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จาก

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ



“ขอเสนอหัวข้อนิตยสารเรื่อง ‘ป้าย’ ค่ะ” เพื่อนคนหนึ่งเสนอหัวข้อขึ้นมา “ห้ะ!นิตยสาร 
เรื่องป้ายเนี่ยนะ!? มันมีอะไรน่าสนใจล่ะเนี่ย…” ผมคิดในใจ ป้ายเป็นสิ่งที่เราอ่านอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นป้าย 
บอกทาง ป้ายร้าน หรือป้ายยี่ห้อ ซึ่งสำาหรับคนธรรมดาคนหนึ่ง เม่ือมอง ‘ป้าย’ เหล่านั้นเผินๆ ก็เห็น 
เพียงแค่หน้าท่ีในการถ่ายทอดข้อมูลของป้ายแผ่นนั้น หรืออย่างมากก็คงบอกว่า มันก็สวยดีแฮะ ทว่าหาก 
มองเข้าไปในป้ายเหล่านั้นจริงๆ แล้ว มันกลับมีส่ิงท่ีพวกเราสามารถสัมผัสได้แต่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ ยิ่งเป็น 
ในศนูยก์ลางประเทศท่ีมเีรือ่งราวจากสมยักอ่นมากมายอยา่งพระนครแลว้ ปา้ยหลายๆ ปา้ยยงัคงตดิอยูท่ี่เดมิ 
ของมันมาเป็นสิบๆ ปี ผ่านร้อน ผ่านลม ผ่านฝน ผ่านกลางคืนท่ีเหน็บหนาวและช่วงเช้าท่ีมืดมน บ้างถูก 
ถอดออก บ้างถูกเปลี่ยนใหม่ แต่นั่นก็ทำาให้ทุกๆ ป้ายได้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์และชีวิตเก็บไว้บนป้าย 
แผ่นนั้น ต่อให้เราไม่สามารถจะมองเห็นมันได้ก็ตาม เมื่อได้ฟังและเห็นส่ิงต่างๆ เหล่านี้แล้ว คำาว่า ‘ป้าย’  
จึงไม่ได้เป็นแค่ป้ายอีกต่อไป ในนิตยสารเล่มนี้ เราได้เดินทางไปสัมภาษณ์ร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองกรุงมาตั้งแต่ 
ครั้งอดีต บางร้านบางแห่งก็มีอายุเป็นร้อยปี เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว เรื่องเล่า และบทสนทนาอันลึกซึ้งท่ีอยู่ 
เบื้องหลังแผ่นป้ายที่หลายคนอาจมองมันเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาด หากแต่ไร้ซึ่งสายตาที่จะเชยชมชีวิต 
ที่ถูกบันทึกไว้ อันที่จริงเมื่อนำามาคิดดูแล้ว ป้ายก็เหมือนชีวิตแหละครับ มีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหน้าที่ทุกคนเห็น  
แต่ก็ยังมีเบื้องหลังที่ถูกเก็บซ่อนไว้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนมองเห็นและเชยชมมันหรือไม่เท่านั้นเอง แด่ความงดงามที่อ้างว้างและไร้ซึ่งการเชยชม

วุฒิเมศร์ ฉัตรอิสราวิชญ์
บรรณาธิการ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



หากเปรียบร้านเหมือนดั่งคน ป้ายร้านก็เฉกเช่นกันกับลักษณะภายนอกของคนเรา หากการ 
แต่งกายของคนสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้แต่งกาย ป้ายร้านก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวนั้น 
ได้เช่นกัน

นีค้อืท่ีมาของนติยสารเรือ่ง ข้างหลงัป้าย ท่ีพยายามบอกเล่าเรือ่งราวของร้านในเขตพระนคร 
ผ่านป้ายชือ่ร้าน ด้วยกระบวนการ อ่าน คดิ เขยีน ฟัง พูด ของคนในกลุ่ม ผ่านการแก้ไข ตเิพ่ือก่อ  
ชมเพื่อสร้างของพี่ประจำากลุ่ม 

ผมว่าเรื่องราวท่ีอยู่ข้างหลังป้ายร้านในพระนครไม่ต่างจากปา้ยแห่งความฝันสักเท่าไหร่  
ผมไม่รู้ว่าคณุมคีวามฝันอะไร แต่สำาหรบัผมแล้ว ผมฝันถงึการเขียน การได้คยุกบัผู้คน การได้สัมภาษณ์  
การได้พบเจอ การได้ฟัง การได้ถาม ครั้งหนึ่งนักเขียนที่ผมเคารพเคยเขียนเกี่ยวกับคำาถามไว้ว่า 
คำาถามทำาให้คนเป็นคน การฟัง การถามตวัเราเองทำาให้เกิดความฝันและการลงมอืทำา ผมไม่อาจ 
แน่ใจได้เลยว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะชีวิตมักจะพาเราไปอยู่ในจุดท่ีเป็นดั่งหวัง 
และไม่เป็นดั่งหวังเสมอ ผมเลยไม่เคยหวังให้ผมไปถึงฝัน เพราะเมื่อเราไปถึงฝัน มันจะไม่ใช่ 
ความฝันอีกต่อไป นั่นแหละ สถานีนี้เลยไม่มีจุดหมาย หากเพียงเป็นป้ายหนึ่งที่พาเรามาเจอกัน 

เป็นป้ายฝันที่บอกกล่าวว่า เราล้วนมีฝันที่คล้ายกัน
หากเพราะชีวิตไม่แน่นอน เราจึงต้องเดินทางไปในเส้นทางของเราเสมอ ผมได้แต่หวังว่า 

สกัวนัหนึง่เราจะได้เจอกันสักที่ในสถานีนี้ที่ป้ายหน้า... สถานีป้ายแห่งความฝัน

ขอให้เขียนได้สวยและคงความฝันที่งดงาม

เฉลิมชัย กุลประวีณ์
รองบรรณาธิการ

ยามคำ่า วันฝนพรำ่าแสนเศร้า ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานีต่อไป 
ป้ายแห่ง ความฝัน...
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หากว่ากันตามหน้าที่หรือฟังก์ชันของ ‘ป้าย’ แล้ว อาจหมายถึงพื้นที่เล็กๆ บนกรอบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏ 
ข้อความหรือตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัว เพื่อสร้างการรับรู้หรือจดจำาสิ่งที่อยู่ภายใต้ชื่อนั้นๆ 

เบื้องหลังหรือประวัติของป้ายแต่ละป้าย อาจไม่ได้เพียงแค่บอกว่าใครเป็นผู้ออกแบบหรือใช้วัสดุ 
อะไรในการผลิต แต่ยงัสามารถบอกเล่าประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของห้างร้าน สถานท่ี หรอืพืน้ท่ีท่ีป้าย 
นั้นติดตั้งอยู่ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งบางทีอาจลึกซึ้งมากกว่าบันทึกประวัติศาสตร์เล่มไหนๆ ด้วยซำ้า

ย่านพระนคร คือย่านหนึ่งท่ีเต็มไปด้วยป้ายของห้างร้านต่างๆ ท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างดี 
มากมาย อายขุยัของป้ายโดยเฉลีย่ยาวนานยีสิ่บถงึสามสิบปีเป็นอย่างตำา่ แม้จะถกูออกแบบใหม่หรอืยงั 
คงไว้รูปแบบเดิม แต่ทุกอย่างก็ยังคงอยู่บนรากฐานเดิมเหมือนท่ีเคยเป็นมา กาลเวลาไม่ได้ทำาให ้
ประวัติศาสตร์เบื้องหลังป้ายเหล่านี้จางหายไปแต่อย่างใด 

ลองมองไปที่ข้างหน้าของป้ายต่อไปนี้ แล้วเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่ข้างหลังไปพร้อมๆ กัน 
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สมใจ
ขั้นกว่า

สมใจคือร้านเครื่องเขียนท่ีก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ตั้งอยู่ 
บนถนนตรีเพชรท่ีมีผู ้คนสัญจรแวะเวียนเข้ามาหนาแน่น  
ทายาทรุ่นท่ี 3 ของ บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำากัด ‘นพนาร ี 
พัวรัตนอรุณกร’ หนึ่งในบุคคลท่ีพาสมใจสู่ความสำาเร็จท้ัง  
13 สาขาทั่วประเทศ เธอเปลี่ยนร้านเล็กๆ ในถนนตรีเพชร 
ให้เป็นสัญลักษณ์ของวงการเครื่องเขียนในปัจจุบัน 

นี่เป็นเรื่องราวข้างหลังป้ายร้านสมใจกับเรื่องท่ีคุณ 
อาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

ของความพอใจ



ป้าย อักษร สี มิติที่ซ่อนอยู่หลังคำา 
สองพยางค์ - สมใจ

“ต้องเกริ่นก่อนว่าบริษัทสมใจของเรา สมัยก่อนไม่มีข้อบังคับ
ของบรษิทั เช่น ภาพลกัษณ์ต่างๆ ของร้านจะออกมาเป็นอย่างไร โลโก้ 
จะเป็นอย่างไร ซึ่งในตอนนั้นส่วนใหญ่เราใช้ไม้เป็นหลัก ดีไซน์ของ 
ป้ายจงึเป็นไม้ไปด้วย แตกต่างจากตอนนีท่ี้เรานำาข้อบงัคบัของบรษิทั 
มาใช้ ปรับมันเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่เราก็รู ้สึกว่า ณ ปัจจุบัน 
เราอยากจะอนุรักษ์ความเก่าไว้ เลยไม่ได้เปลี่ยนมัน” นพนารีกล่าว  
เปรียบเทียบป้ายของสมใจท่ีสาขาดิโอลด์สยาม เทียบกับร้านอื่นๆ  
พร้อมกับเล่าถึงมิติต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัวป้ายอย่างลึกซึ้ง 

“ในส่วนของตวัอกัษรเริม่ต้นมาจากลายมือของคณุสมใจ (เป็น 
คุณยายของนพนารีผู้ให้สัมภาษณ์) ส่วนตัวป้ายน่าจะเป็นอินทีเรียร์ 
ของดิโอลด์สยามเป็นคนออกแบบให้ สมัยก่อนเราไม่ได้ซีเรียสว่า 
เราต้องทำาป้ายแบบไหน เราแค่อยากให้มันเป็นสัญลักษณ์ที่คนเห็น 
ง่ายและสวยงาม” นั่นเลยทำาให้สมใจสาขาดิโอลด์สยาม เป็นเพียง 
ร้านเดยีวท่ีครอบครองป้ายไม้สลักอกัษรทอง “ถ้าถามถงึสีของอกัษร  
เราไม่ได้มเีรือ่งราวเบือ้งหลงัอะไรเป็นพเิศษเลย เพยีงแต่ว่าคณุยาย 
เกิดวันพุธ มันก็เลยเริ่มพัฒนามาจากจุดนั้น แล้วเราก็เอามาปรับ 
เป็นเขียวท่ีโมเดิร์นมากขึ้น สมัยก่อนความเขียวมันก็ไม่ได้กำาหนด 
เฉดสีไว้ มันก็เลยมีเขียวใบตองแล้วก็เขียวอื่นๆ ด้วย พอเราเอามา 
ปัดฝุ่นทำาแบรนด์ใหม่ สีกเ็ลยกลายเป็นสีเขยีวเข้มแบบร้านสาขาใหม่ๆ  
ในปัจจบุนั” ทว่าสมใจสาขาดโิอลด์สยาม ไม่ได้มีเพยีงป้ายท่ีแตกต่าง  
แต่ยังมี ‘ทุกสิ่งทุกอย่าง’ ที่หาไม่ได้จากสาขาอื่นด้วย
 

ดิโอลด์สยาม ที่ตั้งของตำานาน ‘สมใจ’  
ทุกปรารถนา 

“ต้องบอกก่อนว่าร้านสมใจ สาขาดิโอลด์สยาม เป็นตำานาน  
ใครท่ีชอบศิลปะหรืออาร์ติสต์ เรามั่นใจมากว่าถ้าไม่เคยเข้าสมใจ 
สาขานี้ถือว่าคุณพลาดมาก” นพนารีกล่าวด้วยความมั่นใจ “อย่าง 
สีกลอสในประเทศไทยมีเราขายอยู่เจ้าเดียว มีแค่สาขานี้ ไม่มีที่อื่น  
เลยทำาให้มันมีเสน่ห์เฉพาะตัวของมัน นอกจากนั้นยังมีสีอะคริลิก  
ยี่ห้อโจซอนย่า ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เพราะว่าไม่มีผู้นำาเข้ามาขายเลย  
ทว่าสมัยก่อนสมใจเองก็มีขาย น้อยมากท่ีจะเจอร้านไหนขายสีนี้ 



เหมือนกนั มันเลยกลายเป็นเสน่ห์ของร้านสมใจ สาขาดโิอลด์สยาม 
สถานท่ีท่ีรวมอุปกรณทุ์กอย่างของอาร์ติสต์ไว้ นอกจากนั้นระดับ 
ราคาสินค้ากไ็ม่ได้มแีต่แบบแพงๆ อย่างเดยีว เรามรีาคาตัง้แต่ระดบั 
ผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับอาร์ติสต์ ไม่ว่าจะเปน็อุปกรณ์อะไรท่ีเจ๋งๆ  
ที่สาขาดิโอลด์สยามมีหมด ทุกอย่างมันจบในที่เดียว อีกทั้งเรายังมี
ผู้เชีย่วชาญประจำาอยู่ตรงนัน้ นีเ่ป็นอกีหนึง่เสน่ห์ของสาขานี”้ ถงึแม้ 
ท่ีนี่จะมีทุกอย่างครบถ้วนแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องราวความสัมพันธ์ท่ี 
มากกว่าคนขายกับคนซื้ออีกด้วย “ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนที่ผูกพันกับ 
สมใจสาขาดิโอลด์สยาม แต่ศิลปินหลายท่านเองกม็คีวามผกูพนักบั 
ท่ีนี่เช่นกัน ความจริงแล้วเด็กนักเรียน จะผูกพันกับสาขาเพาะช่าง 
มากกว่า เพราะสาขานัน้จะมสีนิค้าทีต่รงความต้องการของนักเรียน 
เพาะช่าง” นพนารีกล่าวย้อนไปถึงเรื่องราวของเจ้าของศูนย์รวม 
แรงบันดาลใจอย่างคุณสมใจ ณ สมใจสาขาที่สอง
 

หนึ่งสถานที่ หลากความผูกพัน ในวัน 
ที่เพลิงโหมกระหน่ำา

“สมัยก่อนเขาจะประจำาอยู่ท่ีสมใจสาขาสอง แถวโรงเรียน 
สวนกหุลาบ จะมีเดก็นกัเรยีนชอบเอากระเป๋ามาฝากไว้ พอโดดเรยีน 
กแ็วะมาเอากระเป๋ากลบับ้าน เหมอืนเราเห็นการเตบิโตของพวกเขา 
จนเกิดความผกูพนั รฐัมนตรท่ีีจบจากท่ีนีไ่ป คณุสมใจกร็ู้จกัเขาหลาย 
คนเลย”  

แต่แล้วคล่ืนระลอกใหญ่ก็สาดซัด พลิกร้านสมใจสาขาสอง 
ให้หายวับไปในเปลวเพลิงชั่วพริบตา 

“มีครัง้หนึง่ร้านเกิดไฟไหม้ เราเลยต้องเอาหนงัสือท่ีเหลือเปียก 
ระหว่างดับไฟไปตากท่ีวัด เรียกได้ว่าเริ่มใหม่หมดเลย หนักกว่า 
โควิด-19 ตอนนี้อีก ท้ังท่ีเราคิดว่ามันก็แย่แล้วนะ หลังจากนั้นเรา 
ก็ค่อยๆ เอาอะไรที่ขายได้ออกมาขาย แล้วร้านที่เราซื้อของประจำา 
มันมีสินเชื่อ เราเลยไม่ต้องจ่ายทั้งหมดทีเดียว ก็ค่อยๆ ขยับขยาย 
เหมือนเริ่มต้นใหม่หมด” 

แม้ว่าร้านสมใจจะเผชิญเหตุไม่คาดฝัน ทว่าความเหนียวแน่น 
ของสายสัมพันธ์ท่ียากจะตัดขาด ก็ทำาให้สมใจกลับมายืนได้อย่าง 
มั่นคงอีกครั้งหนึ่ง

 

เมื่อมีคนตามหา สิ่งที่ไม่มีจึงตามมา

“ส่วนหนึ่งของการเลือกที่ดิโอลด์สยาม ก็คือตำาแหน่งของร้าน  
ท่ีอยู่ใกล้กับแต่ละโรงเรียน ตอนแรกก็ไม่ได้ขายเครื่องเขียน แต่ว่า 
ความท่ีมีนักเรียนเข้ามาเยอะ ความต้องการเครื่องเขียนใหม่ๆ  
ก็เยอะข้ึน คือมันมี ‘ความต้องการ’ ตรงนั้น เราก็เลยพยายามหา 
เครื่องเขียนหลายๆ รูปแบบเพ่ือมาตอบสนองความต้องการให้กับ 
พวกเขา และด้วยความที่ว่า มีทั้งเพาะช่างและสวนกุหลาบ เราจึงม ี
ความชำานาญในการขายของท่ีเกีย่วกบัเครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ศลิป์  
นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำาไมเราถึงขายเครื่องเขียน 

