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Preface

“อาหารสมองคนเมือง” เป็นโครงการบรรยาย
พเิศษ ซึง่ทางภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จดัต่อเนือ่งกนัมาตัง้แต่ปี 2550 ใน
ปีการศกึษา 2558 เทอมต้นได้จดัโครงการอาหาร
สมองคนเมืองภายใต้แนวคิด “Urban Think-
Tank” : Think different, Now and Then ทีจ่ะ
รวมรวบระดมความคิดจากบุคคลสำาคัญหลาก
หลายสาขาวิชาชีพทีอ่ยูน่อกวงการวชิาการด้าน
การออกแบบสถาปัตยกรรมเมอืง ทีม่วิีสยัทศัน์
ต่อการออกแบบและพัฒนาเมือง เพื่อสรรหา
ความคดิต่าง นอกกรอบ เพือ่เปิดสูอ่งค์ความรู้
ใหมว่าด้วยเรื่องการการวางแผนและออกแบบ
สถาปัตยกรรมเมือง

การบรรยายถกูแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกั ส่วน
แรกจะเป็นการบอกเล่าผ่านผลงานที่ประสบ
ความสำาเร็จของวิทยากรรับเชิญในช่วงเวลา
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ฟัง ได้รับฟังมุมมอง ความคิด
ต่าง รวมถึงกระบวนการที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ 
ข้อด ีข้อเสยีและข้อคิดเห็น สะท้อนสูก่ารออกแบบ
สถาปัตยกรรมเมือง ในส่วนทีส่องจะเป็นการตัง้
คำาถามหรือการยกประเดน็ปัญหาสำาคัญทีก่ำาลัง
จะเกิดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือเปิด
วิสัยทัศน์สู่เรื่องนั้นๆในแง่มุมการวางแผนและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง  

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -
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สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์  นักเขียน นักคิด พิธีกร 
ครีเอทีฟโฆษณาและกราฟฟิกดีไซเนอร์ช่ือดัง
เปน็ทีรู่จ้กัภายใตช้ือ่ นิว้กลม ประสบความสำาเร็จ
มชีือ่เสยีงโดง่ดงัดว้ยวยัเพยีง 25 ป ีจากผลงาน
เขียนเรื่องสั้น “โตเกียวไม่มีขา” ด้วยรูปแบบการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดที่มีความโดด
เด่นเฉพาะตัว แฝงไว้ด้วยปรัชญาและแนวคิด
สร้างสรรค์อย่างมีอารมณ์ขัน น้ิวกลมจึงได้รับ
การยอมรับในฐานะนักเขียนที่สร้างแรงบันดาล
ใจใหก้บัผู้อา่นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำางาน 
ปจัจบุนันิว้กลมยงัคงมผีลงานทัง้ในรปูของงาน
เขียน งานพิธีกร และได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย
เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงต่อสาธารณะชน
อย่างต่อเนื่อง

“เมอืง” ไม่ว่าจะเป็นเมอืงใหญ่หรอืเล็ก ล้วนแล้วแต่
ถกูถกัทอ (Weaving) จากองค์ประกอบเมอืงที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางสัญจร อาคาร
บ้านเรอืน พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีสี่เขียว ทีโ่ล่งว่าง 
รวมไปถงึผูอ้ยู่อาศัยเกดิเป็น Urban texture ที่
สะท้อนอัตลักษณ์แห่งสถานที่ (Identity of 
Place) และเร่ืองราวเฉพาะตนที่ซึ่งผู้คนที่ผ่าน
เข้าไปในสถานทีน่ัน้ๆสามารถสมัผสัและรบัรูค้วาม
จำาเพาะแห่งสถานที ่ (The Sense of place) และ
จนิตภาพของเมือง The Image of the city ได้ 

การสังเกตการณ์เมือง (Urban Observation) 
นับเป ็นทักษะสำาคัญอย ่างหนึ่งสำาหรับนัก
วางแผนและออกแบบเมอืงในการทำาความเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของเมือง นำาไปสู่ความสามารถ
ถอดรหสัสำาคญัเพือ่การนำาไปใช้การออกแบบและ
พัฒนาเมืองได้ นักวางแผนหรือนักออกแบบ
เมืองที่มี sense ในการสังเกตการณ์องค์
ประกอบสำาคัญของเมืองได้ดี จะสามารถนำาเอา
ผลการอ่านและวิ เคราะห ์ เมืองไปใช ้ ในการ
ออกแบบได้ดตีอบรบักับบรบิทของเมอืงนัน้ๆได้
อย่างเหมาะสม ทัง้นีก้ารศกึษาและทำาความเข้าใจ
เมืองใดๆ  หรือการถอดรหัสลักษณะสัณฐาน
เฉพาะของเมืองใดๆอาจเปรียบเสมือนการอ่าน
เนื้อเมือง Urban texture ด้วยการสร้าง
ประสบการณ์ด้วยการท่องเที่ยวผ่านไปในเมือง 
(Urban Drift) การบรรยายครั้งนี้จะเป็นการ
ถ่ายทอดการอ่านเมืองจากประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว (Drift) ไปในหลายเมืองทั้งในและต่าง
ประเทศ “อ่าน” Urban texture ในวถิแีนวคดิแบบ
นิ้วกลม ซึ่งจะเป็นอีกตัวอย่างสำาคัญในการ
สะท้อนแนวคดิและมมุมองในการอ่านเมอืงในรปู
แบบที่ต่างออกไป

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -
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“วันนี้ผมมาพูดในฐานะคนที่ ได ้ เดินทางพอ
สมควร เพราะเป็นคนชอบเที่ยว และมีโอกาสได้
ทำารายการ “พืน้ทีช่วีติ” เป็นรายการสารคดเีกีย่ว
กับการเดินทาง สำาหรับเรื่องการอ่านเมืองนั้น
ผมก็ไม่รู้ตัวว่าอ่านได้หรือไม่ แต่จะขอมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ และแลกเปลีย่นกบัน้องๆ ถงึมมุอ่ืน
ที่ไม่ได้เห็น...”

โปรเจคหนุ่มนักโบกกับส�วขี้บ่น
 
“.....ตอนทำางานได้ประมาณ 3-4 ปี มีความคิด
อย่างหนึง่ เนือ่งจากเป็นคนชอบเทีย่วอยูแ่ล้ว เมือ่
ลาออกจากงานทีท่ำาอยู ่กไ็ด้คยุกบัคณุทรงกลด 
บางยีข่นั ว่าอยากเทีย่วเมอืงไทย เทีย่วแบบใกล้
ชดิ เทีย่วให้ทัว่ประเทศได้มากทีส่ดุ ไปให้ถึงแม่สาย 
เชยีงราย มข้ีอแม้ข้อเดยีว คอื ตัง้ใจว่า “จะไม่ใช้
เงินค่าเดินทางเลยแม้แต่บาทเดียว” คนที่ทำาให้
กระแสฮติช่วงก่อนหน้านี ้คือ พีจุ่ย้ ศุบญุเลีย้ง พี่
จุย้เคยออกหนงัสือเกีย่วกบัการโบกรถเทีย่วเมอืง
ไทย ช่ือเรือ่ง “หนุม่นักโบกกบัสาวขีบ่้น” หนงัสือ
เล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจของผม ทำาให้คิดว่าจะ
ออกเดินทางท่องเทีย่วโดยไม่ใช้เงนิ...”

คุณน้ิวกลมการเดินทางเริ่มต้นที่ปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย ทริปนั้นคุณนิ้วกลมไปกับน้องผู้หญิง

สองคนที่มาร่วมเดินทางด้วยกัน เริ่มต้นโบกรถ
คนัแรกคอืรถแทก็ซีม่าเลเซยี คนันีเ้ป็นการโบกรถ
ที่เสียเงิน เม่ือเดินทางมาถึงด่านสะเดา จังหวัด
สงขลา ต่อไปจนถงึจงัหวัดยะลา คณุนิว้กลมเล่า
ถงึสิง่ทีเ่รยีนรู้ผ่านการไปท่องเทีย่วตามทีต่่างๆ 
สามารถอ่านค่านยิม ความเชือ่ และแนวคดิทีต่่าง
กันของผู้คนในต่างสถานที่ สิ่งแรกที่สังเกตเห็น
ได้ง่านกคื็อ ค่านยิมของคนไทยท่ีนยิมสร้างภาพ
ลักษณ์ หรือเอกลัดษณ์ด้วยการเป็น “ที่หนึ่ง” 
หรือ “ทีส่ดุ” ดงัจะเหน็ได้จาก การแวะเทีย่วทีเ่บตง
จะเห็นว่ามีตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
และคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลก  นอกจากนั้นที่
อำาเภอเบตงมโีรงเรียนสอนภาษาจีนมตัีวอาคาร
สวยงาม แล้วยงัเจอทะเลหมอกได้ทีจ่งัหวดัยะลา 
ที่นี่มีการต้ังด่านหลายด่านทำาให้โบกรถได้ยาก 
เพราะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่
แนะนำาว่าปลอดภัย 

เมือ่ถึงนราธิวาส คณุน้ิวกลมพักทีบ้่านน้องนรูลุ 
(ชือ่สมมตุ)ิ น้องเป็นคนนราธิวาส และเล่าว่าข่าว
ที่เห็นในโทรทัศน์เป็นภาพรุนแรงเกินไป ความ
จริงแล้วที่บ้านนราธิวาสสงบมาก ในตอนเย็น
เมือ่น้องพาออกไปเดนิเล่น ทีส่วนชีใ้ห้เหน็ว่าตรง
นี้มีระเบิด ตึกแถวเดือนที่แล้วถูกระเบิด เป็นอีก
บรรยากาศของเมือง คนในพื้นที่ไม่ได้รู้สึกว่ามี
การระเบิดเกิดขึ้นถี่มากนัก และไม่อยากให้ภาพ
ของนราธิวาสที่สื่อออกไปดูมีความรุนแรง 
ความจรงิแล้วนราธวิาสเป็นเมอืงเงยีบสงบ ผูค้น
ยิ้มแย้ม ถึงแม้จะมีทหารประจำาการอยู่ตามจุด
ต่างๆ เป็นจำานวนมาก
 
ตัวเมืองนราธิวาสมีความคล้ายคลึงกับเมือง
เบตง ยะลา เวลาสองทุ่มเมืองจะเงียบสงบ ผู้คน
กลับเข้าบ้านกันหมด ในครั้งนั้นมีถ่ายทอดการ
แข่งขนัฟตุบอล ปกติเเล้วเวลาไปดฟูตุบอลทีบ้่าน
เพื่อน เรามักจะมีอาการคลั่งบอล เชียร์อย่าง
สนุกสนาน มีการส่งเสียงเฮ หรือถ้าไปตามผับที่
เน้นการถ่ายทอดฟตุบอล ลกูค้าทีม่าชมกจ็ะเชยีร์
กนัอย่างบ้าคลัง่ แต่ทีน่ราธิวาส คนจะดฟุูตบอล
กันอีกแแบบหนึ่ง เขาจะจิบชาดูฟูตบอล คุณน้ิว
กลมรู้สึกว่าเป็นการชมการถ่ายทอดฟุตบอล

Urban Drift: 
The Cases 
from Several 
Cities
: นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
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แบบวิถีขงจื๊อ เพราะเวลานักฟุตบอลทำาประตูได้ 
คนนราธิวาสจะเชียร์กนัแบบสงบนิง่มาก คงเป็น
เรือ่งน่าสนใจหากนำาเอาวัฒนธรรมนีม้าเผยแพร่ 
แฟนฟตุบอลคงไม่ววิาทกนั ไม่ยงิกนั ไม่มกีารทุม่
เถียงกัน เมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ ผู้คนก็นิยม
นำานกมาประกวดกัน นบัเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นที่ชืน่
ชอบของคนใต้

คณุน้ิวกลมขึน้รถทกุคัน ทกุประเภททีจ่อดรับ แม้
กระทั่งรถขนหญ้า เมื่อออกจากนราธิวาส ก็ได้
โบกรถต่อไปยงัจงัหวัดตรัง ผ่านเข้าไปทีจ่งัหวัด
พัทลงุ ระหว่างการเดนิทางในทริปนี ้คุณนิว้กลม
ได้ถ่ายภาพและจดชื่อรถ รวมถึงชื่อคนขับรถที่
รับกลุ่มคุณนิ้วกลมไว้ทุกคัน

ที่จังหวัดพัทลุง คุณนิ้วกลมได้ไปอาศัยนอนที่
บ้านคณุลงุคนหนึง่มอีาชีพเลีย้งปลา ในตอนเช้า
เวลาตห้ีา คณุลงุได้พาถ่อเรอืไปทีก่ะชงัปลา ตอน
ไปถึงกระชังปลา คณุลงุได้บรรยายถงึสรรพคณุ
ของปลาสีทองท่ีเลี้ยงไว้ในกระชัง ปลาพันธุ์นี้
เลี้ยงแล้วสามารถขายได้ราคาดี คุณลุงตั้งใจว่า
จะขายปลาเพื่อซื้อมอเตอร์เรือ คุณลุงภูมิใจกับ
ปลาสีทองนี้มากจนกระทั่งคุณนิ้วกลมเปรียบ
เทยีบว่า สำาหรบัผูห้ญงิแล้ว หลายๆ คนจะสะพาย
กระเป๋าใบเก่งด้วยความภาคภูมิใจเวลาเดินใน
ห้างสรรพสินค้า แต่ถ้าเป็นคุณลุงคงจะสะพาย
ปลาตัวนี้แทน 

คณุนิว้กลมให้แง่คิดกับผูฟั้งว่า “....การเดนิทาง
ทำาให้เห็นความสุขของคนในแต่ละพื้นที่ เรื่องที่
เรารูส้กึว่าไม่ถกูต้องสำาหรบัคนในพืน้ทีห่นึง่ กลับ
เป็นเรือ่งทีดี่กบัอกีพืน้ทีห่นึง่ การได้พบสิง่ต่างๆ 
ถือว่าเป็นเสน่ห์และความสนุกของการเดิน
ทาง....”
 
เมื่อเดินทางมาถึงอำาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รอโบกรถแต่ไม่มีรถคันใดจอด
เลย อาจเป็นเพราะวันนัน้ฝนตกและทำาให้ตัวเปียก
ปอน จงึคดิว่าแทนทีจ่ะรอให้รถมาหากจ็ะเดนิเข้าไป
หารถเอง โดยการไปรอทีป๊ั่มนำา้มนั ถามรถทีแ่วะ
มาเตมินำา้มนัว่าต้องการตดิรถเข้ากรงุเทพฯ คาด

ว ่าพอได ้รถแล ้วในวันรุ ่งขึ้นจะเดินทางถึง
กรงุเทพฯ พอด ีแต่สุดท้ายกไ็ม่มใีครรบักลุ่มคณุ
นิ้วกลมติดรถไปด้วย  จึงตัดสินใจออกจากปั๊ม
นำา้มนัแห่งนัน้ มาโบกรถข้างถนนอกีรอบหนึง่ สกั
ครู่จงึมรีถพ่วงจอดรับ คณุนิว้กลมอยากลองนัง่
รถหลายแบบ หลายประเภท รถคนัทีจ่อดรบัเป็น
รถบรรทกุ มล้ีอเยอะ สามารถเอาไปเขยีนเล่าเป็น
เรือ่งราวในภายหลังได้ คำาถามแรกทีคุ่ณนิว้กลม
ถามคนขบัรถบรรทกุ คอื รถคนัน้ีมกีีล้่อ คณุนิว้
กลมเล่าว่าคนขบัรถไม่เคยคดิถงึเรือ่งล้อมาก่อน 
แต่ก็ได้ตอบมาว่ารถคนันีมี้ 22 ล้อ ทำาใหคณุนิว้
กลมตืน้เต้นจนต้องอุทานว่า 22 เลยหรอื แล้วจงึ
ถามต่อไปอีกว่ารถคันน้ีล้อเยอะที่สุดใช่หรือไม่ 
ทำาให้คนขับรถตอบด้วยความก่ึงภูมใิจว่ารถคันนี้
ล้อเยอะทีสุ่ดบนท้องถนน

จากกรงุเทพมหานคร คุณนิว้กลมได้เดนิทางต่อ
ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปถึงในเดือนเมษายน 
ทีม่สีภาพอากาศร้อนมาก รถคนัหนึง่ทีไ่ด้แวะรบั
คณุนิว้กลมไปด้วย คือ รถขนส่งไอศกรีม คนขบั
ตัวใหญ่ๆ เสียงทุ้ม คุณนิ้วกลมได้ถามว่ารถคัน
นี้มีกี่ล้อ พี่คนขับตอบด้วยอารมณ์ขันว่ารถคัน
นี้มี 11 ล้อ อีกล้อหนึ่ง คือ “ล้อเล่น” 
 
ระหว่างการเดินทาง คณุนิว้กลมได้เจอรถหลาย
รปูแบบ คนขบัหลายรปูแบบ ซึง่เป็นข้อดขีองการ
โบกรถในการเดินทาง เจอคนที่เดินทางเหมือน
กัน เจอกับคนในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
รถใหญ่หรือรถเล็ก คุณนิ้วกลมก็ได ้นั่งมา
ทั้งหมดแล้ว นั่งมาทุกที่ สำาหรับที่พัก ก็ได้นอน
ทัง้ทีโ่รงพยาบาล โรงเรยีน พพิธิภณัฑ์ หรอืแม้แต่
โรงพัก ได้ไปลองขอตำารวจว่านอนได้หรือไม่ ก็
ปรากฏว่านอนได้ 

นิสัยคนไทยเป็นคนใจดี เม่ือเล่าถึงโปรเจคการ
เดินทางที่กำาลังทำาอยู่ให้คนที่ขับรถผ่านเพื่อขอ
ติดรถไปด้วยฟัง กลุ่มคนเหล่านั้นก็เห็นว่าเป็น
เร่ืองสนุก และช่วยสนับสนุน คุณนิ้วกลมได้เล่า
ถงึเทคนคิว่า หากโบกแล้วเริม่ไม่มคีนจอด กต้็อง
เขียนป้ายบอกว่าต้องการไปที่ไหน 
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คุณนิ้วกลมตั้งใจไปให้สุดชายแดนไทยที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้โบกรถไปจนถึง
ภาคอีสาน ได้พบกับบรรยากาศเหมือนทะเลที่
มัลดีฟ เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จึงเห็นว่าเป็นร้าน
ส้มตำาที่พัทยาน้อย เขื่อนอุบลรัตน์ 
 
ระหว่างการเดินทาง คุณนิ้วกลมเล่าว่าเป็นหนึ่ง
เดือนที่ได้เห็นภูเขา และพระอาทิตย์ตกดินไม่ซำ้า
กัน ได้เล่นนำ้าที่ เ ข่ือนและแม่นำ้าหลายแห่ง ที่
อุบลราชธานี คุณนิ้วกลมได้นอนที่คอกม้า 
เจ้าของคอกม้าเป็นคนรักม้ามาก อนุรักษ์พันธุ์
ม้าไทย เริ่มเลี้ยงมา 20 กว่าปี รักม้ามากจนคุณ
นิ้วกลมแซวว่าพ่ีเจ้าของฟาร์มอยู่กับม้าจนดู
คล้ายม้า ทำาให้พี่เจ้าของฟาร์มยิ้มรับด้วยความ
ภาคภูมิใจ
 
ทีจ่งัหวดันครพนม คณุนิว้กลมได้นอนทีว่ดัพระ
ธาตพุนม เป็นวนัเดยีวทีน่อนในวดั ต่อมาได้เดนิ
ทางไปถงึจงัหวดัสกลนคร เป็นเมอืงเลก็ๆ ได้ไป
นอนทีต่ำาบลเลก็ๆ ทีข่ึน้ชือ่เรือ่งการทำาปลาร้า ไป
เล่นนำา้ในแม่นำา้ จนกระทัง่เจอเดก็คนหนึง่เดนิเข้า
มาหา น้องถามคณุนิว้กลมว่ามาจากทีไ่หน แล้ว
จะไปทีไ่หนต่อ คณุนิว้กลมเล่นกบัน้องคนนัน้จน
กระท่ังทราบว่าน้องช่ือแชมป์ น้องสามารถจับ
ปลาได้ด้วยมอืเปล่าหลังจากยนืมองปลาทีว่่ายนำา้
อยูค่รูห่น่ึง คณุนิว้กลมประทบัใจมากจงึได้ขอถ่าย
รปูน้องและปลาตัว้นัน้ไว้ วนันัน้น้องแชมป์ชวนเล่น
ทัง้วัน จนกระทัง่ห้าโมงเย็นเกอืบหกโมง น้องจงึ
ได้บอกคุณนิ้วกลมว่าแม่ให้มาถามว่ามีอะไรกิน
หรอืยงั ในวนันัน้จงึได้กนิข้าวทีบ้่านน้อง แม่ป้ิงไก่ 
นึง่ข้าวเหนยีว แม่ใจดกีบัแขกมาก ในขณะทีค่ณุ
นิว้กลมกค็ยุกบัพ่อของน้องถกูคอมาก
 
ทีเ่ชยีงคาน ภหูลวง สดุชายแดนท่ีประเทศลาว ได้
แวะนอนที่โรงพักในจังหวัดพิษณุโลก นอนที่
หมูบ้่านรักษ์ไทย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมูบ้่าน
สดุชายแดนพม่า คุณน้ิวกลมได้ไปนอนบ้านพีค่น
หนึ่ง ได้ฉายาว่า น้าแอ๊ด คาราบาวแห่งหมู่บ้าน
ปะกากะญอ เป็นนักดนตรี ชื่อพี่ทองดิน ในคืน
นั้นได้ต้มชาให้ด่ืม และบรรเลงเพลงท้องถิ่น 
พร้อมกับแปลเนื้อเพลงให้ฟังว่า เป็นดนตรีที่

ขอบคุณธรรมชาติ 
 
ที่อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คุณนิ้วกลม
เดินทางไปถึงเมื่อวันที่ 30 เมษายน เมื่อเห็นป้าย
แม่สายกร็ูส้กึว่าทำาสำาเรจ็แล้ว ตลอดการเดนิทาง 
คณุนิว้กลมได้โบกรถทัง้หมด 147 คนั ไม่เสยีเงนิ
ที่เป็นค่าเดินทางเลย มีคนเลี้ยงข้าว และให้ที่พัก
ฟรีหลายแห่ง ทำาให้เหลือเงินที่พกสำารองไว้เป็น
จำานวนมาก คณุนิว้กลมพบว่าเป็นหนึง่เดอืนท่ีดี
มาก คนเรียนผังเมืองน่าจะทดลองทำาอะไรใน
ลักษณะนี้ ลองตะลอนเดินทางไปเรื่อยๆ จะเห็น
การเปลีย่นแปลงของคน วัฒนธรรม ความรูส้กึ
ของเราทีก่ำาลงัเดินทางจะค่อยๆ ไหลไป โดยปกติ
แล้วชีวิตจะวนอยู่ในวงจรเดิม เหมือนอยู่โลกใบ
เดิม แต่ถ้าเคลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็น
ว่าโลกหมุนไปเรื่อยๆ และเป็นโลกที่มีความหลาก
หลายมาก 

โตเกียวไม่มีข�
 
คุณนิ้วกลมเล่าว่า การเดินทางครั้งแรกที่ได้ไป
เที่ยว คือหลังจากทำางานได้ 3 ปี แล้วลาออก 
ตัดสินใจว่าจะไปโตเกียว ซึ่งการเดินทางครั้งนั้น
ได้กลับมาเขียนเป็นหนังสือ ต้ังงบประมาณใน
การเดินทางทั้งหมดเป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่ง
นับว่าน้อยมาก ในยุคนั้นตั๋วเครื่องบินราคา 
17,000 บาท และการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ไม่ได้สะดวกเหมือนในปัจจุบัน หลังจากหักค่าตั๋ว
เครื่องบิน คุณนิ้วกลมเหลือเงิน 13,000 บาท 
จึงคุยกับเพ่ือนว่าคงไม่มีเงินเช่าโรงแรมทุกวัน 
เพราะค่าโรงแรมทีถ่กูสดุทีห่าได้คอืคนืละ 2,700 
บาท คุณนิว้กลมและเพ่ือนจงึตัดสินใจว่าจะไม่กนิ
ข้าว พกปลากระป๋องไป ขนมปัง และบะหมี่กึ่ง
สำาเร็จรูปไปที่ญี่ปุ่นด้วย คืนแรกคุณนิ้วกลมไม่รู้
ว่าจะนอนที่ไหน สุดท้ายแล้วจึงนั่งเล่นที่สวนอุเอ
โนะ พยายามมองหาที่สำาหรับนอน 
 
คุณนิ้วกลมพบจุดที่คิดว่าน่าจะนอนได้ที่อาคาร
แห่งหนึ่ง จึงได้ทดลองนอนใต้กันสาดของโรง
ภาพยนตร์เก่าแห่งนั้น ก่อนนอนได้มองหน้า
เพือ่นทีไ่ปด้วยกนั และตดัสนิใจว่าในคืนนีน้อนกนั
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ที่นี่ ระหว่างที่หลับตานอน คุณนิ้วกลมคิดถึง
การ์ตนูนกัเรยีนญ่ีปุน่ทีเ่คยอ่านเก่ียวกับนกัเรียน
นกัเลง กลวัว่าตืน่มาจะเจอแบบในการ์ตนูหรือไม่ 
หรืออาจจะเจอยากูซ่า ตื่นมาจะมีนิ้วมือครบ
เหมือนก่อนนอนหรือไม่ เพราะคุณนิ้วกลมเคย
อ่านการ์ตูนมาเป็นจำานวนมาก ทำาให้ค่อนข้าง
กลัว ไม่ค่อยมั่นใจ แต่สุดท้ายแล้วก็หลับไป จน
กระทั่งกลางดึกได้ยินเสียงเคาะประตูเหนือศีรษะ
เป็นเสียงดังมาก เม่ือตื่นขึ้นมาดูพบว่าเป็นหน้า
คนญีปุ่น่ยืน่เข้ามาใกล้ๆ ส่งภาษาญีปุ่น่ให้คุณนิว้
กลมและเพือ่น พยายามสือ่สารว่าให้คุณนิว้กลม
นอนหลบไปด้านข้าง เพราะจุดที่นอนตอนแรก
ขวางทางเข้าออก ชาวญี่ปุ่นคนนั้นไม่ว่าอะไร
หากจะใช้บริเวณนั้นอาศัยนอน เพียงแต่ให้หลบ
ทางเข้าออกเท่านั้น
 
ตื่นมาเช ้าวันรุ ่งขึ้น คุณนิ้วกลมต่ืนเต ้นที่
สามารถนอนบริเวณใต้กันสาดได้ด้วย ในขณะ
นั้นคุณนิ้วกลมไม่รู ้ว่าตนเองเปลี่ยนไปแค่ไหน 
แต่เม่ือได้มองย้อนกลับไปรู้สึกว่าคืนนั้นเป็นคืน
ที่เปลี่ยนชีวิตไปเยอะมาก เปลี่ยนมุมมองต่อโลก
ใบนี ้ว่าโลกไม่อนัตรายเท่าทีคิ่ด คุณนิว้กลมรู้สกึ
สนุกกับการผจญภัย การเผชิญกับความเสี่ยง 
สิง่ทีไ่ด้พบไม่ใช่แค่การนอนข้างถนน แต่เปน็การ
ตัดสินใจทำาอะไรที่รู้สึกไม่ม่ันใจ แล้วทดลองทำาดู 
การทดลองนั้นอาจจะไม่ตายก็ได้ หรืออาจจะ
ตาย แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะหากตายไปจริงๆ แล้ว
ก็คงไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น โดยสรุป
ตลอดการเดินทางที่ญี่ปุ ่นในคร้ังนั้น คุณนิ้ว
กลมได้นอนข้างทางทั้งหมด 5 คืน และได้อาบ
นำ้าทั้งหมด 3 คืน 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ไปเที่ยวแล้วคุณนิ้ว
กลมยอมรบัว่าหลงทางมากทีส่ดุ แต่เป็นประเทศ
ท่ีชอบมากประเทศหนึ่งเช่นกัน เพราะญ่ีปุ่นเป็น
ประเทศทีไ่ม่มท่ีีไหนในโลกเหมอืน มองไปทางไหน
กพ็บกบัธรรมชาตทิีส่วยงาม เป็นความสวยด้วย
ธรรมชาติที่ถูกจัดสรร มีเอกลักษณ์เป็นของตัว
เอง คณุนิว้กลมชอบความเงียบของญีปุ่น่ ความ
เงียบนั้นมาจากรากฐานทางศาสนาและวิถีชีวิต 
คณุนิว้กลมชอบคนญีปุ่น่ เพราะเป็นชาตทิีสุ่ภาพ

มาก ไม่โดนรบกวน กลับรูสึ้กว่าการทีต่นเองเป็น
นักท่องเที่ยวคือการไปรบกวนชาวญี่ปุ่น ความ
เงยีบและลกัษณะนสิยัของคนญีปุ่น่ เป็นคนทีเ่หน็
แก่สังคมส่วนรวมมากกว่าตัวเอง ยึดถือสังคม
เป็นหลัก ความเป็นระเบียบของชาวญ่ีปุ่นสะท้อน
ออกมากระทั่งการดำารงชีวิตของคนไร้บ้าน ที่
โตเกยีวกม็คีนไร้บ้านอาศยัอยูร่มิถนนเป็นจำานวน
มาก แต่เป็นคนไร้บ้านที่มีระเบียบมาก ในเวลา
นอนจะเรยีงกล่องสำาหรับนอนเรยีงกนัอย่างเป็น
เป็นระเบียบ หรืออีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ เหตุกา
รณ์สึนามิที่ชาวญี่ปุ่นต่อแถวเพื่อรับถุงยังชีพ 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ันเพราะทุกคนก็เห็นพ้องต้อง
กันว่าจะเห็นแก่สังคมเหมือนกัน ทำาให้เป็นสังคม
ที่น่าอยู่ ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากอีก
มุมหนึ่งว่า การคำานึงถึงสังคมเป็นหลักทำาให้ใน
ระดบัปัจเจกของชาวญีปุ่น่มคีวามกดดนัสงูมาก 
คนจะเกบ็ความเครยีด ความบึง้ตงึไว้กบัตวั มอง
จากภายนอกไม่รู้ว่ารอยย้ิมญ่ีปุ่นจริงหรือไม่ 
การไปท่องเท่ียวจะพบแต่ความยิ้มแย้มและได้รับ
การบริการทีด่ ีแต่ถ้าไปอยู่ระยะยาวอาจจะเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง 
 
ประเด็นเรื่องความสะอาดของชาวญี่ปุ่น ได้รับ
อิทธิพลมาจากแนวคิดแบบชินโตที่เชื่อว่าบ้าน
เรอืนไหนไม่สะอาด สถานทีไ่ม่สะอาด เทพเจ้าจะไม่
มาปกปักรักษาบ้าน ทำาให้ชาวญี่ปุ่นเลยรักษา
ความสะอาดมาก การเคารพธรรมชาติก็เป็น
ชินโต เห็นต้นไม้อายุยืนเยอะมาก 600-800 ปี 
สภาพก็ยังสมบูรณ์ คุณนิ้วกลมถามว่าทำาไมจึง
สามารถเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ตามท้องถนนได้ คน
ญีปุ่น่มองคณุนิว้กลมด้วยสหีน้าตกใจพร้อมกบั
ถามว่าทำาไมจงึถามคำาถามนี ้เพราะสำาหรบัญีปุ่น่
แล้ว การตัดต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่
ตัดเศียรพระพุทธรูปในความรู้สึกของคนไทย 
เหตุผลนี้เองที่ทำาให้ที่ธรรมชาติของญี่ปุ ่นมี
ความสวยงาม นอกจากทีญ่ีปุ่่นแล้ว คณุน้ิวกลม
ยังประทับใจต้นไม้ใหญ่ที่เมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม เพราะมีต้นไม้ใหญ่เป็นจำานวนมาก 
ทำาให้เห็นได้ว่าในโลกนี้มีเมืองท่ีเก็บต้นไม้ใหญ่ได้
ได้เยอะมากแตกต่างจากที่ประเทศไทย

8

: นิ้วกลมกับถุงปล�กระป๋องที่ญี่ปุ่น

9

ภ�พ : นิ้วกลม-สร�วุธ เฮ้งสวัสดิ์



คว�มง�มแบบญี่ปุ่น
 
คุณน้ิวกลมกล่าวว่า ความชอบที่คุณนิ้วกลมมี
ต่อประเทศญี่ปุ่นสามารถเล่าให้ฟังได้เรื่อยๆ อีก
อกีหนึง่ทีเ่หน็ได้ชดั คือ ความงามแบบญีปุ่น่ไม่ได้
เป็นความงามแบบสมบูรณ์ ถ้าให้เปรียบเทียบ
แล้วจะมีอารมณ์แบบเดียวกับภาพยนตร์เศร้าๆ 
เรื่องหนึ่ง เป็นความงามแบบอ้อยอิ่ง หากเป็น
ภาพวาดจะมพีืน้ทีส่ขีาวเยอะมาก เหมอืนกบัเวลา
เรียนศิลปะ มักจะมีการสอนว่า เมื่อต้องวาดรูป
ให ้ เหลือพื้นที่ เอาไว ้บ ้าง เป ็นพื้นที่สำาหรับ
จินตนาการ 
 
ความเชื่อของคนญี่ปุ่นมาจากรากของศาสนา
พุทธและเซนที่ไม่เชื่อเรื่องความจีรังยั่งยืน แต่จะ
เชื่อในความไม่แน่นอน  สำาหรับประเทศไทยจะ
คล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันตรงที่สะท้อนออกมา
เป็นคำาว่า “อะไรก็ได้” หรือ “ไม่เป็นไร” มากกว่า  
ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายอย่างไร คนไทยกม็กั
จะคิดด้วยสองคำานี้ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นเมือง
ในรปูแบบไทยๆ  สำาหรับทีญ่ีปุ่น่แล้ว เป็นความไม่
แน่นอนแบบเห็นความงาม เวลาไปญี่ปุ่น คุณนิ้ว
กลมมักจะถามคนญี่ปุ ่นว่ามีคำาพูดใดที่ดูเป็น
ญี่ปุ่น สะท้อนความเป็นญี่ปุ่น
 
คำาหน่ึงทีค่ณุนิว้กลมได้เรียนรู้มาก คือ คำาว่า “วา
บ-ิซาบ”ิ  เมือ่ถามคนญีปุ่น่ว่าคำานีแ้ปลว่าอะไร คน
ญี่ปุ่นทุกคนมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เหมือนกัน คือ 
เข้าใจคำานี้แต่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำา
พูดได้ง่ายๆ  คำานี้เป็นคำาที่อธิบายได้ยาก ชาว
ญี่ปุ่นคนหนึ่งพยายามอธิบายโดยบอกว่า ให้
นึกถึงเวลาที่เงยหน้าขึ้นไปมองซากุระ หากถาม
ว่าซากุระสวยหรือไม่ จะตอบได้ว่าซากุระบนต้น
นั้นสวย แต่ก็เป็นความสวยที่เรารู้ว่าจะร่วงโรย
ลงมา นั่นคือวาบิซาบิ 
 
คุณนิ้วกลมกล่าวว่า “...ปกติเวลาเห็นของ
สวยงาม เรามักจะคิดว่าสิ่งนั้นสวย เช่น วัดพระ
แก้วสวยมาก วิจิตรมาก เราก็เห็นว่าสวย แต่เรา
ไม่ได้คิดว่ามันจะหายไป แต่ซากุระ เราเห็นว่าสวย
แล้ว แล้วกย็ิง่เหน็ว่าสวยย่ิงขึน้ไปอกี เพราะว่ามนั

ไม่ได้อยูตลอดไป ซากุระอายุส้ันมาก สองสัปดาห์
ก็หายไป พอหมดช่วงบานเราก็จะไม่เห็นความ
งามน้ีแล้ว นัน่เป็นอารมณ์แบบวาบซิาบ ิอารมณ์
แบบน้ีหาได้ยากในประเทศอื่นๆ เป็นการชื่นชม
ความงามแบบอ้อยอิ่ง...”
 
