
ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนในอัมพวา

สะท้อนผ่าน อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต
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ใครไมรู้่บอกวา่ถ้าเราท�าสิง่หนึง่สิง่ใดครบหนึง่หม่ืนชัว่โมง  
เราจะเช่ียวชาญในสิง่นัน้ๆ

ผมเหน็จริงกบัค�ากลา่วนี ้ในอดีตผมเคยตดิเกมคอมพิวเตอร์  
เกมหนึ่ง ค�านวณแล้วก็น่าจะเล่นรวมๆ กันนานสิบกว่าปี  
ใช้เวลาน่าจะถึงหนึง่หม่ืนชัว่โมงอาจจะบวกลบอีกนิดหน่อย  
จนวนัหนึ่งผมก็พบว่าตนเองเอาชนะเกมนีค้รัง้แล้วครัง้เล่า  
ผมปฏิบตัภิารกิจท่ีเกมตัง้เอาไว้ให้ผู้ เลน่คอยพิชิตไปทีละดา่น 
สองด่านซ�า้แล้วซ�า้อีก ทันใดนัน้ผมก็รู้สึกเบ่ือขึน้มาอย่าง 
กะทนัหนั แล้วก็เลกิเลน่มนัไปนบัตัง้แตว่นันัน้

.
ไปอ่านเจอมาท่ีไหนอีกก็ไม่รู้เหมือนกนั เขาบอกว่าอะไร 

ท่ีเราให้เวลากบัมนัในอดีต มนัจะย้อนกลบัมาหาเรา และมี 
คณุคา่ส�าหรับเราสกัวนัหนึง่

ผมเคยได้รับมอบหมายให้เขียนประวัติของครูเอือ้  
สนุทรสนาน ลงหนงัสอืเลม่หนึง่ ผมศกึษาหาข้อมลู ค้นหนงัสอื 
ตา่งๆ เพ่ือน�ามาเรียบเรียง จนพบวา่ครูเอือ้ ทา่นเป็นคนอมัพวา  
ผมก็เลยหาทุกอย่างท่ีเก่ียวกับครูเอือ้และอัมพวามาอ่าน  
จนท�าให้ผมเขียนงานชิน้นัน้เสร็จ แตด้่วยข้อมลูจ�านวนมาก 
ท่ียงัเหลอือยู ่ผมเลยเขียนเร่ืองสัน้หนึง่เร่ืองท่ีได้แรงบนัดาลใจ 
มาจากเพลงของครูเอือ้ น�าข้อมลูท่ียงัไม่ได้ใช้ในบทความ 
ชิน้นัน้มาเขียน ท�าไปท�ามา ผมก็ตดัสินใจหอบกระเป๋ามา 
นอนเล่นท่ีอัมพวาอีกสัปดาห์กว่าๆ เพ่ือหาข้อมูล ซึมซับ 
แรงบนัดาลใจจากสถานท่ี จากเร่ืองสัน้ท่ีคดิไว้แตแ่รก ลงท้าย 
ผมได้นิยายท่ีมีฉากหลงัเป็นอมัพวาแถมอีกหนึง่เร่ือง

.
กับการเป็นคนเขียนหนังสือ ผมก็ไม่เคยนับเหมือนกัน 

ว่าตนเองขีดๆ เขียนๆ มาครบหนึ่งหม่ืนชั่วโมงหรือยัง  
แตค่ิดวา่คงจะยงัห่างไกล เม่ือพิจารณาจากความกระท่อน- 
กระแทน่ทางความคดิในหวั กบัทกัษะทางการเขียนท่ีผมยงัไมมี่                      
ก็คดิวา่ผมคงยงัต้องใช้เวลากบัมนัอีกหลายชัว่โมง กวา่จะถงึ 

จดุท่ีเรียกได้วา่ช�านิช�านาญ หนัมามองน้องๆ เหลา่นกัเขียน 
รุ่นใหมใ่นโครงการ TK Young Writer ประจ�าปีนี ้ก็พบวา่ทัง้ 
พวกเขาและผมก็ไม่ตา่งกนั เราตา่งต้องการอีกหลายชัว่โมง 
ในการท�างานเขียน หลายชัว่โมงท่ีเรียกร้องมากกวา่ความรัก 
มากกว่าความศรัทธา มากกว่าการอุทิศตน เรียกร้อง 
เค่ียวเข็ญเอาจากเรา เพ่ือไปถงึจดุท่ีเรียกวา่ความเช่ียวชาญ

.
ก็ตลกดีเหมือนกันท่ีผมเขียนบทความชิน้นีท่ี้อัมพวา  

ตลกกวา่นัน้ท่ีผมพาน้องๆ เหลา่นีม้าท�าหนงัสือ ผลติเนือ้หา 
ท่ีว่าด้วยผู้คนอนัข้องเก่ียวกับเมืองเล็กๆ ทว่าส�าคญัย่ิงใน 
หลายๆ มิติเมืองนี ้ ในท่ีสดุผมก็กลบัมาท่ีน่ี...อีกครัง้ ในอีก 
ฐานะ...กลบัมาใช้เวลาในเมืองท่ีครัง้หนึง่เคยให้เวลากบัมนั 

.
แน่นอนว่าหนังสือเล่มนีย้ังไม่สมบูรณ์หรือดีพร้อม  

เพราะมนัเป็นเพียงแค่บทบนัทึกในชั่วโมงแรกๆ ของเหล่า 
นักเขียนน้อย ย่อมมีข้อบกพร่อง มีสิ่งท่ียังต้องแก้ไขและ 
ปรับปรุง อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีผมเช่ือเหลือเกินก็คือ มนัจะมี 
ชัว่โมง มีวนั เดือน ปี ตอ่ๆ ไป เพียงพอให้พวกเขาท�างานเขียน 
จนถึงจุดท่ีพวกเขาคิดพาตวัเองไปให้ถึง น่ีเป็นเพียงชัว่โมง 
แรกๆ ในหนึง่หม่ืนชัว่โมงท่ีก�าลงัรอพวกเขาอยูเ่ทา่นัน้ 

และคุณก็ก�าลังจะได้เปิดอ่านชั่วโมงแรกๆ ท่ีน่าจดจ�า 
ของพวกเขาผา่นนิตยสารเลม่นี ้

ด้วยความเคารพ

จ.ขวญัมงคล
อมัพวา, พฤษภาคม 2560

จากบรรณาธิการที่ปรึกษา จากบรรณาธิการที่ปรึกษา
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บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ

(1)
ผมและเพ่ือนตา่งเป็น ‘นกัเขียนน้อย’
น้อย…ทัง้ในแงข่องอายแุละความคดิความอา่น
น้อย…ทัง้ในแงจ่�านวนชัว่โมงการเขียนท่ีผา่นมา

(2)
พวกเราตา่งพกแก้วท่ีน�า้ยงัไมเ่ตม็มาเตมิ ณ คา่ย 

แหง่นีท่ี้อมัพวา หอบหวัใจไปเขียน-เรียนรู้ตวัหนงัสอื  
แม้ไม่ใช่ไปฝึกเป็นแอร์ฯ หรือสจ๊วต แต่พวกเรา 
ล้วนต้องการ ‘ชัว่โมงบนิ’ เรียกชัว่โมงบนิยงัดนู้อยไป  
ต้องใช้ค�าว่า วนับิน เดือนบิน หรือหลายปีบินเลย 
ทีเดียว

   
(3) 
แอร์ในห้องอบรมท�าเอาพวกเรานัง่ฟังนกัเขียน 

รุ่นพ่ีหลายคนไปพลางขนลกุ ซึ่งทกุเส้นบนแขนขา 
พร้อมใจกนัลกุในลกัษณะ ‘ลกุซู’่ แม้ในใจอยากให้ 
เป็น ‘ลกุสู้ ’ มากกวา่ แล้วเม่ือพวกเราต้องรับมือกบั 
หลายสิ่งท่ีต้องรับผิดชอบ ดูเหมือนอุณหภูมิห้อง 
กลบัลดลงไปอีก

(4)
พวกเราเสกอัมพวาให้กลายเป็นแดนสนทนา  

วา่ด้วยการเปลี่ยนผา่นจากวนัวานถงึวนันี ้ และจาก 
วนันีสู้ว่นัหน้า ท่ามกลางนิตยสารหลายหวัท่ีทยอย 

ปิดตวั ใครบอกว่าเรากลวั? -กลวัท�าไม เม่ือตัง้ใจ 
ทดลองท�าเพียงเลม่เดียว ทกุหน้ากระดาษคือพืน้ท่ี 
ปลอ่ยของ ในช่ือ ‘แดน’ ผลงานสดุแกรนด์ท่ีพดูแทน 
พวกเราได้ More ‘than’ any words

(5)
วนัท่ีสองและสามในคา่ย ทีมเราใสเ่สือ้คมุโทนสี 

กนัโดยมิได้นดัหมาย ฟังดนู�า้เนา่ ผมไมรู้่เรียกสิง่นีว้า่ 
พรหมลขิิตได้ไหม

แต่สิ่งท่ีรู้ได้ชัดเจน ต้องขอบคุณ ‘ตัวหนังสือ’  
ท่ีพาพวกเรามาเจอกนั

What’s on my mind?

