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อยุธยา โภชนา

Editor’s
Talk
บทบรรณาธิการ

นีเ่ ป็นครัง้ ที่ 3 ทีผ่ มกับณัฐจรัสได้รว่ มงานกับ TK Young Writer และ happening
ในการเป็นวิทยากรในโครงการ TK Young Writer
สิ่งที่ผมได้พบในทุกครั้งก็คือ เด็กๆ ที่เข้าร่วมค่ายทุกคนนั้นล้วนแต่มีพื้นฐานด้าน
การเขียนในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงมีความสนอกสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี สิ่งที่ผมพยายามเพิ่มเติมให้กับพวกเขาจึงเป็นการ
น�ำประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมาทั้งหมดของตนเองมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ
ได้ฟัง
โดยเฉพาะน้องๆ ในกลุ่มสารคดีที่พวกเรารับผิดชอบอยู่นั้น ผมพยายามเล่าให้
พวกเขามองเห็นภาพว่า ในการท�ำหน้าที่เป็นนักเขียนนั้นยังมีการท�ำงานขั้นตอน
อื่นๆ รายล้อมอยู่อีกหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการตีโจทย์ในการท�ำงาน วิธีคิด
วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็น
ขั้นตอนที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการลงมือเขียนเลยก็ว่าได้
ในระยะเวลาการท�ำงานร่วมกันไม่กี่วันนี้ โครงการได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ
ในการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล ซึง่ ผมคิดว่าเป็นการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของโครงการเลย
ก็ว่าได้ เพราะหลายคนถึงแม้ว่าจะมีความสนใจในการเขียน มีความสนใจในการ
ท�ำงานสารคดีเป็นทุนเดิม แต่การที่พวกเขาได้ลงสนามเก็บข้อมูล ได้ติดต่อพบปะ
พูดคุยกับแหล่งข้อมูล ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิด ฯลฯ
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ที่ส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานเชิงสารคดี
น้องๆ กลุ่มสารคดีปีนี้ก็เช่นเดียวกัน พวกเขาเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ บางคนเพิ่ง
เรียนจบชั้นมหาวิทยาลัย บางคนยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยม แต่พวกเขาทุกคน
ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการท�ำงานร่วมกัน และ
ได้ใช้โอกาสนี้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ส�ำคัญร่วมกัน จนได้เป็นหนังสือ
เล่มหนึ่งที่ทุกท่านก�ำลังอ่านอยู่นี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับน้องๆ ทุกคนในการ
เดินตามความฝันของตัวเอง และไม่ว่าในอนาคตฝันของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร
อย่างน้อยนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่แต่ละคนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้บางสิ่ง
บางอย่างร่วมกัน

กริชเทพ ศรศิลป์
ณัฐจรัส เองมหัสสกุล
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เรือล�ำนี้จะล่องไปที่อยุธยา

มีเอกลักษณ์ ความตั้งใจ และความเข้มแข็ง คงเป็นค�ำสามค�ำที่สามารถอธิบาย
คนในทีมสารคดีได้มากที่สุด

เอกลักษณ์

วันแรกทีเ่ ราได้เจอกับน้องๆ เราตกใจทีเ่ ราจ�ำน้องได้หมดทุกคน ทัง้ ๆ ทีป่ กติเราจะ
เป็นคนจ�ำคนไม่เก่งนัก น้องแต่ละคนมีความคิดที่บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเอง
ได้อย่างชัดเจน มีความมั่นใจ และมีพละก�ำลัง ในวันนั้นเราได้รู้แล้วว่า ต่อจากนี้
อีกสองสัปดาห์เราจะต้องลงเรือล�ำเดียวกัน เรือที่จะล่องไปอยุธยา

ความตั้งใจ

ในระหว่างที่เราก�ำลังเตรียมความพร้อมเพื่อลงเรือ เราก็เห็นความเตรียมพร้อม
และตั้งใจของน้องๆ มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความเห็น และเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เพราะเราต่างก็อยากท�ำให้การล่องเรือครั้งนี้ราบรื่นมากที่สุด
ในวันนั้น เราก�ำลังลงเรือล�ำเดียวกันแล้ว เท้าเหยียบลงบนกราบเรือ เรือ
โคลงเคลงตามน�้ำหนัก รู้สึกหวั่นถึงอุปสรรคในอนาคตอันใกล้ ทันทีที่เรือออกจาก
ท่าไป ท้องฟ้าที่สดใสพลันเปลี่ยนสีเป็นสีเทา ก่อนที่ห่าฝนจะตกลงมา ทั้งยาก
ทั้งล�ำบาก ต่างคนต่างก็แทบเอาชีวิตไม่รอด แต่ในวิกฤตนี้ เราก็เห็นบางอย่าง
ในตัวน้องๆ

ความเข้มแข็ง

เรือล�ำนี้ต้องไปให้ถึงฝั่ง นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทุกคนต้องเข้มแข็ง เราจะต้องผ่าน
สิ่งนี้ไปให้ได้ เราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะต้องรอดไปด้วยกัน
ตอนนี้เรือก็ถึงฝั่งแล้ว เราต่างก็กระโดดลงจากเรือ โบกมือบ๊ายบายกันตรง
ท่าน�้ำ ก่อนจะแยกย้ายเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง อนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งที่
ไม่แน่นอน แต่สงิ่ ทีแ่ น่นอนก็คอื ความยากล�ำบากทีท่ กุ คนต้องเจอ แต่พเี่ ชือ่ ว่าน้อง
ทุกคนจะผ่านมันไปได้ จดจ�ำเอกลักษณ์ของตัวเอง ตั้งใจท�ำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดี
ที่สุด จงเป็นคนเข้มแข็งและน่ารักถ่อมตัวไปพร้อมๆ กัน
ขอให้โชคดี

ปทิตตา ศิวะมาศ
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เรื่อง: ปทิตตา ศิวะมาศ

Ayo
thaya

อยุธยา โภชนา

1350
- 1767 AD

อยุธยา อาหาร
และกาลเวลา
วิวัฒนาการของอาหารอยุธยาตั้งแต่ครั้งเป็น
กรุงศรีอยุธยาจวบจนเป็นพระนครศรีอยุธยา
ในปี พ.ศ. 1893 กรุงศรีอยุธยาได้ถูกสถาปนาขึ้นบนดินแดนซึ่งอยู่
ในกลุม่ ของดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่นำ�้ เก่า มีแม่นำ�้ หลายสายไหล
ผ่าน น�ำปุ๋ยธรรมชาติลงมาในเขตลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา ท�ำให้พื้นดิน
ตรงนี้เหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับการท�ำเกษตร อยุธยาจึงกลายเป็น
ดินแดนทีผ่ ลิตข้าวได้เพียงพอต่อการเลีย้ งชีพประชากร และสิง่ นีเ้ อง
ที่ท�ำให้การก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาส�ำเร็จขึ้นมาได้ในที่สุด

“อยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน
จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง อยุธยา แต่ก่อนนี้ยัง
เป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย”
หากอ่ า นประวั ติ ศ าสตร์ ข องอาณาจั ก รอยุ ธ ยาเที ย บเคี ย งไปกั บ
ประวัติศาสตร์โลก จะพบว่ายุคสมัยนั้นใกล้กับยุคเรอเนซองซ์
ของยุโรป ยุคสมัยที่เฟื่องฟูไปด้วยศิลปวิทยาการ ผู้คนที่มีความ
กระหายอยากต่อความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่าง
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของต่างชาติ จึงไม่น่าแปลกใจนัก
ถ้าเราจะค้นพบว่า ที่อยุธยาเองก็มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
แรงขับเคลื่อนในยุคนั้นๆ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงให้กับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา คงจะ
เป็นเรื่องราวของ ‘อาหาร’ นั่นเอง
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ความเรียบง่าย
แต่ชาติปางก่อน
จากการศึกษาข้อมูลทางโบราณคดี อาหารไทย
มีจุดก�ำเนิดพร้อมกับชนชาติไทย โดยหลักฐาน
ในยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ ค ้ น พบข้ า วเปลื อ ก
กระดูก เกล็ดและก้างปลาในช่องท้องของผู้หญิง
อายุราว 3,000 ปี ที่บ้านโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี
ท�ำให้เห็นว่าคนไทยนั้นกินข้าวกับปลาเป็นอาหาร
หลายปีผ่านไป จากยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่
ยุคสุโขทัย และจากยุคสุโขทัยเข้าสูย่ คุ อยุธยา ตาม
จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น ผู้จัดการบริษัท
อินเดียตะวันออกของฮอลันดา ในสมัยพระเจ้า
ทรงธรรม ที่ว่า “อาหารของชาวสยามไม่ฟุ่มเฟือย
และมีน้อยสิ่ง ตามปกติมีข้าว ปลา และผัก ส่วน
เครือ่ งดืม่ ตามปกตินนั้ เขาดืม่ แต่นำ�้ ธรรมดาอย่าง
เดียว” เราจะค้นพบว่า การกินของชาวสยามหรือ
ชนชาติไทยนัน้ แทบจะไม่มสี งิ่ ทีเ่ รียกว่าวิวฒ
ั นาการ
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เลย
ความเรียบง่ายในการด�ำเนินชีวติ ของชาวไทย
ในยุคนัน้ ยุคทีช่ วี ติ เปีย่ มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
จากข้าวปลาอาหาร ยามเช้าสามีไปตกปลา ส่วน
ภรรยามีหน้าทีท่ ำ� เกษตรกรรม แต่กอ่ นจะกินข้าวเช้า

อยุธยา โภชนา

ก็ น� ำ อาหารมื้ อ แรกไปถวายพระที่ วั ด เสี ย ก่ อ น
แล้วจึงจะกลับบ้านมากินข้าว โดยอาหารเช้าที่
คนกรุงศรีอยุธยานิยมคือ ‘ข้าวเหนียวหัวหงอก’
เป็นข้าวเหนียวที่โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูด ท�ำง่าย
อยูท่ อ้ ง และมีความเค็มกับหวานอยูใ่ นตัว นอกจากนี้
คนอยุธยายังไม่นยิ มฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ท�ำให้คนจีนต้อง
เป็นคนเปิดโรงฆ่าสัตว์ ส่วนขนมหวานนัน้ เราก็ไม่มี
จะมีก็แต่ผลไม้เท่านั้น
หรืออย่างอาหารชาววังในบันทึกของราชทูต
ฝรั่ ง เศสที่ บั น ทึ ก ไว้ ว ่ า อาหารชาววั ง คื อ อาหาร
ชาวบ้าน แตกต่างกันทีก่ ารน�ำเสนอด้านความงดงาม
อาหารชาววังต้องไม่มีก้าง ไม่มีกระดูก ต้องเปื่อย
นุ่ม ไม่มีของแข็ง ผักก็ต้องพอดีค�ำ หากมีเมล็ด
ก็ต้องน�ำออก กุ้งก็ต้องเป็นกุ้งแม่น�้ำไม่มีหัว

แล้วอะไรเล่า
ที่ท�ำให้อยุธยาเปลี่ยนไป
“พวกพาณิ ช ยนานาประเทศทราบเหตุ ว ่ า กรุ ง
ศรีอยุธยาผาสุกสมบูรณ์ด้วยสินค้าอุดมดี พวก
พาณิ ช ยก็ แ ตกตื่ น กั น เข้ า มาถวายบรรณาการ
ขอพระราชทานพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภารค้ า ขาย
ในพระมหานครเปนอันมากจะนับคณนามิได้” จาก
ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด พงศาวดารที่แปลมาจาก
ภาษามอญ
อยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวส่งออกที่ส�ำคัญ
และยังตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางการค้าทางทะเล ที่นอกจากการมาขายของ
โดยตรงให้กับชาวสยามแล้ว เรายังสามารถเป็น
เหมือนพ่อค้าคนกลางในการส่งของจากประเทศหนึง่
ไปสูป่ ระเทศหนึง่ ได้อกี ด้วย ดังนัน้ บรรดาเรือส�ำเภา
และเรือก�ำปั่นของต่างชาติจากทุกทิศต่างก็อยาก
แล่นเข้ามาท�ำการค้าขายกับอยุธยา ด้วยเหตุนี้
อยุธยาจึงเป็นสถานที่ค้าขายที่มีความคึกคักสูง
โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระนารายณ์
เมื่ออ่านดูบันทึกของราชทูตฝรั่งเศสอย่าง
มองซิเออร์ เซเบเร็ต ทีเ่ ขียนไว้ยามมาเยือนอยุธยา
ว่า “อาหารที่รับประทานนั้นได้เลี้ยงอย่างยุโรป
แต่นอกจากอาหารยุโรปแล้ว ยังมีกบั ข้าวจีนมาวาง
บนโต๊ะกว่า 80 สิ่ง ซึ่งดูเป็นของแปลกประหลาด
อย่างที่สุด” หรือจากจดหมายเหตุของ ซีมอง เดอ
ลาลูแบร์ ที่บันทึกไว้ว่า “กับข้าวมากกว่า 30 ชนิด
ที่ปรุงตามต�ำรับจีน ซึ่งเขาน�ำมาตั้งเลี้ยงพวกเรา
ที่กรุงสยาม (กรุงศรีอยุธยา) นั้น ข้าพเจ้าไม่อาจ
ที่จะบริโภคได้สักอย่างเดียว” เราจะสังเกตได้ว่า
ราชส�ำนักไทย ได้มีการน�ำอาหารต่างประเทศเข้า
มากินบ้างแล้ว นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้า
แผ่นดินไทยนั้นมีความนิยมชมชอบอาหารแขก
ด้วยได้เคยไปมาหาสู่กับกลุ่มแขกอิหร่านที่พ�ำนัก
อยู่ในกรุง จึงไม่แปลกเลย ถ้าเราจะพบพ่อครัว
ชาวอินเดียในพระราชส�ำนักไทย
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เมื่ อ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น นิ ย มชมชอบชาวต่ า งชาติ
และถึงกับมีพื้นที่ให้พวกเขาตั้งหมู่บ้านเป็นของ
ตัวเอง การถ่ายเทไหลเวียนทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึน้
ภายในสยามประเทศ ชาวต่างประเทศที่เข้ามา
ช่วงนัน้ ก็มวี ถิ กี ารกินอาหารทีแ่ ตกต่างตามเชือ้ ชาติ
ของตัวเอง เช่น การทานขนมปังยามเช้าในหมูบ่ า้ น
โปรตุเกส การดื่มชาและทานซุปหรือต้มจืดของ
ชาวจีน โดยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีผลต่อการทาน
อาหารเช้าของผู้คนในอยุธยานั้นก็คือ ป่า หรือ
ตลาด ทีเ่ กิดทัว่ อยุธยา ตามค�ำให้การของขุนหลวง
วัดประดู่ทรงธรรมนั่นเอง โดยตลาดที่มีจ�ำนวนถึง
61 แห่งบริเวณเกาะเมือง เป็นแหล่งการค้าส�ำคัญ
ของชาวอยุธยาและชาวต่างประเทศในการเข้ามา
จับจ่ายซื้อของ มีการขายอาหารหลากหลาย ทั้ง
ของสด ของคาว และของแห้ง มีทั้งตลาดตอนเช้า
กลางวัน และเย็น
คนอยุธยาเริม่ หันมาบริโภคเนือ้ หมูและเนือ้ วัว
เพราะได้รับอิทธิพลมาจากจีน รู้จักการลวกเส้น
ใส่หมู เติมซุป จากชาวจีนทีท่ ำ� ก๋วยเตีย๋ วให้กนิ หรือ
อาหารประเภทกะทิ ที่สันนิษฐานว่ามาจากกลุ่ม
มุสลิมเปอร์เซียน ที่พอน�ำมาใส่ในอาหารก็จะเป็น
แกง เช่น ก๋วยเตี๋ยวแกง แกงมัสมั่น หรืออย่าง
ขนมไทยชื่อดังอย่างทองหยิบทองหยอดก็เกิดมา
จากการดัดแปลงของต�ำรับอาหารโปรตุเกส
อย่างไรก็ตาม อาณาจักรอยุธยาก็ไม่ได้เป็น
ผู้รับแค่ฝ่ายเดียว ระหว่างที่เราท�ำการค้าขายกับ
อาณาจักรริวกิว หรือในปัจจุบันก็คือ โอกินาวา
ของญี่ปุ่นนั้น เราก็ได้ท�ำการถ่ายทอดนวัตกรรม
การกลั่ น เหล้ า อย่ า งเหล้ า สาโทให้ กั บ ชาวริ ว กิ ว
ก่อนที่ชาวริวกิวจะน�ำสูตรนั้นไปดัดแปลงและได้
กลายมาเป็น เหล้าอะวาโมริ ทีม่ ชี อื่ เสียงไปทัว่ โลก
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จากความเปลี่ยนแปลง
มาถึงจุดที่กลมกลืน
แต่แล้ว ความรุง่ เรืองมีเกิดก็ยอ่ มมีดบั เป็นอนิจจัง
ทีไ่ ม่มใี ครหลีกเลีย่ งได้ เมือ่ กรุงศรีอยุธยาก้าวขึน้ สู่
จุดรุ่งเรืองที่สุด หายนะก็เริ่มเคลื่อนตัวตามมา
ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 อยุธยาถูกท�ำลาย
โดยกองทัพพม่า ถึงจุดสิน้ สุดของราชธานีอนั รุง่ โรจน์
ที่สุดในแดนอุษาคเนย์

“เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า
ไทยเราแสนเศร้า ถูกข้าศึกรุกราน
ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน
ข้าศึกเผาผลาญ แหลกลาญวอดวาย”
อย่างทีท่ กุ คนทราบกันดี หลังจากอยุธยาสิน้
แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ก็ติดตามพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี ก่อนจะ
ย้ายมาที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงปัจจุบัน
ของประเทศไทย

“ชาวไทยทุกคนดูแล้วเศร้าใจ
อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น
สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี
คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย”

อยุธยา โภชนา

แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะติดตามพระเจ้าแผ่นดินไป
สร้างราชธานีใหม่ ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิม
อาศัยอยู่ และบางคนทีห่ ลบหนีไปอยูอ่ าศัยตามป่า
ก็กลับมาอาศัยอยูร่ อบๆ เมือง จนสามารถรวมกัน
เป็นเมืองอีกครัง้ ได้ชอื่ อย่างเป็นทางการว่า เมือง
กรุงเก่า โดยในปี พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก ทรงยกเมือง
กรุงเก่าขึน้ เป็นหัวเมืองจัตวา และได้ชอื่ เป็น มณฑล
อยุธยา ในปี พ.ศ. 2469 แต่ในเวลาต่อมา มีการ
ยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล อยุธยา
จึ ง เปลี่ ย นฐานะเป็ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ได้ มี น โยบายบู ร ณะโบราณสถานภายในเมื อ ง
อยุธยา โดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานส�ำคัญ
ในการด�ำเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
มีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534
ปัจจุบัน ยังคงมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาที่จังหวัด
อยุ ธ ยาอยู ่ เ สมอ บ้ า งมาเยี่ ย มชมโบราณสถาน
บ้างมาศึกษาเทคโนโลยีทางการเกษตร บ้างก็
มาหาของกินลือชือ่ อย่างกุง้ แม่นำ�้ หรือโรตีสายไหม
อยุธยาได้เปลีย่ นไปแล้ว กาลเวลาได้นำ� พาสิง่ ต่างๆ
เข้ามาและออกไป สร้างความเปลีย่ นแปลงจากอดีต
โยงมาถึงปัจจุบันที่ด�ำเนินมาเรื่อยๆ จนมาเจอ
จุดทีก่ ลมกลืนในยุคสมัย ดังเช่นอาหารของอยุธยา

แ ล ะ นี่ ก็ คื อ เ รื่ อ ง ร า ว ก า ร กิ น ข อ ง
ชาวไทยดั้งเดิม มีความเรียบง่ายอย่าง
ชาวบ้าน ความประณีตอย่างชาววัง และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์
ของแปลก (ต่างชาติ) ให้เข้ากับของเดิม
ก่อนที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นอาหาร
(ของชนชาติ) ไทย ที่โด่งดังไปทั่วโลก
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เรื่อง: ปัณณธร อภิธนวิทย์

แฉหมดเปลือก
สายหวานห้ามพลาด!
‘ท้าวทองกีบม้า’
ชีวิตของควีนแห่งวงการขนมไทย
‘ความหวานในใจฉันนั้นยังต่ำ�ไป
เอาขนมมาทีได้ไหม
ขาดมันแล้วฉันอยู่ไม่ไหววว’
ใครเป็นมนุษย์สายของหวานที่ชีวิตขาดขนมไม่ได้บ้างคะ
ส�ำหรับสายหวานอย่างเราแล้ว ขนมอีกชนิดทีเ่ ป็นต�ำนานก็คอื
‘ขนมไทย’ ด้วยรสชาติที่สุดยอดขนาดที่อยากเอาไปเพิ่ม
ในลิสต์ Amazing Thailand อร่อย
จนกินแล้วอยากตะโกนออกมาดังๆ ว่า
“อร่อยเว้ยยยย” ท�ำให้ขนมไทยถือเป็น
ของชอบของใครหลายๆ คน แต่สาย
หวานทัง้ หลายรูก้ นั หรือเปล่าว่า ขนมไทย
นั้นแต่ก่อนไม่ได้อร่อยขนาดนี้นะเออ
เพราะขนมไทยสมัยก่อนมีส่วนผสมแค่
แป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว แล้วก็มะพร้าว
เท่านั้น
แต่ แต่ แต่ ขนมไทยก็มจี ดุ เปลีย่ น
เหมื อ นกั น เรี ย กว่ า เป็ น ยุ ค ทองของ
ขนมไทยเลยก็ได้ เมื่อมีคนคนหนึ่งเพิ่ม
สูตรการท�ำขนมไทยขึ้นมาจนท�ำให้เกิด
ขนมไทยต่างๆ มากมายกว่า 14 ชนิด
ด้วยกัน (นี่คือก็อดแห่งวงการขนมไทย
ชัดๆ) ซึง่ คนคนนัน้ ก็คอื ‘ท้าวทองกีบม้า’
หรื อ ‘มารี กี ม าร์ ’ นางนี้ นี่ เ องงง
สายหวานทั้งหลาย กราบขอบคุณคุณ
แม่มารีสิคะ (ไหว้ย่อ)
แต่กว่าชีวิตของนางมารีนั้นจะมา
ถึงจุดที่เป็นก็อดแห่งวงการขนมไทย
ชีวิตของนางนั้นต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆ ตั้งแต่จุดที่รุ่ง
ทีส่ ดุ ในชีวติ จนถึงจุดทีร่ ว่ งทีส่ ดุ จนต้องนอนในคอกม้าเลยก็มี
ดังนัน้ วันนีเ้ ราขอภูมใิ จน�ำเสนอเรือ่ งราวชีวติ ของท้าวทองกีบม้า
อยุธยา โภชนา

ให้ทุกคนได้ชมได้อ่านกันเลย เลย เลย เลย
ชื่อของ ‘ท้าวทองกีบม้า’ ที่เรารู้จักกันดี แท้จริงแล้ว
นางมีชื่อเต็มอันแสนอลังการงานสร้างว่า มารีอา กูโยมาร์
เด ปิ ญ ญา (Maria Guyomar de
Pinha) โดยในที่นี้เราจะเรียกนางว่า
มารี แล้วกัน นางมารีเป็นลูกครึง่ โปรตุเกส
เบงกอล และญี่ปุ่น นางเป็นผู้หญิงที่มี
ชีวติ ดีด๊ คี นหนึง่ ฐานะทีบ่ า้ นดี ไม่ลำ� บาก
เป็นชาวคริสตังที่เคร่งในศาสนา ว่างๆ
ก็เข้าโบสถ์ท�ำบุญ เป็นแม่พระจิตใจดี
และที่ส�ำคัญคือนางสวยมาก
แต่ ส งสั ย ชี วิ ต นางจะดี เ กิ น ไป
พระเจ้าจึงส่งผู้ชายคนหนึ่งมาหานาง
ผู้ที่จะน�ำพาความวินาศสันตะโรมาให้
ชีวิตนางในภายหลัง ซึ่งผู้ชายคนนั้น
จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก คอนสแตนติน
ฟอลคอน หนุ่มสุดทาเลนต์ ผู้พูดได้
5 ภาษาสุดคล่องแคล่ว ไม่ต่างอะไรจาก
ดิกชันนารีเดินได้เลย และในตอนนัน้ ยัง
เป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชอีกด้วย เรียกว่าดีกรีไม่ธรรมดา
เลย
แต่จะเก่งมาจากไหน สุดท้าย
ก็ติดไฟแดงจาก (อนาคต) พ่อตาอยู่ดี
เมื่อพ่อของนางมารีไม่ชอบฟอลคอนเลย เพราะชื่อเสียง
ความเจ้าชู้ของพ่อคุณนั้นเป็นที่รู้กันทั้งอยุธยา ฟอลคอนจึง
ได้แสดงความจริงจัง จริงใจ หวังแต่งกับนางมารี โดยการ

เปลีย่ นนิกายจากเดิมทีน่ บั ถือนิกายแองกลิคนั มานับถือนิกาย
โรมันคาทอลิกตามนางมารี และจากเหตุการณ์นนี้ เี่ องทีท่ ำ� ให้
พ่อของนางมารียอมรับในความมุ่งมั่นของฟอลคอน จนทั้งคู่
ได้แต่งงานกันในขณะทีน่ างมารีอายุเพียง 16 ปีเท่านัน้ (โอ้โห...
แต่งงานกันไวเว่อร์)
ชีวิตหลังแต่งงานของนางมารีนั้นนับได้ว่าเริ่ดสุด เพราะ
ฟอลคอนทัง้ รักและให้เกียรตินางมาก นางมารีจะชวนฟอลคอน
ไปปฏิบัติศาสนกิจอะไรฟอลคอนก็ไป หรือนางมารีอยากโชว์
ความเป็นแม่พระอุปถัมภ์ทงั้ ลูกทาสและเด็กก�ำพร้าจ�ำนวนมาก
ฟอลคอนก็เห็นดีเห็นงามด้วย ท�ำให้ช่วงนั้นบ้านของนางมารี
ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโรงทานดีๆ นี่เอง
แต่ชีวิตแต่งงานของนางมารีกลับดีได้ไม่นานนัก เมื่อ
นางจับโป๊ะได้ว่าสามีของนางมีชู้! และชู้ของสามีนางก็ไม่ใช่
คนอืน่ คนไกลเลย กลับเป็น คลารา นางทาสชาวจีนทีน่ างมารี
อุปถัมภ์ไว้เอง เรียกได้ว่ามีชู้ไม่พอดันเอาคนใกล้ตัวอีก เมื่อ
นางมารีจับได้ นางก็ไม่รอช้าที่จะเก็บข้าวเก็บของออกจาก
ลพบุรี อันเป็นบ้านของนางและฟอลคอน ไปอยูก่ รุงศรีอยุธยา
บ้านเกิดของนางทันที
ความวัวยังไม่ทนั หาย ความควายก็เข้ามาแทรกอีก เมือ่
สามีของนางโดนจับประหารในข้อหากบฏ ส่งผลให้ทั้งบ้าน
และทรัพย์สินทั้งหมดที่นางมี ถูกริบไปเป็นของหลวงทั้งหมด
ก่อนที่นางและลูกๆ จะถูกลดฐานะมาเป็นทาสหลวงและถูก
ขังไว้ในโรงม้าที่ไม่มีอะไรเลย นอกจากม้าเป็นฝูงและขี้ม้าที่
ส่งกลิ่นเหม็นจนแทบเป็นลม ทั้งตัวของนางมีแค่ ฟาก หรือ
ซี่ไม้ไผ่ส�ำหรับนอนเท่านั้น (โธ่ สงสารนางเหลือเกิน)
นอกจากนี้ยังมีบันทึกถึงเหตุการณ์ก่อนที่ฟอลคอนจะ
ถูกประหาร บ้างก็วา่ นางมารีรอ้ งไห้เสียใจจนแทบขาดใจตาย
ตรงนั้น บ้างก็บอกว่านางไม่แสดงอาการเสียใจเลย น�้ำตา
สั ก หยดก็ ไ ม่ มี เท่ า นั้ น ยั ง ไม่ พ อนางยั ง ถมน�้ ำ ลายรดหน้ า
ฟอลคอน กระทั่งไม่ยอมให้ฟอลคอนจูบลาลูกของนางอีก
สุดท้ายก็ถือว่าโชคก็ยังดี ในขณะที่นางถูกคุมขัง นาง
ได้ถูกส่งตัวไปเป็นคนรับใช้ในวัง โดยมีหน้าที่เป็นลูกมือ
ช่วยท�ำอาหาร ท�ำให้ชีวิตการเป็นทาสของนางค่อนข้างดีกว่า
ทาสคนอื่นๆ อีกด้วย
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เล่ามาขนาดนี้ บอกได้เลยว่าชีวิตของนางมารีเนี่ยรันทด
น่ า สงสารสุ ด (เช็ ด น�้ ำ ตา) เลี้ ย งลู ก อยู ่ ดี ๆ ก็ โ ดนจั บ ขั ง
ในความผิดทีไ่ ม่ใช่ของตัวเองซะอย่างนัน้ แต่ในความโชคร้าย
ก็ยังมีความโชคดีอยู่ เมื่อนางมีพรสวรรค์ในการท�ำอาหาร
เทียบเท่าเชฟมิชลินสตาร์ในปัจจุบนั ท�ำให้นางสามารถเริม่ ต้น
ชีวิตใหม่ได้ โดยหลังจากที่นางได้เป็นลูกมือท�ำอาหารอยู่
พักหนึ่ง นางก็ได้รับการเลื่อนขั้นจนเป็น หัวหน้าห้องเครื่อง
เปิดโอกาสให้นางเริม่ คิดสูตรขนมไทยใหม่ โดยน�ำเอาความรู้
ในด้านอาหารโปรตุเกสของนางมาประยุกต์ ถือเป็นครั้งแรก
ที่มีการท�ำขนมโดยการใช้ไข่แดงและน�้ำตาลเป็นหลัก ท�ำให้
ขนมออกมามีสีทองน่ากิน
ขนมไทยที่นางคิดขึ้นมาได้แก่ ทองม้วน ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง ทองพลุ ทองโปร่ง กะหรีป่ บ๊ั ขนมหม้อแกง
สังขยา ขนมผิง สัมปันนี ขนมขิง ขนมไข่เต่า และลูกชุบ
นับเป็นทั้งสิ้น 14 ชนิด (แต่ละอย่างเรียกว่าอยู่ในระดับพีคๆ
ของขนมไทยทัง้ นัน้ ) จนนางได้รบั ชือ่ ยศว่า ‘ท้าว’ และกลายเป็น
‘ท้าวตองกีมาร์’ ก่อนจะกลายเป็น ‘ท้าวทองกีบม้า’ ที่เรารู้จัก
กันนั่นเอง
หลังจากนั้นนางก็ได้เผยแพร่สูตรขนมนี้ให้แก่ลูกมือ
ของนางทั้งหลาย จนท�ำให้ขนมเหล่านี้เริ่มโด่งดัง และกลาย
มาเป็นขนมประจ�ำชาติไทยในเวลาต่อมา
นางมารีถกู คุมขังเป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อนทีจ่ ะถูกปล่อยตัว
ไปและอาศัยอยู่ที่ค่ายโปรตุเกส โดยเมื่อนั้นนางก็ยังมีหน้าที่
ท�ำอาหารเครื่องคาวหวานส่งให้ครัวตามก�ำหนดเช่นเดิม
หลังจากนั้นไม่นานนางก็ได้รับเงินจากบริษัทฝรั่งเศสที่สามี
ของนางเคยเป็นหุ้นส่วน ท�ำให้นางได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่าง
สุขสบาย ก่อนที่นางจะเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2265 เป็นการปิด
ต�ำนานของราชินีขนมหวานลงแต่เพียงเท่านี้
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พิเศษใส่ไข่:
วิธีทำ�ขนมไทยง่ายๆ
ตามรอยท้าวทองกีบม้า
ส�ำหรับช่วงสกู๊ปพิเศษใส่ไข่ในวันนี้ เดี๊ยนขอน�ำ
เสนอ เจาะลึกผลงานขนมของท้าวทองกีบม้า ม้า
ม้า ม้า โดยในที่นี้เดี๊ยนจะขอยกขนมมา 4 ชนิด
ด้วยกันได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และ
ขนมทองเอกนัน้ เอง และทุกคนรูไ้ หมคะว่าขนมทัง้
4 ชนิดนี้มีอะไรพิเศษ ติ๊กต๊อกๆๆ เฉลย เพราะทั้ง
4 ชนิดนี้มีค�ำว่า ‘ทอง’ ไงคะ เฮ้ย ไม่ใช่ นั่นก็แค่
ส่วนหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วขนมทั้ง 4 ชนิดนี้ต่างเป็น
4 ใน 9 ของขนมไทยมงคลที่คนไทยเชื่อว่าใคร
กินขนมเหล่านี้จะท�ำให้ดวงเฮงสุดๆ นั่นเอง ใคร
อยากรวย อยากโชคดี อยากมีผู้ (หมายถึงผู้คนรัก
กก) ต้องห้ามพลาดที่จะอ่านสกู๊ปนี้เด็ดขาด!
ก่อนอื่นเดี๊ยนขอแบ่งขนมออกเป็น 2 กลุ่ม
ตามวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีท�ำ กลุ่มที่ 1 ได้แก่
ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง และกลุ่มที่ 2
ได้แก่ทองเอก เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

