลาเพียง 2 เดือน”
“โอ้โห!” คำ�โฆษณายาวเหยียดท้าให้ลองขนาดนี้ ใครล่ะจะอดใจไหว “ไม่น่าเชื่อ
จริงๆ ด้วย” เราคิดในใจ งั้นต้องไปลองให้รู้! พ่อค้าเล่าว่าที่ตลาดแห่งนี้เป็นสาขาที่ 2
ส่วนสาขาอื่นกระจายตัวอยู่ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ว่ากันที่สูตรยำ�กบนี้ พ่อค้า
ได้มาจากคุณแม่ เคล็ดลับคือการคัดเลือกเฉพาะกบไซส์ใหญ่ เพื่อให้ได้เนื้อเยอะ
นอกจากนี้พริกเผาที่ใช้ ก็เป็นพริกเผาปรุงพิเศษด้วยสูตรเฉพาะ
คำ�แรกที่ชิมเนื้อสัมผัสของกบคล้ายกับเนื้อไก่ทอด ติดกระดูกกรุบกรอบ อร่อย
กลมกล่อม สำ�หรับนํา้ ยำ�รสเปรีย้ วนำ�และแปลกต่างจากนํา้ ยำ�ทัว่ ไป ใครไม่ชนิ อาจรูส้ กึ
แปร่งๆ แต่ถา้ ใครชอบก็จะบอกว่าแซบสุดๆ! ถูกปาก ถูกใจคนทีช่ อบเปิบพิสดารแน่นอน!

ย�ำกบ (3.5 ดาว)

ราคา : ถุงละ 50-60 บาท
(ตามขนาดของกบ)

ร้านทอดมันเจ้าเด็ดประจำ�ตลาดที่มีสูตรเฉพาะไม่เหมือนใคร เนื่องจากเป็นเจ้าแรก
ทีผ่ สมหัวปลีเข้าไปในทอดมัน แถมยังเน้นในเรือ่ งการเลือกวัตถุดบิ ทีส่ ดใหม่ใช้เนือ้ ปลากราย
แท้ เลยยิง่ อร่อยติดใจได้งา่ ยๆ อย่าง ทอดมันใส่หวั ปลี ถึงรูปร่างหน้าตาคล้ายทอดมันทัว่ ไป
แต่เมื่อแรกชิม สัมผัสได้ถึงความกรุบกรอบของหัวปลี รสจัด เข้มข้น แต่มันไปนิด กินได้
ไม่กี่คำ�ก็รู้สึกเลี่ยน ส่วนทอดมันไข่เยี่ยวม้า การรวมกันระหว่างไข่เยี่ยวม้ากับแป้งทอดมัน
เป็นการผสมผสานที่ลงตัว รสชาติเข้ากันพอดี ช่วยตัดความเลี่ยนออกไปได้มาก นอกจาก
ตัวทอดมันแล้วยังมีใบมะกรูดกับใบกะเพราโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมชวนให้นํ้าลายสอ
อีกด้วย
ทอดมันโบราณ (4 ดาว)
ความพิเศษอีกสิ่งหนึ่งคือนํ้าจิ้ม ซึ่งเป็นนํ้าจิ้มสด ไม่ผ่านการต้ม ทำ�ให้แตกต่างจาก
ราคา : ทอดมันปลากราย ชิน้ ละ 2 บาท, นํ้าจิ้มทั่วไป เข้มข้น รสชาติกลมกล่อม หวานนำ� ไม่เผ็ดมาก สำ�หรับคนที่ชอบความแปลก
ทอดมันไข่เยี่ยวม้า ลูกละ 15 บาท
ใหม่ แนะนำ�ให้ลองลิม้ ชิมรสทอดมันร้านนีส้ กั ครัง้ แล้วจะค้นพบความแตกต่างทีไ่ ม่แตกแยก

ตั ก เข้ า ปากไปคำ � แรกก็ รู้ สึ ก ได้ ถึ ง เนื้ อ เค้ ก ที่ เ นี ย นละเอี ย ด มี ก ลิ่ น หอมใบเตย
มีมะพร้าวฝอยรสเค็มนิดๆ ตัดกับครีมมะพร้าวรสหวาน ถือเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนทีอ่ ร่อย
มากเลยล่ะ ป้าติ๋มเล่าให้ฟังว่าแกคิดค้นสูตรเองทั้งหมด เพราะชอบกินเค้กเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ทั้งยังขายอยู่ที่เจ็ดเสมียนมากว่า 30 ปีแล้วด้วย รายการพาชิมชื่อดังอย่าง
รายการ ตลาดสดสนามเป้า และรายการ แจ๋วพาชิม ป้าติ๋มก็เคยไปออกมาหมดแล้ว
จากการพูดคุยถูกอกถูกใจทำ�ให้ได้รวู้ า่ จุดเด่นของป้าติม๋ คือการพิถพี ถิ นั ในการเลือก
วัตถุดิบ โดยเฉพาะมะพร้าว จะต้องเป็นมะพร้าวที่กะลาไม่เป็นสีดำ�เพราะจะแก่เกินไป
สรุปแล้ว ทั้งรสชาติเค้ก ทั้งความใส่ใจในการทำ�เค้ก รวมถึงตัวป้าติ๋ม ไม่ติ๋มเหมือนชื่อ
นะจ๊ะ

ติ๋มเค้กมะพร้าวอ่อน (4.5 ดาว)

ราคา : 60-120 บาท
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มาท�ำความรู้จักกับสิ่งที่ ‘มี’ ในตลาดแห่งนี้
ผ่านเสียงของแม่ค้าเจ้าถิ่น

“ตลาดมันก็คือตลาดนั่นแหละหนู มันมีความวุ่นวายในแบบของมัน
ถ้ า มั น ไม่ วุ่ น วายก็ ไ ม่ ใ ช่ ต ลาดสิ ” นั่ น คื อ เสี ย งเสี ย งหนึ่ ง จากกลุ่ ม แม่ ค้ า
ที่กล่าวถึงความเป็นตลาดในแบบที่พบได้ทั่วไป
ตลาดเก่า ๑๑๙ ปีเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี คงจะเป็นตลาดทีห่ ลายคน
อยากไปสัมผัสสักครั้ง ตลาดเล็กๆ ที่อยู่ติดสถานีรถไฟอันเต็มไปด้วย
กลิ่นอายของความเป็นชนบท กับทางที่ทอดยาวไปสู่ลานกว้างเพื่อชม
ทัศนียภาพของแม่นํ้าแม่กลองภายใต้แสงสนธยาได้อย่างเต็มอิ่ม ความ
วุ่นวายที่ตั้งอยู่บนความเรียบง่ายอาจจะเป็นเอกลักษณ์ที่ใครหลายคน
มองว่านี่คือ ‘ตลาด’ ทว่าบนความเหมือนกันนั้น...ตลาดแห่งนี้กลับมีอะไร
มากกว่า ทั้งที่มันแทบจะไม่ต่างจากตลาดทั่วไปเลย
ผู้ใหญ่บ้านพีรพงษ์ สิงหชาติปรีชากุล เล่าประวัติที่มาของเจ็ดเสมียน
ให้เราฟังอย่างสนุกว่า ‘เจ็ดเสมียน’ มีที่มาจากในสมัยของพระเจ้าตากสิน
มหาราช มีชาวบ้านมากมายอาสาสมัครเป็นทหาร แต่จำ�นวนเสมียน
มีไม่เพียงพอ จึงต้องรับสมัครผู้ที่อ่านออกเขียนได้มาทำ�บัญชีทหาร และมี
ชายไทย 7 คนสมัครเข้ามาทำ�หน้าที่นี้ เพื่อให้การรับคนเข้ากองทัพทันเวลา
ตามความเชือ่ โบราณ หมูบ่ า้ นแห่งนีจ้ งึ ได้ชอื่ ว่า ‘เจ็ดเสมียน’ และกลายเป็น
ชุมชนที่ใหญ่ขึ้นกระทั่งเป็นตำ�บลอย่างในปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อว่า
ตลาดแห่ ง นี้ ยั ง เป็ น เหมื อ นจุ ด นั ด พบหรื อ รวมพลของชาวบ้ า นอี ก ด้ ว ย
มันจึงมีทั้งความอบอุ่น ความคุ้นเคย และความเป็นกันเองสอดแทรกอยู่
ในทุกๆ แผงลอยที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้จากร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นร้าน
ขายผักสด อาหารสำ�เร็จรูป ผลไม้สด เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งเครื่องสำ�อาง
ที่ต่างก็เติมเต็มให้ตลาดเป็นตลาด
เช่นเดียวกับร้านขายนํา้ หวานจากกลุม่ แม่บา้ นอูเ่ ภตรา ทีแ่ ม้จะไม่ได้เป็น
ญาติกัน แต่ป้าทั้งสองคนก็ช่วยกันขายของเหมือนเป็นร้านของครอบครัว
ตัวเอง ความขยันขันแข็งกอปรกับความแจ่มใสทำ�ให้ร้านเล็กๆ ร้านนี้เป็น
มุมหนึง่ ทีส่ ร้างสีสนั ให้ตลาด คุณป้ารุง่ ทิพย์ จินเรียง หนึง่ ในสองป้ากล่าวว่า
“อยู่ตลาดแบบนี้ก็ดีนะ ได้พบกับคนมากหน้าหลายตา ไม่เหงาดี” ว่าแล้ว
ก็หัวเราะกันเองตามประสาคนอารมณ์ดี เท่าที่สังเกตท่าทางของคุณป้า
รุ่งทิพย์แล้ว ท่านคงรู้สึกสนุกสนานไม่ใช่น้อยกับการได้มาพบปะผู้คนใหม่ๆ
นอกบ้าน ส่วนป้าอีกคนหนึ่งซึ่งท่านให้เราเรียกว่า ‘ป้าเรียม’ ก็กวักมือ
เรียกลูกค้าด้วยท่าทางกระฉับกระเฉง
ในขณะทีค่ ณ
ุ ป้าจุฑามาศ สาลีผล ตัวแทนกลุม่ แม่บา้ นโครงการสมุนไพร
เพื่อสุขภาพกลับนั่งเงียบๆ อยู่ในร่มตรงข้ามกับร้านป้ารุ่งทิพย์ คอยเฝ้า
หม้อสมุนไพรที่ตั้งไฟไว้ตลอดเวลา แลดูท่านไม่ค่อยร่าเริงเท่าไรนัก แต่พอ
เข้าไปสอบถามก็รีบกระตือรือร้นมาแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ในทันที อีกทั้งยัง
ชักชวนให้แช่เท้าในนํ้าสมุนไพรอีกด้วย และเมื่อสอบถามก็พบว่าท่านเป็น
อาสาสมัครหมูบ่ า้ น ทีร่ วมกลุม่ กันให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
โดยที่คุณป้าจุฑามาศกล่าวว่าท่านไม่ค่อยชอบตลาดสักเท่าไรนัก
“ป้าไม่ชอบความวุ่นวาย และไม่ได้อยากเป็นแม่ค้า แต่มันก็ดีนะ จะได้
เป็นการเผยแพร่ความรู้ และกระจายสินค้าสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านด้วย”
ป้าจุฑามาศกล่าวอย่างตรงไปตรงมา และแม้จะบอกว่าไม่ชอบ แต่ก็ยิ้ม
ตลอดตามประสาคนมีอัธยาศัยดี
จากทีไ่ ด้ศกึ ษาประวัตมิ าคร่าวๆ ทราบว่าตลาดแห่งนีเ้ คยซบเซาจนเกือบ
จะกลายเป็นลานร้าง ทว่าทั้งป้ารุ่งทิพย์ ป้าเรียม และป้าจุฑามาศเองก็ได้

อธิบายว่ามันไม่ได้ร้างหรือหายไปอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจจากสื่อหรือ
คำ�เล่าลือ เพียงแต่สภาพตลาดมันเงียบเหงา เพราะนโยบายการพัฒนา
ชุมชนเปลี่ยนไป แต่ก็ยังมีตลาดสายหยุด ซึ่งก็คือตลาดซึ่งเปิดในช่วงเช้า
และปิดในช่วงสาย ทุก 3 คํ่า 8 คํ่า และ 13 คํ่า รวมถึงตลาดเย็นช่วงวันพุธ
ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ตามปกติ เพียงแต่บรรยากาศจะไม่คึกคักเหมือน
เมื่อก่อน กระทั่งคุณมานพ มีจำ�รัส หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ‘ครูนาย’
ได้นำ�เอาศิลปะร่วมสมัยมาจัดแสดงในชื่อ ‘งาน All About Arts’ ซึ่งมัน
ก็สามารถเรียกให้ผู้คนหันกลับมาสนใจตลาดเล็กๆ แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
คุณป้าเรียมได้พูดต่อว่า ศิลปะเหล่านี้เป็นเหมือนตัวดึงดูดความสนใจ
คนในชุมชนได้มาก และมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
“ป้าว่าน่าส่งเสริมนะ คนจะได้มาตลาดเยอะๆ ดีนะ...ป้าชอบ” สีหน้า
ของป้าเรียมสดใสขึ้นมาทันตาเมื่อท่านพูดถึงการแสดงที่มีให้ชมเฉพาะ
ในตลาดแห่งนี้
แต่ทว่า เมื่อหันไปถามป้าจุฑามาศกลับได้คำ�ตอบที่ต่างออกไป
“ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะ อย่างพวกดนตรีไทยเนี่ยก็โอเคอยู่หรอก แต่การ
แสดงของคุณนายน่ะ ป้าคิดว่ามันเป็นอะไรที่ ชาวบ้านอย่างเราไม่เข้าใจน่ะ
ไอ้ดีมันก็ดีอยู่ แต่บางทีป้าก็ว่ามันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะ” ป้าจุฑามาศพูด
ทั้ ง ที่ ยิ้ ม กระนั้ น ความคิ ด เห็ น ของท่ า นกลั บ สะท้ อ นให้ เ ห็ น อี ก มุ ม หนึ่ ง
ซึ่งซ่อนอยู่ และเมื่อถกเถียงกันได้สักพักเลยเกิดคำ�ถามขึ้นมาว่า ถ้าไม่มี
การแสดงตรงนี้ คุณป้าคิดว่าตลาดจะอยู่ได้หรือไม่
ป้าๆ ทั้งสามถึงกับนิ่งไปพักหนึ่งแล้วหัวเราะออกมา แต่คำ�ตอบของ
พวกท่านกลับตรงกันอย่างน่าประหลาดใจ
“อยู่ได้สิ ตลาดที่นี่มีมาตั้งร้อยกว่าปีแล้ว เมื่อก่อนไม่มี เรายังอยู่กันได้
เลยนะ แต่ก็ต้องยอมรับล่ะว่าถ้าไม่มีการแสดงพวกนี้ รายได้เราก็น้อยลง
เหมือนกัน” คำ�พูดของป้าจุฑามาศเถรตรงเสียจนท่านหลุดหัวเราะออกมา
แม้ป้ารุ่งทิพย์กับป้าเรียมเองจะเห็นด้วยในประเด็นนี้ แต่พวกท่านก็ยังคง
อยากให้มีการแสดงโชว์ท้ายตลาดนี้ต่อไป
“ตลาดมันอยู่ได้ แต่ถ้ามีไอ้การแสดงพวกนี้ด้วย มันจะดีกว่าปล่อยให้
สีสันหายไป”
อาจเพราะสีสันเหล่านี้ คือคำ�ตอบว่าทำ�ไมตลาดแห่งนี้ จึง ‘มี’ มากกว่า
ที่ตลาดควรเป็น
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ลมหายใจ
ของศิ ล ปิ น
จั ง หวะชี วิ ต ของ มานพ มี จ� ำ รั ส และ ศิ ล ปะในตลาดเจ็ ด เสมี ย น
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จุดเริ่มต้นของการน�ำศิลปะการแสดงร่วมสมัยมาอยู่ในตลาด
มาจากไหน?

