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* บทความที่ได้รับรางวัลผลงานดี ระดับปริญญาตรี จากการประกวดข้อเขียน “คนใน

กระแสการเปลีย่นแปลง” ส่วนหน่ึงของการสัมมนาวิชาการประจำาปี พ.ศ. 2556 ของศนูย์ศกึษา

สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ร่วมจัดโดย กลุ่มจับตาประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch-TSMW) และ 

ประชาไท.
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ร้านแม่ตุ๊: ข้าวขาหมูท่ีถูกเวนคืน

ในปี พ.ศ. 2553 ฉันอายุได้ 19 ปี กำาลังตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ในร้ัวมหาวิทยาลัยที่อะไรๆ 

ก็ดูแปลกตา น่าสนใจไปเสียหมด ฉันยังจำาได้ว่าทุกวัน เมื่อลงรถโดยสารสาธารณะที่ป้ายรถ

โดยสารข้างมหาวิทยาลัยศิลปากร สายตาของฉันมักจะมองผ่านไปเห็นตลาดบริเวณท่าเรือฝั่ง

ตรงข้าม ท่ีไม่ว่าจะเวลาใดก็มักจะคับคั่งไปด้วยร้านค้าและผู้คน ภาพร่มบังแดดทั้งขนาดใหญ่-

เล็ก เสียงพ่อค้าแม่ขายที่ตะโกนเรียกแขกทั้งภาษาไทย-จีน-ฝรั่ง รวมไปถึงผู้คนมากมายหลาย

เชื้อชาติท่ีเดินแวะไปเวียนมาบริเวณนั้น คือภาพความทรงจำาแรกท่ีฉันมีต่อชุมชนท่าช้าง 

หลังจากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ร่วมสัปดาห์ กิจกรรมรับน้องกำาลังดำาเนินไปอย่าง

เข้มข้น พวกเราเด็กปีหนึ่งถูกสั่งห้ามไม่ให้ขึ้นไปรับประทานอาหารบนโรงอาหารมหาวิทยาลัย 

แม้จะเป็นแค่คำาขู่ของรุ่นพี่ แต่พวกเราก็กลัวเสียจนต้องหาร้านอาหารย่านอื่นเป็นแหล่งฝากท้อง

ตอนกลางวัน ตอนนั้นเองที่ฉันและเพื่อนได้เดินข้ามถนนจากมหาวิทยาลัยไปยังท่าช้างเป็นครั้ง

แรก และร้านอาหารแห่งแรกที่เราเลือกฝากท้องในวันนั้นก็คือร้านแม่ตุ๊ข้าวขาหมู-ก๋วยจ๊ับนำ้าข้น

อาจเป็นเพราะบรรยากาศร้านที่ดูเก่าแก่แต่สะอาดสะอ้าน หรือรอยย้ิมจริงใจของเจ้าของ

ร้านท่ีทำาให้เรากล้าท่ีจะเดินเข้าไปจับจองท่ีน่ังภายในร้านหลังจากที่เดินละล้าละลังอยู่นาน ร้าน

แม่ตุ๊เป็นร้านอาหารเล็กๆ แต่แลดูอบอุ่น อบอวนด้วยกลิ่นหอมของนำ้าซุปกระดูกหมู และแสงไฟ

สีส้มอมเหลือง และแม้จะมีโต๊ะน่ังอยู่เพียงประมาณ 10 โต๊ะ แต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามานั่ง

มิได้ขาด ขนาดที่ว่าถ้าอยากคุยกับเจ้าของร้านอาจต้องรอให้เวลาล่วงไปราวบ่าย 2 โมง เมื่อ

ลูกค้าเริ่มบางตา

รสชาติของข้าวขาหมูที่ฉันได้ทานในวันน้ันทำาให้ชีวิต 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยของฉัน มี

ร้านแม่ตุ๊แวะเวียนมาเป็นส่วนประกอบอยู่มิได้ขาด จนกระทั่งวันหนึ่ง ฉันได้พบความจริงที่ว่า 

ร้านแม่ตุ๊รวมไปถึงร้านค้าอีกเป็นจำานวนมากในบริเวณท่าช้างกำาลังจะต้องกล่าวคำาอำาลาจาก

กันภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองจากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะ

บูรณะอาคารใหม่เป็นเวลา 1-2 ปี ก่อนให้ผู้เช่ารายเดิมย้ายกลับเข้ามา ยกเว้นร้านแม่ตุ๊ที่ต้อง