อีกคำาหน่ึง คือ “อิจิโกะ-อิจิเอะ” เป็นชื่อของ
ภาพยนตร์ เป็นวลีฮิต เป็นชื่อภาพยนตร์เรื่อง 
Forrest Gump ในภาษาญีปุ่น่  คณุนิว้กลมกล่าว
ว่า “...ความหมายของคำานี้น่าสนใจ เพราะแปล
ว่า “หนึง่ชวีติ หนึง่ครัง้” สามารถอธบิายได้ง่ายๆ 
ด้วยการยกตัวอย่างเช ่น วันนี้ที่คุณได้มา
บรรยายในรายการอาหารสมอง ก็ถอืว่าเป็นการ
มาเจอกันครั้งเดียวในชีวิตนี้ก็ได้ เราอาจจะไม่ได้
เจอกันอีก แต่ชีวิตเดียว มีเพียงครั้งเดียวที่เรา
อาจจะได้เจอกนั แนวคดินีส่ื้อถงึความไม่แน่นอน
ในอกีรปูแบบหนึง่ เราจะทำาดกีต่อกนัให้มากทีสุ่ด
ในการเจอกันหน่ึงครั้งในชีวิตนี้ เมื่อมาเจอกันก็
จะมอบสิ่งดีๆ ให้กัน มอบความปะทับใจให้แก่กัน 
เพราะไม่รู้ว่าจะจากกันเมื่อไร แนวคิดนี้ก็นำามาสู่
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุน่ ถ้าไปพกัค้างทีโ่รงแรม
ญี่ปุ่น เมื่อนั่งรถออกมาจากโรงแรม จะเห็นว่า
ตัวแทนโรงแรมจะออกมาส่ง โค้งคำานับจนกว่า
รถจะลับสายตาไป ทุกครั้งหันกลับมาจะเห็นว่า
โค้งให้เสมอ แต่ถ้าเป็นการเดินจากไป ก็จะรอ
จนกว่าเราลับสายตาเช่นกัน แล้วจะโค้งคร้ัง
สุดท้ายก่อนเข้าบ้าน...”พฤติกรรมคนญี่ปุ่นก็มี
รากเป็นของตวัเอง ทำาให้คดิย้อนกลับมาว่าอะไร
คือรากของคนไทย 
 
อกีสิง่หนึง่ทีค่ณุนิว้กลมชอบมากเมือ่กนิอาหาร
ญ่ีปุ่นที่ญี่ปุ่น คือการเสิร์ฟอาหาร คุณนิ้วกลม
รู้สึกเหมืนว่าพนักงานได้เสิร์ฟงานศิลปะมาให้ 
คุณนิ้วกลมเคยรู้สึกว่าทำาไมอาหารไทยไม่สวย 
บางคนอาจบอกว่าของเราไม่จำาเป็นต้องสวย 
เพราะอาหารมรีสชาตอิร่อย สำาหรบัอาหารญีปุ่่น
ที่มีความพิเศษ คือ ชาวญี่ปุ่นจะเลือกภาชนะให้
เข้ากับอาหาร การเฝ้าดูจานอาหารญี่ปุ่นที่มา
เสร์ิฟเป็นความสนกุอย่างหนึง่ จานถกูเลอืกสใีห้
เข้ากับอาหารที่จะเสิร์ฟ แต่คุณนิ้วกลมก็นึก
สงสารคนล้างจานทกุคร้ัง เพราะใช้จานชามเยอะ 
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มีใบเล็กใบน้อยเป็นจำานวนมาก 
 
“...เวลาอยู่ญี่ปุ่น จะรู้สึกว่าอยากมองธรรมชาติ 
เพราะเป็นสิ่งละเอียดอ่อน สวยงามมาก ถ้า
สงัเกตตวัเอง เวลากลับมาจากญีปุ่น่แล้ว จะรูส้กึ
ว่าเป็นคนอ่อนไหวและละเอียดอ่อนข้ึน จะเห็นว่า
องค์ประกอบของธรรมชาติถูกเอามาใช้ในงาน
ออกแบบของญีปุ่น่เยอะ เช่น ลวดลายบนเสือ้ผ้า 
เป็นแรงบันดาลใจของธรรมชาติ วันหนึ่งเดิน
กางร่มทีเ่กยีวโต แล้วมีใบไม้ร่วงลงมาบนร่ม เม่ือ
มองข้ึนไปแล้วเกดิความรูส้กึว่าเพียงแค่ใบไม่ไม่กี่
ใบวางอยู ่บนร่มก็สวยแล้ว รู ้สึกว่าต้องการ
ออกแบบลายร่มแบบนี้...” เมื่อคุณนิ้วกลมไป
ญี่ปุ่นครั้งแรก ได้เจอหนังสือชื่อ “Art in daily 
life” เป็นหนังสือที่พูดถึงศิลปะที่อยู่รอบตัวใน
ชีวิตประจำาวัน ในหนังสือเล่าถึงถ้วยชาม ช้อน
ส้อม ตะเกียบ และของใช้ในชีวิตประจำาวัน ทุก
อย ่างเป ็นศิลปะทั้งหมด  ความงามของ
ธรรมชาตแิละส่ิงรอบตวัทีญ่ีปุ่่นทำาให้รูส้กึเหมอืน
กับว่าเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะไม่ค่อยมีความ
รู้สึกนี้ในเมืองไทย แตกต่างจากที่ญี่ปุ่น คนจะ
ชอบธรรมชาติ รื่นรมย์กับการเสพธรรมชาติ
รอบตัวเป็นอย่างมาก
 
ที่เมืองโทยามะ คนญี่ปุ่นก็มาเที่ยวชมถนนที่หิมะ
ทับถมเป็นกองหนาริมทาง หรือที่ฮอกไกโด เป็น
เมืองหนาวมาก ธารนำ้าแข็งจะไหลมากองที่
ฮอกไกโด โดยเมืองที่ไปเย่ียมชม คือ ชิเรโตะโกะ 
เป็นส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ ที่เมืองนี้ได้นำา
นำ้ าแข็งจากธารนำ้ าแข็งมาจัดแสดง เป ็น
พิพิธภัณฑ์ธารนำ้าแข็ง ที่โรงแรมหนึ่งก็ได้เอานำ้า
แข็งมาเก็บไว้ บอกว่าเป็นนำ้าแข็งของฤุดูหนาวปี
นี้ โชว์ไว้ในตู ้ และก็มีคนมายืนดูก้อนนำาแข็ง
เหมือนชมงานศิลปะ  ชาวญ่ีปุ่นให้ความสำาคัญ
กับธรรมชาติและสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว ทำาให้
เราไม่มองข้ามสิง่เลก็ๆ และรูส้กึผูกพนักบัสถาน
ที่ แม้กระทั่งฝาท่อระบายนำ้าก็ยังมีการทำาเป็น
ลวดลายสวยงาม

สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คุณนิ้วกลมได้ไปเยี่ยมชม
เป็นฟาร์มวาซาบิ  แหล่งนำ้าที่ใช้ปลูกวาซาบิ

ภายในฟาร์มใสสะอาดมากจนรูส้กึว่าสะอาดกว่า
นำ้าประปา  ภายในฟาร์มเล่าถึงวิธีการปลูกหัววา
ซาบิ มีผลิตภัณฑ์จากวาซาบิจำาหน่าย เช่น ถั่ว 
เบยีร์ หรอืไอศครมีทีม่ส่ีวนผสมของวาซาบ ิทำาให้
รู้สึกว่าได้นำาธรรมชาติมาขายให้คนได้สัมผัสได้
นอกจากวาซาบิแล้วยังมีเมืองหนึ่งมีชื่อเสียง
ด้านการปลูกแอปเปิล เป ็นแอปเป ิลอร ่อย 
เกษตรกรได้นำาไปเลี้ยงหมูและวัว ทำาให้ได้เนื้อนุ่ม
คุณภาพดี สามารถเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดที่นำามาจำาหน่ายได้
 
ที่จุดเล็กๆ ของเมืองหนึ่งในต่างจังหวัด ถ้าขับ
รถผ่านไปเองก็อาจจะขับผ่านไปโดยไม่ได้แวะดู
อะไร แต่ในครั้งนั้นคนญี่ปุ ่นเป็นคนพาคุณนิ้ว
กลมไปเที่ยวชม จึงได้จอดรถพาลงไปที่อาคาร
ข้างทางหลังนั้น ปรากฏว่าได้ยินเสียงที่ออกมา
จากสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
เสียงเพลงนัน้เป็นเพลงดงัของญ่ีปุ่น ผูป้ระพันธ์
เพลงเกิดที่เมืองน้ี จึงอยากให้เพลงเป็นเสียง
บรรเลงคลอไปกับเมืองตลอดเวลา เมื่อ
พระอาทติย์ตกดนิเพลงนีก้จ็บไปพร้อมกบัวนันัน้
ที่สิ้นสุดลง
 
อกีความรูส้กึหนึง่ทีค่ณุนิว้กลมสมัผสัได้ทีญ่ีปุ่น่ 
คอื ย่านทีม่วัียรุน่ญีปุ่่นรวมตวักนั ไม่ว่าจะเป็นชบิู
ย่า ชินจูกุ หรือฮาราจูกุ  เป็นย่านที่วัยรุ่นญี่ปุ่น
ออกมาแสดงความเป็นตัวของตัวเอง แตกต่าง
จากประเทศไทยในสมัยที่คุณนิ้วกลมยังเป็นวัย
รุ่นที่จะนิยมทำาอะไรเหมือนๆ กันไปตามกระแสใน
ขณะนั้น อะไรที่ฮิตจะใส่เหมือนกันหมด ยุคหน่ึง
เสื้อยืดยี่ห้อ Banana Republic เป็นที่นิยม วัย
รุ่นก็จะแต่งกายด้วยเสื้อยืดตัวใหญ่ๆ สีขาว ทุก
คนจะซื้อมาใส่ไม่ว่าจะของแท้หรือของลอกเลียน
แบบ กางเกงยีนส์เป็นกางเกงขาบานตัวใหญ่ 
รองเท้าบูทด็อกเตอร์มาร์ติน และห้อยกระดิ่งที่
รองเท้า ทุกคนจะแต่งตัวเแบบนี้เหมือนกัน เวลา
ไปโรงเรียน หรือมีงานกีฬาสี ทุกคนจะดูอินเท
รนด์ เป็นความทันสมัยที่เหมือนกันทั้งหมด ถ้า
กางเกงขาบานน้อยกว่าเพ่ือนจะรู้สึกไม่มั่นใจ 
เป็นภาวะกดดนัสำาหรบัวัยรุน่ในขณะนัน้  ต่างจาก
ตอนไปญี่ปุ่นครั้งแรก คุณนิ้วกลมรู้สึกสบายใจ
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มากขึน้ รูส้กึว่าตนเองมสีไตล์มากเมือ่เดนิในย่าน
ชิบูย่าถึงแม้จะแต่งตัวแบบตัวเองไป เพราะมั่นใจ
ว่าเป็นสไตล์ตัวเอง 
 
ท่ีญ่ีปุน่มสีไตล์ แต่เป็นสไตล์ทีห่ลากหลาย จนรูส้กึ
ว่าเป็นการเปิดพ้ืนทีใ่ห้ความเป็นไปได้ของแต่ละคน 
มีสไตล์เป็นของตัวเอง มีหลากหลายเกินความ
คาดเดา บางคนเน้ียบ บางคนพงัค์ บางคนอบ
ผิวดำาทำาผมสีทอง สังคมแบบนี้จะรู้สึกสนุกที่จะ
อยูแ่ละสนกุทีไ่ด้เปิดความเป็นตวัเองออกมา และ
อกีประเดน็หนึง่ทีค่ณุนิว้กลมเหน็ว่าญ่ีปุน่สะท้อน
ออกมาได้ชดัเจน คอื เมอืงเป็นของทกุคน แต่ละ
คนมีทีอ่ยู ่เช่น ผูส้งูอายก็ุจะอยูใ่นวัด สงบ นัง่ชง
ชา ส่วนหนุม่สาวอยูอ่กีทีห่น่ึง หรือคนทีช่อบเอล
วสิกร็วมตวักนัอยูท่ีส่วนบริเวณฮาราจกุู 

ต�มรอยพระถังซัมจั๋ง
 
คณุนิว้กลมแสดงภาพกระเป๋าเดนิทางท่ามกลาง
ทะเลทรายพร้อมกับกล่าวว่า “...ชีวิตคนเราคง
คล้ายๆ กับภาพที่ปรากฏ ถ้าไม่มีเมือง ไม่มีบ้าน 
ไม่มีอะไรเลย โลกก็คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งโล่งๆ แล้ว
เราจะมีชีวิตได้อย่างไร เพราะเราโตมาในเมืองที่
ถูกออกแบบรายล้อมเราอยู่ เมืองถูกออกแบบ
มาให้สะดวกสบาย ทำาให้เราใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆ 
หากมคีนโยนเราลมาบนโลกกับกระเป๋าหนึง่ใบ ก็
คงเป็นแบบในภาพนี้...” 
 
เส้นทางสายไหม เป็นเส้นทางการค้าลากยาว
จากจนีไปจนถงึยโุรป ทรปินีค้ณุนิว้กลมเดนิทาง
ตามรอยพระถังซัมจั๋งซึ่งเป็นพระที่มีชีวิตจริง 
และถูกนำาไปเขียนเป็นวรรณกรรมไซอิ๋ว  คุณนิ้ว
กลมได้เดินทางบนทะเลทรายในมณฑลซินเจียง 
ประเทศจีน สมัยก่อนคนจะเดินทางจะเดินทาง
ข้ามทะเลทรายแห่งนี้ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
โลก ตอนน้ันมชีือ่เรยีกทะเลทรายนีว่้า “ทะลทราย
ที่ไปแล้วไม่หวนคืน” คือ จะต้องเสียชีวิตระหว่าง
ทางแน่นอน เพราะทะเลทรายกว้างใหญ่มาก คุณ
นิ้วกลมกล่าวว่าชีวิตเราก็เหมือนเดินทางอยู่บน
เส้นทางเดียวกันนี้
 

ตอนที่ถ่ายทำาสารคดีเส้นทางสายไหมนี้ คุณนิ้ว
กลมได้เดินทางร่วมกับรุ ่นพี่คนหนึ่งที่ช ่วย
นำาทาง สักพักรุ่นพี่คนนั้นขอไปยืนน่ิงๆ กลาง
ทะเลทราย แล้วคุกเข่าลงไป คุณนิ้วกลมพบว่า
จริงๆ แล้วคือการทำาละหมาด ถึงแม้คนเราจะยืน
อยู่กลางทะเลทราย แต่กม็สีถาปัตยกรรมอยูต่รง
นั้น ในพื้นที่โล่งๆ ก็มีความเชื่อครอบอยู่ มนุษย์
เราอาศัยอะไรบางอย่างเป็นที่พึ่งพิงโดยพื้นที่
หนึ่งที่เราอาศัยอยู่ คือพื้นที่ของศาสนาและ
ความเชื่อ 
 
จากซินเจียงเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ได้เปลี่ยน
ทิวทัศน์จากทะเลทรายเป็นภูเขาสีแดง เมื่อขึ้น
เหนอืไปเรือ่ยๆ กพ็บกบัภเูขาทีม่หีมิะเกาะ เมือ่ผ่าน
ไปอีกครึง่ชัว่โมง คุณนิว้กลมเหน็ทวิทศัน์แล้วตืน่
เต้นว่าน่ีคอืโลกหรือ เพราะภาพทีเ่ห็นเป็นภาพเท่า
ทีเ่ดนิทางมาแล้วรูส้กึตืน่ตาทีส่ดุ เป็นภาพบรเิวณ
ชายแดนหลงัจากข้ามจนีบรเิวณมณฑลซนิเจยีง 
ไปสู่ทาจกิสิถาน ท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของรสัเซีย 
 
คณุนิว้กลมเกิดคำาถามเมือ่เห็นทวิทศัน์นัน้ว่า เรา
จะอยู่อย่างไรในโลกที่มีแต่หิมะสีขาวทั้งหมด มี
เพื่อนเป็นเพียงจามรีหนึ่งฝูงเท่านั้น ถ้ามอง
ไกลๆ จะเหน็ว่ามหีมูบ้่านอยู่ตดิภูเขา เมือ่เทยีบกนั
แล้วจะเห็นว่าเราตัวเล็กมากเทียบกับภูเขาขนาด
ใหญ่ แล้วภูเขาจะถล่มลงมาหรือไม่ หิมะจะถล่ม
ลงมาหรือไม่นั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลย คุณนิ้วกลม
พบว่าส่ิงทีค่นต้องการมากทีสุ่ด คอื ทียึ่ดเหนีย่ว
จิตใจ สถาปัตยกรรมแรกที่คุณน้ิวกลมพบเมื่อ
เดินทางต่อไป คอื ทีพ่กัแรม เป็นสถานทีศ่กัด์ิสิทธิ์ 
อายุเป็นพันปี 
 
สิ่งที่เราติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็น อีกสิ่ง
หน่ึงทีเ่ราตดิต่อด้วยกคื็อญาตทิีต่ายไป การเดนิ
ทางคร้ังนี้ของคุณนิ้วกลมได้พบกับสุสานแบบ
จีนจำานวนมากตั้งอยู่ตามภูเขา 
 
ในเส้นทางสายไหมจะมีซากของเจดีย์ท่ามกลาง
ทะเลทราย ถัดมาเป็นศิลปะอีกยุคหนึ่ง ที่คนเริ่ม
เจาะถำา้เข้าไปในภเูขาเพือ่สร้างเป็นห้อง จากภาพ
เป็นห้องปฏบิตัธิรรมทีส่งบมาก แต่ถกูทำาลายไป
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พอสมควรจากกสงคราม อีกที่หนึ่งที่มีลักษณะ
คล้ายๆ กันที่เจาะภูเขาเข้าไปเป็นห้อง มีพระพุทธ
รปูในช่องเขา แต่ก่อนมนษุย์ชอบสกดัภูเขาให้เป็น
รูปเคารพต่างๆ  
 
ยุคก่อนหน้าที่อินเดียก็มีสถาปัตยกรรมของ
อินเดียขื่อ อชันตา แกะภูเขาได้วิจิตรมาก ห้องนี้
เคยเป็นภเูขามาก่อน แล้วกะเทาะเข้าไปจนเกดิเป็น
สถาปัตยกรรมทีมี่รายละเอยีด อกีทคีอื เอลโรลา 
เป็นศิลปะแบบฮินดู งานแกะสลักสวยงามมาก
กระทั่งคุณนิ้วกลมเห็นว่าการแกะสลักหินที่นคร
วัดยังละเอียดได้ไม่เท่านี้
 
ชาวทาจิกิสถาน เดิมอยู่อาศัยในท้องทุ่งคล้าย
ชาวมองโกเลีย แล้วใช้กระโจมในการอยู่อาศัย
เพื่อสะดวกแก่เคล่ือนย้ายไปเรื่อยๆ ในกระโจมมี
โครงสร้างงสวย ใช้ผ้าใบ หนัง และผ้า ถักทอเข้า
ด้วยกนั คณุนิว้กลมพบว่า คนทีอ่ยู่กบัภมูปิระเทศ
ทีม่ชีวีติทีต่่างไป จะมคีวามรูส้กึต่อบ้านคนละแบบ 
จะสำาหรับในกรณนีีค้นจะไม่สะสมอะไรมาก เพราะ
เดี๋ยวก็ย้ายกระโจม คนเลี้ยงม้ามีรายได้วันละไม่
ถึงร้อยบาท แต่ก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไร เพราะเป้า
หมายคือการทำางานเพ่ือเก็บเงิน และเมื่อถึงฤดู
หนาวที่ไม่สามารถต้อนม้าได้ก็จะกล้บบ้านไปหา
ครอบครัว ฤดูที่ต้องต้อนม้าก็ออกทำางานบ้าง 
หากมีวันพักก็กลับบ้านบ้าง คุณนิ้วกลมถามว่า
ความสุขของคนต้อนม้าคืออะไร ทำาไมจึงชอบ
อาชีพนี้ คนลี้ยงม้าได้ตอบว่าชอบงานนี้เพราะ
ห้องทำางานสวยมากเพราะเหน็วิวทัง้หมดของทา
จิกิสถาน ซึ่งความสุขในลักษณะนี้ก็เป็นความ
ชอบของคนอีกรูปแบบหนึ่ง
 
จีน-อินเดีย-เนป�ล
 
นอกจากความงานแบบญี่ปุ่นแล้ว คุณนิ้วกลม
ยงัประทบัใจศลิปะของจนี ในการเยีย่มชมประเทศ
จนีครัง้หนึง่ คณุนิว้กลมได้พบกบัคนเอาพู่กนัมา
เขียนที่พ้ืน โดยเขียนเป็นตัวหนังสือที่สวยมาก 
แต่สุดแล้วก็ก็จะจางหายไปเพราะเป็นแค่สีนำ้าที่
เขียนบนพื้น เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คุณน้ิว
กลมชื่นชอบประเทศจีน คือ ทุกเมืองมีจะจัตุรัส

สร้างไว้สำาหรับเป็นพ้ืนที่สาธารณะให้คนออกมา
ทำากจิกรรม ทำาให้ผูส้งูอายุมสีงัคม คนแต่ละกลุม่
มีที่อยู่ ทั้งนี้ คุณนิ้วกลมเห็นว่ากรุงเทพฯ ไม่ใช่ที่
ของคนแก่ คิดว่าถ้าพ่อแม่ออกมาจากบ้านจะไป
อยู่ที่ไหน ในกรุงเทพฯ ก็มีที่สำาหรับผู้สูงอายุ ถึง
จะมบ้ีางแต่กม็น้ีอยและไม่ใช่สถานทีท่ีส่ามารถเข้า
ถึงได้ทั่วไป
 
ครั้งหนึ่งคุณนิ้วกลมเดินทางไปแคชเมียร์และได้
พบกับชาวแคชเมียร์ในอินเดีย บริเวณชายแดน
ปากีสถาน คนกลุ่มน้ันจะบอกว่าเป็นคนแคชเมียร์ 
บ้านเป็นบ้านเรืออยู่ริมทะเลสาบ การแต่งกายจะ
มิดชิดเป็นชุดหลวมๆ ช่วงที่คุณนิ้วกลมไปเป็น
ฤดูหนาว วิธีทำาความอุ่นของชาวแคชเมียร์ที่
ทะเลสาบแห่งนี ้แต่ละคนทีอ่อกมานอกบ้านจะถอื
เตาถ่าน เหมือนเตาปิ้งหมู ถือคนละเตา ซุกไว้ใต้
เสื้อ เตาน้ีเรียกว่า middle wife เป็นภรรยา
คนกลาง อาจจะสื่อถึงการให้ความอบอุ่นของ
ภรรยา คนจะหิ้วเตาออกมาข้างนอกเวลาพบปะ
สังสรรค์  นอกจากนี้คุณนิ้วกลมยังมีโอกาสได้
นอนในบ้านเรือ มีปล่องไฟบนหลังคา จะมีคนมา
เติมถ่านตอนสองทุ่ม แล้วกล่าวราตรีสวัสดิ์ ใน
ทะเลสาบอุณหภูมิกลางคืนหนาวมาก เมื่อถ่าน
หมดเวลานี่นาฬิกาจะหนาวมาก ทำาให้ตื่นข้ึนมา
เองโดยอัตโนมัติ
 
การท่องเที่ยวพร้อมกับการถ่ายภาพที่อินเดีย 
จะต่างจากทีม่อืงในประเทศยุโรปทีม่กัหวงความ
เป็นส่วนตัวและให้ความสำาคัญกับประเด็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่การแอบถ่ายภาพเด็กใน
ที่สาธารณะก็เป็นการละเมิดประเภทหนึ่ง ครั้ง
หน่ึงคุณนิ้วกลมเคยถ่ายรูปที่สเปน ถ่ายรูปเด็ก
เล็ก หลังจากนั้นผู้ปกครองของเด็กขอร้องให้
ลบภาพน้ันทิ้ง เพราะถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หลังจากนั้นคุณนิ้วกลมไม่กล้าถ่ายรูปเด็กอีก
เลย แต่ที่อินเดียผู้ปกครองจะชอบให้ถ่ายรูปลูก
หลานและวิถีชีวิตของตนเอง คนอินเดียชอบถูก
ถ่ายภาพเป็นอย่างมาก  เวลาเดินในเมืองคุณ
นิว้กลมรู้สึกว่าตนเองอยู่ในงานรับปริญญา และ
เป็นตากล้องของทุกคน เด็กๆ ตั้งใจจะถ่ายเด็ก
ใส่หมวกคนเดียว  พอเห็นว่าจะถ่ายรูป เพื่อนๆ 
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พากันเข้ามา คนอินเดียชอบถ่ายรูป ถ่ายเสร็จ
แล้วว่ิงมาดู เป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ในวันหนึ่งคุณ
นิ้วกลมเดินตลาดแม่ค้าขายส้ม กำาลังหยิบส้ม
ใส่ถุง  พอเห็นว่ากำาลังจะถ่ายรูป ก็หยุดอยู่นิ่งๆ 
โพสท่าให้ถ่าย ซึ่งทั้งพ่อค้าและแม่ค้าก็มักจะ
หยุดนิ่งให้ถ่ายภาพเช่นเดียวกัน 
 
ท่ีแชงกรีล่า  ธิเบตน้อยเป็นเมืองที่สร้างขึ้นด้วย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา คุณนิ้วกลม
รูส้กึถงึความขลงัของเมอืง คิดว่าส่วนหนึง่เกิด
จากการออกแบบสถานที่ และอีกส่วนหนึ่งคือ
ผูค้นท่ีรายล้อมอยู่ คนธเิบตให้คณุค่ากบัศาสนา 
มีความศรัทธามาก จึงสวดมนต์หรือนับลูก
ประคำาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน คล้ายๆ 
กับที่พุทธคยาที่เนปาล ที่คนให้ความเคารพแก่
ศาสนาตลอดเวลา ทำาให้คณุนิว้กลมเกดิคำาถาม
ว่า แล้วคุณค่าของกรุงเทพฯ คืออะไร จะสร้าง
บรรยากาศแบบไหนให้คนที่อยู่ภายในเมือง

ทีอิ่นเดยีมคีนนอนริมทางให้เห็นมากมาย ซึง่คณุ
นิว้กลมเล่าว่าเวลาเราอยูท่ีเ่มอืงไทย เราดเูหมอืน
มีความสุข เมื่อเราไปเดินเล่นที่สยาม ทองหล่อ 
หรือสีลม เราจะดูมีความสุข เราต้องมีความสุข
ตลอดเพราะเราเห็นแต่ความสุข เพราะมองไปก็
เห็นแต่คนกินดีอยู่ดี เราไม่ค่อยเห็นความทุกข์
ผ่านหน้า แตกต่างจากท่ีอินเดยีทีเ่ราจะเหน็ความ
ทุกข์ได้ชัดมาก  เมื่อเราเดินทางไปจะเห็นความ
จริงของชีวิตตลอดเวลา เห็นกองสิ่งปฏิกูล วัว 
แกะ ควาย และที่อินเดียยังคงมีระบบวรรณะ 
จัณฑาลยังมีอยู ่ในสังคมอินเดีย จึงเห็นว่ามี
ขอทานภายในเมืองเยอะ  ถึงเเม้เราจะรู้สึกว่า
อินเดียเป็นเมืองวุ่นวาย ไม่สะอาด และไร้ระเบียบ 
แต่สิ่งที่ดีมากเวลาไปอินเดีย คือ เราไม่รู ้สึก
เครยีดและจะรูส้กึว่าอะไรกไ็ด้ จะคดิว่า “ชวีติมนัก็
เป็นแบบนี้แหละ” ไม่เหมือนกับที่เราเดินเล่นที่
สยามแล้วเราจะคิดว่าเราจะแต่งตัวอย่างไรดี 
เมืองที่มีสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งก็จะทำาให้คน

: เต�ทำ�คว�มร้อนใต้เสื้อคลุม
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เป็นอีกแบบหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่สบายใจทุกครั้งเวลา
ไปอินเดีย คือ อินเดียไม่แช่แข็งเรา 

จีน
 
ล่ีเจียง ประเทศจีน เป็นเมืองเก่าที่น่าสนใจเมือง
หนึ่ง เวลาเห็นเมืองเก่าแล้วมักจะมีข้อถกเถียง
เกิดขึ้นว่าควรเก็บเมืองน้ันไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม 
หรือควรเปล่ียนเมืองไป แต่โดยธรรมชาติของ
เมอืงแล้ว เม่ือมคีนเข้าไปเป็นจำานวนมากในเมอืง
แล้ว เมืองก็จะมีชีวิตแบบใหม่ ซึ่งสำาหรับลี่เจียง
ก็ได้เก็บสถาปัตยกรรมเก่าควบคู่ไว้กับชีวิตใหม่ 
เมืองจึงมีอะไรใหม่ๆ ซ่อนอยู่
 
คุณนิ้วกลมได้เดินทางไปเมืองฮาร์บิน ประเทศ
จนีเพราะขณะนัน้ทำางานอยู่ทีเ่ซีย่งไฮ้ ซึง่เป็นช่วง
เวลาที่ใกล้จะกลับประเทศไทยแล้ว จึงถือโอกาส
ไปเทีย่วในช่วงวนัหยดุตรษุจนี อณุหภมูขิองฮาร์
บินอยู่ที่ประมาณ -20 องศาเซลเซียส เพื่อนชาว
จีนก็กังวลว่าอุณหภูมิขนาดนี้คุณนิ้วกลมจะทน
ได้หรือไม่ เม่ือคุณนิ้วกลมได้เดินทางไปถึงฮาร์
บินแล้วจึงพบว่าหนาวจนแข็ง สิ่งแรกที่คุณนิ้ว
กลมซื้อคือที่ครอบหู เพราะเพื่อนเคยพูดว่า
อากาศหนาวมากจนถ้าเอามือปัดหู หูจะหลุด
ออกมา คุณนิ้วกลมเลยคิดว่าครอบหูเอาไว้เพื่อ
กันหลุดดีกว่า
 
คุณนิ้วกลมรู้สึกว่าเมืองมีอุณหภูมิหนาวขนาด
นี้แล้วคนมีความสุขได้อย่างไร กระทั่งพบว่าเมื่อ
แม่นำ้ากลายเป็นนำ้าแข็ง คนฮาร์บินก็ทำาเป็น
สไลเดอร์ หรือเล่นไอซ์สเก็ตบนนำ้าแข็งในแม่นำ้า 
ความหนาวจึงเป็นความบันเทิงเริงใจประเภท
หนึ่งของชาวฮาร์บิน นอกจากนั้นยังมีไอซ์บาร์ 
คล้ายกระโจมทำาจากนำ้าแข็ง ให้คนกินวอดก้าแก้
หนาว เป็นความบันเทิงช่วงฤดูหนาว
 
พม่�

พม่า บรรยากาศหนึ่งที่สัมผัสได้ คือครั้งหนึ่ง
เมืองไทยเคยมีความรู้สึกแบบพม่า คนยิ้มแย้ม 
ยิ้มง่าย ใจเย็น เรารู ้สึกว่าคนพม่าเป็นแบบนี้ 

เพราะวถีิชวีติทีน่บัถือศาสนา ใกล้ชดิศาสนาพุทธ 
ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันบ้าง แต่พม่ากับ
ไทยก็ยังแตกต่างกัน คนพม่านอบน้อม ศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา ตั้งใจในการสวดมนต์และ
ปฏบิตัมิากกว่า ส่วนพทุธแบบไทยเป็นพทุธทีแ่ตก
ต่างจากพม่า อกีสิง่หนึง่ทีค่ณุนิว้กลมชืน่ชอบท่ี
พม่า คือ ทรงผมผู้หญิง ชอบวิธีการตกแต่ง ใน
อดีตคนไทยก็ใช้ดอกไม้สำาหรับประดับผม แต่
เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้ว
 
เมืองที่ไม่สะดวกสบายก็ดีแบบหนึ่ง โดยมีส่วน
ทำาให้คนมีโอกาสได้ช่วยเหลือกัน มีจังหวะชีวิต
แตกต่างกัน มรัคอู เป็นเมือง slow life ของแท้ 
การเดินทางไปยังมรัคอูต้องนั่งเรือไป 7 ชม. 
จากสนามบินที่บินลง แต่ก่อนเมืองนี้เป็นเมือง
ลับแลมาก สัญญาณโทรศัพท์ไม่ถึง จึงเป็นวิถี
ชีวิตแบบหน่ึงที่คนนำาตะกร้า หม้อ หรือภาชนะ
ต่างๆ เทินหัวเวลาเดินเท้าภายในเมือง 
 
เคยมีคนบอกว่า เวลาเราอยากรู้ว่าเมืองนั้นให้
คุณค่าอะไร ให้มองที่ขอบฟ้าของเมือง อะไรท่ี
โดดออกมาสงูทีส่ดุคือคณุค่าของเมอืงน้ัน มรคั
อู คือ เจดีย์

เอธิโอเปีย
 
คณุนิว้กลมมโีอกาสได้ไปถ่ายทำาสารคดเีกีย่วกับ
ชนเผ่าทีเ่อธโิอเปีย ชนเผ่าฮาร์มา ถ้าเห็นข้างหลงั
รูปจะเป็นลานโล่ง บ้านทำาจากกิ่งไม้มุงเป็น
หลังคา เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่มาก ภายใน
กระท่อมเป็นทุกห้อง ทั้งห้องนอน ห้องกินข้าว 
ห้องนั่งเล่น และห้องครัว ครอบครัวละประมาณ 
5 คน ก็อยู่ได้ ชาวเผ่านี้จะเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย
บ่อย จึงไม่ต้องการสร้างที่พักอาศัยถาวร แต่
เผ่านี้ค่อนข้างอยู่กับที่ เข้าไปเป็นลานโล่งเงียบๆ 
พอคนได้ยนิเสียงรถ คนกเ็ดนิออกมาดูว่าใครมา 
คณุนิว้กลมจงึได้หนัไปคยุกนัในทมีงานว่าจะเริม่
ตดิต่อยงัไรและตดิต่อใครก่อน ทำาให้คณุนคิมเจอ
ภาพที่จะจำาไปติดตา  คือ ชาวบ้านวิ่งตรงเข้ามา
หา ทัง้ทีอ่ยูใ่นชดุทีเ่ตม็ยศ ทกุคนตัง้ใจให้มาถ่าย
สารคดี ตอนวิ่งมาใส่ชุดอยู่บ้าน ก็จะไม่ค่อยใส่
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เส้ือผ้า ถ้าเราเห็นทีส่ยามอาจถูกตำารวจจบั แต่ใน
ตอนนั้นเป็นชีวิตของชาวเผ่า ใช้ชีวิตแบบนี้
 
งานแต่งงานของชาวฮาร์มา  งานจัดในทุ่งโล่ง 
เจ้าบ่าวต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีศักยภาพพอจะ
เป็นเจ้าบ่าวด้วยการกระโดดข้ามวัวทีย่นืเรียงกัน 
โดยกระโดดข้ามทีละตัว วัวประมาณ 16 -17 ตัว 
 
เอธิโอเปีย บ้านสร้างจากก้อนดนิ ยคุต่อมาจะเป็น
กิ่งไม้แล้วนำาดินมาแปะเพื่อความแข็งแรง ต่อมา
เร่ิมมงุด้วยหลงัคาสงักะส ีแต่ในความเป็นจรงิคอื
หัวหน้าเผ่าที่เรียนสถาปัตย์ พยายามรณรงค์ไม่
ให้ใช้สังกะสีเพราะร้อนมาก แต่คนก็ฮิต
 
ตลาด เป็นอีกท่ีที่มีชีวิตชีวา ตลาดหนึ่งพบว่า
มหัศจรรย์มาก ตอนเข้าไปคิดว่าหลุดเข้าไปใน
ฉากหนงั เป็นตลาดของชาวเผ่าทัง้หมด เอาของ
มาแลกเปลี่ยนกัน แต่ละเผ่าจะแต่งตัวประกวด
ประชันกันเต็มที่มาก บางคนเอานำ้าเต้ามาแทน
หมวก เมื่อเดินทางถึงตลาดก็ใช้นำ้าเต้านั้นเป็น
ภาชนะดื่มเหล้า มีเผ่าหนึ่งนำากิ๊บมาตกแต่งผม 
แต่ก่อนก็น่าจะใช้วัสดุธรรมชาติมาตกแต่ง เช่น 
เปลือกหอย แต่เผ่านี้ไม่ใช้วัสดุธรรมชาติ แต่นำา
กิ๊บติดผมของปัจจุบันมาประดับตกแต่ง ซึ่งเป็น
กิ๊บแบบที่เห็นในปัจจุบัน 
 
การเดินทางมีสองแบบ เวลาผ่านชนเผ่า จะเดิน
เป็นระยะไกล บางเผ่าต้อนวัวไปเลี้ยงหลายกิโล 
ตอนเย็นเดินกลับที่พัก มีเผ่าหนึ่งที่อยากให้ดู
มาก คือ เผ่ามูร์ซี่ เป็นชนเผ่าที่เมื่อผู้หญิงโตขึ้น 
จะเอาจานไปใส่ในรมิฝีปาก ไกด์อธบิายว่า ยิง่จาน
ใหญ่ย่ิงแสดงถึงความงาม แต่เช้าวันรุ่งขึ้นไกด์
บอกว่าไปไม่ได้ เพราะมข่ีาวมาว่าตอนนีร้ถทกุคัน
ที่ผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถ่ินแถบนั้นจะถูกยิงทั้งหมด 
เพราะว่ามีรถผ่านเข้าไปมาก ทำาให้มีรถบรรทุก
ชนเผ่ามร์ูซีเ่สยีชวีติไปหนึง่คน และจบัตวัไม่ได้ ชน
แล้วหนี ชนเผ่าจึงโกรธผู้ที่สัญจรไปมาด้วยรถ
บรรทุกมาก ชนเผ่ามีปืนทั้งหมด เพราะยังมีการ
ต่อสู้ระหว่างเผ่า เป็นนักรบ จากเหตุการณ์นั้น
ทำาให้เผ่านี้นำาปืนมาดักยิงรถบรรทุกทุกคันที่
ผ่านมา เพราะถือว่าเป็นชาวเผ่ารถบรรทุก

เหมอืนกนั ถ้าไม่นำาคนทีท่ำาผดิมารบัโทษกจ็ะต้อง
ยิงกันต่อ สุดท้ายทำาให้ไม่ได้ไปที่เผ่านี้
 
สิ่งที่แตกต่างจากจากวัฒนธรรมไทย คือ เรื่อง
การลงโทษกรณีที่เกี่ยวกับการนอกใจ โดยคุณ
นิ้วกลมเล่าว่าการนอกใจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
ของทกุวฒันธรรม คอื ผูห้ญิงเผ่ามร์ูซี ่สามารถ
ไปมอีะไรกบัผูช้ายทีไ่ม่ใช่สามไีด้  แต่ข้อแม้ของเผ่า 
คือ ต้องบอกให้สามีรู้ก่อนที่ชาวบ้านบอกสามี 
ถ้าชาวบ้านบอกก่อนจะโดนเฆี่ยน โบยตีรุนแรง 
เพราะถือว่าทำาผิด แต่ถ้าบอกสามีก่อนจะได้รับ
การให้อภัย ไม่มีความผิด 
 
เผ่าโฮดี้ เผ่านี้เป็นชนเผ่าที่ดูน่ารัก เพราะรูปร่าง
ทีเ่ป็นตัวกลมๆ ในประเพณีของชาวโฮด้ี ทกุหนึง่
ปี ทุกคนจะกลับมารวมตัวกันแล้วใช้เวลาสอง
เดือนร่วมกัน ไม่ทำาอะไรเลยนอกจากกิน จนวัน
สุดท้ายของสองเดือน แล้ววัดนำ้าหนัก ใครนำ้า
หนักเยอะที่สุดได้เป็นหัวหน้าเผ่า เป็นวัฒนธรรม
ที่แปลกจากที่เคยพบตามปกติ และมีความน่า
สนใจมาก
 
อีกวัฒนธรรมเฉพาะของชาวเผ่าเอธิโอเปียเผ่า
หนงีทีน่่าสนใจคอื นอกจากภาชนะตกันำา้ทีจ่ะถอื
พกติดตัวไว้แล้วยังถือเก้าอ้ีติดตัวไปทุกที่อีก
ด้วย  ดังนัน้ ร้านขายของจะไม่ต้องมเีก้าอ้ี เพราะ
ทุกคนพกเก้าอี้ไปเองแล้ว 

สหรัฐเอมริก�
 
เมอืงหน่ึงทีส่หรัฐอเมริกา ได้จดังานเก่ียวกับชาว
อนิเดยีแดง บางคนนำากระโจมทีใ่ช้อยูอ่าศยัจรงิ
มาด้วย อนิเดยีนแดงเป็นวถิชีีวิตแบบหนึง่ ใช้ชวีติ
อยู่กับธรรมชาติมาก ทุกเช้าจะต่ืนมาขอบคุณ
พระอาทิตย์ ท้องฟ้า ผืนดิน โดยผืนดินคือพ่อ 
ท้องฟ้าคือแม่ วิธีคิดของชาวอินเดียแดงหลาย
อย่างแตกต่างจากเรา ชนเผ่าโฮปิ เป็นเผ่าโบราณ
เผ่าหนึ่ง คุณนิ้วกลมได้มีโอกาสคุยกับผู้อาวุโส
ประจำาเผ่าและพบว่าเผ่านีไ้ม่สะสมอะไรเลย เป็นเผ่า
ทีย่ากจน ไม่ต้องการมทีรัพย์สนิจำานวนมาก มอง
ว่าเงนิไม่สำาคญั คณุนิว้กลมจงึถามว่าหากเงนิไม่
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สำาคญัแล้วอะไรคือส่ิงทีส่ำาคัญ คุณลงุเผ่าโฮปิได้
ตอบว่า สิง่ทีม่คีณุค่า คอื “ความแก่” ความแก่คือ
คุณค่าสุงสุดของเผ่า ผู้ที่อาวุโสต้องถ่ายทอด
ความรูท้ัง้หมดให้กบัเดก็ ยิง่แก่ยิง่มคีณุค่า เป็น
สิ่งที่มีอยู่ เหมือนกับภาพยนตร์เรื่อง Intern ที่
สะท้อนให้เหน็ว่าความแก่มคุีณค่าและมเีสน่ห์
 
เซโดน่า เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสีแดง 
เป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณ ภูมิอากาศคล้ายกับ
แกรนด์แคนย่อน เป็นเมืองท่ีมีพลังบางอย่าง 
คนจะไปรวมตัวกันด้านจิตวิญญาณ
 
อามิช เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เป็น 
กลุ ่มคนที่อพยพจากยุโรปมาตั้งรกรากอยู่ที่
อเมรกิา พบได้มากทีเ่พนซลิวาเนยี วถีิชวีติของ
ชาวอามิชจะเหมือนกับมีชีวิตในยุคราวปี 1700 
ปฏเิสธชวิีตสมยัใหม่ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มอีนิเทอร์เนต็ 
ไม่มีรถยนต์ ดังนั้นเมื่อเข้าไปในย่านที่เป็นอามิช 
พาหนะทีใ่ช้เป็นรถม้าทัง้หมด เหมอืนย้อนยคุไปใน
อดตี นอกจากนัน้ ชาวอามชิจะเคร่งศาสนาครสิต์
มาก จะไม่ยอมให้ถ่ายรปู เพราะถอืว่าเป็นการสร้าง
ภาพจำาลองข้ึนมาอีกภาพหนึ่ง ไม่เพียงเท่านั้น 
ชาวอามิชทุกคนจะแต่งตัวเหมือนกัน และไม่คุม
กำาเนิด ค่านยิมของชาวอามิชแตกต่างจากเรา เรา
จะคิดว่าทำายังให้โดดเด่นแตกต่าง คุณนิ้วกลม
กล่าวว่าชาวอามิชจะแข่งกันเหมอืน ยิง่เหมอืนกัน
ยิง่อบอุน่ เวลาผ่านบ้านอามชิจะดูเหมอืนกัน จะใช้
ม้าทำาฟาร์ม ผู้คนใส่หมวก มีเครา ความเป็นอยู่
เวลาห้าโมงเย็นจะพักผ่อนเพราะทำางานหนักมา
ท้ังวัน ไม่มีทีวี ไม่มีเกม ความสุขคือการเป็น
ครอบครวั ได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครวั กลบับ้าน
ไปเจอกนัทีบ้่าน ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 
 
เวลาเดินผ่านบ้านแต่ละหลัง จะคิดว่าเป็นบ้าน
เดียวกัน เพราะชุดจะเหมือนกัน จะมีตุ๊กตาตัว
หนึ่ง ที่ย่า ยาย ทำาให้หลานเล่น ตุ๊กตาของชาว
อามชิ จะไม่มหีน้า ให้ดเูหมอืนกันไม่โดดเด่น ผ้าห่ม
ของชาวอามิช จะเป็นผ้าเย็บแบบควิลท์ เอาเศษ
ผ้ามาเย็บเข้าด้วยกนั ผ้าห่มหนึง่ผนืจะเรียกคนใน
ชุมชนมาช่วยกันเย็บ ทุกคืนที่ห้มผ้าจะเหมือน
ชุมชนมาให้ความอบอุ่นแก่เรา 

ยุโรป

ฟลอเรนซ์ เป็นเมืองทีม่ศีลิปะรอบตวั เป็นเมอืงท่ี
รูสึ้กว่าอยู่แล้วมพีลัง เหน็ศกัยภาพของมนษุย์ท่ี
พ้นขดีมนษุย์แล้วได้หันกลับมาเชอืมัน่ในมนษุย์อีก
ครัง้หลังผ่านพ้นจากยุคกลาง ในยุคนีศ้ลิปินจะ
ถู ก สั บ ส นุ น โ ด ย พ ่ อ ค ้ า ผ ลิ ต ง า น ศิ ล ป ะ 
สถาปัตยกรรมและงานฝีมือต่างๆ มีความ
สวยงามวิจติรบรรจง ไม่ว่าจะเป็นประตูหรอืรปูป้ัน 
เป็นยุคที่มีจิตรกรและประติมากรที่มีฝีมือเป็น
จำานวนมาก ที่จัตุรัสหนึ่งมีแท่งหินยกตัวขึ้นมา 
ด้านบนวางไว้ด้วยรปูป้ันทีส่วยงามมากวางเรยีง
ไว้เตม็ไปหมด คณุน้ิวกลมได้ตัง้คำาถามว่าการเหน็
พืน้ทีน่ีท้ำาให้เราถามตวัเองว่าเราทำาอะไรได้บ้าง ถ้า
เราไม่เหน็ผลงานทางศลิปะทีส่วยงามและยิง่ใหญ่
แบบนีเ้รากอ็าจไม่มโีอกาสได้ถามตวัเอง อาจจะไม่
สนใจและปล่อยคำาถามให้ผ่านไป
 
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทำาให้คุณนิ้วกลมรู้สึก
ว่าไม่เคยเจอเมืองที่มีสถาปัตยกรรมและสิ่ง
ก่อสร้างต่างๆ ทีม่ขีนาดใหญ่เท่านีม้าก่อน ก่อน
หน้านีท้ีไ่ด้ไปมอสโควคุณนิว้กลมเห็นว่ามอสโคว
เป็นเมืองที่มีองค์ประกอบต่างๆ ขนาดใหญ่แล้ว 
แต่ก็รู้สึกว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีความยิ่งใหญ่
กว่า เมื่อขับยนต์จากสนามบินเข้าสู ่ตัวเมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จะได้เจอกบัเจอถนนทอดตวั
ยาวไม่มีที่ส้ินสุด ตึกสองข้างมีขนาดใหญ่มาก
และอาคารทั้งแถบเหมือนกันหมด ทำาให้รู ้สึก
เหมอืนว่ารถยนต์แล่นอยูก่บัทีไ่ม่มทีีส่ิน้สดุ ทีท่าง
แยกและแทนที่จะเป็นซอยเล็กๆ ก็เป็นถนนที่ใหญ่
มากไปจนสิ้นใสุดสายตาเหมือนกัน โอ่อ่า มีพลัง
มาก เป็นแบบนี้ไปตลอดทาง รถยนต์พาไปถึง
จัตุรัสหน้าวัง ที่มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับเมือง
ส่วนอื่นๆ 
 
นอกนากนี ้คณุนิว้กลมยังได้เล่าถงึประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆ ในยุโรปที่ให้
ความรู้สึกแตกต่างกันในแต่ละเมืองที่ไป โดย
นครรัฐวาติกัน จะให้ความรู้สึกของการถูกโอบ
ไว้ภายในลาน เมื่อเข้าไปแล้วมีรูปปั้นนักบุญราย
ล้อม จัตุรัสมีความสมมาตร ทำาให้เป็นที่ที่ให้
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ความรู้สึกดีเมื่อเข้าไปเยี่ยมชม หรือเมืองหนึ่ง
ทางตอนเหนอืของสเปน เป็นเมอืงทีถู่กล่าแม่มด
ในยุคกลางมาก่อน เมืองนั้นเป็นเมืองที่เงียบ
สงบ ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ชาวเมืองก็
สามารถนำาจุดขายเร่ืองล่าแม่มดมาเป็นประเด็น
ในการตกแต่งและเที่ยวชมเมืองได้ คุณนิ้วกลม
เดินทางไปถึงเมืองนั้นตอนดึก บ้านที่พักอยู่บน
เขา ก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับเมืองว่าจะ
เจอแม่มดหรอืไม่ คณุน้ิวกลมจงึสรปุว่า เร่ืองราว
ทำาให้คนเราเกิดจินตนาการตามได้
 
เมืองที่มีประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่น่าสนใจ เช่น 
เบอร์ลินเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง ทุกที่มี
ป้ายแสดงประวัติของแต่ละสถานที่ ประเทศที่
จดจำาประวัติศาสตร์ทำาให้เกิดเมืองที่ดี แต่บาง
ประเทศก็ไม่จดจำาประวัติศาสตร์ ไม่ได้บันทึกไว้ 
เช ่น กรุง เทพฯ แต ่ละพื้นที่ก็ ไม ่ ได ้บันทึก
ประวตัศิาสตร์ตดิไว้ทีพ่ืน้ทีเ่หมอืนกบัเบอร์ลิน เรา
ได้ลบประวตัศิาสตร์ทิง้ไปเรือ่ยๆ ไม่มป้ีายบอกว่า
สถานที่นี้เคยมีอะไรมาก่อน ข้อดีของการบันทึก
ประวัติศาสตร์ไว้ทำาให้เราไม่ทำาผิดซำ้า ที่เบอร์ลิน 
ชาวยวิได้กลบัมาเยีย่มสถานทีป่ระวตัศิาสตร์ มา
รำาลึกถึงบรรพบุรุษ ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาว
เยอรมนัเองกม็าเยีย่มชมเช่นกนั มอีนสุรณ์สถาน
รำาลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลก คุณนิ้ว
กลมกล่าวว่า “...พื้นที่ในประวัติศาสตร์ลักษณะ
นี้มีความจำาเป็นและสำาคัญ เพราะสะท้อนให้เห็น
ถึงประสบการณ์ในอดีตของทั้งคนและเมือง 
ทำาให้เรียนรู้จากสิ่งนั้นได้ เป็นเรื่องน่าเสียดาย
หากไม่เก็บรักษาประวัติศาสตร์ไว้ สถานที่หนึ่งที่
เยอรมันสามารถเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี คือ 
รัฐสภาเยอรมัน เป็นอาคารที่มีคนชื่นชมเยอะ ได้
บรหิารจดัการโดยรโีนเวทอาคารใหม่ ตดิตัง้โดม
กระจกโปร ่งใส เพื่อ ส่ือว ่าสภาที่นี่มีความ
โปร่งใส...”
 
