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โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก(BangkokChinatownWorldHeritage) เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และ
สถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อดำเนินงาน “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ(พื้นที่สร้างสรรค์)
ในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพฯด้วยแนวคิดที่มุ่งไปสู่การดำรงความเป็นย่านไชน่าทาวน์
ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของประเทศซึง่มคีณุคา่ทางประวตัศิาสตร์สถาปตัยกรรม
และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของย่านไชน่าทาวน์
ที่สัมพันธ์อยู่กับท้องถิ่น เมืองและประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
และสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านไชน่าทาวน์อย่างยั่งยืน

ทำความรู้จักกับโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก สนับสนุนโดย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ที่ปรึกษา 

ชูวิทย์สุจฉายา,ศรินพรพุ่มมณี

บรรณาธิการ 

จุฑารัตน์นฤพันธาวาทย์

นักเขียน 

จุฤทธิ์กังวานภูมิ,อังคณาพุ่มพวง,

จุฑารัตน์นฤพันธาวาทย์,ปรัชญาลือชาจรัสสิน,

ธีรวัฒน์อาภาสพิพัฒน์

นักเขียนรับเชิญ 

ศักรพัฒน์อนุรักษ์ภราดร

ช่างภาพ 

ธีรวัฒน์อาภาสพิพัฒน์

ออกแบบรูปเล่ม 

โสภณสุกแสงแก้ว

ภาพปก

ริมคลองผดุงกรุงเกษม

จัดทำโดย 

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก

สถาบันอาศรมศิลป์

๓๙๙ซอยอนามัยงามเจริญ๒๕แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ๑๐๑๕๐
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จุฑารัตน์นฤพันธาวาทย์
บรรณาธิการ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน “วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก” ทุกท่าน กลับมาพบกันเป็น
ครั้งที่ ๖ แล้วนะคะซึ่งเราก็ยังคงมีเนื้อหาสาระดีๆมาร่วมแบ่งปันให้แด่ท่านผู้อ่านได้
ร่วมเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆ กันซึ่งทางทีมงานทุกคนหวังว่าวารสาร
ที่ทางเราได้จัดทำขึ้นในทุกๆฉบับจะเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการฯกับคนในพื้นที่และ
ผู้ที่สนใจในย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้ทั้งยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาย่านจีนและย่านเมืองเก่าอื่นๆให้มีความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ดัง้เดมิกบัรปูแบบสงัคมเศรษฐกจิสมยัใหมท่ีก่ำลงัรดุหนา้มากยิง่ขึน้ เพือ่ทีเ่ราจะรูเ้ทา่ทนั
และสามารถยืนหยัดลุกขึ้นมาร่วมกันกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาย่านซึ่งเป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งทำมาหากินตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยไม่ถูกกระแสของเงินทุนถาโถมจนหลงไปคนละทิศคนละทาง

สำหรับเนื้อหาในวารสารฉบับที่๖นี้จะขอนำเสนอประเด็นเรื่องพื้นที่สีเขียวและ
ปา่ไม้ในเมอืงซึง่ในทกุวนันีจ้ะดเูปน็เรือ่งที่ไกลตวัคนเมอืงออกไปทกุทีทัง้ทีค่วามเปน็จรงิ
เรายังคงโหยหาความรื่นรมย์จากพื้นที่สีเขียว จากต้นไม้ใหญ่เหล่านี้อยู่...แต่ด้วยเพราะ
เหตุใด?และเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมือง เราจะวางบทบาทกับเรื่องนี้ได้
อย่างไรบ้าง?อาจเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนพยายามค้นหาคำตอบซึ่งเราจะพาท่าน
ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการป่าไม้ในเมืองทั้งสองท่านท่านแรกคือ ดร. ฉัตรชัย
เงนิแสงสรวยหวัหนา้ภาควชิาพฤกษศาสตร์คณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
และท่านที่สองคืออาจารย์ธราดลทันด่วนหรือที่รู้จักกันดีในนาม“ครูต้อ”ผู้ชำนาญการ
ด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองที่มีประสบการณ์มามากกว่า ๑๘ปี เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลายทั้งภาควิชาการและภาคปฎิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งสองท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านผู้อ่านได้ค้นพบกับคำตอบอะไรบางอย่างให้กับตนเอง
ก็เป็นได้

นอกจากเรื่องของพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ในเมืองแล้ว เรายังมีบทสัมภาษณ์พิเศษ
ถึงมุมมองและแนวความคิดของคนตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นมาปรับปรุงฟื้นฟูบ้านเก่าของต้นเอง
“บ้าน” ที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่คือลมหายใจของชีวิตและเป็นตัวบันทึกเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย ซึ่งท่านสามารถตามอ่านได้ที่คอลัมน์เยาวราช
เมืองน่าอยู่ รวมไปถึงบทความดีๆอีกมากมายที่จะทำให้ท่านผู้อ่านได้มองเรื่องราวย้อน
กลับไปในอดีตจนถึงปัจจุบันในขณะเดียวกันก็ชวนให้ท่านได้คิดต่อไปถึงอนาคตอนาคต
ที่เราทุกคนสามารถสร้างได้เพียงแค่เริ่มต้นลงมือทำในวันนี้

และเช่นเคยหากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับเรา สามารถติดต่อมาได้ที่Emai l : l ivelybkk@gmai l .com และทาง
www.facebook.com/bangkokchinatownรวมถึงช่องทางการส่งจดหมาย โดยส่งมาที่
๓๙๙ซอยอนามัยงามเจริญ๒๕แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ๑๐๑๕๐

ทกุความคดิเหน็ทกุคำตชิมทกุขอ้เสนอแนะลว้นมปีระโยชนแ์ละเปน็แรงผลกัดนั
ให้เราได้ปรับปรุงพัฒนาวารสารย่านจีนถิ่นบางกอกให้ดียิ่งๆขึ้นไป





เรื่อง : อังคณา พุ่มพวง l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

จุด เริ่ มต้นจากแนวความคิดที่
ตอ้งการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ประโยชนส์ว่นรวม 
ทำให้คุณชัชกูล รัตนวิบูลย์ ผู้อำนวยการ
เขตสัมพันธวงศ์ในขณะนั้น ได้นำเรื่อง  
ดังกล่าวหารือกับทางโครงการย่านจีน  
ถิ่นบางกอก ในฐานะที่เป็นกลุ่มทำงาน
เรื่องการฟื้นฟูในย่านตลาดน้อย ดังนั้น  
โครงการฯ จึงได้เข้ามามีบทบาทเป็น
ตัวกลางในการประสานงานและสร้าง
กระบวนการออกแบบพืน้ทีอ่ยา่งมสีว่นรว่ม
กับเจ้าหน้าที่ เขตฯ และชาวชุมชนใน
ละแวกใกล้เคียงทั้ง ๓ ชุมชน ผ่านการจัด
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
อนัจะนำไปสูข่อ้สรปุและรปูแบบทีเ่หมาะสม

หลายคนที่คุ้นเคยกับย่านตลาดน้อย คงจะพอจำเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนโปลิศสภา ชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษมเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ทำการ  
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเพลิงไหม้ออกจากพื้นที่ ทำให้เกิดพื้นที่โล่งเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ในบริเวณหัวมุมถนนข้าวหลาม 
ถนนมหาพฤฒาราม ทำให้ชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้จำนวน ๓ ชุมชน คือ ชุมชนโชฎึก ชุมชนโปลิศสภา และชุมชนจงสวัสดิ์   
เริ่มมองเห็นความสำคัญของพื้นที่ และต้องการให้พัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในขณะเดียวกัน  
ทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ ก็ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีผู้คนสัญจร
ผ่านเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือด่วน และท่าเรือข้ามฝาก ประกอบกับ
มีชุมชนในละแวกใกล้เคียง ทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จึงมีแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
นันทนาการสำหรับชุมชน ผู้คนในบริเวณใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้น 

ของพื้นที่ ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็น   
๒ ประเด็นหลัก คือ  

๑. เป็นพื้นที่ทางสังคมสำหรับ
พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ อย่าง วันพ่อ วัน
แม่และวันเด็ก รวมถึงเป็นพื้นที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ระหว่างคนในและนอกชุมชน  

๒. เปน็พืน้ทีส่เีขยีวและนนัทนาการ 
สำหรบัการพกัผอ่นออกกำลงักาย เพือ่สง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทัง้นีจ้ะเหน็ไดว้า่ประเดน็ทีช่าวชมุชน
เสนอนัน้ เปน็ปญัหารว่มของคนเมอืงสว่นใหญ่
ทีย่งัคงขาดแคลนพืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีร่องรบั
กิจกรรมของผู้คนเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพ

ชีวิตที่ดี โดยโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก
ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด รวมถึง
แนวความคดิในการออกแบบ จดัทำเปน็โครงการ 
ออกแบบปรบัปรงุพืน้ทีส่าธารณะ ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม ย่านตลาดน้อย ยื่นเสนอ
ไปยังฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ์
ในชว่งเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีผ่า่นมา 

ในขณะทีโ่ครงการ ออกแบบปรบัปรงุ
พื้นที่สาธารณะ ริมคลองผดุงกรุงเกษม 
ย่านตลาดน้อย อยู่ระหว่างดำเนินการและ
รอการปรับปรุงครั้ งใหญ่นั้น กลุ่มคน
ทำงานสร้างสรรค์ที่มองเห็นประโยชน์ของ
การเกิดพื้นที่สีเขียวอย่าง Big Trees และ 
บรษิทั โอเพน่บอ๊กซ ์จำกดั ไดใ้หค้วามสนใจ

สวนสาธารณะชุมชน 
“ประตูสู่ตลาดน้อย”

ย่านจีนถิ่นบางกอก4



เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพื้นที่  
ดงักลา่ว ใหเ้กดิเปน็รปูธรรม สามารถใชง้าน
ไดจ้รงิ ซึง่คณุอรยา สตูะบตุร หนึง่ในสมาชกิ
ผู้จัดตั้งกลุ่ม Big Trees สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ว่า “สิ่งที่ 
Big Trees จะมาเติมได้อีกกับพื้นที่นี้ก็คือ
การปลูกต้นไม้ ไม่มีใครคิดว่าการมีต้นไม้
ไม่ดีและเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ร่วมได้ เราจะใช้
วธิกีารขอความรว่มมอื ขอกลา้ไมห้รอืไมใ้หญ่
จากหน่วยงานหรือ CSR (Cooperate 
Social Responsibil ity) ของที่ต่างๆ 
เป็นการคืนประโยชน์ให้สังคม” นี่ถือเป็น
เพียงหนึ่งบทบาทของการผลักดันให้พื้นที่
เกิดได้จริง เช่นเดียวกันกับที่คุณวรรณพร 
สุวรรณไตรย์ สถาปนิกและเจ้าของบริษัท 
โอเพน่บอ๊กซ ์ จำกดั ซึง่ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาส
และศักยภาพในการปรับปรุงพื้นที่นี้ว่า 
“พื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ของ
ชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่เปรียบเสมือน
พื้นที่หน้าบ้านของย่านตลาดน้อย” ทั้งนี้
ทางบริษัท โอเพน่บอ๊กซ ์ จำกัด ยังได้รับ
อาสาเป็นผู้พัฒนาแบบพื้ นที่ ไฟไหม้  
ให้กลายเป็นสวนสวยหน้าประตูบ้านย่าน
ตลาดนอ้ยอกีดว้ย และจากแนวคิดที่ว่านี้ 
ทำให้ชาวชุมชนเกิดการปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติใหม่ จากเดิมที่คิดแค่เพียงการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและคนใน
ละแวกใกลเ้คยีงเทา่นัน้ แตก่ลบัเริม่มองเหน็

ความสำคัญของพื้นที่ในบทบาทระดับย่าน
มากขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ของคนในชุมชนที่มีความพยายามจะ
ปรบัปรงุใหพ้ืน้ทีแ่หง่นี ้ และบรเิวณโดยรอบ
ที่ ยั งคงมีต้นไม้ ใหญ่ตลอดแนวคลอง  
ผดุงกรุงเกษมให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นหน้า
เป็นตาให้กับย่านตลาดน้อย และจากจุดนี้
เองได้นำไปสู่กิจกรรมการสำรวจต้นไม้  
ริมคลองผดุงกรุงเกษม รวมถึงมีการ  
ให้ความรู้เรื่องต้นไม้ในเมืองแก่ชาวชุมชน 
เยาวชน นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา  
พฤฒาราม และผู้ที่สนใจ 

พื้นที่ไฟไหม้ สวนสาธารณะชุมชน
ของย่านตลาดน้อยในอนาคต แม้จะมี
ขนาดเล็กเมื่อเที่ยบกับสวนสาธารณะใน
ระดับเดียวกัน แต่พื้นที่แห่งนี้ก็สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ให้กับผู้คน  
ในสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดเพื่อ  

หุน่จำลองการพฒันาแบบพืน้ที ่ครัง้ที ่๑ เพือ่นำเสนอ
ต่อชาวชุมชน 

ทัศนียภาพจำลองของพื้นที่ ซึ่งได้มาจากการพัฒนา
แบบร่วมกับชาวชุมชน 

นำไปสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
การที่ เจ้าของที่ดินอย่างสำนักงานเขต
สัมพันธวงศ์ เห็นความสำคัญของการ
ปรับปรุงพื้นที่โดยสร้างกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นและกระตุ้นให้ เกิดการมี  
ส่วนร่วมของชมุชนในการดแูลจดัการพืน้ที่
อยา่งยัง่ยนื อย่างที่คุณนรมน พระพุทธคุณ 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่ งกำกับดูแลพื้นที่  
ไฟไหม้แห่งนี้กล่าวไว้ว่า “การทำอะไร
ก็ ตามถ้าไม่ ได้ รั บความร่ วมมื อจาก
ประชาชนหรือชุมชน ไม่สามารถสำเร็จได้ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่จำเป็น
ที่สุด”  

ถ้าทุกพื้นที่เมืองมีหน่วยงานและ
เจ้าของที่ดีที่เห็นความสำคัญของพื้นที่  
สเีขยีวทีเ่กดิจากการมสีว่นรว่มของผู้ใชง้าน
อย่างแท้จริง มหานครแห่งนี้คงน่าอยู่ด้วย
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ อยา่งไรกต็ามโครงการ
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ไฟไหม้ บริเวณ  
ริมคลองผดุงกรุงเกษมยังคงต้องการการ
สนบัสนนุจากหนว่ยงาน องคก์ร หรอืบคุคล
ที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน
ให้พื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นจริง ซึ่งท่านสามารถ
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทาง
โครงการย่านจีนถิ่นบางกอกที่ Email: 
livelybkk@gmail.com หรือทาง www. 
facebook.com/bangkokchinatown  

 

คณุรตวิฒัน ์และคณุวรรณพร สวุรรณไตรย ์ภมูสิถาปนกิและเจา้ของบรษิทั โอเพน่บอ๊กซ ์จำกดั ขณะนำเสนอ
แบบการพัฒนาพื้นที่ต่อชาวชุมชน 
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กิจกรรมการสำรวจต้นไม้  
จุดเริ่มต้นในการดูแลและสร้างพื้นที่สีเขียวของชุมชน

เรื่อง : ปรัชญา ลือชาจรัสสิน l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์ l ออกแบบกราฟฟิค : ตวงพร ปิตินานนท์

ย่านจีนถิ่นบางกอก6



จากจดุเริม่ตน้ของโครงการพฒันาพืน้ทีไ่ฟไหม ้สูก่ารเปลีย่นเปน็พืน้ทีส่วนสาธารณะชมุชนแหง่ใหมใ่นอนาคตของชาวตลาดนอ้ย 
ซึ่งในระหว่างดำเนินการ ทางคณะทำงานได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณริมคลอง  
ผดุงกรุงเกษม ทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ พื้นที่ตลอดแนวริมคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่บริเวณถนนข้าวหลามจนถึง
สะพานพิทยเสถียรนั้น ยังคงความเป็นพื้นที่สี เขียวริมคลองได้เป็นอย่างดี ด้วยปัจจัยทั้งการมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา   
ขนาดทางเท้าที่กว้างกว่า ๒ เมตร และติดกับคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งล้วนเอื้อให้เกิดกิจกรรมการเดินและการใช้จักรยาน   
รวมทั้งเป็นที่แวะพักให้แก่ผู้สัญจรผ่านไปมาและนักท่องเที่ยว แต่พื้นที่ดังกล่าวยังขาดการดูแลที่ถูกต้อง ทำให้บางช่วงมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเพราะเป็นพื้นที่อับ อากาศไม่ระบายจากปัญหาต้นไม้ที่ขาดการดูแล และการจัดการน้ำเสียในคลองเป็นต้น 

ปัญหาดังกล่าวถูกยกนำมาพูดคุย
เพื่ อ รวบรวมอยู่ ใ นการจั ดการพื้ นที่
โครงการสวนสาธารณะชุมชนด้วย โดยใน
ขั้นต้น คณะทำงานเสนอให้มีการจัด
ทำการสำรวจสภาพแวดล้อมบริ เวณ
ริมคลองผดุงเกษมขึ้น เพื่อนำไปสู่การ
สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวและการจัดการ
สิง่แวดลอ้มในภาพรวมรมิคลองผดงุกรงุเกษม
โดยในขัน้ตอนแรกจะเนน้การสรา้งความรบัรู้
ข้อมูลที่น่าสนใจในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่า
และความสำคัญของพื้นที่ โดยโครงการได้
จัดกิจกรรมสำรวจต้นไม้ริมคลองผดุง
กรุงเกษมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ

๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการ
ดูแลรักษาต้นไม้ริมคลองผดุงกรุงเกษม
และต้นไม้อื่นๆในชุมชน

๒.เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มใหค้นใน
ชุมชนรู้สึกรักต้นไม้ มีความเป็นเจ้าของ
และร่วมกันดูแลรักษา

๓.เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำ
แนวทางการควบคุมภูมิทัศน์ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษมย่านตลาดน้อย

