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TK YOUNG WRITER - 2018

TK Young Writer 2018 : 
Write Now!
ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรยีนรู้ (สอร.) จัดโครงกำรอบรม
เยำวชนนักเขียน “TK Young Writer 2018” ขึ้น 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้ำนงำนเขียนให้กับเยำวชน ผ่ำน
กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เน้นสำระแบบเข้มข้น ทั้ง
กระบวนกำรคิดวำงแผนและสร้ำงสรรค์ผลงำนให้ส�ำเร็จ
ลลุว่งภำยในเวลำที่จ�ำกัด จำกทีมวทิยำกรมืออำชีพ
 มำร่วมเป็นก�ำลังใจและติดตำมอ่ำนนิตยสำรฉบับ
พิเศษทั้ง 3 เล่ม คือ 
	 1.	ปฐมศึกษา	
	 2.	235	เร ื่องน่ารู้รอบพระปฐมเจดีย์	
	 3.	สีเทียนบนข้างฝา
สำมำรถอ่ำนได้ฟร ี3 ช่องทำง คือ
- http://readme.tkpark.or.th
- แอปพลิเคชั่น TK app 
- แอปพลิเคชั่น TK Public Online Library 



CON-
TENTS

04

16

10

26

34

38

42

08

22

12

32

36

40

สาร-
บัญ

อิดิเตอร์
ทอล์ก

UP & DOWN 
MARKET

เวลาเปลี่ยนไป 
ค�าขวัญก็เปลี่ยนแปลง

ความเป็นจีน

สุกรแลนด์

ถนนคนจะเดิน 
เที่ยวเพลินนครปฐม

HUMAN OF 
NAKHON PATHOM

ปฐมบท
นครปฐม

ตลาดโต้รุ่ง

MODERN 
ARCHITECTURE x 
NAKHON PATHOM

นครปฐม 
ราชาโต๊ะกลม 
อาหารโต๊ะจีน

CHECK-IN
ข้าวหมูแดง

ชีวติสุดฮิปที่ศิลปากร



EDITORIAL
STAFF

กอง
บรรณาธิการ

4 TK YOUNG WRITER - 2018



5
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TALK

เมื่อกำรเป็นนักเขียนเป็นควำมฝันลับๆ ของคุณที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนอำยุ 
ย่ำงเข้ำ 22 ปี
 คุณรู้สึกว่ำมันเป็นฝันที่น่ำอำยและอยำกเก็บมันไว้เป็นควำมลับ
 วันหนึ่งคุณลองเร ิ่มเขียนและส่งงำนเขียนของคุณไปที่ TK Young 
Writer
 คุณได้รับกำรตอบรับ
 คุณได้มำเจอกับคนอีกกว่ำสำมสิบคนที่มีฝันเหมือนคุณ
 ต่ำงคนต่ำงสำขำต่ำงที่มำ แต่มีควำมฝันลับๆ เหมือนกัน
 “ฉันอยำกเป็นนักเขียน”
 กำรได้มำท�ำให้หนังสือเล่มนี้ออกมำเป็นรูปเป็นร่ำงภำยในเวลำไม่ถึง 
4 วัน เป็นเร ื่องท้ำทำยส�ำหรับเรำทุกคน ทั้งใหม่ ทั้งไม่รู้ บำงครั้งเจอปัญหำ 
มีหลำยเร ื่องให้สับสนและต้องตัดสินใจ แต่ก็ต้องเรยีนรู้ไปพร้อมๆ กัน คุณ 
พบว่ำอำวุธส�ำคัญของกำรท�ำงำนครั้งนี้คือของที่ทุกคนมี เรำมีของต่ำงๆ กัน  
ช่วงอำยุหรอืควำมสนใจที่ต่ำงกันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกำรท�ำงำน มันกลับ
ท�ำให้คุณได้พบข้อเท็จจรงิที่คุณไม่เคยรู้ ท�ำให้เร ื่องของนครปฐมที่เรำได้ท�ำ 
ร่วมกันมีหลำยมิติหลำกมุมมอง รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังเร ื่องใหม่จำก 
ทุกคนและเรยีนรู้ไปพร้อมกัน

 สุดท้ำยแล้วคุณเร ิ่มรู้สึกว่ำควำมฝันของคุณก็ดูพอจะเป็นไปได้
 เมื่อคุณได้เร ิ่มท�ำมัน

ปุญชรัสมิ์ อ่างแก้ว
บรรณำธิกำร

อิดิเตอร์
ทอล์ก
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ประวัติศาสตร์ของการเปลีย่นแปลง
จากนครชัยศรสีู่นครปฐม

เรื่อง: ปวีณ์กร พงษ์มณี, ปีย์มนัส คูตระกูล

ประวัติศาสตร์เ ป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่
ต่างๆ ทั้งความ เป็นมา การเปลี่ยนผ่านในแต่ละยุค
แต่ละสมัย และบุคคลที่ เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องราว
มากมายที่ เกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าดีหรือร้าย มักได้รับ
การบันทึกเป็นตัวอักษรลงในแผ่นจารึก หน้ากระดาษ
ของพงศาวดาร ศิ ลปะ สถาปัตยกรรม หรือแม้แต่
การบันทึกผ่านค วามทรงจ�าของผู้คน ซึ่งถูกแสดง
ออกมาผ่านวัฒนธ รรมต่างๆ และเพราะทุกสถานที่
มีประวัติศาสตร์ของตัวเอง จึงท�าให้ทุกที่มีเรื่องราว
ทีต่่างกันไป‘นครปฐม’ก็เช่นกัน

ปฐมบท 
นครปฐม
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เรื่องร�วของนค รปฐม หรือเมืองนครชัยศรีในอดีต เริ่มต้นจ�ก 
ก�รเป็นเมืองที่มีชุมชนเข้�ม�ตั้งรกร�กตั้งแต่ปล�ยยุคโลหะ และ 
พัฒน�ม�เป็นเมื องท่�ท่ีย่ิงใหญ่ในยุคทว�รวดี เมื่อร�ว 1,300 ปี 
ที่แล้ว โดยมีวัฒนธรรมและคว�มเจริญใกล้เคียงกับเมืองอู่ทอง  
และเมืองคูบัวใ นอดีต ด้วยคว�มโชคดีของทำ�เลที่ตั้งที่มีท�งนำ้� 
เชื่อมติดกับทะ เล ทำ�ให้เป็นเหมือนศูนย์กล�งก�รติดต่อค้�ข�ย 
กับเมืองต่�งๆ และอีกผลพวงที่ได้ต�มม�ก็คือ ผู้คนหล�กหล�ย 
เชื้อช�ติท่ีเข้�ม� ไม่ว่�จะเป็นเขมร จีน หรือล�ว ทำ�ให้นครชัยศรี 
กล�ยเป็นศูนย์ก ล�งติดต่อชุมชนท้องถ่ินและชุมชนสำ�คัญท่ีสำ�คัญ
แห่งหนึ่งในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ก�รค้�ข�ยแลกเ ปลี่ยนของระหว่�งเมืองของนครชัยศร ี
ยังคงดำ�เนินต่อ ไป และขย�ยตัวสู่ก�รแลกเปลี่ยนกับภูมิภ�คอื่นๆ 
อย่�งอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีเจริญรุ่งเรืองอย่�งม�กในขณะน้ัน  
ทำ�ให้เมืองนครชั ยศรีได้รับศ�สน�พุทธเข้�ม�เป็นคร้ังแรก และ
กระจ�ยตัวออกไปทั่วเมืองอย่�งรวดเร็ว นอกจ�กนี้นครชัยศรียัง 
เริ่มมีก�รจดบันทึกเป็นตัวอักษรที่ถูกแปลงม�จ�กอินเดียอีกด้วย  
ในเวล�ต่อม�นครชยัศรมีกี�รสร้�งศ�สนสถ�นทีช่ือ่ว่� ‘พระประโทณ
เจดีย์’ ขึ้นเป็น ศูนย์รวมจิตใจของช�วนครชัยศรี ทำ�ให้เริ่มมีก�รตั้ง
ชุมชนขึ้นรอบๆ พระประโทณฯ ที่หน�แน่นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำ�ให้นครชัยศรีอยู่ในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด
 เมื่อศ�สน�เป็นเห มือนใบเบิกท�งไปสู่คว�มเจริญรุ่งเรือง
ในก�รทำ�ม�ค้�ข�ยทีม่�กขึน้ ส่งผลให้ผูค้นมศีรทัธ�ทีต่รงกัน กษตัรย์ิ
ก็ส�ม�รถปกครองได้ง่�ยขึน้ นำ�พ�บ้�นเมอืงไปสูค่ว�มสงบสขุ สนัติ 
ทำ�ให้คนท่ีต่�งเชื้ อช�ติ ต่�งวัฒนธรรมส�ม�รถเรียนรู้ประเพณีท่ี 
ต่�งกัน ส�ม�รถแลกเป ลี่ยนวัฒนธรรมให้มีคว�มสอดคล้องกันได้ 
คว�มเจรญิรุง่เรอืงเหล่�น้ีได้นำ�นครชยัศรไีปสูก่�รพัฒน�ทีห่ลอมรวม 
ทัง้ด้�นสงัคมและวัฒนธรรม จนกล�ยเป็นเมอืงโบร�ณท่ีมขีน�ดใหญ่ 
ทีส่ดุในประวตัศิ�สตร์เมอืงโบร�ณก่อนสมยัอยุธย�ของประเทศไทย
เลยทีเดียว
 เมือ่เวล�ผ่�นไป หลงัจ�กอยูบ่นคว�มเจรญิรุง่เรอืงอยู่น�น  
เมืองนครชัยศรีก็เดินท�งม�ถึงจุดพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ ใครจะคิดว่�
เส้นท�งนำ้�ที่เคยเป็นเส้นท�งค้�ข�ยส่งออกที่สำ�คัญท่ีสุดได้เปลี่ยน
ทิศท�งก�รไหลไป ทำ�ให้บทบ�ทของเมืองท่�ที่สำ�คัญถูกลดลงไป
ด้วย ซำ้�ร้�ยยังถูกเมืองพุก�มจ�กพม่�เข้�ม�ตีเมือง และกว�ดต้อน
ผู้คนไปจนหมด ส่งผลให้เมืองที่เคยเจริญม�กที่สุด กล�ยเป็นเมือง 
ท่ีร้�งที่สุด สุดท้�ยชื่อของนครชัยศรี จึงค่อยๆ ลบเลือนห�ยจ�ก 
หน้�ประวัติศ�สตร์และคว�มทรงจำ�ของผู้คน
 ก่อนจะม�ปร�กฏช่ืออีกครั้งในช่วง พ.ศ. 1731 เมื่อครั้ง
พระเจ้�ไชยศิรินำ�ผู้คนอพยพม�ตั้งรกร�กอยู่ที่เมืองนี้ และตั้งชื่อว่� 
‘เมืองไชยศิริ’ ก่อนที่ชื่อของเมืองนี้จะถูกลบห�ยไปอีกครั้ง

 ต่อม�ปี พ.ศ. 2104 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระมห�จักรพรรดิ  
ท่ีสันนิษฐ�นกันว่�เป็นต้นตระกูลของพระเจ้�อู่ทอง ทรงโปรดฯ ให ้
มีก�รสร้�งเมืองใหม่ โดยให้ผู้คนส่วนหน่ึงอพยพม�อยู่ที่นี่หลัง 
สงคร�มหงส�วด ีเพ่ือง่�ยต่อก�รเกณฑ์เข้�รบัร�ชก�รทห�ร และเมอืง 
ที่ตั้งใหม่นั้นเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่นำ้� บริเวณตำ�บลท่�น�ในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์องค์ใหม่ด้วย
 ก�รสร้�งเมอืงใหม่ครัง้นี ้ทำ�ให้ชือ่เมอืงนครชยัศรกีลบัม� และ 
เริม่คกึคักอกีครัง้ จนดำ�เนินม�ถึงรชัสมยัของสมเดจ็พระจอมเกล้�- 
เจ้�อยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้สร้�งเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมท้ังสององค์  
คือ เจดีย์ทรงสถูปส�ญจี ต�มแบบอินเดียยุคพระเจ้�อโศกมห�ร�ช 
และเจดีย์ทรงขอมโบร�ณ ทำ�ให้เกิดเป็นพระปฐมเจดีย์องค์ปัจจุบัน
ขึ้น
 ต่อม�ในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 
นครชัยศรีได้เกิดก�รเปล่ียนแปลงครั้งย่ิงใหญ่ คือทรงโปรดฯ ให ้
มีก�รบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยกระเบื้องเคลือบสีส้มจ�กจีน  
และ พ.ศ. 2438 ทรงโปรดฯ ให้รวมเมืองนครชัยศรี ส�ครบุรี และ 
สุพรรณบุรี สถ�ปน�ขึ้นเป็น ‘มณฑลนครชัยศรี’ ต่อม� พ.ศ. 2441  
ได้ทำ�ก�รปรับปรุงเมืองใหม่ ด้วยก�รสร้�งถนน สร้�งอ�ค�ร และ 
ท�งรถไฟขึน้ ทำ�ให้ก�รคมน�คมของนครชยัศรสีะดวกสบ�ยม�กขึน้  
ซึ่งตลอดก�รปรับปรุงนี้ พระองค์และพระบรมโอรส�ธิร�ช ได้เสด็จ
ม�ควบคุมง�นทั้งหมดด้วยพระองค์เอง
 ในก�รเสดจ็ประพ�สครัง้นัน้ของพระบรมโอรส�ธิร�ช หรอื
สมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ได้ทรงโปรดฯ ให้สร้�งพระร�ชวัง 
สน�มจันทร์ เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อนส่วนพระองค์ ซึ่งแล้วเสร็จในป ี
พ.ศ. 2462 ภ�ยหลงัเสด็จข้ึนครองร�ชย์ นอกจ�กน้ียังทรงโปรดฯ ให้
เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรีเป็น ‘เมืองนครปฐม’ ในมณฑลนครชัยศรี  
เมื่อปี พ.ศ. 2456 ซึ่งระบบมณฑลได้ถูกยกเลิกในเวล�ต่อม� ทำ�ให ้
เมืองนครปฐม กล�ยเป็น ‘จังหวัดนครปฐม’ ในท่ีสุด และยังคง
แนวคิดก�รใช้ศ�สนสถ�นอย่�งพระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กล�งก�ร
พัฒน� ก่อให้เกิดชมุชนต่�งๆ ตล�ดค้�ข�ย แหล่งวัฒนธรรมทีค่กึคกั
และงดง�มในปัจจุบัน
 ประวัติศ�สตร์น้ันมีท้ังช่วงเวล�ท่ีดีและร้�ย บ�งทีเมือง
ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในยุคก็อ�จล่มสล�ยได้ในคืนเดียว สิ่งท่ีทำ�ให้
ประวัติศ�สตร์แตกต่�งออกจ�กเรื่องร�วอื่นๆ น่ันคือคว�มจริงที่
มนุษย์เรียนรู้ได้จ�กก�รเปล่ียนแปลงในอดีต เพ่ือนำ�ไปปรับใช้ให้
เกิดส่ิงท่ีดีขึ้นในอน�คต เฉกเช่นเรื่องร�วของ ‘นครชัยศรี’ ที่พัฒน�
ม�สู่ ‘นครปฐม’ นี้เอง

 



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

เวลาเปลี่ยนไป 
ค�าขวัญก็เปลี่ยนแปลง
ส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของ
นครปฐมผ่านค�าขวญั 

เรื่อง: ปีย์มนัส คูตระกูล

 ค�าขวัญประจ�าจังหวัดของบ้านเกิดคุณคืออะไร
 เมื่อได้ยินค�าถามน้ี บางคนอาจตอบค�าขวัญบ้านเกิดของตัวเองได้ แต่
บางคนก็มักจะตอบไม่ได้
 ค�าขวัญเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถึงความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์และความ
ภาคภูมิใจของจังหวัดนั้นๆแต่เรารูไ้หมว่าค�าขวัญประจ�าจังหวัดนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ และมีอยู่จังหวัดหนึ่งที่ได้มีการเปลี่ยนค�าขวัญจังหวัดตัวเอง
ไม่ใช่แค่ครัง้เดียวแต่มีการเปลีย่นค�าขวัญถึง5ครัง้
 นัน่ก็คือจังหวัดนครปฐมของเรานีเ่องเรามาดูกันว่าก่อนทีน่ครปฐมจะมี
ค�าขวัญล่าสุดว่า
 “สม้โอหวานขา้วสารขาวลกูสาวงามขา้วหลามหวานมนัสนามจนัทรง์าม
ล้นพุทธมณฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าสวยงามตาแม่น�า้ท่าจีน”
 พวกเขามคี�าขวญัวา่อะไรและท�าไมจึงตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละครัง้
ด้วย

ค�ำขวัญที่ 1
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย ผ้าด�าดี”
เริ่มต้นกันที่คำ�ขวัญแรกสุดของจังหวัดนครปฐม ซึ่งเร�มักไม่คุ้นชิน
กับคำ�ว่� ‘ผ้าด�าด’ี ในคำ�ขวญั เป็นเพร�ะคำ�นีป้ร�กฏอยู่ในคำ�ขวญัแรก 
เพียงครั้งเดียวเท่�นั้น ผ้�ดำ�ในที่นี้ไม่ใช่ผ้�ไหมสีดำ�ธรรมด�ๆ แต่
เป็นผ้�ดำ�ที่มีคว�มหม�ยถึงผ้�ย้อมสำ�หรับตัดชุดช�วน� ซึ่งในอดีต 
นครปฐมมีโรงย้อมผ้�ที่มีชื่อเสียงม�ก แต่ก�รจะได้ม�ซึ่งผ้�ดำ�น้ัน  
ส่งผลเสียม�กม�ยต่อธรรมช�ติและคนในชุมชน เพร�ะโรงง�น 
มกี�รปล่อยนำ�้เสยีเป็นจำ�นวนม�ก จงึทำ�ให้ถูกปิดตวัไปในท่ีสดุ และ
ต่อม�คำ�ขวัญของนครปฐมก็ได้มีก�รเอ�คำ�ว่� ‘ผ้าด�าดี’ ออกไป  

