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ตอน : บะจ่างในย่านจีน
• เล่าขานตำนานบะจ่าง
• สูตรเด็ดเคล็ดบะจ่าง
• ร้อยใจ รัดบะจา่ ง วังน้ำทิพย์
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ตลาดในย่านจีน

เพื่อเยาวราช…บ้านของเรา

ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
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เรื่องจากปก
“บะจ่างในย่านจีน”
• เล่าขานตำนานบะจ่าง
• สูตรเด็ดเคล็ดบะจ่าง
• ร้อยใจ รัดบะจ่าง
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ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

๑๑

สารพันสาระบันเทิง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

๑๔

ตลาดในย่านจีน

๑๒

สถิติและความรู้สำคัญ
ของย่านจีน

๑๖

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วารสาร ‘ย่านจีนถิ่นบางกอก’ ฉบับปฐมฤกษ์ที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือนี้ 

เป็นวารสารน้องใหม่ล่าสุดที่ทีมงานได้สร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจ สำหรับตัวผมเองในฐานะที่เป็นบรรณาธิการ
ครัง้ แรกในชีวติ ก็ได้ทมุ่ เทและพยายามอย่างสุดความสามารถ เพือ่ ให้วารสารฉบับนีเ้ ป็นสือ่ สำหรับชาวเยาวราช
และเพื่อชาวเยาวราชโดยตรง ซึ่งอาจจะนับว่าคนที่ย่างกรายเข้ามาจับจ่ายใช้สอย นั่งทานรังนก อิ่มอร่อย
อาหารจีนนานาชนิดและซีฟู้ด หรือคนที่มักจะนึกถึงเยาวราชในโอกาสพิเศษ ก็นับเป็นชาวเยาวราชอยู่ครึ่ง
ตัวเหมือนกัน
ทางทีมงานจึงมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดกับชาวเยาวราช เพื่อบรรลุเป้าหมาย
คือการค่อยๆ ขีด ค่อยๆ ร่างเยาวราชให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนที่อาศัยและมีความเกี่ยวข้องกับเยาวราชอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เยาวราชเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสม เป็นทิศทางที่ชาวเยาวราชต้องการ
อย่างแท้จริง
ดังนั้นในโอกาสนี้ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ อยากแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่ท่านพบเห็นในเยาวราช สิ่งดีๆ ที่ทำให้ท่านรู้สึก
มีความสุขทุกครั้งที่นึกถึง หรือจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่า หากได้รับการแก้ไขแล้วจะทำให้เยาวราชน่าอยู่มากขึ้น รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อความหรือทัศนะที่ท่านส่งมา จะถูกนำเสนอผ่านวารสารฉบับนี้ ซึ่งจะส่งตรงไปยังผู้อ่านทุกๆ ท่าน ทั้งคน
ทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ
เราลองมาช่วยกันผลักดันชุมชนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ชุมชนเล็กๆ ที่สร้างรายได้มหาศาล
ให้กับประเทศไทย เพื่อให้เยาวราชเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครทุกคนต้องรู้สึกอิจฉาที่ได้มาเยี่ยมเยือนกันเถิดครับ
แบ่งปันความสุข และร่วมกันแก้ปัญหาได้ที่ livelybkk@gmail.com และที่ facebook พิมพ์ ในช่องสืบค้นว่า ‘ย่านจีน
ถิ่นบางกอก-Bangkok Chinatown’
วีรวัฒน์ วรายน
บรรณาธิการ
ขอขอบคุณ

ในการจั ด ทำวารสาร ย่ า นจี น ถิ่ น บางกอก ตอน บะจ่ า งในย่ า นจี น สำเร็ จ ไปด้ ว ยดี โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ มี อุ ป การคุ ณ ดั ง รายนามต่ อ ไปนี้ 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, ชุมชนตลาดน้อย, ชุมชนเวิ้งนาครเขษม, โรงเรียนปทุมคงคา, โรงเรียนวัดจักรวรรดิ, โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์, กรมควบคุม
มลพิษ, ชมรมร้านอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์วิศิษฏ์ เตชะเกษม, 

คุณขนิษฐา แซ่อู และสถาบันอาศรมศิลป์

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์ l ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

[แรกมีย่านจีนถิ่นบางกอก]

เพือ่ ทำความรูจ้ กั กับการกำเนิดย่านจีน
ในสยามประเทศและบางกอกให้มากขึ้น
คอลัมน์ โล้สำเภา จึงทำหน้าที่บอกเล่า
เรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจดังกล่าว จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนจีนในถิ่นสยาม
ปรากฏชาวจีนข้ามแผ่นดินเข้ามาทำการค้าขาย
ตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ล่วงเข้า
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ด้วยความ
สั ม พั น ธ์ ท างการค้ า -การทู ต ที่ เ จริ ญ ขึ้ น
อย่างรวดเร็วและแผ่ขอบเขตกว้างขวาง
ไม่วา่ จะเป็นหัวเมืองไหนๆ ก็คลาคล่ำไปด้วย
ชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม
ต่ อ มาเมื่ อ ครั้ ง ตั้ ง กรุ ง ธนบุ รี เ ป็ น
ราชธานี ใ หม่ บริ เ วณฝั่ ง ธนบุ รี มี ช าวจี น
ตั้งรกรากกระจายตัวอยู่ทั่วตามเกาะริมฝั่ง
แม่ น้ ำ เจ้ า พระยา แต่ บ ริ เ วณที่ ร วมกั น
เป็ น กลุ่ ม ก้ อ นเป็ น ชุ ม ชนขนาดใหญ่ คื อ
ย่านกุฎจี นี ย่านตลาดพลู และย่านคลองสาน
รวมไปถึงย่านปากคลองตลาด ดาวคะนอง
และปากคลองราษฎร์บูรณะ
จากนั้นมีการย้ายราชธานีมาตั้งใน
ฝัง่ พระนคร และกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ขนึ้
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างศูนย์บริหาร
ราชการแผ่นดินขึ้นมาใหม่ ประกอบกับ

การสร้างพระบรมมหาราชวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทำให้ต้องย้ายชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านท่าเตียนออกไปก่อน
โดยให้ไปอาศัยอยู่นอกแนวกำแพงเมืองย่านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากยังมีพื้นที่ว่าง
อยูม่ าก ทัง้ ยังมีชมุ ชนดัง้ เดิมทีอ่ าศัยอยูก่ อ่ นแล้ว คือ ชุมชนวัดสำเพ็ง และชุมชนวัดสามปลืม้
ในช่วงที่มีการสร้างราชธานีใหม่นั้นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น ทางการสยามประเทศจำเป็ น ต้ อ งให้ ช าวจี น ที่ เ ข้ า มาพึ่ ง
พระบรมโพธิสมภารเป็นฟันเฟืองในการช่วยสร้างเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่า 

ชาวจีนมีความเชี่ยวชาญในด้านการค้า อีกทั้งทางการต้องการแรงงานจำนวนมากทำให้
ชาวจีนหลั่งไหลเข้าสู่ราชอาณาจักรเพื่อรับโอกาสทองนี้ ส่วนใหญ่มาจากแถบกวางตุ้งไม่
ต่ำกว่า ๑.๕ ล้านคนเลยทีเดียว โดยในยุคแรกๆ นั้นจะมีหัวหน้าชุมชนชาวจีนปกครอง
กันเอง ส่วนมากเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์จากการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ให้กับเจ้านาย
และชนชั้นสูงในเวลานั้น ทำให้ชาวจีนได้รับการยอมรับในสังคมโดยเฉพาะทักษะในเชิง
พาณิชย์ที่โดดเด่น
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สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์
การกำเนิดชุมชนชาวจีนในไทยเพิ่มเติม
สามารถเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์
เยาวราช ชั้น ๒ พระมหามณฑป
วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึง่ แบ่งส่วนจัดแสดง
ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ แกลเลอรี่ภาพถ่าย
และวีดทิ ศั น์จดั แสดงเรือ่ งพระมหากรุณาธิคณุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน
ทีม่ ตี อ่ ชุมชนเยาวราช และ Hall of Frame
วีดทิ ศั น์แสดงตำนานชีวติ ของชาวเยาวราช
ที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคนรุ่นหลัง ในการก่อร่างสร้างตัว
จากมือเปล่าสูค่ วามเป็นเจ้าสัวและตอบแทน
กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทย

หลังจากสยามเปิดการค้าเสรีกบั ประเทศตะวันตกมากขึน้ ทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อความอยู่รอดมากขึ้น โดยอาศัยการส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ นอกจากนั้นรัฐบาลสยามก็มีส่วน
สนับสนุนให้มีบริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกมาก ในสมัย
รัชกาลที่ ๔ มีการตัดถนนใหม่ในพระนคร คือ ถนนเจริญกรุง เป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งหลักจากท้ายพระบรมมหาราชวังเรื่อยไปจนถึงสีลม ส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินตาม
แนวถนนดังกล่าวเป็นตึกแถวชัน้ เดียวและสองชัน้ ตามอย่างสิงคโปร์ รวมถึงมีการเชือ่ มต่อ
ตรอกในย่านสำเพ็งเข้ากับถนนเจริญกรุง สร้างบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อน
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีเหตุเพลิงไหม้หลายต่อหลายครั้งในพื้นที่บริเวณนี้ 

จึงได้มีการสร้างตึกสองชั้นแบบมีผนังกันไฟ เพื่อให้ชาวจีนได้เช่าอยู่อาศัยและทำการ
ค้าขาย รวมทั้งมีการเปิดเส้นทางคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น มีการตัดถนนขึ้นอีก
หลายสาย โดยเฉพาะที่ผ่านย่านการค้าสำคัญอย่างสำเพ็ง ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์
ถนนจักรวรรดิ ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนแปลงนาม ถนนพลับพลาไชย ถนนพาดสาย ถนนสำเพ็ง
และถนนทรงวาด เป็นต้น ส่งผลให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อก้าวสู่ยุคการปรับปรุงโครงสร้างของประเทศใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา
การพัฒนาทางด้านกายภาพของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการตัดถนนและสร้าง
สะพานจำนวนมาก ประกอบกับการขยายตัวของเขตพระนครออกมาครอบคลุมย่านสำเพ็ง
รวมถึงย่านอื่นๆ ที่ใกล้เคียง จนกลายเป็นย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่ การตัดถนนเยาวราช
ส่งผลให้ตลาดเก่าอยู่ติดถนนใหญ่มากขึ้น กลายเป็นย่านขายสินค้าและอาหารทั้งของสด
ของแห้งจากจีน ความต้องการสินค้าที่มีมากทำให้ร้านค้าขยายตัวออกมาตามแนวถนน
รวมถึงการเกิดขึ้นของตลาดกรมภูธเรศที่เป็นตลาดสดค้าขายผัก ผลไม้ที่สำคัญอีกแห่ง
นอกจากนั้นยังมีร้านทองจำนวนมากเปิดเรียงรายริมถนนเยาวราช ทำให้กลายเป็นย่าน
การค้าทองคำที่มีชื่อเสียงที่สุดกระทั่งในปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้เยาวราชเป็นถนนที่มีสีสันและมีชีวิตชีวามากที่สุดของไทย เป็นย่าน
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งรวมประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน และแหล่ง
รวมอาหารอร่ อ ย จั ด เป็ น ไชน่ า ทาวน์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก มี ต ำนานอั น ทรงคุ ณ ค่ า มา
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ยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี ท่ามกลางไชน่าทาวน์
ที่กระจายอยู่ทั่วโลก อาทิ ย่านบินอนโด
มะนิลา, ย่านโชลอง โฮจิมนิ ห์ และย่านโซโห
ลอนดอน เป็นต้น
เยาวราชกำลังเผชิญหน้ากับกระแส
ความท้าทายด้านการพัฒนาเมือง ไม่ว่า
จะเป็นการเข้ามาของการขนส่งระบบราง
สมัยใหม่อย่างรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่หลายฝ่าย
ต่างกังวลว่าผังเมืองจะมีทิศทางการรักษา
รากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร
รวมทั้ ง การเข้ า มากวาดซื้ อ ที่ ดิ น ของทุ น
จากต่ า งชาติ ที่ จ ะพลิ ก โฉมเสน่ ห์ ข อง
การค้ า ขายที่ มี ม าแต่ รุ่ น บรรพบุ รุ ษ ไปใน
ทิศทางใดบ้าง
ความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นโอกาส
อั น ดี ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร วมทั้ ง การเพิ่ ม
ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก
แน่ น อนว่ า การพั ฒ นาดั ง กล่ า วจะส่ ง ผล
กระทบต่อชุมชนดั้งเดิม และต้นทุนทาง
ประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมทีม่ มี ลู ค่าในตัวเอง
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้
ที่พวกเราต้องช่วยกันหาทางออกร่วมกัน
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีสติ และอยู่
บนพื้นฐานของความรู้รอบอย่างแท้จริง

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์ l ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป์

[เพื่อเยาวราช…บ้านของเรา]
‘เยาวราช’ หรือ ไชน่าทาวน์กรุงเทพมหานคร เป็น ‘ไชน่าทาวน์ที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก’ เป็นชุมชนชาวจีนที่อยู่คู่บางกอกมา
เนิ่นนาน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของ
กรุงรัตนโกสินทร์ แหล่งรวมความหลากหลายและความสมบูรณ์
ทางวัฒนธรรม ภาษา อาหาร วิถีชีวิต มีสถานที่สำคัญทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ศาลเจ้ า วั ด และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ค นทั่ ว โลก
อยากจะแวะมาเยี่ ย มเยื อ น และกลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ห นึ่ ง ของ
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในขณะที่กรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาวิกฤตของ
ความเป็นเมือง (Urban Crisis) อันเนื่องมาจากการอพยพเข้าสู่
เมืองหลวง ทำให้จำนวนประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ผลทีต่ ามมา
คือความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ปัญหาการจัดการน้ำ ขยะ
ล้นเมือง มลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ความแออัดของชุมชน
และปัญหาการจราจรติดขัดที่ไม่มีท่าว่าจะแก้ไขได้ ซึ่งล้วนเป็น
ปัญหาที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทั้งสิ้น
และยังเป็นปัญหาที่หนักหน่วงสะสมมาเป็นเวลานาน และเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก
ความพยายามในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
กั บ เมื อ งใหญ่ ๆ ทั่ ว โลก มี แ นวคิ ด ในการแก้ ไ ขอยู่ ห ลากหลาย
แนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่ หรือ Healthy
Cities ถูกนำมาใช้ครัง้ แรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยองค์การอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO) แนวคิดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่
การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health
for all) นั่นหมายความว่าการพัฒนาเมืองจำเป็นต้องคำนึงถึงสุข
ภาวะของคนในเมืองควบคู่ไปด้วย
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราชบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ราษฎรอาวุโส นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษา
ชาวไทย ได้เสนอว่า สังคมที่จะอยู่เย็นเป็นสุขและมีความยั่งยืน
จะต้องเป็นสังคมที่เรียนรู้ (Learning Society) และมีกระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ ดี อั น จะนำไปสู่ ป ระเทศที่ น่ า อยู่ ซึ่ ง ในที่ สุ ด แล้ ว จะมี
ลักษณะดังนี้ เป็นประเทศแห่งความพอเพียง ความดี ความงาม
ปัญญา และสุขภาวะ ซึ่งคนในสังคมควรจะมีส่วนร่วมในการสร้าง
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ร่วมกัน และปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดเป็น
พลังทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
น่าอยู่ที่สุดในโลก
โครงการ ‘ย่านจีนถิ่นบางกอก’ เริ่มต้นขึ้นมาจากแนวคิด
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสำนั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์
สถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร
โดยมุง่ หมายให้เยาวราชเป็นเมืองของประชาชน ที่ใช้กระบวนการ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นพลังทางสังคมซึ่งนำไปสู่การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสมานฉันท์ โดยเริ่มจาก
โครงการนำร่องและกิจกรรมที่หลากหลาย จากพื้นที่สู่ประเด็น
ร่วมของชุมชนและเมือง เพื่อนำผลลัพธ์และองค์ความรู้ที่ได้ไป
ขยายใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพฯ ต่อไป
การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อ
เติมความสุขให้กับชีวิตของชุมชนเมือง ด้วยการฟื้นฟูอัตลักษณ์
และจิ ตวิ ญ ญาณของพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เมื อ งแห่ ง สุ ข ภาวะ 

