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โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก (Bangkok Chinatown World Heritage) เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อดำเนินงาน “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ (พื้นที่สร้างสรรค์) 
ในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิดที่มุ่งไปสู่การดำรงความเป็นย่านไชน่าทาวน์
ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่มคีณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม 
และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของย่านไชน่าทาวน์  
ที่สัมพันธ์อยู่กับท้องถิ่น เมือง และประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
และสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านไชน่าทาวน์อย่างยั่งยืน   

ทำความรู้จักกับโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก สนับสนุนโดย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่ปรึกษา 

ศรินพร พุ่มมณี 

บรรณาธิการ 

จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ 

นักเขียน 

จุฤทธิ์ กังวานภูมิ, ปณัฐพรรณ ลัดดากลม,  

จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์, ศรินพร พุ่มมณี,  

ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์ 

นักเขียนรับเชิญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร,  

อมรรัตน์ รูปสว่าง  

ช่างภาพ 

ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์, จัตรทิวัส พรประเสริฐ,  

สิริรัตน์ ธาราทรัพย์ 

ออกแบบรูปเล่ม 

โสภณ สุกแสงแก้ว 

จัดทำโดย 

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก  

สถาบันอาศรมศิลป์  

๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 
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จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ 
บรรณาธิการ 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
เผลอแป๊บเดียวเราก็เดินทางกันมาถึงฉบับที่ ๗ กันแล้ว  
ซึ่งเนื้อหาในฉบับนี้เราจะมาลงลึกในประเด็นของการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า โดยนักเขียนรับเชิญที่มี
ประสบการณ์ทำงานและผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่าง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ซึ่งรับรอง
ว่าท่านผู้อ่านจะได้รับเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนและจะช่วย
เปิดมุมมองใหม่กับการอนุรักษ์ที่เคยเข้าใจในแบบเดิมๆ 
นอกจากนี้ยังมีบทความดีๆ จากน้องนักเรียนนักศึกษาที่มา
เข้าร่วมอบรมค่ายสารคดีปีที่ ๑๐ ที่มาลงทำ Workshop 
กันในพื้นที่ตลาดน้อย ซึ่งจะช่วยสะท้อนมุมมองใหม่ๆ ของ
พื้นที่จากน้องๆ เยาวชน รวมถึงในฉบับนี้เรายังได้รวบรวม
ข้อมูลอาชีพดั่งเดิมในตลาดน้อย ที่ในปัจจุบันเริ่มจะลด
น้อยหายไป   

และเช่นเคยทางทีมงานทุกคนหวังว่าวารสาร  
ย่านจีนถิ่นบางกอกทุกๆ ฉบับที่ ได้จัดทำขึ้น จะเป็น  
สื่อกลางที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์  
ในการพัฒนาย่านจีนและย่านเมืองเก่าอื่นๆ และหากท่าน  
ผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรืออยากแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เ ห็ น กั บ เ ร า ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ม า ไ ด้ ที่ Em a i l : 
livelybkk@gmail.com และทาง www.facebook.com/
bangkokchinatown รวมถึงช่องทางการส่งจดหมาย โดย
ส่งมาที่ ๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 
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คำบอกเล่าจากเจ้าของโรงถ่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา
หากกล่าวถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต หลายคนคงนึกภาพการสัญจรและค้าขายทางน้ำที่เคยเจริญรุ่งเรือง และมีความ
สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านเยาวราชจากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ และชาวชุมชนริมแม่น้ำ ล้วนให้ภาพของพื้นที่ริมน้ำ  
ในอดีตว่าเป็นพื้นที่ของโกดัง และท่าเทียบเรือยาวตลอดริมฝั่ง ที่มาจากตามแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทย และรวมทั้งต่างประเทศ 
อย่างประเทศจีน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการคมนาคม จากน้ำเป็นบก ทำให้โกดังริมแม่น้ำแห่งนี้ปิดตัวลง หรือย้ายกิจการ
ไปยงัพืน้ทีท่ีร่ถยนตเ์ขา้ถงึมากขึน้ ทำใหพ้ืน้ทีร่มินำ้ทีเ่คยคกึคกั และเตม็ไปดว้ยโกดงัสนิคา้นานาชนดิถกูแทนทีด่ว้ย อาคารบา้นเรอืน 
ตึกสูง หรือปล่อยทิ้งร้างไปตาลกาลเวลา 

