






เนื่องด้วยโครงการกล้าเขียน TK Young Writer 2015 ซึ่งเป็นโครงการของสำานักงาน 

อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการเขียนที่ผ่าน 

การคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับเหล่านักเขียนมืออาชีพ ณ สวนศิลป์  

บา้นดนิ จงัหวดัราชบรุ ีเปน็เวลา 4 วนั นอกจากนีย้งัมกีารลงพืน้ทีจ่รงิเพือ่ฝกึฝนทกัษะการเขยีน 

สารคดีอย่างเข้มข้น โดยหนึ่งในนั้น คือการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตลาด ๑๑๙ ปี เจ็ดเสมียน  

ตลาดเก่าแก่ในจังหวัดราชบุรี 

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภารกิจที่เยาวชนกลุ่มหนึ่งได้รับมอบหมาย คือการ 

ลงมือทำาหนังสือหนึ่งเล่มเพื่อแสดงผลงานการเขียนของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ และจาก 

การตกลงร่วมกัน หนังสือเล่มนี้จะถูกสมมติให้เป็น ‘ตลาด’ ที่เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ 

เข้าจับจองแผงและค้าขายสินค้าตามต้องการ โดยสินค้าเหล่านั้น คือตัวหนังสือและเรื่องราว 

ที่ผู้ค้าต้องการจะสื่อสาร ผ่านรูปแบบและประเด็นอันแตกต่าง ทว่ามาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน 

คือคำาว่า ทำาไม? (Why?) 

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทางกองอำานวยการตลาด WHY จึงใคร่ขอ 

เชญิชวนนกัอา่นทัว่ไปเขา้มาใชบ้รกิารตลาดนกัเขยีนและเลอืกซือ้หาตวัหนงัสอืสด ใหม ่ปลอดภยั  

ได้ในหน้าถัดไปจากนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

	 	 	 	 	 	 จิราภรณ์	วิหวา
	 	 	 																หัวหน้ากองอำานวยการตลาด	WHY	

เรื ่อง กำ�หนดก�รเปิดตล�ดอย่�งเป็นท�งก�ร

 ประก�ศ



/ เสียงต�มส�ย

สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันคือ ความหิว... แล้วพอหิว ต่างคนต่างมีสารพัด 

สารเพเมนลูอ่งลอยเขา้มาในหวั บางคนอยากกนิขา้ว บางคนอยากกนิเสน้ บางคนอยากกนิ 

ของหวาน บางคนอยากกินของคาว บางคนอยากได้แบบปรุงสำาเร็จ บางคนก็อยากหา 

วัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง ที่สำาคัญยิ่งไปกว่านั้น บางคนอยากกินหลายอย่าง บางคน 

อยากกินคนละอย่างแต่อยู่ด้วยกันหลายคน โอ้โห นานาจิตตังกะละมังกะละแม แล้วอย่างน้ี  

เราจะไปไหนได้นอกเสียจาก ‘ตลาด’ 

ตลาดเป็นอะไรที่.... หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา บางร้านก็หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน เพราะเมื่อ 

ขึ้นชื่อว่าตลาด ก็เป็นอันรู้กันว่า ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย นั่นเพราะตลาดเป็นศูนย์รวมของทุก 

สรรพส่ิง ต้ังแต่ อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา ข้าวมันไก่ ส้มตำา ยำาวุ้นเส้น  

ขนมเคก้ ฝอยทอง ฯลฯ แถมยงัมไีปจนถงึเสือ้ผา้ ชดุชัน้ใน รองเทา้แตะ และสิง่อืน่ๆ ทีบ่างท ี

ก็นึกไม่ถึงว่าจะมี ที่สำาคัญ บางตลาดมีของบางอย่างที่ไม่มีขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไป  

และจะมีที่ใดเล่าที่มีเสน่ห์เทียบเท่าสถานที่ที่มีทุกรสชาติเท่ากับตลาดได้ จึงขอยืนยันว่า 

ตลาดนี่ล่ะ คุณค่าที่คุณคู่ควร

เกริ่นมาขนาดนี้เพื่อที่จะบอกว่า ณ ที่นี้คือ ตลาดตลอดเล่ม ที่มีทุกอย่างให้ท่านเลือกซื้อ 

เลือกสรร เพราะเหล่าพ่อค้าแม่ค้าของเราต่างงัดไม้เด็ดเป็นเรื่องราวหลากหลายมาให้ท่าน 

เลอืกอา่น ของคาวของหวานมมีากรส ของกนิของใชก้แ็ปลกใหมไ่มซ่ำา้ใคร รบัรองวา่คณุภาพ 

เกินค่า ราคาเกินคุ้ม 

และตลาดเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากขาด TK Young Writer 2015 โครงการกล้าเขียน 

ที่ทำาให้เรากล้าสร้างตลาดแห่งนี้ขึ้นมา และได้พบพ่อค้าแม่ค้าที่มีสินค้าต่างชนิดกัน 

แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน เป็นความหลากหลายที่ทำาให้พวกเราสามารถกลายเป็นหนึ่ง 

ได้อย่างพอดิบพอดี และมิตรภาพในตลาดที่แน่นแฟ้นราวกับร่วมเรียงเคียงแผงกันมา 

แสนนานนี้ ก็น่าจะยิ่งทำาให้คุณเลือกเพลิดเพลินกับตลาด WHY ได้สนุกยิ่งขึ้น

เร่เข้ามา เร่เข้ามา ตลาดนักเขียนเปิดขายแล้ว

จุฑาวรรณ	บวรวิวรรธน์
บรรณาธิการประจำาตลาด	WHY
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แผงของหวาน
คำาตอบของ ‘เธอ’

38-39
สภากาแฟ 
อนิจจา กาแฟแก้วน้อยนี้

“จะเสียงนกเสียงกา 

เสียงหมาเสียงแมวที่ไหน 

ก็ ไม่น่าสนใจเท่า เสียงนี้   

เงี่ยหูฟังดูสิว่าเสียงอะไร”

“ทอดนอ่งสบายๆ พลางอา้ปากหาวไปกบัตลาดยามเชา้ 

แบบนี้ เครื่องดื่มคู่ควรจะเป็นอะไรไปเสียมิได้ นอกจาก 

นำ้าเต้าหู้อุ่นๆ จาก เจ๊พิม ซดกันให้ซึ้งอุรา รสชาติกลมกล่อม 

หอมกลิ่นถั่วเหลือง ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แถมยังมี 

เรื่องราวมากมายอยากให้รู้ ให้ ‘อู้หู’ ว่านี่ไม่ใช่แค่ตลาด”

“พ่อค้าปัง มีความทรงจำามาขาย เลือกซื้อ 

เลือกหาความรู้สึกและบรรยากาศเก่าๆ ที่ถึงมัน 

จะเลอืนรางไปบา้ง แตย่งัคงงดงามและหอมหวาน 

ในความทรงจำาของผมอยู่เสมอ แค่แวะเข้ามาชม  

ผมก็นิยมคุณอยู่ในใจแล้วคร้าบ”

“เหล่าผู้ค้าตลาด WHY ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มี 

อุปการคุณทุกท่านขึ้นรถทัวร์ไปเยี่ยมชมตลาดเจ็ดเสมียน  

จังหวัดราชบุรีร่วมกันเพื่อเป็นการศึกษาดูงาน ณ ตลาด 

๑๑๙ ปีที่มีทั้งประวัติศาสตร์ อาหาร และความมีชีวิตชีวา 

ที่ไม่เหมือนใคร อย่าลังเลใจ ล้อใกล้หมุนแล้ว!”

“ที่แห่งนี้มีเสียงหัวเราะพร้อมแจกความสดใสให้ทุกท่าน 

ที่กำาลังเหนื่อยล้า แวะมาเติมความหุยฮากันได้ทุกเมื่อ  

รับประกันความฮาโดยแม่ค้าไอซ์”

“คุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ต่างมีกระเพาะแยกไว้ 

สำาหรับของหวาน แล้วจะพลาดแผงขนมหวาน 

ได้อย่างไร เร่เข้ามาลองชิมขนมแสนอร่อย ชิ้นน้อย 

และหวานละมุนนุ่มลิ้นให้ฟินไปตามๆ กัน รับประกัน 

ความหอมหวานว่าคุณจะต้องแย้มยิ้มและติดใจใน 

ขนมสูตรเด็ดสะระตี่ของ พ่อค้าเทียน อย่าง แน่นอน!”

“หากเดินตลาดเมื่อยๆ อยากหาที่นั่ง 

พักแข้งพักขาพักกิริยาสักเพียงครู่ ขอเชิญไป 

นั่งจิบกาแฟหอมกรุ่นที่ ร้านลุงใช้ สภากาแฟ 

อนัโดง่ดงั พรอ้มพดูคยุสนทนาประสาญาตมิติร  

รบัฟงัความรูร้อบตวั แลกเปลีย่นประสบการณ ์

กับผู้คนหลายเชื้อชาติ เพราะฉะนั้นอย่าลืม!  

เมื่อยเมื่อไร คิดถึง ลุงใช้!



14-15

ลูกแม่ค้า 
ลูกแม่ค้าขนมหวานแห่งตลาด (เก่า) หนองแซง

32-33

ผิดแผง
จำาหน่ายคำาถูก-รับซื้อคำาผิด

34-35

โรงหนังหลังตลาด
ปลาใหญ่กับปลาเล็ก

40-41
ต้นทุนสูง
ฝันหลังเตา

44-45

ตลาดหม่น
ความอร่อย

42-43
ตลาดมืด
ปาฐกถา ฮิปสะเต้อร์ (Slow Life)

46-47

ท้ายตลาด
ลองดูก่อนนะครับ

“ชวนเชิญมาแวะชมมุมมองหลังม่านร้านค้า สวมบทบาท 

เป็นสมาชิกในครอบครัวค้าขาย บอกเล่าประสบการณ์ผ่าน 

ตลาดของ แอล ลูกแม่ค้า มีทั้งเรื่องราวซาบซึ้ง สนุกสนาน  

และมีสีสันแหวกแนว! แต่ที่แน่ๆ ความผูกพันระหว่าง 

ลูกแม่ค้ากับตลาดนี่ล่ะ ลึกซึ้งกว่าใคร!”

“เร่เข้ามา! วันน้ี แม็กก้ี แมวสีหมอก มีคำาถูกมาขายจ้า!  

เจ้าแรกในเมืองไทย! เจ้าเก่า เจ้าเดิม ราคาไม่แพง แต่ถ้า 

กลัวจ่ายไม่ไหวก็ยินดีรับเทิร์นคำาผิดจากบรรดาพ่อแม่ 

พี่น้องทุกท่านจ้า! มาก่อนได้ก่อน! มาช้าได้ทีหลัง!  

ไม่มาเสียโอกาส! พลาดแล้วจะเสียใจนะจ๊ะ!”

“เจ๊ไอซ์เจ้าของโรงหนังมาเองจ้า มีแฟนจูงแฟน มีลูกจูงลูก  

มีหมาจูงหมา เข้ามานั่งพักที่โรงหนังหลังตลาด ที่นี่เราเสิร์ฟ 

หนังดีไม่ชนโรง สามารถรับชมได้ทุกวัยกันเลยทีเดียว!”

“โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ เป็นตาแปะก็มีเรื่องให้ 

ชวนฝัน มานั่งย้อนนั่งคิดถึงวันเก่ากัน บทเรียนชีวิตนั้น 

ราคาแพงแผงนี้เอย แม่ค้าแอ๊นท์ คนนี้จะจับเข่าคุยกับ 

แม่ค้าพ่อขายให้ทะลุทะลวงตับไตไส้พุงกันไปเสียเลย!  

อยากรู้ก็แวะเข้ามาชมก่อนสิจ๊ะคุณลูกค้า!”

“หมูปิ้งแสนอร่อยสูตรพิเศษไม่มีใครเหมือน ต้นตำารับ 

มาแตโ่บราณ รบัประกนัรสชาตทิีถ่งึพรกิถงึขงิ รสชาตจิดัจา้น 

ดเุดด็เผด็จรงิถงึกบันำา้ตาเลด็ หมปูิง้สตูรนีต้อ้งเจา้นีเ้จา้เดยีว!  

ต้องร้านหมูปิ้งสูตรเด็ด แม่ค้าอิม เท่านั้นค่ะเจ้าข้าเอ๊ย!  

หิวแล้วไม่ใช่หรือ ลองชิมดูสักไม้สิ!

“พ่อค้า (?) พชรขอร้องเพลง ...ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ  

ได้ไหมเล่าเออ หากเธอหัวใจยังว่างงงงง จะคอยขัดถู เศษเงิน  

ไม่ให้ดำาด่าง หนักเบาผมเอาทุกอย่าง แล้วแต่คุณเมตตา”

“สนใจภาพไหน หาอะไรอยู่ ลองดู 

กอ่นครบั ไมซ่ือ้ไมห่าไมว่า่อะไร พอ่คา้ 

พชร ยินดีให้บริการ”



/ ประจำ�ตล�ด
เรื่อง: กองบรรณ�ธิก�ร

“ฉันไม่เข้าใจว่าทำาไมฉันถึงต้องเป็นฝ่าย 

ถูกกระทำาอยู่ทุกวัน เขามักจะเอาของแข็งๆ น้ัน  

มากระแทกกระทั้นใจกลางของฉันอย่าง 

รุนแรง ถึงแม้ว่าตอนจบวัน เขาจะปลอบ 

ประโลมด้วยการใช้ฟองนำ้าลูบส่วนเว้าโค้ง 

ในร่างกายของฉันอย่างนุ่มนวล แต่มันก็ 

เหมือนตบหัวแล้วลูบหลัง ทุกจังหวะที่เขา 

ทิ่มแทงของแข็งๆ นั้นลงมา มันตอกยำ้าหน้าที่ 

ตลอดชีวิต ภาระหนักอึ้งที่ต้องเป็นเครื่องมือ 

หากนิ หรอืบางทกีก็ลายเปน็ทีร่ะบายอารมณ ์ 

เขาโมโหอะไรก็ลงที่ฉัน ยิ่งวันไหนลูกค้า 

บอกว่าขอเข้มข้นมากๆ เขาก็จะกระทำาฉัน 

อย่างโหดร้าย ถ้าฉันไม่ทนต่อแรงกระแทก 

ของเขา ฉันก็คงจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป 

สินะ...”

“โชคดีที่ผมไม่เคยอยู่อย่างเดียวดาย  

ไม่ว่าจะตลาดไหนๆ ผมและเพื่อนๆ จะอยู่ 

พร้อมหน้าพร้อมตากันเสมอและมีเรื่องให้ 

เม้าท์กันไม่เว้นแต่ละวัน อาจเพราะเราอยู่ 

กนัอยา่งสนทิชดิใกล ้หนัไปทางซา้ย ทางขวา  

ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง ก็ไม่ได้ 

เจอใครนอกจากเรากันเอง แถมหน้าที่ของ 

พวกเราก็ออกจะสบาย แค่เป็นทางผ่านของ 

สิ่งที่ผู้คนต้องการ (แต่ไม่มีใครต้องการ 

พวกเรา) เมื่อไหร่ที่ลูกค้าได้ของนั้นๆ ไป  

พวกเรากถ็กูโยนลงตะกรา้ เพือ่หมนุเวยีนกลบั 

มาทำาหน้าที่เดิมอีกครั้ง จะว่าไปพวกเราก็มี 

ความสุขดีนะ เสียอยู่อย่างเดียว กลิ่นคาวที่ 

ติดตัวพวกเราอยู่นี่สิ เหม็นใช่เล่น! นอกจาก 

ของที่เราต้องบรรจุแล้ว เรายังต้องแบกรับ 

กลิ่นคาวนี้ไปทั้งชีวิตของพวกเราเลยล่ะ  

แต่ทำาไงได้ ก็มันคือหน้าที่ของพวกเรานี่นา”      

“ผมเปราะบางกว่าที่ใครๆ คิด แต่ทุกครั้ง 

ท่ีเห็นหน้าเธอ-เจ้านายของผม ร่างกายของผม  

จะแขง็ไปหมด เธอชอบใชผ้มกระแทกกระทัน้  

กระทุ้ง ตะบัน ทุบตี ฯลฯ หลายครั้งที่ผมต้อง 

ทนบดบี้อะไรก็ไม่รู้ที่ทั้งเหม็นและเผ็ดร้อน  

แต่ผมก็เลือกไม่ได้ เธอใช้งานผมอย่างหนัก 

หน่วง และเห็นผมเป็นเครื่องสร้างความสุข  

(และบางครั้งก็เป็นความทุกข์) ให้กับใคร 

ต่อใคร หลายครั้งที่ผมเห็นตัวอะไรบางอย่าง 

ทีม่เีมอืกลืน่ๆ เตม็ตวัดิน้ไปมา เธอกค็วา้หมบั 

แล้วใช้ผมฟาดเต็มแรงจนเจ้านั่นดิ้นพล่าน 

และแน่นิ่งไป ผมอยากบอกให้โลกรู้ว่าผมเอง 

กม็หีวัใจและเจบ็เปน็... แตผ่มรูว้า่เธอไมม่ทีาง 

รบัฟงั เพราะเธอชอบพดูยำา้ใหฟ้งัวา่ผมเกดิมา 

เพื่อสิ่งนี้!”

นอกจากเสียงแม่ค้าบ่นว่าขายไม่ดี ลูกค้าบ่นว่าข้าวของแพงขึ้น และเหล่าขอทานบ่นว่าสังคม 
หาคนใจดียากขึ้นทุกวัน ในตลาดยังมีเสียงบ่นเล็กๆ เล็ดลอดมาจากแผงต่างๆ ไม่เชื่อลองฟังดูสิ

ขอบ่นหน่อย
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“คุณเชื่อในความยุติธรรมบนโลกนี้ไหม?  

คุณต้องการอะไร มากแค่ไหน เท่าใดที่คุณ 

จะยอมจ่าย ไว้ใจผมเถอะ แล้วเรามาแลก 

เปลี่ยนกัน เพียงยื่นสิ่งที่อยากได้ในปริมาณ 

ทีค่ณุตอ้งการมาใหผ้ม หลงัจากรบัของนัน้มา  

บางส่วนในตัวผมจะขยับเล็กน้อย คุณเห็น 

ใชไ่หม คณุตอ้งการเทา่นีใ้ชห่รอืไม ่ถา้มากไป 

ก็หยิบออกนิด ถ้าน้อยไปก็ใส่เพิ่มหน่อย  

ถา้ใชแ่ลว้ คณุกย็ืน่เงนิจำานวนหนึง่มา รบัของ 

ไป หน้าที่ของผมก็มีเท่านี้ มาตรวัดผู้ผดุง 

ความยุติธรรม... แต่ระวังนะครับ ถ้าผมหันหลัง  

ใหค้ณุ จนคณุไมส่ามารถมองเหน็สว่นทีข่ยบั 

ของผม คุณอาจไม่รู้ว่าผมกำาลัง ‘โกง’ คุณอยู่!”

“ทุกๆ วัน ฉันต้องถูกจับผูกติดอยู่กับเอว 

จนตัวอิงแอบแนบสนิทอยู่กับเขาตลอดเวลา  

แม้ว่ามันจะอึดอัดไปซะหน่อย แต่การอยู่ 

ตรงนี้ก็ทำาให้ฉันได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ทั้งผู้คน 

ผา่นมาผา่นไปและพวกทีม่าหยดุยนืตรงหนา้  

แล้วชี้นิ้วสั่งเอานั่นเอานี่ตามต้องการ ฉันไม่ 

เข้าใจว่าทำาไมเขาต้องกุลีกุจอรีบตักอาหาร 

กลิ่นหอมชวนให้ท้องร้องจ๊อกๆ ใส่ถุงยื่นให้ 

อย่างว่องไวขนาดนั้น บางครั้งก็รีบซะจน 

มีอะไรไม่รู้กระเด็นเข้าตาฉันหลายระลอก  

นอกจากแสบตาจะแย่แล้ว มันทิ้งคราบ 

รอยเปือ้นไวบ้นตวัฉนั อยากจะเอามนัออกไป 

ใหไ้กลซะจรงิๆ อี!๋ แตม่าคดิๆ ดแูลว้ ฉนักด็ใีจ 

นะที่ได้ปกป้องเขาไม่ให้เนื้อตัวเลอะเทอะ 

เปรอะเปื้อน นี่สินะ ความรักที่ไม่หวังสิ่ง 

ตอบแทน” 

“เธอบอกฉันว่าอย่าจริงจังในความ 

สมัพนัธข์องเรามากจนเกนิไป เราเพยีงพบกนั 

ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน โอบอุ้มกันและกัน และใน 

ที่สุดแล้ว วันหนึ่งเราก็ต้องจากกัน ไม่ ฉันไม่ 

เข้าใจ เธอบอกให้ฉันกล่าวสวัสดีกับความ 

ห่างเหินระหว่างเราสอง นี่ถึงเวลาที่ต้องจาก 

กันจริงๆ แล้ว ฉันร้องไห้ ฉันโอบอุ้มดูแล 

ทุกสิ่งที่เธอต้องการ แต่แล้วเธอกลับทิ้งขว้าง 

ฉัน หลงลืมความสัมพันธ์ของเรา และปล่อย 

ให้ฉันล่องลอยเคว้งคว้างเพียงลำาพัง ในเวลาน้ี  

ฉันทำาได้เพียงโหยหามืออันอ่อนนุ่ม ผู้เคย 

สมัผสัใบหฉูนัดว้ยทา่ทอีอ่นโยน คงไมม่วีนันัน้ 

อีกแล้วใช่ไหม”
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 “ถูกกระทำาแค่ไหนก็ทน 

เพื่อความสุข 

(และแซบ) 

ของคุณ”

-ครก-

 “ถึงเธอ 

จะหน้างอ 

คอหัก 

แต่ฉันก็รักเธอ”

-เข่งปลาทู-

“จับแน่นๆ นะน้อง”

-สาก-

8



“ตาชั่ง

ไม่เคยโกหกใคร 

(แต่บางทีก็มีบ้าง)”

-ตาชั ่ง-

“ฉันพร้อม

จะปกป้องเธอเสมอ 

แต่ว่างๆ ก็ซักฉันบ้างล่ะ”

-ผ้ากันเปื ้อน-

“รักของฉัน

จะไม่เสื่อมคลาย 

ในร่างที่จะ

ไม่มีวันเสื่อมสลาย”

-ถุงพลาสติก-
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/ ตล�ดเช้�
เรื่อง: ชนนิก�นต์ ทองสุขดี
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ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ตลาดยามเช้าก็ยังคงความคึกคักและสดชื่นไว้ 

ได้เสมอ การได้เห็นผู้คนพูดคุยทักทาย ถามไถ่ทุกข์สุขซึ่งกันและกัน  

ยิง่ทำาใหผ้มเหน็วา่ตลาดไมใ่ชแ่คต่ลาด-ไมใ่ชแ่คส่ถานทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ 

และบริการอย่างที่ตำาราเศรษฐศาสตร์บอกไว้เท่านั้น

ตลาดเป็นศนูย์รวมของผู้คนในชุมชนนั้นๆ และเมื่อมีผู้คนมารวมกัน 

เยอะๆ ก็ย่อมมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ย้อนกลับไปตอนที่ผมยังใช้คำานำาหน้าว่าเด็กชาย ผมไม่ค่อยชอบ 

ตามพอ่มาขายของทีต่ลาดเทา่ไหรน่กั กต็ามประสาเดก็ผูช้ายทีอ่ยากอยู ่

บ้านดูการ์ตูนเรื่องโปรดที่ฉายตอนเช้านั่นแหละ แต่พ่อก็ยังยืนยันว่า 

อยากให้ผมมาด้วยอยู่ดี

“ตลาดไมใ่ชแ่คท่ีข่ายของ” พอ่พดูแบบนัน้ “ตลาดมนัมคีวามเปน็ไป 

ของผู้คน มันเป็นวิถีชีวิต”

ตอนนั้น จำาได้ว่าผมเกาหัว ไม่เข้าใจที่พ่อพูด แล้วพ่อก็ปิดท้ายด้วย 

ประโยคคลาสสิกที่ผู้ใหญ่ทุกคนพูดกับลูกหลานมาหมดแล้วว่า “โตขึ้น  

เดี๋ยวก็เข้าใจเอง”

ด้วยความที่ผมยังเด็ก ยังทำาอะไรไม่เป็นเท่าไหร่นัก เลยได้แต่ 

ช่วยพ่อรับเงิน ทอนเงิน แล้วก็นั่งสังเกตบรรยากาศรอบตัวไปพลางๆ 

ในตลาดมีแผงลอยขายของต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของสด  

ของทอด ข้าวกล่อง ขนม และที่ขาดไม่ได้คือร้านนำ้าเต้าหู้-ถ้าขาด 

ไอรอ้นทีส่ง่กลิน่หอมกรุน่ในตอนเชา้ มนัคงดเูหมอืนขาดอะไรไปสกัอยา่ง  

ผมคิดแบบนั้น

ร้านนำ้าเต้าหู้ของป้าดาตั้งอยู่ข้างๆ ร้านขายปาท่องโก๋ของพ่อ  

ทุกเช้าจะมีคนแวะเวียนมาหาแกไม่ขาดสาย บ้างก็เอาของมาฝาก  

บ้างก็ซื้อนำ้าเต้าหู้กลับไป หรือไม่ก็เข้ามาพูดคุยทักทายเฉยๆ และไม่ว่า 

จะเป็นแบบไหน ป้าดาก็ยิ้มกว้างต้อนรับทุกคนเสมอ

ตอนนั้น ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีว่าป้าดาจำาคนมากหน้าหลายตา 

ขนาดนั้นได้ยังไง แกจำาได้แม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ว่าคนไหน 

