นี่ไม่ใช่สารคดีท่องเที่ยว ไม่ใช่บทความรีวิว แต่นี่คือหนังสือ
กาลตลาด!!! หนังสือที่จะพาคุณไปส�ำรวจปากคลองตลาด
(อ่านแล้วไม่รวย แต่ได้สาระ)
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TK Young Writer 2020 : เขียนได้ เขียนดี
สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้�้ จััดโครงการอบรมเยาวชนนัักเขีียน
TK Young Writer 2020 ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้เยาวชนผู้้ส� นใจใฝ่่รักั ในการเขีียน
ร่่วมอบรมเชิิงทฤษฎีีและเชิิงปฏิิบัติั ิ ผ่่านกระบวนการถ่่ายทอดความ
รู้ที่่�้ เ� น้้นสาระแบบเข้้มข้้น ทั้้ง� กระบวนการคิิด วางแผน และสร้้างสรรค์์
ผลงานให้้สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งภายในเวลาที่่จำ� �กั
ำ ดั จากทีีมวิิทยากรมืืออาชีีพ เพื่่อ�
ให้้เยาวชนมีีพื้้�นฐานการเขีียนที่่�แข็็งแรงซึ่่�งเป็็นเหมืือนก้้าวแรกที่่�จะ
สานฝัันไปสู่่�การเป็็นนัักเขีียนมืืออาชีีพในอนาคต มาร่่วมเป็็นกำำ�ลังั ใจและ
ติิดตามอ่่านนิิตยสารฉบัับพิเิ ศษ ทั้้ง� 3 เล่่ม คืือ
1. ปณ. 10200
2. ข้าง หลัง ป้าย
3. กาลตลาด
กันได้ฟรีทั้ง 3 ช่องทาง คือ
- http://readme.tkpark.or.th
- แอปพลิเคชัน TK app
- แอปพลิเคชัน TK Public Online Library

บทบรรณาธิการที่ปรึกษา
ตลาดเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนจากพื้นเพหลากหลายกลับกลายเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน
ก่อนที่กลุ่มสารคดีจะเลือกท�ำเนื้อหาเกี่ยวกับปากคลองตลาด ไม่มีใครคิดว่าเราจะได้เจอ
พี่ ป้า น้า อา แม่ พ่อ ที่ต้อนรับน้องๆ ทุกคนด้วยรอยยิ้ม ยินยอมให้ทุกคนเข้าไปคลุกคลี สอบถาม
ดูการท�ำงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเปิดใจเล่าประสบการณ์ชีวิตและการท�ำงานอย่างหมดเปลือก
การลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลในครัง้ นี้ นอกเหนือจากกลิน่ หอมและสีสนั ของดอกไม้สดนานาชนิด
ที่เป็นจุดขายของปากคลองตลาดแล้ว น้องๆ ยังพบว่าการจัดสรรพื้นที่โดยรวมเป็นสัดส่วน
การจัดระบบในการผลิต การรับ-ส่งสินค้า และการพัฒนาวิธีบริหารจัดการตลาด ด�ำเนินอยู่
ตลอดเวลาอย่างไม่มวี นั หลับใหล มีแต่ความเคลื่อนไหวสลับหยุดนิง่ ทีท่ บซ้อ
ั นเหลื่อมกันอย่างลงตัว
ท�ำให้พวกเขารวู้ า่ นี่คือ ‘กาลตลาด’ ทีเ่ กิดจากวิถที ี่ผู้คนออกแบบดว้ ยตัวเอง และกลายเป็น
แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดบทความ บทสัมภาษณ์ และผลิดอกออกผลเป็นเรื่องสั้นถึง 5 เรื่อง
ในเล่มนี้อีกด้วย
เมื่อค่าย TK Young Writer 2020 จบลง เราหวังว่ามิตรไมตรีที่น้องๆ ได้รับจากแม่ค้า
พ่อค้า พนักงาน เจ้าของร้าน ผู้จัดการตลาด และวินรถเข็นที่เพิ่งรู้จัก จะท�ำให้น้องอยากออกไป
ส�ำรวจตลาดแห่งอื่นๆ ดูบ้าง เพราะไม่ว่าจะก้าวเข้าไปในตลาดแห่งไหนในประเทศไทย เรารู้
แล้วว่าจะไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน
บรรณาธิการที่ปรึกษา
ดุสิตา อิ่มอารมณ์

บทบรรณาธิการ
ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เคยเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ย่ า นเสาชิ ง ช้า มีชีวิตที่วนเวียนเฉียดผ่านปากคลองตลาด
แต่ก็ยังไม่เคยเดินเข้าไปสักที
การลงพื้นที่ เ ก็ บ ข้อมู ล และลงมือเขี ย นหนั ง สือ
‘กาลตลาด’ เป็นทั้งการเรียบเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจของ
ปากคลองตลาดผ่านสถานที่ คน วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับช่วงเวลา
ต่างๆ และยังเป็นการส�ำรวจความคิดของตัวเองต่อสิ่งที่ได้พบ
เจอ เราได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าทีน่ า่ รัก สัมผัสสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เคยเจอมาก่อน แต่ก็น่าสนุกดี น�ำไปสู่การค้นพบอีกตัวตน
หนึ่งของตัวเอง ที่มีความสุขยามได้เดินทางและเขียนเรื่อง
ลงในหนั ง สือเล่มนี้ ขอบคุณทุก ประสบการณ์ที่ได้พบเจอ
ท�ำให้ฉันเกิดคุณค่าบางอย่างต่อตัวเอง
และสุ ด ท ้ า ย...อยากขอบคุ ณ พี่ ๆ ที่ ใ ห้ค�ำแนะน�ำ
และขอบคุณเพื่อนๆ ทีช่ ว่ ยกันท�ำงานอย่างเต็มทีแ่ ละสรา้ งสรรค์
ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยกัน : )
บรรณาธิการ
สุวพร เลี้ยงผาสุข

ผู้คนเดินจับจ่ายอย่างไม่มกี ลางวันกลางคืน พีว่ นิ เข็นของ
เดินไปมาเหมือนไม่มที ส่ี นิ้ สุด ลองเงีย่ หูฟงั เสียงกระซิบจากอดีต
ทีด่ งั ก้องผ่านก้อนอิฐ คุณอาจได้ฟงั นิทานเรื่องสุดทา้ ยของเหล่า
ดอกไม้ก่อนโรยรา และพ่อค้าแม่ขายที่เปี่ยมล้นด้วยความเป็น
มนุษย์ก็ยังพร้อมจะเป็นมิตรใหม่ให้คุณเสมอ
เมื่อไหร่ท่ีเข็มวินาทีในนาฬิกาของคุณเดินช้ากว่าที่คิด
หรือเข็มชั่วโมงของชีวิตเดินเร็วกว่าที่เคย หวังว่าเศษเสี้ยวของ
หนังสือเล่มนีจ้ ะปรากฏขึ้นในใจคุณตอนนัน้ เพื่อช่วยย�้ำให้คุณ
มั่นใจว่าสิ่งใดแน่แท้ที่ควรส่งต่อผ่านกาลเวลา

บรรณาธิการ
อิทธิกร ศรีกุลวงศ์
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ปากคลองตลาด : อดีตสู่ปัจจุบัน
ย่านปากคลองตลาดกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จากชุมชนริมน�้ำ
สู่ตลาดปลา จากตลาดปลาสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ร้อยเรียงเหตุการณ์
ตลอด 3 ศตวรรษ กว่าจะมาเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2328
พระบาทสมเด็็ จ พระพุุ ท ธยอดฟ้้ า จุุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให้้ขุุดคลอง
หลายสายในเขตพระนคร รวมถึึงคลอง
รอบกรุุง ข้้างวััดบุุรณศิิริิมาตยาราม
ทำำ�ให้้เกิิดตลาดน้ำำ�บริ
� เิ วณปากคลองซึ่่�ง
เชื่่�อมต่่อกัับแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา

เปิดสะพานพุทธ เชื่อมกรุงเทพฯ
กับฝง่ั ธนบุรี ท�ำให้การติดต่อค้าขาย
ของสดของตลาดในพื้นที่พระนคร
เฟื่องฟูขึ้น

2475

ปากคลองตลาดกลายเป็นตลาด
ค้าปลาขนาดใหญ่ เรียกว่า ตะพาน
ปลา ล�ำเลียงสินค้ามาจากแม่น�้ำ
ท่ า จี น (สมุ ท รสาคร) บรรทุ ก
ด ้ ว ยเรือแจวผ่ า นมาทางคลอง
บางกอกใหญ่ และมีท่าเรือส�ำหรับ
ค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติ

6

สมัยรัชกาลที่ 5 ‘ตลาดปลา’
ถู ก ยกเลิ ก ไป โดยให้ ไ ปตั้ ง
ตลาดปลาแห่ ง ใหม่ ที่ ต�ำบล
วัวล�ำพอง หรือตลาดหัวล�ำโพง
แทน จึงท�ำให้พื้นที่ปากคลอง
ตลาดซบเซาลง

การจัดระเบียบตลาดครั้งแรกผ่าน
ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
ตลาด สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็น
ตลาดกลางด้านสินค้าเกษตรกรรม
ได้ แ ก่ ผั ก ผลไม้ และดอกไม้ ส ด
ภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจาย
สินค้าสู่ตลาดอื่นๆ

2496

มีการจัดระเบียบพื้นทีท่ างเทา้
ในย่านปากคลองตลาด และยก
ร้านแผงลอยบนทางเท้าเดิม
ไปตั้ ง เป็ น ศูนย์ ก ลางตลาด
ดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่

2504

2559

ก่อตั้งตลาดยอดพิมาน โดยชื่อ
‘ยอดพิมาน’ นั้นได้มาจากชื่อม้า
ของพระญาติ พ ระวรวงศ์ เ ธอ
พระองค์ เจ้ า หญิ ง สุ ท ธสิ ริ โ สภา
ซึ่งทรงใช้แข่งขันและได้รบั ชัยชนะ
ในปีเดียวกับปีที่ก่อตั้งตลาด

2516
ภาคเอกชนร่วมกันซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อตั้งตลาดส่งเสริมเกษตรไทย
ตลาดเดียวในย่านปากคลองตลาด
ที่ไม่ติดกับแม่น�้ำเจ้าพระยา

7

2553
พื้นที่ ต ลาดเริ่ ม ซบเซา จึ ง มี
การเปลีย่ นระบบบริหารตลาด
จากบริหารจัดการโดยภาครัฐ
ไปให้บริษัท ยอดพิมาน จ�ำกัด

บุคคลัภย์

ร่องรอยที่ยังหลงเหลือ
ของสถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยาม

8

เขียนโดย อิทธิกร ศรีกุลวงศ์

ภาพถ่ายพนักงาน
หน้าอาคารบุคคลัภย์

นับจากสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ ใน พ.ศ. 2398 มีธนาคารของ
ชาวตะวันตกตามเขา้ มาเปิดให้บริการลกู ค้าของตนในกรุงเทพฯ
เช่น ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ธนาคารชาร์เตอร์ด ธนาคาร
อินโดจีน นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2431 มีชาวอังกฤษคบคิดกัน
จะตั้ง ‘แบงก์หลวงกรุงสยาม’ โดยให้คนไทยซื้อหุ้นได้ไม่เกิน
50 เปอร์เซ็นต์ ท�ำท่าว่าจะเป็นการยึดการคลังของประเทศ
ดว้ ยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั (รัชกาล
ที่ 5) จึงมีความคิดในการจัดตั้ง ‘ธนาคารกลาง’ เป็นธนาคาร
ของประเทศ
‘บุคคลัภย์’ เปิดด�ำเนินกิจการขึ้น ณ อาคารพาณิชย์
บนถนนปากหม้อ ย่านปากคลองตลาด ในปี พ.ศ. 2447
โดยพระสรรพการหิรัญกิจเป็นผู้จัดการ แล้วจดทะเบียนใน
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เรียกว่า ‘หนังสือแจ้งความเรื่องตั้ง
บุคคลัภย์’ ว่าเป็นกิจการห้องสมุด รวมถึงเลือกชื่อร้านที่ออกเสียง
ใกล้เคียงกับค�ำว่า บุ๊คคลับ (Book Club) เพื่อหลบซ่อนจาก
สายตาของธนาคารตะวันตก แต่มีธุรกิจแท้จริงเป็นธนาคาร
พาณิชย์รับฝากเงิน
หลังเปิดกิจการ บุคคลัภย์มลี กู ค้าไทยจีนเป็นจ�ำนวนมาก
ทั้งบรรดาพ่อค้า นักธุรกิจ หรือแม้แต่ทางราชการ ปีถัดมา
บุ คค ลั ภ ย์ เริ่ ม ให้บริ ก ารธุ ร กรรมระหว่ า งประเทศและงาน
แลกเปลีย่ นเงินตราซึ่งไดร้ บค
ั วามนิยมมากโดยเฉพาะหมพู่ อค้
่ า

ข้าวและกิจการโรงสีขา้ ว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกทีส่ �ำคัญของไทย
ขณะนั้น
บุคคลัภย์กลายเป็นทีเ่ ชื่อถือของคนไทย กิจการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว และเปิดตัวเป็นธนาคารอย่างเต็มตัว โดยกราบ
บังคมทลู ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษ จัดตัง้
เป็น ‘บริษทั แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจ�ำกัด’ ในวันที่ 30 มกราคม
2449 ก่อนจะเติบโตและเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2482
แม้ในปัจจุบัน ห้องอาคารพาณิชย์บนถนนปากหม้อ
จะกลายเป็นร้านดอกไม้ไปแล้ว แต่ยังเหลือป้าย บุคคลัภย์
ที่ซมุ้ ประตูไว้ให้เราได้เชยชมร่องรอยทีย่ งั หลงเหลือของสถาบัน
การเงินแห่งแรกของชาวสยาม
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ส่องชีวิตที่ ไม่หยุดนิ่ง
ผ่านร้านค้าหลากหลายในปากคลองตลาด
ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นเช้ามืด ย�่ำรุ่ง บ่ายคล้อย หรือดึกดื่น
เวลาเคลื่อนผ่านไปพร้อมกับผู้คนที่หมุนเวียนเข้าออกในปากคลองตลาด
ยามเช้าร้านส่วนใหญ่จะเปิดต้อนรับผู้มาเยือน เมื่อตะวันคล้อยบ่ายจะเห็น
รถส่งของทั้งดอกไม้และใบชามาเทียบถนน ตกเย็นจะพบความคึกคักของ
วินรถเข็นทีเ่ คลือ่ นผ่านไป กระทัง่ ช่วงเวลากลางคืนจะเป็นเวลาของการลงผัก
กิจวัตรของร้านรวงที่หลากหลาย ล้วนผูกพันกับพลวัตของเวลา ร้านค้าเอง
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนเวลาชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของตลาดแห่งนี้ได้

