
 
 



ชวนมานัง่เลน่ที่หอ้งสามชกุ ความสขุนอกขวดแกว้ 

 

โดยโครงการติดตามประเมินผลภาพรวมแผนงานทนุอปุถมัภเ์ชิงรุกฯ 
  

“ปรมิาณเลอืดในแอลกอฮอลข์องคุณมากไปแลว้นะครบั ตอ้งเพิม่ปรมิาณแอลกอฮอลด่์วน” น่ีเป็น

ค าเตอืนจากหนุ่มเมอืงใหญ่คนหน่ึงทีใ่ชเ้ตอืนเพือ่นหนุ่มดว้ยกนั เป็นทีรู่ก้ลายๆ ว่า เรว็ๆ น้ีไมค่นืใดกค็ืนหน่ึง 

ถงึวาระตอ้งยกัยา้ยความสุขที่บรรจขุายในขวดแกว้ มากรอกกาย กลอ่มใจกนัอกีคร ัง้ อย่างที่หนุ่มสาวในเมอืง

ใหญ่หลายคนรบัรู ้ --ในยามทุกข ์ เหลา้เป็นนกัมายากลที่หกัเหความสนใจใหไ้มต่ระหนกัในทุกข ์ ในยามสุข 

เหลา้เป็นเวทมนตรส์  าคญัของงานฉลอง 

 
งานเลี้ยงที่ไรเ้หลา้ 

ปีน้ี... หลายคนเลอืกจะไปฉลองส่งทา้ยปีเก่าที่ตลาดสามชกุ จ.สุพรรณบุร ี ตลาดที่ประกาศว่าจะไมม่ี

เหลา้เป็นส่วนหน่ึงของงานฉลอง  

แรกกา้วสู่ตลาด สามชกุตอ้นรบัฉนัดว้ยความสบัสนอลหมา่น ตลาดหอ้งแถวไมโ้บราณแห่งน้ี

กวา้งขวางมาก เพราะเคยรุ่งเรอืงในฐานะศูนยก์ลางการคา้ของลุ่มแมน่ า้ท่าจนีมาหลายสบิปี  ตลาดสามชกุแบง่

ออกเป็น ๖ ซอยย่อย  ผูค้นที่หล ัง่ไหลมาเทีย่วท าใหร้ะยะทางจากหวัซอยไปทา้ยซอยในวนัน้ี ดูยาวไกลคลา้ย

ไมม่วีนัไปถงึ  รูส้กึราวกบัประสบความส าเรจ็ยิง่ใหญ่ เมือ่ฝ่าผูค้นมานัง่พกัที่รา้นเลก็ๆ รา้นหน่ึงไดส้  าเรจ็  

  รา้นน้ีเงยีบสงบ ฝาผนงัไมเ้ก่าๆ ประดบัภาพวาดสนี า้มนัไวเ้ต็มพื้นที ่ จติรกรหนุ่มใหญ่ ท่าทางสุขมุ 

ไวผ้มยาวเปิดหนา้ผาก ดูคลา้ยชายชาวแมนจูเรยีในหนงัจนี  ก าลงัค่อยๆ แตม้สลีงในเฟรมผา้ใบ แต่งเตมิภาพ

หญงิสาวในชดุสไบเฉียงใหห้วานซึ้งยิง่ขึ้น  แต่เมื่อจติรกรหอ้งแถวไมเ้หน็คนแปลกหนา้เหน็ดเหน่ือยหลงเขา้มา 

เขาก็หอบหนงัสอืรวบรวมผลงานศิลปะออกมาใหดู้  แลว้ชงกาแฟเลี้ยงอย่างมนี า้ใจ   

“ถา้ไมม่เีหลา้ บทกวดีีๆ  อย่างบทกวขีองหลีไ่ป๋ มนักเ็กดิไมไ่ดใ้ช่ไหม” จติรกรสามชุกกลา่วเมือ่เรา

คุยกนัเรื่องเหลา้ โอโ้ห! ท่านเล่นยกกวขี ัน้เทพมาเป็นกรณีศึกษาอย่างน้ีแลว้ขา้พเจา้จะตอบว่าอย่างไรดเีลา่...          

“แต่เราก็รูว้่ามนัเป็นโทษ เลกิก็เลกิได ้ อย่างนกัเขยีน นกัแต่งเพลงใหญ่ๆ บางคนไมด่ื่มเหลา้เขาก็

แต่งกวไีด ้แต่งไดด้ดีว้ย” จติรกรสามชกุกลา่วต่อ หลงัจากคุยกนัพกัใหญ่ๆ จนหายเหน่ือยฉนักล็ากลบัพรอ้ม

รอยยิ้ม การไดค้น้พบรา้นขายภาพ-แกลอรี่ศิลปะเลก็ๆ ท่ามกลางตลาดทีเ่ต็มไปดว้ยของกนินบัเป็นจดุเริ่มตน้

ทีด่ใีนการท าความรูจ้กัตลาด …ออกมาจากรา้น ฉนัเอาบทกวทีีแ่อบจดมาจากขา้งฝารา้นมาชื่นชมดูอกีคร ัง้ -

-ผลงานของจติรกรหอ้งแถวไมน้ัน่เอง 

 
ชวีติ เปรียบเหมอืนกระดาษขาวแผ่นหน่ึง 

ตอ้งใชส้สีนัทีง่ดงามแต่งแตม้  

ตอ้งใชม้อืทีอ่่อนโยน บรรจุชวีติจติใจทีคึ่กคกักระปร้ีกระเปร่าเขา้ไป 



หากไม่มหีนิโสโครก ก็ไมเ่กดิลูกคลืน่อนังดงาม 

หากไม่มหีนทางชวีติอนัขรุขระ ชีวติกไ็รร้สชาติ 

หากไม่มกีารต่อสูท้ีท่รหดอดทน ชวีติกไ็ม่รุ่งโรจน ์

 

ฉนัชอบกวบีทน้ี แมไ้ม่รูว้่าตอนที่เขยีนบทกวบีทน้ีเขามสีตสิมัปชญัญะครบถว้นดีหรอืเปลา่หนอ… 

  
อร่อยดี ที่สามชกุ 

ออกจากรา้นขายภาพแลว้ ฉนัแวะเขา้รา้นขายเสื้อผา้ เดก็นอ้ยเจา้เน้ือ แกม้ยุย้ ตาหวาน ลูกชาย

เจา้ของรา้นเสื้อผา้ คอยวนไปเวยีนมาตรงถาดขนมจบี ๓ ถาดใหญ่ทีผู่เ้ป็นแมเ่ตรยีมไวเ้ลี้ยงนกัท่องเทีย่ว วนั

ส่งทา้ยปีวนัน้ี ทีต่ลาดจะมงีานใหญ่คืองาน “อร่อยดีทีส่ามชุก คร ัง้ที ่ ๘ กนิฟรที ัง้ตลาด ปราศจาก

แอลกอฮอล”์ ใหน้กัท่องเที่ยวกินอาหารฟรไีดท้ ัง้ตลาด แต่งานน้ีกม็กีติกาเลก็ๆอยู่ว่า นกัท่องเที่ยวทีอ่ยากร่วม

สนุกกนิอาหารไมอ่ ัน้ไดท้ ัง้ตลาด ตอ้งซื้อ ชาม แกว้ ชอ้น และตะเกยีบทีต่ลาดจดัท าขึ้นมาเป็นพเิศษ  รวม

ท ัง้หมดชดุละ ๖๐ บาทเป็นอปุกรณ์ในการกนิ  นาททีองน้ีจะเริ่มตอน ๕ โมงเยน็และต่อเน่ืองไปถงึตอนค า่

จนกว่าอาหารจะหมด   

ใกลเ้วลางาน คนสามชุก เจา้ภาพงานดูสนุกสนานและตื่นเตน้ แมค่า้รา้นโนน้ตะโกนถามแมค่า้รา้นน้ี

ว่าจะเลี้ยงอะไร  (การถามกนัไวก่้อนมปีระโยชนค์ือ ถา้รูว้่ารา้นไหนมขีองแพงๆ อย่างกระเพาะปลา จะไดว้ิง่ไป

กนิก่อน)  ท ัง้นกัท่องเที่ยวและพ่อคา้แมค่า้ต่างก็รอคอยใหถ้งึเวลาเรว็ๆ โดยเฉพาะลูกชายเจา้ของรา้นเสื้อผา้ 

ถอืชามรอเตรียมตวัเตม็ที ่ ฉนัถามว่า “ทีน่ี่อะไรอร่อยบอกพี่หน่อยไดไ้หม?” เจา้ตวัอว้นป้อมบอกว่า “ทกุ

ซอย” แลว้กว็ิง่ปรอ๋ออกไป  

๕ โมง แดดร่ม ลมเยน็ นกัท่องเทีย่วไมเ่บยีดเสยีดเท่าตอนกลางวนั รา้นคา้ทุกรา้นทีเ่รยีงรายตลอด 

๖ ซอย  ท ัง้รา้นทีข่ายอาหารอยู่แลว้และรา้นทีไ่มไ่ดข้ายอาหารต่างน าของกนิมาตัง้หนา้รา้น บางรา้นเอาคาราโอ

เกะออกมารอ้งหนา้รา้นแลว้ชวนนกัท่องเทีย่วใหม้ารอ้งดว้ยกนั  เดก็เลก็ๆวิง่ไปรา้นโนน้รา้นน้ี  สนุกสนาน

เตม็ที ่  เดก็วยัรุ่นบางคนขอไมอ่ยู่รา้นของพ่อแม ่ แต่มารวมตวัต ัง้โตะ๊เฮฮาร่าเรงิกบัเพือ่น อามา่ อากงยิ้มแยม้

ตกัอาหารใส่ชามใหน้กัท่องเทีย่วพรอ้มแนะน าอาหารอย่างมคีวามสุข  (ตวัฉนัเองตอ้งหยุดที่โตะ๊กะลอจีห๊นา้รา้น

ถ่ายรูปศิลป์ธรรมชาตอิยู่นาน เพราะพลาดไปถามอามา่ว่ากะลอจีร๊อ้นๆ เหนียวนุ่มหอมงาขาวน้ีเขาท ากนั

