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ตอน : บะจ่างในย่านจีน
• เล่าขานตำนานบะจ่าง 
• สูตรเด็ดเคล็ดบะจ่าง 
• รอ้ยใจ รดับะจา่ง วงันำ้ทพิย์ 

เพื่อเยาวราช…บ้านของเรา

แรกมีย่านจีนถิ่นบางกอก ตลาดในย่านจีน

ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม



สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วารสาร ‘ย่านจีนถิ่นบางกอก’ ฉบับปฐมฤกษ์ที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือนี้
เป็นวารสารน้องใหม่ล่าสุดที่ทีมงานได้สร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจสำหรับตัวผมเองในฐานะที่เป็นบรรณาธิการ
ครัง้แรกในชวีติก็ไดทุ้ม่เทและพยายามอยา่งสดุความสามารถ เพือ่ใหว้ารสารฉบบันีเ้ปน็สือ่สำหรบัชาวเยาวราช
และเพื่อชาวเยาวราชโดยตรงซึ่งอาจจะนับว่าคนที่ย่างกรายเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนั่งทานรังนกอิ่มอร่อย
อาหารจีนนานาชนิดและซีฟู้ดหรือคนที่มักจะนึกถึงเยาวราชในโอกาสพิเศษก็นับเป็นชาวเยาวราชอยู่ครึ่ง
ตัวเหมือนกัน

ทางทีมงานจึงมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดกับชาวเยาวราชเพื่อบรรลุเป้าหมาย
คือการค่อยๆขีดค่อยๆร่างเยาวราชให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนที่อาศัยและมีความเกี่ยวข้องกับเยาวราชอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เยาวราชเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสม เป็นทิศทางที่ชาวเยาวราชต้องการ
อย่างแท้จริง

ดังนั้นในโอกาสนี้ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ อยากแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่ท่านพบเห็นในเยาวราช สิ่งดีๆ ที่ทำให้ท่านรู้สึก
มีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงหรือจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าหากได้รับการแก้ไขแล้วจะทำให้เยาวราชน่าอยู่มากขึ้น รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อความหรือทัศนะที่ท่านส่งมา จะถูกนำเสนอผ่านวารสารฉบับนี้ ซึ่งจะส่งตรงไปยังผู้อ่านทุกๆท่านทั้งคน
ทั่วไปและหน่วยงานภาครัฐ

เราลองมาช่วยกันผลักดันชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าชุมชนเล็กๆที่สร้างรายได้มหาศาล
ให้กับประเทศไทยเพื่อให้เยาวราชเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครทุกคนต้องรู้สึกอิจฉาที่ได้มาเยี่ยมเยือนกันเถิดครับ

แบ่งปันความสุข และร่วมกันแก้ปัญหาได้ที่ livelybkk@gmail.com และที่facebookพิมพ์ในช่องสืบค้นว่า ‘ย่านจีน


ถิ่นบางกอก-Bangkok
Chinatown’


วีรวัฒน์วรายน
บรรณาธิการ
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เพื่อเยาวราช…บ้านของเรา

•เล่าขานตำนานบะจ่าง
•สูตรเด็ดเคล็ดบะจ่าง
•รอ้ยใจรดับะจา่ง
วงันำ้ทพิย์

สารพันสาระบันเทิง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

สถิติและความรู้สำคัญ
ของย่านจีน
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“บะจ่างในย่านจีน”

แรกมีย่านจีนถิ่นบางกอก
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ในการจัดทำวารสาร ย่านจีนถิ่นบางกอก ตอน บะจ่างในย่านจีน สำเร็จไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีอุปการคุณดังรายนามต่อไปนี้

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, ชุมชนตลาดน้อย,ชุมชนเวิ้งนาครเขษม, โรงเรียนปทุมคงคา, โรงเรียนวัดจักรวรรดิ, โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์, กรมควบคุม

มลพิษ,ชมรมร้านอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์วิศิษฏ์ เตชะเกษม,

คุณขนิษฐาแซ่อูและสถาบันอาศรมศิลป์

ขอขอบคุณ 

๑๑ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม



[แรกมีย่านจีนถิ่นบางกอก]
เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์  l  ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

เพือ่ทำความรูจ้กักบัการกำเนดิยา่นจนี
ในสยามประเทศและบางกอกให้มากขึ้น
คอลัมน์ โล้สำเภา จึงทำหน้าที่บอกเล่า
เรือ่งราวทีน่า่สนใจดงักลา่วจากหลกัฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนจีนในถิ่นสยาม
ปรากฏชาวจนีขา้มแผน่ดนิเขา้มาทำการคา้ขาย
ตัง้แตส่มยักรงุสโุขทยัเปน็ราชธานีลว่งเขา้
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ด้วยความ
สัมพันธ์ทางการค้า-การทูตที่ เจริญขึ้น
อย่างรวดเร็วและแผ่ขอบเขตกว้างขวาง
ไมว่า่จะเปน็หวัเมอืงไหนๆกค็ลาคลำ่ไปดว้ย
ชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม

ต่อมาเมื่อครั้งตั้งกรุงธนบุรี เป็น
ราชธานีใหม่ บริเวณฝั่งธนบุรีมีชาวจีน
ตั้งรกรากกระจายตัวอยู่ทั่วตามเกาะริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา แต่บริเวณที่รวมกัน
เป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ คือ
ยา่นกฎุจีนียา่นตลาดพลูและยา่นคลองสาน
รวมไปถึงย่านปากคลองตลาดดาวคะนอง
และปากคลองราษฎร์บูรณะ

จากนั้นมีการย้ายราชธานีมาตั้งใน
ฝัง่พระนครและกำเนดิกรงุรตันโกสนิทรข์ึน้
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างศูนย์บริหาร
ราชการแผ่นดินขึ้นมาใหม่ ประกอบกับ

การสร้างพระบรมมหาราชวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทำให้ต้องย้ายชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านท่าเตียนออกไปก่อน
โดยให้ไปอาศัยอยู่นอกแนวกำแพงเมืองย่านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากยังมีพื้นที่ว่าง
อยูม่ากทัง้ยงัมชีมุชนดัง้เดมิทีอ่าศยัอยูก่อ่นแลว้คอืชมุชนวดัสำเพง็และชมุชนวดัสามปลืม้

ในช่วงที่มีการสร้างราชธานีใหม่นั้นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะ
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นทางการสยามประเทศจำเป็นต้องให้ชาวจีนที่ เข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารเป็นฟันเฟืองในการช่วยสร้างเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่า
ชาวจีนมีความเชี่ยวชาญในด้านการค้า อีกทั้งทางการต้องการแรงงานจำนวนมากทำให้
ชาวจีนหลั่งไหลเข้าสู่ราชอาณาจักรเพื่อรับโอกาสทองนี้ ส่วนใหญ่มาจากแถบกวางตุ้งไม่
ต่ำกว่า๑.๕ล้านคนเลยทีเดียว โดยในยุคแรกๆนั้นจะมีหัวหน้าชุมชนชาวจีนปกครอง
กันเองส่วนมากเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์จากการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ให้กับเจ้านาย
และชนชั้นสูงในเวลานั้น ทำให้ชาวจีนได้รับการยอมรับในสังคมโดยเฉพาะทักษะในเชิง
พาณิชย์ที่โดดเด่น
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หลงัจากสยามเปดิการคา้เสรกีบัประเทศตะวนัตกมากขึน้ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
เชิงโครงสร้างทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมเพื่อความอยู่รอดมากขึ้นโดยอาศัยการส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ นอกจากนั้นรัฐบาลสยามก็มีส่วน
สนับสนุนให้มีบริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอีกมาก ในสมัย
รัชกาลที่ ๔มีการตัดถนนใหม่ในพระนคร คือ ถนนเจริญกรุง เป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งหลักจากท้ายพระบรมมหาราชวังเรื่อยไปจนถึงสีลมส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินตาม
แนวถนนดงักลา่วเปน็ตกึแถวชัน้เดยีวและสองชัน้ตามอยา่งสงิคโปร์ รวมถงึมกีารเชือ่มตอ่
ตรอกในย่านสำเพ็งเข้ากับถนนเจริญกรุง สร้างบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อน

