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โครงการสมัมนาวิชาการด้านทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 
“วฒันธรรมและศิลปะ : เพ่ือเสริมสร้างชมุชนสู่การพฒันาประเทศ” 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง 2 ชัน้ 4 อาคารนวตักรรมศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อาจารยน์พดล อินทรจ์นัทร ์ผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะกล่าวรายงาน : 
เรยีนท่านประธาน ผูบ้รหิาร คณาจารย์ บุคลากร สื่อมวลชน นิสติ และท่านผูม้เีกยีรติทุกท่าน ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม ได้ส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วนมมีติทิาง
วัฒนธรรม นํามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นพระประมุข โดยสร้างความเขม้แขง็และพฒันาศกัยภาพของชุมชน สถาบนั
วฒันธรรมและศลิปะ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในฐานะหน่วยงานทีม่หีน้าทีส่ง่เสรมิทาํใหเ้กดิความ
ภาคภูมใิจในศลิปวฒันธรรมและภูมปิญัญาของชาต ิจงึจดัโครงการสมัมนาวชิาการ ดา้นการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรม  “วฒันธรรมและศิลปะ : เพ่ือเสริมสร้างชุมชนสู่การพฒันาประเทศ” ทัง้น้ีเพื่อสรา้ง
องค์ความรูแ้ละแหล่งเรยีนรู ้โดยถ่ายทอดภูมปิญัญาท้องถิ่นทางด้านวฒันธรรมและศลิปะ ที่สามารถ
นํามาประยุกต์ในการพฒันาคุณภาพชวีติแก่ชุมชนและสงัคมได้ ในครัง้น้ี สถาบนัฯได้จดัการสมัมนา
วชิาการ โดยไดร้บัเกยีรตจิากท่านวทิยากรทัง้ 3 ท่าน คอื ดร.สมเกยีรต ิอ่อนวมิล ผูบุ้กเบกิชุมชนตลาด
สามชุก คุณศรายุทธ พุมเพรา ผูอ้อกแบบและสรา้งสรรค์ตลาดเพลนิวาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และ
คุณรตันิน สุพฤฒพิาณิชย ์นักวจิยัชุมชนรมิน้ํา จงัหวดัจนัทบุร ีทีส่ําคญั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ไดร้บัความร่วมมอืจากชุมชนรมิคลองแสนแสบ เพื่อพฒันาชุมชนเกดิความยัง่ยนื เพราะว่าหลงัจากการ
สมัมนาในวนัน้ี เราจะนําความรูต่้างๆเพื่อพฒันาชุมชนรมิคลองแสนแสบซึง่สว่นหน่ึงตดิกบัมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒของเรา สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ ขอกราบขอบพระคุณทา่นอธกิารบดเีป็นอยา่งสงูที่
ใหเ้กยีรตเิป็นประธานในวนัน้ี ทราบมาว่าท่านเพิง่ลงจากเครื่องบนิเมื่อเชา้น้ี ท่านยงัสละเวลาเพื่อมาเป็น
ประธานในวนัน้ี บดัน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ จงึขอกราบเรยีนเชญิทา่นประธานในพธิ ีกล่าวเปิดโครงการ
สมัมนาวชิาการดา้นทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม “วฒันธรรมและศิลปะ : เพ่ือเสริมสร้างชุมชนสู่การ
พฒันาประเทศ” ขอกราบเรยีนเชญิครบั 

 
 ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยเ์ฉลิมชยั บุญยะลีพรรณ อธิการบดีกล่าวเปิดงาน : กระผม
ไดด้ราฟทค์าํกล่าวน้ีขณะทีผ่มอยูท่ีซ่านดเิอโก ้เดีย๋วน้ีระบบเทคโนโลยไีอทมีนัไปไกลมาก ไมว่่าผมจะไป
ดูงานทีไ่หนในโลก เลขาฯและทมีงานสามารถส่งงานมาใหผ้มไดทุ้กวนั เพราะฉะนัน้ดราฟทค์ํากล่าวน้ีก็
เกดิจากการเขยีนขึน้ที่ซานดเิอโก้ ผมไปประชุมทีซ่านดเิอโกอ้ยู่ 2-3 เรื่อง แล้วกล็งเครื่องบนิเมื่อเชา้น้ี 
04.30 น. ถงึบา้นประมาณ 06.30 น. อาบน้ํา ทานขา้ว และมาเปิดงานน้ีเป็นงานแรก หลงัจากทีก่ลบัมา
เมอืงไทย เรยีนว่าทีซ่านดเิอโกก้พ็ดูถงึเรื่อง culture เช่นกนั เขาเอาวฒันธรรมของคนอเมรกินั รวมทัง้ที่
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เป็น colonial สมยัทีเ่ป็นยุคล่าอาณานิคม แลว้กป็รบัใหเ้ป็น business แต่เป็น white business คอื
ปฏิเสธการเป็นโรคทุนนิยม หรอืว่าธุรกิจไม่ได้ แต่ทุนนิยมหรอืธุรกิจมนัไม่ได้มคีวามดีหรอืแย่อยู่ใน
ตวัเอง ขึน้อยู่กบัคนจะนําทุนนิยมหรอืธุรกจิไปใชอ้ย่างไร  ตวัอย่างเช่น การขบัรถเรว็กว่าม ีefficiency 
สงู ม ีeffect สงู แต่จะม ีrisky ของการเกดิ accidental สงูเช่นกนั มตีวัอยา่งของการขบัรถเลนสข์วาของ
โลกเรา  เราขา้มเลนสก์ลางไปก่อน เมื่ออยู่เลนสซ์า้ยสุดกจ็ะเนิบนาบ ถา้มใีครลงจากฟุตบาธลงมาเราก็
มกัจะเบรกทนั เราอาจจะเดนิ เราอาจจะขีจ่กัรยาน เราอาจจะจงูสนุขั บางคนกอ็ยูบ่นฟุตบาธหรอือยูเ่ลนส์
ซา้ย สตมินัไปชา้ พอสตไิปชา้เราอยู่เลนสข์วา เรากจ็ะใจคอไมค่่อยดวี่าน่ีเราใชเ้วลาเท่ากนั แต่เลนสข์วา
เขาไปเรว็มาก แต่เราไมเ่หน็ตอนเขาชนกนั  ในขณะเดยีวกนัเลนสซ์า้ยกจ็ะหนัไปมองแลว้กไ็มค่่อยแน่ใจ 
ผมคดิว่าการขบัรถที่ดทีีสุ่ดคอืการขบัเลนสก์ลาง พอออกเลนสข์วา แซงเสรจ็เรยีบรอ้ยกก็ลบัเขา้เลนส์
กลางใหม ่เลนสข์วาเป็นระบบอเมรกินั  เพราะเขาขบัคนละดา้นกบัเรา  สมมุตวิ่าถา้ถนนม ี3 เลนส ์ถา้
ใครขบัรถเลนสข์วาผดิกฎหมาย เขาไม่ไดม้ไีวใ้หข้บั เขามไีวใ้หแ้ซงแล้วกลบั หา้มอยู่ไปเรื่อยๆ เราอยู่
เลนส์กลาง แล้วพอจําเป็นจะต้องแซงใครก็ออกมาแซง แซงเสรจ็เรยีบร้อยแล้วก็กลบัเขา้เลนส์กลาง 
เชน่กนั คนทีข่บัอยูเ่ลนสก์ลาง เมือ่พกัเลนสซ์า้ยกต็อ้งดวูา่ตรงไหนจอดไดไ้มไ่ด ้ผมเล่าเรื่องน้ีเพื่อจะบอก
ว่า บูรณาการหรอืดุลยภาพของเรื่องวฒันธรรมและศลิปะกบัการใชช้วีติจรงิ  มนัจะต้องมจีงัหวะจะโคน
ของถนน 3 เลนส ์ จะวิง่เลนสซ์า้ยตลอดกอ็าจจะไม่ถูก วิง่เลนสข์วาตลอดกอ็าจจะไม่ได ้วิง่ตรงกลาง
ตลอดกไ็ม่เหมาะ อาจจะใชเ้ลนสก์ลางเป็นหลกั บางจงัหวะเขา้ซา้ย บางจงัหวะเขา้ขวา ถา้เป็นอย่างนัน้ 
ลองดคูวามเชื่อมโยงกบัเรือ่งมหาวทิยาลยัเพือ่ชุมชน ถา้เอาวฒันธรรมเป็นตวัเชื่อม  

เราทราบว่ามหาวทิยาลยัเราม ี4 พนัธกจิหลกั พนัธกจิที ่1 คอืการจดัการเรยีนรู ้เรายุตกิารพดู
เรื่องการจดัการสอนไปเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านคณาจารยใ์ด นิสติคนใด ยงัสนใจเรื่องการสอนอยู่ เรากําลงั
เขา้สู่ยุคอดตีมาก อดตีในสมยัที่เราไม่มเีทคโนโลย ีนิสติหาองค์ความรู้ยากมาก ถ้าไม่มอีาจารย์ซึ่งรู้
มากกวา่มาเล่าใหฟ้งัจะโดยเลกเชอรห์รอืคุมแลป็ หรอืเขยีนหนงัสอืใหอ้า่นกแ็ลว้แต่ นิสติเกอืบไมม่ชี่องจะ
หาความรูท้ีต่วัเองเคยมเีลย จงึเกดิการสอน  อาจารยเ์องกไ็ปเรยีนมาจากคนทีเ่ขารูม้ากกว่า ไปเรยีนมา
จากต่างประเทศ ไปอ่าน textbook ไปเรยีนจากอาจารยต่์างประเทศ แลว้มาถ่ายทอดใหลู้กศษิยฟ์งั แต่
ตอนน้ีโลกเปลีย่นไปแลว้ องคค์วามรูเ้กอืบทุกอยา่ง ไมม่เีลยทีนิ่สตินกัศกึษาหาดว้ยตวัเองไมไ่ด ้ทุกอยา่ง
อพัขึน้ไปอยูบ่น google หมดแลว้ ทุกอยา่งมนัขึน้ไปอยูใ่น Wikipedia วนัน้ีสไลดท์ีผ่มไปประชุมทีซ่านดิ
เอโก ้เขากเ็ลกิพดูกนัแลว้ วนัน้ีเรายงัมอีาจารยพ์ดูถงึว่ามนิีสติ 200 คนอยากไดก้ลอ้งจุลทรรศน์ 200 ตวั
อยู่ ในอเมรกิานิสติ 200 คนมกีลอ้งจุลทรรศน์ตวัเดยีว เพราะเมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดขาว เซลล์ต่างๆ 
เวลาเราดูขอ้มูล นิสติไม่มใีครกม้ดูกล้อง ทุกคนดูจอ  ภาพในกล้องจุลทรรศน์มนัจะขึน้จอโปรเจคเตอร์
ใหญ่มาก แลว้เหน็เซลล์มะเรง็ เซลล์เมด็เลอืดแดงชดัมาก กลอ้งจุลทรรศน์มไีวเ้พยีงเพื่อใหคุ้ณใชก้ลอ้ง
เป็น แต่การดูภาพไม่ดูจากกลอ้งจุลทรรศน์อกีต่อไป เปลอืงเงนิและเสยีเวลา แต่ยงัต้องเรยีนรูเ้รื่องของ
การตดัชิน้เน้ือ การยอ้มเซลล์ วนัน้ีโลกมนัเดนิมาถงึพนัธกจิที ่1 คอื มนัต้องเป็นการเรยีนรู ้ไม่ใช่การ
สอน และอาจารยต์้องเรยีนรูจ้ากศษิยด์ว้ย และศษิยก์จ็ะเรยีนรูจ้ากอาจารย ์ถ้าการเรยีนรูข้องเราไปอยู่
เลนสข์วาเมื่อไหร่ นิสติจะเริม่ไม่ค่อยเคารพอาจารย ์ อาจารยก์จ็ะรกันิสติน้อยลง เพราะผูใ้หญ่จะรกัเดก็
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เมื่อเดก็ใหค้วามเคารพนบนอบผูใ้หญ่ พอเดก็ไมค่่อยใหค้วามเคารพนบนอบ ผูใ้หญ่กเ็อน็ดูน้อยลง มนัก็
จะเป็น reaction กลบัไปกลบัมา  

พนัธกจิที ่2 กค็อืเรือ่งการวจิยั เรากไ็ปหลงอยูก่บัการวจิยัทีเ่ป็น apply research หมายความว่า
เราเอาองค์ความรู้น้ีไปทํามาหากนิไม่ได้ ในความหมายของทุนนิยม วจิยัใดจดสทิธิบตัรไม่ได้ จดอนุ
สทิธบิตัรไม่ได ้ไม่มลีขิสทิธิ ์ไม่สามารถทีจ่ะประกาศใหเ้หน็ไดว้่าลงทุน 1 บาท แลว้ไดก้ี่บาท วจิยันัน้
มกัจะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลทุนนิยม วจิยันัน้จะไมไ่ดร้บัการเหน็ชอบจากผูบ้รหิารสถาบนัวจิยั
ทีค่ดิว่าการวจิยัคอืการสรา้งรายได ้เป็นมุมทีถู่กตอ้ง แต่ไมใ่ช่ทัง้หมด วจิยัทีเ่ป็น basic research หรอื 
วจิยัพืน้ฐาน และเบสคิทีส่าํคญัทีส่ดุกค็อืพืน้ฐานของชวีติ พืน้ฐานของคุณภาพชุมชน วจิยัอยา่งน้ีกําลงัก่อ
เกดิเป็นวจิยัทีเ่รยีกว่า basic science อนัที ่1 basic research อนัที ่2 คอื apply research มนักจ็ะ
กลายเป็นพวก community research ถ้าเราพดูถึง apply research กเ็ป็นเลนสข์วา  ถ้าเป็น basic 
research กเ็ป็นเลนสซ้์าย  แต่ถ้าเราพดูถึง community research กจ็ะอยู่ตรงกลาง พนัธกจิ
ประการที ่3 คอื การบรกิารวชิาการแก่สงัคม เป็นหน้าทีข่องมหาวทิยาลยั เพราะมหาวทิยาลยัมหีน้าที่
สรา้งองค์ความรูใ้หม่ ไม่มหีน่วยงานย่อยไหนในประเทศที่ไดร้บัความไวว้างใจและคาดหวงัว่าคุณต้อง
สรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ท่ากบัมหาวทิยาลยั higher education การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ วธิกีารนํามาใช้
ประโยชน์ม ี2 อยา่ง คอืใชโ้ดยตรงและเรว็ คอื บรกิารวชิาการเป็นพนัธกจิที ่3 ใชแ้บบชา้หน่อยคอื การ
ถ่ายทอดองคค์วามรูน้ัน้เขา้สู่ generation ใหม่ คอื พนัธกจิที ่1 การจดัการเรยีนรูใ้หก้บันิสติจบไปเป็น
บณัฑติและไปเป็นประชากรทีด่ ีมนักม็าจากมหาวทิยาลยัมอีงคค์วามรูใ้หม ่ส่งแบบเรว็คือ พนัธกิจท่ี 3 
การบริการวิชาการแก่สงัคม  ส่งแบบช้าคือพนัธกิจท่ี 1 คือการจดัการความรู้ และทัง้หมดน้ีกท็าํให้
เกดิความเหลื่อมลํ้าของสงัคมขึน้  

เดก็ไทยเกดิปีละ 7-8  แสนคน มคีนเรยีน 2 แสน อยูใ่นมหาวทิยาลยัปิดไมถ่งึ 1 แสน ทีเ่หลอือยู่
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช อยูม่หาวทิยาลยัรามคาํแหง อยูม่หาวทิยาลยัราชภฏั เดก็อกี 6 แสนคน
ไม่ไดเ้รยีนมหาวทิยาลยั  ยิง่มหาวทิยาลยัทําใหนิ้สติมคีุณภาพมากเท่าไหร่ ซึง่เราคดิว่าด ีเรากลบัสรา้ง
ปรากฏการณ์ในสงัคมคอืความเหลื่อมลํ้าของชนชัน้ Elite group กค็อืคนที่จบปรญิญาตร ีโท เอก         
มคีุณภาพชวีติดกีว่าคนทีไ่ม่เขา้มหาวทิยาลยั  แต่เราเรยีนหนังสอืดว้ยเงนิของพ่อแม่ของคนทีไ่ม่ไดเ้ขา้
มหาวทิยาลยั นิสติ 2 แสนคน ใชเ้งนิของพอ่แม ่8 แสนคน  ในแต่ละ generation เดก็เกดิปีละ 8 แสน 
เราใชเ้งนิของพอ่แม ่8 แสนคน สง่ลูก 2 แสนคนเรยีน แลว้ทิง้ลูกอกี 6 แสนคนเอาไว ้จงึเป็นทีม่าของค่า
หน่วยกติ เทอมละ 8 พนับาทถงึหน่ึงหมืน่หา้พนับาท แต่ตน้ทุนจรงิเทอมละ 6 หมืน่บาท 

ถา้มหาวทิยาลยัยงัพฒันาตวัเองไปในทศิทางทีเ่ราอยูใ่นวงัวนทีผ่มพดู ตอ้งการเป็น world class 
university ตอ้งการคดิ lanking 1 ใน 500 ของโลก ไมว่่าจะเป็นของ QH Time higher Magazine หรอื
ความพยายามจะตดิ 1 ใน 200 ของมหาวทิยาลยัแหง่เอเชยี เรากําลงัขบัรถเลนสข์วาตลอด แลว้เรากท็าํ
ใหค้น 2 แสนคน ทิง้คน 6 แสนคนกวา้งขึน้เรื่อยๆ วนัน้ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเราจงึยอ้นกลบัมา
พดูว่า  ถา้เราจะเป็น excellent ของ QS Lanking หรอืของ Time higher Magazine เซยีงไฮ เกยีวตง 
แต่เพยีงเทา่นัน้หรอื ตอ้งการเป็น 1 ใน 9 ของมหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาตเิพยีงเท่านัน้หรอื หมายความว่า 
เราจะปฏเิสธ sector ทีเ่ขาทาํมาแบบน้ีคงไมไ่ด ้จงึเป็นทีม่าของพนัธกจิ 4 ประการ ผมกล่าวไปแลว้ 3 



4 
 

ประการ คอืการเรยีนรูใ้นพนัธกจิที ่1 การจดัการเรยีนรูใ้นพนัธกจิที ่2 การบรกิารวชิาการแก่สงัคมใน
พนัธกิจที่ 3 อาทิเช่น วนัน้ี องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ในมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒและที่อื่น 
มหาวทิยาลยัมหีน้าทีส่รา้ง atmosphere หรอืบรรยากาศของ learning society เกดิขึน้ มบุีคคลภายนอก 
มศีษิย์เก่า มศีษิย์ปจัจุบนั มคีณาจารย์ มสีื่อมวลชน สื่อมวลชนก็จะไปส่งต่อถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในหอ้งน้ี           
อนัน้ีเป็นบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีม่ผีลกระทบโดยตรง  