โดยกจิกรรมดงักลา่วจดัขึน้เมือ่วนัที่
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาโดย
ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย
เงินแสงสรวย หัวหน้าภาควิชาพฤกษา
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มาบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
คุณค่าความสำคัญของต้นไม้ ในเมือง
และนำผู้ ร่ วมกิ จกรรมประกอบด้ วย
ชาวชุมชน กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน
สตรีมหาพฤฒาราม ลงพื้นที่สำรวจ
ต้นไม้ใหญ่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม
โดยมีอาสาสมัครจากสมาคมภูมิสถาปนิก
แห่ ง ป ร ะ เทศ ไทยมา เป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ให้
คำแนะนำในการสำรวจและสังเกตลักษณะ
ของต้นไม้ จากกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วม
สามารถนำขอ้มลูและสรา้งแผนทีต่น้ไมใ้หญ่
ริมคลอง โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานสำหรับจัดทำแนวทางการควบคุม
ภูมิทัศน์ริมคลองผดุงกรุงเกษมในขั้นตอน
ต่อไป
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เรื่อง จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ I ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ประวตัคิวามเปน็มาของโรงซอีิว๊เกก็เอีย๊ว หรอืโรงงานซอีิว๊
โชตสิกลุรตัน์ผูผ้ลติซอีิว๊หวานตรากหุลาบและซอีิว๊ดำเคม็ตราตาแปะ๊
และดอกบว๊ยเริม่ตน้ตัง้แตรุ่น่เหลา่กงนายเตก็ชงึแซอ่ัง๊ซึง่ทำโรงงาน
ซอีิว๊มาตัง้แตอ่ยูป่ระเทศจนี และเมือ่อพยพเดนิทางมาประเทศไทย
กไ็ดม้าเปน็หุน้สว่นโรงงานไมข้ดีชือ่โรงงานไตก้วงเมง้ และตัง้โรงงาน
ซีอิ๊ว โดยนำสูตร วิธีการทำ และหัวเชื้อซีอิ๊วเข้ามาจากมณฑล
เกก็เอีย๊วในเมอืงจนี โดยเริม่แรกตัง้โรงงานอยูท่ีร่มิฝัง่แมน่ำ้เจา้พระยา
(ตรงโรงแรมเพนนนิซลูา่เจรญินครในปจัจบุนั)มพีืน้ทีป่ระมาณ๒ไร่
ทำเปน็โรงงานและดา้นหนา้ตดิแมน่ำ้เปน็เรอืนไมส้กัเกา่แกท่รงปัน้หยา
ทีซ่ือ้ตอ่มาจากชาวโปรตเุกสโดยมหีนา้รา้นอยูบ่นถนนมหาพฤฒาราม
ซึง่ในสมยักอ่นทำการคา้ขาย ขนสง่สนิคา้ทางนำ้ โดยการพายเรอืตดั
ขา้มแมน่ำ้เจา้พระยาทะลเุขา้ทางปากคลองผดงุกรงุเกษมไปยงัถนน
มหาพฤฒารามซึง่ในอดตีคลองผดงุฯนำ้ใสมากมเีรอืขายกว๋ยเตีย๋ว
พายผา่นไปมา บา้งกเ็ลน่นำ้ บา้งกซ็กัผา้ ตอ่มาเมือ่เมอืงเริม่มกีาร
ขยายตวัเพิม่มากขึน้ การขนสง่สนิคา้ทำไดล้ำบาก ประกอบกบัธรุกจิ
เริม่ขยายตวั จงึไดท้ำการยา้ยโรงงานผลติไปทีบ่างปู ในขณะเดยีวกนั
กไ็ดย้า้ยรา้นและครอบครวัมาอยูอ่าศยัทีซ่อยโรงนำ้แขง็ในตลาดนอ้ย
เมือ่เกอืบ ๕๐ ปทีีผ่า่นมา ในยคุสมยัของอากง นายจัก๊ฮุน้ แซอ่ัง๊
ทัง้ยงัใชเ้ปน็สถานทีแ่บง่บรรจขุวด โดยในทกุๆ เชา้คนงานจะนำขวด
ซอีิว๊ไปแช่ และลา้งทำความสะอาดในถงัไมข้นาดใหญ่ กอ่นทีจ่ะนำ
ซีอิ๊วมากรอกลงขวด และให้ลูกๆหลานๆ มาช่วยกันตอกจุกซีอิ๊ว
เตรยีมสง่ขายไปยงัทีต่า่งๆ โดยมตีลาดบรเิวณทา่เตยีนเปน็จดุกระจาย
สนิคา้ไปยงัตา่งจงัหวดัตอ่ไป ซึง่ทา่เตยีนถอืเปน็เครอืขา่ยการคา้กบั
ตลาดนอ้ยและเยาวราช

การเปลี่ยนผ่าน 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ปจัจบุนัโรงงานซอีิว๊โชตสิกลุรตันเ์ปดิมาเกอืบรอ้ยปี นบัตัง้แต่
ยคุของเหลา่กงอากงคณุพอ่จนตอนนี้คณุแนต็มาณสิสาโชตสิกลุรตัน์
ซึง่เปน็รุน่ลกู(รุน่ที่๔)ไดม้ารบัชว่งดแูลกจิการตอ่จากคณุพอ่แตก่ย็งัคง
เอกลกัษณข์องการผลติซอีิว๊แบบดัง่เดมิ ตัง้แตว่ธิกีารคดัเลอืกถัว่เหลอืง
จนไปถึงกระบวนการหมักในโอ่งดิน และที่เป็นจุดเด่นคือการนำ
นำ้หมกัทีไ่ดไ้ปเคีย่วดว้ยฟนื ทำใหซ้อีิว๊ของทีน่ีม่รีสชาติ และกลิน่ที่
เป็นเอกลักษณ์ โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมที่เคยทำมา
คา้ขายกนัมาตัง้แตท่างเรอืโดยจะเกาะกลุม่ตามรมิแมน่ำ้ไมว่า่จะเปน็
จงัหวดั อยธุยา สงิหบ์รุี อา่งทอง พษิณโุลก ชยันาท นครสวรรค์
อทุยัธานีฯลฯซึง่ในแตล่ะจงัหวดักจ็ะทำตราซอีิว๊ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป
“สาเหตเุพราะเวลาเราไปเสนอลกูคา้ทีเ่ปน็ยีป่ัว๊ะ ซาปัว๊ะ เคา้ไมอ่ยาก
ไดต้ราเดยีวกบัรา้นคูแ่ขง่เคา้อยากไดค้วามเฉพาะทีแ่ตกตา่งและไมซ่ำ้
กบัเจา้อืน่ ๆจงึทำใหเ้ราตอ้งทำตราซอีิว๊หลาย ๆตราออกมาเชน่ตราบา้น
ตราตาแปะ๊ตราดอกบว๊ยตราแดงตรากหุลาบตรากระเชา้”

“และดว้ยความทีน่อ้งสาวเปน็คนรุน่ใหม่ จงึอยากทดลองทำ
อะไรทีน่อกเหนอืจากซอีิว๊บา้ง ซึง่เปน็ชว่งจงัหวะพอดทีีไ่ดท้นุพฒันา
SME จากสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีหง่ชาติ(สวทช.)
ทำให้มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยและนำเสนอผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วของ
ครอบครวัถงึจดุขายรสชาติกลิน่ทีไ่มเ่หมอืนคนอืน่สตูรโบราณไมใ่ส่
ผงชูรส ไม่ใส่สารกันบูด และยังใช้การเคี่ยวด้วยเตาฟืนนาน
หกชั่วโมงแบบดั้งเดิม และได้อาจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์
จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นที่ปรึกษาให้ จึงได้
ผลติภณัฑใ์หมอ่อกมาเปน็ไขเ่คม็ซอีิว๊ “ตราบา้นตลาดนอ้ย” และให้
รุน่นอ้งทีเ่ปน็กราฟฟคิดไีซนช์ว่ยออกแบบแพก็เกจ โดยโลโกไ้ดม้าจาก
รปูใบหนา้ของเหลา่กง๋ อนัถอืเปน็ความอบอุน่ทางใจ ซึง่เราไดเ้ริม่ตน้
ทำไขเ่คม็ซอีิว๊เมือ่ปทีีแ่ลว้(ปพี.ศ.๒๕๕๖)มตีัง้แตไ่ขเ่คม็ตม้ไขเ่คม็ดบิ
ขยายมาเปน็นำ้พรกิไขเ่คม็ โดยทีฐ่านของกลุม่ลกูคา้กลุม่นีจ้ะเปน็คน

โรงงานซีอิ๊ว 
เก็กเอี๊ยว 

คุณศุภรัตน์ และคุณมาลียา โชติสกุลรัตน์ 

ฉลากผลิตภัณฑ์ซีอิ้วในยี่ห้อต่างๆ 
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ทีส่นใจเรือ่งสขุภาพ เชน่ คนสงูอายุ วยัรุน่ ที่ไมค่วรทานเคม็มาก
ตอ้งเปน็ธรรมชาติ ไม่ใชส้ารกนับดู มกีลิน่หอมของซอีิว๊ ในขณะ
เดยีวกนักย็งัเปน็การชว่ยดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพราะใชก้ากวตัถดุบิที่
ไดจ้ากการเคีย่วซอีิว๊ เชน่ เถา้ทีเ่หลอื เกลอืทีเ่หลอืจากการเคีย่วซอีิว๊
มาทำไขเ่คม็ตอ่ เปน็การนำกลบัมาใชใ้หมแ่ละชว่ยลดปรมิาณของเสยี
ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการทำซอีิว๊อกีดว้ย”

คณุโนต๊ยงักลา่วตอ่อกีวา่ “การเริม่ตน้ขยายรปูแบบผลติภณัฑ์
จากซอีิว๊สูไ่ขเ่คม็ซอีิว๊ นบัวา่คอ่นขา้งสนกุ ซึง่ทำใหเ้ราไดรู้จ้กักบัคน
กลุม่ใหม่ๆ จากเดมิทีล่กูคา้สว่นใหญเ่ปน็คนตา่งจงัหวดันานๆกจ็ะได้
คยุกนัทีเ่วลาออกไปเยีย่ม พอเริม่ทำไขเ่คม็ซอีิว๊ทำใหเ้ราไดเ้ลา่เรือ่ง
ราวของเราใหค้นรุน่ใหมใ่นกรงุเทพฯ คนทีส่นใจการออกแบบดไีซน์
คนที่เป็นเพื่อนๆ เรา คนรุ่นใหม่ ได้มาพูดคุยกันเรื่องไข่เค็มซีอิ๊ว
และทำใหไ้ดเ้ลา่เรือ่งราวความเปน็มาของซอีิว๊ เปน็การเชือ่มเรือ่งราว
ระหวา่งคนรุน่เกา่กบัคนรุน่ใหม่ โดยทีเ่ปลีย่นผลติภณัฑใ์หเ้หมาะกบั
การใชช้วีติมากขึน้ เพราะเดีย๋วนีพ้อไปบอกวา่ซอีิว๊ดำคนกจ็ะสงสยัวา่
ซอีิว๊ดำคอือะไร? ตา่งกบัซอสถัว่เหลอืง หรอืซอีิว๊ขาวยงัไง มนัยากที่
จะเอาไปขายคนตอ้งใหข้อ้มลูพอสมควรและขึน้อยูก่บัไลฟส์ไตลข์อง
แตล่ะคนดว้ยแตพ่อบอกวา่ไขเ่คม็ใครๆกร็ูจ้กัสำหรบัตลาดของซอีิว๊
ทีล่กูคา้สว่นใหญอ่ยูต่า่งจงัหวดั มคีวามเชือ่มัน่ในซอีิว๊แบบดัง้เดมิที่
เคยกนิกนัมาตัง้แตส่มยัรุน่ปูรุ่น่ยา่ เราจงึเนน้กระบวนการผลติแบบ
ดัง้เดมิมากกวา่รปูแบบแพก็เกจแตก่ม็กีารปรบัขนาดขวดบรรจใุหเ้ลก็ลง
เพือ่ใหเ้หมาะกบัครอบครวัสมยัใหมม่ากขึน้ในขณะเดยีวกนักพ็ยายาม
มองหาลูท่างในการเปดิตลาดใหม่ๆ ควบคูก่นัไป”

ในด้านความสัมพันธ์ของโรงงานซีอิ๊วเก็กเอี๊ยวกับพื้นที่
ตลาดนอ้ยคณุโนต๊และคณุแมไ่ดเ้ราใหฟ้งัวา่ “คนทัว่ไปจะรูจ้กัโรงซอีิว๊
ไม่ก็คลีนิกหมอวิบูลย์ ซึ่งเป็นคลีนิกคุณลุงที่เปิดอยู่ในตลาดน้อย
บริเวณตรงข้ามโรงงานซีอิ๊ว คนที่เลื่อมใสคาทอลิกก็จะรู้จักที่บ้าน
เพราะอาเหล่ากงเป็นคาทอลิกและเคยเป็นครูใหญ่โรงเรียนจีนใน
บริเวณวัดกาลหว่าร์ ซึ่งต่อมากลายเป็นโรงเรียนกุหลาบวิทยาใน
ปจัจบุนั ในชว่งปีใหมข่องทกุปทีางบา้นจะจดัการสวดอวยพรปีใหม่
เรยีกวา่สวดเซีย่ซมิ โดยมเีพือ่นๆ ของอากงซึง่เปน็ชาวคาทอลกิที่
อาศยัอยูใ่นละแวกรอบๆ วดัมาจะมารวมตวักนัทีบ่า้นและทีบ่า้นเราก็
จะทำอาหารเลีย้ง ทำเปน็ประเพณมีาตัง้แตบ่า้นรมิแมน่ำ้เจา้พระยาที่
เจริญนคร จนภายหลังจึงย้ายมาจัดที่ตลาดน้อย บริเวณชั้น ๒

ของบา้น โดยคนมาเลน่เปยีโนบรรเลงเพลงสวดบาทหลวงกจ็ะมาทำ
พิธี ในขณะที่ทุกคนในบ้านก็จะแบ่งหน้าที่กันรับแขก ทำอาหาร
จดัแจกนัดอกไม้สัง่ขนมปงัทีร่า้นปัน้ลี่ขอยมืเกา้อีจ้ากวดั”

“ตอ่มาเมือ่คณุแมอ่ายปุระมาณ๓๗ทำงานดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทำใหรู้ว้า่กรงุเทพมหานครมแีผนจะกอ่สรา้งโครงการรถไฟฟา้สาย
สแีดงตดัผา่นในบรเิวณตลาดนอ้ยตดิแนวคลองผดงุกรงุเกษม จงึได้
วางแผนยา้ยออกจากพืน้ที่ไปยา่นอดุมสขุ ซึง่ตลาดนอ้ยยงัเคยเปน็
ที่ตั้งของบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม เพราะคุณแม่เปิดบริษัท
สิง่แวดลอ้ม ทำใหท้ัง้ยา่นบรเิวณนีม้พีนกังานบรษิทัเปน็รอ้ย ยา่นนี้
คกึคกัมาก แตพ่อยา้ยไปยา่นนีก้เ็งยีบลงไปเลก็นอ้ย บรรดาแมค่า้ที่
ขายอาหารแถวนีก้ถ็ามหาเพราะรายไดห้ายไป”

สำหรบัมมุมองทีม่ตีอ่ตลาดนอ้ยในอนาคต คณุโนต๊ไดแ้สดง
ความคดิเหน็ดงันี้ “ตอนนีเ้ริม่มอีะไรทีเ่ปลีย่นแปลงไป ชว่งปทีีผ่า่นมา
มนัเทม่ากขึน้มแีกลอรีม่าเปดิเปน็ทีฮ่ติมากขึน้ในหมูน่กัทอ่งเทีย่วทัง้
ชาวไทยชาวตา่งชาติมทีวัรจ์กัรยานเริม่มคีนเหน็คณุคา่แนวโนม้จงึนา่
มกีารอนรุกัษท์ีน่ีม่ากขึน้ เพราะคนเริม่เหน็คณุคา่ นา่จะมกีารพฒันา
ใหเ้หมาะกบัการเดนิเลน่ใหม้ขีอ้มลูมากขึน้ในขณะเดยีวกนักก็งัวลวา่
ความเปน็ชมุชนจะเริม่หายไปเมือ่คนรุน่เกา่ๆหายไป แลว้คนใหมย่า้ย
เขา้มา เวลาพาเพือ่นมาเทีย่ว เพือ่นๆกจ็ะบอกวา่รูส้กึไมเ่หมอืนอยู่
กรงุเทพ พอคนรุน่เกา่ๆ ออกไป ความเปน็เพือ่นบา้น ความเปน็
ชมุชนกจ็ะหายไปดว้ย” และเมือ่ถามถงึความเปน็ไปได้ในอนาคตวา่
จะมแีนวโนม้กลบัมาอยูอ่าศยัในยา่นตลาดนอ้ยอกีหรอืไม่ คณุโนต๊
ในฐานะคนรุน่ใหม่ กไ็ดใ้หว้ธิคีดิทีน่า่สนใจดงันีว้า่ “การกลบัมาคงยาก
เพราะธรุกจิเริม่ขยาย สำหรบัตกึนีก้เ็ปดิเปน็แกลอรี่ ซึง่ในอนาคตอาจ
จะขยบัขยายทำธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิซอีิว๊อกี เชน่ทำผลติภณัฑ์
จากซอีิว๊อืน่ๆซึง่ถงึแมเ้ราไมไ่ดต้ัง้อยูใ่นตลาดนอ้ยแลว้แตก่เ็ปน็ความ
ตัง้ใจทีจ่ะสบืสานธรุกจิทีม่แีหลง่กำเนดิจากตลาดนอ้ยใหค้นรุน่หลงัได้
รู้จักต่อไป พร้อมกับส่งต่อเรื่องราวของตลาดน้อยในอดีตไปยังคน
รุน่หลงัดว้ย”



การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วของครอบครัวให้มีความแปลกใหม่และเข้ากับ
ครอบครัวในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

ภาพบรรยากาศในช่วงวันคริสต์มาส ผู้คนที่เลื่อมใสคาทอลิกก็จะมาร่วมงานสวด
เซี่ยซิมที่บ้าน 
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์  l  ออกแบบกราฟฟิค : ตวงพร ปิตินานนท์

ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ป่าไม้ในเมือง
เมื่อเอ่ยถึง “ป่าไม้” เชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงพื้นที่ที่มีต้นไม้สีเขียวหลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นตามธรรมชาติ ทั้งยัง
เป็นแหล่งน้ำและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ แต่ถ้าหากเราจะกล่าวถึง “ป่าไม้ในเมือง” เชื่อว่าหลายคนคงจะไม่
คุ้นเคยกับคำๆ นี้ และอาจจะจินตนาการภาพของป่าในเมืองกันไม่ออกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้วป่าใน
เมืองดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวคนเมืองอย่างเราๆ ท่านๆ มากกว่าป่าไม้ธรรมชาติเสียอีก ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะหน่วยงานภาครัฐ
ในบ้านของเราเพิ่งจะเริ่มให้ความสนใจเรื่องการป่าไม้ในเมืองมาได้เพียงสักระยะหนึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ 
มาเลเซีย แต่ถึงกระนั้นก็ยังถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของคนเมืองที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติรอบๆ ตัว ได้ผ่อนคลาย  
ความตงึเครยีด ความเหนือ่ยลา้จากการทำงาน ไดม้พีืน้ทีอ่อกมาเดนิเลน่ชมความสวยงามของตน้ไมด้อกไมข้า้งทาง ซึง่ถอืเปน็  
การยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้คนในสังคม 

เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ หลายคนคง
อยากจะรู้จักและทำความเข้าใจกับคำว่า
“ป่าไม้ ในเมือง” ให้มากขึ้น เราจึงขอ
นำท่านไปพูดคุยกับบุคคลที่ทำงานด้าน
การป่าไม้ในเมืองทั้งสองท่านคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และอาจารย์ธราดล ทันด่วน หรือที่รู้จัก
กันดีในนาม “ครูต้อ” ผู้ชำนาญการด้าน
การดูแลต้นไม้ ใหญ่ ในเขตเมือง ที่มี
ประสบการณม์ามากกวา่๑๘ปีเพือ่รบัฟงั
ความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลาย
ทั้ งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน


ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย  
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


Q : “อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบาย  
คำว่า “ป่าไม้ในเมือง” 
A :“การป่าไม้ในเมือง(UrbanForestry)
เป็นการดูแลและจัดการต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใน
เขตเมือง ทั้งที่มนุษย์นำเข้ามาปลูกหรือ
ขึ้ น เ อ ง ตาม ธ ร รมช าติ ใ นบ า งพื้ น ที่
เพื่อ เป็นการส่งเสริมและสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดีให้กับคนเมือง ในเรื่องของ
การป่าไม้ในเมืองเป็นสิ่งสนับสนุนบทบาท
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ต้ น ไม้ ขนาด ใหญ่ที่ มี ก า รจั ดกา รที่ ดี
นักท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวชม ในด้านนิเวศ
ต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เป็นแหล่ง
อาหารโดยเฉพาะพวกนกสัตว์เลื้อยคลาน
สังเกตได้ว่าในเขตเมืองตามต้นไม้อย่าง
ต้นโพธิ์ ต้นไทร ในช่วงที่ผลสุกจะมีพวก
นกมาอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆ
มาทำรัง วางไข่ ผสมพันธุ์ นั่นคือคุณค่า
ทางดา้นระบบนเิวศและทีป่ฏเิสธไม่ไดเ้ลย
มนุษย์ที่อยู่ ในเมืองมีสภาวะตึงเครียด
ตน้ไมก้ม็สีว่นชว่ยทางดา้นสขุภาพจติทีด่ขีึน้
ทั้งยังช่วยในการบดบังทัศนียภาพสิ่งที่
ไม่สวยงามและช่วยปรับภูมิทัศน์ต่างๆ”
 
Q : “สถานการณ์พื้นที่สี เขียวของ
กรุงเทพฯและประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้
เป็นอย่างไร?” 
A : “ดัชนี เมืองสี เขียวในเอเชีย ๒๒
ประเทศกรุงเทพฯมีพื้นที่สีเขียวประมาณ
๓.๓ตารางเมตร/คนเมือ่เทยีบกบัคา่เฉลีย่
๒๒เมอืงในเอเชยีอยูท่ี่๓๙ตารางเมตร/คน
ซึ่งกรุงเทพฯมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าถึง ๑๐ เท่า
เห็นได้ว่าคนกรุงเทพฯต้องการพื้นที่สีเขียว
อีกมาก ซึ่งกรุงเทพฯมีพื้นที่สี เขียวใน
เฉพาะบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ราชการ

ใบกวา้งแผเ่รอืนพุม่ไดก้วา้งจะชว่ยดดูซบั
มลพิษในอากาศได้ดีและช่วยในการผลิต
ออกซิเจนตามรายงานต้นไม้ที่สมบูรณ์
๑ไร่สามารถผลติออกซเิจนใหค้น๑๐คน
ในขณะทีป่ระชากรในกรงุเทพฯมปีระชากร
๙-๑๐ ล้านคน ที่อยู่ ในทะเบียนราษฎร์
ยังไม่รวมประชากรแฝง เพราะฉะนั้นคน
กรงุเทพฯตอ้งการตน้ไม้๙แสน-๑ลา้นไร่
แต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพฯมีพื้นที่สีเขียว
แค่ประมาณหมื่นกว่าไร่ เพราะฉะนั้น
คนกรุง เทพฯยังต้องการพื้นที่ สี เขียว
ยังต้องการต้นไม้เหล่านี้อีกมาก”

“นอกจากนี้ต้นไม้ยังเป็นแนวกัน
เสียงสำหรับคนที่อยู่ ริมถนนได้ดีมาก
และยังเป็นตัวควบคุมทิศทางของลม
ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เรื่องของการสร้างบ้านสร้างคอนโดก็จะมี
การจัดสวนรอบอาคาร มีการล้อมต้นไม้
ใหญ่เข้ามาปลูก เพราะจะช่วยเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
เหล่านี้ ให้สูงขึ้นมาก ในเรื่องของความ
สวยงามความสง่างามของต้นไม้ สังเกต
ได้ว่าณบริเวณตรงไหนที่มีต้นไม้ใหญ่ๆ
สง่างาม สวยงาม ก็จะเป็นที่ดึงดูดของ
นักท่องเที่ยวซึ่งในต่างประเทศเห็นได้ชัด
ว่าถนนหลายๆ สายมีต้นไม้สวยงาม

ของต้นไม้ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของ
โครงสร้างในระบบนิเวศคนที่ทำงานด้าน
การป่าไม้ในเมืองจะต้องทำหน้าที่ปลูก
ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ให้การสนับสนุน
อนุรักษ์ต้นไม้ป่า ส่งเสริมให้มีการวิจัย
เห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์ต้นไม้ที่มี
ต่อมนุษย์ซึ่งต้นไม้ต่างๆเหล่านี้พอมาอยู่
ในเขตเมอืงเปน็อะไรทีน่า่สงสารเพราะอยูใ่น
สภาวะที่เครียดสุขภาพของต้นไม้ในเมือง
จึงไม่ดีเท่ากับต้นไม้ในป่า ความสามารถ
ด้ านนิ เ วศก็ จ ะน้ อยกว่ าต้ น ไม้ ในป่ า
แต่อย่างไรก็ดีต้นไม้ในเมืองก็ยังมีคุณค่า
ม า ก ใ น กา ร เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ใ ห้ แ ก่ เ มื อ ง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีขึ้น
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิเศรษฐศาสตร์นเิวศวทิยา
นันทนาการความสวยงามความรื่นรมย์”
 
Q : “อาจารย์พอจะยกตัวอย่ าง  
คุณประโยชน์ของต้นไม้ในเมืองในด้าน
ต่างๆ ได้ไหมคะ?” 
A : “คุณประโยชน์ของต้นไม้ ในเมือง
จะชว่ยดดูความรอ้นลดอณุหภมูิถา้หากวา่
มีอาคารอยู่และมีต้นไม้ ใหญ่ที่บังแสง
ก็ จ ะช่ วยลดความร้ อน ให้ กั บอาคาร
ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยดูดซับมลพิษ
ในอากาศ ต้องมีการคัดเลือกต้นไม้ที่มี
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ตัดอย่างไรให้ต้นไม้สุขภาพดีและมีทรงพุ่ม
ที่สวยงาม แต่เท่าที่เห็นในปัจจุบันนี้การ
ตัดแต่งต้นไม้ของคนกรุงเทพฯ เป็นการ
ตัดยอดต้นไม้ทำให้ต้นไม้สุขภาพไม่ดีและ
อาจตายได้ ในอนาคต อันนี้ เป็นสิ่งที่มี
ความสำคัญมากและต้องช่วยกันดูแล
ต้องตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ
ของต้นไม้ให้มากๆซึ่งถ้าจะทำให้คนเห็น
คณุคา่และความสำคญัของตน้ไม้คนเหลา่นัน้
ต้องได้ใช้ประโยชน์ของต้นไม้ ตั้งแต่เกิด
จนกระทั้งตาย เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรา
จะไม่ได้ ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ ทั้งใน
เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาความเชื่อ
หรือใช้ในการรักษาโรคต่างๆ คนที่ใช้จะ
ต้องเห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ของต้นไม้
และช่วยกันรักษา”


Q : “สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคน
กรุงเทพฯ และหน่วยงานภาครัฐผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันเรื่องของ
ป่าไม้ในเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรม?” 
A :“สำหรับคนกรุงเทพฯพื้นที่สีเขียวที่มี
พื้นที่จำกัด ประชาชนจะต้องเริ่มจาก
ตัวเราเองก่อน เห็นคุณค่าของต้นไม้ใน
เขตเมืองร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้รวมถึง
ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นคุณค่าของต้นไม้ใน

อย่างที่ดังๆ ในตอนนี้ก็จะเป็นต้นลำพู
ที่บางกระสอบ เป็นที่อยู่ของหิ่ งห้อย
เปน็ทีอ่ยูอ่าศยัทำรงัวางไขข่องสิง่มชีวีติตา่งๆ
เป็นการรักษาระบบนิเวศและสร้างรายได้
ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนก็
มีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือใน
การอนรุกัษด์มีากเพราะเขารกัชมุชนของเขา
นอกจากนี้ยังมีโครงการพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพฯ ทำให้กลุ่มคนหลาย
กลุ่มที่อยากจะสนองพระราชดำริ”


Q : “ เรามี วิ ธี ก ารคัด เลือกต้น ไม้   
และดูแลรักษาต้นไม้ที่จะนำมาปลูกใน
เมืองเบื้องต้น อย่างไรบ้าง?” 
A : “การเลือกต้นไม้ที่จะมาปลูกในเมือง
ตอ้งมกีารคดัเลอืกใหเ้หมาะสมมสีขุภาพดี
รูปทรงสวยงาม ไปปลูกในสวนสาธารณะ
ประชาชนไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนอ์อกกำลงักาย
แต่หลายคนก็ไม่คำนึงในการที่จะช่วยกัน
อนุรักษ์ รักษา เห็นได้ว่าต้นไม้ตามสวน
สาธารณะจะมีรอยขีดข่วนถือว่าเป็นการ
ทำลายต้นไม้หรือของกรุงเทพมหานครที่
ดูแลต้นไม้ก็เช่นกัน ในระดับผู้ดูแล ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจธรรมชาติของ
ตน้ไม้รูจ้กัการดแูลบำรงุรกัษามกีารตดัแตง่
ต้นไม้ ให้ถูกวิธี ต้องอาศัยผู้ เชี่ยวชาญ

อยา่งในมหาวทิยาลยัหรอืวดัตามทีอ่ยูอ่าศยั
ตามรมิถนนอยา่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ที่ ไ ด้ รั บ ร า งวั ลG reenUn i v e r s i t y
คณะต่างๆ ก็ดำเนินตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์
ก็เริ่มทำให้เป็นGreenFaculty เป็นคณะ
ที่มีสี เขียว ไม่ เพียงแต่ปรับทางด้าน
กายภาพเท่านั้นแต่ยังมองไปถึงเรื่องของ
การลดการใช้พลังงานต่างๆด้วย”

 
Q : “อาจารย์พอจะยกตัวอย่างป่าไม้
ในเขตเมืองในกรุงเทพฯ หรือพื้นที่
รอบๆ ได้ไหมคะ?” 
A : “ผมขอยกตัวอย่างป่าไม้ในเมืองที่
เห็นได้ชัดคือ “บางกระเจ้า” เป็นพื้นที่อยู่
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถือเป็นปอดให้กับ
คนกรุงเทพฯ ทั้งๆ ที่พื้นที่นี้อยู่ ในเขต
จงัหวดัสมทุรปราการแตว่า่พืน้ทีน่ีส้ามารถ
ที่จะรองรับอะไรต่างๆในเรื่องการป่าไม้ใน
เมืองให้กับคนกรุงเทพฯ ได้ ก็จะมีกลุ่ม
อนุรักษ์อย่างเช่น กลุ่มลำพูบางกระสอบ
จะมีนักวิชาการที่สนใจและเห็นคุณค่าใน
เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช
ก็จะดึงกลุ่มนักวิชาการต่างๆ เข้าไปร่วม
ศึกษาพรรณพืชพรรณสัตว์ ชุมชนกลาย
เป็นที่รู้จัก มีผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่
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อันตราย เพราะต้นไม้ใหญ่มันจะหักลงมา
เมื่อไหร่ก็ได้”


Q : “คิดอย่างไรกับทัศนคติของคน  
ในเมืองกับต้นไม้ ใหญ่ที่อาจทำให้ เกิด  
มุมอับ ซอกลืบ เสี่ ยงต่อการ เกิด
อาชญากรรม?” 
A : “ในอดีตที่เมืองเรายังไม่ใหญ่มาก
ป่าอาจจะใกล้ตัวเรา ใช้เวลานิดหน่อยก็
สามารถไปสัมผัสความร่มรื่นได้ แต่วันนี้
เมืองโตออกไปกว้างมาก พื้นที่สีเขียว
หายไปเยอะ ความรู้สึกโหยหาสีเขียวมัน
เปน็สิง่ทีอ่ยูภ่ายใตจ้ติใจของมนษุย์ เพราะวา่
จดุกำเนดิของมนษุยอ์ยูก่ลางปา่ลกึเอาตวัรอด
กลางป่าลึก ใช้ความอุดมของป่าเพื่อ
เอาตัวรอด เพราะฉะนั้นโดยส่วนลึกแล้ว
เรายังโหยหาความร่มรื่น ความเขียวขจี

ของป่า และด้วยความที่เราโหยหาพื้นที่
สี เขียว ผมว่าไปถามคนส่วนใหญ่ว่ า
กรุงเทพฯของเราร่มรื่นแล้วหรือยัง?
ทุกคนจะบอกว่าไม่ เพราะร้อนขาดความ
ร่มรื่นของต้นไม้ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล
ป่าไม้ ในเขตเมืองให้ดีจะส่งผลกระทบ
กลบัมาทีต่วัเราตวัอยา่งหนึง่ทีช่ดัเจนมาก
สถาบันจิตเวชวิทยาต้นไม้คือส่วนหนึ่งใน
การบำบัด เพราะฉะนั้นต้นไม้ที่นั่นร่มรื่น
มันส่งผลกระทบทางจิตใจโดยตรงเพียงแต่
เราจะรูส้กึหรอืไม่แลว้คนรุน่เราจะสามารถ
หนสีภาพแวดลอ้มเมอืงไปหาพืน้ทีท่ีต่อบสนอง
ทางจิตใจของเราได้ไหม? เพราะฉะนั้น
ความเขียวความร่มรื่นในเมืองเป็นเรื่องที่
จำเป็นอย่างแน่นอนต้องมี! แต่เนื่องจาก
เราไม่ได้ดูแลต้นไม้ใหญ่ตามที่ควรจะดูแล
เราตดัหญา้ทกุ๑๐-๑๕วนัไมพุ้ม่กต็ดัแตง่

เมืองให้มากๆ เพื่อให้ต้นไม้เหล่านั้นอยู่คู่
กับกรุงเทพฯ เป็นปอดและช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับคนกรุงเทพฯ
สำหรั บหน่ วยงานภาครั ฐ อยาก ให้
คำนึกถึงหลักวิชาการ อาศัยนักวิชาการ
ที่มีความรู้เข้ามาช่วยก็จะทำให้การปลูก
ต้นไม้ในเมืองเกิดประโยชน์ต่อมหาชน
ที่อยู่ในเขตเมืองมากขึ้น”


อาจารย์ธราดล ทันด่วน  
ผู้ชำนาญการด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ 
ในเขตเมือง  

 
Q : “ป่าไม้ในเมือง คืออะไร?” 
A : “ป่าไม้ในเขตเมืองคือ พื้นที่สีเขียว
เริ่มต้นจากการที่มีต้นไม้ใหญ่เข้าไปยืนต้น
ในพื้นที่นั้น และค่อยๆ ขยายพื้นที่เป็น
ต้นไม้ใหญ่ออกไปเราจึงเรียกว่า “ป่า”
ถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ เป็นพระราชาแห่ง
พืน้ทีน่ัน้มแีตต่น้ไมเ้ลก็ๆ เรายงัไมส่ามารถ
เรียกมันได้ว่าป่า แต่คำว่าป่าไม้ในเมือง
ไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ใหญ่อย่างเดียว
ต้องมีไม้เถา ไม้เลื้อย ไม้พื้นล่างมันต้อง
เป็นองค์ประกอบสมบูรณ์ แต่ว่าตัวบ่งชี้ที่
ชัดเจนคือปริมาณต้นไม้ใหญ่ คือพื้นที่
เรือนยอดของต้นไม้ใหญ่ในชุมชนนั้นมาก
พอทำให้เรารู้สึกร่มรื่นแล้วหรือยัง”

“ผมขอยกตัวอย่างป่าไม้ในเมือง
ของกรุงเทพมหานครที่สมบูรณ์เห็นจะมี
สองที่ ที่แรกคือวังสวนจิตรลดา เข้าไป
แล้ วสติ แตกไม่ รู้ สึ กว่ า อยู่ กรุ ง เทพฯ
เพราะในหลวงท่านทรงเอายางนาไปปลูก
ตั้งแต่ผมยังไม่เรียนมหาวิทยาลัยในหลวง
ท่านสายพระเนตรยาวไกลมาก ซึ่งผม
ถือว่าวังสวนจิตรลดาเป็นป่าไม้ในเมือง
ต้นแบบของเมืองไทยที่ สมบูรณ์มาก
ลำดบัตอ่มาคอืทีส่ถาบนัจติเวชโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา ตรงนั้นเขาบังคับว่า
จะต้องมีความเขียวร่มรื่นเพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของจิตบำบัด เพราะฉะนั้นต้นไม้
ที่นั้นจะไม่ตัดถ้าไม่จำเป็น ส่งผลให้พื้นที่
ตรงนีส้วยอยา่งบรเิวณรมิคลองผดงุกรงุเกษม
ตลาดน้อย ก็ถือได้ว่าเข้าข่ายป่าไม้ใน
เขตเมืองแต่ว่ายังรกเกินไป ไม่ได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม อาจทำให้เกิด

อาจารย์ธราดล ทันด่วน ผู้ชำนาญการด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง 
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รัชกาลที่ ๑ ท่านมีพระบัญชาให้ปลูกไว้
เพื่อเอาไม้ไปทำเรือรบ รอบคลองหลอด
ตอนนี้เหลือ ๙ ต้น แล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่า
ต้นไม้นี้เป็นประวัติศาสตร์ เป็นวิสัยทัศน์
ของรชักาลที่๑ทีท่า่นมองเอาไว้ถา้๙ตน้
ตรงนี้หมดประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็หมด
เหมือนกันในชุมชนที่หลากหลาย ถ้าเรา
รู้จักกับคนเฒ่าคนแก่ของชุมชน ให้เขา
นึ ก ถึ ง ต้ น ไ ม้ ใ ห้ เ ข า เ ล่ า คว ามหลั ง
ความประทับใจ ในต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งสิ
แล้ ว เ ราจะรู้ ว่ าต้ น ไม้ กั บชุมชนมันมี
ประวัติศาสตร์ ร่ วมกัน เพราะฉะนั้ น
ไมอ่ยากใหช้มุชนเมอืงเตบิโตไปโดยไมม่อง
ต้นไม้ในเมือง”


