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       โล้ส�าเภา
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       กากีนั้ง
Walk’in Chinatown : 

สนุกกับการเดินในไชน่าทาวน์

       เผ่าพันธุ์จีน
คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักตลาดน้อย

       เรื่องจากปก
(re) NEW ROAD : 

ถนนเจริญกรุงกับ 150 ปีที่ผ่านไป

       เยาวราชเมืองน่าอยู่
ธุรกิจใหม่ในย่านเก่า

       สารพันต่างแดน
การพัฒนาชุมชนและเมือง

ในศตวรรษที่ 21

       คมความคิด
ปรับโฉม Friendly Market 

แนวคิดตลาดเป็นมิตรกับทุกคน

       ดีดลูกคิด
ตลาดบนท�าเลท้องมังกร

       บอกเล่าเก้าสิบ
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในย่านจีน

       โตะ๊น�้าชา
สารพันสาระบันเทิงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

ท�าความรู้จักกับโครงการ
ย่านจีนถิ่นบางกอก

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก (Bangkok Chinatown) เกิดขึ้นจาก 
ความร่วมมอืระหว่างส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และ 
บริษัท ปั้นเมือง จ�ากัด เพื่อด�าเนินงาน "โครงการฟื้นฟูย่านไชน่าทาวน์สู่การเป็น
ย่านสุขภาวะแห่งการเดิน” ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 4 พ.ศ. 2560-2561 ต่อเนื่อง
มาจากโครงการกรุงเทพฯ มหานครน่าอยู่ยั่งยืน (ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2555-2556) 
โครงการสร้างเสรมิสขุภาวะ (พืน้ทีส่ร้างสรรค์) ระยะที ่1-2 (ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2557-2559) 
และโครงการไชน่าทาวน์ย่านน่าเดิน (ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2559-2560) ด้วยแนวคิดที่ 
มุ่งไปสู่การด�ารงความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื ้นฟู 
สิง่แวดล้อมเพ่ือน�าไปสูคุ่ณภาพชวีติทีด่ ีผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมเพือ่สร้างความ
ตระหนกัรูใ้นคณุค่าของย่านไชน่าทาวน์ทีส่มัพันธ์อยูก่บัท้องถิน่ เมือง และประเทศ 
อันจะน�าไปสู ่การสร้างชุมชนที่เข ้มแข็งและสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ 
ย่านไชน่าทาวน์อย่างยั่งยืน

ย่านไชน่าทาวน์ ย่านที่มีเสน่ห์ มีชีวิตชีวา มีความ
หลากหลายของกจิกรรมและผูค้น และไม่เคยหยดุนิง่ ในช่วง
ปีหลังมานี้ ไชน่าทาวน์ก�าลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่
จากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเมือง การมาถึงของ
รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน สถานีสามยอด ที่ย่านวังบูรพา 
และสถานวีดัมงักร รมิถนนเจรญิกรุง ทีก่�าลงัจะเปิดให้บรกิาร

ในช่วงปี 2562 นี ้นบัได้ว่าเป็นโจทย์ใหม่ส�าหรบัผูค้นดัง้เดมิท่ีอยูอ่าศยัและประกอบ
ธรุกจิภายในย่านอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ราคาทีด่นิทีพุ่ง่สงูขึน้ประกอบกบัข้อกฏหมาย
ที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาที่ดินโดยรอบสถานี ท�าให้ภาพการปรับปรุงพ้ืนที่  
การทุบรื้ออาคารเก่า การก่อสร้างตึกสูง พบได้ทั่วไปตลอดแนวถนนเจริญกรุง  
ย่านไชน่าทาวน์ 

ในยุคที่ทุกอย่างด�าเนินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โอกาสย่อมมาสู่คนที่ 
มองเห็น ปรับตัว และคว้าโอกาสนั้นไว้ได้ทัน ในขณะเดียวกัน บทเรียนการพัฒนา
เมืองที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นย่อมทิ้งคนบางกลุ่มไว้
ข้างหลังเสมอ วารสารฉบับนี้ จึงอยากร่วมจุดประเด็นและชวนท่านผู้อ่านมาร่วม
สงัเกตการณ์และตัง้ค�าถามกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ โดยหวงัให้เกดิการพดูคยุ 
รับฟัง และวางแผนอนาคตร่วมกัน เพื่อให้ย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้พัฒนาไปอย่าง
ยัง่ยนื และยงัคงไว้ซึง่จติวญิญาณและเสน่ห์ของย่านไชน่าทาวน์ทีห่มายรวมถงึผูค้น
ทุกกลุ่มที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างย่านนี้ขึ้นมา 

ตวงพร ปิตินานนท์
บรรณาธิการ
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ตลาด
เล่งบ๊วยเอี๊ยะ

โล้ส�าเภา
เรื่อง : ศรินพร พุ่มมณี | ภาพ : ศรินพร พุ่มมณี / ชัชพงศ์ กมลศักดิ์พิทักษ์

ระฆังโบราณ
สร้างช่วงปลายราชวงศ์ชิง

กระถางธูปพระราชทานจาก
รัชกาลที่ 5

ป้ายจารึกของศาลเจ้า

ในอดตีย่านไชน่าทาวน์เยาวราช มตีลาดสดทีม่ชีือ่เสยีงท่ี 
คนส่วนใหญ่เรียกว่า “ตลาดเก่าเยาวราช” สถานที่แห่งนี้ 
คนไทยเชื้อสายจีนนิยมมาจับจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้า
ประเภทของสด ของแห้ง และเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อ
ประกอบอาหารในงานเทศกาลประเพณีที่ส�าคัญๆ  
ในปัจจุบัน ตลาดเก่าเยาวราชได้ปิดตัวลง เนือ่งจากม ี
กลุ่มทุนขนาดใหญ่ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ 
ตลาดในซอยศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะที่เคยเป็นส่วนขยาย
ของตลาดเก่าฯ กลายเป็นตลาดแห่งเดยีวในย่านเยาวราช  
ที่ยังคงขายสินค้าเกี่ยวกับการประกอบอาหารตาม
เทศกาลประเพณีของชาวจีนมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนจะกล่าวถงึเรือ่งของตลาด เรามาท�าความรูจ้กัสถานทีส่�าคญั
ของบรเิวณนีก้นัก่อนนัน่กคื็อ ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอีย๊ะ เป็นศาลเจ้าแต้จิว๋เก่าแก่ 
เป็นทีน่บัถอืศรทัธาและกราบไหว้บชูาเพือ่ความเจรญิก้าวหน้าในกจิการ
ค้าขาย มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน จากข้อมูลของศาลเจ้าได้
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศาลเจ้าที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย  
โดยมหีลกัฐานจากป้ายจารกึของศาลเจ้าทีเ่ขยีนเป็นภาษาจนีว่าสร้างขึน้
ในปี พ.ศ. 2201 ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลาง ภายในมีแท่นบูชารูป 
เล่งบ๊วยเอี๊ยะ และภรรยา ฝั่งซ้ายมือตั้งแท่นเทพเจ้ากวนอู และฝั่งขวา
มือเป็นแท่นประทับราชินีแห่งสวรรค์ ส่วนด้านขวาใกล้ประตู เป็นที่ตั้ง
ระฆังโบราณที่สร้างมาตั้งแต่รัชสมัยเต้ากวงฮ่องเต้ ช่วงปลายราชวงศ์ชิง 
และกระถางธูปพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 (ที่มา, แผ่นป้ายบริเวณ 
หน้าศาลเจ้า)

ตลาด
เล่งบ๊วยเอี๊ยะ
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ความสัมพันธ์ของศาลเจ้ากับชุมชน เป็นศูนย์รวมด้าน
วฒันธรรม ประเพณขีองชาวจนี ได้แก่ เทศกาลตรษุจนี หง่วนเซยีว 
งานซิกโกว (ทิ้งกระจาด) งานไหว้พระจันทร์ และเทศกาลเสี่ยซิ้ง 
หรือการไหว้ขอบคุณเจ้าประจ�าปี นอกจากนี้ยังมีประเพณีย่อยๆ 
ในการสักการะเจ้าแต่ละองค์อีกด้วย ที่ตั้งอยู่ในซอยเยาวราช 6 
(ตรอกอิสรานุภาพ) ถนนเยาวราช หรือเข้าซอยเจริญกรุง 16 จาก
ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

อดีต
ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เป็นตลาดที่ขยายตัวมาจากตลาดเก่า 

ช่วงเวลาที่การค้าขายในตลาดเก่ารุ่งเรือง ท�าให้พื้นที่ทางการค้า 
ล้นออกมาถงึซอยศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอีย๊ะ จนกลายเป็นตลาดทีม่คีวาม
ต่อเน่ืองกบัตลาดเก่า และเรยีกชือ่ตามสถานทีส่�าคัญของบริเวณนัน้
คอืศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอีย๊ะ จากค�าบอกเล่าทีส่บืต่อกนัมาเกีย่วกับบ้าน
เจ้าสัวเนียมที่เป็นเจ้าของตลาดเก่าก็อยู่ในซอยนี้ ตลาดในยุคแรก 
มีลักษณะเป็นแผงลอยขายผัก ต่อมามีการสร้างตึกแถว และเริ่ม 
จดัวางสนิค้าโดยใช้พืน้ทีส่่วนหนึง่ของบ้านเป็นทีว่างสนิค้า มกีารน�าเข้า
สนิค้าจากต่างประเทศมาวางขาย หรอืบางครัง้มบีรษิทัน�าเข้าสนิค้า
มาตดิต่อให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้า เพราะเหน็ว่าบรเิวณนีม้คีน
มาจับจ่ายข้าวของจ�านวนมาก

คุณภิชาติ บุญสัมพุทธ ประธานชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เล่าว่า 
ตนเองเป็นรุ่นที่ 5 ของครอบครัวที่มีเหล่ากง เหล่าม่าเป็นผู้บุกเบิก
และตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีน่ี ่จ�าได้ว่าบ้านหลงัเก่ามลีกัษณะครึง่ปนูครึง่ไม้ 
มอีายมุากกว่าร้อยปี สภาพเริม่ทรดุโทรมและคบัแคบ จงึได้ท�าการ
ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้นเช่นปัจจุบัน สภาพของตลาดในขณะนั้น 
ไม่ค่อยเรยีบร้อยนกั พืน้จะขรขุระ แฉะ ต่อมาส�านกังานเขตสมัพนัธ์วงศ์
ได้เข้ามาปรับปรุง จนสะอาดและเดินสะดวกกว่าแต่ก่อน

ปัจจุบัน
การค้าของคนดั้งเดิมเริ่มถึงจุดอิ่มตัวเพราะค้าขายมานาน 

บางส่วนจึงขยับขยายย้ายออกไป ปัจจุบันมีคนจีนเข้ามาเช่าบ้าน
อยู่อาศัยและท�าการค้า สังเกตได้จากสินค้าที่ขายจะเป็นจ�าพวก 
ใบชา เห็ดหอมแห้ง เป็นหลัก อาจมีเครื่องปรุงจากประเทศจีน
ปะปนอยู่บ้าง ข้อสังเกตอีกอย่างคือ ผู้ขายจะมีอายุไม่มากนัก  
พูดไทยไม่ชัด เนื่องจากเร่ิมเรียนภาษาไทยได้ไม่นาน การสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยไม่ชดัเจน สามารถบอกราคา และบรรยายสรรพคณุ
ของสินค้าได้ไม่มากนัก

สินค้าในตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะมีทั้งของสด อาหารปรุงส�าเร็จ 
เครื่องปรุง และของแห้งหลากชนิด สินค้าเหล่านี้มีความโดดเด่น
เฉพาะตัวและไม่มีขายในตลาดทั่วไป 

ประเภทของสด ได้แก่ ปลา กุ้ง พูดถึงปลา คงต้องเป็น
ปลาจีนที่สดขนาดที่ถูกตัดเป็นสองท่อน ปลายังคงหายใจทางปาก
พะงาบๆ อยู่เลย ของสดที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ ปลิงทะเล ตัวใหญ่ 
อ้วน ด�า มีสรรพคุณในเรื่องการบ�ารุงร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นปลิงที่
น�าเข้าจากต่างประเทศเพราะคุณภาพดีกว่าในประเทศ สนนราคา
อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 3,000-4,000 บาท หรือบางครั้งอาจ
ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 7,000 บาทเลยทีเดียว นอกจากนี้ เป๋าฮื้อ
กระป๋องคณุภาพดีกส็ามารถหาซือ้ได้ทีน่ีเ่ช่นกนั ในบางช่วงเราอาจ
พบของสดที่มาจากจีน เช่น เมล็ดถั่วด�าสด หรือสินค้าตามฤดูกาล
อื่นๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป และเป็นสินค้าที่ขายหมดวันต่อวัน

ส่วนของแห้ง ได้แก่ ชาชนิดต่างๆ เห็ดหอม เห็ดหูหนู  
ฟองเต้าหู้ ดอกไม้จีน ดอกเก็กฮวย กุหลาบแห้ง หน่อไม้แห้ง  
ผักกาดแห้งหมักเกลือ รวมถึงเครื่องปรุงหลากชนิดที่น�าเข้าจาก
ประเทศจีนและประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบส�าหรับ
ท�าบะหมี่ หม่าไหล่ก๊อ (ซาลาเปาสีแดง) และเครื่องเทศนานาชนิด

่านจีนถิ่นบาง อ4



คาดเดาได้ อย่างไรก็ตาม พ่อค้า แม่ค้าในตลาดแห่งนี้ก็เริ่มปรับตัว 
โดยคาดการณ์ว่า เมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อาจต้องมีการปรับปรุง
หน้าร้าน ปรบัรปูแบบบรรจภุณัฑ์ เพือ่อ�านวยความสะดวกส�าหรบั
การน�าขึ้นรถไฟฟ้า หรือเพ่ิมการบริการรับส่งสินค้าให้ถึงบ้าน 
ส�าหรับบริเวณภายในตลาดต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมให้มี 
ความเป็นระเบียบ สะอาด เช่น การปรับพื้นถนน หรือท�าหลังคา
เพื่อความร่มรื่นในการเดินจับจ่ายสินค้า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลาดและย่านการค้ามักเกิดขึ้น 
ตามเส้นทางการสญัจร และพฒันาเปลีย่นแปลงไปตามความเจรญิ
ของการพัฒนาเมือง ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะก็เช่นกัน จากพื้นที่การค้า
ที่ขยายตัวออกมาจากตลาดเก่าเยาวราช จนกระทั่งปัจจุบัน 
กลายเป็นตลาดสดเพียงแห่งเดียวของย่านเยาวราชที่ยังคง 
ขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อใช้ประกอบ
อาหารตามประเพณี นั่นหมายความว่า “ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ”  
เป็นตลาดที่มีส่วนส�าคัญในการค�้าจุน และช่วยส่งต่อวัฒนธรรม
ประเพณีสู่คนไทยเชื้อสายจีนในรุ่นต่อไป...

