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ผู้เขียนขอขอบพระคณุ ศาสตราจารย ์ดร. นิจ หิญชีระนันทน์ท่ีกรุณาเป็นกรรมการตรวจสอบผลงานทางวชิาการชิน้น้ี เน้ือหาต่างๆ
ผู้เขียนไดมี้การเพิม่เติมแก้ไขให้สมบูรณ์แลว้ตามคำแนะนำ / ข้อพจิารณาทีไ่ด้รับมา

บทคัดย่อ

บทความนีเ้ป็นการวเิคราะหแ์นวทางการจดัการบรหิารเรือ่งกิจกรรมงานฉลองเทศกาล
ประเพณี ที่จัดขึ ้นในเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาคม ที ่เน้นการอนุรักษ์รากเหง้าวัฒนธรรมอันเป็น
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
นำมาซึ่งความมีชีวิตชีวาของเมือง เกิดสมดุลยภาพของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
อนาคตในระยะยาว ไม่ใช่เพียงการนำมาซึ่งรายได้แต่ละเลยการสืบทอดสานต่อ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเดิม บทความนี้ใช้วิธีศึกษาเปรียบเทียบกรณีที่เกิดขึ้นในไทย
และต่างประเทศ วิเคราะห์และวิพากษ์การบริหารจัดการเทศกาลงานเมืองที่จัดขึ้นใน
ช่วงเวลาปัจจุบันและอดีตอันใกล้ในกลุ่มประเภทงานที่ใกล้เคียงกัน เพื่อพิจารณา
เลอืกใชเ้ปน็ขอ้เสนอแนะสำหรบัเปน็แนวทางปฎบิตัอิยา่งเหมาะสมในอนาคตตอ่ไป
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วัฒนธรรม...กับภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ดูเหมือนว่าในยุคนี้ “วัฒนธรรม” กลายเป็นจุดขายอันหนึ่งของรัฐบาลและองค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ททท. (ยุคก่อนเรียกว่า อสท.), การบริหารระดับท้องถ่ิน (กทม.,
ผู้วา่ราชการจงัหวดั ปจัจบุนัเรยีก ผู้วา่ซอีโีอ, เทศบาล), หรอืแมก้ระทัง่ระดบักระทรวง
เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรระดับนานาชาติ เช่น การแสดงมหกรรม
การแสดงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการประชมุความร่วมมือต่างๆ  โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวนั้น การนำศิลปวัฒนธรรมมาเป็น “จุดขาย” อย่างไม่มีขอบเขต อาจส่ง
ผลร้ายต่อรูปแบบการพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ดังกรณีขัดแย้งทางความคิด
ล่าสุดของการก่อสร้างโรงแรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ภายในเครื่องเคราสถาปัตยกรรมวัดวัง
แบบล้านนาแต่มีกิจกรรมด้านอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมดั้งเดิม การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้วยการประชุม “ครม.สัญจร” ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้ง
การจัดมหกรรมต่างๆ ไปจนกระทั่งการจัดแสดงงานแสดงความเจริญก้าวหน้า ใน
“ศาลาไทย” ที่งานเอ็กซโป 2005 ที่ไอชิ ประเทศญี่ปุ่น ความเหมาะสมของการ
นำเสนอความเป็นไปของวัฒนธรรมของชาติของชุมชนอยู่ที่จุดใดเป็นเรื่องที่น่าขบคิด
ย่ิงไปกวา่น้ันผลกระทบอนัเกิดจากการดำเนนิการใดๆ ทางวฒันธรรมทีสั่มพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” นั้น อาจนำมาซึ่งหลักฐาน
บนบันทึกในประวติัศาสตร์ซ่ึงเกิดพัฒนาการจนเปลีย่นแปลงไปในทศิทางท่ีไม่เหมาะสม
“การอนุรักษ ์” กับ  “การพัฒนา” เป็นวิถีของเมืองที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เพียงแต่ว่า
ความเหมาะสมอยู ่ณ จุดใด

ความหมาย

คำว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (Cultural Landscape) ตามความหมายจากบทที่ 1
อนุสัญญามรดกโลก หมายถึงการเชื่อมสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติกับที่มนุษย์
สร้างข้ึน  เพ่ือส่ือให้เห็นวิวัฒนาการของสงัคมมนุษย์และการตัง้ถ่ินฐานในชว่งเวลาตา่งๆ
กัน โดยมีอิทธิพลจากข้อจำกัดทางกายภาพของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือ
โอกาสที่เกิดขึ้นได้โดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อันต่อเนื่องจากผลแห่งพลังขับเคลื่อน
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและภายนอก อาจเป็นมีคุณค่าเป็น
ส่วนรวม หรือตวัแทนทีแ่สดงความเปน็ตวัตนของพืน้ท่ีน้ันๆ
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องค์กรมูลนิธิภูมิทัศน์วัฒนธรรม2 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ พ้ืนท่ี
ทางภูมิศาสตร์ที่รวบรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติไว้ร่วมกับ
เหตกุารณท์างประวตัศิาสตร ์ กิจกรรม หรอืบคุคล บางครัง้ภูมิวฒันธรรมอาจเกดิจาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล พื้นที่ดังกล่าวอาจใหญ่โตกว้างขวาง เป็นพื้นที่นอกเมือง หรือ
อาจเป็นเพียงแค่สนามหน้าบ้านกว้างไม่ก่ีตารางเมตร อาจเป็นพ้ืนท่ีไร่นา สวนสาธารณะ
มหาวิทยาลัย สุสาน สองข้างถนนหลวงหรือแม้กระทั่งพื้นที่อุตสาหกรรม หน่วยงาน
อทุยานแหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (National Parks Services – NPS)3 ได้แบง่ประเภท
ของภูมิทัศนวั์ฒนธรรมไวเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัต่อไปนี้

ประเภทที ่ 1  เปน็คำจำกดัความทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก ่พืน้ทีส่วน สวนสาธารณะ
หรืออุทยานที่สร้างโดยมนุษย์ เพื่อความสวยงามรื่นรมย์ ซึ่งบางทีอาจเกี่ยวข้องกับ
ความเชือ่ ศาสนา หรอืพืน้ทีอ่นรุกัษ์ อาคารเกา่แกแ่หง่หนึง่แหง่ใด หรอืไมก็่ได้

ประเภทที่ 2  เป็นภูมิทัศน์ที่มีต้นกำเนิดดั้งเดิมมาจากปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
การบริหาร หรือศาสนา พัฒนาต่อเนื่องโดยมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  องค์ประกอบของภูมิทัศน์ประเภทนี้มักจะสะท้อนให้เห็นวิถีแห่งการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ๆ แบง่ออกเปน็ 2 ประเภทยอ่ยๆคอื

2.1 ประเภทท่ีหยุดการเปล่ียนแปลงแล้ว อาจเรียกว่า “ซากภูมิทัศน์วัฒนธรรม”
(fossil landscape) ถึงแม้จะหยุดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการแล้ว
แต่ยังสามารถเห็นร่องรอยได้ในซากที่เหลืออยู่นั้น สามารถก่อให้เห็น
ความเชื่อมโยงอันเคยมีอยู่

2.2 อีกประเภทคือ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงดำเนินอย่างต่อเนื่องมาโดยบทบาท
ทางสังคมร่วมสมัย ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจาก
ห้วงเวลาหนึ่งไปยังห้วงเวลาหนึ่งในองค์ประกอบภูมิทัศน์นั้นๆ

ประเภทที่ 3  เป็นประเภทที่อาจมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในองค์ประกอบของ
ภูมิทัศน ์แตมี่อิทธิพลตอ่ศาสนา ความเชือ่ ศลิปะ หรอืเกีย่วเนือ่งกบัวฒันธรรมในพืน้ที่
ท่ีเปน็มรดกโลก พืน้ทีเ่ก่าแก ่และพืน้ทีอ่นรุกัษ์ตา่งๆ

2 The Cultural Landscape Foundation -http://www.tclf.org/whatis.htm
3 Conservation Study Institute Managers Handbook -
http://www.nps.gov/mabi/csi/csihandbook/appendices/appendixC.htm



Fairs, Festival and Events : Intangible Cultural Landscape for Livable City

26

เทศกาล งานเมือง:
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ‘ประเภทเทศกาลงานเมอืง’ น้ี เป็น 1 ใน 3  ประเภท ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ประเภทเทศกาลงานเมืองในกรณีนี้อยู่ในประเภทที่ 3 ที่ยังคงพัฒนาต่อเนื่องมาจน
ทุกวันนี้เช่นเดียวกับประเภท 2.2 เป็นดรรชนีชี้ให้เห็นถึงปัจจัยของสังคม เศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากอดีตสู่ปัจจุบัน และสืบทอดให้เห็นแนวโน้มในอนาคต เช่น
กิจกรรมประเพณี นอกจากนี้ UNESCO4 ยังแบ่งมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage)
ออกเป็น 2  ประเภทใหญ่ๆเช่นกัน คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (tangible
heritage) ซ่ึงเป็นคำจำกดัความโดยทัว่ไปทีห่มายถงึกลุ่มอาคารเกา่ ชุมชนเกา่ เมืองเก่า
เป็นตน้ และมรดกทางวฒันธรรมทีไ่ม่สามารถสมัผัสได้ (intangible heritage) เทศกาล
งานเมืองเป็นหน่ึงในมรดกทางวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถสัมผัสได้ แต่ขณะเดียวกัน สถานท่ี
สภาพแวดล้อมของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ จัดแสดงอยู่  เรียกว่า ‘Cultural Space’
หรือ พ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีเกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เชน่ พืน้ทีล่านเลา่นทิาน ลานพธีิกรรม ตลาด พืน้ทีจ่ดัเทศกาล อาจเกดิขึน้เปน็ประจำ
สม่ำเสมอ หรือ ขบวนแหป่ระจำปก็ีได้

