


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
(Corrado Feroci)

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย
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ศิลปากร

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา

แห่งการสร้างสรรค์

Silpakorn University

is a Leading

Creative University 	 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย	 เดิมคือ	 โรงเรียนประณีต
ศิลปกรรม	 สังกัดกรมศิลปากร	 เปิดสอนวิชา
จิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการ
และนักเรียนในสมัยนั้น	 โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 
ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 (เดิมช่ือ	 Corrado 
Feroc i ) 	 ชาว อิตา เ ลียนซึ่ ง เ ดินทางมา 
รับราชการในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6 
เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น	 และได้เจริญ

เติบโตเป็นลำาดับเรื่อยมา	 จนกระทั่งได้รับการ 
ยกฐานะขึ้นเป็น	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	
เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2486	 คณะ
จิตรกรรมและประติมากรรม	 ได้รับการจัด
ตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก	 (ปัจจุบันคือ	 คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)	 ในปี 
พ.ศ.	 2498	 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย 
(ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปล่ียนชื่อเป็น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	และคณะโบราณคดี	 
หลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ขึ้นในปี
ต่อมา
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	 ปี	 พ.ศ.	 2509	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	
มีนโยบายท่ีจะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาท่ี
หลากหลายขึ้น	 แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ใน
วังท่าพระคับแคบมาก	 ไม่สามารถจะขยาย
พื้นที่ออกไปได้	 จึงได้ขยายเขตการศึกษาไป
ยังพระราชวังสนามจันทร์	 จังหวัดนครปฐม	
โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์	 พ.ศ.	 2511	
คณะศึกษาศาสตร์	 พ.ศ.	 2513	 และคณะ
วิทยาศาสตร์	พ.ศ.	2515	ตามลำาดับ	หลังจาก
นั้น	จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	พ.ศ.	2529	คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2534	(ปัจจุบัน
คือ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)	และจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์
ขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2542	เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้น

	 ปี	พ.ศ.	2540	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้
ขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้งวิทยาเขตแห่ง 
ใหม่ ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 	 เพื่อกระจายการ
ศึกษาไปสู่ภูมิภาค	 ใช้ชื่อว่า	 “วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี”	 จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร	 ในปี	 พ.ศ.	 2544	
คณะวิทยาการจัดการ	 ในปี	พ.ศ.	2545	คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ในปี	
พ.ศ.	2546	และวิทยาลัยนานาชาติ	ในปี	พ.ศ.	
2546	 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	 2515	 โดยการจัด
ตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น	 เพื่อรับผิดชอบในการ
ดำาเนินการ
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Smart Cultural City Development :

A Case Study of

Yaowarat - Charoen Krung Area

ที่ปรึกษาโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าโครงการ : 

อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ร่วมวิจัย :

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- รองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

- รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศิริ ประจงสาร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- อาจารย์ ดร. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ที่มาและความสำาคัญของโครงการ
	 เกาะรัตนโกสินทร์	เป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ 
ของกรุงเทพมหานคร	 	 มีโบราณสถาน	อาคาร 
เก่าที่มีคุณค่า	 และสถานที่สำาคัญทางประวัติ- 
ศาสตร์มากมาย	 ทั้งวัง	 วัด	 ศาสนสถานอื่นๆ
ตามความเชื่อของคนหลากหลายเช้ือชาติทั้ง
ไทย	 จีน	 และอินเดีย	 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มา
ตั้งแต่อดีต	 มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ประจำากลุ่มในแต่ละชุมชน	 มีสินค้าหัตถกรรม
หรือผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนดำาเนินกิจการสืบทอด
มาหลายรุ่น	 อีกทั้งยังมีแหล่งค้าขายทั้ง 
ค้าปลีกและค้าส่งที่สำาคัญ	 เช่น	 ปากคลอง
ตลาด	เยาวราช	เป็นต้น

แผนที่บริเวณกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2475 (ที่มา : กรมแผนที่ทหาร)

ทิวทัศน์กรุงเทพฯ ย่านเยาวราช 
(ที่มา : สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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	 ท่ีผ่านมามีหลายหน่วยงานได้ดำาเนิน
การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
อย่างย่ังยืนของพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์	 แต่
ยังพบปัญหาในหลายภาคส่วน	 ท้ังปัญหา
การทำางานท่ีทับซ้อนและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค
ประชาชนเข้าด้วยกัน	 แม้จะมีการศึกษาวิจัยใน
พ้ืนท่ีจากหลายๆ	 หน่วยงานพอสมควร	 แต่ยัง
ขาดการจัดการข้อมูลหรือการนำาผลจากการ
วิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี	 จึงควรมีการ
ศึกษาเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
อย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน	 นอกจากน้ี 
ยังขาดการศึกษาวิจัยท่ีบูรณาการแบบองค์รวม 
(Integrated	 Research)	 ที่เป็นระบบทั้งใน
ด้านสถาปัตยกรรม	 ชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 และ
วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 
ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
การขับเคล่ือนเชิงนโยบาย	 และการวิจัยเพื่อ
การจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชนให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างยั่งยืนและให้เกิดความร่วมมือในการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งจำาเป็น
และสำาคัญสำาหรับพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์

