ชวนมานัง่ เล่นที่หอ้ งสามชุก ความสุขนอกขวดแก้ว
โดยโครงการติดตามประเมินผลภาพรวมแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ
“ปริมาณเลือดในแอลกอฮอล์ของคุณมากไปแล้วนะครับ ต้องเพิม่ ปริมาณแอลกอฮอล์ด่วน” นี่เป็ น
คาเตือนจากหนุ่มเมืองใหญ่คนหนึ่งทีใ่ ช้เตือนเพือ่ นหนุ่มด้วยกัน เป็ นทีร่ ู ก้ ลายๆ ว่า เร็วๆ นี้ไม่คนื ใดก็คืนหนึ่ง
ถึงวาระต้องยักย้ายความสุขที่บรรจุขายในขวดแก้ว มากรอกกาย กล่อมใจกันอีกครัง้ อย่างที่หนุ่มสาวในเมือง
ใหญ่หลายคนรับรู ้ --ในยามทุกข์ เหล้าเป็ นนักมายากลที่หกั เหความสนใจให้ไม่ตระหนักในทุกข์ ในยามสุข
เหล้าเป็ นเวทมนตร์สาคัญของงานฉลอง
งานเลี้ยงที่ไร้เหล้า
ปี น้ ี... หลายคนเลือกจะไปฉลองส่งท้ายปี เก่าที่ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ตลาดที่ประกาศว่าจะไม่มี
เหล้าเป็ นส่วนหนึ่งของงานฉลอง
แรกก้าวสู่ตลาด สามชุกต้อนรับฉันด้วยความสับสนอลหม่าน ตลาดห้องแถวไม้โบราณแห่งนี้
กว้างขวางมาก เพราะเคยรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการค้าของลุ่มแม่นา้ ท่าจีนมาหลายสิบปี ตลาดสามชุกแบ่ง
ออกเป็ น ๖ ซอยย่อย ผูค้ นที่หลังไหลมาเที
่
ย่ วทาให้ระยะทางจากหัวซอยไปท้ายซอยในวันนี้ ดูยาวไกลคล้าย
ไม่มวี นั ไปถึง รูส้ กึ ราวกับประสบความสาเร็จยิง่ ใหญ่ เมือ่ ฝ่ าผูค้ นมานัง่ พักที่รา้ นเล็กๆ ร้านหนึ่งได้สาเร็จ
ร้านนี้เงียบสงบ ฝาผนังไม้เก่าๆ ประดับภาพวาดสีนา้ มันไว้เต็มพื้นที่ จิตรกรหนุ่มใหญ่ ท่าทางสุขมุ
ไว้ผมยาวเปิ ดหน้าผาก ดูคล้ายชายชาวแมนจูเรียในหนังจีน กาลังค่อยๆ แต้มสีลงในเฟรมผ้าใบ แต่งเติมภาพ
หญิงสาวในชุดสไบเฉียงให้หวานซึ้งยิง่ ขึ้น แต่เมื่อจิตรกรห้องแถวไม้เห็นคนแปลกหน้าเหน็ดเหนื่อยหลงเข้ามา
เขาก็หอบหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะออกมาให้ดู แล้วชงกาแฟเลี้ยงอย่างมีนา้ ใจ
“ถ้าไม่มเี หล้า บทกวีดๆี อย่างบทกวีของหลีไ่ ป๋ มันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหม” จิตรกรสามชุกกล่าวเมือ่ เรา
คุยกันเรื่องเหล้า โอ้โห! ท่านเล่นยกกวีขนั้ เทพมาเป็ นกรณีศึกษาอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าจะตอบว่าอย่างไรดีเล่า...
“แต่เราก็รูว้ ่ามันเป็ นโทษ เลิกก็เลิกได้ อย่างนักเขียน นักแต่งเพลงใหญ่ๆ บางคนไม่ด่มื เหล้าเขาก็
แต่งกวีได้ แต่งได้ดดี ว้ ย” จิตรกรสามชุกกล่าวต่อ หลังจากคุยกันพักใหญ่ๆ จนหายเหนื่อยฉัน ก็ลากลับพร้อม
รอยยิ้ม การได้คน้ พบร้านขายภาพ-แกลอรี่ศิลปะเล็กๆ ท่ามกลางตลาดทีเ่ ต็มไปด้วยของกินนับเป็ นจุดเริ่มต้น
ทีด่ ใี นการทาความรูจ้ กั ตลาด …ออกมาจากร้าน ฉันเอาบทกวีทแ่ี อบจดมาจากข้างฝาร้านมาชื่นชมดูอกี ครัง้ -ผลงานของจิตรกรห้องแถวไม้นนั ่ เอง
ชีวติ เปรียบเหมือนกระดาษขาวแผ่นหนึ่ง
ต้องใช้สสี นั ทีง่ ดงามแต่งแต้ม
ต้องใช้มอื ทีอ่ ่อนโยน บรรจุชวี ติ จิตใจทีค่ ึกคักกระปรี้กระเปร่าเข้าไป

หากไม่มหี นิ โสโครก ก็ไม่เกิดลูกคลืน่ อันงดงาม
หากไม่มหี นทางชีวติ อันขรุ ขระ ชีวติ ก็ไร้รสชาติ
หากไม่มกี ารต่อสูท้ ที ่ รหดอดทน ชีวติ ก็ไม่รุ่งโรจน์
ฉันชอบกวีบทนี้ แม้ไม่รูว้ ่าตอนที่เขียนบทกวีบทนี้เขามีสติสมั ปชัญญะครบถ้วนดีหรือเปล่าหนอ…
อร่อยดี ที่สามชุก
ออกจากร้านขายภาพแล้ว ฉันแวะเข้าร้านขายเสื้อผ้า เด็กน้อยเจ้าเนื้อ แก้มยุย้ ตาหวาน ลูกชาย
เจ้าของร้านเสื้อผ้า คอยวนไปเวียนมาตรงถาดขนมจีบ ๓ ถาดใหญ่ทผ่ี ูเ้ ป็ นแม่เตรียมไว้เลี้ยงนักท่องเทีย่ ว วัน
ส่งท้ายปี วนั นี้ ทีต่ ลาดจะมีงานใหญ่คืองาน “อร่อยดีทส่ี ามชุก ครัง้ ที่ ๘ กินฟรีทงั้ ตลาด ปราศจาก
แอลกอฮอล์” ให้นกั ท่องเที่ยวกินอาหารฟรีได้ทงั้ ตลาด แต่งานนี้กม็ กี ติกาเล็กๆอยู่ว่า นักท่องเที่ยวทีอ่ ยากร่วม
สนุกกินอาหารไม่อนั้ ได้ทงั้ ตลาด ต้องซื้อ ชาม แก้ว ช้อน และตะเกียบทีต่ ลาดจัดทาขึ้นมาเป็ นพิเศษ รวม
ทัง้ หมดชุดละ ๖๐ บาทเป็ นอุปกรณ์ในการกิน นาทีทองนี้จะเริ่มตอน ๕ โมงเย็นและต่อเนื่องไปถึงตอนคา่
จนกว่าอาหารจะหมด
ใกล้เวลางาน คนสามชุก เจ้าภาพงานดูสนุกสนานและตื่นเต้น แม่คา้ ร้านโน้น ตะโกนถามแม่คา้ ร้านนี้
ว่าจะเลี้ยงอะไร (การถามกันไว้ก่อนมีประโยชน์คือ ถ้ารูว้ ่าร้านไหนมีของแพงๆ อย่างกระเพาะปลา จะได้วง่ิ ไป
กินก่อน) ทัง้ นักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่คา้ ต่างก็รอคอยให้ถงึ เวลาเร็วๆ โดยเฉพาะลูกชายเจ้าของร้านเสื้อผ้า
ถือชามรอเตรียมตัวเต็มที่ ฉันถามว่า “ทีน่ ่ีอะไรอร่อยบอกพี่หน่อยได้ไหม?” เจ้าตัวอ้วนป้ อมบอกว่า “ทุก
ซอย” แล้วก็วง่ิ ปร๋อออกไป
๕ โมง แดดร่ม ลมเย็น นักท่องเทีย่ วไม่เบียดเสียดเท่าตอนกลางวัน ร้านค้าทุกร้านทีเ่ รียงรายตลอด
๖ ซอย ทัง้ ร้านทีข่ ายอาหารอยู่แล้วและร้านทีไ่ ม่ได้ขายอาหารต่างนาของกินมาตัง้ หน้าร้าน บางร้านเอาคาราโอ
เกะออกมาร้องหน้าร้านแล้วชวนนักท่องเทีย่ วให้มาร้องด้วยกัน เด็กเล็กๆวิง่ ไปร้านโน้นร้านนี้ สนุกสนาน
เต็มที่ เด็กวัยรุ่นบางคนขอไม่อยู่รา้ นของพ่อแม่ แต่มารวมตัวตัง้ โต๊ะเฮฮาร่าเริงกับเพือ่ น อาม่า อากงยิ้มแย้ม
ตักอาหารใส่ชามให้นกั ท่องเทีย่ วพร้อมแนะนาอาหารอย่างมีความสุข (ตัวฉันเองต้องหยุดที่โต๊ะกะลอจีห๊ น้าร้าน
ถ่ายรูปศิลป์ธรรมชาติอยู่นาน เพราะพลาดไปถามอาม่าว่ากะลอจีร๊ อ้ นๆ เหนียวนุ่มหอมงาขาวนี้เขาทากัน
อย่างไร อาม่าอธิบายนานมาก จนฉันกินกะลอจีแ๊ ค่อย่างเดียวก็อ่มิ แล้ว)
ร้านค้าส่วนใหญ่ในตลาดช่วยกันตัง้ โต๊ะพร้อมหน้าพร้อมตาทัง้ ครอบครัว หนุ่มสาวสามชุกหลายคน
ทีไ่ ปเรียนและทางานทีก่ รุงเทพฯ กลับมาบ้านในวันนี้ “จะต้องไปฉลองทีอ่ ่นื ทาไม ในเมือ่ บ้านพ่อบ้านแม่ มีงาน
ฉลองทีส่ นุ กอย่างนี้” –พีร่ ตั น์ สาวสามชุกทีไ่ ปเรียนปริญญาโททีก่ รุงเทพฯ บอกกับฉัน นักท่อ งเทีย่ วเดินเต็ม
ทัว่ ทัง้ ๖ ซอย แต่ของกินก็ไม่มขี าด เพราะคนสามชุกซึง่ เป็ นฝ่ ายตัง้ รับเตรียมตัวมาอย่างดี ผูม้ าบุกต้องเป็ น
ฝ่ ายล่าถอยเสียเองเพราะอิ่มจนจุก

งานอร่อยดีท่สี ามชุกในวันนี้คึกคัก มีชวี ติ ชีวา โดยไม่ตอ้ งมีตวั ชูโรงของงานฉลองอย่าง “เหล้า”
เพราะสามชุกเลือกทีจ่ ะชูรสอาหารทีอ่ ร่อย “ทุกซอย”อย่างทีเ่ จ้าตัวอ้วนป้ อมว่า และชูอธั ยาศัยที่น่ารักของคน
สามชุกให้เป็ นพระเอกของงานอย่างแท้จริง
จุดหมายที่ปลายทาง
มีอะไรบางอย่างดึงดูดฉันให้มาที่รา้ นขายโปสการ์ดร้านนี้ “Art Soul Studio and Me” อวล
กลิน่ อายคล้ายปาย คล้ายข้าวสาร กลิน่ อายทีบ่ อกว่า หากคุณเป็ นนักเดินทางหรืออยากเป็ นนักเดินทาง ทีน่ ่ี
เหมาะสาหรับเป็ นจุดแวะพัก....
