
115 x 170 mm115 x 170 mm San 14.5 mm

58-PE-008_Cover ka la krung_A-Uncoated-Cs6Mac08



115 x 170 mmSan 14.5 mm

58-PE-008_Cover ka la krung_A-Uncoated-Cs6Mac08



เธอเป็นใคร

หญิงหรือชาย

เด็กหรือผู้ใหญ่

สิ้นหวังหรือมีความสุข

เกลียด เฉย หรือรักหนังสือ

แต่ฉันหวังว่าเมื่อเธออ่านจบ

เธอจะรู้สึกเสมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกัน







๑

โมนาลิซาใต้สะพาน

ตอนเห็นโมนาลิซาเป็นครั้งแรก ใครคิด 

ว่าเธอสวยบ้าง ยกมือขึ้น

ผมคนหนึ่งละที่ไม่ยก

เพราะผมคิดว่ายายผู้หญิงหัวเถิก  

ตาส่อน หน้าซีด ทรงผมสุดเชยคนนั้น 

ไม่เห็นจะสวยตรงไหน

จนกระทั่งอาจารย์ที่โรงเรียนเอา 

รูปขยายมาฉายให้ดูแล้วอธิบายชนิด 

ทีละรูขุมขนนั่นแหละ...

ผมจึงตาสว่าง
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เคยมีใครสักคนนิยามว่า ศิลปินคือผู้มองเห็นความงาม 

ในทุกสิ่ง และชุบสิ่งอัปลักษณ์ให้งดงามขึ้นมาได้ ผมก็คง 

ไม่ใช่ศิลปิน เป็นได้แค่...นักเรียนศิลปะ

ผมยอมรับว่าต่อมละเอียดอ่อนของตัวเองตายด้าน

เช่นเดียวกันกับตอนเห็นสถานที่แห่งนี้ครั้งแรก ผมก็คิด 

ว่ามันไม่สวย

สวยตรงไหนหรือครับ  สะพานเก่า  ๆ รถวิ่งขวักไขว่   

ร้านรวงตีนสะพานที่ผมทำงานอยู่เป็นแค่เพิงต่อ  ๆ  กัน ของ 

ที่ขายอย่างเสื้อยืด รองเท้า ซีดีเถื่อน ก็ไม่ใช่ของสวยงาม 

พอจะเป็นหน้าเป็นตาแก่สถานที่ แถมมีแผงของกินสารพัด 

ตั้งขวางทางเดินทุกสิบก้าว  หากเป็นตอนกลางวันที่ไม่มี 

ตลาดนัดก็เป็นแค่สะพานให้รถผ่าน สะพานเชื่อมสองฟากฝั่ง 

แม่น้ำธรรมดา

แม้แต่วิวยามค่ำคืนของสะพานพุทธ ที่ใคร  ๆ  คิดว่าสวย 

ผมก็ว่าไม่สวย ถึงจะเดินขึ้นไปถึงบริเวณกลางสะพานก็ยัง 

เหน็คนมานัง่ตกปลาบา้ง วยัรุน่นัง่จบีกนั สกอ๊ยกบัแวน้จบักลุม่ 

ดูดบุหรี่ เสียงรถอื้ออึง ทั้งหมดล้วนแต่เป็นองค์ประกอบของ 

สถานที่ที่ไม่น่าพิสมัยเอาเสียเลย

แต่พอมาทำงานแถวนี้นานเข้าผมกลับรู้สึกว่าสะพาน 

แห่งนี้ก็สวยเหมือนกันแฮะ อาจเป็นเพราะความเคยชินที่ทำให้ 

มันเริ่มสวยขึ้นมา หรืออาจเพราะสวยจริง  ๆ  แต่ผมเพิ่งเห็น  

หรือเพราะเป็นธรรมชาติของคนเราที่มองอะไรนาน  ๆ  แล้ว 

จะเริ่มเห็นว่าสวย
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ผมชอบสะพานพุทธในยามที่สิ่งต่าง  ๆ  เริ่มเคลื่อนไหว 

น้อยลง เมื่อตลาดวายแล้ว ผู้คนทยอยกลับบ้าน รถเริ่มซา  

ทุกสิ่งเริ่มเงียบ ทำให้มีเวลายืนอยู่บนสะพานอย่างสงบบ้าง  

เราอาจเห็นโบสถ์ซางตาครู้สอยู่ลิบ  ๆ ดวงไฟจากโรงแรม 

และบ้านเรือนริมน้ำสว่างไสว เรือขายปลาหมึกล่องกลับบ้าน  

เรือสินค้า เรือท่องเที่ยวประดับผืนน้ำอยู่เบื้องล่าง หันกลับ 

ไปดูที่ฝั่งปากคลองตลาด ไฟสีส้มยามราตรีที่ส่องเสาสีขาว 

ทั้งสองข้างเลยไปถึงพระบรมราชานุสาวรีย์ ให้ความรู้สึกสงบ 

ปนน่ากลัวในเวลาเดียวกัน และในยามนั้นกรุงเทพฯจะกลาย 

เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ สู่กาลเวลาเมื่อท่านผู้สร้างสะพานแห่งนี ้

ยังมีชีวิตอยู่ กลายเป็นกรุงเทพฯที่แช่มช้า มีชายหนุ่มสวม 

หมวกกะโล่ เสื้อราชปะแตน นั่งเคียงคู่มากับหญิงสาวนุ่ง 

ผ้าซิ่นสำเร็จ ผมดัดยาวเพียงประบ่าดูสะอาดสะอ้าน ในรถที่ 

ลากโดยเจ๊กสวมงอบ งดงาม มีความสุข ราวกับภาพฝัน 

ของดินแดนตะวันออกในอุดมคติ

แต่ในเวลาปกติ เวลาทำงานของผมตั้งแต่หัวค่ำถึงห้าทุ่ม 

นั้น ผมไม่ชอบมันเลย

กลิ่นไข่ปลาหมึกทอดที่ว่ากันว่ามีขายที่นี่มากที่สุดในโลก 

โชยมาไม่ขาดสาย สลับด้วยกลิ่นควันรถซึ่งจางลงเมื่อสายลม 

อ่อนโชยพัดมาจากแม่น้ำ อากาศอบอ้าว แต่ผู้คนก็ยังออกมา 

เดนิเลน่ เสยีงเจีย๊วจา๊วของวยัรุน่กำลงัตอ่ราคาในรา้นกางเกงยนี 

ดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ ร้านเฮนนาที่มีทั้งฝรั่งและคนไทย 

