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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ เปนแหลง

งานที่สําคัญ และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 50% ของผลิตภัณฑมวล

รวมประเทศทั้งหมด จึงสงผลตอปญหาการจราจรติดขัดเปนจํานวนโดยเฉพาะเขตช้ันในและพื้นที่เขต

ช้ันกลางของกรุงเทพมหานครทีปญหาการจราจรแออัดและติดขัด ปญหาการสูญเสียนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ปญหาตนทุนการขนสงดานพลังงานสูง และปญหาการเกิดอุบัติเหตุสูง นอกจากน้ีประเทศไทยยัง

ประสบปญหาวิกฤติการณการใชพลังงานในภาคการขนของประเทศทั้งหมดของประเทศ และขณะน้ี

ราคาพลังงานเกินกวาความจําเปน ซึ่งมีอยูมากถึง 37% ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ และ

ขณะน้ีราคานํ้ามันเช้ือเพลิงซึ่งสั่งซื้อจากตางประเทศมีแนวโนมจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ  อันมีผลกระทบตามมา

หลายดานทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทําใหประเทศมีศักยภาพไมเพียงพอที่จะแขงขันกับ

ประเทศอื่นได (พรภักษ บูรณทอง 2548: 1) 

ทั้งน้ีรัฐบาลจึงไดมีโครงการกอสรางและขยายโครงสรางพื้นฐานของประเทศให            

มีประสิทธิภาพ จึงถูกพัฒนาเพื่อรองรับภาวะ การแขงขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ รวมทั้ง

เพื่อปรับเปลี่ยนหนาตาของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามยุคสมัย แตเทคโนโลยี ระบบอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ในระนาบเดียวกับการเติบโตของเมืองน้ัน ไดเกิดผลกระทบตอประชาชน

บางสวนในประเทศที่ตองเสียประโยชนจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ัน 

เชน ชาวชุมชนเยาวราช ซึ่งโดนเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย 

ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส  

ซึ่งโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหญ ๆ หลายโครงของรัฐเกิดข้ึนทามกลางเสียง

คัดคานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการน้ัน ๆ ปญหาหลักคือการถูกเวนคืนที่ดิน ทําให

เกิดการรวมกลุมตอตานคัดคานโครงการขนาดใหญของรัฐหลาย ๆ  โครงการดังที่ปรากฏใหเห็นตามสือ่

ตาง ๆ ไมวาจะเปนเว็บไซต โทรทัศน และตามหนาหนังสือพิมพหลายฉบับ 

บางชุมชนการตอสูสําเร็จเชนชุมชนบานครัวที่มีการตอสูกับโครงการสรางถนนรวมและ

กระจายการจราจร (ซีดีโรด) ทางดวนสายแจงวัฒนะ-บางโคล ผลจากกการตอสูของชาวชุมชนสงผล
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ใหชาวชุมชนบานครัวไมถูกเวนคืนที่ดิน แตในขณะที่ยังมีอีกหลายชุมชนที่ไมอาจตานทานอํานาจรัฐ

และตองพบกับความลมเหลวในการตอสู และหน่ึงในการตอสูที่ลมเหลวของชาวชุมชนคือกรณีของชาว

ชุมชนเยาวราชกับโครงการรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานี

วัดมังกรกมลาวาส ซึ่งเปนโครงการตามแผนงานการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล  ตามแผนพัฒนาประเทศ  

โครงการน้ีเริ่มตนหลังจากโครงการชุดแรก (รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล) เสร็จ

สิ้นและเปดใหบริการในป 2547 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 และ 7 

กันยายน 2547 ไดมีมติรับทราบแผนงานการพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ในภาพรวมจํานวน 7 สาย ระยะทาง 247.3 กิโลเมตร โดยในสวนของการรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานโครงการรถไฟฟา 3 โครงการ ไดแก 

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ โครงการรถไฟฟาสาย  

สีสม ชวงบางกะป-บางบําหรุ และโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-ราษฎรบูรณะ (รายงาน

ประจําป 2547 ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รฟม. 2547: 54) ซึ่งคณะรัฐมนตรี

อนุมัติโครงการโครงการรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแคเมื่อวันที่ 4 

มกราคม ปพุทธศักราช 2548 ซึ่งโครงการน้ี มีระยะทาง 14.0 กิโลเมตร เริ่มจากสถานีรถไฟหัวลําโพง 

เขาสูถนนเจริญกรุง ผานเยาวราช วังบูรพาและเลี้ยวซายที่วัดโพธ์ิ ลอดใตแมนํ้าเจาพระยาที่

ปากคลองตลาด เขาสูพื้นที่บางกอกใหญ ถนนเพชรเกษม และสิ้นสุดที่บริเวณบางแค   

จากน้ันวันที่ 14 กุมภาพันธ ปพุทธศักราช 2554 รฟม. ไดออกหนังสือยอมรับขอเสนอ

การประมูลกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย สัญญาที่ 1 ของบริษัท อิตาเลียนไทย 

ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) การลงนาม สัญญาที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ ปพุทธศักราช 2554 

ดวยมูลคาตามสัญญา 11,441,075,580 บาท (รวม VAT) (นิตยสารตลาดบาน 2555: 63-64) 

ชาวเยาวราชที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินและผูที่ไมเห็นดวยกับโครงการน้ี 

บางสวน เริ่มออกมาคัดคานโครงการน้ีเมื่อปลายป 2548 หลังจากทราบวารัฐมีโครงการที่จะกอสราง

รถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส   

จากการรายงานของเว็บไซตผูจัดการออนไลนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เปดเผยวา 

“ชุมชนวัดมังกร เบรกสราง MRT สายสีนํ้าเงิน ไมมีทําประชาพิจารณกอน ซ้ําโดนเวนคืนที่ดิน ทั้งที่อยู

มานานกวารอยป ยันไมตองการ MRT  

โดยนายสมชาย สมบูรณปญญากุล ตัวแทนกลุมผูรองเรียน ช้ีแจงวา ชาวชุมชนทราบขาว

การดําเนินการสรางรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงิน ต้ังแตชวงปลายปพุทธศักราช 2548 โดยทางการ

รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดกําหนดพื้นที่ในการจัดสราง และโมเดลรูปแบบของ

สถานีมาใหเลย โดยไมผานการทําประชาพิจารณเสียกอน วาชาวบานตองการหรือไมตองการ ทั้งที่ 
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นายประภัสร จงสงวน อดีตผูวาการ รฟม. เคยบอกไววา หากประชาชนไมตองการ รฟม. ก็มีสิทธ์ิที่จะ

ยกเลิกสถานีน้ันได ซึ่งชาวชุมชนวัดมังกรฯ ขอบอกเลยวาเราไมตองการรถไฟฟาใตดิน” (16 สิงหาคม 

2553. ผูจัดการออนไลน) 

หลายฝายต้ังขอสังเกตถึงสิ่งที่เกิดข้ึนวา อาจจะเกิดจากการที่รัฐมองผานเสียงของ

ประชาชน ผูซึ่งมีสิทธิรวมเปนสวนหน่ึงของชุมชน จึงไมมีการทําประชาพิจารณหรือทําประชาพิจารณ

ภายหลังจากมีการอนุมัติ 

ซึ่งประชาพิจารณเปนสวนหน่ึงของกระบวนการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะตาง ๆ 

และดวยเหตุดังน้ันจึงเปนการตัดสินใจ “ทางการเมือง” กลาวคือกระทบตอการใชทรัพยากรของสังคม 

ใครใชและใชอยางไร จึงจะเกิดประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด  (นิธิ เอียวศรีวงศ 2555 )   

อยางไรก็ตาม แมวาวัตถุประสงคหลักของระบบรถไฟฟาใตดินจะอยูที่การบรรเทาปญหา

การจราจรที่ติดขัดและคับค่ังบนถนนที่มีพื้นที่จํากัดของกรุงเทพฯ แตก็ยังสงกระทบอันใหญหลวงตอ

คนบางสวนของสังคมเชนชาวชุมชนเยาวราชที่ถูกเวนคืนที่ดินซึ่งพวกเขาไดอาศัยอยูต้ังแตรุนบรรพ-

บุรุษ สงผลใหเกิดการตอสูที่ยาวนานของชาวชุมชนยานเยาวราชต้ังแตปลายปพุทธศักราช 2548 

จนถึง ปจจุบัน (ปพุทธศักราช 2556) แตในที่สุดก็มีการอนุมัติและกอสรางสถานีรถไฟฟามหานครสาย

น้ีในนับวาเปนการตอสูที่ฝายชุมชนเปนผูแพ ซึ่งผลคือชาวชุมชนยานเยาวราชบางสวนถูกเวนคืนที่ดิน

เพื่อกอสรางสถานีรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร 

ผูศึกษา “โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบ

จากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค 

สถานีวัดมังกรกมลาวาส” จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องน้ี เพื่อถายทอดผานสื่อหนังสือเลม เปนสารคดีถอด

บทเรียนการตอสูและแนวทางการดํารงชีวิตในอนาคตของชาวชุมชนยานเยาวราชกับโครงการรถไฟฟา

มหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค ของรัฐบาลต้ังแตที่เริ่มต้ังแตปลายป

พุทธศักราช 2548 จนถึงปพุทธศักราช 2556 ซึ่งมีการเวนคืนพื้นที่ทั้งหมดในการสรางสถานีรถไฟฟา

มหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวิธีการตอสูกับโครงการรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวง

หัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส ของคนในชุมชนยานเยาวราช 

2. เพื่อนําเสนอผลงานสารคดีผานสื่อหนังสือเลม 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

โครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีบอกเลาถึงวิธีการตอสูกับโครงการรถไฟฟามหานคร 

สายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาสของคนในชุมชนยาน

เยาวราช บางสวนที่ไมเห็นดวยกับโครงการน้ี โดยมุงศึกษาดังน้ี 

1.  การศึกษาจากเอกสาร ผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวิธีการตอสูของชาว

ชุมชนเยาวราชโครงการรถ ไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัด

มังกรกมลาวาส 

2.  การสัมภาษณเจาะลึกชาวชุมชนยานเยาวราชผูที่รวมตัวกนัตอสูกับโครงการรถไฟฟา

มหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส นักวิชาการดานผัง

เมือง และผูเช่ียวชาญ 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ “โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยาน

เยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอ

ขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส” 

2. ทําแผนรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ หาขอมูลทางประวัติศาสตรของชุมชน

ทั้งหมดที่จะทํา รวมไปถึงทบทวน วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3. ลงพื้นที่เก็บขอมูลเรื่องวิธีการการตอสูของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งเก็บขอมูล

โดยวิธีการสัมภาษณแหลงขอมูลบุคคล การสังเกตการณ การถายภาพประกอบและการคนควาจาก

เอกสาร 

4. นําขอมูลที่เก็บมาเรียบเรียง และเขียนตามรูปแบบของสารคดี มีการใชภาพประกอบ

เพื่อเพิ่มภาพใหกับผูอาน 

5. ทําการออกแบบจัดหนา ตามความเหมาะสมของเน้ือหา และรูปแบบของหนังสือ 

6. ตรวจสอบความถูกตองและเรียบรอยของไฟลงาน 

7. เขาสูกระบวนการพิมพ ออกมาในรูปเลมหนังสือ 

8. ประเมินผลงาน โดยทําการทดสอบกับกลุมผูอานเปาหมาย สรุปผลและหา

ขอเสนอแนะ 
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

รวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ         

ดําเนินงานดานเน้ือหา         

ดําเนินงานดานการออกแบบ         

ตรวจสอบความถูกตองและเรียบรอยของไฟลงาน         

นําเสนอช้ินงาน         

ประเมินและสรุปผล         

จัดทําเอกสาร         

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทราบถึงวิธีการตอสูกับภาครัฐของผูคนที่ไมเห็นดวยกบัโครงการรถไฟฟามหานคร 

สายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง–บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส และชาวบานในชุมชนยาน

เยาวราช  

2. เพื่อเปนกรณีศึกษาใหชุมชนอื่น-ๆ-ไดทราบถึงการปรับตัวของชุมชนและคนในชุมชน

เยาวราช  

 

นิยามศัพท 

ชุมชน หมายถึง กลุมคนหรือบริเวณที่กลุมคนน้ัน ๆ อยูรวมกันได ทั้ง ๆ ที่แตละคนมี

ความแตกตางกัน หรือความหลากหลายในชุมชนน้ัน เชน ความแตกตางในดานความตองการ เช้ือชาติ 

ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือ เปนตนซึ่งในการศึกษาครั้ง

น้ีจะหมายถึงชุมชนที่อยูบริเวณพื้นที่เยาวราชซึ่งอยูในเขตการกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน 

สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง–บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาสทั้งบริเวณทางข้ึนและทางลง และรัศมี

รอบตัวสถานีวัดมังกรกมลาวาสบริเวณ 500 เมตร 

   ส
ำนกัหอ
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โครงการของรัฐ หมายถึง การดําเนินงานไมวาในลักษณะใด ๆ ตามนโยบายหรือ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการในกิจการของรัฐ หรือโครงการที่

จะตองไดรับสัมปทาน การอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐ  ซึ่งในการศึกษา

ครั้งน้ีจะหมายถึง โครงการกอสรางสถานีรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-

บางแค 

รถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค ซึ่งเรียกตามสีที่

กําหนดในแผนแมบทโครงการระบบขนสงมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

หมายถึง ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร และเปนระบบใตดินแหงแรกของประเทศ

ไทย ดําเนินการโดยบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจะหมายถึงรถไฟฟา

ใตดินสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค ซึ่งมีระยะทาง 14.0 กิโลเมตร เริ่มจากสถานี

รถไฟหัวลําโพง เขาสูถนนเจริญกรุง ผานเยาวราช วังบูรพาและเลี้ยวซายที่วัดโพธ์ิ ลอดใตแมนํ้า

เจาพระยาที่ปากคลองตลาด เขาสูพื้นที่บางกอกใหญ ถนนเพชรเกษม และสิ้นสุดที่บริเวณบางแค 

ประชาพิจารณ หมายถึง การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะในปญหาสําคัญของชาติที่มี

ขอโตเถียงหลายฝาย สําหรับเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงานอันมี

ผลกระทบตอประชาชน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี

ประชาพิจารณ ปพุทธศักราช 2539, อางถึงใน แกวสรร อติโพธิ 2543: 88) 

เวนคืน หมายถึงบังคับเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ตามเงื่อนไขแหง 

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ปพุทธศักราช 2530  
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ “โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชน

ยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน 

สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส” ไดใชแนวคิดหลักมาเปนกรอบใน

การศึกษาและจัดทํา ไดแก 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

2.  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 

3.  แนวคิดการสัมภาษณ 

4.  แนวคิดการเขียนสารคดี 

5.  แนวคิดหนังสือเลม 

6.  แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ 

7.  แนวคิดการถายภาพ 

8.  แนวคิดการบรรณาธิกร 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 

1.  ความหมายของการพัฒนา 

แนวคิดเรื่องการพัฒนามีนักวิชาการทั้งชาวตางประเทศและชาวไทยไดใหนิยามไว

อยางหลากหลาย อาทิ โจเชฟ อี สติกลิทซ (Joseph E Stiglitz, 2542: 92) อธิบายวา การพัฒนาคือ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากวิถีแบบด้ังเดิมมาเปนแบบ “สมัยใหม” (modern) กลาวคือ เปนการ

เปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบด้ังเดิมที่ยอมรับโลกอยางที่ เปนอยู มาเปนการที่มนุษยสามารถ

เปลี่ยนแปลงได กุญแจหลักของการเปลี่ยนแปลงน้ีคือ การมุงสูความเปนวิทยาศาสตร (scientific) 

สวน อริยา อรุณินท (2553: 11) กลาววา การพัฒนาและการบริหารน้ันเปนกิจกรรม

แหงการตอรองความคิดเห็น ซึ่งมีความแตกตางข้ึนอยูกับบทบาทที่องคกรหรือบุคคลน้ันเปนอยู การมี

ความหลากหลายในความคิดเห็นยอมนํามาสูการถกเถียงอยางกวางขวาง ซึ่งเปนประโยชนตอการนําสู

การปฏิบัติไดในอนาคต การพัฒนาและการบริหารเมืองจึงไมควรอยูที่สาขาวิชาชีพ หรือองคกรหน่ึง

เดียว แตควรที่จะสงเสริมใหมีสวนรวมอยางโปรงใสใหมากที่สุด 

   ส
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ขณะที่ ปรีชา เปยมพงศสานต (2543: 5) อธิบายวา นักคิดสํานักเศรษฐศาสตร

การเมืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีทัศนะวา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนเรื่องของการ

พัฒนาแบบผสมผสาน ดังน้ันจะมองแตเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางเดียวไมได เปาหมายสูงสดุ

ของการพัฒนาแนวน้ีก็คือ จะตองปรับปรับปรุงยกระดับความสุขสมบูรณ (welfare) ของประชาชน

ทั้งหมด ไมใชของประชาชนกลุมหน่ึงกลุมใดและจะตองใชหลักการที่เรียกวา “การมีสวนรวมอยาง

กวางขวางในกระบวนการพัฒนา”-ไมใชบางกลุมมีสวนรวม รวมทั้งตองเนนเรื่องการกระจาย

ผลประโยชนอยางเปนธรรมดวย 

จากนิยายดังกลาวขางตน สรุปไดวาการพัฒนา คือการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

จากสภาพหน่ึงไปสูอีกสภาพหน่ึงที่ดีกวาเดิมอยางเปนระบบ หรือการทําใหดีข้ึนกวาสภาพเดิมทีเ่ปนอยู

อยางเปนระบบ 

2.  แนวคิดดานตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา 

ปรีชา เปยมพงศสานต (2543: 34) ไดแบงกลุมสํานักคิดที่กําลังเสนอวิสัยทัศนของ

การพัฒนาที่อยูตรงขามกันออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่หน่ึงคือ พวกโลกานิยม (globalism) 

ตองการใหเศรษฐกิจโลกและทุนนิยมโลกแพรกระจายออกไปอีกอยางกวางขวาง รวมทั้งสนับสนุนการ

พัฒนาตามแนวโลกาภิวัตน อีกกลุมหน่ึงอาจเรียกไดวาเปนพวกชุมชนนิยมหรือทองถ่ินนิยม 

(localism) ซึ่งพยายามแสวงหาวิถีการพัฒนาใหมที่เคารพหลักการการเกี่ยวกับความย่ังยืนทางนิเวศ 

ความยุติธรรมทางสังคม การพึ่งพาตนเอง การอนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ   

วาสนา จันทรสวาง และทัศนีย อินทรสุขศรี (2532:-89) ไดสรุปแนวคิดที่หลาก 

หลายเกี่ยวกับการพัฒนาไวดังน้ี 

1) แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ (evolution) นักสังคมศาสตรใชคําวาพัฒนาอธิบาย

ประวัติศาสตรของมนุษย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เปนความเจริญกาวหนา (progress) 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) สนใจศึกษาดาน

การเปลี่ยนแปลงภายในสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม การพัฒนาลักษณะน้ีเกิดข้ึนโดย

พฤติกรรม ทัศนคติ ความเช่ือ ถูกแทนที่โดยสิ่งที่ทันสมัย สังคมลาหลังกลายเปนสังคมทันสมัย 

3) แนวคิดดานเศรษฐศาสตร มองการพัฒนาในแงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การยึดระดับรายไดตอบุคคล เปนเกณฑวัดระดับการพัฒนา 

4) แนวคิดดานปฏิบัติการทางสังคม มองการพัฒนาดานผลของการปฏิบัติการทาง

สังคมในทุกดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจหรือสังคม 

ซึ่งคารล มารกซ (อางถึงในวาสนา จันทรสวาง และทัศนีย อินทรสุขศรี 2532: 89) 

มองการพัฒนาตามแนวคิดของนักวิชาการวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแตกตางจากทัศนะ

   ส
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ของนักเศรษฐศาสตรที่เนนเรื่องปริมาณเปนสําคัญ มารกซ เห็นวาปริมาณตองรองจากคุณภาพ การ

พัฒนาตองเปนไปเพื่อความสุขของมนุษยชาติ 

การพัฒนาตามแนวคิดของ คานธี (อางถึงใน วาสนา จันทรสวาง และทัศนีย อินทร  

สุขศรี 2532: 89-90) มุงที่จิตมากกวาวัตถุเนนดานความพอใจแบบงาย ๆ การรักษาคุณคาแบบด้ังเดิม

ไว และคอย ๆ ใหเจริญงอกงามข้ึน ทั้งกายและใจซึ่งจะเปนรากฐานใหคุณคาอื่น ๆ ตามมา การทํา

เชนน้ีจะทําใหแตละคนพึ่งตนเอง รวมทั้งพึ่งกันและกัน โดยไมตองพึ่งผูเช่ียวชาญจากภายนอก ซึ่งจะ

มายัดเยียดการพัฒนาจากภายนอก ทําใหคนในทองถ่ินดูถูกตัวเอง ดูถูกวัฒนธรรมพื้นบานของตัวเอง 

ไมสามารถพึ่งตนเองได ตองพึ่งผูเช่ียวชาญตลอดไป การพัฒนาแบบคานธีเริ่มที่มนุษย ตองมีจริยธรรม

เขมแข็งกลาตอสูกับกิเลส กลาตัดสินใจในการเลือกมากข้ึน 

นอกจากน้ีองคการสหประชาชาติ ยังไดจัดแบงประเทศตาง ๆ ในโลกเปน 2 กลุม 

ตามขีดความเจริญหรือพัฒนาโดยใชเกณฑเศรษฐกิจและสังคม กลุมประเทศพัฒนามาก เรียกวากลุม

ประเทศพัฒนา สวนกลุมประเทศที่พัฒนานอยเรียกวา กลุมประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา 

ซึ่งจากแนวคิดขางตนสรุปไดวามีการแบงประเภทของการพัฒนาออกเปนสองกลุม

ใหญ ๆ คือ การวัดการพัฒนาที่เนนการช้ีวัดจากตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือปริมาณเปนสําคัญ ซึ่งเปน

หลักการการช้ีวัดแบบเศรษฐศาสตรกระแสหลัก และการวัดการพัฒนาที่เนนคุณภาพหรือเนนที่คน

เปนสําคัญ ซึ่งเปนหลักการช้ีวัดตามแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสรอง 

3.  ยุทธศาสตรการพฒันา 

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545: 55) อธิบายวา “กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา” 

เปนกระบวนการความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝายเขามาเรียนรูโดยการทํางานรวมกันใชความพยายาม

รวมกันและไมเปนปฏิปกษตอกันและเปนกระบวนการความคิดที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย

โดยเฉพาะความรวมมือ “เบญจภาคี” ซึ่งไดแก องคกรประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรเอกชน

และนักวิชาการเขามารวมในการพัฒนาเพื่อเสริมพลังของแตละฝายใหแข็งแกรง โดยการคิดและ

เรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธ มีการปฏิบัติอยางจริงจังบนรากฐานความรัก ความเมตตา โดยไมเปน

ปฏปกษตอกัน โดยคํานึงถึง 

1) ประชาชนเปนศูนยกลางโดยเปลี่ยนเปาหมายจากหนวยงานมาเปนประชาชน 

2) สหวิชาการแบบองครวม โดยเปลี่ยนความเช่ือที่จะทําเปนสวน ๆ แลวนํามา

ผสมผสานกันใหเปนการนําความจริงทั้งมวลมาจัดการไปพรอมกัน 

3) การมีสวนรวมของประชาชน นําประชาชนมารวมโครงการ/กิจกรรมของ

หนวยงานไปใหประชาชนมีแผนการพัฒนาของเขาและหนวยงานที่เขาไปรวมทํางาน 

4) การรวมกันทํางาน นํากิจกรรมที่หลากหลายของหนวยงานมาผสมผสาน โดยการ

คนหาความคิดรวมกันและทํางานรวมกันต้ังแตตนใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน  
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ซึ่งโจเชฟ อี สติกลิทซ (Joseph E Stiglitz, 2542: 104) สรุปไววา องคประกอบที่

เปนกุญแจสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ ความเปนเจาของและ

การมีสวนรวม การพัฒนาไมใชเปนเพียงการทําสัญญาระหวางผูใหทุนกับรัฐบาล แตหมายถึงการ

สนับสนุนกลุมตาง ๆ ในประชาสังคม กลุมเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของทุนทางสังคมซึ่งจําเปนตองทําให

เขมแข็ง เราตองใหความสะดวกตอการมีสวนรวมของเขา และเพิ่มความรูสึกเปนเจาของใน

กระบวนการพัฒนา จากงานวิจัยช้ีใหเห็นวาโครงการที่มีการมีสวนรวมสูงจะประสบความสําเร็จ

มากกวา สวนหน่ึงเปนเพราะโครงการเหลาน้ีมีขอสมมติฐานที่ผิดพลาดนอยกวาเกี่ยวกับความจําเปน

และความสามารถของผูไดรับผลประโยชน 

โจเชฟ อี สติกลิทซ (อางแลว) อธิบายไววา การทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมอยาง

กระตือรือรนในวาทกรรม (discourse) เกี่ยวกับการจะทําอะไรและทําอยางไร ควรจะมีกระบวนการที่

มากกวาการจัดวาทกรรมอยางพื้น ๆ กลาวคือประการแรก การมีสวนรวมจะมีความหมายอยาง

สมบูรณถามันต้ังอยูบนพื้นฐานของความรูซึ่งไดจากการศึกษาและพัฒนาความสามารถ ประการที่สอง 

การมีสวนรวมจะไมเกิดข้ึนถาคนรูสึกวาความเห็นของพวกเขาไมถูกรับฟงและไมมีการนําไปพิจารณา

ในกระบวนการตัดสินใจ ดังน้ัน จะตองทําใหรูสึกวากระบวนการการตัดสินใจมีความเที่ยงธรรม ซึ่ง

หมายถึงการมีสวนรวมในกระบวนการสรางการจัดการเชิงสถาบันสําหรับการตัดสินใจ แมวามีการเขา

รวมอยางเต็มที่โดยระบบผูแทน แตก็ควรมีแรงจูงใจอยางเหมาะสมใหปจเจกชนไดแสดงบทบาทดวย 

โดยสรุปคือ การมีสถาบันแรงจูงใจ การมีสวนรวม และความเปนเจาของ คือองคประกอบที่จําเปน

รวมกัน 

4.  วิกฤติการณของการพัฒนา  

ปรีชา เปยมพงศสานต (2543: 28) อธิบายไววา การวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจ

สังคมไทยที่เรื้อรังมานานเกือบ 40 ปเต็ม ทําใหเราไดขอสรุปที่สําคัญบางอยางคือ 

- ย่ิงพัฒนา ย่ิงยากจน (สําหรับคนไทยสวนใหญ) 

- ย่ิงพัฒนา สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติย่ิงถูกทําลายมากข้ึน 

- ธุรกิจสมัยใหมขยายตัวรวดเร็ว อํานาจเศรษฐกิจของธุรกิจเอกชนก็เพิ่มข้ึนดวย

อยางไมหยุดย้ัง ในขณะที่ประชาชน แรงงาน ผูบริโภคตองตกอยูในสภาพที่ไรอํานาจ  

5.  ประชาธิปไตยกับการพัฒนา 

ปรีชา เปยมพงศสานต (อางแลว) ใหความหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสรางใหมวา

เปนการปรับโครงสรางการตัดสินใจในทุกองคกร น่ันคือ ใหกลุมคนที่อยูขางลางไดข้ึนมามีสวนรวมใน

การบริหารงานไดอยางกวางขวาง (popular participation) ประชาธิปไตยในเวทีสภาคงไมพอเพียง

อีกตอไปแลว เราจะตองมีประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานระดับทองถ่ิน และระดับรากหญาเขามารองรับดวย 

(grassroot democracy) โดยใหแตละอาชีพและกลุมพลังสังคมตาง ๆ สามารถเคลื่อนไหวเรียกรอง
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ไดอยางอิสระ น่ันคือ เราตองสรางประชาธิปไตยสําหรับคนยากจนข้ึนมา ซึ่งจะเปนเงื่อนไขสําคัญขอ

หน่ึงในการสรางระบบเศรษฐกิจแบบใหม ที่สามารถเปดโอกาสใหกลุมคนยากจน กลุมคนทุกอาชีพ 

เขามาเสนอความคิดเห็นและความตองการไดอยางอิสระ เมื่อเปนเชนน้ีระบบเศรษฐกิจของเราจึงจะมี

ศักยภาพข้ึนมาไดในการสนองความตองการของมวลชนอยางแทจริง 

สรุปแลว ประชาธิปไตยทางการเมืองตองอยูเคียงคูกับประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจซึ่ง

หมายรวมถึงการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในองคกรธุรกิจเอกชน และมีสวนรวมในองคกรของรฐั

ทุกระดับ เมื่อประชาธิปไตยพัฒนาเขาสูข้ันสูง เราก็จะพบกับรูปแบบที่เรียกวา การจัดการตนเองใน

ระบบเศรษฐกิจ และการปกครองตนเองในระบบการเมือง น่ันก็คือ การพัฒนาสังคมที่ต้ังอยูบน

พื้นฐานของประชาธิปไตย (ปรีชา เปยมพงศสานต 2543: 31) 

6.  การพัฒนากับระบบเศรษฐกจิ 

คํานิยามของเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการผลิต และการ

กระจายความมั่งค่ังในสังคม โดยเฉพาะเรื่องการกระจายความมั่งค่ังน้ันเปนเรื่องที่ตองเกี่ยวของกับ

อํานาจทางการเมืองเปนสําคัญ ดังน้ันเศรษฐศาสตรมิใชเรื่องทางเทคนิคเทาน้ัน หากแตตองเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับอํานาจทางการเมืองโดยตรง ในแงน้ี “เศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิก” ซึ่งอาศัยหลักการ

ของจอหน สจวตมิลล ที่วา “เศรษฐศาสตรมีอยูเพียงปริมณฑลเดียว น่ันคือ การผลิตและการขาด

แคลนทรัพยากร การกระจายรายไดไมใชเรื่องของเศรษฐกิจ แตเปนกระบวนการทางการเมือง” 

ทัศนะดังกลาวเปนการเปดโอกาสให เศรษฐศาสตรจํากัดตัวเองอยูที่ “กระบวนการซึ่งมีเศรษฐกิจเปน

แกนกลาง” และตัดตัวแปรดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม ความเช่ือและสิ่งแวดลอมออกไป จะเปน

เพราะหลักการดังกลาวหรือไม ทําใหขอเสนอแนะของเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิกไมสอดคลองกบั

การแกไขปญหาเศรษฐกิจที่เปนจริง กาญจนา แกวเทพ (2543: 181) 

กาญจนา แกวเทพ (อางแลว) ไดอธิบายไววา เปาหมายทางเศรษฐศาสตรน้ัน มุงที่

การแสวงหาวิธีเพิ่มพูนสวัสดิการใหแกมนุษย แตกอนที่จะแสวงหาสวัสดิการใหแกมนุษยน้ัน 

เศรษฐศาสตรก็จําเปนตองรูจัก “มนุษย” ใหรอบดานเสียกอน อยางนอยเศรษฐศาสตรก็ตองเขาใจวา 

“มนุษยเราไมใชสัตวที่จะเกิดมาเพื่อที่จะทํางาน (ผลิต) และก็บริโภคเทาน้ัน”-สวัสดิการที่จะจัดให

มนุษยตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ความตองการของมนุษยเปนเรื่องของอารมณ ความรูสึก 

จิตใจ จิตวิญญาณ และตองโยงใยถึงเรื่องภาวะแวดลอมทั้งดานกายภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมตาม

ธรรมชาติอีกดวย  

คําถามเกี่ยวกับเรื่องความเจริญเติบโต ดูเหมือนวา เรากําลังอยูในยุคสมัยที่ถือ

ปรัชญาวา “อะไรย่ิงใหญย่ิงดี อะไรย่ิงมากข้ึนก็ย่ิงดี” มีขอคําถามสะกิดใจนักเศรษฐศาสตรวาปรัชญา

น้ีใชอธิบายครอบคลุมเรื่อง-“โรคมะเร็ง”-ไดดวยหรือไม อยางไรก็ตามปรัชญาย่ิงใหญย่ิงดี น่ีก็คือ หัวใจ

ของแนวคิดทางเรื่อง “ความเจริญเติบโต” ยังมีนัยยะตอไปอีกวา “ย่ิงมีความเจริญเติบโตมาก ก็ย่ิง
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สามารถจัดสวัสดิการไดมาก” (และจะย่ิงทําใหประชาชนมีความพอใจมาก มีความสุขมาก) แตจาก

สภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึน (โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศไทย) มีคนจํานวนมากเริ่มต้ังคําถาม วาเรา

จะพูดถึงเรื่องความเจริญเติบโตอยางลอย ๆ วาเปนตัวเลขกี่เปอรเซ็นตเทาน้ันไมไดแลว เราตองซักไซ

วาสิ่งน้ีจะมาพรอมกับผลขางเคียงอะไรบาง (growth of what?/growth for whom?/growth with 

what side-effect?) เพราะบอยครั้งที่ผลของการเจริญเติบโตน้ัน ทําใหคนบางกลุมตองจายแพง

เกินไป (เชนสูญเสียที่ดิน-สูญเสียพรหมจารีและเสรีภาพในชีวิต-สูญเสียชีวิตในวัยเยาว เปนตน) 

กาญจนา แกวเทพ (2543: 182) 

จากคําถามขางตนจะชวยใหเราปฏิเสธแนวคิดที่วา “เพียงแคความเจริญเติบโตเฉย ๆ  

ก็เปนสิ่งที่ดีมีคุณอยูแลวในตัวเอง” อันที่จริงมีคนจํานวนมากที่คิดไมเหมือนนักเศรษฐศาสตรที่มองดู

เรื่องความเจริญเติบโตในแงมุมของปริมาณการผลิตและการบริโภคสินคาใหอยูในระดับสูงสุด ตัวอยาง

งายงาย ๆ ที่สุด คือขอเสนอเศรษฐศาสตรชาวพุทธแบบพุทธทาสที่เสนอวา “จะผลิตและบริโภคอยาง

พอดี แตใหไดความพึงพอใจอยางสูงสุด และบรรลุสภาพความเปนอยูอยางดีที่สุดไดอยางไร” และน้ี

เปนความทาทายนักเศรษฐศาสตรใหเหลือบแลคํานิยามเรื่องความเจริญเติบโตในหลายแงมุม 

อีกมุมหน่ึงของเรื่อง “ความเจริญเติบโต” ก็คือจากแตเดิมที่นักเศรษฐศาสตรมองดู

เรื่องความเจริญเติบโตที่ขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ อยางไรขีดจํากัด แตทวาเมื่อมีเสียงรองเตือนออกจาก

กลุม Club of Rome เรื่อง “ขีดจํากัดของความเจริญเติบโต” (Limited to Growth) จากแนวคิด

เรื่องขีดจํากัดของความเจริญเติบโตก็ขยายตัวออกไปทุกที เริ่มตนต้ังแตขีดจํากัดดายกายภาพซึ่งดู

เหมือนวิกฤติการณเรื่องการข้ึนราคานํ้ามันในทศวรรษที่ 1970 จะเปนเบรกมือใหนักเศรษฐศาสตร

ตองหาลูทางออกจากวิกฤติการณน้ีเปนการใหญ อยางไรก็ตามขีดจํากัดของการเจริญเติบโตน้ันก็ไมได

จํากัดอยูแตเรื่องกายภาพเทาน้ัน หากแตมีขีดจํากัดดานสังคมและจริยธรรมอีกดวย ในดานจริยธรรม

น้ันเราควรคํานึงถึงลูกหลานในอนาคตของเราบางวา เราจะเหลือทรัพยากรธรรมชาติอะไรไวใหเขาใช

บาง (เหมือนอยางที่บรรพบุรุษของเราไดคิดถึงเรามาโดยตลอด) ทุกวันน้ีจริยธรรมทางเศรษฐกิจที่เรามี

อยูโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องความเจริญเติบโตน้ัน ลวนแตหลอเลี้ยงความเห็นแกประโยชนสวนตัว 

ความโลภและการย้ือแยงแขงขันเทาน้ัน  

จอหน สจวตมิลล สรุปเอาไวอยางนาฟงวา “พวกเรามิไดปรารถนาเพียงแตจะร่ํารวย

เทาน้ัน แตตองร่ํารวยกวาคนอื่นอีกดวย” จริยธรรมดังกลาวไดลางผลาญทรัพยากรของโลกมากมาย

จนเกินไปแลว ภายใตคําช้ีนําของแนวคิดเรื่อง “ความเจริญเติบโต” นักเศรษฐศาสตรจึงตองมีความ

รับผิดชอบและความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะปรับปรุงแนวคิดน้ีเสียใหม (กาญจนา แกวเทพ 2543: 

183) 

 

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร 
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1.  การสื่อสารชุมชน 

1.1 คุณลักษณะของการสื่อสารชุมชน 

กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2543: 48-51) แบงคุณลักษณะของการสื่อสาร

ชุมชน (Community Communication) ไว 2 แบบ ดังน้ี 

1) เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ที่ผูสงสารและ

ผูรับสารสามารถมีปฏิกิริยาตอบโต (interactivity) กันอยูตลอดเวลาทั้งในลักษณะเปนทางการหรือไม

เปนทางการก็ได ลักษณะการสื่อสารแบบสองทางทําใหสถานะของผูสงและรับไมตายตัว แตจะมีการ

ผลัดเปลี่ยนบทบาทอยูตลอดเวลา 

2) ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow-of-Information) ในขณะที่กระบวน

ทัศนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบกระแสหลักน้ัน ทิศทางการไหลของขาวสารเปนไปอยางจํากัด คือ

มีการไหลจากเบื้องบน (เจาหนาที่รัฐ) ไปสูเบื้องลาง (ประชาชน) เทาน้ัน แตการสื่อสารชุมชนน้ัน การ

หลั่งไหลของขาวสารจะมีทิศทางที่หลากหลาย มาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งจากบนลงลาง (top-down) 

แบบลางสูบน (bottom-up) และแบบแนวนอน (horizontal) ดังน้ัน ขาวสารจึงอาจจะไหลจากนัก

วางแผนพัฒนาไปสูชาวบาน จากสื่อมวลชนไปสูผูรับสารในชนบท ในเวลาเดียวกันชาวบานอาจจะสง

ขาวสารข้ึนไปยังเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีการแลกเปลี่ยนติดตอสงขาวสารระหวางกลุมชาวบานดวยกัน 

(ในวงการพัฒนาชุมชนของไทยในยุคปจจุบัน เริ่มคุนเคยกับแนวทางการปฏิบัติที่เรียกวาการสราง

เครือขายชุมชนการศึกษาดูงานจากกลุมชาวบานดวยกันเอง) 

ในเรื่องทิศทางการไหลของขาวสารน้ัน นอกจากจะใชมิติ-(dimension)-เรื่อง

ทิศทางเปนเกณฑพิจารณาแลว ยังมีนักวิชาการบางทาน เชน Pavelka (อางในกาญจนา แกวเทพ, 

2543: 49) ใชเกณฑเรื่องขอบเขตของชุมชนเปนตัวแบงเปน “ขอบเขตภายในชุมชน” และ “ขอบเขต

ภายนอกชุมชน” จากเกณฑน้ี ทําใหมองเห็นทิศทางการไหลของขาวสารใน 3 ทิศทาง คือการไหลของ

ขาวสารสื่อภายนอกเขามาสูชุมชน การใชสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องราวของชุมชนออกไปยังบุคคลภายนอก 

และการใชการสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง เพื่อชวยยกระดับความ

ตระหนักเกี่ยวกับความตองการและการแสดงออกซึ่งความเปนตัวของตัวเองของชุมชน 

3) เปาหมายของการสื่อสารชุมชน มีวิธีการและแงมุมที่จะกําหนดเปาหมายของ

การสื่อสารเพื่อชุมชน ตัวอยางเชน 

ก.  การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูที่ เกี่ยวของเปนเกณฑ                                                                

การสื่อสารชุมชนจะมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับตาง-ๆ-ดังน้ี                   

: ระดับชุมชน เปนการสื่อสารที่มีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน 
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: ระดับหนวยงานนอกชุมชน เปนการสื่อสารที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง

องคกร หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับดานการพัฒนาและการสื่อสาร 

: ระดับสังคมสวนรวม เปนการสื่อสารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม และวัฒนธรรมในระดับกวาง 

ข. การกําหนดเปาหมายโดยสอดรับกับทิศทางการไหลของขาวสาร  

ในแงมุมน้ี อาจกําหนดเปนเปาหมายของการสื่อสารชุมชนไดเปน 3 

เปาหมายยอย คือ 

(i) เพื่อทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูง อันมักไดแก ทิศ

ทางการไหลของขาวสารจากบนลงลาง (อยางไรก็ตาม ทิศทางการไหลแบบอื่น ๆ ก็ใชเปาหมายน้ีได

เชนกัน) 

(ii) เพื่อเปนชองทางการแสดงตัวตนของชุมชน (community-self-

expression) อันอาจจะหมายรวมต้ังแตการแสดงออกซึ่งความตองการชองชุมชนไปจนกระทั่งถึงการ

แสดงออกซึ่งสิทธิ ศักด์ิศรี ภูมิปญญาของชุมชนดวย 

(iii) เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของชุมชน (development-of-the 

individual’s self) ในหนวยที่เล็กลงมากวาชุมชน การสื่อสารชุมชนจะทําหนาที่คลาย ๆ เปนเวทีแหง

การศึกษาเรียนรูที่ชวยใหศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มที่ 

4) เปนการสื่อสารที่เกิดข้ึนและดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชน (Need-oriented) ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะประการสําคัญของกระบวนทัศนการพฒันา

แนวใหมแทนการพัฒนาที่แตเดิมเคยตอบสนองความตองการของรัฐเปนหลัก 

5) หนาที่ของการสื่อสาร Windahl et al (1992, อางในกาญจนา แกวเทพ, 

2543: 50) ระบุวา หนาที่ของการสื่อสารชุมชนนาจะประกอบดวย 

(i) หนาที่ในการแสดงออก (expressive function) คือทั้งบุคคลและกลุม

สามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาเพื่อที่จะสรางเอกลักษณของตนเองได 

(ii) หนาที่ทางสังคม (social function) คือการเขามีสวนรวมในการสื่อสาร

เพื่อจะสรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน 

(iii) หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (information function) อันเปนหนาที่

พื้นฐานของการสื่อสารโดยทั่วไป หากทวาในการสื่อสารชุมชนน้ันทิศทางการไหลของขาวสารตอง

เปนไปอยางรอบดานดังที่ไดกลาวมาแลว ดังน้ันผูเขารวมกระบวนการสื่อสารทุกคนจึงไดแลกเปลี่ยน

ขอมูลและความรูเพื่อยกระดับความเขาใจและความรูในเรื่องการสื่อสารและทักษะการถายทอดไปยัง

บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
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(iv) หนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ (control activation function) 

การสื่อสารจะเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนของบุคคลและ

ชุมชนได เน่ืองจากการสื่อสารชุมชนมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางที่มีข้ันตอนของปฏิกิริยา

ปอนกลับ (feedback) 

นอกเหนือจากคุณลักษณะที่กลาวมาแลวน้ี Berrigan F.J.-(อางในกาญจนา แกว

เทพ และคณะ, 2543: 51) ไดเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการที่การสื่อสารชุมชนนาจะมี คือ 

6) สื่อของชุมชนเนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงาน

ของชุมชน ไมวาชุมชนจะต้ังวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม 

7) สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (access) ไดตลอดเวลา 

เพื่อนําไปใชเพื่อหาขาวสาร เพื่อความรูหรือความบันเทิง 

8) สื่อชุมชนเปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวม (participates) ในหลาย ๆ 

บทบาท ไมวาจะเปนผูวางแผนการใชสื่อ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ 

9) สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน มิใชเปนสื่อเพื่อชุมชนซึ่งมี

ความหมายวา ตัวตนของชุมชนที่จะแสดงออกไปน้ันตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชผูอื่นมา

ทําใหชุมชน 

10) สื่อชุมชนจะปรับเปลี่ยนลักษณะของการเปนเครื่องมือถายทอดขาวสารจาก

ที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง มาเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารและทัศนะของคนทุกคน 

กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2543:-51-53)-ยังอธิบายเพิ่ มเ ติมอีกว า

นักวิชาการไทยไดรวบรวมคุณลักษณะที่สําคัญ ๆ ที่ครอบคลุมองคประกอบยอยของการสื่อสารทั้ง 4 

ลักษณะ คือ S-M-C-R วาควรมีลักษณะ 8 แบบดังตอไปน้ี   

1) ระดับความยาก-งายของสื่อ ตองเหมาะสมกับระดับและความสามารถของ

ชาวบาน โดยเฉพาะในกรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ ตองคํานึงความสามารถในการอานของชาวบาน 

2) ประเภทของเน้ือหาของสื่อ ตองเปนเรื่องที่เนนหนักลงไปในปญหาเรงดวน

หรือปญหาในชีวิตประจําวันของคนในสังคมน้ัน ๆ 

3) กลุมเปาหมาย สื่อแตละชนิดควรจัดทําข้ึนสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

4) วิธีการนําเสนอ สื่อควรนําเสนอสิ่งที่เปนปญหาหรือสภาพที่กอใหเกิดปญหา

แลวเสนอแนะหรือกระตุนใหผูรับสารชวยกันคิดแกไขปญหาดังกลาว 

5) ความเกี่ยวพันของเน้ือหา เน้ือหาของสื่อควรเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับ

ประสบการณและชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 

6) บทบาทของสื่อ สื่อจะตองมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด 

ประสบการณ และมีการทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง 
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7) ความนาสนใจ สื่อตองมีลักษณะงาย ๆ แตนาสนใจ และดึงดูดความสนใจ

โดยอาศัยภาพและเสียง เปนตัวดึงดูดความนาสนใจ 

8) ความเกี่ยวของกับผูรับ สื่อควรมีสวนที่ชวยใหผูรับสารสามารถประเมิน

ตนเองได ตัวอยางเชน หลังจากที่นําเสนอปญหาและสาเหตุของปญหาแลว อาจจะมีสวนของเน้ือหา

ที่ต้ังคําถามวา ผูรับสารเปนสวนใดของสาเหตุของปญหา เปนตน 

1.2 ชองสารหรือสื่อในชุมชม 

เสถียร เชยประทับ (2528: 24) อธิบายวานักวิจัยแบงชองสารหรือสื่อ ออกเปน 

2 ประเภท ใหญ ๆ ดังน้ี 

1) ชองสารที่เปนสื่อมวลชนและชองสารที่เปนสื่อระหวางบุคคล 

2) ชองสารที่มาจากแหลงภายนอก และชองสารที่มาจากแหลงภายในของ

ระบบสังคม 

2. สื่อสารเพื่อการพัฒนา 

เสถียร เชยประทับ (2528: 54-59) อธิบายเกี่ยวกับบทบาทเฉพาะของการสื่อสารใน

การพัฒนาประเทศไววา ในระยะแรกนักรัฐศาสตรและนักสังคมวิทยาเปนผูนําในการศึกษาบทบาท

ของการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ ตอมาภายหลังทั้งนักสื่อสาร นักจิตวิทยาสังคม นักมานุษยวิทยา 

นักการศึกษา และนักเศรษฐศาสตร ตางเขามามีสวนรวม ในการศึกษาบทบาทการสื่อสารในการ

พัฒนาดวย 

D. Lerner นักสังคมวิทยา (อางในเสถียร เชยประทับ, 2528: 54) กลาวถึงบทบาท

หลักของการสื่อสารในการพัฒนาประเทศวา 

1) ชวยสรางความปรารถนาใหม (โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานวัตถุ) ใหแกประชาชน 

2) สงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมทั่ว ๆ ไปของสังคม 

3) ชวยสรางผูนําใหม (เปนสิ่งจําเปนสําหรับสังคมในยุคหัวเลี้ยวหัวตอ) ที่สามารถ

แกไขปญหาที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

4) สอน “ความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา” หรือสอนใหความสามารถสวม

บทบาทของผูอื่น โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทของผูที่อยูนอกเหนือประสบการณประจําวันและนอก

ระบบสังคมของตน 

L.W. Pye นักรัฐศาสตร (อางในเสถียร เชยประทับ, 2528: 55) ใหความสนใจอยาง

มากกับบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาการเมืองในระดับชาติ เขาเห็นวาการสื่อสารมีบทบาท

ดังตอไปน้ีคือ 

1) ชวยใหการกระทําบางอยางของปจเจกบุคคลมีผลหรืออิทธิพลกระทบไปทั่วสังคม 

2) ทําใหเห็นวาการเมืองของมวลชนเปนสิ่งที่มีเหตุผล 
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3) กําหนดขอบเขตหรือแนวทางในการคาดหมายสิ่งที่นาจะเกิดข้ึนในอนาคต และใน

การวัดระดับความสามารถในการมองการณไกลของผูนํา 

4) ชวยใหประชาชนเขาใจกระบวนการทางการเมือง เจตนา และการกระทําของ

นักการเมือง 

5) ชวยในการกําหนดกฎเกณฑของสังคม เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินวา อะไรเปน

เหตุและอะไรเปนผลของการกระทําในทางการเมือง และอะไรที่ผูนําและผูตามสามารถยอมรับวาเปน

สิ่งที่ถูกตองหรือมีเหตุผล 

P. Spector (อางในเสถียร เชยประทับ, 2528: 55) เห็นวาตลอดชีวิตของปจเจก

บุคคล การสื่อสารมีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาคือ 

1) ชวยทําใหเกิดการคาดหมายในดานวัตถุ และในดานความสัมพันธทางสังคมและ

จริยธรรม 

2) ชวยสรางและรักษาสถาบันที่สนับสนุนพฤติกรรมที่กาวหนาทันสมัย 

3) สงเสริมการยอมรับนวกรรม 

4) เพื่อความสามารถของประเทศในการใหการศึกษาแกประชาชน และสงเสริม

ทัศนคติ นิสัย และทักษะที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศของประชาชน 

P.M. Davison (อางในเสถียร เชยประทับ, 2528: 56) กลาวถึงบทบาทตาง ๆ ของ

การสื่อสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดังน้ี 

1) ชวยสรางชาติข้ึนมาจากสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพทางภูมิศาสตรเทาน้ัน 

                   2) ชวยเช่ือมกระบวนการตาง ๆ ที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเขาดวยกัน เชน

การปรับปรุงดานการศึกษา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสรางความรูสึกในความเปนชาติ 

3) ชวยสรางผูนํา ใหมซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนา 

4) เรงเราและสงเสริมความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งนํามาสูการยอมรับนวกรรม 

5) ทําใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในกิจกรรมทางการเมือง 

6) ชวยระดมประชาชนใหสนับสนุนโครงการพัฒนา        

7) ชวยใหความหวังวาจะมีชีวิตที่ดีข้ึนแกประชาชน 

นอกจากน้ี Rao, Pool และSchramm (อางถึงใน วาสนา จันทรสวาง และทัศนีย 

อินทรสุขศรี 2532:-93) ไดวิเคราะหบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทั้งสามคนมี

แนวคิดบางสวนที่ตรงกันและตางกัน สวนที่ตรงกันในดานบทบาทตาง ๆ คือ การสื่อสารมีบทบาทใน

การสรางจินตภาพที่เอื้อตอการพัฒนา ในเรื่องของความเห็นวาโลกทั้งโลกน้ีเปนชุมชนเดียวกัน การให

เห็นคุณคาของการศึกษา เพื่อประชาชน จะเกิดความตองการที่จะอานออกเขียนได และมีจิตใจเปน

วิทยาศาสตร ฯลฯ การใหเห็นความเปนไปไดของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงเสริมใหเกิดความ
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เต็มใจที่จะวางแผนและปฏิบัติการในระดับกวาง ๆ สงเสริมการเกิดจิตสํานึกในการเปนชาติ ชวยสราง

ความคุนเคย หรือความสัมพันธอันใกลชิดกับสัญลักษณใหม วัตถุใหม และสถานการณใหม การชักจูง

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง การสรางสถานภาพใหแกผูนําในการพัฒนา การชวยให

ประชาชนพบบรรทัดฐานใหม และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง การทํามวลชนตระหนักถึง

อํานาจของตน และจูงใจมวลชนใหมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน การชวยใหชุมชนและประเทศมี

เอกภาพมีอํานาจ และความสามัคคีในชาติ 

วาสนา จันทรสวาง และทัศนีย อนิทรสุขศรี (2532: 93) ไดสรุปไววาการสื่อสารจะมี

บทบาทเพื่อการพัฒนาอยางไรเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับการนําการสื่อสารมาใชในสังคม ซึ่งแตละสังคมมี

วิถีทางแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม การพัฒนาจะดําเนินตอไปดวยดีไมได ถาไมไดรับการสนับสนุน

อยางเพียงพอจากการสื่อสาร เพราะฉะน้ันหารนําการสื่อสารมาใชอยางถูกตองและพอเพียง ก็จะ

สามารถสงเสริมการพัฒนาไดอยางมาก เพราะการสื่อสารน้ันเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิง ในการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อการพัฒนา 

 

แนวคิดเก่ียวกับการสัมภาษณเพ่ือการเขียนสารคดี 

1.  ความหมายของการสัมภาษณ 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 32) ใหความหมายของคําวา สัมภาษณ คือ การพูดคุย

ซักถามเพื่อใหไดมาซึ่งสาระที่ผูสัมภาษณตองการ  

ธีรารักษ  โพธิสุวรรณ (2546: 9) ใหความหมายของการสัมภาษณวาเปนการพูดคุย

กันระหวางบุคคล 2 ฝาย  คือผูใหสัมภาษณกับผูสัมภาษณ  โดยผูสัมภาษณเปนผูกําหนดทิศทางของ

คําถาม  เน้ือหาของการสัมภาษณ  ซึ่งอาจจะเปนการช้ีแจงขอเท็จจริง ความคิดเห็น ทัศนคติ 

ประสบการณ ขาวสาร ความรู ดวยตัวตนของผูใหสัมภาษณ  ซึ่งจะทําใหขอมูลนาเช่ือถือ ศรัทธา มี

ความถูกตองสมบูรณและยุติธรรม 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1170) ใหความหมายของ

คําวา สัมภาษณ หมายถึง การสนทนาหรือสอบถามเพื่อนําเรื่องราวไปเผยแพรทางหนังสือพิมพหรือ

วิทยุกระจายเสียงเปนตน การพบปะสนทนากันในลักษณะที่ฝายหน่ึงตองการทราบเรื่องจากอีกฝาย

หน่ึงเพื่อนําไปเผยแพร เรียกวา ผูสัมภาษณ และอีกฝายหน่ึงที่ตองการจะแถลงขาวแกอีกฝาย เรียกวา 

ผูใหสัมภาษณ 

2.  ความสําคัญของการสัมภาษณเพื่อการเขียนสารคดี 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน นอกเหนือจากการอาน การฟง และการสังเกตแลว  

จะเห็นไดวาขอมูลสวนมากจะเกิดจากการพูดคุยซักถามทั้งสิ้น โดยในจํานวนวิธีการรวบรวมขอเทจ็จรงิ

ทั้งหมด การสัมภาษณเปนวิธีการที่นิยมใชกันมากที่สุด 
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การสัมภาษณเปนหน่ึงในวิธีการหาขอมูลภาคสนาม ซึ่งถือเปนเรื่องจําเปนสําหรับ

การเขียนสารคดี เพราะจะชวยใหสารคดีมีความสด มีสีสัน บรรยากาศ และมีความนาเช่ือถือ โดยใน

การเขียนสารคดีบางประเภทเชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวิตบุคคล ตองอาศัยการลงพื้นที่จึงจะ

สามารถเก็บขอมูลมาเขียนได (ธัญญา  สังขพันธานนท 2548: 47) 

3.  วิธีการสัมภาษณเพื่อการเขียนสารคดี 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 32) แบงวิธีการสัมภาษณเพื่อการเขียนสารคดีไวเปน 2 

ลักษณะ ดังน้ี 

3.1 การสัมภาษณเพื่อทราบความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน เปนการ

เนนความคิดเห็นทั่วไปของบุคคลหลาย ๆ ฝายเกี่ยวกับเรื่องหน่ึงเรื่องใดโดยเฉพาะ การสัมภาษณ

ลักษณะน้ีผูสัมภาษณตองเตรียมการลวงหนาศึกษาภูมิหลังของผูใหสัมภาษณและเรื่องราวที่จะ

สัมภาษณ ตลอดจนการเตรียมคําถามสัมภาษณใหพรอม เน่ืองจากเวลาในการใหสัมภาษณอาจจํากัด

มากทั้ง 2 ฝาย การสัมภาษณประเภทน้ีมีลักษณะคอนขางเปนทางการ (formal interview)  

3.2 การสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลของบุคคลที่จะนํามาเขียน เปนการรวบรวม

ขอมูลรอบดานของบุคคลที่จะนํามาเขียนในสารคดีประเภทบุคคล (profiles-or-personality) ซึ่งผู

สัมภาษณตองมีการเตรียมการในเรื่องที่ตองการทราบคราว ๆ เพราะเน้ือหาสวนใหญเกี่ยวกับบุคคล

น้ัน ผูเขียนตองศึกษาอยางดีมากอนแลว เชนประวัติ ชีวิตการทํางานและครอบครัว งานอดิเรก ทัศนะ

เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การดํารงชีวิต ซึ่งผูสัมภาษณที่มีไหวพริบจะสังเกตไดเองขณะสัมภาษณ 

บรรยากาศการสัมภาษณเพื่อบุคลิกภาพน้ีตองมีความเปนธรรมชาติ เปนกันเอง

มากกวาอีกประเภท  เพราะผูสัมภาษณตองการสัมผัสความเปนตัวของตัวเองของผูใหสัมภาษณ และ

จดจําความเคลื่อนไหว ภาพประทับใจ คําพูดที่คมคาย เพื่อนํามาถายทอดใหเห็นภาพรวมลักษณะเดน

ของผูใหสัมภาษณมากที่สุด บรรยากาศของการสัมภาษณจึงมีความผอนคลาย ใชเวลามากกวาปกติ

เพื่อการพูดคุยสนทนา สรางความคุนเคยกันมากกวาจะต้ังหนาต้ังตาซักถามคําถาม จึงจัดเปนการ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) 

4. ข้ันตอนการสัมภาษณ มาลี บุญศิริพันธ (2535: 33-35) ไดแบงข้ันตอนการสัมภาษณ

ออกแบง 3 ข้ันตอนดังน้ี 

4.1 การเตรียมการสัมภาษณ คือการเตรียมตัวใหพรอมของผูสัมภาษณ โดยศึกษา

ขอมูลในเรื่องที่จะสัมภาษณใหเพียงพอ เตรียมคําถาม เพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ ศึกษาเรื่องราวของ

ผูใหสัมภาษณอยางละเอียดเพื่อเปนประโยชนตอการสรางมนุษยสัมพันธระหวางการสัมภาษณ เตรียม

อุปกรณเชน กลองถายภาพ เทปบันทึกเสียง สมุด ดินสอ ตลอดจนการแตงกายใหสุภาพ ความพรอม

ของผูสัมภาษณจะมีสวนชวยใหผูใหสัมภาษณใหความรวมมือในการตอบ อธิบายขอมูล อยางเต็มใจ  
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4.2 ดําเนินการสัมภาษณ คือชวงระยะเวลาต้ังแตการพูดคุย ซักถาม เริ่มตนข้ึนจนจบ

การสัมภาษณ ผูสัมภาษณตองแนะนําตนเอง ทําความรูจักกับผูใหสัมภาษณ พยายามสรางบรรยากาศ

ใหเกิดความคุนเคยทั้ง 2 ฝาย เพื่อใหพรอมสําหรับการสนทนากันอยางเปนกันเอง ตลอดระยะเวลา

ของการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะตองแสดงกิริยาสุภาพใหเกียรติอยูเสมอ เพื่อทําใหผูใหสัมภาษณ

สะดวกใจในการตอบคําถามอยางสบายใจและมั่นใจ พรอมจะใหความรวมมือในการตอบคําถาม การ

ใชเทปบันทึกเสียงควรจะตองขออนุญาตผูใหสัมภาษณเสียกอน   

4.3 สรุปการสัมภาษณ เปนข้ันตอนสิ้นสุดการสัมภาษณ ผูสัมภาษณอาจจะสรุป

ขอความที่จดไวทั้งหมดใหผูใหสัมภาษณฟงหรือแกไขขอมูลที่คลุมเครือไมชัดเจนหรือขัดแยงกัน   

โดยเฉพาะในเรื่องของสถิติ ตัวเลขตัวสะกด ช่ือ ตําแหนง สถานที ่ในชวงน้ีผูสัมภาษณจะตอบขอบคุณ

และสรางสัมพันธใหมีการติดตออีกในภายหลัง เทากับเปนการสรางความสัมพันธระหวางแหลงขอมูล

และผูเขียนไวสําหรับอนาคต  

5.  คําถามในการสัมภาษณ 

คําถามคือหัวใจที่สําคัญประการหน่ึงของการสัมภาษณ ความสําเร็จของการ

สัมภาษณข้ึนกับความรูในเรื่องการใชคําถามและทักษะการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ คําถามไมได

มีบทบาทแตเปนเพียงการหาขอมูลจากคนที่เราสัมภาษณในสวนที่เราไมรูเทาน้ัน แตคําถามยังเปนสิ่ง

ที่ขยายความเขาใจหรือตรวจสอบความถูกตอง ชวยยํ้าความมั่นใจ ชวยทําใหการสัมภาษณดําเนินไป

อยางตอเน่ือง และอื่น ๆ ความหมายของคําวาคําถามในการสัมภาษณน้ันไมจําเปนจะตองอยูในรูป

ของประโยคคําถามเสมอไป แตอาจอยูในรูปของประโยคบอกเลาก็ได (เมตตา วิวัฒนานุกูล 2545: 

11–48) 

5.1 คําถามเปด คือคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบอธิบายไดโดยไมจํากัดทิศทาง 

โดยทั่วไปคําถามเปดมีลักษณะเปดกวาง และระบุเพียงหัวขอหลักที่ตองการครอบคลุมในการ

สัมภาษณ ผูตอบจึงมีอิสระในการกําหนดปริมาณและเน้ือหาของคําตอบ คําถามบางอยางอาจมี

ลักษณะเปดมากอยางไมมีขีดจํากัด 

5.2 คําถามปด คือคําถามที่ผูถามตองการคําตอบเพียงจุดใดจุดหน่ึงหรือตอบในวง

แคบโดยไมตองการการอธิบาย มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถสัมภาษณคนจํานวนมากไดโดไมใชเวลา

มากนัก และเกิดความคงที่ในการถามคําถามคนหน่ึง ๆ โดยผูสัมภาษณไมพยายามเขาไปมีอิทธิพลตอ

การตีความและรับรูของผูตอบ 

5.3 คําถามหลักและคําถามรอง คําถามหลักคือคําถามซึ่งมุงจะใหผูถูกสัมภาษณตอบ

ตามหัวขอและทิศทางที่ผูสัมภาษณกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนา คําถามรองคือคําถามที่ผูสัมภาษณ

ใชเมื่อตองการรับรูขอมูลบางอยางเพิ่มเติมจากผูถูกสัมภาษณ เน่ืองจากยังไมไดขอมูลเพียงพอตามที่

ตองการ 
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5.4 คําถามแบบเปนกลางและคําถามนํา คําถามแบบเปนกลางคือคําถามที่ผูตอบ

สามารถตัดสินใจในการตอบของตนเองโดยไมมีแรงกดดันหรือการช้ีนําจากผูถาม สวนคําถามนําคือ

คําถามที่ทําใหผูตอบมองเห็นทางที่จะตอบคําถามใหตรงกับความตองการของผูถาม 

5.5 คําถามตรงหรือคําถามออม คําถามตรงเปนคําถามที่ผูถาถามสิ่งที่ตองการรู

โดยตรง สวนคําถามออมเปนคําถามที่ใชในสถานการณที่ผูตอบอาจมีความกดดันบางอยางทําใหไม

สามารถหรือไมเต็มใจที่จะตอบคําถามตามตรง 

 

แนวคิดการเขียนสารคดี (non-fiction) 

1.  ความหมาย  

ธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 136) ใหความหมายไววา สารคดี คือ การนําเอาขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงมานําเสนอโดยผานกระบวนการสรางสรรค มิอาจปนแตงตัวละครหรือเรื่องราวข้ึนเองตาม

จินตนาการของผูเขียน   

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 11) ใหความหมายวา สารคดีเปนงานเขียนที่มาแบบ

แผน เชนเดียวกับการเขียนขาวและบทความ แตสารคดีมีความยืดหยุนและเปดโอกาสใหผูเขียนไดใช

ความคิดสรางสรรคที่จะสรรหาวีการนําเสนอและวิธีเลาเรื่องไดมากกวา  

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 10) อธิบายความหมายของ สารคดีวาหมายถึง ขอเขียนที่

ผูเขียนมีเจตนาเบื้องตนเพื่อรายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยาง

สละสลวยโดยเนนองคประกอบของความสนใจของมนุษยมากกวาองคประกอบของความสด และมี

วัตถุประสงคเพื่อใหขาวสารความรู ความผอนคลายแกผูอานในเวลาเดียวกัน  

จรัล มานตรี (2555: 9) ใหความหมายวา คือขอเขียนที่ผูเขียนมีเจตนาเบื้องตนเพื่อ

รายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวย โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหขาวสาร ความรู ความผอนคลายแกผูอานในเวลาเดียวกัน 

William L. Rivers แหงมหาลัยสแตนฟอรด (อางถึงใน จรัล มานตรี 2555: 8) 

กลาวไววา สารคดี คืออะไรก็ไดกลาวคือ เรามีขอเท็จจริงทั้งหลายซึ่งหมายถึงขาว เรามีบท- 

บรรณาธิการ บทวิจารณ และคอลัมนตาง ๆ ซึ่งเปนความคิดเห็น เพราะฉะน้ันขอเขียนอะไรก็ตามที่

นอกเหนือจากน้ันคือ สารคดี   

สรุป จากนิยามตาง ๆ ขางตน “สารคดี” คือ งานเขียนที่เกี่ยวกับเรื่องจริง หรือเรื่อง

ไมสมมุติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสาระความรูแกผูอานเปนประเด็นหลักและใหความเพลิดเพลินเปน

ประเด็นรอง  โดยนําเสนอดวยขอความที่สรางสรรคและสละสลวย  

2.  ประเภทของสารคดี 
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มาลี บุญศิริพันธ (2535: 74-76) ไดอธิบายวานักวิชาการบางคนแจงแจกยอย

ประเภทสารคดีตามรูปแบบของการนําเสนอดังน้ี  

1) สารคดีเชิงขาว แบงเปนสารคดีประเภทยอยดังน้ี สารคดีเสริมขาว (brights) และ

สารคดีเคียงขาว (sidebars)  

2) สารคดีทั่วไป ไดแก สารคดีบุคคล (personal profiles) สารคดีโอกาสพิเศษ 

( seasonal-Stories)-สารคดีประวั ติศาสตร -(historical-features)-สารค ดีทอง เที่ ยว  ( travel 

features) สารคดีแนะวิธีทํา (how-to-do features) สารคดีเด็ก (children stories) สารคดีสตรี 

(women stories) และสารคดีเกี่ยวกับสัตว (animal stories)  

จรัล มานตรี (2555: 22) ไดจัดประเภทของสารคดีโดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 

คือ  

1) สารคดีเชิงขาว (news feature)  

2) สารคดีไมใชขาว หรือสารคดีทั่วไปทั่วไป คือ สารคดีที่จําแนกตามประเภทเน้ือหา 

แตไมเกี่ยวกับขาว โดยจัดแบงประเภทไดดังน้ี สารคดีบุคคล (personal profiles)-สารคดีประวัติ-

ศาสตร (historical features) สารคดีศิลปวัฒนธรรม สารคดีทองเที่ยว (travel features) สารคดี

เกี่ยวกับสัตว (animal stories) สารคดีวิทยาศาสตร และสารคดีสิ่งแวดลอม 

ธัญญา สังขพันธานนท เขียนในหนังสือการเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ (2548: 24-27) 

วาสารคดีแนวใหม ที่นิยมตีพิมพ ประกอบดวย 1) สารคดีรายงานเหตุการณ 2) สารคดีชีวิตบุคคล3) 

สารคดีเด็ก 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6) สารคดีวิถีชีวิต7) สาร

คดีเกี่ยวกับสตรี 8) สารคดีรายงานพิเศษ และ 9) สารคดีเชิงวิจารณ 

ทั้งน้ีตามแนวคิดขางตน “โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาว-  

ราชซึ่งไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางสถานีรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอ

ขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค” จะใชวิธีการเขียนแบบสารคดีเชิงขาวและสารคดีรายงานเหตุการณ  ซึ่ง

จะเห็นไดวา เมื่อขยายความหมายของสารคดีเชิงขาวและสารคดีรายงานพิเศษ  นักวิชาการไทยไดให

ความหมายไว ดังน้ี 

มาลี บุญศิริพันธ  (2535: 73) ไดใหความหมาย สารคดีเกี่ยวกับขาว หรือสารคดีเชิง

ขาว (news feature) วาคือสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน อาจเปนขาวที่กําลังอยูในความสนใจ

ของประชาชน การนําเสนอในรูปแบบสารคดีอาจไมทันเหตุการณเทาการเสนอขาว แตก็มี

องคประกอบของความทันเวลา (timely) ไมถึงกับลาสมัย เหตุการณน้ันยังอยูในความคิดคํานึงของ

ประชาชน สารคดีขาวไมมีวัตถุประสงคเพื่อจุดความสนใจใหผูอานเกี่ยวกับขาว แตมีเปาหมายเพื่อ

เสนอประเด็นที่อยูในความสนใจในฐานะมนุษยปุถุชน (human interest perspective) ที่แฝงอยูใน
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เหตุการณขาว ผูเขียนสารคดีจะเนนที่ผลกระทบอารมณของเหตุการณตอผูเกี่ยวของ เปนการให

ขาวสารอีกแงหน่ึงนอกเหนือจากที่ปรากฏในองคประกอบของขาว  

จรัล มานตรี (2555: 22) อธิบายถึงความหมายของสารคดีเชิงขาว (news  feature) 

วาคือสารคดีที่เกี่ยวของในงานขาวที่เกิดข้ึนหรือมีเน้ือหาสะทอนปญหาของสังคมหรือมุมมืดของสังคม

ในแงมุมใดแงมุมหน่ึง ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 26) ใหคําอธิบายไววาสารคดีรายงานพิเศษ หรือที่

เรียกกันวา “สกูปพิเศษ” เปนสารคดีที่มีขนาดยาว อาศัยการเก็บขอมูลอยางเปนระบบรอบดาน และ

ใชเวลานานพอสมควร และสิ่งที่สําคัญ คือ ผูเขียนสารคดีประเภทน้ีตองลงไปสัมผัสกับขอมูลจริง สาร

คดีรายงานพิเศษมักจะนําเสนอเรื่องราวที่มีลักษณะทาทายความสามารถในการเก็บขอมูล หรือเปน

ประเด็นที่ตองใชความเสี่ยง อาจเปนเรื่องที่ผูเกี่ยวของไมอยากเปดเผยเพราะผิดกฎหมายหรือไม

ถูกตองตามประเพณีอันดีงามของสังคม 

ภิญโญ กองทอง (2533: 44, อางถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 175) เคย

กลาวถึง ความหมายของสารคดีรายงานพิเศษไววา เปนสารคดีที่มีขนาดยาว อาศัยการหาขอมูลเปน

ระบบใชเวลาพอสมควร ขอสําคัญคือผูเขียนสารคดีประเภทน้ีจะตองไปสัมผัสขอมูลจริง ๆ 

โดยใน “โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัว

ลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส” จะจัดทําเปนสารคดีประเภทสารคดีเชิงขาวและสารคดี

รายงานพิเศษ 

สรุป สารคดีมีหลายประเภท แตเมื่อกลาวเฉพาะสารคดีเชิงขาวแลว หมายถึงเรื่องที่

เปนขอเท็จจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ ซึ่งแฝงอยูในเหตุการณที่เปนขาว มีวัตถุประสงคเพื่อให

ขาวสาร ความรู  และสะทอนปญหาของสังคมและเมื่อกลาวเฉพาะสารคดีรายงานพิเศษ มีความหมาย

คือ สารคดีที่เนนสาระความรูหรือขอเท็จจริงที่ ละเอียด ลุมลึก ขณะเดียวกันก็นําเสนอไดอยางมีศิลปะ 

3.  โครงสรางการเขียนสารคดี   

โดยปกติแลว สารคดีประกอบดวยโครงสราง 4 สวนดวยกัน คือ 1)-ความนํา 

(lead/intro) 2) ความเช่ือมหรือสวนเช่ือม (neck/bridge)-3)-เน้ือเรื่อง-(body)-4)-ความจบ 

(ending) (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 27) ซึ่งนักสารคดีบางคนอาจแบงใหละเอียดข้ึน โดยแบงได

ถึง 5 สวน โดยมี สวนของช่ือเรื่องกอนการเขียนความนํา 

3.1 ช่ือเรื่อง  

จรัล มานตรี (2555:-2) ใหคําอธิบายไววา ช่ือเรื่อง ทําหนาที่บอกแกนเรื่อง 

ตองสรางความสนใจใหกับผูอานใหสะดุดเพื่อจะอานตอไปใหได 
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ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 66) ใหคําอธิบายไววา ช่ือเรื่องเปนองคประกอบ

ที่สําคัญของสารคดี เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและอยากอานเรื่องราวที่เขียน 

สมพร มันตะสูตร (2525: 175, อางถึงใน ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 66) 

เสนอแนวทางในการต้ัง ช่ือเรื่องงานเ ขียนโดยทั่วไปวา 1)-ช่ือเรื่องตองสั้น ใชถอยคํางาย ๆ 

ตรงไปตรงมา 2) อาจใชคํากริยาแสดงอาการมาต้ังช่ือเรื่อง 3) อาจใชคําคม หรือสุภาษิตมาเปนช่ือเรื่อง 

4) อาจใชคําที่มีความหมายตรงกันขาม 5) อาจใชคําที่คลองจองกันเปนช่ือเรื่อง 

ทั้งน้ีแนวคิดขางตน ไดอธิบายความหมายของการต้ังช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหาไว

วา คือช่ือเรื่องที่แสดงถึงสาระสําคัญของเรื่องวาเกี่ยวของกับอะไร 

3.2 ความนํา (lead/intro) ความนําคือสวนที่เปนความนํา หรือเน้ือความตอนตน

ของเรื่อง ความนําเปนสวนที่มีความสําคัญมาก เพราะชวยเราความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นของ

ผูอานและชักจูงใหผูอานติดตามเรื่องราวตอไป ความนําจึงเปนเสมือนหนาตาของสารคดีบทน้ัน ๆ  การ

เขียนความนําสามารถทําไดหลายลักษณะ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลีลาการเขียนของผูเขียนแตละคน และ

ประเภทหรือแนวของสารคดีน้ัน ๆ ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 27) 

มาลี บุญศิริพันธ  (2535: 42-50) ไดจําแนกความนําประเภทที่นิยมเขียนกัน

มาก โดยจําแนกตามเน้ือหาและเปาหมายของการเขียน ไว 10 ประเภท คือ 1) ความนําประเภทสรุป

ประเด็น (summary lead) 2) ความนําประเภทบรรยาย (narrative lead) 3) ความนําประเภท

พรรณนา หรืออธิบาย (descriptive lead) 4) ความนําประเทคําพูด (quotation lead) 5) ความนํา

ประเภทคําถาม (question lead) 6) ความนําแบบคุยกับผูอานโดยตรง (direct address lead) 7) 

ความนําประเภทหยอกลอ (teaser lead) 8) ความนําประเภทไมมีรูปแบบ (freak lead) 9) ความนํา

แบบกระทบความรูสึก (striking lead) 10) ความนําประเภทคํากลอน สุภาษิต  

3.3 ความเช่ือมหรือสวนเช่ือม (neck/bridge) มาลี บุญศิริพันธ (2535: 53) อธิบาย

วาหนาที่ของคําเช่ือมคือทําหนาที่เช่ือมโยง (tie-in) ขอความหรือจูงความคิดของผูอานจากสวนความ

นํากับเน้ือเรื่องไมใหเกิดการสะดุดหรือขาดตอนไป ซึ่งธัญญา สังขพันธานนท (2548: 28) อธิบายเพิ่ม

ถึงลักษณะของความเช่ือมวา เปนขอความที่มีขนาดสั้นนอยกวาความนํา อาจมีประโยคเดียวถึงยอ

หนาเดียว แลวแตความถนัดของผูเขียนหรือประเภทของสารคดี ความเช่ือมสวนมากจะทําหนาที่บอก

ลวงหนาใหผูอานไดทราบวาความนําที่เขียนน้ันจะเนนเกี่ยวกับเรื่องใดหรือจะหยุดลง ณ จุดใดน่ันเอง 

โดยทั่วไปแลวสวนเช่ือมจะอยูระหวางประโยคสุดทายของความนํากับประโยคแรกของเน้ือเรื่อง ซึ่ง

อาจเขียนโดยแยกเปนยอหนาเฉพาะหรือไมแยกก็ได 

3.4 เน้ือเรื่อง (body) เปนสวนที่สําคัญที่สุดของสารคดี เพราะเปนที่รวมประเด็น

สาระทั้งหมดของสารคดีเอาไว และเปนสวนที่รวมเอาสาระความรู ขอมูลสีสัน บรรยากาศของสารคดี

ซึ่งถายทอดออกมาดวยการบรรยาย พรรณนา อธิบาย หรือการแทรกคําพูดของบุคคล (ธัญญา สังข
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พันธานนท 2548: 29) นอกจากน้ี มาลี บุญศิริพันธ (2535: 55) ยังไดอธิบายถึงขอแนะนําในการเขียน

เน้ือเรื่องสารคดีใหนาสนใจ ประกอบดวย 1) ความสมบูรณของเน้ือหา 2) การจัดประเด็นใหชัดเจน 3) 

การพรรณนารายละเอียด 4) การอางคําพูด 5) การเสริมเกร็ดที่นาสนใจ 

3.5 ความจบ (ending) เปนสวนสุดทายของสารคดี ตอจากเน้ือเรื่องหลังจากที่

ผูเขียนนําเสนอสาระตาง ๆ จนครบถวนแลว ความจบของสารคดีไมใชเปนการสรุปเรื่องอยางที่เขาใจ

กัน แตเปนสวนเสริมใหเกิดความประทับใจหลังจากที่อานเน้ือเรื่องทั้งหมดมาแลว ธัญญา สังขพันธา

นนท (2548: 30)  

มาลี บุญศิริพันธ (2535:-58) อธิบายวาความจบที่ดีจะชวยเสริมใหผูอาน

ประทับใจมากข้ึนโดยการสรุปความอยางนาสนใจ ผูเขียนสามารถเลือกจบความไดหลายแบบ คือ 1) 

จบแบบสรุปความ 2) จบแบบคาดไมถึง 3) จบแบบคลี่คลายประเด็น 4) จบแบบใหคิดตอ 

สรุป โครงสรางของการเขียนสารคดี จะประกอบดวย 1) ช่ือเรื่อง 2) ความนํา3) ความ

เช่ือมหรือสวนเช่ือม 4) เน้ือเรื่อง 5) ความจบ ทั้งน้ีช่ือเรื่องจะใชวิธีการต้ังช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหา เพื่อ

แสดงใหรูวาเรื่องเกี่ยวของกับอะไร สวนความนําจะใชการเขียนความนําแบบบรรยายและแบบเรือ่งสัน้ 

โดยจะเลือกใหเหมาะสมกับเน้ือหาในชวงน้ัน และ ความจบ จะใชวิธีการจบแบบยอเรื่องหรือสรุปเรื่อง

ทั้งหมด และจบแบบทิ้งทายใหคิด โดยจะเลือกใหเหมาะสมกับเรื่องราวในบทน้ัน ๆ และยังคงเปนสาร

คดีที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ที่เต็มไปดวยอรรถรสในการอาน 

4.  ขอมูลในการเขียนสารคดี 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 47-49) ไดสรุปใจความของ บทความเรื่อง “การ

ทํางานเขียนสารคดี” ซึ่งเขียนโดยอรสม สุทธิสาคร วาในการเขียนสารคดีน้ัน การเก็บขอมูลเปนสิ่ง

สําคัญและจําเปนมาก ผูเขียนจะตองมีการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี ศึกษาทั้งขอมูลจาก

เอกสาร ขอมูล บุคคล และตองมีความพรอมในการออกไปเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใหไดมากที่สุด 

จึงไดแบงขอมูลในการเขียนสารคดีออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

4.1 ขอมูลจากเอกสาร ขอมูลจากเอกสารหรือบางครั้งเรียกตามภาษาของนักเขียน

สารคดีวา “ขอมูลแหง” หมายถึงขอมูลสําเร็จรูปที่มีผูรวบรวมคนควาไวแลว โดยมักปรากฏในเอกสาร

และสิ่งพิมพตาง ๆ หรือรวมไปถึงเอกสารใบลาน หรือในรูปแบบของการจัดเก็บสมัยใหม เชน ใน

ซีดีรอม อินเตอรเน็ต เปนตน ขอมูลเอกสารจัดเปนขอมูลที่เขาถึงงายและผานการยอมรับมาช้ันหน่ึง