Q : “ทำไมเราต้องเรียนรู้ เรื่องการ  
ตัดแต่งต้นไม้” 
A : “การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่มีความสำคัญ
จริงๆ แล้วต้นไม้ในเมืองต้องตัดแต่งให้
กลมกลืนกับอาคารสถานที่ และวิถีชีวิต
ของคนในเมือง ต้นไม้ ในเมืองจะเป็น
อิสระแบบต้นไม้ในป่าไม่ได้ เราต้องดูแล
อย่างชาญฉลาดดูแลอย่างมีมุมมองของ
ภูมิสถาปัตย์ด้วย ต้นไม้กับสถานที่ต้อง
ส่งเสริมซึ่งกันและกันอาคารที่สวยต้นไม้

ต้องไม่บดบังแต่ต้องสร้างแรงจูงใจให้คน
อยากดูอาคารมากขึ้น เราจำเป็นต้อง
พัฒนาตรงนี้อย่างเร่งด่วน เรามีโครงการ
ปลกูตน้ไมม้าเปน็๑๕-๒๐ปแีลว้แตถ่ามวา่
วันนี้เรารู้สึกว่าบ้านเราร่มรื่นแล้วหรือยัง?
เรายังไม่รู้สึกเพราะเรายังไม่ได้ดูแลต้นไม้
อย่างที่ควรจะเป็น สนามหญ้า ไม้พุ่ม
เราต้องตัดทุก๑๐-๑๕วันแต่ว่าถ้าต้นไม้
ใหญ่มันไม่หัก ไม่ก่อปัญหาเราจะไม่ตัด
ซึง่ไม่ใชว่ธิกีารดแูลทีถ่กูตอ้ง เรือ่งทีถ่กูตอ้ง
จะต้องจัดโปรแกรมการตัดให้ถูกต้อง
แล้วต้นไม้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
อย่างสงบสุข ปรากฏกายอยู่ ในสังคม
เป็นมิตรกับผู้คนในสังคม และอาคาร
สถานทีโ่ดยรอบเปน็เรือ่งทีเ่ราตอ้งเริม่ทำกนั
อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีประเด็น
เรื่องของศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเรา
ดูแลต้นไม้ในเมืองเพื่อขจัดปัญหาอันตราย
ออกไปแลว้และเอาปจัจยัดา้นศลิปะเขา้มา
เกี่ยวข้อง เราจะได้เมืองที่ เขียวร่มรื่น
และต้นไม้กับอาคารอยู่กันอย่างเหมาะสม
กลมกลืนไม่โดดเด่นจนกระทั่งรู้สึกว่าใหญ่
จนน่ากลัวอันตรายถ้าเราดูแลชุมชนและ
ต้นไม้ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย”



ในเวลาใกล้เคียงกัน แต่ต้นไม้ใหญ่บางที
๕ ปียังไม่ตัดแต่ง เราไม่ตัดแต่งไม่ดูแล
ต้นไม้ประกอบกับเราไปเอาต้นไม้มาจาก
ต่างถิ่นต้นไม้บางต้นก็เจริญเติบโตอย่างที่
เราไม่คาดคิดมาก่อน เติบโตอย่างรวดเร็ว
แผ่กิ่งก้านสาขากลายเป็นสร้างปัญหาให้
กับชุมชนเมืองเพราะเราไม่ได้ดูแลต้นไม้
กิ่ งไม้หักลงมาโดนรถโดนเด็กโดนคน
ถามว่าเป็นความผิดของต้นไม้หรือเปล่า?
เปล่าไม่ใช่เพราะเป็นความผิดของเรา
ที่ไม่ได้ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองให้ถูกต้อง
เหมาะสม”

“ผมขอกลบัมาทีต่น้ไมก้บัชมุชนเกา่
มีคำพูดอันหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นของใคร
บอกว่า “มนุษย์เราจะมีประสบการณ์ความ
หลังฝังใจเกี่ยวกับต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่ง
เสมอสำหรับตัวเรา” ในเมื่อชุมชนเกิดขึ้น
ต้นไม้บางต้นเป็นประวัติศาสตร์ชุมชน
ผู้ ใหญ่ในชุมชนอาจจะเคยมาประชุมใต้
ต้นไม้ต้นนี้เพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่าง
เพราะฉะนั้นการดูแลต้นไม้ในชุมชนเก่า
ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่โยงยึดกับประวัติศาสตร์ชุมชน
ต้นไม้หลายๆ ต้นเราสูญเสียไปอย่างน่า
เสียดายยิ่ง อย่างเช่น ต้นตะเคียนซึ่ง
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ถ้าเราตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้รบกวนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน 
เราจะเห็นอะไรท่ีสวยงามหลากหลาย ไม่ใช่แค่วิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึน
ในตอนเช้าและตอนเย็น แต่ในช่วงกลางวันที่แดดจัดๆ 
ยังมีความร่มรื่นของต้นไม้อยู่ด้วย วิถีชีวิตก็ยังดำเนินต่อ

Q : “แลว้ศลิปะทีเ่กีย่วขอ้งในการตดัแตง่
ต้นไม้มีอะไรบ้าง?” 
A :“หนึ่งคือแสงสีเราเชื่อว่าถ้าจัดแสงให้
เข้ามาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้เห็นสี
ที่งดงาม ต้นไม้ที่ทึบมากเกินไปเรามอง
ขึ้นไปจะไม่เห็นสีเขียว ถ้าเราสางให้ใบ
ทุกใบได้รับแสงแดดที่เพียงพอเราก็จะเห็น
สีเขียวที่สวยงาม และยังช่วยให้ไม่ต้อง
กวาดใบไม้บ่อยๆ เพราะเมื่อต้นไม้ใบทึบ
หนามากจะไม่ได้รับแสงและจะสลัดใบทิ้ง
ดังนั้นถ้าในหน้าฝนเมื่อเรารู้สึกว่าใบไม้ร่วง
ผิดปรกติ ให้ลองแหงนขึ้นไปมองยอดไม้
ต้นไม้จะทึบเริ่มไม่สวยพอเราเปิดต้นไม้
ให้โปร่งลมก็จะเข้าพอเราเปิดแสงเข้ามา
ได้อย่างเหมาะสมก็จะทำให้เห็นสีเขียวที่
สวยงามไมป้ระดบัใตต้น้ไมใ้หญก่จ็ะสวยขึน้
พอเราเห็นแสงสี เราจะเห็นเส้นสายของ
ลำต้นกิ่งก้าน ถ้าเราจัดลำต้นของกิ่งก้าน
ใหส้วยตน้ไมน้ัน้กจ็ะสวยมากเพราะเราไมไ่ด้
จัดต้นไม้ให้มีเส้นสายของลำต้นเส้นสาย
ของกิ่งที่สอดคล้องกับสายพันธุ์ของเขา
ต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดมีฟอร์มไม่
เหมือนกัน เราเข้าใจฟอร์มต้นไม้ของ
แต่ละต้นดีพอหรือเปล่า เพื่อตัดแต่งให้
แสดงเอกลักษณ์ของเขาออกมาได้เต็มที่
ต่อมาก็คือพื้นผิว บางทีใบไม้มากเกินไป
ไม่ได้รับการสางออกเราก็ไม่เห็นผิวน้ำ
ถ้าเราจัดพื้นผิวโดยรอบให้โดดเด่นขึ้นมา
ก็จะสวยพอครบทั้ง๓องค์ประกอบเราก็
จะเหน็รปูทรงอาคารทีส่วยกจ็ะเริม่ปรากฏ
ถ้ามีแสงปล่อยลงมาที่อาคารในระดับ
ที่เหมาะสมความสวยของอาคารสถานที่
ก็จะปรากฏขึ้นมา รูปทรงสารพัดสิ่งที่อยู่
ในนั้นก็จะปรากฏถัดมาคือวิถีชีวิตต้นไม้
กับวิถีชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าเราตัดแต่งต้นไม้
ไม่ให้รบกวนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน
เราจะเห็นอะไรที่สวยงามหลากหลาย
ไม่ใช่แค่วิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในตอนเช้าและ
ตอนเย็น แต่ในช่วงกลางวันที่แดดจัดๆ
ยังมีความร่มรื่นของต้นไม้อยู่ด้วยวิถีชีวิต
กย็งัดำเนนิตอ่ เพราะฉะนัน้เราตอ้งดวูถิชีวีติ
ท้ายสุดคือรสนิยมของพื้นที่นั้น บางคน

ชอบแบบนั้น บางคนชอบแบบนี้ เป็น
รสนิยมของชุมชนนักท่องเที่ยวบางคนนั่ง
รถออกจากสนามบินมาเห็นต้นไม้ริมถนน
กส็ามารถบอกรสนยิมของคนในกรงุเทพฯได้
เขาก็เข้าใจว่าคนกรุงเทพฯมีรสนิยมแบบนี้
ดังนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรามีรสนิยมที่
ดีกว่านี้”

 
Q: “แลว้ทำไมในตา่งประเทศถงึมรีสนยิม
เรื่องการตัดแต่งต้นไม้ที่ดูดีกว่าบ้าน
เรา?”  
A: “ประเด็นแรก ความรู้ ความชำนาญ
ด้านนี้ในต่างประเทศไปไกลมากแต่บ้าน
เรายงัไมเ่ริม่ตน้ เหตทุีบ่า้นเรายงัไมเ่ริม่ตน้
อาจเป็นเพราะในอดีตเราไม่มีความรู้สึก
โหยหาต้นไม้ในเขตเมือง เราเดินออกไป
ไม่กี่ร้อยเมตรก็เจอป่าซึ่งเราเข้าไปใช้ชีวิต
ในปา่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของเราได้
แตพ่อเมอืงเราโตขึน้ผูค้นมากขึน้ เรารูส้กึ
ว่าเราต้องการให้ป่าให้ความร่มรื่นมาอยู่
ใกล้ตัวเรา เพราะฉะนั้นเราจึงเพิ่งเริ่มรู้สึก
เพิ่งเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำตรงนี้ ทำให้
ความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้ยังด้อยกว่า
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ะ ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป ไ ก ล
อย่างประเทศมาเลเซีย หรือสิงคโปร์
เขาดูแลต้นไม้ดีกว่าเรา เพราะว่าเขาได้รับ
อิทธิพลจากอังกฤษ หรือแม้แต่ประเทศ
เวียดนาม พนมเปญ ก็เจอต้นไม้ใหญ่
โบราณที่อลังการ เพราะเขาได้รับอิทธิพล
จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจเป็นข้อเสีย
ของการเป็นประเทศเอกราชก็ได้ ที่ทำให้
เราพัฒนาช้าในตรงนี้ แต่วันนี้ เรารู้ตัว

ก็เป็นเรื่องดีที่ เราจะเข้าไปจับมันอย่าง
จริงจัง”
 
Q: “จุด เด่นของต้น ไม้ ใน เมืองไทย  
คอือะไร?” 
A: “ผมว่าเราเหนือกว่าทั้ งมาเลเซีย
สิงคโปร์ หรือแม้แต่ญี่ปุ่น เพราะเรามี
พรรณไม้ที่หลากหลายมาก เราจะเห็นว่า
ในช่วงจังหวะที่ต้นไม้กลุ่มหนึ่งออกดอก
ต้นไม้ในกลุ่มอื่นออกดอก และมันก็จะ
ออกดอกไล่เรียงกันไป ซึ่งถ้าเราจัดการ
ตรงนีใ้หด้ีบา้นเราจะสวยยาวจะโดดเดน่ยาว
ผมยกตั วอย่ า งต้นไม้ตระกู ลตะแบก
พอลมหนาวเข้ามา เสลาชมพูพันธุ์ทิพย์
ออกดอก พอเสลาเริ่มโรย อินทนิลน้ำ
จะออกดอกพออนิทนลินำ้เริม่โรยตะแบก
จะเริม่ออกดอกแมก้ระทัง้ตน้ไมใ้นกลุม่เดยีวกบั
ซากรุะทีเ่ราเรยีกวา่สปรงิบลมูเมอร์(Spring
Bloomer) เราก็ยังมีหางนกยงูฝรัง่ซึง่ใน
ข้อสังเกตของผมเชื่อว่าเขาออกดอกตาม
ชัว่โมงวนัยาวระหวา่งทีช่มพพูนัธุท์พิยอ์อก
เสลาออก เรายังไม่เห็นหางนกยูงฝรั่งออก
พอพวกนั้นหมดตอนนี้ที่วันยาวช่วงเดือน
กรกฎาคม หรือที่ฝรั่งเรียกว่า ซัมเมอร์
บลมูเมอร์(SummerBloomer)เราจะเหน็
หางนกยูงฝรั่งออกทั่วประเทศนี่คือความ
หลากหลายในสายพนัธุ์ซึง่ถา้เรารูท้ีจ่ะเลน่
กับมันเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพรรณไม้แต่ละ
ชนิดที่จะเล่นกับมันบ้านเราสวยกว่าเขา
มากมายหนักหนานี่คือข้อที่หนึ่ง”

“ขอ้ทีส่องเรายงัมคีวามหลากหลาย
ทางดา้นดนิฟา้อากาศภาคเหนอืจะเยน็กวา่
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อุณหภูมิต่ำสุดในคืนนั้น ถ้าระยะห่าง
ระหว่างอุณหภูมิมากพอถึงกี่องศาและตอ่
เนือ่งเปน็เวลากีว่นัเราจะเหน็ตน้คนูออกดอก
เคยมีคนถามว่าทำไมต้นคูนในบ้านลูกค้า
ท่านหนึ่ง เลี้ยงดีแต่ทำไมต้นคูนที่อยู่ข้าง
ถนนไม่มีคนดูแลกลับออกดอกสวยกว่า
ต้นคูนที่อยู่ในบ้านซึ่งผมบอกว่ามันเป็น
ไปไดห้รอืเปลา่วา่ตน้ไมท้ีอ่ยูข่า้งถนนมนัรอ้น
เพราะความร้อนจากถนนเผาในระหว่างที่
ต้นคูนในบ้านลูกค้า มันร่มรื่น เย็นสบาย
ไม่มีความเครียดเกิดขึ้นพอกลางคืนบ้าน
ลูกค้าต้นไม้ เยอะ อุณหภูมิก็ ไม่ลดวูบ
ระหว่างที่ต้นคูนข้างถนนลมหนาวเข้า
ปะทะเตม็ๆยิง่กลางคนืระหวา่งตี๒ถงึตี๔
ถนนรถโลง่ไมม่คีวามรอ้นจากรถความรอ้น
จากถนนระเหยหมด แล้วมีลมหนาวเข้า
ลมหนาวจะปะทะตน้คนูเตม็ที่ เพราะฉะนัน้
อณุหภมูทิีต่น้คนูไดร้บัจะลดตำ่ลงมามากกวา่
พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถึงระยะหนึ่งต้นคูน
ก็จะออกดอก อันนี้เป็นความเชื่อของผม
สำหรบัตน้คนูสำหรบัตน้อืน่กไ็มแ่น่เราตอ้ง
ศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างลึกซึ้ง เราจะเล่นได้
ทัว่ประเทศเอาพดูถงึเรือ่งตน้คนูกอ่นตน้คนู
เปน็พวกสปรงิบลมูเมอร์(SpringBloomer)
นสิยัการออกดอกเหมอืนพวกซากรุะ เรามี
ตน้ไมใ้นกลุม่จำพวกสปรงิบลมูเมอร์(Spring
Bloomer)เยอะแยะทัว่ประเทศนางพญาเสอืโครง่
ประจำจงัหวดัหนึง่เสลาประจำจงัหวดันครสวรรค์
ประดู่ประจำจงัหวดัชลบรุี ฯลฯถา้จงัหวดั
เหลา่นีศ้กึษาตน้ไมป้ระจำจงัหวดัของตวัเอง
ให้ดี แล้วปลูกโดยเข้าใจสภาพแวดล้อมที่
ต้นไม้ชนิดนั้นต้องการ เราจะสามารถจัด
งานประจำปวีนัทีด่อกไมป้ระจำจงัหวดับาน
ไดอ้ลังการแล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นที่นู่นเกิดขึ้น
ที่นี่ มันเยอะแยะหลากหลายกว่าซากุระ
ชนดิเดยีวทัว่ประเทศไม่ใชแ่คจ่งัหวดัเดยีว
แต่เป็นในหลายๆ จังหวัดที่เรายังก้าวไป

ไม่ถึงจุดนี้เพราะเรายังศึกษาน้อยเกินไป
นักวิชาการต้องเข้ามาช่วยมากกว่านี้”


Q : “แล้วอะไรที่เราควรจะต้องทำความ
เข้าใจต้นไม้ในเมืองเป็นลำดับแรกๆ?” 
A : “มีสองเรื่องด้วยกัน อันดับแรกเรา
เขา้ใจหรอืไมว่า่ตน้ไมน้ัน้สขุภาพดหีรอืเปลา่
บางทีต้นไม้บอกว่าเขาป่วย เขาแสดง
อาการว่าเขาป่วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วย
พื้นที่ ใบของต้นไม้เป็นตัวบอกว่าต้นไม้
ต้นนั้นแข็งแรงดีหรือป่วย ถ้าปีที่แล้ว
พื้นที่ใบเยอะในหน้าฝนแต่ปีนี้ในหน้าฝน
ใบบางลง และพื้นที่ ใบจะลดลงเรื่อยๆ
จนวันที่เขาตายคือไม่มีใบเลย ซึ่งถ้าเรา
เข้าใจวา่เขา้ปว่ยเรากจ็ะสามารถตามคนทีรู่้
มาได้ ข้อสอง ต้องสังเกตต้นไม้ว่าจะก่อ
อนัตรายใหก้บัเราหรอืเปลา่ตน้เอนหรอืเปลา่
กิ่งทอดยาวหรือเปล่า ต้นใหญ่จนกระทั่ง
ปะทะลมมากหรือเปล่าถ้าลมแรงๆต้นไม้
อาจจะปะทะลมจนกระทั่งล้มลงมาก็ได้
ต้องสังเกตอันตรายมีคำพูดในเรื่องการ
จัดการต้นไม้ใหญ่ เราจะต้องรักษาสมดุล
ระหว่างอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับความ
สวยงามของต้นไม้ต้นนั้น เราสามารถ
ทำได้ เราตัดต้นไม้ที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัย
เราตดัใหเ้รามัน่ใจได้๑๐๐%วา่ตน้ไมต้น้นี้
ไม่ล้ม แต่เราก็จะได้ต้นไม้ที่อัปลักษณ์มา
ต้นหนึ่งขณะเดียวกันถ้าเราอยากได้ต้นไม้
สวยต้นไม้ใหญ่ ระดับความอันตรายก็จะ
สูงขึ้น เพราะฉะนั้นสองตัวเป็นตัวที่ผกผัน
กันอยู่ คนที่ดูแลต้นไม้ต้องรักษาสมดุล
ระดบัความอนัตรายแคไ่หนทีร่บัได้เปน็ศลิปะ
ตวัหนึง่ทีส่รา้งสมดลุระหวา่งความอนัตราย
ที่รับได้กับความสวยงามซึ่งตรงนี้บ้านเรา
ยังขาดมาก”