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีเหตุเพลิงไหม้หลายต่อหลายครั้งในพื้นที่บริเวณนี้
จึงได้มีการสร้างตึกสองชั้นแบบมีผนังกันไฟ เพื่อให้ชาวจีนได้เช่าอยู่อาศัยและทำการ
ค้าขาย รวมทั้งมีการเปิดเส้นทางคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น มีการตัดถนนขึ้นอีก
หลายสาย โดยเฉพาะที่ผ่านย่านการค้าสำคัญอย่างสำเพ็งถนนเยาวราชถนนราชวงศ์
ถนนจกัรวรรดิถนนทรงสวสัดิ์ถนนแปลงนามถนนพลบัพลาไชยถนนพาดสายถนนสำเพง็
และถนนทรงวาดเป็นต้นส่งผลให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อก้าวสู่ยุคการปรับปรุงโครงสร้างของประเทศใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่๖ เป็นต้นมา
การพัฒนาทางด้านกายภาพของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการตัดถนนและสร้าง
สะพานจำนวนมากประกอบกบัการขยายตวัของเขตพระนครออกมาครอบคลมุยา่นสำเพง็
รวมถึงย่านอื่นๆที่ใกล้เคียงจนกลายเป็นย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่การตัดถนนเยาวราช
ส่งผลให้ตลาดเก่าอยู่ติดถนนใหญ่มากขึ้น กลายเป็นย่านขายสินค้าและอาหารทั้งของสด
ของแห้งจากจีนความต้องการสินค้าที่มีมากทำให้ร้านค้าขยายตัวออกมาตามแนวถนน
รวมถึงการเกิดขึ้นของตลาดกรมภูธเรศที่เป็นตลาดสดค้าขายผัก ผลไม้ที่สำคัญอีกแห่ง
นอกจากนั้นยังมีร้านทองจำนวนมากเปิดเรียงรายริมถนนเยาวราชทำให้กลายเป็นย่าน
การค้าทองคำที่มีชื่อเสียงที่สุดกระทั่งในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้เยาวราชเป็นถนนที่มีสีสันและมีชีวิตชีวามากที่สุดของไทย เป็นย่าน
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งรวมประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนและแหล่ง
รวมอาหารอร่อย จัดเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีตำนานอันทรงคุณค่ามา

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์
การกำเนิดชุมชนชาวจีนในไทยเพิ่มเติม
สามารถเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์
เยาวราชชั้น๒พระมหามณฑป
วดัไตรมติรวทิยารามซึง่แบง่สว่นจดัแสดง
ได้อย่างน่าสนใจอาทิแกลเลอรี่ภาพถ่าย
และวดีทิศันจ์ดัแสดงเรือ่งพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน
ทีม่ตีอ่ชมุชนเยาวราชและHallofFrame
วดีทิศันแ์สดงตำนานชวีติของชาวเยาวราช
ที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคนรุ่นหลังในการก่อร่างสร้างตัว
จากมอืเปลา่สูค่วามเปน็เจา้สวัและตอบแทน
กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทย


ยาวนานกวา่๒๐๐ปีทา่มกลางไชนา่ทาวน์
ที่กระจายอยู่ทั่วโลก อาทิ ย่านบินอนโด
มะนลิา,ยา่นโชลองโฮจมินิห์และยา่นโซโห
ลอนดอนเป็นต้น

เยาวราชกำลงัเผชญิหนา้กบักระแส
ความท้าทายด้านการพัฒนาเมือง ไม่ว่า
จะเป็นการเข้ามาของการขนส่งระบบราง
สมัยใหม่อย่างรถไฟฟ้าใต้ดินที่หลายฝ่าย
ต่างกังวลว่าผังเมืองจะมีทิศทางการรักษา
รากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร
รวมทั้งการเข้ามากวาดซื้อที่ดินของทุน
จากต่างชาติ ที่จะพลิกโฉมเสน่ห์ของ
การค้าขายที่มีมาแต่รุ่นบรรพบุรุษไปใน
ทิศทางใดบ้าง

ความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นโอกาส
อันดีในการพัฒนาพื้นที่รวมทั้งการเพิ่ม
ศั กยภาพทาง เศรษฐกิ จยิ่ งขึ้ น ไปอี ก
แน่นอนว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนดั้งเดิม และต้นทุนทาง
ประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมทีม่มีลูคา่ในตวัเอง
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้
ที่พวกเราต้องช่วยกันหาทางออกร่วมกัน
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีสติ และอยู่
บนพื้นฐานของความรู้รอบอย่างแท้จริง
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ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นพลังทางสังคมซึ่งนำไปสู่การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสมานฉันท์ โดยเริ่มจาก
โครงการนำร่องและกิจกรรมที่หลากหลาย จากพื้นที่สู่ประเด็น
ร่วมของชุมชนและเมือง เพื่อนำผลลัพธ์และองค์ความรู้ที่ได้ไป
ขยายใช้กับพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพฯต่อไป

การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อ
เติมความสุขให้กับชีวิตของชุมชนเมือง ด้วยการฟื้นฟูอัตลักษณ์
และจิตวิญญาณของพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดเมืองแห่งสุขภาวะ
โดยให้ความสำคัญกับคนชุมชนกายภาพ เศรษฐกิจและระบบ
การจัดการ แม้จะเป็นเป้าหมายที่ยากยิ่ง แต่ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจและความร่วมมือของทุกคนเป้าหมายนี้จะกลายเป็นจริงได้
ในที่สุด



‘เยาวราช’ หรือ ไชน่าทาวน์กรุงเทพมหานคร เป็น ‘ไชน่าทาวน์ที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก’ เป็นชุมชนชาวจีนที่อยู่คู่บางกอกมา  
เนิ่นนาน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของ  
กรุงรัตนโกสินทร์ แหล่งรวมความหลากหลายและความสมบูรณ์
ทางวัฒนธรรม ภาษา อาหาร วิถีชีวิต มีสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัด และแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลก  
อยากจะแวะมาเยี่ยมเยือน และกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ  
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 


ในขณะที่กรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาวิกฤตของ

ความเป็นเมือง(UrbanCrisis)อันเนื่องมาจากการอพยพเข้าสู่
เมอืงหลวงทำใหจ้ำนวนประชากรเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ผลทีต่ามมา
คือความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ปัญหาการจัดการน้ำ ขยะ
ล้นเมืองมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศความแออัดของชุมชน
และปัญหาการจราจรติดขัดที่ไม่มีท่าว่าจะแก้ไขได้ ซึ่งล้วนเป็น
ปัญหาที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทั้งสิ้น
และยังเป็นปัญหาที่หนักหน่วงสะสมมาเป็นเวลานาน และเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลก

ความพยายามในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
กับเมืองใหญ่ๆทั่วโลก มีแนวคิดในการแก้ไขอยู่หลากหลาย
แนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่ หรือHealthy
Citiesถกูนำมาใชค้รัง้แรกในปีพ.ศ.๒๕๒๙โดยองคก์ารอนามยัโลก
(WorldHealthOrganization:WHO)แนวคิดนี้มีเป้าหมายอยู่ที่
การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า(Health
forall)นั่นหมายความว่าการพัฒนาเมืองจำเป็นต้องคำนึงถึงสุข
ภาวะของคนในเมืองควบคู่ไปด้วย

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุนายแพทยป์ระเวศวะสีราชบณัฑติ
กติตมิศกัดิ์ ราษฎรอาวโุสนกัวชิาการดา้นสาธารณสขุและการศกึษา
ชาวไทย ได้เสนอว่า สังคมที่จะอยู่เย็นเป็นสุขและมีความยั่งยืน
จะต้องเป็นสังคมที่เรียนรู้(LearningSociety)และมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดี อันจะนำไปสู่ประเทศที่น่าอยู่ ซึ่งในที่สุดแล้วจะมี
ลักษณะดังนี้ เป็นประเทศแห่งความพอเพียงความดี ความงาม
ปัญญาและสุขภาวะซึ่งคนในสังคมควรจะมีส่วนร่วมในการสร้าง
เป้าหมายวิสัยทัศน์ร่วมกันและปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดเป็น
พลังทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
น่าอยู่ที่สุดในโลก

โครงการ ‘ย่านจีนถิ่นบางกอก’ เริ่มต้นขึ้นมาจากแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสถาบันอาศรมศิลป์
สถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร
โดยมุง่หมายใหเ้ยาวราชเปน็เมอืงของประชาชนที่ใชก้ระบวนการ

[เพื่อเยาวราช…บ้านของเรา]
เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์  l  ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป์
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เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์   l  ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

[บะจ่างในย่านจีน]

