HUMAN
TALK
อารยธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งเหล่านี้ล้วน
เพิ่มคุณค่าในตัวเองตามกลไกแห่งกาลเวลาและฟันเฟืองเล็ก ๆ
ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา คือ “มนุษย์” นิตยสาร Human Wide
เห็นความส�าคัญของฟันเฟืองเล็ก ๆ เหล่านี้ เพราะมนุษย์มี
ความหลากหลายด้านบุคลิกภาพ ความคิด และเหตุผล ท�าให้
แต่ละประเทศ แต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ มีความแตกต่าง พวก
เราจึงอยากน�าเสนอเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเจอผ่านการเล่า
เรื่องของพวกเขาให้เห็นเรื่องราว ความคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ
ที่ถูกสั่งสมจนกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
ในเล่มฉบับปฐมฤกษ์ เราได้พบกับผู้คนในชุมชนเก่า
แก่ที่ชื่อ “ท่าเตียน” เรื่องราวที่เราอาจไม่เคยรู้ ประวัติศาสตร์ที่
ยาวนานของชุมชนแห่งนี้ หล่อหลอมเป็นเสน่ห์ที่ยากจะลืม
เลือน ความภาคภูมิใจในรากเหง้าของบรรพบุรุษ ความผูกพัน
และความสามัคคีของคนในชุมชน ท�าให้ “ท่าเตียน” เป็นชุมชน
แห่งกาลเวลา
HW Team
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HUMAN TIMELINE

ก่ อ น ถึ ง

ท่ า เ ตี ย น
ท่าเตียน ชุมชนท่าน�้าที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน สะท้อน
วิถีชีวิตที่ผูกพันกันระหว่างวัด วัง ชุมชน และตลาด เป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือมา
ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เริ่มจากมีชาวจีนเข้ามาค้าขายเป็นอันดับแรก ๆ จนกระทั่งในสมัย
รัตนโกสินทร์ที่เริ่มมีการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น รวมถึงการปลูกสร้างบ้านเมือง
ของขุนนาง ท�าให้มีผู้คนมาอาศัยอยู่มากขึ้น จึงกลายเป็นชุมชนตลาดขนาดใหญ่ เรียก
ว่า “ตลาดท้ายวัง” หรือ “ตลาดท้ายสนม” ในอดีต ตลาดแห่งนี้จะขายสินค้าจ�าพวก
ดอกไม้คุณภาพดีเป็นหลัก เพราะเหล่าสนม ข้าหลวงในวังต่างต้องการมาซื้อดอกไม้ไป
ตกแต่ง ร้อยมาลัยเพื่ออวดความสวยงามกัน ท�าให้ตลาดแห่งนี้ขยายใหญ่ขึ้น จนต้อง
ย้ายตลาดดอกไม้ไปไว้ที่ปากคลองตลาดดังเช่นทุกวันนี้
มีข้อสันนิษฐานถึงที่มาของชื่อ “ท่าเตียน” หลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ต�านาน
เหตุการณ์ หรือแม้แต่เรื่องเล่ามุขปาฐะ หากพูดตามต�านาน ว่ากันว่ายักษ์วัดโพธิ์กับ
ยักษ์วัดแจ้งทะเลาะกันเรื่องเงิน ยักษ์วัดโพธิ์ท้าให้ยักษ์วัดแจ้งข้ามฝั่งมา ทั้งคู่ฟาดฟัน
กันจนพื้นที่แถวนั้นเลี่ยนเตียน จึงท�าให้บริเวณพื้นที่แถบนั้นถูกเรียกว่า “ท่าเตียน” จาก
การเล่าขานของชุมชนหรือต�าราบางเล่มได้กล่าวถึงชาวญวณที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้ง
รกรากที่นี่ เมื่อนานวัน พื้นที่บริเวณนี้ก็มีบ้านของชาวญวณเป็นจ�านวนมาก จนคล้าย
กับ “เมืองฮาเตียน (Hà Tiên)” ที่พวกเขาพลัดถิ่นฐานมา ด้วยความคิดถึงบ้านจึงเรียก
พื้นที่นี้ว่า “ฮาเตียน” และเพี้ยนมาเป็น “ท่าเตียน” อย่างที่เคยได้ยิน หรือจากเหตุการณ์
ที่ถูกจารึกไว้ในพงศาวดารรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วย
เรื่องไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เผาไหม้ตั้งแต่วังขุนนาง ตลาด ไปจนถึงบ้านเรือนของคนใน
ชุมชนเป็นบริเวณกว้าง ท�าให้พื้นที่แถบนั้นถูกเผาจนโล่งเตียน จนกลายเป็นที่มาของ
ชื่อ “ท่าเตียน” อย่างไรก็ดี ไม่มีใครสามารถยืนยันข้อเท็จจริงถึงที่มาของชื่อ “ท่าเตียน”
ได้เลย
แม้ไม่มีที่มาที่ไปของชื่ออย่างชัดเจน แต่ชุมชนแห่งนี้ยังคงเป็นรากเหง้าทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ตาม

3

ที่มา : หนังสือ ทาเตียน: วัด วัง บาน ราน ตลาด และผูคน
เขียนโดย ดํารงพล อินทรจันทร / ศรัณย ทองปาน
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HUMAN
PRIDE

เรื่อง : เปรมพร บุญอินทร์
ธีวรา มัทราช
ภาพ : ศุภัช ตั้งสุณาวรรณ
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เอกกวี วงศ์ข้าหลวง
พิพิธภัณฑ์์ท่าเตียนที่มีชีวิต

