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สวัสดีครับผูอานทุกทาน วารสาร ‘ยานจีนถิ่นบางกอก’ กลับมาพบกับทานผูอานอีกคร้ัง ฉบับนี้เปน
ฉบับที่ ๒ ที่ตองการนำเสนอ สิ่งดีๆ และมีคุณคาภายในยานจีนของเรา อยางไรก็ตามวารสาร ‘ยานจีน  
ถิ่นบางกอก’ ทำหนาท่ีเปนส่ือกลางระหวางโครงการฯ กับคนในพื้นท่ีและผูที่สนใจในยานไชนาทาวน  
เพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในดานการพัฒนายานจีนอยางสมดุลระหวางเกากับใหม เพ่ือใหยาน 
ไชนาทาวนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเหมาะสม รวมถึงสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ทมีผูจดัทำจึงตัง้ใจจัดทำวารสารท่ีมเีนือ้หาสาระดีๆ  เพือ่ชวยสรางแรงบันดาลใจใหเกดิขึน้และสามารถนำไปสู 
การพัฒนาที่เปนรูปธรรมรวมกันในระยะตอไปนะครับ 

กลับมาที่เนื้อหาของฉบับที่ ๒ สำหรับฉบับนี้ทางทีมงานภูมิใจนำเสนอเน้ือหาของยานที่ไมใหญ  
ไมโตในเยาวราช ทีย่งัคงกลิน่อายของความเปนชุมชนอยูอยางเตม็เปยม มคีวามนารัก มเีสนห ในกลุมของนกัทองเทีย่วตางชาติกม็กัจะ
แวะมาเย่ียมกันอยูเปนประจำ ยานน้ีมีชื่อวา ‘ตลาดนอย’ ที่ผานมาทางทีมงานโครงการยานจีนถ่ินบางกอกเคยจัดกิจกรรมพาผูที่สนใจ
ทองเทีย่วเมอืงเกาในเชิงวัฒนธรรม เดินเทีย่วชมตลาดนอยแหงน้ี เพ่ือด่ืมด่ำสถาปตยกรรมเกาแกทีท่รงคณุคา ลิม้ลองอาหารหลากหลาย
ซึง่รสชาติไมแพที่ไหนๆ ในกรงุเทพฯ เรยีนรูวถิชีวีติและประวัตศิาสตรทีส่อดแทรกอยูทามกลางสถานทีส่ำคญั ทรปินีจ้บลงอยางประทับใจ  
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 
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ชมวิถีชุมชน
‘ตลาดน้อย’

ทัวร์
จักรยาน

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

แม้ทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนต่างวัยที่
มีอายุอานามห่างกัน ๓๐ ปี แต่ก็มีจุด
ประสงค์หลักในการจัดตั้งทัวร์จักรยานขึ้น
ร่วมกัน เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมโดยใช้พาหนะสองล้อปั่น โดย
เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในขณะนั้น
ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้
ทุกคนหันมาใส่ใจกับการใช้จักรยานใน
เมืองหลวง เพื่อลดปัญหาการจราจรที่

คอลัมน์โล้สำเภา ฉบับนี้ ขอพาคุณไปรู้จักกับการท่องย่านจีน เพื่อชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนย่านตลาดน้อยด้วย   
‘ทัวร์จักรยาน’ ที่ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งจะพาคุณไปทำความรู้จักพื้นที่นี้ ได้แบบเจาะลึก โดยบริษัททัวร์จักรยาน  
มอือาชพีทีส่รา้งชือ่เสยีงมาจนเปน็ทีย่อมรบัของนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิอยา่ง ‘โค แวน เคสเซล่ บางกอกทวัร’์ 
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘ โดยคู่หูต่างวัย คือ คุณจาโคบัส (โค) แวน เคสเซ่ล และคุณจันทร์มณี พลภักดี  

ติดขัดบนท้องถนน ที่สำคัญทัวร์จักรยานเป็นการนำเที่ยวที่สามารถสัมผัสถึงมิตรภาพ
รอยยิ้มเสียงหัวเราะสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันหลากหลายและเสน่ห์ของ
คนในเมืองหลวงได้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ลูกค้าของโคแวนฯส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์
เนื่องจากคุณโคแวน เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ได้ปูพื้นฐานมานานจนมีชื่อเสียงในวงกว้าง
ก่อนที่จะเปิดตลาดลูกค้าคนไทยเมื่อ ๗-๘ ปีที่ผ่านมา ซึ่งคุณจันทร์มณีบอกว่า ไม่ใช่
เรื่องง่ายเลย เพราะกลัวอันตรายและเขาคิดว่าไม่น่าจะถูกจริตกับคนไทย แต่ปัจจุบันนี้ก็
มีสัดส่วนลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นมากโดยจุดขายหลักของทัวร์จักรยานนี้คือรอยยิ้มและวิถี
ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ขณะที่สถานที่ แหล่งประวัติศาสตร์คือจุดเสริมที่ทำให้ทัวร์นี้ครบ
รสมากยิ่งขึ้น

“ต้องปั่นแบบเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นจริงๆ คือถ้าเราปั่นไปแล้วไม่มีเด็ก 
มาร้องทักทาย ก็เหมือนกับปั่นไปเฉยๆ ไม่ได้อารมณ์ แตกต่างจากการที่เราไปปั่นแล้ว
ไดร้บัการตอ้นรบัจากคนในทอ้งถิน่ สมมตุวิา่วนันีป้ัน่ไป ๓ กโิลเมตรแลว้เหนือ่ย เรากพ็า
ลูกค้าจอดร้านอาแปะ อาม่า ขอซื้อน้ำอัดลมหน่อย ตรงนี้แหละคือจุดขายของเรา หรือ
พอเราพาลูกค้านั่งทาน เราก็จะชวยคุยกับเขา พูดคุยถึงชุมชน ธุรกิจของเขา เป็นต้น 
เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับการทัวร์จักรยานมากขึ้น” 

ทีมงานของโคแวนฯมีการศึกษาเส้นทางก่อนอย่างเจาะลึกปัจจุบันมีเกือบ๑๐
เส้นทาง โดยคำนึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แต่ช่วงเริ่มต้นก็มีอยู่เส้นทางเดียว
คือ ไชน่าทาวน์ ต่อมาลูกค้าที่สนใจแต่มีเวลาไม่มากนัก ก็เรียกร้องให้เปิดเส้นทางใหม่
ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเป็นตัวเลือก

คณุจนัทรม์ณอีธบิายเพิม่เตมิวา่ “โค แวนฯ จะเลอืกเสน้ทางปัน่ทีค่นไมเ่บือ่ อปุสรรค
ก็มีบ้างเช่นภัยธรรมชาติ หรือบางครั้งก็เจอเส้นทางที่มีสุนัขดุ เราก็จำไว้แล้วหลีกเลี่ยง
เปลีย่นไปใชเ้สน้ทางอืน่ หรอืบางครัง้กเ็จอคนทีไ่มเ่ขา้ใจวา่ทำไมตอ้งมาปัน่ผา่นหนา้บา้นเขา  
ก็มีเหมือนกันแต่ก็เป็นส่วนน้อย แต่เราไม่ได้จัดฉากโชว์ เพราะต้องการให้นักท่องเที่ยว
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เหน็สภาพทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ทัง้เรือ่งสวยงามและเรือ่งทีค่วรพฒันา เชน่ เสน้ทางทีต่อ้งผา่นคลอง
เหมน็ๆ เราก็ไป เพราะสิง่เหลา่นีค้อืความจรงิ ที่ไมค่วรปดิบงั และจะกระตุน้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
หันมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และด้วยความที่เราทำธุรกิจนี้มานาน จนกระทั่ง กทม.มาเห็น
และปรับปรุงพื้นที่ เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับการปั่นจักรยาน และชุมชนก็ได้
ประโยชน์” 

สำหรับเส้นทางยอดนิยมที่จะทำให้คุณได้ชื่นชมและสัมผัสกับวิถีชุมชนชาวจีน
ยา่นตลาดนอ้ยคอื ‘แกรนด์ไชนา่’(โรงแรมแกรนด์ ไชนา่ปริน๊เซส เปน็ทีต่ัง้ของออฟฟศิ
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจบทริป) เป็นเส้นทางที่ทำให้เห็นภาพรวมของไชน่าทาวน์ ใครมา
ครั้งแรกควรจะเลอืกเสน้ทางนีก้อ่น เปน็ทรปิจกัรยาน ๓ ชัว่โมง โดยรวมคอืไชนา่ทาวน์
รายละเอยีดสถานที่แวะไกด์แต่ละคนกำหนดเอง โดยลัดเลาะไปตามซอกซอยในย่านจีน
แวะพักที่ศาลเจ้าโจวซือกง พื้นที่ตลาดน้อย จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากท่าเรือสวัสดีไป
วัดทองธรรมชาติมาเยีย่มเยยีนฝัง่ธนบรุีปัน่ทอดนอ่งไปตามตลาดแวะไหวพ้ระทีว่ดักลัยาณ์
จากนั้นก็ปั่นกลับ ซึ่งแต่ละเส้นทางจะฝึกฝนไกด์จนชำนาญ อย่างต่ำกินระยะเวลา
๑เดือนเลยทีเดียว

สำหรับย่านตลาดน้อยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนั้น คุณจันทร์มณีให้เหตุผล
หลายข้อว่า “คนในชุมชนตลาดน้อยน่ารัก เอื้อเฟื้อและให้ความร่วมมือกับเรามาอย่าง
ยาวนาน เขา้ออกทกุตรอก ซอกซอย และดว้ยเอกลกัษณข์องชมุชนตลาดนอ้ยดว้ย ทีเ่ปน็
ชมุชนทีห่าดูไดย้าก อาจจะมทีีเ่ดยีวเลยกว็า่ได ้ ยกตวัอยา่งเชน่ ยา่นเซยีงกง โบสถ ์ ฯลฯ 
เพราะวา่ถา้หลดุจากตลาดนอ้ยไป ขา้มไปฝั่งธนพื้นที่มันก็จะแปลกไปแล้ว ชุมชนย่านจีน
จะหาดูได้ในเฉพาะแถวๆ เยาวราชเท่านั้น เวลาที่เราไปแวะเดินตลาดย่านนี้ เราจะได้ยิน
ฝรั่งพูดว่า Amazing Thailand อยู่เสมอ อย่างตลาดสด ตลาดปลา บ้านเราดูแปลกหู
แปลกตาสำหรบัพวกเขา เวลา ๒ ชัว่โมงก็ไมพ่อ” 

“ทัวร์จักรยานของโค แวนฯ จึงใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นกันเอง 
ความหลากหลายของพืน้ทีม่ทีัง้ตลาด ชมุชน ตกึเกา่ โรงเรยีน ศาลเจา้ในเยาวราช ภตัตาคาร 
รา้นทอง คอืมสีสีนัไดท้กุอยา่ง คอืถา้ไมม่เียาวราช เรากค็ดิวา่จะขายออกไหม เรากพ็ยายาม
ลองนะ เราใชค้ำวา่ พืน้ทีน่ีค่อืสนิคา้ของเรานะ อยา่งเสน้ทางบางกระเจา้ พอเปดิเสน้ทางได ้
๑-๒ ป ีคนกเ็ขา้ไปกอ๊ปปีเ้สน้ทางกนัหมด เรากเ็ลยตอ้งหนมีาไชนา่ทาวน ์จำไดว้า่ ๕-๖ ปหีลงั
มเีราเจา้เดยีว ทีป่ัน่ยา่นเยาวราช เพราะความสลบัซบัซอ้น ความยากของเส้นทาง ซึ่งยาก
กวา่บางกระเจา้เยอะ แตเ่หตผุลทีเ่ราเลอืกเยาวราชและตลาดนอ้ย เพราะความหลากหลาย
ของคน เส้นทาง สินค้า และอาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นเสน์ห์ที่ลงตัวของที่นี่”  

ดว้ยความมุง่มัน่ตัง้ใจในการสรา้งสรรคบ์รกิารทีแ่ตกตา่งทำใหม้ลีกูคา้ทีก่ลบัเขา้มาใชบ้รกิาร
ทวัรจ์กัรยานของโคแวนฯอกีมากกวา่๓๐%“ตอนแรกทีม่ากเ็ปน็แฟนกนั ครัง้ตอ่มามีลูกมาดว้ย 
บางทกีแ็นะนำครอบครวัมา มเีพือ่นฝงูมา บางคนกเ็ปน็แฟนประจำมาทกุปี เพราะเขารูว้า่ถา้มา

เสน้ทางทีป่ัน่กไ็มเ่หมอืนเดมิ หรือถ้าจะซ้ำก็
ไม่เกิน ๕๐%”  

ทัง้นีป้จัจยัความสำเรจ็ของโค แวนฯ
ว่าคือตัวคุณโคแวนเองที่คิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบเส้นทางทัวร์จักรยานที่
เลยีนแบบยาก และบรกิารลกูคา้อยา่งจรงิใจ
ไม่หลอกลวง ใครที่มาปั่นล้วนชื่นชอบและ
บอกต่อ ขณะเดียวกันการร่วมแรงร่วมใจ
ในการทำงานของทีมงานกว่า ๓๕ ชีวิต
อย่างขยันขันแข็ง และที่สำคัญคือได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายชุมชน

จากจุดเริ่มต้นด้วยจักรยานเพียง
๘คันของโคแวนฯ(แถมยังเป็นจักรยาน
มือสองด้วย) ปัจจุบันมีอยู่ ๒๕๐ คันแล้ว
ส่วนอนาคตเกี่ยวกับการขยายธุรกิจนี้ไปได้
ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
ชุมชุมและทีมงาน

อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่เป็นทุนทาง
วฒันธรรมหลายแหง่กำลงัจะเปลีย่นแปลงไป
สิ่งก่อสร้างบางอย่างอาจถูกรื้อถอน ทำให้
เอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นหายไป แต่น่าจะดี
กว่าหรือไม่ ถ้ายังคงสภาพเดิมไว้ และ
เลือกพัฒนาจุดที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
เช่นลำคลองเน่าเหม็นและการกำจัดขยะ
ที่มีประสิทธิภาพ ดีกว่าจะมาทุบตึกราม
บ้านช่องทิ้ง แล้วมาสร้างใหม่ให้ทันสมัย
เพราะเท่ากับเป็นการถอนรากวัฒนธรรม
ความเป็นไชน่าทาวน์ทิ้งไป

สดุทา้ยคณุจนัทรม์ณบีอกวา่คาดหวงั
ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีขึ้น และอยาก
ให้คนหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะเพิ่มขึ้น
เพราะจกัรยานไมท่ำใหเ้กดิมลภาวะและชว่ย
ลดภาวะโลกรอ้นดว้ย ตอ้งชว่ยกนัคนละคนั
อยา่งเมอืงอมัสเตอรด์มั แตล่ะบา้นมจีกัรยาน
๓คนัไปไหนมาไหนแทบไมต่อ้งใชร้ถยนต์
เลย

ขอขอบคุณ โค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ ที่
เปิดโอกาสให้ทีมงานอาศรมศิลป์ได้ร่วมทริปปั่น
จักรยาน และหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาคลิกที่ www.covankessel.com 

คุณจันทร์มณี พลภักดี  
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อิ่มบุญ
กับเทศกาลกินเจ

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

ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของย่านตลาดน้อยก็ว่าได้ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน 
๙ ไปจนถึงวันขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๙ ของทุกปี โดยเทศกาลกินเจนี้จะมาถึงหลังจากได้ผ่านเทศกาลทิ้งกระจาดและเทศกาลไหว้
พระจันทร์ไปแล้ว (ถ้าหากผู้อ่านเพิ่งได้รับประทานขนมไหว้พระจันทร์ไป นั่นก็หมายความว่าอีกประเดี๋ยวก็จะได้เริ่มถือศีลกินเจ
ร่วมกัน) และในช่วงเวลานี้เองที่เราจะได้เห็นผู้ค้ามากมายทั้งที่เป็นคนดั้งเดิมของตลาดน้อย และผู้ค้าจากภายนอกที่เป็นเจ้าเก่าที่
คุ้นเคยหรือเป็นเจ้าใหม่ที่หวังจะมาสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาร่วมประเพณีถือศีลกินเจในย่านตลาดน้อย 