ร้านเจ้พร
ร้านสมจิตร ฟลาว
เว
ร้านมาลัยพี่ยุ้ย

ง
า
้
ช
่
ี
พ
ก
ั
ผ
ร้าน

ร้านเสียงทอง

ร้านอ๋องเอี้ยงชุน
10

อร์

11

1 วันขอ

ง

ิ ร
จต
ม
ส
ปา้

05.00 น.
ป้าสมจิตรเปลี่ยนกะกับลูกชาย+ใส่บาตร
07.00 น.
เปลี่ยนน�้ำให้ดอกไม้
10.00 น.
ลูกชายเปลี่ยนกะกับน้องสาวป้าสมจิตร
12.00 น.
เตรียมน�้ำใส่ถัง รับดอกไม้จากรถ จัดดอกไม้
เปลี่ยนน�้ำดอกไม้
13.00 น.
คัดดอกที่เหี่ยวแล้วออกไปขายเหมา
15.00 น.
น้องสาวเปลี่ยนกะกับป้าสมจิตร

12

เขียนโดย อภิชญา เรืองรุ่งชัยกุล

ร้านสมจิตร ฟลาวเวอร์
30 ปี ดอกไม้มาเลย์สู่ ไทย
ร้ า นสมจิ ต ร ฟลาวเวอร์ เป็ น ร ้ า นดอกไม ้ ส วยงาม
เปิด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ในตึกแถวย่านตลาดส่งเสริมการเกษตร
เปิดไฟสีขาวสว่างจ้าตลอดทั้งคืน ด้านในร้านเรียงรายด้วยช่อ
ดอกไม้ท่ีจัดใส่ถังเป็นทิวแถวแน่นเอี้ยดเหลือเพียงแค่ทางเดิน
ส�ำหรับสองคนเดินผ่าน บนเพดานของพื้นที่ส�ำหรับตัดก้าน
ดอกไม้ มีพวงหรีดและแพ็กดอกไม้จันทน์ห้อยระโยงระยาง
ดอกไมส้ วยๆ ของรา้ นป้าจิตรบ้างถกู ส่งมาจากเชียงใหม่
แต่ส่วนใหญ่มาไกลจากประเทศมาเลเซีย ขนเอามาเป็นคันรถ
ทุกวัน มาถึงร้านพนักงานจะตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้า จัดใส่ถัง ดูแล
เปลีย่ นน�้ำ คัดแยกอย่างดีตามประสบการณ์ทส่ี งั่ สมมาเนิน่ นาน
หลายปี
“ขายดอกไมก้ เ็ หมือนเล่นหุน้ มันมีขนึ้ มีลงในระยะเวลา
สั้นๆ” คุณป้าบอก ฤกษ์ดีฤกษ์สะดวกที่ต้องใช้ดอกไม้ของ
แต่ละคนมันไม่แน่นอน แต่ช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นขาลงกว่า
ที่เคย จริงอยู่ท่ีมีลูกค้าเจ้าประจ�ำมาซื้อไปขายปลีกต่ออยู่บ้าง
แต่รายได้อีกส่วนก็มาจากลูกค้าเก่าใหม่ท่ีต้องการดอกไม้

ไปประกอบในกิจกรรมต่างๆ คงเป็นเพราะวิถีชีวิตที่เริ่มลด
ปริมาณการใชด้ อกไม้ในงานต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์โควิด-19
ที่ยิ่งท�ำให้ผู้คนเลือกซื้อของกินของใช้ที่จ�ำเป็นก่อน ดอกไม้
เหลือทิ้งแต่ละวันจึงมากที่สุดเท่าที่เปิดร้านมา ถึงอย่างนั้น
คุ ณ ป้ า ก็ ยั ง ยื น ยั น ที่ จ ะขายดอกไม้ ต ่ อ ไปด้ ว ยรู ป แบบเดิ ม
คือการนั่งขายอยู่กับร้าน เห็นหน้าค่าตาลูกค้า ผลัดเวรกับ
น้องสาวและลูกชาย เพื่อจะไปนอนพักหลังจากเฝ้าร้านมา
ตลอดทั้งคืน
คุณป้ายังบอกอีกว่าจะท�ำร้านนี้ต่อไปจนกว่าจะท�ำ
ไม่ไหว เป็นทัง้ รุน่ แรกและรุน่ สุดทา้ ย หากไดม้ าเลือกซื้อดอกไม้
ที่นี่บางทีอาจมีโอกาสได้เจอคุณป้าสมจิตร เจ้าของร้านที่บอก
ว่าใครๆ ในตลาดก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนดุ แต่ต้อนรับพวกเรา
ด้วยเสียงหัวเราะคนนี้

ร้านสมจิตร ฟลาวเวอร์ ตลาดส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0 2220 3018
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09.00 น.
อุปกรณ์ร้อยมาลัยมาส่งที่ร้าน
10.00-11.00 น.
พี่ยุ้ยเดินทางมาถึงที่ร้าน และเริ่มร้อยมาลัย
ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด
22.00-23.00 น.		
พี่ยุ้ยกลับบ้านให้ลูกจ้างเฝ้าร้านแทน
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เขียนโดย ฟ้าประทุม ผิวเนียม

ร้านมาลัยพี่ยุ้ย
แม่ค้าคนสวยประจำ�ตลาดยอดพิมาน
มาลัยดอกรัก มาลัยดอกพุด และพวงมาลัยดอกไม้
แบบต่างๆ แขวนอยู่บนราวโดยรอบร้าน ส่งกลิ่นหอมตลบ
อบอวลไปทัง้ รา้ นขายพวงมาลัยของพีย่ ยุ้ -พรรณทิพา รอดสดใส
ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของร้านคนสวยประจ�ำตลาดยอดพิมาน
พี่ยุ้ยเล่าว่า ร้านนี้เปิดมา 12 ปีแล้ว โดยเธอได้สืบทอด
ฝีมือการร้อยมาลัยมาจากคุณแม่ แต่พี่ยุ้ยแยกออกมาเปิดร้าน
ขายเอง “แม่ก็ต้ังร้านขายอยู่ใกล้ๆ เรานี่แหละ ชื่อร้านยิ้ม
เพราะแม่ชื่อยิ้ม” พี่ยุ้ยลูกสาวแม่ยิ้มกล่าวด้วยรอยยิ้ม ร้านนี้
เปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง ต่างกับร้านของคุณแม่ที่ขายแค่
ช่วงเช้า เธอจึงมีลูกจ้างประจ�ำร้าน 4-5 คนช่วยเฝ้าร้าน
ส่วนตัวเธอจะอยู่ที่ร้านถึงประมาณ 4-5 ทุ่ม และมาถึงที่ร้าน
อีกครั้งในวันถัดไปเวลาประมาณ 10-11 โมงเช้า
เวลา 9 โมงเช้าของทุกวัน ดอกไม้ที่เป็นส่วนประกอบ
ของมาลัยจากถนนเพชรเกษม 63 ซอยวัดม่วง จะเดินทาง
มาถึงที่ร้านมาลัยพี่ยุ้ย หลังจากนั้นพี่ยุ้ยและลูกจ้างทั้งหมด
จะใช้เวลาตลอดทั้งวันประกอบพวงมาลัย ใช้เวลาในการท�ำ
พวงละ 10-15 นาที ภายในหนงึ่ วันจะท�ำไดป้ ระมาณ 100-300
พวง ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของพวงมาลัย ดอกไม้หลักๆ

ที่ใช้ ได้แก่ ดอกพุด ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ และดอกรัก
ซึ่งนางเอกประจ�ำร้านที่ขายดีที่สุดคือ ‘ดอกพุด’ ราคาขาย
แต่ละพวงจะมีตั้งแต่พวงละ 20-1,000 บาท รายได้ประมาณ
วันละ 5,000 บาท ถ้าเป็นช่วงเทศกาล เช่น วันแม่ วันสงกรานต์
จะขายดีเป็นพิเศษ
นอกจากมาลัยงานแต่ง มาลัยงานบวช มาลัยคล้องมือ
มาลัยงานศพแล้ว ที่ร้านยังรับท�ำพานพุ่มและพานขันหมาก
อีกด้วย แต่จุดเด่นของร้านพี่ยุ้ยก็คือ พวงมาลัยในงานพิธีที่มี
ความสวยงามและใช้ดอกไม้สดใหม่ทุกวัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลกู ค้า พีย่ ยุ้ จงึ เปิดขาย
ทางเพจเฟซบุ๊กด้วย ชื่อเพจ ‘มาลัยร้านยุ้ย’ กลุ่มลูกค้า
เจ้าประจ�ำส่วนมากจะเป็นข้าราชการ และมีบริการส่งไปยัง
ต่างจังหวัด แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเผชิญกับพิษโควิด-19 เป็นต้นมา
การค้าขายก็เริ่มเงียบๆ ไป เมื่อถามว่าความสุขในการท�ำงาน
ของพี่ยุ้ยคืออะไร พี่ยุ้ยตอบได้ทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยว่า
“เพราะรักค่ะ เรามีใจรักในอาชีพนี้ ได้ท�ำในสิง่ ทีร่ กั ก็มคี วามสุข”
พี่ยุ้ยกล่าวด้วยสีหน้าและแววตาที่ฉายประกายความสุข
มาลัยร้านยุ้ย ตลาดยอดพิมานริเวอร์ วอล์ค
โทรศัพท์ 08 6050 2701, 06 1864 0666
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10.00-12.00 น.
สินค้าเริ่มทยอยลงหน้าร้าน
17.00-18.00 น.
สินค้าประเภทเชือกลงหน้าร้าน
18.00-19.00 น.
ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาซื้อมากที่สุด
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เขียนโดย พีรยา วิเศษสุมน

ร้านเจ้พร
ร้านโบว์และริบบิ้น อีกหนึ่งสีสันที่ขาดไม่ ได้ ในตลาดปากคลอง
ยามเดินเข้าไปในตลาดปากคลอง นอกจากร้านขาย
ดอกไม้ ที่ เรี ย งรายเต็ ม แผง มี ร ้ า นประเภทหนึ่ ง ที่ โ ดดเด่ น
ดว้ ยพวงริบบนิ้ พวงใหญ่สสี นั สะดุดตาท่ามกลางมวลหมูด่ อกไม้
ริบบิ้นแต่ละสีถูกน�ำไปใช้ในโอกาสต่างกัน เช่น ริบบิ้นสีทอง
ส�ำหรับงานบวชนาค หรือริบบนิ้ สีด�ำส�ำหรับงานศพ เมื่อพูดคุย
กับคุณลุงมานะ สุดโต ที่ยืนขายของอยู่ในร้าน จึงรู้ว่าร้านนี้
ชื่อว่า ‘ร้านเจ้พร ปากคลองตลาด’
ร้านเจ้พรขายริบบิ้น อุปกรณ์ท�ำพวงมาลัยทุกชนิด
และสิ น ค้าจ�ำเป็ น ส�ำหรั บ ร ้ า นขายดอกไม ้ ใ นตลาดแห่ ง นี้
โดยมีคุณลุงมานะแสนใจดีและเป็นกันเองเป็นผู้ช่วยเจ้าของ
ร้าน คอยแวะมาเฝ้าร้านเป็นครั้งคราว ซึ่งทางร้านจะแบ่งผลัด
การท�ำงานเป็นสองผลัด ผลัดละครึ่งวัน จึงมั่นใจได้เลยว่า
เวลามาซื้อของที่ร้านจะมีคนเฝ้าอยู่ตลอดแน่นอน ลูกค้าของ
ทางร้านมีท้งั ลูกค้าประจ�ำ ลูกค้าจากต่างจังหวัด ลูกค้าที่เป็น
พ่ อค้ าแม่ ค้ าดอกไม้ ใ นตลาดและนอกตลาด ที่ม าซื้อของ
ส�ำหรับน�ำไปจัดช่อดอกไม้หรือท�ำพวงมาลัย

ริบบิ้นหลากสีของร้านน่าสนใจมาก คุณลุงมานะเล่า
ให้เราฟังว่า ริบบิ้นเหล่านี้มีไว้ส�ำหรับร้อยพวงมาลัยสองชาย
ทั้งหมดเป็นงานฝีมือของชาวบ้านจากต่างจังหวัดที่ทางร้าน
รับซื้อมา ที่ร้านมีโกดังส�ำหรับเก็บริบบิ้น ท�ำให้ไม่ต้องกังวลว่า
สินค้าจะหมด ส่วนมากสีท่ีขายดีที่สุดจะเป็นสีแดง สีเหลือง
และสีชมพู
ระหว่างที่เรายืนพูดคุยกับคุณลุงอยู่ มีลูกค้าแวะเวียน
มาซื้อของตลอดไม่ขาดสาย คุณลุงจึงเล่าต่อว่า ด้วยจุดเด่น
ของร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง แม้จะเกิดสถานการณ์โควิด-19
แต่รา้ นเจ้พรก็มลี กู ค้ามาซื้อของทุกวัน โดยเฉพาะก่อนและหลัง
วันโกน
หลังจากที่เราได้ลองเดินส�ำรวจทั่วตลาด เราพบว่า
ร้านประเภทโบว์ ริบบิ้น และอุปกรณ์ท�ำพวงมาลัยมีไม่มาก
แต่ร้านเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบแสนส�ำคัญที่คอยอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่คนค้าขายดอกไม้ และขาดไม่ได้ในตลาด
ปากคลองตลาดแห่งนี้

ร้านเจ้พร ปากคลองตลาด
ตลาดยอดพิมานริเวอร์ วอล์ค โทรศัพท์ 06 1545 5955
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08.00 น.
   
