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พระธม
ประธม
พระปฐม

เจดีย์
หรือพระปฐมเจดีย์ไม่ใช่
พระปฐมเจดีย์?
จากชื่อของจังหวัดนครปฐม แลนด์มาร์ก
แรกที่นักท่องเที่ยวมักนึกถึงคงจะเป็นอะไร
ไปไม่ ไ ด้ น อกจาก ‘พระปฐมเจดี ย ์ ’ เพราะ
นอกจากจะเป็ น สถู ป เจดี ย ์ ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด
ในประเทศไทย มีฐานกว้างถึง 235.5 เมตร
และสูงถึง 120.5 เมตร แล้วยังมีค�ำว่า ‘ปฐม’
ที่หมายถึง ‘ล�ำดับแรก’ อยู่ในชื่อเหมือนกัน
อีกด้วย ดังนั้นตามสามัญส�ำนึกแล้ว เจดีย์
และเมื อ งดั ง กล่ า วก็ น ่ า จะเป็ น ‘เจดี ย ์ แ รก’
หรือ ‘นครแรก’ ตามความหมายทั่วไป แต่เชื่อ
หรือไม่ จากการศึกษาพบว่า แท้ที่จริงแล้ว
‘นคร’ และ ‘เจดีย์’ ดังกล่าวไม่ใช่ ‘เจดีย์ล�ำดับ
แรก’ ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างที่เราเข้าใจกัน
ทีนสี้ งสัยไหมว่าค�ำว่า ‘ปฐม’ อันชวนเข้าใจ
ผิดนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่และผู้ใดกัน?
ข้างล่างนี้มีค�ำตอบ
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จุดเริ่มต้นของ
‘พระปฐมเจดีย์’
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรง
ผนวช พระองค์ได้เสด็จฯ ไปนมัสการพระสถูปเจดียข์ นาด
ใหญ่ในปี 2474 พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใส และกราบทูลฯ
ขอปฏิสังขรณ์เจดีย์ดังกล่าว แต่รัชกาลที่ 3 ทรงไม่เห็น
ประโยชน์อันใดที่จะซ่อมแซมสถูปที่อยู่ในป่ารก
ณ เวลานั้นเองที่พระองค์ทรงสันนิษฐานว่าสถูปเจดีย์
ถูกสร้างขึ้นโดยพระทัยของพระเจ้าอโศกมหาราชในปี
พ.ศ. 218 พระโสณะและพระอุตระที่เดินทางมาเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นข้อ
สั น นิ ษ ฐาน ผนวกด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว ่ า เมื อ งนครชั ย ศรี
เป็นศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิจึงได้ถูกเผยแพร่
ออกไปเป็นข้อเท็จจริงหลักในสังคม
“…แลทีพ่ ระปฐมเจดียน์ ี้ สืบได้ความว่า ครัง้ กระษัตริย์
ศรีธรรมาโศกราชได้เป็นใหญ่ในเมืองปาตลีบุตรนคร
ได้แจกพระบรมธาตุไปในเมืองนานาประเทศที่ถือพุทธศาสนาเหมือนกันหลายเมือง ให้สร้างพระสถูปเจดียข์ นึ้ ไว้
เป็นที่ไหว้สักการบูชา ก็เมื่อครั้งกระษัตริย์ศรีธรรมาโศกราชได้เป็นใหญ่นั้น พระพุทธศักราชล่วงไปได้ 218 ปี”
จาก ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เสด็จขึ้นครอง
ราชย์จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เริ่มการปฏิสังขรณ์โดยเจ้า
พระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี ผู้บันทึกเรื่องราวนี้
ในหนังสือชื่อ เรื่องพระปฐมเจดีย์ เข้ามาด�ำเนินการในปี
พ.ศ. 2398 ต่อมารัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชด�ำเนินมา
สักการะพระเจดีย์อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2401 จึงโปรดเกล้าฯ
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ให้เรียกว่า ‘พระปฐมเจดีย์’ เนื่องจากพระองค์เชื่อว่า
เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่กว่าทุกแห่งในสยาม และสร้างขึ้น
ก่อนเจดีย์ทั้งปวง
สถาปัตยกรรมในแบบปัจจุบันที่เป็นทรงระฆังนั้น
เกิดขึ้นหลังจาก พ.ศ. 2403 เมื่อมีเหตุการณ์ฝนตกหนัก
ท�ำให้องค์เจดียพ์ งั ทลายลงมา จึงต้องออกแบบใหม่อกี ครัง้
และแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยใช้เวลาบูรณะต่อ 2 ปีและทรงยกยอด
ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2413 แต่ก่อนที่จะมีเจดีย์
องค์ที่สามที่เพิ่งสร้างนี้ ยังมีเจดีย์องค์ก่อนหน้าที่ถูกเรียก
โดยชาวบ้านว่า ‘พระประธม’
ชาวบ้านเรียกว่า ‘พระประธม’
ก่อนหน้าที่รัชกาลที่ 4 จะโปรดเกล้าฯ ประทานชื่อ
‘พระปฐมเจดีย์’ ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างเรียกสถูป
ขนาดใหญ่ นี้ ว ่ า ‘ประธม’ และมี บั น ทึ ก ชื่ อ ดั ง กล่ า ว
ในเอกสารหลายชิ้น เช่น นิราศพระประธม ของสุนทรภู่
ที่ได้กล่าวถึง รวมทั้งปรากฏชื่อ ‘ประโทน’ ซึ่งเป็นเจดีย์
ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ในท่ อ นที่ ว ่ า “มิ ไ ด้ ช วนเจ้ า
ไปชมประธมประโทน”
เมื่อย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยา มีชื่อ ‘ปทม’ และ
‘ปโทน’ ปรากฏใน สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา
ฉบับที่ 6 และที่ 8 นอกจากนี้ในค�ำให้การชาวกรุงเก่า
กล่าวถึง ‘พระประธม พระประโทน’ ว่า “...เป็นมหาธาตุ
ใหญ่ อยู่ที่แขวงเมืองนครชัยศรี 2 องค์... สิ่งทั้งนี้เป็นศรี
พระมหานครกรุงศรีอยุธยาสืบมาแต่โบราณ”
หากท่านใดมีความรู้ด้านภาษามากเป็นพิเศษสักนิด

