
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol 14, No 2(28) (2012): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปท่ี 14 ฉบับ
ท่ี 2(28)มกราคม-มิถุนายน 2556 

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปท่ี 14 ฉบับท่ี 2(28)มกราคม-มิถุนายน 2556 
Table of Contents 

บทวิจารณ/บทปริทัศนหนงัสือ 

บทวิจารณหนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” THE BOOK 
CRITICS OF CONTEMPORARY ARTS AND CULTURE 

ON DIVERSITY AND CONFUSION 

PDF 

 ปญญา เทพสิงห   
 

 



บทความวิชาการ 

บทบาทของสื่อแอนิเมชัน่ในชวงสงครามโลก: กรณีศึกษาสหรฐัอเมริกาและญี่ปุน THE ROLE 
OF ANIMATION MEDIA DURING WORLD WAR: CASE 

STUDY IN UNITED STATES AND JAPAN 

PDF 

นิจจัง พนัธะพจน   

บทความวิจัย 

กระบวนทัศนเชิงสงัคมดานครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไมสด THE SOCIAL 
PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF 

DOKMAISOD 

PDF 

ทรงภพ ขนุมธรุส   

การพฒันากิจกรรมการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั : แนวคิด CONSTRUCTIONISM 
ในรายวิชา 235 575 เครือ่งปนดนิเผา สาํหรับนกัศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

PDF 

ไชยเดช แกวสงา   

การมีสวนรวมของชุมชนเมอืงในการพฒันาแหลงเรยีนรูศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพราว 

PARTICIPATION OF URBAN COMMUNITY IN 
DEVELOPING ARTS AND CULTURELEARNING CENTER 

: CASE STUDY, LAD PRAO COMMUNITY 

PDF 

จักรพงษ แพทยหลกัฟา   

การวิเคราะหวฒันธรรมทีแ่ฝงอยูในบทอานภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตพืน้ที่การศึกษา

จังหวัดชุมพร AN ANALYSIS OF CULTURE EMBEDDED IN 
READING TEXTS OF ENGLISHCOURSEBOOKS USED 

IN LOWER SECONDARY LEVEL IN CHUMPHON 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AREA 

PDF 

ชนิดาภา ไตรสัตยา   

โขน : ศิลปะประจําชาติไทยและสื่อวฒันธรรมในบริบทสังคมรวมสมยั KHON : THAI 
TRADITIONAL ARTS AND CULTURAL MEDIA IN 

CONTEMPORARY SOCIETY CONTEXT 

PDF 

ฐาปนยี สังสิทธิวงศ   

ตลาดยอนยุคสามชกุ: การเมืองเรื่องพืน้ทีแ่ละธรุกิจแหงการถวิลหาอดีต SAMCHUK, THE 
RETROMARKET: THE POLITICS OF SPACE AND THE 

BUSINESS OF NOSTALGIA 

PDF 

 โศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล   
 
 
 
 

 



ตัวละครและสไตลการแสดงในบริบทและวฒันธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตรไทยท่ีไดรับรางวัล

แหงชาติสุพรรณหงส CHARACTER AND ACTING STYLES OF 
THAI FILMS IN THAI CULTURE ANDSOCIAL 

CONTEXT: CASE STUDY OF THAILAND NATIONAL 
FILM ASSOCIATION AWARDS (SUBHANAHONGSA 

AWARDS 

PDF 

ปรวนั แพทยานนท   

นัยการขมขืนในละครโทรทัศนและภาพยนตรไทย: วพิากษผลการศึกษาของวิธีวิทยาแบบโครงสราง 

THE IMPLICATIONS OF RAPES IN THAI TELEVISION 
DRAMA AND MOVIES:A CRITIC OF STRUCTURAL 

METHODOLOGY 

PDF 

วรรณนะ หนูหมืน่   

แนวคิดวิถีชวีิตครอบครัวจากความเปรยีบในบทรองลิเก 

PDF 

มณี เทพาชมภ ู  

บทบาทและความสาํคญัของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตอชุมชนโดยรอบ THE ROLE 
AND THE IMPORTANCE OF WAT 

RATCHAPHADITSATANA (WAT PHA KHO) FOR 
SURROUNDING COMMUNITIES 

PDF 

นพรัตน ไชยชนะ   

แบบฝกทักษะการฟงขาวสัน้สาํหรับนักเรียนโรงเรยีนประชาคมนานาชาติระดับ 

AdvanceLISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT 
NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL 

COMMUNITY SCHOOL 

PDF 

นนัทมนัส เลศิจรุงจิต   

ปจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมทีเ่ก่ียวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรTีHE 
PSYCHO-SOCIAL CORRELATES OF ACADEMIC AND 

VIRTUE ORIENTED BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS 

PDF 

วรทัศน วฒันชีวโนปกรณ   

“ภษสกอยป” (ภาษาสกอย) อุบัติการณของวัฒนธรรม SKOY LANGUAGE: 
EMERGENT CULTURE 

PDF 

ชวิตรา ตันติมาลา   

อุปลักษณความสุขในบล็อกไทย CONCEPTUAL METAPHOR OF 
HAPPINESS IN THAI BLOGS 

PDF 

รัชนียญา กลิ่นน้าํหอม  

ที่มา http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index 



ตลาดย้อนยคุสามชกุ: การเมืองเร่ืองพืน้ท่ีและธรุกิจแห่งการถวิลหาอดีต 

SAMCHUK, THE RETROMARKET: THE POLITICS OF SPACE AND THE 

BUSINESS OF NOSTALGIA  
โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ 

SOJILUK KAMONSAKDAVIKUL 

นิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปวฒันธรรมวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

GRADUATE STUDENT, PROGRAM IN ART AND CULTURE RESEARCH,  

FACULTY OF FINE ARTS , SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY  

ศภุชยั สิงหย์ะบศุย์1

SUPACHAI SINGYABUTH 

 

สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์2 

อาํนาจ เยน็สบาย

SUPHAPHORN JINDAMANEEROJANA 
3

AMNARD YENSABYE 

 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทของการเมอืงเรื่องพื้นที่และใน

บรบิทของธุรกจิแห่งการถวลิหาอดตีโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ผลการศกึษาพบว่า กลวธิสีาํคญัทีช่าวตลาด

สามชกุนํามาใชเ้พือ่ต่อสู ้ต่อรอง และปกปกัรกัษาพืน้ทีต่ลาดสามชุกทีเ่ป็นทัง้ทีอ่ยู่อาศยัและทีท่ํามาหากนิมาตัง้แต่

บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารกัษ์ คอื 1) การผลติสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น 

“สามชุกตลาดรอ้ยปี” หรอื ‘ตลาดยอ้นยุคสามชุก’ แหล่งท่องเทีย่วเชงิถวลิหาอดตี 2) การรือ้ฟ้ืนอตัลกัษณ์ในอดตี 

ไม่ว่าจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ ขุนจํานงจนีารกัษ์ วตัถุขา้วของ เรื่องราวความทรงจํา และอาหารใน

ชีวิตประจําวันของผู้คนในตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ในปจัจุบันเพื่อการบริโภคของ

นักท่องเทีย่ว รวมทัง้ 3) การสถาปนาใหม้รดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่กลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ

และนานาชาติ ผลการวจิยัเรื่องน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการทําความเขา้ใจชุมชนที่กําลงัเปลี่ยนผ่านไปเป็น

ชมุชนแหง่ธรุกจิการทอ่งเทีย่วเชงิถวลิหาอดตี รวมทัง้ชุมชนทีม่มีติดิา้นการเมอืงเรื่องพืน้ทีท่ ัง้ในและต่างประเทศได้

เป็นอยา่งด ี

 

คาํสาํคญั: ตลาดสามชกุ ตลาดยอ้นยุค การเมอืงเรือ่งพืน้ที ่ธรุกจิแหง่การถวลิหาอดตี  
 

 

Abstract 

                                                 
1 รองศาสตราจารย ์ภาควชิาทศันศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม อาจารยท์ีป่รกึษาหลกัปรญิญานพินธ ์
2 รองศาสตราจารย ์หมวดวชิาประวตัศิาสตร ์คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร อาจารยท์ีป่รกึษารว่มปรญิญานพินธ ์
3 รองศาสตราจารย ์คณบดวีทิยาลยัโพธวิชิชาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยท์ีป่รกึษาร่วมปรญิญาพนธ ์
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 The objectives of this research were to study Samchuk, the retromarket in the context of the 

politics of space and the business of nostalgia. The methodology of this research was a qualitative study. 

The findings indicated that the tactics of power of people in Samchuk that were used to contest, 

negotiate and protect their places from demolition by The Treasury Department were 1) the production of 

a new meaning for Samchuk market as “Samchuk, the one hundred year old market” or  ‘Samchuk, the 

Retromarket’ 2) the revitalization of Samchuk’s identities from the past such as Sunthorn Phu and Nirat 

Supan, Khunjumnongjeenarak, appliances, stories from local peoples’ memories and daily foods to be 

commodities in the present, in order to increase tourist consumption and 3) the enhancement of local 

cultural heritage to be regarded as a part of national and international cultural heritages. The results of 

this research can be used as a model to comprehend the communities that are passing into the business 

of nostalgia tourism and the communities which engage with the politics of space that occur in Thailand 

and other countries around the world. 

 

Keywords: Samchuk market, retromarket, politics of space, business of nostalgia 

 

บทนํา  

 “ตลาดสามชกุ” เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิถวลิหาอดตีแหง่หน่ึงทีม่ชีือ่เสยีงและไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนทัง้ในระดบัประเทศและภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ตลาดแห่งน้ีถูกผลติสร้างให้เป็นตลาดย้อนยุคที่

จาํลองพืน้ทีท่างกายภาพ วตัถุขา้วของและวถิชีวีติของชาวตลาดสามชุกทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมากใน “อดตี” มา

ไวใ้นโลก “ปจัจุบนั” ตลอดจนการแปรรปูอดตีเหล่านัน้ใหเ้ป็นสนิคา้ เพือ่เป็น “จดุขาย” ในการดงึดูดใหน้ักท่องเทีย่ว

เดนิทางเขา้มาบรโิภคอดตีในพืน้ทีแ่หง่น้ี อยา่งไรกต็าม การกระทาํดงักล่าวมใิชเ่ป็นเพยีงการสรา้งความหมายและ

ตกแต่งพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสรา้งรายไดใ้ห้กบัผู้คนในตลาดสามชุกเท่านัน้ แต่เป็นกลวธิ ี(Tactics of 

Power) สาํคญัของชาวชมุชนตลาดสามชกุทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการต่อสู ้ต่อรอง ชว่งชงิและปกปกัรกัษาพืน้ทีแ่หง่น้ี

ทีเ่ป็นทัง้ทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่าํมาหากนิมาตัง้แต่บรรพบรุษุไมใ่หถ้กูไล่รือ้ถอนโดยกรมธนารกัษ ์  

 ดงันัน้ การผลติสรา้งพืน้ทีแ่หง่น้ีใหเ้ป็นพืน้ทีท่างสงัคมและพืน้ทีท่างเศรษฐกจิแบบใหม่ในนามของ “ตลาด

ยอ้นยุคสามชุก” แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีส่มัพนัธก์บัอดตีของชาวตลาดสามชุกนัน้ จงึเป็นวถิกีารต่อสูข้อง

คนทอ้งถิ่นทีไ่มส่ยบยอมต่อจนิตนาการและปฏบิตักิารของรฐัทีส่ง่ผลกระทบต่อชมุชนของตนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ดว้ยการเรยีกกลบัอดตีของตนทีเ่คยถกูภาครฐันิยามว่า เป็นพืน้ทีท่ีไ่รม้ลูค่าทางเศรษฐกจิขึน้มาพลกิฟ้ืนและสรา้งให้

เป็นโอกาสทางธุรกจิ จนสามารถนําชื่อเสยีงมาสูท่อ้งถิน่และประเทศชาตใินทีส่ดุ ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวไดท้ําให้

ตลาดสามชกุอยูใ่นบรบิทของการเมอืงเรือ่งพืน้ทีแ่ละธรุกจิแหง่การถวลิหาอดตีอยา่งชดัเจนและกลายเป็นอตัลกัษณ์

ทีโ่ดดเด่นแตกต่างจากตลาดยอ้นยคุทัว่ไป ผูว้จิยัจงึใช ้“ตลาดยอ้นยคุสามชุก” เป็นกรณีศกึษาในการวจิยัครัง้น้ี เพือ่

ทาํความเขา้ใจชุมชนทีก่าํลงัเปลีย่นผ่านมาเป็นชุมชนแห่งธุรกจิการถวลิหาอดตีหรอื 4

 ทัง้น้ีผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิเรื่อง “พื้นที่ และ การเมอืงเรื่องพื้นที่” (Space/Politics of Space) ของ องัร ี     