นั่งเต็มไปหมด มีคนยืนต่อคิวบางร้าน คนที่ยืนรอบ้างก็คุย 
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กันเอง บ้างก็เล่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งหมดช่างดู 

ขดัแยง้กบัสถานทีเ่กา่แกส่ำคญัทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงแหง่นี ้

แต่ความขัดแย้งเหล่านี้คือความหมายของสะพาน สะพาน 

ที่มีหน้าที่เชื่อม...เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำ เชื่อมสองเมืองหลวง  

เชื่อมกาลเวลา เชื่อมความวุ่นวายของโลกใหม่และความสงบ 

ของโลกเก่า

ผมก้มหน้าก้มตาทำงานใต้แสงไฟสีขาวที่เจ้าของร้านติดไว้ 

เหลือเฟือ ดินสอตวัดลายเส้นอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญ 

ประกอบกับเครื่องหน้าของแบบที่อยู่ตรงหน้าไม่ยากนัก จาก 

เวลามาตรฐานสามสิบนาที ผมท้าทายตัวเองว่าจะวาดรูปนี้ 

ให้เสร็จภายในยี่สิบนาที

และเพราะอีกยี่สิบนาทีต่อจากนี้ เธอจะมาแล้ว

ผมคิดมาตลอดทั้งวัน แม้ในขณะนี้ก็ยังคงคิด

ถ้าเธอมาจริง  ๆ คราวนี้ผมจะทำใจกล้าเสียที ผมจะไม่ 

ปอดแหกเหมือนแปดครั้งที่ผ่านมา

สี่...สาม...สอง...หนึ่ง

“เสร็จแล้วครับ” ผมเงยหน้า

“โห เร็วโคตร” เสียงแฟนของแบบอุทานลอยมาจาก 

ข้างหลังผม ความจริงเขาบรรยายความคืบหน้าให้แฟนสาว 

ฟังทุกเส้นประ อย่างเช่น “ถึงคางแล้วนะตัวเอง เขาวาดให้ 

กลม  ๆ  มน  ๆ มีลูกคางนิดนึงด้วยแหละ” หรือ “ขนตาเส้น 

ที่สองแล้วนะ กำลังขึ้นเส้นที่สามอยู่ เส้นนี้งอนกว่าเส้นที่แล้ว 

ด้วยละ” และก็ “วาดถึงปากบนแล้ว โค้งแล้วฝั่งหนึ่ง กำลัง 
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โยงไปจบกับอีกข้าง อึ๊บ เอ้า โยงแล้ว เฮ่อ” ฯลฯ

ถ้าเป็นผู้หญิง ผมก็คงอยากเป็นแฟนกับหมอนี่ละ เขา 

ทำให้การวาดรูปเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นเหมือนกระโดดบันจี้จั๊มพ์  

ถ้าอยู่กับหมอนี่ แม้แต่กินข้าวไข่เจียวคงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น

“ไหน สวยไหม” ผู้เป็นแบบรีบวิ่งเข้ามาดู ผมคันปาก 

ตงิด อยากออกความเห็นตามข้อเท็จจริง แต่คนเราเกิดมา 

ทำอาชีพบริการซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ควรพูดความจริง มีแต่ศิลปิน 

ระดับเทพเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ ติสท์ เอาแต่ใจ เห็นตัวเองเป็น 

ศูนย์กลางจักรวาล ไม่ง้อมนุษย์คนใดในโลก แต่ผมไม่ใช่เทพ 

ผมยังเป็นศิลปินเชิงพาณิชย์ ผู้ไม่ได้เกิดมาสร้างงานศิลป์เพื่อ 

ศิลปะเท่านั้น แต่สร้างงานศิลป์เพื่อหาทรัพย์สินด้วย ผมจึง 

ตอบตามที่ฝึกมาอย่างดีว่า

“สวยเหมือนนางแบบอยู่แล้วครับ”

อ๊ะ อย่าดูถูกคำประจบประแจง บางทีมันช่วยให้คุณได้ 

ทิปเพิ่มเป็นสองเท่าเชียว ยิ่งมากับแฟนด้วยแล้ว บางคนทิป 

สามเท่ายังมี เพียงแต่คราวนี้ไม่ได้ผล เพราะถ้าดูนางแบบ 

แล้วคงเดาไม่ยากว่าผมพูดประจบ โกหก โป้ปดมดเท็จ ผิด 

ศีลห้า จึงต้องรับกรรมเป็นการได้ค่าแรงตามปกติ แถมด้วย 

สายตาไม่เป็นมิตรของฝ่ายชายที่มองผมแบบไม่ไว้ใจ ก่อน 

โอบเอวใหญ่เท่าห่วงยางของแฟนสาวเดินจากไป

“จะพูดจะจาอะไรดูเสียก่อนว่าแฟนเขามาด้วย” รุ่นพี่ 

เจ้าของร้านเอ่ยขึ้นพลางหัวเราะอยู่ข้างหลัง

“อ้าว ทุกทีไม่เห็นเป็นไร แถมได้ทิปด้วยซ้ำ”
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“คนนี้แฟนเขาขี้หึงไม่เห็นหรือไง เอ็งเสือกหน้าตาดี พูด 

เหมือนจะจีบแฟนเขาอย่างนี้ เขาไม่ต่อยเอ็งก็บุญแล้ว”

“โห ธิดากอริลลาอย่างนั้น ยังจะหึงอีกเหรอ”

“เอ้า บางคนเขาชอบของแปลก”

ผมเกาหัวแกรก หรือวันนี้จะดวงตก อีกไม่ถึงชั่วโมงก็ 

หมดกะของผมแล้ว เพิ่งได้ลูกค้าไม่กี่คน นอกนั้นเป็นพวก 

ฝากรูปไว้ก่อนแล้วค่อยมารับงานทีหลัง ซึ่งพี่เจ้าของร้านจะ 

เป็นคนทำเอง หากทำไม่ทันก็ส่งงานให้ร้านอื่นที่สนิทสนมกัน  

เพราะต่างก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนฝูงจากสถานศึกษาเดียวกัน 

ทั้งนั้น

วิทยาลัยเพาะช่างกับสะพานพุทธเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก 

