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 จากการทำางานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเก่าให้มีชีวิตนับตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๔๐ ทำาให้บางกอกฟอรั่มมีเพื่อนมีภาคีที่มีจิตอาสาและมีอุดมการณ์

มุ่งมั่นในการฟื้นฟูย่านเก่าให้มีชีวิตเป็นจำานวนมาก เพื่อนแต่ละคนแต่ละ

องค์กรต่างมีบทเรียน มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน บางกอกฟอรั่มจึงจัดให้มี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเก่าเมืองเก่าให้มีชีวิต

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนา

นโยบายสาธารณะด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และวิถี

วัฒนธรรมที่มีคุณค่า 

 ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๑ บางกอกฟอรั่มได้รับโอกาสจาก The Japan 

Foundation, Bangkok ให้เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการฟื้นย่านเก่า

ในประเทศญี่ปุ่น ทำาให้บางกอกฟอรั่มได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์และ

สนับสนุนแนวคิด “ฟื้นย่านผ่านคน” ที่บางกอกฟอรั่มใช้เป็นแนวทางการ

ทำางานตลอดระยะเวลากว่าสิบที่ผ่านมา นั่นคือ การอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า

ย่านเก่าไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูเพียงกายภาพของอาคารบ้านเรือน แต่ต้องมี

กระบวนการฟื้นฟูและสร้างสำานึกรักษ์บ้าน รักษ์ย่าน รักษ์ท้องถิ่น

ให้แก่ผู้คนที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้นก่อน

 หลังจากนั้น บางกอกฟอรั่ม จึงนำาบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน

ในประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่ขยายแนวคิดด้วยการจัดสัมมนา “ฟื้นเมืองเก่า

ให้มีชีวิต: ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่าจากญี่ปุ่นถึงไทย” ระหว่างวันที่

๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยจัดสัมมนาในกรุงเทพมหานคร

และเดินทางจัดเวทีสัมมนาเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และสิ้นสุด

ที่จังหวัดเชียงใหม่

คำ�นำ�
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 การสัมมนาในครั้งนั้นได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่น่าสนใจในการอนุรักษ์

ฟื้นฟูย่านเก่ามากมาย ซึ่งบางกอกฟอรั่มเห็นว่าเนื้อหาจากการสัมมนา

ในคร้ังน้ันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้าง 

บางกอกฟอรั่มจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หนังสือเล่มนี้จะก่อเกิดประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป

          

                                                     กรกฎาคม ๒๕๕๔
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ส�รบัญ

๑. ฟื้นเมืองเก่�ให้มีชีวิต
 ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีวิต

         

๒. กระบวนก�รฟื้นฟูเมือง : ประสบก�รณ์จ�กญี่ปุ่น

 กระบวนการฟื้นฟูเมือง : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น

 ช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 บทเรียนการฟื้นฟูเมืองเก่าจากญี่ปุ่น : สรุปภาพรวม

๓. เสวน�สัญจร : เยี่ยมเยือนถิ่นฐ�นย่�นเมืองเก่�
 ย่านเก่าเขตพระนคร

 ข่วงกำากึ๊ดที่วัดหัวเวียงใต้

 เฮือนเมืองแป้ 

 ย่านเก่าในเมืองแห่งวัฒนธรรมเปลี่ยน
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 ปี ๒๕๔๐ งานถนนคนเดิน ณ ถนนพระอาทิตย์ อันเป็นย่านเมืองเก่า  

นับเป็นก้าวแรกๆ ในการทำางานของบางกอกฟอรั่ม ที่เริ่มกระบวนการส่งเสริม 

ให้ผู ้คนพลเมืองได้หวนกลับมามองถึงคุณค่าของการดำารงรักษา ฟื้นฟู 

วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นบางกอก ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะและการสร้าง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสามารถดำาเนินไปในวิถีท่ีไม่ทำาลายวัฒนธรรม 

ดั้งเดิมของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของบางกอก ซึ่งกำาลังถูก

รุกรานและเส่ือมถอยอันมาพร้อมกับความทันสมัยของเมืองที่เร่งรุดไป

ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

 ในแต่ละท้องถิ่นท้องที่มักมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นย่านชุมชน

เขตเมืองเก่า ที่ยังคงร่องรอย และเสน่ห์ชวนให้ค้นหาเพื่อจะได้ เรียนรู้ ค้นพบ 

และจัดการให้เกิดการส่งต่อแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างสมสมัย  การฟื้นเมืองเก่า

ให้มีชีวิต ถือเป็นพันธกิจสำาคัญประการหนึ่งของบางกอกฟอรั่ม ที่มุ่งส่งเสริม

ศักยภาพของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ในการดูแลจัดการมรดกดั้งเดิมที่มีคุณค่า

ของชุมชนและพื้นที่เอาไว้ ซึ่งจะช่วยให้ชนรุ่นหลัง ไม่หลงลืมรากเหง้าของตน

ฟื้นเมืองเก่�ให้มีชีวิต
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สามารถเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคต ไม่หลุดรอยไปตามกระแส

โลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกรากอย่างไร้ทิศทาง

 ปัจจุบัน บางกอกฟอร่ัมมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในการเสริมศักยภาพชุมชน 

ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ในย่านสามแพร่ง เขตพระนคร  

ตลาดน้ำาคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กลุ่มประชาคมในเขตทวีวัฒนาและ

หนองจอกของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้

ในเรื่องเดียวกันในหลายจังหวัด ได้แก่ ย่านบางลำาพู แพร่ น่าน ภูเก็ต    

และนครราชสีมา

 ปลายปี ๒๕๕๑ ทีมงานบางกอกฟอรั่ม พร้อมด้วยนักวิชาการ

จำานวนหนึ่ง ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษา

กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าในโตเกียวและเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยการ

สนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และได้ดำาเนิน 

กิจกรรมต่อเนื่องมาสู่ เวทีสัมมน�วิช�ก�รไทย-ญี่ปุ่น เรื่องฟื้นเมืองเก่�

ให้มีชีวิต :  ประสบก�รณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่�จ�กญี่ปุ่นถึงไทย เมื่อวันที่ 

๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   

รวมทั้งได้จัดกิจกรรมในลักษณะเวทีเสวนาสัญจรต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 

๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

คนในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมตัวจริง  เพื่อทราบถึง

สถานการณ์บ้านเก่า เมืองเก่า รวมไปถึงการสำารวจและเยี่ยมชมอาคาร 

สถานที่สำาคัญๆ ของแต่ละบ้านเมืองที่ไปเยือน
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 ปฐมบทของเวทีเรียนรู้ครั้งนี้เริ่มจากห้องประชุมประภาสน์ อวยชัย 

ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

สู่พื้นที่ย่านสามแพร่ง โดยเฉพาะที่ชุมชนแพร่งภูธร  เขตพระนคร  จากนั้น

เป็นการสัญจรสู่เมืองน่าน  แพร่  และเชียงใหม่ตามลำาดับ

ง�นอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่� : นัยยะสำ�คัญ

 รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กล่าวต้อนรับ

เวทีสัมมนาวิชาการฯ ในฐานะเจ้าบ้านและได้สะท้อนทัศนะไว้อย่างน่าสน

ใจ ในฐานะที่ท่านเองก็เป็นคนดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ย่านเสาชิงช้า  ซึ่งเป็น

ถิ่นฐานบ้านช่องที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมจีน 

วัฒนธรรมพราหมณ์ วัฒนธรรมพุทธ ว่าเมื่อพูดถึงการฟื้นเมืองเก่าแล้ว 

ทำาให้นึกถึงวัยเด็ก นึกถึงการใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้น  เรื่องเมืองเก่าจึงไม่ใช่แค่

เรื่องสถาปัตยกรรมหรืออาคารเก่าที่สวยๆ  แต่มีนัยยะหรือความหมายที่ซ่อน

อยู่ ๓-๔ ความหมาย คือ 

เวทีสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ประการแรก ต้องมองถึงชีวิตของผู้คนในนั้นด้วย  ไม่ใช่แค่

การอนุรักษ์บ้านหรืออาคารสวยๆ เอาไว้แค่นั้น เพราะเมื่อพูดเรื่องนี้

เท่ากับว่า เราต้องขับเคี่ยว ปะทะกับกระแสบริโภคนิยม ซึ่งเป็นคลื่นลม

ที่แรงมาก วันดีคืนดีถนนก็ใหญ่ขึ้น บ้านคนเล็กลง หลายครั้งต้อง

หลีกทางให้  ดังกรณีของป้อมมหากาฬก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง  ฉะนั้นต้องคำานึงว่า

จะทำาอย่างไรให้คนอยู่ได้  ดังนั้นเมื่อพูดเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟู จะว่าไปแล้ว

ก็เป็นเรื่องการเมืองแต่ไม่ใช่การเมืองในรัฐสภา หากเป็น “ก�รเมืองแห่ง

ชีวิตมนุษย์”  เป็นการเมืองในชีวิตประจำาวันที่มีความละเอียดอ่อนยิ่ง

 ประการที่สอง  ก�รจะฟื้นฟูเมืองได้ต้องเค�รพคว�มหล�กหล�ย

ท�งวัฒนธรรม เช่น ละแวกย่านเสาชิงช้า  มีศาลเจ้าพ่อเสือ  มีโบสถ์พราหมณ์  

มีวัด   คือมีทั้งพุทธ  จีน พราหมณ์ปะปนกันอยู่ร่วมกันมาอย่างสมดุล   ความ

หลากหลายมีนัยยะต่อความยั่งยืน  การที่เราจะเข้าถึง เข้าใจความ

หลากหลายได้ ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด  

“...คุณจะเข้าถึงความหลากหลายไม่ได้  ถ้าคุณคิดว่าวัฒนธรรม

ของคุณเด่นกว่าวัฒนธรรมอื่น ยิ่งเราอ้างอิงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม หรือเรื่องการมีส่วนร่วม เราก็ยิ่งต้องยกระดับ

ความเป็นมนุษย์ ซึ่งความเป็นมนุษย์ มันพ้นระดับการเมือง

รัฐสภาไปแล้ว แต่เป็นเรื่องของคนทั้งสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน

เป็นทุกข์ร้อนด้วยกัน ไม่ใช่แค่อนุรักษ์อาคารสถานที่ เป็นเรื่อง

ของชีวิตคนทั้งชีวิต ซึ่งไม่ใช่เฉพาะชีวิตเรา แต่เป็นชีวิตคนรุ่นเรา 

รุ่นลูกหลานด้วยว่า ทำาอย่างไรจะอยู่อย่างยั่งยืน...”



ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีิวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่า จากญี่ปุ่นถึงไทย 

 ประการที่สาม  จริงๆ แล้ว

เรื่ อ งการฟื้ นฟู เ มื อ ง เก่ า เป็ น เรื่ อ ง

สวัสดิการ  เป็นเรื่องที่ต้องทำาให้เรามี

ความสุข   ซึ่งแน่นอนว่าย่อมหมายถึง

การที่ต้องมีกินด้วย แต่ไม่ใช่กินอย่าง

ละโมบ แต่เป็นการกินอยู่อย่างยั่งยืน 

เป็นเรื่องสวัสดิการ และเป็นเรื่องของ

คนรุ่นหลังด้วย  ที่จะต้องมีชีวิตที่งดงาม 

แบบที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยมีมาแล้ว  และเรากำาลังจะสานต่อไปยัง

คนรุ่นต่อๆ ไป  เพร�ะฉะนั้นง�นฟื้นฟูเมืองเก่�จึงเป็นเรื่องสวัสดิก�รที่ดู

คุณค่�ภ�ยใน  ไม่ใช่แบบประชานิยม    ไม่เอาคุณค่าของคนภายนอกมาตัดสิน

คนภายใน  ถ้าเราเข้าใจคนเมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองเชียงใหม่ เข้าใจคนที่

เสาชิงช้า ที่แพร่งนรา แพร่งภูธร แพร่งสรรพสาตร์ ว่าคุณค่าของเขา

อยู่ตรงไหน  เราจะไม่เอาคุณค่าของคนภายนอกไปตัดสิน  อย่างไรก็ตาม 

ในความจริงก็จะพบว่ามีการเบียดขับ กระแทกกระทั้นอยู่ตลอดเวลาระหว่าง

คุณค่าเก่า-คุณค่าใหม่ คุณค่าของคนภายนอก-คนภายใน เช่นเรื่อง อาชีพ

หรือการทำามาหากิน   รายได้หรือตัวเงิน   ซึ่งคนในชุมชนจำาเป็นต้องมีการ

พูดคุยกันและตกผลึกเป็นความร่วมมือร่วมใจ

รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
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ภ�พรวมสถ�นก�รณ์ก�รฟื้นฟูบ้�นเก่� เมืองเก่� 4  พื้นที่

 พื้นที่เขตพระนคร เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ 

จึงมีย่านเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ย่านบางลำาพู 

ย่านสามแพร่ง ซึ่งล้วนเป็นย่านที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ-สังคม

ของชุ มชน เมื อ งบางกอกมาช้ านาน ต้ั งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บั น 

แต่ด้วยการเติบโตของเมือง การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

จึงทำาให้ย่านดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น การต่อเติมอาคารสูง

เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด การปลูกบ้านเรือนรุกล้ำาลำาคลอง และ

ปล่อยปละไม่ดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ผลพวงจาก

สิ่งที่เกิดขึ้น ยังทำาให้คนที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน โดยเฉพาะบริเวณสนามหลวงที่มีคนจรจัด และปัญหา

ทางสังคมแฝงอยู่  อย่างไรก็ตาม เครือข่�ยรักษ์เมืองเก่�เขตพระนคร 

ก็ไม่ได้นิ่งเฉย แต่ได้นำาเสนอแผนพัฒนาเมืองเก่าต่อผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครในแต่ละยุค และได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนและ

สังคมอยู่อย่างสม่ำาเสมอ

 ขณะทีเ่มืองแพร่  พบปัญหาคนร้าง  ภาพความรุ่งเรืองทาง

วัฒนธรรมในอดีตกำาลังลบเลือน ครอบครัวต่างแยกย้ายด้วยความจำาเป็น

ทางเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาประเทศแบบไม่สมดุล บ้านที่มีชีวิต

จึงกลายเป็นบ้านร้าง ทรุดโทรม หรือมีการรื้อขายรายวัน กลายเป็นเพียง

วัตถุดิบเพื่อนำาไปทำาเฟอร์นิเจอร์ มูลค่าของบ้านที่ถูกขายเป็นเศษไม้

เที ยบไม่ ได้ เ ลยกับคุณค่ าของฝีมื อช่ า งและจิตวิญญาณที่ เป็ น

เอกลักษณ์ของเมืองแพร่ ต่างจากพื้นที่อื่นที่เหลือเรือนไม้อยู่น้อยเต็มที 
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แต่ยังมีความพยายามของคนตัวเล็กๆ ที่เล็งเห็นคุณค่า ได้รวมตัวกัน

ในนาม ชมรมอนุรักษ์สถ�ปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร ่ คิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเพ่ือปลุกกระแสและสร้างความตระหนักในคุณค่าของบ้านเก่า 

ย่านเก่า ในรูปแบบต่างๆ เช่น การมอบธงไจย ให้เป็นกำาลังใจกับเจ้าของ

บ้านที่ดูแลรักษาบ้านเก่าของตน กิจกรรมโครงการ “ผ่อบ้�นแอ่วเมือง” 

ที่ช่วยสานสัมพันธ์ให้คนรุ่นลูกหลานได้เรียนรู้จากผู้สูงวัย  และซึมซับ

เรื่องราวคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านเมืองตน  เป็นต้น

 เมืองน่�น  มีบ้านเก่าและคุ้มเจ้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

ทรงคุณค่าคู่ กับประวัติศาสตร์ของเมืองที่มีพัฒนาการมายาวนาน 

ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คุ้มเจ้า เรือนไม้เก่า

ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  แต่ด้วยความผูกพันกับบ้านเก่าและวิถีชีวิต

ของคนน่านที่เรียบง่าย ทว่าลึกซึ้งต่อพื้นที่ ความทรงจำาในอดีต

ที่มีความหมาย ทำาให้เจ้าของพยายามดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม

เพื่อสืบทอดเอกลักษณ์ในวิถีของชาวน่านไว้  โดยเฉพาะบริเวณถนน

สุมนเทวราช  ในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่  การอนุรักษ์

และฟื้นฟูบ้านและย่านเก่าของผู้คนพลเมืองที่เห็นคุณค่าจึงเกิดข้ึน

ให้เห็นมาตลอด ผ่านการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทาง

อ้อมกับงานวัฒนธรรมประเพณี เช่น งานถนนคนเดิน งานฮีตฮอย  

งานสานศิลป์ถิ่นน่าน การเกิดขึ้นของชมรมต่างๆ ภายใต้วิถีของการ

พัฒนาเมืองน่านที่เติบโตอย่างค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง   ทว่าความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่เมืองน่าน

มากขึ้น รวมทั้งโครงการขยายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างไทย

ลาว และจีน ที่เกิดขึ้น ก็กำาลังเป็นโจทย์ที่เข้ามาท้าทายด้วยเช่นกัน
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 เมืองเชียงใหม่   เมืองใหญ่ ปัญหายิ่งมาก เพราะเป็นศูนย์

กลางของการพัฒนาทุกด้านในภาคเหนือ จึงกำาลังเผชิญปัญหาต่างๆ 

มากมายจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น อาคารสูง

ที่ขึ้นเกลื่อนบริเวณริมแม่น้ำาปิง  การจราจรติดขัด  ป้ายโฆษณาที่

บดบังภูมิทัศน์วัฒนธรรม  มลภาวะ  ขณะที่ถูกกำาหนดให้เป็นเมือง

ท่องเท่ียวและเป็นรู้กันว่าเสน่ห์ของพ้ืนท่ีอยู่ท่ีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  

จึงดูเหมือนเมืองเติบโตอย่างไร้ทิศทาง  โดยเฉพาะการจัดทำาผังเมือง

ฉบับใหม่  ที่กำาหนดการใช้พื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นของอาคาร

พาณิชยกรรมขนาดใหญ่ และการขยายถนนทั่วเขตกำาแพงเมือง

เชียงใหม่  ซึ่งย่อมกระทบต่อย่านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์คู่กับเมือง

เชียงใหม่มาช้านาน เช่น ย่านวัดเกต ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหว

คัดค้ านของกลุ่ มรักษ์บ้ �นรักษ์ เมืองและประชาชนในพื้น ท่ี

โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดในผังเมืองฉบับใหม่ให้มีทิศทางใน

การอนุรักษ์เมืองได้บางส่วน
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ประสบก�รณ์จ�กญี่ปุ่น

กระบวนก�รฟื้นฟูเมือง๒
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กระบวนก�รฟื้นฟูเมือง
ประสบก�รณ์จ�กญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ โยชิฟูมิ มูนิตะ 

คุณฟุซาเอะ โคจิมะ

คุณสุรชัย รักษาชาติ

 รศ.โรจน์ คุณเอนก (ดำาเนินรายการ)

 รศ.โรจน์ คุณเอนก : 

 เราพูดถึงคำาว่า “เมืองเก่า” “ชุมชนเก่า” 

ซึ่งเราบอกว่ามีคุณค่ามาก ผมอยากให้ดูว่า เรามี

ของเก่าอะไรที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมบ้าง ในเรื่อง

ความเก่าแก่ มรดกทางวัฒนธรรมของบ้านเรามีมากมาย

เรามีความหลากหลายด้านแหล่งศิลปกรรมค่อนข้างมาก

จนบางทีนึกไม่ถึง ซึ่งถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ จะเกิด

อะไรขึ้นบ้าง ส่วนใหญ่เราจะละเลยมองไม่เห็นคุณค่า

อยากจะทำาลายเมื่อไรก็ได้ แต่จริงๆ แล้ว สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างเสริมให้คนที่

เกิดมานี้ มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม มีตัวตน มีจิตวิญญาณ 

รศ.โรจน์ คุณเอนก



19

 คนญี่ปุ่นมีจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างสูง มีการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมไว้อย่างดี ทำาให้เกิดจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่นขึ้น

ในเยาวชนทุกรุ่น ส่งผลให้เยาวชนรักประเทศชาติ ในขณะที่บ้านเรา

มีของเหล่านี้ค่อนข้างมาก ถ้าอนุรักษ์เอาไว้ได้ ก็จะทำ�ให้เกิดคุณค่�ท�ง

จิตวิญญ�ณของคว�มเป็นคนไทย

 มรดกของบ้านเราที่บอกว่าเป็นเมืองเก่า อาจจะเก่าด้วยเพราะเป็น

แหล่งทางประวัติศาสตร์ (Historical site) บางที่มองไปแล้วเห็นเป็นธรรมดา 

แต่จริงๆ แล้วเป็นแหล่งที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ทุ่งลุมพลี 

ที่ไทยสู้รบกับพม่า ถัดมาเป็นร่องรอยของคูเมือง กำาแพงเมือง เป็นร่องรอยที่

เกี่ยวข้องกับเมืองเก่า เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของผู้คน ร่องรอยแบบนี้

มีมากถึง ๑,๒๐๘ แห่งในประเทศไทย  แต่ปัจจุบันกำาลังถูกทำาให้เสื่อมสภาพ

นอกจากนี้ก็มีแหล่งโบราณคดีเป็นจำานวนมาก เฉพาะภาพเขียนมี ๑๔๐ 

กว่าแห่ง มีทั้งที่เป็นภาพเขียนสีเช่นที่ผาแต้ม  ที่เป็นภาพจำาหลักลงหิน 

ขณะนี้ก็พบใหม่เรื่อยๆ ที่วัดท่าลิพง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ผมก็พบ

โดยบังเอิญ  บางที่พบเตาเผาภาชนะโบราณ ซึ่งบางทีพบกลางชุมชน กลาง

เมือง   เรามีโบราณสถานตั้งแต่ยุคทวาราวดี มีทั่วประเทศ ทางภาคเหนือก็มี ที่

ราชบุรีก็มี   ปราสาทสมัยขอมเราก็มี  ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ก็อยู่ติดๆ

กับเมือง   ไล่มาถึงยุคอยุธยา มีพระพุทธรูป มีวังโบราณต่างๆ ซึ่งอยู่ติดกับ

เมืองเช่นกัน  กลางเมืองมีแหล่งศิลปกรรม  อย่างที่บริเวณมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ที่พวกเรากำาลังนั่งกันอยู่นี้ก็คือวังหน้าที่อยู่กลางเมืองเก่า

 ผมชื่นชมผลงานของอาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต ซึ่งทำาเรื่องโบราณคดี

ในเมืองค่อนข้างมาก ร่องรอยเมืองเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในระยะเวลา ๒๐๐ ปี

แต่เราไม่ทราบว่า ร่องรอยที่เกิดขึ้นนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรบ้าง วังหลังเราทราบ

แต่ว่าอยู่ที่ศิริราช แต่ไม่มีใครรู้ว่าตัววังจริงๆ อยู่ที่ไหน เราไม่ทราบแล้ว 
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สิ่งเหล่านี้ถ้าเรารื้อฟื้นขึ้นมาให้มีชีวิต ก็จะเป็นชีวิตที่อยู่ใจกลางเมือง

 ส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ (Modern Architecture) ก็มี

มากมายเต็มเมืองเช่นกัน  เช่น อาคารศาลฎีกา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม

ในยุคโมเดิร์นที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อยแล้ว หน่วยงานบางแห่งบอกว่า อาคาร

เหล่านี้มีอายุไม่มาก แต่จริงๆ แล้วอาคารดังกล่าวนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๗

ซึ่งเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นเข้ามา และมีรูปแบบเฉพาะที่ไม่

เหมือนกับที่อื่น

อาคารศาลฎีกา

 ในบ้านเราค่อนข้างมีปัญหาที่อาคารเก่ามักถูกตึกสูงบดบังโดยรอบ

บางทีมีรถจอดคับคั่ง ท่านอาจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เขียนเอาไว้

ในนิราศสิงคโปร์ว่า “เมืองเร�มีปูชนียสถ�น สร้�งอ�ค�รบังเล่นเป็นนิสัย 

สิงคโปร์พัฒน�ก้�วหน้�ไกล ถึงสมัยรื้อเล่นเป็นของดี” แต่ก็ไม่ได้หมายความ

ว่า ให้ไปรื้ออาคารที่อยู่รายรอบ แต่จะทำาอย่างไรให้โบราณสถานเหล่านั้น

อยู่ได้อย่างสอดคล้องในวิถีชีวิตปัจจุบัน
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 ที่ประเทศญี่ปุ่น โบราณสถานของเขาจะมองเห็นโดดเด่นเป็น

เครื่องหมายของเมือง (Land mark)  เช่น ปราสาทโอซาก้า  จะไม่มีอาคาร

มาบดบัง ส่วนด้านองค์ประกอบของอาคาร เมื่อมีการอนุรักษ์ เขาจะไม่ได้

อนุรักษ์เฉพาะตัวอาคาร แต่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วย เช่น แม่น้ำา

ที่ไหลผ่านเมือง โดยทำาให้ทั้งสองฝั่งเป็นพื้นที่สีเขียวสำาหรับคนเมืองได้ใช้เป็น

ที่พักผ่อนหย่อนใจ

 ที่วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizu-dera Temple)  เมืองเกียวโต มีการคง

ป่าไม้อยู่เหมือนเดิม มีการปลูกต้นไม้เพื่อใช้ซ่อมแซมโบราณสถาน นั่นคือ

เขามองถึงวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมด้วย งานเทศกาลก็มีจัดตามช่วงเวลาที่ควรจะเป็น

ไม่ได้จัดตามใจนักท่องเที่ยว  ถ้าเราไปไม่ตรงกับช่วงเวลานั้น  ก็ไม่สามารถ

เข้าชมได้ การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในย่านเก่ากิออน (Gion) ก็ยังคง

เหมือนเดิม ปราสาทคินคาคุจิ (Kinkaku-ji) ปัจจุบันก็ยังอยู่ เขาอนุรักษ์

พ้ืนท่ีโดยรอบเอาไว้โดยไม่มีอาคารสมัยใหม่มาปรากฏให้เห็น ทำาให้ส่ิงแวดล้อม

โดยรอบค่อนข้างดี

วัดคิโยมิสึเดระ
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 รองศ�สตร�จ�รย์ โยชิฟูมิ มูนิตะ : 

 เมื่อสักครู่ อาจารย์โรจน์ได้ชื่นชมเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้

อนุรักษ์บำารุงรักษาเมืองไว้ดีมาก แต่จริงๆ แล้วนี่เป็นเรื่องใหม่มากในญี่ปุ่น

จุดประสงค์ของการสัมมนาในวันนี้คือ เราจะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้

สืบทอดต่อไปได้อย่างไร เมื่อเช้าท่านรองคณบดีได้กล่าวไว้ และที่อาจารย์

โรจน์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ผมจะพูดถึงมรดกและสิ่งเก่าๆ ที่เรามีอยู่ เราจะ

มาพูดกันเล็กน้อยว่ามันคืออะไร

 ทางยูเนสโก (UNESCO) กำาหนดความหมายของ “มรดกโลก”  เอาไว้

โดยมีอยู่ ๘๗๘ แห่งทั่วโลก ตัวเลขนี้มากหรือเปล่า โลกเรากว้างใหญ่มาก 

ถ้ามองยุโรปอยู่ตรงกลาง มีดินแดนที่อยู่ทางซ้าย-ขวา ทางเหนือ ทางใต้ 

มรดกโลกมีมากมาย แต่ว่ามรดกโลกที่อยู่ในแถบเอเชียถือว่ามีน้อย  

 ประชากรโลกมี ๖,๗๑๙,๙๕๒,๑๓๖ คน จาก ๒๓๐ ประเทศ

ประเทศไทยมีมรดกโลก ๕ แห่ง ต่อประชากร ๖๐ ล้านคน ซึ่งเป็นจำานวน

ค่อนข้างน้อย มรดกโลกเริ่มกำาหนดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ แต่มาถึงปี

ค.ศ. ๒๐๐๓ ก็มีการตั้งมรดกโลกแบบใหม่ เป็นมรดกโลกแบบที่ไม่มีรูปร่าง 

เพราะมีแนวคิดว่าวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ วัฒนธรรมมีอยู่ในความทรงจำาของ

มนุษย์  ความทรงจำาเกี่ยวกับสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตาม ย่อมมี

เอกลักษณ์ของตัวเอง  เป็นการพูดถึงสถานที่ ความทรงจำา และความหมาย

ของสถานที่ต่างๆ

 เร�จะรับรู้ มีจิตสำ�นึกเรื่องวัฒนธรรม ไม่ใช่จ�กก�รมองสิ่งของ 

แต่เพร�ะเร�มองสถ�นที่แล้วเร�รับรู้และมีคว�มทรงจำ�เกี่ยวกับสถ�นที่

นั้น แล้วความหมายหรือคุณค่าของวัฒนธรรมอยู่ที่ไหน อยู่ที่โบราณสถาน

หรือเปล่า? หรือว่าอยู่ตามอนุสาวรีย์? หรือว่าอยู่ที่หมู่บ้าน? เมือง? 

