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ผลิตโดย: สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้

สังกัดสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน)

เลขที่ 999/9 อ�ค�รสำ�นักง�นเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17

ถนนพระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2264 5963-5

โทรส�ร: 0 2264 5966

ที่ปรึกษาโครงการ 

น�ยกิตติรัตน์ ปิติพ�นิช 

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ และผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้

น�งส�วอัศรินทร์ นนทิหทัย 

หัวหน้�ฝ่�ยกิจกรรม สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้

น�ยวิภว์ บูรพ�เดชะ

บรรณ�ธิก�รบริห�ร นิตยส�ร happening

 

ประสานงาน

น�งส�วสิริรัตน์ จันทศรี

น�งส�วพัฒนทิพย์ กิจไกรล�ศ

น�งส�วนันทัชพร ถ�วรวิสุทธิกุล 

www.tkpark.or.th

www.facebook.com/tkparkclub

www.facebook.com/readmeegazine

www.twitter.com/tkpark_TH

TK Young Writer 2019 : Write on!

สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้ (สอร.) 

จัดโครงก�รอบรมเย�วชนนักเขียน  

TK Young Writer 2019 ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 

ด้�นง�นเขียนให้กับเย�วชน ผ่�นกระบวนก�ร 

ถ่�ยทอดคว�มรู้ท่ีเน้นส�ระแบบเข้มข้น  

ท้ังกระบวนก�รคิด ว�งแผน และสร้�งสรรค์ 

ผลง�นให้สำ�เร็จลุล่วงภ�ยในเวล�ท่ีจำ�กัด  

จ�กทีมวิทย�กรมืออ�ชีพ ม�ร่วมเป็นกำ�ลังใจ  

และติดต�มอ่�นนิตยส�รฉบับพิเศษ ท้ัง 3 เล่ม คือ 

1. เส้นท�งส�ยไหม

2. ก�ลเวล�ที่หวนกลับ

3. อยุธย�โภชน�

กันได้ฟรี 3 ช่องท�ง คือ

- http://readme.tkpark.or.th

- แอพพลิเคชั่น TK app 

- แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library 
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เหงื่อมีรสเค็ม อันนี้ผมว่�ทุกคนทร�บกันดี 

แต่มีใครเคยลองชิมคว�มใฝ่ฝันไหมครับว่�มันมีรสช�ติอย่�งไร?

หว�น - ผมคิดว่�มันน่�จะออกหว�นๆ...

อ�จจะทั้งหว�นทั้งหอมด้วยซำ้� ห�กมันเป็นคว�มใฝ่ฝันของคนหนุ่มส�ว

.

คนหนุ่มส�วนั้นใช้คว�มฝันสันด�ปตัวเองให้พุ่งไปข้�งหน้�อย่�งมีชีวิตชีว� 

และก�รพุ่งทะย�นไปนั้นก็ต้องแลกด้วยก�รลงมือทำ�  

ดังนั้นเวล�ที่ผมทำ�ง�นกับคนหนุ่มส�ว ผมมักบอกพวกเข�เสมอว่� 

ลงมือทำ�เถิด ออกไปข้�งนอก เจอผู้คน เจอโลก เจอลม เจอฝน เจอแดด 

ลงไปสัมผัสโลกจริงๆ ผมผลักหลังเข�ออกไปทำ�ง�นข้�งนอก เพื่อให้เหงื่อมันออก 

เหงื่อมันออก ก�รทำ�ง�นมันก็เกิด พอก�รทำ�ง�นเกิด  

กระบวนก�รเรียนรู้ก็ต�มม�เองโดยไม่ต้องร้องขอ 

เหงื่อเค็มๆ อ�จไหลลงม�เข้�ป�กบ้�ง แต่คว�มฝันหอมหว�นก็เริ่มนับหนึ่ง

.

นติยส�ร ‘เส้นท�งส�ยไหม’ เล่มนี ้ในแง่หนึง่ น้องๆ ทีร่่วมง�นกบัผม เข�กอ็�บเหงือ่อยูบ้่�ง  

เพร�ะต้องออกไปทำ�ง�นกันข้�งนอก เอ�เหงื่อตัวเองไปแลกกับเหงื่อของผู้คน 

ในอุตส�หกรรมโรตีส�ยไหม เพื่อถ่�ยทอดเรื่องร�วอันน่�ยกย่องของคนกลุ่มหนึ่ง 

ที่มอบคว�มหอมหว�นให้กับคนชอบกินขนมม�กว่�ครึ่งศตวรรษ 

แต่ในอีกแง่หนึ่ง มันก็เป็นสักขีพย�นถึงคว�มใฝ่ฝันหอมหว�นของพวกเข�ในฐ�นะ 

นักเล่�เรื่อง นักสื่อส�ร อ�จหว�น หรือจืด แปร่งแปลกลิ้น หรือแม้แต่เค็มๆ  

เหมือนหย�ดเหงื่อไปบ้�ง แต่คว�มฝันหอมหว�นสีรุ้งของพวกเข�ก็ถูกยกออกจ�กเต� 

ม�เสิร์ฟให้คุณชิมแล้ว พวกเข�นับหนึ่งแล้วครับ

ไม่อร่อย ม�ตำ�หนิผม แต่ถ้�อร่อยถูกป�ก ไปชมพวกเข� ให้กำ�ลังใจพวกเข�ได้เลยครับ

แด่คว�มฝัน

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

8 มิถุน�ยน 2562

(สองวันนี้กินโรตีส�ยไหมม�กที่สุดในชีวิตแล้ว)

บทบรรณาธิการที่ปรึกษา
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ถ้�ต ่�งประเทศมีช�ร ์ลีกับโรงง�นช็อกโกแลตเป ็น 
ภ�พยนตร์ที่เนรมิตขนมหว�นสุดโปรดในวัยเด็กให้กล�ย 
เป็นโลกมหัศจรรย์อันน่�ตื่นต�ตื่นใจ นติยส�รเล่มนีก้เ็ปรยีบ 
เหมือนโลกขนมหว�นสุดมหัศจรรย์แบบฉบับไทยแลนด์  
โดยมีโรตีส�ยไหมเป็นตัวเอก แต่ต่�งกันตรงที่เส้นท�งก�ร 
ผจญภัยนี้ ข้อเท็จจริงทำ�หน้�ท่ีรังสรรรค์คว�มน่�ท่ึงต่�งๆ 
ด้วยตัวมันเอง พวกเร�แค่เปรียบเสมือนไกด์พ�คนอ่�น 
ท่องล ่องไปยังหมุดหม�ยสำ�คัญบนเส ้นท�งส�ยไหม 
ที่พวกคุณไม่เคยรู ้ ด้วยก�รพ�เปิดประตูแห่งคว�มลับ  
คล�ยทุกข้อสงสัย ตั้งแต่จุดกำ�เนิดของวัตถุดิบช้ินสำ�คัญ 
อย่�งแป้งและนำ้�ต�ลท่ีเข้�ม�แทรกซึมวัฒนธรรมก�รท�น 
อ�ห�รมวลมนุษยช�ติจนกล�ยเป็นขนมแสนอร่อย ต�มม� 
ด้วยประวัติศ�สตร์และกุญแจสำ�คัญของกระบวนก�รทำ� 
โรตสี�ยไหมทีเ่ริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกไปจนถงึขัน้ตอนสุดท้�ย 
ในวัฏจักรที่จะทำ�ให้พวกเร�เข้�ใจอย่�งถ่องแท้ว่� กว่�จะม� 
เป็นของดีของดังไปทั่วโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่�ย ตลอดจน 
ตอบปัญห� ‘โรตีร้�นไหนอร่อย’ ด้วยระดับคะแนนที่พวกเร� 
พ�กันไปชิมจนนำ้�ต�ลขึ้น หว�นจนมดตอม พร้อมเห็นคว�ม 
เปลี่ยนแปลงว่�ก�ลเวล�ส�ม�รถทำ�ให้โรตีส�ยไหมในอดีต 
ร่วมสมัยขึ้นได้เหมือนกัน และปิดจบเส้นท�งนี้ด้วยเร่ืองสั้น 
แสนอบอุ่นใจที่ใช้คว�มทรงจำ�เก่ียวกับส�ยไหมในวัยเด็ก 
เป็นตัวชูรส 

ป ร ะ โ ย ค แ ห ่ ง ค ว � ม ส ง สั ย เ พี ย ง ป ร ะ โ ย ค เ ดี ย ว 
ในวันน้ัน กล�ยม�เป็นนิตยส�รที่รวมทุกคว�มสงสัยในตัว 
โรตีส�ยไหมเข้�ไว้ด้วยกัน กล�ยม�เป็นอีกด้�นหน่ึงของ 
เหรยีญทีไ่ม่เคยถกูพลกิให้ด ูกล�ยม�เป็นนติยส�รคว�มย�ว  
44 หน้� ที่คนอ่�นจะเข้�ใจว่�เส้นนำ้�ต�ลหล�ยพันเส้น 
กับแป้งแผ่นบ�งที่เรียกว่� ‘โรตี’ นั้น ทำ�ไมถึงต้องมีจังหวัด 
อยุธย�ต่อท้�ยเพื่อแสดงถึงของอร่อย 

     สุธ�ม�ส ทวินันท์                                                                               
          บรรณ�ธิก�ร
     8 มิถุน�ยน 2562

สงสัยไหม
ทำาไมสายไหม
ต้องอยู่อยุธยา? 
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เส้นท�งส�ยไหม เกดิจ�กก�รรวมตวัของนกัเขยีนตวัจ้อย 
ในโครงก�ร TK Young Writer 2019 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ม ี
อุดมก�รณ์และแนวคิดเดียวกัน ได้ร่วมกันดำ�เนินก�ร 
ทำ�ง�นและกิจกรรมต่�งๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคว�มหล�ก 
หล�ยของขนมโรตีส�ยไหม รวมไปถึงแง่มุมต่�งๆ ของผู้คน 
ในอ�ชีพก�รทำ�โรตีส�ยไหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธย�  
ท่ียิ่งไปกว่�นั้นคือ คว�มสนุกและคว�มพิเศษของคำ�ว่�  
‘ส�ยไหม’ มีม�กกว่�ที่เร�เคยรู้จัก 

หวัใจของก�รทำ�นติยส�ร เส้นท�งส�ยไหม คอืก�รได้เหน็ 
เส้นท�งมิตรภ�พของผู ้คนในชุมชน รวมไปถึงเส้นท�ง 
มิตรภ�พในกองบรรณ�ธิก�รกันเอง นอกจ�กได้สัมภ�ษณ์ 
เพือ่ห�ข้อเทจ็จรงิ ยงัได้คว�มรู ้ได้แลกเปล่ียนคว�มคดิใหม่ๆ  
ที่สำ�คัญคือได้แรงบันด�ลใจในก�รดำ�เนินชีวิตม�อย่�ง 
ล้นหล�ม สิ่งเหล่�นี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของนิตยส�ร 
ฉบับนี้ ทำ�ให้ค้นพบว่�เครื่องมือของก�รทำ�คว�มเข้�ใจโลก 
คือก�รออกไปพบเจอกับผู้คนบนโลก

เส้นท�งส�ยไหม จะเกิดขึ้นไม่ได้ ห�กไม่มีโครงก�ร TK  
Young Writer, พี่ต๊ะและพี่ส้ม บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ� 
ของเร� และสำ�คญัท่ีสดุคอืทีมกองบรรณ�ธกิ�รท่ีดี ข้�พเจ้� 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ฝ่�ยท่ีต้ังใจกันทำ�นิตยส�ร 
ฉบบันีอ้อกม� หวงัว่�ก�รได้อ่�น เส้นท�งส�ยไหม จะส�ม�รถ 
ทำ�ให้เปิดคว�มรู้สึกและมุมมองใหม่ๆ แก่ผู้อ่�นได้ 

            ชนัญชิด� ม�ล�กุล
          บรรณ�ธิก�ร
  

เส้นทางการทำางาน
สู่เส้นทางสายไหม

บทบรรณาธิการ
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บังพี่ต๊ะ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ�

บังพี่ส้ม ดุสิต� อิ่มอ�รมณ์ ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ�

บังพี่นีน่� พริติก� สัจจะนันด�นี ศิลปกรรม

บังข้�วฟ่�ง สุธ�ม�ส ทวินันท์ บรรณ�ธิก�ร

บังเบ๊บ ชนัญชิด� ม�ล�กุล บรรณ�ธิก�ร

บังขิม ปภ�วี ประช�โชติ กองบรรณ�ธิก�ร

บังสร มณิสร สุดประเสริฐ กองบรรณ�ธิก�ร ช่�งภ�พ

บังเจ ศิลธน� แนบสำ�โรง กองบรรณ�ธิก�ร ช่�งภ�พ

บังพลอย โศภิษฐ์ มูลเทพ กองบรรณ�ธิก�ร

บังอร กันยกร น�มว� กองบรรณ�ธิก�ร

บังพ� พันธุ์ทิพ� สุขสิริสรณ์ กองบรรณ�ธิก�ร

บังกร อิสร�กรณ์ ผู้ฤตย�ค�มี กองบรรณ�ธิก�ร

บังดี จิรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์ กองบรรณ�ธิก�ร

กองบรรณาธิการ
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สารบัญ

ยูโท (บัง) เปีย: 
โลกแห่งคว�มหว�น
ที่บังเปียเป็นผู้สร้�ง

คว�มหล�กหล�ย
ของส�ยไหม

แป้งและนำ้�ต�ล
ผู้สร้�งจักรว�ล 
ขนมหว�น

ผู้คน
บนถนน
ส�ยไหม

รีวิว 12 ร้�น 
โรตีส�ยไหม 

บนถนนอู่ทอง

11

12

14

32

16
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เรื่องร�วของฉัน
กับส�ยไหม

เส้นท�งส�ยไหม

ขนมดวงกับ
คว�มทรงจำ�นะแม่จ๋�

คว�มเกี่ยวเนื่อง 
สัมพันธ์ระหว่�ง 
อ�รมณ์กับ 
โรตีส�ยไหม

36

40

42
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ยูโท(บัง)เปีย :  
โลกแห่งความหวาน

หากถ้าเราลองเสิร์ชในกูเกิลว่า ของกินขึ้นชื่อในจังหวัดอยุธยา 

คืออะไร ‘โรตีสายไหม’ มักจะข้ึนมาเป็นผลลัพธ์อันดับต้นๆ อยู่เสมอ  

แต่รู้หรือไม่ว่า ‘โรตีสายไหม’ นั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยานี่เอง และไม่ใช่ 

ของกินเก่าแก่อะไร มันมีอายุ 50 กว่าปีเท่านั้น 

ที่บังเปียเป็นผู้สร้าง   

จ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ของช�ยคนหนึ่งที่ช�วบ้�นเรียกเข�ว่�  

‘บงัเปีย’ ผูค้ดิค้น ลองผดิลองถูก จนส�ม�รถสร้�งขนมหว�นแบบใหม่  

เป็น ‘โรตีส�ยไหม’ ให้เร�ได้กินกันจนถึงทุกวันนี้ 

แรกเริ่มโรตีส�ยไหมนั้นยงัไม่ได้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้�ง แต่เพร�ะมีก�ร 

