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น่ีเป็นครัง้ท่ี 3 ท่ีผมกับณัฐจรสัได้ร่วมงานกับ TK Young Writer  และ happening 
ในการเป็นวิทยากรในโครงการ TK Young Writer

สิ่งท่ีผมได้พบในทุกครั้งก็คือ เด็กๆ ท่ีเข้าร่วมค่ายทุกคนน้ันล้วนแต่มีพ้ืนฐานด้าน
การเขียนในระดับท่ีน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงมีความสนอกสนใจในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี สิ่งท่ีผมพยายามเพ่ิมเติมให้กับพวกเขาจึงเป็นการ 
น�าประสบการณ์การท�างานท่ีผ่านมาท้ังหมดของตนเองมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ 
ได้ฟัง 

โดยเฉพาะน้องๆ ในกลุ่มสารคดีท่ีพวกเรารับผิดชอบอยู่น้ัน ผมพยายามเล่าให้
พวกเขามองเห็นภาพว่า ในการท�าหน้าท่ีเป็นนักเขียนน้ันยังมีการท�างานข้ันตอน 
อ่ืนๆ รายล้อมอยู่อีกหลายข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการตีโจทย์ในการท�างาน วิธีคิด 
วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง ฯลฯ ซึ่งท้ังหมดน้ีล้วนแต่เป็น 
ข้ันตอนท่ีส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการลงมือเขียนเลยก็ว่าได้

ในระยะเวลาการท�างานร่วมกันไม่ก่ีวันน้ี โครงการได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ  
ในการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมลู ซึง่ผมคิดว่าเป็นการเรยีนรูท่ี้ส�าคัญท่ีสดุของโครงการเลย
ก็ว่าได้ เพราะหลายคนถึงแม้ว่าจะมีความสนใจในการเขียน มีความสนใจในการ
ท�างานสารคดีเป็นทุนเดิม แต่การท่ีพวกเขาได้ลงสนามเก็บข้อมูล ได้ติดต่อพบปะ
พูดคุยกับแหล่งข้อมูล ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไม่คาดคิด ฯลฯ 

ผมคิดว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นเสน่ห์ท่ีส�าคัญท่ีสุดในการท�างานเชิงสารคดี

น้องๆ กลุ่มสารคดีปีน้ีก็เช่นเดียวกัน พวกเขาเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ บางคนเพ่ิง
เรียนจบชั้นมหาวิทยาลัย บางคนยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยม แต่พวกเขาทุกคน
ก็ได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการท�างานร่วมกัน และ
ได้ใช้โอกาสน้ีในการเก็บเก่ียวประสบการณ์ท่ีส�าคัญร่วมกัน จนได้เป็นหนังสือ 
เล่มหน่ึงท่ีทุกท่านก�าลังอ่านอยู่น้ี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีให้กับน้องๆ ทุกคนในการ
เดินตามความฝันของตวัเอง และไม่ว่าในอนาคตฝันของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร 
อย่างน้อยน่ีก็เป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีแต่ละคนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู ้บางสิ่ง 
บางอย่างร่วมกัน
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เรือล�าน้ีจะล่องไปท่ีอยุธยา
มีเอกลักษณ์ ความต้ังใจ และความเข้มแข็ง คงเป็นค�าสามค�าท่ีสามารถอธิบาย
คนในทีมสารคดีได้มากท่ีสุด 

เอกลักษณ์
วนัแรกท่ีเราได้เจอกับน้องๆ เราตกใจท่ีเราจ�าน้องได้หมดทุกคน ท้ังๆ ท่ีปกติเราจะ
เป็นคนจ�าคนไม่เก่งนัก น้องแต่ละคนมีความคิดที่บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเอง 
ได้อย่างชัดเจน มีความมั่นใจ และมีพละก�าลัง ในวันนั้นเราได้รู้แล้วว่า ต่อจากนี ้
อีกสองสัปดาห์เราจะต้องลงเรือล�าเดียวกัน เรือที่จะล่องไปอยุธยา

ความต้ังใจ
ในระหว่างท่ีเราก�าลังเตรียมความพร้อมเพ่ือลงเรือ เราก็เห็นความเตรียมพร้อม
และต้ังใจของน้องๆ มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความเห็น และเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เพราะเราต่างก็อยากท�าให้การล่องเรือครั้งน้ีราบรื่นมากท่ีสุด 
 ในวันน้ัน เราก�าลังลงเรือล�าเดียวกันแล้ว เท้าเหยียบลงบนกราบเรือ เรือ
โคลงเคลงตามน�้าหนัก รู้สึกหวั่นถึงอุปสรรคในอนาคตอันใกล้ ทันทีท่ีเรือออกจาก
ท่าไป ท้องฟ้าท่ีสดใสพลันเปล่ียนสีเป็นสีเทา ก่อนท่ีห่าฝนจะตกลงมา ท้ังยาก  
ท้ังล�าบาก ต่างคนต่างก็แทบเอาชีวิตไม่รอด แต่ในวิกฤตน้ี เราก็เห็นบางอย่าง 
ในตัวน้องๆ 

ความเข้มแข็ง
เรือล�าน้ีต้องไปให้ถึงฝั่ง น่ันคือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น ทุกคนต้องเข้มแข็ง เราจะต้องผ่าน
สิ่งน้ีไปให้ได้ เราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะต้องรอดไปด้วยกัน 
 ตอนน้ีเรือก็ถึงฝั่งแล้ว เราต่างก็กระโดดลงจากเรือ โบกมือบ๊ายบายกันตรง
ท่าน�้า ก่อนจะแยกย้ายเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง อนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งท่ี 
ไม่แน่นอน แต่สิง่ท่ีแน่นอนก็คือความยากล�าบากท่ีทุกคนต้องเจอ แต่พ่ีเชือ่ว่าน้อง
ทุกคนจะผ่านมันไปได้ จดจ�าเอกลักษณ์ของตัวเอง ต้ังใจท�าสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าให้ดี
ท่ีสุด จงเป็นคนเข้มแข็งและน่ารักถ่อมตัวไปพร้อมๆ กัน 

ขอให้โชคดี

ปทิตตา ศิวะมาศ
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Ayo
thaya 1350

- 1767 AD

เรื่อง: ปทิตตา ศิวะมาศ 
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อยุธยา อาหาร
และกาลเวลา

วิวัฒนาการของอาหารอยุธยาต้ังแต่ครั้งเป็น
กรุงศรีอยุธยาจวบจนเป็นพระนครศรีอยุธยา

ในปี พ.ศ. 1893 กรุงศรีอยุธยาได้ถูกสถาปนาข้ึนบนดินแดนซึ่งอยู ่
ในกลุ่มของดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น�า้เก่า มแีม่น�า้หลายสายไหล
ผ่าน น�าปุ๋ยธรรมชาติลงมาในเขตลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา ท�าให้พ้ืนดิน 
ตรงน้ีเหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับการท�าเกษตร อยุธยาจึงกลายเป็น
ดินแดนท่ีผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการเล้ียงชพีประชากร และสิง่น้ีเอง
ท่ีท�าให้การก่อต้ังอาณาจักรอยุธยาส�าเร็จข้ึนมาได้ในที่สุด    

“อยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน
จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง อยุธยา แต่ก่อนนี้ยัง 

เป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย”

หากอ่านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาเทียบเคียงไปกับ
ประวัติศาสตร์โลก จะพบว่ายุคสมัยน้ันใกล้กับยุคเรอเนซองซ์
ของยุโรป ยุคสมัยท่ีเฟื่องฟูไปด้วยศิลปวิทยาการ ผู้คนท่ีมีความ
กระหายอยากต่อความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่าง
และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของต่างชาติ จึงไม่น่าแปลกใจนัก 
ถ้าเราจะค้นพบว่า ท่ีอยุธยาเองก็มีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
แรงขับเคล่ือนในยุคน้ันๆ และนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนและสร้างความ
เปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงให้กับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา คงจะ
เป็นเรื่องราวของ ‘อาหาร’ น่ันเอง 
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จากการศึกษาข้อมูลทางโบราณคดี อาหารไทย
มีจุดก�าเนิดพร้อมกับชนชาติไทย โดยหลักฐาน
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ค้นพบข้าวเปลือก 
กระดูก เกล็ดและก้างปลาในช่องท้องของผู้หญิง
อายุราว 3,000 ปี ท่ีบ้านโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี 
ท�าให้เห็นว่าคนไทยน้ันกินข้าวกับปลาเป็นอาหาร 
หลายปีผ่านไป จากยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่
ยคุสโุขทัย และจากยคุสโุขทัยเข้าสูย่คุอยธุยา ตาม
จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น ผู้จัดการบริษัท
อินเดียตะวันออกของฮอลันดา ในสมัยพระเจ้า
ทรงธรรม ท่ีว่า “อาหารของชาวสยามไม่ฟุ่มเฟือย
และมีน้อยสิ่ง ตามปกติมีข้าว ปลา และผัก ส่วน
เครือ่งด่ืมตามปกติน้ัน เขาด่ืมแต่น�า้ธรรมดาอย่าง
เดียว” เราจะค้นพบว่า การกินของชาวสยามหรือ
ชนชาติไทยน้ันแทบจะไม่มสีิง่ท่ีเรยีกว่าววิฒันาการ
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เลย
 ความเรยีบง่ายในการด�าเนินชวีติของชาวไทย 
ในยคุน้ัน ยคุท่ีชวีติเป่ียมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
จากข้าวปลาอาหาร ยามเช้าสามีไปตกปลา ส่วน 
ภรรยามหีน้าท่ีท�าเกษตรกรรม แต่ก่อนจะกินข้าวเช้า 

ก็น�าอาหารมื้อแรกไปถวายพระท่ีวัดเสียก่อน  
แล้วจึงจะกลับบ้านมากินข้าว โดยอาหารเช้าท่ี 
คนกรุงศรีอยุธยานิยมคือ ‘ข้าวเหนียวหัวหงอก’  
เป็นข้าวเหนียวท่ีโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูด ท�าง่าย  
อยูท้่อง และมคีวามเค็มกับหวานอยูใ่นตัว นอกจากน้ี  
คนอยธุยายงัไม่นิยมฆ่าสตัว์ตัดชวีติ ท�าให้คนจนีต้อง 
เป็นคนเปิดโรงฆ่าสตัว์ ส่วนขนมหวานน้ันเราก็ไม่มี  
จะมีก็แต่ผลไม้เท่าน้ัน
 หรืออย่างอาหารชาววังในบันทึกของราชทูต
ฝรั่งเศสท่ีบันทึกไว้ว่า อาหารชาววังคืออาหาร 
ชาวบ้าน แตกต่างกันท่ีการน�าเสนอด้านความงดงาม  
อาหารชาววังต้องไม่มีก้าง ไม่มีกระดูก ต้องเปื่อย
นุ่ม ไม่มีของแข็ง ผักก็ต้องพอดีค�า หากมีเมล็ด 
ก็ต้องน�าออก กุ้งก็ต้องเป็นกุ้งแม่น�้าไม่มีหัว

ความเรียบง่าย
แต่ชาติปางก่อน
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“พวกพาณิชยนานาประเทศทราบเหตุว่ากรุง
ศรีอยุธยาผาสุกสมบูรณ์ด้วยสินค้าอุดมดี พวก
พาณิชยก็แตกต่ืนกันเข้ามาถวายบรรณาการ  
ขอพระราชทานพึ่งพระบรมโพธิสมภารค้าขาย 
ในพระมหานครเปนอันมากจะนับคณนามไิด้” จาก 
ค�าให้การขุนหลวงหาวัด พงศาวดารที่แปลมาจาก
ภาษามอญ
 อยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวส่งออกท่ีส�าคัญ 
และยังตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางการค้าทางทะเล ท่ีนอกจากการมาขายของ 
โดยตรงให้กับชาวสยามแล้ว เรายังสามารถเป็น 
เหมอืนพ่อค้าคนกลางในการส่งของจากประเทศหน่ึง 
ไปสูป่ระเทศหน่ึงได้อีกด้วย ดังน้ัน บรรดาเรอืส�าเภา 
และเรือก�าปั่นของต่างชาติจากทุกทิศต่างก็อยาก
แล่นเข้ามาท�าการค้าขายกับอยุธยา ด้วยเหตุน้ี 
อยุธยาจึงเป็นสถานท่ีค้าขายท่ีมีความคึกคักสูง 
โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระนารายณ์
 เมื่ออ่านดูบันทึกของราชทูตฝรั่งเศสอย่าง 
มองซเิออร์ เซเบเรต็ ทีเ่ขียนไว้ยามมาเยอืนอยธุยา
ว่า “อาหารท่ีรับประทานน้ันได้เล้ียงอย่างยุโรป  
แต่นอกจากอาหารยโุรปแล้ว ยงัมกัีบข้าวจนีมาวาง 
บนโต๊ะกว่า 80 สิ่ง ซึ่งดูเป็นของแปลกประหลาด
อย่างที่สุด” หรือจากจดหมายเหตุของ ซีมอง เดอ 
ลาลูแบร์ ที่บันทึกไว้ว่า “กับข้าวมากกว่า 30 ชนิด 
ท่ีปรุงตามต�ารับจีน ซึ่งเขาน�ามาต้ังเล้ียงพวกเรา 
ท่ีกรุงสยาม (กรุงศรีอยุธยา) น้ัน ข้าพเจ้าไม่อาจ 
ท่ีจะบริโภคได้สักอย่างเดียว” เราจะสังเกตได้ว่า 
ราชส�านักไทย ได้มีการน�าอาหารต่างประเทศเข้า
มากินบ้างแล้ว นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้า 
แผ่นดินไทยน้ันมีความนิยมชมชอบอาหารแขก 
ด้วยได้เคยไปมาหาสู่กับกลุ่มแขกอิหร่านท่ีพ�านัก
อยู่ในกรุง จึงไม่แปลกเลย ถ้าเราจะพบพ่อครัว 
ชาวอินเดียในพระราชส�านักไทย

เมื่อพระเจ้าแผ่นดินนิยมชมชอบชาวต่างชาติ 
และถึงกับมีพ้ืนท่ีให้พวกเขาต้ังหมู่บ้านเป็นของ 
ตัวเอง การถ่ายเทไหลเวยีนทางวฒันธรรมจงึเกิดข้ึน 
ภายในสยามประเทศ ชาวต่างประเทศท่ีเข้ามา 
ช่วงน้ัน ก็มวีถีิการกินอาหารท่ีแตกต่างตามเชือ้ชาติ 
ของตัวเอง เช่น การทานขนมปังยามเช้าในหมูบ้่าน
โปรตุเกส การด่ืมชาและทานซุปหรือต้มจืดของ
ชาวจีน โดยสิ่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนและมีผลต่อการทาน
อาหารเช้าของผู้คนในอยุธยาน้ันก็คือ ป่า หรือ 
ตลาด ท่ีเกิดท่ัวอยธุยา ตามค�าให้การของขุนหลวง 
วัดประดู่ทรงธรรมนั่นเอง โดยตลาดที่มีจ�านวนถึง 
61 แห่งบริเวณเกาะเมือง เป็นแหล่งการค้าส�าคัญ
ของชาวอยุธยาและชาวต่างประเทศในการเข้ามา
จับจ่ายซื้อของ มีการขายอาหารหลากหลาย ท้ัง
ของสด ของคาว และของแห้ง มีทั้งตลาดตอนเช้า 
กลางวัน และเย็น
 คนอยธุยาเริม่หันมาบรโิภคเน้ือหมแูละเน้ือววั 
เพราะได้รับอิทธิพลมาจากจีน รู้จักการลวกเส้น 
ใส่หม ูเติมซปุ จากชาวจนีท่ีท�าก๋วยเต๋ียวให้กิน หรอื
อาหารประเภทกะทิ ท่ีสันนิษฐานว่ามาจากกลุ่ม
มุสลิมเปอร์เซียน ท่ีพอน�ามาใส่ในอาหารก็จะเป็น
แกง เช่น ก๋วยเต๋ียวแกง แกงมัสมั่น หรืออย่าง 
ขนมไทยชื่อดังอย่างทองหยิบทองหยอดก็เกิดมา
จากการดัดแปลงของต�ารับอาหารโปรตุเกส
 อย่างไรก็ตาม อาณาจักรอยุธยาก็ไม่ได้เป็น
ผู้รับแค่ฝ่ายเดียว ระหว่างท่ีเราท�าการค้าขายกับ
อาณาจักรริวกิว หรือในปัจจุบันก็คือ โอกินาวา  
ของญ่ีปุ่นน้ัน เราก็ได้ท�าการถ่ายทอดนวัตกรรม 
การกล่ันเหล้าอย่างเหล้าสาโทให้กับชาวริวกิว  
ก่อนท่ีชาวริวกิวจะน�าสูตรน้ันไปดัดแปลงและได้
กลายมาเป็น เหล้าอะวาโมร ิท่ีมชีือ่เสยีงไปท่ัวโลก