หรือว่�จริงๆ แล้วอยู่ในใจของพวกเร�
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รองศาสตราจารย์ โยชิฟูมิ มูนิตะ

 ในทวีปเอเชียมีชุมชนหลากหลาย

อาศัยอยู่ อย่างกิจกรรมที่ทำาที่เกียวโตก็คือ 

การพยายามรักษาความเป็นอยู่ ชีวิต ความ

ทรงจำาของคนที่นั่น ซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในตัว

มนุษย์ ทั้งการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่ ความ

ทรงจำา ความประทับใจ ผู้คนมารวมตัวกัน

ในงานเทศกาล มีคนที่เป็นช่างทำางานด้าน

วัฒนธรรมต่างๆ ผู้คนมีความสุขกับดนตรี

กับการร่ายรำา ที่เกียวโตซึ่งเป็นมรดกโลก 

จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นมรดกโลกเพราะ
โบราณสถานต่างๆ และไม่ได้เป็นมรดกโลกด้วยธรรมชาติหรือเทศกาลต่างๆ 

แต่ผมมีความพยายามในการอนุรักษ์บ้านเรือนที่คนอาศัยอยู่จริง

 ญี่ปุ่นถือว่าใหม่มากในการอนุรักษ์บ้านของคนธรรมดา แต่มีการ

อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ มาอย่างต่อเนื่อง ๑๑๕ ปีแล้ว ซึ่งเป็นช่วง

เวลาที่เกิดการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  แต่ถ้ามองในแง่ของประชาธิปไตย 

ย่อมต้องใช้เวลานานมาก การอนุรักษ์ที่ทำานั้น ไม่ใช่ทำาเพื่อราชวงศ์ 

เพื่อประเทศชาติ แต่ทำาเพื่อคนธรรมดา ความหมายนี้เพิ่งได้รับการนิยาม

เมื่อไม่นานมานี้เอง การอนุรักษ์เมืองและหมู่บ้านต่างๆ ที่กล่าวนี้ เพิ่งเริ่มขึ้น

เมื่อปี ค.ศ.๑๙๗๕  โดยมีการสำารวจอาคารสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของคนญี่ปุ่น

ซึ่งเขตย่านหรือเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์มีอยู่ ๘๕ แห่ง  ในช่วงเวลา ๓๐ ปี

ที่ผ่านมาของการอนุรักษ์ความเป็นอยู่ของคนทั่วไปนี้ ทำาให้เกิดการเรียนรู้

หลายอย่าง ที่สำาคัญคือแม้ว่�เร�จะเก็บรักษ�บ้�นเอ�ไว้ได้ แต่สิ่งที่ย�ก

ไปกว่�นั้นก็คือ ก�รอนุรักษ์ ฟื้นฟูก�รดำ�รงชีวิต และง�นที่อยู่ในบ้�น

เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลัง การที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยวางแผนงาน 

ช่วยจดบันทึกข้อมูล ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การคิดถึงอนาคตของผู้อยู่อาศัย
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ในสถานที่นั้น เป็นเรื่องยากมาก โดยเฉพาะในเมืองเกียวโตที่เป็นเมืองใหญ่

การอนุรักษ์อาคารสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนทั่วไปทำาได้ยาก  ในเกียวโต

มีวัด วัง และศาลเจ้ามากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุรักษ์ง่าย แต่ว่าบ้าน

ที่คนอยู่อาศัย ที่มีตึกใหญ่มาประกบข้างๆ จะรักษาได้ยากมาก อาคาร

บ้านเก่าแบบโบราณที่ทำาด้วยไม้ของญี่ปุ่นที่เรียกว่า “มาจิยะ” (Machiya) 

เป็นเรือนที่สร้างด้วยไม้ติดๆ กัน แต่จะเห็นได้ว่ามีแมนชั่นโผล่ขึ้นมารอบๆ 

บ้านทำาให้ทำาลายบรรยากาศของย่านนี้

 กิจกรรมในก�รฟื้นฟูบ้�นเก่�ที่เกียวโตมีอยู่ ๓ ข้อ คือ ก�รเข้�ไป

สำ�รวจ ก�รวิเคร�ะห์-วินิจฉัย และก�รรักษ�

 ๑. ช่วงการสำารวจ เป็นการเข้าไปสำารวจอาคารสถานที่แค่ในตัวเมือง

มีอยู่ ๒๘,๐๐๐ กว่าแห่ง มีการทำาแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัย

อยู่ในบ้านเก่า ซึ่งแบบสอบถามอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ ต้องสัมภาษณ์ด้วย

ทำาให้ทราบสภาพปัจจุบัน

 ๒. ขั้นการวิเคราะห์-วินิจฉัย เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว ก็ต้องมาคิดว่า

ความเจ็บป่วยของย่านนี้คืออะไร การที่อาคารสถานที่เก่าทำาท่าจะพัง และ

ความเป็นอยู่ของคนก็เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ คนญี่ปุ่นคิดว่า

ก�รมีอ�ค�รหลังใหญ่ๆ ขึ้นม� ทำ�ล�ยคว�มทรงจำ�ของบรรพบุรุษเป็นเรื่อง

น่�เศร้� เพร�ะว่�คว�มทรงจำ�ในบ้�นเกิดห�ยไปเรื่อยๆ  เป็นเรื่องน่�เศร้�

ม�ก แต่ที่น่�เศร้�ม�กกว่�ในปัจจุบันคือ คนไม่เศร้�กับเรื่องนี้แล้ว เพราะว่า

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการผลิต สังคมของญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เรื่องนี้

เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ เป็นเรื่องใหญ่ เราคงต้องค่อยๆ แก้ไป
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 ๓. ขั้นการรักษา มีแรงจากหลายๆ ทางเข้ามาช่วยกัน ทางศิลปิน

ก็เข้ามาช่วย แต่ที่สำาคัญคือ คนในท้องถิ่นที่เป็นผู้อยู่อาศัย คุณโคจิมะก็เป็นทีม

ที่เข้ามาเยียวยา ทุกคนเห็นความพยายาม ก็เลยเข้ามาร่วมมือกัน คุณโคจิมะ

เป็นผู้เข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชน กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาครัฐว่าจะสร้างชุมชนนี้อย่างไร

 สิ่งที่ทำ� ไม่ใช่ก�รปกป้องอ�ค�รสถ�นที่หรือคว�มทรงจำ�เก่�ๆ 

เท่�นั้น แต่ต้องทำ�ให้มันมีชีวิตอยู่ และสืบทอดไปให้คนรุ่นต่อไปให้ได้ 

ไม่ว่�จะเป็นที่ไหน ย่�นไหน เมืองไหน ก็ต้องรักษ�สถ�นที่เก่�ๆ บ้�นเก่�ๆ 

เอ�ไว้ให้ได้ เนื่องจ�กว่�อ�ค�รเก่�ๆ เหล่�นี้ จะเป็นที่สร้�งคว�มคิดใหม่ๆ

ให้คนได้ก้�วต่อไปในอน�คต

 สำาหรับคนเรา ก็จะต้องมีความทรงจำาเดิมๆ เพื่อนำามาสร้างอนาคต

ของเรา เมืองก็เช่นกัน เมืองต้องมีความทรงจำาเดิมๆ เพื่อนำามาสร้างอนาคต

 ผมกับคุณโคจิมะไปสำารวจอาคารเก่าแล้วเอามาทำาเป็นกราฟ ดูว่า

ตรงไหนมีอาคารเก่าเหลืออยู่เท่าไร ตรงไหนที่ต้องการซ่อม เริ่มแรกจะทำา

การสำารวจด้านในสุดก่อน จากนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้ามา

ช่วยสำารวจ มีทั้งหมด ๒๘,๐๐๐ แห่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ลำาบากมาก แตม่ีอ�ส�สมัคร

ม�ช่วยถึง ๖๐๐ คน คนที่อยากจะอนุรักษ์อาคารเหล่านี้ไว้ ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก แต่ประชาชนในเกียวโตก็สนใจ ยิ่งไปสำ�รวจบ่อย

ขึ้นเท่�ไร ก็ยิ่งมีอ�ส�สมัครม�กขึ้นเท่�นั้น มีเด็กประถมมาร่วมในการ

สำารวจด้วย เด็กประถมอาจช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่แม่ของเด็กที่มาด้วย

เป็นแนวร่วมที่มีประโยชน์
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 ปี ค.ศ.๑๙๘๒ มีการสำารวจพบว่า ประชาชนในเมืองเกียวโตมีความ

สนใจอยากจะอนุรักษ์บ้านเก่าเอาไว้เท่าไร ปรากฏว่ามีคนสนใจเพียง ๒๐ % 

เท่านั้น แต่พอปี ค.ศ.๑๙๘๘ เพิ่มขึ้นมาเป็น ๓๘ %  ปี ค.ศ.๑๙๙๔ เพิ่มเป็น 

๖๐ %  พอถึงปี ค.ศ.๒๐๐๐ มีคนสนใจมากถึง ๘๓ %  สังคมก็เปลี่ยนแปลงไป

 ผมเคยมาประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๑ เรื่องโครงการอนุรักษ์

ท่าพระจันทร์ ซึ่งผมก็มาหลายครั้งแล้ว สมัยนั้นผมมากับ UNESCO ก็จะไม่

พูดถึงการอนุรักษ์พระบรมมหาราชวัง แต่จะพูดถึงจุดที่มีคนอาศัยอยู่จริง

อย่างที่ท่าพระจันทร์

 ๒๐ ปีผ่านไป วันนี้มาใหม่ มาเห็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์แล้วก็ดีใจ สิ่งที่เกิดขึ้นที่เกียวโต ก็เกิดขึ้นในประเทศไทย

เช่นเดียวกัน คิดว่าที่เมืองไทยมีคนสนใจเรื่องนี้ประมาณ ๒๐-๓๐% แต่เรามุ่ง

ไปสู่อนาคตที่มีคนสนใจถึง ๘๐% ได้ เพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วใน

เรื่องการให้ความสำาคัญและความสนใจกับอนุสรณ์สถานต่างๆ คราวนี้มา

สนใจเรื่องการอนุรักษ์ การดูแลชุมชน ซึ่งไม่จำาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดู

อาคารสถานที่ทางด้านสถาปัตยกรรม แต่กลุ่มคนอย่างเช่น บางกอกฟอรั่ม 

สามารถเข้าไปดูแล เข้าไปสืบค้นความต้องการของคนในชุมชน

 

 คุณฟุซ�เอะ โคจิมะ :

 ดิฉันเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆ ที่เกียวโต เป็นคนธรรมดา

คนหนึ่ง แต่วันนี้ได้มาพูดที่เมืองไทย รู้สึกภูมิใจมาก นี่คงเป็นผลจากการได้

ทำากิจกรรมการฟื้นฟูบ้านเก่า
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 เมื่อสักครู่ คนไทยหลายท่านได้พูดถึงว่า ก�รฟื้นฟูเมืองเก่� ต้องให้

คว�มสำ�คัญกับคนในชุมชน ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันได้ทำามาที่บ้านของตัวเอง บ้าน

ที่ดิฉันอาศัยอยู่ ตอนนี้อายุครบ ๑๑๐ ปีแล้ว ที่ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่

สอง เมืองส่วนใหญ่ถูกระเบิดลงจนบ้านเรือนเสียหายไป  แต่เกียวโตรอดมาได้ 

เวลา ๑๑๐ ปี ถ้าเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ก็อาจจะไม่ยาวนานนัก 

แต่ก็สำาคัญ บ้านที่ดิฉันอาศัยอยู่นี้ ได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อ ๒๐ ปีก่อน 

เป็นบ้านของสามี มีพ่อแม่ของสามีอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้  แม่ของ

สามีได้บอกว่า บ้�นหลังนี้เร�ได้รับสืบทอดม� มันไม่ใช่ของเร� 

เร�ต้องสืบทอดแล้วส่งต่อไป คนที่สร้างบ้านหลังนี้อยู่ได้ 30 ปี แล้วมีเหตุ

บางประการที่ทำาให้เขาต้องขายบ้าน เขาก็ขายให้กับปู่ของสามีดิฉัน บ้าน

หลังนี้สร้างอย่างประณีตมาก ใช้วัสดุอย่างดี คิดว่าตอนที่เจ้าของคนแรก

ต้องขาย เขาคงเสียใจมาก แม่สามีของดิฉันเล่าว่า ตอนที่คุณปู่ซื้อบ้านนี้ 

ก็บอกกับเจ้าของเดิมว่า จะรับสืบทอดบ้านนี้ เจ้าของบ้านคนเดิมก็ดีใจมาก

 เวลาผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ดิฉันได้เป็นผู้รับสืบทอดในการ

ดูแลบ้านหลังนี้ ดิฉันก็ไม่รู้ว่า เจ้าของเดิมหน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าหากว่า

จะอยู่แบบไม่สนใจก็ได้ แต่เมื่อผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกัน พูดให้ฟังบ่อยๆ ทำาให้สนใจ

อยากสืบทอดและส่งต่อบ้านต่อไป

 ดิฉันเองได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยก่อนและได้รับสิ่งของ

มาด้วย ก็คิดว่าต่อไปตัวเองจะส่งต่อไปให้ใคร อย่างไร สิ่งที่สำ�คัญที่สุดใน

ชีวิตของดิฉันก็คือบ้�นหลังนี้และคว�มเป็นอยู่ในบ้�น ที่จริงแล้วเมือง

เกียวโตเป็นเมืองที่ค่อนข้างปิด หมายความว่า เรื่องที่อยู่ในบ้านก็ต้องไม่เอา

ไปพูดที่อื่น และเรื่องของบ้านอื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา นี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันมา

ในรุ่นพ่อแม่ของดิฉัน
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 เป็นเรื่องโชคดีที่ดิฉันเกิดมาในยุคที่มีความเป็นอิสระมากแล้ว

ญี่ปุ่นมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก อยากจะพูดอะไรก็พูดได้แล้ว 

เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในยุคนี้ คนในรุ่นดิฉันก็สามารถเข้าไปทำาได้ในหลาย

เรื่อง ส่วนเรื่องบ้านของดิฉัน ตั้งแต่แต่งงานมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นหลายอย่าง 

เช่น พ่อสามีตายไป ก็จะมีเรื่องรับช่วงในการสืบทอดบ้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่  

ไม่ใช่รับแค่บ้านไม้ แต่ยังมีหน้าที่ในชุมชนหลายอย่าง นอกจากนี้ ปัญห�

หนักที่สุดในก�รรับช่วงคือเรื่องภ�ษ ี  ตอนที่จะรับมรดก คนญี่ปุ่นจะต้อง

เสียภาษีมรดก  ถ้ามีทรัพย์สินที่เป็นมรดกประเภทบ้าน อาคาร ที่ดิน ต้อง

เสียภาษีแพงมาก ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับมรดกนี้อย่างไรดี ในสมัยนั้น

เพื่อนบ้านที่รับมรดกมา มักขายบ้านเพื่อเอาเงินมาจ่ายภาษี ตอนนั้นก็

คิดหนักว่าจะทำาอย่างไรดี แม่สามีก็ไปคุยกับญาติๆ ว่าคิดอย่างไร ญาติ

ส่วนใหญ่ก็ย้ายไปอยู่เมืองโตเกียวแล้ว แต่โดยมากก็บอกว่าอยากจะให้เก็บ

รักษาบ้านหลังนี้เอาไว้

 มีคุณย่าท่านหนึ่งที่ย้ายไปโตเกียวเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว เมื่อท่านมาที่

เกียวโต ก็จะพูดว่า “กลับมา” ที่เกียวโต  เพียงคำานี้คำาเดียว ทำาให้ดิฉันรู้สึกดี

ที่อยู่และรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้

บรรยากาศบ้านของคุณโคจิมะ
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 เมื่อมีการสำารวจคนที่อยู่บ้านเก่า พอถามแล้ว เขามักรู้สึกอายที่อยู่

ในบ้านเก่าๆ แบบนี้ ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่า ทำาไมการอยู่ในบ้านดีๆ ที่สร้างอย่าง

ประณีต ถึงเป็นเรื่องที่ต้องอาย แต่พอยิ่งถาม คนตอบก็ยิ่งแสดงความ

เปลี่ยนแปลง คำาตอบที่ออกมาจากคนแถวนั้น จริงๆ แล้ว ก็คือรักบ้าน

แต่ไม่กล้าบอกกับคนนอก เนื่องจากว่า ญี่ปุ่นมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ว

มาก ให้ความสำาคัญกับความสะดวกสบาย มีการสร้างบ้านรูปแบบใหม่ๆ 

โดยใช้วิธีการแบบตะวันตก มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ในยุคหนึ่งก็มอง

กันว่า เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องดี เกิดวัฒนธรรม “ใช้แล้วทิ้ง”  พวกบ้านไม้ พื้นเสื่อ

ถูกมองว่าล้าสมัย ทำาให้คนที่อยู่ในบ้านเก่ารู้สึกอับอาย ดิฉันไปคุยกับคน

ในชุมชนทีไร เขามักบอกว่า “รอบข้างมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อย แล้วฉันอยู่ใน

บ้านเก่าๆ เอ...มันจะดีหรือเปล่า”  คือชาวบ้านเขาจะหวั่นไหว

 จากการไปสัมภาษณ์ ทำาให้รู้ว่าทุกคนที่อยู่แถวนั้นมีความคิดคล้ายๆ

กัน หลังจากนั้นก็มานั่งคิดว่า เราน่าจะมั่นใจในรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา

ที่มีมา แต่การอยู่ในบ้านที่มีอายุ ๑๑๐ ปี การจะใช้ชีวิตเหมือนเมื่อ ๑๑๐ ปีก่อน 

คงจะเป็นไปไม่ได้ คิดว่าการอยู่ในบ้านเก่า ควรให้มีความสะดวกสบาย

มากขึ้น แต่ก็อยากจะรักษาวิถีชีวิตเก่าๆ ไว้ ซึ่งต้องผสมผสานกัน เรื่องนี้ต้อง

คิดให้ดี บ้านที่เราอยู่อาศัยอาจจะเป็นบ้านเก่าอายุ ๑๐๐-๒๐๐ ปี แต่การดำารง

ชีวิตข้างในบ้าน ก็จะเป็นชีวิตปัจจุบันอยู่เสมอ  ก�รที่เร�จะมีชีวิตปัจจุบัน

ในบ้�นเก่� ก็ต้องคิดว่� เร�จะใช้บ้�น ใช้ชีวิตอย่�งไรให้ดีที่สุด

 บ้านเป็นหน่วยเล็กๆ แต่ในบ้านก็มีผู้คนหลากหลาย มีผู้สูงอายุ 

มีเด็กอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นก็ต้องคำานึงถึงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม แต่ถ้าจะ

สืบทอดบ้านไปให้ได้ดี ก็จะต้องคิดถึงองค์รวมทั้งหมดที่เป็นบ้าน ถ้�ห�กว่�

เร�ไม่ส�ม�รถรักษ�บ้�นที่เป็นหน่วยสังคมเล็กที่สุดเอ�ไว้ได้ เร�จะรักษ�

ย่�นที่อยู่อ�ศัย  รักษ�เมือง รักษ�ประเทศเอ�ไว้ได้อย่�งไร บ้านถือเป็น
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หน่วยที่สำาคัญมาก แต่ว่าบ้านแต่ละหลัง็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การจะ

ให้ทุกคนมาคิดเหมือนกันหมดก็ทำาไม่ได้ การที่จะสามารถอยู่กับเพื่อนบ้าน

ที่มีความแตกต่าง อยู่กันอย่างประนีประนอม ก็เป็นศาสตร์และศิลป์

อย่างหนึ่ง ดิฉันคิดว่าการอยู่อาศัยในท้องถิ่นหรือในเมือง ต้องใช้ทั้งความ

อ่อน-แข็ง  มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ไหลตามสังคมไปทั้งหมด แต่ก็ต้อง

ประนีประนอมให้อยู่กับคนอื่นให้ได้ด้วย

 พูดถึงเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน เมือง บรรยากาศต่างๆ ส่วนใหญ่

เรื่องเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี แตถ่้�เร�ม�มองคว�มรู้สึก คว�ม

ทรงจำ�ต่�งๆ  ว่�คนที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนคิดอย่�งไร เร�ก็จะดำ�เนินก�ร

ไปได้ตรงจุดม�กขึ้น ส่วนใหญ่คนเรามักจะมองของของคนอื่นว่าสวยกว่า

ดีกว่า ของเราทำาไมถึงเก่าและโทรมเช่นนี้ คนอื่นๆ ก็อาจจะคิดเหมือนเรา

หรืออาจจะคิดกลับกันก็ได้

 คิ ด ว่ า ส่ิ ง ที่ อ ยู่ ต ร ง ห น้ า เ ร า 

สิ่งที่เรารับผิดชอบ คงต้องค่อยๆ แกะ

ปัญหาออกทีละชั้นๆ เพื่อให้หน่ออ่อน

มันโผล่ขึ้นมา การเปลี่ยนแนวคิดคน

เป็นเรื่องต้องใช้เวลา ดิฉันได้เข้ามาร่วม

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูบ้านเก่าได้

๑๗ ปีแล้ว ซึ่งมีคนภายนอกหลายคน

ชื่นชมว่าทำางานได้สุดยอด สำาหรับการที่ได้มาพูดที่กรุงเทพฯ ก็ตื่นเต้นมาก 

คงเป็นผลมาจากการทำางานมา ๑๗ ปีนี่เอง  ในช่วงที่ทำากิจกรรมใหม่ๆ

ตอนนั้นลูกของดิฉันตัวนิดเดียว ตอนนี้ลูกก็โตแล้ว คิดว่าความสำาคัญอยู่ที่

ความต่อเนื่อง ไม่ยอมแพ้

คุณฟุซาเอะ โคจิมะ



31

 สำาหรับทุกท่านในที่นี้ ซึ่งก็คงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์

ท้องถิ่นต่างๆ  ก็อยากให้คอยถามตัวเองเรื่อยๆ ว่า  ทำาอย่างไรงานจึงจะสำาเร็จ

และอย่ายอมแพ้ ขอให้สู้ต่อไป

 รองศ�สตร�จ�รย์ โยชิฟูมิ มูนิตะ : 

 ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่า ในเมืองเกียวโตมีบ้�นเก่�ที่ทำ�ด้วยไม้

อยู่ม�กถึง ๒๘,๐๐๐ แห่ง ขอเอามาเปรียบเทียบเป็นปิระมิด ชั้นบนสุดก็คือ

บ้านเก่าที่ทำาด้วยไม้ที่มีสภาพสมบูรณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

ส่วนชั้นล่างสุดคือ บ้านเก่าที่ทำาด้วยไม้ สภาพทรุดโทรม สกปรก ถ้าเรามอง

ปิระมิดนี้   คุณโคจิมะได้บอกแล้วว่า คนที่อยู่บนยอดปิระมิดก็จะมั่นใจว่า 

ที่อยู่อาศัยของตนเองนั้นมีคุณค่า เราจะทำาอย่างไรให้ความมั่นใจกระจาย

ลงมาส่วนล่างของปิระมิด การที่เราจะฟื้นฟูบ้านเก่า ๒๘,๐๐๐ หลัง ก็จะต้อง

ฟื้นฟูคว�มรู้สึก คว�มมั่นใจของคนที่อยู่ในบ้�นเก่� ซึ่งเป็นเรื่องลำ�บ�กม�ก

คนที่อยู่ในบ้านเก่าบนยอดปิระมิดนั้น ได้รับการยอมรับจากทางการแล้วว่า

บ้านของตนเองนั้นเป็นมรดกของชาติ ญี่ปุ่นมีงบประมาณมากพอสมควร

ที่จะอนุรักษ์มรดกเหล่านี้ แต่ที่เกียวโตมีบ้านเก่า อยู่ ๒๘,๐๐๐ แห่ง ทำาให้

งบประมาณมีไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นสำ�หรับบรรด�บ้�นเก่�ที่อยู่ในปิระมิด

ชั้นล่�งสุดนั้น  ก็จะต้องคิดถึงเรื่องสวัสดิก�ร ซึ่งรัฐช่วยได้ ส่วนบ้านเก่า

ที่อยู่ตรงกลางปิระมิด ภาครัฐก็คงไม่มีแรงมาช่วยทั้งหมด แต่ก็มีความ

พยายามที่จะอนุรักษ์บ้านเหล่านี้โดยภาคเอกชน ซึ่งหมายถึงประชาชน บริษัท

ห้างร้าน ที่ต้องมาคิดกันว่าจะวางผังเมืองอย่างไรให้ภาคเอกชนเหล่านี้เข้ามา

มีส่วนร่วม
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 มีปัญหาในบ้านเก่า คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ การมีแมนชั่น

ใหม่ๆ เกิดขึ้น เรื่องภาษีเป็นเรื่องของภาครัฐ เรื่องแมนชั่นเป็นเรื่องธุรกิจ การที่

จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ต้องทำาเรื่องผังเมือง ส่วนการดูแลรักษาเพื่อสืบทอดบ้าน

เก่าก็เป็นเรื่องของช่างฝีมือ เป็นเรื่องของภาคเอกชน จะต้องมีการแบ่งหน้าที่

ว่า รัฐหรือเอกชนจะรับผิดชอบส่วนใด การวางแผนส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของ

ภาควิชาการ ซึ่งผมได้เข้ามาร่วมชมรมฟื้นฟูบ้�นเก่�ได้ ๑๗ ปีแล้ว

 มีการเอาบ้านเก่ามาทำาเป็นร้านอาหารอิตาเลี่ยน ซึ่งคนญี่ปุ่นชอบ

รับประทานกันมาก ตอนที่เข้าไปสำารวจในย่านบ้านเก่า ก็พบร้านที่มีเสน่ห์

จำานวนมาก ลูกศิษย์ของผมได้นำาข้อมูลมาทำาเป็นแผนที่ ยอดพิมพ์ ๕,๐๐๐ 

แผ่น ปรากฏว่าหมดลงอย่างรวดเร็ว เพราะว่าวัยรุ่นอยากไปดูร้านเท่ๆ ก็จะ

มาขอแผนที่ไป ทางด้านเมืองเกียวโตเห็นเข้า ก็เอาแผนที่นี้ไปปรับปรุงอีก 

จัดพิมพ์จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น และหมดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ต่อมาก็มี

สำานักพิมพ์มาติดต่อทำาหนังสือ เมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้เกิดเป็นกระแสนิยม

ขึ้นมาว่า เมื่อหนุ่มสาวจะออกเดท ก็จะไปย่านเมืองเก่า ไปกินข้าวตามร้านใน

เขตนี้ของเกียวโต มีการจัดพิมพ์หนังสือ “กินข้�วที่ห้องแถวไม้” ทำาออกมา

๔ เวอร์ชั่น ขายได้ทั้งหมด ๘๐๐,๐๐๐ เล่ม สำานักพิมพ์นี้เก่ง เวลาที่

เขาแนะนำาร้าน ก็จะให้นางแบบสาวๆ สวยๆ ในวัย ๒๐ กว่าปีไปนั่ง

รับประทานข้าว  ถ้าภาพในหนังสือเป็นนางแบบอายุ ๒๐ กว่าๆ คนที่มา

รับประทานอาหารจริงๆ จะเป็นคนอายุ ๓๐ กว่าๆ แต่ถ้าเอาภาพของคนอายุ 

๓๐ กว่าๆ มาลงในหนังสือ คนที่มารับประทานอาหารก็จะเป็นคนอายุ 

๔๐ กว่าๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาของผู้หญิง ที่จะพยายามไปรับประทาน

อาหารในร้านที่มีคนอายุน้อยกว่าตัวเอง นอกจากนั้นผู้ชายก็มักจะไป

รับประทานอาหารในร้านที่มีผู้หญิงรับประทาน ร้านในบ้านเก่าเหล่านี้เกิดไป

ตรงใจผู้หญิงในเกียวโต เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมา เกิดแนวคิดขึ้นม�ว่�

คว�มเก่�นั้นเป็นเรื่องเท่
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 เมื่อเราไปมองดูเกียวโตว่า มีร้านใหม่ๆ เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง ก็พบว่า

มักเกิดตามย่านที่มีบ้านเก่า จริงๆ แล้ว เกียวโตมีย่านแบบสุขุมวิท แต่ร้านหรูๆ

แพงๆ ก็จะอยู่ในย่านบ้านเก่า ที่เกียวโตมีโรงแรมใหญ่ๆ ระดับโลกอย่าง

โรงแรมโฟร์ซีซั่น แต่โรงแรมที่เป็นที่นิยมคือ โรงแรมในบ้านเก่า (เรียวกัง) 

ซึ่งเกิดมาจากกลุ่มที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ และมีการสร้างโรงแรมขึ้นมา ซึ่งมี

ราคาแพงกว่าโรงแรมในตึกสูงๆ และจองยากมาก

 ทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยก็เข้ามาสร้างวิทยาเขตในบ้านเก่า

แถบนั้น ถ้ามาเกียวโต มากินมาอยู่ มาเรียนรู้ มาเรียนหนังสือ ก็ต้องมา

ในย่านที่มีบ้านเก่า มีการใช้บ้านเก่าเป็นร้านขายและผลิตกิโมโน มีการ

แนะนำาช่างฝีมือที่ทำางานในบ้านเก่าทีละคน ถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวจาก

โตเกียวมาเที่ยวที่เกียวโต ก็จะมาพูดคุยกับช่างออกแบบกิโมโนได้ เพื่อ

ออกแบบกิโมโนของตัวเอง ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่นิยมกันมาก ทำาให้ในส่วน

ของภาคธุรกิจ เขาก็มองว่า ทำาธุรกิจในบ้านเก่าแล้วจะได้กำาไรมาก แต่จริงๆ 

แล้วการจะได้กำาไรมานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ยากคือการใช้บ้านเก่าให้ถูกต้อง 

ในญี่ปุ่นมีกระแสโลก�ภิวัตน์ในสินค้�และบริก�ร  ทำาให้การที่คนในชุมชน

จะผลิตอะไรขึ้นมาแล้วขาย ก็ทำาได้ยาก เช่น การเข้ามาของร้านกาแฟสตาร์บัค 

ก็จะทำาให้ร้านกาแฟทั่วไปอยู่ไม่ได้ ถ้ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ จากต่างชาติ 

ร้านเล็กๆ ก็อยู่ไม่ได้ นอกจากนี้ร้านฟาสต์ฟู๊ดส์ที่มีสาขาก็เข้ามาด้วยเช่นกัน

 ฉะนั้นทำาให้ต้องมาคิดว่า จะทำาอย่างไรให้ร้านเล็กๆ เก่าแก่อยู่ได้ 

ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประกอบ ถ้าทำาแบบคนอื่นๆ ทำา ก็จะ

ไม่มีกำาไร ต้องมีผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน ต้อง

สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ เพื่อรักษาลูกค้าให้ได้ ตรงนี้บ้านเก่า

จะช่วยได้มาก มีนักวิช�ก�รที่พูดไว้เมื่อ ๕๐ ปีก่อนว่� จริงๆ แล้ว ไอเดีย

ใหม่ๆ จะเกิดจ�กบ้�นเก่� เรื่องนี้ก็แล้วแต่คนกรุงเทพฯ ว่า ถ้าเป็นเมือง
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แห่งฟาสท์ฟู๊ดส์ ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่ถ้�อย�กดำ�รงคว�มเป็นไทยเอ�ไว้ 

ก็ต้องคิดให้มาก ประเทศไทยจะมีโรงแรมที่มาจากต่างชาติเต็มไปหมดหรือ

เปล่า หรือว่าจะมียิ้มสยามเหมือนเดิม การที่เราจะคิดถึงธุรกิจในอนาคต 

เราก็ต้องคิดถึงอาคาร สถานที่เก่าๆ ที่ยังมีอยู่ ทางเมืองเกียวโต ก็มีคนที่นึก

ขึ้นมาได้ว่า ต้องใช้อาคารเก่าๆ เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ จึงมีการวาง

ผังเมืองใหม่ มีความพยายามให้อาคารมีความสูงน้อยลง

 ผมมีข้อมูลสถิติยืนยันว่า ถ้ารักษาบรรยากาศเมืองเกียวโตไว้ คนก็

จะเข้ามาเที่ยวมาก อย่างเช่น วัดคิโยมิสึเดระ เทศบาลเมืองเกียวโตได้รักษา

ทำานุบำารุงสิ่งแวดล้อมรอบๆ วัดเอาไว้ คนก็มาเที่ยวมากขึ้น คนที่มาเที่ยวก็

อยากเห็นเมืองเกียวโตที่แท้จริง นี่คือผลท�งเศรษฐกิจที่เกิดจ�กก�รอนุรักษ์

ทางเทศบาลเมืองเกียวโตก็ได้ประกาศผังเมืองใหม่ที่เข้มงวด  มีคนเห็นด้วยกับ

การอนุรักษ์บ้านเก่า ๘๐%  ทำาให้เกิดแรงกระเพื่อมออกไป คนทั่วไปก็สนใจ

ภาคธุรกิจก็เข้ามาสนับสนุน ซึ่งกิจกรรมในการอนุรักษ์นี้ ไม่ได้ต่อต้านธุรกิจ

สมัยใหม่ แต่เป็นการอธิบายให้เขาเข้าใจ

 จริงๆ แล้ว การที่จะทำาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีกับเรื่องการ

พัฒนาธุรกิจ เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ถ้าไม่เข้าใจ ก็จะเกิดความผิดพลาดได้ 

ประชาชนต้องมาทำาตรงนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
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 รศ.โรจน์ คุณเอนก : 

 จริงๆ ถ้าเรามอง เหมือนจะง่าย แต่ที่จริงสิ่งสำาคัญก็คือ 

ความทรงจำาทั้งหลาย เราต้องมองให้เห็นก่อนว่า มันมีคุณค่า ตรงนี้เป็นเรื่อง

ที่ยากแล้วสำาหรับเรา เพราะคนที่จะมองเห็นในแนวทางเดียวกันค่อนข้าง

มีน้อย เขาสร้างสิ่งตรงนี้ขึ้นมาได้ กระแสต่างๆ ก็เกิดขึ้นตามมาหมด อย่างที่

ศาสตราจารย์มูนิตะได้พูดถึง  ซึ่งเริ่มมาจากการที่เรามีสถานที่ที่สำาคัญ ไม่ว่า

จะเป็นย่านที่อยู่อาศัย โบราณสถานอะไรต่างๆ คนต้องเห็นคุณค่าตรงนั้นก่อน

ว่าความทรงจำาเหล่านี้ หลักฐานเหล่านี้มีคุณค่า แล้วถึงจะนำามาซึ่งการอนุรักษ์  

ตรงนี้เป็นโมเดลที่เราเห็นจากญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน สิ่งสำาคัญที่ผมสรุปได้จาก

คุณโคจิมะก็คือ  ต้องทำางานด้วยใจจริง ด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 

ฟังจากประสบการณ์ที่เอามาถ่ายทอดแล้ว ดูเหมือนง่าย แต่คงมีเบื้องหลัง

อะไรที่ค่อนข้างลำาบาก  สำาหรับกรุงเทพฯ เองก็คงลำาบาก ผมเองก็มี

ประสบการณ์ในการรักษาบ้านเก่า เมืองเก่าเหมือนกัน พบว่า เป็นเรื่องยุ่งยาก

พอสมควร

 เรื่องภาษีมรดกของบ้านเราแม้จะไม่มาก แต่เวลาที่เราอยากจะ

รักษาบ้าน อยากจะทำาอะไรที่เป็นธุรกิจ เช่น บางทีอยากทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ ก็

