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คำประกาศจากยเูนสโก

โครงการอนุรักษชุมชนยานตลาดเกาสามชุกประสบความสำเร็จ
อยางสูง บรรลุเปาหมายที่วางไวในในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และในเชิง
กายภาพ จนองคกรสหประชาชาติเพื่อสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
(UNESCO) ไดมอบรางวัล  “Award of Merit” ใหในป พ.ศ. 2552 นี้
คณะกรรมการผพูจิารณาตดัสนิผลไดยกยองการอนรุกัษชมุชนยานตลาดเกา
สามชุกนี้วา

“โครงการอนุรักษชุมชนยานตลาดเกาสามชุกนี้ไดรับรางวัล Award
of Merit เนือ่งจากแผนฟนฟขูองโครงการสามชกุนีไ้ดแสดงออกถงึวสิยัทศัน
ที่กวางไกล และแนวทางที่แสดงถึงการรวมมือกันของหนวยงานทองถิ่น
จนสามารถผานพนวิกฤตเศรษฐกิจมาได โครงการนี้ทำใหเกิดความ
ตระหนักในวงกวางของการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานขึ้นมา
จากรากหญา และมีคุณสมบัติที่จะเปนแบบอยางในการอนุรักษชุมชน
ทางประวตัศิาสตรแหงอืน่ๆ ในประเทศไทยได”

ความคิดเห็นของคณะกรรมการยูเนสโกไดสรุปชัดเจนจนเปนที่
ประจักษแลวในแนวทางการจัดทำแผนการอนุรักษโดยกระบวนการภาค
ประชาชนทีม่ศีกัยภาพในการทีจ่ะประยกุตใชเพือ่กระตนุใหเกดิการอนรุกัษ
มรดกทางวฒันธรรมในระดบัตางๆ ของประเทศไทยสบืไปได

องคการการศกึษา วทิยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาติ
สำนกังานประจำภมูภิาค ภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิค
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UNESCO Heritage Awards Ceremony
11 December 2009

Samchuk Community and Old Market District, Suphanburi
(Award of Merit 2009)

Address by Dr Molly Lee
UNESCO Bangkok Director a.i.

Asia and Pacific Regional Bureau for Education

Your Excellency, Prime Minister of Thailand,Governor of
Suphanburi,Representative of the Samchuk Community and Old
Market District Committee,Members of the project team,
Residents of Samchuk, Ladies and gentlemen.

We are gathered here today to honor the outstanding
achievements in the restoration of the Samchuk Community and
Old Market District in Suphanburi which has won an Award of
Merit in the 2009 UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for
Culture Heritage Conservation.

On behalf of UNESCO, I am very honoured to officially
present the Award to the project team members and key
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figures in Suphanburi who have ensured the successful
conservation of this important heritage complex.

As you may know, the UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards
recognize private sector efforts that have successfully conserved
buildings of heritage value in the region.  UNESCO believes that
recognizing private efforts to restore and adapt historic structures
will encourage other property owners to undertake conservation
projects within the community, either independently or by seeking
public-private partnerships.

Over the past ten years of this Awards programme, the winning
projects have had a tremendous impact on conservation in their
neighborhoods and in their countries.  Many winning projects have
set new technical standards in conservation.  Others have provided
an inspiring demonstration of the political feasibility of conserving
historic buildings.  And most importantly, the winning projects have
shown beyond a doubt that conservation should be a shared
responsibility between the government and civil society.

In Thailand, UNESCO has recognized a range of projects for
their outstanding conservation works.  This ranges from palace
structures, such as Phra Racha Wang Derm Palace and the
Tamnak Yai at Devavesm Palace, to community conservation
projects – namely Wat Sra Tong in Khon Kaen, Wat Pongsanuk
in Lampang, the Amphawa Canal Community in Samut Songkram,
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and of course the Samchuk Community and Old Market District
here in Suphanburi.

The 2009 Heritage Awards Jury, composed of conservation
experts from all around the region, praised the conservation of
the Samchuk Community and Old Market District most highly.
Please allow me to share with you the official Jury citation:

Once in serious socio-economic decline, the Samchuk
Community and Old Market District has been successfully
revitalized through the far-sighted vision and cooperation of
the local residents.

The conservation work has been undertaken in a holistic way,
including not only the heritage architecture, but also the living
heritage of this historic commercial hub, thus contributing to a
more comprehensive understanding of the site’s value as a
cultural heritage resource for the community. The community
has been the main driving force for the project at all levels, from
setting policy to establishing urban design guidelines.

The full restoration of three major historic buildings into living
museums and neighborhood centres provides a focal point for
the urban district of wooden shophouses.  The project will have a
major impact in raising awareness about grassroots heritage
conservation and is an important model for empowering other
historic communities in Thailand.
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Let me express our congratulations to the Samchuk
Community and Old Market Committee, which has worked
in partnership with municipal authorities and government
agencies such as the Fine Arts Department. Through the
leadership and vision of the local leaders and residents, this
project has catalyzed interest in the historic heritage of
Suphanburi Province and, indeed, in historic market towns all
around the country.

In closing, let me express once again our congratulations
to the project team for their successful efforts, to the
conservation team for their high professionalism, and to the
community of Samchuk and Old Market District for their excellent
cooperation and support.

It is our hope that this Award will continue to inspire
future conservation efforts in Suphanburi and in other heritage
properties and historic towns and neighborhoods all around
Thailand.

It is my great honour at this time to officially present the 2009
Award of Merit for the UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards
for Culture Heritage Conservation to the Samchuk Community
and Old Market District.

Thank you
DRAFT 23 Nov 2009
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สาสนแสดงความยนิดี
รฐัมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม

นายธรีะ  สลกัเพชร
ปจจบุนัความตืน่ตวัเกีย่วกบัการพลกิฟนตลาดเกาเปนไปอยางคกึคกั ทัง้ตลาดใน

น้ำและตลาดบนบก ซึง่สะทอนใหเหน็วาสงัคมไทยยงัคงเหน็คณุคาและโหยหาในวถิชีวีติ
และวฒันธรรมดัง้เดมิทีก่ำลงัเลอืนหายไป

กระบวนการอนรุกัษและฟนฟตูลาดรอยปสามชกุ จนทำใหตลาดเกาทีซ่บเซาไป
แลวพลกิฟนชวีติกลบัคนืมาใหมไดนัน้ เปนความงดงามทีน่าชมเชยยิง่เพราะใชหลกัการ
ทำงานแบบมสีวนรวมของชมุชน เทศบาล วัด โรงเรยีน องคกรทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชนเขามาเกือ้หนนุ จนทำใหตลาดสามชกุกลายเปน “ตลาดมชีวีติ พพิธิภณัฑมชีวีา”

ชาวสามชกุไดชวยกนัสบืคนประวตัศิาสตร การฟนฟภูมูปิญญา และการอนรุกัษ
สถาปตยกรรมที่มีคุณคา และสุดทายกลายเปนผลตอการฟนฟูของเศรษฐกิจและ
การทองเทีย่วในยานสามชกุเปนอยางมาก

วันนี้ตลาดเกาสามชุกกลายเปนตนแบบที่นาศึกษาในการฟนฟูจิตวิญญาณของ
ชมุชน แตสิง่ทีส่ำคญัไมแพกนัคอืขบวนชาวบานทีท่ำงานรวมกนัอยางตอเนือ่ง ทำให
เกดิพลงัทีเ่ขมแขง็จนสามารถรวมกนัผลกัดนัเปาหมายใหบรรลผุลไดในทีส่ดุ และกลาย
เปนรปูแบบการพฒันาอยางยัง่ยนื

ในโอกาสที่ตลาดรอยปสามชุกไดรับรางวัลจากยูเนสโก ผมขอแสดงความยินดี
เปนอยางยิง่ และขอใหชาวสามชกุทกุทานไดภมูใิจวา การอนรุกัษฟนฟตูลาดรอยปที่
สามชุก มิใชเกิดประโยชนเฉพาะของคนสามชุกเทานั้น  หากแตเปนตัวอยางของ
กระบวนการมสีวนรวมของภาคประชาชน

ทีส่ำคญัคอืตลาดแหงนีย้งัเปนแหลงเรยีนรทูีม่คีณุคาทางประวตัศิาสตร รวมทัง้
เปนมรดกทางวฒันธรรมของลกูหลานไทยทัว่ประเทศ

นายธรีะ  สลกัเพชร
รฐัมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม
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คำนยิม
รศ.ศรศีกัร  วลัลโิภดม

ตลาดสามชกุ : พพิธิภณัฑมชีวีติ โดยคนสามชกุ เพือ่คนสามชกุ

จากประสบการณในการเรียนรูและทำงานของขาพเจาเกี่ยวกับพิพิธ
ภณัฑทองถิน่นัน้ พพิธิภณัฑทีส่รางขึน้ใหเปนแหลงเรยีนรชูวีติวฒันธรรมของ
คนในสงัคมทองถิน่เพิง่เกดิขึน้ราว ๑๐ กวาปมานีเ้อง โดยเริม่ตัง้แตพพิธิภณัฑ
วดัมวงของคนบานมวง อำเภอบานโปง จงัหวดัราชบรุี เปนพพิธิภณัฑที่
แมวาจะไดรับการสนับสนุนอยางมากมายจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
อันเปนองคกรของรัฐก็ตาม แตก็เกิดขึ้นจากสำนึกรักมาตุภูมิของผูคนใน
ทองถิน่ และคนในทองถิน่มคีวามรสูกึเปนเจาของอยางแทจรงิ ไมใชของรบั
(บรจิาค) หรอืองคกรอืน่ๆ มาทำให เปนเหตใุหเกดิการเคลือ่นไหวของคนใน
ทองถิ่นอื่นๆ ที่อยากมีพิพิธภัณฑของตนเองบาง อยางเชน พิพิธภัณฑ
เขายีส่าร อำเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม พพิธิภณัฑวดัหนองขาว
บานหนองขาว อำเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุี และพพิธิภณัฑวดัจนัเสน
ตำบลจนัเสน อำเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค เปนตน