ย้ายออกเป็นการถาวร

พ่ีได้รับเงินค่าชดเชย 2 แสน 8 หมื่นบาท และค่าขนย้ายอีก 2 หม่ืนบาท ส�าหรับการย้าย

ออกแบบถาวร นี่คือท้ังหมดท่ีได้รับหลังจากอยู่กันมากว่า 50 ปี 



207เลียบเลาะห้องเรียน 

คุณพรหมพักตร์ ชาตเสนีย์ หรือพี่อ๋อเจ้าของร้านคนปัจจุบัน กล่าวด้วยนำ้าเสียงที่เจือด้วย

คำาถามท่ีปราศจากคำาตอบ...

ชุมชนท่าช้างอยู่ท่ีท่าพระ

ทุกครั้งท่ีฉันน่ังรถยนต์โดยสารมาบริเวณนี้ เม่ือคนขับรถถามฉันด้วยคำาถามเดิมๆ ว่า 

“จะไปลงท่ีไหน” ฉันมักจะเกิดเสี้ยวความคิดที่สับสนว่าควรจะช้ีเป้าอย่างไรให้ถูกต้อง ระหว่าง 

ท่าช้าง หรือ ท่าพระ แต่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฉันจึงมักจะเลี่ยงตอบไปแบบรวมๆ 

ว่า “ไปท่าช้างตรงท่าพระแหละค่ะ” ซึ่งเมื่อผ่านไปนานๆ เข้า ฉันเองก็เริ่มเกิดความสงสัย ว่าท่ี

จริงแล้วชุมชนบริเวณนี้ควรเรียกอย่างไรจึงจะถูกต้อง

แรกเริ่มเดิมที บริเวณน้ีมีชื่อเรียกว่า “ชุมชนท่าช้างวังหลวง” เน่ืองจากเป็นท่าท่ีใช้สำาหรับ

อาบนำ้าช้างของวังหลวงโดยเฉพาะ (ช้างของวังหน้าและวังหลังก็จะมีท่าอาบนำ้าเป็นของตนเอง 

ต่างหาก) ต่อมาในปี พ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 

1) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากสุโขทัยไปประดิษฐานในพระวิหารวัดสุทัศน ์

เทพวรารามโดยมาขึน้ท่ีท่าช้าง แต่เมือ่ชลอพระพุทธรปูขึน้ฝ่ังกลบัไม่สามารถผ่านประตเูข้ามาได้ 

จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อประตูบางส่วนออกแล้วสร้างใหม่ และพระราชทานนามว่า “ประตูท่าพระ”  

ดังนั้นพื้นท่ีบริเวณนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “ท่าพระ” ไปด้วย

ท่ีน่าสนใจคือ นอกจากชื่อท่าช้างและท่าพระแล้ว ท่าเรือแห่งนี้ยังมีอีกช่ือเรียกหนึ่งที่ 

น้อยคนจะรู้จัก คือ “ท่านิราศ” เพราะนอกจากจะเชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นท่ีอยู่ของกวีเอก 

คนสำาคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสองท่าน คือ ท่านสุนทรภู่ และ คุณพุ่ม บุษบา แล้ว นิราศ

หลายเรือ่งยงัมกัมจีดุเริม่ต้นทีบ่รเิวณท่าช้างแห่งนีอ้กีด้วย ดงันัน้จึงกลายเป็นว่า เราสามารถเรยีก

ย่านนี้ได้ถึง 3 ชื่อด้วยกัน 

 สำาหรบัตกึแถวบริเวณท่าช้างนัน้ เป็นอาคารทีถ่กูสร้างขึน้ใหม่ในสมัยรชักาลที ่5 ปัจจบุนั

เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก มีจำานวนท้ังสิ้น 33 คูหา ลักษณะสถาปัตยกรรม

แบบบารอค (Baroque) ผสมผสานลวดลายแบบเรอเนสซองซ์ (Renaissance) ของอิตาลี 

เช่น การทำาซุ้มหน้าต่างบริเวณมุข กรุกระจกสีเป็นรูปรัศมีพระอาทิตย์ครึ่งวงกลม อยู่ในความ

ดูแลของกรมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยเปิดให้เอกชนเช่าเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัย ผู้
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เช่าบางรายเป็นผู้เช่าดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ซึ่งร้านแม่ตุ๊เองก็เป็น