เทศกาลงานเมืองท่ีจัดบนพ้ืนท่ีว่างสาธารณะของเมืองน้ีปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
การสร้างชีวิตชีวาให้กับเมือง เมืองใหญ่ๆ ที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ก็เลือกที่จะนำเสนอการจัดเทศกาลงานเมืองในหลากหลายรูปแบบขึ้น
ผู้เขียนได้เคยหาความหมายของพื้นที่ว่างสาธารณะ หรือ  Public space ไว้แล้วว่าใน
ความหมายของ Moudon (1991) คือท่ีสำหรับผู้คนมาพบปะกัน เพ่ือรับอากาศ แสงแดด
เพือ่ใหค้วามชุม่ชืน่มชีวีติชวีาของเมอืง (irrigate the city) ส่วน Kevin Lynch (1981)
และ J. B. Jackson (1984) เนน้ถงึความเปน็สาธารณะวา่เปน็โครงรา่งของการพฒันา
วัฒนธรรมมวลชนให้งอกงาม ซึ่งทั้งนักออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปนิกมักจะใช้
ลำดับความเป็นสาธารณะในการระบลัุกษณะพ้ืนท่ี โดยขยายความหมายแคจ่ากกายภาพ
สู่ส่วนทีเ่ป็นพฤตกิรรมในเชงิมนุษยศาสตรม์ากขึน้ กิจกรรมทีจ่ะเกิดข้ึนในเมอืงในพืน้ท่ี
สาธารณะเหลา่นี ้จงึนบัเปน็สว่นหนึง่ของดรรชนชีีว้ดัความเปน็เมอืงนา่อยู ่จะเหน็ไดว้า่
เมื่อเมืองมีความเจริญถึงระดับหนึ่ง มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงแล้ว
สวนสาธารณะ ลานคนเมือง และภูมิทศัน์วัฒนธรรมเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เป็น
ส่วนที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในระดับที่ดีกว่ามาตรฐาน เป็นการสร้างภาพพจน์
ที่ดีสู่อาณาอารยประเทศ เพื่อประโยชน์ในทางอ้อมต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุน
การท่องเที ่ยว และสู ่การยกระดับดรรชนีชี ้ว ัดทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะการเปน็เจ้าภาพจัดงานใหญ่ในระดับนานาชาตเิป็นเป้าหมายท่ีสำคัญอันหน่ึง
ท่ีเมืองตา่งๆ ภายใตผู้้บรหิารทอ้งถิน่/หรอืรฐับาลจะเสนอตวัเขา้ไป

4 UNESCO Culture sector - http://www.unesco.org/culture
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ลักษณะและประเภทของเทศกาลงานเมอืง

ประเภทของเทศกาลงานเมืองน้ีมีความหลากหลายสูง ผู้เขียนขอจำแนกออกเป็นประเภท
ย่อยๆ ตาม ‘รากวัฒนธรรม’ ของงานนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รูปแบบในรายละเอยีดตอ่ไป ดังต่อไปนี้

1.  เทศกาลงานเมอืงท่ีเก่ียวกบัศาสนาและความเชือ่

มักเกิดจากกิจกรรมที่ดำเนินสืบทอดมาเป็นเวลานาน ต้นกำเนิดมาจากความเชื่อหรือ
ศาสนา ท่ีนับถือในท้องถ่ิน เม่ือยุคสมัยเปล่ียนไปกอปรกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจอ่ืนๆ
อาจทำให้รูปแบบเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเป็นการถาวร หรือจนกว่าจะมีการชำระ
กลับมาสู ่แบบดั ้งเดิม ตัวอย่างเช่น งานสงกรานต์ งานพิธีทำบุญทางศาสนาฯ
งานลอยกระทง พิธีตรียัมปวาย(โล้ชิงช้า) เทศกาลธนัยาวาท(ขอบคณุพระเจา้) เป็นต้น
ตัวอยา่งเทศกาลงานเมอืงทีผู้่เขียนขอนำมาเปน็กรณศึีกษาในหมวดนี ้ได้แก่

งานลอยกระทง – ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีรูปแบบงานลอยกระทงที่
แตกต่างกันไป  ธนากิต (2539) กล่าวในหนังสือประเพณี พิธีมงคล และวันสำคัญ
ของไทยว่า

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้
1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทม

สินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป

จำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที

เม่ือคราวเสดจ็ไปแสดงธรรมโปรดในนาคพภิพ
5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
7. การลอยกระทง เพ่ือบูชาพระอปุคุตตะเถระ ซ่ึงบำเพ็ญเพียรบรกิรรมคาถาอยูใ่นท้องทะเลลกึ

หรือสะดือทะเล
สรุปเหตุผลในการลอยกระทง โดยทั่วไปมีดังนี้
1. เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อ
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา
3. เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต



Fairs, Festival and Events : Intangible Cultural Landscape for Livable City

28

เทศกาล งานเมือง:
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่

ชื่อของงานลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้ จึงมีชื่อเรียกกันหลากหลาย และมี
พิธีกรรม ประเพณีปลีกย่อยต่างๆกันออกไป ได้แก่ ชาวเหนือ เรียกว่างานยี่เป็ง
ชาวอสิานเรยีกงานไหลเรอืไฟ  ชาวจงัหวดัสุโขทยั เรียก เทศกาลเผาเทยีนเลน่ไฟ หรือ
พิธีจองเปรียงเทศกาลลอยกระทงของสุโขทัยในสมัยโบราณ เป็นต้น แต่ทั ้งนี ้ใน
ปัจจุบันการลอยกระทงกยั็งเป็นท่ีนิยมลอยกระทงดอกไมท่ี้ตกแต่งสวยงาม จุดเทียน ธูป
เพื่อลอยสู่แม่น้ำลำคลอง

เป็นที่น่าสังเกตในระยะนี้ว่า “พิธีลอยโคม(ยี่เป็ง)” ของทางเหนือนั้นปัจจุบันเป็น
ประเพณหีน่ึงท่ีถูกหยบิยกเอาเฉพาะสว่นการลอยโคม หรือ “ว่าวควนั” หรอื “ว่าวฮม”
ขึ้นสู่ท้องฟ้ามาประกอบกับงานอื่นๆ และงานเทศกาลอื่นๆ อีก เช่น งาน “รำลึก1ปี
เหตกุารณธ์รณพีบิตัภัิยสนึาม”ิ ท่ีจดัขึน้เมือ่ 26 ธันวาคม 2548 ท่ีจงัหวดัพงังา  งาน
“เปิดฟ้าปีใหม่ ประชาไทยครองธรรม” หรืองานปีใหม่ซ่ึงจัดข้ึนท่ีพุทธมณฑล จ.นครปฐม
โดยสำนกัพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิเป็นตน้ (ภาพชดุที ่4) โดยทัง้สองงานไดน้ำเสนอ
การลอยโคมขึ้นมาเป็นครั้งแรก ควรจะมีการยึดถือเป็นประเพณีสืบต่อไปหรือไม่ หรือ
จะมกีารนำไปใชใ้นงานเทศกาลอืน่หรอืไม ่เปน็สิง่ท่ีตอ้งพจิารณาใหถ้้วนถีต่อ่ไป

งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ – สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึงการเคลื่อนย้าย
ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี หรือคือการเคลื่อนขึ้น
ปีใหม่ในความเชื ่อของไทยและบางประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมเป็น
พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป
ก่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื ่อและสภาพแวดล้อมกายภาพและธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไป สัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่เคยใช้เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่
การใชน้ำ้เปน็ตวัแทนสบืเนือ่งแกกั้นของฤดรูอ้น ท่ีอาทติยเ์คลือ่นเขา้สูศ่กใหม ่ประพรม
ให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบาน เพื่อเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับ การสรงน้ำพระที่นำสิริมงคลมาสู่ตนเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปี
ในความเชือ่ด้ังเดิม มีพัฒนาการและมแีนวโนม้ว่าได้มีการเสริมเติมแต่งจนคลาดเคลือ่น
บิดเบือนไปมาก

ปัจจุบันนี้นั้นเกิดการประโคมประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ด้านเม็ดเงิน (ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ) จากการท่องเที่ยว ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘Water Festival’ เป็นภาพ
ของการใช้น้ำเพ่ือแสดงความย่ิงใหญ่อลังการ ซ่ึงทำให้ความมุ่งหมายเดิมเปล่ียนแปลง ไป
สัญลักษณ์ของพิธ ีเปลี ่ยนแปลงไปเป็นน้ำพุพญานาคกลางถนนใหญ่ ที ่ไม่ได้
เกี่ยวกับครอบครัวและบรรพบุรุษใดที่ความเชื่อดั้งเดิมมุ่งเน้นให้เกิดการกลับบ้าน
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เพื่อกราบเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายาย  อีกทั้งน้ำในบางพื้นที่ถูกใช้เหมือนอาวุธที่ห้ำหั่น
ทำร้ายกัน ราวสงครามย่อยๆ (ภาพชุดที่ 1) แม้ความหมายดั้งเดิมยังมีอยู่ แต่ไม่ได้
ถูกส่งเสริม และถูกปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมาเป็นตัวผลักดัน ทำให้
ความสำคญัลดนอ้ยไปกลายเปน็องคป์ระกอบรอง จะเห็นได้ว่าภาพลกัษณ์ของประเพณี
สงกรานต์ของเราในปัจจุบันนั้น เริ่มจากพื้นที่ที่ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่จัดงาน สื่อเน้น
ให้เห็นวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับรากเหง้าของประเพณีเดิมแต่อย่างใด