พิพิธภัณฑทองถิ่นที่กลาวมานี้มีลักษณะที่แตกตางจากพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นอื่นๆ ทั้งที่มีมากอนและเกิดขึ้นใหม ในลักษณะที่เปนพิพิธภัณฑ
ซึง่เนนความรใูนเรือ่งชวีติวฒันธรรม ไมใชศลิปวฒันธรรม อนัเปนเรือ่งทีม่กั
อยูนอกเหนือการรับรูและประสบการณรวมกันของคนในสังคมทองถิ่น
ที่มักเปนพิพิธภัณฑแสดงศิลปวัตถุที่ใครๆ ซึ่งเปนคนนอกสังคมทองถิ่น
มาสรางใหและทำใหก็ได โดยเฉพาะบรรดาพิพิธภัณฑทั้งหลายของทาง
รฐัและเอกชนอืน่ๆ โดยทีช่าวบานไมมสีวนรวมและรสูกึวาเปนเจาของ แต
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พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เนนชีวิตวัฒนธรรมเปนตัวตั้งนั้น คนขางนอกทำไมได
นอกจากมาชวยเหลอืและสงเสรมิในดานความรู เทคนคิวธิกีารและเงนิทนุ
อยางเชน มลูนธิชิมุชนไท คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหาร ลาดกระบงั และมลูนธิเิลก็-ประไพ วริยิะพนัธุ
เปนตน แตเนื้อหาและความรูในเรื่องชีวิตวัฒนธรรมที่เปนองครวม
อันมีลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้น ไมมีทางที่
ผวูเิศษจากภายนอกจะมารงัสรรคใหได เพราะตองประดษิฐคดิตออยเูสมอ
รวมทั้งการแกไขความขัดแยงอันเปนปกติวิสัยของสังคมมนุษย การสราง
ความรูและจัดการความรูทางชีวิตวัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทำใหพิพิธภัณฑ
ตลาดสามชุกเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต เพราะเมื่อคนจากภายนอกที่เขามา
ชมนัน้ ไมไดเพียงเห็นและเรียนรูจากสิ่งของที่จัดแสดงแตเพียงอยางเดียว
หากไดแลเห็นความเคลื่อนไหวของคนสามชุกในทางสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกจิตลอดเวลา

แตการสรางความรูและความคิดริเริ่ม ตลอดจนการจัดการความรู
ทัง้ในเรือ่งอนรุกัษและพฒันาชวีติวฒันธรรมอยางตอเนือ่งอยางมชีวีติชวีานี้
หาไดเกดิขึน้โดยงาย หากไมมสีำนกึรวมของชมุชน (sense of community)
ที่ผลักดันและกระตุนใหคนในชุมชนรวมพลังกันในการดำเนินงาน ใน
ลกัษณะทีเ่ปนองคกรภายในทีม่งุประโยชนเพือ่สวนรวมรวมกนั พพิธิภณัฑ
ทองถิ่นหลายแหงออนแรงและลมเลิกไปก็เพราะขาดองคกรภายในที่
ทำหนาที่จัดการในเรื่องนี้ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑที่ “คนใน” คิดไมเปน
เอาแตรอพึง่การฟนฟจูากภายนอกเพยีงอยางเดยีว พพิธิภณัฑตลาดสามชกุ
มอีงคกรดงักลาวทีป่ระกอบดวยบคุคลซึง่มสีตปิญญาและความรทูีม่จีติสำนกึ
ในความเสียสละอยางสูง มารวมกันชวยคิดชวยทำ ชวยแกไขกันอยาง
สมานฉนัท มทีัง้การคนควาสรางความรทูางประวตัศิาสตรของทองถิน่โดยไม
ตองพึ่งคนนอก เพื่อนำมาพัฒนาในเรื่องการสรางสำนึกและการสื่อให
คนนอกเขามาเรยีนรู จนทำใหคนในชมุชนสามชกุแทบทกุคนรจูกัรากเหงา
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ของตนดี และสามารถเปนมคัคเุทศกบรรยายชวีติวฒันธรรมของคนสามชกุ
แตอดีตจนปจจุบันไดอยางภาคภูมิ นับเปนความสำเร็จที่เห็นชัดเจนวา
การเปนพพิธิภณัฑทีม่ชีวีติของตลาดสามชกุนัน้ เปนสิง่ทีค่นสามชกุสรางขึน้
โดยคนสามชกุและเพือ่คนสามชกุโดยแท ดงัเปนทีป่ระจกัษแกคนภายนอก
ที่เขามาเยือนวา การเขามาเที่ยวและจับจายซื้อของในตลาดสามชุกนั้น
ไมใชแตเพียงซื้อ “ของ” ได “ของ” อยางเชนการซื้อจากตลาดในปจจุบัน
แตไดแลเหน็ “คน” และ “ชวีติ” ของคนสามชกุแตอดตีจนปจจบุนัรวมไป
ดวย เพราะฉะนั้นจึงไมเปนที่นาประหลาดใจเลยที่ตลาดรอยปสามชุก
จะไดรบัรางวลัยเูนสโกในเรือ่งอนรุกัษมรดกทางวฒันธรรมในภมูภิาคเอเชยี
แปซฟิก

ในสวนตัวของขาพเจาชื่นชมและยินดีดวยกับรางวัลเกียรติยศของ
ยเูนสโกครัง้นี้ เพราะเกดิจากการยอมรบัและยกยองวาเปนผลงานของคนใน
ชมุชนทองถิน่โดยแท เปนสิง่ทีน่าภมูใิจกวาการเปนมรดกโลกทีเ่กดิจากการ
สรางสรรคขึน้โดยคณะกรรมการมรดกโลกทีห่ลายๆ แหงทัง้ในประเทศและ
นอกประเทศกระสนัอยากจะไดในทกุวนันี้

รศ.ศรศีกัร  วลัลโิภดม
มลูนธิเิลก็-ประไพ วริยิะพนัธุ
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คำนำ
สำนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ

“ตลาดสามชุก ตลาดรอยป” เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญและนา
สนใจแหงหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี  เนื่องจากยังคงมีกลิ่นอายของ
บรรยากาศตลาดโบราณ อาคารบานเรอืนซึง่เปนสถาปตยกรรมในชวงสมยั
รชักาลที ่๕   นอกจากนี้ สามชกุยงัมคีวามโดดเดนในเรือ่งราวความเปนมา
พฒันาการ การปรบัตวัและเปลีย่นแปลงทีน่บัเนือ่งจากอดตี อนัเปนประวตัิ
ศาสตรทองถิน่ทีม่คีวามเชือ่มโยงตามเสนทางการคาขาย และความสมัพนัธ
กับผูคนทั้งภายนอกและภายในทองถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ไดพิจารณาและสนับสนุนโครงการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชน
ตลาดสามชกุ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาทบทวนกระบวนการและปจจยั
เงื่อนไขในการฟนฟูตลาดรอยป การเก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรทองถิ่น และการพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและ
เผยแพรความรสูสูาธารณะ

สำนกังานฯ คาดหวงัวา คณะผดูำเนนิโครงการ ซึง่ไดรบัเกยีรตจิาก
ผูทรงคุณวุฒิหลายทานเปนที่ปรึกษา รวมทั้งไดรับความรวมมือจาก
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ ภาคีเครือขายและคนใน
ชมุชน จะสามารถบรรลตุามวตัถปุระสงคและเจตจำนงทีต่ัง้มัน่ไว เพือ่การ
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แบงปนและเผยแพรความรูจากการถอดบทเรียนและประสบการณการ
พัฒนา อันจะกอใหเกิดประโยชนกับคนสามชุกในการสรางสำนึกรักและ
หวงแหนทองถิน่ การทองเทีย่วเพือ่เรยีนรปูระวตัศิาสตรสงัคม วฒันธรรม
และภมูปิญญาเกีย่วกบัสามชกุของผคูนทีม่าเยีย่มเยยีน รวมทัง้การเรยีนรู
และปรบัใชของเครอืขายชมุชนเขมแขง็และภาคเีครอืขายอืน่ ๆ

(นายสมชาย เสยีงหลาย)
เลขาธกิารคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ
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คำนำ
มลูนธิชิมุชนไท

ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย และความหลงใหล
ในวัฒนธรรมตะวันตก ชาวตำบลสามชุก คนเล็กคนนอย ผูไรเงินและ
อำนาจ ไดลกุขึน้มารวมมอืกนั  ตอตานความพยายามทีจ่ะเปลีย่นอาคาร
ไมเกาแกในตลาดโบราณใหเปนตกึทนัสมยั

ดวยความรักและหวงแหนในศิลปวัตถุที่บรรพบุรุษไดสรางไว  และ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่สืบทอดตอๆ กันมากวารอยป ชาวสามชุกไดใชเวลา
ตั้งแตป พ.ศ.2543 จนถึงทุกวันนี้  รวมกันอนุรักษและฟนฟูตลาดเกาที่
ซบเซาและทรุดโทรม ใหกลับมาเปน “ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑมีชีวา”
เปนที่นิยมชมชอบของนักทองเที่ยวและผูมาเยือน เปนแหลงเรียนรูศึกษา
ดูงานการพัฒนาและเปนที่ยอมรับยกยองของนานาชาติ จนไดรับรางวัล
“Award of Merit ” จากองคการ UNESCO

ความสำเร็จและกระบวนการทำงานของชาวสามชุก ไมเปนเพียง
สิ่งที่นานิยมและสรรเสริญเทานั้น หากแตเปนตัวอยางและบทเรียน
ที่สำคัญในดานอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืนสำหรับชุมชนทองถิ่น
ทัง้หลาย ตลอดจนหนวยงานของรฐัทีน่ำไปพจิารณาและปรบัใชในทองถิน่
ตางๆ ทัว่ประเทศไทย

หนังสือสั้นๆ หรือบทความยาวๆ เลมนี้ที่ เขียนขึ้นโดยอาจารย
พรรณงาม เงาธรรมสาร นักประวัติศาสตร และนางปรีดา คงแปน
ผจูดัการมลูนธิชิมุชนไท  บรรยายในภาษาทีเ่รยีบงายและกระชบั กระบวน
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การของชาวสามชกุในการรือ้ฟนตลาด เศรษฐกจิ ความเปนชมุชน ตลอด
จนการอนุรักษอาคารที่มีรูปทรงทางสถาปตยกรรมเกาแกและมีศิลปะ
การสลกัไมทีง่ดงาม

คำบรรยายนี้แสดงใหเห็นวา ทามกลางการเหอความเปนสมัยใหม
และทิ้งของเกา  ที่แพรสะพัดไปทั่วสังคมไทย ยังมีคนธรรมดา ราษฎร
ในทองถิน่ชนบททีร่กัและหวงแหนวถิชีวีติ วฒันธรรม ความเปนชมุชนทีม่ี
มาแตอดตีของตน และยนิดทีีจ่ะรวมมอืรวมใจกนัทำงาน เพือ่สรางความ
เจริญรุงเรืองจากฐานราก ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม อันเปนผลผลิต
ทางภมูปิญญาบรรพชน

สำนึกอันนาชื่นชมนี้ ไดทำใหชาวสามชุกมีความเห็นรวมกันวา
ใหอนุรักษตลาดสามชุกไวเปนมรดกและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของ
ชมุชนและทองถิน่ ฟนฟเูศรษฐกจิของตลาดโดยพฒันาเปนแหลงทองเทีย่ว
เชิงอนุรักษ แทนที่จะเห็นดวยกับนโยบายและความประสงคของเจาที่ดิน
กรมธนารกัษทีจ่ะรือ้ตลาดเกาและสรางใหม