ชอบหรือไม่ชอบกินนำ้าเต้าหู้แบบไหน ไม่ใส่หรือใส่เครื่องอะไรบ้าง  

หวานมากหรือหวานน้อย คนที่เข้ามาซื้อจะพูดเพียงแค่ “เหมือนเดิม 

นะปา้” แกกจ็ะตกัเครือ่ง ตกันำา้เตา้หู ้เทใสถ่งุใหไ้ดต้ามทีค่นซือ้ตอ้งการ  

ไม่เคยขาดตกบกพร่อง

อะไรท่ีทำาให้ป้าดาจำาได้แม่นยำาขนาดน้ัน และจริงๆ แล้ว ป้าดาจำาเป็น 

ต้องจำาด้วยหรือ ก็แค่แม่ค้ากับลูกค้า ก็น่าจะแค่ซ้ือมา ขายไป คำาของพ่อ  

วนกลับเข้ามาในหัวอีกครั้ง-ตลาดไม่ใช่แค่ที่ขายของ

วันหนึ่ง ตอนที่ตลาดใกล้วาย ทุกคนกำาลังเก็บข้าวของ ผมรวบรวม 

ความกลา้เดนิเขา้ไปคยุกบัปา้ดา ถอืถงุปาทอ่งโกต๋ดิมอืไปดว้ย จำาไดว้า่ 

แกก็ยิ้มๆ แล้วตักนำ้าเต้าหู้ให้ผมบ้าง แล้วเราก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้น  

คำาถามแรกของผมคือ “ทำาไมป้าจำาได้หมดเลยล่ะครับ ว่าใครชอบกิน 

นำ้าเต้าหู้แบบไหน”

ป้าดายิ้มบางๆ แล้วเล่าให้ผมฟังว่า ชีวิตของแกกับตลาดแยกขาดกัน 

ไม่ได้ มันไม่ใช่แค่การทำางานให้จบไปวันต่อวัน ซื้อมาขายไปเพียงแค่นั้น  

มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งชีวิตคนเราต้องการอะไรมากกว่าแค่เงิน  

มันยังมีเรื่องของจิตใจอีกด้วย

ป้าดาบอกว่าหลายคนเจอหน้ากันทุกวัน คงจะดีไม่น้อยถ้าได้รู้ว่า 

เขาชอบหรือไม่ชอบอะไร ได้พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันบ้าง เพราะป้า 

ไม่ได้มาขายของอย่างเดียว ป้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่ตรงนี้ 

ผมเพิ่งจะมารู้ตอนโตว่าสิ่งที่ป้าดาพูดถึงในวันนั้นก็คือ ความใส่ใจ 

นั่นแหละ 

วนันีผ้มไดก้ลบัมาทีต่ลาดอกีครัง้ แมย้งัไดเ้หน็บรรยากาศแบบเดมิๆ อยู ่ 

แต่ร้านที่คุ้นเคยก็หายไปตามเวลา รวมถึงร้านนำ้าเต้าหู้ของป้าดาด้วย 

อาจเป็นเพราะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างไป  

ร้านค้าบางร้านหายไป แต่มีเครื่องจักรโผล่ขึ้นมาทำาหน้าที่แทน นำ้าเต้าหู้ 

ร้อนๆ ก็กลายเป็นนำ้าเต้าหู้ในขวด แช่เย็นไว้ในตู้ ซื้อไปได้ทุกเมื่อ ไม่ใช่แค่ 

เฉพาะในเวลาช่วงเช้า สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความสะดวกสบาย แต่อะไร 

บางอย่างก็หายไปเหมือนกัน เครื่องจักรคงไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร  

คงไม่ถามเราว่าไม่ได้เจอกันนานเป็นอย่างไรบ้าง-แบบที่ป้าดาจะถามผม 

ถ้าแกยังขายอยู่ 

ผมเดินทอดน่องไปเรื่อยๆ จนถึงช่วงสายที่ตลาดใกล้วาย ทุกคนเตรียม 

เก็บข้าวของกลับบ้าน ผมเองก็เตรียมจะกลับเหมือนกัน ถ้าไม่มีคนมาแตะ 

แขนผมเสียก่อน

“ว่ายังไงพ่อหนุ่ม” เป็นป้าดานั่นเอง ถึงเวลาจะผ่านไปสิบกว่าปีแล้ว  

แต่รอยยิ้มของป้าดาก็ยังเหมือนเดิม ผมรีบยกมือไหว้แล้วชวนป้าดา 

ไปนั่งเล่นที่ศาลา 

ป้าดาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้แกขายนำ้าเต้าหู้ไม่ไหวแล้ว ด้วยความที่อายุ 

มากขึ้นจนย่างหกสิบ แต่แกก็มีความสุขดี ยังแวะมาเดินเล่นที่ตลาดบ้าง 

เจอคนที่รู้จักก็ยังคงถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันเหมือนเคย ยิ่งทำาให้ผมนึกถึง 

คำาพูดของพ่อและคำาพูดของป้าดาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วได้

“แล้วพ่อหนุ่มล่ะ ยังชอบนำ้าเต้าหู้ใส่แต่เม็ดแมงลักเหมือนเดิมไหมลูก”

ผมหัวเราะ แล้วพยักหน้าบอกว่ายังชอบเหมือนเดิม ดีใจที่ป้าดาจำาได้  

แกบอกว่าจำาได้หมดนั่นแหละว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไร มันเป็นเรื่อง 

ของความใส่ใจ ไม่ใช่แค่ความทรงจำา 

คงจะดีถ้าพูดว่า ‘เหมือนเดิม’ กับใครบางคน แล้วเขาก็เข้าใจว่าเรา 

หมายถึงอะไร แม้วันเวลาที่ผ่านไปจะทำาให้อะไรๆ ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว 

ก็ตาม

เมื่ อ ใดก ็ เหมือน เดิม

11



/ ก�รตล�ด
เรื่อง: ป�ณชัย วรรณศรี

ก
�
ล
ต
ล
�
ด

12



บรรยากาศวนัอาทติย ์แสงแดดอุน่ๆ สอ่งมายงัใบหนา้ผา่นชอ่งหนา้ตา่ง 

เล็กๆ พร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้น ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด...เอื้อมไปกดปิด 

นาฬิกาปลุกด้วยความงัวเงีย หันไปเห็นเวลาบอกบ่ายโมง ตกใจเด้งลุกขึ้น 

มาจากเตียง นึกขึ้นได้ว่าต้องไปขึ้นเครื่องบ่ายสองครึ่งนี่หว่า แย่แล้ว!  

สายแล้ว! รีบอาบนำ้าแต่งตัวไปสนามบินทันที พอเช็กอินเรียบร้อยก็โล่งอก  

โชคดีที่มาทัน ไม่งั้นตกเครื่องแน่ๆ เมื่อคืนปาร์ตี้ฉลองเรียนจบกับเพื่อน 

ซะดึก กว่าจะกลับก็เช้า ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ จะตื่นกันหรือยัง และหลังจากงาน 

เลี้ยงนี้จบลง ทุกคนคงต้องแยกย้ายกันไปเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ  

ทีต่นนัน้สอบได ้จะไดเ้จอกนัอกีหรอืเปลา่นะ เพราะแตล่ะคนกเ็ลอืกทางเดนิ 

ของตัวเอง มีความฝันและสิ่งที่อยากทำาแตกต่างกันไป

เครื่องขึ้น... ผมเป็นเด็กอีสานคนหนึ่งที่ย้ายมาเรียนต่อ ม.ปลาย 

ที่กรุงเทพฯ เพราะผมอยากจะเรียนเก่งๆ อยากเข้ามหา’ลัยดังๆ ได้  

ปิดเทอมสุดท้ายก่อนจะเข้าปี 1 ผมจึงตัดสินใจกลับบ้าน จะว่าไป 3 ปี 

ก็นานพอดูเลยที่ผมไม่ได้กลับไปยังบ้านเกิด ไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง  

และผมก็ไม่ได้โทรบอกที่บ้านว่าจะกลับมาช่วงปิดเทอมนี้ อยากเซอร์ไพรส์  

พ่อแม่ซะหน่อย มองออกไปนอกเครื่องบิน วันนี้ท้องฟ้าโปร่งดีจัง มันทำาให้ 

ผมนกึถงึตอนเปน็เดก็ๆ ทีเ่งยหนา้มองทอ้งฟา้ อยากขึน้เครือ่งบนิ อยากเหน็ 

ก้อนเมฆใกล้ๆ ที่เหมือนกองฝ้ายกองใหญ่ลอยได้ยังไงยังงั้น

และแล้วเครื่องก็ลงจอด 1 ชั่วโมงเศษนี่ไวจริงๆ เมื่อเทียบกับการนั่งรถ 

สองแถวกลับบ้านอีก 1 ชั่วโมง รถเริ่มออกจากตัวเมืองมาไกลจนเข้าใกล้ 

พื้นที่ชนบทมากขึ้นๆ ผมยังจำากลิ่นอายและความรู้สึกของชนบทได้ดี  

เพราะผมเกิดและโตมากับมัน รถสองแถวจอด แต่ผมต้องเดินเท้าจากนี้ 

เข้าหมู่บ้านไปอีก 3 กิโลเมตร เพราะสองแถวไม่ผ่าน ผมมาแต่ตัว  

กระเป๋าเป้ใบ หมวกแก๊ปใบ แค่ 3 กิโลฯ เอง ผมเดินเส้นนี้ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว

เดนิมาไดส้กัพกักเ็ริม่เหนือ่ยและหวิ จำาไดว้า่รบีขึน้เครือ่งจนไมไ่ดก้นิขา้ว  

แลว้มนักเ็ยน็แลว้ดว้ย ผมเดนิผา่นตลาดแหง่หนึง่ในหมูบ่า้นกอ่นถงึบา้นผม  

ก็เลยกะว่าจะไปหาอะไรกินรองท้องซะหน่อย ผมรู้สึกคุ้นๆ กับตลาดนัดที่นี่ 

ยังไงๆ อยู่ แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ เพราะอากาศร้อน คนก็เยอะ 

เดินเบียดกันไปมา หิวก็หิว ทำาไมตลาดนัดไม่เห็นเหมือนในห้างเลยนะ  

ทีม่แีอรเ์ยน็ๆ เดนิสบายๆ ไมต่อ้งมาเบยีดกนั อยากกนิขา้วรา้นไหนกเ็ดนิไป 

นั่งมีคนมาบริการ แล้วอาหารที่ตลาดนัดจะกินได้ไหมเนี่ย จะสะอาดไหม  

กินไปจะท้องเสียหรือเปล่า แต่ตอนนั้นผมหิวมาก ที่บ่นๆ ไปจึงไม่ทำาให้ 

เปลี่ยนใจได้ ผมเดินไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยว ระหว่างนั้นก็มองไปรอบๆ เห็น 

คณุลงุคณุปา้เดนิซือ้ของ พดูทกัทายกบัพอ่คา้แมค่า้ในตลาด แมค่า้บางคน 

ก็เสียงดังตะโกนเรียกลูกค้า พ่อค้าก็ไม่ยอมแพ้ตะโกนแข่งกับแม่ค้าเช่นกัน 

ผมนั่งดูก็รำาคาญในเสียงที่ตะโกนอยู่นั้นจนคิดว่าทำาไมไม่มีใครรำาคาญ 

บ้างเหรอ ผมคนหนึ่งล่ะที่รำาคาญ

พอกนิเสรจ็เกบ็เงนิ ผมกอ็อกไปเดนิตลาด ระหวา่งเดนิๆ อยูน่ัน้ กม็นีอ้ง 

ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาผมแล้วพูดว่า “ข้าวต้มมัดไหมพี่ มัดละ 7 บาท  

3 มัด 20” พร้อมกับชูข้าวต้มมัดให้ผมดู ผมก็แอบยิ้มที่เห็นน้องเขาตั้งใจ  

จึงอุดหนุนน้องผู้ชายคนนั้นไป แล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ครั้งหนึ่ง... ผมก็ 

เคยเป็นเหมือนน้องคนนั้นนี่ เด็กตัวเล็กๆ ที่มาเดินขายของในตลาดแบบนี้

ผมเริ่มนึกย้อนกลับไป ผมจำาได้ว่าช่วงเวลาหนึ่งในวัยเด็กของผม 

เคยเอาขนมของคุณยายมาขายที่ตลาดนัดเพื่อเป็นค่าขนมช่วงปิดเทอม  

ผมนึกถึงตลาดนั้นอยู่ตั้งนานว่าชื่ออะไร นึกยังไงก็นึกไม่ออก จนผมเดิน 

มาหยุดอยู่ตรงกองอำานวยการ และเหลือบไปเห็นป้ายชื่อตลาดนัดแห่งนี้  

ผมรอ้งออ้! ขึน้มาทนัท ีตลาดนีน้ีห่วา่ ตลาดเดยีวกนักบัเมือ่ตอนเราเปน็เดก็  

ทำาไมเราถึงจำาไม่ได้

ผมเริ่มนึกอะไรขึ้นได้อีกหลายอย่าง ภาพวัยเด็กเกี่ยวกับตลาดแห่งนี้ 

เริม่ปรากฏขึน้ในหวัผม ผมเหน็เดก็ประถมคนหนึง่ทีท่กุๆ เชา้ตอ้งตืน่ไปชว่ย 

แม่ถือของที่ตลาด บางวันหลังเลิกเรียนตอนเย็น ตลาดก็ยังเป็นที่รวมตัว 

ของเด็กๆ ที่มาวิ่งเล่นกัน ภาพเหล่านั้นยังคงไหลมาเรื่อยๆ ผมจำาได้ว่า 

ตอนนั้นผมสนุกมากที่ได้เป็นเด็กท้ายตลาด วิ่งเล่นคลุกคลีอยู่กับพ่อค้า 

แม่ค้าที่นี่ จนกระทั่งต้องเข้าไปเรียนมัธยมต้นในตัวจังหวัดและไปเรียนต่อ 

ที่กรุงเทพฯ ผมจึงค่อยๆ ห่างหายจากตลาดนี้ไป และแทบไม่น่าเชื่อว่า 

ผมเกือบจะลืมมันไปเสียแล้ว 

เมื่อจำาเพื่อนเก่าได้ ผมเริ่มมองภาพรอบตัวเปลี่ยนไป พ่อค้าแม่ค้า 

ทีต่ะโกนขายของแขง่กนักลบัทำาใหผ้มยิม้ เพราะผมกเ็คยตะโกนเรยีกลกูคา้ 

มาก่อนเหมือนกัน ผมได้เห็นคุณยายแก่ๆ นั่งขายข้าวจี่จึงเข้าไปชวนคุย  

แกก็ยิ้มสนุกคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหญ่ พอผมอุดหนุนข้าวจี่คุณยาย แกก็แถม 

ให้ผมอีกด้วย 

เมื่อฟ้าเริ่มมืด ร้านค้าต่างๆ เริ่มเก็บของเก็บร้านกันแล้ว ได้เวลาที่ผม 

จะเดนิกลบับา้น เพราะบา้นผมอยูอ่กีไมไ่กลนกั ระหวา่งทาง ผมกค็ดิมาโดย 

ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม นี่ผมไม่ได้กลับบ้านนานขนาดนั้นเชียวเหรอ  

จนถึงขนาดลืมเรื่องราวของผมเองในวัยเด็กที่มีกับตลาด ผมเริ่มลืม 

มันไปเมื่อไหร่กัน แค่ในช่วง 3 ปีที่ผมอยู่กรุงเทพฯ เรียนบ้าง เล่นบ้าง  

สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ และเดินห้างเล่นไม่เว้นแต่ละวัน ผมก็หลงแสงสีใน 

เมืองกรุง หลงไปกับความเจริญความทันสมัยของบ้านเมืองและเทคโนโลยี  

จนผมลืมไปว่าเมื่อก่อนผมเคยอยู่อย่างไร เคยเป็นอะไรมา ผมลืมสิ่งต่างๆ  

ที่ผมเคยเป็นอยู่   

มองไปรอบตัว ช่วงเวลาหลายปีที่นี่แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไป  

ตลาดก็ยังอยู่ที่เดิม กลิ่นอาย บรรยากาศ ความรู้สึกก็ยังคงเป็นแบบเดิม  

แบบที่เราเคยรู้สึกเมื่อตอนเด็กๆ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเราเองมากกว่า

ขอบคุณการเดินทางกลับบ้านในครั้งนี้ ที่ทำาให้ผมได้มองในมุมใหม่  

ได้เรียนรู้ และรู้สึกถึงสิ่งที่ต่างไปจากเดิม

และขอบคุณตลาดที่ทำาให้ผมมีประสบการณ์ที่สวยงามแบบนี้ 

หยุดอยู่ตรงหน้าบ้าน เห็นหญิงวัยกลางคนที่กำาลังทำากับข้าวอยู่ 

หันมามองด้วยสายตาที่อบอุ่นและรอยยิ้มสดใสที่เรารู้จักเป็นอย่างดี...

แม่ครับ! ผมกลับบ้านแล้วครับแม่  : )
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ความผูกพันระหว่างผู้คนกับตลาด เกิดขึ้นตลอดการดำารงชีวิตในทุกวัน 

และทุกช่วงเวลา ทุกคนต่างก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ 

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางคนอาจชินตากับการจ่ายตลาดในทุกๆ เช้า  

บางคนฝากท้องไว้กับตลาดโต้รุ่งยามคำ่า และบางคนก็มีเรื่องราวแตกต่าง 

ออกไป ซึ่งโดยปกติ คนทั่วไปมักจะสวมบทบาทเป็น ‘ลูกค้า’ แต่หากพูดถึง 

ตลาดสำาหรบัฉนัแลว้ ภาพความทรงจำาในบทบาท ‘แมค่า้’ จะปรากฏขึน้มา 

เป็นสิ่งแรกอย่างแจ่มชัด 

ใช่...ฉันเคยเป็น ‘ลูกแม่ค้า’ ขายขนมหวานอยู่ในตลาดหนองแซง

ภาพเด็กผู้หญิงผมเปียตัวน้อย ผู้เป็นที่รู้จักกันดีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า 

ในตลาด และผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกตลาดหนองแซง ที่ซึ่งเป็นตลาดเก่า 

ในตัวอำาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี แต่ละร้านสร้างขึ้นมาจากไม้ตาม 

ภูมิปัญญาของคนที่นี่ มีหลังคาสังกะสีพอกันแดดและบังฝนซึ่งมุงต่อกัน 

เป็นผืนเดียวคลุมทั่วทั้งตลาด มันถูกคำ้าจุนไว้ด้วยเสาไม้ของแต่ละร้านที่อยู่ 

เรยีงรายกนั ฉนัจดจำาบรรยากาศของตลาดนีไ้ดอ้ยา่งไมรู่ล้มื แมเ้วลาจะผา่น 

มา 18 ปีสำาหรับฉันแล้วก็ตาม

ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าห้องแถวเก่าๆ ในพื้นที่ตลาด ซึ่งจะ 

ขายขนมหวานหลากหลายชนิด โดยยายกับตาของฉันจะเป็นหลักสำาคัญ 

ในการสร้างสรรค์ขนมไทยของร้านเรา อีกทั้งเป็นเจ้าของสูตรที่คิดค้น 

และปรับปรุงมาช้านาน จนมีคำารำ่าลือกันว่า ‘ไม่มีร้านใดในตลาดหนองแซง 

จะทำาได้อร่อยเท่า’ ตลอดยี่สิบกว่าปีที่เริ่มขายมา ห้องครัวทำาขนมก็คือ 

เพิงหลังบ้านที่ต่อเติมออกไป ประกอบด้วยเครื่องครัวมากมาย บางชิ้น 

น้อยคนนักจะรู้จัก เช่น ไม้บี้ขนมครองแครง กระดานรูที่ไว้กดลอดช่อง  

ไมขู้ดมะพรา้วแบบดา้มจบั และอปุกรณอ์ยา่งอืน่อกีมากมายทีแ่ขวนวางอยู ่

เตม็เพงิหลงับา้น ไมว่า่จะเปน็กระทะใบใหญ ่ไมพ้ายกวนขนม หมอ้กบัถาด 

และกะละมังขนาดต่างๆ ที่มีอยู่นับสิบใบ แผ่นสแตนเลสสำาหรับตักขนม  

เครื่องปั่นและเครื่องบด ผ้าขาวบางนับสิบผืนที่ตากอยู่สำาหรับกรองนำ้ากะทิ  

นำ้าใบเตย และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีเตาถ่านตั้งเรียงอยู่ด้านหนึ่งอีก 4-5 เตา ซึ่งใช้เชื้อเพลิง 

คือ ถ่านไม้สีดำา ฟืน และกาบมะพร้าว จึงทำาให้ในบ้านเต็มไปด้วยเขม่า 

ควันดำาที่เกาะอยู่ตามหลังคาและฝาผนัง กาบมะพร้าวไม่ต้องซื้อเหมือน 

สองอย่างแรก วิธีที่จะได้มาคือ การปอกเปลือกมะพร้าว ฉันได้เรียนรู้วิธีทำา 

มาจากตาดว้ยการใชม้ดีอโีตแ้ละตะขอ สบัและดงึกาบมะพรา้วใหล้อกหลดุ 

จนเหลือแต่ลูกมะพร้าวเกลี้ยงกลมพร้อมที่จะเฉาะผ่าครึ่งซีก เพื่อขูดเอา 

เนื้อขาวๆ ออกมาทำาขนมและคั้นเป็นนำ้ากะทิ ยังไม่พอ ตกเย็นแทบทุกวัน  

แมจ่ะพาฉนัพรอ้มกบัถอืกระสอบปุย๋ เดนิออกไปยงับา้นหลงัหนึง่ซึง่เขาขาย 

มะพร้าว เพื่อไปขอแบ่งเอากาบมะพร้าวที่เขาไม่ใช้แล้วมาเป็นเชื้อเพลิง 

กอ่ไฟ สว่นฟนืกบัถา่น ฉนัจะรบัหนา้ทีไ่ปซือ้ทีร่า้นรา้นหนึง่ทีอ่ยูใ่กล้ๆ  ตลาด  

ด้วยรถเข็นประจำาร้านของฉันในวันหยุด บางครั้งระหว่างทางจะมีเพื่อน 

หรือเด็กๆ มาช่วยเข็นและนั่งรถเข็นเล่นกันอย่างสนุกสนานระหว่างทาง 

ที่ฉันเข็นรถบรรทุกถุงถ่านกับฟืนกลับบ้าน จนก้นดำามือดำา แถมหน้าเปื้อน 

ถ่านดำาไปตามๆ กัน 

แห่ง

ตล�ด(เก่�)หนองแซง
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ตั้งแต่เช้าจนตกเย็น ตั้งแต่เย็นจนถึงอีกรุ่งเช้า แทบไม่มีเวลาได้พัก  

มีช่วงที่ได้พักผ่อนคือหลังขายของเสร็จในช่วงสาย แต่ก็ต้องเก็บของและ 

ล้างภาชนะที่มีอยู่มากโขให้เสร็จก่อน ระยะเวลาพักผ่อนก็เพียงให้ได้แต่ 

เอนกายงีบหลับ เพราะเวลาเที่ยงวันก็ต้องลุกมาจัดแจงทำาขนมบางอย่าง 

เพื่อนำาไปขายในวันพรุ่งนี้ จะมีก็แต่วันหยุดที่ฉันจะได้อยู่ช่วยตากับยาย 

ทีบ่า้น เพราะพอ่กไ็ปทำางานบนรถไฟจงึหลายวนักลบัท ีสว่นแมก่ร็บัราชการ 

ในตอนนั้นฉันยังเด็กมากเลยช่วยได้อยู่ไม่กี่อย่าง เช่น หยิบจับของ ออกไป 

ซื้อของ หรือล้างภาชนะจานชาม เวลาว่างฉันก็จะหยิบหนังสือแบบเรียน 

มานัง่อา่นบนโตะ๊ในเพงิใหต้ากบัยายฟงัเสยีงดงัเจือ้ยแจว้ระหวา่งทีท่ำาขนม 

พอตกเย็นเมื่อพ่อกับแม่กลับบ้านก็จะมาช่วยกันจัดของใส่ถาดและตัก 

ขนมแห้งบางอย่างใส่ถุงพับเรียงใส่ถาดอย่างสวยงาม ขั้นตอนที่ฉันชอบ 

มากที่สุดคือ โรยงาบนข้าวเหนียวแดง และปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆ เพื่อทำา 

บัวลอย บางครั้งฉันก็ปั้นแป้งเล่นเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ ทั้งหมด 

กว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณสองทุ่มจึงได้นอนหลับพักผ่อน แต่นี่เป็น 