ค�ำขวัญที่ 2
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย”
คำ�ขวัญที่สองของนครปฐมเหลือเพียง 3 วรรค ซึ่งจะเห็นว่� ยังคงม ี
วรรคที่บอกถึง ส้มโอ ข้�วส�ร และลูกส�ว ในส่วนของส้มโอนั้นเป็น
ส่วนท่ีส�ม�รถบ่งบอกได้ถึงประวัติศ�สตร์โบร�ณและภูมิประเทศ 
ของนครปฐม โดยส้มโอของนครปฐมหรือรู ้จักกันในชื่อ ‘ส้มโอ
นครชัยศรี’ เพร�ะสมัยก่อนนครปฐมเป็นที่ตั้งของมณฑลนครชัยศรี 
คนเก่�ๆ จึงเรียกชื่อนี้เรื่อยม� 
 นครปฐมมีพ้ืนที่ปลูกส้มโอกว่� 5,000 ไร่ อีกท้ังยังมี
ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทร�ยในบ�งอำ�เภอ ทำ�ให้เหม�ะกับก�ร
เจริญเติบโตของส้มโอชื่อดังอย่�งส้มโอพันธุ์ข�วนำ้�ผึ้งที่มีรสหว�น
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อมเปรีย้ว และส้มโอพันธ์ุทองดท่ีีมรีสหว�นอร่อย รวมไปถึงสทิธิบตัร 
ผลไม้บ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ ที่ได้รับจ�กกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ด้วย 
 ส่วน ‘ข้าวสารขาว’ นัน้ เป็นจดุเด่นของนครปฐมตัง้แต่อดตี  
ในสมัยที่นครปฐมยังเป็นนครชัยศรี พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งอู่ข้�วอู่นำ้� 
ที่สำ�คัญ โดยข้�วของนครชัยศรีจะเป็นพันธุ์ข้�วเหลืองอ่อนและ 
พันธ์ุข้�วเหลอืงเลก็ มจีดุเด่นคอื เมือ่สแีล้วจะได้เมลด็ข้�วส�รท่ีข�ว
กว่�พันธุ์อื่นๆ แต่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีก�รปลูกพันธุ์ข้�วเหล่�นี้แล้ว  
แต่หันไปเลือกข้�วท่ีมีอ�ยุเก็บเก่ียวน้อยกว่�แทน อย่�งไรก็ต�ม 
ในปี พ.ศ. 2551 ได้มรี�ยง�นจ�กสำ�นกัง�นเกษตรจงัหวดันครปฐมว่� 
มีพ้ืนท่ีก�รปลูกข้�วกว่� 30% ของทั้งหมด หรือร�ว 400,000 ไร่  
นับเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกข้�วที่สำ�คัญของไทย 
 และคำ�ว่� ‘ลูกสาวสวย’ เป็นก�รบ่งบอกถึงส�วง�มของ 
นครปฐมที่ไปชนะก�รประกวดน�งง�มบ่อยครั้งจนเป็นที่เลื่องลือ  
จนกระท่ังมีวงดนตรีจ�กภ�คใต้แต่งเพลงที่ชื่อ ‘หนุ่มคอนศรี ส�ว 
คอนถม’ เป็นก�รยืนยันคว�มสวยของส�วนครปฐมอย่�งแท้จริง 

ค�ำขวัญที่ 3
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามอร่อย”
ต่อม�คำ�ว่� ‘ข้าวหลามอร่อย’ ก็ได้ถูกเพ่ิมเข้�ม�ในก�รเปล่ียน 
คำ�ขวัญครั้งที่ 3 เพร�ะข้�วหล�มเป็นอ�ห�รข้ึนชื่อซึ่งพบเห็น 
ได้ม�ก และเป็นท่ีนิยมของนครปฐม ก�รทำ�ข้�วหล�มมีเทคนิค 
ก�รใช้จุกฝ�ใบตองแห้งปิดกระบอกเอ�ไว้เพ่ือให้เกิดคว�มหอม 
ขณะเผ� อีกทั้งยังใส่กะทิม�กกว่�ปกติจึงทำ�ให้มีคว�มหว�นมัน  
และมีก�รทำ�ข้�วเหนียวท่ีนุ่มนวล ไม่แฉะ ทำ�ให้ข้�วหล�มของท่ีนี ่
มีรสช�ติอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่�งจ�กข้�วหล�มที่อื่นๆ 

ค�ำขวัญที่ 4
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน  
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์
เสียดฟ้า”
คำ�ขวัญท่ีขึน้ชือ่ด้�นคว�มย�วน้ี ได้ม�จ�กก�รประกวดคำ�ขวัญของ
คนในจังหวัด เพร�ะเมื่อเวล�ผ่�นไปคำ�ขวัญเดิมเร่ิมไม่ครอบคลุม 
ถึงเอกลักษณ์ต่�งๆ ของนครปฐมม�กพอ  
 สงัเกตได้ว่�วรรคทีเ่พ่ิมม�ในภ�ยหลงัทัง้หมด จะบอกเล่� 
เกี่ยวกับสถ�นที่สำ�คัญของนครปฐม ‘สนามจันทร์งามล้น’ กล่�วถึง 
พระร�ชวังสน�มจนัทร์ท่ีสร้�งข้ึนโดยพระบ�ทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้�- 
เจ้�อยู่หัว โดยมีก�รก่อสร้�งตั้งแต่ปล�ยสมัยรัชก�ลท่ี 5 และ 
ใช้เวล�ก่อสร้�งน�นถึง 4 ปี ส่วน ‘พุทธมณฑลคู่ธานี’ เป็นเรื่องท่ี 
สืบเนื่องกันม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคร�ม  
ที่มีดำ�ริจัดสร้�งปูชนียสถ�นเพ่ือเป็นพุทธบูช�และเป็นพุทธ�นุสร- 
ณียสถ�น เนื่องในวโรก�สมห�มงคลก�ลท่ีพระพุทธศักร�ชเวียน 
ม�บรรจบครบรอบ 2,500 ปี (โดยตัง้ใจให้สร้�งเสรจ็ในวันวสิ�ขบชู�  
ปี พ.ศ. 2500) 

 ในปี พ.ศ. 2498 ในหลวงรัชก�ลที่ 9 ทรงประกอบรัฐพิธ ี
ก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณท่ีจะก่อสร้�งพระพุทธรูปประธ�น 
พุทธมณฑล ณ สถ�นท่ีซึง่ต่อม�เป็น อำ�เภอพุทธมณฑล ก�รก่อสร้�ง
พทุธมณฑลได้ดำ�เนินก�รม�แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2525 เมื่อ
สร้�งองค์พระศรีศ�กยะทศพลญ�ณ ประธ�นพุทธมณฑลสุทรรศน์ 
สำ�เรจ็ แต่ก็ยังมกี�รก่อสร้�งเพ่ิมเตมิถ�วรวัตถุต่�งๆ ในพุทธมณฑล
เสมอม� 
 และ ‘พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า’ เป็นปูชนียสถ�นท่ีสำ�คัญ 
ของไทย โดยเป็นพระมห�เจดีย์องค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และยังเป็น 
ท่ีประดิษฐ�นของพระบรมส�รีริกธ�ตุของพระพุทธเจ้� ทำ�ให้เป็น 
ทีส่กัก�ระบชู�ของพุทธศ�สนิกชนท่ัวโลก และมกี�รจดัง�นเทศก�ล 
นมัสก�รองค์พระปฐมเจดีย์เป็นประจำ�ทุกปีอีกด้วย

ค�ำขวัญที่ 5
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน  
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์ 
เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น�้าท่าจีน”
หลงัจ�กทีไ่ด้คำ�ขวญัจ�กก�รประกวดแล้ว แต่ท�งจงัหวัดยงัคงเห็น
ว่� คำ�ขวัญดังกล่�วยังไม่ครอบคลุมจุดเด่นๆ ในนครปฐมท้ังหมด  
ในวันที่ 16 สิงห�คม พ.ศ. 2553 จึงได้มีก�รเพิ่มคำ�ว่� ‘สวยงามตา
แม่น�้าท่าจีน’ ต่อท้�ย และใช้คำ�ขวัญนี้ม�จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบ่งบอก
ถึงแม่นำ้�ส�ยสำ�คัญที่ไหลผ่�นจังหวัดนครปฐม บ�งคนก็รู้จักกัน 
ในชือ่ว่� แม่นำ�้นครชยัศร ีทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นของหล�ยสิง่ ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รเกษตร ก�รทำ�ปศุสัตว์ และโรงง�น 

 ก�รเปลี่ยนแปลงคำ�ขวัญหล�ยต่อหล�ยครั้งมีคว�ม
สัมพันธ์กับก�รเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงก�ยภ�พ คือ สถ�นท่ี และ
คว�มเปล่ียนแปลงด้�นคว�มรู้สึกของคนในพ้ืนท่ี และมันยังส่งผล
กระทบไปยังด้�นอื่นๆ ด้วย โดยเมื่อสำ�รวจพฤติกรรมก�รค้นห�
ข้อมูลของคนไทย โดยเครื่องมืออย่�ง Google Trend ทำ�ให้เร�
พบจุดท่ีน่�สนใจอย่�งหน่ึง น่ันคือ กร�ฟที่แสดงพฤติกรรมก�รห�
ข้อมลูเก่ียวกับนครปฐมในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 มแีนวโน้มท่ีเริม่สงู
เด่นขึ้นม�อย่�งเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆ ท่ีเคยมีม�ก่อน
ซึ่งตรงกับช่วงท่ีนครปฐมได้เปล่ียนคำ�ขวัญให้ย�วม�กขึ้น เพ่ือให้
ครอบคลมุจดุเด่นในจงัหวดัตวัเอง รวมกับคำ�พูดต่�งๆ ทีพ่่อค้�แม่ค้�
จ�กตล�ดบนตล�ดล่�งบริเวณรอบๆ พระปฐมเจดีย์ ที่กล่�วว่�
“ช่วง 8-9 ปีก่อน มคีนม�ท่ีน่ีกันเยอะม�ก เต็มถนนเลย คนลงม�จ�ก
รถไฟกันเต็มไปหมด ทำ�ให้ของข�ยดีม�กช่วงน้ัน” ทำ�ให้เกิดเป็น
ข้อสันนิษฐ�นว่� จริงๆ แล้วก�รเปลี่ยนคำ�ขวัญ ถ้�พูดให้เข้�ใจง่�ย 
อ�จจะคล้�ยกับแคมเปญรูปแบบหนึ่ง ท่ีทำ�ให้เรื่องนั้นๆ หรือใน
กรณีนี้คือ จังหวัดนครปฐมโด่งดังและได้รับคว�มนิยมม�กขึ้น 
 ทัง้หมดน้ีเป็นสิง่ท่ีบ่งบอกว่� ‘คำ�ขวญัประจำ�จงัหวดั’ อ�จจะ 
เป็นสิ่งท่ีถูกหลงลืมไปบ้�ง แต่จริงๆ แล้วคำ�ขวัญประจำ�จังหวัดก็มี
เบื้องหลังที่น่�สนใจซ่อนอยู่ บ�งทีเร�อ�จเรียนรู้เรื่องร�วที่น่�สนใจ 
ของจังหวัดนั้นๆ ผ่�นคำ�ขวัญก็เป็นได้ 
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เรื่อง: ปุญชรัสม์ อ่�งแก้ว

หากคุณเรยีนสถาปัตย์คุณจะพบว่าทุกคนมักคาดหวังให้
คุณเป็นกูรูด้านสถาปัตยกรรมชีต้ึกไหนอธิบายได้ทันที
 ในความเป็นจริงคุณได้แค่ยืนอ�้าอึ้งแล้วสงสัยว่า
ท�าไมยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ คุณยืนอยู่ที่เดิม ครุ่นคิดตลอดมา
กระทั่งวันหนึ่งคุณเล่นเฟซบุ๊กแล้วได้พบกับกลุ่มลึก
แตไ่มล่บัทีเ่รยีกตวัเองว่า‘ArchitectureoftheModern
MovementinThailand’

 คุณลองกดjoin
 นับตัง้แต่วันนัน้ชีวิตคุณก็เปลีย่นไป
 คุณเริม่สังเกตหน้าตาอาคารต่างๆ
 คุณใจหวิวทุกครัง้เมือ่นัง่รถผ่านถนนราชด�าเนิน
 คุณรูสึ้กถึงความยิ่งใหญ่ โอ่อ่า สง่างามของอาคาร
ทีม่ีเรือ่งราว
 คุณเริม่มองสถาปัตยกรรมอย่างมีความรูส้ึก

 วันนี้คุณมาที่นครปฐม คุณจึงเลือกเดินเข้าไปใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแห่งแรก เพื่อที่จะท�าความ
รู้จักเรื่องราวของอาคารต่างๆ และเรื่องราวของจังหวัด
นครปฐมไปพรอ้มๆกัน

1
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โรงเรยีนสาธิต 
มหาวทิยาลัยศิลปากร

โรงเรียนส�ธิต มห�วิทย�ลัยศิลป�กร เป็นอ�ค�รส�มชั้น แสงแดด
ท่ีส�ดส่องลงม�ทำ�ให้คุณมองเห็นจังหวะของเง�ท่ีตกกระทบบน
อ�ค�รได้อย่�งชัดเจน คุณเริ่มมีคว�มสงสัย อ�ค�รน้ีสร้�งเมื่อไร 
ใครเป็นคนออกแบบ คุณจึงลองเปิดเฟซบุ๊กเข้�ไปในกลุ่มอีกครั้ง 
แล้วประหล�ดใจท่ีพบว่� เพ่ิงจะมีคนม�เล่�เรื่องเก่ียวกับอ�ค�ร 
หลังนี้เมื่อช่วงต้นปี ประหนึ่งรู้ว่�คุณจะม�เยือนที่นี่

“ขอบคุณคุณวีระพลสิงห์น้อย(BeerSingnoi)ทีไ่ปตาม
ถา่ยภาพอาคารนีม้าใหดู้กนัและอาจารยส์รุยิารตันพฤกษ์
ทีก่รุณาให้ข้อมูลครบั
 เป็นอาคารหลังแรกทีผ่มได้มโีอกาสออกแบบสรา้ง
ในประเทศไทยเมื่อตอนเรยีนจบจากคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเมือ่ปีพ.ศ.2518และได้รบั
ความกรุณาจากคณบดใีนขณะนัน้อาจารย์ม.ร.ว.ทองใหญ่
ทองใหญ่ ให้เข้ารับราชการต�าแหน่งอาจารย์ในคณะ
ด้วยความเป็นอาจารย์ผู้น้อยก็เลยต้องเป็นผู้ช่วยสอน
ไปก่อนและได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบอาคารหลังน้ี
ให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
วังสนามจันทร์
 ตอนที่ได้ออกแบบอาคารหลังนี้  ด้วยความที่
เป็นสถาปนิกมือใหม่ ก็เกรงอยู่ว่าจะท�าไม่ได้ดีนัก และ
แน่นอนว่าต้องมีข้อบกพรอ่งต่างๆมากมายหลายปีต่อมา
ก็พบว่าน่าจะออกแบบท�าอะไรได้ดีกว่านั้นตั้งหลายอย่าง
จนผมนึกว่าเขาคงรื้อทิ้งไปเสียแล้วหากเป็นอาคารที่
ไม่เข้าท่าเข้าทาง ไม่สามารถสนองต่อความต้องการ
ใช้ประโยชน์แต่อาจด้วยความเป็นอาคารของทางราชการ
จึงอาจท�าให้ยังอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน”

   ฉันทฤทธิ์วิโรจน์ศิริ
คอมเมนต์เมือ่วันที่15กุมภาพันธ์2561

บนแฟนเพจFoto_momo

ใช่ คนที่ม�เล่�เรื่องนี้ไม่ใช่ใครท่ีไหน แต่เป็นตัวผู้ออกแบบเอง  
ที่ปัจจุบันเป็นท้ังอ�จ�รย์และนักวิช�ก�ร คุณรู้สึกอิ่มเอมประหน่ึง 
คำ�ตอบที่ใช่ ถูกเฉลยให้คุณรู้อยู่ตรงหน้�
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คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร
เดินต่อม�ถึงตึกคณะวิทย�ศ�สตร์ คุณอดหันมองสถ�ปัตยกรรม
ขน�ดใหญ่ดุดันและดูเก่�แก่หลังนี้ไม่ได้ ก่อนจะรู้ว่�อ�ค�รหลังนี้ 
ออกแบบในปี พ.ศ. 2513 โดย พันเอกจิระ ศิลป์กนก สถ�ปนิก 
คนเดียวกับที่ออกแบบโรงหนังสก�ล่�และธน�ค�รกสิกรอีกหล�ย 
ส�ข� โดยอ�ค�รนีห้ลงัน้ีถูกออกแบบภ�ยหลงัก�รออกแบบโรงหนัง 
สก�ล่�เพียง 1 ปีเท่�นัน้ ซึง่ช่วงน้ันเป็นกระแสคว�มนิยมสถ�ปัตยกรรม
แบบโมเดิร์นช่วงปล�ย แต่ด้วยข�ดก�รดูแลจึงทำ�ให้อ�ค�รหลังน้ี 
ดูเก่�กว่�โรงหนังสก�ล่�ไปม�ก

หอน�้าประปา  
มหาวทิยาลัยศิลปากร สนามจันทร์
อ�ก�ศร้อนจนคณุแทบละล�ย คณุอย�กออกไปจ�กท่ีน่ี เลยเดินย้อน
กลับม�เพ่ือจะออกท�งประตูส�ธิต ระหว่�งท�งคุณเดินเลียบบ่อ 
และมองเหน็หอนำ�้ประป�สงูใหญ่เสยีดฟ้� ในขณะเดยีวกันคุณเกอืบ 
มองข้�ม เพร�ะเหน็เป็นแค่หอนำ�้ประป�เก่� ห่�งห�ยจ�กก�รใช้ง�น  
จนเกือบพล�ดโอก�สท่ีจะรู้ว่� หอนำ้�ประป�แห่งน้ีออกแบบโดย 
อ�จ�รย์อมร ศรวีงศ์ ผูใ้ห้กำ�เนดิตำ�น�น ตกึกลม หรอื อ�ค�รเรยีนรวม 
ของคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล รวมถึงอ�ค�รเรียน 
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ที่
มีรูปร่�งโดดเด่นเห็นชัด ซึ่งเมื่อลองมองดูดีๆ คุณอ�จพบว่� น่ีคือ 
หอนำ้�ประป�ที่เป็นเหมือนประติม�กรรมกล�งแจ้งก็ว่�ได้ 

หอพักเทพศิลป์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร
คณุยังคงกำ�ลงัเดนิออกไปจ�กทีน่ี ่แต่หันมองท�งขว�คณุก็ได้เจอกับ 
อ�ค�รหน้�ต�โมเดิร์นที่สะดุดต�อีกครั้ง เป็นอ�ค�รเก่�แก่อ�ยุกว่� 
40 ปี ภ�ยหลังทร�บว่�ออกแบบโดยอดีตอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย 
ผู้ล่วงลบั ดร.ตรงึใจ บรูณสมภพ ปัจจบุนัใช้เป็นอ�ค�รท่ีพักบคุล�กร 
โดดเด่น เงียบงัน น่�ค้นห� คุณเองก็ไม่แน่ใจว่�คว�มเงียบงันน้ี 
ถูกสื่อออกม�จ�กรูปแบบสถ�ปัตยกรรม หรือมันเงียบเพร�ะเวล�นี้
เป็นช่วงปิดเทอมกันแน่
 คณุรูต้วัว่�ก�รม�เยือนนครปฐมครัง้แรกของคณุไม่ควรจะ