“หนูๆ มาท�ารายงานกันใช่ไหม” เสียง

อันอบอุ่นของผู้ใหญ่คนหนึ่งดังแว่วมาถึงผม เมื่อหันไปก็พบ
กับคุณลุงที่ห้อยพระเครื่องเต็มคอนั่งอยู่บนเก้าอี้ส�านักงานสีด�า
ท�าให้เราได้รู้จักกับ คุณลุงเอกกวี วงศ์ข้าหลวง หรือที่ชาวท่า
เตียนรู้จักกันในนาม “ลุงคุ้ง”
ลุงเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ของลุงเป็นคนจีน ขึ้นเรือ
ส�าเภามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ลุงคุ้งได้เกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่ท่าเตียนมา
จนถึงปัจจุบัน ผ่านมาทุกยุคทุกสมัย ลุงรู้จักและคุ้นเคยกับทุก
คนในชุมชนเหมือนคนในครอบครัว ระหว่างที่นั่งฟังก็รู้สึกว่า
ลุงคุ้งมีภาคภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโตในท่าเตียน ทุกค�าพูดของ
ลุงเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยไม่ต้องแอบแฝง ซึ่งไม่เพียงแต่พวก
เราเด็กมัธยมปลายหน้าซื่อ ๆ ตาใส ๆ เท่านั้น แม้แต่นักท่อง
เที่ยวที่ผ่านไปมา ลุงคุ้งก็จะทักทายและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท่า
เตียนอย่างเป็นมิตร จนพ่อค้าแม่ค้าชาวชุมชนท่าเตียน ขนาน
นามลุงคุ้งให้เป็น “มัคคุเทศก์ประจ�าท่าเตียน”
ลุงคุ้งเดินน�าเราเข้าไปในวัดโพธิ์ ซึ่งอยู่ติดกับท่าเตียน
ห่างกันแค่เพียงถนนสองเลนกั้น เมื่อก้าวเข้าวัดโพธิ์ ก็รู้สึกถึง
ความเย็นสบายกว่าด้านนอก เพราะในวัดโพธิ์มีต้นไม้เยอะ
สงบ และร่มรื่น เราสะดุดตากับรูปปั้นยักษ์จีนที่ตั้งอยู่ตามประตู
ของวัดโพธิ์ ท�าให้อดสงสัยไม่ได้ จึงถามลุงคุ้งถึงที่มาของรูปปั้น
ยักษ์หน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพราเหล่านี้ ลุงคุ้งจึงเล่าให้ฟังว่า “รูป
ปั้นเหล่านี้เรียกว่า ตุ๊กตาอับเฉา ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้มีเพียง
แค่รูปยักษ์ แต่มีรูปเทพเจ้าจีน สมัยก่อนเขาขนสินค้าขึ้นเรือ
ส�าเภาไปขายที่จีน พอส่งของเสร็จ เรือส�าเภาก็โล่ง ตอนขากลับ
เขาก็ขนเอารูปปั้นยักษ์พวกนี้กลับมาด้วย เพราะต้องเอามันมา
ถ่วงเรือเอาไว้ ไม่ให้มันโคลงเคลงเวลาเกิดพายุส่วนใหญ่ก็ออก
แนวจีน ๆ เหมือนกันหมด เว้นแต่ตัวที่ใส่หมวกแบบฝรั่ง

เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มีการล่าอาณานิคม
ช่วงที่มาร์โค โปโล เริ่มเข้ามาในทวีปเอเชีย เห็นไหมขนาดยักษ์
จีนยังต้องปรับตัวเป็นฝรั่งเลย ดูสิ” ลุงคุ้งชี้ให้ดูแล้วหัวเราะ
ชอบใจ พร้อมทั้งยังย้อนกลับมาให้ข้อคิดอีกด้วยว่า ตอนนี้เราก็
เหมือนรูปปั้นยักษ์จีนที่ใส่หมวกฝรั่งนั้นแหละ เพราะฝรั่งเข้ามา
มีอิทธิพลในบ้านเรามากขึ้น เราก็ต้องปรับตัวให้เหมือนกับยักษ์
เหล่านั้น เราต้องรู้จักคิดให้ได้แบบพวกมัน พูดภาษาฝรั่งให้ได้
โดยที่ไม่ลืมความเป็นไทยของเรา เหมือนที่ยักษ์จีนเหล่านี้ไม่ลืม
ความเป็นจีนของพวกมัน
“สมัยลุงเด็ก ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่วัดโพธิ์เขา
จัดงานวัดประจ�าทุกปี สมัยก่อนยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัด
โพธิ์เยอะเท่ากับทุกวันนี้ จัดงานตั้ง 9 วัน 9 คืน บรรยากาศใน
งานก็เหมือนงานวัดทั่วไป
มีวงดนตรีหลายวงมาแสดง
มีชิงช้าสวรรค์ ตอนนั้นมีสมเด็จป๋าเป็นสังฆราชอยู่ ท่านมีบารมี
มาก ช่วงที่มีงานก็เอาทหารมาล้อมวัดไว้หมด ถ้าจะเข้าต้อง
จ่ายเงินทุกคน” พอลุงคุ้งเล่าจบ ผมเกิดค�าถามบางอย่างไม่ใช่
เรื่องงานสงกรานต์ 9 วัน 9 คืนหรอก แต่เป็นเรื่องสมเด็จป๋าเป็น
ใครต่างหาก ลุงคุ้งจึงเล่าเรื่องสมเด็จป๋าให้ฟังว่า “สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เดิมเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ชาวบ้านแถวนี้เคารพ
รักและศรัทธามาก จึงเรียกท่านว่า สมเด็จป๋า”
“วัดโพธิ์เนี่ย ไม่ว่าจะราชวงศ์หรือเจ้าก็เสด็จมาบ่อย
นะ เวลามีพิธีกรรมทางศาสนาหรือเทศกาลต่าง ๆ ก็มาที่วัดโพธิ์
ตลอด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็มาทอดกฐินที่นี่ แล้วที่วัดโพธิ์ก็มี
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ เป็นพระประจ�าวันจันทร์ ซึ่งเป็นวัน
เกิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์เสด็จมาไหว้อยู่บ่อยๆ”
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“