โดยให้ความสำคัญกับคน ชุมชน กายภาพ เศรษฐกิจและระบบ
การจัดการ แม้จะเป็นเป้าหมายที่ยากยิ่ง แต่ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจ และความร่วมมือของทุกคน เป้าหมายนี้จะกลายเป็นจริงได้
ในที่สุด
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เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์ l ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

[บะจ่างในย่านจีน]

ในบรรดาอาหารคาวของชาวจีนทั้งหมด ‘บะจ่าง’ เป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงและ
มีความสำคัญมาแต่โบราณ บะจ่าง ตามสำเนยี งฮกเกีย้ น หรือ โร่วจ้ง ตามสำเนยี งกลาง
แต่ในที่นี่ขอเรียกว่า บะจ่าง ซึ่งเป็นคำที่คุ้นหูมากกว่า ‘บะจ่าง’ เป็นชื่ออาหารคาว
ของจีนชนิดหนึง่ ทำด้วยข้าวเหนียวนำมาผัดน้ำมันผสมกับไส้ตา่ งๆ เทศกาลไหว้บะจ่าง
นับเป็น ๑ ใน ๔ เทศกาลใหญ่ของชาวจีน ซึ่งประกอบด้วยเทศกาลไหว้พระจันทร์
เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้บะจ่าง และเทศกาลฉงหยาง บ้างเรียกว่าเทศกาลไหว้
ขนมจ้าง หรือเทศกาลตวนอู่ ตรงกับวันที่ ๕ เดือน ๕ ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งปีนี้
ตรงกับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ นับเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับ
เยาวราชรวมถึงชุมชนชาวจีนทั่วโลก ดังนั้นหลายคนจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเทศกาล
บะจ่างเป็นอย่างดี ขณะที่หลายคนมีความสุขกับการได้แสดงฝีมือการทำบะจ่าง
และนำไปแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านเป็นน้ำจิตน้ำใจที่มีให้เห็นกันอยู่เนืองๆ
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[เล่าขานตำนานบะจ่าง]

ในสมัยจั้นกว๋อ (ราวก่อน ค.ศ. ๔๐๓-๒๑๑) กษัตริย์ฉู่เซียนอ๋องทรงโปรดปรานขุนนางกังฉินเป็นอย่างมาก ต่อมา กวีผู้รักชาตินาม
‘ชวีหยวน’ ได้พูดเตือนพระองค์ ทำให้ชวีหยวนถูกปลดจากตำแหน่ง และถูกขับไล่ออกจากเมืองหลวง นอกจากนี้รัฐฉินยังถูก
รัฐฉูเ่ ข้ารุกรานจนประเทศล่มสลาย ข้าวยากหมากแพง ประชาชนอดอยาก ยากไร้ ชวีหยวนจึงรูส้ กึ อดสูแก่ใจทีไ่ ม่อาจช่วยเหลือประเทศชาติ
ได้จึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เมื่อชาวบ้านที่นับถือในตัวชวีหยวนทราบเรื่องเข้าก็ช่วยกันงมหาศพของชวีหยวน แต่ก็ไม่พบ และเพื่อ
เป็นการระลึกถึงความรักชาติของชวีหยวน พวกชาวบ้านจึงได้มีการโยนบะจ่างลงในน้ำเพื่อให้บรรดาสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากินบะจ่าง
แทนกินศพของชวีหยวน
เรื่ อ งเล่ า นี้ ส อดแทรกหลั ก คิ ด
อันทรงคุณค่าในการใช้ชีวิต เป็นกุศโลบาย
ของคนยุคโบราณที่ต้องการสอนให้เรา
ตระหนักถึงคุณธรรมที่ดีงาม และให้ข้อคิด
ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ไม่สำคัญเท่ากับการที่
เราจากโลกนี้ ไปแล้วคนเขาพูดถึงเรากัน
อย่างไร
อ.วิศษิ ฏ์ เตชะเกษม ปราชญ์ชมุ ชน
แห่งเวิ้งนาครเขษม ถ่ายทอดเรื่องเล่า
อันทรงคุณค่านี้โดยละเอียดว่า เทศกาล
ไหว้บะจ่างเป็นเทศกาลที่ ๔ ทีอ่ ยู่ในปฏิทนิ
กิจกรรมชาวนาและชาวบ้านทั้งหลาย 

เป็นเทศกาลฤดูรอ้ น เป็นช่วงทีเ่ วลาฤดูรอ้ น
ทีม่ อี ณุ หภูมสิ งู ทีส่ ดุ จัดเป็นเทศกาลธาตุไฟ
อันเป็นเทศกาลสำคัญของชาวนา เพราะช่วง
ระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่ฤดู ใบไม้ผลิ จะมี 


๖ ฤดูยอ่ ย ชาวนาจะต้องเตรียมตัวเก็บเกีย่ ว
แมลงเริ่มบินออกมา มีฟ้าฝนตก ชาวบ้าน
แต่ละครัวเรือนมารวมตัวช่วยเหลือกัน ผูห้ ญิง
มีหน้าที่ปรุงอาหาร ผู้ชายออกไปทำนา
อาหารที่เป็นอาหารสำคัญในเทศกาลนี้คือ
การเอาข้าวฟ่าง ลูกเดือย ข้าวโพด มาผสม
กับเม็ดถัว่ งา และใส่ไข่เข้าไป แต่กอ่ นจะเป็น
ข้าวเสียมากกว่า ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ ทำการ
นึ่งหรือเผา แต่ความร้อนเข้าถึงได้ยาก 

ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ ใบไผ่แทน บางคนก็
ใช้ ใบบัว จากนั้นมัดให้แน่นเพื่อป้องกัน
ไส้ทะลัก ก่อนนำไปเผา ต้ม นึ่ง หรือย่าง
ดังนัน้ บะจ่างหรือข้าวห่อใบไผ่จงึ เป็นรูปทรง
สามเหลี่ยม
หนึง่ คือความสะดวกสบายในการมัด
ทำได้ง่ายกว่ารูปทรงอื่น สองคือสัญลักษณ์
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ของสามเหลี่ยมเป็นตัวแทนของธาตุไฟ
การทำบะจ่างในแต่ละครั้งต้องทำเป็น
จำนวนมากๆ แต่ไม่เป็นงานที่เหนื่อยนัก
เพราะชาวบ้านต่างลงแรงกันอย่างแข็งขัน
เมื่อทำเสร็จแล้ว ตอนเช้าจะเอามา
แขวนไว้บนต้นไม้ ตามท้องนา ปลายนา
พอถึงกลางวันคนที่หิวก็หยิบบะจ่างมากิน
นั่งล้อมวงสนทนาเฮฮา พักผ่อน อิ่มท้อง
กันแล้วก็ทำนาต่อ พอตกเย็นก็ไม่มีเวลา
ทำอาหารแล้ว ต่างคนต่างหยิบเอาบะจ่าง
กลับบ้านไปกินด้วย พรุง่ นีเ้ ช้าก็มาช่วยกันใหม่
นี่จึงเป็นสาระสำคัญของเทศกาลบะจ่าง
อันที่จริงแล้วขนมจ่างหรือขนมจ้าง
มีหลายชนิด แตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล
ทางเหนือไม่คอ่ ยได้ใส่เนือ้ สัตว์ จะหนักไปทาง