อย่างไร อามา่อธิบายนานมาก จนฉนักนิกะลอจีแ๊ค่อย่างเดยีวกอ็ิ่มแลว้)    

รา้นคา้ส่วนใหญ่ในตลาดช่วยกนัตัง้โตะ๊พรอ้มหนา้พรอ้มตาท ัง้ครอบครวั  หนุ่มสาวสามชกุหลายคน 

ทีไ่ปเรยีนและท างานทีก่รุงเทพฯ กลบัมาบา้นในวนัน้ี “จะตอ้งไปฉลองทีอ่ื่นท าไม ในเมือ่บา้นพ่อบา้นแม ่มงีาน

ฉลองทีส่นุกอย่างน้ี” –พีร่ตัน ์ สาวสามชกุทีไ่ปเรียนปริญญาโททีก่รุงเทพฯ บอกกบัฉนั นกัท่องเทีย่วเดนิเตม็

ท ัว่ท ัง้ ๖ ซอย แต่ของกนิกไ็ม่มขีาด เพราะคนสามชุกซึง่เป็นฝ่ายตัง้รบัเตรยีมตวัมาอย่างด ี ผูม้าบกุตอ้งเป็น

ฝ่ายลา่ถอยเสยีเองเพราะอิ่มจนจุก  



งานอร่อยดทีี่สามชุกในวนัน้ีคึกคกั มชีวีติชวีา โดยไม่ตอ้งมตีวัชูโรงของงานฉลองอย่าง “เหลา้” 

เพราะสามชกุเลอืกทีจ่ะชูรสอาหารทีอ่ร่อย “ทกุซอย”อย่างทีเ่จา้ตวัอว้นป้อมว่า และชูอธัยาศยัที่น่ารกัของคน

สามชกุใหเ้ป็นพระเอกของงานอย่างแทจ้รงิ   

 
จุดหมายที่ปลายทาง  

มอีะไรบางอย่างดงึดูดฉนัใหม้าที่รา้นขายโปสการด์รา้นน้ี   “Art Soul Studio and Me” อวล

กลิน่อายคลา้ยปาย คลา้ยขา้วสาร กลิน่อายทีบ่อกว่า หากคุณเป็นนกัเดนิทางหรอือยากเป็นนกัเดนิทาง ทีน่ี่

เหมาะส าหรบัเป็นจุดแวะพกั.... 

             “เมลด็พนัธุไ์มจ่  าเป็นตอ้งหย ัง่รากในดนิ  มนัอาจจะถกูโปรยทีไ่หนกไ็ด ้บางทกีอ็าจลอยไปตามลม 
ไมจ่  าเป็นตอ้งอยู่ใตต้น้  แลว้แต่สถานการณจ์ะพาไป..."   
                 พีเ่อ ๋เจา้ของรา้นขายโปสการด์  เป็นนกัเดนิทางทีม่คีวามฝนัและมเีรื่องราวมาแลกเปลีย่นมากมาย 
เธอเคยท างานเป็นอาสาสมคัรและรบัจา้งถ่ายภาพมาหลายที ่ ต ัง้แต่วยัเรยีน ในเป้ของนกัเดนิทางรายน้ีจะเตม็

ไปดว้ยโปสการด์ฝีมอืตวัเอง และหนงัสอืเกี่ยวกบัการเดนิทางอยู่เสมอ   
               หลงัจากเดินทางมานาน  สองปีทีแ่ลว้ พีเ่อก๋ไ็ดพ้บกบัหุน้ส่วนชวีติและหุน้ส่วนความฝนัทีส่ามชกุ  
และร่วมกนัสรา้งรา้นโปสการด์ตามทีเ่คยฝนัไวไ้ดส้  าเรจ็  เจา้ตวัหยบิโปสการด์ภาพถ่ายขาวด าทีข่ายอยู่ในรา้น

ใบหน่ึงขึ้นมา  เป็นภาพทีถ่่ายในสามชกุ  “อามา่กบักง๋  ในรูปน้ีเขาอยู่ดว้ยกนัเกอืบรอ้ยปีแลว้ เขาอยู่กนัมานาน
มาก  แลว้ไมรู่ส้กึเบือ่กนั  มนัไมใ่ช่ความรกัของหนุ่มสาว แต่เป็นรกัทีดู่แลกนั  บางทเีอถ๋ามว่าอามา่ไปไหน  

อามา่กจ็ะบอกว่า ไปกนิขา้วกบันอ้งชายบา้ง ไปกนิขา้วกบัทีบ่า้นบา้ง ชมุชนทีน่ี่จะเหมอืนเป็นญาติกนั  บา้นใกล ้

เรอืนเคียงรูจ้กักนั มาคร ัง้แรกเอเ๋อาภาพถ่ายจากทีน่ี่ไปทีบ่า้น  ดูแลว้กรู็ส้กึด ี คนทีเ่ขาอยู่ต ัง้แต่รุ่นปู่  รุ่นย่าทกุ

วนัน้ีเขากย็งัดูแลกนัอยู่  เรากอ็ยากจะมคีวามรูส้กึแบบนัน้บา้ง”                   
สามชกุไดก้ลายมาเป็นบา้นของนกัเดนิทางคนหน่ึง  “จงแสวงหา แลว้จะคน้พบ”—ใครคนหน่ึงว่าไว ้

มคีนมากมายเคยฝนัอยากเดนิทางไกล มคีนไมน่อ้ยที่ฝนัแลว้ตดัใจหรอืเลอืกเดนิทางไปยอ้มใจดว้ย

แอลกอฮอลแ์ทน  ทนัททีี่ฤทธิ์สุราจางหาย กพ็บว่าสองเทา้ยงัอยู่ทีเ่ดมิ  
 
จากลานวดัสูล่านเบยีร ์

คืนน้ีเพือ่นใหมช่วนฉนัไปเที่ยวงานวดัฉลองส่งทา้ยปีดว้ยกนั มคัทายกอธิบายสรรพคุณของวตัถุ

มงคลทีว่ดัแจกว่าวเิศษอย่างนัน้อย่างน้ี ส่วนออ๊ดเพือ่นใหม่ของฉนัและนอ้งๆ ทีม่าช่วยรณรงคโ์ครงการสามชกุ

ตลาดปลอดเหลา้ กช่็วยโฆษณาสรรพคุณของวตัถมุงคลน้ีเหมอืนกนัว่า  “ก าไลเงนิยวงลงยนัตค์รา้บ ไมล่อก

ไมด่ า จ าน าไมไ่ด ้ตกน า้จม ไมง่มหาย”  

ค า่คืนน้ี  ท ัว่อโุบสถสว่างไสวราวกบัสรวงสวรรค ์ ทีผ่า้ป่าลอยฟ้า ธนบตัรทกุสถีกูตดิไวเ้ป็นสายยาว

จากพื้นจดยอดอโุบสถ แรงศรทัธาของผูค้นคงจะมากทเีดียว งานปิดทองฝงัลูกนิมติเฉลมิฉลองอโุบสถทีเ่พิง่

สรา้งใหม ่ถงึมผูีค้นมาคบัคัง่ และบรจิาคเงนิกนัสะพร ัง่ขนาดน้ี    



“ตามองตา สายตากจ็อ้งมองกนั” เสยีงล  าตดับา้ง เสยีงร าวงบา้ง เสยีงดนตรไีทยบา้ง--  ดงัมาจาก

เวทกีารแสดงของเด็กๆ ไมไ่ดข้าด เวทเีลก็กม็หีนงัตะลุง  คนมาปิดทองลูกนิมติกนัคบัคัง่ รา้นรวงประดบั

หลอดนีออนสสีดใสเรยีงรายตัง้แต่ปากทางเขา้วดัไปจนถงึตวัอุโบสถ  

จากค าบอกเลา่ของ คุณพงษว์นิ ชยัวริตัน ์ นายกเทศมนตร ี ซึง่ร ัง้ต าแหน่งประธานคณะกรรมการ

พฒันาตลาดสามชุกอกีต าแหน่ง บอกไวว้่า งานสมโภชนอ์โุบสถใหม ่ ปิดทองฝงัลูกนิมติทีว่ดัวมิลโภคารามกบั

งานอร่อยดทีี่สามชุกฯ ทีจ่ดัในตลาดมแีนวทางทีเ่หมอืนกนั คือปลอดเหลา้อย่างสิ้นเชงิ  ซึง่ไมน่่าแปลกใจ 

เพราะเมือ่ฉนัมโีอกาสไดส้นทนากบัเจา้อาวาสวดัสามชกุวมิลโภคาราม ท่านกไ็ดก้ลา่วไวว้่า 

“ชวีติทีเ่ราปกตดิีๆ  ยงัผดิยงัพลาดเดนิยงัหกลม้ พอไปเพิม่แอลกฮอลเ์ขา้มามนัขาดสต ิ สติหลุด 

ความรูต้วัก็ไมม่ ีการขบัเคลือ่นร่างกายของเรากไ็มพ่รอ้ม”  

นบัเป็นโชครา้ยของสงิหสุ์ราที่ศาสนสถาน ซึง่เป็นศูนยร์วมจติใจของคนสามชกุกบัคณะท างาน

ขบัเคลือ่นตลาดมคีวามคิดไปในทศิทางเดยีวกนั  แต่ใช่ว่าสงิหสุ์ราจะโชครา้ยจนไม่มทีางออก เพราะคืนน้ี ไม่

ไกลจากงานฉลองในวดันัน้  พื้นทีข่องเอกชนไดเ้นรมติความรื่นเรงิมากมายขึ้นในพื้นทีน้ี่ –ปราสาทในเทพ

นิยายเป่าลมขนาดใหญ่ส าหรบัเดก็นอ้ย  สวนสนุกเร่ประดบัไฟละลานตา  เพยีบพรอ้มท ัง้มา้หมนุ ชงิชา้สวรรค ์

รถไฟเหาะรางเลก็ และรา้นส าหรบัเสีย่งโชคแลกตุก๊ตา คาราวานเครื่องเลน่และรา้นคา้เหลา่น้ีดูคลา้ยนกัเดนิทาง

แก่ๆ ทีผ่่านรอ้นหนาวมามาก ทรุดโทรมไมน่อ้ยแต่ยงัร่าเรงิ  ดนตรจีากลานรถบมัพแ์ละลานเบยีรแ์ขง่กนัส่ง

เสยีงเรา้ใจใหค้ึกคกั ทีล่านรถบมัพ ์ ใตไ้ฟหลากสทีี่หมนุติ้วตามจงัหวะกระช ัน้ นกัเตน้วยักระเตาะทีร่อขึ้นรถ

รอบต่อไปเคลือ่นไหวตามดนตรีอย่างสนุกสุดเหวีย่ง  แต่สุดเหวีย่งอย่างไรกพ็ลิ้วสูล้ลีาของมอือาชพีบนเวทใีน

ลานเบยีรไ์มไ่ด ้ วนิาทน้ีี ดูคลา้ยโคโยตี้สาว จะสะกดทกุสายตาในลานเบยีรใ์หห้ยุดอยู่ทีเ่ธอไดส้  าเรจ็  –

แอลกอฮอล ์ เสยีงเพลง ความสวยและความสาว เวทมนตรข์องงานฉลองถกูจ ากดัใหม้อียู่แค่ในกรุงเทพฯเสยี

ทีไ่หนกนั? 

