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ตั้งแตดูหนังเร่ือง Desert Blue 1 มา เวลาไปโคราชเพื่อไปหายา สายตาฉัน 

ก็มองหาสิ่งกอสรางยักษริมถนนเสมอ
ครั้งลาสุด ในระยะสามชั่วโมงถึงโคราชนั้น ฉันนับสิ่งของแปลก 

ประหลาดขนาดยักษขางทางได 40 อยาง
ถนนมิตรภาพระหวางกรุงเทพฯและโคราชนั้นเปนสุดยอดถนนแหง  

Roadside Attraction เสนทางนี้อัดแนนไปดวยหลายส่ิง ไมวาจะเปน  

ขวดนมยักษ แกวกาแฟยักษ ถังดับเพลิงยักษ ลูกกอลฟยักษ หรือแมแต 
เปดยักษ (รานขายขาวหนาเปด)

ตอนแรกฉันกข็ำขนัเอิก๊อากกับความอะเมซิง่ของเมืองไทยไปตามเร่ือง
แตไป  ๆมา  ๆฉนักล็องมานัง่นึกดวูา สิง่กอสรางทีด่เูหมอืนขำขนัเหลานี ้

มันมีสาระอะไรบางไหม
ในชวงน้ันเอง ฉันไดมาพบพานหนังสือเกา  ๆ  เลมหนึ่ง  2 ที่เกี่ยวกับ 

สิ่งกอสรางประหลาดริมถนน หรือที่ฝร่ังเขาเรียกวา Roadside Attraction

เขาวาในอเมริกานั้น รัฐที่มีสิ่งกอสรางแปลกประหลาดขางถนน 

 1 ภาพยนตรฟอรมเล็กของสหรัฐอเมริกา ออกฉายในป  ค.ศ. 1998 นำแสดงโดยเคต ฮัดสัน,  

เคซ่ี แอฟเฟล็ค และคริสตินา ริชชี่ 
 2 หนังสือ California Crazy: Roadside Vernacular Architecture โดย Jim Heimann  

และ Rip Georges สำนักพิมพ Chronicle Books ป ค.ศ. 1980 
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มากที่สุดคือแคลิฟอรเนีย ที่นั่นมีทั้งรานขายบารบีคิวที่เปนอาคารรูปหมู  

รานขายเครือ่งด่ืมรปูกานำ้ รานขายฮ็อตดอ็กรปูฮ็อตดอ็ก เคยมคีนทำแผนที ่
ตึกแปลก  ๆ  ในลอสแอนเจลิสลงหนังสือ หนากระดาษเล็ก  ๆ  นั้นเต็มไปดวย 

กากบาทบอกพิกัด
มีสถาปนิกคนหนึ่งศึกษาเรื่องราวที่มาที่ไปของอาคารเหลานี้ และ 

วิเคราะหไดอยางนาสนใจ โดยใชมุมมองของคนที่มีอาชีพออกแบบและสราง 
อาคาร

เขาวาภูมิอากาศที่เปนมิตร ไมรอน ไมหนาว และฝนไมตกมากจน 

เกินไปของแคลิฟอรเนียนั้น ทำใหผูคนสามารถสรางอาคารหรือโครงสราง 
งาย  ๆ  ไดโดยใชเงินและเวลานอย นี่เปนเหตุใหมีอาคารแบบบาบิ่นเยอะ 
เหลือเกิน

ฉันมาลองคิดดู ก็เห็นจริงตามที่คุณพี่สถาปนิกคนน้ีวา
เมืองไทยก็เชนกัน ถึงแมจะรอน แตจริง ๆ แลวเราอยูกันอยางสบาย 

ถาคิดจะสรางน้ัน แคนำไมมาตอ  ๆ  กันหรือทำโครงสรางงาย  ๆ  ก็อยูไดแลว 

เราไมเคยตองออกแบบหรือวางแผนใหซับซอนเพื่อกันหิมะถลม พายุหมุน  

ภูเขาไฟระเบิด หรือภัยอ่ืน ๆ อีกต้ังมากมาย
นี่เองแปลวา สิ่งท่ีดูเหมือนไรสาระอยางสับปะรดยักษ จิงโจยักษ 

ขางถนนนั้น บงบอกวาเมืองไทยเปนแผนดินท่ีใจดี มีความเปนมิตรสูง
Roadside Attraction เหลานีไ้มเพยีงบอกวาบานเราอากาศด ี แตถา 

ลองมองดูด ีๆ ยังมีเร่ืองราวอื่น ๆ ซอนอยูอีก

ปายหรือสิ่งกอสรางเพื่อการโฆษณาริมทางหลวงในเมืองไทยนั้นมี 
เอกลักษณอยางหนึ่ง คือ สื่อสารแบบตรงไปตรงมามาก ถาอยูในเขตที่ 
ปลูกสับปะรดแลวจะขายสับปะรด คนทองถิ่นก็จะสรางสับปะรดยักษขึ้นมา 
ขางถนนอยางนั้นเลย
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เพราะฉะนั้นของ  “ยักษ”  ที่อยูขางทางก็คือผลผลิตของพื้นที่นั้น  

ลองมาดูกัน ในระยะทางเพียงสองสามชั่วโมงจากกรุงเทพฯ เรามีอะไรยักษ 
บาง

สมโอยักษที่นครปฐม ขวดน้ำปลายักษที่สมุทรสงคราม นอยหนา 
ยกัษทีเ่พชรบรุ ี สบัปะรดยกัษทีป่ราณบรุ ี ววันม ขวดนม และขาวโพดยกัษ 
ที่มวกเหล็ก หมูยักษที่ปากชอง มะมวงหิมพานตยักษที่โคราช ขาวหลาม 

ยักษที่ชลบุรี (ถนนมอเตอรเวย) ทุเรียน เงาะ มะมวง และลองกองยักษ 
ที่ระยอง

ฉันวาไมมีที่ไหนในโลกอีกแลวที่จะมี  Roadside Attraction  

รูปอาหารอยูริมถนนถ่ี ๆ แบบไมบันยะบันยังแบบนี้
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