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หมุนโลกด้วยสองล้อ
เรือ่ ง : ปริญญา
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สียงหวูดรถไฟที่ดังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของกิจวัตรที่ชาว
แม่พวกจะได้ยินและอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5
แม้ปัจจุบันสถานีรถไฟแม่พวกจะถูก
ลดระดับลงเป็นที่หยุดรถไฟ แต่นี่คือโอกาส
ที่ประชาชนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
คุณค่า และวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่พวก
ผ่านอาคารรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย
หลังจากขนจักรยานลงจากขบวนรถไฟ
สายกรุงเทพฯ-เด่นชัย ระยะทางเพียง
เล็กน้อยเหมาะกับปั่นจักรยานเล่นสบายๆ
บวกกับเส้นทางที่ค่อนข้างดี มีเนินบ้าง
พอหอมปากหอมคอ
เดิมทีผมมักจะบอกว่าผมให้
ความส�าคัญกับ ‘ระหว่างทาง’ มากกว่า
ปลายทาง แต่ครั้งนี้ ‘ปลายทาง’ ที่ ‘แม่พวก’
ส�าคัญที่สุด

รักษ์ ‘แม่พวก’
แน่นอนว่าแลนด์มาร์คของที่นี่
ณ ปัจจุบัน คือ อาคารหยุดรถไฟแม่พวก
เสน่ห์ของอาคารสถานีรถไฟสุดคลาสสิกเคย
เริ่มถูกท้าทายจากนโยบายการสร้างรถไฟ
ทางคู่ เพราะผลพวงที่ตามมาคือสถานีรถไฟ
เก่าหลายแห่งจะถูกรื้อเพื่อหลบ
ให้การพัฒนาที่คล้ายว่ามีเงื่อนง�า
ในปี พ.ศ. 2430
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการโปรด-

เกล้าโปรดกระหม่อมให้เซอร์แอนดรู คล้าก
และบริษัทปันชาร์ด ส�ารวจเพื่อก่อสร้าง
ทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ โดย
ในปี พ.ศ. 2454 กรมรถไฟหลวง ได้เปิด
การเดินรถไฟมายังสถานีแม่พวก

เมื่อ 5 ปีก่อน ผศ.ปริญญา ชูแก้ว
อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้เริ่มเข้าไปท�ากิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟ
ทั่วประเทศไทย โดยที่ตอนนั้น ‘แม่พวก’
ยังไม่อยู่ในการรับรู้ของเขา จนกระทั่ง
วันหนึ่งได้เห็นภาพถ่ายอาคารหลังหนึ่ง
ที่เขาบอกว่า “โคตรสวย” ซึ่งนั่นก็คืออาคาร
หยุดรถไฟแม่พวกนี่เอง

แม่พวกไม่ได้ถูกดีไซน์
มาเพื่อให้ทุกคน
ต้องประทับใจทุกจุด
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นึ่งในประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามที่มีการจัดสืบต่อกันมาช้านาน
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันส�าคัญทาง
พระพุทธศาสนา คือ ‘พิธีเดินเทียนและ
ตักบาตรดอกไม้’ โดยเฉพาะการตักบาตร
ดอกไม้นั้น ตามความเชื่อของชาวพุทธ
ถือเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง
และเป็นประเพณีท้องถิ่นในหลายพื้นที่ เช่น
จังหวัดสระบุรี จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร มีหลายวัดที่ยังคงประเพณี
การตักบาตรดอกไม้อยู่จนถึงปัจจุบัน
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่มี
มายาวนานให้คงอยู่ต่อไป การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพันธมิตรหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาชน จัดงานพิธี
เดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2561 ในวันที่ 27-28
กรกฎาคม 2561 โดยวันที่ 27 กรกฎาคม