ส่งต่อแบบป�กต่อป�กเพร�ะคว�มอร่อย และคว�มใจกว้�งของบังเปีย 

ผูไ้ม่เคยหวงสูตรเวล�มีคนม�ขอเรยีน ทำ�ให้โรตสี�ยไหมเป็นทีรู่จั้กในทีสุ่ด

โรตีส�ยไหม จึงเป็นเหมือนตัวแทนของบังเปีย ผู้สร้�งขนมชนิดใหม่ 

ขึ้นม� ซึ่งถ้�ห�กเปรียบเป็นโลกในอุดมคติก็คงเป็นโลกที่หอมหว�นที่ 

ทุกคนโหยห�และอย�กล้ิมลอง นอกจ�กนั้น ขนมที่บังเปียคิดในวันนั้น  

ยังมีอ�ยุย�วน�น และกินพื้นที่หล�ยต�ร�งกิโลเมตร ไม่ใช่แค่ในอยุธย�  

ห�กมันได้แพร่กระจ�ยไปต�มจังหวัดต่�งๆ ทั่วประเทศ 

เรียกได้ว่�นอกจ�กบังเปียจะมอบคว�มอร่อยผ่�นขนมโรตีส�ยไหม 

แล้ว บังเปียยังได้สร้�งง�นให้กับผู้คนกว่�ครึ่งจังหวัดให้มีอ�ชีพและ 

ร�ยได้ม�จนถึงทุกวันนี้  

กำาเนิดโรตีสายไหม
โรตีส�ยไหมเกิดขึ้นม�จ�กคว�มผิดพล�ดของช�ยผู้หนึ่ง ห�กเล่� 

ย้อนไปอีกสักหน่อย ช�ยผู้นี้คือคนเดียวกันกับเด็กท�รกเพศช�ยที่ถือ 

กำ�เนิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ในวันพุธ เดือน 12 ปี พ.ศ. 2489  

น�ม ซ�เล็ม แสงอรุณ หรือ บังเปีย  

บังเปียเกิดม�ในครอบครัวอิสล�มท่�มกล�งคว�มขัดสน เนื่องจ�ก 

พ่อแม่มีลูกหล�ยคนทำ�ให้บังเปียตัดสินใจออกจ�กบ้�นไปทำ�ง�นรับจ้�ง 

ทัว่ไปทีต่่�งจงัหวัด ง�นท่ีบงัเปียได้ไปทำ�กค็อืลกูจ้�งช่วยง�นในร้�นข�ยโรต ี

ในจังหวัดชลบุรี หน้�ที่หลักของบังเปียคือก�รเค่ียวนำ้�ต�ลสำ�หรับร�ด 

บนโรตี ซ่ึงมีหล�ยคร้ังท่ีบังเปียเค่ียวน�นเกินไปทำ�ให้นำ้�ต�ลเหนียวเกิน  

ไม่ส�ม�รถนำ�ไปร�ดบนโรตไีด้ ด้วยคว�มเสยีด�ย บงัเปียจงึคดิค้นห�วธิี 

ว่�จะนำ�เอ�นำ้�ต�ลที่เคี่ยวผิดพล�ดไปทำ�อะไรได้ต่อ  

บังเปียคิดห�อยู่น�น ผ่�นก�รลองผิดลองถูกหล�ยครั้ง ลองเอ� 

แบะแซม�ใส่โดยหวังจะให้เป็นตังเมบ้�ง แต่ท้�ยที่สุดก็ม�จบท่ีก�รทำ� 

นำ้�ต�ลเหล่�นั้นให้เป็นเส้น เนื่องจ�กได้แนวคิดจ�กเพื่อนท่ีเป็นคนจีน 

ที่ทำ�บะหมี่ข�ย นี่เป็นที่ม�ของกรรมวิธีก�รผลิตส�ยไหมที่ต้องดึงให้เป็น 

เส้น บังเปียเฝ้�สังเกตและลองผิดลองถูกอยู่น�น จนในท่ีสุดก็ได้ให้ 

กำ�เนิดโรตีส�ยไหมขึ้นม�บนโลก 

โรตีสายไหม ณ อยุธยา
บังเปียลองผิดลองถูกอยู่น�นก่อนที่จะได้สูตรอันลงตัว น่ันก็คือ 

ก�รเคี่ยวนำ้�ต�ลให้ได้ที่ นำ�ม�หล่อเย็น ใช้นำ้�มันบัวและแป้งเป็นตัวช่วย 

ในก�รทำ�ให้ส�ยไหมท่ียืดแล้วนั้นคงรูป ตัวแป้งที่ใช้ห่อส�ยไหมน้ันใช้ 

แป้งส�ลีนวดคลุกเคล้�กับเกลือและนำ้�จนได้ที่ ก่อนที่จะนำ�ม�แต้มแป้ง 

ให้เป็นแผ่นกลมๆ  ลงบนกระทะแบน ซึง่ขัน้ตอนนีถ้อืว่�เป็นขัน้ตอนทีต้่อง 

ผ่�นก�รฝึกฝนเท่�นั้นจึงจะทำ�ได้ เน่ืองจ�กมีร�ยละเอียดท่ีต้องอ�ศัย 

ทกัษะที่เกิดจ�กคว�มชำ�น�ญพอสมควร  

เมื่อชัดเจนในเส้นท�งส�ยไหมแล้ว บังเปียก็ตัดสินใจกลับอยุธย� 

เพร�ะได้เหน็ช่องท�งทีจ่ะแปรเปลีย่นโรตสี�ยไหมเป็นหนท�งทำ�ม�ห�กนิ   

บงัเปียเริม่พ�น้องๆ  ทีม่อียูห่ล�ยคนร่วมแรงแขง็ขนัทำ�ขนมโรตสี�ยไหม  

บังเปียเลือกที่จะข�ยแบบเข้�ถึงลูกค้�โดยใช้วิธีปั ่นจักรย�นข�ย  

ด้วยวิธีก�รข�ยและคว�มแปลกใหม่ที่ม�พร้อมกับคว�มอร่อย ทำ�ให้ 

โรตีส�ยไหมเป็นที่รู้จักในระยะเวล�อันรวดเร็ว

จากบังเปียสู่เจ้าอื่นๆ 
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำ�ให้โรตีส�ยไหมเริ่มเป็นท่ีรู้จักม�กขึ้น 

เรื่อยๆ นั่นก็คือคว�มใจกว้�งของบังเปีย ท่ีเวล�มีคนสนใจจะเรียน 

และฝึกเป็นอ�ชีพ หรือห�กมีหน่วยง�นท�งร�ชก�รติดต่อให้ไปช่วย 

สอนในทัณฑสถ�น หรือศูนย์ฝึกอ�ชีพต่�งๆ บังเปียก็ยินดีที่จะสอนให ้  

เพร�ะเห็นว่�เป็นก�รได้ช่วยเหลือและทำ�ประโยชน์แก่ผู้อื่น

โรตีส�ยไหมของบังเปียจึงนับได้ว่�เป็นเหมือนต�นำ้�แห่งภูมิปัญญ�   

ที่ผุดขึ้นม�และไหลเป็นส�ยธ�รให้คนไทยได้ลิ้มรสอร่อยของมัน และถึง 

แม้ว่�ต้นตอของโรตีส�ยไหมนั้นจะเกิดขึ้นเพร�ะคว�มบังเอิญ แต่โรตี 

ส�ยไหมจะไม่เกิดขึ้นเลยห�กปร�ศจ�กคว�มช่�งสังเกต ก�รลองผิด  

ลองถูก และคว�มคิดสร้�งสรรค์ของผู้ค้นพบ  

นั่นก็คือช�ยที่ชื่อ ‘บังเปีย’

เรื่อง : ปภาวี ประชาโชติ 
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เมื่อพูดถึงโรตีสายไหม แทบทุกคนคงจะคิดภาพว่า 
คือ สายไหม 2 สี กับแป้งอีก 1 ชุด บรรจุอยู่ใน 
ถุงพลาสติกใส แต่ว่าหากพิจารณาแล้วจะพบว่า 
โลกของสายไหมยังมีอีกหลากหลายแบบ เราจึง 
อยากชวนมาท�าความรู้จักให้มากขึ้นอีกสักหน่อย 
ก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกของโรตีสายไหมไปพร้อมกัน 

โรตีสายไหมแบบดั้งเดิม

โรตีสายไหมหยอดเหรียญหรือโรตีตู้ 

โรตีสายไหมแบบประยุกต์ 

เส้นส�ยไหมแบบดั้งเดิมมี 2 สี คือส�ยไหมสีออกนำ้�ต�ลอ่อน  

และสีเขียว ส่วนแป้งแบ่งออกเป็นแป้งหน�นุ่มและต้องยืดหยุ่น 

ด้วยต�มฉบบัแป้งโรตขีองช�วไทยมสุลมิ นอกจ�กนีย้งัมบี�งร้�น 

ที่ทำ�แบบแป้งบ�ง ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพ�ะของแป้งแบบช�วจีน  

และจะเป็นแป้งสีข�วธรรมด�และแป้งสูตรใบเตยอย่�งที่เร� 

เห็นกนัเป็นประจำ� ซึง่ถอืว่�เปน็ส�ยไหมออรจิินลัทีไ่มค่วรพล�ด 

ของอยุธย�เลยทีเดียว ใครม�แล้วก็อดใจไม่ไหวเป็นต้องซื้อ 

ไปเป็นของฝ�กกันอย่�งน้อย 2-3 ถุง

โดยปกติแล้วโรตสี�ยไหม แป้งจะเรยีบเนยีนและมแีค่กลิน่ของแป้งทีเ่ป็นรสช�ติ

นั้นๆ แต่ในปัจจุบันได้เพิ่มก�รใส่ง�ข�วและง�ดำ�เข้�ไปผสมในแป้งด้วย โดยง� 

จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแป้งโรตีและช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสเวล�ท�น นอกจ�กนี้ 

เจ้�ของร้�นส�ยไหมหล�ยเจ้�ได้เพ่ิมสีสันลงไปในแป้งโรตีและส�ยไหมให้มี 

หล�กสีและหล�ยรสช�ติม�กขึ้น จ�กเดิมท่ีส�ยไหมมีสีนำ้�ต�ลอ่อนและสีเขียว 

ก็มีรสส้ม รสโกโก้ รสสตรอว์เบอร์รี่ รสบลูเบอร์รี่ รสกล้วยหอมเพิ่มเข้�ม�  

ส่วนแป้งก็มีทั้งรสเผือก แป้งลูกต�ล แป้งสตรอว์เบอร์รี่ แป้งกล้วยหอม  

และรสใบเตยใส่มะม่วงหิมพ�นต์ป่น

สมัยเด็กๆ จะมีคุณลุงปั่นจักรย�นที่มีโรตีส�ยไหมใส่อยู่ในปี๊บม�ข�ยหน้�โรงเรียน หรือผ่�น 

หน้�บ้�นอยู่เป็นประจำ� โดยโรตีส�ยไหมแบบนี้จะมีกล่องปี๊บติดไว้ท้�ยจักรย�น และอีกกล่อง 

เป็นกล่องเสี่ยงโชค ประกอบด้วยหน้�ปัดตัวเลข เข็มชี้ ซึ่งใช้กลไกอย่�งง่�ยในก�รทำ�ง�น  

ประกอบด้วยมอเตอร์ ถ่�น ส�ยทองแดงต่อเข้�ด้วยกัน เมื่อหยอดเหรียญลงไป เข็มหยุดที่ 

ตวัเลขไหน กจ็ะได้โรตสี�ยไหมจำ�นวนเท่�นัน้ จงึข้ึนอยูก่บัดวงด้วยว่�จะได้กีอ่นั บ�งคนโชคไม่ดี  

ได้ม�เพียงไม่กี่ชิ้น บ�งคนโชคดีหน่อยก็ได้หล�ยชิ้นไปท�นจนอิ่มในร�ค�เพียง 1 บ�ทเท่�นั้น  

ทำ�ให้ท�นแล้วยิ่งสนุกจนอดนึกไม่ได้ว่�นี่โรตีส�ยไหมหรือโรตีส�ยลุ้นกันแน่

1

3

2
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สายไหมกับของหวาน

สายไหมกับของคาว

ปัจจุบันมีร้�นค�เฟ่ในอยุธย�หยิบยกเอ�ส�ยไหมม�ใส่ในเมนูขนมหว�น 

ม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็นส�ยไหมท�นคู่กับไอศกรีมว�ฟเฟิลร�ดด้วยช็อกโกแลต  

โฮมเมดเค้กกับส�ยไหม ก�แฟโรยส�ยไหม อัฟโฟก�โตโรตีส�ยไหม กร�นิต้� 

ช�ไทยทรงเครือ่งนำ�้แขง็ไสส�ยไหม  หรอืจะเป็นส�ยไหมท�นคูก่บัแป้งบ�งกรอบ 

และครีมหล�กรส เรียกว่�ได้รสช�ติท่ีแปลกใหม่กว่�เดิม และก�รเพิ่มลูกเล่น 

ในก�รท�น รวมทั้งยังช่วยยกระดับส�ยไหมให้ไปอีกขั้นหนึ่งด้วย 

เคยสงสยัไหมว่�ขนมหว�นอย่�งส�ยไหมจะไปเป็นส่วนผสมในอ�ห�รค�วได้อย่�งไร...  

แต่ตอนนีม้หีล�ยร้�นอ�ห�รทีน่ำ�เอ�ส�ยไหมใส่ลงไปในอ�ห�รค�ว เช่น เมนสูป�เกตต ี

ผัดไทยใส่ส�ยไหม โดยท�งร้�นมีแนวคิดที่ว่� เอ�ส�ยไหมม�แทนนำ้�ต�ลทำ�ให้เวล� 

ท�นเมนูนี้ไม่ต้องปรุงนำ้�ต�ลเพ่ิม แต่ใช้คว�มหว�นจ�กส�ยไหมแทน แถมยังได ้

รสช�ติหว�นที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของค�ร�เมลด้วย หรือในเมนูผัดไทยโรตีโรล 

ได้นำ�แผ่นโรตีม�ย่�งเต�ถ่�น สอดไส้ด้วยผัดไทยที่มีนำ้�ซอสรสช�ติกลมกล่อม 

กำ�ลังดี เพิ่มรสเค็มด้วยก�รใส่มอซซ�เรลล่�ชีสเล็กน้อย และท�นท้ังคำ�เข้�กับ 

แป้งโรตี นอกจ�กนี้ยังมีร�ยก�ร ถึงพริกถึงขิง ที่นำ�แป้งโรตีม�ทำ�กุ้งหลอด โดยใช้ 

แป้งโรตีห่อกับกุ้งที่สับละเอียด แล้วนำ�ไปทอดท�นกับนำ้�จิ้มบ๊วยเจี่ย  

โรตสี�ยไหมบอกเล่�คว�มเป็นม�ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�ได้เป็นอย่�งดี ผ่�นโรตีส�ยไหม 