จากบรรณาธิการที่ปรึกษา
โชติ ธีรโชติ
ขณะทีมงานเร่งปิดเล่มในคืนสุดท้าย
พฤษภาคม 2560
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รายชื่อทีมงาน

อนิรุทร์ เอื้อวิทยา (เบส)
ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา

กิตติพงศ์ ลัดดากรพันธุ์ (กิต)
กองบรรณาธิการ

 International College (Marketing)
University of the Thai

Chamber of Commerce

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล (โชติ)
บรรณาธิการ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล (ต๊ะ)
บรรณาธิการที่ปรึกษา

สุภาพรรณ มะเทวิน (ปาล์ม)
กองบรรณาธิการ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
(การสื่อสารสื่อใหม)่

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์ (ป้อ)
บรรณาธิการศิลปกรรม
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ดวงกมล พวงทอง (กะปอม)
กองบรรณาธิการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิรินภา นรินทร์ (ดรีม)
กองบรรณาธิการ

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ธฤดี ศรีมั่น (อันดา)
พิสูจน์อักษร

คณะอกัษรศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ศิริลักษณ์ เเสวงผล (ตุ๊กติ๊ก)
พิสูจน์อักษร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จิรัชญา ชัยชุมขุน (สปาย)
ช่างภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลยัศลิปากร

สุธาสินี สุขโข (แพร)
พิสูจน์อักษร

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

มนิดา แก้วมณี (เค้ก)
พิสูจน์อักษร

คณะอกัษรศาสตร์
มหาวิทยาลยัศลิปากร



คำ�ว�น อัมพว�น
ปรีชา เจี๊ยบหยู

‘ค�าวาน อมัพวาน’ สมัภาษณ์ ปรีชา เจ๊ียบหย ู
ปราชญ์เดินดินแห่งอัมพวาผู้ จะมาให้ภาพ 
ความเป็นมาของชุมชนเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วย 
ประวตัศิาสตร์แหง่นี.้..หน้า 7

สารบัญ



กมลทิพย์ กันตะเพ็ง
สุดส�ยปล�ยแสง
ของหิ่งห้อย

ณ ห้วงส�ยน้ำ�ผันเปลี่ยน

‘ณ ห้วงสายน�า้ผันเปลี่ยน’ คุยกับ กมลทิพย์  
กันตะเพ็ง เจ้าหน้าท่ีคนส�าคัญของโครงการ 
อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ กับความพยายาม 
ในการรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เดินคู่ไปกบั 
สภาพสงัคมท่ีก�าลงัเปลี่ยนไป... หน้า 19

ความหวงัอยูต่รงหน้า มองอมัพวาในอนาคต
สองค�าถามชวนคิดท่ีสะท้อนภาพของอมัพวา 
ในวนัข้างหน้าผา่นถ้อยค�าของผู้คนหลากหลาย  
หน้า 33
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ลอดีต
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คำ�ว�น อัมพว�นคำ�ว�น อัมพว�น
เรื่อง: ดวงกมล พวงทอง, กิตติพงศ์ ลัดดากรพันธุ์, 

ศิรินภา นรินทร์

สายน�า้ไม่อาจย้อนกลบั เปรียบเสมือน 
เร่ืองราวท่ีผ่านไปของชีวิตคน ท่ีมีทัง้ความ 
ประทับใจ มีบทเรียน เป็นความทรงจ�าให้ 
ได้หวนค�านึง ทว่าเม่ือชีวิตผนัแปรไป ความ 
เปลีย่นแปลงก็ท�าให้ความทรงจ�าหลายอยา่ง 
พร่าเลอืน แตมี่บคุคลหนึง่แม้สายน�า้จะพดัพา 
ไปในทิศทางใด ความทรงจ�าของเขากลับ 
ย่ิงชดัเจน และทวีคา่ เขาคือ ปรีชา เจ๊ียบหย ู 
นกัอนรัุกษ์ชมุชนท่ีเกิดและเติบโตในอมัพวา  
ผู้ ท่ีเหน็ความเปลีย่นแปลงของชีวิตข้างล�าน�า้ 
แม่กลองมาหลายฤดกูาล ทัง้เร่ืองท่ีผ่านไป  
และท่ีผา่นเข้ามาพร้อมกบัความเจริญ สร้าง 

ความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตเดิมสู่ชีวิตท่ี 
หลายคนเรียกกนัวา่ทนัสมยั พร้อมกบัผลกัไส 
หลายสิง่ให้ล้าหลงั 

อยา่งไรเสยีก็กาลเวลาอีกเชน่กนัมิใชห่รือ 
ท่ีได้พิสจูน์ให้เห็นแล้ววา่หลายสิ่งท่ีเคยดเูชย  
ดเูก่า กลบัสามารถพิสจูน์ตนเองผา่นกาลเวลา 
ให้มีคณุค่าได้อีกครัง้ เช่นเดียวกับเร่ืองราว 
วันวานของอัมพวาจากปากค�าของบันทึก 
ประวตัศิาสตร์ท่ียงัมีลมหายใจ 

ปรีชา เจี๊ยบหยู
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ความเป็นมาของอัมพวา 

อมัพวาเป็นชมุชนดัง้เดิม แตก่่อนเรียกวา่ บางช้าง  

ในสมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลท่ี 2 

จนกระทัง่มีค�าว่า บางช้างสวนนอก บางกอกสวนใน  

คือบางช้างเป็นสวนทัง้หมด แล้วก็ปลกูพืชตา่งๆ พืชท่ี 

ขึน้ช่ือท่ีสดุก็คือ พริก พริกบางช้างเป็นพริกท่ีขึน้ช่ือมาก 

คือ เผด็ หอม ท่ีส�าคญัฝักของพริกจะยาวเรียวลงมาแล้ว 

ปลายงอน เรียกวา่เป็นเอกลกัษณ์ของพริกบางช้าง 

นอกจากนีมี้มะพร้าวซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

ของเคร่ืองครัว เพราะฉะนัน้ท่ีเขาเรียกว่า ‘บางช้าง 

สวนนอก’ ก็หมายถึงคนกรุงเทพฯ ในสมยันัน้ต้องมา 

เอาเคร่ืองปรุงจากบางช้างเข้าไปในกรุงเทพฯ  

จากบางช้างกลายเป็นอมัพวาตอนท่ีสมทุรสงคราม 

ยงัไม่เป็นจงัหวดั ใช้ค�าว่าเมืองแม่กลองขึน้กบัมณฑล 

ราชบุรี แล้วต่อมาจากบางช้างก็กลายเป็นชุมชน 

อมัพวา ประมาณหลงัรัชกาลท่ี 3 เร่ือยไปจนรัชกาล 

ท่ี 4 ก็เกิดเป็นเมืองแม่กลองชมุชนบางช้าง คนเร่ิมมา 

ตัง้ถ่ินฐานลามออกมาเร่ือยๆ ก็เป็นชมุชนใหญ่เรียกวา่ 

อัมพวา จุดเร่ิมต้นของชุมชนอัมพวานัน้คงจะมีการ 

จดบันทึกไว้แต่ไม่แน่ใจเร่ิมต้นเม่ือไหร่ แต่เข้าใจว่า 

น่าจะเร่ิมประมาณปลายรัชกาลท่ี 3 ท่านแต่งส�าเภา 

ไปค้าขายกับเมืองจีน ท่านมีสมญานามว่าเจ้าสัว  

แล้วก็มีเงินเก็บจากการค้าขายเรียกว่าก�าไร เรียกว่า 

เงินถุงแดงคงเร่ิมต้นในสมัยนัน้ พอเร่ิมค้าขายกับ 

เมืองจีน คนจีนก็เ ร่ิมอพยพกันเข้ามาเยอะมาก 

แล้วคนจีนท่ีเข้ามาก็แบง่ออกเป็นสองกลุม่ กลุม่หนึง่คือ 

กลุม่ท่ีท�าสวน ท�าเกษตร แตก่ลุม่ใหญ่คือท�าอาชีพค้าขาย

คนอัมพวาส่วนใหญ่ท�าอาชีพอะไร

ท�าการเกษตร ส่วนค้าขายก็ท�ากันแบบพืน้บ้าน 

แลกเปลี่ยนกัน ไม่ได้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า  

แต่พอคนจีนเข้ามาตัง้รกรากก็กลายเป็นชุมชนของ 

คนจีนท่ีท�ามาค้าขาย ซือ้สินค้าของคนไทยแล้วก็เอา 

ไปส่งกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางเรือ โดยใช้เรือกระแชง 

