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อิดิเตอร์
ทอล์ก EDITOR’S
TALK

เมื่อการเป็นนักเขียนเป็นความฝันลับๆ ของคุณที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ
ย่างเข้า 22 ปี
คุณรู ้สึกว่ามันเป็นฝันที่น่าอายและอยากเก็บมันไว้เป็นความลับ
วันหนึ่งคุณลองเรมิ่ เขียนและส่งงานเขียนของคุณไปที่ TK Young
Writer
คุณได้รับการตอบรับ
คุณได้มาเจอกับคนอีกกว่าสามสิบคนที่มีฝันเหมือนคุณ
ต่างคนต่างสาขาต่างที่มา แต่มีความฝันลับๆ เหมือนกัน
“ฉันอยากเป็นนักเขียน”
การได้มาท�ำให้หนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นรู ปเป็นร่างภายในเวลาไม่ถึง
4 วัน เป็นเรอื่ งท้าทายส�ำหรับเราทุกคน ทั้งใหม่ ทั้งไม่รู้ บางครั้งเจอปัญหา
มีหลายเรอื่ งให้สับสนและต้องตัดสินใจ แต่ก็ต้องเร ียนรู ้ไปพร้อมๆ กัน คุณ
พบว่าอาวุธส�ำคัญของการท�ำงานครั้งนี้คือของที่ทุกคนมี เรามีของต่างๆ กัน
ช่วงอายุหร ือความสนใจที่ต่างกันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน มันกลับ
ท�ำให้คุณได้พบข้อเท็จจร ิงที่คุณไม่เคยรู ้ ท�ำให้เรอื่ งของนครปฐมที่เราได้ท�ำ
ร่ วมกั นมี หลายมิ ติหลากมุ ม มอง รู ้ สึ กตื่ น เต้ น ทุ กครั้ ง ที่ ได้ ฟั ง เร อื่ งใหม่ จ าก
ทุกคนและเร ียนรู ้ไปพร้อมกัน
สุดท้ายแล้วคุณเรมิ่ รู ้สึกว่าความฝันของคุณก็ดูพอจะเป็นไปได้
เมื่อคุณได้เรมิ่ ท�ำมัน

ปุญชรัสมิ์ อ่างแก้ว
บรรณาธิการ
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เรื่อง: ปวีณ์กร พงษ์มณี, ปีย์มนัส คูตระกูล

ปฐมบท
นครปฐม
่ นแปลง
ประวัติศาสตร์ของการเปลีย
จากนครชัยศรีสู่นครปฐม
ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวของสถานที่
ต่ า งๆ ทั้ ง ความ เป็ น มา การเปลี่ ย นผ่ า นในแต่ ล ะยุ ค
แต่ ล ะสมั ย และบุ ค คลที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เรื่ อ งราว
มากมายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต ไม่ ว่ า ดี ห รื อ ร้ า ย มั ก ได้ รั บ

การบั น ทึ ก เป็ น ตั ว อั ก ษรลงในแผ่ น จารึ ก หน้ า กระดาษ

ของพงศาวดาร ศิ ลปะ สถาปั ต ยกรรม หรื อ แม้ แ ต่
การบั น ทึ ก ผ่ า นค วามทรงจ� ำ ของผู้ ค น ซึ่ ง ถู ก แสดง
ออกมาผ่ า นวั ฒ นธ รรมต่ า งๆ และเพราะทุ ก สถานที่

มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข องตั ว เอง จึ ง ท� ำ ให้ ทุ ก ที่ มี เ รื่ อ งราว
่ ่างกันไป ‘นครปฐม’ ก็เช่นกัน
ทีต
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เรื่องราวของนค รปฐม หรือเมืองนครชัยศรีในอดีต เริ่มต้นจาก
การเป็นเมืองที่มีชุมชนเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ปลายยุคโลหะ และ
พัฒนามาเป็นเมื องท่าที่ยิ่งใหญ่ในยุคทวารวดี เมื่อราว 1,300 ปี
ที่แล้ว โดยมีวัฒนธรรมและความเจริญใกล้เคียงกับเมืองอู่ทอง
และเมืองคูบัวใ นอดีต ด้วยความโชคดีของท�ำเลที่ตั้งที่มีทางน�้ำ
เชื่อมติดกับทะ เล ท�ำให้เป็นเหมือนศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย
กับเมืองต่างๆ และอีกผลพวงที่ได้ตามมาก็คือ ผู้คนหลากหลาย
เชื้อชาติที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเขมร จีน หรือลาว ท�ำให้นครชัยศรี
กลายเป็นศูนย์ก ลางติดต่อชุมชนท้องถิ่นและชุมชนส�ำคัญที่ส�ำคัญ
แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การค้าขายแลกเ ปลี่ยนของระหว่างเมืองของนครชัยศรี
ยังคงด�ำเนินต่อ ไป และขยายตัวสู่การแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคอื่นๆ
อย่างอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในขณะนั้น
ท�ำให้เมืองนครชั ยศรีได้รับศาสนาพุทธเข้ามาเป็นครั้งแรก และ
กระจายตัวออกไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้นครชัยศรียัง
เริ่มมีการจดบันทึกเป็นตัวอักษรที่ถูกแปลงมาจากอินเดียอีกด้วย
ในเวลาต่อมานครชัยศรีมกี ารสร้างศาสนสถานทีช่ อื่ ว่า ‘พระประโทณ
เจดีย์’ ขึ้นเป็น ศูนย์รวมจิตใจของชาวนครชัยศรี ท�ำให้เริ่มมีการตั้ง
ชุมชนขึ้นรอบๆ พระประโทณฯ ที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท�ำให้นครชัยศรีอยู่ในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด
เมื่อศาสนาเป็นเหมือนใบเบิกทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ในการท�ำมาค้าขายทีม่ ากขึน้ ส่งผลให้ผคู้ นมีศรัทธาทีต่ รงกัน กษัตริย์
ก็สามารถปกครองได้งา่ ยขึน้ น�ำพาบ้านเมืองไปสูค่ วามสงบสุข สันติ
ท�ำให้คนที่ต่างเชื้ อชาติ ต่างวัฒนธรรมสามารถเรียนรู้ประเพณีที่
ต่างกัน สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกันได้
ความเจริญรุง่ เรืองเหล่านีไ้ ด้น�ำนครชัยศรีไปสูก่ ารพัฒนาทีห่ ลอมรวม
ทัง้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม จนกลายเป็นเมืองโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์เมืองโบราณก่อนสมัยอยุธยาของประเทศไทย
เลยทีเดียว
เมือ่ เวลาผ่านไป หลังจากอยูบ่ นความเจริญรุง่ เรืองอยูน่ าน
เมืองนครชัยศรีก็เดินทางมาถึงจุดพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ ใครจะคิดว่า
เส้นทางน�้ำที่เคยเป็นเส้นทางค้าขายส่งออกที่ส�ำคัญที่สุดได้เปลี่ยน
ทิศทางการไหลไป ท�ำให้บทบาทของเมืองท่าที่ส�ำคัญถูกลดลงไป
ด้วย ซ�้ำร้ายยังถูกเมืองพุกามจากพม่าเข้ามาตีเมือง และกวาดต้อน
ผู้คนไปจนหมด ส่งผลให้เมืองที่เคยเจริญมากที่สุด กลายเป็นเมือง
ที่ร้างที่สุด สุดท้ายชื่อของนครชัยศรี จึงค่อยๆ ลบเลือนหายจาก
หน้าประวัติศาสตร์และความทรงจ�ำของผู้คน
ก่อนจะมาปรากฏชื่ออีกครั้งในช่วง พ.ศ. 1731 เมื่อครั้ง
พระเจ้าไชยศิริน�ำผู้คนอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้ และตั้งชื่อว่า
‘เมืองไชยศิริ’ ก่อนที่ชื่อของเมืองนี้จะถูกลบหายไปอีกครั้ง

ต่อมาปี พ.ศ. 2104 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ที่สันนิษฐานกันว่าเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าอู่ทอง ทรงโปรดฯ ให้
มีการสร้างเมืองใหม่ โดยให้ผู้คนส่วนหนึ่งอพยพมาอยู่ที่นี่หลัง
สงครามหงสาวดี เพือ่ ง่ายต่อการเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร และเมือง
ที่ตั้งใหม่นั้นเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น�้ำ บริเวณต�ำบลท่านาในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์องค์ใหม่ด้วย
การสร้างเมืองใหม่ครัง้ นี้ ท�ำให้ชอื่ เมืองนครชัยศรีกลับมา และ
เริม่ คึกคักอีกครัง้ จนด�ำเนินมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมทั้งสององค์
คือ เจดีย์ทรงสถูปสาญจี ตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช
และเจดีย์ทรงขอมโบราณ ท�ำให้เกิดเป็นพระปฐมเจดีย์องค์ปัจจุบัน
ขึ้น
ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นครชัยศรีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คือทรงโปรดฯ ให้
มีการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยกระเบื้องเคลือบสีส้มจากจีน
และ พ.ศ. 2438 ทรงโปรดฯ ให้รวมเมืองนครชัยศรี สาครบุรี และ
สุพรรณบุรี สถาปนาขึ้นเป็น ‘มณฑลนครชัยศรี’ ต่อมา พ.ศ. 2441
ได้ท�ำการปรับปรุงเมืองใหม่ ด้วยการสร้างถนน สร้างอาคาร และ
ทางรถไฟขึน้ ท�ำให้การคมนาคมของนครชัยศรีสะดวกสบายมากขึน้
ซึ่งตลอดการปรับปรุงนี้ พระองค์และพระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จ
มาควบคุมงานทั้งหมดด้วยพระองค์เอง
ในการเสด็จประพาสครัง้ นัน้ ของพระบรมโอรสาธิราช หรือ
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวัง
สนามจันทร์ เพื่อเป็นที่พักผ่อนส่วนพระองค์ ซึ่งแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2462 ภายหลังเสด็จขึน้ ครองราชย์ นอกจากนีย้ งั ทรงโปรดฯ ให้
เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรีเป็น ‘เมืองนครปฐม’ ในมณฑลนครชัยศรี
เมื่อปี พ.ศ. 2456 ซึ่งระบบมณฑลได้ถูกยกเลิกในเวลาต่อมา ท�ำให้
เมืองนครปฐม กลายเป็น ‘จังหวัดนครปฐม’ ในที่สุด และยังคง
แนวคิดการใช้ศาสนสถานอย่างพระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ก่อให้เกิดชุมชนต่างๆ ตลาดค้าขาย แหล่งวัฒนธรรมทีค่ กึ คัก
และงดงามในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์นั้นมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้าย บางทีเมือง
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในยุ ค ก็ อ าจล่ ม สลายได้ ใ นคื น เดี ย ว สิ่ ง ที่ ท�ำให้
ประวัติศาสตร์แตกต่างออกจากเรื่องราวอื่นๆ นั่นคือความจริงที่
มนุษย์เรียนรู้ได้จากการเปลี่ยนแปลงในอดีต เพื่อน�ำไปปรับใช้ให้
เกิดสิ่งที่ดีข้ึนในอนาคต เฉกเช่นเรื่องราวของ ‘นครชัยศรี’ ที่พัฒนา
มาสู่ ‘นครปฐม’ นี้เอง
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เวลาเปลี่ยนไป
ค�ำขวัญก็เปลี่ยนแปลง
ส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงของ
นครปฐมผ่านค�ำขวัญ
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดของบ้านเกิดคุณคืออะไร

เมื่อได้ยินค�ำถามนี้ บางคนอาจตอบค�ำขวัญบ้านเกิดของตัวเองได้ แต่

บางคนก็มักจะตอบไม่ได้

่ ่งบอกถึงความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ และความ
ค�ำขวัญเป็นสิง
่ ทีบ

ภาคภูมิใจของจังหวัดนั้นๆ แต่เรารูไ้ หมว่า ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ และมีอยู่จังหวัดหนึ่งที่ได้มีการเปลี่ยนค�ำขวัญจังหวัดตัวเอง
่ นค�ำขวัญถึง 5 ครัง้
ไม่ใช่แค่ครัง้ เดียว แต่มีการเปลีย

่ ก็คือ จังหวัดนครปฐมของเรานีเ่ อง เรามาดูกันว่า ก่อนทีน
่ ครปฐมจะมี
นัน

ค�ำขวัญล่าสุดว่า

“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งาม

ล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น�ำ้ ท่าจีน”
ด้วย

่ นแปลงในแต่ละครัง้
พวกเขามีคำ� ขวัญว่าอะไร และท�ำไมจึงต้องมีการเปลีย

ส้มโอหวาน
ข้าวสารขาว
ลูกสาวงาม
ข้าวหลาม
หวานมัน
สนามจันทร์
งามล้น
พุทธมณฑล
คู่ธานี
พระปฐมเจดีย์
เสียดฟ้า
สวยงามตา
แม่น�้ำท่าจีน

ค�ำขวัญที่ 1

ค�ำขวัญที่ 2

เริ่มต้นกันที่ค�ำขวัญแรกสุดของจังหวัดนครปฐม ซึ่งเรามักไม่คุ้นชิน
กับค�ำว่า ‘ผ้าด�ำดี’ ในค�ำขวัญ เป็นเพราะค�ำนีป้ รากฏอยูใ่ นค�ำขวัญแรก
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผ้าด�ำในที่นี้ไม่ใช่ผ้าไหมสีด�ำธรรมดาๆ แต่
เป็นผ้าด�ำที่มีความหมายถึงผ้าย้อมส�ำหรับตัดชุดชาวนา ซึ่งในอดีต
นครปฐมมีโรงย้อมผ้าที่มีชื่อเสียงมาก แต่การจะได้มาซึ่งผ้าด�ำนั้น
ส่งผลเสียมากมายต่อธรรมชาติและคนในชุมชน เพราะโรงงาน
มีการปล่อยน�ำ้ เสียเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้ถกู ปิดตัวไปในทีส่ ดุ และ
ต่อมาค�ำขวัญของนครปฐมก็ได้มีการเอาค�ำว่า ‘ผ้าด�ำดี’ ออกไป

ค�ำขวัญที่สองของนครปฐมเหลือเพียง 3 วรรค ซึ่งจะเห็นว่า ยังคงมี
วรรคที่บอกถึง ส้มโอ ข้าวสาร และลูกสาว ในส่วนของส้มโอนั้นเป็น
ส่วนที่สามารถบ่งบอกได้ถึงประวัติศาสตร์โบราณและภูมิประเทศ
ของนครปฐม โดยส้มโอของนครปฐมหรือรู้จักกันในชื่อ ‘ส้มโอ
นครชัยศรี’ เพราะสมัยก่อนนครปฐมเป็นที่ตั้งของมณฑลนครชัยศรี
คนเก่าๆ จึงเรียกชื่อนี้เรื่อยมา
นครปฐมมี พื้ น ที่ ป ลู ก ส้ ม โอกว่ า 5,000 ไร่ อี ก ทั้ ง ยั ง มี
ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายในบางอ�ำเภอ ท�ำให้เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของส้มโอชื่อดังอย่างส้มโอพันธุ์ขาวน�้ำผึ้งที่มีรสหวาน

“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย ผ้าด�ำดี”
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อมเปรีย้ ว และส้มโอพันธุท์ องดีทมี่ รี สหวานอร่อย รวมไปถึงสิทธิบตั ร
ผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
ส่วน ‘ข้าวสารขาว’ นัน้ เป็นจุดเด่นของนครปฐมตัง้ แต่อดีต
ในสมัยที่นครปฐมยังเป็นนครชัยศรี พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น�้ำ
ที่ส�ำคัญ โดยข้าวของนครชัยศรีจะเป็นพันธุ์ข้าวเหลืองอ่อนและ
พันธุข์ า้ วเหลืองเล็ก มีจดุ เด่นคือ เมือ่ สีแล้วจะได้เมล็ดข้าวสารทีข่ าว
กว่าพันธุ์อื่นๆ แต่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีการปลูกพันธุ์ข้าวเหล่านี้แล้ว
แต่หันไปเลือกข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่าแทน อย่างไรก็ตาม
ในปี พ.ศ. 2551 ได้มรี ายงานจากส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมว่า
มีพื้นที่การปลูกข้าวกว่า 30% ของทั้งหมด หรือราว 400,000 ไร่
นับเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกข้าวที่ส�ำคัญของไทย
และค�ำว่า ‘ลูกสาวสวย’ เป็นการบ่งบอกถึงสาวงามของ
นครปฐมที่ไปชนะการประกวดนางงามบ่อยครั้งจนเป็นที่เลื่องลือ
จนกระทั่งมีวงดนตรีจากภาคใต้แต่งเพลงที่ชื่อ ‘หนุ่มคอนศรี สาว
คอนถม’ เป็นการยืนยันความสวยของสาวนครปฐมอย่างแท้จริง