เหมือนแยกปลาหมึกจากน้ำจิ้ม หมูปิ้งจากข้าวเหนียวไม่ออก 

นั่นแหละ ร้านวาดรูปที่สะพานพุทธเคยเริ่มต้นด้วยนักศึกษา 

ศิลปะเพาะช่างสามสี่คน ปัจจุบันมีร้านวาดรูปที่นี่นับสิบร้าน 

สะพานพุทธเป็นทางอยู่รอดสำหรับเด็กเพาะช่างมากมายที่ไม่มี 

เงินเรียน บางคนต้องอยู่กินด้วยเงินไม่กี่พันบาทต่อเดือน  

นักเรียนศิลปะมีค่าใช้จ่ายมากมายกว่านักศึกษาสายอื่นอยู่แล้ว 

ค่าสีหลอดหนึ่งก็หลายร้อย ค่าปากกา ค่าผ้าใบ ค่ากระดาษ 

ก่อนจะเป็นศิลปินแห่งชาติ เขาอาจเคยเป็นเด็กหนุ่มผอมแห้ง 

ผิวดำ ผมยาว เสื้อผ้าสกปรก บางคนไร้แขนขา ใช้ปากหรือ 

ขาต่างมือ ผ่านวันคืนแห่งการแบกผ้าใบหนักอึ้ง ทำงานจนมือ 

แทบยกพู่กันอันเบาหวิวไม่ไหว สูดกลิ่นสีจนเวียนหัว นอน 

ตามพื้นสตูดิโอเหมือนคนจรจัด ผมเคยถามตัวเองว่าจะ 
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ใช้ชีวิตแบบนี้ไปทำไมหนอ แต่แล้ว...เมื่อจ้องมองภาพที่ 

เสร็จสมบูรณ์ คำถามก็หายไป ได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นแรง 

ที่ตะโกนว่า คราวหน้า...คราวหน้าจะทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก  

ศิลปะมีพลังเช่นนั้นจริง ๆ

ปัจจุบันสะพานพุทธยังคงเป็นแหล่งหากินของคนที่ 

รอวันกลายเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และคนที่ไม่มีวันยิ่งใหญ่ ผม 

ภาวนาขอให้อีกสองปีหลังจากนี้ ผมจะไม่ต้องสิงสู่อยู่ที่เดิมไป 

ทั้งชาติเหมือนรุ่นพี ่ ลุง ปู่บางคน ไม่ต้องยิ่งใหญ่ระดับถวัลย ์

เฉลิมชัย ชลูด จักรพันธุ์ หรอก แค่เป็นใครสักคนที่อยู่ได้ 

ด้วยงานศิลปะ ได้จัดงานแสดงผลงานของตัวเองสักครั้ง 

ในชีวิตและมีคนซื้อภาพบ้างตามสมควร เท่านั้นก็ดีที่สุดแล้ว

ผมชอบวาดพอร์เทรตหรือรูปเหมือน ดังนั้นการมา 

รับจ้างวาดรูปคนที่สะพานพุทธจึงได้ทั้งการฝึกฝีมือและช่วยให้ 

มีรายได้ อีกทั้งเป็นการการันตีฝีมือระดับหนึ่งกลาย ๆ เพราะ 

พี่เจ้าของร้านไม่ได้รับคนง่าย มีนักศึกษาเป็นร้อยที่อยากมา 

ทำงานที่นี่ ถึงแม้ตอนนี้จะกระจายไปอยู่แหล่งอื่นบ้าง เช่น  

เอเชียทีค สนามหลวง สวนรถไฟ ทุกวันนี้ลูกค้าเริ่มหดหาย 

เพราะมีแหล่งช็อปปิ้งแบกะดินแห่งใหม่แถวสนามหลวง ได้ยิน 

ว่าของไม่แพง คนจึงแห่กันไปที่นั่น ต่อไปศิลปินนักวาดคงไป 

เช่นกัน แต่ใครจะไปก็ไปเถอะ สำหรับผม สะพานพุทธก็ยัง 

เป็นที่ทำงานสุดโปรดอยู่ดี เหตุเพราะมันใกล้โรงเรียนนั่นเอง

ผมมองไปรอบร้าน มีรูปเหมือนดาราแขวนเต็มผนัง 

ไปหมด บอกตรง ๆ ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าทำไมร้านวาดรูป 
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ต้องแขวนรูปวาดดารา และคนเราจะซื้อรูปวาดดาราไปทำไม 

ในเมื่อมีรูปถ่ายอยู่แล้ว ดาราควรเป็นคนในรูปถ่าย เพื่อให้เรา 

มองเห็นรูขุมขน สีเครื่องสำอาง ขนาดสัดส่วน และยี่ห้อ 

เสื้อผ้าได ้ พวกเขาต่างจากคนที่เรารู้จัก ต่างจากพ่อแม ่ เพื่อน 

คนรัก ที่เราอยากเห็นพวกเขาในภาพวาดด้วยมือของศิลปิน 

ภาพวาดที่ใส่มุมมอง ความเห็น ภาพวาดที่มีริ้วเส้นเลือด 

ลายเนื้อ และความซาบซึ้ง ภาพวาดที่มีความรักแต้มลงใน 

แววตา มีความอ่อนโยนบนลักยิ้มและความเยาว์วัยตลอดกาล 

ในเส้นผม แต่ก็นั่นแหละ จะมีคนธรรมดาที่ไหนยอมให้เรา 

เอารูปมาแขวนโชว์ไว้หน้าร้านกันเล่า สุดท้าย รูปโชว์ก็ต้อง 

มาลงเอยที่รูปดาราอยู่ดี

ผมเคยถามพี่เจ้าของร้านว่า ทำไมเราถึงทำแบบมงมาร์ต 

ที่ปารีสไม่ได้ ที่นั่นศิลปินเขาจะมานั่งวาดรูปวิว รูปเลียนแบบ 

จิตรกรรมระดับโลก หรือรูปเหมือนก็ได้ ผมรักความคิด 

ที่ศิลปินนั่งที่เดิมทุกวัน แต่มีบางอย่างแตกต่างออกไปใน 

แต่ละวัน ท้องฟ้าในวันนั้น คนที่เดินผ่านไปมา หมาแมวเดิน 

ข้ามถนน สิ่งเหล่านั้นช่างแสดงถึงความยอดเยี่ยมและพลัง 

สร้างสรรค์ของศิลปินที่ทำให้สิ่งจำเจกลายเป็นความสดใหม่  

ภาพเหล่านั้นยิ่งทำให้พวกเราดูตลกเข้าไปใหญ่ที่ต้องมานั่งวาด 

แต่รูปคนราวกับเครื่องผลิตรูปวาด

พี่เจ้าของร้านมองผมตาปริบ  ๆ บางวันอารมณ์ดี แกจะ 

ตอบว่า “ถามคนไทยดูสิ ไอ้รูปหล่อ” ถ้าอารมณ์ไม่ดี แก 

ก็ตอบว่า “ถามคนไทยดูสิเว้ย เห็นชาวบ้านเขาทำกันไหม  
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หล่อแต่โง่นะเอ็งน่ะ”

