ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนในอัมพวา
สะท้อนผ่าน อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

จากบรรณาธิการที่ปรึกษา

ากบรรณาธิการที่ปรึกษา
ใครไม่ร้ ูบอกว่าถ้ าเราท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดครบหนึง่ หมืน่ ชัว่ โมง
เราจะเชี่ยวชาญในสิง่ นันๆ
้
ผมเห็นจริงกับค�ำกล่าวนี ในอดี
้ ตผมเคยติดเกมคอมพิวเตอร์
เกมหนึ่ง ค�ำนวณแล้ วก็น่าจะเล่นรวมๆ กันนานสิบกว่าปี
ใช้ เวลาน่าจะถึงหนึง่ หมื่นชัว่ โมงอาจจะบวกลบอีกนิดหน่อย
จนวันหนึ่งผมก็พบว่าตนเองเอาชนะเกมนีค้ รัง้ แล้ วครัง้ เล่า
ผมปฏิบตั ภิ ารกิจที่เกมตังเอาไว้
้
ให้ ผ้ เู ล่นคอยพิชิตไปทีละด่าน
สองด่านซ�ำ้ แล้ วซ�ำ้ อีก ทันใดนัน้ ผมก็ ร้ ู สึกเบื่อขึน้ มาอย่าง
กะทันหัน แล้ วก็เลิกเล่นมันไปนับตังแต่
้ วนั นัน้
.
ไปอ่านเจอมาที่ไหนอีกก็ไม่ร้ ู เหมือนกัน เขาบอกว่าอะไร
ที่เราให้ เวลากับมันในอดีต มันจะย้ อนกลับมาหาเรา และมี
คุณค่าส�ำหรับเราสักวันหนึง่
ผมเคยได้ รั บ มอบหมายให้ เขี ย นประวั ติ ข องครู เ อื อ้
สุนทรสนาน ลงหนังสือเล่มหนึง่ ผมศึกษาหาข้ อมูล ค้ นหนังสือ
ต่างๆ เพือ่ น�ำมาเรียบเรียง จนพบว่าครูเอื ้อ ท่านเป็ นคนอัมพวา
ผมก็ เลยหาทุกอย่างที่ เกี่ ยวกับครู เอื อ้ และอัมพวามาอ่าน
จนท�ำให้ ผมเขียนงานชิ ้นนันเสร็
้ จ แต่ด้วยข้ อมูลจ�ำนวนมาก
ทีย่ งั เหลืออยู่ ผมเลยเขียนเรื่ องสันหนึ
้ ง่ เรื่ องทีไ่ ด้ แรงบันดาลใจ
มาจากเพลงของครู เอื ้อ น�ำข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในบทความ
ชิน้ นัน้ มาเขียน ท�ำไปท�ำมา ผมก็ตดั สินใจหอบกระเป๋ ามา
นอนเล่น ที่ อัมพวาอี ก สัปดาห์ ก ว่าๆ เพื่ อ หาข้ อ มูล ซึมซับ
แรงบันดาลใจจากสถานที่ จากเรื่ องสันที
้ ่คดิ ไว้ แต่แรก ลงท้ าย
ผมได้ นิยายที่มีฉากหลังเป็ นอัมพวาแถมอีกหนึง่ เรื่ อง
.
กับการเป็ นคนเขียนหนังสือ ผมก็ไม่เคยนับเหมือนกัน
ว่ า ตนเองขี ด ๆ เขี ย นๆ มาครบหนึ่ ง หมื่ น ชั่ ว โมงหรื อ ยัง
แต่คิดว่าคงจะยังห่างไกล เมื่อพิจารณาจากความกระท่อนกระแท่นทางความคิดในหัว กับทักษะทางการเขียนทีผ่ มยังไม่มี
ก็คดิ ว่าผมคงยังต้ องใช้ เวลากับมันอีกหลายชัว่ โมง กว่าจะถึง

จุดที่เรี ยกได้ วา่ ช�ำนิช�ำนาญ หันมามองน้ องๆ เหล่านักเขียน
รุ่นใหม่ในโครงการ TK Young Writer ประจ�ำปี นี ้ ก็พบว่าทัง้
พวกเขาและผมก็ไม่ตา่ งกัน เราต่างต้ องการอีกหลายชัว่ โมง
ในการท�ำงานเขียน หลายชัว่ โมงที่เรี ยกร้ องมากกว่าความรัก
มากกว่ า ความศรั ท ธา มากกว่ า การอุ ทิ ศ ตน เรี ย กร้ อง
เคี่ยวเข็ญเอาจากเรา เพื่อไปถึงจุดที่เรี ยกว่าความเชี่ยวชาญ
.
ก็ ต ลกดี เ หมื อ นกัน ที่ ผ มเขี ย นบทความชิ น้ นี ท้ ี่ อัม พวา
ตลกกว่านันที
้ ่ผมพาน้ องๆ เหล่านี ้มาท�ำหนังสือ ผลิตเนื ้อหา
ที่ว่าด้ วยผู้คนอันข้ องเกี่ ยวกับเมืองเล็กๆ ทว่าส�ำคัญยิ่งใน
หลายๆ มิติเมืองนี ้ ในที่สดุ ผมก็กลับมาที่นี่...อีกครัง้ ในอีก
ฐานะ...กลับมาใช้ เวลาในเมืองที่ครัง้ หนึง่ เคยให้ เวลากับมัน
.
แน่ น อนว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี ย้ ั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ห รื อ ดี พ ร้ อม
เพราะมันเป็ นเพียงแค่บทบันทึกในชั่วโมงแรกๆ ของเหล่า
นักเขี ยนน้ อย ย่อมมี ข้อบกพร่ อง มี สิ่งที่ ยังต้ องแก้ ไขและ
ปรับปรุ ง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินก็คือ มันจะมี
ชัว่ โมง มีวนั เดือน ปี ต่อๆ ไป เพียงพอให้ พวกเขาท�ำงานเขียน
จนถึงจุดที่พวกเขาคิดพาตัวเองไปให้ ถึง นี่เป็ นเพียงชัว่ โมง
แรกๆ ในหนึง่ หมื่นชัว่ โมงที่ก�ำลังรอพวกเขาอยูเ่ ท่านัน้
และคุณก็ก�ำลังจะได้ เปิ ดอ่านชั่วโมงแรกๆ ที่น่าจดจ�ำ
ของพวกเขาผ่านนิตยสารเล่มนี ้
ด้ วยความเคารพ
จ.ขวัญมงคล
อัมพวา, พฤษภาคม 2560
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บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
What’s on my mind?
(1)
ผมและเพื่อนต่างเป็ น ‘นักเขียนน้ อย’
น้ อย…ทังในแง่
้
ของอายุและความคิดความอ่าน
น้ อย…ทังในแง่
้
จ�ำนวนชัว่ โมงการเขียนที่ผา่ นมา

ปิ ดตัว ใครบอกว่าเรากลัว? -กลัวท�ำไม เมื่อตังใจ
้
ทดลองท�ำเพียงเล่มเดียว ทุกหน้ ากระดาษคือพื ้นที่
ปล่อยของ ในชื่อ ‘แดน’ ผลงานสุดแกรนด์ที่พดู แทน
พวกเราได้ More ‘than’ any words

(2)
พวกเราต่างพกแก้ วทีน่ � ้ำยังไม่เต็มมาเติม ณ ค่าย
แห่งนี ้ที่อมั พวา หอบหัวใจไปเขียน-เรี ยนรู้ตวั หนังสือ
แม้ ไ ม่ ใ ช่ ไ ปฝึ กเป็ นแอร์ ฯ หรื อ สจ๊ ว ต แต่ พ วกเรา
ล้ วนต้ องการ ‘ชัว่ โมงบิน’ เรี ยกชัว่ โมงบินยังดูน้อยไป
ต้ องใช้ ค�ำว่า วันบิน เดือนบิน หรื อหลายปี บินเลย
ทีเดียว
			
(3)
แอร์ ในห้ องอบรมท�ำเอาพวกเรานัง่ ฟั งนักเขียน
รุ่ นพี่หลายคนไปพลางขนลุก ซึ่งทุกเส้ นบนแขนขา
พร้ อมใจกันลุกในลักษณะ ‘ลุกซู’่ แม้ ในใจอยากให้
เป็ น ‘ลุกสู้’ มากกว่า แล้ วเมื่อพวกเราต้ องรับมือกับ
หลายสิ่งที่ ต้องรั บผิดชอบ ดูเหมื อนอุณหภูมิห้อง
กลับลดลงไปอีก

(5)
วันที่สองและสามในค่าย ทีมเราใส่เสื ้อคุมโทนสี
กันโดยมิได้ นดั หมาย ฟั งดูน� ้ำเน่า ผมไม่ร้ ูเรี ยกสิง่ นี ้ว่า
พรหมลิขิตได้ ไหม
แต่สิ่งที่ร้ ู ได้ ชัดเจน ต้ องขอบคุณ ‘ตัวหนังสือ’
ที่พาพวกเรามาเจอกัน

(4)
พวกเราเสกอัมพวาให้ กลายเป็ นแดนสนทนา
ว่าด้ วยการเปลี่ยนผ่านจากวันวานถึงวันนี ้ และจาก
วันนี ้สูว่ นั หน้ า ท่ามกลางนิตยสารหลายหัวที่ทยอย

โชติ ธีรโชติ
ขณะทีมงานเร่งปิดเล่มในคืนสุดท้าย
พฤษภาคม 2560
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่
รายชือทีมงาน

จักรพั นธุ์ ขวัญมงคล (ต๊ะ)
บรรณาธิการที่ปรึกษา

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล (โชติ)
บรรณาธิการ

วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนิรุทร์ เอื้อวิทยา (เบส)
ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา

ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์ (ป้อ)
บรรณาธิการศิลปกรรม

สุภาพรรณ มะเทวิน (ปาล์ม)
กองบรรณาธิการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
(การสื่อสารสื่อใหม่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3