ของร้านง่วนสูน พริกไทยตรามือที่ 1 ร้านนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 
จากร้านช�าเล็กๆ จนปัจจุบันเป็นผู้ผลิตพริกไทยป่นรายใหญ่ที่มี
ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ส�าหรบัอาหารปรงุส�าเรจ็ ทีน่ีจ่ดัว่าเป็นแหล่งรวมของอร่อย
หลากชนิด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมายาวนาน ได้แก่ ร้านข้าวแกง
บริเวณหน้าศาลเจ้าที่จะขายเฉพาะช่วงเช้า รสชาติและฝีมือระดับ
ป่ินโตเถาเลก็การนัตคีวามอร่อย ร้านต่อมาคอืเกีย่มฉ่ายเจ๊แดงทีใ่ส่
น�า้มนังา มกีลิน่หอม รสชาตกิลมกล่อม จะขายดมีากในช่วงเทศกาล
กินเจ ร้านอ่วงซุย ขายขนมจีบ ร้านบะหมี่ฮ่องกง (Hong Kong 
Noodles) ร้านเฉินติ่มซ�า ร้านฮั่วเซ่งฮง และที่มีชื่ออีกอย่างคือ 
นมอัลมอนด์แบบจีนดั้งเดิม รสชาติเข้มข้นชื่อเห้งหยิ่งแต๊ ฉั่งแปะ

ในอดีต ตลาดแห่งนี้จะคึกคักตลอดทั้งปี เพราะเป็นแหล่ง
ของสด เครื่องปรุง และผลไม้น�าเข้าคุณภาพดี แต่ด้วยวันเวลาที่
เปลี่ยนไป ของสด เครื่องปรุง และผลไม้น�าเข้าหลากชนิด สามารถ
หาซือ้ได้ตามห้างสรรพสนิค้าท่ีมอียูท่กุมมุเมอืง ประกอบกบัคนเริม่
ท�าอาหารน้อยลง จึงไม่จ�าเป็นต้องหาซื้อของสดทุกวันเช่นแต่ก่อน 
ตลาดจึงมผีูค้นมาจบัจา่ยบางตาในวนัปกติ แต่จะขายดีมากในช่วง
เทศกาลประเพณีต่างๆ ขายดีจนแม่ค้าไม่ได้หลับได้นอน เรียกว่า
ขายกนัทัง้วนัทัง้คนืเลยทเีดยีว ส�าหรบัเทศกาลต่อไปทีใ่กล้จะมาถงึ 
คือ เทศกาลไหว้เสี่ยซิ้ง ขอบคุณเจ้าปลายปีประมาณเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ตลาดก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

อนาคต
ในอนาคตอันใกล้ เมื่อรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินเริ่มใช้งาน  

การขนส่งด้วยระบบรางโดยมี “สถานีวัดมังกร” เป็นสถานีส�าคัญ
ที่ขนถ่ายคนจ�านวนมากเข้ามาสู่ย่านเยาวราช การขนส่งด้วย 
ระบบราง ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านนี้อย่างไม่อาจ 
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ไชน่าทาวน์ต้องเดิน
การเดินทางภายในเขตสัมพันธวงศ์หรือไชน่าทาวน์นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องใช้การเดินเป็นหลัก ไม่ว่า
จะเป็นการเดินไปจับจ่ายซื้อของ ไหว้พระไหว้เจ้า หาของอร่อยกิน เปลี่ยนรถเปลี่ยนเรือ เดินเที่ยวแบบทั้งมี
หรือไม่มีจุดหมายก็ตาม แม้แต่เวลาจะชวนใครสักคนไปด้วยกันก็ยังใช้ค�าชวนว่า “...ไปเดินเยาวราชกัน...” 
เพราะเส้นทางสัญจรจ�านวนมากมีขนาดเล็ก เดินรถทางเดียว หรือไม่สามารถขับรถยนต์เข้าไปได้ในหลาย
บริเวณ ด้วยเหตุนี้ การเดิน จึงถือเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง 
ได้มากกว่าการขับรถหลายเท่าตัว

ความคิดของหลายๆ คนจะรูส้กึว่าการเดนิทางมาย่านนีเ้ป็นเรือ่งยาก 
ผู้คนเบียดเสียด อากาศร้อน และเส้นทางดูสับสน แต่ก็ยังมีความ
น่าค้นหาจากความเป็นธรรมชาติท่ีมาจากผู้คนและวิถีชีวิตดั้งเดิม
ที่ยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ยังมี
สถานที่น่าสนใจซ่อนตัวอยู ่ในตรอกทางเดินหลายแห่ง รอให้ 
นักส�ารวจย่านเข้ามาเดินซอกแซก ลองดูลองชิม ให้สมกับ 
ความตั้งใจที่เดินทางมาถึงที่นี่ในแต่ละครั้ง

ในปี พ.ศ. 2562 เขตสัมพันธวงศ์จะเป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงได ้
ง่ายขึน้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสนี�า้เงนิ (สายวงกลมรอบกรงุเทพฯ) 
ทั้ง 3 สถานีบนถนนเจริญกรุง ท�าให้พื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตรนี้ 
เป็นแหล่งรวมจดุเปลีย่นถ่ายการสญัจรทีห่ลากหลาย ท้ังท่าเรอืด่วน
เจ้าพระยา ท่าเรอืข้ามฟาก ท่ารถเมล์ รวมกว่า 20 จดุ ซึง่ตัง้อยูห่่างกนั
ไม่ถงึ 800 เมตร หรอืเท่ากับการใช้เวลาเดนิราวๆ 8-10 นาทเีท่านัน้ 
(อ้างอิงจากการส�ารวจระยะทางท่ีคนกรุงเทพฯ จะยอมเดินจาก
โครงการเมอืงเดนิได้-เดนิด:ี www.goodwalk.org ) เมือ่รูอ้ย่างนีแ้ล้ว 
การจอดรถไว้ที่บ้าน แล้วสะพายเป้กับกล้องออกมาตะลอนเดิน 
ในย่านไชน่าทาวน์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ไปพร้อมกับการ
เผาผลาญแคลอรี่จากอาหารมากมายระหว่างทางไปด้วยแบบ 
ไม่ต้องกงัวลกบัการหาทีจ่อดรถและค่าจอดรถรายชัว่โมงกนัอกีต่อไป
ก็ดูจะเป็นความคิดที่ดีไม่น้อย 

Walk’in 
Chinatown : 
สนุกกับการเดินในไชน่าทาวน์

กากีนั้ง
เรื่อง : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ

เรามักพบว่า การเดินทางมาย่านไชน่าทาวน์ของคนทั่วไป
แต่ละครั้ง มักจะมีมากกว่าหนึ่งเป้าหมายและใช้เวลาอยู ่ที่นี ่
พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรอืกลางคนื อาจเพราะย่านนี้
มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของผู้มา
เยือนได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากความเป็นย่านการค้า ซึ่งเคยเป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจและความบันเทิงของเมืองมาก่อน ถึงแม้ว่าใน

ภาพแสดงต�าแหน่งของจุดเปลี่ยนการสัญจร
ที่อยู่ในระยะเดินถึงจากสถานีวัดมังกรกมลาวาส
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ท�าไมถึงไม่เดินในไชน่าทาวน์ ?
กลุ่มคนที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้คือผู้คนท่ีเดินทางมาเพื่อท�า

ธรุะต่างๆ ในย่าน ไม่รวมถงึผูค้นทีอ่าศยัอยูภ่ายในย่านทีจ่ะต้องเดนิ
ในละแวกบ้านเพื่อจัดการธุระในชีวิตประจ�าวันอยู่แล้ว โครงการ
ย่านจีนถิ่นบางกอกได้ท�าการเก็บข้อมูลเส้นทางสัญจรในเขต
สัมพันธวงศ์ และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ 
ภายในช่วง 1-2 ปีนี ้พบว่ามปัีจจยัหลกั 4 ข้อ ทีส่่งผลให้คนไม่อยาก
เดินในย่านไชน่าทาวน์ ดังนี้

1. ความไม่สะดวกสบายในการเดิน จากอากาศร้อน  
ความไม่สะอาด และจ�านวนคนทีแ่ออดับนเส้นทางเดนิในย่านการค้า 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส�าคญัต่างๆ ทีบ่างครัง้อาจจะมผีูค้นมากขึน้
เป็นเท่าตัว จึงต้องการหลีกเลี่ยงการเดินบนถนนหรือซอยท่ีเป็น
ย่านการค้านั้นๆ

2. มเีป้าหมายชดัเจนเพือ่ท�าสิง่ใดสิง่หนึง่เท่านัน้ คนกลุม่นี้
มกัเลอืกเดนิทางตรงไปยงัเป้าหมายเพือ่จดัการธรุะและเดนิทางกลบั
โดยไม่สนใจสถานที่หรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เพราะต้องการ
ประหยัดเวลาและหลีกหนีความวุ่นวายในพื้นที่

3. ไม่รู้จักเรื่องราวของพื้นท่ี  ท�าให้ขาดความสนุกหรือ 
ขาดแรงจูงใจในการเดิน เนื่องจากภายในพื้นที่นั้นแทบจะไม่ม ี
การให้ข้อมูลกับผู้เข้าชมสถานที่อย่างเป็นระบบ เช่น ป้ายบอก 
รายละเอียด เว็บไซต์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ีให้ข้อมูลประวัติ 
ความเป็นมาความส�าคญัของพืน้ที ่และความเชือ่มโยงของสถานที่
กบัชมุชน ซึง่มกัจะพบเพยีงจุดส�าคญัท่ีเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่ว
อยู่แล้วเท่านั้น

4. ไม่รู ้จักเส้นทาง เนื่องจากในพื้นที่มีซอยและป้าย 
บอกทางท่ีซ�า้ซ้อนอยูเ่ป็นจ�านวนมาก จนท�าให้ผูค้นท่ีไม่คุน้เคยต่าง
รู้สึกสับสนหรือหลงทางได้ง่าย จากการสังเกตพฤติกรรมการเดิน
ของคนทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นั้น มักเลือกเฉพาะเส้นทางหลัก
หรอืเส้นทางทีม่ข้ีอมลูท่องเทีย่วแนะน�าเท่านัน้ เพือ่ป้องกนัการหลงทาง 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราอาจมีทางเลือกมากกว่า 2-3 เส้นทาง
ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพเส้นทาง บรรยากาศ และกิจกรรม
ระหว่างการเดนิทีเ่หมาะสมกบัธรรมชาตหิรอืความสนใจของผูเ้ดนิ
แต่ละคนในการไปถึงที่หมายเดียวกัน

ปัจจัยส�าคัญเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจส�าหรับการ
เดินในพื้นที่ โครงการย่านจีนถิ่นบางกอกจึงได้สร้าง Walk’in 
Chinatown ส�าหรับช ่วยให ้การเดินในย ่านไชน ่าทาวน  ์
เขตสัมพันธวงศ์ง่ายขึ้น ทั้งการบอกทิศทางและบอกเล่าเรื่องราว
ของสถานที่ส�าคัญในมิติของความเป็นท้องถิ่น

 

แผนที่ออนไลน์ของชุมชน
ก่อนจะพัฒนามาเป็น Walk’in Chinatown ซึ่งเป็นแผนที่

แนะน�าเส้นทางการเดินออนไลน์ โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก 
ได้ท�าแผนทีส่�าหรบัย่านตลาดน้อย และแผนทีแ่นะน�า 10 เส้นทาง 
การเดินในเขตสัมพันธวงศ์ในรูปแบบของแผ่นพับมาก่อน โดยใช้
แนวคิดของการน�าเสนอความน่าสนใจของพืน้ทีผ่่านมมุมอง เรือ่งเล่า 
และข้อมูลประวัติศาสตร์จากท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งประสบความ
ส�าเร็จในการแนะน�าพื้นที่และสื่อสารกับสังคมภายนอกอยู่พอ
สมควร แต่เนื่องจากแผ่นพับนั้นมีข้อจ�ากัดอยู่หลายอย่าง เช่น 
จ�านวนข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของหน้ากระดาษท่ีมีอยู่อย่าง
จ�ากดั การปรบัปรงุแผนทีใ่ห้เป็นปัจจบุนั จดุส�าหรับแจกจ่ายแผนที่ 
ไปจนถึงงบประมาณในการจัดพิมพ์แผนที่ในแต่ละครั้ง เราจึงน�า
ประสบการณ์และความเหน็ท่ีได้จากการท�ากจิกรรมของโครงการฯ 
มาพัฒนาเป็นแผนท่ีออนไลน์ ให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากแผนท่ี
แผ่นพบั แต่ยงัรกัษาแนวคดิของความเป็นแผนทีจ่ากคนในชมุชนไว้ 
นอกจากนี้ ยังวางแผนให้ชุมชนเป็นเจ้าของและจัดการเองได้ใน
อนาคต ด้วยการออกแบบระบบให้ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพ่ือให้
ชุมชนน�าไปพัฒนาต่อยอดได้

จดุเริม่ต้นของแนวคดิ คอื การสร้างเครือ่งมอืทีเ่ป็นมติรกบั
ชมุชน โดยชมุชนสามารถร่วมเป็นเจ้าของและพฒันาต่อยอดได้เพือ่
ความยั่งยืน แผนที่นี้จะต้องท�าได้มากกว่าการบอกทิศทางจาก
ระบบน�าทาง GPS ดังนั้น การพัฒนาแผนท่ีจึงเน้นการน�าข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ที่เชื้อเชิญให้ผู้คนได้เดินและปฏิสัมพันธ ์
กับสถานที่หรือผู ้คน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงของผู้ใช้จาก 
เกร็ดความรู้และกิจกรรมที่ชุมชนแนะน�า

การท�างานของ Walk’in Chinatown นี้ ท�าหน้าที่เสมือน
ระบบแนะน�าย่านแบบออนไลน์ (Online Town’s Guide System) 
ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่ประกอบด้วยการ
รวบรวมข้อมูลจากชุมชนในลักษณะของสารานุกรมท้องถ่ิน  
ทั้งในด้านของวิถีชีวิต ผู้คน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 
เทศกาล สถานทีส่�าคญั โดยเฉพาะประวตัศิาสตร์บอกเล่าทีม่าจาก