เห็นไหมครับว่า ผมชอบพี่เขาตรงไหน แกด่าก็จริง แต่ 

หลอกชมด้วยแน่ะ น่ารักน่าหยิกชะมัด

ขอออกตัวสักนิดเผื่อมีคนเข้าใจผิด ถึงพี่เจ้าของร้าน 

จะกล่าวหาว่าผมรูปหล่อ แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะหล่อ 

ขนาดนั้น ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ ผมแค่หน้าตาดีกว่าพี่แกหน่อย 

เท่านั้นเอง

เดี๋ยวนี้คนที่มาเรียนเพาะช่างมาจากร้อยพ่อพันแม่ บ้าง 

เป็นคนรวย ผิวพรรณดี หน้าตาดีก็มี แต่เกินครึ่งยังคงมา 

จากต่างจังหวัด ผิวมักคล้ำ ผอมแห้ง ถ้าไม่ใส่ชุดนักศึกษา 

อาจเข้าใจว่าเป็นคนงานก่อสร้าง ตัวผมเองไม่ได้ไว้ผมยาว 

รกรุงรังเหมือนรังนก เพราะไม่เข้าใจว่าจะไว้ไปทำไม เกะกะ 

เวลาวาดรูปจะตาย ผิวของผมขาวตามเชื้อชาติ  แต่ตาโต  

ขนตายาวนิดหน่อย ทำให้ใคร  ๆ  ต่างพากันบอกว่าผมเป็น 

ผู้ชายตาหวาน ก็ได้จากพ่อจากแม่ตามพันธุกรรมนั่นแหละ  

ไม่มีอะไรพิเศษสักหน่อย ไม่มีออร่า ไม่มีชาร์มอย่างดารา  

แต่โดยรวมก็ถือว่าหล่อในสายตาพี่เขา และทำให้มีสาวมาจีบ 

บา้งเปน็ครัง้คราว แตค่บกนัไปไมร่อดสกัราย ไมใ่ชว่า่ผมเจา้ชู้ 

ตรงกันข้าม  ผมน่ะโคตรรักเดียวใจเดียว  เพียงแต่ขาด 

คุณสมบัติของแฟนที่ดีในยุคนี้ ผมไม่ชอบโทรศัพท์หาใคร 

ถ้าไม่มีธุระ ทั้งยังไม่ชอบคุยโทรศัพท์ ไม่เล่นไลน์ ไม่ถ่ายรูป  

ไม่ชอบเดินห้างเพราะบ้านผมไม่ร้อนเกินไป ไม่ชอบดูหนัง 

เพราะผมไม่มีปัญหากับการรอแผ่นผี ไม่ชอบกินข้าวนอก 
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บ้านที่ราคาแพงเกินสามสิบห้าบาท ไม่ชอบทำอะไรทั้งนั้น 

ถ้าไม่ใช่วาดรูป ผมวาดรูปเหมือนคนบ้า วาดมันทุกวันไม่เว้น 

วันหยุด วาดตั้งแต่เช้าจรดเย็น อาจมีเตะตะกร้อตอนเย็น  

เดินทอดหุ่ยจากบ้านไปวิทยาลัย และนอนอ่านหนังสือโป๊บ้าง 

เอ่อ...อย่างหลังนี่เป็นกิจกรรมศึกษาอะนาโตมีมนุษย์น่ะ พูด 

ง่าย  ๆ  ก็คือ นอกเหนือจากกินข้าวสามมื้อและนอนวันละห้า 

ชั่วโมง ทุกลมหายใจของผมคือการวาดรูป

ศิลปินต้องหายใจเป็นงาน

ศิลปินต้องขยันกว่าคนธรรมดาร้อยเท่า

และศิลปินท่ีย่ิงใหญ่ต้องขยันกว่าศิลปินธรรมดาอีกร้อยเท่า

ใครเข้าใจว่าศิลปินอยู่เพื่อศิลปะนั้น มิใช่หรอก ไม่มี 

อาชีพไหนกระหายความสำเร็จเท่าศิลปินอีกแล้ว

แต่ผมไม่ใช่พวกติสท์แตกที่พูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ตรง 

กันข้าม ผมชอบคุยกับผู้คน ถ้าผู้หญิงเป็นคน แน่นอนผม 

ก็ต้องชอบคุยกับพวกเธอ แฟนเก่าเมื่อหลายปีก่อนของผม 

ทนกับความชอบนี้ไม่ได้ เธอตราหน้าผมว่าเจ้าชู้ เป็นคนเลว  

หลายใจ ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีศีลธรรม ไม่มีอีคิว ควรตกนรก 

หมกไหม้

ใครว่าผู้หญิงชอบผู้ชายเลว ไม่จริงนะครับ พวกเธอยัง 

ชอบคนดีอยู่ แต่ต้องเป็นคนดีในนิยามของพวกเธอเท่านั้นเอง 

อันที่จริงถ้าทนคบกับผมไปนาน ๆ ก็จะรู้ว่าผมเป็นคนดี ผมคุย 

กับผู้หญิงหลายคนแต่ไม่ได้ยืดเยื้อ ผมไม่สานสัมพันธ์หรือ 

ให้ความหวังกับใคร (ถ้าพวกเธอไม่คิดไปเอง) ถ้าทนคบผม 
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ถึงวันเกิด ผมก็พร้อมจะซื้อของขวัญให้ พาไปดินเนอร์หรู 

ตามอัตภาพ เวลาไม่สบาย ผมก็ยินดีพาไปหาหมอ นอน 

เฝ้าไข้ ถ้าต้องไปเรียนต่อเมืองนอก ผมก็ยินดีรอ จะห้าปี 

สิบปีผมก็รอ เพียงแต่ไม่มีคนรอผม จบข่าว

เอาเปน็วา่ผมรูส้กึวา่วนันีด้วงไมด่เีลย งานทีท่ำสง่อาจารย์ 

วันนี้ได้คะแนนไม่ดี เชือกรองเท้าขาด หมาที่คณะเห่า ลูกค้า 

ไม่ค่อยเข้า อดได้ทิป เจ้าของร้านไม่เลี้ยงข้าว วันนี้จะมีเรื่อง 

อะไรด ีๆ บ้างไหมเนี่ย

เราเป็นคนดี ขยันทำบุญ ต้องได้ดีสิวะ

เอ่อ ถ้านับการไหว้พระอยู่หน้าวัดเป็นการทำบุญนะ

ในวันที่อากาศไม่ร้อนผมจะเดินจากวิทยาลัยมาทำงาน  

แต่ส่วนใหญ่มันก็ร้อน และผมก็เดินอยู่ดี ผมจะเดินจาก 

เพาะช่าง ผ่านตึกยาวของโรงเรียนสวนกุหลาบ หรือไม่ก็เดิน 

ข้ามไปอีกฝั่งเพื่อซื้อเครื่องเขียนจำพวก  “ภู่กันของสง่า มะยุระ”  