แล้วอะไรเล่า
ท่ีท�าให้อยุธยาเปล่ียนไป



อยุธยา โภชนา

แต่แล้ว ความรุง่เรอืงมเีกิดก็ย่อมมดัีบ เป็นอนิจจงั
ท่ีไม่มใีครหลีกเล่ียงได้ เมือ่กรงุศรอียธุยาก้าวข้ึนสู่ 
จุดรุ่งเรืองท่ีสุด หายนะก็เริ่มเคล่ือนตัวตามมา  
ในวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2310 อยุธยาถูกท�าลาย 
โดยกองทัพพม่า ถึงจดุสิน้สดุของราชธานีอันรุง่โรจน์
ท่ีสุดในแดนอุษาคเนย์ 

“เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า 
ไทยเราแสนเศร้า ถูกข้าศึกรุกราน 

ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน 
ข้าศึกเผาผลาญ แหลกลาญวอดวาย”

 อย่างท่ีทุกคนทราบกันดี หลังจากอยธุยาสิน้
แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ก็ติดตามพระเจ้าตากสิน- 
มหาราชมาต้ังราชธานีใหม่ท่ีกรุงธนบุรี ก่อนจะ
ย้ายมาท่ีกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงปัจจุบัน
ของประเทศไทย

“ชาวไทยทุกคนดูแล้วเศร้าใจ 
อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น 
สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี  
คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย”

 

 

แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะติดตามพระเจ้าแผ่นดินไป
สร้างราชธานีใหม่ ยังมีคนท่ีรักถ่ินฐานบ้านเดิม
อาศยัอยู ่และบางคนท่ีหลบหนีไปอยูอ่าศยัตามป่า 
ก็กลับมาอาศยัอยูร่อบๆ เมอืง จนสามารถรวมกัน 
เป็นเมอืงอีกครัง้ ได้ชือ่อย่างเป็นทางการว่า เมอืง
กรงุเก่า โดยในปี พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาท-
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงยกเมือง 
กรงุเก่าข้ึนเป็นหัวเมอืงจตัวา และได้ชือ่เป็น มณฑล 
อยุธยา ในปี พ.ศ. 2469 แต่ในเวลาต่อมา มีการ 
ยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล อยธุยา 
จึงเปล่ียนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากน้ี ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมือง
อยุธยา โดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานส�าคัญ
ในการด�าเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  
มีมติให้ประกาศข้ึนทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 
ปัจจุบัน ยังคงมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาที่จังหวัด
อยุธยาอยู ่เสมอ บ้างมาเยี่ยมชมโบราณสถาน  
บ้างมาศึกษาเทคโนโลยีทางการเกษตร บ้างก็ 
มาหาของกินลือชือ่อย่างกุ้งแม่น�า้หรอืโรตีสายไหม  
อยธุยาได้เปล่ียนไปแล้ว กาลเวลาได้น�าพาสิง่ต่างๆ 
เข้ามาและออกไป สร้างความเปล่ียนแปลงจากอดีต 
โยงมาถึงปัจจุบันท่ีด�าเนินมาเรื่อยๆ จนมาเจอ 
จดุท่ีกลมกลืนในยคุสมยั ดังเช่นอาหารของอยธุยา

จากความเปล่ียนแปลง
มาถึงจุดท่ีกลมกลืน
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แล ะ น่ีก็ คื อ เ รื่ อ ง ร าวการกิ น ของ 
ชาวไทยดั้งเดิม มีความเรียบง่ายอย่าง
ชาวบ้าน ความประณีตอย่างชาววัง และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์
ของแปลก (ต่างชาติ) ให้เข้ากบัของเดมิ  
ก่อนท่ีจะวิวัฒนาการกลายเป็นอาหาร 
(ของชนชาติ) ไทย ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก  



อยุธยา โภชนา

แฉหมดเปลือก 
สายหวานห้ามพลาด!

‘ความหวานในใจฉันนั้นยังต่�าไป 
เอาขนมมาทีได้ไหม 
ขาดมันแล้วฉันอยู่ไม่ไหววว’

‘ท้าวทองกีบม้า’ 
ชีวิตของควีนแห่งวงการขนมไทย 

ใครเป็นมนุษย์สายของหวานท่ีชีวิตขาดขนมไม่ได้บ้างคะ 
ส�าหรบัสายหวานอย่างเราแล้ว ขนมอีกชนิดท่ีเป็นต�านานก็คือ  
‘ขนมไทย’ ด้วยรสชาติท่ีสุดยอดขนาดท่ีอยากเอาไปเพ่ิม 
ในลิสต์ Amazing Thailand อร่อย 
จนกินแล้วอยากตะโกนออกมาดังๆ ว่า 
“อร่อยเว้ยยยย” ท�าให้ขนมไทยถือเป็น 
ของชอบของใครหลายๆ คน แต่สาย
หวานท้ังหลายรูกั้นหรอืเปล่าว่า ขนมไทย 
น้ันแต่ก่อนไม่ได้อร่อยขนาดน้ีนะเออ 
เพราะขนมไทยสมัยก่อนมีส่วนผสมแค่ 
แป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว แล้วก็มะพร้าว
เท่าน้ัน 
 แต่ แต่ แต่ ขนมไทยก็มจีดุเปล่ียน 
เหมือนกัน เรียกว่าเป็นยุคทองของ 
ขนมไทยเลยก็ได้ เมื่อมีคนคนหน่ึงเพ่ิม
สูตรการท�าขนมไทยข้ึนมาจนท�าให้เกิด
ขนมไทยต่างๆ มากมายกว่า 14 ชนิด
ด้วยกัน (น่ีคือก็อดแห่งวงการขนมไทย
ชดัๆ) ซึง่คนคนน้ันก็คือ ‘ท้าวทองกีบม้า’  
หรือ ‘มารี กีมาร ์ ’ นางน้ี น่ีเองงง  
สายหวานท้ังหลาย กราบขอบคุณคุณ
แม่มารีสิคะ (ไหว้ย่อ) 
 แต่กว่าชีวิตของนางมารีน้ันจะมา
ถึงจุดท่ีเป็นก็อดแห่งวงการขนมไทย 
ชีวิตของนางน้ันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆ ต้ังแต่จุดท่ีรุ่ง
ท่ีสดุในชวีติ จนถึงจดุท่ีร่วงท่ีสดุจนต้องนอนในคอกม้าเลยก็มี  
ดังน้ันวนัน้ีเราขอภูมใิจน�าเสนอเรือ่งราวชวีติของท้าวทองกีบม้า

ให้ทุกคนได้ชมได้อ่านกันเลย เลย เลย เลย
 ชื่อของ ‘ท้าวทองกีบม้า’ ท่ีเรารู้จักกันดี แท้จริงแล้ว
นางมีชื่อเต็มอันแสนอลังการงานสร้างว่า มารีอา กูโยมาร์ 

เด ปิญญา (Maria Guyomar de 
Pinha) โดยในท่ีน้ีเราจะเรียกนางว่า  
มาร ีแล้วกัน นางมารเีป็นลูกครึง่โปรตุเกส 
เบงกอล และญี่ปุ่น นางเป็นผู้หญิงท่ีมี 
ชวีติด๊ีดีคนหน่ึง ฐานะท่ีบ้านดี ไม่ล�าบาก 
เป็นชาวคริสตังท่ีเคร่งในศาสนา ว่างๆ 
ก็เข้าโบสถ์ท�าบุญ เป็นแม่พระจิตใจดี 
และท่ีส�าคัญคือนางสวยมาก 
 แต่สงสัยชีวิตนางจะดีเกินไป 
พระเจ้าจึงส่งผู้ชายคนหน่ึงมาหานาง 
ผู้ท่ีจะน�าพาความวินาศสันตะโรมาให้
ชีวิตนางในภายหลัง ซึ่งผู้ชายคนน้ัน 
จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก คอนสแตนติน  
ฟอลคอน หนุ่มสุดทาเลนต์ ผู้พูดได้  
5 ภาษาสุดคล่องแคล่ว ไม่ต่างอะไรจาก 
ดิกชนันารเีดินได้เลย และในตอนน้ันยงั
เป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชอีกด้วย เรยีกว่าดีกรไีม่ธรรมดา
เลย 
 แต่จะเก่งมาจากไหน สุดท้าย 
ก็ติดไฟแดงจาก (อนาคต) พ่อตาอยู่ดี 

เมื่อพ่อของนางมารีไม่ชอบฟอลคอนเลย เพราะชื่อเสียง
ความเจ้าชู้ของพ่อคุณน้ันเป็นท่ีรู้กันท้ังอยุธยา ฟอลคอนจึง
ได้แสดงความจริงจัง จริงใจ หวังแต่งกับนางมารี โดยการ

เรื่อง: ปัณณธร อภิธนวิทย์ 
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เปล่ียนนิกายจากเดิมท่ีนับถือนิกายแองกลิคันมานับถือนิกาย
โรมนัคาทอลิกตามนางมาร ีและจากเหตุการณ์น้ีน่ีเองท่ีท�าให้
พ่อของนางมารียอมรับในความมุ่งมั่นของฟอลคอน จนท้ังคู่
ได้แต่งงานกันในขณะท่ีนางมารอีายเุพียง 16 ปีเท่าน้ัน (โอ้โห...
แต่งงานกันไวเว่อร์)
 
ชีวิตหลังแต่งงานของนางมารีน้ันนับได้ว่าเริ่ดสุด เพราะ 
ฟอลคอนท้ังรกัและให้เกียรตินางมาก นางมารจีะชวนฟอลคอน 
ไปปฏิบัติศาสนกิจอะไรฟอลคอนก็ไป หรือนางมารีอยากโชว์ 
ความเป็นแม่พระอุปถัมภ์ท้ังลูกทาสและเด็กก�าพร้าจ�านวนมาก 
ฟอลคอนก็เห็นดีเห็นงามด้วย ท�าให้ช่วงนั้นบ้านของนางมารี
ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโรงทานดีๆ น่ีเอง
 แต่ชีวิตแต่งงานของนางมารีกลับดีได้ไม่นานนัก เมื่อ
นางจับโป๊ะได้ว่าสามีของนางมีชู้! และชู้ของสามีนางก็ไม่ใช่
คนอ่ืนคนไกลเลย กลับเป็น คลารา นางทาสชาวจนีท่ีนางมารี
อุปถัมภ์ไว้เอง เรียกได้ว่ามีชู้ไม่พอดันเอาคนใกล้ตัวอีก เมื่อ
นางมารีจับได้ นางก็ไม่รอช้าท่ีจะเก็บข้าวเก็บของออกจาก
ลพบุร ีอันเป็นบ้านของนางและฟอลคอน ไปอยูก่รงุศรอียธุยา
บ้านเกิดของนางทันที
  ความววัยงัไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรกอีก เมือ่
สามีของนางโดนจับประหารในข้อหากบฏ ส่งผลให้ท้ังบ้าน
และทรัพย์สินท้ังหมดท่ีนางมี ถูกริบไปเป็นของหลวงท้ังหมด 
ก่อนท่ีนางและลูกๆ จะถูกลดฐานะมาเป็นทาสหลวงและถูก
ขังไว้ในโรงม้าท่ีไม่มีอะไรเลย นอกจากม้าเป็นฝูงและข้ีม้าท่ี
ส่งกล่ินเหม็นจนแทบเป็นลม ท้ังตัวของนางมีแค่ ฟาก หรือ
ซี่ไม้ไผ่ส�าหรับนอนเท่าน้ัน (โธ่ สงสารนางเหลือเกิน)
 นอกจากน้ียังมีบันทึกถึงเหตุการณ์ก่อนท่ีฟอลคอนจะ
ถูกประหาร บ้างก็ว่านางมารร้ีองไห้เสยีใจจนแทบขาดใจตาย
ตรงน้ัน บ้างก็บอกว่านางไม่แสดงอาการเสียใจเลย น�้าตา 
สักหยดก็ไม่มี เท่าน้ันยังไม่พอนางยังถมน�้าลายรดหน้า 
ฟอลคอน กระท่ังไม่ยอมให้ฟอลคอนจูบลาลูกของนางอีก 
  สุดท้ายก็ถือว่าโชคก็ยังดี ในขณะท่ีนางถูกคุมขัง นาง
ได้ถูกส่งตัวไปเป็นคนรับใช้ในวัง โดยมีหน้าท่ีเป็นลูกมือ 
ช่วยท�าอาหาร ท�าให้ชีวิตการเป็นทาสของนางค่อนข้างดีกว่า 
ทาสคนอ่ืนๆ อีกด้วย 

เล่ามาขนาดน้ี บอกได้เลยว่าชีวิตของนางมารีเน่ียรันทด  
น่าสงสารสุด (เช็ดน�้าตา) เล้ียงลูกอยู ่ดีๆ ก็โดนจับขัง 
ในความผิดท่ีไม่ใช่ของตัวเองซะอย่างน้ัน แต่ในความโชคร้าย 
ก็ยังมีความโชคดีอยู่ เมื่อนางมีพรสวรรค์ในการท�าอาหาร
เทียบเท่าเชฟมชิลินสตาร์ในปัจจบัุน ท�าให้นางสามารถเริม่ต้น 
ชีวิตใหม่ได้ โดยหลังจากท่ีนางได้เป็นลูกมือท�าอาหารอยู ่
พักหน่ึง นางก็ได้รับการเล่ือนข้ันจนเป็น หัวหน้าห้องเครื่อง  
เปิดโอกาสให้นางเริม่คิดสตูรขนมไทยใหม่ โดยน�าเอาความรู้
ในด้านอาหารโปรตุเกสของนางมาประยุกต์ ถือเป็นครั้งแรก
ท่ีมีการท�าขนมโดยการใช้ไข่แดงและน�้าตาลเป็นหลัก ท�าให้
ขนมออกมามีสีทองน่ากิน 
 ขนมไทยท่ีนางคิดข้ึนมาได้แก่ ทองม้วน ทองหยิบ  
ทองหยอด ฝอยทอง ทองพลุ ทองโปร่ง กะหรีป๊ั่บ ขนมหม้อแกง  
สังขยา ขนมผิง สัมปันนี ขนมขิง ขนมไข่เต่า และลูกชุบ  
นับเป็นท้ังสิ้น 14 ชนิด (แต่ละอย่างเรียกว่าอยู่ในระดับพีคๆ 
ของขนมไทยท้ังน้ัน) จนนางได้รบัชือ่ยศว่า ‘ท้าว’ และกลายเป็น  
‘ท้าวตองกีมาร์’ ก่อนจะกลายเป็น ‘ท้าวทองกีบม้า’ ที่เรารู้จัก 
กันน่ันเอง 
 หลังจากน้ันนางก็ได้เผยแพร่สูตรขนมน้ีให้แก่ลูกมือ
ของนางท้ังหลาย จนท�าให้ขนมเหล่าน้ีเริ่มโด่งดัง และกลาย
มาเป็นขนมประจ�าชาติไทยในเวลาต่อมา
 นางมารถูีกคุมขังเป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อนท่ีจะถูกปล่อยตัว 
ไปและอาศัยอยู่ท่ีค่ายโปรตุเกส โดยเมื่อน้ันนางก็ยังมีหน้าท่ี 
ท�าอาหารเครื่องคาวหวานส่งให้ครัวตามก�าหนดเช่นเดิม 
หลังจากน้ันไม่นานนางก็ได้รับเงินจากบริษัทฝรั่งเศสที่สามี
ของนางเคยเป็นหุ้นส่วน ท�าให้นางได้ใช้ชีวิตบ้ันปลายอย่าง
สุขสบาย ก่อนท่ีนางจะเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2265 เป็นการปิด
ต�านานของราชินีขนมหวานลงแต่เพียงเท่าน้ี

