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ภาพถ่ายเป็นวัตถุสิ่งของช้ินสำาคัญในการบันทึกเรื่องราว ผู้คน เหตุการณ์ สถานท่ี ช่วง

เวลา รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึกของคนในภาพ ขณะเดียวกันภาพถ่ายยังเป็นเครื่องมือหรือสื่อ ที่

ช่วยกระตุ้นเตือนความรู้สึก และช่วยดึงความทรงจำาของผู้คนให้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมา ดังนั้น

ภาพถ่ายจงึไม่ใช่เพยีงกระดาษใบเลก็ๆ ทีเ่จ้าของเกบ็ไว้ชืน่ชมชืน่ใจ และโดยเฉพาะภาพถ่ายเก่าซึง่

เป็นเสมอืนเครือ่งบันทกึเหตกุารณ์ และเครือ่งกระตุน้เตอืนความทรงจำาของผูค้น ปัจจบุนัภาพถ่าย

เก่าจึงไม่ได้ถูกเก็บไว้ในส่วนลึกที่สุดของลิ้นชัก กล่องเก็บของ หรืออัลบั้มภาพเก่าเก็บ แต่ถูกนำา

มาใช้ในสื่อต่างๆ มากมาย ทั้งงานหนังสือสิ่งพิมพ์ โฆษณาที่เล่าถึงความเป็นมาขององค์กรนั้นๆ 

วงการภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งในร้านค้า

 พิพธิภณัฑ์พ้ืนบ้านวดัท่าพูด อำาเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เกบ็สะสมภาพถ่ายเก่าของ

ชุมชนท่าพูดและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงไว้จำานวนหนึ่ง มีทั้งที่เป็นภาพขาวดำาและภาพสี เจ้าของ

ภาพบางคนเสยีชวีติแล้ว ลกูหลานจงึนำาภาพมามอบให้พิพิธภณัฑ์เกบ็รกัษา เจ้าของภาพบางราย

ยงัมชีวีติอยูแ่ต่อยากมอบภาพให้กบัพพิธิภณัฑ์ ภาพเก่าชดุนีถ้กูเกบ็รกัษามาระยะหนึง่ และเคยนำา

จัดแสดงให้คนดูบ้างแล้วเมื่อ พ.ศ. 2549 ในงานบุญประจำาปีวัดท่าพูด คนก็สนใจมาดู ใครเป็น

ใครในภาพบ้าง ฉันรู้จักคนโน้น คนนี้ คนนี้ยังอยู่ คนนี้ตายแล้ว ที่ตรงนี้คือ อันนี้ยังอยู่ อันนี้ย้าย

ไปแล้ว รือ้ไปแล้ว .... จากคำาบอกเล่าของชาวชมุชน จากภาพไม่กีภ่าพ แต่มผีลทำาให้เกดิประเดน็

การสนทนา ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ชวีติผูค้น ประวตัศิาสตร์ และความเปล่ียนแปลงของคนและพืน้ทีใ่น

แถบนี้ ดังนั้น ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในฐานะที่คุ้นเคยและทำางานร่วมกัน

มาหลายปี จึงร่วมกันหาเร่ืองเล่าจากภาพเพื่อให้ภาพถ่ายเก่าของพิพิธภัณฑ์ได้ทำาหน้าที่ในการ

บอกเล่าเร่ืองราวของชุมชน จึงเกิดโครงการ กิจกรรม “เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเก่า เรื่องเล่าของ

ชาวลุ่มนำ้า (นครชัยศรี)” ขึ้น เพื่อรวบรวมและบันทึกเรื่องราวของชุมชนลุ่มนำ้านครชัยศรี โดยใช้

ภาพถ่ายเก่าของชุมชน เป็นสื่อในการเล่าเรื่อง 

เปิดตัว: นิทรรศการภาพถ่ายเก่า

เปิดตวัภาพถ่ายคร้ังแรกด้วยนทิรรศการภาพเก่าทีเ่ป็นภาพงานรืน่เรงิ เช่น ภาพการแสดง วง

ดนตร ีขบวนแห่ งานบวช การเชดิสงิโต แฟชัน่ เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกาย เพราะทมีงาน (ทมีพพิิธภณัฑ์

ท้องถิ่นของศูนย์ฯ และผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด [คุณมานะ เถียรทวี และ คุณวิรัตน์  
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น้อยประชา]) คดิว่าเป็นเรือ่งทีค่นในชมุชนน่าจะสนใจ โดยเลอืกวันสำาหรบัจดังานทีม่คีนมาทำาบญุ