หวัขอ้ทีเ่ราจะนํามาใชใ้นวนัน้ีเป็นพนัธกจิที ่4 คอืการทํานุบํารุงวฒันธรรมและศลิปะ เรากําลงั
รอ้ยเรยีงเรื่อง 4 เรื่องเขา้ดว้ยกนั หมายความว่าพนัธกจิทัง้ 4 ดา้นของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วนัน้ีเราจะทําไปทัง้ 4 เรื่องพรอ้มๆกนั ไม่มเีหตุผลใดทีจ่ะบอกว่าเราจะ
ทาํพนัธกจิใดพนัธกจิหน่ึง ในเวลาหน่ึงแลว้ทิง้อกี 3 พนัธกจิ ยกตวัอย่างวนัน้ี ถา้เราพดูถงึพนัธกจิที ่4 
คอื ทาํนุบํารุงวฒันธรรมและศลิปะ คงไม่ใช่มเีฉพาะการเดนิแฟชัน่เสือ้ผา้ไทย แลว้นิสติกไ็ม่รูเ้รื่อง ไมไ่ด้
เรยีนรูอ้ะไร ถา้เรื่องวนัน้ีจะ create research question เกดิขึน้ในตวัอาจารย ์แลว้ทาํงานวจิยัเกีย่วกบั
เรือ่งการเอาวฒันธรรมไปพฒันา นัน่กค็อืเกดิพนัธกจิที ่2 สว่นพนัธกจิที ่3 เกดิในตวัของมนัเองวนัน้ีแลว้ 
คอืการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ผมคงใชเ้วลาอกีไม่เกนิ 2-3 นาท ีเพื่อทีจ่ะใหพ้วกเราไดม้โีอกาสเขา้สู ่
section ในลาํดบัถดัไป  

อยากจะกล่าวเรียนถึงที่มาตรงน้ีว่าเกิดจากการที่วนัหน่ึงผมได้ไปฟงัการประชุมวิชาการที่
โรงแรมแหง่หน่ึง แลว้กม็นีกัศกึษาปรญิญาโททา่นหน่ึงนําเสนอวทิยานิพนธป์รญิญาโท ไมใ่ช่ปรญิญาเอก 
เกีย่วกบัเรื่องวฒันธรรมและศลิปะ แลว้สามารถรอ้ยเรยีงเรื่องเชื่อมโยงถงึกนัได ้ทีจ่นัทบุร ีรมิน้ําจนัทบูร 
จากบ้านสถาปตัยกรรมเก่ าๆ  ผู้หญิงตัว เล็กๆคนหน่ึง  กําลังทํางานวิจัยปริญญาโท  อยู่ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา เขาเปลีย่นวถิชีวีติตรงนัน้ได ้ขณะเดยีวกนักบัทีผ่มเขา้รบัตําแหน่งอธกิารบด ีผมกด็ู
หลายเรื่อง หลายท่านในที่น้ีใครยงัไม่ได้เป็นเพื่อนผมในเฟสบุค พยายามเขา้มาไดแ้ล้วนะครบั ตอนน้ี
เฟสบุคของผมคกึคกัมาก ผมเขยีนทุกวนัเลย เชา้ๆหรอืต ี1 ต ี2 จะไดท้ราบว่าวนัวนัหน่ึงอธกิารบดทีาํ
อะไรบา้ง หน่ึงในหลายเรื่องนัน้กค็อื ผมเดนิดูทีร่มิคลองแสนแสบ แลว้ผมกเ็หน็รา้นชายน้ํา ขา้มสะพาน
ไปนิดหน่ึงผมเหน็รา้นจดัจา้น แล้วกม็นิีสติที่ไม่ไดอ้ยู่ในตําแหน่ง ไม่อยู่ในสภานิสติ ไม่ไดอ้ยู่ในสโมสร
อะไรเป็นเรื่องเป็นราว  เขา้มานัง่คุยกบัผม 3 คน ถ่ายรปูมาเป็นอยา่งดวี่าตรงไหนในประสานมติรทีท่่าน
อธกิารบดน่ีาจะเอาไปปรบัปรงุ ขอบคุณนิสติ 3 คนน้ีมาก กไ็ดเ้ชญินิสติ 3 คนน้ีมาคุยกนั และกล็องไปนัง่
ทานรา้นอาหารจดัจา้นดว้ยกนั กอ็ร่อยจรงิๆ ไขเ่จยีวหอมหวัใหญ่อร่อยมาก ไม่ตอ้งใส่หมเูลย แต่สภาพ
มนัโทรม ผมเป็นหมออยู่ด้วย ผมก็เห็นว่าเรื่องสุขอนามยัสําคญั ก็เลยเกิดแนวคดิว่าอยากจะพฒันา
ปรบัปรุงรา้นอาหารชายน้ําให้ดขีึน้ ถ้าอย่างนัน้ มศว จะไปพฒันาได้อย่างไร ในเมื่อรา้นชายน้ําไม่ได้
ตัง้อยู่ในเขต มศว ก็พยายามคดิ ทําผดิกฎหมายกไ็ม่ได ้เอางบประมาณแผ่นดนิไปทํากไ็ม่ได ้เอาเงนิ
รายไดข้อง มศว ไปทาํกไ็มน่่าจะเหมาะ กเ็ลยคดิวา่ถา้เราเอาเงนิสว่นอื่นๆ เชน่ เงนิของกรงุเทพมหานคร
บา้ง มูลนิธบิา้ง เงนิบรจิาคของบรษิทัไวท ์เอนเตอรไ์พรส ์CSR บ้าง กน่็าจะเขา้ท่า บอกว่าจะมาทํา
รา้นอาหารชายน้ําใหด้ขีึน้ มนักไ็ม่ค่อยเกี่ยวกบัสงัคมเท่าไหร่ สภาพบา้นเป็นบา้นไมเ้ก่า รมิคลองแสน
แสบ มอียู่ 4-5 หลงั ผมกเ็ลยคดิว่าถ้าคุยกบัเจา้ของว่าถ้ามาปรบัปรุงใหจ้ะตกลงไหม เขากส็งสยัว่า
อธกิารบดจีะไปปรบัปรุงใหท้าํไม ประการที ่1 อยากใหร้า้นสวยสะอาดขึ้น เพราะนิสติกบับุคลากรเราไป
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ทานขา้วเป็นประจํา ผมเป็นหมอจะจดัทมีเอก็ซเ์รยป์อดดูวณัโรคให ้ตรวจอุจจาระหรอืว่าพยาธใิห ้ตรวจ
เลือดดูเรื่องตับอักเสบเป็นพาหะให้ คนทําอาหารต้องตรวจสุขภาพหมด เมื่อทําเรื่องเหล่าน้ีเสร็จ 
รา้นอาหารสวยขึน้ ราคาอยา่แพงขึน้คอืสิง่ทีข่ออยา่งที ่1  อยา่งที ่2 ทีผ่มขอ คอืขอความกรุณาอยา่ขาย
อบายมขุ พวกเหลา้ บุหรี ่ทา่นจะมรีายไดด้โีดยทีท่า่นไมต่อ้งขายเหลา้ บุหรี ่ถา้ตกลงยอมรบัในเงือ่นไขน้ี 
โครงการพฒันาบา้นไทยรมิน้ําทีม่รีา้นชายน้ําเป็นต้นแบบกจ็ะเริม่เกดิขึน้ และผมกค็ุยกบั สกอ. สส. ใน
เขตพฒันาจะปรบัปรุงตรงโป๊ะท่าเรอืใหม่ ทําสะพานลอยคนข้ามใหม่ ทําป้ายใหม่ ถ้าทําแค่น้ีมนัก็ดู
แปลกๆ คอือยา่งอื่นโทรมหมด มเีฉพาะทางเดนิทีเ่น้ียบ มเีฟ่ืองฟ้าสวยๆ ถา้อยา่งนัน้กข็ยบัปรบัปรุงบา้น
ไทยทัง้หมด ขยบัเขา้มาตรงซอกระหว่างคณะแพทย ์กบัรา้นสวสัดสีเต็ก และขยบัต่อมาถงึบรเิวณทีจ่ะ
เป็นคณะมนุษยศาสตร ์กบัวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม น่าจะบุกไปทีก๋่วยเตีย๋วรดูว้ย  แลว้บา้นของ
ลุงวเิชยีรจะเอาอย่างไร กเ็ลยคดิเป็นบูรณาการว่าถา้อย่างนัน้องคค์วามรูข้องผมสงสยัจะไม่พอ ผมมแีต่
แรงบนัดาลใจ องคค์วามรูส้่วนใหญ่มเีรื่องโรคภูมแิพแ้ละการบรหิาร ไมค่่อยรูว้่าวฒันธรรมและศลิปะของ
ไทย กเ็ลยนึกถงึน้องปรญิญาโททีท่ําเรื่องรมิน้ําจนัทบุร ีกเ็ลยเชญิมา ผมเป็นคนเพชรบุร ีไปตลาดเพลนิ
วานบ่อย สุพรรณบุรอียู่ใกล้ๆสามชุกซึ่งผมก็ไป ตลาดน้ําอมัพวากไ็ปหลายรอบ กเ็ลยคดิว่าถ้าเราเอา
วฒันธรรม เอาวถิชีวีติของคนทีเ่ขาเคยทํามาแลว้ลองมาแลกเปลีย่นความรูก้นัภายในวนัน้ี แลว้ลองดูว่า
มนัจะเกดิการตกผลกึไดส้กัแค่ไหน และมเีป้าหมายเลก็ๆคอืทาํเฉพาะที ่มศว คอืจะทํารมิคลองแสนแสบ
ตรงน้ีใหม้นัสวยขึน้ แลว้ผมกค็าดหวงัไปไกลกว่านัน้ ไม่สาํเรจ็กจ็ะไม่เสยีใจ ขอใหค้ดิสกันิดเถอะว่า ถ้า
คนที่ไม่มรีายไดม้ากพอที่จะพาลูกไปเที่ยวตลาดน้ําเพลนิวาน ตลาดน้ําจนัทบูร หรอืแมก้ระทัง่ชอ็คโก
แลต็ววิ นวมนิทร ์สวยมาก มลีูกแต่มเีงนิอยู่แค่สบิกว่าบาทยีส่บิบาทสามสบิบาท ลงเรอืด่วนแลว้มาขึน้
เรอืทีท่า่ประสานมติร แลว้กพ็าลูกชมบา้นไทย 4-5 หลงั มลีูกโปง่วทิยาศาสตร ์มมีะนาวดองกล่องหน่ึง มี
หมากฝรัง่ทีเ่ป็นรปูแมวดําอยูบ่นกล่องสแีดงทีเ่หมอืนซองบุหรี ่น่ีคอืสิง่ทีเ่ราทําไดไ้ม่ยาก กเ็ลยเป็นทีม่า
ของการทีเ่ราจดัการสมัมนาครัง้น้ี กข็ออนุญาตไม่อ่านตามน้ี เพราะผมกเ็ขยีนเองทัง้สิน้ กเ็ป็นสไตลผ์ม
เหมอืนเดมิ เปิดงานทีไ่หนกจ็ะพดูแบบน้ี แลว้กก็ลบัเขา้สูพ่ธิกีารตามปกต ิ 

บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ขออนุญาตกล่าวเปิดงานสมัมนาในวนัน้ี ขอใหผู้ท้ีเ่ขา้รว่มสมัมนาใน
วนัน้ีทุกท่าน รวมทัง้ผูจ้ดังาน ประสบความสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์ทีต่้องการทุกประการ กข็ออนุญาต
กล่าวเปิดงาน 

 
ชมุชนริมน้ําจงัหวดัจนัทบรีุ 
แนวคิดการออกแบบและวิธีการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน โดย คณุรตันิน สพุฤฒิพาณิชย ์
 
คณุรตันิน สพุฤฒิพานิชย ์นักศึกษาปริญญาโท ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัอาศรมศิลป์ : 
สวสัดคี่ะ ดฉิันชื่อเล่นชื่อน้ํา มาจากสถาบนัอาศรมศลิป์ค่ะ ก่อนอื่นกข็อแนะนําต้นสงักดันะคะ สถาบนั
อาศรมศลิป์ จากภาพที่เหน็คอืภาพสถาบนัฯอยู่ที่ถนนพระราม 2 ลกัษณะเป็นมหาวทิยาลยัมุงจาก 
สถาบนัอาศรมศลิป์มแีนวทาง 3 เรือ่งกค็อื มงคลธรรม สนุทรยีธรรม และวฒันธรรม แบ่งเป็น 2 คณะ คอื 
สถาปตัยกรรมเพื่อชุมชนและสิง่แวดล้อม และศกึษาศาสตร์ น้ําเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาโท สาขา
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สถาปตัยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตอนน้ีศึกษาจบระดบัปริญญาโท เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้ว 
ลกัษณะของสถาบนัฯคอื มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกเพื่อสงัคมโดยมทีศิทางการทํางานคอือยู่บน work 
base learning กค็อืลงไปทํางานจรงิทีชุ่มชน เจอกบัปญัหาจรงิ แลว้กจ็ะมอีาจารยค์อยดูแลนักศกึษา
เขา้ใจพืน้ทีแ่ลว้กล็งไปอยูก่บัชุมชน 
 ชุมชนรมิน้ําจนัทบูรเป็นหน่ึงในชุมชนหลายๆร้อยชุมชนของประเทศไทย ซึ่งปจัจุบนัประสบ
ปญัหาเดียวกนัของชุมชนเก่า ก็คือ เป็นชุมชนที่มวีฒันธรรมดีมาก แต่ว่าไม่สามารถอยู่ได้ในสงัคม
ปจัจุบนั เพราะว่าระบบเศรษฐกจิทีท่่านอธกิารพดูไปว่าตอนน้ีมนัเรว็มาก  แลว้ชาวชุมชนเขาไมส่ามารถ
ที่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเศรษฐกจิได้ เขาไม่รูว้่าเขาจะนําอะไรมาใช้ ชุมชนส่วนใหญ่กจ็งึค่อนขา้งซบเซา
เงยีบเหงา คนออกนอกพืน้ที ่ขาดการเรยีนรูชุ้มชนและต่อยอดภูมปิญัญาเดมิของเขา กระบวนการฟ้ืนฟู
ชุมชนเก่าโดยพฒันาจากคุณคา่ดัง้เดมิของชุมชน จงึเป็นสมมตุฐิานหน่ึงทีจ่ะชว่ยเยยีวยาชุมชนใหก้ลบัมา
ตระหนักรู ้เหน็คุณค่าและสามารถพฒันาต่อยอดใหม่ไดอ้กีครัง้ จากพลงัความร่วมมอืของคนในชุมชน
เป็นหลกั และสร้างเครือข่ายการทํางานสู่ภาครฐัและเอกชนในท้องถิ่น และที่สําคญัที่สุดต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เป็นพลงัการขบัเคลื่อนการทํางานของชาวชุมชนเพื่อให้ยัง่ยืน งานวิจยัของน้ํา 
กรณีศึกษา ชุมชนริมน้ําจนัทบูร ชุมชนรมิน้ําจงัหวดัจนัทบูรระยะทางเกอืบ 1 กโิลเมตร ยาวตดิแมน้ํ่า
จนัทบุร ี เป็นบา้นรมิสองฝ ัง่แม่น้ํา ความสําคญัของชุมชนคอืเป็นย่านการคา้เดมิ เป็นถนนสายแรกของ
จงัหวดั ซึง่มคีวามเป็นมากว่าสามรอ้ยปี มคีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีม่ากมายหลากหลาย ทัง้พอ่คา้ คหบด ีขนุนาง 
และทีส่าํคญัมคีน 3 เชือ้ชาต ิ3 วฒันธรรม คอืมคีนไทย คนจนี และคนยวนจากเวยีดนามทีห่นีสงคราม
ศาสนามา  อกีเรือ่งหน่ึงทีส่าํคญัคอืเป็นสถานทีเ่สดจ็ประพาสตน้ของรชักาลที ่5 ในอดตีเรยีกว่าท่าหลวง  
จากที่มคีนมากมายมาอยู่แล้วกม็เีศรษฐกจิที่ด ีกเ็ลยมสีถาปตัยกรรมที่สวยงามและมเีอกลกัษณ์  น่ีคอื
ภาพของชุมชนในอดตี ตดิแมน้ํ่าและอกีฝ ัง่หน่ึงกจ็ะมโีบสถค์รสิตอ์ยู ่ศาสนสถานทีอ่ยูใ่นชุมชนกม็ศีาลเจา้ 
4 แหง่  ใกล้ๆ  มวีดัไทย 2  แหง่ โบสถค์าทอลกิซึง่เขาบอกว่าเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีอาคเนยอ์ยู่
ฝ ัง่ตรงขา้มกนั น่ีคอืภาพบรรยากาศของชุมชน เป็นชุมชนทีย่งัมคีวามอุดมสมบูรณ์ของวฒันธรรม คนยงั
อยู่ในพืน้ที่แต่ว่าลูกหลานออกไปแล้ว  วถิชีวีติกย็งัหลงเหลอือยู่บา้งแต่ว่าค่อนขา้งเงยีบเหงา กจ็ะมป้ีา
แก่ๆลุงแก่ๆขายขนม กย็งัใชพ้ืน้ทีน้ี่อยู ่มอีาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ หลากหลาย 3 เชือ้ชาต ิ3 วฒันธรรม  
ภาพทีเ่หน็กจ็ะมโีบสถ ์มศีาลเจา้ คุณลุงกเ็กบ็ของปา่ น่าจะเป็นลกูสาํรอง  

