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เล่าขาน บ้านคลองของบางพลี
สัญลักษณ์เทพสังคีต: กับมโนทัศน์ดุริยางค์ไทย
ชามตราไก่ นำไปสู่คุณธรรมป่อเต็กตึ�ง
ก๋วยเตี�ยวอร่อยที�บางพลี:

สารจากผู้อำนวยการ
เข้าสู่ปีที� ๖ ที�ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำจุลสารขึ�นเพื�อเป็นสื�อกลาง
ในการแลกเปลีย� นองค์ความรูแ้ ละข่าวสารต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรม โดยการให้เหล่าคณาจารย์นกั วิชาการ ได้มพี น�ื ทีใ� นการ
นำเสนอบทความและผลงานวิจยั ลงในจุลสาร ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ทีผ� า่ นมา ทางศูนย์วฒ
ั นธรรมของเราได้เผยแพร่บทความ
ทีต� พี มิ พ์ลงในจุลสารไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ เรือ� ง ซึง� ครอบคลุมเนือ� หาทางวัฒนธรรมแทบทุกมิติ อาทิ วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรม
การแต่งกาย วัฒนธรรมดนตรี ตลอดจนศิลปะการแสดงในแขนงต่างๆ เป็นต้น
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ เราวางเป้าหมายในการที�จะขยายขอบเขตของ
การศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมออกไปให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในเดือนที�ผ่านเราได้เริ�มต้นด้วยการจัด
นิทรรศการเกี�ยวกับวัฒนธรรมการกินของประเทศในกลุ่มอาเซียน เรื�อง “กินของเน่า” โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา
และบุคลากรเป็นจำนวนมาก
สุดท้ายนี� ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการศูนย์วัฒนธรรมทุกท่านที�เขียนบทความลงในจุลสาร
และหวังเป็นอย่างยิ�งว่าเนื�อหาที�ปรากฏอยู่ในจุลสารฉบับจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
รักษาการผู้อำนวยการ
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เล่าขาน บ้านคลองของบางพลี

ตอน บางโฉลง
*ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

พื�นที�บางโฉลง ในอดีตเป็นที�ราบลุ่ม กว้างใหญ่ ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีลำคลองหลายสายพาดผ่าน บางโฉลงปรากฏเป็นหมู่บ้านมานาน อย่างน้อยตั�งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที� �
ชาวบางโฉลงมีความเชือ� ตามตำนานทีเ� ล่าขานสืบต่อกันมาว่า บรรพบุรษของตนคือกลุม่ คนทีอ� พยพมาจากสุโชทัย เมือ� ครัง� ก่อน
เสียกรุงศรีอยุธยา ราว พ.ศ.���� โดยสันนิษฐานจากการสร้างวัดบางโฉลงใน ซึ�งเดิมเรียกว่า “วัดเกาะแก้วกาหลง” ซึ�งผู้นำใน
การอพยพคือ กรมหลวงคงเพชร โดยเดินทางมาจากสุโขทัย และเมือ� ถึงบริเวณนีก� พ็ บเกาะ (อาจเป็นทีด� อน) จึงได้ตง�ั ชุมชนหมูบ่ า้ นขึน�
เพราะมีทำเลดีคือ อยู่ใกล้กับปากแม่น้ำ ประกอบมีพื�นที�อุดมสมบูรณ์
การตั�งหมู่บ้านบางโฉลง หากยึดตามตำนานข้างต้นถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ�งแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัด
ถึงตำนานแห่งการอพยพในครั�งนั�น แต่อย่างน้อยที�สุด บางโฉลงมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเป็นหมู่บ้านที�เกิดขึ�นแล้วในยุค
รัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ ซึง� แต่งขึน� เมือ� พ.ศ. ���� (สมัยรัชกาลที� �) ช่วงผ่านบางโฉลง ความว่า
“จนตกลึก ล่วงทาง ถึงบางโฉลง เป็นทุ่งโล่ง ลานตา ล้วนป่าแขม
เหงือกปลาหมอ กอกก กับกุ่มแกม คงคาแจ่ม เค็มจัด ดังกัดเกลือ”
(สุนทรภู่ )
สภาพทั�วไปของบางโฉลง เดิมสภาพเป็น “เกาะ” เต็มไปด้วยป่าอุดมสมบูรณ์ อาทิ ป่าโสน ป่าอ้อ ป่าแขม
ชาวบ้านบางโฉลงจะรวมกันอยู่ใน “ เกาะ “ ต่าง ๆ เช่น เกาะบ้านใหญ่ เกาะหน้าวัด เป็ฯต้น แต่ละเกาะมีคลองล้อมรอบ
สามารถติดต่อกันได้โดยทางนำ้ เมื�อถึงฤดูทำนาจึงออกไปทำนาในที�นาที�อยู่นอกพื�นที�ออกไปและปลูกโรงนาเป็นที�พักชั�วคราว
ในที�นาของตน (พูล เหมือนศาสตร์.�� กันยายน ���� : สัมภาษณ์)
เกาะ เป็นทีอ� ยูอ่ าศัยของชาวบ้านบางโฉลง หลายกลุม่ ตระกูล ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเกาะบ้านใหญ่ คือชุมชน
หน้าวัดบางโฉลงใน ในปัจจุบนั โดยแต่ละกลุม่ จะมีคนู ำ้ กัน� และมีความสัมพันธ์เป็นพีน� อ้ งเครือญาติเดียวกัน บางตระกูลก็ออก
ไปสมรสกับตระกูลบ้านอืน� จนเกิดตระกูลใหม่ กลุม่ ตระกูลต่าง ๆ ไปมาหาสูก่ นั โดยผ่านคลองต่าง ๆ เพราะการตัง� บ้านเรือนยึด
ริมคลองเป็นหลัก เช่น บ้านในเกาะบ้านใหญ่ จะปลูกสร้างในน้ำมีทั�งเรือนไทยขนาดใหญ่และเล็ก ต่อมาเมื�อชุมชนกว้างขึ�น
ครอบครัวขยาย และมีการอพยพของบ้านที�เชื�อสายจีน และมอญเข้า ชุมชนจึงขยายจากริมคลอง หนองบึง ไปสู่ที�ดอน