ย้อนกลับไปตอนมาอยู่ราชบุรีใหม่ๆ ช่วงนั้นผมยังทำ�บ้านดินไม่เสร็จเลย
เย็นวันหนึง่ ผมถามพ่อว่า แถวนีต้ อนเย็นมีอะไรกินบ้าง พ่อก็เลยบอกให้ไปตลาด
ตรงแถวๆ สถานีรถไฟ พอผมเห็นสถานีรถไฟนะ เฮ้ย ความเป็นศิลปินมันก็
บรรเจิดออกมา แล้วพอเดินไปตรงท่านํ้า รู้สึกเลยว่าถ้าได้มาเต้นตรงนั้น
จะต้องดีมากๆ เดินมาเรื่อยๆ เห็นต้นโพธิ์ใหญ่ ก็เลยอยากมาเต้น อยากชวน
เพื่อนศิลปินมาทำ�งานศิลปะที่นี่ด้วยกัน และก็อยากเข้ามาสอนเด็กๆ ให้เข้าใจ
ศิลปะเท่านั้นเอง ตอนนั้นคิดแค่นั้น แต่ตัวสื่อต่างๆ นั่นแหละที่กลับให้ความ
สนใจ พอวันเปิด All About Arts ครั้งแรก กลายเป็นว่าหน่วยงานต่างๆ มากัน
เต็มไปหมด สื่อนู่นนี่ก็มาสัมภาษณ์เยอะมาก คือเรากลายเป็นเหมือนซุป’ตาร์
แล้วทุกครั้งที่ผมเข้าไปทำ�งานกับชุมชน คุณตาคุณยายในตลาดก็จะ ‘อ้าว
คุณนายมาแล้วเหรอ’ ตรงนี้ก็สร้างกำ�ลังใจให้เรา ให้ทำ�ต่อมาเรื่อยๆ ต้องบอก
ว่ามันเป็นอานิสงส์มากๆ ที่จู่ๆ มันก็ดังขึ้นมา
ตลาดเปลีย
่ นแปลงไปยังไงบ้างตั้งแต่มี All About Arts

แต่ก่อนตลาดเจ็ดเสมียนเป็นตลาดเช้าเล็กๆ จัดทุกๆ วันพุธ ศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ บางวันจะมีตลาดช่วงเย็นด้วย พ่อค้าแม่ค้าขายของแบกะดิน ขายผัก
ผลไม้เล็กๆ น้อยๆ ขายกันได้วันละไม่เท่าไหร่ แต่พอผมเริ่มทำ� All About Arts
มาเรื่อยๆ แค่เดือนละสองวัน คนก็มาเที่ยวกันมากขึ้น ตลาดมันก็แน่นขึ้น
จากเดิมหลายคนมีปัญหาเรื่องเงิน รายได้แค่การขายของ 2 วันก็พอสำ�หรับให้
พวกเขาเลี้ยงลูกได้ทั้งเดือนเลย ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เราคิดว่า
เฮ้ย ศิลปะมันมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอ ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก่อกำ�ลังใจ
ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านก็มาขอบคุณผม วิถีชีวิตทุกคนก็ดีขึ้น
แรกๆ ชาวบ้านงงไหม? เคยดูลิเก ดูละครอยู่ดีๆ  

ผมมีความรู้สึกว่า แล้วทำ�ไมผมต้องทำ�ลิเกอีก ถามว่าดูลิเกจบ ทุกคนก็
โห ชุดสวยจัง แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ มันไม่ได้คิดอะไรต่อเลย แต่การแสดง
แบบนี้ อย่างน้อยมันต้องมีสัก 2-3 คนที่กลับไปคิดว่าเล่นอะไรของมันวะ
มันเกิดคำ�ถาม และถ้าเด็กบางคนสนใจ เขาก็จะเริ่มตามมา เริ่มดู เริ่มศึกษา
ว่ามันเป็นอะไรยังไง ถ้าถามว่ามาอยู่กับชุมชนมันเวิร์กไหม ผมคิดว่า 4 ปีแรก

เวิร์ก เพราะทุกคนสนใจมาก เด็กๆ มานั่งดูยืนดูตรงริมนํ้า แล้วถามว่าอะไรวะ
ถามอย่างนี้เลยนะ พอไฟไลติ้งเริ่มเปลี่ยนสี เด็กก็ถามอีก อะไรวะๆ แล้วพอ
หลังจากนั้นสัก 5-6 ครั้ง ทีนี้เด็กนั่งดูเรียบร้อย แสดงจบก็ปรบมือ ช่วงไหนตลก
ก็หัวเราะ เขาดูเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาเลยว่ามันคืออะไร แต่ทุกครั้ง
ผมจะใช้วิธีเลคเชอร์นิดนึง แล้วก็ทำ�ให้ดู เพราะเชื่อได้เลยว่า เด็กๆ จะไม่กล้า
ถามแน่นอน ก็ตอ้ งไกด์ให้เขาก่อน อย่างผมเอาออร์เคสตร้าทัง้ 18 ชิน้ ของเกาหลี
มา เราก็บอกนี่คือ ไวโอลิน (Violin) นี่คือวิโอลา (Viola) นะ มันคล้ายกันมาก
แต่ว่าเสียงต่างกัน อย่างดับเบิลเบส (Double Bass) กับเชลโล (Cello) ก็ทรง
คล้ายกัน แต่ตัวนี้มันใหญ่กว่า เอ้า ไหนลองเล่นสิ เด็กก็จะเริ่มรู้จักแต่ละตัวๆ
พอได้ดู เด็กก็จะอ๋อ! ศิลปะมันไม่ใช่ความสนุกอย่างเดียว เด็กๆ ดูเป็น
แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังอยากดูอยู่ แต่ปัญหาที่มีมากที่สุดคือ ผู้ใหญ่ที่รู้ไม่จริง
ปัญหาคือ?

พอตรงนี้มันเริ่มดัง หน่วยงานต่างๆ ก็เลยอยากเข้ามาช่วยพัฒนาด้วยการ
ทำ�ที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีการโฆษณา ต้องมีอะไรเอิกเกริก
ทุกคนพยายามทำ�ให้มนั ยิง่ ใหญ่ แต่ผมมองว่านีไ่ ม่ใช่ทางของมัน เราต้องรูส้ วิ า่
ขอบเขตอยู่แค่ไหน เราควรให้ชุมชนช่วยกันบริหารเอง ไม่ต้องทำ�ให้มันใหญ่โต
ทีนี้หน่วยงานเหล่านั้นก็ยังยืนยันว่าจะทำ� ผมเลยปล่อยให้เขาทำ�โดยที่ผม
ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งด้วย ปกติผมต้องไปเล่นที่ริมนํ้าทุกเดือน แต่พอมีการทำ�ถนน
สายวัฒนธรรม ผมก็ขอหยุดไป ผมมองว่ามันเป็นถนนสายวัฒนธรรมตรงไหน
มันเป็นแค่วิถีชีวิตชาวบ้านแบบบ้านนอกน่ะ ถ้าคุณเข้ามาเห็นปู่ย่าตายาย
คอสเพลย์มันไม่ใช่ ผมทำ�ตรงนี้มา 5-6 ปี ผมก็จะรู้ว่าแบบไหนคนเข้ามาแล้ว
จะหลงรัก คือมันต้องเป็นตลาดแบบเล็กๆ น่ารักจังเลย ขายทั้งพลาสติก นั่นนี่
อะไรต่างๆ มีบา้ นอะไรไม่รผู้ ๆุ พังๆ แต่มนั เป็นกระบวนการทัง้ หมดทีผ่ มจะตลบ
สุดท้ายว่าทั้งหมดมันคืออะไร แล้วคนมาดูแล้วแบบ โอ้ มันน่ารัก มันเป็น
หมู่บ้านที่ทุกคนอยู่ด้วยกัน มันเป็นวิถีชีวิต แต่พอคนอื่นเข้ามาช่วยด้วยความ
ไม่เข้าใจ มันเหมือนคุยกันคนละเรื่อง
แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนไทยยังรู้สึกว่ายังต้องปากกัดตีนถีบ ไม่ได้ให้คุณค่า
กับศิลปะ จากประสบการณ์ที่ผมเห็น ถ้าพูดคำ�ว่าศิลปะคนจะนึกถึงงานวาด
เขียน ดูยาก ทุกอย่างมันลำ�บาก เหมือนต้องไต่บันไดขึ้นไปดู พอผมเอาศิลปะ
มาทำ�กับชุมชน ผมเพิ่งมาสรุปได้เมื่อเดือนที่แล้วเองนะ ว่าผมกำ�ลังพูดเรื่อง
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“

ศิลปะมันสอนให้เราอยู่ได้ในทุกๆ ที่
โดยไม่เสียความเป็นตัวของตัวเอง

”

ภาพ: กัษมา เรืองงาม

ไกลจากชุมชน เพราะผมไม่ได้มองว่าศิลปะเป็นเรือ่ งความบันเทิง (Entertainment)
ผมมองว่าศิลปะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ (Education) ผมพยายามจะนำ�
พื้นฐานทางศิลปะเข้าสู่ชุมชน แต่คนในชุมชนมองว่า ดูแล้วมันก็แค่สนุกดี
สวยดี แล้วกลับบ้าน จบ คือผมอาจจะมองไกลไปนิดนึง ผมเอาศิลปะมาพูด
กับเรื่องการดำ�รงชีวิต ศิลปะสอนให้เราเลือก เมื่อเราเลือกเป็นเมื่อไหร่ เราจะ
กินข้าวที่ไหน ใส่เสื้อผ้ายังไง มันอยู่ในวิถีชีวิต แต่คนก็มองว่ามันจะง่าย
ขนาดนั้นได้เลยเหรอ นั่นแปลว่าเขาไม่สามารถเอาสิ่งนี้ไปบูรณาการกับชีวิต
และกลายเป็นว่าศิลปะไม่ได้ช่วยอะไรชุมชนเลย
คุณคิดอย่างไรกับคนทีไ่ ม่เข้าใจศิลปะทีค
่ ุณต้องการจะสือ่ ออกมา

ทุกอย่างมันไม่ได้งามในสิ่งที่ผมทำ�นะ แต่มันงามในสายตาที่คุณมอง
แต่ทุกคนชอบคาดหวังว่ามันต้องมีอะไรซักอย่าง ศิลปินที่เก่งที่สุดในโลกวาด
ภาพออกมา ถามว่าเขาสื่ออะไรบ้าง มันอธิบายไม่ได้ทั้งหมดนะครับ มันเป็น
เรื่องของอารมณ์ ผมจะบอกว่า ถ้าผมจะเล่าเรื่อง พจมาน สว่างวงศ์ ผมจะไม่
เป็นคนเล่าเรื่องแบบพจมานมีพ่อ มีแม่ มีตัวอิจฉามาตบๆ กัน แต่ผมจะทำ�ให้
เห็นว่าเวลาพจมานเดิน เขาเดินยังไง ตอนเดินเข้าบ้านเขาสวยยังไง มันคือ
ความรู้สึกที่ตัวละครมอบให้กับคนดู คนที่ดูงานแล้วบอกว่ารู้เรื่องหมด อันนั้น
โกหกนะครับ แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันปีติ มันแรง มันน่ากลัว มันดูขยะแขยง มันดู
ทุเรศ มันดูน่าเบื่อ นี่คือสิ่งที่นักแสดงอย่างผมทำ� แต่ถ้ามีคนมาบอกว่า “ดูไม่รู้
เรื่องเลยค่ะ” ผมก็ตอบกลับไป “ผมไม่ได้ทำ�เรื่องให้ดู” ถ้าทำ�เรื่องให้ดู ผมจะ
บอกเขาว่า “ผมจะเล่าเรื่องให้ฟัง”
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หรือเพราะคนมองว่ามันคือศิลปะชั้นสูงทีเ่ ขาไม่สนใจ

สำ�หรับผม ผมมองว่าชั้นสูงมันอาจเป็นชั้นสูงของเราคนเดียวนะ แต่คนอื่น
อาจจะไม่มองว่ามันชั้นสูงก็ได้ อาจมองว่าไม่มีคุณค่าเลยก็ไม่แปลก งานผม
หลายๆ ชิ้น บางคนบอกว่า ‘มันคืออะไรวะ’ แต่บางคนอาจบอกว่าแบบนี้
นี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ ชั้นสูงหรือไม่มันอยู่ที่เราต่างหาก
ขึ้นอยู่กับตัวเรา?

ของแบบนีม้ นั อยูท่ เี่ ราทำ�งานของเราแล้วเราเจริญไปพร้อมกับงานหรือเปล่า
ถ้าเราเจริญไปกับงานของเรา นั่นหมายความว่านี่ล่ะคือชั้นสูงของเราแล้ว
ถ้าอย่างนั้น โดยส่วนตัว คุณมองว่าศิลปะคืออะไร

ศิลปะมันพาคนให้เห็นความงาม ความดี และความถูกต้อง อย่างที่บอก
ศิลปะของผมไม่ได้ให้แค่ความสวยงามและความสนุกเท่านั้น ศิลปะคือเรื่องที่
กลับไปจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา ศิลปะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบ
ทั้งหมด มันพูดถึงเรื่องพื้นที่ เรื่องความสมดุล (Balancing) เรื่องการจัดวาง
(Composition) และเรื่องของจำ�นวน (Number) ว่ามันมีเท่าไหร่และจะจัดยังไง
มันเป็นเรื่องที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้เลยนะ มันอยู่ที่ความชำ�นาญ
ก็เหมือนเรานั่งสมาธิบ่อยๆ จนเราสามารถนั่งแค่หนึ่งนาทีแล้วเข้าสมาธิได้เลย
ทุกสิ่งมันต้องค่อยๆ ทำ� แล้วเราจะรู้เองว่ามันไปปรับในการดำ�รงชีวิตเราได้
ยังไง

คุณใช้ชีวิตอยู่กับศิลปะอย่างไร

ส่วนตัวผมทำ�งานศิลปะล้วนๆ ก็อยู่ได้มาเกือบ 30 ปีแล้ว มันพออยู่รอด
ไปได้เรื่อยๆ เหมือนกับว่าหลายๆ ครั้ง ศิลปะจะคอยช่วยคอยดูแลเราอยู่
หลักๆ รายได้ผมตอนนีส้ ว่ นใหญ่ได้มาจากงานอีเวนต์ งานสอนกับครูเล็กหัวหิน
แล้วก็มีบรรยายที่ มศว ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นหนี้อยู่เยอะเลย แต่อย่างที่บอก
มันประหลาดเหมือนกันนะ พอวันหนึ่งที่เราจะล้มและอยู่ไม่ได้ ตอนนั้นมัน
จะมีอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิต เพื่อทำ�ให้เราสามารถเดินได้ต่อ อาจจะจริง
อย่างที่หลายคนว่า ศิลปินไม่ต้องอยู่สบาย แต่แค่ให้อยู่รอดแล้วไม่ตายก็พอ
ชีวิตของคุณผ่านอะไรมาบ้าง

ผมเข้ามาในเส้นทางการแสดงตอนอายุ 19 ไม่เคยคิดเลยนะ ว่าผมทำ�แล้ว
ผมจะได้อะไรตอบแทน ผมทำ�แล้วผมรู้อย่างเดียวว่าสนุก และมีความสุข
เวลาจะคุยกับใครก็คยุ ไม่รเู้ รือ่ ง (หัวเราะ) แต่ผมก็ยงั เต้น มีอะไรให้เต้นก็จะเต้น
เต้น เต้น เต้น
พอโตขึ้นมา ช่วงที่งานเข้ามาเยอะๆ ได้เงินมากๆ เงินที่ได้จากการทำ�งาน
ชิ้นเดียว ก็อยู่แบบสบายๆ ไปได้ 3 เดือน โดยไม่ทำ�อะไรเลย ยิ่งตอนที่กลับมา
ปรับปรุงสวนศิลป์บ้านดินนะ ถ้าผมสร้างอะไรขึ้นมาแล้วไม่ชอบ ผมก็ทุบทิ้ง
จ่ายเงิน ซื้อของเข้าบ้าน ทุบทิ้ง จ่ายเงิน ซื้อของเข้าบ้าน จนเมื่อ 2 ปีหลัง
มาเจอวิกฤติ มีปัญหาเรื่องเยอะแยะเข้ามาในชีวิต ปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละ
ผมต้องหาทางออกตลอดว่าจะเอาเงินมาใช้หนีย้ งั ไง สำ�หรับผม มันเหนือ่ ยมาก
ทีเ่ รามัวแต่คดิ ว่างานนีเ้ ราได้กบ่ี าท งานเข้ามาน้อยมาก จนสุดท้ายก็ไม่ค่อยมี
ภาระการเงินก็ต้องจ่ายทุกๆ วัน ผมเริ่มยืมเงินเพื่อนๆ ที่รู้จัก จนผมนั่งร้องไห้
นั่งเครียดทุกวันเลยว่าพรุ่งนี้จะหาเงินที่ไหน พอถึงจุดจุดหนึ่ง มันทำ�ให้เรา
ต้องถอย เราต้องลดตัวตน
คุณได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตช่วงนี้

เหตุการณ์ต่างๆ สอนให้เราอยู่กับความเป็นจริง กับเงินที่เรามี อยู่กับ
ทุกอย่างที่เราเป็น หลายๆ อย่างสะท้อนกลับมาให้เราอยู่กับตัวเอง กลับมา
มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าเราไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้ สำ�หรับเราแล้ว
ทุกอย่างแทบไม่จำ�เป็นเลย ศิลปินสามารถสร้างงานได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
พอคิดได้แบบนี้ใครผ่านเข้ามาเราก็เริ่มอยากคุยด้วย ไม่ได้เป็นอะไรที่ดีที่สุด
แต่ทำ�ไมเรามีเพื่อนเยอะขึ้นกว่าตอนที่เราคิดว่าเราต้องทำ�ทุกอย่างดีที่สุด
คุณกลับมามีความสุขกับการท�ำงานได้อย่างไรทั้งทีต
่ ัวเองแทบไม่มี
อะไรเหลือเลย?

