
เวิ้งนาครเขษม : 
บันทึกจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ 

เส้นทางแห่งการบูรณะ  
ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) 

ผู้คนกับการพัฒนาเยาวราช 

โซวเฮงไถ่ :  
สถาปัตยกรรมบ้านจีนฮกเกี้ยน 

• เปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติคโฮเต็ล กับวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ 

ฉบับที่ ๔ I เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖



สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสาร “ย่านจีนถิ่นบางกอก” ทุกท่าน 
ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่เราได้ทำความรู้จักและแบ่งปันสาระน่ารู้ทั้งในและ
รอบย่านจีนถิ่นบางกอกแห่งนี้ ทำให้เราได้รับฟังความคิดเห็นและ  
ข้อเสนอแนะดีๆ จากท่านผู้อ่าน ซึ่งเป็นแรงใจที่ผลักดันให้ทีมงาน  
ทุกคนมีพลังในการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และหวังว่าการพูดคุย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเชิงสร้างสรรค์แบบนี้จะนำไปสู่การ
ปฏิบัติซึ่งส่งผลให้ย่านจีนของพวกเราน่าอยู่มากขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับ 

สำหรับเนื้อหาในฉบับที่ ๔ ยังคงให้ความสนใจอยู่กับการ
พัฒนาด้านกายภาพในประเด็นเรื่องการฟื้นฟูอาคารเก่า ที่มีอยู่

มากมายในย่านเมืองเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านจีนถิ่นบางกอกแห่งนี้ ซึ่งมีอาคารเก่าแก่  
ทรงคุณค่าทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ไทย-จีน-ตะวันตก แต่นับวันคุณค่าเหล่านี้กลับถูกละเลย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆ
แห่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูอาคารเก่าทรงคุณค่าเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเมือง สำหรับ
ประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัวและพูดถึงประเด็นการฟื้นฟูอาคารเก่ากันบ้างแล้วอย่างเช่นที่  
ตลาดน้อยและชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เพื่อนบ้านในย่านจีนของเรานั่นเอง นอกจากนี้ยังมีบท
สัมภาษณ์พิเศษที่จะช่วยกระตุ้นไอเดียเป็นแนวทางในการฟื้นฟูและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคาร
เก่าอีกด้วย และเช่นเคยหากท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญส่งเรื่องมาถึง
เราได้ที่ Email: livelybkk@gmail.com และทาง www.facebook.com/bangkokchinatown 
หรือทางจดหมายโดยส่งมาที่ ๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 

 

โครงการยา่นจนีถิน่บางกอก (Bangkok 
Chinatown World Heritage) เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สถาบนัอาศรมศลิป ์ เพือ่ดำเนนิงาน “โครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะ (พื้นที่สร้างสรรค์ ) ”   
ในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพ ด้วยแนวคิดที่  
มุ่งไปสู่การดำรงความเป็นย่านไชน่าทาวน์   
ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื้นฟู  
สิ่ งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี  
ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ ในคุณค่าของย่านไชน่าทาวน์ที่
สัมพันธ์อยู่กับท้องถิ่น เมือง และประเทศ 
อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาพืน้ทีย่า่นไชนา่ทาวน์
อย่างยั่งยืน  

 

ทำความรู้จักกับ
โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก

สนับสนุนโดย   

สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่ปรึกษา 

รศ. ประภาภัทร นิยม 

กองบรรณาธิการ 

วีรวัฒน์ วรายน, จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ 

นักเขียน 

จุฤทธิ์ กังวานภูมิ, ปรัชญา ลือชาจรัสสิน, 

ปณัฐพรรณ ลัดดากลม, อังคณา พุ่มพวง, 

จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์, ตวงพร ปิตินานนท์ 

นักเขียนรับเชิญ 

รศ.ชูวิทย์ สุจฉายา, เศรษฐพงษ์ จงสงวน, 

ศุเรนทร์ ฐาปนางกูล 

ช่างภาพ 

ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์ 

สถานที่ถ่ายปก 

ถนนเจริญกรุง 

ออกแบบรูปเล่ม 

โสภณ สุกแสงแก้ว 

จัดทำโดย 

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก  

สถาบันอาศรมศิลป์ ๓๙๙  

ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 

 
วีรวัฒน์ วรายน 
บรรณาธิการ 

 

เวิ้งนาครเขษม : 
บันทึกจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ  

โซวเฮงไถ่ :  
สถาปัตยกรรมบ้านจีนฮกเกี้ยน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และกิจกรรมในย่านจีน 

สารพันสาระบันเทิง 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 

๓

๕

๘

การมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง 
กบัการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟเูมอืงเกา่  

ตอนที่ ๑ 

ย่านเก่าวิถีใหม่ (๒) 

๒๔

๒๖

๓๐

๓๑

๑๒
๑๒
๑๖

• อาคารเก่า...เอายังไงดี? 
• เปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็น 
  บูติคโฮเต็ล กับวรพันธุ์  
  คล้ามไพบูลย์ 

เรื่องจากปก

๒๖
๒๘

• เสน้ทางเซยีงกงตลาดนอ้ย 
• ตลาดน้อยจะอยู่อย่างไร 

คมความคิด

เส้นทางแห่งการบูรณะ 
ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง  
(ศาลเจ้าโรงเกือก) 

๒๒

๒๐ผู้คนกับการพัฒนาเยาวราช 



ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก)

เส้นทาง
แห่งการบูรณะ

เรื่อง : อังคณา พุ่มพวง  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

จุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่มีความต้องการบูรณะศาลเจ้าสู่การเก็บข้อมูลเชิง
สถาปัตยกรรม (Vernadoc) โดยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต โครงการย่านจีนถิ่น
บางกอก และผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง 
การตื่นขึ้นครั้งนี้ทำให้ศาลเจ้าเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้น ทั้งจากการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานนอกจากมีนิทรรศการภาพผลงานแล้ว
ยังมีเวทีสรุปความรู้ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคดุสิตในเรื่องความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
การทำงานและทัศนคติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเหมาะแก่การอนุรักษ์ 
เยาวชนได้สะท้อน ถึงความต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมได้หันกลับมาดูแล
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าแห่งนี้อย่างจริงจัง  
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บรรยากาศภายในงานนิทรรศการ Vernadoc วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ 

จากเสียงสะท้อนของเยาวชนที่ส่ง
ตรงถึงผู้ใหญ่ใจดี นำไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือ ในการบูรณะศาลเจ้าของภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมฮากกา
แหง่ประเทศไทย ผูด้แูลศาลเจา้ฮอ้นหวอ่งกงุ 
วิทยาลัยเทคนิคดุสิตและโครงการย่านจีน
ถิ่นบางกอก โดยมีแนวความคิดร่วมคือ 
การบูรณะศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงในเชิง
อนุรักษ์ เพื่อร่วมกันรักษาประวัติศาสตร์
และความทรงจำที่มีต่อบรรพบุรุษให้  
สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อย่างที่  
คุณสถาพร ถิ่นวัฒนกูล นายกสมาคม  
ฮากกาแหง่ประเทศไทยไดก้ลา่วไวเ้มือ่วนัที่   
๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศนูยก์ารคา้รเิวอรซ์ติี้
ว่า “รู้สึกยินดีที่ได้เกิดการร่วมเก็บข้อมูล
เชิงสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นใน
การบรูณะศาลเจา้ฮอ้นหวอ่งกงุ และหวงัเปน็
อยา่งยิง่วา่จะเกดิการมสีว่นรว่มในการบรูณะ
ศาลเจ้าจนสมบูรณ์” นับเป็นจุดเริ่มต้น  
ทีส่ำคญัของความรว่มมอืกนัอนรุกัษศ์าลเจา้
เก่าแก่แห่งนี้  

การดำเนินงานในขั้นต้นหลังจาก
การทำขอ้ตกลงความรว่มมอื ๔ ฝา่ย (MOU) 
ผลของการหารือนำไปสู่การทำแผนงาน
เพือ่เปน็ฐานในการทำงานรว่มกนัทัง้ ๔ ฝา่ย
รวมถึงผู้สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ   

ทางสถาปัตยกรรมอยู่มาก ในประเทศที่
พัฒนาแล้วมีการอนุรักษ์อาคารจำนวน
มากต่างจากประเทศเราที่ทำลายทิ้ ง   
ซึ่งถ้าจะทำพาณิชยกรรมก็ทำได้แต่บูรณะ
อาคารให้ส่งเสริมการพาณิชกรรม มันจะดี
กวา่ไหม ถา้เราทำอาชพีและพาณชิยกรรม
ในอาคารสวยๆ แล้วการท่องเที่ยวก็จะ  
เข้ามาทำให้เกิดการประสานกันอย่าง
กลมกลืน”  

จ า ก ค ำ ก ล่ า ว ข อ ง คุ ณ สุ วั ฒน์  
หลายท่านอาจเห็นแล้วว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจ ควรมองทุกอย่างให้สัมพันธ์  
กนัอยา่งเปน็องคร์วม ไมว่า่จะเปน็การฟืน้ฟู
สถาปัตยกรรม การปรับปรุงกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมให้น่าเดิน น่ามอง ตลอดจน
การใช้ชีวิตอย่างมีวิถีของคนในพื้นที่   
สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงออกถึงอัตลักษณ์   
ที่ช่วยส่งเสริมให้ย่านตลาดน้อยมีความ
เด่นชัดกว่าย่านอื่นๆ และกลายเป็นพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร 

คุณสถาพร ถิ่นวัฒนกูล  
นายกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย 

คุณสุวัฒน์  รัตนปริคณน์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

ซึ่งขั้นต้นทางโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะศาลเจ้า
ไดท้ำการประเมนิสภาพอาคาร เพือ่วางแผน
และกำหนดทิศทางการบูรณะศาลเจ้า 
ตลอดจนประเมินค่าใช้จ่ายในการบูรณะ
ซ่อมแซมเพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา  
ให้ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง กลับมาสวยงาม
อยู่คู่ย่านตลาดน้อยสืบต่อไป  

อย่างไรก็ตาม การบูรณะศาลเจ้า
ฮ้อนหว่องกุงไม่ได้ทำเพื่อความสวยงาม
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการบูรณะ
เพื่อตอบสนองมิติทางสังคมของผู้คนที่อยู่
ในยา่นตลาดนอ้ยใหก้ลบัมามพีืน้ทีส่าธารณะ
ริมน้ำที่ใช้เป็นจุดพบปะของผู้คนในพื้นที่
หรือแม้แต่มิติทางเศรษฐกิจที่จะสามารถ
เชือ้เชญิใหค้นภายนอกเขา้มายงัยา่นตลาดนอ้ย 
ผ่านสถาปัตยกรรมและความศรัทธาที่มีต่อ
ศาลเจา้ การเขา้มาของคนภายนอกจะชว่ย
กระตุน้เศรษฐกจิการคา้และการบรกิารดา้น
ตา่งๆ ของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความ
เป็นไปได้ในการฟื้นฟูย่านผ่านการบูรณะ
ศาลเจ้าฮ่อนหว่องกุง ผ่านมุมมองของคน
ภายนอกที่เคยเข้ามาในยา่นตลาดนอ้ยอยา่ง
คณุสวุฒัน ์ รตันปรคิณน ์ผูอ้ำนวยการวทิยาลยั
เทคนคิดสุติไดก้ลา่วไวด้งันี ้ “ยา่นตลาดนอ้ยเปน็
ยา่นอนรุกัษอ์ยูแ่ลว้ มอีาคารเกา่แกท่ีท่รงคณุคา่  
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เวิ้งนาครเขษม : 
บันทึกจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

เรื่อง : ปรัชญา ลือชาจรัสสิน  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

แผนที่แสดงเส้นทางที่น้องๆเยาวชนเดินสำรวจ และเก็บข้อมูล 

ในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์พบว่ามีคนจีนอาศัยอยู่มากในบริเวณนอกเขต
กำแพงเมือง ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ย่านที่มีคนจีนอยู่กันมากเริ่มตั้งแต่  
เวิ้งนาครเขษมจนถึงบริเวณตลาดน้อย ต่อมาย่านนี้ได้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
ของการค้าปลีกและค้าส่งที่สำคัญ เป็น “ย่านไชน่าทาวน์” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  
และยงัเปน็หนึง่ในยา่นไชนา่ทาวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกดว้ย การเปน็ศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิทำใหม้กีารใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งคุม้คา่ เกดิความหนาแนน่ของอาคารบา้นเรอืน 
ปัจจุบันย่านนี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหลายประการได้แก่ มลพิษทางอากาศ 
ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถรองรับความเจริญเติบโตของเมือง อาคารเก่าถูก
ดัดแปลงและเสื่อมโทรม ขาดระเบียบในการใช้ที่ดิน ปัญหาที่หนักที่สุดสำหรับย่านนี้
คือการจราจรที่ติดขัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

แผนนโยบายการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครและการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมือง (รฟม.) จะเริ่ม
เปิดใช้ ในปี ๒๕๕๙ ถือเป็นการแก้ไข  
จุดอ่อนในเรื่องการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งเป็น
ปัญหาสำคัญของย่านไชน่าทาวน์ แต่ขณะ
เดียวกันก็ให้สิทธิ์การพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้น
โดยรอบสถานรีถไฟฟา้ ๕๐๐ เมตร รวมทัง้
กำหนดให้พื้นที่ ไชน่าทาวน์ เป็นพื้นที่
พาณิชยกรรม (พ.๓) ซึ่งสามารถสร้าง
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ภาพการจัดงาน ร้อยใจ รัดบะจ่าง วังน้ำทิพย์ 

ภาพการจัดงาน ไหว้จันทราฯ รักษาเวิ้งฯ มรดกรัตนโกสินทร์ 

อาคารที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๗ เท่าของ
ขนาดที่ดิน กลายเป็นแรงจูงใจทำให้
เจา้ของทีด่นิรายใหญม่องเหน็ผลตอบแทน
ทางธุรกิจที่สูงขึ้นกว่าการทำธุรกิจให้เช่า
พื้นที่ในแบบเดิม นำมาสู่การซื้อขายและ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาพื้นที่โดยขาดการคำนึง
ถึงคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์สังคม  

การพฒันาระบบการคมนาคมขนสง่
ดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนเวิ้งนาครเขษม   
ถูกประกาศขายที่ดิน เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยชาวชุมชนได้รับเอกสารแจ้งข่าวจาก
สำนักงานบริพัตร นับเป็นสัญญาณเริ่มต้น
ที่ส่งถึงผู้อยู่อาศัยให้รับรู้และเตรียมตัวรับ
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ 
หลังจากพื้นที่แห่งนี้ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
ทำมาหากินสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน  
จนกลายเปน็ยา่นการคา้เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่
ของกรุงเทพฯ ทำให้ชาวชุมชนเวิ้งนาคร
เขษมร่วมกันคัดค้านและขอให้เลื่อนการ
ประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๑๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกไปก่อน 

จากนั้นชุมชนเวิ้งนาครเขษมจึง
เริ่มดำเนินการตั้งคณะกรรมการชุมชน 
เพื่ อสำรวจความต้องการของชุมชน 
พรอ้มจดัตัง้ บรษิทั เวิง้นาครเขษม เพือ่เปน็
ตัวแทนของชาวชุมชนเข้าร่วมเสนอราคา
เพื่ อขอซื้ อที่ ดินต่อสำนักงานบริพัตร 
พร้อมกับมีการขึ้นป้ายคัดค้านโดยรอบ
ชมุชน เพือ่สือ่สารกบัสงัคมภายนอกใหร้บัรู้
ถึงเหตุการณ์การซื้อขายที่ดินเก่าแก่แห่งนี้ 
จนเกิดเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 

ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โครงการย่านจีนถิ่นบางกอกโดยสถาบัน
อาศรมศิลป์ ได้ เข้ า ไปทำงานวิ จั ย ใน  
เวิ้งนาครเขษม โดยเริ่มจากการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่และ
ค้นหาคุณค่าชุมชน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่  
ชาวเวิ้งนาครเขษมร่วมกันฟื้นฟูประเพณี
ไหวพ้ระจนัทรข์ึน้ ภายใตช้ือ่งานวา่ “ไหวจ้นัทรา 
รกัษาเวิง้ฯ มรดกรตันโกสนิทร”์ เพือ่ประกาศ
เจตนารมณท์ีจ่ะรกัษาพืน้ทีแ่หง่นี ้พรอ้มกบั
จัดเวทีนำเสนอสถานการณ์ของเวิ้งนาคร
เขษมต่อสาธารณะ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับกลุ่มคนที่มีความสนใจใน

เรือ่งคณุคา่ของยา่นเกา่ในกรงุเทพมหานคร   
ซึ่งช่วงเวลานี้เองที่ชุมชนได้ทราบข่าวว่า
บริษัทอักษราเป็นผู้ยื่นประมูลซื้อที่ดินได้
สำเร็จ 

จนกระทัง่เมือ่วนัที ่๒๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ชุมชนเวิ้งนาครเขษมได้
ทราบข่าวว่า บริษัท อักษรา ถูกยกเลิก
สัญญาซื้อขายที่ดิน เนื่องจากไม่สามารถ
ทำตามเงื่อนไขกับทางสำนักงานบริพัตร 
นับว่าเป็นข่าวที่สร้างกำลังใจให้กับชุมชน
เปน็อยา่งมาก และนำไปสูก่ารฟืน้ฟเูทศกาล
ไหว้บะจ่าง ภายใต้ชื่องานว่า “ร้อยใจ   
รัดบะจ่าง วังน้ำทิพย์” เพื่อประกาศจุดยืน
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ความรู้จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการพื้นที่ชุมชนย่านเก่า 
และพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมตาม
แนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์  

ในขณะที่ชุมชนเวิ้ งนาครเขษม
กำลังศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชน  
อยู่นั้น เจ้าของที่ดินเดิมได้ประกาศขาย
ที่ดินให้กับบริษัท TCC LAND จำกัด เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ภายหลังที่ทราบข่าว ชุมชนได้มี
การจัดประชุมใหญ่ เพื่ อแจ้ ง ให้คนใน  
เวิ้งนาครเขษมได้รับทราบ ซึ่งหลังจาก
บริษัท TCC LAND จำกัด ได้ซื้อที่ดิน  
เวิ้ งนาครเขษมแล้ว ชุมชนจึงได้ยุติ
บทบาทการศกึษาแนวทางการพฒันาพืน้ที่
ดงักลา่วลง... 

ภาพการประชุมชี้แจงสถานการณ์การซื้อที่ดิน 
 

ที่ จ ะขอ เป็ นผู้ รั กษาบ้ านของตั ว เ อ ง   
และพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้ยังคงคุณค่าและ
รักษาจิตวิญญาณของชุมชน ด้วยการ
ตัดสินใจจะเป็นผู้ซื้อที่ดินและนำมาพัฒนา
ตามแนวทางความต้องการของชาวเวิ้ง
นาครเขษม  

ทั้งนี้ชุมชนได้ทำการศึกษาความ
เป็นไปได้ ในการออกแบบพัฒนาพื้นที่
ชุมชนเวิ้งนาครเขษมให้เห็นเป็นรูปธรรม
ด้วยแนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ 
โดยการออกแบบจะวางอยู่บนฐานความ
ต้องการของชุมชนเป็นหลัก 

โดยมีการจัดประชุมเพื่อร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาเวิ้งนาครเขษมซึ่งที่ประชุมสามารถ
สรุปแนวคิดหลักของการพัฒนาได้ดังนี้ 

๑) เพื่อรักษาจิตวิญญาณของ
ชุมชนเวิ้งนาครเขษม 

๒) การพัฒนาต้องเป็นการพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์ 

๓) เพื่อให้เป็นต้นแบบเพื่อการ
ศึกษาด้านการพัฒนาย่านเก่า 

๔) ให้ชุมชนมีทางออกสำหรับคน
เวิ้งฯทุกคน ทั้ง ๓ กลุ่มคือ 

- คนที่ต้องการอยู ่ ควรได้สิทธิ์และ
เงือ่นไขก่อน 

- คนทีม่รีายไดน้อ้ย (รา้นคา้รายยอ่ย, 
แผงขายอาหาร) แต่ต้องการจะอยู่อาจจะ
มีเงื่อนไขที่ให้สามารถทำธุรกิจในชุมชนได้
เหมือนเดิม  

- คนที่ไม่ต้องการอยู่ ควรได้สิทธิ์
ในฐานะของการเป็นคนรุ่นเก่าที่ร่วมสร้าง
ความเจริญให้พื้นที่ 

จากนั้นชุมชนเวิ้งนาครเขษมได้มี
การประสานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
เชน่ ดา้นการพฒันาการลงทนุ ดา้นการอนรุกัษ์
ย่านและเมือง และด้านการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม เพื่อหารือถึงแนวทางและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา รวมถึงจัดให้
มีการศึกษาดูงานที่ประเทศจีนเพื่อนำเอา

ภาพการประชุม วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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เรื่อง เศรษฐพงษ์ จงสงวน I ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโดยผ่านทาง
สถาปัตยกรรม เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ควรแก่การศึกษาเพราะ
สถาปัตยกรรมคือภาพสะท้อนของวิถีชีวิตมนุษย์ แสดงให้เห็นถึง
การดำเนินชีวิต ความเชื่อ ธรรมเนียมนิยม ประเพณี ฯลฯ   
บ้านเจ้าสัวสอนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ หากมองจากภายนอก  
อาจเห็นเพียงว่าเป็นอาคารที่มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบจีน 
บางท่านมองอย่างผิวเผินว่าเหมือนศาลเจ้า หรืออาจดูว่าเป็น
เพียงบ้านเก่าๆ หลังหนึ่ง ซึ่งความจริงแล้วอาจมีอะไรมากกว่าที่
ท่านมองเห็น ลองเข้ามาดูด้วยกันครับ 

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในราวต้นรัตนโกสินทร์ โดยครอบครัว
คหบดีลูกจีนฮกเกี้ยน-สยาม และเป็นที่พำนักของลูกหลาน จนถึง
ปัจจุบัน ที่ซุ้มประตูด้านหน้ามีป้ายอักษรจีนขนาดใหญ่เขียน
อักษรว่า “เฮงไถ่” ซึ่งเป็นชื่อของกิจการของครอบครัวนี้ ดังนั้น
บ้านหลังนี้จึงเรียกชื่อว่า บ้านเฮงไถ่ หรือ “โซวเฮงไถ่” หากเรียก
รวมกบันามของตระกลู โซว แตค่นทัว่ไปมกัเรยีกวา่ “บา้นเจส๊วัสอน” 
บุตรชายคนโตของหลวงอภัยวานิช (จาต) แต่ความจริงเจ้าของ
คือ อำแดงอยู่ มารดาของเจ๊สัวสอน ผู้มีอายุอยู่ ในระหว่าง   
พ.ศ. ๒๓๕๖-๒๔๓๖  

 สถาปัตยกรรมจีนนั้นมีหลายสาขาตามประเภทและการ
ใช้สอย เฉพาะบ้านเรือนก็มีต่างกันไปในภูมิภาคต่างๆ อย่างบ้าน

โซวเฮงไถ่ :  
สถาปัตยกรรม 
บ้านจีนฮกเกี้ยน 
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หลังนี้การวางผังเรือนเป็นเรือนหมู่แบบฮกเกี้ยน “ตั่วฉู่เส็ก”   
แปลว่าบ้านขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบเป็นตัวเรือนสี่หลัง “สี่เรือน
ล้อมลาน” ที่เรียกในภาษาจีนว่า “ซื่อเหอย่วน” มีลักษณะเป็น
อาคารสี่หลังล้อมลานกว้างกลางบ้าน อย่างแบบสถาปัตยกรรม 
ฮกเกี้ยน สันนิษฐานว่าน่าจะได้อิทธิพลช่างเจียงจิว ซึ่งเป็น  
ภูมิลำเนาเดิมของเจ้าของบ้าน 

เรือนหลังหน้าจะทำหน้าที่เป็น ซุ้มประตูทางเข้า เมื่อผ่าน
ซุ้มประตูเข้าไปเราจะพบกับเรือนประธานซึ่งตั้งอยู่ต่อจากลาน  
เปดิโลง่ ถงึแมว้า่ลานเปดิโลง่ในเรอืนแบบฮกเกีย้น จะไมก่วา้งขวาง
เท่าเรือน “ซื่อเหอย่วน” แบบภาคเหนือของจีน แต่มันก็ทำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของบ้านได้เป็นอย่างดี ส่งให้เรือนประธานตั้งอยู่
อย่างสง่างาม ทั้งยังเป็นที่ถ่ายเทอากาศและรับแสงสว่างเข้าสู่  
ตัวเรือน ซ้ายขวาของเรือนประธานเป็นเรือนเคียง ใช้เป็นที่พัก
ของลูกหลานหรือบริวารผู้อาศัย  