แผนภาพแสดงแนวคิดและการท�างานของ
Walk’in Chinatown
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ความทรงจ�าของคนในพื้นที่ แล้วน�าข้อมูลไปแสดงผลอยู่บนแผนที่
น�าทาง ที่ชุมชนสามารถเพิ่มเติมหรือปรับลดข้อมูลทั้งตัวอักษร 
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
เทศกาลในย่าน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นระบบที่สามารถ
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจชุมชนได้อีกเช่นกัน

นอกจาก Walk’in Chinatown จะเป็นเครื่องมือที่พาผู้ใช้
เข้าไปส�ารวจพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ผู ้ใช ้น�าเส้นทางและ
ประสบการณ์ท่ีตนได้รับมาแบ่งปันกันในแวดวงสังคมออนไลน์ 
ของผู้ใช้ด้วยกันเอง เพื่อสร้างให้เกิดชุมชนของผู้รักการเดินในย่าน
ไชน่าทาวน์ ในเวลาเดียวกัน ระบบจะบันทึกข้อมูลเส้นทางที่ถูก
เลือกเดิน ข้อมูลการเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อรวบรวมสถิติจาก
พฤติกรรมของผู้ใช้งานที่สามารถน�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับ 
การวางแผนพัฒนาย่านอย่างมีทิศทางในอนาคต

ในส่วนของการพัฒนา Walk’in Chinatown สามารถ 
ปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้ง่าย เพราะระบบไม่ซับซ้อนและมีความ
ยืดหยุ่น แต่ส่วนท่ีส�าคัญที่สุดในการน�าไปพัฒนานั้น คือ ผู้ดูแล
ระบบ และข้อมูลที่มาจากพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหมายถึงความยั่งยืน 
ที่ชุมชนเป็นเจ้าของข้อมูลและมีอ�านาจในการสร้างแนวทาง 
การบริหารจัดการเครื่องมือได้ด้วยตัวเองตามแนวคิดตั้งต้น 
ทีต้่องการให้เป็นมติรกบัชมุชน โดยทางโครงการฯ มคีวามคาดหวงั
ว่าเครือ่งมอืนีจ้ะมส่ีวนช่วยในการรวบรวมองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการ
ท�างานในพื้นท่ีมาเผยแพร่ เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และช่วยให้ผู้คนที่เดินทางมายังไชน่าทาวน์ 
ได้มีทางเลือกในการเดินได้หลากหลายเส้นทางมากขึ้น ช่วยลด
ความแออัดของเส้นทางเดินหลักจากการแนะน�าผู ้คนไปยัง 
พื้นที่ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจในตรอกซอยหรือชุมชนเล็กๆ  
อย่างทั่วถึง

ทัง้น้ี ท่านสามารถเข้าใช้ Walk’in Chinatown ได้ทีเ่ว็บไซต์ 
www.walk.in.th และสามารถรบัชมวดีทิศัน์แนวคดิการออกแบบ
เว็บไซต์ได้ที่ www.goo.gl/X6KY9b

(บน) แผนที่ย่านตลาดน้อย และ (ล่าง) แผนที่แนะน�า 10 เส้นทางเดินในเขตสัมพันธวงศ์
ฉบับแรก

ตัวอย่างการเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน walk.in.th 
บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน
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วันนี้ อยากพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ พี่ฝุ่ง อมรา สมกมลสกุล หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนรักตลาดน้อย ที่เกิด
และโตในย่านตลาดน้อย และหวงัทีจ่ะช่วยให้ตลาดน้อยพฒันาเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้อย่างมคีณุค่า

โรงเรียนจี้เจิ้ง (ปัจจุบันปิดท�าการลงแล้ว) ที่นอกจากเรียนวิชาการ
ทั่วไปแล้ว ยังเรียนรู้ภาษาจีนจากเหล่าซือ (ครูใหญ่) เพื่อน�ามาใช้
ในชีวิตประจ�าวันอีกด้วย รวมทั้งการประกอบกิจการทางบ้านของ
คุณพ่อพี่ฝุ่ง ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่มี
ความรู้เชิงช่าง ส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และยังการันตีว่าเป็นคน
ตลาดน้อยที่แท้จริงอีกด้วย กับการประกอบอาชีพค้าอะไหล่เก่า 
หรือที่รู้จักกันในนาม เซียงกง โดยทางคุณพ่อพี่ฝุ่ง ขายแหนบรถ
อแีต๋น และเสรมิแหนบรถยนต์ “…เพราะความเจรญิรุง่เรอืงในอดตี
ของอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย จึงมีความต้องการมาก  

เผ่าพันธ์ุจีน
เรื่อง : ปณัฐพรรณ ลัดดากลม | ภาพ : ชัชพงศ์ กมลศักดิ์พิทักษ์

คนรุ่นใหม่
ที่มีใจรักตลาดน้อย

ก่อนทีจ่ะรูเ้หตผุลและมุมมองต่อตลาดน้อยของพีฝุ่ง่ เราไป
ท�าความรู้จักประวัติคร่าวๆ ของพี่ฝุ่งกันก่อนดีกว่าค่ะ พี่ฝุ่งเล่าว่า 
ในสมัยเด็กๆ เธอเกิดและโตอยู่ที่บ้านหลังเก่าบริเวณชุมชนโชฎึก 
ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ บนถนนวานิช 2 ที่มีหน้าร้านท�า
แหนบรถยนต์ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นร้านขายกาแฟ ที่ยามเช้าจะ
เป็นสภากาแฟเล็กๆ ของคนในชุมชน และยามบ่ายก็กลายเป็นที่
แวะเวียนของลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

พี่ฝุ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับวัฒนธรรมการใช้
ชวีติแบบคนไทยเชือ้สายจนี คอื การส่งลกูเรยีนในโรงเรยีนจนีอย่าง
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มากจนเห็นคุณพ่อต้องนั่งท�าแหนบรถอีแต๋นตั้งแต่เช้าจนถึง 3 ทุ่ม 
เกือบทุกวัน แต่ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งเคร่ืองจักร
ทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้การใช้รถอีแต๋นลดลง ความ
ต้องการแหนบรถ และการเสริมแหนบจึงลดลงตาม รวมทั้งอายุ
ของคุณพ่อที่มากขึ้น ช่างฝีมือ และลูกจ้างก็ลดน้อยลง…” ท�าให้
ปัจจุบันหยุดท�ากิจการดังกล่าวลง และเปลี่ยนมาประกอบกิจการ
ขายกาแฟและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้าน Blacksmith Café แทน

พอถามถึงภาพจ�าของพ่ีฝุ่งในช่วงเวลา 30 กว่าปี ต่อย่าน
ตลาดน้อย พี่ฝุ่งเริ่มเล่าจากตัวบ้านปัจจุบัน ก่อนที่คุณพ่อของเธอ
จะซื้อมาท�ากิจการ คือ “…เป็นหน้าร้านขายเพชรพลอยที่เชื่อมกับ
ซอยเจริญกรุง 22 ที่อดีตมีร้านขายพลอยเรียงราย และยังมีร้าน
บริเวณปากซอยที่ยังคงขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส�าหรับเจียรพลอย 
รวมทัง้โรงท�าเครือ่งประดบับรเิวณหน้ากรมเจ้าท่าทีย่งัคงประกอบ
กิจการอยู่ในปัจจุบัน…เป็นเหมือนจุดรองรับกิจการให้กับย่านขาย
ทองเยาวราช และย่านขายเพชรพลายสุรวงศ์...”

พอขยับภาพจ�าไปจากตัวบ้าน เธอก็เริ่มเล่าจากพ้ืนที ่
ใกล้เคยีงอย่างบรเิวณหน้ากรมเจ้าท่าว่า “…ตกึรามบ้านช่องเปลีย่น
จากตกึไม้พืน้ต�า่กว่าถนน เป็นตึกปนูสงูใหญ่ ส่วนด้านหลงักเ็ปลีย่น
ไปเป็นแฟลต และอะพาร์ตเมนต์เกือบทั้งหมด นอกจากตึกราม 
บ้านช่อง ผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน บ้างก็ล้มหายตายจาก  
บ้างก็ย้ายออกไป ท�าให้กิจการ อาชีพ และการอยู่อาศัยในย่าน 
กเ็ปลีย่นแปลงไป จากเดมิทัง้ค้าขายและนอนในตลาดน้อย ปัจจุบนั
เป็นเพียงที่ค้าขายและออกไปพักอาศัยข้างนอกแทน…” แต่บ้าน 
พี่ฝุ ่งยังคงท�ามาค้าขายและพักอยู ่ที่นี่ดังเช่นในอดีต ก็เพราะ  
“...ที่นี่ยังกว้างขวางพอ เรายังอยู่แล้วมีความสุข เรามองว่าที่นี่
สะดวกสบาย ใกล้หลายๆ อย่าง อยูใ่นแหล่งชมุชน ใกล้อาหารการกนิ 
ใกล้ตลาด ใกล้ขนส่งมวลชนทุกประเภท ทั้งรถเมล์ เรือ รถไฟ
ใต้ดิน...”

เรียกว่าตั้งแต่เด็กจนโต พี่ฝุ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ในย่านตลาดน้อย
มาโดยตลอด และด้วยความเป็นคนตลาดน้อยเต็มตัว จึงเป็น 
หนึ่งในเหตุผลที่ท�าให้พี่ฝุ่ง ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มคนรักตลาดน้อย 
(คณะท�างานที่จัดตั้งโดยคนในชุมชน รวมกลุ่มกันเพื่อท�ากิจกรรม 
และพัฒนาฟื้นฟูย่านตลาดน้อย) สาเหตุแรกเริ่มในการเข้ามาช่วย
ท�างานในกลุม่คนรกัตลาดน้อย เพราะการชกัชวนของแกนน�ารุน่พี่
อย่างพี่จุ๊ (จุภาภรณ์ กังวานภูมิ) และพี่รุ่ง (รุ่งจันทร์ เฉลิมวิริยะ)  
ที่อยากหาคนมาช่วยจัดการเร่ืองงานเอกสารส�าหรับติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ และพีฝุ่ง่ก็มองว่าตวัเองพอท�าได้ “...จงึอยากใช้สิง่
ทีต่วัเองมอียูใ่ห้เป็นประโยชน์  และมองว่าการท�างานให้ชมุชนไม่ใช่
เรื่องที่ไม่ดี เรารู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมให้กับชุมชน และเป็นการเปิดให้เรารู้จักคน
มากขึ้นด้วย เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ให้เรารู้ว่าชุมชนเราควรจะเดิน
ไปทางไหน เราจะเอาความรู้อะไรไปช่วย ช่วยชุมชนอย่างไร...” 
รวมทั้งพี่ฝุ่งยังเสริมอีกว่า ในปัจจุบัน “…ตลาดน้อยเปลี่ยนไปเพื่อ

รองรบัการท่องเทีย่วมากขึน้ มนีกัท่องเทีย่ว ทวัร์เดนิ ทวัร์จกัรยาน 
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีคนใหม่เข้ามา สังคมก็ต้องเปลี่ยน การค้าก็
ต้องเปลีย่น แต่อยูท่ีว่่าแต่ละคนจะเปลีย่นช้าหรอืเรว็ จะใช้ศกัยภาพ
ของตัวเอง ความถนัดของตัวเอง มาท�าอะไรในพื้นที่ เช่น ถ้าเรา
โปรโมทให้ตลาดน้อยเป็นทีรู้่จกัจากคนภายนอก พอคนเข้ามาเทีย่ว 
แวะมาตลาดน้อย สินค้า อาหารการกิน ร้านค้าที่อยู่ในตลาดน้อย
กย่็อมอยูไ่ด้ เป็นการเก้ือกลูพึง่พาซึง่กนัและกนั…” ส่วนตวัพีฝุ่ง่เอง
มองว่า “…ถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงจะมาอย่างรวดเร็ว 
ส่วนตัวมองว่าบางอย่างก็อาจต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่บาง
อย่างที่สามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้ก็อยากให้เก็บไว้ เช่น 
อาคารเก่า บ้านเก่า โดยเฉพาะในตลาดน้อยทีม่บ้ีานหลายหลงัเป็น
บ้านเก่า ส่วนตวักอ็ยากให้เกบ็ไว้ ไม่อยากให้ทบุทิง้ เพราะแต่ละหลงั
กม็เีรือ่งราวเฉพาะของตวัเอง ถ้าเราปลกูฝังคนในพืน้ที ่เจ้าของบ้าน 
เจ้าของอาคาร ให้รบัรูถ้งึคณุค่า ประวตั ิและความส�าคญัของตนเอง 
ให้รูว่้าจะเปลีย่นแปลงอย่างไรทีย่งัคงรกัษาอาคารเหล่านัน้ไว้ได้อยู่ 
ส่งเสรมิให้น่าสนใจ และให้คนได้รูเ้รือ่งราวของสถานทีน่ัน้ๆ เพราะ
ในตลาดน้อย พื้นที่เป็นซอยขนาดเล็กสามารถใช้การเดินเพื่อแวะ
ได้ทุกๆ ที่ หากนักท่องเที่ยวได้พบเจอผู้คน ได้พูดคุย ได้รู้เรื่องราว 
ประวัติของอาคาร หรือพื้นที่นั้นๆ ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อีกแบบหนึ่ง…”

สดุท้ายพีฝุ่ง่มองว่า “...ไม่ว่าตลาดน้อยจะเปลีย่นไปอย่างไร 
แต่พีม่องว่ามนัจะเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้ ถ้าเราปลกูฝังลงไปใน
เมลด็พนัธุใ์หม่ๆ ของคนทีน่ี ่เมือ่ไหร่ทีค่นเหน็คณุค่าว่าทีน่ีค่อืทีเ่กดิ 
ที่กิน ที่เลี้ยงเขามา เขาก็จะรัก และรักษาที่นี่ให้อยู่ต่ออย่างมีชีวิต
ชีวา...”

