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บทคัดยอ
บทความนี้ นํ า เสนอรถม า ลํ า ปางในฐานะการท อ งเที่ ย วเชิ ง การขนส ง
ของจังหวัดลําปาง เพือ่ อธิบายสถานการณปจ จุบันและความทาทายในอนาคตของ
การท อ งเที่ ย วเชิ ง การขนส ง ในประเทศไทย หากเราถอดบทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประวัติศาสตรการใชรถมาในตางประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย
เราจะสามารถนํามาปรับใชกับรถมาลําปางของประเทศเราไดอยางไร โดยเฉพาะ
มองผานบริบทของการสงเสริมการทองเที่ยวระดับจังหวัดทีก่ ําลังแผขยายโครงขาย
ไปทัว่ ทุกภูมภิ าคดวยรูปแบบเดียวกันจากศูนยกลาง ควบคูไ ปกับปฏิบตั กิ ารในระดับ
ชีวติ ประจําวันของผูค นทีใ่ ชรถมาเพือ่ การยังชีพ บทความนีก้ าํ ลังชีใ้ หเห็นวาการสงเสริม
การทองเที่ยวใหพึ่งพาการขนสง โดยการทําใหรถมาลําปางเปนการขนสงที่เปน
การทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวในตัวเอง จะชวยดํารงรักษารถมาลําปางไว
อยางยั่งยืนมากกวาการใชรถมาเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเพียงทางเดียว
คําสําคัญ: รถมาลําปาง, การทองเที่ยวเชิงการขนสง
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Abstract
This article presents Lampang’s horse carriages as transport tourism
of Lampang Province to describe the current situations and future challenges
of transport tourism in Thailand. The important question is how we can use
lesson learned from other countries as tools to improve local tourism in our
country, especially in the delegation of provincial tourism promotion and
everyday life practices of the horse carriage drivers. This article indicates that
promoting tourism to rely upon horse carriages, or transport as tourism/an
attraction, is a sustainable management of Lampang’s horse carriages rather
than utilizing the horse carriages just for tourism.
Keywords: Lampang’s horse carriage, transport tourism

เกริ่นนํา
หากกลาวถึงการพัฒนาการขนสงในบริบทของการทองเที่ยว หลายคนคง
นึกถึงการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมที่ทันสมัยจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถาน
ที่หนึ่ง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางแกนักทองเที่ยวสูแหลงทองเที่ยว
นัน้ ๆ ในแตละทองถิน่ ในแงนเ้ี อง การขนสงหมายรวมถึงการเดินทางระหวางประเทศ
ภูมิภาค จังหวัด หรือแมกระทั่งระหวางแหลงทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ปฏิบัติการ
ในระดับชีวิตประจําวันของการขนสงในบริบทของการทองเที่ยวที่นาสนใจไมนอย
ไปกวาการเคลือ่ นที่ของนักทองเที่ยว คือ การทําความเขาใจการทองเที่ยวในฐานะ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมในแงของการ (กลับมา/ยังคง) ใชการขนสงที่ไมทันสมัย ควบคู
ไปกับการขนสงเพือ่ การออกเดินทางที่ทนั สมัยดวย ซึ่งเปนแนวทางทีบ่ ทความชิน้ นี้
มุงนําเสนอและวิเคราะห
ตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ซึ่งบทความนี้
กําลังจะกลาวถึงคือ รถมา (Horse carriage) รถมาถือเปนยานพาหนะในการขนสง
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ที่ถูกใชในบริบทที่แตกตางหลากหลายเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อการขนถายผูคน
สิง่ ของ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะรถมาในบริบทรวมสมัยทีน่ อกจากจะยังคงหนาที่
ของการขนส ง (เพื่อการท องเที่ ยว) ยิ่ งไปกวานั้ นรถม ายังเปนสัญลักษณ ของ
ประวัติศาสตรโลกและทองถิ่น บทความนี้ตองการนําเสนอศักยภาพและแนวทาง
ในการอนุรักษรถมาลําปางผานแนวคิดและบทเรียนการทองเที่ยวเชิงการขนสง
ในตางประเทศ ขอเสนอที่สําคัญคือการยกระดับรถมาลําปางใหเปนมากกวา
ยานพาหนะนั่งชมเมืองที่นําพานักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวหนึ่งไปยังแหลง
ท อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เพื่ อ เป น พื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมถาวรในแง ข องการจั ด การและ
การดําเนินกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงการขนสง (Transport Tourism)
เพื่อเพิ่ มศักยภาพของการขนสงในบริบทการท องเที่ยวในประเทศไทย
กอนอื่นเราควรทําความรูจักกับมโนทัศนเรื่องการทองเที่ยวเชิงการขนสง ซึ่งมี
การศึกษาและประยุกตใชจริงแลวในตางประเทศ Gross and Klemmer (2014: 2)
อธิบายความสัมพันธแบบพึ่งพาของการทองเที่ยว (Tourism) กับการเดินทาง หรือ
การขนสง (Transport) ไววา ทุกการทองเที่ยวมีการเดินทางแตไมใชทุกการเดินทาง
จะเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ฉะนั้น การทองเที่ยวจึงมีความหมายกวางและ
ครอบคลุมถึงการเดินทาง และใน “การขนสงเชิงการทองเที่ยว” หรือ Tourism
transport นี้ ส ามารถแบง ออกไดเป น 3 ประเภทตามลั ก ษณะแวดล อมของ
การเดินทางนั้น ไดแก ทางอากาศ (Air), ทางบก (Ground), ทางน้ํา/ทางทะเล
(Water-based) ซึ่งอาจจะเปนการขนสงระหวางตนทางถึงปลายทาง การขนสง
ภายในจุดปลายทางนัน้ หรือการขนสงทีเ่ ปนพืน้ ทีห่ รือกิจกรรมหลักของการเดินทางนัน้
(Gross and Klemmer, 2014: 6)
ในขณะที่ Page (2009: 24-25 อาง Lumsdon and Page, 2004) อธิบาย
ความเกีย่ วเนือ่ งกันของสองมโนทัศนทแี่ ตกตางระหวาง การขนสงเพือ่ การทองเทีย่ ว