ค�ำว่า ‘ประธม’ ดูจะแปลว่า ‘นอน’ (ประทม-บรรทม)
มากกว่าหมายถึง ‘สิ่งแรก’ เสียด้วยซ�้ำ แล้ว ‘ประธม’
ที่ว่าแท้จริงหมายถึงอะไร?
แต่ขอมเรียกว่า พระธม
ในศิลาจารึกหลักที่ 2 หรือจารึกวัดศรีชุม ปรากฏ
ข้อความ ‘ขอมเรียกพระธม’ โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ชื่อทั้งสอง
เป็นภาษาเขมร ‘พระประธม’ คือ ‘พระธม’ โดย ‘ธม’
แปลว่า ‘ใหญ่’ ดังนั้น ‘พระธม’ จึงแปลว่า ‘เจดีย์ใหญ่’
ส่ ว น ‘พระประโทน’ คื อ ‘พระโทล’ หมายถึ ง ‘เจดี ย ์
ที่แข็งแรง’ แต่ตัวเขมรอ่าน ‘พ’ ด้วยเสียง ‘ป’ จึงเป็น
ประธมกับประโทน
นอกจากนี้มีชื่อ ‘พระมหาธาตุหลวง’ ‘พระมหาธาตุ’
และ ‘พระธาตุหลวง’ ถูกบันทึกไว้พร้อมกับเรื่องราวของ
สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาฯ เสด็จไปปฏิสังขรณ์เมื่อ
ยังทรงผนวชราว พ.ศ. 1800 โดยได้เพิ่มความสูงถึง
102 วา มีการต่อเติมพระปรางค์ลงบนยอด เป็นต้นก�ำเนิด
ของประโยค ‘สูงเท่านกเขาเหิน’ โดยการซ่อมแซมครั้งนี้
ถือเป็นการสร้างเจดีย์องค์ที่ 2 ครอบเอาไว้
ด้ ว ยความหมายของค� ำ ที่ ดู ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
‘ล� ำ ดั บ แรก’ เลย หรื อ ว่ า ‘พระปฐมเจดี ย ์ ’ จะไม่ ใ ช่
‘พระปฐมเจดีย์’?
สุจิตต์ วงษ์เทศ นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์
ผู้ก่อตั้งนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ยืนยันว่าพระปฐมเจดีย์
ไม่ใช่สถูปเจดียแ์ รกของไทยอย่างแน่นอน แต่เกิดจากการ
เข้าพระทัยของรัชกาลที่ 4 เอง โดยภายหลังเมื่อท�ำการ
ศึกษาลึกเข้าไป พบหลักฐานยืนยันว่าสุวรรณภูมิไม่ใช่

อาณาจักร แต่เป็นชือ่ ดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีเมืองที่เกิดขึ้นก่อนนครชัยศรีในพื้นที่ประเทศไทย
อย่ า งเมื อ งอู ่ ท อง จ.สุ พ รรณบุ รี ที่ มี ส ถู ป ก่ อ สร้ า งขึ้ น
ก่อนหน้า และเมืองดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรี ทีม่ รี อ่ งรอย
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ก่อน
แล้วนครชัยศรีพร้อมกับพระทมเจดีย์เกิดขึ้นเมื่อใด?
จากต�ำนานที่ถูกบันทึกไว้ นครชัยศรีถูกสถาปนาขึ้นราว
พุทธศตวรรษที่ 12 โดยมีการก่อสร้างพระประโทนเป็น
เจดีย์ในเมือง และมีพระประธมเป็นเจดีย์นอกเมืองที่มัก
มีขนาดใหญ่กว่าเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ โดยรูปลักษณ์ของ
พระปฐมเจดีย์องค์ที่ 1 เริ่มต้นมีลักษณะเป็นทรงบาตร
คว�ำ่ ลักษณะคล้ายสถูปสาญจีในอินเดีย สูง 18 วา 2 ศอก
ก็คงจะเห็นกันแล้วว่าพระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เจดีย์แรก
ตามที่บอกต่อกันมา เพราะค�ำว่า ‘ปฐม’ เดิมทีไม่ได้
หมายถึง ‘สิ่งแรก’ แต่เป็นการเพี้ยนมาจากภาษาเขมร
ค�ำว่า ‘พระทม’ แปลว่า ‘ใหญ่’ และชาวขอมออกเสียง ‘พ’
เป็นเสียง ‘ป’ จึงกลายเป็น ‘ประทม’ ในที่สุด ดังที่เห็นได้
จากหลักฐานที่ชาวกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงว่าเป็น ‘ศรี’
ของอาณาจักรจนถึงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังพบเมือง
ที่เก่าแก่กว่า คือเมืองอู่ทอง และเมืองดอนตาเพชร ที่มี
สถูปและร่องรอยของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่
ก่ อ นเมื อ งนครชั ย ศรี ที่ ก ่ อ ตั้ ง ประมาณศตวรรษที่ 12
พระปฐมเจดียถ์ กู เชือ่ ในฐานะเจดียแ์ รกนัน้ เริม่ ต้นมาจาก
ข้อสันนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ที่ มี พื้ น ฐานมาจากการส่ ง สมณทู ต ของพระเจ้ า อโศก
มหาราช และถูกน�ำไปเผยแพร่จนกลายเป็นค�ำอธิบาย
หลักจนถึงปัจจุบัน
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120.5 m

สูงเท่า
นกเขาเหิน
...เหรอ?
เรื่อง เสาวลักษณ์ เชื่อคำ�

ก่อนที่ระบบเมตริกจะกลายเป็นระบบวัดมาตรฐาน
ที่เป็นสากลทั่วโลก คนในแต่ละชาติต่างมีวิธีการอ้างอิง
ถึ ง ความกว้ า ง ความยาว หรื อ ความสู ง ที่ แ ตกต่ า งกั น
เกินกว่าจะนึกถึง ชาวอังกฤษเทียบกับความยาวของเท้า
คนญีป่ นุ่ เทียบกับความกว้างของเสือ่ ทาทามิ และหน่วยวัด
ของไทยนัน้ แสนสร้างสรรค์เพราะเราเปรียบเทียบความยาว
กับความกว้างของมือ ความยาวของศอก ไปจนถึงเม็ดข้าว
เส้นผม - หรือกระทั่งไข่เหา
ส่วนพระปฐมเจดีย์ที่สูงลิ่วเกินกว่าจะเทียบเคียงกับ
หน่วยวัดดั้งเดิมที่มีอยู่นั้น ในต�ำนานเก่าแก่โบราณอ้างอิง
ถึงความสูงไว้อย่างเรียบง่ายว่า ‘สูงเท่านกเขาเหิน’ (เฉียบ!)
ณ วันนี้ที่วิทยาศาสตร์บอกเราได้แล้วว่า นกเขาตัวนั้น
เหินขึ้นไปราว 120.5 เมตรจากพื้นดิน เราจึงอดนึกสนุก
ไม่ได้ว่า ถ้าย้อนกลับไปได้ นอกจากนกเขาเหินแล้ว ยังจะ
มีอะไรอีกไหมที่ใช้วัดความสูงของพระปฐมเจดีย์ให้เห็น
ภาพได้อย่างสร้างสรรค์
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120.5
m

602

670

ผล

ตัว

927
แท่ง

76.8

401

คน

กระบอก

(อ้างอิงจากความสูงเฉลี่ยของนกเขาใหญ่ ราว 18 เซนติเมตร)
(อ้างอิงจากความสูงโดยประมาณของส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ 20 เซนติเมตร)
(อ้างอิงจากความสูงโดยประมาณของหมูแผ่นแท่งกรอบ ที่ 13 เซนติเมตร)
(อ้างอิงจากความสูงโดยประมาณของข้าวหลามนครปฐม ที่ 30 เซนติเมตร)
(อ้างอิงจากความสูงเฉลี่ยของหญิงไทย ที่ 157 เซนติเมตร www.sizethailand.org)
* หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่าโดยประมาณเท่านั้น
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เรื่อง พรรณภา ยิ่งโสภณ, ปกรณ์ นาวาจะ, เสาวลักษณ์ เชื่อค�ำ, สุริโย พรมโชติ
ภาพ สุริโย พรมโชติ

คำ�เขา
เล่า
คำ�ขวัญ
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ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าค�ำพวกนี้มาอยู่ด้วยกัน
ได้อย่างไร ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าคุณมองเห็น
ความเชื่ อ มโยงของสิ่ ง เหล่ า นี้ - คุ ณ อาจเป็ น
คนนครปฐม
แน่นอนว่าสารพัดของดีเหล่านี้จะมาจาก
ที่ ใ ดไม่ ไ ด้ นอกจากค� ำ ขวั ญ ประจ� ำ จั ง หวั ด
นครปฐม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งค�ำขวัญที่ติดหูติดตา
จนเรียกได้วา่ หลายคนอาจรูจ้ กั ค�ำขวัญจังหวัด
นครปฐมมากกว่าที่รู้จักจังหวัดนครปฐมจริงๆ
เสียอีก
และหากจะไปท�ำความรูจ้ กั จังหวัดนครปฐม
เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อย ก็ไม่มีวิธีใดจะดีไปกว่า
การฟังชาวนครปฐมเล่าถึงค�ำขวัญของจังหวัด
ตัวเองอีกแล้ว
ตั้งใจฟังค�ำเขา เล่าค�ำขวัญกันเถอะ...
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ส้มโอหวาน
ชื่อ........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ.............................