พล�ดก�รดืม่ดำ�่กับภ�พพระปฐมเจดย์ีย�มเย็นก่อนพลบคำ�่ คณุจงึ
จำ�ใจต้องบอกล�ดินแดนสีเขียวเวอร์ริเดียนแห่งนี้ไป 
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 คุณน่ังมอเตอร์ไซค์รับจ้�งม�ลงท่ีบริเวณด้�นทิศเหนือ
ขององค์พระปฐมเจดีย์ หลังจ�กด่ืมดำ่�กับภ�พพระปฐมเจดีย ์
เสียดฟ้�ท่ีคุณรอจะได้พบได้ชื่นชม คุณก็ต้องสะดุดต�อีกครั้ง  
กับภ�พตล�ดเก่�หรือตล�ดทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ท่ีท�สี
เหลอืงแซมเขียวทับใหม่ มเีลขปีทีส่ร้�งเขยีนแปะอยู่หน้�ตกึ ตวัใหญ่
เหมือนกลัวไม่รู้ว่�เก่� คุณลองเดินตรงไปท�งสถ�นีรถไฟ ก่อนจะ 
ได้พบกับสถ�ปัตยกรรมโมเดิร์นที่ถูกจริตคุณอีกครั้ง

ธนาคารไทยพัฒนา 
สาขานครปฐม
อ�ค�รสีข�วนวลดึงดูดใจให้คุณเดินเข้�ไปดู คุณยืนอยู่ตรงนั้น  
สงสยัว่�ทำ�ไมรปูแบบสถ�ปัตยกรรมธน�ค�รในยุคหน่ึงจงึมลีกัษณะ 
คล้�ยกันไปหมด อ�ค�รน้ีออกแบบโดยอ�จ�รย์จรนิทร์ รอดประเสรฐิ  
เป็นสถ�ปนกิและนักออกแบบภ�ยใน อ�ค�รตัง้อยู่มมุถนน น่ิง เย็น 
รับกับบรรย�ก�ศของผู้คนเดินจับจ่�ยใช้สอยย�มใกล้คำ่� รวดเร็ว
แต่ไม่เร่งรีบ

โรงแรมมิตรไพศาล
โรงแรมสงูตระหง่�นต� มองเห็นทนัทีเมือ่เดนิออกม�จ�กสถ�นรีถไฟ 
โดดเด่น และเงยีบขรมึ รปูร่�งลกัษณะเด่นอย่�งหน่ึงท่ีทำ�ให้อ�ค�รน้ี 
น่�สนใจคือ หน้�ต�และพ้ืนผวิของอ�ค�ร หรอืท่ีสถ�ปนิกเรยีกกันว่�  
ฟ�ซ�ด (Facade) ซึ่งคุณก็เรียกต�มเข�ม�อีกที ฟ�ซ�ดนี้เป็นส่วน
สำ�คัญของอ�ค�ร สำ�หรับสถ�ปนิกแล้วมันคือจุดข�ยของคุณเลย 
ทีเดียว ฟ�ซ�ดของโรงแรมมิตรไพศ�ลใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลัก  
ทำ�ให้คุณรู้สึกถึงคว�มโมเดิร์น เพร�ะเป็นยุคท่ีคอนกรีตยังคงเป็น
วัตถุดบิหลกัของก�รก่อสร้�ง ถึงแม้ว่�คณุจะไม่รูว่้�สถ�ปนิกเป็นใคร 
แต่ก็พอจะเด�ได้ถึงยุคสมัยในก�รสร้�ง ปัจจุบันเมื่อศิลปวิทย�ก�ร
ก้�วไกล หน้�ต�ของฟ�ซ�ดก็เริม่เปลีย่นแปลงไป กระท่ังคณุไม่ค่อย
พบอ�ค�รสร้�งใหม่ที่มีฟ�ซ�ดเป็นคอนกรีตล้วนอีกเลย 

อ้�งอิงภ�พจ�ก Facebook Bear Singnoi



ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมหลังจากได้ไหว้ขอพร
องคพ์ระปฐมเจดีย์จนอิม่บญุแลว้เชือ่วา่หลายๆคนคงเริม่อยากหาอะไรมาท�าให้
อิ่มท้องกันบ้างหรอืซื้อของฝากติดไม้ติดมือสักหน่อย ไม่ต้องเดินไปไหนไกล
จอดรถทิ้งไว้ที่ลานจอดรถองค์พระแล้วเดินออกมาจากประตูฝ่ังพระร่วง
โรจนฤทธิ์ ข้ามถนนไปฝ่ังตรงข้าม ก็จะมาถึงตลาดบน-ตลาดล่าง ตลาดที่
คนนครปฐมตัวจรงิต้องมาเดิน!

เรื่อง: ณัฐธิด� พิทักษ์เมธ�กุล, ก�ระเกด แซ่ห่�น

UP & 
DOWN 
MARKET 
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 ที่จริงแล้ว ตล�ดบน-ล่�ง มีชื่อจริงน�มสกุลจริงว่�  
‘ตล�ดสดสำ�นักง�นทรพัย์สนิส่วนพระมห�กษตัรย์ิ จงัหวัด
นครปฐม’ แต่ถ้�เรียกชื่อท�งก�ร เวล�บอกรถรับจ้�ง 
อ�จจะขับเลยเสียก่อนจะพูดจบ คนคอนถมเลยเรียก 
ตล�ดนี้แบบติดป�กง่�ยๆ ว่� ตลาดบน-ล่าง นั่นเอง 
 ตล�ดแห่งนี้มีคว�มเป็นม�ตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่แล้ว 
โดยพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�ทรงโปรดให้สร้�ง
ตล�ดบน-ล่�งข้ึน เพ่ือรองรับคว�มเจริญของศูนย์กล�ง
ท�งก�รค้�และเป็นท่ีแฮงก์เอ�ต์ของช�วนครปฐมตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
 สำ�หรับท่ีม�ของชื่อท่ีทุกคนเรียกจนติดป�กเกิดจ�ก
ก�รที่ตล�ดใหญ่แห่งนี้ถูกคั่นกล�งด้วยถนนท่ีเรียกว่�  
ซอยกล�ง จึงยึดเอ�ง่�ยๆ ว่� ถ้�หันหน้�เข้�ห�องค์พระ 
ตล�ดท�งซ้�ย ถือเป็นตล�ดล่�ง ตล�ดท�งขว� ถือเป็น 
ตล�ดบน  เร�สงัเกตจ�กก�รเดนิสำ�รวจคร่�วๆ ว่� ตล�ดบน 
และตล�ดล่�งมีคว�มผสมกลมกลืนกันอย่�งแยกไม่ข�ด 
แต่คว�มเท่คือ ท้ังตล�ดส�ม�รถรักษ�เอกลักษณ์ของ
ตนเองไว้ได้อย่�งเหนียวแน่น 
 คำ�นิย�มของตล�ดบนทีเ่ร�นกึออกคอื Community 
Mall แปลแบบหรูๆ ว่� ศูนย์ก�รค้�ชุมชน แต่ไม่ใช่แบบ 
เก๋ชคิท่ีต้องมสีต�ร์บคัส์อย่�งทีเ่ร�คุน้กันแน่ๆ ศนูย์ก�รค้�
ของชุมชนแห่งน้ีมีคว�มหล�กหล�ย และมีเพ่ือสนอง 
ก�รใช้ชีวิตของคนอย่�งแท้จริง แถมส่วนใหญ่ยังเป็น 
ร้�นเก่�ท่ีรักษ�บรรย�ก�ศเหมือนสมัยยังเปิดร้�นใหม่ๆ  
ไว้ได้อย่�งครบถ้วน ท้ังร้�นท่ีข�ยท้ังซีดีเพลง น�ฬิก�  
และเครื่องใช้ไฟฟ้� ร้�นเต�แก๊สที่ข�ยแต่เต� ไม่ข�ย 
ถังแก๊ส ห้�งแว่นขน�ดใหญ่ ร้�นอุปกรณ์เคร่ืองเขียนที่ 
ของแน่นจนแทบไม่มีท�งเดิน หรือร้�นหนังสือท่ีไม่ใช่ 
เชนสโตร์ แต่จริงจังถึงขั้นมีก�รสมัครสม�ชิก 
 ส่วนตล�ดล่�งท่ีส่วนตัวเร�แอบชอบและรู้สึกว่� 
เดินสนุกกว่�ตล�ดบน ถึงของท่ีข�ยจะไม่ใช่ของจุกจิก 
แต่เร�ก็ยังชอบฟีลของร้�นเบเกอรี่ท่ีข�ยแต่เค้กปอนด์
ก้อนยักษ์ ร้�นกุนเชยีงและผลติภัณฑ์จ�กเน้ือสตัว์แปรรปู
น�น�ชนิด ร้�นข�ยของชำ�ร่วยง�นแต่ง ร้�นสมุนไพรจีน  
ตล�ดล่�งเหมือนเป็นลูกผสมของคนม�กม�ยหล�ยแบบ
ในนครปฐม เร�คิดว่�มันไม่ใช่แค่ตล�ดสดขน�ดใหญ่ท่ี
มแีหล่งเดนิซือ้ของใช้ทีเ่ร�จะนกึถึง หรอืร้�นข้�วทีแ่วะกิน
ตอนก่อนเข้�เมือง
 เร�ว่�มันคือชีวิต
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ร้�นข�ยชุดเครื่องแบบนักเรียนเป็นร้�นค้�
ที่น่�สนใจร้�นหนึ่ง เมื่อเดินเลียบถนนท�ง 
ซ้�ยมือขององค์พระไปต�มตล�ดบนเรื่อยๆ 
จะพบร้�นค้�ประตูกระจกมีตัวอักษรติดบน 
ประตหูน้�ร้�นว่� ‘จวิเลีย้งฮง’ มองผ่�นกระจก 
เข้�ไปด้�นในจะเห็นกล่องรองเท้�และชุด
เสื้อผ้�นักเรียนม�กม�ยกองพะเนินสูงเป็น
ภูเข� 
 เร�ตัดสินใจเปิดประตูเข้�ไป พบว่� 
ทกุพ้ืนทีใ่นร้�นอดัแน่นไปด้วยชดุเครือ่งแบบ
นักเรียน เสื้อนักเรียนหล�กไซส์พับใส่ถุง
เบียดเสียดกันอยู่บนชั้นว�งของ เป็นภ�พที่
พบเห็นได้ย�กย่ิงในเขตเมืองใหญ่ทุกวันน้ี  
พ่ีฮง เจ้�ของร้�นบอกว่� ร้�นนีเ้ปิดม�น�นกว่� 
30 ปีแล้ว ชือ่ร้�น จวิเลีย้งฮง ก็ม�จ�กแซ่และ
ชือ่คนในครอบครวั ร้�นน้ีเน้นข�ยชดุนักเรยีน 
เด็กมัธยมกับเด็กมห�วิทย�ลัย ด้วยคว�ม
สงสยัว่�ร้�นข�ยเสือ้ผ้�เฉพ�ะกลุม่แบบน้ีจะ
อยู่รอดได้อย่�งไร ก่อนได้คำ�ตอบว่� “ลูกค้� 
เยอะ” และ “ข�ยได้เป็นช่วงๆ” พ่ีฮงตอบ 
อย่�งมั่นใจ ทำ�ให้เร�ประหล�ดใจไม่น้อย 
 ร้�นของเฮียฮงต่�งจ�กร้�นต�มห้�ง
สรรพสินค้� ไม่ได้เป็นร้�นท่ีมีชื่อเสียงและ
ไม่ได้มีก�รโปรโมตอะไรม�กม�ย สิ่งที่ทำ�ให้
ร้�นข�ยเสื้อผ้�นักเรียนร้�นนี้ยังเปิดกิจก�ร
ได้อ�จเป็นคว�มธรรมด�และไม่พิเศษอะไร 
แต่คนซื้อและคนข�ยเป็นคนในชุมชนท่ีรู้จัก
เป็นมิตรและเชื่อใจกันม�ตลอดน่ันเอง 

 ร้านจิวเลี้ยงฮง

ร้ำนค้ำน่ำแวะ
ในตลำดบน

อีกร้�นหน่ึงท่ีคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่�มือเก่�
หรือมือใหม่ทุกคนต้องไปคือ ร้�นบัวทอง 
ร้�นแห่งน้ีข�ยข้�วของเครื่องใช้เก่ียวกับ 
ลูกน้อยครบครัน มีตั้งแต่ถุงเท้�รองเท้� 
เสื้อผ้� ยนัจกัรย�นส�มล้อ เมือ่ถ�มคณุป้� 
เจ้�ของร้�น ถึงเคล็ดลับท่ียังคงคว�มเป็น 
ร้�นค้�ต่�งจังหวัด โดยท่ีลูกค้�เข้�ออกร้�น 
ไม่ข�ดส�ย ก็ได้คว�มว่� “คว�มเก่�แก่มั้ง  
เพร�ะว่�ร้�นเร�เปิดม�น�นแล้ว 50 ปีได้”  
ได้ฟังแบบนีก็้ถึงบ�งอ้อว่�ร้�นแห่งนีอ้ยู่เคียง
ข้�งคณุพ่อคณุแม่ม�แล้วหล�ยต่อหล�ยรุน่ 
 คว�มเก่�แก่น้ีเป็นหลักประกันให้กับ
ร้�น ต่อให้มีห้�งสรรพสินค้�ต่�งๆ ผุดขึ้น
ม�กม�ย ลูกค้�ก็เลือกท่ีจะก้�วเท้�เข้�ม� 
จบัจ่�ยสนิค้�ในร้�นบวัทอง เพร�ะร้�นแห่งนี ้
มีคว�มน่�เชื่อถือ

 ร้านบัวทอง
ร้�นที่สะดุดต�และสะดุดใจม�กเมื่อม�เดิน
ตล�ดบนคอื ร้�นข�ยถ้วยร�งวัล ‘เฮ่งเฮยีงฮะ’
เป็นร้�นข�ยของท่ีเฉพ�ะกลุ ่มม�กๆ อีก 
ร้�นหนึง่ ร้�นเลก็ๆ อ�ยุ 30 ปีแห่งน้ีเป็นธุรกิจ
ของคุณสุวัฒน์ ภ�ยในร้�นมีถ้วยร�งวัล 
หล�กสสีนัหล�ยรปูแบบว�งเรยีงกันประปร�ย
 คุณสุวัฒน์ให้เหตุผลว่� ต้องมีลูกค้�
ม�สั่งซื้อก่อน จึงจะทำ�ก�รติดต่อสั่งทำ�ได้ 
ซึ่งลูกค้�ท่ีม�ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยง�น 
เช่น โรงเรียนหรือองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล  
และจะได้ข�ยก็เพียงช่วงที่มีง�นประกวด 
หรอืก�รแข่งขนักีฬ� “เร�ไม่ค่อยสบ�ย ปิดๆ 
เปิดๆ ข�ยไม่ค่อยด”ี คำ�พูดจ�กป�กช�ยชร� 
วัยหกสิบกว่�อ�จฟังดูเหง�ๆ แต่เร�คิดว่� 
ก�รท่ีร้�นค้�เล็กๆ เงียบเหง�แห่งน้ียังคง
เปิดอยู่ เป็นเพร�ะร้�นน้ีเป็นที่ต้องก�รและ
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนรอบองค์ปฐมเจดีย์ 
เมื่อมีง�นแข่งขันก็มีคนต้องก�รถ้วยร�งวัล
และร้�นแห่งนี้มีอยู่เพื่อเติมเต็มในส่วนนั้น 

 ร้านเฮ่งเฮียงฮะ
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ร้ำนค้ำน่ำแวะ
ในตลำดล่ำง

ร้�นข�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ตรงหัวมุมสุดซอย 
กล�ง ฝั่งตล�ดล่�ง มีของเล่นเด็ก และเสื้อ 
ฟุตบอลโลกลิขสิทธ์ิข�ยหน้�ร้�นด้วย เร� 
สอบถ�มคณุป้�อรนุชถึงทีม่�ของก�ร Mix & 
Match นี้ “เห็นว่�มันมีที่ว่�งเฉยๆ” 
 ร้�นนีม้เีครือ่งใช้ไฟฟ้�หล�กหล�ยม�ก 
เร�สงสยัว่�ทำ�ไมคนถึงเลอืกท่ีจะซือ้จ�กร้�น 
ของคุณป้�แทนท่ีจะไปเดินห้�งสรรพสินค้� 
“ข�ยม�น�น คนเข�ก็เชื่อใจร้�นเร�ด้วย”  
เร�อย�กลองเด�คำ�ตอบของเบสต์เซลเลอร์ 
ร้�นเคร่ืองใช้ไฟฟ้� และแน่นอนว่�คำ�ตอบ
ของเร�ถูกต้อง “พัดลมมันข�ยได้ทั้งปีเลย 
พวกหม้อหงุข้�วก็ข�ยดี ส่วนเครือ่งดดูฝุน่จะ
ออกช้� ก็น�นๆ ทนีะ เดอืนหนึง่จะข�ยสกัอนั
สองอัน แต่ก็ต้องมีโชว์ไว้ก่อน” 
 ในร้�นเหมือนเป็นไทม์แมชชีนพ�เร�
ย้อนไปสมัยท่ียังอยู่บ้�นเก่�ตอนเด็กๆ มี
เคร่ืองใช้ไฟฟ้�หน้�ต�เชยแบบท่ีเร�เคย
ใช้จริงๆ อย่�งกระติกนำ้�ร้อนแบบออกแรง
ปั๊ม พัดลมตัวเต้ียสีสด โทรทัศน์เครื่องอ้วน
ที่จอเล็กกว่�ทีวีจอแบนปัจจุบันไม่รู ้ก่ีเท่� 
ตอนออกม�เร�ยังได้ยินเสียงซ่�ๆ ของวิทยุ
ทร�นซิสเตอร์ต�มชั้นอยู่เลย 