เพียงการเตรียมขนมบางส่วน เพราะยังมีอีกส่วนที่ต้องดำาเนินการในตอน 

กลางคืนก่อนรุ่งสาง

ยามเที่ยงคืน บางครั้งฉันก็ตื่นมาดูตากับยายทำาขนมในเพิงต่อ แต่โดย 

มาก กว่าจะตื่นก็หลังทำาขนมเสร็จแล้ว กลิ่นควันไฟผสมกลิ่นขนมจางๆ  

ลอยขึน้มาถงึหอ้งนอนทีอ่ยูช่ัน้สองของบา้นจนฉนัชนิจมกู จนกระทัง่ถงึเวลา 

ตี 4 ขนมที่เพิ่งทำาขึ้นมาใหม่ถูกบรรจุลงหม้อนับสิบใบซึ่งล้วนแต่เป็นขนม 

นำ้าหอมกรุ่น มาวางเรียงบนรถเข็นเพื่อขนย้ายไปที่ร้าน แล้วก็ต้องไปตักใส่ 

ถงุทีร่า้นเพือ่วางขายรอ้นๆ เดีย๋วนัน้ ฉนักเ็ขน็ไปกบัตาบา้ง ยายบา้ง แมบ่า้ง  

โดยเข็นผ่านซอยออกมา ซึ่งมีความสว่างเพียงไฟทางและไฟจากบ้าน 

ห้องแถว ที่ผู้คนตื่นมาทำาขนมทำาอาหารเพื่อนำาไปขายที่ตลาดเหมือนกัน 

เมื่อพ้นออกมาถึงหน้าปากซอย ก็ได้เห็นแสงไฟสีเหลืองนวลส่องสว่าง 

ทัว่ทัง้ตลาดอยูเ่บือ้งหนา้ ตลาดเชา้เริม่มชีวีติชวีาผูค้นกค็กึคกักนัตัง้แตต่ะวนั 

ยังไม่แตะขอบฟ้า ร้านของเราอยู่ใจกลางตลาดเป็นร้านเดี่ยวซึ่งตากับพ่อ 

ช่วยกันสร้างขึ้น เมื่อเข็นรถมาถึงเราก็ช่วยกันยกของลงและจัดร้าน บางวัน 

ก็มีบางคนมายืนรออยู่หน้าร้านกันแล้ว 

ร้านของเราถูกจัดโดยมีหม้อเรียงกันอยู่เป็นฉากหลัง ตา ยาย และแม่  

ทีส่วมใสผ่า้กนัเปือ้นอยูห่ลงัรา้นจะชว่ยกนัตกัขนมจากหมอ้ใสถ่งุและรดัยาง 

ให้พองพอสวยงามน่ากินอย่างทะมัดทะแมง แล้ววางแยกประเภทกันไว้ 

จนเต็มหน้าร้านให้ลูกค้าเลือก สีสันจากขนมนั้นละลานตาน่าชวนชิม ไม่ว่า 

จะเป็นลอดช่องไทย ลอดช่องสิงคโปร์ สาคูเปียก ขนมปลากริมไข่เต่า  

ครองแครง บัวลอย ถั่วดำา บวดฟักทอง ข้าวเหนียวมูนสังขยา กล้วยบวชชี  

มันเชื่อม และตักขนมจากถาดใส่ถุงทั้ง ถั่วแปบ ขนมต้ม ขนมชั้น  

ข้าวเหนียวแดง มีบางส่วนก็ถูกจัดใส่ถุงไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นแล้ว ซึ่งแต่ละถุง 

ราคาเพียง 5 บาทเท่านั้น

ระหวา่งทีข่นมถูกตกัใสถ่งุอยูน่ัน้ ฉนักจ็ะขึน้ไปอยูบ่นรา้น และคอยเลือ่น 

ถุงขนมหวานให้มาจัดเรียงอยู่หน้าร้านอย่างเป็นระเบียบ ไม่ช้าลูกค้า 

ก็อยู่เต็มหน้าร้าน บางคนเหมาซื้อเป็นถุงใหญ่ หรือแล้วแต่จะสั่งไว้ว่าจะซื้อ 

ท้ังถาดหรือท้ังหม้อ แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเลือกซ้ือกันคนละไม่ก่ีถุง นอกจากน้ัน  

ฉันก็จะคอยหยิบขนมที่ลูกค้าต้องการมาใส่ถุงหิ้ว พร้อมกับรับและทอนเงิน 

ด้วยตัวเองตามที่แม่สอนไว้ จนคล่องมากขึ้นทุกวัน ไม่ช้าขนมจากหม้อ 

จากถาดก็ทยอยถูกตักจนหมดเกลี้ยง แล้วก็เป็นหน้าที่ของตาหรือพ่อ 

หรือแม่ที่จะยกหม้อและถาดเปล่าลงรถเข็น แล้วเอาไปแช่นำ้าเก็บไว้ที่บ้าน 

เพื่อรอการขัดล้างหลังจากเก็บร้านเสร็จในตอนสาย ส่วนแม่ก็จะออก 

ไปทำางานในเวลาราชการก่อน 

นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันของ ‘ร้านขนมหวานแม่ทวี’ ตำานาน 

ขนมไทยแหง่ตลาดหนองแซง ทีไ่มเ่คยมวีนัหยดุเลยนบัตัง้แตเ่ปดิรา้นวนัแรก  

ก่อนที่ฉันจะเกิดเสียอีก

นอกจากจะขายอยู่ที่ร้านแล้ว ในตลาดนัดวันเสาร์ พ่อค้าแม่ขายจะมา 

ตั้งแผงร้านชั่วคราวบนถนนรายรอบตลาดและบริเวณลานว่างใกล้ๆ  

สร้างความคึกคักให้ผู้คนจำานวนมากได้เดินเลือกซื้อสินค้ากันอย่างขวักไขว่ 

จนเต็มถนนมากกว่าทุกๆ วัน วันพิเศษเช่นนั้นแม่จะชวนฉันให้ไปเดิน 

เร่ขายขนม โดยเอามาจากร้านบางส่วนใส่ถาดแล้วแบกใส่บ่าเดินไปตาม 

ตลาดนัดเพื่อบริการถึงที่และเป็นการเพิ่มลูกค้าที่ไม่ได้เดินเข้าไปหาที่ร้าน 

หรือผู้มาใหม่ที่ยังไม่รู้จักให้ได้เลือกซื้อ และถือโอกาสแนะนำาร้านของเรา 

ไปด้วย และด้วยความเป็นเด็กที่ใครต่อใครก็มองว่าไร้เดียงสา การเดินเร่ 

ขายขนมร้องเรียกลูกค้าเสียงเจื้อยแจ้ว ก็แลดูน่ารักน่าเอ็นดูสำาหรับใคร 

หลายๆ คน ฉันจึงมีลูกค้าช่วยอุดหนุนตลอดทางจนไปสุดตลาดนัด จนต้อง 

ไปเอาขนมมาใส่ในถาดเพิ่มหลายรอบเลยทีเดียว   

แต่แล้วเมื่อฉันอายุได้สิบขวบ ฉันและครอบครัวก็จำาเป็นต้องออกไปอยู่  

‘บ้านหลังใหม่’ ซึ่งเป็นที่ดินและบ้านของตัวเองที่เพิ่งสร้างเสร็จ เพื่อที่จะได้ 

ไมต่อ้งลำาบากเชน่อยูท่ีน่ัน่ เพราะตากบัยายกช็รามากจนทำาไมค่อ่ยไหวแลว้  

นั่นเป็นเหตุที่ทำาให้ฉันห่างหายไปจากตลาดแห่งนี้โดยปริยาย ส่วนร้าน 

และสูตรขนมก็ขายให้กับครอบครัวหนึ่งที่รู้จักกันดีในตลาดและเขาก็เคย 

มาเรียนรู้วิธีการทำาที่บ้านก่อนถึงเวลาย้ายไป แต่ถึงแม้จะมีผู้มาสืบทอด 

กิจการต่อเช่นนี้ แต่มันก็เทียบไม่ได้เลยกับต้นตำารับที่ทำาออกมาจากหัวใจ 

จนเคยชิน และท่ีสำาคัญคือทำาจากจิตวิญญาณ ‘แม่ค้า’ ของครอบครัวฉัน

ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากที่ครอบครัวฉันย้ายออกมาได้ไม่กี่ปี ตลาด 

หนองแซงก็ถูกรื้อและปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ด้วยการทำาเป็นพื้นปูน ยกโครง 

เหล็กหลังคาสูง และทำาร้านปูนปูกระเบื้องโดยกำาหนดเป็นล็อกๆ ไว้แล้ว  

น่าเศร้า...ที่มันไม่เหลือเค้าของกลิ่นอายและความรู้สึกเดิมเลย จะมีก็แต่ 

พ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ยังยึดอาชีพเดิมขายของอยู่ที่นี่เท่านั้น ฉันรู้สึกได้ว่า 

มนต์ขลังของมันจืดจางจนแทบจะหายไป ซึ่งมันเหมือนไม่ใช่สถานที่ที่ฉัน 

เคยผูกพันมาก่อน แต่...

ถึงแม้ตลาดจะถูกรื้อและถูกสร้างขึ้นมาใหม่

ถึงแม้ครอบครัวของฉันจะเลิกขายขนมหวานที่ตลาด

และถึงแม้จะเหลือเพียงภาพความทรงจำาในวัยเยาว์

แต่ฉันก็ยังระลึกและรู้สึกอยู่เสมอว่า ฉันเป็นลูกแม่ค้าขนมหวาน  

แห่งตลาด (เก่า) หนองแซงอย่างไม่เสื่อมคลาย
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เ ด็ด เสมอ

เ จ็ดเสมียน

/ ติดตล�ด
เรื่อง: กองบรรณ�ธิก�ร



ภารกิจติดตลาดเจ็ดเสมียน ตลาดเก่าอายุ ๑๑๙ ปี ณ ราชบุรี  เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสไออุ่น 
ของวันวานที่ยังวนเวียนอยู่รอบชุมชนเก่าใกล้สถานีรถไฟ ย้อนเรื่องราวสมัยประวัติศาสตร์ 
ที่คุณอาจไม่เคยรู้ เดินทอดน่องในตลาดยามเย็น กินทอดมันปลากรายสูตรพิเศษ ลองลิ้ม 
เค้กมะพร้าวอ่อนหวานละมุน หยิบไชโป้วขึ้นชื่อติดมือกลับบ้าน แว่วเสียงสนทนาแสนสนุก 
ตามประสาชาวตลาด หรือจะเสียงหัวเราะเคล้าบรรยากาศล่องลอยมาตามลม รอรับรอยยิ้ม 
พิมพ์ใจส่งตรงจากพ่อค้าแม่ค้า และการแสดงพื้นบ้านแสนประทับใจที่จัดเต็มไม่แพ้ถิ่นไหนๆ 

ถ้าตลาดมีชีวิต 
ได้ยินเขาพูดอยู่หรือเปล่า



วนัเสารอ์าทติยแ์บบนี ้เนือ่งจากไมรู่จ้ะไปไหนด ีเลยชวนคณุแฟน 

ไปเที่ยวบ้านคุณยายที่ราชบุรีสักหน่อย ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณยายมา 

ตั้ง 7 ปี เพิ่งจะรู้ว่าบ้านยายอยู่ตำาบลเจ็ดเสมียนในอำาเภอโพธาราม

นัดคุณแฟนออกจากบ้านแต่เช้า แอบบอกว่ารถไฟออกแปดโมง  

เพื่อจะให้คุณชายตื่นสายรีบแหกตาสักหน่อย นางดันรู้ทันว่ารถไฟ 

จากหัวลำาโพงออกเวลา 09.20 น. จึงกลายเป็น จขกท. ที่แหกตาตื่น 

คนเดียวเสียเอง! แต่ก็เอาน่ะ เราดันคิดจะหลอกเขาก่อน เดี๋ยวนาง 

งอน อดไปกันพอดี และงานนี้... แน่นอน รถไฟฟรีนะคะ ท่านผู้ชม!

 

ผ่านไปราวๆ สองชั่วโมงกับรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ใช้เวลา 

อันแสนมีค่านี้นอนซบหัวคุณแฟนแบบในหนังเกาหลีจนเหาในหัว 

แทบจะแลกที่อยู่กัน ในที่สุดสายตาก็พลันหันไปเห็นป้ายสถานี 

เจ็ดเสมียนอยู่ลิบๆ รีบเด้งตัวออกจากเบาะด้วยความอัศจรรย์ใจ 

ราวกับเฮลิคอปเตอร์บินมาถึงเกาะมัลดีฟส์ 

ความประทับใจแรกเมื่อก้าวเท้าลงจากรถไฟเหยียบยำ่าลงบนพื้น 

คอนกรีตคือ... พวกเราสองคนกำาลังกลายเป็นเนยที่ละลายอย่าง 

รวดเร็วราวกับอยู่บนกระทะ! คือเจ้าประคุณรุนช่อง! ที่คิดว่ารถไฟ 

ร้อนแล้วยังมีลม แต่นี่เหมือนสายลมจะไม่เข้าใจ ไยถึงไม่พัดผ่านคะ 

สิ่งแรกที่ทำาคือพาคุณแฟนเข้าไปฝากผีฝากไข้กับยาย ให้ยาย 

มัดมือมัดเท้าด้วยสายสิญจน์ว่าจะไม่ปล่อยให้หลานสาวขึ้นคาน 

ในอนาคต ยายกแ็สนใจดเีหมอืนจะคดิถงึหลานมาก พอมดัแขนเสรจ็ 

ก็รีบไล่ออกจากบ้านไปเดินตลาดยามเย็น แต่เหมือนยายจะไล่เรา 

เร็วไปหน่อย... ของยังไม่วางกันเลยค่ะ!

จะกลับเข้าไปนอนตีพุงหน้าพัดลมก็เกรงว่ายายจะไล่ออกมา 

อีกรอบ เลยพากันไปเดินเล่นรอบชุมชนเจ็ดเสมียนสักหน่อย ใจนี่ 

อยากจะจับมือคุณแฟนแล้วแกว่งไปมาอารมณ์แบบคู่รักข้าวใหม่ 

ปลามนักำาลงักุก๊กิก๊ดนูา่รกันา่อจิฉา แตแ่หม...นางบอกไมต่อ้งมาจบั  

ร้อน! หักความมโนไปสิคะ ทีตอนจีบแรกๆ จะเหงื่อไหลไคลย้อย 

ก็มิเคยจะบ่นใดๆ
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มาปาดคร้าบ
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เราตู้ไง จำาไม่ได้เหรอ
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ไ ห น ๆ ก็ ร ถ ไ ฟ ฟ รี  น้ อ ง ข อ พ า พ่ี เ ท่ี ย ว เ จ็ ด เ ส มี ย น!



ทำาปากขมุบขมิบด่าไปสายตาก็หันไปเห็นป้ายทางเข้าศาลเจ้า  

“แวะไปดูกันหน่อยไหมตัวเอง” ซึ่งคำาตอบที่รู้ใจ จขกท. ม้ากมาก 

ก็คือ... “อยากถ่ายรูปก็บอกดิ”

เบะปากให้ความแสนรู้ของคุณแฟนแล้วก็ลากนางเดินไป 

ตามทางเร้นลับดั่งเมืองลับแล เพราะทางเดินแคบๆ ผ่านบ้านคน 

และเสียงหมาเห่าจนชวนสงสัยว่าเข้าไปจะเจอศาลเจ้าจริงไหม  

แต่ทางเดินสั้นๆ นี้ก็พาเรามาเจอศาลเจ้าลับๆ น่าแชะภาพ ฉะนั้น 

ก็ขอหยิบกล้องฟิล์มมาถือและถ่ายจากนี้ยาวๆ เลยแล้วกัน!

“ตัวเอง! ทะเลล่ะ!” จากทางเดินหน้าศาลเจ้า เรามองเห็นวิว 

ทะเลอยู่เบื้องหน้า!

“ทะเลบ้าอะไร นั่นแม่นำ้าแม่กลอง” ...ค่ะ นางแสนรู้ หักหน้า 

แฟนตัวเองตลอด

แหม นึกถึงเพลง มนต์รักแม่กลอง เลย แบบคนกำาลังมีความรัก  

โลกนี้ช่างสวยงาม...แต่กลัวว่าถ้าพูดให้คุณแฟนฟัง นางจะหักมุม 

หวานของเราอีก คิดในใจแล้วกันค่ะ

แป๊บนะคะ เดี๋ยวกลับมาต่อ อิอิ

มาต่อแล้วค่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

สักพักพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มวางของกันแล้ว ด้วยความหิวโหย 

เลยหาซื้ออะไรง่ายๆ มารองท้องก่อนระหว่างนั่งชมวิวแม่นำ้า  

กจ็ะเปน็ขา้วโพดธรรมดาๆ นัง่แทะไปคยุกนัไปแซวกนัไปดา่กนัไป  

ส่วนมากฝ่ายชายเขาจะยอมใช่ไหมคะ แต่นี่เถียงแพ้นางตลอด

เริ่มมีอะไรน่าสนใจแล้วค่ะ มีน้องๆ มาเล่นดนตรีไทยด้วย!  

ย้อนวัยยามประถมสุดๆ นึกถึงตัวเองตอนแม่ส่งไปเรียนตีขิม 

ขึ้นมา เลยไปเดินซื้อของกินเล่นมานั่งกินหน้าเวทีกันสักหน่อย  

กะหรี่ปั๊บคุณยายเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ ชิ้นเล็กๆ สามคำาหมด 

ในราคาชิ้นละ 5 บาท กับนำ้าสมุนไพรแก้วใหญ่แก้วละ 10 บาท

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชน
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นี่จะมาอวดที่เที่ยวหรือมาขิงคนโสดคะคุณน้องงงงงง

แต่แน่นอน ของแค่นี้ไม่ได้ส่งผลต่อกระเพาะคู่รักจอมเขมือบ 

อย่างเราสอง พอกินเสร็จ ต่อมความหิวก็ทำางานอย่างต่อเนื่อง  

เราสองจึงเริ่มปฏิบัติการเดินไปกินไป พ่อค้าแม่ค้าคุยถูกคอหน่อย 

เอะอะจะให้กินฟรีตลอดเลยค่ะ เริ่มจากลูกชิ้นกับนำ้าจิ้มรสเด็ด 

กันสัก 5 ไม้ แล้วต่อหมูปิ้งอีก 2 ไม้

แล้วก็ตามด้วยขนมจีบกุ้งอีกถุงหนึ่ง หยุดชมความมหึมาของ 

ต้นโพธิ์พันปีกันสักหน่อย แล้วไหนจะวัดวาอารามอีก งานนี้ไล่ 

คุณแฟนไปทำาหน้าที่ตากล้องมือเอกให้ไวเลยค่ะ ซึ่งภาพก็ออกมา 

น่าภาคภูมิใจที่ได้นางเป็นแฟนมาก

ฟ้าทะลายโจรไม่เท่าโจรทลายใจ

นี่ปังไง เคยฆ่ากระเบนด้วยมอืเปล่า

เดินวนรอบตลาดกินของคาวครบเท่าข้าวสองชาม เราก็ต้อง 

มองหาของหวาน พอ่คา้ขา้งหอนาฬกิาหนา้วดัแนะนำาใหเ้ราเดนิขา้ม 

ทางรถไฟไปกินเค้กมะพร้าวอ่อน จะรออะไรล่ะคะ ของโปรดทั้งฉัน 

และนางเลยค่ะ พอไปถึงกลิ่นอายความหวานที่แทบจะตบจมูกเรา 

ทั้งสองจนหน้าหัน โอ๊ย! คือมันหอมหวานแบบเลอค่ามากกกก  

เจ้าของร้านก็ใจดีรีบบริการฉับไว เค้กเพิ่งอบเสร็จพอดี เรียกได้ว่า 

สดใหม่หอมกรุ่นจากเตา! ส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึง อร่อยมาก!  

ตัวครีมละลายในปาก เนื้อเค้กก็นุ่ม มะพร้าวก็หอม แบบโอ๊ย!  

คือมันดี! 

คุณแฟนนี่ชมยิ่งกว่าตอนจีบ จขกท. แรกๆ อีกค่ะ! จากนั้นเรา 

ก็กลับมายังสิ่งที่เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่ง นั่นก็คือการซื้อของฝาก 

ข้ึนช่ือกลับไปฝากคุณแม่แฟนค่ะ! ซ่ึงแม่ จขกท. แนะนำาว่าไชโป้วหวาน  

นี่เด็ดที่สุดในจักรวาล เราจึงเดินข้ามรางรถไฟกลับไปใกล้ๆ ตลาด 

ก็เจอร้านแม่ตังกวย ราคาสมคุณภาพ ไชโป้วนอกจากมีแบบลูกเต๋า 

กับเป็นเส้นแล้ว ยังมีเป็นชิ้นละเอียดกับชิ้นใหญ่ไปเลยอีกด้วย  

เรียกว่าตอบโจทย์สาวกไชโป้วสุด ประจวบเหมาะแม่คุณแฟน 

ชอบกินไชโป้วพอดี...หนูก็ไม่ได้หวังจะเป็นอนาคตลูกสะใภ้เท่าไหร่ 

หรอกค่ะ!

ฟ้าทะลายโจรไม่เท่าโจรทลายใจ



กลับมาบ้านยาย คุณแฟนเอาแต่บ่นว่าอิ่มมากกับอร่อยมาก 

สลับกันไปมาอย่างกับคนแก่ ยายแกก็หัวเราะชอบใจใหญ่ แกบอก 

ด้วยว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้ารู้ว่าเป็นหลานบ้านยาย จะได้กินเยอะกว่านี้อีก  

แบบอือ้หอื! ถา้พรุง่นีม้ตีลาดเชา้นีจ่ะเคาะระฆงัตอ่อกีสกัยก เอาจรงิๆ 

แวบแรกก็ดูเป็นตลาดที่ไม่มีอะไรเลยนะคะ แต่ดันมีอะไรอยู่ในความ 

ไมม่เีสยีอยา่งนัน้ สงสยัอาทติยห์นา้คณุแฟนคงจะชวนมาอกีแน่ๆ  หหุุ
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หนูมาลขีี่ลูกแมวเหมยีว

พอเร่ิมคำา่ เราเท่ียวเพลินจนพลาดรถไฟเท่ียวสุดท้ายกลับกรุงเทพฯ  

ซึ่งก็คือรอบ 16.14 น. ค่ะ แต่โชคดีมีบ้านนอนฟรี รอกลับพรุ่งนี้ 

แล้วกัน เพราะสิ่งที่ทำาให้เรายอมนอนค้างหนึ่งคืนโดยไม่สนว่า 

ต้องใส่เสื้อตัวเดิม คือเราได้ยินมาว่าจะมีการแสดงพื้นบ้านด้วยค่ะ  

เลยอยากรอดูกันสักหน่อย แล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะ ทุกคนจัดเต็ม 

มากค่ะ ใส่ชุดผ้าไหมสีสันสดใสสไตล์ลาวเวียง หน้าพร้อมผมเป๊ะ  

ท่วงท่าลีลาร่ายรำาพร้อมรอยยิ้ม บรรยากาศดูสนุกสนานและอบอุ่น 

มาก แบบโอ๊ย! กลิ่นอายความอบอุ่นมันคุกรุ่นในหัวใจแบบบอก 

ไม่ถูกเลยค่ะ พิธีกรก็แซวคนนั้นทีคนนี้ที เราสองคนอยู่ใกล้พิธีกร 

เลยพลอยโดนแซวไปด้วยเลย

ฟ้าทะลายโจรไม่เท่าโจรทลายใจ

แสดงความคิดเห็น

ส่งข้อความ
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มาถึงเจ็ดเสมียนท้ังที มีหรือจะพลาดเสาะหาร้านเด็ดของดี ตามเสียงเรียกร้องจากกระเพาะอาหาร 
ดังนั้นเป้าหมายของเราจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ นอกจาก ‘ตลาดเก่า	๑๑๙	ปีเจ็ดเสมียน’

นอกจากป้ายเชลล์ที่ชวนมาชิมไชโป้วแม่ตังกวย ของดีราชบุรีแล้ว เพื่อนเราก็ยังกึ่งชวน 

กึ่งขู่อีกด้วย ว่าถ้าแกไม่กินไชโป้ว ถือว่ามาไม่ถึงราชบุรีนะเว้ย เพราะเจ็ดเสมียนแห่งนี้ 

คือแหล่งผลิตไชโป้วระดับแสนตันต่อปี แถมยังส่งออกไปอีกตั้งหลายประเทศ มาถึงแหล่ง 

จะพลาดได้ไง

และสำาหรับร้านแม่ตังกวยนี้ นอกจากจะเป็นต้นตำารับเจ้าแรกแล้ว ยังเป็นร้านไชโป้ว 

ร้านเดียวที่ทำาเองหมดทุกอย่าง ตั้งแต่ปลูกไชโป้ว หมักตามสูตรเฉพาะของตัวเอง ทำาการ 

ตลาด ไปจนถึงขายหน้าร้านและส่งออกทั่วโลก หลักๆ แล้วไชโป้วแม่ตังกวยมีสองแบบ  

คอืแบบหวานและแบบเคม็ แตแ่บบหวานจะเปน็ทีน่ยิมมากกวา่ ดว้ยรสกลมกลอ่ม แถมยงั 

หวานกำาลังดี เหมาะกับเอาไปผัดไข่หรือทำาเมนูได้หลากหลาย ส่วนแบบเค็มจะไม่ค่อย 

เป็นที่นิยมเท่าไหร่ คนโบราณมักจะเอาไปต้มกินกับกะทิและนำ้าพริกแดง  แถมยังมีทั้งแบบ 

หัว แว่น เต๋า และฝอย ไว้ให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบ นอกจากนี้ ยังมีไชโป้วยำา เกี้ยมฉ่าย  

และขิงดองสูตรเฉพาะของแม่ตังกวยให้ชิมอีกด้วย

ระหวา่งแวะรา้นแมต่งักวย เราถอืโอกาสถามไถข่อคำาแนะนำาถงึของกนิขึน้ชือ่ “หอ่หมก 

ป้ามัยไง อยู่ใกล้ๆ ตรงนี้เอง รสชาติดี เปิดมาหลายปีแล้วด้วยนะ” แม่ค้าสาวตอบอย่าง 

ไม่ลังเล 

ถึงจะเรียกว่าป้า แต่ป้ามัย อายุ 86 ปีแล้ว แถมยังแข็งแรงกระฉับกระเฉง แกยังยำ้า 

กับเราอีกว่า เคล็ดลับความอร่อยของที่นี่คือ กะทิต้องสดเท่านั้นจ้ะ!

เพราะปลาที่เอามาใช้ทำาห่อหมกเป็นปลากรายสดๆ จากแม่นำ้าแม่กลอง เนื้อปลาเน้นๆ  

ไม่ผสมแป้ง จึงทำาให้ระหว่างเคี้ยวสัมผัสได้ถึงความหวานของเนื้อปลา รสชาติอร่อย 

กลมกล่อมทั้งสูตรโหระพาและใบยอ ต่างกันที่ใบโหระพาที่ให้กลิ่นฉุนกว่า ส่วนใบยอให้ 

กลิ่นอ่อน ไม่ขม แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหน ถ้าไม่เชื่อมาลองชิมห่อหมกป้ามัยดูมั้ยล่ะ!