ตักบาตรดอกไม้

เอกลักษณ์ของที่นี่คือมีลักษณะเป็น
อาคารสองหลังแล้วเชื่อมกันด้วยโถงด้านล่าง
ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศที่เป็นอย่างนี้
หลังจากตกหลุมรักแล้วก็เริ่มท�างานต่างๆ
ร่วมกับชาวบ้านอย่างละเอียดลออ ไม่ใช่
เพียงการท�างานเอาหน้า เอาภาพ หรือท�าเพื่อ
ขึ้นหิ้ง ได้ผลงานแล้วกลับบ้าน ทิ้งทุกอย่าง
ไว้ให้ชาวบ้านรับผิดชอบต่อเองแต่อย่างใด
โดยที่ก้าวต่อไปเพื่อการอนุรักษ์มีทั้งประสาน
ความร่วมมือกันในชุมชน สื่อมวลชนที่สนใจ
ประเด็นนี้ กอปรกับผู้น�าชุมชนเข้มแข็ง
ท�าให้แม่พวกโตทีละก้าวๆ
ก้าวที่เดินมาถูกทางแล้วคือการพัฒนา
ของดีในชุมชนตั้งแต่การดูแลรักษาสถานที่
ส�าคัญอย่างอาคารหยุดรถไฟ, วัดวาอาราม,
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ, แหล่ง
ประวัติศาสตร์ส�าคัญ, ผืนป่าและพื้นที่
เกษตร ซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดแข็ง
ที่ฝั่งตรงข้ามของอาคารหยุดรถไฟ
แม่พวกเป็นที่ตั้งของสวนสักปลูกแห่งแรก
ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2453
ทางกรมป่าไม้ ได้ก�าหนดให้มีการปลูก
สวนสักขึ้นและได้เลือกบ้านแม่พวกแห่งนี้
เป็นที่ปลูกต้นสัก บนพื้นที่ 133 ไร่ ปัจจุบัน
สวนสักปลูกแห่งนี้ มีต้นสักอยู่ถึง 1,779 ต้น
และอีกจุดแข็งที่ชาวแม่พวกไม่ต้อง
พยายามท�า คือ วิถีชีวิต เป็นมาอย่างไรให้
เป็นไปอย่างนั้น เราเห็นความพังทลายของ
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมามากมายแล้ว
และแม่พวกก็ไม่ควรจะต้องเป็นรายต่อไป
ที่ทุกคนพุ่งเป้าไปที่ตัวเลข ทั้งจ�านวน
นักท่องเที่ยว ทั้งจ�านวนเงินสะพัดในพื้นที่
นั่นหมายความว่านอกจากชาวบ้านจะต้อง
เข้มแข็ง หัวหน้าชุมชนต้องมุ่งมั่น นักท่องเที่ยว
เองต้องตระหนักเสมอว่าทุกพื้นที่มีเจ้าของ
ชาวบ้านแม่พวกคือเจ้าของพื้นที่แม่พวก
คนนอกจึงจ�าเป็นต้องเคารพและให้เกียรติ
อย่างที่สุดเท่าที่จะท�าได้

หนึ่งในวิถีทางการให้เกียรติที่ท�าได้ง่าย
ที่สุด คือ การไม่คาดหวังกับทุกสิ่ง เมื่อเปิดใจ
รับทุกสิ่งที่เป็นอยู่ของชุมชน การท่องเที่ยว
ชุมชนจะสนุก ได้ประโยชน์ และรู้สึกคุ้มค่าที่
จะเข้ามาเรียนรู้ความเป็นแม่พวกขนานแท้
ประโยคหนึง่ ที่ ผศ.ปริญญา นิยามไว้อย่าง
ถูกต้องน่าสนใจ คือ “แม่พวกไม่ได้ถูกดีไซน์มา
เพื่อให้ทุกคนต้องประทับใจทุกจุด” เพราะ
ฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนแบบที่หลายคน
ก�าลังพยายามพุ่งเป้าไป ไม่ว่าจะไปเรียนรู้หรือ
แม้กระทัง่ ไปตักตวงผลประโยชน์ อาจไม่ถกู
ต้องทัง้ หมด ถึงขัน้ ต้องระมัดระวังให้มากทีส่ ดุ
ณ วันนี้แม่พวกก�าลังเดินทีละก้าว ช้าๆ
ค่อยๆ พัฒนาไปพร้อมกับรักษาของดี เช่น
หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2,
ป่าไม้สักผืนใหญ่ ตลอดจนสิ่งที่เป็นนามธรรม
จับต้องไม่ได้ด้วยกายแต่รับรู้ด้วยหัวใจอย่าง
อุปนิสัยใจคออย่างใสซื่อ ย่อมดีกว่าการเร่งรีบ
เพื่อจะก้าวสู่ชุมชนท่องเที่ยวในเร็ววัน หรือ
ต้องการงบประมาณจากหน่วยงานนั้น
หน่วยงานนี้เข้ามา จะลืมไม่ได้ว่าหากมี
งบประมาณเข้ามาหมายถึงมีการลงทุน
ทั้งแรงกดดัน ผลก�าไร อาจท�าให้แม่พวก
เสียศูนย์ ไม่ยั่งยืน ตัวอย่างมีให้เห็นมากมายที่
‘โตไวแล้วตายไว’
วันเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จวบจน
วันนี้ ไม่ใช่น้อยๆ นอกจากคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่อาคารหยุดรถไฟและพื้นที่
มีเต็มเปี่ยม ลมหายใจที่คุ้นเคยของคน
แม่พวกก็มีคุณค่าไม่แพ้กัน แม่พวกจึงน่า
เที่ยวในทุกมิติ แต่จะหลงลืมไม่ได้ว่าพวกเขา
เป็นอย่างไร อยู่อย่างไร การเปลี่ยนแปลง
มีทั้งผลดีและผลเสีย ถ้าดีก็ดีไป ทว่าถ้าเสีย
เมื่อไร คนที่รับกรรมก็เป็นคนในพื้นที่ทุกที
แม่พวกจึงไม่ได้มีแค่ให้รักและเข้าไป
ชื่นชม แต่ต้อง ‘รักษ์’ อย่างอ่อนน้อมและ
เคารพอย่างถึงที่สุดด้วย แล้วค่อยพูดถึง
เรื่องความยั่งยืน