 

 
สวสัดีปีใหม่ 

หลงัจากทีเ่ที่ยวอย่างเพลดิเพลนิในงานวดั ฉนัก็ตดัสนิใจไม่กลบัโรงแรมทนัท ี แต่มานัง่คุยเล่นกบั

เพือ่นใหม ่ ทบีา้นของป้าแหวว๋ รองคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุคนหน่ึง ไมน่่าเชื่อว่าหลงัจากอยู่ในรา้นที่

กรุ่นกลิน่ความฝนัหอมหวาน ไดอ้ยู่ท่ามกลางผูค้นทีอ่ิ่มเอบิ สดชื่น ผ่องใสในงานบญุ  นอ้งๆ ทีเ่ป็นลูกหลาน

คนสามชกุกเ็ขา้มาบอกขา่วรา้ยหนา้ตาตื่นว่า  “รถชนคนตายทีส่ี่แยกน่ะพี ่ไปดูกนัไหม”  เพือ่นใหมข่องฉนัไม่

ไป แต่ตะโกนบอกนอ้งคนหน่ึงอย่างรูง้าน “ฝากพีน่กัขา่วไปดว้ย”  ฉนักระโดดขึ้นมอเตอรไ์ซคข์องนอ้งไปที่

เกดิเหต ุ กลางสี่แยก ผูค้นมากมายมามงุดูเหตุการณ ์มเีจา้หนา้ทีต่  ารวจ รถพยาบาล รถของมลูนิธร่ิวมกตญัญู

อยู่ทีน่ ัน่ น่ีเป็นคร ัง้แรกทีฉ่นัไดเ้หน็คนตาย  --เลก็หนอเลก็ชีวติคนเรา  บางคร ัง้ดูเหมอืนซบัซอ้น มกีาร

ตดัสนิใจยอกยอ้น ทะนงตน   เฝ้าแสวงหา  ไมพ่อใจอะไรงา่ย ๆ บางคร ัง้กไ็ม่ต่างจากหม ู เหด็ เป็ด ไก่ คือ

ตายไดง้า่ยๆ... เลอืดขน้สแีดงเขม้ไหลรนิออกจากร่างกายของชายวยัรุ่นทีดู่เหมอืนหลบัไป ปีใหม ่ มาไมถ่งึเขา 

ไมม่วีนัใหม ่ไม่มแีมก้ระท ัง่ลมหายใจส าหรบัเวลาปจัจบุนัน้ี  



จากค าบอกเลา่ของชายเจา้ของรถกระบะที่ชายวยัรุ่นขบัมาชน  เลา่ว่า คืนน้ี ขณะทีเ่ขาก าลงัขบัรถมา

ตามปกต ิ  มอเตอรไ์ซคก์แ็ลน่มาจากทางขา้งหลงัดว้ยความเรว็สูง ก่อนจะชนกบักระจกมองขา้งของรถ พลกิ

คว า่ หมนุควา้ง และตายในทีสุ่ด  ส่วนต ารวจบอกว่าท ัง้คนขบัและคนซอ้นเป็นคนจากอ าเภอขา้งเคียงและดื่ม

เหลา้มาดว้ยกนัท ัง้คู่ 

อกีไมก่ี่นาทจีะขึ้นปีใหม่แลว้ 

รองเทา้ขา้งละส ี

“อา้ว ใครใส่รองเทา้สองขา้งสไีมเ่หมอืนกนัมาจบัสลากรบัรางวลัไดเ้ลยครบั” เสยีงของ

นายกเทศมนตรีและประธานคณะกรรมการตลาด คุณพงษว์นิ ชยัวริตัน ์กลา่วชวนนกัท่องเทีย่ว น่ีเป็นมกุสดๆ 

ทีเ่ขาคิดขึ้นมา เพือ่คืนก าไรใหลู้กคา้ทีเ่ดนิผ่านไปมาหนา้ลานโพธิ์ 

ตอนน้ีฉนัอยู่ทีล่านโพธิ์ ลานทีเ่ป็นหวัใจของคนสามชุก ลานที่คนสามชกุจะมานัง่ประชมุพรอ้มหนา้

เมือ่คิดท ากจิการงานส าคญั ลานทีใ่ชต้อ้นรบันกัท่องเทีย่วอย่างเป็นทางการ ลานทีม่เีวทเีลก็ๆใตร่้มโพธิ์ใหเ้ดก็ๆ

ไดแ้สดงออก เสยีงดนตรไีทยทีไ่พเราะ ไมเ่คยขาดหายจากลานน้ี...  

           “เมือ่ก่อนสามชกุเป็นเมอืงท่า ใครจะขึ้นรถลงเรอืไปเหนือลอ่งใตก้ม็าขึ้นบกตรงน้ี  ตอนหลงัพอถนน

ตดัผ่าน แมน่ า้กไ็มม่ปีระโยชน ์  คนกย็า้ยออกบา้ง รา้นคา้ขายของไมไ่ดเ้ลย จงัหวดัเคยใหค้นมาเชค็ว่าวนัๆมี

คนมาซื้อกี่คน ผมบอกเขาว่าไม่ตอ้งมาเชค็  เดีย๋วจะบอกใหว้่ามใีครมาบา้ง”   

คุณพงษว์นิกล่าวถงึสามชุกคร ัง้ยงัซบเซา วนัน้ีสามชกุไม่เงยีบเหงาอกีแลว้ ชื่อลุงป้านา้อาในทอ้งถิน่

กลายเป็นชื่อทีโ่ด่งดงัตดิปากไกลเกนิขอบเขตเมอืงสุพรรณ -- ขา้วห่อใบตองแปะซง้ ซาละเปาแมร่ะเบยีบ กา

ละแมโบราณเจร๊วง ขา้วห่อใบบวัรา้นหร ัง่ศรโีรจน ์  กาแฟเฮยีงี้ ทองมว้นโบราณป้าแป๊ด ขนมไขลู่กเฮยีเอง็ 

บะหมีเ่จก๊อา้ว น า้พริกแม่กมิล ัง้ บะ๊จ่างเจแ๊ตว๋ เผอืกหมิะนายรุ่ง เป็ดย่างเจต๊ี ๋ฯลฯ  นกัท่องเที่ยวจะมาจากไหน

กต็ามต่างกม็องหา ป้า แปะ เฮีย เจ ๊ทีไ่มเ่คยเหน็หนา้เหลา่น้ี เพราะเสยีงเลา่ลอืถงึความอร่อยของอาหารที่บอก

กนัปากต่อปาก  เครื่องเลน่สงักะส ี กลอ่งดนตร ีตะเกียงโบราณ งานไมแ้กะสลกั ปลามา้แดดเดยีว ของขวญั 

ของฝากมใีหเ้หน็ท ัว่ทุกมมุของตลาด บา้นขนุจ านงจนีารกัษ ์ เรอืนไมเ้ก่าแก่สามช ัน้ไดร้บัการบูรณะใหเ้ป็น

พพิธิภณัฑท์ีง่ดงาม มมีคัคุเทศกน์อ้ยผูรู้จ้กัถิน่ของตนด ี คอยพานกัท่องเทีย่วชื่นชม  รา้นถ่ายรูปโบราณ ไม่

ตอ้งเปลีย่นกจิการไปอดัรูปดจิิทลัอย่างหลายรา้นในเมอืงกรุง เพราะความโบราณ คือเหตผุลทีน่กัท่องเที่ยวด ัน้

ดน้มาทีน่ี่ 

“ตอนทีเ่ราเริ่มโครงการก็ประชุมกนับอ่ย  จะท ายงัไง จะคิดยงัไงกช่็วยกนั  อย่างชื่อสามชกุ ตลาด 

๑๐๐ ปี กว่าเราจะตัง้ได ้ ก็ประชมุกนั  กไ็ลช่ื่อกนั ใชก้ารมสี่วนร่วม บางคนว่าต ัง้ยาวเกนิก็ตดัออก บางคนก็

บอกใหเ้อา ๑๐๘ ปี ๑๑๐ปี ก็บอกไมเ่อา เอาแค่ ๑๐๐ เดยีว แมก้ระท ัง่เลขไทย เลขฝร ัง่ ตวัหนงัสอืเน่ียยงัถก

กนั  คิดหลายมมุมนักด็ีนะ” 

 สามชกุเคยผ่านช่วงเวลาท ัง้รุ่งเรืองและซบเซา เคยเงยีบเหงา รา้งผูค้น และในปี ๒๕๔๓ กรมธนา

รกัษย์งัมโีครงการทีจ่ะรื้อตลาดสามชกุ เพือ่ปรบัปรุงสรา้งเป็นอาคารพาณิชยรู์ปแบบใหม ่ แต่ชาวตลาดก็ร่วม

แรงรวมใจกนัสบืคน้ประวตัศิาสตร ์  อนุรกัษส์ถาปตัยกรรมเรอืนแถวไมฉ้ลุลายขนมปงัขงิทีย่งัเหลอือยู่  และ



น าวฒันธรรมดัง้เดมิของตลาดริมน า้ในอดตี มาเสรมิสรา้งคุณค่าใหก้บัตลาด  จนพลกิฟ้ืนชีวติใหก้บัตลาด

ขึ้นมาไดอ้กีคร ัง้  

ไมเ่พยีงแต่การน ายุคการคา้ทีรุ่่งเรอืงกลบัมา หลายๆ สิง่ที่ชาวตลาดตัง้ใจจะท าประสบความส าเรจ็ 

เพราะการมสี่วนร่วมคิดร่วมท าของคนในชมุชน ไมเ่วน้แมแ้ต่ความตัง้ใจใหพ้ื้นทีต่ลาดเป็นบา้นทีป่ลอดภยั

ส าหรบัลูกหลานทีจ่ะเตบิโตขึ้นมาในวนัขา้งหนา้...  