	 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่ตั้งส่วน
หนึ่ งอ ยู่ ในพื้นที่ เกาะ รัตนโกสินทร์ 	 และ
มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญท้ังด้าน
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม	 ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 และด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 ซึ่งสามารถตอบโจทย์ชุมชน
ในพื้นที่ เพื่อ ช่วยแก้ ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน	 ในการศึกษาครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยจึงเลือก
พื้นที่ในย่านเยาวราช	 –	 เจริญกรุง	 บริเวณ
รอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร	 ซึ่งเป็นส่วน
ต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน	 ช่วง
หัวลำาโพง	-	บางแค	และช่วงบางซื่อ	-	ท่าพระ 
ตัวสถานีรถไฟฟ้ าวัด มังกรตั้ งอ ยู่ที่ ถนน
เจริญกรุง	บริเวณสี่แยกแปลงนาม	 ใกล้	 “วัด
มังกรกมลาวาส”	หรือ	 “วัดเล่งเน่ยยี่”	 เพราะ
พื้นที่บริเวณนี้มีความสำาคัญทั้งทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรมของประเทศมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 และมีต้นทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่จะสร้างแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนายกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้

ถนนเยาวราช
(ที่มา : สำานัก
หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ)

ทิวทัศน์กรุงเทพฯ 
ย่านเยาวราช
(ที่มา : สำานัก
หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ)

รถรางไฟฟ้าบริเวณ
ถนนเจริญกรุง
(ที่มา : สำานัก
หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ)
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วัตถุประสงค์
	 1.	ศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ 
ในมิติของชุมชน	ศิลปะ	วัฒนธรรม	โดยใช้ย่าน
เยาวราช	 -	 เจริญกรุง	 เป็นกรณีศึกษา	 เพื่อ
การปรับตัว	 การอนุรักษ์	 และความเป็นไปได้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	 2 . 	 แนวทางการพัฒนาเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวโดยการนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ง โบราณคดี 	 ประวัติศาสตร์ 	 และ 
ศิลปวัฒนธรรม
	 3.	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และ
ชุมชน	 ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	และชุมชนยั่งยืน
	 4.	 พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อนำาเสนอ
แนวทางและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ควบคู่กับชุมชน	เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
วิจัยและพัฒนาต่อยอดไปในมิติต่างๆ

ถนนเจริญกรุง (ที่มา : สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) เยาวราช-เจริญกรุง (ปัจจุบัน)
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เป้าหมายโครงการ
	 แนวทางหรือตัวอย่างรูปแบบของการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากต้นทุนเดิม

พื้นที่ศึกษาวิจัย
	 พื้นที่ย่านเยาวราช	 –	 เจริญกรุง	 บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร	 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน	ช่วงหัวลำาโพง	-	บางแค	และช่วงบางซื่อ	–	ท่าพระ

ชุมชนเป้าหมายที่สนใจศึกษา
	 ชุมชนเลื่อนฤทธิ์	ชุมชนเจริญไชย	ชุมชนวังแดง	และชุมชนบ่อนบริพัตร

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัยของโครงการ หมายเลข 1 :  ชุมชนวังแดง หมายเลข 2 :  ชุมชนบ่อนบริพัตร
หมายเลข 3 :  ชุมชนเลื่อนฤทธิ หมายเลข 4 :  ชุมชนเจริญไชย (ที่มา : สำานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร)

1

2

3

4
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ภาพรวมของการดำาเนินงานโครงการ

การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ :

กรณีศึกษาย่านเยาวราช – เจริญกรุง
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โครงการวิจัย “ การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ :
กรณีศึกษาย่านเยาวราช – เจริญกรุง ”
	 เป็นการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ทั้ งองค์ความรู้ด้าน
โบราณคดี	 ด้านสถาปัตยกรรม	 ด้านศิลปะและการออกแบบ	 ด้านอาหาร	 และด้านการ
บริหารจัดการ	 เพ่ือดำาเนินงานวิจัยในพื้นที่ย่านเยาวราช	 –	 เจริญกรุง	 อีกท้ังยังมีการ 
บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษานำาความรู้จากห้องเรียนมาใช้ปฏิบัติ
งานจริงในพื้นที่	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้
เป็นอย่างดี