ที่ร้านสมใจ ซึ่งผมทำหายบ่อย วันไหนหิวจัดก็อาจแวะร้าน 

สวีท กินไส้กรอก ข้าวผัดอเมริกัน แล้วจึงเดินผ่านวัดเลียบ 

ผมจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นทุกครั้ง พระประธานชื่ออะไร  

องค์ใดผมไม่รู้  แต่พระปรางค์ของวัดนี้ เป็นสิ่ งก่อสร้าง 

อย่างเดียวที่รอดจากระเบิดตอนสงครามโลกมาได้ แสดงว่า 

ต้องขลังแน่

ผมผูกพันกับวัดเลียบ ความจริงเด็กเพาะช่างทุกคน 

ก็ผูกพันกับวัดเลียบทั้งนั้นแหละ นอกจากศิลปินร่วมสมัย 

หลายท่านแล้ว ที่นี่ยังมีฮีโร่อีกคนของเราอยู่ ตั้งแต่ปีหนึ่ง 
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ในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ อาจารย์เล่าชีวิตของท่าน 

ขรัวอินโข่ง หนึ่งในศิลปินที่วาดภาพไทยให้มีเพอร์สเป็คทีฟ 

แบบตะวันตกที่ติสท์สุดโต่งคนแรก  ๆ  ของชาติ ท่านเป็นพระ 

ประจำอยู่ที่วัดเลียบนี่แหละ ผมจำได้ว่า พอได้ฟังประวัติ  

ผมทึ่งท่านจะเป็นจะตาย ขนาดตามไปดูผลงานของท่าน (ซึ่ง 

ก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงไม่มีที่วัดเลียบ ทั้งที่กินนอนอยู่วัดนี้แท้  ๆ)  

ที่วัดบวรนิ เวศฯ  วัดบรมนิวาสฯ  และหอสมุดแห่งชาติ   

ขรัวอินโข่งชอบปิดกุฏิทำงาน ใส่กุญแจประตู เพื่อไม่ให้ใคร 

รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ จะได้มีสมาธิทำงาน เวลาเข้าออกกุฏิก็ใช้ 

วิธีปีนหน้าต่างเอา ผมก็เลียนแบบบ้าง ปีนหน้าต่างแทนการ 

เข้าทางประตูบ้านตามปกติ จนเกือบจะถูกพ่อยิงเพราะนึกว่า 

เป็นขโมย นับแต่นั้นผมจำต้องเลิกนิสัยนั้นไปเพื่อมิให้ต้อง 

ตายก่อนวัยอันสมควร ทุกครั้งที่ผ่านไปมาบริเวณวัดเลียบ 

ก็ยกมือไหว้นึกถึงท่าน

โบราณว่า แค่บูชาสิ่งที่ควรบูชาก็ถือเป็นบุญ ทำบุญ 

ไม่ต้องใช้เงินหรอก

ผมสั่งสมบุญไว้ทีละเล็กละน้อย คิดว่าจะเบิกมาใช้ใน 

วันนี้ หวังว่าคงจะพอ

พระประธานวัดเลียบครับ ท่านขรัวครับ ถึงจะเป็นเรื่อง 

ทางโลก ก็ช่วยตี๋ตาดำ ๆ ให้สมหวังหน่อยนะครับ

ราวกับบุญติดจรวด เมื่อหันไป ผมจึงเจอเธอยืนรอ 

อยู่แล้ว เธอมาสายไป...ห้านาที

ผมกลืนน้ำลายเอื้อก
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เธอเป็นสาวน้อยผมยาวประบ่า คงเพิ่งเลยมัธยมต้นมา 

ไม่กี่ปี หรือไม่ก็ปีที่แล้วเองมั้ง ตาไม่โต จมูกเล็ก ริมฝีปาก 

บาง แต่...ไม่ครับ เธอไม่สวย...ไม่สวยเลยจริง ๆ

อ๊ะ...อย่า อย่าพยายามเลยครับ มองยังไงก็ไม่เจอหรอก 

เธอไม่สวยเลย ครั้งแรกที่เห็น ผมไม่รู้สึกอะไรกับยายนี่เลย 

หน้าเรียบ ๆ ไม่มีจุดเด่น หน้าอกหน้าใจไม่มี ไม่ผอมไม่อ้วน 

ไม่ขาวไม่ดำ สรุปคือกลาง  ๆ  ไปหมดทุกอย่าง ไม่มีจุดเด่น 

อะไรเลยสักนิด ผมเห็นคนสวย น่ารัก เซ็กซี่ มีเสน่ห์ดึงดูด 

กว่านี้มาเยอะ เธอคนนี้จึงไม่โดนเอาเสียเลย วาดรูปเธอ 

คราวแรกผมใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาที ทำลายสถิติของวันนี้ 

ด้วยซ้ำ เพราะวันนั้นมีสาวน่ารักรอต่อคิวอยู่หลายคนเลยเร่ง 

เต็มฝีมือ อยากวาดยายจืดให้เสร็จไว ๆ จะได้เอาเวลาไปเพ่ง 

สาวสวยหมวยขาวนาน  ๆ  ดีกว่า อย่างที่บอกนั่นแหละว่า ผม 

ชอบของสวย ๆ งาม ๆ

แต่แล้วเธอก็มาครั้งที่สอง เธอมาไม่พูดไม่จา ทำหน้า 

ไม่ค่อยมั่นใจ หันหน้าข้างเดิมให้

ครั้งที่สามผมเริ่มรู้งาน ขยับเก้าอี้ให้ เราพยักหน้าให้กัน 

เธอนั่งเฉย ผมวาดรูป

ผมบอกหรือยังว่า  เธอพูดกับผมไม่เคยเกินสามคำ  

“วาดรูปค่ะ” “เท่าไหร่คะ” หน้าเฉย ตาลอยเหมือนคนอกหัก 

ทำให้ผมและพี่เจ้าของร้านไม่เคยกล้าชวนเธอคุย

ผู้หญิงอะไรวะ จืดชิบเป๋ง

แต่แล้วในการพบกันครั้งที่สามนั่นเอง มีบางสิ่งบางอย่าง 
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ที่ทำให้ผมรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้มีอะไรน่ามองเหมือนกันแฮะ