เปิดร้านพวงหรีด
17.00 น.
   
เก็บกวาดพื้น ปิดร้านพวงหรีด
22.00 น.
   
ลงดอกไม้ที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ ในร้านพวงหรีด
และขายเป็นก�ำๆ ที่ร้านขายดอกไม้ (ในเครือ
ร้านพวงหรีด) พร้อมทัง้ ตัดดอกไม้ ไว้เตรียม
การท�ำพวงหรีดในวันรุ่งขึ้น
06.00 น.
   
สิ้นสุดการลงดอกไม้
24 ชั่วโมง
   
ร้านดอกไม้ (ในเครือร้านพวงหรีด)
เปิดท�ำการ
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เขียนโดย สุวพร เลี้ยงผาสุข

ร้านเสียงทอง
ร้านขายพวงหรีดที่ลอยตัวอยู่เหนือทุกวิกฤตการณ์
กว่า 40 ปีแล้วที่ ‘ร้านเสียงทอง’ ยังคงด�ำเนินกิจการ
ขายพวงหรีด พี่แทค-พุทธิพงษ์ แป้นแก้ว รับช่วงต่อดูแลร้าน
จากพ่อแม่ 10 กว่าปีแล้ว ร้านเสียงทองตั้งอยู่ในซอยหนึ่ง
ของฝั่งตลาดส่งเสริมเกษตรไทย มีลักษณะเป็นล็อกแนวยาว
หนา้ รา้ นมีตวั อย่างของพวงหรีดถูกวางลดหลัน่ บนหิง้ ข้างหลัง
นั้นเป็นพื้นที่ท�ำงาน โต๊ะยาวสองข้างขนาบพื้นที่เดินสวน
ไปมาของคนงาน ถัดไปเป็นที่วางดอกไม้ เนื่องจากมีจ�ำนวน
พวงหรีดที่ถูกสั่งค่อนข้างเยอะ เลยต้องแบ่งหน้าที่คนงาน
ในร ้ า นให้ ท�ำหน้ า ที่ เ ฉพาะของตั ว เองตามขั้ น ตอนการท�ำ
พวงหรีด เริม่ จากการอัดโอเอซิสใส่กะละมัง จัดดอกไม้เป็นพุม่ ๆ
ท�ำโครงฟางข้างหลังและใส่ป้ายชื่อ ส่วนชั้นสองเป็นที่เก็บของ
จิปาถะ
ลกู ค้าของรา้ นมีอยูห่ ลากหลายช่องทาง ปัจจุบนั ไม่คอ่ ย
พบลูกค้าที่เข้ามาติดต่อผ่านหน้าร้าน ร้านพวงหรีดจึงอาศัย
การส่งต่อของห่วงโซ่ทางธุรกิจมากกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จึงรู้จัก
รา้ นผ่านฐานของลกู ค้าเก่า วัดประจ�ำ มลู นิธปิ อ่ เต็กตงึ๊ รา้ นขาย

โลงที่ท�ำการตกลงกันไว้ เมื่อร้านขายโลงรับร่างผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็จะติดต่อร้านพวงหรีดต่อทันที นอกจากนีย้ งั มีลกู ค้าทีร่ จู้ กั ร้าน
ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
“ไม่วา่ เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ร้านเราขายได้ตลอด”
ค�ำบอกเล่าจากทายาทรุน่ ทีส่ องของรา้ นเสียงทอง รา้ นพวงหรีด
รายใหญ่ในปากคลองตลาด สามารถสะท้อนความส�ำคัญของ
พวงหรีดว่าเป็น ‘สินค้าตกใจ’ ไดเ้ ป็นอย่างดี พวงหรีดไม่เหมือน
กั บ การเลือกซื้อเสื้อผ้าที่พิ จ ารณาความสวยงามเป็ น ที่ ตั้ ง
แต่คนที่มาซื้อพวงหรีดส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะที่ก�ำลังตกใจ
เห็นของแล้วก็ซื้อเลย เพราะเมื่อบุคคลใกล้ตัวจากไปแล้ว
ก็ต้องใช้ทันที
เพราะสั จ ธรรมของชี วิ ต ที่ ว ่ า ทุ ก คนล้ ว นต้องตาย
ร้านพวงหรีดจึงผ่านวิกฤติทางเศรษฐกิจมาได้จนทุกวันนี้

ร้านเสียงทอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ปากคลองตลาด
โทรศัพท์ 08 3444 4416
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18.00 น.
เวลาเปิดร้านและลงผัก
20.00-02.00 น.
ช่วงเวลาขายดีประจำ�ร้าน
08.30 น.
เริ่มเก็บร้าน
09.00 น.
เก็บผักลงตู้แช่และปิดร้าน
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เขียนโดย เพียงรวี ศิริสุข

ร้านผักพี่ช้าง
ร้านผักสดขวัญใจพ่อครัว แม่ครัวทั่วพระนคร
คะน้าเขียวกรอบ ผักกาดขาวต้นอวบ มะเขือเทศลูกโต
และโหระพาหอมเย็น วางเรียงรายรอให้ผู้คนแวะเวียนมา
จับจ่ายอยู่บนแผงขายผักของ พี่ช้าง-สุริยาวุธ ม่วงศรี ร้านขาย
ผักรายใหญ่ประจ�ำปากคลองตลาด ที่มีผักสดจากสวนของเขา
เองในจังหวัดนนทบุรีส่งมาขายเป็นประจ�ำทุกวัน ร้านขายผัก
แห่งนี้ด�ำเนินกิจการมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่พี่ช้าง พ่อค้าอัธยาศัยดี
ที่พิถีพิถันคัดผักต้นสวยมาให้เราได้เลือกซื้อ
ร้านของพี่ช้างมีผักยอดฮิตบนโต๊ะอาหารแทบทุกชนิด
เพราะลูกค้าส่วนมากคือเหล่าผู้ประกอบการร้านอาหารที่
แวะเวียนมาซื้ออยู่เป็นประจ�ำ ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19
จะท�ำให้ลูกค้าลดลงไปมาก แต่ร้านขายผักของพี่ช้างก็ยังเปิด
ทุกวันไม่มีหยุด ในแต่ละวันคนงานที่ร้านจะแพ็กผักส�ำหรับ
ขายส่ง ถุงละ 5 หรือ 10 กิโลกรัมส�ำหรับบรรดาพ่อครัว แม่ครัว
แต่พี่ช้างก็ยินดีที่จะขายปลีกเป็นก�ำเล็กส�ำหรับลูกค้าทั่วไป
เช่นกัน
เราพูดคุยกับพชี่ า้ งราวๆ 8 โมงครึ่ง เป็นเวลาที่ผกั สีเขียว

น่ากินทั้งหลายเริ่มถูกแพ็กรวมในถุงขนาดใหญ่ พี่ช้างชี้ไปยัง
ถังน�้ำแข็งขนาดยักษ์ข้างตัว แล้วอธิบายว่าผักบางส่วนจะถูก
แช่เย็นไว้ในนี้ แต่ถ้าหากมีผักเหลือมากก็จะน�ำไปเก็บไว้ในตู้
แช่เย็นของตลาด ก่อนจะน�ำออกมาขายอีกครัง้ ในเวลาเปิดรา้ น
ตอน 6 โมงเย็น จึงมั่นใจได้ว่าผักจะยังคงความสดและความ
อร่อยอยู่เสมอ
พี่ ช ้ า งมาขายผั ก ด้ ว ยตั ว เองทุ ก วั น กว่ า 20 ปี แ ล ้ ว
เมื่อเราถามว่าความสนุกของอาชีพพอค้
่ าขายผักคืออะไร พีช่ า้ ง
ก็หันไปหัวเราะกับภรรยาก่อนบอกกับเราว่าเรื่องที่ท�ำให้รู้สึก
สนุกคงเป็นการได้พบปะกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการได้พูดคุย
กับพ่อค้า แม่ค้าที่คุ้นเคย หรือเหล่าลูกค้าที่มาซื้อผักตั้งแต่
เปิดร้านจนกระทั่งปิดร้าน
หากครัง้ หนา้ มีโอกาสไดม้ าเดินปากคลองตลาด การแวะ
ไปเลือกซื้อผักสดจากสวนที่ร้านพี่ช้างเพื่อน�ำไปปรุงอาหาร
ทานกับคนที่เรารัก ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

ร้านผักพี่ช้าง ตลาดปากคลองตลาด
โทรศัพท์ 06 2464 1456
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ราว 08.00 น.
ชิมชา เปิดร้าน
ช่วงสาย
ชามาส่ง
ระหว่างวัน
อบชา ย่างชา ผสมชา
คล้อยบ่าย
ห่อลงบรรจุภัณฑ์ ส่งของ
ราว 18.00 น.
ปิดร้าน
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เขียนโดย อันดา ปัญญามี

ร้านอ๋องเอี้ยงชุน
กรุ่นกลิ่นใบชากลางมวลดอกไม้
แกว้ เซรามิก ถาดรองสแตนเลส กาต้มน�้ำ ช้อนไม้ ตาชัง่
ทีมชุดชงชาพร้อมหน้ากันอยู่บนโต๊ะ
เริม่ จากอุน่ ผิวแก้วด้วยน�้ำร้อน ใช้ช้อนตักใบชาตามลงไป
สัดส่วนให้ช่ังตามความชอบ รินน�้ำล้างใบชาแล้วเทออกก่อน
เติมน�้ำอุน่ เป็นครัง้ สุดท้าย รอใบชาคลายตัวราวหนึ่งถึงสองนาที
น�้ำชาหอมกรุ่นก็จะได้ที่พร้อมดื่ม
ความพิถีพิถันนี้คือการชงชาก่อนชิม อันเป็นกิจวัตร
ยามเช้าของพี่เพ่ย-ภาวินี ค้าธัญญาเจริญ ทายาทรุ่นที่สาม
เจ้าของร้านชาเก่าแก่อายุร่วมร้อยปี ‘อ๋องเอี้ยงชุน’
“ร้านนี้ท�ำกิจการมาตั้งแต่รุ่นอาม่าค่ะ” พี่เพ่ยเกริ่น
ขณะให้สัมภาษณ์ในคูหาสามชั้น ซึ่งเปิดพื้นที่ด้านล่างเป็น
หน้าร้าน หลังเคาน์เตอร์มีพนักงานชั่งใบชาจนดุลกับน�้ำหนัก
ลูกตุ้มบนเครื่องชั่งสองแขน ชั้นบนผนังด้านหลังวางถังเก็บ
ใบชาดีบุกสีงาช้างยี่ห้อดังสมัยก่อน บางถังพี่เพ่ยว่าขายดี
เป็นพิเศษ เพราะชื่อมีความหมายมงคล ซื้อไปไหว้เจ้าก็ดี
ทั้งรสชาติยังถูกใจผู้ทาน ซื้อไปดื่มเองก็ได้
ทายาทรุ ่ น ที่ ส ามขยายความว่ า รสนิ ย มของลู ก ค้า
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การปรับตัวครั้งใหญ่ของอ๋องเอี้ยงชุน

จึงเป็นการขายชาที่รับมาควบคู่กับการเริ่มผลิต ‘ใบชาผสม’
ที่วางขายส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
กระบวนการผลิต ‘ใบชาผสม’ นี้เริ่มหลังแปดโมงเช้า
ซึ่งเป็นเวลาเปิดร้าน ด้วยการรับใบชาน�ำเข้าจากเมืองจีนทีม่ าส่ง
ก่อนทั้งหมดจะถูกน�ำไปเก็บไว้บนชั้นสอง ซึ่งมีโครงสร้างเป็น
ไม้สัก เหมาะแก่การเก็บรักษาด้วยว่าอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็น
จนเกินไป ระหว่างวันใบชาจะถูกน�ำออกมาอบบ้าง ย่างบ้าง
ตามแต่ชนิด แลว้ น�ำมาผสมกันเป็นสตู รใหม่ มีพเี่ พ่ยและพีน่ ้อง
ช่วยกันชิมให้ได้รสชาติ รวมถึงกลิน่ หอมทีต่ ้องการ เป็นขัน้ ตอน
ที่ละเอียดอ่อน ผิดพลาดไม่ได้ สุดท้าย พนักงานจะช่วยกันห่อ
ลงบรรจุภัณฑ์
ขัน้ ตอนเหล่านี้อาศัยความประณีตใส่ใจและใช้วธิ ดี งั้ เดิม
ทัง้ สิน้ พอเราถามว่าท�ำไม พีเ่ พ่ยตอบว่า “ทางบ้านเราค่อนข้าง
เข้มงวดกับคุณภาพของชา จะมาท�ำแบบขอไปทีไม่ได้เลย”
นี่คงเป็นเหตุผลหลักที่เจ้าของร้านอ๋องเอี้ยงชุนต้องชิม
ชาทุกครั้งก่อนเปิดร้าน...เพื่อคงคุณภาพที่ส่งต่อกันมากว่า
ร้อยปีนั่นเอง
ร้านอ๋องเอี้ยงชุน ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
โทรศัพท์ 0 2225 7764
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เขียนโดย สาวิตรี พรมพินิจ

