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ภายในสุสานแต้จิ๋ว ที่กรุณาเสียสละเวลาในการมาช่วยเหลือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุสานแต้จิ๋วเป็นอย่างดี ไม่ว่า
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สังคมทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม ยิ่ง

สังคมใหญ่มากเพียงใดความหลากหลายดังกล่าวก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้น และการคงอยู่ทางด้านวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชนชาติต่างๆ ก็ได้มีส่วนส่าคัญในการสร้างความหลากหลายและความร่่ารวยทางวัฒนธรรม 

เป็นจุดดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปในเวลาต่อมา ประเทศไทยก็เช่นกัน มีส่วนประกอบของประเทศเป็น

ประชากรมากมายหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวไทย ชาวจีน ชาวอินเดีย และอ่ืนๆ เนื่องจากมีการอพยพย้ายถิ่น

อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการย้ายถิ่นจากต่างประเทศและภายในประเทศ การอพยพย้ายถิ่นดังกล่าวท่าให้

กลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาในประเทศไทยจึงมีมากมายหลายเผ่าพันธุ์ คนเหล่านี้ได้แพร่กระจายอยู่ในทุกภาคของ

ประเทศไทย กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใหม่ เมื่อได้เข้ามาอยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนดั้งเดิมบางส่วน ได้

ปรับตัวให้กลมกลืนเข้ากับกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อน  แต่บางส่วนเมื่ออพยพเข้ามาในถิ่นใหม่ก็ยังคง

ด่ารงรักษาเอกลักษณ์เดิมส่วนใหญ่ของตนเอาไว้ดังเช่นคนไทยเชื้อสายจีนที่ ที่ได้อพยพเข้ามาพร้อมน่าเอา

ระบบความเชื่อพิธีกรรม ตลอดจนวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ มาเป็นแบบแผนการด่าเนินชีวิตใน

สังคมไทย (นภัสวรรณ สุภาทิตย์ และคนอ่ืนๆ , ม.ป.ป. : 327-328) 

 ความเชื่อ เป็นแนวคิดเฉพาะวัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ หรือแม้กระทั่งชนชั้น ที่แต่ละกลุ่มชน

บอกไว้ไม่เหมือนกัน ทว่าก็มีส่วนที่คล้ายกัน หรือรับต่อกันไปมา ผสมผสานรวมกันแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่หลัง

ความตายหมื่นกว่าปีมาแล้วที่มนุษย์จัดการศพโดยให้นอนราบ ปล่อยให้อากาศ ดิน หรือน้่า เป็นผู้ช่าระ

ร่างกายอันไร้จิตวิญญาณ สามพันปีมาแล้ว มนุษย์เริ่มฝังแบบให้ศพงอเข่า ซึ่ งเป็นที่มาของการเก็บโกศ 

และพิธีกรรมที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆการเดินทางไปยังโลกหน้าของมนุษย์ก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไป บ้างก็ต้อง

มีของติดตัวไปด้วยเพ่ือแสดงศักดิ์ของตน บ้างก็เชื่อว่าต้องมีเงินติดไปเพ่ือเป็นค่าจ้างให้กับผู้น่าพาไปยังอีก

โลก หรือบ้างก็ไม่ต้องมีอะไรติดตัว ปล่อยให้เถ้าธุลีไหลไปตามแม่น้่าอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหน 

หลังความตายไปแล้วจะมีอะไร ผู้ที่ยังอยู่ก็ยังมีหน้าที่ท่าตามความเชื่อของกลุ่มที่ว่ากันว่า นี่จะเป็นสิ่งที่ดี

ส่าหรับทั้ง “คนตาย” และ “คนเป็น” เช่นเดียวกับชาวจีน ที่ได้เคยยึดถือปฏิบัติมาก่อนในประเทศของตน 
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ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจีนได้เรียนรู้และได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของตน ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 

รวมถึงพิธีศพ เป็นต้น (ศากุน บางกระ ,2558 :ออนไลน์) 

พิธีศพของจีน เป็นพิธีที่มีวิวัฒนาการมาช้านาน ชาวจีนมีความเชื่อว่าคนทุกคนมีวิญญาณ และใน

โลกวิญญาณจะมีการติดต่อกับโลกมนุษย์ ในระยะแรกของพิธีกรรมเกี่ยวกับศพนั้นชาวจีนจะน่าความเชื่อ 

ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อ โดยมีการเชื่อว่าคนตายที่ไปแล้วจะมีการ

สื่อสารกับคนเป็นกันอยู่ตลอด ซ่ึงตามหลักของของลัทธิขงจื๊อได้มีการกล่าวสอนไว้ให้บุตรหลานมีความ

กตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งโดยประเพณีนั้นจะมีการก่าหนดให้ลูกหลานทุกคนต้องดูแลบรรพบุรุษตั้งแต่ตอน

ที่ยังมีชีวิต นอกจากนี้ลูกหลานยังต้องแสดงความกตัญญูให้แก่บรรพบุรุษในพิธีกรรมต่างๆอีกด้วย ดังนั้น

ความเชื่อเรื่องวิถีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษจึงส่งผลให้คนจีนท่าพิธีศพโดยการฝังศพ เพราะเนื่องจากการ

ฝังศพจะสามารถจารึกชื่อแซ่และคุณความดีของบรรพบุรุษไว้ที่หน้าฮวงซุ้ย และมีการเขียนป้ายชื่อไว้กราบ

ไหว้บูชาที่บ้านอีกด้วย เมื่อพ่อแม่หรือบรรพบุรุษเสียชีวิตแต่ละคนก็ต้องมีที่ของตัวเองที่จัดไว้ส่าหรับกราบ

ไหว้ เมื่อครบรอบวันเช็งเม้งต้องมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ย ท่าให้ต้องมีการแสดงความกตัญญูอย่าง

ไม่ขาดระยะ ส่วนลัทธิเต๋าสอนในเรื่องธรรมชาติ การหาฮวงซุ้ยจึงต้องหาท่าเลทางธรรมชาติที่เหมาะสม

และสามารถเกื้อกูลให้บุตรหลานมีโชคลาภในอนาคต เมื่อชาวจีนได้รับคติพุทธศาสนานิกายมหายานเข้าไว้

จึงมีการจัดศาสนพิธีขึ้น เพ่ือช่าระล้างบาปและมลทินของดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์ และสร้างกุศลกรรมให้แก่

ดวงวิญญาณได้ประสบสุคติในปรโลก ส่วนศพที่ไม่มีญาตินั้น ก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับญาติพ่ี

น้อง เพราะถือว่าคนจีนโพ้นทะเลด้วยกัน ก็ได้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน เมื่อถึงตายก็จะท่าพิธีเซ่นไหว้

เช่นกัน ถือว่าเป็นความผูกพันกันระหว่างคนเชื้อสายจีนด้วยกัน (นภัสวรรณ สุภาทิตย์ และคนอื่นๆ ,ม.ป.ป 

: 327-328)  โดยพิธีกรรมเหล่านี้ของคนจีนจะถูกจัดข้ึนในสถานที่ท่ีเรียกว่า “สุสาน” 

ค่าว่า “สุสาน” ตามความของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า เป็นสถานที่ส่าหรับฝังหรือเผาศพ สุสานเป็นภาพสะท้อนชีวิตหลังความตาย เป็นสถานที่แห่งความ

สงบและไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับ เหลือเพียงความหลังให้นึกถึงแก่ผู้ที่จากไป ดังนั้นสุสานจึงเป็นสถานที่ส่าคัญ

ที่มีความผูกพันกับความเชื่อเรื่องความตายของกลุ่มคนในบางสังคม ในสมัยก่อนชาวจีนที่เข้ามาอาศัยใน

บริเวณกรุงเทพมหานคร ยังขาดพ้ืนที่ไว้ฝังศพส่าหรับชาวจีนโดยเฉพาะ จึงท่าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
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ของคนจีนกันเอง โดยมีชาวจีนแต้จิ๋ วกลุ่มหนึ่ ง ได้ร่วมกันบริจาคเงินเ พ่ือสร้างสุสานเ พ่ือเป็น

สาธารณประโยชน์แก่พ่ีน้องชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยด้วยกัน จึงเกิดเป็นสุสานแต้จิ๋วแห่งแรกใน

ประเทศไทย เรียกว่า “สุสานแต้จิ๋ว” (ไสว ศรีสุริฉัน ,2560 :สัมภาษณ์) 

“สุสานแต้จิ๋ว” เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2442 โดยมีเอกชนและห้างร้านต่างๆ รวมกันกว่า 474 ราย ได้

ร่วมกันบริจาคเงินประมาณแปดพันบาท เพ่ือน่าไปสร้างสุสานและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสุสาน

ส่าหรับชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ชาวจีน

ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ถือเป็นผู้บุกเบิก

สุสานแห่งนี้ และได้ตั้งชื่อสุสานแต้จิ๋วในระยะแรกเริ่มว่า หงี่อังกุ๋ยหงี่ซัว  แต่ต่อมาพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่

มักนิยมเรียกกันแค่ว่า หงี่ซัวเต๊ง ซึ่งเป็นค่าที่คนจีนแต้จิ๋วได้น่าขนบธรรมเนียมประเพณีในการสร้างสุสาน

สาธารณะมาใช้ในประเทศไทยซึ่งเรียกกันว่า หงี่ซัว (義山) เนื่องจากกลางสุสานหงี่ซัวมีศาลาหรือเต็ง (

亭) เพ่ือประกอบพิธีกรรม ภายหลังจึงเรียกสุสานว่า หงี่ซัวเต๊ง(義山亭) สุสานแต้จิ๋วมีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการที่ต่างจากสุสานสาธารณะโบราณ โดยเปิดให้ผู้มีฐานะถือครองที่ฝังศพเป็นการถาวร 

ท่าให้ไม่มีการหมุนเวียนใช้ที่ดินฝังศพอย่างโบราณ  ศพอนาถา หรือศพไร้ญาติถูกจัดเก็บไว้ในอาคารที่

ก่อสร้างเป็นช่องเก็บศพ หรือโกดังเก็บศพ  ศพอนาถาไม่ได้ถูกปล่อยให้สัมผัสดินและเปื่อยย่อยไปตาม

กระบวนการธรรมชาติ ดังนั้นยามใดที่ช่องเก็บศพเต็มหรือล้น ผู้ดูแลสุสานก็จะน่าศพที่เก็บไว้นานแล้ว

ออกมาช่าระล้างท่าความสะอาดให้เหลือแต่โครงกระดูก แล้วน่าไปฌาปนกิจ เรียกว่า การล้างป่าช้า  พิธีนี้

ได้แพร่ไปยังสุสานอื่นๆทั่วประเทศ  (ประไพ วิริยะพันธุ์ ,2559 :ออนไลน์) ซึ่งสุสานแต้จิ๋วก็ได้น่าหลักการนี้

มาใช้เช่นกัน ท่าให้การปฏิบัติงานของสุสานแต้จิ๋วในยุคเริ่มต้นเป็นไปโดยจุดประสงค์เพ่ือฝังศพพ่ีน้องชาว

จีนที่เข้ามาอาศัยและเสียชีวิตลงในประเทศไทย ไม่ได้มีหลักการเกี่ยวกับท่าเลหรือฮวงซุ้ยแต่อย่างใด และ

ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากจากคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ได้เสียชีวิตลง สุสานแห่งนี้จึงถูก

ย้ายมาเป็นของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน (อัญชลี แจ่มเหมือน ,2560 :สัมภาษณ์) 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสุสานแต้จิ๋วมาเป็นของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสุสานมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือได้มีการปิดรับศพ กล่าวคือ ห้ามไม่ให้มีการฝังศพ

เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่สุสานเริ่มเกิดความแออัดและไม่เพียงพอในการสร้างหลุมฝังศพ 
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และด้วยความที่สุสานแต้จิ๋วเป็นพื้นที่ของเอกชนและมีลักษณะเป็นพ้ืนที่รั้วรอบขอบชิด ท่าให้ไม่ค่อยมีใคร

เข้าในพ้ืนที่บริเวณนี้เสียเท่าไหร่ นานวันเข้าพ้ืนที่สุสานจึงค่อยๆกลายเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรมถูกปล่อยให้รก

ร้าง มีหญ้าขึ้นรกปกคลุมหลุมศพ สภาพพ้ืนที่เป็นแอ่ง มีน้่าท่วมขัง ประชาชนมักเอาขยะต่างๆมาทิ้งทับถม 

ดูแล้วสกปรกวังเวงน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง ยามค่่าคืนไม่ค่อยมีคนกล้าสัญจรผ่าน จึงเหมาะแก่การที่พวก

มิจฉาชีพจะใช้เป็นสถานที่ก่ออาชญากรรม โดยทั้งนี้เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่ของญาติของผู้ล่วงลับ 

และเจ้าของที่ดิน ประกอบกับมีญาติของผู้ล่วงลับจ่านวนไม่น้อยได้ย้ายสุสานออกไปไว้ที่อ่ืน เช่น สระบุรี 

ชลบุรี ฯลฯ เพราะเกิดการแออัดของสุสานประกอบกับชาวจีนบางส่วนมีฐานะท่ีดีขึ้น จึงมีแนวคิดหันไปท่า

สุสานตามต่างจังหวัดที่มีภูเขา ต้นไม้ บ่อน้่า หรือแม่น้่า ตามความเชื่อแบบจีน คือ การหาหลุมศพของคน

จีนจ่าเป็นต้องต้องหาท่าเลทางธรรมชาติที่เหมาะสม เพราะจะเกื้อกูลท่าให้บุตรหลานมีโชคลาภในอนาคต 

(ประทวน ฤกษ์กร ,2560 :สัมภาษณ์)  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีชื่ออ่ืนๆที่ชาวบ้านใช้เรียกสุสานแต้จิ๋วอีก ได้แก่ สุสานวัดดอน หรือป่าช้าวัด

ดอน เนื่องจากในสมัยก่อนแถวนั้นมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสุสาน ซึ่งวัดนั้นมีชื่อว่า วัด

ดอน ชาวบ้านแถวนั้นจึงมักนิยมเรียกเหมารวมบริเวณนั้นว่าย่านวัดดอน และเรียกสถานที่อ่ืนๆตามด้วยชื่อ

วัดดอน เช่น สุสานวัดดอน เป็นต้น ป่าช้าวัดดอน มีต่านานกล่าวขวัญถึงความน่ากลัวมาช้านาน เด็กคน

ไหนร้องไห้ ผู้ปกครองเพียงขู่ถึงผีป่าช้าวัดดอน เด็กก็จะหยุดร้องไห้ทันที หรือถ้าจะเล่าเรื่องผี ก็ต้องกล่าว

อ้างถึงป่าช้าวัดดอน มีผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังถึง ความน่ากลัวของป่าช้าวัดดอน ว่าในสมัยก่อน จะว่าจ้าง

แท็กซี่ ให้มาส่งบริเวณใกล้กับป่าช้าวัดดอน แท็กซี่จะส่ายหัวไม่ยอมมาส่ง (อรุโณทัย เกริกไกรแพทย์ อ้าง

ใน morntanti  ,2558 :ออนไลน์) 

เมื่อความน่ากลัวของพ้ืนที่สุสานได้เลื่องลือไปเรื่อยๆ ในเวลาต่อมาจึงท่าให้เจ้าของพ้ืนที่เกิด

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือต้องการพัฒนาพ้ืนที่สุสานให้ดีขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม ประชากร เป็นแหล่งที่ดึงดูด

ให้ผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพหลากหลายประเภท หลากหลาย

กิจกรรม ปัญหาที่ตามมาคือ ความแออัดของที่อยู่อาศัย มีประชากรหนาแน่น สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 

อาชญากรรมเพ่ิมขึ้น การจราจรติดขัดมลภาวะเป็นพิษ ขยะเกลื่อนเมือง น้่าเน่า อากาศเสีย เสียงดัง ฝุ่น

http://baanjompra.com/webboard/home.php?mod=space&uid=29
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ละอองกระจายแทบทุกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม การเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยกรองมลพิษเสริมสร้างสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้คนเมือง แต่ปัญหาคือ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองมีไม่เพียงพอกับความต้องการของ

ประชาชน การเข้าถึงเป็นไปได้โดยยากในบางพ้ืนที่ บทบาทของพ้ืนที่สีเขียวบางแห่ง ไม่เอ้ืออ่านวยต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงต้องมีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเมือง เพ่ือช่วยให้ประชาชนคนเมืองมี

ทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน (สร้อยสุข พงษ์พูล ,ม.ป.ป :1) และพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว ก็นับเป็นอีก

พ้ืนที่หนึ่งที่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับการเติบโตขึ้นของเมือง  
 

ต่อมาจึงได้ก่าเนิดนโยบายที่จะพัฒนาเขตสาทรให้เป็นเมืองน่าอยู่ เกิดเป็นความร่วมมือกัน

ระหว่างเขตสาทรและสุสานแต้จิ๋ว ที่จะปรับระบบนิเวศภายในสุสานให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่ 

(Healthy City) เป็นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบทางด้าน

สาธารณสุขตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และน่ามาเผยแพร่สนับสนุน ให้

ชุมชนเมืองขนาดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 1 อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอพนัสนิคม และอีก 4 จังหวัดในประเทศไทย 

ได้แก่ พะเยา นครราชสีมา ยะลา และกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งแต่ละเมืองหรือแต่ละอ่าเภอก็ได้ใช้วิธีการของ

ตัวเองแตกต่างกันไป ในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ของแต่ละแห่ง บางเมืองก็ใช้ความเป็นผู้น่า

องค์กรปกครองท้องถิ่น(เทศบาล) และบางเมืองก็พยายามสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากรากฐานก่อน

ได้ เป็นต้น (กรมอนามัย ,ม.ป.ป. :ออนไลน์) จึงเป็นความคาดหวังของมนุษย์ ที่ต้องการจะเห็นสภาพ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว รอบบ้าน มีสภาพที่ดูแล้วสบายตา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม มี

ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือที่คาดหวังว่าทุกคนจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีสุขภาพและ

พลานามัยสมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เมื่อชุมชนน่าอยู่หลายๆชุมชนมาประกอบกันเข้า ก็จะ

กลายเป็นเมืองน่าอยู่ ในที่สุด ซึ่ ง ศ.นพ.ไชยยันตร์  กัมปนาทแสนยากร อดีตรองผู้ว่ าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ในการแก้ไขปัญหา และเข้าใจปัญหาของกรุงเทพมหานครเป็นอย่ างดี 

มีความรอบรู้ และรู้สึกซึ้งถึงการที่จะพัฒนาสุขภาพของประชาชน ให้มีสุขภาพดี  โดยอาศัยรูปแบบและ

กระบวนการของเมืองน่าอยู่ (HEALTHY CITIES) มาปรับใช้ในการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร โดยกล่าว

ว่าการท่าให้เมืองน่าอยู่ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะทั้ง
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ภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมมือกันพัฒนา งานจึงจะส่าเร็จอย่างยั่งยืนได้ และสุสานแต้จิ๋วก็ได้รับความ

ร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนากลายมาเป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือใช้ประโยชน์ของคนใน

ชุมชน และในเมืองอย่างเช่นปัจจุบัน (นิคม ไวยรัชพานิช ,ม.ป.ป :ออนไลน์) 

 ปัจจุบันสุสานแต้จิ๋วได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่อดีตที่ ได้เริ่มก่อตั้งมา ภาพ

บรรยากาศน่ากลัวต่างๆในพ้ืนที่ค่อยๆเลือนหายไป กลายเป็นสวนสาธารณะสุดร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วย

ต้นไม้ขนาดใหญ่ พ้ืนที่ภายในสุสานได้ถูกแบ่งสัดส่วนเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และรองรับการ

เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดให้คนได้เข้ามาใช้อย่างแท้จริง สุสานแต้จิ๋วกลายเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะกับ

ทุกคนในสังคม มีกลุ่มคนที่หลากหลายมากมายเข้ามาใช้บริการในพื้นที่สุสานแต้จิ๋วแห่งนี้ อาทิ กลุ่มเด็กๆที่

เข้ามาวิ่งเล่น กลุ่มคนวัยท่างานที่เข้ามาออกก่าลังกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ถือเป็นกลุ่ม

หลักในการใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ซึ่งโดยส่วนมากกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้

พ้ืนที่สาธารณะ จะเข้ามาเดินเล่น ออกก่าลังกาย และมีการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กัน เพ่ือแลกเปลี่ยน

และท่ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การนั่งจิบน้่าชา การร้องคาราโอเกะ เป็นต้น ซึ่งการท่ากิจกรรมของกลุ่ม

ผู้สูงอายุภายในสุสานแต้จิ๋ว เป็นเหมือนภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการใช้ พ้ืนที่สาธารณะ

ภายในสุสานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความผูกพันกับพื้นที่มานาน 

เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมนักวิ่ง ที่เป็นสมาคมแรกที่ก่อตั้งขึ้นจากเจ้าของพ้ืนที่ ผู้ซึ่งมีส่วน

ส่าคัญในการระดมเงินและพัฒนาสุสาน และมีส่วนร่วมในการท่าให้พ้ืนที่กลายเป็นพ้ืนที่สุสานกลายเป็น

พ้ืนที่สาธารณะ และในปัจจุบันก็ยังเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้พ้ืนที่ที่หลากหลายมิติที่สุด และยังมีการใช้พ้ืนที่

สาธารณะในบทบาทการใช้พ้ืนที่ส่วนตัวร่วมด้วย เช่น มีการสร้างซุ้มพักผ่อนและปรับพ้ืนที่ให้มีความ

สะดวกสบายเหมือนอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นสังคมไทยในปัจจุบันสังคมที่ก่าลังเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส่าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ่านวน

ประชากรในวัยท่างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ท่าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยก็ด่าเนินไป

เช่นเดียวกับนานาประเทศ กล่าวคือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรวัย

เด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลง (ชมพูนุท พรหมภักดิ์ ,2556 : 3) 
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ดังนั้นจึงท่าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาในประเด็นเรื่อง “จากสุสานสู่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะของคน

ในสังคมเมืองกรณีศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในสุสานแต้จิ๋ว สาทร” เพ่ือที่จะมองถึงการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของคนในสังคมเมืองปัจจุบัน โดยศึกษาผ่านพ้ืนที่สุสาน

แต้จิ๋ว ที่ตั้งอยู่บริเวณเขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพ่ือท่าความเข้าใจบริบทพ้ืนที่ในเมืองและพัฒนาการ

ของสุสานว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมืองอย่างไร โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่นี้ส่งผลให้เกิด

เป็นพ้ืนที่ใหม่ คือการกลายเป็นสวนสาธารณะและพ้ืนที่กิจกรรมของกลุ่มคนเมืองในสังคม โดยจะเน้น

ศึกษาไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วมากท่ีสุด มีความ

ผูกพันกับพ้ืนที่ และรวมไปถึงมีการใช้พ้ืนที่ในเชิงการมีปฏิสัมพันธ์กัน มีรูปแบบกิจกรรมและพฤติกรรมที่

หลากหลายในการใช้พื้นที่มากท่ีสุด  

 

ค ำถำมหลักในกำรศึกษำ  

 “การเปลี่ยนแปลงจากสุสานสู่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ส่งผลให้เกิดการใช้พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมเมือง รวมถึงผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในปัจจุบันมีพฤติกรรม

และมุมมองอย่างไรต่อพ้ืนที่” 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของสุสานแต้จิ๋วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือท่าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนที่จากสุสานมาเป็นพื้นท่ีสาธารณะของคนเมืองในปัจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้พ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงมุมมองและพฤติกรรม ของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามา

ใช้พื้นที่สาธารณะภายในสุสานแต้จิ๋ว 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ท่าให้เข้าใจความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วในแง่ของการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่

ให้เป็นพื้นที่สาธารณะในสังคมเมือง 

2. เพ่ือท่าให้เข้าใจพฤติกรรมและมุมมองของกลุ่มคนสูงอายุในการเข้ามาใช้พ้ืนที่สาธารณะของสุสาน

แต้จิ๋วในปัจจุบัน 

 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

ในการศึกษาประเด็น “จากสุสานสู่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะของคนในสังคมเมือง กรณีศึกษา กลุ่ม

ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พื้นที่ในสุสานแต้จิ๋ว สาทร” เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Methodology) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการศึกษาภาพรวมต่างๆ โดยผู้ศึกษาใช้วิธีศึกษาตามแนวทาง

มานุษยวิทยา ดังนี้ 

1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคือ การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ 

เอกสาร บทความต่างๆ ทางวิชาการ และข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆ อีกทั้งค้นคว้า

งานวิจัย สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ โดยมีประเด็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เมืองและการ

ใช้พื้นที่สาธารณะ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

2. การท่างานภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งคือ การส่ารวจและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม

และไม่มีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในสุสาน 

รวมถึงท่าการพูดคุยสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือท่าความเข้าใจประเด็นปัญหาในการศึกษา 

ซึ่งมีเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การจดบันทึก การอัดเสียง และการถ่ายภาพ  

3. การจัดจ่าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งคือ การรวบรวม จดัจ่าแนก การตรวจเช็คความถูกต้อง ของ

ข้อมูลทั้งหมด ทั้งที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น ในประเด็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุสานแต้จิ๋ว 

ทั้งความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง รวมถึงข้อมูลด้านกายภาพ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ



9 

 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เพ่ือที่จะน่าไปวิเคราะห์ผ่านแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะในเมือง 

(Urban Public Space) และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Theories of Aging) 

 

กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงในกำรศึกษำ  

 การศึกษาครั้งนี้ได้ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากรเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในบริเวณ

สุสานแต้จิ๋วสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นประจ่าตั้งแต่วันจันทร์ จนถึง วันศุกร์ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 4.00 น. - 

10.00 น. ที่เลือกช่วงวันและเวลาดังกล่าวเนื่องจากเป็นช่วงวันและเวลาที่มีกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาใช้งานใน

พ้ืนที่มากที่สุด โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 20 คน เป็นเพศชาย 

10 คน และเพศหญิง 10 คน ทั้งนี้การสัมภาษณ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะช่วยท่าให้เห็นถึงความแตกต่าง

ระหว่างเพศในการท่ากิจกรรม รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ โดยทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 

ปีขึ้นไป (อิงตามการก่าหนดเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546) ซึ่งจ่านวนของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้ท่าการสัมภาษณ์มาจากความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับ นอกจากนี้ยังได้มีการ

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีก 3 คน ได้แก่ 1) คุณไสว ศรีสุริฉัน ประธานอาวุโสชมรมนักวิ่ง

สมาคมแต้จิ๋วรุ่นที่หนึ่งและกรรมการดูแลสุสานแต้จิ๋วในปัจจุบัน 2) คุณอัญชลี แจ่มเหมือน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ธุรการและสถานที่ของสุสานแต้จิ๋ว และ 3) คุณประทวน ฤกษ์กร เจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาความสะอาด

ภายในสุสานแต้จิ๋ว  

 

ขอบเขตกำรศึกษำ  

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2442 – ปัจจุบัน คือตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสุสานจนถึงปัจจุบัน เพ่ือท่าความเข้าใจในการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ที่ส่งผลให้เกิดเป็นพื้นที่ใหม่ ท่าให้มีผู้คนเข้ามาใช้บริการในสุสานแต้จิ๋วผ่านกิจกรรม

ต่างๆ โดยจะศึกษาเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือท่าความเข้าใจพฤติกรรมและมุมมองในการเข้าใช้พ้ืนที่สุสาน
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แต้จิ๋ว เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นหัวข้อที่ต้องการจะศึกษา คือ “จากสุสานสู่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะของ

คนในสังคมเมือง กรณีศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พื้นที่ในสุสานแต้จิ๋ว สาทร” 

 

 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ผู้ศึกษาจะเลือกพ้ืนที่การศึกษาเพียงแค่ในรูปแบบด้านกายภาพเท่านั้น โดย

พ้ืนที่ที่จะท่าการศึกษาคือสุสานแต้จิ๋ว สาทร ตั้งอยู่ที่ 1/1 ซอยดอนกุศล แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  

 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมดประมาณ 10 เดือน (ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2561) ซึ่งมีรายละเอียดของการท่างานดังต่อไปนี้ 

แผนกำรด ำเนนิงำน 

ระยะเวลำ ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 

สิงหาคม – พฤศจิกายน ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือ 

บทความ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ งานวิจัย 

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 

ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น 

ทางการและเป็นทางการ และการสังเกตการณ์

อย่าง 

มีส่วนร่วม 

มีนาคม – เมษายน น่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดล่าดับเรียบเรียง 

พฤษภาคม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
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นิยำมศัพท์ 

สุสำนแต้จิ๋ว คือ สวนสาธารณะของชุมชน (Community) ที่ตั้งอยู่ในเขตสาทร บริเวณซอยเจริญ

ราษฏร์ 3 แขวง ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เป็นสวนที่ถูกพัฒนาพ้ืนที่มาจากสุสานจีน 

โดยปัจจุบันพื้นที่สุสานแต้จิ๋วกลายเป็นสวนและพ้ืนที่กิจกรรมของคนในเมือง โดยมีชื่อเรียกท่ีเปลี่ยนไป ซึ่ง

แต่ละชื่อที่ถูกเรียกใหม่ จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เพราะส่วนใหญ่เป็นชื่อที่นิยมสร้างกันขึ้นมาเอง เช่น ลาน

คนเมือง สวนสวยแต้จิ๋ว สวนแต้จิ๋ว สวนสุขภาพแต้จิ๋ว เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันภายในบริเวณพ้ืนที่

สุสานแต้จิ๋วก็ยังคงมีหลุมสุสานคงอยู่ไว้ตามเดิม หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสวนสาธารณะในสุสาน 

ผู้สูงอำยุ คือ กลุ่มคนทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ท่าให้เกิดมุมมอง และพฤติกรรม ในการ

ด่าเนินชีวิตประจ่าวัน รวมถึงการท่ากิจกรรม และการเข้าสังคมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

กำรใช้พื้นที่สำธำรณะ คือ การที่คนเข้ามาท่ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การออกก่าลังกาย การ

พักผ่อน หรือการพบปะพูดคุยสังสรรค์กัน เป็นต้น โดยกิจกรรมที่เข้ามาท่าเหล่านั้น ผู้ที่เข้ามาอาจจะท่า

เป็นกลุ่มหรือท่าคนเดียวก็ได้ ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นส่วนรวม กล่าวคือจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถ

เข้าถึงได้  

สังคมเมือง คือ สังคมที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญและมีความเสื่อมรวมอยู่ด้วย มีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว   มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความ

หลากหลาย ทั้งด้านอาชีพ และช่วงวัย มีการแข่งขันกันในด้านเศรษฐกิจและการด่ารงชีวิต สภาพแวดล้อม

ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือถนน เป็นต้น 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง “จากสุสานสู่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะของคนในสังคมเมือง กรณีศึกษา กลุ่ม

ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในสุสานแต้จิ๋ว สาทร” เพ่ือท าความเข้าใจว่า  “การเปลี่ยนแปลงจากสุสานสู่การ

เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ส่งผลให้เกิดการใช้พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุในสังคม

เมือง รวมถึงผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในปัจจุบันมีพฤติกรรมและมุมมองอย่างไรต่อพ้ืนที่” ดังนั้นผู้ศึกษาจึง