“ทีส่ามชกุจะพยายามรณรงคเ์ป็นตลาดปลอดบหุรี่ วดัทีส่ามชกุปลอดเหลา้มานานแลว้ ก่อน

กฎหมายจะออกอีก เราไม่ปรบัเงนิจากคนทีไ่มใ่หค้วามร่วมมอื เราไมม่กีตกิา ไม่มกีฎหมายบงัคบั เราพยายาม

ช่วยกนั ในชมุชนใครเป็นญาตพิี่นอ้งใครช่วยกนัเตอืน บางคนกเ็ลกิไดก้็มี หยุดไดก้็หลายราย โดยเฉพาะบุหรี่

มใีหเ้หน็หลายคน เลกิเลย ถา้ใครสูบใครดื่มกค็อยแหย่กนั คุยกนั” 

 และในปี ๒๕๕๐ กไ็ดม้โีจทยใ์หญ่ขอ้หน่ึงมาทา้ทายความร่วมมอืร่วมใจของคนสามชกุ จะเป็น

อย่างไร หากงานอร่อยดีทีส่ามชุก งานเทศกาลฉลองส่งทา้ยปีทีเ่รยีกเมด็เงนิสู่ตลาดไดปี้ละเป็นจ านวนมาก จะ

ปราศจากแอลกอฮอล?์ 

“ปกตเิราใชเ้ตน็ทเ์บยีร ์ใหม้าสนบัสนุนดนตรกีารแสดง ก็เลยมาคิดกลบั มอีาจารยท์ีจ่ฬุาฯ มานัง่คุย

กนั บอกทดลองจดัไมเ่อาเหลา้ไดไ้หมล่ะ ผมกว็่าทา้ทายดกี็เลยลองยกเลกิเหลา้ กเ็ลยปลอดเหลา้มาได ้  ๒ ปี  

น่ีเป็นเรื่องที่ทา้ทาย ปกตเิรามเีหลา้มเีบยีรม์าเป็นสปอนเซอรม์มีาตลอด ท าใหม่ๆ กก็ลวัว่าจะไมม่คีนมาเที่ยวมา

ซื้อของ กลวัมากๆ แต่กเ็ป็นไงเป็นกนั  

แลว้อาจารยก์ช่็วยคิดขึ้นมาว่าท  าอย่างไรใหม้คีนมาเยอะๆ  บอกแน่จรงิเลี้ยงท ัง้ตลาดสมินัจะไดท้า้

ทาย  กเ็ลยจดัเทศกาลกนิฟรีทีส่ามชกุ เราจดัแบบชาวบา้น มกีารแสดงของเดก็แต่ละซอย  และใหก้นิฟรีไดท้ ัง้

ตลาด ตอนแรกไม่เชื่อว่าจะท าได ้  เพราะไมรู่ช้าวบา้นจะร่วมมอืหรอืเปลา่  เราก็เลยเรยีกประชมุชาวบา้น

ท ัง้หมดเลยว่าจะท าอย่างไร จะเลี้ยงฟรไีหวไหม ใครจะช่วยบา้ง  ทน้ีีปรากฏว่าเป็นรอ้ยๆ เลยทุกคนสนบัสนุน

หมด  กเ็อานะเลี้ยงกเ็ลี้ยงกนั”  

เมือ่ไมม่เีหลา้และการแสดงเรา้ใจ สามชกุ จงึใชต้น้ทนุทีม่ ี คือความร่วมมอืของคนในชมุชน เปิดรบั

ความร่วมมอืจากส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  จดังานในรูปแบบที่ไมเ่คยปรากฏที่

ไหนมาก่อน นัน่คืองานบฟุเฟ่ตท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

  “เราใชก้ารมสี่วนร่วม โดยนัง่ประชมุกนั ตอนตดัสนิใจว่าจะใช ้ สสส. หรอืเบยีรส์งิห ์  เบยีรช์า้งเป็น

สปอนเซอรจ์ดังานอร่อยดีทีส่ามชกุกม็านัง่ถกกนั กสู็ก้็คุยกนั  ค าว่านโยบาย  มนัใชไ้ม่ไดผ้ลหรอก มนัอยู่ทีว่่า

เราคุยกนัไดห้รอืเปลา่  

  “ผลออกมาแมค่า้ขายของไดด้ีกว่าอกี เพราะคนมาทานอาหาร คนไมไ่ดม้านัง่กนิเหลา้ ดใีจที่พวก

เราสามารถยนืดว้ยล  าแขง้ของตวัเองได ้ และเกดิความร่วมมอืร่วมใจกนัมหาศาล ถา้เทยีบกบัชุมชนอื่นเรากถ็อื

ว่าไมธ่รรมดา อย่างวนัที ่ ๓๑ งานเลี้ยงปกติแลว้ยากนอกจากมนีายทนุมาเลี้ยงมาท าอะไรถงึจะท าได ้ แต่น่ีมนั

เกดิจากภายในของชมุชน น่ีคือความภาคภมูใิจของคนสามชกุ”  นายกเทศมนตรีและประธานคณะกรรมการ

ตลาดเลา่อย่างภาคภูมใิจ 



หลงัจากของบประมาณสนบัสนุนจาก สสส. ในปีแรก ปีรุ่งขึ้น สามชกุกม็ตีน้ทนุมากพอจะจดังาน

ปลอดแอลกอฮอลด์ว้ยตนเอง “งานอร่อยดทีีส่ามชุก กนิฟรีท ัง้ตลาด ปราศจากแอลกอฮอล”์ กลายเป็นงาน

ฉลองส่งทา้ยปีที่ใครๆ กลา่วขวญัถงึ และไดร้บัการบรรจใุนแผนการท่องเที่ยว ของจงัหวดัสุพรรณบุรฯี และ

ของใครหลายๆ คน จนในงานอร่อยดฯีในปีน้ี  มนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนคบัคัง่ขนาดทีคุ่ณพงษว์นิบอกว่า 

“ตัง้แต่เกดิมา ไมเ่คยเหน็ตลาดคนเยอะเท่าน้ีมาก่อน” 

“กว่าจะไดข้นาดน้ีตอ้งต่อสูต้อ้งฝ่าฟนั เราตอ้งอาศยัความกลา้ทีจ่ะท า อาศยัความกลา้ทีจ่ะมกีาร

เปลีย่นแปลง เพราะปกตคินไทยไมค่่อยชอบการเปลีย่นแปลง ท าอย่างไรมาก็ท าอย่างนัน้ แต่ผมว่ามนัถงึเวลา

แลว้ทีพ่วกเราจะลุกขึ้นมากลา้เปลีย่นแปลง 

“ลดแลกแจกถาม ชาวสามชกุช่วยกนันะครบั วนัน้ีคนสงขลามาเทีย่วสามชกุเยอะนะครบั อา้วใครอยู่

ภาคเหนือขอดูบตัรประชาชนหน่อยครบัเอาบตัรประชาชนมาจบัสลากรบัของรางวลัไดเ้ลยครบั”  นกัท่องเทีย่ว

ทีเ่ดนิผ่านลานโพธิ์ พอไดย้นิเสยีงของคุณพงษว์นิแลว้กจ็ะแวะ บางคนกย็นืเกร่รอว่าเมือ่ไหร่คุณพงษว์นิจะ

ประกาศคุณสมบตัิที่ตรงกบัคุณสมบตัขิองตน และไมว่่าจะประกาศหาผูโ้ชคดีทีม่คุีณสมบตัิแบบไหน --คนที่

ใส่เสื้อสแีดง คนทีม่าจากยะลา   คนอดุรฯ  คนผมหยกิ คนใส่เสื้อก ัก๊ ฯลฯ กจ็ะมคีนมาแสดงตวัรบัของรางวลั

เสมอ 

 และอาจเป็นเพราะคุณพงษว์นิกลา้เปลีย่นแปลงและคิดแตกต่าง จงึไดป้ระกาศหาคนใส่รองเทา้สอง

ขา้งสไีมเ่หมอืนกนัมารบัรางวลั  

แลว้กม็คีนใส่รองเทา้ขา้งละสมีารบัรางวลัไปจรงิๆ  

 
ตวัตนคนสามชกุ 

“คนพื้นถิน่ของเราเป็นกะเหรี่ยง ลาว ละวา้ และคนไทย ต่อมากม็คีนจนีจากโพน้ทะเลเขา้มา

ผสมผสานลงหลกัปกัฐาน  เพราะเมือ่ตน้กรุงรตันโกสนิทรม์กีวาดตอ้นคนอพยพผูค้นเขา้มา  เพราะฉะนัน้คน

บา้นเรากจ็ะมที ัง้คนพื้นเมอืง  อย่างกะเหรี่ยง ละวา้ คนลาว แลว้กค็นไทยอยู่ก่อนแลว้ พอมคีนจนีเขา้มาอยู่

สมยัรชักาลที ่ ๕ เป็นตน้มาก็เลยผสมผสานกนั  เพราะฉะนัน้กอ็ยู่กนักลมกลนื อาชพีกต่็างกนั คนไทย

เพาะปลูก คนลาวก็ท าเพาะปลูก แต่ท าทีร่าบลุม่รมิแมน่ า้  แลว้กะเหรี่ยง ลาว ละวา้กจ็ะท าของป่า  ท าพวกไร่

ฝ้าย ไร่อะไรต่างๆ กจ็ะเป็นพวกสนิคา้เกษตรกรรมในทีสู่งแลว้กจ็ะบรรทกุเกวยีนมาขายแลกเปลีย่นกนั มนัก็

เลยกลมกลนื อยู่ดว้ยกนัไดท้ ัง้ชนเผ่าพื้นเมอืง คนไทย คนจนี เพราะฉะนัน้คนสามชกุกจ็ะดูแล เอื้ออาทรกนั