เป็นเรือขนส่งสินค้าสมัยก่อน มีหลงัคาโค้งๆ สมัยนี ้

ในพิพิธภณัฑ์ยงัหาแทบไมเ่จอ หายากมาก 

สภาพเมอืงอมัพวาสมยักอ่นเป็นยงัไง

มีแต่สวนมะพร้าว สวนหมาก สวนพล ู เพราะคน 

สมยัก่อนกินหมากกินพล ูพอหลดุจากวดันางวงัไปแล้ว 

ก็ยงัมีสวนมะพร้าวประปราย มีบ้านคนเร่ิมตัง้เป็นชมุชน 

หนาแน่น ในตวัของอมัพวาแตเ่ดิมฝ่ังตะวนัตกทัง้หมด  

เร่ือยจากปากคลองเข้ามาจะเป็นเรือนแพแต่ไม่ได้อยู ่

ในน�า้อยู่ชิดตลิ่ง ยกสงูและเป็นห้องแถวยาวเหยียดไป 

ถึงวดัปากง่าม ถ้าข้ามสะพานข้ามคลองไป ก็จะเป็น 

ห้องแถวเหมือนกัน ตึกจะมีเฉพาะด้านนอกแต่ตัว 

เรือนไม้ท่ียังอยู่และโดนไฟไหม้ไปเม่ือประมาณ 20  

กว่าปีท่ีแล้วก็หมดแล้ว เป็นบ้านทรงไทยของเจ้าของ 

โรงหนงัและเจ้าของหนงักลางแปลง ลกัษณะของชมุชน 

ในอมัพวา ด้านนีจ้ะเป็นห้องแถว ด้านนอกเป็นทา่เทียบ 

เรือ ส�าหรับคนพายขึน้ลง พอหลดุจากตวัตลาดมาก็จะ 

เป็นห้องแถว ยาวเหยียดไปเลยวดัปากงา่ม หรือชชูยับรีุ 

ในปัจจุบนั เอกลกัษณ์ของอมัพวาก็เลยกลายเป็นว่า 

เป็นชมุชนท่ีอยู่ริมคลอง แล้วก็สามารถท่ีจะท�าการค้า 

ได้ตลอดทัง้วนั 

คนที่อยู่ริมคลองประกอบอาชีพอะไร

คนท่ีอยู่ห้องแถวริมคลองประกอบอาชีพค้าขาย 

อยา่งเดียวตัง้แตส่ากกะเบือยนัเรือรบ ด้านหน้าจะเป็น 

น�า้ด้านหลังจะเป็นสวน สวนชมพู่ สวนอะไรเต็มไป 

หมดปลกูไว้กินกนั มะพร้าวตอนนัน้ก็เหลือน้อยเต็มที  

ก็ต้องโค่นทิง้เพราะต้นมันสูง มะพร้าวก็ใกล้จะหมด 

แล้ว ประมาณปี 2512-2513 ซีกนัน้จะหมดแล้ว  

คือชมุชนเร่ิมขยาย สาเหตท่ีุชมุชนเร่ิมขยายคือ อมัพวา 

เป็นตลาดน�า้ พ่อค้าแม่ค้าแลกเปลี่ยนซือ้ขายกัน  

จุดส�าคญัของชุมชนในตลาดนีจ้ะมี 2-3 ชุด ชุดหนึ่ง 

ก็คือแม่ค้าผกั สมยัก่อนแม่ค้าผกัจะเป็นเรือพายและ 

เป็นเรือส�าปัน้ยาว 8 ศอก 4 เมตร เพ่ือบรรทกุได้เยอะ 

และปพืูน้เรียบมีไม้คาดกลางเพ่ือวางตะกร้า เพ่ือไมใ่ห้ 

ตะกร้าล้ม เรือผักมีประมาณไม่ต�่ากว่า 60-70 ล�า  

คือตอนท่ีออกจากคลองอมัพวามาเขาจะเกาะล�ากัน 

เพ่ือก�าหนดราคาสินค้า มนัเป็นความน่ารักของวฒัน- 

ธรรมเก่า จะไมมี่การตดัราคากนั  พวกเขาจะพายเลาะมา 

ตัง้แต่แหลมวดัแก้วฟ้า แล้วมาสิน้สดุท่ีแหลมลมทวน 
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เร่ิมขายตัง้แต่เก้าโมงเช้าเร่ือยมา พอถึงบ่ายสองก็จะมาจอด 

ท่ีหน้าบ้านลุงท่ีแหลมลมทวน แต่ก่อนมันเป็นชุมชนใหญ่  

พอบา่ยสองโมง ก๋วยเต๋ียวจะมาจอด หวานเยน็จะมาจอด ก๋วยจับ๊ 

จะมาจอด ทุกล�าก็จะมาจอดเรียงกันตรงนีเ้ลย ใครอยากกิน 

อะไรก็เลือกไป 

ตอนนัน้คนทัง้ประเทศมีประมาณย่ีสบิสองล้านคน บริเวณนี ้

คนเยอะนะ 30% เป็นคนจีน 70% เป็นคนไทย 

แล้วคนจีนกับคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างไร

โอ๊ย...เม่ือก่อนน่ารักจะตาย มีศาลเจ้าเก่าแก่ เป็นศาลเจ้า 

ท่ีแปลกท่ีสดุเพราะเป็นศาลของคนจีนแท้แตส่ร้างแบบทรงไทย

แต่ก่อนคนอัมพวาท�าสวนกันยังไง

เท่าท่ีจ�าได้ คนจีนอพยพมาตัง้แต่สมยัต้นรัชกาลท่ี 4 พืน้ท่ี 

ของเราเป็นพืน้ท่ีชุ่มน�า้ เป็นพืน้ท่ีราบ คนจีนเข้ามาก็มาเช่าท่ี 

แล้วยกร่อง ซึง่การยกร่องนีม้าจากชาวจีนฮกเกีย้น คนไทยก็เลย 

ท�าตาม เพราะวา่ถ้ามีแมน่�า้ถ้าไมย่กร่อง ไมส่ามารถท�าเกษตรได้ 

เขาเรียกวา่ขดุคลองให้น�า้อยูข่ดุอูใ่ห้น�า้นอน เกษตรของอมัพวานี ้

เป็นเกษตรแบบน�า้นอนคลอง ไมใ่ชเ่กษตรแบบระบบชลประทาน  

เพราะจริง ๆ  แล้วมีคลองน�า้จะต้องขึน้มานอนคลอง แตช่ลประทาน 

นัน้ถ้าเขาปลอ่ยน�า้มาให้ก็ได้ไม่ปลอ่ยมาก็จบ แต่ของเราต้องมี 

น�า้นอนคลองแน่นอนเพราะเราอยูป่ากแมน่�า้ ถ้าเราไมข่ดุคลอง  

ไมมี่พืน้ท่ีให้น�า้อยูน่�า้ก็ทว่ม น่ีคือการสร้างแก้มลงิธรรมชาติ

ชีวติคนสวนกบัคนริมคลองมีวถิชีีวติทีส่อดคลอ้งกนั

ใช ่มนัสอดคล้องกนั คือวิถีชีวิตริมคลอง เข้าไปถามคนอมัพวา  

ท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ขึน้ไป เขาจะบอกวา่ อยา่มาถามได้ไหม คือเขา 

อยากร้องไห้ เขาอยากจะได้บ้านเก่า และวิถีชีวิตของเขากลบั 

คืนมา คือคนรุ่นลุงไปนั่งคุยกันร�าลึกความหลังว่าสมัยก่อน 

จะนัง่กินก๋วยเต๋ียวกนัตรงนี ้คือภาพอดีตมนัผดุขึน้มา

อัมพวาเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนไหน

อัมพวาเร่ิมเปลี่ยนแปลงจริงๆ ประมาณปี 2512 เร่ิมมี 

ถนนพระราม 2 เช่ือมจากแม่กลองมาถึงอัมพวาในปี 2514  

พอพระราม 2 ตดัผา่น อมัพวาเร่ิมเปลี่ยนแปลง จากการค้าขาย 
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ริมคลองอมัพวาเปลี่ยนมาใช้รถ คือค่อยๆ เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป 

ปี 2527 เช่ือไหมตลาดอมัพวา ทุม่กวา่ๆ ไปแล้วมนัร้างแล้วนะ  

พอถนนมาถึงวิถีชีวิตเร่ิมเปลี่ยนไป การพัฒนามันท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลง อันนีเ้ป็นสัจธรรม ทีนีก้ารเปลี่ยนแปลงก็ 

มาจากการพฒันานัน่ละ่ ซึง่ทกุคนก็ต้องยอมรับ คนสองฟากฝ่ัง 

อมัพวา สองคลองนี ้ ก็ต้องอพยพปิดบ้าน ปลอ่ยให้ชาวบ้านมา 

เชา่อยู ่บางบ้านปิดจนโทรมเลย ถงึอยูก็่ท�าอะไรไมไ่ด้ คือชว่งนัน้  

ซเูปอร์มาร์เก็ตมาเปิดสาขา แล้วโชหว่ยก็เร่ิมตาย ตลาดอมัพวา 

ล้มหายตายจากไปก็เพราะว่าถนนพระราม 2 เข้ามา โชห่วย 

เร่ิมล้มหายตายจากไปก็เพราะวา่ซเูปอร์สโตร์ตา่งๆ เข้ามา

แล้วอัมพวาเงียบหายไปนานไหม 

อมัพวาเงียบไปนานเลย เงียบจนกระทัง่คนอมัพวาเกิดความ 

เคยชิน พอถึงปี 2547 นายกเทศมนตรี คุณชายพัชโรดม  

อุนสุวรรณ เขาก็คิดว่าจะรือ้ฟื้นตลาดน�า้ขึน้มาใหม่ สร้างให้ 

เป็นจดุทอ่งเท่ียวใหม ่เขาบอกวา่จริงๆ แล้ว อดีตตลาดน�า้อมัพวา  

โด่งดังมาก ตลาดน�า้จริงๆ จะมี 2 ตลาด คือตลาดเช้ากับ 

ตลาดเย็น และตลาดน�า้ก็ต้องมีเรือ ก็ต้องมานั่งจ้างคนจ้าง 

แมค้่า เพราะแมค้่ากลวัมาแล้วขายไมไ่ด้   

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนอัมพวาคืออะไร

ขนมไทย เพราะเป็นต้นก�าเนิด คือสมทุรสงครามเป็นเมือง 

เดียวในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองปรุงทัง้คาวหวานครบหมด  

มีกะปิ น�า้ปลา เกลือ น�า้ตาล มีจงัหวดัไหนมีครบแบบนีบ้้าง 

ขนมไทยต้องเข้าเคร่ืองกะทิ น�า้ตาล ท่ีใช้คือน�า้ตาลมะพร้าว 

ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองไม่ใช่ขนมไทย อันนัน้คือของ 

โปรตุเกส ท้าวทองกีบม้าในสมยัพระนารายณ์มหาราช ขนม 

ฝร่ังท่ีเรากินทุกวันนีก็้ท้าวทองกีบม้าท�าทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ 

