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3 MINUTES READ
ชาวนครสวรรค์คือผู้ผลักดัน
ผู้ลงมือทำ�และผู้ต่อสู้ยาวนาน 12 ปี
ให้เกิด ‘พาสาน’
พาสานคือแลนด์มาร์กใหม่ที่จะฟื้น
ความคึกคักให้จังหวัดทางผ่านอย่าง
นครสวรรค์
พาสานดึงดูดผู้คนด้วยตัวอาคาร
หุ้มเหล็กและทองแดงรูปทรงเรียวยาว
คล้ายสะพานขนาดยักษ์ริมปากน้ำ�โพ

พาไมซ์ไปพาสาน
ชมแลนด์มาร์กใหม่
แห่งนครสวรรค์
ประกาศให้โลกรู้ว่านครสวรรค์ไม่ได้มีดี
แค่โมจิกับบึงบอระเพ็ด แต่ทีเด็ดใหม่ของ
เมืองนครสวรรค์อยู่ที่…ปากน�้ำโพ
ซึ่งคนท้องถิ่นผสานแรงกันสร้าง ‘พาสาน’
สิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความหวัง
ว่าจะช่วยฟื้นคืนความคึกคักให้จังหวัด
ที่ถือเป็นทางผ่านขึ้นไปสู่ภาคเหนือ...
ข่าวดีก็คือ ไมซ์มีแหล่งท�ำกิจกรรมใหม่
เพิ่มขึ้นมาอีกแห่งแล้ว!

ต้นน้�ำ แห่งชาติ

ที่ตั้งของพาสานมีความหมายและความ
ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับชาวนครสวรรค์และคนไทย
เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปลาย ‘เกาะยม’

จุดบรรจบของแม่น�้ำปิงและแม่น�้ำน่าน อันเป็น
ต้นน�ำ้ ของแม่นำ�้ เจ้าพระยานัน่ เอง และคนทัว่ ไป
ก็รู้จักกันในชื่อปากน�้ำโพ ซึ่งกลายเป็นชัยภูมิ
เหมาะเหม็งที่จะเล็งแม่น�้ำสองสีได้งามตาที่สุด

โครงการฟืน้ นครสวรรค์

พาสานครอบคลุมพื้นที่ 3 ไร่ 48 ตารางวา
ทุกตารางนิ้วครอบคลุมไปด้วยความหวังของ
ชาวนครสวรรค์ ซึ่งอยากให้ท้องถิ่นมีชีวิตชีวา
หาใช่เมืองทางผ่านไปภาคเหนือดังที่เป็นอยู่
โครงการพาสานจึงเกิดขึ้นมาจากแรงกระตุ้น
ภายในของชาวบ้าน หน่วยราชการและห้างร้าน
เอกชนในนครสวรรค์เอง
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เมื่อได้ข้อสรุปว่าต้องเริ่มที่การพัฒนาพื้นที่
เกาะยม จึงเปิดให้ส่งแบบเข้าประกวด ซึ่งใคร
ก็ได้ที่มีไอเดียขอให้ส่งเข้ามา คณะกรรมการ
ผู้พิจารณามีทั้งผู้รู้ด้านประติมากรรม
สถาปัตยกรรม ภูมสิ ถาปัตยกรรม นักวางผังเมือง
ไปจนถึงชาวนครสวรรค์เอง อาทิ นายกเทศมนตรี
และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งรู้จักนครสวรรค์
ดียิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญแน่นอน

อาคาร? สะพาน? ยาน?

คุณไกรภพ โตทับเที่ยง เป็นผู้ชนะ
การออกแบบครั้งนี้ จากผลงานรวม 93 ชิ้น
เพราะเขาตอบโจทย์ทั้ง 2 ข้อที่วางไว้ คือ หนึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของต้นแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่คน
อยากแวะเวียนมาหา และสอง คือ ภายในมี
นิทรรศการให้ความรู้เรื่องแม่น�้ำเจ้าพระยา
แน่นอนว่าแบบของคุณไกรภพได้ดึงดูดคน
ให้มานครสวรรค์ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะการ
ออกแบบอาคารรูปทรงแปลกแหวกจนไม่อาจ
จัดประเภทได้ถกู ว่านีค่ อื อาคาร สะพานหรือว่า
ยานอวกาศกันแน่ จนทำ�ให้หลายคนต้อง
เดินทางมาดูของจริงให้คลายสงสัย
แม้จะมีหลายคนกังวลเรื่องอุทกภัยที่อาจ
เกิดขึ้น เพราะระดับน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยาแถว
เกาะยมจากต�่ำสุดถึงสูงสุดต่างกันถึง 9 เมตร
บริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่น�้ำท่วมทุกปี แต่เพราะ

ความชาญฉลาดในการออกแบบ อาคารพาสาน
จึงท�ำหน้าที่กึ่งสะพาน โดย 2 เมตรแห่งแรก
ที่ติดพื้น และท�ำจากคอนกรีต ส่วนทีพ่ น้ น�ำ้
ท�ำเป็นโครงสร้างเหล็ก และทางเข้าอาคารอยู่
ด้านบน พาสานจึงใช้งานได้ตลอดปีไม่มีวันปิด
แม้วันมีน�้ำท่วมก็ตาม
อาคารทรงสะพานที่ไล่ความสูงต�่ำนี้ ยัง
ท�ำให้ภาพของเมืองนครสวรรค์เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
และจะเห็นภาพแม่น�้ำสองสายไหลมาบรรจบ
กันเป็นแม่น�้ำเจ้าพระยาได้เต็มๆ แบบไม่มีสิ่งใด
กีดขวางสายตา