ได้ค้นคว้าและท าความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎี คือ แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะในเมือง (Urban Public Space) 

และ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Theories of Aging) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท าความเข้าใจประเด็นปัญหา 

และรวมถึงศึกษาวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับงานการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

พ้ืนที่เมืองและการใช้พ้ืนที่สาธารณะ และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและกิจกรรมของผู้สูงอายุ  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าความเข้าใจประเด็นปัญหาในการศึกษา ดังนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

1.1. แนวคิดพื้นที่สาธารณะในเมือง (Urban Public Space) 

ค าว่า “พ้ืนที่” นั้นประกอบด้วยลักษณะความหมายที่เป็นทั้งรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม ในแง่

รูปธรรม “พ้ืนที่” หมายถึงอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง (area) ที่มีการแบ่งกั้นเขตเอาไว้อย่างแน่นอน 

(boundary) เช่น พ้ืนที่ในโรงงาน พื้นที่ในบ้าน พ้ืนที่ในบริเวณวัด พ้ืนที่ในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ในขณะที่ 

“พ้ืนที่” ในนามธรรมมีความหมายถึง สังคม การเมือง รวมถึงวัฒนธรรม หรืออาจหมายรวมไปถึงเวทีทาง

สังคมท่ีมีการช่วงชิงอ านาจ ได้อีกด้วย (กิตติยา ดวงวิชัย ,2549 :4-5)  

โดย H, Lefebvre ได้แบ่งความหมายของพ้ืนที่เอาไว้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) Physical space 

ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติทางด้านกายภาพและจักรวาล 2) Mental space เป็นพ้ืนที่ตามทัศนะ

ของนักปราชญ์และนักคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการรับรู้พ้ืนที่ทางจิตใจ เช่น ความรู้สึกผู กพันกับพ้ืนที่ 

ความรู้สึกสะดวกสบาย ฯลฯ และ 3) Social space & Social practice เป็นพ้ืนที่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น

ด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ โครงการต่างๆ การใช้สัญลักษณ์ การสร้าง  รวมทั้งการท าให้เป็นปริมณฑล 
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(sphere) ในความหมายนี้จะครอบคลุมขอบเขตกว้างขวางนับตั้งแต่พ้ืนที่ในเมืองที่ท าให้บางเขตกลายเป็น

เขตธุรกิจ ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่บริเวณถนนสีลม หรือพ้ืนที่พาหุรัดที่มีไว้ขายขายสินค้าเฉพาะทาง เป็นต้น  

(กาญจนา แก้วเทพ , 2544 :568-569) 

ส่วนค าว่า “เมือง” (Urban Area)  ถูกนิยามไว้หลากหลายความหมายด้วยกัน เช่น L. Writh ได้

ให้ความหมายเมืองว่า เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย   มีขนาดพ้ืนที่ค่อนข้าง

ใหญ่  และมีความหนาแน่น  มีสภาพที่ถาวร ในส่วนของ Lewis  Mumford  มองว่า เมือง คือชุมชนที่มี

สภาวะของความมีอ านาจและวัฒนธรรมที่มากมายและแข็งแกร่ง ในขณะที่ Spiro  Kostof  มองว่าเมือง 

คือ สถานที่ ที่ซึ่งกลุ่มคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะมารวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรม   หรือรวมกลุ่มใน

รูปแบบลักษณะต่างๆ  ทั้งนี้ขนาดของเมืองก็มิได้ถูกก าหนดด้วยขนาด  หรือจ านวนประชากร  แต่จะถูก

ก าหนดด้วยความหนาแน่นของชุมชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา 

เผ่าพันธุ์ โดยจะพบมากในเมืองที่มีขนาดใหญ่ บริเวณท่ีมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น เป็นชุมชน 

(Community)  มีศูนย์กลางทางด้านการบริหารและการปกครอง มีการติดต่อสื่อสาร มีสิ่งก่อสร้าง   ถนน

หนทาง  ทั้งภายในและนอกเมืองและระหว่างเมือง เกิดเป็นลักษณะเฉพาะทางทางด้านกายภาพที่มีความ

แตกต่างจากชนบท (ลักษณา สัมมานิธิ และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์ ,ม.ป.ป) 

ดังนั้นจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และสังคมมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน พ้ืนที่มีส่วนที่

ท าให้เกิดกระบวนการและการสร้างความหมายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมที่มนุษย์ด ารงอยู่ 

กล่าวคือ พ้ืนที่คืออาณาบริเวณแห่งหนึ่งที่อนุญาตให้มีปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ดังนั้น

การศึกษาพ้ืนที่จึงแยกไม่ได้กับการศึกษาสังคม โดยพื้นที่เมืองสามารถมองได้ในฐานะเป็นผู้กระท า คือ เป็น

ตัวสร้างเอกลักษณ์หรือความหมายให้กับคนในสังคม และสามารถมองได้ในฐานะที่เป็นผลผลิตของเทคนิค

วิทยาการในการถ่ายทอด การน าเสนอ การพูดถึง เขียนถึง การแสดงออกเกี่ยวกับพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆ 

เมื่อกลับมามองเมืองในฐานะเป็นพ้ืนที่ (space) บทบาทฐานะของเมืองเป็นที่พบปะชุมนุมของบรรดาที่ตั้ง

ต่างๆ ที่มีความหมายแตกต่างหลากหลาย และขัดแย้งไว้ด้วยกัน เมืองในฐานะที่เป็นพ้ืนที่กระท า คือสร้าง

ระบบหรือวิถีชีวิตแบบใหม่ข้ึน หรือเรียกว่า วิถีชีวิตแบบเมือง (ชัชฎาวรรณ แก้วทะพยา ,2545 :3-4) 
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ส่วนค าว่า “สาธารณะ” นั้นในความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปคือค าว่า “ส่วนรวม” (Public) ซึ่ง

มักจะถูกให้นิยามโดยเปรียบเทียบกับคู่ที่ตรงข้ามกันคือค าว่า “ส่วนตัว” (private) ส าหรับความหมายของ

ค าว่าสาธารณะนี้ อาจจะขยายออกไปถึงเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวมส าหรับคนหมู่มากหลากหลายกลุ่ม

ที่อาจจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตัว (ปัจเจกหรือเฉพาะกลุ่ม) ค าว่า “สาธารณะ” ก็มีนัย

ยะได้ 2 นัย เช่นเดียวกับค าว่า “พ้ืนที”่ กล่าวคือสามารถแสดงออกในลักษณะรูปธรรม เช่น สวนสาธารณะ 

คือสวนของส่วนรวม และความหมายในเชิงนามธรรม เช่น ผู้น าชุมชนที่ท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดย

ไม่ค านึงถึงความสุขส่วนตัวเลย เป็นต้น (กิตติยา ดวงวิชัย ,2549 :5) 

ดังนั้นพ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของเมือง (Urban Area) 

ซึ่งส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตและรองรับความต้องการที่หลากหลายในเมือง ในประเด็ นของพ้ืนที่

สาธารณะนั้นถูกตั้งค าถามและนิยามกันในหลายๆ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกัน  ไม่ว่าจะในแวดวงสังคมศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบเมือง ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาเชิงวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ถูก

อธิบายโดยทั่วๆ ไปว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทุกคน สามารถเข้าถึงได้หรือแบ่งปันร่วมกัน

กับสมาชิกในชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ในเชิงกายภาพซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกคนและมีการ

เข้าถึงได้มากกว่าพ้ืนที่ส่วนตัว ยกตัวอย่างเช่น ทางเท้า ถนน สวนสาธารณะ ลานชุมชน ลานเมือง สามารถ

เข้าใช้พ้ืนที่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต (ศุภชัย ชัยจันทร์ และ ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ , 2559 : 71-73) 

ในขณะที่ Carr Stephen ได้อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะไว้ว่า เป็นสถานที่ที่เปิดให้คนทั่วไป

เข้าถึงได้ เป็นที่ที่ผู้คนใช้ประกอบกิจกรรมคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะนั้นมีหลายรูปแบบ แต่

ทุกรูปแบบจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน โดยบางแห่งมีรัฐเป็นเจ้าของ และเป็นผู้บริหารจัดการ หรือบาง

แห่งมีเอกชนเป็นเจ้าของ แต่เปิดให้คนทั่วไปเข้าได้ และยังมองว่า  “พ้ืนที่” กับ ประสบการณ์ของคนนั้น

สามารถเชื่อมต่อกันในเรื่องของความทรงจ าในอดีต ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ กับพ้ืนที่

สาธารณะในเมืองที่ให้ผู้คนมีประสบการณ์ร่วมกับเมือง ทั้งพักผ่อน นันทนาการ และการเมืองตามช่วงยุค

สมัย อีกนัยหนึ่งพ้ืนที่ต่างๆเหล่านี้ยังท าหน้าที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในเมืองเข้าด้วยกัน แม้

กระทั้งถนนสายหลักกลางเมืองที่กลายเป็นพ้ืนที่จัดแสดงมหรสพ การละเล่น งานแสดงศิลปะ ถนนคนเดิน 

ตามเทศกาลประจ าปี ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่าง คน พ้ืนที่ และลักษณะการใช้งานที่

เป็นสาธารณะได้เป็นอย่างดี มองพ้ืนที่สาธารณะในฐานะที่เป็นสถาปัตยกรรมสาธารณะ  (Public 
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Architecture) โดยอ้างว่ารูปแบบการออกแบบของพ้ืนที่เชิงสัญลักษณ์มีผลต่อการเป็นพ้ืนที่แสดงอ านาจ

ทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากอาคารสาธารณะ อาคารราชการและอาคารประเภทอนุสาวรีย์นั้น  มี

ความหมายเชิงสังคมที่ผูกติดกับความทรงจ าและการเข้าถึงพ้ืนที่กายภาพเชิงสัญลักษณ์ของผู้คนในเมือง 

พ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่รวมตัวของกลุ่มคนที่หลากหลายที่มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมที่สะท้อนถึง

ลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนนั้นๆ ในการนิยามพ้ืนที่สาธารณะนั้นจึงควรพิจารณาเพ่ิมเติมถึงพัฒนาการ

ของพ้ืนที่ ลักษณะการใช้พ้ืนที่ การแสดงตัวตนผ่านพ้ืนที่ คุณค่าเชิงสังคม และลักษณะการเป็นสถานที่ใน

แต่ละช่วงเวลาของยุคสมัย (Carr, S., Francis, M., Rivitin, L.G. and Stone, A. (1992) อ้างใน ศุภชัย 

ชัยจันทร์ และ ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ ,2559)  

ในขณะเดียวกัน สแตนลี่ย์ เบนน์ และ เจอราลด์ กัส (Benn, S.I. and Gerald F.G. Eds. 1983 

อ้างอิงใน ศุภชัย ชัยจันทร์ และ ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ ,2559 : 77-78) เสนอต้นแบบแนวคิดเพ่ือ

ค้นหาความแตกต่างระหว่าง “สาธารณะ” (public) และ “ส่วนตัว” (private) ด้วยหลักเกณฑ์ 3 ส่วน คือ  

1. การเข้าถึง (Access) ซึ่งประกอบด้วย 4 เกณฑ์ย่อย ได้แก่  

1.1 การเข้าถึงเชิงกายภาพ ที่เป็นการเข้าถึงสู่สภาพแวดล้อมทางกายภาพบนหลักเกณฑ์ท่ีว่า

พ้ืนที่สาธารณะเปิดส าหรับทุกคน เป็นสถานที่ที่ทุกคนมีสิทธิในการใช้พ้ืนที่ สถานที่และ

พ้ืนที่ (Places and Spaces) นั้นจะเป็นสาธารณะเมื่อผู้คนเข้าถึงได้และพ้ืนที่จะ

กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวเมื่อมีการใช้สิทธิเหนือพ้ืนที่ในการเลือกสรรผู้คนที่ถูกอนุญาตและ

ถูกกีดกันในการเข้าใช้สถานที่และพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการปฏิเสธ

หรือได้รับอนุญาตให้มีสิทธิในการเข้าถึงพ้ืนที่ 

1.2 การเข้าถึงกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์  (Access to Activities and Intercourse) 

จากหลักเกณฑ์นี้พ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่ที่มีการแลกเปลี่ยนเชิงกิจกรรมต่ างๆ ที่เป็น

กระบวนการท าให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ได้จากทุกๆคน ในการเลี่ยงไม่ให้

เกิดสิทธิพิเศษท่ีท าให้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว 

1.3 การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) ที่สัมพันธ์กับการควบคุมของการเผยแพร่

ข้อมูล เบนน์ และกัส มองว่า ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนตัวถ้าข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้การ

ควบคุม ในทางกลับกัน ข้อมูลจะเป็นสาธารณะได้ถ้าข้อมูลนั้น ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ 



16 

 

1.4 การเข้าถึงทรัพยากร (Access to Resources) ตามความหมายนี้ทรัพยากร ที่เป็น

สาธารณะนั้นเป็นของทุกคนในสังคมและสาธารณชนสามารถใช้ได้ ในฐานะที่เป็น

ทรัพยากรสาธารณะ ในทางกลับกัน ทรัพยากรจะไม่เป็นสาธารณะถ้ามีการหวงห้ามหรือ

ถูกจ ากัดการใช้งานโดยบางคนหรือบางกลุ่ม ในเกณฑ์นี้ท าให้เกิดค าถามว่าใครเป็นผู้

ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรซึ่งมีผลต่อการก าหนดพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ส่วนตัว 

2. ตัวแทน (Agency) ตามแนวคิดของ เบนน์ และกัส ความเป็นสาธารณะหรือความเป็นส่วนตัว

นั้น ถ้าตัวแทนแสดงบทบาทเหมือนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือคนในชุมชน  เมือง 

รัฐ นั้นเรียกว่า ตัวแทนสาธารณะ ในทางตรงข้ามการกระท าดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว

ย่อมกลายเป็นตัวแทนเอกชน  การกระท าและการตัดสินใจดังกล่าวของตัวแทนนั้นมี

ความส าคัญอย่างมากต่อการเป็นพ้ืนที่ สาธารณะหรือพ้ืนที่ส่วนตัว การที่พ้ืนที่จะเป็น

ทรัพยากรสาธารณะหรือส่วนตัวโดยที่มีการควบคุมผ่านตัวแทนนั้นเอง  พ้ืนที่สาธารณะและ

สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่อยู่ภายในพ้ืนที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องได้รับการดูแลเพ่ือ

สาธารณะโดยภาครัฐ ในขณะที่พ้ืนที่ของเอกชนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ บนพ้ืนที่ก็

ต้องได้รับการควบคุมดูแลจากภาคเอกชน 

3. ผลประโยชน์ (Interrest) บนพ้ืนที่สาธารณะทางกายภาพ คือ ผลประโยชน์ ในมิติของความ

แตกต่างของสาธารณะและส่วนตัวเป็นความเกี่ยวเนื่องกับสถานภาพของคนหรือกลุ่มคนที่

ได้รับผลประโยชน์บางอย่าง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการได้รับผลประโยชน์จากพ้ืนที่ ในฐานะที่

เป็นเจ้าของทรัพยากร จากการนิยามผลประโยชน์ในแนวคิดดังกล่าวนี้ มีผลต่อการก าหนด

กลุ่ม ผู้ใช้ ผู้ที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ในแง่ของการเป็นทรัพยากร  

จากที่กล่าวมา พ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่รวมตัวของกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ และพ้ืนที่นั้นมี

ความ หลากหลายของทั้งกลุ่มคน กิจกรรม วัตถุประสงค์ต่างๆ ของการใช้พ้ืนที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม 

ที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนนั้นๆ ในการนิยามพ้ืนที่สาธารณะนั้นจึงควรพิจารณาถึง

พัฒนาการของพ้ืนที่ ลักษณะการใช้พ้ืนที่ การแสดงตัวตนผ่านพ้ืนที่ คุณค่าเชิงสังคม และลักษณะการเป็น

สถานที่ในแต่ละช่วงเวลาของยุคสมัย จะเห็นได้ว่ามิติทางสังคมเมืองในปัจจุบันนั้นมีผลอย่างยิ่งในการ

นิยามความเป็นสาธารณะของพ้ืนที่สาธารณะทางกายภาพ ที่ไม่สามารถปฏิเสธถึงการด ารงอยู่และปรากฏ
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ขึ้นของคู่ตรงข้ามอย่าง “สาธารณะ” และ “ส่วนตัว” บนพ้ืนที่สาธารณะทางกายภาพที่ต้องพิจารณา

ร่วมกับเกณฑ์ของการเข้าถึง ตัวแทน และผลประโยชน์  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะในเมือง (Urban Public 

Space) เป็นหนึ่งในแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการเป็นกรอบการวิเคราะห์และอธิบายในประเด็นที่ต้องการ

ศึกษา โดยเลือกแนวคิดของ Carr Stephen ในการท าความเข้าใจพัฒนาการของสุสานแต้จิ๋วจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่จากสุสานมาเป็นพ้ืนที่สาธารณะในปัจจุบัน และ

แนวคิดของ สแตนลี่ย์ เบนน์ และ เจอราลด์ กัส ในการอธิบาย การใช้พ้ืนที่สาธารณะในเมืองของกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีมิติในด้าน ความเป็นส่วนตัว และ ความเป็นสาธารณะ ในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ 

1.2. ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Theories of Aging)  

ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ คือการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง  เนื่องจากอัตราการเกิดและ

อัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น  ซึ่ง

สถานการณ์ของประเทศไทยก็ด าเนินไปเช่นเดียวกับนานาประเทศ  กล่าวคือ การด าเนินนโยบายด้าน

ประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จ ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้ง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 

มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ได้รับความ

สนใจกันเป็นอย่างมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในระดับมหา

ภาค ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน 

งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อตลาด

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ (ชมพูนุท พรหมภักดิ์ ,2556) 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุในไทย (2557) ได้พูดถึงการให้ค านิยามของผู้สูงอายุไว้ว่า 

“ผู้สูงอายุ” หรือที่บางคนเรียกกันว่า “ผู้สูงวัย” เป็นค าที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมากโดยนิยม

นับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไปเรียกว่า “คนแก่” หรือ “คนชรา” โดย
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า คนแก่ ไว้ว่า มีอายุมาก หรืออยู่

ในวัยชรา และได้ให้ความหมายของค าว่า “ชรา” ไว้ว่า แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม นอกจากนั้นยังมีการ

เรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) ส่วนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 

WHO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ใช้ค าในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า Older 

person or elderly person 

องค์การสหประชาชาติ ได้นิยามค าว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุ

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้

นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตาม

สังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น อย่างในประเทศที่

เจริญแล้วมักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศอาจนิยามผู้สูงอายุตามอายุก าหนดให้

เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกายโดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 

45 - 55 ปี ส่วนชายสูงอายุอยู่ในช่วง 55 - 75 ปี แต่ในส าหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุในไทย , 2557)   

กระบวนทัศน์ในการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจ  การรับรู้ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนในสังคม 

เกี่ยวกับความสูงอายุ อาจแบ่งได้เป็น กระบวนทัศน์ทางชีววิทยาการแพทย์ และกระบวนทัศน์ของการ

ประกอบสร้างทางสังคม กระบวนทัศน์แรกให้ความส าคัญกับร่างกายในฐานะทางชีววิทยา  (biological 

body) ฉายภาพร่างกาย และอวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุ ในด้านมืดที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ความเสื่อม

โทรม ความโรยรา และมองว่ากระบวนการของการเข้าสู่ความสูงอายุ เป็นกระบวนการธรรมชาติ มีความ

เป็นสากลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม  ในขณะที่กระบวนทัศน์ที่สอง เชื่อใน

ทฤษฎีประกอบสร้างทางสังคม (social–constructionist theory) ภายใต้มโนทัศน์เกี่ยวกับ การสร้าง 

“ภาพแทนความจริง” (representation) ว่าภาพลักษณ์ผู้สูงอายุที่ถูกรับรู้และเข้าใจนั้น เกิดจากการสร้าง

ภาพแทนความจริงผู้สูงอายุที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรมและแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นเพียง

ความจริงบางส่วนและไม่ใช่ประสบการณ์ของผู้สูงอายุทุกคน ในสังคมสมัยใหม่ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุที่
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ปรากฏมักถูกน าเสนอในด้านลบซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติและการรังเกียจอันเนื่องมาจากอายุ  (ageism) 

ต่อผู้สูงอายุ (รศรินทร์ เกรย์ และคนอ่ืนๆ ,2556) 

ทฤษฎีหรือแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนั้นได้มีผู้คิดและผู้ที่น ามาปรับปรุงไว้ต่างๆมากมาย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการให้ค านิยามแนวคิดไว้มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดผู้สูงอายุที่มี

ความเกี่ยวข้องกับด้านชีววิทยา หรือแนวคิดผู้สูงอายุที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยา หรือแนวคิด

ผู้สูงอายุที่มีความเก่ียวข้องกับด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

หนึ่งในแนวคิดของผู้สูงอายุด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อย่าง Robert Havighurst ได้

อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกิจกรรมและสถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุไว้ว่า เมื่อบุคคลมีอายุมาก

ขึ้น สถานภาพและบทบาททางสังคมจะลดลงแต่บุคคลยังคงมีความต้องการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัย

กลางคน ต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ และสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ เช่น กิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเพ่ือนฝูง สังคมหรือชุมชน เมื่อบุคคลเข้าสู่วัย

เกษียณอายุราชการ จะมีความรู้สึกว่าภาระหรือบทบาทหน้าที่ของตนเองจะลดลง ท าให้ต้องหากิจกรรม

อ่ืนๆ มาช่วยเสริมสร้างหรือทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนจะสร้างความสุข 

ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความพอใจในชีวิต เนื่องจากยังคงรักษาบทบาทและสถานภาพางสังคมไว้

ได้ระดับหนึ่ง ท าให้เขามีความรู้สึกร่วมในสังคม มีคุณค่าและมีชีวิตที่ประสบความส าเร็จ มองว่ากิจกรรม

ทางสังคมเป็นแก่นแท้ของชีวิต และจ าเป็นส าหรับทุกวัย กิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้

เนื่องจากการมีบทบาทที่ดีทางสังคมของผู้สูงอายุ ขึ้นอยู่กับความคล่องแคล่วที่ยังคงอยู่ทัศนะเกี่ยวกับ

ตนเอง (Self Conception) และเกี่ยวกับโลกซึ่งจะเป็นทัศนะที่ถูกต้องเพียงไรนั้น เป็นผลมาจากการ

สังสรรค์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่สามารถด ารงกิจกรรมทางสังคมไว้ได้ 

จะเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองในด้านบวก คือเชื่อว่าผู้สูงอายุจะมีชีวิตเป็น

สุขได้ควรมีบทบาทหรือกิจกรรมตามสมควร เช่น การมีงานอดิเรกท า หรือการเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรม

สมาคม ชมรม เป็นต้น (ทศพร อนันตพิพัฒน์ ,2552 :21-22) 

นอกจากนี้ Lecovich  Esther (2014) ได้พูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้สูงอายุกับสถานที่ 

(aging in place) (Lecovich  Esther , 2014 : อ้างในวราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ ,2560) ไว้ว่า ค าว่า 
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“สถานที่” มีหลายมิติที่สัมพันธ์กัน มิติทางกายภาพที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นบ้านหรือละแวก

บ้าน มิติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับวิธีการที่ปัจเจกยังคงติดต่อกับผู้อื่น มิติทาง

อารมณ์และจิตใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและความผูกพันทางอารมณ์ และมิติทาง

วัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ เชื้อชาติ และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ดังนั้น 

“บ้าน” ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยทางกายภาพ แต่คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความหมายของ

ประวัติชีวิต (Life History) ไว้ได้ สามารถรักษาอัตลักษณ์ทางสังคม แม้ในเวลาที่ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรค

เรื้อรังหรือพิการก็ตาม จากมุมมองนี้สะท้อนถึงตัวตน (Self) ที่เพ่ิมขึ้น กระบวนการกลายเป็นปัจเจกชน

นิยม (Individualization) ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสมบูรณ์ของตัวตนและส่งเสริมผัสสะของ

ความเป็นมนุษย์ (Personhood) ค าว่า  “aging in place” ค่อนข้างใหม่ในการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

(gelontology) และมีความหมายมากมาย ดังค ากล่าวถูกนิยามว่า “...ยังอยู่ที่บ้านในชุมชนอย่างมีอิสระ” 

(“...remaining living at home in the community, with some level of independence”)  

อย่างไรก็ตามค าว่า “สถานที่” ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่บ้านของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนของ

เขาหรือเธอ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน การชุมนุมทางศาสนา หรือหน่วยงานบริการ 

การศึกษาระยะยาว พบว่าเมื่อผู้สูงอายุเคลื่อนที่/โยกย้ายน้อยลง พวกเขารู้สึกผูกพันทางอารมณ์และรู้สึก

เป็นเจ้าของชุมชนของตนเองมากขึ้น นักสังคมวิทยาและผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุเชิงสิ่งแวดล้อมหลายคน

กล่าวว่าอายุที่มากขึ้นน ามาซึ่งความผูกพันทางอารมณ์ต่อพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่

มากข้ึน สิ่งนี้เน้นถึงความส าคัญของละแวกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเข้าถึงบริการและสิ่งอ านวย

ความสะดวกในท้องถิ่น การศึกษาที่ตรวจสอบการรับรู้ถึง aging in place ของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุ

รับรู้แนวคิดนี้ในฐานะการมีทางเลือกในการจัดการการด ารงชีวิต การเข้าถึงบริการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่ดี การรักษาการติดต่อและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนในพื้นท่ี ความรู้สึกปลอดภัยและม่ันคง

ที่บ้านและในชุมชน และความรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง  

เป้าหมายของ aging in place คือ ประการแรกจากมุมมองของผู้สูงอายุและครอบครัวของพวก

เขา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบที่จะอยู่บ้านให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะมันจะท าให้พวกเขาสามารถ

ควบคุมชีวิตของตนเอง มันช่วยให้พวกเขารักษาอัตลักษณ์และความเป็นอยู่ที่ดี การย้ายที่อยู่น ามาซึ่งการ
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สูญเสียความสัมพันธ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ าวันและการด าเนินชีวิต การทิ้งสมบัติ

ส่วนตัวซึ่งพวกเขาไม่สามารถเอาตัวติดไปได้เพราะพ้ืนที่อยู่อาศัยมีขนาดเล็ก และการสูญเสียความเป็น

อิสระ  

 ประการที่สองจากมุมองของผู้ก าหนดนโยบาย การดูแลในรูปสถาบันมีราคาแพงกว่าการให้การ

ดูแลในชุมชนและที่บ้านของผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสาธารณะที่สูงขึ้นในการดูแลบ้านพักคนชรากระตุ้นผู้

ก าหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาทางเลือกในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เปราะบางในชุมชน

ของพวกเขา ไม่น่าแปลกใจเลยที่สังคมผู้สูงอายุจ านวนมากได้รับรองนโยบายที่ให้ความส าคัญกับ aging in 

place และการให้บริการในบ้านและชุมชนได้เริ่มแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินชีวิตที่เป็นอิสระในสถานที่ของตน และผู้ที่ไม่ต้องการย้ายไปอยู่ใน

สถานดูแลระยะยาว ซึ่งนั่นท าให้ผู้ก าหนดนโยบายและประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของ

ผู้สูงอายุในเรื่อง aging in place เช่นกัน  

 นอกจากนี้ประโยชน์ของ aging in place ยังชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมว่าสามารถ

สร้างผลในเชิงบวกได้ การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และการควบคุมส่วนบุคคลสามารถท าให้

สภาพแวดล้อมของมนุษย์ดีขึ้น ซึ่งนั่นช่วยลดความกดดันด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง

ด้านสิ่งแวดล้อมอาจให้ผลในแง่ลบเมื่อสภาพแวดล้อมแย่ลงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

และประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนละแวกบ้านให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่

ขาดแคลนและไม่ปลอดภัย หรือท าให้เกิดการกีดกัน แยกตัว และความรู้สึกเป็นคนนอกพ้ืนที่ในผู้สูงอายุ 

ซึ่งนั่นสัมพันธ์กับกระบวนการต่างๆ เช่น การปรับพื้นที่และการฟ้ืนฟูละแวกบ้าน (วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ 

,2560)   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Theories of Aging) ของ Robert Havighurst 

และ Lecovich  Esther มาเป็นทฤษฎีในการอธิบายเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้เห็นภาพการใช้พ้ืนที่สาธารณะใน

เมืองของผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว โดยจะท าให้เข้าใจมุมมองและพฤติกรรมของ

ผู้สูงอายุในการใช้พืน้ที่สาธารณะมากขึ้น   
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2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในงานศึกษาเรื่อง “จากสุสานสู่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะของคนในสังคมเมือง กรณีศึกษา กลุ่ม

ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในสุสานแต้จิ๋ว สาทร” ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับพื้นที่เมืองและการใช้พ้ืนที่

สาธารณะ 2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการพักผ่อนและกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

1.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองและการใช้พื้นที่สาธารณะ 

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2560) จากหนังสือเมืองกินคน ได้อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่เมืองและคนเมืองไว้ว่า 

ประเทศไทยพัฒนามาจนถึงวันนี้ท าให้หลายคนรู้สึกได้ว่าชนบทและเมืองมีความใกล้ชิดกันมาก การ

เชื่อมต่อระหว่างเมืองสะดวกขึ้น เมืองมีจ านวนมากข้ึน และขยายตัวมากขึ้น ในแง่หนึ่งความเป็นเมืองไม่ใช่

เพียงเป็นพ้ืนที่ หากแต่อยู่ที่วิถีชีวิตของผู้คน ในความหมายเช่นนี้ ท่ามกลางชนบทก็ยังมีเมือง จึงกล่าวได้

ว่า เวลานี้เราอยู่ในยุคสมัยของความเป็นเมืองแล้ว เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองคือความสะดวกสบาย ความ

เจริญ การมีบริการที่ก้าวหน้า เหนือสิ่งอ่ืนใด เมืองคือโอกาสทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจ และการมีงาน

ท า และเมืองยังเป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาและพลังที่สร้างสรรค์จนมีการกล่าวว่า เมืองคือการสืบทอด

วัฒนธรรม คือพ้ืนที่ๆเป็นหัวใจของนวัตรกรรมทางอารยธรรม การอนุรักษ์นวัตรกรรมที่เน้นความยั่งยืน

เท่ากับเป็นการอนุรักษ์ที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจละเลย “คน” เพราะคนเมืองมี

ลักษณะเฉพาะบางอย่าง การท าความเข้าใจเมืองไม่ใช่แค่ว่ามองว่าเมืองเป็นศูนย์กลาง เป็นความเจริญ แต่

ท่ามกลางการเติบโตของเมืองส่งผลกระทบอะไรกับใครบ้าง โดยต้องท าความเข้าใจผ่านการเมืองของเมือง 

(Urban Politic) และต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า Urban Process (กระบวนด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของ

เมือง) คือการท าความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและมีความเกี่ยวข้องกับเรา เป็นการเมืองของการมีชีวิตอยู่ 

โดยต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการเกิดเมือง ว่าแต่ละเมืองมีพ้ืนฐานอย่างไร ซึ่งจ าเป็นต้องเข้าใจ 

ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาของพ้ืนที่ เราต้องเข้าใจพ้ืนที่ก่อนว่าพ้ืนที่นั้นเติบโตอย่างไร ใครมี

อ านาจในพ้ืนที่นั้น ความเป็นเมืองไม่อาจดูได้แค่ความม่ังคั่งและประชากร รูปแบบของเมืองเปลี่ยนไปมาก 

เมืองทุกเมืองไม่ได้มีศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว  เมืองบางเมืองมีศูนย์กลางหลายแบบ การใช้พ้ืนที่มีการ

เปลี่ยนไป เช่น Peri - Urban (รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีทั้งเมืองและชนบทอยู่ร่วมกัน ไม่ได้แทนที่กัน) 
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เมืองเวลานี้มีลักษณะผสม โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ ที่ในปัจจุบันคนเริ่มอยู่ในเขตของตัวเอง เช่น 

ถ้าถามว่าเราไปช้อปปิ้งที่ไหน เราจะไปห้างใกล้บ้าน ไม่ใช่ไปช้อปปิ้งตรงกลางเมือง เป็นต้น  

ท าให้ ชูวิทย์ สุจฉายา (2552) จึงมองว่าเมืองเป็นที่ตั้งของถิ่นฐานการท ามาหากินและแหล่งสะสม

อารยธรรมของมนุษย์ ฉะนั้นเมืองจึงควรได้รับการปรับปรุงให้สามารถท าหน้าที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น

พัฒนาให้ทันสมัย ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย หรือจะเป็นการปรับปรุงของเดิมที่เห็นว่าจะให้สามารถใช้

งานได้ต่อไป การพัฒนาเมืองอาจท าได้โดยการปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของเมืองเพ่ือสร้างใหม่และใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น อันเป็นผลมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวเสื่อมโทรม ขาดประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งไม่

สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้  นอกจากนี้การพัฒนาเมืองยังรวมถึงการเสริมสร้างให้เมืองเป็น

สถานที่เกื้อกูลต่อการอยู่อาศัย ท างานและพักผ่อนหย่อนใจ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่และเมืองที่น่าสนใจของ จารุวรรณ ข าเพชร (2555) 

เรื่อง พ้ืนที่ เมืองและชี วิตของคนในซอยคาวบอย ที่ ได้อธิบายผลกระทบจากการเติบโตของ

กรุงเทพมหานคร ในบริบทที่ว่ากรุงเทพไม่ได้เป็นเมืองที่มีความเป็นอยู่แบบเอกเทศ แต่มีการเชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจโลก การโยกย้ายเคลื่อนที่ของสินค้า เงินตราและผู้คนท าให้ธุรกิจและพ้ืนที่บริการต่างๆขยายตัว 

ในเฉพาะบริเวณสุขุมวิท ท าให้เกิดกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของซอยคาวบอย ที่มีอัตลักษณ์ ตัวตน 

ความสัมพันธ์ที่ผูกพันของคนที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยถูกก าหนดให้เป็นสถานเริงรมย์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาท า

ธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงพวกนักท่องเที่ยว และยังมีงานของ ชัชฎาวรรณ แก้วทะพยา (2545) เรื่อง 

พ้ืนที่กับวิถีชีวิตเมือง : กรณีศึกษากลุ่มคาโปเอร่า(Capoeira) ประเทศไทย ณ สวนสันติชัยปราการ ถนน

พระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่กล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถึงรูปแบบการใช้พ้ืนที่ใน

สังคมเมือง ที่เป็นผลมาจากการเติบโตของเมือง ท าให้เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างพ้ืนที่กับการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นภายใต้วิถีชีวิตแบบเมืองของกลุ่มกิจกรรมคา

โปเอร่าประเทศไทย  

ดังนั้นจากงานของ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2560) , ชูวิทย์ สุจฉายา (2552) , จารุวรรณ ข าเพชร 

(2555) และ ชัชฎาวรรณ แก้วทะพยา (2545) ท าให้เห็นถึงความเป็นเมือง พ้ืนที่ และคนที่มีความสัมพันธ์

กันที่ไม่สามารถแยกออกจากจากกันได้ และยังท าให้เห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใช้พ้ืนที่ของเมือง ที่จะเป็น
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ส่วนหนึ่งในการท าความเข้าใจในการศึกษาประเด็น “การใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมเมือง 

กรณีศึกษา สุสานแต้จิ๋ว สาทร” ควบคู่ไปกับการทบทวนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่

สาธารณะ ดังนี้ 

 กิตติยา ดวงวิชัย (2549) ได้อธิบายเรื่องการใช้พ้ืนที่สาธารณะในสังคมเมือง ผ่านกรณีศึกษา 

สวนสาธารณะใต้สะพานปิ่นเกล้า (ธนบุรี) ไว้ว่า ในปัจจุบันพ้ืนที่สาธารณะอย่างสวนสาธารณะนั้นได้รับ

ความนิยมจากกลุ่มคนต่างๆในสังคม ที่ให้ความสนใจมาใช้บริการเพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มคน

เร่ร่อนที่ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตัวเองมาใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือหลับนอน , กลุ่มคนประกอบอาชีพ

ค้าขายเพ่ือสร้างรายได้ใช้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงกลุ่มคนทั่วไปที่มีความหลากหลายทั้ง

อายุ เพศ ที่ต้องการมาสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆตามที่ตนพอใจ 

กิจกรรมของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันจะแปรผันไปตาม รสนิยม เวลา อายุ และความต้องการของแต่

ละบุคคล  สวนสาธารณะกลายเป็นโรงงานฟอกอากาศบริสุทธิ์ เนื่องจากอากาศในเมืองหลวงที่มากด้วย

มลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีประชากรเพ่ิมมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมืองก็จะหนาแน่นขยายตัว

ใหญ่ขึ้น ชนบทก็จะกลายเป็นเมืองมากขึ้น ปัญหาความเสื่อมโทรมและสิ่งแวดล้อมและสภาพจิตใจของ

ประชนทั้งในเมืองและชนบทก็เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่จึงจ าเป็นมาก และจะต้องมี

สวนสาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่มีขนาดพอเหมาะกับความต้องการของคน

ไทย พ้ืนที่สวนหย่อมบริเวณใต้สะพานปิ่นเกล้าเป็นสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือสร้างความ

สวยงามน่ามองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเป็นเป็นเมืองของกรุงเทพมหานคร และความหลากหลาย

ของกลุ่มคนเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการอธิบายความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้

 ดังนั้นจากงานนี้จะท าให้เห็นว่าบทบาทการใช้พ้ืนที่สาธารณะในเมืองอย่างสวนสาธารณะใต้

สะพานปิ่นเกล้า ท าให้เห็นว่าพ้ืนที่สาธารณะนั้นเป็นพ้ืนที่ส าหรับทุกคนจึงท าให้เกิดกลุ่มคนที่หลากหลาย

ในการเข้ามาใช้บริการพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่ละเลยประเด็นความเป็นพ้ืนที่ในเมืองที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบและ

เป้าหมายในการใช้พื้นที่บริเวณเดียวกันแต่แตกต่างกัน 

 โดยในขณะที่ ศิริวรรณ ชัยวงศ์ณรงค์ (2534) มองการใช้ พ้ืนที่สาธารณะในรูปแบบของ

สวนสาธารณะผ่านงานวิจัยเรื่องสวนลุมพินี...สวนสาธารณะของคนกรุงเทพมหานคร ว่าสวนสาธารณะ
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นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบบหนึ่ง โดยปกติแล้วการวางผังเมืองแต่ละแห่งจะต้องมีการก าหนดใช้

ที่ดินประเภทต่างๆ ซึ่งการจัดสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือจัดเป็นสวนสาธารณะนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่

ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะต่างๆของพ้ืนที่นั้น และจุดมุ่งหมายในการจัดสวนสาธารณะนั้นด้วย เดิมที

สวนลุมเป็นทุ่งนากว้างเป็นที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้เป็น

สถานที่กระท าพิธีจรดพระนังคัลประจ าปี และได้ทรงพระราชทานให้เป็นสมบัติของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2468 

โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าและผลิตผลด้านอุตสาหกรรมให้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติเกิดความสนใจในสินค้าไทย ก่อนต่อมาจะยกที่ดินให้ทางรัฐบาลเพ่ือท าเป็นสวนสาธารณะ มี

กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง เช่น งานลีลาศ และเคยใช้เป็นสวนสนุกและภัตตาคาร ก่อนจะมาเปลี่ยนแปลง

การใช้พ้ืนที่และรูปแบบกิจกรรมไปตามยุคตามสมัย กลายเป็นที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โดย

เป็นผลมาจากผู้คนเริ่มสนใจสุขภาพและเริ่มตื่นตัวในสิ่งแวดล้อมความสนใจของมนุษย์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

ท าให้เห็นบทบาทการใช้พ้ืนที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจของคนในสังคมเมืองโดยท าให้เห็นถึงบริบท

การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท าให้เห็นว่าการใช้พื้นที่สาธารณะนั้นจะเปลี่ยนไปตาม

บริบทที่สังคมก าหนดในขณะนั้นๆ ท าให้เห็นว่าการใช้พ้ืนที่สาธารณะแต่ละพ้ืนที่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์และเวลาร่วมด้วย 

นอกจากนี้ สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และ อรศิริ ปาณินท์ (2557) จากงาน ความเป็นอ่ืนของพ้ืนที่

สาธารณะในวิถีชาวบ้านชุมชนทะเลน้อย ได้กล่าวถึงการใช้พ้ืนที่สาธารณะในบริบทของชุมชน สะท้อน

ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ระบบนิเวศชุมชนกับวิถีชีวิตชาวบ้านท่ามกลางกระแสการพัฒนาสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ

ความหมายและการใช้พ้ืนที่สาธารณะในชุมชน  การพัฒนาส่งผลกระทบต่อชาวบ้านด้านการท ามาหากิน 

และลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะในชุมชนทะเลน้อย ความเป็นพ้ืนที่สาธารณะได้มีการเปลี่ยนแปลง

ความหมาย และการใช้งานใหม่ที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชุมชนเดิม  มีการเพ่ิมเข้ามาของ

องค์ประกอบใหม่ ได้แก่ หน่วยงานรัฐ ร้านค้า และถนน ท าให้ลักษณะการตั้งถิ่นฐานความเป็นชุมชนริม

ทะเลสาบเดิมจืดจางลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ถนน” เข้ามาแทนที่การคมนาคมในทะเลสาบเดิม ท าให้

ปัจจุบันทะเลสาบเป็นเพียงทรัพยากรและกลายเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ในความหมายของรัฐ ความเป็นพ้ืนที่
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สาธารณะเดิมลดลงจนเกือบกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ และถนนได้แสดงตนเป็นตัวแทนของการแบ่งแยก

ชุมชน เป็นตัวแทนของความทันสมัย และเป็นตัวแทนของหน่วยราชการที่ควบคุมดูแลชุมชน แต่อย่างไรก็

ตามความหมายของพ้ืนที่แบบเดิมไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ทั้งหมด หากแต่เพ่ิมเติมเข้าไปในโครงสร้าง

ชุมชนความส าคัญของวัดกับชุมชนยังคงอยู่ วัดยังเป็นพ้ืนที่สาธารณะแบบเดิมของชุมชน และชาวบ้าน

ปรับตัวในวิถีชีวิตมีการใช้ถนนในฐานะพ้ืนที่สาธารณะอย่างหลากหลาย  การคาบเกี่ยว ซ้อนทับ และมี

ความคลุมเครือของขอบเขตพ้ืนที่ ระหว่างพ้ืนที่ส่วนบุคคลและพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งการใช้งานพื้นที่จะขึ้นอยู่

กับกาลเทศะในบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท าให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

ความหมายของพ้ืนที่ ที่น าไปสู่การใช้พื้นที่ในรูปแบบใหม่ มีความส าคัญในนัยยะการใช้พ้ืนที่สาธารณะของ

ชุมชน ท าให้เห็นถึงการนิยามความหมายและการใช้พ้ืนที่ในบริบทที่มีความส าคัญกับคนในท้องถิ่นที่ส่งให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้พ้ืนที่รูปแบบส่วนตัว ไปสู่การใช้พ้ืนที่ในรูปแบบสาธารณะในบริบทสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป  

อภิชาติ วิวัฒนิวงศ์ (2552)  ได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะในบริบทการใช้พ้ืนที่ส่วนตัว 

ผ่านงานวิจัย การใช้พ้ืนที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ : ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวน

ลุมพินี ว่าการพักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของสังคมเมือง คนในสังคมเมืองต้องการ

พ้ืนที่ในการท ากิจกรรม เห็นได้จากการใช้พ้ืนที่ที่หลากหลายภายในสวนลุมตั้งแต่เช้ายันเย็น ไม่ว่าจะเป็น

ออกก าลังกาย รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการ หรือการพักผ่อนต่างๆ ที่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความต้อง

ใช้พื้นที่สาธารณะในเมือง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเล่นหมากรุกจีน โดยการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มหมากรุกจีนนั้นมี

การซ้อนทับกันระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ เช่น มีการปรับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามความพึงพอใจ

ของตนเอง โดยที่กลุ่มอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ การสร้างพ้ืนที่ไว้เล่นหมากรุก จะท าให้ดูคล้ายกับบ้าน คือมี

การน าอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆมาไว้ที่สวนสาธารณะเพ่ือให้สามารถท าทุกอย่างได้คล้ายกับอยู่

บ้านของตน จึงเป็นภาพสะท้อนว่ากลุ่มคนที่เข้ามาเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินีมีการท าให้เห็นความเป็น

ส่วนตัวบนพ้ืนที่ส่วนรวม เพ่ือตอบโต้การใช้พ้ืนที่สาธารณะที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นงานนี้จึงท า

ให้เห็นบทบาทการใช้พ้ืนที่สาธารณะในความไม่เป็นสาธารณะ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้พ้ืนที่

สาธารณะในบทบาทการใช้พ้ืนที่ส่วนตัว ที่มีความขัดแย้งกัน โดยเฉพาะในฐานะของสวนสาธารณะอย่าง



27 

 

สวนลุมพินีที่เป็นพื้นที่ของรัฐบาลและเปิดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าไปใช้กันอย่างเท่าเทียม ว่ามีการตอบโต้

การเข้าใช้พื้นที่ของทุกคนว่าไม่ใช่พ้ืนที่ของทุกคน 

 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เมืองและการใช้พ้ืนที่สาธารณะ

ช่วยท าให้เข้าใจการศึกษาเรื่อง “การใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมเมือง กรณีศึกษา สุสาน

แต้จิ๋ว สาทร” เนื่องจากการใช้พ้ืนสาธารณะนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายในการท าความเข้าใจ ทั้งการศึกษา

ในบริบทของพ้ืนที่ ที่มีความส าคัญกับคนและเมือง และการศึกษาการใช้พ้ืนที่สาธารณะทั้งในบทบาทการ

เป็นพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ชุมชน หรือพ้ืนที่สวนสาธารณะ เพ่ือท าให้เห็นถึงความส าคัญในการใช้พ้ืนที่ของกลุ่ม

คนที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ต่างๆที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบการใช้พ้ืนที่สาธารณะในมิติ

ที่แตกต่างกันออกไป 

 

1.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

ศิริวรรณ ชัยวงศ์ณรงค์ (2534) กล่าวว่า การพักผ่อนและท ากิจกรรมที่ชื่นชอบมีความส าคัญใน

ชีวิตปัจจุบัน เพราะสามารถสนองความต้องการของบุคคล ความสนใจของมนุษย์ในเรื่องของการพักผ่อน

หย่อนใจมีหลายรูปแบบทั้งที่ท างาน ที่บ้าน หรือแม้แต่ที่สาธารณะ ขึ้นอยู่กับอายุและความสนใจ มนุษย์

ทุกคนต้องการความสุขในชีวิต ซึ่งความสุขบางครั้งก็เป็นผลพลอยได้จากการด ารงชีพและการพักผ่อน 

นับว่าเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสมดุลกับชีวิต มนุษย์ทุกคนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

น ามาซึ่งความสุขทั้งกายและใจ ความสุขทางกาย คือ การมีหรือได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้าน

อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ พอสมควร 

และทางจิตใจคือ การมีความรัก ความอบอุ่น และความมั่นคงทางจิตใจ ได้รับการยอมรับและการยกย่อง

จากบุคคลอื่น  

กิตติยา ดวงวิชัย (2549) กล่าวว่า กิจกรรม เป็นค าที่มีความสัมพันธ์กับนันทนาการ โดยมีการให้

ความหมายว่า เป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกปฏิบัติด้วยความพอใจในเวลาว่างระหว่างชั่วโมงหยุดเรียน เวลาพัก

จากการท างาน หรือเวลาว่าง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นต้องยินดีเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและความพึงพอใจ

โดยปราศจากผลตอบแทนใดๆ 
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 เอ้ือมพร วีสมหมาย (2527) กล่าวว่า การพักผ่อนคือการที่มนุษย์ได้ใช้ชั่วโมงในการพักผ่อน

ร่างกาย สมองและจิตใจอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถท าได้จากการแสดงออกในการพักผ่อนหย่อนใจที่ตนชื่น

ชอบ และความต้องการของแต่ละบุคคล อาจจะเป็นรูปเฉพาะบุคคล หรือรวมกลุ่ม และเกี่ยวเนื่องกับสิ่ง

ต่างๆ อย่างกว้างขวาง หรือแม้ว่าจะเป็นเพียงการสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะตลอดอายุขัยของบุคคล

นั้นก็ตาม เริ่มจากการเล่นตุ๊กตาในวัยเด็กและเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อเติบโตขึ้น เช่น ตกปลา ร้องเพลง 

เต้นร า ซึ่งลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจนั้น เป็นสิ่งเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่มีขีดจ ากัด และการพักผ่อน

หย่อนใจส าหรับคนหนึ่งอาจจะเป็นงานที่ต้องท าส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ เช่น การต่อเรือเล่น เป็นต้น ซึ่ง

บางครั้งการกระท าอย่างเดียวกันแต่แตกต่างเวลากันความหมายก็เปลี่ยนไป เช่น ขณะนี้อยากร้องเพลง 

การร้องเพลงก็ถือเป็นการพักผ่อน แต่ต่อไปไม่ต้องการร้องเพลง การร้องเพลงก็จะไม่ใช่การพักผ่อนอีก

ต่อไปการพักผ่อนใจที่แท้จริงเน้นเรื่องการกระท าในสิ่งต่างๆ มากกว่าจะคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งความจริง

นี้แตกต่างกับลักษณะงานทั่วๆไป ที่ต้องหวังผลที่ดีเสมอ   

 กิตติยา ดวงวิชัย (2549) กล่าวว่า สวนสาธารณะเป็นสถานที่ประเภทหนึ่งที่เป็นแหล่งส าหรับการ

พักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือการสันทนาการ อันเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มนุษย์ปฏิบัติกันมานาน

หลายพันปี โดยมีหลักฐานกล่าวถึงตั้งแต่สมัยอาณาจักรอียิปต์ เมโสโปเตเมีย กรีก และโรมัน เป็นต้น 

ตลอดมามีการพัฒนาลักษณะรูปร่างการใช้งานตามความเหมาะสมของสังคมแต่ละยุคสมัย โดยเมื่อแรกนั้น

สวนสาธารณะมีลักษณะเป็นสวนใช้ส่วนตัวของผู้ครองนคร หรือผู้มีอ านาจในแผ่นดินเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน

ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการใช้ของประชาชนทั่วไป และมีลักษณะของการสันทนาการที่มีลักษณะ

หลากหลายของกิจกรรมมากกว่าในอดีตมาก ท าให้สวนสาธารณะในปัจจุบันเต็มไปด้วยความหลากหลาย

ทั้งผู้คน และรูปแบบการพักผ่อน รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ 

 พรชุลีย์ นิลวิเศษ (2550) กล่าวว่า นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุเป็นการกระท ากิจกรรมยามว่าง

เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือความบันเทิง โดยการกระท าคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้ เพ่ือให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเหตุผลที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการท างานใน

ร่างกาย ดังนั้นการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ จึงต้องค านึงถึงการให้โอกาสได้มีส่วนร่วมให้

มากที่สุด เพ่ือช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา และยืดอายุการเจ็บป่วยออกไป 
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 อรุณพร พิทักษ์ และ ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (2553) กล่าวว่า กิจกรรมของผู้สูงอายุจะช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้สูงอายุ 4 ประการ ดังนี้ 1) การพัฒนาทางด้าน

สุขภาพ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกิจกรรม เพราะการที่บุคคลจะมีสุขภาพดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่บุคคล

ปฏิบัติในยามว่างเท่าๆกับการปฏิบัติในช่วงของการท างาน อากัปกิริยาที่บุคคลกระท าในยามว่าง จึงเป็น

สิ่งที่วัดคุณภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพจิตของบุคคลได้ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมที่

เหมาะสมจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสุขภาพจิตของบุคคลได้ด้วย ทั้งนี้เพราะ

กิจกรรมช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระงานและภาระประจ าวัน 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

กิจกรรมมีส่วนช่วยส่งเสริมอันจะน าไปสู่การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการร่วมมือร่วมใจ

ระหว่างผู้สูงอายุ การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองที่ดี การร่วมมือ

กันอย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเข้าใจกัน การช่วยเหลือผู้อ่ืน ปราศจากการขัดแย้ง กิจกรรมจึง

ส่งผลในทางสร้างสรรค์มากกว่าการท าลาย และ 4) ในการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมให้บุคคลได้บรรลุถึง

ศักยภาพสูงสุด พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า กิจกรรมช่วยส่งเสริมความคิด พัฒนาทักษะ และความสามารถ

ด้านอื่นๆ ดังนั้นกิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่จะด าเนินต่อไป

ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านความเชื่อและค่านิยมของคนในเมืองหลวง โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งแตกต่างจากประชากรกลุ่มอ่ืนๆในสังคมไทย และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ

ผู้สูงอายุในส่วนที่ต้องเก่ียวพันกับกลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืนๆ 

 โดยในพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว นับเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในรูปแบบของสวนสาธารณะ ที่ ถูกปรับปรุง

เพ่ือใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนและในการท ากิจกรรมส าหรับประชาชนทุกคน มีกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่หลากหลาย 

ทั้งช่วงอายุ และเพศ โดยกลุ่มคนต่างๆก็มีการเข้ามาใช้พ้ืนที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุจะเข้า การมา

ออกก าลังกาย จิบน้ าชาพูดคุย ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นหมากฮอส  เป็นต้น ซึ่งจาการทบทวนวรรณกรรม

ในส่วนนี้ จะสามารถช่วยท าให้เข้าใจเกี่ยวกับ การเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงการท ากิจกรรมในพ้ืนที่

ของกลุ่มผู้สูงอายุได้  
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บทที่ 3 

ความเป็นมาและการใช้พื้นที่ของสุสานแต้จิ๋วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของสุสานแต้จิ๋วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้

เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม การสัมภาษณ์ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 

โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 1. แนวคิดในการเริ่มสร้างสุสานจีนของคนจีน

ในสังคมไทย 2. การก่อตั้งสุสานแต้จิ๋วและการใช้พื้นที่ของสุสานแต้จิ๋วในอดีต 3. การเริ่มเปลี่ยนแปลง

มุมมองในการใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋วของรัฐและประชาชน และ 4. สุสานแต้จิ๋วกับการใช้พ้ืนที่ในปัจจุบัน 

1. แนวคิดในการเริ่มสร้างสุสานจีนของคนจีนในสังคมไทย 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยได้ด าเนินการ

ปฏิรูปและพัฒนาประเทศครั้งส าคัญที่ท าให้เกิดการสร้างสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย 

เช่น ขุดคลอง สร้างถนน สร้างทางรถไฟ และมีระบบการค้าอย่างเสรี   เช่น กิจการโรงสี โรงเลื่อย งาน

เหมืองแร่ อันเป็นผลจากการท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กับประเทศต่างๆ ปัจจัย

เหล่านี้ท าให้ไทยมีความต้องการแรงงานในด้านต่างๆอย่างมากมาย จึงส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงาน

เป็นจ านวนมาก ท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการอพยพของชาวจีนเข้ามายังประเทศไทยในปริมาณท่ีสูงเพ่ือ

เข้ามาเป็นแรงงานและตั้งถิ่นฐานถาวร ชาวจีนในกรุงเทพฯมักประกอบอาชีพใช้แรงงาน เช่นกรรมกรแบก

หาม หรือ สามล้อรับจ้าง ซึ่งเป็นอาชีพที่คนไทยถือว่าไม่มีเกียรติ ส่วนชาวไทยนั้นโดยสภาพของสังคมต่าง

พากันนิยมเข้ารับราชการหรือท าไร่ท านามากกกว่า เพราะข้าวไทยก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 

ดังนั้นในไม่ช้าชาวจีนก็ได้เข้ามามีบทบาทในด้านกิจการเหมืองแร่ การค้าภายในประเทศ และการส่งสินค้า

พ้ืนเมืองออกนอกประเทศตลอดจนกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐ การเข้ามามีบทบาทเช่นนี้ท าให้ชาวจีนส่วนหนึ่ง

ได้รับพระราชทายศถาบรรดาศักดิ์เป็นชนชั้นสูงของสังคมไทย จึงเป็นการสร้างความผสมกลมกลืนที่ดีทาง

หนึ่งท าให้ลูกหลานชาวจีนต่างก็กลายเป็นไทยไปหมดสิ้น (กนกพร เจริญแสงสวย ,2552 :38 - 43) 



31 

 

หลังจากการอพยพเข้ามาของคนจีนจ านวนมาก มีชาวจีนหลายคนที่เข้ามาอาศัยในเมืองไทยได้

เสียชีวิตลงที่นี่ ซึ่งในสมัยนั้นการบุกเบิกก่อตั้งเรื่องเรื่องสมาคมหรือมูลนิธิยังท าได้โดยยาก ในขณะเดียวกัน

การติดต่อกับหน่วยงานราชการในสมัยนั้นก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน ดังนั้นชาวจีนที่เสียชีวิตในเมืองไทยจึง

เป็นปัญหาใหญ่ ถึงแม้ในขณะนั้นสยามจะมีวัดต่างๆมากมายในการบริการพิธีการเผาศพ แต่เนื่องจากชาว

จีนสมัยนั้นไม่นิยมการท าพิธีศพโดยการเผาเช่นคนไทย เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อเรื่องการปฏิบัติตาม

ประเพณีต่างๆ ของตนที่เคยปฏิบัติเมื่อครั้งยังอยู่ในประเทศจีน ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าตนได้ปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมมา จะสามารถช่วยเหลือให้การด าเนินชีวิตในต่างแดนมีความม่ันคงทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีจีนแสดงบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตทางสังคมในการส่งเสริม

ความเป็นเชื้อชาติเดียวกัน และท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชาวจีน เพราะฉะนั้นชาวจีนไม่ว่าจะอพยพไป

ตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งไหนในโลก ก็จะยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของตนเอาไว้อย่างเหนียว

แน่นและมั่นคงโดยจะพยายามรักษาระเบียบประเพณีของตนไว้มากบ้างน้อยบ้างตามสภาพ ถึงแม้ว่าพวก

เขาจะเป็นชาวจีนโพ้นทะเล ในฐานะของชาวต่างชาติ หรือในสังคมตะวันตก  จึงท าให้เกิดปัญหาเรื่องที่ฝัง

ในเวลาต่อมา เพราะไม่รู้ว่าควรจะน าร่างไปฝังไว้ที่ไหน จึงมีความต้องการหาพ้ืนที่ฝังศพขึ้นโดยเฉพาะ

ส าหรับพ่ีน้องชาวจีน จึงส่งผลให้เกิดแนวคิดพ้ืนที่ฝังศพส าหรับคนจีนชาวโพ้นทะเลที่มาอาศัยในบริเวณ

สยาม หรือที่เรียกกันว่าสุสาน (นภัสวรรณ สุภาทิตย์ และคนอ่ืนๆ , ม.ป.ป. :328) 

 

2. การก่อตั้งสุสานแต้จิ๋วและการใช้พื้นที่ของสุสานแต้จิ๋วในอดีต 

สุสานแต้จิ๋วเริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ.1899) โดยเป็นการรวบรวมเงินบริจาค ตามบัญชีของผู้

บริจาคเงินรวมกันทั้งหมด 474 ชื่อ ในบัญชีนั้นมีทั้งการใช้ชื่อส่วนตัว รวมทั้งชื่อห้างร้าน ซึ่งในจ านวน 474 

ชื่อ ที่บริจาคซื้อที่ดินนี้ ได้ระบุยอดเงินผู้บริจาคสูงสุดเป็นจ านวนเงินแปดพันกว่าบาท และในขณะเดียวกัน

ยอดเงินที่น้อยที่สุดก็คือจ านวนหนึ่งบาท ซึ่งโดยรวมยอดเงินที่ได้มีการช่วยกันบริจาคถือว่าเป็นยอดเงินที่

มากแล้วเมื่อเทียบกับสมัยนั้น แต่จะกล่าวว่าจ านวนผู้บริจาคดังกล่าวทั้งหมดนั้นเป็นผู้ริเริ่มในการสร้าง

สุสานแห่งนี้ก็ไม่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปาก เนื่องจากล าพังชาวจีนค้าขายคนธรรมดาทั่วไปคงไม่อาจ

สามารถมาก่อตั้งสุสานได้ โดยทั้งนี้ได้มีการสันนิษฐานกันว่าในตอนนั้นน่าจะต้องมีคนที่มีบารมีและฐานะดี
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ในสังคม ที่มีจิตใจศรัทธา มาเริ่มรณรงค์บริจาคเงินและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเริ่มก่อตั้งให้สุสานแห่งนี้

ส าเร็จขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีเอกสารประวัติหลักฐานคนที่ก่อตั้งเก็บไว้ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมี

หลายคน และคิดว่าต้องเป็นเจ้าสัวหรือเถ้าแก่ในสมัยนั้น และในบัญชีรายชื่อ 474 คน ใครเป็นคนส าคัญใน

บัญชีมากน้อยเพียงไหนก็ไม่มีปรากฎ และสุดท้ายได้เริ่มมีการอนุมัติซื้ออสังหาริมทรัพย์กับทางการกัน โดย

กลุ่มคนดังกล่าวได้ซื้อที่รวมทั้งหมด 4 ครั้ง เนื้อที่รวม 120 กว่าไร่ และเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 33,500 บาท 

หลังจากได้เริ่มมีการซื้อที่ส าหรับท าสุสานจากทางการส าเร็จ จึงได้ชื่อสุสานแห่งนี้ว่า “หงี่อังกุ๋ยหงี่

ซัว” ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านทวายใกล้กับวัดดอน ปัจจุบันวัดดอนมีชื่อใหม่ว่าวัดบรมสถล ตั้งอยู่ในซอยเจริญ

กรุง 63  ซึ่งเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ในสมัยนั้นเรียกว่าบ้านทวายเพราะมีที่มาจากมัง

จันจ่าพระยาทวาย ซึ่งเดิมเป็นขุนนางของพม่าปกครองเมืองทวาย ต่อมาได้เกิดมีปัญหากับพระเจ้าปดุ

งกษัตริย์ของพม่า ในช่วง พ.ศ. 2325 ปีเดียวกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้ชักชวนพระยามะริด

และพระยาตะนาวศรีเข้ามาขอสวามิภักดิ์กับไทยในช่วงนั้น ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มังจันจ่าพระยาทวายพาครอบครัวและญาติ

สนิทมิตรสหายพร้อมบริวาร อพยพมารับราชการที่กรุงเทพมหานคร โดยทรงโปรดพระราชทานที่หลวงซึ่ง

มีอยู่ ณ ต าบลคอกกระบือ ให้เป็นที่อยู่ของชาวทวาย จึงเป็นที่มาในการเรียกพ้ืนที่ ย่านนั้นว่าบ้านทวาย 

(TNews ,2559 :ออนไลน์) 

สมัยนั้นการบริหารสุสานหรือท ากิจกรรมใดๆ จ าเป็นต้องมีบุคคลที่มากด้วยบารมีเข้ามาช่วยเหลือ 

ดังนั้นผู้บริหารในยุคแรก หลังจากการสร้างสุสานหงี่อังกุ๋ยหงี่ซัวส าเร็จ ก็คือ คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ โดย

ท่านมีนามที่เป็นภาษาจีนว่า “ไหล่คือไต่ย” หรือ หลงจูบั๊ก ซึ่งท่านเป็นคนจีนที่รับราชการและมีความ

ซื่อสัตย์ ได้รับบรรดาศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่  6 และได้รับให้

เป็นผู้ดูแลในกิจการโรงสุราบางยี่ขันในต าแหน่งผู้จัดการ ซึ่งในสมัยนั้นหากเทียบเท่าต าแหน่งสมัยนี้ก็จะ

เทียบเท่าได้กับประมาณอธิบดี ซึ่งเวลาต่อมาหลังจากนั้นท่านได้สิทธิที่ดินที่เป็นสุสานในปัจจุบัน ประมาณ

จ านวน 100 ไร่ และท่านได้ตั้งปณิธานจะน าไปใช้ในด้านบ าเพ็ญกุศล แต่กว่าจะได้พัฒนาที่ดินให้เป็น

สัดส่วนขึ้นมาได้ จ าต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลที่น าวัวมาเลี้ยงอยู่ก่อนหน้านั้น ซึ่งจะพยายามเข้ามายึดครอง

ที่ดินบริเวณสุสาน และท้ายในที่สุดท่านใช้เวลารวมประมาณกว่า 38 วัน จึงสามารถท าการรางวัดให้เป็น

โฉนดออกมาได้เป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ (ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ,ม.ป.ป : 8) 
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ครั้งแรกของการเริ่มมีการฝังศพที่สุสานแห่งนี้ เกิดขึ้นประมาณในเดือนเมษายน พ.ศ. 2443 (ค.ศ.