Q : “ทราบมาว่าตอนนี้ เกิดอาชีพ  
ที่ เรียกว่ารุกขกร ซึ่งอาชีพนี้ เริ่มต้น  
เมื่อไหร่ มีบทบาทเกี่ยวกับต้นไม้อย่างไร 
ในเมอืงไทยมคีนทำเยอะแคไ่หน และแนวโนม้
ของอาชีพนี้ในอนาคตจะไปในทิศทาง
ใด?” 
A : “ในสมัยก่อนเราจะเรียกว่า “วนกร”
(Forester) พวกนี้จะดูแลสวนป่า ป่าใน

ภาคใตจ้ะชืน้กวา่ความแตกตา่งตรงนีจ้ะทำให้
ตน้ไมช้นดิเดยีวกนัตอบสนองตอ่สภาพดนิฟา้
อากาศที่ต่างกัน แล้วมีปฏิกิริยาต่างกัน
ถ้าเราเข้าใจ ระหว่างที่เชียงใหม่ออกดอก
สวยๆภาคกลางอาจจะยังไม่ออกอาจจะ
ช้าเหลื่อมกันซักนิดหนึ่ง แตพ่อเชยีงใหม่
เริม่โรยตน้ไมช้นดิเดยีวกนัในภาคกลางอาจ
จะเริ่มบาน เราจะมีสีสันที่โดดเด่นประดับ
บา้นเมอืงเราเปน็ชว่งเวลาทีก่วา้งกวา่ประเทศ
อื่นมาก ในขณะเดียวกันเรามีต้นไม้พวก
ซัมเมอร์บลูมเมอร์(SummerBloomer)
คือผลัดใบ ออกดอก และแตกยอดอ่อน
เรากย็งัมพีวกนีอ้อกดอกไปเรือ่ยๆจนกระทัง่
เกอืบๆจะหมดฝนพออากาศเยน็หนอ่ยชงโค
จะบานและหลงัจากนัน้พวกเสลาจะกลบัมา
เราจะมีไม้ดอกที่วนเวียนตลอดปี บวกกับ
สภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันตั้งแต่
เหนอืจดใต้ เราจะมอีะไรทีห่ลากหลายตื่นตา
ตลอดทัง้ปีไมเ่หมอืนกบัซากรุะทีม่ปีลีะครัง้
และไมเ่หมอืนกบัสงิคโปรท์ีเ่ขยีวตลอดทัง้ปี
เราจะอยู่ตรงกึ่งกลางทำให้บ้านเรามีอะไร
ที่น่าสนใจมากขอให้เราศึกษาให้ลึก”


Q : “แสดงวา่จรงิๆ แลว้บา้นเรามคีวาม
หลากหลายของพรรณไม้ใหญ่เยอะมาก 
แต่ที่ผ่านมาเราไม่ เคยทำความเข้าใจ
ธรรมชาติของต้นไม ้ และเรียบเรียง
ขอ้มลูใหเ้ปน็ระบบ?” 
A :“ถกูตอ้งตน้คนูซึง่เปน็ตน้ไมป้ระจำชาติ
ผมถามว่าอะไรที่กระตุ้นให้มันออกดอก?
คือมันมีตาดอกอยู่แล้วอะไรที่กระตุ้นให้
ตาดอกพัฒนามาเป็นช่อดอก ทุกคนก็จะ
บอกว่าฤดูแล้ง ผมบอกไม่ใช่ ผมเห็น
ต้นคูนที่อยู่ริมน้ำแล้วมันออกดอกสะพรั่ง
สิ่งที่กระตุ้นให้ต้นคูนออกดอกอาจจะไม่ใช่
ความแหง้แลง้ก็ได้ผมเชือ่วา่ความแตกตา่ง
ระหว่างอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนั้นและ

เราต้องควบคุมต้นไม้ในเมืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
เพื่อให้ต้นไม้และมนุษย์อยู่กันอย่างสันติ
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ธรรมชาติแต่“รกุขกร”(Arborist)เปน็คำใหม่
ซึ่งเป็นสำนวนที่ท่านอาจารย์เดชาบุญค้ำ
บัญญัติขึ้นเพื่อเรียกคนที่ทำงานในอาชีพนี้
ทีพ่ฒันามาจาก“หมอตน้ไม”้(TreeSurgeon)
เพราะว่าจากTreeCare พัฒนาขึ้นมา
เป็นUrbanTreeCare รุกขรจึงเป็นผู้
ดูแลต้นไม้ทุกชนิดในเขตเมืองไม่เฉพาะ
แค่ต้นไม้ ใหญ่ โดยต้องมองภาพพื้นที่
สีเขียวในเมืองว่าเป็นป่าไม้ในเขตเมือง
และมองภาพรวมทัง้หมดทัง้ไมใ้หญ่ไมเ้ถา
ไมเ้ลก็ไมล้า่งเพราะฉะนัน้ตรงนีเ้ปน็เรือ่งใหม่
ในตา่งประเทศเปน็กระแสทีแ่รงมากแตบ่า้นเรา
เพิ่งเริ่มต้น นักวิชาการบางสาขายังไม่
ยอมรับสำหรับบทบาทหน้าที่ของรุกขกร
หลายคนมักจะถามว่าทำไมเราต้องมา
ดูแลต้นไม้ในเมืองต้นไม้ในป่าไม่เห็นต้อง
มีใครดูแล? เพราะต้นไม้ในป่าเราเน้น
ธรรมชาติรอบตัวของเขาเป็นหลักเราเน้น
การอยู่ รอดของต้นไม้ ในป่า เป็นหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุทยานทุกคนจะ
บอกว่าเราอย่าไปรบกวนต้นไม้ เข้าไป
เยีย่มตน้ไม้ไดจ้ดุหนึง่ที่ไมร่บกวนปา่แตว่า่
ในเมืองไม่ใช่ ต้นไม้กับมนุษย์ ต้นไม้กับ
วิถีชีวิตของคนเมืองจะต้องอยู่ด้วยกัน

อย่างปกติสุขมนุษย์ต้องไม่รบกวนต้นไม้
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้ต้นไม้เติบโต
อย่างอิสระ เราต้องควบคุมต้นไม้ในเมือง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นไม้
และมนุษย์อยู่กันอย่างสันติ สิ่งที่แตกต่าง
อีกข้อหนึ่งของป่าไม้ในเขตเมืองและป่า
ธรรมชาติก็คือมนุษย์มีความสามารถไม่มี
ที่สิ้นสุด ต้นไม้ในป่าเป็นองค์ประกอบที่
สมบรูณต์ายตวัแลว้ เราเดนิเขา้ไปปา่เตง็รงั
เราจะรู้ว่าองค์ประกอบของป่าจะมีต้นไม้
ชนิดนี้ๆ ตายตัว แต่ป่าไม้ในเมืองไม่ใช่
บางต้นเอามาจากอเมริกาใต้ เอามาจาก
แอฟริกาเอามาจากภาคเหนือเอามาจาก
ชายทะเล เอามารวมกันอยู่ ในเมือง
เพราะฉะนั้นความหลากหลายของต้นไม้
ในเมอืงจะมากกวา่เปน็องคป์ระกอบทีไ่มเ่คย
ปรากฏในธรรมชาติมาก่อน เพราะฉะนั้น
คนที่จะดูแลต้นไม้ในเมืองจะต้องเข้าใจ
ต้นไม้แต่ละต้น ย้อนกลับไปถึงเทือกเขา
เหลา่กอของตน้ไมแ้ตล่ะสายพนัธุ์ซึง่ถอืวา่
เป็นงานที่ยากเป็นงานที่ประณีตต้องเป็น
คนที่เข้าใจต้นไม้ ยกตัวอย่างต้นหูกระจง
เป็นต้นไม้ที่มาจากแอฟริกาซึ่งแห้งแล้ง
พอนำเอามาปลกูทีก่รงุเทพฯดนิดี เรากจ็ะ

พบปญัหาตน้หกูระจงกโ็ตไปทบัตน้ไมอ้ืน่หมด
ทำให้ต้นไม้อื่นไม่ โต ในขณะเดียวกัน
ต้นไม้บางชนิดที่เคยอยู่ในที่เย็น พอเอา
ลงมาปลูกที่กรุงเทพฯร้อน ต้นไม้ก็ไม่โต
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราต้องเข้าใจต้นไม้จะตอบ
สนองต่อสิ่งแวดล้อมใหม่โดยมีพื้นฐาน
จากประวัติถิ่นที่อยู่เดิมของเขา เราต้อง
เข้าใจตรงนี้เป็นปัจจัยที่ต้องดูแลอย่างลึกๆ
ต้องใช้ความรู้อย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้
แม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่กล้าที่จะเรียก
ตัวเองว่าเป็นรุกขกร ถ้าผมอยู่เมืองนอก
ผมเรียกตัวเองว่าเป็นรุกขกรได้ เพราะใน
เมืองนอกมีต้นไม้ ใหญ่อยู่ ๕๐ ชนิด
เราสามารถที่จะรู้ได้อย่างละเอียด แต่ว่า
บ้านเราต้นไม้เยอะ เราเข้าใจต้นไม้เพียง
เศษเสี้ยวของมัน เพราะฉะนั้นในเวลานี้
เรายังไม่มีรุกขกรตัวจริง แต่ ณ วันนี้
ทางคณะวนศาสตร์ซึง่เปน็หนว่ยงานทีผ่ลติ
คนในเรือ่งนีก้เ็ริม่ใหค้วามสนใจกรมปา่ไม้
ซึง่แตเ่ดมิสนใจแตป่า่ธรรมชาติในปจัจบุนันี้
ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจป่าไม้ในเมือง
ผมเชือ่วา่เมือ่สอดประสานกนัคณะวนศาสตร์
อาจจะเริ่มผลิตคนระดับบัณฑิตที่เข้าใจ
เรื่องป่าไม้ในเมืองที่เป็นอยู่จริงในบ้าน
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“เรามีต้นไม้ในกลุ่มจำพวก สปริง บลูมเมอร์ (Spring Bloomer) เยอะแยะทั่วประเทศ นางพญาเสือโคร่ง
ประจำจังหวัดหนึ่ง เสลาประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประดู่ประจำจังหวัดชลบุรี ฯลฯ ถ้าจังหวัดเหล่านี้
ศึกษาต้นไม้ประจำจังหวัดของตัวเองให้ดี แล้วปลูกโดยเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ต้นไม้ชนิดนั้นต้องการ   
เราจะสามารถจัดงานประจำปีวันที่ดอกไม้ประจำจังหวัดบานได้อลังการ แล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นที่นู่นเกิดขึ้นที่นี่ 
มันเยอะแยะหลากหลายกว่าซากุระชนิดเดียว ทั่วประเทศไม่ใช่แค่จังหวัดเดียว แต่เป็นในหลายๆ จังหวัด” 

แหล่งข้อมูล 
www.suansavarose.com
www.qsbg.org
www.baanlaesuan.com
www.oknation.net
www.travelaround.bloggang.com(TraveLAround)
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เมืองเรา กรมป่าไม้สั่งสมความชำนาญ
ในการดูแลป่าไม้ในเขตเมือง ยื่นมือออก
ไปจบักบัเทศบาลอบต.กทม.เพือ่สนบัสนนุ
การดูแลต้นไม้ในเขตเมือง ผมเชื่อว่าถ้า
เราร่วมแรงแข็งขันกันจริงๆผมว่าผมได้
เหน็กอ่นตายบา้นเมอืงทีร่ม่รืน่และในวนันี้
กระแสมนัมาจากชาตติะวนัตกมาถงึเมอืงไทย
ในเมืองไทยก็เริ่มเป็นกระแสที่แรงขึ้นใน
การดูแลต้นไม้อย่างถูกต้อง มันไม่มีทาง
จะลดลงคนทีท่ำงานในอาชพีนีจ้ะกา้วเขา้มา
ทำมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นคนที่เคย
ทำเรื่องโรคแมลงก็อาจจะหันมาทำเรื่อง
โรคแมลงศัตรูป่าไม้ในเมืองซึ่งมีอะไรที่
หลากหลายในอนาคตผมเชือ่วา่ยงัมแีนวโนม้
ที่ดีที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทย แต่คนที่เป็น
ปัจเจกชนอย่างพวกเราต้องตั้งหลักให้ดี
อยา่งทีบ่อกวา่ตน้ไมม้นัไมใ่ชต่น้ไมอ้ยา่งเดยีว
มันมีนิสัยของมันติดมาด้วยมีความคุ้นชิน
กบัภมูปิระเทศอยา่งใดอยา่งหนึง่ตดิมาดว้ย
เพราะฉะนั้นต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกัน
ดูแลไม่เหมือนกัน นิสัยในการออกดอก
ต่างกัน รูปทรงโครงสร้างต่างกัน เราต้อง
หัดมอง เมืองไทยเราโชคดีนักหนาที่ยังมี
พื้นที่เหลืออยู่เยอะ เพราะต้นไม้หลายๆ
ชนดิไปเกดิและเตบิโตผมใชค้ำวา่ “เบง่บาน
ไดเ้ตม็ที”่เราจะเหน็ตน้ไมส้วยๆฟอรม์สวยๆ
เยอะแยะมาก เราก็ต้องจำว่าต้นจามจุรี
ฟอร์มเป็นแบบนี้นะ หางนกยูงฝรั่งเป็น
แบบนี้นะ ต้นนั้นต้นนี้เป็นแบบนี้ ถ้าเรา
คุ้นชินกับพวกนี้แล้วเอามาปรับใช้ต้นไม้
บา้นเราจะสวยกวา่นี้มนัมอีะไรทีห่ลากหลาย
มากสำหรับต้นไม้ที่เอามาใช้ปลูกในเมือง
ของบ้านเรา”


Q : “เราจะร่วมกันสร้างป่าในเมือง   
และการเริ่มต้นเป็นรุกขกรในพื้นที่บ้าน
ของตัวเองได้อย่างไร?” 
A : “ถ้าเราทุกคนปลูกพื้นที่สีเขียวมันก็
เริ่มจะกระจายต่อเนื่องกลายเป็นป่าได้
สิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นคือทำให้เกิดขึ้น
ในบ้านเรา แต่เราเลือกต้นไม้มาปลูก
อย่าเอาใจเราเป็นหลัก เราต้องเอาใจเรา
กับต้นไม้มาประกอบกัน เราต้องเข้าใจ
ต้นไม้ ต้องคัดกรองต้นไม้ โดยที่ยึดต้นไม้

เป็นหลักก่อน แล้วคัดกรองว่าในชุดนี้
มันน่าจะอยู่ได้ในพื้นที่เรา แล้วเราค่อย
เลือกต้นที่เราชอบเอามาปลูก ปัญหาก็จะ
น้อยลง เราอาจจะทำงานเป็นรุกขกรไม่ได้
๑๐๐%แต่เราจะเริ่มดูแลมัน ถ้าเราเริ่ม
ดูแลมันให้ถูกต้อง ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่จะ
พฒันายากถา้เราเริม่ตน้ปลกูจากตน้เลก็ๆ
แต่พอต้นใหญ่ก็คงทำเองไม่ได้ต้องใช้
มืออาชีพ”


Q : “อย่างในตอนนี้มีการเปิดอบรม
หลักสูตรการเป็นรุกขกรของโรงเรียน
ต้นไม้ ที่สถาบันจิตเวช โรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา อยากจะทราบว่า
โครงการนี้ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แนว
ความคิด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
การทำคืออะไร?” 
A : “เริ่มต้นจากสถาบันจิตเวชเชิญผมไป
บรรยายเรื่องการดูแลต้นไม้ เพราะทาง
สถาบันฯรู้สึกว่าต้นไม้ เริ่มเป็นปัญหา
แล้วถ้าขืนตัดต้นไม้แบบที่ตัดกันข้างถนน
ต้นไม้ก็จะหมดสวย ผมก็ ไปบรรยาย
พอบรรยายคุณหมอก็บอกว่าจ้างครูต้อมา
ตัดได้ไหมซึ่งถ้าคุณหมอจ้างผมก็จะต้อง
เปิดประมูลตามระเบียบของราชการ
แล้วคุณหมอก็จะได้คนตัดที่ถูกที่สุดและ
เราจะไม่ได้วิธีการที่ตัดแบบนี้ มันก็จบ
ตอนนัน้กง็งกนัวา่จะทำอยา่งไร?เพราะตน้ไม้
ในสถาบันจิตเวชถึงเวลาที่ต้องดูแลแล้ว
จนกระทั่ งวันหนึ่ ง รองผู้ อำนวยการ
นพ.วีระพลอุณหรัศมีท่านก็โทรศัพท์มา
ชวนเปิดโรงเรียนต้นไม้ที่สถาบันฯ ใช่เลย!
เพราะว่าคนที่มาเรียนจะได้ความรู้สึกของ
การทำงานในป่าของเมืองที่ร่มรื่น เขาจะ
ดูดซับความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้เขามีโอกาส
ที่จะได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์กับ
ต้นไม้ที่ ต้ อ ง เ ริ่ มทำอะไรแล้ ว จึ งจั ด
หลักสูตรที่นั่นและผมมีสัมพันธ์อยู่กับทาง
BigTreesระดับหนึ่งวันหนึ่งBigTrees
ก็บอกว่าปีพ.ศ.๒๕๕๗ เราจะมีโปรเจค
อะไรกันบ้าง ผมก็บอกให้เปิดโรงเรียน
ตน้ไมเ้ลยโดยที่ปตท.สนบัสนนุมากท็ำให้
โรงเรียนต้นไม้ เป็นจริง โดยนักเรียน
ชุดแรกที่เราจัดอบรมเป็นชุดหัวหน้างาน

