“ผ่อบ้าน หันเมือง” เรื่องราวเมื่อครั้งสปาฟากับแพร่รู้จักกัน ร่วมกันรักษ์บ้านเก่าชาวแป้
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของหนังสือ “ผ่อบ้าน หันเมือง: การอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมท้องถิ่น
โดยชุมชน จ.แพร่” ซึ่งจัดทาโดยศูนย์ภมู ิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศกึ ษาธิการแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) ชมรมอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ และข่าย
ลูกหลานเมืองแพร่ โดยได้รบั ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์สว่ นหนึ่งจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรกั ษ์
ทางวัฒนธรรม (The Ambassadors Fund for Cultural Preservation) ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจา
ประเทศไทย ศูนย์ภมู ิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ จึงได้จดั การเสวนาออนไลน์ ทางเฟสบุคไลฟ์ ภายใต้
โครงการ SPAFA SESH ขึน้ มา เมื่อวันจันทร์ท่ี 29 มิถนุ ายน 2563 ในหัวข้อ “ผ่อบ้าน หันเมือง” เรื่องราว
เมื่อครั้งสปาฟากับแพร่รู้จักกัน- ร่วมกันรักษ์บ้านเก่าชาวแป้ โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญในการดาเนินโครงการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมทัง้ ที่จบั ต้องได้และไม่ได้ของจังหวัดแพร่
จนเกิดเป็ นที่มาของการบันทึกข้อมูลที่เน้นไปที่เรื่องของบ้านเก่าในตัวเมืองแพร่ ที่กลายมาเป็ นหนังสือเล่มนี ้
ทัง้ สามท่านนีค้ ือ
- ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกจากกรมศิลปากร
- คุณชินวร ชมภูพนั ธ์ สถาปนิกชาวแพร่และเป็ นผูก้ ่อตัง้ ชมรมอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมท้องถิ่น
เมืองแพร่ และ
- ดร.พัชรวีย ์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของบริติช เคาน์ซิล
ประเทศไทย อดีตหัวหน้าโครงการศึกษาวิจยั มรดกศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ของ
SEAMEO SPAFA
การเสวนาในวันดังกล่าวได้กล่าวถึงภาพรวมมุมมองของวิทยากรทัง้ สามท่าน เมื่อพูดถึงมรดก
วัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ สาหรับคนที่อยูใ่ นพืน้ ที่เช่น คุณชินวรฯ และสาหรับวิทยากรอีกสองท่าน คือ ดร.
พรธรรมฯ และ ดร. พัชรวีย ์ ฯ เมื่อแรกลงพืน้ ที่ วิทยากรทุกท่านจะกล่าวเป็ นเสียงเดียวกัน ถึงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่ทกุ คนได้สมั ผัส คือสิ่งที่แยกไม่ออกระหว่างมรดกที่เป็ นวัตถุ สิ่งของ กับมรดกที่เป็ นตัวตนของ
คนในพืน้ ที่ นั่นคือ การผสมกลมกลืนระหว่างสิ่งที่จบั ต้องได้และที่จบั ต้องไม่ได้ ทัง้ หมดคือเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่เป็ นตัวตนของชาวแพร่ท่เี หนียวแน่น ชัดเจน อิ่มเอมในความเป็ นคนท้องถิ่น ทัง้ คนพืน้ ถิ่นและ
คนนอกที่เข้าไปคลุกคลีมองเห็นและสัมผัสเอกลักษณ์นดี ้ ว้ ยความรูส้ กึ เดียวกัน จนเกิดเป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่กลมกลืนไปด้วยกัน รูส้ กึ รับรู ้ ภาคภูมิใจและหวงแหนในสิ่งที่สมั ผัสได้ไปด้วยกัน
จากนัน้ จึงได้พดู ถึงที่มาของการทาหนังสือซึ่งเริ่มมาจากโครงการวิจยั มรดกวัฒนธรรมที่มีชีวิต