“เมล็ดพันธุไ์ ม่จาเป็ นต้องหยัง่ รากในดิน มันอาจจะถูกโปรยทีไ่ หนก็ได้ บางทีกอ็ าจลอยไปตามลม
ไม่จาเป็ นต้องอยู่ใต้ตน้ แล้วแต่สถานการณ์จะพาไป..."
พีเ่ อ๋ เจ้าของร้านขายโปสการ์ด เป็ นนักเดินทางทีม่ คี วามฝันและมีเรื่องราวมาแลกเปลีย่ นมากมาย
เธอเคยทางานเป็ นอาสาสมัครและรับจ้างถ่ายภาพมาหลายที่ ตัง้ แต่วยั เรียน ในเป้ ของนักเดินทางรายนี้จะเต็ม
ไปด้วยโปสการ์ดฝี มอื ตัวเอง และหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางอยู่เสมอ
หลังจากเดินทางมานาน สองปี ทแ่ี ล้ว พีเ่ อ๋กไ็ ด้พบกับหุน้ ส่วนชีวติ และหุน้ ส่วนความฝันทีส่ ามชุก
และร่วมกันสร้างร้านโปสการ์ดตามทีเ่ คยฝันไว้ได้สาเร็จ เจ้าตัวหยิบโปสการ์ดภาพถ่ายขาวดาทีข่ ายอยู่ในร้าน
ใบหนึ่งขึ้นมา เป็ นภาพทีถ่ ่ายในสามชุก “อาม่ากับก๋ง ในรูปนี้เขาอยู่ดว้ ยกันเกือบร้อยปี แล้ว เขาอยู่กนั มานาน
มาก แล้วไม่รูส้ กึ เบือ่ กัน มันไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาว แต่เป็ นรักทีด่ ูแลกัน บางทีเอ๋ถามว่าอาม่าไปไหน
อาม่าก็จะบอกว่า ไปกินข้าวกับน้องชายบ้าง ไปกินข้าวกับทีบ่ า้ นบ้าง ชุมชนทีน่ ่ีจะเหมือนเป็ นญาติกนั บ้านใกล้
เรือนเคียงรูจ้ กั กัน มาครัง้ แรกเอ๋เอาภาพถ่ายจากทีน่ ่ีไปทีบ่ า้ น ดูแล้วก็รูส้ กึ ดี คนทีเ่ ขาอยู่ตงั้ แต่รุ่นปู่ รุ่นย่าทุก
วันนี้เขาก็ยงั ดูแลกันอยู่ เราก็อยากจะมีความรูส้ กึ แบบนัน้ บ้าง”
สามชุกได้กลายมาเป็ นบ้านของนักเดินทางคนหนึ่ง “จงแสวงหา แล้วจะค้นพบ”—ใครคนหนึ่งว่าไว้
มีคนมากมายเคยฝันอยากเดินทางไกล
มีคนไม่นอ้ ยที่ฝนั แล้วตัดใจหรือเลือกเดินทางไปย้อมใจด้วย
แอลกอฮอล์แทน ทันทีท่ฤี ทธิ์สุราจางหาย ก็พบว่าสองเท้ายังอยู่ทเ่ี ดิม
จากลานวัดสูล่ านเบียร์
คืนนี้เพือ่ นใหม่ชวนฉันไปเที่ยวงานวัดฉลองส่งท้ายปี ดว้ ยกัน มัคทายกอธิบายสรรพคุณของวัตถุ
มงคลทีว่ ดั แจกว่าวิเศษอย่างนัน้ อย่างนี้ ส่วนอ๊อดเพือ่ นใหม่ของฉันและน้องๆ ทีม่ าช่วยรณรงค์โครงการสามชุก
ตลาดปลอดเหล้า ก็ช่วยโฆษณาสรรพคุณของวัตถุมงคลนี้เหมือนกันว่า “กาไลเงินยวงลงยันต์คร้าบ ไม่ลอก
ไม่ดา จานาไม่ได้ ตกนา้ จม ไม่งมหาย”
คา่ คืนนี้ ทัว่ อุโบสถสว่างไสวราวกับสรวงสวรรค์ ทีผ่ า้ ป่ าลอยฟ้ า ธนบัตรทุกสีถกู ติดไว้เป็ นสายยาว
จากพื้นจดยอดอุโบสถ แรงศรัทธาของผูค้ นคงจะมากทีเดียว งานปิ ดทองฝังลูกนิมติ เฉลิมฉลองอุโบสถทีเ่ พิง่
สร้างใหม่ ถึงมีผูค้ นมาคับคัง่ และบริจาคเงินกันสะพรัง่ ขนาดนี้

“ตามองตา สายตาก็จอ้ งมองกัน” เสียงลาตัดบ้าง เสียงราวงบ้าง เสียงดนตรีไทยบ้าง-- ดังมาจาก
เวทีการแสดงของเด็กๆ ไม่ได้ขาด เวทีเล็กก็มหี นังตะลุง คนมาปิ ดทองลูกนิมติ กันคับคัง่ ร้านรวงประดับ
หลอดนีออนสีสดใสเรียงรายตัง้ แต่ปากทางเข้าวัดไปจนถึงตัวอุโบสถ
จากคาบอกเล่าของ คุณพงษ์วนิ ชัยวิรตั น์ นายกเทศมนตรี ซึง่ รัง้ ตาแหน่งประธานคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกอีกตาแหน่ง บอกไว้ว่า งานสมโภชน์อโุ บสถใหม่ ปิ ดทองฝังลูกนิมติ ทีว่ ดั วิมลโภคารามกับ
งานอร่อยดีท่สี ามชุกฯ ทีจ่ ดั ในตลาดมีแนวทางทีเ่ หมือนกัน คือปลอดเหล้าอย่างสิ้นเชิง ซึง่ ไม่น่าแปลกใจ
เพราะเมือ่ ฉันมีโอกาสได้สนทนากับเจ้าอาวาสวัดสามชุกวิมลโภคาราม ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า
“ชีวติ ทีเ่ ราปกติดๆี ยังผิดยังพลาดเดินยังหกล้ม พอไปเพิม่ แอลกฮอล์เข้ามามันขาดสติ สติหลุด
ความรูต้ วั ก็ไม่มี การขับเคลือ่ นร่างกายของเราก็ไม่พร้อม”
นับเป็ นโชคร้ายของสิงห์สุราที่ศาสนสถาน
ซึง่ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนสามชุกกับคณะทางาน
ขับเคลือ่ นตลาดมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน แต่ใช่ว่าสิงห์สุราจะโชคร้ายจนไม่มที างออก เพราะคืนนี้ ไม่
ไกลจากงานฉลองในวัดนัน้
พื้นทีข่ องเอกชนได้เนรมิตความรื่นเริงมากมายขึ้นในพื้นทีน่ ้ ี –ปราสาทในเทพ
นิยายเป่ าลมขนาดใหญ่สาหรับเด็กน้อย สวนสนุกเร่ประดับไฟละลานตา เพียบพร้อมทัง้ ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์
รถไฟเหาะรางเล็ก และร้านสาหรับเสีย่ งโชคแลกตุก๊ ตา คาราวานเครื่องเล่นและร้านค้าเหล่านี้ดูคล้ายนักเดินทาง
แก่ๆ ทีผ่ ่านร้อนหนาวมามาก ทรุดโทรมไม่นอ้ ยแต่ยงั ร่าเริง ดนตรีจากลานรถบัมพ์และลานเบียร์แข่งกันส่ง
เสียงเร้าใจให้คึกคัก ทีล่ านรถบัมพ์ ใต้ไฟหลากสีท่หี มุนติ้วตามจังหวะกระชัน้ นักเต้นวัยกระเตาะทีร่ อขึ้นรถ
รอบต่อไปเคลือ่ นไหวตามดนตรีอย่างสนุกสุดเหวีย่ ง แต่สุดเหวีย่ งอย่างไรก็พลิ้วสูล้ ลี าของมืออาชีพบนเวทีใน
ลานเบียร์ไม่ได้ วินาทีน้ ี ดูคล้ายโคโยตี้สาว จะสะกดทุกสายตาในลานเบียร์ให้หยุดอยู่ทเ่ี ธอได้สาเร็จ –
แอลกอฮอล์ เสียงเพลง ความสวยและความสาว เวทมนตร์ของงานฉลองถูกจากัดให้มอี ยู่แค่ในกรุงเทพฯเสีย
ทีไ่ หนกัน?

