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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุค
สามชุกในบริบทของการเมืองเรื่องพื้นที่และในบริบทของธุรกิจแห่ง
การถวิลหาอดีตโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า
กลวิธีส�ำ คัญที่ชาวตลาดสามชุกนำ�มาใช้เพื่อต่อสู้ ต่อรอง และปก
ปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำ�มาหากินมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ คือ 1) การ
ผลิตสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น “สามชุกตลาด
ร้อยปี” หรือ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต
2) การรื้อฟื้นอัตลักษณ์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและ
สุนทรภู่ ขุนจำ�นงจีนารักษ์ วัตถุข้าวของ เรื่องราวความทรงจำ� และ
อาหารในชีวิตประจำ�วันของผู้คนในตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้า
ที่สามารถซื้อขายได้ในปัจจุบันเพื่อการบริโภคของนักท่องเที่ยว
รวมทั้ง 3) การสถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกลาย
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ ผลการวิจัยเรื่องนี้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำ�ความเข้าใจชุมชนที่กำ�ลังเปลี่ยน
ผ่านไปเป็นชุมชนแห่งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต รวมทั้ง
ชุมชนที่มีมิติด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศได้เป็น
อย่างดี

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.

คำ�สำ�คัญ : ตลาดสามชุก ตลาดย้อนยุค การเมืองเรื่องพื้นที่ ธุรกิจ
แห่งการถวิลหาอดีต

Keywords : Samchuk market, retromarket, politics of space,
business of nostalgia
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บทนำ�
“ตลาดสามชุก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตแห่ง
หนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดแห่งนี้
ถูกผลิตสร้างให้เป็นตลาดย้อนยุคที่จำ�ลองพื้นที่ทางกายภาพ วัตถุ
ข้าวของและวิถีชีวิตของชาวตลาดสามชุกที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่าง
มากใน “อดีต” มาไว้ในโลก “ปัจจุบัน” ตลอดจนการแปรรูปอดีต
เหล่านั้นให้เป็นสินค้า เพื่อเป็น “จุดขาย” ในการดึงดูดให้นักท่อง
เที่ยวเดินทางเข้ามาบริโภคอดีตในพื้นที่แห่งนี้ อย่างไรก็ตาม การก
ระทำ�ดังกล่าวมิใช่เป็นเพียงการสร้างความหมายและตกแต่งพื้นที่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้คนในตลาดสามชุก
เท่านั้น แต่เป็นกลวิธี (Tactics of Power) สำ�คัญของชาวชุมชน
ตลาดสามชุกที่ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิงและปก
ปักรักษาพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำ�มาหากินมาตั้งแต่
บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนโดยกรมธนารักษ์
ดังนั้น การผลิตสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ทางสังคม
และพื้นที่ทางเศรษฐกิจแบบใหม่ในนามของ “ตลาดย้อนยุคสามชุก”
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ อดี ต ของชาวตลาด
สามชุกนั้น
จึงเป็นวิถีการต่อสู้ของคนท้องถิ่นที่ไม่สยบยอมต่อ
จิ น ตนาการและปฏิ บั ติ การของรั ฐ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนของ
ตนทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการเรียกกลับอดีตของตนที่เคย
ถูกภาครัฐนิยามว่า เป็นพื้นที่ที่ไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาพลิก
ฟื้นและสร้างให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ จนสามารถนำ�ชื่อเสียงมาสู่
ท้องถิ่นและประเทศชาติในที่สุด ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ท�ำ ให้
ตลาดสามชุกอยู่ในบริบทของการเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการ
ถวิลหาอดีตอย่างชัดเจนและกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่าง
จากตลาดย้อนยุคทั่วไป ผู้วิจัยจึงใช้ “ตลาดย้อนยุคสามชุก” เป็น
กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อทำ�ความเข้าใจชุมชนที่ก�ำ ลังเปลี่ยน
ผ่านมาเป็นชุมชนแห่งธุรกิจการถวิลหาอดีตหรือ “ตลาดย้อนยุค”
ที่กำ�ลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำ�แนวคิดเรื่อง “พื้นที่ และ การเมืองเรื่อง
พื้นที่” (Space/Politics of Space) ของ อังรี เลอเฟบว์ (Henri
Lefebrve) [1] มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิเคราะห์ เลอเฟบว์
อธิบายว่า พื้นที่ คือ “ผลผลิตจากการให้ความหมายของผู้คนใน
สังคม” ซึ่งความหมายหรืออัตลักษณ์ที่ถูกสร้างให้กับพื้นที่หนึ่งๆ
นั้นเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่ทั้งสาม คือ พื้นที่กายภาพ
(Physical Space) พื้นที่จินตนาการ (Mental Space) และพื้นที่
ทางสังคม (Social Space) อย่างไรก็ตาม ความหมายของพื้นที่
เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์ ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ตลอด
เวลาเพื่อเป็นเป้าหมายในการยึดครองและครอบงำ� ตลอดจนใช้
เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ ต่อรอง และขัดขืนอำ�นาจที่เกิดจาก
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ ชีวิตประจำ�วันของคนใน
สังคมจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสัมพันธ์เชิงอำ �นาจของพื้นที่
หรือ การต่อสู้ช่วงชิงในการให้ความหมายกับพื้นที่รอบตัวที่เรียกว่า
“การเมืองเรื่องพื้นที่” (Politics of Space) อย่างมาก
การใช้แนวคิดเรื่อง “พื้นที่” และ “การเมืองเรื่องพื้นที่”
ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ตลาดสามชุกนั้น
สามารถทำ�ให้เข้าใจถึงวิธีการผลิตสร้างความหมายหรืออัตลักษณ์

ของพื้นที่ตลาดสามชุกของผู้คนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุคสมัย ทั้งที่
เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคนที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน รวมถึงการถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือ
แสดงอำ�นาจของภาครัฐ และต่อสู้ต่อรองของประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของแต่ละฝ่ายได้
อย่างกระจ่างชัดอย่างเป็นพลวัต และเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้แนวคิด “ธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต” (Business of Nostalgia) ของ มูริซิโอ เพเลจจี (Murizio
Peleggi) จากหนังสือชื่อ The Politics of Ruins and The Business
of Nostalgia [2] มาเป็นแนวคิดร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ด้วย
เพเลจจีน�ำ เสนอแนวคิดไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องของ “การเมือง
เรื่องโบราณวัตถุ” (The Politics of Ruins) เพเลจจีอธิบายการ
สถาปนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน คือ เมืองโบราณสุโขทัย
และอยุธยาสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยว่า รัฐได้
กระทำ�ผ่านเทคนิควิทยาการสร้างประวัติ- ศาสตร์ชาติ การตั้งหน่วย
งานกรมศิลปากรขึ้นมาทำ�หน้าที่ดูแลแหล่งประวัติศาสตร์นั้นๆ และ
การสร้างสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ชาติขึ้นมาจากมรดกวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ถูกสถาปนาให้เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ ส่วนที่สอง
เป็นการนำ�เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต” (The
Business of Nostalgia) ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำ�ให้
มรดกวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า และการบริโภคสถานที่มรดกทาง
วัฒนธรรมในรูปลักษณะของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แนวคิดเรื่อง “ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต” ของเพเลจจี
สามารถทำ�ให้เข้าใจกระบวนการสร้างให้มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นตลาดสามชุก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกทางด้าน
สถาปัตยกรรมกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนกระบวนการรื้อฟื้นและการนำ�เสนอ
มรดกทางวัฒนธรรมในอดีตให้กลายเป็นสินค้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการบริโภคอดีตของนักท่องเที่ยวชนชั้นกลางได้
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เรื่องพื้นที่

1. เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทของการเมือง

2. เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทของธุรกิจแห่ง
การถวิลหาอดีต

วิธีด�ำ เนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษา
ปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับ “คน” กลุ่มต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คนเหล่านั้นกับพื้นที่
ผู้วิจัยจึงเน้นการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการทำ�งานสนาม (Field Work Research) ณ พื้นที่วิจัย
และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในเขตตลาดและชุมชนสามชุกซึ่งสัมพันธ์
กับสายน้ำ�ท่าจีน
กับบริเวณชุมชนเศรษฐกิจใหม่ที่สัมพันธ์กับ
ทางหลวงแผ่นดิน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำ�คัญ (Key Informants) ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาตลาด

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สามชุกเชิงอนุรักษ์ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุก ชาวชุมชนตลาด
สามชุก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักท่อง
เที่ยว อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารและสื่อโสต
ทัศนวัสดุ (Audio - Visual Materials) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึกการทำ�งานสนามและโสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องมือสำ�คัญใน
การวิจัย

ภาษาท้องถิ่นว่า “กระชุก” และได้กลายเป็นชื่อเรียกนามชุมชนท้อง
ถิ่นแห่งนี้ว่า “บ้านกระชุก” ต่อมาได้ปรับเป็น “บ้านสามชุก” [3]
นามบ้านสามชุกชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ปรากฏในนิราศ
สุพรรณของสุนทรภู่ [4] ที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวในปีพ.ศ.2379
ซึ่งในสมัยต่อมาชาวตลาดสามชุกได้นำ�บทกวีและช่วงเวลาที่สุนทร
ภู่เดินทางผ่านพื้นที่บ้านสามชุกมาเป็นพลังในการสร้างความหมาย
ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น “ตลาดร้อยปี”

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2398 - 2441 : ชุมชนการค้าข้าวริมฝั่ง
แม่น�้ำ ท่าจีน

ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การ
ศึกษาจากเอกสารและสื่อต่างๆ มาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดหลักเรื่อง
“พื้นที่” และ “การเมืองเรื่องพื้นที่” ของอังรี เลอเฟบว์ (Henri
Lefebrve : 1991) และแนวคิดรองคือ “ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต”
ของมูริซิโอ เพเลจจี (Murizio Peleggi: 2002) และนำ�เสนอผล
การวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ ทั้งนี้สามารถจำ�แนก
โครงสร้างเนื้อหาในส่วนนี้ได้ 3 ประเด็นสำ�คัญดังนี้ 1) อัตลักษณ์
ของตลาดสามชุกในอดีตที่มีความหมายต่อการผลิตสร้างตลาด
สามชุกในปัจจุบัน 2) ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’: การช่วงชิงการให้
ความหมายต่อพื้นที่และการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ ในอดีตให้เป็นสินค้า
และ 3) การใช้อ�ำ นาจกฎเกณฑ์ ขององค์กรเอกชนและรัฐระดับ
ชาติและนานาชาติ ในการกำ�หนดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้กับ
พื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก

อัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในอดีตที่มีความหมายต่อ
การผลิตสร้างตลาดสามชุกในปัจจุบัน
ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2370 - 2398: พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน
สินค้าของคนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น�้ำ ท่าจีน
ตลาดสามชุกกำ�เนิดขึ้นบนพื้นที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ�
ท่าจีน ณ บ้านสามชุก อำ�เภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในราว
ปี พ.ศ. 2370 พื้นที่ปริมณฑลของบ้านสามชุกเป็นพื้นที่ทางสังคม
ของคนท้องถิ่นทั้งคนไทย ลาว ละว้า กะเหรี่ยง และจีนมาตั้งแต่
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้คนเหล่านี้ยังชีพสัมพันธ์กับลักษณะ
ทางกายภาพของแม่น้ำ�ท่าจีนและมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางการแลก
เปลี่ยนสินค้า โดยคนไทยตั้งชุมชนอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ ท่าจีนและยังชีพ
ด้วยการปลูกข้าว พืชสวน และทำ�การประมง ส่วนคนลาว ละว้า
และกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ป่าและที่ดอนถัด ริมฝั่งแม่น�้ำ ท่าจีน
เข้าไป ยังชีพด้วยของป่าและนำ�มาแลกเปลี่ยนกับเครื่องอุปโภค
บริโภคอื่นจากคนไทยและคนจีน สำ�หรับคนจีนได้เข้ามาเป็นส่วน
ผสมในพื้นที่ทางสังคมของบ้านสามชุกในฐานะของพ่อค้า ที่ใช้
เรือแพขึ้นล่องตลอดลุ่มน้ำ�ท่าจีนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยนาท
สุพรรณบุรีและสมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าต่างถิ่นกับผลผลิต
ของคนท้องถิ่นบ้านสามชุก
ชาวบ้ า นทั่ ว สารทิ ศ เดิ น ทางเข้ า มาแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
ณ บ้านสามชุกอย่างไม่ขาดสาย เห็นได้จากปริมาณฝ้ายของชาว
กะเหรี่ยงที่นำ�มาแลกกับคนไทยและคนจีนที่จอดเรือแพเรียงราย
ตลอดริมฝั่งน้�ำ ด้านหน้าชุมชน โดยภาชนะหลักในการบรรจุเคลื่อน
ย้ายผลผลิตมาสู่พื้นที่การค้า
ก็คือภาชนะไม้ไผ่สานที่มีชื่อตาม

ครั้นปีพ.ศ.2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้น�ำ พาประเทศเข้าสู่ระบบการค้าเสรี “ข้าว” กลายเป็นสินค้าส่ง
ออกที่สำ�คัญของประเทศตามความต้องการของตลาดโลกทำ�ให้ข้าว
มีราคาสูงขึ้น รัฐจึงส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการปลูกข้าวขยายพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ โดยยกเว้น
และลด หย่อนการเก็บอากรค่านาในพื้นที่บุกเบิกใหม่เป็นเวลา 4 ปี
และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐได้
ยกเลิกระบบไพร่ทาสเพื่อให้ชาวนามีปริมาณแรงงานในครอบครัว
อย่างเพียงพอต่อการผลิตเพื่อการส่งออก
ชุมชนบ้านสามชุกก็อยู่ในกระแสของการเปลี่ยนผ่านวิถี
การปลูกข้าวเพื่อยังชีพไปสู่การผลิตเพื่อการค้า แต่ด้วยเงื่อนไขอัน
จำ�กัดของพื้นที่เดิม เนื่องจากพื้นที่ถัดจากบ้านสามชุกเข้าไปตอน
ในเป็นพื้นที่ดอนขาดความอุดมสมบูรณ์ในการทำ�นา กอปรกับพื้นที่
ทางกายภาพริมฝั่งแม่น้ำ�และสันดอนทรายกลางแม่น้ำ�ก็ไม่เอื้อกับ
การคมนาคมขนส่งด้วยเรือบรรทุกขนาดใหญ่ที่นำ�ผลผลิตข้าวจาก
ท้องถิ่นไปยังกรุงเทพมหานคร ทำ�ให้ชาวบ้านสามชุกส่วนใหญ่ย้าย
ครอบครัวไปขยายพื้นที่ปลูกข้าวและตั้งถิ่นฐานใหม่ ณ บ้านสาม
เพ็ง ด้วยเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นผืนป่าสาธารณะอันกว้าง
ขวาง และเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้า-ออกกับชุมชนอื่นด้วย
ทางเกวียนได้ถึง 3 เส้นทาง พร้อมกันนั้นริมฝั่งแม่น�้ำ ท่าจีนบริเวณ
บ้านสามเพ็งเป็นหาดที่มีความลาดยาวเอื้ออำ�นวยต่อการเข้าเทียบ
ท่าของเรือขนส่งข้าวขนาดใหญ่ สามเพ็งจึงค่อยๆ กลายเป็นพื้นที่
ทางสังคมแห่งใหม่ของชาวบ้านสามชุกและพวกเขาได้เปลี่ยนผ่าน
นาม “บ้านสามเพ็ง” เป็น “บ้านสามชุก” ตามชื่อหมู่บ้านเดิม
จากราคาข้ า วที่ สู ง ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การปล้ น เรื อ ค้ า ข้ า ว
การลักขโมยโค กระบืออันเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการทำ�นาและ
ความขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างชาวนา ภาครัฐจึงต้องเข้ามากำ�กับ
ดูแลให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่นและรักษาผล
ประโยชน์ของรัฐจากการเก็บภาษีอากรภายในชุมชนสามชุก ด้วย
การจัดตั้ง “ที่ว่าการอำ�เภอนางบวช” ขึ้นในพ.ศ.2441 ณ พื้นที่บน
ฝั่งน้�ำ ใกล้กับตลาดสามชุกทางทิศใต้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของ
สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้
กำ�กับดูแล จำ�นวนของผู้มาติดต่อราชการและข้าราชการที่มาจาก
ส่วนกลางทำ�ให้พื้นที่บนฝั่งมีความหมายใหม่ในเชิงเศรษฐกิจ พ่อค้า
แม่ค้าจึงเคลื่อนย้ายและขยับขยายพื้นที่ทางการค้าจากที่เคยตั้งร้าน
ค้าเรือนแพอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�ท่าจีน ขึ้นมาปลูกเรือนร้านค้าบนฝั่งใกล้
ที่ว่าการอำ�เภอมากขึ้นเรื่อยๆ
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ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2457 – 2500: ตลาดประจำ�อำ�เภอที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

ตลาดสามชุกระหว่างพ.ศ.2504 - 2550: ชุมชนที่ถูกลดทอนบทบาท
ศูนย์กลางการค้าและความขัดแย้งกับภาครัฐ

ในปีพ.ศ.2457 กระทรวงมหาดไทยเห็นถึงความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจจากการค้าข้าวและจำ�นวนประชาชนในชุมชน
บ้านสามชุกที่เพิ่มขึ้น จึงยกระดับให้บ้านสามชุกเป็น “อำ�เภอ
สามชุก” และเปลี่ยนชื่อจาก “ที่ว่าการอำ�เภอนางบวช” เป็น
“ที่ว่าการอำ�เภอสามชุก”
ทำ�ให้มีผู้อพยพเข้ามาร่วมตั้งถิ่นฐาน
ในชุมชนที่มีอนาคตทางเศรษฐกิจนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนายหุย
แซ่เฮง “เถ้าแก่” คนหนึ่งที่ได้สะสมทุนรอนจากการเป็นเจ้าภาษีนาย
อากรก็ได้มาขอเช่าพื้นที่ในตลาดสามชุกซอย 1 และซอย 2 จาก
กรมธนารักษ์ในราวปี พ.ศ.2459 ปลูกสร้างเป็นอาคารร้านค้าไม้
2 ชั้นหันหน้าเข้ากันเป็นแถวยาว โดยมีถนนเล็กๆ คั่นกลางเพื่อ
ใช้เป็นทางเดินสำ�หรับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายสินค้า สำ�หรับพื้นที่ที่
ใช้ปลูกเป็นที่พักอาศัยของนายหุยนั้นอยู่ต้นซอย 2 เป็นอาคารไม้
3 ชั้น อาคารดังกล่าวนอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว นายหุยยัง
ใช้เป็นที่ตั้งกิจการโรงเหล้าโรงยาฝิ่นของตนเองอีกด้วย ซึ่งต่อมา
ประวัติของนายหุยได้ถูกชาวตลาดสามชุกรื้อฟื้นและสร้างให้เป็น
ภาพตัวแทน “วีรบุรุษของชุมชน” ที่ท�ำ คุณงามความดีให้กับรัฐไทย
ด้วยการเป็นเจ้าภาษีนายอากรคนแรกของตลาดสามชุก และบ้าน
ของนายหุยก็ได้รับการบูรณะ ตกแต่งและนำ�เสนอให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ชุมชน