เลอเฟบว ์(Henri Lefebrve) [1]  มาเป็นแนวคดิหลกัในการศกึษาวเิคราะห ์เลอเฟบวอ์ธบิายว่า พืน้ที ่คอื “ผลผลติ

จากการใหค้วามหมายของผูค้นในสงัคม” ซึง่ความหมายหรอือตัลกัษณ์ทีถ่กูสรา้งใหก้บัพืน้ทีห่น่ึงๆ นัน้เกดิขึน้จาก

ปฏสิมัพนัธข์องพืน้ทีท่ ัง้สาม คอื พืน้ทีก่ายภาพ (Physical Space) พืน้ทีจ่นิตนาการ (Mental Space) และพืน้ที่

ทางสงัคม (Social Space)  อย่างไรกต็าม ความหมายของพืน้ทีเ่ป็นสิง่ทีไ่ม่ตายตวั มนุษยไ์ดส้รา้งความหมายใหม่

“ตลาดยอ้นยุค” ทีก่าํลงัเกดิขึน้

อย่างแพร่หลายในปจัจุบนั 
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ให้กบัพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อเป็นเป้าหมายในการยดึครองและครอบงํา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ 

ต่อรอง และขดัขนือํานาจที่เกดิจากความขดัแย้งเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่  ชีวิตประจําวนัของคนในสงัคมจึง

เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจของพืน้ที ่หรอื การต่อสูช้่วงชงิในการใหค้วามหมายกบัพืน้ทีร่อบตวัที่

เรยีกวา่ “การเมอืงเรือ่งพืน้ที”่ (Politics of Space) อยา่งมาก  

 การใชแ้นวคดิเรือ่ง “พืน้ที”่ และ “การเมอืงเรือ่งพืน้ที”่ในการวเิคราะหป์รากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัพืน้ทีต่ลาด

สามชุกนัน้ สามารถทําให้เขา้ใจถึงวธิกีารผลติสร้างความหมายหรอือตัลกัษณ์ของพื้นที่ตลาดสามชุก 4ของผู้คนที่

เกี่ยวขอ้งในแต่ละยุคสมยั ทัง้ที่เกดิจากความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัพื้นที่และ4ความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัคนที่ใช้

พืน้ทีร่่วมกนั 4รวมถงึการถูกนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืแสดงอาํนาจของภาครฐั และต่อสูต่้อรองของประชาชนในทอ้งถิน่

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีข่องแต่ละฝ่าย4

 นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัใชแ้นวคดิ “ธรุกจิแหง่การถวลิหาอดตี” (Business of Nostalgia) ของ มรูซิโิอ เพเลจจ ี

(Murizio Peleggi) จากหนงัสอืชือ่ The Politics of Ruins and The Business of Nostalgia [2] มาเป็นแนวคดิร่วมใน

การศกึษาวิเคราะห์ด้วย เพเลจจนํีาเสนอแนวคิดไว ้2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องของ “การเมืองเรื่องโบราณวตัถุ”             

(The Politics of Ruins) เพเลจจอีธบิายการสถาปนามรดกทางวฒันธรรมของชุมชน คอื เมอืงโบราณสุโขทยัและ

อยุธยาสูก่ารเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตไิทยว่า  รฐัไดก้ระทําผ่านเทคนิควทิยาการสรา้งประวตั-ิ ศาสตรช์าต ิ

การตัง้หน่วยงานกรมศลิปากรขึน้มาทาํหน้าทีด่แูลแหล่งประวตัศิาสตรน์ัน้ๆ และการสรา้งสญัลกัษณ์หรอือตัลกัษณ์

ชาตขิึน้มาจากมรดกวฒันธรรมทอ้งถิ่นทีถู่กสถาปนาใหเ้ป็นมรดกวฒันธรรมแห่งชาต ิสว่นทีส่องเป็นการนําเสนอ

แนวคดิเกีย่วกบั “ธุรกจิแห่งการถวลิหาอดตี” (The Business of Nostalgia) สว่นน้ีเป็นการวเิคราะหก์ระบวนการทาํ

ใหม้รดกวฒันธรรมกลายเป็นสนิคา้ และการบรโิภคสถานทีม่รดกทางวฒันธรรมในรปูลกัษณะของการท่องเทีย่วทาง

วฒันธรรม 

ไดอ้ย่างกระจ่างชดัอย่างเป็นพลวตั และเลื่อนไหลอยู่

ตลอดเวลา   

 แนวคดิเรือ่ง “ธรุกจิแหง่การถวลิหาอดตี” ของเพเลจจสีามารถทําใหเ้ขา้ใจกระบวนการสรา้งใหม้รดกทาง

วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ่นตลาดสามชุก โดยเฉพาะอย่างยิง่มรดกทางด้านสถาปตัยกรรมกลายเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของชาตแิละภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ตลอดจนกระบวนการรือ้ฟ้ืนและการนําเสนอมรดกทางวฒันธรรม

ในอดตีใหก้ลายเป็นสนิค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการบรโิภคอดตีของนักท่องเที่ยวชนชัน้กลางได้อย่าง

เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน    

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

 1.    เพือ่ศกึษาตลาดยอ้นยคุสามชกุในบรบิทของการเมอืงเรือ่งพืน้ที ่  

 2. เพือ่ศกึษาตลาดยอ้นยคุสามชกุในบรบิทของธรุกจิแหง่การถวลิหาอดตี  

 

วิธีดาํเนินการวิจยัและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

            งานวจิยัเรื่องน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เน้นการศกึษาปรากฏการณ์ทีส่มัพนัธก์บั “คน” กลุ่มต่างๆ และ

ปฏสิมัพนัธ์ของผู้คนเหล่านัน้กบัพื้นที่ ผู้วจิยัจงึเน้นการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยการทํางานสนาม (Field 

Work Research) ณ พืน้ทีว่จิยัและพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในเขตตลาดและชมุชนสามชกุซึง่สมัพนัธก์บัสายน้ําท่าจนี กบั

บรเิวณชุมชนเศรษฐกจิใหม่ทีส่มัพนัธก์บัทางหลวงแผ่นดนิ  เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 

(Key Informants) ซึง่ไดแ้ก่ คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชงิอนุรกัษ์ พ่อคา้แม่คา้ในตลาดสามชุก ชาวชุมชน

ตลาดสามชุก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน และนักท่องเที่ยว อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม รวมทัง้การศกึษาจากเอกสารและสื่อโสตทศันวสัดุ (Audio - 
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Visual Materials) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึการทํางานสนามและโสตทศันูปกรณ์เป็นเครื่องมอืสาํคญัใน

การวจิยั   

             

การวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ การสงัเกต การศกึษาจากเอกสารและสื่อต่างๆ มาวเิคราะห์ผ่าน

แนวคดิหลกัเรือ่ง “พืน้ที”่ และ “การเมอืงเรื่องพืน้ที”่ ขององัร ีเลอเฟบว ์(Henri Lefebrve: 1991) และแนวคดิรองคอื 

“ธุรกจิแห่งการถวลิหาอดตี” ของมรูซิโิอ เพเลจจ ี(Murizio Peleggi: 2002) และนําเสนอผลการวจิยัในรปูแบบของ

การพรรณนาวเิคราะห์ ทัง้น้ีสามารถจาํแนกโครงสรา้งเน้ือหาในส่วนน้ีได้ 3 ประเดน็สําคญัดงัน้ี 1) อตัลกัษณ์ของ

ตลาดสามชุกในอดตีที่มคีวามหมายต่อการผลติสร้างตลาดสามชุกในปจัจุบนั  2) ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’: การ    

ช่วงชงิการใหค้วามหมายต่อพืน้ทีแ่ละการรือ้ฟ้ืนอตัลกัษณ์ในอดตีให้เป็นสนิค้า และ 3) การใช้อํานาจกฎเกณฑ ์ 

ขององคก์รเอกชนและรฐัระดบัชาตแิละนานาชาตใินการกําหนดคุณค่าทางประวตัศิาสตรใ์หก้บัพืน้ทีต่ลาดยอ้นยุค

สามชุก 

 

อตัลกัษณ์ของตลาดสามชกุในอดีตท่ีมีความหมายต่อการผลิตสร้างตลาดสามชกุในปัจจบุนั 

ตลาดสามชกุระหว่างพ.ศ.2370 – 2398: พืน้ท่ีแห่งการแลกเปล่ียนสินค้าของคนท้องถ่ินริมฝัง่แม่น้ําท่าจีน  

 ตลาดสามชุกกําเนิดขึน้บนพืน้ทีร่มิฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น้ําท่าจนี ณ บา้นสามชุก อําเภอสามชุก จงัหวดั

สุพรรณบุรใีนราวปีพ.ศ.2370 พืน้ทีป่รมิณฑลของบา้นสามชุกเป็นพืน้ทีท่างสงัคมของคนทอ้งถิ่นทัง้คนไทย ลาว 

ละวา้ กะเหรีย่ง และจนีมาตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น ผูค้นเหล่าน้ียงัชพีสมัพนัธก์บัลกัษณะทางกายภาพของ     

แมน่ํ้าทา่จนีและมปีฏสิมัพนัธก์นัผ่านทางการแลกเปลีย่นสนิคา้ โดยคนไทยตัง้ชุมชนอยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําท่าจนีและยงัชพี

ดว้ยการปลูกขา้ว พชืสวน และทําการประมง ส่วนคนลาว ละวา้ และกะเหรีย่งตัง้ถิ่นฐานในพืน้ทีป่่าและทีด่อนถดั 

รมิฝ ัง่แม่น้ําท่าจนีเขา้ไป ยงัชพีดว้ยของป่าและนํามาแลกเปลีย่นกบัเครื่องอุปโภคบรโิภคอื่นจากคนไทยและคนจนี 

สาํหรบัคนจนีไดเ้ขา้มาเป็นสว่นผสมในพืน้ทีท่างสงัคมของบา้นสามชุกในฐานะของพ่อคา้ ทีใ่ชเ้รอืแพขึน้ล่องตลอด

ลุ่มน้ําท่าจนีซึง่ครอบคลุมพืน้ที่จงัหวดัชยันาท สุพรรณบุรแีละสมุทรสาคร  เพื่อแลกเปลีย่นสนิคา้ต่างถิ่นกบัผลผลติ

ของคนทอ้งถิ่นบา้นสามชกุ   

 ชาวบา้นทัว่สารทศิเดนิทางเขา้มาแลกเปลีย่นสนิคา้ ณ บา้นสามชุกอย่างไม่ขาดสาย  เหน็ไดจ้ากปรมิาณ

ฝ้ายของชาวกะเหรีย่งที่นํามาแลกกบัคนไทยและคนจนีทีจ่อดเรอืแพเรยีงรายตลอดรมิฝ ัง่น้ําด้านหน้าชุมชน โดย

ภาชนะหลกัในการบรรจุเคลื่อนย้ายผลผลิตมาสู่พื้นที่การค้า กค็อืภาชนะไม้ไผ่สานที่มีชื่อตามภาษาท้องถิน่ว่า 

“กระชุก” และไดก้ลายเป็นชื่อเรยีกนามชุมชนทอ้งถิน่แห่งน้ีว่า “บา้นกระชุก” ต่อมาไดป้รบัเป็น “บา้นสามชุก” [3] 

นามบ้านสามชุกชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนสนิค้าได้ปรากฏในนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ [4] ที่เดินทางผ่านพื้นที่

ดงักล่าวในปีพ.ศ.2379 ซึง่ในสมยัต่อมาชาวตลาดสามชุกไดนํ้าบทกวแีละช่วงเวลาทีส่นุทรภู่เดนิทางผ่านพืน้ทีบ่า้น

สามชุกมาเป็นพลงัในการสรา้งความหมายใหต้ลาดสามชกุกลายเป็น “ตลาดรอ้ยปี”  

 

ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2398 – 2441: ชุมชนการค้าข้าวริมฝัง่แม่น้ําท่าจีน 

 ครัน้ปีพ.ศ.2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้นําพาประเทศเข้าสู่ระบบการค้าเสรี “ข้าว” 

กลายเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่าํคญัของประเทศตามความตอ้งการของตลาดโลกทาํใหข้า้วมรีาคาสงูขึน้ รฐัจงึสง่เสรมิให้

ราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวขยายพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ โดยยกเว้นและลด 

หยอ่นการเกบ็อากรค่านาในพืน้ทีบ่กุเบกิใหมเ่ป็นเวลา 4 ปี และในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

รฐัไดย้กเลกิระบบไพร่ทาสเพือ่ใหช้าวนามปีรมิาณแรงงานในครอบครวัอยา่งเพยีงพอต่อการผลติเพือ่การสง่ออก  
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 ชุมชนบา้นสามชุกกอ็ยู่ในกระแสของการเปลีย่นผ่านวถิกีารปลูกขา้วเพื่อยงัชพีไปสู่การผลติเพื่อการค้า 