สวัสดีปีใหม่
หลังจากทีเ่ ที่ยวอย่างเพลิดเพลินในงานวัด ฉันก็ตดั สินใจไม่กลับโรงแรมทันที แต่มานัง่ คุยเล่นกับ
เพือ่ นใหม่ ทีบา้ นของป้ าแหว๋ว รองคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกคนหนึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากอยู่ในร้านที่
กรุ่นกลิน่ ความฝันหอมหวาน ได้อยู่ท่ามกลางผูค้ นทีอ่ ่มิ เอิบ สดชื่น ผ่องใสในงานบุญ น้องๆ ทีเ่ ป็ นลูกหลาน
คนสามชุกก็เข้ามาบอกข่าวร้ายหน้าตาตื่นว่า “รถชนคนตายทีส่ ่แี ยกน่ะพี่ ไปดูกนั ไหม” เพือ่ นใหม่ของฉันไม่
ไป แต่ตะโกนบอกน้องคนหนึ่งอย่างรูง้ าน “ฝากพีน่ กั ข่าวไปด้วย” ฉันกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ของน้องไปที่
เกิดเหตุ กลางสี่แยก ผูค้ นมากมายมามุงดูเหตุการณ์ มีเจ้าหน้าทีต่ ารวจ รถพยาบาล รถของมูลนิธริ ่วมกตัญญู
อยู่ทน่ี นั ่ นี่เป็ นครัง้ แรกทีฉ่ นั ได้เห็นคนตาย --เล็กหนอเล็กชีวติ คนเรา บางครัง้ ดูเหมือนซับซ้อน มีการ
ตัดสินใจยอกย้อน ทะนงตน เฝ้ าแสวงหา ไม่พอใจอะไรง่าย ๆ บางครัง้ ก็ไม่ต่างจากหมู เห็ด เป็ ด ไก่ คือ
ตายได้งา่ ยๆ... เลือดข้นสีแดงเข้มไหลรินออกจากร่างกายของชายวัยรุ่นทีด่ ูเหมือนหลับไป ปี ใหม่ มาไม่ถงึ เขา
ไม่มวี นั ใหม่ ไม่มแี ม้กระทัง่ ลมหายใจสาหรับเวลาปัจจุบนั นี้

จากคาบอกเล่าของชายเจ้าของรถกระบะที่ชายวัยรุ่นขับมาชน เล่าว่า คืนนี้ ขณะทีเ่ ขากาลังขับรถมา
ตามปกติ มอเตอร์ไซค์กแ็ ล่นมาจากทางข้างหลังด้วยความเร็วสูง ก่อนจะชนกับกระจกมองข้างของรถ พลิก
ควา่ หมุนคว้าง และตายในทีส่ ุด ส่วนตารวจบอกว่าทัง้ คนขับและคนซ้อนเป็ นคนจากอาเภอข้างเคียงและดื่ม
เหล้ามาด้วยกันทัง้ คู่
อีกไม่ก่นี าทีจะขึ้นปี ใหม่แล้ว
รองเท้าข้างละสี
“อ้าว
ใครใส่รองเท้าสองข้างสีไม่เหมือนกันมาจับสลากรับรางวัลได้เลยครับ”
เสียงของ
นายกเทศมนตรีและประธานคณะกรรมการตลาด คุณพงษ์วนิ ชัยวิรตั น์ กล่าวชวนนักท่องเทีย่ ว นี่เป็ นมุกสดๆ
ทีเ่ ขาคิดขึ้นมา เพือ่ คืนกาไรให้ลูกค้าทีเ่ ดินผ่านไปมาหน้าลานโพธิ์
ตอนนี้ฉนั อยู่ทล่ี านโพธิ์ ลานทีเ่ ป็ นหัวใจของคนสามชุก ลานที่คนสามชุกจะมานัง่ ประชุมพร้อมหน้า
เมือ่ คิดทากิจการงานสาคัญ ลานทีใ่ ช้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ วอย่างเป็ นทางการ ลานทีม่ เี วทีเล็กๆใต้ร่มโพธิ์ให้เด็กๆ
ได้แสดงออก เสียงดนตรีไทยทีไ่ พเราะ ไม่เคยขาดหายจากลานนี้...
“เมือ่ ก่อนสามชุกเป็ นเมืองท่า ใครจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้กม็ าขึ้นบกตรงนี้ ตอนหลังพอถนน
ตัดผ่าน แม่นา้ ก็ไม่มปี ระโยชน์ คนก็ยา้ ยออกบ้าง ร้านค้าขายของไม่ได้เลย จังหวัดเคยให้คนมาเช็คว่าวันๆมี
คนมาซื้อกี่คน ผมบอกเขาว่าไม่ตอ้ งมาเช็ค เดีย๋ วจะบอกให้ว่ามีใครมาบ้าง”
คุณพงษ์วนิ กล่าวถึงสามชุกครัง้ ยังซบเซา วันนี้สามชุกไม่เงียบเหงาอีกแล้ว ชื่อลุงป้ าน้าอาในท้องถิน่
กลายเป็ นชื่อทีโ่ ด่งดังติดปากไกลเกินขอบเขตเมืองสุพรรณ -- ข้าวห่อใบตองแปะซ้ง ซาละเปาแม่ระเบียบ กา
ละแมโบราณเจ๊รวง ข้าวห่อใบบัวร้านหรัง่ ศรีโรจน์ กาแฟเฮียงี้ ทองม้วนโบราณป้ าแป๊ ด ขนมไข่ลูกเฮียเอ็ง
บะหมีเ่ จ๊กอ้าว นา้ พริกแม่กมิ ลัง้ บ๊ะจ่างเจ๊แต๋ว เผือกหิมะนายรุ่ง เป็ ดย่างเจ๊ตี๋ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะมาจากไหน
ก็ตามต่างก็มองหา ป้ า แปะ เฮีย เจ๊ ทีไ่ ม่เคยเห็นหน้าเหล่านี้ เพราะเสียงเล่าลือถึงความอร่อยของอาหารที่บอก
กันปากต่อปาก เครื่องเล่นสังกะสี กล่องดนตรี ตะเกียงโบราณ งานไม้แกะสลัก ปลาม้าแดดเดียว ของขวัญ
ของฝากมีให้เห็นทัว่ ทุกมุมของตลาด บ้านขุนจานงจีนารักษ์ เรือนไม้เก่าแก่สามชัน้ ได้รบั การบูรณะให้เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทง่ี ดงาม มีมคั คุเทศก์นอ้ ยผูร้ ูจ้ กั ถิน่ ของตนดี คอยพานักท่องเทีย่ วชื่นชม ร้านถ่ายรูปโบราณ ไม่
ต้องเปลีย่ นกิจการไปอัดรูปดิจิทลั อย่างหลายร้านในเมืองกรุง เพราะความโบราณ คือเหตุผลทีน่ กั ท่องเที่ยวดัน้
ด้นมาทีน่ ่ี
“ตอนทีเ่ ราเริ่มโครงการก็ประชุมกันบ่อย จะทายังไง จะคิดยังไงก็ช่วยกัน อย่างชื่อสามชุก ตลาด
๑๐๐ ปี กว่าเราจะตัง้ ได้ ก็ประชุมกัน ก็ไล่ช่อื กัน ใช้การมีส่วนร่วม บางคนว่าตัง้ ยาวเกินก็ตดั ออก บางคนก็
บอกให้เอา ๑๐๘ ปี ๑๑๐ปี ก็บอกไม่เอา เอาแค่ ๑๐๐ เดียว แม้กระทัง่ เลขไทย เลขฝรัง่ ตัวหนังสือเนี่ยยังถก
กัน คิดหลายมุมมันก็ดีนะ”
สามชุกเคยผ่านช่วงเวลาทัง้ รุ่งเรืองและซบเซา เคยเงียบเหงา ร้างผูค้ น และในปี ๒๕๔๓ กรมธนา
รักษ์ยงั มีโครงการทีจ่ ะรื้อตลาดสามชุก เพือ่ ปรับปรุงสร้างเป็ นอาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่ แต่ชาวตลาดก็ร่วม
แรงรวมใจกันสืบค้นประวัตศิ าสตร์ อนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ฉลุลายขนมปังขิงทีย่ งั เหลืออยู่ และ

นาวัฒนธรรมดัง้ เดิมของตลาดริมนา้ ในอดีต มาเสริมสร้างคุณค่าให้กบั ตลาด จนพลิกฟื้ นชีวติ ให้กบั ตลาด
ขึ้นมาได้อกี ครัง้
ไม่เพียงแต่การนายุคการค้าทีร่ ุ่งเรืองกลับมา หลายๆ สิง่ ที่ชาวตลาดตัง้ ใจจะทาประสบความสาเร็จ
เพราะการมีส่วนร่วมคิดร่วมทาของคนในชุมชน
ไม่เว้นแม้แต่ความตัง้ ใจให้พ้นื ทีต่ ลาดเป็ นบ้านทีป่ ลอดภัย
สาหรับลูกหลานทีจ่ ะเติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้า...