คนท่าเตียนรักท่าเตียน
ไม่มีใครท�าอะไรได้เพราะ

“

เรารักและสามัคคีกัน

เราเดินมาเกือบทั้งวัน จนในที่สุดก็ครบรอบวัดโพธิ์แล้ว
ลุงพามานั่งอยู่ริมสระใต้ต้นไม้สูงใหญ่ มีปลาว่ายเวียนวนไปมา ลุง
คุ้งชี้ให้ดูต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วบอกกับเราว่า ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นฟ้า
ทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่ดี ใครเจ็บคอ ปวดเหงือก ปวดฟัน ร้อน
ใน ครั่นเนื้อครั่นตัว แค่เด็ดยอดมาใส่เข้าปากกลืนลงพร้อมน�้า ไม่
เกิน 3 วันหายเลย แต่อย่าไปเคี้ยวนะ มันขม ขมกว่าบอระเพ็ดอีก
ฟ้าทะลายโจรเนี่ยขมอย่าบอกใคร เพราะถ้าบอกเขาจะไม่กิน ถึง
แม้ค�าพูดจะฟังดูย้อนแย้งกันไปบ้างแต่ด้วยค�าพูดที่ดูจริงจังผสม
กับใบหน้าเปื้อนยิ้ม ผมสัมผัสได้ทันทีว่านี่คงเป็นมุกตลกของผู้ใหญ่
กระมัง
อีกค�าถามที่ผมอยากจะรู้ก็คือ อะไรท�าให้ท่าเตียนพิเศษ
กว่าชุมชนอื่น ๆ เพราะถ้ามองแล้วท่าเตียนอาจดูเหมือนแหล่งท่อง
เที่ยวทั่วไปในสายตาคนทั่วไป “ความสามัคคี” คือค�าตอบที่สวน
กลับมาแบบไม่ได้ตั้งตัวให้คิด “เพราะชุมชนเรามีความสามัคคีกัน
มาก เรารู้จักกันและช่วยเหลือกันหมด ไม่เคยทิ้งกัน เพราะอยู่ด้วย
กันมาตั้งแต่เล็ก ลูกหลานก็วิ่งเล่นกันอยู่ในตลาด เหมือนครอบครัว
กันหมดนี่แหละ” ค�าพูดที่ดูจะเกินจริง แต่หากลองนึกดูแล้ว ตลอด
ทางที่ผ่านมา ลุงคุ้งทักทายพ่อค้าแม่ขาย ลูกเด็กเล็กแดงในท่า
เตียนเหมือนคนในบ้านจริง ๆ บ้างก็กล่าวทักทาย บ้างก็มีแซวเล่น
บ้างก็ถามสารทุกข์สุขดิบ

ลุงคุ้งเล่าถึงความสามัคคีในชุมชนว่าครั้งหนึ่งวัดโพธิ์
เคยมีปัญหาหนักมากถึงขั้นไม่มีเงินเข้าวัด ชาวบ้านก็ช่วยกันดูแล
วัดคนละไม้คนละมือ เพราะทุกคนก็อยู่วัดนี้เห็นวัดนี้กันมาตลอด
เป็นเหมือนวัดคู่ชุมชน ไม่มีใครอยากเสียวัดไป ครั้งที่ท่าเตียนเคย
เกิดไฟไหม้ ไม่มีใครในชุมชนหนีเอาตัวเองรอดมาก่อนเลย ทุกคน
ช่วยกันแบกของ ช่วยกันดูแลเด็กและคนแก่ ช่วยกันดับไฟและ
เรียกรถดับเพลิง เหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีคนในชุมชนท่าเตียนต้อง
สูญเสียอะไรเพราะช่วยกัน หรือครั้งที่องค์เจ้าพ่อสัสดีเกิดหายไป
แต่ไม่ได้หายจากอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์ มีโจรอุ้มเจ้าพ่อหายไป
จากศาลในตลาดเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านในชุมชน
ท่าเตียนก�าลังจะร่วมกันสร้างเจ้าพ่อองค์ใหม่มาแทนแล้ว แต่จู่ ๆ ก็
มีคนไปเจอเจ้าพ่อสัสดีองค์จริงวางปล่อยให้เช่าอยู่ จึงรวมเงินกันใน
ชุมชนแล้วเช่าเจ้าพ่อสัสดีให้กลับมาอยู่ที่ศาลกลางในตลาดเหมือน
เดิม
แม้จะเป็นเวลาสั้น ๆ แต่ผมได้รู้จักกับลุงคุ้ง ผู้เต็มใจ
บอกเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจของท่าเตียน เรื่องราวที่คนรุ่นใหม่
อย่างเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน จนอาจถูกลืมไปพร้อมกับสายน�้า
แห่งกาลเวลา ผมมั่นใจว่า หากมีคนอย่างผมอีกร้อยพันคนมาเจอ
ลุงคุ้ง ลุงก็จะเล่าเรื่องท่าเตียนให้ทุกคนได้รับรู้ถึงชุมชนที่มีความ
เป็นมาอันน่าภาคภูมิใจอย่างไม่มีวันเบื่อหน่าย
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พี่หมู พี่ฟลุ๊ค
คนรุ่นใหม่
ที่หลงใหลในอดีต