ขัน้ตอนแรกกเ็ขา้ไปศกึษาความเป็นไปได ้ทาํความรูจ้กัชุมชน และหาอะไรทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีว่่า
เราจะเขา้ไปทําอะไรไดบ้า้ง ไปจงัหวะเดยีวกบัทีส่าํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัเขา้มาทําย่านการคา้พอด ีคอื
พาณิชยใ์หญ่ของประเทศอยากใหม้โีครงการสนับสนุนย่านการคา้ทัว่ๆไปในทุกภาค ทางจนัทบุรกีจ็งึรบั
แนวคดิมาทาํ จงัหวะเดยีวกบัทีเ่ราลงไป แลว้กเ็ชญิอาจารยแ์อ๊ด อาจารยส์ริญิพร เคยทาํอยูม่ลูนิธชิุมชน
ไทย แลว้กช็ุมชนสามชุก ท่านแนะนําว่าน่าจะลองฟงัความคดิเหน็ของชาวบา้นและไปดงูานก่อนทีจ่ะเริม่ 
จึงเกิดการไปเยี่ยมชมตลาดสามชุก มชีาวบ้านนัง่รถไปประมาณ 1 คนัรถ ไปดูตลาดและพูดคุยกบั
กรรมการ พดูคุยว่าเริม่อยา่งไร มปีญัหาอะไร จะทําอยา่งไรต่อไป เมื่อชาวบา้นไปดแูลว้กบ็อกว่า เขาไม่
เอาแบบสามชุกเพราะรูส้กึว่ามนัพาณิชยม์ากเกนิไป  เดมิตลาดสามชุกเป็นตลาด เขากพ็ฒันาเป็นตลาด
กถ็ูกแล้ว  แต่ชาวชุมชนน้ีเขาเป็นย่านชุมชน กเ็ลยค่อนขา้งอยากจะใหพ้ฒันาไปในแนวทางเป็นแหล่ง
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เรยีนรู้ ไม่ให้เป็นตลาด การที่พาไปดูงานเป็นการเปิดโลกทศัน์ชาวชุมชน เขารูว้่าต้องการอะไร แล้ว
หลงัจากนัน้กม็าทําประชาคมกนัในชุมชนว่าที่พาณิชยจ์ะมาทํา ชาวบา้นสนใจจะมาทําไหม ชาวบ้านก็
เหน็ดว้ยทัง้หมดวา่เขาอยากทาํ แลว้กข็ออาสาสมคัรในเวทนีัน้ไดม้า 25 คน  

หลงัจากนัน้กม็ากําหนดปญัหาและมาสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนั มกีรรมการ มอีาสาสมคัรแลว้เราจะ
ทาํอะไรต่อไป กม็กีารพดูคุยแผน 3 ครัง้  มคีณะกรรมการทีเ่ป็นอาสาสมคัร เทศบาล พาณิชยจ์งัหวดัก็
เขา้มารว่มประชุมดว้ย เราใชว้ธิกีารพดูคุยเป็นวงสนทนา แลว้กโ็ยนความคดิกนัลงมาวา่ เราอยากเหน็ทา่
หลวงเป็นอย่างไร ตอนนัน้ยงัเรียกว่าท่าหลวง ชาวบ้านเขาก็ระบุมาว่าเขาอยากให้มีการส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ดัง้เดมิของเขา อยากใหเ้ป็นพพิธิภณัฑม์ชีวีติ ขายของทัว่ไป ปรบัปรุงภูมทิศัน์ ใช ้mind 
map เขยีนออกมา แลว้กส็รุปกนัว่าอยากทําอะไร แลว้กเ็ริม่คําถามว่าแลว้จะทําอะไร เมื่อไหร่ ตอนนัน้
ชาวบ้านกย็งัไม่รู ้เขากบ็อกว่าของเขามขีองดมีากมาย อาหารกอ็ร่อย แล้วกใ็หเ้ขาระบุมาว่าอะไรบ้าง 
เขาก็ไม่สามารถตอบได้ จงึคดิว่าถ้าอย่างนัน้มาสํารวจชุมชนกนั ก็เกดิโครงการนักโบราณคดีน้อย 
โครงการน้ีไปทําความร่วมมอืกบัโรงเรยีนศรอีนุสรณ์ทีอ่ยู่ตรงขา้มชุมชน ไดน้้องๆมา 20 คน แลว้กล็ง
สาํรวจชุมชน  ตอนแรกเราทาํหน้าทีเ่ป็นคนจดักระบวนการ จดั workshop ใหน้้องๆก่อน เพราะว่าน้องๆ
เขายงัไมม่คีวามกลา้ลงไปในชุมชน ถงึแมจ้ะเป็นเดก็ในพืน้ทีแ่ต่วา่เขาไมเ่คยลงชุมชน ไมเ่คยคุยกบัผูเ้ฒา่
ผูแ้ก่ กเ็ลยชวนใหม้า workshop กนัก่อน ปพูืน้ฐานว่าทาํงานกนัต่อไปอยา่งไร ใช ้workshop แค่ครึง่วนั 
หลงัจากนัน้กล็งชุมชน กไ็ปสาํรวจบา้นต่างๆว่ามอีะไรด ีน้องๆกร็ูส้กึว่าไดป้ระโยชน์ เพราะว่าเขาไม่เคย
ออกมาเรยีนรูน้อกพืน้ทีแ่บบน้ี  แลว้สิง่ทีเ่ขาไดเ้รยีนรูท้ําใหเ้ขาภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ รูส้กึว่าเมอืงจนัทบุรี
กม็ดี ีไมจ่าํเป็นตอ้งไปตราดหรอืวา่ไปพทัยา ในภาคตะวนัออก เมอืงจนัทบุรกีม็สีิง่ทีด่อียู ่ 

หลังจากนัน้ชาวชุมชน คณะกรรมการ ก็รวบรวมข้อมูล ไปหาประวัติศาสตร์ของชุมชน 
ประวตัศิาสตรบ์า้น ประวตัศิาสตรช์ุมชนทอ้งถิน่หายากมาก เพราะตอ้งไปหาทีห่อจดหมายเหตุ หรอืตอ้ง
อ่านตามหนังสอืงานศพของคนแก่ แลว้กฟ็งัการพดูคุยของเขา กจ็ะไดป้ระวตั ิแลว้กไ็ปขอรวบรวมภาพ
เก่าในชุมชน เป็นกจิกรรมภาพเก่าเล่าเรือ่ง  

ขัน้ที่ 4 หลงัจากได้อาสาสมคัรและได้ขอ้มูลเบื้องต้นของชุมชนแล้ว ก็จะมาเริม่ต้นดําเนิน
กจิกรรมอยา่งเป็นรปูธรรม เป้าหมายในขัน้น้ีคือ การทาํกิจกรรมต้องกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทัง้
ชุมชน ดว้ยกจิกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมและจดัทําสื่อนําเสนอ ประชาสมัพนัธ์ชุมชน และจดัเตรยีมชุมชนให้
เป็นแหล่งเรยีนรู้ตามที่เขาต้องการ และวางแผนการบรหิารจดัการชุมชน ด้วยเกณฑ์การอยู่ร่วมกนั 
จดัทาํพพิธิภณัฑช์ุมชน สรา้งเครอืขา่ยการทาํงานทัง้คนในชุมชนและคนนอกชุมชน แนวทางการอนุรกัษ์
อาคารและพฒันาบา้น สุดทา้ยกฟ้ื็นฟูเศรษฐกจิ ถงึแมว้่าเขาจะไม่เน้นเศรษฐกจิ แต่จุดน้ีกเ็ป็นสิง่สําคญั
ของปากทอ้ง ดว้ยกจิกรรม 7 กจิกรรม คอื 1.ประกวดชือ่ชุมชน  เดมิชุมชนเรยีกทีน่ี่ว่าท่าหลวง เป็นชื่อ
เก่า และเกดิการแบ่งแยกเป็นชุมชน 3-4 ตามเขตเทศบาล ชาวชุมชนยงัไมรู่ส้กึว่าเป็นหน่ึงเดยีวกนั จงึ
คดิว่าน่าจะมกีจิกรรมหน่ึงทีร่วมชาวชุมชน กค็อืการประกวดชื่อใหม ่แลว้กก็ารทาํสื่อ การสรา้งเครอืขา่ย 
การฟ้ืนฟูกายภาพ แลว้กม็ ี event 2 ครัง้ คอื งานเปิดยา่นการคา้ และปรบัปรุงกายภาพ รวมทัง้เกบ็
รวบรวมขอ้มลูสถาปตัยกรรม น่ีคอืงานแรก  หลงัจากทีเ่ริม่แลว้ อยากจะกระตุน้ทัง้จงัหวดัว่าชุมชนน้ีเริม่
ก่อตวัขึน้แลว้ กจ็งึทําแคมเปญประกวดชื่อ โดยทําโปสเตอรต์ดิในชุมชนและกระจายทัว่จงัหวดั รวมทัง้
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นกัเรยีนโรงเรยีนต่างๆในพืน้ทีด่ว้ย กไ็ดช้ื่อมาว่า ชุมชนริมน้ําจนัทบูร ไดส้โลแกนมาว่า ยอนวิถีจนัท์
สร้างสรรควิ์ถีไทย ซึ่งเจา้ของกค็อืคุณครูทีอ่ยู่โรงเรยีนโรงเรยีนศรอีนุสรณ์  แล้วกจ็ดักจิกรรมนําขนม 
อาหาร ของดใีนชุมชนมาจดัเป็นนิทรรศการ ก็กระตุ้นใหป้้าแก่ๆในชุมชนทําขนมออกมา ก็เกดิความ
คกึคกั แล้วก็ภูมใิจว่าคนนอกเขา้มาชิม จากภาพที่เหน็ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เดนิมาดูกิจกรรมกนัจํานวนมาก 
หลงัจากนัน้เรากท็าํสือ่ เชน่ หนังสือพิมพช์มุชน เรียกว่า เสียมริมน้ําจนัทบรู ทาํรายเดอืน ต่อมากเ็ริม่
เป็นรายสามเดือน ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติชุมชน กิจกรรมต่างๆ ก็แจกให้ทุกบ้าน ทําบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ ก็จะอยู่ตามจุดต่างๆของชุมชน แผนท่ีชุมชน อนัน้ีก็เป็นสิง่สําคญัเหมอืนกนั การทํา 
mapping ทาํใหช้าวบา้นเขารูว้่า locate อยูต่รงไหน และเขาสมัพนัธก์บัเพื่อนบา้นอยา่งไร เขาสามารถ
มองภาพรวมทัง้หมดได ้และรูส้กึว่าเป็นหน่ึงเดยีวกนั ทําป้ายรา้นอาหารใหเ้ขา จะไดม้คีวามเป็นหน่ึง
เดยีวกนัในแต่ละรา้น หลงัจากทีเ่ราลงสาํรวจทาํแผนทีเ่รากพ็บวา่รา้นอาหารมเีป็นจาํนวนมาก เรากจ็งึคดิ
ว่าน่าจะมสีิง่ทีเ่หมอืนๆกนั ทาํแผ่นพบัแจกนักท่องเท่ียว น่ีเป็นป้ายบ้าน ในเบือ้งตน้เราทาํทัง้หมด 10 
ป้าย โดยป้ายเหล่าน้ีไดข้อ้มูลมาจากโครงการนักโบราณคดน้ีอย จากนักเรยีนศรอีนุสรณ์ที่ทํากจิกรรม 
ทําออกมาแล้วกจ็ดักราฟฟิคตดิหน้าบ้าน สิง่น้ีทําใหเ้รารูส้กึว่าที่น่ีเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ล้ว มนัไม่ใช่ตลาด
และทุกบา้นสามารถใหข้อ้มลูได ้เจา้ของบา้นกร็ูส้กึภูมใิจเพราะว่าประวตัขิองเขามนัออกมาชดัเจน และ
สามารถอธบิายได้และทําเวบ็ไซต์ www.chanthaboonriver.com มเีรื่องราวเป็นประวตัิขอ้มูล และ
กจิกรรม และทําป้ายหน้าชุมชน ป้ายภายในที่ต่อเน่ืองกนั ทาํศูนย ์information center กไ็ดจ้ดั
อาสาสมคัร 5 หลงั กย็อมใหบ้า้นตวัเองเป็นพืน้ทีเ่ปิดใหค้นเขา้มาถามขอ้มลูได ้แจกใบปลวิ แจกแผนที ่ก็
ทําโลโก้ หลงัจากที่ทําฟอร์มชุมชนชดัเจนขึ้น ก็จงึคดิว่าน่าจะมสีิง่ที่เป็นตวัสื่อสารกบัคนภายนอกได ้
เหน็โลโกก้ร็ูเ้ลยวา่ชุมชนน้ี กเ็ลยทาํประกวด หลงัจากทาํสือ่แลว้ กเ็ริม่กระตุน้ชุมชนทัง้ชุมชน กเ็ริม่ไปคุย
ในแต่ละบ้าน เพื่อที่จะใหเ้ขาเปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้เหมอืนในประเทศญี่ปุ่น ที่เดนิไปในชุมชน
และสามารถเขา้ไปเรยีนรูไ้ดทุ้กหลงั จงึไปชวน ในตอนแรกได ้3 บา้น บา้นสเีหลอืง บา้นทีม่รีปูปลาเขา
ขายปลาพืน้เมอืง จงึจดัใหเ้ขาเป็นแหล่งเรยีนรูป้ลาพืน้เมอืง และบา้นขายขนมไข ่ซึง่มชีื่อเสยีงของเมอืง
จนัท ์หลงัจากทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการเปิดบา้นแลว้ ไดแ้ค่ 3 หลงั เพราะว่าชาวบา้นอาจจะยงัไม่ค่อยพรอ้ม 
จงึจดักจิกรรมใหม่ทีก่ระตุ้นใหทุ้กคนแอคทฟี คอืการปลูกต้นไม้หน้าบ้านและบ๊ิกคลีนน่ิงเดย ์คอืทุก
บา้นสามารถเขา้รว่มได ้และเกดิการขยบัตวัเองขึน้ เราไดต้น้กลา้จากเทศบาล บิก๊คลนีน่ิงเดยเ์รากไ็ปขอ
ความร่วมมอืจากน้องๆมหาวทิยาลยับูรพา ไดอ้าสาสมคัรมา 50 คน มาทําความสะอาดบา้นกนั กเ็ป็น
กจิกรรมทีค่กึคกัทัง้ถนน  เพราะว่าทุกบา้นร่วมมอื ออกมาปดักวาดเชด็ถู บางบา้นกอ็อกมาทาํก่อนหน้า
วนักจิกรรม 1 วนั กลวับา้นสกปรก กจิกรรมกค็กึคกั หลงัจากนัน้กม็ ีevent ใหญ่ เป็นงานเปิดย่าน
การค้าจงัหวดั ตอบสนองพาณิชยด์ว้ย พาณิชยจ์งัหวดัเป็นหน่วยงานทีดู่แลชุมชนดมีาโดยตลอด และ
จากเดมิเขาตอ้งการใหเ้ป็นยา่นการคา้ แต่วา่พอฟงัชาวบา้น กท็ราบวา่เขาไมไ่ดต้อ้งการยา่นการคา้อยา่ง
เดยีว ต้องการเป็นแหล่งเรยีนรูด้ว้ย ทุกกจิกรรมพาณิชยจ์งัหวดัเป็นผูส้นับสนุนงบประมาณ ทัง้ทําป้าย
บา้น ทาํ event หรอืกจิกรรมนกัโบราณคดน้ีอย ภาพน้ีคอืบรรยากาศของการเปิดยา่นการคา้ คอืถนนคน
เดนิ แต่กจ็ะมกีารเรยีนรูใ้นแต่ละบ้านไดด้ว้ย คนในบ้านกท็ําขนมออกมา ลูกหลานกเ็ริม่กลบับ้านมาดู
กจิกรรมวา่ชุมชนเขาไปถงึไหนกนัแลว้ มกีารจดั exhibition ทางเรากนํ็าเสนอว่า วธิกีารฟ้ืนฟูชุมชนเขา
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มวีธิกีารกนัอยา่งไรบา้ง ทางฝ ัง่ซา้ยกจ็ะเป็น case study จากทีต่่างๆ เราเน้นทีญ่ีปุ่น่เพราะรูส้กึว่าของ
เขาค่อนขา้งด ีทางขวากจ็ะเป็นรปู before – after ทีเ่ป็น case study เรากไ็ปศกึษามาว่าแต่ละทีเ่ขามี
จุดเริม่ตน้อย่างไร คนทํางาน อุปสรรคปญัหาทีเ่กดิขึน้ มทีัง้ใน และต่างประเทศ ภาพ before-after ให้
ชาวบา้นดเูพื่อกระตุน้ว่าถา้เขาปรบัปรุงเปลีย่นแปลงบา้น มนัจะน่าอยูข่ ึน้ เป็นการกระตุน้ ผลกค็อืตอนน้ี
มบีา้นหลงัหน่ึงทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง คอืบา้นเลขที ่69 บา้นของคุณป้าบุญพริม้ ปฏอินุสรณ์ เจา้ของก็
มอบให้ชุมชนมาใช้พื้นที่ทํากิจกรรมชุมชนได้เลย ตอนน้ีก็กลายเป็นบ้านเรียนรู้เลขท่ี 69 เป็น
พิพิธภณัฑ์ในชุมชน เราก็ทําพืน้ที่ไวว้่ามนัน่าจะเกดิการเปลี่ยนแปลง เช่นพืน้ที่ส่วนกลางของชุมชน
ต่างๆ บางที่กเ็ป็นที่รกรา้ง ถ้าจดัเป็นพืน้ที่ดีๆ  มนักส็ามารถเป็นพืน้ที่ปฏสิมัพนัธ์ของคนในชุมชนได้ด ี
และมกีจิกรรมอื่นๆในเวทขีองยา่นการคา้จงัหวดั เชน่ ทาํของทีร่ะลกึ เสือ้ โปสการด์ มกีจิกรรม “ฒ.ผูเ้ฒา่
เล่าเรื่อง” กไ็ปชวนคนแก่ในชุมชนมานําเสนอใหเ้ดก็ๆฟงัว่าในอดตีเป็นอย่างไร และเกดิการแลกเปลีย่น 
อกีอย่างหน่ึงคอืการประกวดผลงานศลิปะ คอืใหเ้ดก็มาวาดรปู แบ่งเป็นเดก็ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย โดย
เราใหน้ักเรยีน ม.ต้น ม.ปลาย ส่งภาพมาประกวด แล้วเอาผลงานนัน้มาทําเป็นสนิค้าของชุมชน ส่วน
นกัเรยีนชัน้ประถมเราใหม้าวาดในพืน้ที ่เพราะว่าเป็นการดงึผูป้กครองเขา้มา ถา้เดก็มาผูป้กครองกต็อ้ง
มาดลูกูหลาน กจิกรรมกค็กึคกั และดงึคนนอกเขา้มาดว้ย  