ค�ำขวัญที่ 3

“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามอร่อย”

ต่อมาค�ำว่า ‘ข้าวหลามอร่อย’ ก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในการเปลี่ยน
ค�ำขวั ญ ครั้ ง ที่ 3 เพราะข้ า วหลามเป็ น อาหารขึ้ น ชื่ อ ซึ่ ง พบเห็ น
ได้มาก และเป็นที่นิยมของนครปฐม การท�ำข้าวหลามมีเทคนิค
การใช้จุกฝาใบตองแห้งปิดกระบอกเอาไว้เพื่อให้เกิดความหอม
ขณะเผา อีกทั้งยังใส่กะทิมากกว่าปกติจึงท�ำให้มีความหวานมัน
และมีการท�ำข้าวเหนียวที่นุ่มนวล ไม่แฉะ ท�ำให้ข้าวหลามของที่นี่
มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากข้าวหลามที่อื่นๆ

ค�ำขวัญที่ 4

“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์ งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์
เสียดฟ้า”

ค�ำขวัญทีข่ นึ้ ชือ่ ด้านความยาวนี้ ได้มาจากการประกวดค�ำขวัญของ
คนในจังหวัด เพราะเมื่อเวลาผ่านไปค�ำขวัญเดิมเริ่มไม่ครอบคลุม
ถึงเอกลักษณ์ต่างๆ ของนครปฐมมากพอ
สังเกตได้วา่ วรรคทีเ่ พิม่ มาในภายหลังทัง้ หมด จะบอกเล่า
เกี่ยวกับสถานที่ส�ำคัญของนครปฐม ‘สนามจันทร์งามล้น’ กล่าวถึง
พระราชวังสนามจันทร์ทสี่ ร้างขึน้ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการก่อสร้างตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และ
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 4 ปี ส่วน ‘พุทธมณฑลคู่ธานี’ เป็นเรื่องที่
สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ที่มีด�ำริจัดสร้างปูชนียสถานเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธานุสรณียสถาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลกาลที่พระพุทธศักราชเวียน
มาบรรจบครบรอบ 2,500 ปี (โดยตัง้ ใจให้สร้างเสร็จในวันวิสาขบูชา
ปี พ.ศ. 2500)

ในปี พ.ศ. 2498 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบรัฐพิธี
ก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปประธาน
พุทธมณฑล ณ สถานทีซ่ งึ่ ต่อมาเป็น อ�ำเภอพุทธมณฑล การก่อสร้าง
พุทธมณฑลได้ด�ำเนินการมาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2525 เมื่อ
สร้างองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
ส�ำเร็จ แต่กย็ งั มีการก่อสร้างเพิม่ เติมถาวรวัตถุตา่ งๆ ในพุทธมณฑล
เสมอมา
และ ‘พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า’ เป็นปูชนียสถานที่ส�ำคัญ
ของไทย โดยเป็นพระมหาเจดียอ์ งค์ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ และยังเป็น
ที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ท�ำให้เป็น
ทีส่ กั การะบูชาของพุทธศาสนิกชนทัว่ โลก และมีการจัดงานเทศกาล
นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์เป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย

ค�ำขวัญที่ 5

“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์ งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์
เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น�้ำท่าจีน”

หลังจากทีไ่ ด้ค�ำขวัญจากการประกวดแล้ว แต่ทางจังหวัดยังคงเห็น
ว่า ค�ำขวัญดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมจุดเด่นๆ ในนครปฐมทั้งหมด
ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงได้มีการเพิ่มค�ำว่า ‘สวยงามตา
แม่น�้ำท่าจีน’ ต่อท้าย และใช้ค�ำขวัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบ่งบอก
ถึงแม่น�้ำสายส�ำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม บางคนก็รู้จักกัน
ในชือ่ ว่า แม่นำ�้ นครชัยศรี ทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของหลายสิง่ ไม่วา่ จะเป็น
การเกษตร การท�ำปศุสัตว์ และโรงงาน
การเปลี่ ย นแปลงค�ำขวั ญ หลายต่ อ หลายครั้ ง มี ค วาม
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงกายภาพ คือ สถานที่ และ
ความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกของคนในพื้นที่ และมันยังส่งผล
กระทบไปยังด้านอื่นๆ ด้วย โดยเมื่อส�ำรวจพฤติกรรมการค้นหา
ข้อมูลของคนไทย โดยเครื่องมืออย่าง Google Trend ท�ำให้เรา
พบจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง นั่นคือ กราฟที่แสดงพฤติกรรมการหา
ข้อมูลเกีย่ วกับนครปฐมในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 มีแนวโน้มทีเ่ ริม่ สูง
เด่ น ขึ้ น มาอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เมื่ อ เที ย บกั บ จุ ด อื่ น ๆ ที่ เ คยมี ม าก่ อ น
ซึ่งตรงกับช่วงที่นครปฐมได้เปลี่ยนค�ำขวัญให้ยาวมากขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุมจุดเด่นในจังหวัดตัวเอง รวมกับค�ำพูดต่างๆ ทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้
จากตลาดบนตลาดล่างบริเวณรอบๆ พระปฐมเจดีย์ ที่กล่าวว่า
“ช่วง 8-9 ปีกอ่ น มีคนมาทีน่ กี่ นั เยอะมาก เต็มถนนเลย คนลงมาจาก
รถไฟกันเต็มไปหมด ท�ำให้ของขายดีมากช่วงนั้น” ท�ำให้เกิดเป็น
ข้อสันนิษฐานว่า จริงๆ แล้วการเปลี่ยนค�ำขวัญ ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย
อาจจะคล้ายกับแคมเปญรูปแบบหนึ่ง ที่ท�ำให้เรื่องนั้นๆ หรือใน
กรณีนี้คือ จังหวัดนครปฐมโด่งดังและได้รับความนิยมมากขึ้น
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกว่า ‘ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด’ อาจจะ
เป็นสิ่งที่ถูกหลงลืมไปบ้าง แต่จริงๆ แล้วค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดก็มี
เบื้องหลังที่น่าสนใจซ่อนอยู่ บางทีเราอาจเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจ
ของจังหวัดนั้นๆ ผ่านค�ำขวัญก็เป็นได้
11

เรื่อง: ปุญชรัสม์ อ่างแก้ว

MODERN
ARCHITECTURE
x NAKHON
PATHOM
หากคุณเรียนสถาปัตย์ คุณจะพบว่าทุกคนมักคาดหวังให้
้ ึกไหนอธิบายได้ทันที
คุณเป็นกูรูด้านสถาปัตยกรรม ชีต

ในความเป็ น จริ ง คุ ณ ได้ แ ค่ ยื น อ�้ ำ อึ้ ง แล้ ว สงสั ย ว่ า

ท�ำไมยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ คุณยืนอยู่ที่เดิม ครุ่นคิดตลอดมา
กระทั่ ง วั น หนึ่ ง คุ ณ เล่ น เฟซบุ๊ ก แล้ ว ได้ พ บกั บ กลุ่ ม ลึ ก
แต่ไม่ลบ
ั ทีเ่ รียกตัวเองว่า ‘Architecture of the Modern
Movement in Thailand’
คุณลองกด join

1

้ แต่วันนัน
้ ชีวิตคุณก็เปลีย
่ นไป
นับตัง
คุณเริม
่ สังเกตหน้าตาอาคารต่างๆ

่ รถผ่านถนนราชด�ำเนิน
่ นัง
คุณใจหวิวทุกครัง้ เมือ

คุณรูส
้ ึกถึงความยิ่งใหญ่ โอ่อ่า สง่างาม ของอาคาร

่ ีเรือ
่ งราว
ทีม

คุณเริม
้ ึก
่ มองสถาปัตยกรรมอย่างมีความรูส
วั น นี้ คุ ณ มาที่ น ครปฐม คุ ณ จึ ง เลื อ กเดิ น เข้ า ไปใน

มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรเป็ น แห่ ง แรก เพื่ อ ที่ จ ะท� ำ ความ
รู้จักเรื่องราวของอาคารต่างๆ และเรื่องราวของจังหวัด
นครปฐมไปพร้อมๆ กัน
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1
โรงเร ียนสาธิต
มหาว ิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาคารสามชั้น แสงแดด
ที่สาดส่องลงมาท�ำให้คุณมองเห็นจังหวะของเงาที่ตกกระทบบน
อาคารได้อย่างชัดเจน คุณเริ่มมีความสงสัย อาคารนี้สร้างเมื่อไร
ใครเป็นคนออกแบบ คุณจึงลองเปิดเฟซบุ๊กเข้าไปในกลุ่มอีกครั้ง
แล้วประหลาดใจที่พบว่า เพิ่งจะมีคนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาคาร
หลังนี้เมื่อช่วงต้นปี ประหนึ่งรู้ว่าคุณจะมาเยือนที่นี่
“ขอบคุณ คุณวีระพล สิงห์น้อย (Beer Singnoi) ทีไ่ ปตาม
้ าให้ดก
ถ่ายภาพอาคารนีม
ู น
ั และอาจารย์สร
ุ ย
ิ า รัตนพฤกษ์
่ รุณาให้ข้อมูลครับ
ทีก

่ มได้มโี อกาสออกแบบสร้าง
เป็นอาคารหลังแรกทีผ

ในประเทศไทยเมื่อตอนเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรม-
่ ปี พ.ศ.2518 และได้รบ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือ
ั

้ อาจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่
ความกรุณาจากคณบดีในขณะนัน
ทองใหญ่ ให้ เ ข้ า รั บ ราชการต� ำ แหน่ ง อาจารย์ ใ นคณะ
ด้ ว ยความเป็ น อาจารย์ ผู้ น้ อ ยก็ เ ลยต้ อ งเป็ น ผู้ ช่ ว ยสอน
ไปก่อน และได้รบ
ั มอบหมายให้เป็นผูอ
้ อกแบบอาคารหลังนี้
ให้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
วังสนามจันทร์

ตอนที่ ไ ด้ อ อกแบบอาคารหลั ง นี้ ด้ ว ยความที่

เป็ น สถาปนิ ก มื อ ใหม่ ก็ เ กรงอยู่ ว่ า จะท� ำ ไม่ ไ ด้ ดี นั ก และ
แน่นอนว่าต้องมีข้อบกพร่องต่างๆ มากมาย หลายปีต่อมา
ก็พบว่าน่าจะออกแบบท�ำอะไรได้ดีกว่านั้นตั้งหลายอย่าง
จนผมนึ ก ว่ า เขาคงรื้ อ ทิ้ ง ไปเสี ย แล้ ว หากเป็ น อาคารที่
ไม่ เ ข้ า ท่ า เข้ า ทาง ไม่ ส ามารถสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ใช้ประโยชน์ แต่อาจด้วยความเป็นอาคารของทางราชการ
จึงอาจท�ำให้ยังอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน”
		

ฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ
่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
คอมเมนต์เมือ
บนแฟนเพจ Foto_momo

ใช่ คนที่มาเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นตัวผู้ออกแบบเอง
ที่ปัจจุบันเป็นทั้งอาจารย์และนักวิชาการ คุณรู้สึกอิ่มเอมประหนึ่ง
ค�ำตอบที่ใช่ ถูกเฉลยให้คุณรู้อยู่ตรงหน้า
13
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2
คณะว ิทยาศาสตร์
มหาว ิทยาลัยศิลปากร

เดินต่อมาถึงตึกคณะวิทยาศาสตร์ คุณอดหันมองสถาปัตยกรรม
ขนาดใหญ่ดุดันและดูเก่าแก่หลังนี้ไม่ได้ ก่อนจะรู้ว่าอาคารหลังนี้
ออกแบบในปี พ.ศ. 2513 โดย พันเอกจิระ ศิลป์กนก สถาปนิก
คนเดียวกับที่ออกแบบโรงหนังสกาล่าและธนาคารกสิกรอีกหลาย
สาขา โดยอาคารนีห้ ลังนีถ้ กู ออกแบบภายหลังการออกแบบโรงหนัง
สกาล่าเพียง 1 ปีเท่านัน้ ซึง่ ช่วงนัน้ เป็นกระแสความนิยมสถาปัตยกรรม
แบบโมเดิร์นช่วงปลาย แต่ด้วยขาดการดูแลจึงท�ำให้อาคารหลังนี้
ดูเก่ากว่าโรงหนังสกาล่าไปมาก

3
หอน�้ำประปา
มหาว ิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์

คุณนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาลงที่บริเวณด้านทิศเหนือ
ขององค์ พ ระปฐมเจดี ย ์ หลั ง จากดื่ ม ด�่ ำ กั บ ภาพพระปฐมเจดี ย ์
เสี ย ดฟ้ า ที่ คุ ณ รอจะได้ พ บได้ ชื่ น ชม คุ ณ ก็ ต ้ อ งสะดุ ด ตาอี ก ครั้ ง
กับภาพตลาดเก่าหรือตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ทาสี
เหลืองแซมเขียวทับใหม่ มีเลขปีทสี่ ร้างเขียนแปะอยูห่ น้าตึก ตัวใหญ่
เหมือนกลัวไม่รู้ว่าเก่า คุณลองเดินตรงไปทางสถานีรถไฟ ก่อนจะ
ได้พบกับสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่ถูกจริตคุณอีกครั้ง

5
ธนาคารไทยพัฒนา
สาขานครปฐม

อาคารสีขาวนวลดึงดูดใจให้คุณเดินเข้าไปดู คุณยืนอยู่ตรงนั้น
สงสัยว่าท�ำไมรูปแบบสถาปัตยกรรมธนาคารในยุคหนึง่ จึงมีลกั ษณะ
คล้ายกันไปหมด อาคารนีอ้ อกแบบโดยอาจารย์จรินทร์ รอดประเสริฐ
เป็นสถาปนิกและนักออกแบบภายใน อาคารตัง้ อยูม่ มุ ถนน นิง่ เย็น
รับกับบรรยากาศของผู้คนเดินจับจ่ายใช้สอยยามใกล้ค�่ำ รวดเร็ว
แต่ไม่เร่งรีบ