	 โครงการวิจัยดังกล่าวแบ่งการดำาเนินงาน 
ออกเป็น	6	ส่วน	ได้แก่
	 1)	 โบราณคดีและชุมชน	 เน้นศึกษา 
เ กี่ ยวกับประ วัติ ศาสตร์ ชุมชน	 วิ ถี ชี วิต 
อัตลักษณ์ชุมชน	 ยุคสมัยของกลุ่มคนตาม 
ช่วงอายุ	 รวมถึงข้อมูลอื่นๆ	 เกี่ยวกับชุมชน	
เพื่อศึกษาถึงศักยภาพหรือโอกาสในการ
อนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่
	 2)	การใช้พื้นที่เชิงสถาปัตยกรรม	ดำาเนิน
การศึกษาและเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรม
ของชุมชน	 ด้านศิลปะ	 ด้านการประกอบ
กิจการ	 ด้านอาหาร	 และด้านสภาพแวดล้อม
ในขอบเขตพื้นที่กำาหนด	 ทำาการวิเคราะห์	
สังเคราะห์เป็นแบบจำาลองการออกแบบ
พื้นที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองในบริเวณย่าน
เยาวราช	 –	เจริญกรุง
	 3)	ศิลปะชุมชนและศิลปะสาธารณะ	ศึกษา 
ประวัติศาสตร์ของผู้คนในชุมชนผ่านการเล่า
เรื่องหรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่สะท้อน
ให้ เห็นการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไปตามยุคสมัย	 โดยเรื่องราวจะได้ 
รับการตีความและแสดงออกผ่านผลงาน
ทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ	 รวมทั้งสำารวจ
และศึกษาศิลปะประดับตกแต่ งอาคาร 
โบราณ	 (Ornaments)	 และองค์ประกอบ 
บนถนนประเภท	 Street	 furniture	 และ 
ฝาท่อสาธารณูปโภคชนิดต่างๆ	 เพื่อนำาไป
สู่การออกแบบผลงานศิลปะที่มีประโยชน์
ใช้สอยและมีอัตลักษณ์	 โดยดึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนหรือพื้นที่มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

	 4)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	สำารวจ
และศึกษาความเ ป็นไปได้ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	
และออกแบบพัฒนาและสร้ างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางในการ
ผลิตแก่ชุมชนในพื้นที่
	 5)	 อาหาร	 เน้นการสืบค้นด้านอาหาร
ที่มีเอกลักษณ์และศึกษาความเป็นมา	 ศึกษา
กระบวนการหรือวิธีการทำาอาหารที่สะท้อน
ถึงความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า	
เพ่ือให้ได้แนวทางในการทำาให้คนในชุมชน 
ยุคปัจจุบันพยายามผลิตซ้ำากระบวนการ
อาหารในครัวเรือนหรือร้านอาหารของชุมชน
ด้วยคุณค่าของการกินดีอยู่ ดี 	 ภาคภูมิใจ 
มีความมั่นคงทางอาหาร	 และเป็นต้นแบบที่
ดีแก่กระบวนการผลิตอาหารที่เป็นการค้าและ
ที่มีการท่องเที่ยว	
	 6)	 การนำาเสนอผลลัพธ์ของงานวิจัยใน 
รูปแบบต่างๆ	เช่น	Animation	วีดิทัศน์	เป็นต้น	
นอกจากนี้	 ยังดำาเนินการศึกษาเกี่ยวกับแบบ
จำาลองทางธุรกิจที่เป็นไปได้หรือท่ีจะสามารถ
เกิดขึ้นได้ในพื้นที่เยาวราช	 –	 เจริญกรุง	 โดย
การดำาเนินงานโครงการวิจัยมีเป้าหมายเพื่อ
ให้ได้แนวทางหรือตัวอย่างรูปแบบการพัฒนา
พื้นที่ด้วยต้นทุนเดิมทางศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี
บริเวณย่านเยาวราช	-	เจริญกรุง

ที่ปรึกษาโครงการและคณะผู้วิจัยลงสำารวจพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุงในเบื้องต้น
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การประชุมคณะผู้วิจัยดำาเนินงานโครงการ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการลงสำารวจพื้นที่ของคณะผู้วิจัยและนักศึกษาจาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน



มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษาย่านเยาวราช - เจริญกรุง
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การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการลงสำารวจพื้นที่ของคณะผู้วิจัยและนักศึกษาจาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป ์
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน
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การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเมือง

ในย่านประวัติศาสตร์ตามเส้นทาง

รถไฟฟ้าสายสีนำาเงิน ส่วนต่อขยาย

บริเวณถนนเจริญกรุง – เยาวราช

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้โครงการ	การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ	:
กรณีศึกษาย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง
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	 โครงการนี้จัดทำาขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองที่มี
ต่อชุมชนตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย	บริเวณช่วงถนนเจริญกรุง	–	เยาวราช	
โดยใช้วิธีศึกษาจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่และวิถีชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 และ
ศึกษาทัศนคติของชุมชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วและวิธีการ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยศึกษาจาก	5	ชุมชน	ได้แก่	ชุมชนเวิ้งนาครเขษม	ชุมชน
บ่อนบริพัตร	ชุมชนวังแดง	ชุมชนเลื่อนฤทธิ์	และชุมชนเจริญไชย

การส้ารวจและสัมภาษณ์ชุมชนบ่อนบริพัตร

แผ่นหินแสดงการเก็บค่าเช่าของชุมชนบ่อนบริพัตร
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	 จากการศึกษาทำาให้ทราบถึงประวัติ
ความ เป็นมาของพื้ น ท่ี ท่ี มี ม าตั้ งแต่ ต้ น 
กรุงรัตนโกสินทร์	 ต่อมามีการสร้างตึกแถว
ของพระคลังข้างที่ ในรัชกาลที่	 6	 ชุมชน
จึงได้อาศัยสืบมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยมีการ
ผลัดรุ่น	 เปลี่ยนแปลงเจ้าของไปตามยุคสมัย	
ชุมชนล้วนมีความรู้สึกว่าความเจริญรุ่งเรือง
ของการค้าขายในอดีตล้วนเป็นอดีตท่ีแสน
ภาคภูมิใจของชาวชุมชนต่างๆ	เช่น	ร้านค้าขาย
ทองคำา	 ร้านขายเหล็ก	 ในย่านชุมชนวังแดง 
โดย เฉพาะห้ างหุ้ นส่ วนจำ ากั ด 	 บ ริ พัตร
อุตสาหกรรม	 ร้านขายกระบี่ที่มีอายุยาวนาน
กว่า	 80	 ปี	 ที่ยังตั้งอยู่ในชุมชนเพียงร้าน
เดียว	 ต่อมาเมื่อสถานการณ์การพัฒนาเมือง
จึงทำาให้ชุมชนต้องปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่ 
ดังตัวอย่างเช่น	 การค้าขายกระดาษไหว้เจ้า
ที่ชุมชนเจริญไชยที่เริ่มใช้ศิลปวัฒนธรรมที่
มีในชุมชนเป็นจุดขายและเป็นการต่อรองกับ
นายทุนภายนอก	 เช่น	 การตั้งบ้านเก่าเล่า
เรื่องชุมชนเจริญไชย	 เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์
ของชุมชน	เป็นต้น	

รวมไปถึงความกังวลที่มีต่อการพัฒนาจาก
นายทุนดังที่ เกิดข้ึนกับชุมชนบ่อนบริพัตร
และชุมชนวังแดง	 ที่ทำาให้ชาวบ้านเร่ิมหา
ลู่ทางต่างๆ	 ในการขยับขยาย	 การเริ่มหา 
ท่ีอยู่ใหม่นอกชุมชน	 ซึ่งความกังวลดังกล่าว
มีมาจากท่ีชุมชนเวิ้งนาครเขษมอันตั้งอยู่ใกล้
ชิดกันนั้นได้ถูกกลุ่มนายทุนจัดสรรพื้นที่เพื่อ
รองรับการพัฒนาย่านธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่ง
ต้องโยกย้ายผู้เช่าเดิมออกทั้งหมด	 รวมไปถึง
การผ่านประสบการณ์ในห้วงเวลาสิบกว่าปี
ของชุมชนเล่ือนฤทธิ์ที่ทำาให้เกิดการรวมกลุ่ม
และจัดตั้งบริษัท	 ชุมชนเลื่อนฤทธิ์	 จำากัดขึ้น
เพ่ือให้ชุมชนมีอำานาจต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
อันเป็นเสมือนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ

ประธานชุมชนวังแดง และนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ได้เข้าร่วมสำารวจและสัมภาษณ์ชุมชน

การสำารวจและสัมภาษณ์ ชุมชนวังแดง



มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษาย่านเยาวราช - เจริญกรุง
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สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ด้านหน้าชุมชนเจริญไชยในปัจจุบัน แผ่นหินแสดงการเก็บค่าเช่าของชุมชนเลื่อนฤทธิ์

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ในระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

พื้นที่เมืองเก่า เมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : 