แต่ดว้ยเงือ่นไขอนัจาํกดัของพืน้ทีเ่ดมิ เน่ืองจากพืน้ทีถ่ดัจากบา้นสามชกุเขา้ไปตอนในเป็นพืน้ทีด่อนขาดความอุดม

สมบรูณ์ในการทาํนา กอปรกบัพืน้ทีท่างกายภาพรมิฝ ัง่แม่น้ําและสนัดอนทรายกลางแม่น้ํากไ็ม่เอือ้กบัการคมนาคม

ขนสง่ดว้ยเรอืบรรทกุขนาดใหญ่ทีนํ่าผลผลติขา้วจากทอ้งถิน่ไปยงักรุงเทพมหานคร ทาํใหช้าวบา้นสามชุกส่วนใหญ่

ยา้ยครอบครวัไปขยายพืน้ทีป่ลกูขา้วและตัง้ถิ่นฐานใหม่ ณ บา้นสามเพง็ ดว้ยเป็นพืน้ทีท่ีม่สีภาพแวดลอ้มเป็นผนื

ป่าสาธารณะอนักวา้งขวาง และเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถเชื่อมต่อเขา้-ออกกบัชุมชนอื่นดว้ยทางเกวยีนไดถ้งึ 3 เสน้ทาง 

พรอ้มกนันัน้รมิฝ ัง่แมน่ํ้าทา่จนีบรเิวณบา้นสามเพง็เป็นหาดทีม่คีวามลาดยาวเอือ้อาํนวยต่อการเขา้เทยีบท่าของเรอื

ขนสง่ขา้วขนาดใหญ่ สามเพง็จงึค่อยๆ กลายเป็นพืน้ทีท่างสงัคมแหง่ใหมข่องชาวบา้นสามชุกและพวกเขาไดเ้ปลีย่น

ผา่นนาม “บา้นสามเพง็” เป็น “บา้นสามชกุ” ตามชือ่หมูบ่า้นเดมิ 

 จากราคาขา้วทีส่งูขึน้ก่อใหเ้กดิการปลน้เรอืคา้ขา้ว การลกัขโมยโค กระบอือนัเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการทาํ

นาและความขดัแยง้เรื่องทีด่นิระหว่างชาวนา ภาครฐัจงึต้องเขา้มากํากบัดูแลใหร้าษฎรสามารถประกอบอาชพีได้

อย่างราบรื่นและรกัษาผลประโยชน์ของรฐัจากการเกบ็ภาษีอากรภายในชุมชนสามชุก ด้วยการจดัตัง้ “ที่ว่าการ

อําเภอนางบวช” ขึน้ในพ.ศ.2441 ณ พืน้ทีบ่นฝ ัง่น้ําใกลก้บัตลาดสามชุกทางทศิใต ้พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีข่อง

สาํนักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์โดยมกีรมธนารกัษ์เป็นผูก้ํากบัดูแล จํานวนของผู้มาติดต่อราชการและ

ขา้ราชการทีม่าจากสว่นกลางทาํใหพ้ืน้ทีบ่นฝ ัง่มคีวามหมายใหมใ่นเชงิเศรษฐกจิ พอ่คา้แมค่า้จงึเคลือ่นยา้ยและขยบั

ขยายพืน้ทีท่างการคา้จากทีเ่คยตัง้รา้นคา้เรอืนแพอยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําท่าจนี ขึน้มาปลูกเรอืนรา้นคา้บนฝ ัง่ใกลท้ีว่่าการ

อาํเภอมากขึน้เรือ่ยๆ 

 

ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2457 – 2500: ตลาดประจาํอาํเภอท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก 

 ในปีพ.ศ.2457 กระทรวงมหาดไทยเหน็ถึงความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิจากการค้าขา้วและจํานวน

ประชาชนในชุมชนบา้นสามชกุทีเ่พิ่มขึน้ จงึยกระดบัใหบ้า้นสามชุกเป็น “อําเภอสามชุก” และเปลีย่นชื่อจาก “ทีว่่า

การอําเภอนางบวช”  เป็น “ทีว่่าการอาํเภอสามชุก” ทําให้มผีูอ้พยพเขา้มาร่วมตัง้ถิน่ฐานในชุมชนที่มอีนาคตทาง

เศรษฐกจิน้ีอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้นายหุย  แซ่เฮง “เถา้แก่” คนหน่ึงทีไ่ดส้ะสมทนุรอนจากการเป็นเจา้ภาษนีายอากร

กไ็ด้มาขอเช่าพื้นทีใ่นตลาดสามชุกซอย 1 และซอย 2 จากกรมธนารกัษ์ในราวปีพ.ศ.2459 ปลูกสรา้งเป็นอาคาร

รา้นคา้ไม ้2 ชัน้หนัหน้าเขา้กนัเป็นแถวยาว โดยมถีนนเลก็ๆ คัน่กลางเพื่อใชเ้ป็นทางเดนิสาํหรบัลูกคา้ที่เขา้มา

จบัจ่ายสนิค้า สาํหรบัพื้นทีท่ ี่ใช้ปลูกเป็นที่พกัอาศยัของนายหุยนัน้อยู่ต้นซอย 2 เป็นอาคารไม้ 3 ชัน้ อาคาร

ดงักล่าวนอกจากใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัแลว้ นายหยุยงัใชเ้ป็นทีต่ัง้กจิการโรงเหลา้โรงยาฝ่ินของตนเองอกีดว้ย ซึง่ต่อมา

ประวตัขิองนายหุยไดถู้กชาวตลาดสามชุกรือ้ฟ้ืนและสรา้งใหเ้ป็นภาพตวัแทน “วรีบุรุษของชุมชน”  ทีท่ําคุณงาม

ความดใีหก้บัรฐัไทยดว้ยการเป็นเจา้ภาษนีายอากรคนแรกของตลาดสามชกุ และบา้นของนายหยุกไ็ดร้บัการบรูณะ 

ตกแต่งและนําเสนอใหเ้ป็นพพิธิภณัฑช์มุชน 

ดว้ยวถิชีวีติ วถิสีงัคมของชาวตลาดสามชุกทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจากสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นเหตุจูงใจให้

คนจนีอพยพเข้ามาเป็นสมาชกิใหม่ในพื้นที่ทางสงัคมของสามชุกมากขึน้ พวกเขาไดน้ําทุน ทกัษะการค้าและ

เครอืขา่ยการคา้ของตนทีถ่กัทอไวก้บัระบบเศรษฐกจิการคา้ในลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาและลุม่น้ําแม่กลองมาใชค้า้ขาย

ในพืน้ทีต่ลาดสามชุกดว้ย การขยายเครอืขา่ยการคา้ของตลาดสามชุกออกไปยงัลุ่มน้ําใกลเ้คยีง ทาํใหภ้าครฐัสรา้ง

ประตูระบายน้ําชลมารคพจิารณ์และประตูเรอืสญัจรชลมารคพจิารณ์ขึน้ทีห่มู่ 3 ตําบลสามชุกในปีพ.ศ.2478 เพื่อ

ควบคุมระดบัน้ําของแม่น้ําท่าจนีทีเ่คยเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเคลื่อนยา้ยสนิคา้ใหม้ลายหายไป พลวตัทางการ

คา้ขายในตลาดสามชกุทีเ่ชือ่มกบัลุ่มน้ําสว่นอืน่จงึดาํเนินไปไดอ้ยา่งเสถยีรตลอดทัง้ปี สง่ผลใหก้ารคมนาคมทางน้ํา

ดว้ยเรอืบรรทกุขนาดใหญ่ในลุ่มน้ําทา่จนีขยายตวัเพิม่ขึน้ 
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 ตลาดสามชกุจงึกลายเป็นพืน้ทีท่ีร่องรบัผูค้นและสนิคา้ทีห่ลากหลาย จนตอ้งขยายท่าเรอืรองรบัการขึน้-ลง

ของสนิคา้และผูโ้ดยสารจากเดมิทีม่เีพยีง 3 ทา่เป็น 6 ท่า ขยายจํานวนพืน้ทีค่า้ขายในตลาดจากเดมิมเีพยีง 2 ซอย  

เป็น 5 ซอย เกดิการรวมกลุ่มเป็นย่านการคา้ย่อยขึน้ โดยร้านค้าทีท่ําการค้าขายในลกัษณะเดยีวกนัจะตัง้อยู่ใน

ละแวกเดยีวกนั ตลอดจนเกดิการขยายตวัของหน่วยงานราชการและธุรกจิเอกชนอย่างคกึคกั นอกจากน้ี การเกดิ 

ขึน้ของโรงงานน้ําตาลซึง่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 5 ของเอเชยีและโรงสขีา้วขนาดใหญ่จํานวน 3 โรงส่งผลต่อ

พลวตัทางการคา้ในตลาดสามชุกมากยิ่งขึน้ทัง้การซือ้ขายวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สูโ่รงงานและผลผลติจากโรงงานขา้งตน้ 

ซึง่การซื้อขายแต่ละครัง้ต้องใช้เงินจํานวนมาก จงึทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์กว่าสบิแห่งตัง้รายล้อมตลาดแห่งน้ี 

ช่วงเวลาหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองจนถึงพ.ศ.2500 ถือเป็นช่วงที่ตลาดสามชุกเกิดการขยายตวัและเกิดความ

รุ่งเรอืงอยา่งทีส่ดุ   

 

ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2504 – 2550: ชมุชนท่ีถกูลดทอนบทบาทศนูยก์ลางการค้าและความขดัแยง้        

กบัภาครฐั 

  เมือ่รฐัไทยเริม่ตน้พฒันาประเทศดว้ย “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต”ิ ในปีพ.ศ.2504 ซึง่เน้น

การพฒันาเศรษฐกจิเป็นเป้าหมายหลกั และหน่ึงในยุทธวธิทีี่ส่งเสรมิให้ประเทศมคีวามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ   

กค็อื การ “เร่งพฒันาสาธารณูปโภค การชลประทาน พลงังานไฟฟ้าและระบบคมนาคม” [5] ซึง่เมื่อทางหลวง

แผน่ดนิหมายเลข 340 ถกูสรา้งขึน้เพือ่เชื่อมระหว่างจงัหวดัชยันาทกบัจงัหวดันนทบรุโีดยอยูห่า่งจากตลาดสามชุก

ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 800 เมตร ไดส้่งผลกระทบต่อชุมชนและตลาดการคา้สามชุกอย่างมาก เน่ืองจาก

ความสะดวกในการเดนิทางและวถิกีารขนสง่ดว้ย “ถนน” เป็นเหตุใหก้ารเดนิทางทางน้ําดว้ยเรอืซึง่เคยนําพาผูค้น

และสนิคา้จากต่างถิน่เขา้มายงัตลาดสามชกุทีเ่คยคกึคกัค่อยๆ ซบเซาลงตัง้แต่ปีพ.ศ.2510 เป็นตน้มา 

 ต่อมาเมื่อทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 340 ขยายจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง ไดส้ง่ผลต่อจนิตนาการ

ของภาครฐัในการยา้ยหน่วยงานราชการมาตัง้ในบรเิวณดงักล่าว เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเขา้มา

ตดิต่อขอรบับรกิาร และเพือ่ขยายพืน้ทีข่องหน่วยงานใหส้ามารถรองรบัการใหบ้รกิารตามจาํนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้

จากการเตบิโตของเมอืง เมื่อมผีู้คนมาตัง้ถิ่นฐานและตดิต่อราชการรมิถนนหลวงมากขึน้ ตลาดรมิถนนหลวงได้

เกดิขึน้หลายแห่งและกลายเป็นชุมชนทางเศรษฐกจิแห่งใหม่ เป็นเหตุให้ผู้ซื้อในตลาดสามชุกเริม่ลดจํานวนลง

เรื่อยๆ  นอกจากน้ี “ถนน” และรถบรรทุกขนาดต่างๆ ทีนํ่าสนิคา้นานาสารพนัไปถงึหน้าประตูบา้นของผูซ้ือ้ เช่น 

ตลาดนดัสนิคา้ราคาถกู กอปรกบัภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิในปีพ.ศ.2540 ไดเ้ป็นปจัจยัโหมซํ้าทีท่าํใหต้ลาดสามชุก

เกดิความซบเซา จนอยูใ่นสภาพเงยีบเหงาจนรา้งไรผู้ค้น 

 ยิ่งไปกว่านัน้ การขบัเคลื่อนของทุนขา้มชาตใินรูปแบบของหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ เช่น โลตสั ได้

เขา้มาตัง้ ณ บรเิวณ 4 แยกรมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 340 ในช่วงปีพ.ศ.2550 ซึง่ห่างจากตลาดสามชุกเพยีง 

800 เมตรเศษ ความทนัสมยัและกระแสบรโิภคนิยมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามหมายและรปูลกัษณ์ใหมน่ี้ ทาํใหล้กูคา้

ประจาํทีเ่คยเขา้มาจบัจา่ยซือ้สนิคา้ในตลาดสามชกุ ขยบัขยายออกไปเป็นลกูคา้ประจาํของหา้งสรรพสนิคา้สมยัใหม่