อากาศร้อนจนคุณแทบละลาย คุณอยากออกไปจากทีน่ ี่ เลยเดินย้อน
กลับมาเพื่อจะออกทางประตูสาธิต ระหว่างทางคุณเดินเลียบบ่อ
และมองเห็นหอน�ำ้ ประปาสูงใหญ่เสียดฟ้า ในขณะเดียวกันคุณเกือบ
มองข้าม เพราะเห็นเป็นแค่หอนำ�้ ประปาเก่า ห่างหายจากการใช้งาน
จนเกือบพลาดโอกาสที่จะรู้ว่า หอน�้ำประปาแห่งนี้ออกแบบโดย
อาจารย์อมร ศรีวงศ์ ผูใ้ ห้ก�ำเนิดต�ำนาน ตึกกลม หรือ อาคารเรียนรวม
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงอาคารเรียน 6
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
มีรูปร่างโดดเด่นเห็นชัด ซึ่งเมื่อลองมองดูดีๆ คุณอาจพบว่า นี่คือ โรงแรมมิตรไพศาล
โรงแรมสูงตระหง่านตา มองเห็นทันทีเมือ่ เดินออกมาจากสถานีรถไฟ
หอน�้ำประปาที่เป็นเหมือนประติมากรรมกลางแจ้งก็ว่าได้
โดดเด่น และเงียบขรึม รูปร่างลักษณะเด่นอย่างหนึง่ ทีท่ �ำให้อาคารนี้
น่าสนใจคือ หน้าตาและพืน้ ผิวของอาคาร หรือทีส่ ถาปนิกเรียกกันว่า
ฟาซาด (Facade) ซึ่งคุณก็เรียกตามเขามาอีกที ฟาซาดนี้เป็นส่วน
4
ส�ำคัญของอาคาร ส�ำหรับสถาปนิกแล้วมันคือจุดขายของคุณเลย
หอพักเทพศิลป์
ทีเดียว ฟาซาดของโรงแรมมิตรไพศาลใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลัก
ท�ำให้คุณรู้สึกถึงความโมเดิร์น เพราะเป็นยุคที่คอนกรีตยังคงเป็น
มหาว ิทยาลัยศิลปากร
คุณยังคงก�ำลังเดินออกไปจากทีน่ ี่ แต่หนั มองทางขวาคุณก็ได้เจอกับ วัตถุดบิ หลักของการก่อสร้าง ถึงแม้วา่ คุณจะไม่รวู้ า่ สถาปนิกเป็นใคร
อาคารหน้าตาโมเดิร์นที่สะดุดตาอีกครั้ง เป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า แต่ก็พอจะเดาได้ถึงยุคสมัยในการสร้าง ปัจจุบันเมื่อศิลปวิทยาการ
40 ปี ภายหลังทราบว่าออกแบบโดยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย ก้าวไกล หน้าตาของฟาซาดก็เริม่ เปลีย่ นแปลงไป กระทัง่ คุณไม่คอ่ ย
ผูล้ ว่ งลับ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ปัจจุบนั ใช้เป็นอาคารทีพ่ กั บุคลากร พบอาคารสร้างใหม่ที่มีฟาซาดเป็นคอนกรีตล้วนอีกเลย
โดดเด่น เงียบงัน น่าค้นหา คุณเองก็ไม่แน่ใจว่าความเงียบงันนี้
ถูกสื่อออกมาจากรูปแบบสถาปัตยกรรม หรือมันเงียบเพราะเวลานี้
เป็นช่วงปิดเทอมกันแน่
คุณรูต้ วั ว่าการมาเยือนนครปฐมครัง้ แรกของคุณไม่ควรจะ
พลาดการดืม่ ด�ำ่ กับภาพพระปฐมเจดียย์ ามเย็นก่อนพลบคำ�่ คุณจึง
อ้างอิงภาพจาก Facebook Bear Singnoi
จ�ำใจต้องบอกลาดินแดนสีเขียวเวอร์ ริ เดียนแห่งนี้ไป
15

เรื่อง: ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล, การะเกด แซ่ห่าน

UP &
DOWN
MARKET
ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม หลังจากได้ไหว้ขอพร

่ ว่าหลายๆ คนคงเริม
องค์พระปฐมเจดียจ
์ นอิม
่ บุญแล้ว เชือ
่ อยากหาอะไรมาท�ำให้
อิ่มท้องกันบ้าง หรือซื้อของฝากติดไม้ติดมือสักหน่อย ไม่ต้องเดินไปไหนไกล
จอดรถทิ้ ง ไว้ ที่ ล านจอดรถองค์ พ ระแล้ ว เดิ น ออกมาจากประตู ฝั่ งพระร่ ว ง
โรจนฤทธิ์ ข้ามถนนไปฝั่ งตรงข้าม ก็จะมาถึงตลาดบน-ตลาดล่าง ตลาดที่
คนนครปฐมตัวจริงต้องมาเดิน!
16
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ที่จริงแล้ว ตลาดบน-ล่าง มีชื่อจริงนามสกุลจริงว่า
‘ตลาดสดส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัด
นครปฐม’ แต่ถ้าเรียกชื่อทางการ เวลาบอกรถรับจ้าง
อาจจะขับเลยเสียก่อนจะพูดจบ คนคอนถมเลยเรียก
ตลาดนี้แบบติดปากง่ายๆ ว่า ตลาดบน-ล่าง นั่นเอง
ตลาดแห่งนี้มีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่แล้ว
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงโปรดให้สร้าง
ตลาดบน-ล่างขึ้น เพื่อรองรับความเจริญของศูนย์กลาง
ทางการค้าและเป็นที่แฮงก์เอาต์ของชาวนครปฐมตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
ส�ำหรับที่มาของชื่อที่ทุกคนเรียกจนติดปากเกิดจาก
การที่ตลาดใหญ่แห่งนี้ถูกคั่นกลางด้วยถนนที่เรียกว่า
ซอยกลาง จึงยึดเอาง่ายๆ ว่า ถ้าหันหน้าเข้าหาองค์พระ
ตลาดทางซ้าย ถือเป็นตลาดล่าง ตลาดทางขวา ถือเป็น
ตลาดบน เราสังเกตจากการเดินส�ำรวจคร่าวๆ ว่า ตลาดบน
และตลาดล่างมีความผสมกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ขาด
แต่ความเท่คือ ทั้งตลาดสามารถรักษาเอกลักษณ์ของ
ตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ค�ำนิยามของตลาดบนทีเ่ รานึกออกคือ Community
Mall แปลแบบหรูๆ ว่า ศูนย์การค้าชุมชน แต่ไม่ใช่แบบ
เก๋ชคิ ทีต่ อ้ งมีสตาร์บคั ส์อย่างทีเ่ ราคุน้ กันแน่ๆ ศูนย์การค้า
ของชุมชนแห่งนี้มีความหลากหลาย และมีเพื่อสนอง
การใช้ชีวิตของคนอย่างแท้จริง แถมส่วนใหญ่ยังเป็น
ร้านเก่าที่รักษาบรรยากาศเหมือนสมัยยังเปิดร้านใหม่ๆ
ไว้ได้อย่างครบถ้วน ทั้งร้านที่ขายทั้งซีดีเพลง นาฬิกา
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเตาแก๊สที่ขายแต่เตา ไม่ขาย
ถังแก๊ส ห้างแว่นขนาดใหญ่ ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนที่
ของแน่นจนแทบไม่มีทางเดิน หรือร้านหนังสือที่ไม่ใช่
เชนสโตร์ แต่จริงจังถึงขั้นมีการสมัครสมาชิก
ส่วนตลาดล่างที่ส่วนตัวเราแอบชอบและรู้สึกว่า
เดินสนุกกว่าตลาดบน ถึงของที่ขายจะไม่ใช่ของจุกจิก
แต่เราก็ยังชอบฟีลของร้านเบเกอรี่ที่ขายแต่เค้กปอนด์
ก้อนยักษ์ ร้านกุนเชียงและผลิตภัณฑ์จากเนือ้ สัตว์แปรรูป
นานาชนิด ร้านขายของช�ำร่วยงานแต่ง ร้านสมุนไพรจีน
ตลาดล่างเหมือนเป็นลูกผสมของคนมากมายหลายแบบ
ในนครปฐม เราคิดว่ามันไม่ใช่แค่ตลาดสดขนาดใหญ่ที่
มีแหล่งเดินซือ้ ของใช้ทเี่ ราจะนึกถึง หรือร้านข้าวทีแ่ วะกิน
ตอนก่อนเข้าเมือง
เราว่ามันคือชีวิต
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ร้านจิวเลี้ยงฮง

ร้ านค้าน่าแวะ
ในตลาดบน

ร้านเฮ่งเฮียงฮะ
ร้านที่สะดุดตาและสะดุดใจมากเมื่อมาเดิน
ตลาดบนคือ ร้านขายถ้วยรางวัล ‘เฮ่งเฮียงฮะ’
เป็ น ร้ านขายของที่ เ ฉพาะกลุ ่ ม มากๆ อี ก
ร้านหนึง่ ร้านเล็กๆ อายุ 30 ปีแห่งนีเ้ ป็นธุรกิจ
ของคุ ณ สุ วั ฒ น์ ภายในร้ า นมี ถ ้ ว ยรางวั ล
หลากสีสนั หลายรูปแบบวางเรียงกันประปราย
คุณสุวัฒน์ให้เหตุผลว่า ต้องมีลูกค้า
มาสั่งซื้อก่อน จึงจะท�ำการติดต่อสั่งท�ำได้
ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน
เช่น โรงเรียนหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และจะได้ขายก็เพียงช่วงที่มีงานประกวด
หรือการแข่งขันกีฬา “เราไม่คอ่ ยสบาย ปิดๆ
เปิดๆ ขายไม่คอ่ ยดี” ค�ำพูดจากปากชายชรา
วัยหกสิบกว่าอาจฟังดูเหงาๆ แต่เราคิดว่า
การที่ร้านค้าเล็กๆ เงียบเหงาแห่งนี้ยังคง
เปิดอยู่ เป็นเพราะร้านนี้เป็นที่ต้องการและ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบองค์ปฐมเจดีย์
เมื่อมีงานแข่งขันก็มีคนต้องการถ้วยรางวัล
และร้านแห่งนี้มีอยู่เพื่อเติมเต็มในส่วนนั้น
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ร้านขายชุดเครื่องแบบนักเรียนเป็นร้านค้า
ที่น่าสนใจร้านหนึ่ง เมื่อเดินเลียบถนนทาง
ซ้ายมือขององค์พระไปตามตลาดบนเรื่อยๆ
จะพบร้านค้าประตูกระจกมีตัวอักษรติดบน
ประตูหน้าร้านว่า ‘จิวเลีย้ งฮง’ มองผ่านกระจก
เข้าไปด้านในจะเห็นกล่องรองเท้าและชุด
เสื้อผ้านักเรียนมากมายกองพะเนินสูงเป็น
ภูเขา
เราตัดสินใจเปิดประตูเข้าไป พบว่า
ทุกพืน้ ทีใ่ นร้านอัดแน่นไปด้วยชุดเครือ่ งแบบ
นั ก เรี ย น เสื้ อ นั ก เรี ย นหลากไซส์ พั บ ใส่ ถุ ง
เบียดเสียดกันอยู่บนชั้นวางของ เป็นภาพที่
พบเห็นได้ยากยิ่งในเขตเมืองใหญ่ทุกวันนี้
พีฮ่ ง เจ้าของร้านบอกว่า ร้านนีเ้ ปิดมานานกว่า
30 ปีแล้ว ชือ่ ร้าน จิวเลีย้ งฮง ก็มาจากแซ่และ
ชือ่ คนในครอบครัว ร้านนีเ้ น้นขายชุดนักเรียน
เด็กมัธยมกับเด็กมหาวิทยาลัย ด้วยความ
สงสัยว่าร้านขายเสือ้ ผ้าเฉพาะกลุม่ แบบนีจ้ ะ
อยู่รอดได้อย่างไร ก่อนได้ค�ำตอบว่า “ลูกค้า
เยอะ” และ “ขายได้เป็นช่วงๆ” พี่ฮงตอบ
อย่างมั่นใจ ท�ำให้เราประหลาดใจไม่น้อย
ร้านของเฮียฮงต่างจากร้านตามห้าง
สรรพสินค้า ไม่ได้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและ
ไม่ได้มีการโปรโมตอะไรมากมาย สิ่งที่ท�ำให้
ร้านขายเสื้อผ้านักเรียนร้านนี้ยังเปิดกิจการ
ได้อาจเป็นความธรรมดาและไม่พิเศษอะไร
แต่คนซื้อและคนขายเป็นคนในชุมชนที่รู้จัก
เป็นมิตรและเชื่อใจกันมาตลอดนั่นเอง

ร้านบัวทอง
อี ก ร้ า นหนึ่ ง ที่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ไ ม่ ว ่ า มื อ เก่ า
หรือมือใหม่ทุกคนต้องไปคือ ร้านบัวทอง
ร้านแห่งนี้ขายข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับ
ลู ก น้ อ ยครบครั น มี ตั้ ง แต่ ถุ ง เท้ า รองเท้ า
เสื้อผ้า ยันจักรยานสามล้อ เมือ่ ถามคุณป้า
เจ้าของร้าน ถึงเคล็ดลับที่ยังคงความเป็น
ร้านค้าต่างจังหวัด โดยที่ลูกค้าเข้าออกร้าน
ไม่ขาดสาย ก็ได้ความว่า “ความเก่าแก่มั้ง
เพราะว่าร้านเราเปิดมานานแล้ว 50 ปีได้”
ได้ฟงั แบบนีก้ ถ็ งึ บางอ้อว่าร้านแห่งนีอ้ ยูเ่ คียง
ข้างคุณพ่อคุณแม่มาแล้วหลายต่อหลายรุน่
ความเก่าแก่นี้เป็นหลักประกันให้กับ
ร้าน ต่อให้มีห้างสรรพสินค้าต่างๆ ผุดขึ้น
มากมาย ลูกค้าก็เลือกที่จะก้าวเท้าเข้ามา
จับจ่ายสินค้าในร้านบัวทอง เพราะร้านแห่งนี้
มีความน่าเชื่อถือ
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ร้านค้าน่าแวะ
ในตลาดล่าง
ร้านว ิชุภัณฑ์
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงหัวมุมสุดซอย
กลาง ฝั่งตลาดล่าง มีของเล่นเด็ก และเสื้อ
ฟุตบอลโลกลิขสิทธิ์ขายหน้าร้านด้วย เรา
สอบถามคุณป้าอรนุชถึงทีม่ าของการ Mix &
Match นี้ “เห็นว่ามันมีที่ว่างเฉยๆ”
ร้านนีม้ เี ครือ่ งใช้ไฟฟ้าหลากหลายมาก
เราสงสัยว่าท�ำไมคนถึงเลือกทีจ่ ะซือ้ จากร้าน
ของคุณป้าแทนที่จะไปเดินห้างสรรพสินค้า
“ขายมานาน คนเขาก็เชื่อใจร้านเราด้วย”
เราอยากลองเดาค�ำตอบของเบสต์เซลเลอร์
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และแน่นอนว่าค�ำตอบ
ของเราถูกต้อง “พัดลมมันขายได้ทั้งปีเลย
พวกหม้อหุงข้าวก็ขายดี ส่วนเครือ่ งดูดฝุน่ จะ
ออกช้า ก็นานๆ ทีนะ เดือนหนึง่ จะขายสักอัน
สองอัน แต่ก็ต้องมีโชว์ไว้ก่อน”
ในร้านเหมือนเป็นไทม์แมชชีนพาเรา
ย้อนไปสมัยที่ยังอยู่บ้านเก่าตอนเด็กๆ มี
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า หน้ า ตาเชยแบบที่ เ ราเคย
ใช้จริงๆ อย่างกระติกน�้ำร้อนแบบออกแรง
ปั๊ม พัดลมตัวเตี้ยสีสด โทรทัศน์เครื่องอ้วน
ที่จอเล็กกว่าทีวีจอแบนปัจจุบันไม่รู้กี่เท่า
ตอนออกมาเรายังได้ยินเสียงซ่าๆ ของวิทยุ
ทรานซิสเตอร์ตามชั้นอยู่เลย