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตำบลบางโฉลงอยู่ในพื�นที�ด้านเหนือ เรียกว่า “ฝั�งทุ่ง” มีคลองบางโฉลงซึ�งมาจากคลองสำโรงพาดผ่าน
ส่วนด้านใต้เป็นเขตของตำบลบางปลา ที�เรียกว่า “ฝั�งป่า” มีคลองบางปลาซึ�งแยกออกจากคลองสำโรง ไปทางด้านขวา
ชาวบ้านจะคุ้นเคยกับการเรียกตัวเองว่า “ชาวทุ่ง” มากกว่า “ชาวนา” ซึ�งอาชีพส่วนใหญ่ของคนที�นี�คืออาชีพทำนาปลูกข้าว
เพียงอย่างเดียวซึง� ก็ไม่แตกต่างจากชาวนาภาคกลางทัว� ไป ต่อมาเมือ� มีการขยายพิน� ทีท� ำนามากขึน� จำนวนคนในหมูบ่ า้ นจึงไม่
พอเพียงที�จะช่วยกันลงแขก จึงว่าจ้างแรงงานมาจากที�อื�น ดังที�คุณยาย บุญช่วย นาคสุข ได้เล่าให้ฟังว่า
“ ช่วยกันลงแขกดำนา แต่ถ้าไม่มีคนก็ต้องจ้าง คิดเหมากันไร่ละ � บาท จะมากี�คน ก็� บาท ภายหลังจึง
หาแรงงานจากต่างถิน� มาช่วยทำนาด้วยชาวลาว มาจากอีสาน เช่น อุบลฯ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ มารับจ้างทำนา เจ้าของนา
คิดค่าแรงแบบ เหมาจ่าย เป็นรายปี ๆ ละ ประมาณ ��� บาท ต่อแรงงาน � คน ซี�งชาวนาจะทำนาปีละ � ครั�ง ได้ผลผลิต
ประมาณ ��-�� ถังต่อไร่ และกินอยุ่กับเจ้าของ ค่าแรง ��� บาทต่อปี และแถมให้อีก �� บาท เป็นค่ารถกลับบ้าน”
(บุญช่วย นาคสุข . �� พฤศจิกายน ����: สัมภาษณ์)
เมือ� ได้ผลผลิตแล้ว จะมี ”เจ๊ก” หรือพ่อค้าชาวจีนเป็นพ่อค้าคนกลางในท้องถิน� มารับซือ� ข้าวเปลือกไปจำหน่าย
อีกทอดหนึ�ง ชาวบ้านย่านนี�จะขายข้าวให้กับเจ๊กหลายราย แต่ที�รู้จักกันดี คือ เจ๊กเงิน แซ่งตั�ง ซึ�งภรรยาเป็นคนจีนนอก
เจ๊กเงินมีอุปนิสัยดี ไม่เอาเปรียบคน และให้ราคายุติธรรม เจ๊กเงินเปิดร้านค้าของชำอยู่ที�ตลาดบางพลี บริเวณหัวมุม ข้างร้าน
ไชยสวัสดิ� แต่ปัจจุบันเปลี�ยนเป็นร้านสังฆภัณฑ์แล้ว ส่วนโรงสีข้าวในย่านนี�จะมีโรงสีข้าวไชยสวัสดิ� ( บุญช่วย นาคสุข.
�� พฤศจิกายน ����: สัมภาษณ์) ส่วนอาชีพการทำบ่อปลาสมัยนั�น ยังไม่เกิดขึ�น เนื�องจากยังเป็นยุคอุดมสมบูรณ์
น้ำในคลองใสสะอาด จึงสามารถหาปลาได้ง่ายดาย ตามลำคลองที�อยู่โดยรอบ ซึ�งมีอยู่เหลือเฟือ ซึ�งชาวบ้านจะถนอมอาหาร
โดยทำเป็นปลาเค็ม ปลาสลิดแดดเดียว เป็นต้น ซึง� เป็นอาชีพเสริม และนำใส่เรือแจวไปขายทีส� ะพานปลา ผ่านทางคลองพระโขนง
ส่วนขากลับก็จะซือหมาก ซื�อมะพร้าว ติดมาด้วย
ปัจจุบันพื�นที�ทางการเกษตรในตำบลบางโฉลง ลดลงเป็นอันมาก ส่วนใหญ่กลายเป็นพื�นที�ของโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั�งหมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ ส่งผลให้อาชีพเกษตรกรรม ต้องเลิกไปในที�สุด ชาวบ้านจึงหันมา
เลี�ยงปลาแทน ซึ�งคนในพื�นที�ท่านหนึ�งให้เหตุผลว่า เหตุที�เลิกทำนาข้าว เพราะไม่ได้ผล และค่าแรงแพงขึ�น นอกจากนี�ยังมี
ประชากรต่างถิ�นมาอาศัยอยุ่มากขึ�น และรวมถึงแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื�อนบ้านด้วย ทำให้บางโฉลงในยุคนี�เป็น
ลักษณะของสังคมเมืองกึ�งขนบท ไม่ต่างกับพื�นที�ตำบลอื�น ในบางพลี

บางโฉลง มีที�มาจากอะไร

ชื�อคลองบางโฉลง มีข้อสันนิษฐาน � แนวทางคือ

หนึ�ง “โฉลง” เป็นชื�อของต้นไม้ ชนิดหนึ�ง ซึ�งนักวิชาการท้องถิ�น กล่าวว่า “โฉลง เป็นชื�อของต้นชนิหนึ�ง
ซึ�งเคยมีในย่านนี� (พูล เหมือนศาสตร์. �� กันยายน ���� : สัมภาษณ์)
สอง “ โฉลง” เพีย� นมาจาก คำวา “ จรรโลง” ทีก� ล่าวไว้ในข้อมูลประวัตศิ าสตร์ของคลองสำโรง ทีป� รากฏ
ในหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โดยอ้างอิงจากข้อมูลการค้นคว้าของ พลตรี ถวิล อยูเ่ ย็น อีกทอดหนึง�
ที�กล่าวว่า “โฉลง” เพี�ยนมาจาก “จรรโลง” แปลว่า ยก ในที�นี�อาจบ่งบอกถึงสภาพท้องถิ�น ที�มีการยกยออยู่ตามคลอง
หรือมีการยกเรือ ลากเรือในช่วงหน้าแล้ง
สาม “โฉลง” มาจาก “ชงโลง” บางแห่งเรียก “ชังโลง” หรือ “โพง” คือเครื�องมือสำหรับวิดน้ำเข้านา
ซึ�งในพจนานุกรม .ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า “ ชงโลง” หมายถึงเครื�องวิดน้ำรูปคล้ายเรือครึ�งท่อน มีด้ามถือ
ผูกแขวนเข้ากับขาหยั�ง แล้วจับด้ามให้พุ้ยน้ำเขาออกตามต้องการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน .���� : ���)