ที่วัดมากที่สุด เช่น วันพระใหญ่ วิสาขบูชา มาฆบูชา และเทศกาลต่างๆ การเปิดตัวครั้งแรกของ

นิทรรศการภาพถ่ายเก่า คือ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีคนมาวัดท่าพูดมากที่สุดช่วงหนึ่ง จึงเป็น

โอกาสที่คนจะได้มาดู มาเห็นนิทรรศการชุดนี้ด้วย 

เมื่อเลือกภาพภายใต้แนวคิดว่าเป็นภาพที่สอดคล้องกับงานสงกรานต์ คืองานบุญ งาน

รื่นเริง แล้วจึงอัดขยายภาพเป็นขนาด 8 x 12 นิ้ว เพื่อให้เห็นรายละเอียดภาพชัดเจนขึ้น ภาพ

บางภาพคุณมานะและคุณวิรัตน์หาข้อมูลไว้บ้างแล้ว โดยพรินต์ภาพลงในกระดาษขนาด A4 

แล้วเขียนชื่อไว้ว่าใครเป็นใครในภาพ ทีมงานจึงสแกน (scan) ภาพและข้อมูลดังกล่าว แล้วติด

ภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด โดยติดคู่ไปกับภาพที่อัดขยายมา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของภาพ 

นั้นๆ เป็นการตรวจสอบข้อมูล และกระตุ้นให้คนดูเข้ามาดู อ่าน และเขียนข้อมูลที่อาจจะรู้เพิ่ม

เติม หลังจากนั้น นำาชุดนิทรรศการติดลงบนบอร์ด 2 บอร์ด แล้วตั้งนิทรรศการไว้ในเต็นท์ซึ่งมี

กิจกรรมหลากหลายทั้งการทำาบุญพระประจำาวันเกิด การก่อเจดีย์ทราย และเวทีรำาวงย้อนยุค  

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 – 17 เมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้คนผ่านไปผ่านมาได้เห็น 

ภาพ 2 นิทรรศการภาพถ่ายบริเวณลานบุญวัดท่าพูด
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ในวนัท่ี 17 เมษายน มงีานสรงนำา้พระทีว่ดัท่าพูด ทมีงานลงเกบ็ข้อมูลเบือ้งต้น มีคนสนใจ

ภาพเก่าพอสมควร มกีารเตมิชือ่คนทีรู่จั้ก ทมีงานจะสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นของคนในภาพเพือ่จะ

ได้ตดิตามต่อในภายหลงั บางรายขออดัภาพทีม่รีปูพ่อของตวัเองตอนหนุม่ เพราะไม่เคยเหน็และ

ไม่มีเก็บไว้ เช่น ภาพของคุณช้ง (ถาวร งามสามพราน) ที่ลูกสาวมาขออัดรูป และเล่าว่าพ่อเป็น

ช่างทำาสิงโตของคณะสิงโตท่าเกวียน ตอนนี้พ่ออายุประมาณ 90 ปีแล้ว และย้ายไปอยู่ที่บางเลน 

หลายคนตื่นเต้นที่เห็นตัวเองอยู่ในภาพ เพราะไม่เคยเห็นภาพของตัวเองมาก่อนเลย เช่น ภาพ

คุณหมอแน่งน้อย ลิมังกูร ที่มาร่วมรำาวงย้อนยุคและได้มาเห็นภาพถ่ายของตัวเองเมื่อหลายสิบ

ปีก่อนท่ีไปร่วมงานบวชของญาติ บางคนสนใจและให้ภาพมาเพิ่มเติม ซึ่งทีมงานขอยืมภาพไป

สแกน พร้อมกับนัดวันเวลาที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในวันหลัง 

หลงัจากนัน้ทมีงานลงเกบ็ข้อมลูหลายคร้ัง แต่ละครัง้จะได้ข้อมลูมาเตมิภาพเสมอ ท้ังใคร

เป็นใครในภาพ จะไปถามใครต่อ และประเดน็ทีน่่าสนใจ ประเดน็น่าสนใจทีไ่ด้จากภาพ มหีลาย

ประเด็น จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5-6 ครั้ง และเริ่มได้ประเด็นใหญ่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง

สิงโตท่าเกวียนและตลาดท่าเกวียน 

ภาพ 3 ตลาดท่าเกวียนเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว (ที่มา: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม)
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“ย้อนเวลาหา…ตลาดท่าเกวียน และสิงโตท่าเกวียน”