กิตติพงศ์ ลัดดากรพันธุ์ (กิต)
กองบรรณาธิการ

International College (Marketing)
University of the Thai
Chamber of Commerce

ดวงกมล พวงทอง (กะปอม)
กองบรรณาธิการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิรินภา นรินทร์ (ดรีม)
กองบรรณาธิการ

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

มนิดา แก้วมณี (เค้ก)
พิสูจน์อักษร

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธฤดี ศรีมั่น (อันดา)
พิสูจน์อักษร

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุธาสินี สุขโข (แพร)
พิสูจน์อักษร

คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

ศิริลักษณ์ เเสวงผล (ตุ๊กติก
๊ )
พิสูจน์อักษร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์เชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4

จิรัชญา ชัยชุมขุน (สปาย)
ช่างภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สารบัญ
คำ�วาน อัมพวาน
ปรีชา เจี๊ยบหยู

‘ค�ำวาน อัมพวาน’ สัมภาษณ์ ปรี ชา เจี๊ยบหยู
ปราชญ์ เ ดิ น ดิ น แห่ ง อัม พวาผู้ จะมาให้ ภาพ
ความเป็ นมาของชุม ชนเล็ ก ๆ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ประวัตศิ าสตร์ แห่งนี ้...หน้ า 7

ณ ห้วงสายน้ำ�ผันเปลี่ยน

สุดสายปลายแสง
ของหิ่งห้อย

‘ณ ห้ วงสายน�ำ้ ผันเปลี่ยน’ คุยกับ กมลทิพย์
กันตะเพ็ง เจ้ าหน้ าที่ คนส�ำคัญของโครงการ
อัม พวาชัย พัฒ นานุรั ก ษ์ กับ ความพยายาม
ในการรักษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เดินคู่ไปกับ
สภาพสังคมที่ก�ำลังเปลี่ยนไป... หน้ า 19

ความหวังอยูต่ รงหน้ า มองอัมพวาในอนาคต
สองค�ำถามชวนคิดที่สะท้ อนภาพของอัมพวา
ในวันข้ างหน้ าผ่านถ้ อยค�ำของผู้คนหลากหลาย
หน้ า 33

กมลทิพย์ กันตะเพ็ง

ลอดี ต

7
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คำ�วาน อัมพวาน

คำ�วาน อัมพวาน
เรื่อง: ดวงกมล พวงทอง, กิตติพงศ์ ลัดดากรพั นธุ์,
ศิรินภา นรินทร์

สายน�ำ้ ไม่อาจย้ อนกลับ เปรี ยบเสมือน
เรื่ องราวที่ผ่านไปของชีวิตคน ที่มีทัง้ ความ
ประทับใจ มีบทเรี ยน เป็ นความทรงจ�ำให้
ได้ หวนค�ำนึง ทว่าเมื่อชีวิตผันแปรไป ความ
เปลีย่ นแปลงก็ท�ำให้ ความทรงจ�ำหลายอย่าง
พร่าเลือน แต่มบี คุ คลหนึง่ แม้ สายน� ้ำจะพัดพา
ไปในทิศทางใด ความทรงจ� ำของเขากลับ
ยิ่งชัดเจน และทวีคา่ เขาคือ ปรี ชา เจี๊ยบหยู
นักอนุรักษ์ ชมุ ชนที่เกิดและเติบโตในอัมพวา
ผู้ที่เห็นความเปลีย่ นแปลงของชีวิตข้ างล�ำน� ้ำ
แม่กลองมาหลายฤดูกาล ทังเรื
้ ่ องที่ผ่านไป
และที่ผา่ นเข้ ามาพร้ อมกับความเจริ ญ สร้ าง

ปรีชา เจี๊ยบหยู

ความเปลี่ ย นแปลงต่อ วิ ถี ชี วิ ต เดิ ม สู่ชี วิ ต ที่
หลายคนเรี ยกกันว่าทันสมัย พร้ อมกับผลักไส
หลายสิง่ ให้ ล้าหลัง
อย่างไรเสียก็กาลเวลาอีกเช่นกันมิใช่หรื อ
ที่ได้ พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่าหลายสิ่งที่เคยดูเชย
ดูเก่า กลับสามารถพิสจู น์ตนเองผ่านกาลเวลา
ให้ มีคณ
ุ ค่าได้ อีกครัง้ เช่นเดียวกับเรื่ องราว
วันวานของอัมพวาจากปากค�ำ ของบัน ทึก
ประวัตศิ าสตร์ ที่ยงั มีลมหายใจ

9

ความเป็นมาของอัมพวา

สภาพเมืองอัมพวาสมัยก่อนเป็นยังไง

อัมพวาเป็ นชุมชนดังเดิ
้ ม แต่ก่อนเรี ยกว่า บางช้ าง
ในสมั ย ช่ ว งต้ นรั ต นโกสิ น ทร์ ป ระมาณรั ช กาลที่ 2
จนกระทัง่ มีค�ำว่า บางช้ างสวนนอก บางกอกสวนใน
คือบางช้ างเป็ นสวนทังหมด
้
แล้ วก็ปลูกพืชต่างๆ พืชที่
ขึ ้นชื่อที่สดุ ก็คือ พริ ก พริ กบางช้ างเป็ นพริ กที่ขึ ้นชื่อมาก
คือ เผ็ด หอม ทีส่ ำ� คัญฝั กของพริกจะยาวเรี ยวลงมาแล้ ว
ปลายงอน เรี ยกว่าเป็ นเอกลักษณ์ของพริ กบางช้ าง
นอกจากนี ม้ ีมะพร้ าวซึ่งเป็ นองค์ ประกอบส�ำคัญ
ของเครื่ องครั ว เพราะฉะนัน้ ที่ เขาเรี ยกว่า ‘บางช้ าง
สวนนอก’ ก็หมายถึงคนกรุ งเทพฯ ในสมัยนันต้
้ องมา
เอาเครื่ องปรุงจากบางช้ างเข้ าไปในกรุงเทพฯ
จากบางช้ างกลายเป็ นอัมพวาตอนที่สมุทรสงคราม
ยังไม่เป็ นจังหวัด ใช้ ค�ำว่าเมืองแม่กลองขึ ้นกับมณฑล
ราชบุ รี แล้ ว ต่ อ มาจากบางช้ างก็ ก ลายเป็ นชุ ม ชน
อัมพวา ประมาณหลังรัชกาลที่ 3 เรื่ อยไปจนรัชกาล
ที่ 4 ก็เกิดเป็ นเมืองแม่กลองชุมชนบางช้ าง คนเริ่ มมา
ตังถิ
้ ่นฐานลามออกมาเรื่ อยๆ ก็เป็ นชุมชนใหญ่เรี ยกว่า
อัมพวา จุดเริ่ มต้ นของชุมชนอัมพวานัน้ คงจะมี การ
จดบัน ทึกไว้ แต่ไ ม่แน่ใ จเริ่ ม ต้ นเมื่ อ ไหร่ แต่เข้ าใจว่า
น่าจะเริ่ มประมาณปลายรัชกาลที่ 3 ท่านแต่งส�ำเภา
ไปค้ า ขายกับ เมื อ งจี น ท่ า นมี ส มญานามว่ า เจ้ า สัว
แล้ วก็มีเงินเก็บจากการค้ าขายเรี ยกว่าก�ำไร เรี ยกว่า
เงิ น ถุง แดงคงเริ่ ม ต้ น ในสมัย นัน้ พอเริ่ ม ค้ า ขายกับ
เมื อ งจี น คนจี น ก็ เ ริ่ ม อพยพกั น เข้ ามาเยอะมาก
แล้ วคนจีนที่เข้ ามาก็แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ กลุม่ หนึง่ คือ
กลุม่ ทีท่ ำ� สวน ท�ำเกษตร แต่กลุม่ ใหญ่คอื ท�ำอาชีพค้ าขาย

มีแต่สวนมะพร้ าว สวนหมาก สวนพลู เพราะคน
สมัยก่อนกินหมากกินพลู พอหลุดจากวัดนางวังไปแล้ ว
ก็ยงั มีสวนมะพร้ าวประปราย มีบ้านคนเริ่มตังเป็
้ นชุมชน
หนาแน่น ในตัวของอัมพวาแต่เดิมฝั่ งตะวันตกทังหมด
้
เรื่ อยจากปากคลองเข้ ามาจะเป็ นเรื อนแพแต่ไม่ได้ อยู่
ในน� ้ำอยู่ชิดตลิ่ง ยกสูงและเป็ นห้ องแถวยาวเหยียดไป
ถึงวัดปากง่าม ถ้ าข้ ามสะพานข้ ามคลองไป ก็จะเป็ น
ห้ อ งแถวเหมื อ นกัน ตึก จะมี เ ฉพาะด้ า นนอกแต่ ตัว
เรื อนไม้ ที่ยังอยู่และโดนไฟไหม้ ไปเมื่ อประมาณ 20
กว่าปี ที่แล้ วก็หมดแล้ ว เป็ นบ้ านทรงไทยของเจ้ าของ
โรงหนังและเจ้ าของหนังกลางแปลง ลักษณะของชุมชน
ในอัมพวา ด้ านนี ้จะเป็ นห้ องแถว ด้ านนอกเป็ นท่าเทียบ
เรื อ ส�ำหรับคนพายขึ ้นลง พอหลุดจากตัวตลาดมาก็จะ
เป็ นห้ องแถว ยาวเหยียดไปเลยวัดปากง่าม หรื อชูชยั บุรี
ในปั จจุบนั เอกลักษณ์ ของอัมพวาก็เลยกลายเป็ นว่า
เป็ นชุมชนที่อยู่ริมคลอง แล้ วก็สามารถที่จะท�ำการค้ า
ได้ ตลอดทังวั
้ น
คนที่อยู่ริมคลองประกอบอาชีพอะไร

