จากซัวเถาถึงตลาดน้อย

เทศกาลกินเจ...เทศกาล
คืนสู่เหย้าของชาวตลาดน้อย

ตลาดน้อย : การฟื้นฟูย่านเก่าในเขตเมือง
กับชุมชนคนรักตลาดน้อย

ปั่นจักรยานกันเถอะ

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ I มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗

ตอน :
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• ฤดูแห่งเทศกาล
• ตรุษจีน เทศกาลของคนจีนทั่วโลก
• เกร็ดความรู้ การไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
ในเทศกาลตรุษจีน
• ผังการจัดโต๊ะไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ย
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ตลาดน้อย :
การฟื้นฟูย่านเก่าในเขตเมือง
กับชุมชนคนรักตลาดน้อย

๖

เทศกาลกินเจ...เทศกาล
คืนสู่เหย้าของชาวตลาดน้อย

๑๐

เรื่องจากปก

• ฤดูแห่งเทศกาล
• ตรุษจีน เทศกาลของ
คนจีนทั่วโลก
• เกร็ดความรู้ การไหว้
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
ในเทศกาลตรุษจีน
• ผังการจัดโต๊ะไหว้ไฉ่ซงิ เอีย๊

๑๒
๑๖
๑๗
๑๘

๑๒

มุมมองต่อเยาวราช

๒๐

ปั่นจักรยานกันเถอะ

๒๖

พลังของคน (ใน) พื้นที่

๒๒

ข่าวประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมในย่านจีน

๓๐

๒๔

สารพันสาระบันเทิง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

๓๑

คมความคิด
ฟืน้ ย่านเก่า
ด้วยประวัตศิ าสตร์สงั คม

ทำความรู้จักกับโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก (Bangkok Chinatown World Heritage) เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อดำเนินงาน “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ (พื้นที่สร้างสรรค์)
ในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิดที่มุ่งไปสู่การดำรงความเป็นย่านไชน่าทาวน์
ทีเ่ ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ มีคณุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ สถาปัตยกรรม
และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของย่านไชน่าทาวน์
ที่สัมพันธ์อยู่กับท้องถิ่น เมือง และประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
และสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านไชน่าทาวน์อย่างยั่งยืน
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน หลังจากที่เราหายหน้าหายตากันไปพักใหญ่ เพื่อซุ่ม
เตรียมงานกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒ ของวารสาร “ย่านจีนถิ่นบางกอก” ซึ่งการกลับมา
คราวนี้มาพร้อมกับการทำหน้าที่บรรณาธิการคนใหม่ หลังจากที่เป็นกองสนับสนุน
อยู่เบื้องหลังมาหนึ่งปี ถึงคราวต้องขึ้นมารับหน้าที่อย่างเต็มตัว จึงถือเป็นโอกาสดี
ที่ได้รับในช่วงปีใหม่นี้ ซึ่งเราสัญญาว่าจะยังคงนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆ มามอบให้แด่
ผู้อ่านทุกท่าน ได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงข้อติชมต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงวารสารให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ซึง่ ทางทีมงานทุกคนหวังว่าวารสารฉบับนีจ้ ะเป็นสือ่ กลางทีจ่ ะเชือ่ มโยงให้เกิดการรวมกลุม่
พูดคุยกันในเชิงสร้างสรรค์ และเกิดมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างสมดุลที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
เพือ่ เป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ดังนัน้ เนือ้ หาในวารสารฉบับที่ ๕ จะนำเสนอ
เรื่องราวประเพณีและความเชื่อของชาวจีน โดยเฉพาะพิธีกรรมการไหว้ในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ซึง่ ดูจะเป็นเรือ่ งไกลเนือ้ ไกลตัวของวัยรุน่ ในปัจจุบนั นอกจากนีจ้ ะขอนำท่านผูอ้ า่ น
ไปทำความรู้จักกับกลุ่ม “ชุมชนคนรักตลาดน้อย” ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคน
หลายกลุ่มหลายอาชีพ ถึงแนวความคิดและวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้เกิดขึ้นในย่านตลาดน้อย รวมถึงการถอดประสบการณ์ และบทเรียนการทำงานด้าน
การฟื้นฟูเมืองเก่าอย่างจอร์จทาวน์ ในประเทศมาเลเซีย ของกลุ่ม Art ES, Think city,
GTWHI เพื่อเป็นตัวอย่างในการฟื้นฟูและพัฒนาย่านจีนถิ่นบางกอกแห่งนี้ให้น่าอยู่และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ที่อยู่อาศัยและสังคมโดยรอบ และเช่นเคยหากมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ขอเรียนเชิญส่งเรื่องมาถึงเราได้ที่ Email: livelybkk@gmail.com และ
ทาง www.facebook.com/bangkokchinatown ตลอดจนการส่งจดหมาย โดยส่งมาที่
๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
สุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่า “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ปีใหม่นี้ คิดหวังสิ่งใดขอให้
สมหวังสมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปีกันถ้วนหน้า
จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์
บรรณาธิการ
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เรื่อง : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

จากซัวเถา
ถึงตลาดน้อย

คอลัมน์โล้สำเภาฉบับนี้ ผู้เขียนมีเจตนาที่จะชวนท่านผู้อ่านได้ลงเรือล่องสำเภา ย้อนความทรงจำไปตามคำบอกเล่าของชาวจีน
โพ้นทะเล อย่างคุณลุง ดำรงค์ สิทธิดำรงกุล ผู้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ ซึ่งจาก
วันนั้นจนถึงวันนี้ แม้ว่าวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปกว่า ๗๐ ปี แต่คุณลุงดำรงค์ก็ยังคงจดจำเรื่องราวในวันคืนเก่าๆ ได้
เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะบอกเล่าประสบการณ์ในวัยเยาว์ ครั้งเดินทางมายังแผ่นดินไทยให้พวกเราได้รับรู้ และเมื่อจับจองที่นั่ง
พร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางไปพร้อมๆ กันเลยครับ
“...พืน้ เพเดิมนัน้ ผมเป็นชาวหมูบ่ า้ น
กังคอย ซึง่ สมัยก่อนมีชวี ติ ทีย่ ากลำบากมาก
ทำให้คุณแม่ตัดสินใจพาผม เดินทางไปยัง
ซัวเถา ใช้เวลาในการเดินเท้าถึงสองวัน
เพื่ อ มาพบกั บ ลุ ง ที่ ท ำงานในเรื อ สิ น ค้ า
มายังเมืองไทย คุณลุงได้ช่วยพาขึ้นเรือ
ด้วยการให้แอบหลบอยู่ ใต้ท้องเรือปะปน
กับข้าวของที่บรรทุกไปขาย และด้วยที่
แอบลักลอบขึ้นเรือมาโดยไม่จ่ายสตางค์
4

ก็ต้องกินแต่น้ำข้าวที่ลุงเอามาให้เพียงแค่
วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น” โดยคุณลุงดำรงค์
ยังได้อธิบายภาพของเรือที่เดินทางมาว่า
เป็นเรือทีย่ งั ใช้ใบ ไม่มเี ครือ่ งยนต์ ทำให้ตอ้ ง
ใช้เวลาเดินทางถึง ๑๑ วันจากเมืองจีนถึง
เมืองไทย
“เมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว
ก็ ยั ง เข้ า เมื อ งไม่ ไ ด้ เ พราะติ ด ด่ า นตรวจ
(คล้ า ยด่ า นสรรพากรที่ สี่ พ ระยาตรง

ไปรษณียก์ ลาง) จึงถูกขังไว้ทงั้ สองคนแม่ลกู
เพื่ อ รอให้ ญาติ พี่ น้ อ งมาเซ็ นชื่ อ รั บตั วไป
พอถูกขังก็บอกคนว่าหิวข้าว เจ้าหน้าที่จึง
เอาข้ า วแดงมาให้ กิ น ส่ ว นน้ ำ ดื่ ม ก็ เ อา
กะลาตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาให้ดื่ม”
ซึ่งลุงดำรงค์เล่าว่าสมัยนั้นข้าวแดงจะมีแต่
คนคุกที่กิน คนไทยมักจะไม่กิน แต่คุณลุง
กับคุณแม่ก็ดีใจมากที่ได้กินอิ่มท้อง “ผม
กับคุณแม่ถูกขังอยู่ ๗ วันก็มีประกาศจาก

ย่านจีนถิ่นบางกอก
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ทางการว่า กองทัพญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่พม่านั้น
ได้ บุ ก เข้ า ประเทศไทยแล้ ว (ช่ ว งสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ ๒) ทางการจึงได้ปล่อย
ตัวออกมา”
“หลังจากถูกปล่อยตัว เราสองแม่ลกู
ก็ ไม่รู้จะไปไหน คุณแม่จึงได้ ไหว้ฟ้าดิน
แล้วตัง้ จิตอธิษฐานถามฟ้าดินว่าจะไปทางขวา
(ไปบางรัก) หรือไปทางซ้าย (ไปสำเพ็ง)
ระหว่างนัน้ ได้ยนิ เสียงไซเรนเตือนเครือ่ งบิน
ที่จะมาทิ้งระเบิดดังขึ้น คนแถวนั้นจึงพา
กันวิ่งจูงมือเราทั้งสองคนแม่ลูกมาแอบจน
เครื่องบินได้ผ่านไป ผมกับคุณแม่ค่อยๆ
ออกมาและเดินต่อไปได้ราวครึง่ ชัว่ โมงก็มาถึง
บริเวณโอเดียน คุณแม่จงึ ได้ตงั้ จิตอธิษฐาน
ถามฟ้าดินว่าจะตรงไปสำเพ็ง หรือจะเลีย้ วซ้าย
เข้าวัดเกาะ (วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร)
สุ ด ท้ า ยก็ ไ ด้ ม าทางวั ด เกาะ โดยผมมา
รับจ้างเป็นคนล้างจานอยู่ ในร้านข้าวต้ม
แล้วอาศัยนอนกับพวกรถลากที่หน้าโรงฝิ่น
บริเวณตรอกผีดิบในตลาดน้อย”
คุณลุงดำรงค์ได้เล่าถึงเหตุผลทีเ่ ลือก
อาศัยนอนตามโรงฝิน่ ต่างๆ ว่า “โรงฝิน่ จะนอน
สบายไม่มียุงและเปิดตลอด ประกอบกับ
ย่านสำเพ็งยังเต็มไปด้วยโรงฝิ่น ซึ่งจะไป
อาศัยนอนทีห่ น้าโรงฝิน่ ไหนก็ได้ โดยลูกค้า
ส่วนมากที่มาสูบฝิ่นมักจะเป็นพวกชนชั้น
แรงงาน เนื่องจากสูบฝิ่นแล้วมีแรงทำงาน
(ฝิน่ สมัยนัน้ จะขายกันเป็นกรัม โดยจะบรรจุ
อยู่ในตะกัว่ พันเป็นหลอดเล็กๆ ในสมัยก่อน
ราคาหลอดละ ๒ บาท ขณะทีข่ า้ วต้มขายกัน
ชามละ ๑.๕๐ บาท) จนมาสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ได้ประกาศกฎหมายเลิกการเสพ
และจำหน่ า ยฝิ่ น โดยเด็ ด ขาด เมื่ อวั น ที่
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงฝิน่ จึงได้ปดิ ตัวลง”
ลุงดำรงค์เล่าต่อว่า “สมัยที่ผมเพิ่งมาถึง
ในตลาดน้ อ ยจะมี ทั้ ง โรงเหล็ ก โรงหล่ อ
โรงกลึง โรงฝิ่น โรงสี ท่าเรือ โดยคนจีน
ที่ ม าก็ มั ก จะมาเป็ น แรงงานตามที่ ต่ า งๆ
ส่วนเยาวราชก็จะมีแหล่งบันเทิงมากมาย
ทั้งโรงงิ้วที่มีชื่อเสียง โรงหนังที่มีหนังดีๆ
เข้าฉายหลายเรื่องมาจากเมืองนอกเป็น
ประจำ ผมจึงมีโอกาสได้ทำงานรับจ้างเล็กๆ
น้อยๆ ตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ต่อมาเมื่อเป็น
วัยรุ่นจึงได้มาหาทำงานที่บริเวณวงเวียน
๒๒ กรกฎาคม และประกอบอาชี พ อี ก

เยาวราชในอดีตเมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่ผ่านมา
ที่มาภาพ: www.facebook.com/77PPP

หลายอย่างจนได้แต่งงาน แล้วได้กลับมา
มีบ้านเรือนอยู่ในย่านตลาดน้อย”
จากการที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ป ระสบการณ์
ชีวิตการเดินทางโล้สำเภาจากเมืองจีนสู่
เมืองไทยของคุณลุงดำรงค์ ทำให้ผู้เขียน
ได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจผ่านมุมมองของ
ผู้ ถ่ า ยทอดหลายด้ า น ทั้ ง เรื่ อ งของตั ว
ผู้ ถ่ า ยทอดเองที่ ต้ อ งมี ความอดทนและ
พยายาม เมื่ อ มาอยู่ ต่ า งบ้ า นต่ า งเมื อ ง
และยังสามารถเห็นเค้าโครงของย่านและ
เมืองในสมัยก่อนอย่างคร่าวๆ ทำให้พอ
เข้ า ใจถึ ง พั ฒ นาการของย่ า นในช่ ว งนั้ น
ไปจนถึ งสภาพของสั งคมและวิ ธี คิ ดของ
คนสมั ย ก่ อ น สิ่ ง ต่ า งๆเหล่ า นี้ ถื อ เป็ น
คุณค่าที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ในความทรงจำของ