...ไม่ว ่าตลาดน้อยจะเปลี่ยนไปอย่างไร  
แต่พีม่องว่ามนัจะเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้ 
ถ้าเราปลูกฝังลงไปในเมล็ดพันธุ ์ ใหม่ๆ  
ของคนที่นี่ เมื่อไหร่ที่คนเห็นคุณค่าว่าที่น่ี
คือที่เกิด ที่กิน ที่เลี้ยงเขามา เขาก็จะรัก  
และรักษาที่นี่ให้อยู่ต่ออย่างมีชีวิตชีวา...
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เรื่องจากปก
เรื่อง : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ

ถนนเจริญกรุง เส้นทางสัญจรที่ส�าคัญเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทอดยาวผ่าน
เขตพระนคร สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก สาทร บางคอแหลม ซึ่งในอดีต
เป็นย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมริมแม่น�้าเจ้าพระยา มีรถราง และเป็นต้นก�าเนิด 
ของธรุกจิต่างๆ ในประเทศ รวมถึงกจิการการค้าระหว่างประเทศจ�านวนมาก นบัได้ว่า
ถนนสายนี้เป็นถนนสายส�าคัญที่เติบโตไปพร้อมกับกรุงเทพฯ ในยุคที่ก้าวสู่ความ 
ทันสมัยแบบตะวันตกทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อ  
155 ปีที่แล้ว

(re)NEW ROAD : 
ถนนเจริญกรุงกับ 150 ปีที่ผ่านไป

การสัญจรบนถนนเจริญกรุงในสมัยที่ยังมีการเดินรถราง 
(ที่มา: https://www.thaipost.net/main/detail/14421)
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เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนเส้นใหม่ขึ้น
ในพระนคร ขนาดกว้าง 4 วา เชือ่มพระนคร
จากถนนสนามไชยไปจนถึงย่านท่าเรือ
ชานเมืองที่ถนนตก รวมระยะทางทั้งสิ้น 
8,575เมตร ถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองและการใช ้
รถม้าของชาวต ่างประเทศตามค�าขอ 
ของกงสุลหลายชาติ ใช้เวลา 2 ปี จึงสร้าง
เสร็จใน พ.ศ. 2407 เป็นถนนรุ่นแรกๆ  
ของกรุงเทพฯ ที่ใช้เทคนิคและแนวคิด 
การก่อสร้างแบบฝรั่ง ในเวลานั้น ถือเป็น
แบบอย ่างในการสร ้างถนนเส ้นอื่นๆ  
ตามมา เมื่อถนนสร้างเสร็จใหม่ๆ คนทั่วไป
จะเรยีกว่า “ถนนใหม่” ชาวตะวนัตกเรยีกว่า 
“นวิโรด” (New Road) ต่อมา ทรงโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามถนนเส้นนี้ว ่า "ถนน
เจริญกรุง" ซึ่งมีความหมายถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของบ้านเมือง เช่นเดียวกับถนน
บ�ารุงเมือง และถนนเฟื ่องนครในเวลา
ไล่เลี่ยกัน

เมือ่ดตูามเส้นทางของถนนจะพบว่า 
ถนนเจริญกรุง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ของย่านริมแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นถนนที่เชื่อมย่านส�าคัญ 3 ย่าน 
ได้แก่ เกาะกรงุรตันโกสนิทร์ทีเ่ป็นศนูย์กลาง
การปกครองและวังต่างๆ บริเวณถนน
มหาไชยจนถึงคลองรอบกรุง ต่อมาคือ  
ย่านชุมชนคนจีนที่เป็นย่านค้าขาย ท่าเรือ 
ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าของเมืองบริเวณ
ส�าเพ็งตั้งแต่คลองรอบกรุง มาจนถึงคลอง
ผดุงกรุงเกษม และสุดท้ายคือ ย่านชาน
พระนคร ตั้งแต่ย ่านบางรักที่เป็นย่าน 
ของชาวตะวันตก ซึ่งอยู ่ถัดจากคลอง 
ผดุงกรุงเกษม ยาวไปจนถึงถนนตก แม้ว่า
ถนนเจริญกรุงจะตัดผ ่านย ่านของคน 
หลากหลายเชื้อชาติ แต่ในภาพรวมนั้น 
ถนนเจริญกรุ ง เป ็น เสมือนศูนย ์ รวม
วัฒนธรรมตะวันตก ดังปรากฏให้เห็นจาก
ลักษณะอาคารสถาปัตยกรรม และกิจการ
ห้างร ้านที่ได ้รับอิทธิพลแบบตะวันตก
มากมาย ด้วยเหตุนี้ ย่านถนนเจริญกรุง 

จึงเป็นย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม (CBD: 
Central Business District) ในยุคแรกๆ 
ของกรุงเทพมหานครในเวลานั้น 

ถนนเจริญกรุง มีความส�าคัญต่อ
เมืองมากขึ้นหลังจากช่วงท�าสนธิสัญญา 
เบาว์ริ่ง ซึ่งเปิดการค้าเสรีโดยอนุญาตให้ 
สหราชอาณาจกัรเข้ามาด�าเนนิธุรกจิในไทยได้ 
และต่อมาจึงเป็นชาวตะวันตกชาติอื่นๆ  
ในเวลาไล่เลีย่กัน ประเทศไทยจึงเริม่หนัมา
ใช้ถนนในการสัญจรแทนที่การใช้แม่น�้า 
ท�าให้ย่านต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ตามถนน
เจริญกรุงนั้น ค่อยๆ พัฒนาเป็นย่านการค้า
ริมแม่น�้าเจ้าพระยาที่เฟื่องฟูมากของเมือง 
เพราะความเจริญใหม่ๆ ต่างทยอยขยับ 
ขึ้นมาเปดิกิจการและส�านักงานขนาบถนน
เจริญกรุงเป็นจ�านวนมาก หลังจากที่เคย
กระจุกตัวกันอยู ่แค ่ เพียงริมฝ ั ่งแม ่น�้า
เจ้าพระยาเท่านั้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 
มกีารตดัถนนเพิม่ขึน้อกีกว่า 110 สาย และ
เปิดกิจการเดินรถรางเป็นประเทศแรก 
ในเอเชีย ทั้งแบบม้าลากในปี พ.ศ. 2430  
ต่อมาเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้าเมื่อปี พ.ศ.
2437 จนถึง พ.ศ. 2511 จึงได้หยุดการ
เดนิรถไป ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าถนนเจรญิกรงุ
นั้นมีบทบาทร่วมไปกับการเจริญเติบโต 
ของกรงุเทพมหานครเรือ่ยมาตัง้แต่เริม่เปิด
ใช้งาน

เจริญกรุง 

ในวันที่โตตามเมืองไม่ทัน
ถนนเจรญิกรงุนัน้เตบิโตไปพร้อมกบั

เมืองเรื่อยมาตั้งแต่สมัยที่ถนนยังใช้เพียง
โคมไฟจากตะเกียงเพราะยังไม่มีไฟฟ้า  
พื้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจากฝนและม้าว่ิง 
จนต่อมาจงึเปลีย่นเป็นโคมไฟฟ้า มรีถรางใช้ 
มีถนนที่ เรียบจนรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์วิ่งกันเต็มถนน ถ้าเปรียบเทียบกับ
สมัยนี้ก็คงมีความทันสมัยคล้ายถนนสีลม
หรือสุขุมวิทในปัจจุบัน ตั้งแต่ช่วงหลังปี 
พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเริม่ประกาศใช้แผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่1 
ท�าให ้กรุงเทพฯ ที่ เป ็นศูนย ์กลางการ

ปกครองได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่าง
ประเทศ ส่งผลให้เมืองขยายตัวอย่าง
รวดเร็วพร ้อมกับแหล ่งงานที่มากขึ้น 
จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่าง
รวดเร็ว จาก 2 ล้านคน (พ.ศ. 2503) เป็น 
4 ล้านคนใน 20 ปี และ 6 ล้านคน ใน 40 ปี 
(อ้างอิง: กรุงเทพมหานคร:เมืองโตเดี่ยว
ตลอดกาลของประเทศไทย; กาญจนา  
ตั้งชลทิพย์) ท�าให้ศูนย์กลางของเมืองเริ่ม
ขยับออกไปย่านอื่นๆ ที่มีความกว้างขวาง
มากขึน้ เนือ่งจากย่านเจรญิกรงุนัน้แทบจะ
ถกูจบัจองไปทกุตารางนิว้ ท�าให้ยากต่อการ
ขยายตัว ประกอบกบัย่านใหม่ๆ นัน้เอือ้ต่อ
การพฒันาสาธารณปูโภคมากกว่า ทัง้ไฟฟ้า 
น�้าประปา และการคมนาคมขนส่งทางบก 
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ทิศทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพฯ  
ในสมัยนั้นจึงเติบโตตามชายขอบถนน 
(Ribbon Development) ที่ตัดใหม่เป็น
จ�านวนมากและกระจายการเติบโตของ
เมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามแนวถนนต่างๆ 
ศูนย์กลางเมืองจึงไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่ที่ถนน
เจริญกรุงอีกต่อไป

การเพิ่มถนนอีกเป็นจ�านวนมาก
ของกรุงเทพฯ ส่งผลให้การขนส่งทางน�้า
และการตั้งถิ่นฐานริมแม่น�้าในย่านถนน
เจริญกรุงไม่เป็นที่นิยมเหมือนแต่ก่อน 
เนื่องจากพื้นที่ริมน�้าบริเวณถนนเจริญกรุง
นั้นมีความหนาแน่นสูงและยากที่จะขยับ
ขยาย ประกอบกบัผูค้นใช้รถยนต์มากขึน้จงึ
ตอ้งการความสะดวกสบายที่ตอบสนองวิถี
ชีวิตตามไปด้วย ท�าให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน

ของประชากรและการขยับขยายย่าน
ศนูย์กลางพาณชิยกรรมไปยงัท�าเลใกล้เคยีง
ที่รองรับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้ดีขึ้น 
เช่น สลีม สาทร ปทมุวนั เพราะถนนในย่าน
เจริญกรุ งนั้นมีขนาดเล็กและเดินรถ 
ทางเดยีวในหลายบรเิวณ นอกจากนี ้อาคาร
ในย่านเจริญกรุงล้วนถูกออกแบบเป็น
ตกึแถว (Shophouse) ขนาดเลก็ทีใ่ช้ระบบ
โครงสร้างแบบเก่า คอื ผนงัรบัน�า้หนกั เป็น
อาคารพาณิชย์สูงเพียง 2-3 ชั้น และไม่มีที่
จอดรถ นอกจากนี้ ระบบขนส่งมวลชน 
ในแนวถนนเจริญกรุงนัน้มทีางเลอืกไม่มากนกั 
นับตั้งแต่รถรางได้หยุดให้บริการไปเมื่อปี 
พ.ศ. 2511 เนื่องจากต้องใช้ถนนหนึ่งเลน
ส�าหรับเดินรถและมีต้นทุนที่สูงกว่ารถเมล์ 
จึงเหลือเพียงแต ่รถเมล ์และเรือด ่วน

เจ้าพระยาเท่านั้น ปัจจุบัน ผู้คนจึงรู้สึก 
ไม่สะดวกและหลกีเลีย่งทีจ่ะเดนิทางเข้ามา
ในย ่านนี้ โดยเฉพาะในเวลาเร ่ งด ่วน 
เนื่องจากถนนสายนี้เต็มไปด้วยโรงเรียน
ขนาดใหญ่หลายแห่ง ในแต่ละวันจึงม ี
ผูป้กครองจ�านวนมากต้องเดนิทางมารบั-ส่ง
บุตรหลาน ส่งผลให้การจราจรในช่วงเช้า
และเย็นนั้นติดขัดเป็นอย่างมาก

ในขณะที่ย่านรอบๆ ก�าลังเจริญ
เตบิโตอย่างรวดเรว็ แต่ย่านถนนเจรญิกรงุนัน้
กลับไม่ค่อยมีการพัฒนาใหม่ๆ ในช่วงเวลา
หลายสิบปีมานี้จากสองปัจจัย ปัจจัย
ประการแรก คือ กลไกการถือครองที่ดิน
ภายในย่าน โดยในสมัยเริ่มสร้างถนน ที่ดิน
สองข้างทางมักจะเป็นของรัฐหรือเจ้าของ
ที่ดินรายใหญ่ (Land Lord) ดังนั้น ผู้ที่
อาศยัและเปิดกจิการอยูต่ามถนนเจรญิกรงุ
มักจะเป็นผู้เช่าชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน
หรือฝรั่งซึ่งไม่สามารถถือครองที่ดินได้ตาม
กฎหมาย นอกเสียจากว่าจะมีสัญชาติไทย 
ต่อมา เมื่อถนนเจริญกรุงเริ่มเป็นท�าเลที่ได้
รบัความนยิมมากข้ึน จงึเริม่มกีารขายทีด่นิ
ของเอกชนบางแปลงออกไปในลกัษณะของ
การจัดสรรที่ดินแล้วสร ้างเป ็นอาคาร
พาณิชย์แบ่งขาย การถือครองที่ดินเริ่ม
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากเอกชนรายใหญ่เป็น
เจ้าของทีด่นิรายย่อยมากขึน้ ส่งผลให้ทีด่นิ
ในปัจจุบันนั้นยากต่อการพัฒนาทั้งใน 
รูปแบบของการรวมแปลงที่ดินระหว่าง
เจ้าของทีเ่ป็นภาคเอกชนเพือ่จดัรปูทีด่นิใหม่ 
หรือแม้แต่การซ่อมแซมอาคารพาณิชย์  
ที่ใช้โครงสร้างร่วมกันเพราะจ�าเป็นต้องใช้
กระบวนการเจรจากันระหว่างเจ้าของ
อาคารหลายราย ส่วนในกลุ่มผู้เช่าอาคาร 
การเปลี่ยนแปลงอาคารนั้นเป็นไปได้ยาก 
เพราะอ�านาจการตดัสนิใจทัง้หมดจะขึน้อยู่
กับเจ้าของที่ดิน 

ป ัจจัยที่สอง คือ ผังเมืองและ
กฎหมายควบคุมอาคารที่ไม่เอื้อต่อการ
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอาคารในย่านก่าของ
เมืองเท่าใดนัก เช่น อาคารตึกแถวริมถนน
เจริญกรุงที่มีขนาดเล็กนั้นไม ่สามารถ
ปรับปรุงอะไรได ้มากนักตามพระราช
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บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น
มาซึง่ก�าหนดให้การรือ้และสร้างอาคารใหม่
เป็นไปได้ยากขึน้จากการก�าหนดระยะถอยร่น
ระหว่างอาคารและทางสาธารณะ และเมือ่
รวมสองปัจจัยนี้เข้าด้วยกันจะพบว่าท�าเล
ที่ดินย่านถนนเจริญกรุงนั้นมีราคาแพง  
แต่ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้มากนัก ส่งผล
ให้ผู ้อยู ่อาศัยเดิมและผู้ที่ต้องการเข้ามา
ลงทุนในย่านขาดแรงจูงใจในการลงทุน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ผู้คนรุ่นใหม่ๆ จึงทยอย
ย้ายออกจากย่านไปโดยทิง้อาคารเหล่านีไ้ว้ 
คงเหลือแต่เพียงชุมชนดั้งเดิมที่มีความ
ผูกพันกับพื้นที่ และกลุ่มธุรกิจเก่าแก่ของ
ชาวจีนท่ีต้องการรักษาประวัติศาสตร์และ
รากฐานขององค์กรไว้ตามความเชือ่เท่านัน้