กลุ่มที่ 1
ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง

ขนมทั้ง 3 ชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแฝดสาม
เลย เพราะทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ และวิ ธี ท� ำ ส่ ว นมากนั้ น
เหมือนกันเป๊ะ แต่จะแตกต่างกันตอนลงทอดและ
จัดจานเท่านั้น โดยขนมทั้ง 3 ชนิดมีวัตถุดิบคือ
ไข่แดง (ของไข่เป็ดและไข่ไก่) และน�้ำเชื่อมเท่านั้น
โดนขั้นตอนแรกที่เหมือนกันคือ
1. ให้แยกไข่แดงของไข่ไก่และไข่เป็ดออกจากไข่
ขาว แต่ระวัง! ต้องลอกเอาเยื่อที่หุ้มไข่แดงออก
ให้หมดด้วยนะ ไม่เช่นั้นเยื่อตรงนี้จะท�ำให้ขนม
ของเรามีกลิ่นคาวนะเออ
2. กรองไข่ แ ดงด้ ว ยผ้ า ขาวบางและกรองด้ ว ย
ตะแกรงอีกทีเพื่อให้ไข่แดงมีเนื้อที่ละเอียดที่สุด
3. ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น�้ำและน�้ำเชื่อมลงไป จาก
นั้นให้แยกน�้ำเชื่อมเป็น 2 ส่วนคือส่วนหนึ่งอยู่ใน
กระทะเตรียมทอด และอีกส่วนตักแยกไว้ใส่ถาด
4. เมือ่ พร้อมจะท�ำขนมแล้วให้ปดิ ไฟรอจนน�ำ้ เชือ่ ม
นิ่ง จากนั้นก็เลือกได้เลยว่าอยากท�ำขนมอะไร
อยุธยา โภชนา

หากอยากท�ำ ทองหยิบ

ให้หยอดไข่ด้วยช้อนโต๊ะจากนั้นเปิดไฟ ทอดไข่จน
สุกแล้ว ค่อยตักไข่มาวางพักไว้ที่ถาดที่ใส่น�้ำเชื่อม
รอเอาไว้แล้ว และพักขนมไว้จนเย็น จับจีบสัก 4-6
จีบแล้วยัดขนมลงถ้วยซะ เป็นอันจบ

หากอยากท�ำ ทองหยอด

ให้ใช้ปลายช้อนตักแป้งขึ้นมา แล้วใช้นิ้วโป้งดันให้
แป้งมันลงไปในกระทะ (หยอดเยอะๆ ให้เหมือน
ตอนเราอ้อยคนที่เราชอบ) รอให้ขนมลอยตุ๊บป่อง
ขึ้นมา แล้วค่อยใช้ช้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ตักขนม
ขึ้นมาแล้วพักในถาดน�้ำเชื่อม รอให้เย็นสักพัก ก็
กินได้เลย

หากอยากท�ำ ฝอยทอง

เราต้ อ งมี อุ ป กรณ์ พิ เ ศษ ในที่ นี้ เ ราขอน� ำ เสนอ
กรวยส�ำหรับโรยฝอยทองโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถ
หาซื้อกรวยนี้ได้จากร้านขายอุปกรณ์ท�ำขนมได้
เลย เริ่มต้นให้ใส่ไข่แดงลงไปในกรวย แล้วคราว
นี้ไข่แดงก็จะออกมาเป็นเส้นๆ ให้เราโรยไข่เป็น
วงกลม ถ้าอยากได้เส้นเล็กให้โรยสูงๆ ถ้าอยาก
ได้เส้นใหญ่ให้โรยต�่ำๆ จากนั้นก็ให้โรยวนไป จน
ได้ ป ริ ม าณที่ พ อใจแล้ ว ให้ หาไม้ ที่ มี ป ลายแหลม
เกีย่ วเส้นไข่ทสี่ กุ วนในน�ำ้ เชือ่ มอีกที สุดท้ายน�ำเส้น
ฝอยทองขึน้ มาพักบนตะแกรง สะเด็ดน�ำ้ เชือ่ มออก
เล็กน้อยจากนั้นก็จัดใส่จานให้สวยงาม พักให้เย็น
สักนิดจากนั้นก็กินโลด!
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กลุ่มที่ 2
ทองเอก
การที่ทองเอกถูกแยกออกมาให้อยู่ชนิดเดียวนั้นเพราะวิธีท�ำ
ของทองเอกนีย้ งุ่ ยากมากกก วัตถุดบิ ทีเ่ ราต้องใช้มไี ข่แดง น�ำ้
กะทิ น�้ำตาล และแป้งเค้ก เอาล่ะ สูดหายใจเข้าลึกๆ แล้ว
มาดูวิธีท�ำกันเลย
1. แยกไข่แดงออกมาจากไข่ขาว
2. ตั้งเตาเทน�้ำกะทิลงไปแล้วต่อด้วยน�้ำตาล คนให้เข้ากัน
แล้วพักเอาไว้จนอุ่น
3. ค่อยๆ ใส่ใข่แดงลงไปในน�้ำกะทิที่อุ่นแล้วของเราทีละ
ฟองๆ จนหมด
4. คนให้เข้ากันแล้วใส่แป้งขนมเค้กลงไปจากนั้นก็คนอีก คน
เข้าไปอีก (เป็นการท�ำขนมที่ได้ออกก�ำลังกล้ามเนื้อแขนมาก
เว่อร์) หลังจากที่มันผสมเข้ากันแล้ว ให้ใช้ผ้าขาวม้าและที่
ตะแกรงในการกรองเนื้อขนมอีกรอบเพื่อความเนียนนุ่มของ
เนือ้ ขนม 5. น�ำเนือ้ ขนมมากวนต่อด้วยไฟอ่อน (ใช่คะ่ กวนอีก
แล้ว!) แต่คราวนี้เนื้อขนมของเราจะจับตัวเป็นก้อน
เหมือนก้อนสไลม์แล้ว ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ให้น�ำเนื้อขนมของ
เราออกมาพักให้เย็น
6. อัดเนื้อขนมของเราใส่แม่พิมพ์ให้แน่น ตัดส่วนเกินออก
พอเอาขนมออกมาจากแม่พิมพ์เราก็จะได้ขนมทองเอกของ
เราพร้อมกินทันที (ในที่สุดก็ได้กิน ปาดเหงื่อรัวๆ)
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หลังจากอ่านวิธีท�ำไปแล้ว เป็นไงบ้างคะทุกคน ขนมไทย
ของเรานี้ท�ำง่ายมากๆ เลยใช่ไหมคะ (กัดฟันพูด) แต่เพื่อ
ความเฮง ความโชคดี และผู้คนที่จะรักเอ็นดูเรา เราก็ต้องสู้
ต่อไปค่ะ ใครจะไปรู้ สักวันคุณอาจจะมีโชคจากการท�ำขนม
ไทยเหมือนท้าวทองกีบม้าก็เป็นได้ สุดท้ายนี้เดี๊ยนอยากจะ
บอกว่า

ระฆังดังเพราะคนตี
ขนมไทยจะอร่อยดี
ถ้ามีคนท�ำหน้าตาดีอย่างเรา
ขอบคุณค่าาา
#สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
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ส�ำรวจเส้นทาง
(โรตี)สายไหม

ความแตกต่างทีก่ ลมกลืนเป็นหนึง่ เดียว

หากกล่าวถึงอาหารชื่อดังอย่าง ‘โรตีสายไหม’ แล้ว ก็คงจะ
ไม่มีใครไม่รู้จักของหวานที่เอาไว้ทานเล่นยอดฮิตจนสามารถ
หากินง่ายๆ ได้เกือบจะทัว่ ประเทศ พร้อมพ่วงต�ำแหน่งของฝาก
อันโด่งดังประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้าถามว่าโรตี
สายไหมโด่งดังขนาดไหนในจังหวัดนี้ ก็คงดังถึงขนาดทีถ่ นน
ในตัวเมืองเส้นหนึ่ง เต็มไปด้วยร้านโรตีสายไหมขนาบทั้ง 2
ข้างทาง และยังไม่นับร้านยิบย่อยอีกนับไม่ถ้วนที่สามารถ
เห็นได้ตั้งแต่แวบแรกที่เข้ามาถึงตัวจังหวัด จนท�ำให้เกิดการ
เล่นค�ำในเชิงติดตลกว่า ‘เส้นทางสายไหม’ ซึ่งพ้องกับชื่อ
เส้นทางการค้าในสมัยโบราณ
จุดเริ่มต้นของโรตีสายไหมก็หลากหลายไม่แตกต่าง
จากสีสนั ของตัวมันเอง บางคนบอกว่า บังเปีย แสงอรุณ เป็น
เจ้าแรกทีน่ ำ� โรตีสายไหมเข้ามา บ้างก็บอกว่า เดิมโรตีสายไหม
เข้ามาในประเทศไทยโดยชาวแขก ต่อมาชาวไทยเชื้อสายจีน
ชือ่ ว่า นางนภาพร นันทสุขเกษม ได้ไปเรียนการท�ำเส้นสายไหม
แล้วกลับมาท�ำ ประยุกต์ใช้ในแบบของตนเองจนกลายมา
เป็นโรตีสายไหมดังเช่นปัจจุบัน และบางคนก็สรุปรวบอย่าง
ง่ายๆ ว่า โรตีสายไหมในอยุธยามีอยู่ 2 แบบ คือ โรตีสายไหม
อยุธยา โภชนา

แบบมุสลิมกับโรตีสายไหมแบบจีน ในเมือ่ โรตีสายไหมล้วนมี
ที่มาอันหลากหลายขนาดนี้ เราจึงอยากลองไปหาค�ำตอบว่า
ท่ามกลางความหลากหลายของร้านโรตีสายไหมหลากหลายเจ้า
ทีต่ งั้ เรียงรายอยูบ่ นถนนอูท่ องทีไ่ ด้ชื่อว่าเส้นทางสายไหมนัน้
มีเรื่องราวอะไรเบื้องหลังที่แตกต่างกันบ้าง
เราเริ่มต้นส�ำรวจกันที่ร้านแรกอย่าง ‘อาบีดีน’ ร้านโรตี
สายไหมเจ้าดังทีใ่ ครๆ ก็รจู้ กั “คนท�ำโรตีของร้านเราจะตืน่ มา
ท�ำกันตั้งแต่ตี 4 ตี 5 ทุกวัน ถ้าเริ่มฝึกคนคนหนึ่งให้ช�ำนาญ
ในการท�ำแป้งโรตีกเ็ ป็นเดือนแล้ว ส่วนคนท�ำหน้าทีย่ ดื น�ำ้ ตาล
ก็ฝึกเป็นปี กว่าเขาจะช�ำนาญ นอกจากนี้ร้านยังท�ำแป้งโรตี
สดใหม่ทกุ วันด้วย และไม่ใส่สารกันบูดลงไปเลย เพราะว่าเรา
ค�ำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า
อยู่เสมอ ถ้าของเราไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่กลับมาซื้อ”
นุสรา มีทะนาน ลูกสะใภ้ของเจ้าของร้าน เล่าถึงความยาก
ล�ำบากของการท�ำร้าน แม้จะเป็นทีห่ นึง่ ในตลาดโรตีสายไหม
ในสายตาลูกค้าหลายคน แต่กไ็ ม่ได้การันตีวา่ จะมีปญ
ั หาน้อย
ไปกว่าเจ้าอื่นๆ เลย

ถัดไปจากร้านอาบีดนี เราก็พบกับร้านโรตีเล็กๆ ร้านหนึง่ ชือ่ ว่า ‘แม่มณี แสงอรุณ’
เจ้าของร้านในชือ่ เดียวกัน ได้เล่าย้อนอดีตไปยังสมัยทีเ่ ธอยังเป็นเด็กว่า “แม่โตมากับ
โรตีสายไหมเลยจ้ะ หากเป็นแต่กอ่ นการท�ำโรตีสายไหมจะล�ำบากกว่าสมัยนีม้ าก เพราะ
ไม่มที ง้ั ไฟฟ้าและแก๊สหุง้ ต้ม เวลาท�ำโรตีสายไหม แต่กอ่ นเลยต้องใช้ตะเกียงพายุ
จุดแทนไฟ ใช้มอื พัดแทนพัดลม และใช้เตาถ่านแทนเตาแก๊ส ช่วงเวลาทีล่ องผิดลองถูก
กับโรตีสายไหม ก็เสียวัตถุดบิ กันไปเป็นกระสอบๆ” แม่มณียงั กล่าวต่อไปอีกว่า แม้
ในปัจจุบนั จะมีรา้ นโรตีอยูเ่ ยอะแยะมากมายกว่าแต่กอ่ น แต่กย็ งั ขายได้ปกติ เพราะ
คนเยอะขึน้ ลูกค้าก็เยอะขึน้ ตามไปด้วย

ถัดไปไม่ไกลจากร้านโรตีสายไหมของเครือตระกูลแสงอรุณ
มากนัก ก็เป็นร้านโรตีสายไหมเจ้าใหญ่อกี ร้านหนึง่ ชือ่ ร้านว่า
‘สุธาสินี โรตีสายไหม’ ที่มีสโลแกนประจ�ำร้านว่า “ไม่ดัง
แต่อร่อย” ไม่รู้ว่าเป็นเพราะป้ายชื่อร้านที่แหวกแนวเช่นนี้
หรือเปล่า ที่ท�ำให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อไม่ขาดสาย พี่แก้ว
ลูกจ้างในร้านเล่าว่า “ชื่อสร้อยร้าน ไม่ดัง แต่อร่อย ลูกค้า
เป็นคนตั้งให้ แถวนี้ถึงจะมีร้านโรตีสายไหมเยอะ แต่ก็ไม่ได้
มีปัญหาอะไร เพราะขายมา 13 ปีแล้ว เราก็มีลูกค้าประจ�ำ
ของเรา ก็ลูกค้าใครลูกค้ามัน ถ้าถามจุดแตกต่างจากร้านอื่น
ก็คงจะเป็นแป้ง แป้งร้านเราจะหนากว่าเจ้าอืน่ เขาหน่อย และ
หลากหลายมาก มีทงั้ แป้งงาด�ำ แป้งลูกตาล แป้งใบเตย แป้ง
เผือก แป้งขาว สาเหตุที่ท�ำให้โรตีสายไหมแต่ละเจ้าแตกต่าง
กันออกไปก็คือตัวแป้งโรตีนี่แหละ”
แม้วา่ โรตีสายไหมจะมีตน้ ก�ำเนิดอันคลุมเครือ ไม่สามารถ
จะฟันธงได้วา่ ใครเป็นเจ้าแรก หรือมีจดุ เริม่ ต้นมาจากไหน และ
เป็นจุดเริม่ ต้นเดียวกันหรือไม่ ก็ดเู หมือนจะไม่ใช่เรือ่ งทีส่ ลัก
ส�ำคัญมากนัก เพราะสุดท้ายแล้วปัจจัยส�ำคัญในการที่จะให้
ธุรกิจโรตีสายไหมด�ำเนินต่อไปได้ ก็คอื ‘ลูกค้า’ นัน่ เอง
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การตลาดแบบเสือๆ
ของโรตีสายไหม
เสือสองตัวอยูถ่ ำ�้ เดียวกันไม่ได้ฉนั ใด
โรตีสายไหมขายในระแวกเดียวกันไม่ได้ฉนั นัน้