ณ มุมหนึ่งของตึกเหลือง เราพบกับ ท่า
เตียนคาเฟ่ คาเฟ่ที่ไม่ตลกแต่เป็นร้านขายนมที่
อบอุ่น ที่นั่นเราพบกับ ‘พี่หมู พี่ฟลุ๊ค’ เจ้าของร้าน
แห่งนี้
‘พี่หมู ไกลสร ลีสีทวน’ อาจารย์พิเศษ
ด้านงานศิลปะเซรามิกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จบ
ปริญญาโทจากประเทศอินเดีย และ ‘พี่ฟลุ๊ค
สุขุม ปิติวัฒนาลัย’ เพื่อนสนิทพี่หมูตั้งแต่ยังเด็ก
จบการศึ ก ษาจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสองกลับมาเปิด
ร้านคาเฟ่เล็ก ๆ ในตลาดท่าเตียน
“พี่อยากกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้งการกลับ
มาเปิดร้าน เล็ก ๆ ในท่าเตียน เป็นความฝันของพวกพี่”
พี่หมูได้บอกกับพวกเราท�าให้เราสัมผัสได้ว่าด้วยความรักและ
ผูกพันในบ้านเกิดของเขาทั้งสอง ท�าให้พวกเขาเลือกที่จะกลับ
มาท�างานที่ท่าเตียน
ที่นี่นอกจากจะเป็นร้านขายนม ขายขนมปังแล้ว พี่หมู
ยังเปิดสอนศิลปะอีกด้วย ส่วนพี่ฟลุ๊คเป็นคนชอบสะสมของเก่า
ของตกแต่งภายในร้านจึงเป็นแนวย้อนยุค พี่ฟลุ๊คยังบอกอีกว่า
สมัยก่อนคนในท่าเตียนรู้จักกันหมด คุยเล่นกันได้ตลอด พี่ชอบ
ไปวิ่งเล่นและเตะฟุตบอลกับเพื่อน ๆ ตามประสาเด็ก แต่พอโต
ขึ้นมาพวกเพื่อน ๆ ที่เคยเล่นด้วยกัน ต่างก็พากันเรียนจบแล้ว
แยกย้ายกันออกไปจากท่าเตียน ไปหางานท�าที่อื่นกันหมด ท่า
เตียนตอนนี้จึงเหลือแต่คนดั้งเดิมที่อยู่มาแต่เก่าก่อน
“ทุกปีจะมีงานไหว้รวมศาลเจ้า คือจะอัญเชิญเจ้าจาก
ทุกศาลในท่าเตียนมารวมกันแล้วคนในท่าเตียนก็จะมาไหว้เจ้า
ด้วยกัน ในงานจะมีการแสดงงิ้วให้เจ้าดูด้วย แต่หลัง ๆ มานี้ไม่มี
การแสดงงิ้ ว แล้ ว เพราะว่าคนที่แสดงงิ้วเป็นก็ไม่ค่อยมี แ ล้ ว
ในงานก็ จ ะมี ข องกิ น ของเล่ น มาขายตลอดพี่ ช อบไปซื้ อ ขนม

น�้าตาลปั้นมากิน หวานหอมอร่อยดี แล้วก็ช่วงนั้นเกมส์บอย
ก�าลังฮิต พี่ก็ชอบไปเช่าเล่นอยู่ เขาจะให้เช่าเล่น 5 บาท”
“ตอนที่พี่ไปอยู่ที่อินเดีย พี่ไปเรียนที่นั่นถึง 2 ปีครึ่ง
ก่อนไปพี่คิดว่าก็เหมือนไปเที่ยวต่างประเทศ ไปเดี๋ยวก็กลับ แต่
พอไปถึงนิสัยใจคอของคนที่นั่นต่างไปจากที่คนท่าเตียนโดยสิ้น
เชิง ไม่รู้จักมักคุ้น ไม่สนิทกัน อาหารก็ไม่อร่อยถูกปากเหมือนที่
บ้าน บางทีก็คิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ ตอนเด็ก ๆ ที่เคยไปวิ่งเล่น
ในงานไหว้เจ้า ซื้อขนมน�้าตาลปั้นแสนหวานละมุนลิ้นมากินเล่น
ปีนก�าแพงแอบดูพิธีในวัด จนพี่รู้สึกจริง ๆ ว่า ไม่มีที่ไหนสุขใจ
เท่าที่บ้าน “ท่าเตียน” หลังนี้อีกแล้ว”