ธัญพืช เช่น ข้าวสาลี เกาลัด ถัว่ แดง ในจ่าง
ของเขาจึงเป็นข้าวกับธัญพืชเท่านัน้ ส่วนทาง
ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง
เพราะเป็นที่ราบลุ่ม ติดทะเล โดยเฉพาะ
กวางตุง้ จับปลาก็เก่ง อาหารทะเลก็มเี ยอะ
จึงใส่ลงไปในจ่างด้วย ครอบครัวที่มีฐานะ
ก็ใส่ส่วนผสมและไส้ต่างๆ แบบเต็มที่
ไม่มีอั้น
บะ แปลว่าเนื้อสัตว์ จึงเป็นที่มา
ของคำว่าบะจ่าง แต่ละมณฑลก็มีรสนิยม
แตกต่างกัน ไม่มีใครถูกใครผิด วิธีการนึ่ง
ก็แตกต่าง บางมณฑลใช้นำ้ ในการต้ม บะจ่าง
จะนิม่ เนือ้ จะเละนิดนึง แต่กนิ ง่าย บางมณฑล
ใช้วธิ กี ารนึง่ กลิน่ หอมของอาหารจะอบอวล
บางทีเ่ อาไปเผา ไปย่าง คล้ายข้าวเหนียวปิง้

ซึ่งจะให้ความหอมแตกต่างกัน ดังนั้นคนที่
จะทำจ่างจึงไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีสูตรที่
ถูกต้องดีงามที่สุด ขึ้นอยู่กับว่าชอบอะไร
และสะดวกอย่างไร
ปัจจุบันใบไผ่กลายเป็นของหายาก
หลายคนจึงสั่งซื้อใบไผ่ล่วงหน้า นอกจาก
จะเป็นการกันของขาดแล้ว ยังได้ราคาดี
ไม่แพงด้วย ทั้งนี้สนนราคาไม่แน่นอนอาจ
อยูท่ ี่ ๔๐-๑๐๐ บาทต่อกิโลกรัม ด้วยต้นทุน
ที่สูงและวัตถุดิบสดใหม่ ส่งผลให้บะจ่าง
กลายเป็นอาหารระดับพรีเมี่ยม แต่ก็ยังมี
ผู้คนโหยหารสชาติอันโอชะของบะจ่างที่
ไม่เหมือนกับอาหารใดๆ

[วิถีแห่งเทศกาลฤดูร้อน]
• เด็กจะได้รบั ยารสหวานคล้ายทอฟฟีเ่ ป็นยาถ่ายพยาธิและขับของเสีย ทีม่ ชี อื่ เรียกว่า ‘กำเจ็กทึง้ ’ รูปทรงเป็นก้อนสามเหลีย่ มคล้าย
เจดีย์ อันสือ่ ถึงธาตุไฟ และฤดูรอ้ น เพือ่ ป้องกันระบบทางเดินอาหาร ระบบลำไส้ จากอาหารบูดง่ายเนือ่ งจากมีความชืน้ สูง นอกจากนี้
เด็กเล็กจะทานผักไซ้กุงจี๋ เป็นผักสมุนไพรเวลากินรสไม่อร่อย จึงนำไปผสมกับไข่เจียว ให้เด็กทาน เป็นยาระบายที่ดี ส่วนผู้ใหญ่นิยม
ทานจิงจูฉ่ายต้มกับน้ำแกงจืด รสชาติเฝื่อนขมนิดๆ แต่หอมมาก
• เด็กๆ จะเอากำยาน หรือเครื่องหอมใส่ในถุงที่ทอด้วยผ้าไหมผ้าฝ้าย ๕ สี สื่อถึงเบญจธาตุ ควั่นเป็นด้ายผูกไว้ที่เอวประโยชน์
คือลดกลิ่นอับ ทำให้เราหายใจสบายขึ้น และช่วยกำจัดเชื้อราในอากาศ
• ทีป่ ระเทศจีนมีเทศกาลอาบน้ำ เพราะอากาศร้อนจัด ๔๒-๔๕ องศาเซลเซียส ทำให้ใครๆ ก็อยากอาบน้ำบ่อยมาก เพือ่ ป้องกัน
การช็อคหมดสติ ด้วยการอาบน้ำสมุนไพรนับพันชนิด บำรุงผิว ขับเลือด ขจัดของเสียออกมาตามรูขุมขน แต่วิถีปฏิบัตินี้คนไทย
ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนื่องจากบ้านเรามีอากาศร้อนชื้น ทำให้ไม่สูญเสียความชุ่มชื้นจากร่างกายมากนักแม้จะมีอากาศร้อน
8

ย่านจีนถิ่นบางกอก

[สูตรเด็ดเคล็ดบะจ่าง]
นำข้าวเหนียวไปแช่ ๓-๔ ชัว่ โมง จากนัน้ นำมาสะเดด็ น้ำ ไส้ยอดนิยมจะเปน็ ส่วนผสมของ ไก่ หมูผดั ผงพะโล้ ไข่แดง เกาลัด หัวไชโป้เคม็
พุทราจีน กุนเชียง เม็ดมะม่วง เห็ดหอม และเผือก ซึ่งส่วนผสมทุกอย่างจะต้องสดใหม่ มีคุณภาพดี หลายคนติดใจบะจ่างที่เผือก
รสหวาน ที่ต้องปอกเผือกแล้วนำไปต้มให้สุก สังเกตว่าเนื้อเผือกจะนิ่ม ใส่น้ำตาลแล้วกวนจนละเอียด ปั้นเผือกเป็นก้อนกลมๆ เล็กๆ
นำเห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นุ่มแล้วบีบน้ำออกให้หมด และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ข้าวเหนียวต้องเหนียวนุ่มพอดี ไม่แข็งเป็นไตหรือเหลวจนเกินไป
เจียวกระเทียมให้เหลืองหอม ไม่ใช้
น้ำมันมากจนเกินไป ใส่หัวไชโป้เค็มบด
ตามด้วยกุง้ แห้ง พอกุง้ แห้งได้ทแี่ ล้วใส่ขา้ ว
ลงไป พร้อมลำเลียงส่วนผสมอื่นๆ อาทิ
ลูกบัว ถั่วลิสง ซอส ซีอิ๊วขาว เห็ดหอม
น้ำมันหอย พริกไทย (หากบดใหม่ๆ จะเพิม่
รสชาติความหอมได้มากกว่า) น้ำตาลทราย
ผัดให้เข้ากัน รสของพริกไทยจะเพิม่ รสชาติ
บะจ่างให้เข้มข้น จัดจ้านมากขึน้ ขณะทีร่ ส
ของส่วนผสมต่างๆ ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี
คือเสน่ห์ของบะจ่างที่หลายคนตกหลุมรัก
ใช้ใบไผ่ทนี่ ำไปแช่นำ้ ให้นมุ่ เสียก่อน
นำมาพับซ้อนกันในแบบสั้นข้างยาวข้าง
เป็นรูปกรวย นับเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัย
ทักษะและความชำนาญระดับสูง ทาใบไผ่
ด้วยน้ำมันพืช ใส่ข้าวเหนียว ใส่ไส้ต่างๆ
ตามลงไป กดให้แน่นแต่พอดี จากนั้นห่อ
ให้แน่นแล้วใช้เชือกกล้วยมัด แต่ยุคนี้
เชือกกล้วยหายากและมีราคาแพง อาจใช้
เชือกฟาง เทคนิคการห่อต้องอาศัยความ
ชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
จากนัน้ นำไปนึง่ ประมาณ ๑ ชัว่ โมง โดยทัว่ ไป
แล้วไม่นิยมต้มเพราะเก็บได้ไม่นานเท่า
การนึ่ง กระนั้นก็ไม่ใคร่นิยมเก็บบะจ่าง
ไว้นาน เพราะการทานบะจ่างให้อร่อยต้อง
ทานร้อนๆ
[ความนัยของถุงหอม ๕ สี]
ในช่วงเทศกาลไหว้บะจ่าง ยังมีธรรมเนียมการแขวนถุงหอมปักเย็บด้วยด้าย ๕ สี ไว้ที่ประตู
ทางเข้าบ้าน อันแสดงถึงธาตุทั้ง ๕ ได้แก่ ดิน-เหลือง, ทอง-ขาว, น้ำ-ฟ้า, เขียว-ไม้ และ แดง-ไฟ 