หลังจากทีมงานได้เข้าไปสืบค้นเร่ืองราวของภาพเก่าชุมชนท่าพูดเป็นระยะตั้งแต่เดือน

เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2556 และมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับเจ้าของภาพถ่าย คนในภาพ 

คนที่รู้จักคนในภาพจำานวนหนึ่ง ซึ่งยังจำาเรื่องราว เหตุการณ์ในภาพได้อย่างดี ซึ่งปัจจุบันคนบาง

ส่วนโยกย้ายไปอาศัยอยู่ท่ีอื่นๆ ทำาให้ไม่มีโอกาสได้มาร่วมคุยกันบ่อยนัก ทีมงานจึงจัดเวทีเล่า

เรื่องภาพเก่าขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนที่เคยมีประสบการณ์-ความทรงจำาในภาพและเรื่องราวของ

ชุมชน มาร่วมกันรื้อฟื้นความทรงจำา เล่าเรื่องราวโดยใช้ภาพถ่ายเก่าเป็นสื่อ โดยจะจัดเวทีเป็น

ระยะ ซึง่เวทีแต่ละครัง้จะมีประเด็นของเรือ่งต่างกนั ครัง้นี ้จัดเวทเีล่าเรือ่ง “ย้อนเวลาหา ... ตลาด

ท่าเกวยีน และสงิโตท่าเกวยีน”1 เพราะตลาดท่าเกวยีนเดมิถอืเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสำาคญัของคนใน

แถบนี ้เป็นตลาดใหญ่ทีค่กึคกัและมชีวีติชวีา ซึง่มคีวามสำาคญัและความสมัพนัธ์กบัชมุชนอืน่ๆ ที่

อยู่ใกล้เคียง แต่ปัจจุบันตลาดท่าเกวียนไม่มีอยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องราวของตลาดท่าเกวียนจึงเหลือ

แค่ความทรงจำาของคนในวัย 40-50 ปีขึ้นไป 

ตลาดท่าเกวียนเจ้าของเดิมคือนายจำาปี สร้อยทอง กับ นางเลื่อน สร้อยทอง ตลาดสร้าง

ขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่รู้แน่ชัด คุณยายประทุม สร้อยทอง ปัจจุบันอายุ 78 ปี เป็นลูกสาวของนายจำาปี

เจ้าของตลาดเล่าว่า ตอนเป็นเด็กจำาความได้ ก็เห็นมีตลาดแล้ว เมื่อก่อนตลาดท่าเกวียนเจริญ

มาก มากกว่าดอนหวาย ใครๆ ก็มาตลาดท่าเกวียน เป็นตลาดใหญ่ มีเกวียนข้าวมาลง นายจำาปี 

กับนางเลื่อน สร้อยทอง สร้างห้องแถวให้คนมาเช่าขายของ 

สมยัก่อนจะมเีกวียนลากข้าวมาขายให้คนจีนในตลาด และซือ้ของจากตลาดกลบัไป ไม่มี

ใครเคยเห็นสมัยทีม่เีกวยีนลากข้าวมาขาย แต่รู้ว่าท่าจอดเกวยีนอยูต่รงไหน (เทยีนบุน๊ 

พฒันานชุาต)ิ 

ลกัษณะตลาดท่าเกวยีนเป็นห้องแถวสองข้าง ตดิรมิแม่นำ้ นำ้เข้าใต้ถุนได้ มีหลังคาคลุม 

1 ข้อมูลค�าบอกเล่าในเนื้อหาส่วนต่อไปนี้รวบรวมจากเวทีสนทนาภาพเก่าเล่าเรื่อง “ย้อนเวลาหา ... ตลาด 

ท่าเกวียนและสิงโตท่าเกวียน” กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ "เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเก่า เรื่องเล่าของชาวลุ่มน�้า

(นครชัยศรี)" จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุม 

วัดท่าพูด อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ระ บุชื่อของผู้ให้ข้อมูลทุกท่านไว้ท้ายข้อความที่อ้าง

ถึงในเน้ือหา.
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ภาพ 4 (ซ้าย) ผังตลาดท่าเกวียนจากความทรงจำาของชาวตลาดท่าเกวียน

ภาพ 5 (ขวา) คลีนิคหมอสมพงษ์ บริเวณหน้าตลาดริมแม่นำ้านครชัยศรี เปิดทำาการเมื่อประมาณ พ.ศ. 2520  