ท่ีมีหล�กหล�ยรูปแบบ บ�งร้�นค้�ยงัคงอนรุกัษ์ก�รทำ�ส�ยไหม 

แบบดั้งเดิมไว้ แต่ทว่�บ�งร้�นค้�ก็ได้ทำ�ส�ยไหมในรูปแบบอื่นๆ  

ม�กขึ้น เช่น นำ�ง�ดำ�เข้�ม�ใส่ในแป้งโรตี และมียังมีส�ยไหมรส 

สตรอว์เบอร์รี ่โกโก้ เผอืก และอีกม�กม�ย นอกจ�กน้ีร้�นค�เฟ่ 

และร้�นอ�ห�รต่�งๆ ได้นำ�เสนอส�ยไหมในรปูแบบใหม่ ด้วยก�ร 

ใส่ไอเดยีและคว�มคิดสร้�งสรรค์ลงไป ทำ�ให้โรตสี�ยไหมส�ม�รถ 

รังสรรค์เป็นเมนูท้ังค�วและหว�นได้ม�กม�ย แสดงให้เห็นว่� 

คนอยุธย�ไม่ติดภ�พโรตีส�ยไหมแบบโบร�ณ แต่ต้องก�ร 

ช่วยกนัยกระดบัโรตสี�ยไหมให้ร่วมสมยัม�กขึน้ เพ่ือตอบโจทย์ 

กระแสสังคม

ในปัจจุบันที่ผู้คนให้คว�มสำ�คัญกับรูปลักษณ์ของอ�ห�ร 

และต้องก�รเห็นคว�มแปลกใหม่ในก�รนำ�เสนอ

รวมทัง้ยงัเป็นสิง่ทีบ่อกเล่�ถงึวถิชีวีติคว�มเป็นอยู่ เนือ่งจ�ก 

ก�รทำ�แป้งโรตีและส�ยไหมมีขั้นตอนก�รทำ�ที่พิถีพิถันและ 

ค่อนข้�งละเอียด แม้ปัจจุบันจะมีเครื่องทุ่นแรงเข้�ม�ช่วยในก�ร 

ทำ�แป้ง แต่ก�รเปิดร้�นข�ยโรตีส�ยไหมก็ยังคงต้องอ�ศัยก�ร 

ร่วมมือ ร่วมแรงกันทำ�ภ�ยในครอบครัว เรียกได้ว่�นอกจ�ก 

ส�ยไหมจะเป็นของหว�นแล้ว ยังรับบทเป็นตัวเชื่อมส�ยใย 

ระหว่�งครอบครัวอีกด้วย 

5

4

เรื่อง : มณิสร สุดประเสริฐ

ภาพประกอบ : ศิลธนา แนบสำาโรง
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แป้งและน�้าตาล 
ผู้สร้าง

ตลอดเส้นท�งถนนรอบนอกเก�ะเมอืงทศิใต้ อบอวลไปด้วยกลิน่หอมหว�น 

ของส�ยไหมอยุธย� ร้�นบังโน่นน่ี ร้�นแม่นี่นั่น หล�กหล�ยเจ้�จนนับไม่ถ้วน  

ตั้งเรียงถี่เหมือนกลัวคนจะไม่ซื้อ บ�งร้�นก็ห่�งกันแค่กำ�แพงกั้น โรตีส�ยไหม  

เป็นของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่�งของอยุธย� มีผู้คนทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยว  

ผลดัเปลีย่นแวะเวยีนกนัม�ซือ้อยู่ตลอด ส�ยไหมหว�นหอม แป้งหน�นุ่ม รสช�ติ 

ที่คุ้นชินและเป็นเอกลักษณ์นี้ ถ้�สังเกตดีๆ เกือบทั้งหมดของส�ยไหม มันคือ 

นำ้�ต�ลแทบจะทั้งนั้น แล้วที่ม้วนมันอยู่ก็คือแป้ง เกิน 90% ทำ�ม�จ�กวัตถุดิบ 

ธรรมด�ๆ เพียงสองชนิดน้ีเอง แป้งประกอบอ�ห�ร เกิดจ�กก�รบดธัญพืช  

ถั่ว มันสำ�ปะหลัง จนเป็นผงละเอียด ส่วนนำ้�ต�ล ได้ม�จ�กก�รสกัดเยื่อพืช  

เช่น อ้อย ชกู�ร์บที วตัถดิุบทัง้สองถกูนำ�ม�ใช้ในก�รประกอบอ�ห�รชนดิต่�งๆ 

หล�กหล�ยชนิด และที่ใช้ในสัดส่วนม�กที่สุดก็คือ ‘ขนมหว�น’ 

จาเลบี้
แป้งทอดสเีหลอืงทองแช่นำ�้เชือ่ม มรีปูทรงเป็นเส้นเลก็ย�ว ม้วนขด 

เป็นวงซ้อนกันคล้�ยย�กันยุงแบบขด จ�เลบี้ เป็นขนมอินเดียที่ 

ขึ้นช่ือเร่ืองคว�มอร่อย และได้รับคว�มนิยมจนแพร่กระจ�ยไปทั่ว 

เอเชียใต้ ถ้�เป็นในไทย จะห�ท�นได้แถวพ�หุรัด จ�เลบี้ ทำ�ม�จ�ก 

แป้งส�ลี และแป้งบีซ�น หรือช่ือไทยคือ แป้งถั่วลูกไก่ ผสมกับ 

โยเกิร์ต สีผสมอ�ห�ร ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นสีส้ม ก่อนจะนำ�ไป 

ทอด แล้วแช่ลงในนำ้�เชื่อมที่ได้ม�จ�กก�รต้มนำ้�ต�ล จ�เลบี้  

มีส่วนผสมจ�กแป้งและนำ้�ต�ลประม�ณ ‘90%’

อาลัว
ขนมทรงกรวยหล�กสี ช้ินเล็กพอดีคำ� มีผิวสัมผัสด้�นนอกแข็ง ด้�นในหนืด  

‘อ�ลัว’ มีคว�มหม�ยว่� ‘เสน่ห์ดึงดูดใจ’ ขนมอ�ลัว อยู่คู่แผ่นดินไทยม�ตั้งแต่  

สมัยกรุงศรีอยุธย�ตอนปล�ย มีแหล่งกำ�เนิดม�จ�กโปรตุเกส และถูกนำ�ม� 

เผยแพร่ในแผ่นดินกรงุศร ีโดย ท้�วทองกบีม้� แป้งทำ�อ�ลวั ได้ม�จ�กก�รผสม 

ระหว่�งแป้งกับนำ้�ต�ล โดยมีกะทิเป็นตัวกล�งในก�รทำ�ให้เข้�กัน ก่อนที่จะนำ� 

ไปกวนและบีบออกม�เป็นขนมอ�ลัว ปัจจุบันมีคนสร้�งสรรค์อ�ลัวให้เป็น 

รูปทรงอ่ืนๆ ม�กม�ย เช่น กุหล�บ ดอกบัว ดอกด�วเรือง หรือแม้แต่หมู  

อ�ลัวมีส่วนผสมจ�กแป้งและนำ้�ต�ลอยู่ประม�ณ ‘70%’

ขนมหว�นบนโลก ถ้�จะนับกันจริงๆ น่�จะมีเป็นหมื่นๆ ชนิด แต่ถ้�จะให ้

ห�ตัวเลขแม่นๆ ก็คงจะย�กหน่อย เพร�ะในทุกๆ วัน เดือน ปี จะมีเมนูใหม่ๆ 

ผุดขึ้นม�อยู่ตลอด ถ้�ขนมเล็กๆ เหล่�นี้คือดวงด�ว โลกใบนี้คงเป็นเหมือน 

จักรว�ลที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยด�วดวงเล็กๆ ม�กม�ย ดวงด�วที่มีเอกลักษณ์ 

โดดเด่นเป็นของตัวเองเหล่�นี้ ประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลักๆ สองชนิด 

คล้�ยๆ กัน นั่นคือ แป้งกับนำ้�ต�ล ถ้�ทั้งสองไม่ได้เป็นใหญ่อยู่แค่ในโรต ี

ส�ยไหม แล้วแป้งกับนำ้�ต�ล เนรมิตขนมอะไรขึ้นม�ได้อีกบ้�ง 
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ขนมอี๋
แป้งต้มกลมๆ สีข�วกับชมพู ขน�ดไม่ใหญ่ไปกว่�เล็บมือเท่�ไหร่ ขนมอี๋  

เป็นขนมมงคลของจีน ที่นิยมท�นกันในวันสำ�คัญต่�งๆ เช่น ง�นแต่งง�น  

โดยเชื่อว่�ขนมอ๋ีจะทำ�ให้คว�มรักของคู่บ่�วส�วเหนียวแน่น ส่วนวิธีก�รทำ�นั้น 

ก็แสนง่�ย เพียงนำ�แป้งข้�วเหนียวไปนวดกับนำ้�และสีผสมอ�ห�ร ปั้นออกม� 

เป็นก้อนเล็กๆ แล้วนำ�ไปต้ม สุดท้�ยก็นำ�ไปต้มรวมกับนำ้�เชื่อม ซึ่งได้จ�กก�ร 

ต้มนำ้�ต�ล ขนมมงคลชนิดนี้มีปริม�ณแป้งและนำ้�ต�ลเป็นเลขมงคลเช่นกัน  

คือ ประม�ณ ‘99%’

โมจิ
ของกินสัญช�ติญี่ปุ่น หรือเรียกอีกอย่�งว่� เค้กข้�ว เป็นอ�ห�รที่ทำ� 

ม�จ�กก�รตำ�ข้�วเหนียว ปัจจุบันจะใช้เป็นแป้งข้�วเหนียวแทน โมจิ 

เป็นอ�ห�รมงคลของญ่ีปุ่น นิยมทำ�กันในช่วงง�นเฉลิมฉลอง แต่ใน 

วันธรรมด� โมจิก็ยังเป็นที่นิยม เพร�ะเป็นอ�ห�รท่ีให้พลังง�นเยอะ  

พกพ�ง่�ย ทห�รและซ�มูไรญี่ปุ่นในอดีตนิยมพกเป็นเสบียง ด้�นใน 

โมจิจะนิยมสอดไส้ด้วยถั่วแดง แต่ปัจจุบันโมจิถูกพัฒน�จนมีรูปแบบ 

และไส้ทีห่ล�กหล�ยขึน้ม�ก มส่ีวนผสมของแป้งและนำ�้ต�ลอยูป่ระม�ณ  

‘40-100%’

เตอร์กิช ดีไลท์
ขนมหว�นจ�กตุรกี รูปทรงเหมือนลูกเต๋�สีชมพู โรยหน้�ด้วยนำ้�ต�ลไอซิ่ง  

และผสมวอลนัท อัลมอนด์ แมคค�เดเมีย และอื่นๆ เข้�ไปด้วยเพื่อเพิ่มรสช�ติ  

เตอร์กิช ดีไลท์ เป็นขนมที่ทำ�ม�จ�กแป้งและนำ้�ต�ล แต่ส่วนใหญ่ก็หนักไปท�ง 

นำ้�ต�ล บวกกับนำ้�ต�ลไอซิ่งที่โรยหน้�แล้ว คว�มหว�นจึงไม่ต้องพูดถึง  

ช�วตุรกีนิยมดื่มก�แฟขมๆ ในย�มเช้� โดยมี เตอร์กิช ดีไลท์ ม�ท�นคู่กันแทน 

นำ้�ต�ล ขนมตุรกีชนิดนี้มีส่วนผสมของแป้งและนำ้�ต�ลประม�ณ ‘80%’

นำ้�ต�ลและแป้ง แพร่กระจ�ยอยู่คู่ครัวไปท่ัวโลก แทบจะเป็นวัตถุดิบหลัก 

ในวงก�รอ�ห�รไปแล้ว เพร�ะอะไร ร�ค�ไม่แพงม�ก? ให้พลังง�นม�ก?  

ทำ�อะไรได้หล�ยอย่�ง? รสช�ติถูกป�กหล�ยๆ คน? หรืออ�จจะทั้งหมด  

จะห�คำ�ตอบแห่งคว�มสำ�เร็จของวัตถุดิบทั้งสองคงไม่ใช่เรื่องง่�ย แต่เท่�ที่รู้ 

ได้ตอนนี้คือ สองวัตถุดิบที่แสนธรรมด� กำ�ลังค่อยๆ เนรมิตขนมหว�นขึ้นม� 

ใหม่เรื่อยๆ เกิดเป็นกลุ ่มด�วขน�ดพอดีคำ�แทรกซึมอยู ่ทั่วทุกมุมโลก  

เชื่อมต่อหล�กหล�ยวัฒนธรรม กำ�เนิดเป็นจักรว�ลหว�นนุ่ม ที่โคจรให้ 

คว�มสุขมวลมนุษย์อย่�งไม่รู้จบ 
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เราจึงพาไปพูดคุยกับบุคคลผู ้ รังสรรค์สายไหมใน 

ทุกกรรมวิธี โดยแตกต่างทั้งร้านและหน้าที่กัน ไม่เพียง 

แต่ได้รู ้จักถึงอาชีพเท่าน้ัน เพราะสิ่งนี้สามารถช่วย 

ต่อยอดและแตกใบอ่อนทางความคิดของเราออกไปได้  

และยังช่วยเติมเตม็ความรูส้กึทีม่ต่ีอโรตสีายไหมได้อย่าง 

อัดแน่น เหมือนกับได้กินโรตีสายไหมไส้ทะลักกันไปเลย  

เพียงแค่ได้อ่านบทสัมภาษณ์เหล่านี้ 

‘โรตีสายไหม’ เราได้ยินค�านี้กันมานาน และรู้จักกันดีว่า 

เป็นขนมทานเล่นชนิดหน่ึง หากแต่ในความเป็นจริง  

กระบวนการเกิดเป็น ‘โรตี’ และ ‘สายไหม’ ได้นั้น ไม่ได้ 

ง่ายเหมือนตอนทานเข้าไป จากสิ่งที่เรามองว่าเป็นเพียง 

ขนมท่ัวไปนั้น จะได้เห็นถึงความพิเศษและความสนุก 

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิต 

สาย (ไป) ไหม
หากจะท�าความรู้จัก
กับบุคคลผู้รังสรรค์สายไหม
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ชื่อ : ครูนุสรา แป้งนิ่ม
ร้านครูนุสราโรตีสายไหม
ตำาแหน่ง : ผสมแป้ง 
ประสบการณ์ : 10 ปี

วัตถุดิบมีอะไรบ้าง วิธีทำาทำาอย่างไร

เกลือ แป้งมัน แป้งส�ลี แป้งมันจะเป็น 

เหมือนก�ว เป็นตัวเชื่อม หลักๆ เป็น 

แป้งส�ลี แล้วก็มีสีผสมอ�ห�รกับ 

กลิ่นใบเตย ต้องใช้กลิ่นใบเตยไม่งั้น 

กลิ่นมันจะไม่ออก ถ้�เป็นแป้งแข็ง 

ใช้กลิ่นนมแมว ร้�นอื่นจะใส่สีผสม 

อ�ห�รเยอะ ให้ออกสตี�มทีเ่ร�ต้องก�ร  

ทีน่ีใ่ส่แค่ 0.01% ของส่วนผสมทัง้หมด  

สีต้องม�เจือจ�งก่อน ท่ีอื่นเข�จะใส ่

เป็นผงๆ แล้วสีมันแรงไป กะทิก็แล้ว 

แต่จะห�ได้ อะไรก็ได้ที่เป็นกะทิ นำ้�กับ 

นม นมปรุงอ�ห�ร แล้วเร�ก็เอ�  

(ทั้งหมด) ใส่เครื่อง (ผสม) ต�มด้วย 

แป้ง (ส�ลี) ใส่ แล้วรอ

แต่ละวันเร่ิมนวดก่ีโมง ใช้เวลาก่ีนาที

ตื่นม� อ�บนำ้� กินข้�ว ใส่บ�ตร ซักผ้�  

ต�กผ้� รดนำ้�ต้นไม้ เก้�โมงครึ่งถึง 

สิบโมงถึงจะม�อยู่ตรงน้ี (พื้นท่ีผสม 

แป้ง) ชีวิตเร�ไม่ได้เร่งรีบ เพร�ะเร� 

ไมไ่ด้มภี�ระ แตถ่�้เข�อย�กจะไดต้หี�้  

ต้องโทรม�ตั้งแต่เมื่อว�นนะ ไม่งั้นจะ 

ใช้มือนวดมาก่อน เปลี่ยนเป็นใช  ้

เครื่องแล้วดีขึ้นไหม

เมื่อก่อนใช้มือ แล้วมือมันไม่ไหว  

มนัใชเ้ยอะ ผสมวันนึงห�้สิบหกสิบโลฯ 

ตอนแรกก็ผสมมือ แล้วพอผสมไป 

เร่ือยๆ มือก็ต้องไปผ่� ผ่�แล้วมัน 

ก็ห�ย มือนี้ก็ช� (มืออีกข้�งหนึ่ง)  