จะโดนเรื่องภาษีมหรสพเหมือนโรงภาพยนตร์ ทำาให้พิพิธภัณฑ์หลายๆ แห่ง

ลมหายใจก็ค่อยๆ แผ่วลง อยู่ไม่ได้ เพราะภาษีมหรสพแพงมาก

 คุณสุรชัย รักษ�ช�ติ : 

 ผมเป็นตัวแทนของบางกอกฟอรั่ม จะมาเล่าประสบการณ์การศึกษา

ดูงานการฟื้นฟูเมืองเก่าให้มีชีวิตที่ย่านยานากะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

จริงๆ แล้วต้องเป็น อาจารย์อากิโกะ ชิฮาร่า  แต่เนื่องจากท่านประสบอุบัติเหตุ

มาไม่ได้ วันนี้ผมจึงขออนุญาตทำาหน้าที่แทน
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 ย่านยานากะอยู่ในโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นย่านเก่า

ที่อยู่ท่ามกลางเมืองหลวง มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งตรงกับสมัย

อยุธยาของบ้านเรา ในย่านนี้ มีประชากรราว ๑๕,๐๐๐ คน อยู่ใกล้

มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งโตเกียว และมหาวิทยาลัยโตเกียว เพราะฉะนั้น

จึงเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของเมือง  มีนักเขียนรวมตัวกันอยู่มาก

 

 ที่นี่มีวัดสมัยเอโดะ (ค.ศ. ๑๖๐๓-๑๘๖๗) มีตลาดเก่าคล้ายๆ 

สามชุก มีขนมโบราณ มีตรอกซอกซอย มีร้านรวง วัด  สุสานเก่าแก่ของ

ศาสนาพุทธ ก็เป็นที่ฝังศพรวมของทุกนิกาย

 อาจารย์อากิโกะ ชิฮาร่า เคยเป็นนักศึกษาที่มาทำาวิทยานิพนธ์ในย่าน

ยานากะ อาจารย์ของอาจารย์ชิฮาร่า เคยพูดเอาไว้ว่า “เมื่อทำาผลงานเสร็จแล้ว 

ต้องตอบแทนบุญคุณชุมชน อย่าเป็นขโมยทางวิชาการ” อาจารย์ชิฮาร่าเดิม

ท่านเป็นคนนอกชุมชน เข้ามาในชุมชนเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว มาตั้งกลุ่มยานากะ 

กักโค (Yanaka Gakko) ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร (Non Profit 

Organization; NPO) ทำางานด้านการฟื้นฟูชุมชนในย่านยานากะ อาจารย์

หลงใหลเสน่ห์ของเมืองเก่าแห่งนี้มาก ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษา และคิดว่า

ย่านน้ีไม่ เหมาะกับแผนการพัฒนาเมืองที่มุ่ ง เป้าด้วยการขยายถนน

เป็นหลัก อย่างที่ทราบกันว่า โตเกียวเป็นเมืองหลวง ยานากะเป็นย่าน

เมืองเก่าขนาดเล็กๆ จึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับแรงเบียดขับมาก 

 ในเรื่องกระบวนก�รฟื้นชุมชน หรือที่เรียกว่� ม�จิซึคึริ (Machi-

zukuri) อาจารย์ชิฮาร่า เริ่มจากการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา

สำาหรับพวกเราที่ทำางานพัฒนา ที่ต้องทำาในจุดนี้ก่อน ชวนชาวบ้านมาร่วม

พูดคุย  ทำากิจกรรมร่วมกัน แรกๆ ก็จัดนิทรรศการ ทำางานศิลปะ ต่อมาก็จัดตั้ง 

“กลุ่มยานากะ กักโค” เป็นการรวมคนหลากหลายมาก  บางคนอยู่ร้านซูชิ 
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บางคนทำาเสื่อทาทามิ บ้างเป็นนักวิชาการ บ้างก็มาจากเทศบาล  กลุ่มคน

เหล่านี้มารวมตัวกันพูดคุยเรื่องเมือง เป็นกลไกของพื้นที่ที่น่าสนใจมาก

พอคุยกันสักพักหนึ่งแล้ว ก็มีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับ

คนในพื้นที่    มีการจัดงานยานากะ เกโกเต็ง ซึ่งเป็นการจัดงานศิลปะในพื้นที่

มีการเช่าบ้านเก่า บูรณะให้คงอยู่  ซึ่งตรงนี้เป็นรูปแบบของธุรกิจ (Business 

model) อย่างหนึ่ง หลักง่ายๆ ก็คือ เมื่อทางกลุ่มฯ เห็นบ้านหลังไหนเป็น

บ้านเก่าที่กำาลังจะถูกขาย  ก็จะไปติดต่อขอเช่าก่อนเลย

 ย่านยานากะมีร้านกาแฟโบราณอยู่ร้านหนึ่ง ทำากาแฟม็อคค่าได้

อร่อยมาก มีคุณยาย ๒ คนเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อ ๒ ปีก่อน

ลูกหลานก็อยากจะขายบ้าน ทางกลุ่มฯ เลยไปขอเช่าบ้าน แล้วประกาศให้เช่า

คนที่จะเช่าสามารถปรับปรุงได้ แต่ต้องรักษาเอกลักษณ์ของเดิมเอาไว้

โดยต้องทำากาแฟสูตรโบราณอย่างที่คุณยายสองท่านนั้นเคยทำา พอได้รายได้

มาแล้ว ก็มาจ่ายให้กับกลุ่มฯ ผมเข้าใจว่าทางกลุ่มฯ ก็จะเอาไปทำากิจกรรม

ทำานุบำารุงบ้านเก่าต่อไป

ร้านกาแฟ ในยานากะ
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 อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มนี้ได้เข้าไปร่วมปรับปรุงอาคารสูง

เนื่องจาก มีนักธุรกิจเข้ามาสร้างแมนชั่นสูง ๑๒ ชั้น ทางกลุ่มฯ 

ไม่อยากให้มีอาคารสูงขนาดนั้น ก็เลยคิดที่จะปรับปรุงแมนชั่นนี้ให้ยอมรับกัน

ได้ทุกฝ่าย ไปๆ มาๆ ก็มีสถาปนิกที่เป็นนักวิชาการได้ไปออกแบบมา นำามาให้

นักธุรกิจเจ้าของโครงการดู เป็นลักษณะที่มีการลดระดับด้านหน้าสุดให้เหลือ 

4 ชั้น แล้วไต่ระดับความสูงขึ้นไปทางด้านหลัง ซึ่งเมื่อมองจากถนนเข้ามาแล้ว 

ก็ไม่เป็นการทำาลายภูมิทัศน์ของเมือง ขณะเดียวกันจำานวนห้องก็ลดลงไป

เพียง 5 ห้อง ซึ่งถือว่าน้อย และนักธุรกิจเจ้าของโครงการก็ยอมรับได้  ถือได้ว่า

เป็นการทำางานที่สำาคัญของกลุ่มฯ นอกจากนี้ ยังมีการรวมกันเป็นเครือข่าย

ต่อต้านการขยายถนนของรัฐ และอื่นๆ  ผมดูแล้วก็นึกถึงเมืองเชียงใหม่

มากครับ

 เท่าที่บางกอกฟอรั่มไปดูงานมา นี่คือรูปแบบการทำางานด้านการฟื้น

ชุมชนในย่านยานากะ เขามีการทำากิจกรรมมากมาย มีการใช้บ้านเก่าทำาเป็น

สถานที่แสดงงานนิทรรศการศิลปะ มีการทำาแผนที่ต้นไม้ให้เด็กไปเดินสำารวจ

ซึ่งน่ารักมาก                  

คุณสุรชัย รักษาชาติ

 สำาหรับหลักการของอาจารย์

ชิฮาร่า ๓ ข้อ ที่ใช้ในการทำางานมีดังนี้

 ๑. ค้นพบเมืองอีกครั้งหนึ่ง    

และเลี้ยงดูมนต์เสน่ห์ของเมืองนั้นให้

ดีขึ้นไป เช่น จัดงานเทศกาลเกโกเต็ง 

หรือทำานิทรรศการ หรือให้เด็กไปค้นหา

ต้นไม้ ดอกไม้ที่มีอยู่ในชุมชน 

 ๒. สร้�งโอก�สและช่องท�งให้

กลุ่มฯ ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นต่อ

เมืองได้ เช่น ทำาอย่างไรให้ตึกที่สร้าง
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ใหม่ที่เป็นแมนชั่น เข้ากันได้กับภูมิทัศน์ของเมืองโดยรวม  

 ๓. ทำ�กิจกรรมที่จะทำ�ให้มีเครือข่�ยม�กขึ้น  เช่น สนับสนุนกลุ่ม

วัยรุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งจุดนี้อาจารย์ชิฮาร่า

เน้นมาก  ของเขามีเครือข่ายมากมายเต็มไปหมด  และมีแผนว่าในอนาคต

อยากจะมีเครือข่ายกลุ่มใหม่ๆ ตามมาอีก

 ช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 รศ.โรจน์ คุณเอนก : 

 เรื่องการอนุรักษ์นั้น ใจต้องมาก่อน แต่หลังจากนั้นแล้ว ก็มีอีกหลาย

เรื่องที่ต้องทำา อย่างที่ศาสตราจารย์มูนิตะได้กล่าวแล้ว เช่นเรื่องช่าง เรื่องวัสดุ

ต้องมาด้วยกัน ในขณะเดียวกัน เรื่องกฎหมายต้องมีการปรับปรุง หลายท่าน

พูดถึงเชียงใหม่ เรามีกฎหมายผังเมืองก็จริง แต่เรายังไม่มีผังเมืองเฉพาะ 

เรามีแต่ผังเมืองรวม ฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องทำาผังเมืองเฉพาะ

ของย่านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ออกมา

 ส่วนเรื่องของการนำารูปแบบการทำาธุรกิจมาใช้นั้น เราต้องไม่ลืมว่า

สิ่งนี้ต้องเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความทรงจำา หรือ

ตัวอาคาร ไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นย่อม

ไม่ใช่เป้าหมาย แต่หัวใจสำาคัญคือ ทำาอย่างไรให้ธุรกิจสอดคล้องกลมกลืน

ไปกับการรักษาคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและความทรงจำาท่ีสืบทอด

ไปยังลูกหลานได้ต่อไป
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 นิสิตภ�ควิช�ผังเมือง จุฬ�ฯ : 

 ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำาอย่างทุกวันนี้ ภาครัฐจะยังให้ความสำาคัญ

กับการอนุรักษ์อยู่ไหม หรือว่าควรเป็นหน้าที่ของใคร ที่จะช่วยให้ย่านเก่า

บ้านเก่าอยู่รอดได้

 ศ�สตร�จ�รย์ โยชิฟูมิ มูนิตะ : 

 ผมได้ไปเยี่ยมหลายๆ ท้องถิ่น หลังจากมีวิกฤตทางเศรษฐกิจที่

เกิดจากเลห์แมน บราเธอร์ส (Lehman Brothers) ก็เห็นผลกระทบ

ได้ชัดที่นาโงย่า กับเมืองโทโยตะ  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองก็

ดำาเนินการไปไม่ได้ แต่ที่เมืองเกียวโตมีผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากว่า

ระบบเศรษฐกิจของเมืองเกียวโต เมื่อเปรียบเทียบกับสองเมืองที่กล่าวมา

ถือว่าเป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่  ซึ่งก็มีนักวิชาการพูดถึง 

Creative City เรื่องนี้จะต้องให้อุตสาหกรรมการผลิตมีความหลากหลาย

มีความเกี่ยวข้องกับภาคสังคม กรณีของเมืองโทโยตะนั้น เจริญได้ด้วย

พลังของบริษัทโตโยต้า เพียงบริษัทเดียว แต่ที่เกียวโตจะเป็นธุรกิจเล็กๆ 

เป็นส่วนใหญ ่ ซึ่งจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ ยิ่งทำาให้เกิด

ความมั่นใจว่า ต้องใช้ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ของศตวรรษที่ ๒๑ และ

เรื่องการวางผังเมืองของญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลง คิดว่าทางเมืองไทยก็คง

มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

 คุณฟุซ�เอะ โคจิมะ : 

 มองในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของบ้านในญี่ปุ่น เวลาที่ญี่ปุ่นมีความ

เจริญทางเศรษฐกิจสูง ก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีของเจ้าของบ้านค่อนข้างมาก

ในทางกลับกัน ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ภาษีก็ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับเมื่อก่อน 

ภาษีโรงเรือนที่ดิฉันต้องจ่ายตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งของเมื่อ ๑๕ ปีก่อน ถ้�มอง

ในแง่ของก�รอนุรักษ์บ้�นเก่�เหล่�นี้ ถ้�เศรษฐกิจดีม�กไป ก็จะอนุรักษ์
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ย�ก เพร�ะจะมีคนคิดสร้�งอ�ค�รใหม่ๆ สูงๆ พอเศรษฐกิจไม่ดี 

คนก็จะไม่คิดสร้�ง คิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้ว

 รศ.โรจน์ คุณเอนก : 

 ประเด็นหนึ่งที่ถูกข้ามไปก็คือคำาถามที่ว่า เป็นหน้าที่ของใคร ผม

คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันสะท้อนว่า สิ่งเหล่านี้มีคุณค่า

จริงๆ แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรถ้าจะรักษาเอาไว้  ในประเทศที่เจริญแล้ว 

ส่วนใหญ่ทุกอย่างเริ่มต้นจากภาคประชาชน  สมัยก่อนทะเลสาบบิวะ 

(Lake Biwa) ที่ญี่ปุ่นเน่าเสีย คนแรกที่ลุกขึ้นมาบอกว่าจะแก้ปัญหา

ทะเลสาบบิวะก็คือ กลุ่มแม่บ้านที่อยู่รอบๆ ทะเลสาบนั่นเอง เพราะฉะนั้น 

ผมจึงเห็นว่าภาคประชาชนนั้นสำาคัญ อยู่ที่ว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไร 

ต้องเผยแพร่แนวคิดว่า การอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าอย่างไรออกไปก่อน  

จากนั้นก็ค่อยๆ ขยับไปเรื่อยๆ อย่างเช่น กฎหมายก็ต้องมีการปรับ ปัจจุบัน

กฎหมายส่วนใหญ่เป็นลักษณะการควบคุมบังคับ (Command and 

Control) สั่งแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้น  แต่น่าคิดว่า ถึงเวลาหรือยังที่จะมี

กฎหมายในเชิงสร้างแรงจูงใจ (Incentive) บ้าง เราน่าจะมีกฎหมายที่ให้

กำาลังใจกับคนที่ช่วยอนุรักษ์บ้านเก่า  ทำาพิพิธภัณฑ์ อย่าไปใช้ภาษีมหรสพ

ได้ไหม ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำาแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นก่อน

 

 รองศาสตราจารย์มูนิตะได้แสดงให้เห็นว่า การเริ่มต้นของท่านในย่าน

บ้านเก่าทั้งหลาย ก็เริ่มจากการวิเคราะห์แบบแพทย์ แล้วแพทย์ถึงวินิจฉัย

ได้ว่าเราเป็นอะไร และให้การรักษาที่ถูก นี่คือขั้นตอนสำาคัญที่ผมจับได้ 

ประการแรกคือ เราพยายามก่อนในเรื่องการทำาให้เกิดความสำาคัญ มีงาน

สำารวจตามมา เพราะเราบอกว่าเราจะจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ก็จะมี

คนถามว่า แล้วมันอยู่ตรงไหนบ้าง  ฉะนั้นต้องดูก่อนว่า บ้านเรือนเก่าแก่

มีอยู่ตรงไหนบ้าง ถึงจะไปจัดการได้ถูก จึงต้องมีงานสำารวจก่อน 



ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีิวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่า จากญี่ปุ่นถึงไทย 

จากนั้นก็วินิจฉัยว่า อาการของบ้านเก่า ย่านเก่าคืออะไร  เราขาดอะไรบ้าง   

ขาดช่าง ขาดวัสดุที่จะเอามาซ่อมแซมหรือเปล่า  เราขาดองค์ความรู้ในการ

อนุรักษ์หรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ต้องมาวินิจฉัยกัน จากนั้นจึงนำาไปสู่การรักษา

ที่ถูกต้อง  แล้วจึงนำามาสู่เรื่องอื่นๆ ที่มาประกอบกัน

 ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด : 

 ผมอยากจะเห็นการขับเคลื่อน เพราะว่าตอนนี้ก็สายเกินไปแล้ว 

อยากเห็นการแปรวิกฤตเป็นโอกาส อย่างที่คุณโคจิมะได้พูดว่า ถ้าไม่มี

วิกฤตก็จะมีการสร้างอาคารสูงกันใหญ่โต อยากจะเห็นโมเดลที่คล้ายๆ 

กับยานากะ กักโค ผมอยากให้บางกอกฟอรั่มที่เริ่มต้นแล้วร่วมกับเจแปน-

ฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) ขับเคลื่อนต่อ เหมือนกับที่ขับเคลื่อน

เครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนกรุงเทพฯ เพื่อเป็นพลเมืองเปลี่ยนเชียงใหม่ หรือ

พลเมืองเปลี่ยนประเทศต่อไป

 ผมเห็นด้วยกับอาจารย์โรจน์ ที่ควรปรับปรุงกฎหมายในเชิงสร้าง

แรงจูงใจเรื่องภาษี ในเรื่องงบประมาณสนับสนุน  ผมอยากเห็นการ

ขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน คนอย่างคุณโคจิมะในเมืองไทยคงหายาก 

อยากเห็นการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน ในเขตเมืองเก่าในเกาะ

รัตนโกสินทร์ ที่ย่านสามแพร่ง ที่ป้อมปราบฯ มีพลังชุมชนที่เข้มแข็ง 

มีการร่วมกันทุกภาคส่วนในการผลักดันขับเคลื่อนเรื่องเมืองเก่าให้เป็น

ตัวอย่าง อย่างพื้นที่รอบๆ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ้าเป็นที่นิวยอร์ค 

เขาก็จะตั้งเป็นโซโห (Soho) เราก็น่าจะตั้งขึ้นมาได้เหมือนกัน เรามีพื้นฐาน

อาคารเก่าที่เป็นของขุนนางโบราณ ซึ่งตอนนี้ถูกปล่อยให้เสื่อมโทรม ในเขต

พระนคร เรามีชุมชนที่แข็งแกร่ง มีแม่น้ำาเจ้าพระยาที่เป็นสายเลือดของ

ประเทศไทย ผมเห็นว่าชุมชนในเขตนี้แข็งแกร่งมาก อยากให้อาจารย์
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มูนิตะ และคุณโคจิมะ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ให้มาร่วมกันกับพวกเรา 

ประชาคมทั้งหลายก็ยินดีที่จะร่วมต่อสู้  อยากเห็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นศูนย์กลาง  เพราะอยู่ตรงจุดนี้

บรรยากาศห้องสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 คุณฟุซ�เอะ โคจิมะ : 

 ดิฉันอย�กให้คว�มสำ�คัญกับองค์กร เพร�ะถ้�เร�อยู่โดดเดี่ยว

ก็จะทำ�อะไรได้น้อย ในเครือข่ายบ้านเก่าที่เกียวโต ก็มีคนภายในชุมชน  

คนภายนอกที่เข้ามาเชื่อมโยงให้เห็นเรื่องต่างๆ เป็นรูปธรรม  ในกลุ่มของดิฉัน

มีทั้งผู้อยู่อาศัยในชุมชน นักวิชาการจากภายนอก และมีช่างมาช่วย

ซ่อมบ้านให้  มีการสร้างองค์กรขึ้นมาตั้งแต่ ๑๗ ปีก่อน องค์กรก็ยืดหยุ่น

ไปตามแต่ละยุคสมัย

 ช่วงแรกมีนักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับคนที่อาศัย

ในชุมชนมารวมกันเป็นกลุ่ม หลังจากนั้นเมื่อมีการสืบค้นทำาข้อมูลต่างๆ

พบว่า ต้องมีการซ่อมแซมบ้าน เลยต้องใช้ช่างมาช่วย ทำาให้เกิดองค์กรช่าง

ขึ้นมา คนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนสามารถคุยกับช่างได้ว่า อยากได้บ้าน

แบบไหน แล้วก็มีกองเชียร์จากภายนอก ซึ่งเป็นคนที่ชอบบ้านเก่าเข้ามา



ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีิวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่า จากญี่ปุ่นถึงไทย 

ให้การสนับสนุน  จากกลุ่มคนที่เป็นกองเชียร์ ก็เกิดกลุ่มคนที่อยากเข้ามา

อยู่อาศัย บางคนก็อยากเข้ามาทำาธุรกิจในบ้านเก่า จากนั้นก็เกิดความต้องการ

ในการซื้อขายบ้านเก่า ทำาให้เกิดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตามมาอีก ทั้งหมดนี้

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตสำานึก ความนึกคิดของคนที่อยู่ใน

ชุมชน แต่เดิมช่�งไม้ในเกียวโต พอพูดถึงบ้�นไม้ ก็คิดว่�จะรื้อ แต่เดี๋ยวนี้

ช่�งเหล่�นี้ติดป้�ยว่� ‘รับซ่อมแซมบ้�นเก่�’

 สำาหรับบริษัทที่จัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ สมัยก่อนเขาติดป้ายว่า

‘ขายที่ดินพร้อมทุบบ้านไม้’ แต่เดี๋ยวนี้จะติดป้ายโฆษณาว่า ‘ขายที่ดินพร้อม

บ้านเก่าที่เป็นห้องแถวเรือนไม้’ เพราะฉะนั้นประช�ชนคนทั่วไปต้องพูด

ในสิ่งที่เร�นึกคิดในใจให้ได้ อย่�ไปสร้�งศัตรู แต่เอ�คนม�เป็นพวกของเร�

แล้วเร�จะทำ�ได้สำ�เร็จ

 รองศ�สตร�จ�รย์ โยชิฟูมิ มูนิตะ : 

 ผมเห็นด้วยกับคุณโคจิมะ ทีนีค้ว�มสำ�เร็จของก�รฟื้นฟูบ้�นเก่�

สิ่งที่สำ�คัญคือมีพลังจ�กผู้หญิงเข้�ม� ที่ญี่ปุ่นเดิมทีผู้หญิงไม่มีบทบาทใน

สังคม  แม้จะมีกฎหมายความเท่าเทียมกันทางเพศ แต่ในที่ทำางานเพิ่งมี

ความเท่าเทียมกันในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ เป็นต้นมา นับตั้งแต่นั้นสภาพสังคม

ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงไปมาก  คนญี่ปุ่นที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป เกิดในช่วงสังคม

ที่ผู้ชายเป็นใหญ่ แต่ถ้าเป็นคนที่มีอายุ ๔๕ ปีลงมา คนที่เป็นเจ้านาย

ก็คือ ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ สังคมก็จะ

เปลี่ยนแปลงไปมาก  คนที่มาเที่ยวตอนนี้เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย รวมทั้ง

ผู้หญิงก็ก้าวออกมาเป็นผู้นำามากกว่าผู้ชายแล้ว

 ผู้ชายในยุคเก่าจะสร้างอาคารสูงๆ แต่ไม่ใส่ใจในรายละเอียด ในยุค

ปัจจุบันที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้หญิงมักใส่ใจในเรื่องความงาม 
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เรื่องรายละเอียด คิดว่าที่เมืองไทยเป็นสังคมที่ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าที่

ญี่ปุ่นมาก อาจจะดูว่าไทยยังไม่พัฒนาเท่าไร  แต่ก�รที่ผู้หญิงเข้�ม�มี

ส่วนร่วมในสังคมม�กๆ ก็จะทำ�ให้สังคมมีคว�มสงบสุข คนไทยคงจะทราบ

ดีว่า ผู้ชายญี่ปุ่นใช้ความรุนแรงในหลายๆ ด้าน ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีความรุนแรง

แบบนั้นแล้ว เพราะผู้หญิงเก่งกว่า

 ที่เกียวโต คนที่บำ�รุงรักษ�บ้�นเก่�ไว้จริงๆ คือผู้หญิง ที่เห็นคือ

คุณโคจิมะ  นอกจากนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนๆ ของท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 

คนที่คิดถึงเรื่องชุมชน คิดอย่างละเอียด คิดอย่างตั้งใจ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง 

อาจจะเป็นเรื่องยากสำาหรับผู้ชายหลายคนท่ีไม่เข้าใจว่าคิดกันอย่างไร 

จุดมุ่งหมายจริงๆ ไม่ใช่การอยู่ในบ้านที่หรูหรา แต่จริงๆ แล้ว ก�รได้อยู่

บ้�นสวย ก็จะนำ�ไปสู่ก�รมีคว�มสุขของคนในบ้�น ผู้หญิงก็จะคิดเรื่องนี้

ที่เป็นความสุขของคนในครอบครัว และการตัดสินใจของผู้หญิงก็มักจะถูก 

 ลุงชวน ชูจันทร์ : 

 ผมดีใจมากที่ได้ฟังท่านวิทยากรพูด เพราะหลายๆ อย่างก็คล้ายกัน

กับที่ตลาดน้ำาคลองลัดมะยมของเรา ช่วงนี้เรามีอาสาสมัครเข้ามาเยอะมาก 

สองอาทิตย์ที่แล้วมีอาสาสมัครเข้ามาพัฒนาคลอง ทำางานกันเข้มแข็งมาก 

ที่ผ่านมาภาครัฐยังทำางานได้ไม่เข้มแข็ง พอมีอาสาสมัครกลุ่มนี้เข้ามา 

ก็ไปนอนที่ตลาด ถอดเสื้อทำางานกันเลย ผมก็ได้งานในชุมชนเยอะมาก 

 เดิมคนไม่สนใจการพัฒนาชุมชน แต่วันนี้หลายคนก็สนใจเรื่อง

การพัฒนาชุมชน การดูแลบ้าน  ดูแลลำาคลอง  ล่าสุดผู้ว่า กทม. เข้ามาเยี่ยมเรา

เมื่อวานนี้  ข้าราชการก็ไปช่วยพัฒนาคลองให้ดีขึ้นมาก เพราะเขาเห็นว่า

เราพัฒนาตลาดขึ้นมา ทำาให้มีคนเข้ามามากมาย เราก็คิดกันว่า ต้องรักษา

เอาไว้ให้ได้ตลอดไป
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คุณชวน ชูจันทร์ ประธานตลาดน้ำาคลองลัดมะยม

 ปัญหาที่เราหนักใจ คือ 

นโยบายในการพัฒนาของรัฐว่าจะ

เอาอย่างไร เพราะชุมชนเราเสีย

ภูมิทัศน์ เราเสียต้นไม้ เมื่อมีการ

ตัดถนนใหญ่ๆ เข้าไป พอสะพานเตี้ย 

คลองก็ตาย  แถวบ้านผมมีบ้านเก่าๆ 

ริมคลองมากมายที่ขาดการดูแล   

ถ้ารักษาฟื้นฟูเอาไว้ เราอาจจะเอา

เรือไปแวะเที่ยวชมได้  ตรงนี้ผมก็ ได้

แนวคิดจากท่านทั้งหลาย

 รองศ�สตร�จ�รย์ โยชิฟูมิ มูนิตะ : 

 ผมได้ทำาวิจัยพื้นที่ในไทยค่อนข้างมาก ตลาดน้ำาในกรุงเทพฯ มีอยู่

มากมายในปีค.ศ. ๑๙๗๐ แต่ปี ค.ศ.๑๙๘๐ ตลาดน้ำาหลายแห่งก็ล้มเลิกไป  

เหลือแต่ตลาดน้ำาที่เป็นแบบดิสนีย์แลนด์ในบริเวณรอบๆ แต่ว่าในช่วงหลัง 

บริเวณรอบๆ กรุงเทพฯ ก็มีตลาดน้ำาของคนไทยเพื่อคนไทยเกิดขึ้น 

ตลาดน้ำาควรจะเป็นอย่างไร ควรจะทำาให้สวยงามอย่างไร คนที่อาศัยอยู่

จะบอกได้ดีที่สุด ตลาดน้ำาที่กรุงเทพฯ ก็ควรเป็นตลาดน้ำาเพื่อคนกรุงเทพฯ 

ไม่ต้องไปคิดเผื่อนักท่องเที่ยวที่ม�จ�กทั่วโลกว่�เข�ต้องก�รอะไร ถ้�เร�

พัฒน�ตล�ดน้ำ�ให้เป็นตล�ดน้ำ�ที่ดี สวย คนม�เยือนก็จะเห็นคว�มง�มนั้น

และได้เข้�ใจในวัฒนธรรมของไทย

 การที่จะรู้จักวัฒนธรรมของไทย ไม่ใช่เพียงแต่เข้าไปที่วัดพระแก้ว 

พระบรมมหาราชวัง หรือไปดูอนุสาวรีย์สวยงาม แต่คนต่างชาติจะรู้จัก

วัฒนธรรมไทยได้จากการไปสัมผัสวัฒนธรรมที่ยังเหลืออยู่ จริงๆ แล้ว
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การท่องเที่ยวที่แท้จริง ต้องมีการพบปะกันระหว่างเจ้าบ้านกับคนที่มาเที่ยว

ต้องมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แล้ววัฒนธรรมของไทยก็จะเผยแพร่ไปทั่วโลก  

 คุณฟุซ�เอะ โคจิมะ : 

 อยากจะให้พยายามต่อไป ทางญี่ปุ่นก็จะพยายามเช่นกัน 

 บทเรียนก�รฟื้นฟูเมืองเก่�จ�กญี่ปุ่น : สรุปภ�พรวม   

 รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตย�นุรักษ์ :

 วันนี้ผมประทับใจทั้งคุณโคจิมะ และรองศาสตราจารย์มูนิตะ 

คุณโคจิมะได้พูดในสิ่งที่เราเรียกว่า ระบบคว�มรู้สึก ผมคิดว่าพวกเราซาบซึ้ง

กับสิ่งที่คุณโคจิมะพูด ซึ่งมันเป็นเรื่องของความรู้สึก ส่วนศาสตราจารย์มูนิตะ

ท่านได้ยกระดับความรู้สึกนั้นขึ้นมาเป็น กรอบก�รอธิบ�ย ทั้งสองท่าน

ช่วยทำาให้เราเข้าใจมิติที่สลับซับซ้อนในการทำางานเมืองเก่าค่อนข้างมาก

ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าทั้ งสองท่านช่วยทำาให้ เราได้คิดอะไรกันบ้าง 

อยากจะพูดถึงประเด็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนในเรื่องบทบาทของผู้หญิง

 สังคมญี่ปุ่นและสังคมไทยมีคว�มคล้�ยกันตรงท่ีผู้หญิงถูก

ค�ดหม�ยว่�จะเป็นผู้ทำ�ง�นด้�นชุมชน-ครอบครัวอยู่เสมอ  ส่วนผู้ชายเป็น

ผู้ออกไปหาเกียรติยศ เช่น บวชเป็นพระไปเป็นนายฮ้อยเหมือนกับที่ญี่ปุ่น

ดังนั้นเมื่อมองถึงกระบวนการรื้อฟื้นชุมชนเมื่อไร ผู้หญิงกลายเป็นคนที่มี

บทบาทสำาคัญ ไม่เชื่อลองถามคนที่ทำางานชุมชนในเขตเมืองทั้งหลายนี้ดู  
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ถ้างานไหนมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วล่ะก็ งานนั้นสำาเร็จ งานไหนมีผู้ชายมาก 

งานนั้นไปไม่รอด   ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นร�กฐ�นท�งวัฒนธรรมที่สำ�คัญม�ก

 ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะตอบ คือคำาถามที่นักศึกษาด้านผังเมือง

ได้ถามเกี่ยวกับการให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ย่านเก่า บ้านเก่าของภาครัฐ

ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำาอย่างทุกวันนี้   ถ้าหากเราเข้าใจญี่ปุ่นดีพอ จะพบว่า

สิ่งที่เป็นร�กฐ�นท�งเศรษฐกิจของญี่ปุ่นคือ ระบบของก�รซื้อข�ยกัน

ในพื้นที่  เวลาที่พูดถึง ‘หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์’ หรือโอวอป (One Village 