ตอนทีผ่ มตกตํา่ ผมก็คดิ ว่าเราไม่เหลืออะไรเลย ปัญหามากมายเต็มไปหมด
ทำ�ให้ผมเหนื่อยเกินจะรับไหว เวลาเราทำ�งานก็เลยทำ�แบบขอไปที แต่ผม
เพิ่งเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้เราต้องทำ�ไม่ใช่เหรอ เรายังต้องดำ�รงชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอ
เรายังต้องดำ�รงอยู่ด้วยงานของเราไม่ใช่เหรอ
ก็ถามตัวเองด้วยว่าเรายังเหลืออะไรบ้างล่ะ ถ้าเรายังเหลือ เราก็ยังให้อะไร
บางอย่างได้เสมอ เรายังเหลือลมหายใจ เรายังเหลือสมอง เรายังเหลือพลัง
เหตุผลของการให้ ไม่ใช่การให้เพื่อรอผลตอบแทนเป็นเงินอย่างเดียว มันไม่ใช่
เรื่องของการที่เรารู้สึกรอ เราพร้อมก่อนแล้วเราค่อยให้ สำ�หรับผม ถ้าของ
ของผมชิ้นไหนมันมีคุณค่าเมื่ออยู่กับเขามากกว่าอยู่กับเรา ผมก็จะให้

“

ถ้ามีคนมาบอกว่า ‘ดูไม่รู้เรื่องเลยค่ะ’
ผมก็ตอบกลับไป ‘ผมไม่ได้ท�ำเรื่องให้ดู’
ถ้าท�ำเรื่องให้ดู ผมจะบอกเขาว่า
‘ผมจะเล่าเรื่องให้ฟัง’

”
มุมมองความสุขไม่เหมือนเมือ่ ก่อน?

ผมรูส้ กึ ว่าตอนนีม้ นั สบายมากกว่า คือเมือ่ ก่อนผมแคร์ทกุ คนเลยนะ ผมคิด
อยู่เสมอว่าทำ�ตรงนี้ไปแล้วทุกคนชอบไหม คนนั้นคนนี้จะรู้สึกยังไง เราก็เลย
ระวังตัวไปหมด กลัวเราทำ�ไปแล้วเขาจะไม่ประทับใจ กลัวเขาจะไม่ศรัทธา
ผมติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าความกลัว อยากให้คนยอมรับ แต่ ณ วันนี้ผมรู้สึกว่า
ฉันอยากทำ�อะไรฉันก็ทำ� มันมีความสุขมากกว่า
เมือ่ ก่อนผมจะพยายามหาจุดยืนในสังคมนะ จนได้เข้าใจว่า พืน้ ทีใ่ นสังคม
มันมีอยู่แล้ว แต่บางทีเราต่างหากที่เลือกมากเอง เราเองนั่นแหละเป็นคน
ตั้งกติกาของเราเอง ว่าจากนี้ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะ คนจะต้องมาดูฉันตรงนี้นะ
ฉันจะต้องมีแบบนั้นแบบนี้ เราตั้งกติกาแล้วเอากติกาทั้งหมดพันตัวเราเอง
พอทำ�อะไรไม่ได้ ก็ร้องแรกแหกกระเชอว่า ‘ฉันไม่มีที่ยืน ฉันทำ�อะไรไม่ได้’
เรายังจะได้เห็นการแสดงของครูนายทีต
่ ลาดเจ็ดเสมียนอีกไหม

ยังไงผมก็จะกลับไปทำ�ครับ ผมแค่อยากพิสูจน์สิ่งที่ผมพูด ว่าการพัฒนา
ให้เจ็ดเสมียนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันถูกไหม มันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตรงไหนล่ะ มันแค่เป็นวิถีชีวิต เสน่ห์ของที่นี่คือความสงบและเรียบง่ายที่ผม
อยากให้ชุมชนคงเอาไว้อย่างนั้น เคยมีคนถามผมว่า “ผมเป็นศิลปินหรือเป็น
นักต่อสู้” คำ�ถามนี้จี๊ดผมเลยนะ เราจะไปต่อสู้กับหน่วยงานวุ่นวายทำ�ไม
ปล่อยให้เขาเรียนรู้
วันนี้เราเองก็ได้เรียนรู้ว่าศิลปินต้องใจกว้างที่จะหัดฟังเสียงของคนอื่นบ้าง
ถึงเราสร้างงานจากตัวเองเป็นหลัก แต่เราก็เป็นสัตว์สังคม อย่างน้อยที่สุด
เราก็ต้องการให้คนยอมรับเรา ถามว่าในเมื่อเขาไม่ยอมรับ แล้วเรามีความสุข
ไหม เราลดตัวตนลงหน่อยได้ไหม มันต้องมีอะไรแลกเปลีย่ นกัน ศิลปะมันสอน
ให้เราดำ�รงชีวิต สอนให้เราลดตัวตน ลดอีโก้ ถ้าเราเก่งจริง เราอยู่ตรงไหนก็ได้
พูดกับใครก็รู้เรื่อง ถ้าผมพูด “ป๊าปิ๊ปาปิปากิ๊” ไม่ยอมพูดภาษาไทย แล้วบอก
ว่าทำ�ไมมึงไม่เข้าใจภาษากู ถามว่าศิลปินเห็นแก่ตัวไหมที่จะให้ทุกคนเข้าใจ
ภาษาเรา แต่เราไม่เข้าใจภาษาของคนอื่น
ศิลปะมันสอนให้เราอยู่ได้ในทุกๆ ที่ โดยไม่เสียความเป็นตัวของตัวเอง
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/ ตล้าด ตลาด

เรื่อง/ภาพ: อุรัสยา อุ่นละม้าย

วันนี้มาตลาดเช
้า
ซื้ออะไรไปทำ�กับ
ข้าวดีน้า

ช่วยด้วย !!

ช่วยด้วย !!
ช่วยด้วย !!

ช่วยด้วย !!
ด้วย !
ช่วยซื้อเงาะ
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่าไร
หมูกิโลละเท
้า?
เหรอจ๊ะแม่ค

โลละ 10 ขีดจ้ะ

ลูกไหน

กว่า
ลูกนี้เรีย จ๊ะ
เหรอ
ลูกอะไร

นี่เรียกว่า ่ค้า
รอจ๊ะแม
ปลาอะไรเห

บ
ปลาสลิด

างบ่อจ้า

ลูกไหน!
ลูกไหน!

...

ะ
เอ่อ...น้องค
มันเรียกว่า
‘ลูกไหน’ จ้ะ

ฮ่า ฮ่า ฮ่า !

...

่อ
่าบางบ
ว
ง
ด
ส
แ
ลาสลิด
ป
่
ช
ใ
่
ม
ไ
็
ก
น่ะสิ!
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/ ผิดแผง

เรื่อง/ภาพ: แมวสีหมอก

สวัสดีครับพ่อแม่พน่ี อ้ ง! วันนีแ้ มวสีหมอกเดินออกจากเพจตัวเองมาผันตัวเป็นพ่อค้าเจ้าของร้าน ‘ผิดแผง’ กลางตลาด WHY
เรามี ‘คำ�ถูก’ มากมายไว้จำ�หน่าย และยินดีรับซื้อ ‘คำ�ผิด’ จากทั่วท้องตลาด ที่สำ�คัญ...แมวสีหมอกยินดีเดินไปบริการ
พ่อค้าแม่ค้าถึงหน้าร้านกันเลยทีเดียว
สำ�หรับวันนี้ มีลูกค้าหลายท่านนำ�คำ�ผิดมาขายให้แมวสีหมอกมากมาย ซึ่งรู้สึกตื้นตันใจมาก (รู้สึกมีความสำ�คัญในตลาด
ฮา) เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าบรรดาลูกค้าที่เคารพรักนำ�คำ�ไหนมาขายแมวสีหมอกบ้าง ไปกันเลย!

มี เ พื่ อ นคาบ ‘ชี ท ’ มาให้ ค รั บ
แมวสี ห มอกก็ รั บ ซื้ อ ในฉั บ พลั น
พร้อมกับส่งคำ�ว่า ‘ชีส’ กลับให้มันไป
กลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิด คิดว่าร้านนี้
ขายกระดาษ ว่ า แล้ ว ก็ รี บ เผ่ น ก่ อ น
จะโดนเจ้าของร้านมาไล่เฉาะหัวจน
ต้องร้อง ‘ซี้ด!’

ร้ า นแรกที่ แ มวสี ห มอกแวะไป
เพราะถูกแม่ค้าสวยเช้งกวักมือเรียก
(ผมนี่กระดิกหางระริกเลย) บอกว่า
อยากขายคำ�ผิดที่ร้าน แต่ไม่รู้จะขาย
คำ�ไหนดี แลดูผดิ ไปหมด แมวสีหมอก
เลยเลือกคำ�ว่า ‘ฟิมล์’ โดยต่อรอง
ด้วยราคา 0 บาท แต่แม่ค้าไม่ยอม
นี่สิ! เลยจำ�ใจแถมคำ�ว่า ‘ฟิล์ม’ ไป
แลดู ก ระเป๋ า เบาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เลยแฮะ
(ข่าวว่าไม่ได้พกเงินมานะ)
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ระหว่างที่กำ�ลังเดินหาของฝากอยู่
นั้น แมวสีหมอกผ่านร้าน ‘หมี่กรอบ
รสอั ญ ชั ญ ’ แล้ ว อยากซื้ อ จนตั ว สั่ น
เลยเอาคำ�ว่า ‘อัญชัน’ ไปแลกคำ�ว่า
‘อัญชัญ’ มาครับ รสชาติอร่อยเลอเลิศ
จริงๆ

ได้ ยิ น เสี ย งเชิ ญ ชวนให้ ดื่ ม นํ้ า
คลอโรฟิลล์ขจัดพิษในร่างกาย เลยขอ
ซื้อมา 2 คำ� คือ ‘ลำ�ใส้’ กับ ‘เกร็ด
เลือด’ แมวสีหมอกขอชิมมาแก้วหนึ่ง
ก่ อ นจะส่ ง กลั บ ไปพร้ อ มกั บ คำ � ว่ า
‘ลำ�ไส้’ กับ ‘เกล็ดเลือด’ เลยครับ
พ่อค้ามองงงๆ แต่ก็ขำ�กร๊ากจนเห็น
ฟันผุเลย

คราวนี้เป็นทีของตลาดออนไลน์
ครับ เปิดวนดูในเฟซบุ๊กเจอบทความ
ขายความรู้อันหนึ่ง แต่ที่ทำ�ให้แมว
สีหมอกสะพรึงก็คำ�ว่า ‘เนื้อแปลรูป’
เลยยั ด เยี ย ด ‘เนื้ อ แปรรู ป ’ ใส่ มื อ
คนเขียนเพจนั้นไปก่อนจะรีบบล็อก
เมลเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะกำ�ลังย้อน
กลับมาหาตัว กระนั้นแล้ว...อันที่จริง
เนือ้ ย่างก็อร่อยดีนะครับ (สาบานได้วา่
เกี่ยวกันล้วนๆ ฮา)

ไปเดิ นซู เ ปอร์ มาร์ เ ก็ ตชื่ อ ดั งแห่ ง
หนึง่ (ขอสงวนนาม และเชือ่ ว่าหลายๆ
คนคงไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับ! ) เจอ
‘ใบกระเพรา’ แมวสีหมอกนี่รีบคว้า
มาเลยครับ! สนใจมากๆ! พอเรียก
พนั ก งานมาเท่ า นั้ น แหละ รี บ ยื่ น
‘ใบกะเพรา’ ให้เป็นกำ�เลย

เดิ น เล่ น ในตลาดร้ อ ยปี ส ามชุ ก
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี บ้ า นเกิ ด แมว
สี ห มอก นั่ น เอง...แฮ่ ! (จะแลบลิ้ น
หลอกเพือ่ ?) แม่คา้ ขายผลไม้แช่อมิ่ กับ
พวกของฝากเอา ‘อินทผาลัม’ มาขาย
ครับ แมวสีหมอกรับซื้อมาด้วยความ
ยินดียงิ่ และยอมขายคำ�ว่า ‘อินทผลัม’
ให้แบบฟรีๆ เลย ไม่รู้ว่าป้าแกชอบ
หรือไม่ชอบอย่างไร แต่เห็นแกลับมีด
รอแล้ว (เผ่นสิครับ! จะรอให้กลายเป็น
เศษเนื้อก่อนหรือ!?)

นํ้า ‘เก็กฮวย’ หวานฉํ่าสักแก้ว
อาจทำ�ให้ร่างกายได้สดชื่น แต่แมว
สีหมอกชอบนํ้า ‘เก๊กฮวย’ มากกว่า
เลยไม่ได้ซื้อนํ้ามา แต่ขอซื้อคำ�ผิดมา
อิอิ แม่คา้ น่ารักมาก อยากขอซือ้ แม่คา้
ด้วยสักคน...อะจึ๋ย!?

แมวสีหมอกขอซื้อ! ขอซื้อๆ ๆ ๆ
ขอเถอะๆ ๆ อยากได้มากๆ เลยคำ�นี้
มันเป็นคำ�ในตำ�นานตามท้องตลาด
เลยนะครั บ สำ � หรั บ คำ � ว่ า ‘ลำ � ใย’
แต่ ไ ม่ ไ ด้ พ กเงิ น ไป เอาเป็ น ว่ า จ่ า ย
เป็น ‘ลำ�ไย’ แทนก็แล้วกัน หวังว่า
แม่ ค้ า คงเข้ า ใจ (เดิ น พลางภาวนา
พลาง... ภาวนาว่ า อย่ า ให้ กิ่ ง ลำ � ไย
ร่วงมาใส่หัว)

คำ � นี้ แ มวสี ห มอกขอทุ่ ม เงิ น ทั้ ง
‘ประวัติศาสตร์’ ซื้อเลยครับ! ไม่เคย
เจอจริ ง ๆ เลย ‘ประวั ติ ศ าสาตร์ ’
เนี่ย! เป็นอะไรที่ฟินในอารมณ์มาก
เห็ น คำ � นี้ แ ล้ ว แมวสี ห มอกก็ อิ่ ม ไป
เกือบถึงปีหน้ากันเลยทีเดียว (เรื่อง
เว่อร์ขอให้บอก)

โอ๊ยเหนื่อย! ร้อนก็ร้อน! ตลาดยามบ่ายนี่มันนรกแตกจริงๆ เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่า แต่อย่าลืม
นะครับ แมวสีหมอกรับซื้อคำ�ผิดทุกคำ�ที่ทุกคนเจอ ถ้าหากมีคำ�ผิดอยากขายติดต่อมาได้ที่เพจ วิฬารสีหมอกแมวสีหมอก นะครับ แมวสีหมอกเต็มใจรับซื้อและยินดีจำ�หน่ายคำ�ถูกให้พี่ป้าน้าอาทุกคนครับ สำ�หรับวันนี้...
ขอตัวไปบริโภคคำ�ผิดที่ซื้อมาก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับผม (ส่งจูบ)
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/ โรงหนังหลังตลาด
เรื่อง: อุรัสยา อุ่นละม้าย