ของขาวชุมชนตลาดน้อยที่ถูกปากถูกใจ
ผูม้าเยอืนอยูพ่อสมควร เนือ่งจากสว่นมาก
ผู้ค้าเหล่านี้ไม่ได้ขายอาหารเจในช่วงเวลา
ปกติ แต่จะประกอบอาชีพอื่นหรือทำงาน
อยู่นอกชุมชนเหมือนคนทั่วไป แต่พอถึง
ช่วงเทศกาลก็จะเจียดเวลากลับมารื้อฟื้น

หรืองัดสูตรดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นอาหาร
คาวหวานที่สืบทอดจากต้นตระกูลมาให้
พวกเราๆ ท่านๆ ได้รับประทานกัน
ซึ่งโดยส่วนมากก็จะนิยมออกร้านกันที่
หน้าบ้านของตัวเอง หรือไปออกร้านอยู่
ณที่ประจำที่เคยขายอยู่ทุกๆปี

เทศกาลกินเจนั้นหากลองแยกคำดู
ก็คงจะแยกง่ายๆ ได้เป็น ‘ถือศีล’ และ
‘กินเจ’ นั่นหมายถึง การให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการกินอยู่พอสมควร และสิ่งที่น่า
สนใจของการมา ‘กินเจ’ที่ตลาดน้อยก็คือ
สูตรอาหารเจต่างๆ ที่มีความเฉพาะตัว
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เนื่องจากการเปลี่ยนที่ขายนั้นเรียก
ได้ว่าเลวร้ายเสียยิ่งกว่าการเปลี่ยนของที่
ขายเลยทีเดียว เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่
นั้นจะจำได้เพียง ชนิดของสินค้า รสชาติ
และตำแหน่งที่ขายเท่านั้นเอง และเมื่อ
ลองถามดวูา่ทำไมเวลาปกตถิงึไมท่ำขายกนั
ก็จะได้คำตอบว่า กลัวคนกินเบื่อบ้าง
เหนื่อยบ้าง ขี้เกียจบ้าง แต่พอสอบถาม
กันลึกๆ แล้วก็จะได้คำตอบไปในทาง
เดียวกันว่า การมาออกร้านในช่วงเวลานี้
ถือเป็นการร่วมกันทำบุญ เพราะว่าการ
ขายนั้นก็ไม่ได้มีกำไรมากมาย แต่ต้อง
ขายเพราะได้ทำสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพ่อ
แม่หรือปู่ย่าตายาย ที่มีเจตนาในการออก
ร้านให้คนมาทำบุญที่ศาลเจ้าโจวซือกงได้
รับประทานของอร่อยๆกันและเมื่อมีของ
อรอ่ยเยอะๆผูค้นกอ็ยากมาทำบญุทีน่ี่ก็จะ
ทำให้มีความสุขและได้บุญร่วมกันทั้งคน
ที่มาทำบุญและคนขายนั่นเอง

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุใน
ชุมชนตลาดน้อยนั้นพอจะบ่งบอกได้ว่า
เทศกาลกินเจที่จัดขึ้นในศาลเจ้าโจวซือกง
นั้นน่าจะมีมานานกว่าร้อยปี ตั้งแต่สมัยที่
ยังไม่มีการปลูกสร้างอาคารตึกดังเช่น
ปัจจุบัน โดยจะมีการออกร้านกระจายหนา
แน่นทั่วพื้นที่ เนื่องจากเมื่อก่อนพื้นที่

บริเวณริมน้ำเกือบทั้งหมดเป็นที่โล่ง จึงมี
ทั้งร้านค้าและเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชิงช้า
สวรรค์ ตั้งได้อย่างสะดวก ทำให้เป็น
เทศกาลใหญ่และมีชื่อเสียงมากกว่าที่
เยาวราช (สำเพ็งในสมัยก่อน) มีผู้คน
มากมายหลั่งไหลเข้ามาทำทานและรับ
ทานที่โรงเจริมแม่น้ำแห่งนี้ ทำให้เห็นได้
ว่าพื้นที่ริมน้ำบริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ
ที่มีคุณค่าซึ่งผนวกเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี และเศรษฐกิจของพื้นที่เข้าไว้
ด้วยกันอย่างลงตัว

 การเตรียมการต่างๆ นั้นจะเริ่ม
ตัง้แตส่ปัดาหก์อ่นทีจ่ะเริม่เทศกาล โดยผูค้า้
หน้าใหม่นั้นจะมาก่อนเพื่อนเพื่อเข้ามา
เตรียมตัวออกร้านค้าและร้านอาหารเจ
ต่างๆ ในบริเวณโดยรอบศาลเจ้าโจวซือกง
ซึ่งแตกต่างจากผู้ค้าดั้งเดิมที่มักจะมีที่
ประจำอยู่แล้วดังเช่นทุกปี แต่ในปีนี้ค่อน
ข้างจะมีความแตกต่างจากปีก่อนๆ อยู่พอ
สมควร เนื่องจากมีการรื้อพื้นบริเวณ
ท่าน้ำของศาลเจ้าบางส่วนเพื่อก่อสร้าง
แนว เขื่ อนป้ อ งกั นน้ ำท่ วมริ มแม่ น้ ำ
เจ้าพระยา จึงทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำที่มี
ศาลาเก๋งจีนเล็กๆ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนของ
ผูค้นนัน้ไดห้ายไปและเกดิเปน็หลมุเปน็บอ่
ที่ดูจะอันตรายและไม่สวยงามอยู่ไม่น้อย
แต่ถึ งกระนั้นก็ยั งไม่ส่ งผลกระทบต่อ
ศรัทธาของผู้ที่มาร่วมทำบุญที่ศาลเจ้าที่

คอ่ยๆ กา้วผา่นอปุสรรคเหลา่นีเ้พือ่ลดัเลาะ
ไปที่ โป๊ ะริมน้ำเพื่อลงเรือไปร่วมลอย
กระทงอย่างแน่นขนัดในวันลอยกระทง
ของเทศกาลกินเจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ได้
นำเนินไปจนถึงคืนสุดท้ายของเทศกาลกิน
เจที่มีประเพณีส่งเจ้า ด้วยการเวียนเทียน
ซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยการ
เวียนเทียนนั้นจะมีทั้งขบวนสิงโต มังกรที่
เชิดนำไปตลอดทาง ตามด้วยมหรสพ
และขบวนของพระสงฆ์แลว้จงึปดิทา้ยดว้ย
สาธุชนที่เข้าร่วมเวียนเทียนอีกนับพันคน

ถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่รู้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่ท่วม ก็ยังไม่สำคัญเท่าได้มาร่วมงานเทศกาลกินเจที่ตลาดน้อย
ด้วยศรัทธากัน 

ปฏิทินของงานเทศกาลกินเจ 

บรรยากาศของการลงเรือจากท่าน้ำศาลเจ้า 
โจวซือกงเพื่อมาร่วมประเพณีลอยกระทงในวันชิวฉิก 

โซวเกี้ยวที่ผึ่งไว้หลังจากขึ้นจากเตา แต่ก็สามารถ
ขายได้หมดภายในไม่กี่นาทีต่อมา 

ขนมถังแตก (หมี่เช็งก้วย) สูตรดั้งเดิมเจ้าสุดท้าย  
ที่ผู้เขียนไม่อยากบรรยายมาก เพราะว่ากลัวโดน 
ผู้อ่านแย่งซื้อทานในปีถัดๆ ไป 
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หลายแง่มุมที่น่าสนใจของเทศกาลกินเจที่
ตลาดน้อย ซึ่งรอให้ผู้อ่านได้ร่วมกันค้นหา
และถ่ายทอดความงดงามของศรัทธาและ
คุณค่าของความเป็นชุมชนเก่าในย่านจีน
ร่วมกันต่อไป

[ความหมายของ ‘เจ’] 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๒๕ให้นิยามไว้ว่า“เจ น. อาหาร

ที่ไมม่ขีองสดคาวสำหรบัญวนหรอืจนีทีถ่อืศลี, แจ กว็า่ (จ.)” ตอ่มาในฉบบัพ.ศ.๒๕๔๒
ได้ปรับปรุงคำนิยามเป็น “เจ น. อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์และผักบางชนิด เช่น 
กระเทียม กุยช่าย ผักชี, แจก็ว่า (จ. ว่าแจ)” 

‘เจ’ ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า
อุโบสถดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันเหมือนกับที่ชาวพุทธใน
ประเทศไทยทีถ่อือโุบสถหรอืรกัษาศลี๘โดยไมร่บัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้
แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนำการ
ไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็น ‘ถือศีลกินเจ’ ในปัจจุบันผู้ที่
รับประทานอาหารทั้ง๓มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ

ไม่เพียงเฉพาะคนรุ่นเก่าเท่านั้นที่นิยมกินเจ ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็จริงจังกับเจมาก
เพราะการกินเจนอกจากจะเป็นการถือศีลกินด้วยจิตเมตตา และกินเพื่อละเว้นกรรมแล้ว
ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยเพราะสารอาหารในพืชผักผลไม้ช่วยทำให้ระบบขับถ่าย
และการย่อยอาหารเป็นปกติ และเมื่อรับประทานเป็นประจำจะทำให้เซลล์ต่างๆ เสื่อม
สภาพช้าลง สุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณผุดผ่อง ทำให้การกินเจเริ่มแพร่หลายไม่จำกัด
เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้นเช่นกินเจในวันคล้ายวันเกิดของตนเองกินเจในวันเกิด

โดยจะเริ่มตั้งแต่ศาลเจ้าโจวซือกง ไปยัง
ถนนทรงวาดถนนเจรญิกรงุสำนกังานเขต
สัมพันธวงศ์ ตรอกวานิช ๒ แล้วจึงกลับ
มายงัศาลเจา้โจวซอืกงเปน็จำนวน๓รอบ
(ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานว่าเส้นทางเหล่านี้
เป็นการบ่งบอกถึงขอบเขตของชุมชนย่าน
ตลาดน้อย) และตามเส้นทางดังกล่าวก็จะ
มีชาวบ้านในย่านตลาดน้อยมาตั้งโต๊ะเพื่อ
แจกนำ้ดืม่ หรอืผา้เยน็และกระดาษซบัหนา้
เพือ่เพิม่ความสดชืน่ใหก้บัผูม้ารว่มเวยีนเทยีน
ให้เห็นอยู่ตลอดเส้นทาง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็พอจะได้
เห็นถึงศรัทธาที่ เข้มแข็งของชาวไทย
เชื้อสายจีน และความเป็นชุมชนที่ไม่ได้
มุ่งหวังจะหากำไรจากเทศกาลที่คนเริ่มหัน
มาสนใจเป็นสมัยนิยม หากแต่เป็นสังคม
แห่งการแบ่งปันที่ต้องการร่วมสืบสาน
ประเพณีกินเจที่มีมายาวนาน ซึ่งอาจถือ
ได้ว่าเป็นแห่งแรกๆของกรุงเทพฯก็ว่าได้
ซึ่งแง่มุมเหล่านี้ก็เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งจาก

ขบวนเวียนเทียนของผู้ถือศีลกินเจที่ดำเนินไปอย่าง
สงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ด้วยศรัทธาของผู้เข้าร่วมพิธี 

ในอีกด้านก็จะเป็นความสนุกสนานของที่เปิดพื้นที่
ให้กับชุมชนได้สามารถมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้าง
สำนึกและความภูมิใจร่วมกันของเทศกาลกินเจที่
ดำเนินต่อเนื่องมาร้อยกว่าปีในตลาดน้อย 
  

ความน่ารักของชุมชนคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อผู้มา
ร่วมงาน และร่วมสร้างบุญกุศลกับผู้ที่มาเวียนเทียน
ด้วยการตระเตรียมทั้งกระดาษเช็ดหน้าและน้ำดื่ม  
น้ำชาแสนชื่นใจไว้บริการตลอดเส้นทางด้วยน้ำใจ
โดยมิต้องนัดหมายกัน 

บรรยากาศเทศกาลเจในไชน่าทาวน์ที่สุดแสน 
จะคึกคัก 

อาหารเจจากพ่อค้าผีมือดี 

ของลูกหลานและกินเจเนื่องในวันมงคลสมรสเป็นต้น
การกินเจทั้งในเทศกาลกินเจและในวาระต่างๆจึงทำให้หลายคนอิ่มบุญอิ่มใจและมีความสุขไปตามๆกัน
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เรื่อง : กู่เค่อ I ภาพ : http://www.heybrian.com

ฮากกา...เป็นเชื้อสายหนึ่งของชาติพันธุ์ฮั่นที่ไม่แสดงชื่อตามถิ่นฐานแหล่งกำเนิด
ฮากกา...เป็นชื่อที่ผู้อื่นเรียก...อาคันตุกะผู้มาเยือนจากแดนไกล
ฮากกา...รากเหง้าดั้งเดิมอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหน...ไม่รู้...แม้แต่คนฮากกาเอง
ฮากกา...เหมือนผู้ลี้ลับจากแดนสนธยาแต่ปรากฏตัวตนตลอดมา...ในประวัติศาสตร์

กี่ศึกกี่สงครามกี่กลียุคในอดีตนับแต่ราชวงศ์ซ่งหยวนหมิงและชิง
เป็นภาพขัดแย้งของชนชาวฮั่นที่อุดมด้วยอารยธรรม...สูงส่งล้ำลึก
มากมายแนวคิดปรัชญาอุดมการณ์...แต่ระบบการปกครองอ่อนแอล้าหลัง
โอ้...ซือหม่าเชียนท่านไม่ควรบันทึกประวัติจีนด้วยรอยหมึก...ต้องเป็นรอยเลือด


กี่ศพกี่ร่างที่หลั่งเลือดพลีกาย...ลับหายไปในสนามสงคราม

กี่ตัวเลขสถิติของชีวิตคนที่ตายเหมือนใบไม้ร่วง...สูญไปกับกาลเวลา
ไม่มากกว่าใครไม่น้อยกว่าใครแต่ไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ถ้วน...ศพของคนฮากกา

คนฮากกา...ผู้ไม่เคยตกหล่นจากประวัติศาสตร์ในฐานะวีรชน...นิรนาม


การเข่นฆ่าที่หฤโหดของศัตรูผู้พิชิต...จากซงหนูจากมองโกลจากแมนจู
คลื่นคนเผ่าอื่นอพยพหลบหนีไปสู่แคว้นอื่นที่ปลอดภัยที่ดีกว่า

แต่ฮากกายืนหยัดต่อต้านที่สุด...พ่ายแพ้แตกยับกระเจิงสาหัสสากรรจ์
สู้ด้วยศักดิ์ศรีฮั่น...ทั้งที่ฮ่องเต้ขุนนางขลาดเขลากลัวตาย...คุกเข่าจำนน

ที่สุด...อยู่ไปก็ตายอยู่ไปก็อัปยศจำพรากจากถิ่น...ไปไกลไปไหนไม่รู้
ไม่ใช่เป็นการอพยพธรรมดาแต่เป็นการหนีศัตรูที่ตามฆ่า...ล้างโคตรเผ่าพันธุ์
ไป...ให้ไกลสุดพสุธาไป...ให้ไกลสุดเส้นขอบฟ้า...ไป...ให้ไกลที่สุด
เก็บชีวิตไว้ตัวชาติคือตัวคนตราบที่ตัวตนยังอยู่...ตัวชาติจะยังดำรงนิรันดร์


คาราวานเดินทางครั้งแล้วครั้งเล่าสุดทาง...ที่ไหนไม่มีเป้าหมาย
ครั้งนี้...ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งนี้...ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ต้องเดินทาง

