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สวัสดีครับผูอานทุกทาน วารสาร ‘ยานจีนถิ่นบางกอก’ กลับมาพบกับทานผูอานอีกครั้ง ฉบับนี้เปน
ฉบับที่ ๒ ที่ตองการนำเสนอ สิ่งดีๆ และมีคุณคาภายในยานจีนของเรา อยางไรก็ตามวารสาร ‘ยานจีน
ถิ่นบางกอก’ ทำหนาที่เปนสื่อกลางระหวางโครงการฯ กับคนในพื้นที่และผูที่สนใจในยานไชนาทาวน
เพื่อกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในดานการพัฒนายานจีนอยางสมดุลระหวางเกากับใหม เพื่อใหยาน
ไชนาทาวนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทีมผูจ ดั ทำจึงตัง้ ใจจัดทำวารสารทีม่ เี นือ้ หาสาระดีๆ เพือ่ ชวยสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึน้ และสามารถนำไปสู
การพัฒนาที่เปนรูปธรรมรวมกันในระยะตอไปนะครับ
กลับมาที่เนื้อหาของฉบับที่ ๒ สำหรับฉบับนี้ทางทีมงานภูมิใจนำเสนอเนื้อหาของยานที่ไมใหญ
ไมโตในเยาวราช ทีย่ งั คงกลิน่ อายของความเปนชุมชนอยูอ ยางเต็มเปย ม มีความนารัก มีเสนห ในกลุม ของนักทองเทีย่ วตางชาติกม็ กั จะ
แวะมาเยี่ยมกันอยูเปนประจำ ยานนี้มีชื่อวา ‘ตลาดนอย’ ที่ผานมาทางทีมงานโครงการยานจีนถิ่นบางกอกเคยจัดกิจกรรมพาผูที่สนใจ
ทองเทีย่ วเมืองเกาในเชิงวัฒนธรรม เดินเทีย่ วชมตลาดนอยแหงนี้ เพือ่ ดืม่ ด่ำสถาปตยกรรมเกาแกทที่ รงคุณคา ลิม้ ลองอาหารหลากหลาย
ซึง่ รสชาติไมแพที่ไหนๆ ในกรุงเทพฯ เรียนรูว ถิ ชี วี ติ และประวัตศิ าสตรทสี่ อดแทรกอยูท า มกลางสถานทีส่ ำคัญ ทริปนีจ้ บลงอยางประทับใจ
ผูเขารวมเปนอยางมากและตางก็สะทอนวาอยากกลับมาอีกถามีโอกาส สำหรับผูที่ยังไมเคยสัมผัสดวยตัวเอง ก็ขอเชิญชวนใหพิสูจน
เนื้อหาดีๆ ในเลมกอน แลวคอยหาจังหวะและเวลาเหมาะๆ ไปเดินทอดนองดู นอกจากนี้ตลาดนอยก็ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจ
เชิญติดตามอานไดในเลมครับ
แลวก็เชนเคยนะครับ ทานผูอานทานใดอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรา อยากเสนอแนะเรื่องราวที่นาสนใจ อยากรวมแบงปน
สิ่งดีๆ ขอเรียนเชิญสงเรื่องราวมาถึงเราไดที่ Email: livelybkk@gmail.com และทาง www.facebook.com/bangkokchinatown หนึ่ง
ความคิดดีๆ อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไดครับ
สุดทายนี้ขอใหผูอานทุกทานมีความสุขตลอดป พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ครับ
วีรวัฒน วรายน
บรรณาธิการ

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ทัวร์
จักรยาน
ชมวิถีชุมชน
‘ตลาดน้อย’

คอลั ม น์ โ ล้ ส ำเภา ฉบั บ นี้ ขอพาคุ ณ ไปรู้ จั ก กั บ การท่ อ งย่ า นจี น เพื่ อ ชมวิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนย่ า นตลาดน้ อ ยด้ ว ย
‘ทั ว ร์ จั ก รยาน’ ที่ เป็ นตั ว เลื อ กที่ น่ า สนใจ ซึ่ ง จะพาคุ ณ ไปทำความรู้ จั ก พื้ นที่ นี้ ไ ด้ แ บบเจาะลึ ก โดยบริ ษั ท ทั ว ร์ จั ก รยาน
มืออาชีพทีส่ ร้างชือ่ เสียงมาจนเป็นทีย่ อมรับของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ อย่าง ‘โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์’
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘ โดยคู่หูต่างวัย คือ คุณจาโคบัส (โค) แวน เคสเซ่ล และคุณจันทร์มณี พลภักดี
แม้ทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนต่างวัยที่
มี อายุ อานามห่ า งกั น ๓๐ ปี แต่ ก็ มี จุ ด
ประสงค์หลักในการจัดตั้งทัวร์จักรยานขึ้น
ร่วมกัน เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้ อ มโดยใช้ พ าหนะสองล้ อ ปั่ น โดย
เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในขณะนั้น
ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้
ทุ ก คนหั น มาใส่ ใ จกั บ การใช้ จั กรยานใน
เมื อ งหลวง เพื่ อ ลดปั ญ หาการจราจรที่

ติดขัดบนท้องถนน ที่สำคัญทัวร์จักรยานเป็นการนำเที่ยวที่สามารถสัมผัสถึงมิตรภาพ
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สามารถเข้าถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่อันหลากหลาย และเสน่ห์ของ
คนในเมืองหลวงได้อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ลูกค้าของโค แวนฯ ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์
เนื่องจากคุณโค แวน เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ได้ปูพื้นฐานมานาน จนมีชื่อเสียงในวงกว้าง
ก่อนที่จะเปิดตลาดลูกค้าคนไทยเมื่อ ๗-๘ ปีที่ผ่านมา ซึ่งคุณจันทร์มณีบอกว่า ไม่ใช่
เรื่องง่ายเลย เพราะกลัวอันตรายและเขาคิดว่าไม่น่าจะถูกจริตกับคนไทย แต่ปัจจุบันนี้ก็
มีสัดส่วนลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นมาก โดยจุดขายหลักของทัวร์จักรยานนี้คือ รอยยิ้มและวิถี
ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ขณะที่สถานที่ แหล่งประวัติศาสตร์คือจุดเสริมที่ทำให้ทัวร์นี้ครบ
รสมากยิ่งขึ้น
“ต้องปั่นแบบเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นจริงๆ คือถ้าเราปั่นไปแล้วไม่มีเด็ก
มาร้องทักทาย ก็เหมือนกับปั่นไปเฉยๆ ไม่ได้อารมณ์ แตกต่างจากการที่เราไปปั่นแล้ว
ได้รบั การต้อนรับจากคนในท้องถิน่ สมมุตวิ า่ วันนีป้ นั่ ไป ๓ กิโลเมตรแล้วเหนือ่ ย เราก็พา
ลูกค้าจอดร้านอาแปะ อาม่า ขอซื้อน้ำอัดลมหน่อย ตรงนี้แหละคือจุดขายของเรา หรือ
พอเราพาลูกค้านั่งทาน เราก็จะชวยคุยกับเขา พูดคุยถึงชุมชน ธุรกิจของเขา เป็นต้น
เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับการทัวร์จักรยานมากขึ้น”
ทีมงานของโค แวนฯ มีการศึกษาเส้นทางก่อนอย่างเจาะลึก ปัจจุบันมีเกือบ ๑๐
เส้นทาง โดยคำนึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แต่ช่วงเริ่มต้นก็มีอยู่เส้นทางเดียว
คือ ไชน่าทาวน์ ต่อมาลูกค้าที่สนใจแต่มีเวลาไม่มากนัก ก็เรียกร้องให้เปิดเส้นทางใหม่
ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อเป็นตัวเลือก
คุณจันทร์มณีอธิบายเพิม่ เติมว่า “โค แวนฯ จะเลือกเส้นทางปัน่ ทีค่ นไม่เบือ่ อุปสรรค
ก็มีบ้างเช่นภัยธรรมชาติ หรือบางครั้งก็เจอเส้นทางที่มีสุนัขดุ เราก็จำไว้แล้วหลีกเลี่ยง
เปลีย่ นไปใช้เส้นทางอืน่ หรือบางครัง้ ก็เจอคนทีไ่ ม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาปัน่ ผ่านหน้าบ้านเขา
ก็มีเหมือนกันแต่ก็เป็นส่วนน้อย แต่เราไม่ได้จัดฉากโชว์ เพราะต้องการให้นักท่องเที่ยว
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คุณจันทร์มณี พลภักดี

เห็นสภาพทีเ่ กิดขึน้ จริงๆ ทัง้ เรือ่ งสวยงามและเรือ่ งทีค่ วรพัฒนา เช่น เส้นทางทีต่ อ้ งผ่านคลอง
เหม็นๆ เราก็ไป เพราะสิง่ เหล่านีค้ อื ความจริง ที่ไม่ควรปิดบัง และจะกระตุน้ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
หันมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และด้วยความที่เราทำธุรกิจนี้มานาน จนกระทั่ง กทม.มาเห็น
และปรับปรุงพื้นที่ เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับการปั่นจักรยาน และชุมชนก็ ได้
ประโยชน์”
สำหรับเส้นทางยอดนิยมที่จะทำให้คุณได้ชื่นชมและสัมผัสกับวิถีชุมชนชาวจีน
ย่านตลาดน้อย คือ ‘แกรนด์ไชน่า’ (โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ปริน๊ เซส เป็นทีต่ งั้ ของออฟฟิศ
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจบทริป) เป็นเส้นทางที่ทำให้เห็นภาพรวมของไชน่าทาวน์ ใครมา
ครั้งแรกควรจะเลือกเส้นทางนีก้ อ่ น เป็นทริปจักรยาน ๓ ชัว่ โมง โดยรวมคือไชน่าทาวน์ 

รายละเอียดสถานที่แวะไกด์แต่ละคนกำหนดเอง โดยลัดเลาะไปตามซอกซอยในย่านจีน
แวะพักที่ศาลเจ้าโจวซือกง พื้นที่ตลาดน้อย จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากท่าเรือสวัสดีไป
วัดทองธรรมชาติ มาเยีย่ มเยียนฝัง่ ธนบุรี ปัน่ ทอดน่องไปตามตลาด แวะไหว้พระทีว่ ดั กัลยาณ์
จากนั้นก็ปั่นกลับ ซึ่ ง แต่ ล ะเส้ น ทางจะฝึ ก ฝนไกด์ จ นชำนาญ อย่ า งต่ ำ กิ น ระยะเวลา 

๑ เดือนเลยทีเดียว
สำหรับย่านตลาดน้อยที่ ได้รับความนิยมอย่างสูงนั้น คุณจันทร์มณี ให้เหตุผล
หลายข้อว่า “คนในชุมชนตลาดน้อยน่ารัก เอื้อเฟื้อและให้ความร่วมมือกับเรามาอย่าง
ยาวนาน เข้าออกทุกตรอก ซอกซอย และด้วยเอกลักษณ์ของชุมชนตลาดน้อยด้วย ทีเ่ ป็น
ชุมชนทีห่ าดูได้ยาก อาจจะมีทเี่ ดียวเลยก็วา่ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ย่านเซียงกง โบสถ์ ฯลฯ
เพราะว่าถ้าหลุดจากตลาดน้อยไป ข้ามไปฝั่งธนพื้นที่มันก็จะแปลกไปแล้ว ชุมชนย่านจีน
จะหาดูได้ในเฉพาะแถวๆ เยาวราชเท่านั้น เวลาที่เราไปแวะเดินตลาดย่านนี้ เราจะได้ยิน
ฝรั่งพูดว่า Amazing Thailand อยู่เสมอ อย่างตลาดสด ตลาดปลา บ้านเราดูแปลกหู
แปลกตาสำหรับพวกเขา เวลา ๒ ชัว่ โมงก็ไม่พอ”
“ทัวร์จักรยานของโค แวนฯ จึงใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นกันเอง
ความหลากหลายของพืน้ ทีม่ ที งั้ ตลาด ชุมชน ตึกเก่า โรงเรียน ศาลเจ้าในเยาวราช ภัตตาคาร
ร้านทอง คือมีสสี นั ได้ทกุ อย่าง คือถ้าไม่มเี ยาวราช เราก็คดิ ว่าจะขายออกไหม เราก็พยายาม
ลองนะ เราใช้คำว่า พืน้ ทีน่ คี่ อื สินค้าของเรานะ อย่างเส้นทางบางกระเจ้า พอเปิดเส้นทางได้
๑-๒ ปี คนก็เข้าไปก๊อปปีเ้ ส้นทางกันหมด เราก็เลยต้องหนีมาไชน่าทาวน์ จำได้วา่ ๕-๖ ปีหลัง
มีเราเจ้าเดียว ทีป่ นั่ ย่านเยาวราช เพราะความสลับซับซ้อน ความยากของเส้นทาง ซึ่งยาก
กว่าบางกระเจ้าเยอะ แต่เหตุผลทีเ่ ราเลือกเยาวราชและตลาดน้อย เพราะความหลากหลาย
ของคน เส้นทาง สินค้า และอาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นเสน์ห์ที่ลงตัวของที่นี่”
ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการสร้างสรรค์บริการทีแ่ ตกต่าง ทำให้มลี กู ค้าทีก่ ลับเข้ามาใช้บริการ
ทัวร์จกั รยานของโค แวนฯ อีกมากกว่า ๓๐% “ตอนแรกทีม่ าก็เป็นแฟนกัน ครัง้ ต่อมามีลูกมาด้วย
บางทีกแ็ นะนำครอบครัวมา มีเพือ่ นฝูงมา บางคนก็เป็นแฟนประจำมาทุกปี เพราะเขารูว้ า่ ถ้ามา
4
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เส้นทางทีป่ นั่ ก็ไม่เหมือนเดิม หรือถ้าจะซ้ำก็
ไม่เกิน ๕๐%”
ทัง้ นีป้ จั จัยความสำเร็จของโค แวนฯ
ว่าคือ ตัวคุณโค แวน เอง ที่คิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบเส้ น ทางทั ว ร์ จั กรยานที่
เลียนแบบยาก และบริการลูกค้าอย่างจริงใจ
ไม่หลอกลวง ใครที่มาปั่นล้วนชื่นชอบและ
บอกต่อ ขณะเดียวกันการร่วมแรงร่วมใจ
ในการทำงานของทีมงานกว่า ๓๕ ชีวิต
อย่างขยันขันแข็ง และที่สำคัญคือได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายชุมชน
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยจั กรยานเพี ย ง
๘ คัน ของโค แวนฯ (แถมยังเป็นจักรยาน
มือสองด้วย) ปัจจุบันมีอยู่ ๒๕๐ คันแล้ว
ส่วนอนาคตเกี่ยวกับการขยายธุรกิจนี้ไปได้
ไกลแค่ ไหนก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
ชุมชุมและทีมงาน
อย่ า งไรก็ ตามพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ทุ น ทาง
วัฒนธรรมหลายแห่งกำลังจะเปลีย่ นแปลงไป
สิ่งก่อสร้างบางอย่างอาจถูกรื้อถอน ทำให้
เอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นหายไป แต่น่าจะดี
กว่าหรือไม่ ถ้ายังคงสภาพเดิมไว้ และ
เลือกพัฒนาจุดที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
เช่น ลำคลองเน่าเหม็น และการกำจัดขยะ
ที่มีประสิทธิภาพ ดีกว่าจะมาทุบตึกราม
บ้านช่องทิ้ง แล้วมาสร้างใหม่ให้ทันสมัย
เพราะเท่ากับเป็นการถอนรากวัฒนธรรม
ความเป็นไชน่าทาวน์ทิ้งไป
สุดท้ายคุณจันทร์มณีบอกว่า คาดหวัง
ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีขึ้น และอยาก
ให้คนหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะเพิ่มขึ้น
เพราะจักรยานไม่ทำให้เกิดมลภาวะ และช่วย
ลดภาวะโลกร้อนด้วย ต้องช่วยกันคนละคัน
อย่างเมืองอัมสเตอร์ดมั แต่ละบ้านมีจกั รยาน
๓ คัน ไปไหนมาไหน แทบไม่ตอ้ งใช้รถยนต์
เลย
ขอขอบคุณ โค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ ที่
เปิดโอกาสให้ทีมงานอาศรมศิลป์ได้ร่วมทริปปั่น
จักรยาน และหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาคลิกที่ www.covankessel.com