ขนมไทยต้องเข้าเคร่ืองกะทิ แล้วของเรามีครบหมดเลย  

ทัง้สงัขยา ขนมหม้อแกง ขนมหม้อแกงเผือก ขนมหม้อแกงถัว่  

สงัขยาก็มีสงัขยามะพร้าวออ่นต้นต�ารับ ถามวา่เด๋ียวนีมี้ไหมก็มี 

แตว่า่รสชาตก็ิไมเ่หมือน วตัถดุบิก็ไมเ่หมือนเดมิ ตวับริบทชมุชน 

วฒันธรรมชมุชนวิถีชีวิตชมุชนมนัถกูเปลีย่นโดยค�าวา่การพฒันา 

เพ่ือศกัยภาพการทอ่งเท่ียว เมืองใดท่ีเป็นเมืองการทอ่งเท่ียวมนั

จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา
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ทกุวนันีช้าวบ้านหลายคนมีความคิดว่าน�า้ตาล 

จะขายได้ต้องเป็นน�า้ตาลผสมน�า้ตาลทรายเท่านัน้  

ผมตัง้ค�าถามวา่ท�าไมเราไมท่�าน�า้ตาลแท้  เขาบอกวา่ 

น�า้ตาลแท้ท�าไมไ่ด้ เค่ียวไมแ่ห้ง จริง! ถ้าท�าอยา่งเขา  

เค่ียวทัง้ชาตก็ิไมแ่ห้ง ในอดีต ภมิูปัญญาท่ีบรรพบรุุษ 

ของเราท�าไว้ เด๋ียวนีม้นัแหกหมดเลย การท�าน�า้ตาล 

แบบอดีต อนัดบัแรก กระบอกรองน�า้ตาลต้องเป็น 

กระบอกไม้ไผเ่ทา่นัน้ และต้องขึน้ตอนตี 4 เพ่ือไมใ่ห้ 

น�า้ตาลโดนแสง ถ้าน�า้ตาลโดนแสงคา่ความเป็นกรด 

เป็นดา่งเพีย้น คา่จลุนิทรีย์เกิดสงูขึน้มา แล้วจลุนิทรีย์ 

ท่ีเกิดขึน้มา ไปกินตวัฟรุตโตสหมด เม่ือน�าน�า้ตาล 

มาเค่ียวก็ไมแ่ห้ง  

แตเ่ดมิ คนแถวนีเ้ขาท�าน�า้ตาลกนัหมด แม้กระทัง่ 

บ้านลงุก็ท�าน�า้ตาล ทีนีก้รรมวิธีในการท�าน�า้ตาลของ 

คนโบราณจริงๆ เขามีคุณธรรมและจริยธรรม คือ  

หนึง่ความตัง้ใจท่ีจะท�าของท่ีดีท่ีสดุมาให้กบัผู้บริโภค  

น�า้ตาลเขาต้องขึน้ตี 4 หกโมงกว่าน�า้ตาลน่ีต้องมา 

เตาตาลแล้วไมใ่ห้โดนแสง  แล้วเค่ียวเสร็จเนือ้น�า้ตาล 

จะเนียนสวยและหอม เพราะกระบอกใช้แล้วต้องลวก 

น�า้เดือดทกุครัง้ ทะลวงเอาเมือกออกให้หมด

ทีนีพ้อผมมีความรู้ด้านนี ้ ผมจึงน�ามาต่อยอด 

ผลิตภณัฑ์ต่อไป ท�าเอง ทดลองเอง ใช้วิธีการแบบ 

งานวิจัยเข้ามาเสริม ต้องเอาองค์ความรู้ทางด้าน 

วิทยาศาสตร์เข้ามา ท�าให้มลูคา่ของน�า้ตาลมะพร้าว 

มนัอพัได้ถึงกิโลกรัมละ 500 ซึ่งไม่เคยมีใครท�าได้  

แตผ่มท�าได้

น้�าตาลแท้ลุงปรีชา
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สมัยท่ีลุงเป็นเด็กอายุประมาณสิบสองขวบ  

ลงุต้องเดนิจากบ้านไปท่ีโรงเรียนวดัชอ่งลม ไป-กลบั  

วนัละแปดกิโลฯ เดนิเลาะไปตามร่องสวน กระทัง่ถงึ 

วัดบางกะพ้อมจึงมีถนนให้เดิน เป็นทางดินท่ีตัด 

มานาน แต่ไม่ได้เปิดใช้ หญ้าคากบัต้นมะขามเทศ 

เลยขึน้เต็มไปหมด เหลือเพียงช่องเล็กๆ ให้เดิน  

พอใกล้ตลาดอมัพวา ทางจงึคอ่ยโลง่เพราะเป็นชมุชน

ตลาดน�า้อัมพวาสมัยก่อนคือซูเปอร์มาร์เก็ต 

ลอยน�า้ เป็นตลาดท่ีมีทุกวนั ตัง้แต่ตีสองชาวบ้าน 

จากแม่กลองจะเอาของทะเลพายเข้าคลองผีหลอก 

มาขายท่ีน่ี ถ้าคนรวยหน่อยเขาก็ใช้เรือหางยาว  

มนัเร่ิมเข้ามาฮิตในไทยช่วงปี พ.ศ. 2513 เสียงมนั 

ดงัมาก ชาวบ้านเลยตัง้สมญานามวา่ ‘เรือหางเหีย้’  

และถ้ามีฐานะขึน้มาอีกก็จะเป็นเรือเคร่ืองนอนท้อง 

ใช้พวงมาลยัขบัอนันีถื้อวา่เข้าขัน้เศรษฐี เพราะพวกนี ้

เดนิทางมาซือ้สนิค้าจากอมัพวา สนิค้าในตลาดก็จะ 

เป็นพวก กะปิ กุ้ ง ของทะเล ผลไม้ในสวน มาขาย  

เรือใหญ่ก็มาเก็บน�า้ตาลมะพร้าว ทุกๆ เช้าพอเร่ิม 

สวา่งลงุจะเห็นเรือนบัไมถ้่วนลอยอยู ่ เกาะขบวนกนั 

ซือ้ขายสนิค้า น่ีคือภาพชินตาท่ีลงุเหน็ตัง้แตเ่ดก็

 อัมพวาในความทรงจ�า



ปัจจ ุบ ันู
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ณ ห้วงส�ยน้ำ�ผันเปลี่ยน ณ ห้วงสายน้ำาผันเปลี่ยน

กมลทพิย ์กนัตะเพง็

สายน�า้ไมเ่คยย้อนคืน วนัวานไมเ่คยหวน 

กลบั 

เม่ืออดีตเปลี่ยนผา่นสูปั่จจบุนั อมัพวาใน 

ห้วงความทรงจ�าของใครหลายคนเร่ิมผนัแปร  

หากแตค่วามผกูพนัระหวา่งคนและเมืองเลก็ๆ  

อยา่งอมัพวายงัคงแนบสนิทไมเ่ปลี่ยนไป

กลิ่นหอมหวานของน�า้ตาลเค่ียวโชยแตะ 

ปลายจมกูทนัทีท่ีเหยียบยา่งเข้าไปในร้านค้า 

แหง่หนึง่ แมกไม้โอบล้อมรอบบริเวณโอนเอน 

ตามสายลมท่ีพดัผ่าน เสียงความร่ืนเริงของ 

ตลาดน�า้ แว่วเข้าโสตประสาทอยู่เนืองๆ  

พร้อมกบัเสียงทกัทายของใครคนหนึง่

กมลทิพย์ กนัตะเพง็ หรือคณุนุ้ย เจ้าหน้าท่ี 

โครงการอมัพวาชยัพฒันานรัุกษ์ เผยรอยยิม้ 

สดใสต้อนรับทันทีท่ีแขกผู้มาเยือนก้าวเท้า 

เข้าไปในร้านภทัรพฒัน์ แหลง่รวมผลติภณัฑ์ 

ภมิูปัญญาท้องถ่ินของชาวอมัพวา

“เราเป็นคนอมัพวา อยูท่ี่น่ีมาตัง้แตเ่ดก็ๆ” 

คณุนุ้ยกลา่วด้วยทา่ทางสดใส “คนมาค้าขาย 

ท่ีน่ีเยอะมาก ใครไปใครมาจะรู้ดีวา่จงัหวดันี ้

ได้ช่ือวา่เป็นเมืองสามน�า้ สามนา สามศาสนา

“น�า้จืดและน�า้เคม็ในจงัหวดัสมทุรสงคราม  

ถูกคัน่กลางด้วยอมัพวา ท�าให้อ�าเภอนีเ้ป็น 

พืน้ท่ีน�า้กร่อย และมีนาสามแบบ ได้แก่ นาข้าว 

นากุ้ ง และนาเกลือ รวมไปถึงความเช่ือสาม 

ศาสนา ทัง้พทุธ คริสต์ อิสลาม จนเกิดการ 

ผสมผสานเอาความหลากหลายเหลา่นี ้ผนกึ 

รวมเป็นเสนห์่ให้แก่อมัพวา

“สมยัเดก็ๆ พอ่เลา่ให้ฟังวา่ มีคนมาขายของ 

จากหลายพืน้ท่ี เอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกนั  

ราชบุรีจะเอาหมูมาแลกกับมะพร้าว ส่วน 

สมทุรสาครจะเอาผลไม้มาแลก” คณุนุ้ยเลา่ 

ย้อนความหลงัให้ฟัง

เรื่องและภาพ:

จิรัชญา ชัยชุมบุน, สุธาสินี สุขโข,

สุภาพรรณ มะเทวิน, ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์ 
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ไมเ่พียงแตแ่ลกเปลี่ยนวตัถดุบิของกนัและกนัเทา่นัน้ แตย่งั 