แลว ขอมูลเอกสารสามารถคนควาไดตามแหลงขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 1) หองสมุด 2) ศูนยขอมูล 3) 

หนังสือพิมพและนิตยสาร 4) หนังสือ 5) งานวิจัยและวิทยานิพนธ 6) สิ่งพิมพอื่น ๆ เชน จุลสาร แผน

พับ ใบปลิว เอกสารรายงานประจําป เอกสารเฉพาะกิจ ฯลฯ  

4.2 ขอมูลภาคสนาม การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามหรือลงพื้นที่จริง เปนเรื่องจําเปน

สําหรับการเขียนสารคดี ขอมูลจากภาคสนามชวยใหสารคดีมีความสด มีสีสัน บรรยากาศ และความ
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นาเช่ือถือ นักเขียนสารคดีมักเรียกขอมูลประเภทน้ีวา “ขอมูลสด” ซึ่งการเก็บขอมูลภาคสนาม

สามารถทําไดหลายวิธี เชนการสังเกต การสัมภาษณบุคคล การเขาไปมีสวนรวมในเหตุการณหรือ

สถานการณจริง 

สรุปขอมูลในการสารคดีมี 2 ประเภทคือ ขอมูลจากเอกสารและขอมูลภาคสนามสรุป 

ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี มี 2 ประเภทใหญ ไดแก 1) ขอมูลเอกสาร ซึ่งเปนขอมูลสําเร็จที่มีผู

คนควาไวแลว ใชเพื่อเตรียมความรูกอนลงภาคสนาม และใชในการอางอิงการเขียนสารคดี 2) ขอมูล

ภาคสนาม เปนขอมูลที่ไดจากพื้นที่จริง ผานการสังเกต การสัมภาษณบุคคล และการเขาไปมีสวนรวม

ในเหตุการณหรือสถานที่จริง ซึ่งการสัมภาษณตองอาศัยทักษะที่ทําใหผูถูกสัมภาษณรูสึกเปนกันเอง 

และไววางใจ  

โดยในการจัดทํา “โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัว

ลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส”  จะใชขอมูลดานเอกสารเชน ขาวในหนังสือพิมพเพื่อศึกษา

เหตุการณที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลา 8 ปที่มีการตอสูวาเกิดอะไรข้ึนบาง มีความเคลื่อนไหวของทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และชาวชุมชนอยางไรบาง เอกสารรายงานประจําปขององคการรถไฟฟาขนสงมวลชน

แหงประเทศไทย (รฟม.) งานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ ฯลฯ  และขอมูลภาคสนามในการ

สัมภาษณชาวชุมชนที่ไดรับผลกระทบ องคการรถไฟฟาขนสงมวลชน นักวิชาการและผูเช่ียวดานผัง

เมือง เปนตน นอกจากน้ียังตองใชวีการสังเกตบรรยากาศในชุมชน ความรูสึก สีหนาทาทาง และการ

แสดงออกของแหลงขาว เพื่อนํามาใชในการเขียนซึ่งจะชวยใหสารคดีมีสีสันบรรยากาศ และแงมุมที่จะ

บรรยายหรือพรรณนาไดชัดเจนข้ึน  

5.  ภาษาในการเขียนสารคดี 

ชลอ รอดลอย (2551: 22-23) ไดมีการแบงระดับภาษาในงานเขียนสารคดี ออกเปน 

3 ระดับ 

5.1 ภาษามาตรฐานหรือภาษาระดับพิธีการเปนภาษาที่มีความถูกตองตามหลัก

ไวยากรณมากที่สุด มีการเลือกคําที่เหมาะสม ภาษาระดับน้ีมักใชในการเขียนเรื่องที่สําคัญ หรือ

เอกสารที่มุงใหเปนหลักฐานทางราชการเชน หนังสือราชการ ตําราวิชาการ บทความทางวิชาการ หรือ

ใชในลักษณะกลาวในงานพิธีสําคัญ เชนคํากราบบังคมทูล คํากลาวเปดประชุมรัฐสภา ทั้งน้ีภาษา

มาตรฐาน ภาษาระดับพิธีการ หรือภาษาแบบแผน มีลักษณะสําคัญคือ    

1) ใชภาษาระดับเดียวกัน 

2) ใชคําสุภาพที่เปนศัพทบัญญัติและศัพททางวิชาการ                        

3) ไมใชคํายอ ตําแหนงหรือยศบุคคลใหเขียนเต็ม 

4) ไมมีการตัดทอนรูปประโยค 
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5) สํานวนมีลักษณะเปนกลาง ไมตลกขบขัน หรือเสียดสีย่ัวลอ และแทรก

อารมณขัน 

6) หลีกเลี่ยงโวหาร และภาษาที่มีลักษณะเปนการโตเถียง 

5.2 ภาษากึ่งมาตรฐาน หรือกึ่งพิธีการมีลักษณะคลายคลึงกับภาษาระดับมาตรฐาน 

แตลดความเปนทางการลงบางเพื่อใหเกิดสัมพันธระหวางผูรับสารและผูสงสาร มีการใชภาษาระดับน้ี

ในการประชุมหรือการอภิปรายกลุม การบรรยายในหองเรียน การเขียนขาวและบทความใน

หนังสือพิมพ ภาษาระดับน้ีมักใชศัพททางวิชาการเทาที่จําเปน ภาษากึ่งมาตรฐาน ภาษากึ่งพิธีการ 

หรือภาษากึ่งแบบแผน มีลักษณะสําคัญคือ 

1) สามารถใชคํายอไดในบางกรณี แตตองเปนคํายอที่ใชกันเปนสากล 

2) เปนภาษาสุภาพที่พูดกันอยูในชีวิตประจําวันทั่ว ๆ ไป 

3) สามารถตัดทอนรูปประโยคได แตความหมายที่จะสื่อยังคงตองชัดเจน

สมบูรณ 

4) มีสํานวนเฉพาะตัวใหเห็นความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถแสดงทรรศนะหรือ

อารมณไดแตตองไมหยาบคาย 

5) นําเสียงของขอเขียน ไมเครงขรึมเอาการเอางาน อาจมีย่ัวลอและแทรก

อารมณขัน 

5.3 ภาษาระดับไมเปนพิธีการ หรือระดับกันเอง ภาษาระดับน้ีมักใชในวงจํากัด เชน 

การใชภายในครอบครัวระหวางสามีภรรยา หรือระหวางเพื่อนสนิท สถานที่ใชมักเปนสถานที่สวนตัว 

ภาษาระดับน้ีมีหลากหลายชนิด เชน ภาษาแสลง (slang) ภาษาอื่น ภาษาตลาด ฯลฯ  

โดยในการเขียนหนังสือสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัว

ลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาสน้ี จะใชภาษากึ่งมาตรฐานหรือกึ่งพิธีการ ในงานเขียนเพื่อให

ผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวไดงาย และเพื่อใหเกิดความสัมพันธ ระหวางผูเขียนและผูอาน 

6.  โวหารในการเขียนสารคดี 

ชลอ รอดลอย (2551: 25-28) ไดแบงประเภทโวหารที่ใชในการเขียนสารคดีไว 6 

ประเภท ดังน้ี 

6.1 บรรยายโวหาร คือ สํานวนที่ใชอธิบายเรื่องราวโดยถ่ีถวน ใชกลาวเลาเรื่องยืด

ยาวตามความรูของผูแตง เลาเรื่องเริ่มตนจากจุดหน่ึงไปสูทองเรื่อง และตอไปจนถึงสุดทาย ผูเขียนควร

มีความรูทางภาษาและเรื่องราวที่ดี รวมทั้งยังตองคํานึงถึงกาลเทศะอีกดวย 

6.2 อธิบายโวหาร คือ การทําใหผูอานเขาใจ จะเปนวิชาความรู ทฤษฎีหรือ

หลักเกณฑอันใดก็แลวแต ผูอธิบายก็คือผูที่ทําใหเกิดความกระจางแจง ปราศจากขอสงสัย 
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6.3 พรรณนาโวหาร คือ สํานวนรําพึงรําพันถึงสิ่งตาง ๆ ตามที่ผูเขียนไดเห็นวาเปน

อยางไร หรือรําพันถึงความรูสึกของตนหรือของผูอื่นวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี ตามความคิดของผู

แตง ซึ่งไมมีความจําเปนที่จะตองใชความรูคนควาเหตุผลเพิ่มเติมเทาใดนักสุภาษิตคําคม 

6.4 เทศนาโวหาร คือ สํานวนที่ใชแสดงหรืออธิบายขอความใหกวางขวางออกไปโดย

ใชหลักเหตุผลหรือหลักฐานในการประกอบความเห็นของผูเขียน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานเขาใจ

ความหมายไดชัด และเห็นจริงตามน้ัน ดังน้ันเทศนาโวหารจึงมักเปน ขอปญหา วิชา ขอจรรยาหรือ 

6.5 สาธกโวหาร คือ โวหารที่ใชยกตัวอยางเหตุการณ สถานการณ หรือเรื่องราว

ประกอบเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวไดกระจาง  

6.6 อุปมาโวหาร หรือโวหารเปรียบเทียบ คือ การยกตัวอยางสถานการณ บุคคล

หรือสิ่งของอยางใดอยางหน่ึงมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขียนเพื่อตองการสื่อใหผูอานเขาใจถึงสารที่

ผูเขียนจะสงผานไดอยางชัดเจน การเปรียบเทียบในสารคดีมีหลายประการ ในที่น้ีขอกลาวเพียง 2 

ประการ คือ 

1) อุปมา (simile) คือ การเปรียบเทียบระหวางสองสิ่ง และทั้งสองอยางตอง

เปนสิ่งที่ตางชนิดกัน โดยใชคําเปรียบเทียบเชน ดุจ ด่ัง เหมือน ราว กับ ประดุจ ฯลฯ 

2) อุปลักษณ (metaphor) การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง โดยใชคําวา 

คือ หรือ เปนอยางตรงไปตรงมา หรือใชการกลาวเปรียบเทียบโดยตรงไปเลย  

สรุปโวหารในการเขียนสารคดีมีอยู 6 ประเภท คือ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร 

พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย

ของผูเขียน วาจะนําโวหารชนิดใดมาใชใหเหมาะสมกับประเภท และยังคงเปนสารคดีที่อยูบนพื้นฐาน

ขอเท็จจริง 

 

แนวคิดหนังสือเลม (book concept) 

จันทนา ทองประยูร (2537: 64) อธิบายวาหนังสือเลม หมายถึง สิ่งพิมพที่มีการเย็บเลม

เขาดวยกัน มีทั้งปกแข็งและปกออนเน้ือหาภายในมักเปนเรื่องราวเดียวกันตลอดเลม หรืออาจแบงเปน

หลายเลม ถาเน้ือหายาวเกินกวาจะจบภายในเลมได เรียกวา ชุดหนังสือ หนังสือเลมมักมีผูเขียนคน

เดียวโดยตลอด ยกเวนในกรณีที่มีการรวมเรื่องสั้นจากผูเขียนหลายคนไวดวยกัน หนังสือเลมไมมีวาระ

การจัดจําหนายที่แนนอนหรือออกเปนรายประจํา ใชรูปแบบการจัดหนาแบบเดียวตลอดเลม และมัก

เปนแบบเรียบงายเมื่อเทียบกับการออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพประเภทอื่น  

1.  ลักษณะทั่วไปของหนังสือเลม  

ชนัญชี ภังคานนท (2543: 35) อธิบายไว 6 ลักษณะดังตอไปน้ี 

1) เปนสิ่งพิมพที่ไมออกเปนประจํา  
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2) เน้ือหาสาระที่เผยแพรเปนเฉพาะดานและเปนเรื่องเดียว 

3) การเขาเลมมีทั้งปกแข็งและปกออน 

4) มีขนาดที่แตกตางกันออกไปไมแนนอน 

5) มักมีผูเขียนคนเดียวหรืไมมากเหมือนนิตยสารและหนังสือพิมพ 

6) พิมพจําหนายเฉพาะกลุม 

 

2.  ประเภทของหนังสือเลม 

เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช (2542: 221-226) ไดแบงประเภทของหนังสือเลมเปน 4 ประเภท  ดังตอไป แบงตาม

ลักษณะเน้ือหา แบงตามวัตถุประสงคการใช ตามวีการเขียน และตามลักษณะรูปเลม 

2.1 การแบงตามลักษณะเน้ือหา สามารถแบงไดหลายวิธีดังน้ี 

1) หนังสือนวนิยายและไมใชนวนิยาย (fiction and non-fiction) หนังสือนว-

นิยายหมายถึง หนังสือที่แตข้ึนมาโดยผูประพันธหรือนักเขียน อาจจะแตงข้ึนมาจากจินตนาการหรือ

ประสบการณของตนเอง หรือจากเรื่องจริงที่ผูประพันธนํามาเปนเคาโครงเรื่องในการเขียนเปนนว-

นิยาย นวนิยายอาจจะเขียนเปนเรื่องยาวหรือเรื่องสั้นก็ได สําหรับหนังสือที่ไมใชนวนิยายน้ันไดแก

หนังสือความรู ความคิดเห็น สารคดี ตลอดจนตําราเรียนตาง ๆ 

2) หนังสือเรียนและหนังสือจําหนายทั่วไป (textbooks and trade books) 

หนังสือเรียนหมายถึงหนังสือที่ใชประกอบการเรียนในวิชาตาง ๆ ทุกระดับช้ัน ปกติหนังสือเรียน 

แบบเรียนหรือตําราเรียนน้ีจะมีจํานวนผูอานคอนขางแนนอนกวาหนังสือประเภทอื่น เพราะมี

กลุมเปาหมายที่ชัดเจนคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย  

นอกจากการแบงประเภทหนังสือตามลักษณะเน้ือหา 2 วิธีที่กลาวมาแลวน้ีเราก็

อาจจะแบงยอย ๆ ลงไปไดอีกตามความตองการโดยไมมีหลักเกณฑอะไรตายตัว เชน แบงเปน หนังสือ

นิยาย หนังสือวิชาการ หนังสือวิชาชีพ หนังสือสารคดี หนังสือประเทืองปญญาความคิด หนังสือ

บันเทิงเริงรมย หนังสือเพลง หนังสือบทกวีบทละคร หนังสือการตูน เปนตน 

2.2 การแบงตามวัตถุประสงคการใช แบงได 4 ประเภท ดังน้ี 

1) หนังสือทั่วไป ไดแก ตํารา หนังสืออานประกอบการเรียน หนังสือวิชาการ 

สารคดี บันเทิง หนังสืออนุสรณ สิ่งพิมพรัฐบาล ฯลฯ 

2) หนังสืออางอิง (reference books) คือ หนังสือที่รวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ 

ผูใชอานเฉพาะบางตอนเพื่อคนหาความหมายหรือขอเท็จจริงที่ตองการ ไมจําเปนตองอานทั้งเลม เชน 

พจนานุกรม (dictionaries) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directories) และ

บรรณานุกรม (bibliography) เปนตน 
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3) วิทยานิพนธ (thesis) เปนรายงานการคนควาวิจัยที่เรียบเรียงข้ึนมาอยาง

สมบูรณของนิสิตปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือ ปริญญาตรีบางสาขา เปนโครงการที่นิสิตจะตองทํา

กอนสําเร็จการศึกษา ตามขอบังคับของหลักสูตรปริญญาตาง ๆ  

4) หนังสือจอง (reserve books) ในหองสมุดจะแยกหนังสือสวนหน่ึงซึ่งเปน

หนังสือหายาก ราคาแพง หรือมีจํานวนนอยไวเปนหนังสือจอง ผูอานจะยืมอานไดในเวลาสั้น ๆ 

อาจจะเพียงวันเดียวหรือนอยกวาน้ัน 

2.3 การแบงตามวิธีการเขียน แบงออกไดเปน 2 ประเภทกวาง ๆ คือ 

1) หนังสือประเภทรอยแกว (prose) เปนการเขียนในลักษณะความเรียงไม

บังคับในเรื่องฉันทลักษณ หรือแบบแผนของกาพยกลอนแตอยางใด หนังสือทั่วไปมักจะเปนประเภท

รอยแกว 

2) หนังสือประเภทรอยกรอง (poetry หรือ verse) เปนการเขียนโครง ฉันท 

กาพย กลอน ราย กลบท ลิลิต ซึ่งจะตองเปนไปตามแบบแผนบังคับของฉันทลักษณ ในเรื่องของ

จํานวนคําในแตละบท การสัมผัส เสียงหนักเบา วรรณยุกต และคําครุ ลหุ เปนตน บทเพลง บทเสภา

ขับรองตาง ๆ ก็จัดอยูในประเภทน้ี 

2.4 การแบงตามลักษณะรูปเลม การแบงหรือเรียกช่ือหนังสือประเภทตาง ๆ โดย

คํานึงถึงรูปเลมเปนเกณฑ มีประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

1) หนังสือปกแข็ง (hardcover books) เปนการจําแนกหนังสือโดยดูลักษณะ

ปกหนังสือถาใชกระดาษแข็งที่ไมสามารถโคงงอไดงาย ๆ (บางทีก็หุมดวยผาหรือวัสดุอื่น) เปนปกเราก็

เรียกวาหนังสือปกแข็ง ปกติหนังสือปกแข็งมักจะเปนพวกนวนิยายเรื่องยาว ตําราเรียนเลมหนา ๆ 

และหนังสืออางอิงตาง ๆ  

2) หนังสือปกออน (paperbacks) เปนหนังสือที่หุมปกดวยกระดาษหนาขนาด

กระดาษโปสการดที่เห็นทั่วไป เราเรียกวาปกออนเพราะโคงงอหักไดงาย  

3) จุลสาร (pamphlets or booklets) หมายถึงหนังสือเลมขนาดประมาณ 6 

น้ิวคูณ 8 น้ิว หรือเล็กกวา ขนาดบาง ๆ เพียงไมกี่หนา เย็บดวยปกออนบาง ๆ รูปเลมไมแข็งแรง

ทนทาน สาวนมากไมไดพิมพเพื่อจําหนาย มักใชเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะกิจ เชน เพื่อเผยแพรเรื่องราว

ความรูสัน้ ๆ เพื่อการประชาสัมพันธหรือการศึกษา เปนตน 

สรุปหนังสือแบงประเภทไดหลากหลาย มีแบงแบงตามลักษณะเน้ือหา แบงตาม

วัตถุประสงคการใช ตามวีการเขียน และตามลักษณะรูปเลม ซึ่งการจัดประเภทหนังสือตาง ๆ  ดังกลาว

น้ีสามารถจําแนกแยกแยะหรือจัดหมวดหมูประเภทหนังสือตาง ๆ ได และชวยใหสะดวกในการ

เรียกช่ือดวย การแบงประเภทน้ันสามารถใชไดหลายวิธีไมมีกฎเกณฑที่แนนอนตายตัวเสมอไป และไม

มีการระบุชัดเจนลงไปวามีการแบงแบบใดแบบหน่ึง มักเรียกผสมกัน 
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3.  สวนประกอบของหนังสือเลม โดยทั่วไปแลวหนังสือเลมประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 

สวน คือ สวนปก สวนหนาหรือสวนนําหนา สวนเน้ือหา และสวนหลังหรือสวนอางอิง (ชนัญชี ภังคา

นนท 2543: 38-50) 

3.1 สวนปก (binding) จะประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ 

1) หนาปก จะมีรายละเอียดที่สําคัญคือ ช่ือหนังสือ ช่ือผูเขียน ผูแปล ผูเรียบ

เรียง สําหรับหนังสือบางเลมอาจมีช่ือบรรณาธิการของเลมน้ันพิมพไวดวย โดยสวนมากมักมีภาพวาด 

หรือภาพถายพิมพ ไวเพื่อความสวยงาม สะดุดตาและแสดงแนวคิดของหนังสือเลมน้ันแกผูอาน 

2) สันปก ทําหนาที่เช่ือมหรือยึดปกหนาและปกหลังเขาไวดวยกัน บนสันปก

อาจมีช่ือหนังสือ ช่ือผูแต ช่ือสํานักพิมพ ราคา เพื่อความสะดวกในการจัดและคนหาหนังสือเวลาเขา

ช้ัน 

3) ปกหลัง อาจมีหรือไมมีขอความก็ได บางครั้งอาจพิมพประวัติยอของผูเขียน

หรือแนวคิดสําคัญที่ผูเขียนตองการใหผูอานทราบก็ได 

4) ใบหุมปก หนังสือปกแขงหรือปกออนบางเลมอาจจะมีใบหุมปกดวยเพื่อ

ความสวยงามและปองกันหนังสือสกปรก เสียหายไดงาย สวนใหญใบหุมปกจะมีขอความแบบเดียวกับ

ปก หรืออาจมีรายละเอียดสังเขปของหนังสือเลมน้ันอยูดวย 

5) ใบผนึกปก เปนประดาษที่ปะติดกับปกหนาดานในและสวนหลังของหนังสือ

เพื่อใหหนังสือแข็งแรงข้ึน สําหรับหนังสือปกออนบางเลมและหนังสือปกแข็งทุกเลม บนใบผนึกปกน้ี

จะมีขอความหรือไมมีเลยก็ได 

3.2 สวนหนาหรือสวนนําหนา (preliminaries of front matter) เปนสวนประกอบ

ของหนังสือลําดับตอจากสวนปกหนังสือเขามา เปนสวนที่อยูกอนหนาเน้ือหาของหนังสือ สวนหนา

ของหนังสือจะนับเลขหนาดวยและจะใสเลขหนาในบางหนา บางหนาก็ไมใสเลขหนา แตการใสเลข

หนาจะใชใหแตกตางจากเน้ือหา เชน เปนเลขในวงเล็บ เปนเลขโรมัน หรือเปนตัวอักษรก็ได สวนหนา

ของหนังสือประกอบดวย 

1) หนารองปก (flyleaf) เปนกระดาษที่อยูตอจากใบผนึกปกหนา ไมมีขอความ

ใด ๆ ไวเลยในหนาน้ี 

2) หนาช่ือเรื่อง (half title page) มักเปนหนาแรกที่พิมพของหนังสือ จะมีช่ือ

หนังสือปรากฏอยู ถาเปนช่ือหนังสือยาว ๆ ก็จะใชช่ือยอแตถาช่ือหนังสือสั้นก็จะพิมพเต็มไวเลย 

3) หนารูปภาพนํา (frontispiece) หนาน้ีอยูหลังหนาช่ือเรื่องและอยูดาน

ซายมือตรงกันขามกับหนาปกใน ซึ่งจะอยูทางดานขาวมือ มักใชพิมพภาพเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ เพื่อ

เสริมแตงใหหนังสือมีความสวยงามมากข้ึน 
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4) หนาปกใน (title page) เปนหนาที่มีรายละเอียดตาง ๆ อยางครบสมบูรณ 

คือ มีช่ือเรื่อง ช่ือรอง ช่ือผูแตง ช่ือผูแปล ผูเรียบเรียง ช่ือบรรณาธิการ ช่ือผูวาดภาพประกอบ ครั้งที่

พิมพ สํานักพิมพและอื่น ๆ หนาน้ีจัดวามีความสําคัญมาก เพราะใหรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ

หนังสือดังกลาว และจะอยูทางหนาขาวมือเสมอ และจะตรงกันขามกับหนารูปนํา (ถาม)ี 

5) หนาลิขสิทธ์ิ (copyright page) หนาลิขสิทธ์ิจะอยูดานหลังของหนาปกเสมอ 

ในหนาน้ีจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิมพ ไดแก เจาของลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ช่ือสํานักพิมพ 

สถานที่พิมพ ครั้งที่พิมพ ปที่พิมพ จํานวนพิมพ นอกจากน้ี อาจมีขอมูลบัตรรายการหองสมุด 

(Catalog in Publication Data หรือ CIP) เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (International 

Standard Book Number หรือ ISNB) และอาจมีรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดพิมพของการใช

วัสดุพิมพประเภทใด ระบบการพิมพ ตลอดจนผูจัดหนายเพิ่มเติมอีกก็ได 

6) หนาคําอุทิศ (dedication page) เปนหนาที่ผูแตง ผูแปล หรือผูเรียบเรียง 

เขียนขอความเพื่ออุทิศหรือยกความดีและคุณคาของหนังสือเลมน้ันใหแกบุคคล กลุมบุคคล องคกร 

หรือสถาบันใดก็ได มักเปนขอความสั้น ๆ แตตองพิมพทั้งหนา โดยดานหลังปลอยกระดาษเวนวางไว

และตองออกแบบใหดูดีมีความนาเช่ือถือดวยการเลือกอักษร (font) ที่เปนทางการ 

7) หนาคํานิยม (foreword) คือ ขอความที่ผูอื่นเขียนข้ึนเปนเชิงแนะนําหรือ

ชมเชยหนังสือเลมน้ัน ผูเขียนมักเปนผูที่มีอาวุโสหรือมีความชํานาญและประสบการณในเรื่องทีห่นังสอื

น้ันเขียนถึง ดังน้ันการพิมพจึงตองใหเกียรติแกผูเขียนดวย โดยควรนําลงตีพิมพกอนคํานําหนาคํานํา 

ในกรณีที่มีผูเขียนคํานิยมหลายคนอาจใชวิธีเรียงลําดับตามอาวุโส หรือตามความสําคัญของตําแหนง

หนาที่การงาน คํานิยมทุบทตองเริ่มตนทางขาวมือเสมอ บทใดมีเพียง 1 หนา ดานหลังใหปลอยวางไว 

(วัลลภ สวัสดิวัลลภ 2525: 281,อางถึงใน ชนัญชี ภังคานนท 2543: 41-42) 

8) หนาคํานํา (preface) เปนหนาที่อธิบายสาระสังเขปหรือลักษณะการ

นําเสนอเน้ือหาของหนังสือ เหตุผลในการเขียน แปล เรียบเรียง หรือจัดพิมพ ตลอดจนสาระขอมูลที่

ควรทราบกอนการอานหนังสือเลมน้ัน พรอมทั้งอาจมีคําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุน หรือให

กําลังใจ หรือใหความอนุเคราะหจัดพิมพจนเกิดหนังสือเลมน้ีข้ึนมา 

9) หนาคําขอบคุณ (acknowledgement page) บางครั้งแรกวาหนา

กิตติกรรมประกาศ เปนหนาที่ผูเขียนหรือผูจัดพิมพเขียนเพื่อแสดงคําขอบคุณแกผูใหความอนุเคราะห

ในดานตาง ๆ โดยแยกจากหนาคํานํา หรืออาจจะบอกขอความวาหนังสือเลมน้ันไดใชภาพประกอบ

หรือเน้ือหาในสวนใด มาจากใครเพื่อเปนการยกยองและใหเกียรติแกเจาของผลงานเดิม 

10) หนาสารบัญ (content หรือ table of contents) เปนหนาที่ใหราย- 

ละเอียดตามลําดับเกี่ยวกับเน้ือหาภายในหนังสือเลมน้ัน โดยจะมีเลขหนากํากับเพื่ออํานวยความ
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สะดวกในการคนหาแกผูอาน และยังมีประโยชนในการใหผูอานไดมองเห็นเคาโครงเรื่องที่เปน

โครงสรางของหนังสือทั้งเลม  

11) หนาสารบัญภาพหรือสารบัญตาราง (table of illustrations หรือ list of 

illustrations) หนาน้ีมีเฉพาะหนังสือบางประเภทที่มีภาพหรือตาราง ประกอบการนําเสนอเปน

จํานวนมาก และมีความจําเปนตองใชในการอานประกอบเน้ือหาอยูประจํา 

12) หนาอื่น ๆ  หนังสือบางประเภทอาจมีรายละเอียดที่จําเปนบางอยางเพิ่มเติม

เพื่อความสะดวกแกผูอาน เชน ใบแกคําผิด คํายอที่ใชในหนังสือตาราง คาตัวเลขบางอยาง สูตร 

สัญลักษณ เปนตน 

3.3 สวนเน้ือหา (text) สวนน้ีสําคัญอยูถัดจากสวนหนาทั้งหมดที่กลาวมา และเปน

สวนสําคัญมากที่สุดของหนังสือ โดยปริมาณหนามากที่สุด ในสวนน้ีมักมีการจัดลําดับและแบงเปน

ภาค ตอน บท หนวย ตลอดจนเรื่องและหัวขอเรื่องไปต้ังแตตนจบจน และในแตละหนาก็จะมีเลขหนา 

กํากับไวตลอด บางครั้งในหนังสือบางเลมอาจใชช่ือหนังสือ ช่ือบท ช่ือตอน หรือช่ือหนวยไวใน

ตําแหนงเดียวกันทุกหนาของเน้ือหาหนังสือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคนควาใหเร็วข้ึน 

3.4 สวนหลังหรือสวนอางอิง (back matter of references) สวนน้ีเปนสวนประ-

กอบเพิ่มเติมของหนังสือบางประเภท เชน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สารคดี วิทยานิพนธ หนังสือ

คนควาอางอิง เพื่อใชในการคนควาเพิ่มเติมเสริมเน้ือหาในเลม ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกใน

การคนหาไดละเอียดข้ึน สวนน้ีประกอบดวย 

1) บรรณานุกรม (bibliography) เปนรายช่ือแหลงขอมูลหนังสือ นิตยสาร 

วารสาร ฯลฯ ที่ผูเขียนใชคนควาอางอิงในการเขียนหนังสือ และเปนการใหเกียรติแกแหลงวิทยาการ 

รวมทั้งเปนเสมือนการบอกแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูอานที่ตองการไปคนควาเพิ่มเติมสามารถไป

คนหาไดสะดวก 

2) อภิธานศัพท (glossary) หรือคําอธิบายศัพท เปนสวนที่ใชสําหรับอธิบาย

หรือใหความหมายของคําศัพทที่ใชในเลม หรือในสาขาวิชาการแขนงน้ัน เพื่อใหผูอานไดคนอาน

เพิ่มเติมไดตามตองการ 

3) ดัชนี (index) เปนการเรียงตามลําดับอักษรของรายช่ือ วลี บุคคล สถานที่ 

หรือรายละเอียดปลีกยอยที่ปรากฏอยูในเลมน้ัน ตามเลขหนาที่กํากับไวเพื่อชวยอํานวยความสะดวก

ในการคนหา 

4) ภาคผนวก (appendix) เปนสวนเสริมใหหนังสือสมบูรณย่ิงข้ึน เพื่อใหผูอาน

ที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมจากสวนเน้ือหาหรือสวนที่ในเน้ือหาบอกวาใหมาดูเพิ่มเติมในภาคผนวกถาไม

ตองการบรรจุ แทรกขอมูลรายละเอียดไวในเน้ือหาเน่ืองจากอาจเปนการขัดจังหวะการดําเนินเรือ่งราว

ของเน้ือหา 
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5) หนาอื่น ๆ สวนหลังของหนังสือบางเลมอาจจะมีหนาอื่น ๆ ดวย เชน หนา

บันทึกขอความ (memoranda) เปนตน 

สรุป สวนประกอบของหนังสือ ไมไดมีกฎเกณฑตายตัววาตองประกอบดวยสวนใดบาง 

ซึ่งหนังสือโดยทั่วไปประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ สวนปก สวนตนเลม สวนเน้ือเรื่อง 

และสวนทายเลม 

 

แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration concept) 

จันทนา ทองประยูร (2537: 15) กลาววา การออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพเปนศิลปะ

การเตรียมรูปแบบของสิ่งพิมพกอนเขาสูกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยตรงตาม

วัตถุประสงคการใชงานมากที่สุด อยางไรก็ดี การออกแบบและจัดหนาที่ดีมิใชเปนเพียงศิลปะการ

ตกแตงสิ่งพิมพเทาน้ัน แตยังรวมถึงเปนการเพิ่มความหมาย ความนาสนใจความสวยงาม ฯลฯ ใหกับ

สิ่งพิมพ และชวยทําใหสิ่งพิมพเปนสื่อกลางในการถายทอดขาวสาร ความรูความคิด ที่สมบูรณข้ึน 

และยังชวยใหเกดิความเขาใจรวมกันในกลุมผูใชสิ่งพิมพมากข้ึน  

ลักษณะดังกลาวทําไดโดยการจัดวางองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งพิมพ อันไดแก ตัวอักษร 

ภาพ และอื่น ๆ อยางสรางสรรค สวยงาม สอดคลองกับลักษณะเน้ือหา ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 

ประการ คือ 1) เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับสิ่งพิมพ 2) เพื่อชวยใหสิ่งพิมพงายตอการอานและทํา

ความเขาใจ 3) เพื่อสรางความประทับใจและความทรงจําใหกับผูอานในระยะยาว 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 49-50) ไดกลาวถึงการสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพวามิไดมีเพียง

ตัวอักษร (letter) เพียงอยางเดียว หากยังมีสัญลักษณอื่น ๆ ที่ใชการสนับสนุนการสื่อสารใหบรรลุ

วัตถุประสงคของผูสงสาร โดยเฉพาะกิจกรรมทางการสื่อสารที่เปนหนังสือพิมพและนิตยสาร และยัง

ไมปรากฏวามีสื่อฯ ช่ือฉบับใดนําเสนอแตขอความที่เปนตัวอักษรเทาน้ัน ยังมีการเสนอขอความ

ประเภทอื่นเขามาสนับสนุน ซึ่ง “ขอความ” ในที่น้ี หากยังไดหมายรวมไปถึง ภาพ กราฟก เสน สี 

และสัญลักษณตาง ๆ ดวย กระน้ัน การนําเสนอขอความโดยขาดแนวทางที่ชัดเจน ผูอานอาจเกิด

ความสับสนจากเน้ือหา จึงจําเปนตองมีแนวกรอบแนวคิดที่เปนหนาของรูปเลมเพื่อชวยในการสื่อ

ความหมาย (functional) ความสวยงาม (form) และเปนเอกลักษณ (identity)  

น่ันคือที่มาของการวางแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration 

concept) จึงหมายถึง การออกแบบรูปเลม โดยมีกรอบที่เปนแนวทางหลักในการจัดหนาตัวอักษร 

ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณประกอบกัน โดยจะตองคํานึงถึงหนาที่ในการสื่อสารเปนหลักการ

สําคัญ (form follow function) นอกจากน้ี แนวคิดดังกลาว ยังมีทั้งแนวคิดหลัก (core concept) 

คือสวนที่เปนแกนใหญ ซึ่งนอกจากชวยในการสื่อความหมายแลว ยังเปนสวนสําคัญในการแสดง

เอกลักษณของสื่อสิ่งพิมพน้ัน ๆ และสวนที่เปนแนวคิดรอง (minor concept) ผูรับผิดชอบงาน
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ศิลปกรรมมีอิสระในการจัดวาง อักษร ภาพกราฟก เสน สี และสัญลักษณ ตาง ๆ ได แตก็ยังคงคํานึง

การสื่อความหมายเปนหลักนําเสนอ 

1.  กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 51-55) กลาวถึงกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพวา

จัดแบงไดหลากหลาย แตก็ไมพน 4 ข้ันตอนคือ 1) วางแผนราง 2) สรางแมแบบ 3) จัดหนา และ 4) 

ตกแตงตนฉบับ โดยอธิบายแตละข้ันตอนนํามาสรุปไดดังน้ี 

1.1 วางแผนราง (layout planning) 

1.1.1 กําหนดราง (layout) โดยคํานึงถึง วัตถุประสงคของการจัดทําหนังสือ 

กลุมผูอานเปาหมาย และแนวคิดเน้ือหาของหนังสือที่จะดําเนินการ 

1.1.2 วางกรอบ (frame) ใหสวนใดของขอความในแบบรางเปนแนวคิดหลัก

สวนใดเปนแนวคิดรอง 

1.2 สรางแมแบบ (template making) 

1.2.1 กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับรูปเลม 

1) ตัวอักษร (letter) ไดแก ลักษณะและขนาดของตัวหนังสือที่มีความ

เหมาะสมกับเน้ือหาสารและกลุมเปาหมาย 

2) เครื่องหมายและสัญลักษณ (sign and symbol) เปนการสรางพิเศษ

สําหรับหนังสือ หรือใช เปนการทั่วไป เชนเครื่องหมายและสัญลักษณตามหลักภาษาหรือที่

ราชบัณฑิตยสถานกําหนดทั้งภาพ กราฟก หรือตัวอักษรบางอยางเปนตน 

3) ภาพประกอบ (illustration) เปนภาพถาย ภาพวาด ภาพสัญลักษณ

ใด ๆ 

4) สี (color) สีที่ใชในการออกแบบมีกลุมตาง ๆ ที่สามารถเลือกให

สัมพันธกันกับเน้ือเรื่อง เน้ือหา และกลุมเปาหมาย ไดแก โทนสีเดน (striking) โทนสีออน (tranquil) 

โทนสีสด(exiting) โทนสีธรรมชาติ (natural) โทนสีอบอุน (warm) โทนสีเย็น (cold) โทนสีวัยรุน 

(young)โทนสีแฟช่ันสตรี (feminine) และ โทนสีแปลกตา (surprising) เปนตนในที่น้ีจะใชโทนสีวิน

เทจ (vintage) หมายถึง สีที่บงบอกถึงความเกาแก คลายมีอายุ ลักษณะสีที่ใชจะเปนสีโทนออน ไม

ถึงกับหวานแบบสีพาสเทล คือ สีที่ผสมสีขาวลงไปในแมสีแตเปนสีที่มีสีเทา และสีเหลือง เพื่อบงบอก

ความเกาในตัวส ี

5) เสน ที่เปนแนวคิดหลัก คือ มีหนาที่ในการแบงเน้ือหาและแสดง

เอกลักษณของหนังสือ และเสนที่เปนแนวคิดรอง คือ สรางใชมาตามความจําเปนของผูรับผิดชอบทาง

ศิลปกรรมเพื่อทําหนาที่ในการแบงสวนของเน้ือหา (column) เปนตน 
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1.2.2 ปจจุบันใชวิธีการจัดหนาดวยคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต 

โปรแกรมซึ่งมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมใชกันคอนขางมาก คือ InDesign โปรแกรมดังกลาว จําเปนตอง

มีการต้ังคาใหทํางาน อันไดแก ระยะหางระหวางตัวอักษร ระยะหางระหวางบรรทัด และ ระยะหาง

ระหวางวรรคเปนตน 

1.2.3 จัดทําแมแบบที่เปนสวนประกอบของหนังสือ 

1.3 จัดหนา (page making) แนวคิดรูปเลมที่ดี จะชวยใหสวนที่เปนแนวคิดรองมี

ความยืดหยุนในการจัดหนาไดอยางคลองตัว ทั้งการนําภาพประกอบมาใช ไมวาภาพบุคคลหรือภาพ

อาคารสถานที่ หรือเนนเฉพาะตัวอักษร และแมกระทั่งการใชองคประกอบที่สมดุล ซึ่งณัฐสรวงพร 

ทองเน้ือนวล (2555: 28) ไดแบงองคประกอบของการออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพเปน 3 ประเภท คือ 1) 

องคประกอบพื้นฐานในการออกแบบ 2) ตัวอักษรและตัวพิมพ และ 3) ภาพประกอบ 

1.3.1 องคประกอบพื้นฐานในการออกแบบ คือ องคประกอบตาง ๆ ที่ศาสตร

ทางดานศิลปะและการออกแบบทุกแขนงนําไปประยุกตใชได โดยองคประกอบหน่ึง ๆ น้ันอาจจะไมมี

ความหมายอะไรในตัวเอง แตเมื่อนํามารวมตอกับองคประกอบอื่นตามหลักการออกแบบ แลวจึงจะ

เกิดเปนภาพใหญที่มีความหมายและสื่อสารความคิดสรางสรรคได ซึ่งองคประกอบพื้นฐานในการ

ออกแบบที่สําคัญ มีดังน้ี 1) จุด (dot) 2) เสน 3) รูปราง 4) พื้นผิว 5) ที่วาง 6) ขนาด 7) คานํ้าหนัก 

8) สี 

1.3.2 ตัวอักษรและตัวพิมพ เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการออกแบบ

สิ่งพิมพ เน่ืองจากอักษรเปนเครื่องมือในการสื่อสารภาษา และวัตถุประสงคหลักของสิ่งพิมพก็คือ การ

สื่อสารขอมูลไปยังผูรับสารน่ันเอง และการเลือกใชตัวอักษรที่เหมาะสมจะสามารถสื่อความหมายของ

งานออกแบบไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน ซึ่งตัวอักษรที่ใชทางการพิมพ เรียกวา “ตัวพิมพ” ซึ่งจัดแบงเปน

หมวดหมูหลัก ๆ ดังน้ี 

ตัวพิมพภาษาอังกฤษ 

1) Serif เอกลักษณคือ มีฐานหรือต่ิง หรือเรียกวาตัวมีเชิง ขนาด (ตัว

เล็ก/ใหญ) ไมเทากันแบบเปนทางการแสดงถึงความเกา ความศักด์ิสิทธ์ิ ใชกับงานพิธีที่เปนทางการ 

และนิยมใชพาดหัวขาว แตไมเหมาะกับการวางในคอลัมน เพราะดูรกรุงรัง  ตัวอยางตัวพิมพแบบ 

Serif เชน การามอนด (Garamond) และไทมส นิว โรมัน (Times New Roman) เปนตน  

2) Sans-serif เอกลักษณคือ ไมมีฐานหรือต่ิง หรือเรียกวา “ตัวไมมีเชิง” 

พื้นฐานเหมือน Serif แตทําใหดูเรียบทันสมัยกวามีความหนาของเสนตัวอักษรเทากันตลอดทั้ง

ตัวอักษร สําหรับตัวพิมพประเภทน้ีที่มีความหนาของเสนตัวอักษรไมเทากันตลอดทั้งตัวอักษรจะ

เรียกวา “ตัวโกธิกส (Gothics)” และนิยมใชกับตัวเน้ือหา ตัวอยางตัวพิมพแบบ Sans-serif เชน เฮเว-

ติกา (Helvetica) และเอเรียล (Arial) เปนตน 
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3) Script เปนตัวพิมพแบบเขียน ที่เลียนแบบการคัดลายมือ มีความ

หนาบางของเสนอักษรไมเทากันตลอดทั้งตัวอักษร ใหความรูสึกอิสระ เสนสายของตัวอักษรใหความ

สนุกสนาน ไมตายตัว ไรกฎเกณฑ ไมเปนทางการนิยมใชกับขอความสั้น ๆ เชนบัตรเชิญ ตัวอยางเชน 

โคโรเนท (Coronet) 

4) Display เปนตัวพิมพลักษณะพิเศษ แปลกตา แตกตางจากตัวพิมพที่

เห็นกันบอย ๆ ใชเพื่อการตกแตงโดยเฉพาะ ไมเหมาะกับการพิมพเปนขอความ นิยมใชกับขอความสั้น 

ๆ ที่เปนพาดหัวหรือหัวเรื่อง 

ตัวพิมพภาษาไทย 

1) ตัวอาลักษณ คลายตัวพิมพแบบ Script มีลักษณะเหมือนตัวคัด

ลายมือ หรือเขียนดวยปากกาคอแรง ดูเกาแกโบราณ ใหความรูสึกถึงความเคารพ ใหเกียรติ นิยมใช

กับการพิมพขอความสั้น ๆ เชน การดเชิญ ประกาศนียบัตร 

2) ตัวพิมพแบบลายมือเขียน ใหความรูสึกเปนอิสระ ไมเปนทางการ ไร

กฎเกณฑ เปนธรรมชาติ เหมาะใชกับงานสนุกสนาน นิยมใชกับการพิมพขอความสั้น ๆ เชน บัตรเชิญ 

งานเลี้ยงรุน 

3) ตัวพิมพแบบมีหัว มีหัวเปนวงกลมนิยมใชกับการพิมพขอความยาว ๆ   

4) ตัวพิมพแบบหัวปาด ไมมีหัว หรือมีหัวเปนงอยเหมือนถูกปาดออก มี

ทั้งเสนตัวอักษรเทากัน และเสนตัวอักษรไมเทากัน ทันสมัย ใชงานรวมสมัย 

5) ตัวพิมพแบบประดิษฐ คลายตัวอักษรแบบ Display เปนตัวอักษรที่

ดัดแปลงใหเขากันงานตาง ๆ ที่ทําใหสะดุดตา นาสนใจ บงบอกถึงบุคลิกภาพของงานไดดี นิยมใชกับ

ขอความสั้น ๆ เชน พาดหัว หรือเนน สรางความโดดเดน ไมควรใชกับตัวเน้ือหา เพราะอานคอนขาง

ยาก 

1.3.3 ภาพประกอบ จันทนา ทองประยูร (2537: 53-55) แบงเปนประเภทของ

ภาพประกอบออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดดังน้ี 1) ภาพวาด 2) ภาพถาย และ 3) ภาพสกรีน 

1.4 ตกแตงตนฉบับ (manuscript finishing) แมมีการจัดหนาแลว แตยังมี

กระบวนการอื่นเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะงานดานบรรณาธิการ  

ซึ่งบรรยงค สุวรรณผอง (2533: 51-55) กลาวไวข้ันตอนน้ีวา ยังมีการพิสูจน

อักษรและตรวจวรรคตอนตาง ๆ รวมทั้งความสวยงามในการจัดหนา จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการ

ตกแตงตนฉบับ 

สรุป แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบหมายถึง การจัดหนารูปเลม โดยใช

อักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณตาง ๆ ในการออกแบบ โดยคํานึงถึงการสื่อความหมาย

ความนาสนใจ ความสวยงาม และเอกลักษณ ซึ่งตองมีแนวคิดหลัก เพื่อชวยสื่อความหมายในการ
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แสดงเอกลักษณของหนังสือ ซึ่งกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพแบงได 4 ข้ันตอน คือ 1) วางแผนราง 

2) สรางแมแบบ 3) จัดหนา และ 4) ตกแตงตนฉบับ 

 

แนวคิดภาพประกอบสารคดี 

1.  ความสําคัญของภาพสารคดี 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 102) “ภาพ” เปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงของการ

เสนอสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ มีบทบาทอยางย่ิงในการชวยปรุงแตงใหเรื่องมีสีสันนาสนใจย่ิงข้ึน   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2534: 761) อธิบายไววา ในการเสนอเรื่องราวสาร

คดี ซึ่งเปนการถายทอดเรื่องราวความรูนาสนใจตาง ๆ ดวยการเขียนแบบบอกเลา บรรยาย หรือ

พรรณนาโวหาร การใชภาพถายประกอบสารคดีดวย ยอมชวยใหสารคดีนาสนใจและไดรสชาติมาก

ย่ิงข้ึน 

ธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 327) บางทีคําเปนรอยเปนพันก็ไมสามารถจะอธิบายภาพ

น้ันได เพราะฉะน้ันภาพจะมีสวนหนุนเสริมเน้ือเรื่อง หมายความวาภาพไปรับใชเรื่อง เรื่องก็รับใชภาพ

เชนเดียวกัน ซึ่งน่ันคือความสมบูรณของสิ่งที่เรียกวาสารคดี 

ธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 329) ภาพถายสารคดีจะเปนภาพที่ใหความสําคัญกับ

เน้ือหาของภาพ เชนภาพแลนดสเคปหรือภาพทิวทัศน อาจมีความรูสึกวาไมอยากใหมีคนมาเกะกะใน

ภาพ แตภาพสารคดีตองการมีคนในภาพ เพื่อใหรูวาถายตอนน้ัน ปน้ัน พ.ศ. น้ัน คนที่อยูตรงน้ันคือ

ใคร นักทองเที่ยวหรือชาวบานลักษณะเปนยังไง เพราะฉะน้ัน ขอแตกตางอยางหน่ึงก็คือ ภาพถายสาร

คดีมีบทบาทในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตรสังคมดวย 

2.  วัตถุประสงคของการใชภาพประกอบเรื่องมาลี บุญศิริพันธ (2535: 102) 

2.1 เพื่อใหความกระจางในเน้ือหาคือเมื่อผูเขียนเลาถึงเหตุการณอะไรก็ตาม อาจมี

บางอยางที่ไมสามารถใหรายละเอียดมากเทากับเห็นดวยตาตนเอง ผูเขียนก็สามารถบันทึกภาพ

เหตุการณในขณะน้ัน มาประกอบคําอธิบายบอกเลา เพื่อใหผูอานเขาใจตรงตามที่เราตองการ เชน

เรื่องเกี่ยวกับวัตถุ สถานที่ประวัติศาสตรภาพจะทําหนาที่เสริมความเขาใจแกผูอานไดดี 

2.2 เพื่ออธิบายเน้ือหาขอเขียนบางประเภทจําเปนตองอาศัยภาพประกอบ เพื่อให

เกิดความเขาใจตามข้ันตอนที่อธิบายในเน้ือหา  

2.3 เพื่อแนะนําในกรณีที่ผูเขียนกลาวถึงสิ่งของ บุคคล วัตถุที่ปรากฏในเรื่อง บางที

ผูอานอาจไมทราบวาสิ่งของหรือบุคคลที่กลาวถึงมีลักษณะรูปรางหนาตาอยางไร ภาพบุคคล ภาพ

สิ่งของที่กลาวถึงมีสวนชวยใหผูอานไดรูจักเห็นชัดเจนข้ึน มีผลการใหการสื่อความหมายสมบูรณข้ึน

และยังเปนการแนะนําบุคคล สิ่งของใหเปนที่รูจักทั่วไป  
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2.4 เพื่อเพิ่มสีสันแกขอเขียนเน่ืองจากภาพสวนใหญแสดงถึงความเคลื่อนไหวมีชีวิต

ในตัวมันเอง ภาพจึงมีสวนเราความต่ืนเตนในขณะอานหนังสือเปนอยางมาก 

2.5 เพื่อใหขาวสารโดยตรง หลายโอกาสทีเดียว 

3.  ประเภทของภาพถายสารคดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อางแลว) ไดแบง

ประเภทของภาพสารคดีไว 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

3.1 ภาพประกอบสารคดี เปนภาพประกอบเรื่องราวสารคดีตาง ๆ เพื่อชวยดึงดูด

ความสนใจของผูอาน ชวยเสริมสรางความเขาใจในเรื่องราว อีกทั้งคุณลักษณะพิเศษของภาพถายจะ

ชวยใหเกิดประโยชนกับเรื่องที่ประกอบไดเปนอยางดี การที่ภาพถายดูเขาใจงาย ชวยใหรูสึกหรือเกิด

ความเขาใจอยางรวดเร็ววา เรื่อง ๆ น้ัน เกี่ยวของกับอะไร ชวนใหเกิดความสนใจและตามอาน ในการ

อานเรื่องโดยมีภาพประกอบ ความเหมือนจริงของสิ่งที่ปรากฏอยูในภาพทําใหผูเขาใจไดอยางถูกตอง

ดังน้ัน ในการเสนอเรื่องราวสารคดีในหนังสือหรือหนังสือพิมพ การใชภาพถายประกอบเรื่อง เพื่อให

ผูอานมีโอกาสไดเห็นภาพในขณะที่อานไปดวย จะชวยใหการเสนอสารคดีไดผลมากย่ิงข้ึน 

3.2 ภาพชุด เปนการเสนอเรื่องราวสารคดีอีกแบบหน่ึง ซึ่งใชภาพถายเปนหลัก 

เรื่องราวที่จะใชการเสนอแบบน้ีไดดี ควรเปนเรื่องที่ตองการใหเห็นรายละเอียดมาก ๆ หรือตองการให

เห็นข้ันตอนของการทํางาน หรือวิธีการอันสลับซับซอนซึ่งตองอาศัยการอธิบาย การอธิบายดวยภาพ

จะทําใหเขาใจไดดีและเขาใจไดอยางถูกตอง เชน ในการแนะนําหรือการอบรมทางการเกษตรวิธีการ

ติดตาตอกิ่งเพื่อขยายพันธุพืชผล ใชภาพชุดซึ่งเปนภาพถายเรียงตามลําดับข้ันตอนมีคําอธิบายสั้น ๆ 

ประกอบ จะสรางความเขาใจไดงายและไมมีการผิดพลาด 

3.3 สารคดีภาพ เปนการเสนอสารคดีดวยภาพ โดยมีเปาหมายที่จะใหภาพเปนตัวสื่อ

ที่จะบอกเรื่องราวทั้งหมด หรือเปนการเสนอเรื่องที่เปนความงามเปนหลัก เชนเรื่องของธรรมชาติ 

ภาพพระอาทิตยตก ณ ที่ตางๆ ที่ดูแลวรูสึกวาสวยงามจับใจ หรือเรื่องเกี่ยวกับสถานที่บางแหงก็ใช

ภาพในแงมุมตาง ๆ ที่จะแสดงใหเห็นวาที่น้ัน ๆ มีความสวยงามนาสนใจอยางไรบาง สารคดีภาพจึง

สามารถถายทอดเรื่องราวเปนความรูแกผูอานอยางหน่ึง และถายทอดความสวยงามหรือความรูสึก

ประทับใจไดอีกอยางหน่ึง โดยใชภาพถายเพียงอยางเดียว ไมมีคําบรรยายภาพหรือคําอธิบายประกอบ 

และจะใชเพียงหัวขอเรื่องของเน้ือหาน้ัน ๆ เปนการแนะนําสั้น ๆ เทาน้ันเอง  

4.  คุณสมบัติของภาพถายสารคดี 

ธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 341) ไดใหความเห็นวา คุณสมบัติของภาพถายสารคดีที่ดี

ควรมี 6 ส. คือ แสงเงา เสนสาย สีสัน สัดสวน สตอรี่ และสํานึกเมื่อเน้ือหาและรูปแบบสมบูรณ ก็จะ

กลายเปนภาพที่มีพลัง 

4.1 แสงเงา เปนสิ่งจําลําดับตน ๆ ในการถายภาพ แสงเงาทําใหภาพมีมิติ มีเรื่องราว 

มีสีสัน ซึ่งแสงเงาในแตละเวลาของวันก็ใหอารมณที่ตางกัน คนถายภาพตองสังเกตและจับกฎเกณฑ
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เอาเองวาจะถายอะไร ในแสงแบบไหน ภาพจึ้งจะสวย หรือไดอารมณอยางที่ตองการ แนนอนวา แสง

ชวงเชา 7-9 นาฬิกา กับแสงชวงบาย 3-5 โมงเย็น เปนแสงที่ยอมรับกันวาเหมาะแกการถายภาพมาก

ที่สุด 

4.2 เสนสาย เชน สะพานที่ทอดยาว เสาของอาคาร ยอดเจดียที่เรียงราย ตนไมที่แผ

กิ่งกาน กรอบประตูปราสาท รั้วไม เสนขอบฟา ฯลฯ เหลาน้ีมักเกื้อหนุนใหภาพมีมิติ มีเสนนําสายตา 

มีเรื่องราวที่ดีเสมอ สีสัน สีของ ทองฟายามเชา ยามเย็น สีใบไม สีเสื้อผา สีของอาคาร สถาปตยกรรม 

สีปายโฆษณา สีของเมือง สีของปา สีของวัตถุ สีรถ สีเรือ สีสันงานประเพณี ฯลฯ บอยครั้งที่สีสันของ

สิ่งเหลาน้ีมีบทบาทกําหนดความงาม ความมีพลัง และอารมณของภาพ 

4.3 สัดสวน ในที่น้ีหมายถึงองคประกอบภาพ ที่ชางภาพมืออาชีนิยมพูดทับศัพทวา 

“คอมโพสิช่ัน” (composition) ถือวามีความสําคัญที่สุดในการถายภาพ เพราะถึงแมจะมี แสงเงา 

เสนสาย และสีสันแลว แตจัดสัดสวนภาพไมดี ก็ไมมีประโยชน ในทางกลับกัน ภาพบางภาพอาจมี

จุดเดนเพียง แสงเงา แตจัดวางองคประกอบภาพ หรือจัดสัดสวนภาพไดดี ก็อาจไดภาพที่สวยได 

4.4 สตอรี่ (story) หรือเรื่องราวของภาพ มีไวเพื่อใหตระหนักวาภาพควรมีเน้ือหา

หรือเรื่องราวในตัวของภาพ ไมใชถายเพียงเพราะมีสีสัน แสงเงา เสนสาย สัดสวนดีหมดแตบอกไมได

เลยวาจะถายไปเพื่ออะไร เพราะภาพที่ถายน้ันบอกเลาอะไรไมไดเลย สตอรี่เปนที่มีของประโยคอมตะ

ของโลกที่วา “ภาพ” (ที่มีเรื่องราวดี) หน่ึงภาพ อาจแทนคําไดนับพัน สํานึกซึ่งไมไดมีความหมายไป

ไกลถึงการรูสํานึกผิดชอบช่ัวดี แตหมายถึง “รูสึก” เวลาถายภาพควรใสความรูสึกนึกคิดเขาไปในภาพ

ดวย เชนภาพแสงสุดทายของดวงตะวันที่แหวกชองเมฆสองเปนประกายบนทองฟายามเย็นจะให

ความรูสึกเหมือนเปนประกายแหงความหวังในชีวิตที่ฉายฉาน เช่ือมั่นวาวาวันพรุงน้ีจะตองดีข้ึนหากไม

ทอแทเสียกอน  

 

แนวคิดการบรรณาธิกร (editing concept) 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 2) ไดอธิบายไววาการบรรณาธิกรไววาเปนงานกอนพิมพ 

จนเขาสูกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ และแปรสภาพเปนสิ่งพิมพที่มีคุณคาทั้งเน้ือหาและรูปแบบดังน้ัน

กระบวนการบรรณาธิกร จึงมีขบวนการข้ันตอน ซึ่ง จินตนา ใบกาซูยี และคณะ (2543: 27-89) ได

อธิบายข้ันตอนการบรรณาธิกร ดังน้ี 

1) การตรวจตนฉบับข้ันตน การลงมืออานตนฉบับทั้งหมด ตรวจสอบความสมบูรณของ

เน้ือหา และมีรายละเอียดเรื่องดังน้ี คํานิยม คํานํา กิตติกรรมประกาศ  ภาพประกอบพรอมคํา

บรรยายใตภาพ และสวนทาย หากมีสวนใดหายไป ใหรีบแกไขทันที ข้ันตอนน้ีเปนการตรวจสอบอยาง

คราว ๆ ถึงเน้ือความ การใชคําและขอความเน้ือหา โดยมีแผนคูมือบรรณาธิกร (style sheet) จะเขา
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มาชวยใชบันทึกหรือเขียนคํา หรือสิ่งที่ปญหาลงไป เพื่อใหงายตอการตรวจตนฉบับอยางละเอียดใน

คราวตอไป 

2) การบรรณาธิกรเน้ือความ (copy editing) คือ การอานเน้ือหาตลอดทั้งเลมอยางชา ๆ  

และพินิจพิเคราะห แยกเน้ือหาออกเปนบทหรือตอน เพื่อประเมินวา เน้ือหาสวนน้ันเหมาะสมตาม

โครงสรางเน้ือหาหรือไม และทําใหเขากับคูมือบรรณาธิกร ที่ไดจดรายละเอียดไวแลวข้ันตน เชน 

ลักษณะการใชวรรคตอน รูปแบบการใชวันเดือน ป การใชตัวอักษรยอ การใชตัวเอน ตัวหนา ตัวใหญ 

เปนตน ควรอานเน้ือหาทั้งหมดอยางนอย 2 ครั้ง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ ซึ่งการบรรณาธิกรใน

ข้ันตอนน้ีตองพิจารณาดวยวา หัวเรื่องที่อยูในตนฉบับมีความเหมาะสมกับเน้ือหาตลอดทั้งบทหรือไม 

3) การตรวจภาพประกอบคือ การดูภาพวาภาพประกอบจําเปนตองมี หรือมีความ

เหมาะสมกับเน้ือหาหรือไมและบรรยายภาพที่ใชมีความเหมาะสมเขากับเน้ือหาหรือไม ถาตนฉบับน้ัน

มีภาพประกอบมาก อาจทําสารบัญภาพเพิ่มเขาไป หรือทําคูมือการจัดรูป ซึ่งเปนขอมูลของรูปที่จะใช

ในหนังสือเลม เพื่อเปนประโยชนตอหนังสือที่มีภาพประกอบมากเปนพิเศษ 

4) การตรวจแกไขสํานวนภาษาจําเปนตองตรวจสอบดูความเหมาะสมถูกตอง ซึ่งการ

เขียนสารคดีนิยมใชภาษาเขียนที่ตรงไป ตรงมา กะทัดรัด ไมเย่ินเยอ ไมใชคําฟุมเฟอย ถาหากพบวามี

ภาษาที่แปลกไป ก็ตองรีบแกไขซึ่งภาษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งธัญญา สังขพันธานนท 

(2548: 204-220) อธิบายไววาการตรวจแกการใชภาษาของหนังสือสารคดี มีสิ่งที่ตองพิจารณาหลาย

ประการ ดังน้ี 

4.1 ระดับของภาษา สิ่งที่ควรพิจารณาคือ ใชภาษาไดถูกตองตามกาลเทศะ และ

ลักษณะของเรื่องหรือไมใชภาษาเหมาะแกระดับหรือไม คือ ภาษาปาก ภาษากึ่งแบบแผน และภาษา

แบบแผน 

4.2 การใชคําการตรวจแกการใชคําในสารคดี ควรเพงเล็งในเรื่องตอไปน้ี 

1) การตรวจแกคําผิดทางอักขรวิธี หรือการเขียนสะกดการันตผิดหรือไม  

2) การใชคําตรงความหมายหรือไม การใชคําไมตรงความหมายจะทําให

เน้ือความในประโยคเปลี่ยนไป และความหมายของคําก็เปลี่ยนไปดวย 

3) การใชคําฟุมเฟอย ขอบกพรองทางภาษาที่พบมากในการเขียนแทบทุก

ประเภท คือการใชคําฟุมเฟอย หรือใชคํามากแตไดความนอย การปรับแกคือพยายามตัดคําฟุมเฟอย

ออก 

4) การใชคําซ้ําซาก คือคําที่เกินมาเปนคํา คําเดียวกันที่มักใชซ้ําในขอความชุด

เดียวกัน ซึ่งหากตัดออกไปก็จะทําใหเน้ือความสละสลวยและชัดเจนข้ึน 
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5) การใชคําเช่ือมไมเหมาะสม คําเช่ือมประเภท ที่ ซึ่ง อัน และ โดย มักเปนคํา

ที่ใชผิดกันบอย ๆ รวมทั้งนํามาใชโดยไมจําเปน หากตัดออกไปก็ไมทําใหเน้ือความเสียหาย แตจะชวย

ใหขอความกระชับและสละสลวยข้ึน 

4.3 การผูกประโยคประสิทธ์ิ กาพยกลอน (2518: 80, อางถึงใน ธัญญา สังขพันธา

นนท 2548: 207) อธิบายวาประโยคเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงของการเขียน ขอเขียนที่ดีตองผูก

ประโยคถูกตองตามระเบียบแบบแผนของภาษา โดยธัญญา สังขพันธานนท (อางแลว) อธิบายตอวา 

ขอบกพรองในการผูกประโยคที่ปรากฏเน่ือง ๆ เชน  

1) การเรียงคําไมเหมาะแกตําแหนงและหนาที่ คือวางตําแหนงตาง ๆ ของคําใน

ประโยคไมถูกตอง วางสวนขยายไมตรงในตําแหนงที่ควรจะวาง ทําใหเน้ือความสับสนไมชัดเจน  

2) ประโยคที่ลําดับความผิด ทําใหความหมายไมชัดเจน  

3) ประโยคที่วางสวนขยายผิด ใชคําผิด ทําใหเน้ือความเกิดความสับสน ไม

ชัดเจน    

4) การผูกประโยคแบบภาษาตางประเทศ ควรปรับแกใหเปนประโยคตามหลัก

ไวยากรณของไทย 

4.4 การเขียนยอหนาการตรวจแกการใชภาษาในระดับของการเขียนยอหนา เปน

การพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาสาระและการใชภาษาไปพรอมกัน ขอบกพรองในการเขียนยอ

หนาที่มักปรากฏบอย ๆ คือ  

1) ยอหนาขาดประโยคใจความสําคัญ ประโยคใจความสําคัญคือ ความคิดหลัก

ในแตละยอหนาเปนสวนที่บอกใหรูวา สาระสําคัญในยอหนาน้ัน ๆ คือเรื่องใด  

2) ยอหนาขาดประโยคขยายความ หรือขยายความไมสอดคลองกับประโยค

ใจความสําคัญ ทําใหขาดความชัดเจนไดเชนกัน  

3)  ขาดสัมพันธภาพระหวางยอหนา หมายถึงการที่ยอหนาห น่ึงขาด

ความสัมพันธเช่ือมโยงกับยอหนาถัดไป ทําใหความไมตอเน่ืองขาดสัมพันธภาพ 

4.5 การใชสํานวน โวหาร คําพังเพยและสุภาษิตตาง ๆ ในการเขียนสารคดีใหมีเรื่อง

ชวนอาน มีความสละสลวยในการใชภาษา ผูเขียนมักใชสํานวนโวหาร ตลอดจนคําพังเพยและสุภาษิต

ตาง ๆ มาประกอบ แตขอบกพรองที่เกิดจากการใชสํานวนโวหารก็มีใหเห็นอยูเสมอ สิ่งที่ควรพิจารณา

ในการใชโวหาร คือ  

1) ใชสํานวนโวหารถูกตองตามแบบแผนที่เคยใชกันหรือไมโดยเฉพาะสํานวน

โวหารที่รูจักกันดีมากอน  
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2) หากเปนสํานวนโวหารที่เกิดจากการประดิษฐการของผูเขียนก็ตองพิจารณา

วาเหมาะสมกับเน้ือความหรือไมโลดโพนแปลกประหลาดเกินไป หรือขัดกับหลักความจริงหรือไม เชน 

“เธอหนาแดงเหมือนตูไปรษณีย” เปนความเปรียบที่ออกจะพิลึกเกินไป  

3) ใชสํานวนโวหารได ถูกตองตรงกับความหมายในตอนน้ัน ๆ หรือไม 

โดยเฉพาะการใชสํานวนและคําพังเพย  

4) ไมใชโวหารบอยจนเกินไปจนทําใหฟนเฝอหรือฟุมเฟอยเพราะแทนที่ทําให

งานเขียนสละสลวยกลับดูรกรุงรังและออนดอย 

5) การตรวจแกไขเน้ือหาการตรวจแกไขเน้ือหาของสิ่งพิมพ จะตองตรวจความ

ถูกตองของเน้ือหาความเหมาะสมของเน้ือหา ความถูกตองในการอางอิง การอางถอยคํา และความถูก

ตองในเชิงกฎหมาย 

สรุปการบรรณาธิกรคือการตรวจตนฉบับซึ่ งตองทําดวยความละเอียดรอบคอบ

ประกอบดวย การตรวจตนฉบับข้ันตน การบรรณาธิกรเน้ือความ การตรวจภาพประกอบ การตรวจ

แกไขสํานวนภาษาและการตรวจแกไขเน้ือหา 

 

สรุปแนวคิดท่ีนํามาใช 

จากแนวคิดหลักขางตนทั้ง 8 แนวคิดที่ยกมา เพื่อใชเปนกรอบในการศึกษาและจัดทํา 

“โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดิน

เพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกม

ลาวาส” สามารถกลาวโดยสรุปดังน้ี 

1) การแนวคิดการเขียนสารคดี ใชแนวคิดการเขียนสารคดีแบบสารคดีเชิงขาว  โดยใช

โครงสรางการเขียนสารคดีทั้ง 4 สวน  คือ 1) ความนํา 2) ความเช่ือมหรือสวนเช่ือม 3) เน้ือเรื่อง 4) 

ความจบ นําเสนอดวยขอมูลเอกสารและการสัมภาษณ นอกจากน้ียังตองใชวีการสังเกตบรรยากาศใน

ชุมชน ความรูสึก สีหนาทาทาง และการแสดงออกของแหลงขาว เพื่อนํามาใชในการเขียนซึ่งจะชวยให

สารคดีมีสีสันบรรยากาศ และแงมุมที่จะบรรยายหรือพรรณนาไดชัดเจนข้ึน ภาษาที่เขียนใชภาษากึ่ง

มาตรฐาน 

2) แนวคิดหนังสือเลม ใชแนวคิดหนังสือเลมประเภทหนังสือปกออน โดยใช

สวนประกอบทั้ง 4 สวน คือ สวนปก สวนหนาหรือสวนนําหนา สวนเน้ือหา และสวนหลัง เขาเลมแบบ

ไสกาว 

3) แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ ใชแนวคิดการออกแบบรูปเลม การจัด

หนาและการใชภาพประกอบ ทุกกระบวนการ 
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4) แนวคิดการถายภาพ ใชแนวคิดที่เปนหลักการถายภาพทั้งหมด คํานึกถึงองคประกอบ

ศิลปะภาพถายสารคดี 

5) แนวคิดการบรรณาธิการ ใชแนวคิดการบรรณาธิกรหนังสือทุกข้ันตอน 
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บทท่ี  3 

การเก็บขอมูล 

 

“โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ

ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานี

วัดมังกรกมลาวาส” ศึกษาและจัดทําสารคดีในรูปหนังสือเลม โดยนําแนวคิดที่สรุปไวจากบทกอนหนา 

มาประยุกตใชในการศึกษาโดยมีแหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

และการวิเคราะหขอมูล นําไปสูการวางแนวคิดเน้ือหา (content concept) และพัฒนาแนวคิด

รูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration)  โดยมีแหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการจัดทําโครงการในจุลนิพนธฉบับน้ีแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. แหลงขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน

บทความทางวิชาการ หนังสือ เว็บไซต ขาวในหนังสือพิมพเพื่อศึกษาเหตุการณที่ เกิดข้ึนตลอด

ระยะเวลา 8 ปที่มีการตอสูวาเกิดอะไรข้ึนบาง มีความเคลื่อนไหวของทั้งภาครัฐ เอกชน และชาว

ชุมชนอยางไรบาง เอกสารรายงานประจําปขององคการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 

งานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ ฯลฯ   

2. แหลงขอมูลประเภทบุคคลจากการสัมภาษณชาวชุมชนที่ไดรับผลกระทบ องคการ

รถไฟฟาขนสงมวลชน นักวิชาการและผูเช่ียวดานผังเมือง แกนนําชุมชนบานครัวเปนตน นอกจากน้ียัง

ตองใชวีการสังเกตบรรยากาศในชุมชน ความรูสึก สีหนาทาทาง และการแสดงออกของแหลงขาว เพื่อ

นํามาใชในการเขียนซึ่งจะชวยใหสารคดีมีสีสันบรรยากาศ และแงมุมที่จะบรรยายไดชัดเจนข้ึน 

2.1 ชาวชุมชนเยาวราช 2 กลุมคือ  

2.1.1 กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินในการกอสราง สถานีวัด

มังกรฯ  

2.1.2 กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการวางผังเมืองใหม ฉบับ 2556  

2.2 หนวยงานราชการ 2 หนวยงานคือ 

2.2.1 องคการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 

2.2.2 ผังเมือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

2.3 ผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ เชนดานอสังหาริมทรัพย ดานผังเมือง ดานประวัติศาสตร 

และมานุษยวิทยา 

2.4 ผูนําชุมชนบานครัว 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารโดยการคนควา 

2.  การสัมภาษณแหลงขอมูล ซึ่งจะเปนวิธีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลของหนังสือ 

 

กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไปผูสนใจในเรื่องราวของการยานเกาแก และการพัฒนา 

 

กลุมตัวอยาง 

สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง

(purposive sampling) โดยใชวิธีการเลือกผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการจะสัมภาษณโดยตรง

แบงเปน 3 กลุม 

1.  ชาวชุมชนยานเยาวราช 

2.  หนวยงานราชการ 

3.  ผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ  

4.  ผูนําชุมชนบานครัว 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1. การสัมภาษณ โดยมีแนวทางการสัมภาษณ แบงออกเปนดังน้ี 

1.1 ชุดคําถามสําหรับชาวชุมชนเยาวราช โดยแบงเปน 2 กลุมดังน้ี 

1.1.1 ชาวชุมชนเยาวราชที่โดนเวนคืนที่ดิน 

1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ 

2) ระยะเวลาที่อยูอาศัยในบริเวณน้ี 

3) ความรูสึกที่มีตอโครงการรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย  

ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรฯ 

4) ทราบขอมูลเกี่ยวกับการกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวน-

ตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรฯ เมือ่ไรและทราบไดอยางไร 

5) เหตุผลในการออกมาตอสูกับโครงการของรัฐ 
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6) มีการสื่อสารภายในชุมชนอยางไรในการตอสูกับหนอยงานรัฐ 

7) มีวิธีการเคลื่อนไหวอยางไรบาง 

8) มีองคกรภาครัฐ หรือเอกชนใดเขามาชวยเหลือบาง 

9) ผลที่ไดรับหลงัจากการตอสูจบลงมี ความรูสึกอยางไรกบัผลการตอสู

ในครั้งน้ี 

10).คิดวาอะไรคือ คุณคาของชุมชนเยาวราช  

11).คิดวาอนาคตของชุมชนเยาวราชจะเปนอยางไรตอไปหลังจากสราง 

รถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรฯ เสร็จ 

1.1.2 ชาวชุมชนยานเยาวราชที่ไดรับผลกระทบจากการวางผังเมืองใหม ฉบับป

พุทธศักราช 2556  

1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ 

2) ระยะเวลาที่อยูอาศัยในบริเวณน้ี 

3) ความรูสึกที่มีตอโครงการรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย  

ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรฯ 

4) จากผังเมืองใหม ฉบับ 2556 ที่ออกมาวา บริเวณ 500 เมตรรอบ 

5) สถานีรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บาง 

แค สถานีวัดมังกรฯ สามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ ชาวชุมชนรูสึกอยางไร 

6) หลังจากทราบขาว ผังเมืองฉบับดังกลาว มีการสื่อสารอยางไรบาง

ภายในชุมชน 

7) คิดวาอะไรคือคุณคาของชุมชนเยาวราช 

1.2 หนวยงานราชการ 

1.2.1 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) โดยมีแนวคําถามดังน้ี  

1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ ตําแหนง 

2) ข้ันตอนในการทํางานในการวางแผนการกอสรางรถไฟฟามหานคร 

3) ประโยชนที่จะไดรับจากการกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน  

สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวังมังกรฯ เมื่อกอสรางเสร็จมีอะไรบาง อยางไร 

4) มีการทําความเขาใจกับชาวบานอยางไรเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินเพื่อ 

กอสรางโครงการรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวังมังกรฯ 

5) คิดวาทําไมชาวชุมชนถึงออกมาตอสูในครั้งน้ี 

6) ข้ันตอนในการดําเนินการเวนคืนที่ดินบาง  

 1.2.2 ผังเมือง 
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1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ ตําแหนง 

2) ประโยชนที่ประเทศและประชาชนจะไดรับจากการวางผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 

3) เหตุผลที่มีการปรับปรุงเน้ือหาในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่บริเวณ 

500 เมตรรอบสถานีรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกร

กมลาวาส 

4) มีภาคสวนใดบางที่มีสวนรวมในการวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 

1.3 ผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ  

1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ ตําแหนง 

2) คิดวาอนาคตของพื้นที่บริเวณรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย 

ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส จะเปนอยางไร 

3) คุณคาของบริเวณยานเยาวราชในดานตาง ๆ เชนดานประวัติศาสตรชาติ

พันธุ ดานวัฒนธรรมของชุมชน ดานเศรษฐกิจ 

1.4 ผูนําชุมชนบานครัว 

1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ ตําแหนง 

2) ประวัติของชุมชนบานครัว 

3) วิธีการตอสูของชาวชุมชนบานครัวกับภาครัฐ 

4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางระหวางชุมชนยานเยาวราชกับบานครัว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิเคราะหขอมูลที่เก็บไดจากการลงพื้นที่ 

2.  วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

 

แนวคิดเน้ือหา 

การนําเสนอเน้ือหาจะใชรูปแบบการเขียนสารคดีเชิงขาว บรรยายดวยภาษากึ่งทางการ 

โดยนําเสนอถึงวิธีการตอสูของชาวชุมชนเยาวราชเปนหลัก เปนประเด็นหลักในการนําเสนอ โดยมี

แนวคิดเน้ือหาดังน้ีแบงออกเปน 5 บท โดยบทที่ 1 จะเปนบทนํา บทที่ 2–4 จะเปนสวนของเน้ือเรื่อง 

และบทที่ 5 จะเปนบทสรุป ซึ่งแตละบทจะกลาวถึงรายละเอียดดังน้ี 
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บทที่ 1 เยาวราชกับโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย หัวลําโพง-บางแค สถานี

วัดมังกรฯ โดยในบทน้ีจะกลาวถึงจุดเริ่มตนของโครงการ ความสําคัญของโครงการและเหตุผลที่ชาว

เยาวราชออกมาตอสูกับโครงการ 

บทที่ 2  ความเปนมาและความสําคัญของชุมชนยานเยาวราช ในบทน้ีจะกลาวถึงความ

เปนมาของชุมชนเยาวราชวามีความเปนมาอยางไรถึงทํารวมตัวกัน และทําใหเกิดเปนยานเยาวราชจน

ถึงทุกวันน้ี 

บทที่ 3  การตอสูที่พายแพ โดยในบทน้ีจะกลาวถึงกระบวนการตอสูของชาวชุมชน

เยาวราชซึ่งโดนเวนคืนทีดิ่นเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-

บางแค สถานีวัดมังกรฯ วามีการตอสูกันอยางไรบาง ใชวิธีการใดบางในการตอสู 

บทที่ 4 อนาคตกับการเปลี่ยนแปลง โดยจะกลาวถึง ในสวนของปจจุบันที่มีการตอสูของ

คนในชุมชนอีกสวนหน่ึงกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2556 ใน

เรื่องการพัฒนาพื้นที่ 500 เมตรรอบสถานีรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-

บางแค สถานีวัดมังกรฯ วาเขามีการใชวิธีการใดบาง มีการสื่อสารกับคนในชุมชนและคนภายนอกดวย

วิธีใดเพื่อตอสู รวมทั้งจะกลาวถึงความคิดเห็นของคนที่ไมไดโดนเวนคืนวารูสึกอยางไรและคิดอนาคต

ของชุมชนจะเปนอยางไรหลังจากมีรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรเกิดข้ึน 

บทที่ 5  จากบานครัวสูเยาวราช ในบทน้ีจะเปนการสรุปบทเรียนการตอสูของชาว

เยาวราช โดยนํามาเทียบเคียงกับบทสรุปของชาวบานครัวซึ่งตอสูชนะ 

 

วิธีการออกแบบ 

1.  นําเน้ือหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได มากําหนดโจทยการออกแบบ (Design 

Brief) เพื่อสรางกรอบความคิด กอนที่จะเขาสูข้ันตอนการออกแบบจัดหนา 

2.  ทําตนแบบราง โดยเรียงเน้ือหาใสดัมมี่ (Dummy) เพื่อดูภาพรวมของหนังสือ 

3.  จัดหนาพิมพ (Layout) ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4.  นํางานออกแบบ (Artwork) ที่ไดเขาสูกระบวนการพิมพ และจัดทําเปนรูปเลม 

 

แนวคิดดานรูปเลม 

1.  สีใชโทนสีแดง  
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ภาพที่ 3-1 ชุดสีแดง  

 

2.  ภาพประกอบ จะใชภาพประกอบเปนภาพถายเพื่อใหผูอานเห็นภาพจริง และเอื้อให

ภาพสามารถประกอบเรื่องราวที่เขียนไดมากข้ึน 

3.  ตัวอักษร 

1.1 แบบอักษร 

1) หนาปก Layiji JaRakefadHang V1.0 เน่ืองจากมีลักษณะคลายลายมือทํา

ใหสื่อถึงตัวช่ือเรื่อง “บันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” ไดเปนอยางดี 

2) หนาเปดแตละบท หรือช่ือบท ใชตัวอักษร Js Chawlewhieng เพราะมี

ลักษณะคลายอักษรในภาษาจีน จึงเปนการใชสื่อถึงชาวเยาวราชซึ่งเปนคนไทยเช้ือสายจีนไดเปนอยาง

ดี 

3) ช่ือเรื่อง ใชตัวอักษร Supermarket 

4) คําโปรย ใชตัวอักษร Supermarket เน่ืองจากตัวอักษรที่มีหัวสามารถอาน 

ไดงาย ลายเสนคมชัด เหมาะสําหรับเน้ือหายาว ๆ 

5) เน้ือหา ใชตัวอักษร TH Sarabun New เน่ืองจากตัวอักษรที่มีหัวสามารถ

อานไดงาย ลายเสนคมชัด เหมาะสําหรับเน้ือหายาว ๆ 

6) คําอธิบายภาพ ใชตัวอักษร TH Niramit AS 

1.2 ขนาดตัวอักษร 

1) หนาปกใชขนาด 48 point 

2) หนาเปดแตละบทใชขนาด 78 point 

3) ช่ือเรื่องใชขนาด 30 point 

4) คําโปรยใชขนาด 15 point 

5) เน้ือหาใชขนาด 15 point 

6) คําอธิบายภาพใชขนาด 11 point 
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ภาพที่ 3-2 แบบตัวอักษร 

 

4.  คอลัมน 

จัด 1 คอลัมนในหนา เพื่อใหอานงาย เพราะเปนหนังสือขนาดเล็ก การจัดคอลัมน

เดียวทําใหอานสะดวก เรียบรอย ดูแลวสบายตา 

 

แบบแผนหนังสือเลม 

แบบแผนในการพิมพเลมหนังสือ “โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยาน

เยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอ

ขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส” มีการกําหนดรายละเอียดการจัดทําดังน้ี 

1.  ขนาดรูปเลมหนังสือ ขนาด A5 กวาง 14.8 สูง 21  เซนติเมตร  

2.  จํานวนหนา 159 หนา 

3.  กระดาษ 

1) ปก กระดาษอารต 250 แกรม 

2) เน้ือใน กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม 

4.  พิมพ 4 สีในสวนของภาพบางหนา และสีดําในสวนของตัวอักษร 

5.  เขาเลมแบบไสสันกาว 

6.  หากมีการเอยถึงตัวเลข ไมวาจะเปนวันเวลาหรือจํานวนนับ ใชตัวเลขอารบิกทั้งหมด 

7.  เลขหนาจะอยูดานลาง ตรงกึ่งกลางของหนาเสมอ  

8.  ใชการเปดบท แบบหนาคู หนาดานซายจะเปนภาพประกอบ สวนดายขวาจะเปนช่ือ 

9.  ใชการเปดเรื่องแบบหนาเด่ียว ภาพประกอบขนาดเต็มหนากระดาษ ช่ือเรื่องอยูดาง

ลางของหนากระดาษ 

10. ใชเครื่องหมาย (‘.....’) กับคําเฉพาะและการเนนคํา 

11. คําสนทนาหรือคําพูดตาง ๆ จะใชเครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”)  
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บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 

 

“โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ

ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานี

วัดมังกรกมลาวาส” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารและสัมภาษณ

แหลงขอมูล 

 

วิเคราะหเน้ือหา 

ใชวิธีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือ 1) การสัมภาษณแหลงขอมูล 2) การเก็บรวบรวมจาก 

เอกสาร เว็บไซต และหนังสือที่เกี่ยวของ ชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ปพุทธศักราช 2556 ดังน้ี 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  

1) ชาวชุมชนเยาวราช 

1.1 ชาวชุมชนเยาวราชที่โดนเวนคืนที่ดิน 

1.1.1 คุณยุทธเดช เวชพงศา รองกรรมการผูจัดการบริษัท เปยจิง ถงเย๋ินถัง 

(ประเทศไทย) จํากัด ผูบริหารรุนที่ 3 ในกิจการยาสมุนไพรของครอบครัวเวชพงศา สัมภาษณเมื่อวันที่ 

11 เดือน พฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

1) รานเกาที่โดนเวนคืนอยูมานานเทาไหร 

ผมไปประมูลสิทธ์ิการเชามาจาก ปรส. 15 ลาน ปรส.คือองคกรที่ต้ัง

ข้ึนมาเพื่อเคลียปญหาตอนตมยํากุง ไอเอ็มเอฟ ประมาณสมัยโนนเลย ที่พวกบริษัทเงินทุนลมกัน

เยอะๆตึกเกาตึกตรงน้ี มันเปนของนายทุนเชาทีชัยทรรศ เชาจากทรัพยสินแลวทีชัยทรรศก็ลมถูกสั่งให

ปดกิจการโดยคําสั่งธนาคารแหงประเทศไทยโอนทรัพยสินใหกับ ปรส. ปรส.ก็เอาทรัพยสินมาประมูล

ขาย ประมูลขายสิ่งหน่ึงที่เขาประมูลก็คือสิทธ์ิการเชา ผมประมูลมาในราคาต้ัง 15 ลาน ผมก็ประมูล

มาในราคาน้ัน เพราะวาไมมีใครสู 15 ลาน 15 ลานไดมา น่ีคือสัญญาเชา 3 ป 15 ลานไมมีใครเขาเอา

หรอก ไดมาป 2543 ก็ไดตออยูเรื่อย ๆ ตอเสร็จเราก็ตองมีการจายคาอะไรใหกับทรัพยสินเปนปกติ 

คาตอสัญญาคาอะไรแบบน้ีก็วากันไป เราก็คาดหวังวาเราจะไดตอทุก 3 ปเรื่อย ๆ คาดหวังกันอยาง

น้ัน เพราะวาญาติผมเขาทําธุรกิจ เขาก็เชาทรัพยสิน เชามาต้ังแตผมเล็ก ๆ จนเด๋ียวน้ีผมแกเขาก็ยังอยู  

2) ทราบขาวการโดนเวนคืนที่ดินบริเวณเยาวราชไดอยางไร 
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ที่จริงมันรูขาวมาซักพักหน่ึงแลววาจะมีรถไฟฟาอันน้ีใชไหมแตก็ไมได

คาดวามันจะมาลงกลางชุมชนแบบน้ี ตอนแรกเขาใจวาออมไปดานหลัง ออมไปพลับพลาไชยบาง หรือ

วาไปใชพื้นที่ที่มันยังไมพัฒนา ไมรูคลุมเครือมาตลอดจนกระทั่งป 2551 ปลายป 2551 ก็มีคนของ 

BMTD คนของบริษัทที่ปรึกที่ รฟม. จางมา ประเด็นน้ีเปนประเด็นสําคัญคนของบริษัทที่ปรึกษาเขา

เอากระดาษแผนหน่ึงมาใหกระดาษแผนน้ันมีช่ือบานวาเขาจะทําอะไร ไปใหกับรานๆหน่ึงแลวก็บอก

รานน้ันใหชวยไปกระจายขาวตามบานเลขที่เหลาน้ีวาจะเปนบานที่ถูกเวนคืนแลวใหไปประชุมที่ รฟม.