ส่วนที�เคยมีเรื�องเล่าว่า บางโฉลง มาจาก บางชีหลง แล้วนานวันก็กลายเสียงเป็น บางโฉลงนั�น อาจารย์พูล
เหมือนศาสตร์ นักวิชาการท้องถิน� และเป็นชาวบางโฉลงกล่าวว่า เป็นเรือ� งทีเ� ข้าใจกันไม่ถกู ต้อง ข้อเท็จจริงเกิดจากการทีท� า่ น
อุปโลกขึ�นมาเอง เมื�อครั�งทีท่านเรียนต่อระดับปริญญาตรีที�มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกภาษาไทย และวิชาโท
ประวัติศาสตร์ เมื�อ พ.ศ. ���� ท่านและเพื�อนๆ ได้เดินทางไปจังหวัดชลบุรี ระหว่างทางมีการเล่นเกมทายชื�อที�มาของสถานที�
ต่าง ๆ ทีผ� า่ น เมือ� ถึงคลองบางโฉลงก็เลยแต่งเรือ� งหลอกเพือ� นว่า วันหนึงยาชีพายเรือมา ทางซ้ายจะไปหนองงูเห่า ทางด้านขวา
จะไปวังบางโฉลงใน แกก็หลงอยู่เป็นประจำ เลยเรียกยายชีหลง ต่อมาก็คำกร่อน เป็นบางชีหลง จากนั�นเรื�องราวดังกล่าว
ภายหลังนี�ได้เล่ากันแพร่หลายไปจนกระทั�งเกิดความเข้าใจผิดขึ�น เพราะพบว่า บางชีหลง ปรากฏไปทั�วแม้เอกสารราชการ
(พูล เหมือนศาสตร์. �� กันยายน ���� : สัมภาษณ์)
เมื�อพิจารณาถึงสภาพภูมิศาสตร์โดยรอบของบางโฉลงในอดีตแล้ว
ล้วนเป็นพืน� ทีท� ำนาทัง� สิน� และก็คงพบชงโลงอยุท่ ว�ั ไปในบริเวณนี� ฉะนัน� มีความเป็นไปได้ทว�ี า่
โฉลง เป็นการเรียกที�กร่อนเสียงมาจาก “บางชงโลง” มากก่อน ส่วนความหมายของ”
ต้นโฉลง “และภาษาเขมรว่า “จรรโลง” ที�แปลว่า” ยก” ก็คงไม่ทิ�ง เพราะหากมีการสืบค้น
ในเชิงลึกอาจจะย้อนกลับมาพิจารณาสองความหมายนี�อีกครั�งก็ได้จึงฝากท่านผู้อ่าน
หรือผู้รู้ในท้องถิ�นที�มีความรู้ในเรื�องดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเพื�อที�จะเก็บเป็นข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ�นบางพลีต่อไป

ถอดความจาก
พรรณศิริ แจ่มอรุณ. วุฒพิ งษ์ ทองก้อน และ กชพร ขวัญทอง (����) การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตัง� ชือ� คลองและชือ� บ้าน
ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. รายงานการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สมุทรปราการ.

สัญลักษณ์เทพสังคีต: กับมโนทัศน์ดุริยางค์ไทย
*ชิงชัย วิชิตกุล

เทพสังคีตทางดนตรีไทยที�สำคัญมี � องค์ คือ พระวิศวกรรม พระฤษีนารอด พระพิราพ พระปรคนธรรพ
และพระปัญจสิขร ซึ�งรูปนิมิตที�ทำเป็นรูปหัวโขนเฉพาะของแต่ละองค์นั�น ล้วนเป็นการสร้างสรรค์ของศิลปินฝ่ายทัศนศิลป์
ที�จินตนาการปรับปรุงขึ�นจนลงตัวดังที�ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัo แต่ความหมายเชิงสัญลักษณ์ (symbolic meaning)
ที�แฝงอยู่ได้สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพชนไทยค่อนข้างจะลึกซึ�ง ซึ�งระบบความคิดความเชื�อเกี�ยวกับเทพสังคีตต้องอาศัย
หัวโขนรูปใบหน้าเทพเจ้าเป็นตัวสื�อความหมาย ความคิด และความเชื�อเหล่านั�นออกมา ซึ�งสัญลักษณ์เทพสังคีตในพิธีไหว้ครู
ดนตรีไทย อาจกล่าวได้วา่ เป็นช่องทางของการถ่ายทอดมโนภาพ (Conception) หรือภาพทีเ� กิดขึน� ในใจเกีย� วกับสิง� ทีห� มายถึง
โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรากฏของสิ�งนั�นตรงหน้าก็ได้ หรือพูดอีกอย่างว่า สัญลักษณ์ คือ “เครื�องมือของความคิด”
การตีความของเทพสังคีตแต่ละองค์บนแนวความคิดทีว� า่ เทพสังคีตในพิธไี หว้ครูดนตรีไทยคือระบบสัญลักษณ์หนึง�
ซึ�งเป็นภูมิปัญญาโบราณที�ประสานมโนภาพ (Concept) สำคัญของดนตรีไทยเข้ากับสัญลักษณ์เทพสังคีตได้อย่างแนบเนียน
กล่าวคือ รูปนิมิตที�ทำเป็นรูปหัวโขนเฉพาะของแต่ละองค์นั�น ล้วนเป็นการสร้างสรรค์ของศิลปินฝ่ายทัศนศิลป์ ที�จินตนาการ
ปรับปรุงขึ�นจนลงตัวดังที�ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ความหมายเชิงสัญลักษณ์ (symbolic meaning) ที�แฝงอยู่ได้สะท้อน
ภูมิปัญญาของบรรพชนไทยค่อนข้างจะลึกซึ�ง