1990) โดยตามประวัติได้มีการเล่าไว้ว่า บุคคลแรกที่ฝังอยู่ในสุสานนี้มีชื่อว่า “อ้ือกิมไถ่” เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว

ทีเ่ดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ และในขณะที่อ้ือกิมไถ่จะเริ่มเดินทางมาจากสิงคโปร์ เขาได้ฝันไว้ว่าการ

ไปที่สยามในครั้งนี้จะท าให้เขาประสบความส าเร็จ และได้ตายลงอยู่ในแถวย่านบริเวณบ้านทวาย ซึ่ง

หลังจากนั้นพบว่าก็เป็นจริงตามที่อ้ือกิมไถ่ได้ฝันเอาไว้ เพราะในเวลาต่อมาอ้ือกิมไถ่ก็ได้เสียชีวิตลงแถวย่าน

บ้านทวาย และได้กลายเป็นบุคคลแรกที่ถูกฝังไว้ยังสุสานหงี่อังกุ๋ยหงี่ซัว  (ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ,ม.ป.ป 

: 11) 

การบริหารก่อตั้งสุสานเริ่มต้นเอาแบบมาจากสิงคโปร์ คือระบบ กงซีซัว (ลักษณะเป็นหลุมฮวงซุ้ย) 

ซึ่งไม่มีการเก็บเงิน (บริการฟรี)  มีการบริการจัดการให้แก่ชาวจีนมากขึ้นและมีสิ่งที่น่าสังเกตเป็นประวัติ 

นับตั้งแต่ก่อตั้งสุสานนี้มาได้เพียง 6 ปี มีรายชื่อที่น ามาฝังรวมแล้วถึง 4 ,267 ชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วน

ใหญ่จะเป็นผู้ชาย ผู้หญิงมีไม่ถึง 8% รุ่นอายุ 20-30 ปี มากที่สุดประมาณ 70% รองลงมาคืออายุ 40-50 

ปี ส่วน 60ปี น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม สมัยนั้นคนจีนส่วนใหญ่ที่อพยพมาได้รับการสาธารณะสุขและการ

รักษาสุขภาพไม่ดี ซึ่งมีคนกล่าวกันว่าชายหนุ่มที่มาบุกเบิกท างานหนักเพ่ือการพัฒนาประเทศ แล้วมา

เสียชีวิตที่เมืองไทยจึงท าให้คนจีนสมัยนั้นมีความรู้สึกในด้านบุญคุณของบุคคลเหล่านี้ ท าให้มีสุภาษิต

กลอนหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่น ามาสั่งสอนชนรุ่นหลงว่า “ดื่มน้ าต้องไม่ลืมบุญคุณคนที่ขุดบ่อน้ า”  

 สุสานในสมัยการบริหารงานของคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ หรือ ไหล่คือไต่ย ช่วงหนึ่งมีการเกิดโรค

ระบาดท าให้มีคนล้มตายและล้มเจ็บเป็นจ านวนมากทั้งคนไทยและคนจีน จึงมีคณะเก็บศพไต้ฮงกง ท า

หน้าที่ช่วยเก็บศพ และจัดการน าศพไปฝัง ซึ่งศพส่วนใหญ่น ามาจากโรงพยาบาลเทียนฟ้าและการเข็นรถ

รับศพไปทั่วเมืองของคณะ โดยในสมัยนั้นคณะเก็บศพไต้ฮงกงถือก าเนิดขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ .2452 

โดยมีพ่อค้าชาวจีน 12 คน น าโดยพระยาอนุวัตรราชนิยม ได้จัดตั้งคณะนี้ขึ้นเพราะมีรากฐานมาจากความ

เชื่ออันสืบเนื่องตกทอดมายาวนานตั้งแต่โบราณกาลของชาวจีน ในหลักเมตตาธรรมและแนวจริยวัตรอัน

ประเสริฐของหลวงปู่ไต้ฮงโจวซื่อ หรือไต้ฮงกง พระภิกษุจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง เป็นพระภิกษุนักสังคม

สงเคราะห์ และพระนักพัฒนา คอยช่วยเหลือคนยากจน ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้วยการแจกทาน ยารักษาโรค 

http://www.hc-hospital.com/abouth_tihong.html
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เก็บศพไร้ญาติไปฝังพร้อมประกอบพิธีส่งวิญญาณ โดยปัจจุบันคณะเก็บศพไต้ฮงกง คือ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 

(โรงพยาบาลหัวเฉียว ,ม.ป.ป :ออนไลน์)   

การเริ่มด าเนินงานเกี่ยวกับการท าศพหลังรวบรวมคณะไต้ฮงกง ได้เกิดขึ้นในเวลาต่อมาประมาณ

ปี พ.ศ. 2455 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาล

ที่ 6  ได้ทรงให้เงินพระราชทานเงินอุดหนุนช่วยเหลือและสนับสนุนการคงอยู่ขององค์กรปีละ 2,000 บาท 

เนื่องจากเศรษฐกิจในช่วงนั้นค่อนข้างฝืดเคือง การเก็บศพของคณะจะน าร่างของผู้คนที่เสียชีวิตจากที่

ต่างๆ รวมทั้งจากทางโรงพยาบาลเทียนฟ้า ไปฝังรวมไว้ที่สุสานหงี่อังกุ๋ยหงี่ซัว (โรงพยาบาลหัวเฉียว ,

ม.ป.ป :ออนไลน์) พอนานวันเข้าที่สุสานก็มีจ านวนศพเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน จึงเกิดแนวคิดริเริ่มสร้างสุสานที่

ไว้ใช้ส าหรับการฝังศพรวม ในปี พ.ศ. 2479 โดยคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ เรียกว่า “บ่วงหยิ่งหมอ” ซึ่ง

หมายถึง หลุมฝังเถ้ากระดูกที่ผ่านการฌาปนกิจแล้ว และในภายหลังคณะไต้ฮงกงจะน าศพไปฌาปนกิจ

ก่อนจะน ามาฝังยังที่สุสานแห่งนี้ในทุกๆ 3 ปี โดยจะท าการเก็บศพ เผา และท าบุญ แล้วจึงน าส่วนกระดูก

ไปไว้ในบ่วงหยิ่งหมอ โดยมีการคาดการณ์กันว่ามีศพที่ถูกฝังไว้อยู่ในนั้นประมาณ 80,000 ศพได้ (ชมรมนัก

วิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ,ม.ป.ป : 8) ซึ่งการน าศพไปเผาก่อนมาฝังในที่นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดธรรมเนียมปฏิบัติ

ของคนจีน เพราะคนจีนมองว่าศพในบ่วงหยิ่งหมอเป็นศพไร้ญาติ ส่วนใหญ่เป็นใครมาจากไหน เชื้อชาติ

อะไร ก็ไม่มีใครระบุได้ ดังนั้นการการฌาปนกิจก่อนการมาฝังจึงเป็นการประหยัดพ้ืนที่สุสานไปด้วย (คุณ

ประทวน ฤกษ์กร ,2560 :สัมภาษณ์) 

ในปี พ.ศ. 2485 (ค.ศ.1942) ได้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เมื่อคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ได้

ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 31 มกราคม 2485 และได้มีการเปลี่ยนชื่อสุสานเป็นชื่อ “แต้จิ๋วซัวจึง” จากเดิม

ชื่อ “หงี่อังกุ๋ยหงี่ซัว” แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า “หงี่ซัวเต๊ง” ที่ตั้งชื่อว่า “แต้จิ๋วซัวจึง” เป็นเพราะคนที่ฝังใน

นี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวแต้จิ๋ว แต่ถึงไม่ใช่แต้จิ๋วก็รับฝังไว้เหมือนกัน หงี่ซัวเต๊ง เป็นการอ่านออกเสียงตามแบบ

ส าเนียงแต้จิ๋ว ซึ่งในส าเนียงภาษาจีนกลางจะอ่านว่า อ้ีซานถิง (จีนย่อคือ义山亭 และจีนเต็มคือ 義

山亭) ในความจริงแล้วภาษาจีนไม่มีอักษรจีนตัวใดที่แปลว่า สุสาน  ซึ่งค าว่าหงี่ซัว มีที่มาจากศัพท์จีน

โบราณ ว่า 義冢 (อ้ีโจ่ง / Yì zhǒng) 冢 (โจ่ง) แปลว่า เนินดินที่พูนเหนือศพ  ในรัชสมัยจักรพรรดิ จู

หยวนจัง (ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์) มีพระราชประสงค์ให้ชาวฮ่ัน จัดการศพโดยการฝังเท่านั้น จึงได้มีพระราช



35 

 

โองการให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นทุกแห่งจัดหาพ้ืนที่สร้างสุสานสาธารณะเพ่ือใช้เป็นที่ฝังศพของผู้ยากไร้

อนาถา และใช้ชื่อเดียวกันทุกที่ว่า 義冢 (อ้ีโจ่ง)  ดังนั้นหงี่ซัวของชาวแต้จิ๋วจึงหมายถึง สุสานสาธารณะ 

และค าว่า เต๊ง(亭) แปลว่าศาลา จึงเป็นที่มาของค า ว่า หงี่ซัวเต๊ง ที่ใช้กันในปัจจุบัน (Namplaeng ,2557 

:ออนไลน์) ซึ่งในเวลาก่อนหน้านั้นคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการดูแลสถานที่สุสานนี้เอาไว้

ทั้งหมดรวม 7 ท่าน แต่ต่อมาในปีพ.ศ. 2487 คุณสหัส มหาคุณ (ชื่อภาษาจีน คือ คุณโซวกุงเคียม)นายก

สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยคนที่ 4 ได้เล็งเห็นว่าคณะกรรมการดูแลสุสานของคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ 

ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วถึง 5 ท่าน จึงได้มีการปรึกษากับกรรมการทั้ง 2 ท่านที่

เหลืออยู่ และขอเสนอให้มีการโอนสิทธิการดูแลสุสานให้แก่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลแทน 

เพราะเกรงว่าหากกรรมการผู้ดูแลทั้ง 2 ท่าน เกิดเสียชีวิตลงอีก สถานที่แห่งนี้อาจตกเป็นของบุคคลอ่ืน

หรือคนนอก (ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ,ม.ป.ป : 11-16) 

โดยภายหลังจากการโอนการบริหารให้แก่สมาคมแต้จิ๋วฯ เป็นผู้ด าเนินการ จึงมีการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับระบบการด าเนินงานของสุสานใหม่ โดยจากเดิมสุสานแห่งนี้เป็นสุสานฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแก่

บุคคลที่จะน าศพมาฝัง แต่หลังจากท่ีเปลี่ยนผู้บริหาร ทางสมาคมแต้จิ๋วได้เปลี่ยนการบริหารสุสาน โดยจะ

เป็นผู้ก่อสร้างหลุมฝังศพเอง และให้ถือเป็นลักษณะการเช่าไม่ใช่การซื้อ แต่คนทั่วไปจะเลือกกันว่า การซื้อ

ฮวงซุ้ย โดยรูปแบบหลุมศพแต่ละหลังจะเหมือนกัน ท าให้ดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยมากว่าในสุสานยุค

เริ่มต้น (ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ,ม.ป.ป : 12) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ.1946) คุณสหัส มหาคุณ นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ณ 

ขณะนั้น ได้เข้ามารับหน้าที่ดูแลสุสานแต้จิ๋วแห่งนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีเสมอมา 

จนกระทั่งเดือน ตุลาคม ปีพ.ศ. 2492 (ค.ศ.1949) ท่านได้สร้างอนุสาวรีย์ คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ขึ้นใน

นามของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละ ที่ท่านได้สร้าง

คุณประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังให้ทราบถึงความกล้าหาญ เสียสละ ต่อสู้ และปกป้องสุสาน รวมถึงสมาคม

แต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โดยมีค าจาลึกสดุดีเป็นภาษาจีนในอนุสาวรีย์ของคุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ ซึ่งได้รับ

การแปลเป็นภาษาไทย ดังนี้   
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   เบื้องทักษิณทิศ   ปรากฏบุรุษหนึ่ง ปราดเปรื่องเลื่องชื่อ 

 มากล้นปัญญาทั้งองอาจ         ปัดเป่าเภทภัย ยืนหยัดมั่นคง 

 ร าลึกท่านด้วยป้ายศิลาจ าหลัก     ในแมกไม้บุปผาเบ่งบาน 

 เชิดชูคุณงานความดี      ขนานนามเกียรติคุณว่า “ท่านเซียง” 

   จารจาลึกโดยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย 

       (ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ,ม.ป.ป : 9) 

 

3. การเริ่มเปลี่ยนแปลงมุมมองในการใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋วของรัฐและประชาชน 

3.1 แนวทางและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สุสานจากรัฐ 

 แนวทางและการเปลี่ยนแปลงของสุสานแต้จิ๋ว เกิดขึ้น ณ เดือน เมษายน 2539 โดยอดีต

ผู้อ านวยการเขตสาทร คือ คุณนิคม ไวยรัชพานิช มีความประสงค์จะขอเข้ามาพัฒนาสุสานแต้จิ๋วให้เป็น

ลานสุขภาพ โดยท าความร่วมมือกับสมาคมแต้จิ๋วฯและชมรมนักวิ่งฯ เพ่ือต้องการจัดระบบนิเวศของสุสาน

ให้มีความสวยงามและกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยแก่คนในชุมชม เนื่องจากในช่วงนั้นสุสานแต้จิ๋วค่อนข้าง

เกิดความเสื่อมโทรม และยังเป็นแหล่งเลื่องลือทั้งด้านความน่ากลัว และสถานที่ก่ออาชญากรรม จึงได้มี

แนวคิดในการพัฒนาสุสานแต้จิ๋ว โดยใช้ชื่อว่า “โครงการสวนสวยในป่าช้า” เพ่ือที่จะท าให้เขตสาทรเป็น

เมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิด (Healthy City)  

 แนวคิดเมืองน่าอยู่มีที่มาจากกรมอนามัยได้น าแนวคิดเรื่อง Healthy Cities มาจากองค์การ

อนามัยโลก แนวคิดนี้ได้น ามาเริ่มประกาศใช้ ในลักษณะเป็นโครงการ โดยเมือง 11 เมือง ในทวีปยุโรป 

เมื่อปี 2529 (ค.ศ.1986) ทั้งนี้โดยการกระตุ้นและสนับสนุนจากส านักงานองค์การอนามัยโลก ภาคพ้ืน

ยุโรป ก่อนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอ่ืนๆทั่วโลกเกือบ 2,000 เมือง อนึ่ง แนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่นั้นเป็นที่

ยอมรับและเข้าใจกันดีว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องของแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) 
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และยุทธศาสตร์สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) แต่ได้เน้นพ้ืนที่ชุมชนเมือง ซึ่งมีลักษณะความ

หนาแน่นของประชากร และลักษณะปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เกี่ยวพันกันหลายด้าน ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้น

ประเด็นปัญหา ด้านความสลับซับซ้อน ของสิ่งแวดล้อมในเมืองด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม หรืออ่ืนๆทุกด้าน (ส านักท่ีปรึกษา กรมอนามัย ,ม.ป.ป :ออนไลน์) 

การพัฒนาพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วตามโครงการ “สวนสวยในป่าช้า” ให้กลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะของคน

เมืองในปัจจุบัน โดยกรุงเทพมหานครเขตสาทร มีเงื่อนไขหลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 

1. วิสัยทัศน์ของผู้น าเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาท้องถิ่นจะไม่ประสบความส าเร็จหากผู้น า

ในท้องถิ่นนั้นขาดวิสัยทัศน์ กล่าวคือ ผู้น าจะต้องมองปัญหาได้อย่างแตกฉาน ทะลุปรุโปร่ง มี

แนวความคิดว่า สภาพปัญหาอย่างนี้ จะต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนาไปอย่างไร และต้องมอง

ไปภายภาคหน้าด้วยว่า มีเงื่อนไข หรือปัจจัยอะไร ที่บังเกิดขึ้นในภายภาคหน้า การแก้ปัญหา 

และการพัฒนาจึงจะสอดคล้องกับอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถ

พยากรณ์ หรือมองไปข้างหน้าได้อย่างมีเหตุมีผล การพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงจะเกิดผล และ

สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในภายภาคหน้าได้ หากผู้น าขาดซึ่งวิสัยทัศน์แล้ว 

การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้หมดไปเป็นคราวๆ การ

พัฒนาจะไม่เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และจะไม่บังเกิดผลในอนาคต การพัฒนาเช่นนี้ก็จะ

เป็นการสูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม  

2. การด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ไม่ใช่เรื่องที่จะท าได้ง่าย เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพสุสานของคนจีนเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เพราะความเชื่อของบรรพบุรุษคน

จีนนั้นมีความเชื่อว่า การปลูกต้นไม้ใกล้หลุมศพ (ฮวงซุ้ย) จะท าให้ฮวงซุ้ยพังเสียหาย เพราะราก

ไม้จะชอนไชท าให้พ้ืนที่เสียหาย ในขณะเดียวกันการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่บริเวณสุสานจะท าให้เกิด

เป็นเงาบดบังหลุมฝังศพ ซึ่งคนจีนมีความเชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้ใหญ่ในฮวงซุ้ยว่าไม่ดี จะท าให้มี

ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของลูกหลาน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อของคน
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จีน  ต้องใช้วิธีการท าความเข้าใจอย่างจริงจัง ดังนั้นการรวมกลุ่มและท าความเข้าใจกันของคนใน

ชุมชน รวมถึงเจ้าของจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและไม่อาจละเลยได้ 

3. ผู้บริหารต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนเงื่อนไขของความส าเร็จในการท าเมืองน่าอยู่ โดยจะต้อง

ก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาให้มีเป้าหมาย จะต้องเข้าใจกระบวนการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน

น าไปก าหนดเป็นโครงการ แผนงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหา

นครที่น่าอยู่ในระดับเขต การพัฒนาจึงจะประสบความส าเร็จ 

ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างที่มองเห็นได้ชัดถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือ 

ส านักงานเขตสาทร , องค์กรภาคเอกชน คือ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และกลุ่มประชาชนโดยทั่วไป 

เช่น ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย จึงท าให้ประสบความส าเร็ จอย่างรวดเร็ว และเป็น

ความส าเร็จที่ยั่งยืน (นิคม ไวยรัชพานิช ,ม.ป.ป. :ออนไลน์) 

 

3.2 แนวทางและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สุสานจากประชาชน 

ในปีพ.ศ. 2532 คุณไสว ศรีสุริฉัน ประธานอาวุโสชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วรุ่นที่หนึ่ง ได้มีแนวคิด

ริเริ่มเกี่ยวกับการออกก าลังกาย จึงก่อตั้งชมรมวิ่งเพ่ือสุขภาพขึ้น เพราะเนื่องจากในขณะนั้นกิจกรรมเรื่อง

วิ่งเพ่ือสุขภาพก าลังได้รับความนิยม จึงท าให้ลายเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว และ

คุณไสวยังได้ด ารงต าแหน่งประธานชมรมคนแรกในครั้งนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงแรกของชมรมนั้นยังมี

สมาขิกจ านวนไม่มาก และสมาชิกภายในชมรมนักวิ่งต้องใช้สถานที่ลานจอดรถของส านักงานของสมาคม

แต้จิ๋ว ที่ได้สร้างข้ึนภายหลังบริเวณ 10 ไร่ ในการซ้อมวิ่งต่างๆ (ไสว ศรีสุริฉัน ,2560 :สัมภาษณ์) 

จนต่อมาคุณสมชาย โรจน์รัชสมบัติ ได้เข้ารับต าแหน่งประธานชมรมนักวิ่งฯ คนที่ 2 และขณะนั้น

สมาชิกได้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีการพร้อมใจรวมตัวออกไปแข่งขันในงานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และ

ต่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมนักวิ่งฯ ให้เติบเพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของ

สังคม ไม่ว่าจะเป็นของภายในหรือภายนอก และเมื่อยิ่งนับวันสมาชิกในชมรมเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้การ

ฝึกซ้อมในบริเวณลานจอดรถหน้าสมาคมแต้จิ๋วเริ่มคับแคบเกินไป และไม่พอที่จะรองรับสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น 
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จึงท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคุณทวีสิทธิ์ ทีรฆวงษ์ กรรมการสมาคมแต้จิ๋วฯ โดย คุณไสว ศรีสุริฉัน 

ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะปรับปรุงสุสานแต้จิ๋วเดิม เพ่ือท าให้เป็นสถานที่วิ่งออกก าลังกายและใช้ในการฝึกซ้อม

ของชมรม จึงเป็นที่มาในการเริ่มมีแนวคิดในการปรับปรุงสุสานขึ้น (ไสว ศรีสุริฉัน ,2560 :สัมภาษณ์) 

นอกจากความร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงสุสานของคุณคุณทวีสิทธิ์ ทีรฆวงษ์  และ คุณไสว ศรีสุริ

ฉัน แล้วนั้นด้วยวิสัยทัศน์ที่บริสุทธิ์และยึดมั่นหลักเกณฑ์ของฐานที่มั่นคงคุณทวีสิทธิ์ ทีรฆวงศ์ จึงได้วาง

โครงสร้างการจัดการด้านบริหารขึ้นภายหลังการปรับปรุง นั่นคือมีการแต่งตั้งคณะบริหารงาน โดยการ

แบ่งการท างานเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายส่งเสริม ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสิทธิ

ประโยชน์และสถานที่ ซึ่งทั้ง 5 ฝ่าย จะมีท่านรองประธานชมรมฯ คอยก ากับดูแล โดยมีกรรมการบริหาร

เข้าร่วมเป็นกรรมการแต่ละฝ่ายอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นชมรมนักวิ่งฯแห่งเดียวที่ใช้ระบบแบ่ งการท างานอย่าง

เป็นระเบียบ (ไสว ศรีสุริฉัน ,2560 :สัมภาษณ์) 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงและการจัดระเบียบการบริหารงานภายในชมรมนักวิ่ง ท าให้การ

ท างานของชมรมนั้นเริ่มมีประสิทธิภาพและมั่นคงมากขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ที่ทางเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ได้มีการยื่นข้อเสนอมายังผู้ดูแลสุสานแต้จิ๋ว เพ่ือขอความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง

พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่เขตสาทร เนื่องจากใน

ขณะนั้นเขตสาทรยังไม่มีสวนสาธารณะหรือพ้ืนที่สีเขียวมากพอเพ่ือรองรับกับคนในชุมชน ซึ่งคุณไสว จึงได้

มีการประชุมกับคณะกรรมการผู้ดูแลสุสานแต้จิ๋ว และตัดสินใจที่จะร่วมมือกับทางเขตสาทร ในการเริ่ม

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วให้มีความเป็นระบบระเบียบมากกว่าเดิม กล่าวคือทางกรรมการ

ดูแลสุสานแต้จิ๋วในขณะนั้น เริ่มมีความคิดที่ต้องการสร้างและปรับปรุงทัศนียภาพของสุสานแต้จิ๋วให้มี

ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากเดิมที่เป็นแค่ลานซ้อมวิ่งเล็กๆของทางชมรม จึงท าให้เกิดการ

ค่อยๆเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจนกลายมาเป็นสุสานแต้จิ๋วอย่างในปัจจุบัน (ไสว ศรีสุริฉัน ,2560 :

สัมภาษณ์) 
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4. สุสานแต้จิ๋วกับการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน 

4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 สุสานแต้จิ๋วสาทร ตั้งอยู่ที ่1/1 ซอยดอนกุศล แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 

 กรุงเทพมหานคร 10120 

 ทิศเหนือ ติดกับ บ้านริมสาทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 ทิศใต้  ติดกับ หมู่บ้านเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

 ทิศตะวันออก ติดกับ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  

     กรุงเทพมหานคร 

 ทิศตะวันตก ติดกับ วัดวิษณุ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

    

  ภาพที่ 1: แผนที่สุสานแต้จิ๋ว และบริเวณใกล้เคียง 

 ที่มาภาพ : https://www.google.co.th/maps/place/สุสานแต้จิ๋ว 

https://www.google.co.th/maps/place/สุสานแต้จิ๋ว
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4.2 สถานที่และรูปแบบกิจกรรมภายในสุสานแต้จิ๋ว 

 

  

   ภาพที่ 2 : แผนที่ภายในสุสานแต้จิ๋ว 

 ที่มา: จัดท าโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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จากแผนที่ภายในสุสานแต้จิ๋วข้างต้นสามารถอธิบายถึงสถานที่ต่างๆ โดยผู้ศึกษาจะแยกประเภท

สถานที่ตามรูปแบบกิจกรรมที่สามารถท าได้ภายในสุสานแต้จิ๋วเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ สถานที่ออกก าลัง

กาย, สถานที่พักผ่อนและสังสรรค์, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรม และ ส านักงานและร้านค้า  

สถานที่ออกก าลังกาย 

- ทางเดินและเลนวิ่ง สามารถเดินหรือวิ่งออกก าลังกายได้ รวมไปถึงการข่ีจักรยาน สามารถ

เข้าใช้ได้ทุกวันจันทร์- อาทิตย์ เวลา 04.00 น. – 20.00 น. โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก หรือเสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

ภาพทึ่ 3 : ภาพทางเดินและเลนวิ่งในการออกก าลังกาย 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
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- ลานกีฬาเพาะกาย หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกอีกอย่างว่ายิม (Gym) หรือ ฟิตเนส (Fitness) 

ภายในสถานที่จะมีตั้งแต่การออกก าลังกายจากเครื่องออกก าลังกายทั่วไป ไปจนถึงมีเล่นและ

มีการสอนเพาะกายให้แก่ผู้ที่สนใจ เข้าใช้ได้ทุกวันจันทร์- อาทิตย์ เวลา 04.00 น. – 20.00 

น. โดยต้องสมัครสมาชิกและเสียค่าธรรมเนียม คือเสียค่าแรกเข้าส าหรับสมาชิกใหม่ 300 

บาท หลังจากนั้นจะคิดราคาบริการเดือนละ 100 บาท ยกเว้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป

สามารถเข้าใช้ได้ฟรี แต่ต้องแสดงบัตรประชาชนประจ าตัวทุกครั้ง  นอกจากนี้ยังมีกฎ

ข้อบังคับในการเข้าใช้อย่างเข้มงวด ได้แก่ สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกหรือแจ้งหมายเลข

บัตรสมาชิกก่อนเข้าลานกีฬาทุกครั้ง ห้ามสมาชิกน าอาหารเข้ามารับประทาน ยกเว้น น้ าดื่ม 

และกรุณารักษาความสะอาด และห้ามเด็กต่ ากว่า 15 ปี เข้าใช้บริการ 

 

ภาพทึ่ 4 : ภาพลานกีฬาเพาะกายภายในสุสานแต้จิ๋ว 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  
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- ลานกีฬาอเนกประสงค์ เนื่องจากเป็นสถานที่เปิดจึงสามารถเข้าใช้บริการได้ตามเวลาเปิดปิด

ของสุสานแต้จิ๋วก็คือทุกวันจันทร์- อาทิตย์ เวลา 04.00 น. – 20.00 น. โดยไม่ต้องเป็น

สมาชิก หรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และกิจกรรมที่สามารถท าได้ภายในลานกีฬาอเนกประสงค์ 

แห่งนี้ ได้แก่ กีฬาแบดมินตัน บาสเกตบอล นอกจากนี้บางกิจกรรมจ าเป็นต้องมาตามเวลา

เนื่องจากมีผู้ฝึกสอน หรือผู้น าในการออกก าลังกาย ได้แก่ ร าไทเก๊ก ต้องมาวันจันทร์ – ศุกร์ 

เวลา 05.00 น. – 06.00 น.และ แอโรบิค ต้องมาวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 - 07.30 น. 