ทุ ก ๆคน ทั้ ง ผู้ เ ฒ่ า ผู้ แ ก่ ห รื อ คนใกล้ ตั ว
ภายในครอบครัวเอง ซึ่งถ้าหากไม่ ไม่มี
การถ่ายทอดก็คงจะสูญหายไปตามกาลเวลา
และสืบเนื่องในวาระตรุษจีนที่กำลังมาถึง
ท่านผู้อ่านคงจะได้มีโอกาสพบกับญาติๆ
ทั้งผู้น้อยและผู้ ใหญ่ที่จะมารวมตัวกันใน
ช่วงเทศกาลสำคัญนี้ ผู้เขียนจะขออนุญาต
นำเสนอกิจกรรมระลึกความทรงจำในอดีต
ระหว่างกันในครอบครัว ซึ่งเป็นโอกาสที่
สามารถเปิ ด ประสบการณ์ ชี วิ ต ความรู้
ความคิด คติสอนใจ และความภูมใิ จทีส่ งั่ สม
มานัน้ ได้ถา่ ยทอดจากคนรุน่ เก่าสูค่ นรุน่ ใหม่
ให้เติบโตขึ้นโดยที่ไม่ลืมรากของตนเอง
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เรื่อง : ศรินพร พุ่มมณี l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ตลาดน้อย :

การฟื้นฟูย่านเก่าในเขตเมืองกับชุมชนคนรักตลาดน้อย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง เป็นความท้าทายที่พวกเรา
ต่างต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีประชากรประมาณ ๕ พันล้านคน
อาศัยอยู่ในเขตเมืองโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เมื่อเป็นเช่นนี้เมืองควรมียุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าว เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และสถานที่ใน
เขตเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนร่วมอย่างสูงสุด
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ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครมีอายุ ๒๓๑ ปี
มียา่ นเก่าทีเ่ ป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนในช่วง
ของการพัฒนาไปสูค่ วามเป็นเมืองแบบตะวันตก
จำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณแหล่งชุมชน
ชาวจีนอันได้แก่ ย่านเวิง้ นาครเขษมทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากบริเวณทีช่ าวจีนมาจับจองพืน้ ทีเ่ พือ่
ขายของสารพัดอย่างในรูปแบบแผงแบกะดิน
ย่ า นถนนเยาวราช ย่ า นถนนเจริ ญ กรุ ง
ย่านสำเพ็ง ย่านทรงวาด และย่านตลาดน้อย
ย่านเก่าในเขตไชน่าทาวน์เหล่านีห้ ากจะนับ
อายุกค็ งจะมากกว่า ๑๕๐ ปี ซึ่งแน่นอนว่า
ย่อมมีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทัง้
ตัวอาคาร ระบบสาธารณูปโภคตลอดจนระบบ
เศรษฐกิจ การค้าและความสวยงามของ
สถานที่
หากจะมีการฟื้นฟูย่านเก่าในเมือง
เหล่านี้ให้ เป็นระเบียบเหมาะสมกับยุคสมัย
โดยยังคงลักษณะคุณค่าของสถาปัตยกรรม
เดิมเอาไว้ดว้ ยการฟืน้ ฟูกายภาพของอาคาร
สถานทีใ่ ห้มคี วามสวยงามเพือ่ เป็นการเตรียม
พื้ น ที่ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบใหม่
ทดแทนแบบเดิมที่ทรุดโทรมลง การฟื้นฟู
ย่านเก่าในเขตเมืองก็จะเป็นการสร้างความหวัง
ให้กับย่าน/ชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตใหม่
ให้กบั เด็ก ผู้ใหญ่เป็นการคืนชีวติ ให้กบั ย่าน
เป็นภารกิจที่ท้าทายความรู้ความสามารถ
ความเข้าใจ ความมีวนิ ยั และความร่วมมือของ
บุคคลหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่ ผู้มี
ความรูด้ า้ นการออกแบบเมือง การวางผังเมือง
สถาปนิก นักสังคม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
และการบริหารจัดการ มาร่วมมือกันเพื่อ
คืนชีวิตให้กับย่านเก่า
สถาบั นอาศรมศิ ล ป์ โดยโครงการ
ย่านจีนถิน่ บางกอกได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของย่านเก่าในเขตเมืองทีย่ งั มีคณุ ค่า โดยมี
เป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมประเพณี สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ
และสั ง คม ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการพัฒนาออกแบบ
พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ที่ เ หมาะสมกั บ ความ
ต้องการของคนในชุมชนได้แก่ การปรับ
ภูมิทัศน์ การฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม เชือ่ มโยงเครือข่ายเส้นทาง
การเดิน เส้นทางจักรยาน และส่งเสริม
การเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่

บรรยากาศการพูดคุย แสดงความคิดเห็นของเกี่ยวกับย่านตลาดน้อย

ตลาดน้ อ ย

สำหรับคนดั้งเดิมแล้ว ตลาดน้อย
คือพืน้ ทีบ่ ริเวณสองฝัง่ ถนนของถนนวานิช ๒
จนถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเดิม
เป็นย่านเก่าทีข่ ยายตัวมาจากบริเวณสำเพ็ง
บริ เ วณนี้ มี บ้ า นเรื อ นของคหบดี ช าวจี น
ที่ทำการค้าทางเรือ จึงเป็นย่านที่มีคนจีน
อาศัยอยู่จำนวนมาก มีการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้า อาหารที่จำเป็น ต่อมาพัฒนา
เป็นตลาดที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตะลัคเกียะ”
หรือตลาดน้อยนั่นเอง
ตลาดการค้าแห่งนี้จัดได้ว่ามีความ
คึกคักรองลงมาจากย่านเยาวราช และยังเป็น
แหล่งงานที่สำคัญของคนจีนที่เริ่มอพยพ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เพราะเป็นท่าเรือ
ขนส่งสินค้าจากภาคต่างๆ มาพักไว้ตาม

โกดังเพื่อกระจายสินค้าไปสู่เขตเมืองชั้นใน
เมื่อมีคนจีนทำงานเป็นกุลีแบกหามและ
อาศัยอยู่จำนวนมาก การก่อรูปวัฒนธรรม
ประเพณี ต่ า งๆ จึ ง มี ขึ้ น ตามความเชื่ อ
ความศรัทธา และกลายเป็นเครือ่ งมือในการ
หลอมรวมกลุ่มคนไว้ด้วยกัน ผ่านสถานที่
เคารพบูชาคือศาลเจ้าไม่วา่ จะเป็นศาลเจ้าของ
ฮกเกี้ยน ฮากกา แต้จิ๋ว มีสถาปัตยกรรม
บ้ า นรู ป ทรงแบบจี น ที่ มี ใ ห้ เ ห็ น อยู่ ทั่ ว ไป
จนเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้บอกตัวตนของ
ย่านนี้ ตึกแถวแบบฝรั่ง อาหารการกินที่
หลากหลาย เป็นแหล่งผลไม้คุณภาพที่มี
ชือ่ เสียง อาชีพทีเ่ ป็นหน้าตาของตลาดน้อยคือ
อาชีพตีเหล็ก ทำสมอเรือ เซียงกง และมี
ประเพณี การกิ น เจที่ ยั ง คงเป็ น ศู น ย์ ร วม

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนา
ย่านตลาดน้อย
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ของคนตลาดน้อยเพราะไม่ว่าจะย้ายไปอยู่
ที่ ไ หนแต่ เ มื่ อ ถึ ง เทศกาลกิ น เจก็ จ ะต้ อ ง
กลับมาไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าโจวซือก๋งเสมอ
ซึง่ ถือว่าเป็นงานคืนสูเ่ หย้าของชาวตลาดน้อย
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของย่าน
ตลาดน้อยน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุได้แก่
ไฟไหม้บริเวณตลาดส่งผลให้คนจำนวนมาก
ต้องย้ายออกไปหาทีอ่ ยูใ่ หม่ การลดจำนวนลง
ของโกดังสินค้า การไล่รอื้ แหล่งชุมชนแออัด
ผูค้ นเริม่ มีฐานะดีขนึ้ จึงขยับขยายไปอยูท่ อี่ นื่
ส่งผลให้ยา่ นนีเ้ ริม่ ซบเซาลง คนตลาดน้อย
ได้สะท้อนเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี้อย่าง
ชัดเจนว่า “เมื่อก่อนตลาดน้อยเป็นบ้าน
แบบจีน เรือนแถวไม้ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลง
ไปมากบ้านจีน บ้านไม้แทบจะหายไปหมด
กลายเป็นตึกแถว ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุ ม ชนเริ่ ม ห่ า งคนเก่ า ย้ า ยออก คนใหม่
ย้ายเข้า”

จากการเข้าไปคลุกคลีเพื่อเรียนรู้
ร่วมกับคนในชุมชนทำให้พบว่า คนตลาดน้อย
มีความหวังว่า วันหนึ่งตลาดน้อยจะยังคง
เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ ให้
คนในชุมชนได้ทำมาหากิน ที่มีการรักษา
เอกลักษณ์ เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้ของ
คนรุน่ หลัง พร้อมกับสะท้อนว่า “วิถดี งั้ เดิม
เป็ น สิ่ ง ที่ ผู ก พั น ความรู้ สึ ก ของคนแต่ ล ะ
พื้นที่เอาไว้ เพราะถ้าอยากไปหาที่ทันสมัย
หรูหรา ที่ไหนก็หาได้”
การที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่คน
ในตลาดน้ อ ยต้ อ งการนั้ น จำเป็ น ต้ อ งมี
กระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์ความรู้ไป
พร้อมๆ กับการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
เป็ น การทำกิ จ กรรมที่ ท ำให้ ค นในชุ ม ชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ

การศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูเมืองเก่าที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ของกลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อย
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กลุ่มหรือองค์กรในชุมชน เกิดเป็นตัวแทน
ทีแ่ ท้จริงของชุมชน เป็นแกนหลักให้เกิดการ
ทำกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
การอยู่ร่วมกันอย่างมีหลักประกันในความ
ยั่งยืนของความเป็นชุมชนพร้อมๆ ไปกับ
การสร้ างการรั บรู้ ให้ คนภายนอกว่ าสิ่ งที่
ชุมชนร่วมกันทำนั้นมิใช่เป็นไปเพียงเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนแต่ยังหมายถึงประโยชน์
โดยรวมของสังคมด้วย
การเริม่ ต้นทำงานจากการทีค่ นนอก
อย่างโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกได้รับฟัง
และรับรูค้ วามมุง่ หวังของคนในแล้ว โจทย์ที่
สำคัญคือจะทำอย่างไรจึงจะไปให้ถึงสิ่งที่
มุ่ งหวั ง การทำงานที่ ให้ ความสำคั ญกั บ
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ
บรรลุ เ ป้ า หมาย จึ ง เริ่ ม ต้ น จากการใช้
แผนที่ ชุ ม ชนเป็ น เครื่ อ งมื อ สำหรั บ
ทำความเข้าใจและรู้จักพื้นที่โดยให้คนใน
เป็นผู้แนะนำและระบุว่าอะไรบ้างมีคุณค่า
ที่ควรเก็บรักษา ฟื้นฟู ควรพัฒนาปรับปรุง
ให้สวยงามเพื่อประโยชน์โดยรวมร่วมกัน
พร้ อ มกั บ การกำหนดแผนงานว่ า ควรจะ
เริ่ ม ทำอะไรก่ อ นหลั ง การเริ่ ม ลงมื อ ทำ
กิจกรรมแรกควรเป็นกิจกรรมที่ง่ายและ
สำเร็จในเวลาสั้นๆ ในระหว่างการทำงาน
ร่วมกันการประชุมปรึกษาหารือกันบ่อยๆ
เป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่น
ในการทำงานร่ วมกั น และเป็ นฐานการ
เรียนรู้เพื่อก้าวสู่การทำกิจกรรมที่ใหญ่และ
ยากขึ้ น ครอบคลุ ม กลุ่ ม คนในชุ ม ชนได้
กว้างมากขึน้ นอกจากนีก้ ารเสริมสร้างความรู้
ให้กับผู้นำในชุมชนด้วยการศึกษาดูงาน
จากพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบความสำเร็จ เป็นเรือ่ งทีม่ ี
ความจำเป็ น เพราะช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม ผู้ น ำเกิ ด
แรงบันดาลใจจากสิง่ ใหม่ที่ได้เห็น เชือ่ มโยง
กันเป็นเครือข่ายเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
เกิ ดความเชื่ อ มั่ นในแนวทางการทำงาน
ร่วมกันและมีการสรุปการเรียนรู้ทุกครั้ง
หลั ง จากภารกิ จ เสร็ จ สิ้ น บทเรี ย นที่ ไ ด้
เรียนรู้จากการทำงานสามรถนำไปใช้เพื่อ
ทำกิจกรรมอื่นต่อไป
กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทำใน
ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาของผู้นำชุมชนในย่าน
ตลาดน้อยได้แก่ การร่วมกันพัฒนาพื้นที่
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การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ ควบคู่กับการทดลองจัดนิทรรศการในบ้านจีนเก่า

โล่ ง ว่ า งภายในชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น
และใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการสัญจรตามซอกซอย
ของชุมชนด้วยการติดตั้งกระจกเงาตาม
แยกทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยๆ การจัดงานวันเด็ก
การศึ กษาดู งานการฟื้ นฟู ย่ านเก่ าที่ ปี นั ง
ประเทศมาเลเซียที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนได้ช่วยพัฒนาให้ชุมชน
เห็ น ความสำคั ญ ของการทำงานร่ ว มกั น
และนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานภายใน
ชุมชนอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อ “ชุมชน
คนรักตลาดน้อย” ด้วยแนวทางการสร้าง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลกินเจที่ผ่านมานั้น กลุ่มชุมชนคน
รักตลาดน้อยได้นำประสบการณ์ความรู้ที่
ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียนำมา
ปรับใช้ โดยการนำบ้านจีนทีอ่ ยูห่ น้าบริเวณ
ศาลเจ้าโจวซือก๋งมาทดลองตกแต่งและจัด
พืน้ ทีน่ ทิ รรศการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการกินเจ
ตลอดจนการจัดพื้นที่ขายของบริเวณหน้า