ตามธรรมดา บา้นแบบนีม้กัเปน็เรอืนแบบชัน้เดยีวมากกวา่ 
แต่ที่บ้านโซวเฮงไถ่นี้ สร้างประยุกต์เป็นสองชั้น ความจริงแล้ว
หากพิจารณาดูกันอย่างถี่ถ้วนก็จะพบว่าที่จริงแล้วควรจะเรียกว่า 
เรือนใต้ถุนสูงมากกว่า เพราะความสูงของชั้นล่างนั้นไม่เหมาะ  
จะใช้พักอาศัยเลย ซึ่งหากเป็นอาคารสองชั้นแบบจีนอย่างไรเสีย
ชั้นล่างก็จะต้องมีความสูงที่เหมาะสมเพราะห้องชั้นล่างเป็นที่ใช้

งานประจำ แต่สัดส่วนของชั้นล่างที่นี่เหมือนผู้ออกแบบจงใจให้
เป็นเพียงใต้ถุนบ้านอย่างที่เราพบกันในเรือนไทยแบบประเพณี 
ทำให้เห็นถึงความผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด   
อาจเป็นเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบหรือของท่านเจ้าของเรือน  
ก็เป็นได้ 

เรือนประธานนั้นชั้นบนแบ่งเป็นสามห้องมีระเบียงยาว
ตลอดแนว ห้องกลางจัดเป็นห้องบูชาบรรพบุรุษ ตามธรรมเนียม
นิยมแบบบ้านจีนโดยทั่วไปที่จะตั้งที่บูชาบรรพบุรุษเป็นประธาน
ในห้องโถงสำคัญ ห้องทั้งสองข้างของห้องบูชาเป็นห้องพักของ
เจา้ของบา้น ดา้นหนา้หอ้งทัง้สามเปน็เฉลยีงยกพืน้ยาวตลอดแนว 
ใช้เป็นที่รับแขกและกิจกรรมอื่นๆ ของเจ้าของบ้าน  

น่าสังเกตว่าการยกระดับเฉลียงหน้าห้องต่างจากระเบียง
อย่างนี้ ไม่ปรากฏในสถาปัตยกรรมจีน แต่จะปรากฏเฉพาะใน
เรือนไทยเท่านั้น การใช้ระดับในเรือนอย่างนี้จึงแสดงถึงการผสม
ผสานอย่างลงตัว ชวนให้จินตนาการว่าในขณะที่ท่านผู้เป็น
เจ้าของบ้านบูชาบรรพชน ตามธรรมเนียมจีนโดยตั้งโต๊ะเซ่นไหว้ 
แต่ท่านก็นั่งที่เฉลียงหน้าเรือนดุจเดียวกับนั่งในหอกลางของ
เรือนไทย ท่ามกลางบ่าวไพร่ ที่นั่งในที่ต่ำกว่า  
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โครงหลังคาเป็นแบบโครงสร้าง ยกขื่อแบบสกุลช่าง
ฮกเกี้ยน ซึ่งจัดว่าเป็นแบบลักษณะของระบบโครงสร้างของทาง
ภาคใต้แม่น้ำแยงซี ซึ่งเราจะพบเห็นได้โดยทั่วไปมากที่สุด  
ในประเทศไทย  

โครงสร้างระบบนี้จะประกอบด้วยเสารับขื่อที่จะรับดั้งรับ
อกไก่และแป ความงามของสถาปัตยกรรมแบบนี้อยู่ที่ ขื่อและแป
ที่ถากให้เป็นรูปกลมหรือเหลี่ยมมน รับกับดั้งขนาดต่างๆ รวมทั้ง
ขือ่รปูโคง้ทีย่ดึดัง้เขา้ดว้ยกนัลดหลัน่กนัอยา่งสวยงาม มกีารแกะสลกั
ตามส่วนต่างๆของโครงสร้างอย่างปราณีต โดยเฉพาะช่างเมือง
เจยีงจวิ จัว่จวิของมณฑลฮกเกีย้น และชา่งเมอืงแตจ้ิว๋แถบตะวนัออก
ของมณฑลกวางตุ้งจัดว่ามีชื่อเสียงเลื่องลือในฝีมือการแกะสลัก
แห่งหนึ่งของจีน โดยเฉพาะหากเป็นอาคารสาธารณะเช่นวัดวา
อาราม ศาลเจ้า ศาลบูชาบรรพชนหรือ บ้านผู้มีฐานะก็จะมีความ
วิจิตรบรรจงและสลับซับซ้อนของการแกะสลักมากขึ้น แต่หาก
จำแนกอยา่งครา่วๆ โครงสรา้งแบบแตจ้ิว๋จะมคีวามซบัซอ้นนอ้ยกวา่
แบบฮกเกี้ยน  

ส่วนที่น่าชมของสถาปัตยกรรมจีนก็คือหลังคาซึ่งมีรูปแบบ
หลากหลายมาก หลังคาจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบกาบกล้วย
ซึ่งมีทั้งชนิดที่มีครอบกระเบื้อง และชนิดที่ปั้นปูนเป็นครอบ   
โดยทั่วไปแถบฮกเกี้ยนจะใช้กระเบื้องดินเผาสีแดงอิฐ ส่วนแถบ
แต้จิ๋วมักนิยมใช้กระเบื้องดินเผาสีเทาอมเขียว ซึ่งเป็นการต่างกัน
ที่วัสดุท้องถิ่น  

 หลังคาเรือนของที่นี่เป็นทรงจั่ว แต่มีรูปร่างหน้าจั่วและ
สันหลังคาต่างกัน เป็นสองแบบคือตัวเรือนประธานใช้หลังคาแบบ
หางนกนางแอ่น และตัวเรือนเคียงจะใช้หลังคาแบบอานม้า  

แบบแรกจะมีความแอ่นโค้งของหลังคาอย่างสวยงาม
ปลายจั่วจะปั้นปูนสะบัดเป็นรูปหางนกนางแอ่นมีการซ้อนชั้น  

ชีวิตเช่นนี้ดูจะเป็นเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ได้อย่างลงตัว จากการใช้เครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้แบบจีน   
กับการนั่งบนพื้นเรือนต่างระดับแบบไทยดูจะกลมกลืนเป็น  
อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างหน้าทึ่ง  

เรือนบริวารซ้ายขวา เป็นที่พำนักของลูกหลานบริวาร
เรือนทางซ้ายมือของเรือนประธานแบ่งเป็นห้องเก็บทรัพย์สินและ
ธญัญาหาร การใชง้านหอ้งภายในบา้นนัน้ นา่สนใจทีว่า่ยงัใหค้วาม
สำคญัแกต่วัเรอืนทางปกีซา้ยของเรอืนประธานมากกวา่ปกีดา้นขวา   
ซึง่กย็งัคงเปน็การใชส้อยตามอทิธพิลทางความคดิแบบจนีอยูน่ัน่เอง 

ส่วนองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างอื่นนั้น 
โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้ ผนังภายนอกอาคารและชั้นล่างก่อ
ด้วยอิฐฉาบปูนเรียบ บันไดทางขึ้นก่ออิฐถือปูนเช่นเดียวกัน   
ส่วนชั้นบนเป็นฝาไม้ลูกฟักแบบจีนสลับกับฝาปะกนแบบไทย
ประยุกต์  

การประยุกต์เอารูปแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการลดระดับของเฉลียงหน้าห้อง 

รูปแบบโครงสร้างหลังคาแบบสกุลช่างฮกเกี้ยนที่มีความวิจิตรงดงาม 
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ปนูปัน้แหลมเหมอืนหางของนกนางแอน่ การปัน้ปนูนีเ้ริม่จากอยา่งงา่ย  ๆ
จนถงึซบัซอ้น โดยแบบนีใ้ชก้บัเรอืนผูม้ฐีานะ เรอืนประธาน ศาลเจา้ 
วดั หรอือาคารทีม่คีวามสำคญั แตเ่ฉพาะแถบเมอืงจัว่จวิ บา้นเรอืน
ทัว่ไปกใ็ชห้ลงัคาทรงนี ้ มกีารประดบัหลงัคาดว้ยปนูปัน้และกระเบือ้ง
ชิ้นเล็กๆ เรียกว่า “คัมชื้อ” ,“กาเนี้ยม” ขึ้นอยู่กับฐานันดรศักดิ์
ของเจ้าของบ้าน หากฐานะธรรมดาก็จะเป็นปูนปั้นอย่างเดียว 
กลางสันหลังคาในที่นี้ เป็นปูนปั้นรูปดวงอาทิตย์มีเปลวรัศมี   
ส่วนบนสันกลางใกล้ปลายหางนกนางแอ่น จะปั้นปูนเป็นลาย
เครือเถาสะบัดปลายวกวนไปมาอย่างสวยงาม (เรียกว่า เฉากึ้น)  

ส่วนแบบอานม้านั้นหลังคาจะแอ่นโค้งเล็กน้อยหน้าจั่วจะ
ก่ออิฐเป็นสันสูงกว่าระดับกระเบื้องมุงหลังคา คล้ายกำแพงกันไฟ 
และมีการปั้นปูนเป็นรูปทรงต่างๆ โดยถือทรวดทรงที่ เป็น
สัญลักษณ์ของดาวทั้งห้า ซึ่งเป็นตัวแทนเบญจธาตุ (โหงวฮั้ง) คือ
ธาตุทอง ไม้ น้ำ ไฟ ดิน แต่ก็จะมีการพลิกแพลงตามความ
สวยงาม โดยทั่วไปแบบนี้จะใช้กับบ้านเรือนทั่วไป และหากใช้
ร่วมกับแบบแรกก็จะใช้เป็นหลังคาของเรือนบริวาร  

ตัวอย่างเรือนแบบฮกเกี้ยนที่พอจะเทียบเคียงกันได้อีก
แห่งหนึ่งก็คือเรือนเจ้าเมืองสงขลา (ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ จงัหวดัสงขลา ซึง่มคีวามใหญโ่ตกวา่แตร่ปูแบบเหมอืนกนั 
หลังคาอาคารแบบจีนที่พบกันในบ้านเรานั้นนอกจากเป็นแบบ
ฮกเกี้ยนของบ้านหลังนี้แล้ว  

สิ่งที่น่าสนใจที่หลงเหลืออีกอย่างคือลวดลายปูนปั้นนูนต่ำ
ที่ประตูหน้า แสดงลักษณะพิเศษของศิลปกรรมจีนอย่างชัดเจน 
และยังมีบานประตูเขียนลายพฤกษาแบบศิลปกรรมไทยที่เหลือให้
เห็นความงดงามอยู่หลายแห่ง  

ความจริงแล้วรายละเอียดของบ้านนี้มีมากจนเป็นการยาก
ที่จะนำมาบรรยายได้ในเวลาจำกัด บทความนี้คงเป็นเพียงการ
แนะนำคร่าวๆ เท่านั้น หากท่านผู้อ่านสนใจอาจติดต่อขออนุญาต
เพื่อเข้าชมด้วยตนเองก็อาจได้รับอรรถรสมากกว่านี้ก็เป็นได้ 

บ้านหลังนี้ อาจไม่ใช่เรือนแบบจีนที่ใหญ่โตหากเทียบกับ 
แห่งอื่น แต่ที่พวกเราน่าสำเหนียกไว้ก็คือ ที่นี่เป็นบ้านแบบจีนที่
ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งใน
แผ่นดินนี้ ทั้งที่ความเป็นจริงแผ่นดินนี้เป็นที่เกิด ที่อาศัย และ
เรือนตายของเจ้าสัวและกุลีจีนนับได้หลายชั่วคน แต่น่าใจหาย  
ที่เราแทบหาตัวอย่างบ้านแบบจีนของบรรพชนจีนสยามได้น้อย
เต็มที ไม่อาจทราบได้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรกับร่องรอย
ประวัติศาสตร์ของเราเอง แล้วคนรุ่นต่อไปจะค้นหารากเหง้าของ
ตนได้จากไหนกัน  

 

ลายปูนปั้นเครื่องทรงหลังคาที่มีความละเอียดซับซ้อนบ่งบอกถึงฐานะ 

ลายปูนปั้นนูนต่ำบริเวณซุ้มประตู 
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เรื่อง : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์, ณภัทร ชัยชนะศิริ

ตลาดนอ้ย...หนึง่ในยา่นเกา่ของไชนา่ทาวน์
กรงุเทพฯ อนัเตม็ไปดว้ยอาคารเกา่มากมาย
กวา่ ๖๔ อาคาร ซึง่มคีวามหลากหลาย
ทัง้ศลิปะและยคุสมยั โดยมตีรอกทางเดนิ
ขนาดเล็กที่มีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาแต่
เกา่กอ่นเปน็เครือ่งรอ้ยรดัอาคารทัง้หลาย
อย่างลงตัว จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่
ดึงดูดใจและหมายตาของนักถ่ายรูป
หรือนักท่อง เที่ ยวที่สน ใจทางด้ าน
สถาปตัยกรรมเกา่ และวถิชีวีติวฒันธรรม
ให้เข้ามาสัมผัสได้เป็นอย่างดี นอกเหนือ
ไปจากกลุ่มนักชิมที่ต้องการมาลิ้มลอง
อาหารที่ตลาดน้อย 

อาคารเก่า... เอายังไงดี?