ด”ี 
  ป้าแหวว๋ หรอือาจารยก์ฤตยา เสรมิสุข หน่ึงในคณะกรรมการตลาดสามชกุ  ช่วยใหภ้าพตวัตนคน

สามชกุในมมุหน่ึง  แต่น่ีเป็นเพยีงตวัตนคนสามชุกทางดา้นเชื้อชาตเิท่านัน้  ส่วนตวัตนดา้นทีท่  าใหส้ามชกุ

เขม้แขง็จรงิๆนัน้คือนิสยัใจคอ 

“จดุแขง็ของสามชุกเกดิจากการทีค่นสามชกุ เป็นตวัของตวัเองสูง  แลว้เรื่องความร่วมมอืในการ

ท างาน ถา้เขาพอใจ เขาพรอ้มที่จะท างานตรงน้ีเลย แลว้เขากช่็วยกนัด ีคนสามชกุไม่ชอบใหม้ใีครมาบงัคบั ถา้



เขาคิดเองท าเองแลว้จะช่วยกนัท า  แต่ถา้มใีครมาส ัง่จะเกิดปฏกิริยิาต่อตา้น  น่ีคือคุณลกัษณะพเิศษ  แลว้

ชมุชนของเรา  ต ัง้แต่ป้าแหวว๋เลก็ๆ โรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษากเ็กิดจากชมุชน ชมุชนช่วยกนัก่อร่าง

สรา้งตวัก่อน  แลว้จงึจะของบประมาณในส่วนทีท่  าไมไ่หวจากรฐั  เพราะฉะนัน้ชมุชนเราจงึเขม้แขง็มาตัง้แต่

อดตี  น่ีเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าใหช้มุชนใหค้วามร่วมมอื มกีารร่วมสรา้งร่วมคิดมาต ัง้แต่อดีตแลว้ และสบืสานกนัมา

จนถงึปจัจบุนั”  
   ... ไมร่วยกช่็วยออกแรง มมีากกแ็บง่ใหส้งัคมบา้งซ ี สรา้งความดีใหเ้กดิมคีณูุปการ  แต่ละ่คน

พึง่พากนัได ้ ใช่อืน่ไกลลว้นแต่เป็นลูกหลาน มโีอกาสร่วมใจมาประสาน หน่ึงเดียวเท่านัน้จบัมอืกนัเพือ่บา้นเรา

... เสยีงเพลงจากลานโพธิ์แว่วมา คุณยายหลายคนนัง่อยู่ในรา้นของตวัเอง ไมไ่ดน้ัง่อย่างเงยีบเหงา แต่นัง่

ท  างาน นัง่อย่างมทีี่ทาง มคีวามส าคญั ทุกๆ คนในสามชกุมคีวามส าคญั หลายรา้นมอีามา่ มคุีณยายเป็น

เจา้ของสูตรอาหารรสเดด็ ขณะเดยีวกนั คนที่คอยดูแล จดัแจงเปิด hi5 ใหต้ลาด จะเป็นใครไปไมไ่ดน้อก

เสยีจากเดก็ๆ  

 “เวลามปีญัหาเรากม็าคุยกนั  ว่าเราอยากไดอ้ะไร อยากท าอะไร  เราตกลงกนัไวว้่าทะเลาะกนัในที่
ประชมุนะ แต่ออกมาตอ้งไมโ่กรธกนั มตใินทีป่ระชมุตอ้งส าคญั หา้มมาบน่กนัขา้งนอกว่าไม่ท  าแลว้ เสนอแลว้

ไมไ่ด ้ มอีะไรตอ้งพดูใหห้มดในทีป่ระชุม  เราจะท าเหมอืนสภาเลก็ๆ  แต่ว่าเป็นสภาทีอ่สิระ  ไมม่ปีระธานสภา 

พงษว์นิท าหนา้ทีเ่ป็นประธานของเราจรงิ แต่ทกุคนมสีทิธิ์และเสยีงเท่าเทยีมกนั  โดยแต่ละคนไมรู่ห้รอกว่าน่ี

คือประชาธปิไตย เพราะทุกคนค่อนขา้งจะเป็นเผดจ็การในครอบครวั  แต่พอมาท างานตรงน้ี เราตอ้งหลอม

รวมกนั   มตใินที่ประชมุส าคญัที่สุด ผูน้ าก็ตอ้งฟงัเราดว้ย” ป้าแหวว๋กลา่ว 
 กรุงโรมไมไ่ดส้รา้งเสรจ็ในวนัเดียว ความส าเรจ็ของตลาดสามชุกกเ็ช่นกนั 

ดว้ยการรณรงคก์ารเป็นตลาดปลอดเหลา้ ปลอดบุหรี่อย่างเขม้แขง็ ลานเบยีรถ์าวร  เลยกลายเป็นสิง่

แปลกตาส าหรบัทีน่ี่  ลานเบยีรแ์ห่งน้ีเพิง่เปิดไดไ้มน่าน อยู่บนชัน้สองของคอฟฟ่ีชอ็ฟในบรเิวณเดยีวกบั

โรงแรมทีฉ่นัพกั  

ดกึแลว้ คืนน้ี ฉนัไปหากาแฟดื่มทีค่อฟฟ่ีชอ็ฟ  พีฝ่น สาวสวยเจา้ของโรงแรม ดูน่ารกัและมชีวีติชวีา 

ลงมอืชงกาแฟใหฉ้นัอย่างต ัง้ใจ   

“ลานเบยีรเ์ปิดมานานหรอืยงัคะ?”  

“เปิดมาสองเดอืนแลว้ค่ะ กดู็ตลาดก่อน ถา้เวริค์กจ็ะเปิดต่อ สามชกุเงยีบ อยากใหม้อีะไรใหว้ยัรุ่น

รูส้กึว่าน่ากลบับา้นบา้ง”   

มอ็คค่าตอน ๔ ทุ่ม  รสชาตอิร่อยหอมหวาน และฉนัก็รูส้กึตดิใจในอธัยาศยัทีน่่ารกัของเจา้ของ

โรงแรม พีฝ่นเรยีนจบมาทางดา้นเภสชัฯ แต่ตดัสนิใจกลบัมาสานต่อกจิการโรงแรมของที่บา้น... จรงิๆแลว้

ไมใ่ช่แค่สานต่อ แต่ยงัปรบัปรุงใหท้นัสมยั น่าพกั และราคาไมสู่งนกั 

“สนใจ breakfast ม ัย้คะ พรุ่งน้ีม ีbreakfast นะคะชดุละ่ ๑๒๐ ค่ะ  เป็น breakfast ชดุใหญ่มี
ครบทกุอย่าง” เจา้ของโรงแรมเชญิชวน 

“เดีย๋วดูก่อนนะคะ” ฉนัตอบ 



 
สามชกุ ความสุขนอกขวดแกว้ 

“แมค่รวัผูแ้สนด ี ผูม้นี า้ใจ แมค่รวัผูน่้ารกัทกุคน ขอใหบุ้ญกศุลทีแ่ม่ท  าในชาติน้ี ส่งผลใหแ้มง่ดงาม

ผุดผาด ร า่รวยโภคทรพัยท์ ัง้ในชาตน้ีิแลหนา้เถดิ” เสยีงของมคัทายกจากวดัวมิลโภคารามแว่วผ่านเขา้มาให ้

คนทีย่งัซุกตวัอยู่ในที่นอนอ่อนนุ่มไดย้นิ หนา้ต่างหอ้งพกัของฉนัเปิดออกสู่ดา้นวดัวมิลโภคาราม จงึไดย้นิเสยีง

จากเครื่องเสยีงวดัท ัง้วนัท ัง้คืน ฉนัคิดในใจ “มคัทายกปากหวานอย่างน้ี แมค่รวัคงท ากนัตายไปเลย” คน

สุพรรณฯ ช่างเจา้บทเจา้กลอน มศิีลปะวาท ี ไมเ่สยีททีีเ่ป็นจงัหวดัใหก้ าเนิดศิลปินตวัจรงิอย่าง ไวพจน ์ เพชร

สุพรรณ, แมข่วญัจิตต ์ ศรีประจนัต ์ หรอืพุ่มพวง ดวงจนัทร ์  ถา้มคัทายกส านวนไมเ่พราะพริ้งคมคายและ

เชาวนไ์วไมพ่อ เหน็จะไมผ่่านมาตรฐานมคัทายกเมอืงสุพรรณไปได ้  

สิง่ทีฉ่นันึกถงึต่อมาคืออาหารเชา้แบบอเมริกนั –ขนมปงัป้ิงชุ่มเนย เบค่อนทอดกรอบกรุ่น ไขด่าว 

สดๆ คาวๆ หอมฟุ้ งอย่างทีเ่พลงของพุ่มพวงว่าไว ้ แต่เสยีงชวนของเจจ๊กุ แมค่า้หมแูดดเดียว เมือ่วานน้ีกย็งั

กอ้งอยู่ในหู “ถา้หวิขา้วไปทีว่ดันะลูก โรงทานทีว่ดัท าของเลี้ยงเยอะแยะเลย กินฟรกีนั ๘ วนั ๘ คืน” 

แลว้ฉนักไ็ปทีว่ดัวมิลโภคาราม... เสยีงมคัทายกเจื้อยแจว้ เหมอืนจะเอ่ยอะไรกเ็ป็นกลอนไปท ัง้นัน้ 

หมอ้ใบใหญ่ขดัแวววาวบรรจอุาหารเตม็ต ัง้เรียงรายอยู่บนโตะ๊ในโรงทาน  แกงบอน แกงไก่มะเขอื แกงสม้ที่

เตม็ไปดว้ยผกั  แกงจดืฟกัใส่หมสูามช ัน้กบัซีโ่ครงอ่อนและเหด็หอม ไขพ่ะโล ้ มามา่ผดัใส่ไข่และกะหล า่ปล ี

น า้พรกิมะมว่ง น า้พรกิมะขามสด เครื่องเคียงน า้พรกิอย่าง ถ ัว่ฝกัยาวลวก มะเขอืพวง มะเขอืเปาะลวก 

