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กาลตลาด!!! หนังสือที่จะพาคุณไปส�ารวจปากคลองตลาด 

(อ่านแล้วไม่รวย แต่ได้สาระ)
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 สถาบัันอุุทยานการเรียนร้� จัดโค์รงการอุบัรมเยาวชนนกัเขียน 
TK Young Writer 2020 ข้�น เพ่ั�อุให�เยาวชนผู้้�สนใจใฝ่่รักในการเขียน
ร่วมอุบัรมเชิงทฤษฎีีและเชิงปฏิิบััต ิผู่้านกระบัวนการถ่ายทอุดค์วาม
ร้�ที�เน�นสาระแบับัเข�มข�น ทั�งกระบัวนการคิ์ด วางแผู้น และสร�างสรรค์์
ผู้ลงานให�สำาเร็จลุล่วงภายในเวลาที�จำากัด จากทีมวิทยากรม่อุอุาชีพั เพ่ั�อุ
ให�เยาวชนมีพ่ั�นฐานการเขียนที�แข็งแรงซ้็�งเป็นเหม่อุนก�าวแรกที�จะ
สานฝั่นไปส่้การเป็นนักเขียนม่อุอุาชีพัในอุนาค์ต มาร่วมเป็นกำาลังใจและ
ติดตามอุ่านนิตยสารฉบัับัพิัเศัษ ทั�ง 3 เล่ม ค่์อุ
1. ปณ. 10200
2. ข�าง หลัง ป้าย
3. กาลตลาด
กันได�ฟรีทั�ง 3 ช่อุงทาง ค์่อุ
- http://readme.tkpark.or.th
- แอุปพัลิเค์ชัน TK app
- แอุปพัลิเค์ชัน TK Public Online Library



ตลาดเป็นสถานที�ซ็้�งผู้้�ค์นจากพั่�นเพัหลากหลายกลับักลายเป็นสมาชิกค์รอุบัค์รัวเดียวกัน

ก่อุนที�กลุ่มสารค์ดีจะเล่อุกทำาเน่�อุหาเกี�ยวกับัปากค์ลอุงตลาด ไม่มีใค์รค์ิดว่าเราจะได�เจอุ 

พัี� ป้า น�า อุา แม่ พั่อุ ที�ต�อุนรับัน�อุงๆ ทุกค์นด�วยรอุยยิ�ม ยินยอุมให�ทุกค์นเข�าไปค์ลุกค์ลี สอุบัถาม  

ด้การทำางานอุย่างใกล�ชิด อุีกทั�งเปิดใจเล่าประสบัการณ์ชีวิตและการทำางานอุย่างหมดเปล่อุก

การลงพั่�นที�เกบ็ัข�อุม้ลในค์รั�งนี� นอุกเหน่อุจากกลิ�นหอุมและสสัีนขอุงดอุกไม�สดนานาชนดิ 

ที�เป็นจุดขายขอุงปากค์ลอุงตลาดแล�ว น�อุงๆ ยังพับัว่าการจัดสรรพั่�นที�โดยรวมเป็นสัดส่วน  

การจัดระบับัในการผู้ลิต การรับั-ส่งสินค์�า และการพััฒนาวิธิีบัริหารจัดการตลาด ดำาเนินอุย้่ 

ตลอุดเวลาอุย่างไม่มวีนัหลบััใหล มแีต่ค์วามเค์ล่�อุนไหวสลบััหยดุนิ�งที�ทบััซ็�อุนเหล่�อุมกนัอุย่างลงตวั 

ทำาให�พัวกเขาร้�ว่านี�ค์อุ่ ‘กาลตลาด’ ที�เกดิจากวถีิที�ผู้้�ค์นอุอุกแบับัด�วยตวัเอุง และกลายเป็น 

แรงบัันดาลใจในการถ่ายทอุดบัทค์วาม บัทสัมภาษณ์ และผู้ลิดอุกอุอุกผู้ลเป็นเร่�อุงสั�นถ้ง 5 เร่�อุง 

ในเล่มนี�อุีกด�วย

เม่�อุค์่าย TK Young Writer 2020 จบัลง เราหวังว่ามิตรไมตรีที�น�อุงๆ ได�รับัจากแม่ค์�า  

พั่อุค์�า พันักงาน เจ�าขอุงร�าน ผู้้�จัดการตลาด และวินรถเข็นที�เพัิ�งร้�จัก จะทำาให�น�อุงอุยากอุอุกไป 

สำารวจตลาดแห่งอุ่�นๆ ด้บั�าง เพัราะไม่ว่าจะก�าวเข�าไปในตลาดแห่งไหนในประเทศัไทย เราร้� 

แล�วว่าจะไม่มีใค์รเป็นค์นแปลกหน�าต่อุกัน 

บัรรณาธิิการที�ปร้กษา

ดุสิตา อุิ�มอุารมณ์

บทบรรณาธิการที่ปรึกษา



บทบรรณาธิการ

ฉันอุาศััยอุย้่ในกรุงเทพัฯ เค์ยเรียนในโรงเรียนแห่งหน้�ง 

ย่านเสาชิงช�า มีชีวิตที�วนเวียนเฉียดผู้่านปากค์ลอุงตลาด  

แต่ก็ยังไม่เค์ยเดินเข�าไปสักที 

การลงพั่�นที� เก็บัข �อุม้ลและลงม่อุเขียนหนังส่อุ  

‘กาลตลาด’ เป็นทั�งการเรียบัเรียงเร่�อุงราวที�น่าสนใจขอุง 

ปากค์ลอุงตลาดผู้่านสถานที� ค์น วิถีชีวิตที�สัมพัันธิ์กับัช่วงเวลา 

ต่างๆ และยังเป็นการสำารวจค์วามค์ิดขอุงตัวเอุงต่อุสิ�งที�ได�พับั 

เจอุ เราได�พ้ัดค์ยุกบััค์นแปลกหน�าที�น่ารัก สมัผู้สัสภาพัแวดล�อุม 

ที�ไม่เค์ยเจอุมาก่อุน แต่ก็น่าสนุกดี นำาไปส้่การค์�นพับัอุีกตัวตน 

หน้�งขอุงตัวเอุง ที�มีค์วามสุขยามได�เดินทางและเขียนเร่�อุง 

ลงในหนังส่อุเล่มนี� ขอุบัค์ุณทุกประสบัการณ์ที�ได�พับัเจอุ  

ทำาให�ฉันเกิดค์ุณค์่าบัางอุย่างต่อุตัวเอุง

และสุดท�าย...อุยากขอุบัค์ุณพัี�ๆ ที�ให �ค์ำาแนะนำา  

และขอุบัค์ณุเพั่�อุนๆ ที�ช่วยกนัทำางานอุย่างเต็มที�และสร�างสรรค์์ 

ผู้ลงานชิ�นนี�ข้�นมาด�วยกัน : ) 

ผู้้�ค์นเดนิจบััจ่ายอุย่างไม่มกีลางวนักลางค์น่ พัี�วนิเขน็ขอุง  

เดนิไปมาเหม่อุนไม่มทีี�สิ�นสดุ ลอุงเงี�ยหฟั้งเสยีงกระซิ็บัจากอุดตี 

ที�ดงัก�อุงผู่้านก�อุนอิุฐ ค์ณุอุาจได�ฟังนทิานเร่�อุงสดุท�ายขอุงเหล่า 

ดอุกไม�ก่อุนโรยรา และพั่อุค์�าแม่ขายที�เปี่ยมล�นด�วยค์วามเป็น 

มนุษย์ก็ยังพัร�อุมจะเป็นมิตรใหม่ให�ค์ุณเสมอุ 

เม่�อุไหร่ที�เข็มวินาทีในนาฬิกาขอุงค์ุณเดินช�ากว่าที�คิ์ด  

หร่อุเข็มชั�วโมงขอุงชีวิตเดินเร็วกว่าที�เค์ย หวังว่าเศัษเสี�ยวขอุง 

หนงัสอุ่เล่มนี�จะปรากฏิข้�นในใจค์ณุตอุนนั�น เพั่�อุช่วยยำ�าให�ค์ณุ 

มั�นใจว่าสิ�งใดแน่แท�ที�ค์วรส่งต่อุผู้่านกาลเวลา 

บัรรณาธิิการ

สุวพัร เลี�ยงผู้าสุข

บัรรณาธิิการ

อุิทธิิกร ศัรีกุลวงศั์
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ปากคลองตลาด : อดีตสู่ปัจจุบัน

ย่านปากคลองตลาดกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จากชุมชนริมน�้า 

สู่ตลาดปลา จากตลาดปลาสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ร้อยเรียงเหตุการณ ์

ตลอด 3 ศตวรรษ กว่าจะมาเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไทย 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

2328

2475

พัระบัาทสมเด็จพัระพุัทธิยอุดฟ้า- 

จุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให�ขดุค์ลอุง

หลายสายในเขตพัระนค์ร รวมถ้งค์ลอุง

รอุบักรุง ข�างวัดบุัรณศิัริมาตยาราม 

ทำาให�เกิดตลาดนำ�าบัริเวณปากค์ลอุงซ้็�ง

เช่�อุมต่อุกับัแม่นำ�าเจ�าพัระยา 

ปากค์ลอุงตลาดกลายเป็นตลาด 

ค์�าปลาขนาดใหญ่ เรียกว่า ตะพัาน 

ปลา ลำาเลียงสินค์�ามาจากแม่นำ�า    

ท ่าจีน (สมุทรสาค์ร) บัรรทุก 

ด �วยเร่อุแจวผู้ ่านมาทางค์ลอุง 

บัางกอุกใหญ่ และมีท่าเร่อุสำาหรับั 

ค์�าขายกับัพั่อุค์�าชาวต่างชาติ 

สมัยรัชกาลที� 5 ‘ตลาดปลา’  

ถ้กยกเลิกไป โดยให�ไปตั�ง 

ตลาดปลาแห่งใหม่ที�ตำาบัล 

ววัลำาพัอุง หร่อุตลาดหวัลำาโพัง 

แทน จ้งทำาให�พั่�นที�ปากค์ลอุง 

ตลาดซ็บัเซ็าลง 

เปิดสะพัานพัุทธิ เช่�อุมกรุงเทพัฯ  

กบััฝ่ั่งธินบัรุ ีทำาให�การตดิต่อุค์�าขาย 

ขอุงสดขอุงตลาดในพั่�นที�พัระนค์ร 

เฟื่อุงฟ้ข้�น 
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2504

2516

2496

2553

2559

การจัดระเบัียบัตลาดค์รั�งแรกผู้่าน 

ตราพัระราชกฤษฎีีกาจัดตั�งอุงค์์การ 

ตลาด สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

มีวัตถุประสงค์์จัดตั�งข้�นเพ่ั�อุให�เป็น 

ตลาดกลางด�านสินค์�าเกษตรกรรม  

ได�แก่ ผู้ัก ผู้ลไม� และดอุกไม�สด  

ภายในกรงุเทพัมหานค์ร เพั่�อุกระจาย  

สินค์�าส้่ตลาดอุ่�นๆ 

ก่อุตั�งตลาดยอุดพัิมาน โดยช่�อุ 

‘ยอุดพิัมาน’ นั�นได�มาจากช่�อุม�า 

ขอุงพัระญาติพัระวรวงศั ์ เธิอุ  

พัระอุงค์์เจ�าหญิงสุทธิสิริโสภา  

ซ็้�งทรงใช�แข่งขนัและได�รบััชัยชนะ 

ในปีเดียวกับัปีที�ก่อุตั�งตลาด 

ภาค์เอุกชนร่วมกันซ่็�อุที�ดินเพั่�อุ 

ก่อุตั�งตลาดส่งเสริมเกษตรไทย  

ตลาดเดยีวในย่านปากค์ลอุงตลาด  

ที�ไม่ติดกับัแม่นำ�าเจ�าพัระยา 

พั่�นที�ตลาดเริ�มซ็บัเซ็า จ้งม ี

การเปลี�ยนระบับับัรหิารตลาด 

จากบัริหารจัดการโดยภาค์รัฐ  

ไปให�บัริษัท ยอุดพัิมาน จำากัด 

มกีารจดัระเบัยีบัพั่�นที�ทางเท�า 

ในย่านปากค์ลอุงตลาด และยก  

ร�านแผู้งลอุยบันทางเท�าเดิม 

ไปตั�งเป ็นศั้นย ์กลางตลาด 

ดอุกไม� ปากค์ลอุงตลาดใหม่ 
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ร่องรอยที่ยังหลงเหลือ 
ของสถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยาม

บุคคลัภย์บุคคลัภย์
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ร่องรอยที่ยังหลงเหลือ 
ของสถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยาม

นบััจากสนธิิสญัญาเบัาว์ริงใน พั.ศั. 2398 มธีินาค์ารขอุง 

ชาวตะวนัตกตามเข�ามาเปิดให�บัริการลก้ค์�าขอุงตนในกรุงเทพัฯ  

เช่น ธินาค์ารฮ่อุงกงและเซ็ี�ยงไฮ�  ธินาค์ารชาร์เตอุร์ด  ธินาค์าร 

อุินโดจีน นอุกจากนี�ในปี พั.ศั. 2431 มีชาวอุังกฤษค์บัค์ิดกัน 

จะตั�ง ‘แบังก์หลวงกรุงสยาม’ โดยให�ค์นไทยซ็่�อุหุ�นได�ไม่เกิน  

50 เปอุร์เซ็็นต์ ทำาท่าว่าจะเป็นการย้ดการค์ลังขอุงประเทศั  

ด�วยเหตนีุ� พัระบัาทสมเดจ็พัระจลุจอุมเกล�าเจ�าอุย้ห่วั (รชักาล 

ที� 5) จ้งมีค์วามค์ิดในการจัดตั�ง ‘ธินาค์ารกลาง’ เป็นธินาค์าร 

ขอุงประเทศั

‘บัุค์ค์ลัภย์’ เปิดดำาเนินกิจการข้�น ณ อุาค์ารพัาณิชย์ 

บันถนนปากหม�อุ ย่านปากค์ลอุงตลาด ในปี พั.ศั. 2447  

โดยพัระสรรพัการหิรัญกิจเป็นผู้้�จัดการ แล�วจดทะเบัียนใน 

หนังส่อุบัริค์ณห์สนธิิ หร่อุที�เรียกว่า ‘หนังส่อุแจ�งค์วามเร่�อุงตั�ง 

บัคุ์ค์ลภัย์’ ว่าเป็นกจิการห�อุงสมดุ รวมถ้งเลอุ่กช่�อุร�านที�อุอุกเสยีง 

ใกล�เค์ียงกับัค์ำาว่า บัุ๊ค์ค์ลับั (Book Club) เพั่�อุหลบัซ็่อุนจาก 

สายตาขอุงธินาค์ารตะวันตก แต่มีธุิรกิจแท�จริงเป็นธินาค์าร 

พัาณิชย์รับัฝ่ากเงิน 

หลงัเปิดกจิการ บัคุ์ค์ลภัย์มลีก้ค์�าไทยจนีเป็นจำานวนมาก  

ทั�งบัรรดาพั่อุค์�า นักธุิรกิจ หร่อุแม�แต่ทางราชการ ปีถัดมา 

บัุค์ค์ลัภย์เริ�มให�บัริการธุิรกรรมระหว่างประเทศัและงาน 

แลกเปลี�ยนเงนิตราซ้็�งได�รบััค์วามนยิมมากโดยเฉพัาะหม่้พ่ัอุค์�า 

ข�าวและกจิการโรงสขี�าว ซ็้�งเป็นสนิค์�าส่งอุอุกที�สำาค์ญัขอุงไทย 

ขณะนั�น

บัคุ์ค์ลภัย์กลายเป็นที�เช่�อุถอุ่ขอุงค์นไทย กจิการขยายตัว 

อุย่างรวดเร็ว และเปิดตัวเป็นธินาค์ารอุย่างเต็มตัว โดยกราบั 

บังัค์มทล้ขอุพัระราชทานพัระบัรมราชานญุาตเป็นพัเิศัษ จดัตั�ง 

เป็น ‘บัรษัิท แบังก์สยามกัมมาจล ทุนจำากัด’ ในวนัที� 30 มกราค์ม  

2449 ก่อุนจะเติบัโตและเปลี�ยนช่�อุเป็น ธินาค์ารไทยพัาณิชย์  

ให�สอุดรับักับัการเปลี�ยนช่�อุจากสยามเป็นประเทศัไทยในปี  

พั.ศั. 2482 

แม�ในปัจจุบััน ห�อุงอุาค์ารพัาณิชย์บันถนนปากหม�อุ 

จะกลายเป็นร�านดอุกไม�ไปแล�ว แต่ยังเหล่อุป้าย บัุค์ค์ลัภย์  

ที�ซ็ุ�มประตไ้ว�ให�เราได�เชยชมร่อุงรอุยที�ยงัหลงเหลอุ่ขอุงสถาบันั 

การเงินแห่งแรกขอุงชาวสยาม 

เขียนโดย อิทธิกร ศรีกุลวงศ์

ภาพถ่ายพนักงาน
หน้าอาคารบุคคลัภย์
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ส่องชีวิตที่ ไม่หยุดนิ่ง 