แต่ไม่ไปผ่�แล้ว เดี๋ยวก็ต�ย กว่�จะใช้ 

ง�นได ้น�่รำ�ค�ญ ส�มเดอืนหกเดอืน  

ผสมม�กๆ มันมีผล แป้งเร�เนี่ย  

ผสมแล้วมันมีคว�มเข้�กันม�กกว่� 

มันก็รสเดียวกัน เพร�ะของที่ ใ ส่ 

มันอย่�งเดียวกัน คว�มรู้สึกของเร� 

คือ หนึ่ง มันเร็วกว่� สอง เครื่องมัน 

ไม่บ่น แต่คนมันจะบ่นว่�ฉันเหนื่อยนะ  

มันช่วยได้เยอะ ร�ยได้ก็เข้�เยอะ

ลูกค้าจะได้อะไรจากแป้งที่เรานวด

แป้งเร�อ�ยุสั้น แต่ก�รที่คุณกินของ 

อ�ยุส้ัน คุณจะอ�ยุย�ว คุณกินของ 

อ�ยุย�ว คุณจะอ�ยุสั้น ของที่เก็บไว้ 

น�นแล้วยงักนิได้ นัน่แหละ อ�ห�รพิษ 

ล่ะ มนัไม่เป็นพิษวนันี ้แต่มนัจะเป็นพษิ 

วนัหน้� เพร�ะแป้งเร�ไม่ใส่ส�รกันบดู  

แล้วก็ไม่มคีว�มเฝ่ือน ส�รกนับดู หนึง่ 

มนัทำ�ให้เฝ่ือน สองมนัก่อมะเรง็ เร�ไม่ 

ใส่ แต่ว ่�ต้องยอมทิ้ง เหลือวันนี้  

พรุ่งน้ีเช้�เร�ต้องเอ�ไปท้ิงแล้ว ถ้�ไม่ 

เอ�ไปทิง้ เร�ต้องเอ�ไปให้ปล� กล้�ท้ิง 

ก็คือทิ้งเงิน ได้เท่�ไหร่เอ�เท่�นั้น  

ไม่มีว่�อย�กจะได้อีก

เตรียมไม่ทัน นัดกันไม่ได้ รอได้ก็รอ  

บ�งคันก็จอดรอแล้วรอไม่น�น ยี่สิบ 

น�ที เร�ไม่ได้หย่ิงนะ เร�พร้อมอย่�งน้ี  

เร�ก็ข�ยอย่�งนี้

แป้งเราอายุสั้น การที่คุณกิน
ของอายุสั้น คุณจะอายุยาว คุณกินของอายุยาว คุณจะอายุสั้น

“

“
เรื่อง : โศภิษฐ์ มูลเทพ

ภาพ : ปภาวี ประชาโชติ
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ชื่อ : อาดำา คำาอ่อน
ร้านเรือนไทยสายไหม
ตำาแหน่ง : กวนนำ้าตาล
ประสบการณ์ : 10 ปีี

วิธีทำาและข้อสำาคัญที่สุดของการ 

กวนนำ้าตาลคืออะไร

เริม่ด้วยก�รทำ�หัวเชือ้ของนำ�้ต�ล คอื 

แป้งส�ลผีสมนำ�้มนัพชื แล้วต�มด้วย 

นำ้�ต�ลและนำ้�เปล่�ต�มที่ต้องก�ร  

ใส่ในกระทะใหญ่เปิดเต�แก๊สเคี่ยว 

ด้วยไฟระดบัสูงทีสุ่ด จนไฟลกุกระจ�ย 

ตัวจ�กเต� เพื่อให้ตัวนำ้�ต�ลและหัว 

เชื้อละล�ยเป็นเนื้อเดียวกัน ก�รกวน 

นำ้�ต�ลต้องใช้เวล�ประม�ณ 2 ชั่วโมง  

ที่สำ�คัญต้องกวนตลอดนะ ห้�มไป 

ไหน ถ้�ไม่กวนก้นนำ้�ต�ลจะไหม้  

แล้วมันจะไม่หอมไม่อร่อย ซึ่งถ้�ไหม้  

ต้องตักนำ้�ต�ลทั้งหมดออก ขัดรอย 

ไหม้ ล้�งกระทะ เอ�เป็นว่�ต้องเริ่ม 

กระบวนก�รกวนใหม่ทั้งหมด 

ร่างกายได้รับผลกระทบจากการ 

กวนนำ้าตาลบ้างไหม

มีบ้�งที่เกิดอ�ก�รเมื่อยแขน เร�กวน 

นำ้�ต�ลคนเดียวตลอด 2 ช่ัวโมง  

มีเวล�หยุดพักได้ประม�ณ 5 วิน�ที  

แล้วก็ต้องทำ�ต่อ อีกอย่�งคือคว�ม 

ร้อน เพร�ะเร�กวนในกระทะที่ไฟแรง 

มีการวางแผนการทำางานอย่างไร 

ในเมื่อการกวนนำ้าตาลต้องใช้ท้ัง 

แรงและเวลา

เร�ต้องว�งแผนก�รทำ�ง�นของเร�นะ  

เพร�ะเร�กวนให้กับ 2 ร้�น ซึ่งเวล� 

อย่�งตำ่�ที่ละ 2 ชั่วโมงเข้�ไปแล้ว  

ก็ต้องว�งแผนว่�วันไหนจะไปกวน 

ที่ไหน อย่�กวนให้ตรงกัน ไม่งั้นเร� 

จะเหนื่อยและร่�งก�ยจะไม่ไหว 

ลกูค้าจะได้อะไรจากการกวนนำา้ตาล  

ที่ดี

ได้รสช�ติท่ีอร่อย คือจะให้ส�ยไหม 

หว�นพอด ีหอม ไม่มีกลิน่ไหม้ ท้ังหมด 

จะขึน้อยูท่ีต่วัเชือ้กบันำ�้ต�ลทีเ่ร�ผสม 

และก�รกวนน่ีแหละ จุดเริ่มต้นคว�ม 

อร่อยของโรตีส�ยไหมอยู่ตรงนี้ 

ม�ก พอนำ้�ต�ลมันร้อนม�ก มันจะ 

เริ่มละล�ย แล้วบ�งจุดจะเริ่มพองตัว  

จนกระเด็นออกม�โดนแขนโดนข� 

บ้�ง นีย่งัลวกเป็นจำ�้ๆ เป็นรอยอยูเ่ลย

ต้องกวนตลอดเลยนะห้ามไปไหน ถ้าไม่กวนก้นน�้าตาลจะไหม้ แล้วมันจะไม่หอม
ไม่อร่อย

“

“
เรื่อง : อิสรากรณ์ ผู้ฤตยาคามี

ภาพ : จักรพันธุ์ ขวัญมงคล 
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กว่ าจะดึ งนำ้ าตาลให้กลายเป็น 

สายไหมพร้อมทาน มีวิธีการทำา 

อย่างไรบ้าง  

เร�ก็ใส่หัวเชื้อท่ีทำ�จ�กแป้งกับนำ้�มัน 

ผสมกันลงไปก่อน ซึ่งตัวเช้ือต้อง 

เอ�ไปทำ�ให้ร้อนประม�ณ 30-40  

องศ� เพร�ะถ้�ไม่ร้อนมันดึงไม่ออก  

แต่จะร้อนม�กก็ไม่ได้ เพร�ะก้อน 

นำ้�ต�ลก็ร้อนอยู่แล้ว ระหว่�งรอ 

เชื้อร้อน เร�ก็จะคลึงนำ้�ต�ลให้เริ่ม 

เป็นเส้นเพื่อให้นำ้�ต�ลมันเข้�กัน  

พอเชื้อร้อนได้ที่ เร�ก็เอ�ผสมกัน 

แลว้เริม่ดงึ ใชเ้วล�ดงึไมน่�น ประม�ณ  

5-10 น�ที และดงึกะใหไ้มเ่กนิ 24 รอบ  

เร�นับเป็นรอบเพร�ะพวกน้ีเร�ไป 

กะเกณฑ์เวล�ไม่ได้ ดึงช้�ดึงไวมันขึ้น 

อยูก่บัอณุหภมูอิ�ก�ศด้วย ถ้�อ�ก�ศ 

หน�วต้องไว อ�ก�ศร้อนต้องดึงช้�  

ให้ดีอุณหภูมิต้องประม�ณ 25-26 องศ� 

เพร�ะถ้�อ�ก�ศเย็น ไหมจะแข็งไว  

แตถ่�้อ�ก�ศรอ้น ไหมจะเหนยีว เวล� 

ดึงเร�ก็ดึงออกให้สุดแขนประม�ณ 

เมตรครึ่ง ดึงเสร็จแล้วก็แผ่ทิ้งไว้ให้ 

เย็นสัก 3-5 น�ทีแล้วก็ใส่ถุงเลย  

แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภ�พอ�ก�ศด้วย 

แหละ อย่�งตอนน้ีอ�ก�ศมันชื้น 

ส�ยไหมกจ็ะออกเหนยีวๆ เปดิพัดลม 

ไม่ได้เลย ต้องให้ไหมมันปรับสภ�พ 

เอง แต่ถ้�ส�ยไหมสวยต้องหน้� 

หน�วเพร�ะมันเย็นไว 

แล้วเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหม 

ส�รพัด สมัยก่อนตอนดึงครั้งแรกนี่ 

ยกแขนไม่ขึ้นเลย เพร�ะแต่ก่อน 

นำ้�ต�ลมันไม่ใช่แบบนี้ จะเป็นนำ้�ต�ล 

กระสอบ แต่สมัยนี้นำ้�ต�ลดีกว่�  

คว�มรูสึ้กเวล�ดงึกค็นละเรือ่งกนัเลย 

ตอนนั้นเร�ก็ใช้วิธีฝืนทำ�ไปจนชิน  

ย่ิงเจบ็ย่ิงตอ้งทำ� ถ�้ไมท่ำ�จะปวดเมือ่ย  

แล้วก็มีช่วงหนึ่งตอนนั้นนำ้�ต�ลข�ด 

เปน็เดอืน หนึง่โลฯ ตกประม�ณกโิลฯ 

ละ 50 บ�ท เร�ก็ใช้นำ้�ต�ลทร�ยแดง 

แทนนำ้�ต�ลข�ว มันก็จะดึงย�กกว่� 

เดิม 

รู้สึกว่าการดึงสายไหมทำาให้ตัวเอง 

แข็งแรงข้ึนหรือสง่ผลกระทบอยา่งไร 

ต่อร่างกาย

ลองดูมือสิ (ย่ืนมือให้ดู) จับนำ้�ต�ล 

ร้อนๆ จนมันด้�นไปหมดแล้ว แต่ก็ 

เหมือนกับออกกำ�ลังก�ยทุกวัน ท่ีเห็น 

มีกล้�มน่ีก็เพร�ะดึงส�ยไหม แต่เร� 

ดึงน�นๆ ก็ล้� มีเส้นเอ็นอักเสบบ้�ง 

เป็นปกติ เพร�ะท่ีร้�นมีเร�ดึงเป็น 

คนเดียว วันนึงดึงประม�ณ 55 โลฯ 

ตกช่ัวโมง 10 โลฯ เร่ิมดึงต้ังแต่ 9  

โมงเช้� ต่อเน่ืองไปจนถึงบ่�ยส�ม  

เพร�ะดึงไหมมันหยุดไม่ได้ ถ้�หยุด 

สภ�พมันจะเป็นอีกแบบ เร�เลยไม่พัก  

ลกูคา้จะไดอ้ะไรจากสายไหมทีบ่งัดงึ 

ไหมที่กินแล้วรสช�ติดี เพร�ะเร�ดึง 

ใหม่ทั้งวัน เร�กะได้ว่�อ�ก�ศแบบนี้ 

ควรดึงไหมเร็วช้�ขน�ดไหนถึงจะ 

พอดีเพร�ะเร�ทำ�ม�น�น และร้�นเร� 

ก็เป็นส�ยไหมรสธรรมช�ติไม่มีสี  

ไม่มีกลิ่น ไม่ใส่ส�รกันบูด เร�ไม่เติม 

แต่ง ของออริจินัลนี่แหละดีที่สุด

ชื่อ : สมบัติ ขันธแสง
ร้านบังดินโรตีสายไหม

ตำาแหน่ง : คนดึงสายไหม 
ประสบการณ์ : 40 ปี 

3
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ลองดูมือสิ จับน�้าตาลร้อนๆ จนมันด้านไปหมดแล้ว ที่เห็นมีกล้ามนี่ก็เพราะดึงสายไหม

“
เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์ 

ภาพ : จักรพันธุ์ ขวัญมงคล 

“
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ชื่อ : ยัง รุ่งอุทัย 
ร้านโรตีป้าจุก

ตำาแหน่ง : คนทำาแป้งโรตีหน้าเตา
ประสบการณ์ : 38 ปี

แป้งโรตีที่ดีของร้านโรตีป้าจุก

เริ่มตั้งแต่ก�รเลือกวัตถุดิบม�ผสม 

แป้ง สำ�คัญต้องมีเกลือที่ดี ผสมให้ 

เนียน แลว้ตอ้งทำ�ใหห้มดเลย ห�้มเก็บ 

เข้�ตู้เย็น ไม่งั้นมันจะเปรี้ยว ร้�นเร� 

ทำ�แป้งบ�งแต่หอม เพร�ะไม่ได้ใส่ 

กลิน่สังเคร�ะห ์เคีย่วใบเตยกันเองเลย 

หัวใจเลยก็คือ กระทะต้องสะอ�ด  

ไฟต้องไฟกล�งๆ ถ้�ไฟแรงไปก็เด้ง 

ไฟอ่อนก็เหนียวติดกระทะ จริงๆ ไม่มี 

เทคนิคม�ก ถ้�มันเหลวไปก็ต้องเอ� 

แป้งเสรมิ ถ�้แหง้ไปก็เอ�นำ�้ใส ่ถ้�เป็น 

สูตรของร้�นโรตีป้�จุกก็จะเป็นแป้ง 

สีธรรมช�ติ กลิ่นได้จ�กธรรมช�ติ 

ชีวิตตั้งแต่วนแป้งบนเตาครั้งแรก

คร้ังแรกทีเ่ริม่ทำ�เพร�ะเมือ่กอ่นอ�ศัย 

อยูใ่นกรงุเทพฯ เผอญิว�่บ�้นอยูใ่กล ้

บังเปีย ผู้บุกเบิกโรตีส�ยไหมในอยุธย� 

ได้รู้จักกันก็เลยชวนเร�ม�ลองทำ�  

ช่วงแรกก็รู้สึกรักมันท่ีสร้�งร�ยได้ 

ปัจจุบันมือทนความร้อนได้แค่ไหน

ทนไม่ได้หรอกคว�มร้อน แต่ตอนน้ี 

เร�รู้วิธีก�รของมันแล้วม�กกว่� ก็มี 

พองบ�้งตอนหดัทำ�เพร�ะเร�ควบคมุ 

มือไม่ได้ แต่พอเร�ทำ�ไปน�นๆ ก็จะรู้ 

แลว้ว�่ทำ�ยงัไงใหม้อืไม่โดน เพร�ะส่วน 

ที่ร้อนก็คือกระทะ แต่ตัวแป้งโรตี 

จะเย็น ถ้�เร�จี้ลึกยันกระทะก็พอง 

เลยแหละ

ลูกค้าจะได้อะไรจากบริการที่เรา 

ให้เขา

คว�มสดใหม่ คว�มอร่อย คว�มใส่ใจ 

ในแป้งท่ีทำ� หลักๆ คือเน้นว่�เอ�ให้ 

เข�ไปแล้ว เข�ต้องได้คว�มสุขที่ใส่ไป 

ตอนทำ�

ให้เร� เรียกว่�เป็นกิจก�รครอบครัว 

เลยก็ว่�ได้  พอตอนนี้ เริ่มแก่ตัว  

ลูกๆ ก็ไม่ค่อยอย�กให้ทำ� แต่เร� 

ยงัขยนัตืน่ม�เปิดร�้นทุกๆ วนั มันเป็น 

คว�มอย�กทำ� ยังรู้สึกสนุกที่ได้ทำ�  

ชอบที่ได้เจอได้พูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ 

4

ทนไม่ได้หรอก

ความร้อน... 