หลงัจากนัน้กเ็ริม่ปรบัปรงุอาคาร เชญิทีป่รกึษาของสถาบนัฯไปด ูภาพน้ีเป็นบา้นหลงัหน่ึงของ
ราชพสัดุ ซึง่คอ่นขา้งทรดุโทรม และมผีูเ้ชา่ ผูเ้ชา่จะรือ้บา้นหลงัน้ีเพือ่สรา้งอาคาร 3 ชัน้แบบสมยัใหม ่แต่
ชุมชนก็ล่ารายชื่อ 100 รายชื่อเพื่อคดัค้าน ก็ยงัดําเนินการอยู่ อกีกจิกรรมหน่ึงคอืการจดักจิกรรม           
เวอรน์าดอ็ค คอืการเกบ็ขอ้มลูทางสถาปตัยกรรม เป็นการไปวดัในพืน้ที ่วาดเสน้ ผลงานกจ็ะเป็นผลงาน
ที่ทําใหค้นในชุมชนเหน็ว่าสถาปยักรรมของเขามคีุณค่า บางอย่างมคีุณค่าแต่ว่ามนัเก่า หรอืมนัโทรม    
มคีราบ เขากจ็ะมองไม่เหน็คุณค่า แต่ถ้าคนนอกเขา้ไป แลว้บรรจงวาดออกมา ชาวบา้นกจ็ะมาดูว่ามนั
สวยตรงไหนบ้าง เขาก็จะเหน็ เราก็ไปทําความร่วมมอืกบัวทิยาลยัเทคนิคจนัทบุร ีก็ได้น้องๆมาเป็น
น้องๆระดบัประมาณ ม.ปลาย มาเขยีนให ้ภาพน้ีคอืท่านพาณิชยจ์งัหวดั มาปิดงานสรุปผล และจดัเป็น 
exhibition เลก็ๆเชญิชาวชุมชนมาด ูนําผลงานนัน้มาใสล่งในแผน่พบั ใบปลวิ น่ีคอืงานเขยีน ตน้ตํารบัมา
จากอาจารยส์ุจติต์ที่มหาวทิยาลยัรงัสติ เรากไ็ปเรยีนรูว้่าเขาทําอย่างไร แล้วกล็องมาทําดู กไ็ม่ไดย้าก
มาก น้องคนไหนทีว่าดเสน้เป็นกท็าํได ้ไมต่อ้งเรยีนสถาปตัยก์ท็าํได ้แลว้กจิกรรมทีค่นนอกเขา้ไปเดนิใน
ชุมชน มนัสะทอ้นใหช้าวชุมชนได ้คอืเขาอาจจะไมเ่หน็ดว้ยตวัเอง แต่ถา้คนนอกไปสะทอ้น มนัจะเหน็ได้
ชดัและไวมาก สุดทา้ยกเ็กดิการถ่ายทอดความรูชุ้มชน อยา่งทีเ่ล่ามาคอื เกดิบา้นเรยีนรูเ้ลขที ่69 จรงิๆ
เริม่ตน้บา้นหลงัน้ีมาจากมวิเซยีมสยาม เขามโีครงการพฒันาพืน้ทีป่ระมาณ 7 แห่งทัว่ประเทศ ใหเ้ป็น
แหล่งเรยีนรู้ของเขา เป็นสาขาตามจงัหวดั ทน้ีีบ้านหลงัน้ีเขาไปมอบใหม้วิเซยีมสยามก่อน มวิเซียม
สยามโดนตดังบประมาณ ปีนัน้ก็ไม่ไดง้บประมาณ กไ็ม่สามารถทําโครงการต่อได ้จงึไปคุยกบัคุณป้า 
คุณป้าบอกว่าถ้าจะใชเ้ป็นส่วนกลาง เอาไปทําอะไรก็ไดใ้หม้นัเกดิผลดีๆ ต่อสงัคม ชาวชุมชนจงึคดิว่า
ไม่ไดง้บประมาณกไ็ม่เป็นไร ทาํเองกไ็ด ้จงึเริม่ไปดวู่าพพิธิภณัฑท์ีไ่หนจดัแลว้มนัไมต่อ้งใชง้บประมาณ
มาก แต่ดูด ีเรากไ็ปคุยกบัมวิเซยีมสยาม ผลออกมากเ็ป็นข่าวรา้ยอย่างทีว่่า กม็กีารปรบัปรุงซ่อมแซม
บา้นเลขที ่69 ทาํโมเดล ทาํแปลนไปคุยกบัเขาว่า มนัควรจะปรบัตรงไหน อยา่งไร มกีารปดักวาดเชด็ถู 
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ซ่อมแซมหลายส่วนเหมอืนกนั  ผลออกมาก็เป็นเช่นน้ี เป็นบ้านที่ปจัจุบนัทําให้คนมาในชุมชน เมื่อ
มาแล้วก็ต้องมาชมตรงน้ีก่อน เหมอืนเป็นสารบญัของชุมชน ก่อนที่จะเดินลงไปในพื้นที่ ก็ทําข้อมูล
ประวตัชิุมชน ขัน้ตอนการฟ้ืนฟูชุมชน ประวตับิา้น และการซ่อมแซมบา้น เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ใหก้บั
บา้นอื่นๆถา้หากจะซ่อมแซมบา้ง กจิกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเรากนํ็ามาจดัไวใ้นน้ี กพ็บว่าคนเฒา่คนแก่ก็
สนใจ เพราะว่ามนัเป็นภาพของเขาเอง เขากม็าเตมิขอ้มูลประวตัวิ่าอะไรที่มนัขาดไป เหมอืนเป็นการ
ทบทวนขอ้มลูอกีท ีน่ีเป็นเวอรน์าดอ็กกม็าจดับา้งเหมอืนกนั น่ีเป็นอกีกจิกรรมหน่ึงคลา้ยๆการประกวด
ภาพวาดของเดก็ แต่ชวนศลิปินในพืน้ทีม่าวาด แลว้มาจดัแสดง น่ีเป็นบรรยากาศของการเปิดบา้น ผูค้น
กห็ลัง่ไหลเขา้มา สนใจ แลว้สุดทา้ยมนักก็ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วแหง่หน่ึงของจงัหวดัได ้และเป็นแหล่ง
เรยีนรูเ้พราะว่ามนัยงัมคีวามดบิอยู ่ไม่ไดเ้ป็นคนนอกมานําเสนอหรอืว่ามาจดัรา้นอย่างเดยีว เราจะเน้น
คนในมากกวา่  

ทุกกจิกรรมจะมกีาร KM คอื knowledge management ประชุมกนัว่ามนัดไีมด่อียา่งไร แลว้จะ
ทาํอะไรต่อไป สิง่ทีท่าํมนัดไีหม แลกเปลีย่นกบัชาวบา้น ผูว้จิยักบัชาวบา้นกเ็ป็นทมีเดยีวกนั สุดทา้ยแลว้ 
วิสัยทัศน์ของเขาที่คิดไว้ก็ยังดําเนินต่อไป คือชุมชนจะดํารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ อนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นย่านการค้าดัง้เดมิ เผยแพร่ความรูเ้ชงิประวตัิศาสตร์ศลิปวฒันธรรมที่มี
คุณคา่ต่ออนุชนรุน่หลงัในลกัษณะของพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ ชาวบา้นบอกว่าจะเอาวิถีชีวิตนําการค้า ไม่
เอาการค้ามานําวิถีชีวิต ปจัจุบนัก็เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งเรยีนรู้และมคีนมาถ่ายทําภาพยนตร์หรอื
ทาํสกู๊ปมากเหมอืนกนั ทาํใหช้าวบา้นภมูใิจ  

สาํหรบัผลการวจิยัวา่ชุมชนไดเ้รยีนรูอ้ะไร ผูว้จิยัไดเ้รยีนรูอ้ะไร รวมทัง้ผลสมัฤทธิแ์ละผลสะทอ้น
ทีเ่กดิขึน้นัน้ เรากพ็บวา่ชุมชนสามารถเริม่ได ้แมจ้ะเกดิจากศูนยไ์มม่อีะไรเลย โดยจะมไีกดไ์ลน์กค็อืตอ้ง
ใหเ้ขาเกดิการรูจ้กัตนเอง เป็นจุดเริม่ตน้ เขาตอ้งรูว้่าเขาตอ้งการอะไร เขามขีองดอีะไร จะเป็นจุดหน่ึงที่
พฒันาเขาได ้เพราะวา่เขามคีวามภาคภูมใิจเป็นพลงัขบัเคลื่อน นําชาวบา้นไปเปิดมุมมองและสมัผสัการ
เรยีนรูจ้ากการดูงาน อนัน้ีเป็นสิง่สาํคญัเพราะว่าบางทกีารพดูคุยไม่สามารถกระตุน้ความคดิเขาได ้และ
การทํางานประสานประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีของเราก็คือพาณิชย์จังหวัด อย่าเพิ่งไป
ตัง้เป้าหมาย เพราะว่าเป้าหมายเรากบัเขาไม่เหมอืนกนั จรงิๆมนัอาจจะประสานกนัได้ แล้วก็มกีาร
ปรบัเปลีย่นเรยีนรูก้นั การสรา้งกลุ่มทํางานและการจดัการทีด่เีป็นหางเสอื คอืเราตอ้งมคีนทํางาน ถา้ไป
เจอชุมชนดแีต่ไม่คนทํางานกอ็าจจะไม่เกดิ และพลงัแรงกายแรงใจของคนมาจากการเหน็คุณค่า ไม่ใช่
ผลประโยชน์หรอืปญัหาร่วมเพยีงอย่างเดยีว ตวัอย่างเช่น สามชุกเขาเริม่จากปญัหาร่วม คอืการจะโดน
ไล่รือ้ แต่อนัน้ีเขาเหน็คุณค่ากส็ามารถเกดิขึน้ได ้การหาเครอืขา่ยคนทํางานไม่ใช่เรื่องงา่ยตอ้งพยายาม
ต่อไป  กพ็ยายามเตอืนตวัเองอยูว่่าเราตอ้งพยายามสรา้งกลุ่มทีม่าช่วยทาํงานต่อไปเพื่อความยัง่ยนืของ
ชุมชน การไดเ้รยีนรูแ้ละการถ่ายทอดความรูจ้ะเป็นสิง่ที่ทําใหชุ้มชนเขม้แขง็ เพราะว่ามนัจะไม่ไดเ้กดิ
จากการพฒันาจากคนนอก เพราะว่าถา้คนนอกเขา้มาพฒันา อยากใหเ้ป็นนัน่เป็นน่ี แต่ชาวบา้นเขาไม่
เกดิดว้ย ไม่ไดค้ดิดว้ย สุดทา้ยมนักม็าจากคนภายนอก มนัไม่เกดิผล  ผูว้จิยัไดเ้รยีนรูอ้ะไร สิง่ทีเ่รยีนรู้
เป็นการสะทอ้น คอืทางสถาบนัฯจะเน้นกระบวนการเรยีนรูใ้หสุ้ดทา้ยมนัสะทอ้นกบัตวัเองใหไ้ด ้กพ็บว่า
เราสามารถมอง critical thinking และกท็ํางานเป็นลําดบัขัน้ได ้แลว้กม็บีทบาทของสถาปนิกชุมชนใน
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หลายๆดา้น กเ็ป็นการเปิดโลกทศัน์ของบทบาทสถาปนิกว่า ไม่ไดอ้อกแบบเพยีงอย่างเดยีว เหมอืนทํา
ทุกอย่าง และมคีวามสุขจากการทํางานชุมชน เรามขีอ้คน้พบว่าการเรยีนรูต้นเองโดยใชเ้ครื่องมอืการ
กระตุน้จากคนภายนอกทีส่ะทอ้นสูค่นภายในไดผ้ลมาก คอืใหค้นภายนอกเขา้ไปเหน็คุณค่าแลว้ชาวบา้น
จะเหน็คุณค่าตาม และพลงัขบัเคลื่อนทีส่ําคญัคอืความภูมใิจเป็นจุดเริม่ต้นของเขา และการพาไปดูงาน
สรา้งแรงบนัดาลใจทีด่แีละกระตุ้นใหเ้กดิกจิกรรมทีเ่ป็นรูปธรรม ตอ้งลงมอืเลย ชาวบา้นเขาชอบการลง
มอืทาํมากกวา่การไปฟงัพดูบรรยาย และเปิดโอกาสใหทุ้กคนมบีทบาท และทีส่าํคญัตอ้งสรา้งการสื่อสาร
ภายในชุมชนตลอดเวลา ใหเ้กดิความหลากหลายดว้ย มนัจะเป็นบรรยากาศของการทํางานแลว้กท็ําให้
เขาเหน็ภาพลกัษณ์ของตวัเองชดัเจนวา่ชุมชนจะไปแนวทางไหน และเราพบวา่การเรยีนรูแ้ละการทาํงาน
มนัเป็นไซเคลิ ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้ตอ้งใชร้ะยะเวลาแลว้กท็าํไปดว้ยกนั  

ส่วนด้านการเลอืกเครือ่งมอืต่างๆ จากที่เหน็ว่ามนัมเีครื่องมอืมากมายในกิจกรรม การเลือก
เครื่องมอืมนัไม่มถีูกมผีดิ แต่ว่าอะไรควรจะเกดิขึน้ก่อนขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของชุมชน แต่ว่าสิง่สําคญั
คิดว่ามนัน่าจะเกิดจากการให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน การทํางานที่ผ่านมามนัเป็นเพียงแค่
จุดเริม่ตน้ เพราะว่าหลายๆทีเ่ขาทํากนัเป็นสบิปี สามชุกกเ็ป็นสบิปีแลว้ น่ีเพิม่เริม่มาประมาณ 2 ปีกว่า 
คดิวา่มนัจะเป็นการปทูาง แต่ทีส่าํคญัมนัเกดิกระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชนขึน้ กค็ดิวา่น่าจะด ี 

ส่วนประเดน็เสนอแนะว่าชุมชนควรจะทําอะไรต่อไปนัน้ คอืต้องใหเ้กดิความร่วมมอืของคนใน
ชุมชนใหม้ากขึน้ สรา้งการสื่อสารและประชุมอย่างต่อเน่ืองอนัน้ีสําคญั สรา้งความร่วมมอืไปสู่เครอืข่าย
เพื่อว่าอาจจะไดง้บประมาณอื่นๆมาสนับสนุนต่อ ตัง้เกณฑก์ารอยู่อาศยัร่วมกนัว่า คนภายนอกพอเริม่
เหน็ว่ามนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วแลว้ เขาจะพุง่เขา้มาเลยโดยทีไ่มไ่ดส้นใจอะไร ว่าชุมชนเป็นอยา่งไร เราก็
ต้องมเีกณฑข์องเราตัง้รบัไว ้เพื่อที่จะไม่ใหม้สีิง่แปลกปลอมเขา้มามากมาย และการประเมนิศกัยภาพ
อาคารทางการอนุรกัษ์ การวางแผนแม่บทชุมชน การพฒันากายภาพชุมชน และประสานใหแ้ผนของ
ชุมชนเขา้ไปอยู่ในแผนระดบัทอ้งถิน่ใหไ้ด ้เพื่อทีจ่ะใหม้นัเป็นภาพรวมของการพฒันา ในระดบันโยบาย
ดว้ย อย่างเช่นการวางโซนส ี ทีส่าํคญัสุดทา้ย คอืสนับสนุนใหเ้กดิผูป้ระกอบการทางสงัคม เพื่อทีจ่ะให้
เขาขบัเคลื่อนธุรกจิทีม่นัสอดคลอ้งกบัชุมชน ไมไ่ดไ้ปทาํลาย เหน็ประโยชน์รว่มกนั 

 
ชมุชนตลาดเพลินวาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
โดย คณุศรายทุธ ์พมุเพรา สถาปนิก นักออกแบบงานสร้างภาพยนตร ์   
คณุรติวทั สวุรรณไตร และสถาปนิกจากบริษทั Open box 
 
แนวคิดการออกแบบและวิธีการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 
คณุศรายทุธ ์พมุเพรา: ผมมหีน้าทีห่ลกัๆของเพลนิวานในแงข่องการตกแต่งทัง้ภายนอกและภายในใน
โซนของโครงการ ส่วนน้อง 2 ท่านน้ีเป็นสถาปนิก ซึง่จะบรรยายเกีย่วกบัก่อนทีจ่ะเกดิเพลนิวานว่าใช้
เวลาเทา่ไหร ่แนวคดิแรกทีก่่อใหเ้กดิเพลนิวาน ทีม่าทีไ่ปของเพลนิวาน ขอเชญิครบั   
คณุรติวทั สวุรรณไตร : เราสองคนมาจากบรษิทั open box เป็นบรษิทัสถาปนิก มาทาํงานรว่มกบัคุณ
ศรายุทธ รบัผดิชอบงานออกแบบ 2 สว่น คอื สว่นตวัอาคาร และสว่นงานตกแต่ง  เราเองกไ็มแ่น่ใจเมื่อ
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ไดร้บัเชญิใหม้าบรรยายครัง้น้ี  อนัทีจ่รงิเรากม็หีน้าทีใ่นการเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัโครงการอยูแ่ลว้ แต่
น่ีน่าจะเป็นครัง้แรกที่เราได้มาบรรยายให้กบัผู้ฟงัที่ไม่ใช่สถาปนิกหรอืเกี่ยวกบัการก่อสร้างโดยตรง 
ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราเตรยีมมาถา้หากมอีะไรทีท่่านไม่เขา้ใจ อาจจะยกมอืซกัถามระหว่างทีก่ําลงับรรยายกไ็ด้
นะครบั ไมต่อ้งรอจนจบ เน้ือหาของการบรรยายสว่นใหญ่กจ็ะเกีย่วขอ้งกบัการออกแบบเป็นหลกั  
 สําหรบัโครงการตลาดเพลินวาน เราเริม่ต้นจากคําคําเดียวเป็นคีย์เวิร์ด เป็นสิง่ที่เจ้าของ
โครงการจะใหเ้รา เพื่อใหนํ้าไปคดิงานต่อ คยี์เวริ์ดน้ีบางคนก็จะใหม้ายาว แต่ครัง้น้ีเป็นครัง้แรกที่เรา
ทํางานกบัคยีเ์วริด์ที่ส ัน้มาก คอืเขาใหม้าแค่คําเดยีว คอื คําว่า งานวดั เขาบอกว่ามพีืน้ที่อยู่แห่งหน่ึง 
และอยากจะทํางานวดั ก็ใช้เวลาครุ่นคดิกบัมนัอยู่นาน เมื่อถามเขากลบัไปว่า งานวดัมนัไม่ใช่อาคาร
ไม่ใช่หรอื เราจะทําไดอ้ย่างไร เขากต็อบว่าลองมองเป็นสญัลกัษณ์ดู เราต้องการจะสรา้งความรูส้กึของ
งานวดัที่มนัหายไป สิ่งดีๆที่เคยมีแต่หายไป นึกถึงงานวดัปจัจุบนัตอนน้ีก็จะเห็นว่ากลายเป็นแบบ
สาํเรจ็รปูมากขึน้ เช่น เครื่องเล่นลูกโปง่เป่า สภาพบรรยากาศงานวดัทีม่เีครื่องเล่นแบบโบราณกไ็มค่่อย
เหน็  ขณะนัน้เรายงัไม่ทราบว่าโครงการจะออกมาเป็นอย่างไร จงึเริม่ต้นจากการทําวจิยั และเยีย่มชม
พืน้ทีท่ีน่่าสนใจมากมาย ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะของความเป็นชุมชนอยู่แลว้ มอีายุ มกีารสัง่
สมดว้ยประสบการณ์ยาวนาน ทีเ่ตะตาเรา สมัผสัความรูส้กึเรามากเป็นพเิศษกค็อืตลาดน้ําอมัพวา กบั
ท่ีสามชุกตลาดร้อยปี เราไดเ้ขา้ไปสมัผสั อนัทีจ่รงิเราเคยไปเทีย่วแลว้ แต่ครัง้นัน้เราตัง้ใจจะทํางานก็
พาทมีงานทัง้หมดเลย ไปเดนิดกูนัอกีครัง้  