แทน  

   สภาพความตกตํ่าทางเศรษฐกจิของตลาดสามชุก กอปรกบัอาคารบา้นเรอืนภายในตวัตลาดไดท้รุดโทรม

ลงเป็นอย่างมาก อาคารรา้นคา้ทีเ่คยรุ่งเรอืงถูกปล่อยใหเ้ตม็ไปดว้ยหยากไย่ สกปรกรกรุงรงัและไรค้วามหมายทาง

เศรษฐกจิ ทาํใหก้รมธนารกัษ์ผูดู้แลผลประโยชน์ของทีด่นิในซอย 1 ซอย 2 พืน้ทีร่มิน้ําและศาลเจา้พ่อหลกัเมอืงใน

ตลาดสามชกุเลง็เหน็วา่ พืน้ทีด่งักล่าวมไิดก่้อใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิเหมอืนเคย และผูเ้ช่าอาศยัสว่นหน่ึงกไ็ด้

ยา้ยไปอยู่ที่อื่นทิ้งอาคารให้รกร้างว่างเปล่า ในปีพ.ศ.2528 กรมธนารกัษ์จึงมีนโยบายที่จะรื้อถอนอาคารร้านค้า

ทัง้หมดออกไปเพื่อสรา้งเป็นอาคารพาณิชยแ์บบใหม่ขึน้มาแทนที ่พรอ้มทัง้ปรบัปรุงภูมทิศัน์ใหม้คีวามสวยงามเป็น
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ระเบยีบเรยีบรอ้ยมากยิง่ขึน้ภายใตโ้ครงการทีช่ื่อว่า “โครงการพฒันาทีด่นิราชพสัดุแปลงบรเิวณตลาดสามชุกเป็น

อาคารพาณิชย”์  

 จากการประชมุร่วมกนัระหวา่งเจา้หน้าทีก่รมธนารกัษก์บัผูเ้ช่าทีด่นิในปีพ.ศ.2530 ปรากฏว่า ผูเ้ช่ามคีวาม

คดิเหน็ขดัแยง้กบักรมธนารกัษ ์เน่ืองจากไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมในจาํนวนสทิธกิารปลกูสรา้งทีจ่ะไดร้บัจากการวาง

ผงัอาคารใหม ่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสดัสว่นการครอบครองในปจัจบุนั นอกจากน้ี กรมธนารกัษ์ยงักาํหนดใหผู้เ้ช่าตอ้ง

จดัหาแหล่งเงนิทนุมาปลกูสรา้งอาคารเอง  ทาํใหผู้เ้ชา่มัน่ใจวา่จะไมม่แีหล่งเงนิทุนใดใหก้ารสนับสนุนเงนิลงทุนหาก

พจิารณาจากสภาพความซบเซาของตลาดในขณะนัน้ และต่างไม่แน่ใจว่าการลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์ทดแทน

ตลาดเดมินัน้จะทําใหไ้ดก้ําไรจากการคา้ขายเหมอืนในอดตี เพราะวถิกีารเดนิทางของผูค้นไดเ้ปลีย่นแปลงไปจน

หมดสิน้ ความไมเ่ป็นธรรมและความไมม่ ัน่ใจทีไ่ดร้บั ทาํใหผู้เ้ช่าทีด่นิขอใหก้รมธนารกัษ์ชะลอการปลกูสรา้งออกไป

เป็นระยะเวลา 10 ปี ในช่วงเวลาดงักล่าวผูเ้ช่าต่างวติกกงัวลถงึอนาคตทางเศรษฐกจิของตน ต่างแสวงหากลวธิใีน

การดิ้นรนค้าขายด้วยวธิกีารต่างๆ อาท ิการนําสนิคา้ออกมาวางหน้าร้าน การจดัร้านใหม่เพื่อใหโ้ดดเด่นสะดุดตา

และการลดราคา  แต่การคา้ขายภายในตลาดยงัคงไม่สามารถแขง่ขนักบัตลาดขา้งนอกไดเ้พราะเป็นสนิคา้ชุดเดมิ 

พอ่คา้แมค่า้หลายรายจงึหนัไปทาํอาชพีเสรมิทางการเกษตรควบคู่ไปกบัการคา้ขายจงึจะพออยู่รอดได ้แต่บางรายก็

ปิดกจิการลงในทีส่ดุ  

 ต่อมาระหว่างปีพ.ศ.2540-2544 ชาวตลาดสามชุกในซอยอื่นไดร่้วมคดัคา้นการแปลงตลาดสามชุกเป็น

อาคารพาณิชย์ด้วย เพราะว่าแผนผงัใหม่ที่กรมธนารกัษ์เสนอมาไม่เหลอืความเป็นตลาดสามชุกในอดีตไว้เลย       

หากพืน้ทีใ่นซอย 1 และ 2 แปลงเป็นอาคารพาณิชยท์ีท่นัสมยัสอดคลอ้งกบัตกึรามบา้นชอ่งทีร่ายลอ้มตลาดสามชุก

ในขณะนัน้แลว้ จะทําใหอ้าคารร้านค้าในซอย 3  4 และ 5 มคีวามแปลกแยกกบัพืน้ที่และต้องถูกบบีให้มกีาร

เปลีย่นแปลงตามพืน้ทีบ่รบิทในทีสุ่ด ผู้คนในซอยดงักล่าวต่างกไ็ม่มัน่ใจในมูลค่าทางเศรษฐกจิที่จะได้รบัจากการ

ลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์เช่นกนั ประเด็นการถูกรื้อถอนที่อยู่อาศยัและสถานที่ทํามาหากินจากกรมธนารกัษ์       

จงึกลายเป็นปญัหาความเดอืดรอ้นร่วมกนัของทุกคนในชุมชนตลาดสามชุก การแสวงหาแนวทางการต่อสูช้่วงชงิ

พืน้ทีก่บักรมธนารกัษจ์งึเริม่ขึน้ในปี พ.ศ.2544  

 

‘ตลาดย้อนยคุสามชกุ’ : การช่วงชิงการให้ความหมายต่อพืน้ท่ีและการรือ้ฟ้ืนอตัลกัษณ์ท่ี

สมัพนัธก์บัอดีตให้เป็นสินค้าในปัจจบุนั 
 กลวธิใีนการต่อสูเ้พือ่ปกปกัรกัษาพืน้ทีท่าํกนิและทีอ่ยูอ่าศยัของชาวตลาดสามชกุ เริม่จากการใชพ้ืน้ทีท่าง

สงัคมของคนในชุมชนเชื่อมโยงไปยงัพืน้ทีท่างสงัคมภายนอกชุมชนทีม่พีลงัและอํานาจในการต่อรองมากกว่า โดย

การขอคาํปรกึษาไปยงั ดร.สมเกยีรต ิอ่อนวมิล ซึง่ในขณะนัน้ดํารงตําแหน่งสมาชกิวุฒสิภาจงัหวดัสพุรรณบุร(ีสว.) 

และเป็นลูกหลานของชาวตลาดสามชุกโดยกําเนิด ทําให้เกดิการประชุมครัง้แรกร่วมกนัระหว่างผู้เช่าที่ดนิจาก

กรมธนารกัษ์ ชาวตลาดสามชกุ ดร.สมเกยีรต ิและเทศบาลตําบลสามชุกขึน้ ดร.สมเกยีรต ิอ่อนวมิลไดเ้สนอแนวคดิ

วา่ ควรจะอนุรกัษต์ลาดสามชุกใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรู ้ดว้ยสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรห์ลกัของแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่8 (พ.ศ.2540-2544) และ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึง่ต้องการใหส้งัคมไทยเป็น “สงัคมแห่ง 

ภูมปิญัญาและการเรยีนรู้” ที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเรยีนรู้ได้ตลอดชวีติ [5] แนวคดิดงักล่าวทําให้ตลาด

สามชกุไดเ้ชือ่มพืน้ทีท่างสงัคมผนวกเขา้กบักระแสการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระดบัชาต ิเพื่อใชเ้ป็นวาทกรรมใน

การต่อรองกบักรมธนารกัษ์ ผลจากการประชุมครัง้น้ีก่อให้เกดิคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชงิอนุรกัษ์ขึน้ 

เพือ่เป็นแกนนําในการดาํเนินงานต่อไป   

 จากประสบการณ์การไปศกึษาดงูานของคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุเชงิอนุรกัษ์เกีย่วกบัตลาดรอ้ยปี 

พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ และการเขา้ร่วมสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบักระแสของการท่องเทีย่วในปจัจุบนัทีเ่น้นการ
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ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม (Cultural Tourism) โดยการสนบัสนุนของมลูนิธชิุมชนไท กอปรกบัภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ

ฟองสบู่แตกในช่วงปีพ.ศ.2540 ทีม่กีารกล่าวถึงปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั โดย

เน้นหลกัของการพึง่ตนเอง ดว้ยการพฒันาสิง่ทีต่นเองมอียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุหรอืเกดิความงอกเงยงอกงามขึน้ 

ทําให้คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชงิอนุรกัษ์เกดิจนิตนาการชุดใหม่ต่อพื้นที่ตลาดสามชุกว่า ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ดา้นต่างๆ ตลอดจนความเป็นของแทแ้ละดัง้เดมิของศลิปวฒันธรรมซึง่เป็นเอกลกัษณ์สบืทอดมากว่ารอ้ยปี

ก่อนของชาวตลาดสามชุกสามารถสร้างความหมายในเชงิเศรษฐกจิให้กบัพื้นที่ได้ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ

สาํคญัในการต่อสูก้บัระบบทุนนิยมขา้มชาต ิชาวตลาดสามชุกจงึผนึกควบความหมายของแหล่งการเรยีนรู้ แหล่ง

ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมกบัทุนทางวฒันธรรมของชุมชนเขา้ด้วยกนัในลกัษณะ “ตลาดย้อนยุค” ที่จําลองประวตัิ- 

ศาสตร ์สถาปตัยกรรม และศลิปวฒันธรรมในอดตีของชาวสามชุกมาใหป้ระชาชนสามารถสมัผสัไดใ้นปจัจุบนัดว้ย

ความเพลดิเพลนิ การใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วจะทาํใหเ้ศรษฐกจิของชาวสามชุกเกดิการเปลีย่นแปลงในทศิทางทีด่ี

ขึน้ได ้[6] ดงันัน้ การรือ้ฟ้ืนศลิปวฒันธรรมในอดตีใหก้ลายมาเป็นสนิคา้ในปจัจุบนัของชาวตลาดสามชุกไดเ้ริม่ขึน้

ในราวปีพ.ศ.2544  

 อยา่งไรกต็าม จะเหน็ไดว้า่ ยทุธวธิทีีช่าวตลาดสามชกุนํามาใชต่้อสูต่้อรองและปกปกัรกัษาพืน้ทีแ่หง่น้ีจาก

กรมธนารกัษ์ จะประกอบดว้ยการผลติสรา้งความหมายใหม่ใหก้บัพืน้ที ่หรอื การเมอืงเรื่องพืน้ที ่และการทําอดตี

ให้เป็นสนิค้า หรือ ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดตีควบคู่คลุกเคล้ากนัอยู่เสมอ ซึ่งในบทความส่วนต่อไปน้ี ผู้วจิยัจะ

นําเสนอใหเ้หน็ถึงกระบวนการผลติสรา้งความหมายของพืน้ทีต่ลาดยอ้นยุคสามชุก และกระบวนการทําให้มรดก

วฒันธรรมในอดตีกลายเป็นสนิคา้ ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

 

โคลงนิราศสพุรรณและสนุทรภู่: การประกอบสรา้งความหมายของ “สามชกุตลาดรอ้ยปี”  

กฤตยา เสริมสุข [7] หน่ึงในแกนนําคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรกัษ์ ฝ่ายเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ กล่าวว่า “การสบืค้นประวตัิของตลาดสามชุกจากโคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่นัน้ ทําให้ได้พบ

รายละเอยีดทัง้สภาพสงัคม เศรษฐกจิ ภูมศิาสตรแ์ละอื่นๆ มากมายทเีดยีว” โดยในโคลงนิราศสพุรรณซึง่ประพนัธ์

โดยสุนทรภู่ในปีพ.ศ.2379 ไดบ้รรยายพืน้ที่ป่านอกเขตอําเภอเมอืงสุพรรณบุรขี ึน้มาทางเหนือซึง่เป็นเขตของบา้น

สามชกุวา่ ปา่ชัน้นอกเป็นทีอ่ยูข่องชาวกะเหรีย่งและปา่ชัน้ในบนภเูขาสงูเป็นทีอ่ยูข่องชาวละวา้ รวมทัง้บรรยายการ

คา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ของคนทัง้ 2 กลุ่มโดยอาศยัพืน้ทีข่องแมน้ํ่าทา่จนีบรเิวณบา้นสามชกุ ไวใ้นบทที ่217 ดงัน้ี 