สมใจสาขาดิโอลด์สยาม จะเน้นอุปกรณ์สำาหรับศิลปินอาชีพ 
เยอะ ส่วนเพาะช่างจะเป็นงานอาชีพ งานช่าง หรืองานเด็กนักเรียน 
ศิลปะทั่วไป” 

ทว่านาฬกิายงัคงเดนิไปข้างหน้า เปรยีบเสมือนความต้องการ 
ของลูกค้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาไม่หยุดเดิน 

เส้นทางของความไม่แน่นอน อันมี 
ปลายทางคือความดั้งเดิมที่แตกต่าง

“เรายังทำานายอนาคตท่ีชัดเจนไม่ได้ เพราะข้อมูลทางการค้า 
บางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เราก็มีการปรับตัวกันตลอด  
แต่ก่อนเดก็จะใช้ Copic เยอะ แต่ทุกวันนี ้Copic Marker Sketch  
ท่ีเอาไว้วาดรูปลงสีกัน คนใช้น้อยลง เพราะเขาเปลี่ยนไปใช้  
Illustrator Pad แบรนด์ที่ดังมากเลยคือของ Wacom ทุกวันนี้  
เราขาย Wacom และเริ่มเปลี่ยนมาขายของท่ีเป็น IT กึ่ง  
Illustrator มากข้ึน แต่มันก็ยังคงแนวคิดเดิมคือ อุปกรณ์ศิลปะ 
สำาหรับศิลปินอาชีพ และนักเรียนด้านศิลป์”

“ในวันท่ีเราพัฒนาระบบสต็อกสินค้า ซึ่งแต่เดิมแต่ละสาขา 
มันจะมีระบบท่ียังแยกกันอยู่ จนวันหนึ่งท่ีเรามีระบบศูนย์กลาง  
เรารู้สึกว่า มันทำาให้ทุกอย่างดีขึ้น เคลียร์ทุกอย่างได้ดีขึ้น ซึ่งวันนั้น 
เป็นวันท่ีมีความสุขท่ีสุด เรารูสึ้กเหมือนว่าเรากำาลัง ‘Move to  
the next step’ แล้ว” นพนารีกล่าวถึงการนำาระบบสต็อกสินค้า 
เข้ามาใช้

อนาคตยังคงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคาดเดาไม่ได้ แต่สมใจ 
ยังคงมั่นใจในปัจจุบันอย่างแน่นอน
 

กฎสัมพันธภาพว่าด้วยสมใจ

“มี 3 ข้อสำาหรับจุดเด่นของสมใจ ข้อ 1 คือถ้าไม่เท่ากับคนอื่น 
ก็ต้องถูกกว่าคนอื่น ถ้ามีแพงกว่าลองนำามาเช็กได้เลย เดี๋ยวเราจะ 
ลดราคาให ้ ข้อ 2 คือ เรามีของครบ แบบครบจริงๆ เมื่อมาแล้ว 
ก็ต้องได้ครบจนสมใจ ข้อ 3 คือ ความชำานาญในการให้ความรู้เรื่อง 
สินค้าจากพนักงาน คุณจะไม่เดินถือของแบบงงๆ ออกจากร้านเรา 
แน่นอน รวมถึงการเพิ่มการขายผ่านออนไลน์ ในจังหวะท่ีร้านปิด  
แต่เรายังสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าได้”
 

ก้าวเข้ามาสุขใจ สู่ก้าวใหม่ ‘สมใจ’  
กว่าเดิม

ความสุขของนพนารใีนปัจจบุนั กลบัมาจากส่ิงท่ีตวัเธอในอดตี 
ไม่เคยคิดจะสัมผัสมาก่อน

“จริงๆ เรากับเครื่องเขียนน่ะไกลกัน แต่พอลองมาทำาแล้ว 
ก็ชอบอุปกรณ์ศิลป์มาก เรารู้สึกว่าของในร้านมันมีเสน่ห์ให้ศึกษา  
และเราชอบมากเวลาตอบคำาถามลูกค้าได้ มันรู้สึกสนุกดี บางคน 
อาจจะเข้ามาในรูปแบบ ‘ฉันไม่เคยวาดรูป ช่วยแนะนำาหน่อย’  
อย่างเช่น ฉันลองผ้าใบคอตตอนแล้ว ฉันขออัพเกรดเพิ่มความเป็น 
ลินินนิดหนึ่งได้ไหม อยากรู้ว่าเนื้อสีมันต่างกันยังไง มันมีเรื่องราว 
ท่ีเราต้องอธิบายให้เขา ซึง่เรามองว่า นีค่อืเสน่ห์ของสมใจ ท่ีร้านอืน่ๆ  
ในประเทศไทยไม่ค่อยมี”

จากความชอบในส่ิงท่ีทำา สู่ความประทับใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในก้าวใหม่ของสมใจ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ก้าวสุดท้าย เพราะสมใจ 
ยังคงก้าวทันความต้องการของลูกค้าเสมอ 
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ท่ามกลางยุคสมัยท่ีธุรกิจต่างเกิดข้ึนและล้มหายตายจากไปกันอย่างมากมาย ณ บริเวณ 
ส่ีกั๊กเสาชิงช้า ยังมีร้านค้าเก่าแก่ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในร้านขายชาแห่งแรกของประเทศไทย  
นามว่า ‘บริษัทใบชาอ๋องอิวกี่ จำากัด’ ท่ีอยู่เคียงคู่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่สมัยปลาย 
รัชกาลที่ 6 (ราวๆ ปี พ.ศ. 2458-2468) และยังดำาเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ 

นพพร ภาษะพงศ์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของร้านได้เล่าว่า หลังจากที่ร้านขายชาแห่งนี้ได้ขยับ
ขยายจากตึก 2 ชั้นเป็นตึก 4 ชั้น ทางร้านก็ยังคงกลิ่นอายของความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคนั้น 
ไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นเครื่องปรับอากาศและกระจกที่ติดขึ้นเพื่อต่อสู้กับความร้อน 



ยิ่งเก่ายิ่งดี ยิ่งซีดยิ่งชัด
ตัง้แต่หน้าร้านจนถงึภายในร้าน เตม็ไปด้วยป้ายและเครือ่งหมายการค้าต่างๆ  

ยงัคงเสน่ห์และให้อารมณ์เหมือนยุคสมัยก่อน
“ตึก 4 ชั้นนี่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 ป้ายที่เป็นชื่อบริษัทก็มาคู่กับตึกไม่เคย

เปลี่ยนเลย” นพพรกล่าวถึงป้ายชื่อบริษัทแผ่นใหญ่ถูกติดไว้หน้าร้านอย่างโอ่อ่า
“แต่สมัยก่อนนู้นเขาน่าจะเขียนลงบนกระดานนะ น่าจะเป็นแผ่นกระดานแล้ว

ใช้ชอล์กเขียน” นพพรเล่าถึงสมัยที่ร้านยังเป็นเพียงตึกสองชั้น
“แตป่้ายโฆษณาท่ีอยู่ตรงกำาแพง อันนั้นเขามีการวาดทับซำ้าหลายครั้งแล้ว 

ตอนท่ีวาดกนัครัง้แรกๆ กค็อืคนในบ้านนีแ่หละเขาช่วยกนัวาด พวกอาเหล่าเจก็วาด 
กันเอง สมัยนู้นยังไม่ได้จ้างใครมาวาด ส่วนท่ีพื้นนี่เป็นลายเครื่องหมายการค้า  
เขาทำาเป็นหินขัด ก็ทำาเครื่องหมายการค้าตัวนี้ลงไป แลว้เครื่องหมายการค้าตัวนี้ 
ก็คือตัวเดียวกับท่ีอยู่ในห่อชา” นพพรหันไปกล่าวถึงภาพเครื่องหมายการค้าท่ีอยู ่
ในพืน้หินขดัและภาพวาดชิน้เก่าข้างกำาแพงท่ีแสดงถงึร่องรอยการวาดทับหลายครัง้ 
ตั้งแต่ครั้งอดีตถึงแม้จะไม่ได้เขียนเพิ่มมาประมาณ 50 ปีแล้วก็ตาม

แม้ยังคงความเก่าแก่ไว้ได้ แต่รา้นชาแห่งนี้ก็ยังหนีไม่พ้นกับความกังวลท่ีมา
พร้อมกับยุคสมัย 

“ตอนนีท่ี้กลวัคอืเดก็ๆ ท่ีมาพ่นพวกกราฟฟิตีต้รงข้างๆ แต่เขากน่็าจะรู้นะ แถวนี้ 
เขาพ่น แต่ตรงนี้เขาไม่พ่นเพราะว่าภาพนี้มันเก่าแล้ว จะให้เรามาซ่อมใหม่ทำาใหม ่
คอืถ้าจะซ่อมเรากต้็องวาดทับเลย แต่ว่าเราไม่ได้ไปทำาอะไรกบัเขา ท้ิงไว้ให้เป็นภาพ 
ออรจินิลัเลย เนือ่งจากว่าอารมณ์ของการเขยีนภาพในขณะนัน้กบัอารมณ์ของคนท่ี 
จะเขียนใหม่เนี่ย มันจะไม่เหมือนกัน เราไม่ได้อยากอารมณ์สมัยใหม่ เราอยากได้ 
อารมณ์แบบลายเส้นเก่าๆ อย่างนี้ เราอยากได้แบบนี้”

นพพรยังยำ้าถึงความตั้งใจที่จะคงสภาพและอนุรักษ์มรดกธุรกิจของทางบ้าน 



อยากได้ใบชาต้องบุกถ้ำาชา
สิ่งสำาคัญสำาหรับการดื่มชา ก็คงหนีไม่พ้น ‘ป้านชา’ และ  

‘ถ้วยชา’ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของร้าน โดยในป้านชา 
และถ้วยชาจะมีตัวอักษรจีนปรากฏอยู่ นพพรได้อธิบายถึง 
ความหมายของตัวอักษรเหล่านั้นว่า “ตัวอักษรจีนบนป้านนี ้
แปลว่า หิมะในฤดูใบไม้ผลิหนึ่งป้าน คือเขาเปรียบว่าชานี้  
ดื่มแล้วมันชื่นใจเหมือนกับนำ้าหิมะ นำ้าหิมะก็ต้องเปน็นำ้าหิมะ 
ในฤดูใบไม้ผลิด้วย ซึ่งฤดูใบไม้ผลิก็คือฤดูกาลท่ีคนจีนเขา 
จะมีความสุข เขาจะชอบฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไม้ผลิ)” 

‘ป้านชาและถ้วยชา’ ถกูนำามาเป็นเครือ่งหมายการค้าของ
ร้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
กับป้านชาและถ้วยชาใบนี้เลย 

“เราเข้าใจคอนเซปต์และกเ็ข้าใจว่าทำาไมคนออกแบบเขา
ถงึใช้รปูแบบนีใ้นการเป็นเครือ่งหมายการค้า คณุจะดืม่ชาเข้า
ปาก ยังไงคุณก็ต้องดื่มผ่านส่ิงนี้ เมื่อชงจากตัวนี้เสร็จ รินใส ่
แก้ว แล้วเราก็กิน อันนี้คือตามที่เราเข้าใจ แต่เราคงไม่ซาบซึ้ง 
เท่าคนออกแบบ”

ชาตราปั้นทีถู่กวางขายอยู่ภายในร้านเป็นชาทีลู่กค้ารู้จัก 
และขายดท่ีีสุดท่ีอยูคู่่กบัร้านมาอย่างยาวนาน ถ้าเปรยีบกบัคน 
อาจจะเปรียบเหมือนคุณตาแก่ๆ ใจดีคนหนึ่งก็ได้ ชาตราปั้น 
จึงกลายมาเป็นสินค้าหลักและเป็นส่ิงท่ีนักดื่มชาหลายคน 
จำาได้ง่าย ด้วยรสชาติและความหอมอันเป็นสูตรดั้งเดิมของ 
ร้าน หากยงันกึภาพตามไม่ออกว่าสินค้าท่ีร้านขายดขีนาดไหน  
ลองนึกภาพว่าเวลาขายต้องเก็บชาไว้ในถำ้าชาซึ่งถูกปิดด้วย 
กระจกบานเลื่อน 

ชาตราปั้นนั้นขายดีมาก ถูกใชเ้ยอะจนกระจกเลื่อนแตก
เลยทีเดียว  

ร้านชาไม่เฉื่อยชา
การถอืกำาเนดิของชาในสมยัก่อนเกิดจากการทดลองสูตร 

จนพอใจแล้วจึงเกิดเป็นชื่อชาต่างๆ ตามมา ภายในร้านมีชา 
อีกหลายตรา ไม่ว่าจะเป็น ชาตรามังกร ชาตราทับทิม ชาตรา 
เหรียญทอง และอื่นๆ อีกมากมาย ต่างก็มีที่มาและเรื่องราว 
เช่นเดียวกับชาตราปั้น นพพรอธิบายต่อไปอีกว่า “ชาตรา 
ลูกระเบิดยังมีเลย คิดว่าเขาทำาตอนสงครามโลก เขาคงวิ่งหน ี
ระเบดิกนั ทำาให้อาจจะเกิดความประทับใจว่าลกูระเบดิมันลง 
มาแล้ว เลยตั้งชื่อชาว่าชาลูกระเบิด” เมื่อพูดถึงเรื่องนี้นพพร 
ก็หัวเราะออกมา

ซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจากชาตราปั้นท่ีเป็นเหมือนตัวแทน
ของร้านแล้ว ยังมี ‘อ๋อง ( )’ ที่มาจากส่วนหนึ่งของชื่อร้าน 
อ๋องอิวกี่ มาเป็นตัวแทนของชาสูตรใหม่ ส่วนตราปั้นจะใช้ 
แทนสูตรดั้งเดิมเท่านั้น นี่จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง 
จิตวิญญาณแบบเก่าและจิตวิญญาณแบบใหม่อย่างลงตัว

เมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยน ส่ิงต่างๆ ก็ย่อมเปลี่ยนไปตาม 
ธุรกิจร้านชาแห่งนี้ก็เช่นกัน ถึงแม้อายุจะเก่า แต่ร้านชาแห่งนี้ 
ก็ไม่ได้อยู่อย่างไร้การปรับตัว หากแตย่ังคงความพยายาม 
ท่ีจะนำาชารสหายากมาให้ลูกค้าไดเ้ชยชิม โดยมีให้เลือก 
หลากหลายราคา ตั้งแต่ 20 ไปจนถึง 6,000 กว่าบาท  
“ตอนนี้ชาท่ีเราเอาเข้ามา เราก็ต้องไปหาประวัติชา ไปหาด ู
ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระนารายณ์ ในจดหมายเหตลุาลูแบร์ ตัง้แต่ 
เข้ามาอยู่ในเมืองไทยกีปี่ น่าจะไม่กีปี่เองกจ็ะจดข้อมูลประเทศ 
ไทยไปเยอะแยะ จนกระท่ังเขียนเป็นหนังสือเล่มใหญ่ เขาก็ 
ระบุไว้ในนั้นว่าคนสยามกินยาอะไรบ้าง เราก็ไปหาชาท่ีคน 
สยามกิน หาตั้งหลายปีกว่าจะเจอ บางตัวก็หาได้เลย บางตัว 
กว่าจะไปถอดรหัสได้ว่าเป็นชาตวัไหน ประวัตศิาสตร์เกีย่วกบั 
ชา เราก็ไปหามา” และนี่เองที่เป็นจุดที่ทำาให้ร้านใบชาแห่งนี้ 
ยงัคงลมหายใจไว้ได้ ถงึแม้จะปิดร้านในห้างใหญ่อย่าง สยาม 
พารากอน และเผชญิกบัวกิฤตโิรคระบาดโควดิ-19 ร้านใบชา 
แห่งนี้ก็ยังคงเอกลักษณแ์ละจุดเด่นไว้ ทำาให้ลูกค้าประจำา 
ท้ังในและนอกประเทศ แวะเวียนมาสัมผัสรสชา ณ ร้าน 
แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย 





หมอ
หวาน

ความรู้ของเมื่อวาน 
สู่กิจการในวันนี้
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ณ ถนนบำารงุเมือง บรเิวณเสาชงิช้าท่ีสูงตระหง่านของย่านพระนคร ร้านขายยาแผนไทย 
ในตรอกเล็กๆ ท่ีดำาเนินกิจการเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ต่างๆ มากว่า 100 ปี สู่การ 
ปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลง ความหวังท่ีมุ่งบำารุงสุขภาพผู้คนในชาติด้วยแบบแผนของตนนั้นยังคง 
ได้รับสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ณ เบื้องหลังป้าย ‘หมอหวาน’

เเรกเริม่ มกีารคาดการณ์ว่า หมอหวาน รอดม่วง หนึง่ในหมอท่ีพยายามปรบัตวัเพือ่
ทำาให้แพทย์แผนไทยยงัคงมลีมหายใจอยู่ ได้เปิดร้านขายยาชือ่ ‘ร้านขายยาไทยตราเฉลว’ 
บริเวณห้องแถวบนถนนเจริญกรุง ตัดกับถนนอุณากรรณ (บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
สามยอดในปัจจบุนั) หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2467 กไ็ด้ย้ายกิจการมาเปิดท่ีตรอกแห่งหนึง่  
ในถนนบำารงุเมือง สร้างอาคารท่ีชือ่ บำารงุชาตสิาสนายาไทย และดำาเนนิกิจการ ‘บ้านหมอ 
หวาน’ มาจนถึงปัจจุบัน 