ผสาน สู่ พาสาน

เพราะพาสานท�ำหน้าที่ผสานแม่น�้ำ
เจ้าพระยาและนครสวรรค์ จึงเป็นที่มาของชื่อ
'พาสาน' นั่นเอง
พาสานยังผสานชาวนครสวรรค์เข้าด้วยกัน
หลังเปิดให้เข้าชม ผู้คนก็เข้ามาท�ำกิจกรรมบน
ลานกว้าง บ้างร�ำไทเก๊ก นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
เล่นดนตรี จับกลุ่มสนทนา เดินทอดน่อง หรือ
นั่งสูดอากาศริมสายน�้ำเฉยๆ จนกลายเป็นภาพ
ของวิถีชีวิตที่เริ่มผสานกันทีละน้อยที่พาสาน
แห่งนี้
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พาไมซ์ไปพาสาน

พาสานมีพื้นที่ใช้สอยภายนอกหลายส่วน
ทั้งลานประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ลาน
กิจกรรม สวนริมแม่น�้ำ แพท่าน�้ำ ขณะที่พื้นที่
ภายในก็พร้อมสรรพด้วยส่วนแสดงนิทรรศการ
ห้องประชุมและจุดชมทัศนียภาพ จึงเป็น
แลนด์มาร์กที่เหมาะจะพานักเดินทางไมซ์
ไปเรียนรู้และท�ำกิจกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น

ศึกษาประวัตศิ าสตร์ปากน�ำ้ โพ

นครสวรรค์เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่า
มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นเมืองหน้าด่าน
ส�ำคัญในการท�ำศึกสงครามตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัย กรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ทีม่ าของชือ่ ‘ปากน�ำ้ โพ’ สันนิษฐานได้ 2 ประการ

คือ มาจากค�ำว่า ปากน�้ำโผล่ เพราะเป็นที่
ปากน�้ำปิง ยม และน่านมาโผล่รวมกัน เป็น
ต้นแม่นำ�้ เจ้าพระยา หรือเพราะมีตน้ โพธิข์ นาด
ใหญ่อยูต่ รงปากน�ำ้ ในบริเวณวัดโพธิ์ ทีต่ งั้ ศาล
เจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบนั จึงเรียกกันว่า ปากน�ำ้ โพธิ์
และเพี้ยนมาเป็นปากน�้ำโพในทุกวันนี้
ลานแสดงดนตรีรมิ น�ำ้ ตัวเมือง
นครสววรค์หันหน้าไปทางแม่น�้ำซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ท�ำให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมือง
ตลอดเวลา ในอดีตจึงมีชื่อเรียกว่าเมืองชอน
ตะวัน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท�ำให้พาสานเป็นจุดแสง
สวย ลมเย็นโชยจากแม่น�้ำ เหมาะกับการฟัง
ดนตรีไพเราะ

สถานทีต่ อ้ นรับแขกบ้านแขกเมือง

ต่อจากนี้ไปใครมาเยือนนครสวรรค์ก็มีสถานที่
สวยงามเป็นหน้าเป็นตาต้อนรับแขกได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ มีห้องประชุมงานและจุดชมวิว
จะสร้างความประทับใจผู้ได้มาเห็น

ตัวอย่างการศึกษาดูงานเรือ่ งท้องถิน่

พาสานคือโครงการต้นแบบที่เป็นตัวอย่าง
ดีเยี่ยมเรื่อง พลังของคนท้องถิ่น ซึ่งการดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม ทำ�ให้
กระบวนการทำ�งานเป็นไปโดยง่าย การสร้าง

ความเข้าใจตรงกันและความผสานสามัคคีกัน
ของคนในพื้นที่ซึ่งทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนและต่อสู้
ให้พาสานแล้วเสร็จแม้จะใช้เวลาถึง 12 ปี
ก็ตาม
ต้นทางศึกษาวิถชี มุ ชน ส�ำรวจ เรียนรู้
แชะ ชิม แชร์พื้นที่ริมน�้ำทั้งสองฝั่ง อาทิ ด้านฝั่ง
แม่น�้ำยมนั้นในอดีตเคยเป็นเรือนแพ รวมทั้ง
มีตลาดเก่าที่มีอาหารต้นต�ำรับนครสวรรค์

Way to Go!
พาสาน ตัง้ อยู่ใน อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ การเดินทางไป
เทีย่ วชมพาสานได้ 2 วิธี คือ ทางบก
และทางนํา้ ทางบกขับรถข้ามสะพาน
ป้อมหนึง่ (สะพานนิมมานรดี) แล้ว
เลีย้ วขวา เมือ่ เจอสามแยกให้เลีย้ ว
ขวาก็ถงึ พาสาน ส่วนทางนํา้ ให้ขน้ึ เรือ
ข้ามฟากทีต่ น้ แม่นา้ํ เจ้าพระยา ถนน
ริมเขือ่ น อำ�เภอเมือง