คนที่ อยู่ห้องแถวริ มคลองประกอบอาชี พค้ าขาย
อย่างเดียวตังแต่
้ สากกะเบือยันเรื อรบ ด้ านหน้ าจะเป็ น
น� ำ้ ด้ านหลังจะเป็ นสวน สวนชมพู่ สวนอะไรเต็มไป
หมดปลูกไว้ กินกัน มะพร้ าวตอนนันก็
้ เหลือน้ อยเต็มที
ก็ต้องโค่นทิง้ เพราะต้ นมันสูง มะพร้ าวก็ใกล้ จะหมด
แล้ ว ประมาณปี 2512-2513 ซี ก นัน้ จะหมดแล้ ว
คือชุมชนเริ่ มขยาย สาเหตุที่ชมุ ชนเริ่ มขยายคือ อัมพวา
เป็ นตลาดน� ำ้ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า แลกเปลี่ ย นซื อ้ ขายกั น
จุดส�ำคัญของชุมชนในตลาดนีจ้ ะมี 2-3 ชุด ชุดหนึ่ง
ก็คือแม่ค้าผัก สมัยก่อนแม่ค้าผักจะเป็ นเรื อพายและ
เป็ นเรื อส�ำปั น้ ยาว 8 ศอก 4 เมตร เพื่อบรรทุกได้ เยอะ
และปูพื ้นเรี ยบมีไม้ คาดกลางเพื่อวางตะกร้ า เพื่อไม่ให้
ตะกร้ าล้ ม เรื อ ผัก มี ป ระมาณไม่ ต�่ำ กว่า 60-70 ล� ำ
คือตอนที่ออกจากคลองอัมพวามาเขาจะเกาะล�ำกัน
เพื่อก�ำหนดราคาสินค้ า มันเป็ นความน่ารักของวัฒนธรรมเก่า จะไม่มกี ารตัดราคากัน พวกเขาจะพายเลาะมา
ตังแต่
้ แหลมวัดแก้ วฟ้า แล้ วมาสิ ้นสุดที่แหลมลมทวน

คนอัมพวาส่วนใหญ่ท�ำอาชีพอะไร

ท� ำการเกษตร ส่วนค้ าขายก็ ท�ำกันแบบพื น้ บ้ าน
แลกเปลี่ยนกัน ไม่ได้ เป็ นศูนย์ กลางการขนส่งสินค้ า
แต่พ อคนจี น เข้ า มาตัง้ รกรากก็ ก ลายเป็ นชุม ชนของ
คนจีนที่ท�ำมาค้ าขาย ซื ้อสินค้ าของคนไทยแล้ วก็เอา
ไปส่งกรุ งเทพฯ โดยใช้ เส้ นทางเรื อ โดยใช้ เรื อกระแชง
เป็ นเรื อขนส่งสินค้ าสมัยก่อน มีหลังคาโค้ งๆ สมัยนี ้
ในพิพิธภัณฑ์ยงั หาแทบไม่เจอ หายากมาก
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เริ่ มขายตัง้ แต่เก้ าโมงเช้ าเรื่ อยมา พอถึงบ่ายสองก็จะมาจอด
ที่ ห น้ าบ้ านลุ ง ที่ แ หลมลมทวน แต่ ก่ อ นมั น เป็ นชุ ม ชนใหญ่
พอบ่ายสองโมง ก๋วยเตีย๋ วจะมาจอด หวานเย็นจะมาจอด ก๋วยจับ๊
จะมาจอด ทุกล�ำก็จะมาจอดเรี ยงกันตรงนีเ้ ลย ใครอยากกิน
อะไรก็เลือกไป
ตอนนันคนทั
้
งประเทศมี
้
ประมาณยี่สบิ สองล้ านคน บริ เวณนี ้
คนเยอะนะ 30% เป็ นคนจีน 70% เป็ นคนไทย

เขาเรี ยกว่าขุดคลองให้ น� ้ำอยูข่ ดุ อูใ่ ห้ น� ้ำนอน เกษตรของอัมพวานี ้
เป็ นเกษตรแบบน� ้ำนอนคลอง ไม่ใช่เกษตรแบบระบบชลประทาน
เพราะจริง ๆ แล้ วมีคลองน� ้ำจะต้ องขึ ้นมานอนคลอง แต่ชลประทาน
นันถ้
้ าเขาปล่อยน� ้ำมาให้ ก็ได้ ไม่ปล่อยมาก็จบ แต่ของเราต้ องมี
น� ้ำนอนคลองแน่นอนเพราะเราอยูป่ ากแม่น� ้ำ ถ้ าเราไม่ขดุ คลอง
ไม่มีพื ้นที่ให้ น� ้ำอยูน่ � ้ำก็ทว่ ม นี่คือการสร้ างแก้ มลิงธรรมชาติ
่ อดคล้องกัน
ชีวต
ิ คนสวนกับคนริมคลองมีวถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ทีส

แล้วคนจีนกับคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างไร

ใช่ มันสอดคล้ องกัน คือวิถีชวี ติ ริมคลอง เข้ าไปถามคนอัมพวา
ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ขึ ้นไป เขาจะบอกว่า อย่ามาถามได้ ไหม คือเขา
อยากร้ องไห้ เขาอยากจะได้ บ้านเก่า และวิถีชีวิตของเขากลับ
คื น มา คื อ คนรุ่ น ลุง ไปนั่ง คุย กัน ร� ำ ลึก ความหลัง ว่า สมัย ก่ อ น
จะนัง่ กินก๋วยเตี๋ยวกันตรงนี ้ คือภาพอดีตมันผุดขึ ้นมา

โอ๊ ย...เมื่อก่อนน่ารักจะตาย มีศาลเจ้ าเก่าแก่ เป็ นศาลเจ้ า
ที่แปลกที่สดุ เพราะเป็ นศาลของคนจีนแท้ แต่สร้ างแบบทรงไทย
แต่ก่อนคนอัมพวาทำ�สวนกันยังไง

เท่าที่จ�ำได้ คนจีนอพยพมาตังแต่
้ สมัยต้ นรัชกาลที่ 4 พื ้นที่
ของเราเป็ นพืน้ ที่ชุ่มน�ำ้ เป็ นพืน้ ที่ราบ คนจีนเข้ ามาก็มาเช่าที่
แล้ วยกร่อง ซึง่ การยกร่องนี ้มาจากชาวจีนฮกเกี ้ยน คนไทยก็เลย
ท�ำตาม เพราะว่าถ้ ามีแม่น� ้ำถ้ าไม่ยกร่อง ไม่สามารถท�ำเกษตรได้

อัมพวาเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนไหน

อัม พวาเริ่ ม เปลี่ ย นแปลงจริ ง ๆ ประมาณปี 2512 เริ่ ม มี
ถนนพระราม 2 เชื่ อมจากแม่กลองมาถึงอัมพวาในปี 2514
พอพระราม 2 ตัดผ่าน อัมพวาเริ่ มเปลี่ยนแปลง จากการค้ าขาย
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ริ มคลองอัมพวาเปลี่ยนมาใช้ รถ คือค่อยๆ เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป
ปี 2527 เชื่อไหมตลาดอัมพวา ทุม่ กว่าๆ ไปแล้ วมันร้ างแล้ วนะ
พอถนนมาถึงวิถีชีวิตเริ่ มเปลี่ยนไป การพัฒนามันท�ำให้ เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลง อัน นี เ้ ป็ นสัจ ธรรม ที นี ก้ ารเปลี่ ย นแปลงก็
มาจากการพัฒนานัน่ ล่ะ ซึง่ ทุกคนก็ต้องยอมรับ คนสองฟากฝั่ ง
อัมพวา สองคลองนี ้ ก็ต้องอพยพปิ ดบ้ าน ปล่อยให้ ชาวบ้ านมา
เช่าอยู่ บางบ้ านปิ ดจนโทรมเลย ถึงอยูก่ ็ท�ำอะไรไม่ได้ คือช่วงนัน้
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตมาเปิ ดสาขา แล้ วโชห่วยก็เริ่ มตาย ตลาดอัมพวา
ล้ มหายตายจากไปก็เพราะว่าถนนพระราม 2 เข้ ามา โชห่วย
เริ่ มล้ มหายตายจากไปก็เพราะว่าซูเปอร์ สโตร์ ตา่ งๆ เข้ ามา

แม่ค้า เพราะแม่ค้ากลัวมาแล้ วขายไม่ได้
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนอัมพวาคืออะไร

ขนมไทย เพราะเป็ นต้ นก�ำเนิด คือสมุทรสงครามเป็ นเมือง
เดี ย วในประเทศไทยที่ มี เ ครื่ อ งปรุ ง ทัง้ คาวหวานครบหมด
มีกะปิ น�ำ้ ปลา เกลือ น�ำ้ ตาล มีจงั หวัดไหนมีครบแบบนี ้บ้ าง
ขนมไทยต้ องเข้ าเครื่ องกะทิ น� ้ำตาล ที่ใช้ คือน�ำ้ ตาลมะพร้ าว
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองไม่ใช่ขนมไทย อันนัน้ คือของ
โปรตุเกส ท้ าวทองกีบม้ าในสมัยพระนารายณ์ มหาราช ขนม
ฝรั่ ง ที่ เ รากิ นทุกวันนี ก้ ็ ท้ า วทองกี บม้ า ท� ำ ทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้
ขนมไทยต้ องเข้ าเครื่ อ งกะทิ แล้ วของเรามี ค รบหมดเลย
ทังสั
้ งขยา ขนมหม้ อแกง ขนมหม้ อแกงเผือก ขนมหม้ อแกงถัว่
สังขยาก็มีสงั ขยามะพร้ าวอ่อนต้ นต�ำรับ ถามว่าเดี๋ยวนี ้มีไหมก็มี
แต่วา่ รสชาติก็ไม่เหมือน วัตถุดบิ ก็ไม่เหมือนเดิม ตัวบริ บทชุมชน
วัฒนธรรมชุมชนวิถีชวี ติ ชุมชนมันถูกเปลีย่ นโดยค�ำว่าการพัฒนา
เพื่อศักยภาพการท่องเที่ยว เมืองใดที่เป็ นเมืองการท่องเที่ยวมัน
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา

แล้วอัมพวาเงียบหายไปนานไหม

อัมพวาเงียบไปนานเลย เงียบจนกระทัง่ คนอัมพวาเกิดความ
เคยชิ น พอถึ ง ปี 2547 นายกเทศมนตรี คุณ ชายพัช โรดม
อุนสุวรรณ เขาก็คิดว่าจะรื อ้ ฟื ้นตลาดน�ำ้ ขึน้ มาใหม่ สร้ างให้
เป็ นจุดท่องเทีย่ วใหม่ เขาบอกว่าจริงๆ แล้ ว อดีตตลาดน� ้ำอัมพวา
โด่ง ดัง มาก ตลาดน� ำ้ จริ ง ๆ จะมี 2 ตลาด คื อ ตลาดเช้ า กับ
ตลาดเย็น และตลาดน� ำ้ ก็ ต้องมี เรื อ ก็ ต้องมานั่งจ้ างคนจ้ าง
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น้ำ�ตาลแท้ลุงปรีชา
ทุกวันนี ้ชาวบ้ านหลายคนมีความคิดว่าน� ้ำตาล
จะขายได้ ต้องเป็ นน� ้ำตาลผสมน� ้ำตาลทรายเท่านัน้
ผมตังค�
้ ำถามว่าท�ำไมเราไม่ท�ำน� ้ำตาลแท้ เขาบอกว่า
น� ้ำตาลแท้ ท�ำไม่ได้ เคี่ยวไม่แห้ ง จริ ง! ถ้ าท�ำอย่างเขา
เคี่ยวทังชาติ
้ ก็ไม่แห้ ง ในอดีต ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษ
ของเราท�ำไว้ เดี๋ยวนี ้มันแหกหมดเลย การท�ำน� ้ำตาล
แบบอดีต อันดับแรก กระบอกรองน�ำ้ ตาลต้ องเป็ น
กระบอกไม้ ไผ่เท่านัน้ และต้ องขึ ้นตอนตี 4 เพื่อไม่ให้
น� ้ำตาลโดนแสง ถ้ าน� ้ำตาลโดนแสงค่าความเป็ นกรด
เป็ นด่างเพี ้ยน ค่าจุลนิ ทรี ย์เกิดสูงขึ ้นมา แล้ วจุลนิ ทรี ย์
ที่เกิดขึ ้นมา ไปกินตัวฟรุ ตโตสหมด เมื่อน�ำน� ้ำตาล
มาเคี่ยวก็ไม่แห้ ง
แต่เดิม คนแถวนี ้เขาท�ำน� ้ำตาลกันหมด แม้ กระทัง่
บ้ านลุงก็ท�ำน� ้ำตาล ทีนี ้กรรมวิธีในการท�ำน� ้ำตาลของ
คนโบราณจริ งๆ เขามีคุณธรรมและจริ ยธรรม คือ
หนึง่ ความตังใจที
้ จ่ ะท�ำของทีด่ ที สี่ ดุ มาให้ กบั ผู้บริโภค
น� ้ำตาลเขาต้ องขึ ้นตี 4 หกโมงกว่าน�ำ้ ตาลนี่ต้องมา
เตาตาลแล้ วไม่ให้ โดนแสง แล้ วเคีย่ วเสร็จเนื ้อน� ้ำตาล
จะเนียนสวยและหอม เพราะกระบอกใช้ แล้ วต้ องลวก
น� ้ำเดือดทุกครัง้ ทะลวงเอาเมือกออกให้ หมด
ทีนีพ้ อผมมีความรู้ ด้ านนี ้ ผมจึงน�ำมาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ต่อไป ท�ำเอง ทดลองเอง ใช้ วิธีการแบบ
งานวิจัยเข้ ามาเสริ ม ต้ องเอาองค์ ความรู้ ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ เข้ ามา ท�ำให้ มลู ค่าของน� ้ำตาลมะพร้ าว
มันอัพได้ ถึงกิโลกรัมละ 500 ซึ่งไม่เคยมีใครท�ำได้
แต่ผมท�ำได้
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อัมพวาในความทรงจำ�
สมัย ที่ ลุง เป็ นเด็ ก อายุป ระมาณสิ บ สองขวบ
ลุงต้ องเดินจากบ้ านไปที่โรงเรี ยนวัดช่องลม ไป-กลับ
วันละแปดกิโลฯ เดินเลาะไปตามร่องสวน กระทัง่ ถึง
วัด บางกะพ้ อ มจึง มี ถ นนให้ เ ดิ น เป็ นทางดิ น ที่ ตัด
มานาน แต่ไม่ได้ เปิ ดใช้ หญ้ าคากับต้ นมะขามเทศ
เลยขึน้ เต็ ม ไปหมด เหลื อ เพี ย งช่ อ งเล็ ก ๆ ให้ เ ดิ น
พอใกล้ ตลาดอัมพวา ทางจึงค่อยโล่งเพราะเป็ นชุมชน
ตลาดน� ำ้ อัม พวาสมัย ก่ อ นคื อ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
ลอยน�ำ้ เป็ นตลาดที่มีทุกวัน ตังแต่
้ ตีสองชาวบ้ าน
จากแม่กลองจะเอาของทะเลพายเข้ าคลองผีหลอก
มาขายที่ นี่ ถ้ า คนรวยหน่ อ ยเขาก็ ใ ช้ เ รื อ หางยาว
มันเริ่ มเข้ ามาฮิตในไทยช่วงปี พ.ศ. 2513 เสียงมัน
ดังมาก ชาวบ้ านเลยตังสมญานามว่
้
า ‘เรื อหางเหี ้ย’
และถ้ ามีฐานะขึ ้นมาอีกก็จะเป็ นเรื อเครื่ องนอนท้ อง
ใช้ พวงมาลัยขับอันนี ้ถือว่าเข้ าขันเศรษฐี
้
เพราะพวกนี ้
เดินทางมาซื ้อสินค้ าจากอัมพวา สินค้ าในตลาดก็จะ
เป็ นพวก กะปิ กุ้ง ของทะเล ผลไม้ ในสวน มาขาย
เรื อใหญ่ก็มาเก็บน�ำ้ ตาลมะพร้ าว ทุกๆ เช้ าพอเริ่ ม
สว่างลุงจะเห็นเรื อนับไม่ถ้วนลอยอยู่ เกาะขบวนกัน
ซื ้อขายสินค้ า นี่คือภาพชินตาที่ลงุ เห็นตังแต่
้ เด็ก
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ณ ห้วงสายน้ำ�ผันเปลี่ยน

่
ห้วงสายนำ�้ ผันเปลียน
เรื่องและภาพ:

จิรัชญา ชัยชุมบุน, สุธาสินี สุขโข,

สุภาพรรณ มะเทวิน, ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์

สายน� ้ำไม่เคยย้ อนคืน วันวานไม่เคยหวน
กลับ
เมื่ออดีตเปลี่ยนผ่านสูป่ ั จจุบนั อัมพวาใน
ห้ วงความทรงจ�ำของใครหลายคนเริ่ มผันแปร
หากแต่ความผูกพันระหว่างคนและเมืองเล็กๆ
อย่างอัมพวายังคงแนบสนิทไม่เปลี่ยนไป
กลิ่นหอมหวานของน� ้ำตาลเคี่ยวโชยแตะ
ปลายจมูกทันทีที่เหยียบย่างเข้ าไปในร้ านค้ า
แห่งหนึง่ แมกไม้ โอบล้ อมรอบบริ เวณโอนเอน
ตามสายลมที่พดั ผ่าน เสียงความรื่ นเริ งของ
ตลาดน� ำ้ แว่ ว เข้ า โสตประสาทอยู่ เ นื อ งๆ
พร้ อมกับเสียงทักทายของใครคนหนึง่
กมลทิพย์ กันตะเพ็ง หรือคุณนุ้ย เจ้ าหน้ าที่
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เผยรอยยิ ้ม
สดใสต้ อนรั บทันทีที่แขกผู้มาเยือนก้ าวเท้ า
เข้ าไปในร้ านภัทรพัฒน์ แหล่งรวมผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวอัมพวา

กมลทิพย์ กันตะเพ็ง

“เราเป็ นคนอัมพวา อยูท่ ี่นี่มาตังแต่
้ เด็กๆ”
คุณนุ้ยกล่าวด้ วยท่าทางสดใส “คนมาค้ าขาย
ที่นี่เยอะมาก ใครไปใครมาจะรู้ดีวา่ จังหวัดนี ้
ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองสามน� ้ำ สามนา สามศาสนา
“น� ้ำจืดและน� ้ำเค็มในจังหวัดสมุทรสงคราม
ถูกคัน่ กลางด้ วยอัมพวา ท�ำให้ อ�ำเภอนี ้เป็ น
พื ้นทีน่ � ้ำกร่อย และมีนาสามแบบ ได้ แก่ นาข้ าว
นากุ้ง และนาเกลือ รวมไปถึงความเชื่อสาม
ศาสนา ทังพุ
้ ทธ คริ สต์ อิสลาม จนเกิดการ
ผสมผสานเอาความหลากหลายเหล่านี ้ ผนึก
รวมเป็ นเสน่ห์ให้ แก่อมั พวา
“สมัยเด็กๆ พ่อเล่าให้ ฟังว่า มีคนมาขายของ
จากหลายพื ้นที่ เอาสินค้ ามาแลกเปลี่ยนกัน
ราชบุรี จ ะเอาหมูม าแลกกับ มะพร้ าว ส่ว น
สมุทรสาครจะเอาผลไม้ มาแลก” คุณนุ้ยเล่า
ย้ อนความหลังให้ ฟัง