Maria 
Guyomar 
de Pinh

Queen of  
Siamese Dessert
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ส�าหรับช่วงสกู๊ปพิเศษใส่ไข่ในวันน้ี เด๊ียนขอน�า
เสนอ เจาะลึกผลงานขนมของท้าวทองกีบม้า ม้า 
ม้า ม้า โดยในท่ีน้ีเด๊ียนจะขอยกขนมมา 4 ชนิด
ด้วยกันได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และ
ขนมทองเอกน้ันเอง และทุกคนรูไ้หมคะว่าขนมท้ัง 
4 ชนิดน้ีมีอะไรพิเศษ ต๊ิกต๊อกๆๆ เฉลย เพราะท้ัง 
4 ชนิดน้ีมีค�าว่า ‘ทอง’ ไงคะ เฮ้ย ไม่ใช่ น่ันก็แค่
ส่วนหน่ึง แต่จริงๆ แล้วขนมท้ัง 4 ชนิดน้ีต่างเป็น 
4 ใน 9 ของขนมไทยมงคลท่ีคนไทยเชื่อว่าใคร
กินขนมเหล่าน้ีจะท�าให้ดวงเฮงสุดๆ น่ันเอง ใคร
อยากรวย อยากโชคดี อยากมีผู้ (หมายถึงผู้คนรัก
กก) ต้องห้ามพลาดท่ีจะอ่านสกู๊ปน้ีเด็ดขาด!
 ก่อนอ่ืนเด๊ียนขอแบ่งขนมออกเป็น 2 กลุ่ม
ตามวัตถุดิบและข้ันตอนวิธีท�า กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ 
ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง และกลุ่มท่ี 2 
ได้แก่ทองเอก เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

กลุ่มท่ี 1 
ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง 
ขนมท้ัง 3 ชนิดน้ีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแฝดสาม
เลย เพราะท้ังวัตถุดิบและวิธีท�าส่วนมากน้ัน 
เหมือนกันเป๊ะ แต่จะแตกต่างกันตอนลงทอดและ
จัดจานเท่าน้ัน โดยขนมท้ัง 3 ชนิดมีวัตถุดิบคือ  
ไข่แดง (ของไข่เป็ดและไข่ไก่) และน�้าเชื่อมเท่าน้ัน 
โดนข้ันตอนแรกท่ีเหมือนกันคือ
1. ให้แยกไข่แดงของไข่ไก่และไข่เป็ดออกจากไข่
ขาว แต่ระวัง! ต้องลอกเอาเยื่อท่ีหุ้มไข่แดงออก
ให้หมดด้วยนะ ไม่เช่น้ันเยื่อตรงน้ีจะท�าให้ขนม
ของเรามีกล่ินคาวนะเออ
2. กรองไข่แดงด้วยผ้าขาวบางและกรองด้วย
ตะแกรงอีกทีเพ่ือให้ไข่แดงมีเน้ือท่ีละเอียดท่ีสุด 
3. ต้ังกระทะให้ร้อนใส่น�้าและน�้าเชื่อมลงไป จาก
น้ันให้แยกน�้าเชื่อมเป็น 2 ส่วนคือส่วนหน่ึงอยู่ใน
กระทะเตรียมทอด และอีกส่วนตักแยกไว้ใส่ถาด
4. เมือ่พร้อมจะท�าขนมแล้วให้ปิดไฟรอจนน�า้เชือ่ม
น่ิง จากน้ันก็เลือกได้เลยว่าอยากท�าขนมอะไร 

หากอยากท�า ทองหยิบ 
ให้หยอดไข่ด้วยช้อนโต๊ะจากน้ันเปิดไฟ ทอดไข่จน
สุกแล้ว ค่อยตักไข่มาวางพักไว้ท่ีถาดท่ีใส่น�้าเชื่อม
รอเอาไว้แล้ว และพักขนมไว้จนเย็น จับจีบสัก 4-6 
จีบแล้วยัดขนมลงถ้วยซะ เป็นอันจบ 

หากอยากท�า ทองหยอด 
ให้ใช้ปลายช้อนตักแป้งข้ึนมา แล้วใช้น้ิวโป้งดันให้
แป้งมันลงไปในกระทะ (หยอดเยอะๆ ให้เหมือน
ตอนเราอ้อยคนท่ีเราชอบ) รอให้ขนมลอยตุ๊บป่อง
ข้ึนมา แล้วค่อยใช้ช้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ตักขนม
ข้ึนมาแล้วพักในถาดน�้าเชื่อม รอให้เย็นสักพัก ก็
กินได้เลย 

หากอยากท�า ฝอยทอง 
เราต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ในท่ีน้ีเราขอน�าเสนอ 
กรวยส�าหรับโรยฝอยทองโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถ
หาซื้อกรวยน้ีได้จากร้านขายอุปกรณ์ท�าขนมได้
เลย เริ่มต้นให้ใส่ไข่แดงลงไปในกรวย แล้วคราว
น้ีไข่แดงก็จะออกมาเป็นเส้นๆ ให้เราโรยไข่เป็น
วงกลม ถ้าอยากได้เส้นเล็กให้โรยสูงๆ ถ้าอยาก
ได้เส้นใหญ่ให้โรยต�่าๆ จากน้ันก็ให้โรยวนไป จน
ได้ปริมาณท่ีพอใจแล้วให้หาไม้ท่ีมีปลายแหลม
เก่ียวเส้นไข่ท่ีสกุวนในน�า้เชือ่มอีกที สดุท้ายน�าเส้น
ฝอยทองข้ึนมาพกับนตะแกรง สะเด็ดน�า้เชือ่มออก
เล็กน้อยจากน้ันก็จัดใส่จานให้สวยงาม พักให้เย็น
สักนิดจากน้ันก็กินโลด!

Thong
Yip

พิเศษใส่ไข่: 
วิธีท�าขนมไทยง่ายๆ 
ตามรอยท้าวทองกีบม้า 
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Foi 
Thong

กลุ่มท่ี 2 
ทองเอก 

การท่ีทองเอกถูกแยกออกมาให้อยู่ชนิดเดียวน้ันเพราะวิธีท�า
ของทองเอกน้ียุง่ยากมากกก วตัถุดิบท่ีเราต้องใช้มไีข่แดง น�า้
กะทิ น�้าตาล และแป้งเค้ก เอาล่ะ สูดหายใจเข้าลึกๆ แล้ว
มาดูวิธีท�ากันเลย
1. แยกไข่แดงออกมาจากไข่ขาว
2. ต้ังเตาเทน�้ากะทิลงไปแล้วต่อด้วยน�้าตาล คนให้เข้ากัน
แล้วพักเอาไว้จนอุ่น
3. ค่อยๆ ใส่ใข่แดงลงไปในน�้ากะทิท่ีอุ่นแล้วของเราทีละ
ฟองๆ จนหมด
4. คนให้เข้ากันแล้วใส่แป้งขนมเค้กลงไปจากน้ันก็คนอีก คน
เข้าไปอีก (เป็นการท�าขนมท่ีได้ออกก�าลังกล้ามเน้ือแขนมาก
เว่อร์) หลังจากท่ีมันผสมเข้ากันแล้ว ให้ใช้ผ้าขาวม้าและท่ี
ตะแกรงในการกรองเน้ือขนมอีกรอบเพ่ือความเนียนนุ่มของ
เน้ือขนม 5. น�าเน้ือขนมมากวนต่อด้วยไฟอ่อน (ใช่ค่ะ กวนอีก
แล้ว!) แต่คราวน้ีเน้ือขนมของเราจะจับตัวเป็นก้อน
เหมือนก้อนสไลม์แล้ว ถ้ามาถึงข้ันตอนน้ีให้น�าเน้ือขนมของ
เราออกมาพักให้เย็น
6. อัดเน้ือขนมของเราใส่แม่พิมพ์ให้แน่น ตัดส่วนเกินออก 
พอเอาขนมออกมาจากแม่พิมพ์เราก็จะได้ขนมทองเอกของ
เราพร้อมกินทันที (ในท่ีสุดก็ได้กิน ปาดเหงื่อรัวๆ) 

หลังจากอ่านวิธีท�าไปแล้ว เป็นไงบ้างคะทุกคน ขนมไทย
ของเราน้ีท�าง่ายมากๆ เลยใช่ไหมคะ (กัดฟันพูด) แต่เพ่ือ
ความเฮง ความโชคดี และผู้คนท่ีจะรักเอ็นดูเรา เราก็ต้องสู้
ต่อไปค่ะ ใครจะไปรู้ สักวันคุณอาจจะมีโชคจากการท�าขนม
ไทยเหมือนท้าวทองกีบม้าก็เป็นได้ สุดท้ายน้ีเด๊ียนอยากจะ
บอกว่า

 ระฆังดังเพราะคนตี 
ขนมไทยจะอร่อยดี 
ถ้ามีคนท�าหน้าตาดีอย่างเรา 

ขอบคุณค่าาา
#สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ

Thong
Aek
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เรื่อง: จิราพร อีศาสตร์

หากกล่าวถึงอาหารชื่อดังอย่าง ‘โรตีสายไหม’ แล้ว ก็คงจะ
ไม่มีใครไม่รู้จักของหวานที่เอาไว้ทานเล่นยอดฮิตจนสามารถ 
หากินง่ายๆ ได้เกือบจะท่ัวประเทศ พร้อมพ่วงต�าแหน่งของฝาก 
อันโด่งดังประจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้าถามว่าโรตี
สายไหมโด่งดังขนาดไหนในจงัหวดัน้ี ก็คงดังถึงขนาดทีถ่นน
ในตัวเมืองเส้นหน่ึง เต็มไปด้วยร้านโรตีสายไหมขนาบท้ัง 2 
ข้างทาง และยังไม่นับร้านยิบย่อยอีกนับไม่ถ้วนท่ีสามารถ
เห็นได้ต้ังแต่แวบแรกท่ีเข้ามาถึงตัวจังหวัด จนท�าให้เกิดการ
เล่นค�าในเชิงติดตลกว่า ‘เส้นทางสายไหม’ ซึ่งพ้องกับชื่อ 
เส้นทางการค้าในสมัยโบราณ
 จุดเริ่มต้นของโรตีสายไหมก็หลากหลายไม่แตกต่าง
จากสสีนัของตัวมนัเอง บางคนบอกว่า บังเปีย แสงอรณุ เป็น
เจ้าแรกท่ีน�าโรตีสายไหมเข้ามา บ้างก็บอกว่า เดิมโรตีสายไหม 
เข้ามาในประเทศไทยโดยชาวแขก ต่อมาชาวไทยเชื้อสายจีน 
ชือ่ว่า นางนภาพร นันทสขุเกษม ได้ไปเรยีนการท�าเส้นสายไหม 
แล้วกลับมาท�า ประยุกต์ใช้ในแบบของตนเองจนกลายมา
เป็นโรตีสายไหมดังเช่นปัจจุบัน และบางคนก็สรุปรวบอย่าง
ง่ายๆ ว่า โรตีสายไหมในอยธุยามอียู ่2 แบบ คือ โรตีสายไหม

แบบมสุลิมกับโรตีสายไหมแบบจนี ในเมือ่โรตีสายไหมล้วนมี
ท่ีมาอันหลากหลายขนาดน้ี เราจึงอยากลองไปหาค�าตอบว่า  
ท่ามกลางความหลากหลายของร้านโรตีสายไหมหลากหลายเจ้า 
ทีต่ัง้เรียงรายอยูบ่นถนนอูท่องทีไ่ด้ชื่อวา่เสน้ทางสายไหมนัน้ 
มีเรื่องราวอะไรเบ้ืองหลังท่ีแตกต่างกันบ้าง 
 เราเริ่มต้นส�ารวจกันที่ร้านแรกอย่าง ‘อาบีดีน’ ร้านโรตี
สายไหมเจ้าดังท่ีใครๆ ก็รูจ้กั “คนท�าโรตีของร้านเราจะต่ืนมา
ท�ากันตั้งแต่ตี 4 ตี 5 ทุกวัน ถ้าเริ่มฝึกคนคนหนึ่งให้ช�านาญ 
ในการท�าแป้งโรตีก็เป็นเดือนแล้ว ส่วนคนท�าหน้าท่ียดืน�า้ตาล 
ก็ฝึกเป็นปี กว่าเขาจะช�านาญ นอกจากน้ีร้านยังท�าแป้งโรตี 
สดใหม่ทุกวนัด้วย และไม่ใส่สารกันบูดลงไปเลย เพราะว่าเรา
ค�านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ปรบัตัวตามความต้องการของลูกค้า
อยู่เสมอ ถ้าของเราไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่กลับมาซื้อ” 
นุสรา มีทะนาน ลูกสะใภ้ของเจ้าของร้าน เล่าถึงความยาก
ล�าบากของการท�ารา้น แม้จะเป็นทีห่นึง่ในตลาดโรตสีายไหม
ในสายตาลูกค้าหลายคน แต่ก็ไม่ได้การนัตีว่าจะมปัีญหาน้อย
ไปกว่าเจ้าอื่นๆ เลย 

ส�ารวจเส้นทาง
(โรตี)สายไหม
ความแตกต่างท่ีกลมกลืนเป็นหน่ึงเดยีว
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ถัดไปไม่ไกลจากร้านโรตีสายไหมของเครือตระกูลแสงอรุณ
มากนัก ก็เป็นร้านโรตีสายไหมเจ้าใหญ่อีกร้านหน่ึง ชือ่ร้านว่า  
‘สุธาสินี โรตีสายไหม’ ท่ีมีสโลแกนประจ�าร้านว่า “ไม่ดัง  
แต่อร่อย” ไม่รู้ว่าเป็นเพราะป้ายชื่อร้านท่ีแหวกแนวเช่นน้ี 
หรือเปล่า ท่ีท�าให้ลูกค้าท่ีเดินเข้ามาซ้ือไม่ขาดสาย พ่ีแก้ว  
ลูกจ้างในร้านเล่าว่า “ชื่อสร้อยร้าน ไม่ดัง แต่อร่อย ลูกค้า
เป็นคนตั้งให้ แถวนี้ถึงจะมีร้านโรตีสายไหมเยอะ แต่ก็ไม่ได้
มีปัญหาอะไร เพราะขายมา 13 ปีแล้ว เราก็มีลูกค้าประจ�า
ของเรา ก็ลูกค้าใครลูกค้ามัน ถ้าถามจุดแตกต่างจากร้านอื่น 
ก็คงจะเป็นแป้ง แป้งร้านเราจะหนากว่าเจ้าอ่ืนเขาหน่อย และ
หลากหลายมาก มท้ัีงแป้งงาด�า แป้งลูกตาล แป้งใบเตย แป้ง
เผือก แป้งขาว สาเหตทุี่ท�าให้โรตสีายไหมแต่ละเจ้าแตกต่าง
กันออกไปก็คือตัวแป้งโรตีนี่แหละ”
 แม้ว่าโรตีสายไหมจะมต้ีนก�าเนิดอันคลุมเครอื ไม่สามารถ 
จะฟันธงได้ว่าใครเป็นเจ้าแรก หรอืมจีดุเริม่ต้นมาจากไหน และ
เป็นจดุเริม่ต้นเดียวกันหรอืไม่ ก็ดูเหมอืนจะไม่ใช่เรือ่งท่ีสลัก
ส�าคัญมากนัก เพราะสุดท้ายแล้วปัจจัยส�าคัญในการท่ีจะให้
ธุรกิจโรตีสายไหมด�าเนินต่อไปได้ ก็คือ ‘ลูกค้า’ น่ันเอง 