แตใ่นยา่นตลาดนอ้ย ยงัคงหลงเหลอื 
ร่องรอยของความสำคัญทางการค้าริมน้ำ
ในอดีต ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั่นคือ 
โรงถ่าน หลายๆ ท่านอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว
คงคิดว่าที่ไหนๆ ก็มีโรงถ่านทั้งนั้นแหล่ะ 
นั่นก็ เป็นความคิดแรกเช่นเดียวกับที่  
ผู้เขียนรู้ว่าตรงนี้มีโรงถ่าน แต่พอได้ก้าว
เท้าเข้ามาในตรอกโรงถ่านข้างศาลเจ้า  
โจวซือกง และได้เริ่มพูดคุยกับเจ้าของ
โรงถ่าน ก็ได้ความว่า โรงถ่านที่นี่มีความ
แตกต่างจากโรงถ่านที่อื่นๆ เนื่องจาก  
ไม่ได้เป็นโรงเผาถ่าน หรือร้านขายปลีก
แบบทั่วๆ ไป แต่เป็นโรงเก็บหรือพักถ่าน
ที่ขนส่งมาทางเรือ ก่อนนำถ่านมาตัดแบ่ง
ตามจำนวนและขนาดที่ลูกค้าแต่ละเจ้า
ต้องการ แล้วนำไปส่งยังที่ต่างๆ ทั่วทั้ง
กรุงเทพมหานคร อีกทั้งความเฉพาะตัว
ของถ่านที่นี่ เนื่องจากเป็นไม้ โกงกาง  
ที่มีราคาแพง คุณภาพไฟแรง เผาไหม้
ยาวนาน รปูทรงสวย ใหก้ลิน่หอม ควนันอ้ย 
ขนาดเท่ากัน จึงเป็นคุณสมบัติของถ่าน  
ที่เหมาะสำหรับทำอาหาร ทั้ง ปิ้ง ย่าง 
ต้ม ผัด นึ่ง หรือแม้แต่อยู่ ในหม้อไฟ  
ขึ้นโต๊ะในภัตตาคารทั่วทั้งย่านเยาวราช   

นี่ คื อคุณสมบัติของถ่ านไม้ โกงกางที่  
เรียงรายอยู่เป็นจำนวนนับพันในโรงถ่าน
ริมแม่น้ำย่านตลาดน้อย 

เจ้าของโรงถ่านเล่าว่า จริงๆ แล้ว
ถ่านมีหลากหลายประเภท จำแนกตาม  
ไม้ที่นำมาเผาถ่าน ทั้งถ่านไม้ยางพารา 
ถ่านไม้เงาะ สารพัดไม้ตามแต่ละแหล่งที่มี 
“เฮียก็เคยนำถ่านอื่นๆ มาขาย แต่เก็บไ  
ว้มากๆ เหมือนไม้โกงกางไม่ได้ เพราะ  
ไม่ค่อยนิยมกัน” เฮียเจ้าของโรงถ่าน
อธิบายว่าสาเหตุที่ถ่านอื่นๆ ไม่ค่อยเป็น  
ที่นิยม เนื่องจากคุณสมบัติไม่ได้ เช่น 
ควันเยอะ ไฟมอดง่าย รวมทั้งรูปลักษณ์ที่
เป็นเศษไม้ ขนาดไม่เท่ากัน ลำไม่สวย 
เหมอืนไม้โกงกาง จงึไมค่อ่ยเปน็ทีต่อ้งการ
สำหรับร้านอาหารและภัตตาคารในแถบนี้ 
จากคุณสมบัติอันครบครันของถ่านไม้
โกงกางที่เป็นที่ต้องการของทุกธุรกิจที่
ต้องการเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ทำให้เกิด
เป็นธุรกิจโรงถ่านขนาดใหญ่ ในอดีตไม่ได้
มีแค่ ๓ เจ้า แต่มี ๑๐ กว่าเจ้า มียุ้งใหญ่ๆ
อยู ่๓ ยุง้ คอื บรเิวณขา้งศาลเจา้โจวซอืกง๋  
ทั้งซ้ายและขวา และอีกที่คือตรงตรอก  
โรงไขข่า้งวดัปทมุคงคาฯ ใน ๑ ยุง้ ม ี๓-๔ เจา้

ที่เช่าแบ่งยุ้งกันเก็บถ่าน ต่างคนต่างมี
ลูกค้าเป็นของตนเอง ใกล้บ้าง ไกลบ้าง 
ตามแต่ละเจ้าจะไปส่งแต่ปัจจุบันเหลือ
เพียง ๒ ยุ้ง ๓ เจ้า ที่ยังคงสืบทอดกิจการ
โรงถ่านมาถึงปัจจุบัน  

หากเลา่ยอ้นไปในอดตี สกั ๓๐-๔๐ ป ี
บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านตลาดน้อย 
ยังคงหนาแน่นไปด้วยบ้านทรงจีนและ
โกดังสำหรับพักสินค้าจำพวก ข้าวสาร 
น้ำตาล ไข่ น้ำปลา เกลือ และถ่าน   
โดยมาทางแม่น้ำ ขนส่งกันทางเรือสำเภา 
เรือโยงหรือเรือลาก บรรทุกสินค้าแล้ว  
มาขึ้นเทียบท่ายาวตลอดแนวริมแม่น้ำ 
การขนส่งถ่านก็เช่นกัน ถ่านไม้โกงกางที่
เรยีงรายอยูภ่ายในโกดงัเหลา่นี ้ มแีหลง่ทีม่า
จากเตาเผาถา่นแถบยีส่าร จ.สมทุรสงคราม 
และบ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยทำการ  
เผาไม้โกงกางเสร็จจากเตาเผา ก็ทำการ
ลำเลียงถ่านขึ้นบนเรือ ในอดีตมีเรือลาก 
๑ ลำ เรือโยง อีก ๓-๔ ลำ เรือโยง ๑ ลำ 
บรรทุกถ่านได้กว่า ๓๐ ตัน ถ่าน ๑ ท่อน
ยาวประมาณท่อนละ ๑ หลา เรียงแน่นมา
บนเรือล่องเลาะอ่าวไทยมาเข้าคลอง
ดาวคะนอง สมัยที่ยังไม่ถมเป็นถนน   