(ที่มา: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด)

คนเดินตลาดจะไม่เปียกฝน ในตลาดมีร้านขายยา 2 ร้าน ร้านห้างทอง 2 ร้าน ร้านทอง

ร้านหนึ่งอยู่ติดกับบ้านแม่ทองดี (ประทุม สร้อยทอง และ แน่งน้อย ลิมังกูร)

ตัวอาคารห้องแถวตลาดเป็นไม้ หลังคามุงสังกะสี สร้างขนาบ 2 ข้างทางเดินที่ขึ้นมาจาก

ท่านำ้า ระหว่างทางเดินจะมีหลังคาสังกะสีคลุมตลอด พ้ืนเป็นดินอัดแน่น มีร่องนำ้าเล็กๆ ขนาบ 

ทางเดนิ ร้านค้าในตลาด ได้แก่ (จากท่านำา้) ฝ่ังขวามอื บ้านตาจำาปีเจ้าของตลาด ร้านทำาทองของ

นายเสถียร กรุงกาญจนา ห้องเช่าของนายเลี้ยง (เช่าเป็นห้องพักแต่ไปขายก๋วยเตี๋ยวที่วัดท่าพูด) 

ร้านขายของชำาของตาง้วน นอกจากนี ้กม็ร้ีานขายเสือ้ผ้าและปล่อยเงินกู ้ร้านขายยาสมุนไพรไทย

ของยายทองดี ร้านขายนำ้ามันเรือ นำ้ามันก๊าด นำ้ามันตะเกียงของนายหอย ร้านตัดเสื้อของตากือ 
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ร้านขายก๋วยเตี๋ยวและกาแฟของนายเฮี้ยง แซ่เอี๊ยว ร้านขายของชำาของตาเส็ง และขายหมากแห้ง 

ร้านขายของชำาและผ้าของน้าวาด ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของลูกนายเทียนสื่อ

ฝั่งซ้ายมือ บ้านใหญ่ของนายเปี๊ยะค้าข้าว ร้านขายผ้าดำาและเย็บเสื้อในของยายกวย ....

ร้านขายของชำาและยาไทยของหมอหนอม นางเหรียญ สร้อยทอง พี่ชายนายจำาปี .... ร้านตัดเสื้อ

กางเกงของเจ๊เปี้ยง ตาเจิม .... ร้านตัดผมของตาบุญธรรม ยายกลุ่ม ยุ้งข้าวของร้านนายหอย เปิด

เป็นร้านเย็บเสื้อผ้า เลี้ยงหมู และนายหอยยังเป็นเถ้าแก่ไปตวงข้าวด้วย ยุ้งข้าวของตายิ้ม ยุ้งข้าว

ของตาเอีย๊ง ร้านขายของจากเมอืงจนีและรบัสข้ีาวของเจ๊กโต ยายปทมุเล่าว่าตอนเป็นเดก็ชอบไป

ขโมยขนมเกี้ยมซันจาของร้านเจ๊กโตกิน ร้านโอตือ เลี้ยงหมู และหาปลามาขายด้วยเรือผีหลอก 

ร้านขายก๋วยเตี๋ยวของเจ๊กมุ้ย บ้านเจ๊กจง (หาบของไปขายตามทุ่งนา) ริมนำ้ามีคนมาเช่าที่ทำา

โรงสี เรียกกันว่าโรงสีตาเซี้ยง บ้านแป๊ะตีเหล็ก....

ความคึกคักของตลาดท่าเกวียน นอกจากจะแป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริโภค 

อุปโภคแล้ว ยังเป็นจุดสำาคัญของการคมนาคม เพราะมีท่าเรือโดยสารของบริษัทสุพรรณ 

ขนส่ง เป็นเรือ 2 ชั้น รับส่งผู้คนตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 

กรุงเทพมหานคร2

....เรือมาเป็นเวลา เช้าวิ่งจากสุพรรณลงไปสมุทรสาคร เย็นจากสมุทรสาครขึ้นมา

สุพรรณ ขากลับจะมีสินค้ามาขาย ที่ได้กินบ่อยคือปลาทู แม่จะเลี้ยงลูกด้วยปลาทู

ต้ม.... (ประทุม สร้อยทอง)

เรือสุพรรณ มี 2 ชั้น เป็นเรือเมล์โดยสาร บางทีก็เรียกเรือไฟ เรือไอ เรือจะทาสีแดงและ