ถัดไปจากร้านอาบีดีนเราก็พบกับร้านโรตีเล็กๆ ร้านหน่ึง ชือ่ว่า ‘แม่มณี แสงอรณุ’ 
เจ้าของร้านในชือ่เดียวกัน ได้เล่าย้อนอดีตไปยงัสมยัท่ีเธอยงัเป็นเด็กว่า “แม่โตมากับ
โรตีสายไหมเลยจ้ะ หากเป็นแต่ก่อนการท�าโรตีสายไหมจะล�าบากกว่าสมยัน้ีมาก เพราะ
ไม่มท้ัีงไฟฟ้าและแก๊สหุ้งต้ม เวลาท�าโรตีสายไหม แต่ก่อนเลยต้องใช้ตะเกียงพาย ุ
จดุแทนไฟ ใช้มือพัดแทนพัดลม และใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ช่วงเวลาท่ีลองผิดลองถูก 
กับโรตีสายไหม ก็เสยีวตัถุดิบกันไปเป็นกระสอบๆ” แม่มณียงักล่าวต่อไปอีกว่า แม้
ในปัจจบัุนจะมร้ีานโรตีอยูเ่ยอะแยะมากมายกว่าแต่ก่อน แต่ก็ยงัขายได้ปกติ เพราะ
คนเยอะข้ึน ลูกค้าก็เยอะข้ึนตามไปด้วย
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เรื่องโดย : เรื่อง: วงศกร เชื้อนิล 

การตลาดแบบเสือๆ 
ของโรตีสายไหม
เสือสองตัวอยูถ่�า้เดยีวกนัไม่ได้ฉันใด 
โรตีสายไหมขายในระแวกเดยีวกนัไม่ได้ฉันน้ัน

ขนมหวานข้ึนชือ่ประจ�าจงัหวดัพระนครศรอียธุยาอย่าง ‘โรตีสายไหม’ เปรยีบเสมอืน
กับเสอืทีอ่ยูใ่นถ�า้ เสอืต้องหากิน เสอืต้องเอาชวีติรอด เสอืตัวน้ันจะต้องเป็นใหญ่ 
เสยีงค�ารามท่ีดังกังวาลจะต้องมพีลังและน่าเกรงขาม ในขณะท่ีเสอืบางตัวอาจจะ
ต้องด้ินรนเพ่ือความอยูร่อด เรือ่งเสอืๆ อย่างโรตีสายไหม อาจจะไม่ได้หอมหวาน
ลงตัวอย่างท่ีควรจะเป็น เมือ่เกิดมเีสอือยูใ่นถ�า้มากกว่า 1 ตัว คุณลองจนิตนาการ
ว่า มเีสอื 2 ตัวอยูใ่นถ�า้ว่าเดือดแล้ว หากแต่ในถ�า้น้ีมเีสอืเป็นสบิๆ ตัว จะยิง่กว่า
เดือดขนาดไหน
 ท่ามกลางยคุเศรษฐกิจท่ีเกิดการแข่งขันสงู จดุเด่นเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้
แต่ละร้านน้ันอยู่รอด ร้านโรตีสายไหมแต่ละร้านบนถนนอู่ทอง หรือท่ีคนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารู้กันดีว่า สายไหมหน้าโรงพยาบาลจังหวัด คือโรตีสายไหมท่ี
ใครๆ ต่างบอกว่ารสชาติก็คล้ายๆ กัน ลองชิมมาก่ีร้านก็ไม่ต่างกันเท่าไร อย่าลืม
ว่า ความคล้ายไม่ได้หมายถึงความเหมือน และค�าว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ ก็ไม่ได้
แปลว่าไม่ต่างกันเลย  
 เราจะมาดูกันว่า ความแตกต่างท่ีเป็นจุดเด่นของ 2 ร้านเจ้าดัง ท่ีฟาดฟัน
กันด้วยจุดเด่น อะไรท�าให้พวกเขาเหล่าน้ันไม่สิ้นลายบนเส้นทางสายไหม เพราะ
แป้งนุ่มหอม ไส้อร่อย อาจจะเป็นจุดเด่นท่ีธรรมดาเกินไปส�าหรับการขย�้าส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมาครอบครอง
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อาบีดีน - ประนอม แสงอรุณ สุธาสินี โรตีสายไหม
ร้านโรตีสายไหมในต�านาน ท่ีต้องใช้ค�าว่า ‘ในต�านาน’ เพราะ
ร้านน้ีเป็นร้านแรกท่ีบุกเบิกการท�าโรตีสายไหม สร้างชือ่ให้กับ
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จากสตูรโรตีสายไหมต้นต�ารบัของ
บังเปีย แป้งท่ีนุ่ม หอม บาง แผ่นใหญ่  ถูกใจคนไทยและเทศ 
ม้วนกินคู่กับสายไหมเส้นบาง แต่พกความหวานมาอย่างลงตัว 
เรยีกได้ว่ากินเพลินจนเรยีกไม่หัน 
 นอกจากสตูรของโรตีสายไหมต้นต�ารบัท่ีฆ่าไม่ตายแล้ว 
จดุขายส�าคัญท่ีเป็นไม้ตายของร้านน้ีก็คือ การรกัษาคุณภาพ 
แป้งและเส้นสายไหมท่ีสดใหม่น่ีเอง ท่ีช่วยท�าให้เกิดการตลาด 
แบบปากต่อปาก จนทุกคนรับรู้เป็นเสียงเดียวกันว่า เป็น
อันดับหนึ่งของร้านโรตีสายไหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ไม่แปลกใจเลยว่าบนฟุตพาทแคบๆ หน้าโรงพยาบาล ท�าไม
ถึงมลูีกค้าประจ�ามาต่อคิวรออุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสาย และ
ขายหมดทุกวนั! 
 ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่อันดับหน่ึงแล้ว ร้านอาบีดีน - 
ประนอม แสงอรณุ ยงัคงรบัฟัง ปรบัปรงุ เพ่ิมเติมสิง่ใหม่ๆ 
ตามค�าท่ีลูกค้าเรียกร้องอยู่เสมอ ท�าให้ปัจจุบันร้านเจ้าดังน้ี 
ไม่ได้มแีค่โรตีสายไหมเท่าน้ันท่ีเป็นจดุขาย แต่มท้ัีงโรตีกรอบ 
โรตีใส่ไส้ เครือ่งด่ืมไทย กาแฟโบราณ ก็เป็นสิง่ใหม่ๆ ท่ีลูกค้า
เรยีกร้องและท�าตามท่ีขออย่างครบถ้วน ขอแอบบอกตรงน้ีเลย
ว่า ขายดีไม่แพ้กัน! 
 การปรับตัวตามผู้บริโภคและยังคงคุณภาพท่ีดีของ 
ร้านเจ้าดังน้ี ท�าให้สื่อต่างๆ เชิญไปออกรายการโทรทัศน์  
ลงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ถือเป็นเครื่องช่วยการันตีว่า  
ร้านอาบีดีน-ประนอม แสงอรณุ คือตัวจรงิในเส้นทางสายไหม 
และครอบครองส่วนแบ่งการตลาดไปเต็มๆ

อีกหน่ึงร้านโรตีดีๆ ท่ีตีคู่มากับร้านเจ้าดัง พิกัดร้านต้ังห่างกัน 
เพียงไม่ก่ีก้าว แต่ร้านใกล้กันยิ่งต้องฟันกันให้ขาด โดยการ
มจีดุเด่นท่ีต่างออกไปจากร้านเจ้าใหญ่คือ การท�าแป้งท่ีหนา 
เหนียวนุ่ม ละมนุล้ิน บางคนท่ีไม่เคยได้กินโรตีสายไหม อาจจะ
สงสยัว่า สรปุแป้งหนาหรอืแป้งบางดีกว่ากัน ร้านสธุาสนีิตอบ
ค�าถามตรงน้ีได้ดีท่ีสดุ จากการท่ีเจ้าน้ีมลูีกค้าหลักคือ กลุ่มคน
ชอบกินแป้งหนา เพราะแป้งหนา มนัจะนุ่ม กัดเข้าไปจะรูส้กึ
เต็มค�า ความนุ่มของแป้งท�าให้ละมุนล้ินเป็นอย่างดีเมื่อกิน 
คู่กับสายไหมหอมๆ 
 แต่ในขณะเดียวกัน แป้งบางก็มีกลุ่มคนท่ีนิยม ด้วย
เหตุผลท่ีต่างออกไป การมแีป้งหนานุ่มละมนุล้ินจงึเป็นจดุเด่น 
ส�าคัญของร้านน้ีท่ีจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของโรตี
สายไหมหน้าโรงพยาบาลมาได้ พร้อมกับสโลแกนท่ีมีการ
ขายความเป็นร้านของตัวเองได้เป็นอย่างดี น่ันคือ “ไม่ดัง 
แต่อร่อย” สโลแกนท่ีใครได้ยินเป็นต้องหันขวับ ซ่ึงเป็นการ
ท้าทายลูกค้าอยูไ่ม่น้อย การเกทับร้านดัง ว่าร้านตัวเองไม่ดัง 
แต่อร่อยน้ัน เป็นการจกิกัดได้เจบ็แสบ และหยกิใจใครหลายๆ 
คนได้เป็นอย่างดี 
 พลังของสโลแกนสุดแสบ ท�าให้คนจ�านวนไม่น้อยเริ่ม 
หันมาสนใจการกินแป้งโรตีสายไหมแบบหนา จนปฏเิสธไม่ได้ 
เลยว่า สโลแกนน้ี ท�าให้ร้านน้ีดังและเบียดอันดับร้านอ่ืนข้ึนมา  
จนลูกค้าหลายท่านรู้จักกันในฐานะร้านอันดับสองรองจาก
ร้านอาบีดีน-ประนอม แสงอรุณ มีการเชิญไปออกรายการ
โทรทัศน์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์มากมาย เพ่ือเป็นการ 
การนัตีคุณภาพเช่นกัน แต่เจ้าน้ีเลือกท่ีจะไม่โชว์ข้ึนป้ายหน้าร้าน 
เหตุผลก็คือ เพราะสโลแกนกลับดึงดูดลูกค้ามากกว่าโลโก้
รายการโทรทัศน์เสยีอีก เรยีกได้ว่าเป็นการใช้จดุเด่นท่ีตัวเองม ี
ได้อย่างชาญฉลาด ในสถานการณ์ท่ีตลาดโรตีสายไหมต้อง
แข่งขันกัน 
 ร้านสธุาสนีิ โรตีสายไหม ได้พิสจูน์ให้เห็นแล้วว่า ความดัง 
ไม่ได้ส�าคัญเท่าความอร่อย เพราะสโลแกน “ไม่ดัง แต่อร่อย” 
เคยเป็นเพียงค�าติดปากของลูกค้าท่ีเรยีกร้านสธุาสนีิ ก่อนจะ
มาเป็นสโลแกนของร้านเสยีอีก รูแ้บบน้ีก็คงการนัตีได้เลยว่า 
อร่อยจรงิแท้แน่นอน!
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จะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าดังน้ัน ไม่ได้ง่ายเหมือนม้วนแป้งและสายไหมเข้าปาก 
การท�าการตลาดส�าหรับธุรกิจท่ีต้องแข่งขันกันในระยะเผาขนอย่างโรตีสายไหม  
ไม่ใช่แค่การมรีสชาติท่ีอร่อยถูกปากเท่าน้ัน จงึจะสามารถครองใจผู้บรโิภคได้ตลอด  
การมีจุดเด่นท�าให้ร้านเจ้าดังยังคงเป็นเสือเจ้าใหญ่ท่ีครองใจตลาด ยิ่งในยุคสมัย 
ท่ีเปล่ียนไป แน่นอนว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่ต้องเปล่ียนตาม  
การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยคือสิ่งส�าคัญท่ีสุด  

 ถ ้าหากว่าใครได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยม
จังหวัดประวัติศาสตร์และอดีตเมืองหลวงเก่า
อย่างพระนครศรีอยุธยา ก็อย่าลืมท่ีจะแวะ
มาชิม สัมผัสกล่ิน และประสบการณ์ ผ่าน  
‘โรตีสายไหม’ ท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมีติดไม้ติดมือ
กลับไปฝากคนท่ีบ้านอย่างแน่นอน 
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ส�ารวจความอุดมสมบูรณ์
ในอยุธยา ผ่าน ‘กุ้งแม่น้�า’  

อยุธยาเป็นเมืองท่ีมีความได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์ คือ ต้ังอยู่ท่ี
บริเวณริมแม่น�้า 3 สาย มาบรรจบ ได้แก่ แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าป่าสัก 
และแม่น�้าลพบุรี ท�าให้อยุธยามีสภาพเป็นท่ีราบลุ่มแม่น�้าท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ จึงเหมาะแก่ท�าการเพาะปลูกข้าว และมีสัตว์น�้ามาอาศัยอยู่ 
โดยเฉพาะ ‘กุ้ง’ ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีได้รับความนิยมในการน�าไประกอบอาหาร
เป็นอย่างมาก จน ‘กุง้แม่น�า้อยธุยา’ ข้ึนช่ือว่าเป็นเมนูท่ีได้รบักระแสตอบรบั 
อย่างดีท้ังคนไทยและต่างชาติเลยทีเดียว

เรื่อง: จิรภัทร ถาวรรัตน์, อาภากร เกตุสิริ

อยุธยา โภชนา
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ท�าไมกุ้งจึงได้รับความนิยม
ในสมัยก่อนกุ้งมีจ�านวนมากและสามารถหากินได้ง่าย ผูู้คน
สมยัก่อนสามารถออกไปจบัปลาจบักุ้งตามรมิแม่น�า้สายใหญ่
อย่างแม่น�้าเจ้าพระยา จากค�าบอกเล่าของชาวบ้านในพ้ืนท่ี  
เคล็ดลับในการจับกุ้งแม่น�้าได้ดีท่ีสุด คือการใช้หัวใจไก่และ
ปูน่ิมเป็นเหยื่อในการตกกุ้ง จากวิถีชีวิตด้ังเดิมน�าไปสู่การ
ออกจับกุ้งตามธรรมชาติแล้วน�ามาจ�าหน่ายให้กับคนต่างถ่ิน 
และนักท่องเท่ียว ท�าให้กุ้งทีเ่ดิมเป็นอาหารของชาวบ้านได้รบั 
ความนิยมมากข้ึน ด้วยรสชาติหอมหวาน มัน เน้ือแน่น 
ถูกปากคนไทยและต่างชาติ 
 ด้วยความนิยมในการกินกุ้งท่ีมีมากข้ึน แต่ปริมาณกุ้ง 
ในธรรมชาติกลับน้อยลง เน่ืองจากหลังช่วงระยะวางไข ่
กุ้งเป็นสัตว์น�้าท่ีมีโอกาสรอดได้น้อยกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ และ 
ไข่ของมนัมกัถูกกินโดยสตัว์น�า้ข้ามสายพันธ์ุ ด้วยเหตุน้ีกุ้งท่ีจบั 
มาจากธรรมชาติจงึกลายเป็นการเล้ียงแบบฟาร์มเพ่ือส่งออก 
ตามร้านค้าต่างๆ ท้ังฟาร์มกุ้งในจงัหวดัอยธุยา รวมถึงฟาร์มกุ้ง 
จากจงัหวดัใกล้เคียงอ่ืนๆ ด้วย

ชนิดของกุ้ง ความแตกต่าง 
สู่ความอร่อยท่ีลงตัว
กุ ้งแม่น�้าอยุธยาท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคมีหลาย 
สายพันธ์ุ แต่การคัดแยกกุ้งต้องผ่านการสงัเกตอยางละเอียด
ถ่ีถ้วน ชาวบ้านและพ่อค้ามีวิธีสังเกตความแตกต่างระหว่าง
กุ้งสายพันธุ์ต่างๆ หลายวิธี เช่น ความแตกต่างระหว่าง  
กุ้งมันแก้ว กับ กุ้งมันไข่ ให้ดูท่ีหัวและตัว โดยกุ้งมันแก้ว 
ตัวจะใสและจะมีมันแดงอยู่ท่ีหัวอย่างชัดเจน ส่วนกุ้งมันไข่ 
มีไข่สีส้มท่ีตัวกุ้งอย่างชัดเจน นอกจากน้ีขนาดของกุ้งยัง 
บ่งบอกถึงอายุและเพศ โดยกุ้งตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย  
ดังน้ันกุ้งแม่น�้าหรือกุ้งก้ามกรามที่คนรู้จักกัน จึงเป็นกุ้งตัวผู้  
ส่วนอายุของกุ้ง ยิ่งอายุมากยิ่งมีขนาดใหญ่มาก ส่งผลให้ 
ราคาขายแตกต่างกัน ดังท่ีปรากฏบางร้านจะมีกุ้งขนาดใหญ่  
ซ่ึงเป็นกุ้งมันแก้วท่ีมีอายุมาก มีขนาดคล้ายกับกุ้งแม่น�้า  
แต่ราคาจะถูกกว่า และกุ้งท่ีคนนิยมกินเป็นส่วนใหญ่ก็คือ 
กุ้งมันแก้ว ด้วยราคาท่ีถูกและมีปริมาณมากในตลาด