ขนมหวานขึน้ ชือ่ ประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าง ‘โรตีสายไหม’ เปรียบเสมือน
กับเสือทีอ่ ยูใ่ นถ�ำ้ เสือต้องหากิน เสือต้องเอาชีวติ รอด เสือตัวนัน้ จะต้องเป็นใหญ่
เสียงค�ำรามทีด่ งั กังวาลจะต้องมีพลังและน่าเกรงขาม ในขณะทีเ่ สือบางตัวอาจจะ
ต้องดิน้ รนเพือ่ ความอยูร่ อด เรือ่ งเสือๆ อย่างโรตีสายไหม อาจจะไม่ได้หอมหวาน
ลงตัวอย่างทีค่ วรจะเป็น เมือ่ เกิดมีเสืออยูใ่ นถ�ำ้ มากกว่า 1 ตัว คุณลองจินตนาการ
ว่า มีเสือ 2 ตัวอยูใ่ นถ�ำ้ ว่าเดือดแล้ว หากแต่ในถ�ำ้ นีม้ เี สือเป็นสิบๆ ตัว จะยิง่ กว่า
เดือดขนาดไหน
ท่ามกลางยุคเศรษฐกิจทีเ่ กิดการแข่งขันสูง จุดเด่นเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
แต่ละร้านนั้นอยู่รอด ร้านโรตีสายไหมแต่ละร้านบนถนนอู่ทอง หรือที่คนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารู้กันดีว่า สายไหมหน้าโรงพยาบาลจังหวัด คือโรตีสายไหมที่
ใครๆ ต่างบอกว่ารสชาติก็คล้ายๆ กัน ลองชิมมากี่ร้านก็ไม่ต่างกันเท่าไร อย่าลืม
ว่า ความคล้ายไม่ได้หมายถึงความเหมือน และค�ำว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ ก็ไม่ได้
แปลว่าไม่ต่างกันเลย
เราจะมาดูกันว่า ความแตกต่างที่เป็นจุดเด่นของ 2 ร้านเจ้าดัง ที่ฟาดฟัน
กันด้วยจุดเด่น อะไรท�ำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่สิ้นลายบนเส้นทางสายไหม เพราะ
แป้งนุ่มหอม ไส้อร่อย อาจจะเป็นจุดเด่นที่ธรรมดาเกินไปส�ำหรับการขย�้ำส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมาครอบครอง

อยุธยา โภชนา

อาบีดีน - ประนอม แสงอรุณ

สุธาสินี โรตีสายไหม

ร้านโรตีสายไหมในต�ำนาน ทีต่ อ้ งใช้คำ� ว่า ‘ในต�ำนาน’ เพราะ
ร้านนีเ้ ป็นร้านแรกทีบ่ กุ เบิกการท�ำโรตีสายไหม สร้างชือ่ ให้กบั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากสูตรโรตีสายไหมต้นต�ำรับของ
บังเปีย แป้งทีน่ มุ่ หอม บาง แผ่นใหญ่ ถูกใจคนไทยและเทศ
ม้วนกินคูก่ บั สายไหมเส้นบาง แต่พกความหวานมาอย่างลงตัว
เรียกได้วา่ กินเพลินจนเรียกไม่หนั
นอกจากสูตรของโรตีสายไหมต้นต�ำรับทีฆ่ า่ ไม่ตายแล้ว
จุดขายส�ำคัญทีเ่ ป็นไม้ตายของร้านนีก้ ค็ อื การรักษาคุณภาพ
แป้งและเส้นสายไหมทีส่ ดใหม่นเี่ อง ทีช่ ว่ ยท�ำให้เกิดการตลาด
แบบปากต่อปาก จนทุกคนรับรู้เป็นเสียงเดียวกันว่า เป็น
อันดับหนึ่งของร้านโรตีสายไหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่แปลกใจเลยว่าบนฟุตพาทแคบๆ หน้าโรงพยาบาล ท�ำไม
ถึงมีลกู ค้าประจ�ำมาต่อคิวรออุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสาย และ
ขายหมดทุกวัน!
ถึงแม้วา่ จะเป็นเจ้าใหญ่อนั ดับหนึง่ แล้ว ร้านอาบีดนี ประนอม แสงอรุณ ยังคงรับฟัง ปรับปรุง เพิม่ เติมสิง่ ใหม่ๆ
ตามค�ำที่ลูกค้าเรียกร้องอยู่เสมอ ท�ำให้ปัจจุบันร้านเจ้าดังนี้
ไม่ได้มแี ค่โรตีสายไหมเท่านัน้ ทีเ่ ป็นจุดขาย แต่มที งั้ โรตีกรอบ
โรตีใส่ไส้ เครือ่ งดืม่ ไทย กาแฟโบราณ ก็เป็นสิง่ ใหม่ๆ ทีล่ กู ค้า
เรียกร้องและท�ำตามทีข่ ออย่างครบถ้วน ขอแอบบอกตรงนีเ้ ลย
ว่า ขายดีไม่แพ้กนั !
การปรับตัวตามผู้บริโภคและยังคงคุณภาพที่ดีของ
ร้านเจ้าดังนี้ ท�ำให้สื่อต่างๆ เชิญไปออกรายการโทรทัศน์
ลงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ถือเป็นเครื่องช่วยการันตีว่า
ร้านอาบีดนี -ประนอม แสงอรุณ คือตัวจริงในเส้นทางสายไหม
และครอบครองส่วนแบ่งการตลาดไปเต็มๆ

อีกหนึง่ ร้านโรตีดๆ
ี ทีต่ คี มู่ ากับร้านเจ้าดัง พิกดั ร้านตัง้ ห่างกัน
เพียงไม่กี่ก้าว แต่ร้านใกล้กันยิ่งต้องฟันกันให้ขาด โดยการ
มีจดุ เด่นทีต่ า่ งออกไปจากร้านเจ้าใหญ่คอื การท�ำแป้งทีห่ นา
เหนียวนุม่ ละมุนลิน้ บางคนทีไ่ ม่เคยได้กนิ โรตีสายไหม อาจจะ
สงสัยว่า สรุปแป้งหนาหรือแป้งบางดีกว่ากัน ร้านสุธาสินตี อบ
ค�ำถามตรงนีไ้ ด้ดที สี่ ดุ จากการทีเ่ จ้านีม้ ลี กู ค้าหลักคือ กลุม่ คน
ชอบกินแป้งหนา เพราะแป้งหนา มันจะนุม่ กัดเข้าไปจะรูส้ กึ
เต็มค�ำ ความนุ่มของแป้งท�ำให้ละมุนลิ้นเป็นอย่างดีเมื่อกิน
คูก่ บั สายไหมหอมๆ
แต่ในขณะเดียวกัน แป้งบางก็มีกลุ่มคนที่นิยม ด้วย
เหตุผลทีต่ า่ งออกไป การมีแป้งหนานุม่ ละมุนลิน้ จึงเป็นจุดเด่น
ส�ำคัญของร้านนี้ที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของโรตี
สายไหมหน้าโรงพยาบาลมาได้ พร้อมกับสโลแกนที่มีการ
ขายความเป็นร้านของตัวเองได้เป็นอย่างดี นั่นคือ “ไม่ดัง
แต่อร่อย” สโลแกนที่ใครได้ยินเป็นต้องหันขวับ ซึ่งเป็นการ
ท้าทายลูกค้าอยูไ่ ม่นอ้ ย การเกทับร้านดัง ว่าร้านตัวเองไม่ดงั
แต่อร่อยนัน้ เป็นการจิกกัดได้เจ็บแสบ และหยิกใจใครหลายๆ
คนได้เป็นอย่างดี
พลังของสโลแกนสุดแสบ ท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยเริ่ม
หันมาสนใจการกินแป้งโรตีสายไหมแบบหนา จนปฏิเสธไม่ได้
เลยว่า สโลแกนนี้ ท�ำให้รา้ นนีด้ งั และเบียดอันดับร้านอืน่ ขึน้ มา
จนลูกค้าหลายท่านรู้จักกันในฐานะร้านอันดับสองรองจาก
ร้านอาบีดีน-ประนอม แสงอรุณ มีการเชิญไปออกรายการ
โทรทัศน์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์มากมาย เพื่อเป็นการ
การันตีคณ
ุ ภาพเช่นกัน แต่เจ้านีเ้ ลือกทีจ่ ะไม่โชว์ขนึ้ ป้ายหน้าร้าน
เหตุผลก็คือ เพราะสโลแกนกลับดึงดูดลูกค้ามากกว่าโลโก้
รายการโทรทัศน์เสียอีก เรียกได้วา่ เป็นการใช้จดุ เด่นทีต่ วั เองมี
ได้อย่างชาญฉลาด ในสถานการณ์ที่ตลาดโรตีสายไหมต้อง
แข่งขันกัน
ร้านสุธาสินี โรตีสายไหม ได้พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่า ความดัง
ไม่ได้สำ� คัญเท่าความอร่อย เพราะสโลแกน “ไม่ดงั แต่อร่อย”
เคยเป็นเพียงค�ำติดปากของลูกค้าทีเ่ รียกร้านสุธาสินี ก่อนจะ
มาเป็นสโลแกนของร้านเสียอีก รูแ้ บบนีก้ ค็ งการันตีได้เลยว่า
อร่อยจริงแท้แน่นอน!
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จะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าดังนั้น ไม่ได้ง่ายเหมือนม้วนแป้งและสายไหมเข้าปาก
การท�ำการตลาดส�ำหรับธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันในระยะเผาขนอย่างโรตีสายไหม
ไม่ใช่แค่การมีรสชาติทอี่ ร่อยถูกปากเท่านัน้ จึงจะสามารถครองใจผูบ้ ริโภคได้ตลอด
การมีจุดเด่นท�ำให้ร้านเจ้าดังยังคงเป็นเสือเจ้าใหญ่ที่ครองใจตลาด ยิ่งในยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป แน่นอนว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่ต้องเปลี่ยนตาม
การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยคือสิ่งส�ำคัญที่สุด

ถ้ า หากว่ า ใครได้ มี โ อกาสแวะมาเยี่ ย ม
จังหวัดประวัติศาสตร์และอดีตเมืองหลวงเก่า
อย่ า งพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ก็ อ ย่ า ลื ม ที่ จ ะแวะ
มาชิม สัมผัสกลิ่น และประสบการณ์ ผ่าน
‘โรตีสายไหม’ ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมีติดไม้ติดมือ
กลับไปฝากคนทีบ่ า้ นอย่างแน่นอน

อยุธยา โภชนา

โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม สายไหมนะ?
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
โรตีสายไหม โรตีสายไหม โรตีสายไหม
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เรื่อง: จิรภัทร ถาวรรัตน์, อาภากร เกตุสิริ

สำ�รวจความอุดมสมบูรณ์
ในอยุธยา ผ่าน ‘กุ้งแม่น้ำ�’

อยุธยาเป็นเมืองที่มีความได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์ คือ ตั้งอยู่ที่
บริเวณริมแม่น�้ำ 3 สาย มาบรรจบ ได้แก่ แม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำป่าสัก
และแม่น�้ำลพบุรี ท�ำให้อยุธยามีสภาพเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ำที่มีความอุดม
สมบูรณ์ จึงเหมาะแก่ท�ำการเพาะปลูกข้าว และมีสัตว์น�้ำมาอาศัยอยู่
โดยเฉพาะ ‘กุ้ง’ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการน�ำไประกอบอาหาร
เป็นอย่างมาก จน ‘กุง้ แม่นำ�้ อยุธยา’ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นเมนูทไี่ ด้รบั กระแสตอบรับ
อย่างดีทั้งคนไทยและต่างชาติเลยทีเดียว
อยุธยา โภชนา

ท�ำไมกุ้งจึงได้รับความนิยม

ในสมัยก่อนกุ้งมีจ�ำนวนมากและสามารถหากินได้ง่าย ผูู้คน
สมัยก่อนสามารถออกไปจับปลาจับกุง้ ตามริมแม่นำ�้ สายใหญ่
อย่างแม่น�้ำเจ้าพระยา จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่
เคล็ดลับในการจับกุ้งแม่น�้ำได้ดีที่สุด คือการใช้หัวใจไก่และ
ปูนิ่มเป็นเหยื่อในการตกกุ้ง จากวิถีชีวิตดั้งเดิมน�ำไปสู่การ
ออกจับกุ้งตามธรรมชาติแล้วน�ำมาจ�ำหน่ายให้กับคนต่างถิ่น
และนักท่องเทีย่ ว ท�ำให้กงุ้ ทีเ่ ดิมเป็นอาหารของชาวบ้านได้รบั
ความนิยมมากขึ้น ด้วยรสชาติหอมหวาน มัน เนื้อแน่น
ถูกปากคนไทยและต่างชาติ
ด้วยความนิยมในการกินกุ้งที่มีมากขึ้น แต่ปริมาณกุ้ง
ในธรรมชาติ ก ลั บ น้ อ ยลง เนื่ อ งจากหลั ง ช่ ว งระยะวางไข่
กุ้งเป็นสัตว์น�้ำที่มีโอกาสรอดได้น้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ และ
ไข่ของมันมักถูกกินโดยสัตว์นำ�้ ข้ามสายพันธุ์ ด้วยเหตุนกี้ งุ้ ทีจ่ บั
มาจากธรรมชาติจงึ กลายเป็นการเลีย้ งแบบฟาร์มเพือ่ ส่งออก
ตามร้านค้าต่างๆ ทัง้ ฟาร์มกุง้ ในจังหวัดอยุธยา รวมถึงฟาร์มกุง้
จากจังหวัดใกล้เคียงอืน่ ๆ ด้วย

ชนิดของกุ้ง ความแตกต่าง
สู่ความอร่อยที่ลงตัว

กุ ้ ง แม่ น�้ ำ อยุ ธ ยาที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการบริ โ ภคมี ห ลาย
สายพันธุ์ แต่การคัดแยกกุง้ ต้องผ่านการสังเกตอยางละเอียด
ถี่ถ้วน ชาวบ้านและพ่อค้ามีวิธีสังเกตความแตกต่างระหว่าง
กุ้งสายพันธุ์ต่างๆ หลายวิธี เช่น ความแตกต่างระหว่าง
กุ้งมันแก้ว กับ กุ้งมันไข่ ให้ดูที่หัวและตัว โดยกุ้งมันแก้ว
ตัวจะใสและจะมีมันแดงอยู่ที่หัวอย่างชัดเจน ส่วนกุ้งมันไข่
มีไข่สีส้มที่ตัวกุ้งอย่างชัดเจน นอกจากนี้ขนาดของกุ้งยัง
บ่งบอกถึงอายุและเพศ โดยกุ้งตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย
ดังนั้นกุ้งแม่น�้ำหรือกุ้งก้ามกรามที่คนรู้จักกัน จึงเป็นกุ้งตัวผู้
ส่วนอายุของกุ้ง ยิ่งอายุมากยิ่งมีขนาดใหญ่มาก ส่งผลให้
ราคาขายแตกต่างกัน ดังที่ปรากฏบางร้านจะมีกุ้งขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นกุ้งมันแก้วที่มีอายุมาก มีขนาดคล้ายกับกุ้งแม่น�้ำ
แต่ราคาจะถูกกว่า และกุ้งที่คนนิยมกินเป็นส่วนใหญ่ก็คือ
กุ้งมันแก้ว ด้วยราคาที่ถูกและมีปริมาณมากในตลาด