ตรรกะของทั้งหมดเป็นต้นทุนของเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติพันธุ์
ไม่ใช่เพราะลิขิตสวรรค์แต่เป็นสิ่งที่ฮากกา...เลือกแล้วที่จะเป็น


ระหกเหินไปถึงแผ่นดินใดล้วนมีชนเผ่าฮั่นอื่น...จับจองอยู่ก่อน
ชัยภูมิทำเลอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือเผื่อให้สำหรับฮากกา...ผู้มาใหม่
ทางเลือกทางเดียว...เทือกเขาสูงไกลทุรกันดาร...โอ้ฮากกา...หรือเจ้ามีทางเลือกอื่น
ที่ใดที่อยู่ได้ที่นั่นเป็นบ้าน...ดีที่สุดแล้วบ้านของฮากกา...ซอกหลืบขุนเขา


ชุมชนฮากกาไม่มีบ้านเรือนที่วิจิตรยิ่งใหญ่โดดเด่นอลังการ
มีแต่กองกระดูกแผ่นป้ายบรรพชน...มีแต่หนังสือตำราเทิดทูนหวงแหน
เพื่อเป็นสักขีว่าคนฮากกายังมีรากเหง้าชาติพันธุ์ของฮั่น...อย่างทรนง
เพื่อเป็นอัตลักษณ์แห่งภาษาและวัฒนธรรม...ที่ฮากกาไม่ยอมสูญสลาย


ความอดทนของชีวิตจะบ่มเพาะได้จากสภาวะที่...ทุกข์ยากแสนเข็ญ
ความแข็งแกร่งของจิตใจจะหล่อหลอมได้จากทุกขณะ...ที่กดดันบีบคั้น

สำนึกที่หยั่งลึกทุกอนูสายเลือดเป็นความหมาย...เป็นมรดกของจิตวิญญาณ
คำสั่งเสียของบรรพชนฮากกาแม้ก่อนสิ้นลม...ลูกเอ่ยต้องเรียน
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อย่ากังขาทางเลือกของฮากกา…ในขณะนั้น…ด้วยสายตาและความคิด…ในขณะนี้
ชัยภูมิที่แร้นแค้นไม่มีทรัพย์ในดินไม่มีสินในน้ำ…ความมั่งคั่งของทรัพย์กรธรรมชาติ…ไม่มี

ปัจจัยการผลิตทุกอย่างขาดแคลนห่างไกลความเจริญ…บุญแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่
ทางเลือก…ต้องเรียนเพื่อสร้างคนคนที่มีความรู้คนที่มีความคิด

กู่เค่อ 
กรุงเทพ-มกราคม ๒๕๔๙ 

ที่มา: จุลสาส์น 
‘ไหง่...เฮ้ฮากกาหงิ่น’

ศูนย์ฮากกาศึกษา-กรุงเทพ 
email : ryip@hakkastudy.in.th

การเรียนสำหรับฮากกาไม่ใช่เรียนตามหน้าที่…แต่มันเป็นสรณะของชีวิต
ต้องเรียนให้มากที่สุดลึกที่สุดสูงที่สุดจนถึงระดับ…ราชบัณฑิต
กระดาษจานหมึกแท่งหมึกและพู่กัน…เป็นสมบัติที่ศักดิ์สิทธิ์ของฮากกา
ภาพลูกหลานผู้ใฝ่เรียนเป็นเกียรติยศยิ่งแล้ว…สำหรับครอบครัวฮากกา

ไม่น่าเชื่อที่ทางเลือกของคนฮากกาในวันที่…อับจนและมืดมิด
จะกลายเป็นแสงสว่างฉายทางให้ฮากกา…ไปสู่พลังการเรียนที่หนักแน่นเข้มข้น
มิได้หมายความว่าชนฮั่นเผ่าอื่นจะละเลยการเรียน…แต่สำหรับคนฮากกาแล้ว
นิยามการเรียนเป็นความหวังอนาคตเป็นเป้าหมายชีวิต…เป็นทั้งหมดของชาติพันธุ์

จากอดีตที่ยาวนานนับแต่มีคำว่า“คนฮากกา”ในประวัติศาสตร์จีน
ทุกมณฑลเมืองทุกตำบลหมู่บ้านที่มีชุมชนฮากกาตั้งรากฐานอยู่
จะไม่ปรากฏโบราณสถานปราสาทราชวังคฤหาสน์ที่…โอ่อ่าโอฬาร
ไม่มีคนฮากกาที่มั่งมีด้วยลาภยศในบริบทของฮกลกซิ้ว

ในพิพิธภัณฑ์ในหอวัฒนธรรมของฮากกาในแต่ละเมือง
จะปรากฏแต่รูปภาพชื่อคนผู้กล้าฮากกาที่สละชีพ…เพื่อชาติ
จะบันทึกแต่ประวัติบัณฑิตนักคิดนักกวี…คนเก่งของฮากกา

อย่าประหลาดใจตำนานฮากกาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่…มีเพียงเล็กน้อยเท่านี้จริงๆ

ซุนยัดเซ็นใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำงานเล็กๆเพียงชิ้นเดียว…ปฏิวัติราชวงศ์ชิง
เติ้งเสียวผิงผู้เกิดมาเพื่อทำงานง่ายๆเพียงอย่างเดียว…เปิดจีนเสรี
กำแพงยักษ์พระราชวังสี่ฤดูอาจสร้างใหม่ได้…ด้วยเวลาเพียงไม่กี่สิบปี
แต่คนอย่างเหวินเทียนเสียงชิวฝงเจี่ยเยียะเจี้ยนอิง…เวลากี่ร้อยปีจะมีได้อีก

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นรูปธรรมหลงเหลือให้เห็นเป็นวัตถุพยานประวัติศาสตร์
บ้านทรงมังกรโอบบ้านทรงป้อมอิฐทรงเหลี่ยมทรงกลม…หยาบทื่อแข็งแกร่ง

บ่อน้ำประจำบ้านศาลาบรรพชน…เรียบง่ายไร้รูปรอยประดิษฐ์ศิลป์
แต่นี่คือที่เกิดที่อยู่ของวีรชนที่ฮากกาสร้างไว้…สำหรับแผ่นดินจีน

ฮากกา…ผู้ไม่ปรากฏต้นรากที่มาที่อยู่ฐานถิ่น…ของแผ่นดินจีน
ฮากกา…ผู้เป็นทุกอย่างทั้งรูปธรรมนามธรรม…ของอารยธรรมจีน
ฮากกา…ผู้ปรากฏแต่ชื่อในบันทึกวีรกรรมสงคราม…ของประวัติศาสตร์จีน
ฮากกา…ผู้ฝากเสียงภาษาผู้ฝากคำกวีเป็นมรดก…ของวรรณกรรมจีน

ตัวคน…คือผู้มีชีวิตเป็นหลักฐานบทนิยาม…ของอารยธรรมชาติหนึ่ง
ตัวคน…คือผู้มีคือผู้เป็นบทพิสูจน์คุณค่า…ของวัฒนธรรมชาติหนึ่ง
ประเทศแผ่นดินสังคมในที่สุดของความหมาย…คือชีวิตคือตัวคน
โอ้…ฮากกาเจ้าได้ทำเจ้าได้เป็นในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว…ของความเป็นคน
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ตลาดน้อยเป็นย่านเก่าในเขตกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางการค้าของ  
สำเพ็งในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยที่บริเวณนี้มีการตั้งบ้านเรือนริมน้ำ
เจา้พระยาของคหบดชีาวจนีอยูก่อ่นแลว้ ตอ่มาเมือ่มผีูค้นเขา้มาอยูอ่าศยัจำนวนมาก 
มีการแลกเปลี่ยนสินค้าในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้การค้าขายคึกคัก เกิดเป็น
ตลาดที่ชาวจีนเรียกว่า ‘ตะลัคเกียะ’ ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ‘ตลาดน้อย’ (นิภาพร   
รัชตพัฒนากุล, ๒๕๔๖) 

ความรุ่งเรืองทางการค้าบริเวณริมน้ำเจ้าพระยา  
ที่มา: สมุดภาพกรุงเทพ (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๔๕ หน้า๙๙) 

เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้
จฬุาโลกมหาราชปราบดาภเิษกขึน้ครองราชย์
เปน็ปฐมกษตัรยิแ์หง่ราชวงศจ์กัรแีละสถาปนา
กรงุรตันโกสนิทรเ์ปน็ราชธานใีหม่ทรงมรีบัสัง่
ให้ชุมชนชาวจีนบริเวณท่าเตียนย้ายไปอยู่
นอกแนวกำแพงเมอืงทางดา้นทศิใต้ตัง้แต่
คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็ง
(วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร) ซึ่งเป็นพื้นที่
โล่งว่างประกอบกับมีชุมชนวัดสามปลื้ม
และชุมชมวัดสำเพ็งตั้งอยู่ก่อนแล้วต่อมา
เมือ่การเดนิเรอืสำเภาคา้ขายระหวา่งชาวจนี
กับชาวต่างชาติมากขึ้น จนทำให้พื้นที่

บรเิวณนีก้ลายเปน็ศนูยก์ลางการนำเขา้และ
ส่งออกสินค้าที่สำคัญระดับประเทศ (กีรติ 
สัทธานนท์, ๒๕๔๗) 

หากจะกล่าวถึงตลาดน้อยก็คงต้อง
เริม่จากพระอภยัวานชิ(จาค)พอ่คา้ชาวจนี
ฮกเกี้ยนที่มีฐานะมั่งคั่ง และเป็นขุนนาง
อยู่ในกรมท่าซึ่งต่อมาได้รับพระราชทาน
ทีด่นิรมิฝัง่แมน่ำ้เจา้พระยาบรเิวณตลาดนอ้ย
จากพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั
(เจรญิ ตนัมหาพราน,๒๕๕๕)และไดส้รา้ง
สถาปัตยกรรมแบบจีนขึ้นหมู่หนึ่งชื่อว่า
‘บา้นโซวเฮงไถ’่และเปดิทา่เรอืเพือ่ทำการคา้

‘ตลาดน้อย’
ย่านเก่าในเมืองใหญ่

ชื่อ ‘ท่าเรือโปเส็ง’ ใช้สำหรับเป็นท่าขึ้นลง
สนิคา้ประเภทยาสมนุไพรทีน่ำมาจากภาคใต้
โดยดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงรุ่นลูกคือ
หลวงอภยัวานชิ(สอน)ซึง่เปน็ชว่งทีท่า่เรอื
โปเสง็เจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสดุทำใหต้ลาดนอ้ย
กลายเปน็แหลง่งานขนาดใหญข่องแรงงาน
ชาวจนีความรุง่เรอืงของทา่เรอืโปเสง็ในอดตี
ดึงดูดให้แรงงานชาวจีนจำนวนมากเข้ามา
แสวงหาความมั่งคั่งในตลาดน้อยและเกิด
การรวมกลุ่มเป็นชุมชนชาวจีนที่มีความ
หลากหลายชาตพินัธุ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากจำนวน
ศาลเจ้าทั้งของชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน
ไหหลำและฮากกาซึ่งศาลเจ้าที่มีบทบาท
สำคญัทีส่ดุในตลาดนอ้ยคอืศาลเจา้โจวซอืกง

หลังจากสนธิสัญญาเบาริ่ง ระบบ
เศรษฐกจิเปน็การคา้เสรมีากขึน้มเีรอืกลไฟ
ที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำจากตะวันตกเข้ามา
ค้าขายกับกรุงเทพฯมากขึ้นทำให้ท่าเรือ
โปเสง็ไมส่ามารถแขง่ขนัทางการคา้ไดจ้งึตอ้ง
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ปดิตวัเองลงพรอ้มกบัการเสยีชวีติของเจา้สวัสอน
ในปี ๒๔๓๗ (นิภาพร รัชตพัฒนากุล, 
๒๕๔๖) 

ปจัจบุนับา้นโซวเฮงไถ่อยูใ่นการดแูล
ของคุณดวงตะวัน โปษยะจินดาทายาท
รุ่นที่ ๗ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนอาคารอนุรักษ์กับกรมศิลปากร
เพือ่ใหค้นรุน่หลงัไดศ้กึษาแตห่ากจะยอ้นกลบั
ไปเมือ่ครัง้ทีย่งัมทีา่เรอืโปเสง็ดว้ยนัน้คงตอ้ง
เทยีบเคยีงลกัษณะกบั ‘บา้นหวัง่หล’ีโดยตัง้
อยูฝ่ัง่ตรงขา้มของแมน่ำ้เจา้พระยาซึง่แตเ่ดมิ
เคยเปน็ทา่เรอืกลไฟขนาดใหญช่ือ่วา่‘ฮวยจุง่โลง้’
ของพระยาพิศาลศุภผล(ชื่น) ต้นตระกูล
พศิาลบตุรตอ่มาไดข้ายใหแ้กน่ายตนัลบิบว๊ย
แหง่ตระกลูหวัง่หลี (นภิาพร รชัตพฒันากลุ, 
๒๕๔๖) เพื่อประกอบกิจการค้าข้าวและได้
สมรสกับหญิงสาวในตระกูลโปษยะจินดา
จงึไดส้รา้งบา้นพกัอาศยัขึน้ในบรเิวณดงักลา่ว
โดยถอดรูปแบบมาจากบ้านโซวเฮงไถ่
นั่นเอง(ทวีศักดิ์, ๒๕๕๑) 

ในชว่งเวลาทีท่า่เรอืโปเสง็เกดิวกิฤต
ตกต่ำจนต้องปิดตัวลงขณะเดียวกันระบบ
เศรษฐกจิการคา้แบบเสรไีดส้ง่ผลใหเ้กดิการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ทำให้ตัวเมืองพระนครขยายใหญ่โตขึ้น
จนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีรับสั่งให้ตัดถนนเจริญกรุง รวมทั้ง
ขุดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ตลาดน้อย
กลายเป็นที่รวบรวมและขนถ่ายสินค้าทั้ง
ทางน้ำและทางบกไปยังจุดต่างๆ ของ
พระนครไดด้ยีิง่ขึน้การขยายตวัของชมุชน
ที่แต่เดิมกระจุกตัวอยู่บริเวณริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาได้ขยายออกมายังพื้นที่ตอนใน

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

บ้านหวั่งหลี 

บริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม 
ที่มา: สมุดภาพกรุงเทพ (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๔๕, หน้า๖๖) 

เซียงกง บริเวณถนนวานิช ๒ 

ถนนนี้จงสวัสดิ์เรื่อยไปจนติดแนวคลอง
ผดงุกรงุเกษมตลาดนอ้ยจงึกลายเปน็แหลง่
งานอีกแห่งของบรรดา ‘ซินตึ๊ง’ที่เข้ามา
ขายแรงงานนอกเหนือจากย่านสำเพ็ง
ซึ่งส่วนหนึ่งของกุลีจีนที่พอจะเก็บหอม
รอมริบได้ก็เริ่มขยับฐานะขึ้นมาเช่าตึก
ทำการค้าเล็กๆ ซึ่งต่อมาพ่อค้ารายย่อย
และบรรดากลุม่แรงงานเหลา่นีก้ค็อืผูส้านตอ่
พัฒนาการของย่านตลาดน้อย จากกุลี
กลายเป็นเถ้าแก่ผู้สร้างชื่อให้ตลาดน้อย
ปจัจบุนัในฐานะแหลง่รบัซือ้อะไหลเ่ครือ่งยนต์
เกา่ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในกรงุเทพฯนามวา่ ‘เซยีงกง’ 
(นิภาพร รัชตพัฒนากุล, ๒๕๔๖)ซึ่งเป็น
กลุม่ธรุกจิขนาดใหญท่ีอ่ยูคู่ก่บัยา่นตลาดนอ้ย
มาจนถึงทุกวันนี้