กระบวนการฟนฟูชุมชนและตลาดสามชุกนี้ แสดงใหเห็นถึงความ
สำคญัของประวตัศิาสตรทองถิน่และเรือ่งราวในอดตี ซึง่นอกจากจะชกัจงู
คนจำนวนมาก ผูเฒาแก ครูและนักเรียน  ใหเขามารวมในการพัฒนา
ไดแลว ยังสรางความภาคภูมิใจใหแกชาวชุมชนและใหแนวทางในการ
จดักจิกรรม เชน งาน “อรอยดทีีส่ามชกุ”

การพัฒนาที่สามชุกนี้ เปนตัวอยางที่ดีของความรวมมือระหวาง
ชุมชนกับองคกรอื่นๆ และหนวยงานในทองที่ ซึ่งเอื้อใหงานของชุมชนนั้น
สำเรจ็ลลุวงไปไดรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จะเหน็ไดวาบทบาทของ
องคกรเอกชนทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก สสส. (สำนกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ) นั้น เปนไปในดานสงเสริมการเรียนรู
เปนหลกั ในดานการวจิยัหาขอมลู ในดานการจดัการ ในดานการศกึษา
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จากการแลกเปลี่ยนดูงาน และทำหนาที่ชวยประสานงานเชื่อมโยง
ชุมชนกับนักวิชาการ สวนบทบาทหนวยงานทองที่ คือเทศบาลนั้น
เปนผูอำนวยความสะดวกและชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนริเริ่มขึ้น
และดำเนินการ จะเห็นไดวาองคกรและหนวยงานเหลานี้มิไดเขาไป
พฒันาเอง ชาวชมุชนเปนผรูเิริม่และดำเนนิงานทัง้สิน้ บทบาทหนาทีข่อง
องคกรเหลานี้มีเพียงชวยเหลือสนับสนุนชาวชุมชนเทานั้น ดังที่ผูนำที่
เคยเปนฝายบริหารของเทศบาลตำบลสามชุกสะทอนวา “สิ่งที่ยาก คือ
การพยายามไมใหเทศบาลเขาไปทำเอง แตปลอยใหชุมชนเปนผูทำตาม
ความตองการของชมุชน และเทศบาลเปนผสูนบัสนนุ”

ชมุชนสามชกุในงานฟนฟชูมุชนและตลาดเกาไดใหบทบาทอนัมคีายิง่
แกองคกรพัฒนาเอกชนและหนวยงานของรัฐวา การพัฒนาชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น  ตองเปนงานที่ทำโดยชุมชน  สมาชิกของ
ชุมชนเอง ทั้งการริเริ่มวางแผน และดำเนินการ องคกรและหนวยงาน
ภายนอกตางๆ มีหนาที่เพียงแคสนับสนุนเทานั้น

นอกจากนั้นแลว สามชุกยังสอนชุมชนอื่นๆ อีกวา พลังแหงความ
รวมมือรวมใจนั้นยิ่งใหญนัก อาจเนรมิตสิ่งที่ไมนาเปนไปได ใหเปนสิ่งที่
เปนไปได

รศ.ดร.ม.ร.ว.อคนิ    รพพีฒัน
ประธานคณะกรรมการมลูนธิชิมุชนไท
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คำขอบคณุจากชาวสามชกุ

ตลาดสามชุกสมัยกอนเขาเรียกวา “สามเพ็ง” ตอมาเรียกวา
“สามชกุ” ปจจบุนัเรยีกวา “สามชกุตลาดรอยป” ตลาดมชีวีติ  พพิธิภณัฑ
มชีวีา

ผมขอขอบคุณทุกๆ ทานที่มีสวนรวมและใหการสนับสนุนในทุกรูป
แบบในทุกสถานการณทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็นในการพัฒนาตลาด
สามชกุ  ตัง้แตป พ.ศ.2543  จนถงึปจจบุนั ทำใหเราสามารถผานปญหา
ตางๆ มาไดดวยดี ประสบความสำเรจ็เกนิความคาดหมาย ทำใหคนรจูกั
สามชุกมากขึ้น ทำใหสามชุกเปนชุมชนตนแบบ เปนแหลงเรียนรู เปน
แหลงทองเทีย่ว และเปนแหลงทำมาหากนิของคนทัว่ไป ดงัทีท่านไดเหน็ใน
ปจจุบัน เราอยูรวมกันโดยอาศัยการขอความรวมมือกัน ใชกติกาชุมชน
เปนหลกัในการบรหิารจดัการแบบมสีวนรวมอยางแทจรงิ ไมไดใชกฎหมาย
ไมไดใชอทิธพิลใดมาบงัคบั เราใช “กตกิาชมุชนเปนหลกั” จะเหน็ไดจาก
การตกแตงรานจะแสดงออกถึงความหลากหลายและเอกลักษณของ
แตละคน

ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นที่สามชุกได เพราะวาคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ  ชาวสามชุก และผูใหการสนับสนุนรวมคิด
รวมทำ ทุมแรงกายแรงใจและกำลังทรัพยโดยไมไดหวังผลตอบแทน
จึงทำใหมีวันนี้ที่สามชุก

การพฒันาตลาดสามชกุไดรบัการสนบัสนนุจากมลูนธิชิมุชนไท ภายใต
โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู ที่มีสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.)  และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
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(องคการมหาชน) ใหการสนับสนุน และทุกทาน ทุกสาขาวิชาชีพ
ทุกสถาบันการศึกษา นักวิชาการนักเรียน นักศึกษา วัด ประชาชน
คณะศึกษาดูงาน พอคาแมคา นักทองเที่ยว สื่อมวลชน รายการทีวี
นิตยสารตางๆ มูลนิธิ สมาคมและองคกรตางๆ ที่ เห็นคุณคาของ
ตลาดสามชุกที่ใหคำแนะนำ ใหกำลังใจ และใหโอกาสกบัชาวสามชกุ

นอกจากทีก่ลาวมาแลว สิง่ทีช่าวตลาดสามชกุเคารพนบัถอืและเปน
ศูนยรวมจิตใจของคนสามชุก คือเจาพอหลักเมืองสามชุก ที่บางครั้งเรา
ทำงานกันทามกลางปญหาใหญที่ซับซอนมากมายหลายครั้งหลายหน
ไมวาจะเปนปญหาการเมอืงหรอืปญหาเฉพาะหนา จนแทบจะไมมทีางออก
แตเรากส็ามารถผานมาไดดวยดี ไมวาจะเปนโอกาสจงัหวะทีเ่ราไมสามารถ
กำหนดไดเองตองเปนไปตามเงือ่นไข สถานการณ และเวลาตามธรรมชาติ
แตผลที่ออกมาพวกเราก็ไดพบไดเห็นไดโอกาสไดจังหวะเปนที่นาพอใจ
สามารถทำใหพวกเราทำงานตอไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความ
สำเร็จดวยดี ดังที่ปรากฏในปจจุบัน ผมและชาวสามชุก ขอขอบ
พระคุณทุกทานอีกครั้ง และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอหลักเมือง
สามชกุคมุครองทกุทานทีร่วมอนรุกัษสามชกุตลาดรอยป

นายพงษวนิ  ชยัวริตัน
ประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุเชงิอนรุกัษ

และชาวสามชุก
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ตลาดสามชกุ  เดมิตัง้อยบูรเิวณวดัสามชกุ ตอมาไดยายมาอยใูนที่
ตัง้ปจจบุนั ซึง่สมยักอนชาวบานเรยีกวา “สามเพง็” ตลาดสามชกุเปนยาน
การคาและศูนยกลางของอำเภอสามชุก มแีมน้ำทาจนีไหลผาน มสีภาพ
เปนที่ราบลุมริมแมน้ำ  ตั้งอยูในเขตสุขาภิบาลสามชุก อำเภอสามชุก
จงัหวดัสพุรรณบรุี และยกฐานะเปนเทศบาลตำบลสามชกุ เมือ่ พ.ศ.2542

อำเภอสามชกุเดมิชือ่ “อำเภอนางบวช” ตัง้เมือ่ พ.ศ. 2437 ตอมา
ไดยายที่วาการอำเภอมาอยูบริเวณ “บานสามเพ็ง” และในป พ.ศ.2481
ไดเปลีย่นชือ่มาเปนอำเภอสามชกุ

ที่วาการอำเภอเดิมหนาตลาดสามชุกเปนเรือนไมสักสวยงามถูกรื้อสรางใหมดวยคอนกรีต
แบบปจจบุนั
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บริเวณทาเรือสะพานขามแมน้ำทาจีน

งานทอดกฐินทางน้ำในอดีต ความผูกพัน ผูคน ศาสนา แมน้ำ และตลาดสามชุก

จากโคลงนริาศสพุรรณของสนุทรภ ู นทิานยานสพุรรณ และบนัทกึ
คนรุนเกา จับความไดวา “สามชุก” ในอดีตเปนแหลงรวมของการแลก
เปลีย่นสนิคา โดยชาวกะเหรีย่ง ลาว ละวา จะนำเกวยีนบรรทกุของปา
มาแลกกับสินคาที่ชาวเรือนำมาจากทางใต ทำใหบริเวณทาน้ำกลายเปน
ตลาด มเีรอืมาจอดมากมายเพือ่รบัสงสนิคา และสนิคาทีช่าวบานนำมานัน้
บรรจอุยใูน “กระชกุ” ซึง่ทำจากไมไผ จงึเปนทีม่าของชือ่ “สามชกุ”

การใชเรือสัญจรทางน้ำในแมน้ำทาจีนในอดีต
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อกีชือ่หนึง่ทีเ่รยีกขานพืน้ทีน่ีค้อื “สามเพง็” ซึง่เลากนัวาเพีย้นมาจาก
“สามแพรง” เนื่องจากเปนที่ชุมนุมของพอคาที่เดินทางมาจากทิศเหนือ
ใต และตะวนัตก

สามชกุจงึพฒันาจากอดตีทีเ่ปนทาแลกเปลีย่นสนิคาและตลาดทีค่กึคกั
จอแจ เอกลกัษณนีข้องสามชกุเปนประวตัศิาสตรทีม่ชีวีติ เหน็เปนประจกัษ
และสัมผัสไดสำหรับทุกคนในปจจุบันที่มาเยือนตลาดเกาสามชุกที่อยูริม
แมน้ำทาจนี ดวยตวับานและอาคารในตลาดทีม่รีปูทรงทางสถาปตยกรรม
เกาแก มศีลิปะการแกะสลกัไมทีง่ดงาม สรางมาตัง้แตรชักาลที ่5 และยงั
สามารถทำหนาทีเ่ปนทัง้ตลาดและชมุชนทีอ่ยอูาศยัประกอบการคาขายแบบ
ไทย-จนีดัง้เดมิ ทีส่บืทอดประวตัศิาสตรมารวมรอยปไดอยางสมบรูณ แมจะ
ทรดุโทรมทางกายภาพไปตามกาลเวลา ตลาดและชมุชนทีเ่ปนมรดกเกาแก
แหงนี้ เผชิญกับวิกฤติ การอยูรอด เนื่องจากการพัฒนาเมืองไปสูความ