 ร้านวชิุภัณฑ์

ครั้งแรกท่ีเร�เดินผ่�น เร�ไม่แน่ใจว่�ร้�นนี้
คือร้�นข�ยอะไร
 มันเป็นร้�นทึมๆ หน้�ร้�นเต็มไปด้วย
โฟมตัดทรงบ�ยศรี หมวกทห�รทั้งสีก�กี 
สีนำ้�เงิน และสีข�ว มองเข้�ไปเจอไหมพรม 
กองใหญ่อยู่ตรงกล�ง พร้อมของเล็กๆ นู่นนี ่
ในตู้กระจก
 ป้�เจ้�ของร้�นท่�ท�งดุๆ  บอกว่� “ใคร
จะบอกว่�ตัวเองข�ยอะไรล่ะ” พร้อมให้เร� 
เดินดูเองไปก่อน เพร�ะแกกำ�ลังข�ยของให ้
ลูกค้� เร�เจอบัง้ลูกเสือ บัง้ร�ชก�ร ตร�ทห�ร  
ธงจำ�นวนม�ก อปุกรณ์ทำ�ดอกไม้ปลอม และ 
กระด่ิงแมวในระยะห่�งไม่ก่ีก้�ว “เมื่อก่อน
ตัดเย็บเส้ือผ้�ด้วย แต่เด๋ียวน้ีไม่ได้ทำ�แล้ว” 
คุณป้�เล่�ถึงจักรเย็บผ้�ที่ว�งอยู่ริมร้�น
 คุณป้�อีกคนเดินออกม�จ�กหลังร้�น  
พอเห็นเร�ด้อมๆ มองๆ ตร�ตำ�รวจอยู่น�น 
แล้วเข้�ม�คยุด้วยนำ�้เสยีงห้�วๆ “ก็เบด็เตลด็  
จปิ�ถะ” น่ีคอืคำ�ตอบท่ีได้ หลงัจ�กพย�ย�ม 
ให้คณุป้�ทัง้สองจดั Category ร้�น “ลกูค้�ก็
มีหมดแหละ นักเรียน ข้�ร�ชก�ร นักเรียนก็
ซือ้เครือ่งเขยีนไปใช้ทำ�ง�นส่งคร ูข้�ร�ชก�ร 
ก็ซือ้ไปใช้” ถึงจะข�ยของอนัน้ีนดิอนันีห้น่อย  
แต่ร้�นน้ีก็เปิดม�ม�กกว่� 51 ปี และมลีกูค้�
หล�ยช่วงอ�ยุม�ก
 

 ร้านพัสตราภรณ์
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ตอนเดินผ่�นพ่ีพนักง�นส�มคนที่น่ังขอด 
เกล็ดปล�อยู่หลังแผง เร�ก็ไม่ได้สนใจอะไร 
แต่พอเดินผ่�นหน้�แผงจึงเห็นว่�มันไม่ใช่
เนื้อหมูเหมือนทั้งตล�ดที่ผ่�นม�
 แต่มันคือ กบ
 กบอ้วนๆ ชำ�แหละอย่�งดีเต็มกระบะ 
ข้�งๆ มีนกหน้�ต�เหมือนไก่จิ๋วนอนตัวชมพู
หลับต�น่ิงอยู่อีกกระบะ เพร�ะร้�นแม่สุ่ม
ข�ยทั้งหมูป่� กบ นก และเนื้อปล�กร�ยแท้ 
เร�จึงไปน่ังยองๆ คุยกันข้�งหลังแผงแบบ 
ไม่กลัวเกล็ดปล�กระเด็นใส่หน้�
 พ่ีพร พ่ีเจี๊ยบ และพ่ีดำ� บอกว่� กบ
หรือนกพวกน้ีจับม�เอง ชำ�แหละเองกับมือ 
“คนนครปฐมนิยมกินกบ” เจ้�ของร้�นเอ่ย  
ก่อนจะแนะนำ�เมนูยอดฮิตม�กม�ยท้ังทอด
กระเทียม แกงอ่อม ยำ� หรือคั่วกลิ้ง พี่เจี๊ยบ
บอกว่� ส่งร้�นอ�ห�รเยอะเลย ทำ�ให้เร� 
นกึถงึเมนแูนะนำ�ต�มร้�นอ�ห�รป่�ทีต้่องมี 
กบทอดกระเทยีมพรกิไทยเสมอ “ปกตส่ิงเข�
วันละ 10-20 โล หรือถ้�ม�กๆ ก็เคยส่งถึง 
วันละ 100 โล ยังมีเลย” คนที่สั่งเป็นร้อยโล 
คือเอ�ไปข�ยต่อ แต่พวกร้�นอ�ห�รจะใช้
น้อยกว่�นั้น ลูกค้�ประจำ�ของร้�นก็เช่น  
ครวักะเหรีย่งป่� แถวถนนยิงเป้�ใต้ “ร้�นเร� 
จับม�ข�ยแบบถูกกฎหม�ย สด สะอ�ด  
ข�ยไม่แพง เพร�ะจับเอง ส่งเอง”
 ถึงจะอย�กคยุม�กกว่�นี ้แต่ก็กลวัปล�
จะชำ้�เสียก่อน เพร�ะพ่ีเข�ขอดกันไม่เสร็จ
สกัท ีเร�จงึถอยออกม� พร้อมมองกบทีน่อน
แผ่ในกระบะนับสิบๆ ตัว 
 

 ร้านแม่สุ่ม

ในตล�ดสดนอกจ�กแผงข�ยอ�ห�รแล้ว  
ก็ยังมีร ้�นค้�เหมือนถนนด้�นนอกล้อม
ตล�ดท้ังสีด้่�น เร�เดนิม�เจอร้�นสงัฆภัณฑ์ 
แห่งน้ีจงึขอเข้�ไปคุยด้วย คณุน้�เจ้�ของร้�น 
รีบผลักลูกช�ยม�ตอบคำ�ถ�มเร� ก่อนจะ 
ละไปบรกิ�รลกูค้�ทีเ่พ่ิงเข้�ม�ถ�มห�ผ้�ไตร 
“คือประเทศไทยเก่ียวกับพุทธศ�สน�ท้ังปี 
อยู่แล้วครับ อย่�งช่วงนี้เป็นช่วงหน้�บวช  
ถ้�หลังจ�กน้ีก็จะเป็นช่วงเข้�พรรษ�ก็จะ
ถว�ยเทียนเข้�พรรษ�กัน หลังจ�กนั้นเป็น
ช่วงกฐิน มันก็เวียนไปเรื่อยๆ” เรียกได้ว่� 
ไม่ต้องห่วงเรื่องข�ยไม่ได้เลย เพร�ะสินค้�
เหล่�น้ีส�ม�รถข�ยได้ต�มเทศก�ลอยู่แล้ว 
นอกจ�กของพิธีแบบพุทธ แล้วก็ยังมแีบบจนี 
อีกด้วย “อย่�งช่วงตรุษจีนก็จะข�ยของไหว้  
เชงเม้งก็ของไหว้อีกแบบ”  
 ลูกช�ยเจ้�ของร้�น ท�ย�ทรุ่นท่ีสี่ของ
ร้�นบอกว่� ลูกค้�ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง 
ก�รซื้อสังฆภัณฑ์ม�กนัก จึงเป็นหน้�ท่ีของ
ท�งร้�นทีต้่องให้คำ�แนะนำ� “สงัฆภณัฑ์ต้อง 
ใช้คว�มรู ้ มันไม่ใช่สินค้�ท่ีจะเลือกหยิบ 
เองได้ อย่�งน้องจะซื้อเครื่องบวช พ่ีก็จะมี
ร�ยก�รให้ด ูของทีต้่องใช้ท้ังหมด แต่ละอย่�ง 
กม็หีล�ยร�ค�หล�ยรุ่น” เร�สงสัยว่�ในร้�น 
มีของสำ�หรับทุกง�นบุญจริงๆ แล้วมีอะไรที่ 
น�นๆ ข�ยได้ทีบ้�งไหม “ของในร้�นไม่ค่อย 
ค้�งสต็อกเพร�ะจะหมุนเวียนกันไปต�ม 
เทศก�ล แต่ก็จะมขีองทีต่ัง้น�นหน่อย อย่�ง
พระพุทธรูป คนก็จะไม่ได้เช่�กันทุกวัน” 
ตั้งแต่เร�เดินเข้�ร้�นม�จนคุยใกล้จะเสร็จ  
มีลูกค้�เข้�ร้�นตลอดเวล� จนต้องถ�ม

 ร้านเสรวีัฒน์
ส�เหตุว่� ทำ�ไมลูกค้�ถึงติดร้�นเสรีวัฒน์
ขน�ดน้ี “ร�ค� คุณภ�พ และคว�มไว้เนื้อ 
เชือ่ใจ เพร�ะเร�เป็นเจ้�เก่� แล้วอย่�งท่ีบอก 
ว่� เร�ข�ยส่งด้วย ก็มีทั้งลูกค้�ร�ยย่อย 
แล้วก็พ่อค้�แม่ค้�ที่ม�ซื้อ”
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เมือ่ได้เดนิซมึซบับรรย�ก�ศของชมุชนตล�ดบน เดนิเข้�ร้�นนัน้ เดนิ
ออกร้�นนี ้ก็ทำ�ให้เร�พอจะเข้�ใจคว�มเป็นอยู่ของผูค้นในชมุชนน้ีว่� 
ร้�นค้�ส่วนใหญ่ในตล�ดเป็นร้�นของคนเชื้อส�ยจีนท่ีมีสืบทอดกัน
ม�จ�กรุน่สูรุ่น่ คว�มเก่� ไม่เป๊ะ ไม่ซำ�้ใครทำ�ให้ชุมชนร้�นค้�เหล่�น้ี

1. ร้านหมึกบด
ร้�นหมึกบดท่ีเปิดม�ย�วน�นกว่� 30 ปี 
ก�รันตีได้ถึงรสช�ติติดป�กผู ้คนในย่�น
ตล�ดบนเป็นอย่�งดี เคล็ดลับคว�มอร่อย
คือปล�หมึกต�กแห้งพันธุ์ดีท่ีส่งตรงม�จ�ก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วนำ�ม�ย่�งด้วย
เต�ถ่�นจนมกีลิน่หอมและกรอบพอด ีทำ�ให้
ไม่เคม็และไม่ขมจนเกินไป ก่อนจะนำ�ม�บด
ด้วยเครื่องบด กินพร้อมกับนำ้�จิ้มสูตรเด็ด 
กลมกล่อมจนต้องยกนิ้วให้ 

2. ร้านมะพร้าวน�้าหอมแท้
มะพร้�วนำ้�หอมแท้ๆ จ�กสวนบ้�นแพ้ว
สมุทรส�คร ท่ีข้ึนชื่อเรื่องคว�มหอมหว�น 
พร้อมด้วยเน้ือมะพร้�วท้ังนุ่มและหว�นที่
คล�ยคว�มกระห�ยได้เป็นอย่�งดี ท�งร้�น 
มีบริก�รเฉ�ะลูกมะพร้�ว เพ่ือให้ลูกค้�ได ้
รับประท�นนำ้�มะพร้�วสดๆ จ�กลูก หรือจะ 
ใส่แก้วก็อร่อยสดชื่นได้เช่นกัน 

ร้ำนสตรทีฟู้ดน่ำลองแห่งตลำดบนและล่ำง
เสน่ห์รถเข็นขายอาหารรมิทางที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตลาด

เรื่อง: ปวีณ์กร พงษ์มณี, ปิย์มนัส ดูตระกูล
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3. ร้านมะม่วงน�้าปลาหวานแม่พร  
 ทับทิมทอง
ร้�นมะม่วงนำ้�ปล�หว�นร้�นน้ีมีดีกรีเป็นถึง
ร้�น OTOP และได้ออกง�นประช�รัฐของ
จังหวัดนครปฐมเป็นประจำ� ซึ่งรสช�ติก็มี
คว�มโดดเด่นไม่ซำ้�ใคร ท้ังรส หว�น เผ็ด 
เค็ม ท่ีผสมผส�นกันอย่�งลงตัว อีกทั้งยังมี
เครือ่งอย่�งกุ้งแห้งและหอมแดงแบบจดัเตม็ 
เข้�กันเป็นอย่�งดีกับมะม่วงเปรี้ยวพันธ์ุดี
เป็นคว�มอร่อยที่ต้องบอกต่อเลยทีเดียว 

4. ร้านข้าวหลามแม่เล็ก (น้อย)
ข้�วหล�มร้�นสูตรเฉพ�ะของครอบครัว ที่
ถ่�ยทอดกันม�รุ่นสู่รุ่นเป็นเวล�กว่� 90 ปี 
จุดเด่นท่ีเห็นได้ชัดของร้�นคือ มีกระจ�ด
ขน�ดใหญ่ท่ีใส่กระบอกไม้ไผ่จำ�นวนม�ก 
ว�งเรียงกัน พร้อมกับกลิ่นหอมเตะจมูก 
ทีม่�จ�กก�รเผ�โดยใช้เต�ถ่�น ทำ�ให้รสช�ติ
ของข้�วหล�มติดกลิ่นไหม้ของไม้ไผ่นิดๆ 
จนกล�ยเป็นเอกลักษณ์ท่ีเจ้�ไหนก็ย�กจะ
เลียนแบบ 

มชีวิีตชวี�น่�หลงใหล เป็นอะไรทีห่�ได้ย�กห�กอยู่ในเมอืงทีร้่�นค้�
ทุกร้�นมีม�ตรฐ�นเท่�เทียมกันและข�ยสินค้�ทุกอย่�งเหมือนกัน 
ในขณะท่ีบ�งพ้ืนท่ี คว�มเก่�เป็นสิ่งท่ีต้องแทนท่ีด้วยคว�มใหม่ แต่
ในชุมชนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ คว�มเก่�เป็นส่ิงท่ีทำ�ให้ทุกชีวิต
ดำ�เนินไปอย่�งปกติสุข
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ตลาดโต้รุ่ง
ตลาดกลางคืนยอดฮิตของคนคอนถม

เรื่อง: สุวพัชญ์ จินด�วรเสฏฐ์, ฉก�จเกียรติ สงว�ลวงศ์
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นครปฐม มีรา้นอาหารขึ้นชื่อหลายต่อหลายแห่งถือเป็น
อีกหนึ่งสวรรค์ของอาหารชั้นดีที่นักชิมไม่ควรพลาดที่จะ
มาเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งสถานที่ไฮไลต์ของ
จังหวัดอย่าง‘ตลาดโต้รุง่’ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณองค์พระปฐม-
เจดีย์ หากตอนกลางวันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส�าคัญ
ทางศาสนาก็สามารถพูดได้ว่าตอนกลางคืนสถานทีแ่ห่งนี้
ก็มีความส�าคัญทางปากท้องของคนจังหวัดนครปฐม
และนักท่องเทีย่วเช่นเดียวกัน

 ตล�ดโต้รุ่ง เป็นตล�ดกล�งคืนที่ใหญ่ท่ีสุดในนครปฐม  
เปิดม�ย�วน�นกว่� 60 ปี เดิมตั้งอยู่หน้�พระร่วงโรจนฤทธ์ิ หรือ 
ท�งด้�นหน้�องค์พระ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2540 ท�งวัดได้มกี�รย้�ย
ตล�ดม�ท�งด้�นข้�งองค์พระแทน เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่
คนทีเ่ข้�ม�สกัก�ระพระปฐมเจดย์ี อกีทัง้ท�งด้�นข้�งยังมพ้ืีนท่ีกว้�ง 
ประม�ณ 10 ไร่ (ไม่รวมทีจ่อดรถ) ซึง่กว้�งขว�งกว่�พ้ืนท่ีดัง้เดมิก่อน
จะย้�ยม�อีกด้วย แต่ถึงจะย้�ยสถ�นท่ีก็ไม่ได้ทำ�ให้ลูกค้�ห�ยไป  
เมือ่ก่อนคนเยอะอย่�งไร ปัจจบุนัก็คนเยอะอย่�งน้ัน อ�จจะม�กกว่� 
เสียด้วยซำ้� เนื่องจ�กมีสื่อต่�งๆ เข้�ม�ให้คว�มสนใจ และนำ�เสนอ 
สถ�นทีแ่ห่งน้ี ไม่ว่�จะเป็นท�งโทรทศัน์ อนิเทอร์เน็ต หรอืก�รบอกเล่� 
ป�กต่อป�กของลูกค้�ประจำ�สู่ผู้ม�เยี่ยมเยือน
 ตล�ดแห่งน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวบรวมอ�ห�รยอดนิยม
ของนกัท่องเทีย่วเท่�นัน้ แต่ยังเป็นจดุนัดพบของคนนครปฐมอกีด้วย  
ด้วยเวล�ทีใ่ห้บรกิ�รตัง้แต่เวล�ห้�โมงเย็นถึงห้�ทุ่มในทกุๆ วัน และ 

ตลาดกลางคืน
ที่ใหญ่ที่สุดใน
นครปฐม

ยังต้ังอยู่ใจกล�งเมืองท่ีมีคว�มสะดวกต่อก�รเดินท�ง มีที่จอดรถ 
กว้�งขว�ง อยู่ติดตัววัดพระปฐมเจดีย์ร�ชวรมห�วิห�ร เรียกได้ว่�
อำ�นวยคว�มสะดวกนักท่องเท่ียวท้ังสถ�นที่และเวล�ทำ�ก�รเลย 
ทีเดียว
  นอกจ�กจะโดดเด่นและดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วยตำ�แหน่ง 
ท่ีต้ังแล้ว อีกเหตุผลท่ีสำ�คัญเลยก็คืออ�ห�รท่ีอร่อยหล�กหล�ย  
อดุมไปด้วยร้�นสตรทีฟู้ดท้ังอ�ห�รค�วและอ�ห�รหว�น ตัง้เรยีงร�ย 
กว่�ร้อยร้�นตลอดสองข้�งท�งของตล�ด พ่อค้�แม่ข�ยส่วนใหญ่
เป็นคนนครปฐมรุ่นลูกรุ ่นหล�นท่ีสืบต่อกันม�รุ่นสู ่รุ ่น มีอ�ห�ร
ม�กม�ยให้คนเดินตล�ดได้ลิ้มชิมรส จะเด็ดขน�ดไหนน้ัน เร�ขอ
แนะนำ� 5 ร้�นเด็ดต่อไปนี้ให้ไปลองกัน 
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5 ร้ำนเด็ดที่ ห้ำมพลำด! 