ในยโุรปจะมผีลงานศิลปะประดบัในเมอืงตลอด ที่
ลอนดอน เป็นเมืองที่ไปอยู่แล้วต้องคิดตลอด
เวลา เตม็ไปด้วยแรงบนัดาลใจจากผลงานศลิปะ
ภายในเมืองช่วยจุดประกายความคิดให้คนใน
เมืองตลอดเวลา กิจกรรมในฤดูร้อนมีเยอะมาก 

มีพื้นที่สาธารณะที่ไม่ต้องเสียเเงินสำาหรับให้คน
เสพศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา  
แต่ที่ประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก 

ทราฟัลการ์สแควร์ ลอนดอน มีแท่นสี่แท่น แท่น
หนึ่งเป็นแท่นว่าง ให้คนที่สนใจนำางานศิลปะมา
ต้ังได้ เป็นนทิรรศการหมนุเวียน ส่วนมากมกัเป็น
ศิลปะร่วมสมัย ทำาให้ไม่จำาเป็นต้องนำาเสนอส่ิง
เดิมตลอดเพราะมีการผลัดเปล่ียนผลงานไป
เรื่อยๆ คุณนิ้วกลมเสนอว่าสำาหรับประเทศไทย
อาจประยุกต์ใช้ได้บริเวณพานรัฐธรรมนูญ ให้มี
การแสดงศลิปะเพ่ือสะท้อนความคดิออกไป หรอื
พ้ืนที่นี้ริมแม่นำ้าเทมส์ เป็นตัวอย่างให้นำาทางริม
นำ้าเจ้าพระยามาประยุกต์ใช้ได้ เปิดเป็นพื้นที่ฤดู
ร้อนมีการแสดงมาเปิดตลอดทั้งปี มีตาราง
แสดงทั้งปีทุกประเทศจากทุกทวีป ให้เข้าชมฟรี 
เมื่อเดินผ่านไปก็สามารถแวะชมได้ มีการแสดง
ศิลปะหลายอย่าง เลือกดูได้ 

สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำาให้คนเกิดมีอารมณ์
ความรู้สึก บางคร้ังเมอืงกไ็ด้แสดงให้เหน็ถึงการ
เชือ่มสิง่ใหม่กบัสิง่เก่า สะพานมลิเลนเนีย่มบรดิจ์ 
ที่ลอนดอนเชื่อมโบสถ์เซนต์ปอล เป็นการนำา
ความใหม่และความเก่ามาผสมผสานกนั มตีลาด
หลากหลายรูปแบบ ให้แรงบันดาลใจได้มาก 
กิจกรรมต่างๆ มีคนทำาร่วมกัน เช่น ที่เมืองหนึ่ง
ไม่ไกลจากลอนดอน จัดกิจกรรมให้คนนำาตุ๊กตา
เป็ดมาลอยในบ่อทีส่วนสาธารณะ ทำาให้มเีป็ดเป็น
หมืน่ตัว คนกน็ัง่ดูเป็ด ซึง่เป็นธรรมชาติของชาว
ยโุรปจะออกมานัง่เล่นท่ีสวนสาธารณะในวนัหยดุ 
ในขณะที่คนกรุงเทพฯ ไม่ค่อยให้คุณค่ากับเวลา
ว่าง จะรูส้กึว่าต้องทำาอะไรบางอย่างตลอดเวลา 
หรือคดิว่าเวลาทำาอะไรอยู่กจ็ะทำาอะไรต่อ หรอืน่ัง
อยู่เฉยๆ ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ไม่ได้นั่งเฉยๆ 
แล้วอยู่เรื่อยๆ ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเหมือนกับที่
ชาวยโุรปพกัผ่อนในสวนสาธารณะ แสดงว่าการ
ใช้เวลาว่างไม่ค่อยอยู่ในชีวิตเรา ต่างจากชาว
ปารีส ที่มีกิจกรรมหลักคือนั่งที่คาเฟ่ จิบกาแฟ
แล้วมองคนเดินผ่านไปผ่านมา

ทีโ่คเปนเฮเกน เดนมาร์ก คุณนิว้กลมได้ถ่ายภาพ
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มือลุงคนหนึ่ง ที่มีอายุ 70 ปีแล้ว คุณนิ้วกลม
ต้องการบันทึกภาพมือไว้เพราะรู้สึกว่าเป็นมือท่ี
ทรงพลังมาก ลงุคนนีเ้ป็นช่างตเีหล็ก ทกุวนันีตี้
เหล็กในพิพิธัณฑ์เพื่อสร้างเมืองจำาลอง ความ
จริงแล้วคุณลงอยู่ในวัยเกษียณแล้วจะสามารถ
ใช้เวลาว่างไปทำาอะไรก็ได้ แต่คุณลุงมาอาสา
ทำางานที่พิพิธภัณฑ์ เพราะได้เงินจากรัฐอยู่แล้ว
เดือนละประมาณสี่หมื่นบาท รวมกับที่ลูกให้อีก
ประมาณสองหมื่นบาท คุณลุงจึงไม่รู้จะนำาเงิน
ไปทำาอะไร เลยไปอาสาตีเหล็กที่พิพิธภัณฑ์ 
 
สิ่งที่พบเห็นที่เดนมาร์กตลอดเวลา คือ คู่ปู่ย่าที่
เดนิเล่น ภาพคณุปูพ่ายเรอืแคน ูและย่าพายคูก่นั
ตอนพระอาทิตย์ตกดิน  เมื่อเรือถึงฝั่งก็นั่งมอง
พระอาทิตย์ตกดินทั้งคู่ คุณนิ้วกลมจึงสงสัยว่า
อะไรที่เป็นสิ่งสนับสนุนให้ชาวเดนมาร์กสามารถ
ใช้ชีวิตที่สงบสุขในวัยเกษียณได้ สำาหรับประเทศ
เดนมาร์กคือสวัสดิการ ชาวเดนมาร์กไม่บ้า
อำานาจ ไม่รู้จำาทำาเยอะไปทำาไม เพราะเมื่อทำางาน
เยอะก็เสียภาษีเยอะ ภาษีจะถูกเก็บเยอะมาก และ
นำาไปให ้ เด็กและผู ้ที่ เกษียณแล้ว นักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้เงินเดือนละราวสามหม่ืนบาท 
คุณนิ้วกลมได้พบกับคนหนุ่มอายุสามสิบกว่าที่
อัมสเตอร์ดมั เป็นชาวอังกฤษ ก่อนเดนิทางท่อง
เท่ียวเคยเป็นเชฟที่ร้านอาหาร และเพิ่งมาเรียน
นวดทีเ่ชยีงราย แต่ได้เล่าให้คณุนิว้กลมฟังว่ายงั
หาตัวเองไม่เจอ ตอนนี้ทำางานเป็นไกด์จักรยาน
ท่ีอมัสเตอร์ดัม โดยไม่คิดว่าต้องรีบมอีาชพี คณุ
นิ้วกลมเห็นว่าท่ีชาวยุโรปสามารถทำาเช่นนี้ได้ 
เพราะไม่รู้สึกว่าต้องดูแลพ่อแม่หรือครอบครัว
มากนักเนือ่งจากครอบครัวจะได้รับสวสัดิการที่
ดีจากรัฐ ทำาให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตได้เต็มท่ี 
เพราะถ้ามลีกูกเ็รยีนฟร ีหากพ่อแม่ป่วยรฐัจะเป็น
ผู้รักษา ทำาให้ชีวิตไม่มีภาระ สามารถทดลองใช้
ชีวิตได้ นำามาซึ่งวิถีชีวิตของชาวยุโรป
 
ครสิตเินยี (Christinia) เป็นชุมชนหนึง่ ตัง้อยูใ่น
สถานที่คล้ายคลึงกับสวนลุมพินีในกรุงเทพฯ มี
สภาพค่อนข้างเป็นป่า สถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่
ของกองทัพ ต่อมาในราวปี 1970 เคยมีกลุ่ม
ฮิปปี้ไปยึดพื้นที่ แล้วสร้างเป็นเมืองเล็กๆ  คนใน

คริสติเนียไม่นับตัวเองว่าเป็นชาวเดนมาร์ก ไม่
เป็นหนึ่งในสมาชิกของ EU เวลาออกจากพื้นที่
นี้จะเห็นป้ายเขียนไว้ว่ว่า “You are now enter-
ing the EU” คือ หากออกจากพื้นที่นี้แล้ว ก็จะ
เหมือนก้าวออกจากคริสติเนียไปสู่สหภาพยุโรป 
เพราะพื้นที่นี้ เป ็นพื้นที่อิสระ ไม่ใช ่กฎหมาย
เดนมาร์ก ใช้กฎหมายของพืน้ที ่เช่น สามารถสูบ
กัญชาได้ หนือเปลือยกายเล่นนำ้าภายในเมืองได้  
ฮิปป้ีกลุ่มแรกทีเ่ข้ามาในคริสติเนยีเพราะต่อต้าน
สงครามและเชื่อในความรัก (make love, not 
war) เชื่อในความหลากหลายของมนุษย์ ทำาให้
บ้านทกุหลังไม่เหมอืนกนั  พืน้ทีน่ีเ้ชือ่ในศกัยภาพ
ของมนุษย์ว่าทุกคนมีอิสระเสรี ทุกคนสามารถ
ใช้ชีวิตเต็มที่ อยากทำาอะไรก็ทำา ไร้เหตุผล มีโต๊ะ
กาแฟตั้งอยู่ริมบึง  ภายในพื้นที่มีข้อตกลงร่วม
กัน เป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งภายในเมืองโคเปนเฮ
เก้น มีเจดีย์ธิเบต มีชาวกาน่าเล่นดนตรีอย่าง
อิสระภายในเมือง
 
โดยสรปุ คุณนิว้กลมกล่าวว่าสิง่ทีส่งัเกตเหน็ คอื 
โลกมีความแตกต ่างหลากหลายทั้งของ
วฒันธรรมและของคน มทีัง้ความสขุ ความทกุข์ 
หรือความงามที่แตกต่างกันมาก ยกตัวอย่าง
เช่นที่ โตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา คนนำากะละมัง
มาทำาเป็นเรือ หรือทีป่ระเทศจนีคนจะเล่นปิงปอง
ในเวลาว่างทั้งผู้ชายและผู้หญิง มาเก๊าเป็นเมือง
ที่มีความหนาแน่นและหลากหลาย เป็นต้น

ผู้เข้�ร่วม : เมืองที่ดีเป็นอย่างไร?
นิ้วกลม : ที่อัมสเตอร์ดัม สิ่งที่ทำาให้คุณนิ้วกลม
ตกใจมากคือ โปสการ์ด ที่ประเทศไทยจะเห็น
โปสการ์ดเป็นที่สถานที่สวยๆ เช่น ทะเล วัดพระ
แก้ว แต่อัมสเตอร์ดัมเป็นอวัยวะเพศหญิงแบบ
ใกล้ ในขณะทีค่ณุนิว้กลมเป็นคนไทยเตบิโตมาใน
เมืองพุทธเห็นแล้วก็ตกใจ เพราะที่ประเทศไทยจะ
กีดกันภาพในลักษณะนี้ แต่ที่อัมสเตอร์ดัมวาง
ขายทั่วไป ทำาให้เป็นเร่ืองที่ช็อกความรู้สึก ของ
คุณนิ้วกลม การสังเกตเมืองทำาให้เข้าใจเมือง
มากขึ้น เกิดคำาถาม เมื่อเกิดคำาถามก็จะได้เรียน
รู้จากคำาถามนั้น คุณนิ้วกลมสงสัยว่าทำาไมถึง
นำาอวัยวะเพศหญิงมาเป็นส่ิงเชิดหน้าชูตาของ
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ประเทศ ก็ได้คำาตอบว่าเพราะเป็นสิ่งที่ชาว
อัมสเตอร์ดัมภูมิใจ เป็นจุดขายการท่องเที่ยว
อย่างหนึง่ของอมัสเตอร์ดมั  เข้าซอยไปกเ็หน็รปู
เห็ดเมานานาชนิด หลายสูตร ออกฤทธิ์ต่างๆ 
นาๆ กญัชาขายตามปกต ิred light district เป็น
เมืองท่า เมืองพ่อค้า ทำาให้เมืองมีความหลาก
หลายมาก 
 
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ได้ส่งผลกระทบยุโรป
หลายประเทศหลังจากสงครามสิ้นสุด การที่ฮิต
เลอร์ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ทำาให้ยุโรปต่ืนตัว ไม่
กล้าปิดกัน้เสรภีาพในการพดูการแสดงความคดิ
เหน็ของประชาชน หรอืไม่กล้ากดีกนัให้ประชาชน
กลุ่มใดหลบอยู่ใต้ดิน ไม่ต้องการให้เกิดความ
เกลียดชังระหว่างกัน ชาวยุโรปจะเชื่อในเสรีภาพ
มาก ทุกคนควรเป็นแบบที่ตัวเองเป็นและเคารพ
ซึ่งกันและกัน ดังนั้น คำาตอบของเมืองที่ดี คือ 
“เป็นเมืองเสรีภาพ” ทุกคนได้แสดงศักยภาพใน
สิ่งที่ตัวเองเป็น ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ มีความสุข 
ถนนในกรงุเทพฯ รถยนต์มีสทิธมิากทีส่ดุ คนเขน็
รถ หรือรถจักรยานยนต์มีความลำาบากภายใน
เมอืง แต่ทีอ่มัสเตอร์ดมั เลนถนนสำาหรบัรถยนต์ 
ทางว่ิงรถราง ทางรถจักรยานยนต์ จักรยาน 
และฟุตบาทมีความกว้างเกือบจะเท่ากัน สะท้อน
ว่าไม่ว่าจะมีชีวิตแบบใด เดินทางแบบใดก็ได้รับ
ความสะดวกสบายเท่าเทยีมกัน เพราะทกุคนเท่า
กนั ทกุคนมคีวมสขุ คนอัมสเตอร์ดมัไม่อยากซือ้
เบนซ์ ไม่เห็นถงึคณุค่าของรถยนต์ราคาแพง แต่
จะมีความสุขกับการใช้จักรยานในการเดินทาง 
 
นอกจากนี้ยังคิดว่าเมืองที่ดีคือเมืองที่มีวิสัย
ทัศน์ ที่อัมสเตอร์ดัม ภายในเมืองจะมีรถไฟฟ้า
จอดเสียบปลั๊กหลายจุด ทุกคนสามารถเป็น
สมาชิกรถไฟฟ้าได้ สแกนแล้วเปิดรถได้ ขบัได้เลย 
ไม่จำาเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว เป้าหมายของ
เมือง คือในราวปี 2030 จะไม่ให้มีรถยนต์ใน
อมัสเตอร์ดมั ไม่ให้มีรถทีใ่ช้นำา้มนัในอมัสเตอร์ดัม
เลย แต่ที่กรุงเทพฯ ยังเพิ่งมีนโยบายรถคันแรก 
แล้วเราจะมองกรุงเทพฯ ในอกี 10-20 ปีอย่างไร 
ว่าจะให้เป็นเมืองแบบไหน เราไม่เคยได้คำาตอบ 
เพราะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ ไม่ค่อยมี

ความเสมอภาคในชวีติประจำาวนั เราสามารถเป็น
เมืองที่น่ารักกว่านี้ได้ 

ผู้เข้�ร่วม : เมืองไทยมีจุดเด่นอย่างไร ส่วนตัว
แล้วคิดว่าจุดเด่นของเมืองไทยคือความไม่เป็น
ระเบยีบ เช่น ร้านค้าริมทาง แต่หากเข้าไปดจูรงิๆ 
แล้วก็ยังมีปัญหา ถึงแม้ชาวต่างชาติจะมาเที่ยว
เพราะชื่นชอบในความไม ่ เป ็นระเบียบของ
ประเทศไทย แต่เราก็เห็นว่าความไม่เป็นระเบียบ
นั้นเป็นปัญหา?
น้ิวกลม : มีคิดคล้ายๆ กันว่าความมั่วซั่ว คือ
เสน่ห์ของกรุงเทพฯ กรุงเทพฯเป็นเมืองที่ไร้
ระเบยีบมาก สิง่สะท้อนความเป็นกรงุเทพได้มาก
ทีสุ่ดคอืสายไฟฟ้า ไม่เหน็ว่าทีไ่หนมสีายไฟฟ้าพัน
กนัเป็นกระจกุใหญ่ แต่ไม่เป็นระเบยีบขนาดนีแ้ล้ว
ยังใช้ได้ ในขณะที่คนกรุงเทพฯ เองก็ยอมรับได้
กับการที่สายไฟพันกันแบบนี้ ไม่ได้เรียกร้องให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร กรุงเทพฯ เปรียบ
เสมือนหม้อต้มยำา ที่มีความหลากหลายมาก มี
เส่น่ห์ สิ่งน้ีเป็นการผสมผสาน แต่ต้องเกิดจาก
การจดัการทีด่ ีไม่ใช่ปล่อยให้ความไร้ระเบียบเกิด
ข้ึนแบบตามมีตามเกิด ควรใช้วิธีจัดให้โซน ให้มี
โซนของศิลปิน เทคโนโลยี จะช่วยให้เกิดการ
สร้างสรรค์ในสังคม ปัจจุบันกรุงเทพฯ ก็ยัง
ปล่อยให้เมอืงเป็นไปตามมตีามเกดิ กรงุเทพฯ มี
คนหลากหลายมากอยูแ่ล้ว ถ้าไม่จดัการกเ็กดิผล
ร้ายมากก่วาผลด ีเสน่ห์คอืความหลากหลาย แต่
ข้อเสียคือเสน่ห์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันเป็นเสน่ห์ที่
เกิดข้ึนโดยบังเอิญ แต่ถ้าจัดการก็จะสามารถ
ทำาให้มีเสน่ห์มากกว่านี้ได้ 

มหานครทั่วไปก็มีการแบ่งเป็นโซนต่างๆ อยู่เช่น
กันไม่ว่าจะลอนดอนหรือนิวยอร์ก ก็มีแต่ละโซน
เป็นของตัวเอง โซนวัยรุ่น ศิลปะ ส่ิงที่ช่วยให้
กรุงเทพฯ มีพื้นที่สำาหรับคนแต่ละกลุ่มได้ คือ 
สร้างพื้นที่สาธารณะที่ให้ความรู้และแรงบันดาล
ใจ ให้มห้ีองสมดุ พพิิธภณัฑ์ เมือ่ขาดสิง่เหล่านีก็้
จะไม่มีวัตถุดิบให้เราหยิบไปผสมในชีวิตเราเพื่อ
สร้างตวัตนของเราได้ เราจะใช้ชวีติเท่าทีม่อียู ่ไม่
ขวนขวายเพิ่มเติมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
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ทายาทและผู้บริหารธุรกิจโอ่งราชบุรี “เถ้าฮง
ไถ่”  ผู้ก่อตั้งการร่วมกลุ่มกันสร้างกระแสศิลปะ
รว่มสมัยในเมอืงราชบรีุ  จบการศึกษาดา้นศิลปะ
จาก M.F.A Universitaet Gesamthochschule 
Kassel Germany ปัจจุบันเป็นศิลปินและนัก
ออกแบบเซรามิค ผลิตผลงานเซรามิกเป็นที่
รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย ได้รับรางวัล 
Designer of the year 2007  “Best of the 
Ceramics Design” ไดร้บัรางวลั ศิลปาธร สาขา
การออกแบบป ีพ.ศ. 2553 อกีทัง้เปน็ 1 ใน 3 คน 
ไทยทีไ่ดร้บัเกยีรตสิร้างงานศิลปะเปน็ถาวรวัตถ ุ
ให้กับประเทศเยอรมัน ที่  Willi-Seidel-Haus 
Kassel Germany และเป็น1 ใน12 ผู้ประกอบ
การ ที่ได้รับเลือกเข้า Hall of Frame งาน Otop 
City 2004 จากมรดกอารยธรรมสู่วัฒนธรรม
ร่วมสมัย

“ศิลปะสร้างชีวิต” หลายคนคงเคยได้ยินหรือได้
ฟังคำาพูดสวยหรูเช่นนี้และอาจเคยต้ังคำาถาม
คล้ายๆกันว่า ศิลปะจะสร้างชีวิตให้กับทุกคนได้
อย่างไร การดหูรอืเสพงานศลิปะจะช่วยให้ชีวติดี
ขึ้นได้อย่างไร และศิลปะหลายๆคนมองว่า 
“ศิลปะ” เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิต 
ศิลปะ...กินไม่ได้

ในขณะทีเ่มอืงหลายๆเมอืงทัว่โลกได้รับการเล่ือง
ลอืและจดัให้เป็นเมอืงแห่งศลิป์ เมอืงทีมี่คณุค่า น่า
อยู่และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล อันเนื่องมาจากงาน
ศิลปะที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกแห่งของมุมเมือง 
อาท ิ มหานครปารสี ลอนดอน บาร์เซโลนา โรม 
เวนซิและอ่ืนๆ “การสร้างเมืองแห่งศลิปะ” จงึเป็น
อีกกระแสแนวความคดิหนึง่ทีถ่กูใช้เป็นกลยุทธ์ใน
การฟื้นฟูเมือง ออกแบบเมือง กระตุ้นเมืองที่
ซบเซา ถกูทิง้ เงยีบเหงาไร้เสน่ห์ ให้กลับเป็นเมอืง
ที่น่าอยู่ และกลับมีชีวิตชีวา แต่การสร้างเมือง
ศิลป์ และการนำาพาศิลป์เข้าสู่วิถีชีวิตคนเมือง 
ไม่ใช่เร่ืองง่าย การสร้างพิพิธภัณฑ์เพียงอย่าง
เดียวไม่อาจทำาให้ศิลป์เข้าถึงผู้คนได้ ดังนั้นการ
สร้างศิลป์ในเมืองให้เกดิเป็นเมอืงแห่งศลิป์ จงึมี
ความหมายและนยัทีลึ่กซึง้มากไปกว่าการนำางาน
ศิลป์มาตั้งโชว์หรือจัดแสดง และงานศิลปะมี
คณุค่ามากไปกว่าความสวยงาม ซึง่วทิยากรทีใ่ห้
เกียรติมาบรรยายจะบอกเล่าถึงความเป็นมา 
แนวคิด และกระบวนการการทำางาน รวมไปถึง
กลไกของการใช้ศลิป์สร้างชวีติ สร้างคน สร้าง
งาน รวมไปถงึสร้างความเป็นเมอืงน่าอยู่

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -
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ผมเกิดและเติบโตในโรงงานผลิตโอ่งมังกรที่นับ
ว่าเก่าแก่ทีส่ดุในจงัหวดัราชบรุ ีตอนเดก็ๆเหน็พ่อ
ทำางานหนักทุกวันและไม่ค่อยมีเวลา จึงไม่ชอบ
กิจการของครอบครัวหรือเรื่องงานดินเผา แต่
มีอยู่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกตลอดเวลา คือ ความผูกพัน
กับสิ่งที่อากงและพ่อแม่ทำา ตอนเรียนก็เรียนไม่
เก่งเน้นทำากิจกรรมมากกว่า ช่วงตอนเข้า
มหาวิทยาลัย เอ็นทรานซ์ติด ได้ไปเรียนท่ีคณะ 
มนุษศาสตร์ ม.ขอนแก่น เรียนได้ประมาณเทอม
นงึ พ่อกถ็ามว่าอยากไปเรยีนทีเ่ยอรมนัมัย้ ตอน
นั้นก็คิดว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่ง ถ้าไปเร่ิม
เรียนภาษาเยอรมันใหม่ด้วยความตั้งใจก็อาจจะ
ง่ายกว่า จริงๆแล้วพ่อตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ไปเรียน
ด้านวิศวะ ท่านมองการณ์ไกลมาก ประมาณปี 
1989 ท ่านบอกว ่าต ่อไปในอนาคตงาน
หัตถกรรมจะมีปัญหามากๆจากเรื่องแรงงาน 
ค่าแรง มีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตอนเด็กๆก็เชื่อพ่อตลอด ท่าน
ให้ทำาอะไรกท็ำาตามตลอด แต่โชคดทีีต่อนไปเรยีน
เยอรมัน แอบคิดว่าจะเรียนอะไรก็ได้ จะหาสิ่งที่
ชอบที่สุด แต่ไม่อยากเรียนวิศวะเพราะคิดว่าคง
ไม่มีป ัญญาแน่ๆ และสุดท้ายพอเรียนจบท่ี
โรงเรียนภาษาต้องต่อวีซ่า เราไม่สามารถเข้า
มหาวิทยาลัยได้เพราะวุฒิของไทยกับเยอรมัน
ต่างกนั จงึต้องไปสอบเข้าโรงเรยีนเทคนคิทีส่อน
เกี่ยวกับเครื่องปั ้นดินเผา ก่อนสอบต้องทำา 
portfolio และนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องจับ
ดินขึ้นมาปั้นเป็นชิ้นงานด้วยความตั้งใจ

The making 
of Rachaburi 
Art City
: วศินบุรี   สุพานิชวรภาชน์
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ปีแรกเครียดมาก เรียนยากและทำางานไม่ได้เลย 
พอผ่านไปปีนึงก็ดีขึ้นเพราะภาษาเราก็ใช้ได้มาก
ขึ้น วันหน่ึงได้ไปทำาอาหารกินกันที่บ้านเพื่อน 
ระหว่างรออาหารก็เดินไปดูงานของเพื่อน ที่เขา
แอบเอาดนิจากโรงเรยีนมาป้ันเป็นงานในรูปแบบ
อิสระที่เขาต้องการ ต่างจากโจทย์ที่โรงเรียน
เทคนิคที่เน้นความสมบูรณ์ที่สุด เหมือนเส้นผม
ท่ีบังตาเรามาต้ังนาน หลังจากวันน้ันก็เลยเอา
ดนิกลบัมาป้ันเป็นสิง่ต่างๆทีเ่ราอยากเห็น อยาก
ทำา และตอนนั้นคือจุดเริ่มที่เราเริ่มอยากทำางาน
ดนิเผา ด้วยความรกัและสนกุและเพราะสิง่หนึง่ที่
ผมคิดว่า จุดที่สร้างจินตนาการและแรงบันดาล
ใจอย่างมาก คอื สภาพแวดล้อม เมือง และชุมชน
ท่ีเขาแทรกศิลปะการออกแบบไปในทุกๆที่ ทำาให้
คิดเสมอว่าทำาไมบ้านเราไม่เคยมีแบบน้ีเป็นทาง
เลือกให้เรามาก่อนเลย

พอเรียนจบก็บอกพ่อว่าอยากเรียนต่อ FINE 
ART ที่เมืองคาสเซิล (Kassel) เป็นเมืองที่ปกติ
ไม่มีอะไรเลย แต่เป็นที่จัดงานศิลปะร่วมสมัยท่ี
สำาคัญที่สุดของโลก คือ งาน Documenta และ
มมีหาวิทยาลยัด้านเครือ่งป้ันดนิเผาทีม่ชีือ่เสยีง
ที่สุด และ Professor Busz เป็นทั้งศิลปินและนัก
วทิยาศาสตร์ ทีจ่ะทำาให้เราได้เรียนรู้ทัง้ด้านศิลปะ
และเทคนิคได้ควบคู่กัน  ผมเรียนที่นั้น 5 ปีจนจบ
โท กลับมาเมืองไทยเมื่อปี 1999

ก่อนกลบัมากไ็ด้มาดทูีร่าชบรุ ีวนันัน้กย็งัไม่มคีำา
ว่าศิลปะร่วมสมัยเข้ามาในชุมชนแต่อย่างไร 
แม้แต่กรงุเทพมหานครยงัมหีอศิลป์ร่วมสมยัแค่
แห่งเดียวคอืหอศลิป์เจ้าฟ้า จงึเริม่ของานเพือ่นๆ
ศิลปิน 20 กว่าคนที่เยอรมัน เพื่อนำามาจัดแสดง
ในอาคารแห่งหนึง่ในพืน้ที ่พพิธิภณัฑสถานแห่ง
ชาติราชบุรี ที่เขาเคยรับปากเราว่าสามารถใช้
แสดงงานงานได้ อยากให้ที่นี้เป็นจุดเริ่มของ
ศลิปะร่วมสมยั ตอนนัน้คิดเราอาจทำาเป็น work-
shop ชวนเพือ่นๆศลิปินมาทำางานกนั แต่สดุท้าย 
ทางเจ้าของพื้นที่เปลี่ยนแปลงนโยบาย ทำาให้เรา
รู้สึกผิดกับเพ่ือนๆศิลปินที่มอบงานแบบให้เปล่า
มาเพื่อชุมชนเรา เลยต้องนำาชิ้นงานทั้งหมดไป
มอบให้หอศิลป์เจ้าฟ้า

ผมกเ็ลยกลบัมาทำางานของตวัเองต่อ โดยถ้าวนั
นั้นผมจบวิศวะหรือการตลาด มุมมองที่ผมจะ
กลับมาทำางานของโรงงานต่อ คงเป็นในรปูแบบ
ทีผ่มได้เรยีนมา แต่ส่ิงเดยีวทีผ่มถนัด คอื เรือ่ง
การออกแบบและศิลปะ จึงนำาสิ่งนี้มาประยุกต์
ทำางานของครอบครัว ตอนนั้นก็เริ่มทำารูปทรง
แปลกๆ สีทีผ่สมๆกัน แต่จดุท่ีทำาให้คนอาจจะรูจั้ก
เรามากขึน้คอืช่วงประมาณปี 2000-2001 ผมได้
มโีอกาสไปฟังบรรยายเรือ่งของ trend จากนกั
ออกแบบชาวอิตาลี ในยุคนัน้เราเริม่มีการพดูถงึ
ส่ิงแวดล้อมมากขึน้ เขาจึงแนะนำา trend สีทีเ่ป็น
ไปได้และน่าจะเป็นกระแสคอืสีพวก Earth tone 

ซึง่ทีจ่รงิเป็นสปีกตทิีเ่ราทำาอยูแ่ล้ว แต่วนันัน้กลบั
คิดว่าถ้าทุกคนที่มาฟังและเชื่อสิ่งที่เราบอก เรา
ก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆ และส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้า 
100 คน ม ี99 คนจะเลอืกซือ้ของตาม trend มนั
ต้องมสีกัคนทีต้่องการสิง่ทีแ่ตกต่าง และผมคิด
ว่าโลกในวันน้ันมันไม่ได้มีแค่ trend เดียวที่จะ
กำาหนดทศิทางของคนทัง้โลกได้อกีต่อไป แต่มนั
เริ่มมีกลุ่มเล็กๆ ย่อยๆที่เริ่มสร้างรูปแบบที่กลุ่ม
ตัวเองชอบแยกออกมา  

ผมเลยอยากทำาสีที่ขั้วตรงข้ามสุดๆกับสี Earth 
tone ตอนผมเรียนผมชอบงานดินเผาของยุค 
1950 ซึ่งในช่วงนั้นมีการนำาสีสดๆ แบบสีแดง 
ส้ม มาใช้เยอะมาก แต่ก็เริ่มหายๆไปในช่วงปลาย 
1970 เพราะเขาเพิ่งรู ้ว ่าสีที่ใช้ทำาจากสารที่
อันตรายและสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ถ้าใช้
ใส่เป็นภาชนะอาหารต่างๆ  แต่เป็นความโชคดีที่
พอได้เรียนที่เยอรมันทำาให้เราได้รู้จักโรงงาน
ต่างๆ และรู้ว่ามีเทคนิคที่ทำาสีให้ได้ใกล้เคียงกับ
สมัยนั้น แต่ปลอดภัยระดับ Food grade ผมจึง
ลองส่ังเข้ามาเป็นตัวอย่าง ผลที่ออกมามัน
ประหลาดขนาดทีพ่่อออกปากว่า สีตอแหลมากๆ 
และพอผมอยากจะซือ้ Know how ด้านนี ้ซึง่แพง
มากทุกคนก็ไม่เห็นด้วย เพราะตลาดในวันนั้น
ของสีเหล่านี้เป็นศูนย์ แต่ผมคิดว่าส่ิงที่สำาคัญ
ทีส่ดุ คอื อยากจนิตนาการและความเช่ือออกมา
ให้เป็นจริงที่เราสัมผัสได้และถ้าเราพลาด เราก็
อยากรู้เพราะเราพลาดจากส่ิงที่เราทำา ไม่ใช่ล้ม
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เหลวอยู ่ในหัวจากสิ่งที่ไม่เคยทำา ผมแอบสั่ง 
know how เหล่านั้นมาโดยไม่บอกใคร พ่อผม
รู้ตัวอีกทีตอนที่ต้องจ่ายเงิน

ช่วงแรกทกุคนขำากนัใหญ่ แต่ส่ิงทีผ่มเชือ่ว่าต้อง
มีคนที่ต้องการอะไรท่ีแตกต่างแม้แค่ 1 คน 
สุดท้ายงานสีตอแหลเหล่านี้ไปถูกใจพวกนัก
ออกแบบภายในและคนแต่งสวนต่างๆ ทำาให้คน
เริม่รูจ้กัและคุน้เคยมากข้ึน สุดท้ายพวกทีข่ำากม็า
ลอกเลียนแบบเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย แทนที่
เราจะสร้างความหลากหลายให้เกิดข้ึน แต่เรา
ทำาลายโอกาสของพวกเรากันเอง จนวันนี้สีที่
ตอแหลกเ็ป็นสีทีป่กติ เกล่ือนตลาดเมอืงไทย เรา
เคยไปหัวเราะจีนว่าจีนชอบ copy แต่จีนก็มีกฎที่
เขาตั้งใจทำาเสมอคือ C&D (copy & develop-
ment) คอื ถ้าคณุจะไปตัง้โรงงานในจนีคณุต้อง
ให้วศิวกรจนีเข้ามาเรยีนรู ้ทำาให้เขาเกดินวตักรรม
ใหม่ๆได้ ซึ่งบ้านเรากลัวว่า จะไม่มีใครเข้ามา
ลงทนุ เลยไม่กล้าทำาอย่างน้ัน เราเลยติดค่านยิม
แค่ คณุทำาอะไรได้ ผมกเ็ก่งเพราะทำาได้เหมอืนคณุ  
แทนทีจ่ะเป็นคุณทำาอะไรได้ ผมกจ็ะทำาให้แตกต่าง
จากคุณถึงจะเก่ง

ส่วนเรือ่งศลิปะชมุชน ไม่เคยทิง้ความคดินีเ้ลย ท่ี
ผ่านมาก็จะสนับสนุนศิลปินมากมายในส่วนการ
ทำาและผลติ จนทำาให้เกรงใจทีบ้่าน ทีเ่ป็นระบบกงสี 
ซึ่งเขาไม่ได้เห็นด้วยกับส่ิงที่เราทำา ด้วยความ
เกรงใจผมเลยขอจดังานทีข่อความช่วยเหลอืด้าน
การเงินอีกครั้ง เพ่ือฉลองงานครบรอบ 75 ปี 
ของโรงงานเราที ่ playground  ทองหล่อ โดย
เชญิศลิปินทีไ่ม่เคยทำางานดนิเผามาก่อนมาสร้าง
งาน ทีต้่องทำาจากดิน วนันัน้เราได้เงนิบรจิาคมา
ประมาณ 2แสนบาท เงนิก้อนนัน้  คอื เป็นจดุเริม่
ของทกุงานศลิปะทีเ่กดิขึน้ในชมุชนราชบรุี

แม้เงินที่ได้มาเริ่มต้นน้อยกว่าเงินที่เราลงทุนไป
เยอะ แต่ผมคดิว่าการทำานทิรรศการในวนันัน้ ที่
นับเป็นครั้งแรกของบ้านเรา ที่เอาศิลปินหลาก
หลายมาทำางานดนิเผา ทำาให้เกดิการขยายกรอบ
ของภาพทีคุ่น้เคยของงานดนิเผาตามท้องตลาด
ทัว่ไปในเวลาน้ัน และเมือ่ผ่านไปหลายๆปีมเีดก็คน

หนึง่เดนิเข้ามาหา บอกว่างานในครัง้นัน้เป็นแรง
บนัดาลใจให้เขาอยากทำาและเรยีนต่อด้านเซรามกิ

ที่ผ่านมาเราก็แสดงงานในโรงงานหรือไปจัดที่
กรุงเทพ แต่ไม่มีพื้นที่ที่สามารถแสดงงานได้
กลางชุมชน ปกตผิมเป็นคนชอบถ่ายรปูและชอบ
ไปถ่ายรปูบ้านเก่าสมยัร.5 หลงัหนึง่เสมอ แต่ไม่
เคยได้ขึน้ไปดเูพราะคนเช่าไม่อนญุาต จนวันหน่ึง
เหน็เขาขนของออกเพราะบ้านหลุดจำานองไปแล้ว 
วันนั้นยังคิดเลยว่าคงโดนรื้อทิ้งแน่ แต่ผ่านไป
หนึง่อาทติย์ถงึรู้ว่าคนทีซ้ื่อไปคอืคณุพ่อ เลยขอ
พ่อมาเพื่อจะมาทำาให้เป็นหอศิลป์แห่งแรกที่อยู่
กลางเมอืง และแม้ใช้ระยะเวลาในการปรบัปรงุนาน
มากประมาณ 5 ปี  แต่ในวนันัน้เราคดิว่าทกุอย่าง
คงเป็นเรือ่งง่ายๆ ศลิปะทีอ่ยูก่ลางชมุชน คนก็จะ
เข้ามาเอง ทำาร้านกาแฟกบัขนมอกีนดิหน่อยเป็น
เพื่อให้คนมากินกาแฟ กินขนมได้เสพงานศิลปะ
ทางอ้อมได้ แต่มนัไม่ได้เป็นอย่างทีค่ดิ บางวนัขาย
กาแฟได้แค่แก้วเดียว แต่อย่างน้อยมันก็เป็นตัว
เชือ่มให้เราได้เจอกบัเยาวชนในเมอืงหลายๆคนที่
ชอบงานด้านศลิปะ ทีท่ำาให้เกดิการทำางานร่วมกนั 
ในหลายๆครั้งแม้ผลตอบรับยังไม่ได้มากขึ้น แต่
ตอนนัน้เรากย็งัเชือ่ว่า หอศิลป์กลางเมอืง ยงัไง
ก็เป็นคำาตอบท่ีถูกต้อง จนวันหน่ึงผมอยู่ที่หอ
ศลิป์ มลีงุกบัป้า 2 คน มองบ้านด้วยความชืน่ชม 
พอเรียกเชิญเขาเข้ามาชมงาน เขาก็ตะโกน 
ขอบคุณจากฝ่ังตรงข้ามแต่ไม่ยอมเข้ามา 