(Transport for tourism) ที่ใหมูลคาที่แทจริงของประสบการณการทองเที่ยวต่ํากวา
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เมื่อเทียบกับ การขนสงในฐานะการทองเที่ยว (Transport as tourism) ที่ใหมูลคา
ที่สูงกวา เพราะอยางแรกการขนสงถือเปนตนทุน (คาเสียโอกาส) มากกวาเปนกําไร
เชนเดียวกันกับ Hall (2005) ที่เสนอวา “การทองเทีย่ วเชิงการขนสง” หรือ Transport
tourism คือ การทองเทีย่ วทีจ่ ดั วางตําแหนงใหมใหการขนสงหรืออีกนัยหนึง่ หมายถึง
การทําใหยานพาหนะกลายเปนแหลงทองเที่ยว (Transport as an attraction)
เขาเล็งเห็นศักยภาพสําคัญของการทองเที่ยวเชิงการขนสงนี้ในประเทศเศรษฐกิจ
แบบตะวันตกและประเทศทีก่ าํ ลังแปรสภาพเขาสูส งั คมยุคหลังอุตสาหกรรมทั้งหลาย
แม ว า การท อ งเที่ ย วในรู ป แบบดั ง กล า วยั ง ไม ไ ด มี ลั ก ษณะของการท อ งเที่ ย ว
แบบมวลชน (Mass tourism) แตเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีในฐานะการทองเที่ยว
แบบเฉพาะกลุม (Niche tourism)
ทั้งนี้ Hall (2005: 90) ไดจําแนกประสบการณของการขนสง (Transport
experience) ออกเปนสามกลุม ดวยกัน นัน่ คือ ประสบการณการขนสงทีม่ เี อกลักษณ
(Unique transport experience) ประสบการณที่มีมูลคาเพิ่มภายในบริการการขนสง
(Added-value experience within transport services) และเสนหเนื้อแทของ
การขนสง (Intrinsic attraction of transport itself) กลุมแรกคือประสบการณ
ที่ เกิ ดขึ้ น จากการท องเที่ ย วไปยั ง สถานที่ ที่ มี รู ป แบบยานพาหนะในการขนส ง
(transport mode) เดินทางเฉพาะในพืน้ ที่นนั้ ๆ เชน ลองเรือกอนโดลาในคลองเมือง
เวนิส ประเทศอิตาลี เปนตน ซึ่งประสบการณรูปแบบนี้สวนใหญใชเพื่อตอบสนอง
ความตองการพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยวมากกวาเพื่อการเดินทางไปสู
จุดหมายปลายทาง กลุม ทีส่ อง Hall ยกตัวอยางประสบการณเดินทางทีถ่ กู เพิม่ มูลคา
จากประสบการณภายนอก (External experience) ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมตางๆ
ที่จําลองหรือจัดเตรียมไวสําหรับใหนักทองเที่ยวไดเขารวมระหวางการเดินทางนั้น
ประสบการณรปู แบบนีก้ ระตุน อารมณและประสบการณภายใน (Internal experience)
ของตัวบุคคล กลุมที่สามคือประสบการณที่ไมไดเนนเพียงแครูปแบบของการออก
เดินทางรวมไปกับยานพาหนะ แตยงั เนนประสบการณอนั เกิดจากการไดเขาชมหรือ
การไดเขารวมกลุม ชมรมของผูท คี่ ลัง่ ไคลการขนสง (Transport enthusiasts) ประเภท
ตางๆ เชน กลุมผูชื่นชอบรถไฟในสหราชอาณาจักร เปนตน1 นอกจากนี้ ในโลก
ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ผูคนสามารถหาประสบการณการเดินทางผาน
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เทคโนโลยีโดยที่ไมตองเดินทางออกไปยังสถานที่นั้นๆ เชน การชมรถโบราณผาน
หน า เว็ บ ไซต ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ห รื อ เครื อ ข า ยชมรมรั ก รถโบราณ อย า งไรก็ ต าม
เทคโนโลยีในปจจุบันยังมีขอจํากัดของการสื่อผานความจริงเสมือน (Visual reality)
ที่จะกระตุนอารมณและความรูสึกผานประสาทสัมผัสทั้งหาไดอยางสมบูรณแบบ
Hall (2005: 94) ยังไดนาํ เสนอนัยของการจัดการประสบการณการเดินทางไว
ได อย า งน า สนใจ จากตั ว อย า ง รถไฟในสหราชอาณาจั ก รที่ ถู ก นํ า เสนอและ
ใชประโยชนในฐานะ “มรดก” (Heritage) ที่แฝงแนวความคิดสายอนุรักษนิยม
(Preservationism) และเกี่ยวของกับทักษะของความเปนชายและสัญลักษณของ
การผลิตอุตสาหกรรม จําเปนจะตองมีการสรางเครือขายที่เชื่อมโยงสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการขนสง (Tourist attractions) เขากับ สถานที่ (แหลง)
ทองเที่ยวอื่นๆ ในทองถิ่นนั้นๆ (‘Place promotion’, Kotler et al., 1993) เพื่อเปน
วงจรทีจ่ ะชวยดึงดูดนักทองเทีย่ วในรูปแบบของครอบครัว (Family-based markets)
ใหมากขึ้น เปนตน ในขณะเดียวกัน การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของการขนสงเขา
กับแหลงทองเที่ยวประเภทเดียวกันทั้งภายในและระหวางประเทศยังชวยสงเสริม
‘ตลาดเฉพาะ’ กลุมผูสนใจการขนสง (‘Niche’ transport enthusiast market)
ใหเพิ่มขึ้นอีกดวย

มา รถมา ในยุโรปและอเมริกา
การสืบเสาะที่มาที่ไปของ รถมาลําปาง ผานประวัติศาสตรโลก จะชวยให
เรามองเห็นพัฒนาการของความเปนสากลสูค วามเปนทองถิ่น และทีส่ าํ คัญมุมมอง
เหลานี้เองที่สามารถสะทอนคุณคาเฉพาะของรถมาลําปางไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
Pierson (2018) ระบุในคอลัมนออนไลนของเธอเกี่ยวกับแนวความคิดของ Reinhart
Koselleck (ชวงชีวิต 1923-2006) นักประวัติศาสตรชาวเยอรมันแหงศตวรรษที่ 20
ผูแบงชวงเวลาที่สําคัญในประวัติศาสตรของโลกออกเปน 3 ยุค (Three great
epochs) ไดแก pre-horse, horse, post-horse ซึ่งโลกกาวเขาสูยุค post-horse
เมือ่ กลางศตวรรษที่ 20 มานี้ ในทํานองเดียวกันกับหนังสือเลมลาสุดของ Ulrich Raul
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นักเขียนแนววัฒนธรรม “Farewell to the Horse: A Cultural History” (2018)2
ที่พูดถึงมาในการสรางโลกสมัยใหม (Modern World) หรือเกือบ 170 ปที่ผานมา
โดยมีจุดเริ่มตนที่สําคัญคือการที่มนุษยนําเอาความเร็วและความแรงของมามาใช
เปนหนวยในมาตรวัดกําลัง แรงมา (Horsepower; hp) ซึ่งเปนหนวยกําลังที่ถูก
คิดคนขึน้ โดยเจมส วัตต (James Watt) นักวิศวกรชาวสก็อต หลังจากทําการทดลอง