เพื่อป้องกันภัยร้ายมาแผ้วพาน และถือเป็นการเสริมสิริมงคลด้วย รวมถึงมีการแขวนภาพของเทพ
กำจัดปีศาจร้าย ‘จงขุ่ย’ ด้วย
[รู้จัก ‘กีจ่าง’]
เกิดจากการใช้ข้าวเหนียวที่เหลือจากในช่วงฤดูหนาว เพราะข้าวเหนียวเก็บได้นาน นำมาโม่ให้
เป็นแป้งแล้วผสมน้ำตาลป้องกันการเกิดเชือ้ แบคทีเรีย ใส่กรดกับด่างเพือ่ ให้มอี ายุยาวนาน ให้รสชาติจดื
ค่อนไปทางฝาดแต่หอมกลิ่นข้าวเหนียว เชื่อว่าใช้รับประทานเพื่อเป็นยาป้องกันระบบขับถ่าย 

เนื่องจากในฤดูร้อนมีความชื้นสูง แมลงชุกชุม อาหารมักจะบูดเสียได้ง่าย

กีจ่าง
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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[ร้อยใจ รัดบะจ่าง วังน้ำทิพย์]
เทศกาลร้อยใจ รัดบะจ่าง ที่เวิ้งนาครเขษม จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทศกาลไหว้บะจ่าง
และปรัชญาของเทศกาลมาเป็นเครื่องแสดงความสามัคคีของคนในชุมชนเก่าแก่นี้ นอกจากนี้ยังแสดงความกตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งปวง อาทิ เจ้าพ่อหนูแดงแห่งตลาดปีระกา และศาลปึงเถ่ากง อันเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน ซึ่งได้ประทานพรแห่งความเจริญ
รุ่งเรือง และความมั่งคั่งให้กับชุมชนวังน้ำทิพย์

ทัง้ ผูใ้ หญ่ คนหนุม่ สาว เยาวชน และ
เด็กตัวเล็กตัวน้อยต่างตื่นเต้นและขมีขมัน
ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้งาน
สำคัญสำหรับชุมชนแห่งนีป้ ระสบความสำเร็จ
อย่างน่าภาคภูมใิ จ นับเป็นภาพทีส่ ร้างความ
รู้สึกตื้นตันใจได้เป็นอย่างดี
เราเห็นความสุขอบอวลไปทั่วทั้ง
ชุมชน เพราะทัง้ คนในชุมชนและแขกเหรือ่
ทีม่ าร่วมงานต่างครืน้ เครงกับกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้น เช่น การชิมขนมมงคลรสเลิศ
รูปร่างแปลกตาของชาวจีนทีห่ าทานได้ยาก
จากร้านทีม่ ชี อื่ เสียงในย่านเยาวราช เมือ่ ถึง
เวลา ๑๑.๓๐ น. มีการประกาศพิธี ‘ตงหยาง
อ้ายเจี๋ย’ ให้สัญญาณเวลาเที่ยงวันของโลก
มีการสาธิตการทำบะจ่างสูตรแต้จิ๋ว ตั้งแต่
ม้วนใบไผ่เป็นรูปกรวย กับส่วนผสมที่ทาง
ทีมผู้จัดงานจัดไว้อย่างครบครัน พร้อมกับ
นำไปนึง่ และได้บะจ่างฝีมอื ของตัวเองนำกลับ
ไปทานหรือฝากคนทีบ่ า้ นได้ดว้ ย หลายคน
สนุกสนานและได้ฝึกฝีมือในการห่อบะจ่าง
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อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือ ระบำ
เซียวบะจ่าง (เพลงดังทีข่ บั ร้องโดยเติง้ ลีจ่ วิน)
ภายใต้ชอื่ การแสดงชุด สานสัมพันธ์สองวัย
ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ ‘ร้อยใจ
รัดบะจ่าง วังน้ำทิพย์’ โดยปราชญ์ชุมชน
อ.วิศษิ ฏ์ เตชะเกษม มีพธิ ไี หว้ทกี ง ก๊กทีกง
สวดมนต์จีน ผู้ร่วมงานต่างสัมผัสได้ถึง
ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เพื่อร่วมรำลึก

ถึงพระคุณฟ้าที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์
และความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นศุภมงคลต่อ
ชีวิต โดยนครหลวงพุทธสมาคม ๒๕๑๙
ก่อนจากมีการร่วมรับประทานขนม
กีจ่าง มหามงคล เสริมลาภ เสริมชัยให้
กับชีวิต และร่วมส่งท้ายความประทับใจ
ด้วยการร่วมขับร้องเพลง ‘เวิ้งนาครเขษม
นี้คือบ้านเรา’ ดังกระหึ่ม กึกก้องไปด้วย
ความสามัคคี

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ l ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

[ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม]
เมื่อเอ่ยถึง ‘เยาวราช’ หลายคน
อาจนึกถึงแหล่งอาหารอร่อยเลื่องชื่อของ
กรุงเทพฯ ทีม่ ใี ห้เลือกสรรมากมายในทุกตรอก
ซอกซอย โดยเฉพาะอาหารจีนหลากเมนู
ซึ่งอาหารการกินเป็นวิถีชีวิตและกิจกรรม
สำคัญที่ทำให้เยาวราชมีสีสันและไม่เคย
หลั บ ใหล แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ก ลายเป็ น ปั ญ หา
คือ ‘กากไขมัน’ ที่เกิดจากกระบวนการใน
การปรุงอาหาร และเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อม
ทีล่ ดทอนความน่าอยูข่ องเมือง เพราะเมือง
ที่น่าอยู่ต้องมีพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่
อยู่ดี มีสุข
ดังนัน้ เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลจัดการสิง่ แวดล้อมของเยาวราช
จึงเกิดโครงการแปรรูปกากไขมันเป็นเชือ้ เพลิง
อัดแท่งขึน้ โดยอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของผูค้ นในชุมชนเยาวราช และได้มกี ารเปิด
เวทีวิชาการให้ความรู้ด้านการจัดการกาก
ไขมัน และศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์
จากกากไขมั น ที่ ไ ด้ จากถั ง ดั ก ไขมั น ของ
ร้านอาหารซึง่ มีจำนวนถึง ๑๕๒ แห่ง ในเขต
สัมพันธวงศ์ โดยมีร้านอาหารหลายแห่ง
สนใจเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีร้าน
อาหารหลายแห่งทีม่ รี ะบบการจัดการของเสีย
และเห็นความสำคัญของการดูแลและกำจัด
ของเสี ย ซึ่ ง นั บ เป็ น นิ มิ ต หมายที่ ดี ที่ จ ะ
ทำให้โครงการนี้สัมฤทธิผล
สุดท้ายมีการพูดคุยถึงการทำ MOU
ร่วมกันระหว่าง ๓ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คือ
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นผูป้ ระสานงาน
ร้านอาหารในพื้นที่ สถาบันอาศรมศิลป์
ศึกษาในเชิงพฤติกรรม และภาควิชาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาใน
เชิงเทคนิค
จากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น
ของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง มีการเรียนรู้ ลองผิด
ลองถูก จนในที่สุดได้ข้อสรุปว่า ของเสีย
เช่นกากไขมันซึ่งไร้คนเหลียวแล สามารถ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์

ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลว เทียนหอมแฟนซี ปุ๋ยหมัก น้ำมันไบโอดีเซล และเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ผสมขี้เลื่อย แต่ทั้งนี้ยังต้องพัฒนาเทคนิคกระบวนการผลิตเครื่องอัดแท่งไขมันและการ
ทำถ่านจากกากไขมันอัดแท่งที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ล่าสุดมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ ‘ชมรม
ร้านอาหารเพือ่ สิง่ แวดล้อม’ ซึง่ ประกอบด้วย ภัตตาคารตัง้ จัว้ หลี ภัตตาคารกัม่ หลง ร้านเป็ด
เจ้าท่า ภัตตาคารแว่นฟ้า โรงแรมไชน่าทาวน์ ภัตตาคารนำซิงหูฉลาม โรงแรมไวท์ออคิด
โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น เท็กซัสบริการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ โรงแรมแกรนด์ไชน่า และ
ภัตตาคารลิ้มไฮ่หลี โดยวัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อร่วมกำหนดบทบาทและแผนการ
ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในการแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย ตลอดจน
ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บกากไขมันเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง และยัง
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย
จะเห็นได้วา่ การแปรรูปกากไขมัน เป็นองค์ความรูท้ คี่ วรค่าแก่การแบ่งปัน เพือ่ ความ
น่าอยู่ของเยาวราช แม้จะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นและต้องอาศัยความใส่ ใจในการจัดการ 

แต่สดุ ท้ายแล้วประโยชน์จะตกอยูก่ บั ทุกคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของเยาวราชได้อีกทางหนึ่งด้วย และในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าหากโครงการนี้
ประสบความสำเร็จ จะมีการยกระดับสู่นโยบาย ‘การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง’ ซึ่งจะเป็น
เรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่
น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้มาจากพืช
และสัตว์ น้ำเสียจากร้านอาหารที่มีน้ำมันและไขมันปนเปื้อน ส่วนใหญ่มาจากการ
ประกอบอาหารซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำมันและไขมันปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวน
มาก ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ำผิวดินโดยตรง
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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[ตลาดในย่านจีน]

ในช่วงฤดูกาลที่กำลังจะเปลี่ยนผ่าน จากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศจีน ทีมงานผู้จัดทำวารสาร ‘ย่านจีนถิ่นบางกอก’
ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศ สถานที่ สัมผัสวิถีชุมชน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศที่กำลัง
ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกในด้านต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ในด้านเศรษฐกิจ
จีนมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ระบบสังคม และ
วัฒนธรรม แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออยู่หลายครั้ง ทั้งจาก
การเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์ในปลายราชวงศ์ชงิ
ไปเป็นระบบสังคมนิยม ภายใต้ชอื่ สาธารณรัฐแห่งชาติจนี ก่อนจะเปลีย่ น
มาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในอีก ๓๐ กว่าปีถดั มา แม้ในประเด็น
วั ฒ นธรรมเองจี น ก็ เ คยผ่ า นช่ ว งยุ ค มื ด ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด ที่ มี การ
ทำลายล้างภูมิปัญญา วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสมบัติของชาติจนได้รับ
ความเสียหายอย่างชนิดที่ประเมินค่าประมาณราคาไม่ได้ ในช่วง
ที่เรียกขานกันว่า การปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีน แต่ในปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรมของจีนทีป่ รากฏอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ กลายเป็นจุดขาย
สำคัญ ซึง่ รัฐบาลมองเห็นศักยภาพและต้องการส่งเสริมอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะในแง่ของการท่องเที่ยว
ภายหลังการปฏิรูปประเทศด้วยนโยบายที่ทันสมัย ในยุคที่
เติ้ง เสี่ยว ผิง เป็นผู้นำสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้
12
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เศรษฐกิจของจีนเจริญเติบโตขึ้นและแทบจะเรียกว่าก้าวกระโดด
และในช่วงสมัยของประธานาธิบดี หู จิ่น เทา จีนยุคใหม่มีภาพที่
แตกต่างไปจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันอย่างมากมาย
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิดประเทศติดต่อค้าขายกับต่างชาติ
จีนก็ยังคงมีนโยบายที่ต้องการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการบริโภค
ภายในประเทศ เพราะจีนมีประชากรมากทีส่ ดุ ในโลกถึง ๑,๓๓๙ ล้านคน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน มักจะเห็นว่ามี
นักท่องเที่ยวหลักเป็นคนจีน ไกด์บอกเหตุผลกับเราว่า ทุกวันนี้
คนจีนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขนึ้ มาก หากเป็นคนไทยเมือ่ เศรษฐกิจดี
มีเงินมากขึ้นก็มักจะวางแผนเพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ 

แต่ ส ำหรั บ คนจี น แล้ ว ส่ ว นใหญ่ พ วกเขาเลื อ กที่ จ ะท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศมากกว่า ด้วยความเป็นประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่ทมี่ พี นื้ ทีเ่ ยอะ
ที่สุดในโลก แต่ละมณฑลของจีนมีขนาดใหญ่และมีประชากรเยอะ
เท่ากับประเทศประเทศหนึง่ การทีค่ นมณฑลเสฉวนข้ามฝัง่ มาเทีย่ ว

ทีม่ หานครเซีย่ งไฮ้ ก็คล้ายกับการเดินทางท่องเทีย่ วไปต่างประเทศ
นัน่ เอง เพราะหากเดินทางด้วยรถไฟต้องใช้เวลานานถึง ๓๐ ชัว่ โมง
เลยทีเดียว
ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ คอลัมน์ ‘เก่า-ใหม่ในย่านจีน’ จึงขอ
ประเดิมด้วยเรื่องราวของ ‘ตลาด’ เพราะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของ
วิถีชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
และเป็ น หนึ่ ง ในหมุ ด หมายของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการสั ม ผั ส
ประสบการณ์ วิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่ มีคำกล่าวทีว่ า่ ‘หากอยากรูจ้ กั
ว่าคนท้องถิ่นเขามีวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างไร ให้ไปเดินตลาด’
ก็คงจะเห็นเป็นจริงดังว่า ตลาด เท่าที่ทีมงานสัมผัสมาที่มหานคร
เซี่ยงไฮ้และเมืองจวงโจว มีลักษณะต่างๆ กัน พอสรุปได้ดังนี้
๑. ตลาดที่เกาะอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว ประเภทเมืองเก่า
หรือเมืองน้ำ ซึ่งรัฐบาลจีนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๒. ตลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยตรง
โดยไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมดั้งเดิม
ตลาดทั้งสองประเภทต่างก็มีเป้าหมาย แนวคิดที่แตกต่าง
กันออกไป เมื่อทีมงานเข้าไปสัมผัสก็รู้สึกได้ว่าประเทศจีนได้รับ
เอาระบบทุนนิยมมาปรับใช้ให้เข้ากับความเป็นสังคมนิยมได้อย่าง
กลมกลืนทีเดียว จนคนต่างถิ่นอย่างเราๆ ที่เดินเข้าไปเยี่ยมๆ
มองๆ แทบจะลื ม ประวั ติ ศ าสตร์ เ ก่ า ๆ ของประเทศจี น ไปเลย
สำหรับฉบับนี้ มาเจาะลึกตลาดประเภทแรกกันก่อน