คำ�พูดสะท้อนชีวิต จากป้าสมจิตร
สตรี ในดงดอกไม้
ป้าสมจิตร พาณิชย์กจิ พีระ หรือที่คนในตลาดเรียกกันว่า
ป้าจิตร เจ้าของร้าน ‘สมจิตร ฟลาวเวอร์’ ร้านดอกไม้น�ำเข้า
จากมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดแห่งนี้มานานกว่า 30 ปี
แม้ว่าป้าจิตรจะมีอายุ 67 ปีแล้ว แต่ป้ายังมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง เดินคล่องแคล่ว พูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ชัดเจน
ป้าจิตรชอบพูดว่าตัวเองเป็นคนดุ แต่กย็ ม้ิ รับทุกคนทีเ่ ขา้ มาหา
อย่างจริงใจ ในทุกๆ วันป้ามักใชเ้ วลาส่วนใหญ่นัง่ อยดู่ า้ นในสุด
ของร้าน ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
ครบครัน ด้านหลังเป็นชั้นวางของ มีไมโครเวฟส�ำหรับอุ่น
อาหารที่ เ ตรี ย มมาจากบ้าน มี ค รบทั้ ง อาหารคาวหวาน
ด้านซ้ายมือคือชั้นวางกาน�้ำร้อน แก้วกาแฟ โทรทัศน์ที่ก�ำลัง
ฉายละครอินเดียอยู่ และตเู้ ย็นทีม่ ปี ฏิทนิ แขวนอยู่ ซึ่งทัง้ หมดนัน้
รายล้อมอยู่รอบตัวในระยะที่มือเอื้อมถึง ถัดมาด้านหน้าของ
ป้าจิตรคือโต๊ะท�ำงานที่บางทีก็กลายเป็นโต๊ะทานข้าว มุมหนึ่ง
วางถ้วยกับข้าว ส่วนอีกมุมหนึ่งวางเอกสารและเครื่องคิดเลข
ป้ า จิ ต รเล่ า เรื่องราวชี วิ ต ตั ว เองอย่ า งตรงไปตรงมา
ไม่อ้อมค้อม ทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในปากคลองตลาดตั้งแต่ยัง
เป็นเด็ก วิธีไขว่คว้าหาช่องทางท�ำมาหากิน รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือซบเซา
ที่สุดของตลาด
ประโยคสั้นๆ จากป้า จึงเป็นการถ่ายทอดกาลเวลา
ในแต่ละยุคสมัยของตลาดนี้ได้เป็นอย่างดี

“คลื่นใหม่มา คลื่นเก่าก็หุบไป”
ป้าจิตรเล่าว่า ตัวเองมีความผูกพันกับตลาดนี้มาตั้งแต่
ยังเป็นเด็กผูกผมแกละอายุ 12-13 ปี เพราะเตี่ยปลูกดอกไม้
พื้นบ้านไทย ทัง้ ดอกกุหลาบ ดาวเรือง ดอกเบญจมาศ แลว้ ต้อง
นั่งเรือจากตลิ่งชันมาขายดอกไม้ท่ีปากคลองตลาด เริ่มจาก
การขายริมถนน แต่ช่วงหลังผลผลิตดอกไม้ไม่ค่อยดี ก็เลย
หันมาขายดอกไม้ที่รับมาจากที่อื่นแทน
พอถึงวัยที่มีครอบครัว ก็ปรับเปลี่ยนมาขายดอกไม้
โครงการหลวง ดอกไม้บ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีรถ
มาส่ง แต่ช่วงที่ขายดีอย่างช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม
ดอกไม้มักไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีแต่คนแย่งกันขาย
แย่งกันหาผลประโยชน์ ท�ำให้ป้าจิตรเริ่มมองหาดอกไม้จาก
สวนอื่นๆ มาขายในช่วงที่ดอกไม้โครงการหลวงขาดตลาด

“เจอคนที่แนะนำ�สิ่งดีๆ ให้เรา”
ป้าจิตรพูดได้อย่างเต็มปากว่า เขาเจอแต่คนดีๆ ที่คอย
แนะน�ำสิ่งใหม่ๆ ให้ อย่างปี พ.ศ. 2516 มีคนแนะน�ำเจ้าของ
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สวนดอกไม้ให้ป้าจิตรได้รู้จัก หลังจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของ
สวนแล้ว ท�ำให้ป้าจิตรตัดสินใจรับดอกไม้มาขาย โดยสามี
ของป้าจิตรเป็นคนติดต่อสื่อสารกับเจ้าของสวนด้วยตัวเอง
จากที่ ข ายอยู ่ ริ ม ถนนในสมั ย เตี่ ย พอเริ่ ม ตั้ ง ตั ว ได้
ก็ขยับขยายกิจการยา้ ยเขา้ มาอยใู่ นตลาด และเริม่ มีรา้ นดอกไม้
เจ้าอื่นๆ มาเสนอขายดอกไม้เหมือนกัน ลูกจ้างสวนดอกไม้
ชาวมาเลเซียจึงชักชวนให้ลองน�ำเข้าดอกไม้มาเลเซียมาขายดู
แม้ต้นทุนดอกไม้มาเลเซียจะแพงกว่าดอกไม้ในประเทศไทย
แต่คุณภาพของดอกไม้นั้นดีกว่า ร้านดอกไม้ป้าจิตรจึงกลาย
เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายดอกไม้น�ำเข้าจากประเทศมาเลเซีย
ในปากคลองตลาดแห่งนี้

“เปลีย่ นศตวรรษมันก็เปลีย่ นไปเรือ่ ย”
ย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน ปากคลองตลาดเป็นศูนย์รวม
ดอกไม้ของประเทศไทย ดอกไม้ทมี่ าจากภูมภิ าคต่างๆ จะถูกส่ง
มาขายทีน่ เ่ี ท่านัน้ นับว่าเป็นยุครุง่ เรืองของตลาดดอกไม้ ขายดี
เป็นเทน�้ำเทท่า จนเรียกได้ว่า แม่ค้าไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเลย
การที่ดอกไม้มีความต้องการมากขนาดนี้เป็นเพราะว่า
ในอดีตมีการจัดงานตามฤกษ์งามยามดี เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
ให้แก่ชีวิต จึงต้องใช้ดอกไม้ในการจัดเตรียมไว้ส�ำหรับบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ แต่เมื่อสภาพ
สังคมเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่ไม่นิยมจัดงานตามฤกษ์ แต่จัด
งานตาม ‘ฤกษ์สะดวก’ มีความเรียบง่าย ท�ำให้ความต้องการ
ดอกไม้ของผู้คนก็ลดลงไปด้วย
ช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ไวรัส
โควิด-19 ท�ำให้เศรษฐกิจซบเซาลงมาก ยอดสั่งซื้อดอกไม้ลด
น้อยลงหรือบางครัง้ ก็ยกเลิกไป เพราะไม่สามารถจัดงานทีร่ วม
กลุม่ กันได้ เช่น งานแต่งงานทีต่ ้องใชด้ อกไมต้ กแต่งเป็นจ�ำนวน
มาก การขายของในตลาดแทบไม่ได้ก�ำไร ท�ำให้แม่ค้าดอกไม้
หลายๆ คนปิดกิจการไป
แต่ สิ่ ง ที่ ยั ง ขายได้อยู ่ ต ลอด คืองานฝี มือที่ ต ้องใช ้
ความละเอียดลออ อย่างพวงมาลัย เพราะต้องใช้ฝีมือใน
การสร้างสรรค์สินค้าออกมาจ�ำหน่าย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมี
ความสามารถในด้านนี้
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“งานตรงนี้มันไม่มีเกียรตินะ แต่มีกิน”

ฟ ลา

ถึงการขายดอกไม้จะไม่ใช่งานที่คนยกย่อง แต่ก็ท�ำให้
ป้าจิตรมีทุกอย่างได้มาจนถึงทุกวันนี้ ส่งลูกเรียนจบศิลปะได้
ช่วงหลังมานีด้ ว้ ยความที่อายุมากขึ้นแล้ว ร่างกายก็เปลีย่ นแปลง
ไม่เหมือนตอนสาวๆ ทีท่ �ำงานอย่างเต็มทีถ่ งึ ไหนถึงกัน ป้าจึงได้
แบ่งช่วงเวลาให้ลูกและน้องสาวเข้ามาดูแลร้านร่วมด้วย
ป้าจิตรพูดว่า “ถ้าลูกไม่ท�ำต่อก็ต้องหยุดไปตามกาลเวลา
ทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรของกรรม อย่าไปคิดเยอะ”

วเวอร์

“เงินทองอยู่ในอากาศ
ไขว่คว้าหากันเอา”
ในช่วงเวลาว่าง ป้าเลือกที่จะท�ำสินค้าออกมาขาย เช่น
ธูปเทียนส�ำหรับลอยกระทง แต่ป้าบอกว่าปีน้ีไม่กล้าท�ำธูป
เทียนแล้ว เพราะไม่รู้ว่าจะมีการจัดงานหรือเปล่า ท�ำให้หันมา
ท�ำโบว์พวงมาลัยขายให้กลายเป็นรายได้ในช่วงนี้ ใช้เวลาว่าง
ใหเ้ กิดประโยชน์ ไม่ปล่อยใหเ้ งินทองล่องลอยออกไปกับอากาศ
เช่นกัน
ตั้งแต่เด็กจนโต ป้าจิตรมีความขยันและความอดทน
ไขว่ควา้ หาทุกอย่างมาขายเท่าทีจ่ ะหาได้ ขายทุกอย่างทีไ่ ดก้ �ำไร
เพราะเชื่อว่าเงินมันลอยอยู่ทุกที่ อยู่ท่ีเราว่าจะไขว่คว้ามาได้
มากน้อยแค่ไหน เหมือนกับหุ้นที่มีขึ้นมีลง เราต้องปรับตัวอยู่
กับสิ่งนั้นให้ได้ มีภูมิคุ้มกัน ไม่โอ้อวด รู้จักซื่อตรงต่อตนเอง
และผู้อื่น เป็นสิ่งที่ท�ำให้ป้าจิตรอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
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เขียนโดย กานต์สินี แสงทอง

พี่ณรงค์

ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการปากคลองตลาด

ทั น ที ท่ี ก ้ า วเข้ า ไปในตลาดยอดพิ ม าน กลิ่ น ดอกไม ้
หอมละมุนก็ลอยมากระทบจมูก ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง จ�ำปี
จ�ำปา และดอกไม้นานาชนิดวางอยู่ละลานตาบนแผงตลอด
สองข้างทาง ถนนเส้นแคบๆ มีน�้ำนองเฉอะแฉะ ทั้งแม่ค้า
ลูกค้า และวินเข็นรถสวนกันขวักไขว่
ภายใต้ความครึกครื้นกึ่งโกลาหลนี้ มีพณ
ี่ รงค์ ปล้องอ้วน
เป็นผู้ช่วยกรรมการดูแลการเงินและบุคคล เขามีหน้าที่ดูแล
และพัฒนาพื้นที่ คอยจัดเก็บรายได้ ตลอดจนดูแลพีๆ่ ในตลาด
ยอดพิมานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัด
การตลาด ท�ำให้ทุกอย่างด�ำเนินไปอย่างมีระบบ ทั้งการจัด
ร้านค้า รถเข็น และพัฒนาพื้นที่จนฟื้นฟูปากคลองตลาด
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

เริ่มมาทำ�งานได้อย่างไรคะ

เมื่อประมาณ 10 ปีก่อนที่พี่ณรงค์เริ่มเข้ามาบริหาร
เป็นช่วงที่ซบเซาที่สุด สมัยนั้นตลาดดูเหมือนกับโกดังร้าง
ถ้าเทียบกับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าต่างกันเยอะมาก
ปัญหาคือ สมัยนั้นโครงสร้างค่าเช่าปากคลองตลาด
ราคาถูก แม่ค้าจึงรู้สึกว่าตนมีท่ีเยอะ จึงแปรพื้นที่บางส่วน
เป็นโกดังจนพื้นทีเ่ ริม่ รกและสกปรก คนจึงย้ายไปอยูด่ า้ นนอก
เพื่อความสะดวก รวมถึงตลาดไม่มีที่จอดรถ ธุรกิจจึงซบเซา
ลงเรื่อยๆ

ตลาดนี้มีข้อตกลงต่างๆ กับองค์การตลาดมากมาย
เช่น ห้ามปรับราคาค่าเช่าเกิน 10% เราจึงแก้ปัญหาด้วยการ
จัดพื้นที่ใหม่ ขอความร่วมมือแม่ค้าปรับเปลี่ยนหรือลดพื้นที่
ที่ใช้ในการขายให้เหลือเท่าที่จ�ำเป็น ถอยโกดังริมน�้ำมาอยู่ใน
ตลาดทัง้ หมด แลว้ เปลีย่ นพื้นทีร่ มิ น�้ำเจา้ พระยาเป็น ยอดพิมาน
ริเวอร์ วอล์ค (Yodpiman River Walk) เพื่อชดเชยรายได้
ที่หายไป

องค์การตลาดคือหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย
มีหน้าทีส่ ร้างตลาดให้ชมุ ชนและบริหารค่าเช่า แต่งานราชการ
ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
ให้เอกชนเข้ามาท�ำแทน องค์การตลาดจึงเปิดสัมปทานให้ผู้ที่
สนใจเข ้ า มายื่ น แบบ พี่ เ ห็ น ว่ า พื้นที่ ต รงตลาดยอดพิ ม าน
ในปัจจุบันมีศักยภาพ ซึ่งพี่ก็ได้ยื่นแบบไปและได้งานนี้มา
พี่ดูแลฝั่งปากคลองตลาด ท�ำงานได้ 2 ปีก็มองเห็น
ปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ การจราจร เข้ายากออกยาก จึงคิด
หาทางให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าออกสะดวก ถ้าเราสามารถท�ำให้
รถวิ่งเข้าออกได้สะดวก ธุรกิจก็จะเป็นไปด้วยดี

ก่อนเข้ามาจัดการ ตลาดเป็นอย่างไร
บ้างคะ
พี่จัดการปัญหาในตลาดอย่างไรคะ
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หั ว ใจส�ำคั ญ ในการจั ด การตลาดของ
พี่ณรงค์คืออะไรคะ