วันน้ัน ๆ จําวันที่ไมไดและ ไมมีอะไรที่ชัดเจนไมมีกระดาษอะไรทั้งสิ้น มีแคกระดาษมาใบหน่ึงเปนแบบ

พิมพคอมพิวเตอรเปนของบริษัทที่ปรึกษาที่ รฟม. จางมาศึกษาการวางแผนเกี่ยวกับการกอสราง 

ออกแบบ แลวเขาก็บอกวาเขาเปนผูเนินการทําประชาพิจารณ ป 2551 ก็รูจากตรงน้ัน โอเคเรารูเสร็จ

โอเคเราก็ไปถึงที่ประชุมการประชุมเขาไปน่ังในหองสไลด พาวเวอรพอย ฉายใหดู ก็มีคนมีพูดวาคุณจะ

โดนเวนคืนสิ่งที่คุณตองทํามีอะไรบาง 1 2 3 4 5 ใหเตรียมเอกสารอะไรเพื่อจะรอรับการเวนคืนจบ 

หลังจากน้ันพวกเราก็จบ ในเมื่อเวนคืนก็เริ่มไปถามขอมูลกับชาวบาน ชาวบานแถวน้ีก็รูจักอยูแลวรูจัก

อยูในระดับหน่ึง คือคนที่อยูเกาๆกอนอยูกันมาต้ังสี่หาสิบป อยูต้ังแตเกิดจนแก จนเปนสองสามเจเน

เรช่ัน ผมมาทีหลังมาเปดรานที่น้ีประมาณซักเจ็ดแปดปต้ังแตป 2543 นาจะประมาณเจ็ดป ก็รูจักคน

รานขาง ๆ ก็รูจักเห็นหนาเห็นตากัน ก็เลยเริ่มพูดคุยกันวาก็มีความรูสึกวามันไมถูกตองนะ ก็เลย

รวมตัวพูดคุยกัน 

3) ตอนน้ันประชุมกันยังไงบางหลังจากที่รูขาวแลว 

ก็เริ่มจากหาขาววาแลวจะเกิดอะไรข้ึน ก็ติดตอพูดคุยกับทางโนนทาง

น้ีทางน้ัน ใครมีคนรูจักก็พูดคุย แลวก็หาขาวกันไปหาขาวกันมา สิ่งหน่ึงที่กังวลกันก็คือวา ปญหาของ

พวกเราก็คือวาที่ของพวกเราสวนหน่ึงเปนที่เชา บางคนก็เปนที่ซื้อ บางคนก็เปนที่เชาของบุคคล

ธรรมดาบาง แตสวนใหญจะเปนที่เชาทรัพยสิน แลวก็คุยกันวาทรัพยสินไมเคยบอกเราเลย ก็เลยถาม

ทรัพยสิน ทรัพยสินก็บอกทรัพยสินไมรู ทรัพยสินไมมีการเวนคืนไมมีอะไร เราก็สอบถามไปที่ รฟม.อีก

ครั้งวา ที่คุณมาอยางน้ีมันหมายความวาอะไร พอเริ่มจับเปนกลุมปบ ก็เริ่มมีการทําจดหมายทํา

หนังสือในนามของกลุมชุมชน ในนามของกลุมผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน รฟม. ก็ตอบกลับมา

ประมาณวา ประมาณนะผมจํารายละเอียดไมคอยไดเพราะวาเรื่องมันนานแลว สัก 4-5 ปแลว รฟม. 

ก็ตอบกลับมาวายังไมตองตกใจหรอกอันน้ีคือเริ่มตน ก็มาบอกใหรูวาอาจจะถูกเวนคืนนะ แนวน้ีหรือ

การออกแบบน้ียังเปนพรีดีไพมารี่ดีไซต เพราะฉะน้ันแนวน้ีอาจจะไมใชแนวจริง เราก็ทําจดหมายช้ีแจง

ไปหลายเรื่องรองไปที่ รฟม. อันน้ันก็ถัดมาซักพักนะ ผมจํารายละเอียดไมคอยได 

ทางพวกเราก็มาพูดคุยกันวาการมาเวนคืนกลางชุมชน เรามี

ความเห็นวามันไมคอยดีไมคอยถูกตองโดยเฉพาะชุมชนเหลาน้ีมันเปนชุมชนที่เปนใจกลางของยานไช

นาทาวน ไปพูดคุยกับอาจารยหลายคน ทั้งอาจารยสถาปตยกรรมและอาจารยผังเมืองเราก็ไปหาและ
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พูดคุยกัน อาจารยเขาก็เห็นดวยวาตรงน้ีจริง ๆ แลวมันเปนจุดกลางของชุมชนไทนาทาวนจริงๆ

เพราะวาถาคุณดูระหวางเยาวราชกับเจริญกรุง เยาวราชเน่ียจะเปนรานคาขายคนขางนอกไมใชคนใน

ไชนาทาวน มาซื้อทอง มากิน มาเที่ยว นักทองเที่ยวจะไปเดินเยาวราชคนตางถ่ินจะไปกินขาวจะไปกิน

ที่เยาวราช แตคนในถ่ินจะไปเจริญกรุง ตลาดอยูเจริญกรุง ซื้อของที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ไหวเจา 

ตอนน้ันจะมีรานโคมอยูรานหน่ึง มีรานขายของไหวเจา มีรานยาสองราน มีรานขายเสื้อผา มีรานขาย

ตุกตาจีนพวกน้ี รานขายของเกา 

4) แลวตอนทีไ่ปรองเรียนที่ไหนบาง 

หลายที่มีกระทรวงคมนาคม รฟม. เราไมไดรอง เราทําจดหมาย

คัดคาน แลวก็ตรวจการรัฐสภาซึ่งในที่สุด มันทําใหเห็นวากระบวนการรองเรียนในประเทศไทยมัน

ประหลาดมาก พอรองเสร็จหนวยงานที่รับเรื่องรองทั้งหลายก็จะสงเรื่องไปใหตนสังกัดเจาของเรือ่งคือ 

รฟม. ก็ทําจดหมายมาบอกวาทุกอยางทําถูกตองแลวก็สงกลับไป ทางโนนก็สงหนังสือกลับมาบอกวา 

รฟม. เขาช้ีแจงกลับมาวาทุกอยางเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนสิ่งที่ถูกตองแลว ไดพิจารณาดี

แลวจบ คือแทนที่จะมีเติรสปารต้ีเปนคนดูวาเออมันเปนจริงไหมสิ่งที่เรารองเรียน หลายอยางที่เราแจง

ไปเชนอันที่หน่ึงพื้นที่ตรงน้ีมันไมเหมาะไมควรเลย อันที่สองมันมีพื้นที่ที่ดีกวา อันที่สามวิธีการทําทําไม

จะตองไปเปดหนาดินอยางน้ัน เราเช่ือวามันมีวิธีการที่ดีกวาน้ัน เพราะวาเหตุหน่ึงที่เขาจะตองเวนคืน

เยอะ เขาบอกวาที่จริงรถอยูใตดินใชไหม เราสามารถที่จะเจาะขางใตดินก็ไดแลวก็ขุดรูไปเปนอุโมงค

ดานใตแลวก็ดึงดินออกไป แลวก็ตอกเข็มตอกอะไรไป ก็ตอกไปอยูขางลาง ทุกอยางก็ไปอยูขางลาง

หมด ขุดลงไปแลวก็ทําอุโมงค ขางบนเปนเหมือนเดิมยังได ซึ่งหลายที่เขาทํากันอยางน้ัน เมืองเกา

หลายที่เขาทํากันแบบน้ัน มันมีเทคโนโลยีแนนอนอยูแลว เพราะวาในเชิงวิศวกรรมขอใหมีสตางค

ขอใหมีเงิน ขอใหมีความพยายามก็ทําได นักวิศวกรรมความรูมันซื้อกันไดหมด ไมใชวาประเทศไทยเรา

ทําไมเปนเราจบไมใช เพราะอยางน้ันสะพานพระรามเกาครั้งแรกเราทํามาไดยังไงก็ไปซื้อเทคโนโลยีมา

จากเมืองนอกทั้งน้ันและของอยางน้ีความรูมันซื้อกันได ตึกสูง ๆ ตึกอะไรมันทําไดหมดละ เมืองนอก

เขาทําไดเราก็ทําได 

ทางกลุมเราเช่ือวาสิ่งที่ รฟม. ทําไมใชสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเรา เปน

วิธีที่ดีที่สุดสําหรับ รฟม. เพราะวาถาเกิดดีที่สุดสําหรับเขา เขาก็ทําไดงาย สะดวกเร็ว แลวสิ่งที่พวกเรา

เห็นอีกอันหน่ึงก็คือวาตัวกฎหมายเวนคืนวิธีการให รฟม. เปนผูดําเนินการกฎหมายเวนคืน ให รฟม. มี

อํานาจในการปฏิบัติตามกฎหมายเวนคืน ก็คือให รฟม. ในฐานะผูที่ปฏิบัติงาน ในฐานะผูมีสวนไดสวน

เสียดวยสามารถมาช้ีเอาวาฉันจะเอาตรงไหน เสร็จแลวช้ีเสร็จ ชาวบานทั้งหมดก็พูดไมออก เพราะ  

รฟม. พูดอยางเดียววาผมเปนคนที่ทํารถใตดินเกงที่สุดในประเทศไทยพวกคุณไมรูหรอก เราแยงอะไร

ไปในแงของวิศวกรรมก็จบ เราแยงไมไดเลย เราพูดไมไดเลย เพราะฉะน้ันสิ่งหน่ึงที่เราอยากใหเกิดข้ึน

ก็คือใหมีเติรสปารต้ี ดูแลวาไอสิ่งน้ีเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนจริง ๆ ไมใชทาง รฟม. บวกหน่ึง ทาง
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เราศูนย เราตาย รฟม. ได คือสิ่งน้ีเปนสิ่งที่พวกเราพูดกับ รฟม. ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันสิ่งน้ีก็เปนสิ่ง

ที่กลุมพวกเราพูดกับ รฟม. ตลอดเวลา หรือแมกระทั่งเราไปคมนาคมหรือที่ไหนก็ตามเราขอบอกวา

ขอใหมีใครมาศึกษาจริง ๆ คนที่เปนกลางเปนนักวิชาการเปนอาจารยทั้งหลาย ก็ไดแตวาขอใหมาดู

หนอยวามันเปนวิธีเดียววิธีที่ดีที่สุดจริง ๆ เราก็ยอมรับก็จบ เราไมมีทางแลว การสรางรถไฟฟาใตดิน

เรารูวาเราจําเปน ในกลุมเราไมไดตอตานรถไฟฟาใตดิน แตตอตานวิธีการวาทําไมจะมาเลือกตรงน้ี 

แลวทําไมตองเปดหนาดินมาก เวนคืนทีเยอะแยะไปหมดเลย 

5) สวนตัวคิดวาโครงการของรัฐตองเกิดความขัดแยงกับชาวชุมชน 

คืออยางหน่ึงบางทีคนน่ังเขียนโปรเจคทั้งหลาย คุณเคยไดยินวา

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเทาน้ันเทน้ีกี่เปอรเซ็นตอันที่หน่ึง อันที่สอง

จํานวนผูไดรับผลกระทบเปนกี่ครัวเรือน พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเปนเทาไหรมีแตตัวเลข เห็นแตตัวเลข 

ไมไดเห็นวาหน่ึงคนเขาทําอะไร แลวเขาเดือนรอนอยางไร ไมไดเห็นคนเปนคนเห็นคนเปนสถิติ แลว

เอาไปช่ังนํ้าหนักกับสิ่งที่ไดมาจากโปรเจค แนนอนถาเผื่อเห็นอยางน้ันผลเสียทางเศรษฐกิจของคนกลุม

ที่เสียไปกับผลทางเศรษฐกิจที่ไดมาของประเทศแนนอนมันคุมกันอยูแลว แตในขนาดเดียวกันถาคุณ

ไปหยิบคนๆน้ันออกมาแลวไมตองพิจารณาอยางอื่นมีคน ๆ น้ันคนเดียว ผลที่เกิดข้ึนกับเขาคืออะไร

มหาศาลเลยถามาดูชีวิตของคน ๆ น้ันมหาศาลมาก เขาศูนยเสียมหาศาลมาก  

เพราะฉะน้ันเวลาทําโครงการอะไรทั้งหลายมันไมไปดูแบบน้ัน ไมไปดู

ใหมันเปนวินวิน หรืออยางนอยผมพูดอยูเรื่อย ๆ วาวินวินมันเปนไปไมได เอาละวินแตวาลูสบางไมใช

ลูสจนหมดตัว มีการชดเชยพอทีจะใหเขาไมลูสมาก แลวก็อีกอันก็คือเวลาเราทําอะไรพวกน้ี อยาเห็น

ชาวบานเปนปฏิปก อยาเห็นชาวบานเปนคูเจรจาน่ังอยูคนละขางบนโตะ หนวยงานของรัฐตองเห็นวา

ชาวบานเปนผูเสียหาย แลวหนวยงานจะตองหาวิธีเยียวยาชาวบาน ไมใชวาเห็นชาวบานเปนคูกรณี 

อยางที่สามหนวยงานจะตองเห็นคนเปนคนใหได เขาใจวาคนมีอารมณ เพราะฉะน้ันพอไปเอาอะไรมา

จากใครก็ตองมีอารมณแนนอน ซึ่งอยางแรกผมก็จําไดวามันมี 4 ข้ันของการยอมรับความสูญเสีย ดี

นาย ตอตานกอน  แลวก็เสียใจ แตสุดทายคือยอมรับ ถาคุณอยากใหงานเดินคุณก็ตองเขาใจคน ถา

เพื่อคุณมาเห็นวาคนเปนคนที่ทําใหงานชามันก็ผิดแลว เพราะวาคนที่ถูกเวนคืนน้ีเปนสวนหน่ึงของงาน 

คุณจะตองจัดการคนที่ถูกเวนคืนดวย ไมใชจัดการเฉพาะเรื่องวิศวกรรมอยางเดียว 

1.1.2 คุณคมคาย ลืออิสรกุล (แซหลือ) เจาของรานแปะหลีวัย อายุ 70 ป 

สัมภาษณเมื่อวันที่ เดือน และวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

1) ประวัติครอบครัว 

สมัยพอแมโกขายของเบ็ดเตล็ดตามฤดูกาล อยางเชนสบู ดาย แปง 

ชวงใกลๆเปดเทอมก็จะขายรานเทา ขายกระเปานักเรียน แลวถาใกลๆปใหมก็ขายกระเปาเดินทาง ฤดู

ไหนมีผลไมอะไรก็ขายอยางน้ัน เพราะแตกอนมันยังไมเจริญเหมือนเดียวน้ีแตละละแวกมีรานแบบสัก
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สองสามรานก็ขายไดทั้งชุมชน แตเดียวมันไมใชเพราะมีพวกหางใหญ แลวอีกอยางหน่ึงคนเรามัน

พัฒนาข้ึนมาเหลือคนแกอยูไมเทาไหร พอพอแมเสียโกก็เลยเปลี่ยนมาขายพวกน้ี พวกตุกตาจีน ขาย

ของแตงงาน   

พอกับแมของโกมาจากเมืองจีนเปนจีนแตจิ๋วปหน่ึงโกตองไปเสียให

เขาปละ 400 บาทเพราะสมัยกอนเขานับเปนตางดาว บานที่เมืองไทยยาเขามาหาไวกอนแลวพอแม

คอยมาทีหลัง เพราะวาสมัยกอนยาเขามาเพราะวาคนจีนเขาจับลูกพวกคนร่ํารวยไปทรมาน เพราะวา

เมืองจีนเขาเปนคอมมิวนิสต  ก็จับพวกศักดินาลูกทานหลานเธอไปทรมาน เขาเลยลงเรือหนีมา

เมืองไทยแตตอนน้ันพอแมโกยังตัวเล็กอยูพวกคอมมิวนิสตเขาก็ไมสนใจก็เลยปลอยใหอยูเมืองจีนกอน 

แลวพอก็ตามมาตอนอายุ 14 เมื่อกอนมาเรียนหนังสือไทย แมมาตอนอายุ 17 ป แตแมมาก็ไมรูจักกัน

นะกับคุณยาเพราะคนจีนสมัยเขาไมไดดูเจาบาวเจาสาวพอแมวาดีก็แตงงานกันใชระบบแบบคลุมถุง

ชน แมก็ลงเรือตามเขามา คุณยาก็ไปรับลูกสะใภมาที่ทาเรือแตไมเคยรูจักแมมากอน ยาก็เลาใหฟงวา

เขาใชกดหัวแมมือ แลวก็ใหรูจักกันอานภาษาจีนใหฟงแลวก็เอารูปเทียบ ตะโกนเรียกช่ือ สมัยกอนเขา

เลากันวาลงเรือมาบางคนเสียชีวิตก็มี อยางที่เขาวา เสื่อผืนหมอนใบก็จริง เพราะลงเรือมาบางคนเจ็บ

ไขเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงก็มีแลวสมัยกอนเขาไมไดรักษา รอดก็รอด ตายก็ทิ้งลงทะเลแลวกวาจะ

มาถึงน้ีใชเวลาเดินทางมาเปนเดือน 

บานหลังที่โดนเวนคืนไปน้ันโกอยูกับหลาน ๆ สมัยโนนกอนที่โกจะ

เกิด คาเชาเดือนละ 20 บาท แลวยังปดประตูทั้งแถว ใครจะเอาก็มาเอา เพราะเจาของเดิมเขาปด

ประตูหนีคาเชาทั้งแถว ยาเขาเปนคนมาหาเขาบานเลาใหฟงวาสมัยกอนคาเชาเดือนละ 20 บาท แลว

คนกินเงินเดือน ๆ ละ 5 บาท แลวคนที่เปนครูสอนหนังสือพวกอาจารยพิเศษมาสอนเปนรายช่ัวโมง

รูสึกจะไดเดือนละ 80 บาท ยาทวดเลาใหฟงวาพอเขาเดินมาหาบานเห็นปดทั้งแถวก็เลยงงแลวมาเจอ

คนหน่ึงเขาก็บอกวาเอาไหม มาเอาตรงน้ีมีบานปดอยูเปน 10 หองเพราะเจาของเขาหนีคาเชาไปที่อื่น

แลวไมไดกลับมาสาปศูนยไปเลย บางบานก็มีเงินแลวคอยมา คุณยาก็เลยตกลงเอา แลวคนที่ดูแลบาน

ของทรัพยสินสมัยน้ันเขาก็เปดบานใหเลือกวาจะเอาหลังไหน แลวยาทวดเขาก็เลือกหลังน้ี สมัยน้ันมัน

เปนบานไม2ช้ันบานที่หลังที่ยาเลือกโชคดีที่เปนบานขายของมีอุปกรณเต็มไปหมดเจาของเกาเขาทิ้งไว

แลวเจาของเกาเขาก็ไมกลับมาอีกเลย โกถึงบอกไงวาไมยอมไปไหนเพราะลืมตาก็อยูตรงน้ี  กูก็นึกวากู

จะนอนตายตาหลับอยูตรงน้ี ที่ไหนไดเมิงใหกูตายเหมือนกัน ตายแบบลืมตาโพลงเลย 

สมัยกอนคาเชา 20 บาทแลวก็เพิ่มมาเปน 100 บาท 150 บาท  250 

บาท คอย ๆ เพิ่ม จนกระทั่งป 2517 ที่สรางบานหลังจากบานไมสองช้ันเปนบานปูนสี่ช้ันเราสรางเอง

อยูบนพื้นที่เดิมของบานเกาคือพื้นที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ระหวางที่เราสราง

บานป 2517 เขาก็ดี ไมไดเก็บคาเชาจนสรางปกวาเสร็จเขาถึงมาเก็บคาเชาคือ 1,150 บาท จนราคา

สุดทายที่โกอยูคือคาเชาเดือนละ 6,130 บาทตอหอง 
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เมื่อกอนมีอยูครั้งหน่ึงพอสัญญาเราหมดก็ไปถามแลวเมื่อไหรจะตอ

คะ เคยมีเจาหนาที่คนหน่ึงของทรัพยสินจําไดข้ึนใจเลยจําแมนเลย ตอนที่เราไปเขาน่ังเรียงพระอยูพูด

กันเราวา ทําไมอยูบานทานน้ีมันเดือนรอนมากเหรอไง ถึงตองรีบมาถาม เดียวเขาหมดก็รูเอง เขาก็

จดหมายไปใหเอง โกเลยบอกน้ีหมดไปตองเกือบสามเดือนแลวไมใชเพิ่งหมดนะทาน อี๊บอกอือกลับไป

กอนฉันยังไมวางแตบางคนผูใหญในน้ันก็ดีด๊ี เราไมรูจักเดินไปเราข้ึนไปเสียภาษีโรงเรือน เจอหนาไหว

ทาน เขาก็ถามมาเสียอะไรจะหนู ไปไปมาเราก็ไปถามคนที่เสียเงินวาลุงคนที่เดินไปน่ันใคร เขาบอกวา

เขาเปนหมอมเจานะ เราก็ไมรูไปเรียกเขาเปนลุงเราก็เลยคิดวาในวังเขาก็แยกทั้งคนดีและคนไมดีปน

กัน 

2) คิดอยางไรกับโครงการรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร 

อยูที่น้ีต้ังแตสมัยคุณยาก็เวลาประมาณเกือบรอยปแลว แลวนะวันน้ี

โครงการรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงินมาผานเสนทาง บริเวณสถานีวัดมังกรทําใหประชาชนแถวน้ีมีความ

ต่ืนตระหนก ตกใจ คิดไมถึงวาโครงการน้ีจะมาเกิด ณ บริเวณ ชุมชนน้ี แตในโครงการน้ีเขามีมา

นมนานแลว ทุกคนก็รู  แตเขาไมยอมทําประชาพิจารณโดยใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบไปรับฟง

โครงการรายละเอียดทั้งหมด เที่ยวไปสอบถามตามประชาชนที่ปายรถโดยสารประจําทาง ผูโดยสารถึง

วาผลประโยชนของโครงการน้ีมันมีไหม มีตอประเทศไหม มีตอประชาชนไหม ทุกคนก็อยากไดเพื่อ

ความเจริญขอประเทศเราเอง แตเขาไมเปดใจกวางที่ใหชุมชนที่ไดรับความเดือนรอนโดยตรงไปรับฟง

หรือออกความคิดเห็นน้ีคือจุดบอดของโครงการน้ี โดยความยุติธรรมแลวไมช้ีแจงใหทราบรายละเอียด

เพียงแตเปดโครงการยอ ๆ ใหฟงถึงผลประโยชนสวนรวมทั่วไป 

แตถาเพื่อผลประโยชนสวนรวมผูนอยก็ยอมเสียสละใหได แตก็เพราะ

ทุกครอบครัวทํามาหากินดวยความลําบากพอสมควรนาจะเยียวยาชดเชยใหกับประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงน้ีเพียงพอและพอสมควรกับเหตุการณทั้งหมด ตามโครงการของพอหลวงบอกวา

พอเพียงและเพียงพอ ชุมชนน้ีเปนคนจีนก็จริงอยู แตไมเคยไมซอกแซกเรื่องของโครงการทั้งหมด 

แมวาเรารองทุกขไปแลวก็ตามก็ไมไดรับผลตอบแทนที่พอสมควร ฉะน้ันผลออกมาอยางไรก็ตามแต 

ทุกคนก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายบังคับ จะขัดขืนก็ไมไดมันก็ผิดหลัก บานของเราเมืองของเราลูกหลาน

ของเราก็ตองเสียสละชวงน้ีบาง แตเจาของโครงการเขาไมยอมชดใชคาเสียหายใหเพียงพอน้ีคือ

จุดบกพรองของเขาโดยตรงวาไมใหความเปนธรรม อันน้ีของพูดตรงๆเลยไมไดวาลําเอียงรัฐบาลหรือ

วาโครงการน้ีไมดี ดี ดีทุกโครงการ แตตองคํานวณวาแตละสถานีชุมชนเขาอยูมาเปนยังไง เยียวยาเขา

ไดไหม หาที่ใหเขาถอยไดไหมเขาไมไดคิดอันน้ี เขาบอกถาคิดใหแลวทุกโครงการ ทุกสถานีก็ตอง

ปฏิบัติตาม แตถาทําไดก็ดี ประชาชนไมเดือนรอนรัฐบาลก็ไมลําบากทําไมประเทศอื่นเขาทําได เรา

อยากทําเหมือนเขาเราก็ตองหาทางออกกอน เพราะโครงการน้ีไมใชเล็ก ๆ มันใหญ ใคร ๆ เขาก็รู เงิน

ทองมหาศาลแตความเสียหายความเสียใจนํ้าใจของประชาชนมันมากโข คนแกบาวงคนเสียใจมีอัน
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เปนไปก็มี แตเราไมกลาวถึงนะเรื่องมันผานไปแลวก็พยายามทําใจ คอยดูอนาคตขางหนาวาเขาจะทํา

ไดดีแคไหน น่ีคือสิ่งที่เราจะตองสูตอไป 

เรื่องราคาเรายังไมรูคําวาแพงถูกแตขาจะไปปกหลักไวกอน ปญหา

อยูที่วาถาไดตรงน้ีเปนถ่ินเดิมลูกคาเกาแกก็หวนกลับมาได ก็ตองอดทนไปทุกบานละไมมีที่ไหนไปหา

บานใหมแลวจะดี เราอยูตรงน้ีเงินมาแตรอยหรอมันก็แยเหมือนกันนะ แตอาศัยวาเราไมไดขายสินคา

เหมือนชาวบานเลยไมมีปญหาเยอะ เราทําของเราขายไปเรื่อยๆมีเราก็ขายไมมีเราก็พักผอนแลวเราไม

ตองจายคาลูกจางก็กําไรตรงน้ี มคีนถามวากําไรไหมตรงน้ีเราบอกวากําไรซิ กําไรรางกายเราแข็งแรง

เรายังไปไหนไดมันเปนกําไรชีวิต  

รานเกาอยูริมถนนเจริญกรุงเลยตรงขามธนาคารธนชาติ รานเกาก็

ขายอยางน้ีละพวกเรามันก็เหมือนเดิมกันทุกอยางไมมีใครเปลี่ยนเปนอยางอื่น รานเกาอยูต้ังแตกอนโก

จะเกิดก็ 20 กวาแลว ปน้ีโกอายุ 70 ปก็เกือบรอยปเกาสิบกวาปแลว อยูต้ังแตบานไมสองช้ันรั่ว ๆ 

ตอนเด็ก ๆ ตอนหลังที่เรามาสรางเองมันเปนสี่ช้ัน สรางเองมันตกแลว 30 กวาปเองถึงบอกวาถาผนัง

กําแพงมันพูดไดมันคงบอกวานายอยาเพิ่งทุบฉันเลยสรางมายังไมทันหายรอนจะทุบฉันอีกแลวเหรอ 

หลังน้ีที่เจริญไชยโกมาอยูใหมบานแถวน้ีก็บานเกาเปนรอยปต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ก็นานมาแลวนะ

บานแถวน้ีถึงบอกจะรื้อเขาออกมันก็เสียดายนะของเกา ๆ ไมอนุรักษเอาไวมันก็หมด 

3) เพราะเหตุใดยายมาอยูบานที่ชุมชนเจริญไชยน้ีได 

โลกมันกลม บุญมันมีไง เพราะวากอนจะเกิดเหตุการณนะโกอยูฝง

โนนก็เริ่มมีเคารางมาวาจะเกิดเหตุการณเวนคืน กลางคืนโกก็มาซื้อบะหมี่แถวน้ี พอซื้อเสร็จก็แอบมาดู

บานหลังน้ี สมัยกอนบานหลังน้ีเปนบานหมอดูดวงเกามาก ๆ แลวเดินผานเราก็อยูเรื่อย ๆ ก็นึกในใจ

วาถาอีกหนอยเราไมมีบานไดตรงน้ีก็ดีนะจะไดทํามาหากิน เพี้ยงขอใหเปนจริงเถอะ แลวมันก็บุบเพ

สันนิวาสนะ พอตอนหลังเกิดเหตุการณปบ เจาของบานหลังน้ีคือหมอดูเขาเสียชีวิตไปปที่แลวเอง เราก็

ไมรูวาเราจะไดมีโอกาสแตพอดีเด็ก ๆ หลานเรากับหลานบุญธรรมหมอดูรูจักกัน หลานบุญธรรมของ

หมอดูเขาเลยใหมาขายที่บานหลังน้ีเพราะตอนน้ันเขาปดเปนบานรางหลังจากหมอดูตาย พอก็เลยได

หนีรอนมาพึ่งเย็น คือตอนน้ันหน่ึงเรายังไมมีพื้นที่ขายของตอ สองเรายังไมอยากเอาปายช่ือรานไปไวที่

บานพัก ก็เลยมาขายที่น้ีเพราะคิดวาคนเดินผานไปผานมาก็ยังเห็นปายรานเราเพราะเราอยากทํา

ตอไปจะไดกําไรเทาไหรก็ช่ังแตก็อาศัยกินนอยหนอย 

4) เหตุใดจึงเอาปายช่ือไปไวขางในราน 

ที่ตรงน้ีเขาบอกกันวาจะมีโปรเจครื้อสรางเปนศูนยการคาข้ึนมา โกก็

เลยยังไมอยากเอาไปไว เพราะถาปายมันพูดไดมันคงวาเพิ่งยายลงมาจากฝงโนน แลวตอนน้ีจะมาปลด

มันลงอีกแลวยังไมทันไร ก็เลยเก็บไวขางในกอน ใหแนใจวาเมื่อรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรเสร็จแลว
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แลวยังมั่นใจวาจะไดอยูตออีก 5 ป 10 ป  โอเคจัดการเลย ตรงน้ีมันดีที่เปนชุมชนที่ขายสินคากระจุก

หน่ึง มันดี สนุก คนจะซื้ออะไรก็งาย มากระจุกน้ีที่เดียวจบมวนเดียว 

5) วันที่โดนทุบกลับไปดูหรือเปลา 

ดูเชือกฟางหลังบานยังอยูเลย พนังหลังบานจะเปนปูน หลังบานทั้ง

แถวจะทะลุหากันได สมัยกอนอยูดวยกันหลังบานทะลุหากันไดหมด ใครหุงขาว ใครทํากับขาวรูหมด 

ยกขามฝากแบงกันกิน พอเดียวน้ีคนมาอยูใหมไมเหมือนเดิมใจคนไมเหมือนกับรุนเกาที่เราอยูดวย เขา

ก็เริ่มกั้นๆหลังบาน พูดงายๆวาตัวใครตัวมันความมีนํ้าใจไมมีแลวไง วันที่โดนทุบน้ีไปดูแตไมรองไห

เพราะมันพูดงายๆวาน่ิงแลว แตของยังอยูนะ วันกอนที่กอสรางเอาตูคอนเทนเนอรมาต้ังยังแอบเขาไป

ดู เขาถามมาแอบดูอะไร เลยบอกมาแอบดูเชือกฟางบานขาซิ  อี๊ถามไหน ก็เลยบอกน้ีไงลูกกะตามอง

ไมเห็นไง อี๊เลยถามแลวเอาไวทําอะไร ก็เลยบอกสมัยกอนหลังบานแถวน้ีเขาทําเชือกแบบน้ีไวแขวนฝา

หมอเวลาทําครัวก็เอาฝาหมอแขวนเอาไว แลวตอนที่เปนตัวตึกทุบทีละช้ันนะ   

หลานแตละคนที่โตจากหลังน้ีไป ขับรถผานจะไปทํางานก็แวะมาดุ

ตลอดวาทุบไปถึงแลวช้ันไหนแลว หองใครแตหองใครในบานโดนทุบไปแลวหรือเปลา ทางฝงธนาคาร

ธนชาติเขารูเขาขํากันหมด เขาบอกมีแตบานน้ีไปสงขาวใหเขารูวาทุบถึงช้ันไหนช้ัน ก็เลยบอกหลานก็

แอบดูไปคุยกัน หองใครอยูหองใครหายไปแลว เพราะเราไมเคยเจอพูดงาย ๆ โตข้ึนมายังไมเคยเจอ

ปญหาแจ็คพอรตแบบน้ี จะมาเกิดกับเรา แตละคนจะไปก็อาลัยอาวรณขนของไมยอมหมดทิ้งไวคอย ๆ  

มาขน พูดงาย ๆ ไมเคยคิดวาเหตุการณแบบน้ีทุกคนก็รักบานน้ันเพราะสรางมาต้ังแตตนตระกูล สราง

มาดวยตัวเราเอง โบกปูนเอง ทุกอยางพูดงาย ๆ วาบุกเบิกมันมีความผูกพัน หลานตัวเล็กๆก็จะบนวา

คิดถึงบานหลังเกาแลวลูกก็จะเอารูปเกาๆมาดูเราก็บอกอยาไปดูเยอะเดียวดูแลวบาตาม บานหลังเกา

น้ีโกอยูมารุนที่ 4 แลวรุนแรกก็ยา ตอมาก็พอแม แลวก็พี่ของอาโก แลวก็มาอาโก ตอนน้ีไปอยูบาน

หลานที่ราษฎบูรณะ แตเรามันอยูอยางน้ันไมไดปดประตูอยูกับบานดูทีวีเฉย ๆ ก็เลยยังมาขายของอยู

เดินทางมาไกลหนอยแตก็ดีกวาอยูบานเฉย ๆ 

6) รูขาวการกอสรางรถไฟฟาสถานีวัดมังกรเมื่อไหร 

ตอนน้ันเรียกเราไปตอนตรุษจีน เรากําลังคาขายเราก็ไมไดสนใจ 

เพราะตอนน้ันยังคาขาย เราเขาใจมาจะเรียกเราไปกอม็อบเพราะตอนน้ันมีเหตุการณพันธมิตรอยู ก็

เลยไมมีใครสนใจบอกวาเบรกไวกอนเพราะตางคนตางทํามาหากิน พอไปถึงทําหาร รฟม. ที่พระราม

เกา ไปที่น่ันปบมีผูใหญทานหน่ึง อี๊บอกวาแหมกลุมน้ีมาเหรอเขามีนัดเชากับนัดบายทําไมมารวมกัน

ตอนเชาหมดละ ดูซิเขาตัดกําลังเรา พวกเราก็ไมใชยอยไปทีเดียวไมรอบายเพราะเครือเดียวกันเรื่อง

เดียวกันก็ไปดวยกันหมดละ แลวก็ไมเคยน่ังรถไฟฟาใตดิน ไมรวมหัวกันที่สถานีหัวลําโพงก็ไปกนั เสร็จ

แลวเขาก็ดีนะเอารถมารับที่รถไฟฟาใตดินสถานีพระรามเกา พอรับเสร็จก็ไปที่ที่ทําการ รฟม. เขาก็พูด

ใหเราฟงแลวเขาก็ใหเราเซ็นช่ือแตเราไมเซ็น เพราะเราไปรับฟงความคิดเห็นเขาคือจุดประสงคของเรา
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แตเราจะไมเซ็นอะไรเราเตรี๊ยมกันไวแลววาเรา 29 หองน้ีไปรับฟงแลวก็คนในตลาดไป แตบางคนเขา

กลับไมไปแตเราก็ไมไดอะไร ไมไปก็ไมเปนไรเพราะน้ีมันเพิ่งเริ่มโครงการ เราก็ไปฟงเขาก็บอกลงมติ

แลว ทําประชาพิจารณแลว แลวอี๊ก็บอกวาทําไมกลุมน้ีมีแตเด็กมา ไมมีคนเฒาคนแกมา มีแตลูกเจก

ลูกจีน ไอเราก็นึกในใจพวกเรารวมกันมาตรงน้ีทุกคนอายุมากกวามึงอีกตอนน้ันที่ไปมันสามปที่แลว

รูสึกจะป 2551 หรือ 2552 น้ีละที่ไป 

เขาบอกทําประชาพิจารณแลวโดยที่สัมพันธวงศเขตบานเราโดยที่ไป

เรียกแมคา ภารโรง ระแวงน้ันมารับฟงแลวลงมติ แถวบานเรา 29หองไมมีใครไป ทําประชาพิจารณ

กับใครคนแถวน้ีไมมีใหมัดมือชกขางเดียวหรอกคนมีสองมือทุกคน แลวทุกคนก็เรียน ก-ฮ ทุกคน

ตีความหมายเปน เราก็เลยคิดวาอยางน้ันก็ตองสูกันสักต้ัง ถาแพก็แพอยางมีศักด์ิศรี ไมใชอยู ๆ มาไล

เราไปแลวมาทําแบบน้ีประชาพิจารณมันไมถูกตอง แลววันน้ันไปที่ รฟม. แถวน้ีหลายคนเรียนเจาคุณ

ทหารลาดกระบังมามีคนหน่ึงที่ไปกับพวกเราเรียนจบแผนกเดียวกับคนออกแบบรถไฟฟาใตดินสถานี

วัดมังกรน้ีดวย ไปเจอกันที่ รฟม. ฉะกันที่น่ันเลยกลางที่ประชุมคนที่ไปกับกลุมเราจบมาเรียนอาจารย

คนเดียวกับคนที่ออกแบบแตอี๊เปนรุนพี่ ก็เลยดานองคือคนที่ออกแบบโครงการน้ีวามึงจบมาจาก

อาจารยคนน้ีกูก็จบมาจากอาจารยคนเดียวกันแลวอาจารยไมมีสอนมึงหรือไงหรือวาอาจารยสอนกูกับ

สอนมึงไมเทากัน ข้ึนกูกับมึงเลยคนที่ออกแบบก็เลยเงียบ อี๊บอกไมใชครับผมทําโปรเจคอันน้ีออกมา

วาดแบบเพราะวามันเหลือเวลาอีกแคหน่ึงสัปดาหก็ตองสงใหขางบนแลวครับ ผมก็เลยวาดเอาตรงน้ี

ครับ แลวที่ตรงน้ีประกอบกับเปนคุยงายอยูแลวครับ เอา! ประชาชนเจาของที่อยูมันพูดไมงายนะ แลว

มึงวาดงายๆ ไปแลวมึงเสนอราคาหรือเปลา  เพราะฉะน้ันจุดบอดมันเยอะ แตที่น้ีมันเลยจุดน้ันมาแลว 

1.1.3 อามา (สงวนช่ือสกุล) เจาของบานเลขที่ 109 ซึ่งเปดเปนรานกา นา ไฉ 

รานขายอาหารเจในตลาดเลง บวย เอี้ย ยานเยาวราช อายุ 75 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 เดือน

มกราคม และวันที่ เดือน ปพุทธศักราช  2556 

1) อยูตรงน้ีมานานเทาไหร 

บานหลังน้ี คราวกอนพออยู มาจากเมืองจีน ต่ึงซัว แตฝงอยูตรงขาม 

แตอั๊วเกิดตรงน้ี อยูตรงน้ีมาแตเกิด 60 กวาปแลว แตกอนอยูบานฝงตรงขาม แลวคอยมาซื้อหลังน้ีที่

หลัง 

2) ที่ดินบริเวณที่ซื้อมาเทาไหร 

ครั้งแรกที่ซื้อคราวกอนถูก ประมาณ 8 หมื่น บานยังไมข้ึนเลย ซื้อมา 

50 ปแลว 

3) รูสึกอยางไรที่ตอสูจนชนะและบานหลังน้ีไมโดนเวนคืน 

ชอบที่ไมโดนรื้อทิ้ง เพราะจากการตอสูคดีฟองรองเพื่อไมใหโดนทุบ

ทําลายบานที่เลขที่ 109 ซึ่งเปนบานที่ใชเพื่อขายอาหารเจอยูน้ัน อามาชนะไมตองโดนรื้อถอนบานทั้ง
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หลัง และเปลี่ยนจากการเวนคืนเปนการรอดสิทธ์ิ วิธีการรอดสิทธ์ิวาเมื่อ รฟม. ดําเนินการสรางสถานี

รถไฟฟาเสร็จแลว อามาสามารถกลับมาใชพื้นที่อีกครึ่งที่โดนทุบไปไดด่ังเดิม และในสวนของตัวราน

น้ัน รฟม. จะเปนผูสรางคืนใหทั้งหลัง 

1.1.4 คุณพรชัย (สงวนนามสกุล) เจาของอพารทเมนทยานลาดพราว นองชาว

อามาเจาของราน กา นา ไฉ สัมภาษณเมื่อวันที่ เดือน ปพุทธศักราช  2556 

คุณพรชัยเปนดําเนินการในการเรียกรองไมใหบานเลขที่ 109 โดน

เวนคืน ซึ่งเขาเลาวาทางบานไดรับจดหมายจากทาง รฟม. วาจะตองถูกเวนคืนบานเลขที่ 109 เพื่อ

กอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ ซึ่งในชวงน้ันเปนสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร แตในชวงน้ัน

เกิดเหตุการณการเปลี่ยนรัฐบาลและเกิดความวุนวายในประเทศ เรื่องจึงเงียบหายไป 1-2 ป หลังจาก

น้ัน รฟม.ก็กลับมาบอกจะขอเวนคืนพื้นที่ราน 5.3 ตารางวาซึ่งมันเปนพื้นที่เพียงครึ่งหน่ึงของราน 

เน่ืองจากพื้นที่ทั้งหมดของรานมี 13.1 ตารางวา แตทาง รฟม. จะขอทุบรานทั้งหลังและใหคาชดเชย

ตารางวาละ 8 แสนบาทซึ่งทางครอบครัวเราจึงคิดวามันไมยุติธรรมจึงย่ืนฟองตอศาลปกครอง  

พรชัยเลาวากอนที่จะย่ืนรองฟอง รฟม. น้ันไดมีการพูดคุยเจรจาขอให  

รฟม. รื้อเพียงพื้นที่ 5.3 ตารางวาที่ทาง รฟม. ขอเวนคืนแตทาง รฟม. ไมยอมและใหไปย่ืนอุทรณกับ

ทางกระทรวงคมนาคมหากไมพอเห็นดวย ผลของการตอสูในครั้งน้ีคือทางครอบครัวไดคาชดเชย

ตารางวาละ 9 แสนบาทและไมโดนรื้อทุบรานทั้งหลัง การตอสูครั้งน้ีคุณพรชัยเปนฝายชนะ เขาบอก

วาก็เปนที่นาพอใจที่ไมตองเสียรานไป 

1.2 ชาวชุมชนยานเยาวราชที่ไดรับผลกระทบจากการวางผังเมืองใหม ฉบับป

พุทธศักราช 2556 

1.2.1 คุณฉัตรชัย เติมธีรพจน หรือเฮียหนุม เจาของรานตังอาและเปนหน่ึงใน

คณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย อายุ 47 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 เดือน

พฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

คุณหนุมเปนผูสืบทอดกิจการรานตังอารุนที่ 3 แลว รุนแรกเปนอากง 

อามา ยายมาจากเมืองจีนมาเปนหลวงจูอยูที่สามเพ็ง แตกอนพื้นที่ตรงน้ีเรียกวาอําเภอสามเพ็ง ตอมา

แยกตัวออกมาเปนสัมพันธวงศกับปอมปราบ พอต้ังรกรากอยูที่สําเพ็งเปนหลวงจูแลวคอยมาเปด

กิจการที่สําเพ็ง จากสําเพ็งแลวคอยยายขามฝากมาอยูตรงขามศาลเจาหลี่ตีเบี้ยว ศาลเจาคนแคระ 

แลวก็ยายมาอยูตรงน้ีถานับรวมรุนพอแมของคุณหนุมก็เปนระยะเวลาเกือบ 100 ป 

1) ประเด็นความสําคัญของพื้นที่ชุมชนเจริญไชย 

คุณหนุมใหความคิดเห็นวาพื้นที่แหงน้ี มีหลายสิ่งหลายอยางที่

เปลี่ยนไป แตสิ่งที่ยังมีอยูคือ คนที่มีความผูกพันกันมาถึงรุนสูรุน อาคารที่บงบอกถึงความเจริญเติบโต

ของเมือง อาชีพที่เกี่ยวของกับประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกันไปหมด คงหาที่ไหนไดยากที่จะมี
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สิ่งเหลาน้ีและพื้นที่ตรงน้ีคงตองบอกวามันมีความสําคัญตอธรรมเนียมและประเพณีจีน ตรงน้ีถือวา

เปนแหลงคาขายสินคา ความเช่ือเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนทั้งหมดและเปนแหลงใหญที่สุดในประเทศ คือ

คนจะไมเขาใจวาที่น้ีมันสําคัญอยางไรแตวาการเขามาสัมผัสหรือแมแตศาลเจาใหญ ๆ ในตางจังหวัด 

วัดใหญ ๆในตางจังหวัด หรือแมแตที่ภูเก็ต สงขลา ปตตานี ภาคใต เอาสินคาจากที่น้ีไปเกือบหมดใน

การประกอบพิธีกรรมในศาลเจาทางศาสนา  เราผูกพันมากับพื้นที่ตรงน้ีต้ังแตเด็ก ถาเกิดตรงน้ีหายไป

คงตองกลับไปบอกเจาของที่วา เขาก็เปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดการทําลายพื้นที่ชุมชนด้ังเดิมออกไปดวย 

ในแงของใจจิตก็คงตองหดหู เพราะไมรูจะไปอยูที่ไหน เน่ืองจากเกิดที่น้ีและโตที่น้ี จึงตองการที่จะอยู

ที่น้ี  แตถาพูดถึงการไปในแงของการพัฒนากับเจาของที่มันนาจะมีการคุยกันกอน แตการที่จะเอาคน

ในชุมชนไปเฉย ๆ โดยที่เขาไมมีเหตุผลอะไรเลยก็ถือวาแย 

2) ประเด็นเกี่ยวกับจุดประสงคในการกอต้ังกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชน

เจริญไชย 

คุณหนุมเลาวามันเกิดการรวมตัวโดยเฉพาะกิจมากกวา เพราะถาเหตุ

ธรรมดาทั่วไปไมมีเรื่องไมมีราวคนก็จะไมรวมตัวกันหรอก พอเมื่อรวมตัวกันข้ึนมาแลวเราคงตองหา

นิยามเพื่อบอกตัวตนของเราวาเราคือใคร ก็กลายเปนกลุมที่เรารวมตัวกันข้ึนมาเพื่อจะอนุรักษพื้นที่

ตรงน้ี มันก็เลยกลายเปนกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย 

3) ประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากการต้ังกลุมอนุรักษ

และฟนฟูชุมชนเจริญไชย 

สิ่งหน่ึงที่คิดวาตระหนักมากก็คงตองเปนการใหชาวบานรูจักคุณคา

ของตัวเอง เพราะการที่เราจะลุกข้ึนมาบอกคุณคาตัวเองใหคนอื่นเขารับรู ตัวเองก็ตองรูจักตัวเองกอน 

เมื่อตัวเองรูวาตัวเองมีคุณคาอยางไร จึงคอยถายทอดความมีคุณคาของพื้นที่ตรงน้ีใหกับคนรอบนอก

ไดรับรู เมื่อคนภายนอกรับรูวาที่น้ีมันมีคุณคา มันไมใชของบุคคลใดบุคคลหน่ึงมันเปนของสวนรวม น้ี

คือสิ่งที่ต้ังใจวาตองการใหชาวบานเขารับรูในสวนน้ีดวย 

4) ประเด็นเกี่ยวกับกระแสขาววาพื้นที่ในชุมชนเจริญไชยบางสวนอาจจะ

ตองโดนรื้อหรือเจาของที่อาจจะขาย 

การมาของรถไฟ มันก็เหมือนกันผูรายในสายตาของการเขามาใน

พื้นที่ การเขามาพื้นที่ตรงน้ีโดยไมคํานึงถึงวาสิ่งน้ีชาวบานเขาตองการหรือเปลา การเขามาแบบน้ีโดย

อาศัยการพัฒนาและอํานาจของรัฐเขามาสิ่งหน่ึงที่เห็นคือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือจะมีการไลรือ้

อยางมโหฬาร รวมถึงพื้นที่ตรงน้ี สิ่งน้ีและนากลัว แลวย่ิงผังเมือง ตองบอกวาการอนุญาตใหสราง

อาคารขนาดใหญไดรอบสถานีรถไฟฟา500เมตร มันมีผลกระทบอันใหญหลวงตอในอนาคตและตอ

ชุมชนเกา รอบๆสถานีรถไฟฟาไมไดเฉพาะเสนสายน้ีนะจะเปนทุกพื้นที่ที่มีรถไฟฟาผาน และจะเกิด
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การไลรื้ออยางมโหฬาร ผลกระทบมาแนชุมชนหายทุกพื้นที่ชนด่ังเดิมจะหาย เราจะไมเห็นอะไรสิ่ง

เกาๆ หรือวัฒนธรรมเดิม ๆ ที่ยังคงเหลืออยูในพื้นที่น้ีอยู 

5) ประเด็นวิธีการตอสูที่ผานมา 

คุณหนุมบอกวาชาวชุมชนไมไดสูกับใคร เพียงแคบอกวาเราลุกข้ึนมา 

เพื่อบอกกับคนขางนอกวาเรามีคุณคา ประเด็นสําคัญมันอยูตรงน้ี พื้นที่น้ีมันคุณคาหมด แตเผอิญวา

คนภายนอกหรือเจาของที่เขาจะมองเห็นเราหรือเปลา ถาเขามองเห็นวาพื้นที่ตรงน้ีมีคุณคา คุณก็

นาจะเก็บเอาไว แตถาคุณมองวาพื้นที่ตรงน้ีไมมีคุณคามันก็จบ ชาวบานเขาสูอะไรไมไดหรอก 

เพราะฉะน้ันคณะทํางานก็จะพยายามเผยแพรความสําคัญตรงน้ี

ใหกับบุคคลภายนอกไดรับรู เชนหน่ึงเรามีบานเกาเลาเรื่องซึ่งไดลงทะเบียนเปนพิพิธภัณฑชุมชน คือ

เขายอมรับวามันเปนพิพิธภัณฑทั้งที่ขางในมันไมมีอะไร สองก็คือเริ่มมีสื่อมวลชน หนวยงานหลายๆ

หนวยงานเริ่มมองเห็นแลววาพื้นที่ตรงน้ีมันสําคัญ แตไมรูวาเสียงเหลาน้ีจะสะทอนไปถึงเจาของที่หรือ

เปลา หนวยงานราชการเลิกคิด ลุกข้ึนมาทําเองเหอะ เพราะเคยย่ืนไปแลวมันไมมีผลอะไรกับเราเลย 

น่ิงเฉย เราเพิ่งพาตัวเอง คนในชุมชน และพึ่งพาสื่อมวลชน และคนที่มองเห็นความสําคัญของพื้นที่ตรง

น้ีเทาน้ัน 

1.2.2. คุณศิริณี อุรุนานนท เจาของรานอุปกรณโฟโต และเปนหน่ึงใน

คณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม และวันที่ 

28 เดือนพฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

1) ประวัติความเปนมาของรานอุปกรณโฟโต 

อยูที่น่ีมาต้ังแตสมัยพอกับแม พอกับแมอยูมาเกือบ50ปแลว พอ

แตงงานกันเขาก็มาอยูตรงน้ีแตตอนแรกไมไดอยูตรงน้ีเลยอยูรานดานขางเชาหนารานเขาอยู แลวราน

น้ีเจาของเกาเขาจะเลิกเขาก็เลยถามวาเซงไหม แมกับพอก็เลยมาเซงตอหองน้ี  เซงหองน้ีก็ประมาณ

40ป ตองแตแรกเลยมาเขาก็ขายเกี่ยวกับอุปกรณถายรูปเพราะวากอนที่จะมาขายตรงน้ีพอเขาก็เคย

เปนชางซอมกลอง เพียงแตวาอยูตรงถนนเจริญก็แถวน้ีละแวกน้ีเหมือนกัน  สวนพอแมของแมน้ีมา

จากเมืองจีน สวนทางฝายพอ พอของพอมาจากเมืองจีนแตแมของพอเปนคนไทย สวนตัวอยูตรงน้ีมา

ต้ังแตเกิด 

2) ความสําคัญของพื้นที่เจริญไชยในความคิดเห็นของเล็ก 

ตรงน้ีเมื่อกอนเรียกวาอําเภอสามเพ็ง เปนยานที่คนจีนมาอยูกันเยอะ 

อพยพมาจากเมืองจีนก็มาอยูแถบน้ี คอยมาเปลี่ยนช่ือตอนหลังเปนเขตปอมปรามกับสัมพันธวงศ ทีเ่รา

รูจักสําเพ็ง ๆ ที่อยูดานในน้ันมันแคสําเพ็งที่เปนตลาด แตเมื่อกอนทั้งหมดตรงน้ีมันเรียกวาอําเภอสาม

เพ็ง ที่น้ีพอคนจีนมาอยูเยอะ ความสําคัญก็คือวา คนจีนที่มาเขาก็มาสรางวัดสรางศาลเจาเหมือนกับ

คนไทยที่ไปอยูที่ไหนก็สรางวัด คนจีนก็เหมือนกันก็มาสรางวัดสรางศาลเจา เพราะแตละกลุมที่มาเขาก็
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มีหลายเช้ือชาติ เชนจีนแตจิ๋ว จีนกวางตุง จนีแคระ จีนไหหลํา แตละเช้ือชาติเขาก็จะสรางศาลเจาของ

เขาเอง มันก็เลยทําใหบริเวณน้ีมีศาลเจาที่เปนแตละเช้ือชาติน้ีเยอะมาก อยางแคลอมรอบตัวชุมชน

เจริญไชยเราก็ประมาณ 4 ศาลเจาใหญแลวที่สําคัญ แลวก็ยังมีวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเลย เนย ย่ี 

อีกวัดหน่ึง 

ตรงน้ีมันก็เลยทําใหบริเวณน้ีเปนยานที่มีความสําคัญข้ึนมา คือ

เกี่ยวกับสินคา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน คือเรียกวาถาใครถามวาพูดถึงเจริญไชยนึกถึงอะไร ก็

ตองบอกนึกถึงกระดาษไหวเจาเพราะวามันถือวาเปนแหลงที่ใหญที่สุดและสําคัญที่สุดของประเทศเลย

นะ ไมใชแคของกรุงเทพมหานคร ความสําคัญมันไมใชแคกระดาษไหวเจาแตมันหมายถึงวากระดาษ

ไหวเจามันเปนแคสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของชาวจีนแตมันยังมีสวนอีก ๆ อีกที่มันประกอบเกี่ยว

เน่ืองกัน อยางเชนเราจะจัดงานงานหน่ึง ที่เราจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่องเราช้ีใหเห็นวา 

ถาเราจะจัดงานมงคลหรืออะไรก็เลยแตต้ังแตเกิดจนตายเราสามารถหาไดจากบริเวณน้ีทั้งหมดคือมัน

เกี่ยวพันสัมพันธกับเหมดไมใชแคเจริญไชย แตหมายถึงวาไมวาจะเปนเจริญกรุง แปลงนาม เลง บวย 

เอี๊ย คือตรงน้ีมันสัมพันธกันหมด การที่ขาดจุดไหนไปจุดหน่ึงมันก็เหมือนกระทบกับอีกจุดหน่ึง 

3) อยูมาต้ังแตราคาคาเชาเทาไหร 

ตอนที่สมัยแมมาอยูเริ่มก็คือหลักรอย ไมกี่รอยบาท จนปจจุบันมัน

หยุดอยูที่ 4,200 บาทมาต้ังแตหาปที่แลว เพราะวาเราถูกยกเลิกสัญญาเชามาหาป พอถูกยกเลิก

สัญญาเชาปุบ เขาก็ไมไดข้ึนคาเชาเราเพราะวามันไมมีสัญญาเชาเปนการเชาแบบเดือนตอเดือน แตถา

เกิดตอนน้ันมันยังมีสัญญาเชามันก็คงข้ึนมาเรื่อย ๆ ปานน้ีก็ไมรูกี่พันบาทแลว เพราะวาเขาจะข้ึนมา

ทุกๆปที่ตอสัญญาเชา ตองบอกกอนวาคาเชามันเปนอันหน่ึงแตวาถาตอสัญญาเชามันจะเสียเปนเงิน

กอนตางหากตอสัญญาสองปก็เสียที่หน่ึง ตอนแรก ๆ  สามป พอตอนหลังลดเหลือสองป กอนที่จะหมด

สัญญาเชาไป เฉลี่ยแลวตอเดือนถาหารตัวตอสัญญาดวยก็ตกประมาณหน่ึงหมื่นบาท 

4) ต้ังคณะทํางานวาต้ังเพราะอะไร 

คณะทํางานกลุมฟนฟูและอนุรักษชุมชนเจริญไชย ต้ังเพราะวาคือมัน

เกิดจากวาแตละที่ คุยกันวามันนาจะมีตัวแทนของแตละจุด เพราะวาพื้นที่มันกวางมากแลวจํานวนคน

ก็เยอะมันนาจะมีตัวแทนของแตละโซน เพื่อที่เวลามีอะไรก็ใหตัวแทนไปบอกคนในบริเวณน้ัน เริ่ม

ต้ังแตปลาย53 หลังจากจัดงานไหวพระจันทรปแรกป53 ตอนงานไหวพระจันทรปแรกยังไมมี

คณะทํางาน หลังจากน้ันก็เริ่มคุยกันวานาจะมีตัวแทนขอวงแตละจุดแตละโซน ซึ่งก็มีทั้งหมด4โซนมี

พลับพลาไชย 2 ฝง ฝงตะวันออกกับตะวันตก มีถนนเจริญกรุง แลวก็มีในซอยเจริญไชย 

5) ในฐานะที่เราเปนตัวแทนของคนในชุมชนเรามีวิธีการสื่อสารกับคนใน

ชุมชนอยางไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 

ถาสมมุติวาเรามีอะไรที่จะบอกกลาว ถาไมไดเรียกประชุมเราก็จะใช

วิธีการมีหนังสือ เปนเหมือนกับหนังสือของชุมชนเรียกวาสวัสดีเจริญไชยแตวามันไมไดออกเปนราย

เดือนประจําอะไร แลวแตวามีเรื่องอะไรจะบอกเราก็จะทําหนังสือเลมน้ีแจกคนในชุมชน แตถามีเรื่อง

สําคัญจริง ๆ เราก็จะมีวิธีแจกจดหมายแจงวาจะมีประวันวันน้ี ๆ ตามบานเพื่อเรียกประชุม ซึ่งในขุม

ชนมีประมาณ 70-80 กวาครอบครัว แตถานับเปนหองมีประมาณ 100 กวาหอง เพราะวาบางบาน

เขามี2-3หอง ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนที่ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย  

6) ทําไมถึงเสียสละเวลามาทํางานเพื่อสวนรวม 

อยางนอยเราคิดวาเราทําอะไรที่เราสามารถทําได เพราะถาแตละคน

คิดวาตัวเองทําอะไรไดแลวออกมาชวยกัน มันก็จะไมเหน่ือยกับใครคนใดคนหน่ึง ทุกคนทําในสิ่งที่

ตนเองทําไดชวยกันคนละไมคนละมือ มันไมใชวาฉันไมวางไมมีเวลาทําก็ไมทําเลย แลวเราจะใหใครทํา 

คนที่ทําเขาจะทําจนเหน่ือยจนหมดแรง แตถาเราตางคนตางชวยกันไดคนละนิดคนละหนอย คนน้ี

อาจจะไมวางไมมีเวลาเราก็ทําในสวนที่เราทําได มันนาจะเปนการที่ไมเอาเปรียบใคร อยางเหมือนกับ

วาคนถามวาเราอยากจะอยูไหม เราอยากจะอยูแตถาเราทําอะไรเลยเราจะไดอยูไหม 

7) พิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง 

เราเริ่มซอมแซมหองจากเงินที่เราขอบริจาคจากทั้งชุมชนจากทั้ง

ภายนอกมาซอมแซม เพราะวาหองมันปดอยูนานแลวเกา แตสิ่งที่เราซอมแซมเราไมไดซอมแซมใหมัน

ดูใหม คือเราแคปรับปรุงใหมันใชงานไดแลวก็ยังคงใหความรูสึกวาเปนอาคารเกา อยางสีน้ีก็มีบริษัท

สีมาบริจาคใหเรา แตเราอยากใหคนที่มาเห็นวาสภาพด้ังเดิมมันเปนอยางไรถาเราทาสีมันก็จะใหมเกิน

มันไมไดอารมณของความเกาเราก็เลยไมทา แตเราจะพยายามซอมแซม พื้น บันไดใหมันมีความ

แข็งแรง สวนสิ่งที่เราจัดแสดงเราก็จะเนนที่วาทําอยางไร เพื่อใหคนที่มารูวามันกําลังเกิดอะไรข้ึนกับ

บริเวณน้ี แลวบริเวณน้ีมีความสําคัญอยางไร มีอะไรที่คนทั่วไปไมรูวาตรงน้ีมันมีความสําคัญ บอก

เอกลักษณของชุมชนตรงน้ี บอกประวัติศาสตรความเปนมา ของทั้งเจาของพื้นที่ ต้ังแตไดรับ

พระราชทานที่มา จนกระทั่งมาถึงประวัติศาสตรของแตละบานในชุมชนปจจุบัน ที่พยายามจะเนน

เรื่องราวเหลาน้ีในบานเกาเลาเรื่อง 

สวนสิ่งที่จัดแสดงนอกเหนือกวาน้ีที่เปนของเกาเราก็ไดมาจากคนที่

อยูในชุมชน ที่ใครมีอะไรที่เปนของเกาทั้งของที่เขาเปนอาชีพของเขาที่ทํา อยางเชนเราเห็นชุดงิ้ว อันน้ี

ก็คือเปนชุดงิ้ว ชุดเกาด้ังเดิมของรานที่อยูในชุมชน ซึ่งเดียวน้ีไมมีตัดแบบน้ีแลวก็เอามาแสดง หรือพวก

ของใชตางๆที่แตละบานมีเปนของเกาเราก็เอามาจัดแสดงใหเห็น นอกจากของของคนชุมชนแลวยังมี

ของจากคนที่ภายนอกบริจาคใหเรา คือคนมาชมแลวเห็นวามันมีของเกา บานเขาก็มีไมรูจะเก็บไว

ทําไม เขาก็เอามาให 
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การซอมแซมพวกเราจะชวยกันทําเอง อีกสวนหน่ึงก็คืออยางที่บอก

วาของบ ใครที่มีงบที่ไหนที่บริจาคหรือวาเปนเหมือนกับทุนที่ไหน เราก็จะเขียนไปขอ ตอนน้ีเราก็กําลัง

จะทําเรื่องขออีกที่หน่ึงเพราะวาที่เราซอมแซมไป มันก็จะซอมแซมเฉพาะตัวที่สวนจัดแสดงที่ทํา

ดานบน แตวาสวนที่เราอยากจะซอมแซมเพิ่ม ก็คือตัวพื้นเพราะพื้นน้ีมันเปนพื้นไมทั้งหมด ที่น้ีพื้นไม

สมัยกอนมันเปนบานอยูอาศัย มันอาจจะรับนํ้าหนักคนธรรมดาทั่วไปที่เราอยูกัน แตตอนน้ีมัน

ปรับเปลี่ยนมาเปนพิพิธภัณฑแลว บางที่คนเขามาชมวันละ 50-60 คน หรือจัดกิจกรรมก็มีคนข้ึนมาฟง

เยอะ เราก็กลัววามันอาจจะรับนํ้าหนักไมไหวเพราะมันไมเหมือนกับบานคนอยูอาศัย ก็เลยจะหาทุน

มาเพื่อที่จะซอมแซมในสวนน้ีเพิ่มความแข็งแรงในการรับนํ้าของพื้น 

8) ตอนเปดพิพิธภัณฑรูสึกอยางไร 

รูสึกดีใจ เพราะคือจริง ๆ ตอนที่เราคิดจะทํากันเราแคมันอยูใน

ความคิดไงวาเราอยากมีพิพิธภัณฑชุมชนเหมือนกับหลาย ๆ ชุมชน ซึ่งเขาบอกวาเวลาจะทําอะไร

อยากมีพิพิธภัณฑ แตตอนน้ันแคคิด ก็ไมคิดวามันจะเกิดข้ึนได เพราะคิดวาในชุมชนในเมืองมันยากที่

เราจะจัดทําพิพิธภัณฑข้ึนมาสักที่หน่ึง มันไมเหมือนกับในตางจังหวัดในชนบทที่เขาทํากันมันทํางาย 

แตในเมืองมันหาที่ก็ยาก แลวก็การที่จะมีคนรวมกันหลาย ๆ คนที่มาทํามันก็ลําบาก แตสุดทายมันก็

สําเร็จทําจนเปนพิพิธภัณฑ แลวก็มีคนรูจักข้ึนมาได ก็รูสึกวาเออมัน เรียกวาก็เปนความภูมิใจของคน

ในชุมชนของคนที่ทํางาน แลวก็ย่ิงมีคนมาชมแลวก็เปนกําลังใจให มันก็รูสึกดีวาที่เราทําไปมันก็มี

ประโยชนนะ ใหคนอื่นไดรูแลวเขาเห็นคุณคา 

9) เสนหของตัวพิพิธภัณฑน้ีแตกตางจากพิพิธภัณฑชุมชนที่อื่นอยางไร 

จะตางตรงที่วา ถาเราไปเที่ยวหลายๆที่เราจะเห็นวา แตละที่น้ีจะของ

เกาเพียบเลยมีของเกาวางอยูในพิพิธภัณฑ แตของเราไมใช คือเราไมไดมีของเกาอะไรมากมาย 

เพราะวาอยางหน่ึงก็คือวาเราไมมีคนเฝาตลอดสวนหน่ึงดวยเสร็จแลวเราก็ไมมีงบที่จะไปหาของเกา

อะไรขนาดน้ัน แลวก็ละบานก็เอาแคเฉพาะวาแตละมี คือของเกาที่เอามาแสดงก็ตองไมใชของที่มัน

เล็กเพราะบางคนหยิบไปไดงาย เราก็ไมรับมาเพราะวามันอันตรายเพราะเราก็ไมมีที่เก็บ ไมมีคนเฝา

เพราะฉะน้ันก็จะเนนที่ของที่มันเปนช้ินใหญที่วางได จะตางกันตรงน้ี แลวก็การจัดแสดงเราจะเนนการ

ใหความรูมากกวา เพราะเราถือวาตัวพิพิธภัณฑของเราคือมันไมใชพิพิธภัณฑที่เหมือนกับพิพิธภัณฑ

จริงๆ มันแคเปนกับที่บอกขอมูล บอกใหคนรูวามันมีอะไร สวนตัวพิพิธภัณฑจริง ๆ เราหมายถึงตัว

ชุมชนเรา คือเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตที่คนเดินเที่ยวไดลงมาเดินดูจริง ๆ อันน้ันคือเราเนนตรงน้ัน

มากกวา 

10) เคยคิดไหมวาถาเราตองยายออกไปจริง ๆ จะทําอยางไรตอไป 

ตองบอกยังไมเคยคิด เพราะวาถาเรายังทําอยูตรงน้ีเราก็มั่นใจวาเรา

จะรักษาตรงน้ีไว คือจริงๆพี่ขายอุปกรณถายภาพอาจจะกระทบนอยกวาคนที่ขาย สินคาที่เปน
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วัฒนธรรมประเพณีจีน เพราะคนที่ขาย สินคาที่เปนวัฒนธรรมประเพณีจีน ไปขายที่อื่น ถามวาจะไป

ขายใคร เพราะการที่จะขายสินคาพวกน้ีมันตองอยูเปนยาน อยางพี่เปนรานขายอุปกรณถายรูปก็จริง 

พี่ก็อยูกันเปนยานเรียกวาเปนยานที่ขายอุปกรณถายรูปที่เกาแกที่สุดของกรุงเทพมหานคร คนที่จะมา

ซื้อ เมื่อกอนซื้อฟลมตองมายานน้ีพลับพลาไชยซึ่งเปนที่รูจักกัน คือมันอยูมาจนเปนยานแลว จนทุก

วันน้ีคนก็รูจักแลววาจะมีซื้อตรงน้ี ถามวายายไปที่อื่นไปอยูรานเดียวโดดๆจะไปขายใคร มันก็ไมใชแลว

ไง เพราะฉะน้ันเรียกวามันเดือนรอนกระทบหมดทุกอาชัพ เพราะเราไมไดเพิ่งมาอยู ไมไดมาไมกี่ป มัน

หมายถึงการที่อยูกันมาเปนช่ัวอายุคน 

1.2.3 คุณสรรคพล เดชตระกูลวงศ (แซแต) ผูสืบทอดกิจการรานสุวรรณไทย

รานขายของใชในศาลเจาและเปนหน่ึงในคณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย อายุ 36 ป 

สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

1) ประวัติความเปนมาของครอบครัวคุณสรรคพลและรานสุวรรณไทย 

ตัวคุณสรรคพลเกิดที่รานแหงน้ี โดยครอบครัวของคุณสรรคพลเริ่ม

มาอยูยานในเยาวราชต้ังแตรุนคุณพอ คุณสรรคพลเลาวากอนหนาน้ีพอจะอาศัยอยูทางฝงตรงขามเปน

บานของอามา ซึ่งตอนน้ันผมอายุประมาณ 6-7 ขวบ ก็เกิดเหตุการณไฟไหมบานก็เลยตองหาที่คาขาย

ใหม แลวอีกอยางพอเคยรับจางเปนลูกจางของรานทองฮั่วเซงเฮงมากอน ก็เลยอยากจะหาอะไรทําที่

เปนของเราเองดีกวา จนมาเจอบานหลังน้ีก็เลยเซงตอมาจากผูเชารายเดิมเพื่อมาทํารานน้ี ทํามาได 30 

กวาปแลว ซึ่งในตอนแรกรานน้ีจะขายเกี่ยวกับพวกของแตงงานกับของงานศพ ตอมาก็คอยๆ

ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนมาลงตัวแบบทุกวันน้ีก็ขายของใชในศาลเจา 

2) หนาที่ในคณะทํางานกลุมฟนฟูและอนุรักษเจริญไชย 

ดูทั่วไปเลยครับ ประมาณพวกชอบวุนวายกับชาวบานตรงไหนมี

ปญหาก็เขาไปดูๆ เชนตรงไหนที่เราคิดวามันไมดีกับคนแถวน้ีเราก็จะเขาไปดูวาทําไมเหรอเกิดอะไรข้ึน 

อยางบางทีบริษัทผูรับเหมา บริษัท อิตาเลียนไทย เขามาปดทางเราก็เขาไปดูแลวไปถามเขาวาทําไมไม

บอกเกลากันกอน กันจะเขาไปดูก็จะเขาไปคุย เพราะคนแถวน้ีเขาคาขาย เขาก็จะสนใจแตคาขาย

อยางเดียว เขาไมคอยไปวุนวายกับพวกน้ีหรอก เมื่อไมมีใครวุนวายเราก็ตองเขาไปชวย 

3) คุณคาของพื้นที่ชุมชนเจริญไชยในความคิดเห็นของคุณสรรคพล 

อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของจิตใจ เพราะเราอยูตรงน้ีมาต้ังแตเด็ก ๆ 

พออยูมาวันหน่ึงมาการเปลี่ยนแปลงกะทันหันข้ึนมามันเปนใครก็รับไมได แลวอีกอยางคือคําวาคนเกา

คนแกสุดทายแลวมันไมคามันก็นาใจหายนะ เราอยูมาต้ังแตเด็กๆนะ พอแมเราอยูมานะ สุดทายแลว

เขาเห็นวาความเจริญดีกวาคุณคาของคนที่เคยอยูมากอน น่ันคือสิ่งที่เรารับไมได 

4) การเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดหากตองโดนไลรื้อจากเจาของที่ดิน 
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พอแมเขารูตัวอยูแลว เขาบอกวาถามันจะตองเปนไปอยางน้ันเราก็

ตองยอมรับ แตถาเกิดวาเขายังไมมีอะไรเกิดข้ึนเราก็อยูตอไปกอน คือคนแกเขาก็ไมอยากจะไปตอตาน

อะไรมาก เพราะเขาคิดวาเขาอยูมานานแลวจนไมอยากจะไปทําอะไรแบบน้ัน แตเราไมไดไงเพราะเรา

ก็ตองมีอีกรุนหน่ึงที่รอเราอยูขางหนา แตเราก็มีที่สํารองไวเหมือนกันหากตองโดนยายไปจริง ๆ แต

ยังไงตรงน้ีก็ตองดีกวาอยูแลวมันเปนที่คาขาย 

5) ประเด็นวิธีการสื่อสารภายในชุมชนเจริญไชย 

การสื่อสารกับคนในชุมชนมันสื่อสารงายอยูแลว เพราะมันปญหา

เดียวกัน แตจะมีเฉพาะบางกลุมที่ไมคอยลงรอยกัน แตสุดทายแลวมันก็ปญหาเดียวกัน มันก็คุยกันงาย 

เวลาเรามีปญหาอะไรก็นัดเปนกลุมคุยกันที่พิพิธภัณฑชุมชน “บานเกาเลาเรื่อง” มาช้ีแจงกันวาปญหา

ของเราคืออะไร แลวแนวทางที่จะชวยกันแกปญหาคือตรงไหน 

6) เหตุผลที่ยอมสละสวนตัวมาทํางานเพื่อสวนรวม  

อยาพูดวาสละเวลาเลย ผมคิดวาตัวเรายังเด็กอยูถาเทียบกับรานอื่น 

ๆ แถบน้ีนะก็ยังไมคอยมีอะไรทํา มาลงแรงชวยทํางานแบบน้ีดีกวา เพราะยังรุนที่มีอายุมาก ๆ เขาคง

ไมออกมาทํา เรามีกําลังทําไดเราก็ทํา ถาไปหวังรอคนโนนคนน้ี ก็คงตองโดนไลออกไปกอน 

7) หากถาตองโดนไลรื้อไปตองการใหเจาของที่เยียวยาอะไร 

เราไมอยากได ไมมีใครอยากไดเศษเม็ดเงินของเขา เราอยากไดจุดยืน

ที่เราเคยอยูมากกวา แตถาเราจะตองไปจรงิๆสิ่งที่เราอยากไดจากเจาของที่คืออยากใหเขาออกมาขอ

โทษบาง พูดบางวาเขาคิดอะไรอยู ทําไมตองใหพวกเราไป อยากไดความจริงใจจากเขาวาเขาคิดอะไร

อยู  แตเหมือนตอนน้ีเราก็ยังไมชัดเจนกับสิ่งที่เขาคิดจะทํา แตเราก็มั่นใจประมาณ 80 เปอรเซ็นตแลว

วาเขาตองการจะเอาที่คืน เพราะวาหนังสือสัญญาไมมี ในเมื่อไมมีเราก็รูแลววาเขาคงไมตองการ 

เพียงแตวาเขาไมพูด ในเมื่อเขาไมพูดเราก็อยากใหเขาพูด เราตองการความชัดเจนของเขา คนแถวน้ี

เขาไมตองการเศษเงินของเขาหรอก คนแถวน้ีเขาทํามาคาขายเขาก็มีเงินกันอยูแลว พวกเศษเงินของ

เขาเราไมตองการหรอกแตตองการคําพูดมากกวา อยากจะไดยินจากปากของเขาดวยความจริงใจวา

เขากําลังคิดอะไรกันแน ถาตองการอะไรแลวมันไมทําใหพวกเราแยไปกวาน้ีก็โอเค จะไดรับรูกันวาเขา

ตองการอะไร เราจะไดเดินไดถูกเทาน้ันแหละครับ 

8) ผลกระทบจากการกอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรฯ 

ทุกอยางที่มันไมดีเกี่ยวกับการกอสรางโดนเขามาหมดเลย มลพิษทาง

เสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางสิ่งแวดลอมทั้งหมด มาหมดเลยถึงตองข้ึนไปนอนไมไหว ไอทั้งวัน 

ไอแลวก็มีเสมหะซึ่งแตกอนไมเคยมี แลวก็การคาขายก็ไมดียอดขายตกเกิน 50 เปอรเซ็นต 

9) คิดอยางไรกับการกอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรและการ

พัฒนาที่จะตามมากับรถไฟฟาใตดิน 
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ผมบอกตลอดวาความเจริญมันดีสําหรับทุกคน แตรอบนอกเทาน้ันที่

ดี แตรอบในดานใน เขาไมมีใครมองหรอกวารถไฟฟาเปนสิ่งที่ดี เพราะจากตรงน้ี ผมเดินไปหัวลําโพง

ใชเวลาประมาณ 15 นาทีก็ถึง ถามวาผมตองการไหม ผมไมตองการ ขับมอเตอรไชตจากที่น้ีไปที่หัว