งานวันวิสาขบูชาประจำปี 2548 -  เป็นที่น่าสนใจว่าปีพุทธศักราช 2548 เป็นปีที่
งานวันวิสาขบูชาเป็นประเด็นที่กล่าวถึงมาก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนๆ นับตั้งแต่กลุ่ม
ผู้จัดท่ีมีความขดัแยง้กันวา่ผู้ใดจะเปน็แกนนำ หรือแกนนำรว่มกัน จนลว่งมาถงึแนวทาง
ของกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น อีกทั้งนอกจากความสำคัญตามศาสนาของวันวิสาขบูชาที่
เป็นวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ในปีนี้ยังจัดเป็น
วันส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวง ได้มีการ
จัดให้มีกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของวันวิสาขบูชา กิจกรรมที่ขอนำมา
เป็นกรณีศึกษาว่าเหมาะสมหรือไม่ คือ “กิจกรรมการวิ่งสมาธิ”  จัดโดย สสส.
ดงัรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้:

สมาพันธ์ชมรมวิ ่งเพื ่อสุขภาพไทย ได้ร่วมกับชมรมวิ ่งเพื ่อสุขภาพเครือข่ายทั ่วประเทศ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา”
โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การจัดกิจกรรม “วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข” จึงมีความมุ่งหวังที่จะสร้าง
จิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพดี เพื่อเป็น
พื้นฐานของจิตใจที่ดี สามารถควบคุมและดูแลตนเองให้ปลอดจากอบายมุขได้ ตามหลักคำสอน
“ความไม่มีโรค คือลาภอัน ประเสริฐ”  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

[มติชน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9925]

และ “กิจกรรมโครงการหนึ่งคนหนึ่งสัจจะ ปฏิบัติบูชาวันวิสาขบูชา” (เลียนนโยบาย
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับความนิยม)  โดย  dharmastation.org หรือ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อันเป็นองค์กรมหาชนในกำกับของรัฐบาล
มีวัตถุประสงคท่ี์จะสง่เสรมิพทุธศาสนา โดยใชส่ื้อสมัยใหม ่เช่น โครงการ “สร้างสังคม
ศานติสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน” ซึ่งเป็นการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รวมพลังตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการปฏิบัติบูชา โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.dharmastation.org ที่จะสร้างกระแสสัจจะอธิษฐานให้
คงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น อีการ์ด เว็บบอร์ด โพลล์ ไดอารี่
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ดี - เดี๋ยว (‘ดี-เดี๋ยว’ เป็นตัวมาสคอตสัญลักษณ์ของโครงงาน-ผู้เขียน) โดยมุ่งหวัง
ท่ีจะเปน็คลงัความรู ้และเปน็ฐานชมุชนออนไลนด้์านพทุธศาสนา

นอกจากการนำเอาสื่อใหม่ๆ มาใช้แล้วยังสามารถแยกแยะออกเป็นลักษณะวิธีการ
ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ดูแตกต่างจากกิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่เคยเป็นมา เช่น “กิจกรรมขายดอกบัวบูชาพระสารีริกธาตุ ขายข้าวทิพย์
ขายชอ่งเคเบิล้ทวี”ี  ดงัท่ีคดัจากรายงานขา่วดงันี ้:

คณะกรรมการจัดวิสาขบูชาเผยงานคึกคัก เชื่อมีประชาชนเข้าร่วมงาน 500,000 คน แค่วันที่
สองมีการบริจาคเช่าดอกบัวบูชาพระสารีริกธาตุจนแน่นลานพิธีสนามหลวง คาด 7 วันต้องใช้
ถึงแสนดอก หน่วยงานหลายแห่งขายข้าวทิพย์ห่อละ 20 ขณะที่วัดธรรมกายมาตั้งบู๊ธใกล้กับ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขายสมาชิกเคเบิลทีวีดาวเทียมธรรม…
ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาครั้งนี้ได้มีการออกบู๊ธเคเบิลทีวี DMC Channel หรือ
โครงการดาวธรรม ของมูลนิธิวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ติดกับบู๊ธของกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิญชวนประชาชน พุทธศาสนิกชนให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก โดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ DMC Channel ระบุว่า การสมัครเป็นสมาชิกจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง
5,500 บาทตลอดชีพจะมีการติดตั้งจานดาวเทียมรับสัญญาณให้พร้อมตัวรับสัญญาณ ซึ่ง
ผู้สมัครสมาชิกภายในงานนี้จะได้รับของแถมเป็นร่ม…

[มติชน หน้า 1 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9930 ]

จนจะเหน็ไดว่้ามีหลายๆ เสียงเริม่ทักท้วง บ้างกส็นับสนนุงานนี ้โดยเฉพาะในประเดน็
อันเกิดจากการใชทุ้นการตลาดนำวฒันธรรม แม้ว่าการโฆษณาประชาสมัพันธ์อาจเปน็
กุศโลบายหนึง่ท่ีอาจทำใหค้นเขา้หาธรรมะได ้แตสุ่ชาต ิศรสุีวรรณ (2548) ไดท้้วงตงิ
เชิงเสนอแนะไว้เช่นกันว่า “อย่าให้วิสาขบูชาอันยิ่งใหญ่กลายเป็นอีเวนต์มาเก็ตติ้ง
หน่ึงท่ีจะไปขยายความเตบิโตของวัตถนิุยม สนองประโยชนข์องทนุนยิม”

“วิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ควรจะปลุกให้ผู้คนได้มองเห็นแนวทางนี้แนวทางที่
เห็นหัวใจของพุทธศาสนาอาจจำเป็นที่จะต้องเริ่มที่พิธีกรรมและการแห่แหนเฉลิมฉลอง แต่ผู้จัด
จะต้องตระหนักร่วมกันว่าสิ่งนั้นเป็นแค่เปลือก หรือการเริ่มต้น หนทางที่แท้จริงควรจะมุ่งไปที่
หัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แต่ภาวนา ว่าผู้จัดซึ่งก็คือรัฐบาล อย่าได้ไปยึดติดกับพิธีการ
และการเฉลมิฉลอง เสียจนพาวสิาขบูชาห่างไกลจากหวัใจของพทุธศาสนายิง่ข้ึน การนำวสิาขบูชา
มาเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมตการท่องเที่ยวนั้น ทางหนึ่งอาจจะดี ตรงที่ทำให้วิสาขบูชา
แพร่หลายมากขึ้น แต่แพร่หลายไปทางไหนนั้นเป็นเรื่องที่ควรระวัง อย่าให้ที่สุดแล้ว วิสาขบูชา
อนัยิง่ใหญก่ลายเปน็อเีวนตม์าเกต็ติง้หนึง่ท่ีจะไปขยายความเตบิโตของวตัถนุยิม สนองประโยชน์
ของทุนนิยม”

[มติชน หน้า 2 คอลัมน์ สถานีคิดที่ 12 โดย สุชาติ ศรีสุวรรณวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.
2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9930 ]
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เทศกาลตามความเชื่อของต่างประเทศในไทย - ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์นี้จะสังเกต
ได้ว่าเทศกาลต่างๆ ในต่างประเทศได้เผยแผ่มาสู่ประเทศไทย พร้อมทั้งเกิดการสนอง
รับเอาเทศกาลนั้นมาเป็นสากล โดยไม่มีขอบเขตทางด้านความแตกต่างด้านเชื้อชาติ
และศาสนา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วได้แก่ เทศกาลคริสต์มาส
วาเลนไทน ์ฮาโลวนี และเทศกาลขอบคณุพระเจา้ ‘ธันยาวาท’ ส่วนใหญเ่ทศกาลตา่งๆ
เหล่านี้ถูกจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการเฉลิมฉลองโดยไม่มีมิติทางวัฒนธรรมและ
ความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในอเมริกาเป็นวันที่
ครอบครัวซึ่งแยกย้ายกันออกไปต่างถิ่นฐานจะกลับมาเจอกัน มีกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว ซึ่งอาจจะเป็นการร่วมกันประกอบอาหารเย็นที่มีส่วนประกอบหลักเป็น
ไก่งวงทั้งตัว แล้วรับประทานร่วมโต๊ะพูดคุยไต่ถามทุกข์สุข สวดมนต์  การพักผ่อน
ปิกนิกในสวนสาธารณะหรอืรีสอร์ตกับครอบครวั การออกไปรว่มกิจกรรม เช่น ไปโบสถ์
ฟ ังคอนเส ิร ์ต พาเหรด แล้วจบลงด ้วยการร ับประทานอาหารร ่วมกัน แต่
งานขอบคุณพระเจ้าในประเทศไทยมักจะเฉลิมฉลองในร้านอาหารในโรงแรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการแนะนำเมนูไก่งวงของร้านอาหารนั้น แต่ขาดเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัวไป เทศกาลของทางตะวันตกที่ดูจะบิดเบือนไปมากที่สุดที่ประเทศไทย
รับมาในกลุ่มนี้ น่าจะเป็นเทศกาลฮาโลวีน ประเด็นหลักของการจัดงานฮาโลวีนของ
ไทยคือความหมายเกี่ยวกับ “ผี” เท่านั้น ซึ่งที ่จริงแล้วฮาโลวีนจะจัดในช่วงหลัง
เทศกาลเก็บเกี่ยว (Harvest) และเป็นสัปดาห์ของเทศกาลที่เกี่ยวข้องกันจนเกือบจะ
แยกจากกันไม่ได้ สัญลักษณ์ของงานทั้งสองจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยว
กันก่อนที่ฤดูหนาวจะเข้ามาถึง ได้แก่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หุ่นไล่กา และฟักทอง
เทศกาลเก็บเกี่ยวจะมีการละเล่นในไร่ ในฟาร์ม รับประทานอาหารพื้นถิ่นที่ทำสดๆ
จากผลิตผลการเกษตร เน้นท่ีการเฉลมิฉลองสนกุสนานเปน็งานท่ีสามารถมีส่วนร่วมได้