มีชื่อเรือ เช่น เรือศรีประจันต์ เรือขุนช้าง เรือขุนแผน (แน่งน้อย ลิมังกูร)

2 หลังจากมีการสร้างทางรถไฟสายใต้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มมีกิจการเรือโดยสารขนาดใหญ่ของ

บริษัท สุพรรณขนส่ง (จ�ากัด) บริษัทนี้มีอู่ต่อเรือโดยสารอยู่ใกล้ๆ วัดงิ้วราย อ�าเภอนครชัยศรี หลังจากทางรถไฟ

สายใต้สร้างเสร็จแล้วการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จะเดินทางด้วยเรือมาจนถึงท่าเรืองิ้วราย หลังจากนั้นจึงขึ้นรถไฟ

ที่สถานีรถไฟวัดงิ้วราย แล้วมาลงที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือสถานีหัวล�าโพง ภายหลังมีการสร้างถนนมาลัย

แมน การเดินทางด้วยรถยนต์จากสุพรรณมานครปฐมแล้วเข้ากรุงเทพฯ ก็รวดเร็วขึ้น ท�าให้การเดินทางทางเรือ

ลดน้อยลง และเลิกกิจการเดินเรือไปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510.
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ตลาดจึงคึกคักไปด้วยคนที่มาจับจ่ายใช้สอยและมารอเรือโดยสาร คุณประทุมและคุณ 

เทียนบุ๊น ย้อนให้เห็นบรรยากาศตลาดท่าเกวียนเมื่อหลายสิบปีก่อนด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้ม “ตา 

ดวง ตายู้ ตาเอิ๊ก ชอบมานอนอยู่หน้าเรือนนายจำาปีที่อยู่ติดริมแม่นำ้า หน้าเรือนของนายจำาปีเป็น

ลานกว้าง มีหลังคาคลุม เด็กๆ ชอบมานั่งเล่นตอนกลางวัน ส่วนคนโตชอบมาสังสรรค์ตอนกลาง

คืน หน้าเรือนลมเย็นมาก” คุณเทียนบุ๊นเล่าว่า "สมัยยังหนุ่ม ชอบไปนอนถอนขนจั๊กแร้กันที่หน้า

เรือนนายจำาปี และเอาแผ่นกอเอี๊ยะไปแปะด้วย....”

นอกจากนี้ยังเป็นที่พบปะของคนหนุ่มสาว และเป็นที่รำ่ารือกันว่าสาวๆ ท่าเกวียนสวยและ

หน้าตาดี จึงมักมีคนมาขอแรงให้ไปช่วยงานต่างๆ เสมอ ทั้งงานประจำาปีวัดไร่ขิง อุ้มเทียนใน 

งานบวช เป็นต้น 

....แต่ก่อนเวลาใครจะมาดูสาว ต้องมาท่ีตลาดท่าเกวยีน คนชอบมาดสูาวๆ ขายของ โดย

เฉพาะช่วงงานประจ�าปีวัดไร่ขิง กลางเดือนหก คนจะมารอเรือไปวัดไร่ขิง หนุ่มๆ ที่จะมา

เที่ยวงานวัดไร่ขิง ก็จะไปดูสาวๆ ซึ่งเป็นสาวจากตลาดท่าเกวียนที่ผลัดเปลี่ยนกันไปขาย

ทอง ขายดอกไม้ไหว้พระ.... (นงเยาว์ สร้อยทอง)

ภายในตลาดมีศาลเจ้า เรียกว่า "ศาลอากง" เป็นที่นับถือของคนในตลาด เมื่อถึงช่วงตรุษ

จนี เจ้าของตลาดจะทำาบญุตลาดในช่วงนีมี้การนำาเป็ดไก่มาไหว้ ตอนกลางวนัจะมกีารทำาบญุเลีย้ง

พระ คนห้องแถวนำาข้าวปลาอาหาร ขนม (ขนมแปะก้วย) แตงโม (ทีแ่ข่งกนัแต่ละบ้านในเรือ่งความ

ใหญ่) และจ้างละครชาตรีและงิ้วเล็กมาเล่นกลางตลาด 

สิ่งสำาคัญที่จะขาดไม่ได้สำาหรับทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในตลาดแห่งนี้ คือห้องส้วม หรือที่ชาว

ตลาดท่าเกวียนเรียกกันว่า “เวจข้ี” เป็นสถานที่ที่กล่าวถึงแล้วหลายคนทำาจมูกย่น เหมือนกับ