ทายาทรุ่นท่ี 4 ของบ้านหมอหวานอย่าง ภาสิน ีญาโณทัย (เอ๊ะ) กล่าวด้วยนำา้เสียง 
ภาคภมูถิึงการรับช่วงต่อของกิจการครอบครัว 

“บ้านหมอหวาน เป็นเหมือนมรดกที่คุณทวด (หมอหวาน) ส่งต่อมา พอมาถึงรุ่นเรา  
ถ้าไม่ทำา เราก็รู ้สึกผิด เพราะหมอหวานส่งต่อให้คุณย่า แล้วคุณย่าก็ส่งให้คุณป้า  
แล้วคุณป้าก็ส่งต่อมาถึงพี่ ในขณะท่ีเรายังมีชีวิตอยู่ เราไม่อยากให้ส่ิงท่ีครอบครัวเรา 
ได้สืบทอดกันมาต้องสูญหาย” 



รักษา ‘โรค’ เก่า ด้วย ‘โลก’ ใหม่

ในยคุสมยัรชักาลท่ี 6 (ราวปี พ.ศ. 2466 เพือ่คุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  
จงึมกีารตราพระราชบญัญตักิารแพทย์ฉบบัแรกขึน้ เป็นกฎหมาย 
เพ่ือจะยกระดบัมาตรฐานการแพทย์ การสาธารณสุขของไทย 
ให้ทันสมยัเหมอืนสากล ผลจากการตรากฎหมายฉบบันีท้ำาให้ 
หมอไทยส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้เรยีนและสอบใบประกอบวชิาโรคศลิป์ 
ตามหลักสูตรแพทย์ แต่มาจากการสืบทอดของตระกูลหรือ 
อาศัยเรียนวิชาจากพระสงฆ์หรือลักจำาจากครูสำานักต่างๆ มา  
ต้องล้มเลิกกิจการของตนไป เพราะกลัวว่าจะเปน็หมอผิด 
กฎหมาย

หมอหวานได้สร้างอาคารบำารงุชาตสิาสนายาไทยให้เป็น 
ร้านยาแผนไทยท่ีมีอุปกรณ์ เครื่องมือ จำาหน่ายในแบบฉบับ 
ตะวันตก

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการแพทย์ไทยท่ีหมอ 
ในโลกเก่า (ในขณะนั้น) ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใบใหม ่ 
หมอหวานจงึเป็นส่วนผสมระหว่างแพทย์แผนไทยและตะวนัตก  
นัน่ทำาให้ร้านของท่านเป็นหนึง่ในร้านยาย่านพระนครท่ีประกอบ 
กิจการได้อย่างบริสุทธ์ิตามกฎหมาย ตราตรึงใจของผู้คน 
เหมือนดั่งตราเฉลวท่ีติดอยู่บนป้ายตัวอักษรโค้งมนท่ีมีชื่อว่า  
‘หมอหวาน’

“ตราเฉลว ตามความเชือ่ไทยคอืสัญลกัษณ์รปูดาว แสดง 
ถงึความศกัดิสิ์ทธ์ิและการปกปักรกัษา สำาหรบัด้านการแพทย์ 
มักใช้ในการปรุงยาเพื่อแสดงว่ายานั้นบริสุทธ์ิไม่มีส่ิงแปลก 
ปลอมปะปนลงไป” ภาสินีกล่าว

ต่อมา หมอหวานได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และประยกุต์ศาสตร์ตะวนัตกเพือ่นำามาใช้ ทำาให้กิจการอยู่รอด 
และดำาเนนิต่อไป จนเป็นท่ีจดจำาของผู้คนในสมยันัน้ ด้วยความ 
เฉพาะตวัดงักล่าวทำาให้มีผู้เล็งเห็นจดุเด่นและนำาไปลอกเลียน 
แบบเป็นจำานวนมาก ดังนั้น ตัวป้ายไม้แกะสลักสีทองท่ีห้อย 
อยู่หน้าร้านของหมอหวานจึงไม่ได้ส่ือเพยีงแค่การเป็นร้านยา 
ท่ีผสมผสานระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ แต่ยงัเน้นถงึการเป็น 
ร้านยาที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และมีเพียงหนึ่งเดียว

ความสวยงามที่  ‘คงอยู่ ’  กับ 
เรื่องราวที่ ‘หล่นหาย’

หลังจากท่ีหญิงสาวทายาทลำาดับปัจจุบัน ได้เล่าความ 
เป็นมาด้วยนำ้าเสียงแสดงถึงความภูมิใจในภูมิปัญญาและ 
อัตลักษณ์อันดีงามเฉพาะตัวของบรรพบุรุษผ่านข้าวของ 
เครือ่งใช้ท่ีทายาทรุ่นก่อนๆ ได้ส่งต่อให้เธอสืบทอด แต่กระนัน้ 
เอง ด้วยวนัเวลาท่ีดำาเนนิมาเกอืบศตวรรษ จึงทำาให้มเีรือ่งราว 
บางอย่างตกหล่นจนไม่ได้ถกูส่งต่อให้เธอได้กล่าวถงึ “ในเรือ่ง 
ของการออกแบบ ใครเป็นคนทำาป้าย อันนี้ไม่ทราบเลย  
อยากทราบมากเหมอืนกนั แต่กค็ดิว่ามันเป็นเรือ่งของยคุสมยั  
เหมอืนกบัว่ารปูแบบของตวัอกัษรมันกจ็ะมีเอกลักษณ์ของมนั 
ในแต่ละยุค

อย่างนักออกแบบหรือสถาปนิกท่ีทำาอาคารเป็นคนทำา  
เขาก็จะมีวิธีการเขียนด้วยลายมือตามแบบฉบับของเขา แต่ก็ 
พอจะสังเกตได้ว่าอกัษรศลิป์แบบไหนเป็นของยคุไหน” เธอยงั 
ให้ข้อสังเกตเพิม่เตมิเกีย่วกบัป้ายไม้บนอาคารสไตล์โคโลเนยีล 
สีหวานอีกด้วยว่าผู้ออกแบบใช้วิธีการลากเส้นของพยัญชนะ 
เชื่อมกับสระอาที่ต่อท้ายด้านหลังทุกๆ ตัวเสมอ และตัว ‘ส’  
ท่ีนำาหน้าคำาว่า ‘สาสนา’ ท่ีปรากฏอยู่บนป้าย ‘บำารงุชาตสิาสนา
ยาไทย’ นั้น ไม่ได้มาจากการสะกดผิด แต่เป็นคำาที่ใช้กันจริง 
ก่อนเกิดการปฏริปูภาษาไทยในสมัยจอมพล ป. พบิลูสงคราม  
(พ.ศ. 2485) ซึ่งเธอตั้งใจท่ีจะรักษาความดั้งเดิมดังกล่าวไว้
ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

รักษาสิ่ง ‘หนึ่ง’ ได้ถึง ‘สอง’
ในปัจจุบัน แม้ความต้ังใจของภาสินีมีเพียงหน่ึงเดียว  

คือต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัวในการส่งตอ่ 
สุขภาพดีให้แก่ผู้คน แต่ก็ต้องยอมรับว่าการสานต่อกิจการ 
แพทย์แผนไทยจากรุ่นสู่รุ่นให้มีลมหายใจต่อไปได้นั้น จำาเป็น 
ต้องปรับตัวให้เป็นท้ังร้านขายยา และสถานท่ีท่องเท่ียวไป 
พร้อมๆ กัน

“จริงๆ แล้วเราไม่ได้อยากทำามันให้เป็นเชิงธุรกิจ แต่เรา 
ก็ต ้องทำาให้เป ็นกิจการท่ีหล่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้  
ซึ่งรายได้ของเรามาจากสองส่วน คือส่วนของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ 
ยากับลูกค้าท่ีเป็นนักท่องเท่ียว ซึ่งมันแตกต่างกัน คืออย่าง 
นกัท่องเท่ียวเขามาเท่ียว ไม่ได้มาเพือ่ซือ้ยา แต่ด้วยบรรจุภัณฑ์  
ท่ีเราพยายามจะส่ือสารด้วยแนวต่างๆ หน้าตาของมนัจงึทำาให้ 
ยากลายเป็นของท่ีระลึกของการมาเท่ียวบ้านหมอหวานได้ด้วย  
และในช่วงสองปีที่ผ่านมา ก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมไปถึง 
น้องๆ นักศึกษามาทำารายงาน มาทัศนศึกษาตลอดเลย”

นี่คือการรักษารากเหง้าเค้าเดิม ผสมผสานเพิ่มเติมด้วย 
วิธีการใหม่ ให้กลิ่นอายของยาแผนไทย กำาจรกำาจายตลบ 
อบอวลฟุ้งมาถึงทุกวันนี้ 



Tai 
Soon 

Bar
จากตำานาน
ร้านยา  
สู่บาร์ประตูผี 

แยกสำาราญราษฎร์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม ‘ย่านประตูผี’ เป็นสถานที่ที่ร้านอาหาร 
ขึน้ชือ่ของเมอืงไทยไปรวมตวักนัอยู่อย่างอุ่นหนาฝาคัง่  ไม่ว่าจะเป็นร้านมชิลนิสตาร์ 
อย่าง ‘เจ๊ไฝ’ ไปจนถงึ ‘ร้านทิพย์สมัย ผดัไทยประตผู’ี ทำาให้ย่านนีมี้ความคกึคกัและ 
อัดแน่นไปด้วยผู้คน เพียงแต่ว่าย่านประตูผีไม่ได้มีดีเพียงแค่ร้านอาหารสตรีทฟู้ด 
เท่านั้น แต่ว่ายังมีบาร์แห่งหนึ่งท่ีโดดเด่นสะดุดตาด้วยคราฟต์เบียร์ท่ีสดใหม่  
และการตดิป้ายชือ่หน้าร้านถงึสองป้าย โดยท่ีท้ังชือ่และหน้าตาของป้ายแตกต่างกนั  
ป้ายหนึง่มคีวามเก่าแก่คลาสสิก ส่วนอกีป้ายมคีวามทันสมยัแฝงไปด้วยนยับางอย่าง 
ร้านที่ว่านั้นก็คือ ‘ไท้ ซุ่น บาร์ (Tai Soon Bar)’ 
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จากตำานาน
ร้านยา  
สู่บาร์ประตูผี 



มรดก
อากง
ส่งตรงถึงแก้วเบียร์

ชัญญาพัชร์ ปลื้มธีระธรรม หรือ ฟลุ๊ค เถ้าแก่เนี้ยประจำา ไท้ ซุ่น บาร์ เล่าถึง 
ความเป็นมาของป้ายหน้าร้านท่ีมีอยู่ถึงสองอันไว้ว่า ป้ายท่ีมีลักษณะเป็นป้ายไม้ 
เก่าแก่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน ถูกแปะอยู่เหนือประตูหน้าร้านป้ายนั้น 
ระบุชื่อไว้ว่า ‘ไท้ ซุ่น ตึ๊ง’ ซึ่งเคยถูกใช้เป็นชื่อของร้านยาจีนที่อากงของเธอเป็นคน 
ก่อตัง้ขึน้มา ส่วนอกีป้ายหนึง่ เป็นป้ายไฟส่องแสงสีแดงจดัจ้านทางด้านหน้า เข้ากนัด ี
กับการตกแต่งร้านสไตล์จีนนี้ คือป้ายที่มีชื่อว่า ‘Tai Soon Bar’ ความหมายของ 
คำาว่า ‘ไท้ ซุ่น ตึง๊’ แท้จรงิแล้วมาจากการรวมคำาในภาษาจีน 3 คำาเข้าด้วยกนั ประกอบ 
ไปด้วย คำาว่า ‘ไท้’ หมายถึง คนไทย หรือประเทศไทย คำาว่า ‘ซุ่น’ หมายถึง ร้านนี้ดี  
และคำาว่า ‘ตึ๊ง’ ที่หมายถึง ร้านยา รวมกันแปลว่า ร้านยาที่ดีของคนไทย โดยอากง 
ท่ีมีศักดิ์เป็นปู่ของชัญญาพัชร์ ก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาเพื่อขายยาจีน ซึ่งก่อนหน้าจะมา 
ตั้งร้านในทำาเลนี้ อากงเคยเช่าที่อยู่ใกล้กับโรงรับจำานำาสำาราญราษฎร์ (โรงรับจำานำา 
แห่งแรกของไทย) แต่เม่ือเห็นว่ามีอาคารคูหาหนึ่งประกาศขาย อากงจึงรับซื้อต่อ 
เพราะอยากจะมีท่ีเป็นของตวัเอง ก่อนกลายมาเป็นท่ีตัง้ของ ‘ไท้ ซุ่น บาร์’ ในปัจจบุนั 

ป้าย ‘ไท้ ซุ่น ต๊ึง’ เกิดจากการใช้พู่กันสะบัดลายตัวอักษรลงบนป้ายโดยช่างเขียนพู่กัน 
ชาวจีน ซึ่งทุกวันนี้ยังมีอาชีพนี้ให้เห็นอยู่ตามย่านเยาวราช โดยบรรยากาศภายใน 
รา้น ไท้ ซุน่ ตึง๊ สมยักอ่นจะมีเกะ๊ไม้ใส่ยาจนีวางทอดยาวเอาไว้ เมือ่ลูกคา้ท่ีมาเลอืกซือ้ 
หายารักษา ก็จะได้ยาใส่ห่อกระดาษกลับบ้านไปรักษาตัว และด้วยวิชาความรู้ 
ดา้นยาท่ีอากงของชญัญาพชัรม์ ีรกัษาใครกห็ายเสียทุกราย ทำาให้อากงทำามาหากิน 
เลีย้งชพีดว้ยการเปดิกิจการรา้นยาจนีมาโดยตลอด จนสืบทอดกิจการให้แกล่กูชาย 
ดแูลตอ่ ซึง่การสานตอ่ในครัง้นัน้ทำาให้ไท้ ซุน่ ตึง๊ มยีาแผนปจัจบุนัขายรว่มกบัยาจนี 
โบราณ เนือ่งจากคนในสมยันัน้เริม่นยิมการใชย้าแผนปจัจบุนัมากขึน้ กอ่นท่ีรา้นยา 
แห่งนี้จะถูกปิดตัวไปหลังการเสียชีวิตลงของทายาทรุ่นสอง โดยไม่มีใครมาสาน 
กิจการต่อ 

นอกจากป้ายหน้าร้านท่ีอากงเป็นคนต้ังช่ือไว้นานนับศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีวัตถุดิบ 
ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างอีกมากมายหลงเหลืออยู่ในร้านเก่าแก่ ซึ่งทายาทรุ่นสาม 
ชัญญาพัชร์ และพี่ชายอย่าง สิทธิพันธ์ ปลื้มธีระพันธ์ หรือ เคน มีกิจการร้าน 
ขายของชำาเป็นของตัวเอง และมีการเริ่มขายเบียร์คราฟต์แบบกระป๋องมาอย่าง 
ยาวนานจนได้ช่ือว่า ‘Well Shop โชห่วยในตำานาน’ กระท่ังเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
ท้ังชญัญาพชัรแ์ละพีช่าย คดิวา่จะขยายความสนใจดา้นเบยีรค์ราฟตก์ระปอ๋ง ไปเปน็ 
รา้นเบยีรส์ด ซึง่สามารถนำาเสนอเบยีรท่ี์อรอ่ยกวา่ ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้ประตบูานใหญ ่
ของ ‘ไท้ ซุ่น ตึ๊ง’ จึงถูกปรับ ทุบทั้งกลอน เลาะทั้งบานพับ โละทั้งวงกบเปลี่ยนร้าน 
ของอากงท่ีส่งตอ่ถงึอาปา๊ ให้กลายเปน็บารค์ราฟตเ์บยีรท์รงอทิธิพลแห่งยา่นประตผูี



ตำานาน
บทใหม่
ของ ‘ไท้ ซุ่น บาร์’