ตระกูลเมียผมเป็นคนที่นี่มีสองร้อยกว่าบ้าน เขาก็ปลูกส้มโอเกือบทั้ง
สองร้อยกว่าบ้าน ที่นเี่ ขาขายส้มโอกันไม่แพง ลูกไม่กบี่ าท ไม่ถงึ ร้อยหรอก
สามสิบ สี่สิบนี่แหละ แต่ราคาจะต่างกันนะ ถ้าคนที่ซื้อส่งก็จะถูกกว่า
หลายเท่า ต้นทุนเขาซื้อมาโลละ 20 เขาขายต่อโลละ 80 กันทั้งนั้น
ขายแพงกว่า 3-4 เท่า 2 เท่าก็ไม่ขาย ไม่คุ้มกัน ค่ารถเขาเยอะ หลาย
ตอนไง แต่ถา้ เราไปส่งเองก็คดิ อีกราคานึง ไม่เหมือนกัน อย่างทีก่ รุงเทพฯ
ก็มีไปส่งนะ แถวปากคลองตลาด ถ้าแถวราชบุรีก็ศรีเมือง แต่จังหวัดไหน
ที่ไกลมากๆ เขามาซื้อที่สวนเลย
ส�ำหรับผม ส้มโอสิบปีก่อนกับส้มโอตอนนี้ รสชาติยังเหมือนเดิม
ปริมาณก็เยอะเท่าเดิม ฝัง่ พุทธมณฑลแถวนูน้ ขายกันเยอะ ห้วยพลูทะลุยนั
ศาลายา ก็สม้ โอทัง้ นัน้ ส้มโอทีน่ มี่ ที งั้ ปี คนท�ำอาชีพนีผ้ มว่าร�ำ่ รวยทุกคนนะ
เท่าที่เห็นมายังไม่เห็นมีใครจน (หัวเราะ)
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ข้าวสารขาว
ชื่อ........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ.............................

ข้าวสารนครปฐมก็เรียกว่าดี ขาว อร่อย ไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ ไม่ค่อย
วางขาย ที่วางขายก็จะเป็นพวกส้มโอ ข้าวหลาม ข้าวสารเขาจะมีร้าน
เฉพาะ ไอ้เรื่องราคาที่ลุงเคยซื้อมาก็ถังละสองร้อยกว่า อันนี้คือกลางๆ
ลุงไม่ชอบกินข้าวนิ่ม ลุงชอบกินแบบแข็งๆ หน่อย ถ้าสมัยก่อนก็ราคา
ถูกกว่านี้ไม่ถึงร้อยครับ เดี๋ยวนี้มันต่างกันเยอะนะหนูเอ้ย ค่าเงินมัน
เยอะขึ้น การเกษตรที่นี่ก็ยังมีอยู่นะ แม้บางคนจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
เลิกท�ำไปท�ำนาบงนาบัวแทน บางคนปล่อยทีใ่ ห้คนมาเช่า หรือขายไปบ้าง
ส่วนมากก็มาจากสุพรรณที่เขามาซื้อมาเช่าที่ท�ำนา เพราะคนนครปฐม
หลังๆ เขาไปเรียน แต่บางคนเรียนจบมารับช่วงปลูกข้าวต่อก็มี อย่าง
รอบๆ เมือง เขาก็ปลูกข้าวเอง รอบนอกเมืองเขาก็มีท�ำนาเยอะ อย่าง
อ�ำเภอดอนตูม นครชัยศรี บ้านดอนยายหอม เขาก็จะปลูกข้าว เพราะข้าว
มันขายได้ทุกยุค ยังไงคนก็กินข้าว
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ลูกสาวงาม
ชื่อ........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ.............................

ค�ำขวัญลูกสาวงาม ส�ำหรับลุงแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะสวยทุกคน ลุงมี
ลูกสาวสองคน ก็มองว่าหน้าตาธรรมดา ไม่ได้เป็นแบบค�ำขวัญ ในฐานะพ่อ
ก็หวงเป็นธรรมดา แต่เวลามีใครมาจีบ ไม่ต้องผ่านด่านอะไรขนาดนั้น
ถ้ารูจ้ กั กันลุงก็ตามใจ เราประชาธิปไตยไม่ได้บงั คับ แม้วา่ หลายครอบครัว
คนจีนจะมีการจับคู่ แต่ลุงให้อิสระ
ลุงมีลูกชายสองคน ลูกสาวสองคน หลานสาวลุงก็มี ตอนนี้เรียนจบ
แต่งงานแล้ว ตอนนั้นเขาต้องไปเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่กรุงเทพฯ
ก็เป็นห่วงนะ แต่ไม่ได้หวง จ�ำได้วา่ เคยพูดกับเขาไว้วา่ กรุงเทพฯ ไม่เหมือน
นครปฐมนะ ไปเทีย่ วก็วางตัวให้ดี พอเขามีแฟนเขาก็บอก แฟนเขาก็มาขอ
แต่งงาน จนตอนนี้ผ่านมาสี่ห้าปีมีเหลนแล้ว เป็นผู้หญิงหน้าเหมือนแม่
แต่ลุงไม่มีเวลาแล้ว เรามันเวลาเหลือน้อย ไม่ใช่หกสิบกว่า เล่นกับเหลน
ไม่ไหวละ ถึงลุงจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกหลานเท่าไรเพราะต้องท�ำงาน
ก็มีเป็นห่วง แต่พอเขาแต่งงานมีครอบครัว เราก็หมดห่วง
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ข้าวหลาม

หวานมัน

ชื่อ........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ.............................

ข้าวหลาม ที่มีชื่อเสียงมีอยู่ 2 แห่งคือ หนองมนและนครปฐม ซึ่งของ
หนองมน พี่มีความรู้สึกว่ามีรสชาติออกเค็มของกะทิ แต่ของนครปฐม
จะหวานและมันกว่า โดยสมัยก่อนท�ำกันในหมู่บ้าน เมื่อหลังๆ มันแมส
มากขึ้น จะมีเจ้าใหญ่อย่าง แม่ลูกจันทร์ แม่แอ๊ด แม่เล็ก น�ำส่ง ที่เป็น
สิ น ค้ า OTOP ของนครปฐม มารั บ ไปปิ ้ ง ขายเอง ซึ่ ง ตอนพี่ เ ป็ น เด็ ก
ข้าวหลามเป็นของกินเล่น ยังไม่ท�ำเป็นกระบอกใหญ่ๆ แต่ละบ้านเผากิน
กั น เอง จนถึ ง ตอนนี้ วิ วั ฒ นาการของข้ า วหลามไปในการเพิ่ ม รสชาติ
ต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่หวานมันจากข้าวเหนียว โดยการไป X กับสิ่งต่างๆ
เช่น บ๊ะจ่าง แกงเขียวหวาน ล�ำไย ที่จะมีลักษณะคล้ายข้าวเหนียวเปียก
แต่ ที่ เ ด็ ด ต้ อ งข้ า วหลามทุ เ รี ย น พี่ โ ดนมาแล้ ว ซึ่ ง จะได้ ก ลิ่ น หอมของ
ทุเรียน แต่จะมีให้กินเฉพาะหน้าทุเรียนนะ
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สนามจันทร์

งามล้น

ชื่อ........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ.............................