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการจัดการ แม่ค้าบางคนก็ตอ่ ตา้ น
แต่ในขณะเดียวกันก็มคี นสนับสนุน บางคนเขาอยูท่ นี่ ม่ี า 50 ปี
ที่น่ีเป็นเสมือนบ้าน แต่จู่ๆ วันหนึ่งมาเปลี่ยนเจ้าของตลาด
เขาอาจจะรสู้ กึ เหมือนถกู ยดึ พื้นที่ กลัวไม่มที ี่อยู่ แต่พอได้คุยกัน
เขาก็เข้าใจ กลายเป็นว่าทุกคนช่วยกันหมด

หัวใจส�ำคัญในการบริหาร คือ ลูกค้าต้องมาก่อน ลูกค้า
ของเราคือแม่ค้าในตลาดนีแ่ หละ ต้องคิดเสมอว่าปัญหาเขาคือ
ปัญหาเรา หัวใจส�ำคัญมีเท่านั้นเอง ถ้าพนักงานทุกคนคิดได้
อย่างนี้ก็จบ ดังนั้นทุกคนที่นี่ต้องลงพื้นที่ วันนึงอาจจะลง
ประมาณ 2-4 ชั่วโมง บางคนอาจจะเป็นช่วงเช้า บางคนช่วง
กลางวัน หรือบางคนอาจจะอาทิตย์ละสองวัน ขึ้นอยู่กับเขา
แต่ทุกคนต้องลงเพราะพี่ณรงค์ก็จะมีค�ำถามกับเขาทั้ง 4 คน
ทุกวัน

แผนกพี่ณรงค์มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
หน้าที่ของแผนกพี่คือพัฒนาพื้นที่และจัดเก็บรายได้
การเก็บรายได้มีพนักงานที่อยู่กับพี่ 4 คน ดูแลฝั่งตลาด
ยอดพิมาน 2 คน และฝั่งองค์การตลาด 2 คน หน้าที่หลักคือ
เก็บคา่ เช่า ซึ่งค่าเช่าของตลาดทัง้ 2 ฝัง่ ไม่เท่ากัน ดังนัน้ บางคน
อาจจะเก็บ 4 ล้านบาทต่อเดือน บางคนอาจจะ 2 ล้านบาท
3 ล้านบาท รวมๆ กันประมาณ 10 กว่าล้านบาทต่อเดือน
ส่วนการพัฒนาพื้นที่ คือ ห้ามให้พื้นที่ว่าง มีคนอยาก
เข้ามาตลอด แต่แทบไม่มีที่ว่างเลย จะมีพื้นที่ว่างก็ต่อเมื่อเรา
ท�ำถนนเพิ่ม ตัดพื้นที่เพิ่ม ตรงไหนที่เป็นซอกหลืบ มีถังมาตั้ง
เราก็ยกออก เอาไฟฟ้าเข้าไป ท�ำความสะอาด ให้มูลค่าเพิ่มขึ้น
และเราต้องรู้ว่าแม่ค้ามีปัญหาอะไร เช่น ทะเลาะเบาะแว้งกัน
น�้ำไม่ไหล ไฟไม่ติด มีขี้เมาในตลาด อะไรประมาณนี้ เมื่อเกิด
ปัญหาเหล่านี้ฝ่ายพัฒนาก็จะเป็นฝ่ายรับเรื่อง จากนั้นเรา
ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รปภ. ช่างซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ
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ปัญหาที่เจอเป็นประจำ�มีอะไรบ้างคะ
ปัญหาที่พบบ่อยมี 3 ปัญหาหลักๆ เรื่องแรกคือน�้ำรั่ว
เช่นเดียวกับตลาดสดอื่นๆ ในไทย ต่อมาคือไฟฟ้า และปัญหา
สุดท้ายคือปัญหาขยะ

ขายของสดต้องมีขยะเยอะแน่ๆ จัดการ
ปัญหาขยะอย่างไรคะ
โดยปกติเราจะมีพนักงานท�ำความสะอาดในโซนที่คอย
ดูแลอยู่แล้ว เขาจะแบ่งโซนเวียนกันไปเรื่อยๆ เมื่อจะทิ้งผัก
หรือดอกไม้ เขาก็จะแจ้งรถเข็นในตลาดให้เข็นไปไว้หน้าถังขยะ
ของ กทม. พอนายหน้าถังเห็นว่ามีขยะไปตั้ง เขาจะแจ้งทาง
ส�ำนักงานเขตที่อยู่ใต้สะพานพระปกเกล้าฯ เจ้าหน้าที่ตรงนั้น
เขาก็จะเอาดอกไมส้ ด ผักสดไปท�ำปุย๋ หมักอีเอ็มบอล (EM Ball)

พี่ ณ รงค์ มี แ นวคิ ด ในการบริ ห ารตลาด
อย่างไรบ้างคะ
แม่ค้าส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าตั้งแต่เมื่อ 60 ปีก่อน อยู่กับ
ตลาดนี้มานาน ที่เห็นสาวๆ นี่เป็นรุ่นลูก เรามีความตั้งใจว่า
เราจะไม่ท�ำธุรกิจแข่งกับเขา แต่เราจะช่วยพ่อค้าแม่ค้า ที่ผา่ นมา
ตอนตลาดแย่ แม่ค้าเราขายไม่ได้เลย เราก็หาทางช่วย เช่น
เราเคยให้ผู้ประกอบการที่เป็นญี่ปุ่นกับคนจีนใช้พื้นที่อาคาร
ฝั่งโน้นฟรี ไม่เก็บเงิน ส่วนใหญ่เขามักจะใช้พื้นที่ในการแพ็ก
สินค้าพร้อมปรุง พวกผักท�ำอาหารเป็นชุดๆ ที่เราเห็นใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเราไม่เก็บค่าเช่าที่ แต่มีเงื่อนไขว่าเขา
ต้องมาซื้อผักเรา
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ทุกวันนีต้ ลาดต่างไปจากอดีตมากไหมคะ
แต่เดิมปากคลองตลาดเป็นตลาดค้าส่ง ไม่ใช่ค้าปลีก
วันนี้แม่ค้าพยายามปรับตัวเป็นค้าปลีกมากขึ้น ค้าส่งลดลง
ถา้ เป็นค้าส่งเยอะ ปัญหาโควิด-19 ที่ผา่ นมาจะกระเทือนเยอะ
ตาม ปากคลองตลาดกระเทือนเยอะเพราะเน้นส่งโรงแรม
ส่งเรือ กระทบเต็มๆ แต่แม่ค้าเองก็พยายามปรับตัว เขาก็เอา
ของมาขายปลีกในตลาดทั่วไปให้พออยู่รอดได้
หากสรุปตามความเข้าใจของพี่ เปรียบ 60 ปีท่ีแล้ว
เป็น 100% และเมื่อสิบปีที่แล้วเป็น 0% ตอนนี้น่าจะขึ้นมา
สัก 30-50% ส่วนที่เหลืออีก 50% มันต้องเปลี่ยนรูปแบบ
การท�ำธุรกิจใหม่

อะไรคือคุณค่าของตลาดส�ำหรับพีณ
่ รงค์
เราผูกพันกับมันมา 10 ปีเนี่ย เห็นมาตั้งแต่สมัยเละ
ตุ้มเป๊ะ ถ้าเข้าไปดูในรูปเก่าๆ จะเห็นหนูเพ่นพ่านเต็มไปหมด
มีแต่น�้ำเลอะเทอะ กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ ไม่ใช่ว่าเราเก่งนะ
แต่แม่ค้าให้ความร่วมมือเยอะมาก เราเลยผูกพันกับมัน
ที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ มีศาลรัชกาลที่ 1 แล้วก็ศาล
ของน้องชายรัชกาลที่ 1 ฉะนั้นชุมชนที่นี่จะมีงานประจ�ำปี
ทุกปี เราเรียกว่างานไหว้เจ้า มี 3 วัน ท�ำให้ชมุ ชนเกิดการรวมตัว
กันปีละ 3 วัน มีการท�ำบุญ นิมนต์พระมา มีงิ้ว มีการประมูล
ของ ท�ำให้ชมุ ชนมีโอกาสได้พูดคุยกัน เพราะปกติตา่ งคนก็ตา่ ง
ท�ำมาหากิน พอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นศูนย์รวม ก็ท�ำให้ชุมชน
ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

พี่ณรงค์แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการตลาด
ไม่ อ าจส� ำ เร็ จ ได้ ด ้ ว ยตั ว คนเดี ย ว แต่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พา
ความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ทัง้ ผูจ้ ดั การ พนักงาน รวมถึง
แม่ค้า การเข้าใจปัญหาของกันและกันจึงเป็นหัวใจส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ตลาดเดินหน้าต่อไปได้ และนั่นอาจเป็นค�ำตอบ
ส�ำหรับค�ำถามว่า อะไรท�ำให้ปากคลองตลาดยังด�ำเนินอยู่
จนกระทั่งทุกวันนี้
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เขียนโดย พิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ

ิว นเข็นของ

ผู้ขับเคลื่อนปากคลองตลาด
ถ้ า เปรี ย บตลาดเป็ น ร่ า งกาย สิ น ค้ า เป็ น
ออกซิเจนที่ขาดไม่ได้ วินคงจะเป็นเลือดที่คอยส่ง
ออกซิเจนไปทั่วร่างกายไม่ผิดแน่
ที่มาของวินเข็นของ
เมื่อเริ่มก่อตั้งตลาด อาชีพรับจ้างขนสินค้า ดอกไม้
และพืชผักจึงเกิดขึ้น เพื่อล�ำเลียงสินค้าจากรถบรรทุกไปสูแ่ ผง
ต่างๆ ในตลาด และกระจายสินค้าจากแผงไปยังลูกค้าที่ซื้อ
เป็นจ�ำนวนมาก จนเกิดอุบัติเหตุที่คนแก่ถูกรถเข็นเกี่ยวขา
จนบาดเจ็บต้องไปเย็บ 10 เข็ม แล้วหาคนรับผิดชอบไม่ได้
จึงท�ำให้เกิดการขึ้นทะเบียนผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนที่รับจ้างขนสินค้า
ต่างๆ ในตลาด เพื่อความปลอดภัยของคนที่รับจ้างขนสินค้า
และบุ คค ลที่ เข ้ า มาติ ด ต่ อซื้อ ขายภายในปากคลองตลาด
เมื่อท�ำการขึ้นทะเบียนผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เสร็จ จะได้รับ
เลขประจ�ำตัว ซึ่งตัวเลขนั้นจะติดอยู่บนเสื้อประจ�ำตัว ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับเสื้อของวินมอเตอร์ไซค์ ท�ำให้พวกเขาเป็น
ที่รู้จักในชื่อว่า ‘วินเข็นดอกไม้ หรือวินเข็นผักแห่งปากคลอง
ตลาด’
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เบื้องหลังการท�ำงาน
ที่ดูวุ่นวาย (ในบางครั้ง)
มีการจัดการที่คุณอาจยังไม่รู้!!!

อาชีพวินขนส่งสินค้าในปากคลองตลาดสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทตามสีเสื้อ ได้แก่

สีชมพู

ก่อนการจัดระเบียบเคยมีการโก่งราคาขนส่งสินค้า
บางทีขนึ้ ไปถงึ 4 เท่าจากราคาปกติ หลังจากมีการแบ่งประเภท
ท�ำใหก้ ารจัดการง่ายขนึ้ มีราคากลางทีต่ กลงกันระหว่างผู้ว่าจ้าง
และวิ น สามารถดู แ ลสวั ส ดิ ก ารของวิ น และสื่อสารข้อมู ล
ผ่านกลุ่มไลน์เฉพาะของวินปากคลองตลาด เพื่อประสานงาน
และส่งข่าวสารถึงกัน รวมถึงเป็นหูเป็นตาดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายในตลาด
ในปัจจุบนั มีคนทีท่ �ำอาชีพนี้อยูป่ ระมาณ 400-500 คน
ลักษณะการท�ำงานของพี่วินจะเป็นอาชีพอิสระ มาท�ำงาน
วันไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้ามาท�ำงานต้องจ่ายค่าเสื้อวินวันละ
40 บาท หรือจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาททีต่ เู้ หลือง
ซึ่งเป็นสถานที่เช็กชื่อวินที่มาท�ำงาน ค่าเสื้อวินนี้น�ำไปเป็น
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และมีค่าเช่ารถเข็น
เดือนละประมาณ 1,000 บาท โดยร้านเช่ารถเข็นแต่ละร้าน
ตั้งราคาไม่เท่ากัน

สีเขียว

เป็นวินทีข่ นส่งดอกไมใ้ หล้ กู ค้า เป็นวินทีข่ นส่งพืชผักใหล้ กู ค้า
ที่มาซื้อเป็นจ�ำนวนมาก
ที่มาซื้อเป็นจ�ำนวนมาก

สีส้ม

สีพิเศษ

เป็นวินประจ�ำร้าน ส่งสินค้า ไดแ้ ก่ สีแดง สีน�้ำเงิน สีเหลือง
ให้เฉพาะร้านของตัวเอง
เป็นวินพิเศษทีร่ บั ขนของจาก
รถบรรทุกเข้ามาส่งให้แผง
ในปากคลองตลาด โดยมี
เส้นทางเฉพาะตามแต่ละสี

วินแต่ละคนจะมีเลขประจ�ำตัวติดเสื้อไว้ ซึ่งเลขที่
มีจำ� นวนน้อยๆ (เลขหลักเดียว) จะเป็นคนทีท่ ำ� มา
ตัง้ แต่ชว่ งแรกๆ ของการเปิดตลาด บางคนมีสง่ ต่อ
เสื้ อ วิ น ตั ว นั้ น ให้ กั บ คนรู ้ จั ก ปั จ จุ บั น มี ใ ห้ เ ห็ น
มากที่สุดถึงเลขสามหลัก
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รถเข็น คู่กาย ขวัญใจพี่วิน
‘รถเข็น’ หนึ่งในสิง่ ที่พบเห็นได้บ่อยในปากคลองตลาด
เป็นส่วนส�ำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน รหู้ รือไม่วา่ รถเข็น
ส่วนมากนัน้ จะมีการดัดเหล็กใหเ้ ป็นชื่อของรา้ นและหมายเลข
ประจ�ำรถเข็นอยู่ตรงกลางของรถเข็น ซึ่งมีความแตกต่าง
และน่าสนใจในทุกๆ คัน เพื่อให้สามารถจ�ำแนกรถเข็นที่วิน
ขนส่งสินค้าเช่าได้ ไม่ว่าเราจะเจอรถเข็นที่ใดก็ตามในตลาด
ร้านรถเข็นชลอเป็นหนึ่งในร้านเช่ารถเข็นไม่ก่ีร้าน
ที่บรรดาวินขนส่งสินค้ามักชอบมาเช่า เพราะว่าร้านนีม้ รี ถเข็น
ให้เช่ามากมาย