ปลาใหญ่ ก ั บ ปลาเล็ ก

เมื่อหลายเดือนก่อน มีข้อความรณรงค์ส่งต่อกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ข้อความนี้มีเนื้อหาเชิญชวนให้คนไทย
งดซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเป็นเวลา 5 วัน เหตุผลเพื่อรณรงค์ให้เลิกสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากบริษัท
ยักษ์ใหญ่ซงึ่ ส่งผลกระทบให้รา้ นค้าขนาดเล็กทยอยปิดตัวลงไป พร้อมๆ กับวิถชี วี ติ และความใกล้ชดิ ระหว่างคนในชุมชน
ที่ค่อยๆ ห่างเหินกันไปทีละนิดๆ
การครอบงำ�ตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่กำ�ลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
‘แคธลีน เคลลี่’ เจ้าของร้านหนังสือขนาดเล็ก ที่ชื่อว่า The Shop Around The Corner ร้านเก่าแก่ที่ตกทอดมาจากแม่ เธอเติบโต
ขึ้นมาในร้านนี้ สำ�หรับเธอ ที่นี่จึงเป็นสถานที่แห่งความทรงจำ� ความผูกพัน และความรัก แคธลีนรู้จักหนังสือทุกเล่มในร้านดี ราวกับ
พวกมันเป็นเพื่อนสนิท การขายหนังสือของเธอคือการส่งต่อสิ่งที่เธอรัก
‘โจ ฟ็อกซ์’ นักธุรกิจหน้าใหม่ ซึ่งกำ�ลังมีโครงการเปิดธุรกิจร้านหนังสือขนาดใหญ่ชื่อ Fox & Sons Books ในละแวกเดียวกับ
ร้านของแคธลีน ธุรกิจร้านหนังสือของโจเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่หวังผลกำ�ไร โจไม่รู้จักหนังสือที่เขาขายสักเล่ม เพราะสิ่งที่เขาต้องทำ�
คือแค่ขายมันออกไปให้ได้ก็พอ
เพราะการเข้ามาของธุรกิจร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่สะดวกสบายกว่า มีหนังสือมากมายหลากหลายกว่า ทั้งยังให้ส่วนลดและ
โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ นานา ทำ�ให้ชาวชุมชน รวมถึงลูกค้าเก่าแก่ของแคธลีนเริ่มแห่แหนมาเข้าร้าน Fox & Sons Books
ร้านหนังสือเล็กๆ ของแคธลีนกำ�ลังจะเจ๊ง!
ในช่วงที่ร้านหนังสือของเธอกำ�ลังตกอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างหนัก แคธลีนในสภาพสิ้นหวังตัดสินใจเข้าไปในร้านหนังสือ Fox &
Sons Books ร้านหนังสือใหญ่โตที่ตกแต่งอย่างหรูหรา เธอพบหนังสือหลากหลาย และผู้คนมากมายกำ�ลังใช้บริการร้านแห่งนี้
แน่นอนร้านเล็กๆ ของเธอไม่มีทางสู้ได้ ระหว่างที่นั่งพักมองไปรอบๆ เธอก็พบว่าการจัดวางหนังสือของที่นี่เป็นไปอย่างไร้ระเบียบ
เมื่อมีหญิงสาวถามหาหนังสือเล่มหนึ่งกับพนักงาน แต่พนักงานไม่สามารถให้คำ�ตอบได้เพราะไม่มีความรู้เรื่องหนังสือเลยแม้แต่น้อย
เธอจึงถือโอกาสสาธยายสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นเองด้วยรอยยิ้มแต่แววตากลับเศร้าหมอง
สิ่งที่แคธลีนมี ไม่สามารถหาได้ในร้าน Fox & Sons Books
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นี่คือเรื่องราวในภาพยนตร์แนวโรแมนติก-คอเมดี้ เรื่อง You’ve got mail เชื่อมใจรัก
ทางอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ปี 1998 ของผู้กำ�กับ นอรา เอฟรอน (Nora Ephron) ผู้เคยฝาก
ผลงานที่สร้างความประทับใจมาแล้วจาก Sleepless in Seattle และเรื่องนี้ก็ได้พระนาง
คู่ขวัญคู่เดิมคือ ทอม แฮงก์ส (Tom Hanks) และ เม็ก ไรอัน (Meg Ryan)
ภาพยนตร์เรือ่ งนีน้ อกจากจะนำ�เสนอเรือ่ งราวของธุรกิจขนาดใหญ่ทกี่ �ำ ลังเข้าครอบงำ�
ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาในสังคมได้เป็นอย่างดีแล้ว ประเด็นหลักของ
หนังคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอระหว่างแคธลีนและโจในโลก
ออนไลน์ ผ่านการสนทนาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-mail ซึ่งทั้งคู่ต่างไม่เปิดเผย
ชื่อจริง ทั้งสองแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นความผูกพัน
และกลายเป็น ‘รักออนไลน์’ ในที่สุด เหล่านี้สะท้อนภาพการใช้อินเทอร์เน็ตยุคแรกๆ
ความน่าตื่นเต้นของการสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่การรอคอยที่จะเปิด
คอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน เพื่อพบคำ�ว่า ‘คุณมีจดหมาย’ จากเพื่อนที่อยู่ห่างไกล หรือใคร
สักคนที่อาจไม่รู้จัก เกิดเป็นเสน่ห์ของการรอคอยที่ไม่นานเกินไปเหมือนการส่งจดหมาย
ผ่ า นไปรษณี ย์ ใ นอดี ต หรื อ ไม่ เ ร็ ว เกิ น ไปเหมื อ นการใช้ โ ซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ก ในปั จ จุ บั น
ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์เทคโนโลยีไว้อย่างน่ารักอีกด้วย
แคธลีนและโจ คู่กัดทางธุรกิจในชีวิตจริง กลับกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีในโลกออนไลน์
ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะสวนทางกันอย่างสุดขั้ว กลับทำ�ให้เกิดแรงดึงดูดบางอย่าง
ในทีส่ ดุ เมือ่ ความจริงเปิดเผย ความสัมพันธ์ของเขาและเธอจะเป็นอย่างไร และร้านหนังสือ
ของแคธลีนจะอยู่รอดได้หรือไม่ คงต้องไปหาคำ�ตอบด้วยตัวเอง

YO U
’VE
GOT
MAIL

5 วันของการรณรงค์งดซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของบริษัทยักษ์ใหญ่ อาจไม่ทำ�ให้เกิด
ผลกระทบหนักหรือล้มยักษ์ได้ ร้านขายของชำ�หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กยังต้องดิ้นรนต่อสู้
และปรับตัวตามยุคสมัยต่อไป ข้อความสั้นๆ ที่ส่งต่อกันเป็นไปเพียงเพื่อร้องขอความเห็นใจ
ความยุติธรรม และความประนีประนอม เพื่อปกป้องร้านค้าเล็กๆ เท่าที่พวกเขาจะทำ�ได้
กลิ่นอายความอบอุ่นที่อบอวลอยู่ในร้านหนังสือของแคธลีน กระตุ้นให้นึกถึงร้านค้าเล็กๆ
ในชุมชน สถานที่ที่เด็กๆ แวะไปยามหิวกระหาย สถานที่ที่ผู้ใหญ่เข้าไปจับจ่ายแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร สถานทีท่ ผี่ เู้ ฒ่าผูแ้ ก่เข้าไปพบปะสนทนาเล่าเรือ่ งวันวาน และสถานทีท่ ยี่ งั คงอยูใ่ นความ
ทรงจำ�
เพราะความทรงจำ�ลบไม่ง่าย เหมือนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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/ แผงของหวาน

เรื่อง: ณฐพัสต์ สุขสมสถาน

คำ � ตอบของ ‘ เธอ ‘
‘นี่ต้น...ถามจริงเถอะ เธอคิดยังไงกับฉันกันแน่’
...ความเงียบคือคำ�ตอบของเขา
หญิงสาวร่างเล็กกระแทกเท้าอย่างรุนแรงโดยไม่สนใจรองเท้าส้นสูงคู่ใจ
พร้อมส่งเสียงฮึดฮัดอารมณ์หงุดหงิดจากคำ�ถามเมื่อคืนที่เธอพยายามลืม
ปะทุขน้ึ มาอีกครัง้ ขณะมุง่ หน้ายังท่าเรือเล็กๆ ประจำ�ตลาดนํา้ แห่งนี้ ดวงหน้าใส
ภายใต้แว่นตากันแดดสีชาดูแดงระเรือ่ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะไอร้อนจากอารมณ์
หรือไอร้อนจากแดดกันแน่
การแต่งตัวของเธอดูแปลก แว่นตากันแดดที่สวมอยู่ก็มาจากร้านค้าแถวนี้
หมวกทรงปีกกว้างก็เช่นกัน คงมีเพียงชุดกระโปรงสีสวย และกระเป๋าถือดูดี
ที่ขัดกับภาพลักษณ์บ้านๆ ของตลาดนํ้าแห่งนี้
“เด็กบ้า...อยู่ดีๆ ก็ชวนออกมา อุตส่าห์แต่งตัวเสียสวย” นํ้าใสบ่น รู้สึก
ผิดหวังลึกๆ ในใจ ทั้งที่เธอเตรียมตัวไปห้างเต็มที่ สุดท้ายเธอก็ต้องเสียเงิน
กับแว่นตาและหมวกโดยไม่จำ�เป็น “แล้วดูมันทำ�อย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อย่างนั้น”
คิดถึงตรงนี้ก็เจ็บแปลบในหัวใจ...หรือสำ�หรับเขา เธอเป็นแค่ผู้หญิงอีกคน
หนึ่งที่เขาควงไปไหนมาไหนเพื่อความสนุกเท่านั้น
ถึงจะเจ็บแต่ก็อดเหลือบมองร่างสูงใหญ่ที่เดินตามหลังมาห่างๆ ไม่ได้
ต้นไผ่แต่งกายด้วยเสือ้ ยืดคอกลมสีสดเข้ากันดีกบั กางเกงขาสัน้ ดูลดอายุไปได้
หลายปี ยิง่ เขาเด็กกว่าเธออยูแ่ ล้วก็ท�ำ ให้ดเู หมือนสาวออฟฟิศริกนิ เด็กนักศึกษา
อย่างไรอย่างนั้น
“โถ่ พีน่ า้ํ เมือ่ ไหร่จะหายงอนผมซะทีครับเนีย่ ” เสียงทุม้ ตะโกนจากด้านหลัง
จนคนเดินนำ�สะดุง้ โหยง เธอก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปไม่สนใจผูค้ นรอบข้างทีเ่ ริม่
ให้ความสนใจมากขึ้น
“พีน่ าํ้ คร้าบบบ” คนเดินตามไม่ยอ่ ท้อ หยอดลูกอ้อนไม้ตายทีส่ ยบรุน่ พีส่ าว
มาได้นักต่อนัก หญิงสาวชะงักกึก และนั่นก็พอให้ชายหนุ่มมายืนดักหน้าได้
เพียงแค่เห็นดวงตาออดอ้อนนั่น หัวใจก็ละลาย แทบหลงลืมความโกรธไป
เสียหมด ยังดีทเี่ ลีย่ งสบตากับเด็กแสบนัน่ ตรงๆ กระนัน้ อารมณ์กรุน่ ก็ยงั คงเดือด
ปุดๆ ในใจ
“มีไร” นํ้าใสพูดห้วน
“ไม่มอี ะไรหรอกครับ” ต้นไผ่ตอบกลับอย่างประจบประแจง หวังว่าอารมณ์
ของหญิงสาวจะดีขึ้น “ผมแค่อยากชวนพี่ไปนั่งเรือเล่น” ปากก็พูด ส่วนมือ
ก็เลื้อยมาทำ�ท่าจะกุมมือนุ่มนิ่มของคนข้างเคียง แต่คำ�ตอบรับของหญิงสาว
กลับเป็นการปัดมือหนาทิ้งอย่างไม่ไยดี จนเขาสะดุ้งโหยง ยิ่งเมื่อเห็นนํ้าใส
ถลึงตาใส่อย่างเอาเรื่อง ก็ได้แต่เกาหัวอย่างงงๆ
“เธอกับฉันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกัน จับมือถือแขนอย่างนี้มันไม่งาม”
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ต้นไผ่ขมวดคิว้ ไม่คอ่ ยเข้าใจอารมณ์ของรุน่ พีส่ าวทีค่ กุ รุน่ ขึน้ อีกครัง้ จึงปล่อย
ให้เธอเดินตามไปอย่างเงียบๆ แต่ก็พอคาดได้ว่าสาเหตุก็คงไม่ใช่อะไรที่ไหน
หรอก...ก็ตัวเขาเองนี่แหละ
นํ้าใสมองแผ่นหลังกว้างของคนเดินนำ�หน้า ด้วยสายตาที่สับสนเล็กน้อย
ถึงแม้ร่างกายจะเดินตามต้อยๆ แต่ความคิดกลับไปคิดถึงบทสนทนาเมื่อคืน
อย่างว่า อายุเธอไม่ใช่น้อยๆ แล้ว และก็จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มาก
แต่เขากลับไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลย คิดถึงตรงนี้รุ่นพี่สาวก็หงุดหงิด
กับความใจอ่อนของตนเอง ทั้งที่ฝ่ายชายไม่ชัดเจน แต่เธอเลือกเชื่อหัวใจ
มากกว่าสมอง ยอมมาเที่ยวกับเขาสองต่อสองอีกครั้งหนึ่ง คิดถึงตอนนี้
ก็ถอนใจยาวเหยียด
นํ้าใสฝืนทำ�ตัวให้สนุกกับเดตครั้งนี้ ถึงแม้คำ�ถามเมื่อคืนยังเป็นปลิงที่เกาะ
บนหัวใจ คอยดูดความสุขของเธอทีละน้อยๆ จนทำ�ให้เธอหมดอารมณ์ชื่นชม
ทัศนียภาพงดงามด้านข้าง ทั้งๆ ที่ขณะนี้เขาและเธอนั่งอยู่บนเรือลำ�น้อย
ท่ามกลางบรรยากาศน่ารักเรียบง่ายของตลาดเล็กแห่งนี้
ตอนแรกเธอแค่อยากมีแฟนเด็ก หวังว่าจะมีคนคอยออดอ้อนให้กระชุ่มกระชวยหลังจากทำ�งานมาเหนือ่ ยๆ ทีไ่ หนได้กลับเป็นไอ้เด็กเวรทีค่ อยกลัน่ แกล้ง
หัวใจดวงน้อยให้สั่นผิดจังหวะอยู่เรื่อย แรกๆ ตอนคุยกันใหม่ๆ ก็ดีอยู่หรอก
แต่ตอนนี้กลับเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เธอ...เหนื่อย
...เหนื่อยกับความคลุมเครือ...เหนื่อยกับความไม่แน่นอน
นํ้าใสจมอยู่กับห้วงความคิด โดยไม่ทันรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่มองเธอมา
ด้วยความไม่สบายใจ ต้นไผ่ท�ำ ได้เพียงเกาศีรษะ เขาพยายามชวนหญิงสาวคุย
เรื่องต่างๆ แต่ร่างน้อยตรงหน้ากลับดูห่างเหินเพียงพูดคำ�ตอบเดิมซํ้าๆ ไม่ต่าง
จากหุ่นยนต์ไร้ชีวิตตัวหนึ่ง...เขาละอายใจที่เห็นเธอเป็นแบบนี้
เรือลำ�น้อยชะลอลงจนหยุด ดวงตากลมโตช้อนขึ้นเห็นร้านขนมขนาดใหญ่
ขนมหวานหลากหลายประเภท ซึง่ ส่วนมากเป็นขนมไทยวางเรียงรายอย่างเป็น
ระเบียบ กลิ่นหอมชวนนํ้าลายสอ เชื้อเชิญนํ้าใสผู้รักการกินขนมเป็นชีวิตจิตใจ
ลงจากเรือไปยืนอยู่หน้าร้านโดยไม่รู้ตัว ต้นไผ่เดินยิ้มตามมาห่างๆ ถึงแม้
หญิงสาวจะไม่กลับมาเป็นนํา้ ใสทีร่ า่ เริงคนเดิม แต่อย่างน้อยเขาก็ยนิ ดีทอี่ ารมณ์
หงุดหงิดของเธอก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะถูกชะล้างไป
ดวงตาของชายหนุ่มทอประกายอ่อนโยนโดยไม่รู้ตัว ยามมองสาวรุ่นพี่เบิก
ตากว้างเมื่อเห็นของโปรด ดวงหน้าใสเชิดขึ้นนิดๆ หลับตาพริ้ม พึงพอใจกับ
รสชาติ ข นมหวาน รอยยิ้ ม สดใสมอบให้ กั บ พนั ก งานที่ ใ ห้ เ ธอชิ ม ท่ า ทาง
ไร้เดียงสาที่แสดงออกมาทุกครั้งที่เห็นของถูกใจ ทุกสิ่งกอปรเป็นหญิงสาวที่ชื่อ
ว่า นํ้าใส...สาวน้อยที่เขา...