เมือ่ รัฐไทยเริม่ ต้นพัฒนาประเทศด้วย “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ” ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นเป้าหมายหลัก และหนึ่งในยุทธวิธีที่ส่งเสริมให้ประเทศมีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็คือ การ “เร่งพัฒนาสาธารณูปโภค
การชลประทาน พลังงานไฟฟ้าและระบบคมนาคม” [5] ซึ่งเมื่อ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่าง
จังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนนทบุรีโดยอยู่ห่างจากตลาดสามชุกไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ 800 เมตร ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และตลาดการค้าสามชุกอย่างมาก เนื่องจากความสะดวกในการ
เดินทางและวิถีการขนส่งด้วย “ถนน” เป็นเหตุให้การเดินทางทาง
น้ำ�ด้วยเรือซึ่งเคยนำ�พาผู้คนและสินค้าจากต่างถิ่นเข้ามายังตลาด
สามชุกที่เคยคึกคักค่อยๆ ซบเซาลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา

ด้วยวิถีชีวิต วิถีสังคมของชาวตลาดสามชุกที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุจูงใจให้คนจีนอพยพ
เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในพื้นที่ทางสังคมของสามชุกมากขึ้น พวก
เขาได้น�ำ ทุน ทักษะการค้าและเครือข่ายการค้าของตนที่ถักทอไว้
กับระบบเศรษฐกิจการค้าในลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาและลุ่มน้ำ�แม่กลอง
มาใช้ค้าขายในพื้นที่ตลาดสามชุกด้วย การขยายเครือข่ายการค้า
ของตลาดสามชุกออกไปยังลุ่มน้�ำ ใกล้เคียง ทำ�ให้ภาครัฐสร้างประตู
ระบายน้ำ�ชลมารคพิจารณ์และประตูเรือสัญจรชลมารคพิจารณ์ขึ้นที่
หมู่ 3 ตำ�บลสามชุกในปีพ.ศ.2478 เพื่อควบคุมระดับน้�ำ ของแม่น้ำ�
ท่าจีนที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าให้มลายหาย
ไป พลวัตทางการค้าขายในตลาดสามชุกที่เชื่อมกับลุ่มน้�ำ ส่วนอื่น
จึงดำ�เนินไปได้อย่างเสถียรตลอดทั้งปี ส่งผลให้การคมนาคมทางน้ำ�
ด้วยเรือบรรทุกขนาดใหญ่ในลุ่มน้�ำ ท่าจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับผู้คนและสินค้า
ที่หลากหลาย จนต้องขยายท่าเรือรองรับการขึ้น-ลงของสินค้าและ
ผู้โดยสารจากเดิมที่มีเพียง 3 ท่าเป็น 6 ท่า ขยายจำ�นวนพื้นที่
ค้าขายในตลาดจากเดิมมีเพียง 2 ซอย เป็น 5 ซอย เกิดการรวม
กลุ่มเป็นย่านการค้าย่อยขึ้น โดยร้านค้าที่ท�ำ การค้าขายในลักษณะ
เดียวกันจะตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน ตลอดจนเกิดการขยายตัวของ
หน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชนอย่างคึกคัก นอกจากนี้ การเกิด
ขึ้นของโรงงานน้�ำ ตาลซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย
และโรงสีข้าวขนาดใหญ่จำ�นวน 3 โรงส่งผลต่อพลวัตทางการค้าใน
ตลาดสามชุกมากยิ่งขึ้นทั้งการซื้อขายวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่โรงงาน
และผลผลิตจากโรงงานข้างต้น ซึ่งการซื้อขายแต่ละครั้งต้องใช้เงิน
จำ�นวนมาก จึงทำ�ให้เกิดธนาคารพาณิชย์กว่าสิบแห่งตั้งรายล้อม
ตลาดแห่งนี้ ช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ. 2500
ถือเป็นช่วงที่ตลาดสามชุกเกิดการขยายตัวและเกิดความรุ่งเรือง
อย่างที่สุด

ต่อมาเมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ขยายจาก
2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง ได้ส่งผลต่อจินตนาการของภาครัฐ
ในการย้ายหน่วยงานราชการมาตั้งในบริเวณดังกล่าว เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการ และเพื่อ
ขยายพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานให้ ส ามารถรองรั บ การให้ บ ริ การตาม
จำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของเมือง เมื่อมีผู้คนมาตั้ง
ถิ่นฐานและติดต่อราชการริมถนนหลวงมากขึ้น ตลาดริมถนนหลวง
ได้เกิดขึ้นหลายแห่งและกลายเป็นชุมชนทางเศรษฐกิจแห่งใหม่
เป็นเหตุให้ผู้ซื้อในตลาดสามชุกเริ่มลดจำ�นวนลงเรื่อยๆ นอกจากนี้
“ถนน” และรถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่น�ำ สินค้านานาสารพันไปถึง
หน้าประตูบ้านของผู้ซื้อ เช่น ตลาดนัดสินค้าราคาถูก กอปรกับ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ได้เป็นปัจจัยโหมซ้ำ�ที่
ทำ�ให้ตลาดสามชุกเกิดความซบเซา จนอยู่ในสภาพเงียบเหงาจน
ร้างไร้ผู้คน
ยิ่งไปกว่านั้น การขับเคลื่อนของทุนข้ามชาติในรูปแบบ
ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น โลตัส ได้เข้ามาตั้ง ณ บริเวณ
4 แยกริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในช่วงปีพ.ศ.2550 ซึ่ง
ห่างจากตลาดสามชุกเพียง 800 เมตรเศษ ความทันสมัยและกระแส
บริโภคนิยมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความหมายและรูปลักษณ์ ใหม่นี้
ทำ�ให้ลูกค้าประจำ �ที่เคยเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสามชุก
ขยับขยายออกไปเป็นลูกค้าประจำ�ของห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่แทน
สภาพความตกต่ำ�ทางเศรษฐกิจของตลาดสามชุก กอปร
กับอาคารบ้านเรือนภายในตัวตลาดได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก
อาคารร้านค้าที่เคยรุ่งเรืองถูกปล่อยให้เต็มไปด้วยหยากไย่ สกปรก
รกรุงรังและไร้ความหมายทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้กรมธนารักษ์ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของที่ดินในซอย 1 ซอย 2 พื้นที่ริมน้ำ�และศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองในตลาดสามชุกเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมิได้ก่อให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหมือนเคย และผู้เช่าอาศัยส่วนหนึ่ง
ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นทิ้งอาคารให้รกร้างว่างเปล่า ในปี พ.ศ.2528
กรมธนารักษ์จึงมีนโยบายที่จะรื้อถอนอาคารร้านค้าทั้งหมดออก
ไปเพื่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์แบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณ
ตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์”

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์
กับผู้เช่าที่ดินในปีพ.ศ.2530 ปรากฏว่า ผู้เช่ามีความคิดเห็นขัด
แย้งกับกรมธนารักษ์ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมในจำ�นวน
สิทธิการปลูกสร้างที่จะได้รับจากการวางผังอาคารใหม่ เมื่อเปรียบ
เทียบกับสัดส่วนการครอบครองในปัจจุบัน นอกจากนี้ กรมธนารักษ์
ยังกำ�หนดให้ผู้เช่าต้องจัดหาแหล่งเงินทุนมาปลูกสร้างอาคารเอง
ทำ�ให้ผู้เช่ามั่นใจว่าจะไม่มีแหล่งเงินทุนใดให้การสนับสนุนเงินลงทุน
หากพิจารณาจากสภาพความซบเซาของตลาดในขณะนั้น และต่าง
ไม่แน่ใจว่าการลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์ทดแทนตลาดเดิมนั้นจะ
ทำ�ให้ได้กำ�ไรจากการค้าขายเหมือนในอดีต เพราะวิถีการเดินทาง
ของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้น ความไม่เป็นธรรมและความ
ไม่มั่นใจที่ได้รับ ทำ�ให้ผู้เช่าที่ดินขอให้กรมธนารักษ์ชะลอการปลูก
สร้างออกไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เช่าต่าง
วิตกกังวลถึงอนาคตทางเศรษฐกิจของตน ต่างแสวงหากลวิธีในการ
ดิ้นรนค้าขายด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การนำ�สินค้าออกมาวางหน้า
ร้าน การจัดร้านใหม่เพื่อให้โดดเด่นสะดุดตาและการลดราคา แต่
การค้าขายภายในตลาดยังคงไม่สามารถแข่งขันกับตลาดข้างนอก
ได้เพราะเป็นสินค้าชุดเดิม พ่อค้าแม่ค้าหลายรายจึงหันไปทำ�อาชีพ
เสริมทางการเกษตรควบคู่ไปกับการค้าขายจึงจะพออยู่รอดได้ แต่
บางรายก็ปิดกิจการลงในที่สุด
ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 ชาวตลาดสามชุกในซอย
อื่นได้ร่วมคัดค้านการแปลงตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์ด้วย
เพราะว่ า แผนผั ง ใหม่ ที่ กรมธนารั ก ษ์ เ สนอมาไม่ เ หลื อ ความเป็ น
ตลาดสามชุกในอดีตไว้เลย หากพื้นที่ในซอย 1 และ 2 แปลงเป็น
อาคารพาณิชย์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับตึกรามบ้านช่องที่รายล้อม
ตลาดสามชุกในขณะนั้นแล้ว จะทำ�ให้อาคารร้านค้าในซอย 3 4 และ
5 มีความแปลกแยกกับพื้นที่และต้องถูกบีบให้มีการเปลี่ยนแปลง
ตามพื้นที่บริบทในที่สุด ผู้คนในซอยดังกล่าวต่างก็ไม่มั่นใจในมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์เช่นกัน
ประเด็นการถูกรื้อถอนที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำ�มาหากินจากกรม
ธนารักษ์ จึงกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนร่วมกันของทุกคนใน
ชุมชนตลาดสามชุก การแสวงหาแนวทางการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่กับ
กรมธนารักษ์จึงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2544

‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ : การช่วงชิงการให้ความหมาย
ต่อพื้นที่และการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับอดีตให้
เป็นสินค้าในปัจจุบัน
กลวิธี ในการต่อสู้เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ทำ�กินและที่อยู่
อาศัยของชาวตลาดสามชุก เริ่มจากการใช้พื้นที่ทางสังคมของ
คนในชุ ม ชนเชื่ อ มโยงไปยั ง พื้ น ที่ ท างสั ง คมภายนอกชุ ม ชนที่ มี
พลังและอำ�นาจในการต่อรองมากกว่า โดยการขอคำ�ปรึกษาไปยัง
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดสุพรรณบุรี(สว.) และเป็นลูกหลานของชาวตลาดสามชุก
โดยกำ�เนิด ทำ�ให้เกิดการประชุมครั้งแรกร่วมกันระหว่างผู้เช่าที่ดิน
จากกรมธนารักษ์ ชาวตลาดสามชุก ดร.สมเกียรติ และเทศบาล
ตำ�บลสามชุกขึ้น ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมลได้เสนอแนวคิดว่า ควร
จะอนุรักษ์ตลาดสามชุกให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้วยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งต้องการให้

สังคมไทยเป็น “สังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้” ที่เปิดโอกาส
ให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต [5] แนวคิดดังกล่าวทำ�ให้
ตลาดสามชุกได้เชื่อมพื้นที่ทางสังคมผนวกเข้ากับกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ เพื่อใช้เป็นวาทกรรมในการต่อรอง
กับกรมธนารักษ์ ผลจากการประชุมครั้งนี้ก่อให้เกิดคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ขึ้น เพื่อเป็นแกนนำ�ในการดำ�เนิน
งานต่อไป
จากประสบการณ์การไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับตลาดร้อยปี พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น และการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระแส
ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เน้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(Cultural Tourism) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิชุมชนไท กอปรกับ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในช่วงปีพ.ศ.2540 ที่มีการกล่าว
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยเน้นหลักของการพึ่งตนเอง ด้วยการพัฒนาสิ่งที่ตนเองมีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดความงอกเงยงอกงามขึ้น ทำ�ให้คณะ
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เกิดจินตนาการชุดใหม่
ต่อพื้นที่ตลาดสามชุกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ตลอดจน
ความเป็นของแท้และดั้งเดิมของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์
สืบทอดมากว่าร้อยปีก่อนของชาวตลาดสามชุกสามารถสร้างความ
หมายในเชิงเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในการต่อสู้กับระบบทุนนิยมข้ามชาติ ชาวตลาดสามชุกจึง
ผนึกควบความหมายของแหล่งการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมกับทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเข้าด้วยกันในลักษณะ
“ตลาดย้อนยุค” ที่จ�ำ ลองประวัติ- ศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลป
วัฒนธรรมในอดีตของชาวสามชุกมาให้ประชาชนสามารถสัมผัส
ได้ในปัจจุบันด้วยความเพลิดเพลิน การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะ
ทำ�ให้เศรษฐกิจของชาวสามชุกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
ขึ้นได้ [6] ดังนั้น การรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมในอดีตให้กลายมาเป็น
สินค้าในปัจจุบันของชาวตลาดสามชุกได้เริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ. 2544
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ยุทธวิธีที่ชาวตลาดสามชุก
นำ�มาใช้ต่อสู้ต่อรองและปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้จากกรมธนารักษ์
จะประกอบด้วยการผลิตสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่
หรือ
การเมืองเรื่องพื้นที่ และการทำ�อดีตให้เป็นสินค้า หรือ ธุรกิจแห่ง
การถวิลหาอดีตควบคู่คลุกเคล้ากันอยู่เสมอ ซึ่งในบทความส่วน
ต่อไปนี้ ผู้วิจัยจะนำ�เสนอให้เห็นถึงกระบวนการผลิตสร้างความ
หมายของพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก และกระบวนการทำ�ให้มรดก
วัฒนธรรมในอดีตกลายเป็นสินค้า ในประเด็นดังต่อไปนี้
โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ : การประกอบสร้างความหมายของ
“สามชุกตลาดร้อยปี”
กฤตยา เสริมสุข [7] หนึ่งในแกนนำ�คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ฝ่ายเสริมสร้างเอกลักษณ์ กล่าวว่า
“การสืบค้นประวัติของตลาดสามชุกจากโคลงนิราศสุพรรณของ
สุนทรภู่นั้น ทำ�ให้ได้พบรายละเอียดทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร์และอื่นๆ มากมายทีเดียว” โดยในโคลงนิราศสุพรรณซึ่ง
ประพันธ์โดยสุนทรภู่ในปี พ.ศ. 2379 ได้บรรยายพื้นที่ป่านอกเขต
อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรขี น้ึ มาทางเหนือซึง่ เป็นเขตของบ้านสามชุกว่า
ป่าชั้นนอกเป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยงและป่าชั้นในบนภูเขาสูงเป็นที่
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อยู่ของชาวละว้า รวมทั้งบรรยายการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของ
คนทั้ง 2 กลุ่มโดยอาศัยพื้นที่ของแม่น้ำ�ท่าจีนบริเวณบ้านสามชุก
ไว้ในบทที่ 217 ดังนี้
		
		
		
		

ถึงนามสามชุกถ้า
เกรี่ยงไร่ได้ฟ่ายลง
เรือค้าท่านั้นคง
รายจอดทอดท่าน้ำ�

ป่าดง
แลกล้ำ�
คอยเกรี่ยง เรียงเอย
นับฝ้ายขายของ [4]

พื้นที่ที่สุนทรภู่กล่าวถึงในนิราศบทข้างต้น คือ พื้นที่
ตลาดสามชุกเดิมซึ่งกำ�เนิดขึ้นบนพื้นที่ทางกายภาพริมฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำ�ท่าจีน ณ บ้านสามชุก อำ�เภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ในราวปี พ.ศ. 2370 และเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของ
คนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำ�ท่าจีน แต่สำ�หรับตลาดสามชุกในปัจจุบัน คือ
พืน้ ทีข่ องบ้านสามเพ็ง ซึง่ สุนทรภูไ่ ด้กล่าวถึงบ้านสามเพ็งในสมัยนัน้
ไว้ในนิราศบทที่ 219 ว่า ยังเป็น “พื้นที่ป่า” ขนาดใหญ่และยังไม่มี
ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าว ไว้ดังนี้ 		
		
		
		
		

สามเพ็งเลงสะล่างไม้
ป่าใหญ่ใช่เขดคน
ร่มรื่นชื่นชมชล
ปลาว่ายสายสินสอ้าน

ไพรสน
ขาดบ้าน
ซุ่มแต่ แร่เอย
สอาดตื้นพื้นทรายฯ [4]

บ้านสามเพ็งเริ่มเป็นชุมชนในราวปี พ.ศ. 2439 เนื่องจาก
ชาวตลาดสามชุกเดิมได้เคลื่อนย้ายพื้นที่ทำ�กินเพื่อขยายพื้นที่เพาะ
ปลูกข้าวเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้และพวกเขาได้เปลี่ยนผ่านนามของ
“บ้านสามเพ็ง” ให้เป็น “บ้านสามชุก” ตามชื่อหมู่บ้านเดิม ด้วยชื่อ
หมู่บ้านที่เหมือนกันแต่พื้นที่ต่างกัน ทำ�ให้ชาวตลาดสามชุกปัจจุบัน
ฉวยใช้และเคลื่อนย้าย “ชื่อและช่วงระยะเวลาของการก่อกำ�เนิด
ชุมชน” ของบ้านสามชุกเดิมมาประทับลงบนพื้นที่บ้านสามชุก
ใหม่เพื่อทำ�ให้บ้านสามชุกและบ้านสามเพ็งกลายเป็นพื้นที่เดียวกัน
ตลอดจนมีจุดกำ�เนิดประวัติความเป็นมาของชุมชนจุดเดียวกัน
ตลาดสามชุกใหม่จึงถูกผลิตสร้างให้มีความหมายใหม่ ในชื่อของ
“สามชุกตลาดร้อยปี” หรือ “ตลาดย้อนยุคสามชุก” ภาพตัวแทน
ของชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่ง
ปรากฏเป็นหลักฐานจากโคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ที่ถูกบันทึก
ไว้บน “ป้ายทางเข้า” ตลาดสามชุก
ถึงแม้ว่านามบ้านสามชุกจะถูกบันทึกเป็นหลักฐานใน
เอกสารการเดินทางของคนอื่นที่เคยเข้ามา หรือผ่านบริเวณนี้มา
ก่อน แต่ชาวตลาดสามชุกได้เลือกใช้สุนทรภู่มาเป็นพลังในการ
นิยามนามของตลาดร้อยปี ก็เพราะ“สุนทรภู่” ได้รับการยกย่องให้
เป็นกวีเอกของโลกซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้คนในระดับสากล สุนทรภู่จึง
เป็นบุคคลสำ�คัญของชาติไทยที่ประวัติและผลงานของท่าน สมควร
จะได้รับการจารึกและอนุรักษ์ ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น
โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ จึงถูกชาวตลาดสามชุกรื้อฟื้นขึ้นมา
ใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ต่อรองเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงนัยความหมาย
กับกรมธนารักษ์ว่า พื้นที่แห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะ
มีความสัมพันธ์กับกวีคนสำ�คัญของประเทศและของโลก ดังนั้น
พื้นที่แห่งนี้จึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ในขณะ เดียวกันคำ�ว่า “ตลาดร้อยปี” ก็สามารถนำ�มาสร้างจุดขาย

ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตได้เป็น
อย่างดี เมื่อนักท่องเที่ยวเดินลอดป้ายทางเข้าตลาดสามชุกที่ด้าน
หน้าถูกเขียนว่า “สามชุกตลาดร้อยปี” และด้านหลังเป็นบทนิราศ
ของสุนทรภู่ที่ประพันธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2379 เข้ามาในพื้นที่ตลาด
สามชุกนั้น นักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ว่าพวกเขากำ�ลังก้าวข้ามผ่านมิติ
แห่งกาลเวลา ป้ายดังกล่าวจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทำ�หน้าที่เปลี่ยนผ่าน
“พื้นที่และกาลเวลาแห่งปัจจุบัน” ย้อนกลับไปสู่ “พื้นที่และเวลาแห่ง
อดีตกาล” ของตลาดสามชุกเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมา
ดังนั้น โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่จึงมีความหมายต่อ
พื้นที่ปัจจุบันของตลาดสามชุกทั้งการนำ�มาสร้างความหมายใหม่
ให้กับพื้นที่เพื่อต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์และสร้างจุดขายให้แก่
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต
ขุนจำ�นงจีนารักษ์ : การเรียกคืนบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
รัฐไทยและสร้างภาพตัวแทนของการเป็นชุมชนของคนจีน
ประวัติของขุนจำ�นงจีนารักษ์จากคำ�บอกเล่าผ่านความ
ทรงจำ�ของลูกหลานและชาวตลาดสามชุกได้ถูกบันทึก ร้อยเรียง
และนำ�เสนอไว้ใน “พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำ�นงจีนารักษ์” ดังนี้
“ขุนจำ�นงจีนารักษ์เดิมชื่อ นายหุย แซ่เฮง เป็นชาวจีน
แต้จิ๋วเกิดที่สุพรรณบุรี หลังการสมรสท่านได้น�ำ ครอบครัวมาทำ�
กิจการโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นที่ตลาดสามชุก โดยเช่าที่ราชพัสดุ
บริเวณหัวซอย 2 ปลูกบ้าน 3 ชั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมไม้
กิจการโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นของท่านรุ่งเรืองมากขยายครอบ คลุม
ไปหลายอำ�เภอ ท่านให้ความร่วมมือกับทางการเป็นอย่างดีโดยการ
ส่งภาษีอากรอย่างสม่ำ�เสมอ เป็นบุคคลตัวอย่างระดับจังหวัด จึงได้
พระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็น “ขุนจำ�นงจีนารักษ์” ตำ�แหน่งกรมการพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายอากรสุรา-ฝิ่น ศักดินา 400 ไร่ ขุนจำ�นง - จีนารักษ์เป็นคนดีมี
เมตตา ท่านจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ ได้ยาก คนอพยพมาใหม่
ใครทะเลาะวิวาทกันมาปรึกษาท่าน ท่านจะแนะนำ�และตัดสินอย่าง
ยุติธรรม ท่านเป็นผู้น�ำ ในกิจกรรมทั้งประเพณีไทยและจีน”
ประวัตขิ องขุนจำ�นงจีนารักษ์ทถ่ี กู นำ�เสนอข้างต้น เป็นอดีต
เพียงส่วนหนึง่ ทีถ่ กู คัดเลือกให้เป็นภาพตัวแทนของ “วีรบุรษุ ของชุมชน”
ที่ ไ ด้ ทำ� คุ ณ งามความดี ใ ห้ กั บ ประเทศชาติ จ นได้ รั บ พระราชทาน
บรรดาศั ก ดิ์ จากพระมหา-กษั ต ริ ย์ ไ ทยให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ขุ น นาง
ไทย ในขณะเดียวกันก็ท�ำ หน้าที่กดทับ “การกระทำ�ที่ผิดศีลธรรม”
จากการเป็นเจ้าของโรงเหล้าโรงยาฝิ่น ด้วยการเป็นผู้มี “คุณธรรม”
ชุ ด หนึ่ ง ที่ ช อบช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากเหตุต่างๆ
จนกลายเป็นเป็นผู้น�ำ ทางจิตวิญญาณของคนในชุมชนตลาดสามชุก
การกระทำ�ผิดศีลธรรมดังกล่าวจึงถูกกดทับและทำ�ให้ลางเลือนจาก
ความทรงจำ�ของผู้คน
“การเมืองเรื่องอดีต” ของขุนจำ�นงจีนารักษ์นั้น ชาวตลาด
สามชุกได้นำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์
โดยแสดงให้เห็นว่า ณ พืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ บี คุ คลสำ�คัญที่ได้ท�ำ คุณประโยชน์
ให้กับแผ่นดินไทยมาตลอดอายุราชการอย่างสม่ำ�เสมอและพื้นที่