เมือ่แรกเขา้ไป เรากไ็ปเสพความรูส้กึทีด่กีบัมนั แต่วา่ยงัไมไ่ดว้เิคราะหว์า่ องคป์ระกอบสว่นไหน
ทีส่รา้งความรูส้กึน้ีไดบ้้าง หลงัจากที่ไดใ้ชเ้วลาอยู่ค่อนขา้งนานหลายเดอืนในการลองเยีย่มชมสถานที่
ต่างๆ ทัง้ตลาดเล็กตลาดน้อย ตลาดสวย ตลาดไม่สวย อนัที่จรงิเราก็จําเวลาที่ใช้ในการสํารวจไม่ได้
เพราะว่านานมาก  ในทีสุ่ดกไ็ดข้อ้มลูมาว่าลกัษณะงานวดัมคีวามเป็นสิง่ปลูกสรา้งไมม่าก มนัอาจจะเอน
เอยีงกลายเป็นองคป์ระกอบทีม่ากขึน้กลายเป็นตลาดหรอือะไรทีเ่ป็นลกัษณะของการจาํลองชุมชนเขา้มา 
ดงันัน้ เมื่อไดภ้าพคร่าวๆอย่างนัน้ เรากล็องปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญ ทัง้ในแง่ของชุมชนและดา้นการลงทุน
ต่างๆ  ขอเรยีนว่าโครงการน้ีมนัแตกต่างจากที่เป็นการพฒันาชุมชนที่มนัเคยมชีุมชนจรงิๆมาก่อน 
เพราะวา่พืน้ทีต่รงน้ีเป็นพืน้ทีท่ีไ่มเ่คยมอีะไรมาก่อน  เราลองคดิว่ามนัเป็นเรื่องทีม่นัละเอยีดอ่อนมาก ถา้
หากจะทําใหม้นัประสบความสําเรจ็ กไ็ดป้รกึษาผูเ้ชี่ยวชาญมากมายหลายท่าน กไ็ด้เรยีนรูว้่ามนัยาก
มาก โดยเฉพาะถ้าเป็นลกัษณะของพืน้ทีเ่ปล่าซึ่งเจา้ของโครงการใหเ้ป็นโจทยม์า แทบจะเป็นไปไม่ได้
เลย   (ภาพ)น่ีเป็นภาพก่อนทีจ่ะเริม่ทําอะไร ถา้มองอย่างน้ีโดยไปยนืบนสะพานลอยถ่ายไป เราแทบจะ
ไมเ่หน็เลยว่ามนัมคีาแรค็เตอรอ์ะไรพเิศษ ไม่ว่าจะขบัผ่านจากถนนดา้นไหนกไ็ม่มจุีดเด่น  พืน้ทีร่อบๆก็
เป็นตกึแถวธรรมดา บรรยากาศจะรา้งๆ  ดงันัน้พืน้ที่ก่อนจะทํา เรยีกว่าเป็นชุมชนกค็งจะยาก เพราะ
ประการแรกมนัเป็นพืน้ทีท่ี่อยู่ชายขอบรอบนอกของหวัหนิ ตําแหน่งนัน้กถ็อืว่าออกนอกเมอืงแลว้ การ
ปฏสิมัพนัธใ์นพืน้ทีไ่มม่เีลย ผมคดิวา่คนทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นละแวกน้ีคงไมรู่จ้กักนั  

เราเริม่ต้นจากพืน้ที่เปล่าๆ เขา้ไปตรวจสอบสภาพพืน้ที่ ถ่ายภาพ มนักเ็ป็นพืน้ที่เรยีบๆ รกๆ 
เป็นพืน้ทีว่่างเปล่าอย่างในภาพทีเ่หน็ การใชง้านส่วนใหญ่ในพืน้ทีร่อบๆ ถ้าเป็นดา้นหลงักจ็ะเป็นบา้น 
ตดิกบัทางรถไฟซึง่ดเูหมอืนเป็นพืน้ทีบุ่กรุก มชีุมชนเลก็ๆดา้นหลงั  ดงันัน้ ถา้จะสรา้งอะไรทีม่คีวามเป็น
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ชุมชนขึ้นมา ก็คงจะต้องทําอะไรมากมาย และคงต้องศึกษากนัอย่างมาก จากสภาพทัง้หมดที่เห็น             
ในความเหน็ของคนทีท่าํงาน commercial หากจะทาํรา้นคา้ กค็งบอกว่าตรงน้ีทาํไมไ่ด ้ความคดิทีว่่าจะ
ทาํพืน้ทีใ่หเ้ป็นเหมอืนงานวดั เป็นชุมชนนัน้เป็นความคดิทีด่ ีแต่กบัพืน้ทีต่รงน้ีมนัทาํไมไ่ด ้ เขากแ็นะนํา
ใหไ้ปทาํทีอ่ื่น เพราะเขาเหน็ว่าทีต่รงน้ีทาํแลว้คงไมป่ระสบความสาํเรจ็ ดงันัน้ ทมีงานเรากใ็ชเ้วลาอยูพ่กั
ใหญ่ในการถอยกลบัมา  แลว้กร็วบรวมแรงบนัดาลใจ โดยคดิว่าถงึอย่างไรเรากค็งต้องกา้วไปขา้งหน้า 
เพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้ มนัเป็นที่ดนิเดมิของครอบครวัของเจ้าของโครงการ  เราคง
จะตอ้งพยายามแกป้ญัหาไปเป็นจุดๆ  กไ็ดนํ้าเอาความรูส้กึดีๆ ทัง้หมดทีเ่ราไดจ้ากการสาํรวจ ศกึษาจาก
ตลาดต่างๆ มารวบรวม ก็เป็นการดีไซน์ที่แปลก เพราะโดยปกติเรามักจะเริ่มจากการทําแปลน           
ทาํ master plan แต่ในครัง้น้ีเหมอืนเราเอาความรูส้กึมาตัง้เรยีงเป็นขอ้ๆก่อน ว่าการทีเ่ราจะเขา้ไปสมัผสั
กบัตลาดเก่าหรอืลกัษณะของชุมชนเก่าแลว้ ความรูส้กึดีๆ มนัเกดิจากอะไรบา้ง ลองรูส้กึแลว้ปล่อยใหม้นั
ไหลผา่นมอื รา่งขึน้มาเป็นสเกต็ชบ์า้ง รปูภาพถ่ายบา้ง นัง่พดูคุยกนับา้ง ไดเ้ป็นความรูส้กึหลายๆอยา่งที่
จะเอามาจบัรวมเป็นก้อน  แล้วเราก็มคีวามคดิง่ายๆอยู่อย่างหน่ึง เน่ืองจากเราฟงัคยี์เวริ์ดที่เจ้าของ
โครงการให้มาแล้ว แต่เราก็นึกไม่ออกว่ามนัจะเป็นอย่างไร เราจงึปล่อยให้มนัเป็นไปตามธรรมชาต ิ      
เอาสิง่ที่เราได้ เอาความรู้สกึมาลองวางเรยีงไปในพื้นที่ก่อน ยงัไม่ต้องนึกถึงว่าหน้าตาอาคารจะเป็น
อยา่งไร ไมต่อ้งนึกถงึดว้ยวา่มนัจะใชง้านจรงิไดห้รอืเปล่า    

(ภาพ)พื้นที่ด้านล่างน้ีคือด้านที่ถนนวิ่งผ่าน ไปถึงพื้นที่หน้าแคบๆและลึกไปข้างหลัง ตรง
ดา้นหลงักจ็ะผายออกนิดหน่อย เรยีกว่าเป็นลกัษณะของพืน้ทีท่ีท่าํธุรกจิทีไ่มด่เีลย ใครจะทาํหา้งรา้น มา
เห็นที่อย่างน้ีก็คงถอย คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญก็ถูกต้องแล้ว ในฐานะดีไซเนอร์ก็คงจะถอยไม่ได ้
เพราะว่าหน้าทีเ่รากค็อืทาํใหม้นัดูดทีีสุ่ดตามสภาพทีม่นัควรจะเป็น  เรากม็านัง่จนิตนาการกนัว่าถา้หาก
มคีนเขา้มาเยีย่มชม  เดนิจากปากทางอยากจะใหเ้ขาสมัผสักบัอะไรก่อน  อยากใหค้วามรูส้กึอะไรมนัเขา้
มาหาเขาก่อน อยากจะใหฉ้ากววิต่างๆมลีกัษณะเป็นอย่างไร แทนที่จะเหน็เป็นแปลนก่อน ก็จะมแีต่
ความรูส้กึเอามาเรยีงๆจากดา้นหน้าไปถงึดา้นหลงั  พอเสรจ็ดา้นหลงักว็นกลบัออกมาขา้งหน้า จะใหรู้ส้กึ
อย่างไร  ไดเ้ป็นภาพ กพ็ยายามจําลองออกมาว่าแต่ละช่วง แต่ละซนีมนัจะมหีน้าตาเป็นอย่างไร ภาพ
ของตลาดเพลนิวานกเ็ริม่ขยายตวัขึน้มาอกีหน่อยหน่ึง  เรากพ็ยายามจําลองภาพว่ามนัต้องเป็นเหมอืน
บา้นยอ้นยุคเลก็ๆ เป็นชุมชนยอ้นยุคเลก็ๆ ความรูส้กึมนัน่าจะสมบูรณ์กว่า เพราะงานวดัมนัเป็นอะไรที่
มนัชัว่คราว  กเ็ริม่ตน้เหมอืนกบัว่าถา้หากเราเป็นคนทีจ่ะแวะเขา้ไปเยีย่ม เหมอืนจะไปเยีย่มเพื่อน หรอื
ไปหาใครสกัคนในหมู่บ้านสกัแห่ง เราเดินทางได้หลายแบบ อาจจะเดินทางด้วยรถไฟ เราก็คิดว่า
ขา้งหน้า ไมว่่าจะมาดว้ยอะไร เมื่อมาถงึกเ็หมอืนออกจากสถานีอะไรสกัอยา่ง  ภาพแรกทีเ่หน็กอ็าจจะมี
ลานโล่งๆเหมือนลานหน้าหมู่บ้าน เหมือนที่รวมชุมชน มองเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ไกลออกไป ใน
ขณะเดยีวกนัก็พยายามแก้ปญัหาเรื่องพื้นที่หน้าแคบมากๆ  ปกติถ้าหากเป็นห้างร้านทัว่ไป เขาก็จะ
พยายามเปิดหน้าพื้นที่ให้ใหญ่ ดงึดูดความรู้สกึ แต่น่ีเปิดจนสุดก็ยงัไม่เหน็อะไร ความกว้างเล็กกว่า
ตกึแถวทีอ่ยูข่า้งๆประมาณครึง่หน่ึง  มทีางเดยีวคอืแทนทีจ่ะเปิดใหโ้ล่ง เรากปิ็ดใหม้นัทบึเลย ใหม้นัเป็น
เหมอืนประตู เป็นกรอบทางเข้า ซึ่งไม่จําเป็นต้องดูแล้วรู้สกึโล่ง แต่ในขณะเดยีวกนัให้ประตูมนัเป็น
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สญัลกัษณ์ของการมาถงึ  เมือ่เดนิผา่นเขา้ไปแลว้กใ็ชต้วัอาคารขา้งหลงัเป็นตวัปรบัความรูส้กึว่าเรากําลงั
จะพาคนยอ้นยคุ เปลีย่นสถานทีไ่ป  
สถาปนิกบริษทั Open Box : มนัไมเ่หมอืนกบัชุมชนเดมิทีม่บีรบิทรอบๆอยูแ่ลว้ เราเหมอืนพยายามจะ
สรา้งพืน้ทีเ่ลยีนแบบชุมชนขึน้มา จงึตอ้งวางแผนการนําเสนอแบบน้ีเพื่อสรา้งอารมณ์การเขา้ถงึทีแ่ปลก
ใหมข่ึน้มา  
คณุรติวทั สุวรรณไตร: ถา้เราผา่นจุดนัน้ไปเขา้ไปถงึตรงลาน เมื่อมองออกไปไกลๆ จะเหน็บา้นทีค่น
อาศัยอยู่ มองไปอีกมุมหน่ึงก็เป็นถนนซอกซอย อีกมุมหน่ึงก็จะเห็นตลาด อาจจะมีสะพานหรือ
องคป์ระกอบอะไรทีม่นัมลีกัษณะของความเป็นหมูบ่า้น ไปถงึลกัษณะการใชง้าน คนสว่นใหญ่จะไปเทีย่ว
ทีน่ัน่ดว้ยรถ  เรากนึ็กวา่ถา้หากจะเปิดพืน้ทีจ่อดรถไดใ้นทีท่ีม่นัไมไ่ดใ้หญ่ขนาดนัน้ เราตอ้งยกหมูบ่า้นทัง้
หมู่บ้านลอยขึน้ไปชัน้หน่ึง เดนิจากขา้งหน้าเหมอืนเดนิที่ระดบัดนิ แต่มนัจะค่อยๆไล่ๆขึน้ไปจนถงึชัน้
สอง โดยทีไ่มรู่ต้วั 
คณุศรายุทธ ์พมุเพรา: น้องเขาพดูในลกัษณะของการตกแต่ง  ทีผ่า่นมาเราจําลองว่าเป็นท่าเรอื ท่ารถ 
เป็นตลาดน้ํา เราเลยทําสะพาน  ทางสถาปนิกก็แนะนําว่าถ้าอย่างนัน้เราแก้ปญัหาโดยการจอดรถ
ขา้งล่างไหม วธิกีารทีเ่ล่ามาน้ียงัไมเ่ป็นตวัแบบรา่งทีช่ดัเจน ยงัเป็นสเกต็ชอ์ยู ่
คณุรติวทั สวุรรณไตร: ในชว่งนัน้คุณศรายทุธกไ็ดเ้ขา้มาใหแ้นวคดิ เอามาผสมผสานกนั 
คณุศรายุทธ์ พมุเพรา: ตอนนัน้ทางทมีสถาปนิกซึ่งมาทํางานก่อนหน้าน้ี 2 ปี  ผมเขา้มาช่วยทํา
ภายหลงั ในแงข่องการเขา้มาชว่ยเพิม่เตมิ แต่กใ็ชส้เกต็ชห์รอืไอเดยีจากน้องเขาเป็นหลกั  
คณุรติวทั สวุรรณไตร : หลงัจากนัน้ความรูส้กึต่างๆกส็ามารถเขยีนลงบนกระดาษได ้ เป็นลกัษณะของ
แปลน มองจากผงัดา้นบน ผงัน้ีกเ็ขยีนขึน้ดว้ยมอืโดยทีย่งัไมไ่ดส้นใจเรื่องสเกลหรอืขนาดจรงิ  มองว่าทาํ
อย่างไรใหไ้ดค้วามรูส้กึอย่างที่เราต้องการก่อน มกีารศกึษาลกัษณะของประตู การเขา้ รูปทรงอาจจะ
ไม่ใช่รูปทรงที่มนัมใีนสมยัก่อน แต่เราก็เลอืกวสัดุกบัผวิสมัผสัมาใช้ ตรงน้ีเป็นจุดที่คุณศรายุทธได้ให้
คําแนะนําไดด้มีาก  ว่าจะทําอย่างไรใหพ้ืน้ผวิเรยีบๆมนัดูมคีวามตื่นเตน้ ดูแลว้มคีวามหลากหลาย และ
สามารถดงึอารมณ์ยอ้นยคุไปได ้ สดุทา้ยกอ็อกมาเป็นสเกตชท์ีม่นัใกลเ้คยีงกบัของจรงิทีส่ดุ    