ย้อนได้กลิ่นและเห็นภาพแต่หนหลัง ส้วมของตลาดท่าเกวียนตั้งอยู่ท้ายตลาด เป็นส้วมรวมที่ทุก

บ้านในตลาดจะต้องมาใช้ถ่ายหนกัเบา เพราะในห้องแถวไม่มส้ีวม ส่วนห้องนำา้ทีจ่ะใช้อาบนำา้ชำาระ

ร่างกายนั้น ชาวตลาดอาศัยอาบในแม่นำ้าตรงท่านำ้าหน้าบ้าน ห้องนำ้าตลาดท่าเกวียนเป็นอาคาร

ปลูกสร้างด้วยไม้ ยกพื้นสูงประมาณ 2 เมตร ด้านบนมีหลังคา ด้านล่างเปิดโล่ง ห้องส้วมมีสอง

ข้าง ด้านหนึ่งเป็นของผู้หญิง อีกด้านเป็นส้วมชาย แต่ละข้างมีส้วม 4 ห้อง มีฝากั้นแต่ละห้อง แต่

มักมีคนเอาตะปูเจาะข้างฝาเพื่อแอบดูกัน เวลาคนขี้ที่เวจจะมีหมูมากินขี้ บางคนก็ขี้ไปโดนหูหมู 

หมูจะสลัดขี้มาโดนคน บางคนจึงเอาไม้ยาวๆ เข้าเวจด้วย เพื่อใช้ไล่หมู ส่วนอุปกรณ์เช็ดก้น คือ 

กาบมะพร้าวที่ตัดเป็นชิ้น แต่ละบ้านจะตัดกาบมะพร้าวสำาหรับเช็ดก้นใส่กระบอกเก็บไว้ เวลาใช้
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ก็หยิบไปใช้ได้เลย บางคนก็ใช้ใบสะแกเช็ดก้น บางคนก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ เม่ือกระดาษ

หนังสือพิมพ์เช็ดก้นแห้งจะปลิวออกมา นายหนำ่าเซ้งจะคอยเก็บกระดาษไปเผา เพราะเห็นว่า

หนังสือเป็นของสูง ไม่ควรนำามาใช้เช็ดก้น นายหนำ่าเซ้งชอบอ่านหนังสือมาก หลายคนบอกว่า

ในเวจขี้ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เฉอะแฉะ เพราะหมูกินขี้จนหมด หมูที่กินขี้จะเป็นหมูเล็ก พอหมูอายุ

รุ่นๆ คนเลี้ยงก็จะผูกไว้ จึงไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหมูจะเปื้อนขี้ .... คุณเทียนบุ๊นเล่าเรื่องให้ฟังอย่าง

เห็นภาพและแทบจะได้กลิ่นกันเลยทีเดียว 

เวจขี้เลิกใช้ในสมัยกำานันสมควร (กำานันเหงี่ยม) เพราะกำานันสมควรให้สร้างส้วมในบ้าน

แทน แต่พอสร้างส้วมในบ้านก็ลำาบาก เพราะบ้านมีเนื้อที่ไม่มาก และไม่มีถังเก็บขนาดใหญ่ 

เวลาส้วมเต็มก็ต้องเปิดถังและตักข้ีไปทิ้งแม่นำ้า เพราะไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหน เวลาตักขี้ไปทิ้งจะส่ง

กล่ินเหม็นท่ัวตลาด เมื่อสร้างส้วมในบ้าน เวจขี้ท่ีตลาดก็ปล่อยเป็นที่ว่าง มีต้นไม้ขึ้นบ้าง เช่น 

มะขามเทศ เป็นต้น ด้านหลังวัดท่าพูดก็เป็นเวจขี้เหมือนกัน แต่สร้างมิดชิด เป็นป่ารกทึบ น่า

กลัว และเดินไปยากกว่าเวจข้ีท่ีตลาดท่าเกวียน ปัจจุบันที่ตั้งเวจขี้วัดท่าพูดกลายเป็นพื้นที่สร้าง

สถานีอนามัย (จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ 2556)

นอกจากตัวตลาดและผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยแล้ว ความมีชีวิตชีวาของตลาดท่าเกวียน

ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ คณะสิงโตท่าเกวียน ท่ียังมีเหลือให้เห็นจำานวนหนึ่งในภาพถ่ายเก่า 

“สิงโตท่าเกวียน” ตามปกติการเชิดสิงโตจะเล่นในช่วงตรุษจีน คณะสิงโตจะแห่ไปในตลาดตาม

บ้าน เพื่ออวยพรในเทศกาลปีใหม่ของคนจีน คุณช้งเล่าถึงคณะสิงโตท่าเกวียนในอดีตว่า “....พอ 