งานบุญในตลาดสามชุกในอดีต22
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ทนัสมยัแบบใหม ตัง้แตป 2510 เปนตนมา มกีารตดัถนนหลายสายและ
การยายออกของสถานทีร่าชการ รวมทัง้การเกดิตลาดนดัรอบขาง เปนเหตุ
ใหเกดิการซบเซาทางเศรษฐกจิของยานตลาดเกาสามชกุ ผคูนจำนวนหนึง่
จำเปนตองยายออกเพื่อไปทำมาหากินที่อื่น ชาวชุมชนที่เหลือหันหนา
เขาหากนั นัง่คยุกนัอยางจรงิจงัเพือ่ “กอบกชูมุชน”

“ปลกุบาน...สรางชมุชน...คนสามชกุ” เปนคำพดูทีน่างอรณุลกัษณ
ออนวมิล คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุนำเสนอเพือ่ใหเหน็ภาพรวม
ภารกิจที่กลุมไดรวมดำเนินการ  คำพูดนี้สะทอนใหเห็นการดำเนินงานใน
3 ระดบั คอื ระดบั “บาน” ระดบั “ชมุชน” และระดบั “ทองถิน่” ทีก่วางขึน้

กระบวนการฟนฟูและอนุรักษตลาดสามชุก ในทัศนะของพงษวิน
ชยัวริตัน นายกเทศมนตรี สะทอนวา “การมสีวนรวมเปนสิง่มหศัจรรย
ที่ทำใหพวกเราทำงานรวมกันอยูไดอยางมีความสุข” ขณะที่สมชาย

ลายไมสถาปตยกรรมที่งดงามมีคุณคาของตลาดสามชุก

23
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หงษสพุรรณ แกนนำอกีคนหนึง่สะทอนวา  “เปนโอกาสใหพวกเราได
เรยีนรกูารพฒันาจากระดบัลางขึน้ไป…”

เสียงสะทอน “คนใน” ขางตน คือการเกิดกลุมที่ทำกิจกรรมเพื่อ
สวนรวม และขบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่นั้นเปนองค
ประกอบเบือ้งตนทีส่ำคญัของความเปนชมุชน และเปนรากฐานของประชา
สังคม (civil society) ซึ่งเปนวิถีทางที่จะสรางความเขมแข็งและความ
สมานฉนัทขึน้ในสงัคม และชีใ้หเหน็โอกาสในการพฒันาทศิทางขบวนการ
ประชาสงัคมในประเทศไทยทีน่าศกึษากรณหีนึง่

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ เกิดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2543 จากเวทปีระชาคมที่ ดร.สมเกยีรติ ออนวมิล ซึง่
เปนคนสามชุกไดเขามาผลักดันใหเกิดการระดมความคิดเห็น เนื่องจาก
กรมธนารกัษ มนีโยบายจะใหรือ้ตลาดเกาและสรางใหม เพราะตลาดเกา
นัน้ทรดุโทรม และเศรษฐกิจซบเซามาอยางตอเนื่อง

ที่ประชุมระดมความเห็นใหอนุรักษตลาดสามชุกไวเปนมรดกและ
แหลงเรยีนรทูางวฒันธรรมของชมุชนและทองถิน่ ฟนฟเูศรษฐกจิของตลาด
โดยพฒันาเปนแหลงทองเทีย่วเชงิอนรุกัษ
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หลังจากการตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดฯ มาเกือบสองปแตไมมี
ความกาวหนา เพราะไมไดแปรความคดิไปสกูารปฏบิตัิ ตามคำของแกนนำ
“…เราประชมุกนัเปน 10 ครัง้ กไ็มมอีะไรเคลือ่นไหว จนเบือ่..แทบ
จะพบัโครงการไปเลย...ทกุคนไมมปีระสบการณ...อยากจะอนรุกัษ แต
จะอนรุกัษตรงไหนกไ็มร.ู..ขาดความชดัเจน…เหมอืนพายเรอืในอาง
ไมรจูะไปไหน...เราไดความคดิ แตไมรจูะทำอยางไร ไมรกูระบวนการ
การจดัการ..”�

อยางไรกต็าม คณะกรรมการฯ ไดเริม่สมัภาษณผเูฒาผแูกเกีย่วกบั
ประวัติและเรื่องราวเกาๆ ของชุมชน ทั้งดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อ
นำมาเผยแพรใหคนรุนหลังและสาธารณชนไดรูจักภูมิปญญาของทองถิ่น
และนำไปสูความคิดจัดงาน “อรอยดีที่สามชุก” เพื่อฟนและอนุรักษ
เอกลักษณดานอาหารของสามชุกที่เลื่องชื่อวาอรอย และเพื่อใหคนเกาๆ
ทีย่ายออกไปไดกลบัมาเยอืนบานเกา งาน “อรอยดทีีส่ามชกุ” จงึเปนผลผลติ
ของความรสูกึหวงหาและปรารถนาจะเตมิเตม็สิง่ทีข่าดหายในความสมัพนัธทาง
สงัคมของชมุชน

25
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เวทีประชุมหารือระหวางนายกเทศมนตรีกับชาวบาน

เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษตลาดสามชุกเมื่อป 254526
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ภาพเวที “ภาพเกาเลาขานตำนานสามชุก” ที่มีผูอาวุโสบอกเลาลูกหลาน ในงานภาพเกา
เลาขานตำนวนสามชุกป 2545

งานฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมในวันสงกรานตในวัดของคนสามชุก ซึ่งเปนกิจกรรมรวมกลุม
ที่มีการแบงงานกันทำอยางเปนระบบในครั้งแรก และมีผูคนมารวมงานมากมายจนทำให
คณะกรรมการฯ มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

27



28 แนวคิดในการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมูลนิธิชุมชนไทเขามารวมดำเนินการเมื่อปลายป พ.ศ.
2545 โดยมีหลักการที่เริ่มจากการมีสวนรวมของชาวชุมชน และการ
พฒันาอยางเปนองครวม โดยสรปุกระบวนการทีส่ำคญั ดงันี้

1. การลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาขอมลูของชมุชน ทำใหเขาใจประวตัคิวาม
เปนมา ปญหาทางเศรษฐกจิของตลาดและชมุชน รวมทัง้โครงสรางความ
สมัพนัธของผคูนในเมอืง

2. สนับสนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน ทำใหคณะกรรมการฯ
ไดเรียนรูจากการแลกเปลี่ยน และกระตุนใหมีความคิดในการอนุรักษฯ
ที่ชัดเจนขึ้น

3. การเปดเวทชีมุชนใหญ เพือ่สรางการมสีวนรวม และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ ซึง่ทีป่ระชมุเสนอกจิกรรมทีจ่ะทำรวมกนัมากมาย

4. กระตุนใหทำกิจกรรมรวมกลุม กิจกรรมแรก คือ การรวมกัน
ทำความสะอาดตลาดสามชกุ เปนกจิกรรมทีต่กลงกนัในทีป่ระชมุใหญและ
ชาวชมุชนกร็วมมอืกบัเทศบาล

ภาพการทำกิจกรรมกวาดหยากไยแมงมุมที่ตลาดรอยป
เปนกจิกรรมแรกทีค่นในตลาดรวมกนัทำเพือ่ฟนฟตูลาด

28



295. ประชุมทบทวนกลไกในการทำงาน เนื่องจากคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดบางทานไมมีความพรอมในการทำงาน การประชุมทบทวน
นำไปสูการปรับกลไกในการทำงานใหม

6. กระตนุใหทำกจิกรรมอยางตอเนือ่ง กจิกรรมทีท่ำมาจากขอเสนอ
ของเวทีชุมชน และแกนหลักในการทำงานคือ ชาวบาน คณะกรรมการ
พฒันาตลาด และเทศบาล

7. ประสานเชือ่มโยงเครอืขายและนกัวชิาการ ทัง้งานออกแบบและ
การจะปรบัปรงุซอมแซมอาคาร มกีารกระตนุใหเกดิการแลกเปลีย่นถกเถยีง
ระหวางกนั เพือ่หาขอสรปุทีด่ทีีส่ดุ

8. การสรปุบทเรยีนหลงัจากทำกจิกรรมรวมกนัทกุครัง้ กระบวนการ
นีส้ำคญัสำหรบัการเรยีนรรูะหวางกลมุคนทีม่ารวมมอื ทำใหชวยกนัยอนมอง
จดุออน - จดุแขง็ของการทำงาน มกีารเพิม่ขวญักำลงัใจซึง่กนัและกนั และ
สามารถกำหนดจงัหวะกาวการทำงานไปขางหนารวมกนั
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กระบวนการมสีวนรวมจากประชาชนในระดบัฐานราก และการเรยีน
รูจากการปฏิบัติจริง โดยผานการศึกษาดูงาน การระดมความเห็นจาก
ประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย  การคิดงานจากกิจกรรมเล็กๆ และมอง
กระบวนการพฒันาอยางเปนองครวม โดยมคีนเปนตวัตัง้ ไมใชมองในแง
ของเศรษฐกจิ หรอืการเมอืง หรอืการพฒันาอยางแยกโดดๆ

กิจกรรมที่เปนเสมือนประตูเปดใหคณะกรรมการฯ ไดเห็นทิศทางใน
การทำงานทีส่ามารถนำไปสปูฏบิตักิารจรงิกค็อื การจดัเวทปีระชาคมเพือ่
ระดมความคดิเหน็ของชาวชมุชนตอทศิทางการพฒันาตลาด และขอเสนอ
ที่มาจากเวทีประชาคมวันนั้นประมวลได 13 ขอ ครอบคลุมกิจกรรมดาน
ตางๆ อยางหลากหลาย ตั้งแตการจัดระเบียบตลาด การรักษาความ
สะอาด การอนรุกัษบานเกา การพฒันาจดุทองเทีย่ววถิชีวีติรมิน้ำ ทำทาง
เดินริมน้ำ สงเสริมการออกกำลังกาย การใหผูสูงอายุมารวมทำประวัติ
ศาสตรชุมชน การจัดตั้งกองทุนอนุรักษฟนฟูบานเกา ฯลฯ ทั้งหมดนี้ได
กลายเปนเสมือนแผนแมบทในการพัฒนาชุมชนที่ไดรับอาณัติจาก
ชาวชุมชนโดยตรง

คณะกรรมการพฒันาตลาดฯ ชดุแรกจำนวน 30-40 คน แมจะดใีน
แงของการมสีวนรวม แตทำใหการขบัเคลือ่นงานเปนไปอยางยากลำบาก 
หลงัจากมกีารประชมุทำความเขาใจกระบวนการทำงานของโครงการฯ ไดมี
การปรับโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหมใหสอดคลองกับ
ภารกจิหนาทีค่วามรบัผดิชอบ โดยจดัตัง้คณะกรรมการขึน้ใหม มจีำนวน
6 ฝาย ไดแก ฝายจดัระเบยีบตลาดและการพฒันาสิง่แวดลอม ฝายการ
ออกแบบและอนรุกัษฟนฟ/ูปรบัปรงุอาคาร ฝายการจดัตัง้กองทนุฟนฟแูละ
อนรุกัษฯ ฝายการประชาสมัพนัธ ฝายการสรางเอกลกัษณ และฝายการ