ร้านพัสตราภรณ์
ครั้งแรกที่เราเดินผ่าน เราไม่แน่ใจว่าร้านนี้
คือร้านขายอะไร
มันเป็นร้านทึมๆ หน้าร้านเต็มไปด้วย
โฟมตัดทรงบายศรี หมวกทหารทั้งสีกากี
สีน�้ำเงิน และสีขาว มองเข้าไปเจอไหมพรม
กองใหญ่อยู่ตรงกลาง พร้อมของเล็กๆ นู่นนี่
ในตู้กระจก
ป้าเจ้าของร้านท่าทางดุๆ บอกว่า “ใคร
จะบอกว่าตัวเองขายอะไรล่ะ” พร้อมให้เรา
เดินดูเองไปก่อน เพราะแกก�ำลังขายของให้
ลูกค้า เราเจอบัง้ ลูกเสือ บัง้ ราชการ ตราทหาร
ธงจ�ำนวนมาก อุปกรณ์ท�ำดอกไม้ปลอม และ
กระดิ่งแมวในระยะห่างไม่กี่ก้าว “เมื่อก่อน
ตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ท�ำแล้ว”
คุณป้าเล่าถึงจักรเย็บผ้าที่วางอยู่ริมร้าน
คุณป้าอีกคนเดินออกมาจากหลังร้าน
พอเห็นเราด้อมๆ มองๆ ตราต�ำรวจอยู่นาน
แล้วเข้ามาคุยด้วยน�ำ้ เสียงห้าวๆ “ก็เบ็ดเตล็ด
จิปาถะ” นีค่ อื ค�ำตอบทีไ่ ด้ หลังจากพยายาม
ให้คณ
ุ ป้าทัง้ สองจัด Category ร้าน “ลูกค้าก็
มีหมดแหละ นักเรียน ข้าราชการ นักเรียนก็
ซือ้ เครือ่ งเขียนไปใช้ท�ำงานส่งครู ข้าราชการ
ก็ซอ้ื ไปใช้” ถึงจะขายของอันนีน้ ดิ อันนีห้ น่อย
แต่รา้ นนีก้ เ็ ปิดมามากกว่า 51 ปี และมีลกู ค้า
หลายช่วงอายุมาก
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ร้านแม่สุ่ม
ตอนเดินผ่านพี่พนักงานสามคนที่นั่งขอด
เกล็ดปลาอยู่หลังแผง เราก็ไม่ได้สนใจอะไร
แต่พอเดินผ่านหน้าแผงจึงเห็นว่ามันไม่ใช่
เนื้อหมูเหมือนทั้งตลาดที่ผ่านมา
แต่มันคือ กบ
กบอ้วนๆ ช�ำแหละอย่างดีเต็มกระบะ
ข้างๆ มีนกหน้าตาเหมือนไก่จิ๋วนอนตัวชมพู
หลับตานิ่งอยู่อีกกระบะ เพราะร้านแม่สุ่ม
ขายทั้งหมูป่า กบ นก และเนื้อปลากรายแท้
เราจึงไปนั่งยองๆ คุยกันข้างหลังแผงแบบ
ไม่กลัวเกล็ดปลากระเด็นใส่หน้า
พี่พร พี่เจี๊ยบ และพี่ด�ำ บอกว่า กบ
หรือนกพวกนี้จับมาเอง ช�ำแหละเองกับมือ
“คนนครปฐมนิยมกินกบ” เจ้าของร้านเอ่ย
ก่อนจะแนะน�ำเมนูยอดฮิตมากมายทั้งทอด
กระเทียม แกงอ่อม ย�ำ หรือคั่วกลิ้ง พี่เจี๊ยบ
บอกว่า ส่งร้านอาหารเยอะเลย ท�ำให้เรา
นึกถึงเมนูแนะน�ำตามร้านอาหารป่าทีต่ อ้ งมี
กบทอดกระเทียมพริกไทยเสมอ “ปกติสง่ เขา
วันละ 10-20 โล หรือถ้ามากๆ ก็เคยส่งถึง
วันละ 100 โล ยังมีเลย” คนที่สั่งเป็นร้อยโล
คือเอาไปขายต่อ แต่พวกร้านอาหารจะใช้
น้ อ ยกว่ า นั้ น ลู ก ค้ า ประจ�ำของร้านก็เช่น
ครัวกะเหรีย่ งป่า แถวถนนยิงเป้าใต้ “ร้านเรา
จั บ มาขายแบบถู ก กฎหมาย สด สะอาด
ขายไม่แพง เพราะจับเอง ส่งเอง”
ถึงจะอยากคุยมากกว่านี้ แต่กก็ ลัวปลา
จะช�้ำเสียก่อน เพราะพี่เขาขอดกันไม่เสร็จ
สักที เราจึงถอยออกมา พร้อมมองกบทีน่ อน
แผ่ในกระบะนับสิบๆ ตัว
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ร้านเสร ีวัฒน์
ในตลาดสดนอกจากแผงขายอาหารแล้ว
ก็ ยั ง มี ร ้ า นค้ า เหมื อ นถนนด้ า นนอกล้ อ ม
ตลาดทัง้ สีด่ า้ น เราเดินมาเจอร้านสังฆภัณฑ์
แห่งนีจ้ งึ ขอเข้าไปคุยด้วย คุณน้าเจ้าของร้าน
รีบผลักลูกชายมาตอบค�ำถามเรา ก่อนจะ
ละไปบริการลูกค้าทีเ่ พิง่ เข้ามาถามหาผ้าไตร
“คือประเทศไทยเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งปี
อยู่แล้วครับ อย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าบวช
ถ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาก็จะ
ถวายเทียนเข้าพรรษากัน หลังจากนั้นเป็น
ช่วงกฐิน มันก็เวียนไปเรื่อยๆ” เรียกได้ว่า
ไม่ต้องห่วงเรื่องขายไม่ได้เลย เพราะสินค้า
เหล่านี้สามารถขายได้ตามเทศกาลอยู่แล้ว
นอกจากของพิธแี บบพุทธ แล้วก็ยงั มีแบบจีน
อีกด้วย “อย่างช่วงตรุษจีนก็จะขายของไหว้
เชงเม้งก็ของไหว้อีกแบบ”
ลูกชายเจ้าของร้าน ทายาทรุ่นที่สี่ของ
ร้านบอกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
การซื้อสังฆภัณฑ์มากนัก จึงเป็นหน้าที่ของ
ทางร้านทีต่ อ้ งให้ค�ำแนะน�ำ “สังฆภัณฑ์ตอ้ ง
ใช้ความรู้ มันไม่ใช่สินค้าที่จะเลือกหยิบ
เองได้ อย่างน้องจะซื้อเครื่องบวช พี่ก็จะมี
รายการให้ดู ของทีต่ อ้ งใช้ทงั้ หมด แต่ละอย่าง
ก็มหี ลายราคาหลายรุ่น” เราสงสัยว่าในร้าน
มีของส�ำหรับทุกงานบุญจริงๆ แล้วมีอะไรที่
นานๆ ขายได้ทบี า้ งไหม “ของในร้านไม่คอ่ ย
ค้างสต็อ กเพราะจะหมุ นเวี ยนกั น ไปตาม
เทศกาล แต่กจ็ ะมีของทีต่ งั้ นานหน่อย อย่าง
พระพุ ท ธรู ป คนก็ จ ะไม่ ไ ด้ เ ช่ า กั น ทุ ก วั น ”
ตั้งแต่เราเดินเข้าร้านมาจนคุยใกล้จะเสร็จ
มี ลู ก ค้ า เข้ า ร้ า นตลอดเวลา จนต้ อ งถาม

สาเหตุว่า ท�ำไมลูกค้าถึงติดร้านเสรีวัฒน์
ขนาดนี้ “ราคา คุณภาพ และความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจ เพราะเราเป็นเจ้าเก่า แล้วอย่างทีบ่ อก
ว่า เราขายส่งด้วย ก็มีทั้งลูกค้ารายย่อย
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อ”
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เรื่อง: ปวีณ์กร พงษ์มณี, ปิย์มนัส ดูตระกูล

ร้านสตร ีทฟู้ดน่าลองแห่งตลาดบนและล่าง
เสน่ห์รถเข็นขายอาหารร ิมทางที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตลาด

1

2

1. ร้านหมึกบด

ร้านหมึกบดที่เปิดมายาวนานกว่า 30 ปี
การั น ตี ไ ด้ ถึ ง รสชาติ ติ ด ปากผู ้ ค นในย่ า น
ตลาดบนเป็นอย่างดี เคล็ดลับความอร่อย
คือปลาหมึกตากแห้งพันธุ์ดีที่ส่งตรงมาจาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วน�ำมาย่างด้วย
เตาถ่านจนมีกลิน่ หอมและกรอบพอดี ท�ำให้
ไม่เค็มและไม่ขมจนเกินไป ก่อนจะน�ำมาบด
ด้วยเครื่องบด กินพร้อมกับน�้ำจิ้มสูตรเด็ด
กลมกล่อมจนต้องยกนิ้วให้
2. ร้านมะพร้าวน�้ำหอมแท้
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มะพร้าวน�้ำหอมแท้ๆ จากสวนบ้านแพ้ว
สมุทรสาคร ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมหวาน
พร้อมด้วยเนื้อมะพร้าวทั้งนุ่มและหวานที่
คลายความกระหายได้เป็นอย่างดี ทางร้าน
มีบริการเฉาะลูกมะพร้าว เพื่อให้ลูกค้าได้
รับประทานน�้ำมะพร้าวสดๆ จากลูก หรือจะ
ใส่แก้วก็อร่อยสดชื่นได้เช่นกัน

4

เมือ่ ได้เดินซึมซับบรรยากาศของชุมชนตลาดบน เดินเข้าร้านนัน้ เดิน
ออกร้านนี้ ก็ท�ำให้เราพอจะเข้าใจความเป็นอยูข่ องผูค้ นในชุมชนนีว้ า่
ร้านค้าส่วนใหญ่ในตลาดเป็นร้านของคนเชื้อสายจีนที่มีสืบทอดกัน
มาจากรุน่ สูร่ นุ่ ความเก่า ไม่เป๊ะ ไม่ซำ�้ ใครท�ำให้ชมุ ชนร้านค้าเหล่านี้

3. ร้านมะม่วงน�้ำปลาหวานแม่พร
ทับทิมทอง

ร้านมะม่วงน�้ำปลาหวานร้านนี้มีดีกรีเป็นถึง
ร้าน OTOP และได้ออกงานประชารัฐของ
จังหวัดนครปฐมเป็นประจ�ำ ซึ่งรสชาติก็มี
ความโดดเด่นไม่ซ�้ำใคร ทั้งรส หวาน เผ็ด
เค็ม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว อีกทั้งยังมี
เครือ่ งอย่างกุง้ แห้งและหอมแดงแบบจัดเต็ม
เข้ากันเป็นอย่างดีกับมะม่วงเปรี้ยวพันธุด์ ี
เป็นความอร่อยที่ต้องบอกต่อเลยทีเดียว
4. ร้านข้าวหลามแม่เล็ก (น้อย)

ข้าวหลามร้านสูตรเฉพาะของครอบครัว ที่
ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นเวลากว่า 90 ปี
จุดเด่นที่เห็นได้ชัดของร้านคือ มีกระจาด
ขนาดใหญ่ที่ใส่กระบอกไม้ไผ่จ�ำนวนมาก
วางเรี ย งกั น พร้ อ มกั บ กลิ่ น หอมเตะจมู ก
ทีม่ าจากการเผาโดยใช้เตาถ่าน ท�ำให้รสชาติ
ของข้าวหลามติดกลิ่นไหม้ของไม้ไผ่นิดๆ
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่เจ้าไหนก็ยากจะ
เลียนแบบ

มีชวี ติ ชีวาน่าหลงใหล เป็นอะไรทีห่ าได้ยากหากอยูใ่ นเมืองทีร่ า้ นค้า
ทุกร้านมีมาตรฐานเท่าเทียมกันและขายสินค้าทุกอย่างเหมือนกัน
ในขณะทีบ่ างพืน้ ที่ ความเก่าเป็นสิ่งที่ต้องแทนที่ด้วยความใหม่ แต่
ในชุมชนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ความเก่าเป็นสิ่งที่ท�ำให้ทุกชีวิต
ด�ำเนินไปอย่างปกติสุข
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เรื่อง: สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์, ฉกาจเกียรติ สงวาลวงศ์

ตลาดโต้รุ่ง

ตลาดกลางคืนยอดฮิตของคนคอนถม
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นครปฐม มีรา้ นอาหารขึ้นชื่อหลายต่อหลายแห่ง ถือเป็น
อีกหนึ่งสวรรค์ของอาหารชั้นดีที่นักชิมไม่ควรพลาดที่จะ

ยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีความสะดวกต่อการเดินทาง มีที่จอดรถ
กว้างขวาง อยู่ติดตัววัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เรียกได้ว่า
มาเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งสถานที่ไฮไลต์ของ อ�ำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งสถานที่และเวลาท�ำการเลย
้ อยู่บริเวณองค์พระปฐม- ทีเดียว
่ ตัง
จังหวัดอย่าง ‘ตลาดโต้รุง่ ’ ซึง
นอกจากจะโดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยต�ำแหน่ง
เจดีย์ หากตอนกลางวันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส�ำคัญ
ที่ตั้งแล้ว อีกเหตุผลที่ส�ำคัญเลยก็คืออาหารที่อร่อยหลากหลาย
่ ห่งนี้
ทางศาสนา ก็สามารถพูดได้ว่าตอนกลางคืนสถานทีแ
อุดมไปด้วยร้านสตรีทฟูด้ ทัง้ อาหารคาวและอาหารหวาน ตัง้ เรียงราย
ก็ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางปากท้ อ งของคนจั ง หวั ด นครปฐม กว่าร้อยร้านตลอดสองข้างทางของตลาด พ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่
่ วเช่นเดียวกัน
และนักท่องเทีย
เป็นคนนครปฐมรุ่นลูกรุ่นหลานที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น มีอาหาร
มากมายให้คนเดินตลาดได้ลิ้มชิมรส จะเด็ดขนาดไหนนั้น เราขอ
ตลาดโต้รุ่ง เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐม แนะน�ำ 5 ร้านเด็ดต่อไปนี้ให้ไปลองกัน
เปิดมายาวนานกว่า 60 ปี เดิมตั้งอยู่หน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ หรือ
ทางด้านหน้าองค์พระ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2540 ทางวัดได้มกี ารย้าย
ตลาดมาทางด้านข้างองค์พระแทน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
คนทีเ่ ข้ามาสักการะพระปฐมเจดีย์ อีกทัง้ ทางด้านข้างยังมีพนื้ ทีก่ ว้าง
ประมาณ 10 ไร่ (ไม่รวมทีจ่ อดรถ) ซึง่ กว้างขวางกว่าพืน้ ทีด่ งั้ เดิมก่อน
จะย้ายมาอีกด้วย แต่ถึงจะย้ายสถานที่ก็ไม่ได้ท�ำให้ลูกค้าหายไป
เมือ่ ก่อนคนเยอะอย่างไร ปัจจุบนั ก็คนเยอะอย่างนัน้ อาจจะมากกว่า
เสียด้วยซ�้ำ เนื่องจากมีสื่อต่างๆ เข้ามาให้ความสนใจ และน�ำเสนอ
สถานทีแ่ ห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็นทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือการบอกเล่า
ปากต่อปากของลูกค้าประจ�ำสู่ผู้มาเยี่ยมเยือน
ตลาดแห่งนีไ้ ม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวบรวมอาหารยอดนิยม
ของนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ แต่ยงั เป็นจุดนัดพบของคนนครปฐมอีกด้วย
ด้วยเวลาทีใ่ ห้บริการตัง้ แต่เวลาห้าโมงเย็นถึงห้าทุม่ ในทุกๆ วัน และ

ตลาดกลางคืน
ที่ใหญ่ที่สุดใน
นครปฐม
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5 ร้านเด็ดที่ห้ามพลาด!

1.

มะม่วงน�ำ้ ปลาหวาน ระฆังทอง

2.

บัวลอยแต้จ๋วิ

3.

ไอศคร ีมลอยฟ้า คุณนมหมี

4.

ช. หอยทอด ออส่วน

5.