ศาลเจ้าให้มีระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับ
การตอบรับและความชื่นชมจากคนที่มา
เที่ยวงานอย่างมาก ขณะเดียวกันเป็นการ
เปิดพื้นที่ให้กับคนที่เคยอยู่ในบริเวณนี้ได้
เข้าร่วมรำลึกความหลังในวัยเด็กและร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการฟื้นฟู
ย่านนี้ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลาน
ต่อไป การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการเปิด
โอกาสให้คนอีกจำนวนมากได้เข้ามามีส่วน
ในการวางอนาคตของตลาดน้อยร่วมกัน
เป็นการร่วมกันสร้างกิจกรรมที่นำไปสู่การ
สร้างความหมายใหม่ของตลาดน้อยที่จะ
กลายเป็นแหล่งทำมาหากินของคนรุน่ ต่อไป
เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยว เรียนรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯจากยุคเริ่มต้น
ของการพัฒนาสูช่ ว่ งเวลาของการเปลีย่ นแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่สำคัญ
สำหรั บ ในปี ต่ อ ไป “ชุ ม ชนคนรั ก
ตลาดน้อย” มีแนวทางการดำเนินงานที่
สำคัญๆ ได้แก่ การรวมกันบูรณะและปรับ
ภูมทิ ศั น์ศาลเจ้าทีอ่ ยูบ่ ริเวณริมแม่นำ้ เจ้าพระยา

การสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการฟื้ น ฟู บ้ า น
ทรงจีนทีย่ งั หลงเหลืออยู่ การปรับปรุงเส้นทาง
เดิ น เก่ า แก่ อ ายุ ก ว่ า ร้ อ ยปี ใ ห้ มี ส ภาพ
สวยงามเป็นเส้นทางการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ของชุมชนที่สำคัญ
การรวมกั น ของ “ชุ ม ชนคนรั ก
ตลาดน้อย” เพื่อทำกิจกรรมการพัฒนาที่
รือ้ ฟืน้ รากความทรงจำ และสืบสานตำนาน
ของบรรพชน จึงเป็นการรวมกันทีม่ คี วามหมาย
เป็นอย่างยิ่ง เป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้าง
การรั บ รู้ ต่ อ ตนเองและสั ง คม ที่ ส่ ง ผล
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงย่ า นเก่ า ริ ม แม่ น้ ำ
เจ้าพระยาบริเวณตลาดน้อยให้มีชีวิตชีวา
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยที่
คนในชุ ม ชนยั ง คงอยู่ อ าศั ย และทำมา
หากินในบริเวณที่บรรพชนของพวกเขาได้
ทำหน้ า ที่ บุ ก เบิ ก จนกลายเป็ น ย่ า นที่ มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจและมีลูกหลานเป็นผู้ที่
รับผลจากการพัฒนา
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เรื่อง อังคณา พุ่มพวง I ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

เทศกาล

กินเจ...
เทศกาล
คืนสู่เหย้าของชาวตลาดน้อย

บรรยากาศในช่วงเทศกินเจ ศาลเจ้าโจวซือก๋ง

พิธีกรรม และอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของคนกั บ ศาลเจ้ า คื อ การแห่ มั ง กรและเชิ ด สิ ง โตที่ ศ าลเจ้ า
ไม่ต้องไปเหนื่อยหาคณะเหล่านี้จากที่ไหน เพราะบรรดาผู้ชายใน
ละแวกศาลเจ้าจะมาช่วยกันแห่มังกรและเชิดสิงโต ซึ่งคนเหล่านี้
เต็มใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาลเจ้า ในขณะเดียวกันกลุ่มแม่บ้านแม่เรือนก็จะพากันหยุดงาน
มาโชว์ฝมี อื การทำอาหารเจรสเด็ด เรียกว่าสูตรใครสูตรมัน วางขาย
อยู่หน้าบ้านของตัวเอง ยาวเป็นแนวตลอดทางเดินเข้าศาลเจ้า
และจะหาซือ้ ได้แค่เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านัน้ ซึง่ ถือเป็น ๑๐ วัน
ที่สนุกสนานและอบอุ่น” นอกจากนี้ทางศาลเจ้าจะมีการเปิดโรงเจ

เทศกาลงานบุ ญ ของชาวจี น ที่ ทุ ก คนรู้ จั ก กั น ดี อ ย่ า ง
เทศกาลกินเจ คือช่วงเวลาแห่งการถือศีลประจำปีของคนจีนและ
คนไทยเชื้อสายจีนที่ยังสืบทอดประเพณี ความเชื่อของบรรพบุรุษ
มาอย่างยาวนาน ตลาดน้อยเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ยังคงมีการสืบสาน
งานเทศกาลกินเจมาตั้งแต่สมัยอดีตและยังดำรงถึงปัจจุบัน โดยมี
ศูนย์กลางอยูท่ ศี่ าลเจ้าโจวซือก๋ง ศาลเจ้าสำคัญของชาวจีนฮกเกีย้ น
และชาวตลาดน้อย ซึ่งจะมีผู้คนหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากใน
ช่วงกินเจ โดยคนส่วนใหญ่จะมาสักการะองค์หลวงปู่โจวซือก๋ง
เพื่อให้ปกปักรักษาในเรื่องของสุขภาพ และที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่ง
นอกเหนือจากพิธีกรรมของศาลเจ้าแล้ว อาหารเจรสชาติดีที่ยัง
คงความดั่งเดิมจากคนเก่าแก่ในย่านตลาดน้อยก็ยังคงเป็นเสน่ห์ที่
ดึงดูดใจให้ผู้คนได้แวะเวียนมาลิ้มลอง
ถ้าย้อนไปประมาณ ๓๐-๔๐ ปีก่อน ที่คนดั่งเดิมยังคง
อยูอ่ าศัยในพืน้ ทีก่ นั อย่างคับคัง่ เทศกาลกินเจเปรียบเสมือนงานบุญ
ของคนในย่านกับศาลเจ้า ทีจ่ ะออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน และจากการ
พูดคุยกับคนเก่าๆ หลายคนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้เล่าให้ฟัง
ถึงความทรงจำที่ดีของพวกเขากับเทศกาลกินเจว่า “คนในพื้นที่ก็
เหละโลมาช่วยไม่ว่าจะเป็นช่วยดูส่วนสถานที่ คอยดูกระถางธูป คนเก่าแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในย่านตลาดน้อยและผู้ศรัทธา ต่างหลั่งไหลมาร่วมงาน
หรือแม้แต่อำนวยความสะดวกให้กับคนไกลที่เดินทางมาร่วม พิธีกรรม ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ
10
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เพื่อทำอาหารเลี้ยงคนที่มาร่วมงานและชาวบ้านให้ได้อิ่มท้องกัน
ถ้วนหน้า ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ เสน่หท์ ยี่ งั มีสบื ทอดมาจนปัจจุบนั แต่ทว่า
บางเรื่ อ งราวที่ เ คยเกิ ด ในอดี ต ได้ เ ลื อ นหายไปตามกาลเวลา
เหลือไว้แต่ความทรงจำและคำบอกเล่าเท่านั้น
กลับมาที่ปัจจุบัน เทศกาลกินเจของศาลเจ้าโจวซือก๋ง
มีการจัดระเบียบมากขึ้น ผู้คนตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันอย่าง
ขะมักเขม้น ทำให้ความเกือ้ กูลกันลดน้อยถอยลงไปบ้าง แต่สงิ่ หนึง่
ที่ไม่เคยลดลงคือความเคารพต่อองค์หลวงปู่โจวซือก๋ง ที่แม้ว่า
จะย้ายไปอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังคงกลับมาเพื่อสักการะ รวมไปถึงการ
ได้กลับมาพบปะผู้คนเก่าๆ ซึ่งคนตลาดน้อยมักพูดเปรียบเทียบ
เทศกาลกินเจว่าเป็นงานคืนสูเ่ หย้าของคนตลาดน้อย ทีก่ ลับมาหา
เพื่อนและมาเสพบรรยากาศเดิมๆ อาม่า อากงที่ย้ายออกไปอยู่
ข้างนอกจะพาลูกหลานกลับมาไหว้หลวงปู่ฯ เพื่อขอพรให้ท่าน
คุม้ ครองอย่าได้เจ็บได้ปว่ ย หรือแม้แต่พามาพบเพือ่ นอาม่า อากง
บรรยากาศการทักทายของคนเก่าคนแก่ และกลิ่นอายที่อบอวน
ไปด้วยความผูกพันยังคงมีให้เห็นในเทศกาลกินเจตลาดน้อย
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีพ้ อจะทำให้เห็นได้วา่ เทศกาลกินเจ
ทีต่ ลาดน้อยดูจะไม่คกึ คักเท่ากับเมือ่ ก่อน ปัจจัยหลายต่อหลายอย่าง
ทำให้คนมาน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหายไปของร้านอาหารเจ

อาสาสมัครช่วยกันลำเลียง “ชุดเพ้า” ที่มีผู้คนมาทำบุญไปเผาที่บริเวณริมน้ำ
หน้าศาลเจ้าฯ

ดั่งเดิม ที่มีสูตรเฉพาะของแต่ละบ้าน ซึ่งเป็นการหายไปพร้อมกับ
การย้ า ยถิ่ น ฐานของคนเก่ า คนแก่ เมื่ อ ผู้ ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คน
หน้าใหม่จากนอกพื้นที่ ฝีไม้ลายมือในการปรุงอาหารไม่ถึงขั้น
ความดึงดูดใจให้ชวนกลับมาลิ้มรสในเทศกาลกินเจปีถัดๆ ไปก็ลด
น้อยลง ขณะที่ค่านิยมการกินเจในปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นไปที่เรื่องของ
การกินเจเพื่อสุขภาพ มากกว่าเรื่องของการถือศีล ควบคู่กับการ
กินเจ ทำให้ความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไป
ร่วมพิธีกรรมตามศาลเจ้า ตามโรงเจต่างๆ ก็ลดลง อาหารเจ
สามารถหารับประทานได้ง่ายขึ้นเรียกว่าไปที่ไหนก็มีอาหารเจให้
รับประทาน แม้แต่ในร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ยังขาดเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ
และหัวใจหลักของการถือศีล กินเจ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กันไปของพิธีกรรมต่างๆ ตลอดช่วงเวลา ๑๐ วัน ซึ่งเรื่องราว
เหล่ า นี้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ แ ค่ ใ นวงจำกั ด และกำลั ง จะหายไปพร้ อ มกั บ
กาลเวลาที่ไม่ได้นำพาคนรุ่นใหม่เข้ามารับรู้และเข้าใจเทศกาลบุญ
ดังนั้นในเทศกาลกินเจปีที่ผ่านมา ทางศาลเจ้าโจวซือก๋ง
ร่วมกับกลุม่ ชุมชนคนรักตลาดน้อยและโครงการย่านจีนถิน่ บางกอก
ได้ร่วมกันฟื้นฟูเทศกาลกินเจขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการจัดระเบียบ
ร้านค้า การติดโคมไฟประดับ และป้ายบอกทาง รวมไปถึงการจัด
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลดังกล่าว รวมไปถึงการ
เรี ย กความคึ ก คั ก ให้ ก ลั บ คื นมาในพื้ น ที่ ซึ่ ง หากผู้ อ่ า นท่ า นใด
ได้แวะผ่านไปบริเวณตรอกศาลเจ้าโจวซือก๋งในช่วงเวลาดังกล่าว
ก็คงจะได้พบเห็นมิติใหม่ของเทศกาลกินเจที่ตลาดน้อย และใน
ฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ ไม่ค่อยรู้เรื่องราวพวกนี้มากนัก
แต่ ก็ จ ะขอเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสื บสานเรื่ อ งราวเหล่ านี้ อ อกไป
เพื่ อ เป็ นการเรี ย กน้ ำย่ อ ยให้ ผู้ อ่ านเข้ ามาหาคำตอบของความ
สำคัญเทศกาลงานบุญ ถือศีล กินเจ ที่ตลาดน้อยแห่งนี้ต่อไป

นิทรรศการให้ความรู้ในช่วงเทศกาลกินเจ ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์, ณภัทร ชัยชนะศิริ
อ้างอิง คำบอกเล่าจาก อาจารย์ วิศิษฐ์ เตชะเกษม และเปิดตำนานเทศกาลจีน, อาจารย์ ถาวร สิกขโกศล

ฤดูแห่งเทศกาล

ปฏิทินประเพณีรอบปีของจีน

ชาวจีนเชื่อว่าในธรรมชาติล้วนมีความไม่แน่นอนเป็นสัจธรรม ย่อมมีการเกิดและดับไป มีกลางคืนย่อมมีกลางวัน เพื่อรักษา
ดุลยภาพ สองสิ่งต่างกันแต่ก็อยู่ซึ่งกันและกันได้อย่างสมดุล สองสิ่งนี้เรียกว่าพลัง “อิน-หยาง” ดังนั้นในวัฒนธรรมจีนจึง
ให้ความสำคัญกับเทศกาลต่างๆ มีพิธีกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติ เพราะหัวใจหลักของชาวจีนคือ
อาชีพเกษตรกรรม ที่จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ ฤดูกาลในการทำมาหากิน เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว เป็นเทศกาลเซ่น
สรวงบูชาทางการเกษตรของชาวจีนโบราณ และการไหว้ในเทศกาลหนึ่งที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ในอนาคต เพราะเป็นการเตือน
ให้รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้เข้ากับฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาเยือน
12