มากขึ้น ช่วงเวลานั้นเองที่บรรดาพ่อค้า
ชาวจนีไหหลำไดย้า้ยจากชมุชนเดมิบรเิวณ
ศาลเจา้เลง่บว้ยเอยีะมายงับรเิวณตลาดนอ้ย
ซึง่หนึง่ในนัน้คอืตน้ตระกลูจนัตระกลูไดเ้ขา้มา
เปิดตลาดแห่งใหม่ในตลาดน้อยบริเวณ
รมิถนนเจรญิกรงุและไดข้ยายกจิการตอ่มา
ในรุ่นลูกด้วยการเปิดร้านขายยาฮุนซุยโห
โรงงานน้ำแข็งห้องเย็นโรงงานน้ำมะเน็ด
โซดา และยังมี โรงเลื่อยของมิสเตอร์
หลยุสซ์าเวยีร์โรงสขีา้วมากวัรข์องเยอรมนั
และโรงงานขนาดเลก็อกีหลายแหง่ทีผ่ดุขึน้
ริมคลองผดุงกรุงเกษมในช่วงที่เศรษฐกิจ
กำลงัขยายตวัขณะเดยีวกนักเ็กดิตลาดผลไม้
ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรวบรวมผลไม้ชั้นดี
จากสวนรอบ ๆมาจดัจำหนา่ยซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ
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อร่อยและอาคารบ้านเรือนที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม โดยจากการสำรวจพบว่ามี
จำนวนถงึ๖๔อาคารทีค่วรคา่แกก่ารอนรุกัษ์
(ยงธนิศร์ พิมลเสถียร)เช่นศาลเจ้าพ่อ
ฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก)ศาลเจ้า
โจวซือกงบ้านโซวเฮงไถ่ โบสถ์กาลหว่าร์
ซึง่เปน็โบสถค์รสิตแ์หง่เดยีวในยา่นไชนา่ทาวน์
ธนาคารไทยพาณชิยส์าขาแรกของประเทศไทย
บา้นรชัตบ์รริกัษท์ีย่งัคงรปูแบบสถาปตัยกรรม
จนีหอ้งแถวไม้โบราณเปน็ตน้นอกจากนี้
ตลาดน้อยยังเป็นบา้นเกดิของบคุคลสำคญั
ของประเทศไทย อาทิเช่น ศาสตราจารย์
ดร.ปว๋ยอึง้ภากรณ์

ตลาดนอ้ยในทกุวนันีก้ำลงัเผชญิกบั
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจาก
การพัฒนาเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วและ
ไร้ทิศทาง การกว้านซื้อที่ดินจากกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ

เจ้าพระยาที่กลายเป็นจุดขายและดึงดูด
นักท่องเที่ยว ประกอบกับแผนพัฒนา
โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟ
ชานเมอืงสายสแีดงทำใหท้ีด่นิมรีาคาสงูขึน้
สวนทางกับเศรษฐกิจการค้าของย่านฯ
ที่กำลังซบเซา ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้อง
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจที่มีการ
แขง่ขนักนัอยา่งดเุดอืดในทกุวนันี้จนบางครัง้
ทำให้หลงลืมตัวตนและเรื่องราวในอดีตที่
เคยเปน็มาแตถ่งึแมว้า่คนเราจะไมส่ามารถ
ยึดติดอยู่กับเรื่องราวในอดีต แต่การที่จะ
กา้วไปสูอ่นาคตเราตอ้งรูต้วัรูต้นรูร้ากของ
ตนเองเพือ่เปน็บทเรยีนทีส่ำคญัใหส้ามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเตรียม
พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตร่วมกันถึงเวลาแล้วหรือยังที่
เราทกุคนควรหนัมาทำความรูจ้กักบัตนเอง
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 
 

รา้นคา้ผลไมส้ำหรบังานมงคล บรเิวณถนนนีจ้งสวสัดิ์ บรรยากาศยา่นตลาดนอ้ย 

โบสถ์กาลหว่าร์ 

กุฏิ วัดปทุมคงคา 

ปจัจบุนัแมว้า่ตลาดนอ้ยจะไมค่กึคกั
เหมือนในอดีต ธุรกิจการค้าบางประเภท
ได้ปิดตัวลงและตลาดผลไม้ที่เคยรุ่งเรือง
ลดขนาดลงเหลือเพียงร้านผลไม้ไม่กี่ร้าน
ที่ยังทำหน้าที่ขายผลไม้ชั้นดี และผลไม้ที่
ใช้ในพิธีมงคลแต่ถึงอย่างไรก็ตามในทุกๆ
เช้าเรายังสามารถพบเห็นบรรยากาศและ
วิถีชีวิตของผู้คนในย่านที่มาจับจ่ายซื้อหา
กับข้าวในตลาดกันอย่างขวักไขว่ ก่อนที่
จะวายในช่วงสายของวัน และจะกลับมา
คกึคกัอกีครัง้ในชว่งเทีย่งรา้นอาหารจำนวน
มากเปิดขายลูกค้าที่ เป็นพนักงานของ
หน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านต่างๆ
หลังจากนั้นตลาดน้อยจะกลับเข้าสู่ภาวะ
ซบเซาจนกระทั้งเช้าอีกวันของการเริ่มต้น
ชีวิตเป็นวงจรหมุนเวียนไปเรื่อยๆ

นอกจากนีย้า่นตลาดนอ้ยยงัมคีวาม
นา่สนใจในเรือ่งวถิชีวีติวฒันธรรมอาหาร
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เทศกาลกินเจที่ผ่านมา หลายคนที่ถือศีล กินผักได้แวะเวียนมาในย่านตลาดน้อย 
เพื่อร่วมงานเทศกาลกินเจที่จัดอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องมากว่าหลายร้อยปี   
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 

องคห์ลวงปู่โจวซอืกง มลีกัษณะเดน่ 
คอื ทัง้องคเ์ปน็สดีำ ในขณะทีเ่ทพองคอ์ืน่ๆ 
เปน็สทีอง หลวงปูโ่จวซอืกง ชือ่เดมิ เฉนิ ผู ่จู้ 
ชาวอำเภอยงชนุ มณฑลฮกเกีย้น เกดิในสมยั
ราชวงศซ์ง่ เมือ่วนัที ่๖ เดอืน ๑ ค.ศ. ๑๐๔๗ 
ได้อุปสมบทเป็นสามเณรเมื่ออายุยังน้อย   
ที่สำนักสงฆ์ต้าหยินเอี้ยน บวชเรียนถือศีล
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ภายหลังได้ธุดงค์
มายังเขากาวไท่ซัน ได้ทราบถึงชื่อเสียง

๑เอกสารประวัติศาสตร์ศาลเจ้าโจวซือกง 

เรื่องเล่า 
ศาลเจ้าโจวซือกง

เรื่อง : ปรัชญา ลือชาจรัสสิน  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

เรียงนามของหลวงพ่อหมิงกงฉานซือ 
เป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมล้นด้วยบุญญาธิการ 
จึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ เมื่อได้รับการ
สบืทอดวชิาความรูจ้ากหลวงพอ่หมงิกงแลว้ 
ก็ ได้ เดินทางไปพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์  
หมา่จาง เผยแผธ่รรมะและรกัษา ผูเ้จบ็ปว่ย
ที่ประสบความทุกข์ยากทั้งหลาย ทำให้ชื่อ
เสียงของหลวงปู่ซึ่ งมีนามขณะนั้นว่า 
“หลวงพ่อหม่าจาง” ได้ขจรขจายไปทั่ว  
ทุกแห่งทุกหน ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๐๘๓ 
อำเภอชิงซี (ปัจจุบันเป็นอำเภออันซี)   
ได้ประสบภัยแล้งอย่างหนัก ชาวหมู่บ้าน
เผิงหลาย ในอำเภอนั้นเคยได้ทราบถึง
ความมีอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ จึงได้
รว่มกนันมินตท์า่นมาทำพธิ ีขอฝน ครัน้เมือ่
ท่านได้เดินทางมาถึง ฝนฟ้าก็ตกลงมาดัง
ปาฏิหาริย์ ชาวบ้านได้เกิด ความศรัทธา
ต่อท่านเป็นอย่างมากและขอให้ท่านพำนัก 
ณ ที่แห่งนี้ เนื่องด้วยภูเขา เผิงหลายเป็น
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พลังแห่งศรัทธา
ที่ศาลเจ้าโรงเกือก

ภูมิประเทศที่ สวยงามและเงียบสงบ   
มลีำธารใสสะอาดไหลรนิอยูต่ลอด ชาวบา้น
ได้เรี่ยไรเงินปลูกสร้างอาคารไว้เป็นสถาน
ที่ปฏิบัติธรรม หลวงปู่โจวซือกงได้ตั้งชื่อ
แห่งนี้ว่า “ชิงสุ่ยเหยียน” หลวงปู่โจวซือกง
ไดร้บัหยางตา้วและโจวหมงิ ๒ คนไวเ้ปน็ศษิย์ 
ก่อสร้างวัดวาอารามปลูกป่าไว้สำหรับ
ปฏิบัติธรรม สร้างสะพานถนนหนทาง  
และรักษาคนเจ็บป่วย ท่านได้เดินธุดงค์
เผยแพร่ธรรมะไปยังเมืองติงโจวและจังโจว 
ชื่อเสียงของท่านได้ก้องไกลไปทุกแห่งหน 
ที่ ใดประสบภัยพิบัติก็จะนิมนต์ท่านมา  

ถ้าผู้อ่ านมี โอกาสนั่ง เรือผ่านพื้นที่  
ตลาดน้อยบริเวณใกล้กับท่าเรือกรม  
เจา้ทา่ อาจจะสงัเกตเุหน็ศาลเจา้ขนาดเลก็
แห่งหนึ่งตั้งหันหน้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา 
แมจ้ะทรดุโทรมลงไปตามกาลเวลาแตก่เ็ผย
รอ่งรอยใหเ้หน็ถงึความสวยงามในอดตี 
ศาลเจ้าแห่งนี้รู้จักในชื่อศาลเจ้าพ่อ  
ฮอ้นหวอ่งกงุ (โรงเกอืก) ซึง่เปน็ศาลเจา้  
ของชาวฮากกาแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านจีน 
ถิ่นบางกอก จากข้อมูลบนป้ายศิลา
ภายในศาลเจ้า ระบุว่าศาลเจ้าแห่งนี้
มีอายุมากกว่า ๑๒๐ ปี 

ปัดเป่าหรือช่วยขจัดภัยพิบัติต่างๆ  เหล่านี้ 
วันที่ ๑๓ เดือน ๕ ปี ค.ศ. ๑๑๐๒ ท่าน
หลวงปู่โจวซอืกงไดถ้งึแกม่รณภาพ ม ีการ
กลา่วขานกนัวา่ “ทา่นมรณะได ้๓ วนั แลว้ 
แต่หน้าตาของท่านยังไม่ได้ผิดแผกแตก
ต่างจากเดิมเลย” ทำให้สาธุชนทั้งหลาย
ต่างดั้นด้นมากราบไหว้บูชาเป็นการใหญ่ 
อัฐิของท่านได้ประดิษฐานไว้ ใต้ เจดีย์   
“เจิน คง ถ่า” ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าสุสาน  
โจวซือ และในโบสถ์ของวัดชิง สุ่ย เหยียน 
ก็ได้ประดิษฐานรูปแกะสลักไม้จันของ
หลวงปู่ไว้ให้ผู้คนกราบไหว้บูชาต่อไป 

จีจินเกาะ 
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จากประวัติบันทึกว่า เมื่อรัชสมัย
จักรพรรดิกวางสู ปีที่ ๑๕ ตรงกับปี   
พ.ศ. ๒๔๓๒ พอ่คา้ชาวจนีฮากกา (จนีแคะ) 
ไดเ้ชญิองคเ์จา้พอ่ ฮอ้นหวอ่งกงุจากเมอืงจนี
มาประดิษฐานบูชาซึ่งเดิมอยู่บริเวณขวา
มอืของศาลเจา้ในปจัจบุนัและมกีารปรบัปรงุ 
ซื้อที่ดินเพิ่มและสร้างศาลเจ้าดังที่เห็นใน
ปจัจบุนั เมือ่สอบถามประวตัแิละความสำคญั
ของศาลเจ้าแห่งนี้แล้วจะพบว่า เทพองค์
ประธาน ‘ฮ้อนหว่องกุง’ เป็นปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์ฮั่น ซึ่งชาวจีนฮากกาถือว่าตนเป็น
ชาวฮัน่ทีส่บืเชือ้สายตอ่กนัมานัน่เอง สว่นชือ่ 
‘โรงเกือก’ นั้นสันนิษฐานว่า เนื่องจาก
บริเวณรอบศาลเจ้าเป็นชุมชนชาวฮากกา 
ที่ประกอบอาชีพทำเกือกม้า จึงใช้เรียกชื่อ
ศาลเจา้ตามพืน้ทีบ่รเิวณนีด้ว้ย ตามประวตัิ
ยงักลา่วอกีวา่ พอ่คา้ชาวจนีฮากกาผูท้ีส่รา้ง
ศาลเจา้แหง่นี ้ คอื พระยาโชฎกึราชเศรษฐี 
(เถียน โชติกเสถียร) เป็นชาวจีนที่อพยพ
มาตัง้แตส่มยักรงุศรอียธุยาและเริม่ทำการคา้
ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓ เป็นผู้ที่มีฐานะ
มั่งคั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและรับราชการ
ดแูลงานดา้นเศรษฐกจิการคา้ระดบัประเทศ๑  

ในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและ
สถาปตัยกรรม ศาลเจา้โรงเกอืกแหง่นี ้ยงัคงเกบ็
รกัษารปูแบบการวางผงัอาคาร งานฝมีอืชา่ง 
ทีเ่หน็ไดต้ัง้แต ่ดา้นหนา้ของอาคารศาลเจา้ 
งานปนูปัน้สามมติ ิบนหลงัคาและกรอบผนงั 
เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ปฐมกษัตริย์
ราชวงศฮ์ัน่และเรือ่งราวของเทพเจา้ของชาวจนี 
งานจติรกรรมภายในทัง้ผนงั ประต ูโครงสรา้ง
หลังคาไม้ เสาทรงเมล็ดข้าว ที่มีความ
ละเอียดสะท้อนภูมิปญัญาของชา่งชาวจนี 
วัตถุโบราณ แผ่นหินจารึกโบราณซึ่งเป็น
หลักฐานชี้ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของ
ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง และอีกเกร็ด
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ควรรู้ คือศาลเจ้า
เล็กๆ แห่งนี้เป็นสถานที่ผลิตน้ำประปา
เป็นกิจการแห่งแรกในย่านจีน ดำเนิน
กิจการโดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐ ี ซึ่งใช้
อาคาร ๒ ชั้น เป็นถังเก็บน้ำด้านบนและ
ปล่อยตามท่อไปตามบ้าน นับได้ว่าเป็น

นวัตกรรมใหม่ของย่านจีน ปัจจุบันอาคาร
ถกูปรบัใหเ้ปน็ทีต่ัง้รปูเคารพเทพเจา้ ตัง้อยู่
ด้านหน้าของลานโล่งหน้าศาลเจ้า๑  

เปน็ทีน่า่เสยีดายวา่ ปจัจบุนัศาลเจา้
โรงเกอืก อยู่ในสภาพทรดุโทรม เพราะขาด
การบรูณะอยา่งตอ่เนือ่ง โครงสรา้งหลงัคาไม้
และกระเบือ้งทีผ่า่นกาลเวลามาอยา่งยาวนาน 
ทำให้เกิดปัญหาการรั่ว และทำให้งาน
จิตรกรรมภาพเขียนภายในอาคารเสียหาย 
แต่สิ่งที่ทำได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้เพือ่ชะลอบรรเทาปญัหาเทา่นัน้ 
เนื่องจากการบูรณะปรับปรุงศาลเจ้า ใช้งบ
ประมาณค่อนข้างสูง ทั้งนี้ผู้ดูแลศาลเจ้า
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำคญัของการเกบ็รกัษา
ศาลเจ้าสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่า   
จึงระดมทุนในการบูรณะครั้งนี้ด้วยความ
มุ่งหมายเพื่อให้ศาลเจ้าเป็นพื้นที่ศูนย์รวม
จิตใจและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทรงคุณค่า
ของคนในชุมชนย่านตลาดน้อย  