“ทีส่ ามชุกจะพยายามรณรงค์เป็ นตลาดปลอดบุหรี่ วัดทีส่ ามชุกปลอดเหล้ามานานแล้ว ก่อน
กฎหมายจะออกอีก เราไม่ปรับเงินจากคนทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ เราไม่มกี ติกา ไม่มกี ฎหมายบังคับ เราพยายาม
ช่วยกัน ในชุมชนใครเป็ นญาติพ่นี อ้ งใครช่วยกันเตือน บางคนก็เลิกได้ก็มี หยุดได้ก็หลายราย โดยเฉพาะบุหรี่
มีให้เห็นหลายคน เลิกเลย ถ้าใครสูบใครดื่มก็คอยแหย่กนั คุยกัน”
และในปี ๒๕๕๐ ก็ได้มโี จทย์ใหญ่ขอ้ หนึ่งมาท้าทายความร่วมมือร่วมใจของคนสามชุก จะเป็ น
อย่างไร หากงานอร่อยดีทส่ี ามชุก งานเทศกาลฉลองส่งท้ายปี ทเ่ี รียกเม็ดเงินสู่ตลาดได้ปีละเป็ นจานวนมาก จะ
ปราศจากแอลกอฮอล์?
“ปกติเราใช้เต็นท์เบียร์ ให้มาสนับสนุนดนตรีการแสดง ก็เลยมาคิดกลับ มีอาจารย์ทจ่ี ฬุ าฯ มานัง่ คุย
กัน บอกทดลองจัดไม่เอาเหล้าได้ไหมล่ะ ผมก็ว่าท้าทายดีก็เลยลองยกเลิกเหล้า ก็เลยปลอดเหล้ามาได้ ๒ ปี
นี่เป็ นเรื่องที่ทา้ ทาย ปกติเรามีเหล้ามีเบียร์มาเป็ นสปอนเซอร์มมี าตลอด ทาใหม่ๆ ก็กลัวว่าจะไม่มคี นมาเที่ยวมา
ซื้อของ กลัวมากๆ แต่กเ็ ป็ นไงเป็ นกัน
แล้วอาจารย์กช็ ่วยคิดขึ้นมาว่าทาอย่างไรให้มคี นมาเยอะๆ บอกแน่จริงเลี้ยงทัง้ ตลาดสิมนั จะได้ทา้
ทาย ก็เลยจัดเทศกาลกินฟรีทส่ี ามชุก เราจัดแบบชาวบ้าน มีการแสดงของเด็กแต่ละซอย และให้กนิ ฟรีได้ทงั้
ตลาด ตอนแรกไม่เชื่อว่าจะทาได้ เพราะไม่รูช้ าวบ้านจะร่วมมือหรือเปล่า เราก็เลยเรียกประชุมชาวบ้าน
ทัง้ หมดเลยว่าจะทาอย่างไร จะเลี้ยงฟรีไหวไหม ใครจะช่วยบ้าง ทีน้ ีปรากฏว่าเป็ นร้อยๆ เลยทุกคนสนับสนุน
หมด ก็เอานะเลี้ยงก็เลี้ยงกัน”
เมือ่ ไม่มเี หล้าและการแสดงเร้าใจ สามชุก จึงใช้ตน้ ทุนทีม่ ี คือความร่วมมือของคนในชุมชน เปิ ดรับ
ความร่วมมือจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏที่
ไหนมาก่อน นัน่ คืองานบุฟเฟ่ ตท์ ่ใี หญ่ทส่ี ุดในโลก
“เราใช้การมีส่วนร่วม โดยนัง่ ประชุมกัน ตอนตัดสินใจว่าจะใช้ สสส. หรือเบียร์สงิ ห์ เบียร์ชา้ งเป็ น
สปอนเซอร์จดั งานอร่อยดีทส่ี ามชุกก็มานัง่ ถกกัน ก็สูก้ ็คุยกัน คาว่านโยบาย มันใช้ไม่ได้ผลหรอก มันอยู่ทว่ี ่า
เราคุยกันได้หรือเปล่า
“ผลออกมาแม่คา้ ขายของได้ดีกว่าอีก เพราะคนมาทานอาหาร คนไม่ได้มานัง่ กินเหล้า ดีใจที่พวก
เราสามารถยืนด้วยลาแข้งของตัวเองได้ และเกิดความร่วมมือร่วมใจกันมหาศาล ถ้าเทียบกับชุมชนอื่นเราก็ถอื
ว่าไม่ธรรมดา อย่างวันที่ ๓๑ งานเลี้ยงปกติแล้วยากนอกจากมีนายทุนมาเลี้ยงมาทาอะไรถึงจะทาได้ แต่น่ีมนั
เกิดจากภายในของชุมชน นี่คือความภาคภูมใิ จของคนสามชุก” นายกเทศมนตรีและประธานคณะกรรมการ
ตลาดเล่าอย่างภาคภูมใิ จ

หลังจากของบประมาณสนับสนุ นจาก สสส. ในปี แรก ปี รุ่งขึ้น สามชุกก็มตี น้ ทุนมากพอจะจัดงาน
ปลอดแอลกอฮอล์ดว้ ยตนเอง “งานอร่อยดีทส่ี ามชุก กินฟรีทงั้ ตลาด ปราศจากแอลกอฮอล์” กลายเป็ นงาน
ฉลองส่งท้ายปี ท่ใี ครๆ กล่าวขวัญถึง และได้รบั การบรรจุในแผนการท่องเที่ยว ของจังหวัดสุพรรณบุรฯี และ
ของใครหลายๆ คน จนในงานอร่อยดีฯในปี น้ ี มีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนคับคัง่ ขนาดทีค่ ุณพงษ์วนิ บอกว่า
“ตัง้ แต่เกิดมา ไม่เคยเห็นตลาดคนเยอะเท่านี้มาก่อน”
“กว่าจะได้ขนาดนี้ตอ้ งต่อสูต้ อ้ งฝ่ าฟัน เราต้องอาศัยความกล้าทีจ่ ะทา อาศัยความกล้าทีจ่ ะมีการ
เปลีย่ นแปลง เพราะปกติคนไทยไม่ค่อยชอบการเปลีย่ นแปลง ทาอย่างไรมาก็ทาอย่างนัน้ แต่ผมว่ามันถึงเวลา
แล้วทีพ่ วกเราจะลุกขึ้นมากล้าเปลีย่ นแปลง
“ลดแลกแจกถาม ชาวสามชุกช่วยกันนะครับ วันนี้คนสงขลามาเทีย่ วสามชุกเยอะนะครับ อ้าวใครอยู่
ภาคเหนือขอดูบตั รประชาชนหน่อยครับเอาบัตรประชาชนมาจับสลากรับของรางวัลได้เลยครับ” นักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ดินผ่านลานโพธิ์ พอได้ยนิ เสียงของคุณพงษ์วนิ แล้วก็จะแวะ บางคนก็ยนื เกร่รอว่าเมือ่ ไหร่คุณพงษ์วนิ จะ
ประกาศคุณสมบัติท่ตี รงกับคุณสมบัตขิ องตน และไม่ว่าจะประกาศหาผูโ้ ชคดีทม่ี คี ุณสมบัติแบบไหน --คนที่
ใส่เสื้อสีแดง คนทีม่ าจากยะลา คนอุดรฯ คนผมหยิก คนใส่เสื้อกัก๊ ฯลฯ ก็จะมีคนมาแสดงตัวรับของรางวัล
เสมอ
และอาจเป็ นเพราะคุณพงษ์วนิ กล้าเปลีย่ นแปลงและคิดแตกต่าง จึงได้ประกาศหาคนใส่รองเท้าสอง
ข้างสีไม่เหมือนกันมารับรางวัล
แล้วก็มคี นใส่รองเท้าข้างละสีมารับรางวัลไปจริงๆ
ตัวตนคนสามชุก
“คนพื้นถิน่ ของเราเป็ นกะเหรี่ยง ลาว ละว้า และคนไทย ต่อมาก็มคี นจีนจากโพ้นทะเลเข้ามา
ผสมผสานลงหลักปักฐาน เพราะเมือ่ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มกี วาดต้อนคนอพยพผูค้ นเข้ามา เพราะฉะนัน้ คน
บ้านเราก็จะมีทงั้ คนพื้นเมือง อย่างกะเหรี่ยง ละว้า คนลาว แล้วก็คนไทยอยู่ก่อนแล้ว พอมีคนจีนเข้ามาอยู่
สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็ นต้นมาก็เลยผสมผสานกัน เพราะฉะนัน้ ก็อยู่กนั กลมกลืน อาชีพก็ต่างกัน คนไทย