Ayutthaya
River
Prawn



วิธีการเล้ียงกุ้ง ฉบับคนชาวอโยธยา
การเล้ียงกุ้งมีหลายวิธีด้วยกัน ท้ังการเล้ียงตาม
ธรรมชาติและการเล้ียงในบ่อ ความอุดมสมบูรณ์
ของแม่น�า้ในอยธุยาน้ันส่งผลต่อการเล้ียงดูกุ้งเป็น
อย่างมาก ถ้าอากาศดี ไม่แล้งจนเกินไป และมีน�้า
ในแม่น�้ามีระดับท่ีพอดี ก็จะส่งผลให้กุ้งมีรสชาติ 
อร่อยยิ่งข้ึน ส่วนการเล้ียงในบ่อสามารถจ�าแนก 
ได้สองลักษณะ ได้แก่ บ่อดินและบ่อทราย บ่อดิน 
เป็นบ่อท่ีคนเล้ียงกุ้งนิยมมากท่ีสุด แม้สีของกุ้ง 
ในบ่อดินจะเขียวเข้มถึงสคีล�า้กว่ากุ้งท่ัวไป แต่เมือ่
เผาผ่านเตาถ่าน สีท่ีได้จะดูสด ส่วนกุ้งท่ีเล้ียงใน 
บ่อทรายจะมีสีขาวและซีดกว่า 
 เมื่อพ่อค้ากุ้งรับกุ้งจากฟาร์มมาเตรียมขาย
ท่ีตลาด กุ้งจะถูกน�าไปใส่บ่อขนาดเล็ก พ่อค้าจะม ี
การเปล่ียนน�า้อย่างสม�า่เสมอ เฉล่ียระยะเวลาการ
เปล่ียนอยูท่ี่ 1-2 ชัว่โมง ส�าหรบัร้านท่ีใช้น�า้คลอรนี 
บางร้านเปลี่ยนน�้าเหมือนกินอาหารสามมื้อ ได้แก่ 
ช่วงเช้า กลางวัน และก่อนปิดร้าน หรือเปล่ียนน�้า
ทุกๆ 6-8  ชั่วโมง โดยน�้าท่ีใช้เล้ียงต้องเป็นน�้าวน  
เพราะกุ้งชอบน�า้วนมากกว่าน�า้น่ิง และอุณหภูมขิอง 
น�้าท่ีใช้เล้ียงกุ้งต้องไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไป  
ส่วนมากแต่ละร้านใช้อุณหภูมไิม่เกิน 24-25 องศา  
เพราะถ้าอุณหภมูเิกินกว่าท่ีก�าหนด และไม่เปล่ียน
น�้าในบ่อให้ถูกวิธีจะท�าให้กุ้งตายได้ 
 สิง่ส�าคัญท่ีขาดไม่ได้ คือการให้ออกซิเจน และ 
อย่าให้ในบ่อเล้ียงกุ้งมีปลาบู่และปลาดุกเด็ดขาด  
เพราะสตัว์พวกน้ีจะกินกุ้งในบ่อจนหมด คุณเอกชยั  
พนักงานในร้าน ‘เฟื่องทองฟาร์ม’ ในตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตร แหล่งขายกุ้งแหล่งใหญ่ของอยธุยา  
ได้อธิบายการเล้ียงกุ้งเพ่ิมเติมว่า สามารถเล้ียงได้
ทุกฤดูกาล แต่ไม่ควรเล้ียงในช่วงฤดูฝน เน่ืองจาก
น�้าฝนจะท�าให้กุ้งเกิดการลอกคราบ มีตัวใหญ่ข้ึน  
และท�าให้กุ้งมีราคาท่ีสูงข้ึนอีก หรือเสี่ยงท่ีจะตาย 
ได้ 

ตลาดกลางเพื่อการเกษตร 
แหล่งขายกุง้ปลีกส่งท่ีเยอะท่ีสุดในอยธุยา
ตลาดกลางเพ่ือการเกษตรต้ังอยู่บริเวณริมถนน
สายเอเชียขาเข้ากิโลเมตรท่ี 22 ภายในตลาด
ประกอบด้วยร้านขายกุ้งมากกว่าสิบร้าน บางร้าน 
มอีาหารทะเลและสตัว์น�า้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือดึงดูด 
ความสนใจให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสมัผัสความอร่อย 
มากขึน้ เช่น แมงดา ปลาหมกึ หอยขม เป็นต้น พ่อค้า 
ในตลาดกลางฯ บอกว่า ช่วงเวลาท่ีขายกุ้งได้ดีท่ีสดุ  
คือช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ 
เทศกาลตรุษจีน เป็นต้น นอกจากน้ีหากเทียบกัน
ตลอดท้ังปี ในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม วันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ กุ้งแม่น�า้จะขายดี 
เป็นพิเศษ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวอยุธยา นิยม 
กินกุ้งแม่น�า้กันจ�านวนมาก รวมถึงช่วงหลายปีหลัง 
มาน้ี นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติก็ชื่นชอบกินกุ้ง
แม่น�้าไม่แพ้กัน โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากแถบ 
ทวีปเอเชีย เช่น จีน เกาหลี เวียดนาม เป็นต้น  
เจ้าของร้าน ‘นิตยา ส.กุ้งเป็น’ เล่าว่า ชาวต่างชาติ
ท่ีแวะมากินกุ้งท่ีร้านส่วนใหญ่ได้รบัการแนะน�าจาก
เว็บไซต์ของประเทศน้ันๆ รวมถึงการแชร์โลเกชัน 
จากนักท่องเท่ียวท่ีเคยมากินท่ีร้านมาก่อน

อ่านกันมาถึงตรงน้ีจะเห็นว่า อยุุธยามีความอุดม
สมบูรณ์ท้ังน�้าและดิน ท�าให้เหมาะแก่การเล้ียงกุ้ง 
เป็นอย่างมาก และยังท�าให้กุ้งมีรสชาติท่ีอร่อย
ถูกใจคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนในพ้ืนท่ีและ
นักท่องเท่ียวท่ีมากินกุ้งตามร้านอาหารต่างๆ  
ในอยุธยา แสดงให้เห็นว่าอยุธยาเป็นดินแดนท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อยุธยา โภชนา
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รสชาติของความแตกต่าง
กบัวิถชีีวิตของชาวมุสลิมในอยธุยา

ถนนหน้าโรงพยาบาลอยธุยา (ถนนอูท่อง) หรอืท่ีชาวบ้านแถวน้ีเรยีกว่า 
ถนนสายโรตี เพราะละแวกน้ีท้ังสองข้างทางต่างเต็มไปด้วยร้านรวงโรตี
สายไหมกว่าสิบๆ เจ้า ป้ายร้านสีฉูดฉาด สายไหมสีหวานในถุงพลาสติก
ใบใหญ่ห้อยเรียงอยู่เป็นตับๆ กล่ินหอมอ่อนๆ ของแป้งโรตีท�าสดใหม่ๆ 
ลอยมาแตะจมูกฉัน ชวนให้เบนความสนใจหันไปมอง 
 ภาพท่ีเห็นตรงหน้าคืออาบังก�าลังท�าแป้งสดๆ อย่างขะมักเขม้น  
ไม่รอช้าฉันเดินตรงไปท่ีร้านโรตีสายไหมเจ้าดังท่ีอยู ่ใกล้ท่ีสุด ‘ร้าน 
อาบีดีน’ ไม่ใช่เพื่อซ้ือโรตีสายไหม แต่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้าน เพราะ 
จุดประสงค์ท่ีฉันต้ังใจมาส�ารวจละแวกน้ีก็คือ เพื่อท�าความรู ้จักกับ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู ่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ลิน้ไทย
เรื่อง: เพลงบรรเลง สงค์ประเสริฐ
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แม่ค้าเล่าว่า แถวน้ีมีท้ังคนพุทธและคนมุสลิมอยู่ร่วมกัน  
ถ้าอยากจะส�ารวจชุมชนมุสลิมจริงๆ ต้องน่ังเรือข้ามฝั่งไป  
ส่วนท่าเรอืก็อยูห่ลังร้านน่ีเอง จบบทสนทนาสัน้ๆ ฉันตัดสนิใจ 
เดินส�ารวจฝั่งนี้ก่อน จริงอย่างที่แม่ค้าพูด นอกจากร้านโรตี
สายไหมท่ีมากมายเต็มสองข้างถนนแล้วน้ัน ฉันเห็นร้านค้า 
คนพุทธอย่างร้านโชห่วยและร้านขายสังฆทานถูกขนาบข้าง 
ไว้ด้วยร้านอาหารตามสั่งฮาลาล ถัดมาก็จะมีร้านเช่าชุดไทย 
ร้านเสรมิสวย เยือ้งมาอีกนิดก็มร้ีานชดุเจ้าสาวมสุลิม 
 ฉันยิม้ทักทายคุณป้าท่ีน่ังรบัลมอยูห่น้าบ้าน ได้รบัยิม้ตอบ 
อย่างอบอุ่น เดินมาเรื่อยๆ ฉันจึงเริ่มสังเกตว่า มีร้านค้า 
และร้านอาหารอีกจ�านวนหน่ึงท่ีปิดอยู ่พอถามชาวบ้านแถวน้ัน 
จงึได้ค�าตอบว่า เหตุผลท่ีหลายๆ ร้านปิดในวนัน้ี เน่ืองจาก 
วนัตรษุอิสลามเพิง่ผ่านไป ช่วงสองสามวนัน้ีเป็นช่วงทีพ่ี่น้อง 
มสุลิมเดินทางไปท่องเท่ียวหรอืเยีย่มญาติกัน แม้วนัน้ีท่ีน่ีจะดู 
เงียบเหงากว่าปกติ ฉันก็สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดสนิทสนม 
ระหว่างชาวบ้านท้ังชาวพุทธและชาวมุสลิมท่ีอยู่ร่วมกันอย่าง
กลมกลืน 

เมือ่เดินส�ารวจจนท่ัวแล้ว ฉันก็มุง่หน้าไปทีท่่าเรอืเพ่ือข้ามฝ่ัง 
ไปส�ารวจชุมชนมุสลิม ฉันไม่เคยมีประสบการณ์โดยสาร 
ในเรอืเล็กเช่นน้ีมาก่อน รถไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์รบัจ้างเป็น
พาหนะประจ�าของหญงิสาวท่ีเกิดและโตในกรงุเทพฯ อย่างฉัน  
เมือ่มองด้วยตา ทัศนียภาพตรงน้ีสวยงามมาก แม่น�า้เจ้าพระยา 
ไหลเอ่ือยอย่างเงยีบสงดั ผิวน�า้เอ่อล้นจะแทบจะท่วมโป๊ะเรอื  
น�า้คงข้ึน เน่ืองจากเมือ่คืนมฝีนตกหนัก แทบไม่มเีรอืผ่านเลย  
สดุลูกหูลูกตาฉันเห็นเรอืเพียงแค่สองถึงสามล�าเท่าน้ัน คนท่ี
โดยสารมาในเรอืก็เช่นกัน น่านน�า้ตรงน้ีคงมแีต่ชาวบ้านท่ีอยู่
อาศัยในชุมชนแถบน้ีใช้โดยสารไปมาหาสู่กัน ถ้าไม่นับเสียง
เครือ่งยนต์จากเรอืล�าท่ีฉันน่ัง บรรยากาศตอนน้ีสงบมากเลย
ทีเดียว ลมพัดเอ่ือย ท้องฟ้ามเีมฆสขีาวปุกปุยมากพอท่ีจะบัง
พระอาทิตย์ ถึงแม้จะมเีมฆด�าก้อนใหญ่ลอยตระหง่านอยูไ่กลๆ  
ก็ตาม

‘บ้านคลองคูจาม’ หรอืชือ่เรยีกชมุชนฝ่ังน้ี เมือ่มองด้วยสายตา
แล้ว ท่ีน่ีมลัีกษณะแทบไม่แตกต่างจากชมุชนฝ่ังท่ีเพ่ิงจากมา  
ท้ังบ้านเรอืน ผู้คน และร้านค้า แต่สิง่ท่ีต่างอย่างเห็นได้ชดัคือ 
ไม่มร้ีานโรตีสายไหมเรยีงรายเท่าน้ัน

  สวัสดีค่ะ คุณน้า หนูอยากรู้เรื่อง    
วิถชีีวิตของชาวมสุลิมในจังหวัดอยธุยาค่ะ 
คุณน้าสะดวกไหมคะ  

ฉันโพล่งไปง่ายๆ แบบน้ัน เมือ่เห็นคุณน้าผู้ชายวยักลางคน
แววตาดูใจดีก�าลังน่ังด่ืมกาแฟอยู่ 
 คุณน้าเบิกตาโตข้ึนเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจ และ
ยิม้ตอบรบัว่า ได้ส ิ ได้เลย แต่เด๋ียวพาไปบ้านอิหม่ามดีกว่า  
อิหม่ามรูดี้กว่า ว่าแล้วคุณน้าก็ตะโกนถามคุณป้าท่ีเพ่ิงเดินผ่าน
มาเมือ่ตะก้ี ว่าอิหม่ามท�าอะไรอยู ่อยูบ้่านไหม คุณป้าตอบรบัว่า  
อิหม่ามนอนเล่นอยู ่ ไปหาได้เลย ได้ยนิดังน้ัน ท้ังคุณป้าและ
คุณน้าผู้ชายก็กุลีกุจอพาฉันเดินเข้าไปในรัว้บ้านของอิหม่าม
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อยุธยา โภชนา