แต่พอเราท�าไปนานๆ 

ก็จะรู้แล้วว่าส่วนที่ร้อน

คือกระทะ 

แต่ตัวแป้งโรตีจะเย็น

“

“
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เรื่อง : ชนัญชิดา มาลากุล 

ภาพ : จักรพันธุ์ ขวัญมงคล 
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ชื่อ : ชวนชม ฝังแก้ว
ร้านโรตีสายไหมบังอิมรอน สาขา 2 
ตำาแหน่ง : คนใส่ถุง
ประสบการณ์ทำางาน : 1 ปี 6 เดือน

การใส่ถุงสายไหมและแป้งโรตี   

มีวิธีการอย่างไรบ้าง 

ต้องแยกกันใส่เพร�ะว่�ตัวส�ยไหม 

จะโดนคว�มร้อนไม่ได้  ส�ยไหม 

ถ้�เร�มัดถุงไม่ดี  โดนคว�มร้อน  

โดนลม มันจะละล�ยและไม่อร่อย  

แต่ถ้�มัดดีๆ จะอยู่ ได้ เป็นเดือน  

แค่เฉพ�ะตัวส�ยไหมนะ ส่วนแป้ง 

ถ้�เก็บดีๆ จะอยู่ได้ 2 วัน แต่ถ้�เก็บ 

ในตู้เยน็กจ็ะอยูไ่ด ้1 อ�ทติยถ์งึ 10 วัน 

ถ้�ชุดละ 35 เร�ก็ใส่ไหมขีดกว่�ๆ  

แล้วก็ใช้แป้ง 2 ขีดครึ่ง ถ้�ชุดละ 50  

ใส่ไหมขีดครึ่ง แป้ง 4 ขีด ถ้�ชุดละ 70  

ส�ยไหม 2 ขีดครึ่ง แป้ง 5 ขีด และ 

ชุดละ 100 ก็ใส่ส�ยไหม 3 ขีด  

แป้ง 8 ขีด เวล�ใส่เร�ก็จะเลือกสี 

ผสมกัน บ�งถุงก็ข�วเยอะ บ�งถุงก็ 

เขียวเยอะ แต่ส่วนม�กคนจะชอบกิน 

สีข�ว และเวล�ใสไ่หมลงไปตอ้งคอ่ยๆ  

โรยลงไปทีละนิดให้มันไม่จับเป็นก้อน 

ลอยตัวดูสวย 

ทำาไมต้องมัดถุงให้พอง และมีเคล็ดลับ 

ในการทำาอย่างไร

มันจะได้สวย คนเห็นคนก็อย�กซื้อ  

ส่วนเคล็ดลับก็เอ�ลมเข้�ไปก่อน 

แล้วค่อยมัดให้แน่น หมุนหล�ยๆ  

รอบประม�ณสัก 7-8 รอบ ทำ�ทุกวัน 

มันจะชิน แรกๆ ก็ไม่ค่อยเท่�ไหร่ 

แต่พีม่ดัม�ตัง้แต่เดก็ เพร�ะเมือ่กอ่น 

ครอบครัวเปิดร้�นก๋วยเตี๋ยว ก็ดูเข� 

ทำ�แล้วก็ลองฝึกเอง ไม่ได้มีใครสอน  

ถ้�ใครไม่เคยทำ� มัดไม่เป็นเลยก็มี

ในวันหนึ่งใส่ประมาณกี่ถุง และเคย 

ใส่ไม่ทันไหม

ไม่ค่อยใส่ไม่ทัน แต่ถ้�ไม่ทันจริงๆ  

น้องๆ ก็ม�ช่วย เพร�ะปกติพี่ทำ� 

คนเดียว สว่นวนัหนึง่ใสไ่ดก้ีถ่งุไมเ่คย 

นับเลย เยอะม�ก แต่น่�จะถึง 100 นะ 

บ�งวนัถ�้มลีกูค�้ไมเ่ยอะ เร�กจ็ะไมใ่ส ่ 

อย่�งวันนี้มันเงียบพี่ก็จะไม่ใส่ แต่ถ�้ 

มันไม่เงียบก็จะต้องใส่รอไว้ 

ลูกค้าจะได้อะไรจากถุงที่พี่ใส่ให้เขา

จับไหมสวยๆ ก็ดูน่�กิน จับไม่สวย 

ก็ดูไม่น่�กิน และเมื่อถุงมันพอง มันก็ 

ดูน่�กินกว่�ถุงเรียบ ถ้�เร�มัดไม่ดี 

ลมก็เข้� คนกินก็ไม่อร่อย 

พี่มัดมาตั้งแต่เด็ก

เพราะเมื่อก่อน

ครอบครัวเปิดร้าน

ก๋วยเตี๋ยว 

ดูเขาท�าแล้วลองฝึกเอง 

ไม่มีใครสอน

“

“

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์

ภาพ : ดุสิตา อิ่มอารมณ์ 
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ชื่อ : อามีนะห์ แสงอรุณ ร้านบังเปียโรตี 
ตำาแหน่ง : คนขาย
ประสบการณ์ : 50 ปี

เทคนคิอะไรทีใ่ช้เรยีกลกูค้าให้เข้ามา 

ซื้อร้านเรา  

สมัยก่อนตั้งอยู่ในบ้�น คนเข้�ไปซื้อ 

กันเอง ไม่มีชื่อร้�นด้วย ไม่มีหรอก 

เรียกลูกค้� มีแต่ลูกค้�ม�ชวนคุย  

พอเข�คยุม� เร�กค็ยุกลับไป เข�ชวน 

คุย เร�ก็พันส�ยไหมให้เข�กินไป  

คนกินบอกว่�อร่อยเข�ก็ซื้อไปฝ�ก 

คนอื่น พอเข�กินแล้วชอบก็กลับม� 

ซือ้เร�อกี บ�งทแีป้งเร�หมด เข�ไปซือ้ 

แป้งร้�นอื่นม�กินกับส�ยไหมร้�นเร� 

กมี็ เร�กข็�ยปกต ิไม่ได้แย่งลกูค้�ใคร  

ถ้�เข�จะติดใจก็คงเป็นเรื่องรสช�ติ  

คนรุ่นใหม่เข�อ�จจะไม่รู้จักว่�เจ้�ไหน 

เป็นเจ้�แรก เคยซื้อเจ้�ไหนก็จะซื้อ 

แต่เจ้�เดิมๆ แต่ถ้�เข�กินแล้วอร่อย 

เข�จะม�ห�เอง ก�รค้�ข�ยมนัแข่งกัน 

ไม่ได้หรอก บ�งทีบุญเข�ดีก็ข�ยด ี 

แต่เร�อ�ศัยคนติดใจ เร�แก่แล้วเร� 

จะไปติดต่อเอ�ไหมเอ�แป้งไปส่งเป็น 

คันรถก็ไม่ไหว เลยได้แต่นั่งรอให้คน 

ม�ซื้อเอง คนอยู่ไกลให้ส่งไปรษณีย์ 

เร�กส่็งไม่เป็น ถ้�เร�ส่งเป็นนะ ร้�นอ่ืน 

อยู่ไม่ไหวหรอก (หัวเร�ะ)

เคยเจอลูกค้าที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ 

ขายของมาไหม 

ก็มีหล�ยอย่�ง แต่ไม่ได้แย่อะไรม�ก  

มต่ีอร�ค�บ้�ง มบี�งคนลมืเอ�ส�ยไหม 

ไป ลืมเอ�แป้งไปบ้�ง หรือบ�งทีเร� 

ก็ทอนเงินเข�เกินเป็นพัน แต่เข�ก็ 

เอ�ม�คนื แต่ถ้�ทอนเกนิไม่กีร้่อยบ�ท 

จะเงยีบไปเลย และสมยัก่อนตอนทีเ่ร� 

ทำ�ไม่ทัน ลูกค้�ท่ีรอน�นๆ อย�กได ้

เร็ว เข�ก็จะมีหงุดหงิดบ้�ง  

ลูกค้าจะได้อะไรจากบริการที่เรา 

ให้เขา 

คุณภ�พ เพร�ะเร�เน้นคว�มสะอ�ด 

เป็นหลกั ไม่มกัง่�ย จะทำ�อะไรต้องล้�ง 

ให้สะอ�ด ต้องเน้นคว�มสะอ�ดเอ�ไว้ 

ก่อน เร�กินส�ยไหม เร�ก็กินแต่ของ 

ร้�นตัวเอง ถ้�ไม่สะอ�ดจริงเร�ก็คง 

ไม่กล้�กินเอง และเร�ทำ�แป้งทีละ 

น้อยๆ แค่สองส�มกิโลฯ มันเลยสด 

มีวิธีรับมือกับปัญหานั้นอย่างไร 

ถ้�คนเยอะเร�ก็บอกให้เข�รอก่อนนะ  

ถ้�เข�ลืมของ เร�ก็โทรไปบอกเข� 

กลับม�เอ� เรื่องพวกน้ันมันไม่เท่�ไร 

หรอก ปัญห�จริงๆ มันคือคว�ม 

เหนื่อย บ�งทีข�ยของเหนื่อยม�กๆ  

เร�ก็ไม่ทำ�ละ นอนเลย ของหมด 

ก็หมดไป อย่�ไปฝืน ถ้�ฝืนแล้วเร� 

เวียนหัว เดี๋ยวทำ�ไม่ได้ เพร�ะเร�ต้อง 

เลี้ยงลูกส�มคน เร�ก็ต้องทน ต้องสู้  

ถอยไม่ได้ 

เราแก่แล้ว... 
คนอยู่ไกล

ให้ส่งไปรษณีย์ไป
เราก็ส่งไม่เป็น ถ้าเราส่งเป็นนะ ร้านอื่นอยู่ไม่ไหวหรอก

“

“

เรื่อง : สุธามาส ทวินันท์

ภาพ : ดุสิตา อิ่มอารมณ์ 



30

ชื่อ : วรวรรณ วิชัยเดช
ร้านแม่ชูศรีโรตีสายไหม
ตำาแหน่ง : เจ้าของร้าน 

ประสบการณ์ :  7 ปีมีวิธีบริหารร้านและซื้อใจลูกน้อง 

อย่างไร

ตอนนีเ้หลอืส�ข�เดยีว เกดิจ�กภ�วะ 

เศรษฐกิจและปัญห�หล�ยอย่�ง  

อย่�งส�ข�ที่อยู่ไกล เร�ไปดูแลได้ 

ไม่ดี ก็เลยพับไปก่อน รอทำ�ร้�นใหม่ 

ให้สวย มีแพลนทำ�ค�เฟ่ขนมไทย  

ไม่ได้มีแต่โรตีอย่�งเดียว มีขนมไทย 

ดว้ย เพร�ะทีร่�้นทำ�อยู่แล้ว แต่สถ�นท่ี 

ไมเ่อือ้อำ�นวย อ�จจะเปลีย่นเปน็ระบบ 

แฟรนไชน์ท่ีคิดไว้น�นแล้ว ทำ�ให้มัน 

เป็นม�ตรฐ�น ขออนุญ�ตให้มัน 

ถูกต้อง ส่วนลูกน้องก็อยู่กันเหมือน 

เป็นพ่ีน้อง เป็นญ�ติกันอยู่แล้ว  

เป็นหล�น เป็นพี่สะใภ้ คอยดูแลกัน  

ทุกคนเหมือนเป็นเจ้�ของร้�น ถ้�เร� 

ไม่อยู่ พวกพี่ๆ (ญ�ติ) ก็จะดูแล 

ขายได้เดือนละเท่าไร และมีวิธีเพิ่ม 

ยอดขายอย่างไร

เฉลี่ยรวมๆ ก็หลักแสนต่อเดือน  

หกัตน้ทนุไปประม�ณสีส่บิเปอรเ์ซน็ต ์ 

ตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้ว เร�เห็นว่�ธุรกิจ 

ออนไลน์จะไปได้ ก็เริ่มทำ�ออนไลน์ 

ตั้งแต่ตอนนั้น อย่�งน้อยข�ยไม่ได้ 

ก็เป็นที่รู้จัก พอเสิร์ชห�ปุ๊บ โรตี 

ส�ยไหมแม่ชูศรี จะอยู่หนึ่งในห้�  

เน้นรูปน่�ท�น มีสีสัน ไม่ได้มีแค่ 

แป้งข�ว แป้งใบเตย มีสตรอว์เบอร์รี่  

เผือก กล้วยหอม ลูกค้�สั่งแค่วันละ 

กล่องก็ทำ�นะ ไม่ได้กำ�ไร แต่ทำ�เพร�ะ 

อย�กทำ� ลกูค�้ใหจั้ดกระเช�้หรอือะไร 

ก็รับทำ� ตอนนี้มีออนไลน์ ข�ยในเพจ  

ข�ยในเว็บไซต์ สั่งในนั้นได้เลย 

มีช่วงที่ขายดีและขายไม่ดีไหม

ช่วงที่ข�ยไม่ดีคือช่วงหน้�ฝนและ 

ช่วงเปิดเทอม ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดี 

แล้วก็เรื่องก�รจอดรถ ปกติจอดได้ 

ข�ยได้ซ้ือได้ แต่เป็นบริเวณหน้� 

โรงพย�บ�ล เข�ก็ห้�มจอดวันเส�ร์ 

อ�ทิตย์ตั้ งแต่ สิบเอ็ดโมงเช้ �ถึ ง 

หกโมงเย็น ข�ยแทบไม่ได้ แต่ก็ได้ 

จ�กออนไลน์ บ�งทีรับออร์เดอร์แล้ว 

หน�้ร�้นกต็อ้งข�ย จะทำ�ไมท่นั เพร�ะ 

พื้นที่ ไม่เอื้ออำ�นวย ปกติจะมีเต� 

แบบนี้ ส�ม ส่ี เต� ให้พนักง�นทำ �  

ถ้�เกิดว่�มีออร์เดอร์ม�ปุ๊บ หน้�ร้�น 

ก็เยอะ เร�ก็เสริมเต�ได้ 

ลกูคา้จะได้อะไรจากสายไหมรา้นเรา

ได้คว�มอร่อย ก�รบริก�รที่ดีจ�ก 

พนักง�น เพร�ะส่วนม�กกเ็หมอืนกนั 

แต่ส่วนม�กพนักง�นท่ีอื่นจะไม่ค่อย 

ยิ้มแย้ม เร�เป็นกันเองกับลูกค้�  

เข�จะได้กลับม�ซื้ออีก แต่ก็มีปัญห�  

ล่ �สุดก็แป้ ง โรตีที่ ใส่ส�รกันบูด  

เมื่อวันก่อนประชุมกับส�ธ�รณสุข  

ไปชี้แจงว่�ทำ�ไมตัวเลขเร�มันสูง 

ขน�ดนั้น แม้แต่ถุงที่ เข�ถ่�ยม�ก็ 

ไม่ใช่ไหมเร�เลย แล้วมันสร้�งคว�ม 

เสียห�ยให้เร�ม�ก ลูกค้�กินเร�ก็กิน  

พ่ีเข�ก็ต้องชิมแป้งทุกวัน เร�จะกล้� 

ทำ�แบบนั้นได้ยังไง เร�ก็กิน ลูกค้� 

ประจำ�อยู่กันม�ตั้งแต่คลอดลูกยัน 

ลูกโตแล้ว  

7
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ส่วนลูกน้องก็อยู่กัน
เหมือนเป็นพี่น้อง เป็นญาติกันอยู่แล้ว เป็นหลาน เป็นพี่สะใภ้ คอยดูแลกัน ทุกคนเหมือนเป็นเจ้าของร้าน