รถไฟฟ้ากับแรงจูงใจ

ในการพัฒนาที่ดิน
หลั งจากรถรางไฟฟ ้าบนถนน

เจริญกรุงหยุดท�าการไปได้ 51 ปี ในปี พ.ศ. 
2562 นี้ ถนนเจริญกรุงจะมีสถานีรถไฟฟ้า
เพิม่ขึน้จากส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าใต้ดนิ 
(MRT) สายสนี�า้เงนิถงึ 2 สถาน ีได้แก่ สถานี
สามยอด ทีย่่านวงับรูพา และสถานวีดัมงักร
กมลาวาส บริเวณใจกลางย่านไชน่าทาวน์ 
รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินนี้จะเป็นสายหลักที่
เดินรถเป็นวงกลม โดยมีหลายสถานีที่

สามารถเปล่ียนเส้นทางไปยงัสายอ่ืนๆ เพือ่
ไปยังพ้ืนที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ท�าให้การเดิน
ทางมายงัย่านไชน่าทาวน์นัน้สะดวกขึน้เป็น
อย่างมาก 

ที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้านั้นส่งผล
โดยตรงต่อราคาทีด่นิทีเ่พิม่สงูขึน้ไปพร้อมๆ 
กับแรงจูงใจในการพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะ
ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานี ตามข้อ
ก�าหนดของผังเมืองรวมฉบับปี พ.ศ. 2556 
ซึง่ปรับเพิม่สดัส่วนพืน้ทีก่่อสร้างต่อพืน้ทีด่นิ 
(FAR: Floor Area Ratio) ท�าให้ใช ้
ประโยชน์ทีด่นิได้มากขึน้ตามไปด้วย ส่งผล

ให้ท�าเลที่ยังไม่ได้พัฒนา สามารถน�าที่ดิน
มาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพมากขึ้น  
แต่ส�าหรับย่านเมืองเก่านั้น แม้ว่าอาจช่วย
ฟื้นฟูย่านที่ซบเซาให้ดีขึ้นได้ แต่ในเวลา
เดียวกันอาจเป็นการท�าลายย่านด้วยกลไก
ของราคาทีด่นิและการลงทนุโดยไม่ค�านึงถงึ
มรดกวัฒนธรรมและชุมชนในพื้ นที่  
ยกตัวอย่างเช่น เขตสัมพันธวงศ์เป็นพื้นที่
พาณิชยกรรม (พ.3) อนุญาตให้มี FAR  
ได้ไม่เกนิ 7 เท่า (FAR 7:1) แต่หากพืน้ทีน่ัน้
อยู่ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า 
จะได้รบัสทิธิใ์นการพฒันาเพิม่ขึน้อกี 20% 
หมายความว่า หากมีที่ดินแปลงหนึ่งขนาด 
1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร ในเขต
สัมพันธวงศ์ เจ้าของที่ดินสามารถสร้าง
อาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยได้ไม่เกิน 11,200 
ตารางเมตร (คิดเป็น 7 เท่าของพื้นที่ดิน) 
แต่หากอยู่ในระยะรัศมี 500 เมตรรอบ
สถานี จะสามารถสร้างอาคารได้ใหญ่มาก
ขึ้นเป็น 13,440 ตารางเมตร ทั้งนี้ จะต้อง
พิจารณาควบคู่กับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารว่ามีข้อก�าหนดของการก่อสร้าง
อาคารเพิ่มเติมในประเด็นใดหรือไม่ เช่น 
ระยะถอยร่น ความสงูอาคาร หรอืกฎหมาย 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบขอบเขต
สูงสุดของการพัฒนาที่ดินในแต่ละแปลง 

อาคารทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรกมลาวาสบนถนนเจริญกรุงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านไชน่าทาวน์

ภาพแสดงรัศมี 500 เมตร ที่ได้รับ FAR เพิ่ม 20% 
บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าในเขตสัมพันธวงศ์
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อาคารเก่าบนถนนเจริญกรุงย่านบางรักบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนและเป็นที่ตั้ง
ของกิจการเก่าแก่มากมาย

อาคารเก่าห้องหัวมุมบนถนนเจริญกรุงที่มักจะเต็มไปด้วยรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เกือบทั้งหมด
อยู่ในรัศมี 500 เมตร ของการพัฒนารอบ
สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 3 สถานี ท�าให้มรดก
วัฒนธรรมในย่านเก่าแห่งนี้ ทั้งอาคารที่มี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และชุมชนผู้อยู่
อาศัยดั้งเดิมที่มีความรู ้ ภูมิปัญญาด้าน
วัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นย่านจีน
ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ เริ่มตกอยู่ในความ
เสีย่ง หากไม่ถกูคิดให้เป็นส่วนหนึง่ของการ
พัฒนาพื้นที่ในอนาคต 

มีอะไรใหม่ในเจริญกรุง ?
ในยุคปัจจุบันที่หลายคนนิยามว่า

เป ็นยุคดิจิตอลนั้น ความโหยหาอดีต  
(Nostalgia) ได้กลับมาเพื่อเติมเต็มความ
รู ้สึกบางอย่างที่ขาดหายไปในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะด้านศลิปวฒันธรรม แฟชัน่ หรอื
งานออกแบบที่ปรากฏในวิถีชีวิตของคน 
จนเริ่มเป็นกระแสที่ส�าคัญของยุคนี้ ถนน
เจริญกรุงเริ่มกลับมาสร้างเสน่ห์ให้กับย่าน
เมืองเก่าที่เริ่มจะซบเซาลงให้กลับขึ้นมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง เช่น วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
อาคารตามแนวถนนเจริญกรุง โดยเฉพาะ
ตามหวัมมุแยกถนนทีส่�าคญัซึง่ถกูออกแบบ
ให้เด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงดูแลตามสมัยนั้น กลายเป็นกลุ่ม
อาคารเก่าที่ถูกรักษาไว้โดยบังเอิญและมี
คุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural 
Heritage) ที่สะท้อนความเป็นย่านเก่า  
และบอกเล ่ าถึ งประวั ติ ศาสตร ์ ของ 
ถนนเจริญกรุงได้เป็นอย่างดี อาคารเก่า
เหล่านี้ได้ถูกน�ามาปรับปรุงในแนวทางที่
สร้างสรรค์ ทัง้ในด้านการปรบัโฉมธรุกจิเดมิ
ที่มีอยู ่ให้ร ่วมสมัยขึ้น หรือน�ามาสร้าง 
กิจกรรมใหม่ๆ เช่น พื้นที่ทางด้านศิลปะ 
จ�าพวกสตูดิโอ แกลเลอรี่ และร้านรวง 
สมัยใหม่จ�าพวกคาเฟ่ต่างๆ ที่อาศัยความ
เก่าแก่ของสถานที่มาเป็นต้นทุนที่ส�าคัญ

กลุม่ศลิปินและนกัออกแบบรุน่ใหม่
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นับเป ็น 
ส่วนส�าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ของย่านด้วยการเข้ามาอาศัยพื้นท่ีเพื่อ 
การสร้างสรรค์ผลงานมากว่า 4-5 ปี แล้ว 

แต ่การย ้ายส�านักงานใหญ ่ของศูนย ์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จากย่าน
สุขุมวิทมาตั้งอยู ่ที่อาคารไปรษณีย์กลาง 
รมิถนนเจรญิกรงุย่านบางรกันบัเป็นตวัแปร
ส�าคัญ เพราะการมาของ TCDC นั้น ไม่ได้
มาแค่สถานที่ แต่มาพร้อมกับเจตนาที่
ต้องการฟื้นฟูย่านไปพร้อมๆ กับการสร้าง
บรรยากาศของความเป็นย่านสร้างสรรค์ที่
อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกับภาคีหลาย
ภาคส่วนทัง้รฐัและเอกชน ในเบือ้งต้นได้เริม่
โครงการ Co-Create เจริญกรุง และ
เทศกาล Bangkok Design week ไปแล้ว

ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง TCDC ได้วางขอบเขต
พื้นที่ย่านสร้างสรรค์ไว้บนถนนเจริญกรุง
ตั้งแต่ย ่านตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  
ไปจนถึงบริเวณสะพานตากสิน เขตบางรัก 
โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อาคารไปรษณีย์กลาง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของ TCDC

ในการรบัรูข้องผูค้น ณ เวลานี ้ถนน
เจรญิกรงุเริม่กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วเพือ่
ชมงานศิลปะ และเรียนรู้วิถีชีวิต สังคม 
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของเมอืงผ่าน
ผูค้น ชุมชน และอาคารสถานทีแ่บบดัง้เดมิ
ที่สร้างเสน่ห์ให้กับพื้นที่ในย่านนี้อย่าง
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มากมาย จนเปรยีบเสมอืนสตดิูโอขนาดใหญ่
ที่มีทั้งนักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมชมและถ ่ายรูปเป ็นจ�านวนมาก 
ในแต่ละวัน โดยให้ความสนใจกับตรอก
ซอย บ้านเรือน ชุมชน และผู้คนที่ล้วนแต่
เป ็ นของจริ งที่ มี ค วามสวยงามตาม
ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างแรงดึงดูดให้
สังคมเริ่มหันมาสนใจถนนเจริญกรุงอีกครั้ง
ผ ่านประสบการณ์ตรง และสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ก�าลังมีบทบาทอย่างมากใน
สังคมยุคนี้

 

กลับมาได้ไหม...
เจริญกรุง ?

แม้ว่าถนนเจริญกรุงจะเป็นถนน 
เก่าแก่เส้นแรกของประเทศไทยทีม่อีายรุ่วม 
150 ปีแล้ว แต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องราวของผู้คน 
ความทรงจ�า ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสาน
ทั้งความเก่าและใหม่เอาไว้ได้อย่างลงตัว  
สิ่งที่โดดเด่นคือความเป็นย่านเก่าริมน�้า 
ที่เปลี่ยนตัวเองจากศูนย์กลางเศรษฐกิจ 
ของเมืองสู่บทบาทใหม่ทางด้านการเป็น
ศนูย์กลางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ศลิปะ และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมของกรุงเทพฯ 
ประกอบกับย ่านเจริญกรุงนั้นมีความ 
หลากหลายด้านการใช้งานพื้นที่จากคน
หลายกลุ่มท่ีมีความต้องการสัมผัสพื้นท่ี 
ในรูปแบบที่แตกต่างกันมากขึ้น เช่น กลุ่ม 
นกัท่องเทีย่วใหม่ๆ ทีไ่ม่ได้ต้องการเพยีงแค่
มาจบัจ่ายใช้สอยหรอืพกัผ่อนรมิแม่น�า้ตาม
โรงแรมห้าดาวเหมือนแต่ก ่อนเท่านั้น  
แต่ต้องการเรียนรู้และเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต
ถงึในชมุชน ตลาด วดั ศาลเจ้า โบสถ์ มสัยดิ
ที่ตั้งอยู่รอบๆ ถนนเจริญกรุง โดยจุดเด่น 
จะอยู่ที่ร้านอาหารและสินค้าดั้งเดิมที่เปิด
กิจการมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่น�าต้นทุนความเก่าแก่ของพื้นที่มา
น�าเสนอได ้อย ่างลงตัวก็ร ่วมกันสร ้าง
แรงดึงดูดให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

ดงันัน้ เราจะพบได้ว่าถนนเจรญิกรงุ
เส้นเดิมก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  
เกิดขึ้นอยู่ในหลายบริเวณ จากแรงกระตุ้น
ของกระแสการพัฒนาพื้นที่รอบๆ สถานี

รถไฟฟ้า การพัฒนาพื้นที่ริมน�้า และความ
โหยหาอดีตของคนเมือง ส่งผลให้ถนน
เจริญกรุงก�าลังจะกลับมาในบทบาทใหม่ที่
เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคง
ลักษณะเฉพาะตัว (Character) ของความ
เป ็นศูนย ์กลางเมืองที่ตั้ งอยู ่ ริมแม ่น�้ า
เจ้าพระยา และความเป็นต้นก�าเนิดของ
หลายสิ่งไว้ได้อย่างลงตัว ซึ่งความท้าทาย

ของการพัฒนาพื้นที่นี้จะอยู่ที่การก�าหนด
วสิยัทศัน์และปฏบัิตกิารส�าหรบัการพฒันา
และฟ้ืนฟยู่านเก่าของเมอืงควบคูไ่ปกบัการ
พัฒนาสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เพื่อรักษา
ต้นทนุทางวฒันธรรมของพืน้ทีอ่นัประกอบ
ด ้วยประวัติศาสตร ์และผู ้ คนดั้ ง เดิม 
เป็นส�าคัญ

โครงการ Warehouse 30 ในย่านสี่พระยาที่น�าโกดังกลับมาใช้ประโยชน์เป็น Creative Community Complex

อาคารไปรษณีย์กลางบางรักซึ่งเป็นที่ตั้งของ TCDC และศูนย์กลางของย่าน Creative District

่านจีนถิ่นบาง อ16



เยาวราชเมืองน่าอยู่
เรื่อง : ตวงพร ปิตินานนท์ | ภาพ : ชัชพงศ์ กมลศักดิ์พิทักษ์

การมาถึงของรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินในย่านเยาวราชที่ก�าลังจะเปิดให้บริการภายในปี 2562 สร้างความ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ขยับตัวเพื่อตอบรับกับการพัฒนาเมืองของภาครัฐ 
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะน�าพานักท่องเที่ยวจ�านวนมหาศาลเข้าสู่พื้นที่ย่านเยาวราชได้อย่างสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น โอกาสการพัฒนานี้ ท�าให้อาคารเก่าหลายแห่งถูกน�ามาปัดฝุ่นและปรับใช้เพื่อท�าธุรกิจต่างๆ  
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของพื้นที่ การเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่โดยเฉพาะที่พักอาศัยในรูปแบบโฮสเทล  
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมและมีจ�านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ห้องพักขนาดเล็กราคาย่อมเยา 
แทรกตัวอยู่ตามตรอกซอยเล็กในย่านชุมชน ตอบโจทย์ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศเมืองเก่า 
ได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คน  อีกทั้งเดินทางสะดวกด้วยท�าเลใจกลางเมือง มีตัวเลือกในการเดินทางท่ี 
หลากหลาย และอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญต่างๆ 