เปรียบเทียบกําลังของมา กับ กําลังของเครื่องจักรไอน้ํา (Steam power) ในปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 หรือยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
มาไดถูกนํามาใชเปนแรงงานในโรงโมและโรงงานเครื่องปนฝายตั้งแตตน
ศตวรรษที่ 18 กอนที่จะมีการหันมาใชพลังงานจากแรงดันน้ําแทน เมื่อกาวเขาสู
ศตวรรษที่ 19 การใชแรงจากมาในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Heavy industry)
เริ่มลดนอยถอยลงควบคูไปกับการใชมาเพื่อลากจูงรถรางบนทองถนน (Horsecar,
horse-drawn tram, streetcar) และหมดความนิยมลงเชนกันในปลายศตวรรษที่ 20
หลังมีการใชพลังงานไอน้ําและไฟฟาในการลากจูงรถมากขึ้น ปจจุบันมีการนํา
รถรางทีล่ ากจูงโดยมามาใชในสถานทีท่ อ งเทีย่ วในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน ญี่ปุน ออสเตรเลีย เปนตน (Wikipedia, 2017) เฉกเชนเดียวกันกับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเบา (Light industry) หากเปรียบเทียบกับการผลิต
อุตสาหกรรม Raul เสนอวา ปจจุบัน มาเปนเพียง “the ghosts of modernity”
หรือภูตผีของความเปนสมัยใหม (แปลโดยผูเขียน) สิ่งนี้แสดงใหเห็นถึงจุดพลิกผัน
ทางวัฒนธรรมจากรูปแบบชีวิตเกษตรกรรมชนบทเขาสูอุตสาหกรรมเมือง รวมไป
ถึงบทบาททั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมของมาในสงคราม วิทยาศาสตร และ
ศิลปะหลังจากที่เคยโลดแลนอยูในโลกวรรณกรรมยุคศตวรรษ 19
รถมา (Horse[-drawn] carriage) เปนยานพาหนะลากเลื่อนโดยสารที่อาศัย
กําลังของมาในการขับเคลื่อน โดยไมจําเปนตองใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตใดๆ
ในการควบคุมการเคลื่อนที่หรือการบังคับหยุด (Non-motorized vehicle) รถมามี
ชือ่ เรียกแตกตางกันออกไปตามลักษณะโครงสรางและการใชงานในแตละวัฒนธรรม
และชนชัน้ ในตางประเทศ การนัง่ รถมาชมเมือง ถือเปนกิจกรรมหนึง่ ในการทองเทีย่ ว
ที่เกี่ยวของกับมา (Horse-based tourism/Equine tourism/Horse tourism) ที่มี
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ความหมายกวางครอบคลุมไปถึงการขี่มาเพื่อการพักผอนหยอนใจ การแขงมา
ทั้งระดับมือสมัครเลนและมืออาชีพ การนํามาเขารวมในงานตางๆ การซื้อขายมา
การเดินปาหรือเดินตามชายหาดดวยมา การขี่มาในสถานที่เฉพาะ รวมไปถึง
การฝกและการเลี้ยงมา (Evans et al., 2015: 13 cited Les Haras nationaux, 2011)
การท อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ม า เหล า นี้ ยั ง ถื อ ว า เป น การท อ งเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น
(Sustainable tourism) ที่สามารถชวยสงเสริมการพัฒนาตามกรอบสามเหลี่ยม
ความยัง่ ยืน (Sustainability Triangle) โดยรวมของ เศรษฐกิจ (Economy) สิง่ แวดลอม
(Environment) และสังคม (Society) (Evan et al., 2015: 14)
มากไปกวานั้น รถมายังถือเปนมรดกที่สามารถเคลื่อนยายได (moveable
heritage) ที่ผูอพยพชาวไอริชที่อาศัยอยูในควีนส นิวยอรก ใชเปนสัญลักษณของ
รากเหงาและประเพณีบานเกิด ดวยการประกอบธุรกิจขนาดยอมเกี่ยวกับมาและ
รถมาในนิวยอรกจากรุน สูร นุ ในปจจุบนั ธุรกิจรถมาขยายสูผ อู พยพจากอเมริกากลาง
แคริเบียน และเอเชีย (Malone, 2015) นักแสดงชาวไอริชคนหนึ่ง นามวา Liam
Neeson (ชวงชีวิต 1952 ถึงปจจุบัน) ผูซึ่งเขามาโดงดังในวงการฮอลลีวูดที่นิวยอรก
ไดออกมาคัดคานนายกเทศมนตรีของนิวยอรกที่เสนอใหนํารถแท็กซี่แบบวินเทจ
ยอนยุคทีใ่ ชพลังงานไฟฟามาใชแทนรถมาในสวนสาธารณะกลางเมืองอยาง Central
Park นีสันระบุในคอลัมนพิเศษที่ถูกตีพิมพในหนังสือพิมพ (Neeson, 2014) วา
จากผลสํารวจ 64% ของชาวนิวยอรกสนับสนุนอุตสาหกรรมรถมา หากมอง
อุตสาหกรรมนีใ้ นแงของการทํามาหากินและดํารงชีวติ รวมกันของมากับคนขับรถมา
มานานกวา 150 ป โดยสถิติการจราจรในรอบ 30 ปที่ผานมายังชี้ใหเห็นดวยวา
อุบตั เิ หตุรถมามีนอ ยมากเมื่อเทียบกับอุบัตเิ หตุบนทองถนนแบบอืน่ ๆ ในมหานคร
นิวยอรก นอกจากนี้ เขายังชี้ใหเห็นวาคนขับรถมาสวนใหญคือผูอพยพที่เขามา
อาศัยในนิวยอรกเมื่อไมนานมานี้ พวกเขามีความผูกพันกับมาเพราะเติบโตมา
ในฟารม ดังนัน้ การออกมาเรียกรองใหยกเลิกรถมาของกลุม พิทกั ษสทิ ธิสตั วมคี วาม
เกี่ยวของกับประเด็นเรื่องชนชั้นที่หนุนหลังโดยกลุมนักลงทุนอสังหาริมทรัพย
ที่ตองการใชประโยชนจากพื้นที่โรงมาในเวสตไซด
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ในสหรั ฐ อเมริ ก า มี ทั้ ง กระแสคั ด ค า นและสนั บ สนุ น รถม า ที่ วิ่ ง อยู ใ น
สวนสาธารณะ Central Park หรือปาขนาดยอมใจกลางมหานครนิวยอรก เพื่อให
บริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย ว กลุ ม ที่ อ อกมาต อ ต า นธุ ร กิ จ รถม า เห็ น ว า การใช ง านม า
ในลักษณะรถมาเปนการใชแรงงานมาเกินสมควรและเปนการปฏิบตั อิ ยางไมถกู ตอง
กับมา เพราะบอยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถมาที่ชนกับยานยนตประเภทอื่นที่ใช
ถนนรวมกัน มีกระแสการมองคนขับรถมาที่นํามามาใชหากินวาทารุณกรรมสัตว
(Animal cruelty) โดยบางสวนเห็นวาควรนํามาที่อยูในเมืองออกไปอยูในรวมกัน
ในพื้นที่เฉพาะ เพื่อเปนการคุมครองมาอยางถูกตองและเหมาะสม ปจจุบันธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับมาและรถมาจึงแปรเปลี่ยนไปสูรูปแบบของการเชาและการบริการ
ตามโอกาสสําคัญตางๆ ทั้งงานแตงงาน งานเฉลิมฉลองครบรอบ งานคริสตมาส
งานศพ งานตามฤดูกาล เชน ชมทองทุงในฤดูใบไมรวง แลนบนหิมะในฤดูหนาว