                                           ถงึนามสามชุกถา้      ปา่ดง 

                                       เกรีย่งไร่ไดฟ้่ายลง         แลกลํา้ 

                                       เรอืคา้ทา่นัน้คง             คอยเกรีย่ง  เรยีงเอย 

                                       รายจอดทอดท่าน้ํา         นบัฝ้ายขายของ [4] 

           พืน้ทีท่ีส่นุทรภู่กล่าวถงึในนิราศบทขา้งตน้ คอื พืน้ทีต่ลาดสามชุกเดมิซึง่กําเนิดขึน้บนพืน้ทีท่างกายภาพ

รมิฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น้ําท่าจนี ณ บา้นสามชุก อําเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบุรใีนราวปีพ.ศ.2370 และเป็นพืน้ที่

แห่งการแลกเปลี่ยนสนิคา้ของคนทอ้งถิ่นรมิฝ ัง่แม่น้ําท่าจนี แต่สําหรบัตลาดสามชุกในปจัจุบนั คอื พืน้ทีข่องบา้น

สามเพง็ ซึง่สนุทรภู่ไดก้ล่าวถงึบา้นสามเพง็ในสมยันัน้ไวใ้นนิราศบทที ่219 วา่ ยงัเป็น “พืน้ทีป่า่” ขนาดใหญ่และยงั

ไม่มผีูค้นมาตัง้ถิ่นฐานบา้นเรอืนในบรเิวณดงักล่าว ไวด้งัน้ี                 

                                           สามเพง็เลงสะล่างไม ้ ไพรสน    

                                       ปา่ใหญ่ใช่เขดคน   ขาดบ้าน                                                                      

                                       ร่มรื่นชื่นชมชล   ซุ่มแต่ แร่เอย                

                                       ปลาวา่ยสายสนิสอา้น   สอาดตืน้พืน้ทรายฯ [4] 
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 บา้นสามเพง็เริม่เป็นชุมชนในราวปีพ.ศ. 2439 เน่ืองจากชาวตลาดสามชุกเดมิไดเ้คลื่อนยา้ยพืน้ทีท่าํกนิ

เพือ่ขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วเขา้มายงัพืน้ทีแ่หง่น้ีและพวกเขาไดเ้ปลีย่นผา่นนามของ “บา้นสามเพง็” ใหเ้ป็น “บา้น

สามชุก” ตามชือ่หมูบ่า้นเดมิ ดว้ยชือ่หมูบ่า้นทีเ่หมอืนกนัแต่พืน้ทีต่่างกนั ทาํใหช้าวตลาดสามชกุปจัจบุนัฉวยใชแ้ละ

เคลือ่นยา้ย “ชื่อและช่วงระยะเวลาของการก่อกาํเนิดชุมชน” ของบา้นสามชุกเดมิมาประทบัลงบนพืน้ทีบ่า้นสามชุก

ใหม่เพื่อทําใหบ้า้นสามชุกและบา้นสามเพง็กลายเป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ตลอดจนมจีุดกําเนิดประวตัคิวามเป็นมาของ

ชุมชนจุดเดยีวกนั ตลาดสามชุกใหม่จงึถูกผลติสรา้งใหม้คีวามหมายใหม่ในชื่อของ “สามชุกตลาดร้อยปี” หรอื 

“ตลาดย้อนยุคสามชุก” ภาพตวัแทนของชมุชนเก่าแก่ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 100 ปี ซึง่ปรากฏเป็น

หลกัฐานจากโคลงนิราศสพุรรณของสนุทรภู่ทีถ่กูบนัทกึไวบ้น “ป้ายทางเขา้” ตลาดสามชกุ  

 ถงึแมว้า่นามบา้นสามชกุจะถกูบนัทกึเป็นหลกัฐานในเอกสารการเดนิทางของคนอื่นทีเ่คยเขา้มา หรอืผ่าน

บริเวณน้ีมาก่อน แต่ชาวตลาดสามชุกได้เลอืกใช้สุนทรภู่มาเป็นพลงัในการนิยามนามของตลาดร้อยปี กเ็พราะ

“สุนทรภู่” ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นกวเีอกของโลกซึ่งเป็นทีรู่้จกัของผู้คนในระดบัสากล สุนทรภู่จงึเป็นบุคคลสาํคญั

ของชาตไิทยทีป่ระวตัแิละผลงานของทา่น สมควรจะไดร้บัการจารกึและอนุรกัษ์ไวใ้หล้กูหลานไดศ้กึษาเรยีนรู ้ดงันัน้ 

โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ จงึถูกชาวตลาดสามชุกรือ้ฟ้ืนขึน้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืต่อสูต่้อรองเชงิสญัลกัษณ์เพื่อ

แสดงนัยความหมายกบักรมธนารกัษ์ว่า พื้นที่แห่งน้ีมคีุณค่าทางประวตัิศาสตร ์เพราะมคีวามสมัพนัธ์กบักวคีน

สาํคญัของประเทศและของโลก ดงันัน้พืน้ทีแ่ห่งน้ีจงึมคีุณค่าควรแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู ้ในขณะ 

เดยีวกนัคําว่า “ตลาดรอ้ยปี” กส็ามารถนํามาสร้างจุดขายที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วเชงิถวลิหา

อดตีไดเ้ป็นอยา่งด ีเมือ่นกัทอ่งเทีย่วเดนิลอดป้ายทางเขา้ตลาดสามชกุทีด่า้นหน้าถูกเขยีนว่า “สามชุกตลาดรอ้ยปี” 

และดา้นหลงัเป็นบทนิราศของสุนทรภู่ทีป่ระพนัธข์ึน้ในพ.ศ.2379 เขา้มาในพืน้ทีต่ลาดสามชุกนัน้ นักท่องเทีย่วจะ

รูส้กึไดว้า่พวกเขากาํลงักา้วขา้มผ่านมติแิหง่กาลเวลา ป้ายดงักล่าวจงึเป็นสญัลกัษณ์ทีท่าํหน้าทีเ่ปลีย่นผ่าน “พืน้ที่

และกาลเวลาแหง่ปจัจบุนั” ยอ้นกลบัไปสู ่“พืน้ทีแ่ละเวลาแหง่อดตีกาล” ของตลาดสามชกุเมือ่กวา่รอ้ยปีทีผ่า่นมา 

ดงันัน้ โคลงนิราศสพุรรณและสนุทรภู่จงึมคีวามหมายต่อพืน้ทีป่จัจบุนัของตลาดสามชกุทัง้การนํามาสรา้ง

ความหมายใหมใ่หก้บัพืน้ทีเ่พือ่ต่อสูต่้อรองกบักรมธนารกัษแ์ละสรา้งจดุขายใหแ้ก่ธรุกจิการทอ่งเทีย่วเชงิถวลิหาอดตี 

 

ขนุจาํนงจีนารกัษ:์ การเรียกคืนบคุคลผูส้รา้งคณุประโยชน์ให้แก่รฐัไทยและสรา้งภาพตวัแทนของการเป็น

ชมุชนของคนจีน 
 ประวตัขิองขนุจาํนงจนีารกัษจ์ากคาํบอกเล่าผา่นความทรงจาํของลกูหลานและชาวตลาดสามชกุ             

ไดถ้กูบนัทกึ รอ้ยเรยีงและนําเสนอไวใ้น “พพิธิภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจนีารกัษ์” ดงัน้ี 

  

 “ขุนจํานงจนีารกัษ์เดมิชื่อ นายหุย แซ่เฮง เป็นชาวจนีแต้จิว๋เกดิที่สุพรรณบุร ีหลงัการสมรสท่านได้นํา

ครอบครวัมาทํากจิการโรงเหลา้และโรงยาฝ่ินที่ตลาดสามชุก โดยเช่าที่ราชพสัดุบรเิวณหวัซอย 2 ปลูก

บา้น 3 ชัน้เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ผสมไม ้กจิการโรงเหลา้และโรงยาฝ่ินของท่านรุ่งเรอืงมากขยายครอบ 

คลุมไปหลายอาํเภอ ทา่นใหค้วามร่วมมอืกบัทางการเป็นอยา่งดโีดยการสง่ภาษอีากรอยา่งสมํ่าเสมอ เป็น

บุคคลตวัอย่างระดบัจงัหวดั จงึไดพ้ระราชทานบรรดาศกัดิจ์ากพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เป็น 

“ขนุจาํนงจนีารกัษ์” ตาํแหน่งกรมการพเิศษ จงัหวดัสพุรรณบุร ีนายอากรสรุา-ฝ่ิน ศกัดนิา 400 ไร่ ขนุจาํนง- 

จนีารกัษเ์ป็นคนดมีเีมตตา ทา่นจะชว่ยเหลอืเกือ้กลูคนตกทกุขไ์ดย้าก คนอพยพมาใหม่ ใครทะเลาะววิาทกนั

มาปรกึษาทา่น ทา่นจะแนะนําและตดัสนิอยา่งยตุธิรรม ทา่นเป็นผูนํ้าในกจิกรรมทัง้ประเพณีไทยและจนี” 
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 ประวตัขิองขนุจาํนงจนีารกัษ์ทีถู่กนําเสนอขา้งตน้ เป็นอดตีเพยีงสว่นหน่ึงทีถู่กคดัเลอืกใหเ้ป็นภาพตวัแทน

ของ “วรีบุรุษของชุมชน” ที่ไดท้ําคุณงามความดใีห้กบัประเทศชาติจนได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิจ์ากพระมหา-

กษัตรยิ์ไทยให้ดํารงตําแหน่งขุนนางไทย ในขณะเดยีวกนักท็ําหน้าทีก่ดทบั “การกระทําทีผ่ดิศลีธรรม” จากการเป็น

เจา้ของโรงเหลา้โรงยาฝ่ิน ดว้ยการเป็นผูม้ ี“คุณธรรม” ชุดหน่ึงทีช่อบช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากเหตุต่างๆ 

จนกลายเป็นเป็นผูนํ้าทางจติวญิญาณของคนในชมุชนตลาดสามชกุ การกระทาํผดิศลีธรรมดงักล่าวจงึถูกกดทบัและทาํ

ใหล้างเลอืนจากความทรงจาํของผูค้น 

 “การเมอืงเรื่องอดตี” ของขนุจาํนงจนีารกัษ์นัน้ ชาวตลาดสามชุกไดนํ้ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการต่อสูต่้อรอง

กบักรมธนารกัษ์ โดยแสดงให้เหน็ว่า ณ พืน้ที่แห่งน้ีมบีุคคลสําคญัที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กบัแผ่นดนิไทยมาตลอด

อายุราชการอย่างสมํ่าเสมอและพืน้ทีแ่ห่งน้ีกเ็ป็นพืน้ทีท่ ีส่รา้งรายไดใ้หร้ฐัไทยเสมอมา ทัง้พืน้ทีแ่ละบุคคลจงึมคีุณค่า

ทางประวตัิศาสตรไ์ม่สมควรถูกลบล้างรือ้ถอนจากความทรงจําของผูค้น และเพื่อทําให้ขุนจํานงจนีารกัษ์กลบัมาม ี

“ตวัตน” ในปจัจบุนัอยา่งเป็นรปูธรรม ชาวตลาดสามชกุจงึบรูณะ ปรบัปรุงและตกแต่งตกึ 3 ชัน้ของขนุจาํนงจนีารกัษ์ที่

งดงามดว้ยการฉลุไมเ้ป็นลวดลายประดบัประดาตามส่วนต่างๆ ของอาคาร พรอ้มกระเบือ้งปูพืน้ทีส่ ัง่ทําพเิศษจาก

ต่างประเทศ และสรา้งความหมายใหเ้ป็น “พพิธิภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจนีารกัษ์”  

 พพิธิภณัฑช์ุมชนของชาวตลาดสามชุกแห่งน้ี นอกจากเป็นพืน้ทีส่ถาปนาอตัลกัษณ์ใหม่ของขุนจํานงจนีา-

รกัษ์ในฐานะ “วรีบุรุษของชุมชน” แลว้ ยงัทําหน้าทีเ่ป็นภาพตวัแทนการเป็นชุมชนของคนจนีอกีดว้ย เพราะทีช่ ัน้ 2 

ของพพิธิภณัฑไ์ดจ้ดัแสดงวถิชีวีติของขนุจาํนงจนีารกัษ์ซึง่เป็นเถา้แก่คนจนีในตลาดสามชุก ผ่านการจดัวางเครื่อง

เรอืน วตัถุขา้วของเครื่องใช ้ภาพถ่ายตลอดจนเน้ือหาต่างๆ เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสัอยา่งใกลช้ดิ 

 ดงันัน้ การเรียกคืน “ขุนจํานงจีนารกัษ์” บุคคลสําคญัของชุมชนให้กลับมามีตัวตนในปจัจุบนั นอกจาก

นํามาใช้เป็นเครื่องมอืในการต่อรองกบักรมธนารกัษ์ว่า พื้นที่แห่งน้ีมบีุคคลสําคญัที่สมัพนัธ์กบัรฐัไทยโดยการทํา