“ขนมปังท่าเตียน” ที่พี่หมูแสนภูมิใจเพราะ
คิดค้นขึ้นมาเอง เป็นขนมปังก้อนที่ถูกบีบจน
แบน สอดไส้รสชาติต่าง ๆ เช่น นมเนย เนยถั่ว
สตรอเบอรี่ ช็อกโกแลต เข้ากันดีกับเนื้อแป้ง
นุ่ม ๆ เหนียว ๆ และหอมกลิ่นเนยมาก ๆ
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จุฬาลักษณ์
พรหมมานอก
วิถีนวดแผนโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ
ที่รู้จักกันในนาม “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัด
ประจ�ารัชกาลที่ 1 ซึ่งเปรียบเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสรรพวิชาแห่งแรก
ของไทย ที่รวมเอาภูมิปัญญาไทย จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมไทย
เพื่อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้กันอย่างไม่รู้จบสิ้น

นอกจากจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมที่อยู่รายรอบวัดแล้ว
วัดโพธิ์ยังมีความโดดเด่นในด้านภูมิปัญญาทางการแพทย์แผน
ไทยซึ่งได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ
อีกด้วย การนวดของวัดโพธิ์ถือเป็นการแพทย์ทางเลือก ความพิเศษ
ในการนวดของที่นี่ คือ การนวดตามแนวเส้นประธานทั้ง 10 และ
ตามธาตุลม ซึ่งหมอนวดทุกคนจะต้องเรียนการนวดทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติเป็นการลงมือนวด การออกแรงในส่วน
ต่าง ๆ ส่วนภาคทฤษฎี คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับธาตุลมและแนวเส้น
ต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการนวดของวัดโพธิ์เป็นการนวดเพื่อความ
ผ่อนคลายและรักษาโรคกล้ามเนื้อต่าง ๆ
‘พี่กบ จุฬาลักษณ์ พรหมมานอก’ หมอนวดวัดโพธิ์วัย 37
ปี ที่ลาออกจากการเป็นพยาบาลเพื่อมาเป็นหมอนวดถึง 15 ปี เล่าให้
เราฟังว่า “ตอนนั้นพี่มีโอกาสได้ช่วยกายภาพผู้ป่วยด้วยการนวดแล้ว
เขามีอาการที่ดีขึ้น พี่จึงตัดสินใจเรียนนวดอย่างจริงจัง เพราะพี่รู้สึก
ได้ว่าพี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น”
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ภูมิปัญญาด้านการนวดแผนไทยฉบับวัด
โพธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังมาเนิ่นนาน เป็นที่จับตามองของ
คนทั่วโลก เพราะพี่กบเล่าว่าในปีหนึ่ง ๆ มีชาวต่าง
ชาติมาเรียนนวดสูตรวัดโพธิ์เป็นจ�านวนมาก ซึ่งราคา
ค่าเรียนแต่ละหลักสูตรก็ไม่ธรรมดา
มีตั้งแต่หลัก
พันจนถึงหลักแสนก็มี นอกจากนี้การนวดวัดโพธิ์ยัง
ถู ก บรรจุ เ ข้ า ไปในหลั ก สู ต รการเรี ย นบางสาขาของ
มหาวิทยาลัยชื่อดังอีกหลาย ๆ ที่อีกด้วย นอกจากการ
นวดแล้ว วัดโพธิ์ยังโด่งดังในเรื่องของ ‘ฤาษีดัดตน’
ถึงแม้จะเป็นคนละแบบแผนกัน แต่ท่าฤาษีดัดตนก็
ถูกพูดถึงมากเช่นกัน เพราะรูปปั้นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยรูป
ร่างท่าทางที่ดูเหมือนคนปกติจะท�าไม่ได้ แต่ถ้าจะให้
เทียบท่าเหล่านี้แล้วจะมีความคล้ายกับการเล่นโยคะ
ในสมัยปัจจุบัน ฤาษีดัดตนถูกจารึกไว้ในต�ารามากถึง
80 ท่า ซึ่งแต่ละท่าจะใช้ส�าหรับแก้อาการผิดปกติใน
ร่างกายที่แตกต่างกันไปแต่ละจุด ทั้งปวดเมื่อย ขับลม
แก้ไข้ แก้อาการต่าง ๆ รวมไปถึงแก้เครียดได้ด้วย
พี่กบยังกล่าวเสริมกับเราอีกว่า “ไม่อยาก
ให้ดูถูกอาชีพหมอนวดเพียงเพราะมีความเชื่อที่ผิด ๆ
เพราะหมอนวดไม่เพียงจะต้องรักในการนวดแต่ยัง
ต้องรักในการที่ได้ดูแลรักษาผู้อื่นอีกด้วย หมอนวด
ทุกคนไม่ใช่ว่าอยากเป็นแล้วตื่นมาจะได้เป็นกันง่าย
ๆ เพราะต้องผ่านการเรียนการฝึกฝนมาก่อน หมอ
นวดทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ไม่งั้นจะถือว่า
ผิดกฎหมาย ซึ่งคนที่มาเรียนนวดไม่จ�าเป็นจะต้อง
เรียนเพื่อมาเป็นหมอนวดเสมอไป ยังมีคนที่สนใจมา
เรียนเพื่อไปนวดให้คนในครอบครัวเพื่อเป็นการเสริม
ความรู้ของตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันในหมู่
ญาติ มิ ต ร”