ทุกเรื่องครบจบในตู้เหลือง
‘ตเู้ หลือง’ มีขนาดเท่ากับแผงเช่าขายดอกไมข้ นาดใหญ่
ร้านหนึ่ง นับเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งตู้เหลืองเป็นสถานที่
ที่ ใ ห้ วิ น ขนส่ ง สิ น ค้ามาลงทะเบี ย นการท�ำงานในแต่ ล ะวั น
เป็นจุดที่มีข้อมูลข่าวสาร สามารถติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม
วิ น ขนส่ ง สิ น ค้าจ�ำนวนมากได้ และเป็ น ที่ รู้ จั ก ของวิ น ใน
ปากคลองตลาดเป็นอย่างดี
อั ต ราค่ า บริ ก ารในการมี สิ ท ธิ์ ใ นการเข็ น รถเข็ น ใน
ปากคลองตลาด เรียกว่า ‘รถเข็น’ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ รถเข็นรายวัน 40 บาท/วัน และรถเข็นรายเดือน
1,000 บาท/เดือน
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พี่นาย-นาย ชำ�นาญ

ท�ำงานเฉพาะช่วงวันโกนของแต่ละเดือน เวลาระหว่าง
06.00-18.00 น.
ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. จะมีงานเยอะกว่าเวลาอื่น
เริ่มท�ำตั้งแต่ตนเองยังเด็กๆ เป็นวินขนส่งดอกไม้มา
10 ปีแล้ว
มีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี
มีรายได้พอดี เลี้ยงชีพได้
จุดพักประจ�ำเป็นหน้าร้านพี่น้อย ดอกดาวเรือง
พี่ น ายผ่ า นช่ ว งของการเปลี่ ย นแปลงของตลาดที่มี
การจัดระบบขนส่งสินค้าใหม่ และมีการขึ้นทะเบียนคนที่จะ
ประกอบอาชีพนี้ พี่นายบอกว่า “หลังจากมีการปรับระบบ
ขนส่งสินค้าจ�ำกัดช่วงเวลาการเข้ามาส่งของในตลาด เมื่อก่อน
รถสิบล้อวิ่งตลอดเวลา ตอนนี้วิ่งได้น้อยลง ส่งผลให้ปริมาณ
ดอกไม้ที่ต้องขนส่งนั้นลดลงด้วย”

วินขนส่งดอกไม้เบอร์ 2

พี่ทอง-ทอง ใหม่วงค์

มาท�ำงานทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-21.00 น.
ช่วงเย็น ประมาณ 18.00-20.00 น. ลูกค้าจะเยอะ
เริม่ ท�ำตัง้ แต่อายุ 25 ปี เป็นวินขนส่งพืชผักร่วม 40 ปีแล้ว
แม้ว่าจะท�ำงานมานานแล้ว แต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่
รายได้ในวันธรรมดาก็ตกประมาณ 1,600 บาท/วัน
จุดพักนั่งอยู่หลังร้านขายผักประจ�ำ บริเวณเส้นกลาง
แนวนอนของปากคลองตลาด
บางวันก็มีการถ่ายท�ำรายการที่มีการเกณฑ์วินขนส่ง
สินค้ามาถ่ายรูป สัมภาษณ์ หรือแสดงในบทละคร
พี่ทองเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของรายได้ จากการ
ท�ำงานในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ว่ า “ความจริ ง ตั้ ง แต่ น ายกคนนี้
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มาบริหารประเทศ สภาพ
เศรษฐกิจในตลาดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่สมัยนายกยิ่งลักษณ์
ได้รายได้ประมาณ 2,600 บาท/วัน เยอะกว่าเงินที่ได้สูงสุด
ในตอนนี้ด้วยซ�้ำ”

วินขนส่งพืชผักเบอร์ 63
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ร้อยเรื่อง
เป็นมาลัย
จ�ำปา จ�ำปี มะลิ กุหลาบ และดาวเรือง คือ 5 ดอกไมห้ ลัก
ส�ำหรับการร้อยมาลัย จึงถูกเรียกว่าเป็นดอกไม้ความเชื่อ
แห่งย่านปากคลองตลาด 5 หญิงสาวจึงได้หยิบยกมาเป็น
แรงบันดาลใจ ร้อยและประกอบเป็นเรื่องสั้น 5 เรื่อง 5 รส

ดอกหนึ่ งแทนรักและภักดี
ดอกที่สองอวลกลิ่นหยดน้� ำตา
่ และหยันเหยียด
อีกสามสี่น้ั นขมขืน
ดอกสุดท้ายโอบอุน
่ ผลิบาน

มวลแห่งความรสู้ กึ ถกู ร้อยเรียงเป็นพวงมาลัย กลิน่ ทีถ่ กู
สอดผสมนั้นไม่อาจคาดเดา มาลัยสีสดพวงนี้ก�ำลังเชื้อเชิญ
ผู้อ่านให้มาดอมดม และค้นพบ ‘กลิ่น’ ที่แทรกไว้ในหน้า
กระดาษ
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Roses for Rosie
เขียนโดย อันดา ปัญญามี

เสียงระฆังเก๊งๆ บอกโมงยามเช้า แต่โรซี่ไม่นึกอยากลง
จากเตียง
เด็กหญิงตื่นตัง้ แต่ย�่ำรงุ่ หรืออาจไม่ได้พักผ่อนทัง้ คืน แกโอบ
กอดตุ๊กตาพอร์ซเลนตัวโปรดกับมวลความเหงาเอาไว้แนบอก--บ้านหลังใหม่ช่างไร้ชีวิตชีวาเหลือเกิน
ท้องฟ้าเหนือทุง่ มัวร์นอกหนา้ ต่างขมุกขมัว เพิม่ ความเหงา
หงอยอย่างร้ายกาจแก่โรซี่ผู้ไม่มีเพื่อน
คนที่นี่ไม่เหมือนที่แกเคยรู้จัก พวกเขาพูดกันด้วยส�ำเนียง
ต่างออกไป ไม่จัดงานเลี้ยงน�้ำชา และไม่ถือร่มไปมาเช่นเมือง
ที่เคยอยู่
สุภาพสตรีตัวน้อยรู้สึกว่าโลกทั้งใบหม่นหมอง จนกระทั่ง
เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนปีที่สิบสองของแก
อากาศตอนเช้าไม่ได้สดใส แต่ส่งิ ที่ท�ำให้เด็กหญิงแปลกใจ
คือดอกกุหลาบสีขาวดอกหนึ่ง
มีคนจงใจน�ำมาวางไว้ พาให้โรซีร่ สู้ กึ สดชื่นมาก เสียงก๊อกแก๊ก
หน้าประตูท�ำให้รู้ว่ามีเด็กผู้หญิงอีกคนแอบมองอยู่ เด็กคนนั้น
ผอมแคระ และสะดุ้งจนตัวโยนเมื่อถูกพบ
“เดี๋ยวซี! อย่าเพิ่งไป!” โรซี่ร้องเรียก แก้มขึ้นสีระเรื่อ
ด้วยเลือดฝาดจางๆ
“ฉันชอบดอกไม้มาก ขอบคุณนะ”
เด็กหญิงผมสีด�ำยืนบิดไปมาอย่างประหม่า หากดวงตา
ทอประกายจริงใจ
“ไม่ว่าเมื่อไหร่ ดิฉันก็ยินดีมอบดอกไม้ให้คุณหนูค่ะ”
สุภาพสตรีตัวน้อยวาดยิ้มจนเห็นลักยิ้มทั้งสองข้าง
อาจเป็นเพราะได้รับ ‘ดอกกุหลาบ’ ที่แกชอบก็ดี ได้ยิน
เสียงอบอุ่นของอีกฝ่ายก็ดี ได้สบแววตาซื่อตรงของเด็กคนนี้ก็ดี...
โรซี่เริ่มรู้สึกว่า---บ้านหลังใหม่ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นัก

ดวงตาของสุภาพสตรีผมสีด�ำเปล่งประกายคุ้นเคย
“ไม่ว่าเมื่อไหร่ ดิฉันก็ยินดีมอบดอกไม้ให้คุณหนูค่ะ”
เสียงระฆังเก๊งๆ บอกโมงยามบ่าย โรซี่กลับมายังบ้าน
หลังเดิมอีกครั้ง
ดวงตาของหล่อนบวมช�้ำ เสน้ ผมสีทองทีเ่ คยนุม่ เหมือนไหม
พันกันยุ่งเหยิง มือจับจูงเด็กผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งไว้พร้อมสัมภาระ
ใบใหญ่ ทุกคนตกใจ ปาปาของหล่อนก็ตกใจ หญิงสาวบอกเพียงว่า
จะกลับมาใช้นามสกุลเดิมแล้ว
คืนนั้น โรซี่รู้ว่ามีคนแอบเข้ามาในห้อง และเช้าวันถัดมา
ดอกกุหลาบสีขาวดอกหนึ่งก็ปรากฏอยู่ข้างหัวเตียง
เสียงระฆังเก๊งๆ บอกโมงยามสุดท้าย โรซีน่ อนอยูบ่ นเตียง
นิ้ ว มือเหี่ย วย่ น ไล้ ต ามภาพถ่ า ยของสุ ภ าพบุ รุ ษ คนหนึ่ง
ซึ่งคล้ายหล่อนอยู่มาก เนื้อความในจดหมายที่แนบมาเล่าว่า
หลานๆ สบายดี และมีความสุขที่บ้านหลังใหม่ในฝรั่งเศส
หญิงชราได้ยนิ เสียงประตูห้องเปิดออก จึงยิม้ จนเห็นลักยิม้
บุ๋มลงไป
“คนที่มาเยี่ยมยายแก่อย่างฉัน เห็นจะมีแต่เธอคนเดียว”
สุภาพสตรีผมสีดอกเลาปรากฏตัวพร้อมช่อกุหลาบสีขาว
ในมือ หล่อนเลื่อนเก้าอี้ข้างเตียงจนเกิดเสียงเอี๊ยดอ๊าด ปักดอกไม้
ไว้ในแจกัน ดวงตาปรากฏแววเดียวกับฤดูร้อนเมื่อปีนั้นไม่มีผิด
“หลายปีมานี้ ล�ำบากเธอคอยเก็บดอกไม้ให้ฉันเรื่อยเลย”
เสียงแหบชราหยอกเย้าโดยมีคู่สนทนายิ้มรับ
หล่อนห่มผ้าให้เจ้าของห้องอย่างดี
“พักผ่อนเสียเถอะค่ะ”
โรซี่หลับตาลงช้าๆ…และไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย
กลีบกุหลาบขาวร่วงโรย เหลือเพียงรักบริสุทธิ์กับค�ำมั่น
นิรันดร์
“ไม่วา่ เมือ่ ไหร่ ดิฉนั ก็ยนิ ดีมอบดอกไม้ให้คณ
ุ หนูเสมอค่ะ”

เสี ย งระฆั ง เก๊ ง ๆ บอกโมงยามสาย โรซี่ อ ดรู ้ สึ ก
กระวนกระวายไม่ได้
หล่อนก�ำลังสวมชุดเจ้าสาว และยืนควงแขนปาปาอยู่หน้า
ประตูโบสถ์ เล็บจิกเข้าหาฝ่ามือด้วยความกังวล ก่อนจะถูกคลาย
ออกด้วยมือผอมบางอีกคู่หนึ่ง ซึ่งยื่นช่อดอกกุหลาบสีขาวผูกริบบนิ้
สีชมพูสดสวยให้
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จำ�ปา
เขียนโดย ฟ้าประทุม ผิวเนียม

“คุณไปเถอะค่ะ อนาคตที่สวยงามรอคุณอยู่ที่นั่น จ�ำปา
จะรอคุณอยู่ตรงนี้ เมื่อถึงเวลาเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง
ในวันที่ดอกจ�ำปาสีส้มออกดอกบานเต็มต้นนะคะ” เธอตอบด้วย
ความรู้สึกยินดีจากใจจริง
แสงแดดอ่อนๆ ยามพลบค�่ำส่องกระทบผิวหน้า สายลม
พัดโชยมาบางเบา หอบเอากลิน่ ดอกจ�ำปามากระทบจมูก เขาหันมา
สบตาเธอนิ่ง ดวงหน้าหล่อเหลาค่อยๆ โน้มเข้ามาใกล้ จนกระทั่ง
เรียวปากทั้งสองสัมผัสกันเป็นหนึ่งเดียว คราวนี้เธอรู้สึกราวกับว่า
มีผเี สื้อนับลา้ นบินวนอยใู่ นท้อง ปล่อยใหห้ วั ใจโลดแล่นไปกับความ
รู้สึกแปลกใหม่ท่ีได้สัมผัสเป็นครั้งแรก เนิ่นนานกว่าสองเรียวปาก
จะผละออกจากกัน
“แล ้ ว ผมจะกลั บ มา” นั่ น คือค�ำสั ญ ญาของชายคนรั ก
ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังซีกโลกหนึ่ง