เรื่อง : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์, ฐิติวุฒิ บางขาม

อิ่มบุญ
กับเทศกาลกินเจ
ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของย่านตลาดน้อยก็ว่าได้ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน
๙ ไปจนถึงวันขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๙ ของทุกปี โดยเทศกาลกินเจนี้จะมาถึงหลังจากได้ผ่านเทศกาลทิ้งกระจาดและเทศกาลไหว้
พระจันทร์ไปแล้ว (ถ้าหากผู้อ่านเพิ่งได้รับประทานขนมไหว้พระจันทร์ไป นั่นก็หมายความว่าอีกประเดี๋ยวก็จะได้เริ่มถือศีลกินเจ
ร่วมกัน) และในช่วงเวลานี้เองที่เราจะได้เห็นผู้ค้ามากมายทั้งที่เป็นคนดั้งเดิมของตลาดน้อย และผู้ค้าจากภายนอกที่เป็นเจ้าเก่าที่
คุ้นเคยหรือเป็นเจ้าใหม่ที่หวังจะมาสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาร่วมประเพณีถือศีลกินเจในย่านตลาดน้อย
เทศกาลกินเจนั้นหากลองแยกคำดู
ก็คงจะแยกง่ายๆ ได้เป็น ‘ถือศีล’ และ
‘กินเจ’ นั่นหมายถึง การให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการกินอยู่พอสมควร และสิ่งที่น่า
สนใจของการมา ‘กินเจ’ ที่ตลาดน้อยก็คือ
สูตรอาหารเจต่ า งๆ ที่มีความเฉพาะตัว

ของขาวชุมชนตลาดน้อยที่ถูกปากถูกใจ
ผูม้ าเยือนอยูพ่ อสมควร เนือ่ งจากส่วนมาก
ผู้ค้าเหล่านี้ไม่ได้ขายอาหารเจในช่วงเวลา
ปกติ แต่จะประกอบอาชีพอื่นหรือทำงาน
อยู่นอกชุมชนเหมือนคนทั่วไป แต่พอถึง
ช่วงเทศกาลก็จะเจียดเวลากลับมารื้อฟื้น

หรื อ งั ด สู ต รดั้ ง เดิ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น อาหาร
คาวหวานที่สืบทอดจากต้นตระกูลมาให้
พวกเราๆ ท่ า นๆ ได้ รั บ ประทานกั น 

ซึ่ ง โดยส่ ว นมากก็ จ ะนิ ย มออกร้ า นกั น ที่
หน้าบ้านของตัวเอง หรือไปออกร้านอยู่
ณ ที่ประจำที่เคยขายอยู่ทุกๆ ปี
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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เนื่องจากการเปลี่ยนที่ขายนั้นเรียก
ได้ว่าเลวร้ายเสียยิ่งกว่าการเปลี่ยนของที่
ขายเลยทีเดียว เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่
นั้นจะจำได้เพียง ชนิดของสินค้า รสชาติ
และตำแหน่งที่ขายเท่านั้นเอง และเมื่อ
ลองถามดูวา่ ทำไมเวลาปกติถงึ ไม่ทำขายกัน
ก็ จ ะได้ ค ำตอบว่ า กลั ว คนกิ น เบื่ อ บ้ า ง
เหนื่อยบ้าง ขี้เกียจบ้าง แต่พอสอบถาม
กั น ลึ ก ๆ แล้ ว ก็ จ ะได้ ค ำตอบไปในทาง
เดียวกันว่า การมาออกร้านในช่วงเวลานี้
ถือเป็นการร่วมกันทำบุญ เพราะว่าการ
ขายนั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ำไรมากมาย แต่ ต้ อ ง
ขายเพราะได้ทำสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพ่อ
แม่หรือปู่ย่าตายาย ที่มีเจตนาในการออก
ร้านให้คนมาทำบุญที่ศาลเจ้าโจวซือกงได้
รับประทานของอร่อยๆ กัน และเมื่อมีของ
อร่อยเยอะๆ ผูค้ นก็อยากมาทำบุญทีน่ ี่ ก็จะ
ทำให้มีความสุขและได้บุญร่วมกันทั้งคน
ที่มาทำบุญและคนขายนั่นเอง
จากคำบอกเล่ า ของผู้ สู ง อายุ ใ น
ชุ ม ชนตลาดน้ อ ยนั้ น พอจะบ่ ง บอกได้ ว่ า
เทศกาลกินเจที่จัดขึ้นในศาลเจ้าโจวซือกง
นั้นน่าจะมีมานานกว่าร้อยปี ตั้งแต่สมัยที่
ยั ง ไม่ มี ก ารปลู ก สร้ า งอาคารตึ ก ดั ง เช่ น
ปัจจุบัน โดยจะมีการออกร้านกระจายหนา
แน่ น ทั่ ว พื้ น ที่ เนื่ อ งจากเมื่ อ ก่ อ นพื้ น ที่

โซวเกี้ยวที่ผึ่งไว้หลังจากขึ้นจากเตา แต่ก็สามารถ
ขายได้หมดภายในไม่กี่นาทีต่อมา

ขนมถังแตก (หมี่เช็งก้วย) สูตรดั้งเดิมเจ้าสุดท้าย
ที่ผู้เขียนไม่อยากบรรยายมาก เพราะว่ากลัวโดน
ผู้อ่านแย่งซื้อทานในปีถัดๆ ไป
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ถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่รู้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่ท่วม ก็ยังไม่สำคัญเท่าได้มาร่วมงานเทศกาลกินเจที่ตลาดน้อย
ด้วยศรัทธากัน

บริเวณริมน้ำเกือบทั้งหมดเป็นที่โล่ง จึงมี
ทั้งร้านค้าและเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชิงช้า
สวรรค์ ตั้ ง ได้ อ ย่ า งสะดวก ทำให้ เ ป็ น
เทศกาลใหญ่ แ ละมี ชื่ อ เสี ย งมากกว่ า ที่
เยาวราช (สำเพ็ ง ในสมั ย ก่ อ น) มี ผู้ ค น
มากมายหลั่ ง ไหลเข้ า มาทำทานและรั บ
ทานที่โรงเจริมแม่น้ำแห่งนี้ ทำให้เห็นได้
ว่าพื้นที่ริมน้ำบริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ
ที่มีคุณค่าซึ่งผนวกเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี และเศรษฐกิจของพื้นที่เข้าไว้
ด้วยกันอย่างลงตัว
การเตรียมการต่างๆ นั้นจะเริ่ม
ตัง้ แต่สปั ดาห์กอ่ นทีจ่ ะเริม่ เทศกาล โดยผูค้ า้
หน้ า ใหม่ นั้ น จะมาก่ อ นเพื่ อ นเพื่ อ เข้ า มา
เตรี ย มตั ว ออกร้ า นค้ า และร้ า นอาหารเจ
ต่างๆ ในบริเวณโดยรอบศาลเจ้าโจวซือกง
ซึ่ ง แตกต่ า งจากผู้ ค้ า ดั้ ง เดิ ม ที่ มั ก จะมี ที่
ประจำอยู่แล้วดังเช่นทุกปี แต่ในปีนี้ค่อน
ข้างจะมีความแตกต่างจากปีก่อนๆ อยู่พอ
สมควร เนื่ อ งจากมี ก ารรื้ อ พื้ น บริ เ วณ
ท่ า น้ ำ ของศาลเจ้ า บางส่ ว นเพื่ อ ก่ อ สร้ า ง
แนวเขื่ อ นป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มริ ม แม่ น้ ำ
เจ้ า พระยา จึ ง ทำให้ พื้ น ที่ ริ ม แม่ น้ ำ ที่ มี
ศาลาเก๋งจีนเล็กๆ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนของ
ผูค้ นนัน้ ได้หายไป และเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ
ที่ดูจะอันตรายและไม่สวยงามอยู่ ไม่น้อย
แต่ ถึ ง กระนั้ น ก็ ยั ง ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ศรัทธาของผู้ที่มาร่วมทำบุญที่ศาลเจ้าที่

ปฏิทินของงานเทศกาลกินเจ

บรรยากาศของการลงเรือจากท่าน้ำศาลเจ้า
โจวซือกงเพื่อมาร่วมประเพณีลอยกระทงในวันชิวฉิก

ค่อยๆ ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านีเ้ พือ่ ลัดเลาะ
ไปที่ โ ป๊ ะ ริ ม น้ ำ เพื่ อ ลงเรื อ ไปร่ ว มลอย
กระทงอย่ า งแน่ น ขนั ด ในวั น ลอยกระทง
ของเทศกาลกินเจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ได้
นำเนินไปจนถึงคืนสุดท้ายของเทศกาลกิน
เจที่มีประเพณีส่งเจ้า ด้วยการเวียนเทียน
ซึ่ ง ดำเนิ น ต่ อ เนื่ อ งกั นมาทุ ก ปี โดยการ
เวียนเทียนนั้นจะมีทั้งขบวนสิงโต มังกรที่
เชิ ด นำไปตลอดทาง ตามด้ ว ยมหรสพ
และขบวนของพระสงฆ์ แล้วจึงปิดท้ายด้วย
สาธุชนที่เข้าร่วมเวียนเทียนอีกนับพันคน

โดยจะเริ่มตั้งแต่ศาลเจ้าโจวซือกง ไปยัง
ถนนทรงวาด ถนนเจริญกรุง สำนักงานเขต
สัมพันธวงศ์ ตรอกวานิช ๒ แล้วจึงกลับ
มายังศาลเจ้าโจวซือกง เป็นจำนวน ๓ รอบ
(ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานว่าเส้นทางเหล่านี้
เป็นการบ่งบอกถึงขอบเขตของชุมชนย่าน
ตลาดน้อย) และตามเส้นทางดังกล่าวก็จะ
มีชาวบ้านในย่านตลาดน้อยมาตั้งโต๊ะเพื่อ
แจกน้ำดืม่ หรือผ้าเย็นและกระดาษซับหน้า
เพือ่ เพิม่ ความสดชืน่ ให้กบั ผูม้ าร่วมเวียนเทียน
ให้เห็นอยู่ตลอดเส้นทาง

ขบวนเวียนเทียนของผู้ถือศีลกินเจที่ดำเนินไปอย่าง
สงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ด้วยศรัทธาของผู้เข้าร่วมพิธี

ในอีกด้านก็จะเป็นความสนุกสนานของที่เปิดพื้นที่
ให้กับชุมชนได้สามารถมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้าง
สำนึกและความภูมิใจร่วมกันของเทศกาลกินเจที่
ดำเนินต่อเนื่องมาร้อยกว่าปีในตลาดน้อย

ความน่ารักของชุมชนคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อผู้มา
ร่วมงาน และร่วมสร้างบุญกุศลกับผู้ที่มาเวียนเทียน
ด้วยการตระเตรียมทั้งกระดาษเช็ดหน้าและน้ำดื่ม
น้ำชาแสนชื่นใจไว้บริการตลอดเส้นทางด้วยน้ำใจ
โดยมิต้องนัดหมายกัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็พอจะได้
เห็ น ถึ ง ศรั ท ธาที่ เ ข้ ม แข็ ง ของชาวไทย
เชื้อสายจีน และความเป็นชุมชนที่ไม่ได้
มุ่งหวังจะหากำไรจากเทศกาลที่คนเริ่มหัน
มาสนใจเป็นสมัยนิยม หากแต่เป็นสังคม
แห่ ง การแบ่ ง ปั น ที่ ต้ อ งการร่ ว มสื บ สาน
ประเพณีกินเจที่มีมายาวนาน ซึ่งอาจถือ
ได้ว่าเป็นแห่งแรกๆ ของกรุงเทพฯ ก็ว่าได้
ซึ่งแง่มุมเหล่านี้ก็เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งจาก

หลายแง่มุมที่น่าสนใจของเทศกาลกินเจที่
ตลาดน้อย ซึ่งรอให้ผู้อ่านได้ร่วมกันค้นหา
และถ่ายทอดความงดงามของศรัทธา และ
คุณค่าของความเป็นชุมชนเก่าในย่านจีน
ร่วมกันต่อไป