พระปัญจสิขร: ความคิดเรือ� งกลุม่ เสียงปัญจมูล (Penta-centric)
ในดนตรีไทยนั�นมักหลีกเลี�ยงเสียงระดับที� � และใช้เสียงระดับที� �
น้อยครัง� เช่นบันใดเสียงเพียงออล่าง ซึง� ตรงกับลูกฆ้องลูกที� � นับจากลูกทวน
(ลูกต่ำสุด) ก็จะมีกลุ่มเสียงปัญจมูลเป็น �-�-�*-�-�* ซึ�งดูคล้ายกับ
Pentatonic scale ของตะวันตก อุปมานิทัศน์ของความคิดนี�จึงปรากฏเป็น
พระปัญจสิขร ซึ�งแปลกันตรง ๆ ว่า ภูเขาห้าลูก ซึ�งภูเขาทั�งห้าในทางดนตรี
ก็เทียบได้กบั กลุม่ เสียงปัญจมูลนีเ� อง ทัง� ยังเป็นตัวแทนของความหมายทีเ� กีย� วกับ
ท่วงทำนองทั�งปวงด้วย เห็นได้ว่าบรรพชน ของเรานอกจากจะเลือกเทพเจ้า
ที�มีตำนานเกี�ยวข้องกับดนตรีโดยตรงแล้ว นามของเทพเจ้ายังสัมพันธ์กับ
โครงสร้างทางดนตรีอย่างแนบเนียน พระปัญจสิขรจึงมีทั�งความหมายใน
เชิงตำนานที�เกี�ยวพันกับดนตรีไทย และยังสะท้อนถึงโครงสร้างของ
กลุ่มเสียงในวัฒนธรรมดนตรีไทยได้อย่างลึกซึ�ง
นักวิชาการวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ

พระปัญจสิขร

พระปรคนธรรพ: ความคิดเรื�องจังหวะ

พระปรคนธรรพ

พระปรคนธรรพนั�น ถือว่าเป็นบรมครูทางดนตรี ซึ�งตัวแทนหรือสัญลักษณ์
ของพระปรคนธรรพอีกอย่างหนึ�งนั�นคือ “ตะโพน” ซึ�งเป็นเครื�องดนตรีประเภท
เครื�องหนังใช้ตีกำกับจังหวะ ในการจัดวางเครื�องดนตรีในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจะพบว่า
ตะโพน จะถูกวางไว้สูงกว่าเครื�องทั�งปวง มุมมองเกี�ยวกับเรื�องนี� รองศาสตราจารย์
พิชิต ชัยเสรี (����: ��) มองว่าเรื�องของดนตรีนั�น จังหวะถือเป็นสิ�งที�สำคัญมากที�สุด
สิ�งหนึ�ง เพราะถึงแม้จะไม่มีท่วงทำนอง มีแต่จังหวะที�ตีเคาะกันอย่างเป็นสัดเป็นส่วน
ได้อย่างเป็นระเบียบก็สามารถที�จะฟังเป็นเพลงได้ ดังนั�น อุปมานิทัศน์ของจังหวะจึงเกิด
เป็นพระปรคนธรรพนั�นเอง ดังพระมติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์
ในลายพระหัตถ์ ประทานหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุดิศกุล ความว่า “...ที�ว่าเป็นครูตะโพน
นั�นเป็นของเปรียบ ด้วยตะโพนนั�นเป็นเครื�องให้จังหวะ เป็นเครื�องบังคับการร้องรำ
ทุกเพลงทุกอย่าง เหมือนเป็นนายหรือเป็นครู จึงยกให้พระปรคนธรรพเป็นครูตะโพน”
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ภายใต้เศียรครูผู้มีนามว่า “พระปรคนธรรพ” จึงหมายถึง
ตัวแทนแห่งจังหวะทั�งมวล และเมื�อตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ทั�งสอง (พระปรคนธรรพ
ผนวกเข้ากับ พระปัญจสิขร) จึงหมายถึง จังหวะ และ ทำนองในดนตรีไทยนั�นเอง

พ่อแก่-พ่อครู: ความคิดเรื�องการสำแดงอารมณ์

พระฤษีนารอด (พ่อแก่)

พระพิราพ (พ่อครู)

ลักษณะของความเป็นคู่ตรงข้ามในวัฒนธรรมไทยได้ปรากฏอยู่โดยที�เราไม่รู้สึกตัว เช่น เมื�อเราพูดว่า พ่อแม่
ปูย่ า่ ตายาย สิง� เหล่านีล� ว้ นเป็นการจัดคูค่ วามสัมพันธ์ตรงกันข้ามทีถ� กู ทำให้อยูร่ วมกัน ซึง� แนวความคิดในลักษณะคูต่ รงข้ามในพิธี
ไหว้ครูดนตรีไทยได้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดในสัญลักษณ์เทพสังคีตทั�งสององค์นี� ซึ�งมุมมองในลักษณะคู่ตรงข้ามของ
“พ่อแก่” (พระฤษีนารอด) กับ “พ่อครู” (พระพิราพ) นั�น กล่าวได้ว่า “ดนตรีนั�นแม้จะมีความหลากหลายของเสียง (Pitch)
และกระบวนของจังหวะแล้ว ถ้าขาดอารมณ์สะเทือนใจก็อาจจะยังไม่ใช่ดนตรีเป็นได้แต่เพียงสุ้มเสียงโหวกเหวกไปแกนๆ

และเมื�อพูดถึงอารมณ์ในทางศิลปะ สามารถแบ่งอารมณ์ใหญ่ๆ ออกได้เป็นสองประเภทคือ อารมณ์ในทางอ่อน กับ อารมณ์
ในทางแข็ง เช่น โศกเศร้า รัก โหยหา จัดเป็นอารมณ์ในทางอ่อน โกรธ แข็งกร้าว รุกรบนั�นจัดเป็นอารมณ์ในทางแข็ง และเมื�อ
จัดอารมณ์เหล่านี�ให้สำแดงออกมาทางท่วงทำนองและจังหวะ ความเป็นดนตรีก็เกิดขึ�น ส่วนอุปมานิทัศน์ในเรื�องของเทพสังคีต
ถ้าสังเกตก็จะพบได้อย่างชัดเจนถึงเทพเจ้าทั�งสององค์ ที�มีอารมณ์แตกต่างกันโดยสิ�นเชิง กล่าวคือ พ่อแก่นั�นสังเกตดูก็รู้ว่าเป็น
คนแก่ใจดี นุม่ นวล สบายใจ แต่พอ่ ครูพริ าพกลับเป็นตรงกันข้ามกัน ให้ความรูส้ กึ ทีค� รัน� คร้าม ขึงขัง และเอาจริงเอาจัง เพียงเท่านี�
ก็พอจะรู้ได้ว่ารูปนิมิตทั�งสองเป็นอุปมานิทัศน์ของอะไร และถ้าเปรียบเรื�องนี�เปรียบเทียบไปถึงหยินและหยางของจีน โดยการ
เปรียบหยินเข้ากับพ่อแก่ (ฤษีนารอด) ด้วยว่า “หยิน” นั�นเป็นความสงบสันติ นิ�งเย็น ในขณะที�เปรียบ “หยาง” เข้ากับพ่อครู
(พระพิราพ) ด้วยว่าเป็นกำลังอำนาจจลนะร้อนแรง เมือ� หยินหยางประมวลบูรณะได้สดั ส่วนเข้าด้วยกัน ความสมดุลในจักรวาลก็เป็นไป
แม้แต่จักรวาลแห่งดนตรีไทยก็เช่นกัน