นํ้าเสียงคุ้นเคยดังขึ้น จนความคิดของชายหนุ่มสะดุด “อ้าว ไหนว่าจะมา
สายๆ ไง เป็นไงบ้างล่ะ แล้วแม่สาวข้างหลังนี่ใช่คนที่แกบอกหรือเปล่า”
ต้นไผ่เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย มองตามสายตาเจ้าของเสียงไปโดยอัตโนมัติ
สายตาประสานกับดวงตากลมโต ก่อนที่นํ้าใสจะเป็นฝ่ายหลบสายตาแทบจะ
ทันที เธอยืนเยื้องไปด้านหลังเล็กน้อย มือซ้ายพะรุงพะรังไปด้วยกล่องใส่ขนม
มือข้างขวาถือไม้จิ้ม แก้มตุ่ยเคี้ยวขนมอย่างมีความสุข
“อ่า...” ชายหนุ่มอํ้าอึ้งเล็กน้อย ขณะที่เขากำ�ลังอ้าปากเพื่อจะให้คำ�ตอบ
หญิงสาวที่มีขนมอยู่เต็มปากชิงพูดแทรกขึ้นก่อน
“อ้าว เธอรู้จักแม่ค้าทำ�ขนมที่นี่ด้วยเหรอ” นํ้าใสพูดขึ้น แล้วหันไปยิ้มให้
หญิงวัยกลางคนตรงหน้า “ขนมที่นี่อร่อยมากค่ะ” ซึ่งเธอก็ได้รอยยิ้มอบอุ่น
เป็นคำ�ตอบ
ด้านต้นไผ่ทำ�หน้าเหวอไปนิดหนึ่ง ก่อนเรียบเรียงความคิดที่ยุ่งเหยิงมาเป็น
คำ�พูด ร่างสูงผายมือไปทางหญิงวัยกลางคนรูปร่างอวบนิดๆ ท่าทางใจดี
พร้อมสบตากลมโตของสาวข้างกาย “พี่นํ้า นี่คุณแม่ของผมครับ”
“หา...” นํ้าใสที่ได้ยินถึงกับอ้าปากค้าง หลุดคำ�พูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ...
แย่ล่ะสิ เมื่อกี้ก็ดันไปคิดว่าแม่ของเขาเป็นแม่ค้าเสียอีก ต้นไผ่ไม่เว้นจังหวะ
ให้เธอพักหายใจ ค่อยผายมือมาทางเธอ
“แม่ครับ นี่พี่นํ้า...เอ่อ...แฟนผมครับ” ชายหนุ่มพูดอย่างกระดาก แม่ของ
เขายิ้มกว้างจนตาหยี มืออวบเขย่าแขนแกร่งด้วยความตื่นเต้น ส่วนคนที่ถูก
เรียกว่าแฟน ได้แต่อ้าปากพะงาบๆ ไม่อาจพูดคำ�ใดออกมาได้
“มะ...เมื่อกี้ ต้นพูดว่าอะไรนะ” เธอถามอย่างเลื่อนลอย
“ผมก็บอกว่าพี่...” เขาเว้นจังหวะเล็กน้อย รอยยิ้มทะเล้นประดับบน
ดวงหน้าคมคาย ก่อนขยับหน้าเข้าไปกระซิบข้างหู โดยไม่สนใจแม่ของตน
ที่ทำ�ตาโต อ้าปากค้างอยู่ด้านข้าง “...เป็นแฟนผมไงล่ะ”
“อะ...อ๋อ...งั้นเหรอ” เธอพยายามพูดตอบ นํ้าใสก้มหน้างุด ไม่อยากให้เขา
เห็นใบหน้าของเธอ ที่กลายเป็นจุดหมายของโลหิตทุกหยาดหยดในร่างกาย
คนเขินอายต้องสะดุ้งเล็กน้อย เมื่อฝ่ายชายแกล้งลากปลายจมูกผ่านแก้มนวล
อย่างอ้อยอิ่ง ราวกับจะเก็บกลิ่นหอมไว้ให้นานที่สุดก่อนทิ้งรอยสัมผัสอุ่นๆ
ไว้สะกิดใจเธอเล่น
“โอย หวานเกิ๊น ฉันไปก่อนละ ไม่อยากเป็นส่วนเกิน” คุณแม่แซว แล้วเดิน
กลับไปด้านหลังร้าน
“แม่ผมเป็นเจ้าของร้านนี้น่ะ” ต้นไผ่เอ่ย มือหนาคว้ามือนุ่มนิ่มไว้ ก่อนจูง
ให้เดินตามไป นํ้าใสยืนนิ่ง สบสายตาด้วยความสงสัยว่าจะพาเธอไปที่ไหน
ซึง่ ลูกเจ้าของร้านขนมก็ยม้ิ กว้าง ตอบอย่างตรงไปตรงมา “...ก็ไปห้องผมไงครับ”
“จะบ้าเหรอ!” นํ้าใสแหวลั่น สะบัดสุดแรงจนหลุดจากพันธนาการของเขา
เธอกรีดร้องในใจ คิดว่าแค่บอกว่าเป็นแฟนกันปุ๊บ จะให้ไปนอนครวญคราง
ใต้ร่างปั๊บเลยหรือไงยะ ฉันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ ไอ้เด็กแสบ
สัมผัสแผ่วเบาบนศีรษะสลายความคิดทุกอย่างในสมอง หญิงสาวเบิกตา
กว้าง มองดวงหน้าหล่อเหลาค่อยเคลื่อนมาหาช้าๆ นํ้าใสหลับตาปี๋ เมื่อปลาย
จมูกเฉียดแก้มเธออีกครั้ง นํ้าเสียงทุ้มนุ่มแฝงความทะเล้นดังที่ข้างหู
“คิดอะไรทะลึ่งอยู่ใช่ไหมครับ พี่นํ้า”
มือเรียวยกขึ้นปัดมือที่ลูบศีรษะอยู่แทบจะทันที สาวรุ่นพี่ผละถอยหลังจน
เกือบสะดุด ถลึงตามองอย่างเอาเรือ่ ง หนุม่ รุน่ น้องก็เพียงส่งยิม้ ยียวนตามปกติ

“ผมไม่ทำ�อะไรพี่หรอกน่า แค่จะพาไปพบพ่อแม่ผมเฉยๆ” เขาเว้นเล็กน้อย
ก่อนยิ้มกว้าง “แล้วก็นะ ผมดีใจจัง ในที่สุดพี่ก็กลับมาเป็นพี่คนเดิมเสียที”
นํ้าใสทำ�หน้างง ฝ่ายชายรีบกล่าวทันที “ก็ตอนเดินทางมา พี่อะ เอาแต่
ทำ�หน้าเป็นตูดตลอดทางเลย ผมก็งงนึกว่าผมไปทำ�อะไรให้พี่โกรธซะอีก”
“งะ...งั้นเหรอ...” นํ้าใสยืนนิ่งไปสักพักหนึ่ง ก่อนเปลี่ยนเรื่อง “ทีหลังบอก
ก่อนก็ได้นะ ว่าจะพามาหาที่บ้านน่ะ”
มือนุม่ กำ�ชายเสือ้ แน่นอย่างขวยเขิน แก้มขึน้ สีแดงระเรือ่ มุมปากกระตุกนิดๆ
เมื่อเธอพยายามฝืนไม่ให้เผลอยิ้มออกไป นํ้าใสกล่าวเสียงแผ่วเบาราวกระซิบ
“ถะ...ถ้าจะบอกเป็นแฟนกันน่ะ ขอความเห็นฉันหน่อยก็ดีนะ”
คำ�กล่าวของเธอเรียกสีหน้างงงวยของชายหนุ่ม เขาเอ่ยอย่างสงสัย
“ผมว่าผมบอกพี่เมื่อคืนแล้วนะ...”
“บอกบ้าอะไรเล่า...ฉันถามไปเธอก็ไม่ยอมตอบ” เธอแหวใส่ ส่วนประโยคหลัง
เธอบ่นเสียงค่อย รุ่นน้องหนุ่มก็ทบทวนบทสนทนาเมื่อคืนอย่างไม่ค่อยเข้าใจ
สุดท้ายเขาก็เลิกนึกถึงความในใจที่ตั้งใจบอกไปคืนก่อนแล้วถามสวนกลับ
จนอีกฝ่ายชะงัก “ช่างมันเถอะ...แล้วเรื่องคำ�ตอบล่ะครับ”
“หืม”
“พีจ่ ะยอมเป็นแฟนผมมัย้ ” เขาถามพลางยืน่ หน้ามาใกล้ จนลมหายใจอุน่ ๆ
เป่าปอยผมด้านหน้าเธอเบาๆ
“ปะ...เป็นก็ได้” นํ้าใสบังคับนํ้าเสียงไม่ให้สั่นไปตามหัวใจ เธอก้มมอง
ปลายเท้าของตนด้วยความเขินอาย มือไม้รู้สึกเกะกะอย่างบอกไม่ถูก ร่างสูง
ก็รู้สึกเขินไม่แพ้กัน เขาเสมองไปด้านข้าง พร้อมยื่นมือไปด้านหน้า อีกมือ
ยกขึ้นเกาหน้าอย่างกระดาก พลางพูดเสียงค่อย
“ไปกันเถอะ เดีย๋ วคุณแม่ผมจะรอนาน” เขาเหลือบตามองเห็นท่าทางลังเล
ของแฟนสาว จึงแกล้งเอ่ยเย้า “ถ้าช้าผมไม่พาไปหาพ่อแม่แล้วนะ แต่จะพา
ไปห้องผมแทน”
“เด็กบ้า” หญิงสาวว่าอย่างไม่จริงจังนัก เธอหลุดหัวเราะคิก
นํ้าใสมองมือแกร่ง ก่อนช้อนตามองใบหน้าแฟนหนุ่ม แล้วรอยยิ้มสดใส
เปีย่ มสุขก็ปรากฏบนใบหน้า...รอยยิม้ ของเธอทีม่ อบให้กบั เขาครัง้ แรกของวันนี้
หญิงสาววางมือลงบนมือที่ส่งมาอย่างว่าง่าย ความรู้สึกต่างๆ ตีกันอยู่ใน
ร่างของเธอ ทัง้ ความโล่งอก ความดีใจ และปะปนด้วยความหมัน่ ไส้ นอกจากนี้
ยังมีความกังวลที่จะต้องมาเจอครอบครัวของเจ้าเด็กแสบโดยไม่ทันตั้งตัว
แต่ในใจของเธอไม่เหลือคำ�ว่าความเศร้า และความไม่ชดั เจนอีกแล้ว เธอพยายาม
นึกถึงบทสนทนาเจ้าปัญหา ขณะถูกจูงไปหามารดาของแฟนหนุ่ม
สุดท้ายนํ้าใสก็เลิกสนใจคำ�ตอบปริศนาเมื่อคืน ไม่ว่าคำ�ตอบเมื่อคืนจะเป็น
อย่างไร ไม่ว่าเธอจะผล็อยหลับไปก่อนหรือไม่ คำ�ตอบนั้นไม่สำ�คัญ ในเมื่อ
ตอนนี้หัวใจของเธอมันอัดแน่นไปด้วยความสุขจนแทบจะล้นทะลักอยู่แล้ว....
ฉันรักเธอเหมือนกันนะ อย่าปล่อยมือฉันไปเชียวล่ะ…
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หลายครั้ง ความคิดดีๆ เริ่มจากการพูดคุยกัน
หลายครั้ง การพูดคุยกันเกิดในพื้นที่สาธารณะ
หลายครั้ง พื้นที่สาธารณะนั้นคือพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน
หลายครั้ง พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนคือ สภากาแฟ

อนิจจา
กาแฟ
แก้วน้อยนี้

บรรยากาศยามเช้าอันกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของกาแฟ และเสียง
ร้องสัง่ โอยัว้ ะโอเลีย้ งทีด่ งั เป็นระยะ อาจเป็นสิง่ ทำ�ให้ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่สมัยนี้
หวนนึกถึงความทรงจำ�สมัยอดีต บทสนทนาที่ลอยฟุ้งบนโต๊ะถูกต่อ
ยอดเป็นบทสนทนาต่อไปไม่รู้จบ ความสัมพันธ์ที่ร้อยเรียงเรื่องราว
ความเกีย่ วเนือ่ งของคนในชุมชนพัฒนากลายเป็นความผูกพันระหว่าง
เพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้าน และชาวบ้านกับชุมชน
ในอดีต สมัยที่กิจการวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสังคมยังไม่เจริญ
เท่าทุกวันนี้ ร้านกาแฟในชุมชนมักจะเป็นที่พบปะพูดคุยของคนใน
ชุมชน แต่ละคนที่เข้ามาในร้านกาแฟจะจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกัน ตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระในชุมชนอย่าง ลูกสาวแม่แช่ม
โตจนเข้าโรงเรียนได้แล้ว ไปจนถึงการนัง่ ถกเถียงกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน
ในประเด็นทางการเมือง
ข้อมูลที่แต่ละคนนำ�มาถกกันบนโต๊ะมักจะมีแหล่งที่มาต่างๆ กัน
บางข่าวอาจได้ฟังมาจากแม่ค้าในตลาด บางข่าวอาจได้ยินได้ฟังมา
ในวิทยุและหนังสือพิมพ์ แต่ละคนก็จะมีมุมมองและแง่คิดของตัวเอง
ทีต่ กผลึกมาจากความรู้ วัยวุฒิ และประสบการณ์ทผี่ า่ นร้อนผ่านหนาว
มา หลายๆ คนเข้ามาที่สภากาแฟอย่างมั่นใจในความคิดตนเต็มที่
แต่กลับต้องเดินคอตกกลับบ้านเมื่อถกเถียงแพ้ผู้อื่น หรือเมื่อต้อง
จำ�ใจยอมรับว่าความรูต้ นนัน้ ผิด ในขณะทีบ่ างคนมุง่ หน้าเข้าสภากาแฟ
แล้วทำ�ตนอย่างนํ้าครึ่งแก้ว เปิดหูเปิดใจรับฟังความเป็นไปและสิ่งที่
เกิดขึ้นในร้านกาแฟ บันทึก จดจำ� และเก็บเกี่ยวสิ่งใหม่ๆ เพื่อรอการ
ตกผลึกต่อไป
น่าแปลกทีแ่ ม้บทสนทนาระหว่างแก้วกาแฟจะรุนแรงและเผ็ดร้อน
ขนาดไหน ความขัดแย้งเหล่านั้นมักจะถูกทิ้งไว้เป็นเพียงคราบที่ก้น
แก้วกาแฟ คงเหลือแต่เพียงองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในความทรงจำ�ของผูค้ น
ทีเ่ ดินออกจากร้าน ทีพ่ ร้อมจะถูกนำ�ไปบอกกล่าวเล่าขานในวงสนทนา
วงอื่นต่อไป
ด้ ว ยเหตุ นี้ สภากาแฟจึ ง เป็ น รากเหง้ า สำ � คั ญ ของความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ที่ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาในสิ่ ง ใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คม
เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ไปจนถึงระบอบการปกครอง

หากเราได้ลองศึกษาประวัติศาสตร์ไทยให้ลึกซึ้งกว่าแบบเรียน
สมัยมัธยม เราจะพบว่าหลายเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตมักมี
จุดเริม่ ต้นจากบทสนทนาเล็กๆ ในสภากาแฟ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารต่อยอดทาง
ความคิด ชักจูง โน้มน้าว ชักชวนให้ผู้คนเข้ามามีความคิดเห็นร่วมกับ
ตน มาอยู่ฝั่งเดียวกับตน รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนความเคลื่อนไหว
ทางการเมือง ค่อยๆ ส่งผลกระทบออกไปเป็นระลอกคลื่นเหมือน
มวลนํา้ ทีค่ อ่ ยๆ กระเพือ่ ม เพือ่ จะนำ�ไปสูผ่ ลสุดท้ายคือการเปลีย่ นแปลง
หรือล้มล้างระบอบการปกครองในที่สุด
ตัวอย่างหนึ่งที่ ชั ด เจนของความเคลื่ อนไหวทางการเมื อ งที่ ใ ช้
สภากาแฟเป็นจุดเริม่ ต้นคือ กบฏเหล็ง ศรีจนั ทร์ หรือ กบฏ ร.ศ. ๑๓๐
กบฏหมอเหล็งคือกลุม่ นายทหารและปัญญาชนทีร่ วมตัวกันคิดกระทำ�
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย และวางแผนลอบปลงพระชนม์สมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินการนั้น
กลับเกิดเกรงกลัวความผิด จึงนำ�ความไปแจ้งจนความทราบไปถึง
รัชกาลที่ 6 การครั้งนี้จึงไม่สามารถกระทำ�ได้โดยสำ�เร็จ
กาแฟแก้วนี้จึงต้องเททิ้งไปโดยปริยาย
ย้อนกลับมามองที่ปัจจุบัน บรรยากาศสภากาแฟได้สูญหายไป
จากสังคมแล้วเกือบหมดสิ้น บทบาทของร้านกาแฟได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ภาพจำ�ของร้านกาแฟในความนึกคิดของคน
รุ่นใหม่คือร้านกาแฟสดกิ๊บเก๋ ตกแต่ง สร้างสไตล์และความแตกต่าง
ให้ตนเอง บางร้านจัดพื้นงดใช้เสียงขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มี
จุดประสงค์เข้ามาอ่านหนังสือหรือทำ�งาน หรือบางร้านเลือกที่จะมุ่ง
พัฒนาสายพันธุ์กาแฟเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ�ด้านเมล็ดกาแฟให้แก่
แบรนด์ของตน
จากเดิ ม ใครๆ ก็ ส ามารถเข้ า ร้ า นกาแฟได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น
แต่ด้วยราคาและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้การเข้าร้านกาแฟ
เป็นเรือ่ งของคนชัน้ กลางและคนชัน้ สูงเท่านัน้ ความต่างชัน้ ทางสังคม
จึงถูกตอกยํ้าและขยายออกให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิม
สภากาแฟโดยดั้งเดิมแล้วเป็นสถานที่ขายกาแฟที่มีการพบปะ
พูดคุยของชาวบ้านในชุมชน สื่อให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของคน
ในชุมชน การถ่างออกของความแตกต่างทางชนชั้นยิ่งเป็นการกลบ
ความเป็นสภากาแฟในอดีตไปจนหมดสิ้น