คณุประโยชน์ดว้ยการเกบ็ภาษอีากรใหก้บัประเทศชาตอิยา่งเทีย่งตรงสมํ่าเสมอแลว้ พพิธิภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจนีารกัษ์

ยงัจาํลองวถิชีวีติของชาวจนีในตลาดสามชกุในอดตีมาใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสัจบัตอ้งไดใ้นปจัจบุนัอกีดว้ย 

 

“ตลาดมีชีวิต พิพิธภณัฑมี์ชีวา”: การรือ้ฟ้ืนวตัถแุละเรือ่งราวในอดีตเพื่อสรา้งบทสนทนาระหว่างเจา้บ้าน

และผูม้าเยือน 

 นอกจากอดตีของบุคคลสาํคญัและพืน้ทีข่องตลาดสามชุกบางส่วนจะถูกบนัทกึและนําเสนอในพพิธิภณัฑ์

บา้นขนุจาํนงจนีารกัษแ์ลว้ เรือ่งราวในอดตีของผูค้นทีท่าํมาคา้ขายในตลาดแหง่น้ีมาตัง้แต่บรรพบุรุษกถ็ูกถ่ายทอด

ผ่านคําบอกเล่า ภาพถ่ายเก่าๆ ขา้วของเครื่องใช้ในชวีติประจําวนัและเครื่องไม้เครื่องมอืที่ใช้ประกอบอาชพีมา

ตัง้แต่รุ่นปูย่่าตายายจากเจา้ของบา้นทีอ่าศยัอยูใ่นตลาดยอ้นยุคสามชุกแต่ละหลงัดว้ยเช่นกนั ซึง่ปฏบิตักิารดงักล่าว

ชาวตลาดสามชุกเรยีกว่า “พพิธิภณัฑ์บ้านพูดได”้ แนวคดิการทําพพิธิภณัฑ์บ้านพูดไดน้ัน้ คุณพงษ์วนิ ชยัวริตัน์ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชงิอนุรกัษ์ เล่าว่า “พอไปเหน็พพิธิภณัฑบ์า้นอาจารยเ์อนก นาวกิมลูก็

นึกขึน้มาไดว้า่ สามชุกน่าจะทําเป็นพพิธิภณัฑท์ัง้ตลาดเลยดกีว่า ทาํใหเ้ป็นตลาดมชีวีติ พพิธิภณัฑม์ชีวีา” [8] ซึง่

อาคารรา้นคา้ภายในตลาดสามชกุทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการพพิธิภณัฑบ์า้นพดูไดแ้ละยนิดทีีจ่ดัหาทีว่่างภายในบา้น

เพื่อนําขา้วของเครื่องใช ้ของสะสม หรอืภาพถ่ายมาจดัแสดงใหน้ักท่องเทีย่วไดช้มและศกึษานัน้ มจีาํนวนทัง้สิน้ 

19 รา้นคา้   

 เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของรา้นคา้เหล่าน้ีถูกบนัทกึและนําเสนอไวใ้นหนังสอืชื่อ “สบืสานงานศลิป์

ถิน่สามชุก” และไดว้างจาํหน่ายใหก้บันกัท่องเทีย่ว ณ พพิธิภณัฑบ์า้นขนุจาํนงจนีารกัษ์ เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วทราบ

ถงึขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัรา้นคา้และสถานทีส่าํคญัภายในตลาดสามชุกภายใตแ้ก่นเรื่องดงัน้ี หน่ึง การปรุงอาหาร

ดว้ยกรรมวธิดีัง้เดมิและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น รา้นน้ําพรกิแม่กมิลัง้ รา้นกาแฟท่าเรอืส่ง  สอง การผลติสนิคา้
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และบรกิารดว้ยเทคนิคและอุปกรณ์โบราณสดุคลาสสคิ เช่น การถ่ายภาพยอ้นยุคของรา้นศลิป์ธรรมชาต ิสาม การ

ผลติสนิคา้และบรกิารที่อาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีส่บืทอดต่อกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ เช่น รา้นทนัตกรรม

โบราณตัง้ซิ้มซ้ง และ ร้านขายยาจนีฮกง้วนตึ๊ง สี ่ร้านขายของเก่า เช่น ร้านรชัพรและร้านบุญช่วยหตัถกจิขาย

นาฬกิาโบราณ และ หา้ รา้นขายของชําที่ใชอุ้ปโภคบรโิภคในปจัจุบนัแต่สะสมของโบราณ เช่น ร้านขายของชํา  

ป้านาทีเ่จา้ของรา้นสะสมเครือ่งทองเหลอืงทีไ่ดร้บัมรดกตกทอดมาตัง้แต่รุ่นคณุยาย หรอื รา้นขายทองทีนิ่ยมสะสม

เครือ่งถว้ยลายครามและเครือ่งเงนิ เป็นตน้ [9] 

 จะเหน็ไดว้า่ ภาพและเรือ่งราวของรา้นคา้แต่ละแหง่ไดถ้กูเรยีบเรยีงและนําเสนอเพือ่เป็นภาพตวัแทนของ 

“ความเก่าแก่ ความโบราณ และความเป็นทอ้งถิน่” เพือ่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่วเชงิถวลิ

หาอดตีได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสริกิมล ศรเีดช ทีพ่บวา่ นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปยงัตลาดดอนหวายนัน้ 

มจีดุมุง่หมายเพือ่ตอ้งการไปบรโิภควถิชีวีติและชมุชนโบราณอนัมบีา้นเรอืนเก่าแก่เป็นสญัลกัษณ์สาํคญั [10]  

 เรือ่งเล่าของแต่ละรา้นทีป่รากฏในหนงัสอื เปรยีบดัง่ “พืน้ที”่ ทีนํ่าพาเจา้บา้นและผูม้าเยอืนไดพ้ดูคยุกนัใน

สิง่ทีม่คีวามสนใจร่วมกนั บทสนทนาระหว่างเจา้บา้นและผูม้าเยอืนทีแ่ตกต่างกนัไปตามวยั เพศ การศกึษา ฐานะ 

ระดบัการศกึษา ภมูลิาํเนา ประสบการณ์และความทรงจาํอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหต้ลาดแหง่น้ีอุดมไปดว้ยเรื่องคุย/เรื่อง

เล่ามากมายสารพนัทีไ่ม่รูจ้กัจบสิน้ระหว่างเจา้บา้นและผูม้าเยอืน ความ “มชีวีติชวีา” ของตลาดสามชุกจงึเกดิขึน้

จากบทสนทนาที ่“สดใหม่” ในแต่ละวนั ดงัเสยีงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวท่านหน่ึงว่า “เมื่อมาเหน็บรรยากาศก็

เหมอืนไดเ้จอเพือ่นเก่า เกดิความตื่นเตน้ เป็นตลาดทีม่ชีวีติ สามารถสมัผสัได ้พดูคยุได ้ถามได”้ 

 การรือ้ฟ้ืนความทรงจํา เรื่องราว และวตัถุขา้วของในอดตีของเจา้ของรา้นแต่ละรา้นมาจดัวางในปจัจุบนั 

นอกจากจะสรา้งความหมายใหมใ่หก้บับา้นเรอืนรา้นคา้ของชาวตลาดสามชกุทีเ่คยเป็นเพยีงแหล่งพํานักอาศยัและ

แหล่งทํามาหากนิและกําลงัถูกไล่รื้อใหก้ลายเป็นพพิธิภณัฑบ์า้นพดูได้แลว้ ยงัใชเ้ป็นเครื่องมอืในการต่อสูต่้อรอง

กบักรมธนารกัษ์ว่า บ้านแต่ละหลงัไม่ว่าจะเป็นตวัอาคารบ้านเรือน สิง่ของเครื่องใช้ที่นํามาจดัแสดง ตลอดจน

บรรยากาศถกูประจไุปดว้ยคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์รวมทัง้ถูกนํามาแปรรูปใหก้ลายเป็น “จุดขายและบรกิาร” ใน

ธุรกจิการท่องเทีย่วทีส่มัพนัธก์บัอดตีไดอ้กีดว้ย 

 

อาหารและเครือ่งด่ืมโบราณ: การแปรรปู “ความเป็นของแท้และดัง้เดิม” ให้เป็นสินค้าท่ีสามารถซ้ือขายได้ 

 พ่อคา้แม่คา้ทัง้หลายในตลาดสามชุกต่างช่วยกนัจําลองบรรยากาศภายในร้านใหเ้สมอืนอดตี พร้อมทัง้

เรยีกคนืและตรงึวธิกีารทํามาหากนิของตนในอดตีไว ้โดยเฉพาะอย่างยิง่กรรมวธิกีารผลติอาหารและเครื่องดื่มที่

เป็นสูตรลบัเฉพาะของร้านและได้สบืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษให้ออกมาเป็นสนิค้าในนามของ “อาหาร ขนม        

และกาแฟโบราณ” เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดบ้รโิภคสนิคา้ทางวฒันธรรมเหล่าน้ีใหอ้ิม่ทอ้งและจบัจอ้ง “ความเป็นของ

แทแ้ละดัง้เดมิ” ใหอ้ิม่ตาอิม่ใจ ซึง่เป็นวธิกีารบรโิภคทีส่อดคลอ้งกบัรสนิยมของชนชัน้กลางทีโ่หยหาอดตีอนัรุ่งเรอืง

และความงดงามของความเป็นไทยทีพ่วกเขาไมส่ามารถหาไดจ้ากสนิคา้ทัว่ไปในแต่ละวนั  

 หนงัสอืนําเทีย่วทุกเล่มทีไ่ดก้ล่าวถงึตลาดยอ้นยุคสามชุก ตอ้งเอ่ยถงึ “กาแฟโบราณทา่เรอืสง่” ซึง่เป็นรา้น

กาแฟทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุของตลาดสามชกุ และบรรยายถงึวธิกีารชงกาแฟแบบดัง้เดมิ จากเมลด็กาแฟทีผ่่านการคดั

สรรและคัว่เองด้วยสูตรลบัเฉพาะเพื่อแสดงถึงความเป็นของแท้ ด้วยคุณสมบตัิทัง้ 2 ประการขา้งต้น จงึทําให้

รสชาตกิาแฟของทีน่ี่ “อร่อย” แตกต่างไปจากกาแฟปรุงสาํเรจ็โดยทัว่ไปอย่างสิน้เชงิ พรอ้มกนันัน้ นักท่องเทีย่วยงั

มโีอกาสไดจ้บัจอ้งกรรมวธิกีารผลติไดทุ้กขัน้ตอน พรอ้มกบัเสพบรรยากาศของรา้นและความมอีธัยาศยัไมตรขีอง

เจา้ของรา้นต่อลูกคา้ ซึ่งฉายภาพความสวยงามของคนในชนบทซึง่หาไม่ไดใ้นสงัคมเมอืงปจัจุบนั ดงัคําบรรยาย

ของผูเ้ขยีนในหนงัสอืนําเทีย่วเล่มหน่ึงวา่ 
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“สิง่ทีท่าํใหห้ยดุกกึ กค็อืกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟโบราณ รา้น “ทา่เรอืสง่” จงึอดไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งเขา้ไปขอดืม่

คลายร้อนสกัแก้ว บรรยากาศภายในร้านเรียกว่าเก่าแก่แต่มีเสน่ห์ โต๊ะหินอ่อนและเก้าอี้ไม้ทุกตัวใช้

ติดต่อกนัมาตัง้แต่รุ่นเปิดร้าน ที่น่ีจะได้นัง่ “ดู” เจ๊ชัง่และเจ๊ม่วยเลก็ เจ้าของร้านรุ่นปจัจุบนัผลดักนัชง

กาแฟอย่างแคล่วคล่อง ลลีาการลวกน้ํารอ้นลงถุงกาแฟผงคัว่นัน้บ่งบอกได้ถงึความชํานิชํานาญ ผมสัง่

กาแฟเยน็ใส่นม ซดเขา้ไปอดึแรกกร็ู้สกึสดชื่นอย่างประหลาด เจา้ของรา้นยิม้หวานแลว้บอกว่า ทีอ่ร่อย

อย่างน้ีตอ้งมเีหตุผลส ิเพราะทางรา้นมกีารคัว่เมลด็กาแฟเองดว้ยสตูรลบัเฉพาะรุ่นคุณปู่ จงึทําใหร้สชาติ

และกลิน่หอมหวนจนยากที่จะหาที่ใดเทยีบ และขายต่อเน่ืองกนัมากว่า 100 ปีแล้ว ตัง้แต่สมยัอําเภอ

สามชกุยงัเป็นศนูยก์ลางสาํคญัในการเดนิทางขึน้ล่องแมน้ํ่า” [11] 

 

 การนําอาหาร ขนมและเครื่องดื่มทีช่าวตลาดสามชุกบรโิภคกนัในชวีติประจําวนัมาสรา้งความหมายใหม่

ใหเ้ป็น “บะหมีโ่บราณ หมีก่รอบโบราณ ขนมกงเจา้เก่า หรอืน้ําพรกิต้นตํารบั” เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็น