ธุรกิจใหม่ในย่านเก่า

วันนี้ ผู ้เขียนจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู ้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสและศักยภาพของพื้นที่ น�ามาเป็นต้นทุน
ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ในย่านเก่าอย่าง URBY โฮสเทลย่าน
ทรงวาด 

จากตึกห้องเย็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานครสู่การเป็น 
โฮสเทลดีไซน์เรียบง่ายย่านทรงวาด เปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปี 2561 
เกดิจากการรวมตวัของนกัผงัเมอืง 3 คน คอื คณุแอน ภรณ์พทัธ์  
สหเจริญวัฒน์, คุณแก้ม ดาลี ฮุนตระกูล และ คุณเบส ปุญพิชชา 
เตชคุณวุฒิ

URBY คืออะไร
แก้ม : URBY เป็นค�าแสลงจากค�าว่า URBAN ปรับค�าให้ดู

สนกุขึน้ เริม่มาจากเรา 3 คน ทีเ่รยีน Urban Design (การออกแบบ
ชุมชนเมือง) เวลาท�าโปรเจ็ค เราจะมองหาว่าจุดไหนที่เป็นจุดเด่น
ของย่าน หรือท�าอย่างไรให้ย่านนั้นมีชีวิตขึ้นมา หรือเราสามารถ 
ที่จะดีไซน์อะไรเข้าไปได้บ้าง ไม่ได้พยายามจะใส่ Theme อะไร

เข้าไป แต่ท�าให้กลมกลืน อย่างการออกแบบของโฮสเทลเราก็จะ
ท�าแบบเรียบๆ เพื่อไม่ให้ฉูดฉาดมาก ให้อารมณ์แบบห้องนั่งเล่น 
เป็นจุดที่คนในย่านมารวมกันได้

ท�าไมถึงเลือกทรงวาด
แอน : ทรงวาดเป็นพื้นที่ที่เราทั้ง 3 คนรู้จักกันอยู่แล้วจาก

การเรียนผังเมือง ในสตูดิโอเรียนเราจะต้องไปส�ารวจย่านต่างๆ ใน
กรุงเทพฯ ทรงวาดเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราชอบ เรามองว่าย่านมีความ
น่ารัก ตั้งอยู่ข้างเยาวราชที่มีความวุ่นวายมาก ทุกอย่างดูรีบเร่ง 
ไปหมด คนเยอะทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ในขณะที่พอข้ามมา
นดินงึเป็นเส้นถนนทรงวาด เป็นเส้นทีส่งบกว่าเยาวราชและอยูต่ดิ
ริมน�้าด้วย ซึ่งในกรุงเทพฯ หาพื้นที่ที่เข้าถึงแม่น�้าเจ้าพระยาได ้
ค่อนข้างยาก

แก้ม : พื้นที่ทรงวาดทั้งเส้นเป็นพ้ืนที่ติดแม่น�้าเจ้าพระยา
โดยที่บางคนไม่รู ้ด้วยซ�้าว่าตรงนี้ติดแม่น�้า ซึ่งพอเราท�าตรงนี้ 
ก็เหมือนท�าให้แปลกใจดีว่าพอเปิดมาแล้วเป็นแม่น�้าเจ้าพระยา 
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(ซ้าย) คุณแอน ภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์ และ (ขวา) คุณแก้ม ดาลี ฮุนตระกูล 2 ใน 3 ของผู้ร่วมก่อตั้ง URBY

่านจีนถิ่นบาง อ18



อยูด้่านหลงั ตอนแรกทีเ่รามาด ูตรงนีเ้ป็นโกดงัเกบ็ของปิดทบึหมด 
คือเราเชื่อว่าถ้าเปิดแล้วมันจะสวย แล้วมันก็สวยจริงๆ  เพราะเรา
ได้จังหวะที่เป็นโค้งน�้าพอดี พอมองกลับไป มุมมองจะกว้างกว่า 
ที่จะมองเห็นแค่ด้านตรงข้ามของแม่น�้าเจ้าพระยา

แอน : เราไม่ได้มองแค่ตึกนี้ตึกเดียวที่ว่าเป็นตึกอยู่ริมน�้า  
แต่ด้วยความที่ย่านทรงวาดทั้งเส้นมันมีชีวิตชีวา มีความน่ารัก  
มบีรบิทของพืน้ทีท่ีส่วยงามอย่างตกึผลไม้ทีอ่ยูต่รงข้าม คอืเรารูส้กึ
ว่าย่านนี้มันน่ารัก อย่างที่บอกว่าพวกเราสามคนเป็นนักผังเมือง  
คอืเราไม่ได้มองแค่ตกึนีต้กึเดยีว แต่เรามองว่าตกึนี ้ย่านนีม้นัน่ารกั

โจทย์ในการท�าโฮสเทลเกิดขึ้นจากอะไร
แอน : เราอยากท�าโฮสเทลด้วยกัน 3 คนก่อน ตอนแรกเรา

มองหาย่านทีใ่กล้รถไฟฟ้า เข้าถงึง่าย เรากไ็ปดหูลายที ่ซึง่เรากร็ูส้กึ
ว่าหลายๆ ที่ก็ยังไม่ใช่ พอมาเจอที่ตึกน้ีก็รู้สึกว่า เออ มันใช่แล้ว  
ก็เลยมาท�า

ตึกนี้เคยเป็นอะไรมาก่อน
แอน : ตึกนี้เป็นห้องเย็นห้องแรกของกรุงเทพฯ แต่ว่า 

ตอนที่เรามาเห็นคือเป็นโกดัง ตอนนี้ก็ยังใช้เป็นห้องเย็นอยู่ในส่วน
ชัน้ล่าง ชัน้บนเป็นโกดงัเกบ็ของทัว่ไป แล้วปล่อยเช่าในส่วนข้างบน 
คือตอนที่เรามา ทางเดินที่ขึ้นมาตอนนั้น ข้างล่างก็ยังปิด เราต้อง
ไปเดินขึ้นด้านหลัง เราก็มองว่ามันเป็นอาคารที่แปลกดี ปกติที่อื่น
ก็จะเป็นแบบห้องนึงมีหลายชั้น เดินข้ึนชั้น 1 2 3 4 แต่ที่นี่คือ 
ทุกอย่างรวมอยู่ในชั้นเดียวข้างบนทั้งหมด พื้นที่มีความโปร่งโล่ง 
อกีสิง่หนึง่ทีช่อบคอืพอเป็นโกดังเก่า ระยะจากพ้ืนถงึเพดานสูงมาก 
ประมาณ 4 เมตรกว่า ท�าให้ทุกอย่างดูโปร่ง

แก้ม : ส่วนการออกแบบ เราอยากให้มนัเรยีบๆ ไม่หวอืหวา
มาก เพราะอยูไ่ปมนัจะเบือ่ เราอยากให้มนัอยูไ่ปได้เรือ่ยๆ อารมณ์
เหมือนห้องนั่งเล่น เหมือนอะพาร์ตเมนต์สวยๆ แดดเข้า แสงเข้า 
โปร่ง สบาย คือเราอยากให้มันกลางๆ เหมือนเราอยู่ได้ทุกวัน  
ไม่เบื่อ

ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง
แอน : ดีค่ะ เรื่อยๆ คนเข้าใจในส่วนของการออกแบบว่า

เราอยากให้มนัเรยีบๆ แบบห้องนัง่เล่น ซึง่คนกจ็ะมองว่าเขามาทีน่ี่
คือมาเพื่อพักผ่อน แขกที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นแขกที่มาแล้วใช้ชีวิตอยู่ 
ที่นี่เลย บางคนคือเป็นแขกประจ�า คือเป็นที่ประจ�าเวลาที่เขา 
ต้องมากรุงเทพฯ บางทีก็อยู่ 2-3 อาทิตย์เลยก็มี

แล้วผลตอบรับจากเพื่อนบ้านเป็นอย่างไร
แอน : ลกูค้าโฮสเทลของเราจะเป็นชาวต่างชาต ิทีเ่ราเลอืก

สร้างโฮสเทลตรงน้ีเพราะเป็นเส้นทีต่ดิกบัส�าเพง็และเยาวราชทีเ่ป็น
ย่านการค้าขาย รถยงัวิง่ผ่านอยูต่ลอดเวลา ซึง่เราท�าโฮสเทลทีเ่ป็น
กิจการใหม่ขึ้นมาในย่าน แต่เป็นกิจการที่ไม่รบกวนกับคนมาก
เนื่องจากนักท่องเท่ียวไม่ได้มาด้วยรถส่วนตัว แต่จะมาด้วยขนส่ง
สาธารณะ เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ ส่วนในแง่ของ
การค้าขาย นักท่องเทีย่วกเ็ข้าไปซือ้ของจากร้านค้าแถวนี ้อย่างย่าน
เยาวราชบ้าง ทรงวาดบ้าง หรือถ้าแขกคนไทยหรือแขกต่างชาต ิ
บางคนกจ็ะมาซือ้ของทีส่�าเพง็บ้าง จะไม่ได้กระทบกบัคนภายนอก
มากเท่าไหร่

แก้ม : เรามร้ีานกาแฟรมิน�า้ด้วย ส่วนมากจะเป็นคนในย่าน
ที่มาร้านกาแฟด้านบน อย่างต�ารวจที่มาลาดตระเวนก็จะขึ้นมานั่ง
พกัผ่อน คือเป็นห้องนัง่เล่นใหม่ของแถวนีด้้วย เพราะทัง้เส้นนีไ้ม่มี
ตรงไหนทีเ่ข้าถงึรมิน�า้ได้เลยในแง่ของการเป็นพืน้ทีส่าธารณะ ตรง
นี้ก็เป็นจุดเปิดให้คนย่านนี้ขึ้นมาตรงริมน�้าได้

ในมุมมองของนักผังเมือง 
ย่านนี้ควรถูกพัฒนาในเรื่องใด

แก้ม : ทรงวาดเป็นทีท่ีค่นไม่ค่อยรูจ้กัเลย คนกรุงเทพฯ เอง 
หรือเพื่อนเราเอง เวลาพูดถึงทรงวาด คนก็จะเงียบ แต่พอบอก
เยาวราชก็จะอ๋อ หรือถ้าบอกว่าเส้นหลังเยาวราชก็ยังจะมีงงอยู่ 
เหมอืนเป็นเส้นทีค่่อนข้างใหม่ จะเหน็ว่ามร้ีานกาแฟทีม่าก่อนอย่าง 
pieces มาเริม่กจิการ คนก็รูจ้กัมากขึน้ แต่กย็งัน้อยมาก เลยคิดว่า
ถ้าอยากให้ย่านนี้เป็นที่รู้จักของคนในกรุงเทพฯ หรือคนรุ่นใหม ่ 
คนรุ่นเก่าเขารู้จักอยู่แล้ว แต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักเส้นนี้ คือถ้ามี
ร้านเล็กๆ แทรกตัวอยู่เรื่อยๆ ก็คงท�าให้ย่านคึกครื้นขึ้น ในแง่ว่า 
ดึงคนส่วนนึงของกรุงเทพฯ มาโซนนี้ด้วย เพราะหลักๆ โซนนี้ 
จะเป็นการค้าขายและโกดงัเกบ็ของของเยาวราชเป็นหลกั คนกเ็ลย
ไม่ค่อยได้มา แต่พอเริ่มมีร้านอาหาร มีร้านกาแฟ มีที่ที่คนนอก
สามารถเข้ามาได้กจ็ะท�าให้ย่านมชีวีติชวีาขึน้ แต่ว่าเข้ามาในขนาด
ที่ไม่ได้มารบกวนมาก เพราะถ้ามาในขนาดใหญ่ก็คงจะวุ่นวายอยู่
เหมือนกนั ถ้าเป็นแบบขนาดเลก็ๆ แทรกอยู ่กน่็าจะเป็นเสน่ห์ของ
ย่านนี้เหมือนกัน

แอน : เรามองว่าการใช้งานของพืน้ทีต่รงนีม้นัเป็น mixed-
use project จริงๆ อย่างข้างล่างยังเป็นโกดัง เป็นห้องเย็น  
คอืยงัเป็นกจิกรรมเดมิอยู ่แต่แค่แบ่งพืน้ทีส่่วนหนึง่ทีช่ัน้บนมาเป็น
กิจกรรมใหม่ มันก็เลยท�าให้ทั้งสองฝั ่งคือเราและเจ้าของตึก 

BANGKOK CHINATOWN 19



อยู่ร่วมกันได้ เราก็ไม่ได้ไปกระทบเจ้าของตึก เจ้าของตึกก็ไม่ได้
กระทบอะไรกับเรา มันก็น่าจะเป็นโมเดลที่อยู่ด้วยกันได้ แทนที ่
จะเป็นแบบที่อื่นที่มีปัญหา Gentrification (การปรับพื้นที่)  
ที่กิจกรรมใหม่เข้ามาครอบทั้งตึกโดยที่ไม่เหลือกิจกรรมเก่าเลย

แก้ม : ในเมืองเก่าบางส่วน ถ้าไม่มีกิจกรรมใหม่มันก็จะ
เงียบ เหมือนว่าตอนกลางวันร้านค้าเปิด ตอนกลางคืนเงียบ  
แทบจะไม่มีคนเหลืออยู่ในย่านนั้นจริงๆ ก็เลยคิดว่าถ้าสามารถ
แทรกกิจกรรมเหมือนที่เราท�าโฮสเทลอยู ่ตรงนี้ อย่างเส้นนี ้
ตอนกลางคืนก็จะเงียบ เลยคิดว่าถ้ามีกิจกรรมมาแทรก ท�าให้มัน
อยู่ได้ตลอด อาจจะไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่ให้มีกิจกรรม ก็จะท�าให้
ย่านคกึครืน้ขึน้ ย่านเมืองเก่า คนกจ็ะมามากขึน้ เพราะตรงนีจ้รงิๆ 
ตึกสวยมากทั้งเส้น แต่คนก็ไม่ได้มากันเท่าไหร่

แอน : เรามองว่าการอนุรักษ์ ไม่ว่าจะย่านนี้หรือย่าน 
กรุงเก่า เราโอเคกับการที่มันเปิดรับกิจกรรมใหม่ๆ เข้ามาในพื้นที่ 
แต่ว่าตวัคนทีเ่ข้ามากค็งต้องเคารพคนเก่า กจิกรรมเก่า หรือตกึเก่าด้วย 
ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอย่างทั้งหมด แต่คืออยากให้ใช้บริบทของพื้นที่ 
บริบทของตึก หรือบริบทของกิจกรรมเดิม แล้วเอามาปรับใหม่ 
ให้มันเข้ากบัตวัของเดมิ แล้วกท็�าให้ของเก่า อะไรทีม่นัถกูแช่แขง็ไว้ 
ถึงวันนึงมันก็คงไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ แต่ถ้ามันสามารถปรับหรือ 
Rehabilitation (การฟ้ืนฟูสภาพ) ของใหม่เข้าไปแล้วมนัผสมผสาน