Ayutthaya
River
Prawn
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วิธีการเลี้ยงกุ้ง ฉบับคนชาวอโยธยา

ตลาดกลางเพื่อการเกษตร
การเลี้ยงกุ้งมีหลายวิธีด้วยกัน ทั้งการเลี้ยงตาม แหล่งขายกุง้ ปลีกส่งทีเ่ ยอะทีส
่ ดุ ในอยุธยา
ธรรมชาติและการเลี้ยงในบ่อ ความอุดมสมบูรณ์
ของแม่นำ�้ ในอยุธยานัน้ ส่งผลต่อการเลีย้ งดูกงุ้ เป็น
อย่างมาก ถ้าอากาศดี ไม่แล้งจนเกินไป และมีน�้ำ
ในแม่น�้ำมีระดับที่พอดี ก็จะส่งผลให้กุ้งมีรสชาติ
อร่อยยิ่งขึ้น ส่วนการเลี้ยงในบ่อสามารถจ�ำแนก
ได้สองลักษณะ ได้แก่ บ่อดินและบ่อทราย บ่อดิน
เป็นบ่อที่คนเลี้ยงกุ้งนิยมมากที่สุด แม้สีของกุ้ง
ในบ่อดินจะเขียวเข้มถึงสีคล�ำ้ กว่ากุง้ ทัว่ ไป แต่เมือ่
เผาผ่านเตาถ่าน สีที่ได้จะดูสด ส่วนกุ้งที่เลี้ยงใน
บ่อทรายจะมีสีขาวและซีดกว่า
เมื่อพ่อค้ากุ้งรับกุ้งจากฟาร์มมาเตรียมขาย
ที่ตลาด กุ้งจะถูกน�ำไปใส่บ่อขนาดเล็ก พ่อค้าจะมี
การเปลีย่ นน�ำ้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เฉลีย่ ระยะเวลาการ
เปลีย่ นอยูท่ ี่ 1-2 ชัว่ โมง ส�ำหรับร้านทีใ่ ช้นำ�้ คลอรีน
บางร้านเปลี่ยนน�้ำเหมือนกินอาหารสามมื้อ ได้แก่
ช่วงเช้า กลางวัน และก่อนปิดร้าน หรือเปลี่ยนน�้ำ
ทุกๆ 6-8 ชั่วโมง โดยน�้ำที่ใช้เลี้ยงต้องเป็นน�้ำวน
เพราะกุง้ ชอบน�ำ้ วนมากกว่าน�ำ้ นิง่ และอุณหภูมขิ อง
น�้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งต้องไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไป
ส่วนมากแต่ละร้านใช้อณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 24-25 องศา
เพราะถ้าอุณหภูมเิ กินกว่าทีก่ ำ� หนด และไม่เปลีย่ น
น�้ำในบ่อให้ถูกวิธีจะท�ำให้กุ้งตายได้
สิง่ ส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้ คือการให้ออกซิเจน และ
อย่าให้ในบ่อเลี้ยงกุ้งมีปลาบู่และปลาดุกเด็ดขาด
เพราะสัตว์พวกนีจ้ ะกินกุง้ ในบ่อจนหมด คุณเอกชัย
พนักงานในร้าน ‘เฟื่องทองฟาร์ม’ ในตลาดกลาง
เพือ่ การเกษตร แหล่งขายกุง้ แหล่งใหญ่ของอยุธยา
ได้อธิบายการเลีย้ งกุง้ เพิม่ เติมว่า สามารถเลีย้ งได้
ทุกฤดูกาล แต่ไม่ควรเลีย้ งในช่วงฤดูฝน เนือ่ งจาก
น�้ำฝนจะท�ำให้กุ้งเกิดการลอกคราบ มีตัวใหญ่ขึ้น
และท�ำให้กุ้งมีราคาที่สูงขึ้นอีก หรือเสี่ยงที่จะตาย
ได้

อยุธยา โภชนา

ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตั้งอยู่บริเวณริมถนน
สายเอเชียขาเข้ากิโลเมตรที่ 22 ภายในตลาด
ประกอบด้วยร้านขายกุ้งมากกว่าสิบร้าน บางร้าน
มีอาหารทะเลและสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ เพิม่ เติม เพือ่ ดึงดูด
ความสนใจให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาสัมผัสความอร่อย
มากขึน้ เช่น แมงดา ปลาหมึก หอยขม เป็นต้น พ่อค้า
ในตลาดกลางฯ บอกว่า ช่วงเวลาทีข่ ายกุง้ ได้ดที สี่ ดุ
คือช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์
เทศกาลตรุษจีน เป็นต้น นอกจากนี้หากเทียบกัน
ตลอดทั้งปี ในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม วันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ กุง้ แม่นำ�้ จะขายดี
เป็นพิเศษ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวอยุธยา นิยม
กินกุง้ แม่นำ�้ กันจ�ำนวนมาก รวมถึงช่วงหลายปีหลัง
มานี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ชื่นชอบกินกุ้ง
แม่น�้ำไม่แพ้กัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากแถบ
ทวีปเอเชีย เช่น จีน เกาหลี เวียดนาม เป็นต้น
เจ้าของร้าน ‘นิตยา ส.กุง้ เป็น’ เล่าว่า ชาวต่างชาติ
ทีแ่ วะมากินกุง้ ทีร่ า้ นส่วนใหญ่ได้รบั การแนะน�ำจาก
เว็บไซต์ของประเทศนั้นๆ รวมถึงการแชร์โลเกชัน
จากนักท่องเที่ยวที่เคยมากินที่ร้านมาก่อน
อ่านกันมาถึงตรงนี้จะเห็นว่า อยุุธยามีความอุดม
สมบูรณ์ทั้งน�้ำและดิน ท�ำให้เหมาะแก่การเลี้ยงกุ้ง
เป็นอย่างมาก และยังท�ำให้กุ้งมีรสชาติที่อร่อย
ถูกใจคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากิ น กุ ้ ง ตามร้ า นอาหารต่ า งๆ
ในอยุธยา แสดงให้เห็นว่าอยุธยาเป็นดินแดนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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เรื่อง: เพลงบรรเลง สงค์ประเสริฐ

ลิน้ ไทย

รสชาติของความแตกต่าง
กับวิถชี วี ติ ของชาวมุสลิมในอยุธยา

ถนนหน้าโรงพยาบาลอยุธยา (ถนนอูท่ อง) หรือทีช่ าวบ้านแถวนีเ้ รียกว่า
ถนนสายโรตี เพราะละแวกนี้ทั้งสองข้างทางต่างเต็มไปด้วยร้านรวงโรตี
สายไหมกว่าสิบๆ เจ้า ป้ายร้านสีฉูดฉาด สายไหมสีหวานในถุงพลาสติก
ใบใหญ่ห้อยเรียงอยู่เป็นตับๆ กลิ่นหอมอ่อนๆ ของแป้งโรตีท�ำสดใหม่ๆ
ลอยมาแตะจมูกฉัน ชวนให้เบนความสนใจหันไปมอง
ภาพที่เห็นตรงหน้าคืออาบังก�ำลังท�ำแป้งสดๆ อย่างขะมักเขม้น
ไม่ ร อช้ า ฉั น เดิ น ตรงไปที่ ร ้ า นโรตี ส ายไหมเจ้ า ดั ง ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ที่ สุ ด ‘ร้ า น
อาบีดีน’ ไม่ใช่เพื่อซื้อโรตีสายไหม แต่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้าน เพราะ
จุ ด ประสงค์ ที่ ฉั น ตั้ ง ใจมาส� ำ รวจละแวกนี้ ก็ คื อ เพื่ อ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ
วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมการกิ น ของชาวมุ ส ลิ ม ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
อยุธยา โภชนา

แม่ค้าเล่าว่า แถวนี้มีทั้งคนพุทธและคนมุสลิมอยู่ร่วมกัน
ถ้าอยากจะส�ำรวจชุมชนมุสลิมจริงๆ ต้องนั่งเรือข้ามฝั่งไป
ส่วนท่าเรือก็อยูห่ ลังร้านนีเ่ อง จบบทสนทนาสัน้ ๆ ฉันตัดสินใจ
เดินส�ำรวจฝั่งนี้ก่อน จริงอย่างที่แม่ค้าพูด นอกจากร้านโรตี
สายไหมที่มากมายเต็มสองข้างถนนแล้วนั้น ฉันเห็นร้านค้า
คนพุทธอย่างร้านโชห่วยและร้านขายสังฆทานถูกขนาบข้าง
ไว้ด้วยร้านอาหารตามสั่งฮาลาล ถัดมาก็จะมีร้านเช่าชุดไทย
ร้านเสริมสวย เยือ้ งมาอีกนิดก็มรี า้ นชุดเจ้าสาวมุสลิม
ฉันยิม้ ทักทายคุณป้าทีน่ งั่ รับลมอยูห่ น้าบ้าน ได้รบั ยิม้ ตอบ
อย่างอบอุ่น เดินมาเรื่อยๆ ฉันจึงเริ่มสังเกตว่า มีร้านค้า
และร้านอาหารอีกจ�ำนวนหนึง่ ทีป่ ดิ อยู่ พอถามชาวบ้านแถวนัน้
จึงได้คำ� ตอบว่า เหตุผลทีห่ ลายๆ ร้านปิดในวันนี้ เนือ่ งจาก
วันตรุษอิสลามเพิง่ ผ่านไป ช่วงสองสามวันนีเ้ ป็นช่วงทีพ่ นี่ อ้ ง
มุสลิมเดินทางไปท่องเทีย่ วหรือเยีย่ มญาติกนั แม้วนั นีท้ นี่ จี่ ะดู
เงียบเหงากว่าปกติ ฉันก็สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดสนิทสนม
ระหว่างชาวบ้านทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่าง
กลมกลืน

สวัสดีค่ะ คุณน้า หนูอยากรู้เรื่อง
วิถชี วี ติ ของชาวมุสลิมในจังหวัดอยุธยาค่ะ
คุณน้าสะดวกไหมคะ

เมือ่ เดินส�ำรวจจนทัว่ แล้ว ฉันก็มงุ่ หน้าไปทีท่ า่ เรือเพือ่ ข้ามฝัง่
ไปส�ำรวจชุมชนมุสลิม ฉันไม่เคยมีประสบการณ์โดยสาร
ในเรือเล็กเช่นนีม้ าก่อน รถไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์รบั จ้างเป็น
พาหนะประจ�ำของหญิงสาวทีเ่ กิดและโตในกรุงเทพฯ อย่างฉัน
เมือ่ มองด้วยตา ทัศนียภาพตรงนีส้ วยงามมาก แม่นำ้� เจ้าพระยา
ไหลเอือ่ ยอย่างเงียบสงัด ผิวน�ำ้ เอ่อล้นจะแทบจะท่วมโป๊ะเรือ
น�ำ้ คงขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ คืนมีฝนตกหนัก แทบไม่มเี รือผ่านเลย
สุดลูกหูลกู ตาฉันเห็นเรือเพียงแค่สองถึงสามล�ำเท่านัน้ คนที่
โดยสารมาในเรือก็เช่นกัน น่านน�ำ้ ตรงนีค้ งมีแต่ชาวบ้านทีอ่ ยู่
อาศัยในชุมชนแถบนี้ใช้โดยสารไปมาหาสู่กัน ถ้าไม่นับเสียง
เครือ่ งยนต์จากเรือล�ำทีฉ่ นั นัง่ บรรยากาศตอนนีส้ งบมากเลย
ทีเดียว ลมพัดเอือ่ ย ท้องฟ้ามีเมฆสีขาวปุกปุยมากพอทีจ่ ะบัง
พระอาทิตย์ ถึงแม้จะมีเมฆด�ำก้อนใหญ่ลอยตระหง่านอยูไ่ กลๆ
ก็ตาม

‘บ้านคลองคูจาม’ หรือชือ่ เรียกชุมชนฝัง่ นี้ เมือ่ มองด้วยสายตา
แล้ว ทีน่ มี่ ลี กั ษณะแทบไม่แตกต่างจากชุมชนฝัง่ ทีเ่ พิง่ จากมา
ทัง้ บ้านเรือน ผูค้ น และร้านค้า แต่สงิ่ ทีต่ า่ งอย่างเห็นได้ชดั คือ
ไม่มรี า้ นโรตีสายไหมเรียงรายเท่านัน้
ฉันโพล่งไปง่ายๆ แบบนัน้ เมือ่ เห็นคุณน้าผูช้ ายวัยกลางคน
แววตาดูใจดีกำ� ลังนัง่ ดืม่ กาแฟอยู่
คุณน้าเบิกตาโตขึน้ เล็กน้อยด้วยความประหลาดใจ และ
ยิม้ ตอบรับว่า ได้สิ ได้เลย แต่เดีย๋ วพาไปบ้านอิหม่ามดีกว่า
อิหม่ามรูด้ กี ว่า ว่าแล้วคุณน้าก็ตะโกนถามคุณป้าทีเ่ พิง่ เดินผ่าน
มาเมือ่ ตะกี้ ว่าอิหม่ามท�ำอะไรอยู่ อยูบ่ า้ นไหม คุณป้าตอบรับว่า
อิหม่ามนอนเล่นอยู่ ไปหาได้เลย ได้ยนิ ดังนัน้ ทัง้ คุณป้าและ
คุณน้าผูช้ ายก็กลุ กี จุ อพาฉันเดินเข้าไปในรัว้ บ้านของอิหม่าม

TK YOUNG WRITER 2019

25

อาจารย์ณรงค์ ขันทนิตย์
ฉันเห็นชายสูงอายุ ผิวคล�ำ้ เข้ม ร่างกายดูแข็งแรง ก�ำลังนอนเปล
ด้วยท่าทางสบาย เมือ่ เห็นฉัน อิหม่ามรีบลุกขึน้ จากเปลอย่าง
กระฉับกระเฉง หาเก้าอีใ้ ห้ฉนั นัง่ หาน�ำ้ ดืม่ และเริม่ บทสนทนา
อย่างออกรส ท่านอิหม่าม หรืออาจารย์ณรงค์ ขันทนิตย์ เล่าว่า
แต่เดิม เมือ่ ครัง้ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีชาวมุสลิมอยู่
3 กลุม่ ใหญ่ๆ ด้วยกันทีท่ งั้ มาท�ำการค้าและปักหลักอยูอ่ าศัย
ทัง้ กลุม่ จาม มลายู และกลุม่ มุสลิมแขกเทศ, กลุม่ มุสลิมจาก
ปัตตานีและพ่อค้ามุสลิมรายย่อย และสุดท้าย กลุ่มมุสลิม
เชื้อสายอินโด-อิหร่าน ส่วนชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่แถบนี้คือ
มุสลิมกลุม่ ทีส่ บื เชือ้ สายมาจากจามหรือเขมรนัน่ เอง
โดยในยุคแรก ส่วนใหญ่ชาวมุสลิมจะท�ำหน้าทีด่ แู ลช้าง
ท�ำให้ตอนนัน้ ได้รบั ศักดินามากมายส่งทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ จนถึง
ปัจจุบนั ก็คอื ทีด่ นิ ทีช่ มุ ชนอิสลามแห่งนีต้ งั้ อยูน่ นั่ เอง อิหม่าม
เล่าต่อว่า วัฒนธรรมเขมรส่วนใหญ่ถกู กลืนไป หลงเหลือเพียง
แต่ภาษาบางค�ำ และประเพณีบางอย่างเท่านัน้
ที่ส�ำคัญคือวัฒนธรรมอาหารการกินก็ถูกกลืนไปเช่น
เดียวกัน โดยปัจจุบันนี้ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างก็
กินอาหารไม่ต่างไปจากคนไทยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแกงส้ม
แกงเขียวหวาน ผัดกะเพรา ก็คอื กินอาหารแบบไทยๆ ปกติ
เพียงแต่ในหมู่มุสลิมจะมีอาหารที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรม
ตะวันออกกลาง เช่น ข้าวหมก แกงกุรหุ ม่า แกงมัสมัน่ และ
โรตีทหี่ ากินได้ทวั่ ไปทัง้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา โภชนา