อั๊ว (ไม่ชอบ) รื้อ

ถงึร้านจะแปรเปลีย่นแต่ส่ิงท่ีไม่เปลีย่นแปลงคอืภาพจำาท่ีว่า ‘ไท้ ซุ่น ตึง๊’ นัน้เป็น 
ร้านยาท่ีอุ้มชคูนในย่านประตผู ีซึง่ประตผูนีัน้มท่ีีมาจากการเป็นเส้นทางลำาเลยีงศพ 
จากโรคระบาด (โรคห่าในสมัยราวๆ ปี พ.ศ. 2325-2394) ครั้นเมื่อร้านยังคง 
ตัง้อยู่ข้างโรงรบัจำานำาสำาราญราษฎร์ ‘ไท้ ซุ่น ตึง๊’ จงึเป็นร้านท่ีคอยจำาหน่ายยารกัษา 
ให้กบัคนท่ีตดิโรคระบาดจนมาถงึท่ีตัง้ของตวัร้าน ‘ไท้ ซุ่น บาร์’ ในปัจจบุนั ท่ีดันมาติด 
กับย่านประตูผีท่ี 13 สิทธิพันธ์จึงมีไอเดียจะนำาเลข 13 (Unlucky Number) 
มาสร้างเป็นกิมมิกบนแทปเบียร์หมายเลข 13 ท่ีเขาตั้งใจซ่อนไว้ให้เป็นเซอร์ไพรส์ 
แก่ลูกค้าด้วย แต่ท่ีเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือคนท่ีหลงใหลในคราฟต์เบียร์กระท่ังเปิด 
คราฟต์เบยีร์บาร์อย่างสิทธิพนัธ์ กลบัไม่ใช่นกัดืม่ตวัยง ช่วงท่ีนำาคราฟต์เบียร์มาขาย 
ในร้านโชห่วยของตัวเองเมื่อ 2 ปีก่อน เขาแทบไม่เคยแตะต้องแอลกอฮอล์เลย 
ด้วยซำ้า 

จากที่จุดเริ่มต้นคือ ร้านยาโบราณ หลังจากผ่านยุคผ่านสมัยก็ถึงจุดที่ต้องปรับ แม้ตอนนี้จะกลายเป็น 
‘ไท้ ซุ่น บาร์’ บาร์สำาหรบัผู้ท่ีหลงใหลในคราฟต์เบยีร์ แต่ เคน-สิทธิพนัธ์ และ ฟลุ๊ค-ชญัญาพชัร์ ปลืม้ธีระธรรม  
สองทายาทคนสำาคัญยังอยากเก็บความเก่าของตัวตึกไว้เพราะความสวยและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่คิด 
ท่ีจะท้ิงรากเหง้าของบรรพบุรุษตัวเอง นั่นก็คือความเป็นจีนท่ีเข้ามาเปน็ธีมหลักของร้าน ซึ่งไอเดียนี้ถูก 
ทำาให้เป็นรูปเป็นร่างและต่อยอดด้วยงานดีไซน์ของ ฮิม-กิจธเนศ ขจรรัตนเดช Interior Designer  
แห่ง Tastespace.co ผู้ซึง่ออกแบบ ไท้ ซุ่น บาร์ ท่ีเราเห็นกนัอยู่ตอนนี ้จากการผสมผสานของโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนยีล รปูแบบตะวนัตกท่ีเข้ามาในประเทศไทยสมยัรชักาลท่ี 5 ราวๆ พ.ศ. 2396  
กับสถาปัตยกรรมสไตล์ลอฟต์ โดยมีกลิ่นอายความเป็นจีนท่ีเชื่อมท้ังสองส่ิงไว้ด้วยกัน ตั้งแต่หน้าร้าน 
จนเดินเข้าไปหย่อนตัวนั่ง รูปแบบการตกแต่งมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกัน 3 สิ่ง คือ เหล็ก-ปูน-ไม้ ได้อย่าง 
ลงตวั โดยไม่ท้ิงกลิน่อายรากเหง้าความเป็นจนี ไม่ว่าจะเป็นโคมจนี แสงไฟนอีอนสีแดง รวมถงึบาร์ท่ียงัเกบ็ 
บรรยากาศความเป็นร้านยาโบราณโดยนำาตู้ยาจีนมาทำา หรือแม้กระท่ังนำ้าหอมสมุนไพรท่ีเตะจมูกตั้งแต ่
เปิดประตูเข้าไปในร้านเลยทีเดียว

ถึงตอนนี้ร้านจะปรับเปล่ียนเป็นบาร์ แต่ส่ิงท่ีไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือ การรักษา แม้จะไม่ได้มียารักษา 
ร่างกายเหมือนเมื่อก่อน แต่ร้าน ‘ไท้ ซุ่น บาร์’ ปัจจุบันมียาที่จะรักษาจิตใจของผู้คน ผ่านบรรยากาศดีๆ  
และเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมให้ได้บรรเทาความทุกข์ไม่ต่างกัน 





ไต
เย็บ
ใหม่ ปัดฝุ่น

กระดุมเก่า

‘ไตเย็บใหม่’ เป็นชื่อของร้านกระดุมท่ีมีประวัติศาสตร ์
มาอยา่งยาวนานในย่านพาหุรัด แต่เดิมไม่ได้ชื่อเหมือน 
อย่างในปัจจุบัน หากแต่ ‘ไตเย็บ’ เป็นชื่อของผู ้ก่อตั้ง 
ร้านค้ากระดุมแห่งนี้ 

ด้วยเรื่องเล่า
จากนายห้าง
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ไตเย็บใหม่ เป็นชื่อของร้านค้ากระดุมท่ีมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานในย่านพาหุรัด แต่เดิมไม่ได้ชื่อเหมือนอย่าง 
ในปัจจุบัน หากแต่ ไตเย็บ เป็นชื่อของผูก้่อตั้งร้านค้ากระดุมแห่งนี้ 

ไตเย็บเป็นชาวอิหร่านโดยกำาเนิด ก่อนจะอพยพมาอยู่แถวพาหุรัดและตั้งร้านค้ากระดุมขึ้นแถวดิโอลด์สยาม หลังไตเย็บ 
เสียชวีติลง ร้านค้ากระดมุจงึถกูส่งไม้ต่อให้น้องชายของเขาแทน กิจการดำาเนนิเรือ่ยมาจนพืน้ท่ีโดนขอซือ้ท่ีดนิคนืจากทางราชการ 
เป็นเหตุให้ต้องย้ายมาตั้งร้านใหม่ในถนนจักรเพชร เขตพาหุรัด และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ไตเย็บใหม่ ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

กิตตพิงษ์ วงศ์มนีา ชายวยักลางคนเจ้าของคนปัจจบุนัซึง่เป็นรุ่นท่ี 3 ของร้านกระดมุแห่งนี ้เล่าให้ฟังถงึยคุรุ่งเรอืงของร้าน  
ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เดิมร้านเก่าขายแค่ลูกไม้และของติดเส้ือผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พอมายุครุ่นท่ี 2 ซึ่งคือคุณพ่อของเขา  
กเ็ริม่ปรบัตวัจากร้านไตเยบ็เก่า ส่ังสินค้ามีคณุภาพดจีากประเทศสวติเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมนมีาค้าขาย ทำาให้ร้านรุ่งเรอืง 
เฟื่องฟูมาก ด้วยความเป็นกระดุมนำาเข้าร้านแรกและร้านเดียวในสมัยท่ีคนยังนิยมตัดเส้ือผ้าสวมใส่เอง เป็นความแปลกใหม่ 
ของย่านท่ีหาจากท่ีไหนไม่ได้อีก เขาเล่าอีกว่า ในอดีตเคยอาสาช่วยพ่อไปเป็นคนถือกระเปา๋เร่ขายกระดุมหลากหลายขนาด  
ตามถนนสุขมุวทิ ยาวไปส้ินสุดถงึเขตพระโขนงประหนึง่เซลส์แมนกไ็ม่ปาน ซึง่ก่อกำาไรและสร้างชือ่เสียงให้กบัร้านเป็นอย่างมาก  
ด้วยแนวทางการขายรปูแบบใหม่ท่ีเปลีย่นกระดมุนำาเข้าให้ใกล้ชดิกบัผู้คนทุกชนชัน้และคณุภาพของสินค้าเกินราคา ทำาให้เป็น 
ท่ีนิยมจากการเล่าปากต่อปาก นอกจากเป็นเจ้าของร้าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดุม ใครจะรู้ว่าเขานี่แหละคือคนออกแบบ 
ป้ายร้าน ไตเย็บใหม่ อันมีเอกลักษณ์สะดุดตาไม่เหมือนใครด้วยมือของเขาเอง 

จาก ไตเย็บเก่า สู่
ร้านไตเย็บใหม่



จาก ป้ายไม้เก่า สู่

จาก เปลี่ยนป้าย สู่

‘เพราะว่าใจมันชอบศิลปะ’ เขายืนยันคำานี้ 
หากเป็นสมัยก่อน เวลาว่างของเขาคือการนำากระดุมนำาเข้ามาออกแบบ 

เป็นสินค้าใหม่ แปรรูปวัตถุดิบดั้งเดิมให้กลายเป็นสร้อยคอ กำาไลขอ้มือ  
เครือ่งประดบัสวยงามต่างๆ ท่ีใครๆ กอ็ยากเป็นเจ้าของ นอกจากกระดมุแล้ว 
เขายังออกแบบแผงใส่กระดุมเองด้วยลวดลายท่ีได้ไอเดียมาจากพระคัมภีร์ 
ทางศาสนาอย่างคัมภีร์ไบเบิล จนลูกค้าติดต่อขอซื้อเฉพาะแผงใส่กระดุม 
เพราะท่ึงในฝีมือการออกแบบของเขา กิตติพงษ์เล่าเรื่องนี้ดว้ยสายตาแห่ง 
ความภาคภูมิใจ ย้อนกลับไป 30 ปีท่ีแล้ว หลังป้ายร้านเก่าท่ีทำาจากไม้สัก 
เริม่ผกุร่อน กิตตพิงษ์ในวัยหนุ่มจงึนัง่ออกแบบป้ายร้านใหม่ด้วยตวัเอง คดิออก 
เดี๋ยวนั้นก็เขียนมันเสียเดี๋ยวนั้นเลย

“ผมทำาเองหมด ตอนเเรกกล็องเขยีนเเบบตวัตรงๆ บ้าง เขยีนเเบบอกัษร 
โรมนับ้าง สุดท้ายเขยีนเเบบภาษาไทยเลยดกีว่า มนัจะได้ดปูระหลาดๆ หน่อย  
เพราะชื่อ ไตเย็บใหม่ มันประหลาดอยู่เเล้ว” 

เขาว่าแบบนั้นพร้อมเสียงหัวเราะร่วน เป็นอุบายเล็กๆ ให้คนอื่นที่สัญจร 
ไปมาได้แวะลงมาดูป้ายร้านท่ีออกแบบเองบนกระดาษเอส่ี ถูกส่งต่อไปให ้
ร้านทำาป้ายท่ัวไปแถววงเวียนยีสิ่บสองในราคาสองพนับาท ซึง่นบัว่ามรีาคาสูง 
ในเวลานัน้ ถอืเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า ส่งผลให้ป้ายร้านถกูแขวนอยู่ตรงนัน้เสมอ 
มาจวบจนทุกวันนี้ ปราศจากการเคลื่อนย้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ใช่แค่แผง 
กระดมุท่ีมคีนมาขอซือ้เพราะชอบการออกแบบของเขา ป้ายร้านค้าท่ีเกิดจาก 
ฝีมือของเขาก็เช่นกัน เพียงแต่ว่าเขาไม่สนใจท่ีจะขายให้ เพราะมันก็ไม่ต่าง 
อะไรกับผลงานชิ้นเอกท่ีไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง ต่างจากแนวคิด 
ของร้านท่ีจำาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคม 

จะเห็นได้ว่า นบัตัง้แต่รุ่นบกุเบกิ ร้านไตเยบ็ใหม่กป็รบัเปลีย่นพฒันาร้านให้เข้ากบัยคุสมัยมาโดยตลอด แม้กระท่ังทายาทรุ่นท่ี 3  
อย่างกิตตพิงษ์ กเ็ริม่รบัซือ้สินค้าจากสำาเพง็มาขายเพือ่ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ ด้วยความท่ีร้านตดิถนนจงึทำาให้ลกูค้าหันมา 
ซือ้ของท่ีร้านแทนการเข้าไปเผชญิความวุ่นวายกบัผู้คนมากมายในตรอกสำาเพง็ ไม่เพยีงแต่ลกูค้าเก่าแก่ในอดตีเท่านัน้ แต่คน 
รุ่นใหม่เองกม็บีทบาทมากเช่นกนัในยคุหลงันี ้ ท้ังนกัออกแบบเส้ือผ้าสมยัใหม่ หรอืลูกค้าชาวต่างชาตท่ีิตัง้ใจมาตามหาวตัถดุบิ 
มีคุณภาพ ราคาดี เพราะหน้าท่ีของกระดุมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับเส้ืออีกต่อไป 

“การกลับมานิยมชมชอบของเก่าของวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเรา เมื่อถึงจุดหนึ่ง ส่ิงท่ีมีคนชอบเยอะๆ ก็จะถูกลด 
ความชอบลง บางอย่างกก็ลบัมาเป็นท่ีนยิมชมชอบอกีครัง้ มนัเป็นแบบนีเ้สมอ มนัจะวนกลบัมาเสมอ เป็นความปกตธิรรมดา 
ของธรรมชาต”ิ 

กิตตพิงษ์กล่าวในฐานะคนรุ่นก่อนท่ีเข้าใจการเปลีย่นแปลงของยคุสมยัเป็นอย่างด ี เนือ่งจากพาหุรดัเป็นดนิแดนของสินค้า 
ประเภทนี ้ หากในอนาคตเกิดเหตกุารณ์จำาเป็นท่ีทำาให้ต้องย้ายร้านไปจากย่านแห่งความทรงจำา ร้านเก่าหนึง่เดยีวท่ียงัยนืหยดั 
ขายกระดมุอย่าง ไตเยบ็ใหม่ กค็งสาบสูญหายไปด้วย 

ป้ายร้านใหม่

การปรับร้าน



Article



เมอร์รี่คิงส์
ห้างในฝันที่ไม่มีวันได้ไป



ผมชือ่นายธนาคม ยะวงษา หรอืเรยีกส้ันๆ ว่า ซมิ ผมเกิดมาในสลมัแห่งหนึง่ เป็นชนชัน้ล่าง ซึง่ 1 ปีจะได้ไปเท่ียวนอกบ้านครัง้หรอืสองครัง้ ช่วงหนึง่ 
ของชีวิตผมตอนนั้นในวัย 5-6 ขวบ จำาความเกี่ยวกับห้างแห่งหนึ่งชื่อ เมอร์รี่คิงส์ มันเป็นห้างท่ีผมมักจะได้ยินคนข้างบ้านคุยกันเกี่ยวกับของท่ีซื้อมาจาก 
ที่นั่น ไปเจอคนที่ชอบ และการนัดหมายไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ผมขออธิบายคำาว่า ‘ข้างบ้าน’ ให้ฟังเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจนะครับ ให้นึกถึงชุมชน 
คลองเตยเลยครับ บ้านมันจะติดๆ กัน ห้องท่ีผมนอนจะใกล้กับหอ้งส่วนกลางของอีกบ้านหนึ่ง ซึ่งบา้นหลังนั้นเป็นบ้านท่ีมีครอบครัวขนาดใหญ่ บ้านจึง 
คอ่นข้างใหญ่ตามจำานวนคนท่ีเป็นครอบครัวชนชั้นกลาง ผมจำาได้ว่าเขาเคยขอพ่อแม่ของผมเพื่อพาผมไปเท่ียวห้าง แต่พ่อแม่ผมบอกว่าผมดื้อมาก  
จึงไม่อยากให้ไป ตอนนั้นผมร้องไห้งอแง เรียกร้องจะไปให้ได ้ จนถูกไม้แขวนเส้ือตีจนหายร้องไห้เลย นึกดูแล้วก็ตลกท่ีพ่อแม่บอกว่าไม่อยากให้ไป 
เพราะผมดื้อ ทันใดนั้นความดื้อก็ปรากฏต่อหน้าเพื่อนบ้านทันที…

เมื่อผมเข้ามหา’ลัย ก็เริ่มคุ้นชินกับชีวิตแบบตัวคนเดียวซึ่งทำาให้ผมมีความสุขมาก หลังจากปรับตัวได้ ผมก็เริ่มไปไหนมาไหนเองอย่างอิสระ  
การนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ นั่งรถไฟลงใต้ไปบ้านเพื่อน นั่งรถทัวร์ไปและกลับชลบุรี-กรุงเทพฯ ประมาณเดือนละ 4-5 รอบ ทำาให้รู้สึกว่าชีวิตนี้เราจะไปไหน 
ก็ได้ และรู้สึกถึงอิสรภาพมากขึ้น จนวันหนึ่งผมได้ไปเดินเล่นกับเพื่อนที่ Mega Plaza ซึ่งผมเพิ่งเคยมาเหยียบที่นี่ครั้งแรก ความรู้สึกคือมันมีบรรยากาศ 
เก่าๆ แปลกๆ โดยปกติแล้วห้างที่ผมไปก็จะเป็นพวก Big C, Lotus, Makro, MBK และ Siam ซึ่งจริงๆ แล้วช่วงที่เพื่อนชวนไปเดินเล่น บวกไปซื้อ 
โมเดลท่ีห้างเมก้า พลาซ่า ภาพในหัวของผมคือชั้นขายของเล่น ตู้กระจก มีโซนขายของเท่ๆ แบบสยามดิสคัฟเวอรี่ แต่เมื่อผมไปเห็นครั้งแรกคือ  
กล่องสินค้าวางกองๆ เกยกันขึ้นไป สินค้าอัดแน่นเต็มชั้นจนล้นออกมาวางทางพื้นจนเกะกะ ซึ่งห้างมีคนเดินแน่นไปมาตลอดเวลา ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็มีร้าน 
แบบชั้นกระจก คล้ายกับห้างที่ผมกล่าวข้างต้นเช่นกัน

ผมรู้สึกประทับใจกับร้านแบบไม่มีตู้กระจก แต่มีชั้นวางของท่ีเป็นไม้ซึ่งเต็มไปด้วยของเล่นเต็มไปหมด บางร้านก็มีราวเหล็กท่ีเต็มไปด้วยของเล่น 
แขวนเหนือหัวและวางเต็มพื้น การซื้อของบางร้านยังเป็นการซื้อแบบพูดคุยต่อราคาได้เหมือนซื้อปลาท่ีตลาดหน้าปากซอย มันทำาให้ผมนึกถึงบรรยากาศ 
สมยัผมเดก็ๆ อาย ุ11-12 ขวบ ช่วงนัน้จะมร้ีานโชห่วยแถวบ้านประมาณ 2-3 ร้าน จะมีอยู่ร้านหนึง่ท่ีมีของเล่นขายเยอะมาก ร้านนีอ้ยู่ไกลจากบ้านมากกว่า 
ร้านอื่นๆ ซึ่งมันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทางไปโรงเรียนและบ้าน ทำาให้ผมมักมานั่งเล่นช่วงหลังเลิกเรียนกับลุงท่ีขายของบ่อยๆ สภาพในร้านนั้นเต็มไปด้วย 
กล่องของเล่นเต็มชั้นวางของ อีกทั้งราวไม้ตามเพดานก็มีถุงที่ใส่ของเล่นแขวนอยู่ ซึ่งมันแอบมีความเหมือนกับร้านขายของท่ีห้างเมก้า พลาซ่าเลยล่ะครับ 
ผมใช้เวลาเดินกับเพื่อนท่ีห้างนี้อยา่งมีความสุขตลอดท้ังวัน ปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบเดินห้างกับเพื่อนคนนี้เท่าไหร่ เพราะเวลาเดินหา้ง มันจะเดินท้ังวัน 
เลยครับ!  