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แห่งนีก้ เ็ ป็นพืน้ ทีท่ ส่ี ร้างรายได้ให้รฐั ไทยเสมอมา ทัง้ พืน้ ทีแ่ ละบุคคล
จึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไม่สมควรถูกลบล้างรื้อถอนจากความ
ทรงจำ�ของผู้คน และเพื่อทำ�ให้ขุนจำ�นงจีนารักษ์กลับมามี “ตัวตน”
ในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม ชาวตลาดสามชุกจึงบูรณะ ปรับปรุง
และตกแต่งตึก 3 ชั้นของขุนจำ�นงจีนารักษ์ที่งดงามด้วยการฉลุ
ไม้เป็นลวดลายประดับประดาตามส่วนต่างๆ ของอาคาร พร้อม
กระเบื้องปูพื้นที่สั่งทำ�พิเศษจากต่างประเทศ และสร้างความหมาย
ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำ�นงจีนารักษ์”
พิพิธภัณฑ์ชุมชนของชาวตลาดสามชุกแห่งนี้ นอกจาก
เป็นพื้นที่สถาปนาอัตลักษณ์ ใหม่ของขุนจำ�นงจีนา-รักษ์ ในฐานะ
“วีรบุรุษของชุมชน” แล้ว ยังทำ�หน้าที่เป็นภาพตัวแทนการเป็น
ชุมชนของคนจีนอีกด้วย เพราะที่ชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดง
วิถีชีวิตของขุนจำ�นงจีนารักษ์ซึ่งเป็นเถ้าแก่คนจีนในตลาดสามชุก
ผ่านการจัดวางเครื่องเรือน วัตถุข้าวของเครื่องใช้ ภาพถ่ายตลอด
จนเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
ดังนั้น การเรียกคืน “ขุนจำ�นงจีนารักษ์” บุคคลสำ�คัญของ
ชุมชนให้กลับมามีตัวตนในปัจจุบัน นอกจากนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการต่อรองกับกรมธนารักษ์วา่ พืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ บี คุ คลสำ�คัญทีส่ มั พันธ์
กับรัฐไทยโดยการทำ�คุณประโยชน์ด้วยการเก็บภาษีอากรให้กับ
ประเทศชาติอย่างเที่ยงตรงสม่ำ�เสมอแล้ว พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำ�นง
จีนารักษ์ยังจำ�ลองวิถีชีวิตของชาวจีนในตลาดสามชุกในอดีตมาให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจับต้องได้ในปัจจุบันอีกด้วย
“ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา”: การรื้อฟื้นวัตถุและเรื่องราวในอดีต
เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน
น อ ก จ า ก อ ดี ต ข อ ง บุ ค ค ล สำ � คั ญ แ ล ะ พื้ น ที่ ข อ ง
ตลาดสามชุ ก บางส่ ว นจะถู ก บั น ทึ ก และนำ � เสนอในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
บ้านขุนจำ�นงจีนารักษ์แล้ว เรื่องราวในอดีตของผู้คนที่ท�ำ มาค้าขาย
ในตลาดแห่งนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ถูกถ่ายทอดผ่านคำ�บอกเล่า
ภาพถ่ายเก่าๆ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วันและเครื่องไม้
เครื่องมือที่ ใช้ประกอบอาชีพมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจากเจ้าของ
บ้านที่อาศัยอยู่ในตลาดย้อนยุคสามชุกแต่ละหลังด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ปฏิบัติการดังกล่าวชาวตลาดสามชุกเรียกว่า “พิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้”
แนวคิดการทำ�พิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้นั้น คุณพงษ์วิน ชัยวิรัตน์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เล่าว่า “พอ
ไปเห็นพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารย์เอนก นาวิกมูล ก็นึกขึ้นมาได้ว่า
สามชุกน่าจะทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งตลาดเลยดีกว่า ทำ�ให้เป็นตลาด
มีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา” [8] ซึ่งอาคารร้านค้าภายในตลาดสามชุกที่
สมัครเข้าร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้และยินดีที่จัดหาที่ว่าง
ภายในบ้านเพื่อนำ�ข้าวของเครื่องใช้ ของสะสม หรือภาพถ่ายมาจัด
แสดงให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมและศึกษานัน้ มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 19 ร้านค้า
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของร้านค้าเหล่านี้ถูกบันทึก
และนำ�เสนอไว้ในหนังสือชื่อ “สืบสานงานศิลป์ถิ่นสามชุก” และได้
วางจำ�หน่ายให้กบั นักท่องเทีย่ ว ณ พิพธิ ภัณฑ์บา้ นขุนจำ�นงจีนารักษ์
เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทราบถึ ง ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ร้ า นค้ า
และสถานที่ สำ � คั ญ ภายในตลาดสามชุ ก ภายใต้ แ ก่ น เรื่ อ งดั ง นี้
หนึ่ง การปรุงอาหารด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เช่น ร้านน้ำ�พริกแม่กิมลั้ง ร้านกาแฟท่าเรือส่ง สอง การผลิตสินค้า
และบริการด้วยเทคนิคและอุปกรณ์โบราณสุดคลาสสิค เช่น การ
ถ่ายภาพย้อนยุคของร้านศิลป์ธรรมชาติ สาม การผลิตสินค้าและ
บริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ เช่น ร้านทันตกรรมโบราณตั้งซิ้มซ้ง และ ร้านขายยา
จีนฮกง้วนตึ๊ง สี่ ร้านขายของเก่า เช่น ร้านรัชพรและร้านบุญช่วย
หัตถกิจขายนาฬิกาโบราณ และ ห้า ร้านขายของชำ�ที่ใช้อุปโภค
บริโภคในปัจจุบันแต่สะสมของโบราณ เช่น ร้านขายของชำ� ป้านา
ที่เจ้าของร้านสะสมเครื่องทองเหลืองที่ได้รับมรดกตกทอดมาตั้งแต่
รุ่นคุณยาย หรือ ร้านขายทองที่นิยมสะสมเครื่องถ้วยลายครามและ
เครื่องเงิน เป็นต้น [9]
จะเห็นได้ว่า ภาพและเรื่องราวของร้านค้าแต่ละแห่งได้
ถูกเรียบเรียงและนำ�เสนอเพื่อเป็นภาพตัวแทนของ “ความเก่าแก่
ความโบราณ และความเป็นท้องถิ่น” เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตได้ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของสิริกมล ศรีเดช ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยัง
ตลาดดอนหวายนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการไปบริโภควิถีชีวิต
และชุมชนโบราณอันมีบ้านเรือนเก่าแก่เป็นสัญลักษณ์สำ�คัญ [10]
เรื่องเล่าของแต่ละร้านที่ปรากฏในหนังสือ เปรียบดั่ง
“พื้นที่” ที่น�ำ พาเจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พูดคุยกันในสิ่งที่มีความ
สนใจร่วมกัน บทสนทนาระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่แตกต่าง
กันไปตามวัย เพศ การศึกษา ฐานะ ระดับการศึกษา ภูมิล�ำ เนา
ประสบการณ์และความทรงจำ�อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ตลาดแห่งนี้อุดม
ไปด้วยเรื่องคุย/เรื่องเล่ามากมายสารพันที่ไม่รู้จักจบสิ้นระหว่างเจ้า
บ้านและผู้มาเยือน ความ “มีชีวิตชีวา” ของตลาดสามชุกจึงเกิดขึ้น
จากบทสนทนาที่ “สดใหม่” ในแต่ละวัน ดังเสียงสะท้อนจากนักท่อง
เที่ยวท่านหนึ่งว่า “เมื่อมาเห็นบรรยากาศก็เหมือนได้เจอเพื่อนเก่า
เกิดความตื่นเต้น เป็นตลาดที่มีชีวิต สามารถสัมผัสได้ พูดคุยได้
ถามได้”
การรื้อฟื้นความทรงจำ� เรื่องราว และวัตถุข้าวของใน
อดีตของเจ้าของร้านแต่ละร้านมาจัดวางในปัจจุบัน นอกจากจะ
สร้างความหมายใหม่ให้กับบ้านเรือนร้านค้าของชาวตลาดสามชุก
ที่เคยเป็นเพียงแหล่งพำ�นักอาศัยและแหล่งทำ�มาหากินและกำ�ลัง
ถูกไล่รื้อให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือ
ในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ว่า บ้านแต่ละหลังไม่ว่าจะเป็น
ตัวอาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ที่นำ�มาจัดแสดง ตลอดจน
บรรยากาศถูกประจุไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งถูกนำ�
มาแปรรูปให้กลายเป็น “จุดขายและบริการ” ในธุรกิจการท่องเที่ยว
ที่สัมพันธ์กับอดีตได้อีกด้วย
อาหารและเครื่องดื่มโบราณ : การแปรรูป “ความเป็นของแท้
และดั้งเดิม” ให้เป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้
พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายในตลาดสามชุกต่างช่วยกันจำ�ลอง
บรรยากาศภายในร้านให้เสมือนอดีต พร้อมทั้งเรียกคืนและตรึง
วิธีการทำ�มาหากินของตนในอดีตไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมวิธี
การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านและได้
สื บ ทอดกั นมาตั้ ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ ให้ อ อกมาเป็ น สิ น ค้ า ในนามของ
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“อาหาร ขนมและกาแฟโบราณ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บริโภค
สินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้อิ่มท้องและจับจ้อง “ความเป็นของ
แท้และดั้งเดิม” ให้อิ่มตาอิ่มใจ ซึ่งเป็นวิธีการบริโภคที่สอดคล้อง
กับรสนิยมของชนชั้นกลางที่โหยหาอดีตอันรุ่งเรืองและความงดงาม
ของความเป็นไทยที่พวกเขาไม่สามารถหาได้จากสินค้าทั่วไปใน
แต่ละวัน
หนังสือนำ�เที่ยวทุกเล่มที่ได้กล่าวถึงตลาดย้อนยุคสามชุก
ต้องเอ่ยถึง “กาแฟโบราณท่าเรือส่ง” ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เก่าแก่มาก
ที่สุดของตลาดสามชุก และบรรยายถึงวิธีการชงกาแฟแบบดั้งเดิม
จากเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคัดสรรและคั่วเองด้วยสูตรลับเฉพาะเพื่อ
แสดงถึงความเป็นของแท้ ด้วยคุณสมบัติทั้ง 2 ประการข้างต้น
จึงทำ�ให้รสชาติกาแฟของที่นี่ “อร่อย” แตกต่างไปจากกาแฟ
ปรุงสำ�เร็จโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง พร้อมกันนั้น นักท่องเที่ยว
ยังมีโอกาสได้จับจ้องกรรมวิธีการผลิตได้ทุกขั้นตอน พร้อมกับเสพ
บรรยากาศของร้านและความมีอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของร้านต่อ
ลูกค้า ซึ่งฉายภาพความสวยงามของคนในชนบทซึ่งหาไม่ได้ใน
สังคมเมืองปัจจุบัน ดังคำ�บรรยายของผู้เขียนในหนังสือนำ�เที่ยว
เล่มหนึ่งว่า
“สิ่งที่ทำ�ให้หยุดกึก ก็คือกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟโบราณ
ร้าน “ท่าเรือส่ง” จึงอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปขอดื่มคลายร้อนสักแก้ว
บรรยากาศภายในร้านเรียกว่าเก่าแก่แต่มีเสน่ห์ โต๊ะหินอ่อนและ
เก้าอี้ไม้ทุกตัวใช้ติดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นเปิดร้าน ที่นี่จะได้นั่ง “ดู” เจ๊ชั่ง
และเจ๊ม่วยเล็ก
เจ้าของร้านรุ่นปัจจุบันผลัดกันชงกาแฟอย่าง
แคล่วคล่อง ลีลาการลวกน้�ำ ร้อนลงถุงกาแฟผงคั่วนั้นบ่งบอกได้ถึง
ความชำ�นิชำ�นาญ ผมสั่งกาแฟเย็นใส่นม ซดเข้าไปอึดแรกก็รู้สึก
สดชื่นอย่างประหลาด เจ้าของร้านยิ้มหวานแล้วบอกว่า ที่อร่อย
อย่างนี้ต้องมีเหตุผลสิ เพราะทางร้านมีการคั่วเมล็ดกาแฟเองด้วย
สูตรลับเฉพาะรุ่นคุณปู่ จึงทำ�ให้รสชาติและกลิ่นหอมหวนจนยากที่
จะหาที่ใดเทียบ และขายต่อเนื่องกันมากว่า 100 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัย
อำ�เภอสามชุกยังเป็นศูนย์กลางสำ�คัญในการเดินทางขึ้นล่องแม่น�้ำ ”
[11]
การนำ�อาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่ชาวตลาดสามชุก
บริโภคกันในชีวิตประจำ�วันมาสร้างความหมายใหม่ให้เป็น “บะหมี่
โบราณ หมี่กรอบโบราณ ขนมกงเจ้าเก่า หรือน้�ำ พริกต้นตำ�รับ”
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นของแท้และดั้งเดิม พร้อมทั้งตรึง
กรรมวิธีการผลิตเครื่องบริโภคเหล่านี้ให้เสมือนในอดีตนั้น นอกจาก
สามารถสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลับมา
เจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้ง จากเม็ดเงินจำ�นวนมหาศาลของนักท่อง
เที่ยวที่เข้ามาบริโภคอดีต ณ พื้นที่แห่งนี้ ทั้งในรูปของสินค้าบริโภค
และบรรยากาศแล้ว ยังสามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วงชิง
ผู้ซื้อที่ถวิลหาอดีตของตลาดสามชุกกลับคืนมาจากระบบธุรกิจการ
ค้าที่ทันสมัยอีกด้วย ซึ่งวิภาณี กาญจนาภิญโญกุล พบว่า นักท่อง
เที่ยวที่เดินทางเข้ามายังตลาดดอนหวายเพื่อบริโภคขนมไทยนั้น
เป็นเพราะพวกเขาต้องการบริโภค “ความเก่าแก่” “ความโบราณ”
“ความเป็นท้องถิ่น” หรือเรียกโดยรวมว่า “ความเป็นของแท้” หรือ
จะต้องสามารถบอกได้ว่าเป็นขนมดั้งเดิม หรือเป็นเจ้าที่มีชื่อเสียง