หรือการใชเพื่อประกอบฉากในภาพยนตร
นาสนใจวาในหลายประเทศรถมายังคงถูกเก็บรักษาและใชเปนยานพาหนะ
ในโอกาสราช(การ)พิธีสําคัญเพื่อแสดงออกถึงเกียรติยศของชนชั้นสูง อยางเชน
ในพิ ธีอภิเษกสมรสของเจาชายแฮรี่แหงเวลสกับนักแสดงสาวเมแกน มารเคิล
ที่จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 19 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ พระราชวังวินดเซอรใน
กรุงลอนดอน มีรายงานวาสํานักพระราชวังไดจัดเตรียมรถมาพระที่นั่งสําหรับ
เจาชายแฮรี่และพระชายาเพื่อเสด็จประทับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในโบสถเพื่อรวม
ขบวนพาเหรดออกจากพระราชวัง ซึง่ เปนคันเดียวกันกับทีเ่ คยใชในพิธอี ภิเษกสมรส
ของเจาชายเอ็ดเวิรด พระราชโอรสองคเล็กในสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2
แหงราชอาณาจักร หรือ ทานอาของเจาชายแฮรี่นั่นเอง (Cuccinelli, 2018)
Bruke (2016) แสดงความคิดเห็นในฐานะคนขับรถมาคนหนึ่งเกีย่ วกับมายา
คติหลายประการที่มีตอ(รถ)มา (Myths about carriage horses) อยางเหมารวม
เธอเชื่อวาอาจมีกรณีที่ไมดีปะปนอยูจริงในอุตสาหกรรมรถมาแตการยกเลิกการใช
รถมาไมใชวิธีการแกปญหา เพราะมาคือสัตวเลี้ยง (Domestic animal) การปลอย
ใหมา อยูอ ยางอิสระตามธรรมชาติโดยไมควบคุมจํานวนประชากรมาจะสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ และทายทีส่ ุดมาอาจถูกจัดการดวยระบบโรงฆาสัตว การใช
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ม า ทํ า งานเป น สิ่ ง ที่ ช ว ยกระตุ น ให ม า มี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ แข็ ง แรง
โดยเฉพาะการใชมาสําหรับลากจูงรถมานั้นไมใชงานที่หนักเกินไปหรือถือเปน
การทารุณกรรมสําหรับธรรมชาติของมา การใชแสฟาดมาหรือกระตุกสายรัดมานัน้
เปนการสื่อสารเพือ่ บังคับมา มาทีถ่ กู ทารุณกรรมจะมีความหวาดกลัวและไมสามารถ
นํามาใชงานได และในแงของสภาพแวดลอมของเมือง แนนอนวามาไดรับผลกระ
ทบจากมลภาวะ อุณหภูมิ เชนเดียวกับคนและสัตวชนิดอื่นที่อาศัยอยูในเมือง และ
มีความเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุซึ่งสวนมากเกิดจากความประมาทเลินเลอของ
ผูใชยานพาหนะรวมทั้งรถมา สิ่งที่เธอเห็นดวยคือการเพิ่มจํานวนสวนสาธารณะ
ในเมืองเพื่อรองรับรถมาใหสามารถวิ่งอยางปลอดภัยกวาบนทองถนน อีกทั้ง
คนมักคิดวามาที่หมดวาระการใชงานดวยอายุหรือสภาพรางกายจะถูกสงไปเชือด
ในโรงฆาสัตว อันที่จริงแลวมาจํานวนไมนอยไดรับการเลี้ยงดูในฟารมหรือสถานที่
ชวยเหลือในวาระสุดทายของชีวติ และสุดทายแมวา รถมาจะเปนยานพาหนะขนสง
ทีต่ กยุคสมัยไปแลวแตสงิ่ ทีส่ าํ คัญมากไปกวานัน้ คือรถมาเปรียบเสมือนสิง่ ชวยเตือน
ความจําดานประวัติศาสตรและเตือนสติดานสิ่งแวดลอมที่โลกควรตระหนักพอๆ
กับภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change)
จะเห็นไดวา ทีผ่ า นมา ในสังคมตะวันตกอันเปนแหลงผลิตรถมา (สไตลยุโรป)
แรกเริ่มนั้น รถมามิไดเปนเพียงยานพาหนะในการขนสงเทานั้น แตรถมายังเปน
สัญลักษณของการชวงชิงความหมายผานการใชงานของกลุมตางๆ ในสังคมดวย

มา รถมา ในเอเชีย
ในขณะเดียวประวัติศาสตรการใชรถมาในสังคมตะวันออก ซึ่งสวนมาก
ไดรบั อิทธิพลจากสังคมตะวันตกในยุคของการลาอาณานิคม (Western colonization)
ยั งคงหลงเหลื อใหพบเห็ นในหลายประเทศในรู ปแบบของวิ ถี ชีวิตท องถิ่ นและ
การทองเที่ยว โดยเฉพาะในเมืองใหญๆ ของเอเชีย เชน โฮจิมินหของเวียดนาม
จาการตาของอินโดนีเซีย มะนิลาของฟลิปปนส และมุมไบของอินเดีย Bengali
(2016) เขียนขาวถึงกรณีรถมาในมุมไบวา ในป 2559 ศาลสูงบอมเบยของเมืองมุมไบ
มีคําสั่งใหหามไมใหรถมาสไตลวิคตอเรีย (Victoria) วิ่งบนทองถนนเพื่อความ
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ปลอดภัยของผูสัญจรและมาเอง ดวยเหตุนี้ รถมาที่มีใบอนุญาตราวรอยคันที่
ถูกจํากัดพื้นที่ใหสามารถวิ่งไดในบางบริเวณเทานั้นกําลังจะหายไปจากทองถนน
อยางหมดสิ้นและถาวร นั่นหมายความวาคนขับรถมาที่สืบทอดการขับรถมาจาก
บรรพบุรุษและยังชีพดวยการขับรถมาจะตองเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญนี้ แมวา รัฐบาลจะมีแผนฟน ฟูดว ยการออกใบอนุญาตการเรขาย (Hawking
license) และจายเงินชดเชยใหกับเจาของรถมา แตกลับไมครอบคลุมคนขับรถมาที่
ไมไดเปนเจาของรถมาอีกจํานวนมากที่ไมไดรบั การตออายุใบอนุญาตเพราะถือวา
การขับรถมาเพื่อความบันเทิงนี้ (Joyride) เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย (Sinha,
2017)
ในแถบตอนเหนือของเอเชียอยางเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนและ
ประเทศมองโกเลีย ความชํานาญในการขี่มา (Horsemanship) ถือเปนสวนหนึ่ง
ของวิ ถีชีวิ ตที่ สอดคลองกับลั กษณะภูมิประเทศที่ เปนที่ราบสูงและทะเลทราย
ในแหลงอารยธรรมจีนรถมาจํานวนมากถูกขุดคนพบในหลุมฝงศพรวมกับโครงกระดูก
ของคนและมาโดยนักโบราณคดี ยานพาหนะโบราณนี้นําไปสูขอสันนิษฐานจาก
โครงสรางและองคประกอบของรถมาวา นอกเหนือจากการใชเพือ่ ขนของหนักแลว
รถมาจํานวนมากเหลานี้ไดถูกใชในศึกสงครามเพื่อเปนยานพาหนะของนักรบ
ในการตอสูในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง เมื่อราวๆ 3,000 ปมาแลวหรือ
ในยุคสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งจํานวนคนและจํานวนรถมาเปนเครื่องบงชี้ความ
แข็งแกรงของกองทัพ หรือแมแตในยามสงบจากศึกสงครามรถมายังเปนยานพาหนะ
ของชนชั้นนักปราชญและพอคาอีกดวย (CCTV, n.d.)