เบื้องหนา้ ของหญิงสาวคือแม่น�้ำกวา้ งใหญ่ทอดยาวออกไป
แสงสีสม้ สุดท้ายของวันสาดกระทบลงบนผิวน�้ำ ส่องประกายวิบวับ
เสมือนแววตาของเธอ แก้มทั้งสองข้างปัดด้วยบลัชออนสีพีชอ่อน
ปากกระจับสวยได้รูปถูกทาด้วยลิปสติกสีอิฐ กลิ่นหอมของดอก
จ�ำปาลอยเข้ามากระทบจมูก ด้วยว่าเป็นช่วงฤดูฝน ต้นจ�ำปา
สิบกว่าต้นริมแม่น�้ำจึงออกดอกสีเหลืองอมส้มสะพรั่ง….เฉกเช่น
เดียวกันกับพลบค�่ำของฤดูฝนเมื่อหลายปีก่อน
ในวันนัน้ เขาและเธอพบกันทีน่ …่ี ที่ซึ่งความรักผลิบานในใจ
เธอเป็นครั้งแรก
เขาเป็นฝ่ายเดินมาชนเธอโดยบังเอิญ ก้มลงเก็บของให้เธอ
และกล่าวขอโทษ เมื่อสายตาสบประสานกัน เธอรู้สึกราวกับว่า
มีเหล่าผีเสื้อนับร้อยตัวบินวนอยใู่ นท้อง รับรไู้ ดถ้ งึ ความร้อนผะผ่าว
บนใบหน้า เพิ่งเข้าใจว่า ‘รักครั้งแรก’ คืออะไร
หลังจากวันนั้นจะเรียกว่าพรหมลิขิตหรืออย่างไรก็ไม่อาจ
รู้ได้ เพราะทั้งเธอและเขาได้พบกันอีกหลายครั้งในเวลาเดิมของ
ทุกวัน จากคนแปลกหน้าที่เดินชนกันในวันนั้น ค่อยๆ พัฒนาเป็น
ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดขึ้น จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี
จากหนึ่งปีเป็นสามปีที่เธอกับเขามีตัวตนในโลกของกันและกัน
เธอยังจ�ำเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วได้ดีไม่มีวันลืม
“เจ้าเอยจ�ำปา เรียกว่าพระยาดอกไม้ หอมฟุ้งจรุงใจ
พี่เก็บมาให้เจ้าเอย” น�้ำเสียงนุ่มเอ่ยเนื้อเพลงของ ส.พลายน้อย
มือค่อยๆ บรรจงทัดดอกจ�ำปาข้างหูของเธอ
“สวยจัง ดอกจ�ำปาสีเหลืองส้มเข้ากันดีกับจ�ำปาคนสวย”
เขากล่าวพร้อมรอยยิ้ม
“นึกยังไงถึงได้เก็บดอกจ�ำปามาฝากคะนี่ แล้วยังร้องเพลง
ซะหวานจนจ�ำปาเลี่ยนเลย” เธอเอ่ยถามเขาพร้อมหัวเราะเบาๆ
“ผมเห็นว่ามันสวยดีนะ่ เลยเก็บมาฝาก จ�ำปาทัดดอกจ�ำปา
เหมาะกันดี” เขาตอบยิ้มๆ ก่อนหยุดชะงักไปสักพัก แววตาพลัน
เปลีย่ นเป็นว่างเปล่า เลื่อนลอย คล้ายมีอะไรภายในใจ เธอไม่ทนั ได้
สงสัยนาน เขาก็เปรยขึ้นว่า “จ�ำปา ผมจะต้องไปท�ำงานทีต่ า่ งประเทศ
อีกสองปีนะ ทีน่ นั่ จะท�ำให้ผมก้าวหน้ามากกว่าอยูท่ นี่ ี่ พอผมท�ำงาน
เก็บเงินไดเ้ ยอะเมื่อไร ผมจะกลับมาสร้างครอบครัวกับคณ
ุ ”
เขาทอดสายตามองไปยังสายน�้ำที่ก�ำลังไหลเอื่อยๆ เคล้า
กลิ่นหอมของดอกจ�ำปาที่พัดโชยมาตามลม

“ผมดี ใจที่คุ ณ ยอมมาพบผมที่ นี่อี ก ครั้ ง นะครั บ จ�ำปา”
เสียงที่คุ้นเคยดังขึ้น ดึงเธอให้กลับจากความทรงจ�ำในอดีต
“ผมรู้ ว ่ า ต่ อ ให้พูดอะไรออกไป มั น ก็ เ หมือนค�ำแก้ ตั ว
เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นอยู่ดี แต่ผมก็อยากบอกกับคุณอีกซ�้ำๆ ว่า
ผมขอโทษ …ผมขอโทษจริงๆ จ�ำปาให้อภัยผมนะครับ” เขาเอ่ย
ออกมาด้วยน�้ำเสียงแสดงความรู้สึกผิด
“จ�ำปาไม่โกรธคุณหรอกค่ะ ความรักมันซับซ้อนเกินกว่าที่
เราจะเข้าใจมันได้ ไม่ว่ายังไงคุณก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตหนึ่ง
ของจ�ำปา ฉันขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตใหม่นะคะ”
“ขอบคุณครับ ผมก็ขอใหจ้ �ำปาโชคดีได้พบความรักทีแ่ ทจ้ ริง
เช่นกันนะครับ” เขาเอ่ยออกมาก่อนจะลาเธอไปพร้อมกับหญิงสาว
ขา้ งกายทีม่ าดว้ ยกัน สองมือของหญิงสาวประคองหนา้ ท้องทีป่ อ่ งนนู
ภายใต้ชุดกระโปรงยาวอย่างทะนุถนอม เดินเคียงคู่ไปกับอดีต
คนรักของเธอ
‘เธอท�ำดีที่สุดแล้วจ�ำปา’ เธอปลอบใจตัวเอง กลืนก้อน
สะอื้นลงในล�ำคอ ไม่ให้น�้ำใสๆ ไหลออกจากตา แล้วหันหลังเดิน
กลับมาอย่างเด็ดเดี่ยว
ณ สถานที่แห่งนั้นดอกจ�ำปาพร้อมใจกันร่วงหล่นจากต้น
ลงสู่พื้นดิน เมื่อสิ้นแสงสุดท้ายของวัน
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ในห้วงแห่งอนธการ
เขียนโดย เพียงรวี ศิริสุข

จะดีดกระเด็นเจ้าลงแม่น�้ำอันหนาวเหน็บนี้หรือไม่
หญิงสาวเดินทางพร้อมความคิดเรื่อยเปื่อย คิดแทนไป
ก็เท่านัน้ ตน้ ไมเ้ พียงแค่ผลิดอก มนุษย์แปลกหนา้ ต่างหากทีห่ ยิบยื่น
ความหมาย ส�ำหรับเธอแล้ว จ�ำปีเป็นเพียงดอกไม้กลิ่นหอมหวาน
ไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้น ตัวตนนี้เองไม่ว่าจะเลิศเลอหรืออ่อนด้อย
ก็ควรได้ด�ำรงอยู่อย่างปราศจากอคติเช่นกัน
นานเท่าใดไม่อาจทราบได้ เธอพาร่างทีเ่ ริม่ ผุพงั มาถึงปลาย
สุดของตลิ่ง เสียงของอนธการดังขึ้นไล่หลัง เธอเหม่อมองสายน�้ำ
ที่กลายเป็นสีอ�ำพัน แม้ความเจ็บปวดจากหินแห่งการตัดสินจะจับ
กันเป็นก้อนอยู่ที่ก้านสมอง แต่เธอก็ไม่เคยหมดรักในตัวตนของ
ตัวเอง
ฉับพลันปรากฏแสงสีด�ำที่มิควรมีอยู่จริง ห้อมล้อมทั่วร่าง
ของหญิงสาว เธอหลับตาแย้มยิ้มก่อนร่างกายจะถูกกลืนหาย
เสียงแห่งอนธการดังกึกก้อง
เหลือไวเ้ พียงจ�ำปีดอกหนงึ่ เบ่งกลีบแยม้ บานอยบู่ นผืนทราย

หนาว... คือความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นหลังรู้สึกตัว ตามด้วย
ความเจ็บปวดทิ่มแทงผิวหนัง บางจุดลึกลงถึงกระดูก
หญิงสาวขมวดคิ้วทบทวนเหตุการณ์ เธอร่วงลงจากภูเขา
ที่ชื่อว่าตัวตน ร่างบอบบางกระแทกเข้ากับหินแห่งการตัดสิน
ก่อนจมลงสูแ่ ม่น�้ำแห่งความโดดเดีย่ ว แลว้ ถกู พัดพาขนึ้ ฝัง่ ทีเ่ รียกว่า
ตลิ่งของผู้วายชนม์
ข้อต่ อ ทั่ ว ร่ า งส่ ง เสี ย งเอี๊ ย ดอ๊ า ด นิ้ ว มือแข็ ง ทื่อราวกั บ
ถู ก แช่ ใ นถั ง น�้ำแข็ ง สั ก ค่ อ นคืน ความหวาดกลั ว นั้ น แฝงมากั บ
ความมืดที่คืบคลานอยู่หลังเปลือกตา สองหูแว่วเสียงแห่งอนธการ
มาจากที่ไกลๆ ร่างกายสั่นสะท้านไปตามจังหวะลมหายใจ
ไม่รวู้ า่ วันเวลาผ่านไปนานเท่าใด เธอลมื ตาขนึ้ ชา้ ๆ ท้องฟ้า
ถูกย้อมเป็นสีม่วงเหมือนเปลือกมังคุด เธอพยายามพาร่างอัน
บอบช�้ำเคลื่อนไปตามแนวตลิ่ง ดูเหมือนว่าไหล่จะหลุด แขนขวา
จงึ ห้อยต่องแต่งอย่างไร้เรีย่ วแรง เธอย้อนนึกถึงเรื่องเล่าของสถานที่
แห่งนี้ ผู้คนต่างมาเยือนตลิ่งของผู้วายชนม์ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน
ส�ำหรับเธอคงเป็นเพราะการก้าวพลาดจากภูเขาแห่งตัวตน จากการ
ตัดสินใจที่ผิดแปลกกว่าความเป็นปกติของตน จึงน�ำหญิงสาวไปสู่
เส้นทางอันไม่ปรากฏบนแผนที่ เมื่อปลายสุดของแผ่นดินหดหาย
เธอจึงร่วงปะทะเข้ากับหินแห่งการตัดสิน ท�ำให้มีสภาพไม่น่าดู
เช่นนี้
เมื่อคิดถึงหินแห่งการตัดสิน หญิงสาวก็เผลอเหยียดยิ้ม
เย้ยหยัน ใครกันเล่าสร้างหินก้อนนั้นขึ้นมา คงเป็นพระเจ้าสมอ้าง
ที่ชอบยัดเยียดความงามหรือความผิดแผกให้กับคนอื่นกระมัง
เมื่อพึงใจว่าไม่เหมาะสมก็ผลักลงแม่น�้ำแห่งความโดดเดี่ยวเสียสิ้น
อา... ท่านทั้งหลายนั่นแหละ ที่ควรได้มาเยี่ยมเยือนแนวตลิ่งที่
ทอดยาวแห่งนี้
ขณะสองเท้าเปลือยเปล่าขยับย�่ำ ประสาทสัมผัสที่สาม
พลันได้กลิ่นหอมนวล กลิ่นเย็นคุ้นค้างซ่อนในซอกหลืบสมอง
‘กลิ่นจ�ำปี’ เธอคิด วัยเด็กเธอมักเด็ดดอกสีขาวสะอาดนี้มอบให้
ยายไวไ้ หว้พระ พอโตเป็นสาวหน่อยก็อา่ นเจอว่าหญิงโสดสมัยก่อน
มักประดับจ�ำปีไว้ที่ผม หวังให้กลิ่นหอมหวานเย้ายวนใจชายหนุ่ม
เพื่อให้ได้พบรักและครอบครองเป็นเจ้าของ
ความหมายหนึ่งเพื่อใชก้ ราบบูชา อีกประโยชน์ใชเ้ ชิงชสู้ าว
หากเจ้าดอกไม้ร่วงหล่นจากภูเขาแห่งตัวตน หินแห่งการตัดสิน
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ดอกมะลิและขนมปัง
เขียนโดย กานต์สินี แสงทอง

เช้าตรู่วันหนึ่ง ณ หมู่บ้านที่หลบอยู่ในซอกหลืบของเมือง
ใหญ่ บ้านไม้เก่าทรุดโทรมเรียงรายแน่นขนัดอยู่เต็มถนนสายเล็กๆ
บ้านแต่ละหลังผุพงั ไปตามกาลเวลา บ้างก็มแี ผ่นสังกะสีสนิมเขรอะ
ปกคลุมรอบบ้าน บ้างก็มีแผ่นป้ายไวนิลขาดรุ่ยไว้บังแดดบังฝน
ดูราวกับเศษซากปรักหักพังมากกว่าที่อยู่อาศัย
ดาริน เด็กหญิงตัวน้อยจับมือพีส่ าวเดินออกจากบ้าน ส่วนมือ
อีกขา้ งถือตะกรา้ หวายเก่าๆ ทีม่ ดี อกมะลิสขี าวอยดู่ า้ นใน สองพีน่ ้อง
เดินไปตามถนนได้ไม่นาน กลิน่ หอมกรุน่ ของขนมปังก็ลอยมากระทบ
จมูก แล้วท้องของเด็กหญิงก็ส่งเสียงร้องโอดครวญออกมาทันที
“พี่จ๋า หนูหิว” เด็กหญิงพูดพลางท�ำหน้ามุ่ย
มิ น ตรา ครอบครั ว คนเดี ย วของเด็ ก หญิ ง ไม่ พู ดอะไร
เธออมยิ้มมองดารินด้วยสายตาอ่อนโยนพร้อมจูงมือเด็กหญิง
ตัวน้อยไปยังเพิงสังกะสีท่อี ยู่ไม่ไกล ใต้เพิงสังกะสีมีหญิงคนหนึ่ง
นั่งอยู่ ด้านหน้าของเธอมีถาดสแตนเลสที่มีสีสนิมปกคลุมไปทั่ว
บนถาดมีขนมปังก้อนเล็กวางอยู่บนนั้น
“ขนมปั ง ก้อนหนึ่ ง จ้ ะ พี่ ” พูดจบ มิ น ตราก็ รั บ ขนมปั ง
แล้วยื่นเงินที่เพิ่งหาได้เมื่อวานให้แม่ค้า
“นี่จ้ะ เก็บไว้เผื่อกินตอนกลางวันด้วยนะ” มินตรายื่น
ขนมปังให้ดารินแล้วรับตะกร้าใส่ดอกมะลิมาถือแทน จากนั้น
ทั้งสองก็มุ่งเดินต่อไป
ระหว่างทาง ดารินฉีกขนมปังออกมาเป็นชิน้ เล็กๆ แล้วเก็บ
ขนมปังที่เหลือลงในตะกร้าที่มินตราถืออยู่ จากนั้นจึงส่งขนมปัง
ที่ฉีกออกมาเข้าปากตนเอง เนื้อสัมผัสแข็งกระด้างแต่ดารินรู้สึก
มีความสุขราวกับได้กินขนมปังรสเลิศ เธอค่อยๆ ละเลียดชิมรส
ทีละเล็กทีละน้อย ดวงตาของเธอเป็นประกายแวววับ มีความสุขใจ
และความอิ่มประดับอยู่บนดวงตาคู่นั้น แต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมา
เธอบังเอิญสบตากับดวงตาคู่หนึ่งของหญิงผู้มีร่างกายผ่ายผอม
ที่นอนเอนหลังพิงผนังอยู่ริมถนน อ้อมแขนของเธอโอบกอดเด็ก
ตัวเล็กที่ดูราวกับโครงกระดูก ดวงตาลึกโหล ผู้หญิงและลูกน้อย
มีความรู้สึกหลากหลาย ทั้งโศกเศร้า สิ้นหวัง และวิงวอน ดารินได้
แต่หลบตา ไม่กล้ามองหน้าหญิงนั้น แม้เธอจะเห็นภาพเหล่านี้
มาตั้งแต่จ�ำความได้ แต่เธอก็ไม่ชินชากับมันเสียที
ดารินก้มหน้าก้มตาเดินผ่านแม่ลูกอ่อนคนนั้นด้วยความ
หดหู่ ระหว่างก้มมองเท้าของตัวเองไปเรื่อยๆ เธอก็ได้ยินเสียง
เสียงหนึ่งดังเล็ดลอดออกมาจากบ้านที่เธอเดินผ่าน