22

ไม่เพียงแต่แลกเปลี่ยนวัตถุดบิ ของกันและกันเท่านัน้ แต่ยงั
เป็ นการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม วิถีชีวติ ของผู้คนในชุมชนให้ ฉาย
ชัดยิ่งขึ ้น ผ่านล�ำน� ้ำเล็กๆ ที่ทอดผ่านเรื อนไม้ ริมคลอง
คุณนุ้ยเล่าต่อว่า ผู้คนที่นี่ยงั คงด�ำเนินวิถีชีวติ กันเหมือนเดิม
แต่อาจเปลี่ยนรูปแบบไปบ้ าง บางครอบครัวพ่อแม่ยงั คงท�ำนา
ท�ำสวน แต่รุ่นลูกจะแปรเปลีย่ นไปประกอบอาชีพอื่น เพราะเห็น
ว่าสามารถพัฒนาชีวิตได้ ดีกว่าที่อมั พวา
“แต่ก่อนจะมีแต่คนอายุ 60 ปี ขึน้ ไป มานัง่ อยู่หน้ าประตู
บานเฟี ย้ มรอรับหลานริมน� ้ำเท่านัน”
้ คุณนุ้ยเล่าย้ อนถึงตลาดน� ้ำ
อัมพวาในอดีต “แต่พอตลาดน� ้ำกลับมาเปิ ดใหม่หลังปี 2547
ก็กลับมาคึกคักอีกครัง้ จากเคยมีแต่คนคุ้นหน้ าคุ้นตา ก็เริ่ มมี
คนต่างถิ่นเข้ ามามากขึ ้น”
สายธารของตลาดน� ้ำอัมพวากลับมาไหลรินอีกครังในปี
้ 2547
หลังหยุดพักไปอย่างยาวนาน เพราะเส้ นทางคอนกรีตถูกสร้ างขึ ้น
ดังนัน้ เส้ นทางการอยูร่ อดของตลาดน� ้ำอัมพวาจึงถูกปรับเปลีย่ น
ให้ เป็ นไปตามความต้ องการของคนต่างถิน่ จากตลาดน� ้ำยามเช้ า
กลับกลายเป็ นตลาดน� ้ำยามเย็นทีเ่ ปิ ดท�ำการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์
และอาทิตย์เท่านัน้
การเปลี่ยนแปลงของตลาดน� ้ำอัมพวา สร้ างความคาดหวัง
และความปรารถนาถึงการจะได้ ลมื ตาอ้ าปากของชาวบ้ าน ท�ำให้
อัมพวากลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ติดอันดับ 1 ใน 4
ของสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่คนอยากมาเยี่ยมเยียนตังแต่
้ ปี 2552
เมื่อความครื น้ เครงเข้ าแทนที่ความเงียบงัน ตลาดน� ้ำซึง่ เคย
ประดับประดาด้ วยข้ าวของเครื่ องใช้ ในวันวาน วันนี ้กลับเต็มไป
ด้ ว ยผื น ผ้ า ใบและแผ่นป้ ายโฆษณาที่ ดูไ ม่เข้ าพวก ข้ า วของ
โบราณในอดีตอันเคยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เริ่ มเลือนหายไป
กลับกลายเป็ นการลอกเลียนแบบสินค้ าที่ได้ รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว วนเวียนซ� ้ำรอยไปเรื่ อยๆ จนเป็ นที่กงั วลว่า สักวัน
หนึง่ อัมพวาจะไม่เหลืออัตลักษณ์ไว้ ให้ คนรุ่นหลังได้ พบเห็น
“เดี๋ยวนี ้สินค้ าที่วางขายเปลี่ยนไป” คุณนุ้ยกล่าว “เคยถาม
เพื่อนว่า ท�ำไมช่วงนี ้ไม่มาเที่ยวตลาดน� ้ำบ้ าง ทังที
้ ่เมื่อก่อนเห็น
มาบ่อย เขาตอบว่า ตลาดน� ้ำตอนนี ้สินค้ ามันหน้ าตาคล้ ายกับ
ตลาดอื่นหมด หาซื ้อที่ไหนก็ได้ ”
จนเกิดเป็ นค�ำถามว่าการมาของความเจริญและกลุม่ นายทุน
นัน้ ได้ ท�ำลายอัตลักษณ์บางอย่างของคนที่นี่ไปหรื อไม่

“อีกไม่นาน สัก 10 ปี หรื ออาจจะไม่ถงึ 10 ด้ วยซ� ้ำ อัมพวา
ก็อาจจะไปถึงจุดนัน้ ตอนนี ้ก็เริ่ มมีร้านห้ องแอร์ ติดกระจกแล้ ว
และในอนาคตข้ างหน้ าก็อาจจะมีเยอะขึ ้น แต่เราไม่สามารถ
ควบคุมความต้ องการของมนุษย์ได้ แล้ วทางเทศบาลเองก็ไม่ได้
มีมาตรการควบคุมตรงนีด้ ้ วย” คุณนุ้ยตอบด้ วยน� ้ำเสียงที่สื่อ
ความเสียดาย
“ไม่ใช่แค่กลุม่ ทุน บางทีคนในชุมชนก็ท�ำลายอัตลักษณ์เสีย
เองเลย แต่สดั ส่วนยังไม่นา่ กลัวเท่าปายหรื อหัวหิน” เธอกล่าว
ภาพตลาดน� ำ้ ยามเย็นที่ เต็มไปด้ วยแสงสีและเหล่าผู้คน
แปลกหน้ าหลัง่ ไหลเข้ ามาทัว่ ทุกสารทิศ ยืนยันว่าอัมพวายังคง
ท�ำหน้ าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างที่เป็ นมาตลอดนับตังแต่
้ ปี
2547 ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับภูมิปัญญาของผู้คนใน
ชุม ชนแห่ ง นี ้ คุณ นุ้ย เล่า ว่ า ภูมิ ปั ญ ญาที่ คัด สรรมาแสดงใน
ศูนย์เรี ยนรู้ แห่งนี ้เป็ นสิ่งที่ก�ำลังจะเลือนหายไปในไม่ช้า ไม่ว่า
จะเป็ นการท�ำน� ำ้ ตาลมะพร้ าว การท�ำขนมไทย รวมทัง้ การ
จักสานต่างๆ
“เคยคุย กับ คุณ ลุง คนหนึ่ ง ที่ ช อบขี่ จัก รยานอยู่แ ถวนี ช้ ื่ อ
ลุงลี แกท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าวมาตังแต่
้ หนุม่ ๆ วันนึงเดินไปถามแก
ว่าถ้ าลุงตายไปแล้ วใครจะเป็ นคนสานต่อจากลุง ลุงบอกมา
ค�ำเดียวว่า ไม่มี”
ค�ำตอบทีไ่ ด้ ทำ� ให้ สะเทือนใจอยูไ่ ม่น้อย แม้ วา่ ลุงลีมลี กู หลาน
ไว้ ค่อยสืบทอดเจตนารมณ์ แต่ก็คงเป็ นไปได้ ยากที่จะดึงคน
รุ่ นใหม่กลับมา ด้ วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้ คนรุ่ นใหม่
เดินห่างออกไปทีละเล็กน้ อย เหมือนที่ไม่ค่อยมีใครรู้ จกั หมวก
‘ไห่หน�่ำโล้ ย’
หมวก ‘ไห่หน�่ำโล้ ย’ หรื อ ‘หมวกกะโล่’ คือหมวกจีนโบราณ
รู ปทรงประหลาดตา เป็ นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่โครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ์ ต้องการจะรักษาไว้ เพราะเป็ นมรดกตกทอด
จากรุ่นสูร่ ุ่นที่เหลือคนที่สามารถสานได้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
เพี ยงคนเดี ยวคื อคุณป้าบุปผา อัน้ จิ นดา ซึ่ง ทางโครงการฯ
เปิ ดโอกาสให้ คณ
ุ ป้าได้ เข้ ามาเป็ นครู สอนกับนักท่องเที่ยวหรื อ
ผู้สนใจ “คุณป้าแกน่าสงสาร มีสามีตาบอด ลูกชายคนนึงก็พกิ าร
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่โชคดีหน่อย ตอนนี ้ลูกชาย
อีกคนกลับมาอยู่กบั แก มาเรี ยนรู้ วิธีการสานหมวกต่อ แต่ยงั
ไม่ถึงขนาดท�ำได้ แบบคุณป้าเลยทุกขันตอน
้
ลูกแกท�ำบริ เวณ
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ข้ างนอกและสานได้ บ้างแล้ ว แต่เรื่ องจักตอกยังไม่คล่อง เพราะ
ว่าการที่ จะจักให้ ได้ เส้ นเล็กเท่ากันทุกเส้ น มันต้ องใช้ ความ
ช�ำนาญสูง คุณป้าเองก็ฝึกมากว่า 20 ปี ถึงมีความเชี่ยวชาญ”
คุณนุ้ยเล่าถึงประวัติของคุณป้าบุปผาให้ ฟัง “เคยถามป้าว่า
ท�ำไมไม่ใช้ เครื่ องจักรอุตสาหกรรมล่ะ ป้า บอกว่าถ้ าเครื่ องจักร
มันจะมีความคม พอเวลาสานไปมันจะบาด แต่ถ้าใช้ มือท�ำ
ความคมจะไม่มี ซึง่ ตรงนี ้เป็ นเอกลักษณ์”
อนาคตย่อมมีวนั ผันแปร ดังนันการสานต่
้
อชีวิตให้ อมั พวา
ยังเป็ นเรื่ องที่ต้องมองหาค�ำตอบอยูเ่ สมอ
“เรามองว่ า อนาคตข้ า งหน้ า มัน ต้ อ งมี วัน เปลี่ ย นแปลง
แต่ถ้ามันจะอยู่ได้ เราต้ องสร้ างกลุม่ Young Executive หรื อ
กลุม่ เยาวชนทีอ่ าศัยในพื ้นทีข่ ึ ้นมา ปั จจุบนั คนรุ่นใหม่ทมี่ แี นวคิด
พวกนี ้ยังน้ อยอยู่ แต่ถ้าสามารถรวมกลุม่ กันได้ พวกเขาจะเป็ น
แกนกลางในการช่ ว ยดึ ง อัต ลัก ษณ์ ข องอัม พวาให้ ค งเดิ ม ”
คุณนุ้ยขยายความเพิ่มเติม
แม้ จะยังไม่ได้ ริเริ่ มสร้ างกลุม่ เยาวชนอย่างจริ งจัง แต่โครงการฯ ก็ม่งุ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้ างอัตลักษณ์ ให้ กบั