One Product; OVOP) ของญีปุ่น่   ของเขาไมเ่หมอืน ‘หนึง่ตำาบล หนึง่ผลติภณัฑ’์ 

หรือโอทอป (One Tambon One Product; OTOP) ของเมืองไทย   

โอวอปของญี่ปุ่น มีสิ่งที่ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Backward linkages  และ 

Forward linkages ที่หล่อเลี้ยงตรงนั้นอยู่    หลังจากนั้นจึงเปิดเข้าสู่เมือง   

แต่โอทอปของไทยไม่มี  ดังนั้นในขบวนการทางเศรษฐกิจ สิ่งที่น่าสนใจคือ 

จะนำามาสู่การผลิตพื้นบ้านที่ให้มี Backward linkages และ Forward link-

ages หล่อเลี้ยงกันได้หรือไม่  นี่คือคำาถามสำาคัญ แต่ที่ญี่ปุ่น ผมเชื่อว่าเขาทำาได้  

หากเราไปดูโอวอปของเมืองเกียวโต  ไปในพื้นที่ไกลๆ หน่อย จะพบว่

ามีพื้นที่ส่วนที่ชาวบ้านเอาสินค้าของเขามาขายเอง กระบวนการนี้เป็น

กระบวนการที่เชื่อมต่อการผลิตในระดับล่างทั้งหมด ที่ทำาให้หล่อเลี้ยง

กันเองได้  

 ความประทับใจของผมต่อวิทยากรทั้งสองท่าน ทำาให้เราคิดอะไร

ได้บ้าง  ผมคิดว่าประการแรกคือ เรื่องวิธีจัดก�ร เช่นที่ศาสตราจารย์มูนิตะ

พูดถึงการเข้าไปตั้งคำาถาม การวิเคราะห์   วิธีการนั้นสำาคัญ เพียงแต่ว่าเรา

อย่าไปยึดวิธีการเป็นเป้าหมายโดยเด็ดขาด สิ่งที่เราจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจ

คือสิ่งที่ศาสตราจารย์มูนิตะ และคุณโคจิมะ พูดให้เราฟังที่ลึกกว่านั้น 
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 ศาสตราจารย์มูนิตะใช้คำาว่า พื้นที่ (Space) คว�มทรงจำ� (Memory) 

และ คว�มหม�ย (Meaning) 

 พื้นที่มีความสัมพันธ์กับความทรงจำาร่วม (Collective Memory)

ไม่ใช่ความทรงจำาส่วนตัว  และก�รที่เร�มีคว�มทรงจำ�ของชุมชนร่วมกัน

นี่เอง  มันส�ม�รถที่จะเปลี่ยนคว�มหม�ยของพื้นที่หนึ่งๆ ให้มีคว�มหม�ย

ใหม่ได้   ตัวอย่างเช่น คนสลัมถูกมองว่าเป็นชุมชนที่เฮงซวย  มียาบ้า แต่ถ้าเรา

ไปรื้อฟื้นความทรงจำาร่วมของคนสลัม ว่าเขาได้เติบโตมากับลำาน้ำา เขาเคย

ค้าขายกับลำาน้ำา แล้ววันหนึ่งมันก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือการเริ่ม

สร้างความทรงจำาร่วม จะทำาให้เขาค่อยๆ เปลี่ยนการให้ความหมายต่อ

พื้นที่ได้ สลัมทุกแห่งที่เราทำางาน ไม่ว่าจะเป็นที่เก้าเส้ง จังหวัดสงขลา  

ที่แม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ หรือกรณีที่สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยเป็น

ตลาดทางน้ำาที่ตายแล้ว แต่พอเขามารื้อฟื้นความทรงจำาร่วม  เขาเริ่มเปลี่ยน

ความหมายของสามชุก ถ้าไปสามชุกตอนนี้ ก็เหมือนกับไปงานปอย 

 ประเด็นสำาคัญ เราต้องเข้าใจเรื่องที่ ‘ความทรงจำาร่วม’ ถูกทำาให้

กลายเป็น ‘ความทรงจำาส่วนตัว’ ของปัจเจก  (Individual Memory)  

อย่างเรื่องตลาดน้ำา ย้อนหลังไปในยุคก่อนการรื้อฟื้น ตลาดน้ำาเป็นความ

ทรงจำาร่วมของผู้เฒ่าผู้แก่ พอเราเปิดพื้นที่ให้ผู้คนมาพูดคุยกัน ก็เป็นการ

ดึงเอาความทรงจำาส่วนตัวมารวมกันเป็นความทรงจำาร่วมกัน  ซึ่งได้ช่วย

เปลี่ยนพื้นที่สามชุกและพื้นที่อื่นๆ ทำาให้ทั้งหมดมีพลังที่จะทำาอะไรขึ้นมา และ

ในกระบวนการที่กลับมาสู่ความทรงจำาร่วมกันของชุมชนนี้ ก็เป็นการเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนในการดึงบางส่วนในประวัติศาสตร์มาสู่การผลิตเพื่อขาย

ดังนั้น ก�รพัฒน�หรือก�รรื้อฟื้นชุมชน ไม่ใช่ก�รพัฒน�หรือก�รรื้อฟื้น

ม�ตั้งไว้เพื่อดูเล่น แต่ก�รพัฒน�หรือก�รรื้อฟื้นชุมชน ต้องนำ�ม�สู่ก�ร

พัฒน�ท�งเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้ด้วย
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รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

 ประ เด็ นของศาสตราจารย์  

มูนิตะที่ชัดเจนมากก็คือ ก�รรื้อฟื้นทุน

ท�งวัฒนธรรมต้องนำ�ม�สู่ก�รผลิตจริง 

แ ล ะ เ ป็ น ก � รผลิ ต ที่ ผ ลป ร ะ โ ยชน์

มีก�รกระจ�ย ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งได้ 

ถ้าทำาตลาดน้ำาแล้ว มีคนเพียงบางตระกูล

ได้ แต่คนอื่นไม่ได้ ก็ไม่จำาเป็นต้องไป

รื้อฟื้น  แต่ถ้าทำาตลาดน้ำาแล้วทุกคนได้รับ

ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด ทั้งหมดนี้ก็คือ

พลัง ซึ่งพื้นที่ คว�มทรงจำ�ร่วม และ

คว�มหม�ย คือส่วนที่สำ�คัญที่สุดของ

ก�รรื้อฟื้นชุมชนของญี่ปุ่น  เนื่องจากสำานึกของชุมชนญี่ปุ่นยังมีความเข้มแข็งอยู่ 

ถ้าเราไปสะกิดถูก ก็จะสามารถฟื้นขึ้นมาได้ และจะสามารถเปลี่ยนนำามาสู่ 

Imagining community ซึ่งก็คือชุมชนที่มีพลวัตรตลอดเวลา ชุมชนญี่ปุ่น

จึงไม่ตาย ทันทีที่ไปสะกิดความทรงจำาร่วม ชุมชนก็มีการปรับตัวผลิตใหม่

ขึ้นมา เหมือนกรณีการทำาหนังสือขึ้นมาแล้วไปสะกิดถูกพลังของชุมชน

เกิดการสร้างใหม่ของประเพณีขึ้นมา คืองานเทศกาลยานากะ เกโกเต็ง

ซึ่งสร้างมา ๑๕ ปีแล้ว นี่คือการสร้างใหม่แท้ๆ เลยแต่เป็นการสร้างใหม่

บนฐานสำานึกของชุมชน ไม่ใช่แบบเมืองเชียงใหม่ที่สร้างงานขบวนแห่

ลอยกระทง เพื่อให้คนชั้นกลางที่อยากเห็นอะไรสวยๆ งามๆ โดยคนจน

ในชุมชนแออัดถูกเทศบาลเรียกร้องให้มาทำางานโดยไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย
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 นี่คือสิ่งสำาคัญ พลังของชุมชนต้องมาจากความทรงจำาร่วม ฉะนั้น

การที่ไม่พยายามเข้าไปสร้างหรือรื้อฟื้นความทรงจำาร่วมกับชาวบ้าน ทำาให้

เราไม่สามารถสร้างชุมชนที่มีพลวัตร หรือ Imagining  community ได้ 

แน่นอนว่าเรามีตลาดสามชุก มีตลาดน้ำาหลายที่ แต่ไม่ใช่พลังที่เกิดขึ้น

อย่างมากมายเหมือนของญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเขาเคารพชุมชนอื่น ถ้าชุมชน

ข้างๆ กัน มีขนมอร่อย ชุมชนที่ติดกันจะไม่ลอกเลียนแบบ เนื่องจากเขา

เคารพชุมชนของเขา และก็เคารพชุมชนอื่น  แต่เนื่องจ�กเร�ไม่เค�รพชุมชน

ของเร� เร�จึงไม่เค�รพสิทธิชุมชนอื่น  ถ้าชุมชนข้างๆ บ้านเราทำาอะไรอร่อย

อย่างหนึ่ง เรามักจะลอกเลียนแบบ  ดังนั้นตัวหลักจึงอยู่ที่ “สำ�นึก

คว�มเป็นชุมชน” ของเรา 

 ที่เกียวโต มีร้านขายก้อนน้ำาตาล ขายมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ทำาง่าย

มาก แต่ไม่มีใครลอกเลียนเขาเลย เขาจึงโฆษณาได้ว่าน้ำาตาลของเขาอยู่มา

ได้ ๑๐๐ ปี  เป็นสินค้าที่มีพลัง เพราะเขามีสำานึกชุมชน

 กรณีการสร้างความหมายของชุมชนแบบนี้ สร้างด้วยการเกิดสิ่งที่

เรียกว่า ความทรงจำาร่วม ถ้าหากเราคิดจะฟื้นชุมชน เราจะต้องรื้อฟื้น

ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ โคตรเหง้าของเรามีชีวิตร่วมกันในแต่ละพื้นท่ี 

ในแต่ละนิเวศวัฒนธรรม นี่คือพลังที่สำาคัญ ถ้าทำาตรงนี้ได้ ผมเชื่อว่าวิธีการ

จัดการแบบรองศาสตราจารย์มูนิตะก็จะตามมาเอง 

 กรณีของสามชุกเริ่มต้นมาจากผู้คนมานั่งพูดคุยกัน มารื้อฟื้น

มาบอกเล่า เวลาคุยกับคนเฒ่าคนแก่ เขาก็คุยเรื่องความหลัง เล่าไปเล่ามา 

มันก็ไปสะกิดสำานึกทางประวัติศาสตร์ (Historical consciousness)  

ประวัติศาสตร์ชุมชนจึงออกมา ดังนั้นหัวใจหลักจึงอย่าเพิ่งไปติดที่วิธีการ  

แต่ไปดูสิ่งที่เราเรียกว่า “คว�มทรงจำ�ร่วม”  ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนพื้นที่และ

คว�มหม�ย ซึ่งก็จะนำ�ไปสู่สิ่งที่เร�เรียกว่� “สมบัติชุมชน” อันใหม่
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ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 ในชุมชนจะมีสิ่งที่เรียกว่า สมบัติชุมชน (Common Property) 

อยู่เสมอ ทางเหนือมีป่าเห้ว ภาคกลางมีลานวัด สมบัติชุมชนมีอยู่ใน

ประวัติศาสตร์ แต่ในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามา ได้ดึงเอา

สมบัติชุมชนนี้ไปเป็นสมบัติของปัจเจกชน ซึ่งในญี่ปุ่นเกิดขึ้นน้อยกว่าบ้านเรา 

 ในการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ชุมชน จะทำาให้เห็นร่องรอยหรือหน่อ

อ่อนของสิ่งที่เรียกว่า สมบัติชุมชนเกิดขึ้น และทันทีที่เริ่มรื้อฟื้นสมบัติ

ชุมชนขึ้นม� มันจะกล�ยเป็นส�ยใยร้อยรัดเอ�คนจำ�นวนม�กในชุมชนนั้น 

เข้�ม�ร่วมกันสร้�งสิ่งที่เรียกว่� ‘ปฏิบัติก�รท�งเศรษฐกิจ’ ขึ้นม� 
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 ตอนแรกสามชุกเป็นตลาดที่แยกๆ ไป ผู้คนรู้สึกว่าบ้านฉันอยู่สามชุก

...แล้วก็จบ แต่ทันทีที่มานั่งพูดคุยกัน ตลาดสามชุกก็กลายเป็น ‘สมบัติชุมชน’ 

ของคนทั้งสามชุก จากเดิมที่มีตลาด ๓-๔ ตลาด เขาเอามารวมกันกลาย

เป็นสมบัติร่วม กรณีนี้เราพบว่า คว�มแตกต่�งระหว่�งไทยกับญี่ปุ่นก็คือ 

เร�ยังไม่พย�ย�มที่จะปรับสมบัติชุมชนขึ้นม� เพร�ะเร�ยังไม่ได้ศึกษ�

ประวัติศ�สตร์ชุมชน   ซึ่งการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ชุมชนขึ้นมาก็ไม่จำาเป็น

ต้องไปเอานักประวัติศาสตร์มา แต่ให้ชาวบ้านนั่งคุยกันเอง จะมีพลังมากกว่า

ผมขอย้ำาว่า อย่าไปติดที่วิธีการ อย่างกรณีโอทอป ก็คิดแต่วิธีการแท้ๆ 

จึงทำาแต่แชมพูมะกรูด กับข้าวแต๋น  เราต้องเข้าใจเรื่องสมบัติชุมชนให้ได้ 

และต้องศึกษาให้เกิดการคลี่คลายและเข้าใจมากขึ้น

 

 ประการที่สอง สังคมไทยมีพื้นที่แยกย่อยม�กขึ้น ซึ่งทำ�ให้

เร�ไม่สัมพันธ์กัน นี่คือปัญห�ใหญ่  ถ้าเราจะเลียนแบบกระบวนการทำางาน

ของทางญี่ปุ่น ก็ทำาได้ยาก เพราะที่ญี่ปุ่น ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง  

แต่สังคมไทยมีคนจนมาก ฉะนั้นการสร้างสมบัติชุมชนในเขตเมืองจึงค่อนข้าง

ยากมาก ด้วยเหตุที่ว่าคนที่มักจะคิดถึงสมบัติชุมชน คือคนจนที่อยู่ในพื้นที่

เดิมของเมือง ดังนั้นอย่างน้อยที่สุด ก็ต้องทำาให้เกิดการกระจายรายได้

เรื่องโครงสร้างแบบน้ีเองทำาให้เราจัดการสมบัติชุมชนได้ยากกว่าญี่ ปุ่น 

ใครที่ทำางานสลัมในเขตเมือง โดยเฉพาะสลัมในเมืองเล็กๆ คนในสลัมจะ

พยายามพูดถึงสมบัติชุมชนของเมือง ไม่ว่าจะเป็นเมืองเชียงใหม่หรือเมือง

อื่นๆ ชีวิตคนในชุมชน เราต้องดูแลนะ  อย่างชีวิตเมืองเชียงใหม่ เที่ยงคืน

เขาไปฆ่าหมู ตีสองส่งหมู ตีสามส่งผัก หกโมงรับคน แต่คนชั้นกลางไม่รับรู้ 

เพราะมันมีช่องว่างทางชนชั้นอยู่   ฉะนั้นหากจะสร้างจินตนาการของเมืองเก่า

อย่าสร้างเฉพาะเมือง ต้องคิดถึงคนที่อยู่ข้างล่างด้วย อย่างกรณีเกาะ
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รัตนโกสินทร์ที่ล้มเหลว เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าคนชั้นกลางในกรุงเทพฯ ไม่ได้

สนใจคนที่อยู่ป้อมมหากาฬ และที่อื่นๆ บ้านเราต้องทำางานหนักมากกว่า

ที่ญี่ปุ่น เราต้องทำาให้คนรวยๆ รู้ว่าชีวิตของเขาต้องอยู่กับคนในพื้นถิ่นที่

เขามีประวัติศาสตร์ชุมชน 

 พื้นที่แยกย่อยในสังคมไทย ทำาให้เราสร้างสมบัติชุมชนได้ยากกว่า 

แต่เราจำาเป็นต้องสร้าง  ด้วยเหตุผลว่า  ถ้าหากเราไม่สร้างประเทศเราก็

พังหมด สิ่งที่คุณโคจิมะพูดแล้วผมประทับใจมาก คือการเชื่อมโยงระหว่าง

บ้านและชุมชน ถ้�เร�รักษ�บ้�นไม่ได้ ก็รักษ�ชุมชนไม่ได้ ถ้�รักษ�ชุมชน

ไม่ได้ ก็อย่�ไปพูดถึงก�รรักษ�ช�ติ นั่นคือสิ่งสำ�คัญที่เร�ต้องทำ� แม้ว่า

เราจะอยู่ในเงื่อนไขที่ยากลำาบากกว่า เราต้องบอกกระทรวงศึกษาฯ ว่า 

ต้องสนใจประวัติศาสตร์ชุมชนมากขึ้น เราอาจจำาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดของ

คนจำานวนมากว่า ถ้าหากเราไม่มีรากเหง้า เราอยู่ไม่ได้ในโลกวันนี้ 

และหากเราไม่มีรากเหง้า เราก็ไม่มีทางก้าวไปข้างหน้า ยิ่งเร�รู้ร�กเหง้�

ของเร�ย�วไกลเท่�ไร เร�จะยิ่งก้�วกระโดดไปข้�งหน้�ได้ไกลเท่�นั้น ญี่ปุ่น

คือประเทศที่มีสำานึกทางประวัติศาสตร์สูงที่สุดในแถบนี้ แต่คนไทยถูกทำาให้

เป็นบุคคลที่ไม่มีราก เรากลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจรากเหง้าตัวเอง และบรรดา

นักวิชาการทั้งหลายในมหาวิทยาลัย ก็ชอบไปลอกเลียนรูปแบบมาจาก

ตะวันตกหรือจากญี่ปุ่นเองก็ตาม   วิธีการนั้นไม่ใช่การตอบปัญหา วิธีที่ตอบ

ปัญหาคือ ความรู้ทั้งหมดอยู่ที่ชุมชน และต้องเป็นชุมชนที่ปรับตัว  และถ้าหาก

เราไม่ทำาในวันนี้ เราก็จะยิ่งทำายากมากขึ้น

 ข้อสรุปทั้งหมด ผมไม่พูดเรื่องวิธีการ คิดว่าทุกคนมองเห็นแล้ว  

แต่สิ่งที่ต้องมองลึกกว่าวิธีการ คือเรื่องระบบความนึกคิดของคนญี่ปุ่น 

โดยเฉพาะเรื่องชุมชนของญี่ปุ่นที่มีพลัง ผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้ได้ และ

ตรงนี้เองที่จะเป็นพลังของเรา โดยเฉพาะในจังหวะที่เศรษฐกิจกำาลังพังแบบนี้ 
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แรงงานของเรา ๖๓% เป็นแรงงานรายย่อย แรงงานนอกระบบไม่ได้

จดทะเบียนกับภาครัฐ แรงงานเหล่านี้จะเป็นตัวหล่อเลี้ยงชุมชนได้  ถ้าหาก

เราไม่ดูแลคนเหล่านี้ เราก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ ภาวะเศรษฐกิจสังคม

อย่างทุกวันนี้สะท้อนถึงความจำาเป็นและความต้องการในสิ่งที่เราต้อง

สร้างใหม่นั่นคือ “สมบัติของชุมชน” ซึ่งถ้าไม่สร้างเสียตั้งแต่วันนี้ 

สังคมไทยในอนาคตก็คงจะลำาบากอย่างแน่นอน.
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เสวน�สัญจร 
เยี่ยมเยือนถิ่นฐ�นย่�นเมืองเก่�๓
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ย่�นเก่�เขตพระนคร

 วงสนทน�ที่ชุมชนแพร่งภูธร
 หลังสิ้นสุดเวทีสัมมนาวิชาการไทย-ญี่ปุ่นในช่วงเช้าท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์แล้ว บ่ายของวันเดียวกันมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนชุมชนในย่าน

สามแพร่งที่อยู่ไม่ไกลออกไปมากนัก ในแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  เขตพระนคร

โดยเน้นที่ชุมชนแพร่งภูธร  ซึ่งเป็นชุมชนย่านเก่าแก่ของเกาะรัตนโกสินทร์ 

มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และความน่าสนใจ

ประการหนึ่งก็คือ ความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน 
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 คุณธีรพล คชาชีวะ ประธานชุมชนแพร่งภูธร ตลอดจนชาวชุมชน 

และบางกอกฟอรั่ม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่

เจแปนฟาวน์เดชั่น และผู้สนใจทั่วไปที่มาเยี่ยมเยือนที่ลานภูธเรศ มีผู้สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐ คน อาทิ นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน

อาศรมศิลป์ เจ้าหน้าที่สำานักพัฒนาชุมชน เขตพระนคร เจ้าหน้าที่

กองการท่องเที่ยว กทม. สมาชิกชมรมสยามทัศน์ ผู้จัดการตลาดน้ำา

คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน และคณะกรรมการชุมชนแพร่งภูธร

วงสนทนาที่ชุมชนแพร่งภูธร

 ของดีในชุมชนแพร่งภูธร

 ประธานชุมชนแพร่งภูธร เล่าว่า เสน่ห์ของชุมชนแพร่งภูธรมี

ด้วยกัน ๓ รูปแบบคือ  (๑) สถาปัตยกรรมของอาคารเก่าที่สร้างในสมัย

รัชกาลที่ ๕ (๒) ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า

ทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศธำารงศักดิ์ และ (๓) ร้านอาหารชื่อดัง เช่น 

ร้านโชติจิตร ที่เปิดขายยาดองเหล้าและอาหารตามสั่งมาตั้งแต่ปลายสมัย

รัชกาลที่ 6  นอกจากนี้ก็มีบะหมี่แพร่งภูธร ซึ่งมีสาขามากมายทั่วกรุงเทพฯ  
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ตลอดจนไอศกรีมร้านนัฐพร ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น ร้านสมองหมูเชลล์ชวนชิม

ซึ่งในกรุงเทพฯ หารับประทานที่ไหนไม่ได้แล้ว 

 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะชื่นชอบชุมชนแพร่งภูธรมาก ถึงขนาดที่

เว็บไซต์ของบ้านเขาที่แนะนำาร้านอาหารอร่อยคือ  www.japannavi.com  

ได้กล่าวถึงร้านอาหารอร่อยในชุมชนแห่งนี้ทั้งหมด ๘ ร้าน รองศาสตราจารย์

โยชิฟูมิ มูนิตะ กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่มักจะไปดูประวัติศาสตร์

ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นอาคารสถานที่กันมาก แต่มันจะสนุกกว่าไหม ถ้าหาก

คุยกันเรื่องขนม อาหาร เหล้า ซึ่งเรื่องพวกนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน

ได้ดีกว่าสิ่งที่เป็นอาคารเสียอีก

 ก�รต่อสู้ของช�วชุมชนแพร่งภูธร

 แต่เดิมพื้นที่ใจกลางชุมชนแห่งนี้ เคยเป็นหลุมหลบภัยทางอากาศ

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาได้รื้อออกบางส่วนและฝังกลบ จากนั้น

จึงตั้งเป็นตลาดขึ้นมา จากนั้นหลายสิบปีผ่านไป ก็มีการรื้อตลาดออกโดย

ชุมชนร่วมลงขันออกเงินกันเอง และยังมีร่องรอยโครงสร้างอาคารเดิมที่

หลงเหลือเอาไว้เป็นอนุสรณ์ถึงความร่วมใจของชาวชุมชน พื้นที่บริเวณที่เป็น

สวนสาธารณะหรือลานภูธเรศนี้ เป็นพื้นที่ของสภากาชาดไทย  แต่ชุมชนได้

ขอมาใช้ประโยชน์  เดิมจะมีการสร้างอาคาร  ๕ ชั้น แต่ชุมชนไม่เห็นด้วย

เพราะเป็นอาคารที่สูงเกินไป จะบดบังทัศนียภาพทั้งหมด ชาวชุมชนใช้เวลา

ต่อสู้เรียกร้องถึง ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๖) มีการยื่นฎีกาถวาย

สมเด็จพระเทพฯ จึงได้ใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างเป็นทางการ โดยพัฒนาเป็น

สวนสาธารณะ เป็นปอดของคนในย่านนั้น   นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สำาหรับ

จัดกิจกรรม  การประชุม พบปะต่างๆ   กิจกรรมกวีในสวน เล่นดนตรี  หรือ

ในช่วงเดือนมกราคม บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ขวัญใจของเด็กๆ เมื่อถึงวันเด็ก 

เด็กๆ ในย่านนี้จะคิดถึงงานวันเด็กที่นี่เป็นที่แรก
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 ประธานชุมชนแพร่งภูธร ยังบอกอีกว่า พื้นที่ย่านนี้เดิมไม่เรียบร้อย

หรือสวยขนาดนี้ ต่อมาทาง กทม. ได้เข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่    

ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ได้มีการจัดงาน “วันงามที่สามแพร่ง” 

เป็นกิจกรรมของคนทั้งสามแพร่ง ตอนนั้นมีการผลักดันเรื่องการอนุรักษ์

ในเกาะรัตนโกสินทร์ ชุมชนแพร่งภูธรเป็นชุมชนแรกๆ ก็ว่าได้ที่ได้ร่วมแรง

ร่วมใจกันพัฒนา มีการทาสีอาคารบ้านเรือนสถานที่ โดยมีบริษัท

นิปปอนเพนท์เข้ามาสนับสนุน 

 อาคารในย่านนี้เป็นของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

มีกฎระเบียบว่า ห้ามต่อเติมหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต  ชุมชนแห่งนี้

มีอยู่ ๑๔๔ หลังคาเรือน เมื่อชุมชนได้ทาสีอาคาร ทางสำานักงานทรัพย์สินฯ 

แจ้งว่าผิดระเบียบ ต้องเสียค่าปรับห้องละ ๑,๐๐๐ บาท  ทางชุมชนจึงต้อง

เข้าไปชี้แจงสร้างความเข้าใจ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทางสำานักงานทรัพย์สินฯ 

ก็เริ่มก่อตั้งกองอนุรักษ์อาคารขึ้นมา และมีการทาสีอาคารของสำานักงาน

ทรัพย์สินฯ ในชุมชนอื่นๆ จึงถือได้ว่า ชุมชนแพร่งภูธรเป็นผู้จุดประกาย

ในเรื่องนี้

 รองศาสตราจารย์มูนิตะเสริมว่า เมื่ออาคารทรุดโทรม และชุมชน

ช่วยกันดูแล ทาสีให้ เท่ากับเป็นการช่วยรักษาทรัพย์สินให้กับสำานักงาน

ทรัพย์สินฯ ด้วยซ้ำาไป ในหลายประเทศ ชาวบ้านในชุมชนคิดว่าต้องรอ

กษัตริย์หรือรอรัฐบาลมาช่วยเหลือ แต่จริงๆ แล้ว การที่ชาวบ้านลุกขึ้นมา

ทำาเอง  สามารถทำาได้เร็วกว่าและถูกกว่า  เมื่อทำาได้แบบนั้นเท่ากับ

ประชาชนได้เติบโต มีอิสระ นี่คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย  

กษัตริย์คือคนที่ประชาชนต้องเคารพ แต่ไม่ใช่ต้องพึ่งพาตลอดเวลา ซึ่งถ้าไป

พึ่งพิงอย่างนั้น ก็ถือว่าไม่เคารพแล้ว ถ้าเทียบกับการเลี้ยงลูก เมื่อพ่อแม่

เลี้ยงลูกให้เติบโตได้แล้ว  ลูกยังเคารพพ่อแม่  แต่จะไม่พึ่งพิงพ่อแม่ไปตลอด  

เช่นเดียวกันในแง่นี้ประชาชนก็ต้องเติบโตและพึ่งตนเอง 
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 ก�รจัดก�รพื้นที่

 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะใจกลางชุมชนแห่งนี้   ชาวชุมชน

และสำานักงานเขตเป็นผู้ดูแลคนละครึ่ง  ชุมชนดูแลด้านความสะอาด  ตัดแต่ง

กิ่งไม้บางส่วน ถ้าหลอดไฟเสีย ก็จะซื้อหลอดไฟมาให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า

เป็นคนเปลี่ยน และในระยะหลังมานี้ ทางสำานักงานเขตฯ ได้เข้ามา

ช่วยเหลือดูแลเรื่องการรดน้ำาต้นไม้ สนามหญ้า โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน 

 ชุมชนแพร่งภูธรวางแผนว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อีกครั้ง 

เช่น การทาสีอาคาร และส่วนหนึ่งได้มีการพูดคุยกับทางสำานักงานเขต

พระนครเรื่องการนำาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน จัดระเบียบเรื่องแอร์ จานดาวเทียม

ต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสาธารณูปโภคเสียใหม่ เพื่อให้ชุมชนแพร่งภูธร

เป็นพื้นที่ตัวอย่างในเกาะรัตนโกสินทร์ ในการจัดการเรื่องปรับปรุง

ภูมิทัศน์นั้น เวลาดำาเนินการจะขอให้ทั้งหน่วยงานด้านประปา โทรศัพท์ 

อาคารในแพร่งภูธร เขตพระนคร
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ไฟฟ้า ทางกทม. (ปรับปรุงท่อระบายน้ำา)  มาทำางานพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมา

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เคยมีการปิดชุมชนให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ 

เข้าไปทำางานถึง ๓ เดือน   

  คุณธีรพล คชาชีวะ เล่าว่า ครั้งหนึ่งเคยมีนักลงทุนจากบริษัท

แห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียเข้ามาพบ ต้องการให้ช่วยหาห้องว่างใน

ชุมชนแพร่งภูธรให้ ทางบริษัทต้องการจะกว้านเซ้งห้องในบริเวณนี้ทั้งหมด 

โดยเสนอค่านายหน้าให้ห้องละหนึ่งแสนบาท แต่ด้วยเพราะเป็นถิ่นเกิด 

รักและผูกพันกับแพร่งภูธรมาก จึงปฏิเสธไป ประกอบกับช่วงนั้นเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ โครงการจึงระงับไป  เหมือนอย่างที่คุณฟุซาเอะ โคจิมะ ได้พูดไว้ว่า

ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี งานอนุรักษ์จะทำาได้ง่ายกว่า ไม่เช่นนั้นพื้นที่แถบนี้อาจจะ

เปลี่ยนโฉมไปแล้วก็ได้

 รองศาสตราจารย์ มูนิตะ สะท้อนว่า ตอนนี้ชุมชนแพร่งภูธรอยู่ระหว่าง

การพัฒนา ถ้าชุมชนมีความสวยงาม ก็จะมีศิลปินเข้ามา มีเศรษฐีอยากเข้ามา

อยู่แถวนี้ หรือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น  พวกนักลงทุนก็อาจจะเข้ามาอีก ทำาอย่างไร

ถึงจะรับมือกับประเด็นนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากมองในอีกแง่หนึ่ง ถ้ามี

คนรวยเข้ามา  หากชุมชนสามารถสื่อสารกับเขาได้ คนกลุ่มนี้ก็อาจกลายเป็น

แนวร่วมอีกแรงหนึ่งที่ช่วยพัฒนาชุมชนได้เช่นกัน 

 คุณโคจิมะ เล่าว่า ในตัวเมืองเกียวโต ไม่มีสถานที่ดีๆ แบบแพร่งภูธร 

ถ้ามีก็จะอยู่รอบนอก บริเวณชุมชนนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก ที่ลานให้คนมา

นั่งพูดคุยกัน  ถ้ามีเสียงดนตรีให้ฟังด้วยคงจะดีมาก  ที่นี่อาจจะดีกว่า

ที่เกียวโตด้วยซ้ำา อย่างไรก็ตาม คุณโคจิมะมองว่า ที่จริงแล้ว การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้โด่งดังไปมาก ก็อาจทำาให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหาร

จัดการตามมา  อยากให้ค่อยๆ ทำา  ให้มีเอกลักษณ์ของตัวเอง  ต่อไปอาจต้อง
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จำากัดจำานวนคนที่จะเข้ามาเที่ยว  เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ที่นี่ ที่ต้องทำาให้บ้าน