[ความหมายของ ‘เจ’]
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้นิยามไว้ว่า “เจ น. อาหาร
ที่ไม่มขี องสดคาวสำหรับญวนหรือจีนทีถ่ อื ศีล, แจ ก็วา่ (จ.)” ต่อมาในฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้ปรับปรุงคำนิยามเป็น “เจ น. อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์และผักบางชนิด เช่น
กระเทียม กุยช่าย ผักชี, แจก็ว่า (จ. ว่าแจ)”
‘เจ’ ในภาษาจี น ทางพุ ท ธศาสนานิ กายมหายานมี ความหมายเดี ย วกั บ คำว่ า
อุโบสถ ดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับที่ชาวพุทธใน
าทาวน์ที่สุดแสน
ประเทศไทยทีถ่ อื อุโบสถ หรือรักษาศีล ๘ โดยไม่รบั ประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว บรรยากาศเทศกาลเจในไชน่
จะคึกคัก
แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนำการ
ไม่กินเนื้อสัตว์ ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็น ‘ถือศีลกินเจ’ ในปัจจุบันผู้ที่
รับประทานอาหารทั้ง ๓ มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ
ไม่เพียงเฉพาะคนรุ่นเก่าเท่านั้นที่นิยมกินเจ ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็จริงจังกับเจมาก
เพราะการกินเจนอกจากจะเป็นการถือศีลกินด้วยจิตเมตตา และกินเพื่อละเว้นกรรมแล้ว
ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย เพราะสารอาหารในพืชผักผลไม้ช่วยทำให้ระบบขับถ่าย
และการย่อยอาหารเป็นปกติ และเมื่อรับประทานเป็นประจำจะทำให้เซลล์ต่างๆ เสื่อม
สภาพช้าลง สุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณผุดผ่อง ทำให้การกินเจเริ่มแพร่หลายไม่จำกัด อาหารเจจากพ่อค้าผีมือดี
เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น เช่น กินเจในวันคล้ายวันเกิดของตนเอง กินเจในวันเกิด
ของลูกหลาน และกินเจเนื่องในวันมงคลสมรส เป็นต้น
การกินเจทั้งในเทศกาลกินเจและในวาระต่างๆ จึงทำให้หลายคนอิ่มบุญ อิ่มใจ และมีความสุขไปตามๆกัน
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ฮากกา...เป็นเชื้อสายหนึ่งของชาติพันธุ์ฮั่น ที่ไม่แสดงชื่อ ตามถิ่นฐานแหล่งกำเนิด
ฮากกา...เป็นชื่อที่ผู้อื่นเรียก...อาคันตุกะ ผู้มาเยือน จากแดนไกล
ฮากกา...รากเหง้าดั้งเดิม อยู่ที่ไหน ไกลแค่ไหน...ไม่รู้...แม้แต่คนฮากกาเอง
ฮากกา...เหมือนผู้ลี้ลับจากแดนสนธยา แต่ปรากฏตัวตนตลอดมา...ในประวัติศาสตร์
กี่ศึกกี่สงคราม กี่กลียุคในอดีต นับแต่ราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิง และ ชิง
เป็นภาพขัดแย้ง ของชนชาวฮั่น ที่อุดมด้วยอารยธรรม...สูงส่งล้ำลึก
มากมายแนวคิด ปรัชญาอุดมการณ์...แต่ระบบการปกครอง อ่อนแอล้าหลัง
โอ้...ซือหม่าเชียน ท่านไม่ควรบันทึก ประวัติจีนด้วยรอยหมึก...ต้องเป็นรอยเลือด
กี่ศพกี่ร่าง ที่หลั่งเลือดพลีกาย...ลับหายไปใน สนามสงคราม
กี่ตัวเลขสถิติ ของชีวิตคน ที่ตายเหมือนใบไม้ร่วง...สูญไปกับกาลเวลา
ไม่มากกว่าใคร ไม่น้อยกว่าใคร แต่ไม่รู้เท่าไหร่ นับไม่ถ้วน...ศพของคนฮากกา
คนฮากกา...ผู้ไม่เคยตกหล่น จากประวัติศาสตร์ ในฐานะวีรชน...นิรนาม
การเข่นฆ่าที่หฤโหด ของศัตรูผู้พิชิต...จากซงหนู จากมองโกล จากแมนจู
คลื่นคนเผ่าอื่น อพยพหลบหนี ไปสู่แคว้นอื่น ที่ปลอดภัย ที่ดีกว่า
แต่ฮากกายืนหยัดต่อต้าน ที่สุด...พ่ายแพ้ แตกยับกระเจิง สาหัสสากรรจ์
สู้ด้วยศักดิ์ศรีฮั่น...ทั้งที่ฮ่องเต้ขุนนาง ขลาดเขลากลัวตาย...คุกเข่าจำนน
ที่สุด...อยู่ไปก็ตาย อยู่ไปก็อัปยศ จำพรากจากถิ่น...ไปไกล ไปไหนไม่รู้
ไม่ใช่เป็นการอพยพธรรมดา แต่เป็นการหนีศัตรู ที่ตามฆ่า...ล้างโคตรเผ่าพันธุ์
ไป...ให้ไกลสุดพสุธา ไป...ให้ไกลสุดเส้นขอบฟ้า...ไป...ให้ไกลที่สุด
เก็บชีวิตไว้ ตัวชาติคือตัวคน ตราบที่ตัวตนยังอยู่...ตัวชาติจะยัง ดำรงนิรันดร์
คาราวานเดินทาง ครั้งแล้วครั้งเล่า สุดทาง...ที่ไหน ไม่มีเป้าหมาย
ครั้งนี้...ไม่ใช่ครั้งแรก และครั้งนี้...ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ที่ต้องเดินทาง
ตรรกะของทั้งหมด เป็นต้นทุนของเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของชาติพันธุ์
ไม่ใช่เพราะลิขิตสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่ฮากกา...เลือกแล้วที่จะเป็น
ระหกเหินไป ถึงแผ่นดินใด ล้วนมีชนเผ่าฮั่นอื่น...จับจองอยู่ก่อน
ชัยภูมิทำเล อุดมสมบูรณ์ ไม่เหลือเผื่อให้ สำหรับฮากกา...ผู้มาใหม่
ทางเลือกทางเดียว...เทือกเขาสูงไกล ทุรกันดาร...โอ้ฮากกา...หรือเจ้ามีทางเลือกอื่น
ที่ใดที่อยู่ได้ ที่นั่นเป็นบ้าน...ดีที่สุดแล้ว บ้านของฮากกา...ซอกหลืบขุนเขา
ชุมชนฮากกา ไม่มีบ้านเรือน ที่วิจิตรยิ่งใหญ่ โดดเด่นอลังการ
มีแต่กองกระดูก แผ่นป้ายบรรพชน...มีแต่หนังสือตำรา เทิดทูนหวงแหน
เพื่อเป็นสักขี ว่าคนฮากกา ยังมีรากเหง้า ชาติพันธุ์ของฮั่น...อย่างทรนง
เพื่อเป็นอัตลักษณ์ แห่งภาษาและวัฒนธรรม...ที่ฮากกา ไม่ยอมสูญสลาย
ความอดทนของชีวิต จะบ่มเพาะได้ จากสภาวะที่...ทุกข์ยากแสนเข็ญ
ความแข็งแกร่งของจิตใจ จะหล่อหลอมได้ จากทุกขณะ...ที่กดดันบีบคั้น
สำนึก ที่หยั่งลึก ทุกอนูสายเลือด เป็นความหมาย...เป็นมรดกของจิตวิญญาณ
คำสั่งเสียของ บรรพชนฮากกา แม้ก่อนสิ้นลม...ลูกเอ่ย ต้องเรียน
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อย่ากังขา ทางเลือกของฮากกา…ในขณะนั้น…ด้วยสายตาและความคิด…ในขณะนี้
ชัยภูมิที่แร้นแค้น ไม่มีทรัพย์ในดิน ไม่มีสินในน้ำ…ความมั่งคั่งของทรัพย์กรธรรมชาติ…ไม่มี
ปัจจัยการผลิต ทุกอย่างขาดแคลน ห่างไกลความเจริญ…บุญแล้ว ที่ยังมีชีวิตอยู่
ทางเลือก…ต้องเรียน เพื่อสร้างคน คนที่มีความรู้ คนที่มีความคิด
การเรียนสำหรับฮากกา ไม่ใช่เรียนตามหน้าที่…แต่มันเป็นสรณะของชีวิต
ต้องเรียนให้มากที่สุด ลึกที่สุด สูงที่สุด จนถึงระดับ…ราชบัณฑิต
กระดาษ จานหมึก แท่งหมึก และพู่กัน…เป็นสมบัติที่ศักดิ์สิทธิ์ ของฮากกา
ภาพลูกหลานผู้ใฝ่เรียน เป็นเกียรติยศยิ่งแล้ว…สำหรับครอบครัวฮากกา
ไม่น่าเชื่อ ที่ทางเลือก ของคนฮากกา ในวันที่…อับจนและมืดมิด
จะกลายเป็นแสงสว่าง ฉายทางให้ฮากกา…ไปสู่พลังการเรียน ที่หนักแน่นเข้มข้น
มิได้หมายความว่า ชนฮั่นเผ่าอื่น จะละเลยการเรียน…แต่สำหรับคนฮากกาแล้ว
นิยามการเรียน เป็นความหวังอนาคต เป็นเป้าหมายชีวิต…เป็นทั้งหมดของชาติพันธุ์
จากอดีตที่ยาวนาน นับแต่มีคำว่า “คนฮากกา” ในประวัติศาสตร์จีน
ทุกมณฑลเมือง ทุกตำบลหมู่บ้าน ที่มีชุมชนฮากกา ตั้งรากฐานอยู่
จะไม่ปรากฏ โบราณสถาน ปราสาทราชวัง คฤหาสน์ที่…โอ่อ่าโอฬาร
ไม่มีคนฮากกา ที่มั่งมีด้วยลาภยศ ในบริบทของ ฮก ลก ซิ้ว
ในพิพิธภัณฑ์ ในหอวัฒนธรรม ของฮากกา ในแต่ละเมือง
จะปรากฏแต่ รูปภาพชื่อคน ผู้กล้าฮากกา ที่สละชีพ…เพื่อชาติ
จะบันทึกแต่ ประวัติบัณฑิต นักคิด นักกวี…คนเก่งของฮากกา
อย่าประหลาดใจ ตำนานฮากกา ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่…มีเพียงเล็กน้อย เท่านี้จริงๆ
ซุนยัดเซ็น ใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อทำงานเล็กๆ เพียงชิ้นเดียว…ปฏิวัติราชวงศ์ชิง
เติ้งเสียวผิง ผู้เกิดมา เพื่อทำงานง่ายๆ เพียงอย่างเดียว…เปิดจีนเสรี
กำแพงยักษ์ พระราชวังสี่ฤดู อาจสร้างใหม่ได้…ด้วยเวลาเพียงไม่กี่สิบปี
แต่คนอย่าง เหวินเทียนเสียง ชิวฝงเจี่ย เยียะเจี้ยนอิง…เวลากี่ร้อยปี จะมีได้อีก
สิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นรูปธรรม หลงเหลือให้เห็น เป็นวัตถุพยานประวัติศาสตร์
บ้านทรงมังกรโอบ บ้านทรงป้อมอิฐ ทรงเหลี่ยมทรงกลม…หยาบทื่อ แข็งแกร่ง
บ่อน้ำประจำบ้าน ศาลาบรรพชน…เรียบง่าย ไร้รูปรอยประดิษฐ์ศิลป์
แต่นี่คือ ที่เกิด ที่อยู่ ของวีรชนที่ฮากกาสร้างไว้…สำหรับแผ่นดินจีน
ฮากกา…ผู้ไม่ปรากฏ ต้นรากที่มา ที่อยู่ฐานถิ่น…ของแผ่นดินจีน
ฮากกา…ผู้เป็นทุกอย่าง ทั้งรูปธรรมนามธรรม…ของอารยธรรมจีน
ฮากกา…ผู้ปรากฏแต่ชื่อ ในบันทึกวีรกรรมสงคราม…ของประวัติศาสตร์จีน
ฮากกา…ผู้ฝากเสียงภาษา ผู้ฝากคำกวี เป็นมรดก…ของวรรณกรรมจีน
ตัวคน…คือผู้มีชีวิต เป็นหลักฐานบทนิยาม…ของอารยธรรมชาติหนึ่ง
ตัวคน…คือผู้มี คือผู้เป็น บทพิสูจน์คุณค่า…ของวัฒนธรรมชาติหนึ่ง
ประเทศ แผ่นดิน สังคม ในที่สุดของความหมาย…คือชีวิต คือตัวคน
โอ้…ฮากกา เจ้าได้ทำ เจ้าได้เป็น ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว…ของความเป็นคน
กู่เค่อ
กรุงเทพ-มกราคม ๒๕๔๙

ที่มา: จุลสาส์น
‘ไหง่...เฮ้ฮากกาหงิ่น’
ศูนย์ฮากกาศึกษา-กรุงเทพ
email : ryip@hakkastudy.in.th
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

‘ตลาดน้อย’

ความรุ่งเรืองทางการค้าบริเวณริมน้ำเจ้าพระยา
ที่มา: สมุดภาพกรุงเทพ (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๔๕ หน้า๙๙)

ย่านเก่าในเมืองใหญ่
ตลาดน้อยเป็นย่านเก่าในเขตกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางการค้าของ
สำเพ็งในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยที่บริเวณนี้มีการตั้งบ้านเรือนริมน้ำ
เจ้าพระยาของคหบดีชาวจีนอยูก่ อ่ นแล้ว ต่อมาเมือ่ มีผคู้ นเข้ามาอยูอ่ าศัยจำนวนมาก
มีการแลกเปลี่ยนสินค้าในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้การค้าขายคึกคัก เกิดเป็น
ตลาดที่ชาวจีนเรียกว่า ‘ตะลัคเกียะ’ ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ‘ตลาดน้อย’ (นิภาพร
รัชตพัฒนากุล, ๒๕๔๖)
เมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึน้ ครองราชย์
เป็นปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รีและสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ ทรงมีรบั สัง่
ให้ชุมชนชาวจีนบริเวณท่าเตียนย้ายไปอยู่
นอกแนวกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้ ตัง้ แต่
คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็ง
(วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร) ซึ่งเป็นพื้นที่
โล่งว่างประกอบกับมีชุมชนวัดสามปลื้ม
และชุมชมวัดสำเพ็งตั้งอยู่ก่อนแล้ว ต่อมา
เมือ่ การเดินเรือสำเภาค้าขายระหว่างชาวจีน
กั บ ชาวต่ า งชาติ ม ากขึ้ น จนทำให้ พื้ น ที่
10

ย่านจีนถิ่นบางกอก

บริเวณนีก้ ลายเป็นศูนย์กลางการนำเข้าและ
ส่งออกสินค้าที่สำคัญระดับประเทศ (กีรติ
สัทธานนท์, ๒๕๔๗)
หากจะกล่าวถึงตลาดน้อยก็คงต้อง
เริม่ จากพระอภัยวานิช (จาค) พ่อค้าชาวจีน
ฮกเกี้ยนที่มีฐานะมั่งคั่ง และเป็นขุนนาง
อยู่ในกรมท่า ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทาน
ทีด่ นิ ริมฝัง่ แม่นำ้ เจ้าพระยาบริเวณตลาดน้อย
จากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(เจริญ ตันมหาพราน,๒๕๕๕) และได้สร้าง
สถาปั ต ยกรรมแบบจี น ขึ้ น หมู่ ห นึ่ ง ชื่ อว่ า
‘บ้านโซวเฮงไถ่’ และเปิดท่าเรือเพือ่ ทำการค้า

ชื่อ ‘ท่าเรือโปเส็ง’ ใช้สำหรับเป็นท่าขึ้นลง
สินค้าประเภทยาสมุนไพรทีน่ ำมาจากภาคใต้
โดยดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงรุ่นลูกคือ
หลวงอภัยวานิช (สอน) ซึง่ เป็นช่วงทีท่ า่ เรือ
โปเส็งเจริญรุง่ เรืองถึงขีดสุด ทำให้ตลาดน้อย
กลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ของแรงงาน
ชาวจีน ความรุง่ เรืองของท่าเรือโปเส็งในอดีต
ดึงดูดให้แรงงานชาวจีนจำนวนมากเข้ามา
แสวงหาความมั่งคั่งในตลาดน้อยและเกิด
การรวมกลุ่มเป็นชุมชนชาวจีนที่มีความ
หลากหลายชาติพนั ธุ์ ดังจะเห็นได้จากจำนวน
ศาลเจ้ า ทั้ ง ของชาวจี น แต้ จิ๋ ว ฮกเกี้ ย น
ไหหลำ และฮากกา ซึ่งศาลเจ้าที่มีบทบาท
สำคัญทีส่ ดุ ในตลาดน้อยคือศาลเจ้าโจวซือกง
หลังจากสนธิสัญญาเบาริ่ง ระบบ
เศรษฐกิจเป็นการค้าเสรีมากขึน้ มีเรือกลไฟ
ที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำจากตะวันตกเข้ามา
ค้าขายกับกรุงเทพฯมากขึ้น ทำให้ท่าเรือ
โปเส็งไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้จงึ ต้อง

บ้านโซวเฮงไถ่
ที่มา: นายแม่ ตำนานหญิงเก่งเบื้องหลังเจ้าสัวสยาม
(พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, ๒๕๔๖) หน้า ๕๑

บ้านหวั่งหลี

เซียงกง บริเวณถนนวานิช ๒

มากขึ้น ช่วงเวลานั้นเองที่บรรดาพ่อค้า
ชาวจีนไหหลำได้ยา้ ยจากชุมชนเดิมบริเวณ
ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอียะ มายังบริเวณตลาดน้อย
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือต้นตระกูลจันตระกูล ได้เข้ามา
เปิ ด ตลาดแห่ ง ใหม่ ใ นตลาดน้ อ ยบริ เ วณ
ริมถนนเจริญกรุง และได้ขยายกิจการต่อมา
ในรุ่นลูก ด้วยการเปิดร้านขายยาฮุนซุยโห
โรงงานน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานน้ำมะเน็ด
โซดา และยั ง มี โ รงเลื่ อ ยของมิ ส เตอร์
หลุยส์ซาเวียร์ โรงสีขา้ วมากัวร์ของเยอรมัน
และโรงงานขนาดเล็กอีกหลายแห่งทีผ่ ดุ ขึน้
ริมคลองผดุงกรุงเกษมในช่วงที่เศรษฐกิจ
กำลังขยายตัว ขณะเดียวกันก็เกิดตลาดผลไม้
ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมผลไม้ชั้นดี
จากสวนรอบๆ มาจัดจำหน่าย ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ

ถนนนี้ จ งสวั ส ดิ์ เ รื่ อ ยไปจนติ ด แนวคลอง
ผดุงกรุงเกษม ตลาดน้อยจึงกลายเป็นแหล่ง
งานอีกแห่งของบรรดา ‘ซินตึ๊ง’ ที่เข้ามา
ขายแรงงานนอกเหนื อ จากย่ า นสำเพ็ ง 

ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ของกุ ลี จี น ที่ พ อจะเก็ บ หอม
รอมริ บ ได้ ก็ เ ริ่ ม ขยั บ ฐานะขึ้ นมาเช่ า ตึ ก
ทำการค้าเล็กๆ ซึ่งต่อมาพ่อค้ารายย่อย
และบรรดากลุม่ แรงงานเหล่านีก้ ค็ อื ผูส้ านต่อ
พั ฒ นาการของย่ า นตลาดน้ อ ย จากกุ ลี
กลายเป็นเถ้าแก่ผู้สร้างชื่อให้ตลาดน้อย
ปัจจุบนั ในฐานะแหล่งรับซือ้ อะไหล่เครือ่ งยนต์
เก่าทีโ่ ด่งดังทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ นามว่า ‘เซียงกง’
(นิภาพร รัชตพัฒนากุล, ๒๕๔๖) ซึ่งเป็น
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ทอี่ ยูค่ กู่ บั ย่านตลาดน้อย
มาจนถึงทุกวันนี้

ปิดตัวเองลงพร้อมกับการเสียชีวติ ของเจ้าสัวสอน
ในปี ๒๔๓๗ (นิ ภ าพร รั ช ตพั ฒ นากุ ล ,
๒๕๔๖)
ปัจจุบนั บ้านโซวเฮงไถ่ อยูใ่ นการดูแล
ของคุณดวงตะวัน โปษยะจินดา ทายาท
รุ่ น ที่ ๗ และอยู่ ร ะหว่ า งการดำเนิ น การ
ขึ้นทะเบียนอาคารอนุรักษ์กับกรมศิลปากร
เพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้ศกึ ษา แต่หากจะย้อนกลับ
ไปเมือ่ ครัง้ ทีย่ งั มีทา่ เรือโปเส็งด้วยนัน้ คงต้อง
เทียบเคียงลักษณะกับ ‘บ้านหวัง่ หลี’ โดยตัง้
อยูฝ่ งั่ ตรงข้ามของแม่นำ้ เจ้าพระยา ซึง่ แต่เดิม
เคยเป็นท่าเรือกลไฟขนาดใหญ่ชอื่ ว่า ‘ฮวยจุง่ โล้ง’
ของพระยาพิศาลศุภผล (ชื่น) ต้นตระกูล
พิศาลบุตร ต่อมาได้ขายให้แก่นายตันลิบบ๊วย
แห่งตระกูลหวัง่ หลี (นิภาพร รัชตพัฒนากุล,
๒๕๔๖) เพื่อประกอบกิจการค้าข้าวและได้
สมรสกับหญิงสาวในตระกูลโปษยะจินดา
จึงได้สร้างบ้านพักอาศัยขึน้ ในบริเวณดังกล่าว
โดยถอดรู ป แบบมาจากบ้ า นโซวเฮงไถ่
นั่นเอง (ทวีศักดิ์, ๒๕๕๑)
ในช่วงเวลาทีท่ า่ เรือโปเส็งเกิดวิกฤต
ตกต่ำจนต้องปิดตัวลง ขณะเดียวกันระบบ
เศรษฐกิจการค้าแบบเสรีได้สง่ ผลให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
ทำให้ ตั ว เมื อ งพระนครขยายใหญ่ โ ตขึ้ น
จนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีรับสั่งให้ตัดถนนเจริญกรุง รวมทั้ง
ขุดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับความ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ทำให้ ต ลาดน้ อ ย
กลายเป็นที่รวบรวมและขนถ่ายสินค้าทั้ง
ทางน้ ำ และทางบกไปยั ง จุ ด ต่ า งๆ ของ
พระนครได้ดยี งิ่ ขึน้ การขยายตัวของชุมชน
ที่ แ ต่ เ ดิ ม กระจุ ก ตั ว อยู่ บ ริ เ วณริ ม แม่ น้ ำ บริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม
เจ้าพระยาได้ขยายออกมายังพื้นที่ตอนใน ที่มา: สมุดภาพกรุงเทพ (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๔๕, หน้า๖๖)
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ร้านค้าผลไม้สำหรับงานมงคล บริเวณถนนนีจ้ งสวัสดิ์