ในประเทศญี่ปุน สมัยเอะโดะ (Edo period, 1603-1868) ซึ่งตรงกับ
สมัยอยุธยาตอนปลายของไทย เปนยุคทีใ่ ชเรือในการขนสงสินคาเปนหลัก ไมมกี ารใช
รถมาเปนยานพาหนะ จะมีก็แตเกวียนวัวและเกี้ยวซึ่งใชแรงงานคน (Chikamatsu,
n.d.) ตอมาในปลายศตวรรษที่ 19 เริม่ มีการใชรถลาก (jinrikisha ในภาษาญี่ปนุ หรือ
rickshaw ในภาษาอังกฤษ) ในเมืองเพือ่ รับจางขนสงผูคน (Wikipedia, 2018) ไลเลี่ย
กับชวงเวลาที่รถลากเริ่มหมดความนิยมลง ในชวงตนศตวรรษที่ 20 รถมาถูกนํามา
ใชลากจูงรถรางในเมือง (Horse-drawn tram) กอนหนาทีอ่ ตุ สาหกรรมการผลิตรถไฟ
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และรถยนตจะขยายตัวอยางรวดเร็วและยึดครองตลาดยานพาหนะสาธารณะและ
สวนบุคคลอยางเชนในทุกวันนี้ ปจจุบันรถลากกลายมาเปนยานพาหนะเพื่อการ
ทองเที่ยวในโตเกียวและเกียวโต รถมานําเที่ยวที่มีอยูในซัปโปโรเมืองหลวงของ
เกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือและโออิตะของเกาะคิวชูทางตอนใตของญี่ปุนจะมี
ลักษณะเปนรถราง (Streetcar) สามารถบรรทุกผูโ ดยสารไดมากกวารถมาทีเ่ ปนแบบ
carriage ถูกนํามาใชในการทองเทีย่ วตัง้ แตชว งปลายทศวรรษ 1970 สวนรถมาสไตล
ยุโรปจะถูกใชเฉพาะในงานราชพิธีสําคัญตางๆ เกี่ยวกับจักรพรรดิและราชวงศ
หรือการตอนรับอาคันตุกะเชนเดียวกับในประเทศอังกฤษที่ไดกลาวถึงกอนหนานี้
จากการสืบคนเรื่องรถมาขางตนพบวา รถมาไดถูกปรับใชแตกตางกันไป
ตามบริบทของแตละประเทศ ดังนั้น บางประเทศอยางเชนประเทศจีน ซึ่งมีการใช
รถมามายาวนานกอนการแพรขยายของอาณานิคมตะวันตก จึงไมเหมือนกับ
ประเทศญี่ปุนอันเนื่องมาจากความแตกตางทางดานภูมิประเทศและการพัฒนา
การคมนาคมขนสงภายในประเทศ

…รถมา[ลําปาง]ลือลั่น…
หลังจากทบทวนบทเรียนทีเ่ กิดขึ้นกับรถมาในตางประเทศมาพอสมควรแลว
คําถามคือเราจะปรับใชแนวคิดการขนสงเชิงการทองเที่ยวอยางไรใหสอดคลองกับ
บริบทของรถมาลําปางในประเทศไทย จังหวัดลําปางเปนจังหวัดเดียวใน 77 จังหวัด
ของประเทศไทย ทีม่ คี าํ ขวัญประจําจังหวัดเกีย่ วของกับ “การขนสงเชิงการทองเทีย่ ว”
(Tourism transport) โดยตรง นั่นคือ รถมาลือลั่น (Renowned Horse Carriage)
รถมาลําปางมีความโดดเดนแตกตางจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยที่เขาขาย
เปน “การทองเทีย่ วเชิงการขนสง” (Transport tourism) ดังทีจ่ ะกลาวตอไปโดยเฉพาะ
ในแงของการเปนยานพาหนะทองเที่ยวเชิงการขนสงทางบกในพื้นที่เปดรอบเมือง
นอกเหนือจาก(รถ)มาแลว จังหวัดลําปางยังเปนที่ตั้งของศูนยอนุรักษชางไทย
ซึ่งถูกระบุอยูในทอนสุดทายของคําขวัญที่วา ฝกชางใชลือโลก (The Well-Known
Elephant Conservation Center) เชนเดียวกับจังหวัดสุรินทรในภาคตะวันออก
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เฉียงเหนือที่ทอนแรกของคําขวัญประจําจังหวัดคือ สุรินทรถิ่นชางใหญ (Surin the
Land of Elephants) ที่มีศนู ยคชศึกษาหมูบ านชางทีม่ ีชื่อเสียงระดับโลก โดยจังหวัด
สุรินทรมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ซึ่งเปนรูปแบบ
การท อ งเที่ ย วที่ อิ ง กั บ ธรรมชาติ แ ละเน น การมี ส ว นร ว มของท อ งถิ่ น เป น หลั ก
ชางมีบทบาทหลักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่ถูกจัดขึ้นในบริเวณของศูนย เชน เปน
พาหนะในขบวนพิธแี ตงงาน ขบวนแหนาคในงานบวช รวมถึงการแสดงตางๆ ของชาง
คลายกับจังหวัดชลบุรใี นภาคตะวันออกทีท่ อ นสุดทายของคําขวัญประจําจังหวัดคือ
ประเพณี วิ่ งควาย (Buffalo Racing) ซึ่งเป็ นประเพณี ท้ องถิ่นที่ ถู ก จั ดขึ้ นเป็ น
ประจําทุกป
นอกจากนี้ ยั ง มี จั ง หวั ดอื่ นๆ ในประเทศไทยที่ มีคํ า ขวั ญ เกี่ ย วข องกั บ
ยานพาหนะและสถานทีใ่ นการทองเทีย่ วเชิงการขนสงทางน้าํ ไดแก แขงเรือลือเลือ่ ง
(Famed Boat Race) ของนาน, ประเพณีแขงเรือ (Boat Racing) ของบึงกาฬ,
แขงเรือยาวประเพณี (The Fun and Exciting Annual Boat Race) ของพิจิตร,
ตลาดน้ําดําเนิน (The Floating Market at Damnoen) ของราชบุรี, สะพานขาม
แมน้ําแคว (The River Kwae Bridge) และ เสนหสะพานปา (The Tinsulanond
Bridge) ของสงขลา ที่ไดกลายมาเปนแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อประจําจังหวัดดวย
ในแงนี้ รถมาเปนสัญลักษณหนึ่งที่ถูกนํามาใชสงเสริมการทองเที่ยวประจํา
จังหวัด ตามประวัติศาสตรของการถูกขนถายมาพรอมกับขบวนรถไฟสายเหนือ
ขบวนแรกที่วิ่งจากสถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพมหานคร มายัง สถานีรถไฟ
นครลําปาง จังหวัดลําปาง ในป พ.ศ. 2459 ซึง่ ถือเปนการแพรกระจายทางวัฒนธรรม
(Cultural di usion) ที่เริ่มหมดความนิยมในเมืองหลวงออกสูทองถิ่นในรูปแบบของ
ความทันสมัยในขณะนั้น กวาศตวรรษที่ผา นมารถมาลําปางยังคงเปน “วัฒนธรรม”
รวมสมัยที่มีความหมายครอบคลุมทั้งมิติของมรดกวัฒนธรรม (Cultural heritage)
วัฒนธรรมวิถชี วี ติ (Living culture) และวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค (Cultural creativity)3
หลายคนคิดวา รถมาลําปางอยูรอดปลอดภัยมาจนถึงปจจุบันไดเพราะการ