ครัง้ทีส่ี ่ ผมสงัเกตวา่ดวงตาคูน่ัน้มปีระกายสกุใสประหนึง่ 

ดวงดาว

ครั้งที่ห้า ผมรู้สึกว่าจมูกเล็ก  ๆ  ของเธอดูรั้นเหมือนสาว 

แก่นแก้ว

ครัง้ทีห่ก ผมเหน็วา่ปากคูน่ัน้บอบบางอยา่งนา่ทะนถุนอม 

และริมฝีปากหยักขึ้นราวกับกำลังยิ้มอย่างเป็นปริศนา

ครั้งที่เจ็ด แสงไฟสาดเงาขนตายาวเรียงเป็นแผงทาบบน 

ใบหน้าเธอ ช่างละมุนละไม

ครั้งที่แปด ไรผมที่หน้าผากของเธอดูเยาว์วัยและสดใส

ผมไม่รู้ว่าเธอสวยขึ้นทุกครั้งที่มา หรือเป็นผมเองที่เห็น 

เธอสวยขึ้นทุกครั้งที่วาด

อา...หรือความจริงแล้วในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ 

ไม่สวยเลย

อาจไม่มีสิ่งใดอัปลักษณ์ในโลกนี้ แม่สาวอ้วนคนนั้น 

แฟนของเธอก็คงเห็นความงามในตัวเธออย่างที่ผมไม่เห็น เขา 

คงเห็นเพราะมองเธอนานพอ เหมือนที่ผมได้มีโอกาสมองเธอ 

คนนี้นานพอ

ผมอยากยืดเวลานี้ไป หากมองเธอเนิ่นนานต่อไปอีก  

ผมจะรู้สึกว่าเธอสวยขึ้นหรือเปล่า

แปดครั้งที่ผ่านมาใจผมเต้นแรงขึ้น มือสั่นขึ้น เหงื่อ 

ออกมากขึ้น และขี้ขลาดมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ในทุกครั้ง ผม...ผม 

ที่แสนจะเฟรนด์ลี่คนนี้ไม่กล้าพูดกับผู้หญิง ไปบอกเจ๊โบตั๋น 
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ญาตผิมทีอ่ยูใ่นซอยกฎุจีนี เจก๊จ็ะบอกวา่อมพระมาพดูกไ็มเ่ชือ่ 

แปดครั้งแล้วนะ เอาเป็นว่าครั้งที่เก้าครั้งนี้ผมต้องพูดกับเธอ 

คำแรกเสียที เพราะมันอาจไม่มีครั้งที่สิบ

ผมไม่รู้ว่าเธอจะเอารูปเหมือนตัวเองไปทำไมตั้งมากมาย  

อย่างที่บอกไป ผมไม่กล้าถาม เธอมาที่นี่อาทิตย์ละครั้ง มา 

วันพฤหัสฯ เวลาเดิม จึงมาเจอผมเวลาเข้ากะพอดี  เอ๊ะ  

หรือความจริงเธอจะมาแก้บนที่พระบรมรูป เลยแวะมานั่ง 

วาดรูปเล่นรอเวลา อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่า  

อันคนเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท ผมจึงไม่ควรประมาท 

ว่าเธอจะมาอีก ใครจะรู้ คราวหน้าพายุอาจเข้า แผ่นดินไหว 

ฝนตก เขือ่นพงั นำ้อาจทว่มจมสะพาน เกดิปฏวิตัริฐัประหาร 

แล้วเราจะไม่ได้พบกันอีก อยากพูดอะไรก็รีบพูดซะ

เธอนั่งที่เดิม ทำท่าเดิม ผมถือกระดาน แล้วลงมือ 

ร่างเส้น

ครั้งที่ เก้า...นั่นไง  คิ้วบางที่ โค้งอย่างอ่อนช้อย  บน 

หน้าผากที่อ่อนโยนเหมือนกลีบดอกไม้

ผมวาดช้าที่สุดในโลก ถึงแม้จะคุ้นเคยกับโครงหน้านั้น 

แล้ว

ความวุ่นวายเงียบสงัดลงพลัน ผู้คนหายไป มีแต่ผม 

กับเธอ

และเมื่อวาดถึงส่วนหนึ่ง ผมก็ไม่อาจละสายตาและ 

ก้มลงวาดได้

ดวงตาของผู้หญิงคนนี้มีแรงโน้มถ่วง...
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มนัดงึดดูเราเขา้ไปหาราวกบัมอีะไรจะบอก และเราไมค่วร 

ลาจากมาหากยังไม่รู้

แต่ต่อให้อู้แค่ไหน รูปก็ต้องเสร็จ

ผมวาดเสร็จ เธอลุกขึ้น

ผมยื่นภาพให้ เธอส่งเงินมา

พูดสิ พูดสิเว้ย ไอ้ปอดแหก

คุณช่ืออะไรครับ ทำไมมาวาดรูปบ่อย ๆ เอ่อ ถ้าไม่รังเกียจ 

ไปกินไข่ปลาหมึกผัดกันหน่อยไหมครับ

เอ่อ ไม่ละค่ะ ขอบคุณ แม่บอกไม่ให้ไปกินปลาหมึก 

กับคนแปลกหน้าค่ะ

งั้นข้าวโพดคลุกแทนดีไหมครับ แม่ห้ามหรือเปล่า

อ๋อ ข้าวโพดคลุกก็ห้ามค่ะ คือความจริงถ้าผู้หญิงพูด 

แบบนี ้ มันแปลว่ายังไงฉันก็ไม่ไปกับแกหรอก เข้าใจไหมคะ

นัน่ส ิ ถา้เธอคดิว่าผมเปน็พวกนกัวาดรปูหนา้หมอ้เหมอืน 

คนอื่น ๆ ล่ะ

เธอยืนมองหน้าผมอยู่พักหนึ่ง เพราะผมอ้าปาก แต่ 

ไม่พูด เธอยืนนิ่ง ทำท่าเหมือนจะพูดอะไร แต่ก็ไม่พูด แล้ว 

เธอก็หันหลัง ก่อนจะวิ่งจากไป เธอหันมาอีกครั้งแล้วชี้ที่มือ 

ผม

“อ่านด้วยนะคะ” แล้วเธอก็วิ่งหนีไป

ผมก้มมองกระดาษในมือ นอกจากเงินแล้ว ยังมีซอง 

เล็ก ๆ ด้วย

ผมอึ้งอยู่สามวินาที แล้วจึงเปิดอ่านอย่างงงงวย
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สาวปริศนาที่ผมอยากพูดด้วยกลับมีอะไรจะพูดกับผม 