ปัจจุบนั แม้วา่ ตลาดน้อยจะไม่คกึ คัก
เหมือนในอดีต ธุรกิจการค้าบางประเภท
ได้ปิดตัวลง และตลาดผลไม้ที่เคยรุ่งเรือง
ลดขนาดลงเหลือเพียงร้านผลไม้ไม่กี่ร้าน
ที่ยังทำหน้าที่ขายผลไม้ชั้นดี และผลไม้ที่
ใช้ในพิธีมงคล แต่ถึงอย่างไรก็ตามในทุกๆ
เช้าเรายังสามารถพบเห็นบรรยากาศและ
วิถีชีวิตของผู้คนในย่านที่มาจับจ่ายซื้อหา
กับข้าวในตลาดกันอย่างขวักไขว่ ก่อนที่
จะวายในช่วงสายของวัน และจะกลับมา
คึกคักอีกครัง้ ในช่วงเทีย่ ง ร้านอาหารจำนวน
มากเปิ ด ขายลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น พนั ก งานของ
หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ
หลังจากนั้นตลาดน้อยจะกลับเข้าสู่ภาวะ
ซบเซาจนกระทั้งเช้าอีกวันของการเริ่มต้น
ชีวิต เป็นวงจรหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
นอกจากนีย้ า่ นตลาดน้อย ยังมีความ
น่าสนใจในเรือ่ งวิถชี วี ติ วัฒนธรรม อาหาร

กุฏิ วัดปทุมคงคา
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อร่อย และอาคารบ้านเรือนที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม โดยจากการสำรวจพบว่ามี
จำนวนถึง ๖๔ อาคาร ทีค่ วรค่าแก่การอนุรกั ษ์
(ยงธนิศร์ พิมลเสถียร) เช่น ศาลเจ้าพ่อ
ฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) ศาลเจ้า
โจวซือกง บ้านโซวเฮงไถ่ โบสถ์กาลหว่าร์
ซึง่ เป็นโบสถ์คริสต์แห่งเดียวในย่านไชน่าทาวน์
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแรกของประเทศไทย
บ้านรัชต์บริรกั ษ์ทยี่ งั คงรูปแบบสถาปัตยกรรม
จีน ห้องแถวไม้โบราณ เป็นต้น นอกจากนี้
ตลาดน้อยยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญ
ของประเทศไทย อาทิเช่น ศาสตราจารย์
ดร.ป๋วย อึง้ ภากรณ์
ตลาดน้อยในทุกวันนีก้ ำลังเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจาก
การพัฒนาเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วและ
ไร้ทิศทาง การกว้านซื้อที่ดินจากกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ

โบสถ์กาลหว่าร์

บรรยากาศย่านตลาดน้อย

เจ้าพระยาที่กลายเป็นจุดขายและดึงดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบกั บ แผนพั ฒ นา
โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ทำให้ทดี่ นิ มีราคาสูงขึน้
สวนทางกั บ เศรษฐกิ จ การค้ า ของย่ า นฯ
ที่กำลังซบเซา ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้อง
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจที่มีการ
แข่งขันกันอย่างดุเดือดในทุกวันนี้ จนบางครัง้
ทำให้หลงลืมตัวตนและเรื่องราวในอดีตที่
เคยเป็นมา แต่ถงึ แม้วา่ คนเราจะไม่สามารถ
ยึดติดอยู่กับเรื่องราวในอดีต แต่การที่จะ
ก้าวไปสูอ่ นาคตเราต้องรูต้ วั รูต้ น รูร้ ากของ
ตนเอง เพือ่ เป็นบทเรียนทีส่ ำคัญให้สามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และเตรียม
พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตร่วมกัน ถึงเวลาแล้วหรือยังที่
เราทุกคนควรหันมาทำความรูจ้ กั กับตนเอง
รู้จักกับบ้านและผืนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่
เพื่อร่วมกันค้นหาคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และศักยภาพที่มีอยู่อันจะนำพาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป...
อ้างอิง :
นิภาพร รัชตพัฒนากุล, ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๔๖
(ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๔)
เจริญ ตันมหาพราน, เดินทอดน่องท่องย่านจีน
ตอนทอดน่อง ๒๐๐ ปี, ๒๕๕๕
ศาลเจ้าโจวซือกง, ประวัติศาลเจ้า
ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
mr taweesak, ok nation, ๒๕๕๑
กีรติ สัทธานนท์, การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
และเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขต
สัมพันธวงศ์,๒๕๔๗

เรื่องเล่า

เรื่อง : ปรัชญา ลือชาจรัสสิน l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ศาลเจ้าโจวซือกง

เทศกาลกินเจที่ผ่านมา หลายคนที่ถือศีล กินผักได้แวะเวียนมาในย่านตลาดน้อย
เพื่ อ ร่ ว มงานเทศกาลกิ น เจที่ จั ด อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ แ ละต่ อ เนื่ อ งมากว่ า หลายร้ อ ยปี
โดยเฉพาะที่ศาลเจ้า โจวซือกง แห่งนี้ ตามประวัติสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ จากป้ายจารึกที่มีคำว่า ‘เจิ้ง ฟ่า ชัง หมิง’ ซึ่งระบุไว้เป็นปี เจี่ย
จื่อ เหนียน ของรัชสมัย เจีย ฉิ้ง ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. ๑๘๐๔) โดยชาวจีนฮกเกี้ยน
ได้ร่วมกันซ่อมแซมเปลี่ยนวัดซุ่นเฮงยี่ เป็นศาลเจ้าแห่งใหม่ โดยอัญเชิญองค์เทพเจ้า
โจวซือกง (พระหมอ) ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากของชาวจีนฮกเกี้ยนมา
ประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าและขนานนามว่า ‘ศาลเจ้าโจวซือกง’ แปลเป็นไทย หมายถึง
‘ปรมาจารย์ปู่’ เทพเจ้าโจวซือกงหรือที่ ชาวตลาดน้อยเรียก ‘หลวงปู่โจวซือกง’ ๑
องค์หลวงปู่โจวซือกง มีลกั ษณะเด่น
คือ ทัง้ องค์เป็นสีดำ ในขณะทีเ่ ทพองค์อนื่ ๆ
เป็นสีทอง หลวงปูโ่ จวซือกง ชือ่ เดิม เฉิน ผู่ จู้
ชาวอำเภอยงชุน มณฑลฮกเกีย้ น เกิดในสมัย
ราชวงศ์ซง่ เมือ่ วันที่ ๖ เดือน ๑ ค.ศ. ๑๐๔๗
ได้อุปสมบทเป็นสามเณรเมื่ออายุยังน้อย
ที่สำนักสงฆ์ต้าหยินเอี้ยน บวชเรียนถือศีล
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ภายหลังได้ธุดงค์
มายังเขากาวไท่ซัน ได้ทราบถึงชื่อเสียง

เรี ย งนามของหลวงพ่ อ หมิ ง กงฉานซื อ
เป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมล้นด้วยบุญญาธิการ
จึ ง ได้ ถ วายตั ว เป็ น ศิ ษ ย์ เมื่ อ ได้ รั บ การ
สืบทอดวิชาความรูจ้ ากหลวงพ่อหมิงกงแล้ว
ก็ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปพำนั ก อยู่ ที่ ส ำนั ก สงฆ์
หม่าจาง เผยแผ่ธรรมะและรักษา ผูเ้ จ็บป่วย
ที่ประสบความทุกข์ยากทั้งหลาย ทำให้ชื่อ
เสี ย งของหลวงปู่ ซึ่ ง มี น ามขณะนั้ น ว่ า
“หลวงพ่ อ หม่ า จาง” ได้ ข จรขจายไปทั่ ว
ทุกแห่งทุกหน ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๐๘๓
อำเภอชิ ง ซี (ปั จ จุ บั น เป็ น อำเภออั น ซี )
ได้ประสบภัยแล้งอย่างหนัก ชาวหมู่บ้าน
เผิ ง หลาย ในอำเภอนั้ น เคยได้ ท ราบถึ ง
ความมีอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ จึงได้
ร่วมกันนิมนต์ทา่ นมาทำพิธี ขอฝน ครัน้ เมือ่
ท่านได้เดินทางมาถึง ฝนฟ้าก็ตกลงมาดัง
ปาฏิหาริย์ ชาวบ้านได้เกิด ความศรัทธา
ต่อท่านเป็นอย่างมากและขอให้ท่านพำนัก
ณ ที่แห่งนี้ เนื่องด้วยภูเขา เผิงหลายเป็น

๑

เอกสารประวัติศาสตร์ศาลเจ้าโจวซือกง
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ภู มิ ป ระเทศที่ ส วยงามและเงี ย บสงบ
มีลำธารใสสะอาดไหลรินอยูต่ ลอด ชาวบ้าน
ได้เรี่ยไรเงินปลูกสร้างอาคารไว้เป็นสถาน
ที่ปฏิบัติธรรม หลวงปู่โจวซือกงได้ตั้งชื่อ
แห่งนี้ว่า “ชิงสุ่ยเหยียน” หลวงปู่โจวซือกง
ได้รบั หยางต้าวและโจวหมิง ๒ คนไว้เป็นศิษย์
ก่ อ สร้ า งวั ดวาอารามปลู ก ป่ า ไว้ ส ำหรั บ
ปฏิ บั ติ ธ รรม สร้ า งสะพานถนนหนทาง
และรักษาคนเจ็บป่วย ท่านได้เดินธุดงค์
เผยแพร่ธรรมะไปยังเมืองติงโจวและจังโจว
ชื่อเสียงของท่านได้ก้องไกลไปทุกแห่งหน
ที่ ใ ดประสบภั ย พิ บั ติ ก็ จ ะนิ ม นต์ ท่ า นมา

ปัดเป่าหรือช่วยขจัดภัยพิบัติต่างๆ เหล่านี้
วันที่ ๑๓ เดือน ๕ ปี ค.ศ. ๑๑๐๒ ท่าน
หลวงปู่โจวซือกงได้ถงึ แก่มรณภาพ มี การ
กล่าวขานกันว่า “ท่านมรณะได้ ๓ วัน แล้ว
แต่หน้าตาของท่านยังไม่ ได้ผิดแผกแตก
ต่างจากเดิมเลย” ทำให้สาธุชนทั้งหลาย
ต่างดั้นด้นมากราบไหว้บูชาเป็นการใหญ่
อั ฐิ ข องท่ า นได้ ป ระดิ ษ ฐานไว้ ใ ต้ เ จดี ย์
“เจิน คง ถ่า” ซึ่งปั จจุบันเรียกว่าสุส าน
โจวซือ และในโบสถ์ของวัดชิง สุ่ย เหยียน
ก็ ไ ด้ ป ระดิ ษ ฐานรู ป แกะสลั ก ไม้ จั น ของ
หลวงปู่ไว้ให้ผู้คนกราบไหว้บูชาต่อไป

พลังแห่งศรัทธา

ที่ศาลเจ้าโรงเกือก
ถ้ า ผู้ อ่ า นมี โ อกาสนั่ ง เรื อ ผ่ า นพื้ น ที่
ตลาดน้ อ ยบริ เวณใกล้ กั บ ท่ า เรื อ กรม
เจ้าท่า อาจจะสังเกตุเห็นศาลเจ้าขนาดเล็ก
แห่งหนึ่งตั้งหันหน้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา
แม้จะทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาแต่กเ็ ผย
ร่องรอยให้เห็นถึงความสวยงามในอดีต
ศาลเจ้ า แห่ ง นี้ รู้ จั ก ในชื่ อ ศาลเจ้ า พ่ อ
ฮ้อนหว่องกุง (โรงเกือก) ซึง่ เป็นศาลเจ้า
ของชาวฮากกาแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านจีน
ถิ่ น บางกอก จากข้ อ มู ล บนป้ า ยศิ ล า
ภายในศาลเจ้ า ระบุ ว่ า ศาลเจ้ า แห่ ง นี้
มีอายุมากกว่า ๑๒๐ ปี
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ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะและ
สถาปัตยกรรม ศาลเจ้าโรงเกือกแห่งนี้ ยังคงเก็บ
รักษารูปแบบการวางผังอาคาร งานฝีมอื ช่าง
ทีเ่ ห็นได้ตงั้ แต่ ด้านหน้าของอาคารศาลเจ้า
งานปูนปัน้ สามมิติ บนหลังคาและกรอบผนัง
เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์ฮนั่ และเรือ่ งราวของเทพเจ้าของชาวจีน
งานจิตรกรรมภายในทัง้ ผนัง ประตู โครงสร้าง
หลั ง คาไม้ เสาทรงเมล็ ด ข้ า ว ที่ มี ความ
ละเอียดสะท้อนภูมิปญั ญาของช่างชาวจีน
วัตถุโบราณ แผ่นหินจารึกโบราณซึ่งเป็น
หลักฐานชี้ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของ
ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง และอีกเกร็ด
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ควรรู้ คือศาลเจ้า
เล็ ก ๆ แห่ ง นี้ เ ป็ น สถานที่ ผ ลิ ต น้ ำ ประปา
เป็ น กิ จ การแห่ ง แรกในย่ า นจี น ดำเนิ น
กิจการโดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ซึ่งใช้
อาคาร ๒ ชั้น เป็นถังเก็บน้ำด้านบนและ
ปล่อยตามท่ อ ไปตามบ้ า น นั บ ได้ ว่ า เป็ น
จากประวัติบันทึกว่า เมื่อรัชสมัย
จั ก รพรรดิ ก วางสู ปี ที่ ๑๕ ตรงกั บ ปี
พ.ศ. ๒๔๓๒ พ่อค้าชาวจีนฮากกา (จีนแคะ)
ได้เชิญองค์เจ้าพ่อ ฮ้อนหว่องกุงจากเมืองจีน
มาประดิษฐานบูชาซึ่งเดิมอยู่บริเวณขวา
มือของศาลเจ้าในปัจจุบนั และมีการปรับปรุง
ซื้อที่ดินเพิ่มและสร้างศาลเจ้าดังที่เห็นใน
ปัจจุบนั เมือ่ สอบถามประวัตแิ ละความสำคัญ
ของศาลเจ้าแห่งนี้แล้วจะพบว่า เทพองค์
ประธาน ‘ฮ้อนหว่องกุง’ เป็นปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์ฮั่น ซึ่งชาวจีนฮากกาถือว่าตนเป็น
ชาวฮัน่ ทีส่ บื เชือ้ สายต่อกันมานัน่ เอง ส่วนชือ่
‘โรงเกื อ ก’ นั้ น สั น นิ ษ ฐานว่ า เนื่ อ งจาก
บริเวณรอบศาลเจ้าเป็นชุมชนชาวฮากกา
ที่ประกอบอาชีพทำเกือกม้า จึงใช้เรียกชื่อ
ศาลเจ้าตามพืน้ ทีบ่ ริเวณนีด้ ว้ ย ตามประวัติ
ยังกล่าวอีกว่า พ่อค้าชาวจีนฮากกาผูท้ สี่ ร้าง
ศาลเจ้าแห่งนี้ คือ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
(เถียน โชติกเสถียร) เป็นชาวจีนที่อพยพ
มาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเริม่ ทำการค้า
ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓ เป็นผู้ที่มีฐานะ
มั่งคั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและรับราชการ
ดูแลงานด้านเศรษฐกิจการค้าระดับประเทศ๑	
๑