สิ่งหนึ่งที่ยังคงแสดงความเป็นสภากาแฟอยู่บ้างคือ บางคนยังนิยม
เลือกร้านกาแฟเป็นพืน้ ทีพ่ บปะพูดคุยกันระหว่างเพือ่ น พี่ น้อง หรือเจรจา
ทางธุรกิจ จะแตกต่างกันก็เพียงหัวข้อสนทนาระหว่างแก้วกาแฟ ที่ต้อง
หลีกเลี่ยงประเด็นการเมืองและศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใน
ปัจจุบัน เพื่อมิให้บรรยากาศอันดีๆ ระหว่างถ้วยกาแฟต้องสูญสลายไป
สถานที่ ข องสภากาแฟในปั จ จุ บั น มิ ไ ด้ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น สภากาแฟ
อีกต่อไป สภากาแฟในเวลานี้เป็นสิ่งที่สามารถประสบพบเจอได้เฉพาะ
ภายในตลาดเก่ า เช่ น สามชุ ก ตลาดร้ อ ยปี หรื อ ตลาดนํ้ า อั ม พวา
เพียงเท่านัน้ สภากาแฟได้แปรเปลีย่ นจากสถานทีร่ วมพลของปัญญาชน
จากการเป็นบ่อเกิดของความรู้และความคิดใหม่ๆ ไปสู่การเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปประกอบการชิมกาแฟเพียงเท่านั้น
ผู้คนมิได้มองเห็นสภากาแฟอย่างที่มันเป็นอีกต่อไป
จากบทบาทและความเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาข้างต้น สภากาแฟ
จึงหลงเหลือเพียงในรูปของเศษซากความทรงจำ�ที่ตกตะกอนอยู่ใน
ความทรงจำ�ของผู้สูงอายุ ที่พร้อมจะฟุ้งขึ้นมาฉายภาพบรรยากาศเก่าๆ
ให้ได้คิดถึงกันตลอดเวลา
กฎของธรรมชาติคอื ทุกสิง่ ทุกอย่างย่อมเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลง
ไม่ใช่เรื่องผิด การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องผิด การเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงก็ไม่ใช่เรื่องผิด
หากแต่สิ่งที่ต้องคำ�นึงมิน่าใช่ผลการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการเข้าใจ
ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับผลการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่ามันจะไป
ในทิศทางใด หล่อหลอมประสบการณ์ของตนให้ตกตะกอน เพื่อเตรียม
นำ�ไปถกในสภากาแฟโต๊ะต่อไป
หลายครั้ง สิ่งต่างๆ ไม่แน่นอน
หลายครั้ง สิ่งไม่แน่นอนเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงนำ�ไปสู่ผลที่แตกต่าง
หลายครั้ง เราสามารถอยู่กับผลที่แตกต่างได้อย่างมีความสุข
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/ ต้นทุนสูง

เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

ฝัน
หลัง
เตา

“เวลามันเหลือน้อยไง... เวลาเราเหลือน้อย ความฝันมัน
ก็น้อยลงตาม ใช่ไหมล่ะ”
ประโยคเรียบๆ ไร้เสียงถอนหายใจอย่างที่ควรมีให้เข้ากับ
บริบทของรูปประโยค แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและยอมรับ
ในโชคชะตา ทีพ่ าชีวติ ของชายคนหนึง่ ดำ�เนินมาถึงวัยกลางคน
วัยที่ผ่านเหตุการณ์ดีร้ายมามากมาย พอจะเรียกได้ว่าเป็น
‘หนังชีวิต’ ม้วนหนึ่งให้เราติดตาม
1
แม้จะเติบโตในตลาด แต่ลุงศิวะ ศีรเทเวศน์ ก็ไม่เคยคิดฝัน
ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต ตนจะมาเป็นพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งไม่ต่าง
จากพ่อแม่ที่ค้าขนมหวาน-ควันจากเตาถ่านตรงหน้า ฟุ้งลอย
จางๆ พาย้อนถึงวัยเยาว์ที่นับวันยิ่งรางเลือนไปตามกาลเวลา
“เด็กๆ มันก็อยากเป็นนี่เป็นนั่น เจอทหารมีรถถังก็อยาก
เป็นทหาร เห็นเขาแข่งรถ ก็อยากเป็นนักแข่งรถ ฝันไปเรื่อย”
รอยยิ้มพร้อมเสียงหัวเราะฟังดูมีความสุข เมื่อนึกถึงช่วง
เวลาที่ยังสามารถฝันถึงชีวิตได้เรื่อยเปื่อย ไม่มีข้อกำ�หนดมา
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กะเกณฑ์ตีกรอบให้ต้องเดินไปทางใดทางหนึ่ง “แต่วันนี้ให้เป็น
ก็ไม่อยากเป็นแล้ว ตำ�รวจทหารมันเหนื่อย ตอนนั้นลุงไม่รู้ไง
ดูหนังเขายิงกัน เรามันชอบลุยๆ ก็ซื้อรถถังมาเล่น ...พอวัย
เปลี่ยน เวลาเปลี่ยน มันก็เปลี่ยน”
จากเล่นซุกซนตามประสา พออายุได้สิบสอง เสียงเพลง
ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตได้สักพัก ก็ทำ�ให้หนุ่มน้อยเก็บเงินซื้อ
กีตาร์ตัวแรกในชีวิต ตัวแรกที่มารับกับความฝันใหม่-นักดนตรี
“มันมีความสุข เล่นเอง แบ่งกันเล่นกับเพื่อน สมัยก่อน
จะเล่ น แต่ ล ะเพลง ต้ อ งเอาม้ ว นเทปแกะเวี ย นกั น ในกลุ่ ม
กว่าจะได้นะ เทปยานเลย รู้จักไหมน่ะ เทปยาน”
ตลับเทปที่เปลี่ยนบ่อย อาจเหมือนกีตาร์ที่เปลี่ยนไปตาม
กาล และความฝันที่เปลี่ยนไปตามวัย แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไป
จากคนคนนี้ คือความรักที่มีต่อเสียงดนตรี ซึ่งนี่เอง เป็นสิ่งที่
ทำ�ให้เกิดภาพชายใส่หมวกปีกสะพายกีตาร์ ร้องเพลงเรียก
ลูกค้าอยู่หน้าเตาปิ้งลูกชิ้นอย่างในปัจจุบัน

2
อาจไม่ใช่ภาพที่แปลกตานัก แต่ก็ต้องยอมรับว่า
เป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายตามตลาดนัดท้องถิ่นทั่วไป
และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ผมมานั่งคุยกับคุณลุง
เขาในวันนี้-เอาจริงๆ ก็คุยเกือบทุกวัน
ผมเป็นวัยรุน่ ย่างยีส่ บิ ตัง้ แต่เรียนจบมัธยมปลาย
เมื่อสองปีก่อน ก็เป็นเด็กรับจ้างตามตลาด ชีวิตขาด
จุดหมาย สิ่งเดียวที่ทำ�ให้พอมีความสุขได้คือการ
เล่นดนตรี ครูที่สอนผมน่ะหรือครับ ก็ลุงศิวะ ชายที่
อยู่ตรงหน้า
ลุ ง ศิ ว ะ หรื อ ลุ ง ตุ้ ย ที่ ทุ ก คนเรี ย กกั น ติ ด ปาก
มีชีวิตแบบที่เมื่อฟังครั้งแรก ผมต้องขอให้ลุงยํ้าว่า
ไม่ได้อ�ำ นีเ่ ป็นเรือ่ งจริงไม่ใช่นยิ าย เพราะมันค่อนข้าง
จะเหวี่ยงไปมา อย่างที่แกเองบอกว่าตั้งแต่เทวดา
ยันวณิพก แกเป็นมาหมดแล้ว
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารเข้ า รั บ ราชการในการประปา
ส่วนภูมิภาค เข้างานแปดโมงเลิกห้าโมง ต้องตอก
บัตรเช้าเย็น แม้จะดูมั่นคงในสายตาใครต่ อใคร
แต่นั่นก็ยังไม่ใช่วิถีชีวิตแบบที่ลุงแกต้องการ
“งานมันสบาย ออโตเมติก ยิ่งสบายยิ่งเบื่อไง
อยูแ่ ต่ในกรอบ งานมันไปของมันเองหมด เราไม่ตอ้ ง
ทำ�อะไร”
เมื่ อ งานที่ (ใครก็ ว่ า ) ดี ไม่ ใ ช่ ง านที่ ใ ช่ แ ล้ ว
ลุงตุย้ จึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เช่นเดียวกับเด็กหนุม่
คนอื่นๆ ที่หวังเข้าไปเผชิญชะตาหาความสำ�เร็จ
ในเมื อ งใหญ่ - เริ่ ม ต้ น จากเด็ ก ส่ ง ของในร้ า นค้ า
ของญาติ มาเป็นนายช่างรับเหมาวางท่อประปา
คุมลูกน้อง 4-5 คน เป็นเจ้าคนนายคน ชีวิตดูเหมือน
จะสบายแต่ก็...
“เราคุมลูกน้อง คนมาจ้างเราก็เป็นนายเราอยู่ดี
จะเอาอย่างโน้นอย่างนี้ สุดท้ายเรามันก็ลูกน้องเขา
อีกที ขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งนั้น ลุงเลยเลิก”
กราฟชีวิตลุงแกไม่เพียงขึ้นๆ ลงๆ พาให้ผมงง
อยู่แค่นั้น เมื่อไม่กี่ปีต่อมาหลังจากที่แกเลิกรับเหมา
แกก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในตะราง
ใช่แล้วครับ ตะราง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆ
ว่า ‘คุก’
อยู่ดีๆ คงจะจำ�เจเกินไป เพื่อนผู้หวังดีจึงอยาก
ให้แกได้ลมิ้ ลองรสชาติแปลกใหม่ รสชาติทที่ �ำ ให้รวู้ า่
สวรรค์บนดินเป็นอย่างไร สวรรค์ลวงโลกทีล่ วงจิตใจ
ให้ลุ่มหลงไร้สติ สวรรค์ที่มีชื่อว่ายาเสพติดนั่นเอง
“เพื่อนมันชวน แต่เราจะไปโทษเพื่อนหมดไม่ได้
หรอก ตัวเราเองนี่แหละไปเสพเอง พอติดทีนี้ก็ตาม

ด้วยขาย ตอนนั้นไปไหนมาไหนทีพกเงินเป็นฟ่อนๆ
เป็นปึกๆ อยากได้อะไรได้ เป็นเศรษฐีเลยล่ะ”
แต่กอ็ ย่างทีโ่ บราณว่า อะไรทีไ่ ด้มาง่ายๆ ก็มกั จะ
ไปง่ายๆ เสมอ ความสุขสบายจอมปลอมก็หายไป
พร้อมกับอิสรภาพ เมือ่ แกโดนตำ�รวจจับข้อหาเสพยา
ซึ่งทำ�ให้ต้องไปนอนกินข้าวแดงในคุกอยู่สามเดือน
“ปลาเค็มกับต้มจืดนี่อาหารหลักเลย ร้องไห้คิดถึง
บ้าน ได้ข้อคิดเยอะ นับว่ายังโชคดีโดนแค่ข้อหาเสพ
ถ้าโดนจำ�หน่ายด้วย ลุงคงติดยาว ไม่ได้อยู่อย่างนี้
หรอก”
ถึงจะเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือน แต่ความ
ยากลำ�บาก ความทุกข์อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ในนั้ น ก็ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ชั้ น ดี ที่ ทำ � ให้ ลุ ง แกตั ด ใจ
หันหลังให้กับยานรกโดยสิ้นเชิง
3
หากชีวิตเปรียบได้ดั่งบทเพลง ชีวิตในตะราง
ก็เป็นท่วงทำ�นองที่ดำ�ดิ่งลงไปในความโศกที่สุดของ
ลุงตุ้ย เป็นความโศกที่พาแกกลับบ้านเกิดไปตั้งต้น
ใหม่อีกครั้งโดยเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงในโรงงาน
แต่ ทำ � อยู่ ไ ด้ ไ ม่ น าน ก็ ตั ด สิ น ใจออกมาประกอบ
กิจการเล็กๆ คือ ขายลูกชิ้นปิ้ง ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน
ก็เป็นอาชีพที่ทำ�มากว่า 8 ปีแล้ว
“เสียบลูกชิ้นมันไม่สุขหรอก แต่มาขายหน้าร้าน
ได้เจอคน เจอเด็ก ได้คุยกับคนโน้นคนนี้ต่างหากล่ะ
ที่ทำ�ให้มันสนุกน่ะ” แกว่า เมื่อผมถามด้วยความ
สงสัย ว่ามีเสน่หอ์ ะไรในลูกชิน้ ปิง้ ทีย่ ดึ แกไว้ให้อยูก่ บั
ที่ได้นานขนาดนี้ โดยไม่ย้ายไปทำ�งานอื่นอย่างทุกที
“อยู่ตรงนี้นอกจากขาย ลุงยังได้สอนดนตรีเด็กๆ
ด้วยไง อย่างเอ็งงี้ ได้เล่นกีตาร์ ได้สอน เท่านี้มัน
ก็พอแล้ว”
อย่างทีผ่ มบอกไว้ตงั้ แต่ตน้ เสียงเพลงไม่เคยหาย
ไปจากชีวิตของลุงแกเลย ดังนั้น ผมจึงไม่เข้าใจว่า
ทำ � ไมแกไม่ ยึ ด อาชี พ เป็ น นั ก ดนตรี เ สี ย ตั้ ง แต่ แ รก
ทำ�ไมถึงไม่ทำ�ตามสิ่งที่แกชอบอย่างจริงจังตั้งแต่ต้น
ดีไม่ดี วันนี้แกอาจเป็นอย่าง เสก โลโซ ที่แกชื่นชอบ
ไปแล้วก็ได้
“เงินไง เราต้องการเงินมาดูแลครอบครัว แต่เล่น
ดนตรีมันไม่ได้ อย่างที่เขาว่า เล่นดนตรีมันไส้แห้ง
มันได้บ้างไม่ได้บ้าง เวลาได้ก็ได้เยอะ ไม่ได้ก็ไม่ได้
เราไม่เก่งขนาดนั้น ถ้าเงินมันไม่แน่นอน แล้วจะเอา
อะไรกิน”
ถึ ง อาชี พ ที่ แ กชอบจะไม่ มั่ น คง แต่ ผ มก็ ยั ง ไม่