ผ่านร้านค้าหลากหลายในปากคลองตลาด

10

ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นเช้ามืด ย�่ารุ่ง บ่ายคล้อย หรือดึกดื่น  

เวลาเคล่ือนผ่านไปพร้อมกับผู้คนที่หมุนเวียนเข้าออกในปากคลองตลาด  

ยามเช้าร้านส่วนใหญ่จะเปิดต้อนรับผู้มาเยือน เมื่อตะวันคล้อยบ่ายจะเห็น 

รถส่งของท้ังดอกไม้และใบชามาเทียบถนน ตกเย็นจะพบความคึกคักของ 

วนิรถเขน็ทีเ่คลือ่นผ่านไป กระทัง่ช่วงเวลากลางคนืจะเป็นเวลาของการลงผกั  

กิจวัตรของร้านรวงที่หลากหลาย ล้วนผูกพันกับพลวัตของเวลา ร้านค้าเอง 

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนเวลาชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของตลาดแห่งนี้ได้

ร้านสมจิตร ฟลาวเวอร์
ร้านสมจิตร ฟลาวเวอร์

ร้านเจ้พรร้านเจ้พร

ร้านมาลัยพี่ยุ้ยร้านมาลัยพี่ยุ้ย
ร้านเสียงทองร้านเสียงทอง

ร้านผักพี่ช้าง 
ร้านผักพี่ช้าง 

ร้านอ๋องเอี้ยงชุนร้านอ๋องเอี้ยงชุน
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05.00 น.
ป้าสมจิตรเปลี่ยนกะกับลูกชาย+ใส่บาตร

07.00 น.
เปลี่ยนน�้าให้ดอกไม้

10.00 น.
ลูกชายเปลี่ยนกะกับน้องสาวป้าสมจิตร

13.00 น.
คัดดอกที่เหี่ยวแล้วออกไปขายเหมา

15.00 น.
น้องสาวเปลี่ยนกะกับป้าสมจิตร

12.00 น. 
เตรียมน�้าใส่ถัง รับดอกไม้จากรถ จัดดอกไม้  
เปลี่ยนน�้าดอกไม้

1
 วั

น
ขอ

งป
า้สมจติร
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30 ปี ดอกไม้มาเลย์สู่ไทย

ร�านสมจิตร ฟลาวเวอุร์ เป็นร�านดอุกไม�สวยงาม  

เปิด 24 ชั�วโมง ตั�งอุย้่ในต้กแถวย่านตลาดส่งเสริมการเกษตร  

เปิดไฟสีขาวสว่างจ�าตลอุดทั�งค่์น ด�านในร�านเรียงรายด�วยช่อุ 

ดอุกไม�ที�จัดใส่ถังเป็นทิวแถวแน่นเอีุ�ยดเหล่อุเพีัยงแค์่ทางเดิน 

สำาหรับัสอุงค์นเดินผู้่าน บันเพัดานขอุงพ่ั�นที�สำาหรับัตัดก�าน 

ดอุกไม� มีพัวงหรีดและแพั็กดอุกไม�จันทน์ห�อุยระโยงระยาง

ดอุกไม�สวยๆ ขอุงร�านป้าจิตรบั�างถก้ส่งมาจากเชยีงใหม่  

แต่ส่วนใหญ่มาไกลจากประเทศัมาเลเซ็ีย ขนเอุามาเป็นค์ันรถ 

ทุกวัน มาถ้งร�านพันักงานจะตัดด�วยเล่�อุยไฟฟ้า จัดใส่ถัง ด้แล 

เปลี�ยนนำ�า ค์ดัแยกอุย่างดีตามประสบัการณ์ที�สั�งสมมาเนิ�นนาน 

หลายปี

“ขายดอุกไม�ก็เหม่อุนเล่นหุ�น มนัมข้ี�นมลีงในระยะเวลา 

สั�นๆ” ค์ุณป้าบัอุก ฤกษ์ดีฤกษ์สะดวกที�ต�อุงใช�ดอุกไม�ขอุง 

แต่ละค์นมันไม่แน่นอุน แต่ช่วงนี�ด้เหม่อุนจะเป็นขาลงกว่า 

ที�เค์ย จริงอุย้่ที�มีล้กค์�าเจ�าประจำามาซ็่�อุไปขายปลีกต่อุอุย้่บั�าง  

แต่รายได�อีุกส่วนก็มาจากล้กค์�าเก่าใหม่ที�ต�อุงการดอุกไม� 

ไปประกอุบัในกิจกรรมต่างๆ ค์งเป็นเพัราะวิถีชีวิตที�เริ�มลด 

ปริมาณการใช�ดอุกไม�ในงานต่างๆ รวมถ้งเหตุการณ์โค์วิด-19  

ที�ยิ�งทำาให�ผู้้�ค์นเล่อุกซ็่�อุขอุงกินขอุงใช�ที�จำาเป็นก่อุน ดอุกไม� 

เหล่อุทิ�งแต่ละวันจ้งมากที�สุดเท่าที�เปิดร�านมา ถ้งอุย่างนั�น 

ค์ุณป้าก็ยังย่นยันที�จะขายดอุกไม�ต่อุไปด�วยร้ปแบับัเดิม  

ค์่อุการนั�งขายอุย้่กับัร�าน เห็นหน�าค์่าตาล้กค์�า ผู้ลัดเวรกับั 

น�อุงสาวและล้กชาย เพั่�อุจะไปนอุนพัักหลังจากเฝ่้าร�านมา 

ตลอุดทั�งค์่น

ค์ุณป้ายังบัอุกอุีกว่าจะทำาร�านนี�ต่อุไปจนกว่าจะทำา 

ไม่ไหว เป็นทั�งรุน่แรกและรุน่สดุท�าย หากได�มาเล่อุกซ็่�อุดอุกไม� 

ที�นี�บัางทีอุาจมีโอุกาสได�เจอุค์ุณป้าสมจิตร เจ�าขอุงร�านที�บัอุก 

ว่าใค์รๆ ในตลาดก็ร้�ว่าตัวเอุงเป็นค์นดุ แต่ต�อุนรับัพัวกเรา 

ด�วยเสียงหัวเราะค์นนี� 

เขียนโดย อภิชญา เรืองรุ่งชัยกุล

ร้านสมจิตร ฟลาวเวอร์ ตลาดส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ 0 2220 3018

ร้านสมจิตร ฟลาวเวอร์ร้านสมจิตร ฟลาวเวอร์
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09.00 น.
อุปกรณ์ร้อยมาลัยมาส่งที่ร้าน

10.00-11.00 น.
พี่ยุ้ยเดินทางมาถึงที่ร้าน และเร่ิมร้อยมาลัย 
ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด

22.00-23.00 น.  
พี่ยุ้ยกลับบ้านให้ลูกจ้างเฝ้าร้านแทน

1
 วั

น
ขอ

งพียุ่ย้
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ร้านมาลัยพี่ยุ้ยร้านมาลัยพี่ยุ้ย

มาลัยดอุกรัก มาลัยดอุกพุัด และพัวงมาลัยดอุกไม� 

แบับัต่างๆ แขวนอุย้่บันราวโดยรอุบัร�าน ส่งกลิ�นหอุมตลบั 

อุบัอุวลไปทั�งร�านขายพัวงมาลยัขอุงพัี�ยุ�ย-พัรรณทพิัา รอุดสดใส  

ผู้้�ที�ได�ช่�อุว่าเป็นเจ�าขอุงร�านค์นสวยประจำาตลาดยอุดพัิมาน

พัี�ยุ�ยเล่าว่า ร�านนี�เปิดมา 12 ปีแล�ว โดยเธิอุได�ส่บัทอุด 

ฝ่ีม่อุการร�อุยมาลัยมาจากค์ุณแม่ แต่พัี�ยุ�ยแยกอุอุกมาเปิดร�าน 

ขายเอุง “แม่ก็ตั�งร�านขายอุย้่ใกล�ๆ เรานี�แหละ ช่�อุร�านยิ�ม  

เพัราะแม่ช่�อุยิ�ม” พัี�ยุ�ยล้กสาวแม่ยิ�มกล่าวด�วยรอุยยิ�ม ร�านนี� 

เปิดขายตลอุด 24 ชั�วโมง ต่างกับัร�านขอุงค์ุณแม่ที�ขายแค์ ่

ช่วงเช�า เธิอุจ้งมีล้กจ�างประจำาร�าน 4-5 ค์นช่วยเฝ่้าร�าน  

ส่วนตัวเธิอุจะอุย้่ที�ร�านถ้งประมาณ 4-5 ทุ่ม และมาถ้งที�ร�าน 

อุีกค์รั�งในวันถัดไปเวลาประมาณ 10-11 โมงเช�า 

เวลา 9 โมงเช�าขอุงทุกวัน ดอุกไม�ที�เป็นส่วนประกอุบั 

ขอุงมาลัยจากถนนเพัชรเกษม 63 ซ็อุยวัดม่วง จะเดินทาง 

มาถ้งที�ร�านมาลัยพัี�ยุ�ย หลังจากนั�นพัี�ยุ�ยและล้กจ�างทั�งหมด 

จะใช�เวลาตลอุดทั�งวันประกอุบัพัวงมาลัย ใช�เวลาในการทำา 

พัวงละ 10-15 นาท ีภายในหน้�งวนัจะทำาได�ประมาณ 100-300  

พัวง ข้�นอุย้่กับัแบับัและขนาดขอุงพัวงมาลัย ดอุกไม�หลักๆ  

ที�ใช� ได�แก่ ดอุกพัุด ดอุกกุหลาบั ดอุกกล�วยไม� และดอุกรัก  

ซ้็�งนางเอุกประจำาร�านที�ขายดีที�สุดค์่อุ ‘ดอุกพัุด’ ราค์าขาย 

แต่ละพัวงจะมีตั�งแต่พัวงละ 20-1,000 บัาท รายได�ประมาณ 

วนัละ 5,000 บัาท ถ�าเป็นช่วงเทศักาล เช่น วนัแม่ วันสงกรานต์  

จะขายดีเป็นพัิเศัษ 

นอุกจากมาลัยงานแต่ง มาลัยงานบัวช มาลัยค์ล�อุงม่อุ  

มาลัยงานศัพัแล�ว ที�ร�านยังรับัทำาพัานพุั่มและพัานขันหมาก 

อุีกด�วย แต่จุดเด่นขอุงร�านพีั�ยุ�ยก็ค์่อุ พัวงมาลัยในงานพัิธีิที�มี 

ค์วามสวยงามและใช�ดอุกไม�สดใหม่ทุกวัน 

เพั่�อุตอุบัสนอุงค์วามต�อุงการขอุงล้กค์�า พัี�ยุ�ยจ้งเปิดขาย 

ทางเพัจเฟซ็บุั๊กด�วย ช่�อุเพัจ ‘มาลัยร�านยุ �ย’ กลุ ่มล้กค์�า 

เจ�าประจำาส่วนมากจะเป็นข�าราชการ และมีบัริการส่งไปยัง 

ต่างจังหวัด แต่ว่าตั�งแต่ช่วงเผู้ชิญกับัพิัษโค์วิด-19 เป็นต�นมา  

การค์�าขายก็เริ�มเงียบัๆ ไป เม่�อุถามว่าค์วามสุขในการทำางาน 

ขอุงพีั�ยุ �ยค์่อุอุะไร พัี�ยุ �ยตอุบัได�ทันทีแบับัไม่ต�อุงคิ์ดเลยว่า  

“เพัราะรกัค่์ะ เรามใีจรกัในอุาชพีันี� ได�ทำาในสิ�งที�รกักม็คี์วามสขุ”  

พัี�ยุ�ยกล่าวด�วยสีหน�าและแววตาที�ฉายประกายค์วามสุข 

เขียนโดย ฟ้าประทุม ผิวเนียม

แม่ค้าคนสวยประจำาตลาดยอดพิมาน

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

1
 วั

น
ขอ

งเจพ้ร
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ร้านโบว์และริบบิ้น อีกหนึ่งสีสันที่ขาดไม่ได้ในตลาดปากคลอง

ยามเดินเข�าไปในตลาดปากค์ลอุง นอุกจากร�านขาย 

ดอุกไม�ที�เรียงรายเต็มแผู้ง มีร�านประเภทหน้�งที�โดดเด่น 

ด�วยพัวงริบับิั�นพัวงใหญ่สสีนัสะดุดตาท่ามกลางมวลหม่้ดอุกไม�  

ริบับิั�นแต่ละสีถ้กนำาไปใช�ในโอุกาสต่างกัน เช่น ริบับิั�นสีทอุง 

สำาหรับังานบัวชนาค์ หรอุ่รบิับัิ�นสดีำาสำาหรบัังานศัพั เม่�อุพัด้ค์ยุ 

กับัค์ุณลุงมานะ สุดโต ที�ย่นขายขอุงอุย้่ในร�าน จ้งร้�ว่าร�านนี� 

ช่�อุว่า ‘ร�านเจ�พัร ปากค์ลอุงตลาด’ 

ร�านเจ�พัรขายริบับิั�น อุุปกรณ์ทำาพัวงมาลัยทุกชนิด  

และสินค์�าจำาเป็นสำาหรับัร�านขายดอุกไม�ในตลาดแห่งนี�  

โดยมีค์ุณลุงมานะแสนใจดีและเป็นกันเอุงเป็นผู้้�ช่วยเจ�าขอุง 

ร�าน ค์อุยแวะมาเฝ่้าร�านเป็นค์รั�งค์ราว ซ็้�งทางร�านจะแบั่งผู้ลัด 

การทำางานเป็นสอุงผู้ลัด ผู้ลัดละค์ร้�งวัน จ้งมั�นใจได�เลยว่า 

เวลามาซ็่�อุขอุงที�ร�านจะมีค์นเฝ่้าอุย้่ตลอุดแน่นอุน ล้กค์�าขอุง 

ทางร�านมีทั�งล้กค์�าประจำา ล้กค์�าจากต่างจังหวัด ล้กค์�าที�เป็น 

พั่อุค์�าแม่ค์�าดอุกไม�ในตลาดและนอุกตลาด ที�มาซ็่�อุขอุง 

สำาหรับันำาไปจัดช่อุดอุกไม�หร่อุทำาพัวงมาลัย

ริบับิั�นหลากสีขอุงร�านน่าสนใจมาก ค์ุณลุงมานะเล่า 

ให�เราฟังว่า ริบับัิ�นเหล่านี�มีไว�สำาหรับัร�อุยพัวงมาลัยสอุงชาย  

ทั�งหมดเป็นงานฝ่ีม่อุขอุงชาวบั�านจากต่างจังหวัดที�ทางร�าน 

รับัซ็่�อุมา ที�ร�านมีโกดังสำาหรับัเก็บัริบับัิ�น ทำาให�ไม่ต�อุงกังวลว่า 

สินค์�าจะหมด ส่วนมากสีที�ขายดีที�สุดจะเป็นสีแดง สีเหล่อุง  

และสีชมพั้ 

ระหว่างที�เราย่นพั้ดคุ์ยกับัคุ์ณลุงอุย้่ มีล้กค์�าแวะเวียน 

มาซ็่�อุขอุงตลอุดไม่ขาดสาย ค์ุณลุงจ้งเล่าต่อุว่า ด�วยจุดเด่น  

ขอุงร�านที�เปิด 24 ชั�วโมง แม�จะเกิดสถานการณ์โค์วิด-19  

แต่ร�านเจ�พัรกม็ล้ีกค์�ามาซ็่�อุขอุงทุกวนั โดยเฉพัาะก่อุนและหลงั 

วันโกน 

หลังจากที�เราได�ลอุงเดินสำารวจทั�วตลาด เราพับัว่า 

ร�านประเภทโบัว์ ริบับัิ�น และอุุปกรณ์ทำาพัวงมาลัยมีไม่มาก  

แต่ร�านเหล่านี�ก็เป็นอุงค์์ประกอุบัแสนสำาคั์ญที�ค์อุยอุำานวย 

ค์วามสะดวกให�แก่ค์นค์�าขายดอุกไม� และขาดไม่ได�ในตลาด 

ปากค์ลอุงตลาดแห่งนี� 

เขียนโดย พีรยา วิเศษสุมน

ร้านเจ้พร ปากคลองตลาด

ตลาดยอดพิมานริเวอร์ วอล์ค โทรศัพท์ 06 1545 5955

ร้านเจ้พรร้านเจ้พร
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08.00 น.               
เปิดร้านพวงหรีด