31

ประสานงานกับราชพัสดุ มีคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการ
ทีป่รกึษาเปนองคกรกลางในการเชือ่มโยงทกุฝาย

การปรบัองคกร รวมถงึการสรรหาคณะกรรมการใหมทีส่มคัรใจและ
พรอมที่จะชวยงานจริง และกำหนดหนาที่การทำงานที่ชัดเจนของแตละ
ฝาย  ทำใหงานกาวหนาไปไดอยางรวดเรว็มากขึน้

บานของขุนจำนง จีนารักษ  บุคคลสำคัญของสามชุก ที่ลูกหลานยินดีใหคณะกรรมการฯ
นำมาปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑในตลาด
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การจัดระเบียบตลาด ซึ่งเปนกิจกรรมเล็กๆ ใกลตัว โดยรณรงค
ชักชวนชาวตลาดใหลุกขึ้นมาทำความสะอาดตลาดหนาบานของตน
มีเทศบาลเปนผูอำนวยความสะดวก ตลอดจนจัดหาอุปกรณในการ
ทำความสะอาดตางๆ ให ผลของการทำความสะอาดลางพื้น กวาด
“หยากไยรอยป” และรื้อผาใบกันแดดที่ใชการไมคอยไดแลวออก ทำให
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33ตลาดสะอาดขึ้นจนเปนที่สังเกตได กิจกรรมนี้สงผลใหพอคาแมขายรูสึก
ตระหนักในการมีสวนรวมจัดระเบียบการวางของขายดวยความสมัครใจ
ตอไป ทั้งๆ ที่กอนหนานี้ไมมีใครใสใจ

ศูนยอาหารและจุดพักของนักทองเที่ยว เทศบาลรวมกับ
คณะกรรมการฯเจรจากับผูเชาซึ่งเปนเจาของโรงเก็บของเกาในตลาดให
ยอมอนญุาตใหเทศบาลปรบัปรงุพืน้ทีว่างทีใ่ชเกบ็ของเกาแลวจดัทำเปนศนูย
อาหารและจดุพกัของนกัทองเทีย่ว การปรบัปรุง/จดัระเบยีบตางๆ นี้ ทำให
ตลาดสามชกุมคีวามพรอมทางกายภาพทีจ่ะรบัรองผทูีจ่ะมาใชบรกิาร

คปูองอาหาร คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุไดประยกุตใชสิง่ที่
ไดพบเห็นจากการไปดูงานที่เทศบาลระยอง นั่นคือการแจกคูปองอาหาร
แกผูมาดูงาน และคณะกรรมการฯ ขายคูปองใหกับธนาคาร หนวยงาน
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กวาจะมาเปนสามชกุในวนันี้ ทัง้คณะกรรมการฯ และชาวบานตางกม็ารวมประชมุแสดงความคดิเหน็กนั
หลายครั้งหลายหน
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รานคา เพือ่นำมาใชในตลาดซึง่จะชวยพยงุเศรษฐกจิของตลาด เปนการ
ขยายพื้นที่สาธารณะของตลาดสามชุกใหเชื่อมตอกับภาคีขางนอกที่เปน
ชนชัน้กลางของเมอืงไดอยางแยบยลนาสนใจ

การทำสะพานเดินริมน้ำ ชาวชุมชนเห็นวาอาคารไมบริเวณถนน
เลียบนทีของตลาดสามชุกนั้น ในฤดูน้ำหลาก น้ำจะกัดเซาะตลิ่งอยาง
รุนแรงจนเปนเหตุใหบานริมน้ำทรุดเอียง จึงมีการจัดประชุมรวมระหวาง
กรรมการพัฒนาตลาด ชาวชุมชนตลาด เทศบาล และสถาปนิก เพื่อ
หารอืเกีย่วกบัรปูแบบของการทำสะพานทีร่กุล้ำแมน้ำนอยทีส่ดุ

การปรบัปรงุอาคารในตลาด เนือ่งจากกลมุทีเ่ปนอาคารไมเดมินัน้
เกาแกและทรุดโทรม  มีปญหาหลังคารั่วเปนสวนใหญ แตโครงสรางของ
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ตวัอาคารมหีลงัคาทีต่อยาวกนัไปโดยตลอด ทำใหการซอมแซมจำตองมกีาร
ตกลงพรอมใจและวางแผนรวมกันของผูอยูอาศัยทั้งหมด จึงตองจัดการ
ประชุมรวมกันขึ้นระหวางคณะทำงานฝายออกแบบและปรับปรุงอาคาร
เกากบัสถาปนกิชมุชน เพือ่สำรวจความเสยีหายและมกีารวางแผนรวมกนั

กองทนุพฒันาตลาดสามชกุ คณะกรรมการพฒันาตลาดฯ ไดจดั
ตัง้กองทนุพฒันาตลาดขึน้ โดยรวบรวมเงนิทีไ่ดจากการจดังานตางๆ มกีาร
จัดตั้งคณะทำงานขึ้นดูแลรับผิดชอบ พรอมทั้งจัดรางระเบียบ เพื่อให
กองทนุเกดิความยัง่ยนืในการดแูลอนรุกัษอาคารในพืน้ทีต่อไป

การเกิดคณะกรรมการฝายทองเที่ยว เปนการกาวขยับที่สำคัญ
เพราะทำใหเกดิกลไกเพิม่ขึน้อกีหนึง่สวน โดยมเีปาหมายหลกัเพือ่การฟนฟู
เศรษฐกิจของชุมชน โดยการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การมีทุน
ทางสถาปตยกรรมโบราณ ทำใหปจจยัรองรบัการทองเทีย่วของสามชกุใน
ทิศทางดังกลาวมีศักยภาพสูง ไดมีการวางแผนสงเสริมการทองเที่ยวใน
ลักษณะตางๆ เชน การจัดทำเว็บไซต และแผนพับแนะนำของดีและ
แหลงทองเทีย่วของสามชกุ เปนตน

การเกดิ “พพิธิภณัฑขนุจำนงจนีารกัษ” และ “บานพดูได”   กจิกรรม
ทีเ่พิม่ทกัษะการเรยีนรแูละความสามารถในการจดัการใหแกคณะกรรมการ
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อยางมาก คอืกระบวนการ “ปลกุบาน” ใหกลายเปน “พพิธิภณัฑชมุชน” 
โดยไดแนวคดิแรงบนัดาลใจมาจากการไปแลกเปลีย่นดงูานตามทีต่างๆ

 สำหรบัพพิธิภณัฑขนุจำนงฯ นัน้ มเีปาหมายทีจ่ะฟนฟอูนรุกัษอาคาร
สามชัน้ทีม่สีถาปตยกรรมเกาแกงดงามแตบางสวนถกูทิง้รางไปใหกลายเปน
พิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวของเจาของบานควบคูไปกับประวัติศาสตร
ชุมชน บางสวนจัดเปนที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อใหความรูแก
ชุมชนเกี่ยวกับความเปนมาของสถานที่ตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน และบางสวนจะใชเปนที่ประชุม/เสวนาของชุมชน
สวนที่เปน “บานพูดได” นั้น มุงหวังใหบานแตละหลังบอกเลาประวัติ
เรือ่งราวชวีติของเจาของและผทูีเ่คยอยอูาศยั ผานรปูภาพ ขาวของเครือ่ง
ใช และ “ของดี” ที่เจาของภูมิใจจะนำเสนอ เพื่อใหผูมาเยี่ยมชมได
เรียนรูและเขาใจถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนคนสามัญ
ทีป่ระกอบกนัเปนสวนหนึง่ของชมุชนตลาดสามชกุในอดตี 

การ “ปลกุบาน” ทีเ่กดิขึน้ทีส่ามชกุ จงึไมใชเพยีงแคการฟนฟบูาน
เกาใหกลายเปนพิพิธภัณฑใหคนไดเขาชมเทานั้น แตเปนการ “ปลุกจิต
วิญญาณของตลาด” ผานบานแตละหลงัในชมุชนใหตืน่ขึน้ อนัเนือ่งมา

ทมีอนรุกัษศลิปกรรม

เทศบาลนครเชียงรายมาศึกษาดูงาน
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จากการสรางความหมายและใหความสำคญัใหมกบัอะไรๆ ทีเ่ปน “ของเกา”
ทีถ่กูซกุอยตูามหลบืซอกของบาน ใหคนในบานเองไดรสูกึถงึความสบืเนือ่ง
กบัอดตีและความรสูกึภาคภมูใิจในบรรพบรุษุ ครอบครวั และชมุชนของตน

ความสำเร็จที่ไดจากการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
ตลาดดวยความรวมมอืของคนในทีเ่ปนชาวชมุชนตลาด เปนปรากฏการณ
ทีเ่ปนรปูธรรมและเปนทีป่ระจกัษอยางกวางขวาง ความเคลือ่นไหวอืน่ๆ จงึ
เกดิขึน้ตามมา บรรยากาศภายในตลาดมชีวีติชวีามากขึน้ ผคูนเริม่เขามา
ซือ้ของและเยีย่มชมตลาดจำนวนมาก ประกอบกบัการหนนุเสรมิจากการ
ประชาสัมพันธของสื่อ ทั้งที่เปนวิทยุ โทรทัศน และบทความในหนังสือ
พิมพถึงความสวยงามดานสถาปตยกรรมของหองแถวไม และมีอาหาร
อรอย ทำใหเริม่มผีมูาเยอืนจากตางเมอืงมากขึน้ 

เศรษฐกิจของตลาดจึงดีวันดีคืน  มีการเปลี่ยนแปลงในยานตลาดที่
สำคัญคือ ดานความสัมพันธที่มีระหวางกัน คณะกรรมการฯ ตางรูสึก
ประทบัใจกบั “น้ำใสไมตรทีีม่ตีอกนัมากขึน้ของคนยานตลาด มกีาร
ทกัทายปราศรยัยิม้แยมใหแกคณะกรรมการฯ อยางทีไ่มเคยเปนมากอน”

การฟนฟูประเพณีการทอดกฐินทางน้ำ
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คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก ยังตระหนักในความสำคัญของ

การปลกูฝงจติสำนกึรกับานเกดิใหกบัคนรนุตอไป และนบัวาเปนโชคดขีอง
สามชุกที่ได ผอ.สมเกียรติ  กูเกียรติภูมิ ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาล
สมเด็จพระวันรัตในเขตเทศบาล เปนแกนนำกรรมการพัฒนาตลาดที่
แข็งขันผูหนึ่ง ทานมีปรัชญาวา “โรงเรียนควรเขาไปหาชุมชน...ไปดูวา
ชมุชนทำอะไรอย.ู..ควรเสนอตวัเขาไปชวยเหลอืชมุชน...”