[รู้จักศาลเจ้า] 
ศาลเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับชาวจีน

โพน้ทะเลทีจ่ากแผน่ดนิเกดิ ซึง่ชาวจนีแตล่ะชาตพินัธุต์า่งมคีวามเชือ่และเทพเจา้ทีเ่คารพ
และศรัทธาแตกต่างกันออกไป ศาลเจ้ามีหลายระดับ ทั้งศาลเจ้าประจำชุมชน ศาลเจ้า
ประจำย่าน และศาลเจ้าเฉพาะของชาวจีนชาติพันธุ์ เช่น ศาลเจ้าแต้จิ๋ว ศาลเจ้ากวางตุ้ง 
หรือ ศาลเจ้าฮากกา (จีนแคะ) เป็นต้น ซึ่งต่างกันในรายละเอียด ตั้งแต่เทพเจ้าที่เป็น
องค์ประธาน งานศิลปะทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม การประดับตกแต่ง และงาน
จิตรกรรม 

๑ อ.เจริญ ตันมหาพราน ในสัมมนา ขึ้นเขา-ลงเรือ สู่สยาม ณ ศาลเจ้าโรงเกือก วันที่ 22 ส.ค. 2554  
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ของดี
ย่านตลาดน้อย
ไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลสำคัญใดๆ ‘ย่านตลาดน้อย’ ก็มีอาหารการกินหลากหลาย
ประเภทที่อร่อยล้ำเลิศ รอทุกคนอยู่ตลอดทั้งปี ทั้งร้านเก่าแก่มีชื่อเสียงโด่งดัง 
รวมถึงร้านรถเข็นตามตรอกซอกซอย ที่อยู่คู่กับชุมชนนี้มาเนิ่นนาน ดังนั้นการมา
เยือนตลาดน้อย นอกจากจะได้อิ่มเอมกับประวัติศาสตร์อันรุ่มรวยแล้ว ยังอิ่มท้อง
กับอาหารอร่อยๆ ที่หาทานที่อื่นได้ยากอีกด้วย 

ดงันัน้การมาเดนิทอดนอ่งชมิอาหาร
อรอ่ยทัว่ทัง้ยา่นตลาดนอ้ยจงึเปน็ประสบการณ์
สดุพเิศษทีอ่ยากจะเชญิชวนทกุคนมาเยอืน
แลว้รบัรองวา่จะตอ้งประทบัใจอยา่งแนน่อน


ตั้งจั๊วหลี

เปน็มอืวางอนัดบั๑ในเมนหูวัปลา
หม้อไฟทานกับพริกน้ำส้มหรือน้ำพริก
เตา้เจีย้วกอ็รอ่ยเหมอืนกนัเนือ้ปลานุม่ไมค่าว
น้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมและอย่าลืม
ลิม้ลองผดัหมี่แมจ้ะดสูสีนัจดืชดืแตร่สชาติ
อรอ่ยเหาะนบัเปน็อกีเมนหูนึง่ทีไ่มค่วรพลาด
เชน่เดยีวกบักา้มปนูึง่และขาหา่นอบหมอ้ดนิ
ใครทีอ่ยากลิม้รสวา่อาหารจนีตน้ตำรบัเปน็
อย่างไรขอเชิญแวะมาที่ตั้งจั๊วหลีที่ตั้งอยู่
ตรงข้ามวัดไตรมิตรฯได้เลย


เป็ดตุ๋นเจ้าท่า 

หากใครที่คิดจะทานเป็ด-ห่านตุ๋น
พะโล้ เนื้อนุ่มทานคู่กับกระเทียมเจียวและ
คะน้าสดกรอบต้องตรงดิ่งมาที่นี่ รวมถึง
เมนสูารพนัเกีย่วกบัเปด็-หา่นเชน่กว๋ยเตีย๋ว
เปด็-หา่นขา้วหนา้เปด็-หา่นและเครือ่งใน
ต่างๆ อีกเมนูที่ไม่ควรพลาดคือ เส้นหมี่
ผัดผักกระเฉดที่สดกรอบก็เข้ารสกันดีกับ
เนื้อหมูและกุ้ง จนลืมเครื่องปรุงที่วางอยู่
ตรงหน้าไปเลยแวะไปชิมให้อิ่มท้องกันได้
ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสารพัดช่าง
เอี่ยมลออ

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์
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ช่องกี่ 
อร่อยไม่แพ้ใครในเรื่องหมูสะเต๊ะ

ที่ เนื้อนุ่มไม่แห้งหรือเกรียมจนเกินไป
แถมยังส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเพราะย่างบน
เตาถ่าน ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งอร่อย
จนต้องบอกต่อ ร้านนี้หาได้ง่าย เพราะ
ร้านตั้งอยู่ซอยสุกร ๑ เยื้องวัดไตรมิตรฯ
มีแฟนคลับคับคั่งเพราะสั่งสมชื่อเสียง
มายาวนานกว่า๗ทศวรรษ



กะหรี่ปั๊บคุณปุ๊  
แปง้บางๆทอดกรอบได้ใจแถมอดั

ไส้มาเต็มๆ ทานแล้วไม่เลี่ยน เพราะไม่
อมน้ำมัน ไส้ที่โดดเด่นที่สุดคือ ไส้ไก่ที่
หอมอรอ่ยและเผด็กำลงัดี โดยใชเ้นือ้สนัใน
ไก่ที่นุ่มลิ้น ผัดกับผงกะหรี่ บดให้เข้ากัน
กับมันฝรั่งและหอมหัวใหญ่ และปรุงรส
ตามสูตรลับ ทำให้ได้กะหรี่ปั๊บคุณภาพที่
เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสำหรับใครที่
แวะเวียนมาที่นี่นอกจากจะได้กะหรี่ปั๊บ
อร่อยๆกลับไปทานที่บ้านแล้ว ยังได้ชม
ขั้นตอนการทำแบบสดๆอีกด้วย


กว้านสิ่วกี่ 

เด่นในเมนูเป็ดย่างที่ทานกับขิง
ดองรสดีและติม่ซำนึง่ทีม่ใีหเ้ลอืกหลายสบิ
เมนู ที่อร่อยเหาะคือ ลูกชิ้นกุ้ง ตีนเป็ด
ก๋วยเตี๋ยวหลอด รวมถึงของทอดอย่าง
เกี๊ยวซ่าไส้กุ๊ยช่ายกับกุ้ง และเผือกทอด
ภัตตาคารกว้านสิ่วกี่ตั้งอยู่ใกล้กับธนาคาร
กรุงเทพสาขาตลาดน้อย
 
ฮ่องกงเฮ้าส์  

ไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกง เพราะที่นี่
นำเสนออาหารจนีสไตลก์วางตุง้รสดีรวมถงึ
อาหารไทยด้วย เมนูเด็ดคือ กุ้งลายเสือ
ผัดพริกเกลือ บร็อคโคลี่ผัดกระเทียม
แมงกะพรุนยำน้ำมันงา และเต้าฮู้เสฉวน

นอกจากนี้ยังมีเมนูสร้างสรรค์อย่างปลาบู่
นึ่งซีอิ้วที่ทานกับเส้นใหญ่ทอด และคะน้า
นำ้มนัหอยหมกึกรอบทีห่าทานได้ไมง่า่ยนกั
ทีส่ำคญัทีน่ีย่งัมบีรกิารแบบบฟุเฟต่อ์กีดว้ย
ขอเชิญแวะไปสัมผัสประสบการณ์ความ
อร่อยได้ที่ถ.โยธา
 
ห้องอาหารไทยบวร 

ใครชอบอาหารตามสั่งและอาหาร
จานเดียว เช่น ข้าวผัดปู ข้าวหมูแดง
ข้าวหมูกรอบ และก๋วยเตี๋ยว ขอเชิญมา
ฝากท้องที่นี่ เพราะนอกจากจะรสชาติที่
จัดว่าไม่ธรรมดาแล้ว ราคายังสมเหตุ
สมผล ร้านตั้งอยู่ตรงหัวมุมวัดไตรมิตรฯ
ทางไปหัวลำโพง

นอกจากนี้ ยั งมี ร้ านอาหารอีก
มากมายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้น
ปลาที่มีอยู่หลากหลายเจ้า ที่แต่ละเจ้าก็
อร่อยแบบกินกันไปลง รวมถึงร้านรถเข็น
ที่ตั้งเรียงรายแบบละลานตาดูน่าทานไป
หมดทั้งกระเพาะปลาน้ำแดง ข้าวผัดปู
ปลาหมึกบดปลาหมึกย่าง ก๋วยจั๊บ และ
ขนมนมเนยอีกมากมาย

ขอให้แวะเวียนมาสักครั้งแล้วคุณ
จะติดใจ หาข้อมูลร้านอาหารในย่าน
ตลาดน้อยเพิ่มเติมได้ที่www.bangkok
chinatown.net/taladnoi
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ชุมชนหนึ่งชุมชนใดจะพัฒนาให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนได้นั้น 
นอกจากจะอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนแล้ว 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ‘ผู้นำ’ ที่มีวิสัยทัศน์ และมีมุมมอง
ที่เฉียบคม ดังนั้นคอลัมน์เยาวราชเมืองน่าอยู่ฉบับนี้ จึงขอ
นำทุกท่านไปพบกับมุมมองและข้อเสนอแนะของกูรูในย่านจีน 
๔ ท่าน ที่ล้วนแล้วแต่ทำงานเพื่อย่านจีนอย่างจริงจัง และเป็น
คณะทำงานรว่ม โครงการยา่นจนีถิน่บางกอกดว้ย ซึง่ประกอบดว้ย 
คณุประวทิย ์พนัธุว์โิรจน ์อดตีผูอ้ำนวยการเขตสมัพนัธวงศ์ 
และเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ ‘เสน่ห์เมืองจิ๋ว’ คุณชัชกูล 
รตันวบิลูย ์อดตีผูอ้ำนวยการเขตสมัพนัธวงศ ์และดำรงตำแหนง่
รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรงุเทพมหานคร คนปจัจบุนั คณุนภดล ชวาลกร ผูอ้ำนวยการ
ศูนย์ฮากกาศึกษา และคุณศักดา สัจจะมิตร ประธานชุมชน
เลื่อนฤทธิ์   

มุมมองคนย่านจีน 

ต่อการพัฒนาเยาวราช

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

คุณประวิทย์ พันธุ์วิโรจน์ 
อดีตผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ในฐานะที่ผูกพันและบริหารงานเขตสัมพันธวงศ์มานาน
ปัจจุบันคุณประวิทย์เกษียณอายุราชการ แต่ยังคงมีความห่วงใย
และยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องย่านไชน่าทาวน์ด้วยการพัฒนาทั้งทางด้าน
จิตใจและกายภาพที่สอดคล้องกัน

คณุประวทิย์บอกวา่“สิง่หนึง่ทีช่ดัเจนมากคอืคนเยาวราช
มีจิตวิญญาณความเป็นเถ้าแก่สูงมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
ต้องนำเสนอวิธีการที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้ได้เป็นผู้ประกอบการ
ซึ่งจะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจของเยาวราชขับเคลื่อนต่อไปได้
ในอนาคต โดยทิศทางการพัฒนาน่าจะพัฒนาไปในทิศทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างคนรวยได้
รวยแบบถาวรและรวยแบบอย่างยั่งยืนด้วยแต่ตอนนี้เศรษฐกิจ
เยาวราชไม่มีอะไรน่าห่วง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคนเยาวราช
บางส่วนจะชอบเล่นการพนันหมกหมุ่นกับเรื่องนี้เยอะถ้าไม่เล่น
การพนันทำงานขยันขันแข็ง หลายคนส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษ
ได้เลย”

“สิ่งที่อยากเห็นคือมีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนามากขึ้น ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้น
จิตวิญญาณให้คนในชุมชนเห็นดีเห็นงามในวัฒนธรรมและ
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มีกิจกรรมเกือบทุกเทศกาลปีนี้ชัดเจนมากตั้งแต่เทศกาลบะจ่าง
ที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในรอบ ๑๐ กว่าปี ก็ได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนจะเห็นว่าร้านขายบะจ่างล้วนแล้วแต่ขายดิบขายดีต้องสั่ง
จองล่วงหน้าต่อมาคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จัดต่อเนื่องเป็นปี
ที่ ๒ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีขนมไหว้พระจันทร์เส้นผ่าศูนย์กลาง
๑ เมตร ต่อมาคือเทศกาลกินเจซึ่งเป็นงานใหญ่ของเยาวราช
ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้ว”

 “แม้ทุกวันนี้เยาวราชจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแต่ก็อยากให้
คนมาเที่ยวเยาวราชกันมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อปี ๒๕๕๕ มีนักท่องเที่ยวมาย่านนี้
มากกว่าปี๒๕๕๔ โดยได้เตรียมความพร้อมไว้คือ การเพิ่มการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และใช้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจาก
ความรว่มมอืของเจา้หนา้ทีเ่ทศกจิรว่มกบัภาคประชาชนอาสาสมคัร
และตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย๒ผ่านศูนย์
ประสานงานที่วัดไตรมิตรวิทยาราม”

“นอกจากนีย้งัมกีารปรบัปรงุทางกายภาพเปน็สิง่สำคญัมาก
โดยเฉพาะทางเท้า ผิวจราจร ยกระดับถนนให้พ้นจากน้ำท่วม
โดยเฉพาะในโซนตลาดน้อยที่ เป็นพื้นที่ต่ำ ใกล้กับแม่น้ำ
เจ้าพระยาและประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปี๒๕๕๔และมี
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์จำนวนมาก เช่น วัดปทุมคงคา
ทีเ่พิง่ปรบัปรงุไปแลว้สวยงามมากนอกจากนีย้งัมปีว๋ย เสวนาคาร
โบสถ์กาลหว่าร์ และวัดอุภัยราชบำรุง หรือวัดญวนตลาดน้อย
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม
ไม่หยุดหย่อน

“ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้มากขึ้น โดยเพิ่มซุ้มการะเวกบริเวณซุ้มประตูและวัด
ไตรมิตรฯ และทั่วทั้งโซนเยาวราช ก็จะเห็นความเขียวขจีของ
ซุ้มการะเวก ซึ่งเป็นไม้เลื้อย ได้รับการตัดแต่งอย่างสวยงาม

ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ เพื่อทำให้ไชน่าทาวน์เข้มแข็ง
และยืนหยัดต่อไปได้ในอนาคต เป็นไชน่าทาวน์ที่มีความเข้มข้น
ทางวัฒนธรรม”

นอกจากนี้การที่จะทำให้เยาวราชเป็นหมุดหมายของ
ไชน่าทาวน์ที่แตกต่างก็คือการพัฒนาทางกายภาพให้โดดเด่น
“ผมอยากให้เยาวราชมีอัตลักษณ์ เช่น การสร้างซุ้มประตูใน
ชุมชนหรือทางเข้าต่างๆตลอดจนถึงป้ายต่างๆที่สื่อถึงความเป็น
เยาวราชอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ เป็นเสน่ห์ สมัยที่ผมเป็น
ผอ.เขตฯ ก็พยายามทำตู้โทรศัพท์ให้มีเอกลักษณ์ เพื่อให้คน
สัมผัสได้อย่างชัดเจนและเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้เยาวราชแตกต่าง
จากชุมชนจีนอื่นๆทั่วโลกหรืออย่างที่อาศรมศิลป์ มีโครงการ
จะจัดประกวดออกแบบท่าเรือจักรวรรดิจนถึงท่าสี่พระยาก็เป็น
เรื่องที่ดีมาก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรืออีก
ทางหนึ่งด้วย และอยากให้อาศรมศิลป์ดำเนินโครงการย่านจีน
ถิ่นบางกอก ให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เช่นการปลุก
วิญญาณตลาดน้อย พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจีนกับฝรั่ง ด้วยการ
ปลุกปั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอาหารการกิน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากโดยค่อยๆต่อจิกซอว์แต่ละชุมชน
เดี๋ยวก็จะได้ภาพใหญ่เอง ซึ่งที่ดำเนินการมาก็เป็นยุทธวิธีที่
ถูกต้องและเหมาะสมแล้วสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง
ไชน่าทาวน์ในเชิงอนุรักษ์”