ฉันเห็นชายสงูอาย ุผิวคล�า้เข้ม ร่างกายดูแข็งแรง ก�าลังนอนเปล 
ด้วยท่าทางสบาย เมือ่เห็นฉัน อิหม่ามรบีลุกข้ึนจากเปลอย่าง
กระฉับกระเฉง หาเก้าอ้ีให้ฉันน่ัง หาน�า้ด่ืม และเริม่บทสนทนา 
อย่างออกรส ท่านอิหม่าม หรอือาจารย์ณรงค์ ขันทนิตย์ เล่าว่า 
แต่เดิม เมือ่ครัง้สมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย มชีาวมสุลิมอยู่ 
3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันท่ีท้ังมาท�าการค้าและปักหลักอยูอ่าศยั 
ท้ังกลุ่มจาม มลาย ูและกลุ่มมสุลิมแขกเทศ, กลุ่มมสุลิมจาก
ปัตตานีและพ่อค้ามุสลิมรายย่อย และสุดท้าย กลุ่มมุสลิม 
เชื้อสายอินโด-อิหร่าน ส่วนชุมชนมุสลิมท่ีอาศัยอยู่แถบน้ีคือ
มสุลิมกลุ่มท่ีสบืเชือ้สายมาจากจามหรอืเขมรน่ันเอง 
 โดยในยคุแรก ส่วนใหญ่ชาวมสุลิมจะท�าหน้าท่ีดูแลช้าง 
ท�าให้ตอนน้ันได้รบัศกัดินามากมายส่งทอดจากรุน่สูรุ่น่ จนถึง
ปัจจบัุนก็คือท่ีดินท่ีชมุชนอิสลามแห่งน้ีต้ังอยูน่ั่นเอง อิหม่าม 
เล่าต่อว่า วฒันธรรมเขมรส่วนใหญ่ถูกกลืนไป หลงเหลือเพียง
แต่ภาษาบางค�า และประเพณีบางอย่างเท่าน้ัน
 ท่ีส�าคัญคือวัฒนธรรมอาหารการกินก็ถูกกลืนไปเช่น 
เดียวกัน โดยปัจจุบันน้ีชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนต่างก็ 
กินอาหารไม่ต่างไปจากคนไทยท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นแกงส้ม 
แกงเขียวหวาน ผัดกะเพรา ก็คือกินอาหารแบบไทยๆ ปกติ 
เพียงแต่ในหมู่มุสลิมจะมีอาหารท่ีมีกล่ินอายของวัฒนธรรม
ตะวนัออกกลาง เช่น ข้าวหมก แกงกุรหุม่า แกงมสัมัน่ และ
โรตีท่ีหากินได้ท่ัวไปท้ังจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เมื่อถามถึงร้านเด็ดหรือร้านโปรดของครอบครัว อิหม่าม 
ก็บอกว่า ท้ังถนนสายน้ียาวไปมีร้านอาหารอิสลามมากมาย 
ให้เราสามารถเลือกทานได้หมดเลย อิหม่ามยังเสริมอีกว่า 
เด๋ียวน้ีคนมสุลิมไม่ค่อยกินอาหารเหล่าน้ีกันในชวีติประจ�าวนั 
เท่าไรนัก เพราะกินแล้วเบ่ือ แกงกุรหุม่าและแกงมสัมัน่จงึมกัจะ 
เป็นอาหารเมนูพิเศษท่ีจะแกงกินกันในวันนักขัตฤกษ์ทาง
ศาสนา งานเทศกาล หรอืงานแต่งงาน เป็นต้น 
 หน่ึงในสาเหตุท่ีท�าให้วฒันธรรมอาหารอิสลามยงัคงอยู่ 
และได้รบัการสบืทอดต่อๆ เรือ่ยมา เพราะมหีลายเมนูท่ีได้รบั
การบัญญติัเป็นค�าสัง่ตามศาสนาตามในพระคัมภีร์ เช่น เมือ่มี
เด็กคลอดใหม่ อาหารท่ีจะต้องท�าต้อนรบัแขกในวนัท่ี 7 หลังจาก 
วนัคลอด ก็ต้องเป็นแกงแพะ หรอืข้าวหมกแพะ ตามความเชือ่
 “สาเหตุท่ีมนัยงัคงอยูเ่พราะมนัอร่อย” อิหม่ามพูดเน้น
เสยีงดัง “ถ้ามนัไม่อร่อย ไม่ว่าอาหารมาจากทางไหนก็แล้วแต่ 
มนัก็จะหายไปสกัวนัหน่ึงแหละหนู” จบประโยคน้ี น�า้ย่อยใน
กระเพาะอาหารของฉันเริม่เต้นระบ�า เพราะฉันชอบซปุหางววั
กับข้าวหมกร้อนๆ เป็นท่ีสดุ 
 “อาหารอิสลาม คนพุทธก็ชอบทาน เด๋ียวน้ีมีคนพุทธ
แกงมัสมั่นเก่งๆ เยอะแยะ” ฉันพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย
เป็นท่ีสดุ ฉันก็เป็นชาวพุทธคนหน่ึงท่ีชอบกินอาหารอิสลาม  
 

อาจารย์ณรงค์ ขันทนิตย์
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อิหม่ามกล่าวต่อว่า จากประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย
กว่าสิบปี ท�าให้รู้ว่า สาเหตุส�าคัญท่ีนอกเหนือจากศาสนาและความเชื่อท่ีท�าให้
วัฒนธรรมอาหารอิสลามยังคงได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันน้ีคือ รสชาติท่ี
ถูกปากคนไทยน่ันเอง 
 อิหม่ามเล่าว่า อาหารอิสลามแท้จรงิแล้วมมีากกว่าน้ี แต่เพราะรสชาติท่ีไม่อร่อย 
หรอืไม่ถกูปากคนไทย ประเทศไทยเราเลยไม่น�าเข้ามา หรือเมื่อพอน�าเข้ามาแล้ว 
ก็ถูกกลืนหายไป หรอืเปล่ียนรปูแบบไป อิหม่ามเน้นย�า้ว่า “ไม่ว่าจะคนพุทธหรอืมสุลิม  
ล้ินก็คือล้ินไทย จะล้ินผัดกะเพรา ล้ินแกงเขียวหวาน คนพุทธหรอืคนมสุลิมก็ต่างมี  
ล้ินไทยเดียวกัน” ฉันยิม้ให้กับค�าตอบ เราคุยกันต่ออีกสกัพัก เมือ่เห็นสมควรแก่ข้อมลู 
ท่ีได้และเวลา ฉันจงึขอตัวลา
 ‘ล้ินไทย’ ท่ีอิหม่ามพูด แท้จรงิแล้วหมายถึงอะไร ฉันสงสยั ล้ินไทยเดียวกัน 
ท่ีล้ิมรสความอร่อยแบบเดียวกันน้ี เพราะแท้จรงิเรามหัีวใจแห่งการรบัรสและหัวใจ
แห่งการรบัรูเ้ดียวกันหรอืเปล่า 
 ฉันเดินส�ารวจร้านอาหารข้างทางต่อ และได้มีโอกาสแวะพูดคุยกับแม่ครัว 
ชาวมสุลิมท่ีก�าลังง่วนอยูกั่บการต้มแกงส้มปลา ฉันถามถึงเรือ่งวฒันธรรมการกิน  
แม่ครัวคนสวยก็ให้ค�าตอบคล้ายคลึงกับสิ่งท่ีอิหม่ามพูด ว่าวัฒนธรรมอาหาร 
อิสลามตอนน้ียังมีอยู่ แต่ในชีวิตประจ�าวันพ่ีน้องมุสลิมในชุมชนก็กินอาหารปกติ 
ท่ัวไป ท่ีแตกต่างกันมีเล็กน้อยมาก แม่ครัวยกตัวอย่างเรื่องการใช้เครื่องเทศ  
ซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของอาหารจากตะวันออกกลาง อาจจะไม่เหมือนคนไทย 
โดยแท้ อย่างแกงส้มถ้าเป็นชาวมสุลิมปรงุก็จะใส่ยีห่ร่าและลูกผักช ีเพ่ือให้ได้กล่ินรส 
ท่ีร้อนแรงกว่าแกงส้มคนไทย 

แม้ว่าทุกวันน้ี ความเข้มข้นของวิถีชีวิตแบบมุสลิมแบบด้ังเดิมจะจืดจางลงไป  
แต่รสชาติแบบต้นต�ารบัจากอาหารอิสลามตามวนัพิเศษก็ยงัคงรสชาติอันกลมกล่อม 
แกงจากหม้อเดียวกันก็ยังท�าหน้าท่ีผสานความกลมเกลียว ความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
ของคนในชุมชนไว้ ฉันได้เห็นมิตรภาพระหว่างเพ่ือนบ้านท้ังคนพุทธและมุสลิม  
ฉันเห็นความโอบอ้อมอาร ีความเป็นครอบครวัเดียวกัน ฉันคือคนพุทธผู้มาจากท่ีอ่ืน  
ได้รับการต้อนรับและความเอ็นดูจากลุงป้าน้าอาในชุมชนเป็นอย่างดี ฉันได้รับรู้ 
รสชาติของความอบอุ่นจากผู้คนท่ีได้เจอกันครั้งแรก แบบน้ีหรือเปล่าท่ีเรียกว่า 
ล้ินไทยเดียวกัน 
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Cafe Hopping
of Ayutthaya
คาเฟ่กับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเมืองกรุงเก่า

เรื่อง: ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ

ช่วงต้นปี 2561 ละครบุพเพสันนิวาสได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ข้ึน
ในประเทศไทย กระแสออเจ้าพัดใส่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าอย่างจัง 
ผู้คนหล่ังไหลเข้าไปเท่ียวเมืองกรุงเก่าน้ีอย่างไม่ขาดสาย ท่ีส�าคัญ ด้วย 
ระยะเวลาเพียงแค่ 2 ช่ัวโมงจากตัวเมืองกรุงเทพมหานคร อยุธยา 
จึงเป็นจังหวัดท่ีชาวบางกอกหลายคนต้ัง GPS ให้จุดหมายปลายทาง 
เป็นอยุธยา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 การท่องเท่ียวของอยธุยาเติบโตข้ึน เกดิธรุกจิใหม่ๆ อย่างการให้เช่า 
ชุดไทย ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงน้ัน ไม่เพียงแค่น้ัน ธุรกิจ
อื่นๆ ก็เติบโตข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน และหน่ึงในธุรกิจท่ีได้รับ
ความนิยมสูงข้ึนเรื่อยๆ น่ันก็คือ คาเฟ่ หรือร้านกาแฟ น่ันเอง ก่อเกิด
วัฒนธรรม Cafe Hopping ในอยุธยา
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ชาวอยุธยาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วง 2 ปีให้หลังมานี้ เกิดร้านกาแฟ 
ขึ้นมากมาย จนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่า Cafe Hopper ต้องมาเยือน 
ให้ได้ Cafe Hopper เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ เกิดเป็น 
วัฒนธรรม Cafe Hopping ว่าด้วยการตามล่าหาร้านกาแฟใหม่ๆ แล้วน�า
ประสบการณ์มาแชร์สู่สังคมออนไลน์
 Cafe Hopping ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทย หากแต่ไม่มีการพูดถึง 
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ เพราะลูกค้าในร้านกาแฟหลายๆ คน ก็มกัจะไม่คุ้นหูกับค�าน้ี 
เท่าไร แต่ทว่าสิ่งท่ีเจ้าตัวก�าลังท�าอยู่ อย่างการตระเวนไปลองด่ืมกาแฟท่ีร้านน้ัน 
ทานขนมที่ร้านนี้ ก็ถือว่าเป็น Cafe Hopping เช่นเดียวกัน 
 วัฒนธรรมน้ีมักจะเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศไทยท่ีมีร้านกาแฟ
เปิดใหม่อยูเ่สมอ เหน็ได้ชัดเจนทีส่ดุในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้
อ�านวยให้ผู้คนมาใช้ชวีติแบบสโลว์ไลฟ์ ธรรมชาติแบบป่าเขาล�าเนาไพร ร้านกาแฟ 
น้องใหม่จึงเกิดข้ึนมากมาย ถึงขนาดท่ีเคยมีเทศกาลตามล่าคาเฟ่ Chiang Mai  
Coffee Hunt มาแล้ว แต่คงจะไม่เป็นการเกินเลยนัก หากจะบอกว่าจังหวัด 
พระนครศรอียธุยากก็ลายเป็นอีกหน่ึงเมืองที่มีวัฒนธรรม Cafe Hopping เกิดขึ้น
เช่นเดียวกัน
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อยุธยามีความแตกต่างจากเชียงใหม่อยู่พอสมควร ไหนจะ 
เรื่องของภูมิศาสตร์ ท้ังโบราณสถานและอาหารท่ีข้ึนชื่อ  
มีการผสมผสานระหว่างของเก่าและของใหม่เข้าด้วยกัน  
เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้ร้านกาแฟในอยุธยา
มีความโดดเด่นและหาได้ยากในคาเฟ่จังหวัดอ่ืน อย่างร้าน 
‘บ้านข้าวหนม’ ท่ีได้น�าเอาขนมไทยมาวางขายควบคู่ไปกับ
เครือ่งด่ืมท่ีมกีารปรบัปรงุสตูรโดยเฉพาะ และต้ังชือ่ให้เข้ากับ 
ความเป็นอดีตเมืองหลวงของจังหวัดแห่งน้ี เช่น ชาเขียว 
หลงกรุง หรือ ไอติมหลงยุค
 ซึ่งการด่ืมกาแฟคู่กับขนมใส่ไส้ ทองหยิบ หรือ  
ทองหยอด ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับเหล่า Cafe Hopper  
ท�าให้ร้านบ้านข้าวหนมมชีือ่เสยีงและเป็นท่ีนิยม โดยเฉพาะกับ 
นักท่องเท่ียวจากกรงุเทพฯ เพราะทางร้านได้มกีารปรบัปรงุสตูร 
ท้ังเครื่องด่ืมและขนมไทยอยู่เสมอ อย่างปัจจุบันกระแส 
รักสุขภาพท่ีก�าลังมาแรง ขนมไทยได้ชื่อว่าเป็นหน่ึงในขนม 
ท่ีมคีวามหวานในปรมิาณท่ีสงูมาก ทางร้านจงึจ�าเป็นท่ีจะต้อง
ลดระดับความหวานลงมา
 นอกจากน้ีแล้ว ยงัมกีารน�าของข้ึนชือ่ในจงัหวดัอย่าง 
สายไหม มาประยกุต์ลงไปในเมนูเครือ่งด่ืมหลายๆ เมนู เช่น
ร้าน ‘Busaba Cafe & Meal’ เป็นอีกหนึ่งร้านที่สร้างสรรค์
ขนมหวานอย่างสายไหมและเมนูได้อย่างน่าสนใจ อาทิ  

บุษบาลาเต้ กาแฟนมสตูรเฉพาะ ท็อปป้ิงด้วยสายไหม กรานิต้า  
ขนมหวานเกร็ดน�้าแข็งจากอิตาลีท่ีเปล่ียนส่วนผสมให้เป็น
แบบไทยๆ ด้วยไอศกรมีรสชาไทย ท็อปป้ิงด้วยวตัถุดิบท้องถ่ิน 
อย่างสายไหม มะพร้าว และเฉาก๊วย จดัตกแต่งราวกับชิน้งาน 
ศลิปะร่วมสมยัท่ีน�าเสนอการผสมผสานความใหม่และความเก่า 
ได้อย่างลงตัว
 ไม่เพียงแต่เมนูของหวาน แม้กระท่ังสถานท่ีเอง 
ก็ถูกออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับความร่วมสมัย กลายเป็นมุม
ถ่ายภาพที่ไม่เหมือนใคร อย่าง ‘Sala Ayutthaya Boutique 
Hotel’ ที่มีร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ น�าอิฐแดงก่อขึ้นสูง 8 เมตร 
ราวกับก�าแพงเมอืงเก่า ท่ีดูอลังการและสง่างาม ต้ังตระหง่าน
โดดเด่นอยู่กลางโรงแรม เป็นมุมยอดฮิตของท้ังผู้เข้าพัก 
และนักท่องเท่ียว และส่วนท่ีถือว่าเป็นไฮไลต์ของร้าน คือ 
บริเวณร้านอาหารท่ีอยู่ทางด้านในติดกับริมแม่น�้าเจ้าพระยา 
สุดฝั่งแม่น�้าตรงข้าม มีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่ของ 
วดัพุทไธศวรรย์ต้ังเรยีงราย เป็นววิระดับร้อยล้านท่ีได้รบัค�าชม 
จากลูกค้ามากมาย แน่นอนว่าคุณจะได้ทานอาหารริมแม่น�า้ 
ที่มีวิวเป็นบรรยากาศเมืองเก่าได้แค่ที่แห่งนี้เท่านั้น

สู่เอกลักษณ์ของความเป็นกรุงเก่า
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โซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเรียกได้ว่ามีอทิธิพลต่อความนิยมอย่างมาก พนักงาน 
ท่ีโรงแรม Sala Ayutthaya เล่าว่า ช่วงหลังมาน้ีมีผู้คนหล่ังไหลเข้ามาถ่ายภาพ 
และเชก็อินเป็นจ�านวนมาก เพราะในรวีวิท่องเท่ียวอยธุยาเองก็มกีารพูดถึงโรงแรม 
อยูบ่่อยๆ นักท่องเท่ียวหลายคนก็มกัจะลิสต์สถานท่ีจากบทความรวีวิจากการพูดถึง
บนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ สงัเกตได้ว่า โซเชยีลเน็ตเวร์ิกมอิีทธิพลอย่างมหาศาล 
ต่อการตัดสนิใจของนักท่องเท่ียว เมือ่รวมเข้ากับมมุถ่ายภาพท่ีแสนจะโดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นปัจจยัส�าคัญส�าหรบัพ้ืนท่ีในโซเชยีลฯ ก็ท�าให้หลายๆ ร้านท่ีม ี
การรงัสรรค์ท้ังเมนูอาหารและมมุถ่ายภาพเป็นพิเศษ ได้รบัความนิยมมากข้ึนตาม
ล�าดับ
 แน่นอนว่าการเติบโตย่อมส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนท่ี และก็เหมอืนเหรยีญ 
ท่ีมสีองด้าน เศรษฐกิจท่ีเติบโต จากการเข้ามาของนักท่องเท่ียว ก็เกิดการสร้างรายได้ 
ให้กับชมุชน ใขขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ี ท้ังปรมิาณรถจ�านวนมหาศาล 
ในช่วงไฮซซีัน่ ท่ีท�าให้การจราจรติดขัดแบบไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน บางร้านค้ารายเล็ก 
ร้านน้อยถูกแย่งลูกค้าไปโดยร้านใหญ่ท่ีเข้ามาลงทุน หรอืหลายๆ ครัง้ คนในพ้ืนท่ีก็มกั 
จะบอกว่า นักท่องเท่ียวบางกลุ่มก็ไม่ได้อ่านข้อแนะน�าในการเข้าชมโบราณสถาน  
ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายได้ ท่ีรู ้สึกเศร้าใจมากท่ีสุดก็คงเป็นคนไทย 
ด้วยกันเองท่ีปีนป่ายข้ึนไปบนโบราณสถานแม้จะมีป้ายเตือนต้ังอยู่ข้างๆ ก็ตาม  
ความนิยมพานักท่องเท่ียวมาจ�านวนมาก ย่อมมาพร้อมปัญหาและการจดัการท่ีต้อง 
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
 กระแสเวลาท่ีพัดพาความเปล่ียนแปลงมายังชุมชน ยากท่ีจะเราจะทวน
สวนกระแสมันได้ สิ่งท่ีเราต้องท�าคือการปรับตัว เตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน ด้วยความคิดสร้างสรรค์มาประยกุต์เข้ากับความเป็นท้องถ่ิน 
เพ่ือให้สิง่ท่ีมคุีณค่าและส�าคัญ ไม่ว่าจะท่ีอยธุยาหรอืท่ีใดก็ตาม ยงัสามารถด�ารงอยู่
ต่อไปได้