ในบรรดาอาหารคาวของชาวจีนทั้งหมด ‘บะจ่าง’ เป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงและ
มคีวามสำคญัมาแตโ่บราณ บะจา่ง ตามสำเนยีงฮกเกีย้น หรอื โรว่จง้ ตามสำเนยีงกลาง 
แต่ในที่นี่ขอเรียกว่า บะจ่าง ซึ่งเป็นคำที่คุ้นหูมากกว่า ‘บะจ่าง’ เป็นชื่ออาหารคาว
ของจนีชนดิหนึง่ ทำดว้ยขา้วเหนยีวนำมาผดันำ้มนัผสมกบัไสต้า่งๆ เทศกาลไหวบ้ะจา่ง
นบัเปน็ 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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ในสมัยจั้นกว๋อ (ราวก่อน ค.ศ. ๔๐๓-๒๑๑) กษัตริย์ฉู่เซียนอ๋องทรงโปรดปรานขุนนางกังฉินเป็นอย่างมาก ต่อมา กวีผู้รักชาตินาม 
‘ชวีหยวน’ ได้พูดเตือนพระองค์ ทำให้ชวีหยวนถูกปลดจากตำแหน่ง และถูกขับไล่ออกจากเมืองหลวง นอกจากนี้รัฐฉินยังถูก  
รฐัฉูเ่ขา้รกุรานจนประเทศลม่สลาย ขา้วยากหมากแพง ประชาชนอดอยาก ยากไร ้ชวหียวนจงึรูส้กึอดสแูกใ่จทีไ่มอ่าจชว่ยเหลอืประเทศชาติ
ได้จึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เมื่อชาวบ้านที่นับถือในตัวชวีหยวนทราบเรื่องเข้าก็ช่วยกันงมหาศพของชวีหยวน แต่ก็ไม่พบ และเพื่อ
เป็นการระลึกถึงความรักชาติของชวีหยวน พวกชาวบ้านจึงได้มีการโยนบะจ่างลงในน้ำเพื่อให้บรรดาสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากินบะจ่าง   
แทนกินศพของชวีหยวน  

[เล่าขานตำนานบะจ่าง]

เรื่องเล่านี้สอดแทรกหลักคิด
อันทรงคุณค่าในการใช้ชีวิตเป็นกุศโลบาย
ของคนยุคโบราณที่ต้องการสอนให้เรา
ตระหนักถึงคุณธรรมที่ดีงามและให้ข้อคิด
ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ไม่สำคัญเท่ากับการที่
เราจากโลกนี้ไปแล้วคนเขาพูดถึงเรากัน
อย่างไร

อ.วศิษิฏ์เตชะเกษมปราชญช์มุชน
แห่งเวิ้งนาครเขษมถ่ายทอดเรื่องเล่า
อันทรงคุณค่านี้โดยละเอียดว่าเทศกาล
ไหวบ้ะจา่งเปน็เทศกาลที่๔ทีอ่ยู่ในปฏทินิ
กิจกรรมชาวนาและชาวบ้านทั้งหลาย
เปน็เทศกาลฤดรูอ้นเปน็ชว่งทีเ่วลาฤดรูอ้น
ทีม่อีณุหภมูสิงูทีส่ดุจดัเปน็เทศกาลธาตไุฟ
อนัเปน็เทศกาลสำคญัของชาวนาเพราะชว่ง
ระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจะมี

๖ฤดยูอ่ยชาวนาจะตอ้งเตรยีมตวัเกบ็เกีย่ว
แมลงเริ่มบินออกมามีฟ้าฝนตกชาวบ้าน
แตล่ะครวัเรอืนมารวมตวัชว่ยเหลอืกนัผูห้ญงิ
มีหน้าที่ปรุงอาหารผู้ชายออกไปทำนา
อาหารที่เป็นอาหารสำคัญในเทศกาลนี้คือ
การเอาขา้วฟา่งลกูเดอืยขา้วโพดมาผสม
กบัเมด็ถัว่งาและใสไ่ขเ่ขา้ไปแตก่อ่นจะเปน็
ขา้วเสยีมากกวา่ใสใ่นกระบอกไมไ้ผ่ทำการ
นึ่งหรือเผาแต่ความร้อนเข้าถึงได้ยาก
ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ใบไผ่แทนบางคนก็
ใช้ใบบัวจากนั้นมัดให้แน่นเพื่อป้องกัน
ไส้ทะลักก่อนนำไปเผาต้มนึ่งหรือย่าง
ดงันัน้บะจา่งหรอืขา้วหอ่ใบไผจ่งึเปน็รปูทรง
สามเหลี่ยม

หนึง่คอืความสะดวกสบายในการมดั
ทำได้ง่ายกว่ารูปทรงอื่นสองคือสัญลักษณ์
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[วิถีแห่งเทศกาลฤดูร้อน] 
•เดก็จะไดร้บัยารสหวานคลา้ยทอฟฟีเ่ปน็ยาถา่ยพยาธแิละขบัของเสยีทีม่ชีือ่เรยีกวา่‘กำเจก็ทึง้’รปูทรงเปน็กอ้นสามเหลีย่มคล้าย

เจดยี์อนัสือ่ถงึธาตไุฟและฤดรูอ้นเพือ่ปอ้งกนัระบบทางเดนิอาหารระบบลำไส้จากอาหารบดูงา่ยเนือ่งจากมคีวามชืน้สงูนอกจากนี้
เด็กเล็กจะทานผักไซ้กุงจี๋เป็นผักสมุนไพรเวลากินรสไม่อร่อยจึงนำไปผสมกับไข่เจียวให้เด็กทานเป็นยาระบายที่ดีส่วนผู้ใหญ่นิยม
ทานจิงจูฉ่ายต้มกับน้ำแกงจืดรสชาติเฝื่อนขมนิดๆแต่หอมมาก

•เด็กๆจะเอากำยานหรือเครื่องหอมใส่ในถุงที่ทอด้วยผ้าไหมผ้าฝ้าย๕สีสื่อถึงเบญจธาตุควั่นเป็นด้ายผูกไว้ที่เอวประโยชน์
คือลดกลิ่นอับทำให้เราหายใจสบายขึ้นและช่วยกำจัดเชื้อราในอากาศ

•ทีป่ระเทศจนีมเีทศกาลอาบนำ้เพราะอากาศรอ้นจดั๔๒-๔๕องศาเซลเซยีสทำให้ใครๆกอ็ยากอาบนำ้บอ่ยมากเพือ่ปอ้งกนั
การช็อคหมดสติด้วยการอาบน้ำสมุนไพรนับพันชนิดบำรุงผิวขับเลือดขจัดของเสียออกมาตามรูขุมขนแต่วิถีปฏิบัตินี้คนไทย
ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนื่องจากบ้านเรามีอากาศร้อนชื้นทำให้ไม่สูญเสียความชุ่มชื้นจากร่างกายมากนักแม้จะมีอากาศร้อน



ของสามเหลี่ยมเป็นตัวแทนของธาตุไฟ
การทำบะจ่างในแต่ละครั้งต้องทำเป็น
จำนวนมากๆแต่ไม่เป็นงานที่เหนื่อยนัก
เพราะชาวบ้านต่างลงแรงกันอย่างแข็งขัน

เมื่อทำเสร็จแล้วตอนเช้าจะเอามา
แขวนไว้บนต้นไม้ตามท้องนาปลายนา
พอถึงกลางวันคนที่หิวก็หยิบบะจ่างมากิน
นั่งล้อมวงสนทนาเฮฮาพักผ่อนอิ่มท้อง
กันแล้วก็ทำนาต่อพอตกเย็นก็ไม่มีเวลา
ทำอาหารแล้วต่างคนต่างหยิบเอาบะจ่าง
กลบับา้นไปกนิดว้ยพรุง่นีเ้ชา้กม็าชว่ยกนัใหม่
นี่จึงเป็นสาระสำคัญของเทศกาลบะจ่าง

อันที่จริงแล้วขนมจ่างหรือขนมจ้าง
มหีลายชนดิแตกตา่งกนัไปในแตล่ะมณฑล
ทางเหนอืไมค่อ่ยไดใ้สเ่นือ้สตัว์จะหนกัไปทาง

ธญัพชืเชน่ขา้วสาลีเกาลดัถัว่แดงในจา่ง
ของเขาจงึเปน็ขา้วกบัธญัพชืเทา่นัน้สว่นทาง
ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง
เพราะเป็นที่ราบลุ่มติดทะเลโดยเฉพาะ
กวางตุง้จบัปลากเ็กง่อาหารทะเลกม็เียอะ
จึงใส่ลงไปในจ่างด้วยครอบครัวที่มีฐานะ
ก็ใส่ส่วนผสมและไส้ต่างๆแบบเต็มที่
ไม่มีอั้น