ชาวบ้ าน เพราะปั จจุบนั ชาวบ้ านบางคนยัง ไม่ร้ ูวา่ บ้ านหลังไหน
ที่ ได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ถึงขนาดที่ ได้ รางวัลยูเนสโก
มาแล้ ว
“ทังหมดรู
้
้ สกึ จะมีประมาณ 20 หลัง รวมพื ้นทีใ่ นมูลนิธิฯ ด้ วย
แต่บ้านเหล่านี ้มีข้อจ�ำกัดว่า ถ้ าคุณเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์
ก็จะถูกถอนออกจากยูเนสโก เพราะฉะนันไอ้
้ 20 หลังที่อยูก่ ็จะ
ไม่เปลี่ยน แต่ที่เหลือล่ะ เพราะว่ามันมีทงบ้
ั ้ านมีเจ้ าของซึง่ เป็ น
คนในพื ้นที่เองให้ เช่า กับอีกส่วนหนึ่งคือขายให้ กบั คนนอกไป
แล้ ว หรื อขายให้ กลุม่ ธุรกิจ เขาก็จะมาด�ำเนินการอีกรูปแบบนึง
แล้ วตอนนี ้ก็จะเป็ นพวกตลาดเป็ นล็อก ๆ คือมีทงคนนอก
ั้
คนใน
บางบ้ านก็เลือกที่จะเช่าบ้ านให้ มนั แพงขึ ้น แต่ด้วยความที่ได้
เจ้ าของที่เป็ นคนค่อนข้ างอนุรักษ์ เพราะว่าเป็ นที่ของพ่อของแม่
คื อขายของอะไรได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงรู ปแบบหน้ าร้ าน”
คุณนุ้ยกล่าว
“ต้ องเป็ นคนที่รักวิถีชีวิตจริ ง ๆ เห็นคุณค่าจริ ง ๆ เขาถึงจะ
อนุรักษ์ หรื อรักษา เพราะฉะนัน้ นี่เป็ นเหตุผลหลักนึงที่โครงการ
ของเราพยายามที่รักษาไว้ คงไว้ ถ้ าวันนึงไม่มีคนท�ำแล้ ว”
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เมื่อสายน� ้ำไม่มีวนั หยุดไหล การพัฒนาเปลี่ยนไปไม่หยุดยัง้
วิถีชีวติ และภูมปิ ั ญญาของอัมพวาก็เปลีย่ นไปฉันนัน้ แต่ในหัวใจ
ของคนพื ้นที่อมั พวาอย่างคุณนุ้ย ยังคงมองว่าอัมพวาของเธอ
ยังเหมือนเดิม
“ในความคิดของเรา มันก็ไม่ได้ นา่ อยูม่ ากขึ ้นนะ แต่มนั ก็นา่
อยู่เหมือนเดิม มองไปทางไหนก็ยงั เป็ นสีเขียว มองไปทางไหน
ก็ ยั ง เห็ น คนในพื น้ ที่ ที่ ยั ง มี วิ ถี ชี วิ ต เดิ ม ๆ มี พื ช ผั ก หลัง บ้ าน
ที่ปลูกไว้ เยอะ เขาก็เอามาแบ่งให้ ยังมีน� ้ำใจ ยังพึง่ พาอาศัยกัน
มัน ยัง อบอุ่น เหมื อ นเดิ ม แต่ ว่ า บางอย่ า งอาจจะเปลี่ ย นไป
อย่างเช่น ความวุ่นวาย มันอาจจะเพิ่มมากขึ ้น” คุณนุ้ยตอบ
ด้ วยท่าทางยิ ้มแย้ มเหมือนเดิม
อั ม พวาที่ เ ปี่ ยมไปด้ วยเอกลั ก ษณ์ อั น ล� ำ้ ค่ า ได้ เพี ย งนี ้
ด้ วยเพราะปุถชุ นทีส่ ร้ างสรรค์ภมู ปิ ั ญญาเหล่านันขึ
้ ้นแล้ วสืบทอด
ต่อกันมา หากสักวันหนึ่งสิน้ บุคคลเหล่านี แ้ ล้ ว ภูมิปัญญาที่
สร้ างสรรค์เหล่านี ้อาจหลงเหลือเพียงแค่ความทรงจ�ำ แม้ คณ
ุ นุ้ย
เองจะดูหวัน่ ใจอยู่บ้าง แต่เธอยังเชื่อว่าจะต้ องมีคนรุ่ นใหม่มา
สานต่อ
“ก็ต้องมีแม่ค้ารุ่นใหม่มา อย่างตอนนี ้ส่วนหนึง่ ก็จะเป็ นรุ่นลูก
อย่ า งร้ านหมี่ ก รอบ เมื่ อ ก่ อ นแม่ เ ขาขาย ตอนนี ร้ ุ่ น ลูก ขาย

ผลิตภัณฑ์บ�ำรุ งผิวจากสมุนไพรธรรมชาติ
อย่างทรี ตเมนต์น� ้ำมันมะพร้ าว ผสมน� ้ำนมขาว
หอมมะลิ ภูมิปัญญาชาวบ้ าน ที่น�ำเอาสมุนไพร
ท้ องถิ่นมาสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน
และก่อให้ เกิดรายได้ อย่างยัง่ ยืน
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อีกหน่อยก็จะเป็ นรุ่ นหลาน หลายๆ ร้ าน ส่วนใหญ่ก็จะเป็ น
เปลี่ยนรุ่ นไปเรื่ อยๆ บางทีพ่อแม่ก็ขายไม่ไหว รุ่ นลูกก็ต้องมา
ขายแทน” เธอตอบอย่างมีความหวัง
คุณนุ้ยเล่าถึงการเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครโครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่งเป็ นโครงการมุ่งเน้ นด�ำเนินงานด้ านการ
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมวิถีชวี ติ ชาวชุมชนอัมพวา เนือ่ งจากเล็งเห็นว่า
การจะพัฒนานัน้ ควรจะพัฒนาจากฐานทุนทางสังคมที่ชมุ ชน
นัน้ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมชุมชน จะท�ำผ่านการเรี ยนรู้ ทังรั้ กษา
และส่งเสริ ม ก่อเกิดเป็ นคุณค่าขึ ้นในสังคม คนชุมชนเข้ าใจใน
ตัวตน เข้ าใจในรากฐานของท้ องถิ่น รู้ ซึ ้งในคุณค่าของชุมชน
ตนเอง และร่ วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ วเพื่อ
ต่อยอดคุณค่าที่มีนนให้
ั ้ เป็ นมูลค่า โครงการฯ ได้ ด�ำเนินการ
ส่งเสริ มเศรษฐกิจของชุมชน เปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมให้
กลายเป็ นมูลค่า และด้ วยเธอยึดหลักในการด�ำเนินชีวติ ตามรอย
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รั ชกาลที่ 9
จึงไม่ลงั เลใจที่จะเข้ าร่วมโครงการของพระองค์
“เชื่ อ ว่ า ใครๆ ก็ อ ยากเข้ าร่ ว มโครงการของพระองค์
แล้ วแนวทางการด�ำเนินชีวิตของเราก็คือด�ำเนินตามพระองค์

เราอยากท�ำประโยชน์ให้ กบั บ้ านเกิดของตัวเองเลยมาเข้ าร่ วม
โครงการฯ นี ้ บวกกับเป็ นคนที่ไม่ชอบนัง่ ท�ำงานอยู่เฉยๆ เลย
เลือกมาเป็ นอาสาสมัครคอยช่วยงาน ช่วยบรรยาย ช่วยดู
ในเรื่ องของการท�ำงานของน้ องๆ พอมาท�ำก็มีปัญหามาให้ เรา
แก้ ทกุ วัน บางทีแม่ค้าทะเลาะกัน หน้ าที่ของเราคือต้ องรี บแก้ ไข
สถานการณ์ เข้ าใจว่าบางทีคนมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกระทบ
กระทัง่ บ้ าง แต่สดุ ท้ ายก็ต้องท�ำให้ เขากลับมาอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติให้ ได้ รู้สกึ ว่าเป็ นงานที่แฮปปี ด้ ”ี เธอเล่าในความภาคภูมใิ จ
ที่ได้ ท�ำประโยชน์ให้ อมั พวาในฐานะคนอัมพวา
ด้ วยโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน สร้ างงาน สร้ างรายได้ และโครงการถื อว่าเป็ น
ตัวกลางที่ชว่ ยดึงคนในพื ้นที่ให้ กลับเข้ ามา
“เพือ่ นเราเมือ่ ก่อนก็ทำ� งานบริษัท แต่พอเห็นโอกาสทางการ
พัฒนา เห็นโอกาสทางรายได้ เขาก็กลับมาขายของในตลาดน� ้ำ
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์เขาก็ขายของที่ตลาดน�ำ้ แล้ ววันธรรมดาก็
ท�ำงานประจ�ำ แต่สว่ นใหญ่คอื กลับมาอาศัยในพื ้นที่ กลับเข้ ามา
เยอะมากขึ ้น” เธอว่าและเชื่ออีกว่าหากใครได้ สมั ผัสอัมพวา
จะรู้สกึ รักอัมพวาเหมือนกับเธอ
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“เรามองว่ายังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายังต้ องการบรรยากาศ
แบบนี ้อยู่ อย่างเช่นคนในกรุงเทพฯ ต้ องการหนีความวุน่ วายมาเจอ
อะไรเขียวๆ มันก็ดีตอ่ ใจ จากที่ร้ ูสกึ ว่าวุน่ วาย ไปทางไหนก็รถติด
บางที หากเขาลองเปลี่ยนมานั่งอยู่ที่นี่ดูสิ เขาจะรู้ สึกดี ขึน้ ไหม
หรื อบางทีเขาอาจจะเอาความสนุก ความสุขกลับไปกรุ งเทพฯ
ด้ วย พี่วา่ พี่ชอบ พี่รักอัมพวา ขนาดคนอื่นเขายังบอกกับพี่วา่ เขารัก
ที่นี่เลย” คุณนุ้ยยิ ้มหลังจากอธิบายเสร็จ แววตายังคงฉายประกาย
ด้ วยความรู้ สึกรักจากใจจริ ง ก่อนจะอธิ บายอัมพวาในทรรศนะ
ของเธอ
“เราขอเปรี ยบเทียบอัมพวาคือความสุข คือเวลาเราไปที่ไหน
ก็ได้ ในอัมพวา เราจะรู้ สึกว่าเรามีความสุข มีความสุขที่ได้ เห็น
มีความสุขที่ได้ อยูใ่ นบ้ าน อยูใ่ นพื ้นที่ของเรา เพราะมันคือบ้ านเรา
ด้ วยแหละ เราก็มองว่าในพืน้ ที่ตรงนี ้ และรวมถึงพืน้ ที่ตรงอื่นๆ
มันคือบ้ าน เพราะเราอยู่แล้ วมันแฮปปี ไ้ ปหมด แล้ วอีกอย่างเรา
มองว่าตรงนี ้คือบ้ านของพระองค์ เราก็ย่ิงมีความสุขเข้ าไปใหญ่
พูดแล้ วก็ขนลุก” คุณนุ้ยพูดพลางเอื ้อมมือมาลูบแขน ก่อนลุกขึ ้น
แล้ ว หัน มายิ ม้ อย่า งใจดี พร้ อมกับ เชื อ้ เชิ ญ ให้ เ ดิ น ชมสวนของ
โครงการฯ แห่งนี ้อย่างภาคภูมิใจ
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สุดสายปลายแสงของหิ่งห้อย