วนันัน้ทำาให้ผมลมืคำาตอบทีค่ดิว่าถูกเสมอ ทีเ่คย
เฉลยไว้ในหัว และบอกตัวเองว่ามันอาจไม่ผิดแต่
ในวันนั้น ชาวบ้านยังมอง ศิลปะ เหมือนหอคอย
งาช้าง ทีเ่ขาไม่ได้คดิว่ามส่ีวนร่วมแต่อย่างไร วนั
นั้นยอมรับว่าตกใจและท้อใจมากๆ วันหนึ่ง ผม
นั่งรถทัวร์และคิดถึงเรื่องที่เคยเรียนว่า การทำา
พิ ธีของสงฆ ์นั้ น ไม ่ จำ า เป ็นต ้องมีอาคาร 
สถาปัตยกรรมมารองรับ แค่ปัก เสมา 4 มุมก็
สามารถทำาพธิกีรรมได้แล้ว ศลิปะกเ็ช่นกนั ทำาไม
เราต้องสร้างอาคารอะไรขึน้มา ทำาไมเราไม่ได้ปัก 
“เสมา” ในทีท่ีค่นไปทำา “พิธกีรรม” อยูแ่ล้ว จงึเกดิ
เป็นโครงการ “ทุกบา้น คือ แกเลอรี่ ทกุที่ คือ หอ
ศิลป์” ขึ้นมา

: Tao Hong Tai D Kunst Museum 
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ตอนแรกคดิกนัว่า 20 พืน้ทีท่ีเ่ราชอบรอบอำาเภอ
เมือง เราจะมาทำาเป็นพื้นที่แสดงงาน แต่พอยิ่ง
เดนิได้พดูคยุกบัคนทีอ่ยูใ่นเมอืง กย็ิง่เจอจดุและ
สถานที่ที่ชอบเพิ่มมากขึ้นจนสุดท้าย 75 พื้นที่
รอบเมืองในวันนั้นกลายมาเป็นพื้นที่แสดงงาน
ของ ศิลปิน 128 คน เราเลือกงานที่เข้าไปอยู่
ตามบ้านและร้านค้าจากการพดูคยุถงึความชอบ 
ความพร้อมและรูปแบบงานที่เหมาะสมกับสถาน
ที่เหล่านั้น เราทำางานศิลปะที่ตามความพร้อม
ของพวกเขา เราเดนิไปข้างหลงัเขา เดนิข้างๆเขา 
แต่มีบ้างที่เราเดินนำาไปแต่ไม่ห่างจนเกินไป ส่ิงนี้
ทำาให้งานศิลปะในชุมชนเราแตกต่างจากที่อื่นๆ 
เช่น เชยีงใหม่ เพราะเราไม่ได้ใช้พืน้ทีแ่ละงาน เพือ่
เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสปของศิลปินหรืองาน
ศิลปะ แต่งานของเราคือใช้ศิลปะตามความ
พร้อมของคนในชมุชนเพือ่เริม่สร้างฐานและการ
เรียนรู้เรื่องศิลปะร่วมกันของคนทั้งชุมชน

วันน้ันงานศิลปะจึงแทรกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วราชบุรี ไม่ว่าร้านข้าวหมูแดง รถเมล์โดยสาร 
เรือข้ามฟาก ริมเขื่อน ร้านค้า ร้านตัดผมเสริม
สวย เป็นต้น ในวันนั้นงานศิลปะได้กลายเป็นตัว
เชือ่มและมเีหตกุารณ์หนึง่ทีส่ำาคญัเกดิขึน้ พอเรา
เอางานศิลปะไปในร้านค้าบ้านเรือนต่างๆ ทำาให้
คนในพืน้ท่ีได้เจอกบัผูท้ีม่าเยอืนจากหลากหลาย
พืน้ที ่ยกตวัอย่างเช่น มงีานแสดงช้ินหนึง่ทีร้่าน
ขายไฟ ถ้าปกติคนมาราชบรุคีงไม่เดนิไปร้านขาย
ไฟ แต่พอร้านนัน้เป็นพืน้ทีแ่สดงงานทีป่รากฏใน
แผนที่ คนก็เขาไปชมงาน พอคนมา คุณอา
เจ้าของร้านกช็อบชวนพดูคุย และเล่าเร่ืองถึงสิง่
ที่เคยประทับใจ ไม่ว่าอาคารไม้เก่าที่เคยเป็นห้อง
สมดุ ต้นไม้ใหญ่ๆทีร่่มร่ืน แต่ทกุสิง่อย่างไม่มีอกี
แล้ว สิ่งนี้คือความทรงจำาที่จางหายไป แต่เขาก็
บอกเล่าถึง หลายๆสิ่งที่เขาประทับใจ และชี้ชวน
อยากให้ผู้มาเยือนได้ไปชม วันนั้นคนในชุมชน
หลายต่อหลายคนได้เห็นคุณค่าของบางสิ่ง ท่ี
เรามีในชุมชนอย่างรู้ตัวอีกคร้ัง และสิ่งเหล่านี้
อาจเป็นจุดเริ่ม ท่ีพวกเรารู้ถึงสิ่งที่เราต้องควร
ดแูลรกัษาและยงัคงมอียูข่องชมุชนบ้านของเรา 

บางครั้งความทรงจำาที่เคยมีเป็นสิ่งท่ีสวยงาม 

ที่เราสามารถเล่าด้วยความสุขได้ แต่จะดีแค่ไหน
ถ้าเราสามารถส่งต่อส่ิงที่มีคุณค่าและประทับใจ 
ไม่เพียงแค่ผ่านการเล่าเร่ือง แต่เก็บเอาไว้ให้รุ่น
ลูกรุ่นหลานหรือผู้มาเยือน สามารถไปสัมผัสได้
ด้วยตัวเอง 

แม้ทีผ่่านมาคนเริม่พดูบอกต่อกนัว่า ราชบรีุเป็น
เมืองศิลปะ แต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มเล็กๆที่
ยังไม่ได้เกิดผลที่ชัดเจน อาจเหมือนจุด สีๆหนึ่ง
บนกำาแพงขนาดมหึมาที่มีหลากหลายสี เราอาจ
จะชอบสีฟ้า เราจึงมองเห็นจุดสีฟ้าบนกำาแพงนี้  
แม้มันอาจมีแค่จุดเดียวหรือไม่กี่จุดเล็กๆแค่นั้น 
หลายๆครั้งที่คนจากข้างนอกกลับเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นในราชบุรีมากกว่าคนในชุมชนเอง สิ่งนี้คือ
ความผดิพลาดทีเ่ราต้องแก้ไขต่อไป แม้ทีผ่่านมา
เคยมีความพยายามที่อยากให้ราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม และที่จริงควรเป็นกำาลังหลักในการทำา
โครงสร้างพื้นฐานของงานศิลปะเหล่านี้ ที่ผ่าน
มาเคยมีการพูดคุยกันหลายครั้ง แต่ทุกเรื่องใช้
เวลาในการเดนิทางยาวนานมากกว่าจะสรปุหรอื
ลงมือทำาได้ เราเคยวางแผนกันก่อนที่จะมีงาน
ปกติศิลป์ว่าเราอยากทำาประติมากกรรมขนาด
ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของศิลปะร่วมสมัยใน
ชุมชน แต่งานนี้ผมอยากให้เทศบาลต้องเป็นผู้
ลงทุน เพราะไม่อยากแค่เป็นสิ่งที่เราทำาๆกันเอง
แล้วแค่มาขอทีต่ัง้ แต่ส่ิงนีเ้ป็นเหมือนสัญลักษณ์
ทีเ่ราต้องร่วมมอืกนัและสร้างความเข้าใจด้วยกนั 
แต่สุดท้ายกว่าท่ีจะได้งานประติมากรรมชิ้นน้ีก็
ผ่านไปเกือบ 4 ปี เราได้งาน “เด็กดิน” สูงเกือบ 
7 เมตร ของคุณโลเล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี มาด้วย
งบประมาณ 1 ล้านบาท ตอนนั้นเราฝันถึงการ
มี Art Map ที่จะแสดงถึงจุดต่างๆที่มีงานศิลปะ
ในตัวเมือง ให้คนขี่จักรยานชมได้ เรามีการพูด
คุยถึงเลนจักรยานที่ปลอดภัย ที่แม้แต่เด็กก็
สามารถใช้ได้ แต่พอเด็กดินมากลับเกิดกระแส
การวิจารณ์ที่ว่าเทศบาลเอางบมาทำาขยะตั้ง
กลางเมือง ราคา 1 ล้านบาท มีคนนำาไปจุดเป็น
ประเด็นในกลุ่ม ก็พยายามนั่งตอบคำาถามและ
ชี้แจงสิ่งที่ เขากล่าวหา ทุกๆคนเรียงตัวจน
หลายๆคนเริ่มมาเข้าใจมาขอโทษ แต่ยอมรับว่า
เสียใจและเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเหนื่อยกับสิ่งที่ทำา 
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การทำางานแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีใคร
ลงทุนกับเมืองเล็กๆแบบราชบุรี ตอนผมคิดจะ
จัดงานปกติศิลป์อีกครั้ง ซึ่งที่จริงจะจัดทุกๆ 2 
ปี แต่มนัเป็นไปไม่ได้ ผมคดิว่าถ้าเราไม่มทีนุมาทำา
งานบ่อยๆ สิ่งที่เราลงทุนไปน่าจะทำาประโยชน์ใน
ระยะยาวให้ได้มากที่สุด

ดงันัน้ก่อนงานปกตศิลิป์ 2 ผมไปคยุกบัชาวบ้าน
เพ่ือขอพื้นที่ส่วนตัวในบ้านหรือร้านค้าของเขา 
เพื่อสร้างเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะแบบกึ่งถาวร
เลยและชวนสถาปนิกนักออกแบบ มาร ่วม
ออกแบบให้เป็นพื้นที่ ท่ีสามารถใช้แสดงงาน
หมุนเวียนได้ตลอดไป โดยที่ไม่ไปรบกวนการใช้
ชีวิตของเขา งานปกติศิลป์ 2 จึงได้พื้นที่แสดง
งานในชมุชนเพ่ิมมาอกี 16 แห่ง เพ่ิมเติมจากเดิม 
3 แห่งที่เรามีอยู่แล้ว แต่ 16 แห่งที่เกิดใหม่ ผม
คิดว่านี่คือ หอศิลป์โดยชุมชนจากการเสียสละ
ของคนในชุมชนจำานวนมากแห่งแรกที่เราเคยมี
มา ต่อไปเราก็ไม่จำาเป็นต้องจัดงานใหญ่ๆเสมอ
ไป แต่อาจมีศิลปินคนหน่ึงที่เข้ามาแล้ว อยาก
แสดงงานที่ พื้นที่ 1 3 9 16  อีกคนอาจอยาก
แสดงแค่ที่ 8 เราก็จะมี Art Map ที่ระบุในนั้นว่า
ตอนนี้ที่ไหนกำาลังมีงานแสดงอะไร ของใคร อยู่
ในจุดไหนบ้าง และเราก็สามารถแสดงงาน
หมุนเวียนตลอดไปได้

ทีจ่รงิราชบรุมีพีืน้ทีส่วยงามกลางเมอืงรมิแม่นำา้ 
ทีร่มิเขือ่นแห่งนีเ้คยใช้เป็นพืน้ทีแ่สดงงานของเรา
หลายคร้ัง แต่วันหนึ่งก็มีโครงการที่จะสร้างที่
จอดรถริมแม่นำ้า เพราะบริเวณน้ันมีตลาดโต้รุ่ง 
ขายอาหาร เทศบาลเลยอยากจะทำาพ้ืนที่เป็นที่
จอดรถโดยให้เหตผุลเรือ่งเศรษฐกิจและเรือ่งการ
เพิม่รายได้ให้กบัชมุชนและบอกว่าการมทีีจ่อดรถ
จะทำาให้คนเข้ามากนิอาหารในตลาดโต้รุง่เพ่ิมมาก
ข้ึน แต่ผมกลับคดิว่า ปกติถ้าเราคนในนีจ้ะไปกนิ
อาหารทีไ่ม่เคยมปัีญหาเรือ่งทีจ่อดรถ เรากว็นหา
ทีจ่อดหรอืเดนิย้อนกลบัมากนิได้ แต่ถามว่า ถ้า
นกัท่องเทยีวทีไ่ปหวัหนิกำาลงัจะกลบักรงุเทพ จะ
แวะมาหาเราด้วยเหตผุลว่ามีของกนิอร่อยทีจ่อด
รถใกล้ตลาดหรอืไม่ แต่ถ้าเรามงีานประตมิากรรม
สวยๆ สวนดีๆ  มงีานแสดง กจิกรรมต่างๆรมินำา้ 

เราอาจเป็นทางเลอืกให้เขาแวะมาดสูิง่เหล่าน้ี และ
ตลาดโต้รุ่งของเราก็อาจจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
ผมคดิว่าถ้าเราพดูเรือ่งเศรษฐกจิ นีค่อืโอกาส แต่
ถึงไม่มีใครมาหาเราเพิ่มขึ้นเลยแต่ชุมชนก็ยังได้
พืน้ทีส่วยงามตลอดไป

เสียดายทีปั่จจบัุนวสัิยทศัน์การพัฒนาเมอืงส่วน
ใหญ่ไม่ได้มองถึงคุณค่าของการลงทุนในระยะ
ยาว หรือคุณค่าของการเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
แต่มองแค่จะทำายังไงให้เกิดรูปแบบการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่เห็นผลเร็วแต่ไม่ได้สร้างความ
ยั่งยืนและมั่นคง

ทุกครั้งที่เราแสดงงานศิลปะที่ราชบุรีมีคนมาดู
งานจำานวนน้อยมาก แต่พอมีข่าวราชบุรีกำาลัง
จะม ีMajor Cineplex คนมคีวามตืน่เต้นมากคดิ
ว่าราชบรุเีจรญิแล้ว ดจีงัไม่ต้องไปดหูนงัไกลถงึ
นครปฐมหรือกรุงเทพฯ นั่นคือความเจริญใน
ความรูส้กึของคนส่วนมาก มนัไม่ใช่เหตผุลทีเ่รา
จะไปติความคิดของเขา แต่สิ่งที่เรากำาลังจะทำา
คอืต้องทำาให้เขาเหน็ว่าสิง่ทีเ่ราพยายามทำาน้ีเป็น
พื้นฐานที่จะทำาให้ชุมชนเราเกิดความเข้มแข็ง 
แตกต่างจากชุมชนอื่น และเราทำาศิลปะไม่ใช่เพื่อ
ทำาให้คนเป็นทำาให้คนเป็นศิลปิน แต่ผมเชื่อว่า
บรรยากาศและเมืองทีส่วยงามน่าอยูส่ามารถส่ง
เสริมในการสร้างความสุขและจินตนาการได้ไม่
ว่าคุณจะทำางานด้านไหน อย่างน้อยเราต้อง
สร้างทางเลอืกให้เกดิขึน้กับชมุชน มนักน่็าจะเป็น
บางสิง่บางอย่างทีท่ำาให้เกดิแรงบนัดาลใจ แต่มัน
เหมือนเป็นทฤษฎี ที่ผมไม่เคยรู้ว่ามันจริงหรือไม่
จริงยังไง แค่อยากทดลอง

งานศิลปะที่เราทำาในราชบุรี แม้เราเลือกงานที่
หลากหลายและไม่ซับซ้อน แต่หลายคนก็ยังคง
มองว่าเป็นงานของพวก “ศิลปิน” พวกเขาแค่
มองอยู่ห่างๆหรือแม้แต่เข้ามาใกล้ก็ยังเป็นงาน
ที่ถูกทำาจากศิลปิน แต่ถ้าเราสามารถสร้างงาน
ศิลปะ ที่หลายๆคนมามีส่วนร่วมได้ อาจสร้าง
ความผูกพันให้เกิดมากขึ้นได้เช่นกัน 
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ที่ราชบุรี ตรงทางเข้าเมืองบริเวณสะพานข้าม
ทางรถไฟ เรามพีืน้ทีห่นึง่ทีเ่ป็นเสมอืนประตหูน้า
บ้าน แต่กลบัถกูปล่อยรกร้างกลายเป็นทีท่ิง้ขยะ 
ผมเคยไปคุยกับเทศบาลว่า ถ้าเราจะเอาโอ่งมา
ปลูกต้นไม้ ต้ังแทนจะเป ็นไปได้ไหม ซึ่งทาง
เทศบาลกย็นิดมีอบพืน้ทีใ่ห้และบงัเอญิตรงขอบ
เหลือพื้นที่ ผมเลยเอาก้อนโมเสคมาแปะ ซึ่งพอ
แปะแล้วคนกช็อบอยากให้ทำาต่อ ผมเลยคดิว่าถ้า
เราจะทำาต่อ แทนที่เราจะทำาแค่คนเดียวควบคุม
ทุกอย่าง แต่เราเชิญคนในชุมชนและคนที่สนใจ
เรื่องศิลปะมาช่วยกันสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วยกัน 
แม้รปูแบบของงานช้ินนีอ้าจไม่สวยงามผ่านการ
ออกแบบที่ชัดเจน แต่มันไม่ได้สำาคัญเท่ากับการ
ที่คนหลายๆคนได้เข้ามาสร้างงานศิลปะร่วมกัน 

และถ้างานชิ้นนี้จะสามารถสร้างอนาคตให้กับ
ใครบ้างคนได้กจ็ะยิง่มคุีณค่ามากขึน้ เราเลยคิด
ว่าถ้าใครจะมาติดโมเสคต้องจ่ายค่าวัสดุ แต่เรา
จะมอบรายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใชจ้า่ยใดๆไปมอบ
ให้กับเด็กๆท่ียากจนแต่ต้องการโอกาสทางการ
ศึกษา และสุดท้ายจึงเกิดเป็นงานชิ้นที่นับว่า
สำาคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของราชบุรี ที่คนกว่า 200 
คน ออกมาช่วยกนัสร้างผลงานศิลปะของชุมชน 
เราได้ทุนการศึกษามาประมาณ 7 แสนกว่าบาท 
จากเวลาเพียงแค่ 1 เดือน และที่สำาคัญที่สุด สิ่ง
นี้คือความทรงจำาร่วมกันของพวกเราที่อยู่ใน
ชุมชน ที่จะคงอยู่ตลอดไป แต่ล่าสุดผมกลับไปดู
เห็นว่ามันเสื่อมโทรมมาก พอไปบอกไปบ่น
เสียดายก็มีคนเข้ามาตอบว่าเสียดายเพราะ
ลูกสาวเขาที่เป็นหนึ่งในศิลปินในวันนั้น ทุกคร้ัง
ท่ีเราขับรถผ่านก็จะชี้ให้ดูจุดที่เขาทำาเสมอ สิ่งที่
เราสร้างเราเริม่ จะดแีค่ไหนถ้าสดุท้ายทกุๆคนใน
ชุมชนจะเข้ามาเหน็คณุค่าและมาช่วยกนัรกัษาสิง่
เหล่านี้ด้วยกัน

การทำาสิ่งเหล่านี้เหมือนที่ผมกล่าวข้างต้น มัน
เหมือนเป็นทฤษฎีในความรู้สึกของผม ซึ่งก่อน
หน้าน้ันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำาเร็จไหม 
สุดท้ายแล้วงานศิลปะที่ออกมามันเป็นแค่กระแส
ชั่ววูบหรือเปล่า 

แต่เมือ่ไม่นานผมมโีอกาสได้ไปดูงานศลิปะทีเ่มือง 
Kagawa ประเทศญีปุ่่น เมอืงนีม้เีกาะศลิปะชือ่ว่า 
Naoshima ช่วงแรกเขาแค่ทำาเป็น camping เพือ่
ให้เดก็ญ่ีปุน่ได้เจอกบัเดก็ต่างประเทศมโีอกาสได้
เรียนรู้และแลกเปล่ียนจากเด็กที่มาจากที่ต่างๆ
ทั่วโลก เลยทำาเป ็นมีสัญลักษณ์ท่ีเป ็นงาน
ประติมากรรมหน้า camp เป็นรูปการ์ตูน แต่ต่อ
มาก็มีการพัฒนาเป็นรูปแบบงานศิลปะต่างๆ 
โดยเริม่มโีครงการทีเ่รยีกว่า house project ซึง่
เริ่มโครงการครั้งแรกในบ้านเก่ากว่า 200 ปี ใน
หมู่บ้านบนเกาะ 

เขาทำาเป็นนาฬิกาดิจิตอลท่ีตัวเลขว่ิงๆอยู่ในนำ้า 
สือ่ความหมายเรือ่งเวลาว่าเวลาของเราแต่ละคน
มีค่าไม่เท่ากัน เขาเชิญคนมา 125 ครอบครัวใน
ชมุชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยแต่ละครอบครัวจะ
เลือกความเร็วที่วิ่งของเวลาที่แตกต่างกัน และ
จะมีแผนผังที่บอกตำาแหน่งของแต่ละคน ที่จะรู้
กันภายในครอบครัวเท่านั้น และเมื่อไม่นานมานี้
มีคุณปู่ท่านหนึ่ง ที่เป็นหนึ่งในคนที่รวมทำางาน
ชิ้นนี้ได้เสียชีวิตลง และได้ระบุในพินัยกรรมส่วน
ตัวของครอบครัวว่า ถ้าลูกหลานคิดถึงเขา ไม่
ต้องไปทีส่สุานกไ็ด้ แต่เวลาชวีติและความทรงจำา
ของเขายังวิ่งอยู่เสมอในที่แห่งนี้ 

ก่อนที่จะไปที่เกาะแห่งนี้ ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เรือ่งราวของทีน่ีม่าก่อนเลย แค่อยากไปดลูกูฟัก
ทองสีเหลืองที่เป็นงานของ Yayoi Kusama แต่
พอได้ไปเห็นและเรียนรู้สิ่งที่เขาคิดและทำา ผมคิด
ว่างานศลิปะเป็นของแถมทีเ่กดิขึน้มา แต่ส่ิงทีน่่า
นับถือและน่าสนใจที่สุด คือ วิธีการและความคิด
ของคนที่เข้ามาทำาโครงการเหล่านี้ บนเกาะมี
พืน้ทีท่ีส่วยทีสุ่ดทีเ่หน็ววิทะเลทีส่วยงาม เจ้าของ
โครงการได้เข้ามาซื้อไว้ แต่แทนที่จะใช้ทำาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว สร้างที่พัก หรือโรงแรม แต่เขา
กลับเอาพืน้ทีน้ี่มาสร้างเป็นพพิธิภัณฑ์ (Chichu 
Museum) เพราะทุกๆคนสามารถมีสิทธิและ
โอกาสที่จะใช้พื้นที่นี้นี้ได้เท่าเทียมกัน 

ชมุชนแห่งนี ้ทีเ่กอืบเป็นเกาะร้างและเป็นทีท่ิง้ขยะ
อุตสาหกรรม กลับมามีความสวยงามอีกครั้ง 

และคนทีอ่พยพออกจากเกาะไปเริม่กลบัเข้ามาอกี
ครั้งเพราะความหวังที่เริ่มเกิดขึ้น 

นีค่อืสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากเขา และเป็นกำาลังใจในการ
ทำางานของผมต่อไป ส่ิงทีเ่ราเคยคดิว่าเป็นทฤษฎี
ทีเ่รากำาลงัทดลองทำา กลบัมผีลลพัธ์ทีม่คีนพิสจูน์
แล้วว่าสามารถเป็นความจริงขึ้นมาได้ ถ้าเรา
พยายาม แม้สิง่เหล่านี ้ในแต่ละพืน้ทีอ่าจใช้เวลาไม่
เท่ากนั แต่ถ้าเรามคีวามต่อเนือ่งและอดทน สกัวนั
ความฝันเหล่าน้ีกส็ามารถเป็นจรงิขึน้มาได้

ผู้เข้�ร่วม : อะไรเป็นแรงบัลดาลใจให้ทำา project 
ศิลปะ?

วศนิบุร ี: ผมมองว่าในอดตี บ้านมสีถานทีว่ิง่เล่น
ให้เด็กๆ แต่ปัจจุบันมันเป็นบริบทที่กว้างมากขึ้น
จงึต้องสร้างทางเลอืกให้มากขึน้ บางทปีระโยชน์
มันอาจจะยังไม่เห็นผลในทันที คนในชุมชนอาจ
จะยงัไม่เห็นในวันนี ้แต่ถ้าเราทำาอย่างต่อเนือ่งมนั
อาจจะทำาให้เกิดความแตกต่างและเห็นได้ชัด 
หลายๆครั้งที่เกิดความรู้สึกเหนื่อย เครียด แต่
เวลาเหนื่อยก็หยุด เวลาท้อก็พัก พอคึกก็มาทำา
ใหม่ มันทำาให้บ้านตัวเอง มุมมองการทำาเพื่อ
สังคมก็ยังมีในเด็กรุ่นใหม่อยู่ แต่ก็ต้องยอมรับ
ว่าเดก็บางคนไม่ได้มองว่าการทำางานเพือ่ชมุชน
เป็นเรือ่งทีต้่องเสยีสละอกีต่อไป มีการพดูถึงค่า
ตอบแทนเยอะมากซึ่งก็เป็นส่ิงสำาคัญ เราไม่
สามารถดึงเด็กที่ต้องการค่าตอบแทนสูงๆมา
ทำางานได้เพราะเรายังไม่พร้อม ไม่ได้มีเงิน
มากมาย เราจึงไม่สามารถขับเคลื่อนได้เร็วตาม
เป้าไว้ทำาให้งานล่าช้าไปบ้าง แต่ก็คิดว่าสุดท้าย
แล้วทกุคนน่าจะมาลงทนุให้กบับ้านของตวัเองก็
น่าจะเป็นความหวังหรือกำาลังใจที่เพิ่มมากขึ้น ก็
พยายามจะสร้างโอกาสสร้างทางเลอืกให้กบัเดก็
ราชบุรี สำาหรับศิลปะในชุมชนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
เข้าใจแต่กต้็องให้เวลาและอธิบาย ผมม ี2 วธีิ คอื 
พูดความจริง ศิลปะผมไม่ได ้ทำาขึ้นเพื่อผล
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิแต่ทำาทางเลอืก ทาง
เลือกในที่นี่หมายความว่าเศรษฐกิจการท่อง
เที่ยวเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้มากขึ้น กรณีข้าว
หมแูดงกเ็ช่นกนักลายเป็นร้านข้าวหมแูดงชือ่ดงั
ระดับประเทศที่คนเข้ามา เป็นร้านข้าวหมูแดงที่
ต้องรอคิว ดังนั้นเศรษฐกิจเป็นความเข้าใจเป็น
สิ่งที่เราเห็นผล พอผ่าน step นี้ไปได้เมื่อไหร่ ผม
คิดว ่าสิ่ งที่ ยัง ยืนและทำา ให ้คนเข ้ า ใจ  คือ 
เอกลักษณ์คุณค่าความทรงจำาร่วมกัน
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ภรณ์พัทธ์   สหเจริญวัฒน์  และดาลี   ฮุนตระกูล 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดา้นการวางแผน
และออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการวางแผน
ภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก่อตั้ง The Great Out Door Studio ในปีพ.ศ. 
2557 โดยใช้ชื่อทางการค้าเป็น The Great 
Out Door Market และจัดตลาดนัดคนเมือง 
Bangkok Dock Land เป็นครั้งแรกที่อู่ต่อเรือ
ยานาวา 19-21 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับกระแส
ตอบรับเป็นอย่างดี 

การค้นพบพื้นที่เมืองที่ถูกลืมและซ่อนอยู ่ใน
ใจกลางเมืองดังเช่น อู่ต่อเรือยานาวา ของสอง
คู่หูบัณฑิต สถาปนิกผังเมืองไฟแรง จากรั้ว
จามจุรี เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งคู่ เลือกก้าวเดิน
ตามอุดมการณ์ คืนชีวิตให้กับพื้นที่ที่ซ่อนอยู่
ภายในเมือง ให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่าและ
ความเป็นมา คนทุกคนรับรู้ว่ากรุงเทพฯยังมี
พืน้ทีด่ีๆ อกีมากมาย ท่ีเอือ้ต่อการสร้างกจิกรรม
เมืองที่หลากหลาย ตอบสนองกับรูปแบบการใช้
ชวิีตคนเมืองในปัจจบัุนทีพ่ยายามจะหลีกหนจีาก
พนัธนาการและความน่าเบือ่ของวฒันธรรมห้าง 
โหยหาวิถีชีวิตเก่าในบริบทใหม่  การจัดกิจกรรม
กลางแจ้งหรือตลาดนัด จึงเป็นทางเลือกและ
เป็นกระแสนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกตนเองว่า 
Hipsters อย่างไรกต็าม ตลาดนดัคนเมอืงทีจั่ด
ตั้งโดยกลุ่ม The Great Out Door Market นั้น
แตกต่างจากตลาดนดัทัว่ไปทีมุ่ง่เน้นการซ้อปป้ิง 
การกินดื่มและการสังสรรค์ของคนรุ่นใหม่ซึ่ง
สามารถเห็นตลาดนัดแบบนี้ได้ทั่วไปตามพื้นที่
กลางแจ้งของห้างระดับชุมชน (Community 
Mall) หรอืห้างสรรพสินค้าชัน้นำา (Department 
Store) วิทยากรรับเชิญจะมาบอกเล่าถึงเป้า
หมาย แนวคดิ และรูปแบบในการจดังานทีม่ากไป
กว่าการทำาตลาดนัด

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -
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โครงการตลาดริมนำ้า The Great Outdoor 
Market จัดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว (2557) ในขณะท่ี
ตลาดไม่ได้เยอะขนาดนี้ โดยครั้งแรกจัดที่อู่ต่อ
เรือ ภายใต้ชื่อโครงการ Bangkok Dockland 
โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับย่าน 
ที่มี UDDC (ศูนย์การออกแบบและพัฒนาเมือง) 
เข้ามาร่วมจัดด้วย เนื่องจากทาง Uddc อยู่ใน
ระหว่างการเริ่มโครงการยานนาวา อู่ต่อเรืออยู่
ในพื้นที่ที่ทำาการศึกษา

จุดเริ่มต้นของการจัดทำา The Great Outdoor 
Market  ไม่ได้มาจากความต้องการทำาตลาด แต่
ต้องการสถานทีส่ำาหรับพักผ่อนหย่อนใจ (hang-
out) ในกรุงเทพฯ เพราะเคยเห็นกรณีศึกษาที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงโครงการนี้ในต่างประเทศ 
ตัง้แต่ครัง้ยังเป็นนสิติผังเมืองจฬุาฯ อกีทัง้การ
ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้เห็นสถานที่พัก
ผ่อนดีๆ เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งประเทศไทยยัง
ไม่ค่อยม ีจงึอยากทำาให้เกดิขึน้ อย่างเอเชยีทคีก็
เป็นพื้นที่ริมนำ้าให้ไปเที่ยวได้ แต่เราไม่ได้ต้องการ
ทำาตลาดในลักษณะนั้น เพราะลักษณะของร้าน
ค้าส่วนใหญ่ในเอเชียทีคไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่เรา
อยากทำา 

จดุเร่ิมต้นของตลาดแห่งแรก (Bangkok Dock-
land) เริ่มจากการได้ไปเจอพี่ที่ดูแลอู่ต่อเรือ ได้
นั่งคุยกันหลายคน มีพูดถึงอู่ยานนาวาว่าคนก็
ไม่รูจ้กั  ปัจจบัุนใช้เป็นทีจ่อดรถซึง่หลายคนก็เห็น
ว่าดเีพราะเป็นลานจอดรถบรเิวณถนนเจรญิกรงุ
ซึ่งหาที่จอดรถได้ยาก แต่เราเห็นว่าทำาลานจอด
รถเพียงอย่างเดียวนาเสียดาย เราเห็นคุณค่า
ของพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกนำามาใช้ จึงคิดว่าน่าจะเอา
พื้นที่นี้มาทำาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงได้ติดต่อ
เจ้าของที่ดินและขอเช่าในการทำากิจกรรม โดยที่
ยังไม่มีรูปแบบแน่นอน  ในขณะนั้นคิดถึงการจัด
นิทรรศการศิลปะ (art exhibition) เพื่อแนะนำา
ให้คนรู้จักกับพื้นที่บริเวณอู่ต่อเรือ ให้คนรู้ว่าใน
บรเิวณนีม้พีืน้ทีร่มินำา้ทีมี่ศกัยภาพสูง  กว่าจะมา
เป็นตลาด ต่อมาได้คิดอีกหลายอย่างว่าจะทำา
อะไร ซึง่มาลงตวัทีต่ลาด เพราะมกีจิกรรมหลาก
หลาย มีคนหลายแบบ มีร้านหลายประเภท ไม่ใช่
เป็นพื้นที่ให้คนเดินเข้ามาและผ่านไป ก่อนหน้านี้
ตลาดส่วนมากเน้นขายของ แต่สำาหรับตลาดนี้
คิดว่าอยากให้เป็นพื้นที่สำาหรับนั่งคุยกัน ชิม
อาหาร จึงเกิดเป็นแนวคิดของตลาดริมนำ้า 
Bangkok Dockland ขึ้น
 
วนัแรกทีจ่ดัเป็นรอบวนัศกุร์ เมือ่เริม่ต้นงานได้มี
คนถ่ายรูปลงในส่ือสังคมออนไลน์ ตลาดนี้เป็น
ส่ิงทีแ่ปลกตาจากตลาดอ่ืน ทมีงานได้อยู่ในพืน้ที่
มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานจงึไม่ได้ตืน่เต้นกบั
ตลาดมากนัก เพราะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ แต่คนอื่นที่เข้ามาภายหลังจากที่เริ่ม
ต้นงานแล้ว มีความตื่นเต้นมาก มีการแชร์
รปูภาพต่อไปเรือ่ยๆ ทำาให้ในวนัเสาร์อาทติย์มคีน
เยอะขึน้ เป็นผลการดำาเนนิงานทีน่่าพอใจ ทีก่ล่าว
ว่าไม่ตื่นเต้น คือ ตอนแรกคิดว่าที่นี่เท่มาก แต่
คนในพื้นที่ที่อยู ่ตรงน้ันไม่คิดว่าจะกลายเป็น
ตลาดได้ มคีำาถามว่าจะมคีนสนใจหรอื แต่สดุท้าย
คนในพื้นที่ก็สนุกสนานไปด้วย ช่วยโบกรถ มีนัก
ประดานำ้ารอเผื่อว่าจะมีคนตกนำ้า ชาวบ้านมี
ความพร้อมมาก ทำาให้งานในครั้งแรกประสบ
ความสำาเรจ็ไปได้ด้วยด ีหลังจากนัน้ คนจงึจำาว่า
ทมีงานนีท้ำาพืน้ทีร่มินำา้ จงึมผีูเ้สนออกีทีห่นึง่เป็น
ที่ริมนำ้าของเพื่อน เนื่องจากเห็นผลงานของทีม
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จงึสนใจและเสนอพ้ืนทีร่มินำา้ให้ทมีงานพิจารณา 
ตอนไปดคูรัง้แรก ไม่เหน็ความน่าสนใจของพืน้ที ่
ไม่น่าสนใจเท่าอู่ต่อเรือ เพราะตอนแรกไม่คิดว่า
ความกว้างของแม่นำา้จะมผีลต่อมมุมอง  แต่เมือ่
พิจารณาแล้วพบว่า บริเวณนั้นเมื่อมองออกไป
เห็นวิวแม่นำ้าในมุมกว้าง เป็นวิวสวย 
 
วันที่ไปสำารวจเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตก ท้องฟ้า
และวิวสวยมาก เป็นผลจากความกว้างแม่นำ้า 
เป็นโค้งแม่นำา้ จดุนัน้มคีวามกว้างประมาณ 800 
เมตร ต่างจากเจรญิกรุงท่ีกว้าง 200-300 เมตร 
เหน็มมุมองพระอาทติย์ตกสวยมาก จงึได้ตกลง
ทำาตลาดทีน่ี ่ สไตล์แตกต่างจากตลาดทีอู่ต่่อเรือ 
ที่พระราม 3 นี้จะมีความนุ่มนวลกว่า ไม่ต้องลง
ไปในอู่แต่กไ็ด้พืน้ทีร่มินำา้ ข้อจำากดัของทีน่ีค่อื ต้ัง
อยูบ่รเิวณพระราม 3 ไม่มรีถไฟฟ้าเข้าถงึ จะมแีต่
รถ BRT ทำาให้กลัวว่าคนจะไม่มา เพราะอยู่ไกล 
และเป็นบริเวณที่รถติด แต่ก็เห็นว่า BRT ก็น่าจะ
ดึงดูดให้คนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวมาได้ อีก
ประเด็นหนึ่งคือ พ้ืนที่ริมนำ้ามีความยาวแต่ไม่
กว้างมาก เหลือพ้ืนที่ริมนำ้าน้อย แต่เมื่อคุยแล้ว
พบว่ามีโป๊ะต่อออกไปได้ จึงตกลงทำาตลาด
บริเวณนี้

ผู้เข้�ร่วม :  งบประมาณได้มาจากแหล่งใด?
วิทย�กร : งบมาจากทีข่ายบธู เปิดให้จองบธู แต่
มีรายได้รวมแล้วน้อยมาก แต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุน 
กำาไรส่วนใหญ่ได้จากค่าเช่าบูธ และถ้าขอสปอน
เซอร์ได้ก็จะมีกำาไรเพิ่มขึ้นอีก ตลาดที่จัดขึ้นเน้น
ขายของ ดังนั้น จึงต้องมีพื้นที่ให้ร้านค้านำา
สินค้าลงได้ 

ผูเ้ข้�ร่วม :   ต้องคิดโครงการก่อน คิดพ้ืนทีข่าย 
และขายพืน้ที ่จงึนำามาทำาจรงิใช่หรอืไม่ ลำาดบัเป็น
อย่างไร?
วทิย�กร : เริม่ต้นจากมพีืน้ที ่และดวู่าจะวางร้าน
ค้ากีร้่าน แล้วคำานวนว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่  
ตอนเริม่ทำาอาจต้องคดิก่อนว่าส่วนประกอบจะมี
อะไรบ้าง มีร้านอะไรบ้าง จำานวนเท่าไหร่ ต้องใช้
งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ แล้วค่อยคิดย้อนว่า
จะขายบทูละเท่าไหร่ เพ่ือให้ได้กำาไรเท่าไหร่ แต่ตอน

ทำา ไม่ได้คดิละเอยีดขนาดนัน้ เพราะคดิว่าโปรเจค
จริงจังจะเครียดไป คงไม่ได้ทำา คิดแค่เพียงว่าให้
อยู่ได้ ตั้งงบประมาณคร่าวๆ ถ้าหากค่าใช้จ่าย
เกนิกว่าทีป่ระมาณการไว้อาจจะไม่ทำาเพราะไม่คุม้  
ที่ทำาที่อู ่ไม่ได้คิดหวังกำาไร ต้องการทำาเพราะ
อยากทำา แค่ไม่ให้ขาดทุน 

ผู้เข้�ร่วม :  หลังจากทำาตลาดไปแล้ว พื้นที่พวก
นั้นในตอนนี้เป็นอะไร?
วทิย�กร : อูต่่อเรือ ยังเป็นอูซ่่อมเรืออยู่ แต่มคีน
ติดต่อขอไปใช้พ้ืนทีเ่ยอะข้ึน เช่น Bangkok fashion 
week กิจกรรมพิเศษ (event) ต่างๆ แต่เจ้าของ
ที่ดินต้องการรักษา positioning ของพ้ืนท่ีให้
เป็นอู่ต่อเรือคงไว้แบบเดิม จึงคุมไม่ให้เปิดสถาน
ทีเ่พือ่จดังานอืน่มากนกั แต่กอ็นญุาตใิห้จดับ้าง
หากเป็นช่วงทีอู่ว่่าง เจ้าของไม่ได้ต้องการให้เป็น
ที่จัดงาน แต่ต้องการให้ดำาเนินกิจการต่อเรือ
ซ่อมเรือต่อ ถึงแม้จะย้ายบางส่วนออกไปบ้าง
แล้ว อีกประการ ตลาดต่างจาก art box เพราะ
คนที่ไปเดินและสินค้าที่ขายในตลาดเป็นคนละ
แบบ ตลาดที่ทำาจะเป็นพ้ืนที่พักผ่อนให้คนมา
พบปะกัน นั่งกิน พูดคุย แต่ artbox จัดทุก
สัปดาห์ ย้ายที่ไปตลอด และมีสินค้าแตกต่างกัน
 
ผูเ้ข้�ร่วม : มีเกณฑ์อะไรทีใ่ช้เลอืกพืน้ทีใ่นการจดั
งาน ต้องติดริมนำ้าเสมอใช่หรือไม่ หากไม่ติดริม
นำ้าจะมีเกณฑ์อะไรในการเลือก?
วิทย�กร : ต้องการให้เป็นพืน้ทีท่ีเ่ดนิแล้วสบายใจ 
เข้าถึงง่าย เป็นพ้ืนทีท่ีส่วย มวีวิดี แต่อย่างไรกดี็ 
หากเข้าถึงยากก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะจัดงาน 
ต้องดูว่าพื้นที่มีลูกเล่นก็น่าสนใจ โดยอู่ต่อเรือมี
ครบทัง้ context และ access อกีอย่างต้องดวู่า 
เมือ่วางร้านค้าเข้าไปในพืน้ทีแ่ล้ว ได้เงินค่าเช่าคุม้
ค่าทีจ่ะลงทนุหรอืไม่ บางทีจ่ดับรรยากาศได้ด ีแต่
วางพื้นที่เช่าได้น้อย ก็ไม่คุ้มค่า เพราะต้องมีค่า
ใช้จ่ายในการจัดการกับเสียง โครงสร้างของ
ตลาดนี้ ไม่ใช่ตลาดที่เพียงแต่ตั้งบูทมีไฟตกแต่ง 
แต่เราจัดที่นั่งให้กับผู้ที่มาพักผ่อนในตลาด ซึ่ง
ส่วนนี้ลงทุนเยอะพอประมาณ มี facility ส่วน
กลาง มีค่าใช้จ่ายแผลเยอะ ทั้งค่าเสียง ค่าทำา
ขนม ขนมสำาหรับ staff 
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รศ.ดร. นพนันท์  ตาปนานนท์  ศาสตราภิชาญ
ประจำาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ผู้
เช่ียวชาญด้านการวางแผนภาคและผังเมือง  มี
ผลงานวิจัยและการวางผังเมืองอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงผลงานหนังสือวิชาการเช่น นววิถีเมือง
ฐานน้ำา (2556) และ ถอดรหัสรัตนโกสินทร์ (2557)
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ผังเมืองที่มีการวางแผนหรือวางผังเมืองร่วม
กันกับเมืองปริมณฑลเป็นการวางผังแบบ
เบ็ดเสร็จ เป็นการวางผงัทีม่ปีระสิทธิภาพในการ
พัฒนาและบริหารจดัการเมอืงร่วมกนัดีกว่าการ
วางผังแบบแยกส่วนหลายประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ควรเกิดที่ประเทศไทยนานแล้ว แต่ยังไม่เกิดขึ้น
จนกระถึงทุกวันนี้ เพราะการวางผังแบบแยก
ส่วนถกูนำามาใช้โดยตลอดนับตัง้แต่ผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ฉบับปี พ.ศ. 2535  วิทยากร