1. มะม่วงน�ำ้ปลำหวำน ระฆังทอง
ร้�นมะม่วงนำ�้ปล�หว�นชือ่ดงัประจำ�ตล�ด เปิดม�ย�วน�นกว่� 60 ปี  
เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นคอืนำ�้ปล�หว�นสตูรลบัเฉพ�ะ ทีท่ัง้หอม หว�น 
มัน เค็ม กลมกล่อม นอกจ�กนั้นยังหนักเครื่อง กุ้งเป็นกุ้ง เรียกได้ว่�
ถูกใจบรรด�ลูกค้�เป็นอย่�งม�ก จนต้องแจกบัตรคิวกันเลยทีเดียว  
มะม่วงนำ้�ปล�หว�นชื่อดังร้�นนี้มีคิวให้เพียง 200 คิวต่อวันเท่�นั้น 
และมีคนม�รอรับบัตรคิวกันตั้งแต่ก่อนจะตั้งร้�นเสร็จเสียด้วยซำ้�  
เรียกได้ว่�ถ้�พล�ดแล้วก็พล�ดเลย ต้องรอวันถัดไปถึงจะได้กิน 

2. บัวลอยแต้จิ๋ว
บัวลอยแต้จิ๋วเจ้�ดัง ท่ีอยู่คู่ตล�ดโต้รุ่งม�อย่�งย�วน�น วัตถุดิบ 
สด สะอ�ด และเคล็ดลับคว�มอร่อยอย่�งแรกของตัวบัวลอย คือ 
แป้งบัวลอยที่ท�งร้�นคิดค้นสูตรขึ้นม�เอง ทำ�ให้มีรสช�ติถูกป�ก  
แตกต่�งจ�กร้�นทั่วไป นอกจ�กนี้ยังมีเมนูนำ้�แข็งไส นำ้�กะทิ และ
นำ้�ลำ�ไยที่อร่อยไม่แพ้กันอีกด้วย

3. ไอศครมีลอยฟ้ำ คุณนมหมี
จดุเด่นของร้�นคือก�รท่ีคนข�ยโยนไอศกรมีข้ึนบนฟ้�จนสูงลิว่ และ 
ส�ม�รถใช้ถ้วยรบัไอศกรมีน้ันได้อย่�งแม่นยำ� โชว์ก�ยกรรมประกอบ 
เมนูอ�ห�รน้ีส�ม�รถซื้อได้ในร�ค�ไม่แพง ท่ีสำ�คัญรสช�ติอร่อย  
รสท่ีข�ยดีท่ีสุดท่ีควรไปชิมให้ได้สักครั้งคือ รสกะทิ โดยมีส่วนผสม
ของกะทิเข้มข้น หว�น มนั ถึงขน�ดมคีนกล่�วไว้ว่� ถ้�ไม่กินไอศครมี
ลอยฟ้�ก็เหมอืนม�ไม่ถึงตล�ดโต้รุง่เลยทเีดียว เรยีกได้ว่�เป็นอกีหน่ึง
จุดเด่นของตล�ดโต้รุ่งเลยก็ว่�ได้

4. ช. หอยทอด ออส่วน
เป็นอีกหน่ึงร้�นท่ีมีชื่อเสียงจนต้องแจกบัตรคิวให้กับคนที่ม�ซื้อ 
พ่อค้�พูดจ�ดี ใส่ใจทั้งลูกค้�และก�รปรุงอ�ห�รด้วยก�รใช้วัตถุดิบ
สดใหม่ แป้งกรอบ จ�นใหญ่ ให้หอยเยอะจนส�ม�รถพูดได้เตม็ป�ก
ว่� ร้�นน้ีมีหอยม�กกว่�แป้งแน่นอน และนอกเหนือจ�กหอยทอด 
ที่โด่งดังนั้น ทอดมันกุ้งก็โด่งดังไม่แพ้กัน กุ้งตัวใหญ่เต็มตัว ไม่ม ี
กลิ่นค�ว เป็นอีกหนึ่งร้�นที่ห้�มพล�ด

5. จั๊วรำดหน้ำยอดผัก
ร�ดหน้�เจ้�ดังของตล�ดแห่งน้ี หมูนุ่ม นำ้�ร�ดหน้�สีนำ้�ต�ลขุ่น 
แบบโบร�ณ ทั้งเข้มข้นและกลมกล่อมกำ�ลังดี จุดเด่นของร�ดหน้� 
ร้�นน้ีอยู่ท่ีหมี่กรอบของร้�นท่ีจะใช้เส้นหมี่ข�วแทนเส้นหมี่เหลือง
ร�ค�ไม่แพง ถือว่�เป็นร้�นในตำ�น�นอกีแห่งหน่ึงของตล�ดองค์พระฯ 
ที่ต้องต่อคิวซื้อ 



กฎเหล็ก 
เคล็ดลับครองใจชาวโต้รุง่
นอกเหนือไปจ�กอ�ห�รที่อร่อยแล้ว ที่ตล�ดโต้รุ่งยังเป็นตล�ดที่สะอ�ด เพร�ะมีเจ้�หน้�ที ่
ของท�งวัดม�ทำ�คว�มสะอ�ดอย่�งสมำ่�เสมอ และมีข้อกำ�หนดให้พ่อค้�แม่ข�ยต้องเก็บ
ของและทำ�คว�มสะอ�ดพ้ืนที่ให้เรียบร้อยก่อนเวล� 01.00 น. เน่ืองจ�กเป็นเวล�ที่ประตู
องค์พระฯ ปิด และจะต้องใช้พื้นที่ส่วนนั้นเป็นล�นจอดรถในช่วงเช้�ของวันต่อม�
 ก�รดูแลคว�มสะอ�ดและกฎระเบียบของตล�ดแห่งน้ีเข้มงวดจริงจัง ถึงขน�ด 
มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รดูแลตล�ดแห่งนี้โดยเฉพ�ะ แต่ถึงอย่�งไรตล�ดแห่งนี้ก็อยู่ใน 
พ้ืนท่ีของวัด ดังนั้นแล้วก�รตัดสินใจทุกอย่�งขึ้นตรงกับท�งวัดเท่�น้ัน รวมท้ังก�รออกกฎ 
ระเบียบข้อบังคับต่�งๆ ด้วย เช่น ต้องเป็นร้�นค้�ท่ีท�งวัดสำ�รวจร�ยชื่อและข้ึนทะเบียน
สินค้�ไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2540 เท่�นั้น ต้องเป็นสินค้�ที่มีคุณภ�พ ถูกสุขลักษณะ ถูกอน�มัย 
ไม่เป็นพิษภัย หรอืเอ�เปรยีบผูบ้รโิภค แน่นอนว่�เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ก็ไม่ส�ม�รถข�ย 
หรือนำ�เข้�ม�ดื่มภ�ยในบริเวณตล�ดนี้ได้ 
 เมือ่ถงึเวล�ทีก่ำ�หนด พ่อค้�แม่ค้�ต้องเก็บอปุกรณ์ทัง้หมดกลบั นอกจ�กนียั้งมกีฎ 
ไม่อนุญ�ตให้มีก�รเพ่ิมจำ�นวนร้�นค้� และเปล่ียนแปลงสินค้�ท่ีแจ้งจดทะเบียนไว้ทีแรก  
เพ่ือป้องกันก�รแข่งขนัข�ยสนิค้�ชนดิเดยีวกันใกล้ๆ กัน ร�ยใดจะเลกิกิจก�รต้องมกี�รแจ้ง
คนืพ้ืนทีกั่บท�งวัด และห้�มโอนหรอืข�ยสทิธ์ิให้ผูอ้ืน่โดยเดด็ข�ด ห�กเกิดกรณีดงักล่�วขึน้  
จะถูกตัดสิทธ์ิค้�ข�ยทั้งผู้ให้และผู้รับ และห�กฝ่�ฝืนข้อบังคับดังกล่�วก็จะมีบทลงโทษ 
ตั้งแต่ ตักเตือน พักก�รข�ย ไปจนถึงตัดสิทธิ์ก�รใช้พื้นที่ 
 ด้วยกฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดท่ีทำ�ให้ตล�ดโต้รุง่ มคีว�มเป็นระเบยีบ สะอ�ด ไม่แออดั
ม�กจนเกินไป เมือ่ประกอบกบัรสช�ตอิ�ห�รท่ีอร่อยถูกป�ก และมร้ี�นอ�ห�รทีห่ล�กหล�ย 
จึงทำ�ให้ตล�ดโต้รุ่งแห่งนี้ได้รับคว�มนิยมอย่�งต่อเน่ืองท้ังจ�กคนจังหวัดนครปฐม และ 
นักท่องเที่ยวข�ชิมทั้งหล�ยที่แวะเวียนกันม�อย่�งไม่ข�ดส�ย 
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ความ
เป็น
จีน 
วฒันธรรมจีนแบบจรงิๆ 
ในนครปฐมที่ซุกซ่อนอยู่
และไม่เคยหายไปไหน

เรื่อง: ฉร� - อัจฉร� คำ�มะณี
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เหล่ำเอี้ยเก็ง 
แปลว่ำ ศำลเจ้ำ 
นครปฐมน้ันมีคว�มเป็นเมืองจีนขน�ดย่อมๆ ก็ว่�ได้ เพร�ะถึงแม้ว่�คนท่ีนี่จะพูดจ�ด้วย 
สำ�เนียงเหน่อๆ แบบคนนครปฐม แต่คนนครปฐมจำ�นวนม�กน้ันมีเชื้อส�ยจีน และมี
วัฒนธรรมประเพณีจีนสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำ�วันม�ตั้งแต่บรรพบุรุษเลยทีเดียว  
หลักฐ�นชิ้นสำ�คัญที่อ้�งอิงคำ�กล่�วนี้คือ นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีศ�ลเจ้�จีนจำ�นวนม�ก 
เป็นอันดับสองของประเทศรองจ�กกรุงเทพฯ นี่จึงเป็นเหตุผลง่�ยๆ ที่อ�จบอกได้ว่� เมื่อมี 
ศ�ลเจ้�จีนเยอะ ก็ย่อมมีคนจีนแยะ นั่นเอง
 จ�กก�รค้นห�ย้อนกลบัไปในคว�มเป็นจรงิของประวัตศิ�สตร์ ประเทศไทยมคีว�ม 
สัมพันธ์กับประเทศจีนม�อย่�งย�วน�นแล้ว โดยคนจีนได้เดินเรือเข้�ม�ผ่�นท�งทะเล 
และแม่นำ้�ส�ยสำ�คัญเรื่อยม� จนมีก�รติดต่อค้�ข�ยเกิดก�รขย�ยตัวต้ังหลักแหล่งท่ีอยู่
กระจ�ยไปทัว่บรเิวณภ�คกล�ง ภ�คตะวนัออก และภ�คใต้ของไทย รวมไปถึงก�รแลกเปลีย่น 
วัฒนธรรมระหว่�งคนไทยกบัคนจนี จนเกิดเป็นคนไทยเชือ้ส�ยจนีท่ีพบได้ท่ัวไปในประเทศ
เร�ทุกวันนี้
 แม้ช�วจีนจะอพยพม�ต้ังหลักแหล่งทำ�ม�ห�กินในไทยต่�งยุคต่�งสมัย แต่สิ่ง
สำ�คัญที่พวกเข�ยังคงยึดมั่นและดำ�รงอยู่นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือ ศ�สน� คว�มเชื่อ 
วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีสัญลักษณ์
ที่บอกได้ถึงก�รตั้งถิ่นฐ�นในบริเวณนั้นๆ คือ วัดจีนหรือศ�ลเจ้� ที่นอกจ�กจะเป็นที่ตั้งของ 
เทพเจ้�ทีช่�วจนีเค�รพนับถือแล้ว ยังเป็นเหมอืนคลับลับเลก็ๆ ท่ีคนจนีต่�งแดนและลกูหล�น 
เชื้อส�ยจีนจะได้ม�พบปะสังสรรค์กันบ้�งสักหน่อย 
 จ�กคำ�พูดท่ีว่� นครปฐมเป็นเมอืงทีม่จีำ�นวนศ�ลเจ้�ม�กทีส่ดุเป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ ก็เพร�ะศ�ลเจ้�จีนท่ีน่ีมีจำ�นวนม�กถึง 48 แห่ง (ข้อมูลจ�กจำ�นวนศ�ลเจ้�ที่ขึ้น
ทะเบยีนกรมก�รปกครอง) จนได้กล�ยเป็นแหล่งชมุชนใหญ่ของช�วจนีไปแล้วจรงิๆ นำ�ม�
ซึ่งคำ�ถ�มที่ว่� อะไรเป็นแรงดึงดูดใจคนจีนให้โยกย้�ยม�ยังนครแห่งนี้ 



นั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปอีกครั้ง ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์  
ระหว่�งสมัยรัชก�ลที่ 2 ถึง รัชก�ลที่ 5 บริเวณนครปฐม (ที่เป็น 
นครชยัศรใีนปัจจบุนั) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแม่นำ�้ท่�จนีท่ีเป็นเส้นท�ง
คมน�คมหลักอยู่ไม่ไกลจ�กทะเลม�กนัก จึงสะดวกต่อก�รอพยพ
เคล่ือนย้�ยของช�วจนี มภูีมปิระเทศทีเ่ป็นพ้ืนทีร่�บลุม่อดุมสมบรูณ์
เหม�ะแก่ก�รประกอบอ�ชีพ แถมใกล้เมืองหลวงและยังมีรถไฟ 
ส�ยใต้ท่ีสร้�งขึ้นภ�ยหลังว่ิงผ่�นไปสู่จังหวัดและหัวเมืองใกล้เคียง 
ได้อีกด้วย คว�มนิยมในก�รอพยพม�ตั้งหลักแหล่งประกอบอ�ชีพ 
ของคนจนีจงึย่ิงเพ่ิมทวคีณู นครปฐมก็พลอยเป็นชมุชนทีม่ฐี�นะท�ง
เศรษฐกิจดีไปพร้อมกัน เกิดก�รสร้�งศ�ลเจ้�ขึ้นเป็นจำ�นวนม�ก 
ทั้งศ�ลเจ้�ขน�ดเล็กและขน�ดใหญ่ อ�จพูดได้ว่�ศ�ลเจ้�ก็เดินเรือ
ม�นครปฐมพร้อมคนจีนน�นแล้วนั่นเอง
 ศ�ลเจ้�จีนในนครปฐมตั้งอยู่กันอย่�งกระจัดกระจ�ยไป
ต�มแหล่งที่ตั้งของชุมชนช�วจีน โดยที่สำ�คัญก็จะมีศ�ลเทพเจ้�
กวนอู (ตงหลีตึ๊ง) ศ�ลเจ้�พ่อเสือ นครปฐม อ.เมืองนครปฐม  
ศ�ลเจ้�ไต่เซี่ยฮุกโจ้ว อ.นครชัยศรี และศ�ลเจ้�อื่นๆ ท่ีแฝงตัวอยู่ 
รอให้ทั้งช�วจีนและช�วไทยอย่�งเร�ๆ เข้�ไปสักก�ระ และยืนมอง
ภ�พว�ดพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่�นผนังและเส�ทุกต้น