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว

และชุมชนยั่งยืน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศิริ ประจงสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้โครงการ	การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ	:
กรณีศึกษาย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง
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	 ท่ ามกลางกร ะแสแห่ งการพัฒนา
และความเปลี่ ยนแปลงที่ กำ าลั ง รุกคืบสู่ 	
เยาวราช	 ย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ที่มี เอกลักษณ์และ คุณค่าแห่งหนึ่ งของ
กรุงเทพมหานคร	 เยาวราชจะเป็นพ้ืนท่ี
ตัวอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
บ้าง	 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่	 ผ่านการ
เก็บ	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน
ในเร่ืองของชุมชน	 สังคมและวัฒนธรรม	
อาคารที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม	 สภาพแวดล้อม	 การใช้
ประโยชน์อาคารและกิจกรรมต่างๆ	 ในอาคาร
และพื้นที่สาธารณะ	การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ	
และกฎหมายผังเมือง	 ฯลฯ	 และทดลองเสนอ
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีผ่านกระบวนการ
ออกแบบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนใน
รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม	 8	 ผลที่ 
ได้คือ	 ความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่
ท่ียังคงเอกลักษณ์และคุณค่าทางสังคมและ
วัฒนธรรมของพื้นที่เอาไว้
	 ในขณะเดียวกันก็เอื้อให้เกิดการพัฒนา
เกิดขึ้นได้	 ส่งผลให้เกิดพลวัตท่ีน่าจะทำาให้
เยาวราชเกิดความยั่งยืนด้านพื้นที่ ต่อไป
ในอนาคต	 เป็นตัวอย่างต่อการพัฒนาใน
ลักษณะเช่นนี้สำาหรับย่านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมย่านอื่นๆ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโดยมี
- ด้านทิศเหนือจรด 
ถนนยมราชสุขุม 
- ด้านทิศตะวันออกจรด
ถนนมังกร
- ด้านทิศใต้จรดซอย
วานิช 1
- ด้านทิศตะวันตกจรด
ถนนมหาจักร

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงสำารวจพื้นที่ 
และเก็บข้อมูล



มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบจำาลองการออกแบบพื้นที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า
ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณย่านเยาวราช – เจริญกรุง

ตัวอย่างการออกแบบ
เพ่ือการพัฒนาพืน้ทีเ่มือง
เก่าในขอบเขตพื้นที่ศึกษา
บริเวณย่านเยาวราช – 
เจริญกรุง
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การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน

และศิลปะสาธารณะเพื่อส่งเสริม

อัตลักษณ์และต่อยอดวัฒนธรรมชุมชน

ย่านเยาวราช – เจริญกรุง

โดย รองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
และอาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้โครงการ	การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ	:
กรณีศึกษาย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง
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การสำารวจพื้นที่และรูปแบบศิลปะประดับ
ตกแต่งอาคาร (Ornaments)
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	 การดำา เนินงานวิจัยด้านศิลปกรรม
ใช้กระบวนการภัณฑารักษ์และโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะชุมชนและศิลปะสาธารณะ
เป็นเครื่องมือในการศึกษา	 ด้วยวิธีจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ	สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างชุมชน	นักวิจัย	นักศึกษา	และศิลปิน	โดย
คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนเลื่อนฤทธ์ิ	 อันเป็นชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน 
อาทิ เ ช่ น 	 ช า ว จี น แค ะ 	 ช า วจี น แต้ จิ๋ ว 
ชาวซิกข์	 ชาวฮินดู	 เป็นต้น	 ร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของผู้คน
และชุมชนในด้านต่างๆ	 ที่สะท้อนให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต	 ผู้คน	 อาชีพ	
วัฒนธรรมไปตามยุคสมัยและพัฒนาการ
ของเมือง	 โดยเรื่องราวจะได้รับการตีความ	
แสดงออกผ่านผลงานทางศิลปะในรูปแบบ
ต่างๆ	 รวมทั้งผลงานศิลปะที่มีประโยชน์
ใช้สอย	 เพื่อนำาไปสู่จุดมุ่งหมายในการส่ง
เสริมอัตลักษณ์ที่มีความร่วมสมัยและต่อยอด 
วัฒนธรรมของชุมชน	 อันเกิดจากฐาน
ความร่วมมือของคนในชุมชนเอง	 และด้วย
กระบวนการทางภัณฑารักษ์สามารถประสาน
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ถูกสั่งสมในชุมชนท้ัง
ด้านสุนทรียศาสตร์	 และด้านประวัติศาสตร์	
เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ

การสัมภาษณ์กลุ่มคนจีนแคะในชุมชนเลื่อนฤทธิ์

แผนผังการย้ายถิ่นฐานของชาวซิกข์มาชุมชนเลื่อนฤทธิ์



มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษาย่านเยาวราช - เจริญกรุง

8988

ตัวอย่างผลงานประติมากรรมต้นแบบ ชุด “วิถีเยาวราช” 
ที่สร้างสรรค์ด้วยข้อมูลชุมชนย่านเยาวราช
โดย  คมสัน เพ็ชรสิทธิ์ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในย่านเยาวราช – เจริญกรุง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้โครงการ	การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ	:
กรณีศึกษาย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง
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	 การวิจัยนี้ต้องการศึกษาความเชื่อมโยง
ระหว่างศิลปวัฒนธรรม	 ประวัติศาสตร์ย่าน
เมืองเก่า	วิถีชีวิตชุมชน	ที่รวมไปถึงการเกิดขึ้น
ของโครงสร้างสาธารณูปโภคใหม่	 เช่น	 การ
เข้ามาของรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีจะนำาพามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในมิติของการท่องเท่ียว	 ว่าส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชุมชนอย่างไร	 และจะปรับตัว 
รับมือกันอย่างไร	 ในกรณีนี้	 คณะผู้วิจัยได้
กำาหนดพื้นที่และขอบเขตของการศึกษาไว้	
คือ	ย่านเจริญกรุง	เยาวราช	โดยมีจุดประสงค์
ดังนี้		
	 1)	 ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ 
ในท้องถิ่น	โดยใช้กรณีศึกษา	:	กลุ่มผลิตภัณฑ์
ย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง
	 2)	 วิเคราะห์สังเคราะห์ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนายกระดับ
	 3)	 ออกแบบพัฒนาและสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์	 เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางในการ
ผลิตแก่ชุมชน
	 จากการบูรณาการการศึกษา	 และการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างคณะโบราณคดี	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 	 และคณะ
มัณฑนศิลป์	 เป็นข้อมูลที่ช้ีชัดลงมาผ่านการ
ศึกษาแล้วว่า	 ในขอบเขตพื้นที่ย่านเยาวราช	
-	 เจริญกรุงนั้น	 มีพื้นที่ตัวอย่างไหนให้ลงไป
ทำางานได้	และ	ทำางานอย่างไร	ในกรณีนี้	กลุ่ม
ชุมชน	 “ย่านเจริญไชย”	 ได้ถูกหยิบยกมาเป็น
กรณีศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์	นักศึกษา	และคนในชุมชน

การลงพื้นที่สำารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรม
สินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุง และบริเวณใกล้เคียง
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	 มุมมองของวัฒนธรรมในชุมชนไทยเชื้อ
สายจีน	 ได้ถูกเล่าขานและหยิบยกตัวแทน
ขึ้นมา	 คือ	 “กระดาษไหว้เจ้า”	 ที่ชาวบ้าน
ในชุมชนเจริญไชยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขายวัตถุดิบเหล่านี้	 ท่ีเช่ือมโยงกับเหล่า
เทศกาล	 ทั้งมงคลและอวมงคลตลอดทั้งปี	
กิจกรรมการซื้อขายและการใช้กระดาษเหล่านี ้
ต่างเชื่อมโยงกับความเชื่อ	 ฤดูกาล	 เทศกาล	
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อๆ	 กันมาของ
ชาวไทยเชื้อสายจีน	 ที่หลายเทศกาลได้กลาย
เป็นเทศกาลประจำาปีของคนไทยเชื้อสายจีน
ในหลายๆ	 ภูมิภาคไปด้วย	 เช่น	 เทศกาลไหว้
พระจันทร์	เทศกาลกินเจ	เป็นต้น

การลงพื้นที่พูดคุยกับผู้รู้และชุมชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคมไฟ
กระดาษแก้วในพื้นที่ย่านชุมชนเจริญไชย และหอศิลป์กรุงไทย

นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทดลองสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โคมไฟกระดาษแก้ว
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	 ผลิตภัณฑ์กระดาษเงินกระดาษทอง 
ที่ซื้อขายใช้ไหว้เจ้า	 ไหว้บรรพบุรุษ	 แฝงไป
ด้วยความเชื่อของผู้ใช้และผู้ขาย	 ทางคณะ 
ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจข้อมูลในเชิงลึกร่วมกัน 
กับตัวแทนของชุมชน	 ในการวิเคราะห์ถึง
ความเป็นไปได้ในการนำาสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้มาใช้ 
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ให้กับชุมชน	
แนวคิดในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจึงเกิดขึ้นจากความ
ต้องการของชุมชนผ่านวิธีการแสดงความ 
คิ ด เห็ น ร่ วม กับคณาจารย์ นั ก วิ จั ย แล ะ
นักศึกษา	 การเลือกวัสดุกระดาษสวยงามจาก
แหล่งอื่นที่หาได้	 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ยังมีสีสันสะท้อนความหมายตามความเช่ือ	
ประกอบกับรูปแบบของดอกไม้มงคลที่ได้
ศึกษามาเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงาน	ก็
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้สัญลักษณ์ใหม่เพื่อให้
ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่
ผู้คนต่างถิ่นสามารถซื้อหาออกไปจากชุมชน
ได้ด้วยความยินดี