ตลาดที่เกาะอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว ประเภทเมืองเก่าและ
เมืองน้ำ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในเมืองจีนยึดโยงกับชุมชน
เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น ถงหลี่ โจวจวง โดยมากเป็นเมืองเล็กๆ 

ที่เก่าแก่ ย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์หมิง ราชวงศ์หยวน แต่เดิม
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ประกอบอาชีพตามสภาพภูมิประเทศ
เช่น ทำประมง และทำนา แต่ปจั จุบนั คนท้องถิน่ ดัง้ เดิมต่างก็หนีหน้า
หายตาไปจนหมดสิ้น อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนต้องการ
จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชนของตนเองตามนโยบายสังคมนิยม
จึงได้นำคนกลุ่มใหม่มาอาศัยอยู่แทน แต่นั่นไม่ ใช่อุปสรรคแต่
อย่างใด เพราะด้วยความเป็นเมืองเก่าทีย่ งั คงเอกลักษณ์ดงั้ เดิมอยู่
จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ แม้ว่าผู้อาศัยจะเป็นคนกลุ่มใหม่
ก็ตาม ซึง่ นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนทีน่ จี่ ะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยตัง้ แต่ยา่ งเท้า
เข้าเมือง การเก็บค่าเข้าในตัวเมือง รวมไปถึงมีการเสียค่าเข้าชม
สถานที่สำคัญภายในตัวเมือง เช่น พิพิธภัณฑ์ บ้านของคหบดี
คนสำคัญ ตลอดจนร้านขายสินค้าต่างๆ เป็นต้น
สำหรับตลาดประเภทนี้มักจะเน้นขายของที่ระลึกให้กับ
นักท่องเทีย่ ว สินค้าส่วนใหญ่สะท้อนถึงวัฒนธรรมจีน เช่น ชิน้ หยก
แกะสลัก หวีไม้ ภาพวาดลายพูก่ นั รวมถึงขนมพืน้ เมือง โดยสินค้า
ที่ขายดีอยู่ตลอดเวลาก็คือเครื่องดื่ม และอาหารประเภทต่างๆ 

ทั้งคาวหวาน ที่เห็นว่าเป็นที่นิยมอย่างยิ่งก็คือร้านขาหมู ขายเป็น
สินค้าของฝาก หรือแม้แต่เป็นอาหารเหลา
เมืองเก่าและเมืองริมน้ำบางเมือง มีการแบ่งโซนออกเป็น
โซนตลาดขายสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว และโซนที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีตลาดขายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ว่า
จะเป็นผัก ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า รวมถึงของจิปาถะทั้งหลาย 

ซึ่งในบางแห่งนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทอดน่องมาสัมผัส
ประสบการณ์ตลาดสดแบบนี้ได้ ที่น่าสนใจมาก คือ ตลาดที่เน้น
กลุม่ นักท่องเทีย่ ว จะมีการตัง้ ราคาสินค้าไว้คอ่ นข้างแพง มีขนั้ ตอน
การต่อรองราคาก่อนจะซื้อขายกันวุ่นวาย แต่สำหรับตลาดที่ขาย
ของใช้ในชีวิตประจำวันนั้น จำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล และ
ยังรู้สึกว่าสินค้าบางชิ้นมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสำหรับ
ตลาดในอีกประเภทหนึ่งนั้น จะขอเล่าสู่กันฟังในฉบับหน้า
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นอกเหนือจากเทศกาลบะจางที่กลาวถึงกันไปอยางละเอียดแลว ยังมี
เทศกาลสำคัญตามปฏิทินจันทรคติจีนอีกมากมาย ซึ่งลวนแลว
เชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิม วัฒนธรรม และประเพณีปฏิบัติ
ของจีนที่ยึดถือสืบทอดกันมาแตโบราณ อาทิ

เทศกาลตรุษจีน

ตรงกับชวงฤดูใบไมผลิ จัดปนงานเฉลิมฉลองที่ยาวที่สุดและสำคัญที่สุดในปฏิทินจีน
ถือเปนวันขึ้นปใหมตามปฏิทินจันทรคติจีน ชาวจีนจะเฉลิมฉลองอยางยิ�งใหญ และมีการ
ทำความสะอาดบานเรือนอยางละเอียดลออ เพื่อปดกวาดสิ�งไมดีออกไปและตอนรับสิ�งที่ดีใหมๆ
เขามา

เทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว)

จัดขึ้นวันที่ ๑๕ หลังจากวันตรุษจีน ชาวจีนถือวาวันน�้เปนวันที่ดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก
จะเคลื่อนที่มาอยูระนาบเดียวกัน ซึ�งเปนวันจันทรเต็มดวงครั้งแรกของป ชาวจีนจะประดับโคมไฟ
เพื่อความเปนสิริมงคล มีขบวนพาเหรดตระการตาดวยเครื่องแตงกายโบราณ และเปนโอกาสที่
ญาติพี่นองไดกลับมาบานเกิดเพื่อพบปะสังสรรคกัน

เทศกาลไหวพระจันทร

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เพื่อระลึกถึงฉางเออ เทพธิดาแหงพระจันทร ซึ�งเชื่อกันวา
ถือกำเนิดในวันน�้และมีความเชื่อที่วา ในคืนน�้จะสามารถมองเห็นดวงจันทรกลมใหญ
และสวางมากที่สุดในรอบป

เกร็ดจีนในไทย

๖

๘
ป

ฉบับ

คือ ระยะเวลาที่ใช
ในการตัดถนนเยาวราช
ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๔๓

คือ จำนวนหนังสือพิมพจีน
หลักๆ ที่มีอยูในประเทศไทย
คือ ซิงเสียนเยอะเปา เอเชียนิวส ไทม
ซิงจงเอี๋ยน เกียฮั�วตงงวนรายวัน ตงฮั�ว
และซื่อเจี้ยยื่อเปา
ลานคน

กิโลเมตร

คือ จำนวนประชากรไทย
เชื้อสายจีนโดยประมาณ

๗๐๐,๐๐๐

บาทตอตารางวา

คือ ราคาที่ดินที่เยาวราชแพงที่สุด
ในกรุงเทพฯ เมื่อป ๒๕๓๗
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ย่านจีนถิ่นบางกอก

คือ ป พ.ศ. ที่โรงเรียนเอกชน
ที่สอนภาษาจีนแหงแรกกอตั้งขึ้น
ในสมัยอยุธยา

๘.๕

๑.๕

คือ ความยาว
โดยประมาณ
ของ ถ.เยาวราช

๒๓๒๕

๑.๐๘
ลานคน

คือ จำนวนคนที่ใชภาษาจีนแตจิ�วในไทย

๒๘,๐๐๐
คน

คือ จำนวนประชากรโดยประมาณของเขตสัมพันธวงศ

เทศกาลหนุมเลี้ยงวัวกับสาวทอผา

ตรงกับคืนแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ เปนวันแหงความรักของจีน หรือเรียกขานกันในชื่ออื่นวา
เทศกาลของหญิงสาว และเทศกาลแหงการเย็บปกถักรอย

เทศกาลฉงหยาง

ตรงกับวันที่ ๙ เดือน ๙ มีประเพณ�ไตเขาชมและเก็บดอกเกกฮวย เน��องจากในสมัยโบราณเกิดโรคระบาด
และชาเกกฮวยมีสรรพคุณที่ชวยปองกันโรคน�้ได นอกจากน�้รัฐบาลจีนยังกำหนดใหฉงหยางเปนเทศกาลผูสูงอายุ
อีกดวย