บะแปลว่าเนื้อสัตว์จึงเป็นที่มา
ของคำว่าบะจ่างแต่ละมณฑลก็มีรสนิยม
แตกต่างกันไม่มีใครถูกใครผิดวิธีการนึ่ง
กแ็ตกตา่งบางมณฑลใชน้ำ้ในการตม้บะจา่ง
จะนิม่เนือ้จะเละนดินงึแตก่นิงา่ยบางมณฑล
ใชว้ธิกีารนึง่กลิน่หอมของอาหารจะอบอวล
บางทีเ่อาไปเผาไปยา่งคลา้ยขา้วเหนยีวปิง้

ซึ่งจะให้ความหอมแตกต่างกันดังนั้นคนที่
จะทำจ่างจึงไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรที่
ถูกต้องดีงามที่สุดขึ้นอยู่กับว่าชอบอะไร
และสะดวกอย่างไร

ปัจจุบันใบไผ่กลายเป็นของหายาก
หลายคนจึงสั่งซื้อใบไผ่ล่วงหน้านอกจาก
จะเป็นการกันของขาดแล้วยังได้ราคาดี
ไม่แพงด้วยทั้งนี้สนนราคาไม่แน่นอนอาจ
อยูท่ี่๔๐-๑๐๐บาทตอ่กโิลกรมัดว้ยตน้ทนุ
ที่สูงและวัตถุดิบสดใหม่ส่งผลให้บะจ่าง
กลายเป็นอาหารระดับพรีเมี่ยมแต่ก็ยังมี
ผู้คนโหยหารสชาติอันโอชะของบะจ่างที่
ไม่เหมือนกับอาหารใดๆ
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เจยีวกระเทยีมใหเ้หลอืงหอมไม่ใช้
น้ำมันมากจนเกินไปใส่หัวไชโป้เค็มบด
ตามดว้ยกุง้แหง้พอกุง้แหง้ไดท้ีแ่ลว้ใสข่า้ว
ลงไปพร้อมลำเลียงส่วนผสมอื่นๆอาทิ
ลูกบัวถั่วลิสงซอสซีอิ๊วขาวเห็ดหอม
นำ้มนัหอยพรกิไทย(หากบดใหม่ๆ จะเพิม่
รสชาตคิวามหอมไดม้ากกวา่)นำ้ตาลทราย
ผดัใหเ้ขา้กนัรสของพรกิไทยจะเพิม่รสชาติ
บะจา่งใหเ้ขม้ขน้จดัจา้นมากขึน้ขณะทีร่ส
ของส่วนผสมต่างๆที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี
คือเสน่ห์ของบะจ่างที่หลายคนตกหลุมรัก

ใช้ใบไผท่ีน่ำไปแชน่ำ้ใหนุ้ม่เสยีกอ่น
นำมาพับซ้อนกันในแบบสั้นข้างยาวข้าง
เป็นรูปกรวยนับเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัย
ทักษะและความชำนาญระดับสูงทาใบไผ่
ด้วยน้ำมันพืชใส่ข้าวเหนียวใส่ไส้ต่างๆ
ตามลงไปกดให้แน่นแต่พอดีจากนั้นห่อ
ให้แน่นแล้วใช้เชือกกล้วยมัดแต่ยุคนี้
เชอืกกลว้ยหายากและมรีาคาแพงอาจใช้
เชือกฟางเทคนิคการห่อต้องอาศัยความ
ชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
จากนัน้นำไปนึง่ประมาณ๑ชัว่โมงโดยทัว่ไป
แล้วไม่นิยมต้มเพราะเก็บได้ไม่นานเท่า
การนึ่งกระนั้นก็ไม่ใคร่นิยมเก็บบะจ่าง
ไว้นานเพราะการทานบะจ่างให้อร่อยต้อง
ทานร้อนๆ

นำขา้วเหนยีวไปแช ่๓-๔ ชัว่โมง จากนัน้นำมาสะเดด็นำ้ ไสย้อดนยิมจะเปน็สว่นผสมของ ไก ่หมผูดัผงพะโล ้ ไขแ่ดง เกาลดั หวัไชโปเ้คม็ 
พุทราจีน กุนเชียง เม็ดมะม่วง เห็ดหอม และเผือก ซึ่งส่วนผสมทุกอย่างจะต้องสดใหม่ มีคุณภาพดี หลายคนติดใจบะจ่างที่เผือก  
รสหวาน ที่ต้องปอกเผือกแล้วนำไปต้มให้สุก สังเกตว่าเนื้อเผือกจะนิ่ม ใส่น้ำตาลแล้วกวนจนละเอียด ปั้นเผือกเป็นก้อนกลมๆ เล็กๆ 
นำเห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นุ่มแล้วบีบน้ำออกให้หมด และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ข้าวเหนียวต้องเหนียวนุ่มพอดี ไม่แข็งเป็นไตหรือเหลวจนเกินไป 

 [สูตรเด็ดเคล็ดบะจ่าง]

[ความนัยของถุงหอม ๕ สี] 
ในช่วงเทศกาลไหว้บะจ่างยังมีธรรมเนียมการแขวนถุงหอมปักเย็บด้วยด้าย๕สีไว้ที่ประตู

ทางเข้าบ้านอันแสดงถึงธาตุทั้ง๕ได้แก่ดิน-เหลือง,ทอง-ขาว,น้ำ-ฟ้า,เขียว-ไม้และแดง-ไฟ
เพื่อป้องกันภัยร้ายมาแผ้วพานและถือเป็นการเสริมสิริมงคลด้วยรวมถึงมีการแขวนภาพของเทพ
กำจัดปีศาจร้าย‘จงขุ่ย’ด้วย


[รู้จัก ‘กีจ่าง’] 

เกิดจากการใช้ข้าวเหนียวที่เหลือจากในช่วงฤดูหนาวเพราะข้าวเหนียวเก็บได้นานนำมาโม่ให้
เปน็แปง้แลว้ผสมนำ้ตาลปอ้งกนัการเกดิเชือ้แบคทเีรยีใสก่รดกบัดา่งเพือ่ใหม้อีายยุาวนานใหร้สชาตจิดื
ค่อนไปทางฝาดแต่หอมกลิ่นข้าวเหนียวเชื่อว่าใช้รับประทานเพื่อเป็นยาป้องกันระบบขับถ่าย
เนื่องจากในฤดูร้อนมีความชื้นสูงแมลงชุกชุมอาหารมักจะบูดเสียได้ง่าย


กีจ่าง
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ทัง้ผูใ้หญ่คนหนุม่สาวเยาวชนและ
เด็กตัวเล็กตัวน้อยต่างตื่นเต้นและขมีขมัน
ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อให้งาน
สำคญัสำหรบัชมุชนแหง่นีป้ระสบความสำเรจ็
อยา่งนา่ภาคภมูใิจนบัเปน็ภาพทีส่รา้งความ
รู้สึกตื้นตันใจได้เป็นอย่างดี

เราเห็นความสุขอบอวลไปทั่วทั้ง
ชมุชนเพราะทัง้คนในชมุชนและแขกเหรือ่
ทีม่ารว่มงานตา่งครืน้เครงกบักจิกรรมตา่งๆ
ที่จัดขึ้นเช่นการชิมขนมมงคลรสเลิศ
รปูรา่งแปลกตาของชาวจนีทีห่าทานไดย้าก
จากรา้นทีม่ชีือ่เสยีงในยา่นเยาวราชเมือ่ถงึ
เวลา๑๑.๓๐น.มกีารประกาศพธิี‘ตงหยาง

อ้ายเจี๋ย’ให้สัญญาณเวลาเที่ยงวันของโลก
มีการสาธิตการทำบะจ่างสูตรแต้จิ๋วตั้งแต่
ม้วนใบไผ่เป็นรูปกรวยกับส่วนผสมที่ทาง
ทีมผู้จัดงานจัดไว้อย่างครบครันพร้อมกับ
นำไปนึง่และไดบ้ะจา่งฝมีอืของตวัเองนำกลบั
ไปทานหรอืฝากคนทีบ่า้นไดด้ว้ยหลายคน
สนุกสนานและได้ฝึกฝีมือในการห่อบะจ่าง

เทศกาลร้อยใจ รัดบะจ่าง ที่เวิ้งนาครเขษม จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทศกาลไหว้บะจ่าง
และปรัชญาของเทศกาลมาเป็นเครื่องแสดงความสามัคคีของคนในชุมชนเก่าแก่นี้ นอกจากนี้ยังแสดงความกตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ทั้งปวง อาทิ เจ้าพ่อหนูแดงแห่งตลาดปีระกา และศาลปึงเถ่ากง อันเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน ซึ่งได้ประทานพรแห่งความเจริญ 
รุ่งเรือง และความมั่งคั่งให้กับชุมชนวังน้ำทิพย์  