ย่านจีนถิ่นบางกอก
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โ ด ย จ ะ มี พิ ธี กร ร ม เ ซ่ น ส ร ว ง
ธรรมชาติ แ ห่ ง ฤดู ก าลทั้ ง สี่ ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างฤดูกาล ทิศทาง
และมนุษย์ ดังนี้
๑. เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (ซุนเฟิน
หรื อ ซุ ง ฮุ ง หรื อ วสั น ตวิ ษุ วั ด ประมาณ
เดือนมีนาคม) ถือเป็นเทศกาลเซ่นสรวง
ดวงอาทิ ต ย์ ห รื อ พี่ ช าย มี ทิ ศ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ประจำทิศตะวันออก
๒. เทศกาลฤดูร้อน (เซี่ยจื้อหรือ
แห่จี่ หรือครีษมายัน คิมหันต์ฤดู ประมาณ
เดือนมิถุนายน) ถือเป็นเทศกาลเซ่นสรวง
ผืนฟ้าหรือบิดา มีทิศศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศ
ใต้
๓. เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (ชิวเฟิน
หรื อ ชิ ว ฮุ ง หรื อ เหมายั น เหมั น ต์ ฤ ดู
ประมาณเดือนกันยายน) ถือเป็นเทศกาล
เซ่นสรวงพระจันทร์หรือพี่สาว มีทิศศักดิ์
สิทธิ์ประจำทิศตะวันตก
๔. เทศกาลฤดูหนาว (ตงจื้อหรือ
ตังจี่ หรือเหมายัน เหมันต์ฤดู ประมาณ
เดือนธันวาคม) ถือเป็นเทศกาลเซ่นสรวง
ผืนฟ้าหรือมารดา มีทิศศักดิ์สิทธิ์ประจำ
ทิศเหนือ
เทศกาลไหว้ตามฤดูกาลที่ชาวจีน
ปฏิบัติกันมาช้านาน เมื่อได้มาตั้งรกราก
ในประเทศไทย การปฏิบัติและการสืบต่อ
ในประเพณีนั้นก็ยังมิเสื่อมคลาย คนไทย
เชื่อสายจีนยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาแม้ภูมิ
อากาศจะไม่ ต รงกั น แต่ เ ทศกาลหลั ก
๘ เทศกาลก็ยังดำรงอยู่ โดยแบ่งได้ตาม
ฤดูดังนี้
ฤดูใบไม้ผลิ
(เดือนกุมภาพันธ์-เมษายาม)

ในช่วงนี้จะมีการไหว้เพื่อขอบคุณ
ธรรมชาติ ฟ้า-ดิน และบรรพบุรุษ แม้จะ
ผ่ า นพ้ น ฤดู แ ห่ ง ความหนาวเย็ นมาแล้ ว
แต่ก็ยังไม่สามารถเพาะปลุกพืชพรรณได้
อย่างเต็มที่ ระหว่างรอผลผลิต จึงอาศัย
อาหารในรูปของน้ำตาลกับแป้งข้าวเหนียว
แปรรูปเป็นขนมเข่ง ที่สามารถเก็บไว้กิน
ได้เป็นเดือน โดยเทศกาลที่สำคัญมีดัง
เทศกาลตรุษจีน (เดือนกุมภาพันธ์)
หลั ง จากหน้ า หนาวผ่ า นพ้ น ไป อากาศ

การเฉลิมฉลองเทศการหยวนเซี่ยวในประเทศจีน ที่ปัจจุบันนี้มีการประดับโคมไฟในรูปแบบต่างๆ
ที่มา www.ivsky.com

อบอุ่นขึ้น ชาวจีนสามารถสัญจรออกจาก
บ้ า นได้ ส ะดวกขึ้ น ฝนเริ่ ม โปรยปราย
เป็นการเริม่ ต้นวิถชี วี ติ การเพาะปลูกอีกครัง้
เป็ น เทศกาลใหญ่ ที่ สุ ด ของการไหว้ เ ซ่ น
สรวงธรรมชาติ และเป็นโอกาสให้พี่น้อง
ที่ อ ยู่ แ ดนไกลได้ มี โ อกาสมาเยี่ ย มเยื อ น
บุพการี ประชุมสามัญประจำปีครั้งใหญ่ที่
สำคัญทีส่ ดุ มีการแบ่งปันต้นกล้า เมล็ดพันธุ์
แจกจ่ายช่วยเหลือปัจจัยกันภายในครอบครัว
และญาติ มิ ตรเพื่ อ เตรี ย มตั วในการสร้ า ง
ครอบครั ว ต่ อ ไป การรวมตั ว กั น ของ
ครอบครัว ถือเป็นหัวใจหลักของเทศกาลนี้
เทศกาลโคมแดงหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
เทศกาล “หง่วงเซียว” หรือ “หยวนเซี่ยว”
คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนอ้าย คือนับจากวัน
ตรุษจีนมาอีกสิบห้าวันถือเป็นวันสุดท้าย
ของการเฉลิ ม ฉลองเทศกาลปี ใ หม่
เพราะจากนี้เป็นเวลาที่ต้องทำการเตรียม
พืชพันธุเ์ พือ่ หว่านปลูกในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ
แล้วมีตำนานเรื่องของเทศกาล ที่เชื่อว่า
สัตว์ประหลาดทีช่ อื่ ว่า “เหนียน” (แปลว่า ปี)
จะมาคร่าชีวติ มนุษย์ในช่วงทศกาลใบไม้ผลินี้
แต่ตัวเหนียนเหล่านี้จะกลัวสีแดง จึงให้
ประชาชนร่วมใจกันแขวนโคมแดง เพื่อไล่
และขจัดตัวเหนียนออกไป เป็นความหมาย
ของการขจัดเสนียดจัญไรทั้งหลายให้หมด
ไปด้วย ขณะเดียวกันก็จะตรงกับเทศกาลบุญ

ของพระพุทธศาสนาด้วย คือวันขึน้ ๑๕ ค่ำ
เดือน ๓ วัน “มาฆบูชา” นั่นเอง
ฤดูร้อน
เริ่มเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

เป็นช่วงฤดูกาลของการเริ่มต้นการ
ทำเกษตร ทั้งการปลูกข้าวฟ่าง ข้าวโพด
ลูกเดือย ซึ่งเป็นอาหารชุดแรกเพื่อเป็น
พลังงานในการดำรงอยู่ในฤดูกาลถัดไปที่
จะต้องเตรียมปลูกข้าวสาลี ที่จะเก็บเอาไว้
บริ โ ภคเกื อ บตลอดทั้ ง ปี ถื อ เป็ น ฤดู ที่
ฟ้ า ดิ น เป็ น ใจที่ สุ ด โดยมี เ ทศกาลสำคั ญ
เกี่ยวข้องคือ
เทศกาลเชงเม้ง (ช่วงเดือนเมษายน)
ก่อนวันท่องเที่ยวหลังจากเริ่มหวานข้าว
แล้ ว รอผลผลิ ต ก็ จ ะมี เ วลาว่ า งที่ เ หลื อ
อยู่บ้าง จึงมีเทศกาลหนึ่งเรียกว่า “ชุงฮุง”
หรือ “ชุนเฟิน” เพื่อแสดงความขอบคุณ
ต่ อ ดวงอาทิ ต ย์ ที่ ไ ด้ ม อบแสงสว่ า งและ
ความอบอุ่นแก่มนุษย์หลังจากฤดูหนาวที่
แสนทรหดผ่านพ้นไป อากาศเย็นสบายจึง
ถือโอกาสที่จะได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนกัน
มี ต ำนานกล่ า วว่ า จั ก รพรรดิ ห ลิ ว ปั ง
ป ฐ ม ก ษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ร า ช ว ง ศ์ ฮั่ น ท ร ง
อธิษฐานจิต แล้วได้พบที่ฝังพระศพของ
บิ ดา-มารดา จึ ง ถื อ เอาวั น นี้ เ ป็ นวั น ไหว้
บรรพบุ รุ ษ จากนั้ น เป็ น ต้ น มาเทศกาล
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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บรรยากาศการจัดงานเทศกาลขนมบะจ่างของชุมชนเวิ้งนาครเขษม มีการสอนทำขนมบะจ่างแก่ผู้มาร่วมงาน

เชงเม้ ง จึ ง ถู ก กำหนดเป็ น เทศกาลไหว้
บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว
เทศกาลขนมบะจ่ า ง (ช่ ว งเดื อ น
เมษายน-พฤษภาคม) ช่ ว งฤดู นี้ จ ะเป็ น
ฤดู ก าลของการเก็ บ เกี่ ย วข้ า วฟ่ า ง
ต า ม ด้ ว ย ก า ร ป ลู ก ห ว่ า น ข้ า ว ส า ลี
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านจะมาช่วย
กันลงแรงช่วยกันเตรียมนา ที่เราเรียกว่า
“ลงแขก” ดังนั้นข้าวฟ่างที่ปลูกไว้ต้นฤดู
จึงนำมาทำเสบียงเพื่อเลี้ยงผู้คนที่มาช่วย
งานในนานั่นคือ “ขนมบะจ่าง” ที่พกพา
สะดวก โดยถู ก ห่ อ ด้ ว ยใบไผ่ แ ล้ ว แขวน

ภาพบรรยากาศเทศกาลสารทจีนของศาลเจ้าโจวซือก๋ง
ตลาดน้อย

14

หรือเกี่ยวกับต้นไม้ไว้ที่หัวนา หากเพื่อน
บ้านที่มาช่วยกันลงนาเมื่อหิวก็สามารถ
นำไปรับประมานได้อย่างสะดวก ไม่ต้อง
เดินทางกลับไปทานอาหารที่บ้านที่อาจจะ
อยู่ไกลออกไป
เทศกาลสารทจี น (ช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม-มิถุนายน) เป็นช่วงของการ
ทำทาน แบ่งปันข้าว พืชพันธุ์และของใช้
แก่ สั ง คม และถื อ โอกาสไหว้ เ ทพยดา
บรรพบุรุษ และเจ้าที่ ก่อนช่วงเทศกาล
สารทจีนประมาณแปดวัน จะมีประเพณี
เล็กๆ ที่สาวๆ แต่ละบ้านจะสามัคคีร่วมกัน
ออกมาทอผ้ากลางลานบ้าน เพื่อสะสมผ้า
ไว้ ใ ช้ ใ นช่ ว งฤดู ห นาวที่ ก ำลั ง จะมาถึ ง
ในบางจังหวัดในประเทศจีนก็ถือเป็นงาน
สำคั ญ ด้ ว ยเหมื อ นกั น เรี ย กว่ า เทศกาล
“ชายเลี้ ย งวั ว กั บ สาว (นางฟ้ า ) ทอผ้ า ”
จากนี้ อี ก แปดวั น ตรงกั บ วั น ขึ้ น ๑๕ ค่ ำ
เดือนเจ็ดทางจันทรคติของจีน ก็จะเป็น
เทศกาล “สารทจีน” เพื่อแบ่งปันอาหาร
และเสื้อผ้าให้กับผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันใน
ประเทศไทยมี เ ทศกาล “ทิ้ ง กระจาด”
ตลอดเดื อ นเจ็ ด นี้ ก็ คื อ เนื้ อ หาของการ
บริจาคแบ่งปันสู่ผู้ด้อยโอกาสนั่นเอง

ฤดูใบไม้ร่วง
(เดือนสิงหาคม-ตุลาคม)

เข้าสู่ฤดูกาลนี้จะนำผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวได้ ในฤดูร้อนมาแปรรูปทำเป็นขนม
อาหารแห้ ง อาหารดองเชื่ อ ม เพื่ อ เป็ น
เสบียงสะสมตุนไว้บริโภคในช่วงฤดูหนาวที่
กำลังจะมาถึง ซึ่งมีเทศกาลที่สำคัญคือ
เทศกาลไหว้พระจันทร์ (ช่วงเดือน
กันยายน) ช่วงนี้หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ก็ น ำมาแปรรู ป เป็ น ขนมต่ า งๆ ทั้ ง ขนม
น้ำตาลก้อน ขนมเปีย๊ ะ (ขนมไหว้พระจันทร์)
ฤดูกาลนี้เห็นดวงจันทร์แจ่มใส เมฆหมอก
เบาบางท้องฟ้าโปร่ง เหมาะแก่การชื่นชม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะดวงจันทร์ที่ได้มอบ
ความสวยงาม ความสบาย และความสมบูรณ์
แห่งธัญพืชแก่มวลมนุษ ย์ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นโอกาสของอิสตรี ได้ออกมาเดินเล่น
ภายนอกบ้ า นแสดงตั ว สู่ ส าธารณชน
ด้วยการจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์อีกด้วย
เทศกาลกินเจ (ช่วงเดือนกันยายนตุลาคม) นับจากเทศกาลไหว้พระจันทร์อีก
๑๕ วัน เทศกาลกินเจมีเหตุผลสองส่วน
คื อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล การละเว้ น การ
เบี ย ดเบี ย นชี วิ ตสั ตว์ อื่ น เป็ นช่ วงเวลาที่
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โต๊ะไหว้พระจันทร์ที่ชาวชุมชนเจริญชัยร่วมกันประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

สัตว์ส่วนมากเตรียมตัวจำศีล อีกเหตุผล
หนึ่งคือการสะสมตุนอาหาร เพื่อเตรียม
พร้อมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่หนาว
เย็นแล้ว พืชผัก ที่เก็บเกี่ยวมาได้ต้องถูก
แปรรู ป ถนอมอาหาร เป็ น ผั ก ดองหรื อ
แ ป้ ง ต่ าง ๆ ผสมกั บน้ ำ ตาลแ ปรรู ป
เป็นน้ำตาลก้อน (ขนมโก๋) และเตรียมไว้
เพื่ อ หมั ก สุ ร าที่ จ ะเป็ น อาหารสำคั ญ
ที่ จ ะให้ พ ลั ง งานและความอบอุ่ น ในช่ ว ง
ฤดูหนาวที่แสนเยือกเย็น
ฤดูหนาว
(เดือนพฤศจิกายน-มกราคม)