จั๊วราดหน้ายอดผัก

ร้านมะม่วงนำ�้ ปลาหวานชือ่ ดังประจ�ำตลาด เปิดมายาวนานกว่า 60 ปี
เอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นคือนำ�้ ปลาหวานสูตรลับเฉพาะ ทีท่ งั้ หอม หวาน
มัน เค็ม กลมกล่อม นอกจากนั้นยังหนักเครื่อง กุ้งเป็นกุ้ง เรียกได้ว่า
ถูกใจบรรดาลูกค้าเป็นอย่างมาก จนต้องแจกบัตรคิวกันเลยทีเดียว
มะม่วงน�้ำปลาหวานชื่อดังร้านนี้มีคิวให้เพียง 200 คิวต่อวันเท่านั้น
และมีคนมารอรับบัตรคิวกันตั้งแต่ก่อนจะตั้งร้านเสร็จเสียด้วยซ�้ำ
เรียกได้ว่าถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลย ต้องรอวันถัดไปถึงจะได้กิน

บัวลอยแต้จิ๋วเจ้าดัง ที่อยู่คู่ตลาดโต้รุ่งมาอย่างยาวนาน วัตถุดิบ
สด สะอาด และเคล็ดลับความอร่อยอย่างแรกของตัวบัวลอย คือ
แป้งบัวลอยที่ทางร้านคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง ท�ำให้มีรสชาติถูกปาก
แตกต่างจากร้านทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเมนูน�้ำแข็งไส น�้ำกะทิ และ
น�้ำล�ำไยที่อร่อยไม่แพ้กันอีกด้วย

จุดเด่นของร้านคือการทีค่ นขายโยนไอศกรีมขึน้ บนฟ้าจนสูงลิว่ และ
สามารถใช้ถว้ ยรับไอศกรีมนัน้ ได้อย่างแม่นย�ำ โชว์กายกรรมประกอบ
เมนูอาหารนี้สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพง ที่ส�ำคัญรสชาติอร่อย
รสที่ขายดีที่สุดที่ควรไปชิมให้ได้สักครั้งคือ รสกะทิ โดยมีส่วนผสม
ของกะทิเข้มข้น หวาน มัน ถึงขนาดมีคนกล่าวไว้วา่ ถ้าไม่กนิ ไอศครีม
ลอยฟ้าก็เหมือนมาไม่ถงึ ตลาดโต้รงุ่ เลยทีเดียว เรียกได้วา่ เป็นอีกหนึง่
จุดเด่นของตลาดโต้รุ่งเลยก็ว่าได้

เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีชื่อเสียงจนต้องแจกบัตรคิวให้กับคนที่มาซื้อ
พ่อค้าพูดจาดี ใส่ใจทั้งลูกค้าและการปรุงอาหารด้วยการใช้วัตถุดิบ
สดใหม่ แป้งกรอบ จานใหญ่ ให้หอยเยอะจนสามารถพูดได้เต็มปาก
ว่า ร้านนี้มีหอยมากกว่าแป้งแน่นอน และนอกเหนือจากหอยทอด
ที่โด่งดังนั้น ทอดมันกุ้งก็โด่งดังไม่แพ้กัน กุ้งตัวใหญ่เต็มตัว ไม่มี
กลิ่นคาว เป็นอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาด

ราดหน้าเจ้าดังของตลาดแห่งนี้ หมูนุ่ม น�้ำราดหน้าสีน�้ำตาลขุ่น
แบบโบราณ ทั้งเข้มข้นและกลมกล่อมก�ำลังดี จุดเด่นของราดหน้า
ร้านนี้อยู่ที่หมี่กรอบของร้านที่จะใช้เส้นหมี่ขาวแทนเส้นหมี่เหลือง
ราคาไม่แพง ถือว่าเป็นร้านในต�ำนานอีกแห่งหนึง่ ของตลาดองค์พระฯ
ที่ต้องต่อคิวซื้อ
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กฎเหล็ก

เคล็ดลับครองใจชาวโต้รุง
่
นอกเหนือไปจากอาหารที่อร่อยแล้ว ที่ตลาดโต้รุ่งยังเป็นตลาดที่สะอาด เพราะมีเจ้าหน้าที่
ของทางวัดมาท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ และมีข้อก�ำหนดให้พ่อค้าแม่ขายต้องเก็บ
ของและท�ำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนเวลา 01.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ประตู
องค์พระฯ ปิด และจะต้องใช้พื้นที่ส่วนนั้นเป็นลานจอดรถในช่วงเช้าของวันต่อมา
การดูแลความสะอาดและกฎระเบียบของตลาดแห่งนี้เข้มงวดจริงจัง ถึงขนาด
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลตลาดแห่งนี้โดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรตลาดแห่งนี้ก็อยู่ใน
พื้นที่ของวัด ดังนั้นแล้วการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นตรงกับทางวัดเท่านั้น รวมทั้งการออกกฎ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้วย เช่น ต้องเป็นร้านค้าที่ทางวัดส�ำรวจรายชื่อและขึ้นทะเบียน
สินค้าไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัย
ไม่เป็นพิษภัย หรือเอาเปรียบผูบ้ ริโภค แน่นอนว่าเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์กไ็ ม่สามารถขาย
หรือน�ำเข้ามาดื่มภายในบริเวณตลาดนี้ได้
เมือ่ ถึงเวลาทีก่ �ำหนด พ่อค้าแม่คา้ ต้องเก็บอุปกรณ์ทงั้ หมดกลับ นอกจากนีย้ งั มีกฎ
ไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มจ�ำนวนร้านค้า และเปลี่ยนแปลงสินค้าที่แจ้งจดทะเบียนไว้ทีแรก
เพือ่ ป้องกันการแข่งขันขายสินค้าชนิดเดียวกันใกล้ๆ กัน รายใดจะเลิกกิจการต้องมีการแจ้ง
คืนพืน้ ทีก่ บั ทางวัด และห้ามโอนหรือขายสิทธิใ์ ห้ผอู้ นื่ โดยเด็ดขาด หากเกิดกรณีดงั กล่าวขึน้
จะถูกตัดสิทธิ์ค้าขายทั้งผู้ให้และผู้รับ และหากฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวก็จะมีบทลงโทษ
ตั้งแต่ ตักเตือน พักการขาย ไปจนถึงตัดสิทธิ์การใช้พื้นที่
ด้วยกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดทีท่ �ำให้ตลาดโต้รงุ่ มีความเป็นระเบียบ สะอาด ไม่แออัด
มากจนเกินไป เมือ่ ประกอบกับรสชาติอาหารทีอ่ ร่อยถูกปาก และมีรา้ นอาหารทีห่ ลากหลาย
จึงท�ำให้ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งจากคนจังหวัดนครปฐม และ
นักท่องเที่ยวขาชิมทั้งหลายที่แวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสาย
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ความ
เป็น
จีน
วัฒนธรรมจีนแบบจริงๆ
ในนครปฐมที่ซุกซ่อนอยู่
และไม่เคยหายไปไหน
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เหล่าเอี้ยเก็ง
แปลว่า ศาลเจ้า
นครปฐมนั้นมีความเป็นเมืองจีนขนาดย่อมๆ ก็ว่าได้ เพราะถึงแม้ว่าคนที่นี่จะพูดจาด้วย
ส�ำเนียงเหน่อๆ แบบคนนครปฐม แต่คนนครปฐมจ�ำนวนมากนั้นมีเชื้อสายจีน และมี
วัฒนธรรมประเพณีจีนสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ�ำวันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยทีเดียว
หลักฐานชิ้นส�ำคัญที่อ้างอิงค�ำกล่าวนี้คือ นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีศาลเจ้าจีนจ�ำนวนมาก
เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพฯ นี่จึงเป็นเหตุผลง่ายๆ ที่อาจบอกได้ว่า เมื่อมี
ศาลเจ้าจีนเยอะ ก็ย่อมมีคนจีนแยะ นั่นเอง
จากการค้นหาย้อนกลับไปในความเป็นจริงของประวัตศิ าสตร์ ประเทศไทยมีความ
สัมพันธ์กับประเทศจีนมาอย่างยาวนานแล้ว โดยคนจีนได้เดินเรือเข้ามาผ่านทางทะเล
และแม่น�้ำสายส�ำคัญเรื่อยมา จนมีการติดต่อค้าขายเกิดการขยายตัวตั้งหลักแหล่งที่อยู่
กระจายไปทัว่ บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของไทย รวมไปถึงการแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมระหว่างคนไทยกับคนจีน จนเกิดเป็นคนไทยเชือ้ สายจีนทีพ่ บได้ทวั่ ไปในประเทศ
เราทุกวันนี้
แม้ชาวจีนจะอพยพมาตั้งหลักแหล่งท�ำมาหากินในไทยต่างยุคต่างสมัย แต่สิ่ง
ส�ำคัญที่พวกเขายังคงยึดมั่นและด�ำรงอยู่นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือ ศาสนา ความเชื่อ
วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีสัญลักษณ์
ที่บอกได้ถึงการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนั้นๆ คือ วัดจีนหรือศาลเจ้า ที่นอกจากจะเป็นที่ตั้งของ
เทพเจ้าทีช่ าวจีนเคารพนับถือแล้ว ยังเป็นเหมือนคลับลับเล็กๆ ทีค่ นจีนต่างแดนและลูกหลาน
เชื้อสายจีนจะได้มาพบปะสังสรรค์กันบ้างสักหน่อย
จากค�ำพูดทีว่ า่ นครปฐมเป็นเมืองทีม่ จี �ำนวนศาลเจ้ามากทีส่ ดุ เป็นอันดับสองของ
ประเทศ ก็เพราะศาลเจ้าจีนที่นี่มีจ�ำนวนมากถึง 48 แห่ง (ข้อมูลจากจ�ำนวนศาลเจ้าที่ขึ้น
ทะเบียนกรมการปกครอง) จนได้กลายเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ของชาวจีนไปแล้วจริงๆ น�ำมา
ซึ่งค�ำถามที่ว่า อะไรเป็นแรงดึงดูดใจคนจีนให้โยกย้ายมายังนครแห่งนี้
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นั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปอีกครั้ง ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์
ระหว่างสมัยรัชกาลที่ 2 ถึง รัชกาลที่ 5 บริเวณนครปฐม (ที่เป็น
นครชัยศรีในปัจจุบนั ) เป็นเมืองทีต่ งั้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ ท่าจีนทีเ่ ป็นเส้นทาง
คมนาคมหลักอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก จึงสะดวกต่อการอพยพ
เคลือ่ นย้ายของชาวจีน มีภมู ปิ ระเทศทีเ่ ป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การประกอบอาชีพ แถมใกล้เมืองหลวงและยังมีรถไฟ
สายใต้ที่สร้างขึ้นภายหลังวิ่งผ่านไปสู่จังหวัดและหัวเมืองใกล้เคียง
ได้อีกด้วย ความนิยมในการอพยพมาตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพ
ของคนจีนจึงยิง่ เพิม่ ทวีคณ
ู นครปฐมก็พลอยเป็นชุมชนทีม่ ฐี านะทาง
เศรษฐกิจดีไปพร้อมกัน เกิดการสร้างศาลเจ้าขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ทั้งศาลเจ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อาจพูดได้ว่าศาลเจ้าก็เดินเรือ
มานครปฐมพร้อมคนจีนนานแล้วนั่นเอง
ศาลเจ้าจีนในนครปฐมตั้งอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไป
ตามแหล่งที่ตั้งของชุมชนชาวจีน โดยที่ส�ำคัญก็จะมีศาลเทพเจ้า
กวนอู (ตงหลี ตึ๊ ง ) ศาลเจ้า พ่ อ เสื อ นครปฐม อ.เมื อ งนครปฐม
ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุกโจ้ว อ.นครชัยศรี และศาลเจ้าอื่นๆ ที่แฝงตัวอยู่
รอให้ทั้งชาวจีนและชาวไทยอย่างเราๆ เข้าไปสักการะ และยืนมอง
ภาพวาดพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านผนังและเสาทุกต้น