ประจำ�ท้องถิ่น เพื่อให้รู้สึกว่ามา “ถึง” สถานที่ท่องเที่ยวแล้วนั่นเอง
ซึ่งรูปลักษณ์ของสินค้าและวิธีการผลิตสินค้าของห้างสรรพสินค้า
ไม่ ส ามารถทำ� หน้ า ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของนั ก ท่ องเที่ยว
กลุ่มนี้ได้ [12]
เมื่อฉาก ตัวละคร และสินค้าแห่งอดีตกาลได้รับการ
รื้อฟื้น คัดสรร ประดิษฐ์สร้างให้กลับมาแสดงคุณค่าความงามเชิง
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งทำ�หน้าที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์
ของตลาดสามชุกให้แก่ผู้ที่มาเยือนได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถจับ
ต้องซื้อขายได้ ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยว
เชิงถวิลหาอดีตที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง และเมื่อสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ ที่เข้ามา ทั้งจากรายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งราวของตลาดย้ อ นยุ ค สามชุ ก ออกไป
ผู้คนจากทั่วสารทิศได้แวะเวียนมาเยี่ยมสามชุกตลาดร้อยปีแห่งนี้
จนสามารถเปิดตัวสามชุกตลาดร้อยปีได้อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม พ.ศ.2547

การใช้ อำ � นาจกฎเกณฑ์ ข ององค์ ก รเอกชนและรั ฐ
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ใ นการกำ � หนดคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก
การได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทองค์กร
จากสมาคมสถาปนิกสยาม
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และ
ชาวตลาดสามชุก ได้สร้างความหมายให้ตลาดสามชุกได้กลายเป็น
พื้นที่ทางสังคมแบบใหม่ในนามของตลาดย้อนยุคแหล่งท่องเที่ยว
เชิงถวิลหาอดีต และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการรื้อฟื้นมรดก
ทางวัฒนธรรมในอดีตให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวสำ �เร็จแล้ว
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิ
ชุมชนไทจึงได้สร้างความหมายชุดใหม่ให้กับพื้นที่แห่งนี้ ด้วยการ
สร้าง “คุณค่า” ทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์มิ ให้รื้อถอนมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าเหล่านี้ออกจากพื้นที่ โดยเริ่มจากการเสนอชื่อองค์กรเพื่อ
เข้ารับการพิจารณารางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประเภทองค์กร จากสมาคมสถาปนิกสยาม และในปีพ.ศ.2548
คณะกรรมการพั ฒ นาตลาดสามชุ ก เชิ ง อนุ รั ก ษ์ ก็ ไ ด้ รั บ รางวัลดัง
กล่าว เนื่องจากปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ์สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่ 2 คือเป็นองค์กรผู้ริเริ่มผลักดัน
ให้มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส ผู้อำ�นวยการสมาคม
สถาปนิกสยาม กล่าวว่า “ที่สมาคมให้รางวัลคณะ กรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เพราะเราเห็นว่าคณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้
ริเริ่มในการอนุรักษ์ชุมชนขึ้น เพื่อทำ�ให้กรมธนารักษ์เปลี่ยนใจหัน
มาร่วมอนุรักษ์มรดกของเดิมและปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้องขอขอบคุณ
แทนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ชุมชนนี้ได้ช่วยพวกเรารักษา
มรดกของชาติไว้” [13]
รางวัลและคำ�ประกาศดังกล่าว นอกจากสร้างความหมาย
ใหม่ให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกได้กลายเป็นองค์กรที่อนุรักษ์หวงแหน

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองแล้ว ยังทำ�ให้สถาปัตยกรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นถูกผนวกรวมและและสถาปนาให้เป็นมรดกของชาติ
อีกด้วย

การทำ�ให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลายเป็น
“ย่านประวัติศาสตร์”: แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ
เมื่ อ ตลาดย้ อ นยุ ค สามชุ ก ได้ รั บ รางวั ล การอนุ รั ก ษ์
ศิลปสถาปัตยกรรม
จากสมาคมสถาปนิกสยามและมรดกทาง
สถาปัตยกรรมของชุมชนท้องถิ่นได้รับการผลักดันให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติไทยแล้ว คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์จึงเป็นตัวแทนชาวตลาดสามชุกนำ�รางวัลและความหมาย
ดังกล่าวไปต่อรองกับกรม ธนารักษ์ เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณซอย
1 ซอย 2 และพื้นที่ริมแม่น�้ำ ท่าจีนอยู่อาศัยและทำ�มาหากินต่อไป
โดยกรมธนา-รักษ์ขอให้กองออกแบบแผนและก่อสร้างพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
คุณค่าทางโบราณคดีของอาคารสิ่งปลูกสร้างในตลาดสามชุกเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา
สิบวันถัดมา
กองแบบแผนและก่อสร้างสรุปความ
เห็นกลับมายังกรมธนารักษ์ว่า
สภาพโครงสร้างของอาคารใน
ตลาดสามชุกชำ�รุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพไปมากซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุง ส่วนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น เห็นว่า ไม่มีรูปลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ส่วนที่เห็นคุณค่าทางฝีมือก็เป็นส่วน
ประกอบของอาคาร เช่น ลายฉลุไม้ช่องลม ประตูบานเฟี้ยม ไม้
ลูกกรงระเบียง เป็นต้น ส่วนแนวคิดคุณค่าทางโบราณคดีของอาคาร
สิ่งปลูกสร้างในบริเวณดังกล่าว เห็นควรสอบถามจากกรมศิลปากร
ต่อไป
ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 อธิบดีกรม
ศิลปากรได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ แจ้งว่ากรมศิลปากร
พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่และอาคารภายในตลาดร้อยปีสามชุก
จัดเป็นโบราณสถานประเภท “ย่านประวัติศาสตร์” ที่มีความสำ�คัญ
ในด้ า นของประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนและรู ป แบบอาคารพื้ น ถิ่ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับเกณฑ์ การพิจารณาพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ในข้อที่
4 ของกรมศิลปากร จึงเห็นสมควรให้อนุรักษ์พื้นที่และอาคารภายใน
ตลาดร้อยปีสามชุกไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป และ
ต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อ “ยกเลิก” โครงการ
พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์
และเห็นสมควรอนุรักษ์พื้นที่และอาคารภายในตลาดสามชุกไว้เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ด้วยเหตุนี้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ชาวตลาดสามชุกกับราชพัสดุจึงเริ่มคลี่คลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การทำ�ให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลายเป็นแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำ�
ประเทศไทย ได้ประกาศให้ตลาดสามชุกได้รับรางวัลระดับ “ดี” จาก

การประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกประจำ�ปี 2552 และมีการจัดงานฉลองรางวัลดังกล่าว
ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผู้น�ำ สูงสุดของภาครัฐ
คือ อดีตพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็น
ประธานในพิธี
คณะกรรมการผู้พิจารณาตัดสินได้ยกย่องการอนุรักษ์
ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชุกนี้ว่า “โครงการอนุรักษ์ชุมชนย่านตลาด
เก่าสามชุกนี้ได้รับรางวัล Award of Merit เนื่องจากแผนฟื้นฟูของ
โครงการสามชุกนี้ได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและแนวทาง
ที่แสดงถึงการร่วมมือกันของหน่วยงานท้องถิ่น จนสามารถผ่าน
พ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ โครงการนี้ท�ำ ให้เกิดความตระหนักในวง
กว้างของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานขึ้นมาจากราก
หญ้า และมีคุณสมบัติที่จะเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ชุมชนทาง
ประวัติศาสตร์แห่งอื่นๆ ในประเทศไทยได้และในประเทศต่างๆ ให้
สถานที่ประวัติศาสตร์คงอยู่กับชุมชนแต่ละประเทศต่อไป” [14]
ในวันดังกล่าว อดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความ
ยินดีและยกย่องให้ตลาดสามชุกเป็น “ชุมชนต้นแบบ” ในการใช้
ทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ซึ่งเป็นการต่อสู้
ของชุมชนกับกระแสโลกาภิวัตน์และบริโภคนิยมได้อย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตัวแทนของกรม
ธนารักษ์ ได้นำ�คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทั่วประเทศ
จำ�นวนกว่า 100 คน มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกจังหวัดสำ�รวจพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล
ของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชุมชนหรือตลาดเก่า และ
สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ
ให้คงสภาพพื้นที่และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนโดย
จัดเป็นย่านประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญของชุมชน
คำ�ให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงของกรมธนารักษ์
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง “การยอมรับ” ของกรมธนารักษ์วา่ พืน้ ทีแ่ ห่ง
นี้ได้เปลี่ยนความหมายจากการเป็นพื้นที่ที่ “ไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจ”
มาเป็นพื้นที่ที่สามารถ “สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ได้อย่างมหาศาล
หรือที่เรียกว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ด้วยการรื้อฟื้นและประดิษฐ์
สร้างทุนทางวัฒนธรรมใน “อดีต” ให้มาเป็นสินค้าใน “ปัจจุบัน”
ตลอดจนสามารถนำ � มาสร้ า งความหมายใหม่ ใ ห้ ก ลายเป็ น
“แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” จนกลายเป็นที่
ยอมรับและชืน่ ชมจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนั้น ยังสะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนความ
หมายจากพื้นที่ที่เคยได้รับการประเมินว่า
“ไม่มีรูปลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น” กลายมาเป็น พื้นที่ “ย่านประวัติศาสตร์”
ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และรูปลักษณ์ของอาคารดัง
กล่าวยังสามารถทำ�หน้าที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตลาด
สามชุกให้แก่ผู้ที่มาเยือนได้ศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น
ความสำ�คัญของสถาปัตยกรรมของอาคารร้านค้าภายในตลาดสามชุก
ยังได้ถูกผนวกรวมและสถาปนาให้มีความสำ�คัญและสัมพันธ์กับ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย ซึ่งปรากฏการณ์การต่อสู้
ต่อรองและช่วงชิงพื้นที่ของชาวตลาดสามชุก มิให้ถูกไล่รื้อถอน
จากกรมธนารักษ์ด้วยปฏิบัติการผลิตสร้างความหมายให้กับพื้นที่
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และการรื้อฟื้นวัฒนธรรมในอดีตให้มาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
ในปัจจุบันนั้น เป็นวิถีแห่งการต่อสู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
“ชุมชนต้นแบบ” ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ส�ำ คัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า ตลาดสามชุกถูก
ผลิตสร้างให้มีความหมายที่หลากหลายและลื่นไหลตลอดเวลา เริ่ม
ตั้งแต่การเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของชุมชนท้องถิ่น
ริมฝั่งแม่น�้ำ ท่าจีน พัฒนามาเป็นชุมชนการค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่ง
แม่น้ำ�ท่าจีน ตลาดประจำ�อำ�เภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
และชุมชนที่ถูกลดทอนบทบาทศูนย์กลางการค้าจนเกิดความขัด
แย้งกับกรมธนารักษ์ในที่สุด การผลิตสร้างความหมายดังกล่าว
นอกจากเป็ น การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ใ ห้ ต ลาดสามชุ ก ในแต่ ล ะช่ ว ง
บริบทแล้ว ยังถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองของชาว
ตลาดสามชุกกับอำ�นาจรัฐโดยกรมธนารักษ์ ด้วยการสร้างความ
หมายใหม่ลงบนพื้นที่พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนมา
ให้ตลาดแห่งนี้ในฐานะของ “สามชุกตลาดร้อยปี ตลาดมีชีวิต
พิพิธภัณฑ์มีชีวา” หรือ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเพื่อการบริโภคอดีต ดังนั้นการผลิตสร้างให้พื้นที่
ตลาดสามชุกกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางเศรษฐกิจแบบ
ใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือและเป้าหมายในต่อสู้ต่อรองกับอำ�นาจรัฐจึง
สอดคล้องกับที่อังรี เลอเฟบว์ (Henri Lefebrve) [1] ได้กล่าวไว้ว่า
ความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์ ได้สร้างความหมาย
ใหม่ ให้กับพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อเป็นเป้าหมายในการยึดครองและ
ครอบงำ� ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ ต่อรอง และขัดขืน
อำ�นาจที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ พื้นที่ต่างๆ
ที่ห้อมล้อมเราอยู่ในสังคมจึงเป็นการเมืองเรื่องพื้นที่ (The Politics
of Space) หรือเรื่องราวของความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ ที่สังคมแต่ละ
แบบแต่ละยุคสมัยผลิต/กำ�หนดขึ้น ซึ่งพื้นที่แต่ละแบบแต่ละยุคสมัย
ก็จะมีภาคปฏิบตั กิ ารว่าด้วยพืน้ ที่ (Spatial Practices) แตกต่างกันไป
นอกจากชาวตลาดสามชุ ก ได้ ผ ลิ ต สร้ า งความหมาย
ชุดใหม่ให้กับพื้นที่แล้ว ยังมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ในอดีตของชาว
ตลาดสามชุก ไม่ว่าจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ ขุนจำ�นง
จีนารักษ์ วัตถุข้าวของ เรื่องราวความทรงจำ� และอาหารในชีวิต
ประจำ�วันของผู้คนในตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อ
ขายได้ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพลวัตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ พร้อม
ทั้งการสถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสามชุกกลาย
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติเพื่อนำ�มาใช้เป็น
เครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์อีกด้วย
ซึ่งผลการ
ศึกษาข้างต้น พบว่า มีข้อแตกต่างกับงานของมูริซิโอ เพเลจจี
(Murizio Peleggi) [2] อยู่ 2 ประการคือ
ประการแรก เพลเลจจี ชี้ให้เห็นว่า เมื่อประเทศไทยได้
สถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกลาย เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติไทย ดังเช่น เมืองโบราณสุโขทัยและอยุธยา
รัฐก็ได้ตั้งหน่วยงานคือ กรมศิลปากรขึ้นมาดูแลแหล่งประวัติศาสตร์

นั้นๆ พร้อมทั้งทำ�ให้แหล่งประวัติศาสตร์นั้นกลายเป็นสินค้าเพื่อการ
บริโภคของนักท่องเที่ยว โดยการกันให้ประชาชนที่เคยอยู่อาศัยใน
พื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการแยกอดีต
ไว้คนละส่วนกับพื้นที่ในชีวิตประจำ�วันของคนปัจจุบัน แต่ส�ำ หรับ
อดีตของ “ตลาดสามชุก” มีความหมายมากไปกว่าอดีตที่เป็นซาก
ปรักหักพังที่ถูกจัดไว้ในพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์ เพราะพื้นที่
อดีตของตลาดสามชุกถูกวางทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ของ
ตลาดสามชุกปัจจุบันที่มีชีวิตของชาวตลาดสามชุกปัจจุบันรวม อยู่
ด้วย อดีตในแต่ละบริบทของตลาดสามชุกจึงผสมผสาน คลุกเคล้า
เลื่อนไหลอยู่กับพื้นที่ทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ความทรงจำ�ของผู้คนในปัจจุบันทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน
ประการที่สอง เพเลจจีได้กล่าวว่า กระบวนการทำ�ให้
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติไทยนั้น รัฐเป็นผู้ใช้อำ�นาจในการดำ�เนินการค้นคว้า เคลื่อนย้าย
ยืนยันความเป็นของแท้และ สืบสานมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เพียงฝ่ายเดียว และพยายามบังคับให้ชาวบ้านยอมรับความชอบ
ธรรมในการจัดการมรดกจากอดีตกาลนั้น ด้วยการสร้างเรื่องราว
ให้ผูกติดกับประวัติศาสตร์ชาติ สถาบันพุทธศาสนาและพระมหา
กษัตริย์ รวมถึงการใช้ข้อกฎหมายบังคับ ซึ่งเป็นการทำ�ให้อดีตที่
เคยเป็นของผู้คนในพื้นที่ปัจจุบันกลายเป็นอดีตของคนอื่น เป็นอดีต
ทีแ่ ปลกแยกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผูค้ นและพืน้ ที่ในปัจจุบนั แต่ส�ำ หรับ
ชาวตลาดสามชุกนั้น พวกเขาเป็นผู้เลือก ตกแต่งและผลักดันให้
มรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบัน
ผ่านกระบวนการให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และได้รับการยืนยัน
ความเป็นของแท้และดั้งเดิมจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับ
ประเทศชาติและระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนทำ�ให้
มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นกลายเป็นสินค้าในธุรกิจการท่องเที่ยว
ถวิลหาอดีตด้วยตนเอง อดีตของชาวตลาดสามชุกจึงผสานผูกพัน
กับวิถีชีวิตของผู้คนและพื้นที่ในปัจจุบัน และถูก “ผลิตซ้�ำ ” อยู่ตลอด
เวลาจนกลายเป็น “วิถีชีวิตประจำ�วัน” ของผู้คนในตลาดสามชุกใน
ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาและข้อค้นพบจากงานวิจยั เรือ่ งนี้ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมวิจัย โดยสามารถใช้เป็น
แนวทางในการทำ�ความเข้าใจกระบวนการผลิตสร้างความหมาย
ของพื้นที่ และกระบวนการทำ�ให้มรดกวัฒนธรรมในอดีตกลายเป็น
สินค้าในปัจจุบันของชุมชนท้องถิ่นที่กำ�ลังเปลี่ยนผ่านมาเป็นชุมชน
แห่งธุรกิจการถวิลหาอดีตหรือ “ตลาดย้อนยุค” รวมทั้งชุมชนที่มีมิติ
ด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ก่อประโยชน์ต่อชุมชนตลาดสามชุกซึ่งเป็นพื้นที่การวิจัย ในการเป็น
ข้อบันทึกทางประวัติศาสตร์ถึงพัฒนาการของตลาดสามชุกตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการคิด วางแผน และดำ�เนินงานในการต่อสู้
กับอำ�นาจรัฐเพื่อรักษาพื้นที่ของตลาด ตลอดจนกลวิธีในการสร้าง
พลังของชุมชนในการต่อสู้กับทุนข้ามชาติที่เข้ามาแย่งชิงการเป็น
ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า ของตลาดสามชุ ก ให้ ก ลั บ คื นมาในมิ ติ ข อง
ตลาดย้อนยุคอีกด้วย

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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