17.00 น.               
เก็บกวาดพื้น ปิดร้านพวงหรีด 

06.00 น.                
สิ้นสุดการลงดอกไม้ 

24 ชั่วโมง               
ร้านดอกไม้ (ในเครือร้านพวงหรีด) 
เปิดท�าการ 

22.00 น.               
ลงดอกไม้ท่ีน�าเข้ามาเพื่อใช้ในร้านพวงหรีด 
และขายเป็นก�าๆ ที่ร้านขายดอกไม้ (ในเครือ 
ร้านพวงหรีด) พร้อมทัง้ตดัดอกไม้ไว้เตรียม 
การท�าพวงหรีดในวันรุ่งขึ้น 

1
 วั

น
ขอ

งพีแ่ทค
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ร้านขายพวงหรีดที่ลอยตัวอยู่เหนือทุกวิกฤตการณ์ 

กว่า 40 ปีแล�วที� ‘ร�านเสียงทอุง’ ยังค์งดำาเนินกิจการ 

ขายพัวงหรีด พัี�แทค์-พัุทธิิพังษ์ แป้นแก�ว รับัช่วงต่อุด้แลร�าน 

จากพั่อุแม่ 10 กว่าปีแล�ว ร�านเสียงทอุงตั�งอุย้่ในซ็อุยหน้�ง 

ขอุงฝ่ั่งตลาดส่งเสริมเกษตรไทย มีลักษณะเป็นล็อุกแนวยาว 

หน�าร�านมตีวัอุย่างขอุงพัวงหรดีถก้วางลดหลั�นบันหิ�ง ข�างหลงั 

นั�นเป็นพั่�นที�ทำางาน โต๊ะยาวสอุงข�างขนาบัพ่ั�นที�เดินสวน 

ไปมาขอุงค์นงาน ถัดไปเป็นที�วางดอุกไม� เน่�อุงจากมีจำานวน 

พัวงหรีดที�ถ้กสั�งค์่อุนข�างเยอุะ เลยต�อุงแบั่งหน�าที�ค์นงาน 

ในร�านให�ทำาหน�าที�เฉพัาะขอุงตัวเอุงตามขั�นตอุนการทำา 

พัวงหรดี เริ�มจากการอุดัโอุเอุซ็สิใส่กะละมงั จัดดอุกไม�เป็นพุ่ัมๆ  

ทำาโค์รงฟางข�างหลังและใส่ป้ายช่�อุ ส่วนชั�นสอุงเป็นที�เก็บัขอุง 

จิปาถะ 

ลก้ค์�าขอุงร�านมอีุย่้หลากหลายช่อุงทาง ปัจจุบัันไม่ค่์อุย 

พับัล้กค์�าที�เข�ามาติดต่อุผู้่านหน�าร�าน ร�านพัวงหรีดจ้งอุาศััย 

การส่งต่อุขอุงห่วงโซ็่ทางธิุรกิจมากกว่า ล้กค์�าส่วนใหญ่จ้งร้�จัก 

ร�านผู่้านฐานขอุงล้กค์�าเก่า วดัประจำา ม้ลนธิิิป่อุเต็กต๊้ง ร�านขาย 

โลงที�ทำาการตกลงกันไว� เม่�อุร�านขายโลงรับัร่างผู้้�เสียชีวิตแล�ว 

กจ็ะตดิต่อุร�านพัวงหรดีต่อุทนัท ีนอุกจากนี�ยงัมล้ีกค์�าที�ร้�จกัร�าน 

ผู้่านอุินเทอุร์เน็ตด�วย 

“ไม่ว่าเศรษฐกจิจะเป็นอย่างไร ร้านเราขายได้ตลอด”  

ค์ำาบัอุกเล่าจากทายาทรุน่ที�สอุงขอุงร�านเสยีงทอุง ร�านพัวงหรดี 

รายใหญ่ในปากค์ลอุงตลาด สามารถสะท�อุนค์วามสำาค์ัญขอุง 

พัวงหรดีว่าเป็น ‘สนิค์�าตกใจ’ ได�เป็นอุย่างด ีพัวงหรดีไม่เหมอุ่น 

กับัการเล่อุกซ็่�อุเส่�อุผู้�าที�พัิจารณาค์วามสวยงามเป็นที�ตั�ง  

แต่ค์นที�มาซ่็�อุพัวงหรีดส่วนใหญ่จะอุย้่ในสภาวะที�กำาลังตกใจ  

เห็นขอุงแล�วก็ซ็่�อุเลย เพัราะเม่�อุบัุค์ค์ลใกล�ตัวจากไปแล�ว 

ก็ต�อุงใช�ทันที 

เพัราะสัจธิรรมขอุงชีวิตที�ว ่า ทุกค์นล�วนต�อุงตาย 

ร�านพัวงหรีดจ้งผู้่านวิกฤติทางเศัรษฐกิจมาได�จนทุกวันนี� 

เขียนโดย สุวพร เลี้ยงผาสุข

ร้านเสียงทอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ปากคลองตลาด 

โทรศัพท์ 08 3444 4416 

ร้านเสียงทองร้านเสียงทอง



20

18.00 น. 
เวลาเปิดร้านและลงผัก

20.00-02.00 น. 
ช่วงเวลาขายดีประจ�าร้าน 

08.30 น.
เริ่มเก็บร้าน

09.00 น. 
เก็บผักลงตู้แช่และปิดร้าน

1
 วั

น
ขอ

งพีช่า้ง
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ร้านผักพี่ช้าง ร้านผักพี่ช้าง 

ค์ะน�าเขียวกรอุบั ผู้ักกาดขาวต�นอุวบั มะเข่อุเทศัล้กโต 

และโหระพัาหอุมเย็น วางเรียงรายรอุให�ผู้้ �ค์นแวะเวียนมา 

จับัจ่ายอุย้่บันแผู้งขายผู้ักขอุง พัี�ช�าง-สุริยาวุธิ ม่วงศัรี ร�านขาย 

ผู้ักรายใหญ่ประจำาปากค์ลอุงตลาด ที�มีผู้ักสดจากสวนขอุงเขา 

เอุงในจังหวัดนนทบัุรีส่งมาขายเป็นประจำาทุกวัน ร�านขายผู้ัก 

แห่งนี�ดำาเนินกิจการมาตั�งแต่รุ่นค์ุณแม่พัี�ช�าง พั่อุค์�าอุัธิยาศััยด ี

ที�พัิถีพัิถันค์ัดผู้ักต�นสวยมาให�เราได�เล่อุกซ็่�อุ 

ร�านขอุงพัี�ช�างมีผู้ักยอุดฮิตบันโต๊ะอุาหารแทบัทุกชนิด  

เพัราะล้กค์�าส่วนมากค์่อุเหล่าผู้้ �ประกอุบัการร�านอุาหารที� 

แวะเวียนมาซ่็�อุอุย้่เป็นประจำา ถ้งแม�สถานการณ์โค์วิด-19  

จะทำาให�ล้กค์�าลดลงไปมาก แต่ร�านขายผัู้กขอุงพีั�ช�างก็ยังเปิด 

ทุกวันไม่มีหยุด ในแต่ละวันค์นงานที�ร�านจะแพั็กผู้ักสำาหรับั 

ขายส่ง ถงุละ 5 หร่อุ 10 กโิลกรัมสำาหรับับัรรดาพ่ัอุค์รัว แม่ค์รวั 

แต่พัี�ช�างก็ยินดีที�จะขายปลีกเป็นกำาเล็กสำาหรับัล้กค์�าทั�วไป 

เช่นกัน

เราพัด้คุ์ยกบััพีั�ช�างราวๆ 8 โมงค์ร้�ง เป็นเวลาที�ผู้กัสีเขยีว 

น่ากินทั�งหลายเริ�มถ้กแพั็กรวมในถุงขนาดใหญ่ พัี�ช�างชี�ไปยัง 

ถังนำ�าแข็งขนาดยักษ์ข�างตัว แล�วอุธิิบัายว่าผัู้กบัางส่วนจะถ้ก 

แช่เย็นไว�ในนี� แต่ถ�าหากมีผู้ักเหล่อุมากก็จะนำาไปเก็บัไว�ในต้� 

แช่เยน็ขอุงตลาด ก่อุนจะนำาอุอุกมาขายอุกีค์รั�งในเวลาเปิดร�าน 

ตอุน 6 โมงเย็น จ้งมั�นใจได�ว่าผู้ักจะยังค์งค์วามสดและค์วาม 

อุร่อุยอุย้่เสมอุ

พัี�ช �างมาขายผัู้กด�วยตัวเอุงทุกวันกว่า 20 ปีแล�ว  

เม่�อุเราถามว่าค์วามสนกุขอุงอุาชพีัพ่ัอุค์�าขายผู้กัค์อุ่อุะไร พัี�ช�าง 

ก็หันไปหัวเราะกับัภรรยาก่อุนบัอุกกับัเราว่าเร่�อุงที�ทำาให�ร้�ส้ก 

สนุกค์งเป็นการได�พับัปะกับัผู้้�ค์น ไม่ว่าจะเป็นการได�พั้ดค์ุย 

กับัพั่อุค์�า แม่ค์�าที�ค์ุ�นเค์ย หร่อุเหล่าล้กค์�าที�มาซ่็�อุผู้ักตั�งแต่ 

เปิดร�านจนกระทั�งปิดร�าน 

หากค์รั�งหน�ามโีอุกาสได�มาเดนิปากค์ลอุงตลาด การแวะ 

ไปเล่อุกซ็่�อุผู้ักสดจากสวนที�ร�านพัี�ช�างเพั่�อุนำาไปปรุงอุาหาร 

ทานกับัค์นที�เรารัก ก็เป็นอุีกหน้�งตัวเล่อุกที�น่าสนใจไม่น�อุย 

เขียนโดย เพียงรวี ศิริสุข

 ร้านผักสดขวัญใจพ่อครัว แม่ครัวทั่วพระนคร

ร้านผักพี่ช้าง ตลาดปากคลองตลาด

โทรศัพท์ 06 2464 1456  
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ราว 08.00 น.
ชิมชา เปิดร้าน

ช่วงสาย
ชามาส่ง

คล้อยบ่าย
ห่อลงบรรจุภัณฑ์ ส่งของ

ระหว่างวัน
อบชา ย่างชา ผสมชา

ราว 18.00 น.
ปิดร้าน

1
 วั

น
ขอ

งพีเ่พย่
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กรุ่นกลิ่นใบชากลางมวลดอกไม้

แก�วเซ็รามกิ ถาดรอุงสแตนเลส กาต�มนำ�า ช�อุนไม� ตาชั�ง  

ทีมชุดชงชาพัร�อุมหน�ากันอุย้่บันโต๊ะ

เริ�มจากอุุน่ผู้วิแก�วด�วยนำ�าร�อุน ใช�ช�อุนตักใบัชาตามลงไป  

สัดส่วนให�ชั�งตามค์วามชอุบั รินนำ�าล�างใบัชาแล�วเทอุอุกก่อุน 

เตมินำ�าอุุน่เป็นค์รั�งสดุท�าย รอุใบัชาค์ลายตัวราวหน้�งถง้สอุงนาที  

นำ�าชาหอุมกรุ่นก็จะได�ที�พัร�อุมด่�ม

ค์วามพิัถีพัิถันนี�ค่์อุการชงชาก่อุนชิม อุันเป็นกิจวัตร 

ยามเช�าขอุงพัี�เพั่ย-ภาวินี ค์�าธิัญญาเจริญ ทายาทรุ่นที�สาม 

เจ�าขอุงร�านชาเก่าแก่อุายุร่วมร�อุยปี ‘อุ๋อุงเอุี�ยงชุน’

“ร�านนี�ทำากิจการมาตั�งแต่รุ่นอุาม่าค์่ะ” พัี�เพั่ยเกริ�น 

ขณะให�สัมภาษณ์ในค์้หาสามชั�น ซ็้�งเปิดพั่�นที�ด�านล่างเป็น 

หน�าร�าน หลังเค์าน์เตอุร์มีพันักงานชั�งใบัชาจนดุลกับันำ�าหนัก 

ล้กตุ�มบันเค์ร่�อุงชั�งสอุงแขน ชั�นบันผู้นังด�านหลังวางถังเก็บั 

ใบัชาดีบุักสีงาช�างยี�ห�อุดังสมัยก่อุน บัางถังพีั�เพั่ยว่าขายด ี

เป็นพิัเศัษ เพัราะช่�อุมีค์วามหมายมงค์ล ซ็่�อุไปไหว�เจ�าก็ดี  

ทั�งรสชาติยังถ้กใจผู้้�ทาน ซ็่�อุไปด่�มเอุงก็ได�

ทายาทรุ่นที�สามขยายค์วามว่า รสนิยมขอุงล้กค์�า 

เปลี�ยนไปตามยุค์สมัย การปรับัตัวค์รั�งใหญ่ขอุงอุ๋อุงเอีุ�ยงชุน 

จ้งเป็นการขายชาที�รับัมาค์วบัค์้่กับัการเริ�มผู้ลิต ‘ใบัชาผู้สม’  

ที�วางขายส่วนใหญ่ในปัจจุบััน

กระบัวนการผู้ลิต ‘ใบัชาผู้สม’ นี�เริ�มหลังแปดโมงเช�า 

ซ็้�งเป็นเวลาเปิดร�าน ด�วยการรบััใบัชานำาเข�าจากเมอุ่งจนีที�มาส่ง  

ก่อุนทั�งหมดจะถ้กนำาไปเก็บัไว�บันชั�นสอุง ซ้็�งมีโค์รงสร�างเป็น 

ไม�สัก เหมาะแก่การเก็บัรักษาด�วยว่าอุุณหภ้มิไม่ร�อุนหร่อุเย็น 

จนเกินไป ระหว่างวันใบัชาจะถ้กนำาอุอุกมาอุบับั�าง ย่างบั�าง 

ตามแต่ชนดิ แล�วนำามาผู้สมกนัเป็นสต้รใหม่ มพีีั�เพ่ัยและพัี�น�อุง 

ช่วยกนัชิมให�ได�รสชาต ิรวมถ้งกลิ�นหอุมที�ต�อุงการ เป็นขั�นตอุน 

ที�ละเอุียดอุ่อุน ผู้ิดพัลาดไม่ได� สุดท�าย พันักงานจะช่วยกันห่อุ 

ลงบัรรจุภัณฑ์ 

ขั�นตอุนเหล่านี�อุาศัยัค์วามประณตีใส่ใจและใช�วธีิิดั�งเดมิ 

ทั�งสิ�น พัอุเราถามว่าทำาไม พัี�เพ่ัยตอุบัว่า “ทางบั�านเราค่์อุนข�าง 

เข�มงวดกับัค์ุณภาพัขอุงชา จะมาทำาแบับัขอุไปทีไม่ได�เลย”  

นี�ค์งเป็นเหตุผู้ลหลักที�เจ�าขอุงร�านอุ๋อุงเอีุ�ยงชุนต�อุงชิม 

ชาทุกค์รั�งก่อุนเปิดร�าน...เพั่�อุค์งคุ์ณภาพัที�ส่งต่อุกันมากว่า 

ร�อุยปีนั�นเอุง 

เขียนโดย อันดา ปัญญามี

ร้านอ๋องเอี้ยงชุน ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ 

โทรศัพท์ 0 2225 7764

ร้านอ๋องเอี้ยงชุนร้านอ๋องเอี้ยงชุน
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ป้าสมจติร พัาณชิย์กจิพัรีะ หรอุ่ที�ค์นในตลาดเรียกกนัว่า  