คุณชัชกูล รัตนวิบูลย์
อดีตผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และรองผู้อำนวยการ 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร

บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนที่คุณชัชกูลจะอำลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งได้ฉายภาพการพัฒนา
ของเยาวราชในชว่งทีผ่า่นมาและทศิทางที่ไดว้างแผนไว้ในอนาคต

“ที่ผ่านมาพยายามผลักดันในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
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ไมใชตนไมที่สูงใหญและเปนอันตราย สวนแถบทรงวาดก็มีการ
เอากลวยไมและเดฟไปตกแตงเพ่ิมเพ่ือความสวยงาม ซึ่งอนาคต
อันใกลคือจะมีการจับมือกับศูนยการคาริเวอรซิตี้ เพ่ือปรับปรุง 
ถนนโยธาใหสวยงาม ประดับตนไมใหญดวยกลวยไม” 

“อยางไรก็ตามอปุสรรคท่ีผานมาคือ เยาวราชไมมทีีจ่อดรถ 
แตตอไปในอนาคตอนัใกลภายใน ๓-๔ ปขางหนาจะมสีถานีวดัมงักร
กมลาวาส จะทำใหดึงดูดคนเขามาทองเที่ยวในยานไชนาทาวนได
มากขึ้น และกลายเปนแหลงทองเที่ยวสำคัญของอาเซียนได  
ที่สำคัญคือเคยวางแผนไววาจะพัฒนาตลาดอิสรานุภาพซ่ึงต้ังอยู
ติดกับสถานีฯ ใหเหมือนกับยานฮาราจูกุ ของญี่ปุน” 

สุดทายคุณชัชกูลแสดงทัศนะวา โครงการยานจีน  
ถิน่บางกอก ทำใหประชาชนเกิดความกระตือรือรนท่ีอยากจะพัฒนา
พื้นที่ของตนเองท้ังในดานอาชีพ และดานกายภาพ ถาไมมี
โครงการนี้มาศึกษาพื้นที่นี้อยางจริงจัง ก็อาจจะทำใหพื้นที่ซบเซา 
อยางไรก็ตามปจจัยสำคัญที่จะทำใหพื้นที่นี้พัฒนาไดอยางยั่งยืน
คือ ประชาชนในยานไชนาทาวน ที่ใหความรวมมือทั้งการแสดง
ความคิดเห็นและลงแรงในกิจกรรมในเทศกาลตางๆ อยางแข็งขัน 

คุณนภดล ชวาลกร
ผูอำนวยการศูนยฮากกาศึกษา

ในสังคมไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนมากมายท่ีพูดจาภาษา
จีนทองถิ่น มีวัฒนธรรมยอยเปนของตัวเอง แตปจจุบันภาษาจีน
ทองถ่ินเหลานี้กำลังจะเลือนหายไปจากสังคม คุณนภดล 
ผูเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมฮากกา ไดแสดงทัศนะในเร่ืองน้ีไวอยาง
นาสนใจวา  

“ความเจริญทางเศรษฐกิจ และความพยายามในการผลัก
ดันของรัฐบาลจีนใหคนจีนชาติพันธุตางๆ มาเรียนภาษาจีนกลาง

มากขึ้น โดยในประเทศไทยเอง รัฐบาลจีนรวมมือกับรัฐบาลไทยก็
ความรวมมือกันสงเสริมการเผยแพรภาษาจีนกลางผานกลไกของ
สถาบนัขงจือ้ ทำใหสถาบนัการศกึษาไทยทกุระดบัรบัลกูตามนีห้มด 
ทำใหภาษาจีนกลางแพรหลายอยางรวดเร็ว สงผลใหทุกวันนี้คน
รุนใหมหันมาเรียนภาษาจีนกลางกันมากขึ้น เพ่ือทำใหคนจีนเปน
หน่ึงเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาลจีน หากมองในแงมุมน้ีก็
ถือวาเปนความสำเร็จ แตขณะเดียวกันผลกระทบท่ีเกิดขึ้นคือ 
ทำใหภาษาจีนทองถ่ินตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
ถูกละเลย หรือมีคนเรียนนอยลง แตจริงๆ แลวจีนทองถ่ินมี
คุณคา มีความหมาย ในแงของเชื้อสาและเผาพันธุทองถิ่นสูง
มาก แมในแงประโยชนใชสอยจะไมกวางขวางเหมือนจีนกลาง
ก็ตาม” 

“ถามวาเรายอมหรือไมที่จะทำใหภาษาจีนฮากกาหายไป
ในยุคของเรา เพราะกวาจะเกิดภาษาใดภาษาหนึ่งขึ้นมาไดอยาง
ภาษาจีนฮากกาน่ีตองมีระบบ มีครรลอง มีโครงสรางบางอยางท่ี
ใชเวลานานนับพันป แมตอนน้ีก็เหมือนหายไปแลว แตผมส่ิงท่ี
ผมทำในการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีนฮากกา ก็เพราะคิดวานา
จะมีความหมายอยู แตจะไปตอสูกับจีนกลางไดหรือไม ก็ตอง
ยอมรบัวาไมไดหรอก แตอยางนอยๆกท็ำใหมนัยงัคงอยู เปนความ
ภาคภูมิใจที่วาผมทำมา ๖-๗ ป ก็ไดกลายเปนตนแบบใหชุมชน
คนจีนทองถ่ินอื่นๆ หันมามองวาควรจะลงมือทำอะไรสักอยาง 
เพื่อไมใหมันมอด หรือดับสูญไป” 

สำหรับในแงมุมของการพัฒนาเยาวราชซึ่งเปนประเด็น 
ที่มีการหยิบยกมาพูดถึงและดำเนินการอยางกวางขวางน้ัน  
คุณนภดลใหความเห็นวา 

“ในการพัฒนายานไชนาทาวน ในเขตเมืองเกาแบบน้ี 
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆมากมาย จากมีกระแสรักษา 
ไชนาทาวนอยูแลวก็มีแนวโนมที่ดีขึ้น แตไมอยากใหมีการตีความ
เบี่ยงเบนไปทางอื่น แทนที่จะศึกษาเร่ืองพ้ืนที่ วัฒนธรรม 

ชาติพันธุ แตเยาวราชชวงหลัง ไปเจอเงื่อนไขบางอยางที่
เกี่ยวของกับการขัดแยงผลประโยชนของบางชุมชนเขามา
เกี่ยวของ พอเอาจีนทองถิ่นมาผสมกับพื้นที่ ทำใหการทำงาน 
ไมบริสุทธิ์ หากไมสนับสนุนก็จะถูกผลักดันหรือถูกมองเปนคน
ตางพวกได” 

สุดทายคุณนภดลเอยถึงโครงการยานจีนถิ่นบางกอกอยาง
ชื่นชมวา ที่ผานมาคนทำงานอยางจีนของแตละชุมชนมีอยูแลว 
แตตางคนตางทำดวยความศรัทธา เปนลักษณะการเคลื่อนไหว
แบบเปนเอกเทศน แตอาศรมศิลป เปนองคกรที่เขามาในจังหวะ
ที่พอดี ทำใหจีนทองถิ่นเหลานี้ มีแรงขับเคลื่อนที่เปนระบบ  
มีสวนรวม และมีพลังในการที่จะพัฒนาเยาวราชใหเมืองนาอยู
อยางยั่งยืนไดเร็วขึ้น  
 

*สำหรับผูที่สนใจศึกษาเรื่องจีนฮากกาเพิ่มเติม ขอเชิญคลิกที่  

http://hakkapeople.com/hakkastudy 
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คุณศักดา สัจจะมิตร 
ประธานชุมชนเลื่อนฤทธิ์ 

[รูจักกับชุมชนเลื่อนฤทธิ์] 
ประตูจีนตรงวงเวียนโอเดียนเปรียบเปนหัวมังกร ชุมชน 

‘เลื่อนฤทธิ์’ ตั้งอยูบริเวณที่ถือวาเปนหางมังกร ใกลกับสำเพ็งและ
ราชวงศ นับเปนชุมชนท่ีมีกลุมสถาปตยกรรมท่ีดูสวยงาม แถม
ยังอุดมดวยประวัติศาสตร ซึ่งขามผานเวลามารวม ๑๐๕ ป ตั้งแต
ครั้งสมัย รัชกาลท่ี ๕ ซึ่งถือเปนหนึ่งประจักษพยานท่ีแสดงถึง
สายพระเนตรอันยาวไกลของ รัชกาลท่ี ๕ ในการนำเอาอาคาร
สไตลยุโรปมาเปนสัญลักษณความเจริญกาวหนาของประเทศไทย
ยุคนั้น 

คุณเปนหน่ึงในชาวไทยซิกขเช้ือสายอินเดีย ปจจุบันเปน
ประธานชุมชนเล่ือนฤทธ์ิ และประธานบริษัท ชุมชนเล่ือนฤทธ์ิ 
จำกัด ซึ่งกอต้ังข้ึนมาเพ่ืออนุรักษฟนฟูตึกประวัติศาสตรในชุมชน
แหงนี ้เลาใหฟงวา  

“นอกจากตลาดนอยเมือ่พดูถงึชมุชนจนีในเยาวราช หลายคน
มักนึกถึงสำเพ็ง แตใกลกับสำเพ็ง ยังมีอีกชุมชน ที่แมจะไมใช
ชุมชนใหญและไมเปนรูจักกันของคนทั่วไปนัก แตยังมีชุมชน
เลื่อนฤทธ์ิที่แฝงไปดวยเสนหนาหลงใหล ไมแพชุมชนช่ือดังใน
ยานอ่ืนของเยาวราช อีกเสนหของชุมชนเล่ือนฤทธ์ิ อยูที่ความ
เปนชุมชนท่ีมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายอินเดีย 
อยูรวมกันฉันทพี่นองมาเปนเวลานานนับรอยป” 

ดวยเหตุที่คลุกคลีกับยานเยาวราช โดยเฉพาะกับชุมชน
เลื่อนฤทธิ์ มานานกวา ๕๐ ป คุณศักดาจึงมีความรูสึกหวงแหน
ในเอกลักลักษณความเปนเยาวราช ไมนอยไปกวาชาวจีน  
โดยคุณศักดาไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุงทัศนียภาพริมน้ำ
ตลอดแนวเขตเยาวราช ตั้งแตตลาดนอย ซึ่งถือเปนจุดเร่ิมตน
เขตแดนเยาวราชไปจนสุดเขตเยาวราช ใหดูสวยงามและ
แสดงออกซึ่งอัตลักษณความเปนชุมชนจีนออกมาใหมากที่สุด 
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่สัญจรทางน้ำ โดยรวมกันประดับตกแตง
บานดวยปายภาษาจีน โคมสไตลจีน และเอกลักษณจีนอื่นๆ  

นอกจากนี้การพัฒนาพื้นท่ีทางกายภาพอาจเปนอีกสิ่งท่ี
ควรทำในการฟนฟูเอกลักษณของยาวราช แตในการอนุรักษ 
วิถีชีวิตของชุมชนชาวจีนท่ียั่งยืนกวา คุณศักดาไดใหขอคิดท่ี 

นาสนใจวา “การปลูกฝงใหเด็กไดเห็นถึงความสำคัญของยานจีน 
และเกิดความภูมิใจในชาติพันธุของตัวเอง เปนสิ่งเดียวที่จะทำให
ความเปนจีนอยูคูกับเยาวราช มันไมงาย ดังน้ันชาวชุมชนตอง
รวมใจกัน แตถาทุกคนคิดถึงแตการคาอยางเดียว จนลืมเรื่องการ
อนุรักษฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ
ของความเปนชุมชนจีน มันก็ไมมีประโยชนที่เราจะไปพัฒนา
พื้นที่” 

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เกือบจะกลายเปนชุมชนที่ เหลือแต
ตำนาน เพราะกอนหนาน้ี พื้นท่ีกวา ๗ ไรของชุมชนแหงน้ีมี
นายทุนเขามาเซ็นสัญญาเพ่ือพัฒนาพื้นที่เปนอาคารจอดรถและ
ศูนยการคา แตดวยความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวไทยเชื้อ
สายจีนและชาวไทยเชื้อสายอินเดียในชุมชน ซึ่งไดรวมกันตอสูมา
นานนับ ๑๐ ป เพ่ืออนุรักษชุมชนประวัติศาสตรแหงน้ีเอาไวให
อยูเคียงยานเยาวราชและคูกับเมืองไทย  

จนในท่ีสดุ ชาวชมุชนกไ็ดรบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหชุมชนไดอยูอาศัยตอไปอีก 
๓๘ ป ภายใตเงื่อนไขที่ชุมชนตองบูรณะซอมแซมอาคารใหอยูใน
สภาพท่ีแข็งแรงสวยงาม และอนุรักษชุมชนเลื่อนฤทธิ์ไวใหเปน
มรดกทางประวัติศาสตรของแผนดินตอไป โดยปจจุบันตึก
ประวัติศาสตรของชุนขนไดรับการข้ึนทะเบียนเปนอาคารอนุรักษ
กับกรมศิลปากรแลว 
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กลบัมาพบกนัใหมอ่กีครัง้หนึง่นะครบัตอ่เนือ่งจากฉบบัทีแ่ลว้
ทีช่วนกนัไปดตูลาดทีส่รา้งขึน้มาโดยเกาะอยูก่บัเมอืงเกา่หรอืเมอืงนำ้
เป็นตลาดที่มีไว้รองรับนักท่องเที่ยวขายสินค้าประเภทของฝาก
อาหารที่เป็นของทานเล่น เป็นการนำเอาตลาดซึ่งมีแนวคิดที่เน้น
การค้าขายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด มาพ่วงกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เน้นไปในเรื่องของการชื่นชมกับอาคารเก่าศิลปะ
สวยงามและวถิชีวีติดัง้เดมิสำหรบัฉบบันีเ้ราจะลองพาทา่นไปชม
ตลาดในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกาะเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนเพื่อ
จับจ่ายซื้อของโดยตรง

ตลาดรูปแบบนี้มีอยู่มากมาย เท่าที่ผู้เขียนได้ไปสัมผัสคือ
เฉินหวังเมี่ยวหรือ เหอฝั่งเจี่ยที่สอดแทรกกลิ่นอายวัฒนธรรม
จีนไว้ในแทบทุกมิติ ทั้งอาคารร้านค้ารูปทรงหลังคาและลวดลาย
แบบจนีที่ไมเ่ขา้ขา่ยกพ็ยายามใชป้า้ยชือ่รา้นในรปูแบบจนีหรอืใช้
โคมไฟจนีมาประดบัตกแตง่ เพือ่เปน็การดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วแมจ้ะ
ไม่ใช้สถาปัตยกรรมจีนที่เก่าแก่คร่ำคร่าแต่อย่างน้อยๆก็สร้าง
บรรยากาศการช้อปปิ้งแบบจีนได้ไม่ยาก

ดว้ยความเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่รา้งขึน้มาใหม่ตวัอาคารจงึ
มคีวามสงูมากกวา่ตลาดในเมอืงเกา่หรอืเมอืงรมินำ้ซึง่เปน็อาคาร
อนุรักษ์ตลาดรูปแบบนี้จะมีทางเดินที่กว้างขวางเพราะได้รับการ
ออกแบบมาเปน็อยา่งดใีหส้ะดวกตอ่การจดัวางแผงของรา้นรวงตา่งๆ
โดยรัฐบาลท้องถิ่นของจีนสามารถคำนวณถึงจุดคุ้มค่าและความ
เหมาะสมของการรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ถึงกับ
เปน็การสรา้งอาคารสงู เพราะอาคารทีส่งูมากจะทำใหย้ากแกก่าร
คงเอกลักษณ์แบบจีนไว้ได้