คณะผู้วิจัยนำาผลิตภัณฑ์โคมไฟกระดาษแก้วจัดแสดงในงานคืนโคม ชมจันทร์ เจริญไชย
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ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในย่านเยาวราช - เจริญกรุง

การสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ ์
จากกระดาษเชิงสร้างสรรค์
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 “งานกระดาษประดิษฐ์”	 ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในย่าน
เยาวราช	 –	 เจริญกรุง	 เกิดจากการมองเห็น
คุณค่าของผลิตภัณฑ์จากกระดาษสำาหรับ
ไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ	 ท้ังในด้านความ
เป็นศิลปหัตถกรรมซ่ึงแสดงเอกลักษณ์ของ
ชุมชนเจริญไชย	 และในด้านวัฒนธรรมของ
คนไทยเชื้อสายจีน	 จึงเกิดความคิดที่จะ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อันมีที่มาจากกระดาษใน
ชุมชนเจริญไชย	 นำามาสร้างสรรค์ให้เกิดรูป
แบบที่แตกต่างจากเดิม	 มีความร่วมสมัยและ
น่าสนใจยิ่งขึ้น	 โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษของ
ชุมชนเจริญไชยท่ีมีรูปแบบตามประเพณีนิยม	
แล้วจึงนำามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษเชิงสร้างสรรค์	 เพื่อเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	 นำาเสนอเอกลักษณ์ของชุมชน
เจริญไชย	 และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมแก่
ผู้ที่ได้พบเห็น
	 โดยผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบและสร้างสรรค์ 
นั้น	 เป็นของตกแต่งที่เป็นเครื่องแขวน	 ซึ่ง
ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก	 อ่วงมึ้ง	 (ม่าน)	
และก่ง	 (โคม)	 แต่เนื่องจากมีการลดขนาด
เป็นชิ้นเล็กจึงมีลักษณะคล้ายเครื่องรางท่ีมี
พู่ห้อยของจีนด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับความ
หมายมงคลของดอกไม้	 ดังนั้นจึงออกแบบ
ให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแบบเครื่องรางผสม
ผสานกับการพับกระดาษรูปดอกไม้

เครื่องแขวนเบญจมาศ
	 เป็นการนำาดอกเบญจมาศซึ่งเป็นดอกไม้ที่มี 
ความหมายมงคลหลายประการ	 ทั้งความโชคดี	 มีชีวิต
ราบรื่น	 ความมีอายุยืน	 ความงามนิรันดร์	 มาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์	
(ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์	:	วิริน	เชาวนะ)
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เครื่องแขวนโป๊ยเซียน
	 เป็นการนำาดอกโป๊ยเซียนซึ่งเป็นดอกไม้
มงคลตามความเช่ือของจีนที่เช่ือว่าหากปลูกแล้ว
มีดอกครบ	 8	 ดอก	 จะนำาความโชคดีมาให้	 และ
เป็นดอกไม้ที่ยังไม่พบในผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ในชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและ
สร้างสรรค์
(ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์	:	วิริน	เชาวนะ)
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ก่งประยุกต์
	 เป็นการออกแบบที่แสดงออกถึงความ
เป็นไทย	–	จีน	โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ก่ง	 ซึ่งเป็นโคมที่ใช้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์
ที่มีองค์ประกอบบางอย่างเป็นลักษณะงาน
ดอกไม้ไทยมาตกแต่ง	 เช่น	 อุบะ	 เป็นต้น 

นำามาผสมผสานกับเคร่ืองแขวนดอกไม้สดของ
ไทยท่ีช่ือว่า	 “โคมจีน”	 ซึ่งเป็นเครื่องแขวนที่มี 
รูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากโคมไฟแบบจีน
ในสมัยก่อน
(ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์	:	วิริน	เชาวนะ)
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เครื่องประดับเงินรูปดอกไม้
	 ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวในย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง
	 ซึ่งต่อยอดจากการพัฒนางานกระดาษ
ประดิษฐ์	 โดยนำารูปทรงของดอกไม้มาเป็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบและสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่า
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“หมดแรงข้าวต้ม”