เพาะปลูก คนลาวก็ทาเพาะปลูก แต่ทาทีร่ าบลุม่ ริมแม่นา้ แล้วกะเหรี่ยง ลาว ละว้าก็จะทาของป่ า ทาพวกไร่
ฝ้ าย ไร่อะไรต่างๆ ก็จะเป็ นพวกสินค้าเกษตรกรรมในทีส่ ูงแล้วก็จะบรรทุกเกวียนมาขายแลกเปลีย่ นกัน มันก็
เลยกลมกลืน อยู่ดว้ ยกันได้ทงั้ ชนเผ่าพื้นเมือง คนไทย คนจีน เพราะฉะนัน้ คนสามชุกก็จะดูแล เอื้ออาทรกัน
ดี”
ป้ าแหว๋ว หรืออาจารย์กฤตยา เสริมสุข หนึ่งในคณะกรรมการตลาดสามชุก ช่วยให้ภาพตัวตนคน
สามชุกในมุมหนึ่ง แต่น่ีเป็ นเพียงตัวตนคนสามชุกทางด้านเชื้อชาติเท่านัน้ ส่วนตัวตนด้านทีท่ าให้สามชุก
เข้มแข็งจริงๆนัน้ คือนิสยั ใจคอ
“จุดแข็งของสามชุกเกิดจากการทีค่ นสามชุก เป็ นตัวของตัวเองสูง แล้วเรื่องความร่วมมือในการ
ทางาน ถ้าเขาพอใจ เขาพร้อมที่จะทางานตรงนี้เลย แล้วเขาก็ช่วยกันดี คนสามชุกไม่ชอบให้มใี ครมาบังคับ ถ้า

เขาคิดเองทาเองแล้วจะช่วยกันทา แต่ถา้ มีใครมาสัง่ จะเกิดปฏิกริ ยิ าต่อต้าน นี่คือคุณลักษณะพิเศษ แล้ว
ชุมชนของเรา ตัง้ แต่ป้าแหว๋วเล็กๆ โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาก็เกิดจากชุมชน ชุมชนช่วยกันก่อร่าง
สร้างตัวก่อน แล้วจึงจะของบประมาณในส่วนทีท่ าไม่ไหวจากรัฐ เพราะฉะนัน้ ชุมชนเราจึงเข้มแข็งมาตัง้ แต่
อดีต นี่เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ชมุ ชนให้ความร่วมมือ มีการร่วมสร้างร่วมคิดมาตัง้ แต่อดีตแล้ว และสืบสานกันมา
จนถึงปัจจุบนั ”
... ไม่รวยก็ช่วยออกแรง มีมากก็แบ่งให้สงั คมบ้างซี สร้างความดีให้เกิดมีคณ
ุ ูปการ แต่ละ่ คน
พึง่ พากันได้ ใช่อนื ่ ไกลล้วนแต่เป็ นลูกหลาน มีโอกาสร่วมใจมาประสาน หนึ่งเดียวเท่านัน้ จับมือกันเพือ่ บ้านเรา
... เสียงเพลงจากลานโพธิ์แว่วมา คุณยายหลายคนนัง่ อยู่ในร้านของตัวเอง ไม่ได้นงั ่ อย่างเงียบเหงา แต่นงั ่
ทางาน นัง่ อย่างมีท่ที าง มีความสาคัญ ทุกๆ คนในสามชุกมีความสาคัญ หลายร้านมีอาม่า มีคุณยายเป็ น
เจ้าของสูตรอาหารรสเด็ด ขณะเดียวกัน คนที่คอยดูแล จัดแจงเปิ ด hi5 ให้ตลาด จะเป็ นใครไปไม่ได้นอก
เสียจากเด็กๆ
“เวลามีปญั หาเราก็มาคุยกัน ว่าเราอยากได้อะไร อยากทาอะไร เราตกลงกันไว้ว่าทะเลาะกันในที่
ประชุมนะ แต่ออกมาต้องไม่โกรธกัน มติในทีป่ ระชุมต้องสาคัญ ห้ามมาบ่นกันข้างนอกว่าไม่ทาแล้ว เสนอแล้ว
ไม่ได้ มีอะไรต้องพูดให้หมดในทีป่ ระชุม เราจะทาเหมือนสภาเล็กๆ แต่ ว่าเป็ นสภาทีอ่ สิ ระ ไม่มปี ระธานสภา
พงษ์วนิ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานของเราจริง แต่ทกุ คนมีสทิ ธิ์และเสียงเท่าเทียมกัน โดยแต่ละคนไม่รูห้ รอกว่านี่
คือประชาธิปไตย เพราะทุกคนค่อนข้างจะเป็ นเผด็จการในครอบครัว แต่พอมาทางานตรงนี้ เราต้องหลอม
รวมกัน มติในที่ประชุมสาคัญที่สุด ผูน้ าก็ตอ้ งฟังเราด้วย” ป้ าแหว๋วกล่าว
กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ความสาเร็จของตลาดสามชุกก็เช่นกัน
ด้วยการรณรงค์การเป็ นตลาดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่อย่างเข้มแข็ง ลานเบียร์ถาวร เลยกลายเป็ นสิง่
แปลกตาสาหรับทีน่ ่ี
ลานเบียร์แห่งนี้เพิง่ เปิ ดได้ไม่นาน อยู่บนชัน้ สองของคอฟฟี่ ชอ็ ฟในบริเวณเดียวกับ
โรงแรมทีฉ่ นั พัก
ดึกแล้ว คืนนี้ ฉันไปหากาแฟดื่มทีค่ อฟฟี่ ชอ็ ฟ พีฝ่ น สาวสวยเจ้าของโรงแรม ดูน่ารักและมีชวี ติ ชีวา
ลงมือชงกาแฟให้ฉนั อย่างตัง้ ใจ
“ลานเบียร์เปิ ดมานานหรือยังคะ?”
“เปิ ดมาสองเดือนแล้วค่ะ ก็ดูตลาดก่อน ถ้าเวิรค์ ก็จะเปิ ดต่อ สามชุกเงียบ อยากให้มอี ะไรให้วยั รุ่น
รูส้ กึ ว่าน่ากลับบ้านบ้าง”
ม็อคค่าตอน ๔ ทุ่ม รสชาติอร่อยหอมหวาน และฉันก็รูส้ กึ ติดใจในอัธยาศัยทีน่ ่ารักของเจ้าของ
โรงแรม พีฝ่ นเรียนจบมาทางด้านเภสัชฯ แต่ตดั สินใจกลับมาสานต่อกิจการโรงแรมของที่บา้ น... จริงๆแล้ว
ไม่ใช่แค่สานต่อ แต่ยงั ปรับปรุงให้ทนั สมัย น่าพัก และราคาไม่สูงนัก
“สนใจ breakfast มัย้ คะ พรุ่งนี้มี breakfast นะคะชุดล่ะ ๑๒๐ ค่ะ เป็ น breakfast ชุดใหญ่มี
ครบทุกอย่าง” เจ้าของโรงแรมเชิญชวน
“เดีย๋ วดูก่อนนะคะ” ฉันตอบ

สามชุก ความสุขนอกขวดแก้ว
“แม่ครัวผูแ้ สนดี ผูม้ นี า้ ใจ แม่ครัวผูน้ ่ารักทุกคน ขอให้บุญกุศลทีแ่ ม่ทาในชาติน้ ี ส่งผลให้แม่งดงาม
ผุดผาด รา่ รวยโภคทรัพย์ทงั้ ในชาติน้ ีแลหน้าเถิด” เสียงของมัคทายกจากวัดวิมลโภคารามแว่วผ่านเข้ามาให้
คนทีย่ งั ซุกตัวอยู่ในที่นอนอ่อนนุ่มได้ยนิ หน้าต่างห้องพักของฉันเปิ ดออกสู่ดา้ นวัดวิม ลโภคาราม จึงได้ยนิ เสียง
จากเครื่องเสียงวัดทัง้ วันทัง้ คืน ฉันคิดในใจ “มัคทายกปากหวานอย่างนี้ แม่ครัวคงทากันตายไปเลย” คน
สุพรรณฯ ช่างเจ้าบทเจ้ากลอน มีศิลปะวาที ไม่เสียทีทเ่ี ป็ นจังหวัดให้กาเนิดศิลปิ นตัวจริงอย่าง ไวพจน์ เพชร
สุพรรณ, แม่ขวัญจิตต์ ศรีประจันต์ หรือพุ่มพวง ดวงจันทร์ ถ้ามัคทายกสานวนไม่เพราะพริ้งคมคายและ
เชาวน์ไวไม่พอ เห็นจะไม่ผ่านมาตรฐานมัคทายกเมืองสุพรรณไปได้
สิง่ ทีฉ่ นั นึกถึงต่อมาคืออาหารเช้าแบบอเมริกนั –ขนมปังปิ้ งชุ่มเนย เบค่อนทอดกรอบกรุ่น ไข่ดาว