ไชโป้วแม่ตังกวย (5 ด�ว)
ราคา : 30-60 บาท 

ห่อหมกป้�มัย (4.5 ด�ว)
ราคา : ห่อละ 20 บาท 
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ร้านทอดมันเจ้าเด็ดประจำาตลาดที่มีสูตรเฉพาะไม่เหมือนใคร เนื่องจากเป็นเจ้าแรก 

ทีผ่สมหวัปลเีขา้ไปในทอดมนั แถมยงัเนน้ในเรือ่งการเลอืกวตัถดุบิทีส่ดใหมใ่ชเ้นือ้ปลากราย 

แท ้เลยยิง่อรอ่ยตดิใจไดง้า่ยๆ อยา่ง ทอดมนัใสห่วัปล ีถงึรปูรา่งหนา้ตาคลา้ยทอดมนัทัว่ไป  

แต่เมื่อแรกชิม สัมผัสได้ถึงความกรุบกรอบของหัวปลี รสจัด เข้มข้น แต่มันไปนิด กินได้ 

ไม่กี่คำาก็รู้สึกเลี่ยน ส่วนทอดมันไข่เยี่ยวม้า การรวมกันระหว่างไข่เยี่ยวม้ากับแป้งทอดมัน 

เป็นการผสมผสานที่ลงตัว รสชาติเข้ากันพอดี ช่วยตัดความเลี่ยนออกไปได้มาก นอกจาก 

ตัวทอดมันแล้วยังมีใบมะกรูดกับใบกะเพราโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมชวนให้นำ้าลายสอ 

อีกด้วย

ความพิเศษอีกสิ่งหนึ่งคือนำ้าจิ้ม ซึ่งเป็นนำ้าจิ้มสด ไม่ผ่านการต้ม ทำาให้แตกต่างจาก 

นำ้าจิ้มทั่วไป เข้มข้น รสชาติกลมกล่อม หวานนำา ไม่เผ็ดมาก สำาหรับคนที่ชอบความแปลก 

ใหม ่แนะนำาใหล้องลิม้ชมิรสทอดมนัรา้นนีส้กัครัง้ แลว้จะคน้พบความแตกตา่งทีไ่มแ่ตกแยก

ตักเข้าปากไปคำาแรกก็รู้สึกได้ถึงเนื้อเค้กที่เนียนละเอียด มีกลิ่นหอมใบเตย  

มมีะพรา้วฝอยรสเคม็นดิๆ ตดักบัครมีมะพรา้วรสหวาน ถอืเปน็เคก้มะพรา้วออ่นทีอ่รอ่ย 

มากเลยล่ะ ป้าติ๋มเล่าให้ฟังว่าแกคิดค้นสูตรเองทั้งหมด เพราะชอบกินเค้กเป็นทุนเดิม 

อยู่แล้ว ทั้งยังขายอยู่ที่เจ็ดเสมียนมากว่า 30 ปีแล้วด้วย รายการพาชิมชื่อดังอย่าง 

รายการ ตลาดสดสนามเป้า และรายการ แจ๋วพาชิม ป้าติ๋มก็เคยไปออกมาหมดแล้ว

จากการพูดคยุถูกอกถูกใจทำาใหไ้ดรู้ว้า่ จดุเดน่ของปา้ติม๋คอืการพถิพีถินัในการเลอืก 

วตัถดุบิ โดยเฉพาะมะพรา้ว จะตอ้งเปน็มะพรา้วทีก่ะลาไมเ่ปน็สดีำาเพราะจะแกเ่กนิไป   

สรุปแล้ว ทั้งรสชาติเค้ก ทั้งความใส่ใจในการทำาเค้ก รวมถึงตัวป้าติ๋ม ไม่ติ๋มเหมือนชื่อ 

นะจ๊ะ

ทอดมันโบร�ณ (4 ด�ว)
ราคา : ทอดมนัปลากราย ชิน้ละ 2 บาท, 
ทอดมันไข่เยี่ยวม้า ลูกละ 15 บาท

ติ๋มเค้กมะพร้�วอ่อน (4.5 ด�ว)
ราคา : 60-120 บาท

ยำ�กบ (3.5 ด�ว) 
ราคา : ถุงละ 50-60 บาท  
(ตามขนาดของกบ)

“ยำากบไชโย สูตรโบราณ ไม่น่าเชื่อ ยำากบอย่างเดียวขยายสาขาออกไป 5 สาขา  

ในเวลาเพียง 2 เดือน”

“โอ้โห!” คำาโฆษณายาวเหยียดท้าให้ลองขนาดนี้ ใครล่ะจะอดใจไหว “ไม่น่าเชื่อ 

จริงๆ ด้วย” เราคิดในใจ งั้นต้องไปลองให้รู้! พ่อค้าเล่าว่าที่ตลาดแห่งนี้เป็นสาขาที่ 2  

ส่วนสาขาอื่นกระจายตัวอยู่ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ว่ากันที่สูตรยำากบนี้ พ่อค้า 

ได้มาจากคุณแม่ เคล็ดลับคือการคัดเลือกเฉพาะกบไซส์ใหญ่ เพื่อให้ได้เนื้อเยอะ 

นอกจากนี้พริกเผาที่ใช้ ก็เป็นพริกเผาปรุงพิเศษด้วยสูตรเฉพาะ 

คำาแรกที่ชิมเนื้อสัมผัสของกบคล้ายกับเนื้อไก่ทอด ติดกระดูกกรุบกรอบ อร่อย 

กลมกลอ่ม สำาหรบันำา้ยำารสเปรีย้วนำาและแปลกตา่งจากนำา้ยำาทัว่ไป ใครไมช่นิอาจรูส้กึ 

แปรง่ๆ แตถ่า้ใครชอบกจ็ะบอกวา่แซบสดุๆ! ถกูปาก ถูกใจคนทีช่อบเปบิพสิดารแนน่อน!
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มากกว่าที่มี

มาท�าความรู้จักกับสิ่งที่ ‘มี’ ในตลาดแห่งนี้ 
ผ่านเสียงของแม่ค้าเจ้าถิ่น



“ตลาดมันก็คือตลาดนั่นแหละหนู มันมีความวุ่นวายในแบบของมัน  

ถ้ามันไม่วุ่นวายก็ไม่ใช่ตลาดสิ” นั่นคือเสียงเสียงหนึ่งจากกลุ่มแม่ค้า 

ที่กล่าวถึงความเป็นตลาดในแบบที่พบได้ทั่วไป

ตลาดเกา่ ๑๑๙ ปเีจด็เสมยีน จงัหวดัราชบรุ ีคงจะเปน็ตลาดทีห่ลายคน 

อยากไปสัมผัสสักครั้ง ตลาดเล็กๆ ที่อยู่ติดสถานีรถไฟอันเต็มไปด้วย 

กลิ่นอายของความเป็นชนบท กับทางที่ทอดยาวไปสู่ลานกว้างเพื่อชม 

ทัศนียภาพของแม่นำ้าแม่กลองภายใต้แสงสนธยาได้อย่างเต็มอิ่ม ความ 

วุ่นวายที่ตั้งอยู่บนความเรียบง่ายอาจจะเป็นเอกลักษณ์ที่ใครหลายคน 

มองว่านี่คือ ‘ตลาด’ ทว่าบนความเหมือนกันนั้น...ตลาดแห่งนี้กลับมีอะไร 

มากกว่า ทั้งที่มันแทบจะไม่ต่างจากตลาดทั่วไปเลย

ผู้ใหญ่บ้านพีรพงษ์ สิงหชาติปรีชากุล เล่าประวัติที่มาของเจ็ดเสมียน 

ให้เราฟังอย่างสนุกว่า ‘เจ็ดเสมียน’ มีที่มาจากในสมัยของพระเจ้าตากสิน 

มหาราช มีชาวบ้านมากมายอาสาสมัครเป็นทหาร แต่จำานวนเสมียน 

มีไม่เพียงพอ จึงต้องรับสมัครผู้ที่อ่านออกเขียนได้มาทำาบัญชีทหาร และมี 

ชายไทย 7 คนสมัครเข้ามาทำาหน้าที่นี้ เพื่อให้การรับคนเข้ากองทัพทันเวลา 

ตามความเชือ่โบราณ หมูบ่า้นแหง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่ ‘เจด็เสมยีน’ และกลายเปน็ 

ชุมชนที่ใหญ่ขึ้นกระทั่งเป็นตำาบลอย่างในปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อว่า 

ตลาดแห่งนี้ยังเป็นเหมือนจุดนัดพบหรือรวมพลของชาวบ้านอีกด้วย  

มันจึงมีทั้งความอบอุ่น ความคุ้นเคย และความเป็นกันเองสอดแทรกอยู่ 

ในทุกๆ แผงลอยที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้จากร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นร้าน 

ขายผักสด อาหารสำาเร็จรูป ผลไม้สด เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งเครื่องสำาอาง 

ที่ต่างก็เติมเต็มให้ตลาดเป็นตลาด

เชน่เดยีวกบัรา้นขายนำา้หวานจากกลุม่แมบ่า้นอูเ่ภตรา ทีแ่มจ้ะไมไ่ดเ้ปน็ 

ญาติกัน แต่ป้าทั้งสองคนก็ช่วยกันขายของเหมือนเป็นร้านของครอบครัว 

ตัวเอง ความขยันขันแข็งกอปรกับความแจ่มใสทำาให้ร้านเล็กๆ ร้านนี้เป็น 

มมุหนึง่ทีส่รา้งสสีนัใหต้ลาด คณุปา้รุง่ทพิย ์จนิเรยีง หนึง่ในสองปา้กลา่ววา่  

“อยู่ตลาดแบบนี้ก็ดีนะ ได้พบกับคนมากหน้าหลายตา ไม่เหงาดี” ว่าแล้ว 

ก็หัวเราะกันเองตามประสาคนอารมณ์ดี เท่าที่สังเกตท่าทางของคุณป้า 

รุ่งทิพย์แล้ว ท่านคงรู้สึกสนุกสนานไม่ใช่น้อยกับการได้มาพบปะผู้คนใหม่ๆ  

นอกบ้าน ส่วนป้าอีกคนหนึ่งซึ่งท่านให้เราเรียกว่า ‘ป้าเรียม’ ก็กวักมือ 

เรียกลูกค้าด้วยท่าทางกระฉับกระเฉง

ในขณะทีค่ณุปา้จฑุามาศ สาลผีล ตวัแทนกลุม่แมบ่า้นโครงการสมนุไพร 

เพื่อสุขภาพกลับนั่งเงียบๆ อยู่ในร่มตรงข้ามกับร้านป้ารุ่งทิพย์ คอยเฝ้า 

หม้อสมุนไพรที่ตั้งไฟไว้ตลอดเวลา แลดูท่านไม่ค่อยร่าเริงเท่าไรนัก แต่พอ 

เข้าไปสอบถามก็รีบกระตือรือร้นมาแนะนำาผลิตภัณฑ์ในทันที อีกทั้งยัง 

ชักชวนให้แช่เท้าในนำ้าสมุนไพรอีกด้วย และเมื่อสอบถามก็พบว่าท่านเป็น 

อาสาสมคัรหมูบ่า้น ทีร่วมกลุม่กนัใหค้ำาปรกึษาเกีย่วกบัสมนุไพรเพือ่สขุภาพ  

โดยที่คุณป้าจุฑามาศกล่าวว่าท่านไม่ค่อยชอบตลาดสักเท่าไรนัก

“ป้าไม่ชอบความวุ่นวาย และไม่ได้อยากเป็นแม่ค้า แต่มันก็ดีนะ จะได้ 

เป็นการเผยแพร่ความรู้ และกระจายสินค้าสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านด้วย”  

ป้าจุฑามาศกล่าวอย่างตรงไปตรงมา และแม้จะบอกว่าไม่ชอบ แต่ก็ยิ้ม 

ตลอดตามประสาคนมีอัธยาศัยดี

จากทีไ่ดศ้กึษาประวตัมิาครา่วๆ ทราบวา่ตลาดแหง่นีเ้คยซบเซาจนเกอืบ 

จะกลายเป็นลานร้าง ทว่าทั้งป้ารุ่งทิพย์ ป้าเรียม และป้าจุฑามาศเองก็ได้ 

อธิบายว่ามันไม่ได้ร้างหรือหายไปอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจจากสื่อหรือ 

คำาเล่าลือ เพียงแต่สภาพตลาดมันเงียบเหงา เพราะนโยบายการพัฒนา 

ชุมชนเปลี่ยนไป แต่ก็ยังมีตลาดสายหยุด ซึ่งก็คือตลาดซึ่งเปิดในช่วงเช้า 

และปิดในช่วงสาย ทุก 3 คำ่า 8 คำ่า และ 13 คำ่า รวมถึงตลาดเย็นช่วงวันพุธ  

ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ตามปกติ เพียงแต่บรรยากาศจะไม่คึกคักเหมือน 

เมื่อก่อน กระทั่งคุณมานพ มีจำารัส หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ‘ครูนาย’  

ได้นำาเอาศิลปะร่วมสมัยมาจัดแสดงในชื่อ ‘งาน All About Arts’ ซึ่งมัน 

ก็สามารถเรียกให้ผู้คนหันกลับมาสนใจตลาดเล็กๆ แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

คุณป้าเรียมได้พูดต่อว่า ศิลปะเหล่านี้เป็นเหมือนตัวดึงดูดความสนใจ 

คนในชุมชนได้มาก และมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

“ป้าว่าน่าส่งเสริมนะ คนจะได้มาตลาดเยอะๆ ดีนะ...ป้าชอบ” สีหน้า 

ของป้าเรียมสดใสขึ้นมาทันตาเมื่อท่านพูดถึงการแสดงที่มีให้ชมเฉพาะ 

ในตลาดแห่งนี้

แต่ทว่า เมื่อหันไปถามป้าจุฑามาศกลับได้คำาตอบที่ต่างออกไป

“ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะ อย่างพวกดนตรีไทยเนี่ยก็โอเคอยู่หรอก แต่การ 

แสดงของคณุนายนะ่ ปา้คดิวา่มนัเปน็อะไรที ่ชาวบา้นอยา่งเราไมเ่ขา้ใจนะ่  

ไอ้ดีมันก็ดีอยู่ แต่บางทีป้าก็ว่ามันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะ” ป้าจุฑามาศพูด 

ทั้งที่ยิ้ม กระนั้นความคิดเห็นของท่านกลับสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่ง 

ซึ่งซ่อนอยู่ และเมื่อถกเถียงกันได้สักพักเลยเกิดคำาถามขึ้นมาว่า ถ้าไม่มี 

การแสดงตรงนี้ คุณป้าคิดว่าตลาดจะอยู่ได้หรือไม่

ป้าๆ ทั้งสามถึงกับนิ่งไปพักหนึ่งแล้วหัวเราะออกมา แต่คำาตอบของ 

พวกท่านกลับตรงกันอย่างน่าประหลาดใจ

“อยู่ได้สิ ตลาดที่นี่มีมาตั้งร้อยกว่าปีแล้ว เมื่อก่อนไม่มี เรายังอยู่กันได้ 

เลยนะ แต่ก็ต้องยอมรับล่ะว่าถ้าไม่มีการแสดงพวกนี้ รายได้เราก็น้อยลง 

เหมือนกัน” คำาพูดของป้าจุฑามาศเถรตรงเสียจนท่านหลุดหัวเราะออกมา  

แม้ป้ารุ่งทิพย์กับป้าเรียมเองจะเห็นด้วยในประเด็นนี้ แต่พวกท่านก็ยังคง 

อยากให้มีการแสดงโชว์ท้ายตลาดนี้ต่อไป

“ตลาดมันอยู่ได้ แต่ถ้ามีไอ้การแสดงพวกนี้ด้วย มันจะดีกว่าปล่อยให้ 

สีสันหายไป”

อาจเพราะสีสันเหล่านี้ คือคำาตอบว่าทำาไมตลาดแห่งนี้ จึง ‘มี’ มากกว่า 

ที่ตลาดควรเป็น
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ลมหายใจ
ของศิลปิน
จังหวะชีวิตของ มานพ มีจ�ารัส และ ศิลปะในตลาดเจ็ดเสมียน
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จุดเริม่ต้นของการนำาศิลปะการแสดงร่วมสมัยมาอยู่ในตลาด	 
มาจากไหน?

ย้อนกลับไปตอนมาอยู่ราชบุรีใหม่ๆ ช่วงนั้นผมยังทำาบ้านดินไม่เสร็จเลย  

เยน็วนัหนึง่ผมถามพอ่วา่ แถวนีต้อนเยน็มอีะไรกนิบา้ง พอ่กเ็ลยบอกใหไ้ปตลาด 

ตรงแถวๆ สถานีรถไฟ พอผมเห็นสถานีรถไฟนะ เฮ้ย ความเป็นศิลปินมันก็ 

บรรเจิดออกมา แล้วพอเดินไปตรงท่านำ้า รู้สึกเลยว่าถ้าได้มาเต้นตรงนั้น  

จะต้องดีมากๆ เดินมาเรื่อยๆ เห็นต้นโพธิ์ใหญ่ ก็เลยอยากมาเต้น อยากชวน 

เพือ่นศลิปนิมาทำางานศลิปะทีน่ีด่ว้ยกนั และกอ็ยากเขา้มาสอนเดก็ๆ ใหเ้ขา้ใจ 

ศิลปะเท่านั้นเอง ตอนนั้นคิดแค่นั้น แต่ตัวสื่อต่างๆ นั่นแหละที่กลับให้ความ 

สนใจ พอวันเปิด All About Arts ครั้งแรก กลายเป็นว่าหน่วยงานต่างๆ มากัน 

เต็มไปหมด สื่อนู่นนี่ก็มาสัมภาษณ์เยอะมาก คือเรากลายเป็นเหมือนซุป’ตาร์  

แล้วทุกครั้งที่ผมเข้าไปทำางานกับชุมชน คุณตาคุณยายในตลาดก็จะ ‘อ้าว  

คุณนายมาแล้วเหรอ’ ตรงนี้ก็สร้างกำาลังใจให้เรา ให้ทำาต่อมาเรื่อยๆ ต้องบอก 

ว่ามันเป็นอานิสงส์มากๆ ที่จู่ๆ มันก็ดังขึ้นมา

ตลาดเปลีย่นแปลงไปยังไงบ้างตั้งแต่มี	All	About	Arts	
แต่ก่อนตลาดเจ็ดเสมียนเป็นตลาดเช้าเล็กๆ จัดทุกๆ วันพุธ ศุกร์ เสาร์  

อาทิตย์ บางวันจะมีตลาดช่วงเย็นด้วย พ่อค้าแม่ค้าขายของแบกะดิน ขายผัก 

ผลไม้เล็กๆ น้อยๆ ขายกันได้วันละไม่เท่าไหร่ แต่พอผมเริ่มทำา All About Arts  

มาเรื่อยๆ แค่เดือนละสองวัน คนก็มาเที่ยวกันมากขึ้น ตลาดมันก็แน่นขึ้น  

จากเดิมหลายคนมีปัญหาเรื่องเงิน รายได้แค่การขายของ 2 วันก็พอสำาหรับให้ 

พวกเขาเลี้ยงลูกได้ทั้งเดือนเลย ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เราคิดว่า  

เฮ้ย ศิลปะมันมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอ ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก่อกำาลังใจ 

ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านก็มาขอบคุณผม วิถีชีวิตทุกคนก็ดีขึ้น

แรกๆ	ชาวบ้านงงไหม?	เคยดูลิเก	ดูละครอยู่ดีๆ		
ผมมีความรู้สึกว่า แล้วทำาไมผมต้องทำาลิเกอีก ถามว่าดูลิเกจบ ทุกคนก็  

โห ชุดสวยจัง แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ มันไม่ได้คิดอะไรต่อเลย แต่การแสดง 

แบบนี้ อย่างน้อยมันต้องมีสัก 2-3 คนที่กลับไปคิดว่าเล่นอะไรของมันวะ  

มันเกิดคำาถาม และถ้าเด็กบางคนสนใจ เขาก็จะเริ่มตามมา เริ่มดู เริ่มศึกษา 

ว่ามันเป็นอะไรยังไง ถ้าถามว่ามาอยู่กับชุมชนมันเวิร์กไหม ผมคิดว่า 4 ปีแรก 

เวิร์ก เพราะทุกคนสนใจมาก เด็กๆ มานั่งดูยืนดูตรงริมนำ้า แล้วถามว่าอะไรวะ  

ถามอย่างนี้เลยนะ พอไฟไลติ้งเริ่มเปลี่ยนสี เด็กก็ถามอีก อะไรวะๆ แล้วพอ 

หลังจากนั้นสัก 5-6 ครั้ง ทีนี้เด็กนั่งดูเรียบร้อย แสดงจบก็ปรบมือ ช่วงไหนตลก 

ก็หัวเราะ เขาดูเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาเลยว่ามันคืออะไร แต่ทุกครั้ง 

ผมจะใช้วิธีเลคเชอร์นิดนึง แล้วก็ทำาให้ดู เพราะเชื่อได้เลยว่า เด็กๆ จะไม่กล้า 

ถามแนน่อน กต็อ้งไกดใ์หเ้ขากอ่น อยา่งผมเอาออรเ์คสตรา้ทัง้ 18 ชิน้ของเกาหล ี

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 

ทำาที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีการโฆษณา ต้องมีอะไรเอิกเกริก  

ทกุคนพยายามทำาใหม้นัยิง่ใหญ ่แตผ่มมองวา่นีไ่มใ่ชท่างของมนั เราตอ้งรูส้วิา่ 

ขอบเขตอยูแ่คไ่หน เราควรใหช้มุชนชว่ยกนับรหิารเอง ไมต่อ้งทำาใหม้นัใหญโ่ต  

ทีนี้หน่วยงานเหล่านั้นก็ยังยืนยันว่าจะทำา ผมเลยปล่อยให้เขาทำาโดยที่ผม 

ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งด้วย ปกติผมต้องไปเล่นที่ริมนำ้าทุกเดือน แต่พอมีการทำาถนน 

สายวัฒนธรรม ผมก็ขอหยุดไป ผมมองว่ามันเป็นถนนสายวัฒนธรรมตรงไหน  

มันเป็นแค่วิถีชีวิตชาวบ้านแบบบ้านนอกน่ะ ถ้าคุณเข้ามาเห็นปู่ย่าตายาย 

คอสเพลย์มันไม่ใช่ ผมทำาตรงนี้มา 5-6 ปี ผมก็จะรู้ว่าแบบไหนคนเข้ามาแล้ว 

จะหลงรัก คือมันต้องเป็นตลาดแบบเล็กๆ น่ารักจังเลย ขายทั้งพลาสติก นั่นนี่ 

อะไรตา่งๆ มบีา้นอะไรไมรู่ผุ้ๆ  พงัๆ แตม่นัเปน็กระบวนการทัง้หมดทีผ่มจะตลบ 

สุดท้ายว่าทั้งหมดมันคืออะไร แล้วคนมาดูแล้วแบบ โอ้ มันน่ารัก มันเป็น 

หมู่บ้านที่ทุกคนอยู่ด้วยกัน มันเป็นวิถีชีวิต แต่พอคนอื่นเข้ามาช่วยด้วยความ 

ไม่เข้าใจ มันเหมือนคุยกันคนละเรื่อง

แลว้กต็อ้งยอมรบัวา่คนไทยยงัรูส้กึวา่ยงัตอ้งปากกดัตนีถบี ไมไ่ดใ้หค้ณุคา่ 

กับศิลปะ จากประสบการณ์ที่ผมเห็น ถ้าพูดคำาว่าศิลปะคนจะนึกถึงงานวาด 

เขียน ดูยาก ทุกอย่างมันลำาบาก เหมือนต้องไต่บันไดขึ้นไปดู พอผมเอาศิลปะ 

มาทำากับชุมชน ผมเพิ่งมาสรุปได้เมื่อเดือนที่แล้วเองนะ ว่าผมกำาลังพูดเรื่อง 
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ไกลจากชุมชน เพราะผมไม่ได้มองว่าศิลปะเป็นเร่ืองความบันเทิง (Entertainment)  

ผมมองว่าศิลปะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ (Education) ผมพยายามจะนำา 

พื้นฐานทางศิลปะเข้าสู่ชุมชน แต่คนในชุมชนมองว่า ดูแล้วมันก็แค่สนุกดี  

สวยดี แล้วกลับบ้าน จบ คือผมอาจจะมองไกลไปนิดนึง ผมเอาศิลปะมาพูด 

กับเรื่องการดำารงชีวิต ศิลปะสอนให้เราเลือก เมื่อเราเลือกเป็นเมื่อไหร่ เราจะ 

กินข้าวที่ไหน ใส่เสื้อผ้ายังไง มันอยู่ในวิถีชีวิต แต่คนก็มองว่ามันจะง่าย 

ขนาดนั้นได้เลยเหรอ นั่นแปลว่าเขาไม่สามารถเอาสิ่งนี้ไปบูรณาการกับชีวิต 

และกลายเป็นว่าศิลปะไม่ได้ช่วยอะไรชุมชนเลย 

คุณคิดอย่างไรกับคนทีไ่ม่เข้าใจศิลปะทีคุ่ณต้องการจะสือ่ออกมา
ทุกอย่างมันไม่ได้งามในสิ่งที่ผมทำานะ แต่มันงามในสายตาที่คุณมอง  