ของแทแ้ละดัง้เดมิ พรอ้มทัง้ตรงึกรรมวธิกีารผลติเครื่องบรโิภคเหล่าน้ีใหเ้สมอืนในอดตีนัน้ นอกจากสามารถสรา้ง

พลวัตทางเศรษฐกิจให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลับมาเจริญรุ่งเรืองได้อีกครัง้ จากเม็ดเงินจํานวนมหาศาลของ

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาบรโิภคอดตี ณ พืน้ทีแ่หง่น้ี ทัง้ในรปูของสนิคา้บรโิภคและบรรยากาศแลว้ ยงัสามารถนํามาใช้

เป็นเครือ่งมอืในการช่วงชงิผูซ้ือ้ทีถ่วลิหาอดตีของตลาดสามชุกกลบัคนืมาจากระบบธุรกจิการคา้ทีท่นัสมยัอกีดว้ย 

ซึง่วภิาณี กาญจนาภญิโญกุล พบว่า นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มายงัตลาดดอนหวายเพือ่บรโิภคขนมไทยนัน้ เป็น

เพราะพวกเขาตอ้งการบรโิภค “ความเก่าแก่” “ความโบราณ” “ความเป็นทอ้งถิน่” หรอืเรยีกโดยรวมว่า “ความเป็น

ของแท้” หรอืจะต้องสามารถบอกได้ว่าเป็นขนมดัง้เดมิ หรอืเป็นเจา้ที่มชีื่อเสยีงประจําท้องถิ่น เพื่อให้รูส้กึว่ามา 

“ถงึ” สถานทีท่่องเทีย่วแลว้นัน่เอง ซึง่รูปลกัษณ์ของสนิคา้และวธิกีารผลติสนิคา้ของหา้งสรรพสนิคา้ไม่สามารถทํา

หน้าทีต่อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีได ้[12] 

เมื่อฉาก ตวัละคร และสนิคา้แห่งอดตีกาลไดร้บัการรื้อฟ้ืน คดัสรร ประดษิฐ์สรา้งให้กลบัมาแสดงคุณค่า

ความงามเชงิสถาปตัยกรรม พรอ้มทัง้ทําหน้าทีบ่อกเล่าเรื่องราวประวตัศิาสตรข์องตลาดสามชุกใหแ้ก่ผูท้ีม่าเยอืน

ไดศ้กึษาเรยีนรูแ้ละสามารถจบัต้องซือ้ขายได ้ตลาดสามชุกจงึกลายเป็นพืน้ทีแ่ห่งการท่องเทีย่วเชงิถวลิหาอดตีที่

สมบรูณ์แบบแห่งหน่ึง และเมื่อสือ่มวลชนแขนงต่างๆ ทีเ่ขา้มา ทัง้จากรายการโทรทศัน์ หนังสอืพมิพแ์ละนิตยสาร 

ชว่ยประชาสมัพนัธเ์รือ่งราวของตลาดยอ้นยคุสามชกุออกไป ผูค้นจากทัว่สารทศิไดแ้วะเวยีนมาเยีย่มสามชุกตลาด

รอ้ยปีแหง่น้ี จนสามารถเปิดตวัสามชกุตลาดรอ้ยปีไดอ้ยา่งสมบรูณ์เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ.2547 

 

การใช้อาํนาจกฎเกณฑข์ององคก์รเอกชนและรฐัระดบัชาติและนานาชาติในการกาํหนด

คณุค่าทางประวติัศาสตรใ์ห้กบัพื้นท่ีตลาดย้อนยคุสามชกุ 

การได้รบัรางวลัอนุรกัษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทองคก์ร จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

 เมื่อคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรกัษ์และชาวตลาดสามชุก ได้สร้างความหมายให้ตลาด

สามชุกได้กลายเป็นพื้นทีท่างสงัคมแบบใหม่ในนามของตลาดย้อนยุคแหล่งท่องเที่ยวเชงิถวลิหาอดตี และสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกจิด้วยการรื้อฟ้ืนมรดกทางวฒันธรรมในอดตีให้เป็นสนิค้าทางการท่องเที่ยวสําเรจ็แล้ว คณะ 

กรรมการพฒันาตลาดสามชกุดว้ยการสนบัสนุนของมลูนิธชิมุชนไทจงึไดส้รา้งความหมายชุดใหม่ใหก้บัพืน้ทีแ่ห่งน้ี 

ดว้ยการสรา้ง “คุณค่า” ทางประวตัศิาสตร ์เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการต่อสูต่้อรองกบักรมธนารกัษม์ใิหร้ือ้ถอนมรดก

ทางวฒันธรรมทีม่คุีณค่าเหล่าน้ีออกจากพืน้ที ่โดยเริม่จากการเสนอชื่อองค์กรเพื่อเขา้รบัการพจิารณารางวลัดา้น

การอนุรกัษศ์ลิปสถาปตัยกรรมดเีด่น ประเภทองคก์ร จากสมาคมสถาปนิกสยาม และในปีพ.ศ.2548 คณะกรรมการ
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พฒันาตลาดสามชุกเชงิอนุรกัษ์กไ็ดร้บัรางวลัดงักล่าว เน่ืองจากปฏบิตักิารของคณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก

เชงิอนุรกัษส์อดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้ที ่2 คอืเป็นองคก์รผูร้เิริ่มผลกัดนัใหม้กีารอนุรกัษส์ถาปตัยกรรม 

ปองขวญั (สุขวฒันา) ลาซูส ผู้อํานวยการสมาคมสถาปนิกสยาม กล่าวว่า “ที่สมาคมให้รางวลัคณะ 

กรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชงิอนุรกัษ์ เพราะเราเหน็ว่าคณะกรรมการฯ ชุดน้ีไดร้เิริม่ในการอนุรกัษ์ชุมชนขึน้ 

เพือ่ทาํใหก้รมธนารกัษเ์ปลีย่นใจหนัมาร่วมอนุรกัษม์รดกของเดมิและปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ ตอ้งขอขอบคณุแทนประชาชน

ชาวไทยทัง้ประเทศทีช่มุชนน้ีไดช้ว่ยพวกเรารกัษามรดกของชาตไิว”้ [13] 

รางวลัและคาํประกาศดงักล่าว นอกจากสรา้งความหมายใหมใ่หก้บัพืน้ทีต่ลาดสามชกุไดก้ลายเป็นองคก์ร

ทีอ่นุรกัษ์หวงแหนมรดกทางวฒันธรรมของตนเองแลว้ ยงัทาํใหส้ถาปตัยกรรมของชุมชนทอ้งถิน่ถูกผนวกรวมและ

และสถาปนาใหเ้ป็นมรดกของชาตอิกีดว้ย 

 

การทาํให้ตลาดยอ้นยุคสามชกุกลายเป็น “ย่านประวติัศาสตร”์: แหล่งมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

เมือ่ตลาดยอ้นยคุสามชกุไดร้บัรางวลัการอนุรกัษศ์ลิปสถาปตัยกรรม จากสมาคมสถาปนิกสยามและมรดก

ทางสถาปตัยกรรมของชมุชนทอ้งถิน่ไดร้บัการผลกัดนัใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตไิทยแลว้ คณะกรรมการ

พฒันาตลาดสามชกุเชงิอนุรกัษจ์งึเป็นตวัแทนชาวตลาดสามชกุนํารางวลัและความหมายดงักล่าวไปต่อรองกบักรม 

ธนารกัษ ์ เพือ่ขอใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณซอย 1 ซอย 2 และพืน้ทีร่มิแมน้ํ่าทา่จนีอยูอ่าศยัและทาํมาหากนิต่อไป โดยกรมธนา-

รกัษข์อใหก้องออกแบบแผนและก่อสรา้งพจิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัโครงสรา้งและรปูแบบทางสถาปตัยกรรม 

รวมทัง้คณุค่าทางโบราณคดขีองอาคารสิง่ปลกูสรา้งในตลาดสามชกุเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา 

สบิวนัถดัมา กองแบบแผนและก่อสร้างสรุปความเหน็กลบัมายงักรมธนารกัษ์ว่า สภาพโครงสร้างของ

อาคารในตลาดสามชกุชาํรุดทรุดโทรมและเสือ่มสภาพไปมากซึง่ตอ้งมกีารปรบัปรุง สว่นรปูแบบทางสถาปตัยกรรม

นัน้ เหน็ว่า ไม่มีรูปลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ส่วนที่เห็นคุณค่าทางฝีมือกเ็ป็นส่วนประกอบของ

อาคาร เช่น ลายฉลุไม้ช่องลม ประตูบานเฟ้ียม ไมลู้กกรงระเบยีง เป็นต้น ส่วนแนวคดิคุณค่าทางโบราณคดขีอง

อาคารสิง่ปลกูสรา้งในบรเิวณดงักล่าว เหน็ควรสอบถามจากกรมศลิปากรต่อไป 

 ต่อมาในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2550 อธบิดกีรมศลิปากรไดม้หีนังสอืถงึอธบิดกีรมธนารกัษ์ แจง้ว่า

กรมศลิปากรพจิารณาแลว้เหน็ว่า พืน้ทีแ่ละอาคารภายในตลาดรอ้ยปีสามชุก จดัเป็นโบราณสถานประเภท “ย่าน

ประวติัศาสตร”์ ทีม่คีวามสาํคญัในดา้นของประวตัศิาสตรช์ุมชนและรูปแบบอาคารพืน้ถิน่ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑ ์

การพจิารณาพืน้ทีย่่านประวตัศิาสตรใ์นขอ้ที ่4 ของกรมศลิปากร จงึเหน็สมควรใหอ้นุรกัษ์พืน้ทีแ่ละอาคารภายใน

ตลาดร้อยปีสามชุกไว้เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ของชุมชนต่อไป   และต่อมาในวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ.2550 อธบิดี

กรมธนารกัษ์ได้มหีนังสอืถึงผู้ว่าราชการจงัหวดัสุพรรณบุรเีพื่อ “ยกเลิก” โครงการพฒันาที่ดินราชพสัดุแปลง

บรเิวณตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์ และเหน็สมควรอนุรกัษ์พื้นที่และอาคารภายในตลาดสามชุกไว้เพื่อเป็น

แหล่งเรยีนรูข้องชุมชน ดว้ยเหตุน้ี ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งชาวตลาดสามชกุกบัราชพสัดุจงึเริม่คลีค่ลายตัง้แต่นัน้

เป็นตน้มา  

 

การทาํให้ตลาดยอ้นยุคสามชกุกลายเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมของภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก 

 เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ.2552 องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) 

ประจาํประเทศไทย ไดป้ระกาศใหต้ลาดสามชุกไดร้บัรางวลัระดบั “ด”ี จากการประกวดโครงการอนุรกัษ์มรดกทาง

วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชยีและแปซิฟิกประจําปี 2552 และมีการจดังานฉลองรางวลัดงักล่าวขึน้เมื่อวนัที่ 11 

ธนัวาคม พ.ศ.2552 โดยมผีูนํ้าสงูสดุของภาครฐั คอื อดตีพณฯ ท่านนายกรฐัมนตร ีนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ มาเป็น

ประธานในพธิ ี     
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คณะกรรมการผูพ้จิารณาตดัสนิไดย้กย่องการอนุรกัษ์ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชุกน้ีว่า “โครงการอนุรกัษ์

ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชกุน้ีไดร้บัรางวลั Award of Merit  เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูของโครงการสามชกุน้ีไดแ้สดงออก

ถึงวิสยัทศัน์ที่กว้างไกลและแนวทางที่แสดงถึงการร่วมมอืกนัของหน่วยงานท้องถิ่น จนสามารถผ่านพ้นวิกฤต

เศรษฐกจิมาได้ โครงการน้ีทําให้เกิดความตระหนักในวงกว้างของการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมทีม่พีื้นฐาน

ขึน้มาจากรากหญา้ และมคุีณสมบตัทิีจ่ะเป็นแบบอยา่งในการอนุรกัษช์มุชนทางประวตัศิาสตรแ์หง่อืน่ๆ ในประเทศ

ไทยไดแ้ละในประเทศต่างๆ ใหส้ถานทีป่ระวตัศิาสตรค์งอยู่กบัชุมชนแต่ละประเทศต่อไป”  [14]            

ในวันดงักล่าว อดีตนายกรฐัมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องให้ตลาดสามชุกเป็น “ชุมชน

ต้นแบบ” ในการใชทุ้นทางศลิปวฒันธรรมมาพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส ซึง่เป็นการต่อสูข้องชุมชนกบักระแสโลกา-  

ภวิตัน์และบรโิภคนิยมได้อย่างสร้างสรรค ์นอกจากน้ีรฐัมนตรชี่วยว่าการ 2กระทรวงการคลงัตวัแทนของกรมธนา

รกัษ์ได2้

คําให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารระดบัสูงของกรมธนารกัษ์ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง “การยอมรบั” ของ