ค� า พู ด ที่ เ หมื อ นเป็ น การตั ด พ้ อ แต่ ภ ายใน
แววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความภูมิใจในวิชาชีพท�าให้
เราสัมผัสได้ถึงพลังที่ส่งผ่านออกมาอย่างอ่อนโยน
และอบอุ่น ตลอดการพูดคุยกับพี่กบท�าให้เรารู้สึกว่า
พี่กบรักอาชีพหมอนวดเพราะชอบช่วยเหลือผู้อื่นและ
ภาคภู มิ ใ จในอาชี พ หมอนวดมาก
เรื่องขึ้นชื่ออีกเรื่องหนึ่งของวัดโพธิ์ก็คือเรื่อง
ยาสมุนไพรในวัดโพธิ์ บริเวณรอบ ๆ วัดโพธิ์จะมี
การปลูกพืชสมุนไพรไว้เป็นส่วน ๆ พร้อมทั้งมีป้ายให้
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรนั้น ๆ และที่มุม
หนึ่งของศาลาเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในวัดโพธิ์ มีการจารึก
ต�ารายาสมุนไพรไว้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และน�าไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และที่ส�าคัญ
สมุนไพรเหล่านี้ยังสามารถน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ประกอบการนวดได้อีกด้วย
“ถ้าฝากไปถึงทุกคนได้ พี่ก็อยากจะฝากให้
ทุกคนเปิดใจกับอาชีพนี้ มองเข้ามาให้รู้สึกและเข้าใจ
ในอาชีพหมอนวด อย่าเชื่อในความเชื่อที่ผิด ๆ ถึงแม้
อาชีพหมอนวดจะไม่ใช่อาชีพที่คนส่วนมากใฝ่ฝันที่จะ
ท�าเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ แต่อาชีพหมอนวดสอนให้
พี่ได้เข้าใจความรู้สึกและรักในการช่วยเหลือผู้อื่นให้
หายจากอาการเจ็บปวด ทุกครั้งที่ลูกค้าได้ลุกออกจาก
เตียงนวดพร้อมกับท่าทางที่สดชื่นขึ้น เชื่อไหมว่าพี่มี
ความสุขมาก ถึงพี่จะต้องนวดให้ลูกค้าเป็นร้อยคนต่อ
วันก็ตาม พี่ก็ยินดีที่จะท�าหน้าที่สืบสานภูมิปัญญา
การนวดแผนไทยให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่า
นาน”
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ยุวพร ตีรกิตติ
ผู้เล่าเรื่อง...
“ตู้กับข้าวของวัดโพธิ์”

“เมื่อก่อนจะใช้การสัญจรทางน�้าเป็น
หลัก มีเรือมาเทียบท่าและขนส่งสินค้ากันอย่าง
คึกคัก ทั้งอาหารทะเลแห้ง ผักผลไม้สด เรือก็จะ
มาจอดที่ท่าข้าวโพด เป็นท่าที่อยู่หลังตลาด ซึ่ง
จะมีผู้คนมาขนสินค้า เพราะในสมัยนั้นยังไม่มี
รถเข็นหรือรถจักรยานยนต์ ในตลาดก็จะมีเข่ง
กระจาดวางตลอดทาง เป็นตลาดที่มีคนมาจับ
จ่ายซื้อของกันขวักไขว่ แต่เมื่อความเจริญเข้า
มา มีถนนตัดผ่านท่าเตียน การสัญจรทางน�้าก็
ลดความส�าคัญลงไป แต่ก็ยังมีสินค้าจ�าพวกถั่ว
ที่ยังต้องใช้การขนส่งทางเรือ ส่วนผักผลไม้ก็
ไม่มีขายแล้วในปัจจุบัน”
ตลาดท่าเตียน คือ แหล่งขายอาหาร
ทะเลแห้ง ที่นี่เราได้พบกับ ‘ป้ายุวพร ตีรกิตติ’
เจ้าของร้านอาหารทะเลแห้งแห่งหนึ่งในตลาด
ท่าเตียน ร้านของป้ายุวพรขายสินค้ามาเป็น
เวลานานแล้วตั้งแต่รุ่นคุณยายของคุณป้า และ
เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตลาดท่าเตียนอีกด้วย
ในอดีต วัดโพธิ์ถือเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญคราใด ก็จะได้
เห็นภาพผู้คนจากชุมชนท่าเตียนและชุมชนใกล้
เคียง ทุกเพศทุกวัย ต่างแต่งตัวสวยงาม พากัน
มาร่ ว มงานบุ ญ อย่ า งมี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน
ตลาดท่าเตียนแห่งนี้นี่เองที่เป็นแหล่งจับจ่าย
ซื้อหาอาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้นานาชนิด
เพื่อน�ามาท�าบุญที่วัดโพธิ์ ดังนั้น ตลาดท่าเตียน
จึงเปรียบดั่ง ตู้กับข้าว ที่อยู่คู่วัดโพธิ์เสมอมา