ตึ่งหนั่งเกี้ย
แปลว่า ลูกหลานชาวจีน
การเดินเรือผ่านแม่น�้ำท่าจีนเข้ามายังนครปฐมนั้น นอกจากจะ
พาคนจีนให้เข้ามาค้าขาย มาปลูกที่อยู่อาศัย และจัดตั้งศาลเจ้า
ให้มีจ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับแต่ละชุมชนจีนแล้ว ก็ยังได้พัดพาเอา
วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา อาหาร หรือแม้กระทั่งแฟชั่นแบบจีนๆ
พ่วงติดมาด้วยมากมาย
แต่อาจเพราะความเด่นชัดของวัฒนธรรมจีนในเมืองนี้
ที่มักจะซุกซ่อนตัวอยู่ตามซอกซอย ลึกลับ และถูกเบียดบังจาก
สิง่ ก่อสร้างใหม่ๆ ในปัจจุบนั ไปแทบทัง้ หมดแล้ว ซึง่ ถ้าได้ไปเดินเล่น
ในเมื อ งนครปฐมตามลิ ส ต์ ส ถานที่ แ นะน�ำในหนั ง สื อ ท่ อ งเที่ ย ว
นครปฐมทั่วไป โดยไม่ได้ลัดเลาะตรอกเล็กๆ ในชุมชนที่อยู่ข้างๆ
พระปฐมเจดีย์บ้าง หรือไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับคนนครปฐม อาม่า
อากง ถึงความเป็นจีนในนครปฐมของเขา ก็อาจท�ำให้เราเข้าใจว่า
เมืองนี้ต้องไม่ใช่นครคนจีนอย่างที่บอกแน่ๆ
แต่ซุกซ่อนก็ไม่ได้แปลว่าสูญหาย เพราะยังมีชุมชนจีน
ดั้งเดิมที่ว่าไว้ในประวัติศาสตร์ปรากฏตัวให้เราได้ตามหาจนเจอ
โดยเป็นชุมชนของลูกหลานชาวจีนที่สืบทอดต่อมรดกวัฒนธรรม
ผ่านตึกรามบ้านช่องที่สร้างโดยคนจีนรุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคนจีนแต้จวิ๋ เพราะตัง้ แต่สมัยกรุงธนบุรมี าแล้ว พระเจ้าตากสิน
มีพระมารดาที่มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ชาวจีนจึงได้รับการดูแลเป็น
พิเศษโดยเฉพาะกลุม่ ทีพ่ ดู ภาษาแต้จวิ๋ จึงเป็นไปได้วา่ บรรดาคนจีน
เก่าแก่ที่ปรากฏให้เราเห็นนั้นก็มักจะเป็นคนจีนแต้จิ๋วนั่นเอง
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คุณลิ้มแปะไฉ่ หรือ ธีราพร สิริกุลวัฒนานนท์ ในวัย 58 ปี เจ้าของ
ร้านกวยจั๊บจีนสูตรโบราณที่ตั้งอยู่ในซอยสมาคมพ่อค้าจีน ไม่ไกล
จากองค์พระปฐมเจดีย์ ผู้เป็นลูกหลานชาวจีนตระกูลลิ้ม ซึ่งมีความ
ดัง้ เดิมและยิง่ ใหญ่ในเมืองนครปฐมเล่าว่า ชุมชนทีเ่ รานัง่ คุยกันอยูน่ ี้
เป็นถิ่นรกรากดั้งเดิมของคนจีนเก่าแก่อายุประมาณ 50 ปีแล้ว
ความเก่าของตึกแถวแบบจีนปรากฏให้เห็นโดดเด่นท่ามกลางตึก
แบบสมัยใหม่ของคนไทยทันทีที่เราเดินเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆ แห่งนี้
แต่ก่อนนั้นพื้นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่สามารถถูกซื้อเพื่อปลูกที่อยู่
อาศัยโดยคนจีนเองได้ จะต้องเช่าที่ดินคนไทยเป็นรายเดือนและ
จ้างคนสร้างเอง ป้าลิ้มสอนพูดภาษาจีนแต้จิ๋วสลับกับการเล่าไป
เรื่อยๆ เหตุผลที่พูดจีนได้ก็เพราะจ�ำเป็นจะต้องใช้สื่อสารกับรุ่นพ่อ
แม่ทเี่ ป็นคนจีนจริงๆ พร้อมทัง้ ยอมรับว่ารุน่ ลูกหลานสมัยนีพ้ ดู ไม่ได้
แล้วเพราะเขาคงคิดว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพูดมันอีก
ป้าลิ้มบอกว่า สมัยก่อนศูนย์รวมตัวลูกหลานคนจีนก็คือ
สมาคมชาวจีนทีเ่ รียกว่า ศาลเจ้าและโรงเจ โดยเฉพาะเวลาเทศกาล
กินเจจะมีคนมาร่วมงานแถวนีเ้ ยอะทีส่ ดุ เพราะจะมีทงั้ คนจีน ลูกหลาน
คนไทยเชือ้ สายจีน รวมถึงคนไทยทีเ่ ข้าไปร่วมงานกันทีศ่ าลเจ้าและ
โรงเจใหญ่ๆ ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ป้ายังคงเล่าต่อไปว่า เดี๋ยวนี้
เวลาทีม่ เี ทศกาลกินเจ ก็จะเป็นช่วงเวลาทีไ่ ด้เจอคนเก่าแก่ดว้ ยกันก็
จะดีใจเพราะได้พดู ทักทายกันด้วยภาษาจีนแต้จวิ๋ (นาน ๆครัง้ ) เสียที
นอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เรียงล�ำดับกันรอให้คนจีนใน
พื้นที่แสดงตัวอยู่กันตลอดปี ซึ่งมักจะถูกจัดขึ้นที่แต่ละบ้าน โดยถ้า
บ้านหลังไหนมีของไหว้เจ้าและข้าวของท�ำบุญให้ผีไร้ญาติตั้งอยู่
หน้าบ้าน ก็เท่ากับอาจแน่ใจได้เลยว่าเป็นคนจีนดั้งเดิม ซึ่งจะมีทั้ง
เทศกาลสารทจีน การเชิญเจ้า ไหว้พระจันทร์ การส่งเจ้า และอื่นๆ
โดยทุกเทศกาลของคนจีนในนครปฐมก็คึกคักไม่แพ้ไชน่าทาวน์
ที่ใดในประเทศ
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ปาเลาะกอ
แปลว่า วางคงที่
การได้พูดคุยกับป้าลิ้ม และคนจีนที่อาศัยอยู่ในชุมชนจีนละแวก
ใกล้เคียงนัน้ เหมือนเป็นการได้คน้ พบว่า นครปฐมยังมีความเป็นจีน
อยู่จริง ๆ อย่างไรก็ตาม มันก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว
คุณอารีย์ ศุภมานะ วัย 53 ปี ช่างรับเย็บผ้าด้วยจักรถีบ
แบบโบราณ ซึ่งพักอยู่กับสามีใกล้ๆ กับป้าลิ้ม เล่าว่า เป็นลูกหลาน
ของคนจี น แต่ อ ากงอาม่ า และพ่ อ แม่ ก็ เ สี ย ไปนานแล้ ว ทิ้ ง ไว้
ก็เพียงตึกที่พักแบบจีนหลังนี้ นอกเหนือจากนั้นป้าเองก็ไม่ได้พูด
ภาษาจีนอีก และดูเหมือนว่าลูกหลานก็คงอยากไปอยู่ที่เจริญๆ
ในเมืองกรุงเทพฯ กันหมด
หลังคามุงจาก พื้นเป็นดินธรรมดา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลามาเป็นตึกแถวสไตล์จีนในปัจจุบัน ป้าลิ้มเล่าต่อว่า
ทันเห็นทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด แน่นอนว่าผู้นั่งฟังอย่างเรา
ก็คงเกิดค�ำถามว่า คนจีนเขากลัวว่าสิ่งที่เป็นจีนในนครปฐมเหล่านี้
จะสูญหายไปหรือเปล่า และจะยังสามารถคงไว้ให้เป็นความดัง้ เดิม
ไปตลอดได้ไหม หรือมันจะเปลี่ยนไปอีกไหม ค�ำตอบที่ได้กลับเป็น
สิ่งที่สามารถตอบได้ทุกอย่างที่แสดงถึงความเป็นจีนในนครปฐม
ป้าลิม้ ตอบมาด้วยประโยคภาษาจีนแต้จวิ๋ ยาวๆ และเลือก
แปลเฉพาะหนึ่งค�ำที่เป็นใจความส�ำคัญ นั่นคือค�ำว่า ปาเลาะกอ
แปลว่า วางคงที่ พร้อมกับอธิบายว่า อะไรๆ ก็คือความไม่แน่นอน
ถ้าทุกอย่างจะเปลี่ยนก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป
“เราไม่สามารถไปบังคับให้มันต้องอยู่ ห้ามเปลี่ยนแปลง
เป็นไปไม่ได้ คนจีนในนครปฐมก็เหมือนสิ่งที่ถูกวางไว้นิ่งๆ และ
คงที่อยู่อย่างนั้น ใครจะแวะเวียนมาเจอก็จะได้รู้ว่ามีอยู่ ใครไม่ได้
มาเจอ ก็อาจคิดว่ามันไม่มี แต่มนั ก็คอื อยูข่ องมันอย่างนีเ้ หมือนเดิม”
ในอนาคตอันไกลนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าวัฒนธรรมจีน
ในนครปฐมทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มาอย่างยาวนาน และยังคงหลงเหลือ
ให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั จะมีการเปลีย่ นแปลงหรือเลือนหายไปมากน้อย
แค่ไหน แต่กค็ อ่ นข้างมัน่ ใจได้วา่ นครปฐมจะยังมีกลิน่ อายของความ
ระหว่างนั่งคุยกับผู้คนชาวจีนที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนจีน
เป็นจีนอยูไ่ ด้ ด้วยความเป็นเมืองทีย่ งั คงความเก่าแก่ของวัฒนธรรม ดั้งเดิมใกล้พระปฐมเจดีย์นี้ ก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งผ่านพร้อมกับ
และสถาปัตยกรรมโบราณหลายๆ แห่งไว้ได้ ประกอบกับต้องอาศัย เสียงเพลงจีนที่ดังออกมาจากล�ำโพงข้างในตัวรถ เราเหลียวมอง
รุ่นลูกหลานที่ยังไม่ลืมเชื้อสายความเป็นจีนที่มีช่วยสานต่อ
ตามเสียงนัน้ จนมันค่อยๆ เสียงมันไกลออกไป ก็ยงิ่ ท�ำให้แน่ใจจริงๆ
ว่า จีนยังไม่ได้หายจากนครปฐมไปไหน มันยังแฝงอยู่ในตรอก
ซอกซอย ข้าวของเครื่องใช้ ศาลเจ้า กลิ่นเครื่องตุ๋นยาจีนในตลาด
ประตูบานพับแบบจีนดัง้ เดิม หรืออย่างน้อยๆ มันก็ยงั อยูใ่ น Playlists
ของเพลงที่ถูกเปิดฟังในรถยนต์ของคนที่นี่
วัฒนธรรมจีนในนครปฐมอาจไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิม
แต่ก็ยังไม่ได้หายไปไหน คงแค่รอให้ใครสักคนเข้ามาท�ำความรู้จัก
และเรียนรู้สิ่งนี้ท่ีถูกวางไว้อย่างคงที่ ทั้งหมดนี้ก็อาจจะพอตอบได้
บ้างแล้วว่า นครปฐมเป็นเมืองจีนขนาดย่อมๆ ได้หรือไม่
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มุมจีน
สองข้างทางบนถนนของจังหวัดนครปฐม จะยังคงสังเกตเห็นได้ถึง
ความเป็นจีนแอบแฝงอยู่ทั่วไป
แต่แน่นอนว่าหากได้เดินดู เราจะเห็นมันหลบอยู่ตาม
จุ ด เล็ ก ๆ ที่ อ าจจะไม่ มี ใ ครสนใจทั่ ว ทุ ก มุ ม เมื อ ง ตั้ ง แต่ ตึ ก แถว
หลายๆ หลังที่หากไม่ได้สังเกต ก็จะไม่เห็นป้ายภาษาจีนที่แขวนไว้
ข้างหน้า หรือแม้แต่สมุนไพรจีนที่ยังมีขายอยู่ในร้านโชห่วย แม้จะ
ไม่ได้ถูกเอาออกมาจัดบนแผงหน้าร้าน แต่ก็ยังคงมีปรากฏอยู่
ในร้าน ในมุมที่อาจจะไม่มีใครสนใจ
นอกจากนั้น หากเราได้พูดคุยกับคนเมืองนครปฐมก็จะ
พบว่า มีจ�ำนวนไม่น้อยที่รู้ว่าตัวพวกเขามีเชื้อสายจีนเช่นกัน แม้จะ
ห่างมากๆ จนจ�ำไม่ได้แล้ว
เราจะเห็นว่าความเป็นจีนในนครปฐมนัน้ ยังคงหลงเหลืออยู่
แม้จะอยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นก็ตาม
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หากถามหาโต๊ะจีน หลายคนมักตอบ

เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า ต้ อ ง ‘โต๊ ะ จี น

นครปฐม’ ส�ำหรับบางคนอาจสงสัยว่า
ท�ำไมถึงต้องเป็นโต๊ะจีนนครปฐมด้วย

ข้ อ สงสั ย เหล่ า นี้ ก็ น� ำ ไปสู่ ก าร

หาค� ำ ตอบถึ ง ถิ่ น เจ้ า ต� ำ รั บ โต๊ ะ จี น
ลองไปดู กั น ว่ า เพราะอะไร โต๊ ะ จี น
นครปฐม จึงได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงที่สุด
ในประเทศไทย

‘โต๊ะจีน’ ค�ำนี้มีที่มา

เรื่อง: ฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์

นครปฐม
ราชาโต๊ะกลม
อาหารโต๊ะจีน

แหล่งรวมเจ้าแห่งกิจการ
โต๊ะกลม สู่วฒ
ั นธรรมแฝง
บนจานอาหาร
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ค�ำว่า ‘โต๊ะจีน’ ค�ำสัน้ ๆ ทีข่ มวดไว้ซงึ่ ความหมายมากมาย ทัง้ เรือ่ งของ
คน อาหาร สถานที่ และความเชื่อ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นของชาวจีน
หากย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ยุคสมัยเดียวกับแม่หญิง
การะเกด ในละครเรือ่ ง บุพเพสันนิวาส) ชาวจีนจ�ำนวนมากได้อพยพ
จากโพ้นทะเลเพือ่ มาตัง้ รกรากท�ำมาหากินในไทย หนึง่ ในเส้นทางที่
น�ำพาชาวจีนเข้าสูจ่ งั หวัดนครปฐมก็คอื แม่นำ�้ ท่าจีน เส้นทางการค้า
อันเก่าแก่ และเนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีผืนดินอันอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ จึงมีเกษตรกรท�ำฟาร์มเลี้ยง
หมู เป็ด ไก่ และปลูกพืชกันมากมาย
ด้วยพื้นฐานคนจีนเองก็ขึ้นชื่อในเรื่องของหัวการค้า เป็น
เหมือนพรสวรรค์ติดตัวก็ว่าได้ ในอดีตมีเรื่องเล่าว่าชาวจีนบางส่วน
ได้มองเห็นช่องทางในการท�ำมาหากิน ประจวบเหมาะกับมีฝีมือใน
การปรุงอาหาร จึงได้รเิ ริม่ จากการเปิดร้านอาหารจีน และใช้เวลาว่าง
ท�ำอาหารเพื่อไปเลี้ยงแขกตามงานต่างๆ ทั้งช่วยเหลือกันบ้าง
หรือแบบว่าจ้างก็มี ต่อมาภายหลังเมื่อมีงานเลี้ยงผู้คนจึงนิยมจ้าง
ชาวจีนมาท�ำอาหาร เพราะเห็นว่าสะดวกสบาย มีอาหารหลากหลาย
และประหยัดกว่าการลงมือท�ำกินเอง ส่วนราคาก็ตามแต่จะตกลงกัน
จึงท�ำให้ควบคุมต้นทุนในการจัดงานได้
ส่วนช่วงที่เกิดกิจการโต๊ะจีนขึ้นนั้น คาดกันว่าเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณก่อน พ.ศ. 2510 นับแต่นั้นเวลาผ่านพ้นมา ธุรกิจโต๊ะจีน
ก็เริม่ เติบโต จนถึงปัจจุบนั ทีผ่ ปู้ ระกอบการโต๊ะจีนนครปฐมทัง้ รายเก่า
และรายใหม่กว่า 200 ราย ต่างก็สรรหากลยุทธ์ต่างๆ ทั้งราคาและ
คุณภาพ เพือ่ แข่งกันเป็นราชาโต๊ะกลมแห่งนครปฐม แต่หากถามถึง
กลยุทธ์ที่ท�ำให้โต๊ะจีนนครปฐมเป็นที่หนึ่ง คงเป็นอะไรที่ธรรมดา
มากๆ นั่นก็คืออาศัยการเล่าปากต่อปากนั่นเอง
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วัฒนธรรมจีน
กับความเชื่อแฝง
วัฒนธรรมจีนทีไ่ หลผ่านเข้ามาในไทย รวมถึงจังหวัดนครปฐม อย่าง
วิธกี ารกินนัน้ จะแตกต่างจากคนไทย คือ การน�ำอาหารวางไว้บนโต๊ะ
วงกลม แล้วนัง่ บนเก้าอีท้ อี่ ยูล่ อ้ มรอบ ต่างจากคนไทยทีน่ งั่ กินบนพืน้
อีกทั้งโต๊ะทรงกลมก็แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของทุกคนที่
ร่วมโต๊ะ ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
ในสมัยก่อน เมือ่ ใดทีช่ าวจีนเชิญแขกชาวไทยไปกิน ถือว่า
เป็นเกียรติอย่างมาก เพราะอาหารจีนขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารของคนที่
มีฐานะที่ดี เนื่องจากอาหารบนโต๊ะจีนแต่ละอย่างนั้นจะถูกคัดสรร
คุณภาพ และเลือกใช้วตั ถุดบิ อย่างดี ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีราคาแพง โดย
แต่ละเมนูก็จะถูกรังสรรค์โดยพ่อครัวชาวจีนฝีมือดี ที่ให้ความใส่ใจ
รายละเอียดของธาตุหยินหยางที่แฝงอยู่ภายในอาหารแต่ละจาน
อาหารบนโต๊ะจีนจึงมีหลักความเชือ่ ในเรือ่ งของวัตถุดบิ และเมนูดว้ ย
นั่นเอง
ความหมายดีๆ อย่างเช่น หมู แทนความอุดมสมบูรณ์,
ผัดหมี่ หมายถึงการมีอายุยนื , ซุปหูฉลาม หมายถึงความมัง่ มี เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ดีแก่ผู้กิน จึงเป็นเหตุผลที่
ท�ำไมโต๊ะจีนถึงนิยมจัดในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรืองานที่เป็นมงคล
ซึ่งอาหารบนโต๊ะจีนนั้นอย่างน้อยจะมี 8 อย่าง เพราะชาวจีนถือว่า
เลข 8 เป็นเลขสิริมงคล และค�ำว่า แปด ในภาษาจีนยังออกเสียง
คล้ายกับค�ำว่า โชคดี อีกด้วย

โต๊ะจีนท�ำไมต้องนครปฐม

จากอดีตทีเ่ ล่าว่าเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ซึง่ น�ำมาสู่
การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่คนจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่
ในจังหวัดนครปฐม สู่การผสมผสานสิ่งที่มี จนกลายเป็นผู้ที่ริเริ่ม
การเป็นผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีน แต่ใครเล่าจะรู้ดีเท่าเจ้าแห่ง
โต๊ะกลมเหล่านี้
เรามาท�ำความรูจ้ กั กับผูป้ ระกอบการโต๊ะจีนทีถ่ กู พูดถึงกัน
ปากต่อปากจากคนนครปฐมเอง รวมไปถึงในโลกโซเชียล มาดูกนั ว่า
เจ้าแห่งโต๊ะกลมเหล่านี้เขามีดีอะไร ท�ำไมผู้คนถึงชื่นชอบโต๊ะจีน
นครปฐม
พรชัยโภชนา

เมื่อถามถึงร้านอาหารโต๊ะจีนที่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่รู้จักดี ไม่ว่าจะกลุ่มคน
นครปฐมเองหรือต่างจังหวัด คงไม่พ้นพรชัยโภชนาอย่างแน่นอน ซึ่งพรชัย
โภชนา ยึดถือมาตรฐานการท�ำโต๊ะจีนทีส่ ะอาด ปลอดภัย สดใหม่ ราคาย่อมเยา
อร่อย เป็นหลัก รวมถึงการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างประทับใจ จนปัจจุบัน
ถูกพูดถึงปากต่อปากในเรื่องของคุณภาพที่ต้องยกนิ้วให้จนเป็นผู้ประกอบการ
อาหารโต๊ะจีนที่เรียกได้ว่าโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม
เบอร์ติดต่อ : 0-3426-7689-90, 08-1847-8539
http://pornchaipochana.com

ว ิสูตรโภชนา

อย่างที่ทราบกันว่า ตัวเลือกผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐมมีจ�ำนวนมาก
การจะเลือกร้านที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อาจจะต้องลองมอง
ถึงประสบการณ์ของแต่ละร้านประกอบด้วย ยิ่งมีประสบการณ์หรือท�ำธุรกิจ
โต๊ะจีนมานาน แล้วยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้มั่นใจ
ในการตัดสินใจเลือกมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิสูตรโภชนาเอง ปัจจุบันเปิดให้บริการ
มานานแล้ว กว่า 30 ปี ที่ยังคงมาตรฐาน ในการจัดโต๊ะจีนและเป็นที่ยอมรับ
มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ : 0-3426-7232, 08-1942-3520
http://visootphochana.com

นิมิตรชัยโภชนา (เล้าย้งเจียง)

อีกหนึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารโต๊ะจีนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับและการันตี
โดยเหล่าองค์กร ทั้งถ้วยรางวัล เกียรติบัตรมากมาย ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการ
เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารโต๊ะจีนอีกหนึ่งรายที่มีคุณภาพ ซึ่งยังคงรักษา
มาตรฐานและคุณภาพให้ดีอยู่เสมอ การเลือกจัดโต๊ะจีนจาก นิมิตรชัยโภชนา
ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รับประกันในเรื่องของคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ : 0-3425-6237, 08-1821-4199
http://nimitchaifood.com