พระวิศุวกรรม: ความคิดเรื�องผู้สร้าง
ในพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่า หลังจากพระยาแถนหลวง
(พระอินทร์) ได้สร้างบ้านแปงเมืองตลอดจนถึงเครื�องมือเครื�องใช้ในการ
ทำมาหากินให้มนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ดำริที�จะสร้างเครื�องอันจักเล่น
จักหัวและเสพรำคำขับทั�งมวลให้แก่มนุษย์ พระยาแถนหลวงจึงสั�งให้
“ศรีคันธพะเทวดา” (คนธรรพเทวดา) “….ลงมาบอกสอนคนทั�งหลายให้เฮ็ด
ฆ้อง กลอง กรับ เจแวงปี�พาทย์ พิณเพี�ยะ เพลงกลอนให้สอนดนตรีทั�งมวล
และเล่าบอกส่วนครูอันขับฟ้อนฮ่อนนะสิ�งสว่าง ระเมงละมางทั�งมวลถ้วน
แล้ว…” (ปรานี วงษ์เทศ, ����: ���) เรื�องของพระยาแถนหลวงให้
“ศรีคันธพะเทวดา” ลงมาสอนการร้องรำให้แก่มนุษย์นี�กล่าวได้ว่าสอดคล้อง
กับเรื�อง“พระวิศุกรรม” ซึ�งเป็นหนึ�งในเทพเจ้าทางดุริยางคศิลป์ไทย ที�เชื�อว่า
เป็นผู้สร้างสรรค์เครื�องเล่นทั�งปวง และต้องมีศีรษะตั�งไว้บูชาในพิธีไหว้ครู
ดนตรีไทยเสมอ ดังคำกล่าวบูชาในบทไหว้ครูของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ที�ว่า

พระวิศุวกรรม

“นโมอันว่านมัศการ
ข้าพเจ้าจะขอกราบกราน
ไหว้เทพไททั�งสามพระองค์
พระวิสศุกรรมผู้ทรงฤทธิ�
ท่านได้ประสิทธิ�สาบสัน
เครื�องเล่นสิ�งสารพันในใต้หล้า”
พระวิษณุกรรมจึงเป็นบุคลาธิษฐานของตัวแทนแห่งช่างทั�งปวง ที�ผลิตเครื�องดนตรีให้บรรดาเหล่านักดนตรีได้
บรรเลงกัน ซึง� นักดนตรีแม้จะมีฝมี อื ดีเลิศเพียงใดก็ตามหากปราศจากเครือ� งดนตรีทด�ี มี คี ณ
ุ ภาพ ก็ไม่สามารถทีจ� ะสำแดงฝีมอื ของตน
ให้ประจักษ์ได้อย่างเต็มความสามารถ อุปมานิทัศน์ในเรื�องนี�พอที�จะคะเนได้ว่า เหตุใดพระวิศุกรรมจึงเป็นสัญลักษณ์เทพสังคีตอีก
องค์หนึ�งในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย การกราบไหว้พระวิศุกรรมจึงเปรียบได้กับการกราบไหว้บรรดานายช่างทั�งหลายที�ประดิษฐ์

เครื�องดนตรีต่างๆ ให้แก่นักดนตรีทั�งหลายใช้บรรเลงกัน เราไม่สามารถที�จะนำช่างที�มีฝีมือทั�งหลายมานั�งกราบไหว้ได้อย่าง
ครบถ้วนทุกครั�ง บุคลาธิษฐานในความคิดเรื�องผู้สร้าง จึงปรากฏเป็นหัวโขนรูปใบหน้าของพระวิษณุกรรม เป็นตัวแทนของช่าง
ฝีมือทั�งหลายที�เราได้สำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านั�น
การตีความเทพสังคีตในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในมุมมองดังกล่าว สามารถที�จะเชื�อมโยงอ้างอิงได้ว่า ทั�งหมด
เป็นสัญลักษณ์ชุดหนึ�งที�สะท้อนความรู้ ความคิด ที�ผ่านการสั�งสมของบรรพบุรุษแล้วบูรณาการจนเป็นพิธีที�มีระเบียบแบบแผน
ซึ�งในวัฒนธรรมทางจิตใจความรู้คุณนี�ค่อยแปรไปเป็นความเคารพและวิวัฒน์จนเป็นบุคลาธิษฐาน (Personify) ในที�สุด ข้าวซึ�ง
เป็นแป้ง แท้ๆ ก็กลายเป็นแม่โพสพด้วยเหตุนี�
จากมุมมองการวิเคราะห์และตีความเทพสังคีตในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยดังกล่าว ผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็นถึง
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดมโนภาพ (Conception) หรือกล่าวได้ว่าสัญลักษณ์ที�เป็นหัวโขนรูปใบหน้าเทพเจ้าใน
พิธไี หว้ครูดนตรีไทย คือ เครือ� งมือของความคิด (Symbol is an instrument of thought) ของบรรพชนทีไ� ด้ถา่ ยทอดองค์ประกอบ
ของดนตรีเอาไว้อย่างครบถ้วน ซึ�งโดยข้อเท็จจริงเราไม่สามารถที�จะอัญเชิญท่วงทำนอง จังหวะ คนสร้างเครื�องดนตรี หรือแม้
กระทัง� อารมณ์ทางศิลปะขึน� มาบูชาได้ เพราะสิง� ดังกล่าวค่อนข้างเป็นเรือ� งของนามธรรม ยากทีจ� ะอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
การปรากฏของสัญลักษณ์เทพสังคีตทั�งหลายในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย จึงเปรียบได้กับการสรรเสริญภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ที�ได้คิดค้นองค์ประกอบของดนตรีเอาไว้ได้อย่างลงตัว และได้รับการสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง
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ชามตราไก่นำไปสู่คุณธรรมป่อเต็กตึ�ง
*กชพร ขวัญทอง