ฤดูแห่งกาลจำศีล ไม่มีผลผลิตใดๆ
อาหารที่กักตุนไว้จะมีประโยชน์อย่างมาก
ในช่ ว งฤดู ก าลนี้ อี ก ทั้ ง การเดิ น ทางไม่
สะดวกเพราะหิมะชุกอยู่แต่ในบ้าน ทำให้
สมาชิกในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า
พร้อมตา จึงเกิดเป็นเทศกาลขึ้นมาในบ้าน
นั่นคือ
เทศกาลไหว้ ข นมบั ว ลอย (เดื อ น
ธันวาคม) ด้วยความหนาวเย็นของอากาศ
การต้มขนมบัวลอยร้อนๆ จึงเป็นกิจกรรม
อาหารเจหลากหลายรูปแบบที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัย ที่สร้างความอบอุ่นและความกลมเกลียว

ในครอบครั ว เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง นี้ ช าวจี น
เชื่ อ ว่ า หากได้ กิ น ขนมบั ว ลอยที่ ไ หว้
ก็ถือว่าได้โตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้ว
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าหลายๆ
ท่ า นคงจะพอเข้ า ใจถึ ง จุ ด กำเนิ ด ที่ ม า
ที่ ไปของเทศกาลต่างๆ ที่ ไม่ ใช้เพียงแค่
ประเพณี ที่ สื บ ทอดกั น ต่ อ ๆ มาเท่ า นั้ น
แต่ยังคงแฝงไปด้วยนัยยะที่คอยย้ำเตือน
ให้เรารู้จักสำนึกในบุญคุณ และอยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติอย่างสมดุล เพราะท้ายที่สุด
แล้ ว เราก็ เ ป็ น เพี ย งองค์ ป ระกอบเล็ ก ๆ
ของโลกใบนี้ ที่ต้องดำเนินไปตามสัจธรรม
และผลของการกระทำ...เท่านั้นเอง

เพื่อตอบสนองคนหลายวัย
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ l ภาพ : http://th.wikipedia.org

ตรุษจีน
เทศกาลของคนจีนทั่วโลก

ตรุ ษ จี น ช่ ว งเวลาแห่ ง การเฉลิ ม ฉลองวั นขึ้ น ปี ใหม่ ข องชาวจี นทั่ ว โลก นั บ เป็ น
เทศกาลสำคั ญ ที่ ค รอบครั ว และญาติ พี่ น้ อ งจะได้ ก ลั บ มารวมตั ว กั น อี ก ครั้ ง
หลังจากแยกย้ายกันไปทำมาหากินในต่างทีต่ า่ งแดน ซึง่ ตามธรรมเนียม นอกจากจะมี
การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันแล้ว ทุกคนในครอบครัวยังจะออกมาช่วยกัน
ปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้สะอาด เพราะเชื่อว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีให้ออกไป ในขณะ
เดียวกันก็จะประดับตกแต่งประตูบ้านด้วยกลอนคู่ “ตุ่ยเลี้ยง” ที่มีความหมายมงคล
ทัง้ ในเรือ่ งของความโชคดี ความสุข ความมัง่ คัง่ และการมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว โดยเทศกาล
ตรุษจีนจะเริ่มต้นในวันที่ ๑ เดือน ๑ ตามปฏิทินจันทรคติ และจะยาวนานต่อเนื่อง
ไปอีก ๑๕ วัน จึงถือเป็นการสิ้นสุดการเฉลิมฉลองปีใหม่
สำหรั บ ประเทศไทย ตรุ ษ จี น ปี นี้
ตรงกับวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่ ง ชาวไทยเชื้ อ สายจี น ก็ ยั ง คงมี ก าร
สืบทอดปฏิบัติตามธรรมเนียมเดิมอยู่บ้าง
แต่ที่คนส่วนใหญ่ยังนิยมปฏิบัติจะเป็นช่วง
๓ วันแรกของเทศกาลตรุษจีน คือ วันจ่าย
วันไหว้ และวันเที่ยว
วันจ่าย คือวันก่อนวันสิ้นปี เป็นวัน
ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหาร
ผลไม้ แ ละเครื่ อ งเซ่ น ไหว้ ต่ า งๆ ก่ อ นที่
ร้านค้าทั้งหลายจะปิดร้านหยุดพักผ่อนยาว
ในตอนค่ ำ จะมี ก ารจุ ด ธู ป อั ญ เชิ ญ เจ้ า ที่
16

หรือ ตี่จู้เอี๊ย ให้ลงมาจากสวรรค์เพื่อรับ
การสักการบูชาของเจ้าบ้าน หลังจากที่ได้
ไหว้อัญเชิญขึ้นสวรรค์เมื่อ ๔ วันที่แล้ว
วันไหว้ คือวันสิ้นปี โดยจะมีการ
ไหว้ทั้งหมด ๓ ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้ามืด
ช่วงสาย และช่วงบ่าย
ช่ ว งเช้ า มื ด ไหว้ “ป้ า ยเล่ า เอี๊ ย ”
เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ เครื่องไหว้คือ
เนื้อสัตว์สามอย่าง (ซาแซ ซำเช้ง) ได้แก่
หมู เป็ด ไก่ หรือเพิม่ ตับ ปลา เป็นเนือ้ สัตว์
ห้ า อย่ า ง (โหงวแซ) เหล้ า น้ ำ ชา และ
กระดาษเงินกระดาษทอง

ช่วงสาย ไหว้ “ป้ายแป๋บ้อ” คือการ
ไหว้ บ รรพบุ รุ ษ พ่ อ แม่ ญ าติ พี่ น้ อ งที่
ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความ
กตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้
ไม่เกินเที่ยง เครื่องไหว้จะประกอบด้วย
ซาแซ อาหารคาวหวาน รวมทั้งการเผา
กระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษ
เพื่ อ อุ ทิ ศ แก่ ผู้ ล่ ว งลั บ หลั ง จากนั้ น ญาติ
พี่น้องจะมาร่วมกันรับประทานอาหารที่ได้
เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล และถือเป็นเวลา
ที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกัน
ได้มากทีส่ ดุ โดยจะมีการแลกเปลีย่ นอัง่ เปา
หลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว
ช่วงบ่าย ไหว้ “ป้ายฮ่อเฮียตี”๋ เป็นการ
ไหว้ผพี นี่ อ้ งทีล่ ว่ งลับไปแล้ว เครือ่ งไหว้จะเป็น
พวกขนมเข่ง ขนมเทียน เผือกเชือ่ มน้ำตาล
กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทัง้ มีการจุด
ประทัด เพือ่ ไล่สงิ่ ชัว่ ร้ายและเพือ่ เป็นสิรมิ งคล
วันเทีย่ ว หรือ วันถือ คือวันขึน้ ปีใหม่
วันนี้ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยัง
ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาถึงปัจจุบนั คือ “ป้ายเจีย”
เป็นการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผใู้ หญ่
และผูท้ เี่ คารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้
เหตุที่ให้สม้ ก็เพราะส้มออกเสียงภาษาแต้จวิ๋
ว่า “กิก” (橘) ไปพ้องกับคำว่าความสุขหรือ
โชคลาภ ส่วนในภาษาฮกเกีย้ น และ ภาษา
กวางตุง้ ส้มเรียกว่า “ก้าม” (柑) ซึง่ ไปพ้อง
กับคำว่าทอง เพราะฉะนัน้ การให้สม้ จึงเหมือน
นำความสุขหรือโชคลาภไปให้ โดยจะมอบ
ส้มจำนวน ๔ ผล ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของ
ผู้ชาย เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือเพราะเป็น
วั น ที่ ช าวจี น ถื อว่ า เป็ น สิ ริ ม งคล งดการ
ทำบาป จะมีคติถอื บางอย่าง เช่น ไม่พดู จา
ไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด
และจะแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าใหม่แล้วออกเยีย่ ม
อวยพรและพักผ่อนนอกบ้านเป็นต้น
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

เกร็ดความรู้
การไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในเทศกาลตรุษจีน
เมื่อวันเวลาย่างเข้าสู่การขึ้นรอบปีใหม่
หรื อ เข้ า สู่ วั น ตรุ ษ จี น (วั น เจี ย ห่ ว ยชิ
วอิก ตรงกับวันที่ ๑ เดือน ๑ ของจีน)
ตามประเพณีจีนจะมีธรรมเนียมที่ปฏิบัติ
กันมาอย่างต่อเนื่องคือการไหว้เทพเจ้า
“ไฉ่ซิงเอี๊ย” ซึ่งเป็นเทพเจ้าดวงดาวแห่ง
โชคลาภ และความมั่ ง คั่ ง เพื่ อ เป็ น
ศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวัน
เริ่มต้นใหม่ของปี

การไหว้ เ ทพเจ้ า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย ใน
เ ท ศ กา ล ต รุ ษ จี น จ ะ มี กา ร ค ำ นว ณ
ฤกษ์ ย าม และทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมเป็ น
ทิ ศ มงคลที่ เ ชื่ อ กั นว่ า เป็ น ทิ ศ ที่ เ ทพเจ้ า
ไฉ่ซิงเอี๊ยนั้นจะเสด็จลงมา โดยจะคำนวณ
ตามการหมุนรอบของดวงดาวที่ ให้ผลที่
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง ผู้ ไ หว้ จ ะต้ อ ง
จั ด เตรี ย มโต๊ ะ ไหว้ เ จ้ า เพื่ อ ทำพิ ธี อั น เชิ ญ
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยมาประทับยังที่อยู่อาศัย
หรือร้านค้าของตนตามเวลาและทิศทางที่
คำนวณไว้ ซึ่งวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๗
ได้มีการคำนวณกำหนดเวลาและทิศทาง
สำหรั บ การไหว้ เ ทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภไว้
ดังนี้
ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย :

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
ที่มาภาพ www.nipic.com

ตัวอย่างใบเทียบเชิญ

ให้เริม่ ไหว้ในคืนวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๕๗ ตัง้ แต่เวลา ๒๓.๑๑ น. ถึง ๐.๐๐ น.
โดยห้ามคนที่เกิดปี วอก ชวด และเถาะ
เป็นคนปักธูปคนแรก (ใช้ธูป ๑๒ ดอก)
และให้ จั ด โต๊ ะ ไหว้ เ จ้ า ไว้ ก ลางแจ้ ง เช่ น
หน้าบ้านหรือดาดฟ้า โดยหันโต๊ะไปตาม
แกนทิ ศ เหนื อ -ใต้ ให้ ผู้ ไ หว้ นั่ ง อยู่ ท าง
ทิศเหนือหันหน้าตรงไปยังทิศใต้ ซึ่งเชื่อ
เป็นทิศทางที่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจะเสด็จมา
ในปีนี้ โดยเวลาไหว้ ให้กล่าวคำอธิษฐาน

บอกชื่อ (แซ่) นามสกุล วันเดือนปีเกิด
อายุ และที่อยู่ ของผู้ทำการไหว้ ขอพร
หรือเขียนรายละเอียดบุคคลที่ขอพรใส่ใน
กระดาษให้เรียบร้อยแล้ววางเอาไว้ในถาด
เครื่องการดาษจะได้ ไม่ตกหล่น สมาชิก
ทุกท่านในครอบครัว เมือ่ ไหว้ธปู ได้ครึง่ ดอก
เอาเครื่ อ งกระดาษไปเผาเสร็ จ แล้ ว
ส่ ว นของไหว้ น ำกลั บ เข้ า บ้ า นไปกิ น เป็ น
สิริมงคล (ดูผังจัดโต๊ะไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
หน้าที่ ๑๘)
ความหมายของใบเทียบเชิญ

กระดาษสี แ ดงและสี เ ขี ย วที่ เ ขี ย น
ด้ ว ยตั ว อั ก ษรจี นมี ลั ก ษณะเหมื อ นสารที่
สื่ อ ไปยั ง เหล่ า ทวยเทพ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ
สิ่งหนึ่งที่จะต้องนำไปถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะ
ไหว้วันตรุษจีน เนื่องกระดาษดังกล่าวนี้
มี ค วามหมายประหนึ่ ง เป็ น เอกสารใบ
คำร้ อ งสำคั ญ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น สื่ อ เที ย บเชิ ญ
เทพเจ้าได้เข้ามาประทับอยู่ในเคหะสถาน
ร้ า นค้ า บ้ า นเรื อ นของเราอย่ า งเป็ น
ทางการ
เนื้อความเอกสารในใบเทียบเชิญ
จะประกอบไปด้วย การระบุวันเวลาและปี
ทีท่ ำการไหว้ ซึง่ แต่ละปีจะมีการเปลีย่ นแปลง
ไม่เหมือนกัน มีส่วนของการพรรณนาด้วย
ความเคารพและศรั ท ธาต่ อ องค์ เ ทพเจ้ า
แห่งโชคลาภและขอพรให้สิ่งมงคลต่างๆ
ได้ เ กิ ด เป็ น ผลสำเร็ จ และอั น เชิ ญ องค์
เหล่ า เทพนั้ น ได้ ส ถิ ต ประทั บ คอยคุ้ ม กั น
ช่วยเหลือผู้ที่มีรายชื่อระบุอยู่ ในกระดาษ
โดยกระดาษสี เ ขี ย วจะเป็ น ใบเที ย บเชิ ญ
องค์ ไ ฉ่ ซิ ง เอี๊ ย หรื อ เทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภ
และกระดาษสีแดงใช้เป็นใบเทียบเชิญองค์
ไท้ส่วย ซึ่งเป็นเทพคุ้มครองชะตาชีวิต
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