ของตนเองสวยงาม ถ้าจะมีคนอื่นเอาเงินมาสนับสนุน ก็ขอให้เป็นตัวของ

ตัวเอง ไม่ถูกชักจูงไปตามกระแส ซึ่งในกรุงเทพฯ ก็มีตัวอย่างให้เห็นในกรณี

ของย่านถนนข้าวสาร 

 ที่สำาคัญน่าเป็นห่วงว่า เมื่ออาคารในย่านนี้เก่าแก่มากขึ้นเรื่อยๆ  

จำาเป็นต้องซ่อมแซม หากมีคนย้ายออกไป อาคารก็ว่าง จะดูแลกันอย่างไร 

อีกเรื่องคือ เมื่อชุมชนนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อาจจะมีคนจากภายนอกชุมชน

เข้ามาช่วยดูแล เช่น พวกสถาปนิก  ฉะนั้นจึงควรสร้างความสัมพันธ์กับคน

หลากหลายอาชีพทั้งภายในและภายนอกชุมชน  เพื่อว่าจะได้พูดคุยกับคน

เหล่านี้ได้สะดวก เช่น ถ้าจะซ่อมแซมอาคารสถานที่ ก็ไม่ควรทำาให้แปลกแยก

ไปจากอาคารอื่นๆ เพราะจะทำาให้เสียบรรยากาศได้  ซึ่งคุณธีรพล

ได้เสริมว่า ที่จริงทางชุมชนเองก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆ ในเรื่องนี้อยู่แล้ว

หากใครจะซ่อมแซมอาคารใหม่คณะกรรมการชุมชนก็มีแนวทางและเฉดสี

นำาเสนอไว้ให้ ซึ่งมักได้รับความร่วมมืออย่างดี   

 ชุมชนแห่งนี้มีกองถ่ายทำาภาพ

ยนตร์และโฆษณาต่างๆ เข้ามาถ่ายทำา

อยู่บ่อยครั้งเช่นภาพยนตร์เรื่อง Good 

Morning Vietnam (ปี ๑๙๘๗) 

ที่มีจินตหรา สุขพัฒน์ เป็นนางเอก  

ในช่วงแรกๆ ทุกกองถ่ายเข้ามาถ่ายทำาฟรี 

ชุมชนได้รับแต่คำาขอบคุณ ต่อมามีการ

ตั้งกติกาว่า ทุกกองถ่ายต้องบริจาคเงิน

ให้ชุมชน ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน ต่อมา

เพิ่มเป็น ๕,๐๐๐ บาทต่อวัน ทำาให้ชุมชน คุณธีรพล คชาชีวะ ประธานชุมชนแพร่งภูธร
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มีรายได้มาบริหารจัดการหรือเป็นสวัสดิการชุมชน  ที่ผ่านมาประธานชุมชน

แห่งนี้ได้เคยเสนอความคิดนี้ให้กับหลายชุมชนในเขตพระนคร เพราะเห็นว่า

การขอเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ชุมชนก็ควรจะได้รับการสนับสนุนบ้าง 

ซึ่งถือเป็นจำานวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับรายได้จากการโฆษณา คุณโคจิมะ

เสริมว่า แถวย่านบ้านของตนเองในเมืองเกียวโต ก็มีกองถ่ายทำาภาพยนตร์

มาถ่ายทำาบ่อยครั้งเช่นกัน และเห็นด้วยเรื่องการเก็บเงิน ซึ่งเพียง ๒,๐๐๐- 

๕,๐๐๐ บาท ถือเป็นจำานวนเงินที่น้อยมาก

 ปัญห�เรื่องคนจรจัด

 บริเวณย่านนี้แม้จะมีของดีอยู่มาก แต่ก็เป็นย่านที่มีคนจรจัดเข้ามา

อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับสนามหลวง รองศาสตราจารย์

มูนิตะ สะท้อนว่าปัญหาเรื่องคนจรจัดเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก แต่ที่ประเทศ

ญี่ปุ่นมีองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้ มีบ้านพักราคาถูกให้กับคนกลุ่มนี้ มีการฝึกอาชีพ

ให้ด้วย ซึ่งถ้าเราสามารถทำาให้คนเหล่านี้มีงานทำาที่ดี เขาก็จะมีส่วนช่วย

พัฒนาชุมชนได้ ที่ญี่ปุ่นก็มีคนจรจัดในเมือง สมัยก่อนคนกลุ่มนี้ไปทำางาน

ใต้ดินบ้าง บางคนก็ไปขายตัว ต่อมาก็มีบริษัทต่างๆ มาตั้งโรงงาน เช่น 

บริษัทโตโยต้า ทำาให้คนมีงานทำามากขึ้น ก็ลดปัญหาลงไปได้ แต่พอเกิดปัญหา

เศรษฐกิจตกต่ำาก็เกิดปัญหาขึ้นอีก กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของประเทศ  

มักเกิดปัญหาขึ้นที่นี่ เป็นงานหนักที่คนไทยต้องคิดว่า จะทำาอย่างไรให้คน

กลุ่มนี้ทำางาน เป็นการพยายามทำาให้เขายืนได้ด้วยตัวเอง จริงๆ แล้วสิ่งที่

ชุมชนกำาลังทำา ก็เป็นเรื่องการยืนให้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เป็นการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ดีกว่าสร้างตึกสูงๆ หรือห้างใหญ่ๆ
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 เที่ยวชมย่�นส�มแพร่ง

 หลังจากสิ้นสุดวงสนทนา คณะฯ ได้เดินทัวร์ชุมชนสามแพร่ง

โดยมีคุณณพัดยศ เอมะสิทธิ์ จากกองการท่องเที่ยว กทม. ทำาหน้าที่เป็น

มัคคุเทศก์

 บริเวณย่านสามแพร่งแต่เดิมมีวังเจ้านายอยู่ ๓ แห่งเรียงกัน เรียกว่า 

“ย่านสามแพร่ง”  (แพร่ง คือย่านที่มีถนนเป็นส่วนประกอบ)  วังในที่แห่งนี้

ไม่ใช่วังที่มีทางเข้าออกได้ทางเดียวแบบวังบูรพา ส่วนข้าราชบริพารก็อาศัย

อยู่บริเวณเรือนแถวโดยรอบ อาคารในบริเวณแพร่งภูธร สร้างในสมัย

รัชกาลที่ ๕ ก่อนที่จะเสด็จประพาสยุโรป ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จ

ประพาสเมืองปัตตาเวียและประเทศอินเดียมาก่อน ซึ่งรัฐที่เคยตกเป็น

อาณานิคมในสมัยที่มหาอำานาจชาติตะวันตกเข้าไปมีบทบาทสำาคัญ อาคาร

เก่าแก่มักมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนี้  (โคโลเนียล)

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศ

ธำารงศักดิ์ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ ดูแลกระทรวงนครบาล 

ประทับอยู่ในวังที่แพร่งภูธร  ภายหลังจากที่สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ 

บุตรหลานของท่านก็ขายวังคืนให้กับพระคลังข้างที่ (สำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน)  จากนั้นรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อวัง 

ตัดถนน และสร้างอาคารห้องแถวให้ราษฎรเช่า  โดยวัสดุที่ใช้สร้างอาคารเป็น

วัสดุชั้นดี  สังเกตได้ว่า หลายอาคารยังไม่เปลี่ยนประตู หลังคาก็ยังเปลี่ยนน้อย  

ยุคนั้นเศรษฐกิจของประเทศดี ไม้ก็ยังมีมากอยู่ การสร้างบ้านแปงเมือง

ในสมัยนั้นจึงประณีต ดังจะเห็นว่าช่องหน้าต่างมีลายฉลุที่สวยงาม

 

 พื้นที่บางส่วนสร้างเป็นสุขุมาลอนามัย บางส่วนทำาตลาดสดซึ่ง

เพิ่งรื้อไปเมื่อไม่นานมานี้ ในช่วงที่มีตลาดสดนั้น เศรษฐกิจการค้าขายใน
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แพร่งภูธรถือว่าคึกคัก เพราะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดยังอยู่ที่นี่ 

เศรษฐกิจจึงดี หลังจากนั้น พอมีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานราชการ 

ชาวบ้านบางส่วนที่ค้าขายในตลาดก็อยู่ไม่ได้ เพราะไม่รู้จะขายสินค้าให้ใคร 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ทำาให้ได้พื้นที่คืนมาทำาประโยชน์ด้านอื่นให้กับชุมชน 

เช่น กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

 แพร่งภูธรมีทางเข้าออกได้ ๔ ทาง มีอาคารสุขุมาลอนามัย

อยู่ตรงกลาง ซึ่งสวยงามที่สุดในทั้งสามแพร่ง  มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี  

รถสามารถเข้าออกได้ ถ้าเกิดไฟไหม้ก็มีทางเข้า-ออกมาก 

 กรมหมื่นภูธเรศธำารงศักดิ์  

เป็นต้นสกุลทวีวงศ์ บุคคลที่มีชื่อเสียง

ในสกุลนี้ เช่น อดีตราชเลขาธิการ

สำานักพระราชวัง พลตรีหม่อม

ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ 

ทวีวงศ์) ท่านเป็นทายาทในชั้นหลาน

ข อ ง ก ร ม ห มื่ น ภู ธ เ ร ศ ธำ า ร ง ศั ก ด์ิ  

ปัจจุบันบุคคลในราชสกุลนี้ ไม่ได้อาศัย

อยู่ในย่านแห่งนี้แล้ว 

  

 สุขุม�ลอน�มัย

 อาคารนี้เป็นอาคารสุขศาลาแห่งที่สองของ กทม. แห่งแรกคือ 

สถานเสาวภาที่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผู้สร้างสุขุมาล-

อนามัยคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ 

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระราชมารดาคือ สมเด็จ-

กรมหมื่นภูธเรศธำารงศักดิ์
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พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (ต่อมาทรงเลื่อนพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระปิตุจฉา

เจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ ๗) คำาว่า “สุขุมาลอนามัย”

มาจากพระนามของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔

กับเจ้าคุณจอมมารดาสำาลีแห่งสกุลบุนนาค ทรงมีพระราชโอรสคือ สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ที่เป็นต้นราชสกุล “บริพัตร” นั่นเอง 

 ในเรื่องระบบสาธารณสุข ได้มีการปรับปรุงมากมายในช่วงสมัย

รัชกาลที่ ๕ เช่นที่มีการสร้างโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกคือ โรงพยาบาล

ศิริราช  ก่อนหน้านั้นการสาธารณสุขของบ้านเรา เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔

โดยเริ่มมีคลินิกเอกชนของหมอฝรั่งเข้ามาตั้งแล้ว ทำาให้เห็นได้ว่า บริเวณ

แพร่งภูธรคงจะเป็นจุดศูนย์กลางที่สำาคัญจุดหนึ่งในกรุงเทพฯ  การมีสุขศาลา

เกิดขึ้น แสดงว่าเคยมีผู้คนอาศัยอยู่รายรอบบริเวณนี้มาก

สุขุมาลอนามัย ตั้งอยู่ภายในแพร่งภูธร
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 อู่วิเชียร

 อาคารอู่วิเชียร มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับอาคารอื่นในบริเวณ

ชุมชนแพร่งภูธร เนื่องจากแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ว่างมาก่อน จุดนี้เคยเป็น

กองทะเบียนรถที่แรกของประเทศไทย เป็นที่ทำาทะเบียนรถ  สอบใบขับขี่ 

แล้วขออนุญาตที่กระทรวงมหาดไทย เหตุที่ทำาเป็นพื้นที่ว่าง เพราะมีรถ

เข้าออก เมื่อก่อนทุกคนที่จะสอบใบขับขี่ต้องมาที่นี่ สมัยก่อนยังมีรถไม่มาก

วันหนึ่งอาจทำาทะเบียนเพียงแค่ ๒ คัน รถในกรุงเทพฯ ยุคปี พ.ศ.๒๔๙๐

กว่าๆ ยังมีเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้น

 อู่วิเชียรเปิดเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว หลังจากกองทะเบียนย้ายออก 

ก็ทำาเป็นอู่ซ่อมรถโบราณ เช่น รถออสติน รถเฟียต รถคันที่เก่าที่สุด

ในอู่เป็นรถเบนซ์ ที่ต้องใช้มือหมุน ไม่มีแบตตารี่ อายุประมาณ ๙๐ ปี

นานๆ เจ้าของจะเอาออกมาขับ นอกจากนี้เจ้าของอู่ยังสะสมจักรยานเก่า 

นาฬิกาแขวนแบบเก่าอีกด้วย 

รถเก่าอู่วิเชียรภายในแพร่งภูธร



ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีิวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่า จากญี่ปุ่นถึงไทย 

 ถนนตะน�ว 

 อาคารที่อยู่บนถนนตะนาว ฝั่งตรงข้ามทางออกจากแพร่งภูธร 

มีหลังคาอยู่ ๒ ลักษณะ ฝั่งด้านหนึ่งเป็นอาคารที่มีหลังคากระเบื้องเกล็ด 

ซึ่งจะเป็นอาคารเช่าของวัดบวรนิเวศฯ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นหลังคา

ที่ทนทาน แต่ซ่อมยาก อีกด้านหนึ่งเป็นหลังคากระเบื้องว่าว มีการนำาเอา

รูปแบบอาคารโคโลเนียลจากเมืองปัตตาเวีย เมืองมะละกา มาใช้

 ถนนตะนาวสายนี้มีเรื่องเล่าขานความเป็นมาหลายกระแส บ้างก็ว่า

มาจากคำาว่าตะนาวศรีก็มี คำาว่าแขกตานีก็มี รวมถึงอาจจะเป็นชื่อภาชนะ

อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำากันในย่านนี้ และพบว่ามีวรรณกรรมบางเรื่องที่เอ่ยถึง

เช่นเรื่อง ระเด่นลันได ที่ผู้แต่งได้แต่งไว้ในสมัยรัชกาลที่ 3  มีท้าวประดู่ 

อยู่ที่เสาชิงช้า โบสถ์พราหมณ์ กับนางประแดะ อยู่ที่คอกวัว และมีพูดถึง

ถนนตะนาวนี้ด้วย เลยมีคนตีความว่าเป็นแขกตะนาวศรี เป็นแขกตานี

ที่มาอยู่แถวนี้ เมื่อดูจากลักษณะการวางถนนแล้ว ถือว่าเป็นพระนครยุคใหม่

ที่สวยงาม ตรงอาคารฝั่งด้านร้านอรสมัย เมื่อก่อนเคยเป็นทางเดินลอด 

เดินผ่านได้ยาวตลอดแนว (อาเขตต์) สังเกตว่าฟุตบาธจะแคบมาก เพราะใน

สมัยก่อนคนจะเดินในอาคาร ไม่ต้องตากแดดตากฝน ทุกวันนี้ยังมี

อาคารแบบนี้เหลืออยู่ที่ภูเก็ต  สิงคโปร์ ปีนัง มะละกา

 ร้�นขนมเบื้องแพร่งนร�ร้�นเดิม

 เป็นร้านของต้นเครื่องในวังกรมพระนราธิปฯ ขายมาแล้ว ๗๕ ปี 

ตั้งแต่รุ่นทวด (นางลมูล หิรัญวาทิต) เป็นขนมที่ยิ่งร้อนยิ่งอร่อย สูตรขนม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้แป้งถั่วร่อนทอง  สังขยา เมื่อก่อนเคยมีไส้ไก่ด้วย 

รสชาติเหมือนกะหรี่ปั๊บ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำาแล้ว ปัจจุบันมีอยู่สองรส คือ 

รสหวานใส่ฝอยทอง ฟักเชื่อม กับรสเค็มใส่กุ้งสับ ขายชิ้นละ ๑๐ บาท 

ชิ้นใหญ่ขาย ๓๐ บาท
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 โรงเรียนตะละภัฏศึกษ�

 คือวังเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรม-

พระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ ทั้งสามแพร่งเหลือ

วังนี้เพียงวังเดียว กรมพระนราธิปฯ เป็นผู้ที่มีความสามารถหลายอย่าง 

ด้านหนึ่งคือเรื่องการเขียนบทละคร ที่วังนี้เคยเป็นโรงละครเก่า มีละครร้อง

ที่กรมพระนราธิปฯ ทรงนิพนธ์ขึ้นหลายเรื่อง เช่น สาวเครือฟ้า ที่มาจาก

เรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย อีนากพระโขนง ตุ๊กตายอดรัก ละครร้อง

เริ่มจากที่นี่ แล้วกระจายตัวไปทั้งพระนคร 

 ตอนหลังได้ต้ังเป็นโรงเรียน

ตะละภัฏศึกษา ซึ่งปิดไปเมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๓๘ ทุกวันนี้เป็นสำานักงานกฎหมาย 

และให้เช่าถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายมิวสิค

วิดีโอ โดยมีคนในตระกูล “ตะละภัฏ” 

ดูแล 

 

 ตวัวงัสวยงามมาก มรีะเบยีงไม ้

ส าม า ร ถ เรี ย กบ้ า นหลั ง นี้ ว่ า เ ป็ น 

เรือนขนมปังขิงได้ ซึ่งเป็นลักษณะบ้าน

ที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยมีไม้ฉลุที่แกะจนคล้ายกับขนมปังขิง

ที่นิยมรับประทานระหว่างการดื่มชาของชาวอังกฤษท่ีมาอยู่ในรัฐอาณานิคม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคนั้น ตัววังออกแบบได้ละเอียดมาก ประตูจะมี 

๓ บานเสมอ ดังจะสังเกตได้จากบริเวณระเบียงที่มีประตู ๓ บาน 

ภายในอาคารก็เช่นกัน เหตุผลก็เพื่อให้เจ้านายได้เสด็จออกประตูกลาง ส่วน

ข้าราชบริพารให้เข้าออกที่ประตูด้านข้าง 

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 
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 ตรอกช่�งทอง

 คนที่เคยอยู่ในตรอกนี้มีอาชีพเป็นช่างทอง เนื่องจากผู้ที่เป็นเจ้าของ

วังที่เป็นศูนย์กลางของย่านนี้ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตร์ศุภกิจ เป็นเจ้ากรมช่างมหาดเล็ก

หรือช่างทองหลวง เป็นคนฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ถวายรัชกาลที่ ๕ 

การเป็นช่างทองหลวงนั้น ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ยุคนั้นต้องมีการติดต่อ

ต่างประเทศ เช่น ประเทศรัสเซีย และอีกหลายๆ ประเทศ ดังนั้น 

การทำาเครื่องทองจึงไม่ใช่การทำาแบบเดิมแล้ว แต่เป็นการทำาเครื่องทอง

สมัยใหม่ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่รัชกาลที่ ๕ โปรดให้พัฒนาขึ้น 

ลวดลายเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่ และเมื่อชาวบ้านทั่วไปต้องการจ้าง

ช่างทำาทอง ก็จะมาจ้างช่างในตรอกแห่งนี้ทำาให้ เพราะเป็นช่างฝีมือดี 

ช่างจะทำางานในวังช่วงตอนกลางวัน และตอนเย็นก็กลับมารับงานชาวบ้าน

ที่บ้านในตรอกแห่งนี้ 

โรงเรียนตะละภัฏศึกษา ภายในแพร่งนรา
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 ช่วงหนึ่งที่เกิดไฟไหม้ ตรอกช่างทองก็ถูกไฟไหม้ไปด้วย 

 ขุนนางคนหนึ่งที่เคยอยู่ในบริเวณนี้ คือ ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า 

กาญจนาคพันธุ์) จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ขุนวิจิตรมาตราท่านเขียนหนังสือ

เล่าว่า มีอยู่ยุคหนึ่งเมื่อประมาณ ๕๐-๖๐ ปีที่ผ่านมา ที่ข้าราชการ

ย้ายไปที่อื่นหมด เหลือบ้านข้าราชการไม่กี่หลัง มีคนเดินขึ้นมาบนบ้าน 

ถามหาผู้หญิงเพราะเข้าใจว่าที่บ้านของท่านเป็นซ่องโสเภณี 

 ซุ้มประตูท�งเข้�วังสรรพส�ตร์ศุภกิจ

 เข้าใจว่าบ้านของข้าราชบริพารในบริเวณนี้ เป็นบ้านไม้ เมื่อเกิด

เหตุเพลิงไหม้ จึงถูกทำาลายไปหมด ส่วนวังของกรมหลวงสรรพสาตร์ศุภกิจ

ได้ถูกรื้อเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ 

ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะซุ้มประตู

ทางเข้าวัง ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 

๒๔๔๔ มีตุ๊กตาแหม่มชูโคมไฟซึ่ง

โคมไฟได้หายไปช่วงหนึ่งเมื่อ กทม.

นำาไปล้าง แต่ปัจจุบันนี้็ได้นำากลับ

มาคืนแล้ว ที่ซุ้มประตูมีกระจกสี

ประดับ ซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้น 

โดยมีกรอบกระจกเป็นไม้ คาดว่า

ที่ตำาหนักก็น่าจะมีกระจกสีประดับ

มากด้วยเช่นกัน 

ซุ้มประตูทางเข้าวังสรรพสาตร์ศุภกิจ
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 ร้�นวิวิธภูษ�ค�ร

 ในอดีตเคยเป็นร้านขายเครื่องแบบเสือป่าโดยเฉพาะในสมัยรัชก

าลที่ 6 ซึ่งในช่วงต้นรัชกาล เกิดกบฏ ร.ศ.130 นำาโดย ร.อ.เหล็ง ศรีจันทร์  

รัชกาลที่ 6 จึงคิดว่า ถ้าให้อำานาจทหารมากๆ ทหารก็จะยึดอำานาจอีก 

จึงได้ตั้งกองกำาลังส่วนพระองค์ โดยนำาข้าราชการพลเรือนมาฝึกแบบทหารที่

สวนอัมพร เรียกว่า เสือป่า  พวกเสือป่าที่กรุงเทพฯ ก็มักจะมาซื้อเครื่องแบบ

ที่ร้านวิวิธภูษาคารแห่งนี้
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ห้างแกรเลิร์ท แอนด์ โก ย่านตรอกช่างทอง
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ข่วงกำ�กึ๊ดที่วัดหัวเวียงใต้
บ้�นเก่� เมืองเก่� ในล้�นน�ตะวันออก

 

 สืบเนื่องจากเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการฟื้นชีวิตให้เมืองเก่า   

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และย่านแพร่งภูธรแล้ว ขบวน

ทั้งหมดได้เคลื่อนมาสู่ดินแดนภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ และ

เชียงใหม่ ที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา โดยเริ่มต้นที่

จังหวัดน่าน ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความเข้มแข็ง ตื่นตัวของภาคประชาสังคม 

เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ
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 ช่วงบ่ายๆ ของวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ภายในบริเวณ

วัดหัวเวียงใต้ วัดเก่าแก่ในตัวเมืองน่าน ได้กลายเป็นลานความคิด (ข่วงกำากึ๊ด)

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้คนที่สนใจเรื่องบ้านเก่า ย่านเก่า เมืองเก่า

ซึ่งมีทั้งคณะวิทยากรจากญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น บางกอกฟอรั่ม 

หัวหน้าชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ เจ้าหน้าที่จากสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ศิลปินในท้องถิ่น อดีตประธานหอการค้า ไวยาวัจกร เจ้าของร้านค้า นักเรียน 

และผู้สนใจ จำานวนประมาณ ๓๐ คน

 วัดหัวเวียงใต้เป็นวัดที่มีอายุยาวนาน โดยเฉพาะวิหารและพระ

พุทธรูปเป็นศิลปะแบบพม่า อายุประมาณ ๒๐๐ ปี ซึ่งเพิ่งมีการปรับปรุง

ปิดทองใหม่เมื่อราว ๒-๓ ปีที่ผ่านมานี้เอง ขณะที่ชุมชนหัวเวียงใต้เองก็

มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหลายอย่างที่

สอดคล้องกับการทำาเมืองน่านให้น่าอยู่  จึงนับเป็นกาละและเทศะที่เหมาะสม

อย่างย่ิงในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและความงาม

อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านของเมืองเช่นนี้   

 เริ่มต้นจากท่านเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้ ได้กล่าวต้อนรับคณะบุคคล

ที่มาร่วมพูดคุย อาจารย์ภิรมย์ เทพสุคนธ์ ชี้แจงเรื่องกำาหนดการการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ ที่ประกอบไปด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยน ทั้งเรื่องของเมือง

น่านและประสบการณ์จากญี่ปุ่น ตลอดจนมีการแสดงทางวัฒนธรรมให้ชม

รวมทั้งจะมีการพาคณะไปเดินชมบ้านเก่าในละแวกชุมชนหัวเวียงใต้ ซึ่งทาง

คณะทำางานของจังหวัดน่าน ตั้งใจจะนำาร่องให้บริเวณนี้เป็นชุมชนบ้านเก่าที่

มีชีวิตขึ้นมา อันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้น่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใช้

วัฒนธรรมนำาเศรษฐกิจ  
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 จากนั้น นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์  ได้กล่าวนำาเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน

ว่า  การที่ทางมูลนิธิญี่ปุ่นได้พาคณะวิทยากรจากญี่ปุ่นเดินทางมาที่จังหวัด

น่าน ถือเป็นการนำาความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์บ้านเก่ามาสู่ประเทศไทย  

ช่วงนี้สมเด็จพระเทพฯ ท่านได้เสด็จมาที่จังหวัดน่าน ซึ่งพระองค์ได้เสด็จมา

เป็นประจำาทุกปี ทรงตรัสว่าอยากเห็นเมืองน่านไม่ทิ้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เหมือนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ไม่อยากเห็นความเจริญที่ไม่มีการเตรียมพร้อม

ทุกวันนี้สิ่งที่เห็นอยู่ในเมืองน่านคือความสวยงาม ในขณะที่เมืองอื่นๆ 

เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว

 ด้วยความโชคดีที่เมืองน่านอยู่ห่างไกลจากความเจริญท่ีจะเข้า

มาถึงได้ง่าย ผู้คนมากมายที่เดินทางมาที่น่านต่างก็รู้สึกชื่นชม อยากอยู่

ที่นี่ คนน่านเองก็มีวิถีชีวิตที่งดงาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เกิดน้ำาท่วม

ครั้งใหญ่ขึ้นในเขตเทศบาล ซึ่งสร้างความเสียหายทางด้านวัตถุมาก

พอสมควร  แต่วิกฤติครั้งนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงน้ำาใจของชาวน่าน  มีการนำา

ข้าวของต่างๆ มาไว้ที่วัด พระสงฆ์ท่านก็นำาอาหารมาเลี้ยงชาวบ้าน 

เมื่อเกิดวิกฤติ พระก็ช่วยชาวบ้าน ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ช่วยกันเองด้วย

น้ำาใจของผู้คนที่ช่วยเหลือกันแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนัก 

 ขณะเดียวกัน จังหวัดน่านได้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ

สถาปัตยกรรมเอาไว้อย่างดี เมืองน่านได้รับการประกาศให้เป็นเขตเมืองเก่า

แห่งที่ ๒ ต่อจากเกาะรัตนโกสินทร์โดยคณะรัฐมนตรี มีกฎหมายรองรับ

โดยเฉพาะ ขณะที่อีก ๙ จังหวัดยังทำาไม่ได้  มีข้อกฎหมายบางประการ

ที่ทำาให้ดำารงความเป็นเมืองเก่า และปกป้องให้เมืองน่านมีชีวิตที่ดี หลายคน

ไม่เข้าใจกฎหมายอนุรักษ์ มองว่าหากมีกฎหมายฉบับนี้แล้ว จะไม่สามารถ

ทำาอะไรได้ ซึ่งประสบการณ์เรื่องเมืองเก่าจากญี่ปุ่น คงจะช่วยทำาให้

คนน่านเข้าใจว่า การเป็นเมืองเก่านั้น ดีอย่างไร  เนื่องจากทางญี่ปุ่นมีการ
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อนุรักษ์และฟื้นฟูบ้านเก่า เมืองเก่ามาเป็นเวลายาวนาน  มีการตั้งกองทุน

เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูบ้านเก่า และเวทีครั้งนี้ก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

ที่มีการทำากิจกรรมเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน มาร่วมแลกเปลี่ยน และให้ความรู้

การแสดงหุ่นช่างฟ้อนประกอบเพลงพื้นเมือง

 หลังจากน้ันได้มีการแสดงหุ่นช่างฟ้อนประกอบเพลงพื้นเมือง

ให้ชมกัน การร่ายรำาของหุ่นเกิดจากการชักเชือก การกรีดนิ้วทำาได้เหมือน

อย่างการร่ายรำาโดยคนเลยทีเดียว ผู้ที่มาแสดงการเชิดหุ่นช่างฟ้อนคือ 

ศิลปินโจ-หน่า (โจ-ภาสกร สุนทรมงคล และหน่า-ทรัพย์ทวี สุนทรมงคล)

สองสามีภรรยาซึ่งเป็นชาวอำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปกติจะแสดงที่

ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ (ทั้งสองท่านได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา 

The Most Poetic Interpretation จากงานเทศกาลหุ่นโลก ครั้งที่ ๑๓ 

ที่กรุงปราก  สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
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 ภายหลังวงสนทนาจึงเริ่มต้นขึ้น โดยมี นพ.ชาตรี เจริญศิริ 

ทำาหน้าที่นำาการพูดคุย  แรกเริ่มมีการนำาเสนอสไลด์กิจกรรมถนนวัฒนธรรม 

ที่ทางคณะทำางานจังหวัดน่าน เป็นผู้ดำาเนินการ ซึ่งดำาเนินการมาแล้ว ๓ ครั้ง 

ในงานมีการขายหนังสือ อาหารพื้นเมือง มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของ

เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ประเภท ฟ้อนรำา ดนตรีไทย รำาวงย้อนยุค 

ของเล่นโบราณ โดยมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก และยังมีการ

จัดงานถนนคนเดินเป็นประจำาทุกเดือนอีกด้วย นอกจากนี้ มีการจัดงาน

ที่วิทยาลัยการอาชีพปัว นำาเสนอกิจกรรม ๑๐๘ อาชีพ  มีการขายอาหาร 

ขายของเล่นพื้นเมือง เป็นต้น 

วัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน

 สำาหรับที่วัดหัวเวียงใต้แห่งนี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๙ ถึงวันนี้

ก็อายุ ๒๗๔ ปีแล้ว เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนหลังคาทรงมะนิลา

ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต มีพระประธานเป็นปูนปั้นศิลปะแบบพม่า โดยหม่องส่า 

หรือ นายหม่อง วงศ์เครื่อง ชาวพม่าพ่อค้าไม้ เป็นผู้สร้างถวาย 

ของเก่าที่ยังเหลืออยู่คือ กำาแพงวัดอายุกว่า ๑๖๐ ปี เป็นรูปพญานาค ๒ ตัว 
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เลื้อยอยู่บนกำาแพง สร้างในสมัยเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน 

(ซึ่งเป็นต้นสกุล ณ น่าน) อดีตหน้าวัดเหมือนย่านการค้าหรือเมืองท่า 

เป็นที่ชุมนุมการค้าขาย เนื่องจากอยู่ใกล้น้ำาน่าน ปัจจุบันเรียกท่าน้ำาศรีน่าน

ตามชื่อโรงเรียนสตรีศรีน่านที่อยู่ใกล้ๆ

 วัฒนธรรมที่งดง�ม 

 อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนว่า ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย

โตเกียวนาน ๓ ปีครึ่ง  ที่เลือกเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับ

ของบ้านเรา มีความเป็นเอเซีย นับถือพุทธศาสนา ขณะเดียวกันชุมชน

ญี่ปุ่นก็มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน 

 คนญี่ปุ่นก่อนเข้าบ้าน จะถอดรองเท้า แม้ดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่สำาคัญ

มาก ถึงแม้หลายคนจะอยู่อพาร์ทเมนท์  ก็อยู่แบบเก่า ใช้ถ้วยชามแบบเก่า 

เป็นชามเบี้ยวๆ เวลาจะไปไหนมาไหนก็ยังใช้จักรยานกันมาก แถวบ้านที่ไป

พักอาศัยอยู่มีวัดเป็นจำานวนมาก กว่า ๑๐๐ แห่ง โดยที่ยังรักษาให้พื้นเป็น

ทรายเอาไว้ ไม่เทปูน บริเวณใกล้เคียงมีสุสาน มีต้นซากุระเยอะแยะ 

พอดอกซากุระบาน ชาวญี่ปุ่นก็ไปนั่งกินข้าวกันใต้ต้นซากุระ เป็นภาพที่

สวยงามมาก และประเทศที่รักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้ดีมาก

 วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือ ที่วัดญี่ปุ่นจะต้องมีน้ำาใสๆ 

ให้คนล้างหน้าตา ลูบเนื้อตัว ซึ่งรองศาสตราจารย์มูนิตะบอกว่า ญี่ปุ่นได้รับ

พุทธศาสนามาจากอินเดีย  ก่อนเข้าวัด ชาวญี่ปุ่นมีธรรมเนียมว่า ต้องชำาระ

ร่างกายและจิตใจให้สะอาดเสียก่อน   ดังนั้นจะว่าไปแล้ว วัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ถือว่ามีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของไทยเราที่มีมาแต่เดิม ในแง่ที่ได้รับ

อิทธิพลจากพุทธศาสนา และสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตงดงามในการ

ดำาเนินชีวิต 
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 ซ่อม ปรับปรุง  หรือ  รื้อทิ้ง?