ความทรงจ�ำสมัยเด็กของป้าส่วนใหญ่มกั มีทนี่ เี่ ป็นฉากหลัง ด้วยความ
ที่บ้า นอยู่ข้า งรั้ว พระราชวังจนสามารถปีนเข้าได้ และภายในมีพื้นที่
มากมายให้ทำ� สิ่งต่างๆ ไล่ตั้งแต่ปูเสื่อนอนทีส่ นามหญ้า เล่นกีฬาตอนเย็น
แอบพ่อแม่ไปเล่นน�้ำ หรือแม้กระทั่งเล่นอีแอบ สนามจันทร์จึงเหมือน
เป็นที่พักผ่อนภายในตัวเมืองและศูนย์กลางของคนนครปฐมรองมาจาก
พระปฐมเจดีย์ โดยเป็นทั้งที่จัดงานปีใหม่ งานองค์พระ คอนเสิร์ต และ
งานที่ตราตรึงใจป้าก็คือสงกรานต์
มาถึงตอนนี้เวลาผ่านไป พระราชวังมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปิด
ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ง กลั บ มาเปิ ด เมื่ อ ไม่ น านนี้ คิ ด ว่ า ที่ แ ห่ ง นี้ ที่ เ มื่ อ ก่ อ น
คนนครปฐมต้องไป ตอนนี้คนนครปฐมต้องช่วยกันดูแล
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พุทธมณฑล

คู่ธานี

ชื่อ........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ.............................

เมื่อก่อนป้าเคยวิ่งสิบล้อผ่านบ่อยๆ ถนนหนทางแคบมาก แต่ก่อน
น�้ำท่วมทีนี่แทบจะไปไหนไม่ได้เลย เดี๋ยวนี้คลองก็โดนถม เกาะกลางถนน
ก็ถูกเอาออก เอาที่ไปขยายเป็นถนนหมดจนไม่สามารถขยายต่อได้แล้ว
แต่ ป ้ า รู ้ สึ ก ว่ า มั น ดี ขึ้ น นะถึ ง แม้ ว ่ า ถนนมั น จะเปลี่ ย นไปมาก แต่ สิ่ ง ที่
ไม่เปลี่ยนไปเลยคือความร่มเย็น ถ้ามีเรื่องอะไรทุกข์ใจแล้วไปพักผ่อน
ตรงนัน้ จะสบายใจขึน้ มาก เรียกได้วา่ ถ้าได้เข้าไปแล้วจะไม่อยากกลับบ้าน
เลย บางครั้งเห็นพวกรถตู้รับส่งนักเรียน เขาจะชอบขับเข้าไปนอนพัก
กันตอนที่อากาศร้อนๆ เพราะที่นั่นต้นไม้เยอะมาก มีลมพัดตลอด
จริงๆ แล้วแถวนั้นมันจะเป็นพื้นที่เปิดให้ใครที่อยากใช้ก็สามารถ
เข้าไปใช้ได้ พวกเด็กๆ ก็จะชอบไปวิ่งเล่นหรือท�ำกิจกรรมกัน แต่ช่วง
วันเข้าพรรษา มีเวียนเทียนคนจะเยอะมาก รถจะเข้าไปวิ่งไม่ได้ เพราะเขา
ต้องใช้พื้นที่ตรงนั้น
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พระปฐมเจดีย์
เสียดฟ้า
ชื่อ...........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ................................

‘เลือกพระปฐมเจดีย์ อย่างอื่นมันเป็นแค่ส่วนประกอบ’ 30 พรรษา
ทีห่ ลวงพีบ่ วชวัดนี้ พระปฐมเจดียย์ งั คงศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเป็นทีน่ า่ เคารพนับถือ
ของชาวนครปฐมเสมอมา เมือ่ ก่อนเคยมีรา้ นค้าตัง้ อยูบ่ ริเวณลานข้างหน้า
พระปฐมเจดีย์ ตอนนี้ขยับไปอยู่บริเวณอื่นหมดแล้ว เพราะมันจะไปบัง
พระปฐมเจดีย์ท�ำให้มองเข้ามาแล้วไม่สวย
เรื่องการตกแต่งหรือต่อเติมบริเวณรอบๆ พระปฐมเจดีย์ก็ท�ำได้ยาก
เพราะเป็นวัดหลวงและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรด้วย จะต่อ
เติมอะไรก็ต้องให้ทางกรมเขาจัดการ ที่นี่เกือบถูกจัดเป็นมรดกโลกนะ
แต่ เ ป็ น เพราะมี โ บสถ์ แ ละโรงเรี ย นส� ำ หรั บ สอนภาษาบาลี ตั้ ง อยู ่ ใ น
บริเวณนั้น จึงไม่สามารถถูกจัดเป็นสถานที่ทางมรดกโลกได้อย่างเต็มตัว
เพราะยังมีการใช้งานอยู่
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สวยงามตา
แม่น้ ำ
� ท่าจีน
ชื่อ........................นามสกุล........................
อายุ......................อาชีพ.............................

‘สวยงามตาแม่นำ�้ ท่าจีน’ นีเ่ พิง่ มีมาปิดท้าย เป็นค�ำขวัญที่ ม.ล. ปนัดดา
ดิศกุล ตั้งใจรณรงค์เรื่องการดูแลแม่น�้ำท่าจีนให้สะอาด
พูดถึงความผูกพันของแม่น�้ำท่าจีน คนไทยอยู่กับแม่น�้ำ กินก็กินน�้ำ
ตรงนั้นเลยนะเมื่อก่อน แต่ในยุคหนึ่ง เขาอยากให้ขึ้นมาอยู่ข้างบน ให้จัด
การจราจร ให้ดสู ะอาดสะอ้าน ทีจ่ ริงมันผิด มันต้องเป็นเรือนแพตามคตินยิ ม
ของเรา พอขึ้นมาอยู่ข้างบนกัน ไม่มีการสัญจรทางน�้ำ ตลาดเสียหายหมด
เสียหายทั้งต่อวัฒนธรรม ประเพณี และคน
แม่น�้ำ มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว น่าจะใช้การสัญจรทางน�้ำ
เหมือนกับโบราณกาลที่เราเคยมีมา เดี๋ยวนี้ไปสร้างสะพานตรง พอเรือ
มาก็ติด ก็ไปไม่ถึงพระปฐมเจดีย์ เมื่อก่อนมีประเพณีการเล่นเพลงเรือ
เพลงอะไรต่อมิอะไรมากมาย พอเป็นแบบนี้มันก็หมดไป เพราะฉะนั้น
ควรจะรณรงค์เรื่องการสัญจรทางน�้ำให้ได้มากที่สุด