ทองเที่ยว แตในบริบทของการทองเที่ยวนี้เราตองทําความเขาใจวา ไมไดขึ้นอยูกับ
ปริ มาณของนั ก ท องเที่ ยวที่มาใช บ ริ ก ารนั่งรถม า รอบเมื องซึ่ งเป นตัวแปรตาม
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เพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับตัวแปรตนที่สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจการ
บริการรถมาดวย หนึ่งในนั้นคือพลังขับเคลื่อนของภาครัฐที่เปดประตูเชิญชวน
และตอนรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหเขามาสัมผัสวัฒนธรรม
รวมสมัยในไทย อยางในป 2561 นี้การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กําหนด
นโยบายการทองเที่ยวใหเปน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” (Amazing
Thailand Tourism Year 2018, หนาเว็บไซต https://www.amazingthailand.go.th/)
โดยเฉพาะอยางยิ่งโดดเดนในหมวดหมูของการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism)
ทีใ่ นปนปี้ ระเทศไทยรับเปนเจาภาพจัดงานระดับโลก ทั้งการแขงขันกีฬาทางอากาศ
(Air Race 1) การสวนสนามทางเรือนานาชาติ การแขงขันรถจักรยานยนตอีก
หลายรายการ เห็นไดวากระแส “การทองเที่ยวเชิงการขนสง” (Transport tourism)
ที่ เ ป น ไปในลั ก ษณะของการแข ง ขั น กี ฬ าเริ่ ม ได รั บ ความสนใจและสนั บ สนุ น
จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สถานีตอไป: รถมาลําปาง
“ลํ า ปาง...ปลายทางฝ น ” เป น สโลแกนการท อ งเที่ ย วประจํ า ป 2561
ของจังหวัดลําปาง ที่สอดคลองตอเนื่องกับนโยบายการทองเที่ยวในชวงหลายปที่
ผานมาที่ภาครัฐพยายามดึงดูดใหลําปางเปนเมืองหามพลาดและเมืองตองแวะ
เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจและการทองเทีย่ วในระดับทองถิน่ ในปจจุบนั นอกจากในแหลง
ทองเทีย่ วสําคัญตางๆ จะมีแผนทีแ่ ละขอมูลแนะนําสถานที่ในรูปแบบตัวอักษรแลว
สิ่งที่เพิ่มเติมเขามาคือ ปาย QR code ที่นักทองเที่ยวสามารถใชสมารทโฟน
เปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูลของสถานที่ผานแอพพลิเคชั่นไลน (LINE) และ
คิวอารโคดนั้นได ภายใตโครงการ Thailand Scan Me (หนาเว็บไซต http://
thailandscanme.com/) ซึง่ เปนอีกโครงการใหมลา สุดทีภ่ าครัฐเริม่ ใชมาตัง้ แตป 2559
เพื่อกระตุนการทองเที่ยวตามภูมิภาคทองถิ่นตางๆ (Brand Bu et – Team, 2559)
โดยเริ่มตนนํารองจาก “12 เมืองตองหาม...พลาด” (นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ตั้งแตป 2557, หนาเว็ บไซต http://www.citieshiddengemsthailand.com/)
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ในภาคเหนือ ไดแก ลําปาง นาน และเพชรบูรณ และในขณะนี้มีจังหวัดที่เพิ่มเขา
มาอีก 12 จังหวัดในรูปแบบของ Plus ยกตัวอยางเชน ลําปาง plus ลําพูน
เพื่อเปนการเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวออกไปสูจังหวัดที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน
และในภาพรวมยังถือเปนการกระตุนการทองเที่ยวในทองถิ่น หรือ “เมืองรอง”
ทั้ง 55 จังหวัดทั่วประเทศดวย
ในเมืองลําปาง สถานีรถมา (Horse carriage station) ถือเปนอีกหนึ่งใน
แหลงทองเที่ยว (An tourist attraction) ที่นอกจากจะเปนจุดจอดรถมาเพื่อเขาคิว
พักมา และพักคน(ขับ) แลว ยังเปนสถานทีท่ น่ี กั ทองเทีย่ วแวะเวียนเขามา เพือ่ ถายรูป
คูกับมาและรถมา ถายบรรยากาศ และเปนจุดขึ้น-ลงรถมาทองเที่ยวรอบเมือง
อีกดวย คนที่มาใชบริการนั่งรถมาชมเมืองสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางมาจากภูมิภาคตางๆ ในลักษณะครอบครัว เด็กสวนใหญจะตื่นตาตื่นใจกับมา
และการไดนั่งรถมาไปรอบๆ เมือง โดยเฉพาะชวงปดภาคเรียนและวันหยุดยาวจะ
คึกคักเปนพิเศษ อีกทั้งสถานีรถมายังเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผาน (transit point)
ที่จะนําพานักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ รอบเมืองลําปาง ที่พักและ
โรงแรม รวมไปถึงรานอาหารและรานจําหนายสินคาที่ระลึก ในแงหนึ่ง สถานีรถมา
จึงเปรียบเสมือนเปนพืน้ ทีช่ ว่ั คราว (Transient space) สําหรับนักทองเทีย่ วทีม่ าเยือน
ตางจากคนทองถิ่นซึ่งอาจคุนชินดีกับเสียงมาวิ่งกุบกับ เสียงสั่นกระดิ่งเพื่อขอทาง
ปะปนกันไปกับเสียงรถมอเตอรไซค รถยนต รถแหโฆษณา บนทองถนนในตัวเมือง
ลําปาง ตั้งแตรุงสางจนค่ําเปนเชนทุกวันไมมีวันหยุด รถมาทําใหเมืองลําปาง
ที่แมจะเปนเมืองเล็กๆ แตกลับมีชีวิตชีวาและที่สําคัญคือมีเอกลักษณแตกตาง
ไมเหมือนเมืองใด
กลาวไดวา ปจจุบันรถมาลําปางเปนทั้ง “สินคา” และ “บริการ” สาธารณะ
ที่พึ่งพาการทองเที่ยว องคประกอบของรถมาบางสวนถูกดัดแปลงใหเปนยาน
พาหนะรวมสมัยเพื่อใชในการนั่งเที่ยวรอบเมือง เชน การมีหลังคาผาใบโครงเหล็ก
แบบพับเปดประทุนได ที่นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนขางทางไดอยาง
รอบทิศ หรือ การมีแสงไฟติดรถเหมือนยานยนตประเภทอื่นแทนการใชตะเกียง
แบบเกา เพือ่ ใหผใู ชทอ งถนนสามารถมองเห็นรถมาไดถนัดเวลากลางคืน แตนอกเหนือ
