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“ผ่อบ้าน หันเมือง” เร่ืองราวเมื่อคร้ังสปาฟากับแพร่รู้จักกัน ร่วมกันรักษบ์้านเก่าชาวแป้ 

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของหนงัสอื “ผ่อบ้าน หันเมือง: การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมท้องถ่ิน

โดยชุมชน จ.แพร่” ซึ่งจดัท าโดยศนูยภ์มิูภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองคก์ารรฐัมนตรศีกึษาธิการแหง่

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAMEO SPAFA) ชมรมอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินเมืองแพร ่และขา่ย

ลกูหลานเมืองแพร ่โดยไดร้บัทุนสนบัสนนุการจัดพิมพส์ว่นหนึ่งจากกองทนุเอกอคัรราชทตูเพื่อการอนรุกัษ์

ทางวฒันธรรม (The Ambassadors Fund for Cultural Preservation) ของสถานทตูสหรฐัอเมรกิาประจ า

ประเทศไทย ศนูยภ์มิูภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์จึงไดจ้ดัการเสวนาออนไลน ์ทางเฟสบุคไลฟ์ ภายใต้

โครงการ SPAFA SESH ขึน้มา เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 29 มิถนุายน 2563 ในหวัขอ้ “ผ่อบ้าน หันเมือง” เร่ืองราว

เมื่อคร้ังสปาฟากับแพร่รู้จักกัน- ร่วมกันรักษบ์้านเก่าชาวแป้ โดยมีวิทยากร 3 ทา่น ซึ่งเป็นผูมี้บทบาท

ส าคญัในการด าเนินโครงการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมทัง้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละไม่ไดข้องจงัหวดัแพร ่

จนเกิดเป็นท่ีมาของการบนัทกึขอ้มลูท่ีเนน้ไปท่ีเรื่องของบา้นเก่าในตวัเมืองแพร ่ท่ีกลายมาเป็นหนงัสอืเลม่นี ้

ทัง้สามทา่นนีคื้อ 

- ดร.พรธรรม ธรรมวมิล ภมิูสถาปนิกจากกรมศิลปากร  

- คณุชินวร ชมภพูนัธ ์สถาปนิกชาวแพรแ่ละเป็นผูก้่อตัง้ชมรมอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน

เมืองแพร ่ และ 

-  ดร.พชัรวีย ์ตนัประวติั หวัหนา้ฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องบรติิช เคานซ์ิล 

ประเทศไทย อดีตหวัหนา้โครงการศกึษาวิจยัมรดกศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัแพร ่ของ 

SEAMEO SPAFA 

การเสวนาในวนัดงักลา่วไดก้ลา่วถึงภาพรวมมมุมองของวิทยากรทัง้สามทา่น เม่ือพดูถึงมรดก

วฒันธรรมของจงัหวดัแพร ่ส  าหรบัคนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเช่น คณุชินวรฯ และส าหรบัวิทยากรอีกสองทา่น คือ ดร.

พรธรรมฯ และ ดร. พชัรวีย ์ฯ เม่ือแรกลงพืน้ท่ี วิทยากรทกุทา่นจะกลา่วเป็นเสยีงเดียวกนั ถึงเอกลกัษณท์าง

วฒันธรรมที่ทกุคนไดส้มัผสั คือสิ่งท่ีแยกไม่ออกระหวา่งมรดกท่ีเป็นวตัถ ุสิ่งของ กบัมรดกท่ีเป็นตวัตนของ

คนในพืน้ท่ี นั่นคือ การผสมกลมกลืนระหวา่งสิ่งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ทัง้หมดคือเอกลกัษณท์าง

วฒันธรรมที่เป็นตวัตนของชาวแพรท่ี่เหนียวแน่น ชดัเจน อ่ิมเอมในความเป็นคนทอ้งถ่ิน ทัง้คนพืน้ถ่ินและ

คนนอกท่ีเขา้ไปคลกุคลมีองเห็นและสมัผสัเอกลกัษณนี์ด้ว้ยความรูส้กึเดียวกนั จนเกิดเป็นสว่นหนึ่งของ

สงัคมท่ีกลมกลืนไปดว้ยกนั รูส้กึ รบัรู ้ภาคภมิูใจและหวงแหนในสิ่งท่ีสมัผสัไดไ้ปดว้ยกนั 

จากนัน้จึงไดพ้ดูถึงท่ีมาของการท าหนงัสอืซึ่งเริ่มมาจากโครงการวิจยัมรดกวฒันธรรมที่มีชีวิต 