ได้บรรยายให้ฟังถงึความเป็นมาของแนวคดิการ
จัดทำาผัง เมืองรวมกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล หลักการ เหตุผล และเปรียบเทียบให้
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการวางผังแบบ
รวมและแบบแยกส่วนดังต่อไปนี้

เริ่มแรกสุดของการจัดทำาผังเมืองรวม มีจุดเริ่ม
ต้นจากเมือ่ 60 ปีมาแล้ว  โดยในประมาณปี พ.ศ. 
2500 เริ่มมีการวางผังเมืองรวมในประเทศไทย 
ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ไม่ได้วางผังเมืองรวม  
เมื่อต้องสร้างเมืองก็ได้ใช้วิธีสร้างบ้านแปลง
เมืองโดยที่ยังไม่มีการวางแผนแบบ compre-
hensive plan ที่เป็นการวางแผนระยะยาว  การ
สร้างเมืองเป็นการออกแบบและสร้างแบบตาม
ความต้องการของผู ้ปกครองประเทศ ยก
ตัวอย่างเช่น ในสมัยรัชกาลที่ 1 เม่ือพระองค์
ต้องการสร้างเมืองก็ได้เริ่มต้นสร้างข้ึนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์  ต่อมาเมื่อต้องขยายเมืองก็ไม่มี
แผนล่วงหน้า ได้ขยายเมืองโดยการขุดคลอง
ผดงุกรงุเกษม ต่อมาในสมยัรชักาลที ่5 พระองค์
มีพระราชประสงค์ให้ปรับเมืองเพื่อให้เท่าเทียม
ประเทศตะวันตก  สมัยนั้นได้ตัดถนนราชดำาเนิน
สร้างพระราชวังสวนดุสิตให้เป็นเมืองที่ทันสมัย
เหมอืนยโุรป เม่ือเสรจ็ภารกจิการสร้างเมอืงกจ็บ
ไปอีกหนึ่งวาระการสร้างเมือง จะเห็นได้ว่าการ
วางผงัเมอืงแต่เดมิ เป็นการวางผงัเพือ่ช่วงเวลา
นั้น แต่ไม่ได้คิดว่าจะวางแผนระยะยาวอย่างไร 
แล้วค่อยๆปรับเมืองไปตามแต่ละช่วงเวลา
 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยเห็นว่า
ต้องเริ่มมีระบบการวางแผน โดยบริบทในขณะ
นัน้ คอื โลกแบ่งเป็นสองฝ่ัง คือ ซกีโลกเหนอืส่วน
มากเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และซีกโลกใต้ส่วน
มากเป็นประเทศกำาลังพัฒนา  ทางซีกโลกเหนือ
มีวิธีคิดแบบที่มีการวางแผนมาโดยตลอด  การ
วางแผนเป็นเร่ืองสำาคัญ เพราะหากไม่วางแผนก็
อาจไม่มชีวิีตรอด เนือ่งจากฤดูหนาวของซกีโลก
เหนือมีสภาพอากาศโหดร้าย ต้องวางแผน
เตรียมอาหารสำาหรับสมาชิกในครอบครัว จัด
เตรียมเสบียงอาหารสำาหรับฤดูหนาวที่ทารุณ
มาก ไม่สามารถออกไปนอกบ้านเพื่อหาอาหาร

ผังเมืองรวม
กรุงเทพ
และปริมณฑล 
: รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
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ได้ และอาหารก็ขาดแคลน  ในขณะที่ซีกโลกใต้
อยูด่กีนิด ีสะดวกสบายมากกว่า เพยีงนอนอยูท่ี่
บ้านก็มีมะม่วงหล่นลงมากินได้ เม่ือทิ้งเม็ด
มะม่วงลงไปที่พื้นก็จะได้มะม่วงต้นใหม่สำาหรับ
เป็นอาหารอีก จะเห็นได้ว่าในแต่ละซีกโลกมีวิถี
ชีวติแตกต่างกนั ประเทศไทยจงึไม่เคยชนิกบัการ
วางแผน ดงันัน้ ประมาณปี พ.ศ. 2500 เป็นช่วง
หลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ประเทศไทยเริม่มคีวาม
พยายามพฒันาประเทศ โดยได้รบัการช่วยเหลอื
จากกลุม่ประเทศสงคราม  ในขณะนัน้โลกได้แบ่ง
ค่ายออกเป็นสองแนวคิด คือ ทุนนิยมและ
สังคมนิยม มีสองขั้วอำานาจ ทั้งสองฝ่ายทำา
สงครามเย็นโดยหาสมคัรพรรคพวก ประเทศไทย
เลือกสนับสนุนฝ่ายทนุนยิม จงึมปีระเทศทนุนยิม
เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นกุศโลบายใน
การแบ่งค่ายความคิดของโลกผ่านการให้การ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ หัวหน้าค่ายทุนนิยม คือ 
สหรัฐอเมริกา ก็พยายามให้การสนับนนุน
ประเทศกำาลังพัฒนาหลายประเทศ

เมื่อ(ประเทศทุนนิยม)คิดว่าจะช่วย หรือให้การ
สนับสนุน ก็ต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะให้การ
ช่วยเหลืออย่างไร การวางแผนจึงเข้ามาใน
ประเทศไทยอย่างเป็นระบบ แต่จะเข้ามาอยู่ใน 
“ตัว” คนหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ในยุคนั้น
จึงมีสภาพัฒน์ฯ สำานักงานสถิติแห่งชาติ และ
หน่วยงานทางด้านผังเมืองเกิดขึ้น เป็นหน่วย
งานที่ช่วยให้การพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้า
ด้วยการวางแผน 
 
ประเทศไทยได้เริม่วางแผนพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 1 ในสมยันัน้ ใช้การกู้
เงินจากต่างประเทศในการพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้รับการ
สนับสนุนโดยเสนอแผนที่วางไว ้ ใช ้ เป ็นตัว
สนับสนุนว่ากำาลังพัฒนาประเทศอยู่อย่างเป็น
ระบบ ไม่ได้กู ้เงินโดยไม่มีแผนว่าจะทำาอะไรใน
อนาคต สิ่งที่เข้ามาพร้อมกับการวางแผน คือ 
การผังเมอืง  ตอนนัน้เมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
และมีการเติบโตสูงที่สุดของประเทศไทย คือ 
กรุงเทพมหานคร เติบโตขึ้นอย่างมากหลังจาก

สงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นช่วงทีห่ลายเมอืงทัว่โลก
เกดิปรากฏการณ์เดยีวกนัขึน้พร้อมกนั คอื คน
อพยพจากชนบทเข้าสูเ่มอืงครัง้ใหญ่ เป็นยคุหลงั
จากเกดิเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ (Baby Boomer)  
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประชาชนไม่รูอ้นาคต
ว่าจะเป็นอย่างไร จึงไม่กล้ามีบุตรเพราะกำาลัง
เผชญิอยู่กบัความไม่แน่นอน แต่เมือ่สงครามยุติ
จึงมีบุตรเยอะขึ้น เกิดคนขึ้นเป็นจำานวนมากทั่ว
โลก ทำาให้คนอพยพจากชนบทเข้ามาสูเ่มอืงขนาน
ใหญ่ เพราะคนต้องการทำางาน หาเงินเลี้ยงชีพ 
เน่ืองจากชนบทไม่สามารถดดูซบัแรงงานได้เพยีง
พอ จงึโยกย้ายเข้าเมอืง เกดิปัญหาขาดแคลนที่
อยู่อาศัย ดงันัน้ จงึเป็นเร่ืองของการผงัเมอืงท่ี
ต้องวางแผนเพือ่รองรบัการเตบิโตของเมอืง
 
กรุงเทพมหนาครในขณะนั้นจึงต ้องมีการ
วางแผน ทำาให้เกิดการวางผังเมืองขึ้นครั้งแรก  
ต้องคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้เมืองจะ
เตบิโตอย่างมหาศาลเพราะคนเจเนอเรชัน่เบบ้ีบูม
เมอร์อพยพเข้าเมือง  แผนที่จัดทำาเป็นแผนระยะ
ยาวมาก คือ 30 ปี ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมปกติของ
คนไทยที่จะมองระยะยาวสามสิบปีเพื่อพัฒนา  
ปกติสังคมไทยจะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อ
ต้องการสร้างกรุงเทพฯ ก็สร้าง เมื่อแล้วเสร็จก็
อยู่อาศยัในเมือง เมือ่มคีวามจำาเป็นทีต้่องขยาย
ก็เร่ิมขยายเมือง โดยไม่ได้มีการมองล่วงหน้า
ระยะยาว 
 
“ผัง” เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนเพื่อ
รองรบัการเปลยีนแปลงของอนาคตในระยะยาว 
เป็นภาพของสิ่งที่คุ้นชินที่มักเรียกกันอย่างไม่
ถูกต้องนักว่า “ผังสี”  ทั้งนี้ ผังเมืองรวมฉบับ
แรกของประเทศไทย คือ ผังที่วางโดยผู ้
เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา เป ็นประเทศ
สัมพันธมิตรที่ ได ้ เข ้ามาให ้ความช่วยเหลือ
ประเทศไทยหลายประการ โดยการวางแผนก็นบั
ว่าเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือนั้น  ในยุคนั้น คน
ไทยยงัไม่มกีำาลงัความสามารถด้านการวางแผน
ทีเ่พยีงพอ จงึให้ผูเ้ช่ียวชาญให้การช่วยเหลอืเพือ่
วางผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร มลีกัษณะเป็น
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน “Greater Bangkok 

46

Plan” (1990) หรือที่เรียกกันว่าผัง Litchfield  
หนงัสือผงัเมอืงรวมฉบับน้ีมีความน่าสนใจ ควร
แก่การศึกษา เพราะมีฐานความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมครบถ้วน มีการ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน คาดการณ์อนาคต และตั้ง
เป้าหมายอนาคต ทีแ่บ่งออกเป็นสองส่วน  เพราะ
การคาดการณ์ได้คาดว่ากรุงเทพมหานครจะมี
ประชากรจากเดิม 2 ล้านคน เมื่อเติบโตขึ้นในอีก 
30 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีประชากรรวม
เป็น 6.5 ล้านคน และด้วยกำาลงัความสามารถใน
การบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่ ประเทศไทย
ยังทำาไม่ได้ จึงกำาหนดเป้าหมายประชากรเป็น
จำานวน 4.5 ล้านคน และคาดว่าอีก 2 ล้านคน
ควรเป็นประชากรทีอ่พยพสูเ่มอืงหลกัในภมูภิาค 
เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา หาดใหญ่ 
ให้เป็นการวางศนูย์กลางการพฒันาภาค ซึง่เกดิ
หลังจากการมีแผนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ  
ผังเมืองรวมฉบับแรกเป็นการวางแผนและผัง
โดยการคาดการณ์ถึงอนาคตข้างหน้า 
 
“ผงัเมอืงรวม” เป็นผงัแสดงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
การคมนาคมขนส ่ง  สาธารณูปโภคและ
สาธารณปูการ รวมถึงแสดงงบประมาณทีต้่อง
ใช้ในการพฒันาเพือ่ให้เป็นไปตามผงัในอกี 30 ปี
ข้างหน้า ส่วนต่างๆ ทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จอยู่ใน
การวางแผน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หนังสือ 
เป็นต้นแบบของการวางผังที่ดี 
 
จะเห็นได้ว่า ผังเมืองรวมฉบับแรกเป็นภาพรวม
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นแผนใน
อนาคตนับจากปี พ.ศ. 2500  ผังนี้จัดทำาแล้ว
เสร็จประมาณปี พ.ศ. 2503 หรือ ค.ศ. 1960 ได้
กำาหนดแผนเป็นรูปธรรมในปี 1990  ผังเมืองที่
ออกมาเป็นผงัอนาคต ระบุปีอนาคต เพ่ือบอกว่า
ปีนั้นกรุงเทพมหานครจะมีทิศทางการพัฒนา
เป็นอย่างไร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร 
 
ปี พ.ศ. 2500 ได้วางผงัรองรบัการเตบิโตของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผังนี้มีความ
เบ็ดเสรจ็ของความเป็นเมอืง จะเหน็ว่าหน้าตาของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดเป็น

อย่างไร มีศนูย์กลางพาณชิยกรรม ทีอ่ยูอ่าศยั
หนาแน่นมาก ปานกลาง และน้อย นอกจากนีย้งั
มีพื้นที่เกษตรโดยรอบ มีการพูดถึงแหล่งงาน
อุตสาหกรรม ตอนวางผังได้พิจารณาว่าให้
ครอบคลุมจังหวัดใดบ้าง ผลคือมีทั้งหมด 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี 
เพราะขณะนั้นยังไม่มีกรุงเทพมหานคร ยังเป็น
สองจังหวัดคนละฝั่งแม่นำ้า จังหวัดต่อมาคือ
จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดสมุทรปราการ  
ผงัเมืองรวมฉบับแรกนี ้เป็นผังทีค่รอบคลมุส่วน
ทีจ่ะเป็นการเตบิโตของกรงุเทพในพืน้ทีต่่อเนือ่ง
กนั 4 จงัหวัด เพ่ือให้เหน็ภาพรวมของระบบเมอืง 
ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและสาธารณูปโภค เห็น
การเชื่อมโยงของเมือง มีการคมนาคมขนส่ง
อย่างไร รองรบัไปอกี 30 ปีข้างหน้าจากปี ค.ศ. 
1960 ไปสูปี่ ค.ศ. 1990  เป็นการวางผงัต่อเนือ่ง
ทีเ่บด็เสรจ็ว่าเมอืงกรงุเทพมหานครและปริมณฑล
จะเป็นอย่างไร เป็นภาพอนาคตของเมือง 
 
10 ปีหลงัจากมผีงัแรกเกดิขึน้ ในขณะนัน้ยงัไม่มี
หน่วยงานทางด้านผังเมือง จึงได้สร้างหน่วย
งานทางการผังเมืองที่เกี่ยวกับการวางผัง คือ 
สำานกัผงัเมอืง ภายใต้กระทรวงมหาดไทย  ตอน
นั้นพนักงานของสำานักผังเมืองเป็นพนักงาน
จากเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถาปนิก หรือวิศวกร เข้ามาทำางานร่วมกัน มี
เกีย่วข้องและร่วมงานกนัในการวางผงัเมือง เป็น
หน่วยงานช่ือว่า “สำานักผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505  หลังจากที่
ได้เสนอผังไปแล้วประมาณ 2 ปี เริ่มมีการฟอร์ม
หน่วยงานขึ้นมา ก่อตั้งสำาเร็จปี 2505 พยายาม
ทำาผังเมืองโดยมีผังแรกเป็นผังต้นแบบในการ
วางผังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ถ้าดูที่
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะอยู่ที่
หมวด 711.4 จะมีผังเมืองในเมืองต่างๆ ของ
ประเทศไทยเยอะมาก ส่วนมากเป็นเมืองใหญ่ๆ 
เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา อยุธยา 
หาดใหญ่ ถึงแม้ผังจะไม่ครบทุกจังหวัด แต่
ครอบคลุมหลายเมืองในประเทศไทย)
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ผังต่อมาฉบับนี้เป็นผังกรุงเทพและปริมณฑล 
ผังนี้เป็นเป็นการปรับจากผังฉบับแรก (ผัง
นครหลวง ครั้งที่ 1) หน้าตาคล้ายกัน แต่จะ
อุย้อ้ายกว่า จะเหน็ว่าเมอืงเร่ิมบวมข้ึน เพราะเมือ่ 
10 ปีผ่านไปจงึตรวจสอบข้อมลูว่าผงัยงัใช้ได้อยู่
หรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วพบว่า จากเดิมที่
ประชากรที่คาดการณ์ว่าจะเป็น 6.5 ล้านคนในปี 
1990 และจะนำาคนอกี 2 ล้านคนให้กระจายไปยงั
ภูมิภาค ไม่ให้คนเข้ากรุงเทพฯทั้งหมด ให้ไปหา
เมอืงหลกัแทน แต่ปรากฏว่าแผนชาตยิงัวางแผน
ไปไม ่ ถึงการพัฒนาเมืองหลัก โดยแผน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่
ครอบคลุม ยังพยายามพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานอยู ่ แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาติฉบับแรกๆ จะเน้นพัฒนาโครงข่ายถนน 
โครงข่ายการคมนาคม ทำาให้คนยิ่งอพยพเข้า
กรุงเทพฯได้ง่ายขึ้น กรุงเทพฯจึงโตขึ้นมากใน
ช่วง 10 ปี จากแผนแรก จึงได้รับจำานวน
ประชากร 6.5 ล้านคนตามการคาดการณ์ ทำาให้
ต้องขยายพ้ืนที่เมืองออกไป ภาพที่เหมือนกัน 
คือ เห็นความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จของมหานคร 
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายๆ จังหวัดเหมือนเดิม คือ 
พระนคร ธนบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ขยาย
ออกไปทางข้างๆ เป็นผังที่ใหญ่ขึ้น 

จะเห็นว่าหลักการของการวางผังเมืองที่ใช้
เป็นต้นแบบในการพัฒนา ยังมีการสร้างความ
สมบูรณ์ของอนาคตของเมือง แต ่ต ่อมา 
กรุงเทพฯได้พยายามปรับผังมาเรื่อยๆ เกิด
ปรากฎการณ์สำาคัญในช่วงหลังจากผังฉบับที่ 
2 คือ มีการประกาศกฎหมายผังเมืองในปี พ.ศ. 
2518 มีผลให ้ผังเมืองมีผลบังคับใช ้ตาม
กฎหมาย เป็นสิ่งที่เอื้อกัน มีกฎหมายมาช่วย
สนับสนุนการทำางานการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็น
ผังสีที่เห็น สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น เป็นต้นเหตุ
ของปัญหาที่สั่งสมมาจนปัจจุบัน คือ มีการวาง
ผงักรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แบบแยกส่วน 

ผงัแรก(แบบแยกส่วน)  จดัทำาโดยกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง ประกาศในปี 2535 เป็นผังแรกที่
เป็นการใช้บังคับผังเมืองรวมภายใต้กฎหมาย

ผังเมืองรวมที่ออกมาในปี พ.ศ. 2518  แต่ด้วย
ความยุ่งยากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุ 
หรือข้อขัดแย้งทางการเมอืง ทำาให้ผงักรุงเทพฯ
ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานกว่าจะประกาศใช้ได้ คอื 
ได้ประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2518 แต่ต่อจากนั้น กว่า
จะมีผังที่ประกาศใช้ได้ คือ ปี 2535 ผังแรกที่ทำา
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และทำาผังต่อ
เ นื่ อ ง ม า อี ก  3  ผั ง  คื อ  ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานครที่ประกาศตามกฎหมาย
ผังเมืองฉบับปี พ.ศ. 2518 

1. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 116 พ.ศ. 2535 
 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 414 พ.ศ. 2542 
 โดยกรุงเทพมหานคร
3. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 (ปรบัปรงุครัง้ที ่2) พ.ศ. 2549 
 โดยกรุงเทพมหานคร
4. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2556 
 โดยกรุงเทพมหานคร

ผังที่  2 – 4 ทำาโดยองค์กรท ้องถ่ิน คือ 
กรุงเทพมหานคร แต่ด้วยข้อจำากัดว่ากรุงเทพฯ 
เป็นองค์กรส่วนท้องถ่ิน เป็นเหตผุลทำาให้ต้องจดั
ทำาผงัแยกส่วน ท้องถิน่ไม่มอีำานาจทำาผงัข้ามไป
ยงัพ้ืนทีข่องท้องถ่ินอืน่ได้ จงึเป็นเหตผุลทีท่ำาให้
เกิดปัญหาไล่เรียงกันมา 

เม่ือพิจารณาในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่า เมื่อถึงที่
สดุแล้วกจ็ะได้ผงัแบบแยกส่วน  การวางผงัเฉพาะ
กรุงเทพฯจะไม่สามารถรู ้ได้ว ่าผังครบถ้วน
สมบูรณ์หรือไม่  เพราะกรุงเทพฯด้านล่างก็เป็น
พื้นที่ของผังเมืองรวมสมุทรปราการ ไม่รู้ว่าผัง
ต่อเนื่องกันเนียนเป็นเมืองที่ดี มีเอกภาพของ
การพัฒนาหรือเปล่า ทางทิศเหนือที่ต่อกับ
ปทุมธานี นนทบุรี หรือนครปฐมเป็นอย่างไร 
แต่ละผังต่อเชื่อมกันดีหรือไม่  ผังกรุงเทพฯ ได้
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พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มีแผนผัง ข้อกำาหนดต่างๆ 
และมีผังอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
ผังเมือง คือ ผังท่ีโล่ง ผังการคมนาคม ผัง
สาธารณปูโภค ผงัทัง้หมดตามกฎหมายมี 4 ผงั 
กฎหมายเดิมก่อนที่จะแก้ก่อนวันที่ 8 กันยายน 
2558 บอกว่าให้ทำาผังบางผังหรือครบทุกผัง
ก็ได้ แล้วแต่เหตุผลความจำาเป็น แต่เมื่อตอนทำา
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับล่าสุด มี
ความมุ่งหวังว่ากรุงเทพฯ ควรทำาให้ครบถ้วน
ที่สุด น่าจะเป็นส่ิงที่ดีพราะคงไม่มีเมืองไหนท่ีมี
ความซับซ ้อนเท ่ากรุงเทพฯอีกแล ้ว หาก
กรงุเทพฯ ไม่ต้องการทัง้ 4 ผงันี ้คงไม่มเีมอืงใด
ในประเทศไทยทีต้่องการผงัทกุผงันี ้กรณมีกีาร
แก้ไขกฎหมายผงัเมอืง โดยส่วนหนึง่ต้องการให้
มีผัง 4 ผัง และรายละเอียดข้อกำาหนดแบบเดียว
กับผังกรุงเทพฯ สุดท้ายแล้วปัจจุบันได้กำาหนด
ให้ทำาทุกผัง และหากทำาไม่ครบให้เขียนเหตุผล
ช้ีแจงว่าทำาไม เป็นการเปิดโอกาสว่าไม่ต้องทำา
ครบทุกผังก็ได ้ ทำาให ้ผังกรุงเทพฯเป็นผัง
ต้นแบบทีท่ำาให้ต่อๆไปผงัเมอืงรวมต้องสร้างข้อ
กำาหนดให้ตอบรับกับสิ่งที่มีในผัง

ผังเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร นอกจากผงัตาม
กฎหมายแล้วยังมกีารซ่อนผงัไว้อกีผงัหนึง่ เป็น
ผังเสนอแนะเรื่องระบบสาธารณูปการ ซึ่ง
กฎหมายไม่ได้พูดถึงสาธารณูปการในผังเมือง
รวม แต่จะให้สาธารณูปการจะอยู่ในผังเมือง
เฉพาะการวางแผนที่ตั้งสาธารณูปการ เช่น 
สถานพยาบาล โรงเรียน จะอยู่ในผังเมืองเฉพาะ 
สาธารณูปการ จำาเป็นต่อการวางแผนหรือไม่ 
ตอบว่ากจ็ำาเป็น เพราะเกีย่วกบัคณุภาพชวีติ  คง
ไม่มปีระเทศไหนท่ีเห็นว่าการคลอดลกูในรถแทก็ซี่
เป ็นเรื่องปกติ หรือให้ตำารวจจราจรเป็นผู ้
ทำาคลอด มคีำาถามคอืทำาไมคนต้องอยูช่านเมอืง
ไกลๆ แล้วต้องเข้ามาฝากท้องทีก่รงุเทพฯ ชัน้ใน 
คลอดลกูข้างใน มาทนับ้างไม่ทนับ้าง ทำาไมไม่จดั
ให้มคีณุภาพสาธารณปูการกระจายตัว วยัเรียน 
ทำาไมเด็กนักเรียนต้องเดินทางไกลไปเรียน
โรงเรียนไกลบ้านมากๆ ทำาไมต้องให้เด็กร้องไห้
จบัฉลากเข้าโรงเรยีนแล้วไม่ได้ อนาคตอยูท่ีด่วง
จับฉลากเท่านั้นหรือ สิ่งนี้อยู ่ในคำาถามของ

สังคมไทยว่าคนไทยทำาอะไรอยู่ เรารับปัญหาที่
เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดา เด็กจับฉลากไม่ได้
ร ้องไห้ออกข่าวโทรทัศน์ เราควรวางแผน
สาธารณูปการ เพือ่ให้กรงุเทพมหานครประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในขณะที่กรุงเทพฯก็
มโีรงเรยีนรวมถงึโรงพยาบาลเป็นของตวัเอง ก็
น่าจะช่วยลดความจำาเป็นในการเดนิทางเข้ามาที่
เขตชั้นในของกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถใช้ผังนี้เป็น
แนวทางในการพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง คือใช้เป็น
เครื่องมือในการประสานงาน

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีเรื่องของ
มาตรการส่งเสริมอีกหลายประการ ได้แก่ พื้นที่
สีเขียว อาคารจอดรถ อาคารเขียว ที่เก็บนำ้าฝน 
และที่อยู่อาศัยราคาตำ่ากว่าตลาด ให้มีโอกาสให้
มีที่อยู ่อาศัยสำาหรับคนฐานะปานกลางใน
กรุงเทพมหานครชัน้ในมากขึน้ เป็นมาตรการส่ง
เสริม  แต่สิ่งหนึ่งวิทยากรที่เสนอต่อกรมโยธาฯ
เป็นข้อกำาหนดผงัเมอืงแต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ คอื 
การโอนสิทธิ์การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น บาง
บริเวณที่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตำ่า
กว่าศักยภาพ มี 2 ลักษณะ คือ (1) พื้นที่รับนำ้า 
(floodway) ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตำ่า
กว่าสิ่งที่ควรจะเป็น กดไว้ให้เป็นทางผ่านนำ้า (2) 
การสงวนรกัษาอาคารอนรุกัษ์ อาจแก้ไขได้ด้วย
การให้โอกาสในการขายสทิธิ ์(ในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน) คือ ขาย FAR ที่ไม่ได้ใช้ไปสู่พื้นที่ที่ส่งเสริม
การพัฒนาได้ เช่น พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้า คนที่อยู่นอกข้อกำาหนดของผังไม่
สามารถขายได้ แต่ให้คนกลุ่มที่ต้องใช้ตำ่ากว่า
ศกัยภาพขายได้ สามารถนำาเงนิมาใช้ทดแทนผล
ประโยชน์ที่เสียไปได้ หรือการทำาให้อาคารที่
ต ้องการอนุรักษ์ก็สามารถอยู ่ภายใต้การ
ควบคุมตามกฎหมายอนุรักษ์ได้ เป็นต้น  แต่ข้อ
กำาหนดนี้ยังไม่ผ่านกรม เพราะอาจมีข้อท้วงติง
ในเชิงกฎหมายที่ทำาให้ผังล่าช้า และถูกตัดออก
ไป และเมื่อไปถึงสำานักงานกฤษฎีกาที่ควบคุม
ความถกูต้องของกฎหมาย ผูต้รวจสอบถามว่า
ข้อกำาหนดนี้หายไปไหน รอผ่านให้อยู่ แต่ปรากฏ
ว่าถูกระงับไปแล้วในขั้นตอนก่อนหน้า จะเห็นได้
ว่าจรงิๆ แล้วสำานักงานกฤษฎีกากไ็ด้ศกึษาเรือ่ง
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นี้ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีคำาตอบต่างๆไว้ และ
พยายามผลักดันให้เกิดข้อกำาหนดดังกล่าว ซึ่ง
เป็นโอกาสหนึ่งในการใช้ผัง จึงเป็นที่น่าเสียดาย
ที่ข้อกำาหนดดังกล่าวถูกตัดทิ้งไป
 
จะเหน็ว่า กรงุเทพมหานคร เคยมกีารวางผงัแบบ
ระบบเบด็เสรจ็ครอบคลมุพ้ืนทีต่่อเนือ่งของเมอืง
ครอบคลมุหลายจงัหวัดมาโดยตลอด แล้วเพ่ิงมา
เสยีหลกัการเม่ือ กฎหมายผังเมอืง ปี 2535 (ฉบบั
แรก) ออกมา ซึง่เป็นการวางผงัแยกส่วน ในขณะ
ที่สถานการณ์และความคืบหน้าการบังคับใช้
กฎหมายผงัเมอืงปรมิณฑลในปัจจบุนั เป็นดงัน้ี

จังหวัดนนทบุรี
1. ผังเมืองรวมนนทบุรี 
(ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)

จังหวัดปทุมธ�นี
1.ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี 
(ส่งกฎกระทรวงไปประกาศในราชกจิจานเุบกษา) 
2. ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี 
(ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)
3. ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ-คลองหลวง-
ธัญบุรี (วิเคราะห์วางผังร่าง)
4. ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-
รังสิต พ.ศ. 2552 
(ขยายเวลาการบังคับใช้ครั้งที่ 1)
5. ผังเมืองรวมลำาลูกกา-บึงยี่โถ พ.ศ. 2555

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
1. ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556

จังหวัดสมุทรส�คร
1. ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 
(ปิดประกาศ 90 วัน)
2. ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร 
(ประชุมพิจารณาผังร่าง)
3. ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน 
(จัดทำาเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย)
4. ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว (พ.ศ. 2556)

จังหวัดนครปฐม
1. ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม 
(ประชุมคณะกรรมการผังเมือง)
2. ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ 
(เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทย)
3. ผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี (พ.ศ. 2558)
4. ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล 
(กรมจัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง)

โดยสรุป จังหวัดนนทบุรีตอนแรกวางผังเฉพาะ
ส่วน แต่ภายหลังวางผังเต็มจังหวัด ปัจจุบันผัง
หมดอายุไปแล้ว ไม่มีข้อบังคับใช้ใดๆ อยู่ในช่วง
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ตอนนี้ ไม ่มีการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดเดียวมีถึง 5 ผัง แต่มีเพียงสองผังที่ยัง
ใช ้บังคับอยู ่  (ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-
คลองหลวง-รังสิต พ.ศ. 2552 (ขยายเวลาการ
บังคบัใช้คร้ังที ่และผงัเมอืงรวมลำาลูกกา-บึงยีโ่ถ 
พ.ศ. 2555) นอกนั้นปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้ 
มีทั้งที่ยังไม ่ เสร็จและผังหมดอายุ จังหวัด
สมุทรปราการ อบจ. เป็นผู้ดำาเนินการวางผัง มี
ผลบังคับใช้แล้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีผัง
จังหวัดที่ยังปิดประกาศอยู่ โดยมีทั้งหมด 4 ผัง 
บางผงัยงัทำาไม่เสรจ็ มีอยูผ่งัเดยีวทีย่งัประกาศ
ใช้อยู ่คอื ผงัเมอืงรวมชมุชนบ้านแพ้วและจงัหวดั
นครปฐม มี 4 ผัง มีทั้งที่ยังไม่เสร็จ (ผังเมือง
รวมเมืองนครปฐม และผังเมืองรวมชุมชนอ้อม
ใหญ่) และมีบางผังประกาศใช้แล้ว คือ ผังเมือง
รวมชุมชนนครชัยศรี ปี 2558 

เมือ่นำาทกุผงัมาต่อกนั จะเหน็ว่าเป็นผงัเมอืงทีม่ี
ความแปลกประหลาด เป็นมหานครแห่งความ
แปลกประหลาด ซึ่งภาพนี้เป็นสิ่งที่กำากับการ
เติบโตของมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  
ภายใต้แผนที่ปุปะดังภาพ ซึ่งเป ็นเมืองที่มี
ประชากรประมาณ 30% ของประเทศ มส่ีวนแบ่ง
ทางเศรษฐกิจ 50% ของประเทศ แต่อยู่ภายใต้
แผนกายภาพแบบนี ้เป็นความผดิพลาดของการ
ทำางานในการวางแผนมหานครใหญ่  จะเหน็ได้ว่า
มีกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ในปริมณฑลบางส่วนท่ีรัฐ
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ประกาศใช้แล้ว แต่ก็ยังมีพื้นที่อีกหลายส่วนเป็น
พื้นที่แหว่งที่ไม่ได้ทำาอะไรเลย เช่น โล่ง (สีขาว)ใน
ปทุมธาน ี นนทบรีุ มีการวางผงัเตม็พืน้ท่ีจงัหวัด
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศใช้ ยังพื้นที่อิสระอยู่ 
สมุทรสาครก็ยังมีพื้นส่วนที่แหว่งอยู่นิดหน่อย 
นครปฐมทำาเพยีงส่วนทีต่ดิกบักรงุเทพฯ ทีเ่หลอื
ยังไม่ได้ทำาอะไรเลย ทั้งหมดนี้ทำาให้เห็นความไม่
เป็นระบบของเมอืง เป็นความไม่ต่อเชือ่มกนั ต่าง
คนต่างทำา ต ่างกรรมต่างวาระ ฟลัดเวย์ 
กรุงเทพฯที่พยายามเก็บไว้ แต่สุดท้ายแล้วก็มี
สนามบินสุวรรณภูมิมาขวางทางไว้ ซึ่งเป็น
ความไม่สอดคล้องของผงั เหน็ได้ว่าเป็นแผนและ
ผังที่มีปัญหา
 
ครั้งหนึ่งวิทยากรเคยถามนักผังเมืองที่ทำาวาง
ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานครฉบบัแรกในปี พ.ศ. 
2535 ว่าทำาไมจึงวางผังแยกส่วน จังหวัดละผัง 
จากเดิมที่เป็นผังเต็มระบบ และได้รับคำาตอบว่า 
กฎหมายไม่ได้เปิดให้วางผังรวมทุกจังหวัดได้ 
ติดกฎหมาย ต้องแยกส่วนเพราะว่าเป็นคนละ
จังหวัด แต่ถ้าดูกฎหมายผังเมืองจริงๆแล้วก็ไม่
ได้ห้าม หรือทำาไม่ได้ เป็นความเข้าใจผิดของนัก
ผังเมือง หรืออาจโดนนักกฎหมายตีความมาให้
ก็ปฏิบัติตาม แต่จริงๆแล้วกฎหมาย (พระราช
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 18 
วรรค 2) เขียนไว้ว่า ถ้าผงัเมอืงรวมคาบเกีย่วกบั
พ้ืนท่ีหลายท้องที ่จะต้องมกีรรมการผงัเมอืง ให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือท้องถิ่นใดท้อง
ถิน่หนึง่หรือทัง้หมดร่วมกันทำา สรุปคือ สามารถ
ทำาได้ หรือแม้แต่กรณีการตั้งคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวม (มาตรา 21 วรรค 2) ถ้ามีสอง
จงัหวดัขึน้ไป ก็ให้คณะกรมการผงัเมอืงสามารถ
ตั้งคณะกรรมการได้ สรุปคือกฎหมายไม่ได้ห้าม 
และยังได้บอกวิธีการแก้ปัญหาไว้ให้  สำาหรับวาง
ผังเมืองที่ต่อเชื่อมกันแต่ละจังหวัด ปัญหาเกิด
จากการไม่เข้าใจกฎหมายว่าจริงๆแล้วหลักการ
วางผังเมือง คือ ต้องวางผังที่ครอบคลุมพื้นที่
เมืองท้ังในปัจจุบันและอนาคต ที่ทำาให้เกิดการ
บรหิารจดัการเมอืงทีเ่ป็นเอกภาพ มตีวักฎหมาย
รองรับกรณีนี้แล้ว ในกรณีนี้ ถ้ากรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางจะทำาผัง

ทั้งหมดก็ทำาได้ หรือให้กรุงเทพมหานครเป็น
แม่งานในการทำา แล้วร่วมกันออกค่าใช้จ่ายกับ
หน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในปริมณฑลก็ได้ และถ้า
จะต้องมีคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมก็ตั้งได้ ให้
คณะกรรมการผังเมืองต้ัง จะไม่เกิดปัญหาดัง
เช่นปัจจุบัน
 
ส่วนเหตุผลและความจำาเป็นของการบูรณาการ
การวางและการจัดทำาผังเมืองรวมในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล คือ ในความป็นจริงนั้น 
เนือ้เมอืง หรอื built up area ของกรงุเทพฯ และ
ปริมณฑลนั้นมีพื้นที่เมืองที่ต่อกัน ความเป็น
เมืองของกรุงเทพไม่ได้อยู่แค่เพียงในเขตพื้นที่
การปกครอง แต่ยังต่อกับปริมณฑลได้อย่าง
แนบสนิท อย่างเช่น แค่เราข้ามคลองประปาก็
ข้ามไปนนทบุรีโดยไม่ทันรู้ตัวแล้ว หรือถ้าลงมา
ท า ง ใ ต ้ เ ข ้ า สำ า โ ร ง  เ ล ย บ า ง น า ไ ป ก็ เ ป ็ น
สมุทรปราการ จากตัวอย่าง เราจะเห็นว่าเนื้อ
เมืองนั้นต่อเชื่อมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่า การวาง
ผังเมืองไม่ควรแยกส่วนจากกัน ประเด็นสำาคัญ
นอกจากเนื้อแล้ว กระดูกก็ต่อกัน กระดูก คือ
ระบบคมนาคม ผังคมนาคมไม่ได้วางเฉพาะ
กรุงเทพฯแล้วหยุดที่ขอบเขตการปกครอง แต่
การคมนาคมได้ต่อกันเป็นระบบ เป็นภาพใหญ่
ของทั้งโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า 
ปัจจบุนัสายสม่ีวงทีก่ำาลงัจะเปิด สายสม่ีวงต่อไป
นนทบรุ ีสเีขยีวต่อไปสมทุรปราการ และสายสส้ีม
ไปลำาลูกกา จะเห็นว่าโครงข่ายนั้นต่อเชื่อมไป
หมด เมื่อเนื้อเมืองต่อกัน กระดูกต่อกัน มีโครง
ถนนก็เชื่อมต่อกัน เป็นระบบที่ไม่ได้มองเฉพาะ
เขตการปกครอง เช่น วงแหวนรอบทีส่ามทีก่ำาลงั
จะเกิดขึ้น หรือระบบทางเชื่อมพิเศษต่างๆ เป็น
มอเตอร์เวย์อีกสามสาย คนก็จะเข้ามาเชื่อมกัน
มากขึ้น หรือสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า
นครหลวงและการประปานครหลวงนั้นไม่ได้อยู่
เฉพาะกรุงเทพ ส่วนใหญ่ก็ครอบคลุมไปถึง
นนทบุรี สมุทรปราการ 
 
นอกจากนั้น ประเด็นของภัยธรรมชาติ เช่น นำ้า
ท่วมจากนำ้าทะเลหนุนสูง ก็ไม่ได้ท่วมเฉพาะ
กรุงเทพฯหรือนำ้าท่วมจากเหนือก็ไม่ได้ท่วม
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เฉพาะแค่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นระบบการ
บริหารจัดการที่ต้องทำางานร่วมกัน ถ้าไม่มีการ
บริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น แผนป้องกันนำ้า
ท่วมกรุงเทพมหานคร ปลายปี พ.ศ. 2553 ได้
เริม่ทำาผงัก่อนนำา้ท่วม วทิยากรเคยร่วมหารอืกบั
สำานักระบายนำา้ เรือ่งจะบรหิารจดัการนำา้อย่างไร
ให้กรุงเทพฯอยู่รอดจากนำา้ แต่สุดท้ายกพ็บว่าใน
ปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯก็ท่วม แผนป้องกันไม่
สามรถป้องกันได้ สำานักระบายนำ้าได้ทำาแผน
ป้องกันนำ้าท่วมเรียบร้อยแล้ว มีระบบปิดล้อม
ใหญ่ มีคันป้องกันนำ้าท่วม เห็นตอนแรกแล้วน่า
ตกใจมากเพราะความน่ากลวัอยูท่ีน่นทบรุ ีคือ มี
คนัป้องกนันำา้ท่วมสำาหรบักรงุเทพฯ แต่เป็นเข่ือน
กักนำ้าของนนทบุรี ทำาให้นำ้าท่วมนนทบุรี ผังที่ได้
จงึเป็นผงัตัวใครตวัมนั ซึง่เป็นการแก้ปัญหาแบบ
ตัวใครตัวมัน 

ปี พ.ศ. 2554 เป็นบททดสอบผงัป้องกนันำา้ท่วม
ที่ดี จะเห็นว่าสีแดงเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบสูง 
ส่วนหนึง่มสีาเหตมุาจากการไปสร้างคนัป้องกนั
นำ้าท่วมขวางนำ้าไว้ สูง 2.5 – 2.8 เมตร แต่จริงๆ 
แล้วถ้าให้นำา้ระบายไปเรือ่ยๆ จะไม่เกดิการทีเ่ข่ือน
สูงเกนิ 2.5 เมตร ทีน่ำา้ท่วมหนกั เพราะสร้างเข่ือน
ไว้ตลอดแนวคลองมหาสวัสดิ์ สิ่งนี้ เองเป็น
ปัญหาของการวางแผนแยกส่วน 
 