‘เมืองของเราพัฒนาไปอย่างกา้ วกระโดด เศรษฐกิจดีขนึ้ เรื่อยๆ
ฐานะของพลเมืองก็ดขี นึ้ เรื่อยๆ ไม่มใี ครต้องทนทุกข์ได้ยากหรอกครับ’
สิ่งที่ได้ยินเรียกให้เด็กหญิงหันไปมองตามต้นเสียง เธอเห็น
ตัวโทรทัศน์เครื่องเล็กทีจ่ อภาพดเู ลือนราง แต่ถงึ อย่างนัน้ เด็กหญิง
ก็รู้ว่าโทรทัศน์เครื่องนั้นฉายภาพผู้ชายที่พี่สาวเธอเรียกเขาว่า
‘ผู้ปกครองเมือง’ ซึ่งชายคนนั้นก�ำลังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อชื่อดัง
“พี่จ๋า เราจะไม่ล�ำบากแล้วใช่ไหมจ๊ะ”
มินตราหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง แต่เธอก็เอ่ยรับเบาๆ “จ้ะ”
พร้อมรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นพร้อมนัยน์ตาเศร้าหมอง
ทันใดนัน้ ทัง้ สองพีน่ ้องไดย้ นิ เสียงเอะอะโวยวายดังมาจาก
อีกฝัง่ ของถนน ซึ่งอยูห่ า่ งไปเพียงสองช่วงตัว พวกเธอเห็นเจา้ หนา้ ที่
บริหารเมืองก�ำลังฉุดกระชากชายชราคนหนึ่งที่นอนอยู่ริมถนน
“บอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้มาอยู่ริมถนน!”
เหตุการณ์แบบนีเ้ กิดขึ้นอยูบ่ อ่ ยครัง้ ผู้บริหารเมืองไม่ต้องการ
ให้เมืองมีคนไร้บ้าน เพราะนั่นจะท�ำให้ภาพพจน์ของเมืองดูแย่
แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีการช่วยเหลือคนเหล่านี้อย่างจริงจัง พวกเขา
เพียงขับไสไล่ส่งคนเหล่านี้ไปให้พ้นหูพ้นตาเท่านั้น
“สงสารฉันเถอะพ่อหนุ่ม” ชายชราเอ่ยพร้อมยกมือพนม
พ้นศีรษะ
มินตราที่ไม่อาจทนมองเหตุการณ์น้ีได้จึงปล่อยมือดาริน
และข้ามไปอีกฝั่งของถนนทันที
“ปล่อยตาเถอะจ้ะ คุยกันดีๆ นะจ๊ะ” มินตราเอ่ยพลาง
เข้าไปยื้อเจ้าหน้าที่ท่ีก�ำลังฉุดกระชากตา แต่เจ้าหน้าที่กลับผลัก
เธออย่างแรง
พลั่ก! มินตราเสียหลักล้มลงบนพื้น ดอกมะลิและขนมปัง
ที่เหลือในตะกร้าหวายหล่นกระจายไปทั่ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจ
แมแ้ ต่น้อย เขาลากชายชราไปต่อหนา้ ต่อตามินตรา เหยียบย�่ำมะลิ
ที่เกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นจนกลีบสีขาวบอบบางช�้ำชอก เหยียบย�่ำ
ขนมปังจนมันดูไม่ต่างจากก้อนดิน
ดารินมองพีส่ าวทีล่ ม้ อย่างหมดท่า มองชายชราทีถ่ กู เจ้าหน้าที่
ลากไป มองดอกมะลิที่เคยสวยสด แต่ตอนนี้ดูไม่ต่างกับขยะ
‘ไม่ได้กินขนมปังที่เหลือซะแล้ว’ เด็กหญิงคิดอย่างสิ้นหวัง
ขณะที่เสียงผู้ปกครองเมืองยังดังลอดมาจากโทรทัศน์ “เราพัฒนา
มาจากแต่กอ่ นมาก ตอนนี้ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมก�ำลังจะหมดไป
อีกไม่นานเมืองของเราจะปราศจากคนแร้นแค้น...”
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คุณดาวเรือง
เขียนโดย อภิชญา เรืองรุ่งชัยกุล

ทัง้ เรื่องที่คณ
ุ ดาวเรืองชอบเดินตลาด ทัง้ เรื่องที่คณ
ุ ดาวเรือง
รักกลิน่ ฝนตกในตอนเช้า ทัง้ เรื่องที่คณ
ุ ดาวเรืองชอบน�้ำแข็งไสสีชมพู
ทัง้ ทีก่ นิ ของเย็นแลว้ เสียวฟัน ทัง้ เรื่องที่คณ
ุ ดาวเรืองทักทายแมวจร
ทุกตัวทีเ่ ดินผ่าน ทัง้ เรื่องที่คณ
ุ ดาวเรืองสวมแหวนทีไ่ ดร้ บั จากฉันไว้
ไม่ยอมถอด
วันแรกที่ฉันเรียกคุณดาวเรืองว่าคุณดาวเรืองก็จ�ำได้แม่น
อย่างกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเหมือนกัน คุณดาวเรืองท�ำท่าไม่พอใจ
ฉันเสียยกใหญ่ ดอกไม้สวยๆ ความหมายดีๆ มีเสียตั้งเต็มตลาด
ท�ำไมถึงเลือกเอาดอกดาวเรืองอย่างกับดอกไม้ท�ำพวงมาลัยเชียว
เล่า ฉันหัวเราะเสียงดัง ไม่ได้ตอบค�ำถาม แต่ก็เรียกคุณดาวเรือง
คุณดาวเรืองมาตลอด
นี่ ป่ า นนี้ แ ล ้ ว คุ ณ ดาวเรืองจะยั ง อยากรู้ เ หตุ ผ ลนั้ น อยู ่
หรือเปล่าหนอ ฉันน่าจะบอกคุณดาวเรืองก่อนที่เราจะจากกัน
แต่สบายใจเถิด เพราะฉันเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากที่ฉันหลับตาลง
อย่างสงบบนเตียงนี้ สักวันฉันกับคุณดาวเรืองจะได้พบกันอีก
แล้วถึงตอนนัน้ ฉันมัน่ ใจว่าจะตกหลุมรักคุณดาวเรืองอีกครัง้ และขอ
คุณดาวเรืองแต่งงานเป็นคู่ชวี ติ ดว้ ยดอกไมส้ เี หลืองสว่างไสวเหมือน
กับเมื่อสี่สิบปีก่อน ไม่ว่ากี่ครั้งกี่หน กี่ชีวิตที่พบเจออย่างแน่นอน
ดังนั้นในตอนที่จากโลกนี้ไป ฉันจะยิ้ม ยิ้มเหมือนที่คุณ
ดาวเรืองยิ้มให้ฉันในวันสุดท้าย เหมือนที่ฉันกับคุณดาวเรืองยิ้ม
ออกมา พลางกุมมือกันไว้ในตอนที่แลกเปลี่ยนค�ำสาบาน ยิ้มให้สม
กับชีวิตที่มีความสุขที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะมีได้
เพราะคุณดาวเรืองคือดวงดาวทีง่ ดงามเรืองรองทีส่ ดุ ของฉัน

“สวัสดีจ้ะ คุณดาวเรือง”
ชายชราเอ่ยปากกล่าวทักทายดอกไมส้ ีเหลืองที่ตนเพิ่งซื้อ
มาเหมือนทุกวัน
ทุกคนในตลาดจ�ำแกได้ทั้งนั้น คุณตารูปร่างผอมแห้งที่มา
ซื้อดอกดาวเรืองเพียงหนึ่งดอกทุกๆ เช้า ขากลับแกก็เดินไปคุย
กับดอกไม้ในมือไป บางคนก็ว่าแกสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คนเก่าแก่
เขารู้กันว่าแกเป็นแบบนี้ตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว
“คุณดาวเรือง ดูสิ วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลย”
“วันนี้น�้ำแข็งไสไม่มาขายนะคุณดาวเรือง เอาไว้วันพรุ่งนี้
เราค่อยมาใหม่นะ”
“คุ ณ ดาวเรืองดู ไ อ้เสือลายมั น อ้อนนี่ สิ พั น แข้ ง พั น ขา
น่าเอ็นดูจริงเชียว”
แกเอามือผอมๆ รองรั บ น�้ำฝนที่ มี ก ลิ่ น ของพระนคร
นกึ เสียดายทีไ่ ม่ได้ซื้อน�้ำแข็งไสสีชมพูจากร้านข้างทาง หยุดแวะเล่น
กับเจ้าแมวจรจัดที่ทิ้งตัวล้มกลิ้ง พลางคุยเจื้อยแจ้วราวกับตอบรับ
เสียงจากดอกดาวเรืองที่มีเพียงตนที่ได้ยินอย่างไรอย่างนั้น
แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งในปลายฤดูฝนอันแสนธรรมดา แกก็
หายไปเสียเฉยๆ ราวกับสายฝนเมื่อสิ้นฤดู
“ขอโทษนะ คุณดาวเรือง...”
นับจากวันนี้ฉันคงไปรับคุณดาวเรืองไม่ได้เสียแล้ว
มารู้ตัวเอาตอนบ่ายแก่ๆ ว่าถูกหามมาส่งที่โรงพยาบาล
เวลาที่เหลือบนโลกใบนี้งวดเข้ามาราวเทปที่ถูกกรอในรวดเดียว
ว่ากันตามตรง ฉันไม่ได้กลัวความตายเลยแม้แต่น้อย ที่ชวนให้
เสียดายส�ำหรับฉันคงเป็นการทีจ่ ะไม่ไดไ้ ปเดินตลาดกับคณ
ุ ดาวเรือง
อีกเสียมากกว่า
ไหนๆ ก็ไหนๆ คุณดาวเรืองจ�ำได้ไหม? วันสุดท้ายที่คุณ
ดาวเรืองจับมือฉันเอาไว้ คุณดาวเรืองก็อยู่ในชุดคนไข้สีเขียวอ่อน
ในโรงพยาบาลเหมือนกัน ฉันจ�ำได้นะ ยังจ�ำภาพนั้นได้ดีราวติดอยู่
หลังเปลือกตา ตอนสุดท้ายที่ฉันร้องไห้จนดูไม่ได้ คุณดาวเรืองก็ยัง
ส่งยิ้มให้
เชื่อไหมว่าฉันจ�ำได้ทั้งหมดเลย ทุกๆ รอยเหี่ยวย่น ทุกๆ
ฝ้า กระ ทุกๆ ประกายในดวงตาของผู้หญิงที่ฉันรัก—-ทุกๆ อย่าง
ของคุณดาวเรือง
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กองบรรณาธิการ
ส้ม ดุสิตา อิ่มอารมณ์ บรรณาธิการที่ปรึกษา
ดีเจ นิษณาต นิลทองค�ำ ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา
เบนซ์ สิรินญา บุญสิทธิ์ ศิลปกรรม
เอิร์ท อิทธิกร ศรีกุลวงศ์ บรรณาธิการ ช่างภาพ
พลอย สุวพร เลี้ยงผาสุข บรรณาธิการ
พีม อภิชญา เรืองรุ่งชัยกุล กองบรรณาธิการ
กี้ พีรยา วิเศษสุมน กองบรรณาธิการ ช่างภาพ
ปริม อันดา ปัญญามี กองบรรณาธิการ
พลอย ฟ้าประทุม ผิวเนียม กองบรรณาธิการ
ตาล สาวิตรี พรมพินิจ กองบรรณาธิการ
มายด์ เพียงรวี ศิริสุข กองบรรณาธิการ
แจนยัว กานต์สินี แสงทอง กองบรรณาธิการ
เตเต้ พิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ กองบรรณาธิการ
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เอิร์ท

พลอย

มายด์

ตาล

พลอย

กี้

พีม

ปริม

แจนยัว

เตเต้

พี่ส้ม

พี่ดีเจ

พี่เบนซ์
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