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จากรถมาที่ใชบริการนักทองเที่ยวในจังหวัดลําปางแลว ยังมีรถมาจํานวนหนึ่งที่ถูก
สัง่ ผลิตตามแบบทีต่ อ งการเพือ่ ใชในจังหวัดอืน่ หรือตางประเทศ ซึง่ สวนมากในพืน้ ที่
เหลานั้นรถมาถูกใชเฉพาะภายในบริเวณแหลงทองเที่ยวแบบปด และไมสามารถ
นําออกไปวิง่ ตามทองถนนสายหลักรวมกับยานพาหนะทัว่ ไปได ตามพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีไ่ มเหมาะสมกับกาลปจจุบนั พ.ศ. 2546 (Kanokwan, 2016)
เสนทางการวิ่งของรถมาลําปางถูกกําหนดไวตามคาบริการที่แตกตางกันออกไป
นั่นคือ 200 บาท สําหรับรอบเล็กใชเวลาประมาณ 10-20 นาที, 300 บาท สําหรับ
รอบใหญใชเวลาประมาณ 20-30 นาที และ 400 บาทตอชั่วโมงสําหรับเสนทางที่
ยืดหยุนไดตามความตองการของลูกคา ปจจุบันมีการติดปายราคาดังกลาวที่สถานี
รถมาอยางชัดเจนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนี้ ตํารวจภูธร
เมืองลําปางไดมีการออกหมายเลขทะเบียนประจํารถมา (ลป 1-100) เพื่อเปนการ
จัดระเบียบการจราจร (ทิชากร, 2559) และมีการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีอปุ กรณ
เสริ ม เข า กั บ ตั ว รถม า ต น แบบ ทั้ ง แผงพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ห รื อ โซลาร เซลล
เพื่อจําหนายไฟหนา ไฟทาย และไฟเลี้ยวแบบแอลอีดี (LED) รวมถึงชองเสียบสาย
ยูเอสบี USB ไวสําหรับชารจแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ และมิเตอรรถมา ซึ่งราคา
ของมิเตอรนั้นเริ่มตนที่ 30 บาทและจะเพิ่มขึ้นทีละ 7 บาทตอนาที (Wanwisa,
2016) อยางไรก็ดี นอกจากแผงโซลารเซลลที่ถูกนํามาใชจริงแลว มิเตอรรถมายังไม
ไดรับกระแสตอบรับจากคนขับรถมา รวมถึงยังมีรถมาบางสวนที่ไมไดลงทะเบียน
เพื่อรับหมายเลขประจํารถมาดวย (สัมภาษณสุพจน ใจรวมกูล, 2 มีนาคม 2561)4
อาชีพคนขับรถมา (Horse carriage driver) เปนอาชีพในลักษณะ “หาเชา
กินค่ํา” และรายไดไมประจําและไมแนนอนตายตัวในแตละวัน ขึ้นอยูกับ “การมา
เอาคิว” “การโทรเรียก” และ “การมาของนักทองเที่ยว” นั่นหมายความวาคนขับรถ
มาจะตองปกหลักรอผูโดยสาร ณ สถานีรถมาหรือ ณ บริเวณใกลแหลงที่พักของ
นักทองเที่ยว ในลักษณะนี้จึงกอใหเกิดลักษณะของความเปนชุมชน (Community)
มีการปฏิสังสรรคกันระหวางคนขับรถมา คนขับรถมากับนักทองเที่ยวโดยตรง หรือ
ผานทางไกดนําเที่ยว/เจาหนาที่ภาครัฐ/เอกชน/สมาคม ในฐานะผูติดตอประสาน
รถมาใหกับนักทองเที่ยวแบบกลุมใหญ (Tour group) หรือเพื่อเขารวมในกิจกรรม
ทองถิ่นตางๆ
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ชวงกลางเดื อนกุมภาพันธ 2561 ที่ ผานมา ผูเขี ยนได มีโอกาสกลับไป
เยี่ยมเยียนคนขับรถมาที่สถานีรถมาใจกลางเมืองลําปาง ซึ่งเปนสถานที่ที่ผูเขียน
ทําการศึกษาเมือ่ สองสามปกอ น และพบวาบางสิง่ ดูแปลกตาไป อยางแรกคือ ศาลา
ที่พักถาวรและแผนที่ทองเที่ยวซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) รองรับ
นักทองเทีย่ วถูกสรางขึน้ อยางเปนทางการโดยเทศบาลนครลําปาง บริเวณใกลกนั นัน้
ยังมีมานั่งไมแบบเดิมที่คนขับรถมานั่งพูดคุย กินขาว กินน้ํา บนพื้นที่ฟุตปาธ
ใตรม ไมทป่ี กคลุมใหรม เงากับทัง้ คนขับรถมาและ(รถ)มา อยางทีส่ องคือ คนขับรถมา
บางคนเริ่มใชระบบการรองรับการชําระเงินคาบริการแบบคิวอารโคด (QR code)
ที่ลูกคาผูมานั่งรถมาสามารถชําระเงินผานทางแอปพลิเคชั่นออนไลนบนโทรศัพท
มือถือ เพียงยิงคิวอารโคดที่อยูบนปายไวนิลหลังรถมาคันที่ตนนั่งเพื่อเขาสูระบบ
การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคนขับรถมาคนนั้นๆ อยางไรก็ตาม คนขับรถมา
บางคนเลือกที่จะไมใชการชําระคาบริการรถมาผานคิวอารโคดนี้ถึงแมวาจะเปน
บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถฝากรายไดรายวันเปนเงินออมเขาสู
บัญชีธนาคารของตนไดทันที แตการไดรับคาบริการในรูปแบบ “เงินสด” นั้นถือวา
สอดคลองและจําเปนกับวิถีชีวิตของคนขับรถมามากกวา ดวยความที่รายไดใน
แตละวันจะถูกจับจายใชสอยเปนคาอุปโภคบริโภคของครอบครัวและมาที่ตนเลี้ยง
ในแงนี้ อาชีพรถมาจึงเปนอาชีพที่มีตนทุนหลัก คือ คาใชจายที่เกี่ยวกับมา กําไร
ที่ไดในแตละวันมีลักษณะไดมาจายไปหมุนเวียนอยูเชนนี้ รูปแบบการชําระเงิน
แบบสังคมไรเงินสด (Cashless society) จึงอาจยังไมสอดรับการบริโภคในระดับ
ชีวิตประจําวันของคนขับรถมานัก

บทสรุป
รถมาเปนยานพาหนะของการแพรกระจายทางวัฒนธรรม ทีม่ ตี น กําเนิดจาก
ประเทศในทวีปยุโรป รถมาถูกใชเพือ่ การคมนาคมขนสงอยางแพรหลายในยุคกอน
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Pre-industrial revolution) และการกลายเปนเมือง
(Urbanization) แตเมื่อการประดิษฐคิดคนยานยนต (Motorization) สําเร็จ รถมาที่
มีอยูมากมายในลักษณะรถรางและรถลากจูงก็คอยๆ ไดรับความนิยมลดนอยลง
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การพัฒนาความเจริญและความทันสมัยในยุคสมัยใหม
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ไดสรางความโหยหาธรรมชาติและความโรแมนติกแบบโลกสมัยเกาในโลกสมัยใหมขน้ึ