แต่ทุกคนชอบคาดหวังว่ามันต้องมีอะไรซักอย่าง ศิลปินที่เก่งที่สุดในโลกวาด 

ภาพออกมา ถามว่าเขาสื่ออะไรบ้าง มันอธิบายไม่ได้ทั้งหมดนะครับ มันเป็น 

เรื่องของอารมณ์ ผมจะบอกว่า ถ้าผมจะเล่าเรื่อง พจมาน สว่างวงศ์ ผมจะไม่ 

เป็นคนเล่าเรื่องแบบพจมานมีพ่อ มีแม่ มีตัวอิจฉามาตบๆ กัน แต่ผมจะทำาให้ 

เห็นว่าเวลาพจมานเดิน เขาเดินยังไง ตอนเดินเข้าบ้านเขาสวยยังไง มันคือ 

ความรู้สึกที่ตัวละครมอบให้กับคนดู คนที่ดูงานแล้วบอกว่ารู้เรื่องหมด อันนั้น 

โกหกนะครับ แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันปีติ มันแรง มันน่ากลัว มันดูขยะแขยง มันดู 

ทุเรศ มันดูน่าเบื่อ นี่คือสิ่งที่นักแสดงอย่างผมทำา แต่ถ้ามีคนมาบอกว่า “ดูไม่รู้ 

เรื่องเลยค่ะ” ผมก็ตอบกลับไป “ผมไม่ได้ทำาเรื่องให้ดู” ถ้าทำาเรื่องให้ดู ผมจะ 

บอกเขาว่า “ผมจะเล่าเรื่องให้ฟัง”

หรือเพราะคนมองว่ามันคือศิลปะชั้นสูงทีเ่ขาไม่สนใจ
สำาหรับผม ผมมองว่าชั้นสูงมันอาจเป็นชั้นสูงของเราคนเดียวนะ แต่คนอื่น 

อาจจะไม่มองว่ามันชั้นสูงก็ได้ อาจมองว่าไม่มีคุณค่าเลยก็ไม่แปลก งานผม 

หลายๆ ชิ้น บางคนบอกว่า ‘มันคืออะไรวะ’ แต่บางคนอาจบอกว่าแบบนี้ 

นี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ ชั้นสูงหรือไม่มันอยู่ที่เราต่างหาก

ขึ้นอยู่กับตัวเรา?	
ของแบบนีม้นัอยูท่ีเ่ราทำางานของเราแลว้เราเจรญิไปพรอ้มกบังานหรอืเปลา่  

ถ้าเราเจริญไปกับงานของเรา นั่นหมายความว่านี่ล่ะคือชั้นสูงของเราแล้ว

ถ้าอย่างนั้น	โดยส่วนตัว	คุณมองว่าศิลปะคืออะไร	
ศิลปะมันพาคนให้เห็นความงาม ความดี และความถูกต้อง อย่างที่บอก  

ศิลปะของผมไม่ได้ให้แค่ความสวยงามและความสนุกเท่านั้น ศิลปะคือเรื่องที่ 

กลับไปจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา ศิลปะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบ 

ทั้งหมด มันพูดถึงเรื่องพื้นที่ เรื่องความสมดุล (Balancing) เรื่องการจัดวาง  

(Composition) และเรื่องของจำานวน (Number) ว่ามันมีเท่าไหร่และจะจัดยังไง  

มันเป็นเรื่องที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้เลยนะ มันอยู่ที่ความชำานาญ  

ก็เหมือนเรานั่งสมาธิบ่อยๆ จนเราสามารถนั่งแค่หนึ่งนาทีแล้วเข้าสมาธิได้เลย  

ทุกสิ่งมันต้องค่อยๆ ทำา แล้วเราจะรู้เองว่ามันไปปรับในการดำารงชีวิตเราได้ 

ยังไง

“
ศิลปะมันสอนให้เราอยู่ได้ในทุกๆ ที่
โดยไม่เสียความเป็นตัวของตัวเอง

”

ภาพ: กษัมา เรอืงงาม
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คุณใช้ชีวิตอยู่กับศิลปะอย่างไร
ส่วนตัวผมทำางานศิลปะล้วนๆ ก็อยู่ได้มาเกือบ 30 ปีแล้ว มันพออยู่รอด 

ไปได้เรื่อยๆ เหมือนกับว่าหลายๆ ครั้ง ศิลปะจะคอยช่วยคอยดูแลเราอยู่  

หลกัๆ รายไดผ้มตอนนีส้ว่นใหญไ่ดม้าจากงานอเีวนต ์งานสอนกบัครเูลก็หวัหนิ  

แล้วก็มีบรรยายที่ มศว ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นหนี้อยู่เยอะเลย แต่อย่างที่บอก  

มันประหลาดเหมือนกันนะ พอวันหนึ่งที่เราจะล้มและอยู่ไม่ได้ ตอนนั้นมัน 

จะมีอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิต เพื่อทำาให้เราสามารถเดินได้ต่อ อาจจะจริง 

อย่างที่หลายคนว่า ศิลปินไม่ต้องอยู่สบาย แต่แค่ให้อยู่รอดแล้วไม่ตายก็พอ

ชีวิตของคุณผ่านอะไรมาบ้าง
ผมเข้ามาในเส้นทางการแสดงตอนอายุ 19 ไม่เคยคิดเลยนะ ว่าผมทำาแล้ว 

ผมจะได้อะไรตอบแทน ผมทำาแล้วผมรู้อย่างเดียวว่าสนุก และมีความสุข  

เวลาจะคยุกบัใครกค็ยุไมรู่เ้รือ่ง (หวัเราะ) แตผ่มกย็งัเตน้ มอีะไรใหเ้ตน้กจ็ะเตน้  

เต้น เต้น เต้น  

พอโตขึ้นมา ช่วงที่งานเข้ามาเยอะๆ ได้เงินมากๆ  เงินที่ได้จากการทำางาน 

ชิ้นเดียว ก็อยู่แบบสบายๆ ไปได้ 3 เดือน โดยไม่ทำาอะไรเลย ยิ่งตอนที่กลับมา 

ปรับปรุงสวนศิลป์บ้านดินนะ ถ้าผมสร้างอะไรขึ้นมาแล้วไม่ชอบ ผมก็ทุบทิ้ง  

จ่ายเงิน ซื้อของเข้าบ้าน ทุบทิ้ง จ่ายเงิน ซื้อของเข้าบ้าน จนเมื่อ 2 ปีหลัง 

มาเจอวิกฤติ มีปัญหาเรื่องเยอะแยะเข้ามาในชีวิต ปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละ  

ผมตอ้งหาทางออกตลอดวา่จะเอาเงนิมาใชห้นีย้งัไง สำาหรบัผม มนัเหนือ่ยมาก 

ท่ีเรามัวแต่คิดว่างานน้ีเราได้ก่ีบาท งานเข้ามาน้อยมาก จนสุดท้ายก็ไม่ค่อยมี  

ภาระการเงินก็ต้องจ่ายทุกๆ วัน ผมเริ่มยืมเงินเพื่อนๆ ที่รู้จัก จนผมนั่งร้องไห้  

นั่งเครียดทุกวันเลยว่าพรุ่งนี้จะหาเงินที่ไหน พอถึงจุดจุดหนึ่ง มันทำาให้เรา 

ต้องถอย เราต้องลดตัวตน 

คุณได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตช่วงนี้
เหตุการณ์ต่างๆ สอนให้เราอยู่กับความเป็นจริง กับเงินที่เรามี อยู่กับ 

ทุกอย่างที่เราเป็น หลายๆ อย่างสะท้อนกลับมาให้เราอยู่กับตัวเอง กลับมา 

มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าเราไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้ สำาหรับเราแล้ว 

ทุกอย่างแทบไม่จำาเป็นเลย ศิลปินสามารถสร้างงานได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน  

พอคิดได้แบบนี้ใครผ่านเข้ามาเราก็เริ่มอยากคุยด้วย ไม่ได้เป็นอะไรที่ดีที่สุด  

แต่ทำาไมเรามีเพื่อนเยอะขึ้นกว่าตอนที่เราคิดว่าเราต้องทำาทุกอย่างดีที่สุด

คุณกลับมามีความสุขกับการทำางานได้อย่างไรทั้งทีต่ัวเองแทบไม่มี 
อะไรเหลือเลย?

ตอนทีผ่มตกตำา่ ผมกค็ดิวา่เราไมเ่หลอือะไรเลย ปญัหามากมายเตม็ไปหมด 

ทำาให้ผมเหนื่อยเกินจะรับไหว เวลาเราทำางานก็เลยทำาแบบขอไปที แต่ผม 

เพิ่งเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้เราต้องทำาไม่ใช่เหรอ เรายังต้องดำารงชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอ  

เรายังต้องดำารงอยู่ด้วยงานของเราไม่ใช่เหรอ 

กถ็ามตวัเองดว้ยวา่เรายงัเหลอือะไรบา้งละ่ ถา้เรายงัเหลอื เรากย็งัใหอ้ะไร 

บางอย่างได้เสมอ เรายังเหลือลมหายใจ เรายังเหลือสมอง เรายังเหลือพลัง  

เหตุผลของการให้ ไม่ใช่การให้เพื่อรอผลตอบแทนเป็นเงินอย่างเดียว มันไม่ใช่ 

เรื่องของการที่เรารู้สึกรอ เราพร้อมก่อนแล้วเราค่อยให้ สำาหรับผม ถ้าของ 

ของผมชิ้นไหนมันมีคุณค่าเมื่ออยู่กับเขามากกว่าอยู่กับเรา ผมก็จะให้

มุมมองความสุขไม่เหมือนเมือ่ก่อน?
ผมรูส้กึวา่ตอนนีม้นัสบายมากกวา่ คอืเมือ่กอ่นผมแครท์กุคนเลยนะ ผมคดิ 

อยู่เสมอว่าทำาตรงนี้ไปแล้วทุกคนชอบไหม คนนั้นคนนี้จะรู้สึกยังไง เราก็เลย 

ระวังตัวไปหมด กลัวเราทำาไปแล้วเขาจะไม่ประทับใจ กลัวเขาจะไม่ศรัทธา  

ผมติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าความกลัว อยากให้คนยอมรับ แต่ ณ วันนี้ผมรู้สึกว่า 

ฉันอยากทำาอะไรฉันก็ทำา มันมีความสุขมากกว่า 

เมือ่กอ่นผมจะพยายามหาจดุยนืในสงัคมนะ จนไดเ้ขา้ใจวา่ พืน้ทีใ่นสงัคม 

มันมีอยู่แล้ว แต่บางทีเราต่างหากที่เลือกมากเอง เราเองนั่นแหละเป็นคน 

ตั้งกติกาของเราเอง ว่าจากนี้ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะ คนจะต้องมาดูฉันตรงนี้นะ  

ฉันจะต้องมีแบบนั้นแบบนี้ เราตั้งกติกาแล้วเอากติกาทั้งหมดพันตัวเราเอง  

พอทำาอะไรไม่ได้ ก็ร้องแรกแหกกระเชอว่า ‘ฉันไม่มีที่ยืน ฉันทำาอะไรไม่ได้’ 

เรายังจะได้เห็นการแสดงของครูนายทีต่ลาดเจ็ดเสมียนอีกไหม
ยังไงผมก็จะกลับไปทำาครับ ผมแค่อยากพิสูจน์สิ่งที่ผมพูด ว่าการพัฒนา 

ให้เจ็ดเสมียนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันถูกไหม มันเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ตรงไหนล่ะ มันแค่เป็นวิถีชีวิต เสน่ห์ของที่นี่คือความสงบและเรียบง่ายที่ผม 

อยากให้ชุมชนคงเอาไว้อย่างนั้น เคยมีคนถามผมว่า “ผมเป็นศิลปินหรือเป็น 

นักต่อสู้” คำาถามนี้จี๊ดผมเลยนะ เราจะไปต่อสู้กับหน่วยงานวุ่นวายทำาไม  

ปล่อยให้เขาเรียนรู้ 

วันนี้เราเองก็ได้เรียนรู้ว่าศิลปินต้องใจกว้างที่จะหัดฟังเสียงของคนอื่นบ้าง  

ถึงเราสร้างงานจากตัวเองเป็นหลัก แต่เราก็เป็นสัตว์สังคม อย่างน้อยที่สุด 

เราก็ต้องการให้คนยอมรับเรา ถามว่าในเมื่อเขาไม่ยอมรับ แล้วเรามีความสุข 

ไหม เราลดตวัตนลงหนอ่ยไดไ้หม มนัตอ้งมอีะไรแลกเปลีย่นกนั ศลิปะมนัสอน 

ให้เราดำารงชีวิต สอนให้เราลดตัวตน ลดอีโก้ ถ้าเราเก่งจริง เราอยู่ตรงไหนก็ได้  

พูดกับใครก็รู้เรื่อง ถ้าผมพูด “ป๊าปิ๊ปาปิปากิ๊”  ไม่ยอมพูดภาษาไทย แล้วบอก 

ว่าทำาไมมึงไม่เข้าใจภาษากู ถามว่าศิลปินเห็นแก่ตัวไหมที่จะให้ทุกคนเข้าใจ 

ภาษาเรา แต่เราไม่เข้าใจภาษาของคนอื่น

ศิลปะมันสอนให้เราอยู่ได้ในทุกๆ ที่ โดยไม่เสียความเป็นตัวของตัวเอง

“
ถ้ามีคนมาบอกว่า ‘ดูไม่รู้เรื่องเลยค่ะ’  

ผมก็ตอบกลับไป ‘ผมไม่ได้ท�าเรื่องให้ดู’  
ถ้าท�าเรื่องให้ดู ผมจะบอกเขาว่า  

‘ผมจะเล่าเรื่องให้ฟัง’

”

29



/ ตล้�ด ตล�ด
เรื่อง/ภ�พ: อุรัสย� อุ่นละม้�ย

ช่วยด้วย !!

ช่วยด้วย !!
ช่วยด้วย !!

ช่วยด้วย !!  

ช่วยซื้อเงาะด้วย !

วันนี้มาตลาดเช้าซื้ออะไรไปทำากับข้าวดีน้า

หมูกิโลละเท่าไร

เหรอจ๊ะแม่ค้า?

โลละ 10 ขีดจ้ะ
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ลูกไหน

ลูกนี้เรียกว่า

ลูกอะไรเหรอจ๊ะ

นี่เรียกว่า

ปลาอะไรเหรอจ๊ะแม่ค้า

ลูกไหน!
ลูกไหน!

ปลาสลิดบางบ่อจ้า

...

...

แสดงว่าบางบ่อ

ก็ไม่ใช่ปลาสลิด

น่ะสิ!

เอ่อ...น้องคะ

มันเรียกว่า 

‘ลูกไหน’ จ้ะ

ฮ่า ฮ่า ฮ่า !
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/ ผิดแผง
เรื่อง/ภ�พ: แมวสีหมอก

มีเพื่อนคาบ ‘ชีท’ มาให้ครับ  

แมวสี หมอกก็ รั บซื้ อ ในฉั บพลั น 

พร้อมกับส่งคำาว่า ‘ชีส’ กลับให้มันไป  

กลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิด คิดว่าร้านนี้ 

ขายกระดาษ ว่าแล้วก็รีบเผ่นก่อน 

จะโดนเจ้าของร้านมาไล่เฉาะหัวจน 

ต้องร้อง ‘ซี้ด!’

ระหว่างที่กำาลังเดินหาของฝากอยู่ 

นั้น แมวสีหมอกผ่านร้าน ‘หมี่กรอบ 

รสอัญชัญ’ แล้วอยากซื้อจนตัวสั่น  

เลยเอาคำาว่า ‘อัญชัน’ ไปแลกคำาว่า  

‘อญัชญั’ มาครบั รสชาตอิรอ่ยเลอเลศิ 

จริงๆ

ได้ยินเสียงเชิญชวนให้ดื่มนำ้ า 

คลอโรฟลิลข์จดัพษิในรา่งกาย เลยขอ 

ซื้อมา 2 คำา คือ ‘ลำาใส้’ กับ ‘เกร็ด 

เลือด’ แมวสีหมอกขอชิมมาแก้วหนึ่ง 

ก่อนจะส่งกลับไปพร้อมกับคำาว่า 

‘ลำาไส้’ กับ ‘เกล็ดเลือด’ เลยครับ  

พ่อค้ามองงงๆ แต่ก็ขำากร๊ากจนเห็น 

ฟันผุเลย

สวัสดีครับพ่อแม่พ่ีน้อง! วันน้ีแมวสีหมอกเดินออกจากเพจตัวเองมาผันตัวเป็นพ่อค้าเจ้าของร้าน ‘ผิดแผง’ กลางตลาด WHY  

เรามี ‘คำาถูก’ มากมายไว้จำาหน่าย และยินดีรับซื้อ ‘คำาผิด’ จากทั่วท้องตลาด ที่สำาคัญ...แมวสีหมอกยินดีเดินไปบริการ 

พ่อค้าแม่ค้าถึงหน้าร้านกันเลยทีเดียว

สำาหรับวันนี้ มีลูกค้าหลายท่านนำาคำาผิดมาขายให้แมวสีหมอกมากมาย ซึ่งรู้สึกตื้นตันใจมาก (รู้สึกมีความสำาคัญในตลาด  

ฮา) เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าบรรดาลูกค้าที่เคารพรักนำาคำาไหนมาขายแมวสีหมอกบ้าง ไปกันเลย!

ร้านแรกที่แมวสีหมอกแวะไป 

เพราะถูกแม่ค้าสวยเช้งกวักมือเรียก  

(ผมนี่กระดิกหางระริกเลย) บอกว่า 

อยากขายคำาผิดที่ร้าน แต่ไม่รู้จะขาย 

คำาไหนด ีแลดผูดิไปหมด แมวสหีมอก 

เลยเลือกคำาว่า ‘ฟิมล์’ โดยต่อรอง 

ด้วยราคา 0 บาท แต่แม่ค้าไม่ยอม 

นี่สิ! เลยจำาใจแถมคำาว่า ‘ฟิล์ม’ ไป  

แลดูกระเป๋าเบาตั้งแต่เริ่มเลยแฮะ  

(ข่าวว่าไม่ได้พกเงินมานะ)

32



คราวนี้เป็นทีของตลาดออนไลน์ 

ครับ เปิดวนดูในเฟซบุ๊กเจอบทความ 

ขายความรู้อันหนึ่ง แต่ที่ทำาให้แมว 

สีหมอกสะพรึงก็คำาว่า ‘เนื้อแปลรูป’  

เลยยัดเยียด ‘เนื้อแปรรูป’ ใส่มือ 

คนเขียนเพจนั้นไปก่อนจะรีบบล็อก 

เมลเพือ่ปอ้งกนัภยัทีอ่าจจะกำาลงัยอ้น 

กลับมาหาตัว กระนั้นแล้ว...อันที่จริง 

เนือ้ยา่งกอ็รอ่ยดนีะครบั (สาบานไดว้า่ 

เกี่ยวกันล้วนๆ ฮา)

นำ้า ‘เก็กฮวย’ หวานฉำ่าสักแก้ว 

อาจทำาให้ร่างกายได้สดชื่น แต่แมว 

สีหมอกชอบนำ้า ‘เก๊กฮวย’ มากกว่า 

เลยไม่ได้ซื้อนำ้ามา แต่ขอซื้อคำาผิดมา  

ออิ ิแมค่า้นา่รกัมาก อยากขอซือ้แมค่า้ 

ด้วยสักคน...อะจึ๋ย!?

แมวสีหมอกขอซื้อ! ขอซื้อๆ ๆ ๆ  

ขอเถอะๆ ๆ อยากได้มากๆ เลยคำานี้  

มันเป็นคำาในตำานานตามท้องตลาด 

เลยนะครับสำาหรับคำาว่า ‘ลำาใย’  

แต่ไม่ได้พกเงินไป เอาเป็นว่าจ่าย 

เป็น ‘ลำาไย’ แทนก็แล้วกัน หวังว่า 

แม่ค้าคงเข้าใจ (เดินพลางภาวนา 

พลาง... ภาวนาว่าอย่าให้กิ่งลำาไย 

ร่วงมาใส่หัว)

ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังแห่ง 

หนึง่ (ขอสงวนนาม และเชือ่วา่หลายๆ  

คนคงไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับ! ) เจอ  

‘ใบกระเพรา’ แมวสีหมอกนี่รีบคว้า 

มาเลยครับ! สนใจมากๆ! พอเรียก

พนักงานมาเท่านั้นแหละ รีบยื่น  

‘ใบกะเพรา’ ให้เป็นกำาเลย

เดินเล่นในตลาดร้อยปีสามชุก  

จังหวัดสุพรรณบุรี  บ้านเกิดแมว 

สีหมอก นั่นเอง...แฮ่! (จะแลบลิ้น 

หลอกเพือ่?) แมค่า้ขายผลไมแ้ชอ่ิม่กบั 

พวกของฝากเอา ‘อนิทผาลมั’ มาขาย 

ครับ แมวสีหมอกรับซื้อมาด้วยความ 

ยนิดยีิง่และยอมขายคำาวา่ ‘อนิทผลมั’  

ให้แบบฟรีๆ เลย ไม่รู้ว่าป้าแกชอบ 

หรือไม่ชอบอย่างไร แต่เห็นแกลับมีด 

รอแลว้ (เผน่สคิรบั! จะรอใหก้ลายเปน็ 

เศษเนื้อก่อนหรือ!?)

คำานี้แมวสีหมอกขอทุ่มเงินทั้ง  

‘ประวัติศาสตร์’ ซื้อเลยครับ! ไม่เคย 

เจอจริงๆ เลย ‘ประวัติศาสาตร์’  

เนี่ย! เป็นอะไรที่ฟินในอารมณ์มาก  

เห็นคำานี้แล้วแมวสีหมอกก็อิ่มไป 

เกือบถึงปีหน้ากันเลยทีเดียว (เรื่อง 

เว่อร์ขอให้บอก)

โอ๊ยเหนื่อย! ร้อนก็ร้อน! ตลาดยามบ่ายนี่มันนรกแตกจริงๆ เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่า แต่อย่าลืม 

นะครับ แมวสีหมอกรับซื้อคำาผิดทุกคำาที่ทุกคนเจอ ถ้าหากมีคำาผิดอยากขายติดต่อมาได้ที่เพจ วิฬารสีหมอก- 

แมวสีหมอก นะครับ แมวสีหมอกเต็มใจรับซื้อและยินดีจำาหน่ายคำาถูกให้พี่ป้าน้าอาทุกคนครับ สำาหรับวันนี้... 

ขอตัวไปบริโภคคำาผิดที่ซื้อมาก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับผม (ส่งจูบ)
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เม่ือหลายเดือนก่อน มีข้อความรณรงค์ส่งต่อกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ข้อความนี้มีเนื้อหาเชิญชวนให้คนไทย 

งดซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือแห่งหนึ่งเป็นเวลา 5 วัน เหตุผลเพื่อรณรงค์ให้เลิกสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากบริษัท 

ยกัษใ์หญซ่ึง่ส่งผลกระทบให้ร้านค้าขนาดเล็กทยอยปดิตวัลงไป พรอ้มๆ กบัวิถชีวิีตและความใกลช้ดิระหว่างคนในชมุชน 

ที่ค่อยๆ ห่างเหินกันไปทีละนิดๆ 

การครอบงำาตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่กำาลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

‘แคธลีน เคลลี่’ เจ้าของร้านหนังสือขนาดเล็ก ที่ชื่อว่า The Shop Around The Corner ร้านเก่าแก่ที่ตกทอดมาจากแม่ เธอเติบโต 

ขึ้นมาในร้านนี้ สำาหรับเธอ ที่นี่จึงเป็นสถานที่แห่งความทรงจำา ความผูกพัน และความรัก แคธลีนรู้จักหนังสือทุกเล่มในร้านดี ราวกับ 

พวกมันเป็นเพื่อนสนิท การขายหนังสือของเธอคือการส่งต่อสิ่งที่เธอรัก

‘โจ ฟ็อกซ์’ นักธุรกิจหน้าใหม่ ซึ่งกำาลังมีโครงการเปิดธุรกิจร้านหนังสือขนาดใหญ่ชื่อ Fox & Sons Books ในละแวกเดียวกับ 

ร้านของแคธลีน ธุรกิจร้านหนังสือของโจเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่หวังผลกำาไร โจไม่รู้จักหนังสือที่เขาขายสักเล่ม เพราะสิ่งที่เขาต้องทำา 

คือแค่ขายมันออกไปให้ได้ก็พอ

เพราะการเข้ามาของธุรกิจร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่สะดวกสบายกว่า มีหนังสือมากมายหลากหลายกว่า ทั้งยังให้ส่วนลดและ 

โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ นานา ทำาให้ชาวชุมชน รวมถึงลูกค้าเก่าแก่ของแคธลีนเริ่มแห่แหนมาเข้าร้าน Fox & Sons Books

ร้านหนังสือเล็กๆ ของแคธลีนกำาลังจะเจ๊ง!