เข้าใจอยูด่ วี า่ ทำ�ไมแกต้องใช้ชวี ติ ทีโ่ ลดไปมาขนาดนี้
“เวลาเปลี่ยน มันก็มีจุดเปลี่ยน เราก็เปลี่ยนมัน
ไปเรื่อย มันจะมีจุดให้เราค้นพบเอาเอง เราอยู่ตรง
ไหนได้ นิ่ ง ๆ นานๆ แสดงว่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ตั ว เรา
มากที่สุด ถ้าอยู่ตรงไหนไม่นานนะ มันไม่ใช่เราไง
สักวันมันต้องย้ายอยู่ดี”
4
ในวัยยี่สิบ ผมไม่รู้หรอกว่า ระหว่างชีวิตตาม
แบบแผน กับชีวิตไร้ซึ่งแผนอย่างลุงแก แบบไหน
จะเป็นชีวิตที่ดีกว่ากัน ลุงแกเคยบอกผมว่า ให้รีบ
‘เริ่ม’ ตั้งแต่เด็กๆ ยิ่งเริ่มเร็ว โอกาสประสบความ
สำ�เร็จมันก็เร็ว อย่างถ้าลุงแกขายของตั้งแต่สิบขวบ
ทำ�มาจนป่านนี้ กิจการแกคงใหญ่โตไปแล้ว
น่าแปลกไหมครับ บทสนทนาระหว่างผมกับลุงแก
เรื่องราวมันดูขัดแย้งจนน่าสับสน บางทีผมก็คิดว่า
ผมรู้จักแกดีพอที่จะเอามาเล่า แต่บางทีระหว่างเล่า
ผมก็คิดว่า นี่ผมไม่ได้รู้จักอะไรแกเลยหรือเปล่าเนี่ย
อืม... อันที่จริง ผมอาจไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวผมเอง
ก็เป็นได้
5
“เหมือนสิง่ ทีเ่ ราชอบจริงๆ ก็ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�เป็น
อาชีพ ชอบแล้วก็ชอบเลย มันก็แค่ชอบอยู่อย่างนั้น
ความฝันก็ความฝัน จะเอาอะไรมาก”
นั่นสินะ จะเอาอะไรมาก
ท่ามกลางควันร้อนๆ จากเตาลูกชิ้นปิ้ง เสียง
กีตาร์ก็ดังบรรเลงขึ้นใหม่อีกครา

		

* แปลงจากบทสนทนาที่ได้จากการพูดคุยกับ
ลุงศิวะ ศีรเทเวศน์ หรือ ลุงตุ้ย ชายผู้สร้างบทเพลง
ให้แก่ผู้คนหลังเตาลูกชิ้นปิ้งของร้าน ‘ไม้แดง ป.ต.’
ตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
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ผมหลับตาพริ้ม
คะนึ ง แต่ เ สี ย งอมตะผู้ แ ว่ ว ดั ง จากปั ญ ญาลึ ก จะกล่ า วอารั ม ภบท
เป็นร่ายยาวก็หาใช่ที่ มันน่าเบื่อ ผมรู้ว่าคุณกำ�ลังคิดในใจ มันบ่นอะไรวะ
น่าเบื่อว่ะ เอาจริงๆ ผมก็เบื่อนะ เปิดอกลูกผู้ชายคุยกันเลย คนเรามีอะไร
ก็ คุ ย กั น ผมเบื่ อ แบบที่ มั น เป็ น ไปตามอารมณ์ ข องมั น เอง ไม่ ไ ด้ มี โ จร
มาบีบคั้นเอาปืนจี้จ่อปาก ขู่กรรโชกสั่งให้เบื่อ คนบ้าอะไรบังคับให้เบื่อ
ติ๊งต๊องจะตาย
จริงๆ ทุกวันนี้ก็มีเรื่องน่าเบื่อเยอะแยะเต็มไปหมด
เอาล่ะนะ มาทำ�ข้อตกลงกันประมาณซัก 3 ข้อ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเกิน
ไปหรอกครับ โอเคนะ เริม่ กันไปช้าๆ อันแรกสุด กรุณาน้อมรับความผิดพลาด
ของผมโดยไม่มขี อ้ แม้ ยํา้ นะครับ ไม่มขี อ้ แม้ สาเหตุเพราะผมเป็นคนประเภท
ขวัญอ่อน ประหม่าง่าย เรื่องขี้อายนี่เวลาทำ�ความรู้จักกับใครซักคนต้อง
พูดจาน้อยสงบเสงี่ยมเจียมตัว กลัวพูดผิดพูดถูก อันที่สอง คุณจะต้องถ่าง
เปลื อ กตาให้ ก ว้ า งที่ สุ ด เท่ า ที่ ขี ด จำ � กั ด ของมนุ ษ ย์ ส ามารถพึ ง กระทำ � ได้
อย่างน้อยหาอะไรมาคํ้ายันไว้หน่อยก็ดี เอาที่มั่นใจว่าอย่างน้อยเรื่องเล่า
จะน่าเบื่อชวนหลับเพียงใด คุณจะต้องฝืนใจตื่นอย่างเต็มที่ อย่างสุดท้าย
อันนีส้ �ำ คัญทีส่ ดุ สิง่ ทีผ่ มกำ�ลังจะเล่านัน้ ห้ามไปเล่าให้ใครผูใ้ ดฟังอีกเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา คุณทวดอากู๋ ไอ้หูตูบหรืออีแจ๊น
ใครหน้าไหนหรือตัวใดๆ ก็ห้ามแพร่งพรายเป็นอันเด็ดขาด การรู้จักกับคุณ
โดยการส่ ว นตั ว มั น ก็ ลำ � บากลำ � บนจริ ต ของผมมากพอควรอยู่ แ ล้ ว
อย่าลืมสิ ผมเป็นคนขี้อายนะ
ตกลงยอมรับข้อตกลง 3 ข้อของผมนะครับ
(เกี่ยวก้อยสัญญา)
ในเมื่อหัวใจเราเกี่ยวโยงกันแล้ว คุณอุตส่าห์เชื่อมือผมแล้วว่า ผมมี
ความสามารถเก่งกาจจนพล่ามเรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนให้ฟังกันได้อย่าง
ไม่เขินอาย
ด้วยความอหังการ (แบบอวดภูมิ) ของผม ผมอยากชวนคุยเรื่องเบื่อๆ
ของหนังสือที่ผมโปรดปราน
รู้จัก เจ้าชายน้อย (Le Petit Prince) ของ อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี
หรือเปล่า?
ถ้าใครเคยมีไว้อา่ น เคยหยิบมาอ่าน หรือเกือบจะหยิบมาอ่าน คงสังเกต
เห็น คำ�คมทีอ่ ธิบายความคิดความอ่านของผูเ้ ขียนได้อย่างยิง่ ใหญ่ หมดจด
สวยงามด้วยวรรณศิลป์ที่ฉาบอวลทั่วหัวใจอันแสนบอบบางบนปกหลังว่า
The most beautiful things in the world cannot be seen or touched;
they are felt with the heart. ใช้ทักษะอ่อนด้อยทางภาษาอังกฤษแปลมา
ได้ว่า ‘เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำ�คัญนั้นไม่อาจจะมอง
เห็นด้วยตา’ แฝงไปด้วยปรัชญาทีล่ กึ ซึง้ และคมคาย เอือ้ กันกับกระบวนการ
เรียนรูท้ สี่ อนสัง่ เด็กน้อยทุกๆ คน มีตดิ ตัวไว้เมือ่ ยามเติบใหญ่เป็นคนทีห่ วั ใจ
แข็งกระด้าง
ผมอ่าน เจ้าชายน้อย ครั้งแรก สารภาพบาปต่อหน้ามวลมหาประชาชี
เลยว่า ‘เข้าไม่ถงึ ’ ปัญหาไม่ใช่เราอ่านหนังสือไม่แตกหรือไม่เอาใจใส่ไล่อา่ น
ทุกบรรทัด เราไม่เข้าใจถึงสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีแ่ พรวพราวไปด้วยสำ�นวนง่ายๆ
ตามฉบับวรรณกรรมเยาวชน แต่พอเรามองผ่านโลกมามากขึน้ เห็นมาเยอะ
เจ็บมาเยอะ กระบวนทัศน์บางอย่างก็เกิดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ
เจ้าชายน้อย โตขึ้นมาพร้อมๆ กันกับตัวผม

ข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือ นึกอารมณ์ศิลป์เมื่อไหร่ค่อยๆ บรรจงหยิบ
เจ้าชายน้อย ขึ้นมาอ่านใหม่อีกรอบก็ได้ เพียงแค่รอคอยให้วาระอันสมควร
แก่เวลาที่สุด การตีความแต่ละครั้งจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว การอ่าน
เจ้าชายน้อย เหมือนเป็นปริศนาที่น่าค้นหาตลอดกาล น่าค้นหาจากความ
รู้สึกภายในตัวของตัวเอง
ผมอวยไส้แตกขนาดนี้ ผมไม่ได้เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายขายหนังสือ
เจ้าชายน้อย แต่ประการใดนะครับ
ด้วยความเชื่อส่วนบุคคล ผมเชื่ออย่างหัวปักหัวปำ�ว่า เด็กรุ่นราว
คราวเดียวกับเราสมัยนี้คิดอะไรกันอย่างเป็นผู้ใหญ่ เข้าท่าบ้างก็เยอะ
ไม่เข้าท่าก็มาก สำ�หรับส่วนตัวผมแล้วนีพ่ ยายามวิรยิ ะอุตสาหะใช้สมองทีด่ ู
แฟบๆ ของตัวเองนี้พิจารณาต่อเหตุการณ์อะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง
จนเผอิญเจอของดีมาชิ้นหนึ่ง
ในห้ ว งคิ ด ของผมเหมื อ นกั บ ว่ า มั น เพิ่ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วาน มั น ชั ด เจน
ทุกๆ รายละเอียดหยัง่ รากลึก เรารูถ้ งึ ภาพฉากทีค่ งอยูใ่ นความทรงจำ�ฝังแน่น
ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งถกปัญหาที่ยืดยาวยืดเยื้อ พวกเราคุยกันผ่าน
เมฆหมอกของปรัชญาและความฝันที่คลุ้งกรุ่นในชายหนุ่มทุกๆ คน
เพื่อนของผม (แม้ปัญญาอ่อนไม่เท่าผม) ก็เสนอความคิดที่น่าสนใจ
ขึ้นมาฉับพลันทันด่วน
“เอาเวลาไปทำ�มาหากินเหอะ”
สมองผมเชื่ อ มโยงปรู๊ ด ปร๊ า ดเลยว่ า ไอ๊ ห ยา นี่ มั น บริ โ ภคนิ ย ม
(Consumerism) ชัดๆ เลยนาเหวย นี่ไงการเน้นปัจจัยทางวัตถุ นี่ไงปรัชญา
ที่เอามาแอบอ้างว่าคนเราต้องกินต้องใช้ ดู๊ดูมัน ช่างไม่เข้าใจการกระทำ�
เพื่อครุ่นคิดชีวิตหรือหาความจริงสูงสุดในชีวิตเลยหรืออย่างไร อะไรเล่า
สิ่งที่ทำ�ลายรากฐานทางความคิดก็เพราะการกลมกลืนกันของธรรมชาติ
ไม่ใช่หรือ ไอ้การตกเข้าไปอยู่ในวังวนแบบนั้นมันทำ�ให้พวกแกเป็นซอมบี้
ไม่ ใ ช่ ห รอกเหรอ อย่ า ไปหลงกลกระจอกแบบนั้ น เป็ น อั น เด็ ด ขาดนะ
เพื่อนสนิทอันเป็นที่รัก ตอนเด็กในห้องเรียนเขาก็พรํ่าบอกเรื่อยว่าให้ขยัน
หมั่นหาความรู้ อย่ารีรอชักช้าเร่งรีบหาความรู้กันเข้าสิ พุ่งทะยานออกนอก
หน้าต่างเลย พวกเราต้องออกไปกู้โลกนะ ไม่งั้นผู้ร้ายจะครองโลกของ
พวกเรา สู้เขาไอ้มดแดงงงงงงง
(ไว้อาลัยแก่สติปัญญาหนึ่งบรรทัด)
นึกถึงบริโภคนิยมแล้วนึกถึงอะไร
คำ�ว่า ‘ตลาด’ จะโผล่แพลมเป็นสัญลักษณ์ทคี่ รอบคลุม การแลกเปลีย่ น
สินค้าอย่างครบถ้วนกระบวนความ จากสมัยก่อนที่คนโบราณเอาช้าง
แมมมอธมาแลกกั บ บ้ า นหนึ่ ง หลั ง จนปั จ จุ บั น นี้ โ ลกเราพั ฒ นาไปไกล
แบบก้าวกระโดด เปลี่ยนรูปแบบสินค้าเป็นหนี้สินแลกกับบ้านหนึ่งหลัง
ลองนึกเล่นๆ ผ่านเข้ามาในหัว ไล่เรียงออกมาเป็นขบวนความคิดแบบ
ตลาดตลก ตลาดสดสนามเป้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรถ
ตลาดออนไลน์ ตลาดลูกหนัง
ตลาดอะไรก็ไม่รู้ยั้วเยี้ยกันเต็มไปหมดเลย
มันน่าหดหู่ใจเล็กน้อยที่ตลาดเหล่านั้นคือสังคมที่เรานิยามกำ�หนด
กฎเกณฑ์ขนึ้ มาเพือ่ ทักทายพวกมันอย่างง่ายดาย แล้วไม่รสู้ กึ เลยว่าพวกเขา
เหล่ า นั้ น แทรกระหว่ า งความสั ม พั น ธ์ ใ นการใช้ ชี วิ ต ของพวกเราอย่ า ง
แนบสนิท

ถ้าคนมันต้องกินต้องใช้ ปัจจัย 4 คืออะไรล่ะ มันก็มะรุมมะตุ้มกันอยู่
กับการติดป้ายราคานี่แหละ
มันของซื้อของขายด้วยกันทั้งนั้น
เคยมีผรู้ ดู้ เู รือ่ งนีม้ ามากมายหลายคน ศัพท์วชิ าการมากมายเต็มไปหมด
ทุนนิยมบ้าง การผลิตบ้าง คุณค่าการใช้บ้าง ผมเองก็ไม่ได้จบ Ph.D.
ด้านเศรษฐศาสตร์มาครับ เลยมิสามารถริหาญกล้าบรรยายทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์แบบเข้มข้นชั้นสูงได้ (กราบอภัยอย่างสูง)
แต่เราเริ่มรู้สึกว่า บางอย่างหลุดลอยไปจากรอยยิ้มที่คุ้นเคย
จริงอยู่ที่เราเหมือนตกเป็นองค์ประกอบและติ่งของตลาดไปพร้อมๆ กัน
การลองแสร้งเป็นคนขอทานในโลกร่วมสมัยบ้างก็เป็นความคิดที่ไม่เลว
นะครับ เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องพิสดารพิลึกพิลั่นแล้ว ใครๆ เขาก็ทำ�กัน
หัดช้าๆ ใช้ชีวิตช้าๆ เนิบนาบไปตามความล่องลอยหลายๆ อย่างที่ไม่ต้อง
บีบรัดมากจนเกินพอดี
อย่าไปพึ่งพาอาศัยพวกนั้นมากเลยครับ
จะตาบอดบ้างก็ได้ หูหนวกหน่อยก็ดี เป็นใบ้ยิ่งน่าสนใจ
สิ่งสำ�คัญนั้นไม่อาจจะมองเห็นด้วยตา
แต่เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจ…
(อย่าลืมนะ เราเกี่ยวก้อยสัญญากันไว้แล้ว)
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/ ตลาดหม่น

เรื่อง: จุฑาวรรณ บวรวิวรรธน์

ความอร่ อย
ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุข
ผมมีแม่ที่รักผมมาก เราอาศัยอยู่ในบ้านหลัง
เดียวกัน ไม่เคยแยกจากกันไปไหนตั้งแต่ผมเกิด
ผมรักที่นี่ฮะ ที่นี่ผมมีเพื่อนฝูงมากมาย ทั้งที่อายุ
เท่าผม อายุมากกว่าผม รวมถึงเพิ่งเกิด อายุน้อย
กว่าผมมาก แต่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ไม่เคย
ทะเลาะกันเลยฮะ เราเล่นกันทั้งวันโดยมีแม่ของ
พวกเราอยู่ ข้ า งๆ คอยหั ว เราะอย่ า งมี ค วามสุ ข
เมื่อพวกเรากลิ้งไปกับพื้นดินจนตัวเปรอะ
แม่ของผมไม่ต้องทำ�งาน เหมือนแม่ของเพื่อนๆ
ผม พวกเขาก็ไม่ต้องทำ�งานเช่นกัน สิ่งที่พวกเราทำ�
เหมือนกันคือ กิน... แม่บอกว่าพวกเรามีหน้าที่กิน
อย่างมีความสุข ผมคิดว่าชีวติ ของพวกเราช่างโชคดี
มากฮะ ที่เกิดมาก็มีคนดูแล มีคนคอยให้อาหาร
โดยไม่ต้องทำ�อะไรเลย บ้านของเรากันแดด กันฝน
และกันลม ยิ่งถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะมีคนมาคอยดูแล
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เป็นพิเศษ อาหารของพวกเรามีโภชนาการครบถ้วน
ผสมรำ�ข้าวบ้าง ปลายข้าวบ้าง มีนํ้าสะอาดให้กิน
ตลอดทัง้ วัน สิง่ ทีพ่ วกเราต้องทำ�คืออยูอ่ ย่างเรียบร้อย
กินมูมมามยังไงก็ได้ เพราะถึงเวลาก็จะมีคนมา
ทำ � ความสะอาดเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เชื้ อ โรคหมั ก หมม
แต่ส�ำ คัญคือเราต้องกินให้เยอะฮะ คนเลีย้ งมีความสุข
มากเวลาเห็นเราอ้วนขึ้นและโตขึ้น ยิ่งเราอ้วนขึ้น
และโตขึ้นทุกวัน นั่นแปลว่าเราทำ�หน้าที่ของเราได้ดี
มาก แต่ ผ มก็ ไ ม่ รู้ ว่ า เราทำ � ไปทำ � ไมหรอกนะฮะ
แม่บอกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เราเกิดมาเพื่อทำ�ให้
คนมีความสุข
ถ้าเราทำ�ให้คนอื่นมีความสุขได้ เราก็จะมี
ความสุข
อาหารที่เรากิน เขามีให้กินไม่อั้น เรากินกันจน
พุงกาง แต่ละมื้อ เรากินจนอิ่มไม่รู้จะอิ่มอย่างไร
แต่ละมื้อมันเต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้กินและผู้ให้