“

“
เรื่อง : โศภิษฐ์ มูลเทพ 

ภาพ : ศิลธนา แนบสำาโรง 
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ถ้�จะให้นกึถงึของฝ�กทีจ่งัหวดัอยธุย� สิง่ทีท่กุคนต้องนกึถงึกต้็อง 

เป็นส�ยไหมหล�กหล�ยรสช�ติที่หอมหว�นมันอร่อย วันน้ีเร�ได้ม� 

ลองรีวิวและลองชิมส�ยไหม ที่ถนนอู่ทอง อยู่ตรงข้�มโรงพย�บ�ล 

พระนครศรีอยุธย� ถนนที่ซึ่งเต็มไปด้วยร้�นค้�ส�ยไหมหล�กหล�ย 

เจ้�ให้เร�เลือกชิม ร�ค�แทบจะเท่�กันทุกร้�น มีร�ค�ชุดละ 35, 50,  

100 บ�ท เร�ตัดสินใจเลือกร้�นที่จะรีวิวม�ทั้งหมด 12 ร้�นด้วยกัน 

รีวิว 
ร้านโรตี
สายไหมบน
ถนนอู่ทอง

โรตีสายไหมสุธาสินี

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-6757-7311, 0-3524-3416 

ความน่ากิน       

ความสะอาด      

การบริการ       

รสชาติ           

จุดเด่น ร้�นสุธ�สินี แป้งนุ่มหนึบ ไม่แข็ง 

กระด้�งจนเกินไป หอมกลิ่นใบเตยอ่อนๆ 

รสช�ติดี 

โรตีสายไหมอาบีดีน+ประนอม แสงอรุณ

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-9005-9948

ความน่ากิน     

ความสะอาด   

การบริการ     

รสชาติ         

จดุเด่น ร้�นอ�บดีีน รสช�ติดีม�ก ตัวแป้งจะนุม่ๆ 

เหนียว ส่วนเส้นส�ยไหม เส้นเรียงตัว กินง่�ย  

โรยง� หอม หว�นมัน อร่อย

เขียน : กันยกร นามวา
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โรตีสายไหมแม่มณี แสงอรุณ

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-6667-1328

ความน่ากิน     

ความสะอาด   

การบริการ     

รสชาติ         

จุดเด่น ร้�นแม่มณ ีโรตีแป้งนิม่ นุม่ม�ก รสช�ติ 

ดีม�ก แป้งนิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆ ส่วนตัวส�ยไหม 

นำ้�ต�ลมีกลิ่นหอมหว�น เส้นกรอบนิดๆ 

โรตีสายไหมแม่ชูศรี

ถนนอู่ทอง สำ�เภ�ล่ม, พระนครศรีอยุธย� 

0-3521-1937, 08-6363-3347

ความน่ากิน     

ความสะอาด   

การบริการ     

รสชาติ         

จุดเด่น ร้�นแม่ชูศรี แป้งโรยง�ดำ� แป้งหนึบ 

ได้กลิ่นไส้หอมๆ อร่อยหว�นมัน คนข�ยใจดี 

ม�กๆ 

เกณฑ์การรีวิวของเรามี 5 อย่าง คือ

คว�มน่�กิน 

คว�มสะอ�ด

ก�รบริก�ร 

รสช�ติ

จุดเด่นของแต่ละร้�น  

ถ้�ใครได้ผ่�นม� อย่�ลืมม�
แวะซื้อไปลองชิมกันดูนะคะ!
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โรตีเรือนไทย

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-9616-4353, 08-6791-0650

โรตีสีหมอก

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-5192-7803

โรตีสายไหมวรรณพร

เยื้องโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย� 

08-4066-9768

ความน่ากิน     

ความสะอาด   

การบริการ     

รสชาติ         

จุดเด่น ร้�นเรอืนไทย   เส้นของส�ยไหมนัน้เป็น

เส้นแบบฝอยๆ เล็กๆ มีคว�มหว�นลงตัว และมี 

กลิ่มหอมอ่อนๆ กินแล้วละล�ยในป�กกันเลย 

ทีเดียว ถุงของร้�นเป็นสีชมพูน่�รักม�ก

ความน่ากิน     

ความสะอาด   

การบริการ     

รสชาติ         

จุดเด่น ร้�นสีหมอกมีหล�กหล�ยรสช�ติ

ให้เลือก ไส้ส�ยไหมมีกลิ่นหอมไหม้อ่อนๆ 

แป้งเหนียวหนึบ อร่อยเต็มคำ�!

ความน่ากิน

ความสะอาด      

การบริการ       

รสชาติ             

จุดเด่น ร้�นวรรณพร ตัวแป้งโรตีมีขน�ดใหญ่ 

กำ�ลังดี กินง่�ย และมีคว�มนุ่มในตัว ไม่แข็ง 

กระด้�งจนเกินไป ได้รสหว�นแบบนุ่มละมุน 

แม่นาตรยา ชิมิชิมิ 

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-3739-2752

ความน่ากิน         

ความสะอาด      

การบริการ    

รสชาติ          

จุดเด่น ร้�นแม่น�ตรย� แป้งหน�กรุบกรอบ อร่อย  

ไส้หอมหว�นมัน รสช�ติดี แม่ค้�มีคนช่วยเยอะม�ก 
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โรตีสุทธินิว

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-9616-4353, 08-6791-0650

ความน่ากิน     

ความสะอาด   

การบริการ     

รสชาติ         

จุดเด่น ร้�นสุทธินิวมีแป้งหล�กหล�ยรสช�ต ิ

ให้เลอืก แป้งหน� แผ่นใหญ่พอควร นุม่ ท�นพร้อม 

ส�ยไหม หว�นหอม 

โรตีสายไหมป้าจุก 

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

0-3521-1113

ความน่ากิน        

ความสะอาด      

การบริการ         

รสชาติ             

จุดเด่น ร้�นนี้ลุงคนข�ยใจดีม�ก แผ่นแป้งทำ�สด 

ใหม่ ให้ลองชิมหล�ยชิ้นม�ก บริก�รดีม�กๆ ไส้หอม 

อร่อย แป้งนุ่ม เหนียวหนึบ 

บังอิมรอน

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-0666-1700 

ความน่ากิน         

ความสะอาด      

การบริการ    

รสชาติ          

จุดเด่น ร้�นบงัอมิรอนแผ่นแป้งนุม่ม�ก หอม ส่วนเส้น 

ส�ยไหมไม่หว�นม�ก กำ�ลงัด ี แผ่นแป้งมโีรยง�ไว้ด้วย  

โรตีประวีวัณณ์

ตรงข้�มโรงพย�บ�ลพระนครศรีอยุธย�

08-1446-0996

ความน่ากิน         

ความสะอาด      

การบริการ    

รสชาติ          

จุดเด่น ร้�นประวีวัณณ์ แป้งโรยง� นุ่มน่�กิน 

ไส้ส�ยไหมไม่หว�นม�ก กำ�ลังพอดี อร่อย 



36

ความเกี่ยว
เนื่องสัมพันธ์
ระหว่าง
อารมณ์
กับ
โรตีสายไหม

:เ
รื่อ

งส
ั้น

 

   อ�ทิตย์ เข�มักปั่นจักรย�นไปซื้อ 

ส�ยไหมช่วงเย็นเป็นประจำ�ทุกวัน ผ่�น 

โบร�ณสถ�นไปสู ่ เส ้นท�งส�ยไหม  

อ�ทิตย์เริ่มโตถึงรู ้ว ่�มันเป็นแค่คำ� 

เรียกกันขำ�ๆ เส้นท�งส�ยไหมจริงๆ  

คือ เส้นท�งก�รค้�ของจีน สิ่งเดียว 

ต้ังแต่เข�ย้�ยม�อยู่ที่น่ี อ�ทิตย์ชอบ 

แค่ขนมโรตสี�ยไหม อ�จเพร�ะส�ยไหม 

ท่ีเข�กินตอนเด็กๆ เป็นอันฟูหมุนๆ  

ในเครื่องจักร เหมือนกับว่�ไม่มีใคร  

เคยบอกเข�ว่�มีส�ยไหมท่ีต้องม้วน 

กินเอง

ฝนเริ่มตกในช ่วงที่ เข�กำ�ลัง ซ้ือ 

ส�ยไหมอยู ่เจ้�ของร้�นบอกให้หลบฝน 

ในร้�นก่อนค่อยกลบั อ�ทติย์ไม่ปฏเิสธ

“ไม่เบื่อเหรอ”

“หือ” อ�ทิตย์หันไปมอง

“ม�ซื้อทุกวันเลย” นูรีย�ลูกส�ว 

ร้�นโรตีส�ยไหมพูดขึ้น

“ชอบตัวเองตอนม้วนส�ยไหม”

“ห้ะ”

“มันสงบดี”

“อ่อ”

“ม�ช่วยแม่ข�ยแค่บ�งวันเหรอ”

“ช่วยทุกวันแหละ แต่บ�งวันช่วย 

ทำ�แป้งข้�งใน”

“แป้งนุ่มดี เร�ชอบนะ”

“เย�ะสอนน่ะ”

อ�ทิตย์ไม่ได้ต่อบทสนทน� เข�ยืน 

เงียบ นูรีย�เดินกลับไปห�แม่ข้�งใน  

ฝนเริ่มซ�เข�หันไปโบกมือให้เธอก่อน 

กลับ 

นูรีย�ยิ้มรับ

เมื่อถึงบ ้�นทั้งส�ยไหมและแป้ง 

ก็ห�ยร้อนเสียแล้ว แต่เข�รู ้สึกดีที่ 

วันนี้ได้คยุกับนรูยี�คร้ังแรกเหมือนกบั 

ได้รู ้จักเพ่ือนใหม่ จะเรียกว่�รู ้จักได ้

หรอืเปล่� เธอไม่ได้แนะนำ�ชือ่ให้รูด้้วยซำ�้  

เข�รูช้ือ่เธอม�ตัง้น�นแล้วจ�กก�รได้ยิน 

แม่เธอเรียก แม้อ�ทิตย์ไม่ได้แนะนำ�ตัว 

กับเธอ แต่เข�ก็เด�ว่�เธอน่�จะรู้จักชื่อ  

‘อ�ทิตย์’ จ�กแม่เธอแล้ว 

- 

ไม่รู ้ต้ังแต่เมื่อไหร่ที่ก�รไปซื้อโรต ี

ส�ยไหมของอ�ทิตย์ไม่ได้จบแค่ก�ร 

ซื้อโรตีส�ยไหมอีกแล้ว เข�จะพย�ย�ม 

มองห�รอยยิม้ของ นรูยี� แม้เข�จะรู้ตวั 

หรือไม่รู้ตัวก็ต�ม ใช่ว่�เห็นเธอแล้วเข� 

จะชวนคุย ก็ไม่ สิ่งที่ทำ�ได้ม�กสุดก็เป็น 

แค่โบกมือให้และพูดคำ�ว่� 

“ไง”

นูรีย�ยิ้มตอบ
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โบกมือให้

พูดคำ�ว่� ‘ไง’

กริย�เพิ่มขึ้นม�จ�กอ�ทิตย์แค่  

1 อย่�ง

น�นวันเข้� เข�ยอมรับว่�ตัวเอง 

ตั้งใจมองห�เธอ เข�อย�กคุยกับเธอ  

อย�กให้วนัแรกทีค่ยุ เข�ได้พดูกับนูรยี� 

ม�กกว่�นัน้ ภ�วน�ให้ฝนตกลงม�จะได้ 

ไปหลบฝนแล้วให้เธอชวนคุย หรือไม ่

ก็เป็นฝ่�ยชวนเธอคุย คล้�ยท้องฟ้� 

เป็นใจฝนตกลงม�ไม่หนักม�ก เข�จับ 

จกัรย�นป่ันไปร้�นโรตสี�ยไหมเจ้�ประจำ�  

ปั ่นแรงเท่�ที่เด็กอ�ยุ 16 จะปั ่นได้  

เมื่อไปถึงจะแสร้งว่�ฝนตกระหว่�งท่ีเข� 

ออกจ�กบ้�นม�ได้ครึ่งท�งแล้ว ไม่ว่� 

คุณป้�จะชวนให้เข�หลบฝนหรือไม่  

เข�จะขอหลบฝนเอง ทุกอย่�งถูกคิดไว้ 

อยู่แล้ว อ�ทิตย์ภูมิใจในแผนของตน  

แต่มีจุดพล�ด เข�ไม่เห็นเธอ คงอยู่ 

หลังครัว เข�รู้เธอเคยบอก คงกำ�ลัง 

ทำ�แป้งอยู่ เข�พย�ย�มจะไม่มองห�  

เหมือนไม่ได้พย�ย�ม

“มองห�นูรีย�เหรอ”

“เปล่�ครับ” ปฏิเสธแต่ยิ้มเขิน

มีลูกค้�ม�ซื้อโรตีส�ยไหม ป้�ไม่ทัน 

ได้แซวต่อ ฝนเริ่มบ�ง อ�ทิตย์ไม่กลับ 

ต้ังใจจะรอให ้ฝนหยุด จนฝนหยุด 

อ�ทิตย์ยอมกลับ กลับไปม้วนส�ยไหม 

กินเหมือนเดิมแต่ไม่สงบเหมือนเคย  

เข�ตัดสินใจว่�เจอกันครั้งหน้�ไม่ว่� 

ฝนจะตกหรือไม่ เข�จะทักท�ยเธอ 

ม�กกว่�ที่เคยทำ� เข�จะถ�มว่�เย�ะ 

ที่ นูรีย�พูดแปลว ่�อะไร แม ้จะเคย 

ไปค้นห�ในเน็ตม�แล้วก็ต�ม

-

นูรีย�ช่วยทำ�แป้งอยู่หลังครัวบ้�ง 

ออกม�ช่วยข�ยบ้�ง เธอถ�มมะว่� 

ทำ�ไมคนทีช่ือ่อ�ทิตย์ม�บ่อยจัง เธอเหน็ 

เข�ทุกคร้ังวันที่ออกไปช่วยข�ยหน้� 

ร้�น มะบอกว่�อ�ทิตย์ไม่ได้ม�บ่อย 

แต่ม�ทุกวันตั้งแต่เข�ย้�ยม�ที่นี่ นูรีย� 

ตกใจว่�มีคนชอบโรตีส�ยไหมอะไร 

ขน�ดน้ัน อ�จเป ็นเพร�ะเหตุผลนี ้

เธอเลยไม่อ�ยที่จะทัก เธออย�กรู้

“ชอบตัวเองตอนม้วนส�ยไหม”  