ป้าจิตร เจ�าขอุงร�าน ‘สมจิตร ฟลาวเวอุร์’ ร�านดอุกไม�นำาเข�า 

จากมาเลเซ็ีย ซ็้�งตั�งอุย้่ในตลาดแห่งนี�มานานกว่า 30 ปี

แม�ว่าป้าจิตรจะมีอุายุ 67 ปีแล�ว แต่ป้ายังมีสุขภาพั 

ร่างกายแข็งแรง เดินค์ล่อุงแค์ล่ว พั้ดจาด�วยถ�อุยค์ำาที�ชัดเจน 

ป้าจิตรชอุบัพัด้ว่าตวัเอุงเป็นค์นด ุแต่กย็ิ�มรบััทกุค์นที�เข�ามาหา 

อุย่างจรงิใจ ในทกุๆ วนัป้ามกัใช�เวลาส่วนใหญ่นั�งอุย้ด่�านในสดุ 

ขอุงร�าน ซ้็�งเป็นพ่ั�นที�เล็กๆ ที�มีอุุปกรณ์อุำานวยค์วามสะดวก 

ค์รบัค์รัน ด�านหลังเป็นชั�นวางขอุง มีไมโค์รเวฟสำาหรับัอุุ่น 

อุาหารที� เตรียมมาจากบั�าน มีค์รบัทั�งอุาหารค์าวหวาน  

ด�านซ็�ายม่อุค์่อุชั�นวางกานำ�าร�อุน แก�วกาแฟ โทรทัศัน์ที�กำาลัง 

ฉายละค์รอิุนเดยีอุย่้ และต้�เยน็ที�มปีฏิิทนิแขวนอุย่้ ซ็้�งทั�งหมดนั�น 

รายล�อุมอุย้่รอุบัตัวในระยะที�ม่อุเอุ่�อุมถ้ง ถัดมาด�านหน�าขอุง 

ป้าจิตรค์่อุโต๊ะทำางานที�บัางทีก็กลายเป็นโต๊ะทานข�าว มุมหน้�ง 

วางถ�วยกับัข�าว ส่วนอุีกมุมหน้�งวางเอุกสารและเค์ร่�อุงค์ิดเลข 

ป้าจิตรเล่าเร่�อุงราวชีวิตตัวเอุงอุย่างตรงไปตรงมา  

ไม่อุ�อุมค์�อุม ทั�งการใช�ชีวิตอุย้่ในปากค์ลอุงตลาดตั�งแต่ยัง 

เป็นเด็ก วิธีิไขว่ค์ว�าหาช่อุงทางทำามาหากิน รวมถ้งค์วาม 

เปลี�ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นช่วงที�เศัรษฐกิจรุ่งเร่อุงหร่อุซ็บัเซ็า 

ที�สุดขอุงตลาด

ประโยค์สั�นๆ จากป้า จ้งเป็นการถ่ายทอุดกาลเวลา 

ในแต่ละยุค์สมัยขอุงตลาดนี�ได�เป็นอุย่างดี 

ป้าจิตรเล่าว่า ตัวเอุงมีค์วามผู้้กพัันกับัตลาดนี�มาตั�งแต ่

ยังเป็นเด็กผู้้กผู้มแกละอุายุ 12-13 ปี เพัราะเตี�ยปล้กดอุกไม� 

พั่�นบั�านไทย ทั�งดอุกกหุลาบั ดาวเร่อุง ดอุกเบัญจมาศั แล�วต�อุง 

นั�งเร่อุจากตลิ�งชันมาขายดอุกไม�ที�ปากค์ลอุงตลาด เริ�มจาก 

การขายริมถนน แต่ช่วงหลังผู้ลผู้ลิตดอุกไม�ไม่ค์่อุยดี ก็เลย 

หันมาขายดอุกไม�ที�รับัมาจากที�อุ่�นแทน

พัอุถ้งวัยที�มีค์รอุบัค์รัว ก็ปรับัเปลี�ยนมาขายดอุกไม� 

โค์รงการหลวง ดอุกไม�บั�านปง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีรถ 

มาส่ง แต่ช่วงที�ขายดีอุย่างช่วงเด่อุนธัินวาค์มถ้งมกราค์ม 

ดอุกไม�มักไม่เพัียงพัอุต่อุค์วามต�อุงการ มีแต่ค์นแย่งกันขาย  

แย่งกันหาผู้ลประโยชน์ ทำาให�ป้าจิตรเริ�มมอุงหาดอุกไม�จาก 

สวนอุ่�นๆ มาขายในช่วงที�ดอุกไม�โค์รงการหลวงขาดตลาด 

“คลื่นใหม่มา คลื่นเก่าก็หุบไป”

“เจอคนที่แนะนำาสิ่งดีๆ ให้เรา” 

เขียนโดย สาวิตรี พรมพินิจ

คำาพูดสะท้อนชีวิต จากป้าสมจิตร คำาพูดสะท้อนชีวิต จากป้าสมจิตร 

สตรีในดงดอกไม้สตรีในดงดอกไม้

ป้าจิตรพั้ดได�อุย่างเต็มปากว่า เขาเจอุแต่ค์นดีๆ ที�ค์อุย 

แนะนำาสิ�งใหม่ๆ ให� อุย่างปี พั.ศั. 2516 มีค์นแนะนำาเจ�าขอุง 
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สวนดอุกไม�ให�ป้าจิตรได�ร้�จัก หลังจากที�ได�พั้ดค์ุยกับัเจ�าขอุง 

สวนแล�ว ทำาให�ป้าจิตรตัดสินใจรับัดอุกไม�มาขาย โดยสามี 

ขอุงป้าจิตรเป็นค์นติดต่อุส่�อุสารกับัเจ�าขอุงสวนด�วยตัวเอุง

จากที�ขายอุย้ ่ริมถนนในสมัยเตี�ย พัอุเริ�มตั�งตัวได� 

ก็ขยบััขยายกจิการย�ายเข�ามาอุย้ใ่นตลาด และเริ�มมรี�านดอุกไม� 

เจ�าอุ่�นๆ มาเสนอุขายดอุกไม�เหม่อุนกัน ล้กจ�างสวนดอุกไม� 

ชาวมาเลเซ็ียจ้งชักชวนให�ลอุงนำาเข�าดอุกไม�มาเลเซ็ียมาขายด้  

แม�ต�นทุนดอุกไม�มาเลเซ็ียจะแพังกว่าดอุกไม�ในประเทศัไทย  

แต่ค์ุณภาพัขอุงดอุกไม�นั�นดีกว่า ร�านดอุกไม�ป้าจิตรจ้งกลาย 

เป็นอุีกร�านหน้�งที�ขายดอุกไม�นำาเข�าจากประเทศัมาเลเซ็ีย 

ในปากค์ลอุงตลาดแห่งนี� 
“เปล่ียนศตวรรษมันก็เปล่ียนไปเร่ือย” 

ย�อุนไปเม่�อุ 30 ปีก่อุน ปากค์ลอุงตลาดเป็นศ้ันย์รวม 

ดอุกไม�ขอุงประเทศัไทย ดอุกไม�ที�มาจากภ้มภิาค์ต่างๆ จะถก้ส่ง 

มาขายที�นี�เท่านั�น นบััว่าเป็นยคุ์รุง่เรอุ่งขอุงตลาดดอุกไม� ขายดี 

เป็นเทนำ�าเทท่า จนเรียกได�ว่า แม่ค์�าไม่มีเวลาหยุดพัักผู้่อุนเลย

การที�ดอุกไม�มีค์วามต�อุงการมากขนาดนี�เป็นเพัราะว่า  

ในอุดตีมกีารจดังานตามฤกษ์งามยามด ีเพั่�อุค์วามเป็นสริมิงค์ล 

ให�แก่ชีวิต จ้งต�อุงใช�ดอุกไม�ในการจัดเตรียมไว�สำาหรับับั้ชา 

สิ�งศัักดิ์สิทธิิ์ รวมถ้งใช�ในการจัดตกแต่งสถานที� แต่เม่�อุสภาพั 

สังค์มเปลี�ยนไป ค์นส่วนใหญ่ไม่นิยมจัดงานตามฤกษ์ แต่จัด 

งานตาม ‘ฤกษ์สะดวก’ มีค์วามเรียบัง่าย ทำาให�ค์วามต�อุงการ 

ดอุกไม�ขอุงผู้้�ค์นก็ลดลงไปด�วย

ช่วงที�ผู้่านมา ประเทศัไทยเผู้ชิญกับัสถานการณ์ไวรัส 

โค์วิด-19 ทำาให�เศัรษฐกิจซ็บัเซ็าลงมาก ยอุดสั�งซ็่�อุดอุกไม�ลด 

น�อุยลงหร่อุบัางค์รั�งกย็กเลกิไป เพัราะไม่สามารถจดังานที�รวม 

กลุม่กนัได� เช่น งานแต่งงานที�ต�อุงใช�ดอุกไม�ตกแต่งเป็นจำานวน 

มาก การขายขอุงในตลาดแทบัไม่ได�กำาไร ทำาให�แม่ค์�าดอุกไม� 

หลายๆ ค์นปิดกิจการไป 

แต่สิ�งที�ยังขายได�อุย้ ่ตลอุด ค์่อุงานฝ่ีม่อุที�ต �อุงใช� 

ค์วามละเอุียดลอุอุ อุย่างพัวงมาลัย เพัราะต�อุงใช�ฝ่ีม่อุใน 

การสร�างสรรค์์สินค์�าอุอุกมาจำาหน่าย ไม่ใช่ว่าทุกค์นจะม ี

ค์วามสามารถในด�านนี� 
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“งานตรงนี้มันไม่มีเกียรตินะ แต่มีกิน”

“เงินทองอยู่ในอากาศ
 ไขว่คว้าหากันเอา”

ในช่วงเวลาว่าง ป้าเล่อุกที�จะทำาสินค์�าอุอุกมาขาย เช่น  

ธิ้ปเทียนสำาหรับัลอุยกระทง แต่ป้าบัอุกว่าปีนี�ไม่กล�าทำาธิ้ป 

เทียนแล�ว เพัราะไม่ร้�ว่าจะมีการจัดงานหร่อุเปล่า ทำาให�หันมา 

ทำาโบัว์พัวงมาลัยขายให�กลายเป็นรายได�ในช่วงนี� ใช�เวลาว่าง 

ให�เกดิประโยชน์ ไม่ปล่อุยให�เงนิทอุงล่อุงลอุยอุอุกไปกับัอุากาศั 

เช่นกัน

ตั�งแต่เด็กจนโต ป้าจิตรมีค์วามขยันและค์วามอุดทน  

ไขว่ค์ว�าหาทุกอุย่างมาขายเท่าที�จะหาได� ขายทุกอุย่างที�ได�กำาไร  

เพัราะเช่�อุว่าเงินมันลอุยอุย้่ทุกที� อุย้่ที�เราว่าจะไขว่ค์ว�ามาได� 

มากน�อุยแค์่ไหน เหม่อุนกับัหุ�นที�มีข้�นมีลง เราต�อุงปรับัตัวอุย้ ่

กับัสิ�งนั�นให�ได� มีภ้มิค์ุ�มกัน ไม่โอุ�อุวด ร้�จักซ่็�อุตรงต่อุตนเอุง 

และผู้้�อุ่�น เป็นสิ�งที�ทำาให�ป้าจิตรอุย้่ได�มาจนถ้งทุกวันนี� 

ถ้งการขายดอุกไม�จะไม่ใช่งานที�ค์นยกย่อุง แต่ก็ทำาให� 

ป้าจิตรมีทุกอุย่างได�มาจนถ้งทุกวันนี� ส่งล้กเรียนจบัศิัลปะได�  

ช่วงหลงัมานี�ด�วยค์วามที�อุายมุากข้�นแล�ว ร่างกายกเ็ปลี�ยนแปลง 

ไม่เหมอุ่นตอุนสาวๆ ที�ทำางานอุย่างเต็มที�ถง้ไหนถ้งกนั ป้าจง้ได� 

แบั่งช่วงเวลาให�ล้กและน�อุงสาวเข�ามาด้แลร�านร่วมด�วย

ป้าจติรพัด้ว่า “ถ�าล้กไม่ทำาต่อุกต็�อุงหยดุไปตามกาลเวลา  

ทุกอุย่างมันเป็นวัฏิจักรขอุงกรรม อุย่าไปค์ิดเยอุะ” 

‘นอ้งม
งักร’ แมวประจำาร้านสมจติร ฟ

ลาวเวอ
ร์
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พี่ณรงค์
ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการปากคลองตลาด

เขียนโดย กานต์สินี แสงทอง 

ทันทีที�ก�าวเข�าไปในตลาดยอุดพิัมาน กลิ�นดอุกไม� 

หอุมละมุนก็ลอุยมากระทบัจม้ก ดอุกมะลิ ดอุกดาวเร่อุง จำาปี  

จำาปา และดอุกไม�นานาชนิดวางอุย้่ละลานตาบันแผู้งตลอุด 

สอุงข�างทาง ถนนเส�นแค์บัๆ มีนำ�านอุงเฉอุะแฉะ ทั�งแม่ค์�า  

ล้กค์�า และวินเข็นรถสวนกันขวักไขว่  

ภายใต�ค์วามค์ร้กค์ร่�นก้�งโกลาหลนี� มพีีั�ณรงค์์ ปล�อุงอุ�วน  

เป็นผู้้�ช่วยกรรมการด้แลการเงินและบัุค์ค์ล เขามีหน�าที�ด้แล 

และพััฒนาพ่ั�นที� ค์อุยจดัเกบ็ัรายได� ตลอุดจนด้แลพีั�ๆ  ในตลาด 

ยอุดพัิมานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เป็นผู้้�อุย้่เบั่�อุงหลังการจัด 