หลงัจากได้ไปเท่ียวท่ีห้างเมก้า พลาซ่าแล้ว วนัต่อมาผมไปเดนิท่ีห้างดโิอลด์สยาม ซึง่กเ็ป็นครัง้แรกท่ีมาท่ีนีเ่ช่นกนั พอมาเห็นห้างนี ้ ผมกป็ระทับใจ 
กับรูปทรงตัวห้างและบรรยากาศเก่าๆ ภายในทันที 3-4 ปีผ่านไป ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยจึงยา้ยกลับมาอยู่บ้านหลังใหม่ท่ีสมุทรปราการ และได้ม ี
โอกาสศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับป้ายที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่ที่ซึ่ง ‘หายสาบสูญ’ ไปแล้ว

เคยได้ฟังผู้ใหญ่อายุราวๆ 50+ พูดถึงกิจกรรมยามว่างในสมัยก่อน วัยที่คุณตาคุณยายยังเป็นหนุ่มสาว พวกเขาไปเดินเที่ยวห้างเมอร์รี่คิงส์ ไปซื้อ 
อุปกรณ์กีฬาที่ไนติงเกล ช่วงนั้นแม่เล่าว่าคุณตามักจะพาไปซื้อของกินของใช้และเดินเที่ยวกันประจำา คุณแม่บอกว่า ห้างเมอร์รี่คิงส์คนเยอะและแน่นมาก  
เป็นย่านท่ีครกึครืน้และสร้างความสุขให้กบัคณุตาและคณุแม่มากจรงิๆ สถานท่ีท่ีอดัแน่นไปด้วยคนมากมาย ความทรงจำาของคณุแม่ท่ีบางครัง้อาจหลงลืม 
และเลือนหายไปบ้างแล้ว แต่บางครั้งความทรงจำาบางอย่างอาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่อยากจดจำาแต่ก็จำาได้เสมอ ตัวอย่างเช่น ความทรงจำาดีๆ ท่ีเคยเกิดขึ้น 
ตอนที่คุณแม่ไปห้างเมอร์รี่คิงส์ กับความทรงจำาในวันที่เมอร์รี่คิงส์ถอนป้ายลง และปิดกิจการไป



การท่ีผมเพิ่งรู ้ตัวว่าห้างสรรพสินค้าในวัยเด็กท่ีร้องไห้แทบเปน็ 
แทบตายเพือ่จะไปให้ได้ แต่สุดท้ายกต้็องจำาใจยอมรบัชะตากรรมของตวัเอง  
ความกระหายท่ีหายไปพร้อมๆ กับความหวังในวัยเด็ก ความทรงจำาอัน 
ขมข่ืนกระเด้งจากก้นบึ้งในหัวใจ พุ่งข้ึนมากระทบเข้าท่ีสมองประสาทรับรู้ 
ความรู้สึกได้หวนคืนมา หลังจากที่ได้อ่านบทความเหล่านั้น ผมไม่รู้เลยว่า 
ทำาไมตอนนั้นผมถึงไปไม่ได้ เพราะความจนและความกังวลของครอบครัว 
ง้ันหรือ ปัจจุบันนี้ผมได้ไปเหยียบห้างนั้นมาแล้ว เพียงแต่มันไม่ได้ชื่อ 
เมอร์รี่คิงส์ เท่านั้นเอง 

พื้นท่ีอยู่ท่ีเดิมเพิ่มเติมคือตึกใหม่ เวลาใหม่ ส่ิงแวดล้อมใหม ่ และ 
บรรยากาศใหม่ๆ ของเมอร์รี่คิงส์ ท่ีทุกคนตา่งเรียกว่า เมก้า พลาซ่า 
ผมกลบัไม่รู้สึกว่ามนัเปลีย่นไปเลยสักนดิ เนือ่งจากผมไม่เคยเห็นมนัมาก่อน 
ในชีวิต การท่ีผมเห็นเมก้า พลาซ่าในครั้งแรก มันทำาผมตื่นเต้นและมี 
ความสุขมากๆ ในครั้งแรกท่ีเจอ แต่หลังจากท่ีผมรู้ว่าจริงๆ แล้วมันเป็น 
เมอร์รี่คิงส์มาก่อน ผมกลับรู้สึกผิดหวังกับมันขึ้นมาทันที ท้ังๆ ท่ีผมไม่รู้ 
ด้วยซำา้ว่าผมจะรู้สึกผดิหวงักบัมนัทำาไม เหตผุลท่ีทำาให้รู้สึกแบบนัน้ได้คงเป็น 
เพยีงความต้องการในวยัเดก็ท่ีไม่สามารถสานต่อได้ ประสบการณ์นีม้นัสอน 
ให้ผมรู้ซึ้งถึงความสำาคัญของความต้องการบางอย่างของตัวเอง หากไม ่
ลงมอืทำาให้ได้เรว็วนั บางทีมนัอาจหายไปกบัคำาว่า ‘อยาก’ และถกูกลบด้วย 
เข็มของนาฬิกาท่ีเดินอยู่ตลอดทุกลมหายใจ ซึ่งเหลือไว้เพียงแค่คำาว่า  
‘เสียดาย’ กับเศษวัตถุบางอย่าง เปรียบเสมือนของต่างหน้าไว้บ่งบอกถึง 
ร่องรอยของประวตัศิาสตร์ ตอกยำา้การจบลงโดยสมบรูณ์ ท่ีผมนยิามมนัว่า  
‘อดีต’

หลงัเสียงเปาะแปะ ด้วยความร้อนของใบไม้และฟืนท่ียงัมรีากชอนไช 
อยู่ใต้ดินจบลง กลิ่นไหม้เกรียมกับควันไฟสีเทาลอยขึ้นต่อเนื่อง ภาพที่เห็น 
อยู่ตรงหน้าส่วนใหญ่กค็งเป็นเศษซากสีดำา ส่ิงใดยงัเป็นรปูเป็นร่างอยู่บ้าง?  
ผมตอบ… “อนาคต เพราะเราสามารถสัมผัสมันได้ในวันข้างหน้า” และสิ่ง 
ใดบ้างท่ีหายสาบสูญ ผมตอบ… “ความทรงจำา เพราะสักวันหนึง่เรากค็งลมืมนั  
หรือไม่เราก็คงลดคุณค่ามันด้วยเวลาท่ีผ่านไป และรับคำาว่า ทำาใจได้แล้ว 
กลับมา”

จากความสำาคัญของความอยากไปท่ีท่ีหนึ่งได้จบลง กับคำาว่า ทำาใจ 
ได้แล้ว… จากนั้นก็ลืมไปแลว้… ต่อมาเสือกจำาได้… และจากนั้นก็ได้รับรู้วา่ 
ไม่มทีางท่ีจะไปได้แล้ว ดงันัน้มนักว็นลปูไปท่ีลดคณุค่าของความอยากนัน้…  
แล้วกท็ำาใจ… จากนัน้กล็มืมนัอกีครัง้… หรอืไม่กไ็ปเกบ็วตัถทุางประวตัศิาสตร์ 
ของที่นั่นมา หากมันใหญ่เกินไปก็ทำาให้มันเล็กลง หากมันหายไปแล้ว ก็แค่ 
ลงมือสร้างมันอีกครั้ง หรือวาดมันขึ้นมา หากพูดถึงวัตถุท่ีควรเก็บไวเ้ป็น 
ความทรงจำาแล้ว ถ้าไม่มีโมเดลของมัน ก็คงเป็นรูปภาพของมันเพื่อเก็บ 
บรรยากาศภายในห้าง เรื่องราวของคนบางคนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถานท่ี 
เหล่านั้น ก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีทรงคุณค่าแก่การบันทึกลงอัลบั้มความทรงจำา 
เม่ือสถานท่ีเหล่านัน้พงัทลายลง ท่ีซึง่เราเห็นป้ายท่ีอยู่ด้านบนหล่นลงมาอยู ่
ด้านล่าง ตวัอกัษรใหญ่ยกัษ์ เมอร์รีค่งิส์ มทุีกส่ิงให้เลอืกสรร กบัโลโก้สีเขียว 
รูปตัว M มีขีดด้านล่าง เป็นเครื่องหมายท่ีบอกว่า สถานท่ีแห่งนี้คือส่ิงท่ี 
เราไปหาไม่ได้อีกต่อไป มันเปลี่ยนแปลงและหายไปตลอดกาล 

ห้างเมอร์รี่คิงส์ หรือ Merry Kings เป็นอดีตศูนย์การค้าและห้าง 
สรรพสินค้าหลายแห่งในกรงุเทพมหานคร บรหิารงานโดย บรษิทั เมอร์รีค่งิส์  
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำากัด ซึ่งเริ่มดำาเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520  
ต่อมาเริม่เปิดให้บรกิารสาขาแรก ในท่ีดนิหัวมมุส่ีแยกวงับรูพา เขตพระนคร  
พ.ศ. 2527 เมอร์รี่คิงส์ในตอนนั้นเป็นห้างท่ีดีท่ีสุด มีสาขามากมาย  
และสาขาท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ เมอร์รี่คิงส์รังสิต เพราะมีรายการตลกอย่าง  
จี้เส้นคอนเสิร์ต รวมไปถึงรายการ คอนเสิร์ตเลข 9 แสดงและอัดเทป 
ท่ีนี ่ นกัร้องดงัในยคุนัน้ล้วนเคยผ่านเวทีนีแ้ทบท้ังส้ิน แต่แล้วกเ็กิดเหตกุารณ์ 
ไม่คาดฝันขึ้น เมอรร์ี่คิงส์ประสบเหตุไฟไหม้ถึงสามครั้ง ครั้งแรกท่ีสาขา 
สะพานควาย เมื่อปี 2529 และครั้งที่สอง สาขารังสิต เมื่อปี 2541 ครั้งที่ 
สามเมื่อปี 2547 (เป็นครั้งท่ีเสียหายหนักท่ีสุด) ต่อมาสาขาบางใหญ ่
และวงเวียนใหญ่ตอ้งประสบกับปัญหาไม่มีคนเดิน ไม่มีคนมาใชบ้ริการ  
เพราะมคีูแ่ข่งอย่าง Big C มาเปิดฝ่ังตรงข้าม จงึต้องปิดกิจการในปี 2550  
ส่วนสาขาวังบูรพาซึ่งเป็นสาขาแรกนั้น ได้ปิดกิจการในปี 2546 แต่นั่น 
ถอืเป็นการปิดปรบัปรงุ เพราะสาขาวงับรูพาได้กลบัมาเปิดใหม่อกีครัง้ในปี  
2551 แต่สุดท้ายก็ปดิกิจการเมอร์รี่คิงส์สาขาวังบูรพาอย่างถาวรในปี  
2553 และได้เปลี่ยนเป็นห้าง Mega Plaza ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

ประวตัิ
อสิระ

สญู
สลาย

อย่าง
ก่อนการขึ้นป้าย
จนถงึการเอาป้าย 
เมอร์ร่ีคิงส์ลง 



ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม 
โบราณในเขตพระนคร เอุกภพั โกมลชาติ  เถ้าแก่หนุ่มแห่ง  
Ha Tien Cafe’ คาเฟ่เล็กๆ ที่กล้าประกาศกร้าวจะปัดฝุ่น 
ความเก่าแก่ของอาคารเก่า ลงไปคลุกคลีแลกกับเน้ือตัวมอมแมม 
ตี โจทย์ หินนี้ ให้แตกด้วยการผสมผสานตัวตนที่ ชัดเจนกับ 
ประวัติศาสตร์ผ่านสถานที่เพื่อปลุกซอยประตูนกยูงให้กระพือปีก 
ตอ้นรบัคนรุน่ใหม ่เตมิสสีนัใหย้า่นพระนครมชีวีติชวีาขึน้มาอกีคร้ัง

เพราะเชื่อว่าสิ่งที่มากกว่าความเก่าคือความเก๋าของผู้คน  
การเป็นมนุษย์หน้าใหม่ตัวเล็กจ้อยที่อยากเร่ิมต้นตีตลาดใน 
พื้นท่ีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงไม่ต่างอะไรกับ 
การเข็นครกขึ้นภูเขาทอง 

กับการท้าทายประวัติศาสตร์
ย่านพระนคร

ฮาเตียน
คาเฟ่

’

Interview



มีความผูกพันกับพระนครไหม
ก็คงด้วยเรื่องที่เราชอบประวัติศาสตร์ ตอนทำางานก็ทำาในย่านพระนคร เราก็เดินเล่น เลิกงาน 

ก็เดินดู ไปไหว้พระอยู่ตลอด บวชก็ที่วัดโพธิ์ เราเลยคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนี้ 

แรงบันดาลใจของการทำาร้านนี้คืออะไร
เราเริ่มจากการท่ีชอบดื่มกาแฟ ชอบทานขนม ความชอบก็มาจากการเริ่มเป็นบาริสต้ากาแฟ 

เริม่คดิว่าทำาไมเราถงึไม่ทำาร้านกาแฟเอง อยากทำาร้านกาแฟให้คนมานัง่กินในบ้านเรา ให้คนเข้ามาเห็น 
ของท่ีเราม ีมาใช้ของท่ีเราใช้ แล้วเราเป็นคนชอบสะสมของแอนทีคอยู่แล้วด้วย เราสะสมท้ังเฟอร์นเิจอร์  
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ พอได้ทำาร้าน เราก็เอาของที่สะสมมาใช้งาน ให้ลูกค้าได้ใช้ ล้วนแล้วแต่เป็น 
ของมอีายท้ัุงหมด เราไม่ได้หวง ถ้าเกบ็ไว้ดอูยู่คนเดยีวกไ็ด้แต่ชืน่ชม เลยเอามาให้คนอืน่ใช้บ้าง คนกเ็ลย 
เรียกกันว่าแอนทีคคาเฟ่ 

ความหมายของ ‘ฮาเตียน’ คืออะไร
มันเป็นสว่นหนึ่งของตำานานท่าเตียน เป็นเรื่องเล่าของชาวเมืองฮาเตียนทางเวียดนามตอนใต ้

ซึ่งชัยภูมิจะคล้ายๆ กับบางกอกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วชาวเมืองฮาเตียนก็เข้ามาพ่ึง 
พระบรมโพธิสมภารท่ีท่าเตียน ก็เลยเรียกชื่อพื้นท่ีท่ีตัวเองเข้ามาอยู่ใหม่ว่า ‘ฮาเตียน’ ให้คล้ายกับ 
บ้านเกิดของตัวเอง คนก็เลยเพี้ยนมาเป็นคำาว่า ‘ท่าเตียน’ แทน  

ในขณะที่พระนครมีร้านเก่าแก่มากมาย อะไรคือจุดแข็ง 
ของร้าน

เราว่าด้วยไลฟ์สไตล์ ด้วยการบรกิาร รสชาต ิอะไรหลายๆ อย่าง คอืร้านเปิดข้้ึนมาด้วยความรู้สึก 
ที่ว่ามันคือตัวตนของเรา เราแสดงคาแรกเตอร์ของเราออกมาให้คนได้เห็น คนที่มาร้านเราก็แสดงว่า 
ชอบคาแรกเตอร์แบบเรา สมมติคนที่ทำาร้านกาแฟแอนทีคแบบเราหรือว่าก๊อบปี้คาเฟ่ ใครๆ ก็ทำาได้  
แต่ว่าในความใส่ใจรายละเอียดต่างๆ มันแสดงตัวตนของความเป็นเจ้าของ สมมติมีเงินไปจ้างคน 
มาทำาให้เหมือนของเรา มันก็จะอยู่แบบนั้นตลอดไป ไม่มีมูฟเมนต์