เขาเห็นสิงโตมาที่บ้านเขาจะดีใจ เราก็จะอวยพรให้ บางทีก็ให้ส้มกับเจ้าของบ้านเพื่ออวยพรให้

โชคดีปีใหม่ แล้วเจ้าของบ้านก็จะให้อั่งเปามา คณะก็จะเอาอั่งเปาไปใช้โรงเรียนบ้าง เก็บไว้ใช้

จ่ายบ้าง ก่อนตรุษจีน คณะสิงโตก็จะมาซ้อมกัน ใช้พื้นท่ีทุ่งนากว้างๆ ตอนนั้นเขาเกี่ยวข้าวกัน

หมดแล้ว ตอนเย็นๆ อากาศดี ก็ไปซ้อมกัน ซ้อมทุกเย็นกลางทุ่งนา....” 

นอกจากจะเล่นช่วงตรษุจนีแล้ว การเชดิสงิโตยังรบัเล่นในงานบวช เจ้าภาพจะมาขอแรงให้

ไปช่วยงาน เพราะในขบวนแห่นาคที่มีสิงโตจะคึกคักมาก ทำาให้งานสนุก เด็กๆ จะชอบมาก และ

คนในคณะก็จะช่วยงานทุกอย่างนอกเหนือจากการเชิดสิงโต เช่น ยกอาหาร จัดเตรียมสถานที่ 

บางทีคณะก็จะขอของตอบแทนจากเจ้าภาพเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เอาไปมอบให้โรงเรียน บางทีก็จะขอ

เป็นเสื้อสีขาว กลอง รองเท้า สำาหรับใช้ในการเล่นสิงโต และในช่วงหลังมีการเชิดสิงโตเพื่อเรี่ยไร

เงินไปซื้อกระเบื้องปูรอบโบสถ์วัดท่าพูด 
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ระยะหลงัตลาดท่าเกวยีนรวมทัง้ดอนหวายกเ็ริม่ซบเซา ช่วงหลงั พ.ศ. 2510 เรอืของบรษัิท

สุพรรณขนส่งเลิกกิจการไปแล้วเพราะมีการตัดถนนสายมาลัยแมน ทำาให้การเดินทางด้วยเรือ

ระหว่างสพุรรณ-นครปฐม-กรงุเทพฯ สะดวกรวดเร็วขึน้ คนจงึหนัไปเดนิทางด้วยรถมากขึน้ ท่าเรอื

ทีต่ลาดท่าเกวยีนจงึปิดลง ส่วนในชมุชนเริม่มถีนน ถนนสายแรกคอืถนนไร่ขงิประชาร่วมใจ ตดัขึน้

ในช่วง พ.ศ. 2517-2518 และมกีารตดัถนนเพ่ิมขึน้อีกหลายสายเพ่ือเช่ือมต่อกบัถนนเพชรเกษม 

หลังจากนัน้จงึเริม่มรีถจกัรยาน มอเตอร์ไซค์ ใช้เป็นยวดยานพาหนะในการเดนิทางแทนเรอืมาก

ขึน้ การเดนิทางออกไปภายนอกสะดวกรวดเร็วข้ึน และคนในตลาดกเ็ริม่ย้ายไปอยู่ทีอ่ืน่ๆ พอคน

ย้ายไป นายจำาปีซึ่งอายุมากแล้วก็แบ่งที่ดินให้ลูกหลาน เลิกทำาตลาดและรื้อตลาดในที่สุด

ตลาดท่าเกวียนท่ีปัจจุบันไม่เหลืออยู่แล้ว การสร้างภาพตลาดข้ึนมาใหม่จึงต้องอาศัย

ความทรงจำาล้วนๆ ซ่ึงบางส่วนถูกบันทึกไว้เป็นผังของตลาดอย่างง่ายๆ การช่วยกันทำาผังตลาด 

นอกจากจะทำาให้รู้ว่ารูปร่างหน้าตาของตลาดท่าเกวียนในอดีตเป็นอย่างไร ใครเป็นใครบ้างใน

ตลาด มีร้านค้าอะไรอยู่ตรงไหน ใครบ้างที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับตลาด เช่น คนมาซื้อของ คน

มาลงเรือ ฯลฯ ความสัมพันธ์ของคนในตลาด สถานที่ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของชุมชนอยู่ที่ใด