(Living Heritage Programme) ซึ่งเป็นโครงการรว่มระหวา่งซีมีโอ สปาฟา และศนูยน์านาชาติวา่ดว้ย
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การศกึษาดา้นการอนรุกัษส์มบติัทางวฒันธรรม หรอื ICCROM (International Centre for the Study of 

the Preservation and Restoration of Cultural Property)  ตัง้อยู ่ณ กรุงโรม ประเทศอิตาล ีโครงการนี ้

เริ่มด าเนินการตัง้แต ่พ.ศ. 2547 ท่ีมุ่งเนน้การจดักิจกรรมตา่งๆท่ีน าไปสูแ่นวทางการอนรุกัษม์รดก

วฒันธรรมที่มีชีวิต นั่นคือการใหค้วามส าคญักบัชุมชนและผูค้นท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีเป็นหลกั โดยเฉพาะ

ในขณะนัน้ไดมี้การจดัตัง้เครอืขา่ยดา้นการอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมโดยภาคประชาชนท่ีมีความเขม้แข็งใน

ระดบัหนึ่งแลว้ และตอ่มาศนูยจ์ึงไดป้ระสานขอความรว่มมือมายงักรมศิลปากร เพื่อรว่มในโครงการ

ดงักลา่ว 

ดร.พรธรรม ฯ ในฐานะตวัแทนของกรมศิลปากรในโครงการนัน้ กลา่วถึงบทบาทของกรมศิลปากรท่ี

ไดส้ง่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอนรุกัษ์มรดกวฒันธรรมสองทา่นมาเขา้รว่มในการด าเนินงาน คือ ดร.พรธรรม 

และคณุพิชญา บุญภินนท ์สถาปนิกอนรุกัษข์องกรมศิลปากรในขณะนัน้ ทัง้สองทา่นเนน้การด าเนินงานไป

ท่ีการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมประเภทไม ้และการปลกูฝังจิตส  านกึในการ

อนรุกัษใ์หแ้ก่เยาวชนในเมืองแพรอี่กทัง้ยงัไดถื้อโอกาสรบัฟังประเด็นการอนรุกัษจ์ากภาคประชาสงัคม 

รวมทัง้ไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละมมุมองกบัทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นสิ่งท่ีท าใหม้องเห็น

แนวทางในการพฒันางานการอนรุกัษใ์นทอ้งถ่ินตา่งๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานของหนว่ย

ราชการมากขึน้ดว้ย 

คณุชินวร ฯ ไดก้ลา่วถึงการที่ไดมี้โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกบัเครอืขา่ยดา้นการอนรุกัษม์รดก

วฒันธรรมจากพืน้ท่ีตา่งๆ รวมทัง้ซีมีโอ สปาฟาดว้ย นบัเป็นกา้วยา่งท่ีดีเน่ืองจากขณะนัน้จงัหวดัแพรมี่

ปัญหาเรื่องการรือ้บา้นเพื่อขายไมส้กัท่ีเป็นสว่นประกอบตา่งๆของบา้นเน่ืองจากไมส้กัเก่ามีราคาแพงกวา่ไม้

สกัใหม่ อนัเป็นผลจากการยา้ยถ่ินฐานของเจา้ของบา้นหลายทา่น วิธีการแกปั้ญหาในขณะนัน้คือการสรา้ง

จิตส  านกึในคณุคา่ของมรดกสถาปัตยกรรม ขณะท่ีการสรา้งแหลง่รายไดข้ึน้ในพืน้ท่ีเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ี

จ  าเป็น ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2547 – 2553 ซีมีโอ สปาฟา ไดมี้สว่นรว่มดว้ยการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อสรา้ง

แนวคิดในการพฒันาใหแ้หลง่วฒันธรรมของตนใหมี้เนือ้หา และสามารถพฒันาตอ่ไปเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวได ้

นั่นคือเป็นช่วงการสบืคน้ตวัตนของตวัเอง จนมีเยาวชนลกูหลานเมืองแพรเ่ขา้รว่มเป็นสมาชิกอยูอ่ยา่ง

มากมาย จากการท างานรว่มกนัทัง้โดยซีมีโอ สปาฟา กรมศิลปากร และทอ้งถ่ิน จึงไดเ้ห็นรว่มกนัถึงวิกฤต 

เรื่องบา้นไมใ้นเมืองแพรถ่กูรือ้ขายมาเรื่อยๆ ท าใหคิ้ดวา่เราควรจะแกปั้ญหานีไ้ดด้ว้ยวิธีไหนบา้ง สิ่งแรกท่ี