หนึ่งในร้านอาหารรุ่นบุกเบิกที่เข้ามาทำาการกิจการร้านค้าในบริเวณดังกล่าว

จากรุ่น...สู่รุ่น

ร้านแม่ตุ๊เปิดกิจการมานาน นับถึงปัจุบันก็ล่วงเข้าถึงปีท่ี 53 แล้ว และเคยเปลี่ยนเจ้าของ

ร้านมาแล้ว 3 รุน่ด้วยกนั คือ แม่ตุ ๊(เสียชวิีตเมือ่ปี พ.ศ. 2536) ป้าแดง น้องสาวของแม่ตุ ๊(ปัจจุบนั

อายุ 62 ปี) และคุณอ๋อลูกสาวของแม่ตุ๊ เจ้าของร้านคนปัจจุบัน

สำาหรับแม่ตุ๊ผู้บุกเบิกกิจการนั้น เป็นลูกคนจีนแต้จ๋ิว อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ จาก

คำาบอกเล่าของลูกค้าด้ังเดิม กล่าวไว้ว่า “จำาได้ว่าแม่ตุ๊เป็นผู้หญิงผิวขาวร่างท้วม หน้าสวยหวาน 

กิริยาวาจา มารยาทสุภาพเรียบร้อย พูดภาษาจีนไม่ได้ เนื่องจากถูกยกให้พ่อแม่คนไทยเลี้ยงดู

มาต้ังแต่เล็ก”

แม่ตุ๊มีพรสวรรค์ด้านการประกอบอาหารท้ังคาวหวาน เมื่อได้ชิมอาหารเพียงครั้งเดียวก็

สามารถบอกส่วนประกอบของอาหารได้ แต่เดิมแม่ตุ๊ประกอบอาชีพขายอาหารเล็กๆ น้อยๆ ต่อ

มาเมื่อพี่ชายแท้ๆ มาตามหาจนพบ จึงได้แนะนำาให้ขายข้าวหมูแดง-หมูกรอบที่ตลาดนายเลิศ 

ประตูนำ้า (ปัจจุบันคืออาคารแพลทตินัม)  ภายหลังเม่ือตลาดปิดลง ได้ย้ายไปขายข้าวต้มโต้รุ่ง

ที่ตลาดตรงข้ามซอยชิดลม จนกระทั่งตลาดปิดลงอีก

แม่ตุ๊จึงได้ย้ายมาเปิดร้านขายข้าวขาหมู-ก๋วยจั๊บนำ้าข้นที่ท่าวังหลวง เนื่องจากเห็นว่ายัง

ไม่มีใครขาย ประกอบกับแม่ตุ๊มีสามีเป็นนายทหารบกและพักอาศัยที่บ้านพักทหารท่าช้าง วัง

หลวง จึงได้เร่ิมเปิดกิจการดังกล่าวที่ทางเข้า-ออกบ้านพักทหารบก (ช่องโพรงตึกหน้าพระลาน 

ตอนท่าพระ หน้าวังกรมขุนราชสีห์) จนมาถึงปัจจุบัน

ร้านแม่ตุ๊เปิดกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยขายข้าวขาหมูจานละ 1 บาท 

50 สตางค์ ก๋วยจั๊บนำ้าข้นชามละ 1 บาท และเคยได้ลงคอลัมน์เชลล์ชวนชิมของ ม.ร.ว. ถนัดศรี 

สวัสดิวัตน์ เมื่อปี พ.ศ. 2508 

เมื่อก่อนร้านแม่ตุ๊สามารถเดินทะลุไปด้านหลังอาคารได้ ต่อมาเมื่อกองทัพบกต้องการ

พื้นที่เพื่อไปสร้างเป็นอพาร์ตเมนท์ จึงได้สร้างกำาแพงปิดด้านหลังของร้าน ต่อมามีการเสริม
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กำาแพงให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันโจรผู้ร้าย จนมีลักษณะเหมือนในปัจจุบัน สำาหรับเลขที่บ้าน 42 น้ัน 

ท่ีจริงแล้วสันนิษฐานว่าเป็นของอาคารด้านหลัง เนื่องจากบริเวณที่เป็นร้านแม่ตุ๊แต่เดิมเป็นช่อง