ในช่วงที่ร้านหนังสือของเธอกำาลังตกอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างหนัก แคธลีนในสภาพสิ้นหวังตัดสินใจเข้าไปในร้านหนังสือ Fox &  

Sons Books ร้านหนังสือใหญ่โตที่ตกแต่งอย่างหรูหรา เธอพบหนังสือหลากหลาย และผู้คนมากมายกำาลังใช้บริการร้านแห่งนี้  

แน่นอนร้านเล็กๆ ของเธอไม่มีทางสู้ได้ ระหว่างที่นั่งพักมองไปรอบๆ เธอก็พบว่าการจัดวางหนังสือของที่นี่เป็นไปอย่างไร้ระเบียบ  

เมือ่มหีญงิสาวถามหาหนงัสอืเลม่หนึง่กบัพนกังาน แตพ่นกังานไมส่ามารถใหค้ำาตอบไดเ้พราะไมม่คีวามรูเ้รือ่งหนงัสอืเลยแมแ้ตน่อ้ย  

เธอจึงถือโอกาสสาธยายสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นเองด้วยรอยยิ้มแต่แววตากลับเศร้าหมอง

สิ่งที่แคธลีนมี ไม่สามารถหาได้ในร้าน Fox & Sons Books

ปล�ใหญ่กับปล�เล็ก

/ โรงหนังหลังตล�ด
เรื่อง: อุรัสยา อุ่นละม้าย
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นี่คือเรื่องราวในภาพยนตร์แนวโรแมนติก-คอเมดี้ เรื่อง You’ve got mail เชื่อมใจรัก 

ทางอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ปี 1998 ของผู้กำากับ นอรา เอฟรอน (Nora Ephron) ผู้เคยฝาก 

ผลงานที่สร้างความประทับใจมาแล้วจาก Sleepless in Seattle และเรื่องนี้ก็ได้พระนาง 

คู่ขวัญคู่เดิมคือ ทอม แฮงก์ส (Tom Hanks) และ เม็ก ไรอัน (Meg Ryan)

ภาพยนตรเ์รือ่งนีน้อกจากจะนำาเสนอเรือ่งราวของธรุกจิขนาดใหญท่ีก่ำาลงัเขา้ครอบงำา 

ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาในสังคมได้เป็นอย่างดีแล้ว ประเด็นหลักของ 

หนังคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอระหว่างแคธลีนและโจในโลก 

ออนไลน์ ผ่านการสนทนาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-mail ซึ่งทั้งคู่ต่างไม่เปิดเผย 

ชื่อจริง ทั้งสองแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นความผูกพัน  

และกลายเป็น ‘รักออนไลน์’ ในที่สุด เหล่านี้สะท้อนภาพการใช้อินเทอร์เน็ตยุคแรกๆ  

ความน่าตื่นเต้นของการสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่การรอคอยที่จะเปิด 

คอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน เพื่อพบคำาว่า ‘คุณมีจดหมาย’ จากเพื่อนที่อยู่ห่างไกล หรือใคร 

สักคนที่อาจไม่รู้จัก เกิดเป็นเสน่ห์ของการรอคอยที่ไม่นานเกินไปเหมือนการส่งจดหมาย 

ผ่านไปรษณีย์ในอดีต หรือไม่เร็วเกินไปเหมือนการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบัน   

ภาพยนตรเ์รือ่งนีจ้งึเปน็ภาพยนตรท์ีบ่นัทกึประวตัศิาสตรเ์ทคโนโลยไีวอ้ยา่งนา่รกัอกีดว้ย

แคธลีนและโจ คู่กัดทางธุรกิจในชีวิตจริง กลับกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีในโลกออนไลน์  

ความสัมพันธ์ที่เหมือนจะสวนทางกันอย่างสุดขั้ว กลับทำาให้เกิดแรงดึงดูดบางอย่าง  

ในทีส่ดุเมือ่ความจรงิเปดิเผย ความสมัพนัธข์องเขาและเธอจะเปน็อยา่งไร และรา้นหนงัสอื 

ของแคธลีนจะอยู่รอดได้หรือไม่ คงต้องไปหาคำาตอบด้วยตัวเอง

5 วันของการรณรงค์งดซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของบริษัทยักษ์ใหญ่ อาจไม่ทำาให้เกิด 

ผลกระทบหนักหรือล้มยักษ์ได้ ร้านขายของชำาหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กยังต้องดิ้นรนต่อสู้  

และปรับตัวตามยุคสมัยต่อไป ข้อความสั้นๆ ที่ส่งต่อกันเป็นไปเพียงเพื่อร้องขอความเห็นใจ  

ความยุติธรรม และความประนีประนอม เพื่อปกป้องร้านค้าเล็กๆ เท่าที่พวกเขาจะทำาได้

กลิ่นอายความอบอุ่นท่ีอบอวลอยู่ในร้านหนังสือของแคธลีน กระตุ้นให้นึกถึงร้านค้าเล็กๆ  

ในชุมชน สถานท่ีที่เด็กๆ แวะไปยามหิวกระหาย สถานที่ที่ผู้ใหญ่เข้าไปจับจ่ายแลกเปลี่ยน 

ขา่วสาร สถานทีท่ีผู่เ้ฒา่ผูแ้ก่เขา้ไปพบปะสนทนาเลา่เรือ่งวนัวาน และสถานทีท่ียั่งคงอยูใ่นความ 

ทรงจำา 

เพราะความทรงจำาลบไม่ง่าย เหมือนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Y O U
’ V E 

G O T
M A I L
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/ แผงของหว�น
เรื่อง: ณฐพัสต์ สุขสมสถ�น

‘นี่ต้น...ถามจริงเถอะ เธอคิดยังไงกับฉันกันแน่’

...ความเงียบคือคำาตอบของเขา

หญิงสาวร่างเล็กกระแทกเท้าอย่างรุนแรงโดยไม่สนใจรองเท้าส้นสูงคู่ใจ  

พร้อมส่งเสียงฮึดฮัดอารมณ์หงุดหงิดจากคำาถามเมื่อคืนที่เธอพยายามลืม 

ปะทุข้ึนมาอีกคร้ัง ขณะมุ่งหน้ายังท่าเรือเล็กๆ ประจำาตลาดนำา้แห่งน้ี ดวงหน้าใส 

ภายใตแ้วน่ตากนัแดดสชีาดแูดงระเรือ่ ไมท่ราบวา่เปน็เพราะไอรอ้นจากอารมณ ์

หรือไอร้อนจากแดดกันแน่ 

การแต่งตัวของเธอดูแปลก แว่นตากันแดดที่สวมอยู่ก็มาจากร้านค้าแถวนี้  

หมวกทรงปีกกว้างก็เช่นกัน คงมีเพียงชุดกระโปรงสีสวย และกระเป๋าถือดูดี 

ที่ขัดกับภาพลักษณ์บ้านๆ ของตลาดนำ้าแห่งนี้

“เด็กบ้า...อยู่ดีๆ ก็ชวนออกมา อุตส่าห์แต่งตัวเสียสวย” นำ้าใสบ่น รู้สึก 

ผิดหวังลึกๆ ในใจ ทั้งที่เธอเตรียมตัวไปห้างเต็มที่ สุดท้ายเธอก็ต้องเสียเงิน 

กับแว่นตาและหมวกโดยไม่จำาเป็น “แล้วดูมันทำาอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

อย่างนั้น”

คิดถึงตรงนี้ก็เจ็บแปลบในหัวใจ...หรือสำาหรับเขา เธอเป็นแค่ผู้หญิงอีกคน 

หนึ่งที่เขาควงไปไหนมาไหนเพื่อความสนุกเท่านั้น

ถึงจะเจ็บแต่ก็อดเหลือบมองร่างสูงใหญ่ที่เดินตามหลังมาห่างๆ ไม่ได้  

ตน้ไผแ่ตง่กายดว้ยเสือ้ยดืคอกลมสสีดเขา้กนัดกีบักางเกงขาสัน้ ดลูดอายไุปได ้

หลายป ียิง่เขาเดก็กวา่เธออยูแ่ลว้กท็ำาใหด้เูหมอืนสาวออฟฟศิรกินิเดก็นกัศกึษา 

อย่างไรอย่างนั้น

“โถ่ พ่ีนำา้ เม่ือไหร่จะหายงอนผมซะทีครับเน่ีย” เสียงทุ้มตะโกนจากด้านหลัง  

จนคนเดนินำาสะดุง้โหยง เธอกม้หนา้กม้ตาเดนิตอ่ไปไมส่นใจผูค้นรอบขา้งทีเ่ริม่ 

ให้ความสนใจมากขึ้น

“พีน่ำา้ครา้บบบ” คนเดนิตามไมย่อ่ทอ้ หยอดลกูออ้นไมต้ายทีส่ยบรุน่พีส่าว 

มาได้นักต่อนัก หญิงสาวชะงักกึก และนั่นก็พอให้ชายหนุ่มมายืนดักหน้าได้  

เพียงแค่เห็นดวงตาออดอ้อนนั่น หัวใจก็ละลาย แทบหลงลืมความโกรธไป 

เสยีหมด ยงัดทีีเ่ลีย่งสบตากบัเดก็แสบนัน่ตรงๆ กระนัน้อารมณก์รุน่กย็งัคงเดอืด 

ปุดๆ ในใจ

“มีไร” นำ้าใสพูดห้วน

“ไมม่อีะไรหรอกครบั” ตน้ไผต่อบกลบัอยา่งประจบประแจง หวงัวา่อารมณ ์

ของหญิงสาวจะดีขึ้น “ผมแค่อยากชวนพี่ไปนั่งเรือเล่น” ปากก็พูด ส่วนมือ 

ก็เลื้อยมาทำาท่าจะกุมมือนุ่มนิ่มของคนข้างเคียง แต่คำาตอบรับของหญิงสาว 

กลับเป็นการปัดมือหนาทิ้งอย่างไม่ไยดี จนเขาสะดุ้งโหยง ยิ่งเมื่อเห็นนำ้าใส 

ถลึงตาใส่อย่างเอาเรื่อง ก็ได้แต่เกาหัวอย่างงงๆ

“เธอกับฉันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกัน จับมือถือแขนอย่างนี้มันไม่งาม” 

ตน้ไผข่มวดคิว้ไมค่อ่ยเขา้ใจอารมณข์องรุน่พีส่าวทีค่กุรุน่ขึน้อกีครัง้ จงึปลอ่ย 

ให้เธอเดินตามไปอย่างเงียบๆ แต่ก็พอคาดได้ว่าสาเหตุก็คงไม่ใช่อะไรที่ไหน 

หรอก...ก็ตัวเขาเองนี่แหละ 

นำ้าใสมองแผ่นหลังกว้างของคนเดินนำาหน้า ด้วยสายตาที่สับสนเล็กน้อย  

ถึงแม้ร่างกายจะเดินตามต้อยๆ แต่ความคิดกลับไปคิดถึงบทสนทนาเมื่อคืน  

อย่างว่า อายุเธอไม่ใช่น้อยๆ แล้ว และก็จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มาก  

แต่เขากลับไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลย คิดถึงตรงนี้รุ่นพี่สาวก็หงุดหงิด 

กับความใจอ่อนของตนเอง ทั้งที่ฝ่ายชายไม่ชัดเจน แต่เธอเลือกเชื่อหัวใจ 

มากกว่าสมอง ยอมมาเที่ยวกับเขาสองต่อสองอีกครั้งหนึ่ง คิดถึงตอนนี้ 

ก็ถอนใจยาวเหยียด

นำ้าใสฝืนทำาตัวให้สนุกกับเดตครั้งนี้ ถึงแม้คำาถามเมื่อคืนยังเป็นปลิงที่เกาะ 

บนหัวใจ คอยดูดความสุขของเธอทีละน้อยๆ จนทำาให้เธอหมดอารมณ์ชื่นชม 

ทัศนียภาพงดงามด้านข้าง ทั้งๆ ที่ขณะนี้เขาและเธอนั่งอยู่บนเรือลำาน้อย 

ท่ามกลางบรรยากาศน่ารักเรียบง่ายของตลาดเล็กแห่งนี้ 

ตอนแรกเธอแค่อยากมีแฟนเด็ก หวังว่าจะมีคนคอยออดอ้อนให้กระชุ่ม- 

กระชวยหลงัจากทำางานมาเหนือ่ยๆ ทีไ่หนไดก้ลบัเปน็ไอเ้ดก็เวรทีค่อยกลัน่แกลง้ 

หัวใจดวงน้อยให้สั่นผิดจังหวะอยู่เรื่อย แรกๆ ตอนคุยกันใหม่ๆ ก็ดีอยู่หรอก  

แต่ตอนนี้กลับเป็นสาเหตุที่ทำาให้เธอ...เหนื่อย

...เหนื่อยกับความคลุมเครือ...เหนื่อยกับความไม่แน่นอน

นำ้าใสจมอยู่กับห้วงความคิด โดยไม่ทันรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่มองเธอมา 

ดว้ยความไมส่บายใจ ตน้ไผท่ำาไดเ้พยีงเกาศรีษะ เขาพยายามชวนหญงิสาวคยุ 

เรื่องต่างๆ แต่ร่างน้อยตรงหน้ากลับดูห่างเหินเพียงพูดคำาตอบเดิมซำ้าๆ ไม่ต่าง 

จากหุ่นยนต์ไร้ชีวิตตัวหนึ่ง...เขาละอายใจที่เห็นเธอเป็นแบบนี้

เรือลำาน้อยชะลอลงจนหยุด ดวงตากลมโตช้อนขึ้นเห็นร้านขนมขนาดใหญ่  

ขนมหวานหลากหลายประเภท ซึง่สว่นมากเปน็ขนมไทยวางเรยีงรายอยา่งเปน็ 

ระเบียบ กลิ่นหอมชวนนำ้าลายสอ เชื้อเชิญนำ้าใสผู้รักการกินขนมเป็นชีวิตจิตใจ  

ลงจากเรือไปยืนอยู่หน้าร้านโดยไม่รู้ตัว ต้นไผ่เดินยิ้มตามมาห่างๆ ถึงแม้ 

หญงิสาวจะไมก่ลบัมาเปน็นำา้ใสทีร่า่เรงิคนเดมิ แตอ่ยา่งนอ้ยเขากย็นิดทีีอ่ารมณ ์

หงุดหงิดของเธอก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะถูกชะล้างไป

ดวงตาของชายหนุ่มทอประกายอ่อนโยนโดยไม่รู้ตัว ยามมองสาวรุ่นพี่เบิก 

ตากว้างเมื่อเห็นของโปรด ดวงหน้าใสเชิดขึ้นนิดๆ หลับตาพริ้ม พึงพอใจกับ 

รสชาติขนมหวาน รอยยิ้มสดใสมอบให้กับพนักงานที่ให้เธอชิม ท่าทาง 

ไร้เดียงสาที่แสดงออกมาทุกครั้งที่เห็นของถกูใจ ทุกสิ่งกอปรเป็นหญิงสาวที่ชื่อ 

ว่า นำ้าใส...สาวน้อยที่เขา...

คำ�ตอบของ ‘เธอ‘
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นำ้าเสียงคุ้นเคยดังขึ้น จนความคิดของชายหนุ่มสะดุด “อ้าว ไหนว่าจะมา 

สายๆ ไง เป็นไงบ้างล่ะ แล้วแม่สาวข้างหลังนี่ใช่คนที่แกบอกหรือเปล่า”

ต้นไผ่เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย มองตามสายตาเจ้าของเสียงไปโดยอัตโนมัติ 

สายตาประสานกับดวงตากลมโต ก่อนที่นำ้าใสจะเป็นฝ่ายหลบสายตาแทบจะ 

ทันที เธอยืนเยื้องไปด้านหลังเล็กน้อย มือซ้ายพะรุงพะรังไปด้วยกล่องใส่ขนม  

มือข้างขวาถือไม้จิ้ม แก้มตุ่ยเคี้ยวขนมอย่างมีความสุข 

“อ่า...” ชายหนุ่มอำ้าอึ้งเล็กน้อย ขณะที่เขากำาลังอ้าปากเพื่อจะให้คำาตอบ  

หญิงสาวที่มีขนมอยู่เต็มปากชิงพูดแทรกขึ้นก่อน

“อ้าว เธอรู้จักแม่ค้าทำาขนมที่นี่ด้วยเหรอ” นำ้าใสพูดขึ้น แล้วหันไปยิ้มให้ 

หญิงวัยกลางคนตรงหน้า “ขนมที่นี่อร่อยมากค่ะ” ซึ่งเธอก็ได้รอยยิ้มอบอุ่น 

เป็นคำาตอบ

ดา้นตน้ไผท่ำาหนา้เหวอไปนดิหนึง่ กอ่นเรยีบเรยีงความคดิทียุ่ง่เหยงิมาเปน็ 

คำาพูด ร่างสูงผายมือไปทางหญิงวัยกลางคนรูปร่างอวบนิดๆ ท่าทางใจดี  

พร้อมสบตากลมโตของสาวข้างกาย “พี่นำ้า นี่คุณแม่ของผมครับ”

“หา...” นำ้าใสที่ได้ยินถึงกับอ้าปากค้าง หลุดคำาพูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ... 

แย่ล่ะสิ เมื่อกี้ก็ดันไปคิดว่าแม่ของเขาเป็นแม่ค้าเสียอีก ต้นไผ่ไม่เว้นจังหวะ 

ให้เธอพักหายใจ ค่อยผายมือมาทางเธอ

“แม่ครับ นี่พี่นำ้า...เอ่อ...แฟนผมครับ” ชายหนุ่มพูดอย่างกระดาก แม่ของ 

เขายิ้มกว้างจนตาหยี มืออวบเขย่าแขนแกร่งด้วยความตื่นเต้น ส่วนคนที่ถูก 

เรียกว่าแฟน ได้แต่อ้าปากพะงาบๆ ไม่อาจพูดคำาใดออกมาได้

“มะ...เมื่อกี้ ต้นพูดว่าอะไรนะ” เธอถามอย่างเลื่อนลอย

“ผมก็บอกว่าพี่...” เขาเว้นจังหวะเล็กน้อย รอยยิ้มทะเล้นประดับบน 

ดวงหน้าคมคาย ก่อนขยับหน้าเข้าไปกระซิบข้างหู โดยไม่สนใจแม่ของตน 

ที่ทำาตาโต อ้าปากค้างอยู่ด้านข้าง “...เป็นแฟนผมไงล่ะ”

“อะ...อ๋อ...งั้นเหรอ” เธอพยายามพูดตอบ นำ้าใสก้มหน้างุด ไม่อยากให้เขา 

เห็นใบหน้าของเธอ ที่กลายเป็นจุดหมายของโลหิตทุกหยาดหยดในร่างกาย  

คนเขินอายต้องสะดุ้งเล็กน้อย เมื่อฝ่ายชายแกล้งลากปลายจมูกผ่านแก้มนวล 

อย่างอ้อยอิ่ง ราวกับจะเก็บกลิ่นหอมไว้ให้นานที่สุดก่อนทิ้งรอยสัมผัสอุ่นๆ  

ไว้สะกิดใจเธอเล่น

“โอย หวานเกิ๊น ฉันไปก่อนละ ไม่อยากเป็นส่วนเกิน” คุณแม่แซว แล้วเดิน 

กลับไปด้านหลังร้าน

“แม่ผมเป็นเจ้าของร้านนี้น่ะ” ต้นไผ่เอ่ย มือหนาคว้ามือนุ่มนิ่มไว้ ก่อนจูง 

ให้เดินตามไป นำ้าใสยืนนิ่ง สบสายตาด้วยความสงสัยว่าจะพาเธอไปที่ไหน  

ซ่ึงลูกเจ้าของร้านขนมก็ย้ิมกว้าง ตอบอย่างตรงไปตรงมา “...ก็ไปห้องผมไงครับ”

“จะบ้าเหรอ!” นำ้าใสแหวลั่น สะบัดสุดแรงจนหลุดจากพันธนาการของเขา  

เธอกรีดร้องในใจ คิดว่าแค่บอกว่าเป็นแฟนกันปุ๊บ จะให้ไปนอนครวญคราง 

ใต้ร่างปั๊บเลยหรือไงยะ ฉันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ ไอ้เด็กแสบ

สัมผัสแผ่วเบาบนศีรษะสลายความคิดทุกอย่างในสมอง หญิงสาวเบิกตา 

กว้าง มองดวงหน้าหล่อเหลาค่อยเคลื่อนมาหาช้าๆ นำ้าใสหลับตาปี๋ เมื่อปลาย 

จมูกเฉียดแก้มเธออีกครั้ง นำ้าเสียงทุ้มนุ่มแฝงความทะเล้นดังที่ข้างหู

“คิดอะไรทะลึ่งอยู่ใช่ไหมครับ พี่นำ้า”

มือเรียวยกขึ้นปัดมือที่ลูบศีรษะอยู่แทบจะทันที สาวรุ่นพี่ผละถอยหลังจน 

เกอืบสะดดุ ถลงึตามองอยา่งเอาเรือ่ง หนุม่รุน่นอ้งกเ็พยีงสง่ยิม้ยยีวนตามปกต ิ

“ผมไม่ทำาอะไรพี่หรอกน่า แค่จะพาไปพบพ่อแม่ผมเฉยๆ” เขาเว้นเล็กน้อย  

ก่อนยิ้มกว้าง “แล้วก็นะ ผมดีใจจัง ในที่สุดพี่ก็กลับมาเป็นพี่คนเดิมเสียที”

นำ้าใสทำาหน้างง ฝ่ายชายรีบกล่าวทันที “ก็ตอนเดินทางมา พี่อะ เอาแต่ 

ทำาหน้าเป็นตูดตลอดทางเลย ผมก็งงนึกว่าผมไปทำาอะไรให้พี่โกรธซะอีก”

“งะ...งั้นเหรอ...” นำ้าใสยืนนิ่งไปสักพักหนึ่ง ก่อนเปลี่ยนเรื่อง “ทีหลังบอก 

ก่อนก็ได้นะ ว่าจะพามาหาที่บ้านน่ะ”

มอืนุม่กำาชายเสือ้แนน่อยา่งขวยเขนิ แกม้ขึน้สแีดงระเรือ่ มมุปากกระตกุนดิๆ  

เมื่อเธอพยายามฝืนไม่ให้เผลอยิ้มออกไป นำ้าใสกล่าวเสียงแผ่วเบาราวกระซิบ  

“ถะ...ถ้าจะบอกเป็นแฟนกันน่ะ ขอความเห็นฉันหน่อยก็ดีนะ”

คำากล่าวของเธอเรียกสีหน้างงงวยของชายหนุ่ม เขาเอ่ยอย่างสงสัย

“ผมว่าผมบอกพี่เมื่อคืนแล้วนะ...”

“บอกบ้าอะไรเล่า...ฉันถามไปเธอก็ไม่ยอมตอบ” เธอแหวใส่ ส่วนประโยคหลัง  

เธอบ่นเสียงค่อย รุ่นน้องหนุ่มก็ทบทวนบทสนทนาเมื่อคืนอย่างไม่ค่อยเข้าใจ 

สุดท้ายเขาก็เลิกนึกถึงความในใจที่ตั้งใจบอกไปคืนก่อนแล้วถามสวนกลับ 

จนอีกฝ่ายชะงัก “ช่างมันเถอะ...แล้วเรื่องคำาตอบล่ะครับ”

“หืม”

“พีจ่ะยอมเปน็แฟนผมมัย้” เขาถามพลางยืน่หนา้มาใกล ้จนลมหายใจอุน่ๆ  

เป่าปอยผมด้านหน้าเธอเบาๆ

“ปะ...เป็นก็ได้” นำ้าใสบังคับนำ้าเสียงไม่ให้สั่นไปตามหัวใจ เธอก้มมอง 

ปลายเท้าของตนด้วยความเขินอาย มือไม้รู้สึกเกะกะอย่างบอกไม่ถูก ร่างสูง 

ก็รู้สึกเขินไม่แพ้กัน เขาเสมองไปด้านข้าง พร้อมยื่นมือไปด้านหน้า อีกมือ 

ยกขึ้นเกาหน้าอย่างกระดาก พลางพูดเสียงค่อย

“ไปกนัเถอะ เดีย๋วคณุแมผ่มจะรอนาน” เขาเหลอืบตามองเหน็ทา่ทางลงัเล 

ของแฟนสาว จึงแกล้งเอ่ยเย้า “ถ้าช้าผมไม่พาไปหาพ่อแม่แล้วนะ แต่จะพา 

ไปห้องผมแทน”

“เด็กบ้า” หญิงสาวว่าอย่างไม่จริงจังนัก เธอหลุดหัวเราะคิก

นำ้าใสมองมือแกร่ง ก่อนช้อนตามองใบหน้าแฟนหนุ่ม แล้วรอยยิ้มสดใส 

เป่ียมสุขก็ปรากฏบนใบหน้า...รอยย้ิมของเธอท่ีมอบให้กับเขาคร้ังแรกของวันน้ี 

หญิงสาววางมือลงบนมือที่ส่งมาอย่างว่าง่าย ความรู้สึกต่างๆ ตีกันอยู่ใน 

ร่างของเธอ ท้ังความโล่งอก ความดีใจ และปะปนด้วยความหม่ันไส้ นอกจากน้ี  

ยังมีความกังวลที่จะต้องมาเจอครอบครัวของเจ้าเด็กแสบโดยไม่ทันตั้งตัว  

แต่ในใจของเธอไม่เหลือคำาว่าความเศร้า และความไม่ชัดเจนอีกแล้ว เธอพยายาม  

นึกถึงบทสนทนาเจ้าปัญหา ขณะถูกจูงไปหามารดาของแฟนหนุ่ม

สดุทา้ยนำา้ใสกเ็ลกิสนใจคำาตอบปรศินาเมือ่คนื ไมว่า่คำาตอบเมือ่คนืจะเปน็ 

อย่างไร ไม่ว่าเธอจะผล็อยหลับไปก่อนหรือไม่ คำาตอบนั้นไม่สำาคัญ ในเมื่อ 

ตอนนี้หัวใจของเธอมันอัดแน่นไปด้วยความสุขจนแทบจะล้นทะลักอยู่แล้ว....