แตงกวาสด บรรจอุยู่ในกะละมงัสงักะสขีนาดใหญ่ ขนมหวานหลากส ี ละมดุควา้นแกะสลกัอย่างด ี ขนุนสไีม่

เหลอืงจดัแต่หวาน... ขนมครกท ากนัสดๆหยอดใส่เตาและรอกินกนัตรงนัน้ แมค่า้ขนมครกเล่าใหฟ้งัว่าปกติ

ขายอยู่แถวๆ ตลาด แต่วนัน้ียกมาท าบญุ 

เสยีง ต า ห ัน่ สบั ซอย ดงัออกมาจากโรงครวัไม่ขาดสาย เสยีงโขลกน า้พรกิของคุณยายดงัรวัแรงดี

จนวยัรุ่นมาเหน็อาจตอ้งอาย เสน้ลอดช่องทีย่งัไมไ่ดล้วกน า้รอ้น  ผกันบัรอ้ยกิโลวางพงิฝารอเปลีย่นเป็นอาหาร

อร่อยๆ จากฝีมอืแมค่รวัเอกแต่ละบา้นทีม่ารวมตวักนัอย่างอุ่นหนาฝาคัง่  ในกระทะใหญ่ใบหน่ึงแกงป่าเน้ือสบั

ส่งกลิน่หอมแตะจมกู  หลงัจากรวนเน้ือจนสุก แมค่รวักใ็ส่มะเขอืห ัน่เป็นชิ้นเลก็ๆ หน่อไมส้ดห ัน่บางๆ ลงไป

ผดัในน า้แกงขลุกขลกิอย่างช านาญ   

ไมไ่กลกนันกั อาแปะสองคนช่วยกนัแยกเสน้บะหมีไ่ขส่เีหลอืงนวลทีโ่รยแป้งไวอ้อกจากกนั เดก็นอ้ย

ช่วยงานงา่ยๆ คือห ัน่ไข่ตม้เป็นสองซกีเตรยีมไวใ้ส่ในกว๋ยจ ับ๊ญวน ดา้นนอกโรงครวั  ใกลก้อ๊กน า้ มบีอ่ซเีมนต์

สามบอ่ใส่น า้เตม็ หลายคนช่วยกนัลา้งจาน ลา้งผกั ลา้งปลา ปลาช่อนสดๆ หลายสบิตวัท าใหน้ า้ลา้งปลาในชาม

สงักะสเีปลีย่นเป็นสแีดงท ัง้ยงัคาวคลุง้ แต่คนที่ลา้งกล็า้งดว้ยรอยยิ้มเตม็หนา้   ทีศ่าลาเลก็ๆ ใกลโ้รงครวั คน

ทีม่ฝีีมอืทางการจดัดอกไมล้อ้มวงรอบใบเตยและดอกดาวเรอืงหลายถงุใหญ่ช่วยกนัจดัดอกไมเ้ตรยีมประดบั

อโุบสถใหส้วยงาม   

“พีม่าช่วยงาน ๘ วนัแลว้ อาหารไมม่ขีาด วดัน้ีโบสถส์องช ัน้ใครกอ็ยากมาเหน็อยากมาดูอาหาร

เยอะแยะมาเลี้ยงกนัเพยีบ ท ากนัจนเหงือ่ไหลเขา้ตา ทีเ่ดนิไปเดนิมาเน่ียถา้นบัดูเลยกรุงเทพฯ ไปแลว้”หญงิ



สาวร่างใหญ่  อายุราว ๓๐ แต่งตวัสวยเน้ียบ ใบหนา้ตกแต่งดว้ยเครื่องส าอางเตม็ที ่รมิฝีปากเคลอืบลปิสตกิสี

แดงสวยงามราวกบัไม่ไดช่้วยงานมา ๘ วนัเลา่ใหฉ้นัฟงั  การท างานในงานบุญอย่างน้ี  ไมใ่ช่วาระการท างานที่

ท  ากนัหนา้มนัหลงัแขง็อย่างเดยีวแต่ตอ้งท างานอย่างสวยสดชื่นดว้ย 

ยิง่สายคนกย็ิง่หล ัง่ไหลมาทีว่ดักนัมากขึ้น จากตอนเชา้ทีม่เีฉพาะคนรุ่นป้า รุ่นพ่อ รุ่นแม ่พอสายๆ ก็

เตม็ไปดว้ยผูค้นทกุเพศทุกวยั  คนเฒ่าคนแก่นัน้ไม่ตอ้งห่วง ดูเหมอืนผูอ้าวุโสท ัง้อ  าเภอจะมารวมกนัอยู่ทีน่ี่  

เดก็นอ้ยผวิด าคล  า้ท่าทางยงัไม่ตื่นด ี หอบน า้ดื่มไปใหพ้่อแม่เตม็ไมเ้ตม็มอื ก่อนจะไปนัง่กนิรวมกบัพ่อแม่และ

ยายรวม ๕ คน เดก็ผูช้ายเลก็ๆ อกีคน ก าลงัอา้ปากรอใหแ้มป้่อนอาหารให ้ส่วนตวัเองนัง่กระดกิเทา้ไปมา น่ี

คงเป็นวนัที่สนุกอกีวนัหน่ึงส าหรบัเดก็นอ้ย เดก็หญงิตวัเลก็ๆ คนหน่ึงช่วยแมห่อบหิ้วถงุใส่ขนมเคก้เขา้โรงครวั

ไป ดา้นหลงัโบสถ ์ หลานสาววยัรุ่นประคองคุณยายที่แต่งตวัสวยมากเขา้มา คุณยายสวมเสื้อผา้ไหมแขนยาวสี

น า้เงนิเขม้ ห่มสไบสขีาว ผา้ซิน่สเีหลอืงขมิ้น  ทีซุ่ม้น า้ปานะ เดก็ผูช้ายร่างป้อมช่วยตกัน า้แขง็ป่นใส่แกว้

พลาสติกของคุณยายคนหน่ึงทีก่ระย่องกระแย่งเตม็ท ี “ขอบใจจา้” คุณยายบอกอย่างเอน็ดู แลว้เลอืกน า้

ปานะทีม่ที ัง้น า้ใบเตย  น า้เกก๊ฮวย น า้มะตูม น า้มะขาม น า้กระเจีย๊บ น า้ล  าไย และโอเลี้ยง สารพดัใหเ้ลอืกสรร 

เดก็สาววยัรุ่นในชดุนกัเรยีนก็เดินมาหาอะไรกนิกบัเพือ่นก่อนจะไปช่วยงานในวดัต่อไป  

ลุงอกีคนอุม้หลานตวัเลก็มแีววตาตื่นเตน้กบังาน เดก็นอ้ยมองดูความอลหมา่นตรงหนา้ เป็นความ

อลหมา่นทีเ่จอืดว้ยกลิน่อายของความสุข ความสมัพนัธท์ีแ่นบแน่นของคนในชมุชน  ทกุคนช่วยกนัหยบิจบั

งาน ไมม่ใีครสกัคนทีม่อืว่าง ปีใหมปี่น้ีชาวสามชุกไมไ่ดห้ายใจทิ้งขา้มปีไปเฉยๆ แต่มที ัง้งานบุญ มเีทศกาลงาน

ฉลอง มพีธิกีรรม มกีจิกรรมหลายอย่างใหเ้ลอืกลงแรงลงใจไดต้ามใจชอบ  ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในชมุชนยงัคงให ้

ความอบอุ่นกบัคนรุ่นต่อไป ทกุคนมสีสีนั สดใส และราวกบัมแีสงสว่างในตวัเอง   น่ีคือสงัคมของคนมรีาก 

รากทีจ่ะคอยยดึเหน่ียวล  าตน้ไว ้ยามทีเ่ผชญิกบัลมพายุฝน 

ฉนันึกถงึการดื่มเหลา้ของคนในสงัคมเมอืง ผลสมัฤทธิ์สูงสุดของการดื่มเหลา้คืออะไร –ดบัทุกข ์

เพือ่นทีเ่ขา้ใจ ความสนุก บทสนทนาทีอ่อกรส ฉนัไดเ้หน็ทกุสิง่ทกุอย่างทีว่่ามา ส าหรบัคนสามชกุ มคีวามสุข

มากมายเตม็ไปหมด ทีอ่ยู่นอกขวดแกว้ 

 
กองทพัดอกไม ้

เหมอืนเมอืงทกุเมอืงทีก่  าลงัพฒันา พรอ้มๆ กบัการพฒันา หลายสิง่เปลีย่นแปลง สามชกุไมไ่ดเ้ป็น

สาวสวยเรยีบๆ เงยีบๆ อย่างก่อนเก่า แต่ตกอยู่ในสายตา  ถกูจบัจอ้ง กา้วต่อไปของสามชกุ  จงึตอ้ง

ระมดัระวงั 

แต่สามชกุก็มทีหารเสอืที่คอยปกป้องสาวงามผูน้ี้ไว ้ไมใ่ช่ชายฉกรรจท์ีไ่หน แต่คือ...เดก็ 

ทีส่ามชุก เราจะเหน็เดก็อยู่ทกุที่ 

เดก็ๆ เลน่ดนตรีไทยทีล่านโพธิ์ 

เดก็ๆ ท าการแสดงใหค้วามบนัเทงิผูค้นในงานวดั 

เดก็ๆ มคัคุเทศกน์อ้ย คอยพานกัท่องเที่ยวชมตลาด 

เดก็ๆ เดนิรณรงคง์ดเหลา้ งดบุหรี่  



คืนน้ีฉนัมาเทีย่วงานวดัอกีคร ัง้ และไดเ้หน็ไหวพรบิปฏภิาณของเด็กสามชุกกนัสดๆ  หลงัเวทกีาร

แสดง  คณะนกัแสดงตวันอ้ยเปลีย่นชดุเตรยีมร าชุดต่อไปยงัไมเ่สรจ็ ท ัง้ๆ ทีม่คีิวขึ้นเวทเีป็นล  าดบัต่อไป เดก็

นอ้ยนางร าคนหน่ึงจงึมดุไปเคาะไมก้ระดานใตเ้วทใีหเ้ดก็นอ้ยหวัหนา้วงดนตรไีทยหนัไปมองดู และกระซบิ