เมื่อถามถึงร้านเด็ดหรือร้านโปรดของครอบครัว อิหม่าม
ก็บอกว่า ทั้งถนนสายนี้ยาวไปมีร้านอาหารอิสลามมากมาย
ให้เราสามารถเลือกทานได้หมดเลย อิหม่ามยังเสริมอีกว่า
เดีย๋ วนีค้ นมุสลิมไม่คอ่ ยกินอาหารเหล่านีก้ นั ในชีวติ ประจ�ำวัน
เท่าไรนัก เพราะกินแล้วเบือ่ แกงกุรหุ ม่าและแกงมัสมัน่ จึงมักจะ
เป็นอาหารเมนูพิเศษที่จะแกงกินกันในวันนักขัตฤกษ์ทาง
ศาสนา งานเทศกาล หรืองานแต่งงาน เป็นต้น
หนึง่ ในสาเหตุทที่ ำ� ให้วฒ
ั นธรรมอาหารอิสลามยังคงอยู่
และได้รบั การสืบทอดต่อๆ เรือ่ ยมา เพราะมีหลายเมนูทไี่ ด้รบั
การบัญญัตเิ ป็นค�ำสัง่ ตามศาสนาตามในพระคัมภีร์ เช่น เมือ่ มี
เด็กคลอดใหม่ อาหารทีจ่ ะต้องท�ำต้อนรับแขกในวันที่ 7 หลังจาก
วันคลอด ก็ตอ้ งเป็นแกงแพะ หรือข้าวหมกแพะ ตามความเชือ่
“สาเหตุทมี่ นั ยังคงอยูเ่ พราะมันอร่อย” อิหม่ามพูดเน้น
เสียงดัง “ถ้ามันไม่อร่อย ไม่วา่ อาหารมาจากทางไหนก็แล้วแต่
มันก็จะหายไปสักวันหนึง่ แหละหนู” จบประโยคนี้ น�ำ้ ย่อยใน
กระเพาะอาหารของฉันเริม่ เต้นระบ�ำ เพราะฉันชอบซุปหางวัว
กับข้าวหมกร้อนๆ เป็นทีส่ ดุ
“อาหารอิสลาม คนพุทธก็ชอบทาน เดี๋ยวนี้มีคนพุทธ
แกงมัสมั่นเก่งๆ เยอะแยะ” ฉันพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย
เป็นทีส่ ดุ ฉันก็เป็นชาวพุทธคนหนึง่ ทีช่ อบกินอาหารอิสลาม

อิหม่ามกล่าวต่อว่า จากประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย
กว่าสิบปี ท�ำให้รู้ว่า สาเหตุส�ำคัญที่นอกเหนือจากศาสนาและความเชื่อที่ท�ำให้
วัฒนธรรมอาหารอิสลามยังคงได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้คือ รสชาติที่
ถูกปากคนไทยนัน่ เอง
อิหม่ามเล่าว่า อาหารอิสลามแท้จริงแล้วมีมากกว่านี้ แต่เพราะรสชาติทไี่ ม่อร่อย
หรือไม่ถกู ปากคนไทย ประเทศไทยเราเลยไม่นำ� เข้ามา หรือเมื่อพอน�ำเข้ามาแล้ว
ก็ถกู กลืนหายไป หรือเปลีย่ นรูปแบบไป อิหม่ามเน้นย�ำ้ ว่า “ไม่วา่ จะคนพุทธหรือมุสลิม
ลิน้ ก็คอื ลิน้ ไทย จะลิน้ ผัดกะเพรา ลิน้ แกงเขียวหวาน คนพุทธหรือคนมุสลิมก็ตา่ งมี
ลิน้ ไทยเดียวกัน” ฉันยิม้ ให้กบั ค�ำตอบ เราคุยกันต่ออีกสักพัก เมือ่ เห็นสมควรแก่ขอ้ มูล
ทีไ่ ด้และเวลา ฉันจึงขอตัวลา
‘ลิน้ ไทย’ ทีอ่ หิ ม่ามพูด แท้จริงแล้วหมายถึงอะไร ฉันสงสัย ลิน้ ไทยเดียวกัน
ทีล่ มิ้ รสความอร่อยแบบเดียวกันนี้ เพราะแท้จริงเรามีหวั ใจแห่งการรับรสและหัวใจ
แห่งการรับรูเ้ ดียวกันหรือเปล่า
ฉันเดินส�ำรวจร้านอาหารข้างทางต่อ และได้มีโอกาสแวะพูดคุยกับแม่ครัว
ชาวมุสลิมทีก่ ำ� ลังง่วนอยูก่ บั การต้มแกงส้มปลา ฉันถามถึงเรือ่ งวัฒนธรรมการกิน
แม่ครัวคนสวยก็ให้ค�ำตอบคล้ายคลึงกับสิ่งที่อิหม่ามพูด ว่าวัฒนธรรมอาหาร
อิสลามตอนนี้ยังมีอยู่ แต่ในชีวิตประจ�ำวันพี่น้องมุสลิมในชุมชนก็กินอาหารปกติ
ทั่วไป ที่แตกต่างกันมีเล็กน้อยมาก แม่ครัวยกตัวอย่างเรื่องการใช้เครื่องเทศ
ซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของอาหารจากตะวันออกกลาง อาจจะไม่เหมือนคนไทย
โดยแท้ อย่างแกงส้มถ้าเป็นชาวมุสลิมปรุงก็จะใส่ยหี่ ร่าและลูกผักชี เพือ่ ให้ได้กลิน่ รส
ทีร่ อ้ นแรงกว่าแกงส้มคนไทย
แม้ว่าทุกวันนี้ ความเข้มข้นของวิถีชีวิตแบบมุสลิมแบบดั้งเดิมจะจืดจางลงไป
แต่รสชาติแบบต้นต�ำรับจากอาหารอิสลามตามวันพิเศษก็ยงั คงรสชาติอนั กลมกล่อม
แกงจากหม้อเดียวกันก็ยังท�ำหน้าที่ผสานความกลมเกลียว ความเป็นพี่เป็นน้อง
ของคนในชุมชนไว้ ฉันได้เห็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านทั้งคนพุทธและมุสลิม
ฉันเห็นความโอบอ้อมอารี ความเป็นครอบครัวเดียวกัน ฉันคือคนพุทธผูม้ าจากทีอ่ นื่
ได้รับการต้อนรับและความเอ็นดูจากลุงป้าน้าอาในชุมชนเป็นอย่างดี ฉันได้รับรู้
รสชาติของความอบอุ่นจากผู้คนที่ได้เจอกันครั้งแรก แบบนี้หรือเปล่าที่เรียกว่า
ลิน้ ไทยเดียวกัน
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เรื่อง: ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ

Cafe Hopping
of Ayutthaya
คาเฟ่กับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเมืองกรุงเก่า

ช่วงต้นปี 2561 ละครบุพเพสันนิวาสได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ขึ้น
ในประเทศไทย กระแสออเจ้าพัดใส่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าอย่างจัง
ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวเมืองกรุงเก่านี้อย่างไม่ขาดสาย ที่ส�ำคัญ ด้วย
ระยะเวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมงจากตัวเมืองกรุงเทพมหานคร อยุธยา
จึงเป็นจังหวัดที่ชาวบางกอกหลายคนตั้ง GPS ให้จุดหมายปลายทาง
เป็นอยุธยา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
การท่องเทีย่ วของอยุธยาเติบโตขึน้ เกิดธุรกิจใหม่ๆ อย่างการให้เช่า
ชุดไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนั้น ไม่เพียงแค่นั้น ธุรกิจ
อื่นๆ ก็เติบโตขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน และหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับ
ความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือ คาเฟ่ หรือร้านกาแฟ นั่นเอง ก่อเกิด
วัฒนธรรม Cafe Hopping ในอยุธยา
อยุธยา โภชนา

ชาวอยุธยาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วง 2 ปีให้หลังมานี้ เกิดร้านกาแฟ
ขึ้นมากมาย จนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่า Cafe Hopper ต้องมาเยือน
ให้ได้ Cafe Hopper เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ เกิดเป็น
วัฒนธรรม Cafe Hopping ว่าด้วยการตามล่าหาร้านกาแฟใหม่ๆ แล้วน�ำ
ประสบการณ์มาแชร์สู่สังคมออนไลน์
Cafe Hopping ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทย หากแต่ไม่มีการพูดถึง
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ เพราะลูกค้าในร้านกาแฟหลายๆ คน ก็มกั จะไม่คนุ้ หูกบั ค�ำนี้
เท่าไร แต่ทว่าสิ่งที่เจ้าตัวก�ำลังท�ำอยู่ อย่างการตระเวนไปลองดื่มกาแฟที่ร้านนั้น
ทานขนมที่ร้านนี้ ก็ถือว่าเป็น Cafe Hopping เช่นเดียวกัน
วัฒนธรรมนี้มักจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศไทยที่มีร้านกาแฟ
เปิดใหม่อยูเ่ สมอ เห็นได้ชัดเจนทีส่ ดุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
อ�ำนวยให้ผคู้ นมาใช้ชวี ติ แบบสโลว์ไลฟ์ ธรรมชาติแบบป่าเขาล�ำเนาไพร ร้านกาแฟ
น้องใหม่จึงเกิดขึ้นมากมาย ถึงขนาดที่เคยมีเทศกาลตามล่าคาเฟ่ Chiang Mai
Coffee Hunt มาแล้ว แต่คงจะไม่เป็นการเกินเลยนัก หากจะบอกว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาก็กลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีวัฒนธรรม Cafe Hopping เกิดขึ้น
เช่นเดียวกัน
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สูเ่ อกลักษณ์ของความเป็นกรุงเก่า
อยุธยามีความแตกต่างจากเชียงใหม่อยู่พอสมควร ไหนจะ
เรื่ อ งของภู มิ ศ าสตร์ ทั้ ง โบราณสถานและอาหารที่ ขึ้ น ชื่ อ
มีการผสมผสานระหว่างของเก่าและของใหม่เข้าด้วยกัน
เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้ร้านกาแฟในอยุธยา
มีความโดดเด่นและหาได้ยากในคาเฟ่จังหวัดอื่น อย่างร้าน
‘บ้านข้าวหนม’ ที่ได้น�ำเอาขนมไทยมาวางขายควบคู่ไปกับ
เครือ่ งดืม่ ทีม่ กี ารปรับปรุงสูตรโดยเฉพาะ และตัง้ ชือ่ ให้เข้ากับ
ความเป็นอดีตเมืองหลวงของจังหวัดแห่งนี้ เช่น ชาเขียว
หลงกรุง หรือ ไอติมหลงยุค
ซึ่ ง การดื่ มกาแฟคู่กับขนมใส่ไส้ ทองหยิบ หรื อ
ทองหยอด ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั เหล่า Cafe Hopper
ท�ำให้รา้ นบ้านข้าวหนมมีชอื่ เสียงและเป็นทีน่ ยิ ม โดยเฉพาะกับ
นักท่องเทีย่ วจากกรุงเทพฯ เพราะทางร้านได้มกี ารปรับปรุงสูตร
ทั้งเครื่องดื่มและขนมไทยอยู่เสมอ อย่างปัจจุบันกระแส
รักสุขภาพที่ก�ำลังมาแรง ขนมไทยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในขนม
ทีม่ คี วามหวานในปริมาณทีส่ งู มาก ทางร้านจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ลดระดับความหวานลงมา
นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีการน�ำของขึน้ ชือ่ ในจังหวัดอย่าง
สายไหม มาประยุกต์ลงไปในเมนูเครือ่ งดืม่ หลายๆ เมนู เช่น
ร้าน ‘Busaba Cafe & Meal’ เป็นอีกหนึ่งร้านที่สร้างสรรค์
ขนมหวานอย่ า งสายไหมและเมนู ไ ด้ อ ย่ า งน่ า สนใจ อาทิ

อยุธยา โภชนา

บุษบาลาเต้ กาแฟนมสูตรเฉพาะ ท็อปปิง้ ด้วยสายไหม กรานิตา้
ขนมหวานเกร็ดน�้ำแข็งจากอิตาลีที่เปลี่ยนส่วนผสมให้เป็น
แบบไทยๆ ด้วยไอศกรีมรสชาไทย ท็อปปิง้ ด้วยวัตถุดบิ ท้องถิน่
อย่างสายไหม มะพร้าว และเฉาก๊วย จัดตกแต่งราวกับชิน้ งาน
ศิลปะร่วมสมัยทีน่ ำ� เสนอการผสมผสานความใหม่และความเก่า
ได้อย่างลงตัว
ไม่เพียงแต่เมนูของหวาน แม้กระทั่งสถานที่เอง
ก็ถูกออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับความร่วมสมัย กลายเป็นมุม
ถ่ายภาพที่ไม่เหมือนใคร อย่าง ‘Sala Ayutthaya Boutique
Hotel’ ที่มีร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ น�ำอิฐแดงก่อขึ้นสูง 8 เมตร
ราวกับก�ำแพงเมืองเก่า ทีด่ อู ลังการและสง่างาม ตัง้ ตระหง่าน
โดดเด่นอยู่กลางโรงแรม เป็นมุมยอดฮิตของทั้งผู้เข้าพัก
และนักท่องเที่ยว และส่วนที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของร้าน คือ
บริเวณร้านอาหารที่อยู่ทางด้านในติดกับริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
สุดฝั่งแม่น�้ำตรงข้าม มีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่ของ
วัดพุทไธศวรรย์ตงั้ เรียงราย เป็นวิวระดับร้อยล้านทีไ่ ด้รบั ค�ำชม
จากลูกค้ามากมาย แน่นอนว่าคุณจะได้ทานอาหารริมแม่นำ�้
ที่มีวิวเป็นบรรยากาศเมืองเก่าได้แค่ที่แห่งนี้เท่านั้น