ตึ่งหนั่งเกี้ย 
แปลว่ำ ลูกหลำนชำวจีน
ก�รเดินเรือผ่�นแม่นำ้�ท่�จีนเข้�ม�ยังนครปฐมน้ัน นอกจ�กจะ 
พ�คนจีนให้เข้�ม�ค้�ข�ย ม�ปลูกท่ีอยู่อ�ศัย และจัดตั้งศ�ลเจ้� 
ให้มีจำ�นวนเพียงพอสำ�หรับแต่ละชุมชนจีนแล้ว ก็ยังได้พัดพ�เอ�
วัฒนธรรม คว�มเชื่อ ภ�ษ� อ�ห�ร หรือแม้กระทั่งแฟชั่นแบบจีนๆ 
พ่วงติดม�ด้วยม�กม�ย 
 แต่อ�จเพร�ะคว�มเด่นชัดของวัฒนธรรมจีนในเมืองน้ี
ที่มักจะซุกซ่อนตัวอยู่ต�มซอกซอย ลึกลับ และถูกเบียดบังจ�ก 
สิง่ก่อสร้�งใหม่ๆ ในปัจจบุนัไปแทบทัง้หมดแล้ว ซึง่ถ้�ได้ไปเดินเล่น 
ในเมืองนครปฐมต�มลิสต์สถ�นท่ีแนะนำ�ในหนังสือท่องเท่ียว 
นครปฐมท่ัวไป โดยไม่ได้ลัดเล�ะตรอกเล็กๆ ในชุมชนที่อยู่ข้�งๆ  
พระปฐมเจดีย์บ้�ง หรือไม่ได้เข้�ไปพูดคุยกับคนนครปฐม อ�ม่� 
อ�กง ถึงคว�มเป็นจีนในนครปฐมของเข� ก็อ�จทำ�ให้เร�เข้�ใจว่� 
เมืองนี้ต้องไม่ใช่นครคนจีนอย่�งที่บอกแน่ๆ 
 แต่ซุกซ่อนก็ไม่ได้แปลว่�สูญห�ย เพร�ะยังมีชุมชนจีน
ดั้งเดิมท่ีว่�ไว้ในประวัติศ�สตร์ปร�กฏตัวให้เร�ได้ต�มห�จนเจอ  
โดยเป็นชุมชนของลูกหล�นช�วจีนที่สืบทอดต่อมรดกวัฒนธรรม
ผ่�นตึกร�มบ้�นช่องท่ีสร้�งโดยคนจีนรุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งส่วนใหญ ่
เป็นคนจนีแต้จิว๋ เพร�ะตัง้แต่สมยักรงุธนบรุมี�แล้ว พระเจ้�ต�กสนิ
มีพระม�รด�ที่มีเชื้อส�ยจีนแต้จิ๋ว ช�วจีนจึงได้รับก�รดูแลเป็น
พิเศษโดยเฉพ�ะกลุม่ทีพู่ดภ�ษ�แต้จิว๋ จงึเป็นไปได้ว่�บรรด�คนจนี 
เก่�แก่ที่ปร�กฏให้เร�เห็นนั้นก็มักจะเป็นคนจีนแต้จิ๋วนั่นเอง
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คุณลิ้มแปะไฉ่ หรือ ธีร�พร สิริกุลวัฒน�นนท์ ในวัย 58 ปี เจ้�ของ
ร้�นกวยจั๊บจีนสูตรโบร�ณท่ีตั้งอยู่ในซอยสม�คมพ่อค้�จีน ไม่ไกล
จ�กองค์พระปฐมเจดีย์ ผู้เป็นลูกหล�นช�วจีนตระกูลลิ้ม ซึ่งมีคว�ม
ดัง้เดมิและยิง่ใหญ่ในเมอืงนครปฐมเล่�ว่� ชมุชนท่ีเร�นัง่คยุกันอยู่นี้
เป็นถ่ินรกร�กดั้งเดิมของคนจีนเก่�แก่อ�ยุประม�ณ 50 ปีแล้ว
คว�มเก่�ของตึกแถวแบบจีนปร�กฏให้เห็นโดดเด่นท่�มกล�งตึก
แบบสมัยใหม่ของคนไทยทันทีท่ีเร�เดินเล้ียวเข้�ซอยเล็กๆ แห่งน้ี 
แต่ก่อนนั้นพ้ืนท่ีดินรกร้�งว่�งเปล่�ไม่ส�ม�รถถูกซื้อเพ่ือปลูกท่ีอยู่
อ�ศัยโดยคนจีนเองได้ จะต้องเช่�ที่ดินคนไทยเป็นร�ยเดือนและ
จ้�งคนสร้�งเอง ป้�ลิ้มสอนพูดภ�ษ�จีนแต้จิ๋วสลับกับก�รเล่�ไป
เร่ือยๆ เหตุผลท่ีพูดจีนได้ก็เพร�ะจำ�เป็นจะต้องใช้สื่อส�รกับรุ่นพ่อ
แม่ท่ีเป็นคนจนีจรงิๆ พร้อมท้ังยอมรบัว่�รุน่ลกูหล�นสมยัน้ีพดูไม่ได้
แล้วเพร�ะเข�คงคิดว่�ไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องพูดมันอีก
 ป้�ลิ้มบอกว่� สมัยก่อนศูนย์รวมตัวลูกหล�นคนจีนก็คือ
สม�คมช�วจีนท่ีเรยีกว่� ศ�ลเจ้�และโรงเจ โดยเฉพ�ะเวล�เทศก�ล
กินเจจะมคีนม�ร่วมง�นแถวนีเ้ยอะทีส่ดุ เพร�ะจะมทีัง้คนจนี ลกูหล�น
คนไทยเชือ้ส�ยจนี รวมถึงคนไทยทีเ่ข้�ไปร่วมง�นกันท่ีศ�ลเจ้�และ
โรงเจใหญ่ๆ ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ป้�ยังคงเล่�ต่อไปว่� เด๋ียวน้ี
เวล�ทีม่เีทศก�ลกินเจ ก็จะเป็นช่วงเวล�ทีไ่ด้เจอคนเก่�แก่ด้วยกันก็
จะดใีจเพร�ะได้พูดทักท�ยกนัด้วยภ�ษ�จนีแต้จิว๋ (น�น ๆ ครัง้) เสยีที 
 นอกจ�กน้ียังมีเทศก�ลท่ีเรียงลำ�ดับกันรอให้คนจีนใน
พื้นที่แสดงตัวอยู่กันตลอดปี ซึ่งมักจะถูกจัดขึ้นที่แต่ละบ้�น โดยถ้�
บ้�นหลังไหนมีของไหว้เจ้�และข้�วของทำ�บุญให้ผีไร้ญ�ติตั้งอยู่
หน้�บ้�น ก็เท่�กับอ�จแน่ใจได้เลยว่�เป็นคนจีนดั้งเดิม ซึ่งจะมีทั้ง
เทศก�ลส�รทจีน ก�รเชิญเจ้� ไหว้พระจันทร์ ก�รส่งเจ้� และอื่นๆ 
โดยทุกเทศก�ลของคนจีนในนครปฐมก็คึกคักไม่แพ้ไชน่�ท�วน์
ที่ใดในประเทศ
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ปำเลำะกอ 
แปลว่ำ วำงคงที่
ก�รได้พูดคุยกับป้�ลิ้ม และคนจีนที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนจีนละแวก 
ใกล้เคยีงน้ัน เหมอืนเป็นก�รได้ค้นพบว่� นครปฐมยังมคีว�มเป็นจนี 
อยู่จริง ๆ อย่�งไรก็ต�ม มันก็ค่อนข้�งเปลี่ยนแปลงไปม�กแล้ว 
 คุณอ�รีย์ ศุภม�นะ วัย 53 ปี ช่�งรับเย็บผ้�ด้วยจักรถีบ 
แบบโบร�ณ ซึ่งพักอยู่กับส�มีใกล้ๆ กับป้�ลิ้ม เล่�ว่� เป็นลูกหล�น 
ของคนจีน แต่อ�กงอ�ม่�และพ่อแม่ก็เสียไปน�นแล้ว ทิ้งไว ้
ก็เพียงตึกท่ีพักแบบจีนหลังนี้ นอกเหนือจ�กน้ันป้�เองก็ไม่ได้พูด 
ภ�ษ�จีนอีก และดูเหมือนว่�ลูกหล�นก็คงอย�กไปอยู่ที่เจริญๆ  
ในเมืองกรุงเทพฯ กันหมด
 หลังค�มุงจ�ก พื้นเป็นดินธรรมด� ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ต�มก�ลเวล�ม�เป็นตึกแถวสไตล์จีนในปัจจุบัน ป้�ลิ้มเล่�ต่อว่� 
ทันเห็นทุกก�รเปลี่ยนแปลงท้ังหมด แน่นอนว่�ผู้นั่งฟังอย่�งเร� 
ก็คงเกิดคำ�ถ�มว่� คนจีนเข�กลัวว่�สิ่งที่เป็นจีนในนครปฐมเหล�่น้ี 
จะสญูห�ยไปหรอืเปล่� และจะยังส�ม�รถคงไว้ให้เป็นคว�มด้ังเดิม 
ไปตลอดได้ไหม หรือมันจะเปลี่ยนไปอีกไหม คำ�ตอบที่ได้กลับเป็น 
สิ่งที่ส�ม�รถตอบได้ทุกอย่�งที่แสดงถึงคว�มเป็นจีนในนครปฐม 
 ป้�ลิม้ตอบม�ด้วยประโยคภ�ษ�จนีแต้จิว๋ย�วๆ และเลอืก
แปลเฉพ�ะหนึ่งคำ�ที่เป็นใจคว�มสำ�คัญ นั่นคือคำ�ว่� ป�เล�ะกอ  
แปลว่� ว�งคงที่ พร้อมกับอธิบ�ยว่� อะไรๆ ก็คือคว�มไม่แน่นอน  
ถ้�ทุกอย่�งจะเปลี่ยนก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป
 “เร�ไม่ส�ม�รถไปบังคับให้มันต้องอยู่ ห้�มเปลี่ยนแปลง 
เป็นไปไม่ได้ คนจีนในนครปฐมก็เหมือนสิ่งที่ถูกว�งไว้นิ่งๆ และ 
คงที่อยู่อย่�งนั้น ใครจะแวะเวียนม�เจอก็จะได้รู้ว่�มีอยู่ ใครไม่ได ้
ม�เจอ ก็อ�จคดิว่�มนัไม่ม ีแต่มนัก็คอือยู่ของมนัอย่�งนีเ้หมอืนเดมิ”
 ในอน�คตอันไกลนี้ก็ยังไม่ทร�บแน่ชัดว่�วัฒนธรรมจีน 
ในนครปฐมทีม่ปีระวัตศิ�สตร์ม�อย่�งย�วน�น และยังคงหลงเหลือ
ให้เห็นอยูใ่นปัจจบุนัจะมกี�รเปลีย่นแปลงหรอืเลอืนห�ยไปม�กน้อย
แค่ไหน แต่ก็ค่อนข้�งมัน่ใจได้ว่�นครปฐมจะยงัมกีลิน่อ�ยของคว�ม
เป็นจนีอยูไ่ด้ ด้วยคว�มเป็นเมอืงท่ียังคงคว�มเก่�แก่ของวัฒนธรรม
และสถ�ปัตยกรรมโบร�ณหล�ยๆ แห่งไว้ได้ ประกอบกับต้องอ�ศยั
รุ่นลูกหล�นที่ยังไม่ลืมเชื้อส�ยคว�มเป็นจีนที่มีช่วยส�นต่อ

 ระหว่�งน่ังคุยกับผู้คนช�วจีนที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนจีน
ดั้งเดิมใกล้พระปฐมเจดีย์น้ี ก็ได้มีรถยนต์คันหน่ึงวิ่งผ่�นพร้อมกับ
เสียงเพลงจีนท่ีดังออกม�จ�กลำ�โพงข้�งในตัวรถ เร�เหลียวมอง 
ต�มเสยีงนัน้จนมนัค่อยๆ เสยีงมนัไกลออกไป ก็ย่ิงทำ�ให้แน่ใจจรงิๆ 
ว่� จีนยังไม่ได้ห�ยจ�กนครปฐมไปไหน มันยังแฝงอยู่ในตรอก 
ซอกซอย ข้�วของเครื่องใช้ ศ�ลเจ้� กลิ่นเครื่องตุ๋นย�จีนในตล�ด 
ประตบู�นพับแบบจนีดัง้เดมิ หรอือย่�งน้อยๆ มนัก็ยังอยู่ใน Playlists 
ของเพลงที่ถูกเปิดฟังในรถยนต์ของคนที่นี่ 
 วัฒนธรรมจีนในนครปฐมอ�จไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิม  
แต่ก็ยังไม่ได้ห�ยไปไหน คงแค่รอให้ใครสักคนเข้�ม�ทำ�คว�มรู้จัก 
และเรียนรู้ส่ิงน้ีท่ีถูกว�งไว้อย่�งคงท่ี ท้ังหมดน้ีก็อ�จจะพอตอบได้ 
บ้�งแล้วว่� นครปฐมเป็นเมืองจีนขน�ดย่อมๆ ได้หรือไม่
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มุมจีน
สองข้�งท�งบนถนนของจังหวัดนครปฐม จะยังคงสังเกตเห็นได้ถึง
คว�มเป็นจีนแอบแฝงอยู่ทั่วไป 
 แต่แน่นอนว่�ห�กได้เดินดู เร�จะเห็นมันหลบอยู่ต�ม 
จุดเล็กๆ ท่ีอ�จจะไม่มีใครสนใจท่ัวทุกมุมเมือง ต้ังแต่ตึกแถว 
หล�ยๆ หลังที่ห�กไม่ได้สังเกต ก็จะไม่เห็นป้�ยภ�ษ�จีนที่แขวนไว้
ข้�งหน้� หรือแม้แต่สมุนไพรจีนท่ียังมีข�ยอยู่ในร้�นโชห่วย แม้จะ 
ไม่ได้ถูกเอ�ออกม�จัดบนแผงหน้�ร้�น แต่ก็ยังคงมีปร�กฏอยู่ 
ในร้�น ในมุมที่อ�จจะไม่มีใครสนใจ 
 นอกจ�กนั้น ห�กเร�ได้พูดคุยกับคนเมืองนครปฐมก็จะ 
พบว่� มีจำ�นวนไม่น้อยที่รู้ว่�ตัวพวกเข�มีเชื้อส�ยจีนเช่นกัน แม้จะ
ห่�งม�กๆ จนจำ�ไม่ได้แล้ว
 เร�จะเห็นว่�คว�มเป็นจนีในนครปฐมน้ันยังคงหลงเหลอือยู่ 
แม้จะอยู่ในจุดที่เร�อ�จจะไม่ได้สังเกตเห็นก็ต�ม
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เรื่อง: ฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์

‘โต๊ะจีน’ ค�ำนี้มีที่มำ
คำ�ว่� ‘โต๊ะจนี’ คำ�สัน้ๆ ท่ีขมวดไว้ซึง่คว�มหม�ยม�กม�ย ท้ังเรือ่งของ 
คน อ�ห�ร สถ�นท่ี และคว�มเชื่อ ซึ่งแน่นอนว่�เป็นของช�วจีน  
ห�กย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธย� (ยุคสมัยเดียวกับแม่หญิง
ก�ระเกด ในละครเรือ่ง บพุเพสนันวิาส) ช�วจนีจำ�นวนม�กได้อพยพ
จ�กโพ้นทะเลเพ่ือม�ตัง้รกร�กทำ�ม�ห�กินในไทย หนึง่ในเส้นท�งที ่
นำ�พ�ช�วจนีเข้�สูจ่งัหวัดนครปฐมก็คอื แม่นำ�้ท่�จนี เส้นท�งก�รค้� 
อันเก่�แก่ และเนื่องจ�กจังหวัดนครปฐมมีผืนดินอันอุดมสมบูรณ์
เหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูกและเล้ียงสัตว์ จึงมีเกษตรกรทำ�ฟ�ร์มเลี้ยง
หมู เป็ด ไก่ และปลูกพืชกันม�กม�ย 
 ด้วยพ้ืนฐ�นคนจีนเองก็ขึ้นชื่อในเรื่องของหัวก�รค้� เป็น
เหมือนพรสวรรค์ติดตัวก็ว่�ได้ ในอดีตมีเรื่องเล่�ว่�ช�วจีนบ�งส่วน 
ได้มองเห็นช่องท�งในก�รทำ�ม�ห�กิน ประจวบเหม�ะกับมีฝีมือใน
ก�รปรงุอ�ห�ร จงึได้รเิริม่จ�กก�รเปิดร้�นอ�ห�รจนี และใช้เวล�ว่�ง 
ทำ�อ�ห�รเพ่ือไปเล้ียงแขกต�มง�นต่�งๆ ท้ังช่วยเหลือกันบ้�ง 
หรือแบบว่�จ้�งก็มี ต่อม�ภ�ยหลังเมื่อมีง�นเลี้ยงผู้คนจึงนิยมจ้�ง 
ช�วจนีม�ทำ�อ�ห�ร เพร�ะเห็นว่�สะดวกสบ�ย มอี�ห�รหล�กหล�ย 
และประหยัดกว่�ก�รลงมอืทำ�กินเอง ส่วนร�ค�ก็ต�มแต่จะตกลงกัน 
จึงทำ�ให้ควบคุมต้นทุนในก�รจัดง�นได้ 
 ส่วนช่วงท่ีเกิดกิจก�รโต๊ะจีนข้ึนน้ัน ค�ดกันว่�เกิดขึ้นเมื่อ
ประม�ณก่อน พ.ศ. 2510 นับแต่นั้นเวล�ผ่�นพ้นม� ธุรกิจโต๊ะจีน 
ก็เริม่เตบิโต จนถึงปัจจบุนัท่ีผูป้ระกอบก�รโต๊ะจนีนครปฐมทัง้ร�ยเก่� 
และร�ยใหม่กว่� 200 ร�ย ต่�งก็สรรห�กลยุทธ์ต่�งๆ ทั้งร�ค�และ
คณุภ�พ เพ่ือแข่งกันเป็นร�ช�โต๊ะกลมแห่งนครปฐม แต่ห�กถ�มถึง 
กลยุทธ์ท่ีทำ�ให้โต๊ะจีนนครปฐมเป็นท่ีหน่ึง คงเป็นอะไรที่ธรรมด�
ม�กๆ นั่นก็คืออ�ศัยก�รเล่�ป�กต่อป�กนั่นเอง

หากถามหาโต๊ะจีนหลายคนมักตอบ
เป็นเสียงเดียวกันว่าต้อง ‘โต๊ะจีน
นครปฐม’ส�าหรบับางคนอาจสงสัยวา่
ท�าไมถึงต้องเป็นโต๊ะจีนนครปฐมด้วย
 ข้อสงสัยเหล่านี้ก็น�าไปสู่การ
หาค�าตอบถึงถ่ินเจ้าต�ารับโต๊ะจีน
ลองไปดูกันว่าเพราะอะไร โต๊ะจีน
นครปฐม จึงได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงที่สุด
ในประเทศไทย

นครปฐม 
ราชาโต๊ะกลม 
อาหารโต๊ะจีน
แหล่งรวมเจ้าแห่งกิจการ
โต๊ะกลม สู่วฒันธรรมแฝง
บนจานอาหาร
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วัฒนธรรมจีน
กับควำมเชื่อแฝง
วัฒนธรรมจนีทีไ่หลผ่�นเข้�ม�ในไทย รวมถึงจงัหวัดนครปฐม อย่�ง
วิธีก�รกินนัน้จะแตกต่�งจ�กคนไทย คอื ก�รนำ�อ�ห�รว�งไว้บนโต๊ะ
วงกลม แล้วนัง่บนเก้�อีท่ี้อยู่ล้อมรอบ ต่�งจ�กคนไทยท่ีน่ังกินบนพ้ืน 
อีกท้ังโต๊ะทรงกลมก็แสดงให้เห็นถึงคว�มเท่�เทียมกันของทุกคนที่
ร่วมโต๊ะ ไม่มีก�รแบ่งชนชั้นวรรณะ 
 ในสมยัก่อน เมือ่ใดทีช่�วจนีเชญิแขกช�วไทยไปกิน ถือว่�
เป็นเกียรติอย่�งม�ก เพร�ะอ�ห�รจีนขึ้นชื่อว่�เป็นอ�ห�รของคนที ่
มีฐ�นะที่ดี เนื่องจ�กอ�ห�รบนโต๊ะจีนแต่ละอย่�งน้ันจะถูกคัดสรร 
คณุภ�พ และเลอืกใช้วัตถุดบิอย่�งด ีซึง่ส่วนใหญ่จะมรี�ค�แพง โดย
แต่ละเมนูก็จะถูกรังสรรค์โดยพ่อครัวช�วจีนฝีมือดี ที่ให้คว�มใส่ใจ 
ร�ยละเอียดของธ�ตุหยินหย�งท่ีแฝงอยู่ภ�ยในอ�ห�รแต่ละจ�น 
อ�ห�รบนโต๊ะจนีจงึมหีลกัคว�มเชือ่ในเรือ่งของวัตถุดบิและเมนดู้วย 
นั่นเอง 
 คว�มหม�ยดีๆ อย่�งเช่น หมู แทนคว�มอุดมสมบูรณ์,  
ผัดหมี ่หม�ยถึงก�รมอี�ยุยืน, ซุปหฉูล�ม หม�ยถึงคว�มมัง่ม ีเป็นต้น 
ซึ่งท้ังหมดล้วนแล้วแต่มีคว�มหม�ยที่ดีแก่ผู้กิน จึงเป็นเหตุผลที่
ทำ�ไมโต๊ะจีนถึงนิยมจัดในง�นเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือง�นที่เป็นมงคล 
ซึ่งอ�ห�รบนโต๊ะจีนนั้นอย่�งน้อยจะมี 8 อย่�ง เพร�ะช�วจีนถือว่�
เลข  8 เป็นเลขสิริมงคล และคำ�ว่� แปด ในภ�ษ�จีนยังออกเสียง
คล้�ยกับคำ�ว่� โชคดี อีกด้วย

โต๊ะจีนท�ำไมต้องนครปฐม
จ�กอดตีทีเ่ล่�ว่�เป็นเพร�ะคว�มอดุมสมบรูณ์ของผนืดิน ซึง่นำ�ม�สู่ 
ก�รเพ�ะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่คนจีนท่ีเข้�ม�อ�ศัยอยู ่
ในจังหวัดนครปฐม สู่ก�รผสมผส�นสิ่งท่ีมี จนกล�ยเป็นผู้ที่ริเริ่ม 
ก�รเป็นผู้ประกอบก�รอ�ห�รโต๊ะจีน แต่ใครเล่�จะรู้ดีเท่�เจ้�แห่ง
โต๊ะกลมเหล่�นี้ 
 เร�ม�ทำ�คว�มรูจ้กักับผูป้ระกอบก�รโต๊ะจนีท่ีถูกพูดถึงกัน 
ป�กต่อป�กจ�กคนนครปฐมเอง รวมไปถึงในโลกโซเชยีล ม�ดกัูนว่�  
เจ้�แห่งโต๊ะกลมเหล่�น้ีเข�มีดีอะไร ทำ�ไมผู้คนถึงชื่นชอบโต๊ะจีน
นครปฐม

พรชัยโภชนำ
เมื่อถ�มถึงร้�นอ�ห�รโต๊ะจีนที่เป็นท่ีนิยมหรือเป็นที่รู ้จักดี ไม่ว่�จะกลุ่มคน
นครปฐมเองหรือต่�งจังหวัด คงไม่พ้นพรชัยโภชน�อย่�งแน่นอน ซึ่งพรชัย
โภชน� ยึดถือม�ตรฐ�นก�รทำ�โต๊ะจนีทีส่ะอ�ด ปลอดภัย สดใหม่ ร�ค�ย่อมเย� 
อร่อย เป็นหลัก รวมถึงก�รบริก�รให้กับลูกค้�ได้อย่�งประทับใจ จนปัจจุบัน 
ถูกพูดถึงป�กต่อป�กในเรื่องของคุณภ�พที่ต้องยกนิ้วให้จนเป็นผู้ประกอบก�ร
อ�ห�รโต๊ะจีนที่เรียกได้ว่�โด่งดังและเป็นที่รู้จักม�กที่สุดในจังหวัดนครปฐม
เบอร์ติดต่อ : 0-3426-7689-90, 08-1847-8539
http://pornchaipochana.com