 

ฉันรักเธอเหมือนกันนะ อย่าปล่อยมือฉันไปเชียวล่ะ…
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หลายครั้ง ความคิดดีๆ เริ่มจากการพูดคุยกัน

หลายครั้ง การพูดคุยกันเกิดในพื้นที่สาธารณะ

หลายครั้ง พื้นที่สาธารณะนั้นคือพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน

หลายครั้ง พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนคือ สภากาแฟ

บรรยากาศยามเช้าอันกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของกาแฟ และเสียง 

รอ้งสัง่โอยัว้ะโอเลีย้งทีด่งัเปน็ระยะ อาจเปน็สิง่ทำาใหผู้เ้ฒา่ผูแ้กส่มยันี ้

หวนนึกถึงความทรงจำาสมัยอดีต บทสนทนาที่ลอยฟุ้งบนโต๊ะถูกต่อ 

ยอดเป็นบทสนทนาต่อไปไม่รู้จบ ความสัมพันธ์ที่ร้อยเรียงเรื่องราว 

ความเกีย่วเนือ่งของคนในชมุชนพฒันากลายเปน็ความผกูพนัระหวา่ง 

เพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้าน และชาวบ้านกับชุมชน

ในอดีต สมัยที่กิจการวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสังคมยังไม่เจริญ 

เท่าทุกวันนี้ ร้านกาแฟในชุมชนมักจะเป็นที่พบปะพูดคุยของคนใน 

ชุมชน แต่ละคนที่เข้ามาในร้านกาแฟจะจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน 

ข่าวสารกัน ตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระในชุมชนอย่าง ลูกสาวแม่แช่ม 

โตจนเขา้โรงเรยีนไดแ้ลว้ ไปจนถงึการนัง่ถกเถยีงกนัอยา่งดเุดด็เผด็มนั 

ในประเด็นทางการเมือง

ข้อมูลที่แต่ละคนนำามาถกกันบนโต๊ะมักจะมีแหล่งที่มาต่างๆ กัน  

บางข่าวอาจได้ฟังมาจากแม่ค้าในตลาด บางข่าวอาจได้ยินได้ฟังมา 

ในวิทยุและหนังสือพิมพ์ แต่ละคนก็จะมีมุมมองและแง่คิดของตัวเอง  

ทีต่กผลกึมาจากความรู ้วยัวฒุ ิและประสบการณท์ีผ่า่นรอ้นผา่นหนาว 

มา หลายๆ คนเข้ามาที่สภากาแฟอย่างมั่นใจในความคิดตนเต็มที่  

แต่กลับต้องเดินคอตกกลับบ้านเมื่อถกเถียงแพ้ผู้อื่น หรือเมื่อต้อง 

จำาใจยอมรับว่าความรู้ตนน้ันผิด ในขณะท่ีบางคนมุ่งหน้าเข้าสภากาแฟ  

แล้วทำาตนอย่างนำ้าครึ่งแก้ว เปิดหูเปิดใจรับฟังความเป็นไปและสิ่งที่ 

เกิดขึ้นในร้านกาแฟ บันทึก จดจำา และเก็บเกี่ยวสิ่งใหม่ๆ เพื่อรอการ 

ตกผลึกต่อไป

นา่แปลกทีแ่มบ้ทสนทนาระหวา่งแกว้กาแฟจะรนุแรงและเผด็รอ้น 

ขนาดไหน ความขัดแย้งเหล่านั้นมักจะถูกทิ้งไว้เป็นเพียงคราบที่ก้น 

แกว้กาแฟ คงเหลอืแตเ่พยีงองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในความทรงจำาของผูค้น 

ทีเ่ดนิออกจากรา้น ทีพ่รอ้มจะถกูนำาไปบอกกลา่วเลา่ขานในวงสนทนา 

วงอื่นต่อไป

ด้วยเหตุนี้ สภากาแฟจึงเป็นรากเหง้าสำาคัญของความคิด 

สร้างสรรค์ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาในสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับสังคม  

เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี  

วัฒนธรรม ไปจนถึงระบอบการปกครอง

อนิจจ� 

ก�แฟ 

แก้วน้อยนี้



หากเราได้ลองศึกษาประวัติศาสตร์ไทยให้ลึกซึ้งกว่าแบบเรียน 

สมัยมัธยม เราจะพบว่าหลายเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตมักมี 

จดุเริม่ตน้จากบทสนทนาเลก็ๆ ในสภากาแฟ ทีน่ำาไปสูก่ารตอ่ยอดทาง 

ความคดิ ชกัจงู โนม้นา้ว ชกัชวนใหผู้ค้นเขา้มามคีวามคดิเหน็รว่มกบั 

ตน มาอยู่ฝั่งเดียวกับตน รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนความเคลื่อนไหว 

ทางการเมือง ค่อยๆ ส่งผลกระทบออกไปเป็นระลอกคลื่นเหมือน 

มวลนำา้ท่ีค่อยๆ กระเพ่ือม เพ่ือจะนำาไปสู่ผลสุดท้ายคือการเปล่ียนแปลง  

หรือล้มล้างระบอบการปกครองในที่สุด

ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้ 

สภากาแฟเปน็จดุเริม่ตน้คอื กบฏเหลง็ ศรจีนัทร ์หรอื กบฏ ร.ศ. ๑๓๐  

กบฏหมอเหลง็คอืกลุม่นายทหารและปญัญาชนทีร่วมตวักนัคดิกระทำา 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย และวางแผนลอบปลงพระชนม์สมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการนั้น 

กลับเกิดเกรงกลัวความผิด จึงนำาความไปแจ้งจนความทราบไปถึง 

รัชกาลที่ 6 การครั้งนี้จึงไม่สามารถกระทำาได้โดยสำาเร็จ

กาแฟแก้วนี้จึงต้องเททิ้งไปโดยปริยาย

ย้อนกลับมามองที่ปัจจุบัน บรรยากาศสภากาแฟได้สูญหายไป 

จากสังคมแล้วเกือบหมดสิ้น บทบาทของร้านกาแฟได้เปลี่ยนแปลง 

ไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ภาพจำาของร้านกาแฟในความนึกคิดของคน 

รุ่นใหม่คือร้านกาแฟสดกิ๊บเก๋ ตกแต่ง สร้างสไตล์และความแตกต่าง 

ให้ตนเอง บางร้านจัดพื้นงดใช้เสียงขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มี 

จุดประสงค์เข้ามาอ่านหนังสือหรือทำางาน หรือบางร้านเลือกที่จะมุ่ง 

พัฒนาสายพันธุ์กาแฟเพื่อสร้างความเป็นผู้นำาด้านเมล็ดกาแฟให้แก่ 

แบรนด์ของตน 

จากเดิมใครๆ ก็สามารถเข้าร้านกาแฟได้อย่างเท่าเทียมกัน  

แต่ด้วยราคาและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้การเข้าร้านกาแฟ 

เปน็เรือ่งของคนชัน้กลางและคนชัน้สงูเทา่นัน้ ความตา่งชัน้ทางสงัคม 

จึงถูกตอกยำ้าและขยายออกให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิม

สภากาแฟโดยดั้งเดิมแล้วเป็นสถานที่ขายกาแฟที่มีการพบปะ 

พูดคุยของชาวบ้านในชุมชน สื่อให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของคน 

ในชุมชน การถ่างออกของความแตกต่างทางชนชั้นยิ่งเป็นการกลบ 

ความเป็นสภากาแฟในอดีตไปจนหมดสิ้น

 

สิ่งหนึ่งที่ยังคงแสดงความเป็นสภากาแฟอยู่บ้างคือ บางคนยังนิยม 

เลอืกรา้นกาแฟเปน็พืน้ทีพ่บปะพดูคยุกนัระหวา่งเพือ่น พี ่นอ้ง หรอืเจรจา 

ทางธุรกิจ จะแตกต่างกันก็เพียงหัวข้อสนทนาระหว่างแก้วกาแฟ ที่ต้อง 

หลีกเลี่ยงประเด็นการเมืองและศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใน 

ปัจจุบัน เพื่อมิให้บรรยากาศอันดีๆ ระหว่างถ้วยกาแฟต้องสูญสลายไป

สถานที่ของสภากาแฟในปัจจุบันมิได้ทำาหน้าที่เป็นสภากาแฟ 

อีกต่อไป สภากาแฟในเวลานี้เป็นสิ่งที่สามารถประสบพบเจอได้เฉพาะ 

ภายในตลาดเก่า เช่น สามชุกตลาดร้อยปี หรือตลาดนำ้าอัมพวา 

เพยีงเทา่นัน้ สภากาแฟไดแ้ปรเปลีย่นจากสถานทีร่วมพลของปญัญาชน  

จากการเป็นบ่อเกิดของความรู้และความคิดใหม่ๆ ไปสู่การเป็นสถานที่ 

ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปประกอบการชิมกาแฟเพียงเท่านั้น

ผู้คนมิได้มองเห็นสภากาแฟอย่างที่มันเป็นอีกต่อไป

จากบทบาทและความเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาข้างต้น สภากาแฟ 

จึงหลงเหลือเพียงในรูปของเศษซากความทรงจำาที่ตกตะกอนอยู่ใน 

ความทรงจำาของผู้สูงอายุ ที่พร้อมจะฟุ้งขึ้นมาฉายภาพบรรยากาศเก่าๆ  

ให้ได้คิดถึงกันตลอดเวลา

กฎของธรรมชาติคือทุกส่ิงทุกอย่างย่อมเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง  

ไม่ใช่เรื่องผิด การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องผิด การเปลี่ยน- 

แปลงในทางที่แย่ลงก็ไม่ใช่เรื่องผิด

หากแต่สิ่งที่ต้องคำานึงมิน่าใช่ผลการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการเข้าใจ  

ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับผลการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่ามันจะไป 

ในทิศทางใด หล่อหลอมประสบการณ์ของตนให้ตกตะกอน เพื่อเตรียม 

นำาไปถกในสภากาแฟโต๊ะต่อไป

หลายครั้ง สิ่งต่างๆ ไม่แน่นอน

หลายครั้ง สิ่งไม่แน่นอนเกิดการเปลี่ยนแปลง

หลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงนำาไปสู่ผลที่แตกต่าง

หลายครั้ง เราสามารถอยู่กับผลที่แตกต่างได้อย่างมีความสุข
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/ ต้นทุนสูง
เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษ�ยิ่งเจริญ

“เวลามันเหลือน้อยไง... เวลาเราเหลือน้อย ความฝันมัน 

ก็น้อยลงตาม ใช่ไหมล่ะ”

ประโยคเรียบๆ ไร้เสียงถอนหายใจอย่างที่ควรมีให้เข้ากับ 

บริบทของรูปประโยค แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและยอมรับ 

ในโชคชะตา ทีพ่าชวีติของชายคนหนึง่ดำาเนนิมาถงึวยักลางคน  

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 ไม่มีข้อกำาหนดมา 

กะเกณฑ์ตีกรอบให้ต้องเดินไปทางใดทางหนึ่ง “แต่วันนี้ให้เป็น  

ก็ไม่อยากเป็นแล้ว ตำารวจทหารมันเหนื่อย ตอนนั้นลุงไม่รู้ไง  

ดูหนังเขายิงกัน เรามันชอบลุยๆ ก็ซื้อรถถังมาเล่น ...พอวัย 

เปลี่ยน เวลาเปลี่ยน มันก็เปลี่ยน” 

จากเล่นซุกซนตามประสา พออายุได้สิบสอง เสียงเพลง 

ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตได้สักพัก ก็ทำาให้หนุ่มน้อยเก็บเงินซื้อ 

กีตาร์ตัวแรกในชีวิต ตัวแรกที่มารับกับความฝันใหม่-นักดนตรี

“มันมีความสุข เล่นเอง แบ่งกันเล่นกับเพื่อน สมัยก่อน 

จะเล่นแต่ละเพลง ต้องเอาม้วนเทปแกะเวียนกันในกลุ่ม  

กว่าจะได้นะ เทปยานเลย รู้จักไหมน่ะ เทปยาน”  

ตลับเทปที่เปลี่ยนบ่อย อาจเหมือนกีตาร์ที่เปลี่ยนไปตาม 

กาล และความฝนัทีเ่ปลีย่นไปตามวยั แตส่ิง่หนึง่ทีไ่มเ่ปลีย่นไป 

จากคนคนนี้ คือความรักที่มีต่อเสียงดนตรี ซึ่งนี่เอง เป็นสิ่งที่ 

ทำาให้เกิดภาพชายใส่หมวกปีกสะพายกีตาร์ ร้องเพลงเรียก 

ลูกค้าอยู่หน้าเตาปิ้งลูกชิ้นอย่างในปัจจุบัน

ฝัน

   หลัง

       เต�
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อาจไมใ่ชภ่าพทีแ่ปลกตานกั แตก่ต็อ้งยอมรบัวา่ 

เป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายตามตลาดนัดท้องถิ่นทั่วไป  

และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำาให้ผมมานั่งคุยกับคุณลุง 

เขาในวันนี้-เอาจริงๆ ก็คุยเกือบทุกวัน

ผมเปน็วยัรุน่ยา่งยีส่บิ ตัง้แตเ่รยีนจบมธัยมปลาย 

เมือ่สองปกีอ่น กเ็ปน็เดก็รบัจา้งตามตลาด ชวีติขาด 

จุดหมาย สิ่งเดียวที่ทำาให้พอมีความสุขได้คือการ 

เล่นดนตรี ครูที่สอนผมน่ะหรือครับ ก็ลุงศิวะ ชายที่ 

อยู่ตรงหน้า

ลุงศิวะ หรือลุงตุ้ย ที่ทุกคนเรียกกันติดปาก  

มีชีวิตแบบที่เมื่อฟังครั้งแรก ผมต้องขอให้ลุงยำ้าว่า 

ไม่ได้อำา น่ีเป็นเร่ืองจริงไม่ใช่นิยาย เพราะมันค่อนข้าง  

จะเหวี่ยงไปมา อย่างที่แกเองบอกว่าตั้งแต่เทวดา 

ยันวณิพก แกเป็นมาหมดแล้ว

เริ่มตั้งแต่การเข้ารับราชการในการประปา 

ส่วนภูมิภาค เข้างานแปดโมงเลิกห้าโมง ต้องตอก 

บัตรเช้าเย็น แม้จะดูมั่นคงในสายตาใครต่อใคร  

แต่นั่นก็ยังไม่ใช่วิถีชีวิตแบบที่ลุงแกต้องการ

“งานมันสบาย ออโตเมติก ยิ่งสบายยิ่งเบื่อไง  

อยูแ่ตใ่นกรอบ งานมนัไปของมนัเองหมด เราไมต่อ้ง 

ทำาอะไร”

เมื่องานที่ (ใครก็ว่า) ดี ไม่ใช่งานที่ใช่แล้ว  

ลงุตุย้จงึตดัสนิใจเขา้กรงุเทพฯ เชน่เดยีวกบัเดก็หนุม่ 

คนอื่นๆ ที่หวังเข้าไปเผชิญชะตาหาความสำาเร็จ 

ในเมืองใหญ่-เริ่มต้นจากเด็กส่งของในร้านค้า 

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 คงจะจำาเจเกินไป เพื่อนผู้หวังดีจึงอยาก 

ใหแ้กไดล้ิม้ลองรสชาตแิปลกใหม ่รสชาตทิีท่ำาใหรู้ว้า่ 

สวรรคบ์นดนิเปน็อยา่งไร สวรรคล์วงโลกทีล่วงจติใจ 

ให้ลุ่มหลงไร้สติ สวรรค์ที่มีชื่อว่ายาเสพติดนั่นเอง

“เพื่อนมันชวน แต่เราจะไปโทษเพื่อนหมดไม่ได้ 

หรอก ตัวเราเองนี่แหละไปเสพเอง พอติดทีนี้ก็ตาม 

ด้วยขาย ตอนนั้นไปไหนมาไหนทีพกเงินเป็นฟ่อนๆ  

เป็นปึกๆ อยากได้อะไรได้ เป็นเศรษฐีเลยล่ะ”

แตก่อ็ยา่งทีโ่บราณวา่ อะไรทีไ่ดม้างา่ยๆ กม็กัจะ 

ไปง่ายๆ เสมอ ความสุขสบายจอมปลอมก็หายไป 

พร้อมกับอิสรภาพ เม่ือแกโดนตำารวจจับข้อหาเสพยา  

ซึ่งทำาให้ต้องไปนอนกินข้าวแดงในคุกอยู่สามเดือน  

“ปลาเค็มกับต้มจืดนี่อาหารหลักเลย ร้องไห้คิดถึง 

บ้าน ได้ข้อคิดเยอะ นับว่ายังโชคดีโดนแค่ข้อหาเสพ  

ถ้าโดนจำาหน่ายด้วย ลุงคงติดยาว ไม่ได้อยู่อย่างนี้ 

หรอก”

ถึงจะเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือน แต่ความ 

ยากลำาบาก ความทุกข์อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน 

ในนั้น ก็เป็นเครื่องมือชั้นดี ที่ทำาให้ลุงแกตัดใจ 

หันหลังให้กับยานรกโดยสิ้นเชิง 
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หากชีวิตเปรียบได้ดั่งบทเพลง ชีวิตในตะราง 

ก็เป็นท่วงทำานองที่ดำาดิ่งลงไปในความโศกที่สุดของ 

ลุงตุ้ย เป็นความโศกที่พาแกกลับบ้านเกิดไปตั้งต้น 

ใหม่อีกครั้งโดยเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงในโรงงาน  

แต่ทำาอยู่ได้ไม่นาน ก็ตัดสินใจออกมาประกอบ 

กิจการเล็กๆ คือ ขายลูกชิ้นปิ้ง ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน  

ก็เป็นอาชีพที่ทำามากว่า 8 ปีแล้ว 

“เสียบลูกชิ้นมันไม่สุขหรอก แต่มาขายหน้าร้าน  

ได้เจอคน เจอเด็ก ได้คุยกับคนโน้นคนนี้ต่างหากล่ะ  

ที่ทำาให้มันสนุกน่ะ” แกว่า เมื่อผมถามด้วยความ 

สงสยั วา่มเีสนห่อ์ะไรในลกูชิน้ปิง้ทีย่ดึแกไวใ้หอ้ยูก่บั 

ที่ได้นานขนาดนี้ โดยไม่ย้ายไปทำางานอื่นอย่างทุกที 

“อยูต่รงนีน้อกจากขาย ลงุยงัไดส้อนดนตรเีดก็ๆ  

ด้วยไง อย่างเอ็งงี้ ได้เล่นกีตาร์ ได้สอน เท่านี้มัน 

ก็พอแล้ว”

อยา่งทีผ่มบอกไวต้ัง้แตต่น้ เสยีงเพลงไมเ่คยหาย 

ไปจากชีวิตของลุงแกเลย ดังนั้น ผมจึงไม่เข้าใจว่า 

ทำาไมแกไม่ยึดอาชีพเป็นนักดนตรีเสียตั้งแต่แรก  

ทำาไมถึงไม่ทำาตามสิ่งที่แกชอบอย่างจริงจังตั้งแต่ต้น 

ดีไม่ดี วันนี้แกอาจเป็นอย่าง เสก โลโซ ที่แกชื่นชอบ 

ไปแล้วก็ได้

“เงนิไง เราตอ้งการเงนิมาดแูลครอบครวั แตเ่ลน่ 

ดนตรีมันไม่ได้ อย่างที่เขาว่า เล่นดนตรีมันไส้แห้ง  

มันได้บ้างไม่ได้บ้าง เวลาได้ก็ได้เยอะ ไม่ได้ก็ไม่ได้  

เราไม่เก่งขนาดนั้น ถ้าเงินมันไม่แน่นอน แล้วจะเอา 

อะไรกิน”

ถึงอาชีพที่แกชอบจะไม่มั่นคง แต่ผมก็ยังไม่ 

เข้าใจอยู่ดีว่า ทำาไมแกต้องใช้ชีวิตท่ีโลดไปมาขนาดน้ี 

“เวลาเปลี่ยน มันก็มีจุดเปลี่ยน เราก็เปลี่ยนมัน 

ไปเรื่อย มันจะมีจุดให้เราค้นพบเอาเอง เราอยู่ตรง 

ไหนได้นิ่งๆ นานๆ แสดงว่าใกล้เคียงกับตัวเรา 

มากที่สุด ถ้าอยู่ตรงไหนไม่นานนะ มันไม่ใช่เราไง  

สักวันมันต้องย้ายอยู่ดี”

4

ในวัยยี่สิบ ผมไม่รู้หรอกว่า ระหว่างชีวิตตาม 

แบบแผน กับชีวิตไร้ซึ่งแผนอย่างลุงแก แบบไหน 

จะเป็นชีวิตที่ดีกว่ากัน ลุงแกเคยบอกผมว่า ให้รีบ  

‘เริ่ม’ ตั้งแต่เด็กๆ ยิ่งเริ่มเร็ว โอกาสประสบความ 

สำาเร็จมันก็เร็ว อย่างถ้าลุงแกขายของตั้งแต่สิบขวบ  

ทำามาจนป่านนี้ กิจการแกคงใหญ่โตไปแล้ว

น่าแปลกไหมครับ บทสนทนาระหว่างผมกับลุงแก  

เรื่องราวมันดูขัดแย้งจนน่าสับสน บางทีผมก็คิดว่า 

ผมรู้จักแกดีพอที่จะเอามาเล่า แต่บางทีระหว่างเล่า  

ผมก็คิดว่า นี่ผมไม่ได้รู้จักอะไรแกเลยหรือเปล่าเนี่ย  

อืม... อันที่จริง ผมอาจไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวผมเอง 

ก็เป็นได้

5

“เหมอืนสิง่ทีเ่ราชอบจรงิๆ กไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งทำาเปน็ 

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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/ ตล�ดมืด
เรื่อง: พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

ผมหลับตาพริ้ม

คะนึงแต่เสียงอมตะผู้แว่วดังจากปัญญาลึก จะกล่าวอารัมภบท 

เป็นร่ายยาวก็หาใช่ที่ มันน่าเบื่อ ผมรู้ว่าคุณกำาลังคิดในใจ มันบ่นอะไรวะ  

น่าเบื่อว่ะ เอาจริงๆ ผมก็เบื่อนะ เปิดอกลูกผู้ชายคุยกันเลย คนเรามีอะไร 

ก็คุยกัน ผมเบื่อแบบที่มันเป็นไปตามอารมณ์ของมันเอง ไม่ได้มีโจร 

มาบีบคั้นเอาปืนจี้จ่อปาก ขู่กรรโชกสั่งให้เบื่อ คนบ้าอะไรบังคับให้เบื่อ  

ติ๊งต๊องจะตาย

จริงๆ ทุกวันนี้ก็มีเรื่องน่าเบื่อเยอะแยะเต็มไปหมด 

เอาล่ะนะ มาทำาข้อตกลงกันประมาณซัก 3 ข้อ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเกิน 

ไปหรอกครับ โอเคนะ เร่ิมกันไปช้าๆ อันแรกสุด กรุณาน้อมรับความผิดพลาด  

ของผมโดยไมม่ขีอ้แม ้ยำา้นะครบั ไมม่ขีอ้แม ้สาเหตเุพราะผมเปน็คนประเภท 

ขวัญอ่อน ประหม่าง่าย เรื่องขี้อายนี่เวลาทำาความรู้จักกับใครซักคนต้อง 

พูดจาน้อยสงบเสงี่ยมเจียมตัว กลัวพูดผิดพูดถูก อันที่สอง คุณจะต้องถ่าง 

เปลือกตาให้กว้างที่สุดเท่าที่ขีดจำากัดของมนุษย์สามารถพึงกระทำาได้  

อย่างน้อยหาอะไรมาคำ้ายันไว้หน่อยก็ดี เอาที่มั่นใจว่าอย่างน้อยเรื่องเล่า 

จะน่าเบื่อชวนหลับเพียงใด คุณจะต้องฝืนใจตื่นอย่างเต็มที่ อย่างสุดท้าย  

อนันีส้ำาคญัทีส่ดุ สิง่ทีผ่มกำาลงัจะเลา่นัน้หา้มไปเลา่ใหใ้ครผูใ้ดฟงัอกีเดด็ขาด  

ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา คุณทวดอากู๋ ไอ้หูตูบหรืออีแจ๊น  

ใครหน้าไหนหรือตัวใดๆ ก็ห้ามแพร่งพรายเป็นอันเด็ดขาด การรู้จักกับคุณ 

โดยการส่วนตัว มันก็ลำาบากลำาบนจริตของผมมากพอควรอยู่แล้ว  

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?