ลําโพงก็ได ไมมีใครตองการหรอกครับรถไฟฟา เพียงแตคนรอบนอกเทาน้ันที่เขาตองการ แลวเขาเคย

ถามคนดานในหรือเปลาวาเขาตองการไหม ไมมีใครมาถามหรอกครับ ประชาพิจารณก็ไมมีใครมาทํา

กับคนในชุมชน ไมมีใครมาถามวาคุณตองการไหม ไมมีครับ 

ผมคิดวาที่เขาบอกวาทําเพื่อแกไขปญหารถติด จะทําอีกซักกี่สถานีก็

แกไมไดหรอกครับ ถาเกิดวาคนที่ควบคุมปญหาเรื่องการนําเขาของรถ ไมควบคุมรถกอน คุณจะถนน

อีกซักสิบเลน ถาคุณไมควบคุมเรื่องของรถวา รถมันควรจะมีขนาดจํานวนแคน้ี จะมีถนนเพิ่มเทาไหร 

มันก็ไมทําใหการจราจรคลองข้ึนหรอก ปญหารถติดมันก็ตองเจออยูดี 

1.2.4 คุณสมศักด์ิ แซต้ัง หรือเฮียบวย เจาของรานบวยกวยเต๋ียวลูกช้ินปลาและ

เปนหน่ึงในคณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย อายุ 43 สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 เดือน

พฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

1) ประวัติครอบครัว 

พอมาจากเมืองจีนตอนอายุ 37 ป เพราะหนีสงครามโลกครั้งที่สอง

มาใชเวลาน่ังเรือมาสองเดือนกวาจะถึงเมืองไทย สมัยกอนยังไมไดขายกวยเต๋ียวแบบน้ี สมัยกอนพับถุง

หิ้วกระดาษ ที่เมื่อกอนตามหางสรรพสินคาเขาจะใชกันเพราะตอนน้ันยังไมคอยมีถุงพลาสติก 

2) ความสําคัญของพื้นที่ชุมชนเจริญไชยในความคิดเห็นของคุณบวย 

คือความเกาแกของขายคาขาย แมแตกระดาษอะไรแตอะไรปจจุบัน

ยังใชมือพับ ถามวารุนใหม ๆ พับเปนไหม แถบไมมีเลย มีแตรุน เกา ๆ ที่เขาสอน แตรื้อไปแตละคนก็

จะกระจัดกระจายก็หมดแลว ตัวผมเกิดที่ฝงธนฯ แมกับพี่สาวอยูที่น้ี แตพอดีตรงน้ีมันแคบ แตผมมีพี่

นองแปดคนก็เลยตองแยกยายกันไปอยูที่อื่นบางเพราะคาเชาที่ตรงน้ีก็คอนขางมีราคา แตฝงธนฯต้ังมี

ราคาถูกหนอย สมัยกอนลําบากผมไมไดเรียนหนังสือนะผมเปนลูกคนที่เจ็ด 

3) ประวัติรานกวยเต๋ียวลูกช้ินปลาในชุมชนเจริญไชย 

ผมขายมาเจ็ดปแลว ซึ่งกอนหนาที่จะมาเปดรานกวยเต๋ียวปลา เฮีย

บวยปดโรงงานทําลูกช้ินยานดินแดง ซึ่งในขณะน้ันพี่สาวของเฮียบวยเปดรานขายขาวตมปลาที่บาน

หลังน้ีกอน เฮียบวยจึงสนใจมาเปดรานกวยเต๋ียวลูกช้ินปลาดวย กวยเต๋ียวลูกช้ินปลาสูตรน้ีเปนสูตร

เกาแกผมไดมาจากเพื่อน สวนนํ้าซุปใสโสมเปนสูตรที่ผมคิดเองเพราะแถวน้ีเครื่องยาจีนเยอะ กินแลว

บํารุงสมอง ตางจากการตมนํ้าธรรมดาซึ่งมันจะไมคอยไดรสชาติ ผมทํามารุนที่สามแลว รุนแรกคือคุณ

พอซึ่งพอผมมาจากเมืองจีนเลยเปนตางดาวแตตอนน้ีทานเสียไปแลว รุนตอมาคือพี่สาว แลวก็ผมมา

ทํารุนที่ 3 
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4) เริ่มเขามาทํางานในกลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชยไดอยางไร 

รูจักกันเฮียหนุมที่เขาทํางานตรงน้ีอยูแลวมากอน แลวเขาก็มาถามวาจะรวมไหม เราบอกเรารวมเลย 

เราตองชวยกันตอตาน คือก็ไมทํานองตอตานหรอกแตอยากจะใหเจาของที่เขามาคุยกับเราวาจะใหอยู

ตอหรือทําอยางไร อนุรักษบาน คือแตละหลังซอมแซมแลวก็มาตอสัญญากัน คาเชาข้ึนซัก 10 

เปอรเซ็น หรือ 20 เปอรเซ็นก็ไดพวกเราก็โอเคอยูตอได แตเรากลัวอยางเดียวไมพูด วันหน่ึงเขาบอก

ใหไป จบเลย เราไมอยากไปไหนอยากอยูตรงน้ี เราก็อยากใหเขาอนุรักษตรงน้ีไมอยากใหเขารื้อไป 

เพราะวาถารื้อไปพวกผมไมรูจะไปอยูที่ไหน แลวถามวาจะไปเริ่มตนใหมเวลาน้ีตายหมด แลวบานแถว

น้ีเรายอมรับวาแข็งแรง บานเราอายุรอยกวาปแตโครงสรางแข็งแรงมากไมสักทั้งน้ัน แลวของที่บริเวณ

น้ีขายจะไปซื้อที่ไหนก็ไมมีอีกแลวเพราะมันมีอยูแตเฉพาะบริเวณน้ีกระจุกเดียว ณ วันน้ีถาเขาเอาไป 

รื้อไป ก็ไมรูจะไปซื้อไหนแลว กระดาษไหวเจา ของแตงงานพวกน้ี เขาจะมาอยูแถวน้ี ถาแถวน้ีรื้อไปก็

หมดเลย 

5) หนาที่ในกลุมอนุรักษและฟนฟูเจริญไชย 

คนแถบถนนพลับพลาไชยฝงตะวันตกเขาก็เลือกเราข้ึนมาเปน

ตัวแทนดูแลต้ังแตปากซอยจนถึงศาลเจาจีนแคระ (หลี่ตีเบี้ยว) หนาที่ก็คือเวลามีการประชุมบางคน

ไมไดเขารวมประชุม เราก็จะมาบอกใหเขาทราบ เวลามีเอกสารอะไรเราก็จะมาย่ืนใหแตละบาน แลวก็

ชวยกัน เวลามีอะไรเราก็จะบอก วาน่ีนะเราจะทํากันแบบน้ี ๆ แตละหลังเขาก็จะมารับฟงกัน เวลามี

ขาวอะไรเราก็จะเดินบอกตามบาน  ซึ่งเวลาประชุมกันเราก็จะใชบานเกาเลาเรื่องเปนที่สําหรับการ

ประชุมบางทีมีเรื่องอะไรเราก็จะเลาสูกันไป เจอกันก็คุยกัน วามีอยางน้ี เราตองทําอยางน้ีนะเราตอง

ชวยกัน อยางคนเขามาถามหรือเวลาเรามีโอกาสไดพูดคุยกับคนภายนอกหรือแมแตกระทั่งคนใน

ชุมชน เราก็จะบอกวาพื้นที่ตรงน้ีดีนะ มีความสําคัญนะควรจะอนุรักษไว อยางตอนน้ีบางบานก็มีการ

ซอมแตบางบานบานก็ยังไมไดซอม เพราะเขาก็ยังไมแนวาถาทําปุบ จะไดตอสัญญา 3 ป 5 ปอีกไหม 

ถาเปนอยางน้ันพวกเราก็จะซอมใหดี แตวันน้ีเขาไมพูดเราก็กลัวอยูอยางเดียวกลัวเขาไล 

6) ความรวมมือคนในชุมชน 

มีบางสวนก็เขาประชุม เขาก็อยากรูความคิดเห็นของแตละคน เราก็

อยากรูความเห็นแตละแลวเราจะไดเอาไปเสนอวาคนน้ีชอบแบบน้ี คนน้ีชอบแบบไหน บางคน

อยากจะไปหรือบางคนไมอยากไปแตเราถามแลว สมมุติมีรอยหองทั้งรอยทั้งก็อยากจะอยูทั้งหมดเลย 

มันไมใชวารอยหองอยากอยู 20 หองไป 80 หอง โอเคถาเปนแบบน้ันคุณไลไปเลยแตเวลาน้ีทุกคนเขา

อยากอยู เราพูดตรง ๆ แตละบาน เขาก็บอกอยากจะซอมนะบางหลังแตวันหน่ึงพอซอมไมถึงปเขามา

ไลเงินทั้งกอนน้ีหายไปแลว แตถามีใบสัญญาอยูไดอีกสามปหาปเขาก็พรอมจะซอมใหอยางดี 

7) ทําไมเราถึงสละเวลามาทํางานเพื่อสวนรวม 
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เราก็อยากใหอยูกัน เพราะวาวันหน่ึงถาไปกัน ก็คาขายไมไดเลย 

อยางผมขนาดปจจุบันอยูตรงน้ียังขายไมคอยดี แตสมัยกอนขายดีมาก ต้ังแตมีการปดถนนทํารถไฟฟา

คนเงียบเลย เมื่อวันหน่ึงอยางไมมีคน ๆ ก็ขายไดวันละหาถึงหกพันบาท เดียวน้ีตอวันพันกวาบาทสอง

พันยังไมรอดเลย 

8) เคยมีการไปพูดคุยกันเจาของที่ไหมวาเขาจะทําอยางไรตอไป 

ก็มีการย่ืนจดหมายไปเรื่อย ๆ วาตรงน้ีจะเปนอยางไรตอไป แตเขาก็

เฉย คือเขาน่ิงอยางเดียว แคเขามีการออกมาพูดออกมาคุยกับเราพวกเราก็จะไดถาม แตสวนตัวก็

อยากใหเขามาคุยกับพวกเรามาถามพวกเรา คือมาคุยกับเราบางไมใชไมคุยเลย เพราะถาเขามาทุกคน

พรอมที่จะเขาหาเขาเลย แลวก็จะถามเขาเลยวาตรงน้ีอยากจะใหพวกผมอยูตอหรือจะยังไง หรือจะให

อนุรักษแตละบานทําข้ึนมาดูแลวสวยใหอยูตอ โอเคตอสัญญามาสามปหกปก็วากันไป จะข้ึนราคาคา

เชาเทาไหรๆก็วากันไป ไมใชน่ิงอยางเดียว เพราะน่ิงแบบน้ีแตละบานก็กลัว  แลวแตละบานน้ีคนแก

ทั้งน้ัน เขาก็ย่ิงกลัวกันใหญเลยวาจะไปอยูที่ไหน แลวคนรุนเกาใหไปอยูบานลอมรั้วใหม ๆ เขาก็ไม

ชอบเพราะออกมาหากินลําบาก แตแบบน้ีเดินไปตรงน้ีก็มีของกินแลว แตถาเปนหมูบานกวาจะเดินไป

เปนกิโลเลยแลวคนแกเดินไมไหว เขานาจะคิดถึงตรงน้ี ตราบใดตรงน้ีถาไลเราไปเมื่อไหร ตางชาติก็มา

ลงทุนอีกแหละ พวกเราไปอยู ชานเมืองหมดแลวเงินก็ไปออกนอกหมด เขานาจะอนุรักษไวตรงน้ี แลว

เมืองไทยถนนเสนแรกคือเจริญกรุงนะ แลว ณ วันน้ีไมใชแลว ทําถนนซะเสียหมด 

9) รูสึกอยางไรกับการมาของรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรกมลาวาส 

พูดตรงๆการทํารถไฟฟาบริเวณน้ีไมสมควร อยางมีลูกคามาน่ังกินกวยเต๋ียวที่รานเขามาซื้อของไหว

เจาของดเทศกาลเสร็จก็มากินที่ราน เราก็เคยถามเขาอาซิ้มมาซื้อแบบน้ีแลวตอไปถาไมมีตรงน้ีอาซิ้ม

จะลําลากไหม เขาก็บอกวารถไฟฟามาก็ไมไดชวยอะไรเขา เขาซื้อของเยอะ ๆ เขาจะหิ้วลงไปรถไฟฟา

มันเปนไปไมได ถามวาสะดวกจริง หิ้วลงไปแลวก็หิ้วข้ึนมาคนแกไมมีปญญา แตเขามาปุบเขากินเสร็จ

แลวก็เรียกแท็กซี่ไปละถึงหนาบาน 

10) หากอนาคตตองโดนยายจริง ๆ จะไปอยูที่ไหนและอยากฝากอะไร

ถึงเจาของที่ดินบริเวณน้ี 

เราก็ตองไปหาอยูชาน ๆ เมืองเลย เพราะในกรุงเทพมหานครราคา

ที่อยูมันแพงมาก แลวจริง ๆ ขาวของที่เขาก็มีที่ทางเยอะ เขาก็นาจะดูใหเราสักสวนหน่ึงวาลงไป

คาขายตรงน้ี ๆ กอนนะ แลวอีกหนอยพัฒนาปรับปรุงสรางเสร็จก็ใหเรากลับมาอยูที่เดิมหรืออยางไรก็

วากันไป ไมควรทิ้งคนรุนเกาๆ แลวคนรุนเกา ๆ ในน้ียังมีอีกเยอะนะ พอเขาคิดวาเขาจะตองไป เขาคิด

แลวเครียดมากนะ บางคนคิดจนเปนโรคซึมเศรานะคนแก เพราะวาเขาบอกวาเขาอยูมาต้ังแตสมัย

ไหนแลว แลวจู ๆ วันน้ีจะมาไลเขาไป แลวไปอยูที่ใหมคนแกไมชอบ เพราะวาอยางแมผมเคยเอาไปอยู

ในหมูบาน เขาไมเอาเลย เขาหนีกลับมาเลยเขาบอกวาไมมีอะไรกิน เหมือนเขาจะติดที่อยูเดิม ๆ 
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ขนาดผมเปนมะเร็งตอมนํ้าลายระยะที่ 4 ผมยังสูชีวิตมาได แตพอ

มาเจอเรื่องแบบน้ีอีกก็แยเหมือนกัน บางทีก็เครียด ตอนน้ีผมกินยาอยูวันละ 60 เม็ด เม็ดละ 5 บาท 

ถายายไปอยูใหมคาขายไมไดก็คงลําบากมาก ไมรูวาเลิกกิจการตรงน้ีไปแลว จะไปทําอะไร ไมรูจะสู

ยังไงก็อยากใหเจาของที่มีที่ทางใหพวกเราถอยบาง ไมใชวาไปเลย แลวพวกเราก็ไมรูจะไปเริ่มที่ไหนกนั 

แลวที่อื่นก็ไมคุนเคยแลวจะเริ่มที่ใหมก็ยากคือถาไปอยูที่อื่นก็คาขายไมไดแลวคงตองเปลี่ยนอาชีพ 

เพราะยานแถวน้ีมันเปนยานคาขายถาไปที่อื่นก็คงยากแลว 

แลววันหน่ึงถารื้อไปเสียดาย ถามวาเขาบอกวาจะปรับปรุงอนุรักษ

ใหมหมด ผมอยากถามวาสมัยกอนมีรถราง มีรถสามลอถีบสงยังไมมีรถเครื่องถนนยังไมติดเทาไหร 

วันน้ีเขาบอกทําแลวบานเมืองเจริญรถติดแรกเลย ทําเพื่ออะไรขอถามแคน้ี สูสมัยกอนไมไดเปนรถราง 

สามลอถีบแลวคนน่ังไดสองคนยังดีซะกวา แลววันน้ีเขาบอกทําใหบานเมืองเจริญคนไทยไมไดทําหรอก 

ตางชาติมาลงทุนหมดตองพูดอยางน้ีเลย แลวเงินก็ไปอยูเมืองนอกหมด คนไทยไมไดทําอะไรกินหรอก

ก็ลําบากตอไป แลวถามวาชานเมืองเวลาน้ีขายของเสร็จ เพราะวาเปดใหมน้ีเขาไมรูจักเราแลวแตเรา

อยูที่น้ียังมีคนรูจักเราเขายังมาถึงมากินรานเรา กินเสร็จเขาไปซื้อของ แลวก็น่ังแท็กซี่กลับ เราก็มาถาม

คนที่มาซื้อของแถวน้ีวาถามารถไฟฟาดีไหมซิ้มเขาบอกไมดี เขาพูดคําน้ีเลย เราก็ตองฟงนะ ฟงหลาย 

ๆ ดาน เพราคนมาซื้อของเขาตองรู เราก็คิดวาจริงนะคนมีอายุเขาไมมีแรงหิ้วของข้ึนลงรถไฟฟาหรอก 

1.2.5 คุณภูมิสิษฐ ภูริทองรัตน หรืออาส เจาของราน “บูเซง” และเปนหน่ึงใน

คณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน ป

พุทธศักราช  2556 

1) ประวัติครอบครัวและกิจการทางบาน 

อยูที่น้ีมาต้ังแตเกิด แตรานปจจุบันเมื่อกอนใชเปนโกดังเก็บของ แต

บานเดิมตอนเด็กๆอยูดานในซอยซึ่งอยูดานหลังของรานปจจุบันเปนบานไมเกา แตเมื่อประมาณ 20 ป

ที่แลวเกิดเหตุไฟไหม แตยังโชคดีที่เหลือรานน้ีก็เลยยายรานน้ีจากโกดังเก็บของใหเปนหนารานขาย

ของจนถึงปจจุบัน คุณพอทําอาชีพขายกระดาษไหวเจามาต้ังแตผมเกิดเลย แตกอนหนาน้ีทานก็ทํา

มาแลวหลายอาชีพผมคิดวาที่มาหยุดที่อาชีพขายกระดาษไหวเจาเน่ืองจากบริเวณรอบน้ีมีศาลเจาถึง 5 

แหง ตัวคุณพอทานมาจากเมืองจีนอามาอุมลงเรือมาจากเมืองจีนตอนอายุ 10 เดือน แตคุณแมเปนคน

นครปฐม แมเคยเลาใหฟงวาไมเคยเจอพอมากอนเลย แลวผูใหญก็พาไปแนะนําแลวก็แตงงานกันเลย 

เหมือนเปนความนิยมสมัยกอนในยุคน้ันเปนการคลุมถุงชน ผมอยูที่น้ีมาต้ังแตเด็ก ๆ  ก็รูจักกับเฮีย ๆ  พี่ 

ๆ เขา มีแกงคจักรยาน เตะฟุตบอล ตีปงปองกัน อารมณเหมือนแบบหนังแฟนฉันที่มาตีปงปองกัน

สนุกสนาน เรียกไดวาผมก็เกิดที่น่ีโตที่น่ี ไมเคยยายไปอยูทีไ่หนเลย 

2) เริ่มเขามาทํางานในกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชยไดอยางไร 
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มันมีมาต้ังแตชุดแรกเลย เพื่อนแมทางฝงผูเชาของทรัพยสินที่เขาจะ

โดนเวนคืน จนกระทั่งมาถึงชุดที่สองซึ่งอยูในซอยเจริญไชยเขาก็มาเรียกพวกเราเขาไปคุยกัน แตพอ

ทํางานไปก็มีปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ คือไมสามารถช้ีแจงปญหาที่เกิดข้ึนไดในกรรมการชุดที่สอง ก็เลย

ตอมาเปนกรรมการชุดสามก็คือพวกผมก็ทํากันมาถึงปจจุบัน 

ซึ่งตัวผมมีหนารับผิดดูแลดานในซอย เน่ืองจากมีการแบงการทํางาน

กันเพื่อใหงายตอการทํางานเพราะถาคนเดียวดูแลทั้งหมดคงไมไหว ถาเรามีการแจกเอกสารขอมูล 

หรืออะไรก็แลวแตจะไดดูแลไดอยางทั่วถึงเราก็เลยมีการเลือกตัวแทนในแตละโซนข้ึนมา ในการที่เริ่ม

ต้ังกลุมก็เพราะเริ่มจากการมาของรถไฟฟา เขาก็จะมารื้อถอนอะไรตาง ๆ แลวก็สืบเน่ืองที่เจาของที่

เขาไมไดตอสัญญากับเรามาหาปแลว เปลี่ยนเปนการเสียคาเชารายเดือน มันก็เปนเหมือนการสง

สัญญาณแลววาเขาพรอมที่จะไลเราไปเมื่อไหรก็ได ก็เลยตองลุกข้ึนมาตอสู เพราะวามีความรูสึกวามัน

ไมคอยยุติธรรม เราไมคอยไดรับความเปนธรรม เพราะหลายๆอยาง อยางที่บอกประชาพิจารณก็ไมมี 

หลาย ๆอยางมันขามข้ันตอนหมด แลวก็รูสึกวาการทํารถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรฯ น้ีมันไม

สอดคลองกับพื้นที่ คือพื้นที่มีความสําคัญอยางไร คนที่เขาอยูขางบนก็ทําไปโปะลงมาตามแบบ แต

ไมไดดูวาพื้นที่มันมีความสําคัญอยางไรบาง มีอะไรบาง มีชุมชนหรือมีสถานที่สําคัญหรือมีอะไรก็

แลวแต  

มันเหมือนกับเปนโมเดลวาถาจะทําที่ไหนก็รื้อที่น่ัน โดยที่ไมสนใจ

อะไรเลย วาพื้นที่ตรงน้ันมีความสําคัญอยางไร แลวก็คนที่ผานไปผานมาเขาก็ตางสงสัยวา ถนนตรงน้ี

มันก็เล็กอยูแลว แลวทําไมตองมาทําทางข้ึนลงบริเวณน้ี และมีทางข้ึนลงต้ังสามชองทางมันคอนขาง

แปลกใจ เพราะเราเดินขามถนนสามสี่กาวก็ถึงแลว แลวโดยสวนใหญแลวสถานีข้ึนลงมันตองไป ตกลง

โนน ตรงสี่แยก ก็คือขยับไปตรงเสือปาซึ่งมันกระจายได คือจะมาตรงที่เราก็ได จะไปคลองถมก็ใกล

กวา จะไปเยาวราชก็ออกใชไหม แลวทําไมตองมาลงตรงน้ี ถนนแคน้ี ลําพังปจจุบันการจราจรทั้งทาง

รถยนตและคนมันก็หนาแนนอยูแลว แตทํายังไงไดพวกเรามันก็เปนแคเสียงเล็ก ๆ ซึ่งพวกเราก็ไมเคย

คัดคานความเจริญของประเทศเพียงแตวาขอใหมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการชวยกัน ใหตางคนตาง

มาแชรความคิดกันวาเราจะทําอยางไรดี ซึ่งมันก็นาจะทําได 

3) หนาที่ในกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย 

ก็ชวยกัน สมมุ ติวามันมี เรื่องราวหรือมี เอกสาร หรือความ

เคลื่อนไหวอะไรเราก็จะเดินแจกเอกสาร หรือมีการเดินบอกกลาวกันไปตามบาน แลวเราก็มีการขอ

สนับสนุนที่มาทําในสวนของพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง ในสวนของคานํ้าคาไฟ ก็จะเดินเก็บเงินทุก ๆ 

เดือน เดือนละประมาณ100บาทชวยเหลือกัน ซึ่งตรงน้ีเราก็แลวแตความสมัครใจของละแตหลังใคร

จะใหก็ได ไมใหเราก็ไมไดวากัน 
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แลวเวลามีปญหาอะไรเราก็จะเรียกประชุมกันที่บานเกาเลาเรื่อง

ซึ่งก็จะเดินแจงตามบานกอนซักหน่ึงถึงสองวัน ใครสะดวกก็มาประชุมกัน ใครไมสะดวกเราก็จะมีวาร

ศาสตรชุมชน ช่ือสวัสดีเจริญไชยใหเขาไดไปอานวาเราประชุมเรื่องอะไรกันบาง เพราะวาบางทีทํางาน

สวนรวมมันจะเอาเสียง หรือความคิดเห็นของทุกคนมาสรุปคงเปนไปไมได ก็เลยเปนที่มาของ

คณะกรรมการที่มาสรุปใหฟงวามันเปนแบบน้ีๆนะ เห็นดวยหรือไมอยางไรก็มาอธิบายใหฟงกันถึงสิ่งที่

เกิดข้ึน คือช้ีแจงใหมันกระจางเพื่อใหทุกคนไดรับรูในทางเดียวกัน เพราะวาทุกๆครั้งที่มันเกิดประเด็น

อะไรข้ึนมา มันก็จะมีเสียงนกเสียงกาจากในชุมชน อะไรที่มันมาปวนประเด็นใหมันเปนโนนเปนน่ี 

เหมือนกับการเลานิทานตอนเด็ก ๆ  คนที่หน่ึงเลามาถึงคนที่สอบเน้ือหามันก็เปลี่ยนไป เราจึงตองมกีาร

ใชเอกสาร สวัสดีเจริญไชยเปนตัวหนังสือวามันแบบน้ี ๆ นะ เพื่อเปนสิ่งยืนยันและทําใหเกิดความ

เขาใจที่มันตรงกัน แลวเราก็มีการไปย่ืนเอกสารตางหนวยงานตาง ๆ เชน กทม. สํานักงานผังเมือง 

ดวย แลวก็มีการไปประชุมกับคณะกรรมการสิทธ์ิที่สํานักงานแจงวัฒนะหลายครั้ง ก็มีการเรียกหลาย 

ฝายมาคุยกัน ก็ไดแคมาคุยกันแตเรื่องที่เราคัดคานอะไรไปก็ถูกยกคํารองหมดเพราะเราไมมีพลัง ไมมี

อํานาจอะไร 

4) สิ่งที่ทําหวังใหมันเกิดอะไรข้ึนกับตัวชุมชน 

ใหมันเกิดความยุติธรรม แลวก็ถูกตองตามหลักการ เพราะบางสิ่ง

บางอยาง อยางเชนข้ันตอนในการทํางานของเขาเขาก็ยึดตามหน่ึง สอง สาม สี่ แตเราไมเคยไดรับ 

หน่ึง สอง สาม สี่ น้ันเลย เพราะฉะน้ันก็ไมแปลกใจเลยซึ่งอาจจะเห็นในกรณีที่อื่นชาวบานออกมา

โวยวายกันก็เพราะอะไร เพราะไมไดมีสวนรวมในการติดสินใจ บางครั้งยังถูกแอบอาง เชนการให

ความคิดเห็นในหน่ึงหรือสองแตไปสรุปวาทั้งหมดเห็นดวยอยางน้ันอยางน้ี 

5) เคยคุยกับทางครอบครัว คุณพอคุณแมบางไหมถาเกิดเราตองยาย

ออกไปจริง ๆ จะทําอยางไรตอไป 

พอเขาก็คิดจนปจจุบันเปนอัลไซเมอรไปแลว ก็ตองกินยาแก

สับสน ยาพวกทบทวนควมจํา ปองกันสมองฟอ แลวก็ปองกันเสนเลือดตีบ ก็เลยตองยอมใหแกทํางาน 

ถาไมอยางน้ันแกก็จะเอาแตน่ังเหมอลอย เพราะความสุขของแกคือการทํางานมากกวาการออกไปขาง

นอก ขอใหแกไดอยูในรานทํางาน แกก็จะมีความสุข ทํางานเขาไมเคยบนสักคํา น่ีแหละความสุขของ

เขาคือการทํางาน สวนแมก็พอ ๆ กัน ก็เครียดเหมือนกันเพราะวาอยางนอยมันคือชีวิต เพราะมันคือ

ความทรงจําและแหลงหารายไดที่มันมาจุลเจือครอบครัว แลวมันไมใชปสองปที่จะสรางตรงน้ีข้ึนมาได

จนเปนแหลงที่คาขายกระดาษไหวเจาหรือแหลงคาขายของประเพณีจีน หรืออุปกรณถายภาพที่ใหญ

ที่สุด และสุดทายมันจะมาถูกทําลายไปโดนที่ไมไดรับการเหลียวแลหรืออะไรเลยเขาก็รูสึก รูสึกเสียใจ 

คือมันไมใชวามันไดรับผลกระทบกับเขาแลวเขาจะมาตอตานนะ แตเขารูสึกเขาหวงแหนในถ่ินที่อยู 

แลวก็สิ่งที่เขาสรางกันมา มันรวมกันทํามาจนเปนแหลง จนมันมีช่ือเสียง แลวสุดทายมาถูกลิดรอนไป
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โดยที่เขารูสึกวามันไมยุติธรรมเลย ซึ่งตัวเขาเองพรอมที่จะไปดวยกันกับความเจริญ เพียงแตวาไมมี

การตอบรับจากสิ่งที่เขาเรียกรองไป ไมวาจะเปนจากหนวยงานรัฐหรือเอกชนซึ่งเปนเจาของพื้นที่ 

ซึ่งเราก็เคยมีโมเดลเคยคิดไวเหมือนกัน เพราะเราคิดวาสิ่งที่

พัฒนามันไปแลวแตถาเรายังไมดูแลตัวเราเองเชน สภาพภูมิทัศน ความสกปรก หรืออะไรก็แลว ก็ไมมี

ใครเห็นใจเรา ก็ไมรูสึกวามันไมดวยกันได ดังน้ันเขาก็พรอมที่จะทําพูดงาย ๆ เหมือนการตกแตงตัวเอง 

เชนโมเดลแรก เรื่องของการทาสีเพื่อใหดูสวยงามข้ึนดูวาเรารักในถ่ินที่อยู เพื่อที่จะแสดงตนวาเรา

พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกันนะ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดดวยตัวของแตละบานเอง ซึ่งก็มีเสียงตอบรับจากทาง

เจาของพื้นที่นิดๆหนอยๆ พอทําไปมันสืบเน่ืองมาจากตัวบานเกาเลาเรื่องดวยที่เราขออนุญาตเขาใชไป

แลวพอดีครบเวลา เขาก็จะมาปดแลวเขาก็มา แลวเขาก็บอกวาเปลาเขาไมไดจะมาปดเขาใจผิด พอดี

พวกเราก็แชรทางสื่อออนไลน อะไรตาง ๆ ก็มีคนมาชวยเราเยอะพอสมควร มันก็เปนการแสดงออกวา

เราพรอมที่จะไปดวยกัน แตอยางที่บอกไมไดมีการตอบรับจากทางเจาของพื้นที่ 

เราก็ไมเคยคิดวาเราตองไป เราก็คิดวาเรานาจะไดอยู แลวก็ไม

อยากคุยกับพอแมเรื่องน้ีมากเพราะมันนาจะหลุดยุคของเขาแลว มันนาจะเปนยุคที่เขาควรจะสบาย ๆ  

เพราะพูดงาย ๆ มันก็บั่นปลายของชีวิตเขาแลว ไมอยากจะเขากังวลใจ ผมก็เลยลุกข้ึนมาทําตรงน้ีเอง 

เขาถามอะไรเราก็ตอบแตสิ่งที่ทําใหเขาสบายใจ ซึ่งเขาก็มีถามตลอดวาเรื่องไปถึงอะไรอยางไร เพราะ

เขาก็เปนหวงและหวงแหนในพื้นที่น้ี ซึ่งทุกคนก็รักในพื้นที่แลวอยากจะอยูตอกันทั้งน้ัน พูดงายๆกอ

ยากใหเจาของที่บอกมาเลยวาจะใหทําอยางไรทุกหลังยินดีที่จะทําเพื่อใหเราไดอยูตอไป ซึ่งตอนน้ีก็ยัง

ไมเกิดขอเสนออะไรจากเจาของที่เขามาเลยมีแตขอเสนอที่จะใหเราออกไป 

6) ถามีโอกาสไดคุยกับเจาของที่เราอยากจะคุยอะไรกับเขาแลวมี

ขอเสนอแนะอะไร 

คือพวกเราเล็งเห็นวัตถุประสงคขอหน่ึงของทางมูลนิธิดวย วามี

การที่จะดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูตอไป ซึ่งพื้นที่ตรงน้ีอันน้ีมันก็สอดคลองกับทาง

วัตถุประสงคของทางมูลนิธิ แลวเราก็พรอมที่จะทํา เพียงแตวาขอใหบอกมาวาตองการใหทําอะไรบาง 

โดยที่เราจะไปดวยกัน โดยที่ไมไดมีอะไรแอบแฝงที่จะเพื่อตองการใหคนออกไปนอกพื้นที่พวกเราก็

ยินดี 

เพราะพวกเราก็ไดสรุปออกมาแลววาถาเปนอยางน้ีมันก็ดูไม

สวยงาม เพราะความเจริญเขามาแลว เพราะฉะน้ันสิ่งรอบขางก็ควรจะพัฒนาตามไปดวย เราก็พรอมที่

จะปฏิรูปบูรณะทุกสิ่งทุกอยางใหมันสวยงามไปตามน้ัน ซึ่งก็มีโมเดลที่พวกเราคิดกันไวแลวอยางที่บอก 

แตยังไมไดรับการพูดคุย ก็คิดไวทุกอยาง อยางเชนเราก็ยอมรับนะเมื่อพัฒนาคาเชาอะไรมันอาจจะ

ตองเพิ่มข้ึน เราก็ยอมรับอาจจะสิบถึงย่ีสิบเปอรเซ็นก็วากันไป หรือในการปรับปรุงอะไรก็แลวแตทาง

ชุมชนอาจจะชวยแบงจายกับทางเจาของที่คนละ 50 เปอรเซ็นไหมคือมันตองมีจุดในการคุยกอน ถา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

ไมมีอะไรเลยก็ไมรูจะคุยไปทางไหน ซึ่งตอนน้ีพวกเราก็มีไวแลวก็พรอมที่จะคุยตลอดเวลา ก็ถาไมคุย

เราก็เหมือนกันคิดเองไปฝายเดียว แตถาคุยกันก็นาจะไดขอสรุปวาเปนอยางน้ีแลวเราจะยังไง แตถา

เปนแบบน้ีมันก็เหมือนสูญญากาศ  

เขาก็รักในถ่ินที่เขาอยูมานาน แลวก็อยางที่บอก บางคนก็เสียชีวิต

ไปแลว 2-3 ราย บางคนก็ไมเคยคิดวาจะตองโดนยายออกคือคิดวายังไงก็ตองไดอยูที่น้ี เขาจะอยูที่น่ี 

เขาก็รูสึกวาเขาไมไดผิดอะไร แลวทําไมเขาตองจะตองไป สวนใหญก็เปนความรูสึกของผูเฒาผูแกที่

เปนอยางน้ี สวนในรุนพวกเราก็คิดวาอยากคุยกันเพราะถามันไดเปดโตะเจราจาคุยกันอยางนอยมันก็

ดีกวาที่ตองเปนแบบน้ี จะไดรูวาทิศทางจะไปอยางไร โอนออน ยืดหยุนกันไดแคไหน สิ่งที่สําคัญที่สุด

คือเราตองการทางออก ซึ่งมันจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อเกิดการเจรจากัน 

7) คุณคาของชุมชนเจริญไชย 

กอนหนาน้ีก็เปนเพียงแคผูคนที่อาศัยอยูในชุมชน แตพอไดมา

ศึกษาและรูถึงประวัติวามีความสําคัญเปนมาอยางไร ก็รูสึกวามันสมควรแกการรักษาอยางย่ิง 

เพราะวาอยางนอยตึกน่ีอายุประมาณเปนรอยป ก็ประวัติศาสตรมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเทาที่ได

ศึกษามาจากสําเนาพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ก็ทรงพระหัตถไววา ใหใชประโยชนในพื้นที่

อยางมากที่สุดและทํานุบํารุงพื้นที่น่ีตอไปช่ัวกาลนาน ซึ่งน่ันก็หมายความวาจะตองใหทะนุบํารุงและ

รักษาประวัติศาสตรของชาติไทย ใหสืบตลอดไปช่ัวกาลนานเพราะพระองคทรงเห็นวาความสําคัญของ

ทางประวัติศาสตรน่ีจะเปนบอเกิดการเรียนรูใหแกเยาวชนหรือวาผูคนรุนถัดๆไปไดทราบถึงศิลปะ 

วัฒนธรรม โบราณคดี ประเพณีวัฒนธรรมวาบรรพบุรุษของเราไดเติบโตกันมาอยางไร และไดทราบถึง

ความสําคัญของชาติไทยของบรรพบุรุษไทยที่ไดเสียสละ อุทิศทั้งกําลังกายกําลังใจแมกระทั่งชีวิตที่จะ

สรางใหมันเปนสําคัญและก็เปนประวัติศาสตรของชาติไทยมาถึงทุกวันน้ี เพราะฉะน้ันไมมีเหตุผลอนัใด

เลยที่จะทําลายประวัติศาสตรของชาติไทยทิ้งไป 

2) หนวยงานราชการ 

2.1 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 

2.1.1 คุณกมล มหาผล ผูจัดการฝายประชาสัมพันธและการจัดการจราจร 

บริ ษัท อิตาเลียนไทย ดี เวลอปเมนต จํ ากัด สัมภาษณ เมื่ อ วันที่  4 เ ดือนพฤศจิกายน ป

พุทธศักราช  2556 

1) บริเวณใดของยานเยาวราชที่ไดรับผลกระทบจากการสรางรถไฟฟา

สถานีวัดมังกร 

สถานีวัดมังกรเปนสถานีที่มีผลกระทบอยูสามสี่ที่ดวยกัน พื้นที่แรกก็

คือพื้นที่ของเอกชน คือมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย ซึ่งมูลนิธิเขามีที่ดินอยูในเขตปอมปรามถูกเวนคืน 10 

หองเพื่อเอามาทําเปนทางข้ึนลงอยูฝงเดียวกับวัดมังกรเอ็นทรานน้ีเราเรียกวาเปน Entrant 1 ทางข้ึน
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ลงหมายเลข 1 อีกพื้นที่หน่ึงก็จะอยูในเขตสัมพันธวงศ ฝงใตของถนนเจริญกรุงก็จะมีพื้นที่ของ

กระทรวงมหาดไท พื้นที่ของทรัพยสิน และพื้นที่ของเอกชน สรุปแลวก็คือวาในการใชพื้นที่ คือที่ดิน

ทั้งหมดเจาของที่ดินหรือเจาของอาคารสวนใหญเขาก็มึความสุขหมด เพราะวา รฟม.เขาใหอัตราการ

เวนคืนคุมคา อาจจะสูงกวาอัตราเรทที่ กทม. การทางพิเศษหรือวาหนวยงานอื่น ๆ เขาเคยให 

2) พื้นที่ใดบางที่โดนเวนคืนเพื่อกอสรางรถไฟฟาสถานีวัดมังกร 

กลุมที่โดนเวนคืนมีทั้งหมด 33 หอง ซึ่งประกอบดวยที่ดินทรัพยสิน

สวนพระมหากษัตริย ที่ดินมูลนิธิจุมภฏฯ ที่ดินเอกชนรายยอย และที่ดินสวนตัว 

2.2 ผังเมือง 

2.2.1 คุณอาสา ทองธรรมชาติ หัวหนาฝายวางผังพื้นที่ตะวันตกกองวางผังเมือง 

สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

1) ผังเมืองใหมปรับปรุงแกไขจากเดิมอยางไร  

แทบไมไดแกไขเลย ตองเลาใหฟงกอนวารถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงิน

มันตอจากหัวลําโพงมาไปบางแค แตชวงแรกมันงดถูก มันไปทาพระ แลวก็มันมุดๆมา แลวขามแมนํ้า

แตวาสถานีหน่ึงในน้ันที่เปนประเด็นก็คือสถานีตรงเยาวราชถนนเจริญกรุง และอีกสถานีหน่ึงใกล ๆ 

ตรงเว้ิงนาครเกษม ซึ่งชุมชนเขาคิดวามันจะไดรับผลกระทบตอเขาคอนขางเยอะโดยเฉพาะสองชุมชน

หลัก ๆ คือชุมชนเจริญไชยซึ่งเขาอยูในตึกเชาหองแถวของตระกูลบริพัตร สวนอีกบริเวณหน่ึงคือเว้ิง

นาครเกษมตัวเว้ิงนาครเกษมมันเปนที่ดินมรดกของเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพิ

นิต ที่เปนมรดกใหกับลูกสาว อันน้ีลูกสาวทานมีหลายพระองคแลวก็สืบตระกูลมาหลายตระกูลเลยซึ่ง

เปนตระกูลที่ไมเกี่ยวกับผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตอยางใด ก็เกิดเปนเรื่องข้ึนมาเพราะวาเจาของ

ที่ดินซึ่งก็มีหลายเจาหลายราชตระกูลเขาตองการจะขาย และสุดทายเขากข็ายไปแลวมันก็เปนประเด็น

เพราะวาขายใหกับเบียรชาง ชาวบานที่เชาเดิมก็คิดวาตัวเองไดรับผลกระทบจากหลายๆ สวน 

แตสวนหน่ึงน้ันคือเรื่องผังเมืองดวย แตปกติผังเมืองยังปลายเหตุมาก 

เพราะวาถามวาตรงน้ีมันคืออะไร มันคือตลาดหรือเปลา ยานตรงน้ีทั้งหมดมันคือยานพาณิชยกรรม

ต้ังแต 200 ปที่แลว คือตรงน้ีมันเปนตลาดมาต้ังแต 200 ป กิจกรรมมันคือสีแดงเปนยานพานิชต้ังแต

ดึกดําบรรพมันคือเปนอยางน้ี แลวก็กฎหมายผังเมืองฉบับแรกที่เปน มันคือยานตรงน้ีก็กําหนดสีแดง 

คือยานพาณิชยกรรมประเภทที่ 3 ที่ น้ี ตัวผังเมืองตามกฎหมายมันก็ถูกกําหนดมาต้ังแตเมื่อ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 116 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการต้ังแตป 2535 แลวก็ใชบังคับ

ตอเน่ืองมา ผังเมืองมันจะมีอายุไมเกิน 7 ป 5 ปตอสองครั้ง ครั้งละ 1 ป ผังเมือง กทม.ทุกฉบับใช 7 ป 

เพราะวาตามกฎหมายใหบังคับ5ปแตกระบวนการทําผังเมือง 7 ป มันก็ไมทันกันอยูละ ฉบับแรกที่พี่

บอกคือป2535มันก็เปนสีแดง ที่จะทําอะไรก็ได แดงแบบทําอะไรก็ได ไมมี FAR (FAR คืออัตราสวน

พื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน หมายความวา อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังตอพื้น
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ที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร) ซึ่งตอนน้ัน คา FAR = 10 คือ FAR เปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร

เพดานอยูแค 10 เทาน้ันเองทั้งประเทศใชเพดานเดียวกันหมด คราวน้ีถาตกสีแดงใหทําอะไรก็ทําได

หมดต้ังแตป 2535 พอในป 2542 ก็ยังมีลักษณะเหมือนเดิม แลวก็ป 2542 มันจะเรียกวากฎกระทรวง

ฉบับที่ 414 ใชทดแทนป 2535 อันน้ันคือ กทม.ทําเองละ เราขออํานาจมาทําเอง ไปขออํานาจเขามา

ทําเพราะวาเราทําได ตอนแรกกรมโยการและผังเมืองซึ่งเปนรัฐบาลกลางแตวากทม.คือรัฐบาลทองถ่ิน 

ตรงเยาวราชตรงน้ีก็ยังเปนสีแดง สัมพันธวงศทั้งเขตเปนสีแดงหมดเพราะมันเปนยานกาคามาต้ังแตดึก

ดําบรรพ ก็ไมมีปญหาอะไร ไมมีคนรองไมมีอะไรเลย ทุกคนมีความสุขยินดีหมด สาระสําคัญคือทํา

อะไรก็ไดที่ไมขัดกับผังเมือง  

ไมเกิน FAR 10 ซึ่งความหมาย คือถามีแปลงที่ดินอยูหน่ึงแปลง 

สมมุติพื้นที่ประมาณซัก 1 ไร  1 ไรเทากับ 400 ตารางวา 400 ตารางวา พอเราแปลงเปนตารางเมตร

มันจะไดเทากับ 1600 ตารางเมตร อันน้ีคือพื้นราบ ๆ คราวน้ีถา FAR เทากับ10 จะได 1600 คูณดวย 

10 เทากับ 16,000 ตารางเมตร คือพื้นที่อาคารที่สามารถสรางซอนข้ึนไปได ใหมีพื้นที่อาคารรวมทุก

ช้ันเทากับ 16,000 ตารางเมตร 16,000 ถาตามกฎหมายอาคารคือเปนอาคารขนาดใหญพิเศษได 

เพราะวาอาคารขนาดใหญคืออาคารที่มีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป ทีน้ีถามวากฎกระทรวง

ฉบับแรก ผังเมืองฉบับแรก ฉบับที่ 2 คือ 16,000 ตารางเมตรมันทําได อยากระน้ันเลยในระหวางป 

2542 มันก็จะมีตัวขอบัญญัติอาคารออกมาตัวหน่ึง ขอบัญญัติอาคารคืออะไร ขอบัญญัติอาคารคือ

ขอบัญญัติทองถ่ินหรือถาในกรุงเทพมหานครเขาจะใชวาขอบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งออกโดยอาศัย

อํานาจตามกฎหมายควบคุมอาคารป 2522 พี่จํารายละเอียดปไมได แตวาชวงน้ีจะเห็นแลววาตอนน้ี

มันจะเริ่มมีปญหาในการพัฒนากับการอนุรักษ ที่น้ีวัดสําคัญๆ มันกระจายอยูในพื้นที่ปอมปราม 

สัมพันธวงศอะไรยานน้ี เขาก็เลยทําขอบัญญัติข้ึนมารอบวัดไมใหมีอาคารสูงมาคํ้าวัดเอาไวเดิมที่

กําหนดวาไมเกิน 23 ตารางเมตรในตัวลาง แตวาคนในทองถ่ินเองน้ีแหละ ในเยาวราช ออกมาตาน

ผาน สก. วาฉันไมเอาอาคารเต้ียๆ เยาวราชตองการสูงๆ เราก็ตองแกไอตัวขอบัญญัติใหสูงสุดไมเกิน 

37 แลวอันน้ันก็ออกมา ซึ่งอันน้ันไมมีอายุกฎหมายขอบัญญัติไมมีอายุ มันก็ใชวาเรื่อย ๆ ปจจุบันก็มี

ผลบังคับยังใชอยู 

แลวในการปรับปรุงผังเมืองครั้งที่ 2 ซึ่งมันเปนฉบับที่ 3 ใชทดแทน

ฉบับที่ 2 ที่ใกลจะหมดอายุลงของป 2542 มันก็ออกมาในป 2549 ฉบับน้ีมีความหมายวายังไง ฉบับน้ี

แตเดิม พ มันคืออะไรก็ได แตในฉบับน้ีเริ่มมีเกรด เราแบงเกรด พ พอพาน คือ พานิชยกรรมหลาย

ประเภท มีทั้งหมด 5 ประเภท ฉบับปรับปรุงครั้งที่สองสาระสําคัญคือมันเพิ่ม FAR เขาไป แตเมื่อกอน

อยางที่พี่บอกคือในผังเมืองรวมไมมี มันเพดานรวมคือ 10 ทั้งประเทศ แตกฎหมายผังเมืองรวมของ 

กทม. ฉบับแรกเอา FAR มาใช คราวน้ี พ.3 จะอยูที่ FAR = 7 มันก็ลดมาจากเดิม 10 มันก็เหลือ

เพดานอยูที่ 7 ตัวเยาวราชก็อยูที่ 7 คราวน้ีตํ่าลงมาแลว  
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ตอนน้ันยังไมมีรถไฟฟาเขามาในพื้นที่มันก็ไมมีปญหาอะไรคนก็อยูกนั

ไปไมมีใครรอง ไมมีใครอะไรเลยอยูอยางปกติสุข สุขสบายมากเลย แตตนเหตุสําคัญคือตัวรถไฟฟามัน

เขามา เขามาแลวที่น้ีไอของเกามันตองออกไง ของใหมมันก็คือมันก็ตามมูลคาอะไรหลายๆอยางซึ่ง

สังเกตไดเลยวารถไฟฟาผานตรงไหนตรงน้ันตึกสูงจะข้ึน เปนธรรมดาของโลกแตที่น้ีเผอิญตรงน้ีมนัเปน

ยานเกา ยานที่มีกระแสการอนุรักษอยู แมวาตัวคนที่จะอนุรักษเองไมใชเจาของอาคารไมใชเจาของ

ที่ดินก็ตามแตเขาก็เปนคนในพื้นที่ ซึ่งก็ตองเคารพสิทธ์ิ เคารพความคิดเห็นเขาเหมือนกัน 

3) ผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ  

3.1 คุณโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ บริษัทเอเจนซี่ฟอรเรียลเอสเตทแอฟ

แฟรส หรือ AREA และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 

ผูเช่ียวชาญดานอสังหาริมทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ เดือน ปพุทธศักราช  2556 

1) หากรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ สรางเสร็จจะสงผลอยางไรกับราคาที่ดิน

ยานเยาวราช 

ปพุทธศักราช 2537 เยาวราชที่ดินตารางวาละ 7 แสนบาท ปที่แลว (ป

พุทธศักราช 2555) ราคาข้ึนเปนตารางวาละ 1 ลานบาท เยาวราชราคาก็ข้ึนมาเรื่อย ย่ิงถามีรถไฟฟา

ราคาข้ึนแน ๆยกตัวอยางเชนที่ดินยานสีลม ปพุทธศักราช 2537 ตารางวาละ 4 แสนบาท ปแลว (ป

พุทธศักราช 2555) ตารางวาละหน่ึงลานสามแสนบาท สวนสยามปพุทธศักราช 2537 ตารางวาละ 4

แสนบาทเหมือนกัน พอมีรถไฟฟามาเช่ือมข้ึนเปนตารางวาละ หน่ึงลานหาแสนบาท กระฉูดกวา

เยาวราชอีก ซึ่งที่ราคาที่ดินข้ึนเน่ืองจากมีรถไฟฟา เน่ืองจากวาปกติราคาจะข้ึน 3-5% ในแตละป แต

ถามีรถไฟฟา จะข้ึนปละ 10% ข้ึนไป 

3.2 คุณสุดารา สุจฉายา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ นักวิชาการผูเช่ียวชาญ

ประวัติศาสตรกรุงเทพมหานคร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม ปพุทธศักราช  2556 

1) ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมการสรางสถานีรถไฟฟาใตดิน

ในเยาวราช คุณสุดาราใหความคิดเห็นวาการสรางสถานีรถไฟฟา ก็ถือวาเปนความจําเปนสําหรับเมือง

ใหญที่ตองมีเรื่องของรถไฟฟา คมนาคมขนสงสาธารณะ แตในระบบของการขนสงสาธารณะเมื่อเขา

มาในเขตพื้นที่ ที่เราเรียกวาเปนเมืองเกามันก็คงจะตองมีวิธีในการที่จะวาง ควรจะมีลักษณะของแบบ

ที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษของตัวการวางผัง ซึ่งอยางเชนที่วาเขามาในเมืองเกา ก็ตองดูวาเมื่อเขามาแลว

ทําลายสภาพแวดลอมของบริเวณเมืองเกาหรือเปลา สามารถที่จะทําเปนรถไฟฟาใตดินไดไหมในเขต

เมืองเกา หรือวาควรทํารถสาธารณะที่อาจจะไมใชเปนรถไฟฟา 

เชนสามารถที่จะทํารถสาธารณะเปนรถรางไดไหม อาจจะเปนในลักษณะ

ของรถรางที่เปนลอเหมือนกับที่เราเปนรถรางทองเที่ยว ก็คือใหขนคนเขามาในเขตเมืองเกา แลวก็

จํากัดพื้นที่ ใหเขตเมืองเกาไมจําเปนที่จะตองมีรถยนต หรือวารถยนตเขามาไดในปริมาณแคไหน 
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ในชวงเวลาไหนอะไรอยางน้ี เพื่อที่จะใหมีการจัดการเมือง ซึ่งการทํางานพวกน้ีตองมีความคิดที่มัน

มากกวาสิ่งที่มันปกติเน่ืองจากวาเวลาที่ศูนยเสียลักษณะของกายภาพเมืองเกาไปแลวจะตองมีปญหา 

เพราะวาเมืองเกามันเปนแหลงที่มีผูคนอาศัยอยูมาอยางยาวนานการที่เอาสิ่งใหมเขามา แลวตองไล

ผูคนออกไปก็ไมนาจะเปนเรื่องที่ถูก เพราะวาคนตองอยูกันเปนกลุมเปนกอน แลวก็อยูในถ่ินเดียวที่เขา

เคยสรางเน้ือสรางตัว บรรพบุรุษเขาอยูที่น้ี ความผูกพันธุตอพื้นที่ของเขามันเปนกําลังสําคัญในการที่

เขาจะพัฒนาพื้นที่ดวย 

2) ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสวยงามของผังเมือง

กับความสวยงามของชีวิตคน คุณสุดาราใหความคิดเห็นวา ในการพัฒนานับวาผังเมืองก็เปนเรื่อง

จําเปนสําหรับในเมืองตาง ๆ ซึ่งก็คงจะตองมีการวางผังเมือง แตในขณะที่ในการวางเมืองไมใชใน

ลักษณะของหนวยงานราชการที่คิดอยากจะขีดตรงไหนแลวขีด วาผังเมืองตองเปนอยางไร แตในการ

วางผังเมืองหรือการทําอะไรตาง ๆ เกี่ยวกับชุมชน จะตองใหคนที่อยูในพื้นที่มีสวนรวมในการที่จะวาง

ผังดวย อาทิเชน จะขีดวาพื้นที่น้ีมันควรจะเปนสีแดงเขม พื้นที่น้ีมันควรจะเปนสีเขียว คุณเอาอะไรมา

บอกวาพื้นที่น้ันจะเปนสีแดง สีเขียว ในเมื่อคุณก็ไมเคยเขาไปถามคนในชุมขนวาเขาตองการเปนสีแดง 

เปนพื้นที่สีเขียว หรืออยางไร  

คุณสุดาราคิดวาในการทํางานลักษณะแบบน้ีจะตองเปนการทํางานที่รวมกนั 

โดยเมืองจะมีระเบียบจากผังเมือง แตวาคนที่จะทําใหผังเมืองมีระเบียบไดตามที่วางไวก็คือคนที่อาศัย

อยู ถึงวางผังเมืองไป ซึ่งปจจุบันก็วางผังเมืองไปหลายฉบับ แตเมืองก็ยังไมมีระเบียบเทาที่ควร

เพราะฉะน้ันคือคนตางหากที่อาศัยอยู ที่นักพัฒนาตาง ๆ จะตองสรางคนใหเขารูสึกวาสิ่งที่เขาอยูตรง

พื้นที่น้ีเขาตองพัฒนามัน แลวคนในพื้นที่เขาก็จะสรางใหพื้นที่มันดีข้ึนเองเพื่อความเปนสุขของตัวเขา

ดวยในพื้นที่น้ัน 

3.3..คุณจารุณี คงสวัสด์ิ หน่ึงในผูทํางานในโครงการพิทักษมรดกสยามซึ่งเปน

โครงการของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปพุทธศักราช  2556 

1) ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ ใน

ยานเยาวราช คุณจารุณีใหความคิดเห็นวาการเขามาของรถไฟฟาใตดิน สวนตัวไมไดรูสึกวาไมควรทํา 

เพราะวารถไฟฟาใตดินก็นับวาจําเปน เน่ืองจากเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกใหกับคนจํานวนมาก แต

ปญหาก็คือจะทํายังไงเมื่อรถไฟฟาใตดินผานเขามาในยานเกา ซึ่งมีคนที่เขาใชชีวิตอยูด้ังเดิม อีกทั้งยังมี

สถาปตยกรรมที่เกาแก ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนประวัติศาสตรของชาติไทย ซึ่งตรงน้ีจะรักษามันไวไดไหม 

หรือวามันควรจะอยูยังไงกับการพัฒนาที่เขามา บางทีอาจจะตองมีการลิมิตหรือจํากัดการกอสรางวา

ควรกอสรางโดยใชทางข้ึนลงใหอยูในโครงสรางเดิมของตึกไดหรือเปลาเพราะที่ตางประเทศหลาย

ประเทศก็ทําได ไมจําเปนที่จะตองทุบทิ้งไปทั้งแถวหรือวาไลคนออกไปหมด พยายามใหมัน

กระทบกระเทือนกับสิ่งเดิมที่มันมีอยูแลวยังมีคุณคาอยูใหนอยที่สุดได แลวจะตองทําอยางไร อันน้ีกจ็ะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 

 

เปนโจทยที่ยากข้ึนแตก็มีประโยชน เพราะวาอยางนอยก็ทําใหนักออกแบบหรือภาครัฐ ไดคิดอะไรที่

เหมาะสมกับแตละพื้นที่อยางแทจริงดวย ไมใชวาใชแบบเดียวกันกับทุก ๆ ที่มันก็คงไมใช  

จารุณีใหความคิดเห็นอีกวาในเรื่องของคุณคาของสถานที่หลาย ๆ ที่ ก็

พยายามที่จะรักษาเอาไวทั้งตึกและคนใหอยูดวยกัน บางแหงอยางประเทศจีน คือรักษาตัว

สถาปตยกรรมไวแลวก็ไลคนออกไป ก็รักษาไวไดแตตึก หรือบางแหงชุมชนอยูแตตึกอาจจะพัง ชุมขนก็

ตองใชเวลาระดับหน่ึงในการสรางวิถีชีวิตข้ึนมาใหม แตที่น้ีก็มาดูวาตรงน้ี อยางในเยาวราชยังมีทั้งสอง

องคประกอบคือมีทั้งตึกมีทั้งคนมีทั้งสถาปตยกรรมและมีทั้งจิตวิญญาณเดิม เพราะฉะน้ันคุณคามัน

สมบูรณแบบของมันอยูแลว คือการที่เราพูดถึงกันบอย ๆ วาพิพิธภัณฑที่มีชีวิต พื้นที่เยาวราชนับวา

เปนอีกหน่ึงแหงที่ตรงโจทยคําน้ีไดเปนอยางดี แลวทําไมเราไมเก็บไวอีก  

จารุณีทิ้งทายดวยการฝากคําถามถึงคนรุนใหมวากับคนรุนใหมที่สนใจกับ

เรื่องโหยหาอดีตพยายามที่จะชอบหรือไปถายรูป ที่ที่มันสรางข้ึนมาใหมในแบบเดิมแตมันเฟค แตวาที่

ที่มันมีอยูมันเกาอยูแลว แลวมันมีคุณคาอยูก็อยากใหเขามาสนใจมากข้ึนเพราะวาอันน้ีมันคือของจริง 

3.4 ชูวิทย  สุจฉายา นักวิชาการสถาบันอาศรมศิลป สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

1) คุณคาของเยาวราชในความคิดเห็นของชูวิทย 

หน่ึงคือความเปนศูนยกลางเดิมของเรา อันที่สองศูนยกลางอันน้ีเปนศูนยที่

พัฒนาข้ึนมาเพราะวาคนจีนมาทําคาขายเพราะฉะน้ันการทําหนาที่บทบาทในการแลกเปลี่ยนกระจาย

สินคามันเปนบทบาทของคนจีน ถามวาคนไทยเคยทําไหมคนไทยก็เคยทําแตวาบทบาทมันเปนของคน

จีนเยอะ เพราะวาคนจีนมันไมตองเขาสูระบบไพร คนไทยไมสามารถคอยจะทําการคาเพราะเขาสู

ระบบไพรเยอะเขาสามเดือนออกสามเดือน แตการคามันตองตอเน่ือง เพราะฉะน้ันคนไทยถามวาขาย

ไหม ขายทําอะไรเปลี่ยน แลกเปลี่ยนสิคา เปนพอคาแมคาหาบกระเตงขายแตไมใชพอคาแบบคนจีนที่

จะทําตอเน่ืองข้ึนมาเปนเจาสัว เพราะฉะน้ันคนจีนก็ทําบทบาทน้ีที่สําคัญ พอเปนบทบาทที่สําคัญ คน

จีนพวกน้ีถาดูโดยเน้ือแทจริงๆแลว ประเทศไทยสิ่งที่สําคัญที่ทําใหประเทศไทยโตเร็วข้ึนมาถาเราดู

ต้ังแตสมัยอยุธยาคือใชวิธีบูรณาการคือเอาคนไปตาง ๆ เขามา ลาว เขมร ญวน ฝรั่ง ถามีความรูก็

เปนไดถึงข้ันเจาพระยา ยกตัวอยางเชนพระยาวิชัยเยน เพราะฉะน้ันก็เปนวิธีการโตแบบไทยที่ทําให

เราคอยขางจะโตเร็ว  เพราะฉะน้ันคนจีนก็จะมีบทบาทอันน้ีมาตลอด 

ยานแพทเทิรนของการวาง เราจะเห็นวาต้ังแตสมัยอยุธยามาเราจะวางคน

จีนไวทางดานซาย ลาว ไทย มอญ อยูในกําแพงเมือง ถัดออกมาคือคนจีนซึ่งจะอยูนอกกําแพงเมือง

ทางดานใตเสมอ เพราะวาเราคาขายจะมา มันจะมีแบบแผน ที่เราวางคนจีนก็ทําหนาที่ของการคาขาย

เพราะฉะน้ันหนาที่อันน้ีมันก็เปนหนาที่ที่สําคัญอันหน่ึง เพราะฉะน้ันที่สําคัญถาจะมองตอไปเราจะ

พบวาคนจีนพวกน้ีมาบทบาทจะทําใหธุรกิจการคาของเราเจริญแลวคนพวกน้ียังมีความมีคุณคาของ
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ความเปนพอคาแลวก็ทําใหเกิดอานิสงสเกิดผลประโยชนตางๆข้ึนกับบานเมืองเรา และคนพวกน้ีมี

ความจงรักภักดีตอแผนดินคอนขางสูง และสังคมไทยโดยเฉพาะอยางย่ิงสมัยพระเจากรุงธนบุรีมาน้ี 

มันชัดเจนมากที่อาศัยกําลังคนจีนไมใชเฉพาะคาขายแตใชเปนกําลังดวยเขาเรียกจีนหลวงตอนที่พระ

เจาตากสินข้ึนเปนพระมหากษัตริยใชทั้งเปนกําลังทหาร ใชทุกอยาง เพราะฉะน้ันเรียกวาใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาประเทศหลัง ๆ บทบาทก็ชัดในเรื่องของการคาขาย 

เพราะฉะน้ันพอพูดถึงยานเยาวราชก็เปนตัวออริจินของเขาที่ยังทํามาคาขาย

อยูและคนก็คนจีนสวนใหญไปจากยานน้ีทั้งน้ัน เพราะฉะน้ันบางทีเวลาเรามองแลว อาคารอาจจะ

ไมไดมีคาเทาไหร แตอาคารมันเปนรองรอยเปนกายภาพ แตผูคนพวกน้ีเขามีคุณูปการมาก แลวทุก

คนเราเคยคุยถามวาบรรดาเสี่ยใหญๆตางกลับไปที่น้ี เราถามวาทําไมคุณกลับมาซื้อที่น้ี เขาบอกวาอัน

น้ีมันคือยานเกาของเขา เขาตองการกลับมาที่ยานของเขา ไมวาจะเปนซีพี หรือเบียรชาง อันน้ีเรา

พบวามีความคิดในเชิงพวกน้ีอยูแมวาความคิดใหญก็คือการรวบรวมที่ดินมา แตวาทําไมตองซื้อที่น้ีไป

ซื้อที่อื่นก็ได อันน้ีก็เปนอันหน่ึงซึ่งผมคิดวาเขามองในเรื่องของเชิงคุณคาสูง 

2) คุณคาเชิงสถาปตยกรรมในยานเยาวราชในความคิดเห็นของชูวิทย 

มันก็เหมือนเปนตัวเลาเรื่อง เหมือนเราคลี่ภาพ ตัวกายภาพมันทําใหเราคลี่

ภาพ แตถาไมมีตรงน้ีก็จะคลี่ภาพไมออก ไปเลาเรื่องวามีอะไรเกิดข้ึน แลวตัวอาคารละ อาคารมัน

สําคัญในการที่เราจะบอกเรื่องราว อยางเชนโบสถซางตาครูสที่กุฎีจีนมันไมใชตัวโบสถเกาด้ังเดิม มัน

เปนโบสถที่สรางข้ึนใหม แตถามันไมมีโบสถตัวน้ีเลย มันก็จะไมเปนตัวที่เปนศูนยกลางที่เปนตัว

สัญลักษณของพื้นที่ พวกน้ีมันก็จะเห็นโดยเฉพาะอยางย่ิงอาคารที่เปนโบสถ ศาสนสถาน ศาลเจา 

ศาลเจาหลายแหงเลยที่เวลาน้ีมีอยูที่เยาวราชมันมีความสําคัญมาก คือทุก

คนเกี่ยวของกับที่น้ี ทุกคนเริ่มตนที่น้ี คนจีนที่เขามาในพื้นที่เขามานอกจากสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว ก็

เขามาในตอนชวงรัตนโกสินทร หลังจากน้ันมาก็มีการอพยพครั้งใหญคือข้ึนถนนตก เวลาคนจีนเขา

ถามกันวาเต่ียลื้อ หรือกงลื้อข้ึนบกที่ไหน บอกข้ึนจากถนนตกก็รูเลยวามาใหมในชวงรัชกาลที่ 5  

คือจริง ๆ คนไทยตองพูดถึงเรื่องการสรางชาติที่สําคัญ อยางทางภาคใตก็จะ

มีชาวฮกเกี้ยนซึ่งเริ่มดวยการทําแรที่ภูเก็ต เดียวน้ีกลายเปนเจาของโรงแรมเปนอะไรตางๆสุดทายแลว

พวกน้ีก็กลายมาเปนคนไทยหมดและเปนกําลังสําคัญของคนไทยในการขับเคลื่อนประเทศ ตัวอาคาร

มันเปนตัวรองรอยที่บอก เวลาเราเริ่มตนพื้นที่แถวน้ี เพราะฉะน้ันในเยาวราชก็เหมือนกันที่พัฒนา

อาคารสองช้ัน มีอาคารเจ็ดช้ัน เกาช้ัน ข้ึนมาในตอนน้ันก็ถือวาโก ตอนกอนสงครามโลกครั้งที่สอง  

เพราะอาคารสมัยกอนมันสูงแคสามช้ันเทาน้ันเอง 

แลวนอกจากน้ันพื้นที่บริเวณน้ันยังเปนศูนยรวมสถาปตยกรรมหลายยุค 

ต้ังแตยุคสําเพ็ง ทรงวาดเกามาก ต้ังแตรัชกาลที่สาม ต้ังแตตนรัตนโกสินทรที่ทานมาและขยับใหคน

พวกน้ีออกไป มันก็จะมีรองรอยอยูมีอาคาร ที่ตลาดนอยก็มีสมัยกอนเรือจะจอดที่ตลาดนอย เรือ
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คาขาย เรือสําเภาจีนจะจอด จะมีบาน โฮ เซง ไท บานใหญมากแบบจีนอยูทั้งสองฝงของแมนํ้า

เจาพระยา มันก็เห็นความเกาของพวกน้ี ซึ่งรัชกาลที่ 3 จะทําตึกแถวเปนทรงจีนหมด แลวมาเริ่ม

ตึกแถวแบบฝรั่งในชวงสมัยรัชกาลที่สี่เพราะชวงสมัยรัชกาลที่สี่เราติดตอกับฝรั่งมาก เราก็รับอิทธิพล

มาจากฝรั่ง เพราะเขามีอํานาจ เพราะฉะน้ันการสรางสถาปตยกรรมมันเหมือนกับความนิยมเอาที่มี

อํานาจ เพราะฉะน้ันที่เราทําตามฝรั่งพวกตึกแถวก็จะเริ่มต้ังแตรัชกาลที่ สี่ หา หก มาเรื่อย แตก็มีการ

เปลี่ยนรูปลาดลาย สรางดวยอิฐบาง คอนกรีตบาง ตามยุคตามสมัย จนไปสูยุคโมเดิล ที่โรงหนังเฉลิม

กรุงน้ีเปนยุคโมเดิลอาคารก็จะไมคอยมีลวดลายจนถึงชวงปจจุบัน บางทีดูอาคารบางแหงดูปุบจะรูเลย

วายานน้ีพัฒนามาในชวงสมัยไหน เวลาไหน ๆ 

3) การพัฒนากับการตอตาน 

มันเปนการเปลี่ยนแปลง คือถามวาที่ชาวบานเขาติดปายไมเอารถไฟฟาแต

ลึกเขาก็ตองการความเจริญ แตรถไฟฟาที่เขาไมอยากไดเพราะวามันทําใหเกิดการไลรื้อเขา ที่หลาย

แหงไมตองการรถไฟฟาแตในขณะเดียวกันเขาก็ตองการความเจริญ รถไฟฟาประเด็นสําคัญมันคือการ

เพิ่มความสามารถในการเขาถึง  แตคุณก็ตองมีวิธีการที่ดีที่ทําใหเกิดดุลยภาพในการพัฒนา แตน้ีเรา

ไมไดคิดก็ปลอยไปตามน้ัน ราคาที่ดินก็ข้ึนไป อยากทําอะไรก็ทําบางคนคิดวาที่น้ีมีความคิดที่วา

อยากจะทําศูนยการคาแบบแพลติน่ัมยาน ประตูนํ้า ก็มีคนคิดแบบน้ีนะ อันน้ีมันก็เปนสิ่งที่อันตราย

เหมือนกันสําหรับเมืองเกา 

เรื่องจะมีรถไฟฟามาลง ชาวบานถามวารูไหม จริงๆก็รู แตผมคิดวารัฐขาด

การเตรียมการในเรื่องนโยบายตาง ๆ ที่ทําใหพัฒนาไปไดอยางที่ควรจะเปน คือเหมือนกับรัฐลงทุน

ระบบโครงสรางพื้นฐานอยางรถไฟฟาน้ี พอลงรถไฟฟาพวกน้ีลงไปปุบมันเหมือนการที่ใครมือยาวสาว

ไดสาวเอา โดยไมมีการเตรียม ไมไดดูเรื่องทั้งยาน ไมไดดูใหเปนการพัฒนาทั้งยานในแตละพื้นที่ แลว

พื้นที่น้ีตรงมีประโยชนกับเมืองอยางไร เขาไมไดเตรียมการ โดยเฉพาะอยางย่ิงมันไปสะทอนออกที่การ

วางผังเมือง ผมกลาพูดไดเลยวาเปนการวางผังเมืองที่แย พูดงาย ๆ คุณไปปลอยใหมองการใช

ประโยชนที่ดินสูงเทากับยานเหมือนกับรัชดาภิเษกไดอยางไร เพราะยานพวกน้ีมันแตกตางกัน 

สมมุติวาคุณทําอยางน้ีแลว ผูคนเดิมจะยังไง มันจะมีการคุมครองอยางไร 

คุณปลอยใหเปนเรื่องของเจาของที่ดิน เจาของที่ดินไหนดีหนอยก็ไดรับเงินคาชดเชยมากหนอย 

เจาของไหนโหดหนอยก็ไมได ที่สําคัญคือนโยบายใหญของเรา เราก็ยังอิงอยูกับเรื่องสิทธ์ิของเจาของ

ที่ดิน เพราะฉะน้ันชาวบานที่เขาสูอยูในเวลาน้ีเขารูวาทางกฎหมายเขาสูไมไดอยูแลว สิ่งที่เจาของมีอยู

อยางหน่ึงก็คือวาถาเจาของดีเขาก็ไมอยากมีปญหาถาตกลงกับชาวบานไดเขาก็มีความสุข แตถาไมได

เขาก็ถูกสาปแชงพูดงาย ๆ 

4) ความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนากับผูคน 
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ผมวามันก็มีความสําคัญทั้งสองอยาง แตรัฐฐะมันตองดีกอน เพราะวารัฐฐะ

มันดูแลคนทั้งหมด อยางเชนทั้งหมดเมืองคุณก็ตองรูวาตรงน้ีมันเปนอยางไร คุณอยากใหจีดีพีข้ึนมันใช 

แตไมใชวาคุณทํางานแบบไรระบบ คือถาจะใหดีพื้นที่แบบน้ีคุณก็ควรจะดูแลเปนพิเศษหนอย แลวก็มี

วิธีการใหพวกน้ีมันโตข้ึนมาได หรือใหมันอยูตอไปได ไมใชคุณปลอยมันมีรถไฟฟาเสร็จ แลวก็เกิดการ

ไลรื้อคนเกาๆ คือถามองแบบน้ีก็เหมือนปลอยใหไปตามยถากรรมทําลายตัวเอฟเฟกตเกาของมันหมด 

ซึ่งมันไมใชแคการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มันเปลี่ยนแปลงผูคน ซึ่งรัฐฐะเวลามองมันตองมองหลาย

มิติ ถาไปมองแคจีดีพีโต ก็ลําบาก 

5) คิดอยางไรที่ชาวชุมชนออกมาตอสูกับโครงการของรัฐและเจาของที่ดิน 

การตอสูมันเปนปรากฏการโดยทั่วไป มันจะตองเอาคนเกาออกเพราะวาจะ

ใหคนใหมๆมาแทน ถาคุณทําไดดีจริง ๆ ก็คือวาทําอยางไรใหคนเกา ๆ อยู แลวอัพเกรดข้ึนมาได ซึ่ง

แหลงแหงเขาทําแบบน้ัน เชนในญี่ปุน ในขณะเดียวกันถาจะใหดีก็ตองจัดใหคนเล็กคนนอยอยูได 

คนที่น้ีเขาก็มีหลักคิดที่นาสนใจนะ เขาบอกวาพอแม กงเขาชวยกันสราง

พื้นที่ข้ึนมา จนพื้นที่เขามีความเจริญ เขามีความรูสึกวาเขาเปนเจาของ เขาไมอยากไป คือเขาจัดงาน

อะไรตางๆ เขาไมอยากไปเขาอยากอยูที่น้ี เพราะเขาคิดวาเขามีประโยชนตอที่น้ี แลวเขาเปนคนทําให

มันเกิดประโยชน เขารูวาแนนอนมันไมใชของเขา แตเขายอมจะจายเพื่อใหเขาไดอยู เพราะเขารูวาถา

เขาอยูเขาสามารถทําใหตรงน้ีมันขายได ดีข้ึนกวาเดิมอีก เพราะเขาเช่ือวาเขามีความสามารถ เขามี

สติปญญา ของพวกน้ีมันมีความละเอียดออน คนทําพวกน้ีตองปรุงใหเขากับพื้นที่ เหมือนกับการตัด

กางเกงใหเขากับคนใส แตพวกน้ีเวลาทําเขาก็มีทีมการตลาดคิด แตก็ไมรูวาเขาคิดไดแคไหน 

3.5 ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ ผูอํานวยการศูนยวิจัยบูรณาการภาพพื้นที่ และสังคม 

(Center for Integrated Socio–Spatial Research หรือ CIRS) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่ึงในนักวิชาการในทีมคณะวิจัย Consortium for Action Planning 

(CAP) สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2556 

ณัฐวุฒิใหขอมูลวาปลายปพุทธศักราช 2551 มูลนิธิจุมภฏฯ ไดรวมกับ

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จดทะเบียนกอต้ังบริษัท ไชนาทาวน คอมมิวนิต้ีดีเวลอป

เมนท จํากัด (Chinatown Community Development-CCD) เพื่อจัดการการพัฒนาพื้นที่ดินรอบ

สถานีวัดมังกร ฯ และไดวาจางสถาบันอาศรมศิลปทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ในเดือน

กันยายน ปพุทธศักราช 2552 

ตอมาเมื่อตนปพุทธศักราช 2553 ชุมชนแฟลตกรมภูธเรศน ประทวงขับไล

สถาบันอาศรมศิลป ดวยเหตุผลวาสถาบันอาศรมศิลปปกปดขอมูลและมีแนวคิดการพัฒนาที่ไม

เปดเผยตอชุมชน ทําใหสถาบันอาศรมศิลปถอนตัวออกจากโครงการในเวลาตอมา  
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ในเดือนมีนาคม ปพุทธศักราช 2553 บริษัท ไชนาทาวน คอมมิวนิต้ี ดีเวลอป

เมนท จํากัด ไดมีการวาจางคณะทํางานชุดที่ 2 คือคณะวิจัยที่มาช่ือวา “Consortium for Action 

Planning (CAP)” ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เขาทําการศึกษาภายใต

โครงการ  “ศึกษาการสรางการมีสวนรวมในการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟาวัดมังกร ฯ 

และพื้นที่ยานเยาวราช” เพื่อเขามาศึกษาชุมชนทั้งสามแหงตอจากทีมศึกษาของสถาบันอาศรมศิลปซึง่

ถอนตัวออกจากศึกษาในชุดแรก 

1) คณะวิจัย CAP เขาไปศึกษาอะไรในชุมชนยานเยาวราช 

ตอนน้ันเขาไปศึกษากายภาพแน ๆ แลวก็ศึกษาปญหาของสภาพแวดลอม

ทั้งเรื่องของขยะ ทอระบายนํ้า การเขาถึงความไมปลอดภัยเรื่องไฟฟนอะไรตาง ๆ  แลวปญหาเรื่องของ

การจราจร การใชงาน แลวก็สภาพอาคารก็ถามสภาพปญหาเสร็จแลวเขาก็เขาไปคุยถึงแนวทางการ

ปรับตัว สิ่งที่จะตามมาจากการพัฒนารถไฟฟา เชนคนจะเขาถึงพื้นที่ไดงายข้ึน นักทองเที่ยวก็อาจจะ

เขามามากข้ึนแลวก็โอกาสในการคาก็อาจจะมากข้ึน แตวาราคาที่ดินก็จะถีบตัวสูงข้ึนดวย แลวก็

อาจจะมีผลเชนแตเดินคุณจายคาเชาอยูปละหมื่นตอไปมันอาจจะเปนปละแสนหรือเปลา คุณจะจาย

ไดไหม ในชวงแรกเขาก็มีปญหาพอพูดแบบน้ีเขาก็รูวาเอะจะมาไลจะมารื้อเขาหรือ แตวาจริง ๆ มันก็

เปนธรรมดามันไมใชกรณีที่เกิดข้ึนครั้งแรกของการพัฒนาระบบราง มันก็มีตัวอยางใหเห็น 

2) ผลการศึกษา 

เราก็เคยเสนอกับเจาของที่ดินวาบางสวนควรจะตองซอมอยางตึกภูธเรศ มนั

ไมไดเปนเฉพาะชุมชนเจริญไชยการศึกษามันจะเปนชุด มีทั้งพื้นที่ยานแฟลตภูธเรศ แลวก็มีพื้นที่ตัว

สถานีมันมีขอเสนอสามชุด ก็คือชุดที่โดนเวนคืนเราเสนอวาใหทางเจาของที่ดินชวยสบทบคาเย่ียวยาที่

เปนสวนที่มันเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากที่กฎหมายเวนคืนจะจายไดคือตอน รฟม. 