ในส่วนของรสชาติ เราก็ต้องรักษาและครีเอตอะไรใหม่ๆ ให้มันดูแฟชั่นท้ังกาแฟและเบเกอรี ่
ต้องรกัษาคณุภาพ งานบรกิารต่างๆ กต้็องมาพร้อมกนั เพือ่รกัษาลกูค้าให้ได้มากท่ีสุด ในเรือ่งของรปูแบบ 
หรือการจัดร้าน มันก็เป็นกระแสขึ้นมานะหลังจากเราเปิดคาเฟ่อันนี้ มันก็เริ่มมีคาเฟ่เกิดขึ้นตาม 
อาคารหรือบ้านโบราณต่างๆ เราว่ามันก็เป็นกระแสท่ีทำาให้คนหันกลับมาอนุรักษ์ความโบราณ 

ทำาไมต้องเป็นพระนคร
เราชอบโลเคชนัแถวนี ้ เพราะว่ามนัเป็นแหล่งรวมของประวัตศิาสตร์ ชอบอาคารโบราณอยู่แล้ว 

เลือกท่ีจะตั้งคาเฟ่อยู่ตรงนี้ มองเรื่องของการตลาดว่ามันเป็นการท่องเท่ียว เป็นแลนด์มาร์กซึ่งชาว 
ต่างชาติหรือคนไทยก็ตาม ในวันหยุดหรือวันธรรมดาก็ไปได้ท้ังวัดพระแก้ว วัดโพธ์ิ มิวเซียมสยาม  
อีกอย่างหนึ่งคือ พื้นที่ตรงนี้มันจะถูกพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอบตัวเกาะรัตนโกสินทร์ เผอิญว่า 
โชคดีท่ีได้ตัวโครงสร้างของอาคารโบราณ เราคิดว่าศักยภาพของโลเคชันตรงนี้มันดีกับการทำา 
ธุรกิจในเรื่องของคาเฟ่หรือร้านอาหาร นักท่องเที่ยวเยอะ ประวัติศาสตร์ของท่าเตียนก็เยอะเท่าท่ีเรา 
เคยศึกษามา จนมาถึงตอนนี้ท่ีท่าเตียนกลายเป็นคอมมิวนิตี้ มันเหมือนโบราณสถานท่ียังมีชีวิต 
หมายความว่ามนัยงัมฮีบัโบราณ มนัยงัมีคนอาศยัอยู่ ท่ีไม่ใช่ร้านค้าหรอืคาเฟ่ มร้ีานค้าส่ง ร้านขายของชำา 
ต่างๆ ที่เคยมีความเจริญอยู่ในตลาดท่าเตียน  

 

ประวัติศาสตร์ของทำาเลนี้ก่อนจะมาเป็นร้านเป็นอย่างไร
ก่อนหน้านั้น้มนักเ็ป็นพืน้ท่ีทับซ้อนมาตลอด เป็นแหล่งชมุชนของท้ังชาวจนี ชาวญวน เป็นตลาด 

ค้าส่งของสินค้าต่างๆ กะทิ นำา้ตาล อาหารทะเล เป็นแหล่งรวมของการค้าขาย แล้วมนักถ็กูปรบัเปลีย่น 
กนัมาเรือ่ยๆ คนโบราณสืบทอดกนัมา ลูกหลานกย็งัทำาธุรกิจนีก้นัอยู่  

อยากทำาร้านกาแฟให้คนมานั่งกิน
ในบ้านเรา ให้คนเข้ามาเห็นของ 
ที่เรามี มาใช้ของที่เราใช้

“
”



“

หรือว่าความเป็นแอนทีค เพราะก่อนหน้านี้ตัวอาคารหรือตึกเก่าๆ ก็ถูกทิ้งร้างไว้มากมาย ไม่มีคนคิด 
จะใช้ จะมองก็มองไมอ่อกว่าจะทำาออกมาเป็นยังไง ตอนนี้มันกลายเป็นคนชอบอะไรก็ตามท่ีถูกลืม 
ทำาให้คาเฟ่ในสไตล์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคาแรกเตอร์ของแต่ละร้าน แต่ละเจ้าของ 
จะแตกต่างออกไปยงัไง จะรกัษาคณุภาพไว้ได้ยงัไง เรากพ็ยายามรกัษารสชาตแิละการบรกิารของเรา 
เอาไว้อย่างดีที่สุด  

ความเก่าแก่ มนตร์ขลังของย่านพระนคร มีอิทธิพลต่อร้านน้ี  
แค่ไหน 

จริงๆ ความเก่าแก่ของพระนครมันเกินกว่าร้านนะ แต่จะบอกว่าคนสมัยนี้โหยหาอดีต ขอพูด 
ง่ายๆ แล้วกันว่า คนปัจจุบัน แม้กระทั่งวัยรุ่น หรือกระทั่งคนเก่าคนแก่ซึ่งเป็นลูกค้าท่ีร้าน เขาไปที่ร้าน 
ก็บอกว่า เออ เคยเห็นอันนี้้ของคุณยาย ของคุณพ่อ ของอากง อาม่า ตอนนี้เขาไม่มีพวกนี้อยู่แล้ว 
ตอนนี้เขามีแต่เฟอร์นิเจอร์อิเกีย ซึ่งลูกไปเลือกซื้้อมาให้เพราะมันตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 
มากกว่า ในสิ่งที่เขาเคยมีเคยใช้ มันก็ถูกทิ้งขว้างไปตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เราก็ดีใจที่คนกลุ่มนี้เข้ามาเห็น 
เข้ามาใช้ของ ได้พูดคุยกับเรา ได้แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆ ที่เขาเคยเจอ เราก็มีความสุขที่ได้นำาสิ่งท่ีเขา 
เคยใช้มาก่อนกลับมาให้เขาเห็นอีกครั้งหนึ่งได้ ซึ่งมันก็เป็นกระแสของยุคนี้ ในปัจจุบันการแต่งร้าน 
สไตล์ลอฟต์ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังชอบอยู่ ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนว่าใครจะชอบแบบไหน 

คิดว่าเทรนด์วินเทจจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหน จะทำายังไงให้ 
ยั่งยืน

เราว่ามันอยู่ได้ตลอด... ตลอดไปน่ะ ไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไง แต่ในความรู้สึกเรา เรารักเราชอบ 
อย่างนี้้ เราก็ต้องเข้าข้างสิ่งที่เราทำา

มันมีผลต่อแนวคิดการออกแบบโลโก้ร้านไหม
จรงิๆ กอ็าจจะมีเกีย่วด้วย ด้วยชือ่เองท่ีทำาให้รู้สึกว่ามนัเป็น Oriental มคีวามเป็นฝรัง่ตะวนัออก 

เราก็ปรับเอาซิมโบลของความเป็นจีน ความเป็นเวียดนามเข้ามาใช้ กลายเป็นวงกลม กลายเป็นมี 
กงจกัร บวกกบัการออกแบบให้มรีปูลักษณ์ของความเป็นจีน ซึง่จรงิๆ เรากไ็ม่ได้เป็นซนิแสนะ (หัวเราะ) 
แต่เราก็วาดไปให้รู้สึกว่ามันมีความกลม มีวงล้อที่ไม่เคยหยุด หมุนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เอาตัวอักษร 
ภาษาไทยไปใส่ให้มันเป็นรูปวงกลมออกมา 

ก่อนคิดว่าจะออกแบบ เราจะ 
สร้างชื่อข้ึนมา ไม่จำาเป็นต้อง 
นำ า ตั ว อั ก ษ ร ทุ ก คำ า ขึ้ น ไ ป ใ ห้  
คนเห็น ซิมโบลต่างๆ มันเลย 
ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ 
ของการตลาดให้คนจดจำา ”



ใครเป็นคนออกแบบโลโก้
เราวาดเองครับ แล้วก็มีน้องที่ทำากราฟิกเป็นคนดราฟต์ออกมา 

โลโก้นี้สามารถตอบความเป็นเอกลักษณ์ของร้านได้มาก 
แค่ไหน 

โจทย์ของการตลาด โลโก้ต้องเป็นส่ิงแรกท่ีทำาให้คนจดจำา บางทีคนจำาชื่อไม่ได้ก็มี แต่บางที 
คนเห็นโลโก้กร็ู้แล้วว่าเป็นร้าน เพราะฉะนัน้ก่อนคดิว่าจะออกแบบ เราจะสร้างชือ่ขึน้มา ไม่จำาเป็นต้องนำา 
ตัวอักษรทุกคำาข้้ึนไปให้คนเห็น ซิมโบลต่างๆ มันเลยถูกสร้างมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการตลาด 
ให้คนจดจำา ไม่จำาเป็นต้องเป็นชื่อ แต่เห็นสี เห็นรูปแบบ เขาต้องรู้ว่าเป็นร้านนี้ นี่คือหลักของการ 
ออกแบบโลโก้ของเราครับ

ฟังดูแล้วไม่ชอบเรื่องดวงหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่ชอบเรื่องดวง คนไทยเรามากับการดูดวงอยูแ่ล้ว การออกแบบของเราเนี่ยก็สร้างสตอรี ่

ทุกอย่างขึ้นมา แล้วก็ดูว่า เออ หลักของมันควรเป็นอย่างนี้ เอาทุกอย่างมาผนวกกัน คุณจะเขียน วาด  
หรืออะไรต่างๆ ท้ังความรู้สึก ท้ังจิตใจ ก็ออกมาเป็นงานศิลปะ คือจะการดูดวงหรือฮวงจุ้ย มันก็เป็น 
ศาสตร์ความเชื่อของคนไทย เราก็เลยทำายังไงก็ไดใ้ห้ทุกอย่างมันผนวกออกมาท้ังงานศิลปะ 
และศาสตร์ความเชื่อ ให้มันออกมาเป็นรูปแบบของซิมโบล 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคมีผลต่อร้านไหม
แน่นอน เราทำางานบรกิารต้องรบัฟัง แต่เราจะฟังร้อยคนแล้วมาคดิท้ังหมดเป็นไปไม่ได้ เราดวู่า 

คำาท่ีเขาติอันไหนมีมากท่ีสุด ก็ปรับปรุง เราต้องยอมรับฟัง ไม่มีใครทำาอาหารหรือกาแฟให้ถูกปาก 
คนท้ังร้อยคนได้ ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง มันเป็นเรื่องปกติ เพราะทุกคนไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกัน  
เราก็ต้องสร้างรสชาติของเรา สร้างซิกเนเจอร์ขึ้นมาให้เขาเลือก มากกว่าท่ีจะฟังคำาแนะนำาของเขา 
ทั้งหมดเพื่อนำามาปรับรสชาติของเรา 



Fiction



ป้าย สิ้น สลาย
สัมพันธ์

“ไอ้หนู ตื่นได้แล้วลูก” เสียงกระเป๋ารถเมล์ดังข้ึนพร้อมกับแรงเขย่า เด็กหญิงท่ีขดตัวหลับอยู่บนเบาะค่อยๆ  
ปรือตาขึ้น กวาดสายตามองไปรอบด้าน กอดย่ามกระโดดผลุงลงพ้ืน ว่ิงตึกๆ จนพ้ืนไมล้ั่นเอี๊ยดอ๊าดไปท่ีทางออก  
ในจงัหวะท่ีแกกำาลงัลงบนัไดกร็ัง้ปลายเท้าไว้ พนมมอืไหว้ขอบคณุแล้วลงรถไปอย่างรวดเรว็ ท้ิงคนสูงวัยกว่ากบัรอยยิม้บาง  
อวยพรให้ผู้โดยสารตัวน้อยเดินทางปลอดภัย

ทันทีท่ีร่างเล็กยืนบนพื้นได้อย่างมั่นคง รถเมล์ท่ีเธอโดยสารมาก็เคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยกลุม่ควันดำา 
สนิทเป็นสาย สองเท้าของเธอหนักอึ้ง อยากจะวิ่งตามแต่ก็วิ่งไม่ออก ครั้นจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนัก  
หันไปทางไหนก็ล้วนแต่เป็นสถานท่ีไม่คุ้นเคย ตึกรามบ้านช่องสูงใหญ่ถึงส่ีชั้นเรียงกันตลอดความยาวถนน ผู้คนขวักไขว ่
แต่งกายงดงาม สวมหมวกใบสวยกันพรั่งพร้อม แลเห็นเส้นผมดำาเงาบางส่วนเท่านั้น มือเล็กรั้งปีกหมวกใบเขรอะลงมา 
เล็กน้อย ปาดหางตาทั้งสองข้าง กระชับย่ามในมือแล้วเริ่มออกเดิน 

เธอเดินไปเรื่อยๆ สอดส่ายสายตาหาความคุ้นเคยในความไม่คุ้นเคยนี้อย่างเต็มท่ี ลัดเลาะเลียบกำาแพงขาวสูงชัน  
มันยาวมากจนเธอมองไม่เห็นปลายสุดของมันสักที อาจจะเพราะว่าเธอตัวเล็กมาก แคระแกร็นและขาดสารอาหาร  
ทว่าเวลานี้เธอกลับรู้สึกตัวเล็กลงกว่าเดิมอีกสิบเท่า เหมือนเธอเป็นมดตัวเล็กในดงหญ้าสูงชันของพวกผู้ใหญ่ ใบคมกริบ 
ของพวกเขาพร้อมจะเถอืหนงัเธอทุกเม่ือหากไม่ระวงัตวั แต่แน่นอนว่าเธอกย็งัตวัใหญ่กว่ามดถงึสิบเท่า การรวบมอืเกบ็แขน 
และขาไว้กับลำาตัว คู้ไหล่เข้าหากัน คงเป็นวิธีเดียวที่ทำาให้เธอหายไปจากถนนเส้นนี้ขึ้นอีกนิด 

นัยน์ตาสีดำากลอกไปมา เบี่ยงตัวหลบเพื่อนร่วมทางเป็นพัลวัน พยายามไม่ให้ชนกับใครเขาจนล้มลงกับพื้น เธอคง 
รับผดิชอบเสือ้ผ้าเนื้อดีราคาแพงเหล่านั้นไม่ไหว ต่อให้มอบย่ามทัง้ถงุให้กับเขา มนัคงยงัไม่พอแลกค่าซักรีดได้เลยกระมงั

เธอปล่อยให้เท้านำาพาเธอไหลไปกับฝูงชนจนสุดหัวถนน ณ ที่ที่คลื่นมนุษย์เริ่มแยกตัวกระจัดกระจายไปหลายทาง 
 น่าเศร้านักที่สุดมุมกำาแพงนี้กลับไม่ใช่ที่ที่เธอตามหาอยู่เลย

ฝ่ามือเล็กกำาเข้าหากันแน่น ซ่อนตาแดงๆ ไว้ใตห้มวกปีกกว้าง สะดุ้งสุดตัวเมื่อผู้ชายตัวใหญ่ข้ึนเสียงไม่พอใจจาก 
ด้านหลงั เขาชกัสีหน้าไม่สบอารมณ์ คงอยากจะกระชากเธอให้พ้นจากทางเดนิของเขา มอืท่ีเคลือ่นเข้ามาดนู่ากลวัจนขวญั 
ผวา มันคงรวบคอเธอเหวี่ยงออกไปได้อย่างง่ายดายแน่ๆ 

ความกลัวขยายจินตนาการของเธอไปไกลโพ้น นิ้วของเขาพลันมีเล็บยาวแหลมคม ใบหน้าใต้หมวกนั่นโดนเงา 
ทาบทับจนไม่เห็นแม้แต่ดวงตา แต่กลับเห็นยิ้มเห้ียมเกรียมราวกับมัจจุราชท่ีจะมาเอาชีวิตเธอได้อย่างชัดเจน ฉับพลัน  
เธอรีบพาตัวเองออกมา ไปอีกด้านหนึ่งของกำาแพง วิ่งเลียบถนนเส้นใหม่ที่ผู้คนบางตากว่ามาก แต่เธอกลับเห็นแผ่นหลัง 
ของพวกเขาปกคลมุไปด้วยเงาตะคุ่มขนาดใหญ่ เธอยงัโดนล้อม ด้วยอารามตกใจของผู้คนรอบด้านท่ีหมายจะคว้าแขนเธอ 
มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ความตื่นตระหนกบังคับให้เธอส่ายหน้าหวือ ถอยหลังหลบมือเหล่านั้นแล้วออกวิ่ง วิ่ง แล้วก็วิ่ง 

เธอคงวิ่งจนสุดมุมกำาแพงอีกหนึ่งด้านไปแล้วถ้าไมส่ะดุดล้มซะก่อน รองเท้าแตะขาดหลุดจนใส่ไม่ได้ มือแดงเถือก 
จากแรงกระแทก ทว่าเข่ากลับรับภาระหนักสุด มันถลอกจนเลือดซิบท้ังสองข้าง นำ้าตาท่ีกักเก็บมาตลอดทางไหลทะลัก 
เป็นนำ้าป่าไหลหลาก ริมฝีปากเล็กเม้มแน่นกลั้นเสียงสะอื้นจนปากสั่น ศีรษะปวดร้าวไปหมด รีบคว้ารองเท้าท่ีหูหลุดมาไว้ 
กับตัว พยายามจะซ่อมมันแต่ม่านนำ้าตาก็ขวางการทำางานของเธอไปหมด รู้สึกส้ินหวังจนอยากจะเขว้ียงมันท้ิง แลว้เดิน 
เท้าเปล่าให้รู้แล้วรู้รอด