แทน

“พี่โจ้คะ พี่คงไม่รู้จักวุ้น วุ้นเจอพี่บนรถเมล์ตอนมา 

โรงเรียนเกือบทุกวัน พี่เดินผ่านบ้านวุ้นบ่อย ๆ แต่พี่โจ้ไม่ได้ 

มองวุ้นเลย คงเพราะพี่โจ้ตัวสูง เลยมองข้ามวุ้นไปตลอด  

แต่วุ้นเห็นพี่นะคะ วุ้นเห็นพี่ช่วยหิ้วตะกร้าให้อาม่าพี่ตอนไป 

ตลาดทุกวันอาทิตย์ เห็นพี่เอาน้องชายขี่คอพาไปเตะบอลที่ 

สวนทุกวันเสาร์ เห็นพี่หิ้วกระดานวาดรูปไปฝึกวาดที่สะพาน 

ทุกเย็น มีวันหนึ่งฝนตก ไม่รู้พี่จำได้ไหมคะ เช้าวันศุกร์เมื่อ 

สองเดือนก่อนที่รถติดมาก  ๆ น่ะค่ะ วุ้นเห็นพี่ยืนหลบฝนอยู่ที่ 

ป้ายรถเมล์ วุ้นกลัวงานพี่เปียกน้ำ วุ้นก็เลยวิ่งกลับไปบ้าน 

เพื่อเอาร่มมาให้พี่ พี่รับไป แล้วก็เอามาคืนวันรุ่งขึ้นกับแม่วุ้น 

แต่พอเราเจอกันอีกที พี่ก็จำไม่ได้ เดินผ่านวุ้นไปเหมือนเดิม

พี่โจ้คะ พี่รู้ไหมว่าวุ้นแอบตั้งฉายาพี่ว่าน้ำแข็งแห้งด้วย 

นะ เพราะพี่เป็นคนแบบนั้น หากมองไกล  ๆ มองเห็นควัน  

อาจนึกว่าอบอุ่น แต่ความจริงแล้วพี่เย็นชากว่าน้ำแข็งของจริง 

อีกนะ (ป.ล. น้ำแข็งแห้งมีอุณหภูมิ - ๗๙ องศานะคะ ต่ำกว่า 

น้ำแข็งของจริงตั้งแยะ วุ้นเรียนที่โรงเรียนมาแล้ว) นี่วุ้นไม่ได้ 

จะต่อว่า อย่าโกรธนะคะ แต่...คุณพี่น้ำแข็งแห้งคะ พี่รู้ไหม 

คะ พี่ทำคนคนหนึ่งร้องไห้เงียบ ๆ โดยไม่รู้ตัวมาหลายครั้งแล้ว

พี่โจ้คะ สะพานเป็นสถานที่แห่งการพบกันใช่ไหมคะ วุ้น 

จดจำมันว่าเป็นสถานที่ที่ได้พบกับพี่โจ้บ่อยที่สุด เป็นสถานที่ 
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ที่วุ้นจะได้นั่งมองพี่โจ้ และพี่โจ้ยอมมองวุ้นนาน  ๆ  เกินหนึ่ง 

นาที ถึงพี่จะรีบเขียนรูปวุ้นให้เสร็จ ๆ  เพราะอยากเร่งไปเขียน 

รูปสาวสวยคนอื่น ๆ แต่แค่นี้วุ้นก็พอใจแล้วค่ะ

พี่โจ้คะ พี่รู้ไหมว่าสะพานพุทธเคยทำเป็นรูปลูกศรนะ  

หัวลูกศรชี้มาทางฝั่งธนฯ บ้านพวกเราเอง แต่ตอนนี้เป็น 

เพราะอะไรไม่รู้ ลูกศรมันแหว่งไปเสียแล้ว ถ้าหัวลูกศรยังอยู่ 

เดนิตรงมาอกีไมก่ีก่า้ว ทางขวากถ็งึบา้นวุน้แลว้ ความจรงิแลว้ 

ก็ห่างจากบ้านพี่แค่สองซอยเอง

ดูสิคะ เราอยู่ใกล้กันขนาดนี้ แต่เราก็ไม่รู้จักกันเลย... 

หมายถึง พี่ไม่รู้จักวุ้นน่ะ

แต่วุ้นเห็นแล้วค่ะ ว่าพี่โจ้ไม่สนใจวุ้นจริง ๆ เพราะขนาด 

วุ้นมาให้พี่วาดรูปสองเดือนกว่าแล้ว เราเดินผ่านกัน พี่ก็ยัง 

ไม่รู้จักวุ้นเหมือนเดิม บางทีวุ้นนึกอยากเอากระดานวาดรูป 

โยนใส่หน้าพี่โจ้สักครั้ง จะได้รู้สึกรู้สมอะไรบ้าง

ขอโทษนะคะที่ทำเหมือนคนโรคจิต วุ้นแค่มีความรู้สึก 

ดี  ๆ  ให้พี่โจ้น่ะค่ะ ต่อไปนี้วุ้นจะไม่มารบกวนพี่โจ้อีก ขอให้ 

พี่โจ้ประสบความสำเร็จ ได้เป็นศิลปินหรือทุกอย่างที่พี่ฝันไว้

ลาก่อนค่ะ”