เวนคืนเขาใชกฎหมายเวนคืนปกติแลวเวลาเขาตีราคามูลคาเขาจะตีราคาทีดิ่นกับราคาสิ่งปลูกสรางคือ

ราคาที่ดินแนนอนเจาของที่ดินก็จะไดไป ที่น้ีสิ่งปลูกสรางที่เขาประเมินมาเจาของที่ดินเขาใหไปกับ

ชุมชน แตคราวน้ีสิ่งที่ชาวบานที่โดนเวนคืนเขามอง เขามองวาสิ่งที่เขาเสียไปคือพื้นที่ทํางาน คือไม

สามารถจะขายของไหวหรือวารานยาจีนอะไรอยางน้ีในพื้นที่อื่นได เพราะวาเขาไมสามารถที่จะเปด

รานพวกสมุนไพรแบบน้ีในทําเลอื่น หมายความวาไมไดหมายความวาการเวนคืนน้ีมันแคที่อยู แตมัน

หมายถึงที่ทํากิน อันน้ีเขาก็คุยกับทรัพยสินวาทรัพยสินนาจะตองมีสวนหน่ึงที่มาชดเชยการหมดอาชีพ

ของเขาอันน้ีก็จะเปนขอเสนอทางชุดที่โดยเวนคืน  

ชุดที่สองคือแฟลตกรมภูธเรศนจะเปนขอเสนอที่วาเขาไปตรวจ คือตอนน้ีมัน

มีขอถกเถียงกันวาตึกน้ีอยูไดหรือเปลา สภาพทอแตก เหล็กโพล ตึกน้ีอยูไดหรือเปลาเจาของที่ดินเขา

มองวาตึกน้ีมันจะตองทุบแลวอยูไมได ชาวบานเขาก็บอกวาอยูไดไมเห็นเปนไรเลยก็อยูได เราก็ตองมี
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การเสนอวาเดอาแบบน้ีก็แลวกันเถียงกันแบบน้ีไมจบ เราก็เอาองคกรเขาไปประเมินคุณคาอาคารมา 

แลวก็บอกวาถาทุบสรางใหมจะตองใชงบเทาน้ี ถาซอมตองใชงบเทาน้ี แลวก็ใหทรัพยสินไปตัดสินใจวา

จะเอายังไงกับตัวแฟลต  

สวนตัวตรอกเจริญไชยแลวก็ชุมชนในถนนแปลงนามมันจะอยูในชุดเดียวกัน

เพราะวาเปนตัวตึกแถวเการิมถนน ทีน้ีเราเสนอวาใหปรับปรุงโดยที่ตอนน้ันมันมีผลลัพธของการเสนอ 

คือเหมือนกับวาดวยรูปรางของพื้นที่ถารื้อหมดจะติดกฎหมายเช็ตแบลค กฎหมายที่จะตองมีนระยะ

รน คืออาคารชุดน้ีมันเปนอาคารที่เกิดข้ึนกอนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพราะฉะน้ัน เขาจะสราง

ติดถนนเลย หมายถึงวาถาทุบแลวเขาจะตองเวนโดยรอบ 6 เมตร คราวน้ีเมื่อมาคิดแลว แลวก็จะโดย

จํากัดความสูงเน่ืองจากไปติดกับวัดญวนกับตัววัดมังกร มันก็จะทําใหตัวอาคารสูงไดประมาณซักหาช้ัน

เต็มที่ แลวก็ใตดินเขาก็แลวแตจะขุดลงไป คราวน้ีเราก็วิเคราะหวาผลของการรื้ออาคารโดยรอบและ

การสรางในที่ที่เหลือกับความสูงมันไมคอยคุมคาเทาไหร เพราะวาที่มันเล็ก มันจะเหลือที่อยูหายไป

ประมาณสัก 30% ของพื้นที่ที่จะสรางได ก็ตองสรางสูงข้ึนไป แตสรางสูงมากไมไดเพราะวามันติดตัว

วัดไมคุมคากับการสรางใหม เราก็เสนอวาใหปรับปรุงชุดของซอยแปลงนามแลวก็ตรอกเจริญไชย 

3) เหตุผลที่ทําใหคณะศึกษาเขาไปชวยแนะนําแนวทางการปฏิบัติตัวในการ

พัฒนาและบอกขอมูลถึงผลดีและเสียของการพัฒนาใหกับชาวบานในชุมชนที่เขาไปศึกษา 

คือมันเปนรากฐานของขบวนการมีสวนรวม ผมไมคิดวามันเปนการชวย

ชาวบานนะ ผมคิดวามันเปนการสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางการพัฒนาที่จะเกิดข้ึน คือเวลามี

การพัฒนาพื้นที่ คนที่เปนนักลงทุนมองเห็นภาพอนาคตอยางหน่ึง ขณะเดียวกันคนที่อยูอาศัยคือ

เหมือนเปนผูถูกกระทํา จริง ๆ เขาก็มีสิทธิเพราะเขาอยูมานาน ถึงแมวาเขาจะเปนผูเชา เพราะวา

กรรมการสิทธิก็ลงมาบอยของที่พี่เล็กอยู เขาก็บอกวาจริง ๆ ชาวบานก็มีสิทธิเพราะวาเขาอยูมานาน 

เขาเชามาต้ังแต 3-4 รุนมาแลว เขาก็มีการหลอมรวมแลวก็มีอัตราลักษณมีอะไรออกมา เวลาคุณรื้อ

ชุมชนมันเปนสายใยที่เปนนามธรรม แตวามันถักทอบนสถานที่ ถาคุณเปลี่ยนสถานที่ไปพวกชุดน้ีก็จะ

หายไปดวย ถาเกิดคุณเอาเคเอฟซีมาคุณเปลี่ยนอาคารสองสามช้ันเปนอาคารแปดช้ันคนใหมก็จะเขา

แทน ชุดของความสัมพันธมันก็จะหายไป สิ่งที่เขาเปนหวงหรือวา เรื่องที่ชาวบานเขาสรางการวมตัว

ข้ึนมามันก็คือเรื่องน้ี คราวน้ีเวลาเรามอง เราจะสมดุลกันระหวางชุมชน การพัฒนา เศรษฐกิจกัน

อยางไร ผมคิดวาตรงน้ีเขาควรจะมีสิทธิรู  

มันก็เหมือนกับเวลาขายแชมพูคุณก็ตองลงฉลากวามันคืออะไร อันน้ีก็คลาย

กับที่สิ่งที่เปนการสื่อสารระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค แตอันน้ีมันคือชุมชนกับการพัฒนา ผมคิด

วาเขาควรจะมีสิทธิรูแลวเขาควรจะมีสิทธิในการตัดสินใจ ถึงแมวาสุดทายเขาบอกวาเขาอยากรับเงิน

แลวก็ไปอยูที่อื่นแลวไมอยากอยูที่น้ีแลว ผมคิดวามันทําไดทั้งน้ันตราบเทาที่เขารูวาขอมูลคืออะไร แต

ประเด็นที่ผานมาเขาไมคอยรูขอมูล คือทั้งจาก รฟม. ทั้งจากคําตอบวาตกลงเจาของที่ดินมันจะทํา
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อยางไร จะขายหรือจะใหชาวบานเชาอยูตอ หรือใหนายทุนเชา มันก็ไมชัด ซึ่งผมคิดวาคนเรามันจะอึด

อัดมากเมื่อมันไมรูวาอนาคตมันจะตองทําอยางไร เขาจะไดอยูไหม ถาเขาไมไดอยูเขาจะไดไปหาที่ทาง

ใหม หรือวาถาเขาไดอยูเขาจะไดอยูดวยราคาเทาไหรแลวเขาจะจายไดไหม คือชีวิตคนมันผูกอยูหลาย

เรื่องเขามีลูกที่เสียคาเทอมอยู  มีหน้ีผอนโนนเยอะแยะ เรื่องน้ีมันกระทบชีวิตเขาหมด หากคุณไมให

เขารูเขาก็จะจัดการไมได คือมันก็เกิดความขัดแยง ผมคิดวาตอนน้ันที่เขาไปทําเราก็เขาไปเพื่อจะสราง

ความเขาใจ และพยายามพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาที่สุด ก็ใหขอมูลทุกดานทั้งเรื่องแนวคิดของ

เจาของที่ดิน ซึ่งเขาก็อาจจะไมชอบที่เรามาบอกชาวบาน แลวเรื่องของตัวชุมชนเองวามีปญหา

อะไรบางที่เขาจะตองปรับตัวมันจะเกิดอะไรข้ึนเขาก็เขาใจบางไมเขาใจมาก เราก็อธิบายไป พาไปดู

โนนน้ีบาง แลวก็ใหคนอื่นมาอธิบายใหฟงบาง 

4) ผูนําชุมชนบานครัว 

4.1 สัมฤทธ์ิ สีขัน ผูนําชุมชนบานครัวเหนือ สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ป

พุทธศักราช  2556 

“ชุมชนบานครัว” ต้ังอยูในเขตอําเภอดุสิต ริมคลองมหานาคและคลองแสน

แสบในบริเวณที่รูจักกันในปจจุบันวาสะพานหัวชางและเจริญผล มีอาณาเขตทิศเหนือจดซอย

พญานาค ทิศใตจดคลองมหานาค ซึ่งเปนสวนหน่ึงของคลองแสนแสบ ทิศตะวันออกจดซอยโรงแรม

เอเซียและทิศตะวันตกจดถนนอุรุพงษ บริเวณทั้งหมดน้ีคือบานครัวเหนือ นอกจากน้ียังมีอีสวนหน่ึง

ต้ังอยูอีกฝงหน่ึงของคลองมหานาค คือบานครัวใต  

ทั้งบานครัวเหนือและบานครัวใต เปนถ่ินฐานของชาวจามมุสลิมเสียเปนสวน

ใหญ นอกจากน้ีก็ยังมีชนเช้ือสายเขมรปะปนอยูบาง ซึ่งประชากรสวนใหญในชุมชนบานครัวทั้งเหนือ

และใตนับถือศาสนาอิสลาม และชุมชนบานครัวแหงน้ีนับเปนชุมชนมุสลิมที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 

ปพุทธศักราช 2531 ชาวชุมชนบานครัวไดรวมกันตอตานโครงการสรางทาง

ดวนซีดีโรด หรือถนนรวมกระจายการจราจร พาดผานชุมชน มัสยิด และสุสาน ชาวชุมชนจึงรวมตัว

กันเพื่อตอตานโดยใชช่ือกลุมวา “คณะกรรมการเฉพาะกิจตอตานทางดวน” 

เทป 1 เปนที่กรมธนารักษซึ่งข้ึนกับกระทรวงการคลังเปนที่ราชภัสดุและที่ฉโนดสวนตัว 35 เปอรเซ็นต

ของคนบานครัวในรัชสมัยรัชกาลที่ 6  บานครัวเขาอยูกันมา 200 กวาปแลว 

1) วิเคราะหความตางแตกของบานครัวกับเยาวราชในความคิดเห็นของสัมฤทธ์ิ  

คือพูดงาย ๆ บานครัวสู มันสามารถตอสูไดอยางเต็มที่เน่ืองจากชุมชนเรามี

จุดยึดเหน่ียวทางจิตใจน่ันก็คือศาสนสถาน ที่เรียกวาสุเหราหรือมัสยิดเปนจุดศูนยรวม เพราะวาชีวิต

ของชาวมุสลิมจะตองมมีัสยิดเปนสวนประกอบในการที่จะมาทําความดี เปนสิ่งที่พระผูเปนเจาบัญญัติ

ไวในคัมภีร ตองมารวมกันที่มัสยิด เชนมีการประชุม มีการเรียนการสอน หรืออะไรก็แลวแตก็ใหจุด
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ศูนยกลางคือมัสยิดเปนที่ไวสําหรับที่ปรึกษา ทําการภักดีตอพระผูเปนเจา ฉะน้ันมัสยิดก็จะ

เปรียบเสมือนวิญญาณของรวมพี่นองชาวมุสลิมใหเปนปกแผนเดียวกัน เมื่อมีอะไรก็พูดกันไดโดยงาย

แลวคราวน้ีหากมีมัสยิดแลวถาเกิดไมมีชาวบาน มัสยิดน้ันอยูโดดเดียว มันก็จะไมมีจิตวิญญาณ เชนถา

มีมัสยิดแตไลคนออกไป พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ที่ชวยกันสรางมา ในสวนตรงน้ีมันทําใหจิตวิญญาณ

ของมุสลิมยอมไมได  

ไมเหมือนกันการสรางศาลพระภูมิของทางศาสนาพุทธคือจิตวิญญาณก็คือที่

ตรงน้ันเปนที่สักการะ มีวัดเปนที่สักการะ แตอิสลามกับศาสนาพุทธไมเหมือนกัน อิสลามตองเขามา

ถือวาเจาของบานชวยกันบริจาคเงินเพื่อกอสรางบานหลังน้ี ถือวาทุกคนเปนเจา เมื่อเปนเจาของแลว 

เมื่อถึงเวลากําหนดทําพิธีละหมาด ที่พระผูเปนเจาทานวา เมื่อเขามาละหมาดที่มัสยิด พระผูเปนเจา

จะตอบแทนผลบุญใหการมาละหมาด 27 ผลบุญหรือ 27 เทา แตถาทําพิธีละหมาดอยูที่บานไดแคเทา

เดียว เพราะฉะน้ันคนก็อยากที่จะเอาผลบุญมากก็มาละหมาดกันที่มัสยิด 

แตถาเปนทางพุทธเมื่อสรางวัดไปแลว ถาจะทําอะไรพูดงาย ๆ ก็วามีวัน

เดียวน่ันก็คือวันพระ ใหเปนจุดศูนยรวมของการทําความดีรวมกัน น่ันก็คือการไปฟงพระเทศน แค

น้ันเอง แตมุสลิมมันตองใชมัสยิดทุกวัน มันไมเหมือนกับวัด แลวการเคารพมัสยิดกับเคารพวัดก็ไม

เหมือนกัน อยางสมมุติ เคารพมัสยิดอยูดีดีจะทําเหมือนพุทธที่ยกมือไหวน้ีไมได เพราะวัดไมใชธรรม

เนียมของมุสลิม แตทางพุทธพอผานวัดเสร็จปุบยกมือไหว เอามือลูบหัวแสดงวาในวัดน้ันมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

คุมครองเราแลว คือเจตนาความต้ังใจในการที่จะศรัทรามันไมเหมือนกัน 

เพราะฉะน้ันน้ีคือสิ่งยึดเหน่ียวตรงน้ี มันเปนการตอสู พระผูเจาถึงไดบอกไว

ในคําภีรอัลกุราอานวา มิใชพวกบูชาจะเวก จะไปสั่งหรือยายศาสนาสถาน การดูแลรักษาเปนเฉพาะผู

ที่ศรัทธราเทาน้ัน น่ันหมายถึงวา เราสรางแลวมุสลิมเปนผูกอสราง แตเวลาสั่งรื้อ ถามุสลิมสั่งรื้อยาย

ไปอยูตรงโนนตรงน้ีถือวาเปนเจตจํานง แตถามวาที่การทางสั่งรื้อยายมสัยิด ถามวาเขาศรัทธราในพระ

ผูเปนเจาแบบมุสลิมหรือเปลา ไมใช แลวอยูดีดีจะมาใหรื้อยายอยางน้ีไมไดผิดเจตจํานง ของที่พระผู

เปนเจาสั่ง การดูแลรักษาเปนเฉพาะผูที่ศรัทธา ฉะน้ันเมื่อใหเราออกไปตัวมัสยิดก็จะกลายเปนตัวตึก

ธรรมดาเหมือนกับศาลพระภูมิ ปรากฏวาจะหาคนทําพิธีละหมาดไมไดละ มันก็เกิดความรักในสิ่งที่

พระผูเปนเจาไดบอกของคุณงามความดี น้ีคือจุดหน่ึงที่ทําใหการตอสูของเราในครั้งแรกที่จะตองตัด

ผานมัสยิด หรือสุสานทําใหมุสลิมน้ียอมไมได แตถามวามันมีกฎหมายคุมครอง ไหมในการเวนคืน วัด 

มัสยิด ไมมี มีแตจิตวิญญาณของชาวบานวาจะใหสิ่งที่เปนศาสนสถานดํารงอยูหรือเปลา ถาจะใหดํารง

อยูตองตอสู ถาใครก็แลวแตทําลายศาสนสถานของเรา เอาชีวิตแลกไดเลย ถือวาเขาทําลายศาสนาเรา 

เอาชีวิตกับการตอสูแลกไปเลยไมตองไปกลัวตาย น่ันคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะตองลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องคํา

สอน พระผูเปนเจาก็ไดบอกวา สูเจาจงพูดความจริงกับผูปกครองที่อธรรมเมื่อความจริงปรากฏ ความ

เท็จก็จะมลายสิ้นหมายถึงวาการมาทํารื้อพื้นที่ตรงน้ี เราก็เอาความจริงบอกวามันตองอยางน้ี ๆ  ฉะน้ัน
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เมื่อความจริง พระผูเปนเจาบอกวาตอสูความเท็จ อิสลามก็ถือวาพระผูเปนเจาน้ันก็เปนผูใหการตอสู

น้ันประสบความสําเร็จ น้ีคือสิ่งที่เรายังยืนหยัดตอสูอยูไดเพราะจิตใจ  

สองคือประชาชนทั่วไป เมื่อการตอสูเกิดข้ึนแลว ทุกคนรูวาเปนสิ่งที่พระผู

เปนเจากําหนดไวฉะน้ันรวมไดงาย ยาก ดี มี จน มือดีตีนดีมีงานทํามีเงินเดือนสูง ๆ ถึงแมจะไมมีเวลา 

มีเงิน พระองคบอกวามีทรัพยสมบัติ เงินบริจาค ไปจนถึงข้ันชีวิต ฉะน้ันถามือดีตีนดี เวลาเขา

เดินขบวน ไมมีเวลา อาวใหเอาเงินกอน พระเจาบอกฉันพระทานทรัพยสมบัติเอาเงินมาตอสูเพื่อเปน

ปจจัยคาอาหาร คาอะไรตาง ๆ พอเงินหมดแถวน้ีละ เอาชีวิตแลกไดเลย จิตวิญญาณการสั่งสอน

ทางดานจิตวิญญาณมันจะไมเหมือนชาวเยาวราช แตทางเยาวราชมันเปนที่ของทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริยถือเปนของพระเจาแผนดิน ฉะน้ันมันก็ไมมีอะไรที่จะเปนสิ่งยึดเหน่ียว เพียงแตเปน

ชุมชนเกาแก แตชุมชนบานครัวของเรามันก็ถูกบังคับโดย 

ฉะน้ันเมื่อตอมาปรากฏวาการทางเขาไมเอามัสยิดเขาก็เลียงและบอกวาเขา

จะเอาชุมชนออกเพื่อตองการจะใหทางดวนเขาโดนไมพาดมัสยิด ทานศาสดาบอกไววา สูเจาเมื่อต้ัง

ชุมชนแลว ก็จงสรางมัสยิดไวในชุมชนเพื่อปฏิบัติรวมกันในสิ่งที่ดี และจงทําใหมัสยิดสะอาด และมี

กลิ่นหอม ฉะน้ันชุมชนมันก็ตองอยูกับศาสนสถานจะไลรื้อไมได เราก็เอาอันน้ีไมทําหนังสือถึง

กระทรวงมหาดไทตอสูไป  

และคราวน้ีบังเอิญทางหนวยงานของรัฐ กระทรวงมหาดไทเขาก็สงสาร และ

เห็นวาน้ีมันเปนคําสั่งในคัมภีรอัลกุระอาดจริงนะ เปนคําที่ศาสดาบอกไวจริง เขาก็พยายามที่จะไปหา 

เขาก็ไปหาจุฬาราชมนตรี เขาก็ไปหาสํานักสันติชน ซึ่งเขามีนักวิชาการเยอะแยะ ก็ไดรับคําตอบวามี

แนนอนน้ีคือตัวบทที่พระผูเปนเจาบัญญัติมาใหมนุษยทุกคนไดรับรู ไมใชเราแอบอาง คือการตอสูมันมี

สิ่งที่ยึดเหน่ียว มันก็ทําใหตอสู แลวมันไมเฉพาะมุสลิมในชุมชน มุสลิมจากขางนอกรูวาจะทําลาย

มัสยิดซึ่งเปนศาสนสถาน มหานาค พญาไท หรือแมแตจังหวัดทางภาคใตเขาก็มารวมดวย เพราะพูด

งาย ๆ มันยอมไมได ที่ใครจากไหนจะมาสั่งรื้อศาสนสถานของเราทั้งที่ไมไดศรัทธาตอพระผูเปนเจามัน

ยอมไมได 

ประการที่สามคือในลักษณะของตัวพื้นที่ของเรากับเยาวราชจะตางกัน 

เน่ืองจากในสวนของตัวพื้นที่ในชุมชนบานครัวมีพื้นที่โฉนดสวนตัวที่เปนของคนบานครัวเพียง 30 

เปอรเซ็นต และอีก 65 เปอรเซ็นตเปนพื้นที่ใหเชาของกรมธนารักษซึ่งข้ึนอยูกับกระทรวงการคลัง  

ในขณะที่ เยาวราชก็ เชนเดียวกันพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ ให เชาของสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริยและของมูลนิธิจุมภฏ-พันธทิพยซึ่งเปนที่สมบัติของตระกูลบริพัตร ความแตกตางคือ

พื้นที่ในชุมชนบานครัวเปนพื้นที่โฉนดสลับกับพื้นที่ของกรมธนารักษจึงทําใหยากแกการเวนคืน

เน่ืองจากหากพื้นที่ซึ่งเปนที่สวนตัวไมยินยอมก็จะตองใชเวลานานในการไกลเกลี่ยเน่ืองจากเจาของทีม่ี

สิทธ์ิในที่ ดินของตนเอง แตในสวนของชุมชนยานเยาวราชพื้นที่ของสํานักงานทรัพยสินสวน
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พระมหากษัตริยและพื้นที่ของมูลนิธิมีความตอเน่ืองเปนกลุมเปนกอนสงผลใหเมื่อเจาของที่ดินยินยอม

ที่จะโดนเวนคืนชาวบานยอมไมมีสิทธ์ิมีเสียงเพียงพอที่จะตอตาน เน่ืองจากมิใชเจาของที่ดินจึงไม

สามารถตอสูไดอยางเต็มที่ รวมทั้งในแงของดานเศรษฐกิจพื้นที่ยานเยาวราชซึ่งเปนศูนยกลางของ

เศรษฐกิจแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานครดังน้ันถือเปนพื้นที่ทองคําในการลงทุนเมื่อเทียบกับพื้นที่บาน

ครัวซึ่งแมจะอยูติดกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจอยางพญาไทและสยามสแควรแตก็เปนเพียงพื้นที่ที่อยูอาศัย

ของคนในชุมชนบานครัว 

 

วิเคราะหงานออกแบบรูปเลม                                                                          

แนวความคิดเรื่องการออกแบบที่ไดทําการศึกษาและวางแผนไวแลว จะถูกนํามาใชเปน

กรอบแนวความคิดในการจัดทําหนังสือ “เรื่องบันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” ประกอบดวย 

1.  โจทยการออกแบบ (design brief) 

1) ช่ือและชนิดของงานออกแบบ  

การออกแบบหนังสือเนนการนําเสนอขอมูลประสบการณการตอสูของชาวชุมชน

เยาวราชกับโครงการรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงิน สถานีวัดมังกรฯ ของภาครัฐ ออกมาเปนงานเขียน ช่ือ

หนังสือ “เรื่องบันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” 

2) ลักษณะเน้ือหา  

เน้ือหาเกี่ยวกับประสบการณการตอสูของชาวชุมชนเยาวราชกับโครงการ

รถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงิน สถานีวัดมังกรฯ ของภาครัฐ และความสําคัญของยานเยาวราชดวยภาษาที่

เขาใจงาย ตามลักษณะการเขียนสารคดีเชิงขาว พรอมภาพประกอบ 

3) กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไปผูสนใจในเรื่องราวของยานเกาแกกับการพัฒนา 

4) วัตถุประสงค 

หนังสือเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการตอสูกับโครงการรถไฟฟามหานคร 

สายสีนํ้าเงินสวนตอขยายหัวลําโพง-บางแค สถานีวัดมังกรกมลาวาส ของคนในชุมชนยานเยาวราช 

ผานผลงานสารคดีในรูปแบบหนังสือเลม 

5) อารมณและโทนสี 

ใชโทนสีแดง 

2.  การจัดทําหุนเลม (dummy) 

เปนการจัดลําดับตนฉบับตามแนวคิดเน้ือหาที่ไดวางไว เพื่อนําไปใชในการออกแบบ

และจัดหนาตอไป “หุนเลม” หนังสือ “เรื่องบันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” ไมรวมปก จํานวน 

159 หนามีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตาราง 4-1    ตารางแสดงรายละเอียดหนังสือ 

หนา เรื่อง หนา เรื่อง 

1 ใบรองปกหนา (หนาวาง) 2 ขอมูลบรรณานุกรม ขอมูลผูจัดพมิพ 

3 ช่ือหนังสอื 4 คํานํา 

5 คํานํา 6 สารบัญ 

7 สารบัญ 8 หนาเปดบทที่ 1 ปฐมบท 

9 หนาเปดบทที่ 1 ปฐมบท 10 หนาเปดเรือ่งสถานีตอไป...วัดมงักรฯ 

11 เน้ือเรื่อง 12 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

13 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 14 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

15 เน้ือเรื่อง 16 เน้ือเรื่อง 

17 เน้ือเรื่อง 18 เน้ือเรื่อง 

19 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 20 เน้ือเรื่อง 

21 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 22 หนาเปดบทที่ 2 ยอนเยาวราช 

23 หนาเปดบทที่ 2 ยอนเยาวราช 24 หนาเปดเรือ่งจากวันน้ัน..ถึงวันน้ี 

ตาราง 4-1    ตารางแสดงรายละเอียดหนังสือ (ตอ) 

25 เน้ือเรื่อง 26 ภาพศูนยประวัติศาสตรเยาวราช 

27 เน้ือเรื่อง 28 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

29 เน้ือเรื่อง 30 เน้ือเรื่อง 

31 ภาพจําลองวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีต 32 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

33 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 34 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

35 เน้ือเรื่อง 36 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

37 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 38 เน้ือเรื่อง 

39 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 40 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

41 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 42 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 

43 เน้ือเรื่อง 44 หนาเปดบทที่ 3 เสียงเล็ก ๆ ของชาว

เยาวราช 

45 หนาเปดบทที่ 3 เสียงเล็ก ๆ ของชาว

เยาวราช 

46 หนาเปดเรือ่งจุดนัดพบ 

47 เน้ือเรื่อง 48 ภาพตึก เปย จิน ถง เย๋ิน ถัง     
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(ประเทศไทย) หลงัที่โดนเวนคืน 

49 ภาพตึก เปย จิน ถง เย๋ิน ถัง     

(ประเทศไทย) หลงัที่โดนเวนคืน 

50 เน้ือเรื่อง 

51 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 52 เน้ือเรื่อง 

53 เน้ือเรื่อง 54 เน้ือเรื่อง 

55 เน้ือเรื่อง 56 เน้ือเรื่อง 

57 ภาพราน เปย จิน ถง เย๋ิน ถัง     

(ประเทศไทย) ปจจุบัน 

58 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

59 เน้ือเรื่อง 60 เน้ือเรื่อง 

61 หนาเปดเรือ่งแปะหลี ของมงคลรอย

อยาง 

62 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

63 เน้ือเรื่อง 64 เน้ือเรื่อง 

65 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 66 เน้ือเรื่อง 

67 เน้ือเรื่อง 68 เน้ือเรื่อง 

ตาราง 4-1    ตารางแสดงรายละเอียดหนังสือ (ตอ) 

69 เน้ือเรื่อง 70 เน้ือเรื่อง 

71 เน้ือเรื่อง 72 รานแปะหล ี(รานใหมหลงัโดนเวนคืน) 

ยานชุมชนเจรญิไชย 

73 เน้ือเรื่อง 74 เน้ือเรื่อง 

75 หนาเปดเรือ่งบานเลขที่ 109 76 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

77 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 78 เน้ือเรื่อง 

79 เน้ือเรื่อง 80 หนาเปดบทที่ 4 ชุมชนเกาในอนาคต 

81 หนาเปดบทที่ 4 ชุมชนเกาในอนาคต 82 หนาเปดเรือ่ง 500 เมตรอันตราย 

83 เน้ือเรื่อง 84 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

85 เน้ือเรื่อง 86 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

87 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 88 เน้ือเรื่อง 

89 เน้ือเรื่อง 90 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

91 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 92 เน้ือเรื่อง 

93 เน้ือเรื่อง 94 หนาเปดรื่อง CAP 
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95 เน้ือเรื่อง 96 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

97 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 98 เน้ือเรื่อง 

99 เน้ือเรื่อง 100 เน้ือเรื่อง 

101 เน้ือเรื่อง 102 บรรยากาศในชุมชนเจริญไชย 

103 เน้ือเรื่อง 104 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 

105 เน้ือเรื่อง 106 เน้ือเรื่อง 

107 เน้ือเรื่อง 108 เน้ือเรื่อง 

109 เน้ือเรื่อง 110 เน้ือเรื่อง 

111 เน้ือเรื่อง 112 หนาเปดเรื่องกลุมอนุรักษและฟนฟู

เจริญไชย 

113 เน้ือเรื่องและภาพประกอบเรื่อง 114 ภาพจําลองพื้นที่ในชุมชนเจรญิไชย 

ภาพจากกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชน

เจริญไชย 

ตาราง 4-1    ตารางแสดงรายละเอียดหนังสือ (ตอ) 

115 ภาพจําลองพื้นที่ในชุมชนเจรญิไชย 

ภาพจากกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชน

เจริญไชย 

116 เน้ือเรื่อง 

117 เน้ือเรื่อง 118 เน้ือเรื่อง 

119 ภาพสรรคพล เดชตระกูลวงศกบัลูกชาย 120 เน้ือเรื่อง 

121 ภาพบรรยากาศภายในรานสุวรรณไทย/

วราภรณ เพิ่มประยูร 

122 เน้ือเรื่อง 

123 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 124 เน้ือเรื่อง 

125 ภาพพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง/หนังสือ

บันทึกเจริญไชย/วารสารสวัสดีเจริญไชย 

126 เน้ือเรื่อง 

127 เน้ือเรื่อง 128 ภาพรานบวยกวยเต๋ียวลูกช้ินปลา/กวย 

เต๋ียวลูกช้ินปลาสูตรพิเศษของทางราน/

สมศักด์ิ แซต้ัง 

129 เน้ือเรื่อง 130 เน้ือเรื่อง 
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131 เน้ือเรื่อง 132 เน้ือเรื่อง 

133 เน้ือเรื่อง 134 ภาพรานบูเซงในตรอกเจรญิไชย (บาน 

เลขที ่11) 

135 เน้ือเรื่อง 136 เน้ือเรื่อง 

137 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 138 เน้ือเรื่อง 

139 เน้ือเรื่อง 140 หนาเปดบทที่ 5 จากบานครัวสูเยาวราช 

141 หนาเปดบทที่ 5 จากบานครัวสูเยาวราช 142 หนาเปดเรือ่งถอดรหสับานครัว 

143 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 144 เน้ือเรื่อง 

145 สัมฤทธ์ิ สีขัน  อดีตผูนําชุมชนบานครัว

เหนือ 

 

146 ภาพมัสยิดยามีอลุค็อยรียะห/พิธีการ

ละหมาดของชาวมุสลิม ภาพจาก 

www.facebook.com/jamiulmail 

147 เน้ือเรื่อง 148 เน้ือเรื่อง 

149 เน้ือเรื่องและภาพประกอบ 150 เน้ือเรื่อง 

ตาราง 4-1    ตารางแสดงรายละเอียดหนังสือ (ตอ) 

151 หนาเปดเรือ่งความเหมือนที่แตกตาง 152 เน้ือเรื่อง 

153 เน้ือเรื่อง 154 เน้ือเรื่อง 

155 เน้ือเรื่อง 156 หนาวาง 

157 ขอความ: ขอใหผูอานทุกทานมีความสุข 158 ขอบคุณ 

 

3.  การจัดทําแมแบบ (template) 

การจัดทําแมแบบ (template) เปนการประกอบแนวคิดดานเน้ือหาที่ไดจัดทําเปน

หุนเลมและแนวคิดรูปเลมที่ไดออกแบบเปนตนรางเขาดวยกัน มีการต้ังคาตาง ๆ เชน ความกวางของ

คอลัมน ชองไฟ ชองวางระหวางบรรทัด เพื่อใชในการนําเน้ือหา ภาพประกอบ ภาพวาด และกราฟก

มาจัดลงตอไปน้ี 
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ภาพที่ 4-1    แบบราง หนาหลกัหนังสือ 

 

ภาพที่ 4-2    แบบรางหนาเปดแตละบท 

 

ภาพที่ 4-3    แบบรางเน้ือเรื่องที ่1 

 

ภาพที่ 4-4    แบบรางเน้ือเรื่องที ่2 
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บทท่ี  5 

การผลิตชิ้นงาน 

 

“โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ

ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานี

วัดมังกรกมลาวาส” แบงข้ันตอนการผลิตช้ินงานออกเปน 3 สวน คือ 1) เน้ือเรื่อง 2) การจัดหนา และ 

3) การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 

 

เน้ือหา 

จากขอมูลที่ไดทําการเก็บรวบรวมจากเอกสาร อินเทอรเน็ต หนังสือ และการลงพื้นที่

สังเกตการณและสัมภาษณแหลงขอมูล ชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นํามาเขียน

เปนเน้ือเรื่องไดดังน้ี 

บทที่1: ปฐมบท 

เรื่อง: สถานีตอไป...วัดมงักรฯ 

ตึง ตึง ตึง ตึง... เสียงตอกเสาเข็มเปนจังหวะ พรอมกับเสียงจอแจของผูคนเปนฉากหลัง

เปนบรรยากาศที่ปกติธรรมดาสําหรับคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันที่เปน 1 ในมหา

นครซึ่งข้ึนช่ือวา มีผูคนแออัดมากที่สุดแหงหน่ึงในบรรดาเมืองใหญในโลก 

เมื่อเปนเมืองแหงความเจริญ สิ่งที่ตามมาคือการพัฒนาซอมแซมปรับปรุงรื้อถอน ไมวา

จะเปนอาคาร ถนนหนทาง ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญอยางรถไฟฟา เพื่อรองรับประชากรที่มุง

หนาเขามาหาโอกาสความกาวหนาในชีวิตในที่แหงน้ี  

ที่น่ีก็เชนกัน ‘เยาวราช’ กําลังจะกาวเขาสูการเปนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาระบบการ

คมนาคมใหสะดวกสบายข้ึนโดยการกอสรางสถานีรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย หัว

ลําโพง-บางแค ที่มีระยะทางรวม 14 กิโลเมตร  

เริ่มจากสถานีรถไฟหัวลําโพง เขาสูถนนเจริญกรุง ผานเยาวราช วังบูรพาและเลี้ยวซาย

ที่วัดโพธ์ิ ลอดใตแมนํ้าเจาพระยาที่ปากคลองตลาด เขาสูพื้นที่บางกอกใหญ ถนนเพชรเกษม และ

สิ้นสุดที่บริเวณบางแค 

การกอสรางทั้งหมดน้ีก็ดวยเหตุผลของผูสรางที่ตองการจะนําพาความเจริญมาสูพื้นที่

เศรษฐกิจและปรับปรุงตึกเดิมใหสวยงาม แข็งแรง ดูแลวเจริญตาเจริญใจ   

‘ที่น่ี...สถานีวัดมังกร’ เสียงของความเจริญที่กําลังรองดังใกลเขามาถึงชาวเยาวราช 
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ถือกําเนิดสถานีวัดมังกรฯ  

สถานีวัดมังกรกมลาวาสเปนสถานีหน่ึงในโครงการสถานีรถไฟฟาใตดินในเสนทางรถไฟฟามหานคร 

สายเฉลิมรัชมงคล สวนตอขยายหัวลําโพง-บางแค ในความดูแลรับผิดชอบของการรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)  

สถานีน้ีออกแบบเปนสถานีที่อยูใตดิน ใจกลางยานธุรกิจของชาวไทยเช้ือสายจีน ใน

แนวถนนเจริญกรุง บริเวณยานวัดมังกรกมลาวาส (วัดเลงเนยย่ี) ใกลกับถนนเยาวราช ซึ่งถือเปนยาน

ไชนาทาวนที่ใหญที่สุดของเมืองไทยและใหญติดอันดับโลกอีกดวย 

กอนหนาน้ีโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินชวงหัวลําโพง-บางแคไดรับความเห็นชอบโดย

มติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ครจ.) มีนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันคือ ทักษิณ ชิน

วัตร เปนประธาน ในคราววาระการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2547 

ตอมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมอีก 1 เดือนใหหลัง ก็ไดรับทราบมติ ครจ.ดังกลาว

ขางตน  

จนเมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟา

ใตดินสายสีนํ้าเงินสวนตอขยายชวงหัวลําโพง-บางแค 

รายงานประจําป 2547 ของทาง รฟม. ไดวางแผนโครงการน้ีไววา จะเริ่มการกอสราง

ภายในปพุทธศักราช 2548 และคาดวาจะแลวเสร็จในปพุทธศักราช 2553  

แตดวยเกิดเหตุการณความไมสงบในบานเมืองเ น่ืองจากผลทางการเมืองในป

พุทธศักราช 2549 และความผิดพลาดในการตรวจสอบผลการเสนอราคาของบริษัทผูรับเหมาเพื่อ

กอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 รฟม. ไดเปดซอง

ประมูลโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสัญญาที่ 1 ซึ่งเปนงานโครงสรางใตดิน ชวงหัวลําโพง-สนาม

ไชย มีราคากลางอยูที ่10,834.5 ลานบาท 

ในครั้งน้ันผูที่เสนอราคาตํ่าสุดที่ 10,753.5 ลานบาทและชนะการประมูลสัญญาที่1 ไป

ไดคือบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) หรือ CK ตอมาในเดือนในสิงหาคมปเดียวกันที่ปรึกษา

โครงการของ รฟม. มีการตรวจสอบพบวา เกิดขอผิดพลาดในการคํานวณคากอสรางผิดบางรายการ 

และพบวา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวปลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เปนผูเสนอราคา

ตํ่าสุด ทาง รฟม. จึงประการใหบริษัทดังกลาวเปนผูชนะการมูลและไดรับสิทธ์ิการเปนผูรับ-              

เหมากอสรางในสัญญาที่ 1  

จากน้ันทาง รฟม. ไดออกหนังสือยอมรับขอเสนอการประมูลกอสรางโครงการรถไฟฟา

สายสีนํ้าเงินสวนตอขยายสัญญาที่ 1 ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ใน

วันที่ 14 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2554 และลงนามในสัญญากอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน
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สวนตอขยาย สัญญาที่ 1 ระหวาง รฟม. และบริษัท อิตาเลียนไทย มีข้ึนในวันที่ 17 กุมภาพันธ 

พุทธศักราช 2554 ดวยมูลคาตามสัญญา 11,441,075,580 บาท (รวม VAT) 

ตามสัญญาน้ี ลักษณะโครงการในกอสรางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน สัญญาที่  1 

ประกอบดวย  งานอุโมงคใตดิน เปนอุโมงคคู อุโมงคละ 1 ราง  

เริ่มตนบริเวณสถานีรถไฟฟาใตดินหัวลําโพง บนถนนพระรามที่ 4 ไปทางตะวันตก ลอด

คลองผดุงกรุงเกษมบริเวณสะพานเจริญสวัสด์ิ ผานหาแยกหมอมีไปบนถนนเจริญกรุง ผานวัดมังกร

กมลาวาส (เลงเนยย่ี) แยกเสือปา แยก เอส.เอ.บี.  

ลอดคลองรอบกรุง (คลองโองอาง) บริเวณสะพานดํารงสถิต ผานแยกสามยอด แยก

อุณากรรณ แยกเฉลิมกรุง แยกสี่กั๊กพระยาศรี ลอดคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) บริเวณสะพาน

มอญ เลี้ยวซายเขาถนนสนามไชยบริเวณแยกทายวัง จนมาสิ้นสุดที่ทางเขาสถานีรับสงผูโดยสารใต

ดินสนามไชย รวมระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตรความยาว งานปลองระบายอากาศ จํานวน 2 

แหง  งานกอสรางตอเช่ือมกับอาคารสถานีใตดิน (เดิม) ที่หัวลําโพง  

โดยมีสถานีรับสงผูโดยสารใตดิน 2 แหง คือ สถานีวัดมังกร ต้ังอยูบนถนนเจริญกรุง 

บริเวณวัดมังกรกมลาวาส (เลงเนยย่ี) ระหวางแยกพลับพลาไชย กับซอยเจริญกรุง 21  

ซึ่งทางเขา-ออก สถานีรับสงผูโดยสารใตดินวัดมังกร จะอยูระหวางแยกพลับพลาไชย 

กับซอยเจริญกรุง 21 สวนทางเขา-ออก และสถานีรับสงผูโดยสารใตดินวังบูรพา จะอยูระหวางแยก

สามยอด กับแยกอุณากรรณ 

เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2553 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยและ

เจาของที่ดินซึ่งก็คือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย รวมลงนาม

เพื่อสงมอบพื้นที่ที่จะถูกรื้อถอนอาคารเพื่อใชในกอสราง 

ตอมาบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มตนการกอสรางใน

วันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2554 กําหนดระยะเวลาดําเนินการรวม 1890 วัน และโครงการน้ีจะ

แลวเสร็จตามสัญญาในวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 และคาดวาจะเปดใหบริการเชิงพาณิชย

ไดประมาณตนปพุทธศักราช 2560 

เศรษฐกิจ การพัฒนา และความเจรขิองประเทศ  

“ลดปญหาการจราจรติดขัดและคับค่ังบนถนนซึ่งมีพื้นที่จํากัดและไมอาจขยายออกไป

จากเมืองช้ันในของกรุงเทพมหานครได ย่ิงนับวันจะมีแตความแออัดเพิ่มมากข้ึน”  

น่ีเปนคําประกาศถึงวัตถุประสงคในการกอสรางรถไฟฟาสายน้ีจาก รฟม.  

รฟม. ยังต้ังเปาไววา หากโครงการสายน้ีและอีกหลายสายที่กําลังกอสรางไปพรอม ๆ 

กันสรางเสร็จ จะสามารถลดความแออัดของปริมาณรถยนตที่ว่ิงจากชานเมืองเขามาในเขตกลาง

เมือง  
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รวมถึงยังสามารถรองรับแหลงชุมชนและยานธุรกิจตามแนวถนนวงแหวนช้ันใน อีกทั้ง

ยังชวยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ตามแนวสายทางและพื้นที่ขางเคียง 

ผูสรางยังหวังวา การที่ประชนชนหันมาใชบริการการขนสงสาธารณะจะชวยลดมลพิษ

ทางอากาศและเสียงจากการจราจรบนทองถนน และเปนการลดการใชพลังงานนํ้ามันจากการใช

รถยนตสวนบุคคล 

รวมแลวเปาหมายหลักคือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยายน้ี ใชระบบรถไฟฟาขนาดใหญ (Heavy rail 

transit system) ที่มีความจุสูง จึงสามารถขนสงผูโดยสารไดมากกวา 50,000 คนตอช่ัวโมงตอ

ทิศทาง เชนเดียวกับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  

โดยคาดการณจากจํานวนผูโดยสารในกรณีพื้นฐานซึ่งคิดคาโดยสารในอัตราแรกเขา 12 

บาท และคิดคาโดยสารเพิ่มข้ึนสถานีละ 2 บาท ไมคิดคาเปลี่ยนถายระบบ และมีอัตราคาโดยสาร

สูงสุดไมเกิน 50 บาท  

เมื่อวิเคราะหออกมาแลวจะพบวามีผลตอบแทนดานการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ

ที่คอนขางตํ่า เน่ืองจากผลตอบแทนทางดานการเงินของโครงการ (firr) อยูในเกณฑตํ่า โดยโครงการ

รถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแคและชวงบางซื่อ-ทาพระ ใหผลตอบแทน 0.64 %  

แตอยางไรก็ตามโครงการน้ีก็เกิดข้ึนเน่ืองจากโครงการน้ีใหผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ

ในรูปแบบของการประหยัดเวลาในการเดินทาง และการประหยัดคาใชจายการใชรถยนตสูง 

แมวาวัตถุประสงคหลักของระบบรถไฟฟาใตดินจะอยูที่การบรรเทาปญหาการจราจรที่

ติดขัดและคับค่ังบนถนนที่มีพื้นที่จํากัดของกรุงเทพฯ แตก็ยังสงกระทบอันใหญหลวงตอคนบางสวน

ของสังคมเชนชาวชุมชนเยาวราชซึ่งถูกเวนคืนที่ดินซึ่งพวกเขาไดอาศัยอยูต้ังแตรุนบรรพบุรุษ  

สงผลใหเกิดการตอสูที่ยาวนานของชาวชุมชนยานเยาวราชต้ังแตปลายป พุทธศักราช 

2548 จนถึง ปจจุบัน(พุทธศักราช 2556) แตในที่สุดก็มีการอนุมัติและกอสรางสถานีรถไฟฟามหา

นครสายน้ี และนับวาเปนอีกหน่ึงโครงการที่การตอสูที่ฝายชุมชนไรผลและมีสถานะเปนผูแพเฉกเชน

หลาย ๆ โครงการที่ผานมา ซึ่งผลคือชาวชุมชนยานเยาวราชบางสวนถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสราง

สถานีรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร 

เสียงแผวเบาของผูสูญเสีย   

แมวาวัตถุประสงคของโครงการกอสรางในครั้งน้ี จะทําเพื่อขยายโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อรองรับภาวการณการแขงขันทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาประเทศ  

รวมทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนหนาตาของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามยุคสมัยและเพื่อ

ประโยชนแกคนสวนใหญ 
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แตในขณะเดียวกันเทคโนโลยี ระบบอํานวยความสะดวกตางๆที่เกิดข้ึน ในระนาบ

เดียวกับการเติบโตของเมืองน้ัน ไดกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนบางสวนในประเทศที่ตองเสีย

ประโยชนจากการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ันไปพรอมกัน! 

ที่ผานมามีเสียงของชาวไทยเช้ือสายจีน ในยานเยาวราชที่โอดครวญขอความเห็นใจ

เพื่อใหไดอยูตอในพื้นที่ที่พวกเขารักและหวงแหน รวมทั้งในฐานะลูกหลานของผูบุกเบิกและสราง

ความเจริญกาวหนาใหกับพื้นที่  

ที่น่ีเปนทั้งที่อยูอาศัยและ ‘ทําเลทอง’ ในการคาขายตกทอดจากบรรพบุรุษต้ังแตรุนปู 

ยา ตาทวดจากรุนสูรุน และพวกเขาเหลาน้ีก็หวังที่จะสงตอพื้นที่น้ีใหกับลูกหลานของพวกเขาตอไป 

“รุนพอรุนแมเขาก็ไมอยากจะตอตานอะไรมาก เพราะเขาอยูมานานจนไมอยากจะทํา

อะไร แตรุนเราไมไดเพราะเราก็ตองมีอีกรุนหน่ึงที่รอเราอยูขางหนา” สรรคพล เดชตระกูลวงศ(แซ

แต) เจาของรานขายของใชในศาลเจาริมถนนเจริญกรุง  ในวัย 36 ป ผูเชาพื้นที่รานขายของจาก

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพยรุนที่ 3 ตอจากคุณยาและคุณพอของเขา กลาวถึงเหตุผลที่รวมทํางานในกลุม

อนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย  

ซึ่งกอต้ังข้ึนเพื่อใหคนภายนอกและเจาของพื้นที่มูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพยเห็นคุณคาของ

พื้นที่และเห็นใจผูเชาที่อยูมาเปนระยะเวลายาวนาน เพื่อไมใหเจาของที่ดินขายที่ดินบริเวณน้ี

หลังจากที่ความเจริญเขามาเน่ืองจากการมาของรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน ตอขยาย หัวลําโพง-

บางแค สถานีวัดมังกร น่ันหมาถึงราคาที่ดินที่เพิ่มข้ึนตามศักยภาพของพื้นที่  

“ผมมองวา การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักมันเปนการพัฒนาแบบดูแคตัวเลขทุกอยาง

อยูในกระดาษ ในโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวคํานวณเปนตัวเลขออกมาคิดแตวาจายเงินไปเทาไหรได

คืนมาเทาไหร แตลืมมองสิ่งที่เสียไปในแงของสังคม วัฒนธรรม ความเปนชุมชนตางๆ ซึ่งมันเปนสิ่งที่

ตีคาเปนตัวเลขไมได” ยุทธเดช เวชพงศา รองกรรมการผูจัดการบริษัท เปยจิง ถงเย๋ินถัง (ประเทศ

ไทย) จํากัด หน่ึงในผูไดรับผลกระทบการถูกเวนคืนรานของเขาในยานเยาวราช สะทอนสิ่งที่เขาคิด

จากสิ่งที่เขาไดรับ 

ทั้งสองคนยังพูดตรงกันวา ชุมชนแตละชุมชนมีชีวิตของตัวเอง ชุมชนที่น่ีชีวิตคือ

วัฒนธรรมจีน คนจีน ไมไดมีวัฒนธรรมการคาแบบหางสรรพสินคาขนาดใหญ ถาจะเอาสตารบัค เอ็ม

เค รานแบบน้ีที่ไหนในโลกก็มี แตพื้นที่แบบน้ีที่ยานเยาวราชแหงน้ีที่เปนอยูวันน้ีมีที่เดียวในโลก หาที่

ไหนไมไดอีกแลว 

ขณะที่สุดารา สุจฉายา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ  นักวิชาการผูเช่ียวชาญ

ประวัติศาสตรกรุงเทพมหานครและผูซึ่งทุมเททํางานดานการอนุรักษเมืองเกา ระบุอยางชัดเจนวา 

การสรางระบบคมนาคมนับเปนเรื่องที่จําเปนสําหรับเมืองใหญ อยางไรก็ดี ในการทํางานกับชุมชนที่

มีความเปนมาที่ยาวนาน และมีความเกาแก ผูดูแลรับผิดชอบโครงการควรทํางานโดยไตรตรองและ
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รอบคอบที่สุดเน่ืองจากหากเกิดการศูนยเสียลักษณะของกายภาพเมืองเกาไปแลว อาจทําใหเกิด

ปญหาได  

สุดารา ยังสะทอนแนวทางการพัฒนาเมืองเกาไวอยางนาคิดวา “เมืองเกามันเปนแหลง

ที่มีผูคนอาศัยอยูมาอยางยาวนานการที่เอาสิ่งใหมเขามา แลวตองไลผูคนออกไปมันก็ไมนาจะเปน

เรื่องที่ถูก เพราะวาคนมันตองอยูกันเปนกลุมเปนกอน แลวก็อยูในถ่ินเดียวที่เขาเคยสรางเน้ือสราง

ตัว บรรพบุรุษเขาอยูที่น้ี ความผูกพันธุตอพื้นที่ของเขามันเปนกําลังสําคัญในการที่เขาจะพัฒนาพื้นที่

เขาดวย”  

ดานจารุณี คงสวัสด์ิ หน่ึงในผูทํางานในโครงการพิทักษมรดกสยามซึ่งเปนโครงการของ

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ อธิบายถึงคุณคาของสถานที่วา สถานที่หลายที่ลวนพยายามที่

จะรักษาเอาไวทั้งตึกและคนใหอยูดวยกันเพื่อรักษาเสนหของชุมชนเอาไว  

แตบางแหงยกตัวอยางเชน ประเทศจีนเขารักษาเพียงตัวสถาปตยกรรมเอาไวและก็ไล

คนออกไป เพราะฉะน้ันสิ่งที่เขาจะรักษาเอาไวไดคือตัวตึก หรือบางแหงชุมชนอยูแตตึกอาจจะพัง 

ชุมขนก็ตองใชเวลาระดับหน่ึงในการสรางวิถีชีวิตข้ึนมาใหม  

จารุณีเคยไดต้ังคําถามที่ชวนคิดใหกับนักพัฒนาในปจจุบันไววา “ในเยาวราชมันยังมีทั้ง

สององคประกอบคือมีทั้งตึกมีทั้งคนมีทั้งสถาปตยกรรมและมีทั้งจิตวิญญาณเดิมเพราะฉะน้ันคุณคา

มันสมบูรณแบบอยูของมันอยูแลว การที่เราพูดถึงกันบอยๆวาพิพิธภัณฑที่มีชีวิต คือก็ตรงน้ีไงละ 

ตรงน้ีมันเปนของมันอยูแลว แลวทําไมเราไมเก็บไว”  

ระหวางที่เดินดูบริเวณโดยรอบสถานที่กอสรางสถานีรถไฟฟาใตดินไปเรื่อยๆ กวาด

สายตามองรอบบริเวณสถานที่กอสรางบริเวณริมถนนเจริญกรุงก็พบแตความวางเปลา 

จากพื้นที่ที่เคยมีทั้งรานขายยา รายขายตุกตามงคลของจีน รานขายผา ขายของ

แตงงานและอีกหลาย ๆ รานที่เคยต้ังอยู ณ บริเวณน้ี แตบรรยากาศที่พบเห็นในวันน้ี มีเพียงซากอิฐ

ซากปูน  

สถาปตยกรรมเกาแกที่มีคุณคาโดนทุบทําลายเปนซากและสูญสลายลงเหลือเพียงความ

ทรงจํา คลายกับคํากลาวของ ‘แพททริคม็อก’ ผูประสานงานความทรงจําแหงฮองกงที่ใหสัมภาษณ

ไวกับ  National Geographic ถึงสภาพที่กําลังเปนไปในเมืองของเขา ซึ่งตองประสบชะตากรรม

เดียวกับเยาวราชวา  

“ผูคนตกใจเมื่อผมเอาภาพถายทุงนาที่เคยอยูที่น่ีในชวงทศวรรษที่ 1970 ใหดูตอนน้ัน

เราอยูกันตามทองถนนในตลาดและแผงลอยกลาง ตอมาทุกอยางยายเขาไปอยูในรม เขาไปอยูตาม

ศูนยการคา เบื้องหลังประตูที่มีหองแอร เราไมแนใจครับวาตอนน้ีเรากําลังกลายเปนอะไร แตสิ่งหน่ึง

ที่เรารูสึกไดก็คือ ตัวตนของเรากําลังจะหายไป”  
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และเขาไดสรุปถึงบานเมืองของเขาที่เสนขอบฟาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงของมันได

ทุกวันวา “เมืองน้ีกาวไปเร็วเกินกวาความทรงจําจะตามทัน” 

บทที่ 2: ยอนเยาวราช 

เรื่อง: จากวันน้ัน...ถึงวันน้ี 

ทามกลางกระแสการพัฒนาที่กําลังขับเคลื่อนโลกใหหมุนเร็วข้ึน เยาวราชดําเนินไปใน

ความเปลี่ยนแปลงอันไมอาจหยุดย้ังได บนถนน ผูคน รถรา พลุกพลานทะยานไปอยางไมหยุดน่ิง ไม

ตางกับยานธุรกิจแหงอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร  

หากแตฉากหลังและองคประกอบของความวุนวายน้ันคือ ตึกแถวโบราณ บานเรือน

เกาแก และวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของผูคนยานน้ี ที่แทรกซึมอยูทามกลางความทันสมัยของ

ปจจุบัน กลิ่นไอจาง ๆ ของประวัติศาสตร อบอวลอยูสองฟากถนน จากผนังปูนที่เต็มไปดวยริ้วรอย

ของกาลเวลา บานหนาตางที่เปดเผยรองรอยของความเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงกระเบื้องสามเหลี่ยม

เปราะบางที่ปกคลุมอดีตกาลเอาไว  

หากเดินผานถนนเจริญกรุง ข้ึนมาทางวงเวียน 22 กรกฏา จะเห็นพระมหามณฑปอัน

งดงามของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อันเปนที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ 

หลวงพอทองคํา พระพุทธรูปทองคําองคใหญที่สุดในโลก และบนช้ันสองของพระมหามณฑปน้ันเอง 

เรื่องราว ประวัติศาสตร ความเปนมาของเยาวราช ต้ังแตอดีตจนปจจุบัน ไดถูกจัดแสดงในรูปแบบ

ของนิทรรศการถาวรอันทันสมัยใน ‘ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช’ ซึ่งแบงการแสดงนิทรรศการ

ออกเปน 6 สวนการแสดงดวยกัน 

สวนแรก ‘เติบโตใตรมพระบารมี’ ฟงคําบอกเลาจากอากงชาวเยาวราช เพื่อทําความรู

จักเบื้องตนกับชุมชนชาวจีนสําเพ็ง เยาวราช อันเปนยานการคาเกาแกที่สําคัญของกรุงเทพฯ ซึ่ง

เติบโตข้ึนจากการกอรางสรางตัวของชาวจีนที่เขามาทํามาหากินในเมืองไทย โดยไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริยไทยตลอดมา  

สวนที่ 2 ‘กําเนิดชุมชนจีนแหงกรุงรัตนโกสินทร (ปพุทธศักราช 2325-2394)’ บอก

เลาถึงจุดกําเนิดของชุมชนจีนที่สําเพ็ง และการเขามาของชาวจีนโพนทะเลในชวงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง 

สมัยรัชกาลที่ 3 จนกระทั่งสําเพ็งกลายเปนยานการคาที่ใหญที่สุดของกรุงเทพ ฯ ในยุคน้ัน พรอมทั้ง

ผูชมจะไดสัมผัสกับประสบการณการเดินทางดวยเรือสําเภาหัวแดงจากเมืองจีนสูผืนแผนดินไทย 

และเดินเขาสูตลาดสําเพ็ง สมัยรัชกาลที่ 3 ที่จําลองข้ึนใหมในบรรยากาศเสมือนจริง  

สวนที่ 3 ‘เสนทางสูยุคทอง (ปพุทธศักราช 2394-2500)’ จัดแสดงพัฒนาการของ

ชุมชนจีนจากตลาดสําเพ็งสูความเปนยานธุรกิจสมัยใหมที่ถนนเยาวราช และสัมผัสบรรยากาศ

ภายในสํานักงานบริษัทคาขาวที่ถนนทรงวาดสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนความเจริญรุงเรือง

ของยานการคาเยาวราช  
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ตอมาในสวน 4 มีช่ือวา ‘ตํานานชีวิต Hall of Fame’ ซึ่งประกอบวีดิทัศนแสดง

ตํานานชีวิตของบุคคลชาวเยาวราชที่เปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจใหคนรุนหลัง 

ถัดมาในสวนที่ 5 ‘พระบารมีปกเกลา’ แกลเลอรี่ภาพถายและวีดิทัศนจัดแสดงพระ

ราชกรณียกิจมากมายที่เช่ือมประสานสายสัมพันธสองแผนดินไทย – จีนใหแนบแนน และพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศในรัชกาลปจจุบันตอชุมชน

เยาวราช  

และในสวนสุดทาย ‘เยาวราชวันน้ี’ นําเสนอภาพลักษณที่โดดเดน 4 แงมุมของ

เยาวราชที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งไดรับการขนานนามวา ‘ไชนาทาวน’ ของกรุงเทพ ฯ และยังเปนไช

นาทาวนที่ใหญเปนอันดับตน ๆ ของโลก ไดแก ถนนสายทองคํา ยานตลาดใหญที่สุดของประเทศ 

แหลงวัฒนธรรมประเพณีจีน และแหลงรวมอาหารอรอย และผูคนที่เขาชมในสวนน้ียังสามารถ

สืบคนขอมูลแหล งทองเที่ ยวที่นาสนใจในเยาวราชผานคอมพิวเตอรทัชสกรีนที่ทาง ศูนย

ประวัติศาสตรเยาวราชจัดแสดงไวไดอีกดวย 

เติบโตใตรมพระบารมี  

หลังจากที่หองคอย ๆ มืดลง และผูคนเริ่มทยอยเขามา ภาพวิดีทัศนสามมิติ ก็คอย ๆ 

ปรากฏข้ึนเบื้องหนาของเรา นําพาเราเขาไปเฝาชมการสนทนา ของชายชรา ที่กําลังถายทอดประสบ

การในอดีตใหหลานชายไดฟง ทั้งความประทับใจเมื่อครั้งที่ไดเฝารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 8 และ

พระอนุชา (รัชกาลที่ 9) ในคราวที่พระองคทรงเสด็จเย่ียมชุมชนชาวจีนในยานสําเพ็ง และเยาวราช 

ทั้งความรุงเรือง และทันสมัยของยานเยาวราชในอดีต ไปจนถึงเรื่องราวการเดินทางจากจีน

แผนดินใหญ มาต้ังรกราก สรางเน้ือสรางตัวในแผนดินสยาม ของบรรพบุรุษ 

ในความเปลี่ยนแปลงของบานเมือง เรื่องราวความเปนมาของชาวจีนสยาม ก็ดูเหมือน

จะแผวเบาลงเรื่อย ๆ ลูกหลานชาวจีนบางคน แทบจะไมรูความเปนมา และ เรื่องราวของบรรพบุรุษ

ตนเอง  

อาจเปนเพราะโลกหมุนเร็วเกินไป หรือความหางเหินจากเครือญาติมากข้ึน ของ

ครอบครัวคนจีน ที่มีญาติพี่นองมากมาย อยูบานใกลเรือนเคียงกัน กลายเปนครอบครัวที่แยกกันไป

อยูตามหมูบานจัดสรร นาน ๆ ที จึงจะไดพบปะพูดคุยกัน  

เรื่องเลาของเยาวราช ที่ถูกเก็บรักษา และถายทอดจากรุนสูรุน จึงคลายวาจะขาดตอน 

และจางหายไปทีละนอย เหมือนภาพอากงและหลานในวีดีทัศน ที่คอย ๆ เลือนหายไป 

กําเนิดชุมชนจีนแหงกรุงรัตนโกสินทร 

เดินถัดจากหองเธียรเตอรเขามายังอีกหอง เรื่องราวความเปนมา ของชุมชนชาวจีน

แหงรัตนโกสินทร ถูกจัดแสดงผานนิทรรศการถาวร ไมใชเสียงบอกเลาอยางมีความสุขของอากงอีก

ตอไป ผานหองแรก เราจะพบเรื่องราวการต้ังรกรากของชาวจีนในรัตนโกสินทร  
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โดยแตเดิมน้ัน ชาวจีนเดินทางคาขาย และต้ังหลักแหลงในสยามมาแตโบราณ โดย

แหลงที่มีชาวจีนอาศัยอยูมานาน น่ันก็คือ เมืองบางกอก หรือธนบุรี ทางตะวันตกของแมนํ้า

เจาพระยา ซึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงสถาปนากรุงธนบุรีข้ึนเปนราชธานีแหง

ใหม ก็มีชาวจีน อพยพเขามาอาศัยอยู อีกฝากฝงของแมนํ้าเปนจํานาวนมาก  

ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็กพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษก ข้ึน

เปนปฐมกษัตริย แหงราชวงศจักรี และไดยายราชธานีขามมาทางฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา 

ไดโปรดเกลาฯ ใหชุมชนชาวจีนบริเวณน้ัน ยายมาอยูริมแมนํ้าทางทิศใตของพระนคร โดย

พระราชทานที่ดินใหต้ังบานเรือนอยูระหวางคลองวัดสามปลื้มกับคลองวัดสามเพ็ง ตอมาเรียกยานน้ี

วา สําเพ็ง อันเปนจุดเริ่มตน ของชุมชนชาวจีนที่ใหญที่สุดในแผนดินสยาม และอันดับตน ๆ ของโลก

ในเวลาตอมา 

ในยุคตนรัตนโกสินทรน้ัน เปนยุคเริ่มตนของการสรางราชธานีใหม ซึ่งตองการแรงงาน

เปนอยางมาก แตพลเมืองไทยในเวลาน้ันมีนอย รัฐบาลไทยจึงมี นโยบายจางแรงงานชาวจีนเขา

ทํางานในกิจการตาง ๆ ต้ังแตการกอสราง ขุดคลอง จนถึงการคาสําเภากับประเทศจีนซึ่งเปนรายได

หลักของไทยในยุคน้ัน  

ดวยนิสัยทรหดอดทน สูงานหนัก และความสามารถในการคาของชาวจีน ทําใหรัฐบาล 

ใหสิทธิพิเศษแกชาวจีน ใหเปนคนกลุมเดียว ที่สามารถเดินทางเขาออกประเทศไดอยางเสรี โดยชาว

จีนที่เขามาในไทยน้ัน จะเลือกสักขอมือเขาสังกัดมูลนายเหมือนคนไทย หรือจะอยูอยางอิสระ โดย

จายคาผูกปใหหลวงก็ได (โดยรัฐบาลเก็บคาผูกปคนจีนในอัตรา 4 บาทตอสามป ซึ่งถูกกวาคนไทยที่

ตองจายปละ 6 บาท หากไมตองการถูกเกณฑไปทํางานใหมูลนาย ปละ 3-4 เดือน)  

ทําใหชาวจีน เดินทางไปรับจางทํางานไดทั่วประเทศ โดยไมมีภาระตองถูกเกณฑ

แรงงาน ชาวจีนจึงมีโอกาสมากมายในการทํามาหากินกอรางสรางตัว ประกอบกับ สภาวะความ

วุนวายทางการเมืองในประเทศจีน ทําใหชาวจีน หลั่งไหลเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  

ซึ่งแมวารัฐบาลจีนในยุคน้ัน จะมีกฎหมายหามผูคนออกนอกประเทศดวยเกรงจะไป

รวมกับกลุมตอตานราชวงศชิงที่เปนชาวแมนจู แตดวยความแรนแคน สภาวะสงครามในประเทศ 

และภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหชาวจีนจํานวนมากแอบหลบหนีข้ึนเรือสินคา อพยพ

มาทํามาหากินในเมืองไทย (แมรัฐบาลจีนกําหนดใหเรือสินคาตางชาติติดตอคาขายกับชาวจีนไดที่

เมืองกวางโจวเทาน้ัน แตเรือสําเภาของไทยใชคนจีนเปนผูดําเนินการ ทําใหสามารถเดินทางไป

คาขายตามเมืองทาตางๆของจีนไดเหมือนเรือสําเภาทองถ่ิน) 

และเมื่อเดินการตอมา จะพบกับเรือสําเภาหัวแดงแบบจําลองใหเราไดเดินเขาไปในใต

ทองเรือที่เต็มไปดวยสินคา ทั้งผาไหม ตุกตาหินสลัก รมไมไผ ฯลฯ สัมผัสบรรยากาศการเดินทาง

อพยพ ผานคลื่นลมพายุ กลางทะเล ดวยแสง สี เสียง และภาพมอนิเตอรจากดานบน ที่แสดงใหเห็น
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ดาดฟาเรืออันวุนวาย เสียงผูคนหวาดกลัว เสียงของความหวังถึงโพนฟากฝง ที่อุดมสมบูรณ รอให

พวกเขาไปสรางชีวิตใหม จนเมื่อพายุสงบลง และเราเดินออกมาจากตัวเรือ ก็จะพบกับ บรรยากาศ

ของทาเรือ และตลาดสําเพ็ง  

สําเพ็งในเวลาน้ัน คือตลาดการคาที่ใหญที่สุดของไทย เปนยานชุมชนหนาแนนแหง

เดียวนอกกําแพงพระนคร มีรานคาของชาวจีนต้ังเรียงรายตลอดถนน และเรือนแพริมนํ้า เรือสินคา

จากตางชาติ เขามาจอดเทียบทา ซื้อขายสินคากันอยางคึกคัก  

ซึ่งนอกจากสินคาจํานวนมหาศาลแลว ชาวจีนมากมาย ที่อพยพมากับเรือสําเภา ก็ได

มายังดินแดนแหงความหวัง ที่พวกเขาจะไดสรางชีวิตจากความสมบูรณของแผนดิน และความมานะ 

อุตสาหะ ของตนเอง สรางเน้ือสรางตัวจากการรับจางแบกหาม ใชแรงงาน เปนชางฝมือ คาขาย ทํา

สวน ปลูกผัก เลี้ยงเปด เลี้ยงหมู ฯลฯ และคอย ๆ ไตเตาทําธุรกิจ สรางความมั่งค่ังใหตัวเอง

ตามลําดับ 

ความเฟองฟูในการคาสําเภาของไทย เจริญจนถึงขีดสุด ในรัชสมัยของ 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 โดยพระองค ทรงเช่ียวชาญทางดานการคา มีการ

แตงสําเภาหลวง ไปคาขายกับจีน ไดกําไรมากมายมหาศาลเขาทองพระคลัง  

จนในปพุทธศักราช 2368 อังกฤษสงรอยเอกเฮนรี เบอรนี เขามาทําสนธิสัญญาการคา 

บังคับใหรัฐบาลไทยตองยกเลิกสิทธิผูกขาดการคากับตางประเทศ เปดโอกาสใหเอกชนชาวจีนเขามา

รับสัมปทานการสงออกสินคาแทน  

แตพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงมีพระบรมราโชบายในการหารายได

เพิ่มเติมใหแกรัฐ ดวยการนําระบบเจาภาษีนายอากรมาใช โดยเปดใหเอกชนประมูลเปนผูผูกขาด

การจัดเก็บภาษีอากร 38 ประเภท ผูประมูลไดสวนใหญก็เปนพอคาชาวจีนที่มั่งค่ัง ทําใหชาวจีนมี

สวนสําคัญเปนอยางมาก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคเริ่มตนของกรุงรัตนโกสินทร 

เสนทางสูยุคทอง 

ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 การคาดวยเรือสําเภา

เริ่มเสื่อมความนิยม และถูกแทนที่ดวยเรือกลไฟแบบตะวันตก ทําใหการขนสงสินคา และการ

โดยสารระหวางประเทศ สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

โลกแคบลง และหมุนเร็วมากย่ิงข้ึน...  

ชาติตะวันตก เริ่มแผขยายอิทธิพลไปทั่วโลก ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไทยถูกบีบใหลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง  

สงผลให รัฐบาลตองยกเลิกระบบผูกขาดการคาโดยสิ้นเชิง แตก็ทําให ระบบเจาภาษี

นายอากร ที่ดําเนินการโดยชาวจีนมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 ย่ิงเฟองฟูมากย่ิงข้ึน ชดเชยรายไดเพิ่ม
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ใหแกรัฐอยางมากมายไทยหันไปคาขายกับตะวันตกเปนหลัก โดยการสงออกขาว ไมสัก และดีบุก สู

ตลาดโลก สรางรายไดใหกับประเทศมากมายมหาศาลอยางที่ไมเคยเปนมากอน  

ยานสําเพ็งเจริญรุงเรือง และขยายตัวเปนอยางมาก มีการตัดถนนเจริญกรุง ซึ่งเปน

ถนนสมัยใหมสายแรกของประเทศไทย ทําใหการคมนาคมขนสงสินคา เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว  

แตในขณะที่การคาขายกับจีนลดความสําคัญลง ชาวจีนก็ตางพากันโดยสารเรือกลไฟ

มาทํามาหากินในแผนดินไทยมากข้ึน สืบเน่ืองจากสภาวะสงครามในประเทศจีนที่ตองเผชิญทั้งกบฏ

ภายในประเทศ และการรุกรานจากตางชาติ จีนพายแพในสงครามฝนกับมหาอํานาจชาติตะวนตก  

ทําใหตองยอมเปดประเทศ เปดเมืองทาคาขายกับตางประเทศมากข้ึน และยกเลิก

กฎหมายหามคนจีนออกนอกประเทศ ทําใหการสงแรงงานจีนไปตางประเทศเปนเรื่องถูกกฎหมาย 

โดยในปพุทธศักราช 2404 มีการเปดเมืองซัวเถาเปนเหมือนทาอยางเปนทางการ สงผลใหชาวแตจิ๋ว

อพยพมายังประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากย่ิงข้ึน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บานเมืองเติบโต และ

เจริญรุงเรืองเปนอยางมาก มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ปฏิรูประบบราชการ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรเกือบทั้งหมด ยกเลิกการผูกปชาว

จีน เปลี่ยนมาเรียกเก็บเงินชวยราชการแผนดิน ปละ 6 บาท เทากับคนไทย แตพอคาชาวจีนก็

สามารถปรับตัว และสรางความมั่งค่ังจากการทําธุรกิจใหม น่ันก็คือการคาขาว ยานสําเพ็ง

เจริญเติบโตและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  

มีการตัดถนนใหมข้ึนหลายสาย เพื่อสงเสริมการคาขายในยานสําเพ็ง รวมถึงถนน

เยาวราช ที่ตัดผานยานชุมชนแออัดของชาวจีนดานหลังระหวางถนนเจริญกรุง และถนนสําเพ็ง  

การตัดถนนเยาวราชซึ่งมีความยาวเพียง 1,532 เมตร กวาง 20 เมตร ใชเวลานานถึง 8 

ป เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 5)มีพระราชดําริใหหลีกเลี่ยง

บานเรือนของราษฎร ถนนเยาวราชจึงมีลักษณะคดโคงไปมา 

เมื่อตัดถนนแลวเสร็จ รัชกาลที่ 5 ไดโปรดเกลา ฯ ใหปลูกตึกแถวสมัยใหมสองขางทาง

ใหเชาทําการคา เปดโอกาสใหชาวจีนจํานวนมากไดเริ่มตนกิจการของตัวเองโดยมีหางรานถาวร

ทันสมัย เกิดเปนยานการคาที่รุงเรืองและทันสมัยที่สุด  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงนําไทยเขาสู

สงครามโลกครั้งที่ 1 และไดรับชัยชนะ ความเสียหายจากสงครามในยุโรป ทําใหอิทธิพลของชาติ

ตะวันตกลดลง เปดโอกาสใหการคาของชาวจีนเติบโตอยางมาก ความขาดแคลนขาวในตลาดโลก 

ทําใหแหลงธุรกิจสงออกขาวยานถนนทรงวาดเจริญรุงเรือง รวมทั้งสําเพ็ง และเยาวราช พัฒนากลาย

มาเปนยานธุรกิจที่สําคัญ  
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเริ่มนโยบายสรางความเปนไทย โดยให

สิทธ์ิแปลงสัญชาติเปนไทย แกคนตางชาติที่อยูในเมืองไทยไมนอยกวา 5 ป และพฤติดี  

ตอมาปพุทธศักราช 2456 ประกาศใชพระราชบัญญัติสัญชาติ ทําใหบุคคลที่เกิดใน

ประเทศไทย บุคคลที่มีบิดาเปนคนไทยไมวาจะเกิดที่ใด บุคคลที่สมรสกับคนไทย และคนตางชาติที่

แปลงสัญชาติจะไดสัญชาติไทย สวนในดานการศึกษาซึ่งมีโรงเรียนจีนจํานวนมากที่สอนแตภาษาจีน

รัฐบาลไทยก็ออกกําหมายใหตองมีการสอนภาษาไทยและประวัติศาสตรไทยดวย เพื่อใหนักเรียนจีน

มีความรูเรื่องเมืองไทยและอยูในสังคมไทยไดอยางกลมกลืน  

โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ทรงใหความสําคัญ

กับการควบคุมดูและโรงเรียนจีนเปนอยางมาก เน่ืองดวยหลังจากการปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง และ

ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงมาเปนสาธารณรัฐ  

ประเทศจีนมีการตอสูกันอยางรุนแรงระหวางสองแนวคิด คือคอมมิวนิสต และ

ประชาธิปไตย ชาวจีนในประเทศไทยเอง ก็แบงแยกเปนฝกฝายตามข้ัวการเมืองในประเทศจีน และ

สงเงินกลับเมืองจีนขนานใหญเพื่อชวยเหลือฝายที่ตนสนับสนุน อีกทั้งเกิดความรูสึกชาตินิยมในหมู

จีนโดยทั่วไป 

ความขัดแยงในประเทศ การถูกรุกรานจากญี่ปุน รวมถึงผลกระทบจากสงครามโลก

ครั้งที่ 1 ที่ทําใหเศรษฐกิจโลกตกตํ่า สงผลใหชาวจีน อพยพเขามาเมืองไทยเปนจํานวนมาก จน

รัฐบาลตองเริ่มจํากัดจํานวนคนตางดาวเขาเมือง  

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม มีนโย

บาลสงเสริมใหคนจีนกลายเปนไทยอยางจริงจัง โดยออกกฎหมายใหคนจีนที่อยูมานานหรือทําคุณ

ความดีสามารถขอสัญชาติไทยได และกําหนดใหคนจีนที่เกิดในเมืองไทยไดสัญชาติไทยได รวมถึง

กําหนดใหคนจีนที่เกิดในเมืองไทยไดสัญชาติไทย ขณะเดียวกันก็จํากัดสิทธิบางอยางของคนจีน

รวมทั้งข้ึนคาธรรมเนียมคนตางดาว เปนการจูงใจใหคนจีนแปลงสัญชาติเปนไทยเพื่อจะไดรับสิทธิ

ตาง ๆ ในฐานะคนไทยโดยสมบูรณ 

แตในชวงสงครามโลกครั้งที ่2 ซึ่งญี่ปุนยกกําลังเขามาในประเทศไทยและขอใชดินแดน

ไทยเปนทางผาน รัฐบาลไทยตองยอมใหความรวมมือกับญี่ปุน จึงเกิดความขัดแยงกับชาวจีนที่มี

กระแสตอตานญี่ปุนมาอยางตอเน่ือง  

แตหลังสงครามโลกสิ้นสุด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ร.8) และสมเด็จพระอนุชา 

(ร.9) เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเย่ียมราษฎรชาวจีนที่สําเพ็งอยางใกลชิดเมื่อปพุทธศักราช 2489 

ซึ่งสรางความปลื้มปติเปนลนพนแกชาวจีนในเมืองไทย และสมานรอยราวที่เกิดข้ึนใหจางหาย  

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การสูรับระหวาง พรรคคอมมิวนิสตของจีน และพรรคกก

มินต๋ัง ซึ่งสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตย เขาสูข้ันแตกหัก ไมเพียงแตในจีน การตอสูของลัทธิ
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คอมมิวนิสต และประชาธิปไตย ไดขยายไปทั่วโลก โลกแบงเปน 2 ฝาย ไทยอยูในฝายโลกเสรีขณะที่

จีนแผนดินใหญกลายเปนคอมมิวนิสตจึงยังไมมี่ความสัมพันธกันอยางเปนทางการการติดตอกันเปน

เรื่องยาก และการอพยพของชาวจีนเขามาในเมืองไทยก็ยุติลง  

จนถึงปพุทธศักราช 2518 ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูต ชาวไทยและชาวจีนจึงเริ่มติดตอกันอยางเสรีอีกครั้ง และในระดับประเทศ

ก็มีสัมพันธไมตรีที่แนนแฟนตลอดมา 

ตํานานชีวิต Hall of Fame 

“รานฮั่วเซงเฮงขายทองอยูคูเยาวราช มาต้ังแตรุนปูมาจนถึงรุนหลาน” เปนคํากลาว

ของคุณรัฐวงศ พสวงศ ทายาทรุนสามของรานฮั่วเซงเฮง รานทองที่มีช่ือเสียงอันดับตน ๆ ของ

ประเทศไทยซึ่งต้ังอยูในเยาวราช ซึ่งภาพของคุณรัฐวงศเปนหน่ึงในภาพซึ่งแสดงอยูในหองฮอลออฟ

เฟรม ซึ่งเปนหองที่แสดงภาพของชาวไทยเช้ือสายจีนซึ่งประสบความสําเร็จในธุรกิจในยานเยาวราช 

ซึ่งในหองน้ีจะมีภาพประกอบวีดิทัศนแสดงตํานานชีวิตของบุคคลชาวเยาวราชที่เปน

แบบอยางและสรางแรงบันดาลใจใหแกอนุชนคนรุนหลัง ในการกอรางสรางตัวจากมือเปลาสูความ

เปนเจาสัว และเผื่อแผดอกผลจากความสําเร็จของตนกลับคืนสูสังคม 

ซึ่งระยะเวลากวา 200 ปที่ชุมชนสําเพ็ง-เยาวราชไดกําเนิดและเติบโตข้ึนบนแผนดิน

ไทยภายใตพระบรมโพธิสมภาร ชาวจีนจํานวนมากไดรับโอกาสที่ดีในการทํามาหากินเลี้ยงชีพ หลาย

คนสามารถกอรางสรางตัว จากมือเปลาสูความเปนเจาสัว และขยายกานใบ ผลิดอกออกผลเผื่อแผ

จากความสําเร็จของตนกลับคืนสูสังคม หลายคนไดสรางคุณประโยชนอันใหญหลวงตอบแทนใหกับ

ประเทศไทย  

อาทิเชน อุเทน เตชะไพบูลย(แตโหงวเลา) ผูมุงมั่นในการทํางานสาธารณกุศลในฐานะ

ประธานมูลนิธิปอเต็กต๊ึง ตอเน่ืองถึง 35 ป ตราบจนวาระสุดทายของชีวิต และหลวงภักดีภัทรากร

(กอฮุยเจี๊ยะ) พอคาขาวที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 5 และเปนหน่ึงในผูกอต้ัง

โรงเรียนเผยอิงและโรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ 

บุคคลเหลาน้ีลวนเปนหน่ึงในตํานานชีวิตของชาวเยาวราช อันเปนแบบอยางและความ

ภาคภูมิใจใหกับลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนในเยาวราช หรือแมกระทั่งชาวจีนเองไดเลาขานกันสืบ

ตอไป 

พระบารมีปกเกลา ฯ  

เมื่อเดินพนจากหองฮอลออฟเฟรมมา ในหองถัดไปคือหอง ‘พระบารมีปกเกลา ฯ’ ซึ่ง

เปนหองแสดงนิทรรศการหองที่ 5 ในศูนยประวัติศาสตรเยาวราช 

โดยในหองน้ีจะเปนสวนที่จัดแสดงแกลเลอรี่ภาพถายและวีดิทัศน แสดงถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ในรัชกาลปจจุบันตอชุมชน
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เยาวราช และพระราชกรณียกิจมากมายระหวางไทยกับจีนที่เช่ือมประสานสายสัมพันธสองแผนดิน

ไทย–จีนใหแนบแนน ทําใหเราไดทราบถึงมิตรภาพอันดีงามระหวางสองประเทศ 

ซึ่งชาวไทยเช้ือสายจีนไดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณน้ีต้ังแตครั้งที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.8) โดยเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานันทมิดล (ร.9) ทรงเสร็จเย่ียมราษฎรที่สําเพ็งเมื่อปพุทธศักราช 2489 ซึ่งภาพในวันน้ันเปนภาพที่

ชาวไทยเช้ือสายจีนและชาวจีนซึ่งอาศัยอยูในยานน้ันตางปลื้มปติ และภาพในวันน้ันยังคงปรากฏ

ชัดเจนใหพวกเราไดเห็นกันจนถึงปจจุบันในธนบัตรใบละย่ีสิบบาทในปจจุบัน 

ไชนาทาวนวันน้ี  

เยาวราชในวันน้ีเปนเสมือนเมืองเล็ก ๆ ของชาวไทยเช้ือสายจีน ซึ่ง ต้ังอยูใน

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย และไดรับการขนานนามวา ‘ไชนาทาวน’ ที่เกาแก

ที่สุดแหงหน่ึงของโลก ซึ่งเต็มไปดวยมรดกจากประวัติศาสตรที่ยาวนานกวา 200 ป  

ปจจุบันพื้นที่ราว 1.5 ตารางกิโลเมตรของยานน้ี ยังคงมีเสนหความเปนจีนปรากฏให

เห็นในทุกซอกมุม สีสันอันหลากหลายของวัฒนธรรมจีนมีใหสัมผัสไดทั้งในวิถีชีวิตของผูคนพอคาแม

ขายชาวไทยเช้ือสายจีน สถาปตยกรรมอาคารหลากแบบหลายสมัย ที่บงบอกถึงความรุงเรืองของ

ยานในแตละยุคแตละสมัย งานเทศกาลประเพณีที่จัดข้ึนในทุก ๆ ปอยางตอเน่ือง ไปจนถึงอาหารจีน

เลิศรสที่ข้ึนช่ือลือชา จนทําใหผูคนมากหนาหลายตาแวะเวียนเขามาในยานน้ีไมขาดสายทั้งในเวลา