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทุกสิ่งย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลง จากตลาดที่เคยคึกคักกลับกลาย
เป็นตลาดที่เงียบเหงาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วย
สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ท�าให้การจับจ่ายซื้อของ
ไม่คล่องตัวเหมือนเช่นเมื่อก่อน หลาย ๆ ร้านใน
ตลาดต้องทยอยปิดตัวลง ผู้คนรุ่นใหม่จึงไม่ได้
สืบทอดเส้นทางการค้าขายอีกต่อไป
หันไป
ประกอบอาชีพอื่น ตามค่านิยมของเมืองไทยใน
ปัจจุบัน
แต่ป้ายุวพรกลับเลือกที่จะประกอบ
อาชีพค้าขายในตลาดท่าเตียน เพราะด้วยไม่
อยากให้ภาพความทรงจ�าเลือนหายไปกับกาล
เวลา ความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นและความภูมิใจใน
ชุมชนตลาดท่าเตียน
ท�าให้ผู้คนต้องปรับตัว
เข้าหาสังคมในปัจจุบัน จากชุมชนตลาดกลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่การประกอบอาชีพค้าขาย
ก็ต้องด�าเนินต่อไป แม้จะไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อน
แต่ท่าเตียนยังคงมีเสน่ห์จากอดีตเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน
ความภาคภูมิใจในอาชีพค้าขายของป้า
ยุวพรที่เราได้ซึมซับผ่านค�าบอกเล่าของป้าท�าให้
เรารับรู้ได้ว่า ภาพของชุมชนตลาดท่าเตียนที่ยัง
คงตราตรึงอยู่ในใจของป้ามาอย่างยาวนานแจ่ม
ชัดขึ้นในความทรงจ�า ตู้กับข้าวใบเก่าที่ไม่ได้มีไว้
เพียงหล่อเลี้ยงคนในชุมชน แต่ยังคงเก็บกลิ่นอาย
และเรื่องราวของชุมชนที่ผ่านมา จาก ตู้กับข้าว
ของวัดโพธิ์ กลับกลายเป็น ตู้กับข้าวแห่ง
วัฒนธรรม ที่ชื่อว่า“ท่าเตียน”
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เรื่องข้าว เช้านี้

HUMAN TASTES

เรื่อง : ธีวรา มัทราช
ภาพ : ศุภัช ตั้งสุณาวรรณ

ตลาดเช้าท่าเตียน

ตลาดเช้าที่ตั้งอยู่ติดกับท่าเรือท่าเตียน บรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยร้านอาหารที่ตั้งเรียงราย
เสียงพ่อค้าแม่ค้าคุยกันอย่างออกรส ขายของให้ลูกค้าอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง เหมือนได้กลับ
ไปบ้านอันแสนอบอุ่น เมื่อกลิ่นหอมกรุ่นตามแบบฉบับอาหารเช้าแบบไทย ๆ ในตลาด
ลอยมาเตะจมูก ชวนให้หิว เราจึงไม่รีรอที่จะเดินเข้าไปเลือกซื้ออาหารมารับประทาน

ผู้สนับสนุนความอร่อย

ร้านโจ๊กพอเพียง ที่มีเครื่องอัดแน่นดูขัดกับ
ชื่อร้านโดยสิ้นเชิง หมูเด้งชิ้นโตที่ซ่อนตัวใต้
ขิงซอย ปาท่องโก๋ตัวจิ๋วเคี้ยวดังกรุบ ๆ และ
ไข่ลวกที่มาเติมความอร่อยกลมกล่อมมาก
ยิ่งขึ้น

ขนมครกป้าตา รสชาติแสนอร่อย พร้อมกับราคา
มิตรภาพ กลิ่นหอมของแป้งข้าวสารและน�้ากะทิที่
ลอยมาจากกะทะบนเตาถ่านร้อน ๆ ชวนให้เดินไป
ลองชิม รสหวานบาง ๆ ผสมรสเค็มเล็กน้อย เคียงคู่
กับน�้าตาลทรายเป็นเครื่องจิ้มคงเสน่ห์ความเป็น
ไทยให้ครบสูตรขนมครกโบราณ

ต้มเลือดหมูเจ๊ฮวง เจ้าเก่ากว่า 40 ปี ต้ม
เลือดหมูที่สืบทอดตั้งแต่รุ่นแม่ ดอกขจรที่
โรยลงในชามช่ ว ยเพิ่ ม ความพิ เ ศษให้ ต ้ ม
เลือดหมูของที่นี่ต่างจากที่อื่น เลือดหมูชิ้นโต
เครื่องในที่ไร้กลิ่นคาว และเนื้อหมูที่ถูกหั่น
ชิ้นพอดีค�า รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ
สมกับเป็นต้มเลือดหมูคู่ท่าเตียน

ปลากริมไข่เต่า ร้านลุงเสริฐเจ้าดังเจ้าเดิม ขนม
ไทยหารับประทานยาก เพราะกรรมวิธีการท�าที่
แสนพิถีพิถัน ทั้งส่วนหวานและส่วนเค็มตัวแป้งนุ่ม
เหนียวเคี้ยวเพลิน ความหวานมันของน�้าตาลโตนด
บวกกับความหอมของหัวกะทิ เป็ น รสชาติ ข อง
ความเก๋ากว่า 30 ปี
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HUMAN
CORNER
เรื่อง/ภำพ : ศุภัช ตั้งสุณำวรรณ

ตึกเหลือง

อาคารไร้ชื่อ แห่งวัฒนธรรม
ห้องแถวที่ถูกเรียกตามสีของอาคาร ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหน้าของท่าเตียน เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปในยุค
นีโอคลาสสิก สร้างขึ้นมาในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2451
เพื่อให้ตลาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคงแข็งแรง
โดยสร้างเป็นอาคารรูปตัวยู จ�านวน 26 ห้องและเพิ่งมีการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2556 ให้มีรูปลักษณ์ที่งดงาม
คงกลิ่นอายเดิมในสมัยเก่า ภายหลังมีกรมทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแล มีข้อห้ามในการใช้อาคารต่าง ๆ
หลายข้อ เช่น ให้ตอกตะปูเพื่อติดรูปพระมหากษัตริย์เท่านั้น
หรือห้ามต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