สุดทา้ยในการคุยกนัทัง้หมดน้ี กถ็งึจุดทีเ่ราจะตอ้งเริม่เขยีนอะไรทีม่นัเป็นแบบทีส่ามารถจะเริม่
ก่อสรา้งไดจ้รงิ  ความรูส้กึทัง้หลายทีเ่อามาเรยีงรอ้ยกนัเป็นเสน้ มนักจ็ะตอ้งมอีาคารเขา้มาหอ่หุม้ กเ็ริม่
ลองศึกษาจากโมเดล โมเดลพวกน้ีก็จะไม่ค่อยมีใครได้เห็น มนัเป็นเบื้องหลังจริงๆ  หลายอย่างก็
ปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกบัสภาพจรงิ ในทีสุ่ดกไ็ดต้วัโมเดลทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัของจรงิค่อนขา้งมาก 
ใชเ้วลาทัง้หมด 2 ปี ในการรวบรวมขอ้มลู แลกเปลีย่นไอเดยีกนัระหว่างทมีงานก่อนทีจ่ะเริม่ตดัสนิใจ
ก่อสรา้ง สดุทา้ยกเ็ป็นแบบทีใ่ชก่้อสรา้งไดจ้รงิ สามารถรวบรวมความรูส้กึ ประสบการณ์ สิง่ทีต่อ้งการให้
คนทีเ่ขา้มาเยีย่มชมไดเ้หน็จดัลงบนกระดาษไดใ้นทีส่ดุ  
สถาปนิกบริษทั Open Box: ส่วนรายละเอยีดของแนวความคดิดา้นการบรหิาร คอื โครงการน้ีเป็น
ธุรกจิส่วนตวัของคุณกอ้ย ภทัรา คุณกอ้ยทําโรงงานผลติผลติภณัฑท์ดแทนไม ้ซึง่เป็นกจิการครอบครวั 
แนวคดิของครอบครวัหลกัคอืต้องการรกัษาป่า เพื่อใหล้ดการใชไ้มจ้รงิ  เพราะฉะนัน้จงึมาจากแนวคดิ
นัน้ บวกกบัที่คุณก้อยมผีลติภณัฑ์เป็นจํานวนมาก ซึ่งได้นํามาใช้ก่อสรา้งที่เพลนิวาน เพลินวานมไีม้
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จรงิๆเพยีงรอ้ยละ 10 ซึง่เป็นไมเ้ก่า นอกนัน้ถา้ไมไ่ดบ้อกรายละเอยีด คงไมม่ใีครทราบว่าทีเ่หน็เป็นผนงั
ไมน้ัน้ไมใ่ช่ไมจ้รงิ อกีเรื่องหน่ึงคอืเรื่องการบรหิารภายใน แบ่งเป็น 2 สว่น สว่นแรกเป็นรา้นคา้ เรยีกว่า
สว่นหน้าหรอืโซนที ่1 ส่วนน้ีจะเป็นสว่นทีเ่ราพยายามรกัษาบรรยากาศและหน้าตาของเพลนิวาน และ
การยอ้นยคุไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ คุณกอ้ยเป็นเจา้ของ  สว่นถดัมาเป็นสว่นทีเ่ปิดใหเ้ช่า แต่รา้นคา้ทีม่าเช่าจะ
เป็นรา้นคา้ของคนหวัหนิ คอนเซปตแ์รกทีใ่หค้นเขา้มาคอื เป็นรา้นคา้ของคนหวัหนิเท่านัน้ และหากเป็น
รา้นอาหารกจ็ะตอ้งอรอ่ย ถา้เป็นผลติภณัฑก์จ็ะตอ้งมเีอกลกัษณ์ 
คณุศรายทุธ ์พมุเพรา: หลงัจากทีคุ่ยกนัสกัพกัจนตลาดเพลนิวานออกมาเป็นเชน่น้ี คุณกอ้ยกย็งัไมเ่หน็
วา่เมือ่สรา้งแลว้เพลนิวานจะออกมาเป็นอยา่งไร ผมจงึขอพืน้ทีข่องคุณกอ้ยซึง่เขายกทีบ่นทองหล่อ ซอย 
21 เป็นหอ้งเลก็ๆ 3 ชัน้ใหผ้มใชท้าํตวัอยา่งเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่เพลนิวานจะออกมาเป็นอยา่งไร  
คณุรติวทั สวุรรณไตร: ปกตคิุณศรายุทธทาํงานกไ็มไ่ดเ้ขยีนแบบ คอืคดิดว้ยความรูส้กึ เวลาทาํกต็อ้ง
ทําดว้ยความรูส้กึ เมื่อเจา้ของเขาถามว่าเสรจ็แลว้หน้าตาจะเป็นอย่างไร เรากพ็ดูงา่ยๆว่ายงัไม่รู ้แต่ถ้า
อยากจะเหน็ จะทาํใหด้ ู 
คณุศรายทุธ ์พมุเพรา: แต่มขีอ้แมป้ระการแรกคอืว่าเอาเงนิมาวางแลว้จะทาํใหเ้หน็ ประการทีส่องคอื
หา้มมาดูจนกว่าจะเสรจ็ ผมใชเ้วลาทาํเพลนิวานตวัโครงการแรกวนัที ่1 เมษายน แลว้กห็ยุดจนถงึวนัที ่
28 เมษายน เริม่ตน้ปีกเ็สรจ็ทนัสงกรานต์ แต่ใชเ้วลาคดิ 2 ปี ส่วนแรกทํา 4 เดอืน ตกแต่งวนัที ่1 
เมษายน วนัที ่20 มนีาคมกเ็ชญิหลายๆทา่นเขา้ไปด ูรวมทัง้เชญิทมีงานสถาปนิกดว้ย ผมทาํตามทีค่ดิวา่
น่าจะออกมาเป็นประมาณน้ี  อาชพีหลกัของผม ผมทําเกี่ยวกบัโปรดกัชัน่ดไีซน์ใหก้บัภาพยนตร ์ โดย
ส่วนตวัผมเป็นคนต่างจงัหวดั ผมกช็นิกบัลกัษณะแบบน้ี ผมใชเ้วลาทีจ่ะเสาะหาของต่างๆที่มาตกแต่ง 
หลงัจาก เจา้ของและทมีงานมาชมแลว้ตกลง ผมจงึทาํต่อไป   

ทีน่่าสนใจอกีประเดน็กค็อื การสรา้งตลาดเพลนิวานน้ีไมไ่ดเ้กดิขึน้บนความคดิทีจ่ะทาํการคา้ แต่
เกดิจากการสนองความตอ้งการของคุณกอ้ย เพราะเขาเตบิโตมากบัโรงไมข้องพอ่ กเ็หน็บรรยากาศของ
งานวดัในวยัเด็ก เขาก็ฝนัว่าอยากเห็นแบบน้ีอีก อยากให้คนรุ่นหลงัเข้ามาเห็น ตอนนัน้เราก็ยงัไม่
คาดหวงัว่าคนจะเขา้มาชมมากขนาดน้ี เมื่อเพลนิวานเปิดวนัแรกกม็คีนเขา้มาชมไม่กี่สบิคน แต่พอถงึ
วนัที่สอง วนัที่สาม กม็ผีูค้นเขา้มาชมกนัสามสีพ่นัคน พวกผมกต็กใจมาก เพราะไม่มกีารโฆษณาใดๆ
ทัง้สิน้ คนทีเ่ขา้ไปในโซนแรกเขาถ่ายรปูอย่างเดยีว สิง่ทีผ่มไดเ้รยีนรูค้วามแตกต่างกค็อื ในตอนแรกผม
คดิว่าจะทําสอีย่างไร กไ็ปดูทีส่ามชุก สามชุกเขาเป็นตลาดดัง้เดมิ ผมจงึกลบัมาคดิว่าเราตอ้งทําใหส้วย
กวา่นัน้ ทาํใหม้สีสีนั กเ็พิม่สสีนั เพิม่รายละเอยีดของความน่ารกั ดงึเดก็รุน่ใหมเ่ขา้มา หลงัจากเปิดเพลนิ
วานไปเดอืนแรก เรากปิ็ดโครงการบาํรงุซ่อมแซม  
คณุรติวทั สวุรรณไตร : เราไมไ่ดว้างแผนไวก่้อน น่ีคอืเฟสที ่1 เสรจ็ภายในเวลา 4 เดอืนเศษ เจา้ของ
นึกภาพไวว้า่มนักค็งคลา้ยเมอืงโบราณ ใน 1 วนัมคีนเขา้สกั 100-200 คน กด็ใีจแลว้  
คณุศรายทุธ ์พมุเพรา: แรกๆกม็คีนเขา้ชมจาํนวนเท่านัน้จรงิ เมื่อจาํนวนคนเขา้ชมถงึรอ้ยคนเรากด็ใีจ 
ฉลองกนัใหญ่ พอผ่านไปสกั 1 เดอืน คราวน้ีเริม่แตะหลกัพนั พอมาถงึช่วงฤดูท่องเทีย่ว กม็คีนเขา้ชม
หลายพนั วนัเสาร-์อาทติยเ์กอืบหมื่น เรากเ็หน็แลว้ว่ามนัเป็นปญัหา เพราะว่าหอ้งน้ํา และระบบไฟทีเ่รา
เตรยีมไวไ้ม่พอรองรบั  ถา้คนทีต่ดิตามกจ็ะเหน็ว่าตลาดเพลนิวานมกีารปิดปรบัปรุงครัง้ใหญ่อยูค่ร ัง้หน่ึง  
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กเ็ป็นการปรบัปรุงระบบเป็นหลกั เพราะว่าจํานวนคนมาก ระบบต่างๆกต็อ้งใหญ่ขึน้ตาม  มนักเ็ป็นสิง่ที่
พวกผมดใีจทีไ่ดท้าํตรงน้ี อยา่งน้อยทีสุ่ดเมื่อเจา้ของเขาฝนั ผมสามารถสานต่อใหไ้ด ้บรรยากาศสุดทา้ย
ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงกค็อื มรีา้นสุนัข กป็รบัปรุงใหพ้ืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ี่สุนัขวิง่เล่นได ้และปรบัใหเ้ป็นพืน้ที่
สาํหรบัคนเฒา่คนแก่ มสีโลป ใหค้นแก่เขา้ไปสะดวก เป็นเหมอืนพพิธิภณัฑค์รอบครวั 
สถาปนิก บริษทั Open Box: ช่วงแรกๆคนเยอะ แต่ตอนน้ีคนเริม่น้อยลงแลว้ ถา้จะ approach ในแนว
การคา้โลเคชัน่กส็าํคญั ตอ้งเป็นทางผา่นของคน แต่ถา้จะ approach ในแนวชุมชน กจ็ะตอ้งมชีุมชน มี
เสน่ห์ของชุมชน มวีิถีชวีติเดมิ เช่น ไม่ได้มุ่งทางด้านการค้า แต่มุ่งให้คนในชุมชนรู้สกึถึงคุณค่าของ
ตวัเอง นัน่กเ็ป็นอกีแบบหน่ึง  
คณุศรายทุธ ์พมุเพรา: ถา้เราไปพทัยากจ็ะเจอตลาด 4 ภาค ตอนน้ีไมท่ราบว่าเป็นอยา่งไรบา้ง ผมก็
ไมไ่ดไ้ป  
สถาปนิก บริษทั Open Box: พทัยากเ็ป็นเมอืงอกีแบบหน่ึง คนทีไ่ปทีน่ัน่ 50% เป็นชาวต่างชาต ิวถิี
ชวีติที่เขาอยากจะมาดูก็เป็นอกีแบบหน่ึง การจดัให้มตีลาด 4 ภาคก็เหมอืนเป็นการโฆษณาให้
ชาวต่างชาตทิราบวา่ประเทศไทยมอีะไรบา้ง เมือ่มาทีน่ี่กเ็หน็ครบ 4 ภาค น่ีกเ็ป็นอกี approach หน่ึง แต่
ว่าฝรัง่มาทีน่ี่อาจจะไม่ค่อยเขา้ใจ ว่ามาทีน่ี่มาดอูะไรกนัมไีมเ้ก่าๆ มสีงักะส ีอธบิายยาก เพราะคนทีม่าดู
ทีน่ี่เหมอืนคุน้ชนิ วา่เคยเหน็ทีไ่หนสกัทีห่น่ึง  
คณุศรายทุธ ์พมุเพรา: สุดทา้ยกอ็ยูท่ีโ่ลเคชัน่ เพลนิวานกอ็กีแบบหน่ึง พทัยากอ็กีแบบหน่ึง เป็นพืน้ที่
เหมอืนไวส้ําหรบัเทีย่วพกัผ่อน มนัจะง่ายหรอืมนัจะดใีนสิง่ที่เราสรา้งขึน้ อย่างจนัทบุร ีชุมชนเขาสวย 
เขม้แขง็ ผมเคยถ่ายภาพยนตรโ์ฆษณา ในชว่งหลงัน้ีไปถ่ายทีน่ัน่คอ่นขา้งบ่อย คนทีน่ัน่กเ็ป็นมติรมาก  
 
ตลาดร้อยปีสามชกุ 
โดย  ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล: ผมจะเล่าเรื่องประวตัสิามชุกก่อนเท่าทีผ่มมคีวามรู ้ถงึจะเกดิและเตบิโตทีน่ัน่
แต่บางทเีรากไ็มรู่ ้เพราะไมไ่ดศ้กึษา จนเมือ่เราเป็นผูใ้หญ่  
 สนุทรภู่ไปสามชุกในนิราศสพุรรณ มาตามลาํน้ํา ถา้อา่นนิราศสพุรรณกจ็ะมหีลายทีใ่นเขตอาํเภอ
สามชุก เฉพาะสว่นของตลาดกม็เีทา่น้ี สมยัผมเป็นเดก็ ครกูจ็ะยกบทน้ีขึน้มาสอน ปี พ.ศ. 2379 สุนทรภู่
พดูถงึสามชุก เพราะฉะนัน้ตลาดสามชุกมอีายุ 176 ปี ไม่ใช่ 100 ปี เพราะฉะนัน้ขอ้มลูทีน่ับว่ารอ้ยปี
ผดิพลาด ผมบอกใหแ้ก ้กไ็มแ่ก ้ผมบอกนายกเทศมนตรวีา่ 200 ปี ไมใ่ชร่อ้ยปี รอ้ยปีน่ีกอ็ายุมากกว่าผม
แค ่40 ปี ผมอาย ุ64 ถา้อยา่งนัน้มนัไมม่อีะไรเก่า สามชุกจรงิๆตอ้งกวา่ 200 ปี ในทางประวตัศิาสตร ์แต่
เมือ่เขาขึน้ยีห่อ้วา่เป็นรอ้ยปีแลว้กแ็ลว้ไป ถา้จะนบัวนัทีม่กีารเขยีนโคลงถงึสามชุกก ็176 ปี  

ครัง้หน่ึงผมไปทีร่า้นศกึษาภณัฑพ์าณชิ ถนนราชดาํเนิน เหน็หนงัสอืเล่มน้ีวางอยูบ่นหิง้เกอืบ 40 
เล่ม ชื่อนิทานบ้านสุพรรณ เขยีนโดยผูต้รวจการสหกรณ์สมยันัน้ ตามประวตัทิ่านเป็นผูป้ระดษิฐค์ดิคน้
ฉันทลกัษณ์แบบใหม่และมสี่วนร่วมในการประพนัธ์คํารอ้งเพลงมหาจุฬาร่วมกบัคุณสมโภช สวสัดกุิล         
ผมพยายามสบืว่าครอบครวัท่านอยู่ที่ไหน อย่างไร ปจัจุบนัน้ีกย็งัสบืไม่ได ้ถ้าท่านรูจ้กักช็่วยบอกดว้ย  
ถา้จะตัง้ใจสบืจรงิๆคงไม่เหลอืบ่ากว่าแรง แต่ว่าในหนังสอืเล่มน้ีมเีรื่องเกี่ยวกบัความเป็นมาเป็นไปของ
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ชื่อต่างๆในจงัหวดัสุพรรณบุร ีบางปลามา้ บางแม่ม่าย สาํเภาล่ม ฯลฯ รวมทัง้สามชุก ผมไดโ้พสต์ลงใน
เฟสบุคเมือ่ปีทีแ่ลว้ เพื่อใหค้นสุพรรณไดอ้่าน เป็นหนงัสอืทีคุ่รุสภาจดัพมิพ ์ราคาแค่ 9.50 บาท ผมเหมา
ซือ้ยกหิง้เลย 30 กวา่เล่ม กต็กประมาณ 40-50 บาท เพราะฉะนัน้หนงัสอืเล่มน้ีไมม่แีลว้ ยกเวน้ทีบ่า้นผม 
ผมเอาไปแจกคนทีส่ามชุกและเพือ่นๆทีเ่ป็นคร ูผมขออา่นสัน้ๆ  

“วนัหน่ึงผมนัง่เรอืผ่านบา้นสามชุก กเ็ลยบุกตรวจงานย่านนัน้ก่อน …สมาคมสหกรณ์ กจิการ
ถาวรน่าชมครนั ถนนยางกาํลงัสรา้งอยา่งฉุกละหกุ จากสามชุกไปหนอง..นาคนัน่ รถอื่นใดไมม่ไีปในทาง
นัน้ เลยกดัฟนัยอมสละป ัน่จกัรยาน ขึน้ทางลดัตดัคนันามาสกัพกั ตอ้งหกัแฮนดร์ถลงบุกพงพาน กลบัขึน้
ไปไต่คนันาน่าราํคาญ ขนืลนลานตกคนันากน่็าดู ถา้ถนนสรา้งใหม่ไม่ไกลนัก แจง้ประจกัษ์ถนนเก่าเขา
ยงัอยู…่”  

หลายหน้าบอกถงึทีม่าทีไ่ปของสามชุก อนัทีจ่รงิหนังสอืเล่มน้ีควรผลติใหม่ แลว้กแ็จกจ่ายตาม
โรงเรยีน แต่ตอนนัน้ยงัไมไ่ดค้ดิถงึเรือ่งตลาดสามชุก น่ีกเ็ป็นงานวรรณกรรม 2 ชิน้ทีผ่มคดิว่าควรจะตอ้ง
ขยายความ ทําใหม้นัมคีุณค่าใหค้นคดิถงึ หนงัสอืทีผ่มซือ้มา 30 กว่าเล่มน่ีกแ็จกใหเ้พื่อนฝงู เหลอือยู่ที่
บา้นประมาณ 4-5 เล่ม อกีเล่มหน่ึงชื่อตลาดสามชุก ของคณุอเนก นาวิกมูล จรงิๆกรรมการตลาด
สามชุกกท็าํได ้แต่ขอใหคุ้ณอเนกไปช่วย เพราะว่าเขาเก่งในการทําหนังสอืแบบน้ี ในน้ีกม็ภีาพมากมาย 
ผมสแกนมาไม่หมด น่ีคอืภาพที่ว่าการอําเภอสามชุกในอดีต ภายหลงัผมก็รวบรวมภาพต่างๆจะทํา
หนงัสอื แต่ผมจากไปนานแลว้ ในทีสุ่ดคนสามชุกเขากท็าํกนั กไ็ดภ้าพมาจาํนวนมาก ทีม่อียูก่บัชาวบา้น 
อยา่งทีเ่หน็บนจอนัน้คอืตลาดสามชุก สว่นขา้งล่างน่ีเป็นทีว่่าการอาํเภอ กค็งยงัไม่เกดิ มนัเป็นภาพอดตี
ที่อยู่ในหนังสอื แต่ปจัจุบนัน้ีมนัเปลี่ยนไปมากแล้ว ถ้าท่านเลอืกไปเที่ยวตลาดสามชุกแต่ว่าลงแม่น้ํา
สุพรรณ แม่น้ําท่าจีน หลายท่านคงทราบ จากแม่น้ําเจ้าพระยา ปากคลองมะขามเฒ่า ที่ชยันาทเขา
เรยีกว่าแม่น้ํามะขามเฒ่าหรอืคลองมะขามเฒ่า พอเขา้เขตอําเภอบางนาบวช สุพรรณบุร ีเขากเ็รยีกว่า
แมน้ํ่าสุพรรณ พอออกไปทางนครชยัศรกีเ็รยีกว่าแม่น้ํานครชยัศร ีแลว้พอไปสมุทรสาครกเ็รยีกแม่น้ําท่า
จนี  สายเดยีวกนั แต่มปีระวตัหิรอืว่าลกัษณะจงัหวดันิยมต่างกนั ผมเกดิมากบัแม่น้ําท่าจนี ครกูส็อนแม่
น้ําทา่จนี ไมไ่ดเ้รยีกแมน้ํ่าสพุรรณ  แต่จรงิๆเราเรยีกแมน้ํ่าทา่จนี ภาพน้ีคอืรมิแมน้ํ่าทา่จนี  ตลาดสามชุก
มแีพ จะลา้งจาน ซกัผา้ อาบน้ํา กระโดดเล่นน้ํากต็รงน้ี  