นวัตกรรมใหม่ของย่านจีน ปัจจุบันอาคาร
ถูกปรับให้เป็นทีต่ งั้ รูปเคารพเทพเจ้า ตัง้ อยู่
ด้านหน้าของลานโล่งหน้าศาลเจ้า๑	
เป็นทีน่ า่ เสียดายว่า ปัจจุบนั ศาลเจ้า
โรงเกือก อยู่ในสภาพทรุดโทรม เพราะขาด
การบูรณะอย่างต่อเนือ่ ง โครงสร้างหลังคาไม้
และกระเบือ้ งทีผ่ า่ นกาลเวลามาอย่างยาวนาน
ทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาการรั่ ว และทำให้ ง าน
จิตรกรรมภาพเขียนภายในอาคารเสียหาย
แต่ สิ่ ง ที่ ท ำได้ เ ป็ น เพี ย งการแก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้าเพือ่ ชะลอบรรเทาปัญหาเท่านัน้
เนื่องจากการบูรณะปรับปรุงศาลเจ้า ใช้งบ
ประมาณค่อนข้างสูง ทั้งนี้ผู้ดูแลศาลเจ้า
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเก็บรักษา
ศาลเจ้ า สถาปั ต ยกรรมเก่ า แก่ ที่ มี คุ ณ ค่ า
จึงระดมทุนในการบูรณะครั้งนี้ด้วยความ
มุ่งหมายเพื่อให้ศาลเจ้าเป็นพื้นที่ศูนย์รวม
จิตใจและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทรงคุณค่า
ของคนในชุมชนย่านตลาดน้อย

[รู้จักศาลเจ้า]
ศาลเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับชาวจีน
โพ้นทะเลทีจ่ ากแผ่นดินเกิด ซึง่ ชาวจีนแต่ละชาติพนั ธุต์ า่ งมีความเชือ่ และเทพเจ้าทีเ่ คารพ
และศรัทธาแตกต่างกันออกไป ศาลเจ้ามีหลายระดับ ทั้งศาลเจ้าประจำชุมชน ศาลเจ้า
ประจำย่าน และศาลเจ้าเฉพาะของชาวจีนชาติพันธุ์ เช่น ศาลเจ้าแต้จิ๋ว ศาลเจ้ากวางตุ้ง
หรือ ศาลเจ้าฮากกา (จีนแคะ) เป็นต้น ซึ่งต่างกันในรายละเอียด ตั้งแต่เทพเจ้าที่เป็น
องค์ประธาน งานศิลปะทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม การประดับตกแต่ง และงาน
จิตรกรรม

อ.เจริญ ตันมหาพราน ในสัมมนา ขึ้นเขา-ลงเรือ สู่สยาม ณ ศาลเจ้าโรงเกือก วันที่ 22 ส.ค. 2554
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokchinatown.net/taladnoi
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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ย่านตลาดน้อย
ดังนัน้ การมาเดินทอดน่อง ชิมอาหาร
ไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลสำคัญใดๆ ‘ย่านตลาดน้อย’ ก็มีอาหารการกินหลากหลาย
ประเภทที่อร่อยล้ำเลิศ รอทุกคนอยู่ตลอดทั้งปี ทั้งร้านเก่าแก่มีชื่อเสียงโด่งดัง อร่อยทัว่ ทัง้ ย่านตลาดน้อย จึงเป็นประสบการณ์
รวมถึงร้านรถเข็นตามตรอกซอกซอย ที่อยู่คู่กับชุมชนนี้มาเนิ่นนาน ดังนั้นการมา สุดพิเศษทีอ่ ยากจะเชิญชวนทุกคนมาเยือน
เยือนตลาดน้อย นอกจากจะได้อิ่มเอมกับประวัติศาสตร์อันรุ่มรวยแล้ว ยังอิ่มท้อง แล้วรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน
กับอาหารอร่อยๆ ที่หาทานที่อื่นได้ยากอีกด้วย
ตั้งจั๊วหลี
เป็นมือวางอันดับ ๑ ในเมนูหวั ปลา
หม้อไฟ ทานกับพริกน้ำส้ม หรือน้ำพริก
เต้าเจีย้ วก็อร่อยเหมือนกัน เนือ้ ปลานุม่ ไม่คาว
น้ำซุปหอมหวาน กลมกล่อม และอย่าลืม
ลิม้ ลองผัดหมี่ แม้จะดูสสี นั จืดชืดแต่รสชาติ
อร่อยเหาะ นับเป็นอีกเมนูหนึง่ ทีไ่ ม่ควรพลาด
เช่นเดียวกับก้ามปูนงึ่ และขาห่านอบหม้อดิน
ใครทีอ่ ยากลิม้ รสว่าอาหารจีนต้นตำรับเป็น
อย่างไร ขอเชิญแวะมาที่ตั้งจั๊วหลี ที่ตั้งอยู่
ตรงข้ามวัดไตรมิตรฯ ได้เลย
เป็ดตุ๋นเจ้าท่า
หากใครที่คิดจะทานเป็ด-ห่าน ตุ๋น
พะโล้ เนื้อนุ่มทานคู่กับกระเทียมเจียวและ
คะน้าสดกรอบ ต้องตรงดิ่งมาที่นี่ รวมถึง
เมนูสารพันเกีย่ วกับเป็ด-ห่าน เช่น ก๋วยเตีย๋ ว
เป็ด-ห่าน ข้าวหน้าเป็ด-ห่าน และเครือ่ งใน
ต่างๆ อีกเมนูที่ไม่ควรพลาดคือ เส้นหมี่
ผัดผักกระเฉดที่สดกรอบก็เข้ารสกันดีกับ
เนื้อหมูและกุ้ง จนลืมเครื่องปรุงที่วางอยู่
ตรงหน้าไปเลย แวะไปชิมให้อิ่มท้องกันได้
ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสารพัดช่าง
เอี่ยมลออ
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กะหรี่ปั๊บคุณปุ๊
แป้งบางๆ ทอดกรอบได้ใจ แถมอัด
ไส้มาเต็มๆ ทานแล้วไม่เลี่ยน เพราะไม่
อมน้ ำ มั น ไส้ ที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด คื อ ไส้ ไ ก่ ที่
หอมอร่อยและเผ็ดกำลังดี โดยใช้เนือ้ สันใน
ไก่ที่นุ่มลิ้น ผัดกับผงกะหรี่ บดให้เข้ากัน
กับมันฝรั่งและหอมหัวใหญ่ และปรุงรส
ตามสูตรลับ ทำให้ได้กะหรี่ปั๊บคุณภาพที่
เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สำหรับใครที่
แวะเวี ย นมาที่ นี่ น อกจากจะได้ ก ะหรี่ ปั๊ บ
อร่อยๆ กลับไปทานที่บ้านแล้ว ยังได้ชม
ขั้นตอนการทำแบบสดๆ อีกด้วย
กว้านสิ่วกี่
เด่ น ในเมนู เ ป็ ด ย่ า งที่ ท านกั บ ขิ ง
ดองรสดี และติม่ ซำนึง่ ทีม่ ใี ห้เลือกหลายสิบ
เมนู ที่อร่อยเหาะ คือ ลูกชิ้นกุ้ง ตีนเป็ด
ก๋ ว ยเตี๋ ย วหลอด รวมถึ ง ของทอดอย่ า ง
เกี๊ยวซ่าไส้กุ๊ยช่ายกับกุ้ง และเผือกทอด
ช่องกี่
ภัตตาคารกว้านสิ่วกี่ตั้งอยู่ใกล้กับธนาคาร
อร่อยไม่แพ้ ใครในเรื่องหมูสะเต๊ะ กรุงเทพ สาขาตลาดน้อย
ที่ เ นื้ อ นุ่ ม ไม่ แ ห้ ง หรื อ เกรี ย มจนเกิ น ไป
แถมยังส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเพราะย่างบน ฮ่องกงเฮ้าส์
เตาถ่าน ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งอร่อย
ไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกง เพราะที่นี่
จนต้องบอกต่อ ร้านนี้หาได้ง่าย เพราะ นำเสนออาหารจีนสไตล์กวางตุง้ รสดี รวมถึง
ร้านตั้งอยู่ซอยสุกร ๑ เยื้องวัดไตรมิตรฯ 
 อาหารไทยด้วย เมนูเด็ดคือ กุ้งลายเสือ
มี แ ฟนคลั บ คั บ คั่ ง เพราะสั่ ง สมชื่ อ เสี ย ง ผั ด พริ ก เกลื อ บร็ อ คโคลี่ ผั ด กระเที ย ม
มายาวนานกว่า ๗ ทศวรรษ
แมงกะพรุนยำน้ำมันงา และเต้าฮู้เสฉวน

นอกจากนี้ยังมีเมนูสร้างสรรค์อย่างปลาบู่
นึ่งซีอิ้วที่ทานกับเส้นใหญ่ทอด และคะน้า
น้ำมันหอยหมึกกรอบทีห่ าทานได้ไม่งา่ ยนัก
ทีส่ ำคัญทีน่ ยี่ งั มีบริการแบบบุฟเฟ่ตอ์ กี ด้วย
ขอเชิญแวะไปสัมผัสประสบการณ์ความ
อร่อยได้ที่ ถ.โยธา
ห้องอาหารไทยบวร
ใครชอบอาหารตามสั่งและอาหาร
จานเดี ย ว เช่ น ข้ า วผั ด ปู ข้ า วหมู แ ดง
ข้าวหมูกรอบ และก๋วยเตี๋ยว ขอเชิญมา
ฝากท้องที่นี่ เพราะนอกจากจะรสชาติที่
จั ด ว่ า ไม่ ธ รรมดาแล้ ว ราคายั ง สมเหตุ
สมผล ร้านตั้งอยู่ตรงหัวมุมวัดไตรมิตรฯ
ทางไปหัวลำโพง
นอกจากนี้ ยั ง มี ร้ า นอาหารอี ก
มากมายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้น
ปลาที่มีอยู่หลากหลายเจ้า ที่แต่ละเจ้าก็
อร่อยแบบกินกันไปลง รวมถึงร้านรถเข็น
ที่ตั้งเรียงรายแบบละลานตา ดูน่าทานไป
หมดทั้ ง กระเพาะปลาน้ ำ แดง ข้ า วผั ด ปู
ปลาหมึกบด ปลาหมึกย่าง ก๋วยจั๊บ และ
ขนมนมเนยอีกมากมาย
ขอให้แวะเวียนมาสักครั้งแล้วคุณ
จะติ ด ใจ หาข้ อ มู ล ร้ า นอาหารในย่ า น
ตลาดน้อยเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok
chinatown.net/taladnoi
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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มุมมองคนย่านจีน

ต่อการพัฒนาเยาวราช
ชุ ม ชนหนึ่ ง ชุ ม ชนใดจะพั ฒ นาให้ น่ า อยู่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ได้ นั้ น
นอกจากจะอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนแล้ว
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ‘ผู้นำ’ ที่มีวิสัยทัศน์ และมีมุมมอง
ที่เฉียบคม ดังนั้นคอลัมน์เยาวราชเมืองน่าอยู่ฉบับนี้ จึงขอ
นำทุกท่านไปพบกับมุมมองและข้อเสนอแนะของกูรูในย่านจีน
๔ ท่าน ที่ล้วนแล้วแต่ทำงานเพื่อย่านจีนอย่างจริงจัง และเป็น
คณะทำงานร่วม โครงการย่านจีนถิน่ บางกอกด้วย ซึง่ ประกอบด้วย
คุณประวิทย์ พันธุว์ โิ รจน์ อดีตผูอ้ ำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
และเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ ‘เสน่ห์เมืองจิ๋ว’ คุณชัชกูล
รัตนวิบลู ย์ อดีตผูอ้ ำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร คนปัจจุบนั คุณนภดล ชวาลกร ผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์ฮากกาศึกษา และคุณศักดา สัจจะมิตร ประธานชุมชน
เลื่อนฤทธิ์
20
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คุณประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์
อดีตผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ในฐานะที่ผูกพันและบริหารงานเขตสัมพันธวงศ์มานาน
ปัจจุบันคุณประวิทย์เกษียณอายุราชการ แต่ยังคงมีความห่วงใย
และยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องย่านไชน่าทาวน์ ด้วยการพัฒนาทั้งทางด้าน
จิตใจและกายภาพที่สอดคล้องกัน
คุณประวิทย์ บอกว่า “สิง่ หนึง่ ทีช่ ดั เจนมาก คือ คนเยาวราช
มีจิตวิญญาณความเป็นเถ้าแก่สูงมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
ต้องนำเสนอวิธีการที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้ได้เป็นผู้ประกอบการ
ซึ่ ง จะมี ส่ ว นทำให้ เ ศรษฐกิ จ ของเยาวราชขั บ เคลื่ อ นต่ อ ไปได้
ในอนาคต โดยทิศทางการพัฒนาน่าจะพัฒนาไปในทิศทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างคนรวยได้
รวยแบบถาวร และรวยแบบอย่างยั่งยืนด้วย แต่ตอนนี้เศรษฐกิจ
เยาวราชไม่มีอะไรน่าห่วง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคนเยาวราช
บางส่วนจะชอบเล่นการพนัน หมกหมุ่นกับเรื่องนี้เยอะ ถ้าไม่เล่น
การพนัน ทำงานขยันขันแข็ง หลายคนส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษ
ได้เลย”
“สิ่งที่อยากเห็นคือ มีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นามากขึ้ น ด้ ว ยการให้ ความรู้ ความเข้ า ใจ และกระตุ้ น
จิ ต วิ ญ ญาณให้ ค นในชุ ม ชนเห็ น ดี เ ห็ น งามในวั ฒ นธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ เพื่อทำให้ไชน่าทาวน์เข้มแข็ง
และยืนหยัดต่อไปได้ในอนาคต เป็นไชน่าทาวน์ที่มีความเข้มข้น
ทางวัฒนธรรม”
นอกจากนี้ การที่ จ ะทำให้ เ ยาวราชเป็ น หมุ ด หมายของ
ไชน่าทาวน์ที่แตกต่างก็คือการพัฒนาทางกายภาพให้ โดดเด่น
“ผมอยากให้ เ ยาวราชมีอัตลักษณ์ เช่น การสร้างซุ้ม ประตู ใ น
ชุมชนหรือทางเข้าต่างๆ ตลอดจนถึงป้ายต่างๆ ที่สื่อถึงความเป็น
เยาวราชอย่ า งชั ด เจน สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น เสน่ ห์ สมั ย ที่ ผ มเป็ น
ผอ.เขตฯ ก็พยายามทำตู้ โทรศัพท์ ให้มีเอกลักษณ์ เพื่อให้คน
สัมผัสได้อย่างชัดเจน และเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้เยาวราชแตกต่าง
จากชุมชนจีนอื่นๆ ทั่วโลก หรืออย่างที่อาศรมศิลป์ มีโครงการ
จะจัดประกวดออกแบบท่าเรือจักรวรรดิจนถึงท่าสี่พระยา ก็เป็น
เรื่ อ งที่ ดี ม าก ซึ่ ง จะเป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทางเรื อ อี ก
ทางหนึ่งด้วย และอยากให้อาศรมศิลป์ดำเนินโครงการย่านจีน
ถิ่นบางกอก ให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลุก
วิญญาณตลาดน้อย พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจีนกับฝรั่ง ด้วยการ
ปลุกปั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และอาหารการกิน
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทายมากโดยค่ อ ยๆต่ อ จิ ก ซอว์ แ ต่ ล ะชุ ม ชน 

เดี๋ ย วก็ จ ะได้ ภาพใหญ่ เ อง ซึ่ ง ที่ ด ำเนิ น การมาก็ เ ป็ น ยุ ท ธวิ ธี ที่
ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมแล้ ว สำหรั บ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ไชน่าทาวน์ในเชิงอนุรักษ์”

มีกิจกรรมเกือบทุกเทศกาล ปีนี้ชัดเจนมาก ตั้งแต่เทศกาลบะจ่าง
ที่ ฟื้ น ฟู ขึ้ นมาใหม่ ใ นรอบ ๑๐ กว่ า ปี ก็ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จาก
ประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน จะเห็นว่าร้านขายบะจ่างล้วนแล้วแต่ขายดิบขายดี ต้องสั่ง
จองล่วงหน้า ต่อมาคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จัดต่อเนื่องเป็นปี
ที่ ๒ ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีขนมไหว้พระจันทร์เส้นผ่าศูนย์กลาง
๑ เมตร ต่อมาคือเทศกาลกินเจซึ่งเป็นงานใหญ่ของเยาวราช 

ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้ว”
“แม้ทุกวันนี้เยาวราชจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้
คนมาเที่ยวเยาวราชกันมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และเป็ น เรื่ อ งน่ า ยิ น ดี เ มื่ อ ปี ๒๕๕๕ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาย่ า นนี้
มากกว่าปี ๒๕๕๔ โดยได้เตรียมความพร้อมไว้คือ การเพิ่มการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และใช้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจาก
ความร่วมมือของเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจ ร่วมกับภาคประชาชน อาสาสมัคร
และตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒ ผ่านศูนย์
ประสานงานที่วัดไตรมิตรวิทยาราม”
“นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุงทางกายภาพเป็นสิง่ สำคัญมาก
โดยเฉพาะทางเท้า ผิวจราจร ยกระดับถนนให้พ้นจากน้ำท่วม
โดยเฉพาะในโซนตลาดน้ อ ยที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ต่ ำ ใกล้ กั บ แม่ น้ ำ
เจ้าพระยา และประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ และมี
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์จำนวนมาก เช่น วัดปทุมคงคา 

ทีเ่ พิง่ ปรับปรุงไปแล้วสวยงามมาก นอกจากนีย้ งั มีปว๋ ย เสวนาคาร
โบสถ์กาลหว่าร์ และวัดอุภัยราชบำรุง หรือวัดญวนตลาดน้อย
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม
ไม่หยุดหย่อน
“ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้มากขึ้น โดยเพิ่มซุ้มการะเวก บริเวณซุ้มประตู และวัด
ไตรมิตรฯ และทั่วทั้งโซนเยาวราช ก็จะเห็นความเขียวขจีของ
ซุ้มการะเวก ซึ่งเป็นไม้เลื้อย ได้รับการตัดแต่งอย่างสวยงาม

คุณชัชกูล รัตนวิบูลย์
อดีตผูอ้ ำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และรองผูอ้ ำนวยการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร

บทสั ม ภาษณ์ ต่ อ ไปนี้ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ คุ ณ ชั ช กู ล จะอำลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งได้ฉายภาพการพัฒนา
ของเยาวราชในช่วงทีผ่ า่ นมา และทิศทางที่ได้วางแผนไว้ในอนาคต
“ที่ผ่านมาพยายามผลักดันในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่
ทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการท่ อ งเที่ ย ว 
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ไมใชตนไมที่สูงใหญและเปนอันตราย สวนแถบทรงวาดก็มีการ
เอากลวยไมและเดฟไปตกแตงเพิ่มเพื่อความสวยงาม ซึ่งอนาคต
อันใกลคือจะมีการจับมือกับศูนยการคาริเวอรซิตี้ เพื่อปรับปรุง
ถนนโยธาใหสวยงาม ประดับตนไมใหญดวยกลวยไม”
“อยางไรก็ตามอุปสรรคทีผ่ า นมาคือ เยาวราชไมมที จี่ อดรถ
แตตอ ไปในอนาคตอันใกลภายใน ๓-๔ ปขา งหนาจะมีสถานีวดั มังกร
กมลาวาส จะทำใหดึงดูดคนเขามาทองเที่ยวในยานไชนาทาวนได
มากขึ้ น และกลายเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วสำคั ญ ของอาเซี ย นได
ที่สำคัญคือเคยวางแผนไววาจะพัฒนาตลาดอิสรานุภาพซึ่งตั้งอยู
ติดกับสถานีฯ ใหเหมือนกับยานฮาราจูกุ ของญี่ปุน”
สุ ด ท า ยคุ ณ ชั ช กู ล แสดงทั ศ นะว า โครงการย า นจี น
ถิน่ บางกอก ทำใหประชาชนเกิดความกระตือรือรนทีอ่ ยากจะพัฒนา
พื้ น ที่ ข องตนเองทั้ ง ในด า นอาชี พ และด า นกายภาพ ถ า ไม มี
โครงการนี้มาศึกษาพื้นที่นี้อยางจริงจัง ก็อาจจะทำใหพื้นที่ซบเซา
อยางไรก็ตามปจจัยสำคัญที่จะทำใหพื้นที่นี้พัฒนาไดอยางยั่งยืน
คือ ประชาชนในยานไชนาทาวน ที่ใหความรวมมือทั้งการแสดง
ความคิดเห็นและลงแรงในกิจกรรมในเทศกาลตางๆ อยางแข็งขัน

คุณนภดล ชวาลกร
ผูอำนวยการศูนยฮากกาศึกษา
ในสังคมไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนมากมายที่พูดจาภาษา
จีนทองถิ่น มีวัฒนธรรมยอยเปนของตัวเอง แตปจจุบันภาษาจีน
ท อ งถิ่ น เหล า นี้ ก ำลั ง จะเลื อ นหายไปจากสั ง คม คุ ณ นภดล
ผูเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมฮากกา ไดแสดงทัศนะในเรื่องนี้ไวอยาง
นาสนใจวา
“ความเจริญทางเศรษฐกิจ และความพยายามในการผลัก
ดันของรัฐบาลจีนใหคนจีนชาติพันธุตางๆ มาเรียนภาษาจีนกลาง

มากขึ้น โดยในประเทศไทยเอง รัฐบาลจีนรวมมือกับรัฐบาลไทยก็
ความรวมมือกันสงเสริมการเผยแพรภาษาจีนกลางผานกลไกของ
สถาบันขงจือ้ ทำใหสถาบันการศึกษาไทยทุกระดับรับลูกตามนีห้ มด
ทำใหภาษาจีนกลางแพรหลายอยางรวดเร็ว สงผลใหทุกวันนี้คน
รุนใหมหันมาเรียนภาษาจีนกลางกันมากขึ้น เพื่อทำใหคนจีนเปน
หนึ่งเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาลจีน หากมองในแงมุมนี้ก็
ถือวาเปนความสำเร็จ แตขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ
ทำใหภาษาจีนทองถิ่นตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
ถู ก ละเลย หรื อ มี ค นเรี ย นน อ ยลง แต จ ริ ง ๆ แล ว จี น ท อ งถิ่ นมี
คุณคา มีความหมาย ในแงของเชื้อสาและเผาพันธุทองถิ่นสูง
มาก แมในแงประโยชนใชสอยจะไมกวางขวางเหมือนจีนกลาง
ก็ตาม”
“ถามวาเรายอมหรือไมที่จะทำใหภาษาจีนฮากกาหายไป
ในยุคของเรา เพราะกวาจะเกิดภาษาใดภาษาหนึ่งขึ้นมาไดอยาง
ภาษาจีนฮากกานี่ตองมีระบบ มีครรลอง มีโครงสรางบางอยางที่
ใชเวลานานนับพันป แมตอนนี้ก็เหมือนหายไปแลว แตผมสิ่งที่
ผมทำในการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีนฮากกา ก็เพราะคิดวานา
จะมีความหมายอยู แตจะไปตอสูกับจีนกลางไดหรือไม ก็ตอง
ยอมรับวาไมไดหรอก แตอยางนอยๆก็ทำใหมนั ยังคงอยู เปนความ
ภาคภูมิใจที่วาผมทำมา ๖-๗ ป ก็ไดกลายเปนตนแบบใหชุมชน
คนจีนทองถิ่นอื่นๆ หันมามองวาควรจะลงมือทำอะไรสักอยาง
เพื่อไมใหมันมอด หรือดับสูญไป”
สำหรับในแงมุมของการพัฒนาเยาวราชซึ่งเปนประเด็น
ที่ มี การหยิ บ ยกมาพู ด ถึ ง และดำเนิ น การอย า งกว า งขวางนั้ น
คุณนภดลใหความเห็นวา
“ในการพั ฒ นาย า นไชน า ทาวน ในเขตเมื อ งเก า แบบนี้
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆมากมาย จากมีกระแสรักษา
ไชนาทาวนอยูแลวก็มีแนวโนมที่ดีขึ้น แตไมอยากใหมีการตีความ
เบี่ ย งเบนไปทางอื่ น แทนที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ งพื้ น ที่ วั ฒ นธรรม
ชาติ พั น ธุ แต เ ยาวราชช ว งหลั ง ไปเจอเงื่ อ นไขบ า งอย า งที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การขั ด แย ง ผลประโยชน ข องบางชุ ม ชนเข า มา
เกี่ยวของ พอเอาจีนทองถิ่นมาผสมกับพื้นที่ ทำใหการทำงาน
ไมบริสุทธิ์ หากไมสนับสนุนก็จะถูกผลักดันหรือถูกมองเปนคน
ตางพวกได”
สุดทายคุณนภดลเอยถึงโครงการยานจีนถิ่นบางกอกอยาง
ชื่นชมวา ที่ผานมาคนทำงานอยางจีนของแตละชุมชนมีอยูแลว
แตตางคนตางทำดวยความศรัทธา เปนลักษณะการเคลื่อนไหว
แบบเปนเอกเทศน แตอาศรมศิลป เปนองคกรที่เขามาในจังหวะ
ที่ พ อดี ทำให จี น ท อ งถิ่ น เหล า นี้ มี แ รงขั บ เคลื่ อ นที่ เ ป น ระบบ
มีสวนรวม และมีพลังในการที่จะพัฒนาเยาวราชใหเมืองนาอยู
อยางยั่งยืนไดเร็วขึ้น
*สำหรับผูที่สนใจศึกษาเรื่องจีนฮากกาเพิ่มเติม ขอเชิญคลิกที่
http://hakkapeople.com/hakkastudy
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ยานจีนถิ่นบางกอก

คุณศักดา สัจจะมิตร
ประธานชุมชนเลื่อนฤทธิ์
[รูจักกับชุมชนเลื่อนฤทธิ์]
ประตูจีนตรงวงเวียนโอเดียนเปรียบเปนหัวมังกร ชุมชน
‘เลื่อนฤทธิ์’ ตั้งอยูบริเวณที่ถือวาเปนหางมังกร ใกลกับสำเพ็งและ
ราชวงศ นับเปนชุมชนที่มีกลุมสถาปตยกรรมที่ดูสวยงาม แถม
ยังอุดมดวยประวัติศาสตร ซึ่งขามผานเวลามารวม ๑๐๕ ป ตั้งแต
ครั้งสมัย รัชกาลที่ ๕ ซึ่งถือเปนหนึ่งประจักษพยานที่แสดงถึง
สายพระเนตรอันยาวไกลของ รัชกาลที่ ๕ ในการนำเอาอาคาร
สไตลยุโรปมาเปนสัญลักษณความเจริญกาวหนาของประเทศไทย
ยุคนั้น
คุณเปนหนึ่งในชาวไทยซิกขเชื้อสายอินเดีย ปจจุบันเปน
ประธานชุมชนเลื่อนฤทธิ์ และประธานบริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
จำกัด ซึ่งกอตั้งขึ้นมาเพื่ออนุรักษฟนฟูตึกประวัติศาสตรในชุมชน
แหงนี้ เลาใหฟงวา
“นอกจากตลาดนอยเมือ่ พูดถึงชุมชนจีนในเยาวราช หลายคน
มักนึกถึงสำเพ็ง แตใกลกับสำเพ็ง ยังมีอีกชุมชน ที่แมจะไมใช
ชุมชนใหญและไมเปนรูจักกันของคนทั่วไปนัก แตยังมีชุมชน
เลื่อนฤทธิ์ที่แฝงไปดวยเสนหนาหลงใหล ไมแพชุมชนชื่อดังใน
ยานอื่นของเยาวราช อีกเสนหของชุมชนเลื่อนฤทธิ์ อยูที่ความ
เปนชุมชนที่มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
อยูรวมกันฉันทพี่นองมาเปนเวลานานนับรอยป”
ดวยเหตุที่คลุกคลีกับยานเยาวราช โดยเฉพาะกับชุมชน
เลื่อนฤทธิ์ มานานกวา ๕๐ ป คุณศักดาจึงมีความรูสึกหวงแหน
ในเอกลั ก ลั ก ษณ ความเป น เยาวราช ไม น อ ยไปกว า ชาวจี น
โดยคุ ณ ศั ก ดาได เ สนอแนะให มี การปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพริ ม น้ ำ
ตลอดแนวเขตเยาวราช ตั้งแตตลาดนอย ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตน
เขตแดนเยาวราชไปจนสุ ด เขตเยาวราช ให ดู ส วยงามและ
แสดงออกซึ่งอัตลักษณความเปนชุมชนจีนออกมาใหมากที่สุด
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่สัญจรทางน้ำ โดยรวมกันประดับตกแตง
บานดวยปายภาษาจีน โคมสไตลจีน และเอกลักษณจีนอื่นๆ
นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพอาจเปนอีกสิ่งที่
ควรทำในการฟ นฟู เอกลั กษณ ของยาวราช แต ในการอนุรั กษ
วิถีชีวิ ตของชุมชนชาวจีนที่ยั่งยืนกวา คุณศักดาได ใหข อคิดที่
นาสนใจวา “การปลูกฝงใหเด็กไดเห็นถึงความสำคัญของยานจีน
และเกิดความภูมิใจในชาติพันธุของตัวเอง เปนสิ่งเดียวที่จะทำให
ความเปนจีนอยูคูกับเยาวราช มันไมงาย ดังนั้นชาวชุมชนตอง
รวมใจกัน แตถา ทุกคนคิดถึงแตการคาอยางเดียว จนลืมเรื่องการ
อนุรักษฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ
ของความเปนชุมชนจีน มันก็ ไมมีประโยชนที่เราจะไปพัฒนา
พื้นที่”

ชุ ม ชนเลื่ อ นฤทธิ์ เ กื อ บจะกลายเป น ชุ ม ชนที่ เ หลื อ แต
ตำนาน เพราะกอนหนานี้ พื้นที่กวา ๗ ไรของชุมชนแหงนี้มี
นายทุนเขามาเซ็นสัญญาเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนอาคารจอดรถและ
ศูนยการคา แตดวยความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวไทยเชื้อ
สายจีนและชาวไทยเชื้อสายอินเดียในชุมชน ซึ่งไดรวมกันตอสูมา
นานนับ ๑๐ ป เพื่ออนุรักษชุมชนประวัติศาสตรแหงนี้เอาไวให
อยูเคียงยานเยาวราชและคูกับเมืองไทย
จนในทีส่ ดุ ชาวชุมชนก็ไดรบั พระราชทานพระบรมราชานุญาต
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหชุมชนไดอยูอาศัยตอไปอีก
๓๘ ป ภายใตเงื่อนไขที่ชุมชนตองบูรณะซอมแซมอาคารใหอยูใน
สภาพที่แข็งแรงสวยงาม และอนุรักษชุมชนเลื่อนฤทธิ์ไวใหเปน
มรดกทางประวั ติ ศ าสตร ข องแผ น ดิ น ต อ ไป โดยป จ จุ บั น ตึ ก
ประวัติศาสตรของชุนขนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนอาคารอนุรักษ
กับกรมศิลปากรแลว
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‘สารพันต่างแดน’ เป็นคอลัมน์ใหม่ที่มาแทน ‘เก่า-ใหม่ ในย่านจีน’ เนื่องจากทีมผู้จัดทำพิจารณาว่า จะมีความครอบคลุม
ในบริบทของเนื้อหาที่นำเสนอมากกว่า ดังนั้นนอกจากฉบับนี้จะนำเสนอเรื่อง ตลาดในย่านจีน ตอนที่ ๒ อันเป็นตอนจบแล้ว
ยังถือโอกาสพาคุณผู้อ่านลัดฟ้าไปสู่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนโบราณของชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
กรณีศึกษาที่ดีของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตลาดในย่านจีน [ตอนที่ ๒]
กลับมาพบกันใหม่อกี ครัง้ หนึง่ นะครับ ต่อเนือ่ งจากฉบับทีแ่ ล้ว
ทีช่ วนกันไปดูตลาดทีส่ ร้างขึน้ มาโดยเกาะอยูก่ บั เมืองเก่าหรือเมืองน้ำ
เป็นตลาดที่มีไว้รองรับนักท่องเที่ยว ขายสินค้าประเภทของฝาก
อาหารที่เป็นของทานเล่น เป็นการนำเอาตลาดซึ่งมีแนวคิดที่เน้น
การค้าขายเพื่อให้ ได้กำไรสูงสุด มาพ่วงกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ที่เน้นไปในเรื่องของการชื่นชมกับอาคารเก่า ศิลปะ
สวยงาม และวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม สำหรับฉบับนีเ้ ราจะลองพาท่านไปชม
ตลาดในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกาะเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนเพื่อ
จับจ่ายซื้อของโดยตรง
ตลาดรูปแบบนี้มีอยู่มากมาย เท่าที่ผู้เขียนได้ไปสัมผัสคือ
เฉินหวังเมี่ยว หรือ เหอฝั่งเจี่ย ที่สอดแทรกกลิ่นอายวัฒนธรรม
จีนไว้ในแทบทุกมิติ ทั้งอาคารร้านค้ารูปทรงหลังคาและลวดลาย
แบบจีน ที่ไม่เข้าข่ายก็พยายามใช้ปา้ ยชือ่ ร้านในรูปแบบจีน หรือใช้
โคมไฟจีนมาประดับตกแต่ง เพือ่ เป็นการดึงดูดนักท่องเทีย่ ว แม้จะ
ไม่ใช้สถาปัตยกรรมจีนที่เก่าแก่ คร่ำคร่า แต่อย่างน้อยๆ ก็สร้าง
บรรยากาศการช้อปปิ้งแบบจีนได้ไม่ยาก
ด้วยความเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ ตัวอาคารจึง
มีความสูงมากกว่าตลาดในเมืองเก่าหรือเมืองริมน้ำ ซึง่ เป็นอาคาร
อนุรักษ์ ตลาดรูปแบบนี้จะมีทางเดินที่กว้างขวาง เพราะได้รับการ
ออกแบบมาเป็นอย่างดีให้สะดวกต่อการจัดวางแผงของร้านรวงต่างๆ
โดยรัฐบาลท้องถิ่นของจีนสามารถคำนวณถึงจุดคุ้มค่าและความ
เหมาะสมของการรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ถึงกับ
เป็นการสร้างอาคารสูง เพราะอาคารทีส่ งู มาก จะทำให้ยากแก่การ
คงเอกลักษณ์แบบจีนไว้ได้