การตลาด ทำาให�ทุกอุย่างดำาเนินไปอุย่างมีระบับั ทั�งการจัด 

ร�านค์�า รถเข็น และพััฒนาพั่�นที�จนฟื้นฟ้ปากค์ลอุงตลาด 

ให�กลับัมามีชีวิตอุีกค์รั�ง 

เม่�อุประมาณ 10 ปีก่อุนที�พีั�ณรงค์์เริ�มเข�ามาบัริหาร 

เป็นช่วงที�ซ็บัเซ็าที�สุด สมัยนั�นตลาดด้เหม่อุนกับัโกดังร�าง  

ถ�าเทียบักับัตอุนนี�ก็เรียกได�ว่าต่างกันเยอุะมาก 

ปัญหาค์่อุ สมัยนั�นโค์รงสร�างค์่าเช่าปากค์ลอุงตลาด 

ราค์าถ้ก แม่ค์�าจ้งร้�ส้กว่าตนมีที�เยอุะ จ้งแปรพ่ั�นที�บัางส่วน 

เป็นโกดงัจนพั่�นที�เริ�มรกและสกปรก ค์นจง้ย�ายไปอุย้ด่�านนอุก 

เพั่�อุค์วามสะดวก รวมถ้งตลาดไม่มีที�จอุดรถ ธิุรกิจจ้งซ็บัเซ็า 

ลงเร่�อุยๆ 

ตลาดนี�มีข�อุตกลงต่างๆ กับัอุงค์์การตลาดมากมาย  

เช่น ห�ามปรับัราค์าค์่าเช่าเกิน 10% เราจ้งแก�ปัญหาด�วยการ 

จัดพั่�นที�ใหม่ ขอุค์วามร่วมม่อุแม่ค์�าปรับัเปลี�ยนหร่อุลดพั่�นที� 

ที�ใช�ในการขายให�เหล่อุเท่าที�จำาเป็น ถอุยโกดังริมนำ�ามาอุย้่ใน 

ตลาดทั�งหมด แล�วเปลี�ยนพั่�นที�รมินำ�าเจ�าพัระยาเป็น ยอุดพัมิาน 

ริเวอุร์ วอุล์ค์ (Yodpiman River Walk) เพั่�อุชดเชยรายได� 

ที�หายไป 

อุงค์์การตลาดค์อุ่หน่วยงานหน้�งขอุงกระทรวงมหาดไทย  

มหีน�าที�สร�างตลาดให�ชมุชนและบัรหิารค่์าเช่า แต่งานราชการ 

ขาดค์วามค์ล่อุงตัวในการบัริหารจัดการ จ้งมีค์วามจำาเป็นต�อุง 

ให�เอุกชนเข�ามาทำาแทน อุงค์์การตลาดจ้งเปิดสัมปทานให�ผู้้�ที� 

สนใจเข�ามาย่�นแบับั พัี�เห็นว่าพั่�นที�ตรงตลาดยอุดพัิมาน 

ในปัจจุบัันมีศัักยภาพั ซ็้�งพัี�ก็ได�ย่�นแบับัไปและได�งานนี�มา

พัี�ด้แลฝ่ั่งปากค์ลอุงตลาด ทำางานได� 2 ปีก็มอุงเห็น 

ปัญหาสำาค์ัญอุย่างหน้�งค์่อุ การจราจร เข�ายากอุอุกยาก จ้งค์ิด 

หาทางให�พั่อุค์�าแม่ค์�าเข�าอุอุกสะดวก ถ�าเราสามารถทำาให� 

รถวิ�งเข�าอุอุกได�สะดวก ธิุรกิจก็จะเป็นไปด�วยดี 

ก่อนเข้ามาจดัการ ตลาดเป็นอย่างไร  
บ้างคะ

เริ่มมาทำางานได้อย่างไรคะ

พี่จัดการปัญหาในตลาดอย่างไรคะ



32

เม่�อุมกีารเปลี�ยนแปลงการจดัการ แม่ค์�าบัางค์นก็ต่อุต�าน  

แต่ในขณะเดยีวกนัก็มคี์นสนบััสนนุ บัางค์นเขาอุย้ท่ี�นี�มา 50 ปี  

ที�นี�เป็นเสม่อุนบั�าน แต่จ้่ๆ วันหน้�งมาเปลี�ยนเจ�าขอุงตลาด  

เขาอุาจจะร้�สก้เหม่อุนถก้ยด้พั่�นที� กลวัไม่มทีี�อุย้ ่แต่พัอุได�ค์ยุกนั 

เขาก็เข�าใจ กลายเป็นว่าทุกค์นช่วยกันหมด 

แผนกพี่ณรงค์มีหน้าที่อะไรบ้างคะ

หน�าที�ขอุงแผู้นกพัี�ค่์อุพััฒนาพั่�นที�และจัดเก็บัรายได�  

การเก็บัรายได�มีพันักงานที�อุย้ ่กับัพีั� 4 ค์น ด้แลฝ่ั ่งตลาด 

ยอุดพัิมาน 2 ค์น และฝ่ั่งอุงค์์การตลาด 2 ค์น หน�าที�หลักค์่อุ 

เกบ็ัค่์าเช่า ซ็้�งค่์าเช่าขอุงตลาดทั�ง 2 ฝ่ั่งไม่เท่ากนั ดงันั�นบัางค์น 

อุาจจะเก็บั 4 ล�านบัาทต่อุเด่อุน บัางค์นอุาจจะ 2 ล�านบัาท  

3 ล�านบัาท รวมๆ กันประมาณ 10 กว่าล�านบัาทต่อุเด่อุน 

ส่วนการพััฒนาพั่�นที� ค์่อุ ห�ามให�พั่�นที�ว่าง มีค์นอุยาก 

เข�ามาตลอุด แต่แทบัไม่มีที�ว่างเลย จะมีพั่�นที�ว่างก็ต่อุเม่�อุเรา 

ทำาถนนเพัิ�ม ตัดพั่�นที�เพัิ�ม ตรงไหนที�เป็นซ็อุกหล่บั มีถังมาตั�ง  

เราก็ยกอุอุก เอุาไฟฟ้าเข�าไป ทำาค์วามสะอุาด ให�ม้ลค์่าเพัิ�มข้�น   

และเราต�อุงร้�ว่าแม่ค์�ามีปัญหาอุะไร เช่น ทะเลาะเบัาะแว�งกัน  

นำ�าไม่ไหล ไฟไม่ติด มีขี�เมาในตลาด อุะไรประมาณนี� เม่�อุเกิด 

ปัญหาเหล่านี�ฝ่่ายพััฒนาก็จะเป็นฝ่่ายรับัเร่�อุง จากนั�นเรา 

ก็จะแจ�งหน่วยงานที�เกี�ยวข�อุง รปภ. ช่างซ็่อุมบัำารุง ฯลฯ 

หวัใจสำาค์ญัในการบัรหิาร ค์อุ่ ลก้ค์�าต�อุงมาก่อุน ลก้ค์�า

ขอุงเราค์อุ่แม่ค์�าในตลาดนี�แหละ ต�อุงค์ดิเสมอุว่าปัญหาเขาค่์อุ

ปัญหาเรา หัวใจสำาค์ัญมีเท่านั�นเอุง ถ�าพันักงานทุกค์นค์ิดได�

อุย่างนี�ก็จบั ดังนั�นทุกค์นที�นี�ต�อุงลงพั่�นที� วันน้งอุาจจะลง

ประมาณ 2-4 ชั�วโมง บัางค์นอุาจจะเป็นช่วงเช�า บัางค์นช่วง

กลางวัน หร่อุบัางค์นอุาจจะอุาทิตย์ละสอุงวัน ข้�นอุย้่กับัเขา 

แต่ทุกค์นต�อุงลงเพัราะพัี�ณรงค์์ก็จะมีค์ำาถามกับัเขาทั�ง 4 ค์น

ทุกวัน

หัวใจสำาคัญในการจัดการตลาดของ 
พี่ณรงค์คืออะไรคะ
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ปัญหาที่เจอเป็นประจำามีอะไรบ้างคะ

ปัญหาที�พับับั่อุยมี 3 ปัญหาหลักๆ เร่�อุงแรกค์่อุนำ�ารั�ว

เช่นเดียวกับัตลาดสดอุ่�นๆ ในไทย ต่อุมาค์่อุไฟฟ้า และปัญหา

สุดท�ายค์่อุปัญหาขยะ

โดยปกตเิราจะมพีันกังานทำาค์วามสะอุาดในโซ็นที�ค์อุย 

ด้แลอุย้่แล�ว เขาจะแบั่งโซ็นเวียนกันไปเร่�อุยๆ เม่�อุจะทิ�งผัู้ก 

หร่อุดอุกไม� เขาก็จะแจ�งรถเขน็ในตลาดให�เขน็ไปไว�หน�าถงัขยะ 

ขอุง กทม. พัอุนายหน�าถังเห็นว่ามีขยะไปตั�ง เขาจะแจ�งทาง 

สำานักงานเขตที�อุย้่ใต�สะพัานพัระปกเกล�าฯ เจ�าหน�าที�ตรงนั�น 

เขากจ็ะเอุาดอุกไม�สด ผู้กัสดไปทำาปุย๋หมักอุเีอุม็บัอุล (EM Ball) 

แม่ค์�าส่วนใหญ่เป็นแม่ค์�าตั�งแต่เม่�อุ 60 ปีก่อุน อุย้่กับั 

ตลาดนี�มานาน ที�เห็นสาวๆ นี�เป็นรุ่นล้ก เรามีค์วามตั�งใจว่า 

เราจะไม่ทำาธุิรกจิแข่งกบััเขา แต่เราจะช่วยพ่ัอุค์�าแม่ค์�า ที�ผู่้านมา 

ตอุนตลาดแย่ แม่ค์�าเราขายไม่ได�เลย เราก็หาทางช่วย เช่น  

เราเค์ยให�ผู้้�ประกอุบัการที�เป็นญี�ปุ่นกับัค์นจีนใช�พั่�นที�อุาค์าร 

ฝ่ั่งโน�นฟรี ไม่เก็บัเงิน ส่วนใหญ่เขามักจะใช�พ่ั�นที�ในการแพั็ก 

สินค์�าพัร�อุมปรุง พัวกผู้ักทำาอุาหารเป็นชุดๆ ที�เราเห็นใน 

ซ็้เปอุร์มาร์เก็ต โดยเราไม่เก็บัค์่าเช่าที� แต่มีเง่�อุนไขว่าเขา 

ต�อุงมาซ็่�อุผู้ักเรา 

ขายของสดต้องมีขยะเยอะแน่ๆ จัดการ  
ปัญหาขยะอย่างไรคะ 

พี่ณรงค์มีแนวคิดในการบริหารตลาด 
อย่างไรบ้างคะ
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ทุกวันน้ีตลาดต่างไปจากอดีตมากไหมคะ

แต่เดิมปากค์ลอุงตลาดเป็นตลาดค์�าส่ง ไม่ใช่ค์�าปลีก  

วันนี�แม่ค์�าพัยายามปรับัตัวเป็นค์�าปลีกมากข้�น ค์�าส่งลดลง  

ถ�าเป็นค์�าส่งเยอุะ ปัญหาโค์วดิ-19 ที�ผู่้านมาจะกระเท่อุนเยอุะ 

ตาม ปากค์ลอุงตลาดกระเท่อุนเยอุะเพัราะเน�นส่งโรงแรม  

ส่งเร่อุ กระทบัเต็มๆ แต่แม่ค์�าเอุงก็พัยายามปรับัตัว เขาก็เอุา 

ขอุงมาขายปลีกในตลาดทั�วไปให�พัอุอุย้่รอุดได�

หากสรุปตามค์วามเข�าใจขอุงพีั� เปรียบั 60 ปีที�แล�ว 

เป็น 100% และเม่�อุสิบัปีที�แล�วเป็น 0% ตอุนนี�น่าจะข้�นมา 

สัก 30-50% ส่วนที�เหล่อุอุีก 50% มันต�อุงเปลี�ยนร้ปแบับั 

การทำาธิุรกิจใหม่ เราผู้้กพัันกับัมันมา 10 ปีเนี�ย เห็นมาตั�งแต่สมัยเละ 

ตุ�มเป๊ะ ถ�าเข�าไปด้ในร้ปเก่าๆ จะเห็นหน้เพั่นพั่านเต็มไปหมด  

มีแต่นำ�าเลอุะเทอุะ กว่าจะมาถ้งตรงนี�ได� ไม่ใช่ว่าเราเก่งนะ  

แต่แม่ค์�าให�ค์วามร่วมม่อุเยอุะมาก เราเลยผู้้กพัันกับัมัน

ที�นี�มีสิ�งศัักดิ์สิทธิิ์ด�วยนะ มีศัาลรัชกาลที� 1 แล�วก็ศัาล 

ขอุงน�อุงชายรัชกาลที� 1 ฉะนั�นชุมชนที�นี�จะมีงานประจำาป ี

ทุกปี เราเรยีกว่างานไหว�เจ�า ม ี3 วนั ทำาให�ชุมชนเกิดการรวมตวั 

กันปีละ 3 วัน มีการทำาบัุญ นิมนต์พัระมา มีงิ�ว มีการประม้ล 

ขอุง ทำาให�ชุมชนมโีอุกาสได�พ้ัดค์ยุกนั เพัราะปกตต่ิางค์นก็ต่าง 

ทำามาหากิน พัอุมีสิ�งศัักดิ์สิทธ์ิิมาเป็นศั้นย์รวม ก็ทำาให�ชุมชน 

ใกล�ชิดกันยิ�งข้�น 

อะไรคือคุณค่าของตลาดสำาหรับพีณ่รงค์

พี่ณรงค์แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการตลาด 

ไม่อาจส�าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว แต่จ�าเป็นต้องพึ่งพา 

ความช่วยเหลอืจากหลายฝ่าย ทัง้ผูจ้ดัการ พนกังาน รวมถงึ 

แม่ค้า การเข้าใจปัญหาของกันและกันจึงเป็นหัวใจส�าคัญ 

ที่จะท�าให้ตลาดเดินหน้าต่อไปได้ และนั่นอาจเป็นค�าตอบ 

ส�าหรับค�าถามว่า อะไรท�าให้ปากคลองตลาดยังด�าเนินอยู่ 

จนกระทั่งทุกวันนี้ 
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ผู้ขับเคลื่อนปากคลองตลาดผู้ขับเคลื่อนปากคลองตลาด

วินเข็นของวินเข็นของ

ถ้าเปรียบตลาดเป็นร่างกาย สินค้าเป็น 

ออกซิเจนที่ขาดไม่ได้ วินคงจะเป็นเลือดที่คอยส่ง 

ออกซิเจนไปทั่วร่างกายไม่ผิดแน่ 

ที่มาของวินเข็นของ

เม่�อุเริ�มก่อุตั�งตลาด อุาชีพัรับัจ�างขนสินค์�า ดอุกไม�  

และพัช่ผู้กัจง้เกดิข้�น เพั่�อุลำาเลยีงสนิค์�าจากรถบัรรทกุไปส้แ่ผู้ง 

ต่างๆ ในตลาด และกระจายสินค์�าจากแผู้งไปยังล้กค์�าที�ซ็่�อุ 

เป็นจำานวนมาก จนเกิดอุุบััติเหตุที�ค์นแก่ถ้กรถเข็นเกี�ยวขา  

จนบัาดเจ็บัต�อุงไปเย็บั 10 เข็ม แล�วหาค์นรับัผู้ิดชอุบัไม่ได�  

จ้งทำาให�เกิดการข้�นทะเบัียนผู้้�ที�ประกอุบัอุาชีพันี�ให�ถ้กต�อุง 

ตามกฎีหมาย และเก็บัข�อุม้ลเกี�ยวกับัค์นที�รับัจ�างขนสินค์�า 

ต่างๆ ในตลาด เพั่�อุค์วามปลอุดภัยขอุงค์นที�รับัจ�างขนสินค์�า 

และบัุค์ค์ลที�เข�ามาติดต่อุซ็่�อุขายภายในปากค์ลอุงตลาด  

เม่�อุทำาการข้�นทะเบีัยนผู้้�ที�ประกอุบัอุาชีพันี�เสร็จ จะได�รับั 

เลขประจำาตัว ซ้็�งตัวเลขนั�นจะติดอุย้่บันเส่�อุประจำาตัว ซ็้�งมี 

ลักษณะค์ล�ายกับัเส่�อุขอุงวินมอุเตอุร์ไซ็ค์์ ทำาให�พัวกเขาเป็น 

ที�ร้�จักในช่�อุว่า ‘วินเข็นดอุกไม� หร่อุวินเข็นผู้ักแห่งปากค์ลอุง 

ตลาด’ 

เขียนโดย พิพัฒน์พงศ์ พัวตนะ
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เบื้องหลังการทำางาน

ที่ดูวุ่นวาย (ในบางครั้ง) 

มีการจัดการที่คุณอาจยังไม่รู้!!!

อุาชีพัวินขนส่งสินค์�าในปากค์ลอุงตลาดสามารถแบั่ง 

อุอุกเป็น 4 ประเภทตามสีเส่�อุ ได�แก่ ก่อุนการจัดระเบัียบัเค์ยมีการโก่งราค์าขนส่งสินค์�า  

บัางทีข้�นไปถง้ 4 เท่าจากราค์าปกต ิหลงัจากมกีารแบ่ังประเภท 

ทำาให�การจดัการง่ายข้�น มรีาค์ากลางที�ตกลงกนัระหว่างผู้้�ว่าจ�าง 

และวิน สามารถด้แลสวัสดิการขอุงวินและส่�อุสารข�อุม้ล 

ผู้่านกลุ่มไลน์เฉพัาะขอุงวินปากค์ลอุงตลาด เพั่�อุประสานงาน 

และส่งข่าวสารถ้งกัน รวมถ้งเป็นห้เป็นตาด้แลค์วามสงบั 

เรียบัร�อุยภายในตลาด 

ในปัจจบัุันมคี์นที�ทำาอุาชพีันี�อุย้ป่ระมาณ 400-500 ค์น  

ลักษณะการทำางานขอุงพีั�วินจะเป็นอุาชีพัอิุสระ มาทำางาน 

วันไหนเม่�อุไหร่ก็ได� ถ�ามาทำางานต�อุงจ่ายค์่าเส่�อุวินวันละ  

40 บัาท หร่อุจ่ายเป็นรายเด่อุน เด่อุนละ 1,000 บัาทที�ต้�เหล่อุง  

ซ็้�งเป็นสถานที�เช็กช่�อุวินที�มาทำางาน ค์่าเส่�อุวินนี�นำาไปเป็น 

ค์่ารักษาพัยาบัาลในกรณีที�เกิดอุุบััติเหตุ และมีค์่าเช่ารถเข็น 

เด่อุนละประมาณ 1,000 บัาท โดยร�านเช่ารถเข็นแต่ละร�าน 

ตั�งราค์าไม่เท่ากัน 

วินแต่ละคนจะมีเลขประจ�ำตัวติดเสื้อไว้ ซึ่งเลขที ่

มจี�ำนวนน้อยๆ (เลขหลกัเดยีว) จะเป็นคนท่ีท�ำมำ 

ตัง้แต่ช่วงแรกๆ ของกำรเปิดตลำด บำงคนมส่ีงต่อ  

เสื้อวินตัวนั้นให้กับคนรู ้จัก ปัจจุบันมีให้เห็น 

มำกที่สุดถึงเลขสำมหลัก 

เป็นวนิที�ขนส่งดอุกไม�ให�ลก้ค์�า 

ที�มาซ็่�อุเป็นจำานวนมาก 

เป็นวินประจำาร�าน ส่งสินค์�า 

ให�เฉพัาะร�านขอุงตัวเอุง 

ได�แก่ สแีดง สนีำ�าเงิน สเีหลอุ่ง  

เป็นวนิพิัเศัษที�รับัขนขอุงจาก 

รถบัรรทุกเข�ามาส่งให�แผู้ง 

ในปากค์ลอุงตลาด โดยม ี

เส�นทางเฉพัาะตามแต่ละสี 

เป็นวนิที�ขนส่งพ่ัชผัู้กให�ล้กค์�า 

ที�มาซ็่�อุเป็นจำานวนมาก 

สีชมพู

สีส้ม สีพิเศษ

สีเขียว 
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รถเข็น คู่กาย ขวัญใจพี่วิน