2.  เทศกาลทีเ่ก่ียวกบัการเฉลมิฉลอง

เทศกาลงานเฉลิมฉลองนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เกี่ยวข้องกับประวัติ
ความเป็นมาของบุคคล สถานที ่ หรือเหตุการณ์ที ่เก ิดขึ ้นในเมืองนั ้นๆ เช่น
งานกาญจนาภเิษก งานเฉลมิฉลอง

งานเฉลมิฉลองกรงุรตันโกสนิทร ์222 ป ี– จดัข้ึนในชว่งเดอืนเมษายน ปี พ.ศ.2547
เป็นงานใหญอี่กงานหนึง่หลังจากงานฉลองกรงุเทพฯ 200 ปีเม่ือปี พ.ศ.2525 ลักษณะ
ของงานเฉลิมฉลองในปี พ.ศ.2547 นี้มีความพยายามที่จะใช้ศักยภาพความเป็นเมืองเก่า
และแนวคดิ ‘Nostalgia’ ย้อนสูอ่ดตีเดมิของกรงุรัตนโกสนิทรเ์ท่าท่ีจะทำได ้ไม่ว่าจะเปน็
พิธีโล้ชิงช้าท่ีนำข้ึนมาใหม่ ร้านอาหารบรรยากาศโบราณ การแสดงดนตรแีละการละเล่น
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เทศกาล งานเมือง:
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่

แบบไทยๆ รถลาก เป็นต้น (ภาพชุดที่ 2) การจัดย่านต่างๆ ในเมืองเก่าให้คงความ
เป็นอยู่แบบที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเสริมแต่งเติมขึ้นมาบ้าง ถือเป็นแนวความคิดที่
น่าสนใจ แม้ว่าอาจเกดิข้ึนเฉพาะชว่งสัปดาหข์องการจดังานกต็าม

งานเฉลมิฉลอง นับถอยหลงัเข้าสู่ปี พ.ศ. ใหม่ (งานเคาทด์าวน์ / countdown) – คาดว่า
เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2000 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
สหัสวรรษใหม ่คอืป ีค.ศ. 2000 นัน่เอง เปน็จดุเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลงรปูแบบ
ประเพณีการเฉลิมฉลองปีใหม่ แบบเดิมๆ ของไทยที่เป็นการรับพรจากผู้นำศาสนา
แต่ละศาสนา และร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ และมีการจุดดอกไม้ไฟ
เฉลิมฉลองกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ไปทั่วเมือง กลายเป็นการจัดมหกรรมเคาท์ดาวน์
ตามสถานทีร่วมคนจำนวนมากทีต่่างๆ เช่น ห้างสรรพสนิคา้ สนามกฬีา ลานคนเมอืง
และอื่นๆ มีการจัดแสดงดนตรี การแสดงร่วมอวยพรจากดารานักร้อง งานจับฉลาก
งานจดุพลแุละดอกไมไ้ฟอยา่งย่ิงใหญ่ และในป ีพ.ศ. 25495 น้ีงานนบัถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่
มีหลากหลายรูปแบบ โดยหลากหลายองค์กร ที่น่าสนใจและแตกต่างกันนอกเหนือ
จากทีก่ล่าวมาแลว้ เช่น

งาน “ต้อนรับปีใหม่กับกรุงเทพมหานคร”  ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยกองการ
ท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยมีนาย
อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่
แบบไทยๆ ด้วยการแสดง แสง สี เสียง ชุด “รากอารยธรรมแหง่มหานคร” เป็นการ
แสดงที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุงเทพฯ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
แบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบละ 45 นาที นอกจากนั้นยังมีการแสดงวงสุนทราภรณ์
การแสดงระนาด 6 ราง การแสดงของนกัเรยีนจากกรงุเทพฯ และการขบัรอ้งประสาน
เสียง ส่วนช่วงเคานต์ดาวน์นับถอยหลังรับปีใหม่จะเป็นการจุดเทียนและร่วมกัน
อธิษฐานท้ังแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทีม่าร่วมงาน และต่อเน่ืองจนช่วงเช้าของวันท่ี 1
มกราคม 2549 จะมพิีธีตักบาตรพระสงฆ ์จำนวน 999 รูป

งาน “กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล 9 สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ” ประกอบดว้ย วัดกัลยาณมิตร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
(วัดโพธิ)์, วัดพระศรรัีตนศาสดาราม (วัดพระแกว้), วัดระฆงัโฆสิตารามวรมหาวหิาร,
วัดอรณุราชวรารามราชวรมหาวหิาร (วัดแจง้), วดัสทัุศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร
ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง และศาลเจา้พอ่เสือ

5 เรยีบเรยีงและรวบรวมจากหนงัสือพมิพเ์ดลนิวิส ์และหนงัสือพมิพผู้์จดัการ ฉบบัวนัที ่1 ม.ค. 2549
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งาน “เปดิฟา้ปใีหม ่ประชาไทยครองธรรม” ณ บรเิวณกลางหนา้ลานองคพ์ระประธาน
พุทธมณฑล โดยในช่วงค่ำมีการนิมนต์พระสงฆ์ 1,250 รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถา
ไปจนถงึกลางดกึข้ามวนัใหม ่นอกจากนียั้งมีการบรรยายธรรม แสดงพระธรรมเทศนา
ปุจฉา-วิสัชนา 3 ธรรมาสน ์โดยพระโสภณธรรมวาท ีวัดประยรุวงศาวาส พระครปูลดั
สุวัฒนสุตคุณ วัดไร่ขิง และพระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร รวมทั้งยังมีการแหล่
บันเทิงธรรมของศิลปินแห่งชาติชินกร ไกรลาศ และลิเกธรรมะโดยคณะของไชยา มิตรชัย
โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นประธานปล่อยโคมประทีป
ข้ึนสูท้่องฟา้ในชว่งกอ่นจะเริม่เข้าสูป่ใีหม่

งาน “ไอทีวี สวัสดีปีใหม่ 2006”  ณ บริเวณท่าเทียบเรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยสถานีโทรทัศน์ไอทีวีร่วมกับเมืองพัทยาร่วมจัดงานในรูปแบบสนุกสนาน พร้อม
กิจกรรมบันเทิงและขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์งานจากเหล่าดาราและศิลปินรอบ
เมืองพัทยา ในงานมีการออกร้านขายของที่ระลึกและเทศกาลอาหารทะเลจากร้านค้า
ชั้นนำของเมืองพัทยา การเล่นเกมแจกของรางวัล ถ่ายรูปกับดาราและศิลปินจาก
รายการของทางสถานฯี มีการแสดงคอนเสร์ิต การแสดงทอลก์โชว ์และการจดุพลไุฟ

งาน “Parc Live! 06” ครัง้แรกของ “เวลิด ์ เคานตด์าวน ์ทูเกตเตอร”์  ท่ีศนูยก์ารคา้
สยามพารากอน        รว่มกบั บรษัิทโทรศพัท ์ทร ูคอรป์อเรชัน่ (มหาชน) จำกดั
จัดงานดว้ยแนวคดิการเปน็คร้ังแรกของเวลิด์เคานตด์าวนใ์นเมืองไทย มีรายการ พบกับ
6 ดีเจจาก 6 ไทม์โซนของโลก พร้อมด้วยการแสดงจากศิลปิน นักแสดง และ
นักร้องชั้นนำของไทยและของโลก รวมกว่า 500 คน พร้อมอาหารนานาชาติและ
เครื่องดื่มและจับรางวัล

ท้ังน้ี ททท. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานท่ัวประเทศในรูปแบบมหกรรมงานบันเทิง งาน “2549
ไทยแลนด์ เคานท์ดาวน์” (2006 THAILAND COUNT DOWN) ร่วมกับภาคเอกชน
พรอ้มกนั 9 จดุใหญท่ั่วประเทศ ตัง้แตท่างภาคเหนอื

1.  จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานบริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง เชียงใหม่ ถนนท่าแพตลอดสาย มี
กิจกรรมมากมาย ทั้งถนนสายอาหารทั้งของไทยและต่างประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนสาย
ดนตรี และลานแสดงบันเทิง ส่วนที่บริเวณพระธาตุดอยสุเทพ ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนับหมื่น
หลั่งไหลขึ้นไปสักการะบูชาเนืองแน่นตลอดทั้งวัน