เชาจรดคํ่า และที่น้ียังเปนยานการคาที่คึกคัก อีกทั้งเปนศูนยกลางการคาทองคําระดับโลกอีกดวย 

เยาวราชวันน้ีจึงเปนทั้งยานธุรกิจใหญและแหลงทองเที่ยวที่มีชีวิตชีวาที่สุดแหงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 

เดินไปไปรอบ ๆ หองน้ีเรื่อย ๆ ทําใหหวนนึกถึงคําพูดของอาจารยชูวิทย สุจฉายา 

ผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม สถาบันอาศรมศิลป ซึ่งเลาถึงความสําคัญของยาน

เยาราชวายานเยาวราชนับเปนศูนยกลางเดิมของประเทศไทย และศูนยกลางอันน้ีเปนศูนยที่

พัฒนาข้ึนมาเพราะวาคนจีนมาทําคาขายเพราะฉะน้ันการทําหนาที่บทบาทในการแลกเปลี่ยน

กระจายสินคามันเปนบทบาทของคนจีน  

แตใชวาคนไทยจะไมทําการคาเลยแตบทบาทที่ตางระหวางการคาของคนไทยและคน

จีนคือคนไทยไมสามารถทําการคาไดอยางตอเน่ือง  

เพราะคนไทยสมัยน้ันตองเขาสูระบบไพรซึ่งตองเขาสามเดือนออกสามเดือน แตคนจีน

ไมตองตองเขาสูระบบไพร เพราะฉะน้ันคนจีนก็ทําบทบาทน้ีที่สําคัญ และดวยบทบาทที่สําคัญน้ีเอง

จึงนับไดวาคนจีนนับเปนหน่ึงในปจจัยที่ทําใหประเทศไทยเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

บทที่ 3:  เสียงเล็ก ๆ ของชาวเยาวราช 

เรื่อง: จุดนัดพบ 
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เดือนพฤศจิกายน ปพุทธศักราช  2555  ที่หัวมุมถนนแยกแปลงนาม ภาพตึกสูงสี่ช้ัน

หลังใหญสีขาว ขนาด 5 คูหา แหงนคอไปดานบนมีตัวอักษรขนาดใหญเขียนวา เปย จิน ถง เย๋ิน ถัง 

(ประเทศไทย) คลุมผาไนลอนสีเขียวผืนใหญโอบลอมอยูรอบบริเวณตัวตึกรอวันทุบทําลาย เพื่อ

กอสรางทางข้ึนลงหมายเลข 1 ของรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรกมลาวาส  

ภาพดังกลาวอาจสรางความรูสึกเสียดายจนเกินอธิบายใหกับผูที่สัญจรไปมาเหตุเพราะ

สถาปตยกรรมเกาแกที่มีคุณคากําลังจะโดนทุบทําลายเปนซากและสูญสลายลงเหลือเพียงแตรองรอย

แหงความทรงจํา  

เศษซากแหงความทรงจํา  

“ตึกของผมไมคอยเกาหนัก ตรงหนาตางซึ่งเจาของเดิมเขาทําเปนอะลูมิเนียม ผมมี

ความคิดที่จะรื้ออะลูมิเนียมออกและทําเปนบานไมทั้งหมด มีเสากรีก ทําหนาตางบานกระทูกลับไป

เหมือนเดิม โอโห ! มันจะเปนตึกที่สวยงามมาก    จริง ๆ ผมอยากทํา แตเสียดาย...” ปลายเสียง

แผวเบาและใบหนาที่หดหูของยุทธเดช เวชพงศา รองกรรมการผูจัดการบริษัท เปยจิง ถงเย๋ินถัง 

(ประเทศไทย) จํากัด ผูบริหารรุนที่ 3 ในกิจการยาสมุนไพรของครอบครัวเวชพงศา  

ผูเชาตึกแหงน้ีรายสุดทายกอนที่ตึกแหงน้ีจะถูกเวนคืนและถูกทุบทําลายกลายเปนเพียง

เศษฝุนธุลี 

ยุทธเดชเลาวาเขาเชาตึกหลังน้ีเพื่อจําหนายยาจีนแผนโบราณสําเร็จรูปและยาจีน

สมุนไพรที่ตองนํามาปรุงหรือแปรรูป รวมทั้งยังเปดสถานพยาบาล บริการตรวจรักษาโดยแพทยแผน

จีน โดยแพทยที่ใหการตรวจรักษาน้ันมีทั้งแพทยอายุรกรรมและแพทยฝงเข็ม แตตึกหลังน้ีเขามี

สถานะเปนเพียงผูเชาเทาน้ัน  

เน่ืองจากเจาของที่ดินและเจาของตึกคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เขา

เซงสิทธ์ิการเชาตอมาจาก ‘องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส)’ ซึ่งเปนองคกรที่ต้ัง

ข้ึนมาเพื่อจัดการปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่หลายคนเรียกวา ‘วิกฤตตมยํากุง’ ในชวงปพุทธศักราช 

2540 ซึ่งมีบริษัทเงินทุนลมกันเปนจํานวนมาก หน่ึงในจํานวนน้ันคือนายทุนผูเชาตึกเกาหลังน้ี ซึ่งถูก

สั่งใหปดกิจการโดยคําสั่งธนาคารแหงประเทศไทย ปรส. จึงนําตึกเกาหลังน้ีมาประมูลเพื่อเซงสิทธ์ิใน

การเชา  

ยุทธเดชประมูลสิทธ์ิในการเชาตึกหลังน้ีมาในปพุทธศักราช 2543 ในราคาที่ ปรส. ต้ัง

ไวสิบหาลาน เน่ืองจากไมมีใครสูราคาเน่ืองจากสัญญาเชามีระยะเวลาสั้นเพียงสามปหลายคนคิดวา

ไมคุมคาแตสําหรับเขาแลวเขามั่นใจ  

“สําหรับผมคิดวาการไดเชาที่จากทรัพยสินถือวาโชคดีมาก ถึงแมสัญญาเชาจะสั้นแตก็

เปนที่รูกันวาเราจะไดตอสัญญาเรื่อย ๆ เพราะถาเราไมทําผิดสัญญาเขาก็จะไมไล สังเกตวาหลาย
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ชุมชนในที่ทรัพยสินจะอยูกันยืดยาวและมีการเปลี่ยนแปลงนอย ญาติผมก็เชาที่ทรัพยสินมาต้ังแตผม

เล็ก ๆ จนตอนน้ีผมแกแลวเขาก็ยังเชาอยู” เสียงหัวเราะของคูสนทนาดังข้ึนหลังจบประโยคสุดทาย 

หองประชุมขนาดยอม 

ใครจะรูวาตึกเกาหลังน้ีนอกจากจะมีความทรงจําของผูเชารายสุดทายอยางยุทธเดช

แลว มันยังเปนสถานที่ที่นับวาเปนสวนหน่ึงประวัติศาสตรการตอสูของชาวชุมชนชาวจีนในหลายคน

เรียกวายานเยาวราชกวา 22 ครอบครัว ริมถนนเจริญกรุง   

ยุทธเดชยอนใหฟงถึงเหตุการณที่ทําใหรานยาจีนของเขาปรับเปลี่ยนสภาพเปนหอง

ประชุมขนาดยอมๆของชาวชุมชนในแถบน้ันวา ชาวชุมชนในบริเวณน้ีทราบขาวการมาของรถไฟฟา

ใตดินสวนตอขยายตอมาระยะเวลาหน่ึงแลว เพียงแตยังไมชัดเจนวาตัวสถานีจะเกิดข้ึนทีบ่ริเวณใด  

โดยสวนตัวเขาไมไดคาดวาตัวสถานีจะมาลงกลางชุมชนซึ่งเปนบริเวณที่มีความเจริญ

อยูแลว แตคิดวาตัวสถานีอาจจะออมไปลงบริเวณพื้นที่ที่ยังไมพัฒนาเพื่อนําความเจริญมาสูพื้นที่ที่ยัง

ไมเคยสัมผัสถึงความเจริญ เชน พื้นที่ตึกรางบางหลังซึ่งไมมีที่อยูอาศัย ความคลุมเครือและความ

สงสัยอยูในใจของยุทธเดชและชาวบานแถบน้ันจํานวนไมนอย จนกระทั่งเมื่อปลายปพุทธศักราช 

2549 สิ่งที่เลือนรางก็เริ่มปรากฏชัดเจนข้ึนเมื่อมีกระดาษแผนหน่ึงถูกสงตอใหชาวบานจํานวนหน่ึง   

เน้ือความในกระดาษระบุบานเลขที่ของผูที่จะถูกเวนคืนเพื่อสรางรถไฟฟาใตดินสถานี

วัดมังกร นอกจากน้ันยังมีวันที่นัดหมายเพื่อขอใหบานทุกหลังที่ปรากฏรายช่ือในกระดาษมาประชุม

ที่ รฟม  

“เรียกประชุมวันที่เทาไหรผมจําไมได กระดาษแผนน้ันไดมาจากราน ๆ หน่ึงที่เขาเอา

มาเดินแจกเขาบอกวาไดมาจากบริษัทบีเอ็มทีดี ซึ่งเปนที่ปรึกษาของ รฟม ใหเอามาแจก” ยุทธเดช

อธิบายวาบริษัท BMTD เปนบริษัทที่ รฟม. จางมาเพื่อเปนที่ปรึกษาในการวางแผนเกี่ยวกับการ

กอสราง ออกแบบ และการดําเนินการทําประชาพิจารณ  

“จากน้ันกลุมชาวบานก็รวมตัวกันไป พอถึงที่ทําการ รฟม.ที่พระรามเกา เขาก็ใหพวก

เราเขาไปในหองประชุมฉายสไลดพาวเวอรพอยใหดู แลวก็บอกวาคุณจะโดนเวนคืน สิ่งที่ตองทํามี 

หน่ึง สอง สาม สี่หา ใหเตรียมเอกสารอะไรเพื่อรับการเวนคืน จบ! เขาบอกวาน่ีคือการทําประชา

พิจารณ” ยุทธเดชขมวดค้ิว ใบหนาของเขาแสดงถึงความไมเขาใจในสิ่งที่พวกเขาไดรับไดตอนน้ัน                                                                  

หลังจากวันน้ันชาวบานแถบน้ันก็เริ่มรวมตัวพูดคุยกันถึงความไมถูกตองที่พวกเขาไดรับ 

ตึกรานยาจีนเริ่มกลายสภาพแปรเปลี่ยนเปนหองประชุมขนาดยอมของชาวชุมชนบริเวณน้ัน แลว

เหตุใดกันที่ตองใชรานของยุทธเดช  

“รานผมมีพื้นที่ดานกวางขวาง มีหองใหญ ๆ หองหน่ึงซึ่งจุคนไดราวสามสิบถึงสี่คน มี

นํ้ามีทา มีเกาอี้ มีแอรเย็นสบายกลุมชาวบานก็เลยขอใชรานน้ีซึ่งผมก็ยินดี ไมมีปญหาอะไร” ยุทธ

เดชตอบดวยรอยย้ิม  
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ฉนวนเหตุ  

เมื่อกลับมาจาก รฟม. ชาวบานก็เริ่มหาขาววาจะเกิดอะไรข้ึน ใครมีเพื่อนฝูงหรือคน

สนิทที่มีความรูก็เริ่มติดตอพูดคุยเพื่อหาขอมูลใหไดมากที่สุด  

“สิ่งหน่ึงที่เรากังวลกันมากที่สุดคือพวกเราสวนใหญเปนผูเชาของสํานักงานทรัพยสิน

สวนพระมหากษัตริย แตทรัพยสินไมเคยบอกเราถึงเรื่องที่เกิดข้ึน เมื่อเกิดเรื่องข้ึนเราจึงรวมตัวกันไป

ถามทรัพยสินวาสิ่งที่เกิดข้ึนคืออะไร คําตอบที่ไดกลับมาคือทรัพยสินบอกวาเขาไมรูเรื่อง ทรัพยสินไม

มีการเวนคืน” ยุทธเดชเลาถึงเหตุการณที่ทําใหชาวบานเริ่มสับสนเมื่อไดรับคําตอบจากสํานักงาน

ทรัพยสินฯ  

เมื่อไดรับคําตอบเชนน้ันจากผูเปนเจาของที่ดินชาวบานจึงทําหนังสือในนามกลุมชุมชน

ผูไดรับผลกระทบสงไปทวงถามกับ รฟม. วาสิ่งที่เกิดข้ึนคืออะไรกันแน คําตอบที่ไดรับกลับมาคือการ

ขอใหชาวบานอยาตระหนกตกใจกับสิ่งที่เกิดข้ึน เพราะแนวการกอสรางที่ไดเคยเรียกชาวบาน

ประชุมน้ันยังไมนอน 

ตัวชาวบานเองก็ยังไมวางใจกับสถานการณที่เกิดข้ึนจึงใชเวลาหลังเสร็จจากการคาขาย

ในชวงหลังหกโมงเย็นประชุมกันทุกอาทิตยวาจะทําอยางไรตอไป เรื่องดําเนินไปถึงไหนแลว วันน้ีสง

จดหมายไปที่ไหนบาง ใครมีปญหาอะไรก็จะเขียนลงกระดาษมา จากน้ันก็จะมีคนจัดเรียงปญหาของ

ทุกบาน จัดทําเปนเลม แลวยืนเอกสารสงไปตามหนวยงานตาง ๆ อาทิเชน กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รฟม. ตรวจการรัฐสภา รวมทั้งศาลปกครอง   

ยุทธเดชเลาใหฟงถึงข้ันตอนการรองเรียนวาเมื่อกลุมชาวบานสงจดหมายรองเรียนไป

ใหหนอยงานตาง ๆ พอรองเสร็จหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนทั้งหลายก็จะสงเรื่องไปใหตนสังกัด

เจาของเรื่องที่เรารองเรียนคือ รฟม. จากน้ันรฟม.ก็จะทําจดหมายช้ีแจงโตแยงสิ่งที่เรารองไปวารฟม.

ไดดําเนินการทุกอยางอยางดีแลว สิ่งที่เขาทําเปนสิ่งที่ดีที่สุดแลว พิจารณามาดีแลว จากน้ันก็สง

หนังสือไปใหหนวยงานที่ชาวบานสงเรื่องไป หนวยงานตาง ๆ เหลาน้ันก็จะสงจดหมายฉบับน้ันมาให

เรา จากน้ันเรื่องก็จบ  

“มันทําใหเราเห็นวากระบวนการรองเรียนในประเทศไทยมันแปลกประหลาดมาก คือ

แทนที่จะมีการจัดเติรสปารต้ีข้ึน คือใหคนกลางที่ไมมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของกับเรื่องที่รองไปเปน

คนศึกษาดูวา เออสิ่งที่เรารองไปมันเปนความจริงไหมอันไหนมันถูกตองไมถูกตอง ถาทําแบบน้ันผล

ที่ออกมามันมีเหตุผลเราก็พรอมจะยอมรับ แตน่ีมันไมใช” ยุทธเดชบอกวากลุมชาวบานเคยไปรอง

ขอที่กระทรวงคมนาคมและหลาย ๆ หนวยงานวาขอใหมีนักวิชาการดานตาง ๆ หรืออาจารย

ผูเช่ียวชาญมาทําหนาคนกลางเพื่อศึกษาโครงการน้ีอยางจริงจังวาวิธีที่ รฟม.กําลังจะทําการกอสราง

และเวนคืนที่ดินมากมายน้ีเปนวิธีเดียวที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝายจริง ๆ 
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“เราพรอมจะยอมรับถามีคนกลางเขามาศึกษาแลวผลวาสิ่งที่ รฟม. กําลังทําน้ันเปนสิ่ง

ที่ดีที่สุด ไมใช รฟม.บวกหน่ึง เราศูนย เราตาย รฟม. ได อันน้ันเรายอมรับไมได” แตการขอรองของ

กลุมชาวบานก็ไมสัมฤทธ์ิผล  

และนอกจากความผิดแผกของกระบวนการรองเรียนแลวยังผูคําพูดประโยคหน่ึงซึ่ง

เปนเสมือนนํ้ามันจุดไฟใหลุกลามข้ึนในใจของชาวบาน  

“มีผูใหญคนหน่ึงในบริษัทบีเอ็มทีดีมาพูดกับพวกเราวา ผมไมพูดกับพวกคุณละ พวก

คุณไมมีสิทธิอะไรเพราะไมใชเจาของที่ดิน ที่ดินเปนของทรัพยสินฉะน้ันผมจะไปคุยกับทรัพยสิน

อยางเดียว พอถึงเวลาหมดสัญญาทรัพยสินเลิกสัญญา พวกคุณก็ตองยายออกอยูดี” ยุทธเดช

ถายทอดถอยคําในวันน้ัน แมจะจําไมไดทุกถอยคําแตยุทธเดชและชาวบานอีกหลายคนก็จําใจความ

ของประโยคน้ันไดเปนอยางดี  

ยุทธเดชใหความเห็นวา ‘การสื่อสาร’ เปนอีกปญหาหน่ึงที่ทําใหเรื่องราวบานปลาย

เน่ืองจากในครั้งแรกที่มาพุดคุยกันชาวบานทาง รฟม. มีทาทีวาชาวบานที่อยูอาศัยในที่ดินที่กําลังจะ

โดนเวนคืนไมมีสวนเกี่ยวของในเรื่องน้ี ไมมีสิทธ์ิ ไมมีเสียง และไมจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นจาก

ชาวบานเน่ืองจากที่ดินเปนของสํานักงานทรัพยสินฯ 

เพราะฉะน้ันสวนที่ชาวบานความจะรับการชดเชยคาเสียหายในครั้งน้ีมีเพียงแคคาขน

ยาย สิ่งที่ชาวบานสรางข้ึนใหมในที่ดินทรัพยสินนับวาเปนของทรัพยสิน ชาวบานไมมีสิทธ์ิ ทําให

หลายคนที่โดนเวนคืนรูสึกเหมือนหมดอะไรตายอยาก  

ยุทธเดชบอกวาหากบางคนไดรับการชดเชยแคคาขนยายผลกระทบที่ตามมาคือบริษัท

เล็กๆอาจถึงข้ันหมดเน้ือหมดตัว ชาวบานบางคนที่มีอาชีพคาขายอาจไมมีทุนไปดาวน ไปซื้อใหม 

หากยายที่น้ีไปหาที่หาทางใหมไมใชเรื่องเล็กๆ ทุกอยางตองมีคาใชจาย  

“ถามวามันยุติธรรมสําหรับบางคนที่เขาสรางตึกใหมทั้งตึกแทนของเกาบนที่ทรัพยสิน

เพราะเขาไมคิดวาชีวิตตองโดนไล แตเมื่อมาเกิดเหตุการณอยางน้ีนอกจากจะเสียใจแลว เขายังตอง

หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอยางไดแคคาขนยายของ”  

หลังจากไดฟงยุทธเดชเลามาถึงตอนน้ีอาจมีคําถามหน่ึงผุดข้ึนมาในใจใครหลายคนวา

การเรียกรอง ตอสูในครั้งน้ีอาจทําเพื่อตองการผลประโยชนหรือเงินคาเยียวยาจํานวนมากข้ึนหรือไม  

“เขาพูดวาพวกเรางกเงิน อยากไดเงิน รอจนกระทั่งไดเงินถึงจะไป ผมบอกเลยวา ใช 

พวกเราอยากไดเงินเพราะพวกเราตองมีชีวิตอยู แตถาเลือกไดจะหาลานหรือสิบลานพวกเราทุกคน

ยอมทิ้งเงินทั้งหมดที่ไดมา เพื่อแลกกับการที่พวกเราไดอยูที่เดิม” ยุทธเดชเนนหนักตรงคําวา ‘ทุก

คน’  

จากน้ันก็เลาตอไปวา เรื่องน้ีมีอยูสองประเด็นคือในตอนแรกที่ทุกคนรูขาวการโดน

เวนคืน แทบทุกคนเสียใจมากเน่ืองจากหลายครอบครัวอยูที่น้ีมาต้ังแตรุนปูยาตาทวดบางครอบครัว
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อยูสืบตอกันมาหลายรุน หลายคนอยูมาต้ังแตเกิดจนปจจุบันอายุแปดสิบปถึงเกาสิบปโดยหวังวาที่น้ี

คงจะเปนทั้งที่เกิด ที่ทํากิน และที่ฝงศพ  

ดังน้ันเมื่อเกิดเหตุการณเชนน้ีข้ึนจึงยากที่จะทําใจยอมรับได แตเมื่อเลือกที่จะสูกลับ

พบวาย่ิงเดินไปทางย่ิงมืด รองเรียนสงเรื่องไปที่ไหนสิ่งที่ไดกลับมาคือความวางเปลาและความเงียบ  

ดังน้ันเมื่อเห็นชัดแลววาหากยังย้ือตอไปคงไมเปนผลดี จึงเลือกที่จะตอสูครั้งสุดทาย

เพื่อเรียกรองสิทธ์ิที่พวกเขาควรจะไดรับในฐานะสวนหน่ึงของ ‘ผูสรางใหเกิดเยาวราช’ ที่กําลัง

จะตองจากไปเพื่อเริ่มตนชีวิตใหมในที่ ๆ ไมคุนเคย  

“ปญหาที่เกิดข้ึนมันเกิดจากคนมีอํานาจเปนคนทํางาน คือ รฟม.เขามีอํานาจในการ

เวนคืน เสร็จแลวก็มีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณ แลวก็มีอํานาจหนาที่ในการสราง เขาจึงเลือก

วิธีที่งายที่สุด ถูกที่สุดและปลอดภัยที่สุดสําหรับเขา แลวพวกเราละ ?” ยุทธเดชต้ังคําถามกับสิ่งที่

เกิดข้ึน 

กฎหมายเวนคืน   

ยุทธเดชแสดงความไมเห็นดวยกับการมอบอํานาจทั้งหมดใหผูสรางอยาง รฟม. และ

อธิบายเพิ่มเติมเรื่องพระราชกิจฎีกาเวนคืนวาเปนการใหอํานาจการตัดสินใจสวนใหญกับผูกอสราง

โครงการของรัฐไมวาจะเปนการสรางถนน ทางดวน หรือรถไฟฟาเปนตน  

หากผูกอสรางช้ีใหเห็นวามันเปนที่ที่มีเหตุผลทางวิศวกรรมที่ดีที่สุด ใหผลประโยชนดี

ที่สุดตอประเทศชาติ ผูรับผิดชอบโครงการอยากไดตรงไหนก็สามารถไปช้ีเอาได  

และแนนอนผูดําเนินโครงการตองเลือกสิ่งที่งายและรวดเร็วในการกอสรางมากที่สุด

โดยอาจจะลืมศึกษาคนที่ไดรับผลเดือนรอนอยางละเอียดถ่ีถวน  

“กฎหมายเวนคืนเปนกฎหมายที่ทําใหคนทํางาน ทํางานแบบไมใชความพยายามมาก 

ไมคิดมาก เพราะวาคนทํางานเมื่อมีอํานาจก็จะเลือกวิธีที่งายและถูกที่สุดสําหรับตัวเองเสมือน โดย

ไมพยายามที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อทําใหไดผลประโยชนสูงสุดแตใหมีผูเดือนรอนตํ่าสุด”  

ยุทธเดชเลาวาเคยมีคนมาสัมภาษณตนเพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับการผลักดันกฎหมาย

เวนคืนในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากกวาน้ีซึ่งแกยินดีเสนอความคิดเห็นแตลึกๆแลวยุทธเดช

เห็นวาการจะใหตัวกฎหมายเปลี่ยนแปลงคงเปนเรื่องยากเน่ืองจากคนทํางานคงไมยอมเพราะพวก

เขาคงจะทํางานยากข้ึนหากตองมาน่ังฟงเสียงของคนเล็กคนนอย  

“ผมวาเปลี่ยนไปไมไดหรอก นอกจากเปนประเทศที่เจริญแลว จนกระทั่งเห็น

ความสําคัญของคนเล็กคนนอย”  

คนไมมีสิทธ์ิ  

เมื่อพูดถึงคนเล็กคนนอยภาพตลาดสดเล็กๆมีพอคาแมขายจากตางจังหวัดมาน่ังขาย

ของอยูหนารานก็กลับมาหวนใหยุทธเดชนึกถึงบรรยากาศเกาๆ  
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ภาพตลาดขนาดยอมเยาว ไมมีหนาราน ไมมีปายช่ือ หรือแมแตเพียงโตะเพื่อวางสินคา 

มีเพียงเสื่อหรือผาที่ใชปูราบกับพื้นริมถนน  

ยุทธเดชเลาวาแตกอนที่รานเกาในชวงเชาตรูกอนที่รานรวงจะเปดทําการ จะมีตลาด

ขนาดยอยมาเปดใหบริการแกผูที่เดินไปมาบริเวณหนารานที่ยังไมเปด มีสินคาใหเลือกมากมาย  

ซึ่งพอคาแมขายเหลาน้ีจะน่ังรถไฟมาจากหลากหลายจังหวัดเชน สิงหบุรี อยุธยาเปน

ตน เพื่อมาจับจองพื้นที่คาขายบริเวณริมฟุตบาทหนาราน เมื่อถึงเวลารานรวงตางๆใกลเปดทําการ 

ตลาดขนาดเล็กเหลาน้ีก็จะทยอยเก็บของและทําความสะอาดหนารานใหเปนอยางดี  

“กลุมคนพวกน้ีนาสงสาร ถูกละเลยไมมีใครพูดถึง ถามองในแงกฎหมายใชพวกเขาไมมี

สิทธ์ิและอาจจะทําผิดกฎหมายที่มาคาขายบริเวณทางเทา แตถามองในแงคนๆหน่ึงเขาก็เปนบุคคลที่

ไดรับผลกระทบเหมือนกัน แตหนวยงานราชการกลับมองพวกเขาเปนไมมีตัวตน ใส มองไมเห็น”  

ยุทธเดชเลาตอวาคนเหลาน้ีถึงแมเขาจะไมคอยมีความรูความสามารถแตเขาก็พยายาม

ชวยกลุมชาวบานเทาที่จะชวยได ครั้นเวลามีการประชุมหากวางบุคคลเหลาน้ีก็จะมาน่ังฟงแตไม

สามารถอยูไดเปนเวลานานเน่ืองจากตองใชเวลาในการน่ังรถไฟกลับบาน  

“เวลาที่เรามีการรวมรวมช่ือเพื่อจะทําจดหมายไปยังหนวยงานตางๆคนเหลาน้ีเขาก็จะ

มีใหลายเซ็นใหบัตรประชาชนกับเรา ซึ่งเขาก็ถือวาเปนสวนหน่ึงของผูที่ไดรับความเดือนรอน ถึงเขา

ไมมีสิทธิใด ๆ แตหนวยงานที่เกี่ยวของก็ควรจะใหความใสใจกับเขา เพราะพวกเขานับวาเปนสวน

หน่ึงที่ทําใหชุมชนมันมีชีวิตชีวา”   

ซึ่งสวนตัวยุทธเดชคิดวาในการทํางานเรื่องที่ละเอียดออนเชนน้ีผูทํางานควรมองใหรอบ

ดานอยาใชตนเองเปนจุดต้ังตน ควรคํานึงถึงคนเล็ก ๆ ที่ไมมีปากไมมีเสียงในฐานะที่เขาเหลาน้ีก็เปน

ประชาชนของประเทศเชนเดียวกัน หากใหเหตุผลวาโครงการน้ีจะนําความเจริญมาสูประเทศชาติ

และนําความสุขมาสูคนจํานวนมากก็ควรที่จะใหความสําคัญกับคนสวนหน่ึงที่ไดรับความเดือนรอน

และความทุกขจากการสรางความสุขใหคนสวนใหญดวย  

“ประชาธิปไตยไมใชเสียงขางมากแลวไมฟงเสียงขางนอยไมตองสนใจมันเลยอันน้ีไมใช

ประชาธิปไตย แตประชาธิปไตยคือตอดูแลคนที่เสียประโยชน ตองชดเชยใหเขาในสิ่งที่เขาคุมคากับ

สิ่งที่เขาเสียไป” ยุทธเดชอธิบายใหฟงในสิ่งที่เขาคิดวาน่ันคือเปนประชาธิปไตยที่แทจริง 

ทางออก  

“อยาเห็นชาวบานเปนปฏิปกษ เปนคูเจรจาน่ังอยูฝงตรงขามบนโตะ หนวยงานรัฐตอง

เห็นวาชาวบานเปนผูเสียหายแลวหาวิธีเยียวยา ไมเห็นชาวบานเปนคูกรณี แลวหันมาน่ังขางชาวบาน 

แลวมาน่ังช้ีดวยกันคุยกัน เมื่อคุณจําเปนตองเวนคืน เราจําเปนตองถูกเวนคืนสองฝายมาน่ังเรือลํา

เดียวกันแลวชวยกันพายไปใหถึงฝง” ยุทธเดชช้ีใหเห็นหน่ึงในสามแนวทางที่เขาคิดวาจะทําใหเกิด

ความขัดแยงนอยที่สุดในการทําโครงการตาง ๆ ของหนวยงานรัฐ  
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แนวทางที่สองที่ยุทธเดชตองการใหเกิดคือในการทําโครงการที่สงผลกระทบกับชีวิต

ของคนไมวาจะเปนคนจํานวนมากหรือนอยหนวยงานที่เกี่ยวของควรตองคํานึงถึงสิ่งที่ผูเสียหายพึ่ง

จะไดรับ ไมใชคํานึงเพียงแตประโยชนและมูลคาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึน  

“เมื่อเกิดโครงการใหญ ๆ หลายคนจะคํานึงเพียงผลแทนของโครงการจะเทาน้ีๆ 

ตัวเลขผูไดรับผลกระทบเทาไหร ประโยชนการเติบโตของเศรษฐกิจจะเพิ่มข้ึนกี่เปอรเซ็นต คือ

มองเห็นคนไมใชคน แตมองเห็นคนเปนตัวเลขเปนสถิติ  

แตในขณะเดียวกันลืมมองวาถาเราหยิบคน ๆ หน่ึงที่ไดรับผลกระทบมาพิจารณาโดย

ตัดอยางอื่นออกไป อาจจะพบวาคน ๆ อาจไดรับผลกระทบมากมายมหาศาล” 

ยุทธเดชอธิบายตอไปวาเขาเขาใจดีวาการทําโครงการแบบน้ีมันตองมีทั้งคนที่เสีย

ประโยชนและไดประโยชน แตสิ่งที่ตามคือคนทํางานควรคํานึงวาจะทําอยางไรใหผูที่เสียหายน้ัน

ไดรับผลกระทบนอยที่สุด  

และสุดทายคือยุทธเดชอยากใหหนวยงานรัฐเขาใจคนที่ไดรับผลกระทบ เขาใจวาคน

สามัญธรรมดาตองมีอารมณโกรธ เศรา เสียใจ ทุกขใจ ไมเขาใจเปนธรรมดา  

เพราะฉะน้ันตองทําความเขาใจกับชาวบานอยาเห็นวาชาวบานเปนศัตรู  อยาดาวา

ชาวบานวาโงงี่เงา เพราะงานทํางานตองเขาใจวาคนที่ศูนยเสียยอมตองมีอารมณเศรา ทุกข ไม

ยอมรับเปนธรรมดา  

“หนวยงานรัฐควรเรงทําความเขาใจกับชาวใหเร็วที่สุด ย่ิงชาวบานไมเขาใจก็ย่ิงมี

อารมณโกรธ อารมณเศรา เพราะฉะน้ันถาอยากใหงานเดินคุณตองเขาใจคน” ยุทธเดชกลาว 

เรื่อง: แปะหลี ของมงคลรอยอยาง 

ปายไมสักขนาดพอเหมาะรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผาสีนํ้าตาลเขมตัดกับตัวอักษรภาษาไทย

และจีนสีทองเขียนวา ‘แปะหลี’ ถูกแขวนไวที่กําแพงดานในสุดของรานขายของแตงงาน มีทั้งโบวสี

แดงสีชมพ ูกระดาษสีแดงที่ใชสําหรับหอขนมมงคล ตุกตารูปปนแบบจีน  หลายคนที่ผานไปมาคงอด

สงสัยไมไดวาเหตุใดผู เปนเจาของรานแหงน้ีจึงไมนําปายไมสักที่ดูสงางามเชนน้ีมาประดับไวที่

ดานหนาของราน  

“ถาปายมันพูดไดมันคงวาเพิ่งยายลงมาจากฝงโนน แลวตอนน้ีจะมาปลดมันลงอีกแลว

ยังไมทันไร ก็เลยเก็บไวขางในกอน ใหแนใจ” คมคาย ลืออิสรกุล (แซหลือ) เจาของรานแปะหลีวัย 

70 ป อธิบายถึงเหตุผลที่นําปายช่ือรานของตนเองไปแขวนเอาไวดานในสุดของราน 

คมคายเปนหน่ึงในผูที่ไดรับผลกระทบการจากพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางของ

รัฐบาล บานปูนสี่ช้ัน ริมถนนเจริญกรุงของปาถูกทุบทิ้งเพื่อสรางรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงินสถานีวัด

มังกรกมลาวาส 

หวนรําลึกจากจีนแผนให สูสยาม  
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“สมัยกอนยาเลาใหฟงวาคนจีนที่ลงเรือมาบางคนเสียชีวิตก็มี อยางที่เขาวาเสื่อผืน

หมอนใบน่ีจริงนะ เพราะลงเรือมาจากเมืองจีนถึงเมืองไทยใชเวลาเปนเดือน บางคนเจ็บไขเพราะ

อากาศเปลี่ยนแปลงก็มีสมัยกอนเขาไมรักษากัน รอดก็รอด ตายก็ทิ้งทะเล” คมคายถายทอดสิ่งที่เคย

ไดรับฟงมาจากคุณยาของเขา 

ครอบครัวของคมคายมาอยูเมืองไทยต้ังแตรุนคุณยา เน่ืองจากในสมัยน้ันประเทศจีน

ปกครองดวยระบบคอมมิวนิสตมีการจับลูกคนร่ําราย และพวกศักดินาลูกทานหลายเธอทั้งหลายไป

ทรมาน คุณยาของปาคมคายจึงหนีลงเรือสําเภามายังเมืองไทยเพื่อมาหาที่อยูใหมใหกับครอบครัว 

ซึ่งในขณะน้ันพอแมของคุณปายังเด็กอยูและยังไมไดตามมาดวย เมื่ออยูเมืองไทยไดสักระยะหน่ึงคุณ

ยาจึงออกหาบาน  

“อามาเลาใหฟงวา พอเขาเดินมาหาบานเห็นปดทั้งแถวก็เลยงง แลวมาเจอผูดูแลบาน

ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตอนน้ันเขามาถามวาเอาไหม แถวน้ีมาบานปดอยูเปน

สิบหอง เขาก็เปดบานใหดู อยากไดบานหลังไหนก็เลือกเอา” ใบหนาของคมคายเต็มไปดวยรอยย้ิม

และดูสดใสเมื่อไดยอนรําลึกถึงความหลัง  

คมคายเลาตอวาเหตุผลที่บานแถวน้ันปดทั้งเปนสิบหองเน่ืองจากเจาของบานหนีคาเชา 

บางบานเมื่อมีเงินแลวก็จะนําเงินที่คางไวมาจายและกลับมาอยู แตบางบานก็หายสาบสูญไป ซึ่งบาน

หลังที่คุณยาของคมคายเลือกที่จะเชาในตอนน้ันเจาของคนเกาเปดเปนรานขายของทิ้งอุปกรณขาย

ของไวเต็มไปหมดและก็ไมเคยกลับมาเชนกัน  

คมคายคาดการณวาเจาของคนเกาอาจจะเสียชีวิตลงหรือไดที่อยูอาศัยใหมจึงไม

กลับมา สมัยกอนเดือนละ 20 บาทซึ่งก็ถือเปนจํานวนไมนอยในสมัยน้ัน เน่ืองจากคนที่ทํางานกิน

เงินเดือนไดประมาณเดือนละ 5 บาท สวนคนที่มีอาชีพเปนอาจารยสอนเปนรายช่ัวโมงมีรายไดตก

เดือนละ 80 บาท  

“สมัยพอแมโกเปดเปนรานขายของเบ็ดเตล็ดของขายตามฤดูกาล อยางชวงใกลเปด

เทอมก็ขายกระเปานักเรียน ฤดูไหนมาผลไมอะไรก็ขายอยางน้ัน ขายทั้งสบู แปง ดาย เพราะแตกอน

ยังไมมีหางสรรพสินคาเหมือนตอนน้ี แตละละแวงมีรานโชหวยอยูรานสองรานก็ขายคนไดทั้งชุมชน” 

“แลวคุณพอคุณแมของโกตามมาอยูเมืองไทยเมืองไหรคะ” ผูเขียนเปลี่ยนสรรพนาม

จากคุณปาเปนโก ซึ่งแปลวาปาในภาษาจีนเมื่อคูสนทนาแทนตัวเองเชนน้ัน 

คมคายเลาวาปนเสียงหัวเราะวา พอของเขาตามยามาอยูเมืองไทยตอนอายุ14ป เพื่อ

มาเรียนหนังสือไทย จากน้ันไมนานแมของเขาก็ตามมาซึ่งตอนน้ันแมของคมคายอายุได 17 ป  

คมคายเลาวาในตอนที่แมตามมาหาพอน้ัน ยาของเขาไปรับที่ทาเรือแตเน่ืองจากยา

และแมของคมคายไมเห็นเห็นหนาคาดตากันมากอนเน่ืองจากสมัยน้ันผูใหญในครอบครัวจะเปนผู

เลือกสะใภเขาบาน  
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ซึ่งแมของคมคายก็เชนกันญาติผูใหญทางบานซึ่งอยูเมืองจีนไดเลือกสรรมาให ดังน้ันสิ่ง

ที่จะใชตามหาคนที่ไมเคยรูจักมากอนน้ันคือภาพถายและช่ือแซ  

“อามาอีเกงมากเลยนะที่ตามหาแมโกเจอ อีบอกวาพอไปถึงทาเรือก็พิมพน้ิวหัวมือลง

กระดาษ จากน้ันก็ใหคนรูจักอานภาษาจีนใหฟง แลวก็เอารูปไปเทียบ ตะโกนเรียกช่ือแมอยูที่

ทาเรือ” คมคายเลาไปหัวเราะไปจนนํ้าตาไหล แตน้ันไมใชนํ้าตาของความทุกข แตมันคือนํ้าตาของ

ความสุขที่ลนเออออกมา 

คมคายเลาตอวาในสมัยน้ันบานที่เชาอยูน้ันเปนบานไมสองช้ัน คาเชา 20 บาท แลวก็

ข้ึนมาเปน 100 บาท 150 บาท 250 บาท คอยเพิ่มมาเรื่อย ๆ ตามยุคตามสมัยและการพัฒนาใน

พื้นที่ จนกระทั่งปพุทธศักราช 2517 บานก็เริ่มทรุดโทรมมากทางบานโกจึงไปขออนุญาตสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยสรางบานหลังใหมข้ึน รื้อบานไมสองช้ันแลวสรางเปนบานปูนสี่ช้ัน  

คมคายเลาวาในระหวางกอสรางบานใหมน้ันสํานักงานทรัพยสิน ฯ ก็ใจดีไมเก็บคาเชา

เลยเพราะถือวาชาวชุมชนละแวกน้ันเสียเงินคาสรางบาน และเมื่อสรางเสร็จทางสํานักงานทรัพยสิน 

ฯ ก็ยังเก็บคาเชาเทาเดิมในราคาตอนน้ันคือ 1,150 บาท ซึ่งภายหลังก็ข้ึนเปน 6,130 บาทซึ่งเปน

ราคาคาเชาสุดทายกอการรื้อถอน ! 

“ตอนน้ันสรางบานหลังใหมใชเวลาสรางปกวา ยังคิดในใจชีวิตน้ีไดมีบานใหม ที่ไหน

ไดมาเจอแบบน้ีแจคพอรต ถากําแพงมันพูดไดมันคงวานายอยาเพิ่งทุบฉันเลย สรางฉันมายังไมทัน

หายรอน ปูนซีเมนตยังไมทันเกา จะทุบฉันอีกแลวเหรอ ?”  

จุดเริ่มตนของจุดจบ 

จากเรื่องราวในอดีตที่แสนหวานก็กลับมาสูปจจุบันที่ขมขืน คมคายเลาถึงจุดเปลี่ยน

ของความสุขวาประมาณชวงปลายปพุทธศักราช 2549 ซึ่งในขณะน้ันเปนชวงเทศกาลตรุษกาล 

พอคาแมคาชาวไทยเช้ือสายจีนในยานเยาวราชตางเตรียมตัวรับเทศกาลแหงความสุขน้ี เน่ืองจาก

เปนชวงที่คาขายดีที่สุดชวงหน่ึงก็วาได  

ระหวางที่เตรียมตัวเพื่อคาขายน้ันมีแมบานของรานคาแหงหน่ึงในละแวกน้ันนํา

กระดาษแผนหน่ึงมาเดินแจกใหกับบานเลขที่ ที่มาช่ืออยูในกระดาษเน้ือความคือการเรียกประชุม

เพื่อรับฟงเรื่องบางอยาง  

“ในตอนน้ันไมมีใครสนใจ แลวเราก็เขาใจวามันไมเกี่ยวกับเรา คิดวาจะเรียกพวกเราไป

ชุมนุมเพราะชวงน้ันตรงกับชวงที่มีพันธมิตรเพราะในจดหมายไมมีตรงครุฑไมมีอะไรเปนทางการ 

แลวบวกกับใกลตรุษจีนก็เลยไมมีใครสนใจ ต้ังหนาต้ังตาจะขายของกัน” คมคายเลาถึงสิ่งที่เกิดข้ึนใน

ตอนน้ัน  

และเลาตอวาหลังจากจบเทศกาลตรุษจีนชาวชุมชนแถบริมถนนเจริญกรุงและคนใน

ตลาด เลง บวย เอี๊ย จึงไดคุยกันวามันเกิดอะไร แลวจดหมายฉบับน้ันมาไดอยางไร  
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เมื่ออานเน้ือความในจดหมายโดยละเอียดจึงทราบวาเปนการเรียกผูที่กําลังจะโดน

เวนคืนที่ดินมาประชุมเพื่อรับฟงรายละเอียดการกอสรางสถานีรถไฟฟาใตดิน สถานีวัดมังกร ฯ ตาม

วันเวลาน้ี ๆ ซึ่งคมคายจึงไมไดวาในจดหมายระบุวันเวลาใดเน่ืองจากเหตุการณก็ผานมาเปนเวลา

หลายปแลว  

“ตอนน้ันประมาณป 50 หรือ51 น้ีละพอเลยตรุษจีนเราก็แหกันไปหมดทั้งคนที่มี

รายช่ือเลขที่บานในน้ันและคนในตลาดดวย ในจดหมายเขาใหแบงไปรอบเชากับรอบบาย แตเราไม

รอเราไปพรอมกันทั้งหมดเลยในรอบเชา ไปถึงเขาก็บรรยายรายละเอียดใหฟงจะทําน้ี ๆ ใหพวกเรา

น่ังฟง พูดไมไดตอบไมได แลวก็ใหพวกเราเซ็นช่ือบอกทําประชาพิจารณเราก็ไมเซ็นต  

จนมีผูใหญทาหน่ึงในน้ันพูดกับเราวา ทําไมกลุมน้ีมีแตเด็กมา ไมมีคนเฒาคนแกมา มี

แตลูกเจก ลูกจีน เราก็แหมนึกในใจรวมกันตรงน้ีอายุหลายรอยนะ!” ปลายเสียงของคมคายแสดงให

ทราบถึงความไมพอใจกับสิ่งที่ไดฟงในตอนน้ัน 

หลังจากการไปพบกับ รฟม. เปนครั้งแรกในครั้งน้ัน คมคายและชาวชุมชนก็ไมเคยได

พูดคุยและไปประชุมกับ รฟม. อีกเลยแมจะมีจดหมายจากทาง รฟม. มาเชิญหลายครั้ง เน่ืองจาก

การพบกันในครั้งแรกน้ันไมเปนที่ประทับใจเสียแลว 

จากน้ันกลุมของคมคายซึ่งสวนใหญก็คือผูที่เชาที่ดินของสํานักงานทรัพยสิน ฯ อยู ก็ต้ัง

ปอมประชุมหารือกันแทบทุกอาทิตยที่รานยาสมุนไพรจีนเปย จิน ถง เย๋ิน ถัง เมื่อมีเวลาวางจาก

การคาขายก็จะหารือกันวาจะทําอยางไรตอไป ไถถามกันวาขณะน้ีเรื่องดําเนินไปถึงไหนแลว มีการ

ย่ืนจดหมายไปใหที่ใดบางและผลตอบกลับเปนอยางไร 

“พวกเราชวยกันออกเงินแชรกันในกลุม เปนเงินคาซื้อกระดาษ ซื้อหมึกพิมพ ทําโปร

เตอรเทาน้ัน จายกันคนละไมกี่ตังค อาศัยวาบานใครมีเครื่องปริ้นท เครื่องพิมพก็ชวย ๆ กันทํา

หนังสือทําจดหมายเพื่อไปย่ืนรองกับหนวยงานตาง ๆ  ไมไดฟุมเฟอยอะไร ทนายอะไรก็ไปไดจาง ลุย

กันเอง สมมุตินัดกันวาพรุงน้ีจะไปย่ืนหนังสือนะ หยุดครึ่งวันนะ ทุกคนก็ชวยกันคนละไมคนละมือ” 

คมคายเลาถึงสิ่งที่ชาวชุมชนรวมกันทําเพื่อรักษาไวซึ่งที่อยูอาศัยและที่ทํากินที่พวกเขารักและหวง

แหง  

คมคามและกลุมชาวชุมชนผูไดรับผลกระทบครั้งน้ีไดยืนจดหมายไปรองเรียนหลาย

หนวยงานเชน รฟม. กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พยายาม

เสนอทางออก ใหยายทางข้ึนไปทําในสถานที่อื่นที่จะสงผลกระทบกับคนในชุมชนใหนอยที่สุด  

โดยการตอสูครั้งน้ีทางกลุมไมเคยสรางความเดือนรอนใหผูอื่นไมเคยปดถนน ชุมนุม

หรือประทวงอะไร เพียงแตมีการสงหนังสือไปรองกับสื่อมวลชนและติดปายตามบานเพื่อคัดคานการ

มาอยางไมเปนธรรมและแสดงความไมเห็นดวยของการสรางรถไฟฟาสถานีน้ี  
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“ทาง รฟม. บอกวาทุก ๆ สถานีจะหางกันในระยะ 1 กิโลเมตร เราก็จางคนมาวัด ซึ่ง

จากสถานีหัวลําโพงมาสถานีวัดมังกรน้ีมันก็ไมถึง 1 กิโลเมตร เราก็เอาขอตางๆเหลาน้ีไปโตแยงแตก็

ไมเปนผล เมื่อสิ่งที่เราทําไมไดผลเราจึงไปถามกับทรัพยสินวาตองทําอยางไร เขาก็บอกมาเพียงวา

โครงการน้ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ อาวเราก็จบ !” คมคายเลาเรื่องเหตุการณทั้งหมดในตอน

น้ันอยางออกรส 

“โครงการมันมีมาต้ังแตสมัยรัฐบาลทักษิณ แลวเรื่องน้ีก็เกิดระหวางชวงที่มีพันธมิตร 

เรายังเคยคิดจะไปต้ังแกงคสูกับพันธมิตร แตคิดไปคิดมาเราสูดวยตัวของเราเองดีกวาไมอยากเอา

การเมืองมาเกี่ยวของ” เน่ืองจากพื้นที่ยานเยาวราชน้ันเปนพื้นที่ซึ่งสนับสนุนพรรคประชาธิปตย แต

เน่ืองจากโครงการน้ีเปนโครงการของสวนรวมกลุมของโกคมคายจึงไมตองการจะดึงพรรคการเมือง

เขามาเกี่ยวของเพียงแตขอคําแนะนําเล็ก ๆ นอยเทาน้ัน  

จากน้ันคมคายก็ไดเลาตอถึงสิ่งที่ทําตนเองและกลุมเริ่มเห็นเคาลางของความพายแพใน

การตอสูครั้งน้ีวา จากการที่กลุมชาวบานไดรองขอความเปนธรรมกับสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริยซึ่งทางสํานักงานทรัพยสินฯน้ันก็ไดใหเหตุผลวาไมสามารถดําเนินการใดๆไดเพราะ

โครงการน้ีเปนผลประโยชนสวนใหญของคนในประเทศ  

จากน้ันทางกลุมของคมคายจึงไปรองตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เรื่องที่โครงการน้ียังไมมีประทําการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมหรืออีไอเอรองไประยะเวลา

หน่ึงตอมาก็ไดทราบขาววาโครงการน้ีผานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแลว 

“พอเปนแบบน้ีเราก็แพสองเดงแลว จริง ๆ เราก็สูเทาที่เราสูได เราก็เขาใจวาทรัพยสิน

เปนเจาของที่ดินเขายังมีเมตตาใหเราไดอยูทุกวันน้ีจนมีฐานะพอสมควรเราก็ยินดีจะไป แตอยาใหไป

แบบน้ีเลย ความผูกพันธุในพื้นที่เรามีทุกบานทุกครอบครัว แตทุกครอบครัวก็มีภาระที่ตองดูแลทั้ง

คนในครอบครัวทั้งลูกจางอีกหลายชีวิต แลวมาโดยผลกระทบแบบน้ีมันหนักหนาเหลือเกิน” นํ้าเสียง

ของคมคายคอย ๆ แผวลง ๆ อยางเห็นไดชัด  

ปญหาของชาวเยาวราชและบานครัวคอนขางจะใกลเคียงกันคือไดรับผลกระทบการ

โดนเวนคืนจากการโครงการของรัฐและบางสวนก็เปนที่ดินเชาอยูเชนเดียวกันจะตางก็ตรงที่บานทุก

หลังในชุมชนบานครัวน้ันยังอยูสภาพปกติเพราะการรวมกําลังตอสูจนไดรับชนะและไมไดโดนเวนคืน

จึงทําใหชาวเยาวราชเคยไปขอความรูในการตอสูกับโครงการรัฐจากชาวบานครัว 

“โอย สูไมไดหรอกเราไมเหมือนบานครัวเขาสูเขาดุจะตาย เหมือนคนจีนซะที่ไหนละ 

คนจีนพอชวนข้ึนโรงข้ึนศาลก็กลัวกันข้ีหดตดหายแลวเพราะแถบบานโกมีแตคนมีอายุ คนที่บานครัว

เขายังพูดติดตลกกับเราเลยวาเห็นใครแปลกหนาเขามาก็ตีหีหัวเลยตีหัวเลย” คมคายเลาไปหัวเราะ

ไปพลาง  
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คมคายเลาตอขณะที่ยังหัวเราะอยูวาในกลุมของโกมีชาวบานบางคนที่รูจักกับชาวบาน

บานครัวและไดพาชาวบานที่บานครัวมาแนะนําวิธีการตอสู ชาวบานบานครัวแนะนําวาใหเฝาสังเกต

ไมใหคนแปลกหนาเขามาในชุมชนแตเหตุผลที่ชาวเยาวราชไมสามารถทําไดเน่ืองจากพื้นที่ตรงน้ีเปน

พื้นที่คาขายจึงจําเปนตองตอนรับขับสูผูแปลกหนาที่ยาเยือน ทําไดเพียงสังเกตดูวาใครมีทาทาง

แปลกๆแตงตัวแปลกเดินเขามาวัดถนนหรือวัดพื้นที่บริเวณหนาบานชาวบานก็จะเขาไปถามวามา

อะไร 

“แถวบานหลังเกาก็ผนึกกําลังกันดีนะ เวลาเจอใครแปกล ๆ ก็จะ เฮย ๆ ดักไว แลว

ถามวาคุณมาวัดอะไรคะ เขาก็บอกวามาวัดวาพื้นที่ตรงน้ียุบลงไปเทาไหรแลว พวกเราก็บอกกลับ

เหอะไหน ๆ ก็จะมารื้ออยูแลว อยามาเสียคาวัดใหมันเปลื้อง”  

จากสิ่งที่คมคายเลา ทําใหสัมผัสไดถึงบรรยากาศในการรวมพลังกันเพื่อปกปองของรัก

อยางเดียวกันน่ันก็บานและที่ทํากินซึ่งนอกจากจะเปนสถานที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแลว ยังเปน

สถานที่ซึ่งสงตอกันมาจากรุนสูรุน บานแตละหลังจึงเปรียบเสมือนด่ังอนุสาวรียแหงความรักและ

ความทรงจําของแตละคน        

บทสรุปของการตอสู  

“เราย่ืนจดหมายไปหลายกระทรวง เขาก็เงียบหมด พูดงายๆวาเกมน้ีเรารูวาเราแพเต็ม

ประตู แตพวกเราทุกคนก็รักบาน ไมอยากไปไหน การที่เขาทําตรงน้ีเขาตองดูแลว สํารวจแลว แต

อยากใหเพียงแตวาอยากใหลงมาคุยเทาน้ันเอง เพราะถาลงมาคุยกันรูเรื่องก็ไมมีปญหา คุณจะไลก็

ตองมีที่ใหเราถอย เรายินดีถอย แตน้ีอยูมาไลเราแลวไปต้ังหลักศูนยเริ่มตน คนมาตีเมืองของคุณ คุณ

สูไหมละ อกเคาอกเราเทาน้ันเอง” คมคายอธิบายเหตุผลในการลุกข้ึนมาสูในครั้งน้ี 

และไดยกตัวอยางความแตกตางระหวางประเทศจีนกับไทยวาหากในประเทศจีนมี

โครงการที่จะทําใหประชาชนไดรับผลกระทบเชนน้ี เขาจะหาที่ทางใหอยูใหมกอนจากน้ันเมื่อ

กอสรางบูรณะที่เดิมเสร็จก็จะเขาก็จะใหประชาชนกลับมาอยูที่เดิม 

“ตอนหลังเราไปรองกับทรัพยสิน ทรัพยสินเขาก็มาชวยจายคาเยียวยาใหชาวบานคูหา

หน่ึงประมาณสองลานบาท จริง ๆ แลวเขาเปนเจาของที่จะไมใหก็ได นับวาเขามีเมตตาเพราะเจา

ของเดิมแตละหลังอยูมามากกวา50ปกันเกือบทุกหลัง สรุปก็ยอมแพกันหมดทุกคน ประมาณปลายป 

2554 ก็คอย ๆ ทยอยออกกัน ณ ตอนน้ีมันราบเปนหนากลอง เราก็ตองยอมรับและคิดวาน้ีคือหน่ึง

บทเรียนของเรา” 

สมบัติช้ินสุดทายแหงความจํา  

“ออ แตมีอยูหลังหน่ึงออกทายสุดเมื่อประมาณตนป 2556 น้ีเอง บานเขาโดนทุบพนัง

กําแพงไปทีละดานจนหมดเกลี้ยงไมเหลือผนัง แตเจคนน้ีแกไมยอมไปนอนอยูแบบน้ัน” คมคายบอก

วาเขาจําผูหญิงคนน้ีไดดี แมจะไมเคยรูจักกันมาก  
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เน่ืองจากสิ่งที่เขาทําน้ันสรางความสลด หดหู และนาสงสารย่ิง ภาพหญิงวัยกลางคน

นอนอยูในตึกที่มีเพียงพื้นแตไรซึ่งพนังทั้งสี่ดานและประตู มีเพียงแผนพลาสติกใส ๆ ซึ่งผูซึ่งเปน

เจาของบานนําใชเพื่อปดกั้นไวแทนผนังและประตู 

“เจคนน้ีแกเปนขยัน รับจางตัดเสื้อ แกก็พอจะมีฐานะนะเพราะมีหองเชาอยูหองหน่ึง

ปลอยใหเชาเดือนละหาพันบาท แตที่ด้ือไมยอมไปเพราะเพราะที่ตรงน้ีผัวเขาซื้อให แตตอนน้ีผัวเขา

ตายไปแลว” ความรูสึกสลดใจเกิดข้ึนในใจของผูเขียนหลังจากไดฟงเรื่องราวของผูหญิงของหน่ึงที่

ผูเขียนไมเคยแมแตจะไดพบหนาเขา 

คมคายเลาวาผูหญิงคนน้ีไมยอมออกจากบานอันเปนรักและยังถือเปนเสมือนอนุสรณ

ชีวิตระหวางเธอกับสามีผูซึ่งจากไปอยางไมมีวันหวนกลับ จนกระทั่งทาง รฟม. ตองรองตอศาล

ปกครองเพื่อนําตํารวจหญิงมานําตัวออกไป เหตุการณในวันน้ันแมโกคมคายไมไดอยูดวยแตก็ไดรับ

ฟงคําบอกเลาปากตอปากจากผูอยูในเหตุการณวา  

“เขาบอกกันวาเจแกรองหมรองไหไมยอมออก บอกลื้อจะเอาอั๊วไปฆาที่ไหน ตํารวจก็

พาตัวแกออกมา คนแถบน้ันเขาก็รักใครกันก็เปนหวงตามไปดู กลัววาทาง รฟม. จะเอาเจแกไปฆา” 

จากคําบอกเลาของคนที่ตามไปดูในวันน้ันบอกวาเมื่อทางตํารวจนําผูหญิงคนน้ีออกมาก็พาไปอยูใหม

แถบพุทธมลฑล ซึ่งที่เปนดินของ รฟม. ลักษณะเปนตึกสามช้ัน ซึ่งทาง รฟม. ยกใหเปนกรรมสิทธ

ของเขาใหอยูจนสิ้นชีพ แตหามซื้อขายและโอนยายใหผูอื่น  

“แตหลายคนก็เปนหวงหมวย ลูกอีวาจะทํายังไงถาเจแกตาย แลวหมวยจะไปอยูไหน” 

คมคายแสดงความกังวลใจและนึกสงสาร เพราะเกรงวาหากผูเปนแมสิ้นบุญ เด็กหญิงจะไมมีที่อยู

อาศัยและไมมีทั้งพอและแมดูแล 

อาลัย  

“เขาใจเจแกนะ อยางวาบานใครๆก็รัก น้ีขนาดทุกวันน้ีบานโกไมเหลือแลว ยังแอบไป

ดูเชือกฟางหลังบานที่ทิ้งไวเลย สมัยกอนโกทําเปนที่แขวนฝาหมอ เมื่อวานแอบไปดูก็ยังอยู” คมคาย

เลาพรอมรอยย้ิม  

คมคายเลาวาลูกหลานทุกคนที่เกิดในบานหลังเกาซึ่งเปนบานที่โดนทุบไปไมเหลือซาก

แลวน้ัน มักมาบนใหโกฟงเสมอวาคิดถึงบานเน่ืองจากพวกเขาเติบโตมาในบานหลังน้ัน ลูกหลานบาง

คนชอบเอารูปที่ถายไวในบานหลังน้ันมาดูโกก็จะเตือนอยูเสมอวาเรื่องมันผานไปแลว และหลานบาง

คนหากมาโอกาสผานไปมาแถวน้ันก็จะมาเลาใหฟงวาวันน้ีไดผานบานหลังเกามา 

“พูดงาย ๆ ทุกคนก็รักบานเพราะสรางมาต้ังแตสมัยตนตระกูล สรางมาดวยตัวเอง 

โบกปูนเอง บุกเบิกมันข้ึนมา หลานตัวเล็ก ๆ ก็จะบนคิดถึงบานเกาและชอบเการูปเกา ๆ มาดูโกก็

บอกอนาดูเยอะเดียวบา คืออยูมาต้ังแตรุนปูยาจนมาถึงโกน่ีรุนที่สี่แลวความผูกพันธุมันมีมาก” 

มรสุมครั้งใหม 
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ซึ่งตอนน้ีคมคายกับลูกๆหลาน ๆ ก็ไดยายขาวของซึ่งเปนความทรงจํา      เกา ๆ เขา

ไปอยูที่ใหมยานราษฏบูรณะซึ่งเปนบานของหลานคนหน่ึง แตยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

คอนขางจะตองใชเวลาเน่ืองจะบานหลังใหมเปนบานพักสวนบุคคลไมเหมาะแกการคาขาย โชคดีที่

โกสามารถจะมาเชาตึกสองช้ันบนพื้นที่ของมูลนิธิจุมพฏ-พันธทิพยแถบชุมชนเจริญไชย ยานเยาวราช

ได ซึ่งนับวายังไมหางจะรานเการิมถนนเจริญกรุง แตสิ่งที่ตองปรับตัวคือตองเดินทางไกลระหวาง

บานกับราน เน่ืองจากรานใหมมีสภาพไมเอื้ออํานวยตอการอยูอาศัย 

“กอนจะเกิดเหตุการณโดนรื้อบานหลังเกา ชอบมาซื้อบะหมี่แถวน้ี ก็ยังนึกในใจถาบาน

ตองโดนทุบจริง ๆ ไดบานแถวน้ีซักหลังก็คงดี เพี้ยง!ขอใหไดจริง ๆ เถอะ สาธุ” แลวคําอธิฐานก็เปน

จริง เน่ืองจากกอนที่บานหลังเกาจะโดนทุบไมนาน บานที่ใชเปนสถานที่ดูดวงหลังน้ีปดตัวลง

เน่ืองจากหมอดูดวงซึ่งเปนผูเชาบานเสียชีวิตลง  

“โลกมันกลม บุญยังมี พอดีหลานของโกรูจักกับหลานบุญธรรมของหมอดู เขาก็

ชักชวนใหเอาของไปต้ังขายไวที่บานหมอดูเพราะไดขาววาบานโกจะโดนทุบ”  

เน่ืองจากหมอดูไดยกบานไดหลานบุญธรรมเชาตอ แตดวยสภาพบานที่ทรุดโทรมมาก

แลวไมเหมาะแกการเปนที่อยูอาศัย หลานบุญธรรมของหมอดูจึงไดใหโกคมคายมาเชาของของ

หลังจากที่บานหลังเกาของโกโดนทุบไปแลว 

เหตุการณทุกอยางเหมือนกําลังจะไปได  

แตก็เหมือนเคราะหซ้ํากรรมซัดเมื่อมีขาวลือการปรับปรุงพื้นที่ยานเจริญไชยให

กลายเปนยานศูนยการคาขนาดใหญและเจาของที่ดินอาจจะขายที่ดินบริเวณน้ีใหหับนายทุน ซึ่งขาว

ลือเริ่มสอเคาความจริงเมื่อมูลนิธิเจาของที่ดินยกเลิกสัญญาเชาของชาวชุมชนเจริญจากสัญญาสามป 

เหลือหน่ึงป และปจจุบันเปนสัญญาเชาแบบตอเดือน 

“ที่น้ีก็ยังไมรูจะลูกผีลูกคน ลูกใตฝุนลูกไหนมันจะมาอีก ไวใหโกมั่นใจกอนวาไดอยูแน 

ๆ จะจัดการปรับปรุงรานน้ี แลวก็เอาปายออกมาแขวนไวหนารายเลย”  

มาถึงตอนน้ีผูเขียนเขาใจดีแลวถึงคําพูดของคมคายในตอนแรกเรื่องที่มาของการแขวน

ปายช่ือหลังราน และคงทําอะไรไมไดมาก นอกจากเอาใจชวยใหคมคายผานพออุปสรรคครั้งน้ีไปได 

และไดใชบั่นปลายในชีวิตทําการคาขายซึ่งเปนสิ่งที่เขารักตอไป 

“คนโบร่ําโบราณเขาบอกวาอยูบานทรัพยสินน้ีดีแท ไมตองหวง อยูจนเฒาจนแก ถึง

บอกน้ีละคําพูดลางบาง อยูจนแกเกือบจะไดตายเหมือนกัน แตตายแบบตาเหลือก โวย!” คมคาย

กลาว 

เรื่อง: บานเลขที่ 109 

ปลายปพุทธศักราช 2555 “ความเจริญเราก็ยอมรับได แตบานเราเราก็รักถาเปนไปได

เราก็อยากอยูบานเรา” แปม (สงวนช่ือสกุล) หลานสะใภของอามาเจาของรานกา นา ไฉ รานขาย
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อาหารเจในตลาดเลง บวย เอี๊ย ยานเยาวราช กลาวถึงความเศราโศกและเสียใจของผูที่กําลังจะ

สูญเสียบานซึ่งอยูมาต้ังแตสมัยอากงอามา   

นอกจากคําพูดของแปมในวันน้ันแลว ยังมีอีกหน่ึงเสียงเล็ก ๆ ของหญิงชราซึ่งพูดดวย

สําเนียงจีนเพื่อรองขอความเห็นใจ “มีวิธีชวย ไมใหโดนรื้อไดไหม”อามา (สงวนช่ือสกุล) เจาของราน

กา นา ไฉ กลาว 

เดือนพฤศจิกายน 2556 รานคาขายอาหารเจ ติดปายช่ือรานกา นา ไฉ ยังคง

ดําเนินการคาขายไปตามวิถีชีวิตปกติซึ่งดําเนินมามากกวา 60 ป ในตลาดเลง บวย เอี๊ย ยาน

เยาวราช แตมีบางสิ่งที่เปลี่ยนไป... 

ปูนซีเมนตสูสังกะสี  

ผูคนยังคงมาจับจายซื้อของในตลาดเลง บวย เอี๊ยไมขาดสายแตก็ดูบางตาลงกวาปกติ 

เน่ืองจากความไมสะดวกของการสัญจร จากตรอกทางเขาที่มาขนาดเล็กอยูแลวกลับถูกบีบใหเล็กลง

มาอีก เน่ืองจากรานฝงซายและขาวถูกปบรวมเขาหากันเพื่อกอสรางรถไฟฟาใตดิน สถานีวัดมังกร ฯ 

หนารานยังคงเต็มไปดวยขาวของมากมาย ทั้งผักดอง กานาไฉ กระเพาะปลา ฯลฯ   

แตสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสภาพของรานซึ่งเหลือเพียงโครงเหล็ก จากผนังปูนซีเมนตทั้งสาม

ดาน ถูกทุบทิ้งเหลือเพียงดานเดียวซึ่งเปนผนังที่ใชรวมกับรานถัดไป สวนสองดานที่เหลือน้ันมีเพียง

แผนสังกะสีแผนยักสีเงินโอบลอมทางดานขาวและดานดานหลังจากตัวราน 

“ทุบไปครึ่งหน่ึง และปหนาทาง รฟม.อีบอกจะทําใหใหม” สีหนาและรอยย้ิมของอามา

ในตอนน้ีดูแตกตางจากปที่แลว ซึ่งในขณะที่ครอบครัวของอามากําลังเนินการเจรจาตอรองกับ รฟม. 

เพื่อรักษารานกา นา ไฉ เอาไว ตอนในตอนใบหนาของอามาเรียบเฉยราวกับคนที่โดนขโมยรอยย้ิม

หายไป 

อามาในวัย 75 ป เลาวาอามาขายของที่น้ีมาเปนเวลากวา 60 ปแลว แตกอนสมัยพอ

แมของอามามาจากเมืองจีน ขายของอยูฝงตรงขามของรานปจจุบัน ตอมาก็ขยับขยายยายมาซื้อที่

บริเวณเปนของตัวเองในราคา แปดหมื่นบาท ทานจึงรักและหวงแหนที่ตรงน้ีมาก 

พื้นที่ 13.1 ตารางวาชัยชนะจากการตอสู  

อามาเลาวาจากการตอสูคดีฟองรองเพื่อไมใหโดนทุบทําลายบานที่เลขที่109 ซึ่งเปน

บานที่อามาใชเพื่อขายอาหารเจอยูน้ัน  

ผลคืออามาชนะคดีไมตองโดนรื้อถอนบานทั้งหลัง และเปลี่ยนจากการเวนคืนเปนการ

รอดสิทธ์ิ อามาอธิบายถึงวิธีการรอดสิทธ์ิวาเมื่อ รฟม.ดําเนินการสรางสถานีรถไฟฟาเสร็จแลว 

อามาสามารถกลับมาใชพื้นที่อีกครึ่งที่โดนทุบไปไดด่ังเดิม และในสวนของตัวรานน้ัน รฟม.จะเปน

ผูสรางคืนใหทั้งหลัง 
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โดยในการตอสูคดีความในครั้งมีลุงพรชัยซึ่งเปนนองชายของอามาเปนผูดําเนินการให

เน่ืองจากอามาน้ันอายุมากแลวและไมมีความรูทางดานน้ี 

พรชัย (สงวนนามสกุล) ในวัย 50 ปเจาของอพารทเมนทยานลาดพราว เลาวาทางบาน

ไดรับจดหมายจากทาง รฟม. วาจะตองถูกเวนคืนบานเลขที่ 109 เพื่อกอสรางรถไฟฟาใตดินสถานี

วัดมังกร ฯ ซึ่งในชวงน้ันเปนสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร แตในชวงน้ันเกิดเหตุการณการเปลี่ยน

รัฐบาลและเกิดความวุนวายในประเทศ เรื่องจึงเงียบหายไป 1-2 ป  

“หลังจากน้ัน รฟม.ก็กลับมาบอกจะขอเวนคืนพื้นที่ราน 5.3 ตารางวาซึ่งมันเปนพื้นที่

เพียงครึ่งหน่ึงของราน เน่ืองจากพื้นที่ทั้งหมดของรานมี 13.1 ตารางวา แตทาง รฟม.จะขอทุบราน

ทั้งหลังและใหคาชดเชยตารางวาละแปดแสนบาทซึ่งทางครอบครัวเราจึงคิดวามันไมยุติธรรมจึงย่ืน

ฟองตอศาลปกครอง” พรชัยเลาถึงเหตุผลที่ตองย่ืนเรื่องฟอง รฟม.  

พรชัยเลาวากอนที่จะย่ืนรองฟอง รฟม.น้ันไดมีการพูดคุยเจรจาขอให รฟม. รื้อเพียง

พื้นที่ 5.3 ตารางวาที่ทาง รฟม. ขอเวนคืนแตทาง รฟม.ไมยอมและใหคุณลุงไปย่ืนอุทรณกับทาง

กระทรวงคมนาคมหากไมพอเห็นดวย 

ผลของการตอสูในครั้งน้ีคือทางครอบครัวไดคาชดเชยตารางวาละเกาแสนบาทและไม

โดนรื้อทุบรานทั้งหลัง 

“การตอสูครั้งน้ีเราชนะคดี ก็เปนที่นาพอใจที่ไมตองเสียรานไป” พรชัยกลาวดวย

นํ้าเสียงยินดีและพอใจกับผลที่ไดรับ 

“ชอบ ไมรื้อทิ้ง” อามาพูดไปย้ิมไป แตไมใชเพียงริมฝปากเทาน้ันที่ย้ิม ในดวงตาของ

อามาก็ย้ิมดวยเชนกัน  

รอยย้ิมที่ถูกขโมยจากอามาไดคืนกลับมาจากการที่ไมตองสูญเสียที่ทํากินซึ่งเปนอูขาวอู

นํ้าใหอามามากวา 60 ป และยังเปนมรดกจากพอและแมที่ซื้อไวใหในราคาแปดหมื่นบาท  

บทที่ 4: ชุมชนเกาในอนาคต 

เรื่อง: 500 เมตร อันตราย 

จากการเขามาของรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรฯ สงผลใหมีชาวชุมชนเยาวราชบางสวน

ถูกไลรื้อเพื่อเวนคืนที่ดินในการกอสราง สงผลใหเกิดการตอสูระหวางชาวชุมชนที่ไดรับผลกระทบกับ

หนวยงานของรัฐ ซึ่งผลการตอสูที่ไดคือความผายแพของชาวบาน หลายครอบครัวตองระเหเรรอนไป

หาที่ทํามาหากินใหม 

ปมปญหา 

แตทวาการพัฒนาอาจจะไมไดหยุดอยูเพียงแคตัวสถานีวัดมังกรฯ เน่ืองดวยกฎหมายผัง

เมือง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2556 ประกาศใชเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556 
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มีขอกําหนดใหพื้นที่ยานเยาวราชคือในเขตสัมพันธวงศและเขตปอมปราบ ฯ เปนพื้นที่สีแดงใน

ประเภท พ.3 ซึ่งก็คือพื้นที่พาณิชยกรรมประเภทที่ 3 

นอกจากน้ียังมีการขยายพื้นที่อนุญาตใหเกิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟาทุกแหง

ในระยะ 500 เมตร ซึ่งเดิมวัดการจากจุดกึ่งกลางของตัวสถานีรถไฟฟาใตดิน แตในฉบับน้ีเปลี่ยนเปน

การวัดจากตัวขอบชานชาลาของรถไฟฟาแทน 

ซึ่งสิ่งที่สามารถจะเกิดข้ึนไดรอบสถานีวัดมังกรตามขอกําหนดของผังเมืองซึ่งอนุญาตให

เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟาทุกแหงในระยะ 500 เมตร มีดังน้ี 

1. สามารถสรางโรงแรมที่มีหองพักเกิน 80 หอง ซึ่งหมายความวาสรางขนาดใหญ

เทาไหรก็ได ไมจํากัด แตความสูงไมเกิน 37 เมตรตามที่ขอบัญญัติ กทม.ควบคุมอาคารกําหนด หรือ

ประมาณ 11 ช้ัน 

2. สามารถสรางที่อยูอาศัยขนาดใหญ เชน คอนโดมิเนียม หรืออพารตเมนต 5,000 

ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 

3. สามารถสรางอาคารพาณิชยกรรม เชน หางสรรพสินคา ขนาดเกิน 5,000 ตาราง

เมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 

4. สามารถสรางสํานักงาน ขนาดเกิน 5,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตาราง

เมตร 

5. สามารถสรางตลาด ขนาดเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,500 ตารางเมตร 

ดวยเหตุน้ีจึงมีการออกมาวิพากษวิจารณจากหลายฝายทั้งนักวิชาการที่ทํางานในดาน

การอนุรักษยานเกา และตอชาวชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากผังเมืองฉบับน้ีถึงความไมเหมาะสม 

หลายฝายต้ังขอสงสัยวาการแกไขผังเมืองฉบับน้ี อาจทําเพื่อเอื้อประโยชนกับคนกลุมใด

กลุมหน่ึง 

“ปญหาคือรัฐขาดการเตรียมการในเรื่องนโยบายตาง ๆ ที่ทําใหการพัฒนาไปไดอยางที่

ควรจะเปน คือเหมือนกับรัฐลงทุนระบบโครงสรางพื้นฐานอยางรถไฟฟาน้ี พอลงรถไฟฟาพวกน้ีลงไป

ปุบ มันเหมือนการที่ใครมือยาวสาวไดสาวเอา โดยไมมีการเตรียม ไมไดดูเรื่องทั้งยาน ไมไดดูใหเปน

การพัฒนาทั้งยานในแตละพื้นที่ แลวพื้นที่ น้ีตรงมีประโยชนกับเมืองอยางไร เขาไมไดเตรียมการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงมันไปสะทอนออกที่การวางผังเมือง ผมกลาพูดไดเลยวาเปนการวางผังเมืองที่แย” 

ชูวิทย สุจฉายา นักวิชาการสถาบันอาศรมศิลปกลาว 

พื้นที่เสี่ยง 

ปพุทธศักราช 2537 ที่ดินยานเยาวราชมีราคาตารางวาละเจ็ดแสนบาทตอมาในป

พุทธศักราช 2556 เพิ่มข้ึนเปนตารางวาละหน่ึงลานบาท 
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“ราคาที่ดินแถบเยาวราชตองข้ึนแนๆ เมื่อรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ สรางเสร็จ 

เพราะปกติราคาที่ดินจะข้ึน 3-5 % อยูแลว แตถามีรถไฟฟาไมวาจะเปนบนดินหรือใตดินราคาที่ดิน

บริเวณน้ัน ๆ ก็จะข้ึนประมาณปละ 10% ข้ึนไป” โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ

ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยอธิบายถึงวงจรของราคาที่ดินในแตละป 

จากขอมูลขางตน 500 เมตรรอบแนวรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ และบริเวณ

ใกลเคียง จึงนับเปนพื้นที่ทองคําสําหรับเจาของที่ดินรอบบริเวณดังกลาว ดวยราคาที่ดินที่สูงข้ึนอยาง

รวดเร็วจากการมาของรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรฯ 

แตสําหรับผูเชาแลวราคาที่สูงข้ึนบวกกับความไมมั่งคงในที่อยูอาศัยและที่ทํามากินซึ่งไม

มีช่ือพวกเขาในโฉนดที่ดิน อาจทําใหพวกเขากลายเปนอดีตในพื้นที่แหงน้ี 

ปพุทธศักราช 2551 พื้นที่มูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพยและพื้นที่สํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย ยกเลิกสัญญาเชาระยะยาวกับผูเชาในบริเวณรอบสถานีวัดมังกรฯ โดยอางถึงการ

สรางสถานีรถไฟฟาใตดิน ที่อาจตองมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่รอบ ๆ ตามแผนการสรางสถานีของรัฐ 

เปลี่ยนจากสัญญาสามถึงหาป เปนสัญญาระยะสั้นแบบเดือนตอเดือน 

จากเหตุการณขางตนย่ิงทําใหชาวบานชัดเจน ในสถานะผูเชาที่รอวันจากไป 

แฟลตกรมภูธเรศน ตึกเกา 7 ช้ัน สภาพทรุดโทรม ชุมชนในตรอก เลง บวย เอี๊ย และ

ชุมชนเจริญไชย นับเปนชุมชนรอบสถานีวัดมังกร ฯ ซึ่งสรางอยูในที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย และที่ดินของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย ซึ่งเปนสามชุมชน ที่ชาวบานในชุมชนตองตกอยู

ในสภาพอยางหวาดหว่ัน เน่ืองจากมีสถานะเปนเพียงผูเชาหากเจาตองการจะขายที่ดินหรือพัฒนา 

เปลี่ยนแปลง พวกเขาอาจจะตองถูกไลออกไป 

“การมาของรถไฟฟาก็เหมือนกับผูราย ที่เขามาโดยอาศัยการพัฒนาและอํานาจของรัฐ 

โดยไมคํานึงถึงวาเปนสิ่งชาวบานตองการหรือเปลา และสิ่งที่นากลัวก็คือการที่ผังเมืองออกขอกําหนด

อนุญาตใหสรางอาคารขนาดใหญไดรอบสถานีรถไฟฟา 500 เมตร 

ซึ่งมันสงผลกระทบอันใหญหลวงในอนาคตตอชุมชนเกาแก รอบ ๆ สถานี ไมไดเฉพาะ

เสนสายน้ีนะจะเปนทุกพื้นที่ที่มีรถไฟฟาผาน และจะทําใหเกิดการไลรื้ออยางมโหฬาร ผลกระทบมา

แนชุมชนหายและชนด่ังเดิมจะหาย เราจะไมเห็นอะไรสิ่งเกา ๆ หรือวัฒนธรรมเดิม ๆ ที่ยังคงเหลืออยู

ในพื้นที่น้ีอยูสิ่งน้ีและนากลัว” ฉัตรชัย เติมธีรพจน หรือเฮียหนุมเจาของรานตังอารานตัดเย็บผาเพื่อใช

ในงานประเพณีต้ังแต งานศาลเจาไปจนกระทั่งงานศพ ยานเจริญไชย แสดงความกังวลตอสิ่งที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

ผังเมืองขอแจง 

อาสา ทองธรรมชาติ หัวหนาฝายวางผังพื้นที่ตะวันตก กองวางพัฒนาผังเมือง ช้ีแจงใน

เรื่องการแกไขผังเมืองฉบับปจจุบันวา ผังเมืองกทม. ทุกฉบับจะมีอายุไมเกิน 7 ป เพราะฉะน้ันเมื่อ
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ฉบับที่แลวคือกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพิ่งหมดอายุไปเมื่อ

เดือนพฤษภาคม 2556 จึงมีการทําผังเมืองฉบับใหมข้ึนมาทดแทนซึ่งก็คือผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 หรือประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2556 

“ประโยชนหลัก ๆ ของการผงัเมอืงทําเพื่อสาธารณะ เพื่อสวนรวม ถามวาจะเอื้อใคร

อะไรยังไง เราเอือ้ครับ เพราะวาเมืองตองการภาษี อยางเชนสีลมและสยามซึ่งเราอยากใหสรางอาคาร

สูง ๆ ใหญ ๆ แลวก็ใชพื้นที่ใหมปีระสิทธิภาพเพราะมันอยูใกลรถไฟฟา คือเอือ้แตวาไดประโยชนกัน

ทุกสวน ผูคนกม็ีสวนทีจ่ะตองมาใชบรกิารในพื้นทีเ่หมือนกัน คือมันก็มีหลายสวนแตวาหลกั ๆ การที่

จะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน และผังเมืองรวมไมควรขาดอายุการใชบังคับอยาง

สมุทรปราการ นนทบุรี และเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศ ” อาสาอธิบายถึงประโยชนของผังเมือง 

อาสาอธิบายเพิ่มเติมถึงสิ่งทีห่ลายฝายถกเถียงกันวา ทําไมยานเยาวราชจึงถูกกําหนดเปนพื้นทีพ่าณิช

ยกรรมประเภทสาม หรือ พ.3 แลวเหตุใดจึงมีขยับพื้นที่การวัดเขตการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟา

ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางของตัวสถานีเปนการวัดจากชานชาลาวาพื้นที่ยานเยาวราชทั้งหมดเปน

ยานพาณิชยกรรมมาต้ังแตสองรอยปที่แลว 

ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับที่ 116 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการต้ังแต พ.ศ. 