เข้าด้วยกนักน่็าจะเป็นการอนรุกัษ์ทีท่กุอย่างมนัยัง่ยนืต่อไปได้ ไม่ใช่
แบบตึกเก่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ ซึ่งมัน 
ไม่สามารถเข้ากับโลกยุคใหม่ในอนาคตได้ แต่ถ้ารู้จักการปรับ  
คนเปิดรับกับสิ่งใหม่เข้ามา โดยคนที่เข้ามาก็ยังเคารพพื้นที่ มันก็
น่าจะยังไปได้

ภาพอนาคตของย่านทรงวาดในมุมมอง
ของเราเป็นแบบไหน

แอน : เรามองว่ากิจกรรมการค้าส ่งก็ยังอยู ่  จริงๆ  
ในกิจกรรมค้าส่ง ไม่ว่าจะย่านเยาวราช ส�าเพ็ง ทรงวาด เรามองว่า
มันเป็นก้อนเดียวกันซึ่งเป็นย่านการค้าระดับเมือง กิจกรรม 
การค้าส่งคงไม่ได้หายไปหรือว่าคงอีกนานมากกว่ามันจะหายไป 
เราก็มองเหมือนที่แก้มบอกว่ากลางคืนมันก็ยังมีช่วงเวลาที่โอกาส
มันยังมี คือการแทรกกิจกรรมเข้าไปเหมือนอย่างที่เราก�าลังท�า 
กบัย่านนี ้แล้วมนัเพิม่จ�านวนมากขึน้ แต่ว่าของเก่ายงัอยู ่เราอยาก
ให้ทรงวาดเป็นแบบนั้น เราไม่ได้อยากให้ทรงวาดเปลี่ยนไปเป็น 
ของใหม่ทั้งหมด เพราะว่ามันก็ยังขาดเสน่ห์ของทรงวาด เราอยาก
ให้มันผสมผสานกิจกรรมทั้งหมดเข้าด้วยกัน คือยังมีใหม่บ้าง  
ของเก่ายังอยู่บ้าง อยู่ด้วยกัน

(ซ้าย) ห้องเย็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่ยังคงเปิดกิจการอยู่ถึงปัจจุบันไปพร้อมกับกิจกรรมใหม่อย่างที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยวและร้านกาแฟได้อย่างลงตัว 
(ขวา) ร้านกาแฟ Woodbrook ตั้งอยู่ชั้นบนของอาคาร ท�าหน้าที่เป็นเสมือนห้องนั่งเล่นที่ต้อนรับทั้งแขกที่มาพัก นักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่
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ในบริบทของประเทศไทยเราควรท�าอย่างไรให้เกิด
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้ ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็น
ผู้สร้างปัญหาเสียเอง

การพัฒนาเมืองในประเทศไทย เป็นไปในท�านองคล้ายกัน
คือเป็นไปตามยถากรรม กรณีของเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ  
นักลงทุนจะเป็นผู้มีบทบาทในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมือง 
ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างอ�านาจการบริหารจัดการและอ�านาจทุน 
ส่วนอ�านาจเลก็ๆ น้อยๆ ของประชาชนเป็นเพยีงองค์ประกอบของ
ระบบใหญ่ ถ้าได้มีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยกัน เพื่อให้คนมี 
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การเปลี่ยนแปลง
เกิดประโยชน์ต่อทุกผู้คน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจว่าจะ
พัฒนาอะไร เพื่ออะไร หากเป็นเช่นนี้ เมืองจะเดินไปอย่างที ่
สร้างความรู้ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

เดิมอาจมีกลุ่มคนที่รวมตัวท�าอะไรด้วยกัน มีโครงสร้างที่เชื่อมโยง
กันในด้านต่างๆ ในย่านในชุมชนของตน ท�าให้เมืองมีชีวิตชีวา 
ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ลดน้อยลงจนถึงหายไป เพราะผู้มีอ�านาจคิด
แต่เรื่องก่อสร้างขนาดใหญ่ท�าให้พื้นที่ส่วนของประชาชนหายไป 
เราก�าลังสร ้างเมืองที่ ไม ่คิดถึงประชาชน ไม ่มีสังคม ไม ่มี
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน ความสัมพันธ์ของมนุษย์ไม่ได้ถูก
จัดวางไว้ในการสร้างเมืองสมัยใหม่ การสร้างเมืองกลายเป็นเรื่อง
ของการค้า การลงทุน การก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะใน
ประเทศไทย แต่เป็นลักษณะร่วมของเมืองทั่วไปในเอเชีย

ส�าหรบัดิฉนั สิง่ท่ีส�าคญัในการสร้างเมอืงคอืคน คนควรเป็น
ศูนย์กลาง เพราะคนคือผู้สร้างเศรษฐกิจ สร้างสังคม สร้างความ
สัมพันธ์ การสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหลายล้วนเกิดจากคน  
การสร้างตรงนี้ที่จริงไม่มีชนชั้น หมายความว่าแต่ละคนมีความ

สารพันต่างแดน
เรื่อง : สมสุข บุญญะบัญชา

ทิศทางเรื่องการพัฒนาของโลกจากนี้ไป การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นหัวข้อหลักที่องค์กร หน่วยงาน จะให้
ความส�าคญัและถอืเป็นกรอบความคิดทีจ่ะเป็นแนวทางส�าคญั แม้ว่าเรือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนืจะรวมเอาเกอืบ
ทุกเรื่องไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ปัญหาความยากจน การพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย พลังงาน โลกร้อน เรื่องจิปาถะ
อันเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Post Habitat 3 มีเรื่องความสมดุลของการ
พัฒนาเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น

การพัฒนา
ชุมชนและเมือง
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สามารถทีแ่ตกต่างกนั แต่มีความส�าคญัเท่าเทยีมกนั ถ้าเราศกึษาเมอืง
ที่พัฒนาแล้วจะพบว่า ถ้าคนในเมืองมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
พืน้ทีใ่นเมอืงจะสะท้อนความมชีวีติชวีาของผูค้น ดึงคนให้อยากเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของเมือง และเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้คน ท�าให้
เมืองมีชีวิตชีวา เมื่อเมืองมีชีวิตชีวา ความสัมพันธ์ของผู้คนก็จะยิ่ง
ดีขึ้น ฉะนั้น คนคือสิ่งที่มีความส�าคัญ แต่กลับหายไปในระบบการ
พฒันาเมอืงของโลกปัจจบุนั ทีเ่รือ่งเศรษฐกิจ การลงทุน การพฒันา
ทางกายภาพ สาธารณูปโภค การขนส่งกลายเป็นเรื่องหลัก ฉะนั้น 
ในการพัฒนาเมือง เราควรดึงคนให้กลับมาเป็นศูนย์กลางการ
พฒันา มส่ีวนร่วมในการคดิ การสร้าง การตดัสนิใจ เพราะถ้าปล่อย
ให้เป็นไปตามกระแสการพัฒนาที่เป็นอยู่จะเป็นการสั่งสมปัญหา
ในอนาคต เหมอืนคนเป็นโรคทีร่กัษาไปตามอาการแทนทีจ่ะรกัษา
ที่สาเหตุ

ดิฉันขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานชุมชนที่ดิฉันท�ามา 
เช่น โครงการบ้านมัน่คง ทีใ่ห้ชมุชนเป็นหลักในการพัฒนาชมุชนเอง 
ว่าเราสามารถเปลีย่นจากการทีค่นถกูกระท�า ถกูก�าหนด มาคดิเอง
ท�าเองได้อย่างไร แม้เรือ่งทีจ่ะแลกเปลีย่นเป็นเรือ่งในชมุชน แต่ขอ
ให้คิดถึงเมืองในบริบทเดียวกันว่า เมื่อคนเป็นหลักความคิด  
ความสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่จบสิ้น จากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่อยๆ ขอยกตัวอย่างเกาหลีใต้ ซึ่งเหมือนกับเมืองต่างๆ ในเอเชีย 
คือเมืองเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพียงแค่ช่วงอายุของเรารุ ่นเดียว  
จากที่เป็นอยู่ในช่วงทศวรรษ 1950 กลายมาเป็นอย่างที่เห็นใน
ปัจจุบัน วิถีการอยู่อาศัยของผู้คนเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างน่ากลัว 
จากทีเ่คยอยูก่นัเป็นชุมชนท่ีพ่ึงพาอาศยักนั ถกูเปลีย่นอย่างฉบัพลัน 
วธิกีารคอืทลายของเก่าแล้วสร้างใหม่ ในการทลายของเก่าไม่ใช่แค่
บ้านแต่อย่างเดยีว แต่ทกุอย่างถกูทลายไปด้วย ทัง้ความสมัพนัธ์ใน
ชุมชน องค์ประกอบเล็กๆ กลุ่มเล็กๆ สถาบันเล็กๆ ของชุมชน  
พื้นที่เล็กๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการเพื่อให้มีชีวิตอยู่  
พื้นที่เล็กๆ เหล่านี้มีความหลากหลายเพราะต้องรองรับผู้คนที ่
หลากหลาย เมื่อพ้ืนที่นี้ถูกท�าลายไปแล้วจะสร้างอะไรขึ้นมา
ทดแทนเพื่อให้คนเล็กๆ เหล่าน้ีอยู่ได้ รัฐได้สร้างท่ีอยู่อาศัยแบบ
อุตสาหกรรม แรกๆ คนก็เข้าไปอยู่ แต่สุดท้ายก็ไม่อยู่เพราะจ่าย 
ไม่ไหวบ้าง รปูแบบทีอ่ยูอ่าศยัไม่สมัพนัธ์กบัวถิชีวีติบ้าง ทีส่�าคัญคอื 
ผู้คนไม่มีความสัมพันธ์กัน ปัจจุบันเมืองต่างๆ ในเอเชียเต็มไปด้วย
สลมั เพราะสลมัเกดิเรว็กว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหา หากเรา
ลองเปลีย่นมมุมองใหม่ มองว่าคนเหล่านีม้คีวามสามารถ เป็นนกัสู้ 
แม้จะไม่มีเงิน ไม่มีที่ดิน ไม่มีความรู้ อยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่ก็
สามารถสร้างบ้านจนได้ หางานท�าได้ ต่อน�า้ต่อไฟมาใช้ได้ ส่งลกูไป

เรียนหนังสือได้ ถ้าเรามองคนเหล่านี้ในมุมใหม่ สนับสนุนให้เขาใช้
ความสามารถที่ไม่ผิดกฎหมาย คือให้คนเป็นหลัก ไม่เอารูปแบบ
เป็นหลกั เน้นให้คนจดัการกนัเอง ประเทศไหนๆ ในเอเชยีกเ็หมอืนกนั 
คนไม่มีปัญหา มีความสามารถ มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาคอืระบบไม่เหน็ความสามารถของคน ต้องคดิให้ท�าให้ ซ่ึงสิง่
ที่คิดให้ท�าให้ไม่เข้ากับเขาเลย

เราจงึคดิศาสตร์ขึน้มาใหม่ ให้ประชาชนเป็นหลกั ให้คนมา
ร่วมกนัคดิร่วมกนัท�า ท�าในระดบัเมอืง ไม่ต้องท�าทีละพืน้ที ่ความรูน้ี้
สามารถท�าในระดับใหญ่ได้ เราสามารถคิดระบบการเงนิใหม่ถ้ารัฐ
จะผ่านเงินให้ชาวบ้านจัดการร่วมกันแบบสหกรณ์ก็ได้

และต้องไม่ใช่การท�าเรื่องเดียว ต้องท�าพร้อมกันทุกเรื่อง 
สร้างคน สร้างชมุชน สร้างทีอ่ยูอ่าศยั สร้างระบบใหม่ของคนร่วมกนั 
ประเด็นคือคนต้องมาก่อน จัดระบบคน ระบบการอยู่ร่วมกันใหม่ 
สร้างระบบชุมชน ระบบการจัดการ ระบบการเงิน ระบบสังคม 
ไปพร้อมกัน เง่ือนไขอีกอย่างหนึ่งคือท�าอย่างไรให้สถานภาพของ
ชมุชนเปลีย่นไป คนจนจนเพราะมอี�านาจน้อย ไม่มส่ีวนร่วมในการ
ตดัสนิใจ สถานภาพของชุมชนจะเปลีย่นไปถ้าเขาได้รบัการยอมรบั 
เป็นกลุ่มคนที่ใครๆ มองเห็น เขาต้องน�าเสนอ ต่อรอง และคนมี
อ�านาจจะต้องสนใจฟังหรืออยากร่วมมือด้วย วิธีการคือเราต้อง
เชื่อมโยงกันด้วยการท�างานพร้อมกันทั้งเมือง เริ่มด้วยการมองว่า
ในเมอืงมชีมุชนอยูก่ีแ่ห่ง อยูต่รงไหนบ้าง และอยูแ่บบไหน จากนัน้
เราส่งสถาปนกิลงไปร่วมคยุร่วมวางแผนว่าแต่ละชมุชนต้องการอยู่
แบบไหน ซึ่งจะพบว่าเกดิรปูแบบมากมาย เราไม่ต้องคดิใหก่้อนว่า
จะต้องเป็นแฟลต ในอนิโดนเิซยีมนีโยบายก่อสร้างแฟลตหนึง่พนัหลงั 
ท�าไมต้องเป็นแฟลต สมมุติว่ารัฐให้เงินหน่วยละห้าแสนบาท  
เอาเงินห้าแสนบาทคูณด้วยหนึ่งแสนหน่วย เอาเงินจ�านวนนี้มาตั้ง
เป็นกองทุนเพื่อเอาไปท�าที่อยู่อาศัยที่หลากหลายตามที่ชาวบ้าน
ต้องการจะไม่ดกีว่าหรอื ทีเ่มอืงอยธุยา เราเริม่ด้วยการดวู่าทัง้เมือง
มีชุมชนเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน วิถีชีวิตเป็นอย่างไร แล้วเริ่มท�างานโดย
เริ่มตั้งกลุ่มออมทรัพย์ก่อน นี่เป็นตัวอย่างว่าที่ไหนจะปรับอย่างไร 
ปรับได้ทุกที่ ชนชั้นกลางก็ท�าได้ไม่เฉพาะแต่ชุมชนแออัด เริ่มแบบ
เดยีวกนั วงไว้ก่อนว่าชมุชนอยูต่รงไหนบ้างแล้วมาคยุกนัว่าแนวทาง
ปรับปรุงจะเป็นอย่างไร

ที่ชุมชนบางบัว เป็นการร้ือบ้านเก่าแล้วก่อสร้างใหม่โดย
ชาวบ้านเอง บางกรณีเป็นการย้ายชุมชนไปอยู ่ในที่ดินใกล้ๆ  
โดยสามชุมชนอาจย้ายไปอยู่ที่เดียวกัน หรือเป็นการแบ่งที่ดินกัน
เพราะเมอืงต้องพฒันา เจ้าของทีด่นิต้องการทีด่นิ ชมุชนกค็นืทีด่นิ
ให้เขาครึ่งหนึ่งก็ท�าได้
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รูปแบบการเงินก็ออกแบบจากคน มีกลุ ่มออมทรัพย์ที ่
ทกุคนต้องร่วมกนัออม เมือ่มกีารออมกม็ทีนุ มกีารจดัการ เราผ่าน
เงินเข้าไปในระบบของชาวบ้านซึ่งท�าหน้าที่เหมือนธนาคารแต่มี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวิถีชาวบ้าน จากประสบการณ์ 
ที่ท�างานมา ระบบการเงินของชาวบ ้านมีอัตราคืนเงินถึง  
97 เปอร์เซ็นต์

ในการออกแบบวางผัง ชุมชนจะร่วมกันคิดว่าอยากอยู ่
แบบไหน อยากได้บ้านแบบไหน โดยการช่วยเหลือของสถาปนิกที่
จะลงไปประชุมเพื่อรวบรวมความคิดความต้องการของชุมชนมา
ช่วยจดัผงั ออกแบบบ้าน กระบวนการวางผงันีจ้ะน�าไปสูก่ารสร้าง
กลุม่ทางสงัคม เป็นการสร้างระบบของชุมชนใหม่จากโครงสร้างเดมิ 
ท�าให้ชุมชนเดินไปในทิศทางเดียวกัน นี่คือการวางผังซึ่งไม่ใช่การ
วางผังทางกายภาพเท่านัน้ แต่เป็นการวางผงัทกุเรือ่งไปพร้อมๆ กนั 
ทั้งกายภาพ สังคม การจัดการ เศรษฐกิจ การเมือง หลังจากการ
ท�างานร่วมกันแล้ว คนจะรู้สึกเป็นเจ้าของ จะมีความรับผิดชอบ
และเป็นส่วนหนึง่ของการดแูลรกัษา ทัง้สภาพแวดล้อม การบรหิาร
จัดการ การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

ในบรบิทของการพฒันาเมอืงจะมีแนวทางหลกัสองแนวทาง 
คอื รฐัเป็นหลกั และ ประชาชนเป็นหลกั การทีรั่ฐเป็นหลัก หมายถงึ 
รัฐคิด รัฐรับเหมา รัฐจัดการ และเป็นเจ้าของหมดทุกอย่าง แต่ถ้า
ประชาชนเป็นหลกักต้็องคดิกลบัทาง กลบับทบาทกนัให้คนคดิ ท�า 
และจัดการโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน อันที่จริงคนอยากเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ปัญหา อยากจัดการชีวิตตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลง  
แต่ไม่มีพื้นท่ี ขณะที่รัฐไม่เข้าใจว่าจะใช้พลังของคนสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร แนวทางท่ีประชาชนเป็นหลักได้รับความ
สนใจและทดลองน�าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางในหลายๆ ประเทศ 
โดยมีหลักการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน
ทั่วไป เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู ้คนจากภาคส่วนต่างๆ มาพบปะ 
แลกเปลี่ยนกัน สร้างเครือข่ายเปิดรับแนวคิดของประชาชนใน 
วงกว้าง เพื่อร ่วมกันค้นหาและสร้างข้อเสนอที่น�าไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลง วิธีนี้ใช้แนวทางประชาชนเป็นหลักในการขับเคลื่อน
ส่งเสรมิความคดิรเิริม่ของผูค้น จากการบรหิารด้วยการสัง่การจาก
รัฐบาลมาเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น ความ
สัมพันธ์ของรัฐกับประชาชนจะปรับเข้าหากันมากขึ้น น�าไปสู่การ
ร่วมมือระหว่างประชาชนและรัฐในเรื่องต่างๆ เช่น เด็ก ผู้หญิง 
สาธารณสขุ ทีอ่ยูอ่าศยั การพฒันาทัง้หลายกจ็ะเกดิขึน้อย่างยัง่ยนื 
มีครั้งหนึ่งที่ประเทศอินเดีย นักสังคมสงเคราะห์เข้าไปสอนคนใน

ชมุชน เรือ่งการเลีย้งลกูและโภชนาการ ดฉินัอยูก่บัผูน้�าชมุชนด้วย 
เขาอารมณ์เสียมาก บอกกับนักสังคมคนนั้นว่า ผู้หญิงที่เธอสอน 
มลีกูมาสามคนแล้ว โภชนาการของคนในชมุชนไม่ดกีจ็รงิแต่วธิสีอน
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแบบนี้ น่าจะใช้การคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่า

ในบริบทของกรุงเทพฯ กทม. ไม่จ�าเป็นต้องท�างานเอง
ทั้งหมดเพียงแต่สร้างคณะกรรมการขึ้น ชวนคนเก่งๆ แต่ละเรื่อง
มาช่วยท�างาน เช่น ชุดหนึ่งท�าเรื่องเยาวชน ชุดหนึ่งท�าเรื่องคลอง 
ชดุหนึง่ท�าเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั โดย กทม. สนบัสนนุงบประมาณ ไม่ต้อง
มากก็ได้ กรรมการแต่ละชุดก็จะไปหาทางคิดกันเองว่าจะท�า
โครงการอะไรแบบไหน ท�าให ้เกิดกลุ ่มที่ท�าเรื่องเดียวกัน 
กระบวนการที่กระจัดกระจายก็จะรวมกันเข้ามาเช่ือมโยงกันเป็น
ระบบ ร่วมคิดร่วมท�า เมื่อท�ากันมากๆ หลากหลาย เมืองจะค่อยๆ 
มพีืน้ทีเ่ลก็ๆ ผูค้นจะเริม่โยงกนัเข้ามา เกดิความรูส้กึรบัผดิชอบร่วม 
พื้นที่ทางสังคมก็จะเกิดขึ้น

การบรหิารเมอืงแนวใหม่เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื คอืการ
บริหารร่วมกับประชาชน ที่ละตินอเมริกา บางประเทศถึงขั้น
บริหารงบประมาณร่วมกัน คือ เมื่อเกิดกลุ ่มประชาสังคมที ่
หลากหลายก็จะมีการจัดงบประมาณมาสนับสนุน เช่น ปีนี้ม ี
งบประมาณสนับสนุนสามสิบล้านบาท กลุ่มต่างๆ เช่น เยาวชน 
จกัรยาน ทีอ่ยูอ่าศยั สวน เป็นต้น จะปรกึษาหารอืกนั แล้วกระจายงบ
ลงไปให้แต่ละกลุ่ม ง่ายๆ แบบนี้ แนวทางที่ประชาชนมีส่วน 
ร่วมคิด ร่วมเป็นเจ้าของแบบนี้ จะเปลี่ยนหน้าตาของเมืองไปเลย 
เริ่มเกิดพื้นที่เล็กๆ กระบวนการเล็กๆ เกิดการเติบโตของผู้คน  
คนก็จะมีความสุข มีส่วนร่วม มีโอกาสที่จะเป็นผู้พัฒนาเมือง

นี่คือแนวทางของการพัฒนาเมืองและชุมชน อยากจะจบ
ด้วยการบอกว่า “เราท�าได้” และไม่จ�าเป็นต้องตามกระแส  
หรอืตามแนวทางทีเ่ราคดิว่าไม่น่าจะใช่ มนัน่าจะมวีธิทีีด่กีว่า ซึง่เรา
ต้องสร้างบทบาทของเราขึ้นมาเพื่อให้เกิดพลังของสิ่งที่เราคิดว่า 
ดกีว่า ไม่มข้ีอจ�ากดัของเราทีจ่ะสร้างความเปลีย่นแปลง จริงๆ แล้ว 
การเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าที่ของทุกคนด้วยซ�้าไป เท่าที่เป็นอยู ่
พวกเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ และดิฉันเชื่อในพลัง
ของทุกคนที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดพื้นที่ของ
ประชาชนมากขึ้น เพราะแท้ที่จริง คน คือทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด
ของสังคม

สรุปจากปาฐกถา เนื่องในงาน 100  ปี เจน เจค็อปส์ เมื่อ 
20 ธันวาคม 2559
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คมความคิด
เรื่อง : ปรัชญา ลือชาจรัสสิน | อินโฟกราฟิก : วรภัค ทัศมากร
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ดีดลูกคิด
อินโฟกราฟิก : ธนวัฒน์ ปานแจ่ม
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บอกเล่าเก้าสิบ
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในย่านจีน

แค่คิด แล้วแชร ์
ก็รับหนังสือ "ไชน่าทาวน์ย่านน่าเดิน" ไปเลย
ฟรีๆ !

หนังสือแนะน�า 10 เส้นทาง ลัดตรอก เลาะคลอง ท่องริมน�้า
ในย่านจีน ที่แนะน�าโดยคนในชุมชน พร้อมประวัติบอกเล่า 
ทีค่ณุสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ เพยีงร่วมสนกุกบักจิกรรม
ตามกติกา

 1. ถ่ายรูปถนน ตรอก หรือซอยในเขตสัมพันธวงศ์ 
พร้อมเช็คอินถนนเส้นนั้น

 2. บอกเหตผุลว่าท�าไมคณุถงึคดิว่า “เขตสมัพนัธวงศ์ 
เหมาะกับการเป็นย่านแห่งการเดิน” และ เสนอไอเดียว่า 
“คุณอยากให้มีการปรับปรุงอะไรบนถนนเส้นนี้”

 3. โพสต์ลงบน Facebook ของตนเอง พร้อม  
Tag Page “ย่านจีนถิ่นบางกอก-Bangkok Chinatown” 
(อย่าลืมเปิดเป็น Public Post เพื่อให้ Admin สามารถเช็ค
ข้อมูลได้)

 4. บันทึกภาพหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วมา
รับหนังสือได้ที่ ที่ท�าการย่านจีนถิ่นบางกอก ณ บ้านไทง้วน
เอ็งกี่ ตลาดน้อย

ระยะเวลาร่วมสนุก
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ตะลักเกี้ยะ 
Friendly Market

ตะลักเกี้ยะ Friendly Market ตลาดท่ีเป็นมิตรกับ
ทุกคนและสิ่งแวดล้อม ชวนทุกท่านมาเดินเล่นและท�า
กจิกรรมร่วมกนัทัง้ครอบครวัในบรรยากาศรมิแม่น�า้เจ้าพระยา 
ย่านตลาดน้อย ซื้อสินค้าจากร้านค้าคุณภาพกว่า 60 ร้าน  
ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารและขนมโฮมเมด  เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ของใช้จากวัตถุดิบธรรมชาติ ของแต่งบ้าน  
งานท�ามอื และสนิค้าจากชมุชนย่านตลาดน้อย ร่วมกิจกรรม
เวิร์คชอ็ปสร้างสรรค์ทีห่ลากหลาย วงพดูคยุเรือ่งสขุภาพและ
สิง่แวดล้อม เพลดิเพลนิไปกบัวงดนตรท่ีีผลัดเปลีย่นหมุนเวยีน
มาแสดงให้ฟังกัน จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือนที่ลานท่าเรือ
สี่พระยา (ติดศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้) อ้อ ! อย่าลืมช่วยกัน 
ลดขยะด้วยการพกภาชนะส่วนตัวและถุงผ้ามาใส่สินค้า 
ด้วยนะ

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook : ตะลักเกี้ยะ Friendly Market 
Instagram : @talakkia.friendlymarket  

่านจีนถิ่นบาง อ30



จิ้มก้องและก�ำไร : 
กำรค้ำไทย-จีน 2195-2396
ผู้เขียน : สารสิน วีระผล

หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ พ.ศ. 2517 เป็นงานเขยีนทีน่�าเสนอให้เหน็ถงึความส�าคญัของ
การค้าในระบบบรรณาการ ทีท่ัง้จนีและไทยต่างได้รบัผลประโยชน์อย่างคุม้ค่า พร้อมกบั
รายละเอียดที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารโบราณของไทยบางชิ้น และท�าให้
ภาพประวัติศาสตร์จีนในบางแง่มุมมีความชัดเจนมากขึ้นด้วย

60 ปี โพ้นทะเล
ผู้เขียน : อู๋จี้เยียะ

บรรณาธิการแปล : ปนัดดา เลิศล�า้อ�าไพ  

บันทึกที่เขียนข้ึนจากความทรงจ�าเกี่ยวกับความเป็นไปของชาวจีนโพ้นทะเลในแถบ 
อุษาคเนย์ ที่ต่อสู ้เพื่ออิสรภาพและเพื่อการมีชีวิตอยู ่ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์ จากผูเ้ขยีนทีเ่ป็นนกัหนงัสอืพมิพ์มากประสบการณ์ ผลงานของเขาได้สร้าง
ความประทับใจให้กับผู้อ่านในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียมาแล้ว

แผนที่สร้ำงชำติ: 
รัฐประชำชำติ กับกำรท�ำแผนที่หมู่บ้ำนไทย
ในยุคสงครำมเย็น
ผู้เขียน : เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

หนังสือเล่มน้ีท�าให้เรารู้ถึงที่มาที่ไปของการท�าแผนที่ทหาร ซึ่งใช้เทคนิคภาพถ่ายทาง
อากาศของกองทัพสหรัฐในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเริ่มจากการท�าแผนที่
มาตรฐานฉบับ L708 และตามมาด้วยการท�าแผนที่มาตรฐานอีกหลายประเภท เช่น 
แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ถนน เส้นทางการบิน แผนที่สภาพอากาศ แผนที่ป่าไม้ แต่ชุด
ที่ส�าคัญที่สุดคือ แผนที่จังหวัด เป็นแผนที่ที่มีความละเอียดอย่างมาก ใช้ส�าหรับการ
วางแผนการรบในเมือง โดยสามารถระบุหลังคาเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ แหล่งน�้า ที่นา 
และอื่นๆ อย่างละเอียด

โต๊ะน�้าชา
แนะน�าหนังสือน่าสนใจ
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