‘สารพันต่างแดน’ เป็นคอลัมน์ใหม่ที่มาแทน ‘เก่า-ใหม่ ในย่านจีน’ เนื่องจากทีมผู้จัดทำพิจารณาว่า จะมีความครอบคลุม  
ในบริบทของเนื้อหาที่นำเสนอมากกว่า ดังนั้นนอกจากฉบับนี้จะนำเสนอเรื่อง ตลาดในย่านจีน ตอนที่ ๒ อันเป็นตอนจบแล้ว 
ยังถือโอกาสพาคุณผู้อ่านลัดฟ้าไปสู่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนโบราณของชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
กรณีศึกษาที่ดีของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ในสว่นของอาหารหรอืสนิคา้ทีจ่ำหนา่ยอยู่ในตลาดรปูแบบนี้
ผูเ้ขยีนพบวา่นอกจากรปูแบบของอาคารสถาปตัยกรรมทีแ่ตกตา่ง
จากตลาดแบบดัง้เดมิแลว้ยงัแตกตา่งในเรือ่งของรา้นอาหารอกีดว้ย
เพราะมีร้านอาหารแบรนด์ดังจากตะวันตกเปิดบริการปะปนกับ
ร้านอาหารจีนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตกซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศนิยม
เข้าไปนั่งรับประทานอาหารหรือพักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว
อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน มองดูแล้วคล้ายคลึงกับแหล่งท่องเที่ยว
อยา่งสยามสแควรใ์นบา้นเราทีแ่สดงเอกลกัษณค์วามเปน็จนีออกมา
ให้นักท่องเที่ยวเห็นกันอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา

สำหรบัสนิคา้และบรกิารทีพ่บเหน็ในตลาดรปูแบบนี้สว่นใหญ่
จะเป็นสินค้าของที่ระลึกทั้งยังเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผลิตออกมาเป็น
จำนวนมากๆจึงมีราคาสูงและตั้งเป้าไว้สำหรับขายนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นคนชั้นกลางซึ่งใน
ปจัจบุนันบัเปน็คนกลุม่ทีม่กีำลงัซือ้สงูการจะดงึดดูคนกลุม่ดงักลา่ว
จงึตอ้งเนน้ไปทีค่ณุภาพของสนิคา้ความสรา้งสรรค์ซึง่หมายรวม
ไปถงึบรกิารอืน่ๆอกีดว้ยเพราะมรีา้นคา้หลายรา้นทีไ่มไ่ดข้ายของ
ทีร่ะลกึโดยตรงแตเ่นน้ไปทีก่ารใหบ้รกิารในรปูแบบตา่งๆเชน่มรีา้นชา
สอนการชงชาเบื้องต้นแก่ลูกค้าหรือร้านที่เปิดเป็นบ้านผีสิงหรือ
แม้แต่ร้านขายเสื้อผ้าธรรมดาแต่กลับมีการเดินแบบแสดงเสื้อผ้า
อยู่หน้าร้านของตนเอง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งคุณภาพ
ความสรา้งสรรค์ของทัง้สนิคา้และบรกิารเปน็ตวัชีว้ดัการดำรงอยูไ่ด้
ของรา้นคา้ เพราะทา่มกลางการแขง่ขนัทีร่นุแรงรา้นคา้ที่โดดเดน่
ในทุกด้านจะมีโอกาสเรียกลูกค้าได้มาก

เหอฝั่งเจี่ย 

ตลาดในย่านจีน [ตอนที่ ๒]
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กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ประเทศจีนไดนำเอาวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณและมีความโดดเดนสูงของตนเอง มาพัฒนาเปน
สินคาและบริการเพื่อตอบสนองตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
ที่ทำรายไดเขาประเทศอยางมากมายมหาศาล โดยเฉพาะกับ
กลุมชนช้ันกลางชาวจีนเอง ซึ่งไมวาจะเปนตลาดในรูปแบบของ
วฒันธรรมด้ังเดมิอยางเชน เมอืงถงหลี ่โจวจวง หรอืตลาดในรูปแบบ
ของวัฒนธรรมใหม อยางเชน เฉินหวังเม่ียว เหอฝงเจ่ีย ที่มี 
รายละเอยีดท่ีแตกตางกันออกไป แตทีส่ดุแลวกย็งัคงดงึเอาจุดเดน
ของวัฒนธรรมจีนมาเปนจุดขาย แมวาการตลาดในรูปแบบนี้  
จะเกิดขึ้นโดยมีศูนยกลางของประเทศเปนผูกำหนด ทำใหรูปแบบ
ของสินคาอยูในมาตรฐานความเปน ‘จีน’ เดียวกัน โดยไมเนน
การเติบโตของสินคา และบริการทองถิ่น หรือแมกระท่ังเสริม
สรางความเติบโตของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนจุดที่รัฐบาลจีนเลือก
มองขามไป แตกรณีของเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน กลับเปน
ตัวอยางที่ดีของการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยคนในพื้นท่ีเอง โดยมีรัฐบาล
ยื่นมือเขามาสนับสนุน แตกตางจากกรณีของประเทศจีนดังท่ีได
กลาวไปแลว  

สินคาและบริการในเฉินหวังเมี่ยว 

ขอพาคุณผูอานบินลัดฟาขามจากประเทศจีน ไปสูประเทศ
ญี่ปุน ดินแดนที่ไดชื่อวาพัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มาจากการมีสวนรวมของประชาชน  

จากโยโกฮามา เมืองทาสำคญัและเปนศูนยกลางเศรษฐกจิ
ของประเทศญ่ีปุน เจาะลึกลงมาอีกหนอย สูชุมชน Taishido 
ชุมชนเกาแก ที่ในอดีตมีคลองสายเล็กๆ ผานกลางชุมชน สภาพ
บานเรือนเปนบานเดี่ยวสูงไมเกินสองชั้น เปนรูปแบบที่พบอยู
ทั่วไปในญี่ปุน โดยตัวบานตั้งติดๆ กัน ไมมีรั้วกั้น 

เน่ืองจากการตัง้ถิน่ฐานทีอ่ยูตดิคลอง และสภาพบานเรอืน
ที่ตั้งเรียงรายกันอยางหนาแนน ทำใหชุมชนเผชิญกับอุทกภัย 
และปญหาสิง่แวดลอมหนกัข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังคนในชุมชนกลุมเล็กๆ 
เพยีงไมกีค่น เหน็วาหากปลอยใหปญหาเกดิขึน้อยางนีเ้ร่ือยๆ ไมนาน
ชุมชนก็จะเสื่อมโทรมลงและคุณภาพชีวิตก็จะแยลงในที่สุด 

กลุมคนเหลาน้ันจึงปลุกจิตสำนึกใหกบัคนในชมุชน ผานการ
ใหความรู กิจกรรมชุมชน และปายตางๆ เพ่ือใหทุกคนมีความ
เขาใจในชุมชน เขาใจในประวัติศาสตร รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น 
และรวมกันวางแผนการพัฒนาพื้นที่ เพ่ือแกปญหาในเบ้ืองตน 
จนกระทั่งทำเรื่องของบประมาณการพัฒนาจากภาครัฐจนสำเร็จ  

กอนท่ีจะมีการปรับปรุงจากภาครัฐ ชุมชนเริ่มพัฒนา
ปรับปรุงปญหาส่ิงแวดลอม โดยเร่ิมจากทำความสะอาดชุมชน 
เพิ่มพื้นที่สวนกระถางเล็กๆ หนาบาน หลังละกระถางเพื่อปลูกพืช
ผักกินได จากหนาบานขยายไปตามหัวมุมถนน หรือตามพ้ืนที่
โลงกลางชุมชน เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดยอมใหกับชุมชน 

 เปดวิถีชุมชนญี่ปุนโบราณ
ทามกลางกระแสธารโลกาภิวัฒน

เม่ือมีงบประมาณจากภาครฐัลงมา กเ็ร่ิมแกปญหาอทุกภยั 
โดยการถมคลองเดิมที่ไมไดใชงาน เพื่อสรางพื้นที่สาธารณะ ที่มี
รมเงาจากตนไม มทีีน่ัง่พกัผอน แตกย็งัคงทางนำ้เล็กๆ เพือ่บอกเลา
ประวัติศาสตรของการเปนคลองเดิม รวมท้ังมีศิลปะของเด็กใน
ชุมชนที่ฝากผลงานไวดวย จากการรวมกลุมเล็กๆ กลายเปนกลุม
ใหญขึน้ๆ จากการลงมอืเพือ่พัฒนาส่ิงเลก็ๆ กลายเปนการรวมมอื
พัฒนาเร่ืองที่ ใหญขึ้น จนทำใหชุมชนแหงนี้ เปนชุมชนท่ีมี 
สภาพแวดลอมดีขึ้น มีพื้นท่ีสาธารณะสีเขียว ที่สะอาดสะอาน 
ดวยความรวมมือรวมใจของทุกคนในชุมชน  

นี่จึงเปนตัวอยางท่ีดีของการพัฒนาพ้ืนที่อยูอาศัยของ
ตนเอง โดยเริ่มตนจากความตองการของคนที่อาศัยอยูที่นั่น หาก
ประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีชุมชนหรือพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีการคิดวางแผนอนาคตรวมกัน โดยไมตองรอให
ภาครฐัมาชีบ้อก กน็าจะทำใหคนในชุมชนหรือพ้ืนท่ีนัน้ๆ มคีณุภาพ
ชวีติท่ีดมีากข้ึน มกีารพัฒนาท่ีตรงกับความตองการ และเหมาะสม
กับพื้นที่นั้นๆ อยางแทจริง  

 

เฉินหวังเมี่ยว 
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“หรืออย่างร้านราชวงศ์ แต่ก่อน
วิเศษที่สุด เป็นที่แห่งเดียวที่คุณไปจอดรถ 
แล้วจะมีคนเอาอาหารมาเสิร์ฟถึงที่รถ   
มันมีความเป็นกันเอง มีร้านอาหารขึ้นชื่อ
มากมาย แตต่อนนีร้า้นเหลา่นีเ้ขาหนไีปอยู่
นอกราชวงศ ์นอกเยาวราชหมดแลว้ ทำให้
เอกลักษณ์หลายๆ อย่างของที่นี่ตายไป 
เพราะเราไม่ไดร้กัษาชมุชนเอาไว ้ แตผ่มวา่ 
ตลาดนอ้ยยงัพอฟืน้ฟไูด”้ อ.สลุกัษณก์ลา่วถงึ
ตลาดน้อย

ย่านตลาดน้อยเป็นชุมชนจีนที่เกดิ
ขึ้นมาจากการขยายตัวของสำเพ็ง ซึ่งเป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของกรงุเทพฯ ในชว่ง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยที่บรรดาชาวจีน
ต่างพากันเรียกตลาดแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของสำเพ็งซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ใน

“ตลาดน้อยเป็นชุมชนจีนเก่าแก่ มันโยงไปถึงสำเพ็ง เป็นย่านสำคัญ ถ้าเราไม่รักษา 
ไม่อนุรักษ์ไว้ มันจะเป็นสิ่งซึ่งไร้คุณค่า” นักเขียนชื่อดัง นักวิชาการอิสระ และ  
นักประวัติศาสตร์คนสำคัญ ผู้ใช้นามปากกา ‘ส.ศิวรักษ์’ เริ่มต้นเกริ่น 
 

กับ ‘๑๐๐ ปีชาตกาล อาจารย์ป๋วย’
ให้หวนคิดถึงตลาดน้อยส.ศิวรักษ์ 

เรื่อง : วีรวัฒน์ วรายน  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ขณะนั้นว่า ‘ตะลัคเกียะ’ ซึ่งแปลเป็นไทย
ว่า‘ตลาดน้อย’ 

ตลาดน้อยเป็นแหล่งที่สร้างและ
ให้กำเนิดบุคคลสำคัญระดับประเทศ
มากมายหลายท่าน ยกตัวอย่าง พระยา
อนุมานราชธน ซึ่งเคยอาศัยอยู่ เหนือ
ตลาดนอ้ยคอ่นไปทางสำเพง็,พระอภยัวานชิ
(จาค)ต้นตระกูลโปษยะจินดา,หลวงอภัย
วานิช(เจ้าสัวสอน), พระยาพิศาลศุภผล
(ชื่น) ต้นตระกูลพิศาลบุตร และ ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ปูชนียบุคคลคนสำคัญของ
เมืองไทย

“ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะกำเนิด
เป็นจีน แต่พวกเขากลายเป็นคนไทย  
ไปแล้ว และที่สำคัญ พวกเขาเป็นคนที่
ช่วยสร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และมีคุณค่ากับสังคมไทย ด้วยเหตุนี้   
เราจึงไม่ควรลืมเขา” 

สำหรบัอาจารยป์ว๋ยทา่นเกดิทีบ่า้น
ตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย ขณะที่มารดา
ของทา่น กเ็ปน็บตุรสาวเจา้ของรา้นขายผา้
ในสำเพ็งใกล้ตรอกโรงโคมทั้งนี้อาจารย์
สุลักษณ์เชื่อว่า สิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้
อาจารย์ป๋วย เติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง
รกัความงาม และออ่นนอ้มออ่นโยนตอ่ผูอ้ืน่
นา่จะมาจากคณุแมท่ีเ่พยีรอบรมสัง่สอนลกู
ด้วยความรักเป็นพื้นฐานและคุณยายที่มัก
ปลกูฝงัความดงีามใหท้า่นดว้ยการพาไปวดั
ขณะที่ความใฝ่รู้ของท่านมาจากความรัก
การอ่านตั้งแต่เด็ก โดยหนังสือที่ท่านมัก
อ่านในสมยัเดก็ อาจารย์ปว๋ย เคยใหน้ยิาม
ว่าเป็น “หนังสือเล่มละสลึงพึงอ่าน” ซึ่งก็
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หาซื้อได้จากร้านหนังสือหน้าวัดเกาะ
ในตลาดน้อยนี่เอง นอกจากนี้ อาจารย์
ป๋วยยังเคยบวชเณรที่วัดสำเพ็งหรือวัด
ปทุมคงคา และเป็นวัดที่ฝังอัฐิของท่าน
พร้อมกับอัฐิของยายและแม่ของท่าน

เนื่องในโอกาสแห่งการครบรอบ
๑๐๐ ปีชาตกาลอาจารย์ป๋วย ซึ่งจะครบ
รอบ ๑๐๐ ปีในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
อาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ในฐานะประธาน
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จึงได้
เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความ
สำคัญของ อาจารย์ป๋วย ในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมวางรากฐานและมี
บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติในด้านต่างๆ รวมถึงยังเป็น
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรู้ความ
สามารถ ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่าง
โดยสว่นหนึง่ของกจิกรรมนี้ไดแ้ก่การยอ้น
รอยชีวิตในวัยเยาว์ ซึ่งถือเป็นรากฐาน
แห่งชีวิตของอาจารย์ป๋วยณตลาดน้อย

“อาจารย์ป๋วย เป็นปูชนียบุคคล 
เป็นแบบอย่างชีวิตของคนดี คนมีความ
สามารถ คนทีร่กัความดงีาม และรกัความจรงิ 
เวลาเรานึกถึงท่าน มันก็จะโยงใยไปถึง
ตลาดน้อย เพราะทา่นเกดิทีน่ัน่ ทา่นเปน็เพยีง
ตวัอยา่งหนึง่ จรงิๆ เราตอ้งแสวงหาบคุคลที่
เปน็แบบอยา่งที่ดีให้แก่สังคมได้ คนอื่นๆ 
ต่อไป เพราะนี่จะช่วยให้คนไทยกลับมาหา
รากเหง้าและยอมรับกำพืดของตัวเอง 
เพราะคนไทยตอนนี ้ เราขาดราก เราลืม
กำพดืเดมิของเรา”