[ร้อยใจ รัดบะจ่าง วังน้ำทิพย์]

อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือระบำ
เซยีวบะจา่ง(เพลงดงัทีข่บัรอ้งโดยเติง้ลีจ่วนิ)
ภายใตช้ือ่การแสดงชดุสานสมัพนัธส์องวยั
ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ‘ร้อยใจ

รัดบะจ่าง
วังน้ำทิพย์’โดยปราชญ์ชุมชน
อ.วศิษิฏ์เตชะเกษมมพีธิไีหวท้กีงกก๊ทกีง
สวดมนต์จีนผู้ร่วมงานต่างสัมผัสได้ถึง
ความศรัทธาอย่างแรงกล้าเพื่อร่วมรำลึก

ถึงพระคุณฟ้าที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์
และความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นศุภมงคลต่อ
ชีวิตโดยนครหลวงพุทธสมาคม๒๕๑๙

กอ่นจากมกีารรว่มรบัประทานขนม
กีจ่างมหามงคลเสริมลาภเสริมชัยให้
กับชีวิตและร่วมส่งท้ายความประทับใจ
ด้วยการร่วมขับร้องเพลง‘เวิ้งนาครเขษม

นี้คือบ้านเรา’ดังกระหึ่มกึกก้องไปด้วย
ความสามัคคี
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เมื่อเอ่ยถึง ‘เยาวราช’ หลายคน
อาจนึกถึงแหล่งอาหารอร่อยเลื่องชื่อของ
กรงุเทพฯทีม่ใีหเ้ลอืกสรรมากมายในทกุตรอก
ซอกซอย โดยเฉพาะอาหารจีนหลากเมนู
ซึ่งอาหารการกินเป็นวิถีชีวิตและกิจกรรม
สำคัญที่ทำให้เยาวราชมีสีสันและไม่เคย
หลับใหล แต่สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นปัญหา
คือ ‘กากไขมัน’ที่เกิดจากกระบวนการใน
การปรงุอาหารและเปน็ปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ทีล่ดทอนความนา่อยูข่องเมอืง เพราะเมอืง
ที่น่าอยู่ต้องมีพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่
อยู่ดีมีสุข

ดงันัน้ เพือ่สรา้งความรู้ความเขา้ใจ
ในการดแูลจดัการสิง่แวดลอ้มของเยาวราช
จงึเกดิโครงการแปรรปูกากไขมนัเปน็เชือ้เพลงิ
อดัแทง่ขึน้ โดยอาศยักระบวนการมสีว่นรว่ม
ของผูค้นในชมุชนเยาวราชและไดม้กีารเปดิ
เวทีวิชาการให้ความรู้ด้านการจัดการกาก
ไขมันและศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์
จากกากไขมันที่ได้จากถังดักไขมันของ
รา้นอาหารซึง่มจีำนวนถงึ๑๕๒แหง่ในเขต
สัมพันธวงศ์ โดยมีร้านอาหารหลายแห่ง
สนใจเข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังมีร้าน
อาหารหลายแหง่ทีม่รีะบบการจดัการของเสยี
และเหน็ความสำคญัของการดแูลและกำจดั
ของเสีย ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะ
ทำให้โครงการนี้สัมฤทธิผล

สดุทา้ยมกีารพดูคยุถงึการทำMOU
รว่มกนัระหวา่ง๓หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งคอื
สำนกังานเขตสมัพนัธวงศ์เปน็ผูป้ระสานงาน
ร้านอาหารในพื้นที่ สถาบันอาศรมศิลป์
ศกึษาในเชงิพฤตกิรรมและภาควชิาวศิวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาใน
เชิงเทคนิค

จากการทำงานรว่มกนัอยา่งเขม้ขน้
ของทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเรยีนรู้ลองผดิ
ลองถูก จนในที่สุดได้ข้อสรุปว่า ของเสีย
เช่นกากไขมันซึ่งไร้คนเหลียวแลสามารถ
แปรรปูเปน็ผลติภณัฑช์นดิตา่งๆทีม่ปีระโยชน์

[ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม]
เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์  l  ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวเทียนหอมแฟนซีปุ๋ยหมักน้ำมันไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ผสมขี้เลื่อยแต่ทั้งนี้ยังต้องพัฒนาเทคนิคกระบวนการผลิตเครื่องอัดแท่งไขมันและการ
ทำถ่านจากกากไขมันอัดแท่งที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ล่าสุดมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารภายใต้ชื่อ ‘ชมรม
รา้นอาหารเพือ่สิง่แวดลอ้ม’ซึง่ประกอบดว้ยภตัตาคารตัง้จัว้หลีภตัตาคารกัม่หลงรา้นเปด็
เจา้ทา่ภตัตาคารแวน่ฟา้ โรงแรมไชนา่ทาวน์ภตัตาคารนำซงิหฉูลามโรงแรมไวทอ์อคดิ
โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น เท็กซัสบริการศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ โรงแรมแกรนด์ไชน่าและ
ภัตตาคารลิ้มไฮ่หลี โดยวัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อร่วมกำหนดบทบาทและแผนการ
ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในการแก้ไขปัญหาขยะน้ำเน่าเสียตลอดจน
ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บกากไขมันเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง และยัง
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วย

จะเหน็ไดว้า่การแปรรปูกากไขมนัเปน็องคค์วามรูท้ีค่วรคา่แกก่ารแบง่ปนั เพือ่ความ
น่าอยู่ของเยาวราช แม้จะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นและต้องอาศัยความใส่ใจในการจัดการ
แตส่ดุทา้ยแลว้ประโยชนจ์ะตกอยูก่บัทกุคนในชมุชนตลอดจนเปน็การสง่เสรมิภาพลกัษณ์
ที่ดีของเยาวราชได้อีกทางหนึ่งด้วย และในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าหากโครงการนี้
ประสบความสำเร็จจะมีการยกระดับสู่นโยบาย ‘การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง’ซึ่งจะเป็น
เรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่

น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้มาจากพืช
และสัตว์ น้ำเสียจากร้านอาหารที่มีน้ำมันและไขมันปนเปื้อน ส่วนใหญ่มาจากการ
ประกอบอาหารซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำมันและไขมันปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวน
มากก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ำผิวดินโดยตรง

ที่มา:
กรมควบคุมมลพิษ
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จีนมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบบสังคมและ
วัฒนธรรม แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออยู่หลายครั้ง ทั้งจาก
การเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบกษตัรยิ์ในปลายราชวงศช์งิ
ไปเปน็ระบบสงัคมนยิมภายใตช้ือ่สาธารณรฐัแหง่ชาตจินีกอ่นจะเปลีย่น
มาเปน็สาธารณรฐัประชาชนจนีในอกี๓๐กวา่ปถีดัมาแมใ้นประเดน็
วัฒนธรรมเองจีนก็เคยผ่านช่วงยุคมืดที่เลวร้ายที่สุด ที่มีการ
ทำลายล้างภูมิปัญญาวัฒนธรรมซึ่งเป็นสมบัติของชาติจนได้รับ
ความเสียหายอย่างชนิดที่ประเมินค่าประมาณราคาไม่ได้ ในช่วง
ที่เรียกขานกันว่าการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนแต่ในปัจจุบัน
ศลิปวฒันธรรมของจนีทีป่รากฏอยูใ่นรปูแบบตา่งๆกลายเปน็จดุขาย
สำคญัซึง่รฐับาลมองเหน็ศกัยภาพและตอ้งการสง่เสรมิอยา่งเตม็ที่
โดยเฉพาะในแง่ของการท่องเที่ยว

ภายหลังการปฏิรูปประเทศด้วยนโยบายที่ทันสมัย ในยุคที่
เติ้ง เสี่ยว ผิง เป็นผู้นำสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้

ในช่วงฤดูกาลที่กำลังจะเปลี่ยนผ่าน จากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศจีน ทีมงานผู้จัดทำวารสาร ‘ย่านจีนถิ่นบางกอก’   
ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศ สถานที่ สัมผัสวิถีชุมชน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศที่กำลัง
ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกในด้านต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ในด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของจีนเจริญเติบโตขึ้นและแทบจะเรียกว่าก้าวกระโดด
และในช่วงสมัยของประธานาธิบดีหูจิ่นเทาจีนยุคใหม่มีภาพที่
แตกต่างไปจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันอย่างมากมาย
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปิดประเทศติดต่อค้าขายกับต่างชาติ
จีนก็ยังคงมีนโยบายที่ต้องการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการบริโภค
ภายในประเทศเพราะจนีมปีระชากรมากทีส่ดุในโลกถงึ๑,๓๓๙ลา้นคน