“หนูนอ้ย เป็นอะไรหรือเปล่า” เสียงหวานใสเอ่ยถามข้ึนกลางปลอ้ง สัมผัสอุน่ท่ีไหล่เรียกให้ร่างเล็กแหงนใบหน้า 
มองด้วยความตกใจ ปล่อยรองเท้าทิง้ลงพื้น นำ้าตาเม็ดโตร่วงผล็อยปะปนไปกับเหงือ่บนใบหน้า คนถามทำาท่าจะยกมือขึ้น 
สัมผัสมัน แต่เธอเบี่ยงใบหน้าหนี ใช้แขนเสื้อเช็ดมันลวกๆ การกระทำานั้นหยุดมือหญิงสาวไว้กลางอากาศ แต่นั่นก็ไม่ได้ 
ลดความพยายามของสาวเจ้าลงเลย

“รับไปสิ” เธอว่า หยิบผ้าเช็ดหน้าสีชมพูอ่อนออกมา ริมฝีปากสีเดียวกันคลี่ยิ้มเป็นมิตร ผู้หญิงต่างวัยสบตากัน 
อยู่นาน เป็นคนโตกว่าที่ตัดสินใจฉวยมือเล็กแล้ววางผ้าเช็ดหน้าลงไป “ใช้ได้เลยจ้ะ ฉันยังไม่ได้ใช้เลย”

“แต่ว่า...มันจะสกปรกนะ”
“แต่มันก็ซักได้มิใช่รึ”
“...” เด็กหญิงนิ่งงัน ท้ังประหลาดใจและงุนงงในเวลาเดียวกัน ความตื่นตระหนกลดระดับลงอย่างช้าๆ พร้อมกับ 

นำ้าตาที่หายไปเป็นปลิดทิ้ง 
“ลุกขึ้นไหวไหม”

เด็กหญิงพยักหน้า บรรจงพับผ้าเช็ดหน้าซุกกระเป๋าแล้วยืนขึ้น เป็นตอนนั้นเองท่ีเธอทำารองเท้าหล่นตุบลงพื้น 
หญิงสาวปัดเสื้อแสงให้เธอเสร็จก็หยิบรองเท้าข้างนั้นขึ้นมา จัดการยัดสายที่หลุดออกมากลับเข้าไปอย่างเรียบร้อย ไม่สน 
เสียงค้านกบัท่าทางจ้องจะตะครบุรองเท้าในมอืเธอกลบัไปนัน่เลยสักนดิ “เอาล่ะ เรยีบร้อย” ว่าจบเธอกว็างมนัลง ผายมอื 
ให้คนตัวเล็กสวมดู ก่อนขยับยิ้มกว้างเมื่อมันกลับไปใช้การได้ดีดังเดิม

เดก็หญงิไม่เคยคดิเลยว่าคนแปลกหน้าแสนใจดตีรงหน้าจะใจกว้างขนาดนี ้นอกจากมอบผ้าเชด็หน้าแสนสวยให้เธอ  
ซ่อมรองเท้าให้เธอแล้ว ยังเสนอตัวทำาแผลให้เธออีกด้วย “แต่ว่า...”

หญิงสาวส่ายหน้า ตีหน้าดุ ปฏิเสธเสียงนิ่ม “ไม่มีแต่จ้ะ ร้านฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง แวะไปทำาแผลก่อนแล้วค่อยไป 
สิจ๊ะ”



รู้ตัวอีกทีเด็กหญิงก็น่ังอยู่ในร้านเส้ือผ้า ‘นารา’ ไปแล้ว เจ้าของร้านผลุบตัวหายเข้าไปด้านในก่อนจะกลับออกมา 
พร้อมกล่องปฐมพยาบาล ในระหว่างนั้น นัยน์ตาบวมแดงก็เก็บรายละเอียดรอบด้านจนครบถ้วน

ภายในตวัร้านมีผนงัฝ่ังนงึแน่นขนดัไปด้วยผ้าจรดเพดาน ไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อน จากม่วงไปแดงราวกบัสายรุ้ง มนัมท้ัีงหมด 
ส่ีชั้น มองจากสายตาคงเป็นผ้าคนละชนิด เป็นแถวบนสุดท่ีมีลวดลายต่างๆ ตั้งแต่ดอกไม้สีแดงปลั่งจนถึงลายจุดสีขาว 
ขนาดเล็ก บริเวณทางเข้าติดกระจก มีหุ่นเพรียวบางสมส่วนสวมชุดกระโปรงเปลือยแขนสีขาวลายดอกกุหลาบสีแดงสด 
บานสะพรั่ง ราวกับว่าได้เย็บดอกกุหลาบฝังเข้าไปในเนื้อผ้า  

ถ้าเธอใส่ตอนที่ตัวโตกว่านี้หน่อย จะเป็นอย่างไรกันนะ…?
“หนูชื่ออะไรจ๊ะ พี่ชื่อนารา” คำาถามนั้นเรียกเธอออกจากฝันแสนหวานกลับสู่ความเป็นจริงอย่างรวดเร็ว
“เหมยค่ะ”
“เหมยที่แปลว่ากุหลาบเหรอจ๊ะ” อีกฝ่ายถามต่อ พยายามชวนคุย ย้ายไปทำาแผลอีกข้างท่ีเหลืออย่างเบามือ

เหมยส่ายหน้า หลุบนัยน์ตาลงตอบเสียงเบาลงทุกที “เหมยท่ีแปลว่าลูกพลัมค่ะ หนูคง...ไม่เหมาะจะเป็นดอกกุหลาบ 
หรอกค่ะ” คนฟังชะงัก ตอบเสียงซื่อ “แต่ลูกพลัมอร่อยนะ ดอกกุหลาบไม่อร่อยนะ” 

เด็กหญิงเอียงใบหน้าด้วยความงุนงง คนโตกว่ากะพริบตาปริบๆ ยืนยันเสียงหนักแน่น “ก็กุหลาบมันไม่อรอ่ยจริงๆ นี่  
ลกูพลัมตากแห้งน่ะอร่อยท่ีสุดเลย ครัง้แรกท่ีคณุพ่อเอากลบัมาฝากจากต่างประเทศนะ พีแ่ทบจะยดึไปกินคนเดยีวหมดเลยจ้ะ”

เหมยนั่งฟังตาแป๋ว เล่ือนสายตาขึ้นตามคนท่ียืนเต็มความสูง เอากล่องปฐมพยาบาลไปเก็บแล้วกลับออกมาพร้อมกับ 
กล่องเหล็กเล็กๆ ใบหนึ่ง “ลองกินดูสิ มันอร่อยจริงๆ นะจ๊ะ”

เหมยมองก้อนกลมๆ เหี่ยวๆ ในกล่องก็ลังเล เธอตัดสินใจหยิบชิ้นบนสุดขึ้นมาแล้วบิกินชิ้นเล็กๆ ก่อนจะยิ้มกว้างแล้วกิน 
มันท้ังลูกอย่างเอร็ดอร่อย ทุกอากัปกิริยาอยู่ภายใต้สายตาอ่อนโยนคู่สวย “อร่อยใช่ไหมล่ะ ถือว่าวันนี้เรามีโชคชะตาร่วมกัน  
พี่จะแบ่งให้เราอีกหลายๆ ชิ้นเลย”  

ลูกพลัมน้อยมองดอกไม้บนชุดสลับกับผลไม้ในกล่อง ยิ้มกว้างแล้วโยนลูกพลัมแห้งเข้าปาก เคี้ยวหยับๆ “อร่อยมาก 
เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ”  

ก่อนจากกันพี่นาราก็มาส่งเธอหน้าร้าน ยกผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นให้กับเด็กหญิงพร้อมกับกล่องลูกพลัมทั้งกล่อง 

“จะดีเหรอคะ” คนตัวเล็กกว่าถามยำ้าเป็นรอบที่สาม 
“ดีสิจ๊ะ พี่ยกให้ท้ังหมดนี่เลยจ้ะ” นาราพยักหน้า ตบมือลงบนผ้าเช็ดหน้ากับกล่องเหล็กใบน้อยเบาๆ ปรับปีกหมวก 

ให้พบัข้ึนด้านบนเลก็น้อย “เอาล่ะ เรยีบร้อยแล้วจ้ะ คราวนีก้อ็ย่าว่ิงอกีนะ เดีย๋วจะล้มอกี” เหมยยกมือไหว้ขอบคณุ เกบ็ของลำา้ค่า 
ทั้งสองสิ่งลงในย่าม พร้อมกับคำาสัญญามั่นเหมาะว่าจะต้องกลับมาแทนคุณพี่นาราให้ได้ 

เด็กหญิงข้ามถนนกลับไปท่ีกำาแพงแล้วออกเดินต่อ แสงอาทิตย์ด้านบนอ่อนแสงลงหลายส่วน เหง่ือกาฬไม่แตกพลั่ก 
เหมือนก่อนหน้านี้ ก้าวย่างของเด็กหญิงตัวน้อยมั่นคงและสมำ่าเสมอ เธอเดินไปเรื่อยๆ เห็นมุมเหล่ียมกำาแพงอยู่ไกลๆ ในใจ 
ลิงโลดจนอยากจะวิ่งเข้าไปดูชัดๆ ทว่าคำาพูดของพี่นาราก็รั้งฝีเท้านั้นไว้ ลูกพลัมน้อยข่มความตื่นเต้นในอกลง ไม่นานภาพท่ี 
เลือนรางก็ปรากฏแก่สายตาชัดขึ้นที่ละเล็ก 

ในที่สุดเธอก็พบเจอความคุ้นเคยที่ว่านั่นแล้ว 
ใจเต้นระทึกเมื่อภาพความทรงจำาเมื่อต้นปีเริ่มทาบทับลงกับภาพตรงหน้าอย่างพอดิบพอดี เธอยำ่าฝีเท้าไปมาด้วย 

ความตืน่เต้นขณะรอข้ามถนน รอรถราจากถนนท้ังส่ีหยดุลง ขอบตาร้อนผะผ่าวเม่ือย่างเท้าลงมาท่ีพืน้ถนน หวนคดิถงึฝ่ามอือุ่น 
ที่จับจูงเธอข้ามอย่างระมัดระวัง 

‘เหมย ลูกต้องจ�าทางให้ดีนะ คราวหน้าถ้าลูกอยากมาอีกจะได้มาถูก’
“อื้อ” เหมยครางตอบเสียงในความทรงจำา หยุดยืนมองป้ายทางเขา้ท่ีเธอพยายามอ่านมันทีละตัวอย่างใจเย็นท้ังท่ีในใจ 

เธอจำาได้ขึ้นใจว่าที่นี่คือที่ไหน 
‘ทออาทาไม้เอกท่า ตอเอียนอเตียน…’
“ท่าเตียน” 

ส้ินคำาพูด ร่างเล็กก็เดินเข้าไปในนั้นทันที ตลอดสองข้างทางอัดแน่นไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะข้าวของ 
เครื่องใช้ อาหารคาวหวานนานาชนิด ล้วนมีขายท่ีนี่ท้ังส้ิน ภาษาไทยสำาเนียงจีนดังระงมแข่งกับภาษาจีนแต้จิ๋วท่ีเธอฟัง 
ไม่ค่อยออก พ่อค้าแม่ค้าต่างเชื้อเชิญให้คนสัญจรแวะชมสินค้าของตนเองกันสุดฤทธิ์ แย่หน่อยที่เธอไม่น่าเป็นลูกค้าท่ีพวกเขา 
ตั้งตารอเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เลยได้รับสายตาเขียวปั้ดพร้อมกับการโบกมือไล่ให้ไปไกลๆ เท่านั้น ถึงอย่างนั้นเธอก็ห้ามตัวเอง 
ไม่ให้หยดุยนืมองซึง้สูงสามชัน้ไม่ได้ ทุกครัง้ท่ีพนกังานเปิดฝาด้านบนขึน้จนควันขาวพวยพุ่ง กลิน่หอมของติม่ซำากล็อยฟุ้งไปท่ัว 

ขนมจีบพอดีค�าไส้หมูสับหน่ึงเข่ง อีกเข่งหน้าตาเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองไส้กุ้ง และเข่งสุดท้ายเป็นซาลาเปาไส้ครีม 
เนื้อเนียน ทั้งสามเข่งถูกน�าไปวางไว้บนโต๊ะข้างนอกสุด

‘อร่อยไหมลูก กนิเยอะๆ เลยนะ’
แต่ในวันนี้ท่ีนั่งของเธอกับพ่อกลับกลายเป็นของชายหญิงคู่หนึ่งแทน และเขาก็ไม่ได้ส่ังขนมจีบหมูกับกุ้งแล้วก็ซาลาเปา 

ไส้ครีมด้วย เหมยเลื่อนสายตาไปทางอื่น ก้าวเดินไปตามทางต่อ ตามแผ่นหลังของพ่อท่ีจับจูงมือเธอเดินไปเรื่อยๆ ในท่ีสุด 
เขาก็หยุด ยกมือขึ้นยีหัวเด็กหญิงตัวเล็กแล้วสลายหายไป เหลือเพียงเธอคนเดียวท่ียืนอยู่ตรงนี้ หน้าประตูไม้ท่ีปิดไว้สนิท 
จนไม่มีแสงไฟเล็ดลอดออกมา 

ลกูพลมัน้อยยนืลงัเลอยู่นาน จากแสงยามเยน็กห็ลงเหลอืเพยีงแสงจันทร์บนฟ้า กบัความหนาวของสายลมปนกลิน่นำา้ชืน้ๆ  



จากแม่นำ้าเจ้าพระยาด้านหลัง ยุงฝูงใหญ่เริ่มออกอาละวาดจนยืนเท้าไม่ติดพื้น ถึงกระนั้นเธอก็ไม่มีความกล้ามากพอท่ีจะ 
ยกมือขึ้นทุบประตูตรงหน้า เธอยกมือขึ้นหมายจะเคาะอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ลดมือลงไว้ข้างตัวเหมือนเดิม ตอนนี้ขาของเธอคง 
โดนยุงกัดจนอิ่มหนำากันถ้วนหน้า ในจังหวะที่กำาลังจะยกมือเคาะอีกเป็นครั้งที่สิบเก้า ประตูก็เปิดออก 

แสงจากด้านในเล็ดลอดออกมาจนตาพร่าไปหมด เธอกะพริบตาแช่มช้า หัวใจเต้นกระหนำ่าจนหูอื้อไปหมด เธอเห็นภาพ 
ทุกอย่างช้าลง หรืออาจจะเพราะเธอเริ่มคิดอะไรไม่ออกก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คนตรงหน้าก็คว้าร่างของเธอเข้าไปกอดแน่น

เขาดีใจที่เห็นเธอมาที่นี่
“ลื้อมาทำาอะไรที่นี่ มาถึงแล้วทำาไมไม่เรียกม่า แล้วเป็นอะไร ร้องไห้ทำาไมฮึ” สารพัดคำาถามยิงยาวใส่เด็กหญิงวัยเก้าขวบ 

ไม่หยุด ร่างเล็กยกมือขึ้นสวมกอดอาม่า สะอึกสะอื้นจนตัวโยน “ไปๆ เข้าไปข้างในก่อน มีอะไรค่อยพูดค่อยจากัน”
คนสูงวัยกว่ารีบเอ่ย นัยน์ตาสีซีดตื่นตระหนกแต่ก็พยายามควบคุมสติแล้วดูแลหลานสาวคนเดียวเป็นอย่างดี “กินข้าว  

มาหรือยัง ยังใช่ไหม เดี๋ยวม่าทำาข้าวผัดให้กิน นั่งรอตรงนี้ก่อนนะ” สำาเนียงไทยแปร่งหูพูดเองตอบเองจนหมด มือที่เต็มไปด้วย 
ร่องรอยแห่งวัย เลื่อนแก้วนำ้ากับขวดนำ้ามาให้ ก่อนจะกลับไปง่วนอยู่หน้าเตา เสียงไฟดังฉ่าๆ พร้อมกับกลิ่นหอมชวนนำ้าลายสอ 
ก็ลอยไปท่ัวบ้าน เหมยท่ีหยุดร้องไห้ไปแล้วหนึ่งรอบพลันสะอื้นจนตัวโยนเมื่ออาม่าเล่ือนจานข้าวผัดมาไว้ตรงหน้า “ไม่ต้อง 
ร้องแล้วอาเหมย กินข้าวๆ”  

เดก็หญงิพยกัหน้า พุ้ยข้าวเข้าปากจนหมดทุกเม็ด อาม่ามองหลานตวัน้อยด้วยความสงสารจบัใจ ก่อนความโกรธจะทะยาน 
ขึ้นสูงเมื่อฉุกคิดขึ้นได้ว่าอะไรอาจจะเป็นสาเหตุท่ีทำาให้หลานของเธอมาโผล่อยู่หน้าบ้านในยามวิกาลอย่างนี้ เธอตัดสินใจ 
เก็บงำาความสงสัยทั้งหมดไว้แล้วพาหลานไปอาบนำ้าเข้านอน รอจนแกหลับก็ปลีกตัวลงมาด้านล่าง 

“อเีพญ็ มงึรู้ไหมว่าลกูมงึมาโผล่อยู่หน้าบ้านก”ู ลกูพลมัน้อยท่ีแกล้งหลบัรบีหลบหลงักำาแพง เง่ียหูฟังบทสนทนาด้านล่าง  
ทิ้งตัวนั่งลงช้าๆ แนบใบหน้าลงกับเข่า 

“ไม่รู้งั้นเหรอ มึงเป็นแม่คนภาษาอะไรวะอีเพ็ญ”
“เพ้ย มงึมนัหญงิชัว่ กไูม่น่าปล่อยให้อาเหว่ยไปยุ่งกบัคนอย่างมงึเลย ต่อไปนีม้งึไม่ต้องโผล่หน้ามาให้กเูห็นอกีนะ หลานกู  

กูเลี้ยงเอง มึงไสหัวไปเลยนะอีเพ็ญ! มึงวางสายใส่กูเหรอ!!!”  