เป็นการแลกเปลีย่นวฒันธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในชมุชนให้ฉาย 

ชดัย่ิงขึน้ ผา่นล�าน�า้เลก็ๆ ท่ีทอดผา่นเรือนไม้ริมคลอง

คณุนุ้ยเลา่ตอ่วา่ ผู้คนท่ีน่ียงัคงด�าเนินวิถีชีวิตกนัเหมือนเดมิ  

แตอ่าจเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง บางครอบครัวพ่อแม่ยงัคงท�านา  

ท�าสวน แตรุ่่นลกูจะแปรเปลีย่นไปประกอบอาชีพอ่ืน เพราะเหน็ 

วา่สามารถพฒันาชีวิตได้ดีกวา่ท่ีอมัพวา

“แต่ก่อนจะมีแต่คนอายุ 60 ปีขึน้ไป มานัง่อยู่หน้าประต ู

บานเฟีย้มรอรับหลานริมน�า้เทา่นัน้” คณุนุ้ยเลา่ย้อนถงึตลาดน�า้ 

อมัพวาในอดีต “แต่พอตลาดน�า้กลบัมาเปิดใหม่หลงัปี 2547  

ก็กลบัมาคกึคกัอีกครัง้ จากเคยมีแต่คนคุ้นหน้าคุ้นตา ก็เร่ิมมี 

คนตา่งถ่ินเข้ามามากขึน้”

สายธารของตลาดน�า้อมัพวากลบัมาไหลรินอีกครัง้ในปี 2547 

หลงัหยดุพกัไปอยา่งยาวนาน เพราะเส้นทางคอนกรีตถกูสร้างขึน้ 

ดงันัน้ เส้นทางการอยูร่อดของตลาดน�า้อมัพวาจงึถกูปรับเปลีย่น 

ให้เป็นไปตามความต้องการของคนตา่งถ่ิน จากตลาดน�า้ยามเช้า 

กลบักลายเป็นตลาดน�า้ยามเยน็ท่ีเปิดท�าการเฉพาะวนัศกุร์ เสาร์ 

และอาทิตย์เทา่นัน้

การเปลี่ยนแปลงของตลาดน�า้อมัพวา สร้างความคาดหวงั  

และความปรารถนาถงึการจะได้ลมืตาอ้าปากของชาวบ้าน ท�าให้ 

อมัพวากลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั ติดอนัดบั 1 ใน 4  

ของสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีคนอยากมาเย่ียมเยียนตัง้แตปี่ 2552

เม่ือความครืน้เครงเข้าแทนท่ีความเงียบงนั ตลาดน�า้ซึง่เคย 

ประดบัประดาด้วยข้าวของเคร่ืองใช้ในวนัวาน วนันีก้ลบัเตม็ไป 

ด้วยผืนผ้าใบและแผ่นป้ายโฆษณาท่ีดูไม่เข้าพวก ข้าวของ 

โบราณในอดีตอนัเคยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัก็เร่ิมเลือนหายไป  

กลบักลายเป็นการลอกเลียนแบบสินค้าท่ีได้รับความนิยมจาก 

นกัทอ่งเท่ียว วนเวียนซ�า้รอยไปเร่ือยๆ จนเป็นท่ีกงัวลวา่ สกัวนั 

หนึง่อมัพวาจะไมเ่หลืออตัลกัษณ์ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้พบเหน็

“เด๋ียวนีส้นิค้าท่ีวางขายเปลี่ยนไป” คณุนุ้ยกลา่ว “เคยถาม

เพ่ือนวา่ ท�าไมชว่งนีไ้มม่าเท่ียวตลาดน�า้บ้าง ทัง้ท่ีเม่ือก่อนเหน็ 

มาบอ่ย เขาตอบวา่ ตลาดน�า้ตอนนีส้ินค้ามนัหน้าตาคล้ายกบั 

ตลาดอ่ืนหมด หาซือ้ท่ีไหนก็ได้”

จนเกิดเป็นค�าถามวา่การมาของความเจริญและกลุม่นายทนุ 

นัน้ ได้ท�าลายอตัลกัษณ์บางอยา่งของคนท่ีน่ีไปหรือไม ่

“อีกไมน่าน สกั 10 ปี หรืออาจจะไมถ่งึ 10 ด้วยซ�า้ อมัพวา 

ก็อาจจะไปถึงจดุนัน้ ตอนนีก็้เร่ิมมีร้านห้องแอร์ติดกระจกแล้ว  

และในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีเยอะขึน้ แต่เราไม่สามารถ 

ควบคมุความต้องการของมนษุย์ได้ แล้วทางเทศบาลเองก็ไมไ่ด้ 

มีมาตรการควบคมุตรงนีด้้วย” คณุนุ้ยตอบด้วยน�า้เสียงท่ีสื่อ 

ความเสียดาย 

“ไมใ่ชแ่คก่ลุม่ทนุ บางทีคนในชมุชนก็ท�าลายอตัลกัษณ์เสีย 

เองเลย แตส่ดัสว่นยงัไมน่า่กลวัเทา่ปายหรือหวัหิน” เธอกลา่ว

ภาพตลาดน�า้ยามเย็นท่ีเต็มไปด้วยแสงสีและเหล่าผู้ คน 

แปลกหน้าหลัง่ไหลเข้ามาทัว่ทกุสารทิศ ยืนยนัวา่อมัพวายงัคง 

ท�าหน้าท่ีต้อนรับนกัท่องเท่ียวอย่างท่ีเป็นมาตลอดนบัตัง้แต่ปี  

2547 ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกบัภมิูปัญญาของผู้คนใน 

ชุมชนแห่งนี ้ คุณนุ้ ยเล่าว่าภูมิปัญญาท่ีคัดสรรมาแสดงใน 

ศนูย์เรียนรู้แห่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีก�าลงัจะเลือนหายไปในไม่ช้า ไม่ว่า 

จะเป็นการท�าน�า้ตาลมะพร้าว การท�าขนมไทย รวมทัง้การ 

จกัสานตา่งๆ

“เคยคุยกับคุณลุงคนหนึ่งท่ีชอบข่ีจักรยานอยู่แถวนีช่ื้อ 

ลงุลี แกท�าน�า้ตาลมะพร้าวมาตัง้แตห่นุม่ๆ วนันงึเดนิไปถามแก 

ว่าถ้าลงุตายไปแล้วใครจะเป็นคนสานต่อจากลงุ ลงุบอกมา 

ค�าเดียววา่ ไมมี่”

ค�าตอบท่ีได้ท�าให้สะเทือนใจอยูไ่มน้่อย แม้วา่ลงุลมีีลกูหลาน 

ไว้ค่อยสืบทอดเจตนารมณ์ แต่ก็คงเป็นไปได้ยากท่ีจะดึงคน 

รุ่นใหม่กลบัมา ด้วยวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปท�าให้คนรุ่นใหม ่

เดินห่างออกไปทีละเล็กน้อย เหมือนท่ีไม่ค่อยมีใครรู้จกัหมวก  

‘ไหห่น�่าโล้ย’

หมวก ‘ไหห่น�่าโล้ย’ หรือ ‘หมวกกะโล’่ คือหมวกจีนโบราณ 

รูปทรงประหลาดตา เป็นอีกหนึ่งภมิูปัญญาท่ีโครงการอมัพวา 

ชยัพฒันานรัุกษ์ต้องการจะรักษาไว้ เพราะเป็นมรดกตกทอด 

จากรุ่นสูรุ่่นท่ีเหลอืคนท่ีสามารถสานได้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

เพียงคนเดียวคือคุณป้าบุปผา อัน้จินดา ซึ่งทางโครงการฯ  

เปิดโอกาสให้คณุป้าได้เข้ามาเป็นครูสอนกบันกัท่องเท่ียวหรือ 

ผู้สนใจ “คณุป้าแกนา่สงสาร มีสามีตาบอด ลกูชายคนนงึก็พิการ 

ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ แต่โชคดีหน่อย ตอนนีล้กูชาย 

อีกคนกลบัมาอยู่กบัแก มาเรียนรู้วิธีการสานหมวกต่อ แต่ยงั 

ไม่ถึงขนาดท�าได้แบบคณุป้าเลยทกุขัน้ตอน ลกูแกท�าบริเวณ 
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ข้างนอกและสานได้บ้างแล้ว แตเ่ร่ืองจกัตอกยงัไมค่ลอ่ง เพราะ 

ว่าการท่ีจะจักให้ได้เส้นเล็กเท่ากันทุกเส้น มันต้องใช้ความ 

ช�านาญสงู คณุป้าเองก็ฝึกมากวา่ 20 ปีถึงมีความเช่ียวชาญ”  

คุณนุ้ยเล่าถึงประวตัิของคุณป้าบุปผาให้ฟัง “เคยถามป้าว่า 

ท�าไมไมใ่ช้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมละ่ ป้า บอกวา่ถ้าเคร่ืองจกัร 

มนัจะมีความคม พอเวลาสานไปมนัจะบาด แต่ถ้าใช้มือท�า 

ความคมจะไมมี่ ซึง่ตรงนีเ้ป็นเอกลกัษณ์”

อนาคตย่อมมีวนัผนัแปร ดงันัน้การสานต่อชีวิตให้อมัพวา 

ยงัเป็นเร่ืองท่ีต้องมองหาค�าตอบอยูเ่สมอ  

 “เรามองว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องมีวันเปลี่ยนแปลง  

แตถ้่ามนัจะอยู่ได้ เราต้องสร้างกลุม่ Young Executive หรือ 

กลุม่เยาวชนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีขึน้มา ปัจจบุนัคนรุ่นใหมท่ี่มีแนวคดิ 