คำสอนชาวจีนกล่าวไว้ว่า “คุณธรรมเห็นได้จากรายละเอียด” “Details are indicative of morality”
ดังที�ชามตราไก่นำไปสู่คุณธรรมป่อเต็กตึ�ง เพราะการใช้ชามตราไก่เป็นชามข้าวต้มช่วยเหลือเพื�อนร่วมมาตุภูมิ
กล่าวกันว่าชามตราไก่ หรือ “โกยอั�ว” กำเนิดในเมืองจีน
เมื�อกว่าร้อยปีด้วยฝีมือชาวจีนแคะตำบลกอปี อำเภอไท้ปู มณฑล
กวางตุ้ง คนจีนนิยมใช้ชามตราไก่ใส่ข้าวต้มและมักใช้ตะเกียบ
พุ้ยข้าวต้ม แต่เดิมชามตราไก่เป็นเพียงชามขาวธรรมดา ต่อมาได้
ส่งให้ชาวจีนแต้จิ�วที�ตำบลปังเคย เขียนลวดลายไก่เคลือบสีเพิ�มลงไป
แล้วจึงส่งออกจำหน่ายในท้องตลาดทั�วไป
ช่วงก่อนสงครามโลกครั�งที� � ยังไม่มีผู้ผลิตชามไก่ใน
ประเทศไทยและมีความต้องการจากตลาดมาก พ่อค้าชาวจีนจึง
สั�งนำเข้าชามไก่มาจากประเทศจีน แต่เมื�อเกิดสงครามทำให้ชามไก่
ขาดตลาด ต่อมาเมื�อพ.ศ.���� ชาวจีนที�มีความ สามารถทำเครื�องปั�นดินเผาได้อพยพมาตั�งถิ�นฐานที�เมืองไทย จึงได้สร้างเตาเผามังกร
ผลิตชามตราไก่ขึ�นแถววงเวียนใหญ่ จังหวัดธนบุรีและถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งขายในร้านค้าทั�วไปแถวถนนทรงวาด ซึ�งเป็น
ตลาดเก่าในเขตกรุงเทพฯ
วันหนึ�ง นายซิมหยู แซ่ฉิม สังเกตุเห็นหินลับมีดของคนรับจ้างลับมีด
ว่ามีดินขาวผสมอยู่ จึงชักชวนเพื�อน �-� คน คือ นายเซี�ยะหยุย แซ่อื�อ
นายซิวกิม แซ่กว็อก และนายซือเมน แซ่เทน ปัน� จักรยานไปค้นหาแหล่งดินขาว
จนพบว่าดินขาวที�อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เหมาะที�จะนำมาทำชามตราไก่
มากที�สุด จึงร่วมก่อตั�ง “โรงงานร่วมสามัคคี” และต่อมาอีก � ปีได้แยกย้ายไป
เปิดกิจการของตัวเอง โดยเริ�มแรกเป็นการนำดินขาวหมักเปียกลงบนพิมพ์
ซึ�งหมุนบนล้อจักรยานแล้วใช้แผ่นไม้ตัดเป็นรูปโค้งขนาดเหมาะมือ (จิ�กเกอร์มือ)
แต่งดินให้ได้รูปทรงถ้วย ต่อขา เคลือบขี�เถ้าแกลบแล้วเผาด้วยเตามังกรโบราณ
ส่วนการวาดลายไก่กฝ็ กึ คนท้องถิน� ตวัดพูก่ นั จีนวาดเป็นส่วนๆ ต่อเติมจนเต็มแต่ละใบ
*หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อสังเกตลักษณะชามตราไก่ ลักษณะชามปากกว้าง ขอบหนา เหมาะกับการกินอาหารแบบใช้ตะเกียบฟุย้ เข้าปาก

นิยมนำไปใช้เป็นชามข้าวต้มหรือชามก๋วยเตีย� ว

รูปไก่ ขนคอและลำตัวสีแดง หางและขาสีดำ
เดินอยูบ่ นหญ้าสีเขียว บางใบมีคา้ งคาวห้อยหัว

ดอกโบตัน� สีชมพูมว่ ง ใบสีเขียว ตัดเส้นด้วยสีดำ
ต้นกล้วย � ใบสีเขียวอ่อน ตัดเส้นด้วยสีดำ

คุณรูห้ รือไม่ ในอดีตขนาดของชามตราไก่บง่ บอกฐานะทางสังคม ชามตราไก่ขนาด � นิว� และขนาด � นิว�

ใช้สำหรับในบ้านและร้านข้าวต้มชัน� ผูด้ ี ชามตราไก่ขนาด � นิว� และขนาด � นิว� ใช้สำหรับผูใ้ ช้แรงงาน จับกังและกุลี

ชามตราไก่สขู่ า้ วต้มถ้วยแรกแด่เพือ� นร่วมมาตุภมู ิ
สมัยก่อนคนจีนนิยมนำชามตราไก่มาใส่ข้าวต้มหรือโจ๊ก เพราะมีราคา
ถูกและทนทาน เหมาะกับการใช้งานในปริมาณมาก มูลนิธิป่อเต็กตึ�งก็เช่นกัน
เมื�อพ.ศ. ����-���� เคยนำชามตราไก่มาใส่ข้าวต้มช่วยเหลือชาวจีนนับแสนคน
ทีไ� ด้อพยพมายังเมืองไทยด้วยเรือสำเภาหรือเรือกลไฟ ด้วยต้องแออัดอยูใ่ นเรือหลาย
ร้ อ ยคน รอนแรมฝ่ า
ทะเลนานนับเดือน อดอยาก
หิวโหย เมาเรือ และติดโรค
ระบาด เมื�อเดินทางมาถึง
กรุงเทพฯ ต้องรอการตรวจ
ตราหนังสือเดินทางและผ่าน
การตรวจโรคอีกหลายวัน
ทุกคนจะถูกตรวจโรค
“ริดสีดวงตา” ซึ�งเป็นโรค
ร้ายแรงในขณะนั�น