แน่นอน กว่าผมจะอ่านจบเธอก็เดินหายไปไหนไม่รู้แล้ว 

และแนน่อน อยา่หวงัวา่หลงักระดาษจะมเีบอรโ์ทร.หรอืเฟซบุก๊ 

หรือไอดีไลน์อะไรพวกนั้น ผมยืนงง อ้าปากค้างเหมือนไอ้เซ่อ 

บ้า โง ่ จิตตกจนอยากเป็นเห็บแมวให้รู้แล้วรู้รอด



ครั้งหนึ่ง...คิดถึงเป็นระยะ

22

ผมมองรอบตัว รู้สึกมึนเหมือนถูกมือเล็ก  ๆ  ตบหน้า  

ผมเงยหน้ามองขึ้นไปเห็นทางชันใต้แสงไฟสีเหลืองที่ทอดยาว 

ข้ามสายน้ำไหลรินสีดำ เห็นผู้คนเดินขวักไขว่ เห็นรถเมล์ 

สาย ๗ จอดปลอ่ยผูโ้ดยสาร เหน็คูร่กัจงูมอืสานสมัพนัธ ์ เหน็ 

เพื่อนหัวเราะกับความทรงจำดี ๆ ที่เพิ่มขึ้น เห็นอีกวันที่ผ่านไป

ที่นี่คือสะพาน สะพานที่เชื่อมโยงกาลเวลาและสองฝั่งน้ำ 

สะพานที่ครึกครื้นในตอนนี้และจะเงียบงันในอีกไม่กี่ชั่วโมง  

สะพานที่ผ่านการทำลาย เสื่อมโทรม และพลิกฟื้นกลับมา 

มีความหวัง

หากผมเคยมองอะไรเพียงฉาบฉวย ก็คงถึงเวลาที่จะ 

มองมันให้นาน....พอจะรู้คุณค่าของมัน

ผมสูดลมลึก ก้มมองจดหมาย...ให้นานพอ

เฮ้ ถ้าอ่านดี  ๆ เธอก็ไม่ได้บอกลานี่นะ  ไม่อย่างนั้น 

จะแอบบอกบ้านให้ผมรู้ทำไม ถ้าบอกขนาดนี้ยังหาไม่เจอ  

ไอคิวผมคงเท่าเด็กปัญญาอ่อน

ผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักเหลือเกิน ไม่ว่าเราจะทำอะไร 

ใหพ้วกเธอเจ็บชำ้หนกัหนาสาหสัแคไ่หน พวกเธอกย็งัไมแ่คลว้ 

จะทิ้งสะพานเล็ก ๆ ให้เราเดินข้ามกลับไปหาหากเราสำนึกผิด

ผมยิ้มกับตัวเอง พับจดหมายใส่กระเป๋าอย่างดี ตั้งใจว่า 

จะเดินและดูสะพานให้นานพอก่อนกลับบ้าน

สะพานที่เคยดูไม่สวย บัดนี้งดงามจับตา...จับใจ
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สะพานพทุธฯมชีือ่อยา่งเปน็ทางการวา่ “สะพาน 

พระพุทธยอดฟ้า”

สร้างเนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพฯครบรอบ  

๑๕๐  ปี  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗)

จารึกที่ลับแลหลังพระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

มีความตอนหนึ่งกล่าวว่า “พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ ๗ ทรง เป็นประมุข พร้อมกัน สร้าง พระ- 

บรมรปู ประกอบกบัสะพานขา้มแมน่ำ้เจา้พระยา...” 

ที่ใช้คำว่า  “พร้อมกัน” เพราะเป็นสะพานที่สร้าง 

โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  รัฐบาล  และ 

ราษฎรผ่านการ “บอกบุญเรี่ยไร”

	 หากอ่านเฉพาะตัวหนาทั้งหมดบนจารึกจะได้ 

ข้อความเพียงว่า “...พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก... 

ได้ทรงสร้างพระมหานครอมรรัตนโกสินทร์มาถึง 

พทุธศกัราช ๒๔๗๕ นีค้รบ ๑๕๐ ป.ี..พระปกเกลา้- 

เจ้าอยู่หัว...ทรง...สร้าง...ปฐมบรมราชานุสรณ์  

เฉลมิพระยศ...” บอกความเปน็มาของสะพานแหง่นี ้

ให้ผู้สัญจรได้เห็นและอ่านอย่างกระชับได้ใจความ
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	 รูปหล่อพระบรมรูปเป็นฝีมือนายคอร์ราโด  

เฟโรชี หรือศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แม้จะ 

ปั้นหุ่นต้นแบบในประเทศไทย แต่ส่งไปหล่อสำริด 

ทีป่ระเทศอติาล ี และสง่กลบัมาในฐานะสนิคา้ขาออก 

ไม่ใช่งานศิลปะ เพราะการเสียภาษีสินค้าถูกกว่า 

ภาษีศิลปวัตถุ เป็นการลดต้นทุนในการสร้าง

	 เดิมสะพานพุทธเป็นสะพานเปิด  -  ปิดเพื่อให้ 

เรือรบเข้าออกได้ แต่ปัจจุบันไม่มีการยกสะพาน 

อีกแล้ว

ความจริงแล้วแนวสะพานพุทธถูกออกแบบให้ 

เป็นรูปศร ตามตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาล 

ที่  ๗ หัวศรอยู่ทางฝั่งธนบุรี ปีกปลายศรอยู่ฝั่ง 

พระนคร แต่ปัจจุบันปีกท้ายศรด้านหนึ่งถูกเชิงลาด 

ของสะพานพระปกเกล้าทำลายไป

ตลาดนัดสะพานพุทธเปิดวันอังคาร  -  อาทิตย์ 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์)

นอกจากเปน็ทางคมนาคมและเฉลมิพระเกยีรติ 

รัชกาลที่ ๑ แล้ว สะพานพุทธยังสร้างขึ้นเพื่อเป็น 

การสะเดาะเคราะห์แก่บ้านเมือง เนื่องจากเคยมีงู 
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บังเอิญลงไปในตำแหน่งที่กำลังลงเสาพระหลักเมือง 

และรชักาลที ่ ๗ พรอ้มพระบรมวงศท์ีท่รงงานสำคญั 

อีกสามพระองค์ล้วนทรงเกิดปีมะเส็ง  ทำให้มี 

คำเล่าลืออันไม่เป็นมงคลเกี่ยวกับปีที่  ๑๕๐ แห่ง 

รัตนโกสินทรศก

สะพานพุทธมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Memorial  

Bridge

“เพาะช่าง” มีชื่อเต็มว่า วิทยาลัยเพาะช่าง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

เดิมชื่อ โรงเรียนเพาะช่าง ได้รับพระราชทานนาม 

จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(รัชกาลที่ ๖)

วัดเลียบ คือ ชื่อเดิมของวัดราชบุรณราชวร- 

วิหาร

วัดบวรนิเวศฯ มีช่ือเต็มว่า วัดบวรนิเวศวิหาร- 

ราชวรมหาวิหาร

วัดบรมนิวาสฯ มีชื่อเต็มว่า วัดบรมนิวาส- 

ราชวรวิหาร