คอลัมน์เยาวราชเมืองน่าอยู่ในฉบับนี้ เราได้ไปทำการสอบถามกลุ่มคนหลากหลายอาชีพทั้งที่อยู่ในพื้นที่ และนอกพื้นที่
ย่านเยาวราช ถึงความสำคัญ และความมุ่งหวังที่ที่อยากจะเห็นในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งแต่ละท่านก็ให้แง่มุมที่แตกต่างกันออกไป
ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร คงต้องเริ่มต้นอ่านและลองตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การค้นหาคำตอบจากใจของคุณเอง

“อยากให้เยาวราช สามารถปรับตัว
ไปกั บ การพั ฒ นาเมื อ ง อั น เนื่ อ งจาก
เศรษฐกิ จ สั ง คม โดยที่ ยั ง คงความเป็ น
ย่านไชน่าทาวน์อันอุดมไปด้วยจิตวิญาณ
และวั ฒ นธรรมจี น ส่ ง เสริ ม การค้ า ขาย
ให้ รุ่ ง เรื อ งภายใต้ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส วยงาม
สะอาด รื่ น รมย์ สามารถรองรั บ ทุ กวิ ถี
ชี วิ ต ในชุมชนให้มีสุขภาวะ เป็นจุดหมาย
ปลายทางทีม่ อี ตั ลักษณ์ มีชวี ติ ชีวา เป็นสมบัติ
ที่มีเสน่ห์ล้ำค่าของชาวไทยและชาวโลก
ทุกคน”
ธีรพล นิยม, สถาปนิก และศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)

“ประเทศพั ฒ นาอย่ า ง อั ง กฤษ
อเมริกา หรือแม้แต่ในเอเชีย อย่าง ญี่ปุ่น
เกาหลี สิงคโปร์ พิสูจน์ ให้เห็นชัดเจนว่า
การพัฒนาเมืองที่มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ย่านเมืองเก่าไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่
ต่อเนื่อง นอกจากจะช่วยขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังส่ง
ผลกระทบในเชิ ง บวกทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของเมือง มากกว่าเงินลงทุนหลายเท่า ที่สำคัญ
คื อ การสร้ า งความภาคภู มิ ใ จแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ใ ห้ ยั ง คงรั ก ษาและสื บ สานมรดก
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของตนเอาไว้ได้”
“ความพยายามของชาวตลาดน้อยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ เยาวราช ซึ่งในปัจจุบันเป็นพื้นที่ ไชน่าทาวน์นอกประเทศจีนที่ ใหญ่ที่สุดในโลก
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนก่อนภาครัฐเสียอีก ชาวตลาดน้อยกำลังรวมกลุ่มกันเริ่มวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคาร ร้านค้า ศาลเจ้าและบริเวณท่าน้ำ การขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้
สาธารณะเห็นความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ชุมชนไปพร้อมๆ กัน หากรัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสนับสนุนและร่วมมือ
กับประชาชนในพื้นที่ แน่ใจว่าจะสร้างผลกระเทือนในการฟื้นฟูเมืองครั้งสำคัญที่จะเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่พื้นที่อื่นๆทั้งในเยาวราชและย่านอื่นๆของประเทศต่อไปอย่างแน่นอน”
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล, สถาปนิกและนักออกแบบเมือง

“เยาวราชมีความสำคัญทัง้ ในแง่ธรุ กิจและเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ ในมุมมองของผมมองว่า เยาวราช
เปลี่ยนแปลงน้อยมากถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ
ที่ขยับขยายย้ายออกไปนอกพื้นที่เยาวราช เช่น กลุ่มธุรกิจค้าผ้า ซึ่งบางส่วนก็ขยับขยายไปอยู่ที่
แพลทินัม เพราะการเดินทางสะดวกกว่า หาที่จอดรถได้ง่ายกว่ามาที่เยาวราช แต่คิดว่าต่อไป
ในอนาคตเมื่อรถไฟฟ้าใต้ดินมาคงเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่บริเวณนี้เยอะ สำหรรับธุรกิจอาหาร
ในเยาวราชทุกวันนี้ไม่หวือหวา แต่ก็อยู่ได้เรื่อยๆ เพราะคนยังต้องทานอาหาร และที่นี่มีอาหาร
หลากหลายราคาให้เลือกรับประทาน ตั้งแต่ถูกไปถึงแพงตามคุณภาพของอาหาร”
“สำหรับอนาคตเป็นอะไรที่บอกยาก เพราะเราไม่รู้ว่ามีแผนการพัฒนาอะไรที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึง่ เราก็ตอ้ งเตรียมพร้อมองค์กรของเราให้ดที สี่ ดุ ทำทุกๆ วันให้ดที สี่ ดุ หากวันหนึง่ ทีต่ อ้ งเปลีย่ นเรามีความพร้อม มีศกั ยภาพ
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้”
นพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์, ผู้สืบทอดกิจการ ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง สาขาเยาวราช
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“ผมโตแถวนี้ ผมอยู่ที่นี่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๓๐ ในช่วงนี้ สิ่งที่ผมเห็นเป็นช่วง
วัยเด็กถึงช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย เยาวราชในมุมมองผมช่วงนี้คือช่วงที่เจริญที่สุด
เปรี ย บเสมื อ นสวรรค์ ข องเด็ ก มี ทุ ก อย่ า งในโลกของเด็ ก ที่ เ ด็ ก ต้ อ งการ มี โ รงหนั ง
มีร้านของเล่นดีๆ มีที่ ให้เดินเล่น มีเพื่อนอยู่รอบๆ ถ้าเทียบกับสมัยนี้ เยาวราชคง
เปรียบเสมือนสยาม ผสมกับรัชดา ทองหล่อ และสีลมเข้าไว้ด้วยกัน มีทั้งแหล่งบันเทิง
แหล่งอาหารชั้นดี และมีย่านธุรกิจการเงิน ทั้งค้าส่ง ค้าปลีกด้วย แต่ในช่วง ๒๐-๓๐ ปีที่
ผ่านมา เยาวราชเปลี่ยนแปลงไปมาก สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคงเป็นเรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม
เพราะเป็นเรือ่ งทีต่ วั ผมเองสนใจเป็นหลัก ผมรูส้ กึ ว่ามันถดถอยลงในเยาวราช ภัตตราคารดีๆ
เริ่มทยอยปิดตัวไปทีละร้านๆ รากวัฒนธรรมทางอาหารถูกตีความที่ต่างไปจากเดิม
ทำให้อัตราลักษณ์ที่มีมันหายไป นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นมาตลอด และไม่ใช่
เฉพาะแค่เยาวราชเท่านั้น แต่รวมถึงสังคมไทยด้วย ซึ่งมันอาจจะเป็นเป็นประเด็นเล็กๆ แต่มันเป็นความทรงจำในชีวิตวัยหนึ่งของผม
ซึ่งมันเปลี่ยนไปมาก ความทรงจำ ความผูกพันธ์ที่มีมันค่อยๆหายไป และมันได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมบางอย่างไปด้วย
“ถามว่าอย่างเห็นอะไร แน่นอนคนที่เคยเห็นอะไรที่มันดี แล้วค่อยๆจางหายไปทีละอย่างๆ ความฝันเล็กๆ คือการที่เราจะ
พยายามเก็บความฝันเอาไว้ แต่คนอื่นจะเห็นดีเห็นงามและอยากเก็บความฝันตรงนั้นเอาไว้ไหม อันนี้เป็นโจทย์สำคัญและเป็นโจทย์ที่
ไม่ง่าย จะทำอย่างไรให้ความฝัน ความสวยงามและอื่นๆ จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ และปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นและเราต้องยอมรับด้วย สุดท้ายเราคงต้องกลับมาดูที่ตัวเอง เราอยากได้แบบไหนเราต้องลงมือทำ”
จงรักษ์ กิตติวรการ, เจ้าของร้านชา Double Dogs
“รู้จักตลาดน้อยเพราะตอนครั้งแรกที่มาเที่ยว ได้ลงเรือจากบางลำพูมาสะพาน
ตากสิน และไปนนทบุรี รู้สึกว่าแม่น้ำใหญ่ มีเรือเยอะ ดูสนุกและวุ่นวาย ตอนนั้นยังเป็น
นักศึกษา รู้แล้วว่าอยากอยู่ข้างแม่น้ำ ผมลงเรือนั่งหาที่อยู่ที่เป็นข้างๆ แม่น้ำหลายวัน
ลงขึ้นๆ มาเห็นตึกไทยสาธิตน่าอยู่ (คอนโดมิเนียมใกล้แม่นำเจ้าพระยาในตลาดน้อย)
เลยลงเรือที่กรมเจ้าท่า พยายามหาทางเข้า แต่หาไม่เจอ เพราะมีแต่ซอยเล็กๆ มีตรอก
มากมาย หาอยูห่ ลายวันจนเจอ เลยได้เช่าห้องชัน้ ๘ สวยมากเลย อยูท่ นี่ นี่ ะ ครึง่ ปีไม่มเี มฆ
ไม่มีฝน มันสุดยอดจริงๆ ไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อน เพราะที่ยุโรป มีแต่ฝน ไม่ก็หิมะ
เย็นด้วย อยู่ที่นี่ ๙ ปี รู้สึกว่าที่ดินแบบนี้และเป็น authentic มีความเป็นกรุงเทพฯ
แบบแท้ๆ”
“ผมมาอยู่ที่นี้แล้ว ผมไม่ค่อยอยากย้ายไปที่อื่น ผมติดตลาดน้อยเลย ผมชอบ
มากจริงๆ เพราะเป็นบริเวณที่สะดวก มีแม่น้ำ มีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีทางด่วน ทุกกคนบอก
ว่ารถติด แต่ที่นี่ติดไม่เยอะ นอกจากนั้นในไชน่าทาวน์มีทุกอย่าง ขี่จักรยานไปไม่ถึง ๑๐ นาที สามารถหาได้ทุกอย่าง หนังเอย
เหล็กด้วย นอกจากนั้นอาหารก็อร่อย คนทำก็ใจดี น่ารัก และเพื่อนบ้านชุมชนก็ดูช่วยกัน แถมคนที่นี่ชอบคุยกับฝรั่งอีก”
“ถ้ามาตลาดน้อยน่าจะมาดูวัด ดูศาลเจ้า ดูแม่น้ำ แต่มันไม่มีที่เยอะข้างแม่น้ำใช่ไหม? ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ๆ ที่อื่นใน
เมืองนอกเขาจะมีพื้นที่ใหญ่ๆ มีถนนริมแม่น้ำ กรุงเทพฯไม่มี ไม่รู้ทำไม?” อันนี้เป็นเรื่องแปลกจริงๆ ผมไม่เข้าใจว่าทำไม คนไทย
ไม่ชอบอยู่กับแม่น้ำ... (ผู้สัมภาษณ์ถึงกับต้องทำหน้าเบ้)...อ๊ะ!! ชอบหรอ จริงๆ รัฐเขาต้องทำให้ ต้องมีแปลนเหมือนเมื่อร้อยปีที่แล้วที่
ริมน้ำจะมีส่วนที่เป็นสาธารณะให้คนไทยได้ใช้ รัฐควรต้องมีวิสัยทัศน์ว่าจะให้คนไทย ให้ชาวเมืองได้เข้าถึงพื้นที่เหล่านี้”
“ในอนาคตคิดว่านี่ที่น่าจะพัฒนา มีทางหนึ่งที่ให้คนที่อยู่ที่นี่ได้พัฒนา ไม่รู้ว่าอยากพัฒนาไหมนะ อาจจะเป็นด้านการท่องเที่ยว
เป็นที่พักก็ได้ แต่ไม่ต้องพัฒนาแบบตรอกข้าวสาร เพราะที่นั่นมันเยอะไป ไม่มีใครควบคุมการพัฒนา แต่ทำเป็นแบบ soft tourism
หรือ slow life ก็ได้ ให้คนข้างในยังอยู่ แล้วคนข้างนอกเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันก็น่าจะไปได้ เพราะที่นี่น่าเที่ยว น่าอยู่”
Florian Gypser, สถาปนิกชาวออสเตรีย และเจ้าของร้านกระเป๋า DWNTWN
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เรื่อง : ปณัฐพรรณ ลัดดากลม l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

พลังของคน (ใน) พื้นที่
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ทางโครงการย่านจีน สำนักเขตสัมพันธวงศ์ ตัวแทนจากสำนักผังเมือง และตัวแทนจาก
ชุมชนตลาดน้อย ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สงขลา และปีนัง ประเทศ มาเลเซีย โดยการเดินทางครั้งนี้ได้เข้าร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ย่าน และเมือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา, กลุ่มภาคี
คนรักเมืองสงขลา, Think city, Art Ed และ GTWHI ปีนัง มาเลเซีย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่คณะเดินทาง
ได้รับ มีประโยชน์และน่าที่จะเผยแพร่ สารพันต่างแดนฉบับนี้จึงขอหยิบประสบการณ์จากการดูงาน ณ เทศบาลตำบลปริก
และกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

การเดินทางของคณะเดินทางครัง้ นี้ เราออกเดินทางจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ มุง่ หน้าสูท่ า่ อากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมือ่ ถึงเมืองหาดใหญ่เราเดินทางลงไปทางใต้อกี หน่อยก็จะถึง เทศบาล
ตำบลปริก ตั้งอยู่ที่ อำเภอสะเดา ทางตอนใต้ของจังหวัดสงขลา
การเข้าเยีย่ มชมในครัง้ นี้ เราได้รบั เกียรติจาก ท่านนายกสุรยิ า ยีขนุ
นายกเทศมนตรีตำบลปริก ต้อนรับและให้ขอ้ มูลความรู้ เทศบาลตำบล
ปริกนี้ มีแนวคิดและวิธกี ารทำงานทีแ่ ตกต่างไปจากเทศบาลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ นื่ ๆ คือ การทำงานแบบเข้าหาชุมชน โดยที่
พนักงานเทศบาลฯทุกคนจะมีชมุ ชนในความดูแลของตนเอง ทำให้รบั รู้
22

ถึงปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน นอกจากนีย้ งั มีการ
ทำงานแบบกระบวนการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน คือการมีตวั แทน
ชุมชนเข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายการพัฒนาต่างๆ ร่วมกับเทศบาลฯ
ทำให้แผนนโยบายการพัฒนาของที่นี่ เป็นไปตามความต้องการ
และกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งทางนายกสุริยา ได้ให้ข้อคิดว่า
การทำงานร่วมกับชุมชนต้องเริม่ จากสิง่ เล็กๆ ใกล้ๆ ตัว อย่างเช่นเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อม เรือ่ งหน้าบ้าน เริม่ จากให้ชมุ ชนเห็นความสำคัญ ร่วมกัน
ดูแลสิง่ นีก้ อ่ น แล้วค่อยๆขยายออกไปพัฒนาชุมชน ย่าน และเมือง
ตามลำดับ จากแนวคิดนีท้ ำให้หลากหลายผลงานทีป่ ระสบความสำเร็จ

ย่านจีนถิ่นบางกอก
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ล้วนมากจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลปริกและประชาชนชาวปริก
จนทำให้เทศบาลตำบลปริก ได้รบั รางวัลต่างๆมากมาย อาทิ รางวัล
ลูกโลกสีเชียว ฯลฯ
หลังจากเราเยีย่ มชมและได้แนวคิดการทำงานระหว่างภาครัฐ
กับชุมชนแล้ว ขอพาท่านผูอ้ า่ นขึน้ ไปทางเหนือของสงขลา สูเ่ ทศบาล
นครสงขลา ย่านจีนเก่าทีเ่ คยพาท่านผูอ้ า่ นไปสัมผัสมาแล้วในตอน
ย่านเก่าวิถีใหม่ในสงขลา แต่ฉบับนีข้ อเล่าถึงวิธกี ารทำงานของภาคี
คนรักเมืองสงขลา ทีม่ คี วามน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นการ
อนุรกั ษ์และเล็งเห็นถึงคุณค่าของย่าน จากคนในชุมชน แล้วค่อยๆ
ผลักดันไปสูภ่ าครัฐและภาคสังคมรายใหญ่ ภาคีคนรักเมืองสงขลา
คือ กลุ่มคนในย่านเก่า ที่มีความสนใจในการรักษาย่านนี้ร่วมกัน
ประกอบกับนักวิชาการท้องถิน่ และภาครัฐทีเ่ ข้ามามีสว่ นสนับสนุน
ผลักดันให้โครงการต่างๆ เป็นจริง ภาคีคนรักเมืองสงขลามีบทบาท
ในหลากหลายด้าน อาทิ การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษ์ บทบาทพืน้ ที่ สนับสนุนการวิจยั รวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ในเชิงอนุรกั ษ์ การสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนรุน่ ใหม่ให้รจู้ กั
คุณค่าของย่านเก่าแห่งนี้ เนือ่ งจากกลุม่ ภาคีคนรักเมืองสงขลาเล็งเห็น
ว่าการให้ความรูก้ บั คนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะเยาวชนเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญทีค่ วร
ทำควบคูไ่ ปกับการทำกิจกรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม นอกจากนีท้ างกลุม่
ภาคีคนรักเมืองสงขลายังเป็นกำลังหลักในการกำหนดผังแม่บทการ
พัฒนาของเมืองเก่าแห่งนี้ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล กำหนดการ
ก่อสร้างอาคาร รูปแบบอาคาร เพือ่ ไม่ให้เกิดอาคารสูงทีผ่ ดิ แปลกไป
จากอาคารเดิมในพืน้ ทีย่ า่ นเก่า อีกทัง้ ขณะนีก้ ลุม่ ภาคีคนรักเมืองสงขลา
ยังร่วมกันผลักดันข้อกำหนดตามระเบียบของมรดกโลกเพือ่ นำมาปรับ
ใช้ในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ นอกจากการได้ฟงั เรือ่ งราวดีๆ จากกลุม่ ภาคี
คนรักเมืองสงขลาแล้วนัน้ ยังได้มโี อกาสเดินเยีย่ มชมย่านเก่าแห่งนี้
ในเวลาเย็นย่ำ ทำให้คณะเดินทางได้เห็นอาคารเก่า อาทิ ห้องแถวจีน
ทีม่ หี น้าแคบ แต่ยาวมาก เนือ่ งจากในสมัยก่อนเก็บภาษีคดิ ตามความ
กว้างหน้าอาคาร การก่อสร้างอาคารสมัยก่อนจึงสร้างให้ยาว มีคอร์ท
ตรงกลางเพือ่ ระบายอากาศ ทำให้เรายังคงพบเห็นอาคารลักษณะนีโ้ ดย
ทัว่ ไปในย่านเมืองเก่าสงขลา นอกจากนีย้ งั ได้เข้าเยีย่ มชม อาคารโรงสีเก่า

อย่าง หับ โห้ หิน้ ทีไ่ ด้รบั การต้อนรับ พาชมพืน้ ทีจ่ ากเจ้าของอาคาร
ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นโรงสีเก่าให้กลายเป็นพืน้ ทีก่ ารใช้งานใหม่ๆ อย่างเช่น
สำนักงานของกลุม่ ภาคีคนรักเมืองสงขลา ก็กำลังจะมาตัง้ ณ สถานที่
แห่งนีเ้ ช่นกัน จากการก้าวเดินมาอย่างต่อเนือ่ งทำให้เมืองเก่าสงขลา
แห่งนี้ ได้รบั รางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทองค์กร
ที่ได้รบั จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีผ่ า่ นมา
จากการพูดคุยกับกลุม่ คนทำงานในพืน้ ทีอ่ ย่างเทศบาลตำบล
ปริกและภาคีคนรักเมืองสงขลา ทัง้ สองทีล่ ว้ นแต่ได้รบั รางวัลเชิดชูความ
สำเร็จทีน่ า่ ยกย่อง แต่สงิ่ สำคัญเหนือรางวัลทีท่ ำให้ทงั้ สองทีน่ ปี้ ระสบ
ความสำเร็จในการค่อยๆก้าวเดินไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ นี นั่ ก็คอื การมี
ส่วนร่วมและพลังของคนในพื้นที่ ที่ต้องเห็นความสำคัญของพื้นที่
ตนเองก่อน เพือ่ เป็นพลังการขับเคลือ่ นทีย่ งิ่ ใหญ่ตอ่ ไป เมือ่ บ้านทีเ่ ราอยู่
เมืองทีเ่ ราอาศัย บรรพบุรษุ เราเป็นผูส้ ร้าง เราก็ควรเป็นผูร้ กั ษา สืบทอด
มรดกให้ลำ้ ค่าและดำรงอยูต่ ลอดไป
ติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปริกได้ที่ http://
www.tonprik.org และติดตามข้อมูลข่าวสารของภาคีคนรักเมืองสงขลา
ได้ที่ https://www.facebook.com/songkhla.asia
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เรื่อง l ภาพ : สุดารา สุจฉายา

ฟื้นย่านเก่า
ด้วยประวัติศาสตร์สังคม
ทุกวันนี้บ้านเมืองของเราในแทบทุกภูมิภาคและแทบทุกท้องถิ่น กำลังถูกคุกคามจาก
การพัฒนาทั้งโดยอำนาจรัฐและทุนข้ามชาติที่ต้องการพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ เกิดแหล่งธุรกิจและอาคารที่อยู่อาศัยตามหย่อมย่านต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร-เมืองหลวงที่รวมศูนย์อำนาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นแหล่งสะสมของคนจากภายนอกที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่ว
สารทิศ ทั้งจากชนบทและชาวต่างชาติซึ่งมุ่งเข้ามาทำมาหากิน ส่งผลให้ชุมชนและ
ย่านเก่าหลายแห่งที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และอาชีพที่อยู่รวม
กันมาเป็นเวลานาน ได้รับผลกระทบถูกไล่รื้อถอนจนเกิดสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด
รถไฟฟ้าสายต่างๆ ทะลุทะลวงเข้าไปในเขตเมืองเก่าย่านเก่า เดินไปแห่งหนใดใน
กรุ ง เทพฯ ก็ เจอแต่ ป้ า ยคั ด ค้ า นติ ด ตามอาคารบ้ า นเรื อ น แสดงออกถึ ง ความ
หวาดหวั่นในเรื่องที่อยู่อาศัย บางพื้นที่แม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ความ
เจริญที่เฉียดใกล้เข้ามาก็ทำให้หลายชุมชน โดยเฉพาะพวกที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ต้องหาหนทางปรับตัว แต่งหน้าทาปากชุมชนให้น่าอยู่น่ามองเพื่อรักษาแผ่นดินเกิด
ให้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไป

ทว่า การจะแต่งหน้าทาปากโดย
ขาดฐานความรูท้ เี่ ป็นตัวตน เป็นรากทีแ่ ท้จริง
ของชุมชนแล้ว สีสันที่แต่งแต้มอาจอยู่ได้
เพียงชัว่ ครัง้ คราว ไม่ยงั่ ยืนทีจ่ ะส่งต่อให้กบั
คนรุน่ หลังทีข่ าดสำนึก ด้วยขาดการปลูกฝัง
สำนึกรักมาตุภมู ิ เมือ่ อ่อนแอจึงไร้พลังต่อรอง
ไม่อาจทานพลังแห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ได้
ผิดกับชุมชนหรือย่านใด ท้องถิ่นใด ที่ยังมี
ชุมชนและสำนึกชุมชน จะมีความเข้มแข็ง
และมี พ ลั ง ต่ อ รองที่ จ ะชะลอ หลี ก เลี่ ย ง
และหยุ ด ยั้ ง ภั ย คุ ก คามที่ จ ะกล้ ำ กราย
เข้ามาในชุมชนท้องถิ่นตนได้
ดังนั้นการจะฟื้นสำนึกรักมาตุภูมิ
ของคนในชุมชนหรือในย่านเก่าให้มีชีวิต

เทศกาลกะดีจนี -คลองสาน ศิลป์ สรรค์ สนัน่ ซอยส์ ปีนี้ คนในพืน้ ทีต่ า่ งลุกขึน้ มาทำโครงการ “ฝันใหญ่ในซอยเล็ก” ซึง่ เป็นการเก็บข้อมูลชุมชนตามตรอกซอกซอยต่างๆ
เพื่อจะใช้เป็นฐานในการทำประวัติศาสตร์สังคมต่อไป โดยมีเด็กนักเรียนและคนในชุมชนพากันมาอบรมวิธีการเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจพื้นที่ก่อนลงปฏิบัติจริง
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อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ได้ นั้ น จำเป็ น ที่
“คนใน” จะต้องสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของตนเองขึ้น ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี้
เป็นประวัติศาสตร์สังคมของคนในย่านใน
ท้องถิ่น ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ชาติที่ห่างไกล
จากตัวเอง ซึง่ คนในย่อมรูด้ กี ว่าคนข้างนอก
แต่กอ่ นทีจ่ ะพูดถึงวิธกี ารสร้างประวัตศิ าสตร์
ท้ อ งถิ่ น คงต้ อ งทำความเข้ า ใจถึ ง คำว่ า
“ย่าน” ซึ่งอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ให้
คำจำกัดความว่า เป็นพืน้ ทีท่ สี่ มั พันธ์กบั คน
เป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัย มีโครงสร้างทั้ง
ทางกายภาพ เช่น บ้านเรือน วัดวาอาราม
ตลาด ฯลฯ และก็มีโครงสร้างทางสังคม
อั น เป็ น สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกความเป็ น ชุ ม ชน
คือ มีกี่ชาติตระกูล โคตรเหง้าที่อาศัยอยู่
อาจหลากหลายชาติพันธุ์ หลายศาสนา
และหลายอาชี พ เข้ ามาตั้ งถิ่ นฐาน แต่ มี
สำนึ ก ของการเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ ร่ ว มกั น
และมี ค วามคิ ด วิ ถี ก ารดำเนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง
หมายถึงประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายๆ กัน
ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ประวัติศาสตร์ของคนในย่านหรือท้องถิ่น
ร่วมกัน เมื่อเป็นย่านเก่าก็มีการสืบเนื่อง
มาอย่ า งยาวนาน แต่ ล ะย่ า นมี ความคิ ด
และการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ดี “ย่าน” ที่กล่าวถึงนี้มิได้
หมายถึ ง ขอบเขตพื้ น ที่ ที่ ถู ก กำหนดโดย

กระบวนการทำงานทักขัน้ ตอนถูกถ่ายทอดออกเป็นนิทรรศการในงาน “กะดีจนี -คลองสาน: ศิลป์ สรรค์ สนัน่
ซอยส์” ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๖ ทีผ่ า่ นมา

ราชการ อย่างที่มีการขึ้นทะเบียนชุมชน
นั้นชุมชนนี้ แต่เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ที่คนภายในพื้นที่อาศัยและทำมาหากินมา
นานไม่ต่ำกว่า ๓-๔ ชั่วคน จนเกิดสำนึก
ร่วมเรื่องแผ่นดินเกิดที่จะต้องดูแลรักษา
มี ความสั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ระหว่ า งคนกั บ คน
คนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อม และคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนข้างในชุมชนจะ
รู้จักพื้นที่วัฒนธรรมของตนดี...รู้ว่าพื้นที่
ตรงไหนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องเคารพ
ไม่ลว่ งละเมิด และพืน้ ใดเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ
ดังนัน้ การสร้างประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
ก็คอื การสร้างประวัตศิ าสตร์ของภาคประชาชน
เป็นการสร้างประวัติศาสตร์สังคมของคน
ในท้องถิ่นที่คนนอกไม่มีทางเข้าถึงข้อมูล
ข้อเท็จจริง คนในเท่านัน้ จึงจะรวบรวมข้อมูล