2.  งานชนเผ่าไทยแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณอำเภอปาย ที่มีชนเผ่าไทยแม่ฮ่องสอน มาร่วมร้องเพลง
“แม่ฮ่องสอนแดนไพร” ทั้งทำนองภาษาไทย   และภาษาอังกฤษ
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3. งานสองฝั่งโขงสามแผ่นดินภาคอีสานจัดที่ จ.อุบลราชธานี บริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว
อ.วารินชำราบ เป็นงาน “รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม” มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจาก
จ.อุบลราชธานี ถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยทีส่ามารถสัมผัสแสงของพระอาทิตย์ได้ก่อนใคร

4.  ท่ีจังหวัดมุกดาหาร จัดงานท่ีบริเวณริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมอืงมุกดาหาร นอกจากจะมพิีธี
เฉลิมฉลองนับถอยหลังแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “สองฝั่งโขงสามแผ่นดิน”
ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวมุกดาหาร ชาวสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) และชาว
กวางตร(ีเวียดนาม) รวมท้ังมีงานมหกรรมอาหารไทย-อินโดจนี อาหารชนเผา่พ้ืนเมืองต่าง ๆ  ท้ัง
8 เผ่า นอกจากนี้บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ.เมือง จ.หนองคาย ก็มีนักท่องเที่ยว
จากทั่วสารทิศทยอยมาเที่ยวไม่ขาดสาย

5.  งาน “นับถอยหลังริมชายทะเล” จัดขึ้นบริเวณ ริมทะเลพัทยา คือที่จ.ชลบุรี จัดบริเวณ
ท่าเทียบเรือ (แหลมบาลีฮาย) พัทยาใต้ อ.บางละมุง

6.  งาน “นับถอยหลังริมชายทะเล” ริมฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหาดป่าตอง  จ.ภูเก็ต โดย
คับคั่งไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมงานฉลองวันปีใหม่กันอย่างคึกคักเป็นที่
สนุกสนาน เกือบทุกคนร่วมกิจกรรมรอเวลาเคานท์ดาวน์พร้อมกันอย่างพร้อมเพรียง
บรรยากาศค่อนข้างเป็นที ่ประทับใจ โดยมีกำลังตำรวจ และทหารเรือมาคอยดูแลความ
ปลอดภัยใกล้ชิด

7.  งาน “Night Paradise and Hadyai” บนถนนเสน่หานุสรณ์ ใจกลาง เมืองเทศบาล หาดใหญ่
ม ีก ิจกรรมหลากหลาย ร ูปแบบไม ่ว ่าจะเป ็น โซนเต ้น ดื ่ม และปาร ์ต ี ้สน ุกสนาน
นอกจากนี้ยังมีการประกวด Miss Night Paradise & Countdown และขบวนแห่แบบคานิวัล กว่า
40 ขบวนแห่ไปรอบๆ เมือง แม้จะมีฝนโปรยปรายลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับนักท่องเที่ยว
สำหรับในปีนี้ตามสถานบันเทิงบริเวณด่านนอกบ้านไทยจังโหลน และด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา
มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ สิงคโปร์ เดินทางมาเที่ยวคึกคักเป็นพิเศษ

8.  งาน “ถ่ายทอดสด 6 โซนทั่วโลก” บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซา
ถนนราชดำริ สี ่แยกราชประสงค์ และบรรยากาศย่านดังกล่าวเต็มไปด้วยความสวยงาม
เนื่องจากบรรดาผู้ประกอบการ ห้างร้าน และโรงแรมต่างพร้อมใจตกแต่งประดับประดาดวงไฟ
สว่างไสวสีสันสวยงามตระการตาประทับใจต่อผู้พบเห็นยิ่งนัก ในงานมีศิลปินนักร้องนักแสดง
เกือบทุกค่ายทยอยมาร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแบบไม่ขาดสาย

9.  งาน “ไชโยปีใหม่ 2549” ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ มีการแสดงดนตรี
การแสดงแฟชั่นโชว์ รวมถึงการให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ บนอัฒจันทร์
นอกจากนี้ได้จัดให้มีการจับรางวัลเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่มีร่วมงาน
ซึ่งสามารถส่งไปรษณียบัตรเขียนคำว่า “ไชโยปีใหม่ 2549” ส่งไปที่ตู้ปณ. 2549 กทม. 99999

[เรียบเรียงและรวบรวมจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันที่ 1 ม.ค.
2549]
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริยา  อรุณินท์

3.  เทศกาลทีส่ะท้อนพัฒนาการของสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมและวถีิชุมชน

งานเทศกาลประจำเขตในหลายๆ เขตของกรุงเทพฯจะสะท้อนภาพของเทศกาล
ประเภทนี้ได้ดี เช่น งานวันสามแพร่ง (แพร่งนรา แพร่งภูธร แพร่งสรรพศาสตร์)
งานถนนสายไม ้งานเทศกาลอาหารนานาชาต ิฯลฯ (ภาพชดุที ่3)

ถนนสายไม้ของย่านประชานฤมิตร (ตรอกข้าวหลาม) - เทศกาลนี้จัดขึ้นบริเวณซอย
เล็กๆ ที่เป็นย่านขายผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ย่านบางโพ เรียกว่า ซอย
ประชานฤมิตรได้มีการริเริ่มในสมัยผู้ว่า ดร. พิจิตต รัตตกุล ได้จัดให้มีต่อเนื่องในปีนี้
เป็นครั้งที่ 6 โดยกลุ่มชาวบ้านในเขตบางซื่อและการรวมกลุ่มของประชาคมและ
ร้านผลิต/ค้าขายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ในบริเวณ ร่วมกับเขตบางซื่อ มีการปิดถนนในวัน
เสารอ์าทติยใ์นชว่งเดอืนมกราคม ระหวา่งเวลา 10:00-23:00 น. ภายในงานมกีาร
จำหนา่ยสนิคา้เครือ่งเรอืน อปุกรณต์กแตง่บา้น และงานแกะสลกัไม้ตา่งๆ ในราคาถกู
การประกวดแข่งขันงานแกะสลักไม้ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยของเยาวชน และ
นักเรียนในพื้นที่ เขตบางซื่อ การแสดงดนตรี มหรสพต่างๆ การจำหน่ายอาหาร
จากร้านอาหารที่มีชื ่อเสียงของเขตบางซื่อ การฝึกอาชีพระยะสั้น โดยสำนักงาน
พัฒนาชมุชน กรุงเทพมหานคร และกจิกรรมจติรกรวาดภาพเหมอืน เป็นตน้

งานเทศกาลอาหารนานาชาติเขตวัฒนา - เทศกาลอาหารนานาชาติเขตวัฒนาปีนี้
เปน็ครัง้ท่ี 4 งานจดัระหวา่งวนัที ่22-24 เมษายน 2548 เวลา 16:00-23:00 น. ณ
บริเวณซอยทองหล่อ 18 ซึ ่งเป็นพื ้นที ่ถนนซอยใกล้กับกลุ ่มย่านร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และธุรกิจหลายห้างร้านในย่านนั้น การจัดงานนอกจากอาหาร
นานาชาตซิึง่เปน็หวัข้อหลกัแลว้ ยงัมีโดยมวัีตถปุระสงคข์องการจดังาน6ดงันี้

1.  เพื่อการส่งเสริมและกระตุ้นธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเขตวัฒนา
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตวัฒนา
3.  เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ของดีเขตวัฒนา
4.  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาหารที่มีต่อสุขภาพ
ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.  การออกบูธจำหน่ายอาหารนานาชาติราคาถูก โดยครั้งนี้จะมีร้านอาหารนานาชาติในเขต

6 Website ประชาสมัพนัธง์าน http://www.interfoodfestival.com/
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วัฒนามาร่วมงานมากกว่า 18 ชาติ เช่น จีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศส
อเมริกัน อิสลาม กรีก ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ฯลฯ จำนวนร้านอาหารไม่ต่ำกว่า 50 ร้าน
2.  การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ของฝาก ของที่ระลึก สินค้า OTOP ต่างๆ
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมไทย จากสถาบันการศึกษา
     ต่างประเทศ
4.  การแสดงของดารา นักร้อง จาก จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ และพิธีกรชื่อดังจาก TV สีช่อง 3
5.  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น

-  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาหารและสุขภาพ
-  การตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
-  การเต้นแอโรบิค และการเต้นลาติน แด๊นซ์
-  การนวดตัว นวดเท้า เพื่อสุขภาพ
-  การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ Fitness
-  ยูโรบันจี้จั๊มพ์ที่ตื่นเต้น เร้าใจ

6.  การรณรงค์ใช้น้ำมันครั้งเดียวโดยประชาชนในเขตวัฒนานำน้ำมันที่ใช้แล้วมาแลกไข่ไก่และ
น้ำมันพืชในงานนี้เพื่อนำน้ำมันที่ใช้แล้วไปทำน้ำมันไบโอดีเซล ต่อไป

นอกจากนี้บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการในซอยทองหล่อยังได้ร่วมต้อนรับผู้มาเที่ยวงาน
เทศกาลอาหารนานาชาต ิคร้ังท่ี 4 ด้วยการลดราคาสนิค้าและบรกิารอกีด้วย เช่น Benz ทองหล่อ
ลดราคาซ่อมรถเป็นพิเศษในช่วงงาน