ทางเดิน ดังนั้นจึงไม่มีชั้นสองเหมือนอาคารหลังอื่น และใช้เพียงแค่ประกอบกิจการเท่านั้น ไม่มี

พื้นที่สำาหรับอยู่อาศัย สัญญาเช่าที่ก็ต่างไปจากอาคารหลังอื่นด้วย เพราะเป็นสัญญาเช่าที่ดิน

จากสำานักงานทรัพย์สินฯ โดยใช้ชื่อของพ่ีชายคุณอ๋อท่ีรับราชการทหารเป็นผู้เช่า สัญญาน้ีไม่มี

การกำาหนดจำานวนปีที่เช่า แต่นั่นก็หมายความว่ารัฐสามารถเรียกคืนพ้ืนที่ได้ทุกเม่ือ ดังนั้นเม่ือ

สำานกังานทรพัย์สินฯ จะบรูณะอาคารใหม่ ร้านแม่ตุจึ๊งจะถกูปรบัปรุงให้กลบัเป็นช่องทางเดนิตาม

เดิม นี่เองเป็นสาเหตุท่ีร้านแม่ตุ๊ต้องอำาลาชุมชนท่าช้างไปอย่างถาวร

 “เมื่อก่อนที่ตรงน้ีเป็นช่องทางโล่งๆ ทะลุไปถึงอาคารด้านหลัง เราตั้งโต๊ะยาวจากปาก

ทางเดินไปถึงด้านในยาวต่อกันราว 60 โต๊ะ มีลูกค้าและลูกจ้างเยอะมาก เม่ือก่อนพ่ีก็สงสัยว่า

เขาจำาออร์เดอร์ลูกค้ากันได้ยังไง แต่พี่ก็จำาได้ว่าลูกค้าเม่ือก่อนไม่ค่อยเลือกกิน เขาสั่งกันแค่ 2 

อย่างไม่ก๊วยจั๊บก็ข้าวขาหมู ไม่มีคำาสั่งยิบย่อย อย่างข้าวขาหมูไม่เอาหนัง ก๋วยจ๊ับไม่เอาเครื่อง

ในเหมือนสมัยนี้ เมื่อก่อนถ้าเขาไม่กิน เขาก็ยกให้คนอื่นกิน” พี่อ๋อเล่าถึงความหลังครั้งเป็นเด็ก

ให้ฟังอย่างอารมณ์ดี

ชีวิตท่ีท่าช้าง: “พ้ืนท่ี Sensitive“

พี่อ๋อได้เล่าให้เราฟังเพิ่มเติมถึงสภาพความเป็นอยู่เดิมของชุมชนท่าช้าง โดยกล่าวว่า 

“ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนท่าช้างดูง่ายๆ เลย คนที่อยู่ในอาคารนี่แหละคือคนท่าช้าง คนที่อยู่นอก

อาคารไม่ใช่ คนพวกน้ีมาจากที่อื่นและจะเปล่ียนหน้าไปตามสมัย เม่ือก่อนท่าช้างไม่ใช่แบบนี้ 

แต่เป็นตลาดสด มีคนเอาของสดหาบมาขาย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว” 

 ส่วนการค้าขายในพ้ืนท่ีท่าช้างก็เป็นไปตามเหตุบ้านการเมือง คือหากมีม็อบหรือ

เหตุการณ์ไม่สงบ พื้นที่นี้ก็จะเงียบเหมือนป่าช้าเพราะไม่มีใครกล้าเข้ามา ค้าขายกันแทบไม่ได้ 

แต่ถ้าเป็นหน้าเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชพิธีเห่เรือ หรือวันพืชมงคล ลูกค้าจะเยอะมาก 

โดยเฉพาะวันพ่อ ถือได้ว่าเป็นวันท่ีลูกค้ามากท่ีสุดในรอบปี ขายกันได้จนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลย

ทีเดียว
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 “ตอนพี่เด็กๆ สมัย 14 ตุลา ร้านนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในที่ซ่อนตัวของนักศึกษา พ่ียังจำาภาพ

นักศึกษาเลือดอาบท่ีถูกแบกเข้ามาหลังบ้านได้ติดตา พี่สาวของพี่ตอนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัย 

วันนั้นก็อยากจะออกไปชุมนุมกับเพื่อนนักศึกษา แต่ถูกพ่ีชายห้ามไว้ พ่ีชายเขาเป็นทหาร คงจะ