ถ้าหมอตรวจพบสักคนสองคนก็จะกักไว้หมดทุกคน ห้ามขึ�นจากเรือจนกว่าจะหาย ทุกคนก็ต้องอยู่นานเป็นเดือน
มูลนิธิป่อเต็กตึ�งเห็นความลำบากของพี�น้องร่วมชาติจึงนำข้าวต้มร้อนๆ ไปแจกทุกมื�ออย่างต่อเนื�องถึง ��� วัน รวมทั�งน้ำสะอาด
และเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลือ ทีท� า่ เรือตรงถนนตก เป็นธุระในการจัดหาน้ำ ยารักษาโรค และทีพ� กั ชัว� คราวในบริเวณใกล้เคียง หรือแม้แต่
ชาวจีนจำนวนหนึ�งที�ทำผิดกฏหมายหลังพ้นโทษแล้วต้องเนรเทศส่งกลับประเทศจีน มูลนิธิป่อเต็กตึ�งนำสิ�งของเครื�องใช้ที�จำเป็นและ
เงินยังชีพสงเคราะห์แก่บุคคลเหล่านั�นทั�งในที�คุมขังและส่งตัวกลับประเทศ และช่วยเหลือชาวจีนที�ต้องเนรเทศไปประกอบอาชีพ
ในสถานที�ที�ทางการกำหนด ดังที�คำกล่าวของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ กล่าวว่า “ป่อเต็กตึ�งเอายา เอาข้าวต้มไปแจกทุกมื�อที�ท่าเรือ
ตรงถนนตก บางทีเรือจอดหลายวัน มันอบจะตาย ก็ทนไม่ไหว เราก็ไปขอเช่าเรือ ขอยืมโกดังโรงสีไฟริมแม่น้ำ เขามียุ้งมีอะไรว่าง
แถวฝั�งธนฯ ก็ขออนุญาตทางตรวจคนเข้าเมืองย้ายคนไปอยู่ที�นั�น ดูแลให้คลายทุกข์ร้อน ที�โรงพยาบาลโรคติดต่อ เราก็ไปสร้างห้องน้ำ
ห้องท่าไว้ให้ใช้กัน”
สายสัมพันธ์ของชาวจีนและมูลนิธิป่อเต็กตึ�งจึงผูกสนิทแนบแน่น น้อยคนนักที�จะลืม ถึงกับสั�งลูกหลานในตระกูล
ไม่ลืมบุญคุณ และจดจำข้าวต้มถ้วยแรกของมูลนิธิป่อเต็กตึ�ง ที�ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข บรรเทาทุข์บรรเทาภัยแด่เพื�อนร่วมมาตุภูมิ
มาตราบทุกวันนี�
เอกสารอ้างอิง
- หนังสือแจ้งกิจการประจำปี พ.ศ.����-���� มูลนิธิฮั�วเคี�ยวป๊อเต็กเซี�ยงตึ�งแห่งประเทศไทย

ก๋วยเตี�ยวอร่อยที�บางพลี :
้
ก๋วยเตี�ยวหมู ตลาดนำโบราณบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
*อัญชุลี สุภาวุฒิ

ตลาดโบราณบางพลี เป็นตลาดโบราณเก่าแก่ ที�มีอายุยาวนานถึง ๑๕๐ ปี ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ผู้คนคึกคักร้านรวง
โดยเฉพาะแผงขายอาหาร ขนมมากมายเปิดกันมากร้านขึ�น บ้างก็เลือกนั�งรับลมเย็นสบายนั�งทานกันในแพหรือเดินเที�ยวแวะหาซื�อขนม
ของกินฝีมือเก่าแก่ชิมกัน สำหรับร้านอาหาร ของซื�อของฝากที�มีชื�อของตลาดโบราณบางพลีที�น่าสนใจ ได้แก่
- ร้านกล้วยแขก สูตรดั�งเดิม ใครทานแล้วติดใจทุกคน
- ร้านขนมชั�นแม่บุญศรี ได้รับรางวัลมาแล้วหลายรายการ
- ร้านก๋วยเตี�ยวหมู ขายมาถึง ๔๘ ปีแล้ว สูตรเด็ดอยู่ตรงน้ำซุปอร่อย
- ร้านเป็ดพะโล้นายตี� เป็นร้านเก่าแก่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
- ร้านแม่ปราณี ขายปลาดุกแผ่น ปลาดุกสะดุ้งแดด ได้รับรางวัล OTOP
- ร้านขนมจีนป้ามล มีชื�อเสียง ใครมาก็ต้องอุดหนุน และมีอีกมากมาย (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาดี ประเพณีเด่น ตามเส้นทางการท่องเที�ยวในโครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน เล่าเรื�องเมืองบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ หน้า ๓๓ – ๓๔ )
ปัจจุบันเมื�อมาถึงบางพลี ควรมากราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เพื�อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั�นก็ลัดเลาะแนววัดไปเที�ยวชมตลาดโบราณบางพลี เพื�อหาอาหารอร่อยและของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ผู้เขียนไป
ไหว้สักการะองค์หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เมื�อใดจะต้องแวะไปกินก๋วยเตี�ยวหมู ร้านพี�ขวัญใจ ชอบบันเทิง เป็นทุกครั�ง
ในอดีตปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ คุณพ่อเป็นผู้ริเริ�มขายก๋วยเตี�ยวหมู ซึ�งพายเรือขายอยู่บนเรือคนเดียวในคลองสำโรง คุณพ่อขาย
ชามละ ๕๐ สตางค์ โดยมีคุณแม่ และลูกๆ อีก ๘ คน มีผู้ชาย ๖ คน ผู้หญิง ๒ คนคอยจัดทำเส้นก๋วยเตี�ยว ลูกชิ�น เครื�องปรุงรอ
อยู่ที�บ้าน จนกระทั�งเรือเยอะมาก และวิ�งเร็ว จึงทำให้เรือโคลงขายไม่ค่อยสะดวก จนปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ มีจังหวะห้องเช่าว่าง
อยู่ที�ตลาดโบราณบางพลี ปัจจุบันคือที�ตั�งร้านบุญศรี ขนมชั�น จึงทำให้ต้องย้ายขึ�นมาขายก๋วยเตี�ยวหมูบนบก ซึ�งลูกๆก็คอยดู
และช่วยคุณพ่อปรุงก๋วยเตี�ยวหมู ช่วยเสริฟ์ เก็บชามหลังจากที�ลูกค้ากินก๋วยเตี�ยวเสร็จแล้ว หลังจากนั�นไม่นานก็ค่อยขยับขยาย
มาขายที�ร้านจนกระทั�งถึงปัจจุบันนี� ซึ�งที�นี�คุณขวัญใจ ชอบบันเทิง เป็นคนปรุงอาหาร โดยมีผู้ช่วยขายอีกทั�งหมด ๔ คน

*นักวิชาการวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจุบันคุณพ่ออายุ ๘๘ ปี คุณแม่ อายุ ๘๓ ปี ท่านทั�งสองยังมีชีวิตอยู่ โดยหลานสาวทั�งสองคนจะช่วยขายก๋วยเตี�ยวหมู
อยู่กับพี�ขวัญใจ ชอบบันเทิง ทึ�ตลาดโบราณบางพลี สมุทรปราการ หลังจากปิดร้านแล้วหลานทั�งสองคนก็รีบกลับไปดูแลและ
อยู่เป็นเพื�อนอากงอาม่า การสืบทอดขายก๋วยเตี�ยวหมูจากคุณพ่อสู่รุ่นลูก ปัจจุบันมีลูกที�สนใจและรักการขาย จำนวน ๓ คน ดังนี�
คนที� ๑ พี�ชายคนโต คุณสมศักดิ� ชอบบันเทิง ขายอยู่ที�หน้าวัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
คนที ๒ คุณขวัญใจ ชอบบันเทิง ขายอยู่ที�ตลาดโบราณบางพลี สมุทรปราการ
คนที� ๓ คุณพงษ์ศักดิ� ชอบบันเทิง ขายอยู่ที�แถวคลองส่งน้ำชลหารพิจิตร ปากทางเข้าราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน จากการที�ผู้เขียนไปสัมภาษณ์คุณขวัญใจ ชอบบันเทิง ที�ตลาดโบราณบางพลีสมุทรปราการ นี�
ซึ�งขณะนี�มีผู้รับถ่ายทอด มีจำนวน ๒ คน ดังนี�
คนที� ๑ คุณสุชาดา ชอบบันเทิง ซึ�งจบปริญญาตรีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปัจจุบันอายุ ๒๗ ปี
คนที� ๒ คุณสุภาพร ชอบบันเทิง ซึ�งจบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปัจจุบันอายุ ๒๗ ปี
ปัจจุบันคุณขวัญใจ ชอบบันเทิง สอนหลานสาวทั�ง ๒ คน นี�ให้ปฏิบัติโดยการช่วยปรุงก๋วยเตี�ยว เสริฟก๋วยเตี�ยว
เก็บชามหลังจากที�ลูกค้ากินก๋วยเตี�ยวเสร็จแล้วพร้อมเก็บเงิน
การคัดเลือกวัตถุดิบ
ในสมัยก่อนเวลาตี ๔ นาฬิกา ต้องไปตลาดกุญชร หน้าวัดหลวงพ่อโต เพื�อไปคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดี เช่น
เส้นก๋วยเตี�ยว เนื�อหมู ลูกชิ�น ถั�วงอก ฯลฯ หลังจากนั�นก็นำวัตถุดิบมาทำเองทั�งหมดไม่ว่าจะต้ม หรือหั�นผัก เด็ดถั�วงอก ฯลฯ
แต่ปัจจุบันนี�จะจ้างคนที�ตลาดให้มาส่งวัตถุดิบ เวลา ตี ๔ นาฬิกา ถ้าตรวจสอบแล้ววัตถุดิบนั�นไม่ดี ก็จะคืนที�ร้านไปเลย
ฉะนั�นร้านของเราวัตถุดิบต้องดี จะสดใหม่ทุกวัน

รายการอาหารที�ร้านมีดังนี�
ก๋วยเตี�ยวหมู เส้นใหญ่ – เส้นเล็ก
ก๋วยเตี�ยวหมู น้ำ – แห้ง
บะหมี� เส้นหมี�/
วุ้นเส้น เย็นตาโฟ
เกาเหลาต้มยำ
ชามละ ๓๐ บาท ใส่ถุง ๓๕ บาท
เปิดขายตั�งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
หยุดทุกวันพุธของทุกสัปดาห์

คนทั�วไปที�มากินก๋วยเตี�ยวหมู ร้านนี�จะต้องสั�งต้มยำ
เพราะติดใจในรสชาติ และขายดีที�สุด ลูกค้าจะสั�งกัน
เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาจะเป็นเย็นตาโฟ ้
แต่ที�บอกต่อๆกัน ที�ว่ารสชาติอร่อย ร้านนี� คือนำซุป
ไม่เหมือนใคร เจ้าของร้านบอกว่าความอร่อยของน้ำซุป
คือมีกระดูกหมู รากผักชี ตุ๋นไปเรื�อยๆ จนกว่าจะเลิกขาย
และที�สำคัญที�สุดเจ้าของร้านบอกว่าเคล็ดลับของความ
อร่อยคือวัตถุดิบต้องดี เครื�องปรุง สะอาด สดใหม่ทุกวัน

เอกลักษณ์ของร้านนี�คือ สะอาด มีความจริงใจกับลูกค้า และผู้ขายใส่ใจในการปรุงอาหารเป็นอย่างมาก
ผู้เขียนได้มีโอกาสไปกินก๋วยเตี�ยวหมู ของคุณขวัญใจ ชอบบันเทิงมาแล้ว ซึ�งมีรสชาติที�อร่อยโดยเฉพาะน้ำซุป ผู้เขียนติดใจ
ในรสชาติและชอบมากที�สุด และถ้าใครสนใจอยากกินและหาซื�อกลับบ้านต้องไปที�ร้าน ก๋วยเตี�ยวหมูตรงข้ามร้านของเล่น
หรือเดินจากวัดหลวงพ่อโตเข้ามายังตลาดโบราณบางพลีจะอยู่กลางตลาด ป้ายร้านก๋วยเตี�ยวหมูโบราณบางพลี มีลูกศรสีแดง
ชี�เข้าร้าน ท้ายนี�ผู้เขียนต้องกราบขอบพระคุณ คุณพี�ขวัญใจ ชอบบันเทิง ที�กรุณาให้ข้อมูลซึ�งทำให้บทความของผู้เขียนมีความ
สมบูรณ์มากยิ�งขึ�น (สัมภาษณ์ วันที� ๘ มกราคม ๒๕๕๘)

อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ�ม