ศาสตร์และศิลปะอาหาร เบื้องหลังการค้า

กับการเปลี่ยนแปลงชุมชนเยาวราช
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ข้าวต้ม
	 เยาวราชเป็นหน่ึงในดินแดนอาหารโลก	
แต่ใช่ว่าคนในชุมชนกับอาหารทั้งหมดในย่าน
นั้นเชื่อมโยงกันได้	 โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร 
บาทวิถี	 (street	 food)	 ที่เป็นปรากฏการณ์
การท่องเที่ยว	 ซึ่งไม่ว่าจะมีพื้นที่สื่อมากเท่าไร
หรือมีปริมาณนักท่องเท่ียวจนทำาให้เยาวราช
ไม่หลับไหล	 ตัวเลขนั้นไม่อาจนำาไปสู่ความ
ยั่งยืนทางวัฒนธรรมอาหารของชุมชนได้เลย
	 การศึกษาเบื้องต้นถึงอาหารท่ีได้รับ
ความนิยมจากคนนอกและการพยายามเข้าใจ
คนเยาวราชผ่านอาหารในบ้าน	 พบว่าอาหาร
เพื่อคนในครอบครัวคือ	 “ข้าวต้ม”	 และการใช้
เครื่องมือศึกษาด้วยศาสตร์และศิลปะอาหาร	
(Gastronomy)	 เปิดภาพข้าวต้มให้มองที่ 
อาหารได้เห็นคน	 มองท่ีคนได้เห็นอาหาร	
อย่างน่าสนใจ	 ทั้งเรื่องในครัวทั้งในเรื่องของ
สังคมที่ผูกพันความเป็นเกษตรกรรมและ 
การค้าไว้อย่างแนบแน่น	

	 “ข้าวต้ม”	 เป็นสำารับข้าวเช้าที่เกิดขึ้น
อย่างเรียบง่ายในแทบทุกบ้านและเป็นพลัง
ขับเคลื่อนชีวิตตรงนั้น	ถ้าน้ำาพริกสำาคัญต่อลูก
ไทยอย่างไร	 ข้าวต้มก็สำาคัญอย่างนั้น	 ไม่ว่าจะ
เป็นข้าวต้มประเภทไหน	ข้าวต้มกับ	“กับข้าวต้ม”	
หรือข้าวต้มเครื่องเป็นอาหารกับคนท่ีสะท้อน
กันและกันได้
	 แต่ปริมาณและความถี่ของสำารับข้าวต้ม
ในบ้านก็ดีนอกบ้านก็ดีกลับลดน้อยลงไปกับ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ีย้ายถิ่นฐานพา
คนและครัวไปที่อื่น	 อาหารที่สื่อถึงวัฒนธรรม
นี้ก็ค่อยๆ	 เลือนหายออกไป	อาหารเช้าถูกข้าม
ไปหรือทดแทนด้วยอาหารจานด่วนอื่นๆ	 หรือ
ที่น่าตกใจไปกว่านั้นในฐานะย่านคนจีนดั้งเดิม
ที่สุด...เยาวราชมีร้านข้าวต้มด้ังเดิมเหลืออยู่
น้อยมาก
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 ข้าวต้มในสำารับคืออะไรในเชิงศาสตร์
และศิลปะอาหาร (Gastronomy)
	 การเลือกวัตถุดิบ	 การจัดการกับวัตถุดิบ	
กระบวนการผลิต	 (โดยเฉพาะรสนิยมด้าน
รสชาติท่ีมีต่อการปรุงรสท่ีให้ความสำาคัญท่ี
วัตถุดิบมากกว่าเคร่ืองปรุงรส)	 ภาษาท่ีบ่งบอก 
ถึงความอร่อยอย่างผู้สูงอายุกับคนรุ่นใหม่ไม่
เหมือนกันแม้แต่กระบวนการร่วมโต๊ะอาหาร	

 ข้าวต้มในสำารับคืออะไรในเชิงสังคม 
วัฒนธรรม
	 อาหารจีนแบบดั้ ง เดิม 	 ซึ่ งรวมถึ ง
ข้าวต้มบอกถึง	 Cultural	 Landscape	 ที่มี
เกษตรกรรม	กงสี	และ	การค้า	ร้อยรัดไว้ด้วย
กัน
 “ซาปั๊วเจ๊ก”	 หรือ	 3	 จาน	 1	 ชาม 
หมายถึง	 กับข้าวกลางวันท่ีมีแกงหนึ่งอย่าง
และกับข้าวอื่นๆ	อีก	3	อย่าง	หายไปทั้งอาหาร
ทั้งคนทำาเพราะธุรกิจที่ เปลี่ยนรูปแบบไป 
จากเดิม

หรือเยาวราช...

กำาลังจะหมดแรงข้าวต้ม

-	น้ำา
-	ข้าวเป็นก้อนๆ

ข้าวต้ม กับข้าวต้ม

ข้าวต้มอย่างเรียบง่ายในมื้อเช้าได้แก่อะไร?

-	เกี่ยมฉ่าย
-	ผักกาดดอง
-	ไข่เค็ม
-	เต้าหู้ยี้
-	ถั่วลิสงคั่วใส่เกลือเล็กน้อย
-	ไชโป๊วยำาหรือผัดไข่
-	ปลาเค็ม

+