 

 

ภาพทึ่ 5 : กลุ่มผู้สูงอายุก าลังใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ในการเต้นแอโรบิค 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  

 

- อาคารเทควันโด เป็นอาคารที่ถูกดัดแปลงมาจากอาคารพักศพเก่าของสุสาน โดยในปัจจุบัน

ได้เปิดเป็นโรงสอนเทควันโดให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีการเรียนการสอนจากนักกีฬาทีมชาติ

ไทย ในส่วนค่าใช้จ่ายจะเสียแบบเหมาจ่าคือ 700 บาทต่อเดือน (เรียน4ชั่วโมง/สัปดาห์) โดย

ผู้เรียนจะต้องท าการจองตารางการเรียนเองในแต่ละเดือน ดังนี้ 
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เวลาท าการและตารางเรียน 

วัน เวลา 
พุธ-พฤหัส 17.00-18.00 น. (รอบนักเรียน) 

18.00-20.00 น. (รอบนักกีฬา) 

ศุกร์ 18.00-20.00 น. (รอบนักกีฬา) 
เสาร์ 16.00-17.00 น. (รอบนักเรียน) 

17.00 – 19.00 น. (รอบนักกีฬา) 

อาทิตย์ 14.00-17.00 น. (รอบนักกีฬา) 
16.00-17.00 น. (รอบนักเรียน) 

 

ตารางที่ 1 : เวลาท าการและตารางเรียนของโรงสอนเทควันโด 

ที่มา : จัดท าโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 

ภาพทึ่ 6 : อาคารเทควันโดที่ถูกดัดแปลงมาจากอาคารที่พักศพเก่าของสุสาน 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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สถานที่พักผ่อนและสังสรรค์ 

 โดยหลักๆการพักผ่อนและการสังสรรค์จะสามารถท าได้ตามซุ้มที่นั่งและชมรมต่างๆที่ตั้งเรียงราย

อยู่ภายในสุสาน อันประกอบไปด้วยทั้งหมด 9 ซุ้มชมรม ได้แก่ ชมรมฟ้าใสแต้จิ๋วแอโรบิค, ชมรมรุ่งอรุณมิว

สิค, ชมรมหมากฮอสหรรษา, ชมรมกายบริหารสวนรวยสุข, ชมรมกลุ่มแบดมินตัน, ชมรมลานร่มโพธิ์ แอโร

บิค & โยคะ, ชมรมลานโพธิ์ทอง, ชมรมมิตรแท้ และชมรมรวยน้ าใจ โดยกิจกรรมที่สามารถท าได้ภายใน

ซุ้มชมรมได้แก่ การตั้งวงจิบน้ าชาสนทนา, การเล่นหมากฮอส, การร้องคาราโอเกะ รวมถึงการแจกอาหาร

และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยทั้งนี้ผู้คนที่จะเข้ามาท ากิจกรรมพักผ่อนและสังสรรค์ในบริเวณซุ้ม

ชมรม จะต้องเป็นสมาชิกชมรมก่อนถึงจะเข้าใช้ในพื้นที่ส่วนตัวของชมรมต่างๆได้ ทั้งนี้กฎและการสมัครจะ

ขึ้นอยู่กับการตกลงกันภายในกลุ่มของแต่ละชมรม 

 

ภาพทึ่ 7 : ภาพซุ้มชมรมมิตรแท้ 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรม 

 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สุสานแต้จิ๋วพบว่า บริเวณพ้ืนที่แห่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเสียทีเดียว 

หากแต่ยังคงมีการใช้งานอย่างผสมผสานกันระหว่างบทบาทสุสานและบทบาทสวนสาธารณะที่อยู่ร่วมกัน

ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าภาพของสุสานแต้จิ๋วในทุกวันนี้ จะถูกจดจ าในภาพบทบาทของสวนสาธารณะ

มากกว่า แต่ในขณะเดียวกันบทบาทของสุสานก็ยังคงมีการด าเนินการและใช้งานต่อไปตามหน้าที่ เช่น ใน

บริเวณพ้ืนที่หลุมสุสานฝังศพโดยรอบ สุสานรวมหมื่นศพ โรงเก็บกระดูก รวมถึงที่ท าการสุสานและ

ฌาปนกิจ ที่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ได้มีหน้าที่การใช้งานแบบดั้งเดิมทั้งหมด แต่ก็ยังคงไว้เป็นพ้ืนที่ของผู้

ล่วงลับ และจะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ต่างจากในอดีต อย่าง เช่น การเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวัน

ตรุษจีน นอกจากนี้ภายในสุสานยังมีศาลศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ศาลไต้ฮงกง และศาลทีกง 

  

ภาพทึ่ 8 : ภาพหลุมสุสานที่มีลูกหลานมาไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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 ส านักงานและร้านค้า 

  อาจกล่าวได้ว่าภายในสุสานแต้จิ๋ว นอกจากจะมีผู้คนเข้ามาใช้พ้ืนที่สาธารณะในการท ากิจกรรม

ต่างๆแล้ว ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในแง่ทางด้านอาชีพ โดยจะพบว่าภายในมีร้านค้าต่างๆ

เข้ามาขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการสร้างเป็นอาคารร้าน จ านวนทั้งหมด 2 ร้าน ได้แก่ร้าน เครื่องดื่ม 

และร้านขนม นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแผงลอยที่เข้ามาขายตามเวลา เช่น ในช่วงเวลาเช้าจะมีร้านน้ าเต้าหู้ 

ปาท่องโก๋ และในช่วงเวลาเย็นจะมีร้านไส้กรอก เป็นต้น นอกจากอาชีพพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายของภายนุ

สานแต้จิ๋วแล้ว ก็ยังพบว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาท างานเป็นประจ าทุกวันในช่วงเวลาท าการ ก็คือกลุ่ม

พนักงานที่มีหน้าที่ดูแลสุสานแต้จิ๋ว โดยพนักงานที่นี่จะมีจ านวนไม่มากนัก และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

แตกต่างกันออกไปในแต่ละฝ่าย จึงท าให้มีการก่อตั้งส านักงานและอาคารห้องประชุมขนาดเล็กเพ่ือรองรับ

การท างาน ตั้งอยู่ในบริเวณประตูทางออกท่ีเชื่อมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย 

 

ภาพทึ่ 9 : ภาพส านักงานที่ท าการชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วฯ 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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4.3 สุสานแต่จิ๋วกับบทบาทต่อชุมชนในปัจจุบัน 

ปัจจุบันสุสานแต้จิ๋วได้กลายเป็นสวนสาธารณะของชุมชน  (Community) เพราะมีขนาดพ้ืนที่

มากกว่ า  25 ไร่  แต่ ไม่ เกิน  125 ไร่  โดยนับจากการแบ่ ง พ้ืนที่ สี เขียวในรูปของสวนสาธารณะ

กรุงเทพมหานครตามส านักงานสวนสาธารณะส านักสิ่งแวดล้อม และเป็น 1 ใน 2 พ้ืนที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุด

ในเขตสาทร การดูแลและรับผิดชอบพ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะของเขตสาทรส่วนใหญ่  คือ ร้อยละ

49.347 ของพ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะของเขตสาทร (160,000 ตารางเมตร) อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเอกชนคือสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และอีกร้อยละ 34.522 เป็นความรับผิดชอบส านักงานเขต

สาทร และมีส านักงานสวนสาธารณะรับผิดชอบ 2 แห่ง บริเวณถนนริมคลองสาทร(กองนโยบายและ

แผนงาน ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ,2554)  

นอกจากนี้สุสานแต้จิ๋วยังถูกจัดให้เป็นสถานที่ส าคัญ ที่มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มคนจีนที่อาศัยอยู่โดยรอบในบริเวณนี้ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน

ของวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่านเดียวกันผ่านสถานที่และผู้คน ได้แก่ สุสานแต้จิ๋ว โบสถ์เซนหลุยส์ วัด

ดอน วัดวิษณุ และมัสยิดยะวา และการที่สุสานแต้จิ๋วกลายเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะอย่างในปัจจุบัน เป็น

การแสดงให้ชุมชนได้เห็นว่า กลุ่มคนจีนนั้นมีการยอมรับและยินดีที่จะให้ผู้คนต่างวัฒนธรรม เข้ามาใช้พื้นที่

ของตนเองได้ (อัญชลี แจ่มเหมือน ,2560 :สัมภาษณ์)     
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บทที่ 4 

การใช้พื้นที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุในสุสานแต้จิ๋ว 

 เนื้อหาภายในบทนี้จะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุ ใน

บริเวณพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว เขตสาทร ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆด้าน ซึ่งเป็นข้อมูลจากภาคสนาม โดย

ผู้ศึกษาจะขอแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. มุมมองจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อสุสานแต้จิ๋ว 2. สาเหตุ

ในการเลือกเข้ามาใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่มผู้สูงอายุ 3. พฤติกรรมในการใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่ม

ผู้สูงอายุ 4. ทัศนคติต่อตนเองในการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะ 

 

1. มุมมองจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อสุสานแต้จิ๋ว  

 โดยผู้ ศึกษาจะท าการแบ่งมุมมองของผู้ สูงอายุออกเป็น 3 มุมมองด้วยกัน ได้แก่ 

มุมมองด้านพืน้ท่ี มุมมองด้านอัตลักษณ์และการรวมกลุ่ม และสุดท้ายมุมมองด้านการ

เปล่ียนแปลง 

 

มุมมองด้านพื้นที่ 

 เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วเดิมที่เป็นพ้ืนที่สุสานจีนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2442 โดย 

คุณหลวงสิทธิ์ สุโรปกรณ์ หรือมีชื่อในภาษาจีนว่า ไหล่คือไต่ย เป็นพ้ืนที่เพ่ือฝังศพพ่ีน้องชาวจี นที่เข้ามา

อาศัยและเสียชีวิตลงในประเทศไทย จนต่อมาได้มีการมอบอ านาจและยกพ้ืนที่บริเวณนี้ให้แก่สมาคมคน

จีน คือ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ได้ดูแลพ้ืนที่ส าคัญที่ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความผูกพันกับชนชาติ

จีนที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยภายหลังชาวสมาคมคนจีนได้มีการก่อตั้งอาคารสมาคมในบริเวณ

พ้ืนที่ใกล้เคียงกับสุสานแห่งนี้ และใช้สมาคมนั้นในการพบปะสังสรรค์กัน จนเกิดเป็นมิตรภาพของกลุ่มคน

ที่มีความผูกพันอันดีต่อกันในกลุ่มพ่ีน้องชาวจีนที่สมาคม และต่อมาทางสมาคมจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรม

เพ่ือสุขภาพชื่อว่า “ชมรถนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว” เพ่ือต้องการให้พ่ีน้องชาวจีนในสมาคมมีสุขภาพแข็งแรง

และถือเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในกลุ่ม ซึ่งต่อมาได้มีการหารือและตกลงกันภายในกลุ่มสมาชิก
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ว่าต้องการสร้างพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย และเล็งเห็นว่าพ้ืนที่บริเวณสุสานของทางสมาคมไม่ได้ใช้งาน จึง

อยากปรับปรุงให้เป็นพ้ืนที่ที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน  

 

  โดยคุณศิน (นามสมมติ) อายุ 67 ปี ได้กล่าวว่า “ผมพูดเลยว่าความผูกพันของคนจีนเป็น

 เรื่องยิ่งใหญ่ พ้ืนที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมาก ยาวนานกว่าชีวิตของผม พ่ี

 น้องชาวจีนเดินทางมาท างานที่นี่ที่ประเทศไทย เขาสร้างพ้ืนที่นี้ไว้ให้พวกเรา คนอ่ืนอาจไม่เข้าใจ 

 มองว่าก็เป็นแค่สุสาน แต่สุสานนี้เคยเป็นสิ่งที่แสดงความเสียสละของพ่ีน้องชาวจีนที่ร่วมกันสร้าง

 มาให้ พอมาวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสดูแลต่อ เรายอมไม่ได้ที่จะปล่อยพ้ืนที่ให้รกร้าง แต่ก่อนเวลา

 ผมได้ยินคนอ่ืนพูดว่าที่นี่ไม่ดี ผมเสียใจ ผมกับเพ่ือนๆ พ่ีๆน้องๆ ในสมาคม ก็เลยช่วยกันสร้างที่นี่

 ขึ้นมาใหม่ เพ่ือออกก าลังกาย เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย”  

(สัมภาษณ์คุณศิน, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)  

   

 จากแนวคิดการก่อตั้งชมรมเพ่ือสุขภาพของคนจีนอย่างชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ท าให้เกิดท่ีมาใน

การปรับปรุงพ้ืนที่สุสานให้กลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะอย่างในปัจจุบัน ท าให้ผู้สูงอายุบางส่วนที่เข้ามาใช้

พ้ืนที่บริเวณนี้คือกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มแรก ท าให้เขาเหล่านั้นเป็นคนที่เข้า

มาใช้พ้ืนที่โดยมีความผูกพันต่อพ้ืนที่ตรงนี้มากกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ จึงท าให้เห็นว่าผู้สูงอายุบางกลุ่มที่อยู่มา

ตั้งแต่เริ่มต้นมีความผูกพันกับพ้ืนที่ในเชิงประวัติศาสตร์ร่วมด้วย มีความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน

ต่อพ้ืนที่เป็นอย่างด ี

 

  โดยคุณกลม (นามสมมติ) อายุ 80 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วตั้งแต่

 เริ่มต้นได้แสดงความเห็นไว้ว่า “ส่วนตัวมองว่าพ้ืนที่ตรงนี้มีความผูกพันกับคนจีนมานาน มันก็

 เหมือนเป็นพื้นที่ของคน จีนนั่นแหละ คนจีนสร้าง คนจีนดูแล คนจีนใช้ ถ้าจะพูดตรงๆก็คือที่นี่

 เกิดจากคนจีน พอต่อมาก็ เป็นคนจีนอีกนั่นแหละที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงดูแล จนเกิดเป็นสวนให้คน

 ทั่วไปได้เข้ามาออกก าลัง กาย ดังนั้นคนจีนที่สร้างตรงนี้มาเราก็จะผูกพันกว่าใคร อย่างคนอื่นเข้า

 มาเขาก็ออกไป แต่กับผม ไม่ใช่ ผมก็มองว่าที่นี่ก็เหมือนบ้านผมอีกหลัง”  
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(สัมภาษณ์คุณกลม, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

  โดยคุณชัย (นามสมมติ) อายุ 89 ปี ผู้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วตั้งแต่

 เริ่มต้นเช่นกัน ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณกลมไว้ว่า “ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยังรกๆ ผีดุ 

 ไม่มีคนกล้าเข้ามาหรอก ผมมาท าใหม่เองทั้งหมดกับ เพ่ือนๆ คุณคิดดูว่าเราท ากันมากว่าจะเป็น

 สวนให้ทุกคนได้ใช้ เราก็เหนื่อยกันมาเยอะ แต่เราก็ ภูมิใจ มันคือความสามัคคี ผมท าคนเดียว

 ไม่ได้ เราท ากับคนทั้งชมรม ช่วยๆกัน เราสร้างกันมาเราก็ต้องรักท่ีนี่อยู่แล้ว”  

(สัมภาษณ์คุณชัย, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  

  

 

มุมมองด้านอัตลักษณ์และการรวมกลุ่ม 

 ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้สูงอายุบางส่วนที่เข้ามาทีหลังและไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยปรับปรุง

พ้ืนที่สุสานตั้งแต่เริ่มต้น แต่พวกเขาก็มีความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่ตรงนี้ไม่ต่างกับคนอ่ืนๆ โดยผ่านการ

รวมกลุ่ม และการมีอัตลักษณ์ของความเป็นคนจีน รวมถึงภาษา และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน  

 

  โดยคุณนิภา (นามสมมติ) อายุ 77 ปี ได้กล่าวว่า “ที่จริงสวนนี้มีมา 20 กว่าปีแล้วนะ แต่

 ป้าเองก็เพ่ิงมาไม่นาน ไม่ได้มาตั้งแต่เขาสร้างกันหรอก แต่เราก็รู้จักกันหมด ก็เป็นคนจีน ด้ วยกัน

 ทั้งนั้น มีแต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน เราก็เป็นคนรู้จักกันหมด ไม่มีนับหรอกใครเข้าก่อนเข้าหลัง เรา

 ทุกคนเข้ามาก็ช่วยกันดูแลที่นี่เหมือนกัน ป้าก็มาทุกวันนะที่นี่ ถ้าถามว่าป้ารักที่นี่ไหม ป้าก็รัก

 เหมือนกัน” 

(สัมภาษณ์คุณนิภา, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

  

  โดยคุณจิต (นามสมมติ) อายุ 69 ปี ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า “คือที่นี่เขาไม่มีการ

 มาแบ่งกันหรอก ว่าเธอมาก่อนเธอมาหลัง ฉันใหญ่โต ฉันสร้างที่นี่ คือเราก็อยู่กันแบบพ่ีน้องนะ 
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 มาก่อนมาหลังไม่ส าคัญ เพราะทุกคนก็รักที่นี่ดูแลที่นี่เท่ากัน เรามาหลังก็ไม่ใช่ว่าเราท าประโยชน์

 น้อยกว่าคนอ่ืน เงินเราก็จ่ายเท่าๆกัน ช่วยเหลือเท่าที่ท าได้ อย่างหัวแรงที่สร้างที่นี่ ป้าเองก็นับ

 ถือเขานะ ว่าเขาเป็นคนเก่ง อย่างแต่ก่อนเขาเป็นคนธรรมดาเลยนะ ไม่ได้ รวยแบบทุกวันนี้ แต่

 เขาเก่งไง ท าธุรกิจจนรวย แล้วก็ท าที่นี่ด้วย เป็นคนใหญ่คนโตไปแล้ว แกเองก็ดีนะ คนก็ชื่นชม

 เยอะ ฉะนั้นที่นี่จะไม่มีปัญหาเรื่องมาก่อนมาหลัง ถ้ามาด้วยใจเราก็รักท่ีนี่ผูกพันกับที่นี่ทุกคน”  

(สัมภาษณ์คุณจิต, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

  ในขณะที่คุณเกียว (นามสมมติ) อายุ 68 ปี ได้ช่วยกล่าวเสริมถึงเหตุผลที่ไม่มีการ

 แบ่งแยกว่าใครมาก่อนมาหลังไว้ว่า “จริงๆคือที่นี่เขามีการเก็บตังค่าสมาชิกกัน เรียกชมรมนักวิ่งส

 มาคมแต้จิ๋ว คุณจะสมัคร หรือไม่สมัครก็ได้ อย่างหนุ่มๆสาวๆเวลาเขามาวิ่งกันเย็นๆ เขาก็วิ่งฟรี

 นะ เรากไ็ม่ได้บังคับว่าใคร ต้องมาจ่ายบ้าง แต่อย่างพวกป้าเนี่ยมากันทุกวัน เลยสมัครสมาชิก 

 ถามว่าสมัครไปแล้วได้อะไร ก็คือเราต้องการช่วยเหลือบ ารุงสถานที่ไง อย่างส่วนใหญ่คนแก่

 ที่มาเขาก็จ่ายตังกันหมด เพราะถ้า เราเป็นสมาชิกชมรม เวลามีเลือกตั้ง มีประชุมของทางสมาคน 

 เราก็จะมีสิทธิมีเสียงในการออกความเห็น เช่น การเลือกนายกสมาคมที่จะมาดูแลที่นี่ (สุสาน

 แต้จิ๋ว) ปัจจุบันเราก็ต้องเคารพกัน และกัน เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ปัญหาเรื่องใคร

 มาก่อนมาหลังเลยไม่มี” 

 (สัมภาษณ์คุณเกียว, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)    

 

 

มุมมองด้านการเปลี่ยนแปลง 

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วเดิมที่เป็นสุสานฝังศพของชาวจีน ก่อนที่จะถูก

เปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนได้เข้ามาออกก าลังกายกันอย่างในปัจจุบัน โดยความพิเศษของที่

แห่งนี้ก็คือไม่ได้ถูกสร้างใหม่ให้กลายเป็นสวนสาธารณะเสียทีเดียว แต่เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่บางส่วนให้ใช้

งานเป็นสวนสาธารณะ และยังคงพ้ืนที่บางส่วนไว้เป็นสุสานที่ยังคงบทบาทของสุสานไว้ดังเดิม โดยการ
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ปรับปรุงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว เป็นความร่วมมือของเอกชน (เจ้าของสุสาน) และรัฐบาล (เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร) โดยการปรับปรุงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วนั้นมีการปรับปรุงไปในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศภายในให้มีความสวยงาม มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น เช่นศาลเจ้า 

ลานกีฬาออกก าลังกาย รวมถึงปรับปรุงพ้ืนที่เดิมเช่นการรื้อและย้ายหลุมศพ จึงท าให้เกิดมุมมองต่อพ้ืนที่

ในมิติที่หลากหลายด้าน ทั้งมุมมองขณะตอนที่ก าลังเปลี่ยนแปลง และมุมมองหลังจากท่ีเปลี่ยนแปลงเสร็จ

แล้ว  

 โดยคุณด า (นามสมมติ) อายุ 69 ปี ได้แสดงความเห็นเกี่ยวการปรับปรุงพื้นที่สุสานตั้งแต่

 ตอนเริ่มต้นสร้างใหม่ๆไว้ว่า “การจะท าพ้ืนที่ตรงนี้ให้เป็นสวนสาธารณะ จ าเป็นต้องมีการปลูก

 ต้นไม้เพ่ิม ซึ่งส่วนมากเป็นต้นไม้ใหญ่ จึงต้องรื้อพ้ืนที่หลุมสุสานบางส่วนออกเพ่ือปลูกต้นไม้

 และท าถนนเป็นลานวิ่ง ท าให้ต้องมีการย้ายหลุมฝังศพ ก็ต้องมีการท าเรื่องคุยเจรจากับ ญ า ติ พ่ี

 น้องของเจ้าของหลุมศพที่อยู่เดิม ท าให้ญาติบางคนเขาก็ถือโอกาสนี้ย้ายบรรพบุรุษไปไว้ที่อ่ืนตาม

 หลักฮวงซุ้ย อย่างสระบุรี ชลบุรี”  

(สัมภาษณ์คุณด า, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)   

 

 โดยคุณณี (นามสมมติ) อายุ 60 ปี ได้ช่วยกล่าวเสริมเรื่องหลักพ้ืนที่ฮวงซุ้ยของสุสาน

 แต้จิ๋วว่า “ต้องเข้าใจก่อนว่าสุสานแต้จิ๋วนี่มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะ ย้อนไปแต่ก่อนคนจีนที่อยู่ในไทย 

 เขาไม่ได้ร่ ารวยกันอย่างทุกวันนี้ ที่ตรงนี้จะให้พูดก็คือเป็นที่ดินการกุศลนะ ส่วนหนึ่งเป็นที่ดินเดิม

 ของเจ้าของสุสาน เขาเสียสละจะท าให้ และก็มีคนจีนบางส่วนที่รวมเงินกันช่วยซื้อที่เพ่ือขยาย

 พ้ืนที่เพ่ิม เหตุที่สร้างสุสานคนจีน เพราะเราต้องการพ้ืนที่ฝัง เราไม่เผาแบบคนไทยแค่นั้น พอตอน

 ประชุมจะสร้างเป็นสวน ต้องรื้อหลุมออก บางคนเขาก็เลยใช้จังหวะนี้ย้ายบรรพบุรุษไปไว้ที่อ่ืน

 ตามหลักนั่นนี่ เพราะลูกหลานเขาเริ่มมีตังกันแล้ว”  

(สัมภาษณ์คุณณี, 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)    
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ในขณะเดียวกันการปรับปรุงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วไม่ใช่เพียงแค่ปรับปรุงภูมิทัศน์เพียงอย่างเดียว

เท่านั้น เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสุสานมาก่อน การให้ความส าคัญและตระหนักถึงองค์ประกอบใน

หลายๆด้านจึงเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ ทางสมาคมจึงได้มีการลงมติให้มีการสร้างศาลไต้ฮงกงขึ้นมากลางสุสาน 

หลังจากท่ีปรับปรุงให้กลายเป็นสวนสาธารณะ เพ่ือต้องการให้เป็นสิริมงคลกับพื้นท่ี  

 

 โดยคุณด า (นามสมมติ) อายุ 69 ปี ได้กล่าวว่า “คือคุณเข้าใจไหมว่า แต่ก่อนที่ตรงนี้ก็

 เหมือนที่คนตาย เขาอยู่กันอย่างสุขสงบ วันดีคืนดีคุณจะมาเปลี่ยนให้เป็นสวน ให้คนนั้นคนนี้เข้า

 มาวิ่งกัน เสียงดัง มันก็ไม่ใช่ การสร้างศาลให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือการท าให้ถูกต้อง ให้ท่าน

 มาคอยดูแลทั้งคนเป็นคนตาย ให้เข้าใจตรงกันว่าเราอยู่ร่วมกันได้ ก็สบายใจกันทุกฝ่าย การสร้าง

 ศาลไต้ฮงกงก็คือการท าให้ถูกต้อง”  

(สัมภาษณ์คุณด า, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)   

 

 โดยคุณศิน (นามสมมติ) อายุ 67 ปี ผู้ที่มีส่วนก่อตั้งชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วและผู้มีส่วน

 ในการพัฒนาพ้ืนที่ ได้อธิบายเสริมเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องเป็นไต้ฮงกงก็เพราะว่า “ไต้ฮงกงท่านคือ

 คนที่ช่วยเหลือสังคม เก็บศพผู้ยากไร้ ในสมัยก่อน จริงๆศาลเจ้าไต้ฮงกงมีอยู่แล้วเดิมทีท่ีปอเต็กตึ๊ง 

 แต่ต่อมาทางสุสานแต้จิ๋วก็อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เหมือนกัน ซึ่งอัญเชิญมาเองจากซัวเถา

 ประเทศจีน เพ่ือเป็นสิริมงคลกับพ้ืนที่ ให้ท่านมาช่วยดูแลสถานที่เพราะคนเข้ามาใช้บริการเยอะ 

 จะได้ปลอดภัย มีความสุขกับการเข้ามาใช้”  

(สัมภาษณ์คุณศิน, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)  
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 โดยคุณฮวง (นามสมมติ) อายุ 71 ปี ยังกล่าวเสริมเกี่ยวกับศาลไต้ฮงกงภายในสุสาน

 แต้จิ๋วว่า  “การที่มีศาลไต้ฮงกงไว้ที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนสร้างความอุ่นใจให้แก่คนที่เข้ามาที่นี่ ถ้า

 เปรียบกับบ้านก็คงเหมือนศาลพระภูมิประมาณนั้น ถ้ามีไว้คนที่มาก็อุ่นใจ เพราะคนอ่ืนๆเขาไม่

 รู้จักที่นี่ดีเหมือนเรา คนอ่ืนเข้ามาเจอแต่สุสานมันก็น่ากลัวอยู่นะ ทางสมาคมก็เลยตกลงกันสร้าง

 ศาลไต้ฮงกงขึ้นมาทีหลัง”  

(สัมภาษณ์คุณฮวง, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

  

 โดยนอกจากนี้คุณณี (นามสมมติ) อายุ 60 ปี ยังให้ข้อมูลร่วมว่า “จริงๆการปรับสุสานให้

 เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทางผู้ดูแลคือสมาคมนักวิ่งแต้จิ๋ว มีนโยบายอยากให้คงพ้ืนที่สุสานไว้ให้ได้มาก

 ที่สุด เพ่ือที่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพ้ืนที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ คือมีประโยชน์ทั้งกับคน

 เป็นและคนตาย คนเป็นก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในฐานะพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน ส่วนคนตายก็ได้

 อยู่ในพ้ืนที่สุสานที่ดีขึ้น สวยงามข้ึน ไม่รกร้างเหมือนแต่ก่อน และเมื่อถึงเวลาท าบุญ เช่น งานเชง

 เม้ง ญาติๆคนตายเขาก็อยากจะมากัน เพราะพ้ืนที่สะดวกสบาย ปลอดภัย สวยงาม”  

(สัมภาษณ์คุณณี, 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 

    

นอกจากนี้ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว ท าให้เกิดมุมมองต่อพ้ืนที่ในปัจจุบันใน

เชิงบวก โดยกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่าการที่สุสานแต้จิ๋วกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะนั้น มีข้อดีมากกว่า

ข้อเสีย และยังสร้างประโยชน์แก่ผู้คนอ่ืนๆที่ไม่ใช่เพียงแต่คนจีนเท่านั้น รวมถึงยังเป็นโยชน์ต่อชุมชน  

 

 โดยคุณกิม (นามสมมติ) อายุ 65 ปี มองว่า “ผมว่าดีนะที่สุสานกลายเป็นสวนแบบนี้ ผม

 มองว่านอกจากท าให้สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อคนหลายๆกลุ่มด้วย 

 อย่างที่เก็บศพเก่าของสุสาน ปัจจุบันก็น ามาท าใหม่เป็นห้องเรียนเทควันโดของเด็กๆ ซึ่งที่เรียนเท
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 ควันโดนี้ก็เป็นการจัดการดูแลของเจ้าของสุสานเหมือนกัน เด็กท่ีมาเรียนก็สบายเพราะได้มาเรียน

 กับคนที่เก่ง คนสอนเป็นทีมชาติ แล้วยังมีโอกาสได้ไปแข่งข้างนอกด้วย พ่อแม่ก็มีสบายเหมือนกัน

 เพราะราคาไม่แพง ผมว่าสิ่งนี้ก็ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่

 สาธารณะในปัจจุบันมันมีประโยชน์ขึ้น” 

 (สัมภาษณ์คุณกิม, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)   

 

 ในขณะที่คุณสิทธิ์ (นามสมมติ) อายุ 64 ปี ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “สุสาน

 แต้จิ๋วทุกวันนี้ไม่น่ากลัวแล้ว ถ้าถามคนแถวนี้พอพูดถึงท่ีนี่ เขาก็นึกภาพว่าเป็น สวนเป็นที่ ออก

 ก าลังกายกันไปหมดแล้ว ตั้งแต่ที่เขาท าสุสานให้กลายเป็นสวนผมก็ออกก าลังกายบ่อยขึ้น เพราะ

 มาทุกวันอยู่แล้ว กลายเป็นคนออกก าลังกายติดกันมาเป็น 10 ปีแล้ว ถ้าในความคิดผม ผมว่าที่นี่

 มีบทบาทส าคัญต่อคนแถวๆนี้เหมือนกันนะ”  

(สัมภาษณ์คุณสิทธิ์, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)    

 

 โดยคุณลั้ง (นามสมมติ) อายุ 83 ปี กล่าวว่า “คือบ้านป้าอยู่แถวนี้นะ แถวนี้แต่ก่อนมัน

 เปลี่ยว โจรเยอะ มาสมาคมต้องขับรถมา แต่เดี๋ยวนี้พอเป็นสวนก็ดี ปลอดภัยขึ้น มีที่นั่งเล่นเช้าๆ 

 เดี๋ยวนี้เวลาจะมานั่งตุ๊กๆมาคนเดียวได้ ไม่ ต้องมีคนมาส่ง เดี๋ยวนี้ไม่กลัวทั้งคนทั้งผี แต่ก่อนผีดุ

 มาก คนเจอะเยอะ แต่ป้าไม่เคยเจอ เพราะไม่กล้าอยู่แถวนี้นาน ถ้าถามว่าแต่ก่อนกับตอนนี้แบบ

 ไหนดีกว่ากัน ก็ต้องตอนนี้อยู่แล้ว”  

(สัมภาษณ์คุณลั้ง, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)    

   

 จากมุมมองของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อสุสานแต้จิ๋ว ทั้งในด้านพ้ืนที่ ด้านอัตลักษณ์และการรวมกลุ่ม 

รวมทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงภายในสุสาน อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้สูงอายุแทบจะทั้งหมดที่เข้าใช้สุสาน
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แต้จิ๋ว มีความผูกพันต่อพ้ืนที่ โดยเริ่มจากผู้สูงอายุกลุ่มแรกท่ีก่อตั้งสมาคมและช่วยกันสร้างสวนสาธารณะ

ขึ้นมา จะมีความภูมิใจต่อพ้ืนที่ในเชิงที่ว่าสุสานแต้จิ๋วเป็นพื้นที่บรรพบุรุษของพ่ีน้องชาวจีน และรู้สึกว่าตน

นั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งและท าประโยชน์ต่างๆสืบทอดมา โดยในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุบางส่วนที่เข้า