บ้าง เช่น ท่าเรือ ระเบียงบ้านนายจำาปี ศาลเจ้า เวจขี้ ลานซ้อมสิงโต ท่านำ้า ฯลฯ และที่สำาคัญการ

ภาพ 6 (ซ้าย) คณะสิงโตท่าเกวียน (ที่มา: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด) 
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ทำาผงัตลาดยงัเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศของการช่วยกันคดิ ช่วยกนัให้ข้อมลู และเหน็ถงึความ

ผูกพันของคนกับพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย

 นอกจากภาพถ่ายเก่าแล้ว ทีมงานได้นำาภาพเคลื่อนไหวของคนในตลาดท่าเกวียน เช่น 

คุณถาวร (ช้ง) งามสามพราน และภรรยา (ป้าจุก) เดิมเป็นคนตลาดท่าเกวียนและเป็นคนทำาหัว

สงิโตคณะท่าเกวยีน ต่อมาย้ายไปอยูท่ี่อำาเภอบางเลนนานหลายปี แต่เนือ่งจากคณุช้งไม่สามารถ

มาร่วมเวทีในครั้งนี้ได้ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทีมงานจึงได้นำาวิดีโอที่บันทึกภาพของคุณซ้ง

ไว้ตอนไปเก็บข้อมูลเรื่องสิงโตท่าเกวียน เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 มาเปิดให้คนในที่

ประชุมได้ดู เพื่อให้เห็นว่าคุณซ้งได้เล่าเรื่องราวของสิงโตท่าเกวียนและคณะสิงโตท่าเกวียนไว้

อย่างไรบ้าง แต่ส่ิงที่ได้นอกเหนือจากเรื่องราว คือความรู้สึกของคนในชุมชนที่ไม่ได้พบเห็นกัน

มานาน ซึ่งมีทั้งความรู้สึกระลึกถึงในคุณงามความดี ประสบการณ์ที่มีร่วมกัน ความเป็นเพื่อน 

ชีวิตในวัยเยาว์ และนำาไปสู่การนัดหมายไปมาหาสู่กันในระยะเวลาอันใกล้

ภาพ 7 (กลาง) บริเวณที่เคยเป็นห้องแถวตลาดท่าเกวียน ปัจจุบันเป็นห้องแถวสร้างใหม่   

(ภาพ: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555)

ภาพ 8 (ขวา) เรือนของนายจำาปี สร้อยทอง อาคารเดิมที่เหลือเพียงหลังเดียวของตลาด 

และพังทลายลงมาเนื่องจากพายุฝนเมื่อ พ.ศ. 2556 ปัจจุบันจึงไม่มีอยู่แล้ว  

(ภาพ: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า ถ่ายเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555)
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การนำาภาพเก่ามาเป็นส่ือในการเล่าเร่ือง จึงไม่ได้เพียงก่อให้เกิดเรื่องเล่าที่น่าสนใจของ

ชมุชน แต่ยงัช่วยย้อนอารมณ์และความรูสึ้กของผูค้นในชมุชน และทีส่ำาคญัคอืเกดิพลงัในการฟ้ืน

ความสมัพนัธ์ของผูค้น สร้างความรู้สึกเป็นคนบ้านเดียวกนัของคนในชมุชนทีม่ปีระสบการณ์ร่วม

กัน ซ่ึงก่อให้เกดิพลงัความคดิในการผลกัดนัให้เกดิความสนใจและเหน็ความสำาคญัในการศกึษา 

การบันทึก และการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนมากขึ้นด้วย  

มาถงึตอนนี ้ขอชวนทกุท่านนัง่หลบัตาจนิตนาการถงึตลาดท่าเกวียน ทีค่กึคกัไปด้วยผู้คน 

ทั้งคนที่มาค้าขาย จับจ่าย แม่ค้าสาวสวยนั่งหน้าร้าน ท่าเรือที่มีผู้โดยสารคอยขึ้นเรือนั่งๆ นอนๆ 

พูดคุย มีเรือมาเทียบท่าเป็นระยะ แต่ยังจินตนาการไปไม่ถึงตอนที่เกวียนเข้ามาเพราะไม่มีใคร

เกิดทัน เสียงเครื่องยนต์เรือ เสียงทักทาย เสียงพูดคุย เสียงตีเหล็ก เสียงซ้อมของคณะเชิดสิงโต 

เสียงชวนกันไปส้วม ลูกหมูวิ่งกรูกันไปใต้เวจขี้....
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