31

32

เรื่อง ทิชามาศ ยิ่งโสภณ
ภาพประกอบ นทัสชล จินดาค�ำ

“เธอยังเห็นมันอยู่หรือเปล่า เงาสะท้อนของตัวเองใน
กระจก”
ประโยคค�ำถามที่ต้องการให้ฉันเป็นผู้ตอบ ถูกเอ่ยออกมา
ด้วยน�้ำเสียงเล็กละมุนของเหมย หญิงสาวผิวขาวปนเหลือง
รูปร่างผอมบางน่าทะนุถนอม ผมตรงยาวสีด�ำของเธอช่าง
มีเสน่ห์ แต่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้เหมือนกับม่านตา
สีด�ำที่เต็มไปด้วยประกายของความหวัง ราวกับหญิงสาว
ที่เชื่อมั่นในความรัก หรือนักบวชที่ศรัทธาในศาสนา เธอมีดั้ง
แต่ไม่ถึงกับโด่งเป็นสัน และมีริมฝีปากบางเล็กที่ดูสวยงาม

และบอบบางในเวลาเดียวกัน เหมยเป็นสาวงามคนหนึ่งใน
เมืองของเรา และเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ความลับของฉันด้วย
‘สาวงามในเมืองจะมองไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองใน
กระจก’
เป็นความเชื่อของคนในเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ เมืองนี้อยู่
ไม่หา่ งไกลจากความเจริญมากนัก แต่กย็ งั มีการท�ำการเกษตร
และความเชื่อ ความศรัทธาที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนอยู่ไม่น้อย
“ฉันไม่เห็นมันแล้ว”
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ตอนนี้อาจจะต้องใช้ค�ำว่าเหมยเป็นเพียงคนเดียวที่ ‘เคย’
รู้ความลับของฉันมากกว่า
ค�ำตอบจอมปลอมของฉันที่หลุดออกจากปากไป สร้าง
ความสงสัยบนใบหน้าของเหมยจนเห็นได้ชัด
ฉันรู้ทันทีว่าค�ำถามบางอย่างก�ำลังจะหลุดออกมาจาก
ปากเธอ เหมือนกับดอกกุหลาบสีแดงที่เธอท�ำหลุดมือทันที
ที่ได้ยินค�ำตอบของฉัน
“เธอท�ำได้ยังไง” ประโยคค�ำถามที่ฉันเองควรจะเป็นฝ่าย
ถามเสียมากกว่า เธอท�ำได้ยงั ไง ถึงได้งามจนกระทัง่ มองไม่เห็น
เงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเช่นนั้น
“ความลับ” ฉันตอบกลับไปเพราะไม่รู้จะอธิบายค�ำตอบ
จอมปลอมก่อนหน้านี้ว่าอะไร และไม่อยากโกหกเป็นเรื่อง
เป็นราว ถึงแม้ว่านิสัยขี้โกหกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของฉัน
ความไม่เซ้าซี้ของเหมย เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ฉันคิดว่า
เธอเหมาะสมทีจ่ ะเป็นสาวงามของเมือง เธอไม่ซกั ไซ้ตอ่ เพือ่ ให้
ได้ค�ำอธิบายเพิ่มเติมอะไรจากฉันอีก สีหน้าของเธอเป็นปกติ
ไม่มีความแปลกใจปรากฏบนใบหน้าหมวยๆ ของเธอแล้ว
ไม่มีบทสนทนาอะไรอีกของเราทั้งคู่ เราต่างจัดดอกไม้
หลากชนิ ด ซึ่ ง บางชนิ ด ก็ มี ห ลายสี ใ ห้ เ ป็ น ช่ อ ที่ ส วยงาม
บรรยากาศเกือบจะเงียบสนิท ถ้าไม่มีเสียงเพลงคลาสสิก
ที่เปิดคลอในร้านจัดดอกไม้นี้
เหตุผลหรืออาจจะเป็นข้ออ้างของการโกหกเหมย คือการ
ประกวดสาวงามประจ�ำเมืองครั้งที่ 235 ทุกคนในเมืองให้
ความส�ำคัญกับการประกวดสาวงามมาก และมันท�ำให้พวกเรา
ต้องจัดช่อดอกไม้จ�ำนวนหลายร้อยช่อ เพื่อเอาไว้มอบให้
บรรดาสาวงามที่มาประกวด ซึ่งแน่นอนว่าเหมยคือสาวงาม
หนึ่ ง คนที่ จ ะได้ ช ่ อ ดอกไม้ เ หล่ า นี้ และฉั น เองก็ อ ยากเป็ น
สาวงามอีกคนหนึง่ ทีจ่ ะได้รบั ช่อดอกไม้สวยๆ และเป็นทีช่ นื่ ชม
ของคนอื่นเช่นกัน
“ช่อดอกไม้พวกนี้งดงามเหลือเกิน การเอาดอกนู้นมารวม
กับดอกนี้ ท�ำให้ดอกไม้ทเี่ ดิมทีกส็ วยมากพออยูแ่ ล้ว ดูสวยงาม
ขึ้นมาอีกหลายเท่า” หลังจากปล่อยให้เพลงคลาสสิกท�ำลาย
ความเงียบมาพักใหญ่ เหมยก็พูดลอยๆ ขึ้นมา ค�ำพูดของเธอ
ดูเรียบง่ายและสุดแสนจะธรรมดา เหมือนไม่มีสิ่งใดแฝงอยู่
แต่ฉันกลับคิดบางอย่างได้ หัวใจของฉันเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ
อาจจะเป็นผลจากสมองที่มีรอยหยักเพิ่มขึ้น ฉันควรจะคิดได้
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นานแล้ว การเสริมความงามของตัวเอง เพือ่ ลบเงาสะท้อนของ
ตัวเองในกระจกที่เคยมี ฉันอาจจะเป็นดอกกุหลาบที่ไม่สวย
พอจะอยู่โดดเดี่ยว แต่เมื่อน�ำมาจัดช่อ แซมดอกสุ่ยและใบไม้
เข้าไปสักหน่อย ฉันอาจจะงามไม่แพ้ชอ่ ดอกไม้ในมือของเหมย
ก่อนกลับบ้าน ฉันแวะซื้อเครื่องส�ำอาง เหมือนที่เคยแวะ
ซือ้ ดอกไม้แซมในช่อดอกไม้ ก่อนจะไปเลือกเสือ้ ผ้าสวยๆ ทัง้ ชุด
กระโปรงยาวและสัน้ สีสนั หลากหลาย เหมือนทีเ่ คยไปเลือกซือ้
กระดาษสา และฉันไม่ลืมที่จะหาเครื่องประดับมาเป็นริบบิ้น
เพิ่มรายละเอียดให้ช่อดอกไม้นั้นสวยงาม ฉันมั่นใจว่าทุก
องค์ ป ระกอบที่ ฉั น เลื อ กจะเสริ ม ให้ ด อกกุ ห ลาบดอกเล็ ก
กลีบไม่บานอย่างฉันสวยงามขึ้น
“วันนี้เธอสวยสะดุดตายิ่งกว่าดอกคาร์เนชั่นที่ฉันเพิ่งซื้อ
มาเพิ่มเสียอีก”
เหมยเดินเข้ามาในร้านจัดดอกไม้ที่เราทั้งสองต่างคุ้นเคย
บรรยากาศในร้านยังคงเหมือนเดิม เพลงคลาสสิกบรรเลงคลอ
เบาๆ กลิ่นหอมของดอกไม้แต่ละชนิดแย่งกันเรียกร้องความ
สนใจจนอบอวลไปทั่วร้าน
“เธอก็ยังสวยเหมือนกับดอกกุหลาบในมือของฉัน เหมือน
ที่เคยเป็นมาตลอด” ฉันชื่นชมเหมยจากใจจริง และเป็นการ
ขอโทษส�ำหรับการโกหกเธอเมื่อวาน ฉันสามารถลบค�ำพูด
จอมปลอมทีเ่ คยบอกเหมยไปได้แล้ว เพราะฉันสามารถลบเงา
สะท้อนในกระจกออกไปได้ ฉันกลายเป็นสาวงามทีม่ องไม่เห็น
เงาสะท้อนในกระจกตามความเชื่อของคนในเมือง
ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี มีเพียงความรู้สึกลึกๆ
ในใจฉันที่ไม่เป็นไปตามที่ฉันเคยคิด
ฉันไม่ค่อยแน่ใจในความงามของตัวเอง เพราะฉันมอง
ไม่เห็นตัวเองอีกแล้ว
ฉันกังวลว่าตัวเองจะสวยแบบดอกไม้ประดิษฐ์ที่ถูกท�ำ
ขึ้นมาเพื่อเลียนแบบความสวยของดอกไม้จริงๆ หรือเปล่า
ความอึดอัดเพิ่มขึ้นทันทีหลังจากที่ได้อยู่ใกล้ๆ กับเหมย
ความงามของเธอเป็นธรรมชาติเหลือเกิน เธอไม่ต้องถูกจัดช่อ
ก็สวยมากพอแล้ว ฉันเริ่มรู้สึกว่าความพยายามของตัวเอง
สูญเปล่า ความสับสนวิง่ เข้าชนฉันทันที มีหลายสิง่ หลายอย่าง
ที่ฉันไม่แน่ใจ ความงามที่แท้จริงคืออะไร รอยหยักในสมอง
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อวาน วันนี้กลับไม่ช่วยให้ค�ำตอบอะไรกับฉันเลย
“เป็นอะไรหรือเปล่า” กว่าที่ฉันจะรู้ตัวว่าตัวเองยืนนิ่งอยู่
นานเกินไป เหมยก็เดินเข้ามาอยู่ตรงหน้า ฉันมองเห็นความ