เหรียญสองด้าน
ของความนิยม
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ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
สูตรดั้งเดิม
ความโดดเด่นที่ท�าให้โด่งดัง

พวกเราคนไทยรบัประทานก๋วยเต๋ียวกันเป็นประจ�า 
ทุกถนนทุกตรอกซอกซอยล้วนต้องมร้ีานก๋วยเต๋ียว
ต้ังอยู ่บางซอยมหีน่ึงร้านและบางซอยก็มมีากกว่า
น้ัน แต่ก๋วยเต๋ียวท่ีพวกเรารับประทานก็มีด้วยกัน
หลายประเภท ท้ังก๋วยเต๋ียวหมู ก๋วยเต๋ียวเน้ือ  
รวมถึงก๋วยเต๋ียวเรือ ซึ่งเป็นก๋วยเต๋ียวอีกประเภท
ท่ีได้รบัความนิยมจากนักชมิชาวไทยเป็นอย่างมาก

โดยจงัหวดัอยธุยา เป็นแหล่งท่ีมร้ีานก๋วยเต๋ียวเรอื 
อยูม่ากมาย ด้วยบรบิททางพ้ืนท่ีและประวติัศาสตร์ 
ท่ีเอ้ือให้ก๋วยเต๋ียวเรือเป็นก๋วยเต๋ียวท่ีเหมาะสม 
กับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา เรามาร่วมกันค้นหาว่า  
ก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยามีจุดเด่นอย่างไร และอะไร 
ท่ีท�าให้ก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยาจึงถูกอกถูกใจคนไทย
ท่ัวประเทศมาอย่างยาวนาน

ก๋วยเต๋ียวกับประวัติศาสตร์
ก๋วยเต๋ียวเริ่มเข้ามาในประเทศไทย
โดยชาวจีนท่ีเข ้ามาค ้าขายในสมัย
อยุธยาในยุคของสมเด็จพระนารายณ์-
มหาราช แต่เพราะเป ็นของแปลก  
จงึไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก ต่อมาสมยัของ 
พระเจ้าตากสนิมหาราช แห่งกรงุธนบุรี
จงึเริม่มีการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวข้ึนภายใน
ประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งยุคท่ีรุ่งเรือง
ท่ีสุดของก๋วยเต๋ียว คือ ยุคสมัยของ 
ท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม

โดยในขณะน้ันกรงุเทพฯ ได้เกิดอุทกภัย
ครัง้ใหญ่ข้ึน ท�าให้ต้องใช้เรือพายเข้าไป
ท�างานในท�าเนียบรัฐบาล จึงได้มีการ
จ้างก๋วยเตี๋ยวเรือเข้าไปภายในท�าเนียบ 
ผู้น�าประเทศในขณะน้ันชมว่า อร่อย 
จึงได ้ประกาศนโยบายส ่งเสริมให ้
ประชาชนหันมารับประทานก๋วยเต๋ียว 
เน่ืองจากนโยบายน้ีเอง ท�าให้ก๋วยเต๋ียว
ในประเทศไทยเป็นท่ีแพร่หลายและ     
มีสูตรเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน
ในประเทศ

ซ่ึงก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยาก็คือหน่ึงใน
ก๋วยเต๋ียวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
เหตทุีอ่ยธุยาเป็นเมอืงก๋วยเตีย๋วเรอืนัน้ 
เป็นเพราะวถีิชวีติของคนอยธุยาท่ีมกัใช้
การคมนาคมทางน�้าเป็นเส้นทางหลัก 
ชาวอยุธยาจึงหันหน้าบ้านออกไปทาง
ริมน�้า ท�าให้การขายก๋วยเต๋ียวทางเรือ
เป็นท่ีนิยม

เรื่อง: ลักษิกา ศรีสว่าง
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สูตรเฉพาะตัวของก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยา
คือ ก๋วยเต๋ียวท่ีใส่กุ้งแห้ง (คล้ายการใช้ 
ผงชูรสเพ่ือกระตุ้นต่อมน�้าลาย) เพ่ือ
ท�าให้รสชาติเด่นชัดมากข้ึน เอกลักษณ์
ท่ีส� า คัญอีกอย ่างหน่ึงคือการเป ็น
ก๋วยเต๋ียวสูตรโบราณท่ีมีรสเข้มข้นและ
ไม่มีคาวเลือดในก๋วยเต๋ียว ซึ่งเกิดจาก
การการไม่ใส่เลือดในน�า้ซปุ แต่น�าเลือด
ไปหมักรวมกับหมูและเน้ือ 
 เอกลักษณ์ของก ๋วยเต๋ียวเรือ
อยุธยาคือการให้น�้าซุปในปริมาณน้อย 
แต่มีรสชาติท่ีเข้มข้น เสิร์ฟมาในชาม 
ขนาดเล็ก เพราะการทานก๋วยเต๋ียวของ 
ชาวจีนท่ีใช้ตะเกียบเพียงอย่างเดียว  
ถ้าใช้ชามเล็กก็จะท�าให้ซดน�้าซุปได้ง่าย 
ข้ึน อีกเหตุผลคือเน่ืองจากในสมัยก่อน 
การขายก๋วยเต๋ียวเรือจะมีคนขายเพียง 
1 คน ต่อเรือ 1 ล�า ท�าให้คนขาย
ต้องท�าทุกอย่างด้วยตนเอง
เริ่มจากต้องพายเรือ เม่ือ
ลูกค้าเรยีกเข้าท่าของแต่ละ
บ้าน จงึจะเริม่ลวกเส้น ปรงุ
ก๋วยเต๋ียวใส่น�้าซุป เสิร์ฟ 
เก็บเงิน ล้างชาม เก็บชาม 
การล้างในสมัยก่อนก็เป็น
เพียงแค่การจุ ่มชามและ
แกว่งในน�า้คลอง เน่ืองจาก
น�้าในสมัยน้ันยังสะอาดอยู่
มาก และเน่ืองจากขายบนเรือ ถ้าใช้
ชามใหญ่จะท�าให้หนัก ส่งถึงลูกค้ายาก  
ถ้าใส่น�้าซุปในปริมาณมาก น�้าซุปจะหก
ง่าย ก๋วยเต๋ียวเรือจึงให้น�้าซุปน้อยๆ  
แต่เข้มข้น เพ่ือการส่งชามท่ีง่ายและ
ปลอดภัย แม้จะเปล่ียนมาต้ังขายบนฝ่ัง 
แต่ก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยาในปัจจุบันก็ยัง
คงเอกลักษณ์น้ีไว้
 ผู้เขียนอยากทราบว่า นอกจาก
เหตุผลข้างต้นแล้ว ท�าไมถึงยังคง
เอกลักษณ์น้ีไว้ และอะไรท่ีท�าให้รสชาติ
ของก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยาน้ันมีความ
อร่อยกว่าท่ีอ่ืน ผู้เขียนจึงเดินทางไปท่ี 
‘ร้านก๋วยเต๋ียวแม่ปราณี’ ท่ีต้ังอยู่บน
ถนนนเรศวร ซ่ึงเปิดขายก๋วยเต๋ียวเรือ

อยุธยามาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว เจ้าของ
ร้านก๋วยเต๋ียวแม่ปราณีกล่าวว่า ความ
แตกต่างของร้านก๋วยเต๋ียวเรือของทาง
ร้าน คือการใส่เครื่องในและกากเจียว 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านอ่ืนๆ 
การเสิร์ฟในชามเล็กๆ จะท�าให้ลูกค้า 
รับประทานได้อร่อย เพราะจะทานหมด 
ก่อนเส้นจะอืด และเคล็ดลับอยู่ท่ีการ 
ท�าในปรมิาณจ�ากัดต่อวนั ท�าให้สามารถ
ควบคุมสูตรให้พอดีได้ โดยไม่คลาด
เคล่ือน 
 ต่อมาผู้เขียนก็ไปท่ี ‘ร้านก๋วยเต๋ียว
ป้าเล็ก’ ซึ่งได้เปิดมายาวนานถึง 40 ปี 
เจ้าของร้านกล่าวว่า เอกลักษณ์ของตน
คือการเป็นก๋วยเต๋ียวสูตรโบราณท่ีมี
รสชาติอร่อยเข้มข้น เจ้าของร้านกล่าว
ถึงเหตุผลในการเสิร์ฟชามเล็กว่าท�าให้
ก๋วยเต๋ียวอร่อยข้ึน เน่ืองจากชามเล็ก 

เส้นน้อย รับประทานพอดีอ่ิม ชามใหญ ่
จะท�าให้เส้นอืดเร็วกว่า นอกจากน้ี 
การใส่เครื่องในชามใหญ่น้ันยังท�าให้
รสชาติไม่สมดุล เพราะควบคุมได้ยาก 
และแม้ป ัจจุบันจะไม่ได้ขายบนเรือ 
อีกแล้ว แต่ทางร้านก็ยังคงเอกลักษณ์
แบบเดิมไว้เสมอ

เช้ือชาติไหนก็ติดใจในรสชาติ
ผู ้เขียนอยากรู ้ความรู ้สึกของผู ้ ท่ีมา      
รับประทานก๋วยเต๋ียวเรือ จึงไปพูดคุย
กับชาวต่างชาติถึงความรู้สึกครั้งแรก
ท่ีได้รับประทานก๋วยเต๋ียวเรือ พวกเขา
กล่าวว่า ได้รู้จักก๋วยเต๋ียวเรือครั้งแรก 
จากการถามผู้คนในพ้ืนท่ี เมื่อได้ลอง

รับประทานก็ท�าให้รู้สึกประหลาดใจใน
ความอร่อยของก๋วยเต๋ียวเรอืท่ีมรีสชาติ
เข้มข้น และท่ีเหนือกว่าน้ันคือราคา 
ท่ีไม่สูง สามารถรับประทานจนอ่ิมได ้
ในราคาเพียง 20 บาท สุดท้ายพวกเขา 
ได้บอกกับผู ้เขียนว่า ถ้าได้กลับมา
อยุธยาอีกครั้งจะต้องมากินก๋วยเต๋ียว
เรืออยุธยาให้ได้อย่างแน่นอน
 ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
รับประทานก๋วยเต๋ียวอยู่บ่อยครั้งน้ัน 
มีความคิดเห็นต่อก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยา
ว่า มีรสชาติท่ีเข้มข้น น�้าซุปมีกล่ินหอม  
รสชาติของก๋วยเต๋ียวไม่มีรสใดโดด 
จนเกินไป ปรุงออกมาอย่างกลมกล่อม
ท�าให้รสชาติหนักแน่น นอกจากน้ัน 
ตัวก๋วยเต๋ียวเองไม่มีความมัน น�้าซุป
เมือ่รบัประทานเข้าไปแล้วรูส้กึคล่องคอ 
วิธีปรุงท่ีเป็นเอกลักษณ์คือการใส่เลือด

พร้อมการหมักหมูและเน้ือ 
แทนการใส่ในน�้าซุป ท�าให้
ไม่คาว ส่วนเน้ือหมูและ
เน้ือวัวเองก็นุ่มอร่อย ไม่
เหนียวกระด้าง มีการให้
เครื่องเคียงมารับประทาน
คู่กับก๋วยเต๋ียว เช่น ผัก
และแคบหมู ท�าให ้การ 
รับประทานมีสีสันมากข้ึน  
ในเรื่ องขนาดของถ ้ วย

พวกเขาให้ความเห็นไว้ว่า ชามขนาด
ประมาณน้ีก�าลังพอดีอ่ิม ท�าให้ทานหมด 
ก่อนเส้นอืด ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงชอบ
ก๋วยเต๋ียวเรือของอยุธยาเป็นอย่างมาก
 เอกลักษณ์ของก ๋วยเต๋ียวเรือ 
อยธุยาน้ันเกิดข้ึนจากสภาพภูมปิระเทศ 
และวิถีชีวิตของชาวอยุธยาท่ีสั่งสม
มาอย่างยาวนาน และแสดงออกมา
ได้อย่างงดงามและเข้มข้น ผ่านทาง
หน้าตาและรสชาติของก๋วยเต๋ียวชาม
หน่ึง ท่ีเมื่อรับประทานเข ้าไปแล้ว 
ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า ได้มา
ถึงจังหวัดอยุธยาแล้วน่ันเอง
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ฉันได้มีโอกาสเดินทางมาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเล็กๆ        
ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยท้องนาสีเขียว ฉันเห็นชาวนาท่ียิ้มแย้มสดใส
เหมือนกบัแสงแดดและลมท่ีแผ่วเบาในยามกลางวัน ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีพบเหน็
ได้ยากในเมืองกรุง จากการท่ีได้เห็นชาวนาเหล่าน้ีท�าให้ฉันเกิดความ
สงสัยว่า ชีวิตของพวกเขาน้ันเป็นอย่างไร ข้าวท่ีพวกเขาปลูกจะเป็นเช่นไร

 จากข้อสงสยั ฉันได้ค้นหาข้อมลูต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต แต่กลับพบว่า ข้อมลู 
ทางด้านน้ีมีน้อยมากและตามหายากมากราวกับงมเข็มในมหาสมุทร เราจะท�า
อย่างไรล่ะคราวน้ี ในเมืองน้ีน่าจะมีแหล่งความรู้ทางการเกษตรท่ีสามารถไขข้อ
ข้องใจเหล่าน้ีได้ แต่ฉันพบว่า มสีถานท่ีอยูแ่ห่งหน่ึงซึง่เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมความรู ้
เก่ียวกับข้าวและวถีิชวีติของชาวนาเอาไว้อย่างครบถ้วน ท่ีแห่งน้ีก็คือ ‘ศนูย์วจิยัข้าว 
พระนครศรีอยุธยา’ น่ันเอง
 ฉันมาถึงท่ีตึกเล็กๆ แห่งน้ี และได้พบกับ คุณกฤษณ์กมล เปาทอง นักวชิาการ 
ข้าว ช�านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวท่ีสามารถให้ค�าตอบในสิ่งท่ีเราสงสัย
ได้เป็นอย่างดี 
 ฉันถามเขาว่า ท�าไมเวลานึกถึงข้าวทีไรก็ต้องเป็นจงัหวดัอยธุยาหรอื มนัพิเศษ 
อย่างไร อาจเป็นเพราะค�านิยามท่ีฉันเคยได้ยนิมาตลอดว่า อยธุยาเป็น ‘เมอืงอู่ข้าว 
อู่น�้า’ และจากในต�าราเรียนท่ีฉันท่องมาตลอดว่า อยุธยาเป็นเมืองท่ีล้อมรอบ 
ด้วยแม่น�้า 3 สาย และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ดินเหมาะแก่การเพาะปลูก  
คุณกฤษณ์กมลบอกว่า ไม่ใช่เฉพาะอยธุยาเท่าน้ัน โดยภาพรวมแล้วพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
ในการเพาะปลูกข้าวคือบรเิวณแถบท่ีราบลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยา ได้แก่ จงัหวดัอ่างทอง  
ปทุมธานี และอยุธยา เพราะบริเวณน้ีเป็นแหล่งท่ีมีตะกอนอย่างดีมาแต่อดีต 
 เมื่อย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตด�ารงชีพด้วยการปลูก
ข้าวเป็นหลัก โดยเฉพาะสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คนไทยนิยมบริโภค
ข้าวอยู่ 2 ชนิด คือ ‘ข้าวเจ้า’ ซึ่งเป็นข้าวท่ีเรานิยมรับประทานกันอยู่ในปัจจุบัน  
ข้าวเจ้าเป็นข้าวท่ีมเีมด็กลมร ีมสีขีาวสะอาดสะอ้านราวกับส�าลี สมเด็จพระบรมไตร- 
โลกนาถ ทรงน�าเข้าข้าวเจ้ามาจากอินเดีย เพราะเหตุน้ีเองในอดีตจึงเป็นท่ีนิยม
บริโภคของพระมหากษัตริย์และบรรดาชนชั้นสูง 