พวกนีย้งัน้อยอยู ่แตถ้่าสามารถรวมกลุม่กนัได้ พวกเขาจะเป็น 

แกนกลางในการช่วยดึงอัตลักษณ์ของอัมพวาให้คงเดิม”  

คณุนุ้ยขยายความเพ่ิมเติม

แม้จะยงัไมไ่ด้ริเร่ิมสร้างกลุม่เยาวชนอยา่งจริงจงั แตโ่ครง- 

การฯ ก็มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและสร้างอตัลกัษณ์ให้กบั 

ชาวบ้าน เพราะปัจจบุนัชาวบ้านบางคนยงั ไมรู้่วา่บ้านหลงัไหน 

ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ถึงขนาดท่ีได้รางวัลยูเนสโก 

มาแล้ว

“ทัง้หมดรู้สกึจะมีประมาณ 20 หลงั รวมพืน้ท่ีในมลูนิธิฯ ด้วย 

แตบ้่านเหลา่นีมี้ข้อจ�ากดัวา่ ถ้าคณุเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์  

ก็จะถกูถอนออกจากยเูนสโก เพราะฉะนัน้ไอ้  20 หลงัท่ีอยูก็่จะ 

ไมเ่ปลี่ยน แตท่ี่เหลือละ่ เพราะวา่มนัมีทัง้บ้านมีเจ้าของซึง่เป็น 

คนในพืน้ท่ีเองให้เช่า กบัอีกส่วนหนึ่งคือขายให้กบัคนนอกไป 

แล้ว หรือขายให้กลุม่ธรุกิจ เขาก็จะมาด�าเนินการอีกรูปแบบนงึ 

แล้วตอนนีก็้จะเป็นพวกตลาดเป็นลอ็ก ๆ  คือมีทัง้คนนอก คนใน  

บางบ้านก็เลือกท่ีจะเช่าบ้านให้มนัแพงขึน้ แต่ด้วยความท่ีได้ 

เจ้าของท่ีเป็นคนคอ่นข้างอนรัุกษ์ เพราะวา่เป็นท่ีของพอ่ของแม่ 

คือขายของอะไรได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าร้าน”  

คณุนุ้ยกลา่ว

“ต้องเป็นคนท่ีรักวิถีชีวิตจริง ๆ เหน็คณุคา่จริง ๆ เขาถงึจะ 

อนรัุกษ์หรือรักษา เพราะฉะนัน้ น่ีเป็นเหตผุลหลกันงึท่ีโครงการ 

ของเราพยายามท่ีรักษาไว้ คงไว้ ถ้าวนันงึไมมี่คนท�าแล้ว”
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 ผลิตภณัฑ์บ�ารุงผิวจากสมนุไพรธรรมชาต ิ 

อย่างทรีตเมนต์น�า้มนัมะพร้าว ผสมน�า้นมขาว 

หอมมะล ิ ภมิูปัญญาชาวบ้าน ท่ีน�าเอาสมนุไพร 

ท้องถ่ินมาสร้างสรรค์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  

และก่อให้เกิดรายได้อยา่งยัง่ยืน

เม่ือสายน�า้ไมมี่วนัหยดุไหล การพฒันาเปลี่ยนไปไมห่ยดุยัง้ 

วิถีชีวิตและภมิูปัญญาของอมัพวาก็เปลีย่นไปฉนันัน้ แตใ่นหวัใจ 

ของคนพืน้ท่ีอมัพวาอย่างคณุนุ้ย ยงัคงมองว่าอมัพวาของเธอ 

ยงัเหมือนเดมิ

“ในความคดิของเรา มนัก็ไมไ่ด้นา่อยูม่ากขึน้นะ แตม่นัก็นา่ 

อยู่เหมือนเดิม มองไปทางไหนก็ยงัเป็นสีเขียว มองไปทางไหน 

ก็ยังเห็นคนในพืน้ท่ีท่ียังมีวิถีชีวิตเดิมๆ มีพืชผักหลังบ้าน 

ท่ีปลกูไว้เยอะ เขาก็เอามาแบง่ให้ ยงัมีน�า้ใจ ยงัพึง่พาอาศยักนั  

มันยังอบอุ่นเหมือนเดิม แต่ว่าบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไป  

อย่างเช่น ความวุ่นวาย มนัอาจจะเพ่ิมมากขึน้” คณุนุ้ยตอบ 

ด้วยทา่ทางยิม้แย้มเหมือนเดมิ 

อัมพวาท่ีเ ป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์อันล� า้ค่าได้เพียงนี ้ 

ด้วยเพราะปถุชุนท่ีสร้างสรรค์ภมิูปัญญาเหลา่นัน้ขึน้แล้วสบืทอด 

ต่อกันมา หากสกัวันหนึ่งสิน้บุคคลเหล่านีแ้ล้ว ภูมิปัญญาท่ี 

สร้างสรรค์เหลา่นีอ้าจหลงเหลอืเพียงแคค่วามทรงจ�า แม้คณุนุ้ย 

เองจะดหูวัน่ใจอยู่บ้าง แต่เธอยงัเช่ือว่าจะต้องมีคนรุ่นใหม่มา 

สานตอ่ 

“ก็ต้องมีแมค้่ารุ่นใหมม่า อยา่งตอนนีส้ว่นหนึง่ก็จะเป็นรุ่นลกู 

อย่างร้านหม่ีกรอบ เม่ือก่อนแม่เขาขาย ตอนนีรุ่้นลูกขาย  
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อีกหน่อยก็จะเป็นรุ่นหลาน หลายๆ ร้าน ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 

เปลี่ยนรุ่นไปเร่ือยๆ บางทีพ่อแม่ก็ขายไม่ไหว รุ่นลกูก็ต้องมา 

ขายแทน” เธอตอบอยา่งมีความหวงั

คณุนุ้ยเล่าถึงการเข้ามาเป็นอาสาสมคัรโครงการอมัพวา 

ชัยพฒันานุรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการมุ่งเน้นด�าเนินงานด้านการ 

อนรัุกษ์วฒันธรรมวิถีชีวิตชาวชมุชนอมัพวา เน่ืองจากเลง็เหน็วา่ 

การจะพฒันานัน้ ควรจะพฒันาจากฐานทนุทางสงัคมท่ีชมุชน 

นัน้ การอนรัุกษ์วฒันธรรมชมุชน จะท�าผา่นการเรียนรู้  ทัง้รักษา  

และสง่เสริม ก่อเกิดเป็นคณุคา่ขึน้ในสงัคม คนชมุชนเข้าใจใน 

ตวัตน เข้าใจในรากฐานของท้องถ่ิน รู้ซึง้ในคณุค่าของชมุชน 

ตนเอง และร่วมกนัรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือ 

ต่อยอดคณุค่าท่ีมีนัน้ให้เป็นมลูค่า โครงการฯ ได้ด�าเนินการ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจของชมุชน เปลี่ยนคณุค่าทางวฒันธรรมให้ 

กลายเป็นมลูคา่ และด้วยเธอยดึหลกัในการด�าเนินชีวิตตามรอย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  

จงึไมล่งัเลใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการของพระองค์

“เ ช่ือว่าใครๆ ก็อยากเข้าร่วมโครงการของพระองค์ 

แล้วแนวทางการด�าเนินชีวิตของเราก็คือด�าเนินตามพระองค์  

เราอยากท�าประโยชน์ให้กบับ้านเกิดของตวัเองเลยมาเข้าร่วม 

โครงการฯ นี ้ บวกกบัเป็นคนท่ีไม่ชอบนัง่ท�างานอยู่เฉยๆ เลย 

เลือกมาเป็นอาสาสมัครคอยช่วยงาน ช่วยบรรยาย ช่วยด ู

ในเร่ืองของการท�างานของน้องๆ พอมาท�าก็มีปัญหามาให้เรา 

แก้ทกุวนั บางทีแมค้่าทะเลาะกนั หน้าท่ีของเราคือต้องรีบแก้ไข 

สถานการณ์ เข้าใจว่าบางทีคนมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกระทบ 

กระทัง่บ้าง แตส่ดุท้ายก็ต้องท�าให้เขากลบัมาอยู่ร่วมกนัอย่าง 

สนัตใิห้ได้ รู้สกึวา่เป็นงานท่ีแฮปปีดี้” เธอเลา่ในความภาคภมิูใจ 

ท่ีได้ท�าประโยชน์ให้อมัพวาในฐานะคนอมัพวา

ด้วยโครงการอมัพวาชยัพฒันานรัุกษ์ ชว่ยพฒันาเศรษฐกิจ 

ของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และโครงการถือว่าเป็น 

ตวักลางท่ีชว่ยดงึคนในพืน้ท่ีให้กลบัเข้ามา

“เพ่ือนเราเม่ือก่อนก็ท�างานบริษัท แตพ่อเหน็โอกาสทางการ 

พฒันา เหน็โอกาสทางรายได้ เขาก็กลบัมาขายของในตลาดน�า้ 

ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์เขาก็ขายของท่ีตลาดน�า้ แล้ววนัธรรมดาก็ 

ท�างานประจ�า แตส่ว่นใหญ่คือกลบัมาอาศยัในพืน้ท่ี กลบัเข้ามา 

เยอะมากขึน้” เธอว่าและเช่ืออีกว่าหากใครได้สมัผสัอมัพวา 

จะรู้สกึรักอมัพวาเหมือนกบัเธอ
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“เรามองว่ายงัมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเขายงัต้องการบรรยากาศ 