2535 (ผังเมืองรวมกรงุเทพมหานครฉบบัแรก) ยานเยาวราชก็ถูกกําหนดใหเปนสีแดงหรือพื้นที่พาณิช

ยกรรม ดังน้ันในผงัเมอืงฉบบัจงึไมถือวามีอะไรเปลี่ยนแปลง 

เพียงแตมกีารแบงประเภทของเขตพาณิชยกรรมออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

ยานพาณชยกรรมประเภททีห่น่ึง หรือ พ.1 คือเชนแถบทุงครุ สายไหม ซึง่เปนยาน

ตลาดที่อยูไกล ๆ ซึ่งในสมัยโบราณพื้นที่แถบน้ันอาจจะมีโรงหนังอยูซักโรงหน่ึง แตเดียวน้ีก็ไมมีแลวก็

จะเปนตลาดสด แลวก็มีคนคาขายอยู แลวก็ตึกแถวลอมรอบ ซึ่งถือเปนยานที่ใหบริการชุมชนระดับ

อาคารเต้ีย ๆ อยูแถบชานเมือง 

อันดับ 2 ก็คือยังเปนตลาดแตวาอยูนอกเมืองเหมือนกัน เชน ยานชานเมืองเชนมีนบุรี 

ลาดกระบัง บางขุนเทียน บางนา นอกถนนรัชดาภิเษกออกไปก็จะเปนพวกระดับ พ.2 หรือพาณิชย- 

กรรมประเภท 2 

สวนประเภทที่ 3 คือพาณิชยกรรมเมืองกอ็ยูแถว ๆ สะพานควาย อยูเขามาเขตเมือง

ช้ันในคืออยูในเมืองกจ็ะเปน พ.3 ซึ่งเยาวราชก็จะเขากรณีน้ีคือจะอยูในเขตเมืองเปนยานพาณิชยกรรม 

สวน พ.4 มีอยูสามที่เทาน้ันคือพลหลโยธิน มักกะสัน แลวก็วงเวียนใหญซึ่งตรงน้ีมันเปนจุดเช่ือมระบบ

รถไฟฟาตรงน้ีก็จะเพิ่มพาณิชยกรรมอีกประเภทหน่ึง ซึ่งสวนใหญจะเปนสํานักงานตาง ๆ และยานที่

อยูอาศัย 
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และ พ.5 คือยานสีลม สยาม ราชประสงค สาทร สุขุมวิท 

“พ.1-5 เราจะแบงตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งฉบับเกาตรงเยาวราชตรงก็ยังเปนสีแดง 

สัมพันธวงศทั้งเขตเปนสีแดงหมดเพราะมันเปนยานการคามาต้ังแตดึกดําบรรพ ก็ไมมีปญหาอะไร ไมมี

คนรองไมมีอะไรเลย ทุกคนยินดีหมด จนกระทั่งมีรถไฟฟาเขามาและเริ่มมีชาวบานบางสวนที่ไดรับ

ผลกระทบ” นักวางผังเมืองอธิบาย 

ในประเด็นของการแกขอกําหนดในการวัดรัศมี 500 เมตรรอบตัวสถานีรถไฟฟา อาสา

อธิบายวาพื้นที่ที่วัดออกมาจะแตกตางกันไมมาก หากวัดจากจุดกึ่งกลางพื้นที่ 500 เมตรที่ไดก็จะเปน

ในลักษณะวงกลม แตหากขยับมาวัดจากตัวชานชาลาตัวสถานีพื้นที่ที่วัดไดก็จะมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม

มุมมน 

“การวัดที่จุดขอบชานชาลาตรงน้ีออกมา 500 เมตร คือรูปรางมันจะเปลี่ยนจากเดิมนิด

หนอย ซึ่งมันก็จะไมตางเทาไหร แตที่เราเปลี่ยนเน่ืองจากวาการวัดจากจุดศูนยกลางของสถานีเปนจุด

ที่สมมุติจึงไมแนนอน เน่ืองจากแตละสถานีรูปรางก็ไม แตตัวชานชาลามันเปนจุดที่วัดไดจริง ๆ ใน

สนาม” อาสาอธิบาย 

นักวางผังเมืองอธิบายเพิ่มเติมวาการวัดจากชานชาลาเปนที่นิยมใชกันในตางประเทศ 

แตที่ผังเมืองฉบับเกาไมนํามาใชเน่ืองจากในขณะที่ทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับแรก ประเทศ

ไทยเพิ่งมีรถไฟฟาเพียงสายเดียวคือสายสีเขียว ในการวางผังเมืองขณะน้ันจึงยังเห็นภาพการสงเสริม

พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาที่ไมชัดเจน 

ซึ่งในการวางผังเมืองฉบับน้ี ระบบรถไฟฟาในประเทศไดมีเพิ่มมากข้ึน ทําใหระบบ

ความคิดหรือการมองของนักวางผังเมือง สามารถมองไดรอบคอบข้ึนและมีเวลามากข้ึนที่จะศึกษาใน

รายละเอียด 

“ถามวาการปรับปรุงผังเมืองฉบับน้ีมีนัยยะสําคัญไหม ไมมี แตวาเราทําใหมันชัดเจนใน

การปฏิบัติเพราะมันเปนมาตรการทั่วไปทั้งเมืองไมใชเฉพาะเยาวราช และที่สําคัญคือยังมีกฎหมาย

ควบคุมอาคารที่ออกเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครควบคุมอาคารในยานน้ีไวอีกช้ันหน่ึงอยูแลว หาก

ยังไมมีประสิทธิภาพพอก็สามารถปรับแกไขขอบัญญัติใหมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของ

คนในพื้นที่ได แตคนที่มองแบบจับผิดอาจคิดวามันเหมือนไปเพิ่มผลประโยชนใหใคร แตจริง ๆ แลว

เราทําเพื่อประโยชนของคนสวนใหญ เพราะวากฎหมายผังเมืองมันไมไดทําเพื่อใครคนใดคนหน่ึง แต

ทําโดยรวมของระบบสาธารณะ คือมันเปนเรื่องของสาธารณะเปนเรื่องของสวนรวมจริงๆ ประการ

สําคัญคือถาผังเมืองกทม.เมืองหลวงของประเทศขาดอายุ ความฉิบหายไมใชเกิดเฉพาะที่เยาวราช 

ความสงบสุข ปกติสุขของคนกทม. 50 เขตที่นับวาเหลือนอยอยูแลวก็จะสูญหายไปหมด ทุกคนตองอยู

กันตามยถากรรม” นายอาสากลาว 

ทางออก 
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ขณะที่สุดารา สุจฉายา” มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ นักวิชาการผู เช่ียวชาญ

ประวัติศาสตรกรุงเทพมหานครและผูซึ่งทุมเททํางานดานการอนุรักษเมืองเกา ใหความคิดเห็นในเรื่อง

การวางผังเมืองวา การวางผังเมืองนับวาเปนเรื่องที่จําเปนสําหรับเมืองตาง ๆ เพื่อใหเกิดความมี

ระเบียบของเมือง 

ในขณะเดียวกันสิ่งที่สําคัญกวาความสวยงามและความเรียบรอยของเมืองที่จะเกิดข้ึน

จากการวางผังเมืองน้ันก็คือความสุขของผูที่อาศัยอยูในเมือง... 

“ในการวางเมืองไมใชในลักษณะของหนวยงานราชการที่คิดอยากจะขีดตรงไหนแลวขีด 

มันจะตองเปนลักษณะของการทํางานรวมกันระหวางคนในพื้นที่น้ัน ๆ กับนักวางผังเมือง เมืองมันมี

ระเบียบจากผังเมือง แตวาคนที่จะทําใหผังเมืองมีระเบียบไดตามที่วางไวก็คือคนที่อาศัยอยู” สุดารา 

กลาว 

นอกจากน้ีสุดารายังใหขอเสนอเพิ่มเติมถึงนักวางผังเมืองวาหนาที่ของนักวางผังเมือง

ไมใชเพียงแตกําหนดขอบังคับตาง ๆ เพื่อพัฒนาเมืองแตจะตองสรางใหคนในพื้นที่น้ัน ๆ รูสึกวาสิ่งที่

เขาอยูตรงพื้นที่น้ีเขาจะตองรวมพัฒนา ทําใหมันอยูดีเพื่อความเปนสุขของตัวเขา 

“ผมมองวาการพัฒนาและผูคนมันมีความสําคัญทั้งสองอยาง แตภาครัฐจะตองดีกอน

เน่ืองจากภาครัฐทําหนาที่ดูแลคนทั้งหมด เมื่ออยากใหประเทศพัฒนาก็ตองทํางานอยางมีระบบ ไมใช

คุณปลอยมันมีรถไฟฟาเสร็จ แลวก็เกิดการไลรื้อคนเกา ๆ ถามองแบบน้ีก็เหมือนปลอยใหไปตาม

ยถากรรม ซึ่งมันไมใชแคการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แตมันเปลี่ยนแปลงผูคน 

ซึ่งเวลามองภาครัฐจะตองมองในหลายมิติ ถาไปมองแคคาจีดีพีโต ประชาชนก็ลําบาก ของพวกน้ีมันมี

ความละเอียดออน คนทําพวกน้ีจะตองปรุงใหเขากับพื้นที่ เหมือนการตัดกางเกงใหเขากับคนใส” ชู

วิทย สุจฉายา นักวิชาการสถาบันอาศรมศิลปใหความคิดเห็น 

ชูวิทยใหความเห็นวาตัวรถไฟฟาจะสรางผลกระทบในการเปนตัวกระตุนทําใหราคาทีดิ่น

บริเวณรอบสถานีรถไฟฟามีราคาสูงข้ึน แตในขณะเดียวกันภาครัฐก็ไมไดมีการเตรียมการที่จะทําให

การพัฒนามันเหมาะสม เชนราคาที่ดินก็ข้ึนไป เจาของที่ดินอยากทําอะไรก็ทํา อันน้ีมันก็เปนสิ่งที่

อันตรายเหมือนกันสําหรับเมืองเกาและกระทบกระเทือนกับคนที่อยูเกา 

เพราะฉะน้ันแนวทางการแกไขปญหาในเรื่องน้ีภาครัฐจะตองหาวิธีการที่ดีที่สุดทําใหเกดิ

ดุลยภาพในการพัฒนา จะตองมีการเตรียมการที่จะรองรับคนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

เชนจะตองมีวิธีการที่จะทําอยางไรใหคนพวกน้ีจะตองขายของตอไปได โดยไมถูกไลรื้อจากเจาของ

ที่ดิน 

ชูวิทยช้ีใหเห็นถึงปญหาเรื่องน้ีสิทธิในที่ดินของชาวชุมชมวา เพราะปจจุบันขอบังคับหรอื

กฎหมายตาง ๆ ใหสิทธ์ิกับเจาของที่ดินสูง เมื่อเจาของที่ดินขายที่ดินไปใหกับนายทุนหรือ 
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เจาของที่คนใหมคนใหม คนใหมก็มีสิทธ์ิในที่น้ีสูง คนเชาอยูจึงไมมีสิทธ์ิและไมมีความมั่งคงในที่อย ู

อาศัย 

ทําใหในปจจุบันผูเชาในยานเยาวราชกําลังลุกข้ึนมาพูดถึงสิทธ์ิในการที่จะไดอยูตอใน

พื้นที่ที่เขาเชาอยูมานานหลายช่ัวอายุคน ซึ่งบางคนอาจจะมองวาเขาไมใชเจาของไมมีสิทธ์ิ แตเขา

กําลังพูดสิทธ์ิที่เขาอยูมาและทําความเจริญใหกับพื้นที่ 

“คนที่น้ีมีหลักคิดที่นาสนใจนะ เขาบอกวาพอแมกงเขาชวยกันสรางพื้นที่ข้ึนมา จนพื้นที่

มีความเจริญ เขามีความรูสึกวาเปนเจาของ ไมอยากไป และคิดวาตัวเขามีประโยชนตอที่น้ี แมจะรู

แนนอนมันไมใชของเขา แตเขายอมจะจายเพื่อใหไดอยู เพราะรูวาถาไดอยูเขาสามารถทําใหตรงน้ีมัน

ขายได ดีข้ึนกวาเดิมอีก เพราะเช่ือวาเขามีความสามารถ มีสติปญญา” ชูวิทยช่ืนชมในความคิดของคน

ในชุมชนยานเยาวราช 

เรื่อง: CAP 

ปลายปพุทธศักราช 2551 มูลนิธิจุมภฏ ฯ ไดรวมกับสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย จดทะเบียนกอต้ังบริษัท ไชนาทาวน คอมมิวนิต้ี ดีเวลอปเมนท จํากัด 

(Chinatown Community Development - CCD) เพื่อจัดการการพัฒนาพื้นที่ดินรอบสถานีวัด

มังกรฯ  

และไดวาจางสถาบันอาศรมศิลปทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่  ในเดือน

กันยายน ปพุทธศักราช 2552 

ตอมาเมื่อตนปพุทธศักราช 2553 ชุมชนแฟลตกรมภูธเรศน ประทวงขับไลสถาบัน

อาศรมศิลป ดวยเหตุผลวาสถาบันอาศรมศิลปปกปดขอมูลและมีแนวคิดการพัฒนาที่ไมเปดเผยตอ

ชุมชน ทําใหสถาบันอาศรมศิลปถอนตัวออกจากโครงการในเวลาตอมา  

“เจาของที่ดินเขาบอกวา อยากรูวาชาวบานคิดยังไงกับการมาของรถไฟฟาใตดินสถานี

วัดมังกร ฯ และการเวนคืน รวมทั้งอยากทราบวาชาวชุมชนยานเยาวราชตองการการพัฒนาใน

รูปแบบใด” ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ ผูอํานวยการศูนยวิจัยบูรณาการภาพพื้นที่ และสังคม (CIRS –

Center for Integrated Socio – Spatial Research) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม และหน่ึงในนักวิชาการในทีมคณะวิจัยรวมกับอาศรมศิลป บอกเลาถึงความตองการของ

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย ในการวาจางคณะวิจัยเพื่อเขา

ไปศึกษาชุมชน 

แตโดยสวนตัวณัฐวุฒิคิดวา ตัวเจาของที่ดินอาจจะมีแนวคิดอยากจะรื้อ แตติดที่วาหาก

ไลรื้อชาวบานไปเฉย ๆ โดยไมมีคําอธิบายวาเปนเพราะอะไรคงจะไมได จึงอยากจะไดความคิดเห็น

ของคนในชุมชนเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ใหกับทั้งตัวเจาของที่ซึ่งอาจจะอยากพัฒนาพื้นที่และชาว

ชุมชนที่ตองการจะอาศัยอยูตอไป 
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“สวนตัวเจาของที่ดินคือทรัพยและมูลนิธิ เขาอาจจะไมไดอยากรีบพัฒนาหรือทําอะไร

กับที่ดิน แตคงมีนักลงทุนหลายเจามาขอเจรจาอยากจะเอาพื้นที่ตรงน้ีมาทําประโยชน ตัวเจาของ

ที่ดินเขาก็เลยหาคนกลางเพื่อทําหนาที่ไปสอบถามชาวบานวาตองการจะพัฒนาพื้นที่ตรงน้ีอยางไร 

เพราะวาคนอื่นหรือวานักลงทุนมีความตองการจะพัฒนาพื้นที่น้ี ตัวเจาของที่จึงอยากใหชาวบานพูด

กอนแตชาวบานก็ไมพูดเน่ืองจากไมไววางใจเจาของที่ดิน เพราะคิดวาเจาของที่ดินจะมารื้อ” ณัฐวุฒิ

ช้ีแจงสิ่งที่เขาคิด  

และอธิบายเพิ่มเติมวาจริง ๆ ทรัพยสินหรือมูลนิธิอาจจะไมไดเรงไมไดรีบจะเอาพื้นที่

ตรงน้ีมาพัฒนา เพียงแตวาเขารูสึกวาผลกระทบของรถไฟฟามันยังตองเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตรงที่

น้ี อาจจะมีบริษัททุนตาง ๆ สงโครงการมากมายมาเสนอเขา เชน สมมุติวาเซ็นทรัลอยากจะเซงแลว

ก็ทําโรงแรมหาดาว เขาเอามาเสนอเจาของที่ ซึ่งทั้งทรัพยสินและมูลนิธิก็คงรูสึกวามันมีคนตองการ

พื้นที่ตรงน้ีอยูพอสมควร  

ณัฐวุฒิ เลาวาการศึกษาครั้งน้ีกินเวลาเกือบ 3 ป ตนเองไดมีโอกาสเขาไปทํางานต้ังแต

ที่สถาบันอาศรมศิลปเขาไปศึกษาชุมชนในชวงแรกเมื่อประมาณเดือนกันยายน พุทธศักราช 2552 

และในระยะที่สองที่ทีมวิจัย Consortium for Action Planning หรือ CAP เขาไปทําการศึกษาตอ 

โดยระยะแรกในชวงที่สถาบันอาศรมศิลปเขาไปศึกษาจะเนนเรื่องการศึกษาเชิง

สถาปตยกรรม รูปแบบอาคาร และกายภาพของพื้นที่ เพื่อที่จะพยายามหาขอเสนอแนะทางการ

ออกแบบใหกับพื้นที่ตลอดแนวพัฒนารอบสถานีรถไฟฟาใตดิน 

การศึกษาระยะที่หน่ึง สรางขอเสนอแนะรอบพื้นที่การพัฒนา  

“ชุดพื้นที่ที่เจาของที่ดินใหเราเขาไปศึกษาก็จะมี 3 สวนชุมชนเจริญไชย แฟลตกรม

ภูธเรศน และฝงตรอกเลง บวย เอี๊ย ระยะแรกการศึกษาทําโดยสถาบันอาศรมศิลป ประมาณสัก 8-9 

เดือน แลวก็มีแรงปะทะเกิดข้ึนระหวางทีมศึกษาและชาวชุมชนแฟลตกรมภูธเรศน เน่ืองจาก

ชาวบานคิดวาทีมศึกษาเปนเครื่องมือของเจาของที่ในการขับไลชาวชุมชน” ณัฐวุฒิกลาว 

พรอมกับอธิบายเพิ่มเติมวาชาวบานเกิดความไมไวใจในทีมศึกษาเน่ืองจากเมื่อทีม

ศึกษาทําการศึกษาชุมชนแลวมีการเรียกชาวบานประชุมและมีการแสดงแบบแปลนในการพัฒนา

ชุมชนเพื่อที่จะถามความคิดเห็นของชาวบานวาตองการการพัฒนาแบบใด  

แตเมื่อชาวบานเห็นตัวแบบแปลนจากทีมศึกษาก็เกิดความเขาใจผิด คิดวาสิ่งที่ทีม

ศึกษานํามาใหดูเปนสิ่งที่เจาของที่และทีมศึกษารวมกันทําข้ึนไวแลว และตองการทุบตัวตึกแฟลต

กรมภูธเรศนเพื่อที่จะขับไลชาวชุมชนออกไป 

“เวลาเราทําเครื่องมือเพื่อที่จะสรางการสื่อสาร การพูดถึงพื้นที่เราพูดดวยปากไมได 

หมายความวาจะตองหาอุปกรณอะไรบางอยางเพื่อจะบอกชาวบานวา มันอาจจะสูงอยางน้ีตรงน้ี

อาจจะขยับ ตรงน้ันอาจจะตองถอย จะตองเพิ่มถนน เพื่อใหชาวบานเห็นภาพและเกิดความเขาใจที่
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ตรงกัน ซึ่งสิ่งที่อาศรมศิลปทําก็ไมไดเปนคําตอบวามันจะตองเปนแบบน้ัน เพียงแตวาเขาก็ศึกษา

ขอมูลมาระยะเวลาหน่ึง เขาก็แคอยากจะลองเอาไปใหชาวบานดูวาคิดยังไง  

คราวน้ีชาวบานสวนหน่ึงก็จะต่ืนตกใจ เพราะวาคิดวาแบบที่เกิดข้ึนคือสิ่งที่เจาของที่ดิน

อยากใหเปน ซึ่งไมใช” ณัฐวุฒิอธิบายถึงเหตุผลในการสรางแบบแปลนจําลองการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

โดยรอบรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ ของสถาบันอาศรมศิลป  

ซึ่งเปนตัวฉนวนเหตุซึ่งทําใหชาวชุมชนเกิดความไมพอใจและขับไลสถาบันอาศรมศิลป

ออกจากชุมชน เปนสาเหตุใหสถาบันอาศรมศิลปถอนตัวออกจากคณะทํางาน 

“เพราะวาเขามีความรูสึกวาเขานาจะโดนรื้อแนๆเพราะวามันเปนแฟลตสูงสรางมาสี่

สิบปแลว แลวก็เกามาก เสาเห็นเหล็กแลว เขามีความรูสึกวาเขานาจะเปนกลุมแรกที่จะโดน

ผลกระทบจากการสรางสถานีรถไฟฟา เพราะเจาของที่คงไมเอาไวเน่ืองจากหน่ึงทางสํานักงานสวน

พระมหากษัตริยผูเปนเจาของที่ดินไมไดเก็บคาเชาเลยมา 20-30 ปแลว 

แลวขางในมันก็จะมีธุรกิจผิดกฎหมายพวกแรงงานเถ่ือนอยู พอการศึกษาของนักวิจัย

เขาไปก็เลยถูกตะเพิดออกมา” ณัฐวุฒิต้ังขอสังเกตถึงสิ่งที่เกิดข้ึน 

ณัฐวุฒิกลาววาสิ่งที่เกิดข้ึนนับเปนเรื่องปกติของการทํางานกับชุมชน ซึ่งเปนชุมชน

ขนาดใหญและมีความซับซอนเรื่องผลประโยชนของคนหลายฝาย  

“อาศรมศิลปทําแบบแปลนข้ึนมาเพื่อจะใหเกิดการถกเถียงรวมกันระหวางชาวบาน

และทีมศึกษา เพื่อจะไดรูความคิดเห็นและความตองการของชาวบาน แตเมื่อทําแลวชาวบานเขาก็

ไมไดฟง เพราะเขาเขาใจวาน้ีไงละเห็นไหมคุณมีแผนจะไลเราอยูแลว เพราะวาตัวอาศรมศิลปหรือ

แมแตผมเองก็ตาม ถูกจางใหเขามาศึกษาโดยเจาของที่ดิน เพราะฉะน้ันตัวแบบที่ออกมาก็แสดงวา

เจาของที่ดินจะเอาแบบน้ี  

ชาวบานเขาตีความเปนอยางน้ัน สิ่งที่เกิดข้ึนเวลาเราทําแบบออกมาคือเขาไมไดมองวา

รูปแบบการพัฒนาในอนาคตมันจะเปนยังไงเขามองวาบานเขาจะถูกรื้อหรือเปลา มันก็ไมทันไดมี

โอกาสในการพูดคุย และไมสามารถสรางการเจรจาไดชวงที่อาศรมศิลปทํา” ณัฐวุฒิเลาถึงอุปสรรค

ในการทํางานในชวงตน 

ณัฐวุฒิต้ังขอสังเกตวาการที่ชาวบานขับไลทีมศึกษาออกไปเน่ืองจากความไมไวใจในตัว

เจาของที่ จึงทําใหพลอยไมเช่ือใจตัวสถาบันอาศรมศิลปซึ่งเปนทีมศึกษาที่เจาของที่ดินจางเขามา 

และชาวบานยังไมเห็นวาภาพอนาคตของการอยูในพื้นที่จะเกิดข้ึนยังไง  

ตัวณัฐวุฒิเองคิดวาหากชาวบานเห็นภาพวาอนาคตจะเกิดอะไรข้ึนเขาเช่ือวาชาวบานก็

พรอมจะคุย  

ซึ่งตอนหลังภาพเริ่มชัดข้ึนในชวงที่รถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ เริ่มขุด แลวพื้นที่ที่

เวนคืนบางสวน เริ่มถูกรื้อถอน ชาวบานยานน้ันจึงเริ่มอยากจะคุยตกลงกับเจาของที่ดิน 
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“คือชาวชุมชนเขาใจเรื่องน้ีชาไปชาวบาน โดยเฉพาะฝงที่อยูในที่ทรัพยสิน เขาอยาก

คุยเมื่อรูสึกวากลุมประทวงมันเริ่มออนเรี่ยวลงเรื่อย ๆ เน่ืองจากแกนประทวงก็คือคนที่โดนเวนคืน 

คราวน้ีชุดที่โดนเวนคืนไปแลวก็หลุดไป ทําใหไมมีแกนประทวงแลว ชาวบานที่เหลือก็งงแลวก็เริ่ม

รูสึกวา อาวตรงน้ีโดนทุบไปแลว แลวเขาอาจจะโดนตัดตอมาแนนอนแลว เขาก็เริ่มอยากจะเจรจา 

คราวน้ีมันไมมีตัวกลางแลว” ณัฐวุฒิกลาว 

การศึกษาระยะที่สอง สรางความเขาใจในอนาคต  

ตอมา ในเดือนมีนาคม ปพุทธศักราช 2553 บริษัท ไชนาทาวน คอมมิวนิต้ี ดีเวลอป

เมนท จํากัด ไดมีการวาจางคณะทํางานชุดที่ 2 คือคณะวิจัยที่มาช่ือวา ‘Consortium for Action 

Planning (CAP)’ ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เขาทําการศึกษา

ภายใตโครงการ  ‘ศึกษาการสรางการมีสวนรวมในการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟา

วัดมังกร ฯ และพื้นที่ยานเยาวราช’ เพื่อเขามาศึกษาชุมชนทั้งสามแหงตอจากทีมศึกษาของสถาบัน

อาศรมศิลปซึ่งถอนตัวออกจากศึกษาในชุดแรก 

ณัฐวุฒิเลาตอวาในทีมคณะวิจัยชุดที่ตัวเขาเองเปนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเขา

ไปศึกษาชุมชนรวมกับมหาวิทยาอีกสองแหง โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะตางจากการศึกษาในชวงแรก

ที่ศึกษารวมกับสถาบันอาศรมศิลป เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีจะไมคอยไดเนนเรื่องการศึกษาเชิง

สถาปตยกรรมเหมือนในชวงแรก แตจะเนนเรื่องการสรางกิจกรรมเล็ก ๆ ภายในชุมชน เชนการทํา

ความสะอาดซอยตาง ๆ การจัดกิจกรรมรณรงคเรื่องคุณคาชุมชน  

นอกจากการน้ียังมีการจัดโครงการพาชาวชุมชนบางสวนไปศึกษาดูงานใหความรูเรื่อง

การอนุรักษและใหชาวชุมชนเห็นภาพการพัฒนาไปในทิศทางที่แตกตาง เพื่อสรางใหชาวบาน

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเสนทางรถไฟฟา 

และทีมคณะวิจัยยังไดพูดคุยกับชาวบานถึงแนวทางในการปรับตัวและสิ่งที่จะตามมา

จากการพัฒนารถไฟฟา เชนทําความเขาใจในตัวพื้นที่วาหากในอนาคตเมื่อรถไฟฟาสรางเสร็จ 

จํานวนผูคนที่เขามาในพื้นที่อาจจะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากการเขาถึงพื้นที่ไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

แนนอนสิ่งที่จะตามมาก็คือโอกาสในการคาขายก็อาจจะมีมากข้ึน แตสิ่งที่จะเกิดข้ึนตอไปก็คือการ

ถีบตัวสูงข้ึนของราคาที่ดินและราคาคาเชาที่ตจะตองปรับสูงข้ึน 

“สิ่งที่ชาวบานกังวลคือการที่เจาของที่ดินทั้งมูลนิธิจุมภฏ ฯ และสํานักงานทรัพยสิน

สวนพระมหากษัตริยไมตอสัญญาเชาระยะยาว ทําใหชาวบานรูสึกวามันมีผลกระทบตอความไมมั่งคง 

และเกรงวาจุดจบของเขาจะเปนเหมือนกับเว้ิงนาครเขษรซึ่งที่ตรงน้ันก็เปนของมูลนิธิจุมภฏ ฯ ซึ่ง

ปจจุบันไดถูกขายใหกับนายทุนไปแลว” ณัฐวุฒิบอกเลาถึงความกังวลใจของชาวชุมชน  
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และเลาวาเน่ืองจากเหตุผลดังกลาวสงผลใหชาวชุมชนพยายามที่จะต้ังปอมเพื่อสราง

ความเคลื่อนไหวเพื่อเปนเครื่องมือในการตอรอง เพื่อไมใหเกิดการเจรจา ไลรื้อ แลวก็จายคาชดเชย 

ซึ่งพวกน้ีเปนวัฏจักรที่ชาวชุมชนไมตองการ พวกเขาจึงแสดงเจตจํานงที่ชัดเจนวาตองการจะพัฒนา

พื้นที่บริเวณชุมชนเจริญไชยทั้งในลักษณะของการปรับปรุงตัวอาคาร การสรางกิจกรรมแสดง

เอกลักษณของชุมชน  

ในสวนของคาเชา ชาวชุมชนก็พยายามหาทางออกโดยการย่ืนขอเสนอใหทางมูลนิธิ

จุมภฏ-พันธุทิพยวาพวกเขาจะรวมกลุมกันในชุมชนเจริญไชย เพื่อขอเชาพื้นที่เปนกลุม แตก็ยังไมมี

การรับรองใด ๆ จากทางมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพยผูเปนเจาของที่ 

“ในสวนของชาวชุมชนเจริญไชย เขาก็รูสึกวาถาอยูเฉย ๆ อาจจะมีปญหา มันก็เลยทํา

ใหตัวชาวบานคอย ๆ สรางเครื่องมือในการตอรอง ซึ่งจากเดิมเขาจะตอรองในเรื่องของคาเชาคาเซง  

เขาก็มองในมุมกลับแลวก็เอาเรื่องของการอนุรักษมาเปนเครื่องมือในการตอรองวามัน

มีความสําคัญในดานประวัติศาสตร และเรื่องตัวตนเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณของตัวชุมชนเจริญไชย มี

การทาสีการปรับปรุงอาคารในชุมชน เพื่อที่เขาจะบอกวาเขาไมไดอยูเฉย ๆ เขาก็ปรับปรุง” ณัฐวุฒิ

บอกเลาถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในชุมชนเจริญไชยภายหลังจากที่คณะวิจัยเขาไปพูดคุยและทําความเขาใจ

เรื่องการพัฒนาใหกับชาวบาน 

“ชาวชุมชนก็เลยรูสึกวาตองมีการรวมกลุมกันเพื่อจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรูถึง

คุณคาในพื้นที่ใหเกิดการขยายในทางกวาง คือใหคนภายนอกเขาใจเยาวราช  แลวก็เห็นมิติหรือเห็น

ความสําคัญของการเปนแหลงวัฒนธรรมเกาแลวก็เปนรากของวัฒนธรรมจีนในไทย” ณัฐวุฒิกลาว 

แนวทางแกไข 3 ชุดจากทีมวิจัยถึงเจาของที่ดิน  

จากการศึกษาพื้นที่ทั้งหมดทําใหทีมวิจัย CAP ไดขอเสนอแนะสําหรับเจาของที่ดิน

ทั้งหมดสามชุด หน่ึงคือชุดของชาวชุมชนที่โดนเวนคืนจากการกอสรางตัวสถานีวัดมังกร ฯ วาทาง

เจาของที่ดินชวยสบทบคาเย่ียวยาที่เปนสวนที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากที่กฎหมาย

เวนคืนจะจายได  

เน่ืองจาก รฟม. เวนคืนโดยใชกฎหมายเวนคืนปกติซึ่งเมื่อตีราคามูลคาคาชดเชย รฟม. 

จะตีราคาจากราคาที่ดินและราคาสิ่งปลูกสราง และแนนอนวาราคาที่ดินที่ทาง รฟม. จายให เจาของ

ที่ดินก็จะเปนผูไดไป แตสิ่งปลูกสรางที่ทาง รฟม. ประเมินมาเจาของที่ดินเขายกใหไปกับผูเชา  

“สิ่งที่ชาวบานที่โดนเวนคืนเขามอง เขามองวาสิ่งที่เขาเสียไปคือพื้นที่ทํางาน คือไม

สามารถจะขายของไหวหรือวารานยาจีนอะไรอยางน้ีในพื้นที่อื่นได ซึ่งหมายความวาผลกระทบจาก

การเวนคืนน้ีมันไมใชแคที่อยู แตมันหมายถึงที่ทํากิน ซึ่งทีมวิจัยก็คุยกับทรัพยสินวาควรจะตองมีสวน

หน่ึงที่มาชดเชยการหมดอาชีพของเขา” ณัฐวุฒิอธิบายถึงขอเสนอแนะ ในการชวยเหลือผูที่ถูก

เวนคืน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136 

 

ขอเสนอชุดที่สองที่ทางคณะวิจัยเสนอแนะใหเจาของที่คือชุดของแฟลตกรมภูธเรศน 

ซึ่งมีขอถกเถียงระหวางเจาของที่ดินและชาวชุมชนวาตึกน้ีอยูไดหรือเปลา เน่ืองจากตัวตึกมีสภาพ

ทรุดโทรมมาก ทั้งสภาพทอแตก เหล็กโพล  

ซึ่งดานเจาของที่ดินเขามองวาตึกน้ีมันจะตองทุบแลวอยูไมได สวนชาวบานเขาก็บอก

วาอยูไดไมตองทุบ ซึ่งหากมีการถกเถียงกันในลักษณะน้ีเรื่องคงไมจบ ทางคณะวิจัยจึงเสนอวาควร

วาจางองคกรเขาไปประเมินคุณคาอาคารของอาคาร และตีราคาวาหากทุบทิ้งแลวสรางใหมจะตอง

ใชงบประมาณเทาไหร หรือถาซอมแซมจะตองใชงบประมาณเทาไหรเทาน้ี โดยใหสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยซึ่งเปนเจาของที่ดินตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับตัวแฟลตกรมภูธเรศน

ตอไป  

สวนตัวตรอกเจริญไชยและชุมชนในถนนแปลงนามซึ่งอยูในชุดการศึกษาชุดเดียวกัน 

เน่ืองจากเปนตัวตึกแถวเการิมถนน ทางคณะวิจัยเสนอวาใหปรับปรุง เน่ืองจากรูปรางของพื้นที่ถารื้อ

หมดจะติดกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งจะตองมีระยะรน คืออาคารชุดน้ีมันเปนอาคารที่เกิดข้ึนกอน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพราะฉะน้ันจึงสามารถสรางติดถนนได แตหากทุบแลวสรางใหม

จะตองเวนโดยรอบ 6 เมตรเน่ืองจากติดกฎหมายควบคุมอาคาร  

“คราวน้ีเราก็วิเคราะหวาผลของการรื้ออาคารโดยรอบและการสรางในที่ที่เหลือกับ

ความสูงมันไมคอยคุมคาเทาไหร เพราะวาที่มันเล็ก ที่อยูที่สรางใหมจะหายไปจากของเดิมประมาณ

สัก 30% ของพื้นที่ที่จะสรางได  

ทางแกคือการสรางสูงข้ึนไป แตจะสรางสูงมากไมไดเน่ืองจากพื้นที่อยูติดกับตัววัดมังกร 

ฯ ดังน้ันไมคุมคากับการสรางใหม เราก็เสนอวาใหปรับปรุงชุดของซอยแปลงนามแลวก็ตรอกเจริญ

ไชย” ณัฐวุฒิกลาว 

เจาบานกับผูอาศัย เสนขนานความเห็น 

“ปญหามันก็คือเรื่องสิทธิในที่ดินที่มันไมมีความมั่นคงเพราะวาสัญญาไมมี อันน้ีก็เปน

สิ่งที่ชาวชุมชนเจริญไชย และผูอาศัยในแฟลตกรมภูธเรศนกังวล เรื่องน้ีนาจะเปนเรื่องหลัก สวนเรื่อง

สภาพแวดลอมเขาก็คิดอยูวามันก็จะตามมากับเรื่องสิทธิ เมื่อสิทธิมันไมชัดเขาก็ไมปรับปรุง  

สมมุติวาผมมีหองอยูแลวผมเชาจายรายเดือนโดยที่ผมไมมีสัญญาแลว ถามวาผมจะ

ซอมไหมคือผมซอมลงทุนไปหน่ึงแสนบาทอีกสองเดือนเจาของที่บอกไมใหอยูแลวผมก็เสียฟรี” ณัฐ

วุฒิเลาถึงสิ่งที่ชาวบานคิดและกังวล  

เขาอธิบายใหเห็นภาพวาเรื่องปญหาน้ีก็คลายคลึงกับการถกเถียงกันวาไกกับไขอันไหน

เกิดกอน เพราะตัวชาวบานเองก็ยังไมกลาปรับปรุงพื้นที่เน่ืองจากไมมีสัญญาเปนตัวการันตีความมั่ง

คง เจาของก็ไมยอมใหสัญญาระยะยาวเน่ืองจากมองวาชาวบานไมไดสรางการพัฒนาใหกับตัวพื้นที่ 
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ณัฐวุฒิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้ีวาปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางเจาของ

ที่ดินและผูเชาเปนเรื่องของความกลัว เน่ืองจากคนสวนใหญจะกลัวความแปลงเปลี่ยน และย่ิงความ

เปลี่ยนแปลงที่ไมรูวาอนาคตจะเปนยังไง จึงทําใหเกิดการตอตานข้ึน 

“ผมคิดวาปญหาก็คือชาวบานไมรูวาอะไรคือภาพใหม หรือตอใหเขารูเขาก็ยังไมมั่นใจ

วาภาพใหมจะดีกวาภาพเกา เน่ืองจากไมมีใครสามารถยืนยันไดแมแตเจาของที่ดินเอง สมมุติวา

เจาของที่ดินบอกใหรื้อแลวบอกวาสรางตึกใหหกช้ันแลวใหเอาบานที่อยู ไปอยูบนตึกแลวจะยืนยันได

ไหมวาเขาจะมียอดขายเทากับที่เคยขายหรือดีกวาที่เคยขาย  

เมื่อไมมีใครสามารถยืนยันและใหความมั่นใจกับชาวบานได ชาวบานก็เลือกที่จะอยู

อยางเดิม ไมยายไปไหน น่ีคือวิธีมองที่ชาวบานมองตอการที่เขาจะเลือก” ณัฐวุฒิขยายความใหเห็นน

ถึงภาพปญญาที่เกิดข้ึนกับชาวชุมชนในฐานะผูเชา 

ซึ่งโดยสวนตัวณัฐวุฒิคิดวาในแงมุมของชาวบานที่อยูในยานน้ีมานานและเคยชินกับ

การทําอาชีพคาขาย ทําใหอาจจะกลัวการแปลงเปลี่ยนและการปรับตัวที่มากเกินไป  

“ถาชาวบานสวนใหญเขาอายุ 30 เขาอาจจะเสี่ยง น่ีเขา 60 กันแลวใครจะทํา เพราะ

ถาธุรกิจมันเจงตองเขาอายุ 60-70 ป มันไมขํานะ ฉะน้ันน่ีมันคือเหตุปจจัยที่ทําใหการเจรจาในพื้นที่

มันยากแสนยาก มันไมมีใครรูไงวาการเปลี่ยนแปลงมันดีข้ึนหรือเปลา มันมีคนดีข้ึนและมีคนแยลงผม

วานะ เพียงแตวาทรัพยสินหรือวาเจาของที่ตองมองระบบน่ีใหออก”  

และแนวทางแกไขในเรื่องน้ีคือเจาของที่ดินซึ่งจะตองเขาใจสภาพจิตใจและความรูสึก

ของผูเชา ถาอยากจะรักษาบางอยางไวคงจะตองหามาตรการในการดูแลระบบเกา แลวก็เปดโอกาส

ใหระบบใหมปรับตัวได เปนการพัฒนาในรูปแบบผสมผสานระหวางระบบเกาและใหมใหเดินไป

ดวยกันได 

นอกจากน้ีณัฐวุฒิยังใหความคิดเห็นวาความจริงใจตอกันจะสามารถชวยลดชองวาง

ระหวางชาวชุมชนกับเจาของที่ดินได และทําใหสถานการณความขัดแยงหรือความตึงเครียดลด

นอยลง  

ซึ่งในสวนของเจาของที่ดินควรจะคุยกับชาวบานใหชัดเจน หากตองการอะไรก็ควรจะ

ออกมาตอรองกับชาวชุมชนใหรูเรื่อง เพราะถาไมมีการพูดคุยกันสถานการณระหวางเจาของที่ดิน

และชาวบานซึ่งเปนผูเชาก็จะอึมครื้ม งอนแงน เน่ืองจากเกิดความระแวงกัน สภาวะของความ

หวาดระแวงจะนําไปสูความไมไววางใจและเกิดการตอตานข้ึนในที่สุด 

โดยณัฐวุฒิไดเลายอนถึงกรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร 

ฯ วา เขามีโอกาสไดเขาประชุมรวมกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  มูลนิธิจุมภฏ-

พันธทิพย ซึ่งเปนเจาของที่ดินบางสวนที่กําลังจะถูกเวนคืนในขณะน้ัน และทาง รฟม. ซึ่งเปนผูดูแล
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รับผิดชอบโครงการกอสรางรถไฟฟาใตดิน ทําใหเขาไดรับรูถึงมูลเหตุของปญญาที่ทําใหชาวบานไม

ไววางใจจนนําไปสูการออกมาตอสู 

“ผมก็มีโอกาสไปประชุมกับ รฟม. ที่เวลาเขาหารือรวมกันระหวาง รฟม. กับทาง

ทรัพยสิน ก็พอนึกออก วาจริง ๆ แลวทรัพยสินเขาก็ทําบางสวนที่เขายังอยูในกระบวนการ  

หน่ึงคือรถไฟฟาไมน่ิงและยังมีการเจรจากันอยูระหวางตัวทรัพยสินกับรถไฟฟาวา

วิธีการรอดสิทธิจะเปนยังไงเพราะสวนน้ีมันจะมีผลกับการชดเชยของชาวบาน เขาก็ตอบชาวบาน

ไมได คราวน้ีชาวบานเขาอาจจะใจรอนวามีอะไรหรือเปลาทําไมไมบอก ชาวบานก็เลยรูสึกวาจริง ๆ 

แลวมีทุกอยางมีหมดเพียงแตวาคุณไมบอกเรา” ณัฐวุฒิบอกเลาถึงสิ่งที่เขารับรู 

และอธิบายเพิ่มเติม สํานักงานทรัพยสิน ฯ ซึ่งเปนเปนหนวยงานรัฐ และสถาบันที่เปน

ทางการ ไมสามารถจะออกมาบอกกับชาวบานไดหากเรื่องน้ัน ๆ ยังไมมีขอสรุปที่แนชัด จนกวาจะ

ออกมาเปนการเซ็นตรวมกันหรือวามีผลทางกฎหมายเมื่อไหร ทางหนวยงานจึงจะกลาที่จะออกมา

ยืนยันกับชาวบาน  

ระยะเวลาที่ยาวนานในการดําเนินการเพื่อจะหาขอสรุปที่แนนอนในการกอสรางของ 

รฟม. ทั้งเรื่องตัวแบบแปลน การเจราจากับเจาของที่ คาชดเชยเยียวยา  

เมื่อหาสรุปที่ชัดเจนไดแลว สิ่งที่ตามมาคือเวลาของแผนงานการกสรางของ รฟม. ที่

กระช้ันเขามา  

“ชาวบานก็รูสึกวาเขาโดนบีบดวยเงื่อนเวลาของการสรางสถานี เหมือนกับแผนการ

กอสรางมีมาเปนป ๆ แตไมมีการคุยกับชาวบานถึงคุยกันไปก็ไมไดขอสรุปซักที พอเริ่มไดขอสรุปก็จะ

เริ่มเขาแผนแลว ชาวบานก็ต้ังรับไมทัน ทําใหเขารูสึกกับวาเหมือนกับโดนบีบมากกวาเปนความ

ตองการการจะหาทางออก เชนเหลือเวลาอีก 6 เดือนใหตัดสินใจ จากที่เดิมมีอยูสองปกวาสุดทายก็

จะทําโนนทําน้ีแลว ก็เหมือนกับเปนการปดประตูตีแมว” ณัฐวุฒิกลาว 

บทบาทของคณะวิจัย CAP 

“ดานหน่ึงเจาของที่ดินอาจจะคาดหวังวานักวิจัยจะไปโนมนาวชาวบานวาควรจะทํา

อยางน้ัน ควรจะทําอยางน้ี ทีมวิจัยก็คุยกันในทีมวาเราคงจะศึกษาตามหลักวิชา ซึ่งเจาของที่อาจจะ

ไมเห็นดวยกับขอเสนอของเรา เราก็ไมตองไปสนใจ เราก็ทําหนาที่ของเราไป” ณัฐวุฒิเลาถึงความ

มุงมั่นของทีมวิจัยในการรับงานน้ี 

ณัฐวุฒิเลาวาเขาเขามามีบทบาทในงานศึกษาชุมชนยานเยาวราชเปนระยะเวลากวา

สองปครึ่ง ต้ังแตยังไมมีการกอสรางสถานรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ เกิดข้ึนจนกระทั่งเกิดการ

กอสราง 

“ในชวงแรกที่เขามาปญหาคือคือความชัดเจน เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เน่ืองจากยังมี รฟม. เขาก็ยังเปลี่ยนแปลงแบบของตัวสถานี ทําใหแบบการกอสรางยังไมน่ิง คราวน้ี
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มันก็ยากในการสื่อสารกันระหวางนโยบายรถไฟฟาแลวก็เจาของที่ดินที่ตองรับขอมูลมาแลวก็อธิบาย

ชาวบาน  

เหมือนกับลักษณะของการคอย ๆ สื่อสาร ซึ่งทางทรัพยสินกับมูลนิธิเขาอธิบาย

ชาวบานไมถูก แลวชาวบานเขาก็ไมคอยไวใจ เขาจึงตองหาคนกลางซึ่งก็คือทีมวิจัยมาคอยอธิบาย”  

ณัฐวุฒิอธิบายถึงเหตุผลที่เจาของที่ดินวาจางเขาและคณะทํางานในชวงแรก 

ตอมาเมื่อชุดของการผูที่ถูกเวนคืนที่ดินถูกยายออกไป และทีมวิจัยในชุดแรกซึ่งมี

สถาบันอาศรมศิลปทําหนาที่ในการศึกษาโดนขับไลออกไปโดนชาวชุมชนแฟลตกรมภูธเรศร แตณัฐ

วุฒิยังคงทํางานตอไปรวมกับทีมวิจัย CAP  

“หนาที่ของทีมวิจัยคือตองไปทําความชัดเจนของสภาพใหมที่จะเกิดข้ึน โอกาสที่จะ

เกิดข้ึนจากการมาของรถไฟฟาและปญหาที่จะเกิดข้ึนจากการมาของรถไฟฟา” ณัฐวุฒิอธิบายถึง

หนาที่ของเขาและทีมงาน 

จากการมาของรถไฟฟาใตดิน สถานีวัดมังกร ฯ โอกาสที่จะตามมาของพอคาแมขาย

ยานเยาราชยอมเกิดข้ึนไดไมยาก ปริมาณการสัญจรไปมาของผูคนที่สามารถเขาถึงพื้นที่ไดสะดวก

มากข้ึนจากการโดยสารรถไฟฟาใตดิน แนนอนวาปริมาณคนที่เพิ่ม จะทําใหยอดการคาขายพุงสูง

ตามไปดวย 

แตทวาเมื่อมีไดก็ตองมีเสีย การมาของรถไฟฟานอกจากจะนําพาผูคนเขามาสูพื้นที่แลว

ยังสงผลใหราคาที่ดินพุงสูงข้ึนไปดวย ปญหาคือราคาคาเชาจากหลักพันอาจจะถีบตัวสูงข้ึนถึงหลัก

หมื่น แตที่แยไปกวาน้ันที่ดินอาจมีการเปลี่ยนมือเจาของ และผลกระทบอันใหญหลวงก็จะไปตกที่ผู

เชา 

ภาพทั้งหมดน้ีจึงถูกฉายใหชาวชุมชนโดยทีมวิจัย CAP เน่ืองจากพวกเขาคิดวาการ

เปดเผยขอมูลในทุก ๆ ดานใหชาวบานไดรับรูคือรากฐานของขบวนการมีสวนรวม 

“ผมคิดวามันเปนการสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางการพัฒนาที่จะเกิดข้ึน ซึ่งเวลา

มีการพัฒนาพื้นที่ คนที่เปนนักลงทุนมองเห็นภาพอนาคตอยางหน่ึง ขณะเดียวกันคนที่อยูอาศัยก็

เหมือนเปนผูถูกกระทํา คราวน้ีเวลามองเราจะสมดุลกันระหวางชุมชน การพัฒนา เศรษฐกิจกัน

อยางไร ผมคิดวาตรงน้ีชาวบานควรจะมีสิทธิรู มันเหมือนกับเวลาคุณขายแชมพูคุณก็ตองลงฉลากวา

มันคืออะไร แตอันน้ีมันคือชุมชนกับการพัฒนา” ณัฐวุฒิแสดงทัศนะ 

โดยสวนตัวแลวณัฐวุฒิคิดวาจริง ๆ แลวชาวบานซึ่งเปนผูเชาเขาก็มีสิทธ์ิจะรูและควรจะ

มีสิทธิในการตัดสินใจในการจะมีสถานีรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ น้ี ถึงแมวาสุดทายชาวบาน

อาจจะอยากรับเงินแลวก็ไปอยูที่อื่นแลวไมอยากอยูที่น้ีแลว ยอมทําไดทั้งน้ันเพราะชาวชุมชนยาน

เยาวราชเขาอยูมานานกวา 3-4 รุนมาแลว จนเกิดการหลอมรวมกันและมีอัตราลักษณของชุมชน

เกิดข้ึน ซึ่งมันเปนสายใยที่เปนนามธรรม แตวามันถักทอบนสถานที ่
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เวลาจะมีการรื้อชุมชน ถาเปลี่ยนสถานที่ไปสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีก็จะหายไปดวย หากมีการ

นําเอาเคเอฟซีหรือศูนยการคาใหญ ๆ เขามา แลวเปลี่ยนอาคารสองสามช้ันเปนอาคารแปดช้ัน คน

ใหมก็จะเขาแทนที่คนเกา ๆ  ชุดของความสัมพันธเหลาน้ีมันก็จะหายไป  

น้ีคือสิ่งที่ชาวบานรอบแนวสถานีรถไฟฟาใตดิน สถานีวัดมังกร ฯ เปนหวงและสงผลให

พวกเขาสรางการวมตัวกันข้ึนมาคัดคาน...  

“คนเราจะอึดอัดมากเมื่อมันไมรูวาอนาคตมันจะตองทําอยางไร จะไดอยูไหม เพราะถา

ไมไดอยูจะไดไปหาที่ทางใหม หรือวาถาเขาไดอยูเขาจะไดอยูดวยราคาเทาไหรแลวเขาจะจายไดไหม 

ชีวิตคนมันผูกอยูหลายเรื่องเขามีลูกที่เสียคาเทอมอยู มีหน้ีผอนโนนเยอะแยะ เรื่องน้ีมันกระทบชีวิต

เขาหมด” ณัฐวุฒิอธิบายถึงความในใจของผูที่อยูในสถานะผูเชา  

ดวยหลายปญหาที่ณัฐวุฒิกลาวมาขางตนมันไดรวมตัวกันผูกมัดแนนจนกลายเปนปม

ปญหาระหวาง รฟม. เจาของที่ดิน และชาวชุมชน 

“ตอนน้ันที่เขาไปทําเพื่อจะสรางความเขาใจ และพยายามพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมา

ที่สุด และใหขอมูลทุก ๆ ดานใหกับชาวบาน ทั้งเรื่องแนวคิดของเจาของที่ดินซึ่งเจาของที่อาจจะไม

พอใจเทาไหรนัก และเรื่องของตัวชุมชนเองวามีปญหาอะไรบางที่เขาจะตองปรับตัวมันจะเกิดอะไร

ข้ึน เขาก็เขาใจบางไมเขาใจบาง เราก็พยายามที่จะอธิบาย” ณัฐวุฒิกลาว 

เรื่องราวดี ๆ ของความขัดแยง  

ณัฐวุฒิไดใหขอทิ้งทายไวอยางนาคิดวากรณีของรถไฟฟา ทําใหชุมชนของชาวไทยเช้ือ

สายจีนยานเยาวราชกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง มีการพูดคุยมากข้ึนเน่ืองจากมีเรื่องใหคุย ซึ่งแตเดิมใน

สมัยรุนพอรุนแมหรือปูยาตายายยานเยาวราชเน่ืองจากเปนชุมชนชาวจีนสูง มักจะถูกกระทําจาก

ภาครัฐ เหตุเพราะในสมัยยุคจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ภาครัฐจะเกลียดคนจีนหรือที่คนในสมัย

เรียกวาเจง  

เพราะฉะน้ันการที่คนจีนมีสมาคมตระกูลแซก็ดี สมาคมแตจิ๋ว ไหหลํา      ตาง ๆ ก็

เพื่อรวมกลุมกันในการตอรองกับภาครัฐ เพราะถาหากไมมีการรวมกันเปนกลุมกอนจนเกิดสังคมของ

ชาวไทยเช้ือสายจีนข้ึน พวกเขาก็จะโดนระบบสมัยน้ันที่มากดทับเอาไว  

“สมาคมตาง ๆ ที่เคยมีปจจุบันก็มีแตคนเฒาคนแกที่เขาไป คนหนุมสาวหายหมด ไมมี

ใครสนใจหรอกเพราะวาตางคนตางไมถูกระบบใหญกดทับแลว เขาก็สามารถคาขายได คราวน้ีคนก็

ไปยุงกับการทํามาหากิน ไปขายของไปอะไร ก็อยูในพื้นที่สวนตัวตางคนตางอยูทํามาหากิน  

ผมคิดวาน้ีมันเปนภัยที่กลับมาอีกรอบหน่ึงมันเปนระบบที่กลับเขามาช่ัวคราว มันทําให

สํานึกบางอยางหรือวาสิ่งที่เคยมีในอดีตที่มันหายไปถูกเรียกกลับมา เพื่อหนาที่ที่จะแกปญหาหรือวา

จะรักษาบางอยางไว แมหลายคนอาจมองวาชาวบานเขารวมตัวกันเพราะผลประโยชนที่มันเสียไป

มันก็จริงสวนหน่ึง แตผมคิดวาบางสวนมันก็เปนภาพสะทอนที่มันไกลกวา” 

   ส
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ซึ่งเมื่อเวลาผานไปแรงกดดันจากภาครัฐเริ่มเบาบางลง คนไทยเช้ือสายจีนสามารถมี

สิทธิทัดเทียมคนไทย สามารถรับราชการไดและเริ่มมีโอกาสในระบบราชการมากข้ึน สามารถเปน

พลเมืองมีบัตรประชาชน กลุมกอนก็เริ่มคลี่คลายออก ความเปนชุมชนก็ตอย ๆ จางลงไป 

“ผมคิดวามันก็เปนเรื่องธรรมดาของชุมชน ที่มันจะฟู ๆ แฟบ ๆ แลวแตสภาวะ

แวดลอมปจจัยภายนอกที่มากระทบ ทุกวันน้ีมันก็จะฟูหนอย เพราะวาแรงกระทบแรงกดดันจากการ

พัฒนาเขามามันเยอะ เพราะฉะน้ันมันจะตองพองขนพองหนามเหมือนเมนเพื่อคอยปองกันภัย

อันตราย” ณัฐวุฒิกลาวทิ้งทาย 

เรื่อง: กลุมอนุรักษและฟนฟูเจริญไชย 

“มันเกิดจากการรวมตัวโดยเฉพาะกิจมากกวา เพราะถาเหตุธรรมดาทั่วไปไมมีเรื่องไม

มีราว คนก็จะไมรวมตัวกันหรอก”  

ฉัตรชัย เติมธีรพจน หรือเฮียหนุม เจาของรานตังอาและเปนหน่ึงในคณะทํางานกลุม

อนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย เริ่มบทสนทนาดวยการเลาถึงที่มาที่ไปของชาวชุมชนที่ตัดสินใจ

รวมตัวกันเพื่อปกปองชุมชนเจริญไชย จากแรงกดดันของการพัฒนาและอาจสงผลใหชุมชนเกาแก

อยางเจริญไชยตองศูนยหายไปจากการถูกไลรื้อ 

เจาของรานตังอารานตัดเย็บผาเพื่อใชในงานประเพณีต้ังแต งานศาลเจาไปจนกระทั่ง

งานศพกลาวบอกวา ในการตอสูเรื่องใด ๆ ก็ตาม ตองสรางสัญลักษณข้ึนมาใหได  

และการใชอัตลักษณของชุมชนเกาแหงน้ีวาเปนชุมชนที่มีอาชีพที่เกี่ยวของกับประเพณี

และวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกันไปหมด ตรงน้ีถือวาเปนแหลงคาขายสินคา ความเช่ือเกี่ยวกับวัฒนธรรม

จีนทั้งหมดและเปนแหลงใหญที่สุดในประเทศ ดังน้ันพื้นที่ตรงน้ีจึงมีความสําคัญและควรคาในการที่

จะรักษาเอาไว  

และดวยเหตุน้ีเองจึงเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนเจริญไชยข้ึน  

“ก็ดูจะลงตัวที่สุดในการนิยามเพื่อบอกตัวตนของเราวา เราคือใคร และมีความเปนมา

อยางไร ก็กลายเปนกลุมที่เรารวมตัวกันข้ึนมาเพื่อจะอนุรักษพื้นที่ตรงน้ี มันก็เลยกลายเปน ‘กลุม

อนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย’ ข้ึนมา” เฮียหนุมอธิบายถึงที่มาที่ไปของการรวมตัว 

จากชาวชุมชนไมกี่คน คุยกันมากข้ึน บอกขาวปาวรองใหบานใกลเรือนเคียงมากข้ึน 

สุดทายสามารถรวมตัวกันจนกลายเปนกลุมเปนกอนของชาวชุมชนยานเจริญไชย 

กลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชยเกิดข้ึนอยางเปนทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

พุทธศักราช 2553 โดยการเลือกคณะทํางานเพื่อเปนตัวแทนของชาวชุมชนทั้งหมด และเน่ืองจาก

พื้นที่ชุมชนเจริญไชย มีชาวชุมชนอาศัยอยูมากกวา 100 หอง ซึ่งประกอบดวยรานรวงทั้งหมดกวา 

57 ราน จึงเกิดการแบงโซนของชุมชนออกเปนสี่สวน และเลือกตัวแทนจากคณะทํางานเพื่อดูแลและ

บอกขาวแกชาวชุมชนแตละสวนไดอยางทั่วถึงไมตกหลน 
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ศิริณี อุรุนานนท เจาของรานอุปกรณโฟโต หน่ึงในตัวแทนเจริญไชยฝงตะวันออก 

อธิบายการแบงโซนทั้ง 4 สวนในยานเจริญไชยวาในสวนแรกคือบริเวณริมถนนเจริญกรุง สวนที่ 2 

และ 3 คือบริเวณริมถนนพลับพลาไชย 2 ฝงคือฝงตะวันออกและตะวันตก และในสวนสุดทายจะ

เปนบริเวณก็ในซอยเจริญไชย 

โดยชุมชนเจริญไชยบริเวณริมถนนเจริญกรุงเริ่มต้ังแตบานเลขที่ 487 รานเสริมสวย อา

หยง ยาวไปจนถึงบานเลขที่ 457 – 459 รานไซนามารทซึ่งเปนรานขายโสมสมุนไพรขนาดสามคูหา 

ซึ่งผูดูแลในสวนน้ีคือ      สรรคพล เดชตระกูลวงศเจาของรานสุวรรณไทย ซึ่งเปนรานขายของใชใน

ศาลเจา 

ในสวนของชุมชนเจริญไชยฝงตะวันออกซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของ ศิรีณี จะเริ่ม

จากบานเลขที่ 563 รานวานิชสรา นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งต้ังอยูขาง ๆ ศาลเจากวางตุง ไปจนถึง

บานเลขที่ 4 รานเอ็งซุนกี่  

ตอมาคือในสวนของฝงตะวันตก ตัวแทนชาวชุมชนผูดูแลคือเฮียบวยเจาของรานบวย

กวยเต๋ียวลูกช้ินปลา รับชอบดูแลต้ังแตรานเจหงันซึ่งเปนรานขายกระดาษไหวเจาริมถนนพลับ

พลาไชยบานเลขที่ 538 ไปจนสุดเขตดูแลที่บานเลขที่ 504 รานบวยกวยเต๋ียวปลาริมถนนพลับ

พลาไชยขางศาลเจาหลี่ตีเบี้ยว  

และในสวนสุดทายซึ่งดูแลโดย ภูมิสิษฐ ภูริทองรัตนเจาของรานบูเซงรานขายกระดาษ

ไหวเจา คือตรอกเจริญไชย 1 และ ตรอกเจริญไชย 2 ซึ่งตรอกเจริญไชย 1 เริ่มตนที่บานเลขที่ 41 

รานเจกุง ซึ่งเปนรานอาหารขายเปาะเปยสด กวยเต๋ียวหลอด และกระเพาะปลาหมอดิน เริ่มตนต้ัง

บานเลขที่ 67 ในตรอกเจริญไชย 2 ซึ่งเปดเปนรานขายกระดาษไหวเจาช่ือรานวา ‘เจสุมนต’ ยาวสุด

ซอยเจริญไชย 2 ไปจนถึงบานเลขที่ 99 รานกังซงฮงซึ่งเปนรานขายกระดาษไหวเชนเดียวกัน  

ผูดูแลริมถนนเจริกรุง 

“ปากับมาเขารูตัวอยูแลว เขาบอกวาถามันจะตองเปนไปอยางน้ันเราก็ตองยอมรับ แต

ถาเกิดวายังไมมีอะไรเกิดข้ึนเราก็อยูตอไปกอน คือคนแกเขาก็ไมอยากจะไปตอตานอะไรมาก เพราะ

เขาคิดวาเขาอยูมานานแลวจนไมอยากจะไปทําอะไรแบบน้ัน แตตัวเราไมไดไงเพราะเราก็ตองมีอีก

รุนหน่ึงที่รอเราอยูขางหนา” สรรคพล เดชตระกูลวงศ (แซแต) ในวัย 36 ป ผูสืบทอดกิจการราน

สุวรรณไทยรานขายของใชในศาลเจาตอจากผูเปนพอเลาถึงเหตุผลที่ทําเขาเขามาเปนสวนหน่ึงใน

กลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย 

และนอกเหนือจากความตองการที่จะสงพื้นที่ทํามาหากินทําเลทองใหกับลูกหลานใน

อนาคตแลว อีกหน่ึงเหตุที่สําคัญไมแพกันที่ทําใหสรรคพลเขารวมกลุมคือความรักและความผูกพันธุ

ในพื้นที่ซึ่งเขามองเห็นและคุนเคยมาต้ังตาลืมจําความได อีกทั้งยังเปนสถานที่ซึ่งเก็บสะสมความ
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ภาคภูมิใจของคนในครอบครัวเดชตระกูลวงศ ซึ่งชวยกันกอรางสรางตัวจนรานสุวรรณไทยประสบ

ความสําเร็จในปจจุบัน 

“อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของจิตใจ เราอยูตรงน้ีมาต้ังแตเด็กๆ เห็นภาพเกา ๆ จนชิน

ตา ไปไหนมาไหนก็มาคนรูจัก พออยูมาวันหน่ึงมาการเปลี่ยนแปลงกะทันหันข้ึนมา เปนใครก็รับ

ไมได แลวอีกอยางคือคําวาคนเกาคนแกสุดทายแลวมันไมคามันก็นาใจหายนะ พอแมเราอยูมาจน

มาถึงรุนเรา สุดทายแลวเขาเห็นวาความเจริญดีกวาคุณคาของคนที่เคยอยูมากอน น่ันคือสิ่งที่เรารับ

ไมได” สรรคพลอธิบายถึงสิ่งที่เขารูสึกวามันไมยุติธรรมกับของในชุมชน ตัวเขาและคนในครอบครัว  

เสียงสนทนาของสรรคพลดังข้ึนสลับกับเสียงไอของเขาและเสียงดังจากเครื่องจักรที่

กําลังทํางานเน่ืองจากรานของเขาตังอยูใกลเคียงกับบริเวณที่กอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกร ฯ  

“ทุกอยางที่มันไมดีเกี่ยวกับการกอสรางทุกวันน้ีโดนเขามาหมดเลย ทั้งมลพิษทางเสียง 

มลพิษทางอากาศ มลพิษทางสิ่งแวดลอมมีมาทั้งหมดหมดเลย ถึงตองข้ันบางวันตองข้ึนไปนอน

เพราะไมไหว ไอทั้งวันแลวก็มีเสมหะซึ่งแตกอนไมเคยมี การคาขายก็ไมดียอดขายตกเกิน 50 

เปอรเซ็นต” สรรคพลอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนระหวางการกอสราง 

สรรคพลเลาตอวาหนาที่ของเขาในการเปนตัวแทนชาวชุมชนในสวนของบริเวณริม

ถนนเจริญกรุง นอกจะคอยเรียกชาวชุมชนประชุมเพื่อหารือรับมือกับสิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคตแลว เขา

ยังทําหนาที่คอยดูแลชาวบานในเรื่องของผลกระทบและความเดือนรอนที่เกิดข้ึนระหวางการ

กอสราง 

“หนาที่ของผมคือดูทั่วไปเลยครับ ประมาณพวกชอบวุนวายกับชาวบานตรงไหนมี

ปญหาก็เขาไปดูๆ เชนตรงไหนที่เราคิดวามันไมดีกับคนแถวน้ีเราก็จะเขาไปดูวาทําไมเหรอเกิดอะไร

ข้ึน อยางบางที บริษัท อิตาเลียนไทยผูรับเหมามาปดทางเราก็จะเขาไปดูไปคุยเจราจาตอรองกับเขา 

เพราะคนแถวน้ีเขาคาขายก็จะสนใจแตคาขายอยางเดียว ไมคอยไปวุนวายกับพวกน้ีหรอก เมื่อไมมี

ใครวุนวายเราก็ตองเขาไปชวย เรามีกําลังทําไดเราก็ทํา ถาไปหวังรอคนโนนคนน้ี ก็คงตองโดนไล

ออกไปกอน” สรรคพลพูดติดตลกอธิบายถึงสิ่งที่เขาทําในฐานะหน่ึงในคณะทํางานของกลุมอนุรักษ

และฟนฟูยานเจริญไชย 

รานสุวรรณไทยต้ังอยูริมถนนเจริญกรุง ภายในรานเต็มไปดวยของใชในศาลเจาอยาง

ครบครัน ทั้งผาสามสี พวกมาลัยซึ่งทํามาจากพลาสติก โคมไฟสีแดงสด ตุกตาปนเทพเจาของชาวจีน 

และของตาง ๆ อีกมากมาย ของหลายอยางอาจจะดูคลาย ๆ กับรานขายของไหวเจาทั่วไป แต

สุวรรณไทยมีหน่ึงสิ่งซึ่งเปนลักษณะพิเศษคือทางรานจะรับวัตถุดิบมาตัดเย็บเอง เขียนอักษรจีนและ

วาดลวดลายจีนเองเน่ืองจากสุนทร เดชตระกูลวงศผูเปนบิดาของสรรคพลเปนผูที่มีความเช่ียวชาญ

ในการเขียนอักษรและลวดลายจีน  
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สรรคพลเลาวา ตัวเขาอยูที่บานเลขที่ 463 ซึ่งก็คือรานสุวรรคไทยในปจจุบันมาต้ังแต

เกิด แตในรุนพอแมของเขาจะอาศัยอยูบริเวณฝงตรงขามของรานในปจจุบันซึ่งเปนบานของอามา  

แตเน่ืองจากบานหลังน้ันประสบเหตุเกิดไฟไหม ทําใหตนและครอบครัวจึงตองหาที่อยู

ใหม ซึ่งตอนน้ันพอของสรรคพลทําอาชีพเปนลูกจางของรานทองฮั่วเซงเฮง และตองการหากิจการ

ทําที่เปนของครอบครัวเอง  

ในที่สุดหลังเหตุการณไฟไหมก็มาเจอบานหลังน้ีซึ่งเปนที่ดินใหเชาของมูลนิธิจุมภฎ-

พันธุทิพย ก็เลยเซงตอมาจากผูเชารายเดิมเพื่อมาทํารานขายของ ซึ่งในขณะน้ียายมาอยูที่บานเลขที่ 

463 สรรคพลมีอายุประมาณ 6 ขวบเศษ 

“รานน้ีเปดมา 30 กวาปแลว มีลูกคาประจําเกาแกทั้งในกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัด 

โดยในตอนแรกจะขายเกี่ยวกับพวกของแตงงานกับของงานศพ ตอมาก็คอยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 

จนมาลงตัวแบบทุกวันน้ีก็ขายของใชในศาลเจา” สรรคพลเลายอนถึงจุดเริ่มตนของผูเปนบิดาในชวง

กอรางสรางตัว 

สรรคพลกลาวถึงความรูของเขาวารานสุวรรณไทยนับเปนบานเกิดของเขา ซึ่งเปนที่ที่

เขาอยูจนเคยชิน เปนทั้งที่ทํามาหากิน ที่ว่ิงเลนสมัยเด็ก เขาแนใจวารูจักทุกซอกทุกมุมของที่น้ีทําให

รูสึกเสียดายหากการพัฒนาจะมาทําลายวิถีชีวิตที่สวยงาม 

“ไมมีใครอยากไดเศษเม็ดเงินของเขา เราอยากไดจุดยืนที่เราเคยอยูมากกวา แตถาเรา

จะตองไปจริงๆสิ่งที่เราอยากไดจากเจาของที่คืออยากใหเขาออกมาขอโทษบาง พูดบางวาเขาคิด

อะไรอยู ทําไมตองใหพวกเราไป อยากไดความจริงใจจากเขาวาเขาคิดอะไรอยู” สรรคพลหนาน่ิวค้ิว

ขมวดเมื่อถูกถามถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล เน่ืองจากเมื่อรถไฟฟาสถานีวัดมังกร ฯ สราง

เสร็จสมบูรณและเปดใหบริการ เจาของที่ดินอาจจะขายที่ดินใหนายทุน และชาวชุมอาจจะตองโดน

ไลรื้อ 

สรรคพลกลาววาในขณะน้ีชาวชุมชนยังไมไดรับความชัดเจนจากเจาของที่ดิน แต

สวนตัวก็มั่นใจเกือบแปดสิบเปอรเซ็นตวาเจาของที่ดินตองการทวงคืนพื้นที่  เน่ืองจากไมมีการตอ

สัญญาระยะยาวเพื่อเปนหลักประกันใหกับชาวบานและไมมีคําอธิบายถึงเหตุผลของการไมตอสัญญา

ออกจากปากเจาของที่ดิน 

“ปาและมาตองฝาฟนวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศมาหลายครั้ง แตก็ยังอยูไดโดยไมคิด

ที่จะยายไปอยูที่อื่น เพราะบานหลังน้ีและรานน้ีเปนที่แรกที่ปาและมารวมกันสรางมาจาก

นํ้าพักนํ้าแรงของพวกทาน พอมาถึงรุนลูกกลับกลายเปนวา รานที่พวกทานรวมกันสรางมาโดน

ผลกระทบจากความเจริญของการคมนาคมและอาจจะโดนปด” วราภรณ เพิ่มประยูร ภรรยาของ

สรรคพลแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่เกิดข้ึนลงใน ‘หนังสือบันทึกเจริญไชย คนจีนสยาม’  
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ซึ่งเปนหนังสือที่ทางกลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญและชาวชุมชนเจริญไชยรวมกันทํา

ข้ึนเพื่อบันทึกเรื่องราวของคนในชุมชนและบอกเลาถึงความสําคัญของชุมชนใหคนภายนอกไดรับรู

และเก็บไวเปนอนุสรณใหรุนลูกหลานไดทราบถึงความเปนมาของบรรพบุรุษ 

หนา 86 ในหนังสือบันทึกเจริญไชย คนจีนสยาม ยอหนาสุดทาย วราภรณใหสัมภาษณ

บอกกลาวถึงความรูคับของใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนวา “ความรูสึกของรุนลูก มันเจ็บแคนและเศราใจที่ไม

อาจปกปองรักษาสมบัติและความภูมิใจของรานได รถไฟฟามันก็เปนเรื่องที่ดี แตชวงระยะเวลาใน

การกอสราง มันมีผลกระทบทางดานการคาขาย ซึ่งแหลงทํามาหากินน้ีมันอิงกับวัฒนธรรมจีนแทบ

ทั้งป การมาของรถไฟฟา ชวงกอสราง 6 ป มันทําใหแหลงทํามาหากินน้ีพังได”  

ศิริณี ทูตเจริไชยฝงตะวันออก 

กรอบรูปหลากขนาด หลายสีสัน ถูกวางเรียงรายไวบริเวณหนาบานเลขที่ 537 ซึ่งตัว

บานทาดวยสีนํ้าตาเขมเพื่อเพิ่มมนตเสนหแหงความเกาแกของพื้นที่ยานเจริญไชยซึ่งเปนชุมชนที่มี

อายุมากกวา 100 ป  

ปายพื้นสีเขียวขนาดใหญ ดานบนถูกเขียนไวดวยตัวอักษรสีทองเขียนวา ‘รานอุปกรณ

โฟโต’ ถูกติดต้ังไวดานบนของราน เพื่อบอกกลาวใหคนที่เดินผานไปผานมารูวาที่น้ีคือรานขาย

อุปกรณถายภาพ 

“เมื่อกอนคุณพอเคยเปนชางซอมกลองอยูที่ริมถนนเจริญกรุง ทานชอบถายภาพก็เลย

เชาหนารานปจจุบันเพื่อขายอุปกรณถายมาแลวพอดีเจาของรานเขาจะเลิกกิจการคุณพอก็เลยเซง

ตอแลวเปดเปนรานน้ี จากวันน้ันถึงวันน้ีก็เปดรานน้ีมาเปนเวลากวาสี่สิบปแลว” ศิริณี อุรุนานนท

หรือเล็ก เจาของรานอุปกรณโฟโต เลาถึงที่มาของราน 

เล็กในวัย 33 ป เลาวาตัวเขาเกิดและโตมากับรานน้ี แมของเขาเปนชาวจีนโดยกําเนิด

แตมาเกิดที่เมืองไทยเน่ืองจากอากงและอามาหรือที่คนไทยเรียกวาตากับยายมาจากเมืองจีน สวน

พอของเขาเปนลูกครึ่งไทยจีนเน่ืองจากปูของเล็กมาจากเมืองจีนแตมาพบรักกับคุณยาซึ่งเปนคนไทย 

“รูสึกภูมิใจนะ ที่ไดเกิดและโตที่น้ี รูสึกเหมือนเราเปนสวนหน่ึงของพื้นที่ประวัติศาสตร 

และเราไดอยูในชุมชนที่มันมีรากเหงามีประเพณี” เล็กกลาวดวยสีหนาย้ิมแยมแสดงความภูมิใจที่ได

เปนคนเจริญไชย และเขาคิดวาที่น้ีไมใชเพียงชุมชนเกาแกที่สืบทอดมากวารอยป แตสําหรับตัวเขา

ที่น้ีคือความทรงจําในทุกชวงวัยของเขาจนถึงปจจุบัน 

แมวาบานของเล็กจะไมถูกผลกระทบจากการเวนคืนเพื่อสรางสถานีรถไฟฟาใตดิน

สถานีวัดมังกร ฯ แตสําหรับเขาแลวการที่รานคาหรือสถานที่บางสวนที่ถูกทุบลายไป ก็เปนเสมือน

ความทรงจําบางสวนในวัยเด็กไดถูกทําลายลงไปพรอมกับความเจริญที่กําลังจะกาวเขามา และ

แนนอนเขาจะไมยอมสูญเสียความทรงจําทั้งหมดไปใหกับความเจริญที่กําลังจะคืบคานเขามาถึงหนา

ประตูบาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



146 

 

“บริเวณชุมชนเจริญไชยสวนใหญจะพื้นที่ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพยซึ่งใหชาวบานเชา 

ดังน้ันหากเจาของที่ขายพื้นที่ตรงน้ีไปชาวบานกวา 70 ครอบครัวก็จะไดรับผลกระทบมหาศาล” เล็ก

บอกเลาถึงสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนกับชาวบานยานเจริญไชย 

เล็กรูดีวาการพัฒนาคงจะไมหยุดอยูเพียงการสรางตัวสถานีวัดมังกร ฯ เทาน้ัน เพราะ

เน่ืองจากเมื่อสถานีสรางเสร็จมูลคาที่ดินบริเวณก็คงจะเพิ่มข้ึนไปดวย ดังน้ันชุมชนเจริญไชยซึ่งหมาย

รวมถึงบานของเขาอาจจะเปนเปาหมายตอไปของนักลงทุน 

จึงเปนเหตุผลใหเล็กและชาวชุมชนบางสวนลุกข้ึนรวมกลุมกันเพื่อแสดงพลัง ปกปอง

รักษาพื้นที่เกิด ที่ทํากิน และหวังใหเปนที่ตาย รวมถึงสมบัติที่จะสงตอใหกับรุนลุก หลานตอไป จึง

กลายเปน ‘กลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชย’  

ศิริณีซึ่งนับเปนหน่ึงในผูกอต้ังกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญไชยและผูรับผิดชอบ

ดูแลประสานคนในพื้นที่พลับพลาไชยฝงตะวันออกกลาววาการต้ังกลุมข้ึนมาไมใชเพียงรักษาบานที่

อยูอาศัยของคนในชุมชนเทาน้ัน แตมันคือการรักษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร ที่มีทั้งตึกแถวอายุกวา

รอยป วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนที่เติบโตมาพรอมกับประเทศไทย  

เล็กและคณะทํางานจึงพยายามหาวิธีการเพื่อประกาศใหคนทั่วไปไดรูรับวายานน้ีมี

คุณคาควรแกการรักษาใหคงอยูตอไป และหวังวาเสียงที่เขาพยายามสงออกไปจะดังไปถึงยังเจาของ

ที่ผูมีสิทธิขาดในพื้นที่ ใหไดเห็นวาคนในชุมชนและตัวชุมชนมีคาเกินกวาที่ตีราคาเปนเงินทอง 

“กิจกรรมที่เราทําก็จะมีการรวมกับหนวยงานตาง ๆ จัดงานสัมมนาทางวิชาการข้ึนเพื่อ

บอกเลาถึงความสําคัญของชุมชนเจริญไชย และมีการจัดทําพิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่องข้ึนเพื่อใหคน

ในชุมชนเองหรือคนภายในไดรูถึงคุณคาของชุมชน และมีการใหสัมภาษณกับรายการโทรทัศนและ

หนังสือพิมพที่สนใจในตัวชุมชนเพื่อเผยแพรใหคนทั่วไปรูจักชุมชนของเรามากย่ิงข้ึน” ศิริณีบอกถึง

สิ่งที่ตนและกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจริญรวมกันทํา 

ศิริณีเลาตอวานอกจากจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ข้ึนแลว หากมีเรื่องสําคัญก็ตจะมี

การเรียกประชุมคนในชุมชนเจริญไชยทั้งหมดเพื่อระดมความเห็นและแนวทางการที่จะรักษาพื้นที่

ตรงน้ีเอาไว ซึ่งเล็กก็จะมีหนาที่แจงใหชาวบานแถบพลับพลาไชยฝงตะวันออกทราบวาการประชุมจะ

มีข้ึนเมื่อไหร  

“ถาสมมุติวาเรามีอะไรที่จะบอกกลาว ถาไมไดเรียกประชุมเราก็จะใชวิธีการมีหนังสือ 

เปนเหมือนกับหนังสือของชุมชนเรียกวาสวัสดีเจริญไชยแตวามันไมไดออกเปนรายเดือนประจําอะไร 

แลวแตวามีเรื่องอะไรจะบอกเราก็จะทําหนังสือเลมน้ีแจกคนในชุมชน” เล็กกลาวและอธิบายตอวา

การจัดทําวารสารชุมชนช่ือ ‘สวัสดีเจริญไชย’ ข้ึนก็เพื่อเปนสื่อกลางอีกหน่ึงชองทางระหวางคนใน

ชุมชนและคณะทํางาน  
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โดยเน้ือหาในวารสารชุมชนฉบับน้ีก็จะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ

คณะทํางานวาไดทําอะไรไปบาง หรือขณะ ณ เวลาน้ันเกิดเหตุการณอะไรเกี่ยวกับชุมชนบาง หรือ

หากมีการประชุมเกิดข้ึนในวารสารก็จะมีสรุปผลการประชุมเพื่อเปนประโยชนแกผูที่ไมไดเขารวม

ประชุม ซึ่งวารสารน้ีจะไมมีเวลาการออกที่แนนอนข้ึนอยูกับวาระและโอกาสที่คณะทํางาน

เห็นสมควร 

และนอกจากวารสารสวัสดีเจริญไชย เล็กและคณะทํางานยังไดมีการระดมจากคนใน

ชุมชนและหนวยงานภายนอกเพื่อจัดพิมพหนังสือ ‘บันทึกเจริญไชย คนจีนสยาม’ ซึ่งเปนหนังสือที่

บันทึกเรื่องราวของคนในชุมชนเจริญไชยทั้งหมดเพื่อเปนอนุสรณใหรุนลูกหลานไดรูถึงชีวิตของบรรพ

บุรุษ โดยหนังสือน้ีจะมีการจําหนายใหกับผูที่สนใจที่พิพิธภัณฑบานเกาเลาเรื่อง ราคาเลมละ 250 

บาท  

ซึ่งรายไดคณะทํางานก็นํามาเปนทุนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ข้ึนในชุมชนตอไป 

เล็กใหเหตุผลถึงสิ่งที่เขาทําวามันเปนการลุกข้ึนมาเพื่อรักษาที่รัก หากอยากจะอยูในที่