ทุกเรื่องครบจบในตู้เหลือง 

‘รถเขน็’ หน้�งในสิ�งที�พับัเหน็ได�บ่ัอุยในปากค์ลอุงตลาด  

เป็นส่วนสำาค์ญัในการขนส่งสนิค์�าระหว่างกนั ร้�หรอุ่ไม่ว่ารถเข็น 

ส่วนมากนั�นจะมกีารดดัเหลก็ให�เป็นช่�อุขอุงร�านและหมายเลข 

ประจำารถเข็นอุย้ ่ตรงกลางขอุงรถเข็น ซ็้�งมีค์วามแตกต่าง 

และน่าสนใจในทุกๆ ค์ัน เพั่�อุให�สามารถจำาแนกรถเข็นที�วิน 

ขนส่งสินค์�าเช่าได� ไม่ว่าเราจะเจอุรถเข็นที�ใดก็ตามในตลาด

ร�านรถเข็นชลอุเป็นหน้�งในร�านเช่ารถเข็นไม่กี�ร�าน 

ที�บัรรดาวนิขนส่งสนิค์�ามักชอุบัมาเช่า เพัราะว่าร�านนี�มรีถเขน็ 

ให�เช่ามากมาย 

‘ต้�เหลอุ่ง’ มขีนาดเท่ากบััแผู้งเช่าขายดอุกไม�ขนาดใหญ่ 

ร�านหน้�ง นับัเป็นต้�ที�มีขนาดใหญ่มาก ซ็้�งต้�เหล่อุงเป็นสถานที� 

ที�ให�วินขนส่งสินค์�ามาลงทะเบัียนการทำางานในแต่ละวัน  

เป็นจุดที�มีข�อุม้ลข่าวสาร สามารถติดต่อุส่�อุสารภายในกลุ่ม 

วินขนส่งสินค์�าจำานวนมากได� และเป็นที�ร้ �จักขอุงวินใน 

ปากค์ลอุงตลาดเป็นอุย่างดี

อุัตราค์่าบัริการในการมีสิทธิิ์ในการเข็นรถเข็นใน 

ปากค์ลอุงตลาด เรยีกว่า ‘รถเขน็’ โดยแบ่ังอุอุกเป็น 2 ประเภท  

ได�แก่ รถเข็นรายวัน 40 บัาท/วัน และรถเข็นรายเด่อุน  

1,000 บัาท/เด่อุน 
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พี่นาย-นาย ชำานาญ 

พี่ทอง-ทอง ใหม่วงค์ 

ทำางานเฉพัาะช่วงวันโกนขอุงแต่ละเด่อุน เวลาระหว่าง  

06.00-18.00 น. 

ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. จะมีงานเยอุะกว่าเวลาอุ่�น 

เริ�มทำาตั�งแต่ตนเอุงยังเด็กๆ เป็นวินขนส่งดอุกไม�มา  

10 ปีแล�ว

มีสุขภาพัแข็งแรง อุารมณ์ดี 

มีรายได�พัอุดี เลี�ยงชีพัได�

จุดพัักประจำาเป็นหน�าร�านพัี�น�อุย ดอุกดาวเร่อุง 

มาทำางานทุกวัน ตั�งแต่ 06.00-21.00 น.

ช่วงเย็น ประมาณ 18.00-20.00 น. ล้กค์�าจะเยอุะ 

เริ�มทำาตั�งแต่อุาย ุ25 ปี เป็นวินขนส่งพ่ัชผู้กัร่วม 40 ปีแล�ว 

แม�ว่าจะทำางานมานานแล�ว แต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอุย้่

รายได�ในวันธิรรมดาก็ตกประมาณ 1,600 บัาท/วัน 

จุดพัักนั�งอุย้่หลังร�านขายผัู้กประจำา บัริเวณเส�นกลาง 

แนวนอุนขอุงปากค์ลอุงตลาด

บัางวันก็มีการถ่ายทำารายการที�มีการเกณฑ์วินขนส่ง 

สินค์�ามาถ่ายร้ป สัมภาษณ์ หร่อุแสดงในบัทละค์ร 

พัี�นายผู้่านช่วงขอุงการเปลี�ยนแปลงขอุงตลาดที�ม ี

การจัดระบับัขนส่งสินค์�าใหม่ และมีการข้�นทะเบัียนค์นที�จะ 

ประกอุบัอุาชีพันี� พัี�นายบัอุกว่า “หลังจากมีการปรับัระบับั 

ขนส่งสินค์�าจำากัดช่วงเวลาการเข�ามาส่งขอุงในตลาด เม่�อุก่อุน 

รถสิบัล�อุวิ�งตลอุดเวลา ตอุนนี�วิ�งได�น�อุยลง ส่งผู้ลให�ปริมาณ 

ดอุกไม�ที�ต�อุงขนส่งนั�นลดลงด�วย” 

พัี�ทอุงเล่าถ้งค์วามเปลี�ยนแปลงขอุงรายได� จากการ 

ทำางานในแต่ละยุค์สมัยว่า “ค์วามจริงตั�งแต่นายกค์นนี�  

(พัลเอุกประยุทธิ์ จันทร์โอุชา) มาบัริหารประเทศั สภาพั 

เศัรษฐกิจในตลาดก็ไม่ค์่อุยดีเท่าไหร่ แต่สมัยนายกยิ�งลักษณ ์

ได�รายได�ประมาณ 2,600 บัาท/วัน เยอุะกว่าเงินที�ได�ส้งสุด 

ในตอุนนี�ด�วยซ็ำ�า” 

วินขนส่งดอกไม้เบอร์ 2

วินขนส่งพืชผักเบอร์ 63 
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ร้อยเรื่อง
เป็นมาลัย

จำาปา จำาปี มะล ิกหุลาบั และดาวเรอุ่ง ค์อุ่ 5 ดอุกไม�หลกั  

สำาหรับัการร�อุยมาลัย จ้งถ้กเรียกว่าเป็นดอุกไม�ค์วามเช่�อุ 

แห่งย่านปากค์ลอุงตลาด 5 หญิงสาวจ้งได�หยิบัยกมาเป็น 

แรงบัันดาลใจ ร�อุยและประกอุบัเป็นเร่�อุงสั�น 5 เร่�อุง 5 รส 

มวลแห่งค์วามร้�สก้ถก้ร�อุยเรยีงเป็นพัวงมาลัย กลิ�นที�ถก้ 

สอุดผู้สมนั�นไม่อุาจค์าดเดา มาลัยสีสดพัวงนี�กำาลังเช่�อุเชิญ 

ผู้้�อุ่านให�มาดอุมดม และค์�นพับั ‘กลิ�น’ ที�แทรกไว�ในหน�า 

กระดาษ 

ดอกหน่ึงแทนรกัและภักดี 

ดอกท่ีสองอวลกล่ินหยดน�ำตำ 

อกีสำมส่ีน้ันขมขืน่และหยนัเหยยีด 

ดอกสุดท้ำยโอบอุน่ผลิบำน
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Roses for Rosie

เสียงระฆังเก๊งๆ บอกโมงยามเช้า แต่โรซี่ไม่นึกอยากลง 
จากเตียง

เดก็หญงิต่�นตั�งแต่ยำ�ารุง่หร่อุอุาจไม่ได�พัักผู่้อุนทั�งค์น่ แกโอุบั 
กอุดตุ๊กตาพัอุร์ซ็เลนตัวโปรดกับัมวลค์วามเหงาเอุาไว�แนบัอุก--- 
บ้ำนหลังใหม่ช่ำงไร้ชีวิตชีวำเหลือเกิน 

ท�อุงฟ้าเหนอุ่ทุง่มวัร์นอุกหน�าต่างขมกุขมวั เพัิ�มค์วามเหงา 
หงอุยอุย่างร�ายกาจแก่โรซ็ี�ผู้้�ไม่มีเพั่�อุน 

ค์นที�นี�ไม่เหม่อุนที�แกเค์ยร้�จัก พัวกเขาพ้ัดกันด�วยสำาเนียง 
ต่างอุอุกไป ไม่จัดงานเลี�ยงนำ�าชา และไม่ถ่อุร่มไปมาเช่นเม่อุง 
ที�เค์ยอุย้่  

สุภาพัสตรีตัวน�อุยร้�ส้กว่าโลกทั�งใบัหม่นหมอุง จนกระทั�ง 
เช�าวันหน้�งในฤด้ร�อุนปีที�สิบัสอุงขอุงแก

อุากาศัตอุนเช�าไม่ได�สดใส แต่สิ�งที�ทำาให�เด็กหญิงแปลกใจ 
ค์่อุดอุกกุหลาบัสีขาวดอุกหน้�ง

มคี์นจงใจนำามาวางไว� พัาให�โรซ็ี�ร้�สก้สดช่�นมาก เสยีงก๊อุกแก๊ก 
หน�าประต้ทำาให�ร้ �ว่ามีเด็กผู้้�หญิงอีุกค์นแอุบัมอุงอุย้่ เด็กค์นนั�น 
ผู้อุมแค์ระ และสะดุ�งจนตัวโยนเม่�อุถ้กพับั

“เดี๋ยวซ็ี! อุย่าเพัิ�งไป!” โรซ็ี�ร�อุงเรียก แก�มข้�นสีระเร่�อุ 
ด�วยเล่อุดฝ่าดจางๆ 

“ฉันชอุบัดอุกไม�มาก ขอุบัค์ุณนะ”
เด็กหญิงผู้มสีดำาย่นบัิดไปมาอุย่างประหม่า หากดวงตา 

ทอุประกายจริงใจ
“ไม่ว่าเม่�อุไหร่ ดิฉันก็ยินดีมอุบัดอุกไม�ให�ค์ุณหน้ค์่ะ”
สุภาพัสตรีตัวน�อุยวาดยิ�มจนเห็นลักยิ�มทั�งสอุงข�าง
อุาจเป็นเพัราะได�รับั ‘ดอุกกุหลาบั’ ที�แกชอุบัก็ดี ได�ยิน 

เสียงอุบัอุุ่นขอุงอุีกฝ่่ายก็ดี ได�สบัแววตาซ่็�อุตรงขอุงเด็กค์นนี�ก็ดี... 
โรซ็ี�เริ�มร้�ส้กว่า---บ้ำนหลังใหม่ก็ไม่ได้เลวร้ำยเท่ำไหร่นัก

เสียงระฆังเก ๊งๆ บอกโมงยามสาย โรซี่อดรู ้สึก 
กระวนกระวายไม่ได้

หล่อุนกำาลังสวมชุดเจ�าสาว และย่นค์วงแขนปาปาอุย้่หน�า 
ประต้โบัสถ์ เล็บัจิกเข�าหาฝ่่าม่อุด�วยค์วามกังวล ก่อุนจะถ้กค์ลาย 
อุอุกด�วยมอุ่ผู้อุมบัางอุกีค่้์หน้�ง ซ็้�งย่�นช่อุดอุกกหุลาบัสขีาวผู้ก้รบิับิั�น 
สีชมพั้สดสวยให�

ดวงตาขอุงสุภาพัสตรีผู้มสีดำาเปล่งประกายค์ุ�นเค์ย
“ไม่ว่าเม่�อุไหร่ ดิฉันก็ยินดีมอุบัดอุกไม�ให�ค์ุณหน้ค์่ะ”

เสียงระฆังเก๊งๆ บอกโมงยามบ่าย โรซี่กลับมายังบ้าน 
หลังเดิมอีกครั้ง

ดวงตาขอุงหล่อุนบัวมชำ�า เส�นผู้มสทีอุงที�เค์ยนุม่เหมอุ่นไหม 
พัันกันยุ่งเหยิง ม่อุจับัจ้งเด็กผู้้�ชายตัวเล็กค์นหน้�งไว�พัร�อุมสัมภาระ 
ใบัใหญ่ ทกุค์นตกใจ ปาปาขอุงหล่อุนกต็กใจ หญงิสาวบัอุกเพัยีงว่า 
จะกลับัมาใช�นามสกุลเดิมแล�ว

ค่์นนั�น โรซ็ี�ร้�ว่ามีค์นแอุบัเข�ามาในห�อุง และเช�าวันถัดมา  
ดอุกกุหลาบัสีขาวดอุกหน้�งก็ปรากฏิอุย้่ข�างหัวเตียง

เสยีงระฆงัเก๊งๆ บอกโมงยามสดุท้าย โรซีน่อนอยูบ่นเตยีง
นิ�วม่อุเหี�ยวย่นไล�ตามภาพัถ่ายขอุงสุภาพับุัรุษค์นหน้�ง 

ซ็้�งค์ล�ายหล่อุนอุย้่มาก เน่�อุค์วามในจดหมายที�แนบัมาเล่าว่า 
หลานๆ สบัายดี และมีค์วามสุขที�บั�านหลังใหม่ในฝ่รั�งเศัส

หญงิชราได�ยนิเสียงประตห้�อุงเปิดอุอุก จง้ยิ�มจนเหน็ลกัยิ�ม 
บัุ๋มลงไป

“ค์นที�มาเยี�ยมยายแก่อุย่างฉัน เห็นจะมีแต่เธิอุค์นเดียว”
สุภาพัสตรีผู้มสีดอุกเลาปรากฏิตัวพัร�อุมช่อุกุหลาบัสีขาว 

ในม่อุ หล่อุนเล่�อุนเก�าอุี�ข�างเตียงจนเกิดเสียงเอุี๊ยดอุ๊าด ปักดอุกไม� 
ไว�ในแจกัน ดวงตาปรากฏิแววเดียวกับัฤด้ร�อุนเม่�อุปีนั�นไม่มีผู้ิด

“หลายปีมานี� ลำาบัากเธิอุค์อุยเก็บัดอุกไม�ให�ฉันเร่�อุยเลย”  
เสียงแหบัชราหยอุกเย�าโดยมีค์้่สนทนายิ�มรับั 

หล่อุนห่มผู้�าให�เจ�าขอุงห�อุงอุย่างดี
“พัักผู้่อุนเสียเถอุะค์่ะ”

โรซ็ี�หลับัตาลงช�าๆ…และไม่ต่�นข้�นมาอุีกเลย

กลีบกุหลำบขำวร่วงโรย เหลือเพียงรักบริสุทธ์ิกับค�ำมั่น 

นิรันดร์
“ไม่ว่าเมือ่ไหร่ ดฉินักยิ็นดมีอบดอกไม้ให้คณุหนเูสมอค่ะ” 

เขียนโดย อันดา ปัญญามี
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จำาปา
เขียนโดย ฟ้าประทุม ผิวเนียม

เบั่�อุงหน�าขอุงหญงิสาวค์อุ่แม่นำ�ากว�างใหญ่ทอุดยาวอุอุกไป  
แสงสสี�มสดุท�ายขอุงวนัสาดกระทบัลงบันผู้วินำ�า ส่อุงประกายวบิัวบัั 
เสม่อุนแววตาขอุงเธิอุ แก�มทั�งสอุงข�างปัดด�วยบัลัชอุอุนสีพัีชอุ่อุน  
ปากกระจับัสวยได�ร้ปถ้กทาด�วยลิปสติกสีอุิฐ กลิ�นหอุมขอุงดอุก 
จำาปาลอุยเข�ามากระทบัจม้ก ด�วยว่าเป็นช่วงฤด้ฝ่น ต�นจำาปา 
สิบักว่าต�นริมแม่นำ�าจ้งอุอุกดอุกสีเหล่อุงอุมส�มสะพัรั�ง….เฉกเช่น 
เดียวกันกับพลบค�่ำของฤดูฝนเมื่อหลำยปีก่อน

ในวนันั�น เขาและเธิอุพับักนัที�นี�…ที�ซ็้�งค์วามรกัผู้ลบิัานในใจ 
เธิอุเป็นค์รั�งแรก 

เขาเป็นฝ่่ายเดินมาชนเธิอุโดยบัังเอุิญ ก�มลงเก็บัขอุงให�เธิอุ 
และกล่าวขอุโทษ เม่�อุสายตาสบัประสานกัน เธิอุร้�ส้กราวกับัว่า 
มเีหล่าผู้เีส่�อุนบััร�อุยตวับันิวนอุย้ใ่นท�อุง รบััร้�ได�ถง้ค์วามร�อุนผู้ะผู่้าว 
บันใบัหน�า เพัิ�งเข�าใจว่า ‘รักค์รั�งแรก’ ค์่อุอุะไร