วสิูตรโภชนำ
อย่�งท่ีทร�บกันว่� ตัวเลือกผู้ประกอบก�รโต๊ะจีนนครปฐมมีจำ�นวนม�ก  
ก�รจะเลือกร้�นที่มั่นใจได้ว่�จะไม่ผิดหวังอย่�งแน่นอน อ�จจะต้องลองมอง 
ถึงประสบก�รณ์ของแต่ละร้�นประกอบด้วย ย่ิงมีประสบก�รณ์หรือทำ�ธุรกิจ 
โต๊ะจีนม�น�น แล้วยังคงอยู่ม�จนถึงทุกวันน้ี ก็เป็นอีกหน่ึงตัวช่วยให้มั่นใจ 
ในก�รตัดสินใจเลือกม�กย่ิงขึ้น ซึ่งวิสูตรโภชน�เอง ปัจจุบันเปิดให้บริก�ร 
ม�น�นแล้ว กว่� 30 ปี ที่ยังคงม�ตรฐ�น ในก�รจัดโต๊ะจีนและเป็นท่ียอมรับ 
ม�อย่�งย�วน�นจนถึงปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ : 0-3426-7232, 08-1942-3520
http://visootphochana.com

นิมิตรชัยโภชนำ (เล้ำย้งเจียง)
อีกหน่ึงผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รโต๊ะจีนที่มีชื่อเสียง เป็นท่ียอมรับและก�รันตี
โดยเหล่�องค์กร ทั้งถ้วยร�งวัล เกียรติบัตรม�กม�ย ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงก�ร
เป็นผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รโต๊ะจีนอีกหน่ึงร�ยท่ีมีคุณภ�พ ซึ่งยังคงรักษ�
ม�ตรฐ�นและคุณภ�พให้ดีอยู่เสมอ ก�รเลือกจัดโต๊ะจีนจ�ก นิมิตรชัยโภชน� 
ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รับประกันในเรื่องของคุณภ�พ
เบอร์ติดต่อ :  0-3425-6237, 08-1821-4199
http://nimitchaifood.com

เชษฐ์โภชนำ
สำ�หรบัก�รจดัง�นเลีย้งฉลองเนือ่งในโอก�สต่�งๆ โต๊ะจนีนบัว่�เป็นส่วนสำ�คญั
ของง�นเลีย้ง แต่สิง่ทีจ่ะช่วยแต่งเตมิสสีนัให้กับง�นเลีย้งฉลองม�กข้ึน คงไม่พ้น 
วงดนตรี ซึ่งเชษฐ์โภชน�ภูมิใจนำ�เสนออ�ห�รอร่อยๆ ปรุงโดยเชฟฝีมือดี  
ผสมผส�นคว�มเพลิดเพลินด้วยแสง สี เสียง ของเวทีดนตรีสด ดนตรี
คอมพิวเตอร์ หรือเพ่ิมเติมรำ�วงย้อนยุค เพ่ือให้แขกทุกคนได้มีคว�มสุข เรียก
ได้ว่�ครบเครื่องเรื่องง�นสังสรรค์เลยก็ว่�ได้
เบอร์ติดต่อ :  08-1944-7879
http://surachetfood.com

ครัวสยำม
ห�กใครกำ�ลังมองห�ผู้ประกอบก�รโต๊ะจีนนครปฐมท่ีมีเมนูน่�สนใจ รสช�ติ 
จัดจ้�นแตกต่�งจ�กโต๊ะจีนของเจ้�อื่นๆ ครัวสย�ม นับว่�เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก 
ที่อย�กแนะนำ� เพร�ะท�งร้�นมีบริก�รอ�ห�รรสจัด ท่ีรับประกันรสช�ติโดย 
เปิบพิสด�รของแม่ช้อยน�งรำ�ม�แล้ว โดยมีเมนูอ�ห�รไทยหอมเครื่องเทศ 
เผ็ดกลิ่นพริก อีกทั้งปรุงอ�ห�รโดยกุ๊กฝีมือเยี่ยมที่พร้อมก�รันตีคว�มแซ่บ
เบอร์ติดต่อ :  0-3425-2230, 08-9790-3444
https://kruasiam.com

จ�กก�รเป็นผูป้ระกอบก�รโต๊ะจนีท่ีสบืทอดกันตัง้แต่รุน่ปูสู่รุ่น่หล�น 
จนประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งทุกวันนี้ ก�รเติบโตจนกล�ยเป็นที่หนึ่ง 
ของประเทศไทยและกำ�ลังก้�วออกไปไกลถึงประเทศเพ่ือนบ้�น 
อย่�งประเทศล�วและพม่� ก็เป็นเหมือนส่ิงท่ีช่วยก�รันตีในเรื่อง
คุณภ�พ และเป็นเครื่องพิสูจน์คว�มเป็นเจ้�ตำ�รับโต๊ะจีนที่แท้จริง 
ตั้งแต่อดีตม�จนถึงปัจจุบัน

อ้�งอิงข้อมูลจ�ก
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/



สุกรแลนด์
ความลงตัวของทุกสิ่ง 
สู่อาณาจักรที่มีหมูมากที่สุด

เรื่อง: ปวีณ์กร พงษ์มณี

เลี้ยงหมูมำกที่สุด
นครปฐมเป็นจงัหวดัทีม่ปีระช�กรหมใูนจงัหวัดกว่� 250,000 ตวั บน
พ้ืนที่ 2,168 ตร.กม. ซึ่งมีจำ�นวนใกล้เคียงกับจังหวัดใหญ่ๆ อย่�ง 
ก�ญจนบรุหีรอืเชยีงใหม่ และจ�กก�รแบ่งเขตปศสุตัว์สกุร นครปฐม 
จัดอยู่ในเขตท่ี 7 ซึ่งเป็นเขตที่มีก�รเล้ียงหมูม�กท่ีสุด และยังเป็น
จังหวัดท่ีมีจำ�นวนหมูพันธุ์กับหมูขุนเยอะท่ีสุดอีกด้วย นอกจ�กน้ี 
จ�กก�รสำ�รวจยังพบว่�ภ�ยในจังหวัดนครปฐม มีผู้ประกอบก�ร
ฟ�ร์มหมถึูง 92 ร�ย ซึง่ม�กเป็นอนัดบัที ่5 ของภ�คกล�งเลยทีเดยีว

นครปฐมเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ เดินทาง
สะดวก และได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวในช่วง
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ไม่ตา่งจากจงัหวดัอืน่ดว้ยประวติัศาสตร์
อันยาวนานกว่า1,300ปีสถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลาย
ทั้งวัด โบราณสถาน ตลาดน�้า หรือแม้กระทั่งตลาดนัด
ธรรมดาๆทีม่ขีองกนิขายเรยีงรายอยูม่ากมายและอกีอยา่ง
ทีเ่ป็นเหมือนสัญลักษณ์ของนครปฐมนัน่ก็คือ‘กลิน่หมู’ที่
ตลบอบอวลไปทั่วทั้งจังหวัดพร้อมกับขบวนรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ที่มีหมูอยู่เต็มหลังรถ ท�าให้หลายคนที่เคย
มาเที่ยวแล้วขับรถผ่านก็ต้องอุดจมูกกันหมด เพราะ
กลิน่ขีห้มทูีท่ะลเุข้ามาถงึขา้งในรถเลยทเีดยีวแลว้เคยสงสยั
กันไหมว่ากลิน่ขีห้มูเหล่านีม้าจากทีไ่หนกัน

อ้�งอิงภ�พจ�ก facebook โรจนะฟ�ร์ม ฟ�ร์มหมูอัจฉริยะ, www.apecthai.org, https://sites.google.com

1

34 TK YOUNG WRITER - 2018



ภูมิประเทศเหมำะสม
ก�รท่ีนครปฐมมีฟ�ร์มหมูเยอะนั้นมีผลม�จ�กภูมิประเทศและ 
ภูมิอ�ก�ศที่เหม�ะสมต่อก�รประกอบธุรกิจฟ�ร์มหมู  นอกจ�กนั้น
ยังมพ้ืีนทีด่อนทีท่ำ�ให้นำ�้ท่วมไม่ถึง แต่ยังมพ้ืีนทีร่�บลุม่ ทำ�ให้มพ้ืีนท่ี
เพียงพอในก�รทำ�ฟ�ร์ม แหล่งนำ้�มีก�รกระจ�ยตัวทั่วทั้งจังหวัด ไม่
ว่�จะเป็นคลองธรรมช�ต ิหรอืคลองขดุ มแีม่นำ�้ท่�จนีไหลผ่�น และ
มจีงัหวัดสมทุรส�ครก้ันระหว่�งทะเลกับตวัจงัหวดั ทำ�ให้นำ�้และดนิ
ของนครปฐมไม่มคีว�มเป็นนำ�้กร่อย มคีว�มเป็นกรดเบสท่ีเหม�ะสม 
และในดินยังมีส�รอ�ห�รครบ ส�ม�รถระบ�ยนำ้�ได้ดี คว�มชื้น 
โดยเฉลี่ยต่อปีไม่ม�กนัก เนื่องจ�กมีปริม�ณนำ้�ฝนน้อย เพร�ะ
นครปฐมเป็นจังหวัดท่ีใกล้ทะเล  ทำ�ให้ถูกอิทธิพลของทะเลดึง
เมฆฝนให้ไปตกในทะเลม�กกว่� นอกจ�กนี้นครปฐมยังมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 28-30 องศ�เซลเซียส สูงสุดที่ 41.1 องศ�เซลเซียส 
ในวันที่อ�ก�ศร้อนจัด แต่ด้วยอุณหภูมิแบบนี้ ทำ�ให้หมูอยู่ได้อย่�ง
สบ�ย ไม่ร้อนเกินไป ไม่เย็นเกินไป และมีก�รระบ�ยคว�มร้อนได้ดี  
เพร�ะคว�มชื้นน้อย 

คมนำคมสะดวก
นอกจ�กน้ีจังหวัดนครปฐมยังเป็นจังหวัดท่ีมีอ�ณ�เขตติดต่อกับ
หล�ยจังหวัด ท่ีเป็นเส้นท�งไปสู่ภูมิภ�คต่�งๆ ท�งทิศเหนือติดกับ
จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดสมุทรส�คร ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดนนทบุรี กับกรุงเทพฯ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
ร�ชบุรีกับก�ญจนบุรี มีแม่นำ้�ท่�จีนไหลผ่�นตลอดทิศตะวันออก 
ของจังหวัด ไปลงแม่นำ้�เจ้�พระย� และออกสู่ทะเลได้ ทำ�ให้ง่�ย 
ต่อก�รคมน�คมขนส่งหมูไปทั่วประเทศ 

 ด้วยคุณสมบัติ ท่ีนครปฐมมีท้ังหมด ทำ�ให้นครปฐม 
ตอบโจทย์ในก�รเป็นฟ�ร์มเลี้ยงหมูที่ดีที่สุดแห่งหน่ึง ซึ่งน่ันเป็น 
ที่ม�ของกลิ่นขี้หมูลอยที่ม�เตะจมูกเสมอเมื่อเข้�สู่เขตนครปฐม  
และเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้นครปฐมมีร้�นอ�ห�รท่ีใช้เน้ือหมูเป็น 
ส่วนประกอบหลัก เรียงร�ยต�มข้�งท�งเต็มไปหมดตั้งแต่ร้�นดัง
จนถึงร้�นท่ีไม่ชื่อ ทั้งร้�นข้�วหมูแดง ข้�วข�หมู หรือข้�วหมูกรอบ

เรยีกได้ว่�ในระยะท�งเพียง 1 กิโลเมตร อ�จจะมร้ี�นอ�ห�รข�ยข้�ว
หมูอะไรสักอย่�งอยู่ถึง 3 ร้�น ทำ�ให้ข้�วหมูเหล่�นี้กล�ยเป็นอีก
ของดีของอร่อย ท่ีไม่ว่�ใครท่ีเข้�ม�แวะเวียนเย่ียมเยียน หรือ 
ขับรถผ่�นนครปฐมจะต้องเคยไปลองต�มห�ร้�นร้�นข้�วหมูแดง 
หมกูรอบ หรอืข�หม ูและเข้�ไปอดุหนนุสกัครัง้ แม้ว่�จะไม่ใช่อ�ห�ร
ที่อยู่ในคำ�ขวัญเลยก็ต�ม

2

3

35



TK YOUNG WRITER - 2018

CHECK-IN 
ข้าวหมูแดง 

ร้ำนนำยฉั้ว 
รา้นเล็กคิวเต็มเค็มหวานกลมกล่อม

ห�กพูดถึงร้�นข้�วหมูแดง ก็น่�จะไม่มีใครลืมชื่อ ‘ร้�นน�ยฉั้ว’  
ว่�กันว่�เป็นร้�นที่มีชื่อเสียงด้�นคว�มข�ยดีที่สุดในจังหวัด และ 
ชื่อเสียงของร้�นก็ดังกระฉ่อนไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่�งๆ 
 ก�รเดินท�งเร�ต้ังต้นกันท่ีด้�นหน้�องค์พระปฐมเจดีย ์ 
เมื่อออกจ�กพระปฐมเจดีย์ให้ข้�มถนน เล้ียวขว�ไปท�งตล�ดล่�ง 
เดนิตรงไปเรือ่ยๆ จนถึงซอย 3 จะเหน็คนมงุรอเรยีกคิวต�มบตัรเต็ม
ไปหมด สอบถ�มได้คว�มว่�เข�ใช้บตัรควิกับก�รซือ้ใส่กล่อง มองด ู
ก็ป�เข้�ไปที่คิว 40 เร�จึงตัดสินใจรอเข้�ไปเสียบต�มโต๊ะว่�งแทน 
 ร้�นน้ีเป็นร้�นขน�ด 1คูห� และอดัไปด้วยโต๊ะน่ังม�กม�ย 
ห�กคนเยอะจริงๆ ก็ต้องแบ่งโต๊ะน่ังกินกับคนแปลกหน้� แต่เมื่อ 
ข้�วหมูแดงม�ว�งตรงหน้�ก็ไม่แปลกใจในคว�มนิยม รสช�ติซอส 
ค่อนข้�งกลมกล่อม ไม่หว�นหรือเค็มโดด หมูกรอบมีมันแทรกแบบ 
กำ�ลังดี ไม่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป แต่หนังจะกรอบคล้�ยแคบหมู  
ห�กจะมข้ีอเสยีก็คงเป็นหมแูดงทีห่น�แน่นและเยอะ คงมเีมือ่ยป�ก
กันบ้�งแหละตอนที่กินเสร็จ

เมนูที่บอกวา่
คุณมาถึงนครปฐมแล้ว

“ไปนครปฐมไปท�างานเรือ่งหมูหรอืไง”นัน่คือสิง่
ทีไ่ด้ยินหลังจากทีเ่ราลัน่วาจาว่าจะมาเยีย่มเยือน
จังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องส้มโอและข้าวหลามตามที่
ปรากฏในค�าขวัญ แต่ใครจะคิดว่า ‘หมู’ ก็เป็น
อีกหนึ่งของเด็ดประจ�าจังหวัดนครปฐมที่ถูก
พูดถึงมาตลอด
 โดยเฉพาะเมนู ‘ข้าวหมูแดง’ หากใคร
มานครปฐมแล้วไม่ได้ทานข้าวหมูแดงก็คงพูดได้
ไม่เต็มปากว่ามาถึงแล้ว แต่ต้องกินร้านไหนล่ะ
ถึงจะเรียกว่าคุ้มกับการมาถึงแล้ว เราจึงขอไป
ตามล่าข้าวหมูแดงจากร้านขึ้นชื่อ 3 ร้าน ย่าน
องค์พระปฐมเจดีย์ แล้วมาเปรียบเทียบรสชาติ
ให้ดูกัน

เรื่อง: รมิต� ตั้งกุลบริบูรณ์

 หน้ำปำกซอยตลำดล่ำง ซอย 3

   เปิดทุกวัน เวลำ 09:00-15:30 น.

  ธรรมดำ 40 บำท, พิเศษ 50 บำท
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ร้ำนตั้งฮะเส็ง (ร้ำนเก่ำ) 
ต้นต�ารบัดัง้เดิมเพิม่เติมคือความมัน
 
ร้�นนีข้ึน้ชือ่ว่�เป็นต้นตำ�รบัของข้�วหมแูดงของจงัหวัดนครปฐมเลย
ทีเดียว เพร�ะเปิดเป็นร้�นแรก ว่�กันว่�เปิดม�ม�กกว่� 70 ปีแล้ว 
วิธีเดินท�งเมื่อออกจ�กด้�นหน้�องค์พระปฐมเจดีย์ให้ข้�มถนน 
และเดินตรงม�ต�มถนนที่ตัดผ่�นตล�ดบนตล�ดล่�ง เมื่อเจอแยก 
ให้เล้ียวขว� ก็จะเห็นร้�นเลย ร้�นน้ีจะมีขน�ด 2 คูห� คนเยอะ 
แต่ไม่ถึงกับแออัด สัมผัสได้ถึงบรรย�ก�ศคว�มเก่�และมีกลิ่นอ�ย 
คว�มเป็นจีนอยู่บ้�ง
 หน้�ต�ข้�วหมแูดงร้�นน้ีธรรมด�เหมอืนข้�วหมแูดงท่ัวไป 
มีหมูแดง หมูกรอบ และกุนเชียง 2 ชิ้นเหมือนใจดีแถมให้ แต่ไม่มี 
ไข ่ต ้มให้ หมูชิ้นไม่หน�ไม่บ�งจนเกินไป แต่ค ่อนข้�งแห้ง 
เพร�ะไม่มีมันเลย ส่วนหมูกรอบน้ันตรงกันข้�มเพร�ะมีมัน
ล้วนๆ ใกล้เคียงกับก�กหมู กุนเชียงก็ค่อนข้�งหว�น เมื่อท�น 
กับซอสท่ีรสช�ติออกหว�น ก็ทำ�ให้ส่วนผสมทั้งหมดเมื่อรวมกัน 
ออกม�แล้วอ�จผิดค�ดไปบ้�ง

ร้ำน (ซิน) ฮะเส็ง (เจ้ำเก่ำ) 
เครือ่งเคียงครบครนัข้างกันฉันเธอ
 
ถ้�ร้�นตั้งฮะเส็งเป็นพระอ�ทิตย์ ร้�นชินฮะเส็งก็คงเป็นพระจันทร์ 
เพร�ะตั้งอยู่เคียงคู่กันม�ติดๆ ชนิดที่ว่�ถ้�เจอร้�นหน่ึงก็ต้องเจอ 
อีกร้�นหน่ึง ว่�กันว่�เป็นร้�นเครือญ�ติกันกับร้�นตั้งฮะเส็ง ตอนท่ี 
เร�ไปถึง ชือ่ร้�นคำ�ว่� ‘ซนิ’ โดนแปะทับออกไป สอบถ�มได้คว�มว่� 
เปลี่ยนชื่อและเอ�คำ�นี้ออกไปแล้ว เหลือเพียง ‘ฮะเส็ง’ เท่�นั้น 
 บรรย�ก�ศร้�นก็ไม่ต่�งกับร้�นข้�งๆ ม�กนัก ขน�ดร้�น 
ก็เท่�กัน เพียงแต่ร้�นฮะเส็งคนน้อยกว่� ดูชิลล์กว่� ข้�วหมูแดง
ของร้�นน้ีเสิร์ฟม�แบบเครื่องครบสูตรท่ีสุดในบรรด�ท้ัง 3 ร้�น  
มทีัง้หมแูดง หมกูรอบ กุนเชยีง ไข่ต้ม และจิก๊โฉ่ว ท้ังหมดม�ในจ�น 
แสนเก๋ รสช�ติออกหว�นและติดขมตอนปล�ย แต่ไม่หว�นเท่� 
ตั้งฮะเส็ง หมูแดงไม่หน�ไม่บ�งจนเกินไป แต่แห้งและไม่มีมัน  
หมูกรอบมีมันแทรกเน้ือ กรอบกำ�ลังดี กุนเชียงไม่หว�นจนเกินไป  
นำ�้จ้ิมจิก๊โฉ่วก็ช่วยตัดเลีย่นได้พอดี ทำ�ให้กินได้เพลนิๆ ต�มม�ตรฐ�น 
ของข้�วหมูแดงจริงๆ 

 ทัง้หมดน้ีเป็นเพียงมมุมองของคนหนึง่คนทีเ่ดนิท�งต�มล่�ข้�วหมแูดงจ�กร้�นทีม่ชีือ่เสยีงเท่�น้ัน คว�มชืน่ชอบในรสช�ต ิ
ไม่มีถูกมีผิด หน่ึงสิ่งที่ถูกต้องท่ีสุดคือ ข้�วหมูแดงเป็นของขึ้นชื่อลือช�ม�กจริงๆ ในจังหวัดนี้ และมันก็คุ้มค่�ห�กคุณมีโอก�ส 
ได้ลอง เมื่อม�เยือนนครปฐม 

  ถนนพญำกง ฝ่ังตลำดล่ำง 

 เปิดทุกวัน เวลำ 07:00-17:00 น. 