เข�ตอบ

“ห้ะ”

“มันสงบดี”

“อ่อ” เว่อร์ม�ก จะปรัชญ�ไปไหน  

นรูยี�คิดแต่ไม่ได้พูดออกไป

“ม�ช่วยแม่ข�ยแค่บ�งวันเหรอ”

“ช่วยทุกวันแหละ แต่บ�งวันช่วย 

ทำ�แป้งข้�งใน”

“แป้งนุ่มดี เร�ชอบนะ”

“เย�ะสอนน่ะ”

เข�เงียบไม่ได้ชวนคุยต่อ เธอเดินไป 

ห�แม่ ก่อนกลบัเข�หนัม�โบกมอื นรีูย� 

จึงยิ้มจ�งๆ 

เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินว่�สิ่งที่ทำ� 

มีคว�มหม�ยกับคนอื่น

-

เธอนกึถึงคำ�พดูเข�บ้�งตอนทำ�แป้ง 

เธอรู้ตัวดี เธอยิ้มตอนนึกถึงเข�แต่ไม่รู้ 

ตัว เจอเข�เฉพ�ะเวล�ออกม�ช่วยแม่ 

ข�ย คล้�ยกบัว่�เป็นมนษุย์ทีป่ร�กฏตวั 

เฉพ�ะเวล�ซื้อโรตีส�ยไหมเท ่�นั้น  

โบร�ณสถ�น เส้นท�งส�ยไหม ระหว่�ง 

เดินไปเรียน คว�มบังเอิญไม่มีอยู่จริง 

เธอรู้ หลังจ�กวันนั้นเมื่อเจอกันในร้�น 

โรตีส�ยไหม เข�ทักเธอบ้�ง โบกมือ

พูดว่� “ไง”

ไม่มีอะไรม�กไปกว่�นั้น นูรีย�ไม่ได้ 

ตอบโต้อ�ทิตย์ม�กไปกว่�ที่ เข�ทำ�  

อ�จจะยิ้มให้เข�บ้�งทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ  

เธอไม่แน่ใจว่�ก�รกระทำ�ของเข�คือ 

อย�กคุย หรือทักท�ยต�มม�รย�ท  

แต่มันก็ทำ�ให้เธอรู้สึกดี

-

เรื่อง : จิรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์
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“ร้�นนีด้อียูแ่ล้วไม่รูจ้ะเปลีย่นทำ�ไม”

“ไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงว่�ไม่ดี”

“ไล่ลูกค้�เหรอ”

“ร้�นนี้จะปิดแล้ว”

อ�ทิตย์หัวเร�ะ

“งั้นซื้ออีกชุด เดี๋ยวช่วยอุดหนุน 

ก่อนปิด”

“...”

“ซื้อจริง” อ�ทิตย์เน้น

-

“ซื้อจริง”

“...” นูรีย�ไม่ได้ตอบ แค่หยิบแป้ง 

กับส�ยไหมให้อีก 1 ชุด

เข�โบกมือล� แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยิ้ม

เธอแค่ช ่วยมะทำ�แป้ง ช ่วยข�ย  

เป็นแค่กิจวัตร ไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่รัก  

น�นวันเข้�เธอยอมรับกับตัวเอง เริ่มมี 

คว�มสุขกับก�รทำ�แป้งเพร�ะคำ�พูด 

ของอ�ทิตย์ เธอรู ้ว่�ควรพูดออกไป  

อ�ทติย์ควรรูว่้�คำ�พดูเข�มคีว�มหม�ย 

กับเธอแค่ไหน 

แต่นูรีย�จะไปแล้ว เธอไม่แน่ใจว่� 

ควรพูดคว�มในใจหรือบอกล� แต่มัน 

จะสำ�คัญหรือเปล่� ในเมื่อเธอจะไม่ 

กลับม�แล้ว สุดท้�ยเธอไม่ได้เลือก 

สักท�ง ทำ�ได้แค่บอกว่�ร้�นจะปิด

-

1 เดือนแล ้วที่ เข�ไม ่ ได ้กินโรต ี

ส�ยไหม ไม่อย�กกินหรือม้วนมันแล้ว  

เข�แค่ต้องก�รเห็นรอยยิ้มของนูรีย�  

โอเคปิดจริง เข�บอกตัวเอง วันนั้นเข� 

นึกว่�นูรีย�จะล้อเล่น ไม่มีใครรู้ว่�ทำ�ไม  

คนลือกันว่�ทุกคนในร้�นห�ยไปเฉยๆ

‘อันนี้นิย�ยผีเกินไป’ อ�ทิตย์คิด

คนลือกันว่�ย้�ยของกันไปตอนตี 2

‘อันนี้มีคว�มเป็นไปได้’

ไม่มีใครรู้ว่�ร้�นนี้จะปิด ทุกอย่�ง 

แค่ข่�วลือไม่มีใครรู้นอกจ�กอ�ทิตย์  

เข�เป็นคนเดียวที่รู ้ก่อนว่�ร้�นจะปิด  

1 วัน มีคนม�ทำ�ข่�ว กล�ยเป็นตำ�น�น 

เมอืง อ�ทติย์คดิแค่ว่�เว่อร์ไปหรอืเปล่� 

เข�ถูกสัมภ�ษณ์ในฐ�นะคนที่ม�ซื้อ 

โรตีส�ยไหมร้�นนี้ทุกวัน

“ไม่รู้” เข�ตอบไปแค่นั้น

-

วันนั้น ถ้�อ�ทิตย์รู ้ว่�นูรีย�ไม่ได ้

ล้อเล่น เข�คงทำ�ม�กกว่�ก�รซื้อโรตี 

ส�ยไหมอีกชุด

วันนั้นนูรีย�อย�กทำ�ให้ดีม�กกว่� 

พูดคำ�ว่� ’ร้�นจะปิดแล้ว’ 

“วันนี้มีคนมองห�หนูด้วย”

“ใครอะ”

“ก็อ�ทิตย์ไง”

“ตอนนั้นหนูอย�กรู้เฉยๆ คนแบบ 

ไหนกินโรตีส�ยไหมทุกวัน”

“แล้วคนแบบไหน”

“เพ้อเจ้อมัง้ เข�บอกว่�ตอนพนัโรตี 

ส�ยไหมรูส้กึสงบ จติใจสงบอะไรทำ�นอง 

นัน้ มะไม่คดิว่�คำ�ตอบมันดเูพ้อๆ เหรอ”

“ไม ่หรอก เป ็นลูกค้�ประจำ�นิ”  

มะหัวเร�ะต�ม

“แล้วมะเคยถ�มเข�ไหม”

“ก็เคย”

“แล้วไมไม่บอกหนู”

“หนูไม่เคยถ�มมะนี่”

-

“เย�ะแปลว่�อะไร” เข�ถ�ม

“ทำ�ไมอยู่ๆ ถ�ม”

“ที่เธอเคยพูด”

“ไม่คิดจะเปิดห�ในกูเกิลเองเหรอ”

“ห�แล้วแต่ไม่เจอ”

โกหกชัดๆ นูรีย�รู้

เข�เองก็รู้ว่�เธอรู้

“ไม่ได้ม�ซื้อส�ยไหมเหรอ”

“ซื้อเหมือนเดิมแหละ แต่อย�กทัก 

เธอก่อน”

เธอเผลอยิ้มออกม�

บทสนทน�ของอ�ทิตย์กับนูรีย� 

ย�วข้ึน พวกเข�รู้ตัวดีแม้จะไม่ได้คุย 

กันทุกวัน

-

เธอยืนอยู่คนเดียวไม่รู้ทำ�ไม

“ไม่คดิจะซือ้ร้�นอืน่บ้�งจรงิๆ เหรอ”  

เธอทักก่อน

“ไม่กล้�หรอก กลัวผิดหวัง”

“หม�ยถึงไม่อร่อยอะเหรอ”
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ขนมดวงกับความทรงจำานะแม่จ๋า

ย�มเย็นแดดคล้อยลงเลียฝูงต้นต�ลหน้�บ้�นทีไร ฉันมักหวนคิดถึงแม่จ๋�ตลอด แกไม่ใช่แม่จริงๆ ของฉันหรอก  

แต่แกเลี้ยงดูฉันม�ต้ังแต่มือเท่�ฝ�หอย เช้�แม่จ๋�จะไปส่ง พอตกเย็นหลังเลิกเรียน แกไปรับและพ�ฉันม�น่ัง 

ร้อยดอกไม้ตรงโคนต้นต�ล เพื่อเอ�ไปข�ยที่ตล�ดตอนเช้�เป็นเช่นนี้ทุกวัน จนวันก่อน แกจ�กไปอย่�งกะทันหัน  

ฉันจึงกลับม�บอกล�แกเป็นครั้งสุดท้�ย 

ใครต่อใครในตล�ดต่�งว่�แกดวงไม่ดีดันม�จ�กไปก่อนวัยนัก แกมักถูกคนในตล�ดว่�ม�ตั้งแต่เด็กว่�แม่จ๋� 

เป็นเดก็ไม่มพ่ีอ แม่ของแม่จ๋�เป็นแม่ค้�ข�ยดอกไม้หน้�ตล�ด พอตกดกึกมั็กจะเม�หวัร�นำ�้แทบทกุวนั แกจงึเหมอืน 

โตม�คนเดียวโดยตลอด โดนมองว่�ดวงไม่ดีบ้�ง ดวงซวยบ้�ง ก็ว่�กันไป ฉันจึงคิดว่�ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำ�หรับ 

แกหรอกที่คนพูดถึงแกเช่นนี้แม้แต่ตอนแกจ�กไป แต่ก็แอบคิดในใจว่�ตัวแม่จ๋�จะคิดถึงเรื่องดวงของตัวเอง 

บ้�งไหมนะ ฉนัพย�ย�มเดนินกึอยูท่ัง้วนัในบ้�นหลงัเก่� จนฉนัหนัไปเหน็เหรยีญสลงึใกล้ๆ กบักระปกุออมสนิเซร�มกิ  

ที่อยู่ในลังกระด�ษสีหม่น ฉันนึกออกในทันทีวันที่แม่จ๋�พูดถึงดวงครั้งแรกให้ฉันได้ยิน เหมือนเหตุก�รณ์วันน้ัน 

เกิดขึ้นเมื่อว�นนี้เอง 

วนันัน้เป็นช่วงเยน็หลงัเลกิเรยีน แม่จ๋�กำ�ลงัเดนิจงูมอืฉนักลบับ้�น แล้วฉนัเผลอไปเหน็เดก็ๆ กำ�ลงัรมุล้อมรถเขน็ 

คนันงึ เป็นรถเขน็ธรรมด�พร้อมกบัต�ลงุมอืเหีย่วย่นท่�ท�งใจดี แต่สิง่ทีเ่ดก็มงุห�ใช่แกหรอืรถเขน็ กลบัเป็นสิง่ทีอ่ยู่ 

ท้�ยรถเข็นต่�งห�ก ฉนัสนใจจงึรบีพ�แม่จ๋�ม�ดดู้วย มันเป็นตูไ้ม้สีเ่หล่ียมเก่�ๆ ข้�งบนมช่ีองใส่เหรยีญเพยีงช่องเดียว  

และด้�นข�้งมีเหมอืนเขม็น�ฬิก�พรอ้มหน้�ปัดแต่ตวัเลขมันออกจะแปลกเมือ่เลขแตล่ะช่องมแีต ่ศูนย์, หนึ่ง, ห้�, สบิ 

อีกทั้งเด็กๆ ที่ล้อมรถเข็นคันนั้นกำ�ลังกินขนมอะไรบ�งอย่�งที่ฉันไม่รู้จัก แต่ที่รู้คือหน้�ต�พวกเข�เปื้อนไปด้วย 

รอยยิ้ม ฉันไม่ทันได้ดูอะไรนัก แม่จ๋�ก็บอกกับฉัน 

“เร�ไม่มีสลึงเยอะจนไปหยอดขนมกิน และอีกอย่�ง อย่�ไปสนดวงนักเลย กลับไปช่วยกันร้อยดอกไม้ม�ข�ย 

เสียดีกว่�” พร้อมกับล�กฉันออกม� และพ�กลับไปนั่งร้อยดอกไม้เช่นทุกที

ฉันเก็บคว�มสงสัยคับใจม�ตลอดสัปด�ห์จนถึงเย็นวันหยุด ฉันวิ่งอย่�งเร็วจนไอ้ด่�งหม�แก่ง่วงซึมยังตกใจ  

เพื่อไปห�คุณลุงข�ยขนมจนพบ ภ�พที่เห็นก็ไม่ต่�งจ�กเดิม เด็กยังคงล้อมรอบตัวแก ครั้นจะเข้�ไปถ�มว่�ขนมอะไร 

ข�ยยังไงก็อ�ย กลัวเข�จะว่�เอ�ต�มประส�เด็ก ได้แต่สะกิดพี่ส�วคนหนึ่งซึ่งยืนไม่ห่�งจ�กฉันม�กนัก แกบอกว่� 

กำ�ลังต่อแถวซื้อขนมดวงอยู่ ต้ังแต่นั้นฉันก็รู้ว่�ไอ้ขนมหน้�ต�ประหล�ดชื่อขนมดวง พี่ส�วยังเล่�อีกว่�เม่ือว�น 

ดวงคงเป็นใจ แกกับเพื่อนอีกสองคนหยอดเหรียญลงไปคนละสลึงนึงดันได้ขนมม�คนละตั้งสิบอัน เห็นว่�คุณลุง 

ชักสีหน้�เลยทีเดียว ฉันจึงอย�กลองกินขนมน่ันดูสักครั้งหนึ่ง แต่ติดตรงที่ว่�ฉันไม่ได้หยิบเงินม�สักสลึงเลย  

ฉันจึงทำ�ใจคอตกเดินกลับบ้�น

ตกดึกคืนนั้น แม่จ๋�คงเห็นว่�ฉันมีแววต�เศร้�สร้อย จึงถ�มว่�ฉันเป็นอะไรไป ฉันจึงตอบไปว่�ฉันอย�กกิน 

เจ้�ขนมดวงร้�นคุณลุงรถเข็น แม่จึงถ�มขึ้นม�ว่�ใช่ร้�นที่เด็กๆ ชอบไปล้อมรึเปล่� ฉันตอบว่�ใช่สวนกลับอย่�ง 

ทันควัน หลังจ�กนั้นแม่จ๋�ก็เริ่มเล่�ให้ฟังว่� 

ครั้งแม่จ๋�ยังเด็กเท่�ฉัน แกก็อย�กกินขนมดวงไม่แพ้ฉัน แม่จ๋�เริ่มเก็บเงินโดยไม่บอกคุณย�ย เก็บหอมรอมริบ 