ประชาชนไปเที่ยวงานนี้ได้โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใด โดยสามารถเดินทางด้วยรถ
ไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีทองหล่อหรือเอกมัย แล้วจะมีรถ Red Limo และรถชัตเติลบัสของ BTS
รับส่งยังบริเวณงานฟรี หรือท่านจะเดินทางโดยเรือโดยสารคลองแสนแสบก็สามารถขึ้นท่าเรือ
ทองหล่อแล้วข้ึนรถ Red Limo มาส่งบริเวณงานไดฟ้รีเช่นกัน นอกจากนียั้งมีรถโดยสารประจำทาง
ในซอยทองหล่อวิ่งผ่านบริเวณงานตลอดเวลา หากท่านขับรถมาเที่ยวงานก็สามารถจอดรถได้ที่
อาคารลิเบอร์ตี้ประกันภัย อาคารโฮมเพลส ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

การจัดงานในครั้งนี้มีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดย สน.ทองหล่อ ตำรวจท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่เทศกิจ และอปพร.เขตวัฒนา

กิจกรรมมหัศจรรย์วันดอกไม้ (1-2 กันยายน 2544) - บริเวณสะพานพุทธฯ
ปากคลองตลาดและถนนตรเีพชร มีการตกแตง่บริเวณเป็น “พรมดอกไมล้าดพระบาท”
(ขนาด 74 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย) เป็นจุดดึงดูดความสนใจของงาน หน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 และ “เสาดอกไม้” ลักษณะเป็นเสากลม 2 แท่ง
แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นของมหาจักรีบรมราชวงศ์ และกรุงรัตนโกสินทร์ มีกิจกรรม
ต่างๆ คือ การเดี่ยวดนตรีแจ๊ซ การจัดแสดงผลงานศิลปของนักศึกษาเพาะช่างและ
สถานศึกษาอื ่นๆในพื ้นที ่ การสาธิตการจัดดอกไม้โดยวิทยาลัยในวังหญิงและ
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วิทยาลัยเสาวภา กิจกรรมการสาธิตหัตถกรรมต่างๆ การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
การประกวดรถโฟล์คและเวสป้าตกแต่งด้วยดอกไม้ กิจกรรมจำลองงานวัดโบราณ
ละครและการละเลน่พืน้บา้น การบรกิารถา่ยภาพดจิิตอล ฯลฯ

4.  เทศกาลงานรวมกลุม่ทางด้านการค้า เทคโนโลยี กีฬา หรือความสนใจเฉพาะดา้น

เพ่ือการประชาสมัพันธ์ภาพลักษณ์ ได้แก่ งานกาชาด งานสินค้าเกษตร งานแสดงสนิค้า
หรือเทคโนโลยี เช่น  งานแสดงสินค้า OTOP, งาน Exposition, Motor Expo,
งานเหลียวหลังแลหน้า (งานแสดงผลงานรัฐบาล เมื่อปี พศ. 2547)  การจัดงาน
ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป มีทั้งที่ต้องการผลกำไร
ตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อม มักมีองค์กรแม่งานในการจัดอย่างชัดเจน ปัจจุบัน
จะมีบริษัทเอกชนรับจ้างจัดงานประเภทนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆ อยู่ มักเลือกใช้พื้นที่
จ ัดงานขนาดใหญ่ต่างๆ เช ่น ในกรุงเทพจะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติส ิร ิก ิต ิ ์
ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค/ศูนย์กีฬาเมืองทองธานี
หรือพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมของเมอืงท่ีมีขนาดลดหลัน่กนัไป รวมไปจนถงึห้างสรรพสนิคา้

5.  งานมหกรรมทีเ่กิดข้ึนเนือ่งจากการรวมตวัขององคก์รนานาชาติ

ไม่วา่จะเปน็การประชมุ APEC ท่ีกรงุเทพฯเปน็เจา้ภาพทีเ่พิง่ผ่านมาเมือ่ป ีพศ. 2546
หรอืการประชมุธนาคารโลก (World Bank) ท่ีทำใหเ้ราไดส้รา้งศนูยป์ระชมุสิรกิิตขึน้ที่
บรเิวณใกลบ้งึยาสบูใชม้าจนทกุวนันี ้หรอืการประชมุจดังานตา่งๆ อกีหลากหลายงาน
ที่นานาประเทศมุ่งหวังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อผลทางด้านการท่องเที่ยว
หรือการประชาสัมพันธ์ด้านความพร้อมเหมาะสมของประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ เช่น เอเซี่ยนเกมส์ โอลิมปิค การจัดงาน
มหกรรมประกวดความงาม เช่น มิสยูนิเวิร์ส การประชุมนานาชาติด้านธรณีพิบัติภัย
การประชุมสุดยอด(Summit) ด้านความร่วมมือต่างๆ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมและ
โครงสร้างกายภาพหลายๆอย่างยังคงได้ใช้ต่อเนื ่องเป็นผลพลอยได้มาภายหลัง
งานเลิกแล้ว แต่พบว่าส่วนใหญ่การวางแผนการลงทุนมักถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่า และ
ไม่ย่ังยนืดงัท่ี กลา่ววา่ เสมือน “ผักชโีรยหนา้” ซ่ึงเปน็การใชเ้ม็ดเงนิหลายสบิหลายรอ้ย
หรอืแมน้กระทัง่พนัลา้นอยา่งไมคุ่ม้คา่หรอืไม?่
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6.  เทศกาลอืน่ๆ ท่ีถูกนำเสนอใหมใ่นยุคปัจจุบันจนอาจสืบเนือ่งเป็นประจำตอ่ไป

จุดมุ่งหมายของงานแตกต่างกันออกไป อาจเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
ไม่นาน เช่น เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย เหตุการณ์สูญเสียเช่นเหตุการณ์ 14 ตุลา หรือ
อาจเปน็การนำเสนอใหม ่เช่น งานถนนวฒันธรรม งานปดิถนนคนเดนิ เป็นตน้

งานปิดถนนคนเดิน – อริยา อรุณินท์ (2545) วิพากษ์ถนนคนเดินในประเด็นความเป็น
สาธารณะไว้หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการปิดถนนคนเดินที่ถนนสีลม หรือ
โครงการ 7 มหัศจรรย์ท่ีสีลม (7 Wonders @ Silom Street) ว่าการปิดถนนเป็นเคร่ืองมือ
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักเรื่องการใช้พลังงาน มุ่งคืนชีวิตให้ชุมชน
ซึง่สืบเนือ่งมาจากแมง่านใหญคื่อ สจร.และ สพช. ภายใตก้ารกำกบัดแูลของรองนายก
รฐัมนตร ีพทัิกษ์ อนิทรวทิยนนัท ์(ในขณะนัน้) ซึง่ไดใ้หบ้รษัิท เจ เอส แอล  เปน็ผูจ้ดั
โครงการ แต่อุปสรรคของงานคือการจัดระเบียบและการเปลี่ยนความคิดเก่าๆ ของ
ผู้คนและผูค้า้ขาย ทำใหง้านปดิถนนคนเดนิเปน็การขายสนิคา้เปน็ส่วนใหญ ่จนละเลย
วัตถุประสงค์หลักและความพอดี

งานรำลึกถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ‘สึนามิ’ – การจัดงาน “รำลึก 1 ปี สึนามิ” นี้
มีท้ังงานทีภ่าครฐับาลและภาคประชาชน จดัขึน้ในพืน้ที ่7 จดุ7ของ 4 จังหวัด อันดามนั
คือ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และตรัง (ยกเว้นระนองและสตูล) ลักษณะงาน หลากหลาย
ตั ้งแต่เช้าจรดค่ำ เริ ่มจากประมาณ 09.00น. นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาพบตัวแทนญาติของผู้ประสบภัยที่บริเวณสวน
สาธารณะโลมาและวางช่อดอกไม้สด ที่บริเวณศูนย์รวมใจ แล้วเดินทางไปที่จังหวัด
พังงาพบตัวแทนสื่อมวลชนต่างประเทศ และวางศิลาฤกษ์ที่อนุสรณ์สถานสึนามิที่
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ในงานเดียวกันนี้มีการแสดงดุริยางค์ เดี่ยว
แซกโซโฟนและอ่านบทกวี  จากนั้นในช่วงเย็นมีการประกอบพิธีไว้อาลัยผู้เสียชีวิต
ทั้งหมดที่หาดช่องฟ้า บางเนียง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ีเสด็จเป็นประธาน ได้ทรงร่วมกับผู้สูญเสียปล่อยโคม ราว
5,000 โคมข้ึนสู่ท้องฟ้า ท่ีเกาะพีพี จ.กระบ่ี มีการจัดงานแสดงดนตร ีโดยบรษัิท แกรมม่ี
มีนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี เป็นในประธานพิธี และในช่วงค่ำ
ที ่บริเวณสวนสาธารณะโลมา จังหวัดภูเก็ต ได้มีพิธีจุดเทียน 100,000 เล่ม
บางส่วนได้ปักฝังลงในหลุมทราย ที่บริเวณริมหาดป่าตองระยะทาง 3 กม. โดย