ตวัอยางการจดัการเรยีน “วถิชีวีติชมุชนสามชกุ” ไดระบวุตัถปุระสงค
ไว 3 ขอ คือ ใหนักเรียนไดศึกษาและรูจักสภาพของทองถิ่นและชุมชนที่
ตนอยูอาศัย ไดเรียนรูโดยใชภูมิปญญาและแหลงเรียนรูทองถิ่น และได
เห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถนำมาใชไดใน
ชีวิตประจำวัน 

โดยอาศยัหลกัสตูรการเรยีนรจูกัชมุชน คณะกรรมการพฒันาตลาดได
จัดใหมี “โครงการแรลลี่จักรยานเยาวชน” ขึ้น เพื่อเสริมการเรียนรูจัก
ชมุชนและปลกูฝงความรกัในทองถิน่ ขณะเดยีวกนักส็อดแทรกความสนกุ
เพลดิเพลนิดวย      
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จากองคกรชุมชนสามชุก ณ จุดนี้ไดกลายเปนแหลงเรียนรูศึกษา
ดูงานดานตนแบบในการพัฒนาที่มาจากฐานราก ที่มีกลุม/องคกรจาก
ภายนอกมาดูงานมากมาย มีทั้งที่เปนกลุม/องคกรบริหารสวนทองถิ่น
องคกรชมุชนจากตางประเทศ ผสูือ่ขาวโทรทศันชองตางๆ นกัเขยีนวารสาร
เกี่ยวกับการทองเที่ยวและการอนุรักษของเกา และนักศึกษาดาน
การพฒันาจากมหาวทิยาลยัตางๆ

การทีส่ามชกุไดกลายเปนสถานทีท่องเทีย่วดานอนรุกัษทีด่งึดดูผคูนมา
เยี่ยมชมจำนวนมาก และเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนาขององคกร/
หนวยงานตางๆ สรางความรูสึกภูมิใจและความมั่นใจในศักยภาพและ
ภมูปิญญาของทองถิน่ใหแกแกนนำองคกรและชาวชมุชนอยางมนียัสำคญั 

ชุดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใตโครงการฯ
เมืองนาอยู จึงเริ่มจากการที่ชาวตลาดลุกขึ้นมาทำความสะอาดหนาบาน
ตัวเอง แลวพัฒนาจนไปสูการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑชุมชน และจากการ
เรยีนรู (ภาย) ในโรงเรยีนไปสกูารเรยีนรใูนชมุชนและเพือ่ชมุชน แลวขยาย
และเชือ่มโยงประสบการณในกระบวนการเรยีนรจูากชมุชนในตลาดสามชกุ
ไปสชูมุชนอืน่รอบขาง ทัง้หมดนีเ้ปน “กระบวนการสรางความเปนชมุชน”
หรอื “ทำใหชมุชนเขมแขง็” สรางความตระหนกัในบทบาทของพลเมอืงที่
จะตืน่ตวัเขามามสีวนรวมในการกระทำการเพือ่ชมุชนของตนเอง โดยเนน
ความเทาเทยีมเสมอภาคในการแสดงความคดิเหน็ การผนกึกำลงัรวมแรง
รวมใจกัน เรียนรูรวมกัน และใชทุนทางสังคมทั้งทางกายภาพและพลัง
ภมูปิญญาทีม่อียเูพือ่ทีจ่ะสรางสรรคและแกปญหาของตนเอง



41ทีส่ามชกุ ทัง้หมดทัง้ปวงเหลานี้ เริม่ขึน้จากกลมุเลก็ๆ ในแตละสวน
ของสงัคมชมุชน โดยเริม่ตนทีค่ณะกรรมการชมุชน คณะกรรมการพฒันา
ตลาดสามชุก ชาวตลาด วัด โรงเรียน และเยาวชนในเขตสามชุก
แลวขยายไปสูภาคีและชุมชนอื่นๆ ทั้งที่เปนนักวิชาการ ขาราชการและ
องคกรหนวยงานรฐั และเอกชนภายนอก

สวนสิ่งที่กรรมการหลายคนบอกวาไดเรียนรูอยางสำคัญจากการ
ทำกิจกรรม คือ การไดเรียนรูรูปแบบการพัฒนาที่ขึ้นมาจากฐานราก
ผูนำที่เคยเปนฝายบริหารของเทศบาลสะทอนวา “สิ่งที่ยาก คือการ
พยายามไมใหเทศบาลเขาไปทำเอง แตปลอยใหชมุชนเปนผทูำตาม
ความตองการของชมุชน และเทศบาลเปนผใูหการสนบัสนนุ”

ในทัศนะของตัวนายกเทศมนตรี เทศบาลเปนองคกรบริหารสวน
ทองถิน่ทีน่าจะเอือ้ตอการสรางความเขมแขง็ใหแกชมุชนไดดกีวาองคกรอืน่ๆ 
เพราะอยูใกลชิดทองถิ่นที่สุดจึงนาจะรูและตอบสนองตอทองถิ่นไดดีกวา
องคกรหรือหนวยงานอื่น อีกทั้งเทศบาลมีบุคลากรและงบประมาณเปน

รานกาแฟเกาแกดั้งเดิม
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42 เครื่องมือหลอลื่นใหการสนับสนุนกิจการของชุมชนได ที่สำคัญ ผบูรหิาร
เทศบาลมาจากการเลอืกตัง้ และมรีะบบการบรหิารงานทีเ่ปนอสิระ

ประสบการณขางตนขององคกรชุมชนสามชุกชี้ใหเห็นวา จิตสำนึก
และความเปนชมุชนนัน้อาจรือ้ฟนและเสรมิสรางไดโดยพลงัของชาวชมุชน
หรอืภาคประชาชนเอง เพยีงแตมกีารจดัการทีเ่หมาะสม และเปดโอกาสให
พลังในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการการเติบโตของชุมชนและ
เมอืง เมือ่นัน้ความมชีวีติชวีา การสรางสรรค ความเอือ้อาทร และความ
ผกูพนัตอกนัอนัเปนพืน้ฐานสำคญัของชมุชนทีแ่ทจรงิกจ็ะคนืกลบัมา

เสนทางพฒันาการขององคกรชมุชนสามชกุไดเขยบิและยกระดบัจาก
จดุเริม่ตนทีเ่ปนฐานรากสดุ คอื บาน-ชมุชน สหูนวยสงัคมทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ
ไดแก ตลาด วดั โรงเรยีน และทองถิน่ ทีส่ามชกุเปนประจกัษพยานวา
“ชมุชน” เปนฐานและเวทสีำคญัของภาคประชาชน เปนหนวยสำคญัทาง
สงัคมและการเมอืงทีจ่ะผลกัดนัใหเกดิขบวนการประชาสงัคม บนพืน้ฐาน
ของการมสีวนรวมและความเสมอภาคของประชาชน

ลานโพธิ์ พืน้ทีส่วนกลางของ
ชุมชนตลาดสามชุก ใชในการประชุม
พบปะหารอืกนั
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สิ่งที่สามชุกสะทอนใหเห็นก็คือ ยุทธศาสตรการทำงานที่ใชองคกร
ปกครองทองถิน่เปนฐานรวมกบัชมุชนในการขบัเคลือ่นแนวทางการพฒันา
ที่ชุมชนเปนผูรวมคิด-รวมทำ โดยนักพัฒนาประสานหนวยงานและ
ทรัพยากรดานตางๆ ที่มีทั้งดานวิชาการ เทคนิควิทยา บุคคล และ
งบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการจัดการใหกับ
แกนนำนัน้ เปนแนวทางทีไ่ดผล มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยางสงู
บนเงื่อนไขที่บุคลากร/แกนนำของชุมชนบางสวนมีพื้นฐานความพรอมที่
จะเสียสละเพื่อสาธารณะ และนักพัฒนาเองเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยน
ยทุธศาสตรการทำงานใหสอดคลองกบัสภาพปญหา/ความตองการ จงัหวะ
กาว และศกัยภาพของชมุชน

กรณขีองสามชกุเปนตวัอยางของความสำเรจ็ทีช่มุชนสามารถพฒันา
ตวัเองไดอยางรวดเรว็เมือ่ตระหนกัในทนุทางสงัคมและภมูปิญญาของทองถิน่
ของตน และสามารถปรบัใชนวตักรรมทีไ่ดมาจากการแลกเปลีย่นเรยีนรจูาก
ชมุชนอืน่ไดอยางสรางสรรค  และทีส่ำคญักค็อื ทามกลางการเรยีนจากการ
ปฏิบัติการจริงเหลานี้ ชาวชุมชนไดรูจักทองถิ่นของตนเองมากขึ้น “รูจัก
สถานะและอตัภาพลกัษณะของสงัคมตนทามกลางสงัคมใหญ” รสูกึ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และมีความกระตือรือรนและจิตสำนึกที่
จะขยายการมีสวนรวมออกไปสูชุมชนทองถิ่น พรอมๆ กับการไดรูจัก
เขาใจและเอื้ออาทรตอเพื่อนชาวชุมชนอื่น

ที่นาสนใจก็คือ ชุมชนมีระบบวิธีคิดและมองโลกแบบของตน
ภาพรวมเมอืงนาอยใูนวธิคีดิของชมุชนไมไดแยกสวนออกเปนดานๆ  แตมกั
จะคิดเปนองครวม ที่มีหลายๆ มิติบูรณาการซอนกันอยู มีวัด/สถาบัน
ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีเปนหลัก และใหความสำคัญกับความ
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สัมพันธของคนในชุมชนอยางสูง กระบวนการพัฒนาเมืองที่จะประสบ
ความสำเรจ็จำตองคดิถงึประเดน็เหลานี้

ยังมีขอสังเกตอีกวา คณะทำงานของสามชุกใหน้ำหนักกับความ
สำเรจ็ในรปูแบบการจดัและดำเนนิการประชมุของนกัพฒันาวา ทำใหการ
แลกเปลีย่นถกเถยีงในทีป่ระชมุมปีระสทิธภิาพ ไดเนือ้หาและขอสรปุ อกีทัง้
การติดตามงานก็ผลักดันใหงานกาวไปขางหนา แตเมื่อมองในแงของการ
เรียนรูที่กระตุนความคิดริเริ่ม แกนนำลวนใหความสำคัญกับการดูงาน-
แลกเปลี่ยนที่เปดโลกทัศนใหพวกเขาไดรูเทาทันสถานการณจริงของสังคม
พรอมๆ กบัไดรจูกัสถานะของชมุชนตนในทามกลางสงัคมอืน่

บทบาทของสตรใีนกระบวนการพฒันาเมอืงทีส่ามชกุเปนอกีลกัษณะ
หนึ่งที่โดดเดน แกนนำที่เปนผูหญิงอยูในแถวหนาของการขับเคลื่อน
กระบวนการทีน่ัน่ พวกเธอมาจากหลากหลายอาชพีและหลายวยั ทัง้ทีเ่ปน