แบบนีอ้ยู ่อยา่งเชน่คนในกรุงเทพฯ ต้องการหนีความวุน่วายมาเจอ 

อะไรเขียวๆ มนัก็ดีตอ่ใจ จากท่ีรู้สกึวา่วุน่วาย ไปทางไหนก็รถติด  

บางทีหากเขาลองเปลี่ยนมานั่งอยู่ท่ีน่ีดูสิ เขาจะรู้สึกดีขึน้ไหม  

หรือบางทีเขาอาจจะเอาความสนุก ความสุขกลบัไปกรุงเทพฯ 

ด้วย พ่ีวา่พ่ีชอบ พ่ีรักอมัพวา ขนาดคนอ่ืนเขายงับอกกบัพ่ีวา่เขารัก 

ท่ีน่ีเลย” คณุนุ้ยยิม้หลงัจากอธิบายเสร็จ แววตายงัคงฉายประกาย 

ด้วยความรู้สึกรักจากใจจริง ก่อนจะอธิบายอมัพวาในทรรศนะ 

ของเธอ 

“เราขอเปรียบเทียบอมัพวาคือความสขุ คือเวลาเราไปท่ีไหน 

ก็ได้ในอัมพวา เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุข มีความสุขท่ีได้เห็น  

มีความสขุท่ีได้อยูใ่นบ้าน อยูใ่นพืน้ท่ีของเรา เพราะมนัคือบ้านเรา 

ด้วยแหละ เราก็มองว่าในพืน้ท่ีตรงนี ้ และรวมถึงพืน้ท่ีตรงอ่ืนๆ  

มนัคือบ้าน เพราะเราอยู่แล้วมนัแฮปปีไ้ปหมด แล้วอีกอย่างเรา 

มองว่าตรงนีคื้อบ้านของพระองค์ เราก็ย่ิงมีความสขุเข้าไปใหญ่ 

พดูแล้วก็ขนลกุ” คณุนุ้ยพดูพลางเอือ้มมือมาลบูแขน ก่อนลกุขึน้ 

แล้วหันมายิม้อย่างใจดี พร้อมกับเชือ้เชิญให้เดินชมสวนของ 

โครงการฯ แหง่นีอ้ยา่งภาคภมิูใจ





มองอ าคต



สุดสายปลายแสงของหิ่งห้อย
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สุดส�ยปล�ยแสงของหิ่งห้อย สุดสายปลายแสงของหิ่งห้อย
การพฒันาน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง อมัพวา 

ในทุกวันนีไ้ด้ผ่านเร่ืองราวและการเปลี่ยนแปลง 

มามากมาย ในอนาคตก็คงเปลี่ยนไปเช่นกนั ทว่า 

อยา่งไร?

หากพูดถึงอนาคต... ความหวังเป็นค�าหนึ่งท่ี 

นกึถงึตามมาเสมอ หวงัให้พรุ่งนีเ้ป็นเชน่นัน้ หวงัให้ 

ปีหน้าไม่เป็นเช่นนี ้ หลายคนมองห่ิงห้อยเป็นความ 

หวงัของอมัพวา แสงของมนัคือตวัดงึดดูให้ผู้คนกลบั 

มา ท�าให้ท่ีน่ีมีชีวิตอีกครัง้ แสงท่ีกะพริบราวกบัก�าลงั 

สื่อสารอะไรบางอย่าง รอให้ผู้คนมามองด ู หากแต ่

ตอนนีแ้สงแห่งความหวังมันได้ริบหร่ีลงไปแล้ว 

หรือเปลา่ เราเคยตัง้ค�าถามกบัสิง่เลก็น้อยท่ีเกิดขึน้ 

รอบๆ ตวัไหม ค�าถามดี บางครัง้สามารถเปลี่ยน 

โลกได้ 

ไม่ว่าจะเปลี่ยนให้มนัดีขึน้หรือแย่ลง ล้วนเป็น 

สิ่งขับเคลื่อนให้เราเดินทางไปข้างหน้าสู่อนาคต  

เร่ิมงา่ยๆ จากการถามตวัเองวา่ทกุวนันีเ้ราตัง้ค�าถาม 

แล้วหรือยงั?

เรื่องและภาพ: ธฤดี ศรีมั่น, ศิริลักษณ์ แสวงผล,

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล, มนิดา แก้วมณี
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ถ้าหิ่งห้อยพูดได้
คิดว่าเขาอยากพูดอะไรกับเรา?

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวอยากสมัผสัเม่ือมาอมัพวาคือการ 

ดูห่ิงห้อย แสงของห่ิงห้อยเปรียบเหมือนแสงท่ีดึงดูดผู้ คนให้มาท่ีอัมพวา  

ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีมาเย่ียมเยียนหรือคนท้องถ่ินล้วนมาดูแสงจากห่ิงห้อย  

หากแตไ่มมี่ใครสกัคนท่ีสามารถได้ยินเสียงของห่ิงห้อย 
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“อย่ามาบุกรุกฉันเลย ฉันขอ 
อยู่เงียบๆ ได้ไหม เพราะมีแต่คน 
มาบกุรกุ ตน้โกงกางกบัตน้ล�าพู 
จะสูญส้ินไปแลว้ เรากไ็มม่โีอกาส 
ได้เติบโต” 

“เปิดแฟลชท�าเหี้...อะไร” 

“ท�าไมคนถงึอายยุนืจงั โคตร 
อายุยืนเลย หิ่งห้อยอายุไม่กี่วัน 
เอง เขาอาจจะมองเราแบบนัน้นะ  
แต่เช้ือโรคก็คงมองห่ิงห้อยอาย ุ
ยืนเหมือนกัน”

“ช่วยเดินช้าๆ ลงหน่อย เพราะ 
ทุกวันนี้โลกพาเราให้เดินเร็ว แล้ว 
โดยส่วนตัวลุงก็เป็นคนเร็วด้วย” 

“อยากให้อนุรักษ์แหล่งอาหาร 
ไว้ ถ้าไม่มีผมก็ตาย”

ผาณิต
อาจารย์

โสภณ ศรีราษฎร
คนท�าร้านขายขนมหวานไทย

วิรัช สิริสัณห์ 
เจ้าของร้านกาแฟ

ประทีป เอีย้วพันธ์ 
เจ้าของพิพิธภัณฑ์ของเก่า

นิยม
คนขายซีดีเพลง

ค�าตอบมากมายจากหลากหลายผู้คน ล้วนสะท้อนความคิดและความหวงั 

ท่ีมีตอ่สถานท่ีแหง่นี ้สถานท่ีท่ีเตม็ไปด้วยเจ้าแมลงแสง ...จะเป็นแสงแหง่ความหวงั? 

หรือเป็นเพียงความสิน้หวงั? เราคงไมมี่ทางรู้

ไมมี่ห่ิงห้อยท่ีพดูได้หรอก ...คนตา่งหากท่ีพดูแทนห่ิงห้อย

“มนัไมม่หีรอก หิง่หอ้ยทีพู่ดได”้ 

วันทนีย์ นิรมาณ
คนขายน�้าตาลปี๊ บ
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หากพรุ่งนี้อัมพวาต้องหายไป 
สิ่งหนึ่งที่คุณอยากเก็บไว้  
คืออะไร?

เรือยนต์ วิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ี สถาปัตยกรรมโบราณ ห่ิงห้อย ฯลฯ ใครจะ 

เช่ือวา่ทัง้หมดนีร้วมอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั หลายสิง่อยูใ่นอมัพวามานานจนกลาย 

เป็นความเคยชิน ท่ีเราอาจมองข้ามไป อะไรจะเกิดขึน้หากวนัหนึ่งอมัพวา  

ปราศจากเรือยนต์ สถาปัตยกรรม ห่ิงห้อย และทกุสิ่งท่ีรวมอยู่ในชมุชนเลก็ๆ  

แหง่นี.้..
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“อยากให้คนในพ้ืนที่ยังคง 
อยู่ ไม่อยากให้คนนอกเข้ามา 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขา”

“Street Food” 

“ความทรงจ�า...ของธรรมชาติ 
ที่เคยสมบูรณ์ ทุกอย่างเกิด 
จากมนุษย์ และมนุษย์เป็นคน 
ท�าลาย” 

“บา้น เพราะไมม่บีา้นกไ็มรู่้
จะไปอยู่ไหน” 

“อยากเก็บสายน�า้เอาไว้ ลุงอยู่ 
กบัน�า้มาตัง้แต่เกดิ เมือ่กอ่นใช้ 
ดื่ม ใช้อาบได้ เพราะสายน�า้คือ 
วิถีชีวิตของคน”

ศรีอัมพวา 
ร้านหนังสือ

นักท่องเที่ยว
ชาวโปแลนด์

ปภาวดี เล็กจุฬา 
นักเรียน

ธนาธิป เส้งนุ่ม
ขายลอตเตอรี่

พันโทกิจจา นิลพัฒน์
อาจารย์แผนกวิชาสืบสวน

สอบสวน ทหารบก

แตล่ะคนให้คา่ของแตล่ะสิง่ในอมัพวาไมเ่หมือนกนั ไมว่า่อมัพวาจะเปลีย่นไป 

มากน้อยแคไ่หน สดุท้ายแล้วคณุคา่ของอมัพวาขึน้อยูก่บัมมุมองของแตล่ะคนวา่ 

ให้ความส�าคญักบัอมัพวาในแงท่ี่จบัต้องได้หรือไมไ่ด้อยา่งไร

“ความสุข ลงุใชช้วีติทีม่คีวาม 
สุขมาก” 