ถา้ใครเคยมไีวอ้า่น เคยหยบิมาอา่น หรอืเกอืบจะหยบิมาอา่น คงสงัเกต 

เหน็ คำาคมทีอ่ธบิายความคดิความอา่นของผูเ้ขยีนไดอ้ยา่งยิง่ใหญ ่หมดจด 

สวยงามด้วยวรรณศิลป์ที่ฉาบอวลทั่วหัวใจอันแสนบอบบางบนปกหลังว่า  

The most beautiful things in the world cannot be seen or touched;  

they are felt with the heart. ใช้ทักษะอ่อนด้อยทางภาษาอังกฤษแปลมา 

ได้ว่า ‘เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำาคัญนั้นไม่อาจจะมอง 

เหน็ดว้ยตา’ แฝงไปดว้ยปรชัญาทีล่กึซึง้และคมคาย เอือ้กนักบักระบวนการ 

เรยีนรูท้ีส่อนสัง่เดก็นอ้ยทกุๆ คน มตีดิตวัไวเ้มือ่ยามเตบิใหญเ่ปน็คนทีห่วัใจ 

แข็งกระด้าง

ผมอ่าน เจ้าชายน้อย ครั้งแรก สารภาพบาปต่อหน้ามวลมหาประชาชี 

เลยวา่ ‘เขา้ไมถ่งึ’ ปญัหาไมใ่ชเ่ราอา่นหนงัสอืไมแ่ตกหรอืไมเ่อาใจใสไ่ลอ่า่น 

ทกุบรรทดั เราไมเ่ขา้ใจถงึสญัลกัษณต์า่งๆ ทีแ่พรวพราวไปดว้ยสำานวนงา่ยๆ  

ตามฉบบัวรรณกรรมเยาวชน แตพ่อเรามองผา่นโลกมามากขึน้ เหน็มาเยอะ  

เจ็บมาเยอะ กระบวนทัศน์บางอย่างก็เกิดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ

เจ้าชายน้อย โตขึ้นมาพร้อมๆ กันกับตัวผม

ปาฐกถา 

ฮิปสะเต้อร์

slow
life
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ข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือ นึกอารมณ์ศิลป์เมื่อไหร่ค่อยๆ บรรจงหยิบ 

เจ้าชายน้อย ขึ้นมาอ่านใหม่อีกรอบก็ได้ เพียงแค่รอคอยให้วาระอันสมควร 

แก่เวลาที่สุด การตีความแต่ละครั้งจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว การอ่าน 

เจ้าชายน้อย เหมือนเป็นปริศนาที่น่าค้นหาตลอดกาล น่าค้นหาจากความ 

รู้สึกภายในตัวของตัวเอง 

ผมอวยไส้แตกขนาดนี้ ผมไม่ได้เป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายขายหนังสือ  

เจ้าชายน้อย แต่ประการใดนะครับ

ด้วยความเชื่อส่วนบุคคล ผมเชื่ออย่างหัวปักหัวปำาว่า เด็กรุ่นราว 

คราวเดียวกับเราสมัยนี้คิดอะไรกันอย่างเป็นผู้ใหญ่ เข้าท่าบ้างก็เยอะ  

ไมเ่ขา้ทา่กม็าก สำาหรบัสว่นตวัผมแลว้นีพ่ยายามวริยิะอตุสาหะใชส้มองทีด่ ู

แฟบๆ ของตัวเองนี้พิจารณาต่อเหตุการณ์อะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง 

จนเผอิญเจอของดีมาชิ้นหนึ่ง

ในห้วงคิดของผมเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน มันชัดเจน  

ทกุๆ รายละเอยีดหยัง่รากลกึ เรารูถ้งึภาพฉากทีค่งอยูใ่นความทรงจำาฝงัแนน่  

ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งถกปัญหาที่ยืดยาวยืดเยื้อ พวกเราคุยกันผ่าน 

เมฆหมอกของปรัชญาและความฝันที่คลุ้งกรุ่นในชายหนุ่มทุกๆ คน 

เพื่อนของผม (แม้ปัญญาอ่อนไม่เท่าผม) ก็เสนอความคิดที่น่าสนใจ 

ขึ้นมาฉับพลันทันด่วน

“เอาเวลาไปทำามาหากินเหอะ”

สมองผมเชื่อมโยงปรู๊ดปร๊าดเลยว่า ไอ๊หยา นี่มัน บริโภคนิยม  

(Consumerism) ชัดๆ เลยนาเหวย นี่ไงการเน้นปัจจัยทางวัตถุ นี่ไงปรัชญา 

ที่เอามาแอบอ้างว่าคนเราต้องกินต้องใช้ ดู๊ดูมัน ช่างไม่เข้าใจการกระทำา 

เพื่อครุ่นคิดชีวิตหรือหาความจริงสูงสุดในชีวิตเลยหรืออย่างไร อะไรเล่า  

สิ่งที่ทำาลายรากฐานทางความคิดก็เพราะการกลมกลืนกันของธรรมชาติ 

ไม่ใช่หรือ ไอ้การตกเข้าไปอยู่ในวังวนแบบนั้นมันทำาให้พวกแกเป็นซอมบี้ 

ไม่ใช่หรอกเหรอ อย่าไปหลงกลกระจอกแบบนั้นเป็นอันเด็ดขาดนะ 

เพื่อนสนิทอันเป็นที่รัก ตอนเด็กในห้องเรียนเขาก็พรำ่าบอกเรื่อยว่าให้ขยัน 

หมั่นหาความรู้ อย่ารีรอชักช้าเร่งรีบหาความรู้กันเข้าสิ พุ่งทะยานออกนอก 

หน้าต่างเลย พวกเราต้องออกไปกู้โลกนะ ไม่งั้นผู้ร้ายจะครองโลกของ 

พวกเรา สู้เขาไอ้มดแดงงงงงงง

(ไว้อาลัยแก่สติปัญญาหนึ่งบรรทัด)

นึกถึงบริโภคนิยมแล้วนึกถึงอะไร 

คำาวา่ ‘ตลาด’ จะโผลแ่พลมเปน็สญัลกัษณท์ีค่รอบคลมุ การแลกเปลีย่น 

สินค้าอย่างครบถ้วนกระบวนความ จากสมัยก่อนที่คนโบราณเอาช้าง 

แมมมอธมาแลกกับบ้านหนึ่งหลัง จนปัจจุบันนี้โลกเราพัฒนาไปไกล 

แบบก้าวกระโดด เปลี่ยนรูปแบบสินค้าเป็นหนี้สินแลกกับบ้านหนึ่งหลัง

ลองนึกเล่นๆ ผ่านเข้ามาในหัว ไล่เรียงออกมาเป็นขบวนความคิดแบบ 

ตลาดตลก ตลาดสดสนามเป้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรถ 

ตลาดออนไลน์ ตลาดลูกหนัง 

ตลาดอะไรก็ไม่รู้ยั้วเยี้ยกันเต็มไปหมดเลย

มันน่าหดหู่ใจเล็กน้อยที่ตลาดเหล่านั้นคือสังคมที่เรานิยามกำาหนด 

กฎเกณฑข์ึน้มาเพือ่ทกัทายพวกมนัอยา่งงา่ยดาย แลว้ไมรู่ส้กึเลยวา่พวกเขา 

เหล่านั้นแทรกระหว่างความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตของพวกเราอย่าง 

แนบสนิท

ถ้าคนมันต้องกินต้องใช้ ปัจจัย 4 คืออะไรล่ะ มันก็มะรุมมะตุ้มกันอยู่ 

กับการติดป้ายราคานี่แหละ

มันของซื้อของขายด้วยกันทั้งนั้น

เคยมผีูรู้ด้เูรือ่งนีม้ามากมายหลายคน ศพัทว์ชิาการมากมายเตม็ไปหมด  

ทุนนิยมบ้าง การผลิตบ้าง คุณค่าการใช้บ้าง ผมเองก็ไม่ได้จบ Ph.D. 

ด้านเศรษฐศาสตร์มาครับ เลยมิสามารถริหาญกล้าบรรยายทฤษฎีทาง 

เศรษฐศาสตร์แบบเข้มข้นชั้นสูงได้ (กราบอภัยอย่างสูง)

แต่เราเริ่มรู้สึกว่า บางอย่างหลุดลอยไปจากรอยยิ้มที่คุ้นเคย

จริงอยู่ที่เราเหมือนตกเป็นองค์ประกอบและติ่งของตลาดไปพร้อมๆ กัน  

การลองแสร้งเป็นคนขอทานในโลกร่วมสมัยบ้างก็เป็นความคิดที่ไม่เลว 

นะครับ เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องพิสดารพิลึกพิลั่นแล้ว ใครๆ เขาก็ทำากัน  

หัดช้าๆ ใช้ชีวิตช้าๆ เนิบนาบไปตามความล่องลอยหลายๆ อย่างที่ไม่ต้อง 

บีบรัดมากจนเกินพอดี

อย่าไปพึ่งพาอาศัยพวกนั้นมากเลยครับ 

จะตาบอดบ้างก็ได้ หูหนวกหน่อยก็ดี เป็นใบ้ยิ่งน่าสนใจ

สิ่งสำาคัญนั้นไม่อาจจะมองเห็นด้วยตา

แต่เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจ…

(อย่าลืมนะ เราเกี่ยวก้อยสัญญากันไว้แล้ว)
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/ ตล�ดหม่น
เรื่อง: จุฑ�วรรณ บวรวิวรรธน์

ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุข

ผมมีแม่ที่รักผมมาก เราอาศัยอยู่ในบ้านหลัง 

เดียวกัน ไม่เคยแยกจากกันไปไหนตั้งแต่ผมเกิด 

ผมรกัทีน่ีฮ่ะ ทีน่ีผ่มมเีพือ่นฝงูมากมาย ทัง้ทีอ่าย ุ

เท่าผม อายุมากกว่าผม รวมถึงเพิ่งเกิด อายุน้อย 

กว่าผมมาก แต่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ไม่เคย 

ทะเลาะกันเลยฮะ เราเล่นกันทั้งวันโดยมีแม่ของ 

พวกเราอยู่ข้างๆ คอยหัวเราะอย่างมีความสุข 

เมื่อพวกเรากลิ้งไปกับพื้นดินจนตัวเปรอะ

แม่ของผมไม่ต้องทำางาน เหมือนแม่ของเพื่อนๆ  

ผม พวกเขาก็ไม่ต้องทำางานเช่นกัน สิ่งที่พวกเราทำา 

เหมือนกันคือ กิน... แม่บอกว่าพวกเรามีหน้าที่กิน 

อยา่งมคีวามสขุ ผมคดิวา่ชวีติของพวกเราชา่งโชคด ี

มากฮะ ที่เกิดมาก็มีคนดูแล มีคนคอยให้อาหาร 

โดยไม่ต้องทำาอะไรเลย บ้านของเรากันแดด กันฝน  

และกันลม ยิ่งถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะมีคนมาคอยดูแล 

เป็นพิเศษ อาหารของพวกเรามีโภชนาการครบถ้วน  

ผสมรำาข้าวบ้าง ปลายข้าวบ้าง มีนำ้าสะอาดให้กิน 

ตลอดท้ังวัน ส่ิงท่ีพวกเราต้องทำาคืออยู่อย่างเรียบร้อย  

กินมูมมามยังไงก็ได้ เพราะถึงเวลาก็จะมีคนมา 

ทำาความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคหมักหมม  

แต่สำาคัญคือเราต้องกินให้เยอะฮะ คนเล้ียงมีความสุข  

มากเวลาเห็นเราอ้วนขึ้นและโตขึ้น ยิ่งเราอ้วนขึ้น 

และโตขึ้นทุกวัน นั่นแปลว่าเราทำาหน้าที่ของเราได้ดี 

มาก แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราทำาไปทำาไมหรอกนะฮะ  

แม่บอกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เราเกิดมาเพื่อทำาให้ 

คนมีความสุข

ถ้าเราทำาให้คนอื่นมีความสุขได้ เราก็จะมี 

ความสุข

อาหารที่เรากิน เขามีให้กินไม่อั้น เรากินกันจน 

พุงกาง แต่ละมื้อ เรากินจนอิ่มไม่รู้จะอิ่มอย่างไร  

แต่ละมื้อมันเต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้กินและผู้ให้ 

ฮะ... แต่บางส่ิงบางอย่างผมไม่ได้สังเกตเลยจนกระท่ัง  

มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของผม

วันหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนวันปกติทุกวัน อาหารเมนู 

เดิมถูกเทลงในถาดให้พวกผมเริ่มสวาปามกัน  

พวกเราก็กินกันอย่าง เอร็ดอร่อยเหมือนเคย  

พร้อมกับเสียงพูดของผู้ให้ที่มักจะกล่าวเสมอว่า  

“เอ้า! กินกันเยอะๆ เด็กๆ!”

เราทำาหน้าที่ของเราเต็มที่ ผมชอบแข่งกินกับ 

เพื่อนของผมเป็นประจำา หลังจากกินข้าวกันเสร็จ 

ทุกอย่างก็ช่างลงตัว อากาศเย็นกำาลังดี พวกเราหา 

ที่นอนกันบนที่นอนแสนสบาย ตอนเราหลับเวลา 

มักผ่านไปเร็ว

และเวลาแห่งความสุขก็เช่นกัน

ไม่นาน... คนเลี้ยงเข้ามาในบ้านของเราอีกครั้ง  

ผมตืน่เตน้มากทีเ่ขามาเรว็กวา่ปกต ิมือ้ตอ่ไปของผม 

กำาลังมาแล้วอย่างนั้นใช่ไหม ผมหันไปพูดกับแม่  

คว�มอร่ อย
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“แม่ฮะ ไปกินข้าวกันฮะ ผมอยากกินข้าวแล้ว!”

ผมกำาลังนึกถึงรสชาติความอร่อยของอาหาร  

กลิ่นหอมของข้าว อาหารอันเอร็ดอร่อยมื้อต่อไป 

ของผม แตก่อ่นผมจะรูต้วั ผมกถู็กเคลือ่นยา้ยมาอยู ่

อกีสถานทีห่นึง่เสยีแลว้ มนักำาลงัเคลือ่นที.่.. ลมรอ้น 

พัดผ่านตัวพวกผมไป พวกเรายืนโงนเงนเบียดเสียด 

กันอย่างน่าอึดอัด แสงแดดเผาไหม้ผิวของผมอย่าง 

โหดร้าย มันร้อนระอุจนผมหายใจไม่ออก ผมต้อง 

หลบลงไปเบียดตัวอยู่ใต้ตัวของผู้ใหญ่ตัวโต เสียง 

สนทนาของพวกเขาฟังไม่รื่นหูเท่าไหร่ มันเหมือน 

กับว่าพวกเขาไม่มีความสุข พวกเขากำาลังร้องไห้ 

ครำ่าครวญอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่ได้ศัพท์ เสียง 

อึกทึกครึกโครมใต้เท้าของผมมันดังลั่นจนหูอื้อ 

ไปหมด ทุกอย่างรอบตัวพร่ามัวขณะวัตถุประหลาด 

ที่บรรทุกเราละทิ้งผมไว้เบื้องหลัง 

จนในที่สุดเราก็ถูกย้ายมาอยู่ในสถานที่อีกแห่ง 

หนึ่ง ที่นี่มันเงียบต่างจากเมื่อครู่นี้มาก ทำาให้ผม 

ได้ยินทุกสิ่งที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายกำาลังครวญไม่หยุด  

พวกเขาก่นด่าต่อโลก ก่นด่าต่อคน ก่นด่าต่อทุกสิ่ง 

รอบตวั ขณะเดยีวกนัพวกเขากพ็ยายามจะออกจาก 

รั้วเหล็กที่ล้อมรอบพวกเราอยู่ การเดินทางทำาให้ผม 

อ่อนเพลียจนไม่อยากทำาอะไร ผมไม่ได้อยากรู้ว่า 

พวกเขาด่าอะไรและทำาไม ผมอยากรู้แค่แม่ผม 

อยู่ไหน ผมเพิ่งรู้ว่าผมหลงกับแม่ หรือบางทีแม่ 

อาจไมไ่ดม้าดว้ย แตผ่มไมเ่คยหา่งจากแมเ่ลยสกัครัง้ 

แม่อยู่ไหนฮะ

จู่ๆ ก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาในวงล้อมเหล็ก คนคน 

นั้นทำาให้พี่ๆ รอบตัวผมวิ่งกันอลหม่าน ชนกันไปมา 

จนล้มลุกคลุกคลาน แต่ทุกคนก็ไม่สนใจว่าใครจะ 

ชนใคร พวกเขาทำาสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือหลีกเลี่ยง 

ท่ีจะเข้าใกล้คนน้ัน ผมไม่เห็นว่าเขาจะดูดุร้ายตรงไหน  

เขาแค่ถือบางอย่างไว้ในมือ... เหมือนเหล็กแผ่น 

หรืออะไรสักอย่าง

จนกระทั่งชายคนนั้นกดมือของเขาลงบนพี่น้อง 

ของผมอย่างแรง! จนตัวของพี่ผมแนบไปกับพื้น  

ผมไดย้นิเสยีงรอ้งดงัขึน้เมือ่แขนอกีขา้งของชายผูน้ัน้ 

ตวัดออกอย่างแรง แล้วผมก็เห็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะ 

เชือ่สายตาของตวัเอง พีน่อ้งของผมถกูแขวนใหห้อ้ย 

ต่องแต่งกลางอากาศ ในขณะที่ของเหลวกลิ่นคาว 

คลุง้ไหลทะลกัลงสูพ่ืน้เบือ้งลา่ง พีข่องผมกย็งัไมห่ยดุ 

รอ้ง เขาพยายามดิน้แหวกอากาศดว้ยเสยีงรอ้งทีก่รดี 

แทงหัวใจของผม... พี่น้องของผม

เสียงของเขาช่างเจ็บปวดจนผมผวาทั้งตัว  

ผมเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่พี่ๆ คนอื่นพยายาม 

จะหนี... ผม... จึงวิ่ง

ผมไม่รู้จะว่ิงไปไหน ผมว่ิงชนกับร้ัวเหล็กอย่างแรง  

ซำ้าแล้วซำ้าเล่า ในขณะที่พี่น้องของผมถูกขึ้นแขวน 

ทีละตัว นำ้ากลิ่นคาวนั้นเจิ่งนองไปทั่วพื้นจนผม 

ลื่นถลาไปหมด แต่ผมก็ไม่หยุดวิ่ง ผมพยายามวิ่ง 

ชนรั้ว วิ่งชนจนเจ็บไปหมดทั้งตัว ผมเจ็บร้าวที่หัว  

แต่ผมหวาดกลัวเกินกว่าจะอยู่เฉย

ผมยังไม่อยากตาย

โสตประสาทของผมไดย้นิแตเ่สยีงพีน่อ้งรว่มบา้น 

กรีดร้องลั่นดังก้องไปหมด กลิ่นคาวคลุ้งจนผม... 

ผม... มันน่ากลัวจัง... ตอนนี้แม่อยู่ไหนฮะ แม่จะมา 

ช่วยผมได้ ไหม ผมอยากให้แม่อยู่ตรงนี้ด้วย  

ผมกลัว... ผมกลัวมากๆ ผมอยากอยู่กับแม่...

ความคิดของผมถูกหยุดเมื่อมือหยาบกร้าน 

กดตัวผมลงกระแทกพื้นอย่างแรง ผมจุกไปหมด  

เงาดำาๆ อยู่เหนือร่างของผม ผมดิ้นพล่านไม่หยุด  

สง่เสยีงรอ้งออ้นวอนขอชวีติ กรดีรอ้งสดุเสยีง ผมรอ้ง 

หาแม่ แม่จะต้องได้ยินผม แม่จะต้องได้ยินผมแน่ๆ  

แล้วแม่จะมาหาผม ผมจะได้ซุกอยู่ข้างกายของแม่  

กลิ่นอายของแม่จะทำาให้ผมรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง  

ถ้าผมกรีดร้องดังกว่านี้ แม่จะต้องได้ยินผมแน่ๆ

เสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น ผมมองไม่ทัน  

ผมเห็นแค่แผ่นเหล็กนั้นสัมผัสอย่างแรงที่คอของผม 

แล้วจึงถูกชักกลับไป ก่อนที่ร่างของผมจะถูกหิ้ว 

ขึ้นจากพื้นอย่างโหดร้าย ผมรู้สึกชาไปทั่วร่าง  

สิ่งเดียวที่ผมมองเห็นต่อจากนั้นคือพื้นคอนกรีต 

ที่นองไปด้วยนำ้าสีเข้ม มันคือสิ่งที่กำาลังไหลออกจาก 

ตัวผมตอนนี้ 

ผมกระเสือกกระสนอยู่กลางอากาศอย่างเจ็บ 

ปวดในขณะที่ทุกอย่างพร่ามัวไปหมด โลกเชื่องช้า 

ลง ผมเริ่มแน่นิ่งร่างกายผมขยับไม่ได้อีกต่อไป  

และในที่สุดโลกของผมก็มืดลง ความคิดของผม 

ยังคงโลดแล่นในเฮือกสุดท้ายราวกับมันอยู่ใน 

ลมหายใจ ตอนนี้แม่จะรู้ไหมว่าผมเจ็บปวดและ 

หวาดกลัวแค่ไหน ผมอยากให้แม่อยู่กับผมตอนน้ีจัง... 

ผมรักแม่นะฮะ

แสงแดดทออ่อนลงบนพื้นท่ามกลางผู้คนที่เดิน 

สัญจรไปมาอย่างเอื่อยเฉื่อย เสียงสนทนาเจื้อยแจ้ว 

สะท้อนถึงความห่วงใยไมตรี เสียงหัวเราะแทรกขึ้น 

มาเป็นระยะ บางคนถือตะกร้าสานเพื่อใส่สิ่งของ 

ทดแทนถุงพลาสติกที่จะกลายเป็นขยะในอนาคต  

บางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าใดนัก พ่อค้าแม่ค้าทำาหน้าที่ 

ของตนอย่างเต็มที่เพื่อรายได้ที่ดีและเพียงพอต่อ 

การเลี้ยงชีพ 

สามภีรรยาคูห่นึง่กำาลงัยนืถกเถยีงกนัเรือ่งอาหาร 

มื้อเช้า ในขณะที่มือเล็กๆ ของเด็กวัยหกขวบยังคง 

จับมือผู้เป็นแม่ไว้แน่น ดวงตาใสแป๋วไร้เดียงสาจ้อง 

มองดว้ยความสงสยั กอ่นจมกูนอ้ยๆ จะไดก้ลิน่หอม 

และดวงตากลมโตจะมองหาที่มา... มือเล็กกระตุก 

มอืผูเ้ปน็แมเ่ลก็นอ้ย สว่นอกีมอืชีไ้ปทีเ่ปา้หมายทีต่น 

ต้องการ

“แม่ฮะๆ ผมอยากกินหมูปิ้ง!”
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/ ท้�ยตล�ด
เรื่อง/ภ�พ: พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

ปาดเหงื่อสองสามเม็ดบนหน้าผาก บ่าสะพายกล้องไว้ข้างหนึ่ง  

สะพายกระเป๋ากล้องไว้อีกข้างหนึ่ง ตัดสลับกับการที่เรามองไปยังภาพ 

ที่อยู่ข้างหน้า เรามองผ่านกล้องในมุมเดียวกัน องค์ประกอบของภาพ 

มีผู้คนเดินผ่านเหมือนกัน 

แต่ละที่ก็เป็น ‘ตลาด’ เหมือนกัน แต่ทำาไม ไม่เหมือนกัน

รวงร้านที่วางเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง ต้อนรับเราเหมือนเราเป็นแขก 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่หลากหลาย พวกเขาพูดคุย 

โดยใช้สำาเนียงและคำาพูดที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

ตลาดแต่ละที่ พูดคำาว่า ‘ตลาด’ ไม่เหมือนกัน

ทุกๆ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใครก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบ 

ได ้ตอ้งยอมรบัเลยวา่พวกเขาเปน็ศลิปนิทีแ่สดงความเปน็ตวัของตวัเอง 

ออกมาอย่างแจ่มแจ้ง

ความเป็นตัวของตัวเองสูงถึงขนาดสะท้อนออกมาผ่านภาพถ่าย 

ที่บันทึกภาพของพวกเขาไว้

ไม่ต้องมองมุมกลับ ปรับมุมมอง ก็เห็นความหลากหลาย 

ได้อย่างชัดเจน

ภารตะ 
ตลาดพาหรุดั

China Town 
ตลาดเยาวราช

เกมการ์ตูน 
ตลาดสะพานเหลก็

ลองดูก่อนนะครับ
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ข้างๆ ศิริราช  
ตลาดวงัหลงั 

วัตถุมงคล 
ตลาดท่าพระจนัทร์

วาเลนไทน์ทุกวัน 
ปากคลองตลาด

China Town 
ตลาดเยาวราช

เกมการ์ตูน 
ตลาดสะพานเหลก็
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ผลิตโดย 

สำานกังานอทุยานการเรยีนรู้

สงักดัสำานกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู้  

(องค์การมหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารสำานกังานเซน็ทรลัเวลิด์ ชั้น 17

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรงุเทพมหานคร 10330

โทรศพัท์ 0 2264 5963-5

โทรสาร 0 2264 5966

ที่ปรึกษา 

อารยะ มาอินทร์ 

รองผู้อำานวยการสำานกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู้

รกัษาการรองผู้อำานวยการสำานกังานบรหิารและพฒันา

องค์ความรู ้และผูอ้ำานวยการสำานกังานอทุยานการเรยีนรู้ 

          

อัศรินทร์ นนทิหทัย 

หวัหน้าฝ่ายกจิกรรม 

วิภว์ บูรพาเดชะ

บรรณาธกิารบรหิารนติยสาร happening

บรรณาธิการที่ปรึกษา

จริาภรณ์ วหิวา

ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา

อนริทุร์ เอื้อวทิยา

บรรณาธิการศิลปกรรม

ชลติา ฉายากลุ

พิสูจน์อักษร

เบญจวรรณ แก้วสว่าง

ประสานงาน

นวพร มาลาศร ี

สพุพตา บวัเอี่ยม 

สริริตัน์ จนัทศร ี

ชญาภา โตสทุธศิกัดิ์ 

องัคณา กาญจนไพศษิฐ์

www.tkpark.or.th 

www.facebook.com/tkparkclub 

www.facebook.com/readmeegazine 

www.twitter.com/tkpark_TH

/ พ่อค้�คนกล�ง

แม่ค้าหมูปิ้ง
อิม
จุฑาวรรณ บวรวิวรรธน์

พ่อค้าความทรงจำา
ปัง
ปาณชัย วรรณศรี

พ่อค้าขนมหวาน
เทียน
ณฐพัสต์ สุขสมสถาน

ขอทานสโลว์ไลฟ์
พชร
พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

แม่ค้านำ้าเต้าหู้
พิม
ชนนิกานต์ ทองสุขดี

เจ๊เจ้าของโรงหนงั
ไอซ์
อุรัสยา อุ่นละม้าย

อาแปะร้านกาแฟ
ใช้
ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน

พ่อค้าคำาถูก
แม็ก
นาวิน ชาวเวียง

ลูกแม่ค้าขนมหวาน 
แอล
นริสา ภาสบุตร

แม่ค้าขายฝัน
แอ๊นท์

พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

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  

ที่ทุ่มเทการทำางาน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เน้นสาระแบบเข้มข้นจากทีมวิทยากร  

ทั้งกระบวนการคิด วางแผน และลงมือทำาจริง จนสร้างสรรค์ผลงานในสไตล์ของตัวเองออกมา 

เพื่อพิสูจน์ตัวตนในเส้นทางนักเขียน

ร่วมเป็นกำาลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษท้ัง 3 เล่มน้ี ได้ท่ี http://readme.tkpark.or.th

48



ขอทานสโลว์ไลฟ์
พชร
พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

เจ๊เจ้าของโรงหนงั
ไอซ์
อุรัสยา อุ่นละม้าย