กรมธนารักษ์ว่าพื้นที่แห่งน้ีได้เปลี่ยนความหมายจากการเป็นพื้นที่ที่ “ไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจ” มาเป็นพื้นที่ที่

สามารถ “สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ” ไดอ้ย่างมหาศาลหรอืทีเ่รยีกว่า “เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค”์ ดว้ยการรือ้ฟ้ืนและ

ประดษิฐ์สร้างทุนทางวฒันธรรมใน “อดตี” ให้มาเป็นสนิค้าใน “ปจัจุบนั” ตลอดจนสามารถนํามาสรา้งความหมาย

ใหม่ใหก้ลายเป็น “แหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่” จนกลายเป็นทีย่อมรบัและชื่นชมจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ินอกจากนัน้ ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่า พืน้ทีแ่ห่งน้ีไดเ้ปลีย่นความหมายจากพืน้ทีท่ี่

เคยไดร้บัการประเมนิวา่ “ไม่มรีปูลกัษณ์ทางสถาปตัยกรรมทีโ่ดดเด่น” กลายมาเป็น พืน้ที ่“ย่านประวตัศิาสตร”์ ทีม่ี

คุณค่าทางสถาปตัยกรรมพื้นถิน่ และรูปลักษณ์ของอาคารดังกล่าวยังสามารถทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราว

ประวตัิศาสตร์ของตลาดสามชุกให้แก่ผู้ที่มาเยอืนได้ศึกษาเรยีนรู้ได้เป็นอย่างด ียิ่งไปกว่านัน้ ความสําคญัของ 

สถาปตัยกรรมของอาคารรา้นคา้ภายในตลาดสามชุกยงัไดถู้กผนวกรวมและสถาปนาใหม้คีวามสาํคญัและสมัพนัธ์

กบัมรดกทางวฒันธรรมของชาตอิกีด้วย ซึง่ปรากฏการณ์การต่อสู ้ต่อรองและช่วงชงิพืน้ทีข่องชาวตลาดสามชุก   

มใิหถู้กไล่รือ้ถอนจากกรมธนารกัษ์ดว้ยปฏบิตัิการผลติสรา้งความหมายใหก้บัพืน้ที ่และการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมใน

อดตีใหม้าเป็นสนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วในปจัจบุนันัน้ เป็นวถิแีห่งการต่อสูท้ีส่มควรไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น “ชุมชน

ตน้แบบ” ดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ีส่าํคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย  

นําคณะผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีก่รมธนารกัษ์ทัว่ประเทศจํานวนกว่า 100 คน มาร่วมแสดงความยนิด ีพรอ้ม

มอบหมายให้เจา้หน้าทีก่รมธนารกัษ์ทุกจงัหวดัสาํรวจพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในความดูแลของกรมธนารกัษ์ซึง่เป็นสถานทีต่ัง้

ของชุมชนหรอืตลาดเก่า และสนับสนุนใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่ เพื่อใหค้งสภาพพืน้ที่

และสถาปตัยกรรมเก่าแก่ของอาคารบา้นเรอืนโดยจดัเป็นยา่นประวตัศิาสตรแ์ละเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่าํคญัของชมุชน  

 

สรปุและอภิปรายผล  

 จากผลการศกึษาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ตลาดสามชุกถูกผลติสรา้งใหม้คีวามหมายทีห่ลากหลายและลื่นไหล

ตลอดเวลา เริม่ตัง้แต่การเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสนิคา้ของชุมชนท้องถิน่รมิฝ ัง่แม่น้ําท่าจนี พฒันามาเป็น

ชุมชนการคา้ขา้วแห่งหน่ึงรมิฝ ัง่แม่น้ําท่าจนี ตลาดประจําอําเภอทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงอย่างมาก และชุมชนทีถู่ก

ลดทอนบทบาทศูนย์กลางการค้าจนเกดิความขดัแย้งกบักรมธนารกัษ์ในทีสุ่ด การผลติสร้างความหมายดงักล่าว

นอกจากเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหต้ลาดสามชุกในแต่ละช่วงบรบิทแล้ว ยงัถูกนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการต่อสู้

ต่อรองของชาวตลาดสามชุกกบัอํานาจรฐัโดยกรมธนารกัษ์ ดว้ยการสรา้งความหมายใหม่ลงบนพืน้ทีพ่รอ้มสรา้ง

มลูคา่ทางเศรษฐกจิกลบัคนืมาใหต้ลาดแหง่น้ีในฐานะของ “สามชกุตลาดรอ้ยปี ตลาดมชีวีติ พพิธิภณัฑม์ชีวีา” หรอื 

‘ตลาดยอ้นยคุสามชกุ’ แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมเพื่อการบรโิภคอดตี ดงันัน้การผลติสรา้งใหพ้ืน้ทีต่ลาดสามชกุ

กลายเป็นพืน้ทีท่างสงัคมและพืน้ทีท่างเศรษฐกจิแบบใหม่เพื่อเป็นเครื่องมอืและเป้าหมายในต่อสูต่้อรองกบัอํานาจ
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รฐัจงึสอดคลอ้งกบัที่องัร ีเลอเฟบว์ (Henri Lefebrve) [1] ไดก้ล่าวไวว้่า ความหมายของพืน้ทีเ่ป็นสิง่ทีไ่ม่ตายตวั 

มนุษยไ์ดส้รา้งความหมายใหม่ใหก้บัพืน้ทีต่ลอดเวลาเพือ่เป็นเป้าหมายในการยดึครองและครอบงาํ ตลอดจนใชเ้ป็น

เครื่องมอืในการโต้ตอบ ต่อรอง และขดัขนือํานาจที่เกดิจากความขดัแย้งเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที ่พืน้ทีต่่างๆ         

ทีห่อ้มลอ้มเราอยู่ในสงัคมจงึเป็นการเมอืงเรื่องพืน้ที ่(The Politics of Space) หรอืเรื่องราวของความสมัพนัธเ์ชงิ

อํานาจ ทีส่งัคมแต่ละแบบแต่ละยุคสมยัผลติ/กําหนดขึน้ ซึ่งพืน้ทีแ่ต่ละแบบแต่ละยุคสมยักจ็ะมภีาคปฏบิตัิการว่า

ดว้ยพืน้ที ่(Spatial Practices) แตกต่างกนัไป   

 นอกจากชาวตลาดสามชุกได้ผลติสร้างความหมายชุดใหม่ใหก้บัพื้นที่แล้ว ยงัมกีารรือ้ฟ้ืนอตัลกัษณ์ใน

อดตีของชาวตลาดสามชุก ไม่ว่าจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ ขุนจํานงจนีารกัษ์ วตัถุขา้วของ เรื่องราว

ความทรงจํา และอาหารในชวีติประจําวนัของผูค้นในตลาดสามชุกใหม้าเป็นสนิคา้ทีส่ามารถซือ้ขายไดใ้นปจัจุบนั 

เพือ่เพิม่พลวตัทางเศรษฐกจิใหก้บัพืน้ที ่พรอ้มทัง้การสถาปนาใหม้รดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่สามชกุกลายเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของชาติและนานาชาตเิพื่อนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการต่อสูต่้อรองกบักรมธนารกัษ์อกีดว้ย 

ซึง่ผลการศกึษาขา้งตน้ พบวา่ มขีอ้แตกต่างกบังานของมรูซิโิอ เพเลจจ ี(Murizio Peleggi) [2] อยู ่2 ประการคอื 

 ประการแรก เพลเลจจ ีชีใ้หเ้หน็ว่า เมื่อประเทศไทยไดส้ถาปนาใหม้รดกทางวฒันธรรมของชุมชนกลาย 

เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตไิทย ดงัเชน่ เมอืงโบราณสโุขทยัและอยธุยา รฐักไ็ดต้ัง้หน่วยงานคอื กรมศลิปากร

ขึน้มาดูแลแหล่งประวตัิศาสตร์นัน้ๆ พร้อมทัง้ทําให้แหล่งประวตัิศาสตร์นัน้กลายเป็นสนิค้าเพื่อการบรโิภคของ

นักท่องเทีย่ว โดยการกนัให้ประชาชนทีเ่คยอยู่อาศยัในพืน้ทีน่ัน้ออกไปจากพืน้ทีแ่หล่งประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นการ

แยกอดตีไวค้นละส่วนกบัพืน้ทีใ่นชวีติประจําวนัของคนปจัจุบนั แต่สาํหรบัอดตีของ “ตลาดสามชุก” มคีวามหมาย

มากไปกว่าอดีตที่เป็นซากปรกัหกัพงัที่ถูกจดัไว้ในพื้นที่เขตอุทยานประวตัิศาสตร์ เพราะพื้นที่อดีตของตลาด

สามชกุถกูวางทบัซอ้นอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกบัพืน้ทีข่องตลาดสามชกุปจัจบุนัทีม่ชีวีติของชาวตลาดสามชุกปจัจุบนัรวม 

อยูด่ว้ย อดตีในแต่ละบรบิทของตลาดสามชกุจงึผสมผสาน คลุกเคลา้ เลื่อนไหลอยู่กบัพืน้ทีท่างสงัคม ประวตัศิาสตร ์

ศลิปวฒันธรรมและความทรงจาํของผูค้นในปจัจบุนัทัง้ทีเ่หมอืนและแตกต่างกนั 

 ประการทีส่อง เพเลจจไีดก้ล่าวว่า กระบวนการทาํใหม้รดกทางวฒันธรรมของชุมชนกลายเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของชาติไทยนัน้ รฐัเป็นผูใ้ชอ้ํานาจในการดําเนินการคน้ควา้ เคลื่อนย้าย  ยนืยนัความเป็นของแท้และ 

สบืสานมรดกวฒันธรรมของทอ้งถิน่เพยีงฝา่ยเดยีว  และพยายามบงัคบัใหช้าวบา้นยอมรบัความชอบธรรมในการ

จัดการมรดกจากอดีตกาลนัน้ ด้วยการสร้างเรื่องราวให้ผูกติดกับประวัติศาสตร์ชาติ สถาบันพุทธศาสนา          

และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการใช้ขอ้กฎหมายบงัคบั ซึ่งเป็นการทําให้อดตีที่เคยเป็นของผู้คนในพื้นที่ปจัจุบนั

กลายเป็นอดตีของคนอื่น เป็นอดตีทีแ่ปลกแยกไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผูค้นและพืน้ทีใ่นปจัจุบนั แต่สาํหรบัชาวตลาด

สามชุกนัน้ พวกเขาเป็นผู้เลอืก ตกแต่งและผลกัดนัให้มรดกทางวฒันธรรมในอดตีของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อ

ปจัจุบนั  ผ่านกระบวนการให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และได้รับการยืนยันความเป็นของแท้และดัง้เดิมจาก

หน่วยงานภายนอกทัง้ในระดบัประเทศชาตแิละระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ตลอดจนทาํใหม้รดกทางวฒันธรรม

เหล่านัน้กลายเป็นสนิคา้ในธรุกจิการทอ่งเทีย่วถวลิหาอดตีดว้ยตนเอง อดตีของชาวตลาดสามชุกจงึผสานผูกพนักบั

วถิชีวีติของผูค้นและพืน้ทีใ่นปจัจุบนั และถูก “ผลติซํ้า” อยูต่ลอดเวลาจนกลายเป็น “วถิชีวีติประจาํวนั” ของผูค้นใน

ตลาดสามชุกในปจัจุบนั  

 

ข้อเสนอแนะ   

 ผลการศกึษาและขอ้คน้พบจากงานวจิยัเรือ่งน้ี  จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อวงวชิาการดา้นศลิปวฒันธรรม

วจิยั โดยสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการทาํความเขา้ใจกระบวนการผลติสรา้งความหมายของพืน้ที ่และกระบวนการ

ทาํใหม้รดกวฒันธรรมในอดตีกลายเป็นสนิคา้ในปจัจบุนัของชมุชนทอ้งถิ่นทีก่าํลงัเปลีย่นผา่นมาเป็นชุมชนแห่งธุรกจิ
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รวมทัง้ชมุชนทีม่มีติดิา้นการเมอืงเรือ่งพืน้ทีท่ ัง้ในและต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี  

อกีทัง้ก่อประโยชน์ต่อชมุชนตลาดสามชกุซึง่เป็นพืน้ทีก่ารวจิยั ในการเป็นขอ้บนัทกึทางประวตัศิาสตรถ์งึพฒันาการ

ของตลาดสามชุกตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั วธิกีารคดิ วางแผน และดําเนินงานในการต่อสูก้บัอํานาจรฐัเพื่อรกัษา

พื้นที่ของตลาด ตลอดจนกลวิธีในการสร้างพลงัของชุมชนในการต่อสู้กบัทุนข้ามชาติที่เข้ามาแย่งชิงการเป็น

ศนูยก์ลางทางการคา้ของตลาดสามชกุใหก้ลบัคนืมาในมติขิองตลาดยอ้นยคุอกีดว้ย  
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