เฉินหวังเมี่ยว
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ในส่วนของอาหารหรือสินค้าทีจ่ ำหน่ายอยู่ในตลาดรูปแบบนี้
ผูเ้ ขียนพบว่านอกจากรูปแบบของอาคาร สถาปัตยกรรม ทีแ่ ตกต่าง
จากตลาดแบบดัง้ เดิมแล้ว ยังแตกต่างในเรือ่ งของร้านอาหารอีกด้วย
เพราะมีร้านอาหารแบรนด์ดังจากตะวันตกเปิดบริการปะปนกับ
ร้านอาหารจีนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตก ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศนิยม
เข้าไปนั่งรับประทานอาหารหรือพักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว
อยู่ ไม่น้อยเหมือนกัน มองดูแล้วคล้ายคลึงกับแหล่งท่องเที่ยว
อย่างสยามสแควร์ในบ้านเรา ทีแ่ สดงเอกลักษณ์ความเป็นจีนออกมา
ให้นักท่องเที่ยวเห็นกันอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา
สำหรับสินค้าและบริการทีพ่ บเห็นในตลาดรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็นสินค้าของที่ระลึก ทั้งยังเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผลิตออกมาเป็น
จำนวนมากๆ จึงมีราคาสูง และตั้งเป้าไว้สำหรับขายนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นคนชั้นกลาง ซึ่งใน
ปัจจุบนั นับเป็นคนกลุม่ ทีม่ กี ำลังซือ้ สูง การจะดึงดูดคนกลุม่ ดังกล่าว
จึงต้องเน้นไปทีค่ ณ
ุ ภาพของสินค้า ความสร้างสรรค์ ซึง่ หมายรวม
ไปถึงบริการอืน่ ๆ อีกด้วย เพราะมีรา้ นค้าหลายร้าน ทีไ่ ม่ได้ขายของ
ทีร่ ะลึกโดยตรง แต่เน้นไปทีก่ ารให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น มีรา้ นชา
สอนการชงชาเบื้องต้นแก่ลูกค้า หรือร้านที่เปิดเป็นบ้านผีสิง หรือ
แม้แต่ร้านขายเสื้อผ้าธรรมดา แต่กลับมีการเดินแบบแสดงเสื้อผ้า
อยู่ ห น้ า ร้ า นของตนเอง เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง คุ ณ ภาพ
ความสร้างสรรค์ ของทัง้ สินค้าและบริการ เป็นตัวชีว้ ดั การดำรงอยูไ่ ด้
ของร้านค้า เพราะท่ามกลางการแข่งขันทีร่ นุ แรง ร้านค้าที่โดดเด่น
ในทุกด้านจะมีโอกาสเรียกลูกค้าได้มาก

กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ประเทศจีนไดนำเอาวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณและมีความโดดเดนสูงของตนเอง มาพัฒนาเปน
สินคาและบริการเพื่อตอบสนองตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ที่ทำรายไดเขาประเทศอยางมากมายมหาศาล โดยเฉพาะกับ
กลุมชนชั้นกลางชาวจีนเอง ซึ่งไมวาจะเปนตลาดในรูปแบบของ
วัฒนธรรมดัง้ เดิมอยางเชน เมืองถงหลี่ โจวจวง หรือตลาดในรูปแบบ
ของวัฒนธรรมใหม อยางเชน เฉินหวังเมี่ยว เหอฝงเจี่ย ที่มี
รายละเอียดทีแ่ ตกตางกันออกไป แตทสี่ ดุ แลวก็ยงั คงดึงเอาจุดเดน
ของวัฒนธรรมจีนมาเปนจุดขาย แมวาการตลาดในรูปแบบนี้
จะเกิดขึ้นโดยมีศูนยกลางของประเทศเปนผูกำหนด ทำใหรูปแบบ
ของสินคาอยูในมาตรฐานความเปน ‘จีน’ เดียวกัน โดยไมเนน สินคาและบริการในเฉิเฉินหวังเมี่ยว
การเติบโตของสินคา และบริการทองถิ่น หรือแมกระทั่งเสริม
สรางความเติบโตของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนจุดที่รัฐบาลจีนเลือก
มองขามไป แตกรณีของเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน กลับเปน
ตัวอยางที่ดีของการพัฒนาพื้นที่โดยคนในพื้นที่เอง โดยมีรัฐบาล
ยื่นมือเขามาสนับสนุน แตกตางจากกรณีของประเทศจีนดังที่ได
กลาวไปแลว

เปดวิถีชุมชนญี่ปุนโบราณ
ทามกลางกระแสธารโลกาภิ
ว
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ขอพาคุณผูอานบินลัดฟาขามจากประเทศจีน ไปสูประเทศ
ญี่ปุน ดินแดนที่ไดชื่อวาพัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชน
จากโยโกฮามา เมืองทาสำคัญและเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของประเทศญี่ปุน เจาะลึกลงมาอีกหนอย สูชุมชน Taishido
ชุมชนเกาแก ที่ในอดีตมีคลองสายเล็กๆ ผานกลางชุมชน สภาพ
บานเรือนเปนบานเดี่ยวสูงไมเกินสองชั้น เปนรูปแบบที่พบอยู
ทั่วไปในญี่ปุน โดยตัวบานตั้งติดๆ กัน ไมมีรั้วกั้น
เนือ่ งจากการตัง้ ถิน่ ฐานทีอ่ ยูต ดิ คลอง และสภาพบานเรือน
ที่ตั้งเรียงรายกันอยางหนาแนน ทำใหชุมชนเผชิญกับอุทกภัย
และปญหาสิง่ แวดลอมหนักขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ คนในชุมชนกลุม เล็กๆ
เพียงไมกคี่ น เห็นวาหากปลอยใหปญ หาเกิดขึน้ อยางนีเ้ รือ่ ยๆ ไมนาน
ชุมชนก็จะเสื่อมโทรมลงและคุณภาพชีวิตก็จะแยลงในที่สุด
กลุม คนเหลานัน้ จึงปลุกจิตสำนึกใหกบั คนในชุมชน ผานการ
ใหความรู กิจกรรมชุมชน และปายตางๆ เพื่อใหทุกคนมีความ
เขาใจในชุมชน เขาใจในประวัติศาสตร รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น
และรวมกันวางแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อแกปญหาในเบื้องตน
จนกระทั่งทำเรื่องของบประมาณการพัฒนาจากภาครัฐจนสำเร็จ
ก อ นที่ จ ะมี การปรั บ ปรุ ง จากภาครั ฐ ชุ ม ชนเริ่ ม พั ฒ นา
ปรับปรุงปญหาสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากทำความสะอาดชุมชน
เพิ่มพื้นที่สวนกระถางเล็กๆ หนาบาน หลังละกระถางเพื่อปลูกพืช
ผักกินได จากหนาบานขยายไปตามหัวมุมถนน หรือตามพื้นที่
โลงกลางชุมชน เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดยอมใหกับชุมชน

เมือ่ มีงบประมาณจากภาครัฐลงมา ก็เริม่ แกปญ หาอุทกภัย
โดยการถมคลองเดิมที่ไมไดใชงาน เพื่อสรางพื้นที่สาธารณะ ที่มี
รมเงาจากตนไม มีทนี่ งั่ พักผอน แตกย็ งั คงทางน้ำเล็กๆ เพือ่ บอกเลา
ประวัติศาสตรของการเปนคลองเดิม รวมทั้งมีศิลปะของเด็กใน
ชุมชนที่ฝากผลงานไวดวย จากการรวมกลุมเล็กๆ กลายเปนกลุม
ใหญขนึ้ ๆ จากการลงมือเพือ่ พัฒนาสิง่ เล็กๆ กลายเปนการรวมมือ
พั ฒ นาเรื่ อ งที่ ใ หญ ขึ้ น จนทำให ชุ ม ชนแห ง นี้ เ ป น ชุ ม ชนที่ มี
สภาพแวดลอมดีขึ้น มีพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่สะอาดสะอาน
ดวยความรวมมือรวมใจของทุกคนในชุมชน
นี่ จึ ง เป น ตั ว อย า งที่ ดี ข องการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู อาศั ย ของ
ตนเอง โดยเริ่มตนจากความตองการของคนที่อาศัยอยูที่นั่น หาก
ประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีชุมชนหรือพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีการคิดวางแผนอนาคตรวมกัน โดยไมตองรอให
ภาครัฐมาชีบ้ อก ก็นา จะทำใหคนในชุมชนหรือพืน้ ทีน่ นั้ ๆ มีคณุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ มี ากขึน้ มีการพัฒนาทีต่ รงกับความตองการ และเหมาะสม
กับพื้นที่นั้นๆ อยางแทจริง
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ส.ศิวรักษ์

กับ ‘๑๐๐ ปีชาตกาล อาจารย์ป๋วย’
ให้หวนคิดถึงตลาดน้อย

“ตลาดน้อยเป็นชุมชนจีนเก่าแก่ มันโยงไปถึงสำเพ็ง เป็นย่านสำคัญ ถ้าเราไม่รักษา
ไม่อนุรักษ์ไว้ มันจะเป็นสิ่งซึ่งไร้คุณค่า” นักเขียนชื่อดัง นักวิชาการอิสระ และ
นักประวัติศาสตร์คนสำคัญ ผู้ใช้นามปากกา ‘ส.ศิวรักษ์’ เริ่มต้นเกริ่น
“หรื อ อย่ า งร้ า นราชวงศ์ แต่ก่อน
วิเศษที่สุด เป็นที่แห่งเดียวที่คุณไปจอดรถ
แล้ ว จะมี ค นเอาอาหารมาเสิ ร์ ฟ ถึ ง ที่ ร ถ
มันมีความเป็นกันเอง มีร้านอาหารขึ้นชื่อ
มากมาย แต่ตอนนีร้ า้ นเหล่านีเ้ ขาหนีไปอยู่
นอกราชวงศ์ นอกเยาวราชหมดแล้ว ทำให้
เอกลักษณ์หลายๆ อย่างของที่นี่ตายไป
เพราะเราไม่ได้รกั ษาชุมชนเอาไว้ แต่ผมว่า
ตลาดน้อยยังพอฟืน้ ฟูได้” อ.สุลกั ษณ์กล่าวถึง
ตลาดน้อย
ย่านตลาดน้อย เป็นชุมชนจีนที่เกิด
ขึ้นมาจากการขยายตัวของสำเพ็ง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยที่บรรดาชาวจีน
ต่างพากันเรียกตลาดแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของสำเพ็งซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ใน
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ย่านจีนถิ่นบางกอก

ขณะนั้นว่า ‘ตะลัคเกียะ’ ซึ่งแปลเป็นไทย
ว่า ‘ตลาดน้อย’
ตลาดน้ อ ยเป็ น แหล่ ง ที่ ส ร้ า งและ
ให้ ก ำเนิ ด บุ ค คลสำคั ญ ระดั บ ประเทศ
มากมายหลายท่าน ยกตัวอย่าง พระยา
อนุ ม านราชธน ซึ่ ง เคยอาศั ย อยู่ เ หนื อ
ตลาดน้อยค่อนไปทางสำเพ็ง, พระอภัยวานิช
(จาค) ต้นตระกูลโปษยะจินดา, หลวงอภัย
วานิช (เจ้าสัวสอน), พระยาพิศาลศุภผล
(ชื่น) ต้นตระกูลพิศาลบุตร และ ดร.ป๋วย
อึ๊ ง ภากรณ์ ปู ช นี ย บุ ค คลคนสำคั ญ ของ
เมืองไทย
“ถึ ง แม้ ว่ า บุ ค คลเหล่ า นี้ จ ะกำเนิ ด
เป็ น จี น แต่ พ วกเขากลายเป็ น คนไทย
ไปแล้ว และที่สำคัญ พวกเขาเป็นคนที่
ช่ ว ยสร้ า งเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม

และมี คุ ณ ค่ า กั บ สั ง คมไทย ด้ ว ยเหตุ นี้
เราจึงไม่ควรลืมเขา”
สำหรับอาจารย์ปว๋ ย ท่านเกิดทีบ่ า้ น
ตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย ขณะที่มารดา
ของท่าน ก็เป็นบุตรสาวเจ้าของร้านขายผ้า
ในสำเพ็ง ใกล้ตรอกโรงโคม ทั้งนี้ อาจารย์
สุลักษณ์เชื่อว่า สิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้
อาจารย์ ป๋วย เติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง 

รักความงาม และอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อผูอ้ นื่
น่าจะมาจากคุณแม่ทเี่ พียรอบรมสัง่ สอนลูก
ด้วยความรักเป็นพื้นฐานและคุณยายที่มัก
ปลูกฝังความดีงามให้ทา่ นด้วยการพาไปวัด
ขณะที่ความใฝ่รู้ของท่านมาจากความรัก
การอ่านตั้งแต่เด็ก โดยหนังสือที่ท่านมัก
อ่านในสมัยเด็ก อาจารย์ปว๋ ย เคยให้นยิ าม
ว่าเป็น “หนังสือเล่มละสลึงพึงอ่าน” ซึ่งก็

“ถ้าอนุรักษ์ให้ถูกเรื่อง
มันจะเป็นเรื่องที่ได้สตางค์ด้วย แต่สำคัญยิ่งกว่านั้น
คือ ได้ศักดิ์ศรีของบ้านเมือง”
หาซื้ อ ได้ จ ากร้ า นหนั ง สื อ หน้ า วั ด เกาะ
ในตลาดน้อยนี่เอง นอกจากนี้ อาจารย์
ป๋ ว ยยั ง เคยบวชเณรที่ วั ด สำเพ็ ง หรื อวั ด
ปทุมคงคา และเป็นวัดที่ฝังอัฐิของท่าน
พร้อมกับอัฐิของยายและแม่ของท่าน
เนื่ อ งในโอกาสแห่ ง การครบรอบ
๑๐๐ ปีชาตกาลอาจารย์ป๋วย ซึ่งจะครบ
รอบ ๑๐๐ ปีในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในฐานะประธาน
มู ล นิ ธิ เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จึงได้
เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความ
สำคัญของ อาจารย์ป๋วย ในฐานะที่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว มวางรากฐานและมี
บทบาทสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติในด้านต่างๆ รวมถึงยังเป็น
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรู้ความ
สามารถ ควรค่ า แก่ ก ารเป็ น แบบอย่ า ง 

โดยส่วนหนึง่ ของกิจกรรมนี้ ได้แก่ การย้อน
รอยชี วิ ต ในวั ย เยาว์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น รากฐาน
แห่งชีวิตของอาจารย์ป๋วย ณ ตลาดน้อย
“อาจารย์ ป๋ ว ย เป็ น ปู ช นี ย บุ ค คล
เป็นแบบอย่างชีวิตของคนดี คนมีความ
สามารถ คนทีร่ กั ความดีงาม และรักความจริง
เวลาเรานึกถึงท่าน มันก็จะโยงใยไปถึง
ตลาดน้อย เพราะท่านเกิดทีน่ นั่ ท่านเป็นเพียง
ตัวอย่างหนึง่ จริงๆ เราต้องแสวงหาบุคคลที่
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ คนอื่นๆ
ต่อไป เพราะนี่จะช่วยให้คนไทยกลับมาหา
รากเหง้ า และยอมรั บ กำพื ด ของตั ว เอง
เพราะคนไทยตอนนี้ เราขาดราก เราลืม
กำพืดเดิมของเรา”
อาจารย์สลุ กั ษณ์ มองว่าการอนุรกั ษ์
ตลาดน้ อ ยน่ า จะเป็ น อีกแนวทางที่ดีที่จะ
ช่วยทำให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ได้ลองมองกลับไปมองหากำพืดเดิมของ
ตัวเอง และอาจจะยอมเปิดใจเรียนรู้จาก
‘ราก’ ของตัวเองเพิม่ ขึน้ บ้าง ไม่มากก็นอ้ ย
ขณะเดี ย วกั น การย้ อ นกลั บ ไป
ศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตลาดน้อย