ผมเป็นคนหลงัตลาด ทีจ่รงิก่อนผมเกดิพอ่ผมเปิดรา้นถ่ายรปูในตลาด ก่อนผมเกดิบา้นผมฐานะ
ด ีมรีา้นถ่ายรปู มเีรอืวิง่ในแมน้ํ่าสองลํา ในหนงัสอืเล่มน้ีกม็ภีาพ เรอืรบัจา้งวิง่ เรอืโยงหรอืเรอืแทก็ซี ่พอ
ผมเกดิมาครอบครวัผมกย็ากจน รา้นถ่ายรปูกไ็ปไมร่อด กเ็ลยขายทีด่นิ แลว้กซ็ือ้ทีน่า ไปอยูทุ่่งนา 10 ไร ่
หา่งจากตลาด ไปหลงัตลาด แมผ่มกเ็ลยรบัภาระหาบขนมถว้ยขาย เพราะฉะนัน้ผมเกดิมาในตระกูลทีม่ ัง่
คัง่ เกดิเป็นคหบด ีทาํโรงเลื่อยแต่ไม่ไดเ้ลื่อยไม ้ผมไปคน้ในเอกสารเก่าๆ ดว้ยความทีต่อ้งจ่ายเงนิเยอะ 
ค่าสมัปทาน ในทีสุ่ดโรงเลื่อยกเ็จ๊ง ลม้ละลาย ขายทุกอย่าง แลว้กซ็ื้อนา 10 ไร่ ปลูกบา้นอยู่ ทํานา ทํา
แหว้ แต่งานจรงิๆคอืขายขนมถ้วย ผมก็ไปช่วยแม่หาบขายทุกเช้า เพราะฉะนัน้ผมไม่ใช่คนในตลาด
อย่างแทจ้รงิในแงข่องประวตั ิแต่มคีวามสาํคญักบัความรูส้กึนึกคดิว่าคนในตลาดเป็นคนรวย เรามนัคน
จน แต่คนจนแบบสุพรรณมทีี่ 10 ไร่ สามชุกจงึเป็นตลาดของคนมสีตางค ์พวกเรากเ็ป็นคนนอกตลาด 
แต่ไมไ่ดม้ปีญัหาทางสงัคม  เราแครู่ส้กึวา่พวกคนจนๆอยูข่า้งนอก พวกคนรวยๆกอ็ยูข่า้งใน แลว้เวลาไป
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โรงเรยีนกเ็พื่อนกนัทัง้นัน้  ถา้อยากดูอะไรทีค่นรวยม ีดูทวี ีบา้นมไีฟฟ้ากต็อ้งเขา้มาทีห่อ้งแถวในตลาด 
สามชุกภาพทีเ่หน็ไม่ไดเ้ปลี่ยน  ภาพน้ีผมถ่ายเอง ตอนจะไปอนิเดยี ปี 1968 ไดไ้ปเรยีนต่อทีอ่นิเดยี ที่
เหน็น่ีเป็นท่าน้ํา ก่อนหน้าน้ีเป็นการสญัจรทางน้ําเป็นหลกั ยงัไม่มถีนนที่จะมรีถยนต์วิง่ น่ีก็เป็นคลอง
ชลประทานสามชุก ผมกเ็ป็นเดก็ที่ตกปลากดเก่งที่สุดในตลาดสามชุก เพราะเป็นเดก็หลงัตลาด เสาร-์
อาทติยต์กปลากดไดป้ระมาณ 20-30 ตวั เคยเขยีนเรื่องเทคนิคการตกปลากดใหคู้่สรา้งคู่สมไป สกั 2 ปี
มาแลว้ น่ีกเ็ป็นคลอง ภาพน้ีไม่เก่ามากนัก ประมาณ 40 ปี น่ีกเ็ป็นภาพในอดตีทีไ่ปคน้ๆมาแลว้มารวม
เล่ม ทีน่่าทึง่กค็อืว่าปจัจุบนัคณะกรรมการตลาดสามชุกไดใ้หช้าวบา้นรวมรวมภาพเก่ามา แลว้กจ็ะเลอืก
เพื่อทําหนังสอื กม็ภีาพพระเจา้อยู่หวั เสดจ็เยอืนโครงการชลประทานสามชุก น่ีกเ็ป็นภาพทีว่ดัสามชุก 
วดัทีผ่มบวช และวดัทีก่า้น แกว้สุพรรณมาเป็นเดก็วดั  ในหลวงกบัพระราชนีิเสดจ็ประทบัเรอื ภาพทีว่่า
การอําเภอในอดตีและปจัจุบนั ตวัทีว่่าการอําเภอทีเ่ป็นไม ้ตอนทีเ่ขาจะรือ้และสรา้งใหม่ ตอนนัน้ยงัไม่มี
โครงการตลาดสามชุก ผมกบ็่นกบัเพื่อนๆว่าใครซือ้ไมไ้ป กนึ็กไปถงึศาลาเฉลมิไทย เมื่อรือ้ กจ็ะมคีนซือ้
ป้ายศาลาเฉลมิไทยไปเกบ็ไว ้ มหีลายทีใ่นสามชุกทีป้่ายบางป้ายหายไป น่ีกส็รา้งตกึทีว่่าการอาํเภอใหม ่ 
ทางจากหน้าอําเภอเขา้สูต่ลาดสามชุก ทะลุเขา้ไป ขวามอืเป็นแมน้ํ่า และรา้นคา้ รา้นของชํา รา้นอาหาร 
มรีา้นก๋วยเตีย๋วเก่าแก่อยู่รา้นหน่ึง รา้นก๋วยเตีย๋วหมู ตัง้แต่ผมเดก็ๆ ขายตัง้แต่ชามละ 6 สลงึ ผมแหงน
หน้าขึน้ไปเมือ่ไหรก่เ็หน็หยากไยต่ลอดเวลา ผมเหน็มาจนกระทัง่ผมโตมาเป็นสมาชกิวุฒสิภา พอถามว่า
ทาํไมไมเ่อาหยากไยล่ง เขากบ็อกว่าขายก๋วยเตีย๋วทุกวนั เอาเวลาไหนเอาหยากไยล่ง เพราะว่าหยากไย่
อายเุทา่กบัตลาด เรยีกวา่รา้นเจ๊กอา้ว ถา้จะพฒันาตลาดกเ็ลยบอกวา่ใหเ้อาหยากไยล่งก่อน เพราะผมคดิ
ว่าสิง่แรกที่ต้องทําคอืสะอาด ซ้ายมอืของสามชุกกจ็ะเป็นรา้นโอเลี้ยง รา้นโอเลี้ยงแห่งเดยีวที่พวกช่าง
นินทาทัง้หลายกจ็ะมานัง่คุยกนั ผมกน็ัง่อ่านหนังสอื มนัส จรรยงค ์หรอืหนังสอืของ อาจนิต์ ปญัจพรรค ์
ก็เป็นคนสุพรรณ คุณรงค์ วงษ์สวรรค์ พ่อเขาเคยเป็นชลประทานสามชุก ทัง้รงค์และอาจนิต์จะเขยีน
หนงัสอืพาดพงิถงึสามชุกเป็นระยะๆ นกัเขยีนอกีท่านกเ็ช่น วาณิช จรุงกจิอนนัต ์รา้นโอเลีย้งท่าเรอืสง่ก็
ไมแ่พร้า้นก๋วยเตีย๋วเจ๊กอา้ว คอืมคีวามสกปรก ไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ผมไปทไีรกง็งว่าเมื่อไหรจ่ะเอา
ขวดนมทิง้  คอืมนัมขีวดนมเป็นทีม่จุีกสาํหรบัเดก็ทารก ซึง่ขายไม่ออก กย็งัวางขายอยู่มาตัง้แต่อดตีจน
ปจัจุบนัมนัเป็นเวลาหลายสบิปี  

มีการนํานิราศสุพรรณของสุนทรภู่ขึ้นป้ายไว้ให้ชาวบ้านดู ให้เห็นความสําคัญในเชิง
ประวตัิศาสตร์วรรณคด ีสะพานที่เป็นที่ระลึกของนายอําเภอสมพร เป็นสะพานขา้มแม่น้ําท่าจนีของ
สามชุกแห่งแรก โดยฝีมอืนายอําเภอ นายอําเภอคนน้ีกจ็ะอยู่ในหวัใจชาวสามชุกตลอดเวลา แมก้ระทัง่
ปจัจุบนัน้ี  อาคารน้ีกย็งัอยู่แต่ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ กม็รีา้นค้าตามปกติ แม่กมิลัง้ แม่กมิเล้ง ก็ขายของกนั
อุตลุด เมื่อพฒันาตลาดแลว้ ผมเองกว็จิารณ์ว่ามนัจะกลายเป็นแค่ตลาดหรอืเปล่า แต่เอาเป็นว่ารวยกนั
น่าด ูเพราะคนไปเทีย่วแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากทุกคนไดย้นิชื่อตลาดสามชุก วนัน้ีผมมาเล่าให้
ฟงักห็วงัวา่คนจะไปน้อยลง  หรอือยากจะไปดคูวามขดัแยง้กอ็าจจะไปมากขึน้กไ็ด ้เป็นระเบยีบขึน้ พืน้ก็
ปูใหม่ เรยีบรอ้ยขึน้แต่กไ็ม่ถงึกบัเน้ียบเฉียบขาด เต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่ว ถ้าผมไปบ้านผมซึ่งอยู่หลงั
ตลาด ไม่อยากเขา้ตลาดเลย ไปแลว้มนัอดึอดั คนเยอะมาก ถ้าผมไม่หวิโอเลี้ยงกจ็ะไม่เขา้ไปในตลาด 
เพราะนักท่องเทีย่วเยอะมาก ไม่ชอบเลย แต่กถ็อืเป็นความสําเรจ็ของตลาดสามชุก ทุกคนไปเทีย่วกนั
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หมด กร็ํ่ารวยกนั ทาํมาคา้ขายไมใ่ช่แค่เจา้ของหอ้งแถวเท่านัน้ คนต่างจงัหวดักม็าวางแผงขายของ กใ็ห้
เช่าที่กนั รวยกนั ผมไม่ชอบเพราะผมเป็นคนแก่หรือเกือบแก่ มกัจะชอบอะไรที่เป็นอดีตแบบตอน
ก๋วยเตีย๋วราคา 6 สลงึ อยากเหน็ความสงบ สะอาด ไมอ่ยากใหค้นมาดเูราเหมอืนดสินียแ์ลนด ์รูส้กึว่ามนั
ไม่ใช่ แต่ว่าพูดแบบน้ีในที่สาธารณะไม่ได ้คนบ้านเดยีวกนั ไม่มอีะไรเสยีหาย เขาประสบความสําเรจ็  
คนมาเที่ยวกนัเยอะ แลว้คนกช็อบ  น่ีคอืภาพถ่ายรา้นโอเลี้ยง ถ่ายไวป้ระมาณ 2 ปีทีแ่ล้ว เรยีกว่ารา้น 
โอเลีย้งท่าเรอืส่ง เพราะตรงนัน้เป็นท่าเรอืรบั-ส่งสนิคา้ สามชุกโชคดทีีอ่ยูต่ดิถนนใหญ่ จากกรุงเทพฯไป
ชยันาท ไปต่อสายเอเชยี เขา้นครสวรรค ์พษิณุโลก ขึน้เชยีงใหม ่แลว้ช่วงสงกรานตท์ีถ่นนพหลโยธนิรถ
แน่นหรอืสายเอเชยีรถแน่น คนก็จะขบัเลี่ยงมาสายสุพรรณบุร ีบางบวัทอง พออยู่ติดถนน คนก็แวะ 
เศรษฐกจิกด็ขีึน้ กจ็ะเหน็วา่อนัทีจ่รงิรปูแบบไมไ่ดม้อีะไรพเิศษ แต่สะอาดขึน้กวา่สมยัผมเป็นเดก็  

ตรงน้ีเป็นหน้ารา้นเจ๊เฉ่ง เป็นรา้นทีแ่ม่ผมหาบขนมถว้ยมาขาย ตอนเชา้มดื ผมกจ็ะตื่นประมาณ
ตี 4 ช่วยโม่แป้ง คัน้กะทิ ขูดมะพร้าว เย็นวนัก่อนหน้านัน้ผมก็จะปอกมะพร้าว แช่น้ํา แล้วก็มาขูด
มะพรา้ว คัน้กะท ิเป็นผูใ้ชแ้รงงานประจําบา้น เพราะเป็นลูกคนโตทีย่งัอยู่ทีบ่า้น บา้นผมม ี10 คน แต่พี่
น้องก็เติบโตแล้วไปอยู่ที่อื่นกนัหมด  ผมเป็นคนหาบ พอขนมไข่หงส์ (คนสุพรรณเคยเรยีกไข่เหี้ยแต่
เปลี่ยนมาเรยีกไข่หงสต์ามคนกรุงเทพฯ) หาบแรกผมหาบมาขาย แม่กย็งัทําหาบที ่2 พอหาบแรกขาย
หมดแมก่ห็าบหาบที ่2 มานัง่แทน ผมกห็าบถว้ยเปล่ากลบับา้นเอาไปแช่ ลา้ง แลว้จงึอาบน้ําไปโรงเรยีน 
ทุกวนัน้ีทีต่รงน้ีคนอื่นกม็าขายแทน ทีเ่ล่ามาน้ีกจ็ะเหน็ว่า ไมว่่าจะเป็นคนไทย พวกทา้ยตลาด หลงัตลาด 
คนจนี ไมไ่ดม้ปีญัหาอะไรกนัเลย ไมเ่คยมอียูใ่นความรูส้กึนึกคดิวา่จะมคีาํว่าปญัหาเผา่พนัธุ ์เชือ้ชาต ิผม
ไมม่ ีเพื่อนผมเป็นปากสีถาน เลีย้งแพะ กไ็มม่ปีญัหา กใ็ชช้วีติรว่มกนัไมว่่าจะอยูใ่นตลาดหรอืหลงัตลาด 
ผมรูส้กึเพยีงว่าคนในตลาดรวยกว่าเราเท่านัน้เอง ไมไ่ดรู้ส้กึว่ามนัเป็นช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน 
คนรวยกร็วยไป คนจนกจ็นไป ผมกไ็มไ่ดจ้นถงึขนาดยากจนขน้แคน้ อยา่งทีบ่อกหาบขนมขายกไ็ดว้นัละ 
50-60 บาท เงนิไมค่อ่ยมเีทา่นัน้เอง แต่ทีด่นิม ี 

โรงเรยีนสามชุกรตันโภคาราม ก็คอืโรงเรยีนแห่งเดยีวที่พวกเราทุกคนเรยีนที่น่ี ถึงชัน้ มศ.3 
เท่ากบั ม.4 ปจัจุบนั ปจัจุบนักถ็งึ ม.6 โรงเรยีนน้ีเป็นโรงเรยีนใหญ่ประจําอําเภอ ปญัหาการเมอืงของ
โรงเรยีนกค็อื คุณบรรหาร กบัมลูนิธบิรรหารแจ่มใส เขาไปเปลีย่นชื่อโรงเรยีนโดยกรมสามญับรจิาคเงนิ
เพิม่เติม ไม่ใช่สรา้งโรงเรยีน สุพรรณบุรมีโีรงเรยีนบรรหารแจ่มใส 7 แห่ง วธิกีารกค็อืว่าโรงเรยีนกรม
สามญัขาดอะไร เขากไ็ปช่วยบรจิาคเงนิ 1 ล้านบาท แล้วเปลี่ยนชื่อโรงเรยีน เปลี่ยนชื่อไป 7 โรงเรยีน 
ผมกห็งดุหงดิมาตลอด หากไปทีส่นามกฬีาประจาํจงัหวดัสพุรรณบุรจีะมป้ีายบรรหารแจม่ใส  ซึง่อนัทีจ่รงิ
คุณบรรหารสรา้งเฉพาะรัว้ ไม่ไดส้รา้งสนามกฬีา แต่ป้ายมนัใหญ่มาก แล้วก็จะมาเปลี่ยนชื่อโรงเรยีน
สามชุกเป็นบรรหารแจ่มใส 8  ซึ่งเป็นโรงเรยีนใหญ่ประจําอําเภอ พวกเรารวมทัง้คุณพงษ์วนิซึ่งเป็น
นายกเทศมนตร ี พวกรุ่นน้อง เพื่อนและรุ่นพี่ ทุกคนผนึกกําลงัเหนียวแน่นบอกว่าไม่ยอม ทุกวนัน้ี
โรงเรยีนน้ีกย็งัชื่อเดมิ แต่ทีน่่าเศรา้กค็อืกรรมการโรงเรยีนใชเ้งนิเกอืบหน่ึงลา้นบาททําป้ายบงัโรงเรยีน
หมดเลย ทัง้ๆทีเ่มือ่ก่อนโรงเรยีนกม็ป้ีายธรรมดา คนกช็ื่นชมกนัว่าป้ายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ไปทไีร
กห็งดุหงดิทุกทเีหมอืนไมใ่ชโ่รงเรยีนเรา  
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เมื่ออาทติย์ที่แล้วไปบรรยายเรื่องอาเซยีนที่วทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร สุพรรณบุร ีผมก็
บอกวา่ ผอ.ครบั โรงเรยีนผมยงัไมเ่คยเชญิผมมาบรรยายเลย ผมมชีื่อเสยีงโด่งดงัเป็นนกัขา่ว สมยัทีเ่ดก็
หลายคนยงัไม่เกดิ เรากน้็อยใจว่าเราเป็นรุ่นพีม่ชีื่อเสยีงแต่ไม่เคยเชญิเลย เป็นสว.ครัง้หน่ึงเพื่อนทีเ่ป็น
ครกูเ็ชญิไป เรื่องอาเซยีนน่ียงัไม่เคยเชญิไปพดูเลย ผมไปทัง้ปกัษ์ใต ้อสีาน เลยคดิว่าคนสามชุกไม่รูจ้กั
ผมแล้ว ผมคดิไปเอง แต่ผมกร็ูส้กึว่าเหมอืนไม่ใช่โรงเรยีนผม เมื่อก่อนมนัเป็นรัว้ไม ้มองทะลุเหน็ทุก
อย่าง มนักเ็ป็นความอปัลกัษณ์ทีเ่ป็นมุมมองของคนรุ่นเก่า แต่เป็นความยิง่ใหญ่ของคนรุ่นใหมห่รอืมหา
เศรษฐ ี 