ในปัจจุบันจะกระท�ากันในวันส�าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา, วัน
มาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวัน
เข้าพรรษา ในช่วงเย็นประมาณ 16.00-18.30 น.
จะมีพิธีตักบาตรดอกไม้ บริเวณก�าแพงวัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ
และถนนเฟื่องนคร โดยผู้มาร่วมท�าบุญ
ตักบาตรจะเตรียมดอกไม้หลากสีสันหลาย
ชนิด อาทิ ดอกบัว ดอกเข้าพรรษา กล้วยไม้
กุหลาบ จัดเป็นช่อเล็กๆ มัดรวมกับธูป
เทียน บ้างก็เป็นพวงมาลัย เพื่อถวายแด่
พระสงฆ์ที่จ�าพรรษา ณ วัดราชบพิธ ซึ่ง
จะเดินแถวลงจากโบสถ์ออกรับบิณฑบาต
ดอกไม้เดิน วนขวาไปตามทางรอบพระอุโบสถ
เป็นภาพความสวยงามที่สื่อให้เห็นถึง
แรงศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น
นอกจากกิจกรรมหลักดังกล่าวแล้ว
บริเวณก�าแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ถนนราชบพิธ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
ยังมีการจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนา โดย

ออกแบบตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเป็นรูป
รวงผึ้ง 8 เหลี่ยม สื่อความหมายถึง มรรค 8
คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ ซึ่งในรวงผึ้ง
8 เหลี่ยมนี้ได้สื่อสารเรื่องราวต่างๆ ผ่าน
รูปภาพ โดยส่วนที่1 สื่อเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติความส�าคัญของวัดอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา ส่วนที่ 2 สาระส�าคัญของ
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ส่วนที่ 3 พระราชพิธี
เดือน 8 (เข้าพรรษา) ในพระราชพิธี
สิบสองเดือน ส่วนที่ 4 ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และส่วนที่ 5 ประเพณี
เดินเทียนและตักบาตรดอกไม้
ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้เที่ยว
ชมงานจะได้สัมผัสกับการจัดซุ้มสาธิตงาน
หัตถศิลป์ที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน รอบพื้นที่
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อาทิ สาธิต
การท�าบาตร จากชุมชนบ้านบาตร สาธิต
การท�าแป้งร�่า แป้งพวง จากชุมชนเกาะศาลเจ้า
สาธิตการท�ายาหอมจากร้านบ�ารุงชาติสาสนายา
(บ้านหมอหวาน) สาธิตการพับดอกบัว
จากปากคลอง ตลาด 2 พร้อมการออกร้าน
จ�าหน่ายของหวานและเครื่องดื่มต่างๆ
ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เช่น ข้าวตัง
ขนมเบื้อง เผือกหิมะ ข้าวแช่ เป็นต้น
รวมทั้งการแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น โขน
หุ่นละครเล็ก และการร�าดอกไม้
การจัดงานพิธีเดินเทียนและตักบาตร
ดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามใน
ครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณี
ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย
สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศได้เห็นคุณค่าของ
การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ต่อไป

สืบสานประเพณีไทย ณ วัดราชบพิธ
เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 28 กรกฎาคม
เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทั้งนี้ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็น
วันอาสาฬหบูชา นอกจากพุทธศาสนิกชน
จะได้ท�าบุญตักบาตรแล้ว ยังมีกิจกรรม
ประเพณีเดินเทียน (เวียนเทียน) เพื่อบูชา
พระรัตนตรัย บริเวณพระอุโบสถวัดราชบพิธ-

สถิตมหาสีมาราม ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่
เวลา 09.00-20.00 น. ส�าหรับประเพณี
เดินเทียน ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดีย
พร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏ
หลักฐานการแสดงความเคารพโดยการ
เวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้ค�าว่า
เวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ
เป็นเครื่องหมายแสดงออกซึ่งการเคารพบูชา
ต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด โดยการเดินเทียน