งามของเธอชั ด ขึ้ น น�้ ำ ตาของฉั น ไหลริ น ออกมาเป็ น สาย
ถ้ามันไม่ใช่น�้ำตาแห่งความยินดีที่ได้มองเห็นสาวงามใกล้ๆ
ก็คงจะเป็นน�ำ้ ตาแห่งความท้อใจ ทีฉ่ นั ไม่สามารถเป็นสาวงาม
แบบเธอได้เลย
“เธอร้องไห้ท�ำไม เกิดอะไรขึ้น” น�้ำตาของฉันท�ำให้เหมย
เปลี่ยนสภาพจากสาวงามที่ไม่ชอบเซ้าซี้ใคร เป็นสาวงามที่
ขี้สงสัย เธอถามค�ำถามฉันหลายอย่าง ซึ่งทุกค�ำถามมีจุด
ประสงค์ของค�ำตอบเดียวกัน สิง่ ใดเป็นต้นเหตุทที่ ำ� ให้ฉนั ร้องไห้
ฉันไม่อยากจะโกหกหรือปิดบังอะไรเหมยอีก แต่มันยาก
ที่จะสงบสติอารมณ์แล้วตอบค�ำถามที่เซ้าซี้ของเธอ
“ฉันมองไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกแล้ว แต่ฉนั
ไม่รู้ว่าฉันสวยหรือเปล่า” ฉันยังคงร้องไห้อยู่ แต่ก็พยายาม
คลายความสงสัยบนใบหน้าและประโยคค�ำถามของเหมย
แต่ค�ำตอบของฉันกลับยิ่งเพิ่มความไม่เข้าใจให้กับใบหน้า
สวยๆ ของเธอ
“มันเป็นสิ่งที่เธอต้องการมาตลอด ฉันไม่เข้าใจว่าท�ำไม
เธอถึงเสียใจ” แน่นอนว่าเธอคงไม่เข้าใจ เพราะฉันเองก็ไม่เข้าใจ
ตัวเองเหมือนกัน ฉันเอาแต่ร้องไห้จนน�้ำตาเกือบจะลบเครื่อง
ส�ำอางบนหน้าไปหมด เหมยไม่ได้ถามค�ำถามอะไรต่อ เธอกลับ
มาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง สาวงามผู้ไม่เซ้าซี้ เพลงคลาสสิก
ยังคงเป็นสิ่งที่ท�ำให้ร้านนี้ไม่เคยเงียบสนิท
หลังจากร้องไห้จนหมดแรง พระอาทิตย์ก็ก�ำลังจะจากไป
โดยส่องแสงสีทองและสร้างท้องฟ้าสีชมพูปนส้มเพื่อเป็นการ
บอกลา ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์ก�ำลังจะจากไป แต่เหมยยังคง
นั่งอยู่ข้างๆ ฉันตลอด
“รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม” รอยยิ้มและประโยคค�ำถามที่ถูก
เปล่งออกมาด้วยความใจเย็นปนกับความใจดีของเหมยท�ำให้
ฉันเผลอยิม้ ตอบกลับไป ถึงแม้จะไม่สามารถตอบกลับไปได้วา่
ฉันรู้สึกดีขึ้นหรือยัง
“ฉันมีความจริงทีค่ วรจะบอกกับเธอนานแล้ว” เป็นครัง้ แรก
ที่เหมยพูดแล้วหลบสายตา ฉันสัมผัสความรู้สึกผิดที่หลุด
ออกมาพร้อมค�ำพูดและการกระท�ำของเธอได้ ฉันไม่ได้พูด
อะไรตอบ และนัน่ ท�ำให้ฉนั รูว้ า่ เพลงคลาสสิกถูกปิดไป เป็นครัง้
แรกที่ร้านจัดดอกไม้นี้เงียบสนิท
“ฉันก็มองเห็นเงาสะท้อนในกระจกของตัวเองมาตลอด”
ประโยคท�ำลายความเงียบที่สร้างความเงียบยิ่งกว่าเดิมหลุด
ออกมาจากปากเหมย ทันทีทฉี่ นั ได้ยนิ มัน สมองของฉันเหมือน

หยุดประมวลผล และหัวใจของฉันเหมือนหยุดท�ำงาน ฉันไม่รู้
ว่าตัวเองรูส้ กึ ยังไง และไม่รวู้ า่ ตัวเองควรรูส้ กึ ยังไงด้วย ประโยค
ค�ำถามประโยคเดิมที่ยังไม่ถูกตอบเกิดขึ้นอีกครั้ง ‘ความงาม
แท้จริงคือสิ่งใด’
ฉันเดินหนีออกมาโดยที่ฉันไม่ได้โกรธหรือเสียใจที่เหมย
โกหก เพราะฉันเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องโกหกดี
ฉันเพียงเดินออกมารํ่าลาพระอาทิตย์ และทบทวนทุกสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ฉันเดินไปอย่างไร้จุดหมาย พยายามค้นหาค�ำตอบ
ของค�ำถามที่ยังค้างคาใจอยู่ ในที่สุดฉันก็พาตัวเองมาหยุด
อยู่หน้ากระจกในห้องน�้ำของบ้านตัวเอง ฉันกลับมามองเห็น
เงาในกระจกของตัวเองอีกครั้ง
“ความงามแท้จริงแล้วคือสิ่งใด”
“ความงามแท้จริงแล้วคือสิ่งใด”
“สาวงามต้องเป็นแบบไหน”
“สาวงามต้องเป็นแบบไหน”
ฉันตะโกนถามเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก แต่ทุก
ค�ำถามถูกสะท้อนกลับมาถามตัวฉันเอง ในช่วงเวลาที่ควร
จะสติแตก เพราะยิ่งถามเท่าไหร่ยิ่งได้ค�ำถามกลับมาเท่านั้น
ฉันกลับเริ่มคิดบางอย่างได้
ทุกค�ำถามที่ฉันเอ่ยออกไป กลายเป็นค�ำถามที่ต้องการ
ให้ฉันเป็นคนตอบ ฉันไม่รู้ว่าการมองไม่เห็นเงาสะท้อนของ
ตัวเองในกระจกจะบอกได้ว่าเธอนั้นเป็นสาวงามจริงหรือไม่
แต่ถ้าหากเธอมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเหมือน
ฉัน เธอสามารถบอกตัวเธอเองได้วา่ เธอเป็นสาวงามหรือเปล่า

“ฉันสวยไหม”
“ฉันสวยไหม”
“ฉันสวย”
“ฉันสวย”
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เรื่อง พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์, มนัสนรา หาสุนหะ, ธีร์รัตถ์ โพธิชัยชิน
ภาพ อนิรุทร์ เอื้อวิทยา

เดินท้อง

เมตร
พวกเราได้แวะมาที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ท่ามกลาง
อากาศร้อนในยามบ่าย เราต่างถูกความหิวครอบง�ำ แน่นอนว่าอาหาร
และของว่างเป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องการอย่างยิง่ ไหน ๆ ก็มาถึงองค์พระปฐมเจดีย์
ทั้งที ก็ต้องมารับประทานของขึ้นชื่อของเมืองนี้สักหน่อย แต่ด้วยอุณหภูมิ
ของประเทศไทยทีร่ อ้ นจนตัวไหม้ เราเลยจะพาทุกคนไปเดินท้องหาของกิน
ในบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์กัน
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ตั้งฮะเส็ง
ข้าวหมูแดงแปดทศวรรษ

อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม คงต้องยกให้ ‘ข้าวหมู
แดง’ และร้านตั้งฮะเส็งร้านนี้เองที่ถูกจัดอันดับและผู้คนต่าง
พูดถึงมากทีส่ ดุ ครัง้ แรกทีย่ า่ งเท้าเข้าไปในร้าน เราสัมผัสได้ถงึ
กลิ่นอายของความขลังแห่งสถานที่แห่งนี้ และเมื่อได้สืบค้น
ประวัติความเป็นมาของร้านพบว่าเปิดมาราวๆ 80 ปีแล้ว
และถือเป็นร้านข้าวหมูแดงแห่งแรกของเมืองนครปฐมอีกด้วย
เราสัง่ เมนูจานเด็ด คือข้าวหมูแดง ทันทีทเี่ นือ้ หมูกระทบกับ
ลิ้น ก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อหมูและกุนเชียงที่ไม่มัน
จนเกินไป เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้ ส่วนน�้ำราด ส�ำหรับ
เราแล้วมองว่าเฉยๆ ไม่ต่างจากร้านทั่วไปนัก อย่างไรก็ตาม

โดยรวมถือว่าเมนูนี้อร่อยสมชื่อ
ความคลาสสิกของร้านคือสิ่งที่ท�ำให้รู้สึกประทับใจ ไม่ว่า
จะเป็นภาพถ่ายเก่าๆ หรือจะเป็นโทนสีของฝาผนังที่เป็น
สีเขียวอ่อน ให้ความรู้สึกสบาย เป็นกันเอง ก่อนเราจะลากลับ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณน้าที่ดูแลร้านท่านหนึ่ง ว่าอะไรคือ
สิ่งที่ดึงดูดลูกค้า นักท่องเที่ยวให้แวะมาทานอาหารที่ร้าน
คุณน้ากล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะทางร้านคัดเลือกวัตถุดิบ
เป็นอย่างดี และมีความเป็นกันเองกับลูกค้า ท�ำให้ลูกค้าที่มา
รูส้ กึ ประทับใจและแชร์ตอ่ ๆ กัน สิง่ นีอ้ าจเป็นตัวดึงดูดให้ลกู ค้า
และนักท่องเที่ยวต่างแวะมาอุดหนุนที่ร้านอย่างไม่ขาดสาย

34-35 ถ.พญากง ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3424 1322
เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 07.00-17.00 น.
ราคา 35-55 บาท
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Fairy Tale
Cozy Dessert Home

“ร้านที่ไม่ได้มีดีแค่ขนมหวาน
แต่เป็นคาเฟ่ที่สามารถพาย้อนเวลาได้”

หลั ง จากทานข้ า วหมู แ ดงสู ต รเด็ ด ชื่ อ ดั ง ของนครปฐม
ไปแล้ว ก็ต้องล้างปากด้วยของหวานกันบ้าง เดินออกมา
ประมาณสองนาทีจากร้านตัง้ ฮะเส็ง ข้ามคลอง โทนร้านสีชมพู
อ่อนได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเทพนิยาย ที่ท�ำให้ตัว
ละครออกมามีชีวิตในรูปแบบของขนมหวาน
‘Strawberry Almond Butter’ วาฟเฟิลแป้งหอมนุ่มที่
กรอบก�ำลังพอดี ราดซอสสตรอว์เบอร์รเี ข้มข้น ตกแต่งด้วยผลไม้
ตบท้ายด้วยการโรยอัลมอนด์เคลือบน�้ำตาลเสิร์ฟคู่กับ
ไอศกรีมรสวานิลลาที่มาพร้อมกับวิปปิ้งครีม
เมนูนี้ถือเป็นเมนูที่ขายดีอันดับแรกๆ ของคาเฟ่แห่งนี้
ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างในเมนูที่เข้ากันอย่างลงตัว
อีกเมนูหนึ่งที่น่ารักไม่แพ้กันคือ ‘Frog Prince Story’
มูสชาเขียวรูปน้องกบไซส์กลาง ที่มีความลับซ่อนอยู่ข้างใน

เป็นไส้ถั่วแดงกวน มีฐานขนมเป็นบัตเตอร์เค้กตกแต่งด้วย
ชิ้นช็อกโกแลตและผลไม้ มาพร้อมกับไอศกรีมวานิลลาคู่ใจ
ความเป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ให้ความรู้สึกพิเศษไปจาก
ที่อื่น ท�ำให้คาเฟ่แห่งนี้อบอวลไปด้วยความสุข
นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิด เช่น กาแฟ น�ำ้ ปัน่
อีกทั้งยังมีเมนูของว่างและของกินเล่นอีกด้วย
สิ่งที่ชอบในร้านแห่งนี้คือความรู้สึกที่เหมือนได้หลุดไปอีก
โลกหนึ่ง เต็มไปด้วยจินตนาการและบรรยากาศ พร้อมทั้งยัง
ได้เพลิดเพลินกับเมนูต่างๆ ที่มีรสชาติอร่อย ท�ำให้เคลิ้มไปกับ
สิ่งต่างๆ รอบตัว ความสร้างสรรค์ที่ให้แรงบันดาลใจ หรือย้อน
กลับไปคิดถึงนิทานก่อนนอน เป็นการดึงวันวานกลับมาผ่าน
เมนูขนมจานหนึ่ง

“ Thanks for bring my childhood back in meal ”

307 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
(สามารถมาจากทางสถานีรถไฟนครปฐม
โดยยึดเส้นทางตรงสู่พระปฐมเจดีย์เป็นหลัก)
โทรศัพท์ 08 1913 8033
เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.30-19.00 น.
ราคาประมาณ 90-300 บาท
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จั๊วราดหน้า
“ลีลาการผัดเส้น
ที่ไม่เป็นสองรองใคร”