 ธรรมดำ 40 บำท, พิเศษ 55 บำท
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 ถนนพญำกง ฝ่ังตลำดล่ำง

 เปิดทุกวัน เวลำ 07:00-17:00 น.

 ธรรมดำ 50 บำท
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 ม�ถึงนครปฐม  สถ�นที่ที่นิยม  
หล�ยคนชื่นชม   ต้องพระปฐมเจดีย์
ไม่ใช่แค่นี้   ยังมีคนบอก 
ถ้�ห�กอย�กลอง  ต�มแนวฮิปสเตอร์
ม�นี่สิเธอ   ตล�ดนัดริมคลอง 
หรืออ�จจะลอง   เรียกว่�ถนนคนเดิน

 คนเดินมีอะไร    ฉันก็ไม่รู้  
เลยเดินไปดู   แล้วม�แบ่งปัน
ฉันเป็นใครกัน   ถึงเขียนแบ่งปัน  
ม�รู้จักกัน   ฉันชื่ออันน�
อันน�วัยรุ่น    ชอบอ่�นชอบเขียน 
ชีวิตไม่เพี้ยน   เรียนเอ็นจิเนียร์ คอมฯ

 พูดถึงถนน  เป็นที่เลื่องลือ  
เอ้�! หยิบมือถือ   ม�เสิร์ชห�กัน
ถนนมีร้�น   ตั้งกันม�กม�ย  
ผู้ซื้อผู้ข�ย   เรียงร�ยเต็มถนน
ปฐมเจดีย์   มองเห็นไม่ไกล  
ถนนคนเดินแห่งใหญ่  ย�วไกลกว่�สองโล

 ตล�ดสุดเท่  มีของสวยเก๋  
อย่�มัวแต่เหล่   รีบซื้อเร็วพลัน
ตล�ดเฉพ�ะวัน   เส�ร์และอ�ทิตย์  
ทำ�เลอยู่ติด   คลองวัดพระง�ม
ม�ช่วงหนึ่งย�ม   ง�มต�มท้องเรื่อง 
ของใช้เยอะเฟื่อง   ของกินจุใจ

ถนนคนจะเดิน 
เที่ยวเพลินนครปฐม

เรื่อง: อันน� ฐิตะฐ�น

 ย�ยมีข�ยหอย  ย�ยมอยข�ยตุ๊กต�หมี 
น้องนีข�ยมะม่วงแช่อิ่ม  พี่พิมพ์ข�ยกระเป๋�
พี่พิมพ์เข�เล่�   ว่�ข�ยแฮนด์เมด 
ทำ�เองทุกใบ   ด้วยคว�มใส่ใจ
ไม่ว่�ใบไหน   พี่พิมพ์รับซ่อม 
ร�ค�ย่อมย่อม   จึงอยู่ได้น�น

 แม่ค้�ใจดี  คร�วนี้ลูกค้�   
เดินไปเดินม�   เจอกลุ่มนักศึกษ�
พวกเข�ม�ห�   ของกินของใช้  
ทั้งเก่�ทั้งใหม่   มีครบทุกแบบ
ถ้�ให้แนะนำ�   ต้องเป็นร้�นยำ�  
ดื่มนำ้�มะพร้�วกัน  ก็สดชื่นดี

 เดินไปอีกนิด  ใกล้ชิดสะพ�นใหญ่ 
รีบก้�วทันใด   นั่นไงนำ้�มะพร้�ว
เห็นสองหนุ่มส�ว  ข�ยนำ้�มะพร้�วหอม 
บอกไปมีคนแนะนำ�  สองคนทัง้ขำ�และยงัดใีจ
ทั้งสองใส่ใจ   ในเรื่องร�ค�  
แถมยังบอกว่�   นี่คือจุดเด่น

 ที่กล�งสะพ�นใหญ่ มีง�นอะไร  
จึงเดินเข้�ไป   ถ�มห�เหตุผล
อ๋อ...ง�นรณรงค์   ทำ�ไมเจ�ะจงเลือกที่นี่ 
ถนนคนเดินดี   มีคนหล�กหล�ย
เหม�ะจัดง�น   เหมือนเป็นศูนย์กล�ง 
ตล�ดกล�งคืนยิ่งใหญ่  ก็ที่นี่ไง ถนนคนเดิน
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 ลองถ�มคว�มเห็น ของคนจัดง�น  
หล�ยคนกล่�วข�น  เป็นคนนครปฐม
ทั้งช้อปชิมชม   ถนนคนเดิน 
กล�ยเป็นที่เพลิน  ของคนทุกวัย
ให้ข้อเสนอ   ถึงร้�นหม่�ล่�  
อีกทั้งร�ดหน้�   ไม่ควรพล�ดไป

 ระหว่�งเดินไป  ระยะท�งไม่ไกล  
พบท่�นผู้ใหญ่   นั่งเล่�สั่งสอน

เมื่อยกกล้องขึ้น   กวักมือทันใด  
เรียกอันน�ไป   แนะนำ�ประสบก�รณ์  
อันน�ก็ส�นวัตถุประสงค์  ช่วยกันรณรงค์  
เรื่องก�รอ่�นหนังสือ  ไม่ให้สูญไป

 ม�ถึงหน้�ร้�น  ร�ดหน้�คืนว�น  
ได้พบสถ�นก�รณ์  ท�งร้�นไฟดับ
พนักง�นก็กำ�ลังยุ่ง  วุ่นผัดเส้นเม�มัน  
เข้�ม�ในร้�นแล้วกัน  เจอเจ้�ของพอดี
ทุกคนก�รันตี   ร้�นดีและน่�รัก  
จัดร้�นแบบโบร�ณ  ควรพ�ลกูหล�นลองชมิ

 ท�งเดินข�กลับ  พบร้�นหม่�ล่�  
จำ�นวนลูกค้�   เยอะต้องบัตรคิว
ตอนนี้หกโมงครึ่ง  ลูกค้�สุดตะลึง  
เยอะจนเกือบถึง   หนึ่งร้อยคิวกว่�
ระหว่�งก�รคุย   แม่ค้�วุ่นลูกค้�เข้� 
ไปดีกว่�เร�   เป้�หม�ยอื่นเลย

 ลองถ�มร้�นมือสอง เข�บอกข�ยดี  
และในทันที   มีเสียงตะโกนห�
หนูจ๋�หนูจ๋�   สัมภ�ษณ์พี่หน่อย 
อันน�ค่อยค่อย   เริ่มเดินไปห�
แล้วถ�มพี่ว่�   ข�ยดีแค่ไหน  
พี่ตอบทันใด   เคยได้หมื่นสอง

 ป้�ข�ยนำ้�มอง  แล้วบอกม�ว่�  
ตล�ดนี้มีน�น   เกือบจะสิบปี
คนเดินส่วนใหญ่   พ่อค้�แม่ค้�ที่นี่  
เป็นคนพื้นที่   จังหวัดนครปฐม
ฟังแล้วชื่นชม   ทุกคนยินดี  
ทำ�อันน�คนนี้   ยิ้มต�มกันไป

 อันน�คิดว่�  เป็นถนนคนเดิน  
ทำ�ให้เพลิดเพลิน   รวมกันหล�ยรุ่น
ร้�นค้�นับพัน   เดินกันไม่ไหว  
ระยะท�งแสนไกล  ชั่วโมงเดียวไม่พอ
อย่�ได้รีรอ    ออกม�เดินด้วยกัน  
ถนนคนเดินสัมพันธ์มั่น   พีน้่องกนับนถนนคนเดนิ

 จบทีรีวิว  ถนนของอันน�  
ขอเชิญลุงป้�อ�   พี่น้องนักศึกษ�
เลือกห�สินค้�   แตกตื่นตระก�รต� 
ที่พ่อค้�แม่ค้�   คัดเลือกสรรห�
สินค้�ม�กมี   ม�เดินกันที่  
ถนนคนเดินชุมชนริมคลอง วัดพระง�มของเร�
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ชีวติสุดฮิป
ที่ศิลปากร
ตามติดไลฟ์สไตล์ของ 
เด็กศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจันทร์

เรื่อง: ปุญชรัสม์ อ่�งแก้ว

ก๋วยเตี๋ยวไอน�้ำ
พิกัด : ออกจ�กประตูหน้�มห�วิทย�ลัยศิลป�กรม�แล้วเลี้ยวขว� 
ร้�นอยู่ริมถนนทรงพล ตรงข้�ม มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
เวลาเปิด-ปิด : 11.00-21.00 น.
จานเด่นจานดัง : แห้งทอดยำ�, ตำ�ๆ ไอนำ้�, ก๋วยเตี๋ยวไอนำ้�
ทีเดด็มัดใจลกูค้า : ลกูค้�ส�ม�รถใช้จติวิญญ�ณคว�มสร้�งสรรค์
เลือกรสช�ตินำ้�ซุป นอกจ�กนี้ที่ร้�นยังมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษ  
มีไส้เหมือนข้�วเกรียบป�กหม้อให้เลือกจับคู่รสช�ติที่ถูกใจอีกด้วย

ข้ำวมันไก่ป้ำจ๋ำ
พิกัด : ถนนจันทรค�มพิทักษ์
เวลาเปิด-ปิด : 05.00-04.00 น.
จานเด่นจานดัง : ข้�วมันไก่, โจ๊กต้มยำ�
ทีเด็ดมัดใจลูกค้า : เปิด 23 ชั่วโมง ปิดแค่ชั่วโมงเดียวเท่�นั้น 
คือ เวล�ตีสี่ถึงตีห้� มีเมนูให้เลือกหล�กหล�ย เน้ือไก่นุ่ม 
ส�ม�รถ Mix & Match เลอืก Topping ให้กับแต่ละเมนูได้เอง

‘นครปฐม’เป็นเมอืงแหง่มหาวทิยาลยั
มหาวิทยาลยัทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของทีน่ี่
ก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเราคง
พอจะจินตนาการภาพนักศึกษาที่
เรยีนณที่แห่งนี้ได้ว่าต้องไม่ธรรมดา
ต้องฮิปสุด และจี๊ดสุด เมื่อต้องมาอยู่
ถึงนครปฐมที่ที่เราก็ไม่รูว้่ามีอะไรให้
เทีย่วนอกจากองค์พระปฐมเจดีย์
 เราจงึพาไปตามติดชีวติ1วนั
ของเดก็ทีน่ีว่า่วนัๆพวกเขากนิอะไรกนั
แวะช้อปหรือแวะพักผ่อนที่ใดแล้ว
ค�่านี้พวกเขาจะไปไหนกัน

กินอะไร

ค�่ ำนี้ ไปไหน

ส้มต�ำศำลเจ้ำ (ป้ำหมอน)
พิกัด : ร�ชวิถี ซอย 23 (ซอยลิตเติ้ลไพน์)
เวลาเปิด-ปิด: 11.00-20.00 น.
จานเด่นจานดัง : ส้มตำ�หลดบัว, คอหมูย่�ง, 
ต้มยำ�หมูย่�ง, เส้นเล็กลวก
ทีเด็ดมัดใจลูกค้า : Free Wi-Fi  อร่อย ร�ค�ถูก รอน�น 
บริก�รตนเอง คนข�ยใจดีสุดๆ
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ตลำดทับแก้ว
พิกัด : เลียบถนนริมสระแก้ว วันพุธ
เวลาเปิด-ปิด : เปิดเฉพ�ะวันพุธ 
08.00-15.00 น.
ทีเดด็มัดใจลกูค้า : สดุยอดของคว�มหล�กหล�ย
ของร้�นค้� มีท้ังเสื้อผ้�อ�ห�รให้เลือกซื้อเลือกชิม 
ม�กม�ย

Light My Fire 
Music and Restaurant 
พิกัด : 28/59 ถนนจันทรค�มพิทักษ์
จุดเด่น : ร้�นเล็กๆ ที่มีดนตรีสดดีๆ สถ�นที่ประจำ�ของ 
เด็กมัณฑนศิลป์และเด็กจิตรกรรม ใครชอบฟังดนตร ี
แนวแจ๊ซ บลูส์ หรือร็อกแอนด์โรลเก่�ๆ ต้องห้�มพล�ด

The Follow
พิกัด : สน�มจันทร์ ซอย 4/1
จุดเด่น : ร้�นยอดนิยม นั่งเล่นก็ได้ เต้นก็ดี 
ข�เที่ยวห้�มพล�ด

สะพำนแก้ว
พิกัด : ใกล้คณะวิทย�ศ�สตร์
กิจกรรมนันทนาการ : ให้อ�ห�รปล� 
นั่งเล่น นั่งพัก นั่งคุย

ศำลำสระแก้ว
พิกัด : ไม่ไกลจ�กสะพ�นแก้ว
กิจกรรมนันทนาการ : ชืน่ชมสถ�ปัตยกรรม
ศ�ล�ไม้เก่�แก่ ไปพร้อมๆ กับก�รนั่งรับลม
เย็นๆ ริมสระแก้ว

Boytoys 
Bar & Bistro
พิกัด : ถนนยิงเป้� ตำ�บลสน�มจันทร์
จุดเด่น : ไม่ต้องไปถึงทองหล่อก็อยู่เที่ยวสวยๆ ฟังวงเด่นวงดังได้

ที่ร้�นนี้ ที่อิมพอร์ตวงดังจ�กเมืองกรุงม�เล่นเป็นประจำ�

ช้อปอะไร

ค�่ ำนี้ ไปไหน

พักผ่อนยังไง

 ใครผ่�นไปผ่�นม�แถวน้ีก็อย่�ลืมแวะม�ลองสัมผัส
รสช�ติคว�มเป็นเด็กศลิป�กรนครปฐมกันด ูแล้วคณุอ�จจะซมึซ�บ
คว�มเป็นศลิป�กรเข้�ไปโดยไม่รูต้วั

อ้�งองิภ�พจ�ก ร�ยก�ร #TEAMGIRL 
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HUMAN 
OF 
NAKHON 
PATHOM 

หากมองในฐานะคนนอกบรรยากาศของเมืองนครปฐม
อาจท�าให้รู้สึกถึงความเชื่องช้า ไม่ได้รีบร้อนตลอดเวลา
เหมือนเมืองหลวงที่หลายคนคุ้นเคยอีกทั้งรา้นรวงต่างๆ
ยังให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปหลายสิบปี และ
ที่ส�าคัญที่สุดคือความเป็นมิตรของชาวนครปฐมที่เรา
สามารถชวนคุยอย่างเป็นกันเองได้ น่าสนใจว่า ถ้ามอง
จากคนในแล้ว พวกเขาชื่นชอบหรือภูมิใจกับอะไรที่สุด
ในบ้านเกดิของพวกเขาเองลองไปฟังค�าตอบจากพวกเขากนั

เรื่อง: ฉก�จเกียรติ สงว�ลวงศ์, รมิต� ตั้งกุลบริบูรณ์
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“เร�ภูมิใจที่ได ้ทำ�ม�ห�กินอยู ่ใต ้บ�รมี
องค์พระปฐมเจดีย์ ภูมิใจท่ีได้อยู่ใต้บ�รมี
ของพระร่วง เร�อ�ศัยบ�รมีของท่ีน่ีเล้ียง
ครอบครัวเร�ม�ตลอด”

จินดา ศศิมล 
แม่ค้าขายผลไม้

“ภูมใิจในคว�มเป็นคนเมอืงนครปฐมนีแ่หละ
 เพร�ะทุกคนนิสัยดีกันม�ก”

มานะ หว่านใจ
คนปั่นรถสามล้อ

“ชอบของกิน เพร�ะของกินท่ีนี่ขึ้นชื่อหล�ย
อย่�งม�ก ส�ม�รถห�ได้ตลอดย่ีสบิสีช่ัว่โมง
เลย เดินออกจ�กบ้�นม�ก็ห�ซื้อได้แล้ว 
ร�ค�ก็ถูกด้วย” 

สาธิต 
ช่างซ่อมนาฬิกา

“ชอบองค์พระปฐมเจดีย์ เพร�ะเห็นท่ีนี่ม�
ตั้งแต่เด็ก แล้วเร�ก็เป็นคนพุทธด้วย ทำ�ให้
เร�เค�รพที่นี่ม�ก”

จิรัตติกาล ศรใส 
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

“ชอบไปเดินที่ถนนคนเดิน เวล�เดินก็ชิลล์ๆ 
สบ�ยๆ ของกินของใช้ก็เยอะ แล้วได้เจอคน
หล�กหล�ยดี”

นันพิยา อ่อนเทพ
นักศึกษา

“ชอบสเต็กร้�นสโนว์ไวท์ เพร�ะพ่อชอบพ�
ไปกินก็เลยติดใจ”

พรธิวา วรานุสาสน์
นักเรียนประถม
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