 ป้าอารยา เจ้าของร้านขายดอกไม้ในเมืองน่าน เล่าว่า ตนเองต้อง

ลงทุนเป็นเงินนับล้านบาท เพื่อทำาให้บ้านคงอยู่เหมือนเก่า ขายดอกไม้ได้

เหมือนเดิม ซึ่งเมื่อทำาเสร็จแล้ว ผู้คนก็ชื่นชมกันมาก ด้านเจ้าของร้าน

จางตระกูล บอกว่าเคยปรับปรุงร้านเมื่อ ๕ ปีก่อน ด้วยความรักบ้าน

แบบไทยๆ แต่จำาเป็นต้องขยายพื้นที่ โดยยังคงอนุรักษ์บ้านแบบทรงไทย

เอาไว้ ส่วนที่ขยายทำาเชื่อมกับของเดิมที่เป็นบ้านไม้เก่าหลังแรกที่ขยับเข้าไป

ด้านหลังลึกกว่าเดิมหลายเมตร แล้วเพิ่มพื้นที่ฟุตบาธให้มากขึ้น และทำาให้

ประชาชนที่มาซื้อของจอดรถได้สะดวกมากขึ้น 

 ด้านคุณหมอคณิต ตันติศิริวิทย์ เพิ่มเติมว่า ที่บ้านหัวเวียงใต้เอง  

มีบ้านบางหลังต้องปิดตัวลง ทั้งๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก

ลูกหลานย้ายไปทำางานที่อื่น ตัวอย่างเช่นบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้าน

จางตระกูล ที่ปิดมาหลายปี รวมทั้งบ้านข้างๆ ศาลเจ้าที่เริ่มทรุดโทรม  

(ศาลเจ้าปุนเถ่ากง อายุกว่า ๑๐๐ ปี ของชาวจีน) หากมีการฟื้นฟู

บูรณะบ้านเหล่านี้ ก็จะทำาให้ท้องถิ่นของเมืองน่านดีขึ้นมาก ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 

๒๕๕๑) บ้านเก่าที่ถนนใจผาสุข (ต.ในเวียง) ได้ถูกรื้อไป ๓ หลัง  บ้านเก่าที่บ้าน

หัวเวียงใต้ถูกรื้อไป ๑ หลัง กลายสภาพเป็นบ้านทรงฝรั่งสูงกว่าบ้านหลังอื่นๆ  

ส่วนคนที่อยู่รอบนอกออกไป เช่นที่อำาเภอท่าวังผา ก็พบว่า ชาวบ้านมองว่า

การอยู่บ้านเก่าเป็นเรื่องคร่ำาครึ ไม่ทันสมัย ฉะนั้นทำาอย่างไรจะให้คนใน

ชนบทเหล่านี้เห็นคุณค่าของบ้านเก่า เพราะแม้แต่เห็นวัดเก่าก็อยากจะรื้อทิ้ง 

ประเด็นที่สะท้อนจากเจ้าของบ้านเก่าหลายรายและผู้ที่ได้พบเห็น สะท้อนว่า 

การอนุรักษ์บ้านเก่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่แต่ละคนต้องช่วยเหลือตนเอง 

โดยไม่มีหน่วยงานใดๆ มาดูแลสนับสนุน  หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

เช่น สำานักงานวัฒนธรรมหรือเทศบาล ก็ไม่มีงบประมาณมาช่วยเหลือ

สถานที่ที่เป็นของเอกชน และเรื่องการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ก็ต้องให้

เป็นไปโดยไม่ขัดต่อระเบียบของทางเทศบาล
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 รองศาสตราจารย์มูนิตะ เล่าว่า ที่ญี่ปุ่น เวลาประชาชนต้องการ

ซ่อมบ้าน ก็ไม่มีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นกัน ประเด็นคือ บ้านส่วนตัว

ของชาวบ้านมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย เรื่องการซ่อมบ้าน แม้รัฐจะช่วย

ไม่ได้ แต่การรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้าน รัฐสามารถช่วยได้ 

โดยช่วยเหลือมา ๑๑๐ ปีแล้ว เริ่มจากวัดก่อน ที่ญี่ปุ่นในยุคศตวรรษที่ ๑๙ 

ช่วงปลายๆ เกิดการปฏิวัติเข้าสู่ยุคใหม่ และได้ทอดทิ้งวัดไปนาน

จากนั้นจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันขึ้นมา พอมาถึงศตวรรษที่ ๒๐ ก็ได้

ช่วยเหลือเกษตรกร ทีนี้การให้ความช่วยเหลือคนที่จะซ่อมบ้าน ก็อาศัย

การพูดโดยคนที่อยู่รอบข้างเกิดการขอร้องจากเพื่อนบ้านว่า อย่าทุบบ้าน

ทิ้งเลย ส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือก็ต้องไปลงทะเบียนกับทางเทศบาล เทศบาล

ก็มีเงินช่วยเหลือให้ มาจากภาษีที่เก็บในท้องถิ่น รวมทั้งเงินจากภาคเอกชน

ที่เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้

 ที่ญี่ปุ่น คนที่อยากทุบบ้านทิ้งมักเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  

ขณะที่คนที่อยู่บ้านเก่ามักเป็นคนรวย เป็นร้านค้าที่มีฝีมือ ฉะนั้นต้องทำาให้

ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี ต้องมีคนไปชื่นชมและต้อง

ชื่นชมให้เสียงดังๆ ด้วย ในเมืองไทยเองก็จะเห็นว่า เวลาฝรั่งมาเที่ยว 

เขาจะชอบบ้านไม้ เห็นคุณค่าของของเก่า ฝรั่งเห็นบ้านสร้างใหม่มีเสาทรง

โรมันก็ไม่สนใจ เชื่อว่าไม่เกิน ๑๐ ปีนี้ คนไทยเองก็จะเห็นคุณค่าของ

ของเก่ามากขึ้น  เพราะจะเกิดการแพร่กระจายค่านิยมความชอบของ

โบร่ำาโบราณที่มีคุณค่าเหล่านี้ 

 คุณหมอชาตรี ร่วมแลกเปลี่ยนว่า ตอนนี้ได้มีการรวบรวมเงินทุน

จากการขายหนังสือได้จำานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ได้นำามาเป็นกองทุนและ

หมุนเวียนใช้ประโยชน์  มีความฝันว่า จะเอาเงินไปซื้อบ้านเก่าสักหลังหนึ่ง

แล้วมาทำาเป็นสหกรณ์ตามแนวคิดแบบ The National Trust ของอังกฤษ
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 เก็บ รักษ� หรือฟื้นคืนให้มีชีวิตชีว�  

 ผู้เข้าร่วมเวทีบางท่านสะท้อนว่า คนในชนบทของน่านยังคงรักษา

วัฒนธรรมเดิม แต่คนที่มีการศึกษา คนที่มาจากในเมือง เมื่อกลับเข้าไปก็

สร้างบ้านแบบฝรั่ง บางคนเป็นผู้มีหน้ามีตาในสังคม เป็นครู เป็นหมอ  

ทำาให้ชาวบ้านในท้องถิ่นดำาเนินรอยตาม  ตรงนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ 

การเห็นคุณค่า อย่างที่คุณวินัย ปราบริปู แห่งหอศิลป์ริมน่านสะท้อนว่า  

จริงๆ แล้ว เราต้องภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใน

การเรียนรู้ ตนเองสมัยที่อยู่กรุงเทพฯ ก็วาดรูปหม้อน้ำา ผักพื้นบ้าน 

เพราะภูมิใจที่เคยใช้ชีวิตในชนบทมา ตอนหลังก็ได้มาศึกษาวัดภูมินทร์  

คนเราพอมีศรัทธาเลื่อมใส เห็นคุณค่า ก็จะเห็นความงาม 

 หลายคนในวงสนทนาได้สะท้อนให้เห็นตัวอย่างหรือแนวทางใน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ หลายเรื่องเป็นเรื่องของ

การอนุรักษ์ ซ่อมแซมหรือปรับปรุงของเก่า บางเรื่องเป็นการเก็บรวบรวม 

บางเรื่องสามารถต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ....... 

 อาจารย์ศิริชัช จากร้านใจ๋เมือง ร้านนมเล็กๆ แต่เต็มไปด้วย

บรรยากาศแห่งสีสัน เพราะนอกจากจะเป็นร้านนม เครื่องดื่มแล้ว ที่นี่ยังเป็น

โรงเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะ ตรงกันข้ามกับร้านคือ บ้านเก่าโบราณที่ร่มรื่น 

ที่ร้านเป็นตึกแถวอายุประมาณ ๒๐ ปีเท่านั้น แต่มีการทำาชั้นบนให้เป็น

แกลเลอรี่ และทำากิจกรรมกับเยาวชน หรือคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ซึ่งเมื่อได้

สัมผัสกับคนกลุ่มนี้ พบว่า หลายคนที่ไปทำางานที่กรุงเทพฯ ก็อยากกลับ

มาอยู่บ้านและมาดูที่ร้านเป็นตัวอย่าง และจากที่ได้อ่านเอกสารของ

บางกอกฟอรั่ม ทำาให้เห็นว่าที่ญี่ปุ่นมีบ้านบางหลังทำาเป็นแกลเลอรี่ให้

นักศึกษามาใช้พื้นที่ทำาแกลเลอรี่ต่างๆ เป็นการดึงคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามา  

ทำาร้านกาแฟ ร้านแกลเลอรี่ให้มีชีวิตชีวา คนก็เดินเข้ามาหาจากทุกสารทิศ 
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ทั้งคนที่เข้ามาดูภาพ มาชิมอาหาร หลังจากที่ถนนสายนั้นเคยเงียบเหงา 

ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ส่วนที่ร้านใจ๋เมืองจะเปลี่ยนกิจกรรมทุกเดือน

เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยดึงความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน

เข้ามา และสิ่งหนึ่งที่น่าจะทำาได้และอยากนำาเสนอคือ การขอเช่าหรือ

ซื้อบ้านเก่ามาทำาโรงเรียนฝึกหัดทางวัฒนธรรม

 กรณีของคุณธนกร รัชตานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดน่าน 

ที่ได้อนุรักษ์จักรยานและมอเตอร์ไซค์โบราณเอาไว้ ตอนนี้มีกลุ่มวัยรุ่น

แต่งรถเก่าให้สามารถวิ่งได้เกิดขึ้น จากที่เคยเป็นแค่เศษเหล็ก การอนุรักษ์

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ถือเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับเมือง

น่านได้ คุณธนกรยังบอกอีกว่า น่านมีของเก่าอยู่มาก เช่น มีดโบราณ 

มีสกุลช่างทำามีดจำานวนมาก บางชนิดเป็นปลายง้าว บางชนิดเป็นปลายตรง  

มีคนน่านที่ภาคภูมิใจในของเหล่านี้และสะสมเอาไว้ ขณะที่ปัจจุบันนี้มีผู้

ต้องการของเก่าเกิดขึ้น บางคนไม่เห็นคุณค่า ก็เอามีดเหน็บไว้ข้างฝา

จนเป็นสนิม เมื่อมีผู้รู้คุณค่าไปเห็นเข้า ก็ขอซื้อไปในราคาไม่กี่บาท แล้วเอา

ไปขายต่อในราคาหลายพันบาท 

ทำาให้จังหวัดน่านสูญเสียโอกาสไป 

ทั้งๆ ที่น่านเคยเป็นนครรัฐ จึงมีของ

เก่าแก่เหล่านี้อยู่มาก แต่ต้องตก

ไปอยู่ในมือคนอื่นที่มีกำาลังทรัพย์ 

ซึ่งเขาสนใจเรื่องคุณค่า ที่เชียงใหม่

ก็มีเวทีคนรักดาบ ในลักษณะเป็น

เวทีทางวัฒนธรรม คนที่เข้าร่วมงาน

จะสะพายดาบ แต่งกายด้วยชุด

พื้นเมือง มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน  

จะเห็นว่าหลายๆ เรื่องมีกลุ่มคนที่ คุณธนกร รัชตานนท์
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สนใจเป็นกลุ่มๆ อย่างเรื่องมีดและดาบก็มีกลุ่มที่สนใจโดยเฉพาะ   หรืออย่าง

เรื่องพระเครื่อง ตนเองเคยเป็นนายกสโมสรโรตารี่จังหวัดน่าน ก็สนับสนุน

ให้มีการนำาพระเครื่องเมืองน่านมาจัดแสดง ดังนั้นในเรื่องราวต่างๆ ถ้ามี

การส่งเสริมและมีเวทีแสดง คนก็จะเห็นคุณค่า ดีกว่าไม่ทำาอะไร แล้วปล่อย

ให้สูญหายไปเรื่อยๆ

  ด้านคุณวินัย ปราบริปู บอกว่า ที่วัดพระธาตุลำาปางหลวง จังหวัด

ลำาปาง ยังมีการรักษาทางเดินเป็นดินเป็นทรายอยู่ แต่ที่วัดภูมินทร์ของน่าน 

มีการเทปูน ปูกระเบื้องโดยรอบ  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

 ก�รจัดองค์กรฟื้นฟูบ้�น ย่�นเก่�ของญี่ปุ่น 

 คณะจากทางญี่ปุ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานฟื้นฟู

บ้านเก่า โดย คุณฟุซาเอะ โคจิมะ เล่าว่า การทำางานของเครือข่ายบ้านเก่า

แห่งเกียวโต (Kyomachiya Net) เป็นลักษณะการสำารวจและวิจัยบ้านเก่า 

ในกลุ่มจะมีกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม มีกลุ่มช่างไม้ที่คอยให้คำาแนะนำาในการซ่อม

บ้าน มีการรวมตัวของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่า เมื่อมีความกลุ้มใจ

อะไรก็มาปรึกษาหารือกัน มีการตั้งกลุ่มให้คำาปรึกษาสำาหรับคนที่อยากซื้อ

ขายบ้านได้มาพบกัน  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ให้คำาปรึกษาสำาหรับคนที่อยาก

ซ่อมบ้าน แต่ไม่มีเงินซ่อม เช่น เวลาอยากได้เงินช่วยเหลือจากท้องถิ่นจะ

ต้องทำาอย่างไรบ้าง  ทุนในการทำากิจกรรมมาจากการเป็นนายหน้าให้คน

อยากซ่อมบ้านกับช่างได้มาเจอกัน  โดยมีการเรียกค่านายหน้าเล็กน้อย 

กลุ่มทั้งหมดที่เล่ามามีอยู่ ๔ กลุ่มย่อย
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 สำาหรับการฟื้นฟูเมืองเก่าที่ญี่ปุ่นนั้น แรกสุดตั้งเป็นองค์กรเล็กๆ 

ประมาณ ๓๐ คน ส่วนใหญ่เป็นสถาปนิก อาจารย์ และคนที่อาศัยอยู่ใน

บ้านเก่ามาร่วมด้วย เหตุผลที่ลุกขึ้นมาทำาเรื่องนี้กัน เพราะมีห้องแถวไม้เก่า

ถูกรื้อทิ้งอยู่มาก กิจกรรมแรกสุดที่ทำาคือ การเดินไปสำารวจตามบ้าน  

สอบถามว่าบ้านไหนมีปัญหา เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษาได้  เวลาผ่านไป ๕ 

ปี  กิจกรรมมีอยู่เรื่อยๆ   มีคนเข้ามาขอคำาปรึกษากันมาก เรื่องที่มากที่สุดก็คือ 

คนอยากซ่อม แต่ไม่รู้จะทำาอย่างไรดี ทางกลุ่มเลยไปชวนช่างมาอยู่ในกลุ่ม

ด้วย  ตอนนี้กลุ่มที่ทำาเรื่องศึกษาวิจัยมีสมาชิกถึง ๖๐๐ คน  กลุ่มที่มีสมาชิก

มากที่สุดคือกลุ่มเพื่อนมาจิยะ ในกลุ่มที่ว่านี้ก็มีคนจากต่างจังหวัดเข้ามา

ร่วมด้วย  จะมีการตั้งวงพูดคุย เล่าเรื่องให้ฟัง เพราะคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่นี้ 

คนที่จะบอกได้ก็คือ คนที่อยู่ในบ้านเก่านั่นเอง ไม่ใช่คนที่มาจากข้างนอก

 ด้านคุณหมอคณิต สะท้อนว่า โดยบริบทของญี่ปุ่น ที่เกียวโตมี

สถาปนิกมีช่าง มีคนที่รู้เรื่องไม้ แต่ที่น่าน พอต้องการจะสร้างบ้าน ก็หาแบบ

ไม่ได้ ไม้ก็หายาก จึงแทบไม่มีโอกาสเลย ส่วนคุณธนกร รัชตานนท์ เสนอว่า 

น่าจะทำาตรงบริเวณชุมชนหัวเวียงใต้ให้เป็นศูนย์กลางในลักษณะเป็นสภา

กาแฟ ใครมีปัญหาอะไร อยากจะสร้างอะไรก็มาพูดคุยกัน เช่น ปรึกษา

สถาปนิกจากร้านใจ๋เมือง มีการทำาทำาเนียบช่างเอาไว้ แรกๆ อาจจะช้า  

แต่ก็ดีกว่าไม่ทำาอะไรเลย

 ทัศน�บ้�น ย่�นเก่�เมืองน่�น 

 หลังสิ้นสุดการเสวนาในช่วงบ่ายแก่ๆ คณะวิทยากรจากญี่ปุ่น 

คณะทำางานฟื้นฟูเมืองเก่าจากแพร่ น่าน กรุงเทพฯ ทางบางกอกฟอรั่ม และ

เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้ใช้เวลาที่เหลือของวัน เดินทางไปเยี่ยมเยือนบ้านเรือน

และสถานที่บางแห่งก่อนสิ้นแสงตะวัน  ช่วงเย็นถึงค่ำา พอดีมีการจัดงานถนน

คนเดินที่ถนนสุมนเทวราช ทำาให้เห็นถึงบรรยากาศของชีวิตเมืองน่านใน
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บ้านคุณยายหลังร้านโกเด้ง

อีกแบบ บริเวณหน้าร้านมีแผงขายอาหารพื้นเมือง แผงขายของที่ระลึก 

แผงขายโปสการ์ด และอื่นๆ มีการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

จากนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในท้องถิ่น เช่น การฟ้อนเทียน รำาวงย้อนยุค

โดยผู้สูงอายุ บรรยากาศดูคึกคักมีชีวิตชีวา และมีผู้คนเดินเที่ยวกันมาก  

รุ่งขึ้นจึงได้เดินเยี่ยมชมบ้านเก่าเมืองน่านต่อ บริเวณถนนสุมนเทวราชและ

พื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ บ้านไม้เก่าที่เปิดเป็นร้านค้า อาทิ ร้านนิกร ซึ่งเป็นร้าน

ขายสินค้าข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านที่ทำาด้วยไม้ไผ่และหวาย  ร้านจางตระกูล 

ที่เป็นร้านขายผ้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ร้านส้มตำาทอด ที่เป็นร้าน

ขายอาหารและน้ำาปั่น ตลอดจนบ้านคุณยายท่านหนึ่งที่อยู่ในซอยด้านหลัง

ถนนสุมนเทวราช ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมชมคุ้มเจ้าราชบุตร และวัดภูมินทร์  

รวมทั้งชุมชนเก่าในเขตเทศบาลตำาบลเวียงสา อำาเภอเวียงสา จึงเป็นอัน

สิ้นสุดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทางพื้นที่น่าน   
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 บ้�นคุณย�ยหลังร้�นโกเด้ง

 คุณยายท่านหนึ่ง มีบ้านเก่าทำาด้วยไม้อยู่หลังร้านโกเด้งบนถนน

สุมนเทวราช ปัจจุบันท่านอายุ ๘๓ ปีแล้ว ต้องดูแลลูกชายที่นอนป่วยเป็น

มาลาเรียขึ้นสมองมานานหลายปี  ส่วนลูกสาวอีกคนเป็นครูอยู่ที่กรุงเทพฯ 

และกำาลังจะเกษียณอายุราชการ 

 บ้านหลังนี้เป็นเรือนโบราณที่มีช่องระบายลมเป็นไม้ฉลุสวยงาม แต่

เดิมเคยเป็นบ้านของนายอำาเภอมาก่อน คุณยายซื้อต่อมาในราคา ๒๐,๐๐๐ 

บาท เมื่อหลายสิบปีก่อน ในยุคที่ทองคำาราคาเพียงบาทละ ๔๐๐ บาท  ล่าสุด

มีคนมาขอซื้อบ้านต่อจากคุณยายในราคา ๑ ล้านบาท แต่คุณยายไม่ขาย  ด้า

นหน้าที่เป็นส่วนของร้านโกเด้ง เป็นของคุณยายเช่นกัน เป็นอาคารไม้สองชั้น 

เคยเป็นร้านขายข้าวมันไก่ ข้าวขาหมูมาก่อน ก็มีคนมาติดต่อขอเช่า  

แต่คุณยายมีเงื่อนไขว่า ไม่อยากให้เปิดเป็นร้านขายเหล้า

 โรงแรมน่�นฟ้�

 ตอนหนึ่งของวงเสวนาที่วัดหัวเวียงใต้ คุณหมอชาตรี เจริญศิริ ได้ถาม

นักเรียนที่มาเข้าร่วมวงเรียนรู้ด้วยคำาถามง่ายๆ ว่า ถ้ามีเพื่อนจากกรุงเทพฯ 

มาเที่ยวเมืองน่าน จะแนะนำาให้ไปพักที่โรงแรมไหน นักเรียนตอบว่า

โรงแรมน่านฟ้า เพราะเป็นโรงแรมที่สวยงาม ดูแล้วเข้ากันได้กับชุมชนในเขต

เมืองน่านที่สุด

 โรงแรมน่านฟ้าเป็นโรงแรมไม้เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและอยู่

คู่กับเมืองน่านมานาน อายุประมาณ ๖๐ ปีเศษแล้ว สร้างโดยนายเก่งหย่วน 

แซ่ห่าน เป็นคนจีนไหหลำา ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว โรงแรมได้ตกเป็นสมบัติ

ของคณะบุคคล ซึ่งได้เปิดให้เช่า ผู้เช่าคนปัจจุบันจึงมาขอเช่าทำากิจการ

โรงแรมเมื่อ ๙ ปีก่อน เป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาพัก
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โรงแรมน่านฟ้า จังหวัดน่าน

อาคารมีความสูงสามชั้น มีการเจาะพื้นชั้นสามเป็นช่องขนาดใหญ่ ทำาให้

สามารถมองทะลุระหว่างชั้นสามและชั้นสองได้และยังช่วยระบายลม

ได้อย่างดีอีกด้วย

 คุ้มเจ้�ร�ชบุตร

 คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อยู่ติดกับวัดช้างค้ำา ในเขต

เทศบาลเมืองน่าน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ เดิมเป็นที่ประทับของ

มหาอำามาตย์โทและนายพลตรีเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ (เจ้าผู้ครองนครน่าน

องค์สุดท้าย) เมื่อครั้งเป็นเจ้าอุปราช ปัจจุบันตกทอดเป็นสมบัติของเจ้า

สมปรารถนา ณ น่าน ทายาทเจ้าผู้ครองนครน่าน เจ้าสมปรารถนา 

และคุณสถาพร สุริยา คู่ชีวิตของท่าน ได้บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา

ของเจ้าผู้ครองนครน่านที่มีชีวิตอยู่ในคุ้มแห่งนี้เมื่อในอดีต ซึ่งถือได้ว่ามีความ

เกี่ยวข้องควบคู่กับประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนานของเมืองน่าน คุ้มแห่งนี้

เป็นเรือนไม้สักทองทรงปั้นหยาสองชั้น ประดับลวดลายไม้ฉลุ บริเวณบ้าน

รายรอบด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ หลายต้นอายุเป็นร้อยปีเช่นเดียวกับวันเวลา
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ของคุ้มแห่งนี้ ซึ่งที่จริงไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ แต่เพราะมีสารคดี รายการ

โทรทัศน์ นิตยสารมาถ่ายทำาและเผยแพร่เรื่องราวออกไป เจ้าสมปรารถนา

จึงเปิดคุ้มให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ปัจจุบันยังคงมีการเก็บรักษาของเก่าแก่

ประจำาตระกูล เช่น ดาบ งาช้างศึก อาวุธโบราณ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

รัชกาลที่ ๕ ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนเป็นจำานวนมาก ซึ่งท่านผู้เป็น

เจ้าของเรือน ก็มีเรื่องเล่าจากความทรงจำาอย่างไม่ลืมเลือนเพราะท่านเกิด

และเติบโตมา ณ เรือนไม้หลังนี้

 คุณสถาพรเล่าว่า ทุกวันนี้ตนเองและเจ้าสมปรารถนาอยู่กันแบบ

พอมีพอกิน มีนาข้าวเป็นของตนเอง ทำาให้สามารถพึ่งตนเองได้ แต่ปัญหา

ของบ้านหลังนี้คือ ไม่สามารถหาวัสดุที่เหมาะสมมาซ่อมแซมได้ เพราะทำา

จากไม้สัก โดยเฉพาะบริเวณเฉลียงและกลางบ้านที่ไม้กระดานเปื่อยและผุพัง

ไปหมด เนื่องจากคุ้มแห่งนี้ได้ยืนยง ผ่านแดดผ่านฝนมานานเป็นร้อยปี 

 คุณฟุซาเอะ โคจิมะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนว่า ตนเองก็มีบ้านไม้ที่

ญี่ปุ่นอายุ ๑๑๐ ปี และได้ทำางานรณรงค์ให้อนุรักษ์บ้านไม้มานาน ๑๗ ปีแล้ว 

มองว่า คนที่อยู่อาศัยในบ้านเก่าต้องพูดให้เสียงดังมากขึ้นว่า เราต้องการ

อะไร  พอมีคนเข้ามาช่วยก็ต้องทำางานเป็นทีมเดียวกัน  ความคิดที่จะส่งต่อ

บ้านให้ลูกหลาน ขึ้นอยู่กับผู้ที่อยู่อาศัยหรือเจ้าของ เพราะคนที่จะรู้คุณค่า

ของบ้าน ก็คือคนที่อยู่ในบ้านนั้นเอง ดังนั้นพลังสำาคัญที่สุดที่จะอนุรักษ์

บ้านเก่าก็คือ ผู้ที่อยู่ในบ้านนั้น ที่คิดจะส่งต่อให้ลูกหลาน เจ้าของบ้านจะต้อง

แสดงให้คนที่เกี่ยวข้องรับรู้ว่า เรารักบ้านขนาดไหน เรามีความสุขกับบ้าน

อย่างไร แต่คุณโคจิมะก็บอกด้วยว่า การรักษาบ้านให้ลูกของตนอยู่อาศัยได้

ก็เป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกัน
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 ด้านรองศาสตราจารย์ มูนิตะ กล่าวว่า เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นที่เกียวโต

เช่นกัน ชาวบ้านบอกว่าไม่มีไม้คุณภาพดีที่ต้องการ สิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้

ก็คือ ต้องมีคนรุ่นใหม่ เช่น อาจารย์ดร.วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ ซึ่งเป็น

สถาปนิก ที่ต้องเข้ามาเรียนรู้ เรื่องของไม้ที่ใช้ซ่อมบ้านที่ญี่ปุ่น ๗๕-๘๐% 

เป็นไม้นำาเข้า แต่ของคุณโคจิมะเป็นไม้ในประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่

ถ้าเป็นปราสาทหรือวัดที่เป็นมรดกของชาติ มักจะใช้ไม้ในประเทศ จึงต้องมี

การวางแผนปลูกเอาไว้  มีการคิดล่วงหน้าไปเป็น ๑๐๐ ปี ว่าถ้าต้องการ

จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนี้ จะต้องทำาอะไรบ้าง ทำาให้เกิดกลุ่มขึ้น

หลายกลุ่ม เรื่องการซ่อมบ้านนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านต้องเริ่มคิดเผื่อลูกหลาน

แต่ไม่ใช่คนเดียวคิด ต้องเป็นเจ้าของบ้านไม้หลายบ้านมารวมตัวกัน ที่ญี่ปุ่น

ก็ปลูกตามป่าตามเขา ในเมืองไทยแม้ว่าดูจะทำาได้ยาก เพราะมีปัญหาเรื่อง

กฎหมายป่าไม้ (เช่น จะตัดไม้สักที่ปลูกเองในที่ดินของตน ก็ต้องขออนุญาต)

และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ 

ต่อไปกฎหมายก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 

ของประชาชน

คุ้มเจ้าราชบุตร
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 วัดภูมินทร์

 วัดภูมินทร์ เป็นวัดเก่าแก่โบราณในเขตเทศบาลเมืองน่าน ตาม

พงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๙ โดย

เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ สร้างขึ้น หลังจากขึ้นครองนครน่านได้ ๖ ปี วัดแห่งนี้

ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๐-๒๔๑๘ โดยเจ้าอนันต-

วรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน พระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคาร

หลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข มีนาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถ

เทินไว้บนกลางลำาตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป

ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ๔ องค์ ประทับนั่งบนฐานชุกชี หันพระพักตร์

ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เบื้องพระปฤษฎางค์ชนกัน ภายในพระอุโบสถมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เล่าเรื่องชาดก 

ตำานานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต คาดว่าได้วาดขึ้น

ในสมัยที่มีการบูรณะวัดครั้งใหญ่ดังกล่าว ที่วัดแห่งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียน

แห่งหนึ่งมาทำาหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอยู่ด้วย 

 เขตเทศบ�ลตำ�บลเวียงส� อำ�เภอเวียงส� 

 ที่ทำาการเทศบาลตำาบลเวียงสา  เป็นอาคารไม้เก่าแก่สองชั้นที่มี

ความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะยิ่งหากใครได้

เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมราษฎร

ภาคเหนือเป็นครั้งแรก (เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๑) นับแต่เสด็จขึ้น

ครองสิริราชสมบัติ เมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว ระหว่างเสด็จอำาเภอสา 

(ชื่อในขณะนั้น) ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกให้ราษฎรชื่นชมพระบารมี ณ 

บริเวณหน้ามุขชั้นบนของอาคารที่ว่าการอำาเภอสา ซึ่งปัจจุบันคือสำานักงาน

เทศบาลตำาบลเวียงสาแห่งนี้  ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี
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 จากนั้นแกนนำาที่ทำางานด้านการอนุรักษ์อาคารเก่าในท้องถ่ิน 

ได้นำาคณะฯ ชมอาคารเก่าในเมือง ตลอดจนพิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณ 

(เฮือนรถถีบ) ที่เกิดจากความรักความชอบของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ 

ที่ค้าขายอยู่ที่เวียงสามานาน ที่นี่มีจักรยานโบราณเก็บสะสมอยู่มากกว่า 

๑๐๐ คัน รวมถึงของเก่าประเภทอื่นๆ อีกจำานวนมาก

 ครอบครัวเต็งไตรรัตน์ เดิมเปิดร้านซ่อมรถจักรยานเพื่อซื้อเกลือ 

ของใช้ในชีวิตประจำาวัน และแลกข้าวเปลือกจากชาวบ้านในชนบท ภายหลัง

ได้เป็นตัวแทนจำาหน่ายจักรยานนำาเข้าจากยุโรปหลายยี่ห้อในจังหวัดน่าน 

โดยนำาชิ้นส่วนย่อยมาประกอบขึ้นเอง ชีวิตในวัยเด็กของคุณสุพจน์จึงคลุกคลี

และคุ้นเคยกับจักรยาน จากความรู้และทักษะดังกล่าว จึงเกิดแรงบันดาลใจ

ที่จะเก็บรวบรวมรถจักรยานโบราณไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลัง
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ที่ทำาการเทศบาลตำาบลเวียงสา
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เฮือนเมืองแป้
บ้�นเก่� เมืองเก่� ในล้�นน�ตะวันออก