มาทีหลังจะมีความผูกพันในเชิงประวัติศาสตร์น้อยกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาที

หลังหลายคนก็ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พ้ืนที่ตรงนี้ไม่ต่างจากกลุ่มที่อยู่มาตั้งแต่แรกเช่นกัน โดยทั้งนี้

ผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตั้ง หรือกลุ่มคนที่มาทีหลัง ทุกคนล้วนมี

ความรักความผูกพันกับพ้ืนที่ในเชิงการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วไม่ต่างกัน 

เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าใช้และดูแลพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วในปัจจุบันอย่างเท่าเทียม 

จะเห็นได้ว่ามุมมองของผู้สูงอายุที่มีต่อพ้ืนที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง 

และรู้ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์จะมีความผูกพันกับพื้นที่ในเชิงพ้ืนที่ของคนจีนตั้งแต่อดีตร่วมด้วย ในขณะ

ที่ผู้สูงอายุคนอ่ืนๆที่เข้ามาทีหลังนั้นก็จะมีความผูกพันต่อพ้ืนที่เช่นกัน แต่จะเป็นไปในเชิงบริบทความ

ผูกพันของกลุ่มสมาชิกหรือความคุ้มชินในการเข้าใช้พ้ืนที่มากกว่า โดยทั้งนี้หลังจากที่สุสานแต้จิ๋วมีการ

เปลี่ยนแปลงกลายเป็นพื้นที่สาธารณะพบว่ามุมมองของผู้สูงอายุที่มีต่อพ้ืนที่นั้นก็ยังคงเป็นไปในเชิงบวก 

 

2. สาเหตุในการเลือกเข้ามาใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่มผู้สูงอายุ 

 มีสาเหตุอีกหลายประการในการตัดสินใจให้กลุ่มผู้สูงอายุเลือกพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วเป็นพ้ืนที่ประจ า

ในการเข้าใช้ และกลายเป็นสถานที่ส าคัญที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน หลังจากการลงพ้ืนที่

ส ารวจและเก็บข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วเขตสาทรนั้น ส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุ

เลือกเข้าใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วเป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมเป็นประจ า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเลือกเข้ามาท า

กิจกรรมที่สุสานแต้จิ๋ว เพราะค านึงถึงความสบายกาย คือ ใกล้บ้าน รู้สึกสะดวกสบายทางด้านร่างกาย 

และความสบายใจ คือ การมีคนรู้จัก หรือกลุ่มเพื่อนฝูงเดียวกัน  
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  โดยคุณเกียง (นามสมมติ) อายุ 77 ปี ได้กล่าวว่า “ก็ที่นี่มันใกล้บ้าน มันสะดวก ป้าเกียง

 เดินมายังได้เลย แต่วันไหนรีบก็จ้างสามล้อบ้าง นั่ง วินบ้าง ป้าแก่แล้วก็อยากออกก าลังกายแถว

 บ้าน ไม่อยากไปไหนไกลๆ”  

(สัมภาษณ์คุณเกียง ,6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

  เช่นเดียวกับคุณปอ (นามสมมติ) อายุ 69ปี ที่มองว่าการออกก าลังกายใกล้บ้านเป็นสิ่งที่

 สะดวกสบายที่สุดแล้วส าหรับคนที่เริ่มมีอายุเยอะ โดยกล่าวว่า “การออกก าลังกายในวัยที่อายุ

 ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่อง่าย ถ้ามัวแต่จะไปที่ไกลๆ ยังไม่ทันไปก็ไม่อยากจะไปแล้ว แล้วพอดีที่นี่ก็ใกล้

 บ้าน บรรยากาศก็ดี เพ่ือนฝูงคนรู้จักก็เยอะแยะ ก็ไม่รู้ต้องไปไกลๆท าไม”   

(สัมภาษณ์คุณปอ ,6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

  ในขณะที่คุณสิทธิ์ (นามสมมติ) อายุ 64 ปี ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของ

 การออกก าลังกายในบริเวณละแวกบ้านว่ามีความสะดวกมากกว่า “อย่างผมบ้านอยู่แถวนี้ก็มาทุก

 วัน มานั่งเล่น เดินเล่น นั่งคุยกับเพ่ือนก็แก้เครียดแก้เบื่อได้ ถ้าไม่มีสุสานแห่งนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน

 ว่าจะไปวิ่งออกก าลังกายที่ไหน จะไปสวนลุมก็ไกล จะวิ่งตามถนนก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่

 เพราะรถเยอะ”  

(สัมภาษณ์คุณสิทธิ์ , 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)   

 

  นอกจากนี้ คุณธี (นามสมมติ) อายุ 79 ปี ยังให้เหตุผลอ่ืนๆประกอบว่า “ที่จริงแต่ก่อน

 ผมเคยไปที่สวนลุมนะ ผมเพ่ิงย้ายมาวิ่งที่นี่ได้ 5 ปีเอง แต่ก่อนไปสวนลุมเพราะเพ่ือนไปแถวนั้น 

 แต่ตอนหลังเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับลูกสาวเขา ผมก็เลยมาที่นี่ เพราะรู้จักกับเฮียพ่ีชายเขา 

 เขาแนะน ามา ผมก็เลยมาวิ่งกับเฮียเขาแทนที่นี่ เพราะผมว่าไปคนเดียวมันเหงา”  

(สัมภาษณ์คุณธี, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  
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3. พฤติกรรมในการใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่มผู้สูงอายุ  

 นอกจากปัจจัยสาเหตุที่มีความส าคัญในการเลือกใช้พ้ืนในการเข้ามาท ากิจกรรมของผู้สูงอายุแล้ว

นั้น การแสดงออกในการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุก็นับว่ามีความน่าสนใจ โดยผู้ศึกษาจะขอแบ่ง

รูปแบบพฤติกรรมของผู้สูงอายุออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1. ช่วงเวลาในการเข้าใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว

ของกลุ่มผู้สูงอายุ 2. รูปแบบกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุภายในสุสานแต้จิ๋ว  

 3.1 ช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่มผู้สูงอายุ 

  3.1.1 การเลือกเวลา  

 จากการสัมภาษณ์และลงภาคสนามพบว่าภายในสุสานแต้จิ๋วแห่งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายและ

เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 4.00 น. จนถึง 20.00 น. สุสานแต้จิ๋วเป็นพ้ืนที่สี

เขียวและพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญแห่งหนึ่งของชุมชน เขตสาทร (Community) ท าให้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วแห่ง

นี้มีผู้คนมากมายเข้ามาใช้บริการหมุนเวียนไปในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก มีคนเข้าใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 

500 – 700 คนต่อวัน โดยสามารถแบ่งเวลาการเข้าใช้หลักออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงเช้าเวลาประมาณ  

04.00 น. – 10.00 น. จะมีกลุ่มคนเข้ามาใช้พ้ืนที่ประมาณ 200 - 300 คนต่อวัน และในช่วงเย็นประมาณ 

18.00 น. – 20.00 น. จะมีคนเข้าใช้พ้ืนที่ประมาณ 300 – 400 คนต่อวัน โดยอ้างอิงสถิตข้อมูลจากคุณ

อัญชลี แจ่มเหมือน พนักงานฝ่ายธุรการผู้ดูแลสถานที่ (อัญชลี แจ่มเหมือน ,2560 :สัมภาษณ์)  

โดยทั้งนี้พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเข้าใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วในช่วงเวลาเช้ามากกว่าหรืออาจ

กล่าวได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดเข้าใช้พื้นที่ในช่วงเวลาเช้าเป็นส่วนใหญ่  

  โดยคุณกลม (นามสมมติ)  อายุ 80 ปี ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้

 พ้ืนที่ในช่วงเวลาเช้าไว้ว่า “คือตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีภาระแล้วก็เหมาะแก่การออกก าลัง

 กาย ผมแก่แล้วเลยตื่นแต่เช้า คนแก่ตื่นเร็ว ตื่นเช้าแล้วรู้สึกสดชื่น พอตื่นมาก็มาออกก าลังกาย

 ที่นี่”  

(สัมภาษณ์คุณกลม, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  
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 โดยคุณนิภา (นามสมมติ) อายุ 77 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับการเลือกมาสุสานแต้จิ๋วในตอน

 เช้าไม่ต่างกับคุณกลม (นามสมมติ) เนื่องจากปกติเป็นคนตื่นเช้า และเวลาเช้าเป็นเวลาที่สะดวก

 มาออกก าลังกายมากกว่าช่วงเวลาเย็น “ส่วนใหญ่คนก็ออกก าลังกายไม่เช้าก็เย็น แต่อย่างป้า

 สะดวกตอนเช้ามากกว่า เพราะปกติก็ตื่นเช้าอยู่แล้ว ตีสี่ตีห้าป้าก็ตื่นแล้ว วันไหนตื่นเร็วก็ มาตี 

 5 วันไหนตื่นสายก็มา 6 โมง” 

(สัมภาษณ์คุณนิภา, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

 นอกจากนี้ยังพบว่าการที่ผู้สูงอายุหลายคนไม่เลือกมาออกก าลังกายในช่วงเย็นเพราะ

 เนื่องจากเวลาเย็นเป็นเวลาที่มีภาระหน้าที่ต้องท า อย่างเช่น คุณเกียว (นามสมมติ) อายุ 68 ปี ได้

 ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า“ตอนเย็นนี่มาไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะ เพราะว่าต้องไปรับหลานที่โรงเรียน และ

 หลานยังเล็กอายุ 9 ขวบ กลับมาก็ต้องหาขนมหาข้าวให้เขา ช่วยดูท าการบ้าน เพราะพ่อแม่

 เขายังไม่เลิกงาน ค่ะ แต่ถ้าเป็นอย่างตอนเช้าก็จะเป็นหน้าที่พ่อแม่เขาดูแลพาไปส่งโรงเรียน เราก็

 ว่างตอนเช้า สะดวกมากกว่า”  

(สัมภาษณ์คุณเกียว, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

 แต่ก็มีผู้สูงอายุบางคนอย่างคุณกิม (นามสมมติ) อายุ 65 ปี ที่เคยมาออกก าลังกายใน

 ตอนเย็นบ้างเป็นครั้งคราวแสดงความเห็นว่า “การมาออกก าลังกายตอนเย็นก็ไม่ได้ต่างกับตอน

 เช้ามาก ถ้าคุณตั้งใจมาออกเฉยๆ  อย่างผมบางครั้งมาแค่วิ่งอย่างเดียว วิ่งตอนเช้ากับตอนเย็นก็

 เหมือนกัน ไม่ได้ต่างกัน แต่บางทีนัดเพ่ือนนัดอะไรไว้ว่าจะมาคุย ก็ต้องมาตอนเช้า เพราะตอน

 เย็นไม่ค่อยมีคนว่างมา อย่างถ้าผมมาตอนเช้าวิ่งเสร็จก็นั่งคุยเล่นต่อ แต่ถ้ามาตอนเย็นก็ต้องวิ่งคน

 เดียวแล้วกลับเลย”  

(สัมภาษณ์คุณกิม, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)   
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นอกจากนี้ยังพบว่าในการเข้าใช้พ้ืนที่ในช่วงเช้าของกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 10.00 

น. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในสุสานแต้จิ๋วไม่เกิน 2-4 ชั่วโมงในแต่ละวัน และในแต่ละคนก็จะมีเวลา

ประจ าทั้งการมาและการกลับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการนัดหมายของสมาชิกเพ่ือนแต่ละกลุ่ม ซึ่งทุกคน

ค่อนข้างมีเวลาประจ าที่แน่นอนภายในกลุ่มเพ่ือนฝูงของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น คุณปอ (นามสมมติ) อายุ 

69 ปี คุณจิต (นามสมมติ) อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า  

 

 “ทุกคนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเพ่ือนของตัวเอง อย่างกลุ่มป้าจะนัดกันที่โต๊ะประจ า

 ตอนหกโมงเช้า ใครจะมาวิ่งก่อนกี่โมงก็มา แต่พอซักหกโมงต้องมาเจอกันตรงนี้ก่อน พอ 8 โมงก็

 ถึงกลับ เพราะเดี๋ยวมีอีกกลุ่มเขาจะมานั่งแถวนี้ต่อ”  

(สัมภาษณ์คุณปอ, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

 “ที่จริงพอกลุ่มอ่ืนมาเราก็อยู่ได้นะ แต่มันไม่ค่อยสะดวกใจ บางทีเราคุยกันเรื่องส่วนตัว 

 ก็เลยเอาเป็นว่ามาเวลาใครเวลามัน เขาจะรู้ๆเวลาตัวเองกันอยู่”  

(สัมภาษณ์คุณจิต, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

 3.1.2 การเลือกวัน 

การเลือกเข้ามาใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วในช่วงเวลาเช้าของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความ

สะดวกของแต่ละคน ซึ่งหลายคนมีความสะดวกในช่วงเวลาเช้ามากกว่าเย็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย 

เช่นการตื่นนอน หรือภาระหน้าที่ต่างๆที่ต้องท าในแต่ละวัน ทั้งนี้ยังพบว่าด้วยภาระหน้าที่และความ

สะดวกใจต่างๆในการเลือกช่วงเวลาเข้าใช้ของผู้สูงอายุยังสอดคล้องไปยังการเลือกช่วงวัน อีกด้วย โดย

ส่วนมากจะเข้าใช้ในวันธรรมดา จันทร์ถึงศุกร์มากกว่าวันเสาร์อาทิตย์ ท าให้ คุณเกียว (นามสมมติ) อายุ 

68 ปี  และ คุณจิต (นามสมมติ) อายุ 69 ปี มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่
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นอกจากจะเข้าใช้ในช่วงเวลาเช้ามากกว่าแล้ว ยังเลือกเข้าใช้ในวันธรรมดามากกว่าวันเสาร์อาทิตย์มากกว่า 

เพราะมองว่า ทุกๆคนก็มีหน้าที่ภาระที่ต้องท า หรือต้องรับผิดชอบ ซึ่งถึงแม้ว่าการมาที่นี่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจวัตรหลักในชีวิต แต่การให้ความใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในส่วนอ่ืนๆ

นอกจากนี้ก็เป็นสิ่งส าคัญ 

 

 “เรามีภาระต้องดูแลหลานด้วย ป้าก็จะมาได้แค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดก็คือต้องอยู่

 บ้าน เราก็มีหน้าที่ท่ีเราต้องท า”  

(สัมภาษณ์คุณเกียว, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

 “วันเสาร์อาทิตย์มันคือวันครอบครัว ก็ต้องอยู่บ้านไว้ก่อน เผื่อลูกเขาจะพาออกไปไหน 

 อีกอย่างเรามาออกก าลังกาย เรามาเอาสังคม 5 วันพอแล้ว เยอะแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมาทุกวัน มา

 ทุกวันไม่ไหว อีกอย่างไม่ค่อยมีใครเขามากัน” 

 (สัมภาษณ์คุณจิต, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

แต่ก็ยังพบว่ามีผู้สูงอายุส่วนน้อยบางคน ที่เลือกเข้าใช้พ้ืนที่ในวันหยุดร่วมด้วย อย่างคุณกิม (นาม

สมมติ) อายุ 65 ปี มองว่าที่คนส่วนใหญ่เขาไม่มาวันหยุดเพราะเขาไม่ว่างกัน แต่ตนเองนั้นว่างวันเสาร์ด้วย 

ก็เลยมาวันเสาร์ ถึงแม้ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะแทบไม่มีใครมา แต่ก็ยังพอมีผู้สูงอายุบางคนที่เขามาในวันหยุด  

 

 “ผมว่าส่วนใหญ่คนที่มากันเขาก็ต้องว่างต้องสะดวกมา คนอ่ืนส่วนใหญ่เขาว่างกันแค่

 จันทร์ถึงศุกร์ไง ก็เลยดูเหมือนเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยมีคนมา แต่ผมว่างจันทร์ถึงเสาร์ก็มาเสาร์ด้วย ก็

 จะมีคนรู้จักอีกคนที่เขาว่างวันเสาร์เหมือนกัน ก็จะนัดกันมากับเขา”  
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(สัมภาษณ์คุณกิม, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) 

 

ดังนั้นจากที่ได้กล่าวไปพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการเข้าใช้พ้ืนที่ในช่วงเวลาเช้ามากกว่า

ช่วงเวลาเย็น และเข้าใช้พ้ืนที่ในช่วงวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มากกว่าวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) โดยเหตุผล

หลักๆก็มาจากความสะดวกของแต่ละบุคคล และภาระหน้าที่ที่ต้องท าในแต่ละวัน จึงท าให้เกิดช่วงเวลาใน

การเข้าใช้พ้ืนที่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งนี้ยังพบความน่าสนใจของช่วงเวลาประจ าในการเข้าใช้ของ

ผู้สูงอายุ คือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุแต่ละคนจะมาท ากิจกรรมต่างๆในเวลาเดิมทุกครั้ง ซึ่งการก าหนดเวลา

ประจ าของตนเองก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของเพ่ือนในกลุ่มอีกที  

 

3.2 รูปแบบกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุภายในสุสานแต้จิ๋ว 

เนื่องจากภายในสุสานแต้จิ๋วมีพ้ืนที่กว้างขวางและมีกิจกรรมหลากหลายให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

ได้เลือกท า มีทั้งรูปแบบเสียค่าบริการและไม่เสียค่าบริการ โดยผู้ศึกษาจะขอจัดท าจากตารางการแสดง

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมดที่สามารถท าได้ที่สุสานแต้จิ๋ว โดยผู้ศึกษาจะขอแบ่งประเภทของกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ

ท าออกเป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก่ 1. การออกก าลังกาย 2. การพบปะสังสรรค์  

 

  3.2.1 กิจกรรมการออกก าลังกาย 

 การออกก าลังของกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วเป็นไปในหลายมิติและค่อนข้างหลากหลาย

มาก เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้าใช้บริการพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

สุขภาพและเรื่องการออกก าลังกาย ดังนั้นผู้ศึกษาจะแบ่งการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1. การออกก าลังกายคนเดียว และ 2. การออกก าลังกายแบบกลุ่ม 
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   3.2.1.1 การออกก าลังกายคนเดียว 

 การออกก าลังกายคนเดียวในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่พบได้มากที่สุดในกลุ่มเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง โดยกิจกรรมที่กลุ่มผู้สูงอายุเพศชายชอบท าได้แก่การเข้าฟิตเนส หรือ ลานเพาะกาย และส่วนมากใช้

เวลาในการออกก าลังกายที่ฟิตเนส หรือ ลานเพาะกายนี้ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยคุณ

ฮ้ัว (นามสมมติ) อายุ 78 ปี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเล่นเพาะกายไว้ว่า  

 

  “ผมเล่นเพาะกายมาตั้งแต่สมัยยังไม่แก่ขนาดนี้นะ เล่นมา 12 ปีแล้ว ก็เริ่มต้นจากที่นี่ 

 ตอนมาเล่นใหม่ๆก็มีคนที่เขาเล่นมาก่อนมาช่วยสอน พอตอนนี้มีคนใหม่ๆเข้ามา ผมก็ช่วยสอนเขา

 ต่อ เราอยู่กันแบบเกื้อกูล อีกอย่างที่นี่ราคาไม่แพง สถานที่ก็สะอาดสะอ้านดี” 

 (สัมภาษณ์คุณฮ้ัว, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)   

 

 ซึ่งโดยส่วนใหญ่การออกก าลังกายในลานกีฬาเพาะกายแต้จิ๋ว มักเป็นกิจกรรมที่ต้องท าคนเดียว 

และเป็นกิจกรรมที่ผู้ชายมักนิยมเล่นมากกว่าผู้หญิง ท าให้การออกก าลังแบบคนเดียวในกลุ่มผู้สูงอายุจึงมัก

เป็นผู้ชายมากกว่า นอกจากนี้กิจกรรมการออกก าลังกายที่มักท าคนเดียวรองลงมาก็คือ การเดิน การวิ่ง 

หรือการขี่จักรยาน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิงที่ท ากิจกรรมการออกก าลังกายเหล่านี้คนเดียว  

แต่ทั้งนี้ก็พบว่า การเดิน หรือการวิ่งออกก าลังกายในผู้สูงอายุ ก็มีจ านวนผู้สูงอายุไม่น้อยที่นิยมท ากันเป็น

กลุ่ม เช่น วิ่งกันเป็นกลุ่ม หรือเดินกันเป็นกลุ่ม โดยคุณสุนา (นามสมมติ) อายุ 76 ปี ได้กล่าวว่าเธอชอบ

การออกก าลังคนเดียวมากกว่า โดยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

  “ส่วนตัวป้าชอบเดินคนเดียวมากกว่า เพราะป้าตั้ งใจมาออกก าลังกาย ก็ตั้งใจเดินไป

 เรื่อยๆ เดินซัก 2-3 รอบ ให้เสร็จก่อน พอเสร็จแล้วค่อยไปนั่งคุยทีหลังก็ได้ แต่บางคนเขาก็เดินกัน

 เป็นกลุ่มๆ เดินคุยกันไป”  

(สัมภาษณ์คุณสุนา, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  
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  ในขณะที่คุณกิม (นามสมมติ) อายุ 65 ปี กล่าวว่า “ที่จริงผมชอบวิ่งเป็นกลุ่มนะ ปกติจะ

 มาวิ่งกับพ่ีคนหนึ่ง แต่หลังๆมาเขาไม่ค่อยว่าง ผมก็เลยวิ่งคนเดียว ผมว่าก็สะดวกดีนะ แบบเรา

 ไม่ต้องรอใคร อยากวิ่งกี่รอบก็วิ่ง วิ่งเสร็จวันไหนเหนื่อยๆก็กลับบ้านเลย แต่ถ้าวิ่งเป็นกลุ่ม

 บางทีวิ่งเสร็จขอตัวกลับยาก ต้องไปนั่งกินน้ าชาก่อน แต่ปกติถ้าวันไหนผมวิ่งคนเดียว ผมก็ร้องคา

 ราโอเกะต่อนะ”   

(สัมภาษณ์คุณกิม, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)  

 

  นอกจากนี้คุณเชา (นามสมมติ) อายุ 70 ปี ยังแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 

 “การออกก าลังกายคนเดียวเป็นอะไรที่สะดวกสบายกว่า ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราต้องการมาออก

 ก าลังกายอย่างจริงจัง จะท าให้ออกได้เร็วมากกว่า คือถ้าเราวิ่งเป็นกลุ่มนะครับ บางทีเราก็ไม่ค่อย

 ได้วิ่งหรอก คุยซะเยอะมากกว่า วิ่งไปคุยไป แปปๆก็สลับเดิน แต่ถ้าวิ่งคนเดียวแปปเดียวได้ 5 

 รอบแล้ว”  

(สัมภาษณ์คุณเชา, 5 มีนาคม พ.ศ.2561) 

   3.2.1.2 การออกก าลังกายแบบกลุ่ม 

 การออกก าลังกายแบบกลุ่มเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว โดยการ

ออกก าลังกายแบบกลุ่มของผู้สูงอายุนั้น จะแยกชัดเจนระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยในแต่ละเพศก็จะ

มีกิจกรรมที่ท าต่างกันและเหมือนกัน โดยกิจกรรมที่ท าเหมือนกันก็ได้แก่ การวิ่ง หรือการเดินออกก าลัง

กาย เช่น มีการวิ่งหรือเดินเป็นกลุ่ม โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิง  

  โดยคุณลั้ง (นามสมมติ) อายุ 83 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “แก่แล้ว ออกก าลังกายจริงจัง

 แบบคนอ่ืนไม่ได้ ตื่นเช้ามาก็มาเดิน ได้เดินนิดๆหน่อยๆพอสดชื่น เดินคนเดียวมันก็เหงา หาเพ่ือน

 เดินคุยไปสนุกดี เดินครบสักรอบก็พอแล้ว”  

(สัมภาษณ์คุณลั้ง, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  
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 ในขณะที่คุณสิทธิ์ (นามสมมติ) อายุ 64 ปี ก็เป็นอีกคนที่ชอบเดินออกก าลังกายแบบกลุ่ม ก็กล่าว

ไปในทิศทางเดียวกับคุณลั้งว่าการออกก าลังกายแบบกลุ่มดีกว่า  

 

  “พอเราอายุเยอะขึ้น เราก็ต้องรักษาสุขภาพ เราก็ไม่อยากเป็นภาระใครเขา อยาก

 แข็งแรง แต่ออกก าลังกายมันก็ยากนะ หาเพ่ือนมาออกเนี่ยดีกว่าออกคนเดียว มันท าให้เราอยาก

 มาออกก าลังกายมากขึ้น”  

(สัมภาษณ์คุณสิทธิ์, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)  

 

  โดยคุณศิน (นามสมมติ) อายุ 67 ปี กล่าวเสริมเก่ียวกับการวิ่งหรือเดินออกก าลังกายเป็น

 กลุ่มว่าเหตุใดถึงต้องแยกชายหญิงไว้ว่า “การออกก าลังกายเป็นกลุ่มก็คือการออกมาเจอเพ่ือนนั่น

 แหละครับ ผู้ชายก็มีเพ่ือนผู้ชาย ผู้หญิงก็มีเพ่ือนผู้หญิง เพ่ือนใครเพ่ือนมัน ถ้าผู้หญิงผู้ชายมาวิ่ง

 ด้วยกันคุยกัน ก็คุยกันคนละเรื่อง ผู้หญิงเขาก็มีเรื่องคุยกับเพ่ือนเขา”  

(สัมภาษณ์คุณศิน, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) 

 

 นอกจากการวิ่งและการเดินออกก าลังเป็นกลุ่มแล้ว ยังมีกิจกรรมการออกก าลังกายอ่ืนๆที่มีการ

แบ่งเพศชัดเจนระหว่างผู้ชายและผู้หญิง โดยกลุ่มผู้สูงอายุผู้ชายส่วนใหญ่จะนิยมเล่นแบดมินตัน ในขณะที่

ผู้สูงอายุผู้หญิงจะนิยมเต้นแอโรบิค หรือร าไทเก๊ก ซึ่งจากการลงภาคสนามพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะเลือก

กิจกรรมการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียวในแต่ละวัน เช่น ถ้าวันนี้เดินออกก าลังกาย ก็จะเดินอย่างเดียว 

หรือถ้าวันนี้ร าไทเก๊กก็จะร าไทเก๊กอย่างเดียว ไม่มีการออกก าลังกายต่อวันหลายอย่าง ซึ่งส่วนมากกิจกรรม

ออกก าลังกายที่ท าในแต่ละวันของผู้สูงอายุมักจะท าซ้ าๆกัน เช่น ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงถ้าใครร าไทเก๊ก ก็

จะร าไทเก๊กอย่างเดียวซ้ าๆกันเกือบทุกวัน ใครเต้นแอโรบิค ก็จะเต้นแอโรบิคซ้ าๆกันอย่างเดียวเกือบทุกวัน 

เป็นต้น โดยสาเหตุหลักๆในการเลือกกิจกรรมออกก าลังกายก็มักมาจากกลุ่มเพ่ือนฝูงเป็นหลัก โดยคุณจิต 



68 

 

(นามสมมติ) อายุ 69 ปี ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกออกก าลังกายกับกลุ่มเพ่ือนเป็นหลัก โดยได้ให้สัมภาษณ์

ว่า  

  “ปกติป้าจะร าแต่ไทเก็กอย่างเดียวทุกวัน ท าหลายอย่างไม่ไหว อายุขนาดนี้ท าอย่างเดียว

 พอแล้ว และที่เลือกไทเก็กก็เพราะว่าเพ่ือนๆร าไทเก็กกันหมด จะให้ไปเต้นแอโรบิคก็ไม่ไหว มัน

 เขินๆ”  

(สัมภาษณ์คุณจิต, 5 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

  โดยในขณะที่ไปส ารวจฝั่งกลุ่มผู้สูงอายุที่เต้นแอโรบิค ก็พบว่าส่วนใหญ่ทุกๆคนในกลุ่มที่เต้นแอ

โรบิคก็เป็นกลุ่มเพ่ือนฝูงเช่นกัน โดยคุณณี (นามสมมติ) อายุ 60 ปี ผู้ที่มาเต้นแอโรบิคเกือบทุกวัน ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า  

  “ฉันถนัดเต้นแอโรบิคมากกว่า ไทเก็กไม่ค่อยถนัด ถ้าจะร าไทเก็กต้องไปฝั่งนู้น (ลานที่ใช้

 ร าไทเก็กอยู่ตรงข้ามกับลานที่ใช้เต้นแอโรบิค) ฉันไม่ค่อยรู้จักคนตรงนั้นเท่าไหร่ เลยไม่ค่อยอยาก

 ไป”  

(สัมภาษณ์คุณณี, 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)  

 

 แต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ชายจะมีความแตกต่างกับกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิง เนื่องจาก

กิจกรรมที่ท าเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุชายมีไม่เยอะเท่าไหร่ นอกจากวิ่งและเดินก็มีการเล่นแบดมินตันอย่าง

เดียว ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ชายจะไม่ค่อยแยกเป็นกลุ่มเท่าผู้สูงอายุผู้หญิง โดยคุณเชา (นามสมมติ) อายุ 70 

ปี กล่าวว่า  

  “จริงๆคนที่มาตีแบดตอนเช้าๆนี่จะเป็นกลุ่มประจ านะครับ แต่ก็เข้าไปขอเล่นได้ อย่าง

 ผมบางทีก็เข้าไปขอเขาเล่นด้วย ก็ไม่ได้รู้จักกัน แต่เขาใจดีนะขอเล่นด้วยได้ ถ้าคุณจะเล่นคุณก็มา

 ขอได้เลย”  

(สัมภาษณ์คุณเชา, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  
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  และคุณกิม (นามสมมติ) อายุ 65 ปี ก็ช่วยกล่าวเสริมเพ่ิมอีกว่า “เล่นได้ๆ เข้าไปขอเลย 

 ผมก็ไม่รู้จักเขาหรอก เคยเข้าไปขออยู่ครั้ง เขาก็ให้ ผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็ง่ายๆ ยิ่งกีฬามาขอเล่น

 กันได้หมดแหละ สบายๆ”  

(สัมภาษณ์คุณกิม, 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560)  

 

  โดยคุณกิต (นามสมมติ) อายุ 66 ปี ผู้ที่มาเล่นแบดมินตันทุกวัน ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 “หากใครอยากมาเล่นก็เข้ามาขอได้เลย ยินดีมากครับ ถ้าวันไหนมีคนเล่นเยอะๆก็แบ่งตี กั น เป็ น

 ทีม ทีมละ 3 คนก็มีนะบางทีอ่ะ อย่างบางวันก็มีพวกวัยรุ่นหนุ่มๆมาขอเล่น ผมก็บอกเออมาสิ 

 อยากมาเล่นวันไหนก็มา ผมก็ตีเกือบทุกวันแหละ ถ้าฝนไม่ตก”  

(สัมภาษณ์คุณกิต, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

 จากที่ได้กล่าวไปจะเห็นว่าการออกก าลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุจะมีทั้งออกก าลังกายคนเดียวและ

การออกก าลังกายเป็นกลุ่ม โดยความแตกต่างของกิจกรรมหลักๆจะขึ้นอยู่กับเพศของผู้สูงอายุ ผู้ชายก็จะ

มีรูปแบบการออกก าลังกายแบบหนึ่ง ผู้หญิงก็มีอีกรูปแบบหนึ่ง และบางกิจกรรมก็เหมาะกับท าคนเดียว 