จากตลาดสามชุก....สูวัด..
ความผูกพันที่ไมเคยหางหาย
..แมนจะรุงเรืองหรือซบเซา
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คร-ูอาจารยในโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา และเปนขาราชการบำนาญ
และแมบาน พวกเธอจะเกาะตดิทกุกจิกรรม ไมวาจะเปนการไปดงูานตาง
พืน้ที่ ใกลหรอืไกล ในทีป่ระชมุบคุลกิลกัษณะของพวกเธอทีท่ัง้กระตอืรอืรน
ละเอยีด ใจเยน็ เขาใจและมคีวามเหน็อกเหน็ใจเพือ่นรวมงาน ทำใหการ
ประชุมมีสีสันไปพรอมๆ  กับเปนการสรางสรรค และจากความสัมพันธที่
พวกเธอมีกับเครือขายผูหญิงอื่นของเมือง เชน ชมรมแอโรบิค ทำให
กิจกรรมหลายอยางเปนไปได โดยเฉพาะในการรับรองชุมชนตางๆ ที่มา
ดูงาน พวกเธออยูเบื้องหลังการรวมพลังเรียกรองและสนับสนุนใหนายก
เทศมนตรลีงรบัสมคัรอกีครัง้เพือ่สานตอโครงการฯ นีใ้หเปนผลสำเรจ็ถงึทีส่ดุ

๒๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๒
สามชกุตลาดรอยป
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เรยีน คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุเชงิอนรุกัษ
ผม พล.อ.ต.กำธน  สินธุวานนท  พรอมคณะ ว.ป.อ. รุน 20 และ

ครอบครวั ไดมาเยีย่มและไดรบัทราบถงึงานของคณะกรรมการทีม่งุมัน่ทำให
สามชกุเปนแหลงนาอย ู โดยพยายามทกุวถิทีางอยางจรงิจงัและไมทอถอย
จนประสบความสำเร็จในการสรางความรวมมือ รวมใจของชุมชน ใหรัก
และมจีติสำนกึในความเปน “สามชกุ” ซึง่เปนทีน่าสรรเสรญิและชืน่ชมเปน
อนัมาก

อยากใหคณะทำงานแหงนี้เปนแบบอยางใหแกชุมชนอื่นๆ ซึ่งทำให
เกิดความหวังวา สำนึกของชุมชนแหงนี้ หากเจริญกวางขวางออกไป
จะชวยใหบานเมอืงของเรามัน่คงแขง็แกรง เปนชาตไิทยทีม่ัน่คงถาวรตอไป
ขางหนา

ขอขอบคณุทีเ่ชญิมาชมและเรยีนร ู  ทำใหพวกเรามคีวามหวงัขึน้เปน
อนัมาก

พล.อ.ต.กำธน   สนิธวุานนท
องคมนตรี พรอมคณะ
15 สงิหาคม 2548



47

ยนิดทีีไ่ดมาเยีย่มเยยีนตลาดชมุชนรอยปของอำเภอสามชกุ ขอขอบ
คณุทกุคนทีใ่หการตอนรบัดวยไมตรจีติอนัดงีาม จงึขอใหรกัษาชมุชนและ
วฒันธรรมทองถิน่ทีด่นีีต้ลอดไป

พล.ต.อ. โกวทิ  วฒันะ
23  มถินุายน  2549

รูสึกดีใจมากที่ไดมาพบกับคณะดำเนินการอนุรักษ “บานสามชุก”
ซึง่จะเปนมรดกใหลกูหลานไดไวศกึษาตอไป

รศ. ดร.ภญิโญ    สวุรรณครีี
ศลิปนแหงชาต ิ  ราชบณัฑติ

13  มนีาคม  2549

การอนุรักษบานสามชุกของคณะกรรมการเปนสิ่งที่นาชื่นชมมาก
เพราะเปนการอนุรักษประวัติศาสตรวิถีชีวิตของทองถิ่นสามชุก  ซึ่งจะนำ
ความภาคภมูใิจมาสคูนทองถิน่  รกัทองถิน่ ไมละทิง้ทองถิน่ และชวยกนั
ทำความเจริญใหถึงลูกหลาน

คณุหญงิกลุทรพัย   เกษแมนกจิ
อดตีอธบิดกีรมศลิปากร
19  กรกฎาคม  2549
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จากผปูระสบภยัสนึามิ ทีบ่านพงัเสยีหาย คณุพอและญาตเิสยีชวีติ

ชุมชนลมสลาย ไดมาเยือนสามชุก รูสึกไดในทันทีวาพวกเราจะกลับไป
ฟนฟชูมุชนของตนเองใหมใหได พลงัของชมุชนสามชกุชางมพีลงัมากมาย
พวกเราไดเห็นพลังชุมชนและนำมันกลับไปใชฟนฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ
โดยอาศัยพลังของชุมชน ขอบคุณสามชุกที่รวมกันสรางสิ่งดีๆ ใหเปน
บทเรยีนในสงัคมไทยไดเรยีนรวูถิชีมุชนใหคงอยตูลอดไป

ขอบคณุทีใ่หโอกาส
ไมตรี จงไกรจกัร

30 พฤศจกิายน 2552

ผมรสูกึยนิดทีีไ่ดมโีอกาสมาเยอืนตลาดสามชกุรอยป “ตลาดสามชกุ”
ในวันนี้ ผมขอใหชุมชนอนุรักษวิถีชีวิตไทยไวใหลูกหลานเพื่อใหเกิดความ
ภาคภมูใิจในความเปนไทยตลอดไป

ดร.ปยะสวสัดิ์ อมัระนนัทน
รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน

16 กมุภาพนัธ 2550
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เมือ่ปลายเดอืนสงิหาคม 2552 ทีเ่พิง่ผานมานี ้ ยเูนสโก (UNESCO)
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติประกาศให
ชุมชนสามชุกตลาดเการอยป สุพรรณบุรี  ไดรับรางวัลระดับ “ดี” ในการ
ประกวดโครงการอนรุกัษมรดกทางวฒันธรรมในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิก
ประจำป 2552  ถือเปนเรื่องนาชื่นชมยินดีและนำความภาคภูมิใจมาสูไม
เพยีงแตชาวสามชกุเทานัน้   รวมถงึประเทศไทยชาวไทยถวนหนาดวย 

เขยีนโดย ดร.ววิฒันชยั อตัถากร
วนัศกุรที่ 18 กนัยายน 2009 เวลา 15:44 น.
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ตลาดสามชกุเริม่เปนทีร่จูกัของผคูนทีช่ืน่ชอบการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษ
เมื่อ 4 – 5 ปที่ผานมา  มีลักษณะเปนตลาดชุมชนทองถิ่น หองแถวไม
ไมมตีกึสงู ไมใชตลาดตดิแอรมสีิง่อำนวยความสะดวกและลานจอดรถดีๆ
แบบหางใหญ  หากแตสามชกุเปนตลาดชาวบานเดนิดนิทีจ่ดัวางสนิคาแล
ดูสะอาด เปนระเบียบนาเดิน มีสินคาและอาหารพื้นบานอรอยหลาก
หลาย คณุภาพดี ราคายตุธิรรมเปนกนัเอง พอคาแมคายิม้แยมเชญิชวน
ใหซื้อของแบบชิมกอนชอบใจคอยซื้อ นับเปนการเริ่มตนตอนรับนักทอง
เทีย่วทีอ่บอนุนาประทบัใจทเีดยีว หากทานมโีอกาสไปแวะเดนิตลาดสามชกุ
จะรวูาตลาดแหงนีม้ใิชแคตลาดขายอาหารธรรมดา 

กวาจะมาเปนตลาดรอยปสามชกุทีค่วารางวลัดดีานอนรุกัษมรดกทาง
วฒันธรรมไดในวนันี ้ หนงัสอืเรือ่ง “ตลาดมชีวีติ พพิธิภณัฑมชีวีา”  และ
หนังสือเรื่อง  “ยานตลาดรอยปสามชุกกับกลไกชุมชนในมิติการ
อนรุกัษ”   ไดบอกเลาใหทราบวา ตลาดสามชกุกเ็ชนเดยีวกบัตลาดชมุชน
ที่พบเห็นไดทั่วไปในแถบที่ลุมริมน้ำภาคกลางอื่นๆ ที่ตองลมลุกคลุกคลาน
ทยอยหายตายจากไปทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการ
สรางภาวะทนัสมยัแบบตะวนัตกทีเ่นนย้ำบรโิภคนยิม คนสามชกุจงึตองหนั
หนาเขาหากัน ทบทวนทำแนวทางพัฒนาชุมชนกันใหมเพื่อความอยูรอด
จนชมุชนสามชกุเขมแขง็ขึน้ สามารถอนรุกัษวถิชีวีติดัง้เดมิของชมุชนไวได
ดวยความรวมมือรวมใจกันดำเนินการอยางแทจริงของประชาชนในชุมชน
ดวยความอุตสาหะเพียรพยายามและการตระหนักถึงคุณคาที่ดีงามของ
ชุมชน จักตองสืบสาน ประสานพลังภายในและภายนอก หนวยงาน
ทองถิ่น องคกรเอกชน นักวิชาการอิสระ และผูเห็นคุณคาการพัฒนา
ชมุชนใหเขมแขง็แนวยัง่ยนื มากกวาการเนนในเรือ่งของวตัถมุากจนทำให
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนดอยคาสูญหายไป  จนในที่สุดสามารถเปลง
อานุภาพของพลังชุมชนออกมาได ความสัมพันธของชุมชนโดยผาน
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กิจกรรมการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เกิดความแนนแฟน
จนชาวบานตระหนกัถงึความสำคญัทีจ่ะตองมสีวนรวมในการพยายามทำให
ชมุชนทีพ่วกเขาอาศยัอยดูขีึน้ และรวมเผชญิหนากบัปญหาตางๆ รวมกนั
ในกระบวนการอนรุกัษพฒันาตลาด ไดหลอหลอมการเมอืงภาคประชาชน
ใหกับชาวสามชุก 

แมจะมคีวามขดัแยงทีม่าจากการเปลีย่นแปลงฐานทางการเมอืงของ
กลุมขั้วอำนาจใหญ ตลาดสามชุกเปนตัวอยางที่ดีของการสรางการเมือง
ภาคประชาชนที่นาศึกษาเรียนรู  ทำใหชุมชนดำรงอยูไดในโลกสมัยใหมที่
เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็  ตลาดสามชกุถอืเปน “ความสำเรจ็” ในการ
พัฒนาอยางมีสวนรวมของประชาชน ถือเปน “แบบอยาง” ของชุมชนที่ 
“พัฒนาแบบยั่งยืน” ได  สามชุกไดรับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ  ใหไดรับพระราชทานรางวัลอนุรักษศิลปะ
สถาปตยกรรมดเีดนประเภทองคกรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารปี 2548