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมักจะเห็นว่ามี
นักท่องเที่ยวหลักเป็นคนจีน ไกด์บอกเหตุผลกับเราว่าทุกวันนี้
คนจนีมฐีานะทางเศรษฐกจิดขีึน้มากหากเปน็คนไทยเมือ่เศรษฐกจิดี
มีเงินมากขึ้นก็มักจะวางแผนเพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
แต่สำหรับคนจีนแล้วส่วนใหญ่พวกเขาเลือกที่จะท่องเที่ยวใน
ประเทศมากกวา่ดว้ยความเปน็ประเทศทีม่ขีนาดใหญท่ีม่พีืน้ทีเ่ยอะ
ที่สุดในโลกแต่ละมณฑลของจีนมีขนาดใหญ่และมีประชากรเยอะ
เทา่กบัประเทศประเทศหนึง่การทีค่นมณฑลเสฉวนขา้มฝัง่มาเทีย่ว

[ตลาดในย่านจีน]
เรื่อง : วีรวัฒน์ วรายน  l  ภาพ : สถาบันอาศรมศิลป์

ย่านจีนถิ่นบางกอก12



ทีม่หานครเซีย่งไฮ้กค็ลา้ยกบัการเดนิทางทอ่งเทีย่วไปตา่งประเทศ
นัน่เองเพราะหากเดนิทางดว้ยรถไฟตอ้งใชเ้วลานานถงึ๓๐ชัว่โมง
เลยทีเดียว

ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ คอลัมน์ ‘เก่า-ใหม่ในย่านจีน’ จึงขอ
ประเดิมด้วยเรื่องราวของ ‘ตลาด’ เพราะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของ
วิถีชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
และเป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัส
ประสบการณ์วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่มคีำกลา่วทีว่า่ ‘หากอยากรูจ้กั
ว่าคนท้องถิ่นเขามีวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างไร
 ให้ไปเดินตลาด’

ก็คงจะเห็นเป็นจริงดังว่าตลาดเท่าที่ทีมงานสัมผัสมาที่มหานคร
เซี่ยงไฮ้และเมืองจวงโจวมีลักษณะต่างๆกันพอสรุปได้ดังนี้

๑. ตลาดที่เกาะอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว ประเภทเมืองเก่า
หรือเมืองน้ำซึ่งรัฐบาลจีนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

๒.ตลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยตรง
โดยไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมดั้งเดิม

ตลาดทั้งสองประเภทต่างก็มีเป้าหมายแนวคิดที่แตกต่าง
กันออกไป เมื่อทีมงานเข้าไปสัมผัสก็รู้สึกได้ว่าประเทศจีนได้รับ
เอาระบบทุนนิยมมาปรับใช้ให้เข้ากับความเป็นสังคมนิยมได้อย่าง
กลมกลืนทีเดียว จนคนต่างถิ่นอย่างเราๆที่เดินเข้าไปเยี่ยมๆ
มองๆ แทบจะลืมประวัติศาสตร์เก่าๆ ของประเทศจีนไปเลย
สำหรับฉบับนี้มาเจาะลึกตลาดประเภทแรกกันก่อน

ตลาดที่เกาะอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่าและ
เมืองน้ำ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในเมืองจีนยึดโยงกับชุมชน
เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น ถงหลี่ โจวจวง โดยมากเป็นเมืองเล็กๆ
ที่เก่าแก่ย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์หยวนแต่เดิม
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ประกอบอาชีพตามสภาพภูมิประเทศ
เชน่ทำประมงและทำนาแตป่จัจบุนัคนทอ้งถิน่ดัง้เดมิตา่งกห็นหีนา้
หายตาไปจนหมดสิ้น อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนต้องการ
จดัหาทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัประชาชนของตนเองตามนโยบายสงัคมนยิม
จึงได้นำคนกลุ่มใหม่มาอาศัยอยู่แทน แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคแต่
อยา่งใด เพราะดว้ยความเปน็เมอืงเกา่ทีย่งัคงเอกลกัษณด์ัง้เดมิอยู่
จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แม้ว่าผู้อาศัยจะเป็นคนกลุ่มใหม่
กต็ามซึง่นกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนทีน่ีจ่ะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยตัง้แตย่า่งเทา้
เข้าเมืองการเก็บค่าเข้าในตัวเมืองรวมไปถึงมีการเสียค่าเข้าชม
สถานที่สำคัญภายในตัวเมือง เช่นพิพิธภัณฑ์ บ้านของคหบดี
คนสำคัญตลอดจนร้านขายสินค้าต่างๆเป็นต้น

สำหรับตลาดประเภทนี้มักจะเน้นขายของที่ระลึกให้กับ
นกัทอ่งเทีย่วสนิคา้สว่นใหญส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมจนีเชน่ชิน้หยก
แกะสลกัหวไีม้ภาพวาดลายพูก่นัรวมถงึขนมพืน้เมอืงโดยสนิคา้
ที่ขายดีอยู่ตลอดเวลาก็คือเครื่องดื่ม และอาหารประเภทต่างๆ
ทั้งคาวหวานที่เห็นว่าเป็นที่นิยมอย่างยิ่งก็คือร้านขาหมูขายเป็น
สินค้าของฝากหรือแม้แต่เป็นอาหารเหลา

เมืองเก่าและเมืองริมน้ำบางเมืองมีการแบ่งโซนออกเป็น
โซนตลาดขายสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว และโซนที่อยู่
อาศัยซึ่งมีตลาดขายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ว่า
จะเป็นผัก ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า รวมถึงของจิปาถะทั้งหลาย
ซึ่งในบางแห่งนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทอดน่องมาสัมผัส
ประสบการณ์ตลาดสดแบบนี้ได้ที่น่าสนใจมากคือตลาดที่เน้น
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วจะมกีารตัง้ราคาสนิคา้ไวค้อ่นขา้งแพงมขีัน้ตอน
การต่อรองราคาก่อนจะซื้อขายกันวุ่นวายแต่สำหรับตลาดที่ขาย
ของใช้ในชีวิตประจำวันนั้นจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผลและ
ยังรู้สึกว่าสินค้าบางชิ้นมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสำหรับ
ตลาดในอีกประเภทหนึ่งนั้นจะขอเล่าสู่กันฟังในฉบับหน้า
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เทศกาลฉงหยาง 
ตรงกับวันที่ ๙ เดือน ๙  มีประเพณ�ไตเขาชมและเก็บดอกเกกฮวย เน��องจากในสมัยโบราณเกิดโรคระบาด 

และชาเกกฮวยมีสรรพคุณที่ชวยปองกันโรคน�้ได นอกจากน�้รัฐบาลจีนยังกำหนดใหฉงหยางเปนเทศกาลผูสูงอายุ 

อีกดวย

เทศกาลหนุมเลี้ยงวัวกับสาวทอผา 

ตรงกับคืนแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ เปนวันแหงความรักของจีน หรือเรียกขานกันในชื่ออื่นวา 

เทศกาลของหญิงสาว และเทศกาลแหงการเย็บปกถักรอย

เทศกาลสารทจีน 
ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗ เปนเทศกาลสำคัญของทั้งลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา และศาสนาพุทธ 

เพื่อแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ และยังถือเปนชวงเวลาที่ประตูนรกเปดใหวิญญาณ 

ทั้งหลายมารับกุศลผลบุญ โดยมีเทพเจาจงหยวนเปนเทพเจาประจำเทศกาลน�้ 

เทศกาลไหวขนมจาง 
หรือเทศกาลตวนอู (ตวนอูเจี๋ย) จัดขึ้นในวันที่ ๕ เดือน ๕ เพื่อระลึกถึงชวีหยวน หรือ คุกงวน กวีผูรักชาติที่ปลิดชีวิต 

ตนเองโดยการกระโดดลงแมน้ำแยงซี เน��องจากถูกขุนนางกังฉินใสรายเพราะไมพอใจในความซื่อตรงของเขา นอกจากน�้ 

ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดใหวันน�้เปนวันกวีจีนอีกดวย

เทศกาลตรุษจีน 
ตรงกับชวงฤดูใบไมผลิ จัดปนงานเฉลิมฉลองที่ยาวที่สุดและสำคัญที่สุดในปฏิทินจีน 

ถือเปนวันขึ้นปใหมตามปฏิทินจันทรคติจีน ชาวจีนจะเฉลิมฉลองอยางยิ�งใหญ และมีการ 

ทำความสะอาดบานเรือนอยางละเอียดลออ เพื่อปดกวาดสิ�งไมดีออกไปและตอนรับสิ�งที่ดีใหมๆ 

เขามา

เทศกาลเช็งเมง 

หรือ ชิงหมิง ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานกวา ๒,๐๐๐ ป สวนมากตรงกับชวงตนเดือน 

เมษายนของทุกป เปนเทศกาลกราบไหวบรรพบุรุษที่สุสาน มีดอกหลิวเปนสัญลักษณ 

เทศกาลไหวพระจันทร 
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เพื่อระลึกถึงฉางเออ เทพธิดาแหงพระจันทร ซึ�งเชื่อกันวา 

ถือกำเนิดในวันน�้และมีความเชื่อที่วา ในคืนน�้จะสามารถมองเห็นดวงจันทรกลมใหญ 

และสวางมากที่สุดในรอบป

เทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว)
จัดขึ้นวันที่ ๑๕ หลังจากวันตรุษจีน ชาวจีนถือวาวันน�้เปนวันที่ดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก 

จะเคลื่อนที่มาอยูระนาบเดียวกัน ซึ�งเปนวันจันทรเต็มดวงครั้งแรกของป ชาวจีนจะประดับโคมไฟ 

เพื่อความเปนสิริมงคล มีขบวนพาเหรดตระการตาดวยเครื่องแตงกายโบราณ และเปนโอกาสที่ 

ญาติพี่นองไดกลับมาบานเกิดเพื่อพบปะสังสรรคกัน 

นอกเหนือจากเทศกาลบะจางที่กลาวถึงกันไปอยางละเอียดแลว ยังมี 
เทศกาลสำคัญตามปฏิทินจันทรคติจีนอีกมากมาย ซึ่งลวนแลว 
เชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิม วัฒนธรรม และประเพณีปฏิบัติ 
ของจีนที่ยึดถือสืบทอดกันมาแตโบราณ อาทิ

๘ 

ป 

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

อื่นๆ 

(ฮอ, เปอรานากัน)

ฮกเกี้ยน
มีจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต 
เปนประชากรสวนใหญของภูเก็ต 
มีจำนวนมากในชุมพร และ 
นครศรีธรรมราช

ไหหลำ
สวนใหญตั้งถิ�นฐานที่ปากน้ำโพ 
นครสวรรค และสมุย สุราษฎรธาน� 
โดยอพยพมาจากเกาะไหหลำของจีน

แคะ
สวนใหญตั้งถิ�นฐานแถบสงขลา 
ภูเก็ต ราชบุรี และกาญจนบุรี 

แตจิ�ว
สวนใหญตั้งถิ�นฐานอยูตามพื้นที่รอบๆ 
แมน้ำเจาพระยาและตามภาคกลาง 
ไดมาที่สยามตั้งแตยุคกรุงศรีอยุธยาแลว 
โดยมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลกวางตุง

๕๖%

๑๖%

๑๑%

๗%

๑๙%

เชื้อสายจีนในไทย

๒๘,๐๐๐
คน 

คือ จำนวนประชากรโดยประมาณของเขตสัมพันธวงศ

๑.๕
กิโลเมตร

คือ ความยาว
โดยประมาณ
ของ ถ.เยาวราช  

คือ จำนวนหนังสือพิมพจีน
หลักๆ ที่มีอยูในประเทศไทย 
คือ ซิงเสียนเยอะเปา เอเชียนิวสไทม 
ซิงจงเอี๋ยน เกียฮั�วตงงวนรายวัน ตงฮั�ว 
และซื่อเจี้ยยื่อเปา

๖ 

ฉบับ

๗๐๐,๐๐๐ 

บาทตอตารางวา 
คือ ราคาที่ดินที่เยาวราชแพงที่สุด
ในกรุงเทพฯ เมื่อป ๒๕๓๗

๘.๕ 

ลานคน 
คือ จำนวนประชากรไทย
เชื้อสายจีนโดยประมาณ ๑.๐๘

ลานคน 
คือ จำนวนคนที่ใชภาษาจีนแตจิ�วในไทย

๒๓๒๕ 
คือ ป พ.ศ. ที่โรงเรียนเอกชน
ที่สอนภาษาจีนแหงแรกกอตั้งขึ้น
ในสมัยอยุธยา

เกร็ดจีนในไทย

ย่านจีนถิ่นบางกอก14



เทศกาลฉงหยาง 
ตรงกับวันที่ ๙ เดือน ๙  มีประเพณ�ไตเขาชมและเก็บดอกเกกฮวย เน��องจากในสมัยโบราณเกิดโรคระบาด 

และชาเกกฮวยมีสรรพคุณที่ชวยปองกันโรคน�้ได นอกจากน�้รัฐบาลจีนยังกำหนดใหฉงหยางเปนเทศกาลผูสูงอายุ 

อีกดวย

เทศกาลหนุมเลี้ยงวัวกับสาวทอผา 

ตรงกับคืนแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ เปนวันแหงความรักของจีน หรือเรียกขานกันในชื่ออื่นวา 

เทศกาลของหญิงสาว และเทศกาลแหงการเย็บปกถักรอย

เทศกาลสารทจีน 
ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗ เปนเทศกาลสำคัญของทั้งลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา และศาสนาพุทธ 

เพื่อแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ และยังถือเปนชวงเวลาที่ประตูนรกเปดใหวิญญาณ 

ทั้งหลายมารับกุศลผลบุญ โดยมีเทพเจาจงหยวนเปนเทพเจาประจำเทศกาลน�้ 

เทศกาลไหวขนมจาง 
หรือเทศกาลตวนอู (ตวนอูเจี๋ย) จัดขึ้นในวันที่ ๕ เดือน ๕ เพื่อระลึกถึงชวีหยวน หรือ คุกงวน กวีผูรักชาติที่ปลิดชีวิต 

ตนเองโดยการกระโดดลงแมน้ำแยงซี เน��องจากถูกขุนนางกังฉินใสรายเพราะไมพอใจในความซื่อตรงของเขา นอกจากน�้ 

ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดใหวันน�้เปนวันกวีจีนอีกดวย

เทศกาลตรุษจีน 
ตรงกับชวงฤดูใบไมผลิ จัดปนงานเฉลิมฉลองที่ยาวที่สุดและสำคัญที่สุดในปฏิทินจีน 

ถือเปนวันขึ้นปใหมตามปฏิทินจันทรคติจีน ชาวจีนจะเฉลิมฉลองอยางยิ�งใหญ และมีการ 

ทำความสะอาดบานเรือนอยางละเอียดลออ เพื่อปดกวาดสิ�งไมดีออกไปและตอนรับสิ�งที่ดีใหมๆ 

เขามา

เทศกาลเช็งเมง 

หรือ ชิงหมิง ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานกวา ๒,๐๐๐ ป สวนมากตรงกับชวงตนเดือน 

เมษายนของทุกป เปนเทศกาลกราบไหวบรรพบุรุษที่สุสาน มีดอกหลิวเปนสัญลักษณ 

เทศกาลไหวพระจันทร 
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เพื่อระลึกถึงฉางเออ เทพธิดาแหงพระจันทร ซึ�งเชื่อกันวา 

ถือกำเนิดในวันน�้และมีความเชื่อที่วา ในคืนน�้จะสามารถมองเห็นดวงจันทรกลมใหญ 

และสวางมากที่สุดในรอบป

เทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว)
จัดขึ้นวันที่ ๑๕ หลังจากวันตรุษจีน ชาวจีนถือวาวันน�้เปนวันที่ดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก 

จะเคลื่อนที่มาอยูระนาบเดียวกัน ซึ�งเปนวันจันทรเต็มดวงครั้งแรกของป ชาวจีนจะประดับโคมไฟ 

เพื่อความเปนสิริมงคล มีขบวนพาเหรดตระการตาดวยเครื่องแตงกายโบราณ และเปนโอกาสที่ 

ญาติพี่นองไดกลับมาบานเกิดเพื่อพบปะสังสรรคกัน 

นอกเหนือจากเทศกาลบะจางที่กลาวถึงกันไปอยางละเอียดแลว ยังมี 
เทศกาลสำคัญตามปฏิทินจันทรคติจีนอีกมากมาย ซึ่งลวนแลว 
เชื่อมโยงกับความเชื่อดั้งเดิม วัฒนธรรม และประเพณีปฏิบัติ 
ของจีนที่ยึดถือสืบทอดกันมาแตโบราณ อาทิ