เด็กๆ ลงไปหาผูอ้ าวุโสในชุมชนเพือ่ ฟังคำบอกเล่าถึง
ประวัตแิ ละมรดกวัฒนธรรมของชุมชน

ผลงานแผนทีม่ รดกวัฒนธรรมของบรรดานักสืบชุมชน

เมือ่ ได้ขอ้ มูลต่างๆ แล้วต่างช่วยกันสร้างสรรค์แผนที่
มรดกวัฒนธรรมจากข้อมูลที่ได้รบั

แยกแยะ วิเคราะห์ และประเมินความถูกต้อง
และความน่าเชือ่ ถือ เขียนเป็นประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่นของตนเองได้ โดยการช่วยเหลือ
จากนักวิชาการหรือคนข้างนอก ซึง่ อาจเป็น
ส่วนเสริมช่วยแนะนำจากมุมของคนที่อยู่
นอกท้องถิ่น แต่คนในคือตัวหลักที่จะรู้ว่า
ใครเป็นใครในชุมชน มีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะไหน มีตำนาน การกำหนดพืน้ ที่
อย่ างไรในถิ่ นตน เมื่ อ ทำประวั ติ ศาสตร์
ของตนแล้ว คนในท้องถิ่นนั้นๆ ก็จะรู้ถึง
คุณค่าความเป็นมาที่บรรพบุรุษร่วมก่อร่าง
สร้างตัวมา รูถ้ งึ มรดกวัฒนธรรมของตนเอง
และจะเกิดความภูมใิ จ ความผูกพันกับท้องถิน่
ของตน ซึ่งท้องถิ่นหรือย่านนั้นเป็นพื้นที่
วัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมจะเป็นกระบวนการ
ช่วยให้ ๑) survival สามารถมีชีวิตรอด
ร่วมกัน ๒) orientation มีการอบรมบ่มเพาะ
คนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ๓) communication
เกิดการปะทะสังสรรค์ สื่อสารระหว่างกัน
และ ๔) integration บูรณาการให้เกิด
สำนึกร่วม
การเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้
แสดงตัวเองเช่นนี้ จะทำให้เกิดมีผู้รู้และ
ปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความมั่นใจในตนเอง
เกิดขึ้นและเพิ่มขึ้น เกิดการเคลื่อนไหว
ของคนในย่ า นหรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะกลั บ ไป
ทบทวนรากเหง้าของตนเองในทางสังคม
วั ฒ นธรรม เกิ ด การค้ น คว้ า ฟื้ น ฟู แ ละ
อนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในอดีตมาถ่ายทอดให้
คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ซึ่งจะนำมาสู่พลังการ
ฟื้นย่านหรือท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมั่นคง
ต่อไป
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เอื้อเฟื้อข้อมูล : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์, คุณแนน-นนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล, กลุ่มจักรยานตลาดน้อย (TLN), www.iurban.in.th
ออกแบบกราฟฟิค : ตวงพร ปิตินานนท์
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ I ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

เหลียวหลัง แลหน้า ถิ่นจีน...ตลาดน้อย
เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกลุ่ม “ชุมชนคนรักตลาดน้อย”
คนตัวเล็กๆแต่ใจใหญ่ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในย่าน
ตลาดน้อย โดยประเดิมเวทีแรกด้วยงานเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า
ถิ่นจีน...ตลาดน้อย” เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า โดยมีคุณ สุรีย์ ฤกษ์ศิริสุข เป็นตัวแทน
พูดถึงมุมมองในฐานะคนตลาดน้อยที่คลุกคลีอยู่กับอาชีพเซียงกง
ความเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตของย่านตลาดน้อย
กับธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วม
ฟังเสวนา และหากผู้อ่านท่านใดพลาดเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว
ก็สามารถติดต่อขอสรุปบทความได้ที่ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
http://lek-prapai.org/ หรือทาง www.facebook.com/lekfound

มูลนิธิโจวซือก๋งตลาดน้อย
ตามมาต่อกันที่งานเทศกาลกินเจ ของศาลเจ้าโจวซือก๋ง ซึ่งในปีนี้อาจจะดูแปลกหู
แปลกตาไปบ้ า ง ตรงที่ มี การจั ด โซนนิ ท รรศการเสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การกิ น เจ
ทีอ่ าคารปากทางเข้าศาลเจ้า เพือ่ ให้ผคู้ นทีผ่ า่ นไปมาได้แวะอ่าน แวะชม โดยนิทรรศการ
ดังกล่าวเกิดขึน้ จากความร่วมมือกันระหว่างศาลเจ้าโจวซือก๋ง ชุมชนคนรักตลาดน้อย
และโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและทำความ
รู้ จั ก กั บ เทศกาลกิ น เจมากขึ้ น ทั้ ง ยั ง เป็ น การทดลองใช้ พื้ น ที่ ซึ่ ง ในอนาคตทาง
ศาลเจ้าโจวซือก๋งมีแผนที่จะปรับปรุง ฟื้นฟูอาคารเก่าแก่หลังนี้ตามแนวทางการ
อนุรกั ษ์ ให้เป็น “มูลนิธโิ จวซือก๋งตลาดน้อย” เพือ่ ดำเนินกิจการทางด้านสาธารณะกุศล
และบริการสังคม รวมถึงจัดทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ของศาลเจ้า
โจวซือก๋ง และย่านตลาดน้อยอีกด้วย ซึ่งหากผู้อ่านท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมระดมทุนสนับสนุนการจัดตั้ง “มูลนิธิโจวซือก๋งตลาดน้อย”
สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานมูลนิธิ คุณธีราศักดิ์ สุขะโชติพรชัย โทร ๐๘๑-๙๑๒-๔๗๔๘ และ คุณไพรัช
สิมะวารา โทร ๐๘๕-๙๔๘-๔๗๐๘

กิจกรรม
“ความทรงจำวันนั้น...กับย่านจีนถิ่นบางกอก”
สำหรับกิจกรรมในฉบับนี้ จะขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วมกันถ่ายทอดความประทับ
ใจของเรื่องราวต่างๆในย่านไชน่าทาวน์ กรุงเทพแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำในวัยเด็ก
ความประทับใจในงานเทศกาลต่างๆ ทั้งตรุษจีน ไหว้บะจ่าง ไหว้พระจันทร์ กินเจ หรือ
เรื่องราวอื่นๆ ที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง โดยเขียนบรรยายความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ
ส่งมาที่ “โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก” ๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน ๑๐๑๕๐ หรือทาง www.facebook.com/bangkokchinatown โดยทีมงาน
จะทำการคัดเลือกบทความที่ประทับใจจำนวน ๓ บทความ มาตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเสื้อยืด
“ตะลัคเกียะตลาดน้อย” ท่านละ ๑ ตัว ให้ไปใส่เล่นรับปีใหม่จีน โดยทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้าน หมดเขตส่งบทความ
ภายในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๗ และจะทำการประกาศผลผู้โชคดีทางทางวารสารย่านจีนถิ่นบางกอกฉบับหน้า โดยสามารถ
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ค
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์

ในขณะทีก่ ำลังนัง่ เขียนแนะนำหนังอยูน่ ี้ เป็นช่วงทีอ่ ากาศในกรุงเทพฯ เย็นสบายกำลังดี เหมาะกับการออกไปเดินเล่นรับลมนอกบ้าน
บ้างก็ออกเดินทางไปพักผ่อนในต่างจังหวัด หลังจากทีเ่ หนือ่ ยล้ากันมาเป็นปี ยังต้องทนกับอากาศร้อน และสภาพการจราจรที่
แสนจะติดขัด ช่วงเวลานีจ้ งึ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขทีท่ กุ คนอย่างไขว่คว้าเอาไว้ แต่สำหรับใครบางคน การทีไ่ ด้นงั่ นิง่ ๆ แล้วคิด
ทบทวนเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ ตลอดหนึง่ ปีทผ
ี่ า่ นมา คงเป็นสิง่ ทีล่ ำ้ ค่าทีส่ ดุ เพราะเป็นช่วงเวลาทีท่ ำให้ได้ซมึ ซับเรือ่ งราว
ดีรา้ ย เพือ่ นำไปปรับปรุงแก้ไข และเป็นแรงผลักดันให้ชวี ติ ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างถูกทีถ่ กู ทางและมัน่ คง สำหรับฉบับนีเ้ รายังคง
สรรหาภาพยนตร์สาระดีมานำเสนอ แต่จะถูกอกถูกใจท่านผูอ้ า่ นหรือไม่ อันนีค้ งต้องลองไปหาดูหาชมกันนะคะ
The Sun Also Rises

ภาพยนตร์ที่พูดถึงความเป็นไปในสังคมจีน
การเสี ย ดสี ร ะบอบการเมื อ งและทั ศ นคติ
ของผู้คนในปัจจุบัน ที่คาดเดาได้ยากกว่า
สิ่งใดคือความจริงและสิ่งใดคือความลวง
หลอก ผ่านวิธีการเล่าเรื่องที่แพรวพราว
ประกอบกับเทคนิคการนำเสนอที่ชวนให้
ผูช้ มรูส้ กึ ตืน่ เต้นอยูต่ ลอดเวลา ในแบบฉบับ
ของ เจียงเหวิน (Jiang Wen) ผู้กำกับ
แถวหน้าของวงการภาพยนตร์จีน ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับ
การยกย่องว่าเป็น “A New Aesthetic of Magical Realism.”
หรือที่แปลเป็นไทยคือ “สุนทรียะแบบใหม่ของสัจนิยมมหัศจรรย์”
ในเทศกาลหนังโตรอนโต อาจฟังดูงงๆ ซึ่งหากจะทำความเข้าใจ
อย่ า งง่ า ยก็ คื อ การบอกเล่ า เรื่ อ งราวที่ ป ระสานกั น ระหว่ า ง
ความจริงกับจินตนาการ โดยนำเสนอเรื่องราวผ่าน ๔ ตอนย่อยๆ
อันประกอบด้วย เรือ่ งของหญิงม่ายทีฝ่ นั ถึงรองเท้าสีแดง และเธอ
ก็รบี รุดไปหาซือ้ รองเท้าคูน่ นั้ ทันทีทตี่ นื่ นอน แต่มนั กลับนำเธอไปพบ
กับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด เรือ่ งต่อมาเกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
เมื่อศาสตราจารย์เหลียงโดนศาสตราจารย์หญิงร่วมคณะกล่าวหา
ว่าล่วงละเมิดทางเพศ เขาจึงต้องเคลียร์ตวั เองให้สำเร็จ เรือ่ งทีส่ าม
เด็กหนุ่มลูกชายของหญิงม่ายในเรื่องแรก ต้องเผชิญหน้ากับครู
ของรัฐบาลที่ถูกส่งมาล้างสมองคนในหมู่บ้าน เรื่องสุดท้ายเกิดขึ้น
ทีท่ ะเลทรายโกบี ทีจ่ ะเฉลยเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน ๓ ตอนแรก
ว่ามีที่มาและความสัมพันธ์กันอย่างไร?

Hula Girls

ผลงานการกำกับภาพยนตร์ของ ลี ซาง-อิล
(Lee Sang-il) ที่ ได้รับการตอบรับอย่าง
ท่วมท้น จนได้ขึ้นแท่นภาพยนตร์ขวัญใจ
ชาวญี่ปุ่น ทั้งยังกวาดราวัลต่างๆมาอย่าง
มากมายกว่ า ๑๐ รางวั ล รวมไปถึ ง
รายการใหญ่อย่าง “Japanese Academy
Awards” ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งกวาดถึง
๔ รางวัลใหญ่มาครอบครอง ไม่ว่าจะเป็น
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม ผูก้ ำกับยอดเยีย่ ม บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม
และนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม นอกจากนี้ Hula Girls ยังได้
รับการคัดเลือกให้เป็นภาพยนตร์ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าชิง
รางวัล “ออสการ์” ครั้งที่ ๗๙ สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ
ยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยเนื้อหาของภาพยนตร์ได้ถูกดัดแปลงมา
จากเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองโตโฮกุทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ เมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วย
ภูเขาทำให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก และเต็มไปด้วยฝุ่นควัน
จากการทำเหมืองถ่านหิน ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในเมือง
ครั้งเมื่อทรัพยากรเริ่มหมดไป และความนิยมในการใช้น้ำมัน
เข้ามาแทนที่ อภิมหาโครงการที่ชื่อ “ฮาวายเอี้ยน เซ็นเตอร์”
จึงถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของเจ้าของเหมืองกับผู้นำท้องถิ่น
ที่หวังเปลี่ยนแปลงเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆ แห่งนี้ ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นฮาวายแห่งที่ ๒

รับวารสารย่านจีนถิ่นบางกอกได้ที่...

อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า

อย่างช้าๆ สิ่งที่ต้องกลัว
อย่างเดียวคือการหยุดนิ่ง

• เกสต์เฮ้าส์บ้านอุดม
๖๑๘/๖-๗ ซอยภาณุรังสี ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
• ร้านชา Double Dogs
๔๐๖ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
• ร้านหนังสือริมขอบฟ้า
๗๘/๑ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
• มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะปทีบ
๖๖๖ ระหว่างซอยเจริญกรุง ๒๐-๒๒ แขวงบาลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
• Café Velodome (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
• ศูนย์บรรณสารสนเทศ มาหวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๑๘/๑๘ ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE
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ขอขอบคุณ
ในการจัดทำวารสาร ย่านจีนถิ่นบางกอก ตอน “ชุมชนคนรักตลาดน้อย” สำเร็จไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีอุปการคุณดังรายนามต่อไปนี้
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, ศาลเจ้าโจวซือก๋ง, กลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อย, ชุมชนตลาดน้อย, ชุมชนวานิชสัมพันธ์, ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า, ชุมชนโชฎึก,
ชุมชนจงสวัสดิ์, ชุมชนโปสิศสภา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์
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