ตัวอย่างของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ไม่แยกส่วน สามารถเห็นได้จากโครงการพระ
ราชดำารแิก้มลงิ เป็นการปล่อยให้นำา้ลงมา เพราะ
นำ้าลงทะเลไม่ได้ เพราะบางทีก็สู้แรงนำ้าข้ึนจาก
ทะเลไม่ได้ จงึต้องสร้างแก้มลงิไว้บรเิวณชายฝ่ัง
ก่อน เอานำา้มาชะลอไว้ พอนำา้ลงกเ็ปิดประตใูห้นำา้
ไหลออกไปเอง ไม่ต้องสูบ กรมชลประทานก็ได้
แปลงเป็นระบบป้องกัน โดยไม่ได้มองว่าเป็นเขต
ใคร แต่มองเป็นคนัป้องกนั มแีก้มลงิพักนำา้ก่อน
ปล่อยลงทะเล เป็นการบริหารจัดการที่ไม่ใช้
พลังงานมาก ให้นำ้าไหลออกไปเองเมื่อนำ้าลง  
จากโครงการแก้มลงิ นำาไปสูแ่นวความคดิในการ
วางผังเมืองรวมกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันนำ้าท่วม
โดยการสร้างให้เกิดการปิดล้อมในระบบเมือง
ไม่ใช่สร้างเข่ือนกันตามแนวขวางตะวันตก-ตะวัน

ออก แต่เป็นการสร้างการปิดล้อมให้เกิดความ
ปลอดภยัทัง้ระบบ อย่างเช่น อาจใช้ถนนวงแหวน
เป็นแนวปิดล้อม โดยซ่อนโครงสร้างไว้ในถนน
วงแหวน ไม่ส่งเสรมิการเตบิโตนอกวงแหวนมาก
นักและผันนำ้าออกสู่รอบนอกวงแหวน 

นอกจากภยัธรรมชาตแิล้ว ยังมปีระเดน็เรือ่งพืน้ที่
สีเขียว ในกรณีบางกะเจ้า ประชาชนส่วนหน่ึง
ต้องการให้บางกะเจ้าเขียว เป็นปอดของคน
กรงุเทพฯ  ในความเป็นจรงิปอดทีว่่าน้ีอยูใ่นพืน้ที่
ของจงัหวดัสมทุรปราการ จงึเหมือนกบัเป็นการ
ยืมปอดคนอืน่หายใจ  ถ้าต้องการเกบ็พ้ืนทีสี่เขียว
ไว้ น่าจะดำาเนินการโดยให้ขายสทิธิได้ กต้็องเป็น
เขตผังเมอืงรวมเดยีวกนั จงึจะถ่ายโอนสิทธิก์าร
พฒันาได้ ให้คนในบางกะเจ้าขายสทิธิได้ มรีายได้ 
สามารถอยูไ่ด้และทำาให้คนกรงุเทพฯมีพืน้ท่ีสเีขียว 
เป็นการพึง่พากนัในระบบเมอืง 
 
ประเด็นต่างๆแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของ
การบริหารจัดการภายใต้ผังเดียวกันให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
กรุงเทพฯเป็นหน่วยการพัฒนาเดียว เมื่อมอง
ปริมณฑลเห็นว่ามีหน่วยการบริหารจัดการ
หลากหลายรปูแบบ ทัง้ อบต. อบจ. หรอืเทศบาล
ระดบัต่างๆ องค์กรท้องถ่ินมากมาย มคีวามซบั
ซ้อน ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าต้องบริหารจัดการเมืองให้
เป็นเอกภาพร่วมกนักจ็ะเป็นเรือ่งทีค่่อนข้างยาก 
มีระบบซ้อนกันอยู่หลากหลายรูปแบบ และยังไม่
สามารถยุบหน่วยงานที่ซำ้าซ้อนกันได้ ทำาให้มี
ความยุง่ยาก ดงัจะเหน็ได้จากกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑลมีพื้นที่ประมาณ 7,700 ตาราง
กิโลเมตร 97 เทศบาล 213 อบต. รวมกันมี
องค์กรท้องถ่ินราว 300 กว่าแห่ง แต่ละคนมี
อำานาจของตัวเอง ทั้งนี้นายก อบต. ก็มีอำานาจ
เท่าเทียมกับผู ้ว ่ากทม.เพราะเป ็นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน คำาถาม คือ เรา
จะทำาให้องค์กรท้องถิ่นจำานวนมากทำางานร่วม
กนัได้อย่างไรเพ่ือให้ได้ผงักายภาพทีเ่ป็นอนัหน่ึง
อันเดียวกัน โดยปัญหานี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่สุด
ที่ต้องแก้
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ประเทศไทยได้มีการวางผังประเทศไทย 2600 
เป็นการวางล่วงหน้าถึง 50 ปี ซึ่งครอบคลุม
กรุงเทพฯไว้ด้วย เป็นผังที่คาดการณ์ 50 ปี  
จริงๆแล้วไม่ควรวางผังระยะยาวนานขนาดนี้ 
เพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าอนาคตยาวนานขนาด
นั้นจะเป็นอย่างไร โครงการพัฒนาต่างๆอาจ
เปลีย่นแปลงไปได้ ยกตวัอย่างเช่น north-south 
corridor ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่จะเข้ามาทาง
เชยีงรายปัจจบุนักเ็ปลีย่นแผนมาลงทีห่นองคาย 
เป็นต้น ทำาให้เป็นที่น่ากังขาว่าผังที่ออกมา
สามารถรองรับอนาคตได้จริงหรือไม่ ส่งผล
ทำาให้ผังนี้อาจไม่มีประโยชน์ในการกำากับการ
เติบโตในอนาคต 

ในขณะที่ประเทศมาเลเซียก็มีการวางผังแบบ 
regional plan แต่วางแผนมีระยะเวลาเพียงแค่ 
5 ปี โดยให้แผนกายภาพโยงกับแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยตลอด แผน
กายภาพให้เช่ือมโยงกันทุก 5 ปี โอนถ่ายแผน
ชาติออกมาเป็นผังกายภาพและนำาผังกายภาพ
สื่อกับแต่ละรัฐแต่ละรัฐภายในประเทศ แต่ละรัฐก็
วางแผนภายใต้กรอบกายภาพน้ัน สอดคล้อง
กับภาพรวม แต่ผังประเทศไทยที่เห็นได้วางผัง
ล่วงหน้าแผนชาติไปถึง 10 แผนแล้ว เพราะเป็น
ผัง 50 ปีข้างหน้า 
 
ผังภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลก็เป็นผังมอง
อนาคตอีก 50 ปีข้างหน้า ปัจจุบันก็เริ่มทำา
ผงัเมอืงรวมแต่ละจงัหวดั ใน 5 จงัหวดัปรมิณฑล 
ก็มีอีก 5 ผัง แต่ยังวางผังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด 
ผังจังหวัดปรากฎดังภาพ บางจังหวัดเช่น 
สมุทรสาครวางผังลงไปในทะเลด ้วย แต ่
สมุทรสงครามไม่ได้วางลงมาริมทะเล จะเห็น
ความไม่ต่อเนื่องกันของผัง นอกจากนั้นเราจะ
เห็นผังอย่างหยาบของจังหวัดทั่วประเทศออก
มาตามนโยบายของกรมโยธาธิการและการ
ผังเมือง ระบุว่าชุมชนอยู่บริเวณใด เกษตรอยู่
บริเวณใด อนุรักษ์อยู่บริเวณใด มีการควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพียงไม่กี่รูปแบบ ซึ่งไม่
สามารถนำาไปใช้ในการควบคุมหรือพัฒนาได้
จริงแต่อย่างใด

ประเด็นสำาคัญต่อมา คือ หากต้องการทำา
ผงัเมอืงรวม (Comprehensive plan) ทีด่จีรงิๆ 
ควรทำาอย่างไร วิทยากรพาย้อนไปดูต้นกำาเนิด
ของผงัทีก่รงุเทพทีเ่ป็นแบบรวม แบบต่อเนือ่งใน
ยุคแรกๆนัน้ถกูออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ นกัวาง
ผังเมืองจากอเมริกา ดูว่ามีวิธีการอย่างไร 
สามารถทำาได้อย่างไร ทั้งนี้สามารถศึกษาวิธี
การจากสหรัฐอเมริกาได้ เรียนรู้ได้ ให้เกิดผังต่อ
เนื่อง เกิดเอกภาพในการบริหารจัดกรเมืองสู่
อนาคต ในอเมริกามีกฎหมาย A Standart of 
City Planning Enabling Act 1928  และมีการ
วางผังในพื้นที่ต่อเนื่อง (regional planning) 
โดยมีคณะกรรมการกำากับผังภาค ผังที่ทำาแล้ว 
คือ ผังมหานครต่อเชื่อมของ 3 รัฐ ทำาตั้งแต่ปี 
1928 เป็นการทำาผังต่อเนื่องของรัฐนิวยอร์ก 
นวิเจอร์ซย์ี และคอนเนก็ติกัตเพราะนวิยอร์กเป็น
เมืองขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในโลก ทำาผังต่อ
เชือ่มกนั  และปัจจบุนัผงัขยายออกไปครอบคลมุ
พื้นที่มากขึ้น 13,000 ตารางไมล์ หรือราว 
20,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 20 ล้านคน 
เป็นพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 

ผู้เข้�ร่วม : เคยคุยกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการ
และผงัเมอืงถามว่า การวางผงัแบบให้ประชาชน
มส่ีวนร่วมเป็นอย่างไร มกีารพดูคยุกนัมากเกีย่ว
กับประเด็นนี้ เช่น มีนโยบายให้ อบต. จัดการ แต่
สุดท้ายแล้วอบต.ก็ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
เป็นผู้จัดทำาอยู่ดี เป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่ากรม
โยธาธิการไม่เชื่อมั่นในข้อมูลได้ กลัวเหตุการณ์ 
ขว้างงูไม่พ้นคอ จริงๆแล้วกฎหมายกระจาย
อำานาจให้ทำาแบบนั้น?

วิทย�กร : การกระจายอำานาจเป็นประเด็นที่น่า
สนใจ หลักการของ พรบ. ผังเมือง ฉบับปี พ.ศ. 
2518 ร่างโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา 
ประยุกต์จากกฎหมายของอเมรกิาในช่วงปี พ.ศ. 
1926-1928 มาสร้างเป็นฐานกฎหมาย พรบ.
ผังเมืองรวม ปีพ.ศ. 2518 กฎหมายฉบับดัง
กล ่าวเป ็นกฎหมายที่ลำ้ ามาก มีคำาว ่าศาล
ปกครอง ซึง่ตอนนัน้ประเทศไทยยงัไม่รูเ้ลยว่าคอื
อะไร สรุปว่ากฎหมายนี้มีความลำ้าหน้าในการ
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ปกป้องสทิธปิระชาชน เหมาะสำาหรับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน มีการยื่นคำาร้องก่อน
ประกาศใช้จริง 

อย่างในปัจจบุนั การทำาผงัเมอืงรวมกรงุเทพ อยู่
ในขั้นตอนปิดประกาศ 90 วันก่อนบังคับใช้ 
กฎหมาย บอกว่ากฎหมายที่อื่นไม่มี จะบังคับก็
บังคับไป รัฐมีอำานาจในการวางผังรัฐเบ็ดเสร็จ 
ไม่มีการประกาศให้ดูว่าข้อกำาหนดนี้บังคับสิทธิ
การใข้ประโยชน์ทรพัย์สนิหรือไม่ เป็นต้น  ในกรณี
นี้ได้รับคำาร้อง 7,000 คำาร้อง มีเพียงคำาร้อง
ส่วนน้อยที่มีคุณภาพจริง ยกตัวอย่างเช่น การ
มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ชานเมืองยื่นคำาร้อง เรื่อง
ผลกระทบกับย่านที่อยู ่อาศัย ทางด้านการ
คมนาคม การจราจร เช่น มหาลัยขนาดใหญ่อยู่
บริเวณชานเมืองได้ แต่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่มี
การจราจรหรือที่มีถนนที่สามารถรองรับได้  

กลับมาสูห่ลกัการของการมส่ีวนร่วม จริงๆแล้ว 
การมส่ีวนร่วมโดยประชาชนเป็นสิง่ทีถ่กูกำาหนด
ใน พรบ. การผงัเมอืงอยูแ่ล้ว ทัง้นีก้ารมส่ีวนร่วม
กับประชาชนนั้นมีหลายระดับ มีทั้งการมีส่วน
ร่วมโดยตรง คือ การรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน เดมิเขยีนไว้ว่าไม่ตำา่กว่าสองคร้ัง ภาย
หลังกรมโยธาฯแก้เป็นไม่ตำ่ากว่าหนึ่งครั้ง ทำาให้
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย และอีกระดับคือการมี
ส่วนร่วมแบบมีตัวแทน การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นเสนอให้ใช้ตัวแทนภาคประชาชนได้ ให้มี
ส่วนร่วม แต่ปัญหา คือ กลไกของส่วนกลาง คือ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นต้องการการ
บรหิารจดัการของนกัผงัเมอืงทีเ่ข้าใจการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนาที่ถูกต้อง  เน้นว่า 
“ที่ถูกต้อง” เพราะนักผังเมืองส่วนมาก มัก
พยายามกรอกความคดิ ความรูค้วามเข้าใจของ
ตัวเองให้ประชาชน พอมีแรงต้านก็มีแรงปะทะ 
ทำาให้คิดว่าการมีส่วนร่วมมีอุปสรรคมากกว่า
ประโยชน์ จริงแล้วต้องปรับทัศนคติทั้งของนัก
ผังเมืองและประชาชนให้มีส่วนร่วมกับประชาชน  
ยกตัวอย่าง ประสบการณ์ตอนทำาผังเมืองรวม 
ปี พ.ศ. 2549 ประชุมประชาชน คำาถามแรกเปิด
ทีว่่า มทีีต่รงนีอ้ยากเปลีย่นจากสเีขยีว คือ พืน้ที่

เกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมที่เป็นสี
แดง ใช้วิธกีารเปิดเวทด้ีวยการให้ผูเ้ข้าร่วมเสนอ
ความคิดเห็นและจบลงด้วยการรวบรวมเสียง
ส่วนมาก คอื การขอเปล่ียนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นความล้มเหลว
ของการเปิดเวทีการมีส่วนร่วมประชาชน จึงได้
นำามาเป็นบทเรียนสำาคัญ นำาไปสู่การแก้ไขในปี 
พ.ศ. 2556 ส่ิงแรกที่ทำา คือ เราเสนอภาพ
อนาคตของกรงุเทพฯ ในเวทีสาธารณะ ประชาชน
ที่เข้ามานั่งก็เป็นประชาชนทั่วไป พอบอกว่า
กรุงเทพฯจะเปลี่ยนไปอย่างไร อะไรคือโอกาส 
อะไรคือวิกฤติที่กำาลังจะแก้ไข  วันนั้นการประชุม
เลยเวลา ไม่มีใครต้องการกลับและไม่มีใครพูด
เรื่องต้องการเปลี่ยนสี เปลี่ยนข้อกำาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นเประเด็นของการสื่อสารว่า
ต้องการใส่อะไรเข้าไปในเวทีสาธารณะ และเรา
ต้องการอะไรกลับคนืมา ความเข้าใจ ข้อมลู หรอื
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 
อีกตัวอย่าง คือ มาตรการอาคารเขียว เป็น
มาตรการทีไ่ด้มาจากกระบวนการการมส่ีวนร่วม 
ถกูจดุประกายมาจากเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ ถามว่า 
เป็นไปได้มั้ยที่ประเทศเราจะให้การสนับสนุน
อาคารประหยัดพลังงาน จึงนำาไปสู่การผูกโยง 
FAR bonus กับเรื่องอาคารเขียว และอะไร
หลายๆอย่างทีเ่ป็นประโยชน์  แต่ในปัจจบัุนมกัทำา
เวทีสาธารณะเพื่อให้เป็นพิธีกรรม ทำาตามข้อ
กำาหนด ว่าตามกันไป จบแล้วก็กล่าวปิดการ
ประชมุ แยกย้าย กไ็ม่เกดิกระบวนการมส่ีวนร่วม  
ประเดน็นีค้วรให้อยูใ๋นการวางแผนเบือ้งต้น สอน
ให้นักวางแผนเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วม 
เป็นการประสานประโยชน์ร่วมกัน นักวางแผน
ต้องเปล่ียนทศันคติ ต้องเปล่ียนบทบาทให้เวทนีี้
เป็นประโยชน์ เวทน้ีีสามารถทำาได้หลายอย่าง เช่น 
ถ้าต้องมกีารเจรจากับพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม  ถ้าจะ
ต้องหากรอบกำากบัการเตบิโตทางอุตสาหกรรม
ให้อยูใ่นกรอบทีเ่หมาะสม จะไม่สามารถพดูคยุกบั
กลุ่มอุตสาหรรมได้ทนัทใีนขณะนัน้  ประเดน็น้ีเป็น
ส่ิงที่นักวางแผนต้องปรับเปล่ียนไปสู ่การ
วางแผนแบบมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมที่ดีให้
ประชาชนเข้าใจ จริงๆแล้วตัวผังของไทยใน
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ปัจจุบันไม่ได้มีกระบวนการทำาต่างจากประเทศ
พัฒนาแล้วเลย แต่ต่างกันเรื่องการสร้างความ
เข้าใจว่าผังมีประโยชน์ต่อสังคม ต่อประชาชน
อย่างไร สังคมจะเป็นส่วนช่วยใจการดำาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนอนาคตร่วมกัน ไทยไม่เคยไป
ถึงความรู ้ความเข ้าใจของในพ้ืนที่ที่มีการ
วางแผน สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่นักวางแผนต้อง
ปรับความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนอย่าง
มีส่วนร่วม กฎหมายได้กำาหนดไว้แล้วว่าควรทำา
อย่างไร แต่ไม่ควรลดทอนกระบวนการมีส่วน
ร่วม หลายครัง้จะเหน็ว่าบางเวทเีมือ่มาถึงแล้วจะ
มีเจ้าหน้าที่นั่งต้อนรับและบอกว่า ขอรวบรัด
หน่อยเพราะเวลามีน้อย เป็นต้น
 
การทำางานพอเป็นพิธีมีเยอะ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ยุคนี้
ควรจะเป็น ตอนนี้องค์กรท้องถ่ินมีการพัฒนา
ขึน้เยอะ ลองคดิดวู่าถ้าทำาให้เค้ามสีรรพกำาลงั ไม่
กระจยุกระจาย จะช่วยให้การบรหิารจดัการทำาได้
มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ยก
ตัวอย่างเช่น ประมาณปี 1990 ที่มีการเลือกตั้ง
ผู้ว่า ในเวลานั้นมีคนน่ากลัวไม่กี่คน ทางรัฐเลย
ใช้ อบต. เป็นทางออกแทนการมี อบจ. เกิด
องค์กรท้องถิน่ขึน้มา แทนทีจ่ะมตีวัแทนท้องถิน่ 
70 กว่าคน กลายเป็นว่าเป็นอบต 7,000 กว่าคน 
ซึ่งองค์กรเล็กขนาดที่มีกำาลังไม่พอดำาเนินการ
ด้านผังเมือง น่าเสียดายว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่
ตกไป มีระบบจังหวัดจัดการตัวเอง มีระบบ
คลัสเตอร์ 6 ภาค ถ้าระบบนี้ไม่ถูกตัดออกไปจะ
นับเป็นคุณูประการต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง
 
ผูเ้ข้�ร่วม : ในการทีอ่งค์กรท้องถิน่สองร้อยแห่ง
จะมีทำาผังเมืองรวมที่มีผลบังคับใช้ อาจจะ
เป็นการยากในการดำาเนินการ จึงมีอีกแนวคิด
หนึ่งที่จะทำาผังนโยบายกรุงเทพและปริมณฑล 
และเมือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทำาผงัเมอืง
รวมขึ้นมา ก็ให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้
กำากับให้ผังเมืองรวมนั้นเป็นไปตามผังนโยบาย
ที่ได้จัดทำาข้ึน รศ.ดร.นพนันท์ มีความคิดเห็น
อย่างไร?

วิทย�กร : ต้องหาวิธีการว่าจะทำาอย่างไร อาจ
จะเป็นกรอบกำากบัใหญ่ อาจจะเกดิปรากฎการณ์
ว่างานช่วงแรก และไม่มีใครว่าอะไร แต่พอเป็น
รายละเอยีดต้องประกาศใช้บงัคบั 200 กว่าแห่ง 
จะยากที่ให้แต่ละแห่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
เดียวกัน อาจจะมีวิธีการหนึ่ง คือ ใช้หน่วย อบจ. 
ทีส่มทุรปราการและนนทบรุใีช้ เหตทุีใ่ช้อบจ. เป็น
ตัวประสาน เพราะมีกรอบกฎหมายการประสาน
องค์กรท้องถิ่นในจังหวัด ดังนั้น ถ้าพยายามใช้
อำานาจนีก้จ็ะเหลอืเพยีง 5 อบจ. และ 1 กทม. ร่วม
กนั แทนทีจ่ะเป็นเทศบาล 200 กว่าแห่ง กใ็ห้อบจ. 
ไปจัดการกันเองในกลุ่มจังหวัด เป็นการทอน
การเผชิญ 200 กว่าไปในทีเดียว ทำาให้เกิดการ
รวมของคลสัเตอร์ 5+1 แล้วแต่ละอบจ. กไ็ปซอย
ย่อย ทำาการบริหารจัดการกันเอง ทั้งนี้ จังหวัด
นนทบุรี หรือสมุทรปราการน่าจะบริหารจัดการ
ในรปูแบบนีไ้ด้ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที ่และ
มีอำานาจมากพอ 
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ผศ.ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้เช่ียวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์เมือง (Urban Economic) อาจารย์
ประจำาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นอาจารย์พิเศษในหลายสถาบันช้ันนำาท้ังใน
และต่างประเทศ ได้รับทุน มีผลงานวิจัยและได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นท้ังระดับชาติและระดับ
นานาชาติอย่างต่อเน่ือง รวมถึงผลงานหนังสือ
วิชาการเช่น ปริทัศน์ความรู้ เศรษฐกิจท่ีดิน
ของประเทศไทย (2558) และฉากทัศน์ชีวิตคน
ไทย พุทธศักราช 2576 (2557) ความเหล่ือม
ล้ำาในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย (2556)   นอกจากน้ันยังเป็น
บรรณาธิการหนังสือและท่ีปรึกษาในโครงการ
วิจัยหลายโครงการ
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เรื่องที่วิทยากรจะเล่าให้ฟังวันนี้ เป็นบทสะท้อน
จากการอ่านเอกสารและหนังสือทั้งหมดใน
ระหว่างการเขียนหนังสือ “ปริทัศน์ความรู ้ 
เศรษฐกจิทีด่นิของประเทศไทย” เป็นการปริทศัน์
ความรู ้  คิดว ่าเศรษฐกิจที่ดินของไทยเป็น
ประวตัศิาสตร์ของสิง่ทีเ่รยีกว่า value ซึง่แปลเป็น
ความหมายในภาษาไทยได้หลายความหมาย ทัง้
คำาว่าคณุค่าและมลูค่า 
 
เมื่อต้องทำาความเข้าใจกับ “ที่ดิน” หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ในเชงิปรชัญาจะมกีารตัง้คำาถามว่า อะไรคอื
ที่ดิน การตอบคำาถามนี้มีวิธีการคิดได้หลาก
หลายแบบ เช่น ตามประมวลกฎหมายที่ดินก็จะ
ให้ความหมายแบบหนึ่ง ที่เป็นการตีความเชิง
กฎหมาย ส่วนการตีความในเชิงประวัติศาสตร์
จะต้องทำาความเข้าใจกับบริบทของสิ่งนั้นก่อน 
เพื่อให้เห็นถึงที่มาที่ไปของสิ่งนั้น

การออกกฎหมายโฉนดที่ดิน เป็นการยอมรับใน
แนวคิดเรื่องสิทธิของปัจเจกในเศรษฐกิจที่ดิน
ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดที่ดิน
ของประเทศไทย พร้อมกบัการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมเข้าสู่เศรษฐกิจแบบทันสมัย หลังจาก
นั้นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สมยัจอมพลสฤษฎ์ิ ซึง่ทีด่นิเป็นของปัจเจกชน มี
ตลาดการซื้อขาย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
สินทรัพย์ให้แก่ประชาชนในการพัฒนาต่อไป 
เป็นการสร้างความมัง่ค่ังของสังคมไทยทีเ่กดิใน
ช่วงน้ัน แนวคิดการออกโฉนดก็ได้มีการดำาเนิน
การสืบมานับแต่นั้น 
 
จนกระทั่งป ี  พ.ศ.  2518 มีแนวคิดของ
ธนาคารโลก ที่เรียกว่าโครงการออกเอกสาร
สทิธทิีด่นิ (land titling program) หมายถงึการ
ออกโฉนด โดยมนีโยบายให้ออกฉโนดทัว่ประเทศ 
เพราะทีผ่่านมาแม้ว่าจะมกีฎหมายเก่ียวกับโฉนด 
แต่ก็ไม่สามารถออกได้ทนั เพราะต้องมกีารออก
เอกสารเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศ จึงทำาได้ยาก
เพราะมีจำานวนมาก ธนาคารโลกจึงได้ให้เงิน
สนับสนุนแก่รัฐบาลไทยผ่านทางกรมที่ดิน เพื่อ
ให้เร่งรัดออกโฉนดทั่วประเทศไทย เป็นหมุด
หมายสำาคัญครั้งหนึ่งของเศรษฐกิจที่ดินไทย ที่
ไม่เพียงแต่เราให้สิทธิกับปัจเจก แต่เป็นปัจเจกไป
ทั่วประเทศ เมื่อก่อนอยู่ในหมู่บ้าน ที่ดินเป็นของ
ใครก็จะเป็นที่รับรู้กันเอง ไม่มีเขตอาณาบริเวณ
ของโฉนดชัดเจน แต่เมื่อมีการเร่งรัดออกโฉนด 
ทำาให้ตลาดที่ดินขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
 
เหตุผลสำาคัญของการเร่งรัดออกโฉนด คือ 
แนวคิดแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมเชื่อว่า ระบบ
เศรษฐกจิจะพฒันาได้ต่อเมือ่แต่ละคนมสีนิทรพัย์
และทรัพย์สิน (asset) เป็นของตัวเอง ถ้าแต่ละ
คนไม่มีสิทธิ์การเป็นเจ้าของ (ownership) ของ
ตัวเอง ก็จะไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ดิน 
คนเช่ามกัไม่ค่อยดแูลบ้านหรอืทีด่นิเพราะตนเอง
ไม่ใช่เจ้าของ ไม่ว่าจะดูแลอย่างไรก็ไม่ได้เป็น
เจ้าของ ไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนานัน้ ในระยะ
ยาวจงึมทีฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ทีก่ล่าวว่า แรง
จงูใจของผูเ้ช่าตำา่ จะไม่ลงทนุในการพฒันาทีด่นิ 

เศรษฐกิจที่ดินไทย : 
อดีต ปัจจุบัน อน�คต
: ผศ.ดร.อภิวัฒร์ รัตนวราหะ
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จะไม่ใส่ปุย๋ ไม่พฒันาชลประทานในทีด่นิทีจ่บัจอง 
ส่งผลให้เกดิแนวคดิว่าต้องพยายามให้คนไทยมี
ที่ดินในครอบครองเป็นของตนเอง
 
นโยบายการให้คนไทยมทีีด่นิเป็นของตนเอง เป็น
นโยบายระดับชาติที่มีการสนับสนุนและส่งเสริม
มาโดยตลอด  ธนาคารโลกให้เงนิกบัประเทศไทย
เป็นจำานวนมากในการพัฒนา การถือครองทีด่นิ
แบบปัจเจก และเป็นปัจเจกแบบ free hold คือ 
การถือครองตลอดไปชัว่กลัปาวสาน ไม่ใช่เพียง
ตนเองถือครองเท่านั้น แต่จะถือเป็นสิทธิตลอด
ไปส่งต่อไปยังลูกหลาน 
 
เมื่อกล่าวถึงประเด็นเรื่องภาษีที่ดินและภาษี
ทรพัย์สนิ ความมัง่คัง่ของเศรษฐกจิทนุนยิมเกดิ
จากการสะสมทุนที่มาจากทรัพย์สิน มีหนังสือ
เล่มหนึง่ เขียนโดย Thomas Piketty เรือ่ง Cap-
ital in the Twenty-first Century โดยมปีระเดน็
สำาคัญ คือ ความเหลื่อมลำ้าด้านที่ดินที่เกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกาหรือฝร่ังเศส ล้วนแล้วแต่ย้อนกลับ
ไปที่ผลตอบแทนที่เกิดจากทุนทั้งสิ้น ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ถือว่า R>G คือ Rate of Return 
มากกว่า Economic Growth Rate หมายถงึการ
ทีเ่จ้าของทนุได้ทุนคนืจากทีด่นิ สงูกว่าอตัราการ
เจริญเติบโตของประเทศ 
 
สามารถอธิบายได้ว่าเมือ่เศรษฐกจิของประเทศโต
ขึน้ในระดบัหน่ึง แต่ rate of return ของคนรวย
จะมากกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจน้ัน 
แสดงว่า ตราบใดทีเ่ศรษฐกจิของประเทศยงัโตอยู่ 
คนรวยกจ็ะรวยข้ึนอยู่เสมอ อตัราคนืทนุของการ
เป็นเจ ้าของที่ดิน สูงกว่าอัตราเติบโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ เป็นเหตุผลว่าทำาไมคนถงึ
ยงัต้องการซือ้ทีดิ่น หรอืคอนโดมเินยีม เพราะใน
ระยะยาวการนำาเงินไปฝากธนาคารแล้วจะได้
ดอกเบี้ยตำ่ากว่ามูลค่าเพิ่มของที่ดิน เพราะที่ดิน
สามารถเกบ็มลูค่าได้ (store value) ดงันัน้ วธีิ
การแก้ไขความเหล่ือมลำา้ของการถือครองทีด่นิ 
คอื จะทำาอย่างไรให้ผลตอบแทน (return) ท่ีได้จาก
ทีด่นิน้อยลง วธิกีารหนึง่ คอื ใช้การเกบ็ภาษทีีด่นิ 
หรอืภาษทีรพัย์สนิ เป็นต้น

อีกประเด็นหนึ่งของที่ดิน คือ คำาว่า value cap-
ture เช่น บริเวณหนึ่งจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินเกิดขึ้น 
ก่อนจะมีรถไฟฟ้าใต้ดิน เรารู ้ว่าราคาที่ดินมี
มูลค่าเท่านี้ พอมีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วราคาที่ดิน
เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าไหร่ ซึง่มนียัยะ คอื เรารูว่้าเจ้าของ
ที่ดินไม่ได้ทำาอะไรที่ทำาให้มูลค่าเพ่ิมข้ึน แต่มูลค่า
ของทีด่นิทีเ่พ่ิมข้ึน เกดิจากการลงทนุของสังคม
หรอืรฐัทีเ่ข้ามาลงทนุในทีด่นิน้ัน ในหลายประเทศ
จะเกบ็ค่าส่วนต่างของราคาทีด่นิซึง่เป็นมลูค่าที่
เพ่ิมข้ึนโดยเจ้าของที่ดินไม่ได้ร่วมลงทุนในการ
พัฒนาแต่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้น วิธี
การเก็บค่าธรรมเนียมจะเก็บตามพื้นที่ เรียกว่า 
special assessment โดยใช้วิธีการตีกรอบว่า
พื้นที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินเพิ่มข้ึน
จากการลงทุนของรัฐ เปรียบเทียบราคาส่วนที่
เพิ่มขึ้นก่อนและหลัง 
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กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา 
นกัดนตร ีดเีจ นกัคดิ นกัปัน่จกัรยาน ในทางการ
เมอืง เปน็หนึง่ในผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ในปี พ.ศ. 2556  โดยไม่สังกัด
พรรคการเมืองใดได้เบอร์ 17 แม้จะไม่ได้รับการ
เลือกตั้ง แต่ก็ได้คะแนนไปทั้งหมด 107,138 
คะแนน ถือว่าเป็นลำาดับที่ 4 (จากทั้งหมด 25 
ราย) ซึ่งขณะหาเสียง สุหฤทได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจ
ของวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ โดยมีวิธีการหาเสียงแบบ
แหวกแนว คอื ไมม่ปีา้ยโฆษณาตวัเองตามสถาน
ทีส่าธารณะตา่ง ๆ  แตจ่ะใช้การหาเสยีงหลกัในโซ
เชียลเน็ตเวิร์กแทน

การคาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตที่ถูกต้องและแม่นยำา นับเป็นเครื่อง
มือสำาคัญในการออกแบบพื้นที่เมืองในอนาคต
เพื่อรองรับ วิถีชีวิตและความต้องการเฉพาะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็น สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ความรู้ เทคโนโลยี รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เทรนด์หรือ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการขับ
เคล่ือนพลวตัของเมอืงไมใ่นทศิทางใดกท็ศิทาง
หนึง่ ในบรสิงัคมเมอืงปจัจบุนั ระบบเทคโนโลยใีน
การส่ือสารและส่ือโฆษณาเขา้มามบีทบาทสำาคญั
ในการแผยแพร่ ถ่ายทอด แนวคิด ค่านิยม วิถี
ชวีติ ของผูน้ำาเทรนดห์รือผูท้ีเ่ปน็ผูน้ำาทางความ
คิดที่โดดเด่น ดังเช่นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
อิทธพิลของ Hipster ส่งผลต่อการสรา้งพลวตั 
แรงขับเคล่ือนสำาคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการ
ใช้ชีวิตของคนเมืองรุ่นใหม่ในกรุงเทพอย่างมี
นัยสำาคัญ คุณสุหฤท สยามวาลา จะมาบอกเล่า
รูปแบบการใช้ชีวิต และวิธีคิดแบบสุหฤท ในฐานะ
ของผูน้ำาทีม่ปีระสบความสำาเรจ็ในหลายๆดา้น ไม่
ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ บริหารองค์กร การ
เป็นผู้นำาเทรนด์ในวงการดนตรีใน สร้างสรรค์
ผลงานและนำาเสนอแนวคิดที่มีรูปแบบเฉพาะตัว  

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -
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คณุสหุฤทเคยลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในตำาแหน่งผู้
ว่าการกรงุเทพมหานคร เพราะเชือ่ว่าเป็นตำาแหน่ง
ทีส่ามารถทำาให้เกดิ “การเปลีย่นแปลง” ได้ โดย
เชื่อว่ากรุงเทพฯ ถูกออกแบบมาให้มีความเป็น
อสิระ ทัง้อสิระในการบรหิาร และการจดัการ แต่
ชาวกรุงเทพฯ ยังไม่ยอมมีอิสระ ยังคงอิงกับ
ระบบพรรคทางการเมือง  แม้ไม่เคยรู ้เรื่อง
ผงัเมือง แต่ความไม่รู ้ ทำาให้เกดิความอยากทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงและปรบัปรงุ ก่อนหน้าลงรบัสมคัร
เลือกตั้ง เคยเป็นดีเจ เป็นนักร้อง แต่ผันความ
สนใจมาทางด้านทีเ่กีย่วกบัเมอืง เพราะเชือ่ว่าคน
เราทกุคนมสีองภาคเสมอ เช่น เมือ่ออกจากการ
ศกึษาไปทำางาน แต่ทัง้ชวีติไม่ใช่การทำางาน ทกุ
คนย่อมมคีวามชอบเป็นของตวัเอง มชีวีติทีส่อง 
หลายๆ คนเคยถามว่า คุณสุหฤทแบ่งเวลา
อย่างไร แต่ปัญหาไม่ได้อยูท่ีว่่าต้อง “แบ่งเวลา” 
เราไม่จำาเป็นต้องแบ่ง แต่ใช้การ “จดัสดัส่วน” เวลา
แทน เช่น ใช้เวลาท้ังปีทำางานดนตร ีแล้วหลงัจาก
นัน้ทำางานอกีแบบหน่ึง การจดัสดัส่วนเวลาทำาให้
เกดิการอยากเรยีนรู ้อยากเปลีย่นแปลงความรู ้
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การออกแบบวางผังเมืองหรือการวางแผน
ต่างๆ ต้องพิจารณาว่าใครอยู่ในเมือง ซึ่งคำา
ตอบคอืเราทกุคน ดงันัน้ ต้องเริม่พจิารณาจาก
เทรนด์ หรือแนวโน้มในการใช้ชีวิต ว่าปัจจุบันมี
แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จาก
ประสบการณ์ในยุค 1980-1990s ซึ่งเป็นยุคที่
มดีสิโก้ มดีนตรหีลากหลาย อาท ิรอ็ค อลัเทอร์เน
ทีฟ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าเราได้
ผ่านการปฏิวัติทางความคิดและวัฒนธรรม
หลายๆ อย่าง ในขณะที่ยุคนี้ ได้ผ่านการปฏิวัติ
ในอีกรูปแบบหนึ่ง ช่วงวัยรุ่น เป็นยุคสมัยของ
การปฏิวัติวัฒนธรรมด้านอนาล็อก ยังฟังเทป 
ต้องซื้อเทปจากร้านค้าทีละหลายๆ ม้วน เพื่อนำา
มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรี ต้องหาหนังสือ
มาอ่าน แต่สมัยนี้ เพียงกดปุ่ม enter ก็สามารถ
เข้าถงึข้อมลูได้มากมายมหาศาล แสดงให้เหน็ว่า
ในปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป  

“เราทุกคนมีชีวิตที่ดำารงอยู ่” เป็นประเด็นที่
สำาคัญที่สุด คำาจำากัดความของนักออกแบบใน
แบบของสุหฤท คือ การเป็นนักออกแบบตัวเอง
ก่อน “ถ้าเป็นนักออกแบบตัวเองเมื่อไหร่ จึงจะ
เริม่ออกแบบสงัคมได้” ถ้าเราไม่รูจ้กัออกแบบตวั
เอง ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถออกแบบอะไรได้  
นอกจากนัน้ยงัมเีรือ่งของทศันคต ิคอื ความมุง่
มั่น ไม่ยอมที่จะพลาดโอกาสที่จะทำาในสิ่งที่ชอบ 
วนันีถ้้ายังทำาไม่ได้ ก็ให้ทำาในวนัหน้า ยกตวัอย่าง
เช่น ตอนเดก็ๆ ไม่เคยคดิว่าตนเองจะป่ันจกัรยาน 
เพราะเคยคิดว่าจักรยานเชย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
จะทำาให้เกิดความชอบใหม่ๆ ในชีวติ เมื่อมีโอกาส
เข้ามาให้ทุกคนพยายามทำา ถ้าเราออกแบบชีวิต
ตัวเองได้ จึงจะเริ่มออกแบบอย่างอื่นได้ ในที่สุด
ก็จะเป็นการออกแบบสังคม โดยไม่ต้องอิงผู้มี
อำานาจ

สภ�พสังคมไทยในปัจจุบัน

ย้อนกลับมามองในวันน้ี เรากำาลังอยู่ในสภาพ
สงัคมแบบไหน? คำาตอบทีไ่ด้พบว่า สงัคมปัจจบุนั
เป็นสภาพสงัคมทีเ่ศร้าทีส่ดุ 

1) อยู่ภายใต้ความขัดแย้งที่รุนแรง มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวกชัดเจน บางคนมีความเชื่อ
ทางการเมืองแบบลุ่มหลง ซึ่งอาจมีผลการ
พัฒนาของเมืองและประเทศที่จะเกิดขึ้นได้ อาจ
ทำาให้การพัฒนาหยุดชะงักได้

2) ชวีติของเราขึน้อยูก่บัผูมี้อำานาจ ทัง้ทีจ่รงิแล้ว
ตัวเราสามารถเปล่ียนแปลงตัวเองได้ ครั้งหนึ่ง 
คณุสหุฤทเคยกลวัการป่ันจกัรยานออกจากบ้าน 
แต่เมือ่กล้าทีจ่ะออกไปแล้วพบว่า เราสามารถป่ัน
ไปได้ในขณะทีท่กุคนต้องเผชญิสภาพรถตดิ เป็น
ความรูส้กึทีด่มีาก เกดิความภมูใิจ ซึง่หากยงัถกู
ความกลัวครอบงำาอยู่ จะไม่มีวันได้สัมผัสกับ
ความรู้สึกนี้ เช่นเดียวกันกับเรื่องผู้มีอำานาจ เรา
มกัคดิว่าหากเราต้องการพฒันาอะไรจะต้องขึน้
อยูก่บัผูม้อีำานาจ แต่คณุสุหฤทไม่เหน็ด้วย เพราะ
เชื่อว่าหากต้องการทำาอะไร เพียงหลุดออกจาก
ความกลัวและออกไปทำา ออกแบบตัวเองได้ แล้ว
จะออกแบบสังคมได้ แล้วลงมือทำา

3) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงมากกว่าแต่ก่อน 
เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งสังคม แนวคิด การใช้
ชีวิต และวิถีต่างๆ 

4) สังคมอุดมดราม่า นอกจากน้ีปัจจุบันคนใน
สงัคมตืน่เต้นง่าย และประเดน็เหล่านัน้กจ็ะหายไป
ในวนัรุง่ขึน้ และคนกพ็ร้อมรบักบัเรือ่งใหม่ๆ ทีจ่ะ
เกิดขึ้นอยู่เสมอ

5) สิง่ทีป่ระชาชนต้องการให้เกดิ กบัแนวคดิของ
ผูม้อีำานาจเป็นไปคนละแนวทาง ซึง่ประเดน็นีเ้ป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 
เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

เทรนด์ในปัจจุบันเป็นส่วนผสมท่ีแปลกและหลาก
หลาย เช่น มฮีปิสเตอร์ มีวถิชีวีติใหม่ๆ เป็นแฟชัน่ 
เช่น สีพาสเทล ฮิปปี้ มีคนอนุรักษ์ความเป็นพื้น
บ้าน ซึง่กลุม่คนเหล่านีต่้างกต้็องดำาเนนิชวีติต่อ
ไป ต้องทำางานเหมือนกับคนอ่ืนๆ ซึ่งสมัยก่อน
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จะยังไม่เห็นแฟชั่นหรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตก
ต่างกันมากขนาดนี้ ปัจจุบันคนต่างรุ่นมีช่อง
ว่างที่ห่างกันมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน และมีส่วน
ผสมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้มีการ
ศึกษาของนิตยสาร Positioning ถึงเทรนด์
พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2015 คือ 