คิดไดก็้คือ ตอ้งรบีบนัทกึขอ้มลูและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเก็บไว ้เพื่อใหอ้ยา่งนอ้ยจะไดมี้หลกัฐาน

หลงเหลอื และยงัสามารถน าไปต่อยอดในการอนรุกัษไ์ดต้อ่ไป โดยไดเ้ลอืกอาคารไมจ้  านวน 11 หลงั ซึ่ง

เป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมรูปแบบตา่งๆ ของบา้นไมเ้ก่าในเมืองแพร ่โดยพิจารณาจากลกัษณะการใช้

สอย และยคุสมยัในการก่อสรา้ง  
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จากการบนัทกึขอ้มลูตา่งๆ จึงพฒันาไปสูก่ารจดัพิมพเ์ป็นหนงัสอื ท่ีรวบรวมเรื่องราวบา้นเก่าเมือง

แพร ่ตัง้แตก่ารท าป่าไม ้การสมัปทานป่าไม ้มาจนถึงท่ีมาของการสรา้งบา้นไมส้กัในเมืองแพร ่การอนรุกัษ์

บา้นเก่าโดยชุมชนชาวแพร ่ตลอดจนเรื่องราวของสลา่หรอืช่างไม ้และทิศทางการอนรุกัษบ์า้นเก่าในเมือง

แพรใ่นขณะนัน้ อนัท าใหก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ียิ่งใหญ่ใหก้บัผูส้นใจงานการอนรุกัษม์รดก

สถาปัตยกรรมประเภทไมใ้นเวลาตอ่มา แมว้า่ปัญหาการรือ้บา้นไมเ้ก่ายงัมีอยูเ่น่ืองจากปัจจยัอ่ืนๆของ

สงัคมในยคุปัจจุบนั อยา่งนอ้ยขอ้มลูจากหนงัสอืเลม่นีค้งจะเป็นประโยชนส์  าหรบัการเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์

ของบา้นและเมืองแพรร่วมถึงการสรา้งบา้นกลบัคืนใหม่ และอาจช่วยใหเ้กิดการฉกุคิดก่อนรือ้ไดบ้า้ง เม่ือ

เห็นช่ือหนงัสอืท่ีแปลเป็นภาษากลางวา่ “มองบา้น เห็นเมือง. 

หนงัสอืเลม่นีไ้ดร้บัความรว่มมือจากชาวแพรท่ัง้ท่ีเป็นเจา้ของหรอืผูด้แูลบา้นและผูเ้ก่ียวขอ้งในพืน้ท่ี

อีกหลายทา่น รวมทัง้หนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ท่ีในการไดม้าซึ่งขอ้มลูตา่งๆในหนงัสอื ไม่วา่จะมาจากการ

ส  ารวจรงัวดัในสถานท่ีจรงิ การสมัภาษณเ์จา้ของหรอืผูด้แูลบา้นโดยตรง รวมทัง้การสบืคน้ขอ้มลูจาก

เอกสารและหนงัสอืตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากประเด็นในการเสวนายงัพบวา่ การอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมในเมืองแพรอ่าจกลา่วไดว้า่เป็น

การอนรุกัษแ์บบเบ็ดเสรจ็ คืออนรุกัษท์ัง้มรดกท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ดไ้ปในคราวเดียวกนั คือทัง้มรดก

ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต จนเปรยีบเสมือนเมืองทัง้เมืองคือพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตท่ีแทจ้รงิ นบัเป็นกรณีศกึษาท่ี

แสดงถึงการอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมโดยมีกระบวนและขัน้ตอน รวมถึงมีความตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาท่ี

ยาวนานเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลง เห็นไดว้า่การเริ่มตน้จากการสรา้งความภาคภมิูใจและ

ความรกัในมรดกท่ีมีอยู ่และถกูถ่ายทอดจากคนรุน่หนึ่งไปยงัอีกรุน่หนึ่ง และการมีสว่นรว่มของทกุฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั อนัน าไปสูก่ารพฒันาแนวทางการอนรุกัษ์ท่ี

เหมาะสมยั่งยืน  

ทา่นสามารถรบัชมการเสวนาเต็มรูปแบบไดท่ี้ Facebook Page ของซมีีโอ สปาฟา  

https://www.facebook.com/seameo.spafa/videos/272177944034733/ 

และดาวนโ์หลดหนงัสอื ผอ่บา้น หนัเมือง: การอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินโดยชุมชน จ.แพร่ 

http://www.spafajournal.org/index.php/spafapub/issue/view/92/showToc 