่ ห้อย
ปลายแสงของหิง
เรื่องและภาพ: ธฤดี ศรีมั่น, ศิริลักษณ์ แสวงผล,
ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล, มนิดา แก้วมณี

การพัฒนาน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง อัมพวา
ในทุก วัน นี ไ้ ด้ ผ่า นเรื่ อ งราวและการเปลี่ ย นแปลง
มามากมาย ในอนาคตก็คงเปลี่ยนไปเช่นกัน ทว่า
อย่างไร?
หากพูดถึงอนาคต... ความหวังเป็ นค�ำหนึ่งที่
นึกถึงตามมาเสมอ หวังให้ พรุ่งนี ้เป็ นเช่นนัน้ หวังให้
ปี หน้ าไม่เป็ นเช่นนี ้ หลายคนมองหิ่งห้ อยเป็ นความ
หวังของอัมพวา แสงของมันคือตัวดึงดูดให้ ผ้ คู นกลับ
มา ท�ำให้ ทนี่ ี่มีชีวติ อีกครัง้ แสงทีก่ ะพริบราวกับก�ำลัง

สื่อสารอะไรบางอย่าง รอให้ ผ้ คู นมามองดู หากแต่
ตอนนี แ้ สงแห่ ง ความหวัง มัน ได้ ริ บ หรี่ ล งไปแล้ ว
หรื อเปล่า เราเคยตังค�
้ ำถามกับสิง่ เล็กน้ อยที่เกิดขึ ้น
รอบๆ ตัวไหม ค�ำถามดี บางครัง้ สามารถเปลี่ยน
โลกได้
ไม่ว่าจะเปลี่ยนให้ มนั ดีขึ ้นหรื อแย่ลง ล้ วนเป็ น
สิ่ง ขับเคลื่ อนให้ เ ราเดินทางไปข้ า งหน้ า สู่อนาคต
เริ่มง่ายๆ จากการถามตัวเองว่าทุกวันนี ้เราตังค�
้ ำถาม
แล้ วหรื อยัง?
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ถ้าหิ่งห้อยพูดได้
คิดว่าเขาอยากพูดอะไรกับเรา?
ปฏิเสธไม่ได้ ว่ากิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวอยากสัมผัสเมื่อมาอัมพวาคือการ
ดูหิ่ ง ห้ อ ย แสงของหิ่ ง ห้ อ ยเปรี ย บเหมื อ นแสงที่ ดึง ดูด ผู้ค นให้ ม าที่ อัม พวา
ไม่ ว่ า จะเป็ นคนที่ ม าเยี่ ย มเยี ย นหรื อ คนท้ อ งถิ่ น ล้ ว นมาดูแ สงจากหิ่ ง ห้ อ ย
หากแต่ไม่มีใครสักคนที่สามารถได้ ยินเสียงของหิ่งห้ อย
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“อย่ามาบุกรุกฉันเลย ฉันขอ

“ช่วยเดินช้าๆ ลงหน่อย เพราะ

อยู่เงียบๆ ได้ไหม เพราะมีแต่คน

ทุกวันนี้โลกพาเราให้เดินเร็ว แล้ว

มาบุกรุก ต้นโกงกางกับต้นล�ำพู

โดยส่วนตัวลุงก็เป็นคนเร็วด้วย”

จะสูญสิ้นไปแล้ว เราก็ไม่มโี อกาส

วิรัช สิริสัณห์
เจ้าของร้านกาแฟ

อาจารย์

“เปิดแฟลชทำ�เหี้...อะไร”

เอง เขาอาจจะมองเราแบบนัน
้ นะ
แต่เชื้อโรคก็คงมองหิ่งห้อยอายุ
ยืนเหมือนกัน”

ได้เติบโต”

ผาณิต

“ท�ำไมคนถึงอายุยน
ื จัง โคตร
อายุยืนเลย หิ่งห้อยอายุไม่ก่ีวัน

“อยากให้อนุรักษ์แหล่งอาหาร
ไว้ ถ้าไม่มีผมก็ตาย”

้ วพันธ์
ประทีป เอีย

เจ้าของพิพิธภัณฑ์ของเก่า

่ ู ดได้”
“มันไม่มห
ี รอก หิง
่ ห้อยทีพ

โสภณ ศรีราษฎร

นิยม

วันทนีย์ นิรมาณ

คนท�ำร้านขายขนมหวานไทย

คนขายซีดีเพลง

คนขายน�้ำตาลปี๊ บ

ค�ำตอบมากมายจากหลากหลายผู้คน ล้ วนสะท้ อนความคิดและความหวัง
ทีม่ ตี อ่ สถานทีแ่ ห่งนี สถานที
้
ท่ เี่ ต็มไปด้ วยเจ้ าแมลงแสง ...จะเป็ นแสงแห่งความหวัง?
หรื อเป็ นเพียงความสิ ้นหวัง? เราคงไม่มีทางรู้
ไม่มีหิ่งห้ อยที่พดู ได้ หรอก ...คนต่างหากที่พดู แทนหิ่งห้ อย
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หากพรุ่งนี้อัมพวาต้องหายไป
สิ่งหนึ่งที่คุณอยากเก็บไว้
คืออะไร?
เรื อยนต์ วิถีชีวิตของคนในพื ้นที่ สถาปั ตยกรรมโบราณ หิ่งห้ อย ฯลฯ ใครจะ
เชื่อว่าทังหมดนี
้
้รวมอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน หลายสิง่ อยูใ่ นอัมพวามานานจนกลาย
เป็ นความเคยชิน ที่เราอาจมองข้ ามไป อะไรจะเกิดขึน้ หากวันหนึ่งอัมพวา
ปราศจากเรื อยนต์ สถาปั ตยกรรม หิ่งห้ อย และทุกสิ่งที่รวมอยู่ในชุมชนเล็กๆ
แห่งนี ้...
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“อยากให้คนในพื้นที่ยังคง
อยู่ ไม่อยากให้คนนอกเข้ามา
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขา”

“บ้าน เพราะไม่มบ
ี า้ นก็ไม่รู้
จะไปอยู่ไหน”

“ความทรงจ�ำ...ของธรรมชาติ
ที่เคยสมบูรณ์ ทุกอย่างเกิด
จากมนุษย์ และมนุษย์เป็นคน
ท�ำลาย”

ศรีอัมพวา

ปภาวดี เล็กจุฬา

ธนาธิป เส้งนุ่ม

ร้านหนังสือ

“Street Food”

นักท่องเที่ยว
ชาวโปแลนด์

นักเรียน

ขายลอตเตอรี่

่ ค
“ความสุข ลุงใช้ชวี ต
ิ ทีม
ี วาม
สุขมาก”

“อยากเก็บสายน�ำ้ เอาไว้ ลุงอยู่
่ ก่อนใช้
กับน�ำ้ มาตัง
้ แต่เกิด เมือ
ดื่ม ใช้อาบได้ เพราะสายน�ำ้ คือ
วิถีชีวิตของคน”

โสภณ ภุติโยธิน

พั นโทกิจจา นิลพั ฒน์

ข้าราชการบ�ำนาญ

อาจารย์แผนกวิชาสืบสวน
สอบสวน ทหารบก

แต่ละคนให้ คา่ ของแต่ละสิง่ ในอัมพวาไม่เหมือนกัน ไม่วา่ อัมพวาจะเปลีย่ นไป
มากน้ อยแค่ไหน สุดท้ ายแล้ วคุณค่าของอัมพวาขึ ้นอยูก่ บั มุมมองของแต่ละคนว่า
ให้ ความส�ำคัญกับอัมพวาในแง่ที่จบั ต้ องได้ หรื อไม่ได้ อย่างไร
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“รู้สึกอย่างไรบ้าง?”
กับค่าย TK YOUNG WRITER 2017
คิดว่าจะน�ำสิ่งที่ได้จากค่ายไป
ต่อยอดอย่างไรได้บ้าง

รู้สึกอย่างไรบ้างกับการเป็นพี่ เลี้ยง
ให้กับน้องๆ ในค่าย

พชร์ โพธิ์พุ่ม (พช)

“ต้ องบอกก่อน คือว่าเรามาเข้ าค่าย
เพื่อน�ำไปใช้ และต้ องออกไปฝึ กงานใน
เดื อ นมิ ถุ น ายนนี ้ และคิ ด ว่ า ตั ว เองมี
ทัก ษะด้ า นนี ย้ ัง ไม่เ พี ย งพอ จึง ลองเข้ า
ร่ วมค่ายนี ้ เพราะคิดว่าสิ่งที่ได้ จากที่นี่จะ
สามารถใช้ เป็ นพื น้ ฐานในการฝึ กงาน
ต่อไป”