พอจะรู้อยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยเอาตัวพี่สาวไปขังไว้ในห้อง สุดท้ายพ่ีสาวก็ไม่ได้ออกไปชุมนุม” 

เจ้าของร้านรุ่น 3 กล่าวเสริมอย่างออกรส

 

ท่ีเห็นและเป็นอยู่

สภาพร้านแม่ตุ๊ปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้ คือสภาพหลังการปรับปรุงร้านคร้ังใหญ่เพียงครั้งเดียว

เมื่อราว 20 ปีก่อน (ตามคำาบอกเล่าของเจ้าของร้าน) ในครั้งน้ันมีการถมท่ีให้สูงข้ึนเนื่องจาก

ปัญหานำ้าท่วม โดยในสมัยก่อน พื้นของร้านอยู่ตำ่ามาก ขนาดที่รถสิบล้อสามารถวิ่งลอดได้ 

อย่างไรก็ดี โครงสร้างอาคารโดยทั่วไปแทบจะเหมือนเดิมทั้งหมดไม่ได้ต่อเติม ผนังปูนยังเป็น

ผนังเดิม แต่มีการนำากระเบื้องมาประดับตกแต่งเล็กน้อย

 “ตอนท่ีพี่ยกพื้นข้ึนหนีนำ้าท่วม เคยขุดพบอับเฉาเรือเยอะเลย กรมศิลปากรขอไปบ้าง พี่

เก็บเอาไว้เองบ้าง ตอนน้ีพี่เก็บตัวที่เหลือไว้ที่บ้าน” พ่ีอ๋อกล่าวพร้อมให้ความเห็นว่า หากขุดลง

ไปใต้อาคารหลังอื่นก็น่าจะเจออับเฉาเรือเช่นเดียวกันเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นท่านำ้า น่าจะมี

การนำาเอาอับเฉามาทิ้งไว้เป็นจำานวนมาก

 ปัจจุบันร้านแม่ตุ๊มีเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้นเช่น ข้าวหมูกรอบ ข้าวกระดูกหมู

อ่อน ขนมหวาน และนำ้าผลไม้ทำาเอง เช่น นำ้าลิ้นจี่ นำ้าสตรอเบอร์รี่ นำ้าผึ้งมะนาว ฯลฯ แม้ว่าย่าน

ท่าช้างจะกลายเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวใจกลางกรุงเทพฯ แต่พี่อ๋อก็ยังให้ความเห็นว่าลูกค้าที่

เข้ามารับประทานอาหารนั้นก็ไม่ได้มีลัษณะแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่ คือมีทั้งขาประจำาและ

ขาจร มีท้ังนักศึกษาและคนทำางาน ในขณะท่ีชาวต่างชาตินั้นมีไม่มากนัก

 “ต้องเข้าใจว่าข้าวขาหมู ก๋วยจั๊บมันไม่เหมือนอาหารอย่างผัดไทยหรือต้มยำากุ้งที่ชาว

ต่างชาติเขารู้จัก นานๆ ทีจะมีคนกล้าเสี่ยงเข้ามาลอง เพราะเนื้อหมูค่อนข้างขายยาก ฝรั่งบาง

ชาติเขาก็ไม่ทาน ถ้าเป็นคนอังกฤษเขาจะไม่ทานเครื่องใน แต่ถ้าเป็นคนเยอรมันเขาทานได้ 

ส่วนถ้าคนจีนน่ีไม่ต้องห่วง ทานได้ทุกอย่าง” 
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อ�าลาร้านแม่ตุ๊

“ตอนพ่ีเด็กๆ จำาได้ว่าที่ท่าเตียนเคยมีร้านขายขนมเบ้ืองอยู่ร้านนึง อร่อยมาก คนขายนั่ง

พับเพียบทำา ขนาดท่ีตักยังเป็นไม้แกะลายกนก เป็นร้านขายขนมเบื้องท่ี ‘อร่อยที่สุดในสามโลก’ 

เป็นขนมเบื้องโบราณท่ีใส่ฟักเชื่อม ไม่ใช่ขนมเบื้องครีมเยิ้มเหมือนสมัยนี้นะ แต่อยู่มาวันนึงร้าน

ขนมเบ้ืองก็ถูกไล่ที่ แล้วก็หายไปเลย รสชาติแบบน้ีพี่หามาหลายปีก็ยังหารสชาติแบบนี้อีกไม่ได้ 