 แพร่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และ

มีคุณภาพ เรือนของชาวเมืองแพร่แทบทุกหลังในอดีตจึงสร้างด้วยไม้สัก 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมาช้านาน แต่ปัจจุบันสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป  บ้านไม้หลายหลังขาดเจ้าของดูแล บ้างย้าย

ถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ทิ้งบ้านให้รกร้างหรือไม่ก็รื้อขาย ในอนาคตบ้านไม้สักที่

เคยเป็นเอกลักษณ์ด้านที่อยู่อาศัยของคนเมืองแพร่อาจเหลือเพียงตำานาน....
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 ช่วงค่ำาของวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คณะฯ ทั้งหมดได้เดินทาง

มาถึงเมืองแพร่ และได้ร่วมพูดคุยสนทนากันที่ศาลาแก้ววรรณา นอกจาก

คณะฯ ที่มาเยี่ยมเยือนแล้ว ทางฝ่ายเจ้าบ้านที่มาเข้าร่วม มีทั้งครู ข้าราชการ

ทหารวัยเกษียณ บางคนทำาบ้านไม้น็อคดาวน์ขาย บ้างก็เป็นนักพัฒนา 

อีกส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ รวม

ประมาณ ๓๐ คน

วงสนทนายามค่ำาที่ศาลาแก้ววรรณา

 วงสนทน�ย�มค่ำ�คืน 

 ช่วงเริ่มต้น คุณฟุซาเอะ โคจิมะ ได้ฉายสไลด์ภาพบ้านเก่า 

และกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มได้ทำางานเกี่ยวกับเรื่องบ้านเก่าที่เกียวโต เช่น  

ภาพประตูบ้านญี่ปุ่น บรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ชาวญี่ปุ่นจะมากินข้าว

ในห้องที่ปูเสื่อทาทามิแบบโบราณ  หรือในฤดูร้อนคนญี่ปุ่นก็จะมานั่งพูดคุย

เรื่องราวเก่าๆ ภายในบริเวณสวนของบ้าน ฟังเจ้าของบ้านเล่าประวัติศาสตร์

ของบ้านตน แถมยังเปิดให้ชมของเก่าที่อยู่ภายในห้องเก็บของ การประดับ
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ตกแต่งบ้านเรือนในช่วงเทศกาล กิจกรรมการไปเยี่ยมบ้านเก่าที่ได้รับการ

ปรับปรุงไม่ให้ทรุดโทรม แล้วให้กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร มาเช่า

ใช้พื้นที่ หรือการไปเยี่ยมบ้านที่มีของเก่าเก็บสะสมไว้มากๆ เมื่อเจ้าของบ้าน

เล่าเรื่องราวให้ฟัง ผู้คนที่ไปเยือนก็ชื่นชม แม้กระทั่งวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม และเมื่อมีคนมาไหว้พระ ก็จะได้รับฟังเรื่องราวประวัติของวัดแถมไปด้วย 

นอกจากนี้ ก็มีการไปเยี่ยมเยือนบ้านเก่าในเขตอื่นๆ ด้วย เช่น บางแห่งเป็น

บ้านเก่าในสมัยเมจิเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีก่อน คุณโคจิมะฉายให้เห็นภาพ

การตกแต่งบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลเด็กผู้หญิง ภาพเทศกาล

กิออน ที่มีการประดับโคมไฟสวยงาม เดือนพฤศจิกายนของทุกปีมีการบูชา

เทพเจ้าแห่งการค้าขาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังฉายให้เห็นภาพงานเทศกาล

ในชุมชน ที่จัดยาวนานถึง ๑ เดือน มีการแสดงดนตรี  มีการแสดงภาพเขียน 

ภาพถ่าย ภาพบ้านที่เป็นเรือนไม้ที่สร้างติดๆ กันหลากหลายรูปแบบ  

ภาพกิจกรรมเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเครือข่ายของคุณโคจิมะ ไม่เพียง

แค่ดูแลอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอาคารบ้านเรือนในทางกายภาพเท่านั้น แต่หมายรวม

ถึงการฟื้นคืนหรือดึงจิตสำานึกชุมชนให้กลับมาด้วย 

 เมื่อพูดถึงบ้านเก่าในญี่ปุ่น หลายคนเคยเห็นภาพจากสื่อต่างๆ ที่เป็น

บ้านโบราณมุงหลังคาด้วยหญ้า ซึ่งวิทยากรบอกว่า หมู่บ้านแห่งนั้นมีอายุ

ประมาณ ๗๐๐ ปีแล้ว ปัจจุบันก็ยังคงมีการรักษาเอาไว้อยู่ และได้กลายเป็น

มรดกโลกไปแล้ว ที่ญี่ปุ่นมีบ้านแบบท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ นับรวมได้กว่า 

๑๕๐ แห่งเลยทีเดียว  ทุกวันนี้แม้คนญี่ปุ่นจะชอบบ้านไม้  แต่ก็เอื้อมไม่ถึง

เพราะราคาแพงมาก  คนที่ไม่มีเงินจะนิยมบ้านแบบน็อคดาวน์ บริษัทผลิต

บ้านแบบน็อคดาวน์ก็ปรับตัวเช่นกัน โดยมีการมาดูแบบบ้านเก่าๆ แล้วนำาไป

ประยุกต์
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 สถ�นก�รณ์ก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูบ้�น ย่�นเก่�ในเมืองแพร่

 จากการบอกเล่าในวงสนทนาให้ภาพว่า บ้านเก่าของเมืองแพร่อยู่ใน

สถานะที่หายใจรวยรินเช่นกัน บ้านโบราณเมืองแพร่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง 

คูเมืองมีสภาพตื้นเขิน  ฝ่ายรัฐไม่ได้อนุรักษ์ประตูยั้งม้า  ประตูใหม่ก็มีการสร้าง

บ้านบุกรุก แม้เทศบาลจะพยายามเวนคืนโฉนดเพื่อนำาพื้นที่มาอนุรักษ์  แต่ยัง 

ไม่ประสบผลเท่าไรนัก 

 ที่ผ่านมา มีบ้านเก่าถูกรื้อไปไม่ต่ำากว่า ๑๐ หลังแล้ว ทางการศึกษา

นอกโรงเรียน (กศน.) จังหวัดแพร่เอง ก็มีบ้านไม้สักหลังเก่า ๓ ชั้น อายุกว่า

๑๐๐ ปี สร้างโดยมิชชั่นนารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา มาพัฒนาการสาธารณสุข

และการศึกษาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ บ้านหลังนี้เป็นเพียงหนึ่งใน

หลายหลัง เดิมทีเคยมีบ้านคู่แฝดอยู่ในโรงพยาบาลแพร่-คริสเตียน 

 ด้านคุณวีระ สตาร์ พูดถึงคุ้มวิชัยราชาว่าเป็นคุ้มที่มีประวัติศาสตร์

เกี่ยวข้องกับเมืองแพร่ในช่วงสมัยเงี้ยวปล้นเมือง และ เคยเป็นที่ถ่ายทำา

ภาพยนตร์เรื่อง ‘พระเจ้าช้างเผือก’ โดยนายปรีดี พนมยงค์  แต่คนเมืองแพร่

กลับไม่เห็นคุณค่าเท่าที่ควร ส่วนทางด้านคุณสหยศ วงศ์บุรี แห่งบ้านวงศ์บุรี 

เล่าว่า ตนเองต้องคอยซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองอยู่เสมอในช่วงเสาร์-อาทิตย์

จังหวัดแพร่มีศักยภาพในเรื่องแหล่งไม้ ทำาให้มีบ้านเก่าจำานวนมาก แต่

ดูเหมือนคนเมืองแพร่จะลืมศักยภาพของตนเอง ขณะที่ชาวต่างชาติกลับ

เห็นคุณค่าถึงขนาดมาขอจัดงานแต่งงานที่คุ้มวงศ์บุรี 

 

 ด้านคุณชินวร ชมภูพันธ์ แกนนำาชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

เมืองแพร่ ที่แต่เดิมเป็นสถาปนิกทำางานอยู่กรุงเทพฯ และได้หวนคืนมาสู่

บ้านเดิมเมื่อประมาณ ๓ ปีที่แล้วเล่าว่าบ้านของตนเองก็เป็นบ้านเก่า เมื่อได้

มาเจอกับคุณสุนันท์ธนา แสนประเสริฐ ที่ทำาบ้านหนังสือและ มีกลุ่ม SPAFA
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เข้ามาทำางานเรื่องวัฒนธรรม จึงมีการพูดคุยกันในกลุ่มเรื่องเมืองเก่า และได้

รวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นมา มีการเขียนโครงการ “ผ่อบ้านแอ่วเมือง” และ

ขอการสนับสนุนจากทางเทศบาล โดยมีคุณสหยศ แห่งบ้านวงศ์บุรีเป็น

ประธาน จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลุกกระแสการอนุรักษ์บ้านเก่าเมืองเก่า

ในแพร่ขึ้นมา 

 กิจกรรมในโครงการ “ผ่อบ้านแอ่วเมือง” เริ่มจากให้ผู้สูงอายุนั่ง

สามล้อกับหลาน คนหนุ่มสาวนั่งจักรยาน ทำาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากผู้สูงอายุ 

การจัดงานครั้งแรกถือว่าประสบความสำาเร็จพอสมควรและมีคนเชียร์ให้

ทำาอีก  การทำางานของชมรมฯ นั้น เป็นลักษณะใครช่วยอะไรได้ก็มา บางคนเล่น

ดนตรีพื้นเมือง มีกลุ่มแม่บ้าน ช่างเครื่องเสียง มีคนเอาของมาขาย จัดเป็น

กาดพื้นเมืองให้คนมาเดินเที่ยว มีการเชิญชวนให้แต่งตัวแบบพื้นเมือง  

อย่างไรก็ตาม ที่เมืองแพร่ถือว่ามีกลุ่มคนที่ทำางานทางสังคมอยู่เพียงไม่กี่คน 

ฉะนั้นเวลาทำาอะไร ก็มักจะพาลูกหลานไปทำาด้วย แง่ดีก็คือทำาให้ลูกหลาน

เกิดความรักและผูกพันกัน ได้ซึมซับเรื่องราวจากผู้ใหญ่ เหมือนอย่างที่

คุณสุนันท์ธนา แสนประเสริฐ บอกว่า 

 “...เราอยากให้เกิดการเรียนรู้แบบสนุกๆ ให้เด็กได้ฟังผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุก็เกิดความภาคภูมิใจว่าตัวเองมีภูมิรู้ สอนเด็กได้ 
 แล้วเราก็เชื่อมไปที่เรื่องอาหารพื้นเมืองเก่าๆ ด้วย เราก็ฟื้นมาได้
 หลายรูปแบบ ส่วนสามล้อนี้ เราก็ทำาให้เขาคุยกันว่า จะทำาชมรม
 ให้เกิดความเข้มแข็ง...”

 ที่ผ่านมา แกนนำาชมรมฯ ได้พยายามสร้างความตื่นตัวและความ

คึกคักให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ อย่างทาง กศน.เอง โดยอาจารย์ขวัญหทัย 

จารุจินดา หรืออาจารย์ติ๋ว ผู้อำานวยการสำานักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ก็เป็นอีก
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ท่านหนึ่งที่เมื่อได้ย้ายมาอยู่ที่แพร่ ก็ได้มาเข้าร่วมขบวนการฟื้นบ้านฟื้นเมือง

เก่าแพร่กับทางแกนนำาชมรมฯ ด้วยเป็นเรื่องที่ตรงใจของตนเอง และถ้า

เป็นไปได้ ก็จะซ่อมแซมบ้านไม้สักของ กศน. เอาไว้ให้ได้ แม้จะชำารุด

ทรุดโทรมมากก็ตาม  เมื่อไม่นานมานี้ ทางคุณวุฒิไกร ผาทอง และคุณชินวร 

ชมพูพันธ์ ก็ได้พาวงดนตรีบูลล์กราสมาเล่นที่หน้าอาคารหลังนี้ ทำาให้ได้รับ

ความสนใจมาก  แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ขึ้นไปดูอาคาร

 คุณชินวร ชมพูพันธ์ ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมามีการปั่นจักรยานไป

ถ่ายภาพบ้านที่มีข่าวว่าจะถูกรื้อขาย โดยมีสามล้อเป็นแนวร่วมจำานวน 

๓๕ คน นอกจากนี้ก็มีการนำานางแบบแต่งตัวในชุดพื้นเมืองไปถ่ายภาพกับ

บ้านเก่า มีการมอบ “ธงไจย” เป็นขวัญและกำาลังใจให้กับเจ้าของบ้านเก่า

ที่บ้านเหล่า บ้านห้วยไม้ มีการทำาแบบจำาลองบ้านหลังที่ทราบข่าวว่าจะ

รื้อแน่นอน แล้วนำาไปจัดแสดงที่ถนนคนเดินทุกเดือนในลักษณะการจัด

นิทรรศการ หวังผลให้เกิดผลในเชิงกระทบใจคน ส่วนในเทศกาลปีใหม่ 

ก็มีการมอบของขวัญให้กับสามล้อ มีการประชาสัมพันธ์กับคนแพร่ว่าให้
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ช่วยกนัใชบ้รกิารสามลอ้  ในอดตีสามลอ้เมอืงแพรจ่ะมรีถพว่งขา้ง (สามลอ้ออ่ง) 

หากมีการทำาสามล้อชนิดนี้ขึ้นมา ก็จะกลายเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย    

ขณะที่บางบ้าน เช่น บ้านคุณกาญจนา ซึ่งเป็นบ้านเก่าหลังคากระเบื้องขอ

และได้อนุรักษ์เอาไว้ ก็กำาลังพัฒนาเป็นโฮมสเตย์ คุณกาญจนาเล่าว่าคุณตา

เจ้าของบ้านวัย ๙๑ ปีที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมา รักและผูกพัน

กับบ้านมาก ถึงขนาดสาปแช่งเอาไว้ว่า หากใครรื้อบ้านก็ขอให้มีอันเป็นไป

 คุณวุฒิไกร ผาทอง เจ้าของเรือนแก้ววรรณา และผู้บุกเบิกการ

ย้อมผ้าหม้อห้อมแบบธรรมชาติ  อีกทั้งเป็นแกนนำาชมรมฯ อีกท่าน ซึ่งได้

เดินทางไปร่วมเวทีกับทางจังหวัดน่านด้วยสะท้อนตัวอย่างว่า คุ้มเจ้าราชบุตร

ที่จังหวัดน่าน มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชัดเจน ถ้าทางแพร่ทำาได้ ก็จะ

เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ได้แบบเดียวกัน ที่ผ่านมาทางชมรมฯ ได้พยายาม

ไปจัดงานหน้าร้านบุษบาซึ่งเป็นร้านถ่ายรูปเก่า และพยายามชักชวนเจ้าของ

บ้านเข้ามาร่วมขบวนการ แต่ทางเจ้าของร้านบอกว่ายาก เพราะมีข้าวของ

เป็นจำานวนมาก จึงมีความคิดที่อยากจะชวนคนไปช่วยทำาความสะอาด

บ้านเขา

 ทางเทศบาลเอง คุณโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองแพร่ ก็มีแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โดย

ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันทำาได้หลายส่วนแล้ว แต่

พบว่ามีปัญหาเรื่องร้านค้ารุกพื้นที่เหมือนกัน ที่ผ่านมาได้ตั้งงบประมาณซื้อ

จักรยานเอาไว้ ๑๒๐ คัน  ยิ่งถ้ามีการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านเก่า ย่านเก่าได้ 

และทำาแผนที่ท่องเที่ยว ก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องนี้ได้อย่างดี  รวมทั้งทางเทศบาล

ก็กำาลังพัฒนาคูเมืองบริเวณวัดสังข์กระจายและที่วัดศรีบุญเรือง คาดว่า

ภายใน  ๒ ปี  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเมืองแพร่ก็จะเริ่ม

เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมา ขณะที่ทางโยธาธิการจังหวัดบอกว่า กำาลังมีการ
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ดำาเนินงานคืนคูเมืองให้เมืองแพร่ และออกแบบรอบๆ คูเมืองให้มีภูมิทัศน์

สวยงาม สามารถป้องกันน้ำาท่วมได้ โดยใช้งบประมาณ ๒๓๖ ล้านบาท

ส่วนเร่ืองการวางผังพื้นที่เฉพาะและผังท้องถิ่นเพื่อให้เมืองโบราณอยู่ได้ 

คงต้องอาศัยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

 ประสบก�รณ์ก�รฟื้นฟูบ้�นเก่�จ�กญี่ปุ่น

 รองศาสตราจารย์มูนิตะ ร่วมสะท้อนว่า ขณะนี้การอนุรักษ์บ้านเก่า

เป็นกระแสไปทั่วโลก เรื่องแบบนี้หากอธิบายดีๆ ผู้คนก็จะเข้าใจได้  จริงๆ แล้ว 

บ้านที่เราเกิด เติบโตมา ลึกๆ เรามีความรักในบ้านนั้น แต่อาจถูกบดบัง

ด้วยทุนนิยม บริโภคนิยม โลกาภิวัตน์ ทำาให้คนลืมบ้านนั้นไป เช่นตัวอย่างที่

เล่าเรื่องบ้านวงศ์บุรีว่ามีฝรั่งจะมาจัดงานแต่งงาน เพราะชอบบ้านเก่าของ

ไทย อีกสัก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า วัยรุ่นของไทยก็จะมาขอใช้เป็นที่แต่งงานบ้าง 

เพราะกระแสค่านิยมจากต่างประเทศจะแพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทย  

 สิ่งที่หลายคนพูดในวันนี้ เช่น การไปทำาความสะอาดบ้านเก่า ทาง

ญี่ปุ่นก็ได้ทำากันมาแล้ว แต่ประเด็นหนึ่งที่อยากให้ระวังคือ การอนุรักษ์นั้น

มีหลายอย่าง เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เปลี่ยนแปลงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงความคิดของคนในชุมชน แต่ถึงที่สุดแล้วก็ต้อง

เปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วย เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วย เรื่องเหล่านี้

เป็นเรื่องสลับซับซ้อนและค่อนข้างยาก จากการทำางานมาเกือบ ๒๐ ปี 

สรุปได้ว่� คนที่อย�กอนุรักษ์บ้�น ก็คือทำ�เพื่อตนเอง ไม่ได้ทำ�เพื่อเมือง

เกียวโต ไม่ได้ทำ�เพื่อให้คนม�เที่ยว ก�รจะอนุรักษ์ชุมชนและทรัพย�กร

ของชุมชนเอ�ไว้ ก็ต้องรวบรวมคนที่รักสิ่งเหล่�นี้ ให้เกิดก�รรวมตัวกัน

 ก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ม�กขึ้น
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 ที่ญี่ปุ่นมีธุรกิจนายหน้าให้เช่าที่ดิน ซื้อขายบ้าน คุณโคจิมะ

เสนอว่า น่าจะชวนนายหน้าเหล่านี้มาเป็นพวกด้วย อาจทำาให้มีทางออก 

ไม่ต้องรื้อบ้านทิ้งก็ได้ แต่กลายเป็นการให้เช่าแทน อย่างที่คุณฟูมิ นากามูระ 

ซึ่งเป็นคนทำางานอนุรักษ์บ้านเก่าที่โตเกียวเล่าว่า เริ่มแรกมีการไปเช่าบ้านเก่า

๒ หลังเพื่อใช้ในการทำางาน ตอนเข้าไปใหม่ๆ พอบอกว่าจะมาช่วยคนใน

ชุมชนอนุรักษ์บ้านเก่า ก็มีคนบอกว่าไม่ชอบ แต่ทางกลุ่มก็ใช้ความพยายาม 

ทำาให้รู้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าของบ้านก็มีความรักบ้าน และเริ่มคล้อยตาม

 

 สิ่งที่มองไปข้�งหน้�

 จากสถานการณ์ที่บอกเล่ากันมา แม้การทำางานจะมีอุปสรรคและ

เป็นเรื่องยาก แต่ก็เห็นถึงความพยายามของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ลุกขึ้นมาทำาเพื่อ

บ้านเมืองของตนเอง ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยที่ไม่เอื้อมากนัก ในวงสนทนายังมี

อีกหลายความคิดเห็นที่ได้ให้การเสนอแนะเพื่อการทำางานไปข้างหน้า 

ทั้งจากคนในและคนนอกพื้นที่ อาทิ การทำาทะเบียนบ้านเก่า เป็นแผนผัง

ออกมา โดยเบื้องต้นควรทำาในเขตกำาแพงเมืองก่อน การชื่นชมและให้กำาลังใจ

เจ้าของบ้านเก่า บ้านที่ไม่มีใครสนใจ หากมีคนไปชมแล้วชมอีก สามารถทำาให้

เจ้าของบ้านได้คิดขึ้นมา บางท่านเสนอว่า การสร้างความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้น

เมื่อทำาให้บ้านเก่าสร้างคุณค่าหรือประโยชน์ให้กับตัวเจ้าของ อาจเริ่มจัดให้มี

การประชุมของกลุ่มโรตารี่ ไลออนส์ที่บ้านเก่า ก็จะช่วยให้เกิดรายได้ อย่างที่

อาจารย์อำานวย ผลหล้า ลูกอีสานที่มาลงหลักปักฐานที่บ้านน้ำาชำา เมืองแพร่ 

สะท้อนว่า คุณค่าของบ้านเก่าเดิมอยู่ที่ประโยชน์ใช้สอย เมื่อเวลาผ่านไป

คุณค่าของบ้านก็เปลี่ยนไป กลับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทำาให้คนแพร่

รู้ที่มาของตนเอง ก่อเกิดสำานึกความเป็นชุมชน  แต่เมื่อบ้านเก่าบางหลังไม่

สามารถใช้สอยแบบเดิมได้  จึงต้องปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ไป เช่น 

บ้านเก่าในโรงเรียนนารีรัตน์ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์  คุ้มวงศ์บุรีได้กลายเป็น
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สถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นหากจะทำาให้บ้านเก่ายังคงอยู่ได้ ก็จะต้องสร้างคุณค่า

ใหม่ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นสถานที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

 บางท่านเสนอว่า หากไม่สามารถหยุดการรื้อบ้านได้จริงๆ ก็ให้ทำา

ประวัติและถ่ายภาพเก็บเอาไว้ เพราะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อ

บ้านเมือง รวมทั้งการมีกลุ่มที่แลกเปลี่ยนไม้สำาหรับการซ่อมบ้านหรือซื้อขาย

ในราคาเพื่อนบ้าน ส่วนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ ควรเน้นสื่อให้

เข้าถึงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ   และที่สำาคัญคือ การมีส่วนร่วม

พูดคุยกันก่อนที่จะมีการดำาเนินการพัฒนาพื้นที่ใดๆ ในเขตเมือง เพราะ

ที่ผ่านมา มีกรณีการขุดเจาะกำาแพงโดยทางเทศบาล (ชุดก่อน) ทำาให้เกิด

กระแสการวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้าน ผลการศึกษาตรงนั้นก็ไม่ปรากฏ 

การขุดกำาแพงในครั้งนั้นทำาให้เกิดการสืบชะตาเมืองขึ้นมา เพราะถือเป็นการ

ขึดบ้านขึดเมือง (ความเชื่อที่เป็นข้อห้ามกระทำาในวิถีชีวิตของชาวล้านนา 

โดยเชื่อกันว่าหากกระทำาแล้วจะเกิดความเสียหาย เดือดร้อนได้)

 แม้แต่คนต่างถิ่นแต่มีหัวใจเดียวกันอย่างลุงชวน ชูจันทร์ แกนนำา

ชุมชนตลาดน้ำาคลองลัดมะยม ที่มาไกลจากเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ต่างก็ให้

กำาลังใจซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็ได้รับแรงบันดาลใจกลับไปด้วย 

ลุงบอกว่า คนที่มาประชุมที่นี่ มีความคิดคล้ายๆ กัน คือสนใจเรื่องบ้านไม้  

บ้านเก่า ปัญหาเร่งด่วนในตอนนี้คือ บ้านเก่าขนาดเล็กๆ กำาลังจะถูกรื้อ

ด้วยสาเหตุต่างๆ ฉะนั้นจะทำาอย่างไรให้เจ้าของบ้านเข้าใจ เห็นคุณค่าของ

สิ่งที่มีอยู่ สิ่งแรกที่ลุงจะกลับไปทำาก็คือ การนำาข้อมูลที่มีไปบอกเล่าให้บ้าน

อื่นๆ ในบริเวณละแวกบ้าน ให้เขาเห็นคุณค่าของบ้านตนเอง ที่ผ่านมา

หลายคนบอกว่าทำาไม่ได้ แต่เราไม่จำาเป็นต้องไปทำาอะไรใหญ่โต อาจจะ

เริ่มต้นจากคนที่สนใจจริงจังแค่ ๒-๓ คนก่อน เหมือนประสบการณ์

ที่ลุงเคยทำาตลาดน้ำาที่คลองลัดมะยม ช่วงแรกใครๆ ก็บอกว่าทำาไม่ได้หรอก 

แต่ในที่สุดก็เกิดเป็นจริงได้
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 ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจากต่างถิ่นต่างรู้สึกชื่นชมยินดีท่ีเห็นคนเมือง

แพร่ลุกขึ้นมาทำางานเอง โดยไม่รอเจ้าหน้าที่รัฐ และเวทีของการพูดคุยกัน

ในบรรยากาศเช่นนี้ก็เป็นเรื่องดีที่ทำาให้ได้ฟังจากทุกแง่มุม ทั้งมุมของครู 

ข้าราชการ ผู้อยู่บ้านเก่า มุมของทางนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่โยธาธิการ  

แต่จะทำาอย่างไรให้เกิดโครงสร้างการทำางานที่ยั่งยืนและทำางานกันได้ต่อไป 

ซึ่งหลายคนก็เห็นตรงกันว่า จำาเป็นต้องเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกัน พยายาม

ทำาให้มีความเคลื่อนไหว เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ไม่ใช่เพียงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่

เก็บของเก่าเท่านั้น ยิ่งทุกวันนี้หลายท่านให้ข้อสังเกตว่า เด็กไทยไม่เรียน

ประวัติศาสตร์ ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองก็ไม่เห็นความสำาคัญ การที่คนไทย

ไม่สนใจประวัติศาสตร์ จึงเป็นที่มาที่ทำาให้ไม่รักชาติบ้านเมืองของตนอีกด้วย

บ้านวงศ์พระถาง

 เดินชมบ้�นเก่�ในเขตเทศบ�ลเมืองแพร่

 เช้าวันรุ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรมให้คณะฯ เดินชมบ้านเก่าในเขต

เทศบาลเมืองแพร่ โดยเริ่มต้นที่วัดต้นธง ในเมืองแพร่มีทั้งบ้านที่เป็นอาคาร

ไม้ทรงโคโลเนียลที่มีการดูแลรักษาอย่างดี อย่าง “บ้านวงศ์พระถาง” 
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“คุ้มวงศ์บุรี” บ้านเก่าบางแห่งมีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

อย่าง “คุ้มวิชัยราชา” แต่เจ้าของยังขาดเงินทุนที่จะนำามาซ่อมแซมให้

ตัวอาคารอยู่ในสภาพที่ดี คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมร้านค้าเก่าบนถนนเจริญเมือง

บางร้าน เช่น ร้านบ้านทุ่งการค้า เป็นร้านขายเครื่องกีฬา ร้านพงษ์ลับคม 

เป็นร้านขายอุปกรณ์ช่างตัดผม ร้านไทยนิยม เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว บ้าน

บางหลังมีสภาพเก่า ทรุดโทรม หลังคาเป็นกระเบื้องว่าวดูเก่าแก่มาก บางหลัง

เป็นห้องแถวคอนกรีตที่มีสภาพเก่าแก่ สวยงาม  ทางคณะฯ ยังได้มีการมอบ 

“ธงไจย” ให้กับบ้านและร้านค้าบางหลังที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในด้วย

การมอบธงไจย บ้านวงศ์พระถาง

 

 มีบ้านขนาดใหญ่มากหลังหนึ่ง ที่คุณชินวร ชมพูพันธ์ ได้พาคณะฯ 

ไปเยี่ยมชม เป็นบ้านไม้สองชั้นทรงยุโรปที่มีคนจีนออกแบบ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 

๒๔๘๘ หลังคาเป็นแป้นเกล็ด มีขุนอารักษ์ธนากรเป็นเจ้าของบ้านคนแรก

เจ้าของบ้านคนปัจจุบันเป็นคุณยายวัย ๘๐ ปีที่เป็นสะใภ้ของบ้าน คุณยาย

เล่าว่า ปัจจุบันหลังคารั่วหมดแล้ว ทำาให้ข้างบนบ้านเปียกแฉะเมื่อฝนตก 
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ต้องเอาผ้าห่มนวมไปซับน้ำา  คุณยายได้ประกาศขายบ้านในราคา ๑๐-๑๕ 

ล้านบาท และคิดว่าเมื่อขายได้แล้วก็จะไปอยู่กับลูก แม้ว่าจะผูกพันและ

ยังอยากอยู่บ้านหลังนี้ แต่ไม่มีกำาลังในการซ่อมแซม

 บ้านหลังสุดท้ายที่คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมคือ “คุ้มวงศ์บุรี” 

ซึ่งเจ้าพรหม หรือหลวงพงษ์พิบูลย์ และเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาของ

พระยาบุรีรัตน์ เป็นผู้สร้างไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ ในยุคที่กิจการทำาไม้

สักในเมืองแพร่ยังเฟื่องฟู ตัวคุ้มก่อสร้างโดยช่างชาวจีนจากเมืองกวางตุ้ง และ

ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากเครือญาติ จนมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๑๘  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ บ้านวงศ์บุรีได้รับรางวัลเรือนอนุรักษ์ดีเด่นจาก

สมาคมสถาปนิกสยามฯ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้มีการบูรณะอีกครั้ง

 คุ้มวงศ์บุรีเป็นเรือนไม้สักขนาดใหญ่สองช้ันแบบยุโรปประยุกต์ 

ทาสีกุหลาบ ฐานเป็นคอนกรีต หลังคาสองชั้นทรงปั้นหยา เพดานสูง 

เน้นความโล่งโปร่งสบาย มีช่องระบายลมรอบตัวบ้าน จุดเด่นของอาคาร

บ้านขุนอารักษ์ธนากร



109

อยู่ที่ความงดงามอ่อนช้อยของลวดลายไม้ฉลุที่ประดับหน้าจั่ว ชายคา ระเบียง 

ช่องลม และส่วนต่างๆ ภายในตกแต่งด้วยเครื่องใช้เก่าแก่ ซึ่งตกทอดกันมา

หลายชั่วอายุคน รวมถึงมีการเก็บรักษาเอกสารสัญญาซื้อขายทาสซึ่งเป็น

สิ่งที่หาดูได้ยาก เอาไว้ภายในกรอบกระจกที่ติดอยู่กับผนังบ้านบริเวณ

โถงกลางด้วย
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คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่
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ย่�นเก่�ในเมืองแห่งวัฒนธรรมเปลี่ยน

 จากกรุงเทพฯ น่าน แพร่ การเดินทางเสวนาสัญจรมาสิ้นสุดที่

เชียงใหม่ การสนทนาเรื่องบ้าน ย่าน เมืองเก่าจัดขึ้นที่คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ 

ในตอนย่ำาค่ำาของวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ นับจากเวทีสัมมนาที่

ธรรมศาสตร์ล่วงถึงวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้ว กับขบวนการของผู้คนพลเมืองที่

หวนกลับไปมองคุณค่าของกาละและเทศะอย่างมีความหมาย ที่ค่อยๆ 

เชื่อมโยงรู้จักมักคุ้นกันยิ่งขึ้นทุกที เวทีนี้มีอาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 

จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีิวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่า จากญี่ปุ่นถึงไทย 

เป็นผู้ดำาเนินการพูดคุย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านจากย่านวัดเกต

ฟ้าฮ่าม นิมมานเหมินทร์ สันกำาแพง บางคนเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ และจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ก็มีสื่อมวลชนจากเว็บไซต์

ประชาไทมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

 ย่�นเก่�ในเมืองแห่งวัฒนธรรมเปลี่ยน

 เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางของภาคเหนือ และมีความเจริญเติบโต

ตามรอยอย่างกรุงเทพฯ อีกทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยว ทำาให้เกิดแรงผลักดันทาง

เศรษฐกิจสูง ที่ส่งผลกระทบต่อบ้าน ย่านเมืองเก่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

คุณวรวิมล ชัยรัต แกนนำาชาวบ้านย่านวัดเกต และกลุ่มรักฺษ์บ้านรักษ์เมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ (ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในประเด็นปัญหาจากการจัดทำา

ผังเมืองเชียงใหม่ฉบับใหม่) ได้บอกเล่าถึงสภาพพื้นที่ของย่านวัดเกตให้ฟัง

เป็นเบื้องต้นว่า ย่านวัดเกตอยู่บริเวณริมแม่น้ำาปิง ถัดไปอีกฝั่งของแม่น้ำา

ก็จะเป็นตัวเมือง ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นย่านการค้าที่สำาคัญ เป็นสังคมของ

คนเมือง เพราะทำาเลที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำาปิง จึงมีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนา

เข้ามาตั้งรกรากทำามาค้าขาย ก่อสร้างบ้านเรือน แม้ปัจจุบันชุมชนเก่าแก่

แห่งนี้จะถูกลดบทบาทในฐานะย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำาคัญเมื่อเกือบ ๑๐๐ 

ปีที่ผ่านมา แต่ยังมีร่องรอยของอดีตที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั้งอาคาร

บ้านเรือนที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว  

มีบ้านเก่าอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ ๑๐๕ หลัง  ชุมชนย่านวัดเกตมี

ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมทั้งมีความหลากหลาย

ทางเชื้อชาติ ซึ่งมีทั้งคนเมือง คนจีน ไทย ฝรั่ง พม่า ขมุ อินเดีย และถือเป็น

ย่านศักดิ์สิทธิ์เพราะมีด้วยกันถึง ๔ ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์  

นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ ๑๐ แห่ง เป็นที่ตั้งของบ้านต้นตระกูล

ของคนในเชียงใหม่  จึงถือได้ว่า เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต 
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 ที่ผ่านมา ในการทำางานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ยึดถือ

หลักการที่ว่า “ของใหม่ก่เอา ของเก่าก่บ่ละ” (ของใหม่ก็เอา ของเก่าก็ไม่ทิ้ง) 

มีการบอกเล่าตำานาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และสื่อสารในรูปเอกสาร 

แผ่นพับ คู่มือนำาเที่ยว นอกจากนี้ยังดำาเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะ

ยังทำาไม่ได้เต็มที่นัก แต่ที่สำาคัญคือ ชุมชนย่านวัดเกต (อาคารที่ตั้งของร้าน

เดอะแกลลอรี่ ที่สร้างมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว) ได้รับรางวัลการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม เมื่อปี ๒๕๓๖

 ปัญหาอุปสรรคสำาคัญที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องผังเมือง เกิดขึ้น

เนื่องจากในร่างผังเมืองฉบับใหม่ได้กำาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ ในทิศทาง

ของการขยายเมือง และกำาหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม ซึ่งจะเอื้อ

ต่อการเกิดขึ้นของอาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ได้ในอนาคตและจะมี

การขยายถนนถึง ๓๕ สาย ในพื้นที่เขตกำาแพงเมืองเชียงใหม่ ชุมชนจึงพยายาม

ใช้ข้อมูลหลักฐานและนำาเสนอไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งพบว่าข้อมูล

ของภาครัฐคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงมาก จนในที่สุด กรมโยธาธิการ

จึงได้ถอดเรื่องการขยายถนนเจริญราษฎร์ซึ่งเป็นถนนเส้นหน้าโบสถ์ 

ริมแม่น้ำาปิงออกจากโครงการ

 ความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเก่า ย่านเก่า

แถวนี้ หลายคนที่เข้าร่วมเวทีสะท้อนในทำานองเดียวกัน ว่าเกิดจากวิถีชีวิต

ของคนในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทุนนิยม ที่เราต่างอิงกับ

ระบบนี้อยู่เหมือนๆ กัน เจ้าของบ้านหลายรายต้องการทรัพย์สิน  หลายราย

ต้องการแบ่งมรดกให้ทายาทที่มีหลายคน จึงขายบ้าน ที่ดิน แล้วเอาเงิน

มาแบ่งกัน ผลพวงจากการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัญหาเรื่องกฎระเบียบ 

เช่น การอนุมัติการก่อสร้างโดยไม่ได้คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตผู้คน 
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บ้านเก่าในย่านวัดเกต

เช่น ร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๓) แม้จะยังไม่มีผล

บังคับใช้ ถือเป็นช่วงสุญญากาศ ตรงนี้

เป็นจุดอันตราย  ไม่มีอะไรมาบังคับ

ไม่ให้สร้างตึกสูง  ถ้ามีสิ่งก่อสร้าง

ขนาดใหญ่เกิดขึ้น ชาวบ้านในละแวก

หรือย่านนั้นๆ ก็ไม่อยากอยู่ในพื้นที่

อีกต่อไป อย่างกรณีบริเวณสี่แยก

นครพิงค์ เจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยาก

อยู่แล้ว รถมาก ตึกรอบบ้านก็สูง 

ขณะที่บ้านของเขาเป็นบ้านชั้นเดียว 

เจ้าของบ้านเลยบอกว่า ไม่อยากอยู่แล้ว จะไปซื้อบ้านรอบนอกอยู่ หรือที่คุณลุง

ท่านหนึ่งจากย่านนิมมานเหมินทร์ อยากขายที่ดินในย่านนั้น แต่ภรรยาไม่ยอม   

ย่านนั้นซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ด้วย กลางวันมีการเรียนการสอน แต่กลางคืน

มีสถานเริงรมย์ ซึ่งสรรพากรก็ออกใบอนุญาตให้ โดยไม่ได้ไปตรวจสอบ

สถานที่เสียก่อนว่าตั้งอยู่ในบริเวณใกล้โรงเรียนหรือไม่ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็น

ว่ากฎเกณฑ์ของภาครัฐที่มีอยู่นั้นไม่เข้มงวดพอ

 คุณป้าท่านหนึ่งจากย่านวัดเกต บอกว่า ตอนนี้มีนายทุนต่างจังหวัด 

เข้ามาซื้อบ้านเก่าแล้วปรับเปลี่ยน บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี บางที

ก็เปลี่ยนโฉมไปเลย กลายเป็นโรงแรมสูง ๔-๕ ชั้นเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับ

การท่องเที่ยว ในซอยที่ไม่คิดว่าจะมีโรงแรม ก็มีโรงแรมเกิดขึ้น สิ่งนี้ทำาให้

บ้านเก่าหายไป เป็นตัวเร่งให้ชาวบ้านต้องขายที่ดิน ซึ่งหากสถานการณ์ยังคง

เป็นเช่นนี้ อีกหน่อยชาวบ้านก็จะพากันย้ายออกไปหมด และเท่ากับว่า

ได้เอาวัฒนธรรมประเพณีที่ติดตัวอยู่ออกไปด้วย
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 ยิ่งเมื่อเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของทุกด้าน ยิ่งเป็นแรงกดดันให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในย่านเก่า เมืองเก่า ชาวบ้านที่อยากรักษาบ้านเอาไว้ 

ก็สู้แรงนี้ไม่ไหว ต้องขายบ้าน ขายที่ดินไป แม้จะมีกระแสอนุรักษ์ของเก่า

บ้านเก่าเอาไว้อยู่บ้าง แต่ก็เป็นเสียงที่ยังน้อยอยู่ หลายๆ คนต่างเห็นตรงกันว่า 

มิติที่ เป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟู เรื่องนี้อยู่ ท่ีจิตสำานึก 

การเห็นคุณค่าของเจ้าของบ้าน คนในชุมชน เรื่องนี้ทำายากเพราะเกี่ยวข้อง

กับชุมชนทั้งหมด  ผู้ร่วมเสวนาท่านหนึ่ง กล่าวว่า จริงๆ แล้ว เชียงใหม่ได้

สูญเสียอะไรไปมาก ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ปัจจุบันที่วัดมีหอพักรองรับ

นักท่องเที่ยว จำาได้ว่า กำาแพงเมืองเชียงใหม่หายไปเพราะมีคนอยากได้สนาม

กีฬา เลยรื้อกำาแพงเมืองเอาไปถมที่ซึ่งเป็นบึงน้ำา ย่านวัดเกตในสมัยก่อน

มีสิ่งดีๆ มากมาย หลายสิ่งหลายอย่างถูกกลืนโดยอัตโนมัติ คนรุ่นเก่าๆ 

ก็หายไป

 แม้หลายท่านจะตระหนักดีว่า เรื่องที่กำาลังทำาเป็นเรื่องยาก และยัง

ขาดกำาลังสนับสนุนที่เพียงพอ แต่ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการสนทนาหลายๆ ท่าน 

ทำาให้ทราบว่า การดำาเนินงานที่ผ่านๆ มา กรณีการอนุรักษ์ย่านเก่าวัดเกตุ 

ก็ยังมีองค์กรหลายส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุน เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนสื่อมวลชน ได้แก่ 

รายการร่วมด้วยช่วยกัน หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 

นิตยสาร ฅ ฅน  ตลอดจนสมาคมนักผังเมือง  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

นอกจากนี้ มีผู้ที่ได้เข้ามาช่วยงานแบบอาสาสมัคร บางคนค้าขาย บ้างก็

สอนหนังสือ ทุกคนมีใจเข้ามาร่วมกันทำางาน ท่ามกลางความไม่พร้อม

หลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ เพราะต้องใช้ทุนสูง ชุมชนวัดเกต

เป็นย่านที่มีชาวต่างชาติชอบมาเดินเที่ยวชมและมาขอดูงาน เวลาชาวบ้าน

ทำากิจกรรมก็มักต้องควักกระเป๋าลงขันออกค่าใช้จ่ายกันเอง ตอนหลังจึงมี

มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเข้ามาสนับสนุน ซึ่งคงพอจะทำาให้มีความหวังใน

การเดินไปข้างหน้าต่อไป
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 ประสบก�รณ์ก�รอนุรักษ์และพัฒน�บ้�น ย่�นเก่�จ�กญี่ปุ่น 

 คุณฟูมิ นากามูระ ชาวญี่ปุ่นซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว ก็มาทำางานฟื้นฟู

ชุมชนในย่านยานากะ ในเมืองโตเกียว จนถึงวันนี้ก็ ๒๓ ปีแล้ว

สะท้อนว่า จากที่ได้รับฟังสถานการณ์ของบ้านเก่า ย่านเก่าเมืองเชียงใหม่

ที่เล่ามา มีความคล้ายคลึงกับปัญหาที่พบในญี่ปุ่นเช่นกัน อย่างเรื่องการ

ขยายถนน การรื้อถนน สิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยไม่ดี และครั้งนี้ก็จะ

ขอเล่าสภาพการณ์เบื้องต้นที่ทางกลุ่มได้ทำางานฟื้นฟูชุมชน

 ย่านยานากะ อยู่ในแขวงไทโท (Taito) เมืองโตเกียว ซึ่งอยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทเอโดะ ในแถบนั้น มีชัยภูมิที่คนญี่ปุ่นเชื่อ

ว่าเหมาะสำาหรับการสร้างวัด จึงมีวัดถึง ๘๐ แห่ง แต่ก็มีอาคารสูงเกิดขึ้นด้วย  

เมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่แล้ว ก่อนที่จะมีการอนุรักษ์บ้านเก่าในย่านยานากะ 

มีบ้านไม้ที่เก่าและทรุดโทรมมาก ทางสัญจรมีขนาดเล็ก  ชาวบ้านก็อยากรื้อ

คุณฟูมิ นากามูระ

 จุดเริ่มต้นของกิจกรรมฟ้ืนฟูเมือง

ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.๑๙๘๖-๑๙๘๙ เริ่มจากการ

สำารวจ สอบถามผู้คนในพื้นที่ว่า ในแถบที่

ชาวบ้านอาศัยอยู่กันนั้นมีอะไรที่ดีบ้าง จริงๆ 

ชาวบ้านยังรักบ้านเมืองของตัวเองอยู่  จากนั้น

มีการประมวลผล พบว่า ในย่านนี้มีช่างไม้หรือ

ช่างฝีมือจำานวนมาก จึงได้จัดเทศกาลปีละ ๒ 

อาทิตย์ มีการเปิดบ้านช่างฝีมือรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ 

แสดงผลงานของช่างฝีมือให้ผู้สนใจได้เข้าชม  ช่างไม้ที่อยู่ในบ้านก็จะสาธิต 

และเปิดโอกาสให้คนทดลองใช้เครื่องมือเก่าๆ  ซึ่งจัดงานมาเป็นปีที่ ๑๗ แล้ว 

แต่ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะเปิดให้เข้าไปเรียนรู้ได้ จะมีเฉพาะบ้านที่ติดป้ายสีแดง

เท่านั้น เพราะตามปกติแล้ว ชาวญี่ปุ่นเป็นคนขี้เกรงใจ จะไม่เข้าบ้านคนอื่น
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ถ้าไม่ได้รับเชิญ แต่ถ้าบ้านหลังใด ติดป้ายสีแดง ก็สามารถเข้าไปดูได้จน

ถึงหลังบ้าน

 มีบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านไม่ค่อยอยู่แล้ว ทางกลุ่มฯ ได้ไปติดต่อ

ขอแสดงผลงานศิลปินเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้น เจ้าของบ้านก็ได้มา

ปรับปรุงบ้านให้เป็นร้านกาแฟ บางบ้านก็ใช้เฉพาะส่วนหน้าบ้านเป็นที่แสดง

ผลงานทางศิลปะ และในช่วงหลังๆ ก็มีคนเข้ามาเปิดร้านใหม่ๆ มากขึ้น

 จากที่ดำาเนินกิจกรรมมาเกือบสองทศวรรษ  ปีแรกมีบ้านเข้าร่วม

กิจกรรม ๔๔ หลัง ต่อมาเพิ่มเป็น ๑๓๘ หลัง ส่วนคนที่มาร่วมจัดงาน 

มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนในชุมชน คนรักบ้านเก่า ที่มีมากกว่า ๓๐๐ คน  

มีแกลเลอรี่และร้านค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ๕๐ ร้าน จากที่มีการทำากิจกรรมใน

ย่านนี้มาเรื่อยๆ ทำาให้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดว่า ผู้คนอยากให้ย่านนี้เป็นอย่างไร 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เพราะทางราชการเคยมีแผนที่จะขยายถนน เพื่อแก้

ปัญหาเรื่องรถติด ชาวบ้านก็ต่อต้านกันมาหลายปี ในที่สุดทางเทศบาลก็

ประกาศยับยั้งเอาไว้เมื่อ ๖ ปีก่อน

 ทางด้านรองศาสตราจารย์โยชิฟูมิ มูนิตะ เล่าเพิ่มเติมว่า ที่เกียวโตมี

ปัญหาเช่นกันกับที่ย่านวัดเกต จนหลังๆ มานี้ การวางผังเมืองของเกียวโตได้

เปลี่ยนแปลงไป เพราะพลังของประชาชน การที่ภาคประชาชนจะไปขอร้อง

ภาครัฐ ภาคเอกชน  ก็จำาเป็นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่เราพูดเป็นความจริง 

มีข้อมูลข้อเท็จจริง  เพราะในความเป็นจริงยังมีสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอยู่หลายเรื่อง

 เกียวโตมีสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่น วัด 

ปราสาท บ้านคน มีอาคารทรงยุโรป บางหลังเป็นอาคารหลายชั้น 

และมีธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้
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สมัยก่อนจะมีการอนุรักษ์เฉพาะวัด และวัง แต่สุดท้ายก็ต้องอนุรักษ์บ้านด้วย  

สิ่งสำาคัญที่ต้องทำาคือ ต้องนับบ้านเก่า ซึ่งจากการสำารวจพบว่า มีบ้านเก่าอยู่

ถึง  ๒๘,๐๐๐ หลัง  ในการทำางานฟื้นฟูต้องใช้อาสาสมัคร ๖๐๐ คนมาช่วย ผู้คน

เหล่านี้เห็นคุณค่าและต้องการอนุรักษ์บ้านเก่าเอาไว้ จากการทำาแบบ

สอบถาม พบว่า คนที่อยากอนุรักษ์บ้านเอาไว้มีมากขึ้นเรื่อยๆ จากปี ค.ศ.

๑๙๘๒ ที่มีอยู่ ๒๐%  พอมาถึงปี ค.ศ.๒๐๐๐ เพิ่มจำานวนขึ้นเป็น ๘๓%

 คนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเข้าใจดีว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้

ทำาให้คนมีความสุข เพราะว่าถ้าบริษัทเติบโตขึ้นมาก ก็จะมีคนจนลง พวกเขา

มีจิตสำานึกที่มองเรื่องคุณค่า ว่าทำาอย่างไรจะทำาให้คนมีความสุข และคน

ส่วนใหญ่ก็เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น คน ๒๖ % บอกว่า บ้านของเขาเป็นบ้านไม้ 

แต่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วและไม่มีคุณค่ามากนัก คน ๕๑ % บอกว่าบ้าน

ของเขาทรุดโทรม คนอีก ๑๒ % บอกว่าบ้านของเขาโทรมมาก ทำาอะไร

ไม่ได้แล้ว ที่สำาคัญคือ ต้องรณรงค์ให้คนเห็นคุณค่าของบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่

 ความพยายามในการฟื้นฟูนี้มีมา ๘๐ ปีแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๓๐ 

เริ่มจากการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ มาจนถึงปี ค.ศ.๑๙๖๗ ก็มีความ

พยายามอนุรักษ์เมืองเก่า ความพยายามนี้ต่อเนื่องกันมาจนถึงปี ค.ศ.๒๐๐๐ 

แต่เมืองเกียวโตก็ค่อยๆ ล่มสลาย มีการอนุรักษ์กันมานานก็จริง แต่ก็

ไม่เห็นผล ทำาให้มีการเปลี่ยนแนวทางด้วยกัน ๕ วิธีคือ ๑) พยายามลด

ความสูงของอาคาร ๒) เข้มงวดกับการออกแบบ ๓) อนุรักษ์บรรยากาศ 

ถ้ามีป่าไม้  ภูเขา แล้วมีอาคารมาบดบัง ก็จะพยายามจัดการ ๔) จัดการกับ

ป้ายโฆษณา และ ๕) ดูแลอาคารเก่า

 ถ้าเรามีบ้านเก่า แต่มีตึกสูงอยู่ข้างบ้าน หรือพอสภาพบ้านเรือน

เปลี่ยนไป คนอยู่อาศัยก็ไม่มีความสุข ที่ญี่ปุ่นจึงมีการกำาหนดความสูงของ
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อาคาร ไม่ให้มีความสูงเกินที่กำาหนด แต่ตอนที่ประกาศก็มีเสียงคัดค้าน

จากพวกนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มสถาปนิก คนเหล่านี้มีเงิน 

มีอิทธิพล จึงพูดเสียงดัง แต่ก็มีจำานวนน้อย โชคดีมากที่พอมีการพูดเรื่องนี้

ขึ้นมา ก็มีการเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่พอดี ปกติสมาชิกสภาเทศบาล

จะเป็นคนรวย มักจะเห็นใจคนรวยด้วยกัน แต่ตอนนั้นเขาต้องการรวบรวม

เสียงสนับสนุนจากประชาชนให้มากที่สุด หลายๆ คนก็ช่วยโทรศัพท์ไปหา

ผู้สมัคร และบอกว่าเราต้องการแบบนี้ ผู้สมัครทำาได้หรือทำาไม่ได้ ในที่สุด

ที่ประชุมของเทศบาล ก็ยกมือสนับสนุนให้หมดเพราะประชาชน ๘๓% 

เห็นด้วย จริงๆ แล้ว นักการเมืองอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้  แต่ประชาชน

คิดอย่างนั้น เขาจึงต้องยอมตาม

 นอกจากนี้ ระยะระหว่างวัดกับภูเขาก็ไม่อนุญาตให้สร้างตึกสูง 

แม่น้ำาเมื่อก่อนก็สกปรกมาก แต่ตอนนี้สะอาดแล้ว ทางการก็มีข้อกำาหนด

ไม่ให้สร้างตึกสูงระหว่างแม่น้ำาและภูเขา เพราะที่เกียวโตมีเทศกาลจุดเทียน

บนภูเขาเป็นรูปตัวอักษร เพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีตึกสูงบดบัง ถ้ามีตึกสูง 

ก็จะทำาให้มองไม่เห็นตัวอักษรนี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็เป็นเรื่องของการเคารพผู้อื่น 

 อันที่จริงแล้ว การกำาหนดผังเมืองเป็นการทำากฎของสังคมให้เป็นตัว

หนังสือ ส่วนที่เมืองไทยนี้ การทำาผังเมืองน่าจะเป็นการทำาเพื่อให้มีตึกสูง 

แต่ที่ญี่ปุ่นกับยุโรปจะไม่ใช่ หากเป็นการทำาให้คนมีความสุข  ที่ญี่ปุ่นในท้องที่

เดียวกัน ถ้ามีบ้านอยู่ ๑๑ หลังที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างอาคารสูง 

ก็จะสร้างไม่ได้ ข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนจะละเอียดมาก เพราะถ้าไม่

ทำาแบบนี้ เท่ากับคนที่มาอยู่ใหม่ไม่เคารพหรือมาเหยียบหัวคนที่อยู่มาก่อน 

ทางเทศบาลก็ต้องมีหน้าที่ช่วยให้ชาวบ้านทำาข้อกำาหนดได้ด้วยตนเอง 

ซึ่งต้องมาช่วยกันคิดว่าควรมีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง โดยมีการซักถามความคิดเห็นกัน

เช่น ตึกแบบไหนไม่ให้สร้าง ป้ายโฆษณาจะให้มีขนาดไม่มากเกินเท่าไร

จะพูดคุยกันจนเป็นมติของคนในชุมชน
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 ปกติแล้ว คนจากเทศบาลจะมาแก้ตัวอย่างเดียว ไม่ได้ฟังชาวบ้าน 

คนที่มาฟังเทศบาลก็เป็นชาวบ้านที่เป็นคุณลุง คุณตา เพราะสังคมญี่ปุ่นมีแต่

ผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะหวงแหนพื้นที่ของตน และไม่ค่อยคิดถึงประชาธิปไตย 

การที่กลุ่มแบบนี้จะสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาได้ ก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร

แต่กลุ่มของชาวบ้านย่านวัดเกตมีผู้หญิงอยู่จำานวนมาก น่าจะสามารถ

พัฒนาไปได้เร็ว ยิ่งถ้าผู้บริหารเทศบาลเป็นผู้หญิง ก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ดี

เพราะถ้าไม่มีความร่วมมือจากภาคประชาชน ก็จะไม่สามารถรักษาเมือง

เอาไว้ได้

 ในเรื่องป้ายโฆษณา มีการสำารวจป้ายบนอาคารว่าเป็นป้ายอะไร 

พบว่า ๖๐ % เป็นป้ายเงินกู้ ซึ่งปล่อยให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่แพงมาก 

ช่วงหลังๆ ญี่ปุ่นมีคนจนมากขึ้น ก็ต้องจ่ายเงินแพงๆ นอกจากนี้ก็มีป้าย

รับสมัครคนไปทำางานในผับ บาร์ ไปเป็นพริตตี้ ซึ่งคนรุ่นใหม่ๆ มักไป

ทำางานแบบนั้น ถ้ามีป้ายแบบนี้มากๆ การอนุรักษ์เมืองก็จะทำาได้ยาก

 เข้าใจว่า คนไทยใจดี ชอบประนีประนอม แต่การประนีประนอม

มากก็ไม่ใช่เรื่องดี ก�รพัฒน�เศรษฐกิจก็สำ�คัญ แต่ว่�ก�รพัฒน�ท�ง

เศรษฐกิจ ไม่ใช่ว่� ทำ�อย่�งไรให้คนกล�ยเป็นเศรษฐี แต่ต้องคิดว่�จะ

ทำ�อย่�งไรให้คนมีคว�มสุข คิดว่าที่ประเทศไทยยังพัฒนาไปได้ไม่มาก

ก็เพราะยังไม่มีกฎเกณฑ์พวกนี้ ที่ญี่ปุ่นเองก็มีความไม่เท่าเทียมอยู่มากมาย 

แต่กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะช่วยทำาให้ความเหลื่อมล้ำาเหล่านั้นลดลงไป

 บางท่านถามว่า การอนุรักษ์บ้านไม้ต้องใช้ทุนสูง ที่ญี่ปุ่นทำาอย่างไร 

จริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีเงินช่วยเหลือทุกที่ ในส่วนนี้มีเพียง ๑-๒ % เท่านั้น 

ส่วนใหญ่ต้องใช้ทุนจากเอกชนค่อนข้างมาก ต้องอาศัยว่าทำาให้คนชอบและ

อยากเข้ามาอยู่อาศัย สนับสนุนให้คนที่ต้องการเปิดร้านได้เข้ามา ก็จะทำาให้
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เวทีเสวนาที่คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่

เกิดการซ่อมแซม ใช้ประโยชน์ หากเป็นที่อยู่อาศัยก็ดี แต่ถ้าทำาเป็นร้านค้า 

บางที่ก็มักแปลกแยกออกไป ไม่เข้ากับสิ่งแวดล้อม ตอนนี้มีคนเข้ามาทำา

กิจการประมาณ ๑,๐๐๐ รายมีอยู่ ๗๐% ที่มีหน้าตาแปลกๆ ไม่เข้ากับของเดิม 

คนที่มาเที่ยวอาจจะไม่รู้สึก แต่คนที่อยู่ในเกียวโต มองว่าใช้ไม่ได้

 วันถัดมายังมีเวทีสัมมนาวิชาการไทย - ญี่ปุ่น เรื่อง “ฟื้นเมืองเก่า

ให้มีชีวิต” อีกครั้ง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยคณะวิทยากรจากญี่ปุ่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์

โยชิฟูมิ มูนิตะ, คุณฟุซาเอะ โคจิมะ และคุณฟูมิ นากามูระ ได้บรรยาย

และร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการจัดการเพื่อฟื้นฟูเมืองเก่าในญี่ปุ่น

กับชาวเชียงใหม่  โดยชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญในเรื่องพลังของประชาชน

และชุมชนตลอดจนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายบ้านเก่า ว่ามีความสำาคัญเป็น

อย่างมากในการที่จะฟื้นฟูเมืองเก่า รวมทั้งชี้ให้เห็นว่า หากมีการจัดการที่ดี 

บ้านหรืออาคารเก่าเหล่านี้สามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างดี 
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โดยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีรากฐานมาจากการให้ความ

สำาคัญกับมรดกทางวัฒนธรรม  ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้วยังเป็น

วิธีการหนึ่งในการพัฒนาเมืองได้อีกด้วย เพราะหัวใจสำาคัญอยู่ที่การทำาให้

คนในชุมชนสามารถดำารงอยู่ได้ และเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นหลัง

ต่อไป

 นอกจากนี้ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก

นักวิชาการและนักพัฒนาไทยที่ทำางานด้านการอนุรักษ์เมืองเก่าเชียงใหม่

ด้วย ที่สะท้อนให้เห็นว่า เชียงใหม่ถูกกำาหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางในหลายๆ 

ด้านของการพัฒนา แต่ไม่เคยได้รับความสำาคัญในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ 

ทำาให้เชียงใหม่ไม่มีนโยบายในการดูแลรักษาอาคารเก่า ขณะที่ความเป็น

เมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ได้ถูกทำาลายมาอย่างต่อเนื่อง เช่น บริเวณริม

แม่น้ำาปิงที่เต็มไปด้วยอาคารสูง รวมถึงภูมิทัศน์ของเมืองที่ถูกทำาลายด้วย

ป้ายโฆษณาจำานวนมากในเขตเมือง ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง 

เวทีสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จากกลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่สะท้อนว่า ปัญหาอยู่ที่การไม่มีนโยบายในทุกระดับที่จะเอื้อใน

เรื่องนี้ ไม่มีการกำาหนดย่านอนุรักษ์ที่ชัดเจน และไม่มีแรงจูงใจที่จะทำาให้เกิด

ความรู้สึกที่จะอนุรักษ์อาคารเก่า เจ้าของอาคารเก่าที่ต้องการจะอนุรักษ์ก็

ไม่มีกำาลังทรัพย์ที่จะซ่อมแซมรักษา รวมถึงการขาดแคลนวัสดุและช่างไม้ที่มี

ฝีมือในการอนุรักษ์บ้านหรืออาคารเก่า ปัจจุบันเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่

พบว่า มีเรือนกาแลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เหลืออยู่ไม่ถึง ๑๐ หลัง

และที่มีอยู่ก็มีสภาพทรุดโทรม

 ขณะที่ รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ ให้ทัศนะต่อความสำาเร็จใน

การอนุรักษ์ย่านเก่าในญี่ปุ่นว่า เกิดขึ้นจากพื้นฐานทางสังคมของคนญี่ปุ่นที่

มีสำานึกทางประวัติศาสตร์และสำานึกเรื่องสมบัติของชุมชน ทำาให้ย่านเก่าใน

ญี่ปุ่นได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นชุมชนที่มีชีวิต เช่น กลุ่มช่างไม้ที่ทำาหน้าที่

ซ่อมแซมบ้านเก่าให้สามารถใช้งานได้นั้น จึงไม่ได้ทำาหน้าที่แค่ซ่อมบ้าน 

แต่ยังเป็นการซ่อมแซมสังคมในอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งระบบคิดในสังคม

ญี่ปุ่นที่ครัวเรือนซึ่งอยู่ในบริเวณละแวกเดียวกัน จะช่วยดูแลซึ่งกันและกัน  

แต่ปัญหาของสังคมไทยคือ ไม่สามารถรักษาระบบคิดดังกล่าวไว้ได้  รวมทั้ง

การไม่สามารถขยับให้ปัญหาของคนกลุ่มหนึ่งๆ  เห็นเป็นปัญหาของส่วนรวม

ได้ เช่นกรณีผังเมืองเชียงใหม่ ก็จะมีเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

เท่านั้นที่ออกมาเคลื่อนไหว แต่ไม่สามารถทำาให้คนทั้งเมืองตื่นตัวกับการมี

ผังเมืองฉบับใหม่ได้ หรือทำาให้คนในพื้นที่อื่นๆ ให้ความสำาคัญหรือสนใจกับ

ประเด็นปัญหานี้ และด้วยความสัมพันธ์ที่โยงใยกันเช่นนี้ หากรักษาบ้าน

ไว้ไม่ได้  ย่อมหมายถึงการรักษาชุมชนและชาติไว้ไม่ได้เช่นเดียวกัน
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ขอขอบพระคุณ

ขอขอบคุณ

คุณทาเคจิ โยชิคาวา  ผู้อำานวยการเจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพมหานคร

คุณวัฒนา อ่อนพานิช เจแปนฟาวเดชั่น ประเทศไทย  

คุณณพัดยศ เอมะสิทธิ์  สำานักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิไกร  ผาทอง  ข่ายลูกหลานเมืองแพร่

คุณสุภาพ สิริบรรสพ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

องค์กรร่วมจัด

เดอะเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  บางกอกฟอรั่ม  สถานกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายชุมชนเมืองเก่าเขตพระนคร  ชุมชนแพร่งภูธร  ชุมชนวัดหัวเวียงใต้  ชุมชนวัดเกตการาม

สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม   มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง  ข่ายลูกหลานเมืองแพร่

ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน  ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่

เครือข่ายพลเมืองเปลี่ยนกรุงเทพฯ  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โยชิฟูมิ มูนิตะ

คุณฟุซาเอะ โคจิมะ

คุณฟูมิ นากามูระ

รศ.ดร.กิตติพัฒน์ นนทปัทมดุล

รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์

ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง 

คุณธีรพล คชาชีวะ

คุณชวน ชูจันทร์

คณุวรวิมล ชัยรัต 

คุณชินวร ชมพูพันธ์

คุณสุรชัย รักษาชาติ

วิทย�กร
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