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 3

อยากให้นิยาม 3 ค�ำกับค่ายนี้

“พี่ท�ำค่ายนี ้มา 3 ปี แล้ ว จริ งๆ ค่ายนี ้
ก็ บ่ ง บอกว่ า น้ องแต่ ล ะคนชอบอะไร
ทุกครัง้ ที่พี่กลับมา พี่มกั เห็นสิ่งที่น้องท�ำ
สิ่ ง ที่ น้ องคุ ย เล่ น ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี ม้ ั น จะ
สะท้ อนอะไรบางอย่างให้ กบั พี่ มันเหมือน
กับเราได้ ย้อนกลับไปในสมัยวัยนัน้ บ้ าง
คิดว่าดีเนอะที่เห็นน้ องๆ มีไฟในการท�ำ
อะไรบางอย่าง ยังดูมคี วามหวัง ยังมีความ
ฝั น จึงรู้ สกึ ว่า ‘ความฝั นมันดีนะ’ และพี่
มองว่ า มัน ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเพ้ อ ฝั น พี่ ม องว่ า
กิจกรรมตอนนี ้ มันสามารถไปต่อยอดได้
มากมาย ไม่ใช่แค่การต้ องเป็ นนักเขียน
อย่างเดียว แต่มันสามารถประยุกต์ กับ
สิ่งที่ชอบได้ คงเป็ นการได้ แรงบันดาลใจ
จากน้ องๆ ที่เป็ นแรงผลักดันเราด้ วย”

“มา กัน เถอะ”
เข้ า ค่ า ยกั บ TK Young Writer
จนถึงวันที่ 3 แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

“คื อ เราเป็ นคนชอบเข้ าค่ายอยู่แล้ ว
ค่ายจะเป็ นโลกอีกใบหนึ่ง เวลาเข้ าค่าย
เราจะคิดในเรื่ องแบบหนึง่ เช่น เหตุการณ์
ยิ่งใหญ่ อะไรที่อยู่ภายนอกก็ไม่ได้ สนใจ
เท่ากับตอนนี ้ที่เข้ าค่าย ส�ำหรับค่ายนี ้เรา
ว่ามันค่อนข้ างสเปเชียล มันมีสิ่งที่ให้ เรา
ท�ำจริ งๆ อย่างหนังสือ หรื อที่เขียนอะไร
เยอะอย่างนี ้ ภายในเวลา 4 วัน พร้ อมทัง้
มีคา่ ใช้ จา่ ยสนับสนุน และความรู้จากพี่ๆ
วิทยากรด้ วย”

สมมติวน
ั นีเ้ ป็นวันปิดค่าย อยากพู ด
อะไรฝากถึงน้องๆ ไหม

อนิรุทร์ เอื้อวิทยา (เบส)
กองบรรณาธิการนิตยสาร
happening
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“พี่ มองว่า ต่อไปในอนาคต มัน จะมี
ทั ง้ คนที่ ส มหวั ง กั บ ผิ ด หวั ง แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าทุกคนจะผิดหวังเสมอไป
อยากให้ เ ก็ บ สิ่ ง ที่ รั ก ไว้ ‘บางครั ง้ ที่ เ รา
ผิ ดหวังมันจะท� ำให้ โทษสิ่งที่ เราเคยรั ก’

ว่ า เพราะมัน เลยท� ำ ให้ เ ราเป็ นแบบนี ้
แต่ ถ้ าผ่ า นมาสัก ระยะหนึ่ ง ก็ ร้ ู สึ ก ว่ า
มัน ไม่เ กี่ ย วกัน เลย เผลอๆ สิ่ ง ที่ เ รารั ก
มันยังช่วยพาเราข้ ามความล้ มเหลวไปได้
ด้ วยซ� ำ้ ถ้ าเราซื่ อ สั ต ย์ กั บ มั น จริ งๆ
พยายามเก็บสิง่ นันไว้
้ และท�ำ”
อยากให้นิยาม 3 ค�ำกับค่ายนี้

“สู้ๆ นะ”

การรั บ - น้ องได้ รับประสบการณ์เหล่านี ้
ไปใช้ ได้ ในอนาคต
การต่ อยอด - การให้ น้องๆ ไปต่อยอด
ก็เหมือนกับการได้ สร้ างคนท�ำงานรุ่นใหม่”

กริชเทพ ศรศิลป์
(แม็ก)
Studio Dialogue

ความรู้ สึ ก ของการมาค่ า ย รู้ สึ ก
อย่างไร?

พงศธร ธิติศรัณน์ (เบ๊น)
พิ ธีกร

ความรู้สึกของพี่ กับการเป็นพิ ธีกร
ค่ายนี้เป็นอย่างไรบ้าง

“พี่ ก็ เ ป็ นน้ องค่ า ยนี เ้ มื่ อ ปี 2015
ตอนนันท�
้ ำนิตยสารกลุ่มละเล่ม ผ่านไป
2 ปี พี่ ที่ค่ายชวนมาเป็ นพิธีกรที่ ค่ายนี ้
จึ ง มี โ อกาสได้ ท� ำ พี่ ช อบเขี ย นหนัง สื อ
และอ่ า นอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี ม้ ี ส่ ว น
เปลี่ ย นแปลงตั ว เราไปในทางที่ ดี ขึ น้
ค่ายนี ้คนไม่ได้ แตกต่างกันมากนักในส่วน
ของความชอบ แต่เป็ นค่ายที่คนชอบคิด
และชอบเขียนมาอยูด่ ้ วยกัน ซึง่ ก็ตา่ งคน
ต่า งคณะ มารวมกันแล้ วคิด ว่าจะร่ วม
สร้ างอะไรที่ดีออกมาสักชิ ้น
ขอนิยาม 3 ค�ำกับค่ายนี้

“จัด ต่อ ไป”

“ตอนแรกก็ ไ ม่ แ น่ ใ จเหมื อ นกั น ว่ า
ประสบการณ์ทมี่ าเล่าให้ น้องๆ ฟั งจะสนุก
ส�ำหรับน้ องๆ ไหม? แต่ว่าก็ตงใจจะน�
ั้
ำ
ประสบการณ์ ที่เคยท�ำงานจริ ง มาเล่าสู่
กันฟั ง เผื่อจะเป็ นประโยชน์วนั ข้ างหน้ า
คนรุ่ นอายุนีเ้ ป็ นสิ่งที่พี่เคยผ่านมาจริ งๆ
และคิดว่าสิง่ ทีน่ �ำมาเล่าจะเป็ นสิง่ ทีน่ ้ องๆ
ต้ องไปเจอในอนาคตจริ งๆ”
เตรี ย มตั ว อยากให้ น้ อ งได้ รั บ อะไร
กลับไปหลังค่ายไหม

“ตอนแรกก็ ไ ม่ไ ด้ เ ตรี ย มตัว อะไรให้
น้ องได้ รับหรอก แต่คดิ ว่าไม่นา่ จะเป็ นสิง่ ที่
พูดไปหรื อบอกน้ องๆ ในกลุม่ เราเน้ นการ
ทดลองท�ำมากกว่า พอเขาได้ ลงมือท�ำ
หรื อ น� ำ ประสบการณ์ ที่ พี่ เ คยสอนไป
ถ่ายทอดให้ น้องฟั ง ให้ ได้ ทดลอง ใช้ ดู
ไม่ว่าจะเป็ นการสัมภาษณ์ ท�ำบทความ
การเขียน การคิด สิ่งเหล่านี ้มันก็ได้ จาก
การที่ พี่ ช่ ว ยแนะน� ำ และเขาก็ ล งไปท� ำ
และนัน่ เป็ นประสบการณ์ที่เราได้ โดยพี่ๆ
ช่วยแนะน�ำกันบ้ างตามโอกาส”
ขอนิยาม 3 ค�ำกับค่ายนี้

“การให้ - หมายถึงพี่ๆ ที่มา มาให้
ประสบการณ์ ให้ ข้ อมู ล ให้ ข้ อคิ ด
ให้ ทฤษฎีที่น้องสามารถน�ำไปใช้ ได้
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ปรัชวิญช์ บุญยะวันตัง
(แด๊ก)
คณะมนุษยศาสตร์ เอกสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ปี 2

รู้สึกอย่างไรกับการมาค่ายนี้

“รู้ สึก ดี ที่ ทุก คนยัง เห็ น ความส�ำ คัญ
ของการเขียน ได้ เห็นน้ องๆ รุ่นใหม่ที่อา่ น
วรรณกรรมแล้ วความคิดเปิ ดกว้ าง ไม่ตดิ
อยูใ่ นกรอบ”
ความรูใ้ นค่ายสามารถเอาไปต่อยอด
ได้อย่างไร

“เยอะมากครับ ชอบที่ได้ เห็นทุกคน
มานัง่ คุยกัน ทุกคนมีความมุง่ มัน่ มีความ
ชอบเหมือนกัน แต่จดุ มุง่ หมายปลายทาง
อาจจะต่างกัน”
ขอนิยาม 3 ค�ำกับค่ายนี้

“จัด ต่อ ไป”

ผลิตโดย
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2264 5963-5 โทรสาร: 0 2264 5966

ที่ปรึกษาโครงการ
นายอธิปัตย์ บ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
ที่ปรึกษาส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
นายวิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening

พิสูจน์อักษร
นางสาวเบญจวรรณ แก้วสว่าง

ประสานงาน
นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี
นางสาว พัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ
www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
www.twitter.com/tkpark_TH

TK Young Writer 2017 : เขียนไปทำ�ไม

ส�ำนักงานอุทยานการเรี ยนรู้ (สอร.) จัดโครงการอบรมเยาวชนนักเขียน “TK Young Writer 2017 ขึ ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ด้ านงานเขียนให้ กบั เยาวชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เน้ นสาระแบบเข้ มข้ น ทังกระบวนการคิ
้
ด วางแผน และ
สร้ างสรรค์ผลงานให้ ส�ำเร็จลุลว่ งภายในเวลาที่จ�ำกัด จากทีมวิทยากรมืออาชีพ
มาร่วมเป็ นก�ำลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษทัง้ 3 เล่ม คือ 1. รวมเรื่องสั้น ไม่มีอะไร 2. แดน 3. How to
build floating market กันได้ ฟรี 3 ช่องทาง คือ
- http://readme.tkpark.or.th
- แอพพลิเคชั่น TK app
- แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library