(Living Heritage Programme) ซึ่งเป็ นโครงการร่วมระหว่างซีมีโอ สปาฟา และศูนย์นานาชาติวา่ ด้วย
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การศึกษาด้านการอนุรกั ษ์สมบัติทางวัฒนธรรม หรือ ICCROM (International Centre for the Study of
the Preservation and Restoration of Cultural Property) ตัง้ อยู่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โครงการนี ้
เริ่มดาเนินการตัง้ แต่ พ.ศ. 2547 ที่ม่งุ เน้นการจัดกิจกรรมต่างๆที่นาไปสูแ่ นวทางการอนุรกั ษ์มรดก
วัฒนธรรมที่มีชีวิต นั่นคือการให้ความสาคัญกับชุมชนและผูค้ นที่อยูอ่ าศัยในพืน้ ที่เป็ นหลัก โดยเฉพาะ
ในขณะนัน้ ได้มีการจัดตัง้ เครือข่ายด้านการอนุรกั ษ์มรดกวัฒนธรรมโดยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
ระดับหนึ่งแล้ว และต่อมาศูนย์จึงได้ประสานขอความร่วมมือมายังกรมศิลปากร เพื่อร่วมในโครงการ
ดังกล่าว
ดร.พรธรรม ฯ ในฐานะตัวแทนของกรมศิลปากรในโครงการนัน้ กล่าวถึงบทบาทของกรมศิลปากรที่
ได้สง่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอนุรกั ษ์มรดกวัฒนธรรมสองท่านมาเข้าร่วมในการดาเนินงาน คือ ดร.พรธรรม
และคุณพิชญา บุญภินนท์ สถาปนิกอนุรกั ษ์ของกรมศิลปากรในขณะนัน้ ทัง้ สองท่านเน้นการดาเนินงานไป
ที่การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมประเภทไม้ และการปลูกฝังจิตสานึกในการ
อนุรกั ษ์ให้แก่เยาวชนในเมืองแพร่อีกทัง้ ยังได้ถือโอกาสรับฟั งประเด็นการอนุรกั ษ์จากภาคประชาสังคม
รวมทัง้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นสิ่งที่ทาให้มองเห็น
แนวทางในการพัฒนางานการอนุรกั ษ์ในท้องถิ่นต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของหน่วย
ราชการมากขึน้ ด้วย
คุณชินวร ฯ ได้กล่าวถึงการที่ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายด้านการอนุรกั ษ์มรดก
วัฒนธรรมจากพืน้ ที่ตา่ งๆ รวมทัง้ ซีมีโอ สปาฟาด้วย นับเป็ นก้าวย่างที่ดีเนื่องจากขณะนัน้ จังหวัดแพร่มี
ปั ญหาเรื่องการรือ้ บ้านเพื่อขายไม้สกั ที่เป็ นส่วนประกอบต่างๆของบ้านเนื่องจากไม้สกั เก่ามีราคาแพงกว่าไม้
สักใหม่ อันเป็ นผลจากการย้ายถิ่นฐานของเจ้าของบ้านหลายท่าน วิธีการแก้ปัญหาในขณะนัน้ คือการสร้าง
จิตสานึกในคุณค่าของมรดกสถาปั ตยกรรม ขณะที่การสร้างแหล่งรายได้ขนึ ้ ในพืน้ ที่เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่
จาเป็ น ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2553 ซีมีโอ สปาฟา ได้มีสว่ นร่วมด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
แนวคิดในการพัฒนาให้แหล่งวัฒนธรรมของตนให้มีเนือ้ หา และสามารถพัฒนาต่อไปเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้
นั่นคือเป็ นช่วงการสืบค้นตัวตนของตัวเอง จนมีเยาวชนลูกหลานเมืองแพร่เข้าร่วมเป็ นสมาชิกอยูอ่ ย่าง
มากมาย จากการทางานร่วมกันทัง้ โดยซีมีโอ สปาฟา กรมศิลปากร และท้องถิ่น จึงได้เห็นร่วมกันถึงวิกฤต
เรื่องบ้านไม้ในเมืองแพร่ถกู รือ้ ขายมาเรื่อยๆ ทาให้คิดว่าเราควรจะแก้ปัญหานีไ้ ด้ดว้ ยวิธีไหนบ้าง สิ่งแรกที่
คิดได้ก็คือ ต้องรีบบันทึกข้อมูลและรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมเก็บไว้ เพื่อให้อย่างน้อยจะได้มีหลักฐาน