บอกเป็นนยัว่าช่วยประวงิเวลาต่อไปอกีหน่อย เดก็นอ้ยหวัหนา้วงดนตรไีทยก็กระซบิกระซาบบอกเพือ่นร่วมวง 

จากนัน้ เพลงเรอืนมยุรา และสรอ้ยแสงแดง กด็งัขึ้น ยดืเวลาใหน้างร าชุดร าวงรื่นเรงิเถลงิศกไดเ้ตรียมตวั ฉนั

อดทึง่กบัการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ของเดก็ๆ ไมไ่ด ้ เดก็ๆ แกป้ญัหากนัเอง ช่วยเหลอืกนัได ้และ “เป็นงาน”

มาก  

“เดก็ไมใ่ช่ไก่ทีพ่อใหข้า้วแลว้ก็ปลอ่ยอยู่ในเลา้ เราตอ้งเตมิพื้นฐานในใจใหเ้ขา เราเตมิความรกั 

ความเหน็ใจ ความเขา้ใจลงไปในตวัเดก็ ผูใ้หญ่ไมจ่  าเป็นตอ้งอยู่กบัเดก็ แต่ผูใ้หญ่ใหเ้ท่าทีใ่หไ้ด  ้ ถา้เราท างาน
แลว้เราเรยีกเดก็มาร่วมมาช่วยท า ท าอะไรกไ็ด ้ แลว้พอเด็กมาท างานกบัเรา  เราใหเ้กียรตเิขาเป็นผูใ้หญ่ตวัเลก็ 

พดูกบัเขาเพราะๆ  อย่าเรยีกแบบทีช่าวบา้นเรยีกว่า จกิหวัใช ้  เดก็พวกน้ีน่ะตายค าหวานท ัง้นัน้แหละ  ใหเ้ขา

ไดเ้หน็ความส าคญัของตวัเอง เมือ่ใดกต็ามที่เขาเหน็ความส าคญัของตวัเอง ไดเ้หน็ว่าตวัเองเป็นคนส าคญั เดก็

จะระวงั  จะรกัษาภาพลกัษณ์และภมูใิจ ไมก่ลา้ท าอะไรผดิ” ป้าแหวว คณะกรรมการตลาดทีไ่ดใ้จเดก็ๆ 
กลา่วถงึวธิเีปลีย่นเดก็ธรรมดาใหก้ลายเป็นก าลงัส  าคญัของชมุชน 

“การรณรงคง์ดเหลา้ งดบุหรี่ เรากไ็ดแ้นวร่วมจากเด็กๆ เดก็ๆ จะถอืทีด่บับหุรี่  แต่งเสื้อคอกระเชา้ 
นุ่งโจงกระเบน  บุหรี่ในมอืท่านดบัเถอะค่ะ  เรากจ็ะใหค้อนเซป็ทใ์หเ้คา้คิด ว่าเขาจะบอกกบัผูใ้หญ่ยงัไง  ให ้

เขาคิดเองแลว้เราก็เกลาใหบ้า้ง  เขากบ็อกว่า ช่วงทีเ่รารณรงคส์ามวนัตรงนัน้ เราไดค้นทีสู่บบุหรี่มาเจด็คน แต่

มคีนนึงบอกไมไ่ดสู้บ แอบเอาไวข้า้งหลงั  เขาบอกไมไ่ดสู้บ น่ีไง ไมไ่ดสู้บ เด็กกจ็ะไมเ่ซา้ซี้อะไรค่ะ  ออ้ แลว้ก็

มอียู่คนนึง  ปีทีส่อง เดก็ไมเ่จอคนอื่นสูบเลย แต่กเ็จอคนนึงคีบบหุรี่อยู่ เดก็กไ็ปเชญิออก ผูใ้หญ่คนนัน้กบ็อก

ว่า ’เรื่องของกู’  ไมรู่ว้่านกัท่องเทีย่วหรอืคนชาวบา้น  เด็กกถ็ามว่า ‘ป้าแหวว๋ๆ เคา้บอกว่าเรื่องของกูแลว้หนูจะ
ท ายงัไงคะ’ กบ็อกว่า ‘หนูกไ็ม่ตอ้งท าอะไร หนูกบ็อกเคา้ว่าขอบคุณค่ะ’ เด็กก็บอกว่าสวสัดค่ีะ ขอบคุณค่ะ  
แลว้กเ็ดนิไป เพราะหนูกลวัเขา  เดก็ๆกช่็วยกนัดี” 

กลา้ๆ กลวั แต่เดก็สามชกุกร็ณรงคง์ดเหลา้ งดบหุรี่ตดิต่อกนัมาไดห้ลายปีแลว้  
“ทีจ่รงิกลุ่มคณะกรรมการพฒันาตลาดมคีนดื่มเหลา้บา้งคนสองคน มคีนสูบบหุรี่อยู่สองคน  เรากจ็ะ

แซวกนัมาตลอด ทน้ีีพอเราท างานกบั สสส.ปุ๊ บมนักเ็ขา้ทาง  พอ สสส. มโีปสเตอรม์าให ้ มคัคุเทศกเ์ขาจะขอ

เอาไปตดิตามบา้น  เจา้ของบา้นกช็อบใจ บอกขอแผ่นใหญ่ๆ  เรากร็ณรงคไ์ป  เรื่องเหลา้น่ี ต ัง้แต่งานอร่อยดีที่

สามชกุ  เรากข็อว่ามนัเป็นกจิกรรมของเดก็ๆ  ของเยาวชน เพราะฉะนัน้ เราจะไมม่สุีรา  ปีแรกทีเ่ราท ามเีบยีร์

สงิหเ์ป็นเจา้ภาพประกวดรอ้งเพลง ต่อมาปีที ่ ๒ ปีที ่ ๓ เรากไ็มใ่ชแ้ลว้  เราขอรณรงคโ์ดยใหม้คัคุเทศกน์อ้ย  

ช่วยกนัออกกระจายขา่ว เชญิชวน ‘เพือ่สุขภาพของท่าน เราจะไม่ดื่มนะคะ’ งานปีใหมเ่ป็นงานรื่นเรงิ  เราอยาก
ใหเ้ป็นงานที่มคีวามสุขของครอบครวั  ปีแรกทีจ่ดังานปลอดเหลา้เราตอ้งเอา  สห.มาคุมเลย  แต่ปีทีส่องไม่

ตอ้งใช ้สห. เราใชเ้ดก็ๆ รณรงค ์ ใครถอืเหลา้ กห็า้มเขา้ กเ็ตอืน  ใหเ้ดก็ๆ ช่วยรณรงคก์นั เดก็ๆกเ็อาอยู่”   

 



หนุ่มสุพรรณเสยีงเหน่อ  

ตวัฉนัเกดิมาเป็นหนุ่มสุพรรณฯ 

ทาํนาตากแดดทัง้วนั 

จนตวัฉนันัน้มนัดาํปิด๊ป๋ี 

สาํเนียงภาษา...ฟงัดูก็เชยสิ้นดี 

เพือ่นฝูงลอ้กนัป่นป้ี ว่าพีก่็หมานอ้งกห็มา 

ช่างหวัปะไรจะลอ้ยงัไงไม่เหน็สาํคญั 

สาํเนียงมนัเหน่ออย่างง ัน้ 

แต่หวัใจฉนัมนัเหน่อเมือ่ไร... 

 
ค า่น้ี  แชมป์รอ้งเพลงน้ีกบัเพื่อนอกีสองสามคนคนบนเวทกีารแสดง   ฉนัเคยไดย้นิเพลงหนุ่ม

สุพรรณฯ มาก่อน แต่ไมเ่คยฟงัแลว้รูส้กึว่าใครรอ้งแลว้เขา้ถงึอารมณเ์พลงไดเ้ท่าคร ัง้น้ี อาจเป็นเพราะคนทีร่อ้ง

อยู่นัน้เป็นหนุ่มสุพรรณฯ จรงิๆ และยงัเป็นหนุ่มนอ้ยวยันกัศึกษา  เสยีงตดัพอ้ต่อว่านัน้จงึดูซือ่ เหน่อแท ้

จรงิใจ  แชมป์ เป็นมคัคุเทศกน์อ้ยรุ่นแรกๆ และเป็นหน่ึงในเดก็ๆทีเ่ป็นหวัเรี่ยวหวัแรงในการท ากจิกรรมของ

ตลาดสามชกุอย่างขยนัขนัแขง็ กลางวนัช่วยงานตลาด กลางคืนช่วยงานวดั แชมป์คลอ่งแคลว่ รูง้าน เขา้กบัคน

ไดท้กุวยั  ฉนัเหน็แชมป์ท างานราวกบัเตรยีมลงสมคัร สส.ในสมยัหนา้ (แน่นอนว่าแชมป์ไมไ่ดค้ิดจะสมคัร 

และจรงิๆแลว้ สส.บางคนยงัท างานนอ้ยกว่าน้ี) 

“ในตลาดเรามกีารประชมุพ่อคา้แมค่า้ทุกเดอืนครบั  ช่วงเยน็ หลงัจากขายเสรจ็แลว้กม็า ช่วงจดังาน
ต่างๆ กจ็ะชวนพ่อคา้แมค่า้เขา้มาพดูคุยกนั ในงานน้ีเราจะมอีะไรบา้ง  เราจะท าอะไรบา้ง แลว้ก็แบง่งาน อย่าง

คนน้ีค่อนขา้งรูจ้กัคนในตลาด  เขาจะแบง่ในเรื่องของการเปิดรา้นคา้  รบัสมคัรว่ารา้นคา้น้ีมกีี่รา้น มกีี่บูธ๊ กจ็ดั

มา แลว้คนไหนทีพ่อจะออกก าลงักจ็ะจดัสถานที ่ อย่างแชมป์อย่างคิวกจ็ดัการเรื่องของการดูแลเวท ีการแสดง 

จดัคิวนอ้งๆ เป็นพธิกีร บางอย่างทีเ่ดก็ๆ อย่างเราเสนอได ้เรากเ็สนอ  มคัคุเทศกน์อ้ยเคยคิดท าสลากธาราพา

โชค ตอนนัน้ไดเ้งนิมา 2 หมืน่กว่า เงนิทีไ่ดม้ากเ็อามาใหน้อ้งๆมคัคุเทศก ์ ท าค่ายอบรมมคัคุเทศกรุ่์นต่อไป 
เหมอืนกบัเงนิต ัง้ทนุ  