ยังจะทำให้คนไทยสามารถเข้าใจถึงสภาพ
สังคมยุคนั้น รวมถึงพัฒนาการเติบโตของ
สั ง คมไทยในภาพรวมได้ ชั ด เจนขึ้ น ไป
พร้อมๆ กัน การฟื้นฟูอนุรักษ์ความสำคัญ
ตลาดน้ อ ยจะทำให้ ค นรุ่ น ใหม่ เ ห็ น ความ
สำคั ญ ของวั ด และชุ ม ชน ขณะเดี ย วกั น
ยังเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้ทุกชุมชน
ได้เห็นว่า ทุกชุมชนล้วนมีเอกลักษณ์ ใน
ตัวเอง และมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น
“จะเห็นว่าทุกถิ่น ทุกชุมชนมีความ
สำคัญ ถ้าเข้าใจหลักอันนี้ นีจ่ ะเป็นพืน้ ฐาน
ประชาธิปไตย ทีไ่ ม่ได้แปลแค่วา่ เสียงข้างมาก
ในสภา แต่หมายความว่าทุกชุมชนมีความสำคัญ
และมีความสามารถที่จะผดุงเอกลักษณ์
และศักดิศ์ รีของพวกเขาได้ อันนีส้ ำคัญมาก
แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ ชุมชนต้องเข้มแข็ง
และชุ ม ชนจะเข้ ม แข็ ง ได้ หากพวกเขา
เข้าใจรากเหง้าของตัวเอง”
อาจารย์สุลักษณ์เองก็เป็นอีกบุคคล
หนึ่งที่มีความผูกพันอยู่กับชุมชนจีนและ
เยาวราชมาตัง้ แต่เยาว์วยั จากประสบการณ์
และความทรงจำในอดีต ท่านเล่าถึงภาพ
ประทับใจทีม่ ตี อ่ ตลาดน้อยเอาไว้วา่ ตลาดน้อย
เป็ น ตลาดค้ า ขายที่ เ คยมี ความสำคั ญ ยิ่ ง
เคยเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านอาหารจีน
รสเลิศ และเคยเป็นย่านชุมชนจีนที่น่ารัก
แม้วนั นี้ ชุมชนตลาดน้อยและเยาวราชจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งทางกายภาพ
และทางสังคม แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะ
อนุรักษ์ฟื้น ฟู ใ ห้ ก ลั บ คื นมา เหมื อ นเช่ น
ประเทศสิงคโปร์ ที่เปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่
จะพัฒนาอาคารและวิถีชีวิตไปสู่ความเป็น
สมัยใหม่ทวั่ ทัง้ ประเทศ วันนี้ รัฐบาลสิงคโปร์
หั นมาพยายามปรั บ ปรุ ง สถาปั ต ยกรรม
เก่าๆ ให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมกับ
รื้อฟื้นวิถีชีวิตและบรรยากาศแบบเดิมกลับ
คื น สู่ ห ลายชุ ม ชน ซึ่ ง นอกจากจะทำให้
คนในชุ ม ชนพอใจแล้ ว ยั ง สร้ า งความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ด้วย

“ถ้าอนุรักษ์ให้ถูกเรื่อง มันจะเป็น
เรื่องที่ได้สตางค์ด้วย แต่สำคัญยิ่งกว่านั้น
คือ ได้ศักดิ์ศรีของบ้านเมือง”
อาจารย์สุลักษณ์ ได้ให้มุมมองว่า
การอนุรักษ์ตลาดน้อย ไม่เพียงจะทำให้คน
ย่านตลาดน้อยรู้สึกภูมิใจว่าเขามีศักดิ์มีศรี
ไม่แพ้คนทีอ่ นื่ การฟืน้ ฟูตลาดน้อยขึน้ มาได้
น่าจะสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยให้
กับคนไทยทั้งหมดได้ด้วย โดยเฉพาะคน
ไทยเชื้อสายจีน ขณะเดียวกัน การปลูกฝัง
ความภาคภู มิ ใ จดั ง กล่ า วถื อ เป็ น พื้ น ฐาน
การพัฒนาชุมชน ดังนั้นจึงต้องทำควบคู่
ไปพร้อมกัน โดยที่ทุกหน่วยและทุกคนใน
สังคมต้องร่วมมือร่วมใจกันในการกระตุ้น
ปลูกฝังความภูมิใจในรากเหง้าและกำพืด
ของตัวเอง ตัง้ แต่ระดับครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน และในระดับประเทศ
“การฟื้นฟูแต่ละคน กับการฟื้นฟู
ชุมชน มันคือเรื่องเดียวกัน คืออย่าไปใช้
วิธีศักดินา กดขี่ข่มเหง และอย่าไปใช้วิธี
ทุนนิยม เอาเงินฟาด ต้องใช้ความเป็น
มนุษย์ ซึ่งศักดิ์ศรีและความภูมิใจในกำพืด
จะทำให้คนอยากรักษาและปรับปรุงกำพืด
ของตัวเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องไม่เห่อเหิม
ไม่หวือหวา ต้องพัฒนาบนความเป็นตัว
ของเราเอง” ส.ศิวรักษ์ทงิ้ ท้ายด้วยข้อคิดดีๆ
ในการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดน้อยและ
ชุมชนอื่น
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[กิจกรรมยานจีน]
ตรุษจีนเยาวราช

ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช ๒๕๕๖ พบกับการออกราน
ของหนวยงาน สมาคมตางๆ เดินชิม ชอป ของดีของอรอยยาน
เยาวราช และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ตลอดจนรวมสนุก
กับกิจกรรมคอนเสิรตจากศิลปน GMM Grammy ระหวางวันที่
๑๐-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐-๒๔.๐๐ น.
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ โทร ๐ ๒๒๓๔ ๙๖๘๘,
๐ ๒๒๓๓ ๑๒๑๔-๘

รวมเปนสื่ออาสา
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสติ นักศึกษา
มาเก็ บ ประสบการณ ร ว มเป น
‘สื่ออาสา’ เพื่อนำเสนอมุมมอง
ต อ พื้ น ที่ ย า นจี น ถิ่ น บางกอก
ไมวาจะเปนเยาวราช ทรงวาด
ตลาดน อ ย ฯลฯ ผ า นการทำ
สือ่ สารคดี วารสาร หรือ โซเชีย่ ล
มีเดีย ติดตอขอรับขอมูลเพิม่ เติม
ได ที่ www.facebook.com/bangkokchinatown หรื อ โทร
(ธีรวัฒน) ๐๘ ๔๔๖๖ ๕๕๔๕, (ชนกนาถ) ๐๘ ๑๕๕๔ ๔๗๙๗,
อีเมล Livelybkk@gmail.com
หมายเหตุ: ผูเขารวมโครงการทุกทานจะไดรับรองการเขารวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้

รวมบูรณะศาลเจาโรงเกือก
ขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาคทรัพย เพื่อบูรณะศาลเจา
ฮอนหวองกุง (ศาลเจาโรงเกือก) ที่ปจจุบันขาดการบูรณะและอยู
ในสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว สีหลุดรอน ปูนปนแตกหักเสียหาย
ใหกลับมามีสภาพสวยงามดังเดิม
สนใจติดตอ คุณบุญชู ภมรวรานนท (ไท) ผูด แู ลศาลเจา โทร ๐ ๒๒๓๓ ๙๘๒๙

สำรวจประวัติศาสตรตลาดนอย
ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องราวของยานตลาดนอย
เขารวมโครงการ “เยาวชนอาสา..สำรวจอาคารที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรของยานตลาดนอย” เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึก
ขอมูลอาคารที่มีคุณคาเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่
หมายเหตุ: ผูเ ขารวมโครงการทุกทานจะไดรบั รองการเขารวมกิจกรรมในครัง้ นี้
ติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/bangkokchinatown
หรือโทร (ธีรวัฒน) ๐๘ ๔๔๖๖ ๕๕๔๕, (ชนกนาถ) ๐๘ ๑๕๕๔ ๔๗๙๗,
อีเมล Livelybkk@gmail.com

๒๘

ยานจีนถิ่นบางกอก
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๑๐ อันดับธุรกิจยอดฮิต (เฉพาะการจดทะเบียนพาณิชย)
ประเภทธุรกิจ

จำนวนผูประกอบการรายใหม (ราน)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑. รายขายปลีกรองเทา
๒. รานขายปลีกผลิตภัณฑหนัง ยกเวนรองเทา
๓. การขายปลีกอะไหลและชิ้นสวนอุปกรณยานยนต
๔. การจำหนายภาพยนตรและวิดีทัศน
๕. รานขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแกว
๖. รานขายปลีกสิ�งทอสิ�งถัก
๗. การขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงมีบริการฟงและรองเพลง
๘. การขายสินคาเบ็ดเตล็ด
๙. การขายอุปกรณแตงงาน ของขวัญของชำรวยและกิ๊ฟช็อป
๑๐. รานขายปลีกเครื่องเพชรพลอย
ที่มา ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร, ขอมูลลาสุด ณ ป ๒๕๔๔

ผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือนของเขตสัมพันธวงศ
(รายป หนวย:ลานบาท)
๑๕๐

๑๒๒.๕๖

๑๒๒.๐๒

๑๒๒.๓๔

๑๒๗.๑๑

๑๑๙.๘๓

สวนสาธารณะ
ในเขตสัมพันธวงศ

๑๒๐

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒ ๒๕๕๓

๒๕๕๔

๑๑๘ แหง
คือ พื้นที่สวนสาธารณะ

๑.๓๒ ตร.ม. ตอคน
๓๖,๘๙๖.๙๖ ตร.ม.
คือ ขนาดของพื้นที่สวนสาธารณะ
หรือคิดเปน ๒.๖%
ของพื้นที่เขตสัมพันธวงศ
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ย่านจีนถิ่นบางกอก

คือ สัดสวนพื้นที่สาธารณะตอจำนวนประชากร

ที่มา ขอมูลลาสุด ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โดยกลุมวิชาการสวนและตนไม สำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสิ�งแวดลอม กรุงเทพมหานคร

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์

เช่นเคยทีค่ อลัมน์นจี้ ะนำเสนอนานาสาระบันเทิงเกีย่ วกับวัฒนธรรมจีนผ่านสือ่ ต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ สำหรับฉบับนีข้ อแนะนำภาพยนตร์
หนังสือ และซีรยี่ จ์ นี ซึง่ เป็นผลงานทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ในยุคสมัยนี้ ทีค่ วรค่าแก่การติดตาม รวมถึงเก็บเกีย่ วข้อคิดดีๆ มาใช้ในการดำเนิน
ชีวติ รับรองว่ามีประโยชน์และน่าชืน่ ชมไม่นอ้ ยไปกว่าผลงานระดับตำนานเลย
ภาพยนตร์เด่น
Back To 1942
ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทที่ มุ่ ทุนสร้างสูงถึง ๒๑๐ ล้านหยวน หรือราว ๑,๐๕๐ ล้านบาท นำเสนอเหตุภยั แล้งและความอดอยาก
ในปี ค.ศ.๑๙๔๒ ทีค่ ร่าชีวติ ชาวจีนนับล้าน สะท้อนถึงความล้มเหลวของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด
ของ เหมา เจ๋อตง ทีต่ อ้ งการพลิกโฉมประเทศจีนให้เป็นมหาอำนาจทางด้านอุตสาหกรรมภายในพริบตา ด้วยการเริง่ เพิม่
จำนวนประชากร และเกณฑ์ชาวไร่ชาวนาไปใช้แรงงานแบบหามรุง่ หามค่ำ จนเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารครัง้ ใหญ่ ซึง่ ถือเป็น
หนึ่งในช่วงที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีน ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดงชือ่ ดังชาวจีนอย่างจางเกาลี,่ จางฮัน่ หยู
และเฉินเต้าหมิง ประชันบทบาทอย่างถึงพริกถึงขิงกับดาราฝัง่ ฮอลลีวดู อย่าง เอเดรียน โบรดี และทิม รอบบินส์
The Grandmasters
ภาพยนตร์แนวแอ็คชัน่ เรือ่ งราวของยิปมัน ยอดปรมาจารย์เพลงหมัดหย่งชุน่ ผูโ้ ด่งดัง ทีน่ อกจากจะพกพาความมันมาแบบ
เต็มพิกดั แล้ว ยังแฝงแง่คดิ ของความอดทน ความวิรยิ ะอุตสาหะในการฝึกฝนวิชาของเหล่านักสู้ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๓๐ 

อำนวยการสร้างและกำกับโดย หว่อง กา ไว ทีใ่ ช้เวลาคิดและดำเนินการสร้างนานกว่า ๑๐ ปี นำแสดงโดยดาราระดับแม่เหล็กอย่าง
หลียงเฉาเหว่ย, จางซิยี่, จางเจิ้น และซองเฮเคียว นี่จึงเป็นภาพยนตร์จีนเรื่องเด่นที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
วรรณกรรมดี
The Tibetan Code /รหัสลับหลังคาโลก
นวนิยายอันดับหนึ่งของจีนในรอบทศวรรษ ที่มียอดขายกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม โดยเป็นผลงานของเหอหม่า
และแปลเป็นไทยโดย อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี นำเสนอเรื่องราวที่สนุกสนาน เข้มข้น เร้าใจ กับการผจญภัยแบบ
อินเดียน่า โจนส์ และเพชรพระอุมา (บ้างเรียกขานว่าเพชรพระอุมาแห่งแดนมังกร) ทีร่ อ้ ยเรียง และผสมผสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตำนาน และพระพุทธศาสนาของทิเบตไว้อย่างมีชั้นเชิง ใครที่ชอบอ่าน
นวนิยายแบบซีรี่ย์ก็น่าจะถูกใจไม่น้อยเพราะเรื่องนี้มีให้อ่านกันอย่างจุใจถึง ๑๑ เล่ม
ซีรยี่ ด์ งั
The Fierce Wife / สงครามรัก สงครามชีวิต
ละครทีท่ บุ สถิตเิ รตติง้ มีผรู้ บั ชมสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ในไต้หวัน ไม่ใช่เพราะเนือ้ หาชิงรักหักสวาททัว่ ไป หากแต่ซรี ยี่ ์
เรื่องนี้ได้ฉายภาพชีวิตครอบครัวยุคใหม่ที่มีปัญหา ตัวละครต้องเผชิญหน้ากับการกระทำที่ผิดศีลธรรมทำให้เกิด
ความวุ่นวายต่างๆ ตามมามากมาย แต่สุดท้าย ‘สงครามรัก สงครามชีวิต’ ก็ได้นำเสนอหนทางในการแก้ไข
อย่างชาญฉลาดและลุ่มลึก จนระทั่งนักวิชาการด้านครอบครัว แนะนำว่าเป็นละครดีที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องดู
[เรียนภาษาจีนฟรี ผ่านเวบไซต์ข่าว]
สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ซีซีทีวี) นอกจากจะเผยแพร่
ข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ แล้ว
ยังให้บริการสอนภาษาจีน โดยผู้ที่สนใจ
สามารถทำความรู้จักกับภาษาจีนได้ตั้งแต่เริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง
พร้อมคำแนะนำ และเทคนิคต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ หากสนใจขอเชิญ
คลิกที่ http://english.cntv.cn/learnchinese

ผู้ที่ขาดคุณธรรม

ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่

ผู้ที่ขาดความรู้

ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล
ขงเบ้ง
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ขอขอบคุณ
ในการจัดทำวารสาร ย่านจีนถิน่ บางกอก ตอน ‘ตลาดน้อย’ ย่านเก่าในเมืองใหญ่ สำเร็จไปด้วยดี โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูม้ อี ปุ การคุณดังรายนามต่อไปนี้
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, ชุมชนตลาดน้อย, ชุมชนวานิชสัมพันธ์, ชุมชนผูค้ า้ อะไหล่เก่า, ชุมชนโชฎึก, ชุมชนจงสวัสดิ,์ ชุมชนโปสิศสภา, ศาลเจ้าโรงเกือก,
ศาลเจ้าโจวซือกง, กลุ่มโคแวนเคสเซ่ล, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ศูนย์ฮากกาศึกษา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และสถาบันอาศรมศิลป์