เช่น การเล่นเพาะกาย หรือบางกิจกรรมก็เหมาะกับการท าเป็นกลุ่ม เช่น การร าไทเก๊ก  การเต้นแอโรบิค 

การเล่นแบดมินตัน ในขณะที่บางกิจกรรมก็สามารถเลือกท าได้ทั้งแบบคนเดียวหรือแบบกลุ่ม เช่น การเดิน 

หรือ การวิ่งออกก าลังกาย ทั้งนี้ทั้งก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สูงอายุแต่ละคนว่าชอบหรือสะดวกใจแบบ

ไหนมากกว่า โดยนอกจากนี้พบว่าการออกก าลังกายเป็นกลุ่มของผู้ สูงอายุในเพศหญิงจะมีการแบ่งแยก

กลุ่มมากกว่าเพศชาย กล่าวคือในผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีการออกก าลังกายเฉพาะกลุ่มกับเพ่ือนฝูงตัวเอง 

ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุเพศชายสามารถร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยกันได้แม้ไม่รู้จักกัน 
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  3.2.2 กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ 

 เนื่องจากการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการสร้างพ้ืนที่เฉพาะและมีการ

แบ่งกลุ่ม แบ่งชมรมกันในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยมากผู้สูงอายุมักจะนิยมอยู่กันเป็นกลุ่มใครกลุ่มมัน 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงของแยกเป็นประเด็น เพ่ือท าให้เข้าบริบท โดยการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มผู้สูงแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1. ระบบชมรมและสมาชิก 2. รูปแบบกิจกรรมในการพบปะสังสรรค์ของ

ผู้สูงอายุ 

   3.2.2.1 ระบบชมรมและสมาชิก 

 หลังจากการออกก าลังกายเสร็จในแต่ละวัน กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะแยกย้ายกันเข้าชมรมของ

ตนเองซึ่งเป็นชมรมย่อยรองลงมาจากชมรมหลัก เพ่ือท ากิจกรรมพบปะสังสรรค์กันในกลุ่มเพ่ือนฝูง ซึ่งผู้

ศึกษาตอ้งขออธิบายก่อนว่า ภายในสุสานแต้จิ๋วจะมีระบบสมาชิกท่ีเป็นชมรมหลัก หรือที่เรียกว่าเป็นชมรม

ใหญ่มีหน้าที่ควบคุมการดูแลสุสานแต้จิ๋วทั้งหมด มีชื่อว่า “ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว” เป็นชมรมท่ีจัดตั้งขึ้น

เพ่ือต้องการส่งเสริมการออกก าลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่ง มีการจัดงานวิ่งเพ่ือการกุศลทั้งในและ

ต่างประเทศ มีงานเลี้ยงประจ าปีอย่างต่อเนื่อง และมีการระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น 

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 597 คน ซึ่งไม่มีการจ ากัดเพศและอายุของสมาชิก โดยมีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึง

วัยสูงอายุ ซึ่งสมาชิกชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ววัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มคนเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้า

มาใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วในปัจจุบัน เนื่องจากชมรมสมาคนนักวิ่งแต้จิ๋วคือผู้ริเริ่มก่อตั้งเปลี่ยนแปลงสานแต้จิ๋ว

แห่งนี้ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ กล่าวคือทางชมรมสมาคมนักวิ่งแต้จิ๋ว นอกจากจะเป็นชมนักวิ่งที่ออกไป

วิ่งตามงานต่างๆแล้ว ยังถือเป็นผู้ดูแลสุสานแต้จิ๋วในปัจจุบันทั้งหมด นอกจากนี้ทางชมรมสมาคมนักวิ่ง

แต้จิ๋วยังถือเอาสุสานแต้จิ๋วเป็นสนามส าหรับซ้อมของกลุ่มสมาคมอีกด้วย  

 ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วจึงเป็นสมาชิกชมรมนักวิ่งฯ มา

ตั้งแต่เริ่มแรก ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าตามมาทีหลังจึงมีความรู้สึกว่าตนก็ควรที่จะต้องสมัครและเป็น

สมาชิกของกลุ่มชมรมตามผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ เพ่ือที่จะได้รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมกับพ้ืนที่

บริเวณนี้อย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน โดยผู้สูงอายุจะยึดข้อปฏิบัติ และกฎข้อบังคับต่างๆของทางชมรมสมาคม

นักวิ่งที่ได้ตั้งไว้แต่ต้น เพ่ือรักษาผลประโยชน์และสิทธิต่างๆของตนเอง 



71 

 

 โดยจากการลงภาคสนามผู้ศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าใช้พ้ืนที่เป็นประจ าแทบจะทั้งหมดเป็น

สมาชิกของชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านี้ก็ได้มีการตั้งชมรมย่อยออกมาจาก

ชมรมหลัก(ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว) อีก โดยแบ่งได้เป็นทั้งหมด 9 ชมรม คือ 

 1. ชมรมฟ้าใสแต้จิ๋วแอโรบิค 

 2. ชมรมรุ่งอรุณมิวสิค 

 3. ชมรมหมากฮอสหรรษา 

 4. ชมรมกายบริหารสวนรวยสุข 

 5. ชมรมกลุ่มแบดมินตัน 

 6. ชมรมลานร่มโพธิ์ แอโรบิค &โยคะ 

 7. ชมรมลานโพธิ์ทอง 

 8. ชมรมมิตรแท้ 

9. ชมรมรวยน้ าใจ 

ซึ่งแต่ละชมรมย่อยจะมีการสร้างซุ้มที่นั่งของชมรมไว้เพ่ือให้สมาชิกในแต่ละชมรมได้ใช้งาน โดย

ใครที่อยากเข้าร่วมชมรมย่อยต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุ ก็สามารถเดินเข้าไปขอได้เลย ซึ่งแต่ละซุ้มชมรมก็จะ

มีกฎเกณฑ์และค่าบ ารุงต่างๆแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าแต่ละชมรมจะก าหนดไว้อย่างไร ซึ่งตามจริงการ

เข้าชมรมย่อยไม่จ าเป็นต้องสมัครชมรมใหญ่ก่อน(ชมรมใหญ่คือชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว) แต่พอเข้าร่วม

ชมรมไปซักพักตัวสมาชิกเองจะมีความรู้สึกอยากรักษาผลประโยชน์หรืออยากเป็นส่วนหนึ่งไปโดยปริยาย 

สุดท้ายก็จะสมัครเข้าชมรมหลักอยู่ดี อย่างเช่น คุณธี  (นามสมมติ) อายุ 79 ปี ที่เพ่ิงเข้ามาท ากิจกรรมที่

สุสานแต้จิ๋วได้เพียง 5 ปี กล่าวว่า  

 “ตอนผมมาที่นี่ใหม่ๆนะ พ่ีชายเพ่ือนเขาแนะน ามา ผมก็เดินเข้ามาเลย แบบขออยู่ด้วย 

 พ่ีชายเพ่ือนเขาก็พาเข้าที่ชมรมรุ่งอรุณมิวสิค แรกๆก็จ่ายแค่ค่าบ ารุงช่วยค่าน้ าค่าไฟ อยู่ไปอยู่



72 

 

 มาก็เริ่ม รู้สึกว่าสมัครสมาชิกใหญ่ไว้ดีกว่า ไหนๆก็มาประจ าและต้องจ่ายตังอยู่แล้ว ก็จะได้มีสิทธิ

 มีเสียงกับเขาบ้าง”  

(สัมภาษณ์คุณธี, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  

โดยแต่ละชมรมทั้ง 9 ชมรม ภายในจะมีการท ากิจกรรมที่ค่อนข้างไม่ต่างกันมากนัก หรืออาจ

กล่าวได้ว่าแต่ละชมรมก็มีการท ากิจกรรมที่ซ้ าๆกัน  ซึ่งชื่อชมรมนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

โดยตรง เช่น ชมรมรุ่งอรุณมิวสิค ไม่ได้มีแค่กิจกรรมร้องเพลง หรือชมรมหมากฮอสไม่ได้มีแค่กิจกรรม

หมากฮอส ในขณะเดียวกันชมรมหมากฮอสก็มีการร้องเพลง และชมรมมิวสิคก็มีการเล่นหมากฮอส เป็น

ต้น อันที่จริงชื่อชมรมเป็นเพียงแค่ชื่อที่ตั้งไว้ประจ าซุ้มต่างๆเพียงเท่านั้น โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเลือกเข้า

ชมรมย่อย โดยเลือกจากการตามคนรู้จักเข้ามาเป็นหลัก เช่น มีเพ่ือนอยู่ชมรมไหน ตัวเองก็ เข้าชมรมนั้น 

อย่างคุณออร์ (นามสมมติ) อายุ 77 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

 “อย่างฉันเนี่ยอยู่ชมรมหมากฮอสใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่เคยเล่นหรอก พวกผู้ชายเขาก็เล่นกัน 

 แต่ทีนี้ในชมรมมันก็มีผู้หญิงด้วย เราก็ท าอย่างอ่ืนกันไป แต่ที่เข้าชมรมนี้เพราะว่าเพ่ือนๆเขาอยู่

 ชมรมนี้กัน จะให้เราไปอยู่อันอ่ืนก็ไม่รู้จักใคร ไม่ได้สนิทด้วย”  

(สัมภาษณ์คุณออร์, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 

  

โดยคุณฮ้ัว (นามสมมติ) อายุ 78 ปี ได้กล่าวเสริมคุณออร์ว่า “ถ้าอยากเล่นหมากฮอสเข้าชมรม

ไหนก็ได้ เขาก็เล่นกันหมดแหละครับ ไม่ใช่แค่ชมรมผม(ชมรมหมากฮอส) ชื่อชมรมมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆแล้ว 

แต่ก่อนอ่ะตั้งเพราะเล่นหมากฮอสจริง เพราะมันมีแค่ไม่กี่ชมรม ใครจะมาเล่นหมากฮอสเขาก็จะมานั่งตรง

นี้ แต่เดี๋ยวนี้คนใหม่ๆมาเยอะไปหมด เขาก็แยกไปตั้งชมรมกับกลุ่มเขา เดี๋ยวนี้หมากฮอสก็เป็นแค่ชื่อเฉยๆ

แล้ว เล่นตรงไหนก็ได้”  

(สัมภาษณ์คุณฮ้ัว, 5 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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  3.2.2.2 รูปแบบกิจกรรมในการพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ 

หลังจากท าความเข้าใจระบบชมรมและระบบสมาชิกของกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง

รูปแบบกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจากการลงภาคสนามพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่จะมีพฤติกรรมการแบ่งกลุ่มเพ่ือพบปะสังสรรค์หลังจากการออกก าลังกายเสร็จในแต่ละวัน ซึ่งทั้งนี้

การแบ่งกลุ่มชมรมย่อยของผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการแบ่งพ้ืนที่ส่วนตัวเพ่ือใช้เป็นพื้นที่ของชมรมใครชมรม

มัน เพื่อท ากิจกรรมพบปะสังสรรค์กันภายในกลุ่ม โดยสามารถแบ่งรูปแบบกิจกรรมการสังสรรค์ได้ดังต่อไป 

  การตั้งวงจิบน้้าชาสนทนา 

โดยรูปแบบกิจกรรมในการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุนั้นจะเรียกกันว่าการจิบน้ าชา คือ

หลังจากออกก าลังกายเสร็จผู้สูงอายุก็จะพากันแยกย้ายไปตามชมรมไปตามกลุ่มเพ่ือน เพ่ือชงชาดื่นและ

เริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน  

 โดยคุณลั้ง (นามสมมติ) อายุ 83 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “การดื่มชาถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่ง

 ของคนจีน โดยเฉพาะคนจีนแก่ๆไปไหนมาไหนต้อง เสิร์ฟน้ าชาให้กัน ถือเป็นมารยาท จริงๆการ

 กินชามันมีวิธีของมันอยู่นะ แต่ที่นี่ก็สบายๆ เรากินเฉยๆเพราะติดมากกว่า ไม่ได้มีพิธีรีตรอง”  

(สัมภาษณ์คุณลั้ง, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

 โดยคุณเกียง (นามสมมติ) อายุ 77 ปี ได้ช่วยกล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดื่มชาของกลุ่มตน

 ว่า “ปกติพวกเราไม่ค่อยซีเรียสกันเท่าไหร่เรื่องวิธีอะไรท านองนั้น เพราะพวกป้ากินชากันเป็น

 ปกติอยู่แล้ว กินเพ่ือช่วยเรื่องสุขภาพมากกว่า อย่างพวกป้านี่ก็ใช้แก้วกาแฟกินน้ าชากันนะ” 

 (สัมภาษณ์คุณเกียง, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 

   

โดยทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่าการดื่มชาของกลุ่มผู้สูงอายุในสุสานแต้จิ๋วไม่ได้มีการเคร่งครัดธรรมเนียมแต่

อย่างใด แต่เป็นเพียงรูปแบบความเคยชินหนึ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนจีนในการนั่งจิบน้ าชาไปคุยไป



74 

 

เท่านั้น โดยบางชมรมก็มีชุดเครื่องชา ถ้วยชาสวยงาม แต่บางชมรมก็ดื่มชากันง่ายๆ โดยการดื่มชาในแก้ว

กาแฟ เป็นต้น 

 

ภาพทึ่ 10 : ภาพการใช้แก้วกาแฟในการดื่มชา 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

ทั้งนี้ทั้งนั้นการสังสรรค์น้ าชาของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบกิจกรรมเพ่ือ

พูดคุยกัน โดยการพูดคุยของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการนั่งแบ่งแยกกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิง ซึ่งความ

แตกต่างกันทางเพศนั้นก็จะส่งผลต่อประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับการสนทนา โดยการสนทนาในกลุ่มผู้สูงอายุ

เพศหญิงพบว่าหัวข้อหลักในการสนทนาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ละคร การนินทา รวมไปถึงเรื่อง

หวย  

 โดยจากการสัมภาษณ์คุณฮวง (นามสมมติ) อายุ 71 ปี ได้กล่าวว่า “เวลาป้ามาที่สวนนี้

 จริงๆป้ามากับสามีนะ พอมาถึงก็ต่างคนต่างไป ยิ่งเวลานั่งคุยนี่ยิ่งนั่งด้วยกันไม่ได้ คุยกันคนละ

 เรื่อง เดี๋ยวพอเสร็จก็กลับบ้านด้วยกันอยู่ดี ห่างๆกันบ้าง อยากนั่งคุยตามประสาผู้หญิง”  

(สัมภาษณ์คุณฮวง, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)   
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 ในขณะที่คุณเกียวบอกไปในทิศทางเดียวกับคุณฮวงว่า “ป้าชอบนั่งคุยกับผู้หญิงมากกว่า 

 คืออย่างแรกเลยเราเป็นเป็นเพื่อนกัน นั่งคุยกับเพื่อก็ สนุกกว่าอยู่แล้ว อีกอย่างวงผู้ชายนี่คุยกัน

 หยาบคายมาก บางทีเราก็ขี้เกียจจะฟัง” 

 (สัมภาษณ์คุณเกียว, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

ในขณะที่วงการสนทนาของกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย พบว่าหัวข้อหลักส่วนใหญ่ในการสนทนาจะเป็น

เรื่องเกี่ยวกับ ธุรกิจ อาชีพ กีฬา สุขภาพ รวมไปถึงเรื่องการนินทา โดยคุณเชา (นามสมมติ) อายุ 70 ปี ผู้ที่

นั่งสนทนาระหว่างจิบน้ าชาในกลุ่มผู้สูงอายุชาย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า   

 

 “อันที่จริงเราก็ไม่ได้นั่งแบ่งกันขนาดนั้นว่าผู้ชายไม่คุยกับผู้หญิง ผู้หญิงไม่คุยกับผู้ชาย 

 ผมมองว่าเราคุยกันคนละเรื่องมากกว่า เหมือนกับว่าเราอยากคุยกับใครเราอยากคุยอะไร

 เราก็ไปนั่งกับกลุ่มนั้น”  

(สัมภาษณ์คุณเชา, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

 โดยคุณกิต (นามสมมติ) อายุ 66 ปี ได้อธิบายถึงสาเหตุว่าท าไมการนั่งคุยกันแยกผู้ชาย

 ผู้หญิงดีกว่าเพราะว่า “ก็เราคุยกันคนละเรื่อง บางเรื่องคุยกันไปแล้วพวกผู้หญิงเขาจะชอบมาขัด 

 คุยๆไปมันก็หมดสนุก สู้ต่างคนต่างคุยกันไปกับเพ่ือนตัวเองผมว่าดีกว่า จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน 

 ผมว่าผู้หญิงเขาก็คงคิดแบบเดียวกัน”  

(สัมภาษณ์คุณกิต, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

โดยจาการสังเกตและสัมภาษณ์ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุสนทนาพูดคุยกันในวงน้ าชา พบว่าไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มผู้ชายหรือกลุ่มผู้หญิง ส่วนใหญ่จะพูดคุยกันค่อนข้างเสียงดัง มีการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนใน
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การสนทนาสลับไปมา โดยภาษาจีนที่ใช้ก็จะมีตั้งแต่ จีนกวางตุ้ง จีนแต้จิ๋ว ปนๆกันไป โดยลักษณะและ

บรรยากาศในการพุดคุยของกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่สบายๆ เพราะทุกคนมีความรู้สึกได้

คุยในเรื่องที่อยากคุย และได้คุยกันในกลุ่มเพ่ือนของตนเองจึงท าให้บรรยากาศผ่อนคลาย ไม่น่าอึดอัด แต่

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุทกคนจะนั่งแยกสนทนาออกเฉพาะชายหญิงเท่านั้น เราพบว่าบางชมรมหรือใน

บางกลุ่มก็มีผู้สูงอายุชายหญิงนั่งปะปนกันบ้าง และส่วนใหญ่หัวข้อที่สนทนาก็จะเป็นเรื่องสบายๆ เช่น 

เรื่องดินฟ้าอากาศ ข่าวสารบ้านเมือง ไม่มีการจริงจังออกรสเท่ากับการสนทนาเฉพาะกลุ่มเพศ อย่างกลุ่ม

เพศหญิงหรือชาย  

 

ภาพทึ่ 11 : ภาพการนั่งสนทนาจิบน้ ากันในกลุ่มผู้ชาย 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

  นอกจากนี้พบว่าการตั้งวงจิบน้ าชาสนทนาของกลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้ถูกจ ากัดพ้ืนที่อยู่แค่ภายใน

บริเวณซุ้มของชนรมแค่นั้น ผู้ศึกษาพบว่าภายในสุสานแต้จิ๋วยังมีการสร้างซุ้มเพ่ิมเติมนอกเหนือจากซุ้ม

ชมรม โดยสภาพและบรรยากาศภายในซุ้มเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับซุ้มชมรมเท่าไหร่และภายในก็

ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุบางส่วนไปนั่งตั้งวงน้ าชาในซุ้มเหล่านั้น จึงได้ท าการสัมภาษณ์คุณด า (นามสมมติ) อายุ 
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69 ปี โดยได้ค าตอบว่าซุ้มนั่งเล่นอ่ืนๆที่นอกเหนือจากซุ้มชมรม 9 ชมรมเหล่านั้น คือซุ้มที่ถูกสร้างขึ้นมา

ใหม่ทีหลัง เนื่องจากพ้ืนที่ภายในซุ้มชมรมแต่ละซุ้มมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อสมาชิกในกลุ่ม จึงท าให้มีการสร้าง

ขยายพ้ืนที่ไว้ใช้ส าหรับรองรับความไม่พอของสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยก็จะมีการรวมกลุ่มท าเรื่องเพ่ือขอสร้าง

พ้ืนที่ซุ้มเพ่ิมเติมได้ และท้ังนี้คุณด ายังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า  

 “แต่ก่อนนะที่ไม่พอจริงถึงไปท าเรื่องขอกัน แต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีการขี้โกง อยู่ชมรมนี้ไม่พอใจ

 อยากออกไปตั้งกลุ่มกันเองก็มี แต่ทีนี้สร้างชมรมมันท าอยาก ต้องมีคน 20-30 คนนู่นแหละ ถึงตั้ง

 ชมรมได้ คนก็เลยโกงกันไปท าเรื่องว่าที่ไม่พอ แล้วก็ไปสร้างซุ้มกันใหม่แค่กลุ่มตัวเอง หลังๆบาง

 กลุ่มนี่ไม่ท าเรื่องก็มี ซื้อโต๊ะซื้ออะไรมาตั้งกันเองเลย แต่ก็ไม่ได้มีใครว่าอะไร ก็ไม่พอใจกัน แต่ไม่

 กล้าพูด”  

(สัมภาษณ์คุณด า, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)   

 

  การเล่นหมากฮอส 

การเล่นหมากฮอส ถือเป็นเกมกระดานรูปแบบหนึ่งที่ผู้เล่นจะได้ใช้สมาธิ และยังไม่ต้องออกแรง

มาก ท าให้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นกันเฉพาะในกลุ่ม

ผู้สูงอายุชายเป็นหลัก โดยส่วนมากการเล่นหมากฮอสของกลุ่มผู้สูงอายุที่สุสานแต้จิ๋ ว จะเล่นกันเพ่ือความ

สนุกสนานเพลิดเพลินกันภายในกลุ่มเพ่ือนฝูง ถือเป็นการเข้าสังคมรูปแบบหนึ่ง โดย คุณสิทธิ์ (นามสมมติ) 

อายุ 64 ปี มองว่าการเล่นหมากฮอสสามารถฆ่าเวลาได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้ได้พุดคุยกับคนที่ไม่ค่อย

สนิทกันได้อีกด้วย  

 “การเล่นหมากฮอสมันจะเล่นเป็นตา คนแพ้ก็จะต้องออก เล่นไปเล่นมาได้เล่นกับคนที่

 ไม่เคยรู้จักก็มี ก็ได้คุยกับคนใหม่ๆบ้าง ที่จริงก็ไม่ใหม่หรอก แต่บางคนเคยเห็นหน้า ไม่เคยคุยกัน 

 มาได้คุยกันตอนเล่นหมากฮอสก็มี”  

(สัมภาษณ์คุณสิทธิ์, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)  
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 ยังมีผู้สูงอายุหลายคนมองว่าการเล่นหมากฮอสถือเป็นการช่วยบริหารสมองอีกด้วย 

 โดยคุณธี (นามสมมติ) อายุ 79 ปี ได้กล่าวว่า “คนแก่อายุเยอะๆ บางทีการได้เล่นหมากฮอสดีนะ

 ผมว่า เป็นการช่วยเรื่องความจ า ยิ่งแก่ยิ่งต้องฝึกความจ า”  

(สัมภาษณ์คุณธี, 5 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

 

 ภาพทึ่ 12 : ภาพการนั่งเล่นหมากฮอสของกลุ่มผู้สูงอายุในสุสานแต้จิ๋ว 

ถ่ายโดย ภรณ์จิรา สุขธวัช เมือ่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

นอกจากนี้กิจกรรมการเล่นหมากฮอสยังไม่จ ากัดเวลาเหมือนกับกิจกรรมอ่ืนๆ กล่าวคือ กิจกรรม

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกาย หรือการจิบน้ าชา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะท าแค่ในช่วงเช้าเท่านั้น แต่

การเล่นหมากฮอสสามารถจะมีกลุ่มผู้สูงอายุชาย มักแวะเวียนกันเข้ามานั่งเล่นหมากฮอสกันจนถึงเที่ยงถึง

บ่ายก็มีในบางวัน    
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  การร้องคาราโอเกะ 

การร้องคาราโอเกะของกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มักท าในช่วงเช้าควบคู่ไปกับกิจกรรม

ตั้งวงจิบน้ าชาสนทนา โดยจากการลงภาคสนามพบว่า ในหลังจากที่ผู้สูงอายุออกก าลังกายกันเสร็จ จะ

ค่อยเริ่มทยอยเข้ามาที่ซุ้มชมรม บางคนก็มีการเดินไปร้องเพลง บางคนก็มีการเดินไปนั่งจิบน้ าชาพูดคุย 

และท าสลับกันไปกันมาอยู่ภายในชมรมของตนเอง เพ่ือสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน โดยการร้อง

เพลงคาราโอเกะนั้นพบว่าผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายต่างก็ชื่นชอบในการท ากิจกรรมนี้ โดยเพลงที่

ร้องนั้นจะมีแต่เพลงภาษาจีนทั้งหมด รวมถึงซับคาราโอเกะเนื้อร้องก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดด้วยเช่นกัน ซึ่ง

ในเพลงภาษาจีนแต่ละเพลงนั้นก็จะมีการแยกว่าเพลงไหนเป็นเพลงของผู้หญิงร้อง หรือเพลงไหนเป็นเพลง

ของผู้ชายร้อง โดยคุณปอ (นามสมมติ) อายุ 69 ปี ได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่า  

 

 “ในตู้คาราโอเกะมันจะมีรายชื่อเพลงอยู่ ซึ่งแต่ก่อนก็จะใช้จ าเอาว่าเพลงไหนเพลงผู้หญิง 

 เพลงไหนเพลงผู้ชาย แต่ตอนหลังมามีคนท ากระดาษรายชื่อเพลงไว้ให้ ก็เปิดดูแล้วเลือกเอา”   

(สัมภาษณ์คุณปอ, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

 โดยวิธีการดูรายชื่อรายชื่อเพลงว่าเพลงไหนเป็นเพลงของผู้หญิงหรือผู้ชายจะดูได้จาก การวงเล็บ

หลังชื่อเพลง เช่น ถ้าวงเล็บ (ช) หลังชื่อเพลงก็คือเพลงของผู้ชายร้อง ถ้าวงเล็บ (ญ) หลังชื่อเพลงก็คือเพลง

ของผู้หญิงร้อง ถ้าไม่มีวงเล็บก็คือร้องได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตัวอย่างเช่น เพลง เชียนเยนว่านอวี (ช)  , 

เพลง เผงโยวเปียคูว (ญ) ,  หวังฉิง เทียนหญ่า เป็นต้น 

การร้องคาราโอเกะเพลงของผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ได้มีข้อบังคับเคร่งครัดแต่อย่างใด แต่เป็นเพียง

แนวทางการน าเสนอว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้หญิง หรือผู้ชายร้อง และกลุ่มผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าการร้องเพลง

ของนักร้องเพสเดียวกันมีความสนุกสนานมากกว่า โดยคุณณี (นามสมมติ) อายุ 60 ปี ได้ให้สัมภาษณ์

เกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่า “เพลงผู้หญิงผู้ชายร้องได้เหมือนกันหมด แต่เราเป็นผู้หญิงร้องเพลงผู้หญิงสนุก

กว่าแค่นั้นเอง” (สัมภาษณ์คุณณี, 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) โดยทั้งนี้ผู้สูงอายุจะมีความสนุกสนานเพลิน

เพลินมากยามได้ร้องร าท าเพลง ซึ่งในบางคนก็จะมีการเต้นหรือท าท่าทางประกอบจังหวะเพลงร่วมด้วย   
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  การท้าอาหารแจก 

ในทุกๆเช้าบางชมรมจะมีการท าอาหารแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในกลุ่ม โดยอาหารที่แจกจ่ายนั้น

ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารง่ายๆ อย่างเช่น พวกข้าวต้ม หรือกับข้าวที่เป็นน้ า เช่น พวกก๋วยจั๊บ เป็นต้น โดยถ้า

ชมรมไหนมีการแจกจ่ายอาหารเช้า ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะเริ่มเข้ามารับประทานหลังจากที่ออกก าลัง

กายเสร็จ แต่ทั้งนี้ก็พบว่าการท าอาหารแจกไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นคนในชมรมเท่านั้นที่สามารถเข้ามา

รับประทานได้ คนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้าไปร่วมรับประทานได้ด้วยเช่นกัน โดยคุณจิต 

(นามสมมติ) อายุ 69 ปี ได้อธิบายเกี่ยวกับการแจกอาหารว่า  

 

 “เวลาเราท าอาหารมา เราก็ตั้งใจเอามาแบ่งให้คนอ่ืนได้กินกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเรา

 จะไม่งกเลยค่ะ ถ้าใครอยากมาทานคือมาได้เลย ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะ(หมายถึงที่ชมรมตัวเอง) ตรง

 อ่ืน(ชมรมอื่น) ก็ไปทานได้ค่ะ” 

 (สัมภาษณ์คุณจิต, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

 

นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุยังมองว่าการแจกจ่ายอาหารกันในตอนเช้า ถือเป็นการแสดงความมีน้ าใจ

ต่อกัน โดยคุณฮวง (นามสมมติ) อายุ 71 ปี มองว่าคนที่เข้ามาออกก าลังกายนั้น หลังจากออกก าลังกาย

เสร็จ บางคนก็ไม่ได้กลับกันเลย ดังนั้นการท าอาหารมาเผื่อถือเป็นการแสดงน้ าใจ  

 

 “บางคนเขาวิ่งเสร็จเขาก็หิว แต่เขาก็อยากอยู่นั่งเล่นนั่งคุยก่อน เราก็ท าอาหารมาเผื่อไว้

 แบบนี้ดีแล้ว หลายๆคนเขาก็จะกินข้าวเช้าจากที่นี่ไปเลย พอกลับบ้านไปก็ไปท าอย่างอ่ืนได้”  

(สัมภาษณ์คุณฮวง, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  
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นอกจากนี้ก็ยังมีคุณสุนา (นามสมมติ) อายุ 76 ปี ที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกับคุณเกียว (นาม

สมมติ) ว่าการรับประทานอาหารเช้าที่สุสานแต้จิ๋วดีกว่าที่บ้านเพราะมีเพ่ือนฝูงอยู่นั่งรับประทานด้วยกัน

โดยคุณเกียว (นามสมมติ) อายุ 68 ปี ผู้ที่ซึ่งรับประทานอาหารเช้าจากที่สุสานแต้จิ๋วเป็นประจ า ได้ให้

ความเห็นว่า  

 

 “ที่จริงเงินค่าอาหรเป็นเงินของชมรมนะ ส่วนใหญ่อาหารที่มาแจกจะเป็นอาหารที่สั่งมา

 ไว้แล้วในแต่ละวัน แต่ก็จะมีคนในชมรมดูแลจัดการเรื่องนี้อีกที ซึ่งป้ามองว่าการท าอาหารแจก

 แบบนี้ดี เพราะเราก็จะได้มีเพ่ือนกินข้าวเช้าด้วยกัน อย่างป้าก็คือนั่งกินข้าวเช้า กับเพ่ือนที่นี่ก่อน

 กลับบ้านทุกวัน เพราะถ้ากลับไปกินบ้านก็ต้องกินคนเดียว ลูกหลานเขาก็ไปท างานกันหมดแล้ว”  

(สัมภาษณ์คุณเกียว, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)   

 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าพฤติกรรมในการใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่มผู้สูงอายุคือจะเลือกวันและเวลา

ตามที่สะดวกและไม่มีภาระหน้าที่อย่างอ่ืนที่ต้องท า ซึ่งจะเป็นเวลาช่วงเช้า (04.00 น – 10.00 น.) และ

เป็นวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ทั้งนี้ยังมีรูปแบบกิจกรรมต่างๆในการเข้าใช้พ้ืนที่หลากหลาย โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 1.กิจกรรมการออกก าลังกาย ซึ่งจะมีการออกเป็นกลุ่มและออกคน

เดียวขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรม หรือความสะดวกใจของแต่ละบุคคล 2. กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ จะมี

ขึ้นหลังจาการการอกก าลังกายเสร็จ เพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุย เข้าสังคมกันในกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นการสร้าง

ความสนุกสนานเพ่ือการพักผ่อน ผ่อนคลายในแต่ละวัน ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปท าภาระหน้าที่ของ

ตัวเอง 

 

4. ทัศนคติต่อตนเองในการออกมาใช้พื้นที่สาธารณะ 

 จากการลงภาคสนามพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาท ากิจกรรมหรือใช้พ้ืนที่สาธารณะใน

บริเวณสุสานแต้จิ๋ว เขตสาทร ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกต่อตนเองเป็นไปในทางบวกทั้งทางด้านร่างกายและ
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จิตใจ กล่าวคือ การที่ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรง โดยผู้สูงอายุที่

สุสานแต้จิ๋วนั้นจะรู้สึกว่าการออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท าให้ยังคงสมรรถภาพร่างกายต่างๆให้

สามารถใช้งานได้ไม่ต่างหรือใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ ก่อนหน้าที่ตนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และการที่ตนมี

ร่างกายแข็งแรงนั้นจะส่งผลดีกับท้ังตนเองและครอบครัว  

 

  โดยคุณกิต (นามสมมติ) อายุ 66 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมว่านะถ้าเรามีสุขภาพร่างกาย

 แข็งแรงแล้ว นอกจากตัวเราจะมีความสุขเอง คนรอบข้างลูกหลานก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วย”  

(สัมภาษณ์คุณกิต, 5 มีนาคม พ.ศ.2561)   

 

  โดยคุณชัย (นามสมมติ) อายุ 89 ปี กล่าวเสริมไปในทิศทางเดียวกับคุณกิตว่า “คุณคิดดู

 นะการที่คุณเป็นคนแก่ที่แข็งแรงมันท าให้ตัวคุณรู้สึกมีคุณค่านะ อยากไปไหนท าอะไรก็ท าได้ บาง

 ทีผมมองไปที่เพ่ือนรุ่นเดียวกัน บางคนตายไปแล้ว บางคนเจ็บป่วยเข้าออกโรงพยาบาล ลูกหลาน

 ต้องคอยดูแล ไปไหนไม่ได้ เครียดทั้งคนดูเครียดทั้งตัวเอง”  

(สัมภาษณ์คุณชัย, 5 มีนาคม พ.ศ.2561) 

   

 ทั้งนี้การออกก าลังกายที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข ก็คือการได้มาออกก าลังกายนอกบ้าน โดย

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วรู้สึกว่าการที่ออกมาออกก าลังกายนอกบ้านดีกว่าการออกก าลังกายในบ้าน 

เพราะนอกจากจะได้ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังได้มีสังคมกับเพ่ือนฝูง และท า

กิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน โดยการที่ได้เข้าสังคมและท ากิจกรรมนั้นจะช่วยท าให้ลดความตึงเครียดลงในแต่

วันได้ ซึ่งการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะนอกจากจะได้ออกก าลังกายแล้ว ผู้สูงอายุยังได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ

มากมาย อย่างในสุสานแต้จิ๋วก็มีกิจกรรมหลายรูปแบบ รวมถึงการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมต่างๆ

จะช่วยท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีอะไรท า และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดความฟุ้งซ่าน   
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  โดยคุณเกียว (นามสมมติ) อายุ 68 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “คือป้ามีบ้าน 2 ที่ หลังเดิมอยู่แถว

 นี้ อีกหลังอยู่แถวนนท์ ทีแรกลูกชายเขาให้ย้ายไปอยู่ตรงนั้น แต่อยู่ได้ไม่นานปีกว่าๆป้าก็ย้าย

 กลับมา พอไปอยู่ที่นู่นแล้วมันไม่ชิน แต่ก่อนเราอยู่ตรงนี้เช้าๆก็มาออกก าลังกายที่นี่(สุสานแต้จิ๋ว) 

 เจอคนนั้นคนนี้ พอไปแถวนั้นมันเป็นหมู่บ้านไง ก็มีที่ให้เดินออกก าลังกายอยู่แต่มันเหงาออกคน

 เดียว สุดท้ายก็ขอลูกย้ายกลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิม ละพอเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยไปอยู่บ้านนู้นกัน” 

 (สัมภาษณ์คุณเกียว, 6 มีนาคม พ.ศ.2561)  

  

 ในขณะที่คุณสุนา (นามสมมติ) อายุ 76 ปี มองว่าการได้ท ากิจกรรมกับเพ่ือนฝูงนอกบ้าน จะช่วย

ท าให้รู้สึกเหมือนตัวเองยังได้ออกไปท างานนอกบ้านแบบวัยท างานอยู่  

 

  “เราเป็นคนเคยท างานทุกวัน พอวันหนึ่งเกษียรอยู่อยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อ สมัยก่อนตอน

 ท างานมันก็ไม่ได้รู้สึกหรอก แต่พอแก่แล้วไม่ได้ไปท าแล้ว ถึงรู้ว่า การไปท างานเจอคนนั้นคนนี้

 มันดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเยอะ พอเราอยู่บ้านเราจะคุยกับใครก็ไม่มี เขาก็ไปท างานกันหมด แต่มาท่ีนี่

 ก็ได้มาเจอคนอ่ืน เปิดหูเปิดตาวันละนิดก็ยังดี”  

(สัมภาษณ์คุณสุนา, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

  นอกจากนีผู้้ศึกษาพบว่า การที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เลือกที่จะออกมาใช้พื้นที่สาธารณะสุสานแต้จิ๋วอย่าง

เฉพาะเจาะจง มีนัยยะบางอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจ กล่าวคือกลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้เลือกมาที่นี่เพียงเพ่ือออก

ก าลังกายหรือสังสรรค์จากปัจจัยความสะดวกกายสบายใจแต่เพียงอย่างเดียว แต่พบว่าภายในบริเวณ

สุสานแต้จิ๋ว ผู้สูงอายุมีการแสดงความภาคภูมิใจในตนเองเชิงอ านาจในการเข้าสังคม โดยผู้สูงอายุแต่ละคน

ที่เข้ามาที่นี่จะให้ความสนใจในการแสดงออกว่าตัวเองเป็นใคร ท าอาชีพอะไร หรือผ่านการประสบ

ความส าเร็จอะไรมาบ้าง ซึ่งจากการลงพ้ืนที่พบว่าผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่หลายๆคนรู้จักภูมิหลังของผู้อ่ืน
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ว่าใครเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสนิทหรือเคยพูดคุยกันมากนัก และนอกจากนี้ยังพบอีกว่า

ผู้สูงอายุบางคนที่มีหน้าที่การงานหรือบทบาททางสังคมที่ดี จะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มหรือหัวหน้า

ชมรม ในการบริหารดูแลชมรม รวมไปถึงดูแลจัดการเรื่องเงินอีกด้วย และยังกลายเป็นบุคคลที่ผู้อ่ืนให้

ความเคารพเกรงใจมากเป็นพิเศษ  

 ท าให้มีผู้สูงอายุบางคนที่มีความพอใจในบทบาททางสังคมของตนเองที่สังคมอ่ืน เลือกที่จะน า

ความภาคภูมิใจในตนเองนั้น มาแสดงออกในสังคมภายในสุสานแต้จิ๋วร่วมด้วย เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

อ านาจในการเข้าสังคมที่นี่ เพ่ือที่จะได้มีโอกาสเป็นคนจัดการและบริหารงานภายในชมรม เช่น  คุณเกียว 

(นามสมมติ) อายุ 68 ปี ที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานของตนเองในบทบาทนักธุรกิจ คุณ

เกียวและครอบครัวมีธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ลูกๆของคุณเกียวยังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียง ท าให้คุณเกียวมีทัศนคติต่อตนเองเป็นไปในทางบวกว่าเป็นคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต จึง

น าเอาความภาคภูมิใจในชีวิตส่วนตัวมาแสดงออกท่ีสุสานแต้จิ๋ว เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนมีความสามารถมาก

พอที่จะได้เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารงานภายในสังคมสุสานแต้จิ๋วเช่นเดียวกับความสามารถในการ

บริหารงานธุรกิจของตน 

 ดังนั้นจะเห็นว่ามิติการมองตนเองของผู้สูงอายุในการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะนั้นมีความซับซ้อน

มากกว่าที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกมาใช้พ้ืนที่ในสุสานแต้จิ๋ว พวกเขาไม่ได้ต้องการเพียง

แค่พ้ืนที่ออกก าลังเพ่ือที่จะได้สร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียว แต่พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วยังเป็น

พ้ืนที่แสดงตัวตนในเชิงอ านาจซึ่งกันและกัน และการแสดงอ านาจเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยท าให้เติมเต็มถึง

ความต้องการสถานะบทบาทต่างๆ ที่ท าให้ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนแก่ที่ไร้ค่า และเพ่ือลดภาพ

ความรู้สึกที่คนทั่วไปมองว่าวัยสูงอายุเป็นวัยแห่งการเจ็บป่วย และถดถอยทางด้านสังคม แต่ผู้สูงอายุกลุ่ม

นี้ไม่ใช่ จึงท าให้เห็นว่าพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วจึงมีความส าคัญอย่างมากกับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ ซึ่งการพัฒนา

สุสานให้กลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงการจัดการการบริหารอย่างเป็นระเบียบ ก็เป็นภาพสะท้อนที่ท า

ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่นี้มีความส าคัญต่อพวกเขาอย่างลึกซึ้งมากกว่าการเข้ามาออกก าลังกายอย่าง

ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ  
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 จากการศึกษาในบทที่ 4 นี้จะเห็นได้ว่าการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุที่สุสานแต้จิ๋ว เขต

สาทร ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่มีความ

ใส่ใจเกี่ยวกับตนเองที่จะแสวงหาความสมดุลในชีวิต อย่างเช่น การออกก าลังกาย หรือการเข้าสังคม โดย

รูปแบบกิจกรรมต่างก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ผู้สนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งความสนใจได้หลักๆ

คือ ความสนใจที่แตกต่างกันระหว่างเพศ โดยพบว่าส่วนใหญ่จะมีความสนใจหรือท ากิจกรรมรูปแบบ

คล้ายๆกันในเพศของตนเอง แต่ถึงอย่างนั้นบทบาทการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกเพศ

อย่างเข้มงวด เป็นเพียงความสะดวกใจในการท ากิจกรรมเท่านั้น เช่น ผู้ชายชอบตีแบดมินตัน ผู้หญิงชอบ

ร าไทเก๊ก เป็นต้น และยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีการเข้าใช้งานในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 4.00 น. – 10.00 

น. มากท่ีสุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้คนจะไม่ค่อยมีภาระหน้าที่ต้องท าอะไรมากนัก  

 นอกจากนนี้การเข้าใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วของผู้สูงอายุ ท าให้ตัวผู้สูงอายุมีการตระหนักรู้ในการที่จะ

ท าให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

โดยเลือกที่จะออกมาท ากิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะในบริเวณใกล้บ้าน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ

เลือกใช้พ้ืนที่ในละแวกย่านที่ตนอาศัยอยู่อย่างเกิดประโยชน์ รวมไปถึงความต้องการสังคม สถานะ 

บทบาท ในการตอบสนองความต้องการ เพ่ือลดความรู้สึกไร้ค่าลึกๆภายในจิตใจ เพราะไม่อยากเป็น

ผู้สูงอายุในภาพจ าที่คนส่วนใหญ่มอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนกลับไปให้เห็นถึงความผูกพันและความ

หวงแหนพ้ืนที่ของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าใช้สุสานแต้จิ๋ว ผ่านกระบวนการการสร้างพ้ืนที่ให้มีความพิเศษกว่าผู้

เข้าใช้สุสานกลุ่มอ่ืนๆ เช่น การสร้างชมรมและการจัดเก็บค่าบ ารุงสุสานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือท าให้เห็นว่า

ถึงแม้สุสานแต้จิ๋วจะกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ที่สามารถอนุญาตให้ทุกๆคนเข้ามาใช้ได้อย่างไม่เกี่ ยงเพศ 

วัย หรือเชื้อชาติ แต่กลุ่มผู้สูงอายุคนจีนก็จะมีความรู้สึกท่ีพิเศษและเป็นเจ้าของที่ในการมีสิทธิเข้าใช้งานที่

พิเศษกว่ากลุ่มคนอื่นๆ 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 จาการศึกษาเรื่อง “จากสุสานสู่การเป็นพ้ืนที่สาธารณะของคนในสังคมเมือง กรณีศึกษา กลุ่ม

ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในสุสานแต้จิ๋ว สาทร”  ผ่านการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ ท าให้ผู้ศึกษา

ทราบถึงการพัฒนาการของสุสานแต้จิ๋วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ

พ้ืนที่จากสุสานมาเป็นพ้ืนที่สาธารณะของคนเมืองในปัจจุบัน รวมไปถึงการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง โดยเริ่มตั้งแต่ มุมมองจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว สาเหตุใน

การเลือกเข้ามาใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่มผู้สูงอายุ พฤติกรรมในการใช้พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วของกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อตนเองในการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะ  โดยในบทนี้จะใช้แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะใน

เมือง (Urban Public Space) และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Theories of Aging) ในการวิเคราะห์และ

สรุปผลการศึกษา 

  ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะในเมือง (Urban Public Space) ในการอธิบายครอบคลุม

ทั้งหมดตั้งเรื่องบริบทของพ้ืนที่ไปยันรูปแบบการใช้พ้ืนที่สาธารณะในเมืองของกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจาก

แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มีการการน าหลายๆแนวคิดมารวมกัน จึงสามารถอธิบายได้อย่างครอบคลุม ซึ่งใน

บริบทพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่สุสานในอดีต จนกลายมาเป็นพ้ืนที่สาธารณะใน

ปัจจุบันที่ยังคงมีการใช้พ้ืนที่ร่วมกันของความเป็นสุสานอยู่ โดยแนวคิดของ Carr Stephen สามารถใช้ใน

การท าความเข้าใจพัฒนาการของสุสานแต้จิ๋วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่

จากสุสานมาเป็นพื้นท่ีสาธารณะในปัจจุบัน 

โดย Carr Stephen มองว่า พืน้ท่ีสาธารณะเป็นพืน้ท่ีรวมตัวของกลุ่มคนท่ีหลากหลายท่ีมี

ปฏิสมัพนัธ์กันในสงัคมท่ีสะท้อนถึงลกัษณะเฉพาะของแตล่ะชุมชนนัน้ๆ ในการนิยามพืน้ท่ีสาธารณะ

นัน้จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมถึงพัฒนาการของพืน้ท่ี  ลักษณะการใช้พืน้ท่ี การแสดงตวัตนผ่านพืน้ท่ี 

คณุค่าเชิงสงัคม โดยประวตัิและพฒันาการของสุสานแต้จิ๋วช่วยท าให้ผู้ศกึษาเข้าใจถึงบริบทท่ีค่อยๆ

เปล่ียนแปลงไปของพืน้ท่ีเป็นล าดบัขัน้  โดย “พ้ืนที่” กับ ประสบการณ์ของคนนั้นสามารถเชื่อมต่อกันใน
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เรื่องของความทรงจ าในอดีต ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ กับพ้ืนที่สาธารณะในเมืองที่ให้ผู้คน

มีประสบการณ์ร่วมกับเมือง ทั้งพักผ่อน นันทนาการ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่าง คน 

พ้ืนที่ และลักษณะการใช้งานที่เป็นสาธารณะได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับมุมมองของ

ผู้สูงอายุที่มีต่อพ้ืนที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง และรู้ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์จะ

มีความผูกพันกับพ้ืนที่ในเชิงพ้ืนที่ของคนจีนตั้งแต่อดีตร่วมด้วย อย่างที่คุณกลม (นามสมมติ) อายุ 80 ผู้ที่มี

ส่วนร่วมในการปรับปรุงพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วตั้งแต่เริ่มต้นได้แสดงความเห็นไว้ว่า “ส่วนตัวมองว่าพ้ืนที่ตรงนี้มี

ความผูกพันกับคนจีนมานาน มันก็เหมือนเป็นพ้ืนที่ของคนจีนนั่นแหละ คนจีนสร้าง คนจีนดูแล คนจีนใช้ 

ถ้าจะพูดตรงๆก็คือที่นี่เกิดจากคนจีน พอต่อมาก็เป็นคนจีนอีกนั่นแหละที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงดูแล จนเกิด

เป็นสวนให้คนทั่วไปได้เข้ามาออกก าลังกาย ดังนั้นคนจีนที่สร้างตรงนี้มาเราก็จะผูกพันกว่าใคร อย่างคนอื่น

เข้ามาเขาก็ออกไป แต่กับผมไม่ใช่ ผมก็มองว่าที่นี่ก็เหมือนบ้านผมอีกหลัง” (สัมภาษณ์คุณกลม, 5 มีนาคม 

พ.ศ.2561) ในขณะที่ผู้สูงอายุคนอ่ืนๆที่เข้ามาทีหลังนั้นก็จะมีความผูกพันต่อพ้ืนที่ เช่นกัน แต่จะเป็นไปใน

เชิงบริบทความผูกพันของกลุ่มสมาชิกหรือความคุ้มชินในการเข้าใช้พ้ืนที่มากกว่า  

 โดยบริบทของพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วสามารถอธิบายเพ่ิมเติมผ่านแนวคิดของ H, Lefebvre ที่ได้แบ่ง

ความหมายของพ้ืนที่เอาไว้ออกเป็น 3 ระดับโดยพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋วนั้นเป็นพ้ืนที่ในระดับที่ 3 ซึ่งก็คือพ้ืนที่ 

Social space & Social practice  คือเป็นพื้นที่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ โครงการ

ต่างๆ การใช้สัญลักษณ์ การสร้าง รวมทั้งการท าให้เป็นปริมณฑล (sphere) โดยจะเห็นว่าพ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว

ถูกเปลี่ยนแปลงเริ่มจากจากกลุ่มสมาชิกชมรม โดยมีการสร้างนโยบายต่างๆ เพ่ือประกอบสร้างให้พ้ืนที่

สุสานแต้จิ๋วเป็นพ้ืนที่ใหม่เพ่ือรองรับความต้องการของเจ้าของพ้ืนที่ ทั้งนี้ยังมีการสร้างภาพลักษณ์หรือ

ภาพจ าใหม่ๆของสุสานแต้จิ๋วให้เป็นไปในเชิงบวกมากข้ึน คนทั่วไปเริ่มมองว่าสุสานแต้จิ๋วในปัจจุบันว่าเป็น

พ้ืนที่แห่งกิจกรรม หรือเป็นพื้นที่ท่ีรวมกลุ่มผู้คนที่เข้ามาท ากิจกรรมเก่ียวกับการออกก าลังกาย  

โดยนอกจากนี้แนวคิดของ Carr Stephen ยังอธิบายความเป็นพ้ืนที่สาธารณะของสุสานแต้จิ๋วไว้

ว่า เป็นสถานที่ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบจะมี

องค์ประกอบที่เหมือนกัน โดยบางแห่งมีรัฐเป็นเจ้าของ และเป็นผู้บริหารจัดการ หรือบางแห่งมีเอกชนเป็น

เจ้าของ แต่เปิดให้คนทั่วไปเข้าได้ ดังเช่นสุสานแต้จิ๋วที่เป็นพ้ืนที่ของเอกชน แต่มีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้
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กลายเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้ได้ เหมือนสวนสาธารณะทั่วไปของรัฐ และยัง

เป็นที่ที่ผู้คนใช้ประกอบกิจกรรมคนเดียว อย่างการการออกก าลังกายคนเดียวของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น การ

วิ่ง การเดิน การเพาะกาย หรือประกอบกิจกรรมเป็นกลุ่ม อย่างการการออกก าลังกายเป็นกลุ่มของ

ผู้สูงอายุ เช่น เต้นแอโรบิค ร าไทเก็ก เล่นแบดมินตัน 

 ในขณะเดียวกันพบว่าพฤติกรรมการเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุภายในสุสานแต้จิ๋ว 

สามารถอธิบายผ่านสแตนลี่ย์ เบนน์ และ เจอราลด์ กัส ในเรื่องการเข้าถึงพ้ืนที่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะท ากิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การออกก าลังกาย และการพบปะสังสรรค์ โดย

การออกก าลังกายจะเป็นการใช้พ้ืนสาธารณะในบทบาทของพ้ืนที่สาธารณะ กล่าวคือ พ้ืนที่ในการท า

กิจกรรมออกก าลังกายของผู้คนสูงอายุเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนทั่วไปเข้าถึงได้ ในขณะที่กิจกรรมการพบปะสังสรรค์

ของผู้คนสูงอายุเป็นพื้นที่ที่ผู้คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากมีการสร้างพ้ืนที่ส่วนตัวเพ่ือกันไม่ให้คน

อ่ืนเข้ามา ซึ่งเป็นไปตามหลัก การเข้าถึง (Access) คือการเข้าถึงกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ (Access 

to Activities and Intercourse) จากหลักเกณฑ์นี้ พ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่ที่มีการแลกเปลี่ยนเชิง

กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกระบวนการท าให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ได้จากทุกๆคน ในการเลี่ยง

ไม่ให้เกิดสิทธิพิเศษที่ท าให้เป็นพื้นที่ส่วนตัว เช่น การเล่นตีแบดมินตันของกลุ่มผู้สูงอายุชาย ที่ท าให้ทุกคน

รู้สึกว่าก าลังใช้พ้ืนที่สาธารณะ ไม่ได้รู้สึกว่ามีใครเป็นเจ้าของ โดยคุณเชา (นามสมมติ) อายุ 70 ปี กล่าวว่า 

“จริงๆคนที่มาตีแบดตอนเช้าๆนี่จะเป็นกลุ่มประจ านะครับ แต่ก็เข้าไปขอเล่นได้ อย่างผมบางทีก็เข้าไปขอ

เขาเล่นด้วย ก็ไม่ได้รู้จักกัน แต่เขาใจดีนะขอเล่นด้วยได้ ถ้าคุณจะเล่นคุณก็มาขอได้เลย” (สัมภาษณ์คุณเชา

, 5 มีนาคม พ.ศ.2561) และคุณกิม (นามสมมติ) อายุ 65 ปี ก็ช่วยกล่าวเสริมเพ่ิมอีกว่า “เล่นได้ๆ เข้าไป

ขอเลย ผมก็ไม่รู้จักเขาหรอก เคยเข้าไปขออยู่ครั้ง เขาก็ให้ ผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็ง่ายๆ ยิ่งกีฬามาขอเล่น

กันได้หมดแหละ สบายๆ” (สัมภาษณ์คุณกิม, 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) โดยคุณกิต (นามสมมติ) อายุ 66 

ปี ผู้ที่มาเล่นแบดมินตันทุกวัน ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “หากใครอยากมาเล่นก็เข้ามาขอได้เลย ยินดีมากครับ 

ถ้าวันไหนมีคนเล่นเยอะๆก็แบ่งตีกันเป็นทีม ทีมละ 3 คนก็มีนะบางทีอ่ะ อย่างบางวันก็มีพวกวัยรุ่นหนุ่มๆ

มาขอเล่น ผมก็บอกเออมาสิ อยากมาเล่นวันไหนก็มา ผมก็ตีเกือบทุกวันแหละ ถ้าฝนไม่ตก” (สัมภาษณ์

คุณกิต, 6 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ในทางกลับกันการเข้าถึงทรัพยากร (Access to Resources)  ทรัพยากรจะไม่เป็นสาธารณะถ้ามี

การหวงห้ามหรือถูกจ ากัดการใช้งานโดยบางคนหรือบางกลุ่ม โดยทั้งนี้อาจมีการผูกกับผลประโยชน์ 

(Interrest) บนพืน้ท่ีสาธารณะทางกายภาพ มีความเก่ียวเน่ืองกบัสถานภาพของคนหรือกลุม่คนท่ีได้รับ

ผลประโยชน์บางอย่าง หรืออีกนยัหนึ่งเป็นการได้รับผลประโยชน์จากพืน้ท่ี เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่ม

หลักของสมาคมที่ดูแลสุสานแต้จิ๋ว โดยจะมีการเสียเงินค่าบ ารุง ในขณะที่เราเสียผลประโยชน์รูปแบบหนึ่ง

ให้แก่สมาคม แต่เราก็จะได้รับผมประโยชน์อ่ืนๆตอบแทน เช่น สามารถมีพ้ืนที่ส่วนตัวในสุสานแต้จิ๋ว ผ่าน

การตั้งชมรมหรือสมาชิกต่างๆ สามารถท ากิจกรรมที่คนทั่วไปไม่สามารถท าได้เช่น การร้องเพลงคาราโอ

เกะ หรือการน ารถเข้ามาจอดหน้าชมรมได้ ทั้งๆที่สุสานแต้จิ๋วไม่อนุญาตให้ขับรถเข้ามาภายในพ้ืนที่ เป็น

ต้น  

ซึ่งนอกจากนี้การใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุยังสะท้อนให้เห็นแนวคิดหรือทัศนคติต่อ

ตนเองในการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะของตัวผู้สูงอายุเอง โดย Robert Havighurst ได้อธิบายเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ของกิจกรรมและสถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุไว้ว่า เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น สถานภาพ

และบทบาททางสังคมจะลดลงแต่บุคคลยังคงมีความต้องการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน 

ต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ และสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ เช่น กิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเพ่ือนฝูง สังคมหรือชุมชน เมื่อบุคคลเข้าสู่วัย

เกษียณอายุราชการ จะมีความรู้สึกว่าภาระหรือบทบาทหน้าที่ของตนเองจะลดลง ท าให้ต้องหากิ จกรรม

อ่ืนๆ มาช่วยเสริมสร้างหรือทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนจะสร้างความสุข 

ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความพอใจในชีวิต ซึ่งจากการลงภาคสนามพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ได้

เข้ามาท ากิจกรรมหรือใช้พ้ืนที่สาธารณะในบริเวณสุสานแต้จิ๋ว เขตสาทร ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกต่อตนเอง

เป็นไปในทางบวกท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ การที่ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะ

ช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรง โดยผู้สูงอายุที่สุสานแต้จิ๋วนั้นจะรู้สึกว่าการออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย

ท าให้ยังคงสมรรถภาพร่างกายต่างๆให้สามารถใช้งานได้ไม่ต่างหรือใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ และการท า

กิจกรรมก็ช่วยท าให้รู้สึกว่ามีอะไรท า และยังได้รู้สึกว่าตนเองนั้นมีสังคมหรือได้เข้าสังคมอยู่ 
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แต่ในขณะเดียวกันมิติการเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้อายุสามารถสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมี

ความต้องการพ้ืนที่ ที่มากบ้านในการแสดงออกถึงตัวตนและคงสถานนะบทบาทบางอย่างทางสังคมไว้ ท า

ให้มีผู้สูงอายุบางคนน าเอาความพอใจในบทบาททางสังคมของตนเองจากสังคมอ่ืน มาแสดงออกในสังคม

ภายในสุสานแต้จิ๋วร่วมด้วย ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเพ่ือเป็นการเสริมสร้างอ านาจในการเข้าสังคม เพ่ือที่จะได้

มีโอกาสก้าวไปเป็นคนจัดการบริหารงานภายในชมรม หรืออาจก้าวไปถึงคณะกรรมผู้ดูแลจัดการสุสาน

แต้จิ๋ว  โดยมีความสอดคล้องกับ Lecovich  Esther (2014) ทีไ่ด้พูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้สูงอายุกับ

สถานที่ (aging in place) ไว้ว่า ค าว่า “สถานที่” มีหลายมิติที่สัมพันธ์กัน มิติทางกายภาพที่สามารถ

มองเห็นและสัมผัสได้เช่นบ้านหรือละแวกบ้าน มิติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับ

วิธีการที่ปัจเจกยังคงติดต่อกับผู้อ่ืน มิติทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของความเป็น

เจ้าของและความผูกพันทางอารมณ์ และมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ เชื้อชาติ 

และความหมายเชิงสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ดังนั้น “บ้าน” ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยทางกายภาพ แต่คือสิ่ง

ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความหมายของประวัติชีวิต (Life History) ไว้ได้ เช่นคุณเกียว (นามสมมติ) 

อายุ 68 ปี ที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานของตนเองในบทบาทนักธุรกิจ จึงน าเอาความ

ภาคภูมิใจในชีวิตส่วนตัวด้านธุรกิจมาแสดงออก ซึ่งเป็นบทบาทท่ีควรจะต้องใช้มรพ้ืนที่ท างาน แต่คุณเกียว

แสดงให้เห็นถึงว่าตนเองต้องการสร้างอ านาจในพื้นที่ที่ 3 อย่างเช่นนุสานแต้จิ๋วด้วย  

 ดังนั้นจะเห็นว่ามิติการมองตนเองของผู้สูงอายุมีมิติ เป้าหมายของ aging in place ร่วมอยู่ด้วย 

ในการออกมาใช้พ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกมาใช้พ้ืนที่ในสุสานแต้จิ๋ว มีการ

แสดงให้เห็นถึงความต้องการและความโหยหาในการออกมาใช้พ้ืนที่ เพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

สุขภาพกายและสุขภาพจิต และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการมองตัวเองให้รู้สึกมีคุณค่าในมิติที่เกี่ยวข้องกับ

ช่วงวัย ว่าไม่ต้องการให้ผู้อื่นมองตัวเองตามภาพของผู้สูงอายุทั่วไปที่ถูกเป็นภาพจ าในสังคม ว่ามีความเจ็บ 

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นภาระ และไม่มีความสามารถ ดังนั้น aging in place ของกลุ่มผู้สูงอายุที่สุสาน

แต้จิ๋ว จึงมีความส าคัญหลายประการ ทั้งในด้าน ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ สุขภาพ สังคม และยังเปรียบเส

มือเป็นพ้ืนที่แสดงความสามารถและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ท าให้ผู้ศึกษาคิดว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าใช้
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พ้ืนที่สุสานแต้จิ๋ว สามารถแสดงศักยภาพให้คนนอกได้เห็นถึงความต้องการของพวกเขาได้ และลบภาพ

มายาคติของผู้สูงอายุได้ว่า ผู้สูงอายุที่มาสุสานแต้จิ๋วไม่ได้มีภาพจ าแบบผู้สูงายุในสังคมท่ีคนส่วนใหญ่มอง   

จากที่กล่าวไปสรุปได้ว่าการใช้พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุที่สุสานแต้จิ๋ว เขตสาทร ชี้ให้เห็น

ถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่มีรูปแบบการเข้าใช้

พ้ืนที่สาธารณะและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถอธิบายผ่านแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะในเมือง (Urban 

Public Space) ได้  และนอกจากนี้ผู้สูงอายุในสังคมเมืองบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่สุสานแต้จิ๋ว ยังมี

ความใส่ใจเกี่ยวกับตนเองที่จะแสวงหาความสมดุลและความสุขในชีวิต เลยเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการพ้ืนที่

สาธารณะย่านละแวกท่ีอยู่อาศัยของตน เพ่ือออกก าลังกาย หรือเข้าสังคม โดยมีการตระหนักรู้ในการที่จะ

ท าให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ทั้งเรื่องสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต ที่สามารถอธิบายผ่านแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Theories of Aging) ได้  
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