เมื่อพิจารณาดูสภาพแวดล้อมของ
อาคารเก่าภายในตลาดน้อยพบว่าอาคาร
นั้นมีทั้งถูกใช้งานอยู่ และถูกปล่อยทิ้งร้าง
โดยไม่มีการใช้งาน ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อย
เลยทเีดยีว ทำใหเ้กดิคำถาม เชน่ “...อาคารนี้
อายเุทา่ไหร ่? ใครเปน็เจา้ของ ? อาคารนี้
ใช้ทำอะไรอยู่ในปัจจุบัน ? และ ในอนาคต
อาคารเหล่านี้จะเป็นอย่างไร ?...” จึงเป็น
ทีม่าของการสำรวจเพือ่เกบ็ขอ้มลูอาคารเกา่
ที่มีคุณค่าในย่านตลาดน้อย ด้วยการจัด 
”โครงการค่ายอบรมเยาวชนด้านคุณค่า
ทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของ
อาคารเก่าในย่านตลาดน้อย” ร่วมกับ
โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ (รายละเอียด
สามารถอ่านได้ในวารสารโครงการย่านจีน
ถิ่นบางกอก ฉบับที่ ๓ คอลัมน์กากีนั้ง 
หน้าที่ ๕-๗) จึงทำให้ทราบว่าย่านตลาด
น้อยนั้นมีอาคารสถาปัตยกรรมจีนหรือ 
”บ้านทรงจีน” หลงเหลืออยู่หลายหลังและ
เป็นอาคารที่ยั ง ใช้ประโยชน์ ได้จนถึง
ปัจจุบัน  

ผลการสำรวจเบือ้งตน้เพือ่เกบ็ขอ้มลู
อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมนั้น
พบวา่ เจา้ของอาคารหลายหลงัยงัมคีวามรกั
และหวงแหนอาคารเก่าของตน เนื่องจาก
เคยมีความทรงจำผูกพันกับอาคารที่เป็น
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อาคารเก่าตามตรอกในตลาดน้อย 

BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE 13



ทุน

เท่าไหร่?

ทำ
อะ
ไร
?ทำอย่างไร?

กา
รบ
ริห
าร
จัด
กา
ร?


สมประโยชน์?

การดูแลรักษา?

ปัญหา
การอนุรักษ์
อาคารเก่า

ทำเพื่ออะไร

?
การใช้

ประโยชน์ความรู้

คำถามสำคัญคือ “...ทำอย่างไร  
จึงจะปรับปรุงอาคารที่มีคุณค่าเหล่านี้   
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม...” เพราะอาคารเหล่านี้ล้วน
ต้องการทั้ งทุนทรัพย์ ในการปรับปรุง   
ไปจนถึงความรู้ในการดูแลรักษา และการ
บริหารจัดการพื้นที่อย่างสมประโยชน์   
ที่ต้องการทั้งความรักความเข้าใจของ
เจ้าของอาคารอยู่พอสมควร ซึ่ งหาก
บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับอาคาร
ของเขาได้แล้วนั้น ก็คงจะต้องถึงเวลา
บอกลาอาคารเก่าเหล่านั้นในทันที และนั่น
อาจหมายถึงการย้ายออกของผู้คนเก่าแก่
แล้วเปลี่ยนสิทธิ์การถือครองอาคารโดย
คนนอกซึ่งขาดจิตวิญญาณของชุมชน
ดั้งเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความ
เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันให้  
เจือจางลง หากทั้งอาคารและผู้คนเดิม
ค่อยๆ เลือนรางหายไป 

ท้ายที่สุดแล้วอาคารที่มีคุณค่า  
ทั้งหลายอาจถูกแทนที่ด้วยอาคารหรือ  
สิง่ปลกูสรา้งใหมท่ีอ่าจไมเ่หลอืเคา้โครงเดมิ
ให้จดจำ หากผู้ถือครองนั้นขาดความรัก 
ความเข้าใจ และความพร้อมในการรักษา
สมบัติที่มีค่าเหล่านี้ ถ้ายังคงปล่อยให้
อาคารเก่านั้นเก่าแล้วเก่าเลยโดยไม่  
เหลียวแล... 

 

จากแนวคิดนี้เองจึงเป็นที่มาของ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรง
บันดาลใจกับเจ้าของอาคารเก่าที่มีคุณค่า
ในชุมชนให้เกิดความตื่นตัวและหันมา
ปรบัปรงุฟืน้ฟอูาคารของตน ดว้ยการคน้หา
อาคารนำร่องโดยมีเป้าหมายให้เกิดการ
เรียนรู้ของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม แล้วจึง
รวบรวมเจ้าของอาคารที่สนใจ เพื่อจัดตั้ง
เป็นเครือข่ายสำหรับสนับสนุนด้านองค์
ความรู้ เครื่องมือ และแนวทางในการแก้
ปัญหาสำหรับอนุรักษ์และฟื้นฟูอาคารเก่า
ทีม่คีณุคา่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะนำ
ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

รากฐานของชีวิตในอดีต อีกทั้งยังเล็งเห็น
ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ เพิ่มขึ้น  
ตามกาลเวลา แต่ ในขณะเดียวกันก็มี
ปัญหาด้านการดูแลรักษาอาคารเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงมีอาคารบางหลัง
ถูกต่อเติม ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพใช้งานในปัจจุบัน ทำให้ตัวอาคาร
ถูกลดคุณค่า ความงาม ความเป็นของแท้
ดั้งเดิมลงไป ขณะที่อาคารบางหลังก็ถูก
ปลอ่ยปละละเลย ซึง่ปญัหาเหลา่นีส้ามารถ
สรปุไดเ้ปน็ ๓ ประเดน็สำคญั ไดแ้ก ่ทนุทรพัย์ 
– ความรูใ้นการบรูณะเชงิอนรุกัษ ์– การใช้
ประโยชน์อาคารในอนาคต โดยเจ้าของ
อาคารแต่ละรายจะมีระดับปัญหาในแต่ละ
ประเด็นแตกต่างกันออกไป แต่เกือบ  
ทุกรายนั้นเห็นตรงกันว่าประเด็นด้าน  
ทุนทรัพย์นั้นสำคัญที่สุด นอกเหนือจาก
ความพึงพอใจด้านความงาม และผู้ ใช้
อาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามสภาพ
ความสมบูรณ์ของอาคาร ซึ่งหมายถึง
ความคุ้มค่าหรือผลตอบแทนในการลงทุน
ที่อาจได้ตามมา เช่น สามารถส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของกิจการ และทำให้ค้าขาย  
ดีขึ้น (เซ็งลี้) หรือสามารถเกิดธุรกิจใหม่ที่
หล่อเลี้ยงตัวเองได้จากต้นทุนด้านคุณค่า
ของตวัอาคารดงัแนวทางทีว่า่ “...การอนรุกัษ์
ที่กินได้...” จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ปรับปรุง
ฟื้นฟูสภาพอาคารเหล่านี้ 

แผนภาพปัจจัยสำคัญของการอนุรักษ์อาคารเก่า 

รูปอาคารทรงจีนต่างๆ ในตลาดน้อย 
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ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนเป็น
ประจำทุกปีเนื่องจากระดับพื้นบ้านต่ำกว่า
ถนนซอย 

ความต้องการของเจ้าของอาคาร : 
เจ้าของอาคารมีความต้องการที่จะฟื้นฟู
สภาพอาคารให้มีสภาพดีดังเดิม เพื่อให้
ผู้คนได้รับรู้ถึงความสวยงามและอาคาร  
ที่มีคุณค่าในตลาดน้อย แต่ยังขาดความรู้
และวธิีในการอนรุกัษฟ์ืน้ฟอูาคารประเภทนี้ 

ลักษณะและกระบวนการทำงาน : 
โครงการย่านจีนถิ่นบางกอกได้ร่วมมือกับ
เจ้าของอาคารเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการ
ปรับปรุ งบ้ านจีนหลั งนี้ โดยเริ่ มจาก
กระบวนการสำรวจโครงสร้างเดิมเพื่อ
ทำความเข้าใจถึงระบบของอาคารและ
ประเมินความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
อาคารในเบื้องต้น ปัจจุบันกระบวนการ
ฟื้ นฟู อาคา รนี้ ยั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการ
ทำความเข้าใจกับเจ้าของอาคารถึงนิยาม
ของการอนุรักษ์ในระดับต่างๆ ก่อนที่จะ

ประเภทอาคาร : อาคารบ้านจีน 
ลกัษณะอาคาร : เปน็อาคาร ๒ หลงั 

เรือนหลักเป็นอาคารจีนสองชั้น โถงกลาง
เปดิโลง่ และมเีรอืนบรวิารวางตวัขนานเปน็
แนวยาวทางด้านข้างอาคารอีกหนึ่งหลัง 

ตำแหนง่ทีต่ัง้ : บรเิวณหลงัศาลเจา้
โจวซือกง 

การใช้ประโยชน์อาคาร : อาคาร
ยังคงมีการใช้งานอยู่โดยใช้ประกอบธุรกิจ
ด้านอะไหล่รถยนต์ 

สภาพปัจจุบัน : อาคารน่าจะมีอายุ
เกนิ ๑๐๐ ปตีามโฉนดทีด่นิและคำบอกเลา่
ของเจ้าของ ปัจจุบันอาคารมีปัญหาด้าน
โครงสร้างไม้ที่มีการแอ่นตัวและหลังคารั่ว 
เจ้าของอาคารจึงได้ทำการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าด้วยการเสริมความแข็งแรง
ของโครงสร้างในเบื้องต้น แล้วจึงทำ
หลังคาคลุมทั้งอาคารไว้เพื่อแก้ปัญหา
หลังคารั่วและลดความเสียหายเพิ่มเติม
ของอาคารจากน้ำฝน นอกจากนี้ยังได้รับ

การเก็บข้อมูลรังวัดสภาพปัจจุบันของอาคาร 

องค์ประกอบบ้านจีนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ 

ตัวอย่างกรณีศึกษา / อาคารนำร่อง 

วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
อาคาร ให้ กลับมาใช้ ง านได้ดี ดั ง เดิม   
หรือออกแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์
แบบใหม่ให้สอดคล้องกับอาคาร เพื่อ
วางแผนการปรับปรุงและฟื้นฟูอาคารให้
สอดคล้องกับศักยภาพของเจ้าของอาคาร
ต่อไป  
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เปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติคโฮเต็ล 
กับวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์, Samsen 5 Lodge

“แม้จะมีพื้นที่จำกัด แต่คุณวรพันธุ์ก็สามารถปรับเปลี่ยนบริเวณโถงทางเดินเล็กๆ ทำเป็นเคาน์เตอร์ขนาดย่อม สำหรับบริการอาหารเช้าและเครื่องดื่ม
ให้กับแขกที่มาพัก โดยเปิดด้านบนให้แสงส่องถึงเพื่อขจัดกลิ่นอาหารและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า” 
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กระแสของการทอ่งเทีย่วในปจัจบุนัทีมุ่ง่เนน้ความสะดวกสบายและปรมิาณของนกัทอ่งเทีย่วเปน็หลกั ทำใหเ้กดิรปูแบบการทอ่งเทีย่ว  
ที่ตายตัว ซ้ำซาก และสร้างความเบื่อหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย สิ่งเหล่านี้ได้ลดทอนคุณค่าและประสบการณ์ที่  
นักท่องเที่ยวควรจะได้รับ การแสวงหารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ จึงเกิดขึ้น อย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หยิบยกคุณค่า
และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่มาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาค้นหา เรียนรู้ และซึมซับประสบการณ์ใหม่ๆ จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกหากจะมีนักท่องเที่ยวสนใจพักในแหล่งชุมชน ที่ได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คน และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
อันเป็นที่มาของการฟื้นฟูบ้านเก่าให้กลายเป็นบูติคโฮเต็ลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านเมืองเก่าอย่างบริเวณเกาะ  
กรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่รอบๆ อย่างย่านไชน่าทาวน์ เป็นต้น 