HUMAN

IMAGINATION

ประตูมิติ

เรื่อง/ภำพ : เปรมพร บุญอินทร์

คุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวที่กล่าวถึงก�าแพงที่สามารถ
วิ่งผ่านไปยังชานชาลารถไฟมุ่งหน้าสู่โรงเรียนเวทมนตร์ ตู้เสื้อผ้าที่
มีทางเชื่อมต่อไปยังนครที่เต็มไปด้วยหิมะ หรือจะเป็นโพรงต้นไม้
ที่จะพาคุณไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์ เรื่องราวเหล่านี้เห็นทีว่าจะเป็น
แค่เรื่องเพ้อฝันในนิยายแฟนตาซี แต่จะมีใครทราบว่า ในอีกมุม
หนึ่ง เรื่องราวเหล่านี้อาจจะมีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงก็ได้
ครั้งหนึ่ง ฉันมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือน ท่าเตียน ที่ว่ากัน
ว่ามีมาก่อนกรุงเทพฯ เสียอีก ทั้งบ้าน วัด วัง ถูกจัดพื้นที่เรียงราย
แบ่งออกไปเป็นสัดส่วน แต่แล้วฉันก็สะดุดตากับตึกแถวสีเหลือง
ตัดกับสีเขียวของบานหน้าต่าง บานประตู กระเบื้องมุงหลังคา ที่
ทอดยาวสะอาดตาตลอดแนวทางเดิน แต่ละห้องถูกเปลี่ยนเป็น
ร้านอาหารไทยสมัยใหม่ และร้านขายของที่ระลึกมากมายตาม
แบบฉบับของสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป
ระหว่างการเดินชมตึกเหลือง ฉันได้พบกับทางที่ดูคล้าย
อุโมงค์สั้น ๆ ทะลุผ่านตัวตึกเหลืองแห่งนี้เข้าไป เป็นเรื่องชวน
สงสัยว่าอะไรกันที่จะรอเราอยู่ปลายอุโมงค์แห่งนี้ อาจจะเป็นบ้าน
พักโฮมสเตย์ชาวต่างชาติ ศูนย์การค้าสมัยใหม่ หรืออาจจะเป็น
ส�านักงานของรัฐคล้ายกระทรวงกลาโหมที่เพิ่งเดินผ่านมา ฉันจึง
ไม่รอช้าที่จะเดินหน้าเข้าไปทันที และสิ่งที่ฉันได้พบก็คือ ตลาดที่
ตั้งอยู่ใจกลางตึกแถวแห่งนี้ ฉันจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยถ้าหากที่นี่
ไม่ใช่ ‘ตลาดของทะเลแห้ง’

เป็ น เรื่ อ งน่ า แปลกว่ า หลั ง ตึ ก เหลื อ งอั น ศิ วิ ไลซ์ จะมี
ตลาดที่ไม่ได้มีหน้าตาสวยงาม แต่กลับเป็นร้านค้าแบบชาวบ้าน
ที่ดูจะตรงข้ามกับภายนอกเสียเหลือเกิน ยิ่งกว่านั้น ท่าเตียนไม่ใช่
ชุมชนติดทะเล แต่ที่นี่กลับเป็นตลาดค้าของทะเลแห้งที่ใหญ่ที่สุด
ของกรุงเทพมหานคร แต่ที่น่าประหลาดใจเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
มิตรภาพของผู้คนในชุมชนที่มีให้แก่ผู้มาเยือน ฉันได้พบคุณลุงผู้
เป็นเหมือนมัคคุเทศก์ประจ�าท่าเตียนที่รักการเล่าเรื่องของชุมชน
ตนเองอย่างภาคภูมิใจ หรื อ จะเป็น คุ ณยายแสนใจดี ผู้เลี้ยงน�้า
มะนาวทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อน บรรยากาศอันแสนอบอุ่น
และสภาพชุมชนที่เหมือนบ้าน ความเป็นกันเอง ความห่วงใยที่มี
ให้แก่คนที่เพิ่งรู้จักครั้งแรกแบบฉัน ท�าให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองได้เป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ห่างหายกันไปนาน
หลั ง จากร�่ า ลาผู ้ ค นในตลาดท่ า เตี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ตลอดทางกลับบ้านฉันลองนั่งนึกทบทวนกับตัวเอง จากเรื่องราว
มหัศจรรย์ในนิยายบนชั้นหนังสือที่ใคร ๆ มองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน
ทั้งโพรงไม้ ก�าแพงในชานชาลา หรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้า ที่น�าพา
ตัวละครเดินทางไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้นั้น ใครจะคาดคิดว่ามีอยู่
จริง ตึกแถวแห่งนี้ เปรียบดังสถานที่ที่มีเรื่องราวอันน่าประทับใจ
อุโมงค์ที่พาฉันไปเปิดมุมมองใหม่ และได้พบกับผู้คนดี ๆ มากมาย
ขนาดนี้ บางครั้งความมหัศจรรย์ อาจจะอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่
คุณคิดก็เป็นได้

“...ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคี
กลมเกลียว กันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
และอยู่ ในฐานะดีจึงเห็น ได้ว่าความสามัคคีกลม

เกลียวกันระหว่างคนในชาติ และ ความเข้าใจรักษา
ระเบียบวินัยเป็นปัจจัยส�าคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยน�า
ประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกใหประชาชนเฝา
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 19 มกราคม 2504