เพราะถา้เราไมส่รา้งหวัหนา้งานทีม่คีวามคดิที่
ถกูตอ้งเราไปสรา้งคนงานงานกจ็ะยงัไมเ่กดิ
เราจงึตอ้งสรา้งหวัหนา้งานกอ่นแลว้รุน่ตอ่ไป
จะสร้างคนงานที่ปฏิบัติงานบนต้นไม้
หลงัจากนัน้กจ็ะจบัประกบคูก่นักบัหวัหนา้งาน
โดยให้B igTrees เป็นศูนย์ รับงาน
เพราะฉะนั้นต่อไปใครอยากตัดต้นไม้ก็อาจ
จะเรียกไปที่BigTrees เท่าที่ทราบเริ่มมี
คนก้าวออกไปทำอาชีพนี้บ้างแล้ว เขาก็
ยังเริ่มต้นเตาะๆ แตะๆ แต่ว่ามันเป็น
สัญญาณที่ดี ในอนาคตพอเราสร้างคน
ระดบัผูป้ฏบิตังิานปอ้นเขา้ไปในสงัคมมากๆ
การดูแลต้นไม้บ้านเราก็จะสวยขึ้นดีขึ้น
เราคาดหวังว่าจะมีรุ่นอื่นๆ อีกไม่เฉพาะ
รุ่นนี้ และเราฝันว่าเมื่อมีคนเรียนรู้เรื่องนี้
หลายๆ รุ่น เราจะระดมพลขอทำงาน
สาธารณะกศุลเลอืกตน้ไมข้า้งถนนสายหนึง่
เอาลกูศษิยท์ัง้หมดลงไปตดัตน้ไมส้กัทหีนึง่
อันนี้ ก็ เป็นแผนอีก ๓-๔ ปีข้ างหน้ า
ถ้าโครงการนี้ยังต่อเนื่องไป และเชื่อว่า
หลงัจากนีอ้าจจะมหีนว่ยงานอืน่ๆทีเ่หน็วา่
ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง
ผูม้คีวามชำนาญในดา้นนี้กอ็าจจะประสานกนั
เพือ่เปดิการอบรมมากขึน้ ในวนัหนึง่เรากจ็ะ
เห็นต้นไม้ที่สวยขึ้นๆเรื่อยๆ”


Q : “อยากให้ครูต้อพูดถึงวิธีการ
จัดการพื้ นที่ สี เขี ยวที่ เหมา ะสมกับ
กรุงเทพมหานคร” 
A : “ผมว่าฝีมือในการบริหารเมืองของ
เรายั งด้อยกว่ า เขา เปรียบเทียบกับ
สิงคโปร์ เขาไม่ได้เขียวทุกตารางเมตร
แต่ เขามีการกำหนดเป้ าหมายพื้ นที่
ตรงบรเิวณไหนใหเ้ปน็พืน้ทีส่เีขยีวแลว้ทำให้
เป็นจริงเป็นจังขึ้นมา เราขาดนักออกแบบ
เมืองหรือเปล่า เราขาดนักภูมิทัศน์เมือง
หรือเปล่า ที่จะบอกว่ากรุงเทพฯ ตรงนี้
ขอเปน็พืน้ทีส่เีขยีวได้ไหมเรากำหนดพืน้ที่
ไมต่อ้ง๑๐๐%ของกรงุเทพขอเริม่ตน้แค่
๑๐% ได้ไหม๕% ได้ไหมขอเป็นพื้นที่
ตรงนี้เป็นสีเขียว ไม่จำเป็นต้องเคลียร์
อาคารออกไปแต่ว่าให้มันเขียวร่มรื่นมาก
กว่านี้ จัดการพื้นที่สีเขียวอย่างชาญฉลาด
อยา่งมอือาชพีนกับรหิารตอ้งขดีพืน้ทีล่งมา
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ย่อยลงมาในระดับเขต ระดับเขตตัดสินใจ
ได้ ไหมว่ าพื้ นที่ ต ร งนี้ ขอ เป็ นสี เ ขี ยว
ตัดสินใจได้ไหมว่าจะทำอะไรกับมันผมว่า
นักบริหารเมืองของเรายังชกสะเปะสะปะ
เราเห็นความพยายามที่จะซื้อต้นไม้สูง
๒ เมตร เป็นเสาเข็ม เอาไปปลูกในพื้นที่
จากถนนถึงขอบรั้ ว ๕๐ เซนติ เมตร
ก็ พยายามจะปลู ก เ ข้ า ไป ทำ ไม ไม่
สนับสนุนให้เจ้าของบ้านสร้างพื้นที่สีเขียว
ข้ามรั้วมาหาถนนพื้นที่สาธารณะแล้วก็
เอางบประมาณไปทุ่มในพื้นที่สีเขียวที่เรา
อยากไดจ้รงิ ๆอนัทีส่องนอกจากชกสะเปะสะปะ
เรายงัเลอืกอาวธุทีจ่ะบรรลเุปา้หมายผดิดว้ย
ในทางป่าไม้เรามีสำนวนว่าต้นไม้ใหญ่คือ
พระราชาแหง่ปา่เหมอืนกนัปา่ไมใ้นเขตเมอืง
ถ้าเราไม่เอาไม้ใหญ่เข้ามาไม่มีทางที่เมือง
จะรม่รืน่เราจะเหน็วา่ในกรงุเทพฯไมป้ระดบั
ข้างถนนดัดเป็นตัวสัตว์ต่างๆเยอะมาก
ต้องตัดแต่งทุก ๑๕ วัน พอเข้าฤดูแล้ง
ก็ต้องรดน้ำ เพราะมันเหี่ยวรดน้ำแล้วเรา
กย็งัรูส้กึวา่ไมร่ม่รืน่เพราะเราไมม่ตีน้ไมใ้หญ่
ต้นไม้ ใหญ่ ไม่ ได้ รับการดูแลให้ร่มรื่น
ความรู้สึกร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่จะเป็นตัว
บอกว่าเขตนี้จะเขียวร่มรื่นไหมสิงคโปร์
อยากให้ไปดูช่วงหน้าแล้งสนามแดงเถือก
ปล่อยให้หญ้าตายต้นไม้ประดับข้างถนน
ลิ้นกระบือเหี่ยวใบร่วง เฟิร์นที่ติดตาม
ลำต้นแห้งบ้าง เขียวบ้าง เหี่ ยวบ้าง
ขา้หลวงหลงัลายใบแหง้หมดไมม่ใีบเขยีวเลย
แต่เวลาเรายืนไกลๆแล้วมองเข้าไปเรายัง
รู้สึกว่าร่มรื่น เพราะต้นไม้ใหญ่เขาร่มรื่น
เพราะต้นไม้ใหญ่เอาตัวรอดได้จากรากที่
หยั่งลึกลงไปดึงอาหาร ดึงน้ำจากใต้ดิน
เมอืงเขาจงึยงัสวยดเูขยีวรม่รืน่ทัง้ๆทีเ่รา
ไปดูรายละเอียดข้างถนนดูไม่ได้เลยฝีมือ
ไม่ดีเลย ฝีมือเราเหนือกว่า แต่เราต้อง
ดูแลมากกว่า เหนื่อยมากกว่า เราต้อง
รดนำ้มากกวา่แตเ่มอืงเรากย็งัไมเ่ขยีวซกัที
เพราะเราเลือกอาวุธผิดถามว่าต้นไม้ใหญ่
ในพื้นที่สี เขียวของสิงคโปร์ เขาดูแล
หรือเปล่า? ลองแหงนขึ้นไปดูว่ามีกิ่งไม้
แห้งค้างอยู่บนยอดไหมมีกิ่งไม้ที่มีโอกาส
จะหักมาโดนคนไหม เวลารถเมล์จะเข้า
ป้ ายต้องวิ่ งหลบกิ่ ง ไม้ ไหม ไม่มี เลย

เพราะตน้ไมเ้ขาไดร้บัการดแูลทีด่ีเพราะฉะนัน้
วิถีชีวิตของคนเมืองไม่ถูกรบกวนจาก
ต้นไม้ และการที่เอาต้นไม้ใหญ่เข้าไปและ
ดูแลมันอย่างถูกต้องไม่ว่าจะแล้งแค่ไหน
บ้านเมืองเขาก็ยังรู้สึกว่าเขียวร่มรื่น”


Q : “สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคน
กรุงเทพฯ และหน่วยงานภาครัฐผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันเรื่องของ
ป่าไม้ในเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรม?” 
A : “แทนที่เราจะเลือกผู้บริหารที่โฆษณา
เรื่องสีเขียวให้เขาลงรายละเอียดว่ามันคือ
อะไรและความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่
สีเขียวตามแนวคิดนั้นการสร้างสวนไม่ได้
หมายความว่าพื้นที่สี เขียวเราจะเพิ่ม
ถ้าเราไม่ได้เพิ่มต้นไม้ใหญ่ ถ้าเราเพิ่ม
ต้นไม้ใหญ่แต่ไม่เพิ่มการดูแลรักษาเข้าไป
ต้ น ไม้ ใหญ่ ก็ อยู่ ไ ม่ ไ ด้ เพราะฉะนั้ น
ผู้บริหารกรุงเทพฯคนทั่วไปจะต้องเลือก
วิเคราะห์ให้ลึกในเรื่องนโยบายพื้นที่สีเขียว
และแผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้ เราต้องดู
ความเปน็ไปไดข้องความฝนัสว่นคนทัว่ไป
ตอ้งบอกเลยวา่ตน้ไมท้ีอ่ยูร่อบตวัคนกรงุเทพฯ
เป็นต้นไม้แปลกถิ่น เราไม่พยายามเข้าใจ
ต้นไม้ที่มาจากป่าหลากหลายประเภท
มันก็มีอะไรที่แตกต่าง ความต้องการ
ที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจ
อะไรเกี่ยวกับต้นไม้ เดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ต
ลองเช็คถิ่นที่อยู่ของต้นไม้ต้นนั้น เขาอยู่
ที่ไหน และลองเช็คนิเวศวิทยาของป่าที่
เขาอยูเ่ราจะเขา้ใจตน้ไมม้ากขึน้และปฏบิตัิ
ต่อเขาอย่างถูกต้องต้นไม้ไม่ใช่ปลูกอย่าง

เดียวต้องดูแลรักษา และถ้าดูแลรักษาให้
ถูกต้องเอาศิลปะไปกำกับ เราจะได้ผลงาน
ศิลปะขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งผลงานศิลปะนี้
ถา้ดแูลอยา่งสมำ่เสมอตอ่เนือ่งไประยะยาว
เท่าไหร่ มันจะมีมูลค่าในตัวมันมากขึ้น
เพียงนั้น ยกตัวอย่าง ต้นไทรต้นหนึ่ง
คนเขาเกือบตัดทิ้งเพราะรู้สึกว่ามันเกะกะ
แต่พอเราไปตัดแต่งต้นไม้ให้เรียบร้อย
มันก็ยืนต้นอยู่หน้าสำนักงานที่สำคัญได้
พอตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยอาคารสร้างเสร็จ
เรียบร้อย เราก็ไปเรียกคนขายต้นไม้ให้
มาดูต้นไม้ต้นนี้ ถ้าหาต้นไม้มาแทนต้นนี้
ไม่ต้องเหมือน๑๐๐%เอาแค่๖๐%ของ
ตน้ไมต้น้นี้ราคาเทา่ไหร่เขาตอบวา่๕แสน
ก็เอาเข้ามาไม่ได้ นั่นคือมูลค่าของต้นไม้
ต้นนั้นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่
อยากจะบอกถา้เราดแูลรกัษาอยา่งถกูตอ้ง
สวยงาม นั่นคือมูลค่าของต้นไม้ มูลค่า
ของที่ดินถ้าเราทำกรุงเทพฯ ให้สวยงาม
ที่ของเราจะมีค่ามากกว่านี้ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจจะมีค่ามากกว่านี้”

ถ้าเราดูแลรักษาอย่างถูกต้องสวยงาม นั่นคือมูลค่า 
ของต้นไม้ มูลค่าของที่ดิน ถ้าเราทำกรุงเทพฯ ให้สวยงาม 
ที่ของเราจะมีค่ามากกว่านี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจจะมีค่ามาก
กว่านี้
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เรื่อง : จุฤทธิ์ กังวาลภูมิ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

หากเราจะสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ คงต้องเริ่มจากองค์ประกอบเล็กๆ ที่เรียกว่า “บ้าน” เพราะบ้านคือปัจจัยพื้นฐานของการ
ดำรงชีวิต บทบาทของบ้านจึงไม่ใช่แค่เพียงที่หลับที่นอนเท่านั้น แต่บ้านยังเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวความทรงจำของคน  
ในบ้าน รวมไปถึงยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆ ได้อีกด้วย ดังนั้นคำว่า “บ้าน” สำหรับใคร
หลายๆ คน คงเปรียบได้กับลมหายใจของการมีชีวิตอยู่นั่นเอง 

บ้านโซวเฮงไถ่ 
มรดกทางวัฒนธรรม
ของจีนฮกเกี ้ยนสยาม

 
ย่านตลาดน้อยก็เช่นกัน หากใครที่

เคยแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ ก็คงจะ
ได้เห็น “บ้าน” รูปแบบสถาปัตยกรรมจีน 
ที่ยืนตระหง่านมาร่วมร้อยกว่าปี และยังคง
หลงเหลือให้เห็นอยู่ประปราย ซึ่งหากจะ
เปรียบเปรยบ้านเหล่านี้เป็นคน ก็คงเป็น
คนรุ่นอาเหล่ากง อาเหล่าม่า ซึ่งเราคงจะ
ได้รับฟังเรื่องราวสนุกสนานของคนที่เคย
อาศัยอยู่ ความสัมพันธ์ของผู้คนในละแวก 
และเหตุการณ์สำคัญๆ ของย่านตลาดน้อย 
ให้เราๆ ท่านๆ ได้เรียนรู้อีกมากมาย   
ตดิเพยีงแตว่า่บา้นเหลา่นี้ไมส่ามารถพดูได้
เหมือนคน เราจึงต้องพยายามเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่
ปรากฎ ซึง่ถอืวา่เปน็เรือ่งทีน่า่ยนิดอียา่งยิง่ 
ที่ยังมีเจ้าของบ้านอยู่จำนวนหนึ่งได้ให้
ความสนใจบ้ าน เก่ าแก่ เหล่ านี้ แล้ ว
พยายามพลิกฟื้ น ให้บ้ านกลับน่ าอยู่ 
สวยงาม และมีคุณค่า เพื่อให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมกับคนรุ่นหลังได้ศึกษา  
ได้ เรียนรู้ต่อไปในอนาคต อย่างเช่น   
“บ้านโซวเฮงไถ่ ” และ “บ้านทรงจีน  
หลังศาลเจ้าโจวซือกง” ที่เจ้าของบ้านได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญ และลุกขึ้นมาฟื้นฟู
บ้านของตนเอง  

“...ที่นี้ผมอยากจะสร้างอะไรขึ้นมา
สักอย่างหนึ่งขึ้นมาสำหรับให้คนที่เข้ามาดู
ได้เห็นว่าจริงๆ ตลาดน้อยนี่เป็นชุมชนซึ่ง
อยู่มานานมากแล้วนะ...ซึ่งเมื่อบ้านนี้ซ่อม

บ้าน
มากกว่าแค่อยู่อาศัย 
แต่คือลมหายใจของชีวิตและเรื่องราวของพื้นที่

บำรุงเสร็จแล้วก็จะทำให้ตลาดน้อยเป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะดี
เลยสำหรับคนกรุงเทพฯ...” นี่คือคำกล่าว
ของคุณภู่ศักดิ์ โปษยจินดา ผู้สืบทอดบ้าน
โซวเฮงไถ่ คฤหาสน์ทรงจีนสมัยต้นกรุง
รตันโกสนิทรท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางยา่นตลาดนอ้ย 
โดยคุณภู่ศักดิ์ได้อธิบายถึงความน่าสนใจ
ของบ้านโซวเฮงไถ่ว่า “บ้านหลังนี้เคยมี
การซ่อมแซมปรับปรุ งหลายหนจาก  
ผู้สืบทอดบ้านในแต่ละสมัยอยู่แล้ว โดยมี
หลายรูปแบบที่เพิ่มเติมเข้ามาตามรสนิยม
ของเจ้าบ้านรุ่นก่อนๆ ทำให้บ้านอาจมี
ความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ในภาพรวม
นั้นยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อยู่ ซึ่งสิ่งที่  
น่าสนใจของบ้านหลังนี้นอกจากรูปแบบ

คุณภู่ศักดิ์ โปษยจินดา ผู้สืบทอดบ้านโซวเฮงไถ่ 
คนปัจจุบัน 

การเล่นระดับของชานบ้าน ที่ไม่พบในสถาปัตยกรรมจีนทั่วไป 
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และการวางผังแบบสถาปัตยกรรมจีนที่
เห็นได้ง่าย ยังมีการผสมผสานรูปแบบ
ความ เป็ น ไทยที่ แสดงถึ งความ เป็ น  
จีนสยาม เช่น การยกพื้นสูงหรือการมี
ชานบ้านเล่นระดับซึ่งจะไม่พบในบ้านจีน
ทั่วๆ ไป” 

ทั้ งนี้คุณภู่ศักดิ์ยั งได้อธิบายถึง
คุณค่าและความสำคัญของการฟื้นฟูบ้าน
หลังนี้อยู่ ๓ ประเด็น คือ การทำหน้าที่
ของลูกหลานในการรักษาสมบัติของ
ตระกูล การเปิดเผยมรดกภูมิปัญญาของ
ชาวจีนสยามให้ปรากฏต่อสังคม และการ
ฟื้นฟูบ้านโซวเฮงไถ่กับชุมชนตลาดน้อย
ไปพร้อมๆ กัน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถ
สะท้อนความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันของ
บ้านโซวเฮงไถ่ และชุมชนตลาดน้อย  
ที่มีมาแต่อดีตได้เป็นอย่างดี ทั้งจากธุรกิจ
การค้าและท่าเรือสินค้าในชุมชน แม้ว่า  
ในปัจจุบันจะไม่มีธุรกิจเหล่านี้แล้วก็ตาม 
แต่ก็ยังมีผู้คนมากมายและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่หลงไหล  
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแวะเวียน
มาอย่างไม่ขาดสาย และปฏิเสธไม่ได้ว่า
หนึ่งในจุดสนใจของการมาเที่ยวชมย่าน
ตลาดน้ อ ยคื อ กา รมา เ ยี่ ย มชมบ้ าน  
โซวเฮงไถ่นั่นเอง ซึ่ งหากมีการฟื้นฟู  
ไปพร้อมๆ กันทั้งย่านโดยเริ่มจากพื้นที่

บริ เวณบ้านโซวเฮงไถ่ ก็จะทำให้ เกิด  
แหล่ งท่อง เที่ ยวริมแม่น้ ำ เจ้ าพระยา  
ที่สามารถเอื้อประโยชน์ ให้กับชุมชน  
ทั้งในด้านของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นได้ในอนาคต 

 

บ้านทรงจีน
หลังศาลเจ้าโจวซือกง 
ที ่รอการกลับมา

บ้านทรงจีนหลังศาลเจ้าโจวซือกง 
บ้านทรงจีนเก่าแก่ของคนหนุ่มรุ่นใหม่
อยา่งคณุปรชีา อธปิธรรมวาร ีชาวตลาดนอ้ย
ที่สนใจสถาปัตยกรรมจีน แม้ว่าจะเพิ่งย้าย
มาอยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้ เพียงสิบกว่าปี

เท่านั้น แต่กลับเล็งเห็นถึงคุณค่าความ
สำคัญของบ้านหลังนี้ โดยคุณปรีชา  
ได้เล่าถึงแนวคิดการฟื้นฟูบ้านว่า “เดิมที
นั้นไม่ได้มีความคิดที่จะอนุรักษ์บ้านไว้
อย่างชัดเจนเท่าไหร่นัก เรียกได้ว่าเคยคิด
จะรื้อสร้างใหม่เลยทีเดียว เพราะว่ายัง  
ไม่ ได้ เ กิ ดความรู้ สึ ก เข้ า ใจ ในคุณค่ า  
ท า งสถาปั ต ยกร รมของบ้ า นหลั ง นี้  
เท่าไรนัก แต่สิ่งที่สัมผัสได้จากบ้านหลังนี้
คื อ บ้ านอยู่ สบาย และมี เอกลักษณ์  
เฉพาะตัวที่ ไม่ เหมือนใคร ทำให้เวลา  
มีแขกหรือผู้คนผ่านไปผ่านมานั้นมักจะ
ได้ยินคำกล่าวชมถึงความสวยงามของ
บ้านอยู่เป็นประจำ”  

เ มื่ อ รู้ สึ ก ดั ง นี้ แ ล้ ว คุ ณ ป รี ช า  
จึงได้ลองพิจารณาบ้านของตนเองอย่าง
ละเอียด ทำให้เห็นถึงคุณค่าความเก่าแก่ 
รปูแบบอาคาร ลกัษณะโครงสรา้ง ตลอดจน
การใช้วัสดุ รวมถึงลวดลายศิลปะและการ
ตกแต่งที่คนสมัยนี้ ไม่สามารถสร้างได้   
จึงเกิดความรู้สึกอยากอนุรักษ์อาคาร 
อยากศึกษาประวัติของบ้าน และเมื่อ  
ได้พบกับกลุ่ มคนที่ อยากมาร่ วมกัน  
ฟื้นฟูบ้าน ก็ยิ่งทำให้มองเห็นโอกาสและ
ความเป็นไปได้ ในการที่ จะฟื้นฟูบ้าน  
ให้กลับมาสวยงามดังเดิม และสามารถ  
ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ มศั กยภาพ   
“ด้วยอายุบ้านที่ เก่าแก่ เป็นร้อยกว่าปี   
ถ้าเรายุบรื้อมันลงไปย่อมเป็นเรื่องง่ายกว่า
การซ่อม คือมันยากกว่ามากๆ แต่เรา
ถือว่าถ้าเราซ่อมบำรุงบ้านมันก็น่าจะอยู่  
ไปได้ต่ออีกเป็นอีกร้อยปี ให้คนรุ่นหลัง  
จะได้เห็นมันอีกครั้งหนึ่ง...” 

 ซึ่ งคุณปรีชาได้วางแผนไว้ว่ า  
หากบ้ า นหลั ง นี้ ป รั บ ป รุ ง เ ส ร็ จ แ ล้ ว   
ก็จะสามารถใช้อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจได้ 
แล ะส ามา รถพัฒนา ให้ เ ป็ นอี กหนึ่ ง  
จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้มาเยือน 
ให้ได้รับความรู้ ได้พักเหนื่อยและชื่นชม
ความสวยงามที่ เป็น เอกลักษณ์ของ  
ย่านตลาดน้อยต่อไป 

 
 

คุณปรีชา อธิปธรรมวารี เจ้าของบ้านทรงจีนหลัง
ศาลเจ้าโจวซือกง 

องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมจีน ภายในบ้านคุณปรีชา อธิปธรรมวารี ที่รอวันเผยตัวสู่สาธารณะ 
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จากฉบับที่แล้ว ได้พาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักและเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานของกลุ่มคนตัวเล็กๆ ที่ลุกขึ้นมาผลักดันเรื่อง
การฟื้นฟูเมือง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและพลังของคนในพื้นที่ อย่างกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่างเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา ที่ดำเนินนโยบายการทำงานแบบเข้าหาชุมชน เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็น
ไปตามความต้องการและส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด สำหรับเรื่องราวในฉบับนี้ จะขอนำท่านผู้อ่านไปเรียนรู้การทำงาน
ฟื้นฟูเมืองในระดับนโยบายภาครัฐ  ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายของกลุ่มเชื้อชาติ และสถาปัตยกรรม   
อย่างมะละกา ประเทศมาเลเซีย นั่นเอง 

มะละกา 
เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม

เรื่อง l ภาพ : ศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดร (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง)
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เมืองท่าประวัติศาสตร์

เมืองประวัติศาสตร์แห่งมะละกา(HistoricalCityof

Melaka)ไดร้บัการประกาศจากองคก์รยเูนสโก(UNESCO)ใหเ้ปน็
เมืองมรดกโลกเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันน่าสนใจ
ประกอบกับมรดกทางสถาปัตยกรรมการวางผังเมืองชุมชนและ
องค์ประกอบด้านภูมิทัศน์เมืองที่ดี ที่ประชาชนท้องถิ่นสามารถ
ช่วยกันเก็บรักษาไว้จนสามารถตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นปัจจุบันนี้
ได้เป็นอย่างดี ก่อนจะถูกรวมเข้าเป็นประเทศมาเลเซียในยุค
ปจัจบุนัดนิแดนมะละกานีเ้ปน็ชมุชนรมิทะเลซึง่เปน็เมอืงหนา้ดา่น
เมืองหนึ่งของชนชาติมาเลย์มีการติดต่อระหว่างชนชาติในเอเชีย

เช่นจีนและอินเดียมาก่อนแล้วต่อมาดินแดนนี้จึงได้เปิดต้อนรับ
การเข้ามาเยือนของชาวตะวันตกและชนชาติต่างๆ ในเอเชีย
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งคนเหล่านี้แรกเริ่มได้เข้ามาติดต่อด้านการ
ค้าขายทางทะเล กระทั่งในปี ค.ศ. ๑๕๑๑ เมืองมะละกาจึงได้
ถูกยึดครองโดยชนชาติโปรตุเกส ในยุคสมัยต่อมาคือตั้งแต่ปี
ค.ศ. ๑๖๔๑ชาวดัตช์(Dutch)หรือชาวฮอลันดาในสมัยนั้นซึ่ง
ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน ได้ ใช้ความพยายาม
อย่างยาวนานที่จะเข้าซื้อและครอบครองเมืองมะละกาจาก
ชาวโปรตเุกสจนกระทัง่สำเรจ็ในทา้ยทีส่ดุในปดีงักลา่วตัง้แตน่ัน้มา
ชาวดัตช์จึงได้นำรูปแบบบ้านเรือน โบสถ์ สุสาน และอาคาร
สาธารณะรูปแบบของตนเองเข้ามาสู่มะละกา

เมืองเก่าเล่าใหม่ 

ภาพวาดเมืองมะละกาในปี ค.ศ. ๑๗๕๐ โดยชาวฝรั่งเศส 
 

รูปแบบสถาปัตยกรรมในมะละกา, มาเลเซีย 

 เมืองมะละกาในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อัน
เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงถึง
ความหลากหลายทางมรดกวัฒนธรรมคือทั้งสถาปัตยกรรมของ
โปรตุเกสดัตช์อังกฤษมาเลย์อินเดียจีนและอื่นๆจนกระทั่ง
ได้มีการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ให้เกิดความชัดเจน
โดยมีหลักฐานที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ที่ประจักษ์ชัดที่ สุด
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ในปจัจบุนัไดแ้ก่อาคารสถานที่ภมูทิศันเ์มอืงซึง่รวมแลว้ถอืไดว้า่
เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมอันเป็นอนุสรณ์สถานของการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ศาสนา และสังคมของชาวมะละกามาตลอดหลายๆ ยุคสมัย
ทำให้ในปัจจุบันมะละกาได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของมาเลเซีย พร้อมทั้งได้รับความสนใจถูกศึกษาค้นคว้าและ
ได้รับการประมวลความสำคัญ โดยเฉพาะแนวทางการจัดการ
สถาปตัยกรรมทีม่กีรรมสทิธิ์โดยเอกชนกวา่รอ้ยละ๙๗.๓ซึง่สง่ผล
ต่อการอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ของเมืองมะละกาด้วยเหตุนี้
ทางเทศบาลมะละกาจึงได้มีการจัดทำผังการอนุรักษ์และควบคุม
เมืองมะละกา รวมทั้งแนวทางการควบคุมและออกแบบรูปแบบ
อาคาร โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำมะละกาซึ่งมีการควบคุมและ
การอนุญาตให้ทางเจ้าของสามารถปฏิบัติตามอาทิ

๑. การควบคุมมาตรฐานทางด้านสถาปัตยกรรม โดยมุ่ง
เน้นการฟื้นฟูอาคารและพื้นที่สาธารณะริมน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมในอาคารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงพื้นที่ระหว่าง
อาคารซึง่หนัเขา้หานำ้ใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บันำ้มากขึน้ เพือ่เปน็การ
สร้างความสัมพันธ์ของผู้คนให้กลับมามีการปฏิสัมพันธ์กับน้ำ
อีกครั้ง

๒. ข้อกำหนดกฎระเบียบควบคุมการใช้ประโยชน์อาคาร
โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์และ
เอื้อให้เกิดภาพจำที่ดีต่อวัฒนธรรมชาวมะละกา โดยเฉพาะ
การกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ระดับอาคารอย่างละเอียดทั้ง
ชั้นบนและชั้นล่าง ด้านหน้าและด้านหลังอย่างเคร่งครัด เช่น
การขายสินค้าทำมือเอกลักษณ์ของชาวมะละกาไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้าทอ รองเท้าเกี๊ยะไม้หรือการขายอาหารต้นตำรับท้องถิ่น
เป็นต้น

โดยการจัดทำแผนผังและรายละเอียดของการอนุรักษ์
ฟื้นฟูของเมืองมะละกานั้น ได้รับการกำหนดแผนและนโยบาย
จาก๓หน่วยงานหลักคือ

๑. รัฐบาลกลาง: มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยการออก

พระราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดนโยบายของการวางแผน
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด

๒. สภาเทศบาล: มีบทบาทและหน้าที่ ในการออกใบ
อนุญาตเพื่อระดับปฏิบัติการ

๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: มีบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ในการจัดการกลไกระดับปฏิบัติการ โดยให้
รายละเอียดของการพัฒนาการควบคุมเก็บรักษาสถาปัตยกรรม
และโบราณสถาน

สำหรับแผนและผังการอนุรักษ์เมืองมะละกา ประกอบ
ไปดว้ยการแบง่เขตทีต่อ้งอนรุกัษด์แูลเปน็๒สว่นคอืเขตเมอืงเกา่
ที่ครอบคลุมเนินเขาโบสถ์เซนต์ปอล ย่านการค้าเมืองเก่า
หนว่ยงานรฐัพพิธิภณัฑ์โบสถ์ซึง่อยู่ในยคุโปรตเุกส-ดตัช์และจนี
ในขณะที่อีกส่วนเป็นบริเวณล้อมรอบที่จัดเป็นเขตกันชนบนถนน
สายหลักซึ่งจำแนกในรายละเอียดดังนี้

๑.นโยบายและแผนเมืองมะละกา(ออกโดยสภาเทศบาล,
ปีค.ศ.๑๙๙๓)แสดงรายละเอียดนโยบายและข้อเสนอในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่อาศัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่งรวมทั้งแผนการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

แม่น้ำมะละกาในปี ค.ศ. ๑๙๒๐ 

ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่แสดงการแบ่งเขตอนุรักษ์ในพื้นที่ประวัติศาสตร์
ของมะละกา, มาเลเซีย 

แม่น้ำมะละกาในปัจจุบัน 

ย่านจีนถิ่นบางกอก26



๒.แผนโครงสร้างรัฐมะละกา(ออกโดยสภาเทศบาลและ
รัฐบาลรัฐมะละกา, ปี ค.ศ. ๒๐๐๒) แสดงรายละเอียดส่วนที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งกลยุทธ์สำหรับการป้องกัน
มรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะการกำหนดรายละเอียดเพื่อการ
กำหนดแผนระดับท้องถิ่น

๓. แผนท้องถิ่นมะละกา(ออกโดยองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑, ปรับปรุงปี ค.ศ. ๒๐๐๖) แสดง
แผนผังรายละเอียดการอนุรักษ์พื้นที่ ครอบคลุมถึงอาคาร
สถาปัตยกรรม

นอกจากรัฐบาลและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น อันมีบทบาท
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองมะละกาแล้ว ในเมืองมะละกานั้นมี
พิพิธภัณฑ์ของเมือง ทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
รวมทั้งการบริหารจัดการและอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอนุรักษ์ ผ่านขั้นตอน
ดังนี้

ระดับที่ ๑ การอนุมัติทางนโยบาย โดยที่ปรึกษาคณะ
กรรมการ

ระดับที่ ๒ การอนุมัติทางการปฏิบัติ โดยหน่วยงาน
อนุรักษ์

ระดับที่ ๓ การอนุมัติทางเทคนิคการอนุรักษ์ โดยคณะ
กรรมการการอนุรักษ์ของรัฐ

ระดับที่๔การอนุมัติโดยสมบูรณ์โดยคณะรัฐมนตรี
โ ด ย เ งื่ อ น ไ ข ส ำ คั ญ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู อ า ค า ร

สถาปัตยกรรม คือ การสร้างนโยบายที่จูงใจแก่เจ้าของอาคาร
ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาคารเหล่านี้จำเป็นต้อง
ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยให้การสนับสนุนเงินทุน
และให้ความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม
ที่ถูกต้อง

เมืองพหุวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วม

ในการสัมมนาระหว่างประเทศในปี ๑๙๙๘ทางมาเลเซีย

มีนโยบายในการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนรวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูอาคาร
สถาปัตยกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่ งได้รับการดำเนินการตั้ งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๒
โดยหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนับว่าเป็นส่วนสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะ
ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

เนื่องจากมาเลเซียมีประชากรชาวจีนอพยพมาอยู่ จึงเกิด
การรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนและ
พวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก โดยส่วน
ใหญ่เป็นคนแซ่เดียวกันเรียกว่าสมาคมแซ่หรือกงซี(Kongsi)

ซึ่งอาคารกงซีแต่ละแห่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมจีนแบบ
ดั้งเดิม สมาคมแซ่จึงมีอำนาจบทบาทหน้าที่อย่างมากในการทำ
หน้าที่จัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สินมรดกรวมทั้งการสนับสนุน
ชาวจีนเดิมที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองมะละกาซึ่งดำเนินการแยกจาก
ส่วนของภาครัฐ

ตัวชี้ วัดที่ สำคัญของการอนุรักษ์ เมืองมะละกา คือ
การตรวจสอบสถานะของการอนุรักษ์ทั้งก่อนและหลังการ
ปรับปรุง การตรวจสอบสภาพและประเมินผลหลังการปรับปรุง
โดยภาครัฐเป็นประจำ การตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
เจ้าของ เพื่อจัดทำนโยบายและแผนการฟื้นฟู ในอนาคต
กระบวนการตรวจสอบดังกล่าวนำไปสู่การให้รางวัลแก่เจ้าของ
อาคารจากสถาบันด้านการอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ เมืองมะละกาจึงถูกเสนอ
เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเหตุผลที่โดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์
ความหลากหลายของกลุ่มเชื้อชาติ สถาปัตยกรรม รวมทั้งการ
เป็นตัวอย่างการใช้นวัตกรรมการจัดการเมืองประวัติศาสตร์
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเป็นการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งประชาชน หน่วยงานและองค์กร
ส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษาซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทำให้เมืองมะละกาเป็น “เมืองท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์” 
แล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะ “เมืองพหุวัฒนธรรม” ในด้าน
การอนุรักษ์เมือง ที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ ความคิดความเชื่อ ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของเมือง
ต่างๆในทวีปเอเชียที่สมควรแก่การศึกษาปฏิบัติงานต่อไป

ภาพวาดศิลปะบนตัวอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมะละกา 

บรรยากาศริมแม่น้ำมะละกาในยามค่ำคืน 
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ผู้อ่านหลายท่านคงจะพอรู้จักงานประเภท “กราฟฟิตี้” (Graffiti) ที่มักจะพบเห็นได้ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เรา  
จะพบเหน็ตามอาคารรา้งทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน และบนผนงักำแพงในชมุชน หลายคนอาจจะตัง้คำถามวา่งานลกัษณะเชน่นีเ้จา้ของผลงาน
ต้องการทำด้วยวัตถุประสงค์ใด? สร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานที่นั้น หรือเพียงแค่แสดงอารมณ์และตัวตนของ  
เจา้ของผลงาน? และถา้หากงานลกัษณะนีเ้กดิขึน้กบัชมุชนของคณุหรอืกำแพงบา้นของคณุเอง คณุจะรูส้กึอยา่งไรและจะมวีธิกีาร
รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง? ซึ่งในวันนี้เรามีตัวอย่างความคิดเห็นและการลุกขึ้นมาแสดงพลังและจุดยืนของชาวชุมชน
ย่านตลาดน้อย ผู้ได้รับผลกระทบจากงานศิลปะที่ไม่คำนึงถึงบริบทของย่าน เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับชุมชนอื่นๆ ที่กำลัง
ประสบปัญหาเดียวกันในขณะนี้ 

สร้างสรรค์ได้ ในย่านเก่า

เรื่อง : ปรัชญา ลือชาจรัสสิน  l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ย่านตลาดน้อย ชุมชนย่านจีน
ในกรุงเทพฯ ภายหลังจากการเผยแพร่
เรื่องราวและความสำคัญของย่านมากขึ้น
ประกอบกับกระแสความห่วงใยของ
กลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของย่านเก่า
ในเขตเมืองมีมากขึ้นจากผลกระทบ
ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ตัดผ่านย่าน
ไชน่าทาวน์ ส่งผลให้คนเกิดการตื่นตัว
ตลาดน้อยจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความ
สนใจจากสังคมและกำลังได้รับความสนใจ
อย่างมากจากกลุ่มศิลปิน ทั้งชาวไทยและ