สามเสน ๕ ลอดจ์ (Samsen 5 
Lodge) คือ ตัวอย่างหนึ่งของบูติคโฮเต็ล
ขนาดเล็กที่มีห้องพักเพียง ๓ ห้องเท่านั้น 
แตก่ลบัสรา้งความประทบัใจแกน่กัทอ่งเทีย่ว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อย 
จนเคยไดร้บัคะแนนโหวตใหข้ึน้ถงึอนัดบัที ่๓ 
ของโรงแรมประเภท Bed & Breakfast ทีด่ี
ที่สุดในกรุงเทพฯ อย่าง Tripadvisor.com 
เว็บท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ยาก
จะเชื่อว่าโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นโรงรถเก่า
มาก่อน แต่ด้วยมุมมองที่กว้างไกลของ
คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ สถาปนิกหนุ่ม
แห่งบริษัท Super Green Studio ทำให้
พื้นที่แห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาและเป็น  
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารเก่าที่ถูก
ทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย 
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆ คน
คงอยากรู้แล้วว่าจะเปลี่ยนบ้านเก่าของ
ตนเองให้เป็นบูติคโฮเต็ลได้อย่างไร และ
ปัจจัยของการทำธุรกิจประเภทนี้ให้ประสบ
ความสำเร็จต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 
เราจะมาเรียนรู้จากประสบการณ์ และ  
คำแนะนำจากกูรูท่านนี้กันค่ะ  
 
จุดเริ่มต้นของ สามเสน ๕ ลอดจ์ 
(Samsen 5 Lodge) 

“สามเสน ๕ ลอดจ์ (Samsen 5 
Lodge) เกิดขึ้นโดยความบังเอิญจากการ
หาพื้นที่สำหรับเช่าทำออฟฟิศซึ่งเป็น
โรงรถเก่า โดยเหลือพื้นที่อีกจำนวนหนึ่งที่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงเกิดความคิดในการทำ
โรงแรมขนาดเล็ก เพราะเห็นศักยภาพ
ของพื้นที่ที่ตั้ งอยู่ ในย่านเมืองเก่าใกล้
แหล่งท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
และเพื่อให้เข้ากับแนวความคิดของบริษัท
ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน จึงออกแบบให้โรงแรม
แห่งนี้เป็นโรงแรมที่พึ่งพาธรรมชาติมาก
ที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในโรงแรม ประกอบกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับอาคารเก่าที่ถูกทิ้งร้าง  
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้สามเสน ๕ ลอดจ์ 
(Samsen 5 Lodge) ได้รับความสนใจจาก

สื่อหลากหลายแขนงทั้งวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผู้คน
จำนวนมากที่แวะเวียนเข้ามาศึกษาดูงาน
ในแต่ละปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิด
อบรมเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติคโฮเต็ลทั้ง 
๖ ครั้งที่ผ่านมา”  
 
บูติคโฮเต็ล ประสบการณ์ใหม่ที่ใครๆ 
ก็ทำได้ 

“บูติคโฮเต็ล ถูกเรียกครั้งแรกเมื่อ
ประมาณ ๒๐ กวา่ปทีีผ่า่นมาทัง้ในสหรฐัอเมรกิา 
อังกฤษ หรือแม้แต่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการ
ฉีกรูปแบบของโรงแรมเดิมๆ ที่เน้นความ

คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ เจ้าของบูติคโฮเต็ล “สามเสน ๕ ลอดจ์” 

BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE 17



หรหูรา สะดวกสบาย แตข่าดเสนห่ ์ขณะที่
บูติคโฮเต็ลเน้นประสบการณ์ใหม่ๆ ในการ
เขา้พกั การแสดงออกถงึคณุคา่ เอกลกัษณ์
ของพื้นที่ การแทรกตัวอยู่ตามตรอกซอก
ซอยในชุมชน ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนและ
ซึ มซั บ วัฒนธ ร รมปร ะ เพณี ท้ อ ง ถิ่ น 
ทั้ งหมดนี้ จึ งกลายเป็นส่ วนหนึ่ งของ
ประสบการณ์เดินทางของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งโรงแรมขนาดใหญ่ไม่สามารถให้ได้” 

 “ทั้งนี้การทำบูติคโฮเต็ลไม่จำเป็น
ต้องเป็นอาคารเก่าเท่านั้น แต่ที่เลือกทำ
จากอาคารเก่าเพราะในปัจจุบันอาคารเก่า
เปน็ทรพัยส์นิทีถ่กูทิง้รา้ง ไม่ได้ใชป้ระโยชน์
เป็นจำนวนมาก นั่นหมายความว่าคนที่
อยากจะทำบูติคโฮเต็ลไม่จำเป็นต้องเป็น
คนรวย แตเ่ปน็คนทัว่ไป คนทีม่รีายไดน้อ้ย 
คนที่มีอาคารเก่า บ้านเก่าก็สามารถทำได้ 
โดยชดเชยด้วยการลงทุนทางความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ และการใส่ใจ
ในบรกิารเพือ่แขง่ขนักบัโรงแรมขนาดใหญ่
และเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว  
ยุคใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง
จากรูปแบบเดิมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม  
นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อค่อนข้างดี” 

“นอกจากนี้ผมยังมองว่าการทำ
ธุรกิจประเภทนี้ก่อให้เกิดการสร้างรายได้
แบบเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์กลา่วคอื เกดิการ
กระจายรายไดสู้ช่มุชนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การกระตุ้นการ
ค้าขาย การรักษาและฟื้นฟูวิถีชุมชน 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดนั้น
ต้องเกิดขึ้นจากการพึ่ งพาอาศัย เพื่ อ  
ส่งเสริมซึ่งกันและกันของคนในชุมชน  
อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” 
 

องค์ประกอบสู่ความสำเร็จของการทำ 
บูติคโฮเต็ล 

จากการเปิดอบรม “เปลี่ยนบ้าน
เก่าให้เป็นบูติคโฮเต็ล” ในหลายๆ ครั้งที่
ผ่านมาพบปัญหาหลัก ๓ ข้อใหญ่ของการ
ทำธุรกิจประเภทนี้คือ  

๑. คนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ใน
การเดินทางท่องเที่ยว คิดไม่ออกว่าจะทำ
อย่างไรให้สามารถพัฒนาอาคารเก่า   
บ้านเก่าที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ 

๒. ปัญหาด้านการจัดการ พบว่า
ส่วนใหญ่ของผู้ที่ทำธุรกิจประเภทนี้เป็น
แบบเจา้ของคนเดยีว ซึง่มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี 
คือ สามารถควบคุมดูแลได้ง่ายทำให้ธุรกิจ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน
เมื่อเจ้าของหมดแรงธุรกิจก็จะตกต่ำอย่าง
รวดเร็วเช่นกัน 

๓. ไม่สามารถพัฒนาไปถึงรูปแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขาดการเชื่อมต่อ
ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น  

แ ต่ ปั ญ ห าที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น
สามารถแก้ไขได้ถ้าผู้ประกอบการยึดหลัก
๓ ห่วงทองคำที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ
อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำบูติก
โฮเต็ลนั่นก็คือ ๑. มุมมอง ทัศนคติ 
(Attitude) ๒. ทักษะ (Skill) ๓. ศักยภาพ 
(Potential)  

“การเป็นเจ้าของโรงแรมที่ดีต้อง
ประกอบดว้ย ๑. มมุมอง ทศันคต ิ(Attitude) 
เช่น ต้ อง เป็นคนที่ มี จิ ต ใจ เปิดกว้ า ง   
มองโลกในแง่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
และพร้อมแก้ไขปัญหา ๒.ทักษะ (Skill) 
ในการจั ดการและการสื่ อ ส า ร เช่ น   
พูดภาษาอังกฤษเป็น สามารถให้ข้อมูล
พื้ นฐานที่ ส ำคัญและแนะนำสถานที่  
ท่องเที่ยวแก่ลูกค้าได้ รวมถึงเป็นงานช่าง
พื้ น ฐานบ้ า ง เล็ กน้ อย ๓ . ศั กยภาพ 
(Potential) เช่น มีความเป็นผู้นำ มีเงิน 
มีที่ดิน มีบ้านเก่า เป็นต้น ซึ่งหากทำได้
ครบทั้ ง ๓ องค์ประกอบจะทำให้ เกิด
โปรดักส์ที่มีมูลค่า ขายได้ในราคาแพง   
ยกตัวอย่างเช่น ‘Old Bangkok Inn’   
ที่สามารถขายห้องพักได้ในราคาคืนละ 
๖,๐๐๐ บาท ‘ลอยละล่อง’ ที่อยู่ด้านหลัง

ผังพื้นแสดงก่อนและหลังการปรับปรุงอาคารเก่า
ให้เป็นบูติคโฮเต็ล 

ภาพก่อนการปรับปรุง ภาพบรรยากาศในห้องพัก 

ภาพหลังการปรับปรุง 
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ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ลครั้งที่ ๖ 

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แม้ทำเลที่ตั้งจะ
เขา้ถงึยากแตก่เ็ตม็ตลอดทัง้ป ีหรอือยา่งที่ 
‘พระนครนอนเล่น’ ห้องพักไม่มีทีวี มีแต่
ฟูกแข็งๆ แต่ก็ถูกจองเต็มตลอดทั้งปีเช่น
กัน” 

“แต่ใช่ว่าการจะเริ่มต้นทำธุรกิจ
ประเภทนีจ้ะตอ้งมคีรบทัง้ ๓ องคป์ระกอบ
อย่างที่กล่าวมา อาจจะเริ่มต้นจากอย่างใด
อย่างหนึ่งแล้วค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ 
อย่างเช่น ทักษะในการพูดภาษา หรือ
แมแ้ตก่ารเชา่บา้นเกา่เพือ่ทำธรุกจิ เปน็ตน้ 
ซึ่ ง สิ่ ง ส ำคัญคื อมุ มมองที่ เ ปิ ด กว้ า ง   
เพราะจะทำให้ เราได้ เรียนรู้ และเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้รู้จักข้อเด่น   
ข้อด้อยของตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาและ
ปรับใช้ให้เหมาะสมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์
ของโรงแรมที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร” 

“นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ   

ซึ่งในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามี
บทบาทค่อนข้างมากในการเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับการบริการที่
สร้างความประทับใจจะช่วยให้เกิดการ
แนะนำปากต่อปากทำให้เป็นที่รู้จักใน  
วงกว้างมากยิ่งขึ้น” 

 
บูติคโฮเต็ลกับกระแสการฟื้นฟู 
อาคารเก่า บ้านเก่า 

“ปจัจบุนัมแีนวโนม้การฟืน้ฟอูาคารเกา่ 
บ้านเก่า ให้กลายเป็นบูติคโฮเต็ลเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เพราะคนส่วนใหญ่มีต้นทุนที่เป็น
อาคารเก่า บ้านเก่าอยู่เยอะแต่กลับถูก  
ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อมีแนวทาง
แบบนีข้ึน้มาคนสว่นใหญก่อ็ยากมรีายไดก้นั 
แต่เมื่อถามว่าการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของบูติค
โฮเต็ลจะล้นเกินพอดีหรือไม่? ก็ตอบว่าไม่
เพราะอย่างแรกคือคนไทยเป็นคนที่ทำ
เรื่องของงานบริการได้ดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

หากผู้ อ่ านท่ านใดสนใจศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่
เฟสบุ๊คโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหา “เปลี่ยนบ้าน
เก่าให้เป็นบูติคโฮเต็ล” หรือที่ สามเสน ๕ 
ลอดจ์ : ๕๘/๑ ซอยสามเสน ๕ ถนน
สามเสน อ.พระนคร กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
โทร ๐๘๙-๖๙๖๙๘๙๖, ๐๒-๖๒๘๙๗๙๙ 

ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
อย่างที่สอง คือ ในอนาคตข้างหน้าจะมี
การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งจะ
ทำให้มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น”  

ทั้งนี้คุณวรพันธุ์ยังได้กล่าวปิดท้าย
เพื่อเสริมความมั่นใจอีกว่า “ถึงแม้จะมีการ
ทำธุรกิจประเภทนี้ในทุกตรอกซอกซอยแต่
มาตรฐานการบรกิาร รปูแบบ และประสบการณ์
ในการเข้าพักจะแตกต่างกันไป ในทาง
กลับกันจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็น
ย่านของที่พักนักท่องเที่ยว ซึ่งมองว่า
ธุรกิจประเภทนี้จะสามารถหมุนเวียนได้
ตลอดไม่มีวันเต็ม” 
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ผู้คน
กับการพัฒนาเยาวราช

เรื่อง  l  ภาพ : รศ. ชูวิทย์ สุจฉายา

สำหรบัเยาวราชซึง่มทีีม่าจากการเปน็ทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวจนี 
เป็นย่านธุรกิจการค้าหลักของกรุงเทพฯ ที่แม้ว่าไม่สามารถ  
หลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญ่ที่ย่านธุรกิจการค้าหลัก
จะเลื่อนขยับออกไปที่ราชประสงค์ แต่ก็ด้วยลักษณะพิเศษของ
เยาวราชที่มีทั้งสินค้าบริการเฉพาะอย่างและความครบถ้วนของ
ประเภทสินค้า ซึ่งมีความหลากหลายให้เลือกมากมาย อีกทั้งจะ
ซื้อขายกันเยอะๆ เอาไปขายต่อก็ยังได้ ขณะเดียวกันเยาวราชก็
ยังสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่ตอนในอื่นๆ 
ของกรุงเทพฯ ดังนั้นเยาวราชจึงถือได้ว่าเป็นย่านธุรกิจการค้าเก่า
ที่ยังคึกคักอยู่ สามารถสนองประโยชน์ได้ จัดได้ว่าเป็นย่านเก่าที่ 
“ไม่ตาย” ยิ่งในอนาคตที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้นด้วยระบบ
การขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้ว ย่านเยาวราชก็จะมี
ศกัยภาพมากขึน้กวา่เดมิ ปญัหาของเยาวราชทีม่าพรอ้มรถไฟฟา้
ใต้ดินและการวางผังเมืองรวมฉบับใหม่ โดยผังเมืองรวมฉบับนี้
กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับเข้มข้นทำให้สามารถสร้าง

เยาวราช : ย่านเก่าที ่ไม่ตาย
ทุกเมืองมีย่านเก่าที่เป็นย่านเริ่มแรกเดิมที เมื่อเมืองนั้น

ก่อร่างสร้างตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นย่านบริการ ย่านราชการ ย่าน
ค้าขาย หรือย่านพักอาศัย ยิ่งเมืองมีอายุยาวนานก็อาจมีพื้นที่
ทำนองนี้ในหลายๆ บริเวณเพิ่มขึ้น และย่านดั้งเดิมเหล่านี้ก็มี
ความเกา่แกย่าวนานตามไปดว้ย ยา่นเกา่ทกุแหง่ในโลกเสือ่มถอยลง
จากการเปลี่ยนแปลงของเมือง ในกรณีของย่านการค้าที่เมือง
ขยายขอบเขตออกไป ยา่นการคา้เหลา่นีเ้ขา้ถงึไมส่ะดวกเกดิแหลง่
การค้าใหม่ขึ้นข้างนอก ผู้คนเข้ามาจับจ่ายและรับบริการน้อยลง
ความคึกคักค่อยๆ หายไป ซึ่งก็ตามมาด้วยความเสื่อมโทรม   
ในกรณีของย่านพักอาศัยก็เช่นกัน จากย่านอยู่อาศัยที่อยู่กันอย่าง
สบายๆ กลายเป็นย่านพักอาศัยที่แออัดขึ้น สภาพแวดล้อม  
ถอยลง ผู้คนเดิมย้ายออก ปล่อยซอยอาคารเป็นห้องเช่าและเดิน
ไปสู่สลัมในที่สุด 

เยาวราช ศูนย์กลางเมืองเริ่มแรกของกรุงเทพฯ ที่เติบโตจากรากฐานของการพัฒนามาจากทางสัญจรและอาคารขนาดเล็ก ปัจจุบันยังคึกคักและเป็นย่านวัฒนธรรมที่
สำคัญของประเทศ 

ภาพ: www.facebook.com/77PPP 
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อาคารในพื้นที่ได้ถึง ๗ เท่าขนาดแปลงที่ดิน ขณะที่พื้นที่การปลูก
สร้างในปัจจุบันก็หนาแน่นพอดูอยู่แล้ว โดยมีระดับอยู่ประมาณ 
๓.๕ เท่าของขนาดแปลงที่ดิน ผังเมืองรวมนั้นมีลักษณะเป็นผัง
นโยบายของการพฒันาเมอืงวา่จะใหส้ว่นใดของเมอืงมคีวามเปน็ไป
อย่างใด จะให้หนาแน่นเข้มข้นขึ้นหรือน้อยลงเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ
ผงัเมอืงรวม เพราะฉะนัน้ ระหวา่งการดำเนนิการจดัทำผงัเมอืงรวม
ฉบบันีจ้งึประสบกบัการไมเ่หน็ดว้ยมาโดยตลอด ไมว่า่จะในขัน้ตอน
แรกๆ ของการยกร่าง จนไปถึงในขั้นตอนสุดท้ายของการที่จะ
เปน็กฎกระทรวงใชบ้งัคบั ประชาคมจากผูค้นเยาวราช และสว่นอืน่ๆ 
ของกรุงเทพที่เป็นผู้มีส่วนได้-เสียพิจารณาเห็นว่า กระบวนการ
วางผังเมืองรวมนั้น ขาดการพิถีพิถันต่อความเป็นไปของ
เยาวราช การใหค้วามหนาแนน่เพิม่ขึน้ถงึ ๒ เทา่ มิใชห่นทางการ
ฟื้นฟูย่านเก่า เอาแต่สนับสนุนแค่ให้สามารถขยับผลตอบแทนได้
มากๆ เพยีงอยา่งเดยีว ปรากฎการณท์ีเ่ริม่ขึน้แลว้คอืการเปลีย่นมอื
กรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่การรือ้รา้งสรา้งใหม ่ทีจ่ะตามมาดว้ยการโยกยา้ย
ไล่รื้อผู้คน การส่งเสริมกระตุ้นให้มีการสร้างอาคารสูงใหญ่ได้   
ยิ่งกลับเป็นการซ้ำเติมให้มีการทุบทำลายย่านวัฒนธรรมสำคัญ
แห่งนี้เข้าไปอีก 

  
ย่านเก่าในนครใหญ่ 

ย่านเก่าอันเป็นที่แรกเริ่มเดิมทีของการตั้ งถิ่นฐาน   
เมื่อสะสมอารยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางของการ
กระจายสินค้าและบริการ ดังนั้นเมื่อเมืองเปลี่ยนแปลงขยายตัว
ออกไป ศูนย์กลางเมืองเดิมคลายบทบาทกลายเป็นย่านเก่าที่
ประสิทธิภาพของการทำหน้าที่ลดลง โดยเหตุนี้บรรดาเมืองต่างๆ
ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครใหญ่ๆ จึงดำเนินการที่จะรักษา
ย่านเก่าที่ เป็นมรดกวัฒนธรรมเอาไว้ ควบคู่ ไปกับการหา
ประโยชน์ด้วยการฟื้นฟูให้สามารถสนองประโยชน์ใช้สอยได้  
ไมด่อ้ยไปกวา่ยา่นใหม่ๆ  ขณะเดยีวกนักอ็นรุกัษป์รบัปรงุอาคารเกา่
ทีม่คีณุคา่ สรา้งอาคารใหมท่ีก่ลมกลนืสรา้งสรรค ์บรรยากาศทีเ่ปน็
ลักษณะเฉพาะของย่านเก่าเหล่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดและดูเหมือน
จะเป็นปัจจัยความสำเร็จของการฟื้นฟูย่านเก่าก็คือการสามารถ
รักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนผู้คนเอาไว้ได้ อันถือ
ได้ว่าการฟื้นฟูย่านเก่าเหล่านี้เป็น “ของแท้ที่มิได้ถูกทำเทียมขึ้น” 

  
แนวทางของเยาวราช

ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานครทีม่ผีลกระทบตอ่ความเปน็ไป
ของเยาวราชในลักษณะที่ ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น แม้ว่า
กรุงเทพมหานครจะยอมรับถึงข้อบกพร่องที่อาจทำลายความเป็น
ย่านมรดกวัฒนธรรมในที่สุด แต่การผลักดันไปสู่การประกาศใช้
เป็นผังเมืองรวมเพื่อบังคับใช้ก็ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยอ้างความ
เสียหายหากผังเมืองรวมฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใช้อยู่หมดอายุลง 
เกิดสูญญากาศขาดมาตรการดูแล ในการนี้กรุงเทพมหานครที่
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบต่อการพัฒนากรุงเทพฯ 

การส่งเสริมให้บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าฯ สามารถสร้างอาคารสูงใหญ่เป็นตัว
กระตุ้นให้ย่านวัฒนธรรมแห่งนี้ถูกรื้อร้างสร้างใหม่โดยครอบคลุมพื้นที่ไปถึงค่อน
ย่าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพื้นที่เยาวราช ได้เสนอทางออกด้วยการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมาควบคู่พร้อมกับการใช้บังคับ  
ผังเมืองรวม ให้สามารถอนุรักษ์ดูแลควบคุมการปลูกสร้าง สภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการฟื้นฟูย่านเก่า ตลอดจนศึกษามาตรการ
แก้ไขต่อข้อกำหนดผังเมืองรวมที่เอาอกเอาใจผิดที่ผิดทาง จูงใจ
ให้สร้างอาคารสูงใหญ่ได้ในย่านเก่าแทนที่จะใช้ข้อกำหนดจูงใจ
ทำนองนี้กับพื้นที่นอกเมืองที่เบาบางให้การใช้ประโยชน์รอบๆ 
สถานีฯ มีความคุ้มค่า 

ข้อเสนอของกรุงเทพมหานครต่อการแก้ไขนี้นำไปสู่การ
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมฯ   
ในรูปของ “คณะกรรมการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่บริเวณต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งนอกจากจะมีเป้าหมาย
ไปยังพื้นที่เยาวราชแล้ว ยังมีเป้าหมายต่อไปยังพื้นที่ฝั่งธนบุรี   
ซึ่งตั้งถิ่นฐานกันมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังมีสภาพเป็น  
อู่อารยธรรมของชาติอีกด้วย สำหรับการที่ราชการซึ่งมีความ  
ชอบธรรมในการออกบัญญัติท้องถิ่นอย่างเต็มที่ขยับให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการกำหนดทิศทางตลอดจนวางกติกา
การพัฒนาพื้นที่นั้นถือเป็นนิมิตหมายที่ดี จัดเป็นอีกก้าวหนึ่ง  
ของการมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มมากขึ้นในการบริหารจัดการพื้นที่ของ
ตนเอง เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้ว ข้อเสนอจากการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวน่าจะช่วยให้กรุงเทพมหานคร
สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูค้น ขณะเดยีวกนักส็ามารถแกป้ญัหารกัษาความเปน็เยาวราชไวไ้ด้ 
อย่างไรก็ดี การดำเนินของคณะกรรมการฯ ยังอยู่ในขั้นตอนของ
การดำเนินการ ซึ่งการปฏิบัติงานในเชิงวางแผนลักษณะนี้ จำเปน็
อยา่งยิง่ทีค่ณะกรรมการฯทีป่ระกอบดว้ยชมุชนและนกัวชิาการจำต้อง
ได้รับการสนับสนุน ไม่เฉพาะการอำนวยความสะดวกจากราชการ
เทา่นัน้ แตส่รรพกำลงัของกรงุเทพมหานครนัน้จะมผีลเปน็อยา่งมาก
ต่อการสร้างความสำเร็จ 
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“ย่านเก่าวิถีใหม่...ในสิงคโปร์”
หากกลา่วถงึเกาะสงิคโปร ์หลายคนคงนกึถงึรปูปัน้เมอรไ์ลออน 

(Merlion) อาคารรูปทรงทันสมัยริมอ่าวมารีน่า (Marina Bay) 
หรือย่านการค้าแบรนด์เนมอย่างถนนออชาร์ด (Orchard Road) 
แต่การพาท่านผู้อ่านไปสิงคโปร์ครั้งนี้ จะขอแนะนำสถานที่หนึ่ง
มีชื่อว่า ยูอาร์เอ (URA Centre) ตั้งอยู่บนถนนแม็กเวล (Maxwell 
Road) เปน็องคก์รภาครฐัสงิคโปรท์ำหนา้ทีว่างแผนการพฒันาเมอืง 
หากเปรียบเทียบกับหน่วยงานในไทยอาจหมายถึงกรมโยธาธิการ
และผังเมือง แต่ความพิเศษของยูอาร์เอ (URA) นอกจากจะเป็น
ผู้ควบคุมและกำหนดการพัฒนาในสิงคโปร์แล้ว ยังเป็นเสมือน
ห้องสมุดของเมืองขนาดใหญ่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สามารถ