1) ความเป็นส่วนตัว (privacy matters) 
เทคโนโลยีต่างๆ จะเข้าถึงความเป็นส่วนตัว และ
กิจกรรมต่างๆ ของเรา 

2) ความปลอดภยัของข้อมลูส่วนตวั (security) 
เราจะเลอืกใช้อปุกรณ์ทีม่ัน่ใจได้ว่ามรีะบบทีป่ลอด
ภัยจริงๆ เช่น ในอนาคตร้านค้าจะมีน้อยลง คน
จะซือ้ของออนไลน์มากขึน้ ด้วยการเปลีย่นแปลง
นี้จะทำาให้ข้อมูลส่วนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
ชวีติและซือ้สนิค้า ซึง่เป็นพฤตกิรรมส่วนตวัทีถ่กู
ล้วงลับ 
 
3) เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (mobile health 
monitoring) เช่น การดูการหลับว่าหลับลึกแค่
ไหน ความดันเฉลี่ย การเดินต่อวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา 
 
4) สุขภาพดี (health matter) ผู้คนให้ความ
สำาคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
 
5) การช้อปปิ้งจะเปล่ียนไปสู่รูปแบบบนเว็บไซต์
มากขึน้ (Online shopping) ไม่ต้องเดนิทางเพือ่
จับจ่าย อัตราการไปห้างสรรพสินค้าจะตำ่าลง 
 
6) สามารถช้อปป้ิงออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
(24 hours shopping)
 
7) มีบล็อกเกอร์ในโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งใน
เว็บไซต์หรือยูทูป ภาพเคล่ือนไหวจะมีบทบาท
มากขึน้ เพราะสามารถเข้าใจง่ายกว่าสือ่ทีเ่ป็นตวั
หนังสือ ที่สามารถตีความได้หลากหลาย 
 
8) ผูบ้รโิภคจะหาข้อมลูมากข้ึนจากการรวีวิสินค้า
หรอืบรกิาร ทัง้ข้อมลูทีเ่ป็นตวัหนงัสอืหรอืวิดโีอ

ก�รเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชั่นกับเมือง
 
ปัจจบุนัเรากำาลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่านทีน่่าสนใจ 
เดก็ๆ ในปัจจบุนัอยูใ่นเจอเนอเรชัน่ Z ท่ีใช้ชวีติและ
หาข้อมลูความรูต่้างๆ จากเทคโนโลยี และกำาลงั
จะมีเจเนอเรช่ัน Alpha เกิดขึน้ โดยคนเจเนอเรชัน่
ดงักล่าวจะเริม่ไม่รูจ้กัและไม่เข้าใจหนงัสอื จะอยูก่บั
อปุกรณ์ทางการส่ือสาร วธิกีารสือ่สารต่างๆ จะ
เปลีย่นไป และมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็มากขึน้ 
จะเกดิ generation gap ทีเ่กิดจาก technology 
gap ซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2010 
เป็นต้นมา

ประเทศไทยจะเร่ิมเข้าสู่ Aging Society มจีำานวน
คนหนุม่สาวลดลง มผีูส้งูอายมุากขึน้ โดยจะเข้า
สูย่คุนัน้ในอกี 7-10 ปีข้างหน้า จะไม่ต้องการมลีกู 
แต่งงานช้า และเมือ่ถงึเวลาทีต้่องการมลีกูกจ็ะไม่
สามารถมไีด้แล้ว และหากมกีจ็ะมเีพยีงลกูคนเดยีว
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิต เช่น 
รถเมล์ต้องมทีางขึน้สำาหรบัผูพ้กิารหรอืคนชรา 
บนัไดเลือ่น ฟตุบาท ทีต้่องรองรบัคนชรา ดงันัน้ 
การเป็นเมอืงกต้็องเปลีย่นแปลงไปเพ่ือรองรบัสิง่
เหล่านี ้  ทัง้นี ้ เมอืงทีใ่ส่ใจประชาชน ทกุทีจ่ะมสีิง่
อำานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนคนชราและผู้
พกิาร เช่น ท่ีญีปุ่น่ เหตทุีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะสงัคม
ได้ก้าวเข้าสู ่Aging society มาระยะหนึง่แล้ว ทำาให้
มทีางเดนิทีม่ปุ่ีมกำากบั ปุ่มกดลิฟต์ทีเ่ตีย้ ทางเดนิ
ทีอ่อกแบบโดยละเอียด เพือ่ให้ผูพ้กิารและคนชรา
สามารถเดนิทางได้โดยสะดวก 
 
อน�คตของกรงุเทพมห�นครโดย “ทฤษฎดี�ว
กระจ�ยหล�กสี”
 
สิ่งที่ควรจะเป็นในกรุงเทพฯ และประเทศไทย มี
ทฤษฎหีนึง่ทีค่ณุสหุฤทเชือ่มาก คอื “ทฤษฎดีาว
กระจายหลากสี” ทฤษฎีนี้ หมายถึงกรุงเทพฯ 
สามารถมีเมืองหลักย่อยๆ ได้ 5 มุม ในการวาง
แบบนี้จะทำาให้เป็นเครือข่ายแมงมุม และสามารถ
เช่ือมต่อได้ง่าย เมืองไทยไม่จำาเป็นต้องมีเมือง
หลวงเมืองเดียวคือ กรุงเทพมหานคร แต่
สามารถมไีด้ถึง 5 เมอืงหลวง ยกตวัอย่างเช่น 
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หากพัฒนาให ้ เชียงใหม่ หรือขอนแก่นกับ
กรุงเทพฯ ก็มีความเจริญ และโอกาสในการ
ทำางานเท่ากนั ดงันัน้ก็ไม่จำาเป็นต้องมาทำางานที่
กรงุเทพฯ หรอืเพราะเหตใุดต้องไปทำางานทีส่าทร 
ท้ังๆ ที่อยู่เทเวศน์ก็สามารถทำางานได้เช่นกัน  
คงจะดีถ้ามถีนนสำาหรบัครเีอทฟี ซึง่ปัจจุบนัก็มทีี่
ทาวน์อินทาวน์ ประกอบด้วยเอเจนซี่โพรดักชั่น
เฮ้าส์หลายแห่ง คนแบบเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
อยูด้่วยกนั ใช้วถีิชวิีตเหมือนกัน คล้ายกัน แต่ละ
เขตสามารถมจีดุเด่นเป็นของตวัเองได้ สามารถ
มวีธิพีฒันาตนเองโดยไม่ต้องเข้ามาทีส่าทร และ
จะสามารถขยายออกไปเป็นการกระจายเมือง
หลวงของประเทศออกไปนอกจากกรงุเทพฯ ได้
เช่นกัน 
 
เมืองที่ประสบความสำาเร็จ ทุกอย่างจะถูก
ออกแบบให้เป็นระบบโครงข่าย เป็นใยแมงมุม จะ
มีหัวใจไปทุกท่ีไปเป็น mass transit ขนาดใหญ่ 
และสามารถขนจกัรยานขึน้ไปได้ เพราะไม่ได้มอง
จักรยานเป็นอุปกรณ์กีฬา หรือเคร่ืองประดับ 
แต่เป็นพาหนะประเภทหนึ่ง หากเราเปลี่ยนจาก
การมองจักรยานเป็นพาหนะหน่ึง การออกแบบ
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เช่น ไม่ต้องแบก
จักรยานขึ้นบันได ไม่สร้างความเดือนร้อนแก่ผู้
อื่น บางประเทศมีรถรางขนาดเล็กสำาหรับเข้าสู่
ซอยเล็กๆ ซึ่งเป ็นการลงทุนราคาไม ่แพง 
เป็นการปูรางระดับพื้น และได้ยกเลิกรถเมล์สาย
ยาว ให้เป็นรถเมล์สายสั้น เพื่อเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้า และมีที่สำาหรับให้จักรยานจอด  หรือ
ตัวอย่างที่ท่ีญี่ปุ่น ที่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ 
เข ้าด ้วยกัน แต ่ มีสิ่งหนึ่งที่ เป ็นเสน ่ห ์ของ
กรุงเทพฯ คือ มอเตอไซค์รับจ้าง เป็นการตอบ
โจทย์การเดินทางของกรุงเทพฯ เป็นทางออก
ของการจราจรในกรุงเทพฯ ดังน้น ถึงเวลาที่
เราต้องมองการเดินทางเป็นเครือข่าย ไม่ใช่
การมองแต่รถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้
พฒันาการเดนิทางรูปแบบอืน่เป็นเครือข่าย เรา
จะไม่สามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ง่าย จึงควร
ออกแบบระบบขนส่งมวลชนให้เป็นตาข่าย 
 
เปลี่ยนวิถีชีวิตเมืองด้วยจักรย�น

เมอืงโบโกตา ประเทศโคลัมเบยี ปัจจบุนัเป็นเมอืง
ที่มีการใช้จักรยานมากที่สุดในโลก อดีตมีการ
จราจรติดขัดเหมือนกรุงเทพฯ และมีปัญหาใน
การบริหารมาก แต่ผู้ว่าฯ เมืองนี้ (Enrique 
Peñalosa) คิดว่าการนำาจักรยานเข้ามาสู่พื้นที่
สาธารณะสามารถเปล่ียนวถิชีวีติของคนได้ เมือ่
ทุกคนมองจักรยานเป็นพาหนะ คร้ังแรกที่เริ่ม
เสนอแนวคิด มีเสียงคัดค้านอย่างมากจาก
ประชาชน ถูกฟ้องร้องมากมาย สุดท้าย ก็ริเริ่ม
ทำา ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิถีชีวิตของ
คนในเมอืง ผลก็คือ การใช้นำา้มนัลดลง 30-40% 
มลภาวะลดลง อากาศดขีึน้ การจราจรดขีึน้มาก 
และสุขภาพคนในเมืองดีขึ้น ผู ้ว่าฯ คนนั้นได้
พยายามเปล่ียนแปลงพื้นที่ที่คิดว่าไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย เช่น ถนนสายท่ีรถติด
มาก และฟตุบาทไม่มพีืน้ทีท่ีจ่ะทำาทางจกัรยานได้ 
จึงได้เปล่ียนแปลงเกาะกลางถนนมาเป็นทาง
จกัรยาน และทำาเครอืข่ายทางจกัรยานออกไปยงั
เมืองเล็กๆ หมู ่บ ้านต ่างๆ ทำาให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเมืองอย่างมาก  
 
หากย้อนกลับมาดูกรุงเทพ วิธีการหนึ่งที่
สามารถทำาได้ง่ายๆ คอื การปรบัการจราจร เช่น 
การเลิกแซงคิว รถตู้ รถเมล์ ให้จอดริมซ้าย ไม่ใช่
ขวางเลนและหากกรงุเทพฯ จะเปล่ียนเป็นเมอืงที่
จักรยาน ใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการเดิน
ทางไปทำางานได้หรือไม่? มีคนตอบว่า ไม่ได้ 
เพราะ อากาศร้อน และบางที่ให้ใส่กระโปรง
ทำางาน ซึ่งกระโปรงทำาให้ปั่นจักรยานลำาบาก จะ
เห็นได้ว่า การทำาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองจักรยาน 
ไม่สามารถตอบสนองกบัความต้องการของคน
ทุกกลุ่มได้ ดังนั้น จึงต้องมีระบบที่เอื้อให้ใช้การ
ปั่นจักรยานเป็นการเดินทางได้โดยสะดวก หรือ
ต้องพิจารณาสภาพอากาศที่เหมาะสม และวิถี
ชีวิตของประเทศไทยด้วย เพราะโครงการที่จัด
ตั้งขึ้นโดยไม่ได้ดูวิถีชีวิตของประชาชน จะไม่
สามารถเป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จได้ 
ต้องพิจารณาลำาดับความสำาคัญก่อน เช่น การ
ปั่นจักรยาน สามารถกระตุ้นได้โดยการใหัปั่น
ตอนเช้ามืดหรือตอนกลางคืนที่สภาพอากาศ
เอ้ืออำานวย ค่อยๆ ให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้
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สอดคล้องกับพฤติกรรมคนในแต่ละเมือง สิ่ง
สำาคัญคือ ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
 
กรงุเทพมห�นครกับคว�มเป็นเมืองสร้�งสรรค์
 
ประเดน็โครงการทางรมิแม่นำา้เจ้าพระยา 14 กม. 
ทีท่ำาให้เกดิเป็นข้อโต้เถียงต่างๆ ข้ึนนัน้ ในสายตา
ของประชาชนทั่วไป อาจเห็นว ่าโครงการ
ออกแบบได้สวยงามดี แต่โครงการนี้ต้องผ่าน
ชมุชน 30-40 ชมุชน จงึมคีวามคดิเหน็แตกต่าง
กันมากมาย ดังนั้น การมีเพียงทางออกเดียว
สำาหรับการพัฒนาพื้นที่ริมนำ้าจึงเป็นไปไม่ได้ คำา
ตอบไม่จำาเป็นต้องเป็น “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” เท่านั้น  แต่เมืองในอนาคตควรมีทางออก
ให้สำาหรับความต่างของทุกคน เป็นเมืองที่เต็ม
ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็น creative city 
เช่น การใช้ศิลปะในเมืองเข้ามาเป็นสื่อในการ
เปลี่ยนเมือง อาทิ ใช้ฝาท่อนำ้าเป็นเครื่องมือ
รณรงค์การสูบบุหรี่ การเอารถเก่าที่พังแล้วมา
ทำาชงิช้า การทำาตกึทีเ่ป็นศลิปะ  อนัทีจ่รงิแล้วคน
ไทยมีความคิดสร้างสรรค์มาก ซึ่งจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในเว็บเพจ  การที่มีคนตัดต่อ
ภาพล้อเลียนเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือโพสต์ลงใน
เว็บไซต์พันทิป  ดังน้ัน น่าจะมีวิธีการผลักดัน
ความคิดสร้างสรรค์ให้เกดิขึน้เป็นรปูธรรมในเชงิ
การออกแบบและพัฒนาเมือง ให้เกิดเมืองที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเมืองน่าอยู่ “ความคิด
สร้างสรรค์จะทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลง” หากทำา
คนเดียวไม่ได้ ก็ให้รวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่จะทำาให้เมือง
เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ความคิดสร้างสรรค์
มาจากไหน ไม่รู้ แต่ความไม่กลัว ความกลัวเป็น
อุปสรรค ความไม่กลัวจะเป็นตัวนำามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง และความคิดสร้างสรรค์  ความ
กลัวกับความไม่กลัวมีเส้นก้ันอยู่บางๆ และเมื่อ
ตัดสินใจจะทำาแล้วให้ลงมือทำาเลย ยกตัวอย่าง
เช่น การโดดบันจี้จัมพ์ จังหวะที่หวาดเสียวที่สุด 
น่ากลัวที่สุด คือ จังหวะก่อนกระโดดลงมา ใน
ชีวิตจริงเราจะพบกับจังหวะนั้นบ่อยมาก โดย
เ ฉ พ า ะ กั บ ค น ที่ จ ะ ทำ า ง า น ด ้ า น ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ คอืจดุทีก่ำาลงัจะลงมือทำา เพือ่ให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลง ควรลงมือทำาเลย อย่างไรก็ดี 
บางอาชพีกไ็ม่จำาเป็นต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์ 
แต่คนที่ เรียนด้านผังเมือง ควรมีความคิด
สร้างสรรค์ การเรยีนรูช้วิีตทีด่ทีีสุ่ด คอื การออก
จากความกลัว กล้าที่จะทำาในสิ่งที่คนอื่นอาจจะ
ไม่เข้าใจ กล้าทีจ่ะในสิง่ทีต่วัเองเชือ่ และความคดิ
สร้างสรรค์จะพลุ่งพล่านออกมา 
 
การจะมีความคิดสร้างสรรค์ต้องรู้ว่าพลาดได้ 
และเมื่อพลาดแล้วต้องเข้าใจว่าชีวิตจะพลาดได้ 
ล้มได้ แต่เมื่อล้มแล้ว เจ็บแล้ว ก็ให้ทายา และออก
เดินต่อไป  ความคิดสร้างสรรค์ไม่จำาเป็นต้อง
ออกมาจากความคิดของเราเอง แต่อาจได้จาก
สิง่รอบข้างเรา อย่ากลวัทีจ่ะออกไปมองสิง่รอบ
ข้าง  มคีวามอยากเปิดสิง่ทีค่นอยากปิด และเริม่
ทำาให้ดีขึ้น  และการยิ่งมองเยอะ ยิ่งเห็นเยอะ ยิ่ง
ช่วยให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ได้ดี รวมทั้งการมีอารมณ์ดี มีความ
สุข เมื่อเราอารมณ์ดี เมื่อเรามีความสุขกับสิ่ง
รอบข ้าง จะทำาให ้ เราสามารถมีความคิด
สร้างสรรค์ มองสิ่งต่างๆ ในแบบที่ต่างกันออก
ไปได้ ขอให้ทกุคนสนกุไปกบัความคดิสร้างสรรค์
ของตัวเอง  สุดท้ายแล้วสรุปได้ว่า การมีความ
คดิสร้างสรรค์เป็นเรือ่งทีพ่ดูง่าย แต่ทำายาก ดงั
นัน้ หากต้องการก้าวหน้า ต้องการทำาอะไรใหม่ๆ 
ให้กบัชวีติตวัเอง กต้็องลงมอืทำา ถ้าเราออกแบบ
ตัวเองได้สำาเร็จ จะออกแบบสังคมได้สำาเร็จ ถ้า
เราได ้ทำางานในสาขาที่ต ้องการ แล ้วได ้
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติคน เปลีย่นแปลงสิง่ทีค่นเหน็ 
เปล่ียนแปลงหลายๆ อย่างทีจ่ะเกดิข้ึน กข็อให้คดิ
ดี และทำาดี ก็จะประสบความสำาเร็จได้ 
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ภ�พ : https://www.youtube.com/watch?v=2amCZQDbSC8
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ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ จบปริญญาเอกด้าน
นโยบายเมือง จาก Graduate School of 
Policy Science, Ritsumeikan University, 
Kyoto, Japan ปัจจุบันทำางานเป็นนักวิจัย ว่า
ด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
จัดการภัยพิบัติ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2557-2558 
ดร.ปัณฑิตา ได้จัดทำาโครงการวิจัย นำาเอาองค์
ความรู้ด้าน Gaming Simulation มาทำาการ
วจิยัเชงิปฎบิตั ิR&D ทำาการคดิคน้ออกแบบเกม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือของทุกภาคฝ่ายในการรับมือกับภัย
น้ำาท่วม และนำาไปทดลองใช้จริงในพื้นที่น้ำาท่วม
ซ้ำาซากในจังหวัดน่าน 

ผลลัพธ์ของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
โลก (Climate Change) ส่งผลให้ภัยพิบัติท่ีเกิด
ข้ึน ทวีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึนในทุกๆ
ปีโดยเฉพาะในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา ดังจะเห็นได้
ชัดจากภัยน้ำาท่วมและภัยแล้งท่ีทวีความรุนแรง
มากข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย การรับมือ
กับภัยพิบัติโดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเมืองน้ันไม่
สามารถท่ีจะดำาเนินการป้องกันหรือแก้ปัญหาได้
โดยการจัดการจากภาครัฐ หรือใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ท้ังน้ียังต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวเก่ียวข้องช่วย
กันบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงในการสูญ
เสีย การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียท้ังหมดเป็นเร่ืองท่ีทำาได้ยากโดยเฉพาะ
กับประชาชนท่ีมีความรู้ ความสามารถและความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้และปรับตัวท่ีแตกต่างกัน การใช้
เกมจำาลองสถานการณ์เข้ามาเป็นส่ือช่วยในการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันจึงเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึง
ท่ีนักวางแผนและนักผังเมืองนำาเอามาใช้ในการ
บริหารจัดการเมือง ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ จะ
บอกเล่าถึงองค์ ความรู้เร่ืองของ Gaming Sim-
ulation หลักทฤษฎี แนวคิด เทคนิคการออกแบบ 
และแนวทางการนำาไปใช้ในการช่วยในการบริหาร
จัดการความเส่ียงในการเกิดภัยพิบัติน้ำาท่วม

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -

Preface

82

Gaming Simulation 
for Urban flood Disasters : 
The new language of Urban design 
what it could be?
: ดร.ปัณฑิตา   ตันวัฒนะ

83

เกมจำาลองสถานการณ์ (Gaming Simulation: 
GS) เป ็นเครื่องมือ (Tool) ในการอธิบาย
สถานการณ์/ทางเลือกทีถ่กูจำาลองขึน้ในเกม โดย
นักผังเมืองนำาเกมจำาลองสถานการณ์มาใช้ใน
กระบวนการวางแผน เพื่อให้มองเห็นภาพใน
อนาคตของเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณขีอง
เมอืงทีม่คีวามเสีย่งภยัพิบัติ (Urban Disaster) 
ปัญหาสำาคญัอนัหนึง่ คอื นำา้ท่วม ซึง่เป็นภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้เป็นประจำาในประเทศไทย 

การใช้เกมเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อ
จัดการภัยพิบัติเมืองนั้น จะช่วยให้เราเข้าใจถึง
สถานการณ์ความเสีย่งของเมอืง (Urban Risk) 
โดยการจำาลองภาพเมอืงทีอ่ยูภ่ายใต้ความเสีย่ง
ภยั ทัง้นีภ้ยั (Hazard) ทีอ่าจจะเกดิข้ึนได้กบัเมอืง
นั้นมีหลากหลาย เราไม่สามารถคาดการณ์ภัย
ต่างๆได้ ไม่รู ้ว่าภัยเหล่านี้จะเกิดเป็นภัยพิบัติ 
(Disaster)เมื่อไหร่ แต่ส่ิงที่เราทำาได้คือการ 
เตรยีมความพร้อมเพือ่ลดความเสีย่ง (Risk) และ
ความเปราะบาง (Vulnerability) โดยมีเป้าหมาย
คอืต้องเพ่ิมศกัยภาพของเมืองในการรับมอืและ
ลดความเสีย่งของเมืองให้เหลอืน้อยทีส่ดุ เกมจะ
ช ่วยให ้ เข ้าใจและเห็นภาพเมื่อเราตกอยู ่ ใน
สถานการณ์ความเสีย่งภยัหรอืเกดิภยัพบิตั ิผูท้ี่
อาศัยอยู่ในเมืองต้องร่วมกันจัดการดูแลเมือง
ของเราตามบทบาทของตนเอง  

กระบวนการจัดการภัยพิบัติเป็นวงจร (Cycle) 
เริ่มจาก 

1) การตอบสนองกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Emergency response) เป็นการจดัการปัญหา
ที่ เกิดข้ึนตรงหน้าเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป ็น
สถานการณ์ไม่ปกติ โดยกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แพทย์ พยาบาล หน่วยกู ้ภัย ทหาร เป็นต้น 
สำาหรับนักผังเมืองในสถานการณ์นี้ สิ่งที่จะ
สนบัสนนุได้ดทีีส่ดุคอื ข้อมลู (Information) การ
ให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ท้ังผงักายภาพของพืน้ท่ี 
พื้นที่เสี่ยงภัย การเข้าถึงพื้นที่จากจุดต่างๆ 
สภาพอาคาร ถนน ซอยต่างๆ ซึง่ข้อมลูดงักล่าว
เป็นส่ิงที่ต้องเตรียมล่วงหน้า เป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น 

2) ต่อมาเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไป จะ
เป็นช่วงของการปรบัปรงุฟ้ืนฟ ู(Recovery) เช่น 
การรื้อร้างสร้างใหม่ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน 
ทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะและอื่นๆ เพื่อให้
คนเมืองกลับมาดำารงชีวิตได้เหมือนเดิม โดย
ต้องเพิ่มมาตรการ 

3) การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ (Preven-
tion and Mitigation) เพื่อให้เมืองได้รับการ
ปกป้องและลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยเป็นการเพิ่มเติมเสริม
ศกัยภาพของเมืองทีม่อียูเ่ดมิให้สามารถรองรบั
ภยัพิบตัใินอนาคตได้ดยีิง่ข้ึน โดยอาศยับทเรยีน
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จากภัยพิบัติครั้งที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นการ
เพิม่ศกัยภาพในเชิงโครงสร้างกายภาพ เช่น การ
สร้างเขือ่น คนักัน้นำา้ การทำาประตรูะบายนำา้ การ
ยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น เป็นต้น แต่มาตรการดัง
กล่าวอาจไม่เพียงพอหากไม่มี 

4) การเตรยีมความพร้อม (Preparedness) เพือ่
รองรับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
การวางแผน การสำารวจข้อมูลความเส่ียงและ
ความเปราะบาง การวเิคราะห์เส้นทางการอพยพ 
การเตรียมอุปกรณ์ที่จำาเป็น การฝึกซ้อมเผชิญ
เหตุ การอบรมอาสาสมัคร และแนวทางอื่นๆ 
เพราะภัยพิบัติสามารถเกิดได้หลายครั้งในช่วง
ชีวิตของเรา

ในโลกแห่งความเป็นจรงิ (Real world) แตกต่าง
จากในเกม (Game) เมื่อเราเจอสถานการณ์ภัย
พิบัติท่ีเราไม่เคยเจอมาก่อน มักจะเกิดความ
สับสน วุ ่นวาย โกลาหล ตื่นตระหนัก เช ่น 
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายในปี 
2557 ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์มา
ก่อน รวมถึงเหตุการณ์นำ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 
ซึง่เป็นสถานการณ์นำา้ท่วมท่ีสร้างความเสยีหาย
ในวงกว้าง เราไม่สามารถเตรยีมความพร้อมและ
รับมือกบัสถานการณ์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ดงั
นัน้ประโยชน์ของเกมจำาลองสถานการณ์จะช่วย
ใ ห ้ เ ร า เ ข ้ า ใ จ ส ถ า น ก า ร ณ ์ ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ มี
ประสบการณ์ในการรับมือผ่านการเล่นเกม โดย
เป็นการจำาลองสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นใน
เกม สถานการณ์จำาลองรูปแบบต่างๆจะถูกนำา
มาใช้ในเกมเพื่อให้ผู้เล่นเกมได้ลองตัดสินใจว่า
หากเกิดภัยพิบัติแล ้วจะรับมืออย ่างไรและ
ประสบการณ์จากการเล่นเกมนี้จะช่วยให้ผู้เล่น
สามารถตัดสินใจหรือเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติในโลกแห่งความจริงได้

Duke ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี 1974 ว่าเกมจำาลอง
สถานการณ์ คอื Future’s language เป็นเคร่ือง
มอืในการอธิบาย/สือ่สาร เพือ่เป็นแนวทางดำาเนนิ
งาน/การจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆในอนาคต
ผ่านการเล่นเกม เป็นภาษาทีน่กัผงัเมอืงใช้สือ่สาร

กบักลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คน
ทีอ่ยูอ่าศยัในเมอืง หากในอนาคตเกดิภยัพบิตัข้ึิน 
เราจะต้องเข้าใจได้ว่ามทีางเลือกใดบ้างทีส่ามารถ
นำาไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัไิด้ โดยเกมจำาลอง
สถานการณ์ถูกนำามาใช้ทั้งในประเทศอิตาลีและ
ประเทศญี่ปุ่น และสำาหรับประเทศไทยในขณะนี้มี
การวิจัยที่ออกแบบและประยุกต์เพื่อทดลองนำา
เกมจำาลองสถานการณ์ใช้แล้วเช่นกนั

เกมจำาลองสถานการณ์ มีองค์ประกอบทั้งหมด 
3 องค์ประกอบอ้างองิจาก Paola Rizzi (2008) 
ได้แก่
1) บทบาทสมมติ (Role)
2) กฎในการเล่นเกม (Rule)
3) สถานการณ์จำาลอง (Model or scenario)

ตวัอย่างของประเทศทีน่ำาเกมไปใช้ในการเตรยีม
ความพร้อมในการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิคอื ประเทศ
ญ่ีปุ่น มีการออกแบบเกมลักษณะคล้ายกับเกม
บันไดง ูโดยแต่ละช่องจะมสีถานการณ์จำาลองภัย
พบิตัปิระเภทต่างๆ ก่อนทีผู่เ้ล่นจะผ่านแต่ละช่อง
ไปได้ต้องตัดสินใจว่าจะดำาเนินการอย่างไร โดย
วางแผนจากบทบาทสมมตุขิอง ผูไ้ด้รบับาดเจบ็ 
เส้นทางที่จะไปถึงโรงพยาบาล เพื่อให้เลือกเดิน
หมากไปในแต่ละเส้นทางให้เหมาะสม ตัวอย่างอีก
เกมหนึ่งเป็นลักษณะเกมกระดาน มีช่องเดิน
หมากต่างๆ ที่มีสถานการณ์จำาลองอยู่ มีการ
ทอยลกูเต๋าไปตกทีช่่องใดกจ็ะพบกบัเงือ่นไขการ
จดัการภยัพบิตัขิองแต่ละช่อง และมกีารคำานวณ
เป็นคะแนนการเล่นเกม ว่าสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติได้มีประสิทธิภาพเพียงใด 

สำาหรับเกมที่วิทยากรออกแบบและนำามาให้
ทดลองเล่นกันวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย
เพือ่ทดสอบว่าเครือ่งมอื Gaming Simulation นี้
เหมาะทีจ่ะนำามาใช้ในบรบิทประเทศไทยหรอืไม่ ซึง่
เป็นการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่งว่าหากนำามาใช้กับ
นสิิตแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไร โดยมกีติกาดงันี ้

1) ผู้ที่ร่วมเล่นเกมทุกคนจะต้องสวมบทบาท
สมมุติ (Role) เป็นประชากรในเมืองจำาลอง ทุก ภ�พ : ดร.ปัณฑิต� ตันวัฒนะ

ภาพบรรยากาศขณะเล่นเกม
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คนจะเป็นผู้ประสบภัยนำ้าท่วม 

2) ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้บ้าน ชุมชน 
และเมืองของเรารอดพ้นจากภัยนำ้าท่วม 

3) ผู้ดำาเนินเกม (Game moderator) จะจำาลอง
สถานการณ์นำ้าท่วมให้เกิดในเมืองนี้ เพื่อให้ผู้ท่ี
ร่วมเล่นเกมได้ลองตัดสินใจดูว่าเมื่อพบกับข้อ
จำากัด สภาพปัญหา สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร 

การเล่นเกมเริ่มต้นจาก ผู้ดำาเนินเกมอธิบายกฎ
ของการเล่นเกม กำาหนดบทบาทสมมตุใิห้กบัผูเ้ข้า
ร่วมเล่นเกม โดยเมืองที่นำามาเป็นสถานการณ์
จำาลองในเกมเป็นเมืองที่มีอยู่จริง เป็นเมืองที่
ประสบกบัเหตกุารณ์นำา้ท่วมเป็นประจำาทกุปี มทีี่
ตัง้อยู่รมิแม่นำา้ มกีารแบ่งโซนพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีส่แีดง 
คอื พืน้ทีต่ดิรมิแม่นำา้มคีวามเสีย่งสงู ถดัมาคอื 
พ้ืนที่สีส้มเป็นพ้ืนที่นำ้าท่วมถึงเสี่ยงระดับปาน
กลาง และพืน้ทีส่เีหลอืงมคีวามเสีย่งระดับตำา่ โดย
ผูเ้ล่นแต่ละกลุม่จะสวมบทบาทเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศัยใน
แต่ละพืน้ทีข่องเมอืงทีม่รีะดบัความเสีย่งแตกต่าง
กนั โดยผูเ้ล่นเกมจะถกูแบ่งกลุม่ออกเป็น 8 กลุม่
ตามบทบาทสมมติุ ได้แก่
 
1) นายกเทศมนตรี 
2) อาสาสมคัร 
3) หวัหน้าชมุชนพืน้ทีสี่แดง 
4) สมาชกิชมุชนพืน้ทีส่แีดง 
5) หวัหน้าชมุชนพืน้ทีสี่ส้ม 
6) สมาชกิชมุชนพืน้ทีส่ส้ีม 
7) หวัหน้าชมุชนพืน้ทีสี่เหลอืง 
8) สมาชกิชมุชนพืน้ทีส่เีหลอืง 

จากนัน้ ผูด้ำาเนนิเกมจะแจกซองอปุกรณ์เกม ซึง่
ประกอบด้วย บัตรกิจกรรม (activity card) 
ท้ังหมดจำานวน 21 กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติในช่วงต่างๆ 
ท้ังการเตรียมความพร้อม การตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู และการป้องกันและลด
ผลกระทบ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เล่นได้ตัดสินใจ

ร่วมกัน ผู้เล่นเกมจะทำาการเลือกบัตรกิจกรรม
ตามบทบาทที่ตนเองได้รับ บัตรกิจกรรมในช่วง
การเตรียมความพร้อม ได้แก่

1) บัตร นำ้า อาหาร ยา 
2) เรือและชูชีพ 
3) ไฟฉาย เชือก รองเท้าบูท 
4) เก็บของ/ย้ายรถ 
5) เตรียมกระสอบทราย 
6) ติดตามแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
7) เตรียมวิทยุสื่อสารแบบใช้ถ่าน 
8) สร้างเขื่อน/พนังกั้นนำ้า 
9) ประกาศเตือนภัย 

ส่วนบัตรกิจกรรมในช่วงการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน ได้แก่
 
10) การอพยพไปยังจุดรวมพล 
11) ตั้งศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 
12) ร่วมเป็นอาสาสมัคร 
13) ประสานความช่วยเหลือจากภายนอก 
14) ย้ายบ้านไปยังพื้นที่อื่น 

และสุดท้ายกลุ่มบัตรกิจกรรมสำาหรับการฟื้นฟู 
และการป้องกนัและลดผลกระทบ เพือ่รองรบัภยั
พิบัติครั้งต่อไปในอนาคต 

15)  ตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน 
16) ตั้งกลุ่มกองทุน 
17) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน 
18) ติดป้ายเตือนภัยในจุดที่เคยท่วม 
19) จัดอบรมการเตรียมความพร้อม 
20) จัดทำาแผน 
21) ตั้งจุดวัดระดับนำ้า
22) บัตรกิจกรรมพิเศษ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่น
ออกแบบกจิกรรมได้เอง ภายใต้เงือ่นไขของเกม
ซึ่งจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบภายหลัง
 
ในการเริม่เล่น ให้แต่ละบทบาทเลอืกบตัรกจิกรรม
บทบาทละ 5 กิจกรรม โดยเลือกให้เหมาะสมกับ
บทบาทสมมุติที่ตนได้รับ โดยวางแผนว่าจะนำา

แผ่นกิจกรรมสำาหรับเล่นเกม
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กจิกรรมดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ตอนไหนอย่างไร 
โดยจะมีแผนที่ของเมืองที่ระบุโซนสีต่างๆ ให้ผู้
เล่นเลือกนำาบัตรกิจกรรมมาวางในพ้ืนที่นั้นๆ 
โดยผู ้ดำาเนินเกมจะไม่บอกล่วงหน้าว ่าจะมี
สถานการณ์จำาลองอะไรรอผู้เล่นอยู่บ้าง 

รอบปีที่ 1 
ผู้เล่นที่ได้รับบทบาทสมมติทุกบทบาท จะต้อง
ทำาการตัดสินใจเลือกบัตรกิจกรรมเพื่อเตรียม
รับมือกับสถานการณ์นำ้ าท ่วมทั้งหมด 4 
สถานการณ์ ดังนี้

Scenario 1: สถานการณ์ปกติก่อนนำา้ท่วม ใน
ช่วงนีเ้มอืงจำาลองกำาลงัมฝีนตกหนกั ระดบันำา้ใน
แม่นำา้เริม่สงูขึน้จนปริม่ตล่ิง คาดว่ากำาลงัจะท่วม
เข้าพ้ืนทีสี่แดงในไม่ช้า ดังนัน้ ให้แต่ละบทบาทเลือก
ว่าจะทำากจิกรรมอะไร ท่ีจดุใดของเมอืง

Scenario 2: สถานการณ์นำา้ท่วมเข้าพ้ืนทีโ่ซนสี
แดง 

Scenario 3: สถานการณ์นำ้าท่วมเข้าทุกพื้นที่

Scenario 4: สถานการณ์นำ้าท่วมผ่านพ้นไป

รอบปีที่ 2 
ทุกคนมีประสบการณ์จากปีที่แล้ว (เบื้องหลัง
ของเกมในรอบปีน้ี คือ แต่ละบทบาทจะต้องพูด
คุยกันเพื่อไม่ให้มีการดำาเนินงานซำ้าซ้อนกัน)

Scenario 1: สถานการณ์ปกติก่อนนำ้าท่วม ใน
ช่วงนี้เมืองจำาลองกำาลังมีฝนตกหนัก ระดับนำ้า
ในแม่นำ้าเริ่มสูงขึ้นจนปริ่มตลิ่ง 

Scenario 2: สถานการณ์นำ้าท่วมเข้าทุกพื้นที่
พร้อมกันอย่างรวดเร็ว แต่ละบทบาทพูดคุยกัน
สร้างความร่วมมือ

Scenario 3: สถานการณ์นำ้าท่วมผ่านพ้นไป ผู้
เล่นในบทบาทนายกเทศมนตรีและอาสาสมคัรได้
รับบัตรกิจกรรมพิเศษ โดยให้ตัดสินใจเลือก

ดำาเนินโครงการ/กิจกรรมใดก็ได้ โดยต้องขอ
ความร่วมมอืและความคดิเหน็จากคนในเมอืงว่า
ต้องการทำาอะไร ในพื้นที่ใด โดยตัดสินใจร่วมกัน
โดยเสนอทางเลือกและใช้วิธีการโหวตทางเลือก
ที่ดีที่สุดโดยใช้ความตกลงร่วมกัน

การเล่นเกมทั้งสองรอบเป็นการสร้างโอกาสให้
ผู้เล่นเกม ได้มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์
ทัง้หมด และได้เหน็บทบาทของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิด
เป็นการเรียนจากการจำาลองสถานการณ์ในปี
แรก ผู ้เล่นจะพบว่าเกิดความซำ้าซ้อนในการ
จัดการแก้ปัญหา เกิดความขัดแย้ง มีผู้มีส่วนได้
และผูม้ส่ีวนเสยี ผูเ้ล่นเริม่เข้าใจเกมมากขึน้ในรอบ
ที่สอง ดังจะเห็นว่าในรอบปีที่สองจะมีความ
พร้อมมากขึน้ และเริม่เหน็ประโยชน์ของการร่วม
มือกันแก้ปัญหา และหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การพัฒนาเมืองร่วมกัน

สำาหรับข้ันตอนในการออกแบบเกมจำาลอง
สถานการณ์ ในขั้นแรกได้ทำาการตั้งเป้าหมาย 
(Ultimate goal)  และออกแบบแต่ละกิจกรรมให้
ตอบสนองวตัถุประสงค์ของเกม โดยหมายความ
ที่ซ่อนอยู่ในเกมผ่านองค์ประกอบและกิจกรรม
ต่างๆ ของเกม ได้แก่

1) Zoning map เป็นแผนที่ซึ่งแบ่งพื้นที่ตาม
ระดับความเสีย่ง (risk level) มกีารระบรุะดับของ
ความเส่ียงลงในแผนที่ โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์
บอกระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่าง แผนท่ีถูก
นำามาใช้ทั่วไปในการทำางานด้านภัยพิบัติ เป็น
ข้อมลูพ้ืนฐานทีท่กุเมอืงควรม ีเพ่ือให้ข้อมลูว่าใน
พ้ืนทีน่ัน้ๆมีความเสีย่งต่อภยัประเภทใด อย่างไร
บ้าง ไม่ใช่เฉพาะความเสี่ยงที่เป็นนำ้าท่วมเท่านั้น 
ในส่วนของเกมที่ออกแบบไว้นี้จะใช้ข้อมูลแผนที่
เป็นตัวหลัก และเลือกรูปแบบของเกมเป็นเกม
กระดาน ใช้แผนที่ประกอบ และสมมติบทบาทว่า
ทุกคนอยู่ในเมือง และจำาลองสถานการณ์ความ
เสี่ยงให้เกิดขึ้นในเกมบนแผนที่ 

2) ระดับนำ้า (Water level) เป็นสถานการณ์

Scenario 1 : Normal situation

Scenario 3 : All zone flooded

Scenario 2 : Red zone flooded

Scenario 4 : After flooded
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1) เก็บข้อมูลเบื้องต้น (input data) เป็นการ
ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือให้เข้าใจบรบิทของเมอืง 
สภาพปัญหา ความเสีย่งภยัพิบตั ิกลุม่ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีและแนวทางการจดัการภยัพบิตั ิ โดยใน
เกมนีไ้ด้ศกึษาเมอืง Sonobe ประเทศญีปุ่น่เพ่ือนำา
ข้อมลูมากออกแบบเกมจำาลองสถานการณ์ ทัง้
ลกัษณะกายภาพ ระดบันำา้ ความเสีย่งภยั ซึง่เมอืง
ดังกล่าวได้มีการศึกษาและเก็บรวบรวมไว้ก่อน
หน้า ทัง้น้ี input data ประกอบไปด้วย ระดบันำา้
ของแต่ละพืน้ที ่มีความเสีย่งระดบัใด พืน้ทีใ่ดเป็น
พืน้ทีเ่สีย่ง สามารถระบเุวลาได้ การมข้ีอมลูจะช่วย
ให้ตดัสินใจได้ดข้ึีน ข้อมูลอกีส่วนหน่ึง คอื กลุม่ผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในเมอืง (stakeholder) โดย
จะจำาลองเมืองในระดับเทศบาล เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่ามารถจดัการตวัเองได้