พี่พูดได้คำาเดียวว่า ‘เสียดาย’ ”

 และด้วยคำาว่า “เสียดาย” คำาเดียวกันนี้เอง ท่ีทำาให้พี่อ๋อยอมลาออกจากงานเดิมท่ี 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมาสืบทอดกิจการร้านข้าวขาหมูหลังจากคุณน้าทำาไม่ไหว 

“รสชาติแบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้ แล้วเราก็ไม่อยากให้สูญหาย แต่ก็น่าเสียดายท่ีผู้ใหญ่เขา 

ไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราสู้อุตส่าห์เก็บรักษา” เจ้าของร้านรุ่น 3 กล่าวอย่างเศร้าๆ “มีเพื่อนของพี ่

คนหนึ่งเคยพูดให้ฟังว่า ของใหม่น่ะ มันทำาให้เก่ายากนะ ถึงจะเฟคให้เก่ามันก็ไม่มีเสน่ห์” คำาพูด

ท้ิงท้ายของพี่อ๋อ ประกอบกับบรรยากาศภายในร้านแม่ตุ๊ที่เต็มไปด้วยแผ่นป้ายและสติ๊กเกอร์ที่

เขียนข้อความมากมาย “ ฮือๆ 28 ก.ค. นี้ ย้ายแล้วนะ” “ร้านแม่ตุ๊จะขายตรงนี้ถึงวันที่ 28 ก.ค.” 

ฯลฯ  ทำาให้ฉันรู้สึกอึดอัด เศร้าใจ และเสียดาย ไปพร้อมๆ กัน 

 “ลูกค้าประจำาหลายคนเขาก็บ่นเสียดาย บางคนบอกว่ามากินข้าวร้านนี้ตั้งแต่สมัย

อนุบาล พ่ีเองก็ตกใจ แต่พอนับอายุเขาก็เห็นว่าใช่จริงๆ อดแปลกใจไม่ได้ว่าร้านเราเปิดมานาน

ขนาดนี้แล้วเหรอ พอต้องไปเริ่มท่ีใหม่ ก็ทำาใจไว้แล้วว่าคงมีลูกค้าขาประจำาตามไปนิดหน่อย 

แต่โดยรวมแล้วเหมือนต้องเร่ิมใหม่หมด” .... สำาหรับใครที่ยังติดใจในรสชาติของข้าวขาหมู- 

ก๋วยจั๊บนำ้าข้นของแม่ตุ๊หรืออยากลองไปรับประทานข้าวขาหมู-ก๋วยจั๊บสูตรแม่ตุ๊ ฝีมือพี่อ๋อ ก็

สามารถตามไปรับประทานกันได้ที่บริเวณศรีย่าน ซอย 3  

 

อีก 2 ปี...ท่ีท่าช้าง

ในอีกสองปีข้างหน้า บริเวณร้านแม่ตุ๊เดิมคงจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นช่องทางเดิน

สวยงามสะอาดตา ฉันอดคิดไม่ได้ว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนในปีหน้าคงจะไม่รู้จักร้านแม่ตุ๊

อีกแล้ว คงไม่มีโอกาสได้น่ังในร้านท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายอดีตแห่งนี้ และคงไม่ได้ลิ้มรสข้าว 
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ขาหมู-ก๋วยจั๊บนำ้าข้นสูตรแม่ตุ๊อีก และแม้ว่าบรรดาร้านค้าต่างๆ ที่เป็นเจ้าของท่ีเดิมจะสามารถ

ย้ายกลับมาดำาเนินกิจการได้ในพื้นท่ีเดิม แต่ทว่าลักษณะของกิจการและวิถีชีวิตบางส่วนคงจะ

ต้องเปลีย่นไป เพราะจะมเีงือ่นไขในการประกอบกจิการมากมายตามมา เช่น ห้ามทำาครวับรเิวณ

ชั้นแรกของอาคาร รวมไปถึงค่าเช่าและข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้เช่ารายเดิมจะ

ไม่กลับมา หรือกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิม ในอีกสองปีท่าช้างคงมีลักษณะไม่ต่างอะไรกับอาคาร

บริเวณหน้าพระลาน สวยงามแต่ขาดเสน่ห์ สะอาดแต่ปราศจากสีสัน เรียบร้อยแต่ไร้ซึ่งเรื่องราว 

รายการอ้างอิง 
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