7 บางส่วนรวบรวมและเรยีบเรยีงจากหนงัสือพิมพ์ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000177369
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   และกลุ่ม
ศลิปนิภเูก็ต จดังาน “Light Up Phuket” ส่วนงานภาคประชาชน ท่ี จ.พงังา ชาวบา้น
บ้านน้ำเค็ม ประมาณ 200 คน ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้ที่
เสียชีวิต โดยมพิีธีกรรมทางศาสนาพทุธ และศาสนาครสิต์ งานของชาวบา้นบา้นนำ้เค็ม
จำนวน 300 คน ได้จัดงานรำลึกเหตุการณ์ 1 ปี สึนามิ ฉบับชาวบ้านขึ้นที่บริเวณ
หน้าอนุสาวรีย์สึนามิบ้านน้ำเค็ม โดยใช้พื้นลาดปูนบ้านที่ได้รับความเสียหายจาก
คลื่นยักษ์สึนามิ เป็นเวทีการแสดง โดยมีนักแสดงเยาวชนหลากรุ ่นมาร่วมเต้น
ประกอบเพลงหลายสิบ ทั้งมีพิธีทำบุญโดยการโยนไม้จันทน์เข้ากองไฟและปล่อย
โคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าในที่สุด ที่บ้านบางเนียง บริเวณที่เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.813
ขึ้นมาเกยตื้นเมื่อครั้งเหตุการณ์สึนามิ บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีญาติ
ผู้เสียชีวิตนับพันคนมาเข้าร่วมพิธีรำลึก โดยการวางดอกไม้สดไว้ที่แท่นวาง มีการ
จัดกระดานถ่ายทอดความรู้สึกไว้ให้แสดงความรำลึกถึงผู้ที่จากไป ส่วนทางสถานทูต
ออสเตรเลีย นาย Bill Paterson เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยครอบครัวผู้ประสบภัย
สึนามิที่เสียชีวิต จำนวน 23 คน ได้ร่วมประกอบพิธีรำลึก 1 ปี สึนามิ ที่บริเวณ
ชายหาดปา่ตอง เปน็พธีิเรยีบงา่ย ด้วยการวางดอกไมส้ดทีบ่รเิวณชายหาด
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ภาพชุดท่ี 1- แสดงเทศกาลงานเมอืงประเภททีเ่ก่ียวกับศาสนาและความเชือ่ของไทย

ภาพงานเยน็ทัว่หลา้มหาสงกรานต ์ในป ี47-48 ท่ีเนน้ความหมายของงานทีเ่รยีกวา่ Water Festival จดัโดย ททท.
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ภาพชุดท่ี 2 – แสดงเทศกาลงานเมอืงประเภททีเ่ก่ียวกับการเฉลมิฉลอง
และท่ีสะท้อนพัฒนาการของส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

งานเฉลมิฉลองกรงุเทพ 222 ปเีม่ือ พศ. 2547 งานเทศกาลอาหารนานาชาต ิเขตวฒันา
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ภาพชุดท่ี 3 – แสดงเทศกาลงานเมอืงประเภททีส่ะท้อนพัฒนาการของส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม และ
วิถีชุมชน ท่ีถูกนำเสนอใหมใ่นยุคปัจจุบันจนอาจสืบเน่ืองเป็นประจำต่อไป

งานถนนคนเดนิ และเทศกาลตา่งๆทีเ่กิดขึน้ในยคุปจัจบัุนและสบืทอดตอ่ไปเปน็ส่วนของการแสดงเอกลกัษณ์ชุมชน เชน่
งานถนนสายไม ้งานมหัศจรรยวั์นดอกไมท่ี้ปากคลองตลาดและสะพานพระพทุธยอดฟา้
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ภาพชุดท่ี 4  – เป็นรูปแบบงานแบบตา่งๆ ท้ังท่ีมีความดัง้เดิม
และปรับเปล่ียนจนผิดแผกจากทีเ่คยนิยมสืบทอดกัน

บรรยากาศงานวนัลอยกระทง(ดอกไม)้ การลอยโคมไฟหรอืวา่วควนั ในโอกาสตา่งๆ งานรำลกึ1ปีเหตุการณธ์รณีพิบัติภัยสึนามิ
 งานนบัถอยหลงัวนัขึน้ปใีหม ่ป ี2549 ท่ีพทุธมณฑล
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ภาพชุดท่ี 5  – แสดงเทศกาลงานเมอืงประเภทตา่งๆ ในต่างประเทศ

บรรยากาศงานวนัครสิต์มาสแบบตา่งๆ เช่น การจดุเทียนประดบัถนนและอาคารของซานตาเฟ การจดุไฟตน้ครสิต์มาส
บรรยากาศของผูค้นท่ีมีส่วนร่วมในกจิกรรม
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ภาพชุดท่ี 6  – แสดงเทศกาลงานเมอืงประเภทตา่งๆ ในต่างประเทศ

รูปแบบการจัดงานที่หลากหลายในต่างประเทศ เช่น การตกแต่งรถไฟเพื่อเทศกาลงานต่างๆ งานฮาโลวีนที่แต่ละบ้านจะมีการ
แกะสลักตะเกียงฟักทองเพื่อรอรับเด็กๆที่จะมาเคาะประตูบ้าน งานชายหาดปารีส รับฤดูร้อน งานพาเหรดวันชาติฝรั่งเศส

 และงานเทศกาลหมิะท่ีซัปโพโร
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เหลือบแลงานเทศกาลงานเมอืงในต่างประเทศ

มหานครทีน่่าสนใจทีอ่ยากท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน่ี ได้แก่ เมืองใหญ่ในประเทศสหรฐัอเมริกา
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น (ภาพชุดที่ 5-6) โดยเฉพาะกรุงปารีส และเมืองชิคาโก ทั้งสองเมือง
มีหน่วยงานของเมืองที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลต่างๆโดยตรง เช่น
เมืองชิคาโกมีหน่วยงานที่เรียกว่า MOSE – Mayor’s Office of Special Events
มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกีย่วกบักิจกรรมตลอดป ีเช่น งานเทศกาลอาหารรสชาตขิอง ชิคาโก
(The Taste of Chicago)    งานครสิตม์าส  งานฮาโลวนี/งานวนัเกบ็เกีย่ว (Harvest)
งานธันยาวาท (Thanksgiving) โดยแบ่งเป็นประเภทของงานกลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
Festivals & Events, Parades, Holiday Celebrations, Kids Events, Farmers Markets
/ What’s in Season, Sports, และ Daley Plaza Programming

จะเห็นได้ว่าจากกลุ่มย่อยที่ MOSE จัดแบ่งไว้ทั้ง 7 ประเภทมีความน่าสนใจคือมี
ลักษณะและแก่นทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น การจัดงานที่เป็นเทศกาลและ
อีเวนต์ที ่อาจทำเงินและรายได้ให้กับเมือง ส่วนที ่เหลืออาจจะวิเคราะห์ได้ว่ามี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไป เช่น กิจกรรมที่เฉลิมฉลองในวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ
งานพาเหรด งานทีส่่งเสรมิเยาวชน กีฬา เกษตรกร อีกท้ังกิจกรรมทีจั่ดทีล่านคนเมอืง8

Santa Fe  ‘Farolitos’ เปน็งานทีจ่ดัขึน้ในเมอืงซานตาเฟ ในมลรฐันวิเมกซโิก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นการฉลองเล็กๆ สงบจัดขึ้นโดยการประดับตกแต่งทางเดิน ถนน
และบา้นเรอืนดว้ยโคมไฟในถงุกระดาษ ในคนืกอ่นวนัครสิต์มาส งานนีไ้ม่ใชง่านฉลอง
ท่ียิง่ใหญเ่อกิเกรกิ แตเ่ปน็การประดบัประดาเมอืงอยา่งเรยีบงา่ย ใหค้วามรูสึ้กวา่เมอืง
ไม่หงอยเหงา เหมือนคริสต์มาสในหัวเมืองในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปที่เป็นช่วง
วนัหยดุยาวทีทุ่กคนตา่งเดนิทางกลบัไปเยีย่มครอบครวั เมืองซานตาเฟเปน็เมอืงเลก็ๆ
ที่มีบรรยากาศชัดเจนทางด้านวัฒนธรรมคือเป็นเมืองในรูปแบบดั้งเดิมแบบเมกซิกัน
สแปนนิช มีสถาปัตยกรรมอิฐดิบแบบ ‘อโดเบ’ (Adobe) และการตกแต่งแบบศิลป
พ้ืนเมืองด้ังเดิมของอเมริกัน (Native American) ฉะน้ันจากการตกแตง่อาคารบา้นเรือน
ที่เป็นโคมไฟถุงกระดาษนี้จึงดูสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเมือง กว่า
การประดับประดาด้วยหลอดไฟระย้าในเมืองอื่นๆอย่างชัดเจน

เทศบาลนครปารสี (Mairie de Paris) เปน็แมง่านใหญร่ว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ ในการ

8 Daley Plaza คอืลานกวา้งใกลต้กึท่ีทำการของรฐั State of Illinois ใจกลางกรงุชคิาโก
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เป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญๆหลายๆงาน เช่น ชายหาดปารีสตลอดช่วงฤดูร้อน โดย
เป็นการนำทรายมาถมถนนเลียบแม่น้ำเซนให้ประชาชนมาพักผ่อนริมน้ำคลายร้อน
งานเฉลิมฉลองวันชาติฝร่ังเศส ซ่ึงจะมีการเดินพาเหรด การแสดงเครือ่งบินของเหล่าทัพ
ผ่านบริเวณซุ้มประตูชัย  งานเทศกาลดนตรี (Music Festival) มีลักษณะการจัดงาน
ที่มุ่งเน้นเนื้อหาและการบริหารจัดการงานมากกว่าการตกแต่งก่อสร้าง มีการร่วมมือ
ของหลายๆฝ่าย งานเทศกาลดนตรี จะมีการปิดถนน และจัดการแสดงดนตรีตาม
จดุตา่งๆ กระจายทัว่ทัง้เมือง เปน็ตน้