เหรียญสองด้าน
ของความนิยม
โซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเรียกได้ว่ามีอทิ ธิพลต่อความนิยมอย่างมาก พนักงาน
ที่โรงแรม Sala Ayutthaya เล่าว่า ช่วงหลังมานี้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาถ่ายภาพ
และเช็กอินเป็นจ�ำนวนมาก เพราะในรีววิ ท่องเทีย่ วอยุธยาเองก็มกี ารพูดถึงโรงแรม
อยูบ่ อ่ ยๆ นักท่องเทีย่ วหลายคนก็มกั จะลิสต์สถานทีจ่ ากบทความรีววิ จากการพูดถึง
บนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ สังเกตได้วา่ โซเชียลเน็ตเวิรก์ มีอทิ ธิพลอย่างมหาศาล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่ ว เมือ่ รวมเข้ากับมุมถ่ายภาพทีแ่ สนจะโดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับพืน้ ทีใ่ นโซเชียลฯ ก็ทำ� ให้หลายๆ ร้านทีม่ ี
การรังสรรค์ทงั้ เมนูอาหารและมุมถ่ายภาพเป็นพิเศษ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ตาม
ล�ำดับ
แน่นอนว่าการเติบโตย่อมส่งผลกระทบต่อคนในพืน้ ที่ และก็เหมือนเหรียญ
ทีม่ สี องด้าน เศรษฐกิจทีเ่ ติบโต จากการเข้ามาของนักท่องเทีย่ ว ก็เกิดการสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชน ใขขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบต่อพืน้ ที่ ทัง้ ปริมาณรถจ�ำนวนมหาศาล
ในช่วงไฮซีซนั่ ทีท่ ำ� ให้การจราจรติดขัดแบบไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน บางร้านค้ารายเล็ก
ร้านน้อยถูกแย่งลูกค้าไปโดยร้านใหญ่ทเี่ ข้ามาลงทุน หรือหลายๆ ครัง้ คนในพืน้ ทีก่ ม็ กั
จะบอกว่า นักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไม่ได้อ่านข้อแนะน�ำในการเข้าชมโบราณสถาน
ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดความเสียหายได้ ที่รู้สึกเศร้าใจมากที่สุดก็คงเป็นคนไทย
ด้วยกันเองที่ปีนป่ายขึ้นไปบนโบราณสถานแม้จะมีป้ายเตือนตั้งอยู่ข้างๆ ก็ตาม
ความนิยมพานักท่องเทีย่ วมาจ�ำนวนมาก ย่อมมาพร้อมปัญหาและการจัดการทีต่ อ้ ง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
กระแสเวลาที่พัดพาความเปลี่ยนแปลงมายังชุมชน ยากที่จะเราจะทวน
สวนกระแสมันได้ สิ่งที่เราต้องท�ำคือการปรับตัว เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์เข้ากับความเป็นท้องถิน่
เพือ่ ให้สงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและส�ำคัญ ไม่วา่ จะทีอ่ ยุธยาหรือทีใ่ ดก็ตาม ยังสามารถด�ำรงอยู่
ต่อไปได้
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เรื่อง: ลักษิกา ศรีสว่าง

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
สูตรดั้งเดิม
ความโดดเด่นที่ทำ�ให้โด่งดัง

พวกเราคนไทยรับประทานก๋วยเตีย๋ วกันเป็นประจ�ำ
ทุกถนนทุกตรอกซอกซอยล้วนต้องมีรา้ นก๋วยเตีย๋ ว
ตัง้ อยู่ บางซอยมีหนึง่ ร้านและบางซอยก็มมี ากกว่า
นั้น แต่ก๋วยเตี๋ยวที่พวกเรารับประทานก็มีด้วยกัน
หลายประเภท ทั้งก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
รวมถึงก๋วยเตี๋ยวเรือ ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวอีกประเภท
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักชิมชาวไทยเป็นอย่างมาก

ก๋วยเตี๋ยวกับประวัติศาสตร์

ก๋ ว ยเตี๋ ย วเริ่ ม เข้ า มาในประเทศไทย
โดยชาวจี น ที่ เ ข้ า มาค้ า ขายในสมั ย
อยุธยาในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ เ พราะเป็ น ของแปลก
จึงไม่เป็นทีน่ ยิ มมากนัก ต่อมาสมัยของ
พระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี
จึงเริม่ มีการผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ วขึน้ ภายใน
ประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งยุคที่รุ่งเรือง
ที่สุดของก๋วยเตี๋ยว คือ ยุคสมัยของ
ท่านจอมพล ป.พิบลู สงคราม
อยุธยา โภชนา

โดยจังหวัดอยุธยา เป็นแหล่งทีม่ รี า้ นก๋วยเตีย๋ วเรือ
อยูม่ ากมาย ด้วยบริบททางพืน้ ทีแ่ ละประวัตศิ าสตร์
ที่เอื้อให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา เรามาร่วมกันค้นหาว่า
ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยามีจุดเด่นอย่างไร และอะไร
ที่ท�ำให้ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจึงถูกอกถูกใจคนไทย
ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน

โดยในขณะนัน้ กรุงเทพฯ ได้เกิดอุทกภัย
ครัง้ ใหญ่ขนึ้ ท�ำให้ต้องใช้เรือพายเข้าไป
ท�ำงานในท�ำเนียบรัฐบาล จึงได้มีการ
จ้างก๋วยเตี๋ยวเรือเข้าไปภายในท�ำเนียบ
ผู ้ น� ำ ประเทศในขณะนั้ น ชมว่ า อร่ อ ย
จึ ง ได้ ป ระกาศนโยบายส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนหันมารับประทานก๋วยเตี๋ยว
เนือ่ งจากนโยบายนีเ้ อง ท�ำให้กว๋ ยเตีย๋ ว
ในประเทศไทยเป็ น ที่ แ พร่ ห ลายและ
มีสูตรเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
ในประเทศ

ซึ่ ง ก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ อยุ ธ ยาก็ คื อ หนึ่ ง ใน
ก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

เหตุทอี่ ยุธยาเป็นเมืองก๋วยเตีย๋ วเรือนัน้
เป็นเพราะวิถชี วี ติ ของคนอยุธยาทีม่ กั ใช้
การคมนาคมทางน�้ำเป็นเส้นทางหลัก
ชาวอยุธยาจึงหันหน้าบ้านออกไปทาง
ริมน�้ำ ท�ำให้การขายก๋วยเตี๋ยวทางเรือ
เป็นที่นิยม

สูตรเฉพาะตัวของก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
คือ ก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กุ้งแห้ง (คล้ายการใช้
ผงชูรสเพื่อกระตุ้นต่อมน�้ำลาย) เพื่อ
ท�ำให้รสชาติเด่นชัดมากขึ้น เอกลักษณ์
ที่ ส� ำ คั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ การเป็ น
ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่มีรสเข้มข้นและ
ไม่มีคาวเลือดในก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเกิดจาก
การการไม่ใส่เลือดในน�ำ้ ซุป แต่นำ� เลือด
ไปหมักรวมกับหมูและเนื้อ
เอกลั ก ษณ์ ข องก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ
อยุธยาคือการให้น�้ำซุปในปริมาณน้อย
แต่มีรสชาติที่เข้มข้น เสิร์ฟมาในชาม
ขนาดเล็ก เพราะการทานก๋วยเตีย๋ วของ
ชาวจี น ที่ ใ ช้ ต ะเกี ย บเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
ถ้าใช้ชามเล็กก็จะท�ำให้ซดน�้ำซุปได้ง่าย
ขึ้น อีกเหตุผลคือเนื่องจากในสมัยก่อน
การขายก๋วยเตี๋ยวเรือจะมีคนขายเพียง
1 คน ต่ อ เรื อ 1 ล� ำ ท� ำ ให้ ค นขาย
ต้องท�ำทุกอย่างด้วยตนเอง
เริ่มจากต้องพายเรือ เมื่อ
ลูกค้าเรียกเข้าท่าของแต่ละ
บ้าน จึงจะเริม่ ลวกเส้น ปรุง
ก๋วยเตี๋ยวใส่น�้ำซุป เสิร์ฟ
เก็บเงิน ล้างชาม เก็บชาม
การล้างในสมัยก่อนก็เป็น
เพี ย งแค่ ก ารจุ ่ ม ชามและ
แกว่งในน�ำ้ คลอง เนือ่ งจาก
น�้ำในสมัยนั้นยังสะอาดอยู่
มาก และเนื่องจากขายบนเรือ ถ้าใช้
ชามใหญ่จะท�ำให้หนัก ส่งถึงลูกค้ายาก
ถ้าใส่น�้ำซุปในปริมาณมาก น�้ำซุปจะหก
ง่าย ก๋วยเตี๋ยวเรือจึงให้น้�ำซุปน้อยๆ
แต่เข้มข้น เพื่อการส่งชามที่ง่ายและ
ปลอดภัย แม้จะเปลีย่ นมาตัง้ ขายบนฝัง่
แต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาในปัจจุบันก็ยัง
คงเอกลักษณ์นี้ไว้
ผู้เขียนอยากทราบว่า นอกจาก
เหตุ ผ ลข้ า งต้ น แล้ ว ท� ำ ไมถึ ง ยั ง คง
เอกลักษณ์นี้ไว้ และอะไรที่ท�ำให้รสชาติ
ของก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ อยุ ธ ยานั้ น มี ค วาม
อร่อยกว่าที่อื่น ผู้เขียนจึงเดินทางไปที่
‘ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ปราณี’ ที่ตั้งอยู่บน
ถนนนเรศวร ซึ่งเปิดขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
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อยุธยามาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว เจ้าของ
ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ปราณีกล่าวว่า ความ
แตกต่างของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของทาง
ร้าน คือการใส่เครื่องในและกากเจียว
ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ไ ม่ เ หมื อ นร้ า นอื่ น ๆ
การเสิร์ฟในชามเล็กๆ จะท�ำให้ลูกค้า
รับประทานได้อร่อย เพราะจะทานหมด
ก่อนเส้นจะอืด และเคล็ดลับอยู่ที่การ
ท�ำในปริมาณจ�ำกัดต่อวัน ท�ำให้สามารถ
ควบคุมสูตรให้พอดีได้ โดยไม่คลาด
เคลื่อน
ต่อมาผูเ้ ขียนก็ไปที่ ‘ร้านก๋วยเตีย๋ ว
ป้าเล็ก’ ซึ่งได้เปิดมายาวนานถึง 40 ปี
เจ้าของร้านกล่าวว่า เอกลักษณ์ของตน
คื อ การเป็ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วสู ต รโบราณที่ มี
รสชาติอร่อยเข้มข้น เจ้าของร้านกล่าว
ถึงเหตุผลในการเสิร์ฟชามเล็กว่าท�ำให้
ก๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้น เนื่องจากชามเล็ก

เส้นน้อย รับประทานพอดีอิ่ม ชามใหญ่
จะท� ำ ให้ เ ส้ น อื ด เร็ ว กว่ า นอกจากนี้
การใส่เครื่องในชามใหญ่น้ันยังท�ำให้
รสชาติไม่สมดุล เพราะควบคุมได้ยาก
และแม้ ป ั จ จุ บั น จะไม่ ไ ด้ ข ายบนเรื อ
อีกแล้ว แต่ทางร้านก็ยังคงเอกลักษณ์
แบบเดิมไว้เสมอ

เชื้อชาติไหนก็ติดใจในรสชาติ

ผู ้ เ ขี ย นอยากรู ้ ค วามรู ้ สึ ก ของผู ้ ที่ ม า
รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือ จึงไปพูดคุย
กับชาวต่างชาติถึงความรู้สึกครั้งแรก
ที่ได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือ พวกเขา
กล่าวว่า ได้รู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือครั้งแรก
จากการถามผู้คนในพื้นที่ เมื่อได้ลอง

รับประทานก็ท�ำให้รู้สึกประหลาดใจใน
ความอร่อยของก๋วยเตีย๋ วเรือทีม่ รี สชาติ
เข้ ม ข้ น และที่ เ หนื อ กว่ า นั้ น คื อ ราคา
ที่ไม่สูง สามารถรับประทานจนอิ่มได้
ในราคาเพียง 20 บาท สุดท้ายพวกเขา
ได้ บ อกกั บ ผู ้ เ ขี ย นว่ า ถ้ า ได้ ก ลั บ มา
อยุธยาอีกครั้งจะต้องมากินก๋วยเตี๋ยว
เรืออยุธยาให้ได้อย่างแน่นอน
ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่
รับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่อยครั้งนั้น
มีความคิดเห็นต่อก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
ว่า มีรสชาติที่เข้มข้น น�้ำซุปมีกลิ่นหอม
รสชาติ ข องก๋ ว ยเตี๋ ย วไม่ มี ร สใดโดด
จนเกินไป ปรุงออกมาอย่างกลมกล่อม
ท� ำ ให้ ร สชาติ ห นั ก แน่ น นอกจากนั้ น
ตัวก๋วยเตี๋ยวเองไม่มีความมัน น�้ำซุป
เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้วรูส้ กึ คล่องคอ
วิธีปรุงที่เป็นเอกลักษณ์คือการใส่เลือด
พร้อมการหมักหมูและเนื้อ
แทนการใส่ในน�้ำซุป ท�ำให้
ไม่ ค าว ส่ ว นเนื้ อ หมู แ ละ
เนื้ อวั วเองก็ นุ่ มอร่ อย ไม่
เหนี ย วกระด้ า ง มี ก ารให้
เครื่องเคียงมารับประทาน
คู ่ กั บ ก๋ ว ยเตี๋ ย ว เช่ น ผั ก
และแคบหมู ท� ำ ให้ ก าร
รั บ ประทานมี สี สั น มากขึ้ น
ในเรื่ อ งขนาดของถ้ ว ย
พวกเขาให้ความเห็นไว้ว่า ชามขนาด
ประมาณนีก้ ำ� ลังพอดีอมิ่ ท�ำให้ทานหมด
ก่อนเส้นอืด ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงชอบ
ก๋วยเตี๋ยวเรือของอยุธยาเป็นอย่างมาก
เอกลั ก ษณ์ ข องก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ
อยุธยานัน้ เกิดขึน้ จากสภาพภูมปิ ระเทศ
และวิ ถี ชี วิ ต ของชาวอยุ ธ ยาที่ สั่ ง สม
มาอย่ า งยาวนาน และแสดงออกมา
ได้อย่างงดงามและเข้มข้น ผ่านทาง
หน้าตาและรสชาติของก๋วยเตี๋ยวชาม
หนึ่ ง ที่ เ มื่ อ รั บ ประทานเข้ า ไปแล้ ว
ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า ได้มา
ถึงจังหวัดอยุธยาแล้วนั่นเอง
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เรื่อง: อชิรญา อุ่นอารมย์