หลงเหลือ และยังสามารถนาไปต่อยอดในการอนุรกั ษ์ได้ตอ่ ไป โดยได้เลือกอาคารไม้จานวน 11 หลัง ซึ่ง
เป็ นตัวแทนของสถาปั ตยกรรมรูปแบบต่างๆ ของบ้านไม้เก่าในเมืองแพร่ โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้
สอย และยุคสมัยในการก่อสร้าง
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จากการบันทึกข้อมูลต่างๆ จึงพัฒนาไปสูก่ ารจัดพิมพ์เป็ นหนังสือ ที่รวบรวมเรื่องราวบ้านเก่าเมือง
แพร่ ตัง้ แต่การทาป่ าไม้ การสัมปทานป่ าไม้ มาจนถึงที่มาของการสร้างบ้านไม้สกั ในเมืองแพร่ การอนุรกั ษ์
บ้านเก่าโดยชุมชนชาวแพร่ ตลอดจนเรื่องราวของสล่าหรือช่างไม้ และทิศทางการอนุรกั ษ์บา้ นเก่าในเมือง
แพร่ในขณะนัน้ อันทาให้กลายเป็ นแรงบันดาลใจที่ย่งิ ใหญ่ให้กบั ผูส้ นใจงานการอนุรกั ษ์มรดก
สถาปั ตยกรรมประเภทไม้ในเวลาต่อมา แม้วา่ ปัญหาการรือ้ บ้านไม้เก่ายังมีอยูเ่ นื่องจากปัจจัยอื่นๆของ
สังคมในยุคปั จจุบนั อย่างน้อยข้อมูลจากหนังสือเล่มนีค้ งจะเป็ นประโยชน์สาหรับการเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์
ของบ้านและเมืองแพร่รวมถึงการสร้างบ้านกลับคืนใหม่ และอาจช่วยให้เกิดการฉุกคิดก่อนรือ้ ได้บา้ ง เมื่อ
เห็นชื่อหนังสือที่แปลเป็ นภาษากลางว่า “มองบ้าน เห็นเมือง.
หนังสือเล่มนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากชาวแพร่ทงั้ ที่เป็ นเจ้าของหรือผูด้ แู ลบ้านและผูเ้ กี่ยวข้องในพืน้ ที่
อีกหลายท่าน รวมทัง้ หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่ในการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆในหนังสือ ไม่วา่ จะมาจากการ
สารวจรังวัดในสถานที่จริง การสัมภาษณ์เจ้าของหรือผูด้ แู ลบ้านโดยตรง รวมทัง้ การสืบค้นข้อมูลจาก
เอกสารและหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากประเด็นในการเสวนายังพบว่า การอนุรกั ษ์มรดกวัฒนธรรมในเมืองแพร่อาจกล่าวได้วา่ เป็ น
การอนุรกั ษ์แบบเบ็ดเสร็จ คืออนุรกั ษ์ทงั้ มรดกที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ไปในคราวเดียวกัน คือทัง้ มรดก
ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต จนเปรียบเสมือนเมืองทัง้ เมืองคือพิพิธภัณฑ์ท่มี ีชีวิตที่แท้จริง นับเป็ นกรณีศกึ ษาที่
แสดงถึงการอนุรกั ษ์มรดกวัฒนธรรมโดยมีกระบวนและขัน้ ตอน รวมถึงมีความต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาที่
ยาวนานเพียงพอที่จะทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เห็นได้วา่ การเริ่มต้นจากการสร้างความภาคภูมิใจและ
ความรักในมรดกที่มีอยู่ และถูกถ่ายทอดจากคนรุน่ หนึ่งไปยังอีกรุ น่ หนึ่ง และการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน อันนาไปสูก่ ารพัฒนาแนวทางการอนุรกั ษ์ท่ี
เหมาะสมยั่งยืน
ท่านสามารถรับชมการเสวนาเต็มรูปแบบได้ท่ี Facebook Page ของซีมีโอ สปาฟา
https://www.facebook.com/seameo.spafa/videos/272177944034733/
และดาวน์โหลดหนังสือ ผ่อบ้าน หันเมือง: การอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมท้องถิ่นโดยชุมชน จ.แพร่
http://www.spafajournal.org/index.php/spafapub/issue/view/92/showToc
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