สดๆ คาวๆ หอมฟุ้งอย่างทีเ่ พลงของพุ่มพวงว่าไว้ แต่เสียงชวนของเจ๊จกุ แม่คา้ หมูแดดเดียว เมือ่ วานนี้กย็ งั
ก้องอยู่ในหู “ถ้าหิวข้าวไปทีว่ ดั นะลูก โรงทานทีว่ ดั ทาของเลี้ยงเยอะแยะเลย กินฟรีกนั ๘ วัน ๘ คืน”
แล้วฉันก็ไปทีว่ ดั วิมลโภคาราม... เสียงมัคทายกเจื้อยแจ้ว เหมือนจะเอ่ยอะไรก็เป็ นกลอนไปทัง้ นัน้
หม้อใบใหญ่ขดั แวววาวบรรจุอาหารเต็มตัง้ เรียงรายอยู่บนโต๊ะในโรงทาน แกงบอน แกงไก่มะเขือ แกงส้มที่
เต็มไปด้วยผัก แกงจืดฟักใส่หมูสามชัน้ กับซีโ่ ครงอ่อนและเห็ดหอม ไข่พะโล้ มาม่าผัดใส่ไข่และกะหลา่ ปลี
นา้ พริกมะม่วง นา้ พริกมะขามสด เครื่องเคียงนา้ พริกอย่าง ถัว่ ฝักยาวลวก มะเขือพวง มะเขือเปาะลวก
แตงกวาสด บรรจุอยู่ในกะละมังสังกะสีขนาดใหญ่ ขนมหวานหลากสี ละมุดคว้านแกะสลักอย่างดี ขนุนสีไม่
เหลืองจัดแต่หวาน... ขนมครกทากันสดๆหยอดใส่เตาและรอกินกันตรงนัน้ แม่คา้ ขนมครกเล่าให้ฟงั ว่าปกติ
ขายอยู่แถวๆ ตลาด แต่วนั นี้ยกมาทาบุญ
เสียง ตา หัน่ สับ ซอย ดังออกมาจากโรงครัวไม่ขาดสาย เสียงโขลกนา้ พริกของคุณยายดังรัวแรงดี
จนวัยรุ่นมาเห็นอาจต้องอาย เส้นลอดช่องทีย่ งั ไม่ได้ลวกนา้ ร้อน ผักนับร้อยกิโลวางพิงฝารอเปลีย่ นเป็ นอาหาร
อร่อยๆ จากฝี มอื แม่ครัวเอกแต่ละบ้านทีม่ ารวมตัวกันอย่างอุ่นหนาฝาคัง่ ในกระทะใหญ่ใบหนึ่งแกงป่ าเนื้อสับ
ส่งกลิน่ หอมแตะจมูก หลังจากรวนเนื้อจนสุก แม่ครัวก็ใส่มะเขือหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ หน่อไม้สดหัน่ บางๆ ลงไป
ผัดในนา้ แกงขลุกขลิกอย่างชานาญ
ไม่ไกลกันนัก อาแปะสองคนช่วยกันแยกเส้นบะหมีไ่ ข่สเี หลืองนวลทีโ่ รยแป้ งไว้ออกจากกัน เด็กน้อย
ช่วยงานง่ายๆ คือหัน่ ไข่ตม้ เป็ นสองซีกเตรียมไว้ใส่ในก๋วยจับญวน
๊
ด้านนอกโรงครัว ใกล้กอ๊ กนา้ มีบอ่ ซีเมนต์
สามบ่อใส่นา้ เต็ม หลายคนช่วยกันล้างจาน ล้างผัก ล้างปลา ปลาช่อนสดๆ หลายสิบตัวทาให้นา้ ล้างปลาในชาม
สังกะสีเปลีย่ นเป็ นสีแดงทัง้ ยังคาวคลุง้ แต่คนที่ลา้ งก็ลา้ งด้วยรอยยิ้มเต็มหน้า ทีศ่ าลาเล็กๆ ใกล้โรงครัว คน
ทีม่ ฝี ี มอื ทางการจัดดอกไม้ลอ้ มวงรอบใบเตยและดอกดาวเรืองหลายถุงใหญ่ช่วยกันจัดดอกไม้เตรียมประดับ
อุโบสถให้สวยงาม
“พีม่ าช่วยงาน ๘ วันแล้ว อาหารไม่มขี าด วัดนี้โบสถ์สองชัน้ ใครก็อยากมาเห็นอยากมาดูอาหาร
เยอะแยะมาเลี้ยงกันเพียบ ทากันจนเหงือ่ ไหลเข้าตา ทีเ่ ดินไปเดินมาเนี่ยถ้านับดูเลยกรุงเทพฯ ไปแล้ว”หญิง

สาวร่างใหญ่ อายุราว ๓๐ แต่งตัวสวยเนี้ยบ ใบหน้าตกแต่งด้วยเครื่องสาอางเต็มที่ ริมฝี ปากเคลือบลิปสติกสี
แดงสวยงามราวกับไม่ได้ช่วยงานมา ๘ วันเล่าให้ฉนั ฟัง การทางานในงานบุญอย่างนี้ ไม่ใช่วาระการทางานที่
ทากันหน้ามันหลังแข็งอย่างเดียวแต่ตอ้ งทางานอย่างสวยสดชื่นด้วย
ยิง่ สายคนก็ยง่ิ หลังไหลมาที
่
ว่ ดั กันมากขึ้น จากตอนเช้าทีม่ เี ฉพาะคนรุ่นป้ า รุ่นพ่อ รุ่นแม่ พอสายๆ ก็
เต็มไปด้วยผูค้ นทุกเพศทุกวัย คนเฒ่าคนแก่นนั้ ไม่ตอ้ งห่วง ดูเหมือนผูอ้ าวุโสทัง้ อาเภอจะมารวมกันอยู่ทน่ี ่ี
เด็กน้อยผิวดาคลา้ ท่าทางยังไม่ต่นื ดี หอบนา้ ดื่มไปให้พ่อแม่เต็มไม้เต็มมือ ก่อนจะไปนัง่ กินรวมกับพ่อแม่และ
ยายรวม ๕ คน เด็กผูช้ ายเล็กๆ อีกคน กาลังอ้าปากรอให้แม่ป้อนอาหารให้ ส่วนตัวเองนัง่ กระดิกเท้าไปมา นี่
คงเป็ นวันที่สนุกอีกวันหนึ่งสาหรับเด็กน้อย เด็กหญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งช่วยแม่หอบหิ้วถุงใส่ขนมเค้กเข้าโรงครัว
ไป ด้านหลังโบสถ์ หลานสาววัยรุ่นประคองคุณยายที่แต่งตัวสวยมากเข้ามา คุณยายสวมเสื้อผ้าไหมแขนยาวสี
นา้ เงินเข้ม ห่มสไบสีขาว ผ้าซิน่ สีเหลืองขมิ้น ทีซ่ มุ ้ นา้ ปานะ เด็กผูช้ ายร่างป้ อมช่วยตักนา้ แข็งป่ นใส่แก้ว
พลาสติกของคุณยายคนหนึ่งทีก่ ระย่องกระแย่งเต็มที “ขอบใจจ้า” คุณยายบอกอย่างเอ็นดู แล้วเลือกนา้
ปานะทีม่ ที งั้ นา้ ใบเตย นา้ เก๊กฮวย นา้ มะตูม นา้ มะขาม นา้ กระเจีย๊ บ นา้ ลาไย และโอเลี้ยง สารพัดให้เลือกสรร
เด็กสาววัยรุ่นในชุดนักเรียนก็เดินมาหาอะไรกินกับเพือ่ นก่อนจะไปช่วยงานในวัดต่อไป
ลุงอีกคนอุม้ หลานตัวเล็กมีแววตาตื่นเต้นกับงาน เด็กน้อยมองดูความอลหม่านตรงหน้า เป็ นความ
อลหม่านทีเ่ จือด้วยกลิน่ อายของความสุข ความสัมพันธ์ทแ่ี นบแน่นของคนในชุมชน ทุกคนช่วยกันหยิบจับ
งาน ไม่มใี ครสักคนทีม่ อื ว่าง ปี ใหม่ปีน้ ีชาวสามชุกไม่ได้หายใจทิ้งข้ามปี ไปเฉยๆ แต่มที งั้ งานบุญ มีเทศกาลงาน
ฉลอง มีพธิ กี รรม มีกจิ กรรมหลายอย่างให้เลือกลงแรงลงใจได้ตามใจชอบ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในชุมชนยังคงให้
ความอบอุ่นกับคนรุ่นต่อไป ทุกคนมีสสี นั สดใส และราวกับมีแสงสว่างในตัวเอง นี่คือสังคมของคนมีราก
รากทีจ่ ะคอยยึดเหนี่ยวลาต้นไว้ ยามทีเ่ ผชิญกับลมพายุฝน
ฉันนึกถึงการดื่มเหล้าของคนในสังคมเมือง ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการดื่มเหล้าคืออะไร –ดับทุกข์