 เด็กหญิงนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่นาน ปวดกระบอกตาลามไปถึงศีรษะ แต่ก็หยุดร้องไห้ไม่ได้ ในหัวย้อนนึกไปถึงแม่ที่เฉดหัว 
ไล่เธอออกมา สารพดัคำาผรสุวาทว่าเธอไม่น่าเกิดมาบนโลกนีเ้ช้าเยน็ดงัก้องไปถงึในฝัน แต่ทันทีท่ีพ่อกลบัมาบ้านแม่กเ็ปล่ียนไป 
ราวกับคนละคน เป็นผู้หญิงอ่อนหวาน ลูบศีรษะเธอเบาๆ ด้วยแววตารักใคร่ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจิกหัวเธอไปหมาดๆ จนหนัง 
ศีรษะเธอแสบไปหมด แต่ถึงอย่างนั้น เธอก็เลือกจะเชื่อว่าแม่แค่ขี้โมโหเท่านั้นเอง 

แต่พอพ่อเสียไปเมือ่กลางปี แม่กก็ลายเป็นคนข้ีโมโหตลอดเวลา ยิง่เวลามีป้าบ้านข้างๆ จับกลุ่มนนิทาว่าท้องก่อนแต่งบ้าง  
แม่หม้ายผัวตายบ้าง ถึงเธอจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไร แต่ทุกครั้งแม่ก็จะกลับบ้านมาแล้วเริ่มอาละวาด  

“อาเหมย มานั่งทำาอะไรตรงนี้ลูก”
“อาม่า…”
“มานี่มา มาหาม่ามา” ร่างเล็กโผเข้ากอดหญิงชราเต็มรัก มือเหี่ยวย่นลูบแผ่นหลังที่สัมผัสได้ถึงกระดูกแผ่วเบา 
“ตั้งแต่วันนี้ไป มาอยู่กับม่านะลูกนะ”

ร่างเล็กพยักหน้า กอดตอบอาม่าแน่น หลังจากคืนนั้น เหมยก็เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ตื่นแต่เช้ามาช่วยอาม่าเปิดร้าน 
ขายของชำา ช่วยเรียงขนมนมเนยบ้าง เฝ้าหน้าร้านบ้าง นอกเหนือจากนั้นเธอก็แอบใช้เวลาว่างจับจ้องคนสัญจรไปมา กลอกตา 
หาเงาร่างอันคุ้นเคย เงี่ยหูฟังบทสนทนาผ่านโทรศัพท์ที่ดังขึ้นนานๆ ครั้งของอาม่าอย่างตั้งใจ 

เธอคงเป็นเด็กไม่ดีท่ีอยากได้ยินเสียงด่ากรรโชกจนหน้าแดงของอาม่าอีกครั้ง แต่หลังจากคืนนั้นก็ไม่มีสายจากผู้หญิง 
คนนั้นอีกเลย ถึงกระนั้นเหมยก็ยังเชื่อว่าแม่อาจจะมาบ้านอาม่าไม่ถูกก็ได้ แม่อาจจะหลงทางและก็หวาดกลัวเหมือนกับเธอ 
วันนั้นก็ได้ 

แม่ก็เลยยังไม่มา
เธอเคยนับวันคืนผันผ่านไปเรื่อยๆ อย่างรอคอย คอยแล้วคอยเล่าก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะส้ินสุดสักที ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆ  

ทำาลายความหวงัทุกอย่างของเธอจนหมดส้ิน ผ่านเวลาท่ีล่วงเลยไป ตดัขาดส้ินทุกความสัมพนัธ์ราวกบัมนัไม่เคยมอียู่ ลงมอืฉกี 
ตั๋วเดินทางกลับของเธอทิ้งอย่างเลือดเย็น และการกระทำานั้นก็ได้ทึ้งหัวใจของเด็กหญิงตัวเล็กออกเป็นชิ้นๆ  

“อาเหมย เลิกทำาอย่างนี้ได้ไหม อาม่าขอ” หญิงชราเอ่ยถามหลานสาวเสียงส่ัน ทนมองดูร่างเล็กแอบมานั่งแกว่งเท้า 
ไปมาที่ป้ายรถเมล์ไม่ไหวอีกแล้ว 

เด็กหญิงพยักหน้า ลุกขึ้นแล้วเดินเขา้มากอดเอวคนสูงวัยกว่า พูดเสียงอู้อี้ “อื้อ เหมยจะไม่ทำาแล้ว” ใบหน้าเล็กเงยขึ้น 
สบนัยน์ตาสั่นเครือสีซีดแล้วพูดว่า 

“ขอโทษนะคะ อาม่าอย่าโกรธเหมยเลยนะ”
“ม่าไม่เคยโกรธอาเหมยเลย ไป กลับบ้านเรากัน เดี๋ยวม่าจะทำาของอร่อยให้กิน ไม่ต้องร้องแล้ว”
“อือ” 
หนึ่งคำาแผ่วเบาและหนักแน่น ละทิ้งซึ่งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง

ณ ป้ายสิ้นสลายสัมพันธ์ 



Scoop



อิทธิพลจากฝรั่งตาน้ำาข้าว
และดินแดนองค์จ้าวจักรพรรดิ

สู่บรรทัดสามเส้น



จีน2
เสื่อผืนหมอนใบ

กับหัวใจอันเด็ดเดี่ยว
กลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอพยพมาตั้งรกรากในไทย อาจจะแบ่งได้เป็น 2  

กลุ่มใหญ่ๆ ท่ีคนบา้นเราเรียกกันในยุคสมัยนั้นก็คือ จีนเก่า และ จีนใหม่  
อย่างไรก็ตาม ถ้าตัดปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างชาวไทยกับชาวจีนแล้วนั้น 
ส่ิงท่ีมาพร้อมกับชาวจีนท่ีอพยพมาในไทย คือเรื่องของวิถีชีวิตแบบจีน  
ท้ังอาหารการกิน เครือ่งแต่งกาย ส่ิงของ เครือ่งใช้ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา  
และแนวทางในการดำารงชีวิตของคนจีนท่ีคนไทยยอมรับกันอย่างแน่แท้ 
เลยกค็อื ความขยนั การผสมกลมกลนืระหว่างไทย-จนี มีมากและนานมาก 
จนเรามักจะกล่าวกันเสมอว่า “ไทยจีนมิใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกัน”

นายแซ ศิลปินช่างแกะผู้ก่อตั้งตงเซียมชื่อ โง้ว เพ็ก งำ้า เป็นชาวจีน 
สยาม ซึ่งเดินทางเข้ามาเมืองไทยเมื่ออายุ 20 ปี เขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการ 
ในปี พ.ศ. 2470 ด้วยการเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท่ี 
สนบัสนนุฝ่ายก๊กมนิตัง๋ โง้ว เพก็ งำา้ ดำาเนนิกิจการนีต่้อเป็นเวลาอกีสิบกว่าปี 
กลายเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ภาษาจีนหลายฉบับ และหนังสือพิมพ์ไทย 
อีก 2 ฉบับ เป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง และยังเป็นผู้ท่ีผลิตตัวพิมพ์ 
ภาษาไทยที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ออกมาในยุคสมัยนั้นอีกด้วย

การคัดลายมือนั้นเป็นส่ิงท่ีค่อนข้างสำาคัญกับคนจีนโบราณซึ่งม ี
ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ มีอิทธิพลอยู่ในสังคมเอเชียมายาวนาน การจด 
บันทึกคำาสอนของศาสนาพุทธจึงถูกเขียนด้วยมือและจัดเก็บไว้อย่างดี

การคัดลายมือจึงถือได้ว่าเป็นค่านิยมของคนเอเชียมาอย่างยาวนาน 
และคนท่ีเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือออกจะเป็นคนท่ีมีโอกาสในการ 
รับราชการและมีชีวิตที่ดี เป็นเจ้าคนนายคนจนมีการกล่าวว่า

“จงขยัน เรียนรู้ อย่างไม่รู้จักเพียงพอ
และสั่งสอนผู้อื่น อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่ือย”

ขงจื๊อ

“ลูกผู้ชาย ลายมือ นั้นคือยศ
เขียนสวยสด เขาเห็น ให้เป็นเสมียน
เขียนให้พอ อ่านได้ เป็นนายทะเบียน
เขียนแล้วอ่าน วิงเวียน เป็นนายคน”

ตัวอย่างโฆษณาหนังสือพิมพ์ในปี  
พ.ศ. 2476 ในภาพแสดงให้เห็นว่า 
เพราะอะไรแบบอักษรใหม่ๆ จึงเป็น 
ท่ีต้องการสำาหรับการตีพิมพ์โฆษณา 
ในยุคแรกๆ อาศัยเพียงตัวอักษร 
ท่ีเรียกกันว่า ‘ตัวโป้ง’ ตามลักษณะ 
ตัวอักษรที่หนาหนาดึงดูดสายตา ตัวพิมพ์ 
แกะไม้โดยช่างชาวจีนซึ่งมีให้เลือก 
เพียง 3-4 แบบเท่านั้น โฆษณาต่างๆ 
จึงดูเหมือนกันไปหมด 

หากเราพดูถึง ‘ป้าย’ ก็เป็นสิ่งปกติที่เราเห็นกันอย่าง 
คุ้นตาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นป้ายตามร้านค้าโชห่วย อาคาร 
พาณิชย์  ตึกรามบ้านช่อง หรือตามสถานที่ต่ างๆ  
ซึ่งแต่ละป้ายนั้นก็มีเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง แต่สิ่งท่ี 
คนมักจะไม่ทราบสักเท่าไหร่นัก คือเบื้องหลังความ 
สวยงามนั้นเป็นอย่างไร หรือจะพูดให้ถูกก็คือ มาจากที่ใด 
กันแน่ เพราะในความเป็นจริงแล้ว รูปแบบความสวยงาม 
ของตวัอักษรบนปา้ยเหล่านัน้ ไมไ่ดเ้กิดจากฝไีม้ลายมือของ 
คนไทยท่ีเปน็ชา่งทำาป้ายแค่เพยีงอย่างเดยีว ความสวยงาม 
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากชาติพันธุ์อื่นๆ โดยมี 
จุดเริ่มต้นมาจากการที่ชาติพันธุ์อื่นๆ เข้ามาตั้งรกราก 
ติดต่อค้าขาย หรือเผยแผ่วัฒนธรรม คำาสอนทางศาสนา  
เป็นต้น สำาหรับบทความนี้ เราจะกล่าวถึง 2 ชาติพันธ์ุ  
ที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิง  
นั่นก็คือ จีนและฝรั่งเศส อีกท้ังความแตกต่างเหล่าน้ัน 
ก็ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ดังนั้นตัวอักษร 
จงึเปรยีบเสมอืนพระเอกทีอ่ยูคู่่ละครไทยมาทกุยุคทุกสมัย 
โดยมีตัวหรือโครงเรื่องที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ต่างๆ  
ให้ตัวพระเอกได้สวมบทบาทแตกต่างกัน ในที่นี้ก็คือ 
‘วัฒนธรรม’ ที่เป็นโครงเรื่องให้พระเอกของเราได้โลดแล่น 
ท้ายที่สุดแล้วผลพวงจากเส้นทางที่ตัวอักษรได้สวม 
บทบาทให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทยที่ผ่านมาน้ัน  
ก็ได้ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบความสวยงามของตัวอักษรบน 
ปา้ยทีม่รีปูรา่ง หนา้ตาแตกตา่งกนั อย่างทีเ่ราเห็นในทุกวนัน้ี 

ชาติพันธ์ุ
ที่เข้ามามีอิทธิพล
กับตัวอักษรบนป้ายไทย



การหล่อตัวพิมพ์ในประเทศไทยทำาสำาเร็จครั้งแรกในปี พ.ศ. 2384  
แบบตัวชุดนี้ใช้ครั้งแรกในเมืองไทยคือ หนังสือของบรัดเลย์เอง ชื่อ คัมภีร์ 
ครรภ์ทรักษา ส่วนตัวพิมพ์ท่ีเรียกกันว่า ‘บรัดเลย์เหลี่ยม’ นั้นเป็นผลงาน 
รุ่นถัดมา ปรากฏการใช้เป็นครั้งแรกในบางกอกรีคอร์เดอร์ หรือ หนังสือ 
จดหมายเหตุฯ ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2384 ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรก 
ของไทย 

บรัดเลย์เหลี่ยม

ฝรั่งเศส
ความโรแมนซ์จาก 

กรุงปารีส สู่ กรุงศรีอยุธยา

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดตัวอักษร
หลากรูปแบบ หลายหน้าตา

สมาน จันทร์เทพ ที่ร้านสีสันการป้าย (พ.ศ. 2545)

สมาน จันทร์เทพ หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ ‘สมาน คนทำาฟอนต์’  
เจ้าของผลงานฟอนต์ตระกูล ‘เคทีสมาน’

ความสวยงามท่ีเราเห็น ฉาบฉวย หรือมีเพียงเปลือกด้านนอก 
ท่ีสวยงามให้เราได้ดูชม แต่เบื้องหลังเปลือกนั้นยังมีผีเส้ือท่ีรอ 
ให้เรามาเป็นคนท่ีกระเทาะเปลือกนั้นออก แล้วเราจะค้นพบ 
ความสวยงามที่แท้จริง 

อาจารย์ชวาลศิลป์ ก�าลังใช้เลื่อยฉลุไฟฟ้า

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวอักษรเพื่อที่จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมได้ โดยสารนั้น
ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเทคนิคต่างๆ เช่น งาน stencil ป้ายแกะสลักไม้  
ป้ายเหล็ก ป้ายเขียนพู่กัน ซึ่งข้อจำากัดบางอย่างของเทคนิคท่ีใช้นั้นก็ส่งผลให้ 
รปูแบบหรอืหนา้ตาของตวัอกัษรนัน้ถกูปรบัเปลีย่นเพือ่ความสะดวกและเหมาะสม 
ต่อการทำางาน

เพื่อหลีกเลี่ยงภาพจำาเดิมๆ หลีกเลี่ยงจากความจำาเจของรูปแบบตัวอักษร คนเรา 
จึงสร้างตัวเลือกข้ึนมาใหม่โดยริเริ่มจากการหยิบยืม ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆ
ตัวอักษรของชาติพันธ์ุอ่ืนๆ ก็คือ reference และ inspiration ในการออกแบบ 
ตัวอักษรดีๆ นี่เอง สำาหรับยุคสมัยที่ยังไม่ได้มี Pinterest เหมือนปัจจุบัน 

ถ้าย้อนไปสมัยก่อนในช่วงปี พ.ศ. 2384- 
2411 ตัวอักษรไทยของบ้านเรานั้น เริ่มแรก 
เลยไม่สามารถท่ีจะนำาเข้าไปสู่โรงพิมพ์ได้  
แต่หลังจากมีชาวฝรั่งเศสชื่อ หมอบรัดเลย์ 
ท่ีแรกเริ่มเดิมทีเขาเข้ามาในไทยเพื่อนำา 
ความรูด้า้นการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาล 
แบบตะวันตก เข้ามาเผยแพร่ควบคู่กับการ 
เผยแผ่ศาสนา แต่ไปๆ มาๆ เขากลับกลายเป็น 
ผู้ ท่ี เข้ามาทำาให้เกิดการวิวัฒนาการของตัว  
อักษรไทย ถ้าจะให้เล่าแบบส้ันๆ ก็คือ สาเหตุ  
ท่ีไม่สามารถท่ีจะนำาเข้าโรงพิมพ์ได้ เนื่องจากตัวอักษรไทยเรานั้นมันเอียง 
เกินไป โย้หน้าโย้หลังจนระยะห่างของตัวอักษรนั้นติดกันไปหมด แต่ว่า 
หมอบรัดเลย์ผู้นี้นั้นเป็นผู้ท่ีเข้ามาปรับเปลี่ยน จนตัวอักษรนั้นยืดตัวตรง 
และโครงสร้างถูกจัดระเบียบจนสามารถนำาไปใช้พิมพ์ได้ในที่สุด 

หมอบรัดเลย์
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