ภาพน้ีเป็นภาพบ้านผม ถ่ายไวเ้มื่อประมาณ 30 ปีทีแ่ล้ว เป็นบ้านหลงัคาแหลม หลงัจากนัน้ก็
ขาย ต่อมากม็าซือ้ทีต่รงน้ี ทีเ่หน็หลงัคายาวๆใหเ้ขาเช่าเดอืนละ 50 บาท เหลอืไวห้อ้งหน่ึงใหพ้่อนัง่ป ัน้
พระ เพราะลม้ละลายแลว้กไ็มม่อีะไรทาํ แมก่ห็าบขนมขาย ปลูกตน้ไมเ่ยอะเลย บา้นผมกเ็ป็นเศษไมเ้ก่า
ทีร่ ือ้มาจากรมิตลิง่สมยัยงัมัง่คัง่ ไมส้กั ลูกกรง ไมส้กัเยอะเลย ยงัคงร่องรอยของความรํ่ารวยในอดตีอยู ่
แต่เรือ่งอาหารการกนิกย็งัอุดมสมบรูณ์  น่ีคอืบา้นพีส่าวสองคน น่ีบา้นพีช่าย น่ีคอืคลอง ในปจัจุบนัจะหา
ภาพแบบน้ีกต็อ้งไปไกลๆ น่ีเป็นคลองทีผ่มเคยตกปลากด ตอนน้ีไม่มแีมก้ระทัง่โคลนใหผ้มปกัลงไปเอา
หอยกาบ เดก็ทีส่ามชุกสมยัก่อน ไปงมเอาหอยกาบทีย่งัมชีวีติอยูม่า 1 ถงั แลว้กม็าผา่ แลว้กด็งึเน้ือหอย
กาบใหม้นัแลบออกมาหน่อยหน่ึง เหมอืนชวีติจรงิของมนัตอนอยู่ใต้น้ําทีม่นัแลบออกมากนิอาหาร เอา
เน้ือออกมาแล้วเอาเบด็เกี่ยว แล้วก็หนีบใหแ้น่น แล้วก็เอาไปปกัก้นคลอง แล้วก็รบีวิง่มาดงึเบ็ดใหต้ึง 
ปลากดมนัว่ายอยูก่น้คลองกจ็ะมาตอดเบด็ มนักจ็ะดงึเน้ือหอยไป เรากต็วดัเบด็ กไ็ดป้ลากดเยอะมาก น่ี
เป็นเทคนิคของสมยัก่อน  

สมยัก่อนเมื่อผมยงัเด็กก็จะมีที่ที่หนุ่มสาวขี่จกัรยานไปประมาณ 2 กิโลเมตร ไปปูเสื่อ ตาก
อากาศ กนิขา้ว จบีสาว ภาพน้ีคอืสามชุกในอดตี พ.ศ. 2491-2493 ทีเ่หน็บนจอ จนกระทัง่ผมมาเป็น
สมาชกิวุฒสิภา สามชุกกค็่อยๆเปลี่ยนไป พอปี พ.ศ. 2544 คุณสุรพล จนิดาอนิทร ์ซึ่งเป็นเจา้ของรา้น
หนังสอืทีต่ลาดสามชุก ปจัจุบนัเขารํ่ารวยไปเปิดรา้นหนังสอืทีอ่ําเภอเมอืงสุพรรณบุร ีเขากม็าคุยกบัผม
ว่าอาจารย์ไปคุยกบัเทศบาลใหป้รบัปรุงตลาดสามชุก คุณพงษ์วนิ นายกเทศมนตรใีนขณะนัน้ก็ตัง้ผม
เป็นประธานกรรมการ กป็ระชุมกนัทุกเดอืน ความคดิผมกค็อืว่าจะตอ้งทาํสามชุกใหส้ะอาด เป็นระเบยีบ 
จดัขา้วของในรา้นใหม้นัเรยีบรอ้ย ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนัก ยกเวน้วสัดุก่อสรา้งที่มนัใหม ่ 
ไม่ร่วมสมยัก่อน ทีเ่ป็นสงักะสกีเ็ปลี่ยนเป็นกระเบื้อง ทีม่นัเป็นอฐิเป็นปูนสรา้งแล้วกช็่างมนั อย่างอื่นก็
ซ่อมแซมให้เป็นไม้ ให้วสัดุใกล้เคียงกบัของเดิม ให้เป็นระเบียบ สายไฟเก็บให้เรียบร้อย ที่เคยทํา
ทางเดนิเล่นรมิแมน้ํ่า น่าเกลยีดมาก ตอ้งทาํลายมนัทิง้ ทาํแมน้ํ้าใหส้ะอาด แลว้กว็างจุดเชื่อมโยงระหว่าง
สามชุกไปถงึศรปีระจนั เพราะว่าสามชุกไม่มอีะไร มแีค่สุนทรภู่ และกา้น แกว้สุพรรณ กใ็หเ้ขามาเทีย่ว 
ลงเรอืจากสามชุกไปศรปีระจนัเพราะศรปีระจนัมขีุนชา้ง ขุนแผน นางพมิ หลวงพ่อประยุทธ (ป.อ.ปยุตฺ
โต) เป็นพระสงฆท์ีเ่ป็นนักวชิาการ นักคดิชัน้นํา นักปรชัญาของไทยปจัจุบนั ศรปีระจนัยงัมหีมวิ ลลติา 
และคุณจารุวรรณ ปญัโญภาส พูดง่ายๆคอืสาวศรปีระจนัสวยกว่าสาวสามชุก เพราะฉะนัน้เชื่อมโยง  
เผื่อศรปีระจญัจะไดพ้ฒันา ส่วนสามชุกกต็้องกําหนดจุดเด่นใหเ้หน็ เช่น สิง่แวดลอ้มเป็นอย่างไร ตน้ไม้
ใหญ่ทีสุ่ด อายุยนืทีสุ่ด บุคคลสาํคญัในตลาด บุคคลสาํคญัเรากย็กยอ่ง บา้นทีม่อีายุรอ้ยปี จะไปเทีย่วไป
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คุย ปญัญาชนทอ้งถิน่อยู่ตรงไหน เรยีกว่าทําแผนทีก่ารเดนิทาง ถ้าใครมาเที่ยวสามชุก ไม่ใช่แค่มาซื้อ
ของ มาซื้อของใครๆก็ถามว่าอะไรอร่อย ก็ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่าง ที่เขาทําออกมาแล้วสวยก็คือ
พพิธิภณัฑ์ของเจ้าของตลาด สวยมาก เวลามพีธิเีปิดปิดงานต่างๆกท็ําพธิดีว้ยบุคคลสําคญัของตลาด 
เขาชอบเชญินักการเมอืง เคยมาเชญิผม ก็คดิว่าเมื่อก่อนก็หาบขนม พอมาเป็นสว.จะใหม้าทําพธิตีดั
รบิบิ้น กไ็ม่ไป ใหไ้ปเชญิยายปรางคอ์ายุ 101 ปี หรอืเชญิเดก็นักเรยีนตวัน้อยๆทีท่ําความด ีมพีธิอีะไร  
กข็ออยา่เชญินกัการเมอืงเขา้มา  

ผมก็พูดแบบน้ีหลายครัง้ในที่ประชุมกรรมการสามชุก ช่วยกนัคดิ ไปช้าๆ สุดท้ายไม่มใีครมา
ประชุมกเ็ลยเลกิ ผมอยากใหชุ้มชนเขม็แขง็ คดิกนัเอง แต่เราอธบิายแลว้เขาไม่เขา้ใจ ไม่ทํา และไม่มา
ประชุม ผมกบ็อกว่าอนัน้ีเป็นหน้าทีข่องพวกคุณ ถงึผมจะเป็นคนสามชุกแต่ผมกเ็ป็น สว.ทีไ่ม่หน้าทีจ่ะ
มานําพา ต้องช่วยกนัคดิ คดิกนัเอง ทีน่ี่กไ็ม่ใช่สถานที่ท่องเทีย่วทีใ่ครจะเขา้มาฉาบฉวย ถ่ายรูป เราก็
เหมอืนดสินียแ์ลนด ์แบบนัน้ดูแลว้มนัตลก ทําใหม้นัยัง่ยนืถาวร แลว้กท็ําหนังสอื ทําประวตั ิทําอย่างที่
นําเสนอไป เขยีนหนงัสอื ขายหนงัสอื แลว้กเ็หน็ความสาํคญัของชุมชน ชุมชนตอ้งเขม็แขง็ ถา้ทาํกนัเอง
ไมไ่ดม้นัไมถู่ก ทีม่าเล่าวนัน้ีถอืว่าเป็นความลม้เหลว สกัพกัหน่ึงเขากท็าํกนัเองต่อ ปญัหาสามชุก เพื่อน
ร่วมรุ่นของผม รุ่นพีข่องผมกเ็ป็นนายกเทศมนตรสีมยัหน่ึง เป็นคนรวย เพื่อนร่วมรุ่นผมชื่อเฮยีหมูเป็น
เจา้ของป ัม๊น้ํามนัเชลล์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในตลาดสามชุก เป็นหวัคะแนนคุณบรรหาร เขากบัผมสนิทกนั ผมก็
เป็นเพื่อนสนิทกบัประภทัร โพธสิุคล สส.สุพรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรฯสมยัหน่ึง คุณประ
ภทัร เรยีนทีอ่นิเดยีสมยัเดยีวกบัผม เพราะบา้นใกลเ้รอืนเคยีง ประภทัรคุมคะแนนเสยีงตลาดสามชุกและ
ศรปีระจนั คุมสองสามอาํเภอในยา่นน้ี เขาเป็นคนศรปีระจนั สว่นคุณพงษ์วนิไมย่อมเขา้ขา้งการเมอืง ทัง้
สองคนน้ีจงึทะเลาะกนัในเชงิการเมอืง พอพงษ์วนิชนะ เฮยีหมูกบ็อกว่าพงษ์วนิซือ้เสยีง ถ้าเฮยีหมูชนะ       
ทางน้ีก็บอกว่าเฮียหมูซื้อเสียง ผมก็เลยบอกว่าซื้อเสียงทัง้คู่ คือทัง้คู่แข่งขันกันเพื่อชิงตําแหน่ง
นายกเทศมนตร ีคุณพงษ์วนิบอกว่าเขาจะไม่ใหคุ้ณบรรหารเขา้มาตลาดน้ี คุณบรรหารกไ็ม่มายุ่ง ผมก็
บอกว่าเขาไม่เขา้มาเจา้กีเ้จา้การกถ็ูกตอ้งแลว้ แต่ว่ากค็วรจะคบกนับา้ง กไ็ม่จําเป็นตอ้งเชญิมาทําอะไร 
แต่กแ็ตะๆไวเ้พือ่ใหรู้ว้า่เป็นคนบา้นเดยีวกนั อยา่สรา้งความแตกแยกเพราะมนัเป็นการเมอืงทอ้งถิน่ คุณ
บรรหารชอบมายดึหวัหาด ตําบล อาํเภอ หมู่บา้นต่างๆ ในทีสุ่ดมนักเ็ป็นการเมอืงและแตกแยก เมื่อคุณ
พงษ์วนิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรอีกีครัง้หน่ึง กด็ูแลตลาด พฒันามาอย่างด ีเฮยีหมกูเ็ลยไม่มอีะไรทาํ เขา้
ตลาดกไ็มไ่ด ้พดูงา่ยๆกค็อือดตีนายกเทศมนตรเีขา้ตลาดไมไ่ด ้เควง้ควา้งเพราะคนละพวก  

หลานสาวผมเป็นกรรมการพฒันาตลาด ครเูพือ่นสนิทเป็นกรรมการ ผมกใ็หก้าํลงัใจ ทุกคนกจ็ะรู้
ว่าทีผ่มคา้นกเ็พราะมนัไมใ่ช่ชุมชนเขม้แขง็ ยเูนสโกเอารางวลัมาให ้ชาวบา้นกค็ดิว่าประสบความสาํเรจ็
มนัยิง่ใหญ่ แต่สําหรบัผมเหน็ว่าชุมชนอ่อนแอ ไม่เขม้แขง็ ขดัแยง้ แก่งแย่งกนัทําความด ีเป็นศตัรตูอน
หาเสยีง ตอนหาเสยีงกเ็อาแผ่นซดีอีดัเสยีงมาใหผ้มฟงั สาดกนัไปสาดกนัมา ฝา่ยหน่ึงกบ็อกว่าฝา่ยน้ีทํา
ไม่สําเรจ็จะทําเอง ผมกเ็ลยบอกว่าไม่ต้องเอา สส.หรอืนักการเมอืงเขา้มา แมก้ระทัง่ สส. สว.กอ็ย่าเอา
เขา้มา ถา้มากค็อืมารว่มงาน มานัง่ได ้แต่ถา้ทาํพธิกีใ็หปู้ย่า่ตายายทาํพธิ ีแต่อยา่ขดัแยง้กนั เพราะมนัจะ
ไมเ่กดิสิง่ทีผ่มอยากเหน็ ตลาดสามชุกพฒันาขึน้มาดว้ยการเชญิ NGO จากขา้งนอกมาออกแบบ โดยใช้
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั จดัการออกแบบภูมทิศัน์ แล้วสําเร็จ      
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ถูกหลกัวชิาการ ผมกพ็ดูดว้ยความลําบากเพราะผมกไ็มไ่ดก้ลบัไปสาํรวจอกี แต่ผมเชื่อว่าชาวบา้นไมไ่ด้
มสี่วนร่วมขา้งใน เพราะฉะนัน้ทุกวนัสามชุกประสบความสาํเรจ็แน่นอน คนไปกนัเป็นจํานวนมาก หวัใจ
ของมนัอยู่ตรงน้ี มคีนมามากมาย ไดข้ายของ แย่งกนัขาย จอดรถกนัแน่นไปหมด ไม่มคีวามสงบเงยีบ 
สง่างาม หรอืว่าร่มรื่น คุณจะมองไม่เหน็จติวญิญาณของชุมชน นอกตลาดคุณกไ็ม่ไป คุณจะไปซื้อของ
แลว้กลบับา้น สว่นรสชาตอิร่อยไม่อรอ่ยกแ็ลว้แต่คนจะคดิ ผมคดิว่าสามชุกประสบความสาํเรจ็เพราะว่า
จดัรูปแบบที่คนขา้งนอกมาจดัการใหค้นขา้งในเขม้แขง็ ในหมู่เทศบาล ส่วนชาวบ้านก็หาเงนิไดอ้ย่าง
คล่องตวัมาก ไม่สนใจว่าสนิคา้ขา้วของจะมาจากจงัหวดัไหน ผมพบรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม
สมยั 2 ปีทีแ่ลว้ ไปอภปิรายกนับนเวท ีผมกต็ื่นเตน้กบัรางวลัยเูนสโก ผมกบ็อกว่า ผมว่านบัวนัมนักช็กั
จะเหมอืนวดัดอนหวายเขา้ไปทุกท ีผมตอ้งขอโทษท่านทีม่าจากนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ผมไม่ไดว้่า
อะไรวดัดอนหวายนะครบั วดัดอนหวายกค็อืตลาดทีย่ิง่ใหญ่ ภรรยาผมขบัรถไปเพื่อจะซื้อห่อหมก เป็ด
พะโล ้คอืมนัไมม่อีะไรอยา่งอื่น  

สามชุกทีเ่ราออกแบบไวใ้นใจคอืมนัจะตอ้งมกีารเดนิทางไปหาสิง่แวดลอ้มทีด่ ีพบผูห้ลกัผูใ้หญ่ที่
ชวนคุยได ้ภูมปิญัญาพืน้บา้น สิง่เหล่าน้ีไม่ไดท้ํา ถ้าเปิดดูหนังสอืเล่มน้ีกจ็ะพบว่ามนัเต็มไปดว้ยความ
เกรงใจผมเป็นอยา่งยิง่ ทุกคนทีเ่ป็นกรรมการตลาดเขาจะรูว้่าผมจะบ่นอยา่งน้ีตลอด แต่ผมจะไมพ่ดูในที่
สาธารณะเพราะว่ามนัน่าเกลยีด เพราะผลเขาสาํเรจ็แลว้ แต่ถา้พดูกนัเป็นเชงิวชิาการ ยนิดแีลกเปลีย่น
เหมอืนทีม่าในวนัน้ี พวกทีเ่ป็นกรรมการตลาดจะรูโ้ดยเฉพาะหลานสาวผมซึง่เป็นกรรมการ  มรีา้นกาแฟ  
มหีนังสอืเก่าให้คนนัง่อ่าน มีอินเตอร์เน็ต มรี้านกาแฟโบราณ แต่เขารู้ว่าผมไม่ชอบ แต่ผมไม่ขวาง
เพราะวา่เขาสาํเรจ็  

หนังสอืเล่มน้ีทีร่วมภาพ บทแรกเป็นภาพผมทัง้นัน้ แม่ผม พีผ่ม ซึ่งถ้าผมทําหนังสอืเอง ผมจะ
ไม่ทําแบบน้ี เพราะมนัเหมอืนเป็นโปรไฟล์ของผม ผมจะทําหนังสอืใหเ้หน็ชวีติ วฒันธรรม เล่มน้ีผมไม่
ชอบเลย ลองไปเปิดดแูลว้กนันะครบั เขาเกรงใจผม ผมเขา้ใจว่าเขาเหน็ผมเป็นผูใ้หญ่  ผมกไ็มเ่คยบ่นที่
ไหนเป็นทางการ ถา้ใครจะขอสมัภาษณ์เรื่องตลาดสามชุก ผมกจ็ะบอกว่าไมพ่ดู ถา้พดูมนักร็ก เพราะว่า
เขาสําเรจ็แล้ว ที่มาพูดวนัน้ีกเ็ผื่อจะดูในแง่ของปญัหา แง่ของวชิาการ ปญัหาของสามชุกกเ็ป็นปญัหา
ของประเทศไทย คอืการเมอืงทอ้งถิน่ทําใหค้นแตกแยก แมก้ระทัง่แยกกนัทําความด ีทํากนัไดค้วามด ี
ทําใหเ้สรจ็เรว็ๆจะไดค้ะแนน  คนทีไ่ม่ทํากโ็ดนด่าว่าทําไม่สําเรจ็  แบบน้ีผมไม่มคีวามสุข เพราะฉะนัน้
เวลาผมกลบัไปทีต่ลาดสามชุก ส่วนใหญ่กจ็ะอยูท่ีบ่า้น ใหเ้ดก็มาซือ้โอเลีย้ง หนหลงัๆกม็าซือ้เอง นัง่คุย
กบัชา่งตดัผม เพราะฉะนัน้น่ีกเ็ป็นบทเรยีน 

 
 