หลังจากวันนั�นจะเรียกว่าพัรหมลิขิตหร่อุอุย่างไรก็ไม่อุาจ 
ร้�ได� เพัราะทั�งเธิอุและเขาได�พับักันอุีกหลายค์รั�งในเวลาเดิมขอุง 
ทุกวัน จากค์นแปลกหน�าที�เดินชนกันในวันนั�น ค์่อุยๆ พััฒนาเป็น 
ค์วามสัมพัันธิ์ที�ใกล�ชิดข้�น จากวันเป็นเด่อุน จากเด่อุนเป็นปี  
จากหน้�งปีเป็นสามปีที�เธิอุกับัเขามีตัวตนในโลกขอุงกันและกัน  
เธิอุยังจำาเหตุการณ์เม่�อุสอุงปีที�แล�วได�ดีไม่มีวันล่ม 

“เจ้ำเอยจ�ำปำ เรียกว่ำพระยำดอกไม้ หอมฟุ้งจรุงใจ  
พี่เก็บมำให้เจ้ำเอย” นำ�าเสียงนุ่มเอุ่ยเน่�อุเพัลงขอุง ส.พัลายน�อุย  
ม่อุค์่อุยๆ บัรรจงทัดดอุกจำาปาข�างห้ขอุงเธิอุ 

“สวยจัง ดอุกจำาปาสีเหล่อุงส�มเข�ากันดีกับัจำาปาค์นสวย”  
เขากล่าวพัร�อุมรอุยยิ�ม 

“น้กยังไงถ้งได�เก็บัดอุกจำาปามาฝ่ากค์ะนี� แล�วยังร�อุงเพัลง 
ซ็ะหวานจนจำาปาเลี�ยนเลย” เธิอุเอุ่ยถามเขาพัร�อุมหัวเราะเบัาๆ

“ผู้มเห็นว่ามนัสวยดน่ีะ เลยเกบ็ัมาฝ่าก จำาปาทัดดอุกจำาปา  
เหมาะกันดี” เขาตอุบัยิ�มๆ ก่อุนหยุดชะงักไปสักพััก แววตาพัลัน 
เปลี�ยนเป็นว่างเปล่า เล่�อุนลอุย ค์ล�ายมอีุะไรภายในใจ เธิอุไม่ทนัได� 
สงสยันาน เขาก็เปรยข้�นว่า “จำาปา ผู้มจะต�อุงไปทำางานที�ต่างประเทศั 
อุกีสอุงปีนะ ที�นั�นจะทำาให�ผู้มก�าวหน�ามากกว่าอุย่้ที�นี� พัอุผู้มทำางาน 
เกบ็ัเงนิได�เยอุะเม่�อุไร ผู้มจะกลบััมาสร�างค์รอุบัค์รวักับัค์ณุ” 

เขาทอุดสายตามอุงไปยังสายนำ�าที�กำาลังไหลเอุ่�อุยๆ เค์ล�า 
กลิ�นหอุมขอุงดอุกจำาปาที�พััดโชยมาตามลม

“ค์ุณไปเถอุะค์่ะ อุนาค์ตที�สวยงามรอุค์ุณอุย้่ที�นั�น จำาปา 
จะรอุค์ุณอุย้ ่ตรงนี� เม่�อุถ้งเวลาเราจะได�กลับัมาพับักันอุีกค์รั�ง  
ในวันที�ดอุกจำาปาสีส�มอุอุกดอุกบัานเต็มต�นนะค์ะ” เธิอุตอุบัด�วย 
ค์วามร้�ส้กยินดีจากใจจริง 

แสงแดดอุ่อุนๆ ยามพัลบัค์ำ�าส่อุงกระทบัผู้ิวหน�า สายลม 
พัดัโชยมาบัางเบัา หอุบัเอุากลิ�นดอุกจำาปามากระทบัจมก้ เขาหนัมา  
สบัตาเธิอุนิ�ง ดวงหน�าหล่อุเหลาค์่อุยๆ โน�มเข�ามาใกล� จนกระทั�ง 
เรียวปากทั�งสอุงสัมผู้ัสกันเป็นหน้�งเดียว ค์ราวนี�เธิอุร้�ส้กราวกับัว่า 
มผีู้เีส่�อุนบััล�านบิันวนอุย่้ในท�อุง ปล่อุยให�หวัใจโลดแล่นไปกับัค์วาม 
ร้�ส้กแปลกใหม่ที�ได�สัมผู้ัสเป็นค์รั�งแรก เนิ�นนานกว่าสอุงเรียวปาก 
จะผู้ละอุอุกจากกัน  

“แล�วผู้มจะกลับัมา” นั�นค่์อุค์ำาสัญญาขอุงชายค์นรัก  
ก่อุนที�เขาจะอุอุกเดินทางไปยังซ็ีกโลกหน้�ง

“ผู้มดีใจที�ค์ุณยอุมมาพับัผู้มที�นี�อุีกค์รั�งนะค์รับัจำาปา”  
เสียงที�ค์ุ�นเค์ยดังข้�น ด้งเธิอุให�กลับัจากค์วามทรงจำาในอุดีต 

“ผู้มร้ �ว ่าต่อุให�พั้ดอุะไรอุอุกไป มันก็เหม่อุนค์ำาแก�ตัว  
เป็นเหตุผู้ลที�ฟังไม่ข้�นอุย้่ดี แต่ผู้มก็อุยากบัอุกกับัคุ์ณอีุกซ็ำ�าๆ ว่า  
ผู้มขอุโทษ …ผู้มขอุโทษจริงๆ จำาปาให�อุภัยผู้มนะค์รับั” เขาเอุ่ย 
อุอุกมาด�วยนำ�าเสียงแสดงค์วามร้�ส้กผู้ิด

“จำาปาไม่โกรธิค์ุณหรอุกค์่ะ ค์วามรักมันซ็ับัซ็�อุนเกินกว่าที� 
เราจะเข�าใจมันได� ไม่ว่ายังไงค์ุณก็ค์่อุเพั่�อุนที�ดีที�สุดในช่วงชีวิตหน้�ง 
ขอุงจำาปา ฉันขอุให�ค์ุณมีค์วามสุขกับัชีวิตใหม่นะค์ะ”

“ขอุบัค์ณุค์รบัั ผู้มกข็อุให�จำาปาโชค์ดไีด�พับัค์วามรกัที�แท�จรงิ 
เช่นกนันะค์รบัั” เขาเอุ่ยอุอุกมาก่อุนจะลาเธิอุไปพัร�อุมกบััหญงิสาว 
ข�างกายที�มาด�วยกนั สอุงม่อุขอุงหญงิสาวประค์อุงหน�าท�อุงที�ป่อุงน้น  
ภายใต�ชุดกระโปรงยาวอุย่างทะนุถนอุม เดินเค์ียงค์้่ไปกับัอุดีต 
ค์นรักขอุงเธิอุ

‘เธิอุทำาดีที�สุดแล�วจำาปา’ เธิอุปลอุบัใจตัวเอุง กล่นก�อุน 
สะอุ่�นลงในลำาค์อุ ไม่ให�นำ�าใสๆ ไหลอุอุกจากตา แล�วหันหลังเดิน 
กลับัมาอุย่างเด็ดเดี�ยว

ณ สถานที�แห่งนั�นดอุกจำาปาพัร�อุมใจกันร่วงหล่นจากต�น 
ลงส้่พั่�นดิน เม่�อุสิ�นแสงสุดท�ายขอุงวัน 
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ในห้วงแห่งอนธการ
เขียนโดย เพียงรวี ศิริสุข 

หนาว... ค์่อุค์วามร้�ส้กแรกที�ผูุ้ดข้�นหลังร้�ส้กตัว ตามด�วย 
ค์วามเจ็บัปวดทิ�มแทงผู้ิวหนัง บัางจุดล้กลงถ้งกระด้ก

หญิงสาวขมวดคิ์�วทบัทวนเหตุการณ์ เธิอุร่วงลงจากภ้เขา 
ที�ช่�อุว่าตัวตน ร่างบัอุบับัางกระแทกเข�ากับัหินแห่งการตัดสิน  
ก่อุนจมลงส่้แม่นำ�าแห่งค์วามโดดเดี�ยว แล�วถ้กพัดัพัาข้�นฝ่ั่งที�เรียกว่า 
ตลิ�งขอุงผู้้�วายชนม์  

ข�อุต่อุทั�วร่างส่งเสียงเอ๊ีุยดอุ๊าด นิ�วม่อุแข็งท่�อุราวกับั 
ถ้กแช่ในถังนำ�าแข็งสักค์่อุนค์่น ค์วามหวาดกลัวนั�นแฝ่งมากับั 
ค์วามม่ดที�ค์่บัค์ลานอุย้่หลังเปล่อุกตา สอุงห้แว่วเสียงแห่งอุนธิการ 
มาจากที�ไกลๆ ร่างกายสั�นสะท�านไปตามจังหวะลมหายใจ

ไม่ร้�ว่าวนัเวลาผู่้านไปนานเท่าใด เธิอุลม่ตาข้�นช�าๆ ท�อุงฟ้า 
ถ้กย�อุมเป็นสีม่วงเหม่อุนเปล่อุกมังค์ุด เธิอุพัยายามพัาร่างอุัน 
บัอุบัชำ�าเค์ล่�อุนไปตามแนวตลิ�ง ด้เหม่อุนว่าไหล่จะหลุด แขนขวา 
จง้ห�อุยต่อุงแต่งอุย่างไร�เรี�ยวแรง เธิอุย�อุนน้กถง้เร่�อุงเล่าขอุงสถานที� 
แห่งนี� ผู้้�ค์นต่างมาเย่อุนตลิ�งขอุงผู้้�วายชนม์ด�วยเหตุผู้ลที�ต่างกัน  
สำาหรับัเธิอุค์งเป็นเพัราะการก�าวพัลาดจากภ้เขาแห่งตวัตน จากการ 
ตัดสินใจที�ผู้ิดแปลกกว่าค์วามเป็นปกติขอุงตน จ้งนำาหญิงสาวไปส้ ่
เส�นทางอุันไม่ปรากฏิบันแผู้นที� เม่�อุปลายสุดขอุงแผู้่นดินหดหาย  
เธิอุจ้งร่วงปะทะเข�ากับัหินแห่งการตัดสิน ทำาให�มีสภาพัไม่น่าด้ 
เช่นนี� 

เม่�อุค์ิดถ้งหินแห่งการตัดสิน หญิงสาวก็เผู้ลอุเหยียดยิ�ม 
เย�ยหยัน ใค์รกันเล่าสร�างหินก�อุนนั�นข้�นมา ค์งเป็นพัระเจ�าสมอุ�าง  
ที�ชอุบัยัดเยียดค์วามงามหร่อุค์วามผิู้ดแผู้กให�กับัค์นอุ่�นกระมัง  
เม่�อุพั้งใจว่าไม่เหมาะสมก็ผู้ลักลงแม่นำ�าแห่งค์วามโดดเดี�ยวเสียสิ�น  
อุา... ท่านทั�งหลายนั�นแหละ ที�ค์วรได�มาเยี�ยมเย่อุนแนวตลิ�งที� 
ทอุดยาวแห่งนี� 

ขณะสอุงเท�าเปล่อุยเปล่าขยับัยำ�า ประสาทสัมผู้ัสที�สาม 
พัลันได�กลิ�นหอุมนวล กลิ�นเย็นค์ุ �นค์�างซ็่อุนในซ็อุกหล่บัสมอุง  
‘กลิ�นจำาปี’ เธิอุค์ิด วัยเด็กเธิอุมักเด็ดดอุกสีขาวสะอุาดนี�มอุบัให� 
ยายไว�ไหว�พัระ พัอุโตเป็นสาวหน่อุยกอ่็ุานเจอุว่าหญงิโสดสมยัก่อุน 
มักประดับัจำาปีไว�ที�ผู้ม หวังให�กลิ�นหอุมหวานเย�ายวนใจชายหนุ่ม  
เพั่�อุให�ได�พับัรักและค์รอุบัค์รอุงเป็นเจ�าขอุง 

ค์วามหมายหน้�งเพั่�อุใช�กราบับัช้า อุกีประโยชน์ใช�เชงิช้�สาว 
หากเจ�าดอุกไม�ร่วงหล่นจากภ้เขาแห่งตัวตน หินแห่งการตัดสิน 

จะดีดกระเด็นเจ�าลงแม่นำ�าอุันหนาวเหน็บันี�หร่อุไม่
หญิงสาวเดินทางพัร�อุมค์วามคิ์ดเร่�อุยเปื่อุย ค์ิดแทนไป 

กเ็ท่านั�น ต�นไม�เพัยีงแค่์ผู้ลดิอุก มนษุย์แปลกหน�าต่างหากที�หยิบัย่�น  
ค์วามหมาย สำาหรับัเธิอุแล�ว จำาปีเป็นเพัียงดอุกไม�กลิ�นหอุมหวาน  
ไม่มากไม่น�อุยไปกว่านั�น ตัวตนนี�เอุงไม่ว่าจะเลิศัเลอุหร่อุอุ่อุนด�อุย  
ก็ค์วรได�ดำารงอุย้่อุย่างปราศัจากอุค์ติเช่นกัน 

นานเท่าใดไม่อุาจทราบัได� เธิอุพัาร่างที�เริ�มผู้พุังัมาถง้ปลาย 
สุดขอุงตลิ�ง เสียงขอุงอุนธิการดังข้�นไล่หลัง เธิอุเหม่อุมอุงสายนำ�า 
ที�กลายเป็นสีอุำาพััน แม�ค์วามเจ็บัปวดจากหินแห่งการตัดสินจะจับั 
กันเป็นก�อุนอุย้่ที�ก�านสมอุง แต่เธิอุก็ไม่เค์ยหมดรักในตัวตนขอุง 
ตัวเอุง 

ฉับัพัลันปรากฏิแสงสีดำาที�มิค์วรมีอุย้่จริง ห�อุมล�อุมทั�วร่าง 
ขอุงหญิงสาว เธิอุหลับัตาแย�มยิ�มก่อุนร่างกายจะถ้กกล่นหาย  
เสียงแห่งอุนธิการดังก้กก�อุง 

เหล่อุไว�เพีัยงจำาปีดอุกหน้�ง เบ่ังกลีบัแย�มบัานอุย่้บันผู้น่ทราย 
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ดอกมะลิและขนมปัง
เขียนโดย กานต์สินี แสงทอง

เช�าตร้่วันหน้�ง ณ หม้่บั�านที�หลบัอุย้่ในซ็อุกหล่บัขอุงเม่อุง 
ใหญ่ บั�านไม�เก่าทรุดโทรมเรียงรายแน่นขนัดอุย้่เต็มถนนสายเล็กๆ  
บั�านแต่ละหลงัผู้พุังัไปตามกาลเวลา บั�างกม็แีผู่้นสงักะสสีนมิเขรอุะ 
ปกค์ลุมรอุบับั�าน บั�างก็มีแผู้่นป้ายไวนิลขาดรุ่ยไว�บัังแดดบัังฝ่น  
ด้ราวกับัเศัษซ็ากปรักหักพัังมากกว่าที�อุย้่อุาศััย

ดาริน เดก็หญงิตวัน�อุยจบััมอุ่พัี�สาวเดนิอุอุกจากบั�าน ส่วนมอุ่ 
อุกีข�างถอุ่ตะกร�าหวายเก่าๆ ที�มดีอุกมะลสิขีาวอุย้ด่�านใน สอุงพัี�น�อุง 
เดนิไปตามถนนได�ไม่นาน กลิ�นหอุมกรุน่ขอุงขนมปังกล็อุยมากระทบั 
จม้ก แล�วท�อุงขอุงเด็กหญิงก็ส่งเสียงร�อุงโอุดค์รวญอุอุกมาทันที

“พัี�จ๋า หน้หิว” เด็กหญิงพั้ดพัลางทำาหน�ามุ่ย
มินตรา ค์รอุบัค์รัวค์นเดียวขอุงเด็กหญิงไม่พั้ดอุะไร  

เธิอุอุมยิ�มมอุงดารินด�วยสายตาอุ่อุนโยนพัร�อุมจ้งม่อุเด็กหญิง 
ตัวน�อุยไปยังเพิังสังกะสีที�อุย้่ไม่ไกล ใต�เพิังสังกะสีมีหญิงค์นหน้�ง 
นั�งอุย้่ ด�านหน�าขอุงเธิอุมีถาดสแตนเลสที�มีสีสนิมปกค์ลุมไปทั�ว  
บันถาดมีขนมปังก�อุนเล็กวางอุย้่บันนั�น

“ขนมปังก�อุนหน้�งจ�ะพัี�” พั้ดจบั มินตราก็รับัขนมปัง 
แล�วย่�นเงินที�เพัิ�งหาได�เม่�อุวานให�แม่ค์�า

“นี�จ�ะ เก็บัไว�เผู้่�อุกินตอุนกลางวันด�วยนะ” มินตราย่�น 
ขนมปังให�ดารินแล�วรับัตะกร�าใส่ดอุกมะลิมาถ่อุแทน จากนั�น 
ทั�งสอุงก็มุ่งเดินต่อุไป