ข้าวเมืองไหน...
จะอร่อยเท่าอยุธยา

เรื่อง: อชิรญา อุ่นอารมย์
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และยังเป็นสินค้าส่งออกท่ีส�าคัญของอาณาจักรอยุธยาอีกด้วย ส่วนชาวบ้าน 
ในสมัยน้ันนิยมรับประทาน ‘ข้าวข้ึนน�า้’ ซ่ึงเป็นต้นข้าวรวงยาวชะลูด แต่มเีมล็ดข้าว
แข็งกระด้าง ไม่ละเอียดลออ ให้ผลผลิตต�า่  
 ส่วนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต้ังแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นไป 
ผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น�้ามากข้ึน ท�าให้มีการเพาะปลูกข้าว 
ในบรเิวณน้ีเพ่ิมข้ึน ทางกรมนาจงึมกีารจดัระเบียบการค้าข้าวคือ การเก็บภาษท่ีีนา 
ทีละสลึงท่ีเรียกว่า ‘หางข้าว’ คือประชาชนต้องส่งข้าวเปลือกให้แก่ฉางหลวงทุกปี  
นอกจากจะท�าการค้าข้าวในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกข้าว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจ 
ท่ีส�าคัญมากท่ีสดุ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2199-2257 ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายกับ
ฮอลันดา โดยมีการจัดต้ังบริษัทรับซื้อข้าวจากประเทศไทย หลังจากปี พ.ศ. 2265  
การค้าข้าวระหว่างฮอลันดาก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆ และจีนก็เข้ามามีบทบาทแทน  
ท�าให้ไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านการทูตท่ีดีกับจีน จนถึงปี พ.ศ. 2300 นับได้ว่า
ข้าวไทยเจริญถึงขีดสุด 
 จนมาถึงปัจจุบันน้ัน เมื่อเวลาเปล่ียนไปข้าวไทยมีผู้บริโภคท่ีลดน้อยลง 
เน่ืองจากปัจจัยทางอาหารท่ีมีหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการรับอารยธรรมจาก
ตะวันตก อย่างเช่นการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดก็เป็นปัจจัยหน่ึงเช่นกัน โดย
ลดลงเฉล่ียประมาณ 90-100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่ในทางกลับกันการผลิตข้าว
อยุธยาน้ันมีแนวโน้มสูงข้ึนจากเดิม โดยการส่งออกท่ีมากข้ึน 
 แต่ปัญหาเก่ียวกับสถานการณ์ข้าวของไทยไม่ได้อยู่ท่ีการบริโภคท่ีลดลง
เพียงเท่าน้ัน ยังประสบปัญหาอ่ืนหลายด้านอีกด้วย จากการสอบถามข้อมูลของ
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่น้ันเกิดจากการขาดแคลน
แรงงาน โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยชาวนาส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย 
ไม่ต�า่กว่า 58 ปีข้ึนไป และมต้ีนทุนการผลิตสงู เกิดจากการท่ีชาวนาไทยน้ันใช้ปัจจยั 
ในการผลิตต้ังแต่เริ่มต้นในการปลูกจนเข้าโรงสีค่อนข้างสูง โดยต้นทุนอยู่ท่ี
ประมาณ 3,500-4,000 บาทต่อไร่
 การเพ่ิมต้นทุนส่วนใหญ่มาจากการจ้างวานผู้รับจ้างส�าหรับชาวนาสูงอายุ 
ส่วนโรงสน้ัีนจะได้ประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ โดยการท�านาในตลอดปีน้ันจะมกี�าไร 
ไร่ละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งการได้ก�าไรอันน้อยนิดน้ัน นับได้ว่าเป็นปัญหา 
มายาวนาน แต่ชาวนาน้ันเมื่อรู้ว่าเงินไม่พอท่ีจะประทังชีวิต พวกเขาก็ยังฝืนท�า 
ต่อไป เพราะไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพอะไรที่ดีกว่าน้ี
 แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ การออกพันธุ์ข้าว ‘กข1’ นับได้ว่าเป็นการ
ปฏิวัติวงการข้าวไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่ง กข1 น้ันย่อมาจาก กรมการข้าว หมายเลข 1  
มชีือ่ภาษาอังกฤษว่า Rice Department Number 1 นับได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลง
ครัง้ยิง่ใหญ่ทีส่ดุของข้าวไทย โดยท่ีในอดีตน้ันข้าวไทยเป็นข้าวท่ีคุณภาพไม่ดี ท�าให้
เก็บเก่ียวยากและผลผลิตต�า่ ด้วยความพิเศษจากการผสมกันระหว่างข้าวไออาร์ 8  
จากสถาบันวจิยัข้าวอีรี ่ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และข้าวทองเหลืองพันธ์ุด้ังเดิมของไทย  
ได้พัฒนาขยายสายพันธ์ุน้ีจนมาถึงรุน่ กข85 ซึง่ข้าวพันธ์ุน้ีน้ันมผีลผลิตเรว็ ปลูกง่าย  
และราคาไม่แพง 
 ยังมีข้าวชนิดใหม่ท่ีมีเรื่องราวเบ้ืองหลังอันไม่น่าเชื่อ อย่างข้าว ‘กข43’  
เดิมทีน้ันข้าวชนิดน้ีเปรียบเสมือนกับลูกภรรยาน้อย เพราะว่าเป็นข้าวอายุสั้น  
ท่ีในตอนแรกถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการป้องกันอุทกภัย แต่เมื่อทีมแพทย์จาก 
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้น�าข้าวน้ีไปท�าการวิจัย จึงพบประโยชน์มหาศาลคือ  
เป็นข้าวท่ีมปีรมิาณน�า้ตาลกลูโคสท่ีต�า่มากท่ีสดุ เมือ่เทียบกับข้าวชนิดอ่ืน ประเภท
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อมิโลสต�่า ข้าวชนิดน้ีจะท�าให้ร่างกายจะเปล่ียนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน�้าตาล 
ได้ช้าลง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน�้าตาลในเลือดเพ่ิมในระดับท่ีพอเหมาะ ไม่เพ่ิมเร็ว 
จนเกินไป จงึเหมาะกับผู้ท่ีมปัีญหาเก่ียวกับโรคเบาหวาน และผู้ท่ีต้องควบคุมน�า้ตาล 
เป็นพิเศษ รวมถึงผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนักและคนท่ีรักสุขภาพ
 บางครั้งการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ อาจจะท�าให้บางอย่างท่ีด้ังเดิม 
หรือเป็นเอกลักษณ์ที่ส�าคัญท่ีหายไป อย่างเช่นข้าวท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของ
อยธุยามากท่ีสดุ อย่าง ‘ข้าวข้ึนน�า้’ เป็นข้าวท่ีเกิดมาคู่กับชาวอยธุยามานานมากกว่า 
ร้อยปี นับต้ังแต่สมัยอยุธยายังเป็นราชธานีของสยามประเทศแห่งน้ี โดยเรา
สนันิษฐานได้จากอิฐท่ีมรีอยข้าวฝังอยูภ่ายในตามโบราณสถานต่างๆ ภายในอยธุยา  
โดยคาดว่าน่าจะน�าแกลบจากข้าวชนิดน้ีมาใช้เป็นส่วนประกอบในการท�าอิฐ แล้ว
น�ามาเผาท�าให้แน่นตามภูมิปัญญา 
 ข้าวขึน้น�า้ หมายถึงข้าวท่ีสามารถเติบโตได้ในน�า้ท่ีมคีวามลึกมากกว่า 1 เมตร  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยข้าวชนิดน้ีมคีวามสามารถพิเศษคือ มคีวามสามารถ 
ในการยืดปล้องให้ยาวออกไปเพ่ือหนีน�้า การแตกแขนงและรากท่ีข้อเหนือผิวดิน 
ความสามารถอยู่รอดในสภาพจมน�้า และการชูรวงให้ต้ังชันเหนือผิวน�้าได้ดีตาม
การเพ่ิมของระดับน�้าในนา เป็นพันธุ์ข้าวท่ีต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลา
กลางวนัสัน้ เพ่ือเปล่ียนการเจรญิเติบโตทางล�าต้นและใบ มาเป็นการเจรญิสบืพันธ์ุ
เพื่อสร้างช่อดอกและเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยลักษณะน้ีเองข้าวข้ึนน�้าจึงเป็นเกราะ
ป้องกันข้าศกึชัน้ดีท่ีไม่ให้มารกุรานภายในประเทศในสมยัอยธุยาได้ โดยข้าวข้ึนน�า้ 
มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ก้อนแก้ว ขาวเม็ดเล็ก พวงทอง หลวงแรด มะลิเล้ือย 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเพาะปลูกในทุ่งบ�าเพิงและทุ่งเสาธง ในอ�าเภอบางปะหัน  
แต่ในปัจจุบันน้ีข้าวชนิดน้ีหาพบยากมาก เพราะไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ แถมยังให้
ผลผลิตต�่า แล้วด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีท�าให้ข้าวชนิดน้ีค่อยๆ หายไป
ตามกาลเวลา แต่ด้วยความที่มันเคยเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาในอดีต ท�าให้ศูนย์วิจัย
ข้าวสนใจท่ีจะน�าข้าวชนิดน้ีมาเกิดใหม่อีกครั้งในไม่ช้า 
 ฉันสงสัยว่า เมื่อมองไปรอบๆ เมืองอยุธยา ท�าไมจึงไม่มีข้าวเหนียวปลูกอยู่ 
สักแห่งหน น่ันเป็นเพราะว่าบริเวณภาคกลางน้ันส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีนาปลูก 
ข้าวเจ้า โดยพบว่าเมื่อน�าข้าวเจ้าปลูกปนกับข้าวเหนียวจะท�าให้เกิดผลท่ีตามมา 
สองอย่าง คือ ข้าวเหนียวจะไม่เหนียว ส่วนข้าวเจ้าน้ันจะรู้สึกเหนียว เน่ืองจาก
เกิดจากการผสมพันธ์ุข้ามต้น จะท�าให้พืชท้ังสองชนิดน้ันกลายพันธ์ุ ในทางกลับกัน 
ทางภาคเหนือกับภาคอีสานของประเทศไทย ก็ไม่ควรจะปลูกข้าวเจ้าเช่นกัน 
 เมื่อฉันได้ทราบถึงเรื่องราวท้ังหมดของทุ่งนาอันเขียวขจีแห่งน้ีแล้ว ท�าให้ 
มุมมองที่มีต่อเมืองน้ีเปล่ียนไป ท�าให้ได้ทราบถึงความทุกข์ยากของชาวนา  
ข้าวข้ึนน�้าท่ีก�าลังจะหมดไป และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาข้าวแห่งน้ี 
 ก่อนจากไปขอฝากข้อคิดเก่ียวกับข้าวสักเล็กน้อย

 ข้าวทุกจาน อาหารทุกมื้อไม่ได้มีคุณค่าทาง
อาหาร แต่ยังมีคุณค่าทางจิตวิญญาณด้วย 
น่ันกคื็อความทุกข์ยากและหยดเหง่ือแต่ละหยด
ของชาวนา 
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ต่างชาติ
ต่างชิม

เรื่อง: กีรติ โตดิลก

  ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่ีน่ี ฉันหาร้าน
อาหารท่ีแนะน�าในอินเทอร์เน็ตว่าอร่อย  
พอมาถึงก็ได้ลองกินผัดไทย ข้าวเหนียว
ส้มต�า ข้าวเหนียวมะม่วง ก็ชอบนะ 
รสชาติอาหารท่ีน่ีต่างจากอาหารไทย 
ในฮอลแลนด์มากเลย ฉันเลยต้องบอก 
แม่ค้าว่า ไม่เอาเผ็ด ไม่เอาหวาน ส่วน
อาหารที่ยังไม่ได ้ลอง แต่ได้ยินมา
เหมือนกันว่าอร่อย ก็คือก๋วยเต๋ียวเรือ
และโรตีสายไหม อีกอย่างก็คือพวก 
น�้าผลไม้ปั่น อย่างน�้ามะม่วงปั่น เพราะ
มะม่วงท่ีฮอลแลนด์แพงมากๆ พอมา 
ท่ีน่ี เลยคิดว่าอยากจะลองสกัหน่อย   

  ความรู้สึกแรกคือคิดว่าอาหารไทย
ค่อนข้างเผ็ด แต่ว่าอร่อยดี ตอนมาถึง
กรุงเทพฯ ก็ได้ไปท่ีเทอร์มินอล 21 ไป
ลองกินข้าวมันไก่ไหหล�า แล้วก็ไปท่ี
ไอคอนสยาม ได้ลองกินก๋วยเต๋ียวเรือ
ด้วย มาท่ีน่ีก็อยากจะลองกินอาหาร
ท้องถ่ินหรอืสตรทีฟู้ดดูบ้าง แต่ว่าไม่ได้ 
หาข้อมลูมาก่อน จะใช้การสงัเกตเอาว่า 
ร้านไหนมีคนกินกันเยอะก็จะลองไป 
ต่อคิวกินดูบ้าง รสชาติอาหารท่ีน่ีจะต่าง 
จากอาหารไทยท่ีฮ่องกงมาก อาหารไทย 
ท่ีน่ีดูเป็นแบบด้ังเดิม เครื่องปรุงท่ีใช้
ก็จะต่างกัน น�้าซุปก็จะมีความเข้มข้น
กว่า  

   ก ่อนมาอยุธยา ก็เตรียมตัว 
หาข้อมูลร้านอาหารและการเดินทาง 
มาจากบล็อกหลายๆ ท่ีในอินเทอร์เน็ต 
ตอนท่ีเคยไปกรงุเทพฯ ก็สัง่เป็นกับข้าว 
พวกแกงเขียวหวาน แกงไทย ก็ชอบ
เหมือนกัน อาหารไทยท่ีได้ไปชิมมา 
ก็จะต่างจากท่ีมาเลเซยี เพราะส่วนใหญ่
เจ้าของร้านจะเป็นคนท่ีมาจากจังหวัด
ยะลา นราธิวาส รสชาติก็จะคล้ายทาง
ภาคใต้ของไทยมากกว่า แต่อาหารไทย
ก็คล้ายกับอาหารมาเลเซียอยู่ อย่าง 
วิธีการปรุง เน้ือปลา ไก่ หรือบางเมนู
ของมาเลเซียเองก็มีท่ีคล้ายกับต้มย�า
อยู่เหมือนกัน   

ถา้คุณคิดถงึของกนิท่ีอยธุยา คุณจะนึกถงึอะไรบา้ง  
ค�าตอบคงเป็นก๋วยเต๋ียวเรือ โรตีสายไหม และ 
กุง้แม่น้�า ถา้เปน็ต่างชาติล่ะ เราไปลองฟังจากปาก
ของพวกเขาดูกัน

Heidi
19, ฮอลแลนด์

Alice 
34, ฮ่องกง

Nur-amalina 
25, มาเลเซีย
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ปทิตตา ศิวะมาศ 
ปัณณธร อภิธนวิทย์
อชิรญา อุ่นอารมย์ 
ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ
เพลงบรรเลง สงค์ประเสริฐ
อาภากร เกตุสิริ
จิรภัทร ถาวรรัตน์ 
ลักษิกา ศรีสว่าง
กีรติ โตดิลก
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