เมื่อดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณ 5 โมงเย็นแล้ว เป็นเวลา
แดดร่มลมตก ท�ำให้บรรยากาศมีความน่าเดินขึ้นมาเยอะเลย
ฉุกคิดขึน้ มาได้วา่ บริเวณรอบพระปฐมเจดีย์ มีการจัดตลาดนัด
โต้รงุ่ ทีถ่ อื ว่าเป็นตลาดทีใ่ หญ่มากแห่งหนึง่ ในนครปฐม เปิดมา
นานกว่า 40 ปีแล้ว จึงไม่พลาดที่จะแวะไปลิ้มลองรสชาติ
เราสะดุดตากับคุณลุงแก่ๆ ที่ก�ำลังออกลีลาผัดเส้นและ
หมูอยู่เคียงข้างกับร้านรถเข็นที่มีคุณป้าตีกระบังลมพองๆ
จึงเป็นภาพที่น่ารักมากๆ ร้านราดหน้าร้านนี้เปิดมานานกว่า
30-40 ปีแล้ว
หน้าตาเส้นหมี่กรอบนั้นน่าทานมากไม่เหมือนหมี่กรอบ
เหลื อ งอ๋ อ ยที่ เ ราพบทั่ ว ไปตามท้ อ งถนน เข้ า กั น กั บ สี น�้ ำ
ราดหน้าได้อย่างลงตัว

เส้นกรอบกับหมูนุ่มๆ พร้อมกับน�้ำราดหน้าที่เข้มข้นใน
รสชาติไม่เหนียวเหนอะหนะ
อีกทั้งส่วนผสมที่แปลกตาคือมีลูกชิ้นที่ใส่มาในราดหน้า
ด้วย จึงเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้ นอกจากเส้นหมี่กรอบแล้ว
พอได้ลองชิมเส้นใหญ่ เส้นนิ่ม หอมลอยมากับควันที่เพิ่ง
จะเอามาเสิร์ฟได้ไม่นาน เข้ากันมากๆ หรือถ้าไม่อยากกิน
ราดหน้า ร้านนี้ยังมีผัดซีอิ๊วให้เลือกทานอีกด้วย
ถือว่าถูกปากนักชิมอย่างเรามาก และสิ่งที่เราประทับใจ
ก็คือไฟที่ลุกโชนของการผัดเส้นที่อยู่หน้าร้าน มันสร้างความ
ขลังแล้วก็น่าทานไปพร้อมๆ กัน สุดท้ายนี้ ถ้ามีโอกาสก็อยาก
ให้มาลองทานร้านจั๊วราดหน้านี้ เพราะว่าดีจริงๆ ฟินกันไป

“ถ้าพี่ขวัญบอก ของมันต้องมี
กับราดหน้าร้านนี้ต้องบอกว่า
ของมันต้องโดนเลยล่ะ”

ถ.ราชด�ำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000 (ถนนหลังพระนครปฐม
บริเวณลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์)
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน
ราคาประมาณ 35 บาท
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นายผอม
หอยทอด

“ถึงเราจะชื่อผอม แต่หอย
เราแน่นนะ จะบอกให้”
สุดท้ายส�ำหรับทริปนีข้ อยกให้เป็นร้านหอยทอดขึน้ ชือ่ ของ
ตลาดโต้รงุ่ องค์พระปฐมเจดีย์ นัน่ คือร้าน ‘นายผอมหอยทอด’
เมนูขึ้นชื่อของร้านคงหนีไม่พ้น ‘หอยทอด’ เราสั่งเมนูหอย
ทอดไปหนึง่ จาน แต่เป็นหอยสองชนิด เพราะเป็นส่วนผสมของ
หอยนางรมผสมกับหอยแมลงภู่ เมนูจานนีท้ ำ� ให้เราได้ลมิ้ ลอง
ถึงความอร่อยที่แตกต่างของหอยทั้งสองชนิด หอยแมลงภู่
ถูกทอดพร้อมกับไข่และแป้งท�ำให้มคี วามกรอบอร่อย ในขณะ
ที่หอยนางรมถูกจัดวางไว้บนแป้งทอด นับว่ามีความนุ่มลิ้น
มาก พอตักเข้าปาก จะรู้สึกได้ว่าค่อยๆ ละลายในปากอย่าง

เห็นได้ชดั และสิง่ ทีข่ าดไม่ได้เลยก็คอื น�ำ้ จิม้ ตราม้าบิน ทีร่ า้ นนี้
มีสองสูตรให้เลือกทาน สูตรแรกเป็นน�้ำจิ้มหอยทอดทั่วไป
รสชาติหวาน ออกเผ็ด ส่วนน�้ำจิ้มสูตรที่สองมีรสเผ็ดกว่า
สูตรแรก ดูคล้ายกับน�้ำจิ้มปลาหมึกย่าง แต่เมื่อทานพร้อมกับ
หอยทอดจานเด็ด กลับเข้ากันอย่างลงตัว
เมื่อพูดถึงเรื่องราคาแล้ว เมนูปกติจะอยู่ราวๆ 60-70 บาท
แต่ถ้าสั่งพิเศษจะอยู่ที่ราคา 100 บาททุกเมนู อาจจะมองว่า
มีราคาสูงอยู่บ้าง แต่ก็ดูคุ้มกับคุณภาพของหอยที่น�ำมาท�ำ
เป็นอาหารเช่นกัน

ถ.ราชด�ำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000 (ถนนหลังพระนครปฐม
บริเวณลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์)
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน
ราคา 60-100 บาท
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เสาวลักษณ์ เชื่อค�ำ (หลิว)
บรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธีร์รัตถ์ โพธิชัยชิน (พีธ)
กองบรรณาธิการ
วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

สุริโย พรมโชติ (ตะวัน)
กองบรรณาธิการ, ช่างภาพ
นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์ (ใบหม่อน)
กองบรรณาธิการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศุภณัฐ อเนกน�ำวงศ์ (จุ้ย)
กองบรรณาธิการ
แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ปกรณ์ นาวาจะ (กร)
กองบรรณาธิการ
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิชามาศ ยิ่งโสภณ (ปิ่น)
กองบรรณาธิการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มนัสนรา หาสุณหะ (แจม)
กองบรรณาธิการ
สาธิต มศว ประสานมิตร
เอกอาเซียน

พรรณภา แสงยะรักษ์ (หมิว)
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการที่ปรึกษา

อนิรุทร์ เอื้อวิทยา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ธิดารัตน์ ศิวะบูรณ์
ฝ่ายศิลปกรรม

ผลิตโดย: ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5963-5
โทรสาร 0 2264 5966
ที่ปรึกษาโครงการ:
นายอธิปัตย์ บ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
นายวิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening
		
ประสานงาน
นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี
นางสาวพัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ
www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
www.twitter.com/tkpark_TH
TK Young Writer 2018 : Write Now!
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดโครงการอบรมเยาวชนนักเขียน
TK Young Writer 2018 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านงานเขียนให้กับเยาวชน
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เน้นสาระแบบเข้มข้น ทั้งกระบวนการคิด
วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานให้ส�ำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่จ�ำกัด จากทีมวิทยากร
มืออาชีพ มาร่วมเป็นก�ำลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่ม คือ
1. ปฐมศึกษา
2. 235 เรื่องน่ารู้รอบพระปฐมเจดีย์
3. สีเทียนบนข้างฝา
กันได้ฟรี 3 ช่องทาง คือ
- http://readme.tkpark.or.th
- แอพพลิเคชั่น TK app
- แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library