ระหว่างทาง ดารนิฉกีขนมปังอุอุกมาเป็นชิ�นเลก็ๆ แล�วเกบ็ั 
ขนมปังที�เหล่อุลงในตะกร�าที�มินตราถ่อุอุย้่ จากนั�นจ้งส่งขนมปัง 
ที�ฉีกอุอุกมาเข�าปากตนเอุง เน่�อุสัมผัู้สแข็งกระด�างแต่ดารินร้�ส้ก 
มีค์วามสุขราวกับัได�กินขนมปังรสเลิศั เธิอุค์่อุยๆ ละเลียดชิมรส 
ทลีะเลก็ทลีะน�อุย ดวงตาขอุงเธิอุเป็นประกายแวววบัั มคี์วามสุขใจ 
และค์วามอุิ�มประดับัอุย้่บันดวงตาค้์่นั�น แต่เม่�อุเธิอุเงยหน�าข้�นมา  
เธิอุบัังเอุิญสบัตากับัดวงตาค์้่หน้�งขอุงหญิงผู้้�มีร่างกายผู้่ายผู้อุม 
ที�นอุนเอุนหลังพัิงผู้นังอุย้่ริมถนน อุ�อุมแขนขอุงเธิอุโอุบักอุดเด็ก 
ตัวเล็กที�ด้ราวกับัโค์รงกระด้ก ดวงตาล้กโหล ผู้้�หญิงและล้กน�อุย 
มีค์วามร้�ส้กหลากหลาย ทั�งโศักเศัร�า สิ�นหวัง และวิงวอุน ดารินได� 
แต่หลบัตา ไม่กล�ามอุงหน�าหญิงนั�น แม�เธิอุจะเห็นภาพัเหล่านี� 
มาตั�งแต่จำาค์วามได� แต่เธิอุก็ไม่ชินชากับัมันเสียที

ดารินก�มหน�าก�มตาเดินผู้่านแม่ล้กอุ่อุนค์นนั�นด�วยค์วาม 
หดห้่ ระหว่างก�มมอุงเท�าขอุงตัวเอุงไปเร่�อุยๆ เธิอุก็ได�ยินเสียง 
เสียงหน้�งดังเล็ดลอุดอุอุกมาจากบั�านที�เธิอุเดินผู้่าน

‘เมอุ่งขอุงเราพัฒันาไปอุย่างก�าวกระโดด เศัรษฐกิจดขี้�นเร่�อุยๆ 
ฐานะขอุงพัลเมอุ่งกด็ข้ี�นเร่�อุยๆ ไม่มใีค์รต�อุงทนทกุข์ได�ยากหรอุกค์รบัั’

สิ�งที�ได�ยินเรียกให�เด็กหญิงหันไปมอุงตามต�นเสียง เธิอุเห็น 
ตวัโทรทศััน์เค์ร่�อุงเลก็ที�จอุภาพัดเ้ลอุ่นราง แต่ถง้อุย่างนั�นเดก็หญงิ 
ก็ร้ �ว่าโทรทัศัน์เค์ร่�อุงนั�นฉายภาพัผู้้�ชายที�พัี�สาวเธิอุเรียกเขาว่า  
‘ผู้้�ปกค์รอุงเม่อุง’ ซ็้�งชายค์นนั�นกำาลังให�สัมภาษณ์ต่อุส่�อุช่�อุดัง

“พัี�จ๋า เราจะไม่ลำาบัากแล�วใช่ไหมจ๊ะ”
มินตราหยุดชะงักไปค์ร้่หน้�ง แต่เธิอุก็เอุ่ยรับัเบัาๆ “จ�ะ”  

พัร�อุมรอุยยิ�มที�ปรากฏิข้�นพัร�อุมนัยน์ตาเศัร�าหมอุง 
ทนัใดนั�น ทั�งสอุงพัี�น�อุงได�ยนิเสยีงเอุะอุะโวยวายดงัมาจาก 

อุกีฝ่ั่งขอุงถนน ซ็้�งอุย้ห่่างไปเพีัยงสอุงช่วงตวั พัวกเธิอุเหน็เจ�าหน�าที� 
บัริหารเม่อุงกำาลังฉุดกระชากชายชราค์นหน้�งที�นอุนอุย้่ริมถนน

“บัอุกกี�ค์รั�งแล�วว่าไม่ให�มาอุย้่ริมถนน!” 
เหตกุารณ์แบับันี�เกดิข้�นอุย่้บ่ัอุยค์รั�ง ผู้้�บัรหิารเม่อุงไม่ต�อุงการ  

ให�เม่อุงมีค์นไร�บั�าน เพัราะนั�นจะทำาให�ภาพัพัจน์ขอุงเม่อุงด้แย่  
แต่ถ้งกระนั�นก็ไม่มีการช่วยเหล่อุค์นเหล่านี�อุย่างจริงจัง พัวกเขา 
เพัียงขับัไสไล่ส่งค์นเหล่านี�ไปให�พั�นห้พั�นตาเท่านั�น

“สงสารฉันเถอุะพั่อุหนุ่ม” ชายชราเอุ่ยพัร�อุมยกม่อุพันม 
พั�นศัีรษะ

มินตราที�ไม่อุาจทนมอุงเหตุการณ์นี�ได�จ้งปล่อุยม่อุดาริน 
และข�ามไปอุีกฝ่ั่งขอุงถนนทันที

“ปล่อุยตาเถอุะจ�ะ ค์ุยกันดีๆ นะจ๊ะ” มินตราเอุ่ยพัลาง 
เข�าไปย่�อุเจ�าหน�าที�ที�กำาลังฉุดกระชากตา แต่เจ�าหน�าที�กลับัผู้ลัก 
เธิอุอุย่างแรง

พัลั�ก! มินตราเสียหลักล�มลงบันพั่�น ดอุกมะลิและขนมปัง 
ที�เหล่อุในตะกร�าหวายหล่นกระจายไปทั�ว แต่เจ�าหน�าที�ไม่สนใจ 
แม�แต่น�อุย เขาลากชายชราไปต่อุหน�าต่อุตามนิตรา เหยยีบัยำ�ามะล ิ
ที�เกล่�อุนกลาดอุย้่บันพั่�นจนกลีบัสีขาวบัอุบับัางชำ�าชอุก เหยียบัยำ�า 
ขนมปังจนมันด้ไม่ต่างจากก�อุนดิน

ดารนิมอุงพัี�สาวที�ล�มอุย่างหมดท่า มอุงชายชราที�ถก้เจ�าหน�าที�  
ลากไป มอุงดอุกมะลิที�เค์ยสวยสด แต่ตอุนนี�ด้ไม่ต่างกับัขยะ 

‘ไม่ได�กินขนมปังที�เหล่อุซ็ะแล�ว’ เด็กหญิงค์ิดอุย่างสิ�นหวัง  
ขณะที�เสียงผู้้�ปกค์รอุงเม่อุงยังดังลอุดมาจากโทรทัศัน์ “เราพััฒนา 
มาจากแต่ก่อุนมาก ตอุนนี�ค์วามเหล่�อุมลำ�าทางสงัค์มกำาลงัจะหมดไป  
อุีกไม่นานเม่อุงขอุงเราจะปราศัจากค์นแร�นแค์�น...” 
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คุณดาวเรือง

“สวัสดีจ�ะ ค์ุณดาวเร่อุง”
ชายชราเอุ่ยปากกล่าวทักทายดอุกไม�สีเหล่อุงที�ตนเพิั�งซ็่�อุ 

มาเหม่อุนทุกวัน 
ทุกค์นในตลาดจำาแกได�ทั�งนั�น ค์ุณตาร้ปร่างผู้อุมแห�งที�มา 

ซ็่�อุดอุกดาวเร่อุงเพีัยงหน้�งดอุกทุกๆ เช�า ขากลับัแกก็เดินไปค์ุย 
กับัดอุกไม�ในม่อุไป บัางค์นก็ว่าแกสติไม่ค์่อุยดีเท่าไหร่ ค์นเก่าแก่ 
เขาร้�กันว่าแกเป็นแบับันี�ตั�งแต่ยี�สิบักว่าปีที�แล�ว

“ค์ุณดาวเร่อุง ด้สิ วันนี�ฝ่นตกแต่เช�าเลย”
“วันนี�นำ�าแข็งไสไม่มาขายนะคุ์ณดาวเร่อุง เอุาไว�วันพัรุ่งนี� 

เราค์่อุยมาใหม่นะ” 
“ค์ุณดาวเร่อุงด้ไอุ�เส่อุลายมันอุ�อุนนี�สิ พัันแข�งพัันขา  

น่าเอุ็นด้จริงเชียว” 
แกเอุาม่อุผู้อุมๆ รอุงรับันำ�าฝ่นที�มีกลิ�นขอุงพัระนค์ร  

นก้เสยีดายที�ไม่ได�ซ็่�อุนำ�าแขง็ไสสชีมพัจ้ากร�านข�างทาง หยดุแวะเล่น 
กับัเจ�าแมวจรจัดที�ทิ�งตัวล�มกลิ�ง พัลางค์ุยเจ่�อุยแจ�วราวกับัตอุบัรับั 
เสียงจากดอุกดาวเร่อุงที�มีเพัียงตนที�ได�ยินอุย่างไรอุย่างนั�น 

แต่แล�วอุย้่มาวันหน้�งในปลายฤด้ฝ่นอุันแสนธิรรมดา แกก็ 
หายไปเสียเฉยๆ ราวกับัสายฝ่นเม่�อุสิ�นฤด้

“ขอุโทษนะ ค์ุณดาวเร่อุง...”
นับัจากวันนี�ฉันค์งไปรับัค์ุณดาวเร่อุงไม่ได�เสียแล�ว 
มาร้�ตัวเอุาตอุนบั่ายแก่ๆ ว่าถ้กหามมาส่งที�โรงพัยาบัาล  

เวลาที�เหล่อุบันโลกใบันี�งวดเข�ามาราวเทปที�ถ้กกรอุในรวดเดียว  
ว่ากันตามตรง ฉันไม่ได�กลัวค์วามตายเลยแม�แต่น�อุย ที�ชวนให� 
เสยีดายสำาหรับัฉนัค์งเป็นการที�จะไม่ได�ไปเดนิตลาดกบััคุ์ณดาวเรอุ่ง 
อุีกเสียมากกว่า

ไหนๆ ก็ไหนๆ ค์ุณดาวเร่อุงจำาได�ไหม? วันสุดท�ายที�คุ์ณ 
ดาวเร่อุงจับัม่อุฉันเอุาไว� ค์ุณดาวเร่อุงก็อุย้่ในชุดค์นไข�สีเขียวอุ่อุน 
ในโรงพัยาบัาลเหม่อุนกัน ฉันจำาได�นะ ยังจำาภาพันั�นได�ดีราวติดอุย้ ่
หลังเปล่อุกตา ตอุนสุดท�ายที�ฉันร�อุงไห�จนด้ไม่ได� ค์ุณดาวเร่อุงก็ยัง 
ส่งยิ�มให� 

เช่�อุไหมว่าฉันจำาได�ทั�งหมดเลย ทุกๆ รอุยเหี�ยวย่น ทุกๆ  
ฝ่้า กระ ทุกๆ ประกายในดวงตาขอุงผู้้�หญิงที�ฉันรัก—-ทุกๆ อุย่าง 
ขอุงค์ุณดาวเร่อุง

ทั�งเร่�อุงที�ค์ณุดาวเร่อุงชอุบัเดนิตลาด ทั�งเร่�อุงที�ค์ณุดาวเร่อุง 
รกักลิ�นฝ่นตกในตอุนเช�า ทั�งเร่�อุงที�ค์ณุดาวเร่อุงชอุบันำ�าแขง็ไสสีชมพั ้
ทั�งที�กนิขอุงเยน็แล�วเสยีวฟัน ทั�งเร่�อุงที�ค์ณุดาวเร่อุงทกัทายแมวจร 
ทกุตวัที�เดนิผู่้าน ทั�งเร่�อุงที�ค์ณุดาวเร่อุงสวมแหวนที�ได�รบััจากฉันไว� 
ไม่ยอุมถอุด 

วันแรกที�ฉันเรียกค์ุณดาวเร่อุงว่าค์ุณดาวเร่อุงก็จำาได�แม่น 
อุย่างกับัเพัิ�งเกิดข้�นเม่�อุวานเหม่อุนกัน ค์ุณดาวเร่อุงทำาท่าไม่พัอุใจ 
ฉันเสียยกใหญ่ ดอุกไม�สวยๆ ค์วามหมายดีๆ มีเสียตั�งเต็มตลาด  
ทำาไมถ้งเล่อุกเอุาดอุกดาวเร่อุงอุย่างกับัดอุกไม�ทำาพัวงมาลัยเชียว 
เล่า ฉันหัวเราะเสียงดัง ไม่ได�ตอุบัค์ำาถาม แต่ก็เรียกคุ์ณดาวเร่อุง  
ค์ุณดาวเร่อุงมาตลอุด 

นี� ป่านนี�แล�วค์ุณดาวเร่อุงจะยังอุยากร้ �เหตุผู้ลนั�นอุย้ ่
หร่อุเปล่าหนอุ ฉันน่าจะบัอุกค์ุณดาวเร่อุงก่อุนที�เราจะจากกัน  
แต่สบัายใจเถิด เพัราะฉันเช่�อุเหล่อุเกินว่าหลังจากที�ฉันหลับัตาลง 
อุย่างสงบับันเตียงนี� สักวันฉันกับัคุ์ณดาวเร่อุงจะได�พับักันอีุก  
แล�วถ้งตอุนนั�นฉนัมั�นใจว่าจะตกหลมุรกัค์ณุดาวเร่อุงอุกีค์รั�ง และขอุ 
ค์ณุดาวเรอุ่งแต่งงานเป็นค์้ช่วีติด�วยดอุกไม�สเีหลอุ่งสว่างไสวเหมอุ่น 
กับัเม่�อุสี�สิบัปีก่อุน ไม่ว่ากี�ค์รั�งกี�หน กี�ชีวิตที�พับัเจอุอุย่างแน่นอุน

ดังนั�นในตอุนที�จากโลกนี�ไป ฉันจะยิ�ม ยิ�มเหม่อุนที�ค์ุณ 
ดาวเร่อุงยิ�มให�ฉันในวันสุดท�าย เหม่อุนที�ฉันกับัค์ุณดาวเร่อุงยิ�ม 
อุอุกมา พัลางกุมม่อุกันไว�ในตอุนที�แลกเปลี�ยนค์ำาสาบัาน ยิ�มให�สม 
กับัชีวิตที�มีค์วามสุขที�สุดเท่าที�ค์นค์นหน้�งจะมีได�

เพัราะค์ณุดาวเรอุ่งค่์อุดวงดาวที�งดงามเรอุ่งรอุงที�สุดขอุงฉนั 

เขียนโดย อภิชญา เรืองรุ่งชัยกุล
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ส�ม ดุสิตา อุิ�มอุารมณ์ บัรรณาธิิการที�ปร้กษา 

ดีเจ นิษณาต นิลทอุงค์ำา ผู้้�ช่วยบัรรณาธิิการที�ปร้กษา

เบันซ็์ สิรินญา บัุญสิทธิิ์ ศัิลปกรรม

เอุิร์ท อุิทธิิกร ศัรีกุลวงศั์ บัรรณาธิิการ ช่างภาพั

พัลอุย สุวพัร เลี�ยงผู้าสุข บัรรณาธิิการ

พัีม อุภิชญา เร่อุงรุ่งชัยกุล กอุงบัรรณาธิิการ

กี� พัีรยา วิเศัษสุมน กอุงบัรรณาธิิการ ช่างภาพั

ปริม อุันดา ปัญญามี กอุงบัรรณาธิิการ

พัลอุย ฟ้าประทุม ผู้ิวเนียม กอุงบัรรณาธิิการ

ตาล สาวิตรี พัรมพัินิจ กอุงบัรรณาธิิการ

มายด์ เพัียงรวี ศัิริสุข กอุงบัรรณาธิิการ

แจนยัว กานต์สินี แสงทอุง กอุงบัรรณาธิิการ

เตเต� พัิพััฒน์พังศั์ พััวตนะ กอุงบัรรณาธิิการ

กองบรรณาธิการ

เอิร์ทเอิร์ท

มายด์มายด์ ตาลตาล

พลอยพลอย
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ปริมปริม

พี่ส้มพี่ส้ม พี่ดีเจพี่ดีเจ พี่เบนซ์พี่เบนซ์

แจนยัวแจนยัว เตเต้เตเต้

พลอยพลอย พีมพีมกี้กี้