“กจิกรรมหลายๆ อย่างผ่านไปไดด้ว้ยด ี กด็ว้ยเด็กๆ ครบั อย่างกจิกรรมรณรงคก์จ็ะใชเ้ดก็ๆ อย่าง
งานมหกรรมอาหารอร่อยด ี กจ็ะใชเ้ด็ก เราใหเ้ดก็ในชมุชนมาร่วมกนัแสดงบนเวท ี เหมอืนกบัการดงึดูดคนใน

ชมุชนเพือ่เขา้มามสี่วนร่วม  พอลูกบา้นน้ีมาหน่ึงคน  กต็อ้งพา  พ่อ แม ่ปู่ ย่า ตา ยาย ญาตพิีน่อ้งกต็อ้งมาให ้

ก าลงัใจลูกหลาน” 
   การรณรงคน์ัน้ไดผ้ลมากเพยีงไหน? ป้ายประกาศที่ตดิไปท ัว่ชุมชนว่า No Alcohol นัน้ส่งผล

อย่างไร? การที่หาซื้อเหลา้ในตวัตลาด ๑๐๐ ปีไดย้ากนัน้ระคายต่อความมุง่ม ัน่ของคอสุราหรอืไม่? ฉนัสงสยั 
และลองถามจากแชมป์ 



“กช่็วยไดเ้ยอะครบั เมือ่ก่อนคนทีม่าเทีย่วจะยงัไมค่่อยมาก มสูีบบุหรี่กนัเยอะ  บางทกีย็งัซื้อเบยีร์
กระป๋องมานัง่ดื่มทีล่านโพธิ์เลย  พอเริ่มมกีารรณรงคก์เ็ริ่มเปลีย่นไปเยอะเหมอืนกนั แลว้พอช่วงเทศกาล  มี

การรณรงคก์ท็  าใหล้ดไปมาก รวมท ัง้ในตลาดเองก็ไมม่ ีคณะกรรมการเอง บางท่านกเ็ลกิได”้  
  ฉนันึกชื่นชม ค าบอกเล่าของแชมป์ทีว่่า “คณะกรรมการบางท่านกเ็ลกิได”้ คณะกรรมการพฒันา
ตลาดท่านนัน้คงรณรงคก์บัใครๆไดเ้ตม็ปาก น่ีเองสิง่ทีเ่รยีกว่า “ความจรงิใจในการแกไ้ขปญัหา”   

ในฐานะทีแ่ชมป์เป็นมคัคุเทศกน์อ้ยมานานหลายปี ฉนัอยากรูว้่าหนุ่มนอ้ยผูน้ี้มองดูชมุชนของตนเอง

ในเวลาน้ีอย่างไรบา้ง 

   “สามชกุเปลีย่นแปลงเรว็มาก เพราะว่าสือ่ทวีเีขา้มาเยอะ  พอสื่อทวีเีขา้มาเป็นการโปรโมต  แลว้คนก็
เริ่มมามากขึ้นๆ เมือ่ก่อนคนทีม่าสามชกุ มาดูสถาปตัยกรรม  แต่ตอนน้ีนกัท่องเที่ยวเหมอืนมาเพื่อหาอะไรทาน
มากกว่า  แต่ไมไ่ดม้องยอ้นกลบัไปว่าอดตีของตลาดเป็นอย่างไร  คนกม็าขายอาหารกนัมาก มนักลายเป็น

การตลาด เป็นการคา้มากขึ้น  แชมป์อยากฝากว่า สามชกุยงัมสีถาปตัยกรรมโบราณของบา้นไม ้ มภีมูปิญัญา

ของชาวสามชกุทีส่รา้งตลาดที่ท  าใหต้ลาดรุ่งเรอืง  มบีรรยากาศทีเ่ที่ยวไดต้ลอด มตีลาดที่สรา้งขนานกบัรมิน า้  

จดุเลก็ๆ ทีดู่เลอืนรางเหล่าน้ีจรงิๆ แลว้คือสิง่ทีย่ิง่ใหญ่ อยากใหม้าดูกนัครบั” 
เดก็ตลาดพดูถงึการตลาด พดูถงึการคา้ดว้ยความรูส้กึไมเ่หน็ดว้ย หรอืแทจ้รงิแลว้ ตลาดใน

ความหมายของแชมป์ มคีวามหมายมากกว่าสถานทีค่า้ขายแลกเปลีย่น แต่คือบา้น ทีค่วรมคีวามสุข มคุีณค่า 

มคีวามน่าภาคภมูใิจ ไหลเวยีนใหม้ากกว่าเมด็เงนิ 

 
ผูม้าเยอืนที่จากไป 

ดกึมากแลว้ แต่ฉนัรูส้กึเหมอืนเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งออกไปส ารวจว่า อกีฟากฝัง่หน่ึงของงานวดันัน้เป็น

อย่างไรบา้ง  ฉนัตดัสนิใจเดนิไปลานเบยีรค์นเดยีว  แลว้ไดพ้บว่าลานเบยีรไ์ดจ้ากไปแลว้ ก่อนก าหนด  เมือ่ไถ่

ถามจากคนขายบตัรของสวนสนุกเร่ทีย่งัอยู่จงึไดรู้ว้่า เมือ่คืนน้ี เกดิเหตุทะเลาะววิาทจนขา้วของในลานเบยีร์

เสยีหาย และเจา้ของลานเบยีรท์ี่มาจากนอกอ าเภอกบ็น่ว่าไมคุ่ม้ทนุ  

เกา้อี้กองสุมระเกะระกะ ลานเบยีรเ์หลอืเพยีงเศษซากของสิง่ทีเ่คยเนรมติไว ้ บรรยากาศคืนน้ีดูแผ่ว

เหงา สิง่ทีเ่ขา้มาแลว้จากไปสรา้งอะไรใหท้ี่น่ี? จะมใีครผดิหวงับา้งหรอืเปลา่หนอ ทีผู่ม้าเยอืนมว้นเสือ่กลบัไป

เรว็อย่างน้ี ขณะที่ฉนัคิดเพลนิๆ  สายตาก็หนัไปเหน็เบยีรก์ระป๋องหน่ึงอยู่ในมอืของชายร่างสูงทีค่อยคุม

เครื่องยนตข์องชงิชา้สวรรค ์  ภาพต่อมาท าใหฉ้นัตอ้งหรี่ตามองดูอย่างไมเ่ชื่อสายตา ชายคนนัน้ดื่มเบยีรจ์น

หมด แลว้ยืน่กระบอ๋งเบยีรต่์อใหเ้ดก็ชายตวันอ้ย --บางทที ัง้สองอาจจะเป็นพ่อลูกกนั  สองมอืเลก็ๆประคอง

กระป๋องเบยีร ์ และเขย่าเขา้ปาก  เดก็นอ้ยคงไดล้ิ้มรสเบยีรไ์ปไมก่ี่หยด ฉนัสงสยัว่าท าไมเดก็นอ้ยถงึยิ้มแป้น

ชอบใจนกัท ัง้ที่มนัไมไ่ดอ้ร่อยอย่างไอศกรมีหรอืน า้หวาน  หรอืเป็นเพราะว่าเบยีรก์ระป๋องนัน้มาจากมอืของพ่อ 

หรอืเพราะเบยีรก์ระป๋องนัน้เหมอืนของเลน่ชิ้นหน่ึงทีอ่ยู่ใกลม้อื.... 

 

 



ปลากระป๋องตราเพชร 

มาเทีย่วสุพรรณฯ อย่าลมืบา้นฉนักนันะนอ้งพี.่.. เสยีงเพลงจากลานโพธิ์ดงัไปท ัว่ 

เชา้วนัน้ี ฉนัจะจากสามชุกไปแลว้ ผ่านพน้เทศกาลมาหลายวนัแลว้ กองทพันกัท่องเที่ยวลา่ถอยไปแลว้ เชา้น้ี

ฉนัเหน็สามชกุไดก้ระจ่างชดัยิง่ขึ้น ...สามชกุแทจ้รงิแลว้เรียบงา่ย พ่อคา้แมค่า้พรอ้มจะหยบิยืน่น า้ใจไมตรแีละ

เลา่ขานเรื่องราวของตลาดแห่งน้ี  ฉนันึกถงึค าพดูของคุณพงษว์นิทีว่่า “หากอยากเหน็ตลาดสามชกุที่แทจ้รงิให ้

มาวนัธรรมดา” อย่างนอ้ยพอคนซาลง ฉนัก็เจอปลากระป๋องตราเพชรทีฉ่นัอยากกนิตัง้อยู่ในรา้นขายของช าใน

ตลาด ท ัง้ทีผ่่านมาก่อนหนา้นัน้ ฉนัมาเดนิตลาดทกุวนั แต่ไมพ่บเลย   

อาจเป็นเพราะผูค้นมากมายบดบงัปลากระป๋องกระป๋องนัน้เอาไว ้ ผูค้นมากมายบงัคบักลายๆ  ใหฉ้นั

ตอ้งเดนิไปขา้งหนา้ ไมม่เีวลาพนิิจถงึสิง่ของมากมายในรา้นโชห่วย ไมม่เีวลาชื่นชมบา้นตดิลูกไม ้ ชายคาขนม

ปงัขงิทีแ่ชมป์ภมูใิจ ไดแ้ต่เสพอาหาร เสพทศันียภาพเพยีงผ่านๆแลว้จากไป...  

ผูค้นทีม่ากเกนิไปพรางความจรงิของสามชกุเอาไว ้  ไมต่่างจากในรา้นเหลา้ ที่มแีสงสอีาบรา้น หลอก

ตาใหร้า้นดูกวา้งและสวยกว่าในความเป็นจรงิ   ไมต่่างจากเสยีงดนตรีและดีกรใีนแอลกอฮอลท์ี่ร่วมมอืหลอก

ใจ ว่าความกงัวล ความทกุข ์ความเหงา ไดห้ลกีลี้หนีไปไกลแลว้... 

 
ฉนัดใีจที่ไดพ้บปลากระป๋องของฉนั  และดใีจทีไ่ดพ้บกบัความสุขนอกขวดแกว้.... ทีน่ี่ 

 
 