ชาวชมุชนในยา่นตลาดนอ้ย รว่มกบัสำนกังานเขตสมัพนัธวงศ ์รวมถงึนอ้งๆ นกัเรยีนจากโรงเรยีนรุง่อรณุ กำลงั
ชว่ยกนัลบภาพกราฟฟติี ้(Graffiti) บนกำแพง บรเิวณปากซอยเจรญิกรงุ ๒๔ (ซอยโรงนำ้แขง็ ๑) 

ศิลปะบนกำแพง
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ชาวตา่งชาติในการเขา้มาสรา้งผลงานศลิปะ
ประเภทกราฟฟติี้(Graffiti)ซึง่ในบางครัง้
ภาพ(Graffiti)กลับไม่ช่วยแสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นย่านเก่า แต่กลับ
ทำลายคุณค่าของพื้นที่กลายเป็นความ
สกปรกไม่น่าดู ดังตัวอย่างบริเวณผนัง
อาคารของโรงพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน ทางเข้า
ซอยเจริญกรุง ๒๔(ซอยโรงน้ำแข็ง ๑)
ซึ่งปรากฎภาพที่ไม่เหมาะสมกับความเป็น
ย่านตลาดน้อย ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคนใน
บรเิวณยา่นตลาดนอ้ยมไิดป้ฏเิสธการทำงาน
ศลิปะใดๆและเหน็วา่การทำงานแนว(Graffiti)
นั้นถ้ามีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมจะ
สามารถสร้างผลในเชิงบวกต่อชุมชนได้ใน
ระยะยาว ซึง่การทำศลิปะดงักลา่วสามารถ
ทำได้หากต้องมีกติการ่วมกัน

หลังจากการเหตุการณ์ดังกล่าว
กลุม่ชมุชนคนรกัตลาดนอ้ย ไดป้ระชมุหารอื
แนวทางการแก้ไข และป้องกันโดยเสนอ
ให้ทำการลบล้างงานดังกล่าวออกจาก
กำแพงอาคาร โดยร่วมกันจัดกิจกรรมการ
ทำความสะอาด ลบภาพไม่สร้างสรรค์ขึ้น
เมือ่วนัเสารท์ี่๒สงิหาคม๒๕๕๗ทีผ่า่นมา
ด้วยต้องการแสดงพลังของชุมชนเพื่อ
บอกกล่าวและสื่อสารกับศิลปินกราฟฟิตี้
(Graffiti)ทัง้หลายวา่“คณุไมส่ามารถทำงาน
ศิลปะเหล่านี้ได้ตามอำเภอใจโดยเฉพาะใน
พืน้ทีย่า่นเกา่ทีม่คีณุคา่ ชมุชนคนรกัตลาดนอ้ย
มีกติการ่วมกันว่ากลุ่มใดที่มีเจตนาดีต่อ
ย่านตลาดน้อย ควรเข้าร่วมปรึกษาหารือ

กบัชมุชนกอ่นเพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกนั
และเพื่อให้เกิดผลดีต่อย่านและสังคม” 

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี จากชาวชุมชนย่านตลาดน้อย
อกีทัง้ ยงัมหีนว่ยงานทอ้งถิน่คอืสำนกังาน
เขตสมัพนัธวงศ,์ เครอืขา่ยชมุชนนกัเรยีน
รวมทั้งสื่อสาธารณะอย่าง ไทยพีบีเอส,
บางกอกโพสต์, a day หรือแม้กระทั่ง
หนังสือพิมพ์จีนซิงจงเอี๋ยน ที่มาร่วมเป็น
กระบอกเสียงสื่อสารพลังชุมชนในครั้งนี้

ภายหลังจากกิจกรรมนี้ ชุมชน
จะนัดหมายเพื่อหารือแนวทางการป้องกัน
เพื่อกำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้ง
แนวความคิด ประเภทรูปแบบ และกรณี
ศึกษาของงานศิลปะที่สร้างสรรค์เหมาะสม
และส่ ง เ ส ริ มความ เป็ น ย่ า น เ ก่ า ที่ มี
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับ
ชุมชนอื่นๆ ที่ ได้รับผลกระทบในกรณี
เดียวกัน

ภาพกราฟฟติี ้(Graffiti) บรเิวณซอยเจรญิกรงุ ๒๔ 
(ซอยโรงนำ้แขง็ ๑) ยา่นตลาดนอ้ย ที่ไมส่ือ่สารถงึ
เรือ่งราวของพืน้ทีแ่ละทำลายบรบิทของยา่นเกา่ 

ภาพกอ่นและหลงัลบทำความสะอาด 
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์, ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์ I  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจศาลเจ้าโจวซือกงตลาดน้อยชิมและเลือกซื้ออาหารเจ
รสอร่อย สูตรดั้งเดิมที่หาทานได้เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจตลาดน้อยเท่านั้น และในปีนี้มี
ความพิเศษกว่าปีก่อนๆ เพราะกำหนดการเทศกาลถือศีลกินเจในแต่ละปีนั้น จะยึดถือตาม
ปฏทินิจนัทรคตขิองจนีโดยจะเริม่ตน้ตัง้แตว่นัขึน้๑คำ่-ขึน้๙คำ่เดอืน๙ตามปฏทินิจนี
ของทุกปีรวมเป็นเวลา๙วันแต่สำหรับปีพ.ศ.๒๕๕๗นี้มีเดือน๙ถึง๒ครั้งซึ่งในช่วง
เวลาร้อยกว่าปีจึงจะเกิดขึ้นโดยครั้งที่๑จะตรงกับวันที่๒๔กันยายน-๒ตุลาคม๒๕๕๗
และครั้งที่ ๒ จะตรงกับวันที่ ๒๔ ตุลาคม- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ทางศาลเจ้า
และกลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อยยังกระซิบมาอีกว่าเทศกาลกินเจตลาดน้อยปีนี้จะยิ่งใหญ่
อลังการกว่าปีก่อนๆอย่างแน่นอนรู้แบบนี้คงพลาดไม่ได้แล้ว!

เมือ่วนัที่ ๕ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๗ ทีผ่า่นมา กลุม่ชมุชนตลาดนอ้ยได้จัดกิจกรรมปั่น
จักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในย่านตลาดนอ้ย ให้ไดรู้จ้กัใกลช้ดิกนัมากขึน้ ซึง่
งานนีช้าวชมุชนไดร้ว่มมอืกนัจดังานและไดผ้ลเกนิคาดมผีูเ้ขา้รว่มเกอืบ๑๐๐คนโดยจดุเริม่
ตน้ของการจัดงานเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิก “ชุมชนคนรักตลาดน้อย” ซึ่ง
รวมกลุ่มและเปิดใช้ช่องทางสื่อสารผ่านทาง “LINE” โดยมจีดุประสงคแ์ลกเปลีย่นความ
คดิเหน็เสนอแนะไอเดยีและอพัเดทสถานการณ์ในตลาดนอ้ยรวมถงึเปน็ชอ่งทางบอกขา่ว
ทีท่างโครงการยา่นจนีถิน่บางกอกตอ้งการสื่อสารกับคนตลาดน้อย
 กิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ตลาดน้อยครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการเสนอไอเดียของคุณแนน นนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล
ไดเ้สนอความคดิสนกุๆ เกีย่วกบัการปัน่จกัรยานรว่มกนัจากสมาชกิทีม่อียู่ในLINEจนกระทัง่ขยายมาเป็นการชวนทั้งชุมชน โดยต่างคน
ต่างช่วยกัน ติดต่อประสานงานกันเอง ประชาสัมพันธ์กันเอง ทำโปสเตอร์ และชักชวนกันปากต่อปาก จนมีคนเข้าร่วมมากถึงเกือบ
๑๐๐ คน ซึ่งมีทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย ต่างมาเข้าร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งหลังจากเมือ่ปัน่กนัครบเสน้ทางแลว้กม็กีารจดัเลีย้ง
อาหารโดยรา้นอาหารRiverVibeRestaurant&Barชัน้ที่๘ของRiverViewGuestHouseซึ่งทางRiverViewGuestHouseยังได้
ร่วมสนับสนุนโดยมอบเงินทั้งหมดจำนวน๑๐,๐๐๐บาทที่ได้จากการร่วมกันบริจาคของผูเ้ขา้รว่มงานเพือ่ใชเ้ปน็คา่อาหารตามอธัยาศยั
ใหม้าเปน็เงนิทนุเขา้สูก่องทนุของชมุชนคนรกัตลาดนอ้ยไวใ้ชเ้ปน็ทนุในการจดักจิกรรมอืน่ๆในชุมชนต่อไป
 ทั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวFacebook กลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อยอย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถเข้าไปกดLike เพื่อพูดคุย
ทำความรู้จัก รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ที่www.facebook.com/Taladnoitoday และหาก
ท่านใดสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ“ชุมชนคนรักตลาดน้อย”หรือต้องการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของกลุ่มสามารถติดต่อ
ได้ที่คุณสุรีย์ ฤกษ์ศิริสุข ศูนย์ประสานงานชุมชนคนรักตลาดน้อย เกสต์เฮ้าส์บ้านอุดม๖๑๘/๖-๗ซ.ภาณุรังษี ถ.ทรงวาดตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์๑๐๑๐๐โทร๐๘๔-๓๘๘-๒๔๘๙

โครงการยา่นจนีถิน่บางกอกรว่มมอืกบันติยสารสารคดี พาผูเ้ขา้อบรม
โครงการค่ายสารคดีครั้งที่ ๑๐จำนวน๕๐คนซึ่งประกอบด้วย
นักเขียนและช่างภาพ ลงพื้นที่แนะนำตลาดน้อยเพื่อเก็บข้อมูล
สำหรับการสร้างผลงานสารคดีในตลาดน้อย ผลงานจะอ่านสนุก
ได้ความรู้มากแค่ไหน สามารถหาอ่านได้ในวารสารสารคดีเล่ม
ล่าสุดฉบับที่๓๕๓กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๗

ถือศีลกินเจสองรอบ ในรอบร้อยกว่าปี

ปั่นจักรยานในบ้านตลาดน้อย

โครงการค่ายสารคดีครั้งที่ ๑๐
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The Wind Rise  
หลังจากที่เราเคยแนะนำการ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นจาก
ค่ายดังอย่างStudioGhibliกับเรื่องFromUpon
PoppyHillกนัไปแลว้และกพ็ลาดไมไ่ดท้ีจ่ะนำเสนอ
ภาพยนตก์ารต์นูเรือ่งลา่สดุของคา่ยดงัแหง่นีก้บัเรือ่ง
TheWindRise ผลงานแอนิเมชั่นเรื่องสุดท้าย
ก่อนวางมือของ “พ่อมดแห่งวงการการ์ตูนญี่ปุ่น” 
ฮายาโอะ มิยาซากิ(HayaoMiyasaki) ผู้ก่อตั้ง
StudioGhibliทีท่ำรายไดข้ึน้เปน็อนัดบัหนึง่ในญีปุ่น่

ยาวนานถึง๘สัปดาห์ทั้งยังทำรายได้สูงสุดขึ้นไปถึง๑๑,๖๐๐ล้านเยน
จนกลายเปน็ภาพยนตรท์ีท่ำรายไดส้งูสดุในญีปุ่น่ประจำปทีีแ่ลว้และยงัไดร้บั
การคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในห้าแอนิเมชั่นที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ เมื่อต้นปี
ค.ศ.๒๐๑๔ รวมถึงได้รับรางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมจากหลายสถาบัน
ไม่ว่าจะเป็นJapanAcademyPrize, สมาคมวิจารณ์หนังนานาชาติ,
สมาคมนักวิจารณ์นิวยอร์คและอื่นๆอีกมากมาย
 โดยเนือ้หาของTheWindRisesแตกตา่งไปจากธรรมเนยีมแอนเิมชัน่
ของStudioGhibliทีเ่นน้ไปทางจนิตนาการโลกแหง่ความฝนัซะสว่นใหญ่
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น “เรื่องแต่งกึ่งชีวประวัติ” ของ “จิโร่ โฮริโคชิ” 
(JiroHorikoshi)วศิวกรเครือ่งบนิชือ่ดงัในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องผูป้ระดษิฐ์
เครือ่งบนิMitsubishiA6MZeroอนัลอืลัน่ทีก่องทพัญีปุ่น่ใชเ้ปน็แกนกลาง
ของยุทธการ “คามิคาเซะ”ถล่มฐานทัพเพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งฮายาโอะมิยาซากิ(HayaoMiyasaki) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เขา
เลือกTheWindRises เป็นผลงานแอนิเมชั่นสั่งลาเรื่องสุดท้ายว่า
“ผมอยากเล่าเรื่องที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณชาวญี่ปุ่น เรารู้ว่าสิ่งที่ขึ้น
ในช่วงสงครามโลกครั้ งที่สอง ไม่ ใช่ เรื่องที่น่าภูมิ ใจ แต่มันก็คือ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเรา ผมอยากให้เรายืดหน้า
ยอมรับกับสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้น มันคือแรงกระตุ้นที่ทำให้เรามาไกลจนถึง
ทุกวันนี้ นี่แหละคือเหตุผลที่ผมต้องการทำแอนิเมชั่นเรื่องนี้” 
 และเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้สอดแทรกเรื่องราว
พัฒนาการด้านการบินของญี่ปุ่นในยุคเริ่มต้นผ่านเรื่องราวความฝันและ
ความพยายามไล่ตามความฝันนั้นให้สำเร็จของจิโร่ ที่ต้องการออกแบบ
เครื่องบินที่สวยงามให้ล่องลอยไปบนท้องฟ้าถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะ
สามารถออกแบบเครื่องบินที่มีหน้าตาสวยงามและมีประสิทธิภาพสูง
เทียบชั้นได้กับเครื่องบินของเยอรมัน แต่มันกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประหัตประหารกันของมนุษยชาติในยุคของสงครามโลกครั้งที่สอง
ซึ่งไม่มีเครื่องบินที่เขาออกแบบลำใดเลยที่ได้กลับมายังประเทศญี่ปุ่น
อีกครั้ง

                    “นายแม่” ตำนานหญิงจีนสยาม 
โดย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร  
“นายแม”่เปน็หนงัสอืทีจ่ะพาผูอ้า่น
ไปรำลึกอดีต โดยผ่านทางประวัติ
“ โ ซ ว เ ฮ ง ไถ่ ” เ ก๋ ง จี น แก่ ช ร า
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพาย้อนอดีต
ไปพบกับสีสันอันเลือนรางของ
วฒันธรรมจนีสยามลวดลายไทยที่
สอดแทรกอยู่ในชีวิตเจ๊สัวสมัยต้น

กรงุรตันโกสนิทร์ เผยเรือ่งเลา่ขานทีท่ราบกนัเฉพาะคนในวง
“นายแม่”ปริศนาการสืบทอดมรดกของชาวจีนในสยาม
ทีม่กีารสบืทอดมรดกของครอบครวัไทยเชือ้สายจนีในมมุมอง
ใหมท่ีจ่ะชว่ยตอบขอ้กงัขาแกน่กัวชิาการจนีสยามเรือ่งการ
สืบทอดมรดกแห่งตระกูลไปยังทายาทฝ่ายหญิงที่เป็น
ตำนานอีกบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่ค่อยมี
ผูก้ลา่วถงึมากวา่สองรอ้ยปีซึง่ผูอ้า่นสามารถศกึษาไดจ้าก
หนงัสอืเลม่นี้(ทีม่าwww.se-ed.com)

คอลมันโ์ตะ๊นำ้ชาในฉบบันี ้ เรายงัคงสรรหาภาพยนตรด์ีๆ  ทัง้ทีอ่ยูใ่นกระแสและนอกกระแส มาใหท้า่นผูอ้า่นไดล้องเลอืกดเูลอืกชม
กนัเหมอืนเคย ซึง่การชมภาพยนตรน์อกจากจะไดร้บัสาระความบนัเทงิแลว้ หากมองใหล้กึลงไป เนือ้หาของภาพยนตรท์ีส่ะทอ้น  
แงม่มุตา่งๆ ในสงัคมทัง้ขอ้ดขีอ้เสยีนัน้ เราสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเลอืกหยบิสิง่ดีๆ  เพือ่นำมาปรบัใชใ้นการดำเนนิชวีติไดอ้ยา่งมสีติ
อีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีหนังสือมาแนะนำให้ได้ลองซื้อหาอ่านกันด ู โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมของ  
ชาวจนีสยามไมค่วรพลาดเปน็อนัขาด 

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์

รับวารสารย่านจีนถิ่นบางกอกได้ที่ 
•เกสต์เฮ้าส์บ้านอุดม
๖๑๘/๖-๗ซอยภาณุรังษีถนนทรงวาดแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ๑๐๑๐๐
•ร้านชาDoubleDogs 
๔๐๖ถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพฯ๑๐๑๐๐
•ร้านหนังสือริมขอบฟ้า 
๗๘/๑ถนนราชดำเนินกลางแขวงบวรนิเวศเขตพระนคร
กรุงเทพฯ๑๐๒๐๐
•มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
๖๖๖ระหว่างซอยเจริญนคร๒๐-๒๒แขวงบางลำภูล่างเขตคลองสาน
กรุงเทพฯ๑๐๖๐๐
•CaféVelodome(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์)
๒ถนนพระจันทร์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร
กรุงเทพฯ๑๐๒๐๐
•ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
๑๘/๑๘ถนนบางนา-ตราดอำเภอบางพลีสมุทรปราการ๑๐๕๕๐


จงขยันเรียนรู้ อย่างไม่รู้จักเพียงพอ 
และสั่งสอนผู้อื่น  
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  

ขงจื้อ 
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ในการจัดทำวารสารย่านจีนถิ่นบางกอกตอน“ป่าไม้ในเมือง”สำเร็จไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีอุปการคุณดังรายนามต่อไปนี้สำนักงานเขต

สมัพนัธวงศ,์กลุม่ชมุชนคนรกัตลาดนอ้ย,ชมุชนตลาดนอ้ย,ชมุชนวานชิสมัพนัธ,์ชมุชนผูค้า้อะไหลเ่กา่,ชมุชนโชฎกึ,ชมุชนจงสวสัดิ,์ชมุชนโปสศิสภา,

ศนูยอ์อกแบบและพฒันาเมอืง(UDDC),สมาคมภมูสิถาปนกิแหง่ประเทศไทย,ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ฉตัรชยัเงนิแสงสรวยหวัหนา้ภาควชิาพฤกษาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์อาจารยธ์ราดลทนัดว่นแหง่โรงเรยีนตน้ไม,้บรษิทัโอเพน่บอ๊กซ์จำกดั,BigTrees,โรงงานซอีิว๊โชตสิกลุรตัน,์

คุณภู่ศักดิ์โปษยจินดา,คุณปรีชาอธิปธรรมวารี,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสถาบันอาศรมศิลป์



ขอขอบคุณ 