นอกจากนีย้งัมีงานเทศกาลหมิะซปัโพโร หรือกิจกรรมปดิถนนคนเดนิของเมอืงโตเกยีว
ท่ีเป็นท่ีรู้กันว่าจัดมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ท่ีบริเวณย่านชินจุกุ ส่วนเทศกาลหิมะซัปโพโร
เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดงานหน่ึงของโลก ปี ค.ศ. 2005 เป็นคร้ังท่ี
56 มีคนเดนิทางเขา้มารว่มงานแตล่ะปไีม่ต่ำกวา่ 2 ล้านคน  มีการเสนอประตมิากรรม
หิมะและนำ้แขง็ขนาดใหญก่วา่ 100 ชิน้ บนพืน้ทีจ่ดังาน 3 ส่วนคอื สองขา้งถนน Odori
Site ย่านการค้า Susukino Site และ Makomanai Site ซึ่งเป็นพื้นที่ของทหาร
(กองกำลังป้องกันตนเอง) ท่ีอาสาเข้าร่วมจัดงานในปี ค.ศ. 1955 งานลักษณะน้ีเป็นการ
นำทีว่า่งสาธารณะมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์สรา้งชวีติชวีาใหกั้บเมอืง จำนวนนกัท่องเทีย่ว
ไม่ได้เป็นประเด็นหลัก แต่เป็นผลพลอยได้จากความประทับใจท่ีต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน

ปัจจัยของความยัง่ยืน

ก.  งบประมาณการลงทนุ – แมทุ้นไมใ่ชส่ิ่งท่ีสำคญัของการจดังาน แตเ่ปน็สิง่ท่ีขาด
ไม่ได้ โดยเฉพาะหากการจัดงานนั้นดำเนินการโดยองค์กรหลักเพียงไม่กี่องค์กร และ
ไม่มีการประสานความรว่มมือกัน  จากตัวอย่างท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นจะเห็นว่าใน หลายๆ
ประเทศมีการจ ัดการบร ิหารเง ินทุนที ่ใช ้ในการจ ัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ไดป้ระโยชนทุ์กๆฝา่ย กลา่วคอืจดัใหมี้ผู้อปุถมัภ์หลกักระจายกนัออกไป เชน่ เทศกาล
งานเมืองที ่เกี ่ยวกับอาหารอาจให้ร้านอาหาร ร้านค้าเข้ามาร่วม การเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์และร่วมงานของวิทยุชุมชน  การแสดงโดยศิลปินของเมือง/ท้องถิ่น
เป็นต้น

ข.  การมส่ีวนรว่ม – การมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อการจัดการบริหารเมือง ไม่เว้น
แมก้ระทัง่งานขนาดใหญ ่ เชน่ งาน เอก็ซโป 2005 (World Exposition) จะเหน็ไดว้า่
ในงานครัง้นี ้  หัวขอ้ ภูมิปญัญาของธรรมชาต ิ(Nature’s Wisdom) ท่ีมีการมส่ีวนรว่ม
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ของประชาคมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญส่วนหลักของงาน มีการอธิบายกล่าวนำถึงความ
สำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาคม และจัดให้มีซุ้มเพ่ิมเติมจากงานท่ีจัดในคร้ังก่อนๆ
เรยีกวา่ โซน  NGO Global Village ซึง่ไดร้วบรวมกลุม่องคก์รอสิระ (NGO, NPO) ตา่งๆ
ของโลกโดยเฉพาะทีเ่ก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและการพฒันาอย่างย่ังยืน ตามแนวทางของ UN
และอีกโซนหนึ่งคือ โซน Civic Pavilion ซึ่งเป็นกลุ่มประชาคม และเครือข่ายต่างๆ ที่
นับเป็นปรากฏการณ์แรกที่เกิดขึ้นในงานเอ็กซโปและจะยังต่อเนื่องต่อไป แม้งานจะ
จบสิน้ไปแลว้ เพือ่ใหเ้กิดโครงขา่ยเชงิวัฒนธรรมออกไปทัว่โลกอยา่งไรพ้รมแดน

ค.  เนื้อหาของงานและรากวัฒนธรรมดั้งเดิม – เทศกาลงานเมืองที่ยั่งยืนจำเป็น
ต้องมีรากฐานความเป็นมาที่มีที่มาที่ไป อย่างชัดเจน การปราศจากซึ่งรากวัฒนธรรม
ทำใหเ้กิดเปน็การโฆษณาชวนเชือ่ (propaganda) หรอื event marketing เพยีงชัว่ยาม
เม่ือโครงงานน้ันจบไป อาจมีการบันทึกไว้ แต่ปราศจากการสานตอ่ เช่น  การจัดเทศกาล
เพ่ือโชว์ความเป็นท่ีสุดเพ่ือบันทึกลงกินเนสส์บุ๊ค การไม่เข้าใจรากวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกันได้ เช่น การจัดงานเฉลิมฉลอง
วันวิสาขบูชาแล้วมีการวิ่งเพื่อสุขภาพด้วย จะเห็นได้ว่าขาดความสอดคล้องกลมกลืน
ของท่ีมาของความเป็นงานวิสาขบูชา ซ่ึงเก่ียวข้องกับพุทธศาสนา กับ การส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการว่ิง ซ่ึงดูไม่มีเน้ือหาใดท่ีเก่ียวข้องกันเลย (ถึงแม้จะกล่าวว่าเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
สมาธิก็ตามที ก็ยากที่จะหาความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะกันได้)  หรือความเหมาะสม
และความหมายของการลอยโคมว่าวควันในงานเทศกาลต่างๆ และการใช้กิจกรรมเชิง
สัญลักษณ์อื่นๆ ในงานนั้นควรมีการชำระให้ชัดเจนว่าความหมายและสัญลักษณ์เชิง
วัฒนธรรมที่ต้องการสื่อคืออะไร รากวัฒนธรรมที่กล่าวถึงนี้คงมีการเปลี่ยนแปลงและ
ค่อยๆ พัฒนาไปได้เรื่อยๆ ไม่ได้หยุดกับที่สัมพันธ์ไปกับสภาพเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นรวดเร็วเกินไปอาจเป็นการทำลาย
รากวัฒนธรรมน้ันได้ โดยเฉพาะในสภาพสงัคมและส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมท่ีบอบบาง

ง.  ประชาสัมพันธ์ขององค์กรแม่งาน กับการจัดทำแผนงาน (ปฏิทินเทศกาล) –
เป็นปัจจัยความสำเร็จหรือล้มเหลวที่ชัดเจนอีกส่วนหนึ่ง บทบาทของเอเจนซี่โฆษณา
ในปัจจุบันจึงมักมีส่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์การจัดงานรว่มอยู่ด้วยเสมอ ซ่ึงหลายๆ
รายก็สามารถแตกเป็นธุรกิจย่อยจัดอีเวนต์ไปด้วยอีกทางหนึ่ง การประชาสัมพันธ์
มวลชนแบบปากต่อปาก หรือความประทับใจจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ย่อมเป็น
เหตุหนึ่งที ่ทำให้ผู ้คนเฝ้าคอยงานนั้นอีกครั ้ง และในทางตรงข้ามหากไม่มีความ
ประทบัใจแลว้ก็จะเปน็เหตใุหไ้ม่มางานนัน้ๆ อีกเลย
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บทสรุปในฐานะนกัวางแผน

การวางแผนทีด่เีพือ่ความยัง่ยนื ควรม ี‘ความสมดลุย’์ ในดา้นตา่งๆ ท้ัง 3 ดา้น เหมือน
ขาตัง้ 3 ขา (Tripod) คอืทางดา้นการเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม (ซึง่ในทีน่ีค้อื
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม) อาจมีขาหนึ่งขาใดใหญ่กว่า แต่ความสัมพันธ์ของขาที่เหลือ
อีกสองข้างก็ยังอยู่ที่จะช่วยกันค้ำยันให้เกิดดุลยภาพ พร้อมทั้งมีความเหมาะสมทาง
ด้านการออกแบบวางแผนตามหลักการของนักวางแผน หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบ
ในดา้นตา่งๆนัน้ มีความหมายในแงดี่ว่า รัฐควรสง่เสริมทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ประชาคม
ควรมีบทบาทส่งเสริมทางด้านสังคม ในขณะที่ด้านการตลาดควรเป็นบทบาทของ
องคก์รเอกชนตา่งๆ ท่ีมุ่งเนน้ผลกำไรหรอืภาพลกัษณ์ขององคก์ร แตห่ากกลบัมายอ้นดู
กรณตีา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในบา้นเราตามทีย่กตวัอยา่งมาขา้งตน้ จะเหน็ไดว่้าหนว่ยงานหลกั
ในกรณีนี้คือรัฐ (รวมถึงรัฐบาลกลาง และ รัฐบาลท้องถิ่น) โดยหลายๆ กรณียังขาด
การร่วมมืออันดีระหว่างส่วนอื่น อีกทั้งความมุ่งหวังยังเน้นเชิงปริมาณมากกว่าเชิง
คุณภาพ ไม่ว่าในแง่เม็ดเงิน และจำนวนนักท่องเที่ยว ทำให้ดรรชนีตัวอื่นซึ่งวัดไม่ได้
ขาดความสำคญัไป
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