เพือ่ นทีเ่ ข้าใจ ความสนุก บทสนทนาทีอ่ อกรส ฉันได้เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างทีว่ ่ามา สาหรับคนสามชุก มีความสุข
มากมายเต็มไปหมด ทีอ่ ยู่นอกขวดแก้ว
กองทัพดอกไม้
เหมือนเมืองทุกเมืองทีก่ าลังพัฒนา พร้อมๆ กับการพัฒนา หลายสิง่ เปลีย่ นแปลง สามชุกไม่ได้เป็ น
สาวสวยเรียบๆ เงียบๆ อย่างก่อนเก่า แต่ตกอยู่ในสายตา ถูกจับจ้อง ก้าวต่อไปของสามชุก จึงต้อง
ระมัดระวัง
แต่สามชุกก็มที หารเสือที่คอยปกป้ องสาวงามผูน้ ้ ีไว้ ไม่ใช่ชายฉกรรจ์ทไ่ี หน แต่คือ ...เด็ก
ทีส่ ามชุก เราจะเห็นเด็กอยู่ทกุ ที่
เด็กๆ เล่นดนตรีไทยทีล่ านโพธิ์
เด็กๆ ทาการแสดงให้ความบันเทิงผูค้ นในงานวัด
เด็กๆ มัคคุเทศก์นอ้ ย คอยพานักท่องเที่ยวชมตลาด
เด็กๆ เดินรณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่

คืนนี้ฉนั มาเทีย่ วงานวัดอีกครัง้ และได้เห็นไหวพริบปฏิภาณของเด็กสามชุกกันสดๆ หลังเวทีการ
แสดง คณะนักแสดงตัวน้อยเปลีย่ นชุดเตรียมราชุดต่อไปยังไม่เสร็จ ทัง้ ๆ ทีม่ คี ิวขึ้นเวทีเป็ นลาดับต่อไป เด็ก
น้อยนางราคนหนึ่งจึงมุดไปเคาะไม้กระดานใต้เวทีให้เด็กน้อยหัวหน้าวงดนตรีไทยหันไปมองดู และกระซิบ
บอกเป็ นนัยว่าช่วยประวิงเวลาต่อไปอีกหน่อย เด็กน้อยหัวหน้าวงดนตรีไทยก็กระซิบกระซาบบอกเพือ่ นร่วมวง
จากนัน้ เพลงเรือนมยุรา และสร้อยแสงแดง ก็ดงั ขึ้น ยืดเวลาให้นางราชุดราวงรื่นเริงเถลิงศกได้เตรียมตัว ฉัน
อดทึง่ กับการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าของเด็กๆ ไม่ได้ เด็กๆ แก้ปญั หากันเอง ช่วยเหลือกันได้ และ “เป็ นงาน”
มาก
“เด็กไม่ใช่ไก่ทพ่ี อให้ขา้ วแล้วก็ปล่อยอยู่ในเล้า เราต้องเติมพื้นฐานในใจให้เขา เราเติมความรัก
ความเห็นใจ ความเข้าใจลงไปในตัวเด็ก ผูใ้ หญ่ไม่จาเป็ นต้องอยู่กบั เด็ก แต่ผูใ้ หญ่ให้เท่าทีใ่ ห้ได้ ถ้าเราทางาน
แล้วเราเรียกเด็กมาร่วมมาช่วยทา ทาอะไรก็ได้ แล้วพอเด็กมาทางานกับเรา เราให้เกียรติเขาเป็ นผูใ้ หญ่ตวั เล็ก
พูดกับเขาเพราะๆ อย่าเรียกแบบทีช่ าวบ้านเรียกว่า จิกหัวใช้ เด็กพวกนี้น่ะตายคาหวานทัง้ นัน้ แหละ ให้เขา
ได้เห็นความสาคัญของตัวเอง เมือ่ ใดก็ตามที่เขาเห็นความสาคัญของตัวเอง ได้เห็นว่าตัวเองเป็ นคนสาคัญ เด็ก
จะระวัง จะรักษาภาพลักษณ์และภูมใิ จ ไม่กล้าทาอะไรผิด” ป้ าแหวว คณะกรรมการตลาดทีไ่ ด้ใจเด็กๆ
กล่าวถึงวิธเี ปลีย่ นเด็กธรรมดาให้กลายเป็ นกาลังสาคัญของชุมชน
“การรณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ เราก็ได้แนวร่วมจากเด็กๆ เด็กๆ จะถือทีด่ บั บุหรี่ แต่งเสื้อคอกระเช้า
นุ่งโจงกระเบน บุหรี่ในมือท่านดับเถอะค่ะ เราก็จะให้คอนเซ็ปท์ให้เค้าคิด ว่าเขาจะบอกกับผูใ้ หญ่ยงั ไง ให้
เขาคิดเองแล้วเราก็เกลาให้บา้ ง เขาก็บอกว่า ช่วงทีเ่ รารณรงค์สามวันตรงนัน้ เราได้คนทีส่ ูบบุหรี่มาเจ็ดคน แต่
มีคนนึงบอกไม่ได้สูบ แอบเอาไว้ขา้ งหลัง เขาบอกไม่ได้สูบ นี่ไง ไม่ได้สูบ เด็กก็จะไม่เซ้าซี้อะไรค่ะ อ้อ แล้วก็
มีอยู่คนนึง ปี ทส่ี อง เด็กไม่เจอคนอื่นสูบเลย แต่กเ็ จอคนนึงคีบบุหรี่อยู่ เด็กก็ไปเชิญออก ผูใ้ หญ่คนนัน้ ก็บอก
ว่า ’เรื่องของกู’ ไม่รูว้ ่านักท่องเทีย่ วหรือคนชาวบ้าน เด็กก็ถามว่า ‘ป้ าแหว๋วๆ เค้าบอกว่าเรื่องของกูแล้วหนู จะ
ทายังไงคะ’ ก็บอกว่า ‘หนู กไ็ ม่ตอ้ งทาอะไร หนู กบ็ อกเค้าว่าขอบคุณค่ะ’ เด็กก็บอกว่าสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
แล้วก็เดินไป เพราะหนู กลัวเขา เด็กๆก็ช่วยกันดี”
กล้าๆ กลัว แต่เด็กสามชุกก็รณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ตดิ ต่อกันมาได้หลายปี แล้ว
“ทีจ่ ริงกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาตลาดมีคนดื่มเหล้าบ้างคนสองคน มีคนสูบบุหรี่อยู่สองคน เราก็จะ
แซวกันมาตลอด ทีน้ ีพอเราทางานกับ สสส.ปุ๊ บมันก็เข้าทาง พอ สสส. มีโปสเตอร์มาให้ มัคคุเทศก์เขาจะขอ
เอาไปติดตามบ้าน เจ้าของบ้านก็ชอบใจ บอกขอแผ่นใหญ่ๆ เราก็รณรงค์ไป เรื่องเหล้านี่ ตัง้ แต่งานอร่อยดีท่ี
สามชุก เราก็ขอว่ามันเป็ นกิจกรรมของเด็กๆ ของเยาวชน เพราะฉะนัน้ เราจะไม่มสี ุรา ปี แรกทีเ่ ราทามีเบียร์
สิงห์เป็ นเจ้าภาพประกวดร้องเพลง ต่อมาปี ท่ี ๒ ปี ท่ี ๓ เราก็ไม่ใช้แล้ว เราขอรณรงค์โดยให้มคั คุเทศก์นอ้ ย
ช่วยกันออกกระจายข่าว เชิญชวน ‘เพือ่ สุขภาพของท่าน เราจะไม่ด่มื นะคะ’ งานปี ใหม่เป็ นงานรื่นเริง เราอยาก
ให้เป็ นงานที่มคี วามสุขของครอบครัว ปี แรกทีจ่ ดั งานปลอดเหล้าเราต้องเอา สห.มาคุมเลย แต่ปีทส่ี องไม่
ต้องใช้ สห. เราใช้เด็กๆ รณรงค์ ใครถือเหล้า ก็หา้ มเข้า ก็เตือน ให้เด็กๆ ช่วยรณรงค์กนั เด็กๆก็เอาอยู่”

หนุ่ มสุพรรณเสียงเหน่ อ
ตัวฉันเกิดมาเป็ นหนุ่มสุพรรณฯ
ทํานาตากแดดทัง้ วัน
จนตัวฉันนัน้ มันดําปิ ด๊ ปี๋
สําเนียงภาษา...ฟังดูก็เชยสิ้นดี
เพือ่ นฝูงล้อกันป่ นปี้ ว่าพีก่ ็หมาน้องก็หมา
ช่างหัวปะไรจะล้อยังไงไม่เห็นสําคัญ
สําเนียงมันเหน่ออย่างงัน้
แต่หวั ใจฉันมันเหน่อเมือ่ ไร...