เทศกาลไหวขนมจาง

หรือเทศกาลตวนอู (ตวนอูเจี๋ย) จัดขึ้นในวันที่ ๕ เดือน ๕ เพื่อระลึกถึงชวีหยวน หรือ คุกงวน กวีผูรักชาติที่ปลิดชีวิต
ตนเองโดยการกระโดดลงแมน้ำแยงซี เน��องจากถูกขุนนางกังฉินใสรายเพราะไมพอใจในความซื่อตรงของเขา นอกจากน�้
ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดใหวันน�้เปนวันกวีจีนอีกดวย

เทศกาลสารทจีน

ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗ เปนเทศกาลสำคัญของทั้งลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา และศาสนาพุทธ
เพื่อแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ และยังถือเปนชวงเวลาที่ประตูนรกเปดใหวิญญาณ
ทั้งหลายมารับกุศลผลบุญ โดยมีเทพเจาจงหยวนเปนเทพเจาประจำเทศกาลน�้

เทศกาลเช็งเมง

หรือ ชิงหมิง ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานกวา ๒,๐๐๐ ป สวนมากตรงกับชวงตนเดือน
เมษายนของทุกป เปนเทศกาลกราบไหวบรรพบุรุษที่สุสาน มีดอกหลิวเปนสัญลักษณ

เชื้อสายจีนในไทย
แตจิ�ว

สวนใหญตั้งถิ�นฐานอยูตามพื้นที่รอบๆ
แมน้ำเจาพระยาและตามภาคกลาง
ไดมาที่สยามตั้งแตยุคกรุงศรีอยุธยาแลว
โดยมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลกวางตุง

๕๖%
แคะ

ไหหลำ

สวนใหญตั้งถิ�นฐานที่ปากน้ำโพ
นครสวรรค และสมุย สุราษฎรธาน�
โดยอพยพมาจากเกาะไหหลำของจีน

อื่นๆ

(ฮอ, เปอรานากัน)

๑๖%
๑๑%
๗%
๑๙%

สวนใหญตั้งถิ�นฐานแถบสงขลา
ภูเก็ต ราชบุรี และกาญจนบุรี

ฮกเกี้ยน

มีจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต
เปนประชากรสวนใหญของภูเก็ต
มีจำนวนมากในชุมพร และ
นครศรีธรรมราช
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เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์

คอลัมน์นขี้ อนำเสนอนานาสาระบันเทิงว่าด้วยวัฒนธรรมจีนผ่านภาพยนตร์ รวมถึงสือ่ สมัยใหม่อย่างแอพพลิเคชัน่ ซึง่ คาดหวัง
ว่าจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อชาวเยาวราช ทั้งในแง่ความบันเทิง และข้อคิดในการใช้ชีวิต
Let The Bullets Fly / คนท้าใหญ่
ภาพยนตร์ที่ใช้ทนุ สร้างสูงถึง ๖๐๐ ล้านบาท เรือ่ งนีเ้ ป็นอีกหนึง่ ความสำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์จีน กล่าวถึงยุคที่ขุนศึกเป็นใหญ่ในแผ่นดินจีน นำแสดงโดย เจียง เหวิน, โจว เหวินฟะ และ
หลิว เจียหลิง หนังสไตล์เจ้าพ่อยุค ๑๙๒๐ ฝีมอื ของผูก้ ำกับเจียงเหวิน เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสไตล์
คาวบอยตะวันตก ผสมด้วยฉากการยิงปืนแบบบ้าระห่ำตามแบบฉบับภาพยนตร์มาเฟียเจ้าพ่อฮ่องกง
อย่าง เจ้าพ่อเซีย่ งไฮ้ และโหดเลวดี ทีเ่ คยสร้างชือ่ ให้กบั โจว เหวินฟะ มาแล้วในอดีต ผสมด้วยมุก
ตลกร้ายแบบกวนๆ ที่ชิงไหวชิงพริบในสถานการณ์แต่ละตอนตลอดทั้งเรื่อง นับเป็นภาพยนตร์ที่ทำ
รายได้มากที่สุดตลอดกาลของจีน ด้วยรายได้กว่า ๓,๒๕๐ ล้านบาท
Tea House / โรงเตี๊ยมชีวิต
โรงเตีย๊ มชีวติ หรือโรงน้ำชา จากบทประพันธ์ของเหล่าเส่อ นักเขียนชือ่ ดังเมือ่ ๕๐ ปีทผี่ า่ นมา ฉายภาพ
เหตุการณ์ในยุคปลายราชวงศ์ชงิ ซึง่ เป็นยุคแห่งความวุน่ วายและมืดมนของจีน ผูค้ นมีชวี ติ ความเป็นอยู่
อย่างยากลำบาก นับเป็นซีรี่ส์ที่ครบรส กลมกล่อม ทั้งสนุกสนาน สุข ทุกข์ เศร้า สอนปรัชญา
การเรียนรู้ การดำเนินชีวิต และธุรกิจ เผยให้เห็นถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยน้ำใจไมตรี
และการช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างเถ้าแก่และลูกจ้าง ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงจากยุครุง่ เรือง
สู่ความตกต่ำ ซีรี่ส์เรื่องนี้เคยออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อปีที่ผ่านมา
เรียนภาษาจีนผ่านแอพพลิเคชั่น
สำหรับลูกหลานชาวจีนหลายคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนอย่างจริงจัง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ ในยุคนี้
มีความสะดวกสบายมากขึ้น แม้จะมีโรงเรียนเปิดสอนภาษาจีนมากมายทั่วกรุงเทพฯ แต่ด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าของสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต เปิดกว้างให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยแอพพลิเคชั่น ฉบับนี้จึงขอคัดสรรมาแนะนำ ๓ แอพฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ และถือเป็นคุณครูยุคไฮเทคที่ดี คือ Chinese Learner สอนการเขียนอักษรจีนกลาง, iCED Lite dictionary ดิกชันนารี
จีนกลาง, Lost in China เหมาะสำหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปยังประเทศจีนหรือจะลองใช้ในเยาวราชดูก็ได้ เพียงแค่ถา่ ยรูปตัวอักษรจีน
แอพฯ นี้ก็จะทำการแปลความหมายให้เราทันที สนใจดาวน์โหลดได้ที่แอพสโตร์ และกูเกิ้ลเพลย์

คลื่นลมทำให้ทะเลสวย อุปสรรคทำให้ชีวิตงาม
บุคคลจึงไม่ควรยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรค
[เยาวราชในฉากหนัง]
หากใครอยากสัมผัสเยาวราชในฉากหนัง ก็ลองดูหนังเรื่อง ‘เยาวราช’ ที่กล่าวถึงวังวนของอำนาจ ของสองขาใหญ่ย่าน
เยาวราช เรื่องราวนำเสนอความรัก ความแค้น การทรยศหักหลัง ซึ่งผูกเรื่องได้น่าติดตาม นำแสดงโดย ชาคริต แย้มนาม นอกจากนี้
ยังมีหนังเรื่อง ‘The Legend of Speed’ ที่มาถ่ายทำที่เยาวราชเมื่อปี ๒๕๔๒ หรือหนังเรือ่ ง ‘อันธพาล’ แม้จะไปเซตฉากถ่ายทำที่
กาญจนบุรี แต่นนั่ ก็เป็นการจำลองบรรยากาศของเยาวราชในอดีต รวมถึงหนังตลกร้ายอย่าง The Hang Over ภาค ๒ ก็มาถ่ายทำที่
ซอยแปลงนาม เยาวราช
ขณะที่ละครไทยก็มักหยิบยกเยาวราชมาเป็นแก่นเรื่อง อย่าง ‘เลดี้เยาวราช’ และ ‘เยาวราชในพายุฝน’ รวมถึงละครดังใน
ตำนานอย่าง ‘ลอดลายมังกร’ ที่สร้างสรรค์จากบทประพันธ์ของประภัสสร เสวิกุล ว่าด้วยเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทย และสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากเสื่อผืนหมอนใบจนกลายเป็นมหาเศรษฐีในที่สุด