:เ
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ทีละสลึงสองสลึง ซึ่งได้จ�กก�รช่วยทำ�ง�นในตล�ด พอได้เงินม�แกก็รีบวิ่งเพื่อม�ต่อแถวจะกินเจ้�ขนมดวงทันที  

แกเล่�ให้ฟังว่�เม่ือก่อนแถวจะย�วม�กเพร�ะสมัยนั้นไม่มีขนมให้เร�กินเล่นเยอะนักหรอก ห�กได้ม�สักอันก็ดีใจแล้ว  

แม่จ๋�รอต่อแถวอยู่น�นแล้วถึงคร�วของแม่จ๋�เสียที 

แม่จ๋�หยอดเศษสลึงน้อยๆ ที่แกมีอยู่ไม่กี่เหรียญลงไปยังช่องใส่เหรียญในตู้ไม้เก่�ๆ ทีละเหรียญ เมื่อเหรียญแรก 

ลงไป กลไกเริ่มทำ�ง�นและหยุดลง ปล�ยของเข็มชี้ไปยังเลขศูนย์เท่�กับว่�เหรียญที่ใส่ไปครั้งแรกนั่นเสียฟรี แม่จ๋�จึง 

หยิบเหรียญอีกอันใส่ลงไป ปร�กฏว่�เจ้�เข็มก็ม�หยุดที่ศูนย์อีกครั้ง แม่จ๋�กำ�เหรียญสุดท้�ยไว้แน่น และหยอด 

ลงไป ตัง้ใจว่�ต้องได้สกัชิน้ และแล้วก็เป็นจรงิ เขม็หยดุลงทีเ่ลขหนึง่แบบพอดบิพอด ีคณุลงุยิม้และเริม่หยบิเส้นส�ยไหม 

หล�กสีออกม�จ�กตู้ใบน้ัน มือคุณลุงค่อยๆ เริ่มดึงจนส�ยไหมเส้นย�วข�ดออกจ�กกัน พร้อมกับคลี่แป้งตีให้เรียบ 

และเอ�เจ้�ส�ยไหมท่ีข�ดใส่ลงไปพร้อมกับห่อมันเป็นทรงกระบอกขน�ดเล็กและยื่นกลับม�ให้ แม่จ๋�ยิ้มรับด้วยคว�ม 

ดีใจ พร้อมกับเอ�เจ้�ขนมดวงใส่ป�กไปทั้งคำ� คว�มหว�นของส�ยไหมที่พอเข้�ป�กจะเริ่มละล�ยนำ�รสช�ติอันแสน 

อร่อยลงสู่ลิ้นและลำ�คอ แกว่�วันนั้นแกดีใจอย่�งกับอะไรดี รีบวิ่งกลับบ้�นไปร้อยดอกไม้ได้เป็นกอบเป็นกำ� และนอน 

แต่หัววันเพื่อเช้�จะได้ทำ�ง�นเอ�เงินสลึงม�หยอดในตู้ขนมดวงอีก

วันต่อม� แม่จ๋�รีบลุกม�ช่วยนั่นนี่ที่ตล�ดแต่เช้� เพ่ือเย็นจะไปยังร้�นขนมอีกครั้ง แกบอกว่�วันนั้นแกมั่นใจว่� 

พกเงินสลึงและดวงม�เต็มกระเป๋� รับรองคงได้ขนมดวงม�เป็นกำ�แน่ๆ ห�กได้ม�จะแบ่งให้คุณย�ยสักส�มช้ิน  

เพื่อนๆ คนละชิ้น และไอ้ด่�งหม�เฝ้�บ้�นอีกชิ้น ที่เหลือแกว่�จะเก็บเอ�ไว้กินคงมีคว�มสุขเป็นแน่ 

แต่วันนี้คงไม่ใช่วันของแม่จ๋� โชคที่จะได้กินขนมดวงคงไม่มีอีก เพร�ะตั้งแต่วันน้ัน คุณลุงข�ยขนมดวงไม่เคยม� 

อีกเลย แม่จ๋�แกร้องไห้พร้อมกับไปนั่งเฝ้�คุณลุงรถเข็นอยู่ 2 วัน เมื่อแกคิดได้ว่�ลุงคงไม่ม�แล้ว แกได้แต่กำ�เงิน 

กลับบ้�นอย่�งเศร้�ๆ แกอย�กกินขนมนั้นอีกถึงขน�ด ระหว่�งร้อยม�ลัยแกร้อยดอกไม้เป็นสีสันต่�งๆ เลียนแบบ 

เส้นไหมของขนม ย�ยม�เห็นว่�ดอกไม้ที่แกร้อยสีแปลกต�ดีจึงลองนำ�ไปข�ยในตล�ด ปร�กฏว่�ข�ยดีเป็นเทนำ้�เทท่�  

จนร้�นแกขึ้นช่ือในตล�ดแถบนั้น แม่จ๋�ม�รู้ทีหลังว่�ย�ยเอ�เงินวันนั้นรวมกับค่�ดอกไม้ม�เก็บเป็นเงินทุนให้กับแก 

ในอน�คต จนส�ม�รถส่งเสียแกเรียนจบด้วยดอกไม้สีขนมดวงเหล่�นั้น ซึ่งแม่จ๋�ก็ทำ�อย่�งนั้นกับฉันเช่นกัน 

กลับเข้�ม�ในห้องแห่งคว�มทรงจำ� ฉันเปิดเข้�ไปในกล่องกระด�ษเก่�ๆ ซึ่งเก็บทุกสิ่งทุกอย�่งไว้ ฉันหยิบกระปุก 

ออมสินขึ้นม� ด้�นหน่ึงมีกระด�ษสีข�วข�ดๆ ต�มก�ล ซึ่งแปะไว้ด้วยตัวอักษรอ่�นว่� ‘เก็บไว้ซ้ือข้�วกินกับลูก’  

ตอนนี้ฉันเข้�ใจแล้วว่�แม่จ๋�เล่�ให้ฉันฟังทำ�ไมและแกคงไม่สนใจเรื่องดวงของตัวเองจะเป็นเช่นไร แต่แกสนใจว่�ฉัน 

จะเป็นเช่นไรต่�งห�ก ยงัไงก็ต�มวนันีฉ้นัโตขึน้มคีรอบครวัเป็นแม่คนไม่ต่�งจ�กแม่จ๋� และฉนัรูแ้ล้วว่�ดวงนีจ้ะมีคำ�ตอบ 

เช่นไร ฉันยิ้มและหยิบเจ้�กระปุกออมสินออกม�นั่งลงใต้ต้นต�ลและพูดให้เสียงลอยไปกับอ�ก�ศอย่�งแผ่วเบ�

“ฉันไม่ต้องหยอดขนมดวงก็รู้ว่�ฉันดวงดีที่สุด ที่ได้แม่จ๋�ม�เป็นแม่ของฉัน...ขอบคุณนะแม่จ๋�”

  

 

เรื่อง : อิสรากรณ์ ผู้ฤตยาคามี
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ย้อนกลับไปเมื่อ 18 ปีก่อน ฉันนอนพักอยู่ในห้องพักผู้ป่วยโรงพย�บ�ล 

แห่งหนึง่ บรเิวณย่�นอนสุ�วรชียัสมรภมู ิเป็นช่วงเวล�ทีท่รม�นสำ�หรบัฉันม�กๆ  

เนื่องจ�กรับประท�นอะไรเข้�ไปก็จะอ�เจียนออกม� ไม่ว่�จะเป็นแกงจืดเต้�หู้ 

ฝีมือพีเ่ลีย้งทำ�ให้ท�น โจ๊กอุ่นๆ ทีก่ลนืง่�ย หรอืแม้กระทัง่ปล�สลดิทีเ่ป็นกับข้�ว 

จ�นโปรด ฉันก็อ�เจียนทุกอย่�งออกม� 

ห�กใครท่ีเคยผ่�นประสบก�รณ์ ‘ไวรัสลงกระเพ�ะ’ เป็นช่วงเวล�ที่รู้สึกว่� 

พร้อมจะอ�เจียนอยู่ตลอดเวล�จะรู้ว่�มันไม่สนุกเลย อ�ก�รตอนน้ันนับว่� 

อยู่ในขั้นรุนแรงสำ�หรับเด็ก เชื้อไวรัสนั้นชื่อว่� ‘โรต้�ไวรัส (Rotavirus)’ 

ยิ่งไปกว่�นั้นเชื้อไวรัสชนิดนี้ ห�กเข้�สู่ร่�งก�ยเพียงเล็กน้อยก็ส�ม�รถทำ�ให ้

เกิดอ�ก�รท้องเสียได้ ห�กมีอ�ก�รภ�ยใน 2 วันหลังจ�กได้รับเชื้อ แม้ว่� 

ก�รติดเช้ือโรต้�ไวรัสจะพบได้บ่อยในเด็ก แต่ก็อ�จพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอ�ย ุ

ได้เช่นกัน ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับเชื้อโรต้�ไวรัสในวัยเด็กมักจะมีอ�ก�รรุนแรง 

กว่�ผู้ใหญ่ที่เคยได้รับเชื้อและมีภูมิคุ้มกันแล้ว น่ันเป็นส�เหตุว่� ถึงแม้จะ 

รับประท�นอ�ห�รที่ปนเปื้อนเหมือนกัน บ�งคนมีอ�ก�รรุนแรง ในขณะที ่

บ�งคนกลับไม่มีอ�ก�รเลย หรือมีอ�ก�รเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น 

แน่นอนว่�แม่ของฉันเป็นห่วง กลัวว่�ลูกจะหิว ไม่มีอะไรตกถึงท้องตลอดวัน  

เพร�ะฉันรับประท�นอะไรก็อ�เจียนออกม� ท่�นจึงนั่งคิดแล้วคิดอีก พิจ�รณ� 

ว่�มันจะมีไหมนะ อะไรสักอย่�งท่ีทำ�ให้ลูกฉันพอมีแรง พอมีอะไรท่ีรับประท�น 

เข้�ไปแล้วไม่อ�เจียนออกม�บ้�ง...

ทันใดนัน้เอง ท่�นกน็กึถงึอ�ห�รชนดิหนึง่ทีย่่อยง่�ย ลกูของท่�นรบัประท�น 

ได้ แล้วน่�จะไม่อ�เจียนออกม� เมื่อท่�นนึกออกแล้วท่�นก็บอกฉันแค่ว่�  

“รออยู่นี่ เดี๋ยวแม่ม�นะ” พร้อมกับออกจ�กห้องพย�บ�ลไปอย่�งรวดเร็ว

เมื่อผ่�นช่วงเวล�แห่งก�รรอคอยน�นกว่�ชั่วโมงของเด็กตัวเล็กๆ อ�ยุ  

4 ขวบ เนื่องจ�กคว�มหิวเพร�ะไม่มีอะไรตกถึงท้อง (แล้วไม่อ�เจียนออกม�) 

ได้ตลอดวัน แม่ของฉันกลับม�พร้อมถุงใสๆ ที่ด้�นในเต็มไปด้วย ‘ส�ยไหม 

และโรตี’ เมื่อแม่ของฉันเดินม�ถึงเตียงผู้ป่วยที่ฉันกำ�ลังนอน ท่�นก็รีบแกะ 

ถงุส�ยไหม แล้วพูดกบัฉนัว่� “เร�ม�กนิด้วยกันนะ” ด้วยสีหน้�ทีด่มูคีว�มหวงั 

ว่� “สิ่งนี้แหละ ลูกฉันต้องกินได้แน่นอน”

เรื่องราวของฉันกับสายไหม
เรื่อง : พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์
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และแล้วข้อสันนิษฐ�นของแม่ก็ได้รับก�รพิสูจน์ว่� ถูกต้อง ฉันรับประท�น 

ส�ยไหม (แบบไม่มีโรตี) แล้วไม่ได้อ�เจียนออกม� เนื่องจ�กส�ยไหมนั้นทำ�จ�ก 

นำ้�ต�ล และละล�ยในป�กเร�เมื่อโดนกับนำ้�ล�ย เหตุก�รณ์นี้ทำ�ให้แม่ของฉัน 

แอบยิ้มออกม�เล็กน้อยที่ลูกของท่�นอิ่มท้องได้สักที

เร่ืองร�วของฉันเมื่อ 18 ปีท่ีแล้ว ในตอนน้ียังเป็นเพียงคว�มทรงจำ�จ�ก 

เรื่องร�วที่แม่ได้เล่�ให้ฟัง แต่เหตุก�รณ์ในวันนั้นทำ�ให้ฉันรู้สึกอย�กขอบคุณ  

‘เจ้�ส�ยไหม’ นี่จริงๆ ที่ทำ�ให้ฉันรอดม�ได้ และคงต้องขอบคุณคนข�ยส�ยไหม 

ให้แม่ฉันด้วย เพร�ะถ้�ไม่มีพวกเข� ไม่มีส�ยไหม ในตอนนั้นฉันคงต้องหิวไปอีก 

หล�ยวัน

แม้ว่�ตอนนี้พัฒน�ก�รของระบบร่�งก�ยของฉันไม่ได้เผ�ผล�ญอะไรง่�ยๆ 

แบบในวยัเดก็ ทีก่นิอะไรร่�งก�ยก็จะส�ม�รถเก็บเป็นพลงัง�นให้เร�ได้ใช้เพ่ือก�ร 

ทำ�กิจกรรม หรือวิ่งเล่นอีก เพร�ะว่�ช่วงวัยที่เร�ทำ�ง�นแล้ว เร�จะใช้พลังกับ 

ก�รคิดง�น วิเคร�ะห์ และใช้สม�ธิกับง�น แถมไม่ค่อยได้ออกกำ�ลังก�ย เร�ควร 

เลือกที่จะกินส�รอ�ห�รท่ีมีประโยชน์ต่อร่�งก�ย เช่น โปรตีน วิต�มิน และควร 

หลีกเลี่ยงอ�ห�รที่ทำ�จ�กแป้งหรือนำ้�ต�ลที่ส่งผลให้เร�อ้วนง่�ย แต่ฉันก็ยังมี 

คว�มสขุทกุครัง้ทีไ่ด้เหน็ส�ยไหม และนกึถึงเรือ่งร�วเหล่�น้ันท่ีทำ�ให้ฉนัได้กลบัม� 

มีกระเพ�ะอ�ห�รที่พร้อมทำ�ง�นอยู่เหมือนทุกวันนี้ 

:เรื่อ
งส

ั้น
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โรตีส�ยไหมประวีวัณณ์

โรตีส�ยไหมสุธ�สินี

โรตีส�ยไหมเรือนไทย

โรตีส�ยไหมแม่ชูศรี

โรตีส�ยไหมสีหมอก

โรตีส�ยไหมแม่น�ตรย� ชิมิชิมิ

โรตีส�ยไหมป้�จุก

โรตีส�ยไหมวรรณพร

โรตีส�ยไหมบังดิน

โรตีส�ยไหมบังอิมรอน

โรตีส�ยไหมบังเปีย

โรตีส�ยไหมครูนุสร�

โรตีส�ยไหมอ�บีดีน + แม่ประนอม แสงอรุณ

โรตีส�ยไหมแม่มณี แสงอรุณ

โรตีส�ยไหมสุทธินิว

เส้นทางสายไหม
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

ถนนอู่ทอง 
จังหวัดอยุธย�
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เส้นนำ้าตาลหลากสี
         กำาลังหล่อเลี้ยง
                       ชีวิตผู้คน 
                                อย่างหนานุ่ม
                                        และหอมหวาน
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