ที่หวงแหนตอไป ทุกคนในชุมชนก็ตองรวมมือกัน 

“ถาแตละคนคิดวาตัวเองทําอะไรไดแลวออกมาชวยกัน มันก็จะไมเหน่ือยกับใครคนใด

คนหน่ึง ทุกคนทําในสิ่งที่ตนเองทําไดชวยกันคนละไมคนละมือ หากไมชวยกันคนที่ทําก็จะทําจน

เหน่ือยจนหมดแรง แตถาเราตางคนตางชวยกันไดคนละนิดคนละหนอย มันนาจะเปนการที่ไมเอา

เปรียบใคร อยางเหมือนกับวาคนถามวาเราอยากจะอยูไหม เราอยากจะอยูแตถาเราทําอะไรเลยเรา

จะไดอยูไหม” เล็กกลาว 

เฮียบวยกวยเต๋ียวลูกช้ินปลา 

โตะสี่ถึงหาตัวถูกวางเรียงรายไว บริเวณหนาบานเลขที่ 504 ริมถนนพลับพลาไชย ยาน

เจริญไชย บนโตะแตละตัวถูกวางไวดวยพวงเครื่องปรุง มีทั้งพริกบน นํ้าตาล นํ้าปลา และ

นํ้าสมสายชู การตกแตงหนารานมีเพียงหมอกวยเต๋ียว ถังแกสหน่ึงถัง โตะสองตัว เพื่อใชวางตู

กวยเต๋ียวและวางอุปกรณในการทํากวยเต๋ียว และปายซึ่งมีขอความบอกถึงเมนูอาหารในรานแปะไว

บริเวณผนังหลังตูกวยเต๋ียว   

“กวยเต๋ียวลูกช้ินปลาสูตรน้ีเปนสูตรเกาแกผมไดมาจากเพื่อน สวนนํ้าซุปใสโสมเปน

สูตรที่ผมคิดเองเพราะแถวน้ีเครื่องยาจีนเยอะ กินแลวบํารุงสมอง ตางจากการตมนํ้าธรรมดาซึ่งมัน

จะไมคอยไดรสชาติ” สมศักด์ิ แซต้ัง หรือเฮียบวย สมญานามที่ลูกคาขาประจํารานบวยกวยเต๋ียว

ปลาเรียกกันติดปากเจาของรานบวยกวยเต๋ียวลูกช้ินปลาอธิบายถึงการทํานํ้าชุปสูตรพิเศษ  

เฮียบวยในวัย 43 ป ผูสืบกิจการรานคาบริเวณยานเจริญไชยรุนที่สามตอจากผูเปน

บิดาและพี่สาว เลาวาตนขายกวยเต๋ียวปลาที่ยานเจริญไชยปน้ี (พุทธศักราช 2556) เปนปที่เจ็ด ซึ่ง

กอนหนาที่จะมาเปดรานกวยเต๋ียวปลา เฮียบวยปดโรงงานทําลูกช้ินยานดินแดง  
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ซึ่งในขณะน้ันพี่สาวของเฮียบวยเปดรานขายขาวตมปลาที่บานหลังน้ีกอน เฮียบวยจึง

สนใจมาเปดรานกวยเต๋ียวลูกช้ินปลาดวย  

ครอบครัวของเฮียบวยอยูยานเจริญไชยน้ีต้ังแตสมัยคุณพอ แตตัวเฮียบวยเกิดที่ฝง

ธนบุรีอยูกับแมและพี่สาว เน่ืองจากครอบครัวของเฮียบวยเปนครอบครัวใหญมีพี่นองถึงแปดคน ทํา

ใหตองแยกยายกันอยู 

“บานน้ีมันแคบ และคาเชาก็คอนขางมีราคาในสมัยน้ัน แตฝงธนบุรีจะมีราคาถูกหนอย 

ครอบครัวจึงตองแยกกันอยู ตัวผมเปนลูกคนที่เจ็ด สมัยกอนลําบากผมไมไดเรียนหนังสือนะ” เฮีย

บวยเลาถึงเหตุผลที่ทําใหครอบครัวตองแยกกันอยู 

จุดเริ่มตนในการต้ังรกรากในเมืองไทยของครอบครัวเฮียบวยเริ่มจากสมัยสงครามโลก

ครั้งที่สอง พอของเฮียบวยในวัย 37 ป น่ังเรือสําเภาเปนเวลากวาสองเดือนจากประเทศจีนสูประเทศ

ไทย เน่ืองจากหนีสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในตอนน้ันอาชีพ ที่พอของเฮียทําไมใชการขายกวยเต๋ียว

แบบตอนน้ี แตเปนการพับถุงหิ้วกระดาษซึ่งเปนสิ่งที่นิยมใชในสมัยน้ันเน่ืองจากถุงพลาสติกเปนสิ่งที่

หายากในตอนน้ัน ตอมาก็เปลี่ยนอาชีพมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมาขายขาวตมปลาและขายกวยเต๋ียว

ลูกช้ินปลาในรุนของเฮียบวยในปจจุบัน 

บทบาทของเฮียบวยในชุมชนเจริญไชยไมใชเปนเพียงพอคาขายกวยเต๋ียวเทาน้ันแตเฮีย

บวยยังเปนหน่ึงในคณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย ตัวแทนดูแลชาวชุมชนเจริญไชย

ในบริเวณถนนพลับพลาไชยฝงตะวันออก ซึ่งกินพื้นที่ต้ังแตปากซอยเจริญไชยไปจนถึงศาลเจาหลี่ตี

เบี้ยว 

เน่ืองจากเฮียบวยรูจักกับเฮียหนุมซึ่งเปนหน่ึงในผูรวมกอต้ังกลุมอนุรักษและฟนฟูยาน

เจริญไชย เมื่อจะต้ังกลุมข้ึนเฮียหนุมจึงไดมาชักชวนเฮียบวยเขามาทํางานในกลุมจากน้ันก็มีการให

ชาวบานเลือกตัวแทนในแตละโซนข้ึน ซึ่งชาวบานในแถบถนนพลับพลาไชยฝงตะวันออกก็ไดเลือก

เฮียบวยเปนตัวแทนในบริเวณน้ี 

“เฮียหนุมมาถามวาจะรวมกลุมไหม ผมบอกผมรวม เพราะอยากชวย ผมอยากให

เจาของที่ดินอนุรักษตรงน้ีไว ไมอยากใหรื้อไป เพราะบานแถวน้ีแข็งแรง บานผมอายุรอยกวาปแต

โครงสรางแข็งแรงมากไมสักทั้งน้ัน แลวของที่บริเวณน้ีขายจะไปซื้อที่ไหนก็ไมมีอีกแลว มันมีอยูแต

เฉพาะบริเวณน้ีกระจุกเดียว ทั้งรานขายกระดาษไหวเจา ของแตงงานพวกน้ี ถาแถวน้ีรื้อไปก็หมด

เลย” เฮียบวยกลาวถึงเหตุผลที่เขาไมรีรอที่จะอุทิศตัวเพื่อทํางานเพื่อสวนรวม  

หนาที่ที่เฮียบวยตองทําในการเปนตัวแทนชาวชุมชนคือการแจงชาวชุมชนบริเวณน้ีวา

จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นหรือบอกกลาวเรื่องราวตาง ๆ เมื่อไหร เพื่อใหชาวชุมชนไปรวม

ประชุม  
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และเมื่อประชุมเสร็จชาวบานคนไหนไมไดเขารวมประชุมเฮียบวยก็จะมีหนาที่บอกให

เขาทราบวาที่ประชุมประชุมเรื่องอะไรบางผลสรุปเปนอยางไรจะทําอะไรกันตอไป เวลามีเอกสาร

ตาง ๆ เฮียบวยก็จะนํามาย่ืนใหแตละบาน 

นอกจากการ เปนผูประสานงานระหวางชุมชนแลวเฮียบวยยังทําหนาที่ เป น

ประชาสัมพันธคอยบอกกลาถึงความสําคัญและความเปนมาของชุมชนเจริญไชยใหลูกคารานบวย

กวยเต๋ียวปลาและผูคนที่ผานไปผานมา 

“บางทีมีเรื่องอะไรเราก็จะเลาสูกันไป เจอกันก็คุยกัน วามีอยางน้ีอยางน้ัน เราตองทํา

อยางน้ีนะเราตองชวยกันหรือเวลาเรามีโอกาสไดพูดคุยกบัคนภายนอกหรือแมแตกระทั่งคนในชุมชน 

เราก็จะบอกวาพื้นที่ตรงน้ีดีนะ มีความสําคัญนะควรจะอนุรักษ ไว” เฮียบวยกลาว 

เฮียบวยอธิบายถึงสิ่งที่เขาทําวา เขาไมไดทําเพื่อตอตานเพื่อไมใหเจาของที่ดินพัฒนา

ที่ดินบริเวณชุมชนเจริญไชย เพียงแตตองการใหเจาของที่ดินมาพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อหาทางออก

รวมกันและขอความเห็นใจใหกับพวกเขา 

“อยากใหเจาของมาตกลงวาจะเอาอยางไร จะข้ึนคาเชาซัก 10 หรือ 20 เปอรเซ็นตก็

ได จะใหเราซอมแซมพวกเราก็ยินดีแตขอความเห็นใจอยาไลพวกเราไปเลย ผมถามบานชาวบาน

สมมุติมีรอยหองทั้งรอยก็อยากจะอยูทั้งหมดเลย มันไมใชวารอยหองอยากอยู 20 หองอยากไป 80 

หอง ถาเปนแบบน้ันคุณไลไปเลย แตเวลาน้ีทุกคนเขาอยากอยู” เฮียบวยพูดดวยสีหนาและทาทาง

จริงจัง 

และเลาวาทางชุมชนไดย่ืนจดหมายถึงมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพยผูเปนเจาของที่ดินบริเวณ

น้ี  

เพื่อทวงถามถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับพื้นที่บริเวณชุมชนเจริญไชยในอนาคตหลายครั้ง แต

สิ่งที่ไดกลับมาทุกครั้งคือความน่ิงเฉยจากผูเปนเจาของ 

“น่ิงแบบน้ีแตละบานก็กลัว ซึ่งแตละบานน้ีคนแกทั้งน้ัน เขาก็ย่ิงกลัวกันใหญเลยวาจะ

ไปอยูที่ไหน แลวคนรุนเกาใหไปอยูบานลอมรั้วใหม ๆ เขาก็ไมชอบเพราะออกมาหากินลําบาก แต

แบบน้ีเดินไปตรงน้ีก็มีของกินแลว แตถาเปนหมูบานกวาจะเดินไปเปนกิโลเลย แลวคนแกเดินไมไหว 

เขานาจะคิดถึงตรงน้ีนะ” เฮียบวยแสดงความหวงใยเพื่อนบานวัยชรา เกรงวาหากตองยายไปในที่ที่

ไมเคยชินคนเฒาคนแกคงไมคุนเคยและยากตอการปรับตัว เน่ืองจากคนในชุมชนสวนใหญอยูใน

ชุมชนน้ีมาต้ังแตเกิด 

นอกจากผลกระทบในอนาคตที่หลายคนหวาดกลัวแลว ปญหาในปจจุบันระหวางการ

กอสรางรถไฟฟาใตดินสถานีวัดมังกรยังสรางความกังวลใจและความทุกขรอนใหชาวบานไมนอย 
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สภาพการจราจรที่ติดขัดจากการกันพื้นที่กอสรางบางสวนบวกกับฝุนละอองจากการ

ขุดเจาะพื้นลงสูใตดิน ทําใหผูคนที่เคยแวะเวียนมาเพื่อจับจายซื้อของ และหาของเลิศรสรับประทาน

กลับเบาบางลงอยางเห็นไดชัด 

“เราก็อยากใหอยูกัน เพราะวาวันหน่ึงถาไปกัน ก็คาขายไมไดเลย อยางผมขนาด

ปจจุบันอยูตรงน้ียังขายไมคอยดี ตางจากเมื่อกอนที่ขายดีมาก ต้ังแตมีการปดถนนทํารถไฟฟาคน

เงียบเลย กอนหนาน้ีวันหน่ึง ๆ อยางไมมีคน ๆ ก็ขายไดวันละหาถึงหกพันบาท เดียวน้ีตอวันพันกวา

บาทสองพันยังยากเลย” เฮียบวยเลา 

“วาไงสบายดีไหมเฮีย” 

ชายชราผิวขาวพุงผลุงทักทายเฮียบวยดวยสําเนียงจีน หลังจากกาวลงจากรถเกงสีแดง

คันใหญดวยใบหนาย้ิมแยม ย้ิมทั้งริมฝปากและตาโชวเปลือกตาช้ันเดียว คลายแปะย้ิม 

“สบายดีครับ มาซื้อของเหรอครับ” เฮียบวยตอบรับ 

“อา เอาเหมือนเดิมสี่ถุง เดียวซื้อของเสร็จแลวมาเอา” ชายชราสั่งเมนูแลวเดินไปใน

ซอยเพื่อเลือกซื้อของที่ต้ังใจ 

“อยูตรงน้ียังมีคนรูจักเรา มากินรานเรา กินเสร็จเขาก็ไปซื้อของ แตถาอีกหนอยตรงน้ี

ไล ก็ไมรูจะไปอยูไหน แตก็คงไมพนชานเมืองโนน เพราะไมมีปญญาซื้อในกรุงเทพฯ หองหน่ึงไมตํ่า

กวา4-5ลานบาท 1-2ลานบาทแถบจะไมแลว”  

เฮียบวยเลาขณะหยิบกระบวยลวกเสนเล็ก จัดใสถุงอยางรวดเร็ว แยกนํ้า มัดถุง

ทั้งหมด นําใสถุงหูหิ้วแขวงไวดานบนของตูกวยเต๋ียว 

“อยากใหเจาของที่มีที่ทางใหพวกเราถอยบาง ไมใชวาใหไปเลย พวกเราก็ไมรูจะไปเริ่ม

ที่ไหนกัน ถามวาจะไปเริ่มตนใหมเวลาน้ีตายหมด เพราะที่อื่นก็ไมคุนเคยจะเริ่มที่ใหมก็ยาก ถาไปอยู

ที่อื่นก็คงตองเปลี่ยนอาชีพเพราะคาขายคงไมดีเหมือนที่น่ีแลว เน่ืองจากแถวน้ีมันเปนยานคาขาย ถา

ไปที่อื่นก็คงยากแลว” เฮียบวยกลาวดวยนํ้าเสียงหดหูใบหนาเปอนย้ิมระหวางการทํากวยเต๋ียว

เปลี่ยนเปนสีหนาเรียบเฉย 

ชายชราเดินอุยอาย ถือถุงหูหิ้วสีแดงใบใหญสามใบ นํามาวางหนารานเฮียบวยและ

หยิบธนบัตรใบละหน่ึงรอยสองใบสงใหเฮียบวยจากน้ันก็หยิบถุงหูหิ้วซึ่งภายในบรรจุดวยกวยเต๋ียว

ปลาเสนเล็กนํ้าใสสี่ถุงจากตูกวยเต๋ียวของเฮียบวย 

“ขอบคุณครับเฮีย” เฮียบวยกลาวกับชายชราพรอมกับหยิบเงินทอนยืนให 

“ผมเคยถามคนที่มาซื้อของแถวน้ีวา ถามารถไฟฟาดีไหมซิ้ม เขาก็บอกไมดี เขาพูดคําน้ี

เลย เราก็ตองฟงนะ ฟงหลาย ๆ ดาน เพราะคนมาซื้อของเขาตองรู เราก็คิดวาจริงนะ คนมีอายุเขา

ไมมีปญญาหิ้วของพะรุงพะรังข้ึนลงรถไฟฟาหรอก” เฮียบวยกลาว 
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เมื่อไถถามสาระทุกขสุขดิบจนไดขอมูลพอสมควร ผูเขียนจึงเก็บกระดาษ ปากกา และ

อุปกรณสัมภาษณทั้งหมดลงกระเปาสะพาย และลุกข้ึนกลาวขอบคุณและล่ําลาเฮียบวย ขณะที่เฮีย

บวยกําลังขะมักเขมนกับการปรุงกวยเต๋ียวชามหน่ึง 

“เด๋ียวครับ ๆ ลองชิมกวยเต๋ียวลูกช้ินปลาของผมกอนครับ” เฮียบวยกลาวพรอมตักนํ้า

ชุปรอน ๆ เทลงในชามกวยเต๋ียว 

ผูเขียนย้ิมรับ พรอมน่ังลงที่เกาอี้ตัวเดิม และยืนมือรับชามกวยเต๋ียวเพราะเกรงจะเสีย

นํ้าใจของเฮียบวย  

ลูกช้ินปลาเม็ดโตบวกกับนํ้าชุปรอน ๆ  รสชาติกลมกลอม ทําใหกวยเต๋ียวลูกช้ินปลา

ชามน้ีอรอยสมคําการีตันของเฮียบวยผูเปนเจาของราน 

“ขอบคุณมากคะเฮีย ขอชวยอุดหนุนนะคะชวงน้ีคนนอย เกรงใจคะ” ผูเขียนกลาว

ขอบคุณหลังจากตักนํ้าชุปกนชามคําสุดทายเขาปาก และย่ืนแบงครอยสงใหเฮียบวย  

“ไมเปนไรครับ ผมอยากใหชิม และตองขอบคุณมาก ๆ นะครับที่สนใจเรื่องราวของ

ชาวบานอยางพวกผม ขนาดผมเปนมะเร็งตอมนํ้าลายระยะที่ 4 ผมยังสูชีวิตมาได แตพอมาเจอเรื่อง

แบบน้ีอีกก็แยเหมือนกัน บางทีก็เครียด ตอนน้ีผมกินยาอยูวันละ 60 เม็ด เม็ดละ 5 บาท ถายายไป

อยูใหมคาขายไมไดก็คงลําบากมาก ไมรูวาเลิกกิจการตรงน้ีไปแลว จะไปทําอะไร ไมรูจะสูยังไง” เฮีย

บวยกลาวดวยนํ้าเสียงเสราสรอย พรอมทั้งสั่นหนาและเอามือดันแบงครอยใบน้ันคืนใหกับผูเขียน 

และมอบรอยย้ิมแทนคําลา 

บูเซงจิตวิานแหงผูพิทักษตรอกเจริญไชย  

“ตัวผมอยูที่น้ีมาต้ังแตเด็กๆ ก็รูจักกับเฮียๆ พี่ ๆ เขา มีแกงคจักรยาน เตะฟุตบอล ตี

ปงปองกัน อารมณเหมือนแบบหนังแฟนฉันที่มาตีปงปองกันสนุกสนาน เรียกไดวาผมก็เกิดที่น่ีโตที่น่ี 

ไมเคยยายไปอยูที่ไหนเลย” รอยย้ิมแหงความสุขปรากฏข้ึนบนใบหนาของภูมิสิษฐ ภูริทองรัตน หรือ

อาส เมื่อเขาไดหวนนึกถึงกิจกรรมและความสุขในวัยเยาวของเขาใน ‘ตรอกเจริญไชย’ 

ตรอกเล็ก ๆ แตเต็มไปดวยชีวิตในชุมชนเจริญไชย ซึ่งนับเปนแหลงขายกระดาษไหว

เจาที่สมบูรณครบถวนที่สุดในประเทศไทย  

เรียกวามาที่น่ีที่เดียวอยากไดอะไรก็สามารถซื้อหาไดหมด โดยไมตองเสียเวลาเพื่อ

เดินทางไปซื้อหลาย ๆ ที่ เรียกวาเดินมวนเดียวจบ เปนสถานที่ซึ่งชาวไทยเช้ือสวนใหญรูจัก และแวะ

เวียนเขามาในตรอกเจริญไชยอยางไมขาดสาย 

นอกจากภาพการเบียดเสียดของรถเข็นสงของซึ่งถูกเข็นไปทางซายทีขาวทีเพื่อหลบ

เลี่ยงคนที่เขามาจับจายซื้อของและถือถุงพลาสติกใบใหญพะรุงพะรังที่เปนภาพชินตาของคนที่น้ีแลว 

ภาพกองกระดาษไหวเจารูปแบบตาง ๆ ถูกวางเรียงรายแนนถนัดผนังบานทั้งซายและขวา  
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มุมหน่ึงของบานชายชราวัย 73 ปบนโตะสี่ขาสีขาว น่ังพับกระดาษดวยทาทางคลอง

แคลวยังเปนอีกหน่ึงภาพที่ถูกฉายซ้ําแลวซ้ําเลาในทุก ๆ วัน ณ บานเลขที่ 11 ในตรอกเจริญไชย 

“ตองยอมใหปาแกทํางาน ถาไมอยางน้ันแกก็จะเอาแตน่ังเหมอลอย เพราะความสุข

ของแกคือการทํางานมากกวาการออกไปขางนอก ขอใหแกไดอยูในรานทํางาน แกก็จะมีความสุข 

ทํางานเขาไมเคยบนสักคํา” ภูมิสิษฐ เจาของราน ‘บูเซง’ รานขายกระดาษไหวเจา รุนที่ 2 ขยาย

ความถึงภาพซ้ําที่เกิดข้ึน  

บู แซเจง บิดาของอาสเกิดที่เมืองจีน แตมาโตที่เมืองไทย เน่ืองจากคุณยาของอาสอุม

พอของเขาลงเรือสําเภาเพื่อมาเมืองไทยเมื่อพอของอาสมีอายุไดเพียง 10 เดือนเทาน้ัน  

“คุณพอทานมาจากเมืองจีน แตคุณแมเปนคนนครปฐม แมเคยเลาใหฟงวาไมเคยเจอ

พอมากอนเลย แลวผูใหญก็พาไปแนะนําแลวก็แตงงานกันเลย เหมือนเปนความนิยมสมัยกอนในยุค

น้ันเปนการคลุมถุงชน” อาสอมย้ิมเมื่อไดเลาถึงเสนทางความรักของพอและแมซึ่งแตงงานกันโดยไม

เคยศึกษาใจคอและเห็นหนาคาดตากันมากอน 

อาสเลาวาเมื่อเขาจําความไดก็เห็นพอของเขาทําอาชีพขายกระดาษไหวเจาแลว แตพอ

เคยเลาใหเขาฟงวากอนจะมาทําอาชีพน้ีเคยทํามาแลวมากมายหลายอาชีพ ทั้งขายผลไม ขายถวย

ชาม แตสุดทายก็มาลงเอยที่อาชีพขายกระดาษไหวเจา เน่ืองจากบริเวณรอบชุมชนมีศาลเจาถึง 5 

แหง ทําใหกิจการน้ีสามารถหลอเลี้ยงชีวิตคนในครอบครัวใหอยูอยางมีความสุขได 

ซึ่งแตเดิมน้ันบานเลขที่ 11 ซึ่งเปนรานที่อยูอาศัยในปจจุบันถูกใชเปนเพียงแคโกดังเก็บ

ของของครอบครัวเทาน้ัน แตเดิมตอนสมัยที่อาสยังเล็กบานของเขาอยูทางดานหลังของตรอกเจริญ

ไชยมีลักษณะเปนบานไมเกา  

แตเมื่อ 20 ปที่แลวไดเกิดเหตุการณไมคาดฝนข้ึน บานไมหลังน้ันถูกไฟไหมหมด ทําให

อาสและครอบครัวตองยายมาอยูรานน้ีและแปรสภาพบานจากโกดังเก็บของเปนที่อยูอาศัยและแปร

สภาพช้ันหลังของโกดังใหกลายเปนหนารานที่ใชสําหรับขายของ 

“เรียกไดวารานน้ีคือชีวิต คือความทรงจํา และแหลงหารายไดที่มันมาจุลเจือครอบครัว 

แลวไมใชปสองปที่จะสรางตรงน้ีข้ึนมาไดจนเปนแหลงที่คาขายกระดาษไหวเจาหรือแหลงคาขายของ

ประเพณีจีน หรืออุปกรณถายภาพที่ใหญที่สุด  

แตสุดทายมันจะมาถูกทําลายไปโดนที่ไมไดรับการเหลียวแลหรืออะไรเลย ปาเขาก็รูสึก

เสียใจ ไมใชวามันไดรับผลกระทบกับเขาแลวเขาจะมาตอตานนะ แตเขารูสึกเขาหวงแหนในถ่ินที่อยู 

แลวก็สิ่งที่เขาสรางกันมา ซึ่งสุดทายอาจจะตองถูกลิดรอนไป เขารูสึกวามันไมยุติธรรมเลย” รอยย้ิม

บนใบหนาของอาสถูก ฉาบแทนที่ดวยสีหนาหดหูเมื่อเลาสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนกับครอบครัวของเขาใน

อนาคต 
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อาสเลาตอวาบิดาของเขามีปวยเปนโรคอัลไซเมอรมาเกือบ 2 ปแลว โดยอาการเริ่ม

ปรากฎชัดตอนที่พอของเขาเริ่มรูขาวการไลรื้อที่ดินบางสวนยานเยาวราชเพื่อกอสรางรถไฟฟาใตดิน

สถานีวัดมังกร ฯ และขาวเริ่มหนาหูวาพื้นที่ในชุมชนเจริญไชยอาจจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

น้ีดวย ทําใหพอของเขาคิดเรื่องน้ีจนเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดโรคอัลไซเมอร 

อาสบอกวาตัวเขาเองพยายามที่จะไมคุยกับพอและแมเรื่องการที่ชุมชนเจริญไชย

บางสวนอาจจะตองถูกไลรื้อในอนาคตเน่ืองจากไมตองการจะเห็นผูเปนพอและแมทุกขใจ 

“ตอนน้ีมันนาจะเปนยุคที่เขาควรจะสบาย ๆ เพราะพูดงาย ๆ มันก็บั่นปลายของชีวิต

เขาแลว ไมอยากจะเขากังวลใจ ผมก็เลยลุกข้ึนมาทําตรงน้ีเอง เขาถามอะไรเราก็ตอบแตสิ่งที่ทําให

เขาสบายใจ ซึ่งเขาก็มีถามตลอดวาเรื่องไปถึงอะไรอยางไร เพราะเขาก็เปนหวงและหวงแหนในพื้นที่

น้ี ซึ่งทุกคนก็รักในพื้นที่แลว” อาสกลาวถึงเหตุผลที่ทําใหเขากาวเขามาเปนสวนหน่ึงในคณะทํางาน

กลุมอนุรักษและฟนฟูยานเจริญไชย 

อาสอธิบายถึงหนาที่ของเขาในฐานะหน่ึงในคณะทํางานกลุมอนุรักษและฟนฟูยาน

เจริญไชยวา ตัวเขามีหนาที่ดูแลรับผิดชอบประสานงานกับคนในชุมชนดานในตรอกเจริญไชยทั้งหมด 

มีหนาที่ประสานงานระหวางชาวบานในตรอกเจริญไชยกับกลุมอนุรักษและฟนฟูเจริญไชยเพื่อใหเกิด

ความเขาใจที่ตรงกัน  

หากมีเรื่องหรือมีปญหาเกิดข้ึนอาสก็จะเดินแจกเอกสารหรือพูดคุยอธิบายตามบานทุก

หลังในตรอกเจริญไชย หรือถามีการเรียกประชุมชาวชุมชนทั้งหมด อาสก็จะกระจายขาวใหคนใน

ตรอกเจริญไชยทราบวาจะมีการประชุมที่ไหน วันใด เวลาใด 

นอกจากน้ีอาสยังมีหนาที่เดินเก็บเรี่ยไรเงินจากคนในตรอกเจริญไชยประมาณเดือนละ

หน่ึงพันบาท เพื่อใชในการซอมแซมและเปนคานํ้าคาไฟใหกับพิพิธภัณฑชุมชนที่ชาวบานยานเจริญ

ไชยรวมกันเปดข้ึน ซึ่งการเรี่ยไรเงินอาสบอกวาจะไมมีการบังคับใหทุกบานตองจาย แตจะแลวแต

ความสมัครใจของแตละหลัง หากหลังไหนไมใหก็ไมไดวากลาวอะไร 

“การแบงการทํางานกันเพื่อใหงายตอการทํางานเพราะถาคนเดียวดูแลทั้งหมดคงไม

ไหว ถาเรามีการแจกเอกสารขอมูล หรืออะไรก็แลวแตจะไดดูแลไดอยางทั่วถึงเราก็เลยมีการเลือก

ตัวแทนในแตละโซนข้ึนมา” อาส บอกถึงเหตุผลในการแบงหนาที่ดูแลแตละพื้นที่ของกลุมอนุรักษ

และฟนฟูยานเจริญไชย 

ความหวังเดียวของอาสในการทุมเทอุทิศเวลาสวนตัวในการทํางานเพื่อคนสวนรวมน้ัน  

คือการไดเห็นวิถีชีวิตและสถานที่ที่เขาคุนเคยอยูกับเขาและคนในชุมชนสืบตอไปถึงรุน

ลูกรุนหลาน 

“เราเขาใจวาเมื่อความเจริญเขามาแลว สิ่งรอบขางก็ควรจะพัฒนาตามไปดวย เรา

พรอมที่จะบูรณะแกปรับปรุงหากเจาของที่ตองการและเรายอมรับไดหากจะมีการข้ึนคาเชา แตสิ่ง
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เดียวที่เราตองการคือความชัดเจนวาเราจะไดอยูตอ ซึ่งตอนน้ีพวกเราประชุมหารือกันจนมีขอสรุป

และขอเสนอแนะเพื่อจะคุยกับเจาของที่และพรอมที่จะคุยตลอดเวลา” อาสกลาว 

“ถาเจาของที่ไมมีการพูดคุยหาขอสรุปกับชาวบาน ก็เปนเหมือนการปลอยใหชาวบาน

คิดเองไปฝายเดียว แตถาคุยกันก็นาจะไดขอสรุปวาเปนอยางน้ีแลวเราจะยังไง จะไดรูวาทิศทางจะ

ไปอยางไร โอนออน ยืดหยุนกันไดแคไหน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราตองการทางออก ซึ่งมันจะเกิดข้ึนได

ก็ตอเมื่อเกิดการเจรจากัน แตถาเปนแบบน้ีมันก็เหมือนสูญญากาศ” อาสช้ีแจงถึงสิ่งที่ชาวชุมชน

เจริญไชยตองการมากที่สุดในเวลาน้ี 

คือตองการใหเจาของที่ดินลงมาพูดคุยกับชาวบานเพื่อหาขอสรุปและแนวทางการ

ปฏิบัติตอพื้นที่ชุมชนเจริญไชยตรงน้ีตอไป เพื่อใหเกิดความชัดเจนและขจัดความครุมเครือสงสัยใน

ใจของชาวชุมชน 

ซึ่งโดยสวนตัวอาสคิดวาขอสรุปทีไ่ดจากเจาของควรจะเปนไปในทิศทางที่ชาวชุมชนรับ

ได คือทุกคนไดอยูตอ เพราะพวกเขาไมไดทําผิดอะไร และพรอมที่จะปรับตัวและกาวเดินไปพรอม

กับความเจริญที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่แหงน้ี 

“ความรูสึกของผูเฒาผูแกคือเขาก็รักในถ่ินที่เขาอยูมานาน เมื่อเกิดเรื่องแบบน้ีข้ึน บาง

คนก็เสียชีวิตไปแลว 2-3 ราย บางคนก็ไมเคยคิดวาจะตองโดนยายออกคือคิดวายังไงก็ตองไดอยูที่น้ี 

เขาจะอยูที่น่ี เขาก็รูสึกวาเขาไมไดผิดอะไร แลวทําไมเขาตองจะตองไป” อาสกลาวทิ้งทายถึงความรู

ของผูเฒาผูแกในชุมชน 

บทที่ 5: จากบานครัวสูเยาวราช 

เรื่อง: ถอดรหัสบานครัว 

บานเรือนหลากหลายรูปทรง หลากสีสัน ถูกวางเรียงรายไวอยางไมต้ังใจ ริมสองฝง

คลองแสนแสบ คงเปนภาพคุนตาของผูคนที่สัญจรผานไปมา แตใครเลยจะรูปวาสิ่งเหลาเคยจะตอง

กลายเปนเพียงภาพในความทรงจําและถูกลบออกไปโดยหนวยงานที่มีช่ือวา ‘การทางพิเศษแหง

ประเทศไทย’  

ชุมชนแหงน้ีหลายคนรูจักในนาม ‘ชุมชนบานครัว’ ต้ังอยูในเขตอําเภอดุสิต ริมคลอง

มหานาคและคลองแสนแสบในบริเวณที่รูจักกันในปจจุบันวาสะพานหัวชางและเจริญผล  

มีอาณาเขตทิศเหนือจดซอยพญานาค ทิศใตจดคลองมหานาค ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

คลองแสนแสบ ทิศตะวันออกจดซอยโรงแรมเอเซียและทิศตะวันตกจดถนนอุรุพงษ บริเวณทั้งหมดน้ี

คือบานครัวเหนือ นอกจากน้ียังมีอีสวนหน่ึงต้ังอยูอีกฝงหน่ึงของคลองมหานาค คือบานครัวใต  

ทั้งบานครัวเหนือและบานครัวใต เปนถ่ินฐานของชาวจามมุสลิมเสียเปนสวนใหญ 

นอกจากน้ีก็ยังมีชนเช้ือสายเขมรปะปนอยูบาง ซึ่งประชากรสวนใหญในชุมชนบานครัวทั้งเหนือและ

ใตนับถือศาสนาอิสลาม และชุมชนแหงน้ีนับเปนชุมชนมุสลิมที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
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บานครัวชุมชนเกาแกยุครัตนโกสินทร  

ชุมชนบานถือเปนชุมชนเกาแกแหงหน่ึงที่มีหลักฐานการต้ังรกรากในกรุงเทพมหานคร

มายาวนานกวาสองรอยป ซึ่งประวัติความเปนมาของการต้ังถ่ินฐานของแขกครัว กรุงเทพ ฯ เริ่ม

ต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และเน่ืองจากชาวชุมชน

บานครัวในสมัยน้ันไดทําคุณประโยชนโดยการรวมรบในศึกสงครามเกาทัพ พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกลา ฯ พระราชทางที่ดินในบริเวณซึ่งเปนที่ต้ังของชุมชนใน

ปจจุบันใหชาวบานจัดต้ังข้ึนเปนหมูบาน  

นอกจากน้ียังมีแขกครัวที่เปนเชลยศึก เน่ืองจากถูกกวาดตอนจากกัมพูชา และถูก

นํามาไวที่บานครัว กลุมสุดทายคือชาวจามที่ลี้ภัยทางการเมือง ชาวจามเหลาน้ีไดอยูรวมกันเปน

หมูบาน เรียกวา ‘หมูบานของอาสาสมัครจาม หรือ ‘กองอาสาจาม’ ปจจุบันพื้นที่ของหมูบานน้ีคือ

บานครัวเหนือ และบานครัวใต 

มัสยิดที่ยึดเหน่ียวจิตใจชาวบานครัว  

จากคําสั่งของศาสดาในศาสดาอิสลามทําใหบรรพชนบานครัวไดสรางมัสยิด (สุเหรา) 

ไวในชุมชนบานครัวถึงสามแหง ไดแกมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห ซึ่งเปนมัสยิดแหงแรกที่สรางข้ึนในชุม

ชมแหงน้ี โดยสรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 1 เปนอาคารกออิฐถือปูนแบบโบราณ เดิมเรียกวา ‘สุเหรา

กองอาสาจาม’  ปจจุบันอาคารหลังเดิมไดถูกรื้อถอนลง และสรางหลังใหมเปนอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวบานครัวไดรวมกันสรางมัสยิดดารุลฟาละฮข้ึนเปนมัสยิด

หลังที่สอง ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันออกของชุมชนบานครัว เดิมเปนอาคารไมสักช้ันเดียวใตถุนสูงกอต้ัง

ข้ึนทางทิศตะวันออกของบานครัว ตอมาสรางเปนอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ซึ่งคําวา ‘ดารุลฟาละฮ’ มี

ความหมายวา ‘อาคารแหงชัยชนะ’  

และมัสยิดหลังที่สามซึ่งเปนหลังสุดทายที่สรางข้ึนคือมัสยิดซูลูกุลมุตตากีน หรือแตเดิม

เรียกวา ‘สุเหรายีปา’ สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 ประมาณปพุทธศักราช 2460 ซึ่งแตเดิมสรางเปน

อาคารไมเล็ก ๆ ต้ังอยูที่บริเวณบานครัวใต ตอมาในปพุทธศักราช 2475 ไดมีการรื้อถอนมัสยิดเดิม

และโยกยายขามคลองมาสรางข้ึนใหมที่บานครัวตะวันตก ซึ่งสรางข้ึนใหมเปนอาคารไม 2 ช้ัน และ

ในปพุทธศักราช 2533 ปรับปรุงเปนอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ซึ่งคืออาคารหลังปจจุบัน 

เหตุที่ชาวมุสลิมตองสรางมัสยิดในชุมชนเน่ืองจากมัสยิดหรือสุเหรา เปนศาสนสถาน

ของชาวมุสลิม  โดยชาวมุสลิมในแตละชุมชนจะสรางมัสยิดข้ึนเพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทาง

ศาสนา อันไดแกการนมาซวันละ 5 ครั้ง รวมทั้งประกอบพิธีกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ 

เชน การวิงวอน การปลีกตนเพื่อบําเพ็ญตบะ และหาความสันโดษ 
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นอกจากน้ีมัสยิดยังเปนโรงเรียนสอนอัลกุรอาน และศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ 

ประชุม เฉลิมฉลอง ทําบุญเลี้ยง สถานที่ทําพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผูสัญจรผูไรที่พํานัก โดย

ที่จะตองรักษามารยาทของมัสยิด เชนการไมคละเคลาระหวางเพศชายและหญิง การกระทําที่ขัดกับ

บทบัญญัติหามของอิสลาม ทั้งมวล 

“พระเจาทรงบัญญัติไวในคําภีรอัลกุรอาน บอกไววาใหสรางมัสยิดในชุมชน ทั้งตองทํา

ใหมัสยิดสะอาดและมีกลิ่นหอม” สัมฤทธ์ิ สีขัน หัวหนาชุมชนบานครัวเหนือเลาถึงภาระหนาที่ของ

ชาวมุสลิมที่ตองชวยกันดูแลมัสยิด ตามคําสั่งของศาสดา 

ดังน้ันจากวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ทําใหชาวมุสลิมเช้ือสาย

จามสวนใหญในชุมชนบานครัวเช่ือวา ชุมชน มัสยิด และสุสานเปนเรือนรางเดียวกันแยกจากกัน

ไมได หากแยกจากกันแลวจะขัดตอหลักความเช่ือทางศาสนาและไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาว

ชุมชนหลายประการ   

เหตุเกิดที่ทางดวน 

ในปพุทธศักราช 2531 ชุมชนบานครัวเคยถูกรุกรานโดยโครงการขนาดใหญของรัฐ 

เน่ืองจากการทางพิเศษแหงประเทศไทยมีโครงการสรางทางดวนซีดีโรด หรือถนนรวมกระจาย

การจราจร พาดผานชุมชน มัสยิด และสุสาน จึงเปนสาเหตุใหชาวชุมชนบานครัวยืนหยัดตอสูกับการ

สรางทางดวนสายน้ีมาต้ังแตปพุทธศักราช 2531  

ทางดวนซีดีโรดน้ันมีระยะ 2.8 กิโลเมตร เริ่มจากยานอุรุพงษ-ถนนวิทยุ ซึ่งแนวทาง

ดวนซีดีโรดเดิมพาดผานชุมชนเปนสวนใหญผานมัสยิดซูลูกุลมุตตากีน ขามครอมสุสาน ตอมา

โยกยายแนวไปครอมคลองมหานาค (แสนแสบใต) ในชวงที่พาดผานชุมชนบานครัว เมื่อพนทางดวน

ซีดีโรดจะตวัดกลับเขาแนวเดิมที่สะพานหัวชาง ไปสิ้นสุดในเวิลดเทรดเซ็นเตอร (ปจจุบันคือหาง

เซ็นทรัลเวิลด) ที่ถนนราชดําร ิ 

โดยถนนสายน้ีมีทาง ข้ึน-ลง ในบริเวณศูนยการคาเวิลดเทรดเซ็นเตอร และจะไมสรางครอม

ทับรูปปูนปนหัวชางที่สะพานหัวชาง ซึ่งหากโครงการน้ีเกิดข้ึนชาวบานครัวกวา 720 หลังคาจะ

หายไปในพริบตา เน่ืองจากถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการกอสรางโครงการดังกลาว 

ชาวชุมชนบานครัวมองวาการที่จะอนุรักษโบราณวัตถุ โดยไมใหสรางถนนครอมรูปปูน

ปนหัวชางที่สะพานหัวชาง แตกลับใหรื้อถอนมัสยิดเกาแก และสรางถนนครอมสุสานของชุมชนเปน

สิ่งที่ไมเปนธรรม นอกจากน้ี ยังเห็นวา การสรางทางดวนซีดีโรดก็เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของ

นายทุนธุรกิจเอกชน  

ชาวชุมชนบานครัวจึงเคลื่อนไหวตอตานโดยใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ปพุทธศักราช 2540 มาตรา 46 ในการเรียกรองความเปนธรรมและตอตานการสรางทางดวน
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ซีดีโรด การตอสูของชาวชุมชนดําเนินไปอยางยาวนาน ใชเวลา 15 ป 11 รัฐบาล เพื่อใหชุมชนไมถูก

เวนคืนหรือรื้อถอน  

ยุทธศาสตรการตอสูของชาวบานครัว  

ในหนังสือสิทธิชุมชนทองถ่ินบานครัว กรณีสรางทางดวนทับชุมชน โดยมีศาสตราจารย 

(พิเศษ) ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา เปนหัวหนาโครงการ ในหนา 264 ทีมคณะวิจัยไดวิเคราะหการ

ตอสูของชาวชุมชนบานครัวและแบงชวงในการตอสูออกเปน 3 ชวงดวยกันซึ่งไดแก 

ชวงที่หน่ึง ‘กอนการรวมตัวเปนองคกร และการจัดต้ัง’ ซึ่งการตอสูของชุมชนบานครัว

เริ่มข้ึน นับจากมีขาวจาก ทองอินทร สุนสวัสด์ิ ชาวบานเชิงสะพานหัวชาง บอกเลาเรื่องราวการ

เวนคืนพื้นที่ชุมชน กลุมผูนําของชาวชุมชนจึงเคลื่อนไหว หาขอมูลเกี่ยวกับโครงการดังกลาว และได

ทราบถึง พ.ร.บ. เวนคืนพื้นที่ชุมชน ซึ่งประกาศใชวันที่ 1 มกราคม ปพุทธศักราช 2531 เปน

จุดเริ่มตนสําคัญของการคัดคานขอวงชาวบานครัว ซึ่งแมเบื้องตนจะเปนเพียงบางกลุมในชุมชน แต

กลุมดังกลาวเปนสวนสําคัญอยางย่ิงที่เปนพลังคัดคานที่เขมแข็งตอมา 

ชวงที่สอง ‘การเผชิญหนากับรัฐ’ โดนสถานการณการไลรื้อเปนสวนสําคัญในการ

ยืนยันถึงความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาวชุมชนอยางชัดเจน โดยมีการจัดต้ัง 

‘คณะกรรมการเฉพาะกิจตอตานทางดวน’ เพื่อตอสูกับภาครัฐ ทําใหเกิดกิจกรรมภายในชุมชน ที่

ยังคงเปนไปตามหลักศาสนาสอดแทรกการคัดคานไลรื้อ การปองกันชุมชนและการเรียกรองการมี

สวนรวมในการคัดคาน เชน การข้ึนปายคัดคานการไลรื้อบริเวณหนาบาน การปลดปายทะเบียน

บานออกเพื่อปองกันการสํารวจพื้นที่ของทางภาครัฐ การประกวดกลอนรักชุมชน การบรรยาย

ศาสนาภายในชุมชนโดยเชิญผูบรรยายศาสนามาปลุกศรัทธาชาวบานใหต่ืนตัวเพื่อหวงแหนศาสน

สถาน  

ซึ่งเมื่อพิจารณาการตอสูขององคกรที่ต้ังข้ึนจากจุดยืนขององคกร เชน เราเช่ือวา เรา

ทําในสิ่งที่ถูกตอง พระเจาตองอยูขางเราหรือเมื่อความจริงปรากฏ ความเท็จมลายสิ้น ฯลฯ ลวนมี

ศาสนาเปนพื้นฐานสําคัญ 

ชวงที่สาม ‘การตอสูโดยมุงยุทธศาสตรเชิงรุก และการมุงตอสูผานกระบวนการทาง

กฎหมาย’ โดยใชการตอสูโดยผานการไตสวนสาธารณะระหวางคณะกรรมการเฉพาะกิจตอตานทาง

ดวนของชาวบานครัวกับภาครัฐ โดยชาวบานครัวเปนผูชนะเน่ืองจากผลการไตสวน ฯ แสดงใหเห็น

ถึงความไรประโยชนของเสนทางน้ัน 

นอกจากน้ีทางกลุมคณะวิจัยสิทธิชุมชนทองถ่ินบานครัว กรณีสรางทางดวนทับชุมชน 

ยังไดกลาวถึงเหตุผลที่ทําใหชาวบานครัวไดรับชัยชนะในการตอสูวา  

‘สําหรับชุมชนบานครัว ความเปนอันหน่ึงอันเดียวของชุมชนที่เกิดข้ึนจากการสราง

ความรูสึกเปนสวนหน่ึง หรือเจาของชุมชนใหกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู การดํารงวัฒนธรรมตามหลัก
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ศาสนา สรางกิจกรรมการมีสวนรวมใหกับชาวชุมชมในลักษณะตาง ๆ และแสดงพลังการคัดคาน 

โดยยึดแนวทางของศาสนาเปนหลัก ฯลฯ  

ซึ่งนอกจากการระดมพลังในชุมชนภายใตรากฐานสําคัญของชุมชนทั้งทางดาน

วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ เครือญาติ และกิจกรรมทางสังคมที่ยึดโยงชุมชนบานครัวไวน้ัน 

คณะทํางานเฉพาะกิจ ยังไดสรางความเขมแข็งขององคกร ดวยการปรับโครงสรางองคกร บทบาท 

และการจัดการของผูนํา ใหเหมาะสมตอการตอสูในเงื่อนไขตาง ๆ ที่แปลงไป’ 

เรื่อง: ความเหมือนที่แตกตาง 

“ผมคิดวาคือความแตกตางของบานครัวกับเยาวราช หน่ึงคือเรื่องศาสนา ที่เรามีมัสยิด

เปนจุดยึดเหน่ียวที่ชัดเจน สองพื้นที่ของเราเปนชุมชนไมไดเปนพื้นที่เศรษฐกิจการมีคาขายที่

หนาแนนอยางเยาวราช และสุดทายคือวิธีการที่เราเริ่มทํามาต้ังแตชวงแรก ๆ ที่รูขาว 

แตชาวเยาวราชอาจจะมีความลังเลไมแนใจวาโครงการจะไปลงชวงไหนทําใหเกิดความ

ลาชาในการหาขอมูลเพื่อที่จะมาตอสู” สัมฤทธ์ิ สีขัน หัวหนาชุมชนบานครัวเหนือและหน่ึงใน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจตอตานทางดวน อธิบายถึงความแตกตางระหวางชุมชนยานเยาวราชและ

บานครัวในความคิดเห็นของเขา 

สิ่งยึดเหน่ียว 

ในเรื่องของศาสนาน้ันสัมฤทธ์ิอธิบายเพิ่มเติมวาในขอกําหนดของศาสนาอิสลามทั่วโลก

กําหนดใหมัสยิดและชุมชนตองอยูคูกัน เสมือนกับอวัยวะในรางกายคนเราที่จะขาดสวนใดไปไมได 

และการสรางมัสยิดพระเจาไดกําหนดวาในเมื่อมัสยิดมีการสรางไวทั่วทุกมุมโลก จุดศูนยรวมของ

มุสลิมพระผูเปนสั่งไววาจงหันหนาไปทางทิศตะวันตกของทุกมุมโลก  

“วิหารหลังน้ีไมใชสิ่งสักการะ แตใหทุกคนหันหนารวมกันเปนหน่ึงเดียว ไปทาง

เดียวกัน ทุกคนจะตองมีเข็มทิศ เวลาเขาจะสรางมัสยิดเขาจะต้ังเข็มทิศวาทิศตะวันตกหันตัวมัสยิด

ไปทางน้ี ๆ น้ีคือจุดศูนยรวมเปนที่ไวสําหรับภักดีตอพระผูเปนเจา” หัวหนาชุมชนบานครัวเหนือ

กลาว 

แตชาวเยาวราชน้ันแมจะมีสิ่งยึดเหน่ียวเปนศาลเจาหรือเทพเจาตาง ๆ แตก็ยังไมมี

ความชัดเจนในตัวศาสนาวาเปนของศาสนาใด 

“มันก็เปนเหมือนความชัดเจนในตัวศาสนา ถูกบังคับไวแลวเปนคําสั่งไวแลว แตของ

เยาวราชเหมือนเปนสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ พูดงาย ๆ จะปนพระพุทธรูปอะไรก็แลวแตจะเอาไปอยู

ตรงโนนก็ไดตรงน้ีก็ได ไมบทบัญญัติบอกวาทุกองคตองหันทางไหนเปนจุดเดียวกัน ไมมี” สัมฤทธ์ิ

อธิบายถึงความแตตางระหวางชาวเยาวราชและบานครัว 
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กลาวไดวาชาวมุสลิมจะไมยอมสูญเสียมัสยิดไปเพราะมัสยิดเปรียบดังลมหายใจของ

พวกเขา เขาจะยอมสูจนลมหายใจสุดทายเพื่อใหชุมชนและมัสยิดอยูคูกันตลอดไป เน่ืองจากสุเหรา

หรือมัสยิดเปนจุดศูนยรวมของชาวชุมชน  

เน่ืองจากชีวิตของชาวมุสลิมจะตองมีมัสยิดเปนสวนประกอบในการที่จะมาทําความดี 

เปนสิ่งที่พระผูเปนเจาบัญญัติไวในคัมภีร ตองมารวมกันที่มัสยิด เชนมีการประชุม มีการเรียนการ

สอน หรืออะไรก็แลวแตก็ใหจุดศูนยกลางคือมัสยิด เปนที่ไวสําหรับที่ปรึกษา ทําการภักดีตอพระผู

เปนเจา ฉะน้ันมัสยิดจึงเปรียบเสมือนวิญญาณของรวมพี่นองชาวมุสลิมใหเปนปกแผนเดียวกัน 

“อิสลามกับศาสนาพุทธไมเหมือนกัน อิสลามจะถือวาทุกคนเปนเจาของมัสยิด

เน่ืองจากชวยกันบริจาคเงินเพื่อกอสรางบานหลังน้ี เมื่อเปนเจาของแลว ถึงเวลากําหนดทําพิธี

ละหมาด ที่พระผูเปนเจาทานวา เมื่อเขามาละหมาดที่มัสยิด พระผูเปนเจาจะตอบแทนผลบุญใหการ

มาละหมาด 27 ผลบุญหรือ 27 เทา แตถาทําพิธีละหมาดอยูที่บานไดแคเทาเดียว เพราะฉะน้ันคนก็

อยากที่จะเอาผลบุญมากก็มาละหมาดกันที่มัสยิด” สัมฤทธ์ิใหขอมูลเกี่ยวกับขอบัญญัติของศาสนา

อิสลาม 

แตศาลเจาน้ันแมจะมีความสําคัญทางจิตใจตอชาวไทยเช้ือสายจีนยานเยาวราชแตก็

ไมไดมีการกําหนดในตัวศาสนาวาจะตองเขาศาลเจาเพื่อทําพิธีการอะไรบางอยางในทุก ๆ วัน ดังน้ัน

เมื่อเกิดการรวมตัวเพื่อตัวสูกับอะไรบางอยางเพื่อปกปองพื้นที่จึงสงผลใหแรงขับเคลื่อนและความ

เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของคนในชุมชนเยาวราชและบานครัวแตกตางกัน 

“คนในชุมชนแมจะไมไดอยูในพื้นที่เวนคืนเขาก็มาชวยนะ ชาวมุสลิมมาจากชุมชนอื่นก็

มี อยางชาวมุสลิมในแถบจังหวัดภาคใตก็มีมาชวย คือเขายอมไมไดที่จะเห็นชุมชนกับตัวมัสยิดแยก

ออกจากกัน มันเปนนํ้าใจของคนมุสลิม” หัวหนาชุมชนบานครัวเหนือเลาถึงความเปนนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกันของพี่นองชาวมุสลิม 

ศักยภาพของพื้นที่ 

ในสวนของตัวพื้นที่ชาวเยาวราชและบานครัวมีคลายคลึงกันในเรื่องของกรรมสิทธ์ิการ

ถือครองที่ดิน เน่ืองจากในชุมชนบานครัวมีพื้นที่โฉนดสวนตัวที่เปนของคนบานครัวเพียง  30 

เปอรเซ็นต และอีก 65 เปอรเซ็นตเปนพื้นที่ใหเชาของกรมธนารักษซึ่งข้ึนอยูกับกระทรวงการคลัง  

ในขณะที่เยาวราชก็เชนเดียวกันพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ใหเชาของสํานักงานทรัพยสิน

สวนพระมหากษัตริยและของมูลนิธิจุมภฏ-พันธทิพยซึ่งเปนที่สมบัติของตระกูลบริพัตร 

แตความแตกตางคือพื้นที่ในชุมชนบานครัวเปนพื้นที่โฉนดสลับกับพื้นที่   ของกรมธนา

รักษจึงทําใหยากแกการเวนคืน เน่ืองจากหากพื้นที่ซึ่งเปนที่สวนตัวผูเปนเจาของไมยินยอมก็จะตอง

ใชเวลานานในการไกลเกลี่ย เหตุเพราะเจาของที่มีสิทธ์ิในที่ดินของตนเอง  
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แตในสวนของชุมชนยานเยาวราชพื้นที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

และพื้นที่ของมูลนิธิมีความตอเน่ืองเปนกลุมเปนกอนสงผลใหเมื่อเจาของที่ดินยินยอมที่จะโดน

เวนคืนชาวบานยอมไมมีสิทธ์ิมีเสียงเพียงพอที่จะตอตาน เน่ืองจากมิใชเจาของที่ดินจึงไมสามารถ

ตอสูไดอยางเต็มที ่

รวมทั้งในแงของดานเศรษฐกิจพื้นที่ยานเยาวราชซึ่งเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจแหง

หน่ึงในกรุงเทพมหานครดังน้ันถือเปนพื้นที่ทองคําในการลงทุนเมื่อเทียบกับพื้นที่บานครัวซึ่งแมจะอยู

ติดกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจอยางพญาไทและสยามสแควรแตก็เปนเพียงพื้นที่ที่อยูอาศัยของคนใน

ชุมชนบานครัว 

วิธีการนํามาซึ่งผลลัพธ 

และอีกหน่ึงเหตุผลสําคัญที่ทําใหผลลัพธของการตอสูของบานครัวและเยาวราชออกมา

ไมเหมือนกันคือความเปนกลุมกอนของผูคนในชุมชน เน่ืองจากบานครัวจะมีความเปนชุมชนสูงกวา

ชาวเยาวราช เน่ืองดวยหลายปจจัย อาทิเชน กิจกรรมทางศาสนาซึ่งชาวบานครัวซึ่งเปนชาวมุสลิม

จะตองมีการประกอบพิธีทางศาสนาทุกวันคือการละหมาด ดังน้ันทําใหคนในชุมชนมีการพบปะ

พูดคุยกันบอยครั้งทําใหเกิดความรูสึกเหมือนพี่เหมือนนอง ดังน้ันความเปนชุมชนจึงมีความเหน่ียว

แนน จึงไมใชเรื่องยากในการรวมตัวเมื่อเกิดเหตุเภทภัยข้ึนในชุมชน 

แตในขณะเดียวกันเยาวราชซึ่งเปนชุมชนคาขาย ความใกลชิดกันระหวางคนในชุมชน

อาจจะเบาบางกวาชาวบานครัว เน่ืองจากเวลาของคนในชุมชนสวนใหญที่ทุมเทกับการคาขาย 

ดังน้ันเมื่อมีเรื่องเกิดข้ึนคนที่ไมไดรับผลกระทบจึงอาจจะเกิดความลังเลที่จะยืนมือเขามาใหความ

ชวยเหลือ 

และสุดทายความเหมือนและความตางแตกในวิธีการตอสูของทั้งชุมชนบานครัวและ

เยาวราชคือเมื่อบานครัวไดรับขอมูลรายวาจะมีการเวนคืนในพื้นที่ผูนําของชุมชนทั้งบานครัวเหนือ 

และบานครัวใต เรงรวมตัวกันเพื่อขอมูลที่แทจริงและชวยกันหาทางหนีทีไล จนเกิดการวมตัวกัน

อยางเปนทางการของกลุม ‘คณะกรรมการเฉพาะกิจตอตานทางดวน’  

ในระหวางที่คณะกรรมการเฉพาะกิจตอตานทางดวนหาขอมูลในการตอสู ก็ไดมีการ

แจงขาวใหชาวชุมชนไดทราบถึงความเปนไปเปนมาของเรื่องที่เกิดข้ึน เพื่อสรางความตระหนักรูและ

การรวมตัวเปนปกแผนของคนในชุมชน สงผลใหการตอสูมีพลังมากย่ิงข้ึน 

ในขณะที่ชุมชนยานเยาวราชเมื่อทราบขาวการมาของรถไฟฟาใตดิน ยังไมมีการรวมตัว

เพื่อหาทางแกไข จนกระทั่งแนวการเวนคืนออกมาชัดเจนและมีจดหมายสงมาตามบานเพื่อเรียกผูที่

ถูกเวนคืนไปฟงขอช้ีแจงจาก รฟม. จึงเกิดแรงกดดันทําใหชาวบานที่ไดรับผลกระทบมารวมตัวกัน

เพื่อเรียกรองความเปนธรรม 
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ดวยเหตุผลตาง ๆ ที่กลาวมา จึงทําใหผลของการตอสูของคนในสองชุมชนเกิดเปนคํา

สองคําที่เหมือนกันในจํานวนพยางคแตแตกตางกันในสิ้นเชิงในความหมาย คือ ‘คงอยู’ และ 

‘หายไป’ 

 

การจัดหนา 

การจัดหนา (page making) เปนการนําองคประกอบตาง ๆ ไดแก ขอความ ภาพ รูป 

วาดและกราฟก มาวางลงบนแมแบบ ทั้งน้ีโดยมีหลักยึดวารูปเลมที่ไดมีการกําหนดใหเปนแนวคิดหลัก 

(core concept) แลว เดินเน้ือหาไปตามน้ัน ไมแกไขหรือดัดแปลง การจัดหนาบนแมแบบจะ

ปรับเปลี่ยนไดในกรณีที่เปนแนวคิดรอง (minor concept) เทาน้ัน 

 

ภาพ 5-1 อารตเวิรก ปกหลงั-ปกหนา 
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ภาพ 5-2 อารตเวิรก หนาหนาปกใน และหนาคํานํา  

 

ภาพ 5-3 อารตเวิรก หนาสารบัญ 

 

ภาพ 5-4 อารตเวิรก หนาเปดบทที่ 1 ปฐมบท 
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ภาพ 5-5 อารตเวิรก เรื่องสถานีตอไป...วัดมงักร  

 

ภาพ 5-6 อารตเวิรก หนาเปดบทที่ 2 ยอนเยาวราช 
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ภาพ 5-7 อารตเวิรก เรื่องจากวันน้ัน...ถึงวันน้ี 

 

ภาพ 5-8 อารตเวิรก หนาเปดบทที่ 3 เสียงเล็ก ๆ ของชาวเยาวราช  

 

ภาพ 5-9 อารตเวิรก เรื่องจุดนัดพบ 
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ภาพ 5-10 อารตเวิรก เรือ่งแปะหลีของมงคลรอยอยาง 

 

ภาพ 5-11 อารตเวิรก เรือ่งบานเลขที่ 109 

 

ภาพ 5-12 อารตเวิรก หนาเปดบทที่ 4 ชุมชนเกาในอนาคต 

 

ภาพ 5-13 อารตเวิรก เรือ่ง500 เมตร อันตราย 
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ภาพ 5-14 อารตเวิรก เรือ่งCAP 

 

ภาพ 5-15 อารตเวิรก เรือ่งกลุมอนุรักษและฟนฟูชุมชนเจรญิไชย 
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ภาพ 5-16 อารตเวิรก หนาเปดบทที่ 5 จากบานครัวสูเยาวราช 

 

ภาพ 5-17 อารตเวิรก เรือ่งถอดรหสับานครัว 

 

ภาพ 5-18 อารตเวิรก เรือ่งความเหมือนที่แตกตาง 
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ภาพ 5-19 อารตเวิรก หนาปด 

 

ภาพ 5-20 อารตเวิรก หนาขอบคุณ 

 

การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 

การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ (editing & finishing) เปนกระบวนการหลังการ

ออกแบบจัดหนาเสร็จสมบูรณ ในข้ันตอนน้ีจะทําการตรวจสอบแกไข ความถูกตองขององคประกอบ

ตาง ๆ ของหนังสือ ไมวาจะเปนความถูกตองของตัวสะกด เครื่องหมาย ตาง ๆ ภาพประกอบ ตามที่ได 

กําหนดไวใหเปนรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนความเรียบรอยสวยงามของการจัดหนา ถือเปนการ

ตรวจทานครั้งสุดทาย กอนจะสงงานเขาโรงพิมพตอไป 
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บทท่ี  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

“โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ

ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค สถานี

วัดมังกรกมลาวาส” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการตอสูกับโครงการรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน

สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค ของคนในชุมชนยานเยาวราชผานสื่อหนังสือเลม โดยมีกลุมผูอาน

เปาหมายเปนบุคคลทั่วไปผูสนใจในเรื่องราวของยานเกาแกกับการพัฒนา ใชช่ือหนังสือวา “บันทึก

การตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” 

ผูศึกษามีความคาดหวังใหบุคคลทั่วไปไดทราบถึงวิธีการตอสูกับภาครัฐของชาวบานใน

ชุมชนยานเยาวราชที่ไมเห็นดวยกับโครงการรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัว

ลําโพง–บางแค สถานีวัดมังกรฯ และเพื่อเปนกรณีศึกษาใหชุมชนอื่น ๆ ไดทราบถึงการปรับตัวของ

ชุมชนและคนในชุมชนเยาวราช  

“โครงการสารคดีวิธีการตอสู ของคนในชุมชนยานเยาวราช ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ

ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางสถานีรถไฟฟามหานครสายสีนํ้าเงิน สวนตอขยาย ชวงหัวลําโพง-บางแค” 

ใชเวลาทําทั้งสิ้น-7 เดือน นับวาเปนการทํางานที่ยาวนาน ทั้งยังตองพบเจอปญหาและอุปสรรค

ระหวางการดําเนินงาน ดังจะสรุปไดดังตอไปน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินงานจัดทําหนังสือสารคดีเลมน้ีผูวิจัยไดศึกษาคนคาขอมูลจากทั้งเอกสาร 

เว็บไซต อีกทั้งยังลงพื้นที่สัมภาษณชาวชุมชนยานเยาวราชซึ่งไดรับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อ

กอสรางสถานีรถไฟฟาใตดิน สถานีวัดมังกร ซึ่งไดขอมูลจากการศึกษาไดแก ประสบการณการตอสูกับ

ภาครัฐ ความรูสึกจากการถูกเวนคืนที่ดิน ประวัติความเปนมาของครอบครัวในการต้ังรกรากในยาน

เยาวราช รวมทั้งความคิดเห็นจากหลายภาคสวนทั้งวิชาการดานการอนุรักษเมืองเกา และคูกรณีทาง

ภาครัฐอยางการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) และสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 

โดยหลังจากที่ไดขอมูลตาง ๆ แลวผูวิจัยไดนําเอาขอมูลมาเรียบเรียงเปนสารคดีเชิงขาว 

โดยเขียนดวยภาษากึ่งทางการ เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจและมีความรูสึกรวมไปกับเรื่องราวไดงาย  

ในสวนของข้ันตอนการผลิตช้ินงาน เปนการออกแบบรูปเลมหนังสือรูปเลมมีขนาดกวาง 

14.8 เซนติเมตร และสูง 21 เซนติเมตร มีจํานวน 159 หนา หนาปกใชกระดาษปอนดเคลือบดาน 
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250 แกรม เน้ือในใชกระดาษถนอมสายตา 80 แกรม โดยนําเน้ือหาที่เสร็จสมบูรณ ภาพประกอบ 

ภาพวาดและภาพกราฟก มาจัดตามแมแบบ (template) ที่สรางไว ทําใหหนังสือมีความเปนเอกภาพ 

ไมหลุดจากแนวคิดหลัก ทั้งน้ี ผูศึกษาไดผลิตช้ินงานตามที่ระบุไวในแบบแผนหนังสือเลม (stylebook) 

ที่จัดทําข้ึน ทําใหผลงานที่ไดออกมาตรงตามแนวคิดหลักทั้งแนวคิดเน้ือหาและแนวคิดรูปเลม 

สําหรับผลการประเมินจากกลุมเปาหมายที่อานหนังสือเลมน้ีจํานวน 20 คน ไดแก ผูชาย

5 คน ผูหญิง 10 คน และผูเช่ียวชาญ 5 คน โดยมีอายุต้ังแต 21-59 ป สามารถสรุปผลและคิดคาชวง

คะแนนไดโดยวิธีการคิดคาชวงคะแนนดังตอไปน้ี 

การคิดคาชวงคะแนน       =      คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

             ชวงช้ันที่ตองการ 

                                             =      5 – 1 

  5 

                                             =      0.8 ปดเปน 1 

ดังน้ัน         คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 คือ ระดับนอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.59 คือ ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 คือ ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 คือ ระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 คือ ระดับมากที่สุด 

ตาราง 6-1    ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ กลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไปที่มี

ตอหนังสือเรื่อง “บันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” ในดานเน้ือหา จํานวน 20 คน 

ระดับความคิดเห็นประเด็นตาง 

ๆ ดานเน้ือหา 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

คาเฉลี่ย 

( x ) 

เน้ือหาใชภาษาที่เขาใจงาย 10 คน 10 คน  - - 4.5 

เน้ือหาเรียบเรียงไดดี 7 คน 12 คน 1 คน - - 4.35 

เน้ือหาใหความรูตอผูอาน     12 คน 7 คน 1 คน - - 4.55 

เน้ือหาชวยใหผูอานเขาใจ

ประเด็นปญหาการตอสูระหวาง

ชาวบานกับภาครัฐ 

12 คน 6 คน 2 คน - - 4.5 

การเลือกผูใหสัมภาษณมีความ

หลากหลายครอบคลุม 

14 คน 5 คน 1 คน - - 4.65 
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ตาราง 6-2    ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ กลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไปที่มี

ตอหนังสือเรื่อง “บันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” ในดานการออกแบบและจัดหนา จํานวน 20 

คน  

ระดับความพึงพอใจตอการออก 

แบบและจัดหนา 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

คาเฉลี่ย 

( x ) 

การออกแบบและจัดหนา

เหมาะสมกับเน้ือหา 

9 คน 6 คน 5 คน - - 4.3 

ความเหมาะสมของขนาดตัว 

อักษร 

4 คน 15 คน 1 คน - - 4.15 

ความเหมาะสมของการใชสีตัว 

อักษร 

9 คน 6 คน 5 คน - - 4.3 

ความเหมาะสมของภาพประกอบ 3 คน 11 คน 6 คน - - 3.85 

 

ตาราง 6-3    ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ กลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไปที่มี

ตอหนังสือเรื่อง “บันทกึการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” ในภาพรวมของหนังสือ จํานวน 20 คน 

 

ระดับความพึงพอใจตอภาพรวม

ของหนังสือ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

คาเฉลี่ย 

( x ) 

ความสวยงามโดยรวม 14 คน 6 คน - - - 4.7 

ความนาสนใจของหนังสือ 12 คน 6 คน 2 คน - - 4.5 

คุณภาพของหนังสือโดยรวมให

ประโยชนตอผูอาน 

14 คน 6 คน - - - 4.7 

 

อภิปรายผล 

1.  สวนเน้ือหา  

จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณและสังเกตการณ พบวาไดขอมูลตาม

ที่ต้ังไว และยังไดรับรูขอมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณผูคนหลายคน แลวนําขอมูลมาประกอบกันก็
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พบวายังมีมุมมองอื่น ๆ ที่ยังไมคอยเปดเผยใหเห็นเทาใดนัก ผูศึกษาจึงไดเปดเผยมุมมองอีกหน่ึง

มุมมองที่หลายคนอาจจะยังไมทราบ ใหเปนที่เขาใจมากข้ึน 

และกอนหนาที่จะลงพื้นที่เก็บขอมูลน้ัน ผูศึกษาไดใชแนวความคิดเกี่ยวกับการเขียน

สารคดีเชิงขาวในการวางโครงเรื่องของหนังสืออยางคราว ๆ วาควรจะมีขอมูลอะไรบางในหนังสือเลม

น้ี และควรต้ังคําถาม หาคําตอบอยางไร โดยลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลอยางสุดความสามารถดวยวิธีการ

สัมภาษณ การสังเกตการณ และการคนหาขอมูลตามหนังสือ เว็บไซต งานวิจัย ฯลฯ 

จากน้ันมาวางโครงเรื่องแตละบท ใหแตละบทยึดโครงเรื่องในแบบเดียวกันผลงาน

หนังสือเลม ที่ใชเปนตัววางโครงเรื่องใหเปนแนวเขียนสารคดีเชิงขาวน้ัน พบวางานหนังสือเลมจะนิยม

ใชหัวเรื่องยอย (sub-head) แบบหมายเลขและตัวหนังสือ แตเมื่อพิจารณาดูแลว พบวาหนังสือของผู

ศึกษาถาใชการเขียนหัวเรื่องยอยแบบตัวหนังสือ จะทําใหสื่อสารตอผูอานไดดีกวา จึงใชวิธีการเขียน

หัวเรื่องยอยแบบตัวหนังสือ 

2.  สวนการออกแบบ 

ผูศึกษาใชวิธีการออกแบบแบบเรียบงาย ตามมีหลักยึดวารูปเลมที่ไดมีการกําหนดให

เปนแนวคิดหลัก (core concept) แลว เดินเน้ือหาไปตามน้ัน การจัดหนาบนแมแบบจะปรับเปลี่ยน

ไดในกรณีที่เปนแนวคิดรอง (minor concept) เทาน้ันผูศึกษาไดจัดทําโจทยการออกแบบ (Design 

brief) และศึกษาการใชสีในงานสิ่งพิมพใหเหมาะสม และเปนไปในโทนเดียวกัน โดยโทนสีที่ใช จะใช

โทนสีแดง เพื่อใหการออกแบบเปนเอกลักษณ ซึ่งผูศึกษาพอใจกับผลงานช้ินน้ีเปนอยางมาก 

ผลจากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 20 คน ที่มีตอหนังสือ

สารคดี “บันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” พบวา จากผูประเมินทั้งหมด ไดสรุปคาเฉลี่ย 4.5 

เขาใจประเด็นปญหาการตอสูระหวางชาวบานกับภาครัฐ และคาเฉลี่ย 4.7 เห็นวาหนังสือเลมน้ีมี

ประโยชนตอผูอานมากที่สุด 

สวนขอเสนอแนะอยากใหมีภาพประกอบมากกวาน้ีเน่ืองจากเน้ือหาดานในคอนขาง

เปนสารคดีหนัก จึงควรใชภาพประกอบเพื่อผอนคลายเน้ือเรื่อง และควรมียอหนามากข้ึนเพื่องายใน

การอาน 

 

ขอจํากัด 

ปญหาและอุปสรรคที่พบระหวางการดําเนินงานหลัก ๆ ในครั้งน้ี หน่ึงคือการหา

แหลงขอมูลเน่ืองจากในชวงที่ผูวิจัยลงไปศึกษาแหลงขอมูลสวนใหญไดยายออกนอกพื้นที่ชุมชนยาน

เยาวราชไปแลว เน่ืองจากมีการไลรื้อเวนคืนที่ดินทั้งหมดแลว ทําใหในการหาแหลงขอมูลคอยขาง

ดําเนินไปไดอยางยากลําบากการสัมภาษณแหลงขอมูล เน่ืองจากเรื่องน้ีเปนเรื่องที่มีผลกระทบกับคน

หลายผาย หาขอมูลกอนลงพื้นที่  
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สอง เมื่อพบแหลงขอมูลแลว ในการสัมภาษณน้ันคอยขางยากลําบาก เน่ืองจากเรื่องน้ี

เปนเรื่องที่ออนไหว กลาวคือมีผลกระทบและพาดพิงถึงคนหลายฝาย แหลงขอมูลจึงคอยขางที่จะไม

คอยตอบคําถามมากเทาทีค่วร ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความจําเปนตองมีการสัมภาษณแหลงขอมูลคนเดิม ๆ 

ซ้ําสองถึงสามครั้ง เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งน้ี ยังมีเรื่องราวอีกมากที่นาศึกษา ไมวาจะเปนเรื่องราวของความคิดเห็น

ของผูคนในยานเยาวราชที่ไมไดรับผลกระทบจากการเวนคืนและเปนเจาของที่ดินตอการมีรถไฟฟาใต

ดินสถานวัดมังกรฯ เขามาในชุมชน และในความคิดเห็นของเจาของที่ดินคือทรัพยนักงานทรัพยสวน

พระมหากษัตริยและมูลนิธิจุมภฏ-พันธทิพย ที่มีตอผูคนที่ถูกไลรื้อจากการเวนคืนเพื่อกอสรางรถไฟฟา

ใตดินสถานีวัดมังกรและความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่เยาวราชในอนาคต 

อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจจะนําเรื่องน้ีไปศึกษาตอ คือ การสัมภาษณ

แหลงขอมูลไมวาจะเปนชาวชุมชนหรือหนวยงานรัฐ ผูเขียนไมควรมีคําตอบในใจหรืออคติที่คิดวาฝาย

ใดถูกฝายใดผิด แตควรจะต้ังคําถามเพื่อหาคําตอบอยางเปนกลางใหมากที่สุด 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือสารคดี “บันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” เลมน้ีจะ

เปนแหลงขอมูลที่สามารถทําใหผูที่ไดอานนําไปตอยอดทางความคิดเพื่อสรางผลงานใหม ๆ ตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



174 

 

บรรณานกุรม 

 

กาญจนา แกวเทพ, กนกศักด์ิ แกวเทพ และปรีชา เปยมพงศสานต.  วิถีใหมแหงการพัฒนา: วิธีวิทยา

ศึกษาสังคมไทย.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2543. 

กาญจนา แกวเทพ และศรีธรณ โรจนสุพจน. สื่อสาร-สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดภาพ

.................   พิมพ, 2556 

กาญจนา แกวเทพ และคณะ.  สื่อเพื่อชุมชนการประมวลองคความรู.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543. 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย. “รายงานประจําป 2547.” รายงานประจําปของการ

................  . รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย, 2547 

เกศินี จุฑาวิจิตร.  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน.  พิมพครั้งที่ 3.  นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ, 

2548. 

แกวสรร อติโพธิ.  ประชาพิจารณ: มาตรการยุติขอขัดแยงในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม.  

กรุงเทพฯ: วิญูชน จํากัด, 2543. 

จรัล มานตรี.  การเขียนสารคดี.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 803 365 สาขาวิชานิเทศศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

จั น ท น า  ท อ ง ป ร ะ ยู ร .  ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ห น า สิ่ ง พิ ม พ .  น น ท บุ รี :  โ ร ง พิ ม พ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537. 

จินตนา ใบกาซูยี และคณะ, ผูเรียบเรียงและผูรวบรวม.  คูมือบรรณาธิการ: สําหรับนักเขียน

บรรณาธิการ และผูพิมพ. กรุงเทพฯ: สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหง

ประเทศไทย, 2543. 

โจเชฟ อี สติกลิทซ.  เศรษฐศาสตรกระแสทวน.  กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา: ยุทธศาสตร 

นโยบาย และกระบวนการ.  ณรงศเพร็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: 

เอดิสันเพรส โปรดักซ, 2542. 

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ.  ชุดวิชาการวิจัยชุมชน (Community Research Study).  นนทบุรี: เอส. 

อาร. พริ้นต้ิงแมสโปรดักส จํากัด, 2545. 

ชนัญชี ภังคานนท.  สื่อสิ่งพิมพ.  พิมพครั้งที่ 6.  กรุงเทพมหานคร: แผนกตําราและคําสอน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2543. 

ชลอ รอดลอย. การเขียนสารคดี.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



175 

 

ชัยณรงค กิตินารถอินทราณี. “บานแตกเมื่อเมืองโต.” กรุงเทพธุรกิจจุดประกาย (9 กุมภาพันธ

2555):1 

ณัฐสรวงพร ทองเน้ือนวล.  การออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ.  พิมพครั้งที่ 3.  เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชา, 2555. 

ธัญญา สังขพันธานนท.   การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ.  มหาสารคาม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2548. 

ธีรภาพ โลหิตกุล.  กวาจะเปนสารคดี.   พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอานเอาเรื่อง, 

2552. 

ธีรารักษ   โพธิสุ วรรณ.  การสัมภาษณทางสื่อมวลชน. นนทบุรี :  สาขาวิชานิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. 

นิตยสารตลาดบาน. “มุดลงดิน ลอดใตนํ้า ทะยานข้ึนฟา กับรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน” ฉบับที่ 303 เดือน

พฤศจิกายน 2556: 63-64. 

นิธิ เอียวศรีวงศ .  ประชาพิจารณ .  เขาถึงขอมูล เมื่อ 25 กรกฎาคม 2556. เข าถึงไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1345440937&grpid=

03&catid=03 

บรรยงค สุวรรณผอง.  การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร.  เอกสารประกอบการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2533. 

ปรีชา เปยมพงศสานต.  “วิกฤติการณแหงการพัฒนา.” ใน วิถีใหมแหงการพัฒนา: วิธีวิทยาศึกษา

สังคมไทย, 1-11.  สุธี ประศาสนเศรษฐ, พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: คณะ

เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

_________________. “อุดมการณทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงทางสังคม.” ใน 

วิถีใหมแหงการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย, 23-32.  สุธี ประศาสนเศรษฐ, พิมพ

ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

ผูจัดการออนไลน. ชุมชนวัดมังกรฯ รอง ถูก รฟม. เวนคืนที่ สราง MRT ไมมีประชาพิจารณ.       

เขาถึงขอมูลเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th 

/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000113457.&CommentReferID=16961

436&CommentReferNo=44& 

พัชรี สิโรรส. ประชาพิจารณกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน:จากอเมริกาถึงไทย.       

กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2545  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



176 

 

พรภักษ บูรณทอง.  “วิทยานิพนธเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟามหานคร

สายเฉลิมรัชมลคล : กรณีศึกษา เขตหวยขาวง กรุงเทมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญา..

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, 2548. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุดวิชาวิชาการความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ.  

พิมพครั้งที่ 14.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุด การขาวและบรราธิกรณ.  พิมพครั้งที่ 3.  

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534. 

มาลี บุญศิริพันธ.  การเขียนสารคดี สําหรับสื่อสิ่งพิมพ.   พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพประกายพรึก, 2535. 

เมตตา  วิวัฒนานุกูล.  หลักการสัมภาษณในวงการบริหาร การสื่อสารมวลชน และการวิจัย .  

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.   

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพบัลเิค- 

ช่ัน, 2546. 

วาสนา จันทรสวาง และทัศนีย อินทรสุขศร.ี การสื่อสารเพี่อชีวิต.  กรุงเทพมหานคร: เจาพระยาการ

พิมพ, 2532. 

สมศักด์ิ ศรีสันติสุข.  สังคมไทยแนวทางวิจัยและพัฒนา.  ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

เสถียร เชยประทับ.  การสื่อสารและการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: เจาพระยาการพิมพ, 2528. 

อริยา อรุณินท.  จากทฤษฎีสูปฏิบัติ : สําหรับนักบริหารเมือง.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิท

วงศการพิมพ จํากัด, 2553. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบประเมินผลงานหนังสือเรื่อง “บันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” 
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แบบประเมินผลงานหนังสือเรื่อง “บันทึกการตอสู รัฐ คน ชุมชน ชีวิต” 

1. อายุ             

2. เพศ                        ชาย                       หญิง 

3. ระดับความคิดเห็นประเด็นตาง ๆ ดาน

เน้ือหา 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

     3.1 เน้ือหาใชภาษาที่เขาใจงาย      

     3.2 เน้ือหาเรียบเรียงไดดี      

     3.3 เน้ือหาใหความรูตอผูอาน          

     3.4 เน้ือหาชวยใหผูอานเขาใจประเด็น

ปญหาการตอสูระหวางชาวบานกบัภาครัฐ 

     

     3.5 การเลอืกผูใหสมัภาษณมีความ

หลากหลายครอบคลุม 

     

4. ระดับความพึงพอใจตอการออกแบบ

และจัดหนา 

มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด

(1) 

     4.1 การออกแบบและจัดหนา

เหมาะสมกับเน้ือหา 

     

     4.2 ความเหมาะสมของขนาด

ตัวอักษร 

     

     4.3 ความเหมาะสมของการใชส ี

ตัวอักษร 

     

     4.4 ความเหมาะสมของภาพประกอบ      

5. ระดับความพึงพอใจตอภาพรวมของ

หนังสือ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

     5.1 ความสวยงามโดยรวม      

     5.2 ความนาสนใจของหนังสือ      

     5.3 คุณภาพของหนังสือโดยรวม 

ใหประโยชนตอผูอาน 
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ขอเสนอแนะ
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