2) แนวคดิในการออกแบบ (conceptual design) 
เป็นการออกแบบสร้างเกม กำาหนดรูปแบบ วิธี
การเล่น กฎกติกา โดยใช้ข้อมูลการจัดการนำ้า
ท่วมเป็น input data ออกแบบอปุกรณ์ของเกม 
(game material) โดยเกมนี้มีอุปกรณ์ 3 กลุ่ม 
คอื 1) แผนทีค่วามเสีย่งนำา้ท่วม 2) สถานการณ์
นำ้าท่วมในระดับต่างๆ และ 3) บัตรกิจกรรม โดย
แนวคิดของเกมนี้คือ นำาเสนอให้เข้าใจได้ง่าย ไม่
จำาเป็นต้องตรงตามความเป็นจริง แต่ให้เป็น
สถานการณ์จำาลองบนพื้นฐานของความจริง 
เป็นเคร่ืองมอืทีส่ามารถนำาไปใช้กบัทกุกลุม่ (uni-
versal design) ต้องสร้างบนพ้ืนฐานความ
เข้าใจของชุมชน (local base issue) เครื่องมือ
ต้อง friendly เห็นแล้วน่าหยิบ น่าเล่น ต้องน่า
สนใจทั้งสำาหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

เป้าหมายสงูสดุ (ultimate goals) ของเกม เพือ่
ให้สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่ือสารเพ่ือ
สร้างความร่วมมือ(cooperation) ระหว่างคน
แต่ละกลุม่ในการจดัการภยัพบิตันิำา้ท่วม ตอนเริม่
ต้นเล่นเกมในรอบปีแรก ยังไม่ได้กระตุ้นให้สร้าง
ความร่วมมอื เพยีงแต่บอกว่ามคีวามเสีย่งและมี
กิจกรรมต้องวางแผนเพื่อให้อยู่รอด และค่อยๆ
เพิม่ความร่วมมอืระหว่างการดำาเนนิเกม เป็นสิง่
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยค่อยเป็นค่อยไป สอด

แทรกเข้าไปในกจิกรรม กดดนัด้วยระดบันำา้ทีเ่พ่ิม
ขึ้นให้ต้องมีการพูดคุยกันมากข้ึน บางพื้นที่ที่
เคยเกิดนำ้าท่วมจริง ผู้เล่นจะเชื่อมโยงกับชีวิต
จรงิได้ด ีนำาไปอ้างองิกบัในเกมได้ ทัง้นี ้เป้าหมาย
สูงสุดของเกม คือ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนจัดการ
ตนเองเมื่อเกิดอุทกภัย Community based 
flood disaster risk management (CBDRM) 
และสร้างการมส่ีวนร่วมในชมุชน เมือ่เกมจบแล้ว
จะเกิดการคิดต่อในชุมชน ทำาให้เกิดการพูดคุย
และแสดงความคิดเห็นระหว่างชุมชน

นอกจากนั้น ยังมีองค์ประกอบสำาคัญท่ีขาดไม่
ได้คือ ผู้ดำาเนินเกม (game moderator) และผู้
อำานวยความสะดวก (game facilitator) ผู้
ดำาเนินเกมต้องสร้างบรรยากาศ ต้องดูว่ามีคน
ต้องการเล่นเกมหรอืไม่ และเริม่ดำาเนนิเกมไปตาม
ข้ันตอนท่ีได้วางไว้ โดยที่ผู้เล่นจะไม่ทราบถึงขั้น
ตอนในการเล่นเกมมาก่อน จะมีเพียงผู้ดำาเนิน
เกมและผูอ้ำานวยความสะดวกเกมเท่านัน้ทีท่ราบ 
โดยต้องชักชวนให้คนที่ไม่เคยพูดในที่สาธารณะ
ได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น เป็นการเพิ่มระดับ
ความสนุกและความมีส่วนร่วมกับเกม หน้าท่ี
สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ควบคุมเวลา ให้เกม
เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง สำาหรับเด็กเล็กจะต้องมี
การดึงความสนใจด้วยกจิกรรมอืน่ๆมาประกอบ 
ส่วนผู้อำานวยความสะดวกทำาหน้าที่จัดอุปกรณ์ 
จดัระเบียบระหว่างการเล่นเกม การเทรนให้ผูเ้ล่น 
การให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้สูงอายุ รวมถึง ถ่าย
ภาพ บันทึกเสียง เป็นการบันทึกผลการเล่นเกม

โดยสรุป Gaming Simulation เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารแบบหนึ่ง ท่ีนักผังเมืองใช้ในการ
สือ่สารกบัชมุชน เป็นเครือ่งมอืในการช่วยตดัสนิ
ใจของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมนักผังเมือง/
นักออกแบบเกม (professional training) หรือ
เป็นวิธีในการวิจัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการนำาเกม
จำาลองสถานการณ์มาประยกุต์ใช้ในประเทศไทย
สามารถนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำาลองความสูงของนำ้าที่ท่วมถึงในพื้นที่ความ
เสี่ยงระดับต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลระดับนำ้าจาก
เมืองต้นแบบนำ้าท่วมซำ้าซาก ระดับนำ้าที่เพิ่มขึ้น
แต่ละระดับจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงระดับ
ความเสีย่งของเมอืง รบัรูค้วามเส่ียงร่วมกนั ซึง่
เป็นความหมายทีผู่อ้อกแบบเกมซ่อนไว้ ผ่านการ
กำาหนดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยที่ผู้เล่น
จะไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ระดับ จะไม่มีการบอกล่วง
หน้า เพราะเราจะไม่รู้ว่าในสถานการณ์จริงนำ้าจะ
ท่วมเท่าไหร่

3) บทบาทสมมติ (role play) คือ การจำาลอง
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเมือง ทั้ง
ระดับบริหาร คนที่เดือดร้อน อาสาสมัคร ใน
ความเป็นจริงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมืองมีเป็น
จำานวนมาก แต่ว่าในเกมได้ตดัออกเพือ่ลดความ
ซับซ้อนของเกมให้เหลือเพียง 8 บทบาท โดยมี
ความหมายของการสร้างความร่วมมือของ
แต่ละบทบาทซ่อนอยู่ในกติกาของเกม

4) บัตรกิจกรรม (activities cards) เป็นทาง
เลือกให้ผูเ้ล่นได้ตดัสินใจจดัการกับภยันำา้ท่วม ว่า
ต้องใช้เครือ่งมอืใดในการจดัการบ้าง ผูอ้อกแบบ
เกมจะกำาหนดให้กิจกรรมครบวงจรของการ
จัดการภัยพิบัติ ทั้งการเตรียมความพร้อม การ
เผชิญเหตุฉุกเฉิน การฟื้นฟู การป้องกันและลด
ผลกระทบ โดยบนบัตรจะมีสีเป็นสัญลักษณ์เพื่อ
ให้รูเ้ป็นนยั บตัรกจิกรรมจะเป็นการให้ความรู้กบั
ผู้เล่นถึงทางเลือกในการปฏิบัติในกระบวนการ
จัดการภัยพิบัติ

5) การตัดสินใจเลือกบัตรกิจกรรม (selecting 
cards) เป็นการเลอืกกจิกรรมตามบทบาทสมมุติ
ที่ตนเองได้รับ เพ่ือวางแผนสำาหรับรับมือกับ
ความเสีย่งในอนาคต แต่ละบทบาทจะเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์รอบที่แล้วอย่างไร โดยคาดหวงัให้
ผู้เล่นมีการแบ่งปันทรัพยากรกัน ให้เกิดความ
ร่วมมอืกนั เพือ่ให้เมอืงทัง้เมอืงรอดไปพร้อมกนั 
ไม่ใช่แค่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง บางบทบาทเลือก
วางกิจกรรมเพื่อคนอื่น เป็นการสะท้อนว่ามี
ความรบัผดิชอบ มีจติสาธารณะหรือไม่ สามารถ

บอกได้ว่าชมุชนทีเ่ป็นกลุม่ทดลองเล่นมลีกัษณะ
อย่างไร เช่น บางชุมชนพื้นที่ตนเองนำ้าท่วม จึง
เลือกเตือนภัยชุมชนอ่ืนก่อน เพราะของตนเอง
ท่วมแล้ว คนอื่นยังไม่ท่วม เป็นต้น

6) การวางบัตรในแต่ละสถานการณ์ (placing 
card) ให้โอกาสผูเ้ล่นได้ร่วมกันคิดว่าแต่ละชมุชน
มคีวามเสีย่งอย่างไร ส่วนมากรอบแรก ทุกคนจะ
คดิว่าตนเองจะวางบัตรอะไรในพืน้ทีต่นเอง รอบ
ต่อมาจึงได้มีการแบ่งปันทรัพยากรมากขึ้น พูด
คุยกันมากขึ้น ให้เห็นข้อดีของการแบ่งปันและให้
ความร่วมมือ 

7) การจบัเวลา (counting time) ผูอ้อกแบบเกม
กำาหนดให้จับเวลาเฉพาะสถานการณ์ที่นำ้าท่วม 
เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยผู้ดำาเนิน
เกมจะกระตุ้นให้ผู้เล่นวางกิจกรรมตามกำาหนด
เวลา เพราะเวลาฉุกเฉินจะไม่มีเวลาตัดสินใจมาก 
จึงต้องรีบวางแผนกิจกรรมต่างๆก่อนที่นำ้าจะ
ท่วม

ระหว่างที่เกมดำาเนินไป จะมีการบันทึกผลการ
ตัดสินใจเลือกและวางบัตรกิจรรมของผู้เล่น
แต่ละบทบาทในแต่ละสถานการณ์ทั้งสองรอบปี 
โดยบันทึกลงในฟอร์มตารางที่ได้ออกแบบไว้ 
เพื่อนำาผลที่ได้ไปวิเคราะห์และตีความหมายว่า
เกมนี้เหมาะกับกลุ่มไหน ในด้านใด ยังมีจุดอ่อน
ด้านใด

กระบวนก�รออกแบบเกม 

1) เริ่มจากการศึกษาข้อมูล ที่จะนำามาใช้เป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบ (input data) 

2) การออกแบบแนวคิด (conceptual idea) 
กำาหนดรูปแบบของเกมที่ เหมาะสมกับกลุ ่ม
ตัวอย่างและสภาพปัญหา 

3) การกำาหนดเป้าหมายสูงสุดของเกม (ulti-
mate goal) ว่าผลทีค่าดว่าจะได้รบัภายหลงัจาก
การเล่นเกมคืออะไร
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ดร.อลิษา กุญชรยาคง จบการศึกษาปริญญา
เอกจาก  Graduate School of Urban Envi-
ronmental Sciences, Tokyo Metropolitan 
University (TMU) ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันดำารง
ตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่า เพา
เวอร์ จำากัด (SPC) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัท 
เอสพีซีจี จำากัด (มหาชน) (SPCG) ผู้บุกเบิกและ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย และยังคงเป็นฐาน
สำาคัญในการผลิตและแจกจ่ายพลังงานสะอาด
ให้กับภาครัฐ จากโซลาร์ฟาร์มท้ัง 36 โครงการ
ท่ีกระจายอยู่หลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย ปัจจุบันมี
การขยายฐานธุรกิจในรูปแบบโซลาร์รูฟเพ่ือส่ง
เสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนซ่ึงเป็นพลังงาน
สะอาดไปสู่บ้านพักอาศัย สำานักงาน อาคารธุรกิจ
ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ 
รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
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เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2016 ฝรั่งเศสออกกฏ
หมายหลงัคาสีเขยีว (Greenroof law) ให้บงัคบั
ให้พ้ืนทีบ่นดาดฟ้าอาคารพานชิย์ท่ีสร้างใหม่ต้อง
มส่ีวนทีป่กคลมุด้วยพ้ืนทีส่เีขียวหรอืโซลารูฟ เดนิ
หน้าสูเ่ป้าหมายในปี 2020 ทีต้่องการจะลดการใช้
พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงให้ได้ 1 ใน 4 ในปี 2020 เป็นการออกมาตรการ
เพือ่ลดปัญหาโลกร้อน และปรากฏการณ์ Urban 
Heat Island ลดการใช้พลงังานโดยการอาศยัพชื
พรรณทีป่กคลมุหลงัคาทำาหน้าทีเ่ป็นฉนวน ลด
ภาระการปรบัอากาศภายในอาคาร ช่วยกกัเกบ็
นำา้ฝน อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่พืน้ทีส่นัทนาการและ
พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองได้ โดยเฉพาะใน
บรเิวณพืน้ทีเ่มอืงทีม่คีวามหนาแน่นสงู นอกจาก
นั้นรัฐบาลฝรั่งเศสยังได้เพิ่มทางเลือกด้วยการ
อนโุลมให้สามารถตดิตัง้หลังคาแสงอาทติย์ เพ่ือ
ผลิตพลังงานสะอาดเพิ่มเติมหรือทดแทนได้อีก
ด้วย ทัง้น้ี มาตราการทีค่ล้ายคลงึกนัดงักล่าวได้
ถูกการนำาไปบังคับใช้มาก่อนแล้วในหลายๆ

ประเทศอาท ิประเทศแคนาดา เยอรมน ีสวีเดน และ
สวติเซอร์แลนด์ 

ดังเช่นในปี 2009 เมืองโตรอนโต ประเทศ
แคนาดา ได้ออกกฏบังคับใช้กฏหมายหลังคาสี
เขียว ภายหลังทำาการศึกษาเบื้องต้นและพบว่า 
การปรับเปล่ียนหลังคาให้ปกคลุมด้วยต้นไม้และ
พืชพรรณ ส่งผลให้เมืองโตรอนโตสามารถลด
ค่าใช้จ่ายกว่าร้อยพันล้านดอลลาร์ที่สูญไปกับ
การใช้พลงังาน พร้อมกบัลดสภาวะอากาศร้อน
ได้หลายองศา (มากถึง 7 องศา) แม้ว่าการ
เปลีย่นแปลงรปูแบบของหลงัคาเมอืงทัง้เมอืงให้
ปกคลมุไปด้วยพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดอาจเป็นเรือ่ง
ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ผลการศึกษาเบื้องต้น
แสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแค่
บางส่วน ก็สามารถให้ผลในด้านการลดการใช้
พลังงาน ลดมลพิษ ลดอณุหภมู ิและสร้างสภาวะ
น่าสบายได้อย่างมีนัยสำาคัญ
  
หลังคาสีเขียวและหลังคาแสงอาทิตย์ (Green 
roof/Solar roof) จึงเป็นอีกเครื่องมือสำาคัญที่
จะเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเมืองเพื่อตอบ
รับกับป ัญหาด้านภาวะวิกฤตโลกร ้อนและ
พลงังานในระดบัเมืองในอนาคต  ซึง่เงือ่นไข รปู
แบบ และเกณฑ์ในการออกแบบกายภาพเมือง
อาจเปล่ียนไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี Green 
roof/Solar roof ที่จะถูกนำาเข้ามาใช้แทนที่ระบบ
ปรับอากาศในอาคารและระบบหลังคาในที่นิยม
ใช้กันในปัจจุบัน 

ดร.อลิษา กุญชรญาคง ได้รับเชิญมาให้ความรู้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนลียีโซล่าฟาร์มและโซล่ารูฟ 
ที่สถาปนิกผังเมือง นักวางแผนและออกแบบ
เมอืงควรทราบ อาทิ สถานะของการใช้เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทติย์ แนวโน้มและความเป็นไปได้
ในการใช้ Solar roof ในบริบทไทย เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับสถาปนิกผังเมือง เพื่อต่อยอด
ความคิดสู ่การออกแบบและพัฒนาเมือง
กรุงเทพ สู่สังคมเมืองคาร์บอนตำ่าในอนาคต 

- อ.ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์์ -
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เวทโีลกในปจัจุบนั กำาลงัใหค้วามสนใจกบัประเดน็
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) เพราะส่งผลกระทบต่อภาพรวมใน
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่าง
มากมาย ซึ่งในวันนี้ทางวิทยากรจะมาให้ความ
รู้ในแง่ของสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เล่าถึงธุรกิจพลังงานแสง
อาทิตย์ (Solar Farm/ Solar Roof) และสังคม
คาร์บอนต่ำา

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate 
Change)

การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอันเป็นผลเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทาง
อ้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงาน การเกษตร 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง 
รวมถงึการทำาลายสิง่แวดลอ้ม  ในอดตีทีผ่า่นมา 
ประชากรมจีำานวนไมม่ากนักเมือ่เทยีบกบัปจัจบุนั  
ดังนั้นของเสียที่เกิดขึ้นจึงมีปริมาณน้อยและ
เมือ่ทิง้ของเสยีตา่งๆลงสูแ่มน่้ำาลำาคลอง และสิง่
แวดล้อมโดยไมม่กีารบำาบัด แหล่งน้ำาตา่งๆยงัคง
รองรับได้ และธรรมชาติก็ยังสามารถบำาบัดตัว
เองได้ แต่ในปัจจบัุน เมือ่จำานวนประชากรและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทำาให้มีการปล่อยของเสียมากข้ึน จนถึงระดับ

เกินกว่าที่ธรรมชาติจะรองรับหรือบำาบัดได้ทัน 
จงึกอ่ใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มทางมลพษิตา่งๆ

การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศส่งผลกระ
ทบหลายด้าน เช่น การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
พื้นผิวโลก การละลายของน้ำาแข็งในขั้วโลก
เหนือ การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำาทะเล การ
เปล่ียนแปลงปริมาณและการกระจายของฝน 
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่างๆ ความบ่อย
คร้ังและความรุนแรงข้ึนของภัยพิบัติ อันส่ง
ผลกระทบโดยรวมต่อทั้งสังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ปี ค.ศ. 2011 เช่น น้ำาท่วมที่ออสเตรเลีย พายุ
ทอร์นาโดถล่มภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา หิมะ
ตกหนักเป็นประวัติการณ์ในญี่ปุ่น เป็นต้น

ญีปุ่น่เปน็ประเทศทีม่กีารใชพ้ลงังานมาก และการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ายังพึ่งพิงพลังงานนิวเคลียร์
อย่างมาก แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดิน
ไหวและสึนามิครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.
2011 ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาข้ึนที่
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิชิ ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรง จากกรณีดังกล่าว
ทำาให้ประชาชนเริ่มออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะก่อนหน้านี้สิ่งที่คน
ส่วนใหญ่เข้าใจคือ พลังงานนิวเคลียร์มีราคา
ถกู แตอ่าจตอ้งแลกมากบัความเสีย่งดา้นความ
ปลอดภยัตอ่ชวีติและสิง่แวดลอ้ม อยา่งไรกด็ ีใน
ปจัจบุนั รฐับาลญีปุ่น่ไดห้นัมาใหค้วามสำาคญักบั
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น 
ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่อันตรายเท่ากับพลังงาน
นิวเคลียร์

ต้นเหตุอีกประการหน่ึงของการเปล่ียนแปลง
สภาวะอากาศ คือ ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
Gas: GHG) เป็นก๊าซท่ีเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิของ
โลกให้สูงข้ึน ก่อให้เกิดภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ีย
ของโลกสูงข้ึน หรือท่ีเราเรียกว่า ภาวะโลกร้อน 
(Global warming) ท้ังน้ีข้อมูลจาก World Re-
source Institute ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2011 มีการ
ปล่อย GHG ของโลกรวม 45,913.5035 ล้าน

Solar farm/
Solar roof : 
Toward Urban 
Green-roof in 
Bangkok Context
: ดร.อลิษา   กุญชรยาคง
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ผลง�นชนะก�รประกวดแบบนวตกรรมผังเมือง  “Reinventer Paris”
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2. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Pro-
ducer: SPP) คือ โรงไฟฟ้าที่มีกำาลังการผลิต
ต่ำากว่า 100 MW 

3. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small 
Power Producer: VSPP) คือ โรงไฟฟ้าที่มี
กำาลังการผลิตต่ำากว่า 10 MW ซึ่งโครงการ 
Solar Farm ทัง้ 36 โครงการของบริษทั เอสพีซี
จี จำากัด (มหาชน) (SPCG) ถูกจัดอยู่ในประเภท
นี้เช่นกัน 

หากพิจารณาความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 
พ.ศ. 2558 ที่ 27,345.80 MW พบว่ามีความ
ต้องการสูงมากข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ที่
ตอ้งการดงึฐานการผลติของอตุสาหรรมใหญ่ๆ
เข้ามาผลิตในประเทศไทย ดังนั้นสิ่งที่ต้องให้
ความสำาคัญ คือ ความเสถียรของพลังงานและ
ความต้องการพลังงาน ทั้งนี้จากตัวเลขความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นน้ัน ทางภาครัฐ
จะนำาตัวเลขดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการ
และเตรียมการเพือ่หาพลังงานมาใหเ้พยีงพอตอ่
ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเทศไทยมีแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (Power Development Plan: PDP) 
ซึง่เปน็แผนการจดัหาพลงังานไฟฟา้ในระยะยาว 
15-20 ปี แผนนี้มีความสำาคัญอย่างมาก แผนนี้
แสดงปริมาณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆใน
การผลิตไฟฟ้า ทำาให้เห็นว่าเราพึ่งพิงพลังงาน
ประเภทไหนมากที่สุด และพลังงานที่เราพ่ึงพิง
นั้นมีความเสถียรและมีความมั่นคงมากน้อย
เพยีงใด หากจะมผีลกระทบกบัประชาชน ภาครฐั
ตอ้งหานโยบายหรอืแนวทางการในการแกไ้ขตอ่
ไป จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพา
การผลติไฟฟา้จากกา๊ซธรรมชาตเิปน็หลกั ซึง่มี
สดัสว่นอยูม่ากกวา่ 60% ดงันัน้ในแผนพลงังาน
ฉบับใหม่ PDP 2015 จึงตั้งเป้าและพยายามลด
สดัสว่นการพ่ึงพากา๊ซธรรมชาต ิเนือ่งจากกา๊ซ
ธรรมชาติที่อ่าวไทยกำาลังจะหมดไป ทำาให้ต้อง
มีการนำาเข้าจากต่างประเทศเช่น พม่า ซึ่งส่ง

ผลให้มีความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคงด้าน
พลงังาน ทัง้นีใ้นแผนมกีารปรบัเพิม่สัดสว่นการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากข้ึน สะท้อนให้เห็น
ว่าภาครัฐเองหันมาให้ความสำาคัญกับพลังงาน
ประเภทนี้เช่นกัน เพราะเป็นพลังงานสะอาด อีก
ทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนยังเป็นเทรนด์โลก
ซึ่งให้ความสำาคัญกับการพยายามลดภาวะโลก
ร้อน หากทุกประเทศให้ความร่วมมือและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่
ประเทศไทยไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะกลายเป็น
แกะดำา และอาจเจอกบัมาตรการกดดนัเพือ่ใหล้ด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ต่อไปในรูป
แบบใดรปูแบบหน่ึง สว่นการมพีลงังานนวิเคลยีร์
ในแผนนั้น คนก็อาจเกิดความตระหนก แต่จริงๆ
แล้ว พลังงานนิวเคลียร์มีข้อดีในระยะยาว  แต่มี
ประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวคือความปลอดภัย 
และกากนิวเคลียร์ต้องได้รับการจัดการกำาจัดที่
ดี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในภาพรวม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก (Alternative Energy Development 
Plan: AEDP) เป็นอีกแผนหนึ่งที่สำาคัญและ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง โดยจะ
กล่าวรายละเอียดในแต่ละประเภท ดังนี้

1. ขยะ หากมีการคัดแยกขยะที่ดี ก็สามารถนำา
ขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน ดังนั้นหาก
ประเทศไทยจะเดินหน้าผลิตพลังงานจากขยะ 
จำาเป็นต้องมีกฏหมายหรือข้อกำาหนดการคัด
แยกขยะ รวมท้ังตอ้งมกีารบงัคับใชอ้ยา่งจรงิจงั
กับทุกภาคส่วนด้วย เพื่อให้เกิดความสำาเร็จ

2. ชวีมวล การสรา้งโรงไฟฟา้ชวีมวลเหมาะกับผู้
ทีม่วีตัถุดบิเปน็ของตนเอง เพ่ือลดความเสีย่งใน
การขาดแคลนวตัถุดิบและกอ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื
  
3. ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานที่เกิดจากการนำา
ของเสียหรือน้ำาเสียมาหมักและเกิดมีเทน (CH4 ) 
ในปริมาณมาก เช่น โรงงานผลิตน้ำาตาล ฟาร์ม
ปศุสัตว์
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ตัน ประเทศจีนมีอัตราการปล่อย GHG สูงท่ีสุด 
รวม 10,260.32 MtCO2 e คิดเป็น 22% เพราะ
จีนมีจำานวนประชากรมากท่ีสุดในโลก อีกท้ังมี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็ว ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการ
ปล่อย GHG เป็นอันดับสอง ท้ังน้ีประเทศไทยน้ัน
อยู่ในอันดับท่ี 27 ซ่ึงมีอัตราการปล่อย GHG รวม 
352.86 MtCO2 e คิดเป็น 1% ของปริมาณการ
ปล่อย GHG ของท้ังโลก แต่หากมีการปล่อย 1% 
น้ีมากๆจากหลายประเทศ เม่ือรวมกันก็จะเกิด
ปริมาณมากซ่ึงสามารถส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึน
ของอุณหภูมิโลกได้

ประเทศไทยปล่อย GHG ในหลายภาคส่วน 
ทั้งน้ีภาคท่ีมีการปล่อย GHG มากที่สุด คือ 
ภาคพลังงาน (Energy) รองลงมาคือ ภาค
การเกษตร (Agricultural & Livestock) ภาค
กระบวนการอตุสาหกรรม (Industrial Process) 
และภาคของเสีย (Waste Management) ตาม
ลำาดับ ส่วนภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
และป่าไม้ (Forestry) พบว่ามีการดูดกลับของ 
GHG จากข้อมูลดังกล่าว ประเทศไทยควรให้
ความสำาคัญกับการลดการปล่อย GHG จาก
ภาคพลังงานมากที่สุด เพราะเป็นการแก้ไข
ปัญหาหลักที่ เกิดขึ้น ท้ังน้ีการปล่อย GHG 
ของประเทศไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จากการพัฒนาประเทศ ดังน้ันเพื่อตอบสนอง
ต่อประชาคมโลก ประเทศไทยเองมีการเตรียม
ความพร้อมในเชิงนโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับ
นโยบายและแผนที่เก่ียวข้องกับการลด GHG  
ซึ่งในการนำาเสนอครั้งนี้ ขอเน้นแผนในส่วนของ
ภาคพลังงานเป็นหลัก

พลังง�น (Energy)

พลังงานแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามแหล่งท่ีมา  
1. พลังง�นสิ้นเปลือง คือ แหล่งพลังงานที่ใช้
แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างขึ้นมาให้ทันหรือหา
มาทดแทนโดยธรรมชาตไิดท้นัตอ่ความตอ้งการ
ในเวลาอันรวดเร็ว ต้องใช้เวลาหลายร้อยล้าน

ปีในการสร้างขึ้นมา เช่น น้ำามัน ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ ฯลฯ 

2. พลังง�นทดแทน คือ แหล่งพลังงานที่มี
ต้นทุนด้านเชื้อเพลิง เช่น ไบโอแมส ไบโอแก๊ส เอ
ทานอล ฯลฯ 

3. พลังง�นหมุนเวียน คือแหล่งพลังงานที่ได้
จากธรรมชาติ ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป เช่น แสง
อาทิตย์ ลม น้ำา ฯลฯ

ภ�พรวมพลังง�น

ในปี พ.ศ. 2557 พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 34,000 เมกะ
วตัต ์(MW) เพือ่รองรับการใชง้านของประชากร
ประมาณ 65 ลา้นคน โดยการไฟฟา้ในประเทศไทย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน่วยงานหลัก คือ 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
หรือ Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) มีหน้าที่หลักในการจัดหา
พลังงานมาให้บริโภค เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน การจัดหาก๊าซธรรมชาติ การต่อรอง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำาที่ลาว เป็นต้น 

2. การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) หรอื Metropoli-
tan Electricity Authority (MEA) มหีนา้ทีด่แูลผู้
ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ Provin-
cial Electricity Authority (PEA) มหีน้าทีดู่แลผู้
ใชไ้ฟฟา้ในพืน้ทีอ่กี 74 จงัหวัด ซึง่นอกจากพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของ MEA 

ผู้ผลิตไฟฟ้�แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ 

1. ผูผ้ลิตไฟฟา้ขนาดใหญ ่(Independent Pow-
er Producer: IPP) คือ โรงไฟฟ้าที่มีกำาลังการ
ผลิตมากกว่า 100 MW 
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4. พลังงานน้ำา การสร้างเขื่อนมีทั้งผู้ที่ ได้
ประโยชน์และผู้ท่ีเสียประโยชน์ ในบางพื้นที่ต้อง
มีการตัดต้นไม้ในป่าอันเป็นต้นน้ำา ซึ่งขัดแย้ง
กบัความพยายามในการลดภาวะโลกร้อนทีค่วร
ต้องเพิ่มต้นไม้ จึงเกิดการประท้วงและต่อต้าน
อยู่ในหลายโครงการ

5. พลังงานลม จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพ
พลังงานลมของประเทศไทย พบว่ามีบางพื้นที่
เท่านั้นที่สามารถผลิตพลังงานจากลมได้ เช่น 
ช่องเขา ชายทะเล อกีทัง้ลกัษณะของลมทีเ่กิดขึน้
ในประเทศไทยมีความแรงไม่สม่ำาเสมอและไม่ต่อ
เนื่อง ส่งผลให้กระทบกับการทำางานของกังหัน
ลม จึงยังไม่ค่อยเหมาะกับประเทศไทยมากนัก

6. พลังงานแสงอาทิตย ประเทศไทยมีท่ีตั้งอยู่
ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงทำาให้มีค่าความเข้มแสงสูง 
ซึ่งเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็น
อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีต้นทุน 
เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

7. พืชพลังงาน เมื่อนำาพืชพลังงานบางชนิดมา
ปลูกแทนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่เดิม อาจส่งผล
ทำาให้ระบบนิเวศในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป ใน
บางกรณีต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในการปลูก
พืชพลังงานเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการนำา
ไปใช้ในโรงไฟฟ้า ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้อง
พิจารณา

Solar Farm/Solar Roof ในบริบทประเทศไทย 

สืบเน่ืองมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุน
ด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งได้เปิดโอกาส ให้
เอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวยีนทกุประเภท ซึง่พลังงานแสงอาทติยถ์อื
เป็นพลังงานหมุนเวียน และเป็นพลังงานสะอาด 
ไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นใน
ปี พ.ศ. 2551 ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงาน
ได้ออกนโยบายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) ท่ีผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยไ์ด้

รบัสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) ในอตัรา 8 
บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ซือ้ขายไฟฟา้เชงิพาณิชย์ (Commercial Opera-
tion Date: COD) ซึง่จากนโยบายดงักล่าว ทาง
บริษัทมีความสนใจ จึงศึกษาความเป็นไปได้ใน
การทำาธุรกิจ (Business Model) พบว่าธุรกิจนี้
มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะประสบผลสำาเรจ็ เพราะความ
เข้มแสงของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

บริษัท เอสพีซีจี  จำากัด (มหาชน) (SPCG) 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดำาเนินธุรกิจแบบ Holding Com-
pany มีบริษัทและบริษัทในเครือรวม 44 บริษัท 
ทั้งนี้ SPCG  เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาโครงการโซลาร์
ฟาร์มเชิงพาณิชย์ (Solar Farm) โดยเมื่อแรก
เริ่มนั้น บริษัทได้รับการสนับสนุนจากหลายส่วน 
เช่น International Finance Corporation 
(IFC), World Bank Group สนับสนุนด้านเงิน
ลงทุนจากกองทุน Clean Technology Fund 
(CTF) เพือ่นำามาผสมผสานกบัเงนิกูข้องสถาบนั
การเงิน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน อีกทั้ง
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (E for E) เข้า
มาร่วมถอืหุ้น รวมถงึการมพีนัธมิตรทีแ่ขง็แกร่ง
คือ KYOCERA Corporation ประเทศญี่ปุ่น  ทำา
ให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการจนประสบ
ความสำาเร็จ โดยโครงการแรกที่พัฒนาสำาเร็จ 
คือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำากัด ซึ่ง
ได้เร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2553 และทำาสำาเร็จครบทุก
โครงการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 รวมระยะ
เวลาในการพัฒนาโครงการทั้งหมดประมาณ 
5 ปี ปัจจุบัน SPCG มีโซลาร์ฟาร์ม จำานวน 36 
โครงการ รวมกำาลังการผลิตกว่า 260 เมกะ
วัตต์ อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลาง (ลพบุรี) บนเนื้อที่รวม
กวา่ 5,000 ไร ่มลูคา่การลงทนุราว 25,000 ลา้น
บาท ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
โซล่า เพาเวอร ์จำากดั (SPC) นอกจากนีโ้ครงการ
โซลารฟ์ารม์ทัง้ 36 แหง่ ยงัสามารถชว่ยลดภาวะ
โลกรอ้นเทยีบเทา่กบัการลดการปลดปลอ่ยกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลก



และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบการ
บริหารจัดการนี้ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจตาม
นโยบาย Best Value-Best Design-Best Out-
put- Best Service ของบริษัท

สำาหรบัโครงการโซลารฟ์ารม์แหง่แรกของ SPCG 
คือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำากัด ตั้ง
อยู่ที่จังหวัดนคครราชสีมา ภายในโครงการมี
ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหรือ
หน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์

โซล�ร์รูฟ 

จากความสำาเร็จในการพัฒนาโครงการโซลาร์
ฟาร์มเชิงพาณิชย์ ทางบริษัทจึงได้ต่อยอด “โซ
ลาร์รูฟ” หรือ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา” ซึ่งมีหลักการทำางาน
คล้ายโซลาร์ฟาร์ม โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Module) ที่ติดตั้งบนหลังคาที่พัก
อาศัยหรืออาคารต่างๆ รับพลังงานแสงเข้ามา
เปลีย่นเปน็ไฟฟา้กระแสตรง กอ่นสง่ไปยงัเครือ่ง
แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อเปลี่ยนจาก
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วนำา
พลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งานต่อไป โดยจะใช้เอง
ภายในครวัเรอืนหรอืนำาไปจำาหนา่ยใหกั้บภาครฐั
ก็ได้ ซึ่งสามารถติดตั้งได้กับหลังคา ทุกประเภท 
ได้แก่ หลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย หลังคาลอน
คู่ หลังคาคอนกรีต หลังคาเมทัลชีท และหลังคา
กระเบ้ืองแบบเรียบ ยกเว้นหลังคาที่ใช้โครงไม้ 
หลังคาสังกะสี และหลังคาที่มีร่มเงาปกคลุม
ตลอดทั้งวัน ท้ังนี้ผู้ที่ติดตั้งระบบก็สามารถ 
Monitoring ดูค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทุกท่ี 
ทกุเวลาผา่นมอืถือสมารท์โฟนและคอมพิวเตอร์
ได้เช่นกัน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการคิดนอก
กรอบสำาหรบัการออกแบบการตดิตัง้ระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนำาเอาพื้นที่
ซึ่งมีอยู่อย่างจำากัด มาทำาให้เกิดประโยชน์ เช่น 
การทำาโซลาร์ฟาร์มบนสนามกอล์ฟเก่า การติด

ตั้งระบบโซลาร์แบบลอยน้ำาบริเวณอ่างเก็บน้ำา
หรือเขื่อนต่างๆ การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟบน
หลังคาของอาคารและบ้านเรือน เป็นต้น

ก�รว�งผังเมืองเพื่อช่วยลดภ�วะโลกร้อน

เทรนด์ใหม่ของโลกในปัจจุบัน มุ่งเน้นแนวทาง
ในการออกแบบและพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด 
“สังคมคาร์บอนต่ำาเพื่อความอย่างยั่งยืน (Low 
Carbon Society for Sustainability)” เพื่อ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีการ
และแนวทางที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

     ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
ตวัอยา่งทีช่ดัเจนทีส่ดุ คอื ประเทศญีปุ่่น ทีมี่การ
วางระบบขนส่งมวลชนได้มีประสิทธิภาพมาก 
โดยเน้นการขนส่งระบบราง เช่น รถไฟใต้ดิน 
รถไฟฟ้า รถราง เป็นต้น ซึ่งปลดปล่อยมลพิษ
น้อยกว่าและง่ายต่อการจัดการมากกว่าเมื่อ
เทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

    การวางผังเมืองท่ีดีและชัดเจน มีการจัดสรร
พ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับ
การมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการวางระบบโครงสร้างพ้ืน
ฐานท่ีดี เพ่ือกระจายความเจริญไปยังหลายพ้ืนท่ี 

      สนบัสนนุการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธิภาพ
และส่งเสริมการการผลิตพลังงานสะอาดใช้เอง 
เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านเพ่ือ
ผลิตพลังงานใช้เอง ช่วยประหยัดไฟฟ้า

     เพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากช่วยลดมลพิษแล้ว 
ยังแหล่งพักผอ่นหย่อนใจสำาหรับคนในเขตเมอืง

สุดท้ายนี้  หวังว่าทุกคนคงหาคำาตอบได้ว่า 
“พลังง�นใดที่มีคว�มเหม�ะสมในก�รขับ
เคล่ือนเมืองของเร�ไปสู่สังคมค�ร์บอนต่ำ�” 
และขอฝากข้อคิด “TO SAVE IS TO CREATE” 
ให้กับทุกคน ขอบคุณค่ะ
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ประมาณ 200,000 ตัน CO2  ต่อปี จากความ
สำาเร็จในการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเชิง
พาณิชย์ท้ัง 36 โครงการ จึงได้ต่อยอดธุรกิจ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา  (Solar Roof) ภายใต้การดำาเนินงาน
ของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำากัด (SPR) 
เพ่ือเป็นอีกตัวช่วยหน่ึงในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่ง
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การเพิ่มอัตราส่วนของพลังงานทางเลือก โดย
ประเทศไทยจัดทำาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก(Alternative Energy 
Development Plan: AEDP) ให้มีสัดส่วนถึง
ประมาณ 20,000 MW หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.  2579 โดยมีปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 6,000 MW 

โซล�ร์ฟ�ร์ม 

ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงทำาให้
มคีวามเขม้ของแสงอาทติยส์งู ซึง่มคีวามเหมาะ
สมอย่างมากในการทำา “โซลาร์ฟาร์ม” หรือ 
“ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
พื้นดิน”  ในการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มนั้น สิ่งแรก
ที่จำาเป็นต้องมีคือ Power Purchase Agree-
ment (PPA) หรือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็น
จุดเริม่ตน้ทีส่ำาคญัในการดำาเนนิการตา่งๆตอ่ไป 
ท้ังนี้ทางบริษัทได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการด้านการเงิน (Finance) ร่วมกับด้าน
การออกแบบ (Design) ด้วย จากนั้นจึงดำาเนิน
การก่อสร้าง (Construction) จนแล้วเสร็จ และ
เริม่ตน้จำาหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟภ. (COD) 
หลังจากน้ันจึงเข้าสู่ช่วงของการปฏิบัติการและ
บำารุงรักษา (Operation and Maintenance: 
O&M) อีกส่วนหน่ึงที่สำาคัญในธุรกิจน้ีคือ การ
เฝา้ตดิตามและประมวลผลการทำางานของระบบ
ต่างๆ (Monitoring) ดังนั้นในการดำาเนินงาน
และบริหารโซลาร์ฟาร์มให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
จึงต้องให้ความสำาคัญกับ Operation, Main-
tenance and Monitoring (OM&M) นั่นเอง

โซลาร์ฟาร์มเป็นธุรกิจท่ีใช้ทุนสูงในการลงทุน
คร้ังแรก ดังน้ันจึงต้องให้ความสำาคัญกับการ
ออกแบบและเลือกอุปกรณ์หลักท่ีสำาคัญ คือ แผง
เซลล์แสงอ�ทิตย์ (Solar Module) ทำาหน้าท่ี
เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรง ซ่ึงเลือกเป็นเทคโนโลยี Poly-
crystallineท่ีมีการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
ยาวนานกว่า 40 ปี และได้เลือกผลิตภัณฑ์จาก 
KYOCERA ประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากเป็นบริษัท
ท่ีมีประวัติการผลิตท่ียาวนานกว่า 30 ปี มีการ
รับประกันคุณภาพถึง 25 ปี และมีความเข้มแข็ง
ทางการเงินอย่างมาก เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้� 
(Inverter) ทำาหน้าท่ีแปลงพลังงานไฟฟ้าจาก
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ ซ่ึงเลือกเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภท String Inverter เป็นเคร่ืองแปลงไฟฟ้า
ขนาดเล็กจาก SMA เน่ืองจากหากมีเหตุขัดข้อง
จะสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยและ
สามารถซ่อมบำารุงได้เร็ว จึงช่วยลดความเส่ียง
ในการสูญเสียรายได้ อีกท้ัง SMA ยังเป็นผู้ผลิต
และผู้จำาหน่ายท่ีมีช่ือเสียง และมียอดขายเติบโต
อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังยังมีสถานะทางการเงิน
ของบริษัทท่ีเข้มแข็งอีกด้วย นอกจากน้ีทีมงานท่ี
พัฒนาและดำาเนินงานล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์
และเช่ียวชาญในการดำาเนินงานด้านน้ี ท่ีต้ังของ
โครงการอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก 
เพราะมีความเข้มแสงสูงตามแผนท่ีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย อีกท้ังเป็น
ท่ีราบสูง จึงมีความเส่ียงต่ำาในเร่ืองน้ำาท่วม และ
ราคาท่ีดินสมเหตุสมผล 

ระบบตดิตาม ควบคมุและประมวลผล (Monitor-
ing System) มีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับ
การบริหารโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ ดัง
นั้นทางบริษัทจึงมี SPCG Monitoring Control 
Room ณ สำานักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการควบคุม ติดตาม ประมวลผล 
ประสานงาน และวเิคราะห ์ปญัหาตา่งๆเพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยเนน้ไปทีก่ารตดิตามการ
ทำางานของอุปกรณห์ลักในโซลาร์ฟาร์ม ส่ังการ
การปฏิบัติงานในโซลาร์ฟาร์ม เป็นศูนย์กลาง
การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
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