หลังจากฉบับที่แล้ว ได้พาท่านผู้อ่านไปสัมผัสเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมและ  
วิถีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถดำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ตนเองมีผ่านการอนุรักษ์ย่านอาคาร   
โดยตอบสนองกับการใช้สอยสมัยใหม่ ณ เมืองสงขลาและปีนังมาแล้ว ฉบับนี้จะขอพาท่านผู้อ่านไปสัมผัสการอนุรักษ์  
อีกรูปแบบหนึ่ง อาจแตกต่างกับสงขลาและปีนัง แต่สามารถรักษากายภาพและสร้างเศรษฐกิจให้กับย่านเก่าได้...ในสิงคโปร์ 

ย่านเก่าวิถีใหม่ (๒)

เรื่อง : ปณัฐพรรณ ลัดดากลม  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

สืบค้นข้อมูล และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งหมด ตั้งแต่
แผนผังจนรูปร่างหน้าตาอาคาร ว่าตรงไหนจะพัฒนาไปเป็นอะไร 
ทั้งปรากฏอยู่บนเอกสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ รูปทัศนียภาพจำลอง 
และหุ่นจำลองของทั้งเกาะสิงคโปร์ ล้วนแต่เป็นการสื่อสารกับ
สาธารณะที่เปิดกว้าง ยูอาร์เอ (URA) ทำให้เราได้เห็นการพัฒนา
ของเกาะสิงคโปร์ว่ามีการจัดการให้เป็นย่านพัฒนาใหม่ริมแม่น้ำ 
ย่านที่พักอาศัย ย่านอนุรักษ์และพื้นที่สาธารณะทั้งขนาดเล็กใหญ่
โดยรอบเกาะเล็กๆ แห่งนี้ 

ย่านสำคัญริมแม่น้ำสิงคโปร์ อย่าง คลาร์กคีย์ (Clarke 
Quay) โบทคีย์ (Boat Quay) และบริเวณรอบๆ เคยเป็นท่าเรือ
ขนาดใหญ่ที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดังปรากฏให้เห็นจาก

รูปแบบเศรษฐกิจการค้าแบบใหม่ในอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้สวยงาม 
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สถาปตัยกรรมสำคญัตา่งๆ ทีต่ัง้อยูต่ลอดรมิแมน่ำ้สงิคโปร ์แตถ่งึแม้
การคา้ทางเรอืเชน่ในอดตีถกูพฒันาปรบัเปลีย่นการคา้และการขนสง่
ไปแล้ว แต่ตัวอาคารยังมีความสมบูรณ์และสวยงาม รัฐบาลจึงมี  
นโยบายใหป้รบัปรงุอาคารโดยรอบเปน็ยา่นการคา้รองรบันกัทอ่งเทีย่ว 
ทั้งร้านอาหาร ร้านค้าพื้นเมือง ร้านที่มีชื่อเสียง ลานจัดแสดง 
สวนสำหรับพักผ่อน เป็นการผสมผสานระหว่างอาคารเก่าและ
การพัฒนาใหม่ ที่มีความกลมกลืนกับอาคารเดิม รวมทั้งการ
ปรับปรุงภายในอาคารเก่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมใหม่ๆ   
หรือแม้แต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มพื้นที่ใช้งานด้านหลัง
อาคาร แตส่ิง่ทีท่ัง้ยา่นนีม้รีว่มกนัคอืการเกบ็รกัษาดา้นหนา้อาคาร
เดิมที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันให้ยังคงอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึง
ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานในอดีต และบ่งบอกความเป็นย่านการค้า
ดั้งเดิมอยู่ได้ และสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
คือการสร้างเศรษฐกิจรายได้ ให้กับอาคารและย่านแห่งนี้อย่าง
มหาศาล  

อีกตัวอย่างที่มีการใช้งานแตกต่างออกไป ตั้งอยู่ในย่าน  
ไชน่าทาวน์ที่ถึงแม้ปัจจุบันจะกลายเป็นย่านท่องเที่ยว มีสินค้า
และการคา้คลา้ยคลงึกบัสำเพง็บา้นเรา แตค่วามนา่สนใจของยา่นนี้
คอืการเกบ็รกัษาอาคารเกา่และปรบัปรงุใหใ้ชง้านไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ 
โดยปรับปรุงเป็นห้องพักรองรับนักท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ย่าน
ไชนา่ทาวนข์องสงิคโปร ์กถ็กูจดัวางอยู่ในยา่นนี ้พพิธิภณัฑแ์หง่นี้
ใชอ้าคารเกา่จำลองบรรยากาศการใชง้าน การอยูอ่าศยั และประวตัศิาสตร์
ของคนจนีในสงิคโปร ์นอกจากจะสรา้งเศรษฐกจิแลว้ ยงัเปน็พืน้ที่
ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

นอกจากการกำหนดการอนรุกัษเ์ชงิพฒันาในพืน้ทีย่า่นเกา่
ริมน้ำและย่านอื่นๆ โดยรอบแล้ว ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการ
กำหนดให้ตลอดริมน้ำเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยมีการออกแบบให้
เป็นทางเดินเท้า ทางจักรยาน พื้นที่พักผ่อน เชื่อมต่อกันตั้งแต่
ริมแม่น้ำสิงคโปร์ยาวไปจนถึงริมอ่าวมารีน่า อีกทั้งยังเชื่อมต่อไป
ยังทางเท้าต่างๆ โดยรอบ ซึ่งถูกจัดแต่งและออกแบบด้วยสวน 
ตน้ไม ้และลานกจิกรรม สลบัสบัเปลีย่นตามการใชง้านตลอดชว่งเวลา 
ทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้งานตลอดเวลาของเมือง   
และทำให้พื้นที่ริมน้ำกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

ถึงแม้การปรับปรุงอาคารในย่านเก่าของสิงคโปร์จะ  
ขาดหายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หรือเป็นการอนุรักษ์อาคารเก่าที่  
แตกต่างและก้าวล้ำไปจากที่สงขลาและปีนัง ปัจจัยความต่างหนึ่ง
อาจเพราะบรบิทและเศรษฐกจิของแตล่ะเมอืง แตห่ากมองอกีมมุหนึง่ 
ประเทศที่มีความมั่งคั่ง มีศูนย์กลางอำนาจของรัฐที่สามารถ
กำหนดให้ย่านเก่ากลายเป็นย่านพัฒนาใหม่ ตามความต้องการ
การใช้งานของเมืองได้ แต่กลับกำหนดให้ย่านเก่ายังคงอยู่บน  
การพัฒนาใหม่ เพราะสิ่งที่ เหมือนกันในสามเมืองท่านี้คือ   
การเริ่มคิด เริ่มทำและเห็นคุณค่าของอาคารในย่านที่บอกเล่า
เรือ่งราวประวตัศิาสตรข์องพืน้ทีน่ัน้ๆ เพือ่ดำรงไวซ้ึง่ความเปน็ยา่น 
อันสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการพัฒนาของแต่ละเมืองนั่นเอง 

ย่านจีนและย่านเก่าทุกที่ เริ่มหันกลับไปมองอดีตและก้าว
ไปสู่อนาคตตามแบบฉบับของแต่ละพื้นที่ คราวนี้คงต้องหันกลับ
มามองย่านเยาวราช รวมทั้งย่านเก่าอื่นๆ แล้วว่า เราจะดำรงอยู่
แบบนี้ตลอดไป ปล่อยให้ประวัติศาสตร์เลือนหาย หรือเราจะ  
ลุกขึ้นมาเริ่มอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ของเราให้ก้าวไปสู่อนาคต  
ในแบบของเรา เพื่อส่งต่อประวัติศาสตร์ไปสู่อนาคตแบบที่อื่นๆ
บ้าง...? 

คลาร์กคีย์ (Clarke Quay) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน 

บรรยากาศริมแม่น้ำสิงคโปร์  

บรรยากาศจำลองภายในสว่นจดัแสดงของพพิธิภณัฑ ์Chinatown Heritage Center 
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ยา่นเมอืงเกา่ไชนา่ทาวนใ์นกรงุเทพฯ
มีพัฒนาการที่ยาวนานมาตั้งแต่ครั้งตั้งกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็นจุดศูนย์กลางย่านการค้า
ทีส่ำคญัของประเทศ มกีารปรบัตวั เปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา แตท่ีน่า่สนใจและเปน็เสนห่ข์อง
ไชน่าทาวน์ ไม่เฉพาะในเมืองไทยแต่ของ
ทัว่โลก คอืการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้จากคน
ตัวเล็กตัวน้อย เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็น
คอ่ยไป มธีรุกจิเกดิใหมแ่ละลม้ตายตามความ
เป็นจริงของตลาด เสน่ห์ของไชน่าทาวน์
จงึเกดิขึน้จากความหลากหลายทีผ่สมผสาน 
มีผู้เล่นหน้าเก่าและหน้าใหม่ปะปนกันอยู่
ตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เรา

เมื่อหลายปีก่อนมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เข้าฉาย พูดถึงความรักกระหนุงกระหนิง
ของหนุ่มสาว ที่มีสื่อรางเป็นตัวเชื่อม ในวันนี้ ภาพของการพัฒนาที่มากับ “รถไฟ
ฟ้ามาหานะเธอ” กำลังเยื้องย่างเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่าไชน่าทาวน์ บทสรุปของเรื่อง
จะเป็นความรักกระหนุงกระหนิงเหมือนในหนังหรือไม่ เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา แต่ที่
แนช่ดั การมาของรถไฟฟา้เปน็จดุเปลีย่นสำคญัตอ่การพฒันาเมอืงและยา่นเมอืงเกา่
แน่นอน 

กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า 
ตอนที่ ๑

การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเมือง

เรื่อง : ศุเรนทร์ ฐาปนางกูล  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

จะคงเห็นความแปลกแยกที่อยู่ร่วมกันบน
ความสมดุล เห็นความมีชีวิตชีวาบนความ
ไร้ระเบียบ ที่ดึงดูดผู้คนหลั่งไหลมาใช้จ่าย 
สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ บนยา่นการคา้ทีม่ี
แต่ความโกลาหล 

การเขา้มาของโครงการพฒันาขนาด
ใหญ ่ นำมาถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชน
กบัการพฒันาเมอืงเกา่ แตก่อ่นอืน่เราควร
ทบทวนความหมายของคำว่า “ชุมชน” 
โดยเฉพาะความเป็นชุมชนเมืองกันสักนิด 
สำหรับนักพัฒนาแล้ว กระบวนการชุมชน
มีความสำคัญและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ

พัฒนา อย่างไรก็ตาม ชุมชนที่นักพัฒนา
และคนทำเมืองส่วนใหญ่เข้าใจ มักจะใช้
ความหมายและคำนิยามของชุมชนชนบท 
มากกว่าการทำความเข้าใจกับความหมาย
ของคำวา่ชมุชนเมอืง สำหรบันกัพฒันาแลว้ 
ชมุชน (ชนบท) หมายถงึกลุม่คนทีอ่ยูร่ว่มกนั 
มีกิจกรรมร่วมกัน และที่สำคัญ มีกลไก
ทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ 
และมีกลไกวัฒนธรรมที่เป็นแก่นเชื่อมร้อย
ชมุชน แตส่ำหรบัชมุชนเมอืงแลว้ ลกัษณะ
ความสำคัญที่กล่าวข้างต้นแทบจะหาได้
ยากมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการพัฒนา
ความเป็นเมืองสูง  

การวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับ
ความเป็นชุมชนเมืองจึงเป็นประเด็น
สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ ในคำนิยาม
อย่างง่ายจะเริ่มจากฐานพื้นที่ (Space) 
เป็นตัวตั้ง ชุมชนเมืองจึงมีความหมายถึง
กลุม่คนทีเ่ขา้มาอยูร่ว่มกนัหรอืใชป้ระโยชน์
ในพื้นที่หนึ่งๆ อาจจะเพื่อการอยู่อาศัย 
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ความเปลี่ยนแปลงของย่านไชน่าทาวน์  
เมื่อการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้าใต้ดินมาถึง 

เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมี เนียม 
หรืออพาร์ทเมนท์ การปฏิสัมพันธ์ก็จะเป็น
อย่างหลวมๆ มีลักษณะเป็นเพื่อนบ้าน 
(neighborhood) มากกวา่ แตถ่า้ชมุชนนัน้ๆ 
มีการตั้งรกรากและอยู่อาศัยกันมานาน 
ลักษณะของความเป็นชุมชนก็จะมีความ
สมัพนัธใ์นลกัษณะของการเกือ้กลูกนัมากขึน้ 
ตัวชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่งของชุมชนใน
ลกัษณะนี ้ คอื การพจิารณาจากความหมาย 
“ครวัเรอืน” คอื ตอ้งมคีรวั (ประกอบอาหาร) 
และมีเรือน (พำนักหลับนอน) ถ้าชุมชนใด
ที่มีสัดส่วนคนในพื้นที่ที่ ใช้เวลาเพื่อการ
ครัวและการเรือนในสัดส่วนสูง ความเป็น
ชุมชนก็จะมีแนวโน้มสูงตามไปด้วย 

ชุมชนเมืองในอีกลักษณะหนึ่ง คือ
ชุมชนที่ใช้พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจหรือ
การค้าเป็นหลัก หรือเรียกว่าชุมชนการค้า 
เปา้หมายของการใชพ้ืน้ทีก่เ็พือ่ผลประโยชน์
ทางการค้า ไม่ใช่เพื่อที่พักอาศัย ในย่าน
เมืองเก่าไชน่าทาวน์ เราพบชุมชนใน
ลักษณะนี้ค่อนข้างมาก 

ในอกี ๓ ปขีา้งหนา้ เมือ่รถไฟฟา้ใตด้นิ 
มาถงึสถานสีามยอด และสถานวีดัเลง่เนย่ยี ่
บนถนนเจริญกรุง ชุมชนโดยรอบจึงระส่ำ 
ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็ยินดีโห่ฮิ๊ว ผู้ที่ได้รับผล
กระทบก็ตั้งการ์ดชก โดยไม่รู้ว่าเส้นทาง
ชีวิตข้างหน้าอยู่ที่ใด... 