๘ 

ป 

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

อื่นๆ 

(ฮอ, เปอรานากัน)

ฮกเกี้ยน
มีจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต 
เปนประชากรสวนใหญของภูเก็ต 
มีจำนวนมากในชุมพร และ 
นครศรีธรรมราช

ไหหลำ
สวนใหญตั้งถิ�นฐานที่ปากน้ำโพ 
นครสวรรค และสมุย สุราษฎรธาน� 
โดยอพยพมาจากเกาะไหหลำของจีน

แคะ
สวนใหญตั้งถิ�นฐานแถบสงขลา 
ภูเก็ต ราชบุรี และกาญจนบุรี 

แตจิ�ว
สวนใหญตั้งถิ�นฐานอยูตามพื้นที่รอบๆ 
แมน้ำเจาพระยาและตามภาคกลาง 
ไดมาที่สยามตั้งแตยุคกรุงศรีอยุธยาแลว 
โดยมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลกวางตุง

๕๖%

๑๖%

๑๑%

๗%

๑๙%

เชื้อสายจีนในไทย

๒๘,๐๐๐
คน 

คือ จำนวนประชากรโดยประมาณของเขตสัมพันธวงศ

๑.๕
กิโลเมตร

คือ ความยาว
โดยประมาณ
ของ ถ.เยาวราช  

คือ จำนวนหนังสือพิมพจีน
หลักๆ ที่มีอยูในประเทศไทย 
คือ ซิงเสียนเยอะเปา เอเชียนิวสไทม 
ซิงจงเอี๋ยน เกียฮั�วตงงวนรายวัน ตงฮั�ว 
และซื่อเจี้ยยื่อเปา

๖ 

ฉบับ

๗๐๐,๐๐๐ 

บาทตอตารางวา 
คือ ราคาที่ดินที่เยาวราชแพงที่สุด
ในกรุงเทพฯ เมื่อป ๒๕๓๗

๘.๕ 

ลานคน 
คือ จำนวนประชากรไทย
เชื้อสายจีนโดยประมาณ ๑.๐๘

ลานคน 
คือ จำนวนคนที่ใชภาษาจีนแตจิ�วในไทย

๒๓๒๕ 
คือ ป พ.ศ. ที่โรงเรียนเอกชน
ที่สอนภาษาจีนแหงแรกกอตั้งขึ้น
ในสมัยอยุธยา

เกร็ดจีนในไทย
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เรียนภาษาจีนผ่านแอพพลิเคชั่น 
สำหรับลูกหลานชาวจีนหลายคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนอย่างจริงจังเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษในยุคนี้
มีความสะดวกสบายมากขึ้นแม้จะมีโรงเรียนเปิดสอนภาษาจีนมากมายทั่วกรุงเทพฯแต่ด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าของสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตเปิดกว้างให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยแอพพลิเคชั่นฉบับนี้จึงขอคัดสรรมาแนะนำ๓แอพฯที่มี
ประสิทธิภาพและถือเป็นคุณครูยุคไฮเทคที่ดีคือChineseLearnerสอนการเขียนอักษรจีนกลาง,iCEDLitedictionaryดิกชันนารี
จนีกลาง,LostinChinaเหมาะสำหรบันกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปยงัประเทศจนีหรอืจะลองใช้ในเยาวราชดกู็ได้เพยีงแคถ่า่ยรปูตวัอกัษรจีน
แอพฯนี้ก็จะทำการแปลความหมายให้เราทันทีสนใจดาวน์โหลดได้ที่แอพสโตร์และกูเกิ้ลเพลย์

Let The Bullets Fly / คนท้าใหญ่ 
ภาพยนตรท์ี่ใชท้นุสรา้งสงูถงึ๖๐๐ลา้นบาทเรือ่งนีเ้ปน็อกีหนึง่ความสำเรจ็ทีย่ิง่ใหญข่องอตุสาหกรรม
ภาพยนตร์จีนกล่าวถึงยุคที่ขุนศึกเป็นใหญ่ในแผ่นดินจีนนำแสดงโดยเจยีงเหวนิ,โจวเหวนิฟะและ
หลิวเจียหลิงหนังสไตล์เจ้าพ่อยุค๑๙๒๐ฝมีอืของผูก้ำกบัเจยีงเหวนิเปน็ภาพยนตรแ์อคชั่นสไตล์
คาวบอยตะวันตกผสมด้วยฉากการยิงปืนแบบบ้าระห่ำตามแบบฉบับภาพยนตรม์าเฟยีเจา้พอ่ฮอ่งกง
อยา่งเจา้พอ่เซีย่งไฮ้และโหดเลวดีทีเ่คยสรา้งชือ่ใหก้บัโจวเหวนิฟะมาแลว้ในอดตีผสมดว้ยมกุ
ตลกร้ายแบบกวนๆที่ชิงไหวชิงพริบในสถานการณ์แต่ละตอนตลอดทั้งเรื่องนับเป็นภาพยนตร์ที่ทำ
รายได้มากที่สุดตลอดกาลของจีนด้วยรายได้กว่า๓,๒๕๐ล้านบาท

คอลมันน์ีข้อนำเสนอนานาสาระบนัเทงิวา่ดว้ยวฒันธรรมจนีผา่นภาพยนตร ์รวมถงึสือ่สมยัใหมอ่ยา่งแอพพลเิคชัน่ ซึง่คาดหวงั
ว่าจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อชาวเยาวราช ทั้งในแง่ความบันเทิง และข้อคิดในการใช้ชีวิต  

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์ 

Tea House / โรงเตี๊ยมชีวิต 
โรงเตีย๊มชวีติหรอืโรงนำ้ชาจากบทประพนัธข์องเหลา่เสอ่นกัเขยีนชือ่ดงัเมือ่๕๐ปทีีผ่า่นมาฉายภาพ
เหตกุารณใ์นยคุปลายราชวงศช์งิซึง่เปน็ยคุแหง่ความวุน่วายและมดืมนของจนีผูค้นมชีวีติความเปน็อยู่
อย่างยากลำบากนับเป็นซีรี่ส์ที่ครบรสกลมกล่อมทั้งสนุกสนานสุขทุกข์เศร้าสอนปรัชญา
การเรียนรู้การดำเนินชีวิตและธุรกิจเผยให้เห็นถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยน้ำใจไมตรี
และการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวา่งเถา้แกแ่ละลกูจา้งทา่มกลางความเปลีย่นแปลงจากยคุรุง่เรอืง
สู่ความตกต่ำซีรี่ส์เรื่องนี้เคยออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อปีที่ผ่านมา

[เยาวราชในฉากหนัง] 
หากใครอยากสัมผัสเยาวราชในฉากหนังก็ลองดูหนังเรื่อง‘เยาวราช’ที่กล่าวถึงวังวนของอำนาจของสองขาใหญ่ย่าน

เยาวราชเรื่องราวนำเสนอความรักความแค้นการทรยศหักหลังซึ่งผูกเรื่องได้น่าติดตามนำแสดงโดยชาคริตแย้มนามนอกจากนี้
ยังมีหนังเรื่อง‘The
Legend
of
Speed’ที่มาถ่ายทำที่เยาวราชเมื่อปี๒๕๔๒หรือหนังเรือ่ง‘อนัธพาล’แมจ้ะไปเซตฉากถา่ยทำที่
กาญจนบรุีแตน่ัน่กเ็ปน็การจำลองบรรยากาศของเยาวราชในอดีตรวมถึงหนังตลกร้ายอย่างTheHangOverภาค๒ก็มาถ่ายทำที่
ซอยแปลงนามเยาวราช

ขณะที่ละครไทยก็มักหยิบยกเยาวราชมาเป็นแก่นเรื่องอย่าง‘เลดี้เยาวราช’และ‘เยาวราชในพายุฝน’รวมถึงละครดังใน
ตำนานอย่าง‘ลอดลายมังกร’ที่สร้างสรรค์จากบทประพันธ์ของประภัสสรเสวิกุลว่าด้วยเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทยและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากเสื่อผืนหมอนใบจนกลายเป็นมหาเศรษฐีในที่สุด



คลื่นลมทำให้ทะเลสวย อุปสรรคทำให้ชีวิตงาม 
บุคคลจึงไม่ควรยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรค 