เชษฐ์โภชนา

ส�ำหรับการจัดงานเลีย้ งฉลองเนือ่ งในโอกาสต่างๆ โต๊ะจีนนับว่าเป็นส่วนส�ำคัญ
ของงานเลีย้ ง แต่สงิ่ ทีจ่ ะช่วยแต่งเติมสีสนั ให้กบั งานเลีย้ งฉลองมากขึน้ คงไม่พน้
วงดนตรี ซึ่งเชษฐ์โภชนาภูมิใจน�ำเสนออาหารอร่อยๆ ปรุงโดยเชฟฝีมือดี
ผสมผสานความเพลิ ด เพลิ น ด้ ว ยแสง สี เสี ย ง ของเวที ด นตรี ส ด ดนตรี
คอมพิวเตอร์ หรือเพิ่มเติมร�ำวงย้อนยุค เพื่อให้แขกทุกคนได้มีความสุข เรียก
ได้ว่าครบเครื่องเรื่องงานสังสรรค์เลยก็ว่าได้
เบอร์ติดต่อ : 08-1944-7879
http://surachetfood.com

ครั วสยาม

หากใครก�ำลังมองหาผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐมที่มีเมนูน่าสนใจ รสชาติ
จัดจ้านแตกต่างจากโต๊ะจีนของเจ้าอื่นๆ ครัวสยาม นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
ที่อยากแนะน�ำ เพราะทางร้านมีบริการอาหารรสจัด ที่รับประกันรสชาติโดย
เปิบพิสดารของแม่ช้อยนางร�ำมาแล้ว โดยมีเมนูอาหารไทยหอมเครื่องเทศ
เผ็ดกลิ่นพริก อีกทั้งปรุงอาหารโดยกุ๊กฝีมือเยี่ยมที่พร้อมการันตีความแซ่บ
เบอร์ติดต่อ : 0-3425-2230, 08-9790-3444
https://kruasiam.com

จากการเป็นผูป้ ระกอบการโต๊ะจีนทีส่ บื ทอดกันตัง้ แต่รนุ่ ปูส่ รู่ นุ่ หลาน
จนประสบความส�ำเร็จอย่างทุกวันนี้ การเติบโตจนกลายเป็นที่หนึ่ง
ของประเทศไทยและก�ำลังก้าวออกไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างประเทศลาวและพม่า ก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยการันตีในเรื่อง
คุณภาพ และเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าต�ำรับโต๊ะจีนที่แท้จริง
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.prachachat.net/local-economy/news-109820
http://www.surachetfood.com/index.php
https://talk.mthai.com/inbox/383661.html
http://www.tohjeen.in.th/
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เรื่อง: ปวีณ์กร พงษ์มณี

สุกรแลนด์
ความลงตัวของทุกสิ่ง
สู่อาณาจักรที่มีหมูมากที่สุด
นครปฐมเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ เดินทาง
สะดวก และได้ รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วในช่ ว ง
่ ด้วยประวัตศ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ตา่ งจากจังหวัดอืน
ิ าสตร์
่ ่องเทีย
่ วทีห
่ ลากหลาย
อันยาวนานกว่า 1,300 ปี สถานทีท
ทั้ง วัด โบราณสถาน ตลาดน�้ำ  หรือ แม้ กระทั่ง ตลาดนัด
่ ข
ธรรมดาๆ ทีม
ี องกินขายเรียงรายอยูม
่ ากมาย และอีกอย่าง
่ ก็คือ ‘กลิน
ทีเ่ ป็นเหมือนสัญลักษณ์ของนครปฐมนัน
่ หมู’ ที่
ตลบอบอวลไปทั่วทั้งจังหวัด พร้อมกับขบวนรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ ที่ มี ห มู อ ยู่ เ ต็ ม หลั ง รถ ท� ำ ให้ ห ลายคนที่ เ คย
มาเที่ ย วแล้ ว ขั บ รถผ่ า นก็ ต้ อ งอุ ด จมู ก กั น หมด เพราะ
้ มูทท
กลิน
ี่ ะลุเข้ามาถึงข้างในรถเลยทีเดียว แล้วเคยสงสัย
่ ขีห
้ มูเหล่านีม
้ าจากทีไ่ หนกัน
กันไหมว่า กลิน
่ ขีห

เลี้ยงหมูมากที่สุด

1

นครปฐมเป็นจังหวัดทีม่ ปี ระชากรหมูในจังหวัดกว่า 250,000 ตัว บน
พื้นที่ 2,168 ตร.กม. ซึ่งมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับจังหวัดใหญ่ๆ อย่าง
กาญจนบุรหี รือเชียงใหม่ และจากการแบ่งเขตปศุสตั ว์สกุ ร นครปฐม
จัดอยู่ในเขตที่ 7 ซึ่งเป็นเขตที่มีการเลี้ยงหมูมากที่สุด และยังเป็น
จังหวัดที่มีจ�ำนวนหมูพันธุ์กับหมูขุนเยอะที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้
จากการส�ำรวจยังพบว่าภายในจังหวัดนครปฐม มีผู้ประกอบการ
ฟาร์มหมูถงึ 92 ราย ซึง่ มากเป็นอันดับที่ 5 ของภาคกลางเลยทีเดียว

อ้างอิงภาพจาก facebook โรจนะฟาร์ม ฟาร์มหมูอัจฉริยะ, www.apecthai.org, https://sites.google.com
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ภูมิประเทศเหมาะสม

2

การที่นครปฐมมีฟาร์มหมูเยอะนั้นมีผลมาจากภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจฟาร์มหมู นอกจากนั้น
ยังมีพนื้ ทีด่ อนทีท่ �ำให้นำ�้ ท่วมไม่ถงึ แต่ยงั มีพนื้ ทีร่ าบลุม่ ท�ำให้มพี นื้ ที่
เพียงพอในการท�ำฟาร์ม แหล่งน�้ำมีการกระจายตัวทั่วทั้งจังหวัด ไม่
ว่าจะเป็นคลองธรรมชาติ หรือคลองขุด มีแม่นำ�้ ท่าจีนไหลผ่าน และ
มีจงั หวัดสมุทรสาครกัน้ ระหว่างทะเลกับตัวจังหวัด ท�ำให้นำ�้ และดิน
ของนครปฐมไม่มคี วามเป็นน�ำ้ กร่อย มีความเป็นกรดเบสทีเ่ หมาะสม
และในดินยังมีสารอาหารครบ สามารถระบายน�้ำได้ดี ความชื้น
โดยเฉลี่ยต่อปีไม่มากนัก เนื่องจากมีปริมาณน�้ำฝนน้อย เพราะ
นครปฐมเป็ น จั ง หวั ดที่ ใ กล้ ทะเล ท�ำให้ ถูกอิ ท ธิ พลของทะเลดึ ง
เมฆฝนให้ไปตกในทะเลมากกว่า นอกจากนี้นครปฐมยังมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียส สูงสุดที่ 41.1 องศาเซลเซียส
ในวันที่อากาศร้อนจัด แต่ด้วยอุณหภูมิแบบนี้ ท�ำให้หมูอยู่ได้อย่าง
สบาย ไม่ร้อนเกินไป ไม่เย็นเกินไป และมีการระบายความร้อนได้ดี
เพราะความชื้นน้อย

คมนาคมสะดวก

3

นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
หลายจังหวัด ที่เป็นเส้นทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทางทิศเหนือติดกับ
จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดนนทบุรี กับกรุงเทพฯ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
ราชบุรีกับกาญจนบุรี มีแม่น�้ำท่าจีนไหลผ่านตลอดทิศตะวันออก
ของจังหวัด ไปลงแม่น�้ำเจ้าพระยา และออกสู่ทะเลได้ ท�ำให้ง่าย
ต่อการคมนาคมขนส่งหมูไปทั่วประเทศ

ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ น ครปฐมมี ทั้ ง หมด ท�ำให้ น ครปฐม
ตอบโจทย์ในการเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งนั่นเป็น
ที่มาของกลิ่นขี้หมูลอยที่มาเตะจมูกเสมอเมื่อเข้าสู่เขตนครปฐม
และเป็ น สาเหตุ ที่ ท�ำให้ น ครปฐมมี ร ้ า นอาหารที่ ใ ช้ เ นื้ อ หมู เ ป็ น
ส่วนประกอบหลัก เรียงรายตามข้างทางเต็มไปหมดตั้งแต่ร้านดัง
จนถึงร้านที่ไม่ชื่อ ทั้งร้านข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู หรือข้าวหมูกรอบ

เรียกได้วา่ ในระยะทางเพียง 1 กิโลเมตร อาจจะมีรา้ นอาหารขายข้าว
หมูอะไรสักอย่างอยู่ถึง 3 ร้าน ท�ำให้ข้าวหมูเหล่านี้กลายเป็นอีก
ของดี ของอร่อย ที่ไม่ว่าใครที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยียน หรือ
ขับรถผ่านนครปฐมจะต้องเคยไปลองตามหาร้านร้านข้าวหมูแดง
หมูกรอบ หรือขาหมู และเข้าไปอุดหนุนสักครัง้ แม้วา่ จะไม่ใช่อาหาร
ที่อยู่ในค�ำขวัญเลยก็ตาม
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เรื่อง: รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์

CHECK-IN
ข้าวหมูแดง
เมนูที่บอกว่า
คุณมาถึงนครปฐมแล้ว

ร้ านนายฉั้ว

ร้านเล็กคิวเต็ม เค็มหวานกลมกล่อม
หากพูดถึงร้านข้าวหมูแดง ก็น่าจะไม่มีใครลืมชื่อ ‘ร้านนายฉั้ว’
ว่ากันว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงด้านความขายดีที่สุดในจังหวัด และ
ชื่อเสียงของร้านก็ดังกระฉ่อนไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
การเดินทางเราตั้งต้นกันที่ด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์
เมื่อออกจากพระปฐมเจดีย์ให้ข้ามถนน เลี้ยวขวาไปทางตลาดล่าง
เดินตรงไปเรือ่ ยๆ จนถึงซอย 3 จะเห็นคนมุงรอเรียกคิวตามบัตรเต็ม
ไปหมด สอบถามได้ความว่าเขาใช้บตั รคิวกับการซือ้ ใส่กล่อง มองดู
ก็ปาเข้าไปที่คิว 40 เราจึงตัดสินใจรอเข้าไปเสียบตามโต๊ะว่างแทน
ร้านนีเ้ ป็นร้านขนาด 1คูหา และอัดไปด้วยโต๊ะนัง่ มากมาย
หากคนเยอะจริงๆ ก็ต้องแบ่งโต๊ะนั่งกินกับคนแปลกหน้า แต่เมื่อ
ข้าวหมูแดงมาวางตรงหน้าก็ไม่แปลกใจในความนิยม รสชาติซอส
ค่อนข้างกลมกล่อม ไม่หวานหรือเค็มโดด หมูกรอบมีมันแทรกแบบ
ก�ำลังดี ไม่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป แต่หนังจะกรอบคล้ายแคบหมู
หากจะมีขอ้ เสียก็คงเป็นหมูแดงทีห่ นาแน่นและเยอะ คงมีเมือ่ ยปาก
กันบ้างแหละตอนที่กินเสร็จ

่ คือสิง
่ งหมูหรือไง” นัน
“ไปนครปฐม ไปท�ำงานเรือ
่

่ วาจาว่าจะมาเยีย
่ มเยือน
ทีไ่ ด้ยิน หลังจากทีเ่ ราลัน
จังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องส้มโอและข้าวหลาม ตามที่
ปรากฏในค� ำ ขวั ญ แต่ ใ ครจะคิ ด ว่ า ‘หมู ’ ก็ เ ป็ น

อี ก หนึ่ ง ของเด็ ด ประจ� ำ จั ง หวั ด นครปฐมที่ ถู ก
พูดถึงมาตลอด

โดยเฉพาะเมนู ‘ข้ า วหมู แ ดง’ หากใคร

มานครปฐมแล้วไม่ได้ทานข้าวหมูแดงก็คงพูดได้
ไม่ เ ต็ ม ปากว่ า มาถึ ง แล้ ว แต่ ต้ อ งกิ น ร้า นไหนล่ ะ

หน้าปากซอยตลาดล่าง ซอย 3
เปิดทุกวัน เวลา 09:00-15:30 น.
ธรรมดา 40 บาท, พิเศษ 50 บาท
4/5

ถึ ง จะเรีย กว่ า คุ้ ม กั บ การมาถึ ง แล้ ว เราจึ ง ขอไป

ตามล่าข้าวหมูแดงจากร้านขึ้นชื่อ 3 ร้าน ย่าน
องค์พระปฐมเจดีย์ แล้ ว มาเปรียบเที ยบรสชาติ
ให้ดูกัน
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ร้ าน (ซิน) ฮะเส็ง (เจ้าเก่า)

ร้ านตั้งฮะเส็ง (ร้ านเก่า)

ถ้าร้านตั้งฮะเส็งเป็นพระอาทิตย์ ร้านชินฮะเส็งก็คงเป็นพระจันทร์
เพราะตั้งอยู่เคียงคู่กันมาติดๆ ชนิดที่ว่าถ้าเจอร้านหนึ่งก็ต้องเจอ
อีกร้านหนึ่ง ว่ากันว่าเป็นร้านเครือญาติกันกับร้านตั้งฮะเส็ง ตอนที่
เราไปถึง ชือ่ ร้านค�ำว่า ‘ซิน’ โดนแปะทับออกไป สอบถามได้ความว่า
เปลี่ยนชื่อและเอาค�ำนี้ออกไปแล้ว เหลือเพียง ‘ฮะเส็ง’ เท่านั้น
บรรยากาศร้านก็ไม่ต่างกับร้านข้างๆ มากนัก ขนาดร้าน
ก็เท่ากัน เพียงแต่ร้านฮะเส็งคนน้อยกว่า ดูชิลล์กว่า ข้าวหมูแดง
ของร้านนี้เสิร์ฟมาแบบเครื่องครบสูตรที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ร้าน
มีทงั้ หมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง ไข่ตม้ และจิก๊ โฉ่ว ทัง้ หมดมาในจาน
แสนเก๋ รสชาติออกหวานและติดขมตอนปลาย แต่ไม่หวานเท่า
ตั้งฮะเส็ง หมูแดงไม่หนาไม่บางจนเกินไป แต่แห้งและไม่มีมัน
หมูกรอบมีมันแทรกเนื้อ กรอบก�ำลังดี กุนเชียงไม่หวานจนเกินไป
น�ำ้ จิม้ จิก๊ โฉ่วก็ชว่ ยตัดเลีย่ นได้พอดี ท�ำให้กนิ ได้เพลินๆ ตามมาตรฐาน
ของข้าวหมูแดงจริงๆ

ร้านนีข้ นึ้ ชือ่ ว่าเป็นต้นต�ำรับของข้าวหมูแดงของจังหวัดนครปฐมเลย
ทีเดียว เพราะเปิดเป็นร้านแรก ว่ากันว่าเปิดมามากกว่า 70 ปีแล้ว
วิธีเดินทางเมื่อออกจากด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ให้ข้ามถนน
และเดินตรงมาตามถนนที่ตัดผ่านตลาดบนตลาดล่าง เมื่อเจอแยก
ให้เลี้ยวขวา ก็จะเห็นร้านเลย ร้านนี้จะมีขนาด 2 คูหา คนเยอะ
แต่ไม่ถึงกับแออัด สัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเก่าและมีกลิ่นอาย
ความเป็นจีนอยู่บ้าง
หน้าตาข้าวหมูแดงร้านนีธ้ รรมดาเหมือนข้าวหมูแดงทัว่ ไป
มีหมูแดง หมูกรอบ และกุนเชียง 2 ชิ้นเหมือนใจดีแถมให้ แต่ไม่มี
ไข่ ต ้ ม ให้ หมู ชิ้ น ไม่ ห นาไม่ บ างจนเกิ น ไป แต่ ค ่ อ นข้ า งแห้ ง
เพราะไม่ มี มั น เลย ส่ ว นหมู ก รอบนั้ น ตรงกั น ข้ า มเพราะมี มั น
ล้วนๆ ใกล้เคียงกับกากหมู กุนเชียงก็ค่อนข้างหวาน เมื่อทาน
กับซอสที่รสชาติออกหวาน ก็ท�ำให้ส่วนผสมทั้งหมดเมื่อรวมกัน
ออกมาแล้วอาจผิดคาดไปบ้าง

่ งเคียงครบครัน ข้างกันฉันเธอ
เครือ

้ เดิม เพิม
ต้นต�ำรับดัง
่ เติมคือความมัน

ถนนพญากง ฝั่งตลาดล่าง

ถนนพญากง ฝั่งตลาดล่าง

เปิดทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น.

เปิดทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น.

ธรรมดา 50 บาท

ธรรมดา 40 บาท, พิเศษ 55 บาท

3/5

2.5 / 5

ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงมุมมองของคนหนึง่ คนทีเ่ ดินทางตามล่าข้าวหมูแดงจากร้านทีม่ ชี อื่ เสียงเท่านัน้ ความชืน่ ชอบในรสชาติ
ไม่มีถูกมีผิด หนึ่งสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือ ข้าวหมูแดงเป็นของขึ้นชื่อลือชามากจริงๆ ในจังหวัดนี้ และมันก็คุ้มค่าหากคุณมีโอกาส
ได้ลอง เมื่อมาเยือนนครปฐม
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มาถึงนครปฐม		
หลายคนชื่นชม			
ไม่ใช่แค่นี้			
ถ้าหากอยากลอง		
มานี่สิเธอ			
หรืออาจจะลอง			

สถานที่ที่นิยม		
ต้องพระปฐมเจดีย์
ยังมีคนบอก
ตามแนวฮิปสเตอร์
ตลาดนัดริมคลอง
เรียกว่าถนนคนเดิน

ยายมีขายหอย		
น้องนีขายมะม่วงแช่อิ่ม		
พี่พิมพ์เขาเล่า			
ท�ำเองทุกใบ			
ไม่ว่าใบไหน			
ราคาย่อมย่อม			

ยายมอยขายตุ๊กตาหมี
พี่พิมพ์ขายกระเป๋า
ว่าขายแฮนด์เมด
ด้วยความใส่ใจ
พี่พิมพ์รับซ่อม
จึงอยู่ได้นาน

คนเดินมีอะไร 		
เลยเดินไปดู			
ฉันเป็นใครกัน			
มารู้จักกัน			
อันนาวัยรุ่น
		
ชีวิตไม่เพี้ยน			

ฉันก็ไม่รู้		
แล้วมาแบ่งปัน
ถึงเขียนแบ่งปัน		
ฉันชื่ออันนา
ชอบอ่านชอบเขียน
เรียนเอ็นจิเนียร์ คอมฯ

แม่ค้าใจดี		
เดินไปเดินมา			
พวกเขามาหา			
ทั้งเก่าทั้งใหม่			
ถ้าให้แนะน�ำ			
ดื่มน�้ำมะพร้าวกัน		

คราวนี้ลูกค้า 		
เจอกลุ่มนักศึกษา
ของกินของใช้		
มีครบทุกแบบ
ต้องเป็นร้านย�ำ		
ก็สดชื่นดี

พูดถึงถนน		
เอ้า! หยิบมือถือ			
ถนนมีร้าน			
ผู้ซื้อผู้ขาย			
ปฐมเจดีย์			
ถนนคนเดินแห่งใหญ่		

เป็นที่เลื่องลือ		
มาเสิร์ชหากัน
ตั้งกันมากมาย		
เรียงรายเต็มถนน
มองเห็นไม่ไกล		
ยาวไกลกว่าสองโล

เดินไปอีกนิด		
รีบก้าวทันใด			
เห็นสองหนุ่มสาว		
บอกไปมีคนแนะน�ำ		
ทั้งสองใส่ใจ			
แถมยังบอกว่า			

ใกล้ชิดสะพานใหญ่
นั่นไงน�้ำมะพร้าว
ขายน�้ำมะพร้าวหอม
สองคนทัง้ ข�ำและยังดีใจ
ในเรื่องราคา		
นี่คือจุดเด่น

ตลาดสุดเท่		
อย่ามัวแต่เหล่			
ตลาดเฉพาะวัน			
ท�ำเลอยู่ติด			
มาช่วงหนึ่งยาม			
ของใช้เยอะเฟื่อง			

มีของสวยเก๋		
รีบซื้อเร็วพลัน
เสาร์และอาทิตย์		
คลองวัดพระงาม
งามตามท้องเรื่อง
ของกินจุใจ

ที่กลางสะพานใหญ่
จึงเดินเข้าไป			
อ๋อ...งานรณรงค์			
ถนนคนเดินดี			
เหมาะจัดงาน			
ตลาดกลางคืนยิ่งใหญ่		

มีงานอะไร		
ถามหาเหตุผล
ท�ำไมเจาะจงเลือกที่นี่
มีคนหลากหลาย
เหมือนเป็นศูนย์กลาง
ก็ที่นี่ไง ถนนคนเดิน

เรื่อง: อันนา ฐิตะฐาน

ถนนคนจะเดิน
เที่ยวเพลินนครปฐม
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ลองถามความเห็น
หลายคนกล่าวขาน		
ทั้งช้อปชิมชม			
กลายเป็นที่เพลิน		
ให้ข้อเสนอ			
อีกทั้งราดหน้า			

ของคนจัดงาน		
เป็นคนนครปฐม
ถนนคนเดิน
ของคนทุกวัย
ถึงร้านหม่าล่า		
ไม่ควรพลาดไป

ลองถามร้านมือสอง
และในทันที			
หนูจ๋าหนูจ๋า			
อันนาค่อยค่อย			
แล้วถามพี่ว่า			
พี่ตอบทันใด			

เขาบอกขายดี		
มีเสียงตะโกนหา
สัมภาษณ์พี่หน่อย
เริ่มเดินไปหา
ขายดีแค่ไหน		
เคยได้หมื่นสอง

ระหว่างเดินไป		
พบท่านผู้ใหญ่			
เมื่อยกกล้องขึ้น			
เรียกอันนาไป			
อันนาก็สานวัตถุประสงค์		
เรื่องการอ่านหนังสือ		

ระยะทางไม่ไกล		
ป้าขายน�้ำมอง		
นั่งเล่าสั่งสอน
ตลาดนี้มีนาน			
คนเดินส่วนใหญ่			
กวักมือทันใด		
แนะน�ำประสบการณ์		 เป็นคนพื้นที่			
ฟังแล้วชื่นชม			
ช่วยกันรณรงค์		
ท�ำอันนาคนนี้			
ไม่ให้สูญไป

มาถึงหน้าร้าน		
ได้พบสถานการณ์		
พนักงานก็ก�ำลังยุ่ง		
เข้ามาในร้านแล้วกัน		
ทุกคนการันตี			
จัดร้านแบบโบราณ		

ราดหน้าคืนวาน		
ทางร้านไฟดับ
วุ่นผัดเส้นเมามัน		
เจอเจ้าของพอดี
ร้านดีและน่ารัก		
ควรพาลูกหลานลองชิม

อันนาคิดว่า		
ท�ำให้เพลิดเพลิน			
ร้านค้านับพัน			
ระยะทางแสนไกล		
อย่าได้รีรอ 			
ถนนคนเดินสัมพันธ์มั่น 		

เป็นถนนคนเดิน		
รวมกันหลายรุ่น
เดินกันไม่ไหว		
ชั่วโมงเดียวไม่พอ
ออกมาเดินด้วยกัน
พีน่ อ้ งกันบนถนนคนเดิน

ทางเดินขากลับ		
จ�ำนวนลูกค้า			
ตอนนี้หกโมงครึ่ง		
เยอะจนเกือบถึง			
ระหว่างการคุย			
ไปดีกว่าเรา			

พบร้านหม่าล่า		
เยอะต้องบัตรคิว
ลูกค้าสุดตะลึง		
หนึ่งร้อยคิวกว่า
แม่ค้าวุ่นลูกค้าเข้า	
เป้าหมายอื่นเลย

จบทีรีวิว		
ขอเชิญลุงป้าอา			
เลือกหาสินค้า			
ที่พ่อค้าแม่ค้า			
สินค้ามากมี			
ถนนคนเดินชุมชนริมคลอง

ถนนของอันนา		
พี่น้องนักศึกษา
แตกตื่นตระการตา	
คัดเลือกสรรหา
มาเดินกันที่		
วัดพระงามของเรา

แล้วบอกมาว่า		
เกือบจะสิบปี
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่		
จังหวัดนครปฐม
ทุกคนยินดี		
ยิ้มตามกันไป
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เรื่อง: ปุญชรัสม์ อ่างแก้ว

ชีว ิตสุดฮิป
ที่ศิลปากร
ตามติ ด ไลฟ์ ส ไตล์ ข อง
เด็กศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

‘นครปฐม’ เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย

่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของทีน
่ ี่
มหาวิทยาลัยทีส
ก็คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเราคง

พอจะจิ น ตนาการภาพนั ก ศึ ก ษาที่
เรียน ณ ที่แห่งนี้ได้ว่า ต้องไม่ธรรมดา
ต้องฮิปสุด และจี๊ดสุด เมื่อต้องมาอยู่
ถึงนครปฐม ที่ที่เราก็ไม่รูว
้ ่ามีอะไรให้
่ วนอกจากองค์พระปฐมเจดีย์
เทีย

เราจึงพาไปตามติดชีวต
ิ 1 วัน

่ ว
ของเด็กทีน
ี่ า่ วันๆ พวกเขากินอะไรกัน
แวะช้อป หรือ แวะพักผ่อนที่ใ ด แล้ว
ค�่ำนี้พ วกเขาจะไปไหนกัน

กินอะไร

ก๋วยเตี๋ยวไอน�้ำ

พิกัด : ออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วเลี้ยวขวา
ร้านอยู่ริมถนนทรงพล ตรงข้าม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลาเปิด-ปิด : 11.00-21.00 น.
จานเด่นจานดัง : แห้งทอดย�ำ, ต�ำๆ ไอน�้ำ, ก๋วยเตี๋ยวไอน�้ำ
ทีเด็ดมัดใจลูกค้า : ลูกค้าสามารถใช้จติ วิญญาณความสร้างสรรค์
เลือกรสชาติน�้ำซุป นอกจากนี้ที่ร้านยังมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษ
มีไส้เหมือนข้าวเกรียบปากหม้อให้เลือกจับคู่รสชาติที่ถูกใจอีกด้วย

ข้าวมันไก่ป้าจ๋า

พิกัด : ถนนจันทรคามพิทักษ์
เวลาเปิด-ปิด : 05.00-04.00 น.
จานเด่นจานดัง : ข้าวมันไก่, โจ๊กต้มย�ำ
ทีเด็ดมัดใจลูกค้า : เปิด 23 ชั่วโมง ปิดแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้น
คือ เวลาตีสี่ถึงตีห้า มีเมนูให้เลือกหลากหลาย เนื้อไก่นุ่ม
สามารถ Mix & Match เลือก Topping ให้กบั แต่ละเมนูได้เอง

ส้มต�ำศาลเจ้า (ป้าหมอน)

พิกัด : ราชวิถี ซอย 23 (ซอยลิตเติ้ลไพน์)
เวลาเปิด-ปิด: 11.00-20.00 น.
จานเด่นจานดัง : ส้มต�ำหลดบัว, คอหมูย่าง,
ต้มย�ำหมูย่าง, เส้นเล็กลวก
ทีเด็ดมัดใจลูกค้า : Free Wi-Fi อร่อย ราคาถูก รอนาน
บริการตนเอง คนขายใจดีสุดๆ
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พิกัด : เลียบถนนริมสระแก้ว วันพุธ
เวลาเปิด-ปิด : เปิดเฉพาะวันพุธ
08.00-15.00 น.
ทีเด็ดมัดใจลูกค้า : สุดยอดของความหลากหลาย
ของร้านค้า มีทั้งเสื้อผ้าอาหารให้เลือกซื้อเลือกชิม
มากมาย

พักผ่อนยังไง

ช้อปอะไร
ตลาดทับแก้ว

สะพานแก้ว

ค�่ำนี้ไปไหน

พิกัด : ใกล้คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมนันทนาการ : ให้อาหารปลา
นั่งเล่น นั่งพัก นั่งคุย

ศาลาสระแก้ว

พิกัด : ไม่ไกลจากสะพานแก้ว
กิจกรรมนันทนาการ : ชืน่ ชมสถาปัตยกรรม
ศาลาไม้เก่าแก่ ไปพร้อมๆ กับการนั่งรับลม
เย็นๆ ริมสระแก้ว

Light My Fire
Music and Restaurant

Boytoys
Bar & Bistro

พิกัด : ถนนยิงเป้า ต�ำบลสนามจันทร์
พิกัด : 28/59 ถนนจันทรคามพิทักษ์
จุดเด่น : ไม่ต้องไปถึงทองหล่อก็อยู่เที่ยวสวยๆ ฟังวงเด่นวงดังได้
จุดเด่น : ร้านเล็กๆ ที่มีดนตรีสดดีๆ สถานที่ประจ�ำของ
เด็ ก มั ณ ฑนศิ ล ป์ แ ละเด็ ก จิ ต รกรรม ใครชอบฟั ง ดนตรี ทีร่ ้านนี้ ที่อิมพอร์ตวงดังจากเมืองกรุงมาเล่นเป็นประจ�ำ
แนวแจ๊ซ บลูส์ หรือร็อกแอนด์โรลเก่าๆ ต้องห้ามพลาด

The Follow

พิกัด : สนามจันทร์ ซอย 4/1
จุดเด่น : ร้านยอดนิยม นั่งเล่นก็ได้ เต้นก็ดี
ขาเที่ยวห้ามพลาด

ใครผ่ า นไปผ่ า นมาแถวนี้ ก็ อ ย่ า ลื ม แวะมาลองสั ม ผั ส
รสชาติความเป็นเด็กศิลปากรนครปฐมกันดู แล้วคุณอาจจะซึมซาบ
ความเป็นศิลปากรเข้าไปโดยไม่รตู้ วั
อ้างอิงภาพจาก รายการ #TEAMGIRL
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เรื่อง: ฉกาจเกียรติ สงวาลวงศ์, รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์

HUMAN
OF
NAKHON
PATHOM
หากมองในฐานะคนนอก บรรยากาศของเมืองนครปฐม

อาจท�ำให้รู้สึกถึงความเชื่องช้า ไม่ได้รีบร้อนตลอดเวลา

เหมือนเมืองหลวงที่หลายคนคุ้นเคย อีกทั้งร้านรวงต่างๆ
ยังให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปหลายสิบปี และ
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ความเป็ น มิ ต รของชาวนครปฐมที่ เ รา

สามารถชวนคุยอย่างเป็นกันเองได้ น่าสนใจว่า ถ้ามอง

จากคนในแล้ ว พวกเขาชื่ น ชอบหรือ ภู มิ ใ จกั บ อะไรที่ สุ ด
ในบ้านเกิดของพวกเขาเอง ลองไปฟังค�ำตอบจากพวกเขากัน
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“เราภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ท�ำมาหากิ น อยู ่ ใ ต้ บ ารมี
องค์พระปฐมเจดีย์ ภูมิใจที่ได้อยู่ใต้บารมี
ของพระร่วง เราอาศัยบารมีของที่นี่เลี้ยง
ครอบครัวเรามาตลอด”
จินดา ศศิมล

“ภูมใิ จในความเป็นคนเมืองนครปฐมนีแ่ หละ
เพราะทุกคนนิสัยดีกันมาก”
มานะ หว่านใจ
คนปั่นรถสามล้อ

แม่ค้าขายผลไม้

“ชอบของกิน เพราะของกินที่นี่ขึ้นชื่อหลาย
อย่างมาก สามารถหาได้ตลอดยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง
เลย เดินออกจากบ้านมาก็หาซื้อ ได้ แ ล้ ว
ราคาก็ถูกด้วย”
สาธิต

“ชอบองค์พระปฐมเจดีย์ เพราะเห็นที่นี่มา
ตั้งแต่เด็ก แล้วเราก็เป็นคนพุทธด้วย ท�ำให้
เราเคารพที่นี่มาก”
จิรัตติกาล ศรใส
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ช่างซ่อมนาฬิกา

“ชอบไปเดินที่ถนนคนเดิน เวลาเดินก็ชิลล์ๆ
สบายๆ ของกินของใช้ก็เยอะ แล้วได้เจอคน
หลากหลายดี”
นันพิยา อ่อนเทพ

“ชอบสเต็กร้านสโนว์ไวท์ เพราะพ่อชอบพา
ไปกินก็เลยติดใจ”
พรธิวา วรานุสาสน์
นักเรียนประถม

นักศึกษา
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