ดงัที่ไดก้ลา่วในขา้งตน้วา่ ความเปน็
ย่านเมืองเก่ามีลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน 
การประกอบอาชพี หรอืคณุคา่ทางสถาปตัยกรรม 
ที่มักจะมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ในขณะ
เดียวกันการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ ที่เกิดจากสั่งสมตามกาลเวลา 
เกดิเปน็ยา่นการคา้ ศนูยก์ระจายแหลง่สนิคา้
ที่มีความหลากหลาย ราคาถูก (สิ่งที่นัก
เศรษฐศาสตรเ์รยีกวา่ “Economy of Scale” 
และ “Economy of Scope”) สง่ผลใหม้ลูคา่
ทีด่นิกม็รีาคาสงูตามไปดว้ย และถกูกำหนด
ใหเ้ปน็พืน้ทีส่แีดง เพือ่ประโยชนใ์นการพาณชิย ์
ตามที่ระบุในผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อการพัฒนาเข้ามาสู่ย่านเมืองเก่า 
ความขัดแย้ งก็มักจะเกิดขึ้นระหว่ าง
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กับชาวบ้านหรือ
ชุมชน 

ในอีก ๓ ปีข้างหน้า เมื่อรถไฟฟ้าใต้ดินมาถึงสถานี
สามยอด และสถานีวัดเล่งเน่ยยี่ บนถนนเจริญกรุง 
ชุมชนโดยรอบจึงระส่ำ ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็ยินดีโห่ฮิ๊ว 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ตั้งการ์ดชก โดยไม่รู้ว่าเส้นทาง
ชีวิตข้างหน้าอยู่ที่ใด...

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูเมืองเก่า มีประเด็นพื้นฐานที่
ต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อน กล่าวคือ 
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย (stakeholders) กับเรื่อง
ดังกล่าว มีหลายกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของ
ที่ดินกับชุมชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง 
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ตามกฎหมายและตามบทบัญญัติตาม
รฐัธรรมนญู และนอกจากนัน้ ยงัตอ้งรวมถงึ
สาธารณะ คนรุน่ตอ่ไป (Next Gen) ทีต่อ้งมี
ส่วนร่วมในการกำหนดทางเลือกของการ
อนรุกัษแ์ละพฒันา และการสง่ผา่นรากเหงา้
ประวัติศาสตร์ให้กับจิตวิญญาณของคนรุ่น
ต่อไป ดังนั้นมิติของการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนตอ่การพฒันายา่นเมอืงเกา่จงึมคีวาม
สลบัซบัซอ้น มหีลายประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ทีส่ำคญั ไดแ้ก ่มติดิา้นกฎหมายและบทบญัญตัิ
ตามรัฐธรรมนูญ มิติด้านเศรษฐกิจและผล
ตอบแทนของการลงทุน มิติด้านคุณค่า

ทางสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตร ์ มติดิา้น
ผังเมือง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม 
รวมถงึมติกิารมสีว่นรว่มของภาคประชาสงัคม 

กระบวนการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์
และฟื้นฟูเมืองเก่าจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น แต่จะต้อง
พิจารณาถึงกระบวนการและการสร้าง
เงื่อนไขเพื่อให้ เกิดการเจรจาของผู้มี  
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้เกิดการสร้างสำนึก
และความตระหนกัของการทำเมอืงรว่มกนั 
และยืนบนพื้นฐานของทุกฝ่ายชนะด้วยกัน 
(win-win)  

ในตอนตอ่ไปจะเลา่ตวัอยา่งประสบการณ์
การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟเูมอืงเกา่ของตา่งประเทศ
และของไทย  
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เอื้อเฟื้อข้อมูล : บุญฤทธิ์ พิพัฒนศิริกุล, ปรีชา อธิปธรรมวารี, ร้านกชพร, กลุ่มผู้ค้าอะไหล่เก่า ซอยดวงตะวัน
ออกแบบกราฟฟิค : ตวงพร ปิตินานนท์

ย่านจีนถิ่นบางกอก26
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์  l  กราฟฟิค : ตวงพร ปิตินานนท์
ที่มา : จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ย่านจีนถิ่นบางกอก28
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ภาพจากทาง Facebook 
โดยคุณ Thanaporn Thareeboonchai 

กลับมาตามสัญญาหลังจากฉบับที่แล้วเราได้เชิญชวนให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วมกิจกรรม “แชร์ภาพถ่ายโดนใจ...ย่านตลาดน้อย” 
ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือก   
ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อส่งมอบของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากทางโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก และอย่าลืมติดตามกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่ จ ะมา ให้ท่ านผู้ อ่ าน ได้ ร่ วมสนุกกัน ในฉบับหน้ า แล ะอย่ าลืมกด ไลค์ ( L i ke ) เฟสบุ๊ คย่ านจีนถิ่ นบางกอก ได้ที่ 
www.facebook.com/bangkokchinatown เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ตลอดจนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดง  
ความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์ย่านจีนถิ่นบางกอกแห่งนี้ให้งดงาม 

สิงโตศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง  ต้นโพธิ์ สัญลักษณ์ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ (สาขาตลาดน้อย)  

ภาพจากทาง Instagram

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์

มุมมองจากหลังบ้าน 
ริมน้ำตลาดน้อย 

วิถีชุมชนตลาดน้อย 
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
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Shanghai  
ภาพยนตร์แนวโรแมนติกระทึกขวัญของผู้กำกับ มิคาเอล ฮาฟสตรอม (Mikael Hafstrom) ที่อ้างอิงประวัติศาสตร์
ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ในปีค.ศ. ๑๙๔๑ ช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเหตุทิ้งระเบิดที่เพิร์ล ฮาร์เบอร์ จนเป็นชนวนเหตุให้เกิด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยเล่าเรื่องราวผ่านนักสืบพิเศษอเมริกัน ที่เดินทางมาเซี่ยงไฮ้เพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมของ
เพื่อนรัก และเกิดตกหลุมรักกับหญิงชาวจีน ซึ่งทั้งคู่ต้องเดิมพันด้วยทุกอย่าง และเหลือเวลาไม่มากที่จะคลี่คลาย
ความลี้ลับทุกสิ่งก่อนที่มหานครเซี่ยงไฮ้จะล่มสลายเมื่อสงครามอุบัติขึ้น โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำพาท่านผู้ชมได้
ย้อนอดีตหวนรำลึกถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ก่อนที่จะถูกทิ้งระเบิดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการและสมจริงขนาดที่ว่า 
โจวเหวินฟะ ชมแบบไม่ขาดปากทีเดียว นำแสดงโดย จอห์น คูแซ็ค (John Cusack), ก่งลี่ (Gong Li), โจวเหวินฟะ 
(Chow yun fat), เดวิด มอร์ส(David Morse), เคน วาตานาเบ้(Ken Watanabe), รินโกะ คิคูชิ ( Rinko Kikuchi ) 

The King of Masks  
ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. ๑๙๙๕ ด้วยฝีมือการกำกับของ 
อู๋ เทียนหมิง (Wu Tianming) และเขียนบทโดย เว่ย หมิงหลง 
(Wei Minglung) ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของชายสูงอายุนักแสดง
สวมหน้ากากข้างถนน ที่สามารถเปลี่ยนหน้ากากได้อย่างรวดเร็ว 
โดยแฝงประเด็นความเชื่อของชาวจีนในยุคนั้น ที่ยังคงยึดมั่นกับ
ค่านิยมในการมีลูกชายเพื่อสืบทอดวิชา และรังเกียจการมีลูกสาว 
ประกอบกับความยากจนของชาวบ้าน เมื่อเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ทำให้การขายลูกสาวเป็นเรื่องปกติที่ทำกัน ภาพยนตร์
เรื่องนี้ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์จำนวนมากว่าเป็นหนังที่ทั้ง
สนุก ในขณะเดียวกันก็ซาบซึ้งมากๆ ด้วยเช่นกัน 

From Up on Poppy Hill   
การ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นจากค่ายดังอย่างสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ถูกสร้างขึ้นจากนิยายภาพเรื่อง Kokurikozaka 
Kara โดย จิซึรุ ทากาฮาชิ และ เท็ตสึโระ ซายามะ บทภาพยนตร์เขียนโดย ฮายาโอะ มิยาซากิ และ เคอิโกะ นิวะ 
ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองที่กำกับโดย โกโระ มิยาซากิ นับตั้งแต่ผลงานเปิดตัวเรื่อง Gedo Senki (๒๐๐๖) ของเขา 
และภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต โดยนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมือง
โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในปี ๑๙๖๓ ก่อนหน้าที่จะเกิดโตเกียวโอลิมปิคหนึ่งปี ซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมญี่ปุ่น
ในสมัยนั้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ซึ่งการรักษารากวัฒนธรรมเดิมให้ก้าวไปพร้อมๆกับการพัฒนาอัน
จะนำไปสู่สังคมสมัยใหม่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ From Up On Poppy Hill ถือเป็นการ์ตูนที่สดใสและเต็มเปี่ยมด้วยราย
ละเอียดของเรื่องราว ลายเส้นที่ถ่ายทอดความงดงามจับตาของท่าเรือโยโกฮาม่าและหุบเขาเขียวขจีรอบด้าน และ
ด้วยซาวด์แทร็คที่นำมาจากดนตรีที่วิเศษที่สุดจากยุคสมัยนั้น ได้ถ่ายทอดความรู้สึกตื่นเต้นของความรักหนุ่มสาวและ
ความหวังของรุ่งอรุณใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

วนัเวลาผา่นไปอยา่งรวดเรว็ เผลอแปป๊เดยีวกค็รบรอบหนึง่ปขีองวารสารยา่นจนีถิน่บางกอก ทีไ่มเ่พยีงนำเสนอบทความทาง
วิชาการและอัพเดทข้อมูลรอบๆ ย่านจีนเท่านั้น แต่เรายังคงมีสาระบันเทิงดีๆ มาฝากกันเช่นเคย และเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของรบัการชม ในฉบบันีเ้ราจงึขอนำเสนอทัง้ภาพยนตรแ์ละการต์นูทีส่นกุชวนตดิตามพรอ้มใหแ้งค่ดิดีๆ  แบบเดก็ดไูด ้ผูใ้หญด่ดูี 
 

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์

จงศึกษาจากอดีต 
หากท่านต้องการ 
สร้างอนาคต 
ให้เลอเลิศ 

ขงจื้อ 
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ในการจัดทำวารสาร ย่านจีนถิ่นบางกอก ตอน “อาคารเก่า...เอายังไงดี?” สำเร็จไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีอุปการคุณดังรายนามต่อไปนี้ 

สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย, วิทยาลัยเทคนิคดุสิต, ชุมชนเวิ้งนาครเขษม, ชุมชนตลาดน้อย, ชุมชนวานิชสัมพันธ์, ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า, ชุมชน

โชฎึก, ชุมชนจงสวัสดิ์, ชุมชนโปลิศสภา, ชุมชนเลื่อนฤทธิ์, บ้านโซวเฮงไถ่, คุณบุญฤทธิ์ พิพัฒนศิริกุล, คุณปรีชา อธิปธรรมวารี, ร้านกชพร, กลุ่มผู้ค้า

อะไหล่เก่า ซอยดวงตะวัน, Samsen 5 Lodge,  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์ 

ขอขอบคุณ 