ฮะ... แต่บางสิง่ บางอย่างผมไม่ได้สงั เกตเลยจนกระทัง่
มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของผม
วันหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนวันปกติทุกวัน อาหารเมนู
เดิ ม ถู ก เทลงในถาดให้ พ วกผมเริ่ ม สวาปามกั น
พวกเราก็ กิ น กั น อย่ า งเอร็ ด อร่ อ ยเหมื อ นเคย
พร้ อ มกั บ เสี ย งพู ด ของผู้ ใ ห้ ที่ มั ก จะกล่ า วเสมอว่ า
“เอ้า! กินกันเยอะๆ เด็กๆ!”
เราทำ�หน้าที่ของเราเต็มที่ ผมชอบแข่งกินกับ
เพื่อนของผมเป็นประจำ� หลังจากกินข้าวกันเสร็จ
ทุกอย่างก็ช่างลงตัว อากาศเย็นกำ�ลังดี พวกเราหา
ที่นอนกันบนที่นอนแสนสบาย ตอนเราหลับเวลา
มักผ่านไปเร็ว
และเวลาแห่งความสุขก็เช่นกัน
ไม่นาน... คนเลี้ยงเข้ามาในบ้านของเราอีกครั้ง
ผมตืน่ เต้นมากทีเ่ ขามาเร็วกว่าปกติ มือ้ ต่อไปของผม
กำ�ลังมาแล้วอย่างนั้นใช่ไหม ผมหันไปพูดกับแม่

“แม่ฮะ ไปกินข้าวกันฮะ ผมอยากกินข้าวแล้ว!”
ผมกำ�ลังนึกถึงรสชาติความอร่อยของอาหาร
กลิ่นหอมของข้าว อาหารอันเอร็ดอร่อยมื้อต่อไป
ของผม แต่ก่อนผมจะรู้ตวั ผมก็ถกู เคลือ่ นย้ายมาอยู่
อีกสถานที่หนึ่งเสียแล้ว มันกำ�ลังเคลื่อนที่... ลมร้อน
พัดผ่านตัวพวกผมไป พวกเรายืนโงนเงนเบียดเสียด
กันอย่างน่าอึดอัด แสงแดดเผาไหม้ผิวของผมอย่าง
โหดร้าย มันร้อนระอุจนผมหายใจไม่ออก ผมต้อง
หลบลงไปเบียดตัวอยู่ใต้ตัวของผู้ใหญ่ตัวโต เสียง
สนทนาของพวกเขาฟังไม่รื่นหูเท่าไหร่ มันเหมือน
กับว่าพวกเขาไม่มีความสุข พวกเขากำ�ลังร้องไห้
ครํ่าครวญอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่ได้ศัพท์ เสียง
อึ ก ทึ ก ครึ ก โครมใต้ เ ท้ า ของผมมั น ดั ง ลั่ น จนหู อื้ อ
ไปหมด ทุกอย่างรอบตัวพร่ามัวขณะวัตถุประหลาด
ที่บรรทุกเราละทิ้งผมไว้เบื้องหลัง
จนในที่สุดเราก็ถูกย้ายมาอยู่ในสถานที่อีกแห่ง
หนึ่ง ที่นี่มันเงียบต่างจากเมื่อครู่นี้มาก ทำ�ให้ผม
ได้ยินทุกสิ่งที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายกำ�ลังครวญไม่หยุด
พวกเขาก่นด่าต่อโลก ก่นด่าต่อคน ก่นด่าต่อทุกสิ่ง
รอบตัว ขณะเดียวกันพวกเขาก็พยายามจะออกจาก
รั้วเหล็กที่ล้อมรอบพวกเราอยู่ การเดินทางทำ�ให้ผม
อ่อนเพลียจนไม่อยากทำ�อะไร ผมไม่ได้อยากรู้ว่า
พวกเขาด่ า อะไรและทำ � ไม ผมอยากรู้ แ ค่ แ ม่ ผ ม
อยู่ไหน ผมเพิ่งรู้ว่าผมหลงกับแม่ หรือบางทีแม่
อาจไม่ได้มาด้วย แต่ผมไม่เคยห่างจากแม่เลยสักครัง้
แม่อยู่ไหนฮะ
จู่ๆ ก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาในวงล้อมเหล็ก คนคน
นั้นทำ�ให้พี่ๆ รอบตัวผมวิ่งกันอลหม่าน ชนกันไปมา
จนล้มลุกคลุกคลาน แต่ทุกคนก็ไม่สนใจว่าใครจะ
ชนใคร พวกเขาทำ�สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือหลีกเลี่ยง
ทีจ่ ะเข้าใกล้คนนัน้ ผมไม่เห็นว่าเขาจะดูดรุ า้ ยตรงไหน
เขาแค่ถือบางอย่างไว้ในมือ... เหมือนเหล็กแผ่น
หรืออะไรสักอย่าง
จนกระทั่งชายคนนั้นกดมือของเขาลงบนพี่น้อง

ของผมอย่างแรง! จนตัวของพี่ผมแนบไปกับพื้น
ผมได้ยนิ เสียงร้องดังขึน้ เมือ่ แขนอีกข้างของชายผูน้ นั้
ตวัดออกอย่างแรง แล้วผมก็เห็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะ
เชือ่ สายตาของตัวเอง พีน่ อ้ งของผมถูกแขวนให้หอ้ ย
ต่องแต่งกลางอากาศ ในขณะที่ของเหลวกลิ่นคาว
คลุง้ ไหลทะลักลงสูพ่ นื้ เบือ้ งล่าง พีข่ องผมก็ยงั ไม่หยุด
ร้อง เขาพยายามดิน้ แหวกอากาศด้วยเสียงร้องทีก่ รีด
แทงหัวใจของผม... พี่น้องของผม
เสี ย งของเขาช่ า งเจ็ บ ปวดจนผมผวาทั้ ง ตั ว
ผมเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่พี่ๆ คนอื่นพยายาม
จะหนี... ผม... จึงวิ่ง
ผมไม่รจู้ ะวิง่ ไปไหน ผมวิง่ ชนกับรัว้ เหล็กอย่างแรง
ซํ้าแล้วซํ้าเล่า ในขณะที่พี่น้องของผมถูกขึ้นแขวน
ที ล ะตั ว นํ้ า กลิ่ น คาวนั้ น เจิ่ ง นองไปทั่ ว พื้ น จนผม
ลื่นถลาไปหมด แต่ผมก็ไม่หยุดวิ่ง ผมพยายามวิ่ง
ชนรั้ว วิ่งชนจนเจ็บไปหมดทั้งตัว ผมเจ็บร้าวที่หัว
แต่ผมหวาดกลัวเกินกว่าจะอยู่เฉย
ผมยังไม่อยากตาย
โสตประสาทของผมได้ยนิ แต่เสียงพีน่ อ้ งร่วมบ้าน
กรีดร้องลั่นดังก้องไปหมด กลิ่นคาวคลุ้งจนผม...
ผม... มันน่ากลัวจัง... ตอนนี้แม่อยู่ไหนฮะ แม่จะมา
ช่ ว ยผมได้ ไ หม ผมอยากให้ แ ม่ อ ยู่ ต รงนี้ ด้ ว ย
ผมกลัว... ผมกลัวมากๆ ผมอยากอยู่กับแม่...
ความคิ ด ของผมถู ก หยุ ด เมื่ อ มื อ หยาบกร้ า น
กดตัวผมลงกระแทกพื้นอย่างแรง ผมจุกไปหมด
เงาดำ�ๆ อยู่เหนือร่างของผม ผมดิ้นพล่านไม่หยุด
ส่งเสียงร้องอ้อนวอนขอชีวติ กรีดร้องสุดเสียง ผมร้อง
หาแม่ แม่จะต้องได้ยินผม แม่จะต้องได้ยินผมแน่ๆ
แล้วแม่จะมาหาผม ผมจะได้ซุกอยู่ข้างกายของแม่
กลิ่นอายของแม่จะทำ�ให้ผมรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง
ถ้าผมกรีดร้องดังกว่านี้ แม่จะต้องได้ยินผมแน่ๆ
เสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น ผมมองไม่ทัน
ผมเห็นแค่แผ่นเหล็กนั้นสัมผัสอย่างแรงที่คอของผม
แล้วจึงถูกชักกลับไป ก่อนที่ร่างของผมจะถูกหิ้ว

ขึ้ น จากพื้ น อย่ า งโหดร้ า ย ผมรู้ สึ ก ชาไปทั่ ว ร่ า ง
สิ่ ง เดี ย วที่ ผ มมองเห็ น ต่ อ จากนั้ น คื อ พื้ น คอนกรี ต
ที่นองไปด้วยนํ้าสีเข้ม มันคือสิ่งที่กำ�ลังไหลออกจาก
ตัวผมตอนนี้
ผมกระเสือกกระสนอยู่กลางอากาศอย่างเจ็บ
ปวดในขณะที่ทุกอย่างพร่ามัวไปหมด โลกเชื่องช้า
ลง ผมเริ่ ม แน่ นิ่ ง ร่ า งกายผมขยั บ ไม่ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไป
และในที่สุดโลกของผมก็มืดลง ความคิดของผม
ยั ง คงโลดแล่ น ในเฮื อ กสุ ด ท้ า ยราวกั บ มั น อยู่ ใ น
ลมหายใจ ตอนนี้แม่จะรู้ไหมว่าผมเจ็บปวดและ
หวาดกลัวแค่ไหน ผมอยากให้แม่อยูก่ บั ผมตอนนีจ้ งั ...
ผมรักแม่นะฮะ
แสงแดดทออ่อนลงบนพื้นท่ามกลางผู้คนที่เดิน
สัญจรไปมาอย่างเอื่อยเฉื่อย เสียงสนทนาเจื้อยแจ้ว
สะท้อนถึงความห่วงใยไมตรี เสียงหัวเราะแทรกขึ้น
มาเป็นระยะ บางคนถือตะกร้าสานเพื่อใส่สิ่งของ
ทดแทนถุงพลาสติกที่จะกลายเป็นขยะในอนาคต
บางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าใดนัก พ่อค้าแม่ค้าทำ�หน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่เพื่อรายได้ที่ดีและเพียงพอต่อ
การเลี้ยงชีพ
สามีภรรยาคูห่ นึง่ กำ�ลังยืนถกเถียงกันเรือ่ งอาหาร
มื้อเช้า ในขณะที่มือเล็กๆ ของเด็กวัยหกขวบยังคง
จับมือผู้เป็นแม่ไว้แน่น ดวงตาใสแป๋วไร้เดียงสาจ้อง
มองด้วยความสงสัย ก่อนจมูกน้อยๆ จะได้กลิน่ หอม
และดวงตากลมโตจะมองหาที่มา... มือเล็กกระตุก
มือผูเ้ ป็นแม่เล็กน้อย ส่วนอีกมือชีไ้ ปทีเ่ ป้าหมายทีต่ น
ต้องการ
“แม่ฮะๆ ผมอยากกินหมูปิ้ง!”
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/ ท้ายตลาด

เรื่อง/ภาพ: พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

ลองดูก่อนนะครับ
ปาดเหงื่อสองสามเม็ดบนหน้าผาก บ่าสะพายกล้องไว้ข้างหนึ่ง
สะพายกระเป๋ากล้องไว้อีกข้างหนึ่ง ตัดสลับกับการที่เรามองไปยังภาพ
ที่อยู่ข้างหน้า เรามองผ่านกล้องในมุมเดียวกัน องค์ประกอบของภาพ
มีผู้คนเดินผ่านเหมือนกัน
แต่ละที่ก็เป็น ‘ตลาด’ เหมือนกัน แต่ทำ�ไม ไม่เหมือนกัน
รวงร้านที่วางเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง ต้อนรับเราเหมือนเราเป็นแขก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่หลากหลาย พวกเขาพูดคุย
โดยใช้สำ�เนียงและคำ�พูดที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ตลาดแต่ละที่ พูดคำ�ว่า ‘ตลาด’ ไม่เหมือนกัน
ทุกๆ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใครก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบ
ได้ ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเป็นศิลปินทีแ่ สดงความเป็นตัวของตัวเอง
ออกมาอย่างแจ่มแจ้ง
ความเป็นตัวของตัวเองสูงถึงขนาดสะท้อนออกมาผ่านภาพถ่าย
ที่บันทึกภาพของพวกเขาไว้
ไม่ต้องมองมุมกลับ ปรับมุมมอง ก็เห็นความหลากหลาย
ได้อย่างชัดเจน

China Town
ตลาดเยาวราช

ภารตะ
ตลาดพาหุรัด
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เกมการ์ตูน
ตลาดสะพานเหล็ก

ข้างๆ ศิริราช
ตลาดวังหลัง

วัตถุมงคล
ตลาดท่าพระจันทร์

วาเลนไทน์ทุกวัน
ปากคลองตลาด
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/ พ่อค้าคนกลาง
ผลิตโดย
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5963-5
โทรสาร 0 2264 5966
ที่ปรึกษา
อารยะ มาอินทร์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
รักษาการรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ และผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
          
อัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
วิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร happening
บรรณาธิการที่ปรึกษา
จิราภรณ์ วิหวา
ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา
อนิรุทร์ เอื้อวิทยา
บรรณาธิการศิลปกรรม
ชลิตา ฉายากุล
พิสูจน์อักษร
เบญจวรรณ แก้วสว่าง
ประสานงาน
นวพร มาลาศรี
สุพพตา บัวเอี่ยม
สิริรัตน์ จันทศรี
ชญาภา โตสุทธิศักดิ์
อังคณา กาญจนไพศิษฐ์
www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
www.twitter.com/tkpark_TH
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TK Young Writer 2015: บ่มเพาะเยาวชนนักเขียน
โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียน ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานและช่วย
จุดประกายค้นหาตัวตนให้กับเยาวชน โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะ ได้เรียนรู้และไอเดียจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงเป็นเวทีการแสดงผลงานด้านการอ่านการเขียนที่สร้างสรรค์
ซึ่งในครั้งนี้มากับคอนเซปต์ ‘กล้าเขียน’
ในที่สุด นิตยสารทั้ง 3 เล่ม ผลงานจากฝีมือการเขียนของเยาวชน TK Young Writer 2015
ที่ทุ่มเทการทำ�งาน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เน้นสาระแบบเข้มข้นจากทีมวิทยากร
ทั้งกระบวนการคิด วางแผน และลงมือทำ�จริง จนสร้างสรรค์ผลงานในสไตล์ของตัวเองออกมา
เพื่อพิสูจน์ตัวตนในเส้นทางนักเขียน
ร่วมเป็นกำ�ลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษทัง้ 3 เล่มนี้ ได้ท่ี http://readme.tkpark.or.th

แม่ค้าหมูปิ้ง
อิม
จุฑาวรรณ บวรวิวรรธน์

แม่ค้าขายฝัน
แอ๊นท์
พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

พ่อค้าความทรงจ�ำ
ปัง
ปาณชัย วรรณศรี

เจ๊เจ้าของโรงหนัง
ไอซ์
อุรัสยา อุ่นละม้าย

พ่อค้าขนมหวาน
เทียน
ณฐพัสต์ สุขสมสถาน

อาแปะร้านกาแฟ
ใช้
ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน

พ่อค้าค�ำถูก
แม็ก
นาวิน ชาวเวียง

ลูกแม่ค้าขนมหวาน
แอล
นริสา ภาสบุตร

แม่ค้าน�้ำเต้าหู้
พิม
ชนนิกานต์ ทองสุขดี

ขอทานสโลว์ไลฟ์
พชร
พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