ข้าวเมืองไหน...
จะอร่อยเท่าอยุธยา
ฉันได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเล็กๆ
ที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยท้องนาสีเขียว ฉันเห็นชาวนาที่ยิ้มแย้มสดใส
เหมือนกับแสงแดดและลมทีแ่ ผ่วเบาในยามกลางวัน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีพ
่ บเห็น
ได้ยากในเมืองกรุง จากการที่ได้เห็นชาวนาเหล่านี้ท�ำให้ฉันเกิดความ
สงสัยว่า ชีวติ ของพวกเขานัน้ เป็นอย่างไร ข้าวทีพ
่ วกเขาปลูกจะเป็นเช่นไร
จากข้อสงสัย ฉันได้คน้ หาข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต แต่กลับพบว่า ข้อมูล
ทางด้านนี้มีน้อยมากและตามหายากมากราวกับงมเข็มในมหาสมุทร เราจะท�ำ
อย่างไรล่ะคราวนี้ ในเมืองนี้น่าจะมีแหล่งความรู้ทางการเกษตรที่สามารถไขข้อ
ข้องใจเหล่านีไ้ ด้ แต่ฉนั พบว่า มีสถานทีอ่ ยูแ่ ห่งหนึง่ ซึง่ เป็นสถานทีท่ รี่ วบรวมความรู้
เกีย่ วกับข้าวและวิถชี วี ติ ของชาวนาเอาไว้อย่างครบถ้วน ทีแ่ ห่งนีก้ ค็ อื ‘ศูนย์วจิ ยั ข้าว
พระนครศรีอยุธยา’ นั่นเอง
ฉันมาถึงทีต่ กึ เล็กๆ แห่งนี้ และได้พบกับ คุณกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการ
ข้าว ช�ำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวที่สามารถให้ค�ำตอบในสิ่งที่เราสงสัย
ได้เป็นอย่างดี
ฉันถามเขาว่า ท�ำไมเวลานึกถึงข้าวทีไรก็ตอ้ งเป็นจังหวัดอยุธยาหรือ มันพิเศษ
อย่างไร อาจเป็นเพราะค�ำนิยามทีฉ่ นั เคยได้ยนิ มาตลอดว่า อยุธยาเป็น ‘เมืองอูข่ า้ ว
อู่น้�ำ’ และจากในต�ำราเรียนที่ฉันท่องมาตลอดว่า อยุธยาเป็นเมืองที่ล้อมรอบ
ด้วยแม่น้�ำ 3 สาย และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ดินเหมาะแก่การเพาะปลูก
คุณกฤษณ์กมลบอกว่า ไม่ใช่เฉพาะอยุธยาเท่านัน้ โดยภาพรวมแล้วพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
ในการเพาะปลูกข้าวคือบริเวณแถบทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง
ปทุมธานี และอยุธยา เพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มีตะกอนอย่างดีมาแต่อดีต
เมื่อย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตด�ำรงชีพด้วยการปลูก
ข้าวเป็นหลัก โดยเฉพาะสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คนไทยนิยมบริโภค
ข้าวอยู่ 2 ชนิด คือ ‘ข้าวเจ้า’ ซึ่งเป็นข้าวที่เรานิยมรับประทานกันอยู่ในปัจจุบัน
ข้าวเจ้าเป็นข้าวทีม่ เี ม็ดกลมรี มีสขี าวสะอาดสะอ้านราวกับส�ำลี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงน�ำเข้าข้าวเจ้ามาจากอินเดีย เพราะเหตุนี้เองในอดีตจึงเป็นที่นิยม
บริโภคของพระมหากษัตริย์และบรรดาชนชั้นสูง
อยุธยา โภชนา
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และยังเป็นสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญของอาณาจักรอยุธยาอีกด้วย ส่วนชาวบ้าน
ในสมัยนั้นนิยมรับประทาน ‘ข้าวขึ้นน�ำ้ ’ ซึ่งเป็นต้นข้าวรวงยาวชะลูด แต่มเี มล็ดข้าว
แข็งกระด้าง ไม่ละเอียดลออ ให้ผลผลิตต�ำ่
ส่วนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นไป
ผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น�้ำมากขึ้น ท�ำให้มีการเพาะปลูกข้าว
ในบริเวณนีเ้ พิม่ ขึน้ ทางกรมนาจึงมีการจัดระเบียบการค้าข้าวคือ การเก็บภาษีทนี่ า
ทีละสลึงที่เรียกว่า ‘หางข้าว’ คือประชาชนต้องส่งข้าวเปลือกให้แก่ฉางหลวงทุกปี
นอกจากจะท�ำการค้าข้าวในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกข้าว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจ
ทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2199-2257 ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายกับ
ฮอลันดา โดยมีการจัดตั้งบริษัทรับซื้อข้าวจากประเทศไทย หลังจากปี พ.ศ. 2265
การค้าข้าวระหว่างฮอลันดาก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆ และจีนก็เข้ามามีบทบาทแทน
ท�ำให้ไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านการทูตที่ดีกับจีน จนถึงปี พ.ศ. 2300 นับได้ว่า
ข้าวไทยเจริญถึงขีดสุด
จนมาถึงปัจจุบันนั้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไปข้าวไทยมีผู้บริโภคที่ลดน้อยลง
เนื่องจากปัจจัยทางอาหารที่มีหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการรับอารยธรรมจาก
ตะวันตก อย่างเช่นการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน โดย
ลดลงเฉลี่ยประมาณ 90-100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่ในทางกลับกันการผลิตข้าว
อยุธยานั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นจากเดิม โดยการส่งออกที่มากขึ้น
แต่ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวของไทยไม่ได้อยู่ที่การบริโภคที่ลดลง
เพียงเท่านั้น ยังประสบปัญหาอื่นหลายด้านอีกด้วย จากการสอบถามข้อมูลของ
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดแคลน
แรงงาน โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยชาวนาส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย
ไม่ตำ�่ กว่า 58 ปีขนึ้ ไป และมีตน้ ทุนการผลิตสูง เกิดจากการทีช่ าวนาไทยนัน้ ใช้ปจั จัย
ในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นในการปลูกจนเข้าโรงสีค่อนข้างสูง โดยต้นทุนอยู่ที่
ประมาณ 3,500-4,000 บาทต่อไร่
การเพิ่มต้นทุนส่วนใหญ่มาจากการจ้างวานผู้รับจ้างส�ำหรับชาวนาสูงอายุ
ส่วนโรงสีนนั้ จะได้ประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ โดยการท�ำนาในตลอดปีนนั้ จะมีกำ� ไร
ไร่ละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งการได้ก�ำไรอันน้อยนิดนั้น นับได้ว่าเป็นปัญหา
มายาวนาน แต่ชาวนานั้นเมื่อรู้ว่าเงินไม่พอที่จะประทังชีวิต พวกเขาก็ยังฝืนท�ำ
ต่อไป เพราะไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพอะไรที่ดีกว่านี้
แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ การออกพันธุ์ข้าว ‘กข1’ นับได้ว่าเป็นการ
ปฏิวัติวงการข้าวไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่ง กข1 นั้นย่อมาจาก กรมการข้าว หมายเลข 1
มีชอื่ ภาษาอังกฤษว่า Rice Department Number 1 นับได้วา่ เป็นการเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของข้าวไทย โดยทีใ่ นอดีตนัน้ ข้าวไทยเป็นข้าวทีค่ ณ
ุ ภาพไม่ดี ท�ำให้
เก็บเกีย่ วยากและผลผลิตต�ำ่ ด้วยความพิเศษจากการผสมกันระหว่างข้าวไออาร์ 8
จากสถาบันวิจยั ข้าวอีรี่ ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์ และข้าวทองเหลืองพันธุด์ งั้ เดิมของไทย
ได้พฒ
ั นาขยายสายพันธุน์ จี้ นมาถึงรุน่ กข85 ซึง่ ข้าวพันธุน์ นี้ นั้ มีผลผลิตเร็ว ปลูกง่าย
และราคาไม่แพง
ยังมีข้าวชนิดใหม่ที่มีเรื่องราวเบื้องหลังอันไม่น่าเชื่อ อย่างข้าว ‘กข43’
เดิมทีนั้นข้าวชนิดนี้เปรียบเสมือนกับลูกภรรยาน้อย เพราะว่าเป็นข้าวอายุสั้น
ที่ในตอนแรกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัย แต่เมื่อทีมแพทย์จาก
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้น�ำข้าวนี้ไปท�ำการวิจัย จึงพบประโยชน์มหาศาลคือ
เป็นข้าวทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ตาลกลูโคสทีต่ ำ�่ มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับข้าวชนิดอืน่ ประเภท
อยุธยา โภชนา

อมิโลสต�่ำ ข้าวชนิดนี้จะท�ำให้ร่างกายจะเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน�้ำตาล
ได้ช้าลง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน�้ำตาลในเลือดเพิ่มในระดับที่พอเหมาะ ไม่เพิ่มเร็ว
จนเกินไป จึงเหมาะกับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับโรคเบาหวาน และผูท้ ตี่ อ้ งควบคุมน�ำ้ ตาล
เป็นพิเศษ รวมถึงผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนักและคนที่รักสุขภาพ
บางครั้งการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ อาจจะท�ำให้บางอย่างที่ดั้งเดิม
หรือเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญที่หายไป อย่างเช่นข้าวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
อยุธยามากทีส่ ดุ อย่าง ‘ข้าวขึน้ น�ำ้ ’ เป็นข้าวทีเ่ กิดมาคูก่ บั ชาวอยุธยามานานมากกว่า
ร้อยปี นับตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นราชธานีของสยามประเทศแห่งนี้ โดยเรา
สันนิษฐานได้จากอิฐทีม่ รี อยข้าวฝังอยูภ่ ายในตามโบราณสถานต่างๆ ภายในอยุธยา
โดยคาดว่าน่าจะน�ำแกลบจากข้าวชนิดนี้มาใช้เป็นส่วนประกอบในการท�ำอิฐ แล้ว
น�ำมาเผาท�ำให้แน่นตามภูมิปัญญา
ข้าวขึน้ น�ำ้ หมายถึงข้าวทีส่ ามารถเติบโตได้ในน�ำ้ ทีม่ คี วามลึกมากกว่า 1 เมตร
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน โดยข้าวชนิดนีม้ คี วามสามารถพิเศษคือ มีความสามารถ
ในการยืดปล้องให้ยาวออกไปเพื่อหนีน�้ำ การแตกแขนงและรากที่ข้อเหนือผิวดิน
ความสามารถอยู่รอดในสภาพจมน�้ำ และการชูรวงให้ตั้งชันเหนือผิวน�้ำได้ดีตาม
การเพิ่มของระดับน�้ำในนา เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลา
กลางวันสัน้ เพือ่ เปลีย่ นการเจริญเติบโตทางล�ำต้นและใบ มาเป็นการเจริญสืบพันธุ์
เพื่อสร้างช่อดอกและเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยลักษณะนี้เองข้าวขึ้นน�้ำจึงเป็นเกราะ
ป้องกันข้าศึกชัน้ ดีทไี่ ม่ให้มารุกรานภายในประเทศในสมัยอยุธยาได้ โดยข้าวขึน้ น�ำ้
มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ก้อนแก้ว ขาวเม็ดเล็ก พวงทอง หลวงแรด มะลิเลื้อย
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเพาะปลูกในทุ่งบ�ำเพิงและทุ่งเสาธง ในอ�ำเภอบางปะหัน
แต่ในปัจจุบันนี้ข้าวชนิดนี้หาพบยากมาก เพราะไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ แถมยังให้
ผลผลิตต�่ำ แล้วด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ท�ำให้ข้าวชนิดนี้ค่อยๆ หายไป
ตามกาลเวลา แต่ด้วยความที่มันเคยเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาในอดีต ท�ำให้ศูนย์วิจัย
ข้าวสนใจที่จะน�ำข้าวชนิดนี้มาเกิดใหม่อีกครั้งในไม่ช้า
ฉันสงสัยว่า เมื่อมองไปรอบๆ เมืองอยุธยา ท�ำไมจึงไม่มีข้าวเหนียวปลูกอยู่
สักแห่งหน นั่นเป็นเพราะว่าบริเวณภาคกลางนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นาปลูก
ข้าวเจ้า โดยพบว่าเมื่อน�ำข้าวเจ้าปลูกปนกับข้าวเหนียวจะท�ำให้เกิดผลที่ตามมา
สองอย่าง คือ ข้าวเหนียวจะไม่เหนียว ส่วนข้าวเจ้านั้นจะรู้สึกเหนียว เนื่องจาก
เกิดจากการผสมพันธุข์ า้ มต้น จะท�ำให้พชื ทัง้ สองชนิดนัน้ กลายพันธุ์ ในทางกลับกัน
ทางภาคเหนือกับภาคอีสานของประเทศไทย ก็ไม่ควรจะปลูกข้าวเจ้าเช่นกัน
เมื่อฉันได้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดของทุ่งนาอันเขียวขจีแห่งนี้แล้ว ท�ำให้
มุ ม มองที่ มี ต ่ อ เมื อ งนี้ เ ปลี่ ย นไป ท� ำ ให้ ไ ด้ ท ราบถึ ง ความทุ ก ข์ ย ากของชาวนา
ข้าวขึ้นน�้ำที่ก�ำลังจะหมดไป และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาข้าวแห่งนี้
ก่อนจากไปขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับข้าวสักเล็กน้อย

ข้าวทุกจาน อาหารทุกมื้อไม่ได้มีคุณค่าทาง
อาหาร แต่ยังมีคุณค่าทางจิตวิญญาณด้วย
นัน่ ก็คอื ความทุกข์ยากและหยดเหงือ่ แต่ละหยด
ของชาวนา
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เรื่อง: กีรติ โตดิลก

ต่างชาติ
ต่างชิม

ถ้าคุณคิดถึงของกินทีอ่ ยุธยา คุณจะนึกถึงอะไรบ้าง
คำ�ตอบคงเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ โรตีสายไหม และ
กุง้ แม่น้ำ� ถ้าเป็นต่างชาติละ่ เราไปลองฟังจากปาก
ของพวกเขาดูกัน

Alice
34, ฮ่องกง

Heidi
19, ฮอลแลนด์

Nur-amalina
25, มาเลเซีย

ความรู้สึกแรกคือคิดว่าอาหารไทย
ค่อนข้างเผ็ด แต่ว่าอร่อยดี ตอนมาถึง
กรุงเทพฯ ก็ได้ไปที่เทอร์มินอล 21 ไป
ลองกินข้าวมันไก่ไหหล�ำ แล้วก็ไปที่
ไอคอนสยาม ได้ลองกินก๋วยเตี๋ยวเรือ
ด้วย มาที่นี่ก็อยากจะลองกินอาหาร
ท้องถิน่ หรือสตรีทฟูด้ ดูบา้ ง แต่วา่ ไม่ได้
หาข้อมูลมาก่อน จะใช้การสังเกตเอาว่า
ร้า นไหนมีคนกินกันเยอะก็จะลองไป
ต่อคิวกินดูบา้ ง รสชาติอาหารทีน่ จี่ ะต่าง
จากอาหารไทยทีฮ่ อ่ งกงมาก อาหารไทย
ที่นี่ดูเป็นแบบดั้งเดิม เครื่องปรุงที่ใช้
ก็จะต่างกัน น�้ำซุปก็จะมีความเข้มข้น
กว่า

ก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ ฉันหาร้าน
อาหารที่แนะน�ำในอินเทอร์เน็ตว่าอร่อย
พอมาถึงก็ได้ลองกินผัดไทย ข้าวเหนียว
ส้ ม ต� ำ ข้ า วเหนี ย วมะม่ ว ง ก็ ช อบนะ
รสชาติอาหารที่นี่ต่างจากอาหารไทย
ในฮอลแลนด์มากเลย ฉันเลยต้องบอก
แม่ค้าว่า ไม่เอาเผ็ด ไม่เอาหวาน ส่วน
อาหารที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล อง แต่ ไ ด้ ยิ น มา
เหมือนกันว่าอร่อย ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ
และโรตี ส ายไหม อี ก อย่ า งก็ คื อ พวก
น�้ำผลไม้ปั่น อย่างน�้ำมะม่วงปั่น เพราะ
มะม่วงที่ฮอลแลนด์แพงมากๆ พอมา
ทีน่ ี่ เลยคิดว่าอยากจะลองสักหน่อย

ก่ อ นมาอยุ ธ ยา ก็ เ ตรี ย มตั ว
หาข้อมูลร้านอาหารและการเดินทาง
มาจากบล็อกหลายๆ ที่ในอินเทอร์เน็ต
ตอนทีเ่ คยไปกรุงเทพฯ ก็สง่ั เป็นกับข้าว
พวกแกงเขียวหวาน แกงไทย ก็ชอบ
เหมื อ นกั น อาหารไทยที่ ไ ด้ ไ ปชิ ม มา
ก็จะต่างจากทีม่ าเลเซีย เพราะส่วนใหญ่
เจ้าของร้านจะเป็นคนที่มาจากจังหวัด
ยะลา นราธิวาส รสชาติก็จะคล้ายทาง
ภาคใต้ของไทยมากกว่า แต่อาหารไทย
ก็คล้ายกับอาหารมาเลเซียอยู่ อย่าง
วิธีการปรุง เนื้อปลา ไก่ หรือบางเมนู
ของมาเลเซียเองก็มีที่คล้ายกับต้มย�ำ
อยู่เหมือนกัน

อยุธยา โภชนา

TK Young Writer
2019
Documentary

1

ปทิตตา ศิวะมาศ
ปัณณธร อภิธนวิทย์
อชิรญา อุ่นอารมย์
ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ
เพลงบรรเลง สงค์ประเสริฐ
อาภากร เกตุสิริ
จิรภัทร ถาวรรัตน์
ลักษิกา ศรีสว่าง
กีรติ โตดิลก
วงศกร เชื้อนิล
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TK Young Writer 2019: Write on!
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดโครงการอบรมเยาวชนนักเขียน
TK Young Writer 2019 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านงานเขียนให้กับเยาวชน
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เน้นสาระแบบเข้มข้น ทั้งกระบวนการคิด
วางแผนและสร้างสรรค์ผลงานให้ส�ำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่จ�ำกัด จากทีมวิทยากรมืออาชีพ
มาร่วมเป็นก�ำลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษ ทั้ง 3 เล่ม คือ
1. อยุธยาโภชนา 2. กาลเวลาที่หวนกลับ 3. เส้นทางสายไหม
กันได้ฟรี 3 ช่องทาง คือ
http://readme.tkpark.or.th / แอพพลิเคชั่น TK app /แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library
อยุธยา โภชนา