โสภณ ภุติโยธิน 
ข้าราชการบ�านาญ
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เข้าค่ายกับ TK Young Writer  
จนถึงวันที่ 3 แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

“คือเราเป็นคนชอบเข้าค่ายอยู่แล้ว  
ค่ายจะเป็นโลกอีกใบหนึ่ง เวลาเข้าค่าย 
เราจะคดิในเร่ืองแบบหนึง่ เชน่ เหตกุารณ์ 
ย่ิงใหญ่อะไรท่ีอยู่ภายนอกก็ไม่ได้สนใจ 
เท่ากบัตอนนีท่ี้เข้าคา่ย ส�าหรับคา่ยนีเ้รา 
ว่ามนัค่อนข้างสเปเชียล มนัมีสิ่งท่ีให้เรา 
ท�าจริงๆ อย่างหนงัสือ หรือท่ีเขียนอะไร 
เยอะอยา่งนี ้ภายในเวลา 4 วนั พร้อมทัง้ 
มีคา่ใช้จา่ยสนบัสนนุ และความรู้จากพ่ีๆ  
วิทยากรด้วย”

คิดว่าจะน�าสิ่งที่ได้จากค่ายไป
ต่อยอดอย่างไรได้บ้าง

“ต้องบอกก่อน คือว่าเรามาเข้าค่าย 
เพ่ือน�าไปใช้ และต้องออกไปฝึกงานใน 
เดือนมิถุนายนนี ้ และคิดว่าตัวเองมี 
ทักษะด้านนีย้ังไม่เพียงพอ จึงลองเข้า 
ร่วมคา่ยนี ้ เพราะคิดวา่สิ่งท่ีได้จากท่ีน่ีจะ 
สามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการฝึกงาน 
ตอ่ไป”

อยากให้นิยาม 3 ค�ากับค่ายนี้

“มา กนั เถอะ”

รู้สึกอย่างไรบ้างกับการเป็นพ่ีเลี้ยง 
ให้กับน้องๆ ในค่าย

“พ่ีท�าคา่ยนีม้า 3 ปีแล้ว จริงๆ คา่ยนี ้
ก็บ่งบอกว่าน้องแต่ละคนชอบอะไร  
ทกุครัง้ท่ีพ่ีกลบัมา พ่ีมกัเห็นสิ่งท่ีน้องท�า 
สิ่ ง ท่ี น้องคุยเล่น ซึ่งสิ่ ง เหล่านีม้ันจะ 
สะท้อนอะไรบางอยา่งให้กบัพ่ี มนัเหมือน 
กับเราได้ย้อนกลบัไปในสมัยวัยนัน้บ้าง 
คิดว่าดีเนอะท่ีเห็นน้องๆ มีไฟในการท�า 
อะไรบางอยา่ง ยงัดมีูความหวงั ยงัมีความ 
ฝัน จึงรู้สกึว่า ‘ความฝันมนัดีนะ’ และพ่ี 
มองว่ามันไม่ใช่เร่ืองเพ้อฝัน พ่ีมองว่า 
กิจกรรมตอนนี ้ มนัสามารถไปตอ่ยอดได้ 
มากมาย ไม่ใช่แค่การต้องเป็นนักเขียน 
อย่างเดียว แต่มันสามารถประยุกต์กับ 
สิ่งท่ีชอบได้ คงเป็นการได้แรงบนัดาลใจ 
จากน้องๆ ท่ีเป็นแรงผลกัดนัเราด้วย”

สมมตวินันีเ้ป็นวนัปิดคา่ย อยากพูด 
อะไรฝากถึงน้องๆ ไหม 

“พ่ีมองว่าต่อไปในอนาคต มันจะมี 
ทัง้คนท่ีสมหวังกับผิดหวัง แต่ก็ไม่ได้ 
หมายความว่าทุกคนจะผิดหวงัเสมอไป  
อยากให้เก็บสิ่งท่ีรักไว้ ‘บางครัง้ท่ีเรา 
ผิดหวังมันจะท�าให้โทษสิ่งท่ีเราเคยรัก’  

“รู้สึกอย่างไรบ้าง?”
กับค่าย TK YOUNG WRITER 2017

พชร์ โพธิ์พุ่ม (พช)
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 3

อนิรุทร์ เอื้อวิทยา (เบส) 
กองบรรณาธิการนิตยสาร 
happening 
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ว่าเพราะมัน เลยท�าให้เราเป็นแบบนี ้ 
แต่ถ้าผ่านมาสักระยะหนึ่ง ก็ รู้สึกว่า 
มันไม่เก่ียวกันเลย เผลอๆ สิ่งท่ีเรารัก  
มนัยงัชว่ยพาเราข้ามความล้มเหลวไปได้ 
ด้วยซ� า้  ถ้า เรา ซ่ือสัต ย์กับมันจ ริงๆ 
พยายามเก็บสิง่นัน้ไว้ และท�า”

อยากให้นิยาม 3 ค�ากับค่ายนี้

“สู้ๆ นะ”

ความรู้สึกของพ่ีกับการเป็นพิธีกร 
ค่ายนี้เป็นอย่างไรบ้าง

“ พ่ี ก็ เ ป็นน้องค่ายนี เ้ ม่ือปี  2015  
ตอนนัน้ท�านิตยสารกลุ่มละเล่ม ผ่านไป 
2 ปี พ่ีท่ีค่ายชวนมาเป็นพิธีกรท่ีค่ายนี ้
จึงมีโอกาสได้ท�า พ่ีชอบเขียนหนังสือ 
และอ่านอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ส่วน 
เปลี่ยนแปลงตัวเราไปในทางท่ีดีขึน้  
คา่ยนีค้นไมไ่ด้แตกตา่งกนัมากนกัในสว่น 
ของความชอบ แต่เป็นค่ายท่ีคนชอบคิด 
และชอบเขียนมาอยูด้่วยกนั ซึง่ก็ตา่งคน 
ต่างคณะ มารวมกันแล้วคิดว่าจะร่วม 
สร้างอะไรท่ีดีออกมาสกัชิน้

ขอนิยาม 3 ค�ากับค่ายนี้

“จดั ตอ่ ไป”

ความรู้สึกของการมาค่าย รู้สึก 
อย่างไร?

“ตอนแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า  
ประสบการณ์ท่ีมาเลา่ให้น้องๆ ฟังจะสนกุ 
ส�าหรับน้องๆ ไหม? แต่ว่าก็ตัง้ใจจะน�า 
ประสบการณ์ท่ีเคยท�างานจริง มาเล่าสู ่
กนัฟัง เผ่ือจะเป็นประโยชน์วนัข้างหน้า  
คนรุ่นอายุนีเ้ป็นสิ่งท่ีพ่ีเคยผ่านมาจริงๆ  
และคดิวา่สิง่ท่ีน�ามาเลา่จะเป็นสิง่ท่ีน้องๆ  
ต้องไปเจอในอนาคตจริงๆ” 

เตรียมตัวอยากให้น้องได้รับอะไร 
กลับไปหลังค่ายไหม

“ตอนแรกก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรให้ 
น้องได้รับหรอก แตค่ดิวา่ไมน่า่จะเป็นสิง่ท่ี 
พดูไปหรือบอกน้องๆ ในกลุม่ เราเน้นการ 
ทดลองท�ามากกว่า พอเขาได้ลงมือท�า 
หรือน�าประสบการณ์ท่ีพ่ีเคยสอนไป 
ถ่ายทอดให้น้องฟัง ให้ได้ทดลอง ใช้ด ู 
ไม่ว่าจะเป็นการสมัภาษณ์ ท�าบทความ  
การเขียน การคิด สิ่งเหลา่นีม้นัก็ได้จาก 
การท่ีพ่ีช่วยแนะน�าและเขาก็ลงไปท�า  
และนัน่เป็นประสบการณ์ท่ีเราได้ โดยพ่ีๆ  
ชว่ยแนะน�ากนับ้างตามโอกาส”

ขอนิยาม 3 ค�ากับค่ายนี้

“การให้ - หมายถึงพ่ีๆ ท่ีมา มาให้ 
ประสบการณ์  ใ ห้ ข้อมูล  ใ ห้ ข้อคิด  
ให้ทฤษฎีท่ีน้องสามารถน�าไปใช้ได้

การรับ - น้องได้รับประสบการณ์เหลา่นี ้
ไปใช้ได้ในอนาคต 
การต่อยอด - การให้น้องๆ ไปต่อยอด 
ก็เหมือนกบัการได้สร้างคนท�างานรุ่นใหม”่

รู้สึกอย่างไรกับการมาค่ายนี้

“รู้สึกดีท่ีทุกคนยังเห็นความส�าคัญ 
ของการเขียน ได้เหน็น้องๆ รุ่นใหมท่ี่อา่น 
วรรณกรรมแล้วความคิดเปิดกว้าง ไมต่ดิ 
อยูใ่นกรอบ”

ความรูใ้นคา่ยสามารถเอาไปต่อยอด 
ได้อย่างไร

“เยอะมากครับ ชอบท่ีได้เห็นทุกคน 
มานัง่คยุกนั ทกุคนมีความมุง่มัน่ มีความ 
ชอบเหมือนกนั แตจ่ดุมุง่หมายปลายทาง 
อาจจะตา่งกนั”

ขอนิยาม 3 ค�ากับค่ายนี้
“จดั ตอ่ ไป”

พงศธร ธิติศรัณน์ (เบ๊น) 
พิธีกร

กริชเทพ ศรศิลป์
(แม็ก) 
Studio Dialogue 

ปรัชวิญช์ บุญยะวันตัง
(แด๊ก) 
คณะมนษุยศาสตร ์เอกสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปี 2 
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