โดยเฉพาะในชวงปลายศตวรรษที่ 20 รถมาทีม่ อี ยูใ นตางประเทศรวมทัง้ รถมาลําปาง
ไดกลายมาเปนยานพาหนะในบริบทของการทองเที่ ยว (Tourism transport)
ในขอบเขตพื้นที่และเวลาที่กําหนดดวยกฎหมายทองถิ่น
ที่ผานมา รถมาเปนสัญลักษณการเคลื่อนยาย (Mobility) ของผูคน สินคา
และวัฒนธรรม ในอเมริการถมาเปนอัตลักษณที่คนไอริชและผูอพยพรุนหลังใช
แสดงตัวและตอรองทางวัฒนธรรมผานบริบทของการทองเที่ยว ในขณะที่รถมา
ในเอเชียเปนผลผลิตทางประวัติศาสตรที่เขามาพรอมกับการลาอาณานิคมและ
กลายมาเปนอัตลักษณทองถิ่น (Local identity) และสัญลักษณทางวัฒนธรรม
(Cultural icon) ของหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะผานการสงเสริมการทองเที่ยว
จากการถอดบทเรียนสถานการณเกี่ยวกับรถมาในประเทศอื่นๆ ใจความ
สําคัญที่บทความนี้พยายามนําเสนอคือ การสงเสริมศักยภาพของรถมาลําปางให
เปนการขนสงที่เปนการทองเที่ยวในตัวของมันเอง (Transport as tourism) เพราะ
สถานการณเทาทีผ่ านมาคือเรามักจะคิดกันวารถมาอยูไมไดหากไมมกี ารทองเทีย่ ว
การมองวารถมาพึ่งพาการทองเที่ยวฝายเดียว (Transport for tourism) นี้เองทําให
เราไมสามารถเสนอแนวทางปฏิบัตอิ นื่ ๆ นอกกรอบความคิดเดิมได ในทางกลับกัน
หากเรานําเสนอ “เสนหเนื้อแท” (Intrinsic attraction of transport itself) ของรถมา
ลําปางซึ่งเปนการขนสงระดับทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวอยูแลว (Unique
transport experience) ในประเทศไทย ดวยการเพิ่มมูลคาและความหมายของ
การนั่ งรถมาใหเป นมากกวาการแวะมานั่ งรถมาชมเมืองแตเป นการถ ายทอด
ประสบการณใหกับนักทองเทีย่ ว “ระหวางทาง” ทีน่ กั ทองเทีย่ วเดินทางไปพรอมกับ
รถมา (Added-value experience within transport services) โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ทองถิ่นเกี่ยวกับการมา (Horse-based tourism) ไมวาจะเปนการประกอบรถมา
การฝกหัดมาเพื่อลากจูงรถมา หรือสถานที่ที่มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตร
รถมาลําปาง ไมวาจะเปนสถานีรถไฟนครลําปาง ชุมชนคนขับรถมาทั้งในอดีต
และในป จ จุ บั น โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความรู ค วามชํา นาญของคนขั บ รถม า
(Horsemanship) ในแงของการสืบทอดมรดกและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อลดมายา
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คติที่นักทองเที่ยวอาจมีกอน/หลังประสบการณจริงในการทองเที่ยวโดยรถมา
หากรอยเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับรถมาลําปางเหลานี้เขาไวดวยกันแลว ลําปาง
และรถมาลําปางเองยอมสามารถบรรลุเปาหมายของการเปนปลายทาง (Destination)
ที่นักทองเที่ยวตองการ(กลับ)มาเยือน
โดยในระยะยาวนั้นสิ่งที่สําคัญคือการสรางพื้นที่รองรับมาและรถมาใน
ลักษณะของสวนสาธารณะหรือชุมชนขนาดยอมใหเปนกิจจะลักษณะ ซึ่งเคยมี
ผูเสนอความคิดนี้บางแลวแตเปนในรูปแบบของศูนยการเรียนรูรถมา (มัญชุภา,
2553) แนวทางนี้นอกจากจะเปนการวางผังเมืองในอนาคตเพื่อเลี่ยงปญหาการ
คัดคานรถมาเชนทีเ่ กิดในมหานครนิวยอรก ยังถือเปนการรับมือกับการขยายตัวของ
เมืองลําปางและเปนการจัดการใหรถมาอยูค กู บั ลําปางทัง้ ในฐานะพาหนะขนสงและ
แหลงทองเที่ยวในอนาคตดวย ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐและเอกชนควรใหการสนับสนุน
รถมาลําปาง ณ ขณะนี้ อาจมิใชการเพิ่มความทันสมัยใหกับตัวรถมา แตเปนการ
สรรคสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมถาวรที่นักทองเที่ยวและคนทองถิ่นเองสามารถใช
เวลาเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะของพิพิธภัณฑโตตอบ (Interactive
museum) ที่เปดโอกาสใหผูเขารวมเกิดกระบวนการคนควาทดลองดวยตนเองใน
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับมา (Horse) รถมา (Carriage) และคนขับรถมา (Driver)
อันเปนหัวใจหลักของการจัดการการทองเที่ยวเชิงการขนสง ที่นอกจากจะสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวในรูปแบบครอบครัวแลว ยังถือเปนการขยายฐานนักทองเที่ยว
สูกลุมผูที่มีความสนใจเฉพาะและกลุมทองเที่ยวตามอายุดวย

เชิงอรรถทายบท
1

ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาการขนสงยังเกีย่ วของกับความมัน่ คงของชาติ ในแงของ
การถูกใชเปนยานพาหนะในการกอโศกนาฏกรรม ดวยเหตุนี้ บางชวงบางตอน
ที่สังคมตกอยูทา มกลางสถานการณความไมสงบ ผูค ลั่งไคลการขนสงอาจตกเปน
ผูตองสงสัยวาเปนผูกอการราย (Potential terrorists)
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กอนหนานั้น Raul ไดตีพิมพหนังสือ Farewell to the Horse: The Final Century
of Our Relationship (2017)
อางอิงประเภทของวัฒนธรรมจากบทความของวีระ (2551: 86)
สัมภาษณสุพจน ใจรวมกูล ผูแทนสมาคมรถมาจังหวัดลําปางและครูผูสอน
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ทางโทรศัพท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
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