คา่ นี้ แชมป์รอ้ งเพลงนี้กบั เพื่อนอีกสองสามคนคนบนเวทีการแสดง
ฉันเคยได้ยนิ เพลงหนุ่ม
สุพรรณฯ มาก่อน แต่ไม่เคยฟังแล้วรูส้ กึ ว่าใครร้องแล้วเข้าถึงอารมณ์เพลงได้เท่าครัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะคนทีร่ อ้ ง
อยู่นนั้ เป็ นหนุ่มสุพรรณฯ จริงๆ และยังเป็ นหนุ่มน้อยวัยนักศึกษา เสียงตัดพ้อต่อว่านัน้ จึงดูซอ่ื เหน่อแท้
จริงใจ แชมป์ เป็ นมัคคุเทศก์นอ้ ยรุ่นแรกๆ และเป็ นหนึ่งในเด็กๆทีเ่ ป็ นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทากิจกรรมของ
ตลาดสามชุกอย่างขยันขันแข็ง กลางวันช่วยงานตลาด กลางคืนช่วยงานวัด แชมป์คล่องแคล่ว รูง้ าน เข้ากับคน
ได้ทกุ วัย ฉันเห็นแชมป์ทางานราวกับเตรียมลงสมัคร สส.ในสมัยหน้า (แน่นอนว่าแชมป์ไม่ได้คิดจะสมัคร
และจริงๆแล้ว สส.บางคนยังทางานน้อยกว่านี้)
“ในตลาดเรามีการประชุมพ่อค้าแม่คา้ ทุกเดือนครับ ช่วงเย็น หลังจากขายเสร็จแล้วก็มา ช่วงจัดงาน
ต่างๆ ก็จะชวนพ่อค้าแม่คา้ เข้ามาพูดคุยกัน ในงานนี้เราจะมีอะไรบ้าง เราจะทาอะไรบ้าง แล้วก็แบ่งงาน อย่าง
คนนี้ค่อนข้างรูจ้ กั คนในตลาด เขาจะแบ่งในเรื่องของการเปิ ดร้านค้า รับสมัครว่าร้านค้านี้มกี ่รี า้ น มีก่บี ธู ๊ ก็จดั
มา แล้วคนไหนทีพ่ อจะออกกาลังก็จะจัดสถานที่ อย่างแชมป์อย่างคิวก็จดั การเรื่องของการดูแลเวที การแสดง
จัดคิวน้องๆ เป็ นพิธกี ร บางอย่างทีเ่ ด็กๆ อย่างเราเสนอได้ เราก็เสนอ มัคคุเทศก์นอ้ ยเคยคิดทาสลากธาราพา
โชค ตอนนัน้ ได้เงินมา 2 หมืน่ กว่า เงินทีไ่ ด้มาก็เอามาให้นอ้ งๆมัคคุเทศก์ ทาค่ายอบรมมัคคุเทศก์รุ่นต่อไป
เหมือนกับเงินตัง้ ทุน
“กิจกรรมหลายๆ อย่างผ่านไปได้ดว้ ยดี ก็ดว้ ยเด็กๆ ครับ อย่างกิจกรรมรณรงค์กจ็ ะใช้เด็กๆ อย่าง
งานมหกรรมอาหารอร่อยดี ก็จะใช้เด็ก เราให้เด็กในชุมชนมาร่วมกันแสดงบนเวที เหมือนกับการดึงดูดคนใน
ชุมชนเพือ่ เข้ามามีส่วนร่วม พอลูกบ้านนี้มาหนึ่งคน ก็ตอ้ งพา พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพน่ี อ้ งก็ตอ้ งมาให้
กาลังใจลูกหลาน”
การรณรงค์นนั้ ได้ผลมากเพียงไหน? ป้ ายประกาศที่ตดิ ไปทัว่ ชุมชนว่า No Alcohol นัน้ ส่งผล
อย่างไร? การที่หาซื้อเหล้าในตัวตลาด ๑๐๐ ปี ได้ยากนัน้ ระคายต่อความมุง่ มันของคอสุ
่
ราหรือไม่? ฉันสงสัย
และลองถามจากแชมป์

“ก็ช่วยได้เยอะครับ เมือ่ ก่อนคนทีม่ าเทีย่ วจะยังไม่ค่อยมาก มีสูบบุหรี่กนั เยอะ บางทีกย็ งั ซื้อเบียร์
กระป๋ องมานัง่ ดื่มทีล่ านโพธิ์เลย พอเริ่มมีการรณรงค์กเ็ ริ่มเปลีย่ นไปเยอะเหมือนกัน แล้วพอช่วงเทศกาล มี
การรณรงค์กท็ าให้ลดไปมาก รวมทัง้ ในตลาดเองก็ไม่มี คณะกรรมการเอง บางท่านก็เลิกได้”
ฉันนึกชื่นชม คาบอกเล่าของแชมป์ ทว่ี ่า “คณะกรรมการบางท่านก็เลิกได้” คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดท่านนัน้ คงรณรงค์กบั ใครๆได้เต็มปาก นี่เองสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ความจริงใจในการแก้ไขปัญหา”
ในฐานะทีแ่ ชมป์เป็ นมัคคุเทศก์นอ้ ยมานานหลายปี ฉันอยากรูว้ ่าหนุ่มน้อยผูน้ ้ ีมองดูชมุ ชนของตนเอง
ในเวลานี้อย่างไรบ้าง
“สามชุกเปลีย่ นแปลงเร็วมาก เพราะว่าสือ่ ทีวเี ข้ามาเยอะ พอสื่อทีวเี ข้ามาเป็ นการโปรโมต แล้วคนก็
เริ่มมามากขึ้นๆ เมือ่ ก่อนคนทีม่ าสามชุก มาดูสถาปัตยกรรม แต่ตอนนี้นกั ท่องเที่ยวเหมือนมาเพื่อหาอะไรทาน
มากกว่า แต่ไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าอดีตของตลาดเป็ นอย่างไร คนก็มาขายอาหารกันมาก มันกลายเป็ น
การตลาด เป็ นการค้ามากขึ้น แชมป์อยากฝากว่า สามชุกยังมีสถาปัตยกรรมโบราณของบ้านไม้ มีภมู ปิ ญั ญา
ของชาวสามชุกทีส่ ร้างตลาดที่ทาให้ตลาดรุ่งเรือง มีบรรยากาศทีเ่ ที่ยวได้ตลอด มีตลาดที่สร้างขนานกับริมนา้
จุดเล็กๆ ทีด่ ูเลือนรางเหล่านี้จริงๆ แล้วคือสิง่ ทีย่ ง่ิ ใหญ่ อยากให้มาดูกนั ครับ”
เด็กตลาดพูดถึงการตลาด พูดถึงการค้าด้วยความรูส้ กึ ไม่เห็นด้วย หรือแท้จริงแล้ว ตลาดใน
ความหมายของแชมป์ มีความหมายมากกว่าสถานทีค่ า้ ขายแลกเปลีย่ น แต่คือบ้าน ทีค่ วรมีความสุข มีคุณค่า
มีความน่าภาคภูมใิ จ ไหลเวียนให้มากกว่าเม็ดเงิน
ผูม้ าเยือนที่จากไป
ดึกมากแล้ว แต่ฉนั รูส้ กึ เหมือนเป็ นหน้าที่ท่ตี อ้ งออกไปสารวจว่า อีกฟากฝัง่ หนึ่งของงานวัดนัน้ เป็ น
อย่างไรบ้าง ฉันตัดสินใจเดินไปลานเบียร์คนเดียว แล้วได้พบว่าลานเบียร์ได้จากไปแล้ว ก่อนกาหนด เมือ่ ไถ่
ถามจากคนขายบัตรของสวนสนุ กเร่ทย่ี งั อยู่จงึ ได้รูว้ ่า เมือ่ คืนนี้ เกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนข้าวของในลานเบียร์
เสียหาย และเจ้าของลานเบียร์ท่มี าจากนอกอาเภอก็บน่ ว่าไม่คุม้ ทุน
เก้าอี้กองสุมระเกะระกะ ลานเบียร์เหลือเพียงเศษซากของสิง่ ทีเ่ คยเนรมิตไว้ บรรยากาศคืนนี้ดูแผ่ว
เหงา สิง่ ทีเ่ ข้ามาแล้วจากไปสร้างอะไรให้ท่นี ่ี? จะมีใครผิดหวังบ้างหรือเปล่าหนอ ทีผ่ ูม้ าเยือนม้วนเสือ่ กลับไป
เร็วอย่างนี้ ขณะที่ฉนั คิดเพลินๆ
สายตาก็หนั ไปเห็นเบียร์กระป๋ องหนึ่งอยู่ในมือของชายร่างสูงทีค่ อยคุม
เครื่องยนต์ของชิงช้าสวรรค์ ภาพต่อมาทาให้ฉนั ต้องหรี่ตามองดูอย่างไม่เชื่อสายตา ชายคนนัน้ ดื่มเบียร์จน
หมด แล้วยืน่ กระบ๋องเบียร์ต่อให้เด็กชายตัวน้อย --บางทีทงั้ สองอาจจะเป็ นพ่อลูกกัน สองมือเล็กๆประคอง
กระป๋ องเบียร์ และเขย่าเข้าปาก เด็กน้อยคงได้ล้มิ รสเบียร์ไปไม่ก่หี ยด ฉันสงสัยว่าทาไมเด็กน้อยถึงยิ้มแป้ น
ชอบใจนักทัง้ ที่มนั ไม่ได้อร่อยอย่างไอศกรีมหรือนา้ หวาน หรือเป็ นเพราะว่าเบียร์กระป๋ องนัน้ มาจากมือของพ่อ
หรือเพราะเบียร์กระป๋ องนัน้ เหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งทีอ่ ยู่ใกล้มอื ....

ปลากระป๋ องตราเพชร
มาเทีย่ วสุพรรณฯ อย่าลืมบ้านฉันกันนะน้องพี.่ .. เสียงเพลงจากลานโพธิ์ดงั ไปทัว่
เช้าวันนี้ ฉันจะจากสามชุกไปแล้ว ผ่านพ้นเทศกาลมาหลายวันแล้ว กองทัพนักท่องเที่ยวล่าถอยไปแล้ว เช้านี้
ฉันเห็นสามชุกได้กระจ่างชัดยิง่ ขึ้น ...สามชุกแท้จริงแล้วเรียบง่าย พ่อค้าแม่คา้ พร้อมจะหยิบยืน่ นา้ ใจไมตรีและ
เล่าขานเรื่องราวของตลาดแห่งนี้ ฉันนึกถึงคาพูดของคุณพงษ์วนิ ทีว่ ่า “หากอยากเห็นตลาดสามชุกที่แท้จริงให้
มาวันธรรมดา” อย่างน้อยพอคนซาลง ฉันก็เจอปลากระป๋ องตราเพชรทีฉ่ นั อยากกินตัง้ อยู่ในร้านขายของชาใน
ตลาด ทัง้ ทีผ่ ่านมาก่อนหน้านัน้ ฉันมาเดินตลาดทุกวัน แต่ไม่พบเลย
อาจเป็ นเพราะผูค้ นมากมายบดบังปลากระป๋ องกระป๋ องนัน้ เอาไว้ ผูค้ นมากมายบังคับกลายๆ ให้ฉนั
ต้องเดินไปข้างหน้า ไม่มเี วลาพินิจถึงสิง่ ของมากมายในร้านโชห่วย ไม่มเี วลาชื่นชมบ้านติดลูกไม้ ชายคาขนม
ปังขิงทีแ่ ชมป์ ภมู ใิ จ ได้แต่เสพอาหาร เสพทัศนียภาพเพียงผ่านๆแล้วจากไป...
ผูค้ นทีม่ ากเกินไปพรางความจริงของสามชุกเอาไว้ ไม่ต่างจากในร้านเหล้า ที่มแี สงสีอาบร้าน หลอก
ตาให้รา้ นดูกว้างและสวยกว่าในความเป็ นจริง ไม่ต่างจากเสียงดนตรีและดีกรีในแอลกอฮอล์ท่รี ่วมมือหลอก
ใจ ว่าความกังวล ความทุกข์ ความเหงา ได้หลีกลี้หนีไปไกลแล้ว...
ฉันดีใจที่ได้พบปลากระป๋ องของฉัน และดีใจทีไ่ ด้พบกับความสุขนอกขวดแก้ว.... ทีน่ ่ี