อาจารยส์ลุกัษณ์ มองวา่การอนรุกัษ์
ตลาดน้อยน่าจะเป็นอีกแนวทางที่ดีที่จะ
ช่วยทำให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ได้ลองมองกลับไปมองหากำพืดเดิมของ
ตัวเอง และอาจจะยอมเปิดใจเรียนรู้จาก
‘ราก’ของตวัเองเพิม่ขึน้บา้งไมม่ากกน็อ้ย

ขณะเดียวกัน การย้อนกลับไป
ศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตลาดน้อย

ยังจะทำให้คนไทยสามารถเข้าใจถึงสภาพ
สังคมยุคนั้น รวมถึงพัฒนาการเติบโตของ
สังคมไทยในภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นไป
พร้อมๆกันการฟื้นฟูอนุรักษ์ความสำคัญ
ตลาดน้อยจะทำให้คนรุ่นใหม่เห็นความ
สำคัญของวัดและชุมชน ขณะเดียวกัน
ยังเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้ทุกชุมชน
ได้เห็นว่า ทุกชุมชนล้วนมีเอกลักษณ์ใน
ตัวเองและมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น

“จะเห็นว่าทุกถิ่น ทุกชุมชนมีความ
สำคญั ถา้เขา้ใจหลกัอนันี ้ นีจ่ะเปน็พืน้ฐาน
ประชาธปิไตย ทีไ่มไ่ดแ้ปลแคว่า่เสยีงขา้งมาก
ในสภา แตห่มายความวา่ทกุชมุชนมคีวามสำคญั 
และมีความสามารถที่จะผดุงเอกลักษณ์
และศกัดิศ์รขีองพวกเขาได ้อนันีส้ำคญัมาก 
แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ ชุมชนต้องเข้มแข็ง 
และชุมชนจะเข้มแข็งได้ หากพวกเขา
เข้าใจรากเหง้าของตัวเอง” 

อาจารย์สุลักษณ์เองก็เป็นอีกบุคคล
หนึ่งที่มีความผูกพันอยู่กับชุมชนจีนและ
เยาวราชมาตัง้แตเ่ยาวว์ยั จากประสบการณ์
และความทรงจำในอดีต ท่านเล่าถึงภาพ
ประทบัใจทีม่ตีอ่ตลาดนอ้ยเอาไวว้า่ตลาดนอ้ย
เป็นตลาดค้าขายที่เคยมีความสำคัญยิ่ง
เคยเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านอาหารจีน
รสเลิศ และเคยเป็นย่านชุมชนจีนที่น่ารัก
แมว้นันี้ ชมุชนตลาดนอ้ยและเยาวราชจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งทางกายภาพ
และทางสังคม แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะ
อนุรักษ์ฟื้นฟูให้กลับคืนมา เหมือนเช่น
ประเทศสิงคโปร์ ที่เปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่
จะพัฒนาอาคารและวิถีชีวิตไปสู่ความเป็น
สมยัใหมท่ัว่ทัง้ประเทศวนันี้รฐับาลสงิคโปร์
หันมาพยายามปรับปรุงสถาปัตยกรรม
เก่าๆให้กลับมาสวยงามดังเดิมพร้อมกับ
รื้อฟื้นวิถีชีวิตและบรรยากาศแบบเดิมกลับ
คืนสู่หลายชุมชน ซึ่งนอกจากจะทำให้
คนในชุมชนพอใจแล้วยั งสร้ างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ด้วย

“ถ้าอนุรักษ์ให้ถูกเรื่อง มันจะเป็น
เรื่องที่ได้สตางค์ด้วย แต่สำคัญยิ่งกว่านั้น 
คือ ได้ศักดิ์ศรีของบ้านเมือง”

อาจารย์สุลักษณ์ ได้ให้มุมมองว่า
การอนุรักษ์ตลาดน้อยไม่เพียงจะทำให้คน
ย่านตลาดน้อยรู้สึกภูมิใจว่าเขามีศักดิ์มีศรี
ไมแ่พค้นทีอ่ืน่การฟืน้ฟตูลาดนอ้ยขึน้มาได้
น่าจะสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยให้
กับคนไทยทั้งหมดได้ด้วย โดยเฉพาะคน
ไทยเชื้อสายจีนขณะเดียวกันการปลูกฝัง
ความภาคภูมิใจดังกล่าวถือเป็นพื้นฐาน
การพัฒนาชุมชน ดังนั้นจึงต้องทำควบคู่
ไปพร้อมกัน โดยที่ทุกหน่วยและทุกคนใน
สังคมต้องร่วมมือร่วมใจกันในการกระตุ้น
ปลูกฝังความภูมิใจในรากเหง้าและกำพืด
ของตวัเอง ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั โรงเรยีน
ชุมชนและในระดับประเทศ

“การฟื้นฟูแต่ละคน กับการฟื้นฟู
ชุมชน มันคือเรื่องเดียวกัน คืออย่าไปใช้
วิธีศักดินา กดขี่ข่มเหง และอย่าไปใช้วิธี
ทุนนิยม เอาเงินฟาด ต้องใช้ความเป็น
มนุษย์ ซึ่งศักดิ์ศรีและความภูมิใจในกำพืด 
จะทำให้คนอยากรักษาและปรับปรุงกำพืด
ของตัวเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องไม่เห่อเหิม 
ไม่หวือหวา ต้องพัฒนาบนความเป็นตัว
ของเราเอง”ส.ศวิรกัษท์ิง้ทา้ยดว้ยขอ้คดิดีๆ 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดน้อยและ
ชุมชนอื่น



“ถ้าอนุรักษ์ให้ถูกเรื่อง 
มันจะเป็นเรื่องที่ได้สตางค์ด้วย แต่สำคัญยิ่งกว่านั้น 
คือ ได้ศักดิ์ศรีของบ้านเมือง” 
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ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องราวของยานตลาดนอย 
เขารวมโครงการ “เยาวชนอาสา..สำรวจอาคารที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของยานตลาดนอย” เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึก
ขอมูลอาคารที่มีคุณคาเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่ 
 

หมายเหต:ุ ผูเขารวมโครงการทุกทานจะไดรบัรองการเขารวมกิจกรรมในครัง้นี ้

ติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/bangkokchinatown 

หรือโทร (ธีรวัฒน) ๐๘ ๔๔๖๖ ๕๕๔๕, (ชนกนาถ) ๐๘ ๑๕๕๔ ๔๗๙๗,  

อีเมล Livelybkk@gmail.com 

 

สำรวจประวัติศาสตรตลาดนอย

ขอเชญิชวนนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 
มาเก็บประสบการณ รวมเปน 
‘สื่ออาสา’ เพื่อนำเสนอมุมมอง
ตอ พ้ืน ท่ีย านจีน ถ่ินบางกอก  
ไมวาจะเปนเยาวราช ทรงวาด 
ตลาดนอย ฯลฯ ผานการทำ
สือ่สารคด ีวารสาร หรอื โซเชีย่ล 
มเีดีย ตดิตอขอรับขอมูลเพิม่เตมิ

ไดที่ www.facebook.com/bangkokchinatown หรือ โทร  
(ธีรวัฒน) ๐๘ ๔๔๖๖ ๕๕๔๕, (ชนกนาถ) ๐๘ ๑๕๕๔ ๔๗๙๗,  

อีเมล Livelybkk@gmail.com 

 
หมายเหตุ: ผูเขารวมโครงการทุกทานจะไดรับรองการเขารวมกิจกรรมใน

ครั้งนี้ 

รวมเปนสื่ออาสา

ขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาคทรัพย เพื่อบูรณะศาลเจา
ฮอนหวองกุง (ศาลเจาโรงเกือก) ที่ปจจุบันขาดการบูรณะและอยู
ในสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว สีหลุดรอน ปูนปนแตกหักเสียหาย 
ใหกลับมามีสภาพสวยงามดังเดิม  
 

สนใจตดิตอ คณุบญุชู ภมรวรานนท (ไท) ผูดแูลศาลเจา โทร ๐ ๒๒๓๓ ๙๘๒๙ 

รวมบูรณะศาลเจาโรงเกือก

ขอเชิญเท่ียวงานตรุษจีนเยาวราช 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 

ตรุษจีนเยาวราช

[กิจกรรมยานจีน]

ยานจีนถ่ินบางกอก๒๘
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๑๐ อันดับธุรกิจยอดฮิต (เฉพาะการจดทะเบียนพาณิชย)
จำนวนผูประกอบการรายใหม (ราน)ประเภทธุรกิจ

ผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือนของเขตสัมพันธวงศ
(รายป หนวย:ลานบาท)

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

๑๑๙.๘๓

๑๒๒.๕๖
๑๒๒.๐๒

๑๒๒.๓๔
๑๒๗.๑๑

๑๒๐

๑๕๐

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

๑๑๘ แหง 
คือ พื้นที่สวนสาธารณะ

๓๖,๘๙๖.๙๖ ตร.ม. 
คือ ขนาดของพื้นที่สวนสาธารณะ

หรือคิดเปน ๒.๖% 
ของพื้นที่เขตสัมพันธวงศ

๑.๓๒ ตร.ม. ตอคน 
คือ สัดสวนพื้นที่สาธารณะตอจำนวนประชากร

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

ที่มา ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร, ขอมูลลาสุด ณ ป ๒๕๔๔

สวนสาธารณะ
ในเขตสัมพันธวงศ

ย่านจีนถิ่นบางกอก30



The Tibetan Code /รหัสลับหลังคาโลก  
นวนิยายอันดับหนึ่งของจีนในรอบทศวรรษที่มียอดขายกว่า๓,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม โดยเป็นผลงานของเหอหม่า
และแปลเป็นไทยโดยอนุรักษ์กิจไพบูลทวีนำเสนอเรื่องราวที่สนุกสนานเข้มข้นเร้าใจกับการผจญภัยแบบ
อนิเดยีนา่ โจนส์และเพชรพระอมุา(บา้งเรยีกขานวา่เพชรพระอมุาแหง่แดนมงักร)ทีร่อ้ยเรยีงและผสมผสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตำนาน และพระพุทธศาสนาของทิเบตไว้อย่างมีชั้นเชิง ใครที่ชอบอ่าน
นวนิยายแบบซีรี่ย์ก็น่าจะถูกใจไม่น้อยเพราะเรื่องนี้มีให้อ่านกันอย่างจุใจถึง๑๑เล่ม

Back To 1942  
ภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษท์ีทุ่ม่ทนุสรา้งสงูถงึ๒๑๐ลา้นหยวนหรอืราว๑,๐๕๐ลา้นบาทนำเสนอเหตภุยัแลง้และความอดอยาก
ในปีค.ศ.๑๙๔๒ทีค่รา่ชวีติชาวจนีนบัลา้นสะทอ้นถงึความลม้เหลวของนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมแบบกา้วกระโดด
ของเหมาเจอ๋ตงทีต่อ้งการพลกิโฉมประเทศจนีใหเ้ปน็มหาอำนาจทางดา้นอตุสาหกรรมภายในพรบิตาดว้ยการเริง่เพิม่
จำนวนประชากรและเกณฑช์าวไรช่าวนาไปใชแ้รงงานแบบหามรุง่หามคำ่จนเกดิวกิฤตขาดแคลนอาหารครัง้ใหญ่ซึง่ถอืเปน็
หนึ่งในช่วงที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดงชือ่ดงัชาวจนีอยา่งจางเกาลี,่จางฮัน่หยู
และเฉนิเตา้หมงิประชนับทบาทอยา่งถงึพรกิถงึขงิกบัดาราฝัง่ฮอลลวีดูอย่างเอเดรียนโบรดีและทิมรอบบินส์

วรรณกรรมดี

ซรีีย่ด์งั

ภาพยนตรเ์ดน่

The Fierce Wife / สงครามรัก สงครามชีวิต
ละครทีท่บุสถติเิรตติง้มผีูร้บัชมสงูเปน็ประวตักิารณ์ในไตห้วนัไม่ใชเ่พราะเนือ้หาชงิรกัหกัสวาททัว่ไปหากแตซ่รีีย่์
เรื่องนี้ได้ฉายภาพชีวิตครอบครัวยุคใหม่ที่มีปัญหาตัวละครต้องเผชิญหน้ากับการกระทำที่ผิดศีลธรรมทำให้เกิด
ความวุ่นวายต่างๆตามมามากมายแต่สุดท้าย ‘สงครามรักสงครามชีวิต’ก็ได้นำเสนอหนทางในการแก้ไข
อย่างชาญฉลาดและลุ่มลึกจนระทั่งนักวิชาการด้านครอบครัวแนะนำว่าเป็นละครดีที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องดู

เชน่เคยทีค่อลมันน์ีจ้ะนำเสนอนานาสาระบนัเทงิเกีย่วกบัวฒันธรรมจนีผา่นสือ่ตา่งๆ ทีน่า่สนใจ สำหรบัฉบบันีข้อแนะนำภาพยนตร ์
หนงัสอื และซรีีย่จ์นี ซึง่เปน็ผลงานทีเ่พิง่เกดิขึน้ในยคุสมยันี ้ทีค่วรคา่แกก่ารตดิตาม รวมถงึเกบ็เกีย่วขอ้คดิดีๆ  มาใชใ้นการดำเนนิ
ชวีติ รบัรองวา่มปีระโยชนแ์ละนา่ชืน่ชมไมน่อ้ยไปกวา่ผลงานระดบัตำนานเลย  

เรื่อง : ภรรค ภีมวัจน์ 

The Grandmasters
ภาพยนตรแ์นวแอค็ชัน่ เรือ่งราวของยปิมนัยอดปรมาจารยเ์พลงหมดัหยง่ชุน่ผูโ้ดง่ดงัทีน่อกจากจะพกพาความมนัมาแบบ
เตม็พกิดัแลว้ยงัแฝงแงค่ดิของความอดทนความวริยิะอตุสาหะในการฝกึฝนวชิาของเหลา่นกัสู้ในชว่งปีค.ศ.๑๙๓๐
อำนวยการสรา้งและกำกบัโดยหวอ่งกาไวทีใ่ชเ้วลาคดิและดำเนนิการสรา้งนานกวา่๑๐ปีนำแสดงโดยดาราระดบัแมเ่หลก็อยา่ง
หลียงเฉาเหว่ย,จางซิยี่,จางเจิ้นและซองเฮเคียวนี่จึงเป็นภาพยนตร์จีนเรื่องเด่นที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

[เรียนภาษาจีนฟรี ผ่านเวบไซต์ข่าว]
สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน(ซีซีทีวี)นอกจากจะเผยแพร่
ข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆแล้ว
ยังให้บริการสอนภาษาจีนโดยผู้ที่สนใจ
สามารถทำความรู้จักกับภาษาจีนได้ตั้งแต่เริ่มต้นระดับกลางและระดับสูง
พร้อมคำแนะนำและเทคนิคต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์หากสนใจขอเชิญ
คลิกที่http://english.cntv.cn/learnchinese

ผู้ที่ขาดคุณธรรม  
ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่  
ผู้ที่ขาดความรู้  
ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล 

ขงเบ้ง  
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ในการจดัทำวารสารยา่นจนีถิน่บางกอกตอน ‘ตลาดนอ้ย’ยา่นเกา่ในเมอืงใหญ่สำเรจ็ไปดว้ยดี โดยไดร้บัความรว่มมอืจากผูม้อีปุการคณุดงัรายนามตอ่ไปนี้

สำนกังานเขตสมัพนัธวงศ,์ชมุชนตลาดนอ้ย,ชมุชนวานชิสมัพนัธ,์ชมุชนผูค้า้อะไหลเ่กา่,ชมุชนโชฎกึ,ชมุชนจงสวสัดิ,์ชมุชนโปสศิสภา,ศาลเจา้โรงเกอืก,

ศาลเจ้าโจวซือกง,กลุ่มโคแวนเคสเซ่ล,มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป,ศูนย์ฮากกาศึกษา,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

และสถาบันอาศรมศิลป์

ขอขอบคุณ 