กระบวนการพัฒนามีลักษณะ “บนสูลาง” ยิ่งทำใหวิธีคิดของชนชั้น
ผูนำรัฐมักขาดลอยจากชุมชนอันหลากหลายอยางสิ้นเชิง  แมอางวามี
แนวทางเพือ่การอนรุกัษและฟนฟ ู แตกเ็ปนคนละความหมายไมสอดคลอง
กับความคิดของชาวบาน  กรณีชุมชนสามชุกตลาดรอยปเปนตัวอยาง
รูปธรรมยืนยันใหเห็นชัดเจน  จากนี้ไปอนาคตการพัฒนาฟนฟูชุมชนเชิง
อนรุกัษวฒันธรรมทองถิน่จะอยใูนมอืองคการปกครองสวนทองถิน่ตางๆ    

คนสามชุกยังสามารถคิดคนฟนฟูใหตลาดรอยปสามชุกเปนสถานที่
ทองเทีย่วเชงิอนรุกัษ ทีส่รางรายไดเขาพืน้ที่ และอนรุกัษวฒันธรรมวถิชีวีติ
ดั้งเดิมของชุมชนได อีกทั้งมิติการอนุรักษและฟนฟูตลาด ทำใหชุมชน
สามชกุดำรงตวัอยไูดในโลกยคุโลกาภวิตันอยางมเีกยีรตแิละมศีกัดิศ์รี โดย
ไมตองบิดเบือนวิถีชีวิตประจำวันของชุมชน คนสามชุกและตลาดสามชุก
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จงึเปนชมุชนทีโ่ดดเดนในจงัหวดัสพุรรณบรุ ี
ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคนไทยไปเที่ยวสามชุก “ตลาดมีชีวิต” และ

สถานทีท่องเทีย่วอืน่ๆ ในประเทศดวย  เปนการสงเสรมิการทองเทีย่วภายใน
ยามชาติเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไทยไมชวยไทย แลวใครจะมาชวยเรา
จะเหน็วาพลงัชมุชนชาวสามชกุตอกย้ำประชาธปิไตยของชมุชน โดยชมุชน
เพือ่ชมุชน เปนตวัแบบการพฒันา  “ลางสบูน”    นอกจากการหาซือ้อาหาร
และขนมพืน้บานทีอ่รอยหลากหลายราคาถกูแลว ทานยงัจะไดชมบานเรอืน
ไมเกาๆ ที่ติดลวดลายไมฉลุไดบรรยากาศเกาๆ อยางเพลิดเพลินเจริญใจ
และเจรญิปญญา   

ขอแสดงความยินดีกับชาวชุมชนสามชุกอีกครั้งหนึ่ง สำหรับรางวัล
เกยีรตยิศระดบัโลกจากยเูนสโก สรางชือ่เสยีงใหประเทศไทย ในอนาคตเรา
คงจะเหน็ชมุชนทองถิน่เขมแขง็เพือ่การทองเทีย่วทีย่ัง่ยนืเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ
ตอไป



53

ขาวประชาสมัพนัธองคกรยเูนสโก

ชมุชนสามชกุและตลาดเการอยป
ชนะรางวลัอนรุกัษขององคกรยเูนสโก

กรุงเทพฯ, 4 กันยายน 2552 - โครงการอนุรักษชุมชน
สามชุกและตลาดเการอยป จังหวัดสุพรรณบุรี ชนะรางวัลดี
(Aword of Merit) จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟคแหงองคการยูเนสโก
ประจำป 2552

คณะกรรมการผตูดัสนิกลาวชืน่ชมโครงการอนรุกัษชมุชนสามชกุและ
ตลาดเการอยป จงัหวดัสพุรรณบรุวีา แมครัง้หนึง่จะไดรบัผลกระทบรนุแรง
จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิและสงัคม แตทางชมุชนสามชกุและตลาด
เการอยปกส็ามารถฟนตวัขึน้มาไดสำเรจ็ โดยผานวสิยัทศันอนักวางไกลและ
ความรวมมืออยางใกลชิดของชุมชนทองถิ่น โครงการอนุรักษดำเนินแบบ
องครวม ซึ่งรวมถึงมรดกทางสถาปตยกรรมและมรดกที่สืบทอดตอกันมา
ของศนูยกลางการคาประวตัศิาสตรแหงนีอ้กีดวย ทัง้นีก้อใหเกดิความเขาใจ
ทีค่รอบคลมุมากยิง่ขึน้ถงึคณุคาของสถานทีแ่หงนีใ้นฐานะทีเ่ปนแหลงทีม่า
ของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนสามชุกยังเปนแรง
สำคัญในการผลักดันโครงการนี้ในทุกระดับ ตั้งแตการกำหนดนโยบาย
ไปจนถึงการรางแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง การบูรณะอาคาร
ประวตัศิาสตรทัง้สามหลงัเปนพพิธิภณัฑทีม่ชีวีติและศนูยกลางของละแวกนี้
ไดทำใหเกิดศูนยรวมของอำเภอที่เต็มไปดวยตึกแถวไม โครงการดังกลาว
จะมีผลกระทบสำคัญในการสรางความตระหนักถึงการอนุรักษมรดกใน

UNESCO Bangkok
Asia and Pacific Regional Bureau for Education

ระดับรากหญา ทั้งยังเปนแบบอยางที่สำคัญในการสรางแรงจูงใจใหแก
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ชมุชนประวตัศิาสตรอืน่ๆ ในประเทศไทยตอไป
ในปนี้มีโครงการอนุรักษสงผลงานเขาประกวดทั้งสิ้น 48 โครงการ

จาก 14 ประเทศในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟค ซึ่งประกอบไปดวย
โรงแรม อาคารสำนักงาน สถาบันทางวัฒนธรรม อาคารสถาบัน
การศึกษา ศาสนสถาน อนุสรณสถาน อาคารสาธารณะ ที่พักอาศัย
และชุมชนเมือง

Sangiin Dalai Monastery ในโกบีไอมัคใต ประเทศมองโกเลีย
ไดรบัรางวลัยอดเยีย่ม (Award of Excellence) จากโครงการประกวดนี้
ผไูดรบัรางวลัดเีดน 3 รางวลั ไดแก M24 Midget Submarine Wreck
ในนครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย Ali Gohar House ในเมืองฮุนซา
ประเทศปากีสถาน และ Hanok Regenneration ในเมืองบุกชอน
ประเทศเกาหลใีต

ในสวนของผูไดรับรางวัลดี (Award of Merit) 4 รางวัล ไดแก
Huai Hai Lu 796 ในเมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน YMCA Student
Branch ในนครบมุไบ ประเทศอนิเดยี Waterworks Buiding ในเมอืง
โอคแลนด ประเทศนวิซแีลนด และชมุชนสามชกุตลาดเการอยป จงัหวดั
สุพรรณบุรี ประเทศไทย ดังที่ไดกลาวถึงกอนหนานี้ รางวัลชมเชย 4
รางวลั (Honourable Mention) ไดแก The Academy of Visual Arts
(Former Royal Air Force Officeer’ Mess) at the Hong Kong
Bapsist University ในเขตปกครองพเิศษฮองกง ประเทศจนี Heritage
Buildings in Cicheng Historic Town ในมณฑลเจอเจยีง ประเทศจนี
YWCA Lady Willingdon Hotel ในนครมมุไบ ประเทศอนิเดยี และ
Tang Family Chapel เมอืงฮอยอนั ประเทศเวยีดนาม

โครงการรางวลัเพือ่การอนรุกัษมรดกทางวฒันธรรมในภมูภิาคเอเชยี
และแปซฟิคแหงองคการยเูนสโก มจีดุประสงคหลกัเพือ่ยกยองบคุคลและ
องคกรภาคเอกชน หรือโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
ในการบูรณปฏิสังขรณอาคารและสิ่งกอสรางที่เปนมรดกอันทรงคุณคาใน
ภมูภิาค
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ทั้งนี้ โครงการอนุรักษที่สงเขาประกวดเพื่อเขารับพิจารณารางวัลฯ
จะตองมีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป และแลวเสร็จสมบูรณภายในระยะ
เวลา 10 ปที่ผานมา นอกจากนี้ จะตองมีการเปดใชอาคารนั้นๆ มา
แลวอยางนอยเปนระยะเวลาหนึง่ปนบัตัง้แตวนัทีป่ระกาศประกวดรางวลั

องคการยูเนสโกเชื่อมั่นวาในการยกยองภาคเอกชนเรื่องการ
บรูณปฏสิงัขรณและปรบัเปลีย่นโครงสรางทางประวตัศิาสตรจะเปนแรงผลกั
ดนัใหเจาของอาคารรายอืน่ๆ เริม่ดำเนนิโครงการอนรุกัษภายในชมุชนของ
ตนเอง ไมวาจะเปนการกระทำโดยตวับคุคล หรอืการแสวงหาความรวมมอื
ระหวางภาครฐัและเอกชนตอไป

ประเทศไทยไดสงโครงการอนรุกัษเขารวมการประกวดรางวลัฯ มาเปน
ระยะเวลาตอเนือ่ง โดยนอกเหนอืไปจากโครงการอนรุกัษชมุชนสามชกุและ
ตลาดเการอยปนัน้ โครงการอนรุกัษอืน่ๆ ในประเทศไทย 6 โครงการกเ็คย
ไดรับรางวัลจากองคการยูเนสโกมากอนหนานี้ คือ โครงการอนุรักษ
วัดปงสนุก เมืองลำปาง (รางวัล Award of Merit ป พ.ศ.2551)
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ รางวัลชมเชย (รางวัล Honourable
Mention ป พ.ศ.2551) สำนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา (รางวัล Honourable Mention ป พ.ศ.2551) โครงการ
อนรุกัษตำหนกัใหญ วงัเทวเวศน กรงุเทพมหานคร (รางวลั Honourable
Mention ป พ.ศ.2548) โครงการอนรุกัษพระราชวงัเดมิ กรงุเทพมหานคร
(รางวลั Award of Merit ป พ.ศ.2547) และโครงการอนรุกัษวดัสระทอง
จงัหวดัขอนแกน (รางวลั Award of Merit ป พ.ศ.2545)

สำหรบัขอมลูเพิม่เตมิเรือ่งการประกวดรางวลัเพือ่การอนรุกัษมรดกทาง
วัฒนธรรม และรายชื่อโครงการผูชนะรางวัลในปนี้สามารถดูไดที่เว็บไซต
http://www.unescobkk.org/culture/heritageawards
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ขอขอบคณุ

นกัพฒันา : มณฑา อจัฉรยิะกลุ
ทับทิม แกวกิ่ง

สถาปนิกชุมชน : ชวนฐั ลวนเสง
สกัรนิทร แซภู
ณฐัวฒุิ อศัวโกวทิวงศ
มนตทวี จริะวฒันทวี

ทมีงานมลูนธิเิลก็-ประไพ วริยิะพนัธ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั




