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TK Young Writer 2020 : เขียนได้ เขียนดี
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเยาวชนนักเขียน TK
Young Writer 2020 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนผู้สนใจใฝ่รักในการเขียน
ร่ ว มอบรมเชิ งทฤษฎี แ ละเชิ งปฏิ บั ติ ผ่ า นกระบวนการถ่ า ยทอด
ความรู้ ที่ เ น้ น สาระแบบเข้ ม ข้ น ทั้ ง กระบวนการคิ ด วางแผน
และสร้างสรรค์ผลงานให้สำ�เร็จลุล่วงภายในเวลาที่จำ�กัด จากทีม
วิ ท ยากรมื ออ าชี พ เพื่อ ให้เ ยาวชนมี พ้ืน ฐานการเขี ย นที่แ ข็ ง แรง
ซึ่งเป็นเหมือนก้าวแรกที่จะสานฝันไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ
ในอนาคต มาร่วมเป็นกำ�ลังใจและติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษ
ทั้ง 3 เล่ม คือ
1 กาลตลาด
2 ปณ. 10200
3 ข้าง หลัง ป้าย
กันได้ฟรี 3 ช่องทาง คือ
http://readme.tkpark.or.th
แอปพลิเคชัน TK app
แอปพลิเคชัน TK Public Online Library
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ที่ปรึกษา

‘ป้าย’

“ขอเสนอหัวข้อนิตยสารเรื่อง
ค่ะ” เพื่อนคนหนึ่งเสนอหัวข้อขึ้นมา “ห้ะ!นิตยสาร
เรื่องป้ายเนี่ยนะ!? มันมีอะไรน่าสนใจล่ะเนี่ย…” ผมคิดในใจ ป้ายเป็นสิ่งที่เราอ่านอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นป้าย
บอกทาง ป้ายร้าน หรือป้ายยี่ห้อ ซึ่งสำ�หรับคนธรรมดาคนหนึ่ง เมื่อมอง ‘ป้าย’ เหล่านั้นเผินๆ ก็เห็น
เพียงแค่หน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลของป้ายแผ่นนั้น หรืออย่างมากก็คงบอกว่า มันก็สวยดีแฮะ ทว่าหาก
มองเข้าไปในป้ายเหล่านั้นจริงๆ แล้ว มันกลับมีสิ่งที่พวกเราสามารถสัมผัสได้แต่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ ยิ่งเป็น
ในศูนย์กลางประเทศทีม
่ เี รือ
่ งราวจากสมัยก่อนมากมายอย่างพระนครแล้ว ป้ายหลายๆ ป้ายยังคงติดอยูท
่ เี่ ดิม
ของมันมาเป็นสิบๆ ปี ผ่านร้อน ผ่านลม ผ่านฝน ผ่านกลางคืนที่เหน็บหนาวและช่วงเช้าที่มืดมน บ้างถูก
ถอดออก บ้างถูกเปลี่ยนใหม่ แต่นั่นก็ทำ�ให้ทุกๆ ป้ายได้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์และชีวิตเก็บไว้บนป้าย
แผ่นนั้น ต่อให้เราไม่สามารถจะมองเห็นมันได้ก็ตาม เมื่อได้ฟังและเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้แล้ว คำ�ว่า ‘ป้าย’
จึงไม่ได้เป็นแค่ป้ายอีกต่อไป ในนิตยสารเล่มนี้ เราได้เดินทางไปสัมภาษณ์ร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองกรุงมาตั้งแต่
ครั้งอดีต บางร้านบางแห่งก็มีอายุเป็นร้อยปี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว เรื่องเล่า และบทสนทนาอันลึกซึ้งที่อยู่
เบื้องหลังแผ่นป้ายที่หลายคนอาจมองมันเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาด หากแต่ไร้ซึ่งสายตาที่จะเชยชมชีวิต
ที่ถูกบันทึกไว้ อันที่จริงเมื่อนำ�มาคิดดูแล้ว ป้ายก็เหมือนชีวิตแหละครับ มีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหน้าที่ทุกคนเห็น
แต่ก็ยังมีเบื้องหลังที่ถูกเก็บซ่อนไว้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนมองเห็นและเชยชมมันหรือไม่เท่านั้นเอง
แด่ความงดงามที่อ้างว้างและไร้ซึ่งการเชยชม
วุฒิเมศร์ ฉัตรอิสราวิชญ์
บรรณาธิการ
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานีต่อไป
ป้ายแห่ง ความฝัน...

หากเปรียบร้านเหมือนดั่งคน ป้ายร้านก็เฉกเช่นกันกับลักษณะภายนอกของคนเรา หากการ
แต่งกายของคนสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้แต่งกาย ป้ายร้านก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวนั้น
ได้เช่นกัน
นีค
้ อ
ื ทีม
่ าของนิตยสารเรือ
่ ง ข้างหลังป้าย ทีพ
่ ยายามบอกเล่าเรือ
่ งราวของร้านในเขตพระนคร
ผ่านป้ายชือ
่ ร้าน ด้วยกระบวนการ อ่าน คิด เขียน ฟัง พูด ของคนในกลุ่ม ผ่านการแก้ไข ติเพือ
่ ก่อ
ชมเพื่อสร้างของพี่ประจ�ำกลุ่ม
ผมว่าเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังป้ายร้านในพระนครไม่ต่างจากป้ายแห่งความฝันสักเท่าไหร่
ผมไม่ร้วู ่าคุณมีความฝันอะไร แต่ส�ำหรับผมแล้ว ผมฝันถึงการเขียน การได้คยุ กับผู้คน การได้สม
ั ภาษณ์
การได้พบเจอ การได้ฟัง การได้ถาม ครั้งหนึ่งนักเขียนที่ผมเคารพเคยเขียนเกี่ยวกับค�ำถามไว้ว่า
ค�ำถามท�ำให้คนเป็นคน การฟัง การถามตัวเราเองท�ำให้เกิดความฝันและการลงมือท�ำ ผมไม่อาจ
แน่ใจได้เลยว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะชีวิตมักจะพาเราไปอยู่ในจุดที่เป็นดั่งหวัง
และไม่เป็นดั่งหวังเสมอ ผมเลยไม่เคยหวังให้ผมไปถึงฝัน เพราะเมื่อเราไปถึงฝัน มันจะไม่ใช่
ความฝันอีกต่อไป นั่นแหละ สถานีนี้เลยไม่มีจุดหมาย หากเพียงเป็นป้ายหนึ่งที่พาเรามาเจอกัน
เป็นป้ายฝันที่บอกกล่าวว่า เราล้วนมีฝันที่คล้ายกัน
หากเพราะชีวิตไม่แน่นอน เราจึงต้องเดินทางไปในเส้นทางของเราเสมอ ผมได้แต่หวังว่า
สักวันหนึง่ เราจะได้เจอกันสักที่ในสถานีนี้ที่ป้ายหน้า... สถานีป้ายแห่งความฝัน
ขอให้เขียนได้สวยและคงความฝันที่งดงาม
เฉลิมชัย กุลประวีณ์
รองบรรณาธิการ
ยามค�่ำ วันฝนพร�่ำแสนเศร้า ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
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Feature

หากว่ากันตามหน้าที่หรือฟังก์ชันของ ‘ป้าย’ แล้ว อาจหมายถึงพื้นที่เล็กๆ บนกรอบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏ
ข้อความหรือตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัว เพื่อสร้างการรับรู้หรือจดจ�ำสิ่งที่อยู่ภายใต้ชื่อนั้นๆ
เบื้องหลังหรือประวัติของป้ายแต่ละป้าย อาจไม่ได้เพียงแค่บอกว่าใครเป็นผู้ออกแบบหรือใช้วัสดุ
อะไรในการผลิต แต่ยงั สามารถบอกเล่าประวัตศ
ิ าสตร์ความเป็นมาของห้างร้าน สถานที่ หรือพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ้าย
นั้นติดตั้งอยู่ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งบางทีอาจลึกซึ้งมากกว่าบันทึกประวัติศาสตร์เล่มไหนๆ ด้วยซ�้ำ
ย่านพระนคร คือย่านหนึ่งที่เต็มไปด้วยป้ายของห้างร้านต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี
มากมาย อายุขย
ั ของป้ายโดยเฉลีย
่ ยาวนานยีส
่ บ
ิ ถึงสามสิบปีเป็นอย่างต�ำ่ แม้จะถูกออกแบบใหม่หรือยัง
คงไว้รูปแบบเดิม แต่ทุกอย่างก็ยังคงอยู่บนรากฐานเดิมเหมือนที่เคยเป็นมา กาลเวลาไม่ได้ท�ำให้
ประวัติศาสตร์เบื้องหลังป้ายเหล่านี้จางหายไปแต่อย่างใด
ลองมองไปที่ข้างหน้าของป้ายต่อไปนี้ แล้วเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่ข้างหลังไปพร้อมๆ กัน

1

สมใจ
ขั
น
้
กว่
า
ของความพอใจ

สมใจคือร้านเครื่องเขียนที่ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ตั้งอยู่
บนถนนตรี เ พชรที่ มี ผู ้ค นสั ญ จรแวะเวี ย นเข้า มาหนาแน่น
ทายาทรุ่นที่ 3 ของ บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ�ำกัด ‘นพนารี
พัวรัตนอรุณกร’ หนึ่งในบุคคลที่พาสมใจสู่ความส�ำเร็จทั้ง
13 สาขาทั่วประเทศ เธอเปลี่ยนร้านเล็กๆ ในถนนตรีเพชร
ให้เป็นสัญลักษณ์ของวงการเครื่องเขียนในปัจจุบัน
นี่ เ ป็น เรื่ อ งราวข้า งหลั ง ป้า ยร้า นสมใจกั บ เรื่ อ งที่ คุ ณ
อาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

ป้ า ย อั ก ษร สี มิ ติ ที่ ซ่ อ นอยู่ ห ลั ง คำ �
สองพยางค์ - สมใจ
“ต้องเกริ่นก่อนว่าบริษัทสมใจของเรา สมัยก่อนไม่มีข้อบังคับ
ของบริษท
ั เช่น ภาพลักษณ์ต่างๆ ของร้านจะออกมาเป็นอย่างไร โลโก้
จะเป็นอย่างไร ซึ่งในตอนนั้นส่วนใหญ่เราใช้ไม้เป็นหลัก ดีไซน์ของ
ป้ายจึงเป็นไม้ไปด้วย แตกต่างจากตอนนีท
้ เี่ ราน�ำข้อบังคับของบริษท
ั
มาใช้ ปรับมันเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่เราก็รู้สึกว่า ณ ปัจจุบัน
เราอยากจะอนุรักษ์ความเก่าไว้ เลยไม่ได้เปลี่ยนมัน” นพนารีกล่าว
เปรียบเทียบป้ายของสมใจที่สาขาดิโอลด์สยาม เทียบกับร้านอื่นๆ
พร้อมกับเล่าถึงมิติต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัวป้ายอย่างลึกซึ้ง
“ในส่วนของตัวอักษรเริม
่ ต้นมาจากลายมือของคุณสมใจ (เป็น
คุณยายของนพนารีผู้ให้สัมภาษณ์) ส่วนตัวป้ายน่าจะเป็นอินทีเรียร์
ของดิโอลด์สยามเป็นคนออกแบบให้ สมัยก่อนเราไม่ได้ซีเรียสว่า
เราต้องท�ำป้ายแบบไหน เราแค่อยากให้มันเป็นสัญลักษณ์ที่คนเห็น
ง่ายและสวยงาม” นั่นเลยท�ำให้สมใจสาขาดิโอลด์สยาม เป็นเพียง
ร้านเดียวทีค
่ รอบครองป้ายไม้สลักอักษรทอง “ถ้าถามถึงสีของอักษร
เราไม่ได้มเี รือ
่ งราวเบือ
้ งหลังอะไรเป็นพิเศษเลย เพียงแต่ว่าคุณยาย
เกิดวันพุธ มันก็เลยเริ่มพัฒนามาจากจุดนั้น แล้วเราก็เอามาปรับ
เป็นเขียวที่โมเดิร์นมากขึ้น สมัยก่อนความเขียวมันก็ไม่ได้ก�ำหนด
เฉดสีไว้ มันก็เลยมีเขียวใบตองแล้วก็เขียวอื่นๆ ด้วย พอเราเอามา
ปัดฝุ่นท�ำแบรนด์ใหม่ สีกเ็ ลยกลายเป็นสีเขียวเข้มแบบร้านสาขาใหม่ๆ
ในปัจจุบน
ั ” ทว่าสมใจสาขาดิโอลด์สยาม ไม่ได้มเี พียงป้ายทีแ่ ตกต่าง
แต่ยังมี ‘ทุกสิ่งทุกอย่าง’ ที่หาไม่ได้จากสาขาอื่นด้วย

ดิโอลด์สยาม ที่ตั้งของตำ�นาน ‘สมใจ’
ทุกปรารถนา
“ต้องบอกก่อนว่าร้านสมใจ สาขาดิโอลด์สยาม เป็นต�ำนาน
ใครที่ชอบศิลปะหรืออาร์ติสต์ เรามั่นใจมากว่าถ้าไม่เคยเข้าสมใจ
สาขานี้ถือว่าคุณพลาดมาก” นพนารีกล่าวด้วยความมั่นใจ “อย่าง
สีกลอสในประเทศไทยมีเราขายอยู่เจ้าเดียว มีแค่สาขานี้ ไม่มีที่อื่น
เลยท�ำให้มันมีเสน่ห์เฉพาะตัวของมัน นอกจากนั้นยังมีสีอะคริลิก
ยี่ห้อโจซอนย่า ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เพราะว่าไม่มีผู้น�ำเข้ามาขายเลย
ทว่าสมัยก่อนสมใจเองก็มีขาย น้อยมากที่จะเจอร้านไหนขายสีนี้

เหมือนกัน มันเลยกลายเป็นเสน่ห์ของร้านสมใจ สาขาดิโอลด์สยาม
สถานที่ที่รวมอุปกรณ์ทุกอย่างของอาร์ติสต์ไว้ นอกจากนั้นระดับ
ราคาสินค้าก็ไม่ได้มแี ต่แบบแพงๆ อย่างเดียว เรามีราคาตัง้ แต่ระดับ
ผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับอาร์ติสต์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรที่เจ๋งๆ
ที่สาขาดิโอลด์สยามมีหมด ทุกอย่างมันจบในที่เดียว อีกทั้งเรายังมี
ผู้เชีย
่ วชาญประจ�ำอยู่ตรงนัน
้ นีเ่ ป็นอีกหนึง่ เสน่ห์ของสาขานี”้ ถึงแม้
ที่นี่จะมีทุกอย่างครบถ้วนแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องราวความสัมพันธ์ที่
มากกว่าคนขายกับคนซื้ออีกด้วย “ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนที่ผูกพันกับ
สมใจสาขาดิโอลด์สยาม แต่ศิลปินหลายท่านเองก็มค
ี วามผูกพันกับ
ที่นี่เช่นกัน ความจริงแล้วเด็กนักเรียน จะผูกพันกับสาขาเพาะช่าง
มากกว่า เพราะสาขานัน
้ จะมีสน
ิ ค้าทีต
่ รงความต้องการของนักเรียน
เพาะช่าง” นพนารีกล่าวย้อนไปถึงเรื่องราวของเจ้าของศูนย์รวม
แรงบันดาลใจอย่างคุณสมใจ ณ สมใจสาขาที่สอง

หนึ่งสถานที่ หลากความผูกพัน ในวัน
ที่เพลิงโหมกระหน่ำ�
“สมัยก่อนเขาจะประจ�ำอยู่ที่สมใจสาขาสอง แถวโรงเรียน
สวนกุหลาบ จะมีเด็กนักเรียนชอบเอากระเป๋ามาฝากไว้ พอโดดเรียน
ก็แวะมาเอากระเป๋ากลับบ้าน เหมือนเราเห็นการเติบโตของพวกเขา
จนเกิดความผูกพัน รัฐมนตรีทจี่ บจากทีน
่ ไี่ ป คุณสมใจก็ร้จู ก
ั เขาหลาย
คนเลย”
แต่แล้วคลื่นระลอกใหญ่ก็สาดซัด พลิกร้านสมใจสาขาสอง
ให้หายวับไปในเปลวเพลิงชั่วพริบตา
“มีครัง้ หนึง่ ร้านเกิดไฟไหม้ เราเลยต้องเอาหนังสือทีเ่ หลือเปียก
ระหว่างดับไฟไปตากที่วัด เรียกได้ว่าเริ่มใหม่หมดเลย หนักกว่า
โควิด-19 ตอนนี้อีก ทั้งที่เราคิดว่ามันก็แย่แล้วนะ หลังจากนั้นเรา
ก็ค่อยๆ เอาอะไรที่ขายได้ออกมาขาย แล้วร้านที่เราซื้อของประจ�ำ
มันมีสินเชื่อ เราเลยไม่ต้องจ่ายทั้งหมดทีเดียว ก็ค่อยๆ ขยับขยาย
เหมือนเริ่มต้นใหม่หมด”
แม้ว่าร้านสมใจจะเผชิญเหตุไม่คาดฝัน ทว่าความเหนียวแน่น
ของสายสัมพันธ์ท่ียากจะตัดขาด ก็ท�ำให้สมใจกลับมายืนได้อย่าง
มั่นคงอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อมีคนตามหา สิ่งที่ไม่มีจึงตามมา
“ส่วนหนึ่งของการเลือกที่ดิโอลด์สยาม ก็คือต�ำแหน่งของร้าน
ที่อยู่ใกล้กับแต่ละโรงเรียน ตอนแรกก็ไม่ได้ขายเครื่องเขียน แต่ว่า
ความที่ มี นั ก เรี ย นเข้า มาเยอะ ความต้อ งการเครื่ อ งเขี ย นใหม่ๆ
ก็เยอะขึ้น คือมันมี ‘ความต้องการ’ ตรงนั้น เราก็เลยพยายามหา
เครื่องเขียนหลายๆ รูปแบบเพื่อมาตอบสนองความต้องการให้กับ
พวกเขา และด้วยความที่ว่า มีทั้งเพาะช่างและสวนกุหลาบ เราจึงมี
ความช�ำนาญในการขายของทีเ่ กีย
่ วกับเครือ
่ งเขียนและอุปกรณ์ศล
ิ ป์
นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าท�ำไมเราถึงขายเครื่องเขียน
สมใจสาขาดิโอลด์สยาม จะเน้นอุปกรณ์ส�ำหรับศิลปินอาชีพ
เยอะ ส่วนเพาะช่างจะเป็นงานอาชีพ งานช่าง หรืองานเด็กนักเรียน
ศิลปะทั่วไป”
ทว่านาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้า เปรียบเสมือนความต้องการ
ของลูกค้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาไม่หยุดเดิน

เส้ น ทางของความไม่ แ น่ น อน อั น มี
ปลายทางคือความดั้งเดิมที่แตกต่าง
“เรายังท�ำนายอนาคตที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะข้อมูลทางการค้า
บางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เราก็ มี ก ารปรั บ ตั ว กั น ตลอด
แต่ก่อนเด็กจะใช้ Copic เยอะ แต่ทก
ุ วันนี้ Copic Marker Sketch
ที่ เ อาไว้ว าดรู ป ลงสี กั น คนใช้น ้อ ยลง เพราะเขาเปลี่ ย นไปใช้
Illustrator Pad แบรนด์ที่ดังมากเลยคือของ Wacom ทุกวันนี้
เราขาย Wacom และเริ่ ม เปลี่ ย นมาขายของที่ เ ป็น IT กึ่ ง
Illustrator มากขึ้น แต่มันก็ยังคงแนวคิดเดิมคือ อุปกรณ์ศิลปะ
ส�ำหรับศิลปินอาชีพ และนักเรียนด้านศิลป์”
“ในวันที่เราพัฒนาระบบสต็อกสินค้า ซึ่งแต่เดิมแต่ละสาขา
มั น จะมี ร ะบบที่ ยั ง แยกกั น อยู ่ จนวั น หนึ่ ง ที่ เ รามี ร ะบบศู น ย์ก ลาง
เรารู้สึกว่า มันท�ำให้ทุกอย่างดีขึ้น เคลียร์ทุกอย่างได้ดีขึ้น ซึ่งวันนั้น
เป็นวันที่มีความสุขที่สุด เรารูส
้ ึกเหมือนว่าเราก�ำลัง ‘Move to
the next step’ แล้ว” นพนารีกล่าวถึงการน�ำระบบสต็อกสินค้า
เข้ามาใช้
อนาคตยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ แต่สมใจ
ยังคงมั่นใจในปัจจุบันอย่างแน่นอน

กฎสัมพันธภาพว่าด้วยสมใจ
“มี 3 ข้อส�ำหรับจุดเด่นของสมใจ ข้อ 1 คือถ้าไม่เท่ากับคนอื่น
ก็ต้องถูกกว่าคนอื่น ถ้ามีแพงกว่าลองน�ำมาเช็กได้เลย เดี๋ยวเราจะ
ลดราคาให้ ข้อ 2 คือ เรามีของครบ แบบครบจริงๆ เมื่อมาแล้ว
ก็ต้องได้ครบจนสมใจ ข้อ 3 คือ ความช�ำนาญในการให้ความรู้เรื่อง
สินค้าจากพนักงาน คุณจะไม่เดินถือของแบบงงๆ ออกจากร้านเรา
แน่นอน รวมถึงการเพิ่มการขายผ่านออนไลน์ ในจังหวะที่ร้านปิด
แต่เรายังสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าได้”

ก้ า วเข้ า มาสุ ข ใจ สู่ ก้ า วใหม่ ‘สมใจ’
กว่าเดิม
ความสุขของนพนารีในปัจจุบน
ั กลับมาจากสิง่ ทีต
่ วั เธอในอดีต
ไม่เคยคิดจะสัมผัสมาก่อน
“จริงๆ เรากับเครื่องเขียนน่ะไกลกัน แต่พอลองมาท�ำแล้ว
ก็ชอบอุปกรณ์ศิลป์มาก เรารู้สึกว่าของในร้านมันมีเสน่ห์ให้ศึกษา
และเราชอบมากเวลาตอบค�ำถามลูกค้าได้ มันรู้สึกสนุกดี บางคน
อาจจะเข้า มาในรู ป แบบ ‘ฉั น ไม่เ คยวาดรู ป ช่ว ยแนะน�ำหน่อ ย’
อย่างเช่น ฉันลองผ้าใบคอตตอนแล้ว ฉันขออัพเกรดเพิ่มความเป็น
ลินินนิดหนึ่งได้ไหม อยากรู้ว่าเนื้อสีมันต่างกันยังไง มันมีเรื่องราว
ทีเ่ ราต้องอธิบายให้เขา ซึง่ เรามองว่า นีค
่ อ
ื เสน่ห์ของสมใจ ทีร่ ้านอืน
่ ๆ
ในประเทศไทยไม่ค่อยมี”
จากความชอบในสิ่งที่ท�ำ สู่ความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในก้าวใหม่ของสมใจ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ก้าวสุดท้าย เพราะสมใจ
ยังคงก้าวทันความต้องการของลูกค้าเสมอ
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ท่ามกลางยุคสมัยที่ธุรกิจต่างเกิดขึ้นและล้มหายตายจากไปกันอย่างมากมาย ณ บริเวณ
สี่กั๊กเสาชิงช้า ยังมีร้านค้าเก่าแก่ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในร้านขายชาแห่งแรกของประเทศไทย
นามว่า ‘บริษัทใบชาอ๋องอิวกี่ จ�ำกัด’ ที่อยู่เคียงคู่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่สมัยปลาย
รัชกาลที่ 6 (ราวๆ ปี พ.ศ. 2458-2468) และยังด�ำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้
นพพร ภาษะพงศ์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของร้านได้เล่าว่า หลังจากที่ร้านขายชาแห่งนี้ได้ขยับ
ขยายจากตึก 2 ชั้นเป็นตึก 4 ชั้น ทางร้านก็ยังคงกลิ่นอายของความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคนั้น
ไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นเครื่องปรับอากาศและกระจกที่ติดขึ้นเพื่อต่อสู้กับความร้อน

ยิ่งเก่ายิ่งดี ยิ่งซีดยิ่งชัด
ตัง้ แต่หน้าร้านจนถึงภายในร้าน เต็มไปด้วยป้ายและเครือ
่ งหมายการค้าต่างๆ
ยังคงเสน่ห์และให้อารมณ์เหมือนยุคสมัยก่อน
“ตึก 4 ชั้นนี่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 ป้ายที่เป็นชื่อบริษัทก็มาคู่กับตึกไม่เคย
เปลี่ยนเลย” นพพรกล่าวถึงป้ายชื่อบริษัทแผ่นใหญ่ถูกติดไว้หน้าร้านอย่างโอ่อ่า
“แต่สมัยก่อนนู้นเขาน่าจะเขียนลงบนกระดานนะ น่าจะเป็นแผ่นกระดานแล้ว
ใช้ชอล์กเขียน” นพพรเล่าถึงสมัยที่ร้านยังเป็นเพียงตึกสองชั้น
“แต่ป้ายโฆษณาที่อยู่ตรงก�ำแพง อันนั้นเขามีการวาดทับซ�้ำหลายครั้งแล้ว
ตอนทีว่ าดกันครัง้ แรกๆ ก็คอ
ื คนในบ้านนีแ่ หละเขาช่วยกันวาด พวกอาเหล่าเจ็กวาด
กันเอง สมัยนู้นยังไม่ได้จ้างใครมาวาด ส่วนที่พื้นนี่เป็นลายเครื่องหมายการค้า
เขาท�ำเป็นหินขัด ก็ท�ำเครื่องหมายการค้าตัวนี้ลงไป แล้วเครื่องหมายการค้าตัวนี้
ก็คือตัวเดียวกับที่อยู่ในห่อชา” นพพรหันไปกล่าวถึงภาพเครื่องหมายการค้าที่อยู่
ในพืน
้ หินขัดและภาพวาดชิน
้ เก่าข้างก�ำแพงทีแ่ สดงถึงร่องรอยการวาดทับหลายครัง้
ตั้งแต่ครั้งอดีตถึงแม้จะไม่ได้เขียนเพิ่มมาประมาณ 50 ปีแล้วก็ตาม
แม้ยังคงความเก่าแก่ไว้ได้ แต่รา้ นชาแห่งนี้ก็ยังหนีไม่พ้นกับความกังวลที่มา
พร้อมกับยุคสมัย
“ตอนนีท
้ ก
ี่ ลัวคือเด็กๆ ทีม
่ าพ่นพวกกราฟฟิตต
ี้ รงข้างๆ แต่เขาก็น่าจะรู้นะ แถวนี้
เขาพ่น แต่ตรงนี้เขาไม่พ่นเพราะว่าภาพนี้มันเก่าแล้ว จะให้เรามาซ่อมใหม่ท�ำใหม่
คือถ้าจะซ่อมเราก็ต้องวาดทับเลย แต่ว่าเราไม่ได้ไปท�ำอะไรกับเขา ทิง้ ไว้ให้เป็นภาพ
ออริจน
ิ ล
ั เลย เนือ
่ งจากว่าอารมณ์ของการเขียนภาพในขณะนัน
้ กับอารมณ์ของคนที่
จะเขียนใหม่เนี่ย มันจะไม่เหมือนกัน เราไม่ได้อยากอารมณ์สมัยใหม่ เราอยากได้
อารมณ์แบบลายเส้นเก่าๆ อย่างนี้ เราอยากได้แบบนี้”
นพพรยังย�้ำถึงความตั้งใจที่จะคงสภาพและอนุรักษ์มรดกธุรกิจของทางบ้าน

ร้านชาไม่เฉื่อยชา

อยากได้ใบชาต้องบุกถ้ำ�ชา
สิ่งส�ำคัญส�ำหรับการดื่มชา ก็คงหนีไม่พ้น ‘ป้านชา’ และ
‘ถ้วยชา’ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของร้าน โดยในป้านชา
และถ้วยชาจะมีตัวอักษรจีนปรากฏอยู่ นพพรได้อธิบายถึง
ความหมายของตัวอักษรเหล่านั้นว่า “ตัวอักษรจีนบนป้านนี้
แปลว่า หิมะในฤดูใบไม้ผลิหนึ่งป้าน คือเขาเปรียบว่าชานี้
ดื่มแล้วมันชื่นใจเหมือนกับน�้ำหิมะ น�้ำหิมะก็ต้องเป็นน�้ำหิมะ
ในฤดูใบไม้ผลิด้วย ซึ่งฤดูใบไม้ผลิก็คือฤดูกาลที่คนจีนเขา
จะมีความสุข เขาจะชอบฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไม้ผลิ)”
‘ป้านชาและถ้วยชา’ ถูกน�ำมาเป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
ร้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
กับป้านชาและถ้วยชาใบนี้เลย
“เราเข้าใจคอนเซปต์และก็เข้าใจว่าท�ำไมคนออกแบบเขา
ถึงใช้รป
ู แบบนีใ้ นการเป็นเครือ
่ งหมายการค้า คุณจะดืม
่ ชาเข้า
ปาก ยังไงคุณก็ต้องดื่มผ่านสิ่งนี้ เมื่อชงจากตัวนี้เสร็จ รินใส่
แก้ว แล้วเราก็กิน อันนี้คือตามที่เราเข้าใจ แต่เราคงไม่ซาบซึ้ง
เท่าคนออกแบบ”
ชาตราปั้นทีถ
่ ูกวางขายอยู่ภายในร้านเป็นชาทีล
่ ูกค้ารู้จัก
และขายดีทส
ี่ ด
ุ ทีอ
่ ยูค
่ ่ก
ู บ
ั ร้านมาอย่างยาวนาน ถ้าเปรียบกับคน
อาจจะเปรียบเหมือนคุณตาแก่ๆ ใจดีคนหนึ่งก็ได้ ชาตราปั้น
จึ ง กลายมาเป็น สิ น ค้า หลั ก และเป็น สิ่ ง ที่ นั ก ดื่ ม ชาหลายคน
จ�ำได้ง่าย ด้วยรสชาติและความหอมอันเป็นสูตรดั้งเดิมของ
ร้าน หากยังนึกภาพตามไม่ออกว่าสินค้าทีร่ ้านขายดีขนาดไหน
ลองนึกภาพว่าเวลาขายต้องเก็บชาไว้ในถ�้ำชาซึ่งถูกปิดด้วย
กระจกบานเลื่อน
ชาตราปั้นนั้นขายดีมาก ถูกใช้เยอะจนกระจกเลื่อนแตก
เลยทีเดียว

การถือก�ำเนิดของชาในสมัยก่อนเกิดจากการทดลองสูตร
จนพอใจแล้วจึงเกิดเป็นชื่อชาต่างๆ ตามมา ภายในร้านมีชา
อีกหลายตรา ไม่ว่าจะเป็น ชาตรามังกร ชาตราทับทิม ชาตรา
เหรียญทอง และอื่นๆ อีกมากมาย ต่างก็มีที่มาและเรื่องราว
เช่นเดียวกับชาตราปั้น นพพรอธิบายต่อไปอีกว่า “ชาตรา
ลูกระเบิดยังมีเลย คิดว่าเขาท�ำตอนสงครามโลก เขาคงวิ่งหนี
ระเบิดกัน ท�ำให้อาจจะเกิดความประทับใจว่าลูกระเบิดมันลง
มาแล้ว เลยตั้งชื่อชาว่าชาลูกระเบิด” เมื่อพูดถึงเรื่องนี้นพพร
ก็หัวเราะออกมา
ซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจากชาตราปั้นที่เป็นเหมือนตัวแทน
ของร้านแล้ว ยังมี ‘อ๋อง ( )’ ที่มาจากส่วนหนึ่งของชื่อร้าน
อ๋องอิวกี่ มาเป็นตัวแทนของชาสูตรใหม่ ส่วนตราปั้นจะใช้
แทนสูตรดั้งเดิมเท่านั้น นี่จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
จิตวิญญาณแบบเก่าและจิตวิญญาณแบบใหม่อย่างลงตัว
เมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยน สิ่งต่างๆ ก็ย่อมเปลี่ยนไปตาม
ธุรกิจร้านชาแห่งนี้ก็เช่นกัน ถึงแม้อายุจะเก่า แต่ร้านชาแห่งนี้
ก็ไม่ได้อยู่อย่างไร้การปรับตัว หากแต่ยังคงความพยายาม
ที่ จ ะน�ำชารสหายากมาให้ลู ก ค้า ได้เ ชยชิ ม โดยมี ใ ห้เ ลื อ ก
หลากหลายราคา ตั้งแต่ 20 ไปจนถึง 6,000 กว่าบาท
“ตอนนี้ชาที่เราเอาเข้ามา เราก็ต้องไปหาประวัติชา ไปหาดู
ตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ตัง้ แต่
เข้ามาอยู่ในเมืองไทยกีป
่ ี น่าจะไม่กป
ี่ เี องก็จะจดข้อมูลประเทศ
ไทยไปเยอะแยะ จนกระทั่งเขียนเป็นหนังสือเล่มใหญ่ เขาก็
ระบุไว้ในนั้นว่าคนสยามกินยาอะไรบ้าง เราก็ไปหาชาที่คน
สยามกิน หาตั้งหลายปีกว่าจะเจอ บางตัวก็หาได้เลย บางตัว
กว่าจะไปถอดรหัสได้ว่าเป็นชาตัวไหน ประวัตศ
ิ าสตร์เกีย
่ วกับ
ชา เราก็ไปหามา” และนี่เองที่เป็นจุดที่ท�ำให้ร้านใบชาแห่งนี้
ยังคงลมหายใจไว้ได้ ถึงแม้จะปิดร้านในห้างใหญ่อย่าง สยาม
พารากอน และเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ร้านใบชา
แห่ง นี้ ก็ ยั ง คงเอกลั ก ษณ์แ ละจุ ด เด่น ไว้ ท�ำให้ลู ก ค้า ประจ�ำ
ทั้ ง ในและนอกประเทศ แวะเวี ย นมาสั ม ผั ส รสชา ณ ร้า น
แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
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หมอ
หวาน

ความรู้ของเมื่อวาน
สู่กิจการในวันนี้

ณ ถนนบ�ำรุงเมือง บริเวณเสาชิงช้าทีส
่ งู ตระหง่านของย่านพระนคร ร้านขายยาแผนไทย
ในตรอกเล็กๆ ที่ด�ำเนินกิจการเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ต่างๆ มากว่า 100 ปี สู่การ
ปรั บ ตั ว ให้ส อดคล้อ งกั บ กระแสของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ท่า มกลาง
การเปลี่ยนแปลง ความหวังที่มุ่งบ�ำรุงสุขภาพผู้คนในชาติด้วยแบบแผนของตนนั้นยังคง
ได้รับสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ณ เบื้องหลังป้าย ‘หมอหวาน’
เเรกเริม
่ มีการคาดการณ์ว่า หมอหวาน รอดม่วง หนึง่ ในหมอทีพ
่ ยายามปรับตัวเพือ
่
ท�ำให้แพทย์แผนไทยยังคงมีลมหายใจอยู่ ได้เปิดร้านขายยาชือ
่ ‘ร้านขายยาไทยตราเฉลว’
บริเวณห้องแถวบนถนนเจริญกรุง ตัดกับถนนอุณากรรณ (บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สามยอดในปัจจุบน
ั ) หลังจากนัน
้ ในปี พ.ศ. 2467 ก็ได้ย้ายกิจการมาเปิดทีต
่ รอกแห่งหนึง่
ในถนนบ�ำรุงเมือง สร้างอาคารทีช่ อ
ื่ บ�ำรุงชาติสาสนายาไทย และด�ำเนินกิจการ ‘บ้านหมอ
หวาน’ มาจนถึงปัจจุบัน
ทายาทรุ่นที่ 4 ของบ้านหมอหวานอย่าง ภาสินี ญาโณทัย (เอ๊ะ) กล่าวด้วยนำ�้ เสียง
ภาคภูมถ
ิ ึงการรับช่วงต่อของกิจการครอบครัว
“บ้านหมอหวาน เป็นเหมือนมรดกที่คุณทวด (หมอหวาน) ส่งต่อมา พอมาถึงรุ่นเรา
ถ้า ไม่ท�ำ เราก็ รู ้สึ ก ผิ ด เพราะหมอหวานส่ง ต่อ ให้คุ ณ ย่า แล้ว คุ ณ ย่า ก็ ส ่ง ให้คุ ณ ป้า
แล้วคุณป้าก็ส่งต่อมาถึงพี่ ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราไม่อยากให้สิ่งที่ครอบครัวเรา
ได้สืบทอดกันมาต้องสูญหาย”

รักษา ‘โรค’ เก่า ด้วย ‘โลก’ ใหม่
ในยุคสมัยรัชกาลที่ 6 (ราวปี พ.ศ. 2466 เพือ
่ คุ้มครอง
ความปลอดภั ย ในการรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชน
จึงมีการตราพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉบับแรกขึน
้ เป็นกฎหมาย
เพือ
่ จะยกระดับมาตรฐานการแพทย์ การสาธารณสุขของไทย
ให้ทน
ั สมัยเหมือนสากล ผลจากการตรากฎหมายฉบับนีท
้ �ำให้
หมอไทยส่วนใหญ่ทไี่ ม่ได้เรียนและสอบใบประกอบวิชาโรคศิลป์
ตามหลักสูตรแพทย์ แต่มาจากการสืบทอดของตระกูลหรือ
อาศัยเรียนวิชาจากพระสงฆ์หรือลักจ�ำจากครูส�ำนักต่างๆ มา
ต้องล้มเลิกกิ จการของตนไป เพราะกลัวว่าจะเป็นหมอผิด
กฎหมาย
หมอหวานได้สร้างอาคารบ�ำรุงชาติสาสนายาไทยให้เป็น
ร้านยาแผนไทยที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ จ�ำหน่ายในแบบฉบับ
ตะวันตก
ท่ามกลางการเปลี่ ย นแปลงของการแพทย์ไ ทยที่หมอ
ในโลกเก่า (ในขณะนั้น) ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใบใหม่
หมอหวานจึงเป็นส่วนผสมระหว่างแพทย์แผนไทยและตะวันตก
นัน
่ ท�ำให้ร้านของท่านเป็นหนึง่ ในร้านยาย่านพระนครทีป
่ ระกอบ
กิ จ การได้อ ย่า งบริ สุ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ตราตรึ ง ใจของผู ้ค น
เหมือนดั่งตราเฉลวที่ติดอยู่บนป้ายตัวอักษรโค้งมนที่มีชื่อว่า
‘หมอหวาน’
“ตราเฉลว ตามความเชือ
่ ไทยคือสัญลักษณ์รป
ู ดาว แสดง
ถึงความศักดิส
์ ท
ิ ธิแ
์ ละการปกปักรักษา ส�ำหรับด้านการแพทย์
มักใช้ในการปรุงยาเพื่อแสดงว่ายานั้นบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งแปลก
ปลอมปะปนลงไป” ภาสินีกล่าว
ต่อมา หมอหวานได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และประยุกต์ศาสตร์ตะวันตกเพือ
่ น�ำมาใช้ ท�ำให้กจิ การอยู่รอด
และด�ำเนินต่อไป จนเป็นทีจ่ ดจ�ำของผู้คนในสมัยนัน
้ ด้วยความ
เฉพาะตัวดังกล่าวท�ำให้มผ
ี ้เู ล็งเห็นจุดเด่นและน�ำไปลอกเลียน
แบบเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น ตัวป้ายไม้แกะสลักสีทองที่ห้อย
อยู่หน้าร้านของหมอหวานจึงไม่ได้สอ
ื่ เพียงแค่การเป็นร้านยา
ทีผ
่ สมผสานระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ แต่ยงั เน้นถึงการเป็น
ร้านยาที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และมีเพียงหนึ่งเดียว

ความสวยงามที่ ‘คงอยู่ ’ กั บ
เรื่องราวที่ ‘หล่นหาย’
หลังจากที่หญิงสาวทายาทล�ำดับปัจจุบัน ได้เล่าความ
เป็น มาด้ว ยน�้ ำ เสี ย งแสดงถึ ง ความภู มิ ใ จในภู มิ ป ัญ ญาและ
อั ต ลั ก ษณ์อั น ดี ง ามเฉพาะตั ว ของบรรพบุ รุ ษ ผ่า นข้า วของ
เครือ
่ งใช้ทท
ี่ ายาทรุ่นก่อนๆ ได้ส่งต่อให้เธอสืบทอด แต่กระนัน
้
เอง ด้วยวันเวลาทีด
่ �ำเนินมาเกือบศตวรรษ จึงท�ำให้มเี รือ
่ งราว
บางอย่างตกหล่นจนไม่ได้ถก
ู ส่งต่อให้เธอได้กล่าวถึง “ในเรือ
่ ง
ของการออกแบบ ใครเป็น คนท�ำป้า ย อั น นี้ ไ ม่ท ราบเลย
อยากทราบมากเหมือนกัน แต่กค
็ ด
ิ ว่ามันเป็นเรือ
่ งของยุคสมัย
เหมือนกับว่ารูปแบบของตัวอักษรมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมัน
ในแต่ละยุค

อย่างนักออกแบบหรือสถาปนิกที่ท�ำอาคารเป็น คนท�ำ
เขาก็จะมีวิธีการเขียนด้วยลายมือตามแบบฉบับของเขา แต่ก็
พอจะสังเกตได้ว่าอักษรศิลป์แบบไหนเป็นของยุคไหน” เธอยัง
ให้ข้อสังเกตเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับป้ายไม้บนอาคารสไตล์โคโลเนียล
สีหวานอีกด้วยว่าผู้ออกแบบใช้วิธีการลากเส้นของพยัญชนะ
เชื่อมกับสระอาที่ต่อท้ายด้านหลังทุกๆ ตัวเสมอ และตัว ‘ส’
ทีน
่ �ำหน้าค�ำว่า ‘สาสนา’ ทีป
่ รากฏอยู่บนป้าย ‘บ�ำรุงชาติสาสนา
ยาไทย’ นั้น ไม่ได้มาจากการสะกดผิด แต่เป็นค�ำที่ใช้กันจริง
ก่อนเกิดการปฏิรป
ู ภาษาไทยในสมัยจอมพล ป. พิบล
ู สงคราม
(พ.ศ. 2485) ซึ่งเธอตั้งใจที่จะรักษาความดั้งเดิมดังกล่าวไว้
ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน

รักษาสิ่ง ‘หนึ่ง’ ได้ถึง ‘สอง’
ในปััจจุุบััน แม้้ความตั้้�งใจของภาสิินีีมีีเพีียงหนึ่่�งเดีียว
คือต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัวในการส่งต่อ
สุขภาพดีให้แก่ผู้คน แต่ก็ต้องยอมรับว่าการสานต่อกิจการ
แพทย์แผนไทยจากรุ่นสู่รุ่นให้มีลมหายใจต่อไปได้นั้น จ�ำเป็น
ต้องปรับตัวให้เป็นทั้งร้านขายยา และสถานที่ท่องเที่ยวไป
พร้อมๆ กัน
“จริงๆ แล้วเราไม่ได้อยากท�ำมันให้เป็นเชิงธุรกิจ แต่เรา
ก็ ต ้อ งท�ำให้เ ป็น กิ จ การที่ ห ล่อ เลี้ ย งครอบครั ว ตั ว เองได้
ซึ่งรายได้ของเรามาจากสองส่วน คือส่วนของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้
ยากับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งมันแตกต่างกัน คืออย่าง
นักท่องเทีย
่ วเขามาเทีย
่ ว ไม่ได้มาเพือ
่ ซือ
้ ยา แต่ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีเ่ ราพยายามจะสือ
่ สารด้วยแนวต่างๆ หน้าตาของมันจึงท�ำให้
ยากลายเป็นของทีร่ ะลึกของการมาเทีย
่ วบ้านหมอหวานได้ด้วย
และในช่วงสองปีที่ผ่านมา ก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมไปถึง
น้องๆ นักศึกษามาท�ำรายงาน มาทัศนศึกษาตลอดเลย”
นี่คือการรักษารากเหง้าเค้าเดิม ผสมผสานเพิ่มเติมด้วย
วิธีการใหม่ ให้กลิ่นอายของยาแผนไทย ก�ำจรก�ำจายตลบ
อบอวลฟุ้งมาถึงทุกวันนี้
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Tai
Soon
Bar

จากตำ�นาน
ร้านยา
สู่บาร์ประตูผี

แยกส�ำราญราษฎร์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม ‘ย่านประตูผี’ เป็นสถานที่ที่ร้านอาหาร
ขึน
้ ชือ
่ ของเมืองไทยไปรวมตัวกันอยู่อย่างอุ่นหนาฝาคัง่ ไม่ว่าจะเป็นร้านมิชลินสตาร์
อย่าง ‘เจ๊ไฝ’ ไปจนถึง ‘ร้านทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผ’ี ท�ำให้ย่านนีม
้ ค
ี วามคึกคักและ
อัดแน่นไปด้วยผู้คน เพียงแต่ว่าย่านประตูผีไม่ได้มีดีเพียงแค่ร้านอาหารสตรีทฟู้ด
เท่า นั้ น แต่ว ่า ยั ง มี บ าร์แ ห่ง หนึ่ ง ที่ โ ดดเด่น สะดุ ด ตาด้ว ยคราฟต์เ บี ย ร์ที่ ส ดใหม่
และการติดป้ายชือ
่ หน้าร้านถึงสองป้าย โดยทีท
่ งั้ ชือ
่ และหน้าตาของป้ายแตกต่างกัน
ป้ายหนึง่ มีความเก่าแก่คลาสสิก ส่วนอีกป้ายมีความทันสมัยแฝงไปด้วยนัยบางอย่าง
ร้านที่ว่านั้นก็คือ ‘ไท้ ซุ่น บาร์ (Tai Soon Bar)’

มรดก
อากง

ส่งตรงถึงแก้วเบียร์

ชัญญาพัชร์ ปลื้มธีระธรรม หรือ ฟลุ๊ค เถ้าแก่เนี้ยประจ�ำ ไท้ ซุ่น บาร์ เล่าถึง
ความเป็นมาของป้ายหน้าร้านที่มีอยู่ถึงสองอันไว้ว่า ป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายไม้
เก่าแก่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน ถูกแปะอยู่เหนือประตูหน้าร้านป้ายนั้น
ระบุชื่อไว้ว่า ‘ไท้ ซุ่น ตึ๊ง’ ซึ่งเคยถูกใช้เป็นชื่อของร้านยาจีนที่อากงของเธอเป็นคน
ก่อตัง้ ขึน
้ มา ส่วนอีกป้ายหนึง่ เป็นป้ายไฟส่องแสงสีแดงจัดจ้านทางด้านหน้า เข้ากันดี
กับการตกแต่งร้านสไตล์จีนนี้ คือป้ายที่มีชื่อว่า ‘Tai Soon Bar’ ความหมายของ
ค�ำว่า ‘ไท้ ซุ่น ตึง๊ ’ แท้จริงแล้วมาจากการรวมค�ำในภาษาจีน 3 ค�ำเข้าด้วยกัน ประกอบ
ไปด้วย ค�ำว่า ‘ไท้’ หมายถึง คนไทย หรือประเทศไทย ค�ำว่า ‘ซุ่น’ หมายถึง ร้านนี้ดี
และค�ำว่า ‘ตึ๊ง’ ที่หมายถึง ร้านยา รวมกันแปลว่า ร้านยาที่ดีของคนไทย โดยอากง
ที่มีศักดิ์เป็นปู่ของชัญญาพัชร์ ก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาเพื่อขายยาจีน ซึ่งก่อนหน้าจะมา
ตั้งร้านในท�ำเลนี้ อากงเคยเช่าที่อยู่ใกล้กับโรงรับจ�ำน�ำส�ำราญราษฎร์ (โรงรับจ�ำน�ำ
แห่งแรกของไทย) แต่เมื่อเห็นว่ามีอาคารคูหาหนึ่งประกาศขาย อากงจึงรับซื้อต่อ
เพราะอยากจะมีทเี่ ป็นของตัวเอง ก่อนกลายมาเป็นทีต
่ งั้ ของ ‘ไท้ ซุ่น บาร์’ ในปัจจุบน
ั
ป้าย ‘ไท้ ซุน
่ ตึง๊ ’ เกิดจากการใช้พกู่ น
ั สะบัดลายตัวอักษรลงบนป้ายโดยช่างเขียนพูก่ น
ั
ชาวจีน ซึ่งทุกวันนี้ยังมีอาชีพนี้ให้เห็นอยู่ตามย่านเยาวราช โดยบรรยากาศภายใน
ร้าน ไท้ ซุน
่ ตึง๊ สมัยก่อนจะมีเก๊ะไม้ใส่ยาจีนวางทอดยาวเอาไว้ เมือ
่ ลูกค้าทีม
่ าเลือกซือ
้
หายารักษา ก็จะได้ยาใส่ห่อกระดาษกลับบ้านไปรักษาตัว และด้วยวิชาความรู้
ด้านยาทีอ
่ ากงของชัญญาพัชร์มี รักษาใครก็หายเสียทุกราย ทำ�ให้อากงทำ�มาหากิน
เลีย
้ งชีพด้วยการเปิดกิจการร้านยาจีนมาโดยตลอด จนสืบทอดกิจการให้แก่ลก
ู ชาย
ดูแลต่อ ซึง่ การสานต่อในครัง้ นัน
้ ทำ�ให้ไท้ ซุน
่ ตึง๊ มียาแผนปัจจุบน
ั ขายร่วมกับยาจีน
โบราณ เนือ
่ งจากคนในสมัยนัน
้ เริม
่ นิยมการใช้ยาแผนปัจจุบน
ั มากขึน
้ ก่อนทีร่ า้ นยา
แห่งนี้จะถูกปิดตัวไปหลังการเสียชีวิตลงของทายาทรุ่นสอง โดยไม่มีใครมาสาน
กิจการต่อ
นอกจากป้ายหน้าร้านทีอ
่ ากงเป็นคนตัง้ ชือ
่ ไว้นานนับศตวรรษทีผ
่ า่ นมา ยังมีวต
ั ถุดบ
ิ
ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างอีกมากมายหลงเหลืออยู่ในร้านเก่าแก่ ซึ่งทายาทรุ่นสาม
ชัญญาพัชร์ และพี่ชายอย่าง สิทธิพันธ์ ปลื้มธีระพันธ์ หรือ เคน มีกิจการร้าน
ขายของชำ�เป็นของตัวเอง และมีการเริ่มขายเบียร์คราฟต์แบบกระป๋องมาอย่าง
ยาวนานจนได้ชอ
่ื ว่า ‘Well Shop โชห่วยในตำ�นาน’ กระทัง่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ทัง้ ชัญญาพัชร์และพีช่ าย คิดว่าจะขยายความสนใจด้านเบียร์คราฟต์กระป๋อง ไปเป็น
ร้านเบียร์สด ซึง่ สามารถนำ�เสนอเบียร์ทอ
ี่ ร่อยกว่า ในราคาทีจ่ บ
ั ต้องได้ ประตูบานใหญ่
ของ ‘ไท้ ซุ่น ตึ๊ง’ จึงถูกปรับ ทุบทั้งกลอน เลาะทั้งบานพับ โละทั้งวงกบเปลี่ยนร้าน
ของอากงทีส
่ ง่ ต่อถึงอาป๊า ให้กลายเป็นบาร์คราฟต์เบียร์ทรงอิทธิพลแห่งย่านประตูผี

ตำ�นาน
บทใหม่
ของ ‘ไท้ ซุ่น บาร์’

ถึงร้านจะแปรเปลีย
่ นแต่สงิ่ ทีไ่ ม่เปลีย
่ นแปลงคือภาพจ�ำทีว่ ่า ‘ไท้ ซุ่น ตึง๊ ’ นัน
้ เป็น
ร้านยาทีอ
่ ้ม
ุ ชูคนในย่านประตูผี ซึง่ ประตูผน
ี น
ั้ มีทม
ี่ าจากการเป็นเส้นทางล�ำเลียงศพ
จากโรคระบาด (โรคห่าในสมัยราวๆ ปี พ.ศ. 2325-2394) ครั้นเมื่อร้านยังคง
ตัง้ อยู่ข้างโรงรับจ�ำน�ำส�ำราญราษฎร์ ‘ไท้ ซุ่น ตึง๊ ’ จึงเป็นร้านทีค
่ อยจ�ำหน่ายยารักษา
ให้กบ
ั คนทีต
่ ด
ิ โรคระบาดจนมาถึงทีต
่ งั้ ของตัวร้าน ‘ไท้ ซุ่น บาร์’ ในปัจจุบน
ั ที่ดันมาติด
กับย่านประตูผีที่ 13 สิทธิพันธ์จึงมีไอเดียจะน�ำเลข 13 (Unlucky Number)
มาสร้างเป็นกิมมิกบนแทปเบียร์หมายเลข 13 ที่เขาตั้งใจซ่อนไว้ให้เป็นเซอร์ไพรส์
แก่ลูกค้าด้วย แต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือคนที่หลงใหลในคราฟต์เบียร์กระทั่งเปิด
คราฟต์เบียร์บาร์อย่างสิทธิพน
ั ธ์ กลับไม่ใช่นก
ั ดืม
่ ตัวยง ช่วงทีน
่ �ำคราฟต์เบียร์มาขาย
ในร้านโชห่วยของตัวเองเมื่อ 2 ปีก่อน เขาแทบไม่เคยแตะต้องแอลกอฮอล์เลย
ด้วยซ�้ำ

อั๊ว (ไม่ชอบ) รื้อ

จากที่จุดเริ่มต้นคือ ร้านยาโบราณ หลังจากผ่านยุคผ่านสมัยก็ถึงจุดที่ต้องปรับ แม้ตอนนี้จะกลายเป็น
‘ไท้ ซุ่น บาร์’ บาร์ส�ำหรับผู้ทห
ี่ ลงใหลในคราฟต์เบียร์ แต่ เคน-สิทธิพน
ั ธ์ และ ฟลุ๊ค-ชัญญาพัชร์ ปลืม
้ ธีระธรรม
สองทายาทคนส�ำคัญยังอยากเก็บความเก่าของตัวตึกไว้เพราะความสวยและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่คิด
ที่จะทิ้งรากเหง้าของบรรพบุรุษตัวเอง นั่นก็คือความเป็นจีนที่เข้ามาเป็นธีมหลักของร้าน ซึ่งไอเดียนี้ถูก
ท�ำให้เป็นรูปเป็นร่างและต่อยอดด้วยงานดีไซน์ของ ฮิม-กิจธเนศ ขจรรัตนเดช Interior Designer
แห่ง Tastespace.co ผู้ซงึ่ ออกแบบ ไท้ ซุ่น บาร์ ทีเ่ ราเห็นกันอยู่ตอนนี้ จากการผสมผสานของโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล รูปแบบตะวันตกทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ราวๆ พ.ศ. 2396
กับสถาปัตยกรรมสไตล์ลอฟต์ โดยมีกลิ่นอายความเป็นจีนที่เชื่อมทั้งสองสิ่งไว้ด้วยกัน ตั้งแต่หน้าร้าน
จนเดินเข้าไปหย่อนตัวนั่ง รูปแบบการตกแต่งมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกัน 3 สิ่ง คือ เหล็ก-ปูน-ไม้ ได้อย่าง
ลงตัว โดยไม่ทงิ้ กลิน
่ อายรากเหง้าความเป็นจีน ไม่ว่าจะเป็นโคมจีน แสงไฟนีออนสีแดง รวมถึงบาร์ทย
ี่ งั เก็บ
บรรยากาศความเป็นร้านยาโบราณโดยน�ำตู้ยาจีนมาท�ำ หรือแม้กระทั่งน�้ำหอมสมุนไพรที่เตะจมูกตั้งแต่
เปิดประตูเข้าไปในร้านเลยทีเดียว
ถึงตอนนี้ร้านจะปรับเปลี่ยนเป็นบาร์ แต่สิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือ การรักษา แม้จะไม่ได้มียารักษา
ร่างกายเหมือนเมื่อก่อน แต่ร้าน ‘ไท้ ซุ่น บาร์’ ปัจจุบันมียาที่จะรักษาจิตใจของผู้คน ผ่านบรรยากาศดีๆ
และเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมให้ได้บรรเทาความทุกข์ไม่ต่างกัน
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ไต
เย็บ ปัดฝุน่
ใหม่ กระดุมเก่า
ด้วยเรื่องเล่า
จากนายห้าง

‘ไตเย็ บ ใหม่’ เป็น ชื่ อ ของร้า นกระดุ ม ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์
มาอย่างยาวนานในย่านพาหุรัด แต่เดิมไม่ได้ชื่อเหมือน
อย่า งในปัจ จุ บั น หากแต่ ‘ไตเย็ บ ’ เป็น ชื่ อ ของผู ้ก ่อ ตั้ ง
ร้านค้ากระดุมแห่งนี้

จาก ไตเย็บเก่า สู่

ร้านไตเย็บใหม่

ไตเย็บใหม่ เป็นชื่อของร้านค้ากระดุมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานในย่านพาหุรัด แต่เดิมไม่ได้ชื่อเหมือนอย่าง
ในปัจจุบัน หากแต่ ไตเย็บ เป็นชื่อของผูก
้ ่อตั้งร้านค้ากระดุมแห่งนี้
ไตเย็บเป็นชาวอิหร่านโดยก�ำเนิด ก่อนจะอพยพมาอยู่แถวพาหุรัดและตั้งร้านค้ากระดุมขึ้นแถวดิโอลด์สยาม หลังไตเย็บ
เสียชีวต
ิ ลง ร้านค้ากระดุมจึงถูกส่งไม้ต่อให้น้องชายของเขาแทน กิจการด�ำเนินเรือ
่ ยมาจนพืน
้ ทีโ่ ดนขอซือ
้ ทีด
่ น
ิ คืนจากทางราชการ
เป็นเหตุให้ต้องย้ายมาตั้งร้านใหม่ในถนนจักรเพชร เขตพาหุรัด และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ไตเย็บใหม่ ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา
กิตติพงษ์ วงศ์มน
ี า ชายวัยกลางคนเจ้าของคนปัจจุบน
ั ซึง่ เป็นรุ่นที่ 3 ของร้านกระดุมแห่งนี้ เล่าให้ฟังถึงยุครุ่งเรืองของร้าน
ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เดิมร้านเก่าขายแค่ลูกไม้และของติดเสื้อผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พอมายุครุ่นที่ 2 ซึ่งคือคุณพ่อของเขา
ก็เริม
่ ปรับตัวจากร้านไตเย็บเก่า สัง่ สินค้ามีคณ
ุ ภาพดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมนีมาค้าขาย ท�ำให้ร้านรุ่งเรือง
เฟื่องฟูมาก ด้วยความเป็นกระดุมน�ำเข้าร้านแรกและร้านเดียวในสมัยที่คนยังนิยมตัดเสื้อผ้าสวมใส่เอง เป็นความแปลกใหม่
ของย่านที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีก เขาเล่าอีกว่า ในอดีตเคยอาสาช่วยพ่อไปเป็นคนถือกระเป๋าเร่ขายกระดุมหลากหลายขนาด
ตามถนนสุขม
ุ วิท ยาวไปสิน
้ สุดถึงเขตพระโขนงประหนึง่ เซลส์แมนก็ไม่ปาน ซึง่ ก่อก�ำไรและสร้างชือ
่ เสียงให้กบ
ั ร้านเป็นอย่างมาก
ด้วยแนวทางการขายรูปแบบใหม่ทเี่ ปลีย
่ นกระดุมน�ำเข้าให้ใกล้ชด
ิ กับผู้คนทุกชนชัน
้ และคุณภาพของสินค้าเกินราคา ท�ำให้เป็น
ที่นิยมจากการเล่าปากต่อปาก นอกจากเป็นเจ้าของร้าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดุม ใครจะรู้ว่าเขานี่แหละคือคนออกแบบ
ป้ายร้าน ไตเย็บใหม่ อันมีเอกลักษณ์สะดุดตาไม่เหมือนใครด้วยมือของเขาเอง

จาก ป้ายไม้เก่า สู่

ป้ายร้านใหม่

‘เพราะว่าใจมันชอบศิลปะ’ เขายืนยันค�ำนี้
หากเป็นสมัยก่อน เวลาว่างของเขาคือการน�ำกระดุมน�ำเข้ามาออกแบบ
เป็น สิ น ค้า ใหม่ แปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ ดั้ ง เดิ ม ให้ก ลายเป็น สร้อ ยคอ ก�ำไลข้อ มื อ
เครือ
่ งประดับสวยงามต่างๆ ทีใ่ ครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของ นอกจากกระดุมแล้ว
เขายังออกแบบแผงใส่กระดุมเองด้วยลวดลายที่ได้ไอเดียมาจากพระคัมภีร์
ทางศาสนาอย่างคัมภีร์ไบเบิล จนลูกค้าติดต่อขอซื้อเฉพาะแผงใส่กระดุม
เพราะทึ่งในฝีมือการออกแบบของเขา กิตติพงษ์เล่าเรื่องนี้ดว้ ยสายตาแห่ง
ความภาคภูมิใจ ย้อนกลับไป 30 ปีที่แล้ว หลังป้ายร้านเก่าที่ท�ำจากไม้สัก
เริม
่ ผุกร่อน กิตติพงษ์ในวัยหนุ่มจึงนัง่ ออกแบบป้ายร้านใหม่ด้วยตัวเอง คิดออก
เดี๋ยวนั้นก็เขียนมันเสียเดี๋ยวนั้นเลย
“ผมท�ำเองหมด ตอนเเรกก็ลองเขียนเเบบตัวตรงๆ บ้าง เขียนเเบบอักษร
โรมันบ้าง สุดท้ายเขียนเเบบภาษาไทยเลยดีกว่า มันจะได้ดป
ู ระหลาดๆ หน่อย
เพราะชื่อ ไตเย็บใหม่ มันประหลาดอยู่เเล้ว”
เขาว่าแบบนั้นพร้อมเสียงหัวเราะร่วน เป็นอุบายเล็กๆ ให้คนอื่นที่สัญจร
ไปมาได้แวะลงมาดูป้ายร้านที่ออกแบบเองบนกระดาษเอสี่ ถูกส่งต่อไปให้
ร้านท�ำป้ายทัว่ ไปแถววงเวียนยีส
่ บ
ิ สองในราคาสองพันบาท ซึง่ นับว่ามีราคาสูง
ในเวลานัน
้ ถือเป็นการลงทุนทีค
่ ้ม
ุ ค่า ส่งผลให้ป้ายร้านถูกแขวนอยู่ตรงนัน
้ เสมอ
มาจวบจนทุกวันนี้ ปราศจากการเคลื่อนย้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ใช่แค่แผง
กระดุมทีม
่ ค
ี นมาขอซือ
้ เพราะชอบการออกแบบของเขา ป้ายร้านค้าทีเ่ กิดจาก
ฝีมือของเขาก็เช่นกัน เพียงแต่ว่าเขาไม่สนใจที่จะขายให้ เพราะมันก็ไม่ต่าง
อะไรกับผลงานชิ้นเอกที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง ต่างจากแนวคิด
ของร้านที่จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคม

จาก เปลี่ยนป้าย สู่

การปรับร้าน

จะเห็นได้ว่า นับตัง้ แต่ร่น
ุ บุกเบิก ร้านไตเย็บใหม่กป
็ รับเปลีย่ นพัฒนาร้านให้เข้ากับยุคสมัยมาโดยตลอด แม้กระทัง่ ทายาทรุ่นที่ 3
อย่างกิตติพงษ์ ก็เริม
่ รับซือ
้ สินค้าจากส�ำเพ็งมาขายเพือ
่ ให้มค
ี วามหลากหลายมากขึน
้ ด้วยความทีร่ ้านติดถนนจึงท�ำให้ลก
ู ค้าหันมา
ซือ
้ ของทีร่ ้านแทนการเข้าไปเผชิญความวุ่นวายกับผู้คนมากมายในตรอกส�ำเพ็ง ไม่เพียงแต่ลก
ู ค้าเก่าแก่ในอดีตเท่านัน
้ แต่คน
รุ่นใหม่เองก็มบ
ี ทบาทมากเช่นกันในยุคหลังนี้ ทัง้ นักออกแบบเสือ
้ ผ้าสมัยใหม่ หรือลูกค้าชาวต่างชาติทต
ี่ งั้ ใจมาตามหาวัตถุดบ
ิ
มีคุณภาพ ราคาดี เพราะหน้าที่ของกระดุมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับเสื้ออีกต่อไป
“การกลับมานิยมชมชอบของเก่าของวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเรา เมื่อถึงจุดหนึ่ง สิ่งที่มีคนชอบเยอะๆ ก็จะถูกลด
ความชอบลง บางอย่างก็กลับมาเป็นทีน
่ ย
ิ มชมชอบอีกครัง้ มันเป็นแบบนีเ้ สมอ มันจะวนกลับมาเสมอ เป็นความปกติธรรมดา
ของธรรมชาติ”
กิตติพงษ์กล่าวในฐานะคนรุ่นก่อนทีเ่ ข้าใจการเปลีย
่ นแปลงของยุคสมัยเป็นอย่างดี เนือ
่ งจากพาหุรด
ั เป็นดินแดนของสินค้า
ประเภทนี้ หากในอนาคตเกิดเหตุการณ์จ�ำเป็นทีท
่ �ำให้ต้องย้ายร้านไปจากย่านแห่งความทรงจ�ำ ร้านเก่าหนึง่ เดียวทีย
่ งั ยืนหยัด
ขายกระดุมอย่าง ไตเย็บใหม่ ก็คงสาบสูญหายไปด้วย

Article

เมอร์รี่คิงส์
ห้างในฝันที่ไม่มีวันได้ไป

ผมชือ
่ นายธนาคม ยะวงษา หรือเรียกสัน
้ ๆ ว่า ซิม ผมเกิดมาในสลัมแห่งหนึง่ เป็นชนชัน
้ ล่าง ซึง่ 1 ปีจะได้ไปเทีย
่ วนอกบ้านครัง้ หรือสองครัง้ ช่วงหนึง่
ของชีวิตผมตอนนั้นในวัย 5-6 ขวบ จ�ำความเกี่ยวกับห้างแห่งหนึ่งชื่อ เมอร์รี่คิงส์ มันเป็นห้างที่ผมมักจะได้ยินคนข้างบ้านคุยกันเกี่ยวกับของที่ซื้อมาจาก
ที่นั่น ไปเจอคนที่ชอบ และการนัดหมายไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ผมขออธิบายค�ำว่า ‘ข้างบ้าน’ ให้ฟังเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจนะครับ ให้นึกถึงชุมชน
คลองเตยเลยครับ บ้านมันจะติดๆ กัน ห้องที่ผมนอนจะใกล้กับห้องส่วนกลางของอีกบ้านหนึ่ง ซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่มีครอบครัวขนาดใหญ่ บ้านจึง
ค่อนข้างใหญ่ตามจ�ำนวนคนที่เป็นครอบครัวชนชั้นกลาง ผมจ�ำได้ว่าเขาเคยขอพ่อแม่ของผมเพื่อพาผมไปเที่ยวห้าง แต่พ่อแม่ผมบอกว่าผมดื้อมาก
จึงไม่อยากให้ไป ตอนนั้นผมร้องไห้งอแง เรียกร้องจะไปให้ได้ จนถูกไม้แขวนเสื้อตีจนหายร้องไห้เลย นึกดูแล้วก็ตลกที่พ่อแม่บอกว่าไม่อยากให้ไป
เพราะผมดื้อ ทันใดนั้นความดื้อก็ปรากฏต่อหน้าเพื่อนบ้านทันที…
เมื่อผมเข้ามหา’ลัย ก็เริ่มคุ้นชินกับชีวิตแบบตัวคนเดียวซึ่งท�ำให้ผมมีความสุขมาก หลังจากปรับตัวได้ ผมก็เริ่มไปไหนมาไหนเองอย่างอิสระ
การนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ นั่งรถไฟลงใต้ไปบ้านเพื่อน นั่งรถทัวร์ไปและกลับชลบุรี-กรุงเทพฯ ประมาณเดือนละ 4-5 รอบ ท�ำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้เราจะไปไหน
ก็ได้ และรู้สึกถึงอิสรภาพมากขึ้น จนวันหนึ่งผมได้ไปเดินเล่นกับเพื่อนที่ Mega Plaza ซึ่งผมเพิ่งเคยมาเหยียบที่นี่ครั้งแรก ความรู้สึกคือมันมีบรรยากาศ
เก่าๆ แปลกๆ โดยปกติแล้วห้างที่ผมไปก็จะเป็นพวก Big C, Lotus, Makro, MBK และ Siam ซึ่งจริงๆ แล้วช่วงที่เพื่อนชวนไปเดินเล่น บวกไปซื้อ
โมเดลที่ห้างเมก้า พลาซ่า ภาพในหัวของผมคือชั้นขายของเล่น ตู้กระจก มีโซนขายของเท่ๆ แบบสยามดิสคัฟเวอรี่ แต่เมื่อผมไปเห็นครั้งแรกคือ
กล่องสินค้าวางกองๆ เกยกันขึ้นไป สินค้าอัดแน่นเต็มชั้นจนล้นออกมาวางทางพื้นจนเกะกะ ซึ่งห้างมีคนเดินแน่นไปมาตลอดเวลา ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็มีร้าน
แบบชั้นกระจก คล้ายกับห้างที่ผมกล่าวข้างต้นเช่นกัน
ผมรู้สึกประทับใจกับร้านแบบไม่มีตู้กระจก แต่มีชั้นวางของที่เป็นไม้ซึ่งเต็มไปด้วยของเล่นเต็มไปหมด บางร้านก็มีราวเหล็กที่เต็มไปด้วยของเล่น
แขวนเหนือหัวและวางเต็มพื้น การซื้อของบางร้านยังเป็นการซื้อแบบพูดคุยต่อราคาได้เหมือนซื้อปลาที่ตลาดหน้าปากซอย มันท�ำให้ผมนึกถึงบรรยากาศ
สมัยผมเด็กๆ อายุ 11-12 ขวบ ช่วงนัน
้ จะมีร้านโชห่วยแถวบ้านประมาณ 2-3 ร้าน จะมีอยู่ร้านหนึง่ ทีม
่ ขี องเล่นขายเยอะมาก ร้านนีอ
้ ยู่ไกลจากบ้านมากกว่า
ร้านอื่นๆ ซึ่งมันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทางไปโรงเรียนและบ้าน ท�ำให้ผมมักมานั่งเล่นช่วงหลังเลิกเรียนกับลุงที่ขายของบ่อยๆ สภาพในร้านนั้นเต็มไปด้วย
กล่องของเล่นเต็มชั้นวางของ อีกทั้งราวไม้ตามเพดานก็มีถุงที่ใส่ของเล่นแขวนอยู่ ซึ่งมันแอบมีความเหมือนกับร้านขายของที่ห้างเมก้า พลาซ่าเลยล่ะครับ
ผมใช้เวลาเดินกับเพื่อนที่ห้างนี้อย่างมีความสุขตลอดทั้งวัน ปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบเดินห้างกับเพื่อนคนนี้เท่าไหร่ เพราะเวลาเดินห้าง มันจะเดินทั้งวัน
เลยครับ!
หลังจากได้ไปเทีย
่ วทีห
่ ้างเมก้า พลาซ่าแล้ว วันต่อมาผมไปเดินทีห
่ ้างดิโอลด์สยาม ซึง่ ก็เป็นครัง้ แรกทีม
่ าทีน
่ เี่ ช่นกัน พอมาเห็นห้างนี้ ผมก็ประทับใจ
กับรูปทรงตัวห้างและบรรยากาศเก่าๆ ภายในทันที 3-4 ปีผ่านไป ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยจึงย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังใหม่ท่ีสมุทรปราการ และได้มี
โอกาสศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้ายที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่ที่ซึ่ง ‘หายสาบสูญ’ ไปแล้ว
เคยได้ฟังผู้ใหญ่อายุราวๆ 50+ พูดถึงกิจกรรมยามว่างในสมัยก่อน วัยที่คุณตาคุณยายยังเป็นหนุ่มสาว พวกเขาไปเดินเที่ยวห้างเมอร์รี่คิงส์ ไปซื้อ
อุปกรณ์กีฬาที่ไนติงเกล ช่วงนั้นแม่เล่าว่าคุณตามักจะพาไปซื้อของกินของใช้และเดินเที่ยวกันประจ�ำ คุณแม่บอกว่า ห้างเมอร์รี่คิงส์คนเยอะและแน่นมาก
เป็นย่านทีค
่ รึกครืน
้ และสร้างความสุขให้กบ
ั คุณตาและคุณแม่มากจริงๆ สถานทีท
่ อ
ี่ ด
ั แน่นไปด้วยคนมากมาย ความทรงจ�ำของคุณแม่ทบ
ี่ างครัง้ อาจหลงลืม
และเลือนหายไปบ้างแล้ว แต่บางครั้งความทรงจ�ำบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่อยากจดจ�ำแต่ก็จ�ำได้เสมอ ตัวอย่างเช่น ความทรงจ�ำดีๆ ที่เคยเกิดขึ้น
ตอนที่คุณแม่ไปห้างเมอร์รี่คิงส์ กับความทรงจ�ำในวันที่เมอร์รี่คิงส์ถอนป้ายลง และปิดกิจการไป

สูญ อย่าง
ประวัต
ิ
อิสระ
ก่อนการขึ้นป้าย
สลาย
จนถึงการเอาป้าย
เมอร์รค
่ี ง
ิ ส์ลง

ห้างเมอร์รี่คิงส์ หรือ Merry Kings เป็นอดีตศูนย์การค้าและห้าง
สรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร บริหารงานโดย บริษท
ั เมอร์รค
ี่ งิ ส์
ดี พ าร์ท เมนต์ส โตร์ จ�ำกั ด ซึ่ ง เริ่ ม ด�ำเนิ น กิ จ การมาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2520
ต่อมาเริม
่ เปิดให้บริการสาขาแรก ในทีด
่ น
ิ หัวมุมสีแ่ ยกวังบูรพา เขตพระนคร
พ.ศ. 2527 เมอร์รี่ คิ ง ส์ใ นตอนนั้ น เป็น ห้า งที่ ดี ที่ สุ ด มี ส าขามากมาย
และสาขาที่โดดเด่นที่สุดคือ เมอร์รี่คิงส์รังสิต เพราะมีรายการตลกอย่าง
จี้เส้นคอนเสิร์ต รวมไปถึงรายการ คอนเสิร์ตเลข 9 แสดงและอัดเทป
ทีน
่ ี่ นักร้องดังในยุคนัน
้ ล้วนเคยผ่านเวทีนแี้ ทบทัง้ สิน
้ แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันขึ้น เมอร์รี่คิงส์ประสบเหตุไฟไหม้ถึงสามครั้ง ครั้งแรกที่สาขา
สะพานควาย เมื่อปี 2529 และครั้งที่สอง สาขารังสิต เมื่อปี 2541 ครั้งที่
สามเมื่อปี 2547 (เป็นครั้งที่เสียหายหนักที่สุด) ต่อมาสาขาบางใหญ่
และวงเวียนใหญ่ตอ
้ งประสบกับปัญหาไม่มีคนเดิน ไม่มีคนมาใช้บริการ
เพราะมีคแ
ู่ ข่งอย่าง Big C มาเปิดฝัง่ ตรงข้าม จึงต้องปิดกิจการในปี 2550
ส่วนสาขาวังบูรพาซึ่งเป็นสาขาแรกนั้น ได้ปิดกิจการในปี 2546 แต่นั่น
ถือเป็นการปิดปรับปรุง เพราะสาขาวังบูรพาได้กลับมาเปิดใหม่อก
ี ครัง้ ในปี
2551 แต่สุ ด ท้า ยก็ ป ด
ิ กิ จ การเมอร์รี่ คิ ง ส์ส าขาวั ง บู ร พาอย่า งถาวรในปี
2553 และได้เปลี่ยนเป็นห้าง Mega Plaza ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

การที่ ผ มเพิ่ ง รู ้ตั ว ว่า ห้า งสรรพสิ น ค้า ในวั ย เด็ ก ที่ ร ้อ งไห้แ ทบเป็น
แทบตายเพือ
่ จะไปให้ได้ แต่สด
ุ ท้ายก็ต้องจ�ำใจยอมรับชะตากรรมของตัวเอง
ความกระหายที่หายไปพร้อมๆ กับความหวังในวัยเด็ก ความทรงจ�ำอัน
ขมขืน
่ กระเด้งจากก้นบึ้งในหัวใจ พุ่งขึ้นมากระทบเข้าที่สมองประสาทรับรู้
ความรู้สึกได้หวนคืนมา หลังจากที่ได้อ่านบทความเหล่านั้น ผมไม่รู้เลยว่า
ท�ำไมตอนนั้นผมถึงไปไม่ได้ เพราะความจนและความกังวลของครอบครัว
งั้ น หรื อ ปัจ จุ บั น นี้ ผ มได้ไ ปเหยี ย บห้า งนั้ น มาแล้ว เพี ย งแต่มั น ไม่ไ ด้ชื่ อ
เมอร์รี่คิงส์ เท่านั้นเอง
พื้นที่อยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือตึกใหม่ เวลาใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และ
บรรยากาศใหม่ๆ ของเมอร์รี่คิงส์ ที่ทุกคนต่างเรียกว่า เมก้า พลาซ่า
ผมกลับไม่ร้ส
ู ก
ึ ว่ามันเปลีย
่ นไปเลยสักนิด เนือ
่ งจากผมไม่เคยเห็นมันมาก่อน
ในชี วิ ต การที่ ผ มเห็ น เมก้า พลาซ่า ในครั้ ง แรก มั น ท�ำผมตื่ น เต้น และมี
ความสุขมากๆ ในครั้งแรกที่เจอ แต่หลังจากที่ผมรู้ว่าจริงๆ แล้วมันเป็น
เมอร์รี่คิงส์มาก่อน ผมกลับรู้สึกผิดหวังกับมันขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่ผมไม่รู้
ด้วยซำ�้ ว่าผมจะรู้สก
ึ ผิดหวังกับมันท�ำไม เหตุผลทีท
่ �ำให้ร้ส
ู ก
ึ แบบนัน
้ ได้คงเป็น
เพียงความต้องการในวัยเด็กทีไ่ ม่สามารถสานต่อได้ ประสบการณ์นม
ี้ น
ั สอน
ให้ผมรู้ซึ้งถึงความส�ำคัญของความต้องการบางอย่างของตัวเอง หากไม่
ลงมือท�ำให้ได้เร็ววัน บางทีมน
ั อาจหายไปกับค�ำว่า ‘อยาก’ และถูกกลบด้วย
เข็ ม ของนาฬิ ก าที่ เ ดิ น อยู ่ต ลอดทุ ก ลมหายใจ ซึ่ ง เหลื อ ไว้เ พี ย งแค่ค�ำว่า
‘เสียดาย’ กับเศษวัตถุบางอย่าง เปรียบเสมือนของต่างหน้าไว้บ่งบอกถึง
ร่องรอยของประวัตศ
ิ าสตร์ ตอกยำ�้ การจบลงโดยสมบูรณ์ ทีผ
่ มนิยามมันว่า
‘อดีต’
หลังเสียงเปาะแปะ ด้วยความร้อนของใบไม้และฟืนทีย
่ งั มีรากชอนไช
อยู่ใต้ดินจบลง กลิ่นไหม้เกรียมกับควันไฟสีเทาลอยขึ้นต่อเนื่อง ภาพที่เห็น
อยู่ตรงหน้าส่วนใหญ่กค
็ งเป็นเศษซากสีด�ำ สิง่ ใดยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่บ้าง?
ผมตอบ… “อนาคต เพราะเราสามารถสัมผัสมันได้ในวันข้างหน้า” และสิ่ง
ใดบ้างทีห
่ ายสาบสูญ ผมตอบ… “ความทรงจ�ำ เพราะสักวันหนึง่ เราก็คงลืมมัน
หรือไม่เราก็คงลดคุณค่ามันด้วยเวลาที่ผ่านไป และรับค�ำว่า ท�ำใจได้แล้ว
กลับมา”
จากความส�ำคัญของความอยากไปที่ที่หนึ่งได้จบลง กับค�ำว่า ท�ำใจ
ได้แล้ว… จากนั้นก็ลืมไปแล้ว… ต่อมาเสือกจ�ำได้… และจากนั้นก็ได้รับรู้วา่
ไม่มท
ี างทีจ่ ะไปได้แล้ว ดังนัน
้ มันก็วนลูปไปทีล
่ ดคุณค่าของความอยากนัน
้ …
แล้วก็ท�ำใจ… จากนัน
้ ก็ลม
ื มันอีกครัง้ … หรือไม่กไ็ ปเก็บวัตถุทางประวัตศ
ิ าสตร์
ของที่นั่นมา หากมันใหญ่เกินไปก็ท�ำให้มันเล็กลง หากมันหายไปแล้ว ก็แค่
ลงมือสร้างมันอีกครั้ง หรือวาดมันขึ้นมา หากพูดถึงวัตถุที่ควรเก็บไว้เป็น
ความทรงจ�ำแล้ว ถ้าไม่มีโมเดลของมัน ก็คงเป็นรูปภาพของมันเพื่อเก็บ
บรรยากาศภายในห้าง เรื่องราวของคนบางคนที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่
เหล่านั้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงคุณค่าแก่การบันทึกลงอัลบั้มความทรงจ�ำ
เมือ
่ สถานทีเ่ หล่านัน
้ พังทลายลง ทีซ
่ งึ่ เราเห็นป้ายทีอ
่ ยู่ด้านบนหล่นลงมาอยู่
ด้านล่าง ตัวอักษรใหญ่ยก
ั ษ์ เมอร์รค
ี่ งิ ส์ มีทก
ุ สิง่ ให้เลือกสรร กับโลโก้สเี ขียว
รูปตัว M มีขีดด้านล่าง เป็นเครื่องหมายที่บอกว่า สถานที่แห่งนี้คือสิ่งที่
เราไปหาไม่ได้อีกต่อไป มันเปลี่ยนแปลงและหายไปตลอดกาล

Interview

’

ฮาเตียน
คาเฟ่

กับการท้าทายประวัตศ
ิ าสตร์
ย่านพระนคร

ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
โบราณในเขตพระนคร เอกภพ โกมลชาติ เถ้ า แก่ ห นุ่ ม แห่ ง
Ha Tien Cafe’ คาเฟ่ เ ล็ ก ๆ ที่ ก ล้ า ประกาศกร้ า วจะปั ด ฝุ่ น
ความเก่าแก่ของอาคารเก่า ลงไปคลุกคลีแลกกับเนื้อตัวมอมแมม
ตี โ จทย์ หิ น นี้ ใ ห้ แ ตกด้ ว ยการผสมผสานตั ว ตนที่ ชั ด เจนกั บ
ประวัติศาสตร์ผ่านสถานที่เพื่อปลุกซอยประตูนกยูงให้กระพือปีก
ต้อนรับคนรุน
่ ใหม่ เติมสีสน
ั ให้ยา่ นพระนครมีชว
ี ต
ิ ชีวาขึน
้ มาอีกครัง
้
เพราะเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ ม ากกว่ า ความเก่ า คื อ ความเก๋ า ของผู้ ค น
การเป็ น มนุ ษ ย์ ห น้ า ใหม่ ตั ว เล็ ก จ้ อ ยที่ อ ยากเริ่ ม ต้ น ตี ต ลาดใน
พื้นที่ท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงไม่ต่างอะไรกับ
การเข็นครกขึ้นภูเขาทอง

“

อยากทำ�ร้านกาแฟให้คนมานั่งกิน
ในบ้ า นเรา ให้ ค นเข้ า มาเห็ น ของ
ที่เรามี มาใช้ของที่เราใช้

ทำ�ไมต้องเป็นพระนคร

เราชอบโลเคชันแถวนี้ เพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมของประวัตศ
ิ าสตร์ ชอบอาคารโบราณอยู่แล้ว
เลือกที่จะตั้งคาเฟ่อยู่ตรงนี้ มองเรื่องของการตลาดว่ามันเป็นการท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กซึ่งชาว
ต่างชาติหรือคนไทยก็ตาม ในวันหยุดหรือวันธรรมดาก็ไปได้ทั้งวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ มิวเซียมสยาม
อีกอย่างหนึ่งคือ พื้นที่ตรงนี้มันจะถูกพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอบตัวเกาะรัตนโกสินทร์ เผอิญว่า
โชคดี ที่ ไ ด้ตั ว โครงสร้า งของอาคารโบราณ เราคิ ด ว่า ศั ก ยภาพของโลเคชั น ตรงนี้ มั น ดี กั บ การท�ำ
ธุรกิจในเรื่องของคาเฟ่หรือร้านอาหาร นักท่องเที่ยวเยอะ ประวัติศาสตร์ของท่าเตียนก็เยอะเท่าที่เรา
เคยศึกษามา จนมาถึงตอนนี้ที่ท่าเตียนกลายเป็นคอมมิวนิตี้ มันเหมือนโบราณสถานที่ยังมีชีวิต
หมายความว่ามันยังมีฮบ
ั โบราณ มันยังมีคนอาศัยอยู่ ทีไ่ ม่ใช่ร้านค้าหรือคาเฟ่ มีร้านค้าส่ง ร้านขายของช�ำ
ต่างๆ ที่เคยมีความเจริญอยู่ในตลาดท่าเตียน

”

ประวัติศาสตร์ของทำ�เลนี้ก่อนจะมาเป็นร้านเป็นอย่างไร

ก่อนหน้านัน
้ มันก็เป็นพืน
้ ทีท
่ บ
ั ซ้อนมาตลอด เป็นแหล่งชุมชนของทัง้ ชาวจีน ชาวญวน เป็นตลาด
ค้าส่งของสินค้าต่างๆ กะทิ นำ�้ ตาล อาหารทะเล เป็นแหล่งรวมของการค้าขาย แล้วมันก็ถก
ู ปรับเปลีย
่ น
กันมาเรือ
่ ยๆ คนโบราณสืบทอดกันมา ลูกหลานก็ยงั ท�ำธุรกิจนีก
้ น
ั อยู่

มีความผูกพันกับพระนครไหม

ก็คงด้วยเรื่องที่เราชอบประวัติศาสตร์ ตอนท�ำงานก็ท�ำในย่านพระนคร เราก็เดินเล่น เลิกงาน
ก็เดินดู ไปไหว้พระอยู่ตลอด บวชก็ที่วัดโพธิ์ เราเลยคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนี้

แรงบันดาลใจของการทำ�ร้านนี้คืออะไร

เราเริ่มจากการที่ชอบดื่มกาแฟ ชอบทานขนม ความชอบก็มาจากการเริ่มเป็นบาริสต้ากาแฟ
เริม
่ คิดว่าท�ำไมเราถึงไม่ท�ำร้านกาแฟเอง อยากท�ำร้านกาแฟให้คนมานัง่ กินในบ้านเรา ให้คนเข้ามาเห็น
ของทีเ่ รามี มาใช้ของทีเ่ ราใช้ แล้วเราเป็นคนชอบสะสมของแอนทีคอยู่แล้วด้วย เราสะสมทัง้ เฟอร์นเิ จอร์
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ พอได้ท�ำร้าน เราก็เอาของที่สะสมมาใช้งาน ให้ลูกค้าได้ใช้ ล้วนแล้วแต่เป็น
ของมีอายุทงั้ หมด เราไม่ได้หวง ถ้าเก็บไว้ดอ
ู ยู่คนเดียวก็ได้แต่ชน
ื่ ชม เลยเอามาให้คนอืน
่ ใช้บ้าง คนก็เลย
เรียกกันว่าแอนทีคคาเฟ่

ความหมายของ ‘ฮาเตียน’ คืออะไร

มันเป็นส่วนหนึ่งของต�ำนานท่าเตียน เป็นเรื่องเล่าของชาวเมืองฮาเตียนทางเวียดนามตอนใต้
ซึ่ ง ชั ย ภู มิ จ ะคล้า ยๆ กั บ บางกอกในสมั ย ต้น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แล้ว ชาวเมื อ งฮาเตี ย นก็ เ ข้า มาพึ่ ง
พระบรมโพธิสมภารที่ท่าเตียน ก็เลยเรียกชื่อพื้นที่ที่ตัวเองเข้ามาอยู่ใหม่ว่า ‘ฮาเตียน’ ให้คล้ายกับ
บ้านเกิดของตัวเอง คนก็เลยเพี้ยนมาเป็นค�ำว่า ‘ท่าเตียน’ แทน

ในขณะที่ พ ระนครมี ร้ า นเก่ า แก่ ม ากมาย อะไรคื อ จุ ด แข็ ง
ของร้าน

เราว่าด้วยไลฟ์สไตล์ ด้วยการบริการ รสชาติ อะไรหลายๆ อย่าง คือร้านเปิดขึน
้ มาด้วยความรู้สก
ึ
ที่ว่ามันคือตัวตนของเรา เราแสดงคาแรกเตอร์ของเราออกมาให้คนได้เห็น คนที่มาร้านเราก็แสดงว่า
ชอบคาแรกเตอร์แบบเรา สมมติคนที่ท�ำร้านกาแฟแอนทีคแบบเราหรือว่าก๊อบปี้คาเฟ่ ใครๆ ก็ท�ำได้
แต่ว่าในความใส่ใจรายละเอียดต่างๆ มันแสดงตัวตนของความเป็นเจ้าของ สมมติมีเงินไปจ้างคน
มาท�ำให้เหมือนของเรา มันก็จะอยู่แบบนั้นตลอดไป ไม่มีมูฟเมนต์
ในส่วนของรสชาติ เราก็ต้องรักษาและครีเอตอะไรใหม่ๆ ให้มันดูแฟชั่นทั้งกาแฟและเบเกอรี่
ต้องรักษาคุณภาพ งานบริการต่างๆ ก็ต้องมาพร้อมกัน เพือ
่ รักษาลูกค้าให้ได้มากทีส
่ ด
ุ ในเรือ
่ งของรูปแบบ
หรือการจัดร้าน มันก็เป็นกระแสขึ้นมานะหลังจากเราเปิดคาเฟ่อันนี้ มันก็เริ่มมีคาเฟ่เ กิ ด ขึ้ น ตาม
อาคารหรื อ บ้า นโบราณต่า งๆ เราว่า มั น ก็ เ ป็น กระแสที่ ท�ำให้ค นหั น กลั บ มาอนุ รั ก ษ์ค วามโบราณ

หรือว่าความเป็นแอนทีค เพราะก่อนหน้านี้ตัวอาคารหรือตึกเก่าๆ ก็ถูกทิ้งร้างไว้มากมาย ไม่มีคนคิด
จะใช้ จะมองก็มองไม่ออกว่าจะท�ำออกมาเป็นยังไง ตอนนี้มันกลายเป็นคนชอบอะไรก็ตามที่ถูกลืม
ท�ำให้คาเฟ่ในสไตล์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคาแรกเตอร์ของแต่ละร้าน แต่ละเจ้าของ
จะแตกต่างออกไปยังไง จะรักษาคุณภาพไว้ได้ยงั ไง เราก็พยายามรักษารสชาติและการบริการของเรา
เอาไว้อย่างดีที่สุด

ความเก่าแก่ มนตร์ขลังของย่านพระนคร มีอท
ิ ธิพลต่อร้านนี้
แค่ไหน
จริงๆ ความเก่าแก่ของพระนครมันเกินกว่าร้านนะ แต่จะบอกว่าคนสมัยนี้โหยหาอดีต ขอพูด
ง่ายๆ แล้วกันว่า คนปัจจุบัน แม้กระทั่งวัยรุ่น หรือกระทั่งคนเก่าคนแก่ซึ่งเป็นลูกค้าที่ร้าน เขาไปที่ร้าน
ก็บอกว่า เออ เคยเห็นอันนี้ของคุณยาย ของคุณพ่อ ของอากง อาม่า ตอนนี้เขาไม่มีพวกนี้อยู่แล้ว
ตอนนี้เขามีแต่เฟอร์นิเจอร์อิเกีย ซึ่งลูกไปเลือกซื้อมาให้เพราะมันตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
มากกว่า ในสิ่งที่เขาเคยมีเคยใช้ มันก็ถูกทิ้งขว้างไปตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เราก็ดีใจที่คนกลุ่มนี้เข้ามาเห็น
เข้ามาใช้ของ ได้พูดคุยกับเรา ได้แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆ ที่เขาเคยเจอ เราก็มีความสุขที่ได้น�ำสิ่งที่เขา
เคยใช้มาก่อนกลับมาให้เขาเห็นอีกครั้งหนึ่งได้ ซึ่งมันก็เป็นกระแสของยุคนี้ ในปัจจุบันการแต่งร้าน
สไตล์ลอฟต์ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังชอบอยู่ ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนว่าใครจะชอบแบบไหน

คิดว่าเทรนด์วินเทจจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหน จะทำ�ยังไงให้
ยั่งยืน

เราว่ามันอยู่ได้ตลอด... ตลอดไปน่ะ ไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไง แต่ในความรู้สึกเรา เรารักเราชอบ
อย่างนี้ เราก็ต้องเข้าข้างสิ่งที่เราท�ำ

มันมีผลต่อแนวคิดการออกแบบโลโก้ร้านไหม

จริงๆ ก็อาจจะมีเกีย
่ วด้วย ด้วยชือ
่ เองทีท
่ �ำให้ร้ส
ู ก
ึ ว่ามันเป็น Oriental มีความเป็นฝรัง่ ตะวันออก
เราก็ปรับเอาซิมโบลของความเป็นจีน ความเป็นเวียดนามเข้ามาใช้ กลายเป็นวงกลม กลายเป็นมี
กงจักร บวกกับการออกแบบให้มรี ป
ู ลักษณ์ของความเป็นจีน ซึง่ จริงๆ เราก็ไม่ได้เป็นซินแสนะ (หัวเราะ)
แต่เราก็วาดไปให้รู้สึกว่ามันมีความกลม มีวงล้อที่ไม่เคยหยุด หมุนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เอาตัวอักษร
ภาษาไทยไปใส่ให้มันเป็นรูปวงกลมออกมา

“

ก่ อ นคิ ด ว่ า จะออกแบบ เราจะ
สร้ า งชื่ อ ขึ้ น มา ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ ง
นำ � ตั ว อั ก ษ ร ทุ ก คำ � ขึ้ น ไ ป ใ ห้
คนเห็ น ซิ ม โบลต่ า งๆ มั น เลย
ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของการตลาดให้คนจดจำ�

”

ใครเป็นคนออกแบบโลโก้

เราวาดเองครับ แล้วก็มีน้องที่ท�ำกราฟิกเป็นคนดราฟต์ออกมา

โลโก้ นี้ ส ามารถตอบความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องร้ า นได้ ม าก
แค่ไหน
โจทย์ของการตลาด โลโก้ต้องเป็นสิ่งแรกที่ท�ำให้คนจดจ�ำ บางทีคนจ�ำชื่อไม่ได้ก็มี แต่บางที
คนเห็นโลโก้กร็ ้แู ล้วว่าเป็นร้าน เพราะฉะนัน
้ ก่อนคิดว่าจะออกแบบ เราจะสร้างชือ
่ ขึน
้ มา ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำ
ตัวอักษรทุกค�ำขึ้นไปให้คนเห็น ซิมโบลต่างๆ มันเลยถูกสร้างมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการตลาด
ให้คนจดจ�ำ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นชื่อ แต่เห็นสี เห็นรูปแบบ เขาต้องรู้ว่าเป็นร้านนี้ นี่คือหลักของการ
ออกแบบโลโก้ของเราครับ

ฟังดูแล้วไม่ชอบเรื่องดวงหรือเปล่า

ไม่ใช่ไม่ชอบเรื่องดวง คนไทยเรามากับการดูดวงอยูแ
่ ล้ว การออกแบบของเราเนี่ยก็สร้างสตอรี่
ทุกอย่างขึ้นมา แล้วก็ดูว่า เออ หลักของมันควรเป็นอย่างนี้ เอาทุกอย่างมาผนวกกัน คุณจะเขียน วาด
หรืออะไรต่างๆ ทั้งความรู้สึก ทั้งจิตใจ ก็ออกมาเป็นงานศิลปะ คือจะการดูดวงหรือฮวงจุ้ย มันก็เป็น
ศาสตร์ค วามเชื่ อ ของคนไทย เราก็ เ ลยท�ำยั ง ไงก็ ไ ด้ใ ห้ทุ ก อย่า งมั น ผนวกออกมาทั้ ง งานศิ ล ปะ
และศาสตร์ความเชื่อ ให้มันออกมาเป็นรูปแบบของซิมโบล

ความคิดเห็นของผู้บริโภคมีผลต่อร้านไหม

แน่นอน เราท�ำงานบริการต้องรับฟัง แต่เราจะฟังร้อยคนแล้วมาคิดทัง้ หมดเป็นไปไม่ได้ เราดูว่า
ค�ำที่เขาติอันไหนมีมากที่สุด ก็ปรับปรุง เราต้องยอมรับฟัง ไม่มีใครท�ำอาหารหรือกาแฟให้ถูกปาก
คนทั้งร้อยคนได้ ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง มันเป็นเรื่องปกติ เพราะทุกคนไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกัน
เราก็ต้องสร้างรสชาติของเรา สร้างซิกเนเจอร์ขึ้นมาให้เขาเลือก มากกว่าที่จะฟังค�ำแนะน�ำของเขา
ทั้งหมดเพื่อน�ำมาปรับรสชาติของเรา

Fiction

ป้าย สิ้น สลาย
สัมพันธ์

“ไอ้หนู ตื่นได้แล้วลูก” เสียงกระเป๋ารถเมล์ดังขึ้นพร้อมกับแรงเขย่า เด็กหญิงที่ขดตัวหลับอยู่บนเบาะค่อยๆ
ปรือตาขึ้น กวาดสายตามองไปรอบด้าน กอดย่ามกระโดดผลุงลงพื้น วิ่งตึกๆ จนพื้นไม้ลั่นเอี๊ยดอ๊าดไปที่ทางออก
ในจังหวะทีแ่ กก�ำลังลงบันไดก็รงั้ ปลายเท้าไว้ พนมมือไหว้ขอบคุณแล้วลงรถไปอย่างรวดเร็ว ทิง้ คนสูงวัยกว่ากับรอยยิม
้ บาง
อวยพรให้ผู้โดยสารตัวน้อยเดินทางปลอดภัย
ทันทีที่ร่างเล็กยืนบนพื้นได้อย่างมั่นคง รถเมล์ที่เธอโดยสารมาก็เคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยกลุม
่ ควันด�ำ
สนิทเป็นสาย สองเท้าของเธอหนักอึ้ง อยากจะวิ่งตามแต่ก็วิ่งไม่ออก ครั้นจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนัก
หันไปทางไหนก็ล้วนแต่เป็นสถานที่ไม่คุ้นเคย ตึกรามบ้านช่องสูงใหญ่ถึงสี่ชั้นเรียงกันตลอดความยาวถนน ผู้คนขวักไขว่
แต่งกายงดงาม สวมหมวกใบสวยกันพรั่งพร้อม แลเห็นเส้นผมด�ำเงาบางส่วนเท่านั้น มือเล็กรั้งปีกหมวกใบเขรอะลงมา
เล็กน้อย ปาดหางตาทั้งสองข้าง กระชับย่ามในมือแล้วเริ่มออกเดิน
เธอเดินไปเรื่อยๆ สอดส่ายสายตาหาความคุ้นเคยในความไม่คุ้นเคยนี้อย่างเต็มที่ ลัดเลาะเลียบก�ำแพงขาวสูงชัน
มันยาวมากจนเธอมองไม่เห็นปลายสุดของมันสักที อาจจะเพราะว่าเธอตัวเล็กมาก แคระแกร็นและขาดสารอาหาร
ทว่าเวลานี้เธอกลับรู้สึกตัวเล็กลงกว่าเดิมอีกสิบเท่า เหมือนเธอเป็นมดตัวเล็กในดงหญ้าสูงชันของพวกผู้ใหญ่ ใบคมกริบ
ของพวกเขาพร้อมจะเถือหนังเธอทุกเมือ
่ หากไม่ระวังตัว แต่แน่นอนว่าเธอก็ยงั ตัวใหญ่กว่ามดถึงสิบเท่า การรวบมือเก็บแขน
และขาไว้กับล�ำตัว คู้ไหล่เข้าหากัน คงเป็นวิธีเดียวที่ท�ำให้เธอหายไปจากถนนเส้นนี้ขึ้นอีกนิด
นัยน์ตาสีด�ำกลอกไปมา เบี่ยงตัวหลบเพื่อนร่วมทางเป็นพัลวัน พยายามไม่ให้ชนกับใครเขาจนล้มลงกับพื้น เธอคง
รับผิดชอบเสือ
้ ผ้าเนื้อดีราคาแพงเหล่านั้นไม่ไหว ต่อให้มอบย่ามทัง้ ถุงให้กับเขา มันคงยังไม่พอแลกค่าซักรีดได้เลยกระมัง
เธอปล่อยให้เท้าน�ำพาเธอไหลไปกับฝูงชนจนสุดหัวถนน ณ ที่ที่คลื่นมนุษย์เริ่มแยกตัวกระจัดกระจายไปหลายทาง
น่าเศร้านักที่สุดมุมก�ำแพงนี้กลับไม่ใช่ที่ที่เธอตามหาอยู่เลย
ฝ่ามือเล็กก�ำเข้าหากันแน่น ซ่อนตาแดงๆ ไว้ใต้หมวกปีกกว้าง สะดุ้งสุดตัวเมื่อผู้ชายตัวใหญ่ขึ้นเสียงไม่พอใจจาก
ด้านหลัง เขาชักสีหน้าไม่สบอารมณ์ คงอยากจะกระชากเธอให้พ้นจากทางเดินของเขา มือทีเ่ คลือ
่ นเข้ามาดูน่ากลัวจนขวัญ
ผวา มันคงรวบคอเธอเหวี่ยงออกไปได้อย่างง่ายดายแน่ๆ
ความกลัวขยายจินตนาการของเธอไปไกลโพ้น นิ้วของเขาพลันมีเล็บยาวแหลมคม ใบหน้าใต้หมวกนั่นโดนเงา
ทาบทับจนไม่เห็นแม้แต่ดวงตา แต่กลับเห็นยิ้มเหี้ยมเกรียมราวกับมัจจุราชที่จะมาเอาชีวิตเธอได้อย่างชัดเจน ฉับพลัน
เธอรีบพาตัวเองออกมา ไปอีกด้านหนึ่งของก�ำแพง วิ่งเลียบถนนเส้นใหม่ที่ผู้คนบางตากว่ามาก แต่เธอกลับเห็นแผ่นหลัง
ของพวกเขาปกคลุมไปด้วยเงาตะคุ่มขนาดใหญ่ เธอยังโดนล้อม ด้วยอารามตกใจของผู้คนรอบด้านทีห
่ มายจะคว้าแขนเธอ
มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ความตื่นตระหนกบังคับให้เธอส่ายหน้าหวือ ถอยหลังหลบมือเหล่านั้นแล้วออกวิ่ง วิ่ง แล้วก็วิ่ง
เธอคงวิ่งจนสุดมุมก�ำแพงอีกหนึ่งด้านไปแล้วถ้าไม่สะดุดล้มซะก่อน รองเท้าแตะขาดหลุดจนใส่ไม่ได้ มือแดงเถือก
จากแรงกระแทก ทว่าเข่ากลับรับภาระหนักสุด มันถลอกจนเลือดซิบทั้งสองข้าง น�้ำตาที่กักเก็บมาตลอดทางไหลทะลัก
เป็นน�้ำป่าไหลหลาก ริมฝีปากเล็กเม้มแน่นกลั้นเสียงสะอื้นจนปากสั่น ศีรษะปวดร้าวไปหมด รีบคว้ารองเท้าที่หูหลุดมาไว้
กับตัว พยายามจะซ่อมมันแต่ม่านน�้ำตาก็ขวางการท�ำงานของเธอไปหมด รู้สึกสิ้นหวังจนอยากจะเขวี้ยงมันทิ้ง แล้วเดิน
เท้าเปล่าให้รู้แล้วรู้รอด
“หนูนอ
้ ย เป็นอะไรหรือเปล่า” เสียงหวานใสเอ่ยถามขึ้นกลางปล้อง สัมผัสอุน
่ ที่ไหล่เรียกให้ร่างเล็กแหงนใบหน้า
มองด้วยความตกใจ ปล่อยรองเท้าทิง้ ลงพื้น น�้ำตาเม็ดโตร่วงผล็อยปะปนไปกับเหงือ
่ บนใบหน้า คนถามท�ำท่าจะยกมือขึ้น
สัมผัสมัน แต่เธอเบี่ยงใบหน้าหนี ใช้แขนเสื้อเช็ดมันลวกๆ การกระท�ำนั้นหยุดมือหญิงสาวไว้กลางอากาศ แต่นั่นก็ไม่ได้
ลดความพยายามของสาวเจ้าลงเลย
“รับไปสิ” เธอว่า หยิบผ้าเช็ดหน้าสีชมพูอ่อนออกมา ริมฝีปากสีเดียวกันคลี่ยิ้มเป็นมิตร ผู้หญิงต่างวัยสบตากัน
อยู่นาน เป็นคนโตกว่าที่ตัดสินใจฉวยมือเล็กแล้ววางผ้าเช็ดหน้าลงไป “ใช้ได้เลยจ้ะ ฉันยังไม่ได้ใช้เลย”
“แต่ว่า...มันจะสกปรกนะ”
“แต่มันก็ซักได้มิใช่รึ”
“...” เด็กหญิงนิ่งงัน ทั้งประหลาดใจและงุนงงในเวลาเดียวกัน ความตื่นตระหนกลดระดับลงอย่างช้าๆ พร้อมกับ
น�้ำตาที่หายไปเป็นปลิดทิ้ง
“ลุกขึ้นไหวไหม”
เด็กหญิงพยักหน้า บรรจงพับผ้าเช็ดหน้าซุกกระเป๋าแล้วยืนขึ้น เป็นตอนนั้นเองที่เธอท�ำรองเท้าหล่นตุบลงพื้น
หญิงสาวปัดเสื้อแสงให้เธอเสร็จก็หยิบรองเท้าข้างนั้นขึ้นมา จัดการยัดสายที่หลุดออกมากลับเข้าไปอย่างเรียบร้อย ไม่สน
เสียงค้านกับท่าทางจ้องจะตะครุบรองเท้าในมือเธอกลับไปนัน
่ เลยสักนิด “เอาล่ะ เรียบร้อย” ว่าจบเธอก็วางมันลง ผายมือ
ให้คนตัวเล็กสวมดู ก่อนขยับยิ้มกว้างเมื่อมันกลับไปใช้การได้ดีดังเดิม
เด็กหญิงไม่เคยคิดเลยว่าคนแปลกหน้าแสนใจดีตรงหน้าจะใจกว้างขนาดนี้ นอกจากมอบผ้าเช็ดหน้าแสนสวยให้เธอ
ซ่อมรองเท้าให้เธอแล้ว ยังเสนอตัวท�ำแผลให้เธออีกด้วย “แต่ว่า...”
หญิงสาวส่ายหน้า ตีหน้าดุ ปฏิเสธเสียงนิ่ม “ไม่มีแต่จ้ะ ร้านฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง แวะไปท�ำแผลก่อนแล้วค่อยไป
สิิจ๊๊ะ”

รู้้�ตััวอีีกทีีเด็็กหญิิงก็็นั่่�งอยู่่�ในร้้านเสื้้�อผ้้า ‘นารา’ ไปแล้้ว เจ้้าของร้้านผลุุบตััวหายเข้้าไปด้้านในก่่อนจะกลัับออกมา
พร้อมกล่องปฐมพยาบาล ในระหว่างนั้น นัยน์ตาบวมแดงก็เก็บรายละเอียดรอบด้านจนครบถ้วน
ภายในตัวร้านมีผนังฝั่งนึงแน่นขนัดไปด้วยผ้าจรดเพดาน ไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อน จากม่วงไปแดงราวกับสายรุ้ง มันมีทงั้ หมด
สี่ ชั้ น มองจากสายตาคงเป็น ผ้า คนละชนิ ด เป็น แถวบนสุ ด ที่ มี ล วดลายต่า งๆ ตั้ ง แต่ด อกไม้สี แ ดงปลั่ ง จนถึ ง ลายจุ ด สี ข าว
ขนาดเล็ก บริเวณทางเข้าติดกระจก มีหุ่นเพรียวบางสมส่วนสวมชุดกระโปรงเปลือยแขนสีขาวลายดอกกุหลาบสีแดงสด
บานสะพรั่ง ราวกับว่าได้เย็บดอกกุหลาบฝังเข้าไปในเนื้อผ้า
ถ้าเธอใส่ตอนที่ตัวโตกว่านี้หน่อย จะเป็นอย่างไรกันนะ…?
“หนูชื่ออะไรจ๊ะ พี่ชื่อนารา” ค�ำถามนั้นเรียกเธอออกจากฝันแสนหวานกลับสู่ความเป็นจริงอย่างรวดเร็ว
“เหมยค่ะ”
“เหมยที่แปลว่ากุหลาบเหรอจ๊ะ” อีกฝ่ายถามต่อ พยายามชวนคุย ย้ายไปท�ำแผลอีกข้างที่เหลืออย่างเบามือ
เหมยส่ายหน้า หลุบนัยน์ตาลงตอบเสียงเบาลงทุกที “เหมยที่แปลว่าลูกพลัมค่ะ หนูคง...ไม่เหมาะจะเป็นดอกกุหลาบ
หรอกค่ะ” คนฟังชะงัก ตอบเสียงซื่อ “แต่ลูกพลัมอร่อยนะ ดอกกุหลาบไม่อร่อยนะ”
เด็กหญิงเอียงใบหน้าด้วยความงุนงง คนโตกว่ากะพริบตาปริบๆ ยืนยันเสียงหนักแน่น “ก็กุหลาบมันไม่อร่อยจริงๆ นี่
ลูกพลัมตากแห้งน่ะอร่อยทีส
่ ด
ุ เลย ครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ พ่อเอากลับมาฝากจากต่างประเทศนะ พีแ
่ ทบจะยึดไปกินคนเดียวหมดเลยจ้ะ”
เหมยนั่งฟังตาแป๋ว เลื่อนสายตาขึ้นตามคนที่ยืนเต็มความสูง เอากล่องปฐมพยาบาลไปเก็บแล้วกลับออกมาพร้อมกับ
กล่องเหล็กเล็กๆ ใบหนึ่ง “ลองกินดูสิ มันอร่อยจริงๆ นะจ๊ะ”
เหมยมองก้อนกลมๆ เหี่ยวๆ ในกล่องก็ลังเล เธอตัดสินใจหยิบชิ้นบนสุดขึ้นมาแล้วบิกินชิ้นเล็กๆ ก่อนจะยิ้มกว้างแล้วกิน
มันทั้งลูกอย่างเอร็ดอร่อย ทุกอากัปกิริยาอยู่ภายใต้สายตาอ่อนโยนคู่สวย “อร่อยใช่ไหมล่ะ ถือว่าวันนี้เรามีโชคชะตาร่วมกัน
พี่จะแบ่งให้เราอีกหลายๆ ชิ้นเลย”
ลูกพลัมน้อยมองดอกไม้บนชุดสลับกับผลไม้ในกล่อง ยิ้มกว้างแล้วโยนลูกพลัมแห้งเข้าปาก เคี้ยวหยับๆ “อร่อยมาก
เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ”
ก่อนจากกันพี่นาราก็มาส่งเธอหน้าร้าน ยกผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นให้กับเด็กหญิงพร้อมกับกล่องลูกพลัมทั้งกล่อง
“จะดีเหรอคะ” คนตัวเล็กกว่าถามย�้ำเป็นรอบที่สาม
“ดีสิจ๊ะ พี่ยกให้ทั้งหมดนี่เลยจ้ะ” นาราพยักหน้า ตบมือลงบนผ้าเช็ดหน้ากับกล่องเหล็กใบน้อยเบาๆ ปรับปีกหมวก
ให้พบ
ั ขึน
้ ด้านบนเล็กน้อย “เอาล่ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะ คราวนีก
้ อ
็ ย่าวิง่ อีกนะ เดีย
๋ วจะล้มอีก” เหมยยกมือไหว้ขอบคุณ เก็บของลำ�้ ค่า
ทั้งสองสิ่งลงในย่าม พร้อมกับค�ำสัญญามั่นเหมาะว่าจะต้องกลับมาแทนคุณพี่นาราให้ได้
เด็กหญิงข้ามถนนกลับไปที่ก�ำแพงแล้วออกเดินต่อ แสงอาทิตย์ด้านบนอ่อนแสงลงหลายส่วน เหงื่อกาฬไม่แตกพลั่ก
เหมือนก่อนหน้านี้ ก้าวย่างของเด็กหญิงตัวน้อยมั่นคงและสม�่ำเสมอ เธอเดินไปเรื่อยๆ เห็นมุมเหลี่ยมก�ำแพงอยู่ไกลๆ ในใจ
ลิงโลดจนอยากจะวิ่งเข้าไปดูชัดๆ ทว่าค�ำพูดของพี่นาราก็รั้งฝีเท้านั้นไว้ ลูกพลัมน้อยข่มความตื่นเต้นในอกลง ไม่นานภาพที่
เลือนรางก็ปรากฏแก่สายตาชัดขึ้นที่ละเล็ก
ในที่สุดเธอก็พบเจอความคุ้นเคยที่ว่านั่นแล้ว
ใจเต้นระทึกเมื่อภาพความทรงจ�ำเมื่อต้นปีเริ่มทาบทับลงกับภาพตรงหน้าอย่างพอดิบพอดี เธอย�่ำฝีเท้าไปมาด้วย
ความตืน
่ เต้นขณะรอข้ามถนน รอรถราจากถนนทัง้ สีห
่ ยุดลง ขอบตาร้อนผะผ่าวเมือ
่ ย่างเท้าลงมาทีพ
่ น
ื้ ถนน หวนคิดถึงฝ่ามืออุ่น
ที่จับจูงเธอข้ามอย่างระมัดระวัง
‘เหมย ลูกต้องจ�ำทางให้ดีนะ คราวหน้าถ้าลูกอยากมาอีกจะได้มาถูก’
“อื้อ” เหมยครางตอบเสียงในความทรงจ�ำ หยุดยืนมองป้ายทางเข้าที่เธอพยายามอ่านมันทีละตัวอย่างใจเย็นทั้งที่ในใจ
เธอจ�ำได้ขึ้นใจว่าที่นี่คือที่ไหน
‘ทออาทาไม้เอกท่า ตอเอียนอเตียน…’
“ท่าเตียน”
สิ้นค�ำพูด ร่างเล็กก็เดินเข้าไปในนั้นทันที ตลอดสองข้างทางอัดแน่นไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะข้าวของ
เครื่องใช้ อาหารคาวหวานนานาชนิด ล้วนมีขายที่นี่ทั้งสิ้น ภาษาไทยส�ำเนียงจีนดังระงมแข่งกับภาษาจีนแต้จิ๋วที่เธอฟัง
ไม่ค่อยออก พ่อค้าแม่ค้าต่างเชื้อเชิญให้คนสัญจรแวะชมสินค้าของตนเองกันสุดฤทธิ์ แย่หน่อยที่เธอไม่น่าเป็นลูกค้าที่พวกเขา
ตั้งตารอเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เลยได้รับสายตาเขียวปั้ดพร้อมกับการโบกมือไล่ให้ไปไกลๆ เท่านั้น ถึงอย่างนั้นเธอก็ห้ามตัวเอง
ไม่ให้หยุดยืนมองซึง้ สูงสามชัน
้ ไม่ได้ ทุกครัง้ ทีพ
่ นักงานเปิดฝาด้านบนขึน
้ จนควันขาวพวยพุ่ง กลิน
่ หอมของติม
่ ซ�ำก็ลอยฟุ้งไปทัว่
ขนมจีบพอดีค�ำไส้หมูสับหนึ่งเข่ง อีกเข่งหน้าตาเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองไส้กุ้ง และเข่งสุดท้ายเป็นซาลาเปาไส้ครีม
เนื้อเนียน ทั้งสามเข่งถูกน�ำไปวางไว้บนโต๊ะข้างนอกสุด
‘อร่อยไหมลูก กินเยอะๆ เลยนะ’
แต่ในวันนี้ที่นั่งของเธอกับพ่อกลับกลายเป็นของชายหญิงคู่หนึ่งแทน และเขาก็ไม่ได้สั่งขนมจีบหมูกับกุ้งแล้วก็ซาลาเปา
ไส้ครีมด้วย เหมยเลื่อนสายตาไปทางอื่น ก้าวเดินไปตามทางต่อ ตามแผ่นหลังของพ่อที่จับจูงมือเธอเดินไปเรื่อยๆ ในที่สุด
เขาก็หยุด ยกมือขึ้นยีหัวเด็กหญิงตัวเล็กแล้วสลายหายไป เหลือเพียงเธอคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนี้ หน้าประตูไม้ที่ปิดไว้สนิท
จนไม่มีแสงไฟเล็ดลอดออกมา
ลูกพลัมน้อยยืนลังเลอยู่นาน จากแสงยามเย็นก็หลงเหลือเพียงแสงจันทร์บนฟ้า กับความหนาวของสายลมปนกลิน
่ นำ�้ ชืน
้ ๆ

จากแม่น�้ำเจ้าพระยาด้านหลัง ยุงฝูงใหญ่เริ่มออกอาละวาดจนยืนเท้าไม่ติดพื้น ถึงกระนั้นเธอก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะ
ยกมือขึ้นทุบประตูตรงหน้า เธอยกมือขึ้นหมายจะเคาะอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ลดมือลงไว้ข้างตัวเหมือนเดิม ตอนนี้ขาของเธอคง
โดนยุงกัดจนอิ่มหน�ำกันถ้วนหน้า ในจังหวะที่ก�ำลังจะยกมือเคาะอีกเป็นครั้งที่สิบเก้า ประตูก็เปิดออก
แสงจากด้านในเล็ดลอดออกมาจนตาพร่าไปหมด เธอกะพริบตาแช่มช้า หัวใจเต้นกระหน�่ำจนหูอื้อไปหมด เธอเห็นภาพ
ทุกอย่างช้าลง หรืออาจจะเพราะเธอเริ่มคิดอะไรไม่ออกก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คนตรงหน้าก็คว้าร่างของเธอเข้าไปกอดแน่น
เขาดีใจที่เห็นเธอมาที่นี่
“ลื้อมาท�ำอะไรที่นี่ มาถึงแล้วท�ำไมไม่เรียกม่า แล้วเป็นอะไร ร้องไห้ท�ำไมฮึ” สารพัดค�ำถามยิงยาวใส่เด็กหญิงวัยเก้าขวบ
ไม่หยุด ร่างเล็กยกมือขึ้นสวมกอดอาม่า สะอึกสะอื้นจนตัวโยน “ไปๆ เข้าไปข้างในก่อน มีอะไรค่อยพูดค่อยจากัน”
คนสูงวัยกว่ารีบเอ่ย นัยน์ตาสีซีดตื่นตระหนกแต่ก็พยายามควบคุมสติแล้วดูแลหลานสาวคนเดียวเป็นอย่างดี “กินข้าว
มาหรือยัง ยังใช่ไหม เดี๋ยวม่าท�ำข้าวผัดให้กิน นั่งรอตรงนี้ก่อนนะ” ส�ำเนียงไทยแปร่งหูพูดเองตอบเองจนหมด มือที่เต็มไปด้วย
ร่องรอยแห่งวัย เลื่อนแก้วน�้ำกับขวดน�้ำมาให้ ก่อนจะกลับไปง่วนอยู่หน้าเตา เสียงไฟดังฉ่าๆ พร้อมกับกลิ่นหอมชวนน�้ำลายสอ
ก็ลอยไปทั่วบ้าน เหมยที่หยุดร้องไห้ไปแล้วหนึ่งรอบพลันสะอื้นจนตัวโยนเมื่ออาม่าเลื่อนจานข้าวผัดมาไว้ตรงหน้า “ไม่ต้อง
ร้องแล้วอาเหมย กินข้าวๆ”
เด็กหญิงพยักหน้า พุ้ยข้าวเข้าปากจนหมดทุกเม็ด อาม่ามองหลานตัวน้อยด้วยความสงสารจับใจ ก่อนความโกรธจะทะยาน
ขึ้นสูงเมื่อฉุกคิดขึ้นได้ว่าอะไรอาจจะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้หลานของเธอมาโผล่อยู่หน้าบ้านในยามวิกาลอย่างนี้ เธอตัดสินใจ
เก็บง�ำความสงสัยทั้งหมดไว้แล้วพาหลานไปอาบน�้ำเข้านอน รอจนแกหลับก็ปลีกตัวลงมาด้านล่าง
“อีเพ็ญ มึงรู้ไหมว่าลูกมึงมาโผล่อยู่หน้าบ้านกู” ลูกพลัมน้อยทีแ
่ กล้งหลับรีบหลบหลังก�ำแพง เงีย
่ หูฟังบทสนทนาด้านล่าง
ทิ้งตัวนั่งลงช้าๆ แนบใบหน้าลงกับเข่า
“ไม่รู้งั้นเหรอ มึงเป็นแม่คนภาษาอะไรวะอีเพ็ญ”
“เพ้ย มึงมันหญิงชัว่ กูไม่น่าปล่อยให้อาเหว่ยไปยุ่งกับคนอย่างมึงเลย ต่อไปนีม
้ งึ ไม่ต้องโผล่หน้ามาให้กเู ห็นอีกนะ หลานกู
กูเลี้ยงเอง มึงไสหัวไปเลยนะอีเพ็ญ! มึงวางสายใส่กูเหรอ!!!”
เด็กหญิงนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่นาน ปวดกระบอกตาลามไปถึงศีรษะ แต่ก็หยุดร้องไห้ไม่ได้ ในหัวย้อนนึกไปถึงแม่ที่เฉดหัว
ไล่เธอออกมา สารพัดค�ำผรุสวาทว่าเธอไม่น่าเกิดมาบนโลกนีเ้ ช้าเย็นดังก้องไปถึงในฝัน แต่ทน
ั ทีทพ
ี่ ่อกลับมาบ้านแม่กเ็ ปลีย
่ นไป
ราวกับคนละคน เป็นผู้หญิงอ่อนหวาน ลูบศีรษะเธอเบาๆ ด้วยแววตารักใคร่ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจิกหัวเธอไปหมาดๆ จนหนัง
ศีรษะเธอแสบไปหมด แต่ถึงอย่างนั้น เธอก็เลือกจะเชื่อว่าแม่แค่ขี้โมโหเท่านั้นเอง
แต่พอพ่อเสียไปเมือ
่ กลางปี แม่กก
็ ลายเป็นคนขีโ้ มโหตลอดเวลา ยิง่ เวลามีป้าบ้านข้างๆ จับกลุ่มนินทาว่าท้องก่อนแต่งบ้าง
แม่หม้ายผัวตายบ้าง ถึงเธอจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไร แต่ทุกครั้งแม่ก็จะกลับบ้านมาแล้วเริ่มอาละวาด
“อาเหมย มานั่งท�ำอะไรตรงนี้ลูก”
“อาม่า…”
“มานี่มา มาหาม่ามา” ร่างเล็กโผเข้ากอดหญิงชราเต็มรัก มือเหี่ยวย่นลูบแผ่นหลังที่สัมผัสได้ถึงกระดูกแผ่วเบา
“ตั้งแต่วันนี้ไป มาอยู่กับม่านะลูกนะ”
ร่างเล็กพยักหน้า กอดตอบอาม่าแน่น หลังจากคืนนั้น เหมยก็เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ตื่นแต่เช้ามาช่วยอาม่าเปิดร้าน
ขายของช�ำ ช่วยเรียงขนมนมเนยบ้าง เฝ้าหน้าร้านบ้าง นอกเหนือจากนั้นเธอก็แอบใช้เวลาว่างจับจ้องคนสัญจรไปมา กลอกตา
หาเงาร่างอันคุ้นเคย เงี่ยหูฟังบทสนทนาผ่านโทรศัพท์ที่ดังขึ้นนานๆ ครั้งของอาม่าอย่างตั้งใจ
เธอคงเป็นเด็กไม่ดีที่อยากได้ยินเสียงด่ากรรโชกจนหน้าแดงของอาม่าอีกครั้ง แต่หลังจากคืนนั้นก็ไม่มีสายจากผู้หญิง
คนนั้นอีกเลย ถึงกระนั้นเหมยก็ยังเชื่อว่าแม่อาจจะมาบ้านอาม่าไม่ถูกก็ได้ แม่อาจจะหลงทางและก็หวาดกลัวเหมือนกับเธอ
วันนั้นก็ได้
แม่ก็เลยยังไม่มา
เธอเคยนับวันคืนผันผ่านไปเรื่อยๆ อย่างรอคอย คอยแล้วคอยเล่าก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะสิ้นสุดสักที ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆ
ท�ำลายความหวังทุกอย่างของเธอจนหมดสิน
้ ผ่านเวลาทีล
่ ่วงเลยไป ตัดขาดสิน
้ ทุกความสัมพันธ์ราวกับมันไม่เคยมีอยู่ ลงมือฉีก
ตั๋วเดินทางกลับของเธอทิ้งอย่างเลือดเย็น และการกระท�ำนั้นก็ได้ทึ้งหัวใจของเด็กหญิงตัวเล็กออกเป็นชิ้นๆ
“อาเหมย เลิกท�ำอย่างนี้ได้ไหม อาม่าขอ” หญิงชราเอ่ยถามหลานสาวเสียงสั่น ทนมองดูร่างเล็กแอบมานั่งแกว่งเท้า
ไปมาที่ป้ายรถเมล์ไม่ไหวอีกแล้ว
เด็กหญิงพยักหน้า ลุกขึ้นแล้วเดินเข้ามากอดเอวคนสูงวัยกว่า พูดเสียงอู้อี้ “อื้อ เหมยจะไม่ท�ำแล้ว” ใบหน้าเล็กเงยขึ้น
สบนัยน์ตาสั่นเครือสีซีดแล้วพูดว่า
“ขอโทษนะคะ อาม่าอย่าโกรธเหมยเลยนะ”
“ม่าไม่เคยโกรธอาเหมยเลย ไป กลับบ้านเรากัน เดี๋ยวม่าจะท�ำของอร่อยให้กิน ไม่ต้องร้องแล้ว”
“อือ”
หนึ่งค�ำแผ่วเบาและหนักแน่น ละทิ้งซึ่งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง
ณ ป้ายสิ้นสลายสัมพันธ์

Scoop

อิทธิพลจากฝรั่งตาน้ำ�ข้าว
และดินแดนองค์จ้าวจักรพรรดิ

สู่บรรทัดสามเส้น

2

ชาติพน
ั ธุ์
ที่เข้ามามีอิทธิพล
กับตัวอักษรบนป้ายไทย

จีน

เสื่อผืนหมอนใบ
กับหัวใจอันเด็ดเดี่ยว

กลุ ่ม ชาติ พั น ธ์ุที่ อ พยพมาตั้ ง รกรากในไทย อาจจะแบ่ง ได้เ ป็น 2
กลุ่มใหญ่ๆ ที่คนบ้านเราเรียกกันในยุคสมัยนั้นก็คือ จีนเก่า และ จีนใหม่
อย่างไรก็ตาม ถ้าตัดปัญหาที่เกิ ดขึ้นระหว่างชาวไทยกับชาวจีนแล้วนั้น
สิ่งที่มาพร้อมกับชาวจีนที่อพยพมาในไทย คือเรื่องของวิถีชีวิตแบบจีน
ทัง้ อาหารการกิน เครือ
่ งแต่งกาย สิง่ ของ เครือ
่ งใช้ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา
และแนวทางในการด�ำรงชีวิตของคนจีนที่คนไทยยอมรับกันอย่างแน่แท้
เลยก็คอ
ื ความขยัน การผสมกลมกลืนระหว่างไทย-จีน มีมากและนานมาก
จนเรามักจะกล่าวกันเสมอว่า “ไทยจีนมิใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกัน”
นายแซ ศิลปินช่างแกะผู้ก่อตั้งตงเซียมชื่อ โง้ว เพ็ก ง�้ำ เป็นชาวจีน
สยาม ซึ่งเดินทางเข้ามาเมืองไทยเมื่ออายุ 20 ปี เขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการ
ในปี พ.ศ. 2470 ด้วยการเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่
สนับสนุนฝ่ายก๊กมินตัง๋ โง้ว เพ็ก งำ�้ ด�ำเนินกิจการนีต
้ ่อเป็นเวลาอีกสิบกว่าปี
กลายเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ภาษาจีนหลายฉบับ และหนังสือพิมพ์ไทย
อีก 2 ฉบับ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และยังเป็นผู้ที่ผลิตตัวพิมพ์
ภาษาไทยที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ออกมาในยุคสมัยนั้นอีกด้วย

หากเราพดู ถึ ง ‘ป้ า ย’ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ปกติ ที่ เ ราเห็ น กั น อย่ า ง
คุ้นตาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นป้ายตามร้านค้าโชห่วย อาคาร
พาณิ ช ย์ ตึ ก รามบ้ า นช่ อ ง หรื อ ตามสถานที่ ต่ า งๆ
ซึ่งแต่ละป้ายนั้นก็มีเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง แต่สิ่งที่
คนมั ก จะไม่ ท ราบสั ก เท่ า ไหร่ นั ก คื อ เบื้ อ งหลั ง ความ
สวยงามนั้นเป็นอย่างไร หรือจะพูดให้ถูกก็คือ มาจากที่ใด
กันแน่ เพราะในความเป็นจริงแล้ว รูปแบบความสวยงาม
ของตัวอักษรบนป้ายเหล่านัน
้ ไม่ได้เกิดจากฝีไม้ลายมือของ
คนไทยทีเ่ ป็นช่างทำ�ป้ายแค่เพียงอย่างเดียว ความสวยงาม
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากชาติพันธุ์อื่นๆ โดยมี
จุ ด เริ่ ม ต้ น มาจากการที่ ช าติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ เข้ า มาตั้ ง รกราก
ติดต่อค้าขาย หรือเผยแผ่วัฒนธรรม คำ�สอนทางศาสนา
เป็ น ต้ น สำ � หรั บ บทความนี้ เราจะกล่ า วถึ ง 2 ชาติ พั น ธุ์
ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางด้ า นวั ฒ นธรรมโดยสิ้ น เชิ ง
นั่นก็คือ จีนและฝรั่งเศส อีกทั้งความแตกต่างเหล่านั้น
ก็ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ดังนั้นตัวอักษร
จึงเปรียบเสมือนพระเอกทีอ
่ ยูค
่ ล
ู่ ะครไทยมาทุกยุคทุกสมัย
โดยมีตัวหรือโครงเรื่องที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ต่างๆ
ให้ ตั ว พระเอกได้ ส วมบทบาทแตกต่ า งกั น ในที่ นี้ ก็ คื อ
‘วัฒนธรรม’ ที่เป็นโครงเรื่องให้พระเอกของเราได้โลดแล่น
ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ผลพวงจากเส้ น ทางที่ ตั ว อั ก ษรได้ ส วม
บทบาทให้ เ หมาะกั บ บริ บ ทของสั ง คมไทยที่ ผ่ า นมานั้ น
ก็ได้ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบความสวยงามของตัวอักษรบน
ป้ายทีม
่ รี ป
ู ร่าง หน้าตาแตกต่างกัน อย่างทีเ่ ราเห็นในทุกวันนี้

การคั ด ลายมื อ นั้ น เป็น สิ่ ง ที่ ค ่อ นข้า งส�ำคั ญ กั บ คนจี น โบราณซึ่ ง มี
ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ มีอิทธิพลอยู่ในสังคมเอเชียมายาวนาน การจด
บันทึกค�ำสอนของศาสนาพุทธจึงถูกเขียนด้วยมือและจัดเก็บไว้อย่างดี
การคัดลายมือจึงถือได้ว่าเป็นค่านิยมของคนเอเชียมาอย่างยาวนาน
และคนที่ เ ขี ย นหนั ง สื อ ได้อ ่า นหนั ง สื อ ออกจะเป็น คนที่ มี โ อกาสในการ
รับราชการและมีชีวิตที่ดี เป็นเจ้าคนนายคนจนมีการกล่าวว่า
“จงขยัน เรียนรู้ อย่างไม่รู้จักเพียงพอ
และสั่งสอนผู้อื่น อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่ือย”
ขงจื๊อ
“ลูกผู้ชาย ลายมือ นั้นคือยศ
เขียนสวยสด เขาเห็น ให้เป็นเสมียน
เขียนให้พอ อ่านได้ เป็นนายทะเบียน
เขียนแล้วอ่าน วิงเวียน เป็นนายคน”
ตั ว อย่ า งโฆษณาหนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นปี
พ.ศ. 2476 ในภาพแสดงให้เห็นว่า
เพราะอะไรแบบอักษรใหม่ๆ จึงเป็น
ที่ต้องการสำ�หรับการตีพิมพ์โฆษณา
ในยุ ค แรกๆ อาศั ย เพี ย งตั ว อั ก ษร
ที่เรียกกันว่า ‘ตัวโป้ง’ ตามลั ก ษณะ
ตัวอักษรที่หนาดึ
หนา งดูดสายตา ตัวพิมพ์
แกะไม้ โ ดยช่ า งชาวจี น ซึ่ ง มี ใ ห้ เ ลื อ ก
เพียง 3-4 แบบเท่านั้น โฆษณาต่างๆ
จึงดูเหมือนกันไปหมด

ฝรั่งเศส
ความโรแมนซ์จาก
กรุงปารีส สู่ กรุงศรีอยุธยา

ถ้าย้อนไปสมัยก่อนในช่วงปี พ.ศ. 23842411 ตัวอักษรไทยของบ้านเรานั้น เริ่มแรก
เลยไม่ ส ามารถที่ จ ะนำ � เข้ า ไปสู่ โ รงพิ ม พ์ ไ ด้
แต่หลังจากมีชาวฝรั่งเศสชื่อ หมอบรัดเลย์
ที่ แ รกเริ่ ม เดิ ม ที เ ขาเข้ า มาในไทยเพื่ อ นำ �
ความรูด
้ า้ นการแพทย์และการรักษาพยาบาล
แบบตะวันตก เข้ามาเผยแพร่ควบคู่กับการ
เผยแผ่ศาสนา แต่ไปๆ มาๆ เขากลับกลายเป็น
หมอบรัดเลย์
ผู้ ที่ เ ข้ า มาทำ � ให้ เ กิ ด การวิ วั ฒ นาการของตั ว
อักษรไทย ถ้าจะให้เล่าแบบสัน
้ ๆ ก็คอ
ื สาเหตุ
ที่ไม่สามารถที่จะนำ�เข้าโรงพิมพ์ได้ เนื่องจากตัวอักษรไทยเรานั้นมันเอียง
เกินไป โย้หน้าโย้หลังจนระยะห่างของตัวอักษรนั้นติดกันไปหมด แต่ว่า
หมอบรัดเลย์ผู้นี้นั้นเป็นผู้ที่เข้ามาปรับเปลี่ยน จนตัวอักษรนั้นยืดตัวตรง
และโครงสร้างถูกจัดระเบียบจนสามารถนำ�ไปใช้พิมพ์ได้ในที่สุด

บรัดเลย์เหลี่ยม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดตัวอักษร
หลากรูปแบบ หลายหน้าตา
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวอักษรเพื่อที่จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมได้ โดยสารนั้น
ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเทคนิคต่างๆ เช่น งาน stencil ป้ายแกะสลักไม้
ป้ายเหล็ก ป้ายเขียนพู่กัน ซึ่งข้อจำ�กัดบางอย่างของเทคนิคที่ใช้นั้นก็ส่งผลให้
รูปแบบหรือหน้าตาของตัวอักษรนัน
้ ถูกปรับเปลีย
่ นเพือ
่ ความสะดวกและเหมาะสม
ต่อการทำ�งาน
เพื่อหลีกเลี่ยงภาพจำ�เดิมๆ หลีกเลี่ยงจากความจำ�เจของรูปแบบตัวอักษร คนเรา
จึงสร้างตัวเลือกขึ้นมาใหม่โดยริเริ่มจากการหยิบยืม ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆ
ตัวอักษรของชาติพน
ั ธุอ
์ น
่ื ๆ ก็คอ
ื reference และ inspiration ในการออกแบบ
ตัวอักษรดีๆ นี่เอง สำ�หรับยุคสมัยที่ยังไม่ได้มี Pinterest เหมือนปัจจุบัน

อาจารย์ชวาลศิลป์ กำ�ลังใช้เลื่อยฉลุไฟฟ้า

การหล่อตัวพิมพ์ในประเทศไทยทำ�สำ�เร็จครั้งแรกในปี พ.ศ. 2384
แบบตัวชุดนี้ใช้ครั้งแรกในเมืองไทยคือ หนังสือของบรัดเลย์เอง ชื่อ คัมภีร์
ครรภ์ทรักษา ส่วนตัวพิมพ์ที่เรียกกันว่า ‘บรัดเลย์เหลี่ยม’ นั้นเป็นผลงาน
รุ่นถัดมา ปรากฏการใช้เป็นครั้งแรกในบางกอกรีคอร์เดอร์ หรือ หนังสือ
จดหมายเหตุฯ ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2384 ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
ของไทย

สมาน จันทร์เทพ ที่ร้านสีสันการป้าย (พ.ศ. 2545)

สมาน จันทร์เทพ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘สมาน คนทำ�ฟอนต์’
เจ้าของผลงานฟอนต์ตระกูล ‘เคทีสมาน’
ความสวยงามที่เราเห็น ฉาบฉวย หรือมีเพียงเปลือกด้านนอก
ที่สวยงามให้เราได้ดูชม แต่เบื้องหลังเปลือกนั้นยังมีผีเสื้อที่รอ
ให้เรามาเป็นคนที่กระเทาะเปลือกนั้นออก แล้วเราจะค้นพบ
ความสวยงามที่แท้จริง
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