โรงถ่าน...
ร่องรอยการค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา
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หลังจากคลองดาวคะนองถูกถมเป็นถนน
ปิดการสัญจรทางน้ำ จึงเปลี่ยนมาเข้าทาง
ปากน้ำสมุทรปราการ เข้ามาสู่ตลาดน้อย 
และทำการลำเลียงถ่านมาเรียงไว้ในยุ้ง 
หลังจากนั้นก็จะทำการบรรจุลงกระสอบ 
บ้างก็ใส่ทั้งความยาวเท่าเดิม บ้างก็ตัดให้
ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ แล้วแต่
ประเภทกิจกรรมที่จะนำถ่านไปใช้ และใส่
รถสามล้อบรรทุก (คล้ายรถซาเล้ง) หรือ
บางทีก่ร็ถมอเตอร์ไซด ์ไปสง่ตามปลายทาง 
ทั้งห้างร้านขนาดใหญ่ บ้างก็ใช้ไปเป็น  
ต้นเชื้อเพลิง (ใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการ
เผาไหม้ แต่ใช้ถ่านอื่นๆ ประกอบด้วย   
เพื่อลดต้นทุน) หรือบางทีก็ส่งตามร้าน
อาหาร ภัตตาคาร ที่นิยมพวกหม้อไฟ   
หมูกระทะ อาหารปิ้ งย่างนานาชนิด   
ทั้งใกล้ๆ อย่างย่านเยาวราชและไกลไป

จนถึงนนทบุรี เรียกง่ายๆ ว่าเกือบทุกจุด
ในกรุงเทพฯ มีทั้งร้านค้าที่ ใช้ โดยตรง  
และร้านที่รับไปจำหน่ายหรือส่งต่ออีก  
ทอดหนึ่ง  

ซึ่งการขนส่งถ่านทางน้ำที่เล่ามานี้ 
เฮียเจ้าของโรงถ่านเล่าว่าเพิ่งหยุดลงเมื่อ 
๕-๖ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเดินทาง
ด้วยรถยนต์ที่ประหยัดเวลามากกว่า   
อีกทั้งการมาทางเรือต้องใช้คนจำนวนมาก 
อาศัยความชำนาญเฉพาะตัวทั้งในการ  
เดินเรือและการลำเลียง เนื่องจากมี
อุปกรณ์มาก เช่น เหล็กขนถ่านที่ตั้งพาด
ขึ้นไหล่ เดินบนไม้กระดานพาดระหว่าง
ดินและเรือ ต้องอดทนเรียงถ่านทีละท่อน
เพื่อไม่ ให้แตกหัก และการใช้ถ่านใน
ปัจจุบันลดน้อยลง เมื่อมีแหล่งเชื้อเพลิง
จำพวกอื่นที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาทิ 

แก๊ส ไฟฟ้า ฯลฯ มาแทนที่ ส่งผลทำให้
ปริมาณของถ่านจากเตาเผามาสู่โรงถ่าน
ย่านตลาดน้อยมีจำนวนน้อยลงจากอดีต 
ทำให้ท่าเรือขนส่งสินค้าแห่งสุดท้ายใน
บริเวณตลาดน้อยต้องปิดตัวลง (ก่อนปิด
ท่าเรือสิ้นค้าลง มีเรือลาก ๑ ลำ เรือโยง 
๑ ลำ) หนัมาใชก้ารขนสง่ทางรถกระบะใหญ ่
แต่การขนส่งด้วนรถยนต์ก็ไม่สามารถ
บรรทุกถ่านในคราวละมากๆ ดังเช่น  
ทางเรือ อีกทั้ งค่าต้องมีน้ำมันในการ  
เดินทาง รวมทั้งผลกระทบจากการส่งถ่าน
ไปต่างประเทศมากขึ้นกว่าในอดีต ทำให้
โรงถ่านอื่นๆ เริ่มปิดตัวลงจากการที่  
ไม่สามารถรับภาระต้นทุน และไม่มี
แรงงานในการทำถ่าน เพราะต้องใช้คน  
ที่มีความชำนาญ เข้าใจการคัดเกรด  
ของถ่าน น้ำหนักมือในการตีลงถ่านเพื่อ

ภาพแสดงเส้นทางการขนส่งถ่านจากสมุทรสงคราม เพรชรบุรี สู่โรงถ่าน ตลาดน้อย 
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ตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยก่อนส่งลูกค้า
แต่ ล ะ รายที่ มี ความต้ อ งการต่ า งกั น   
ไม่ เช่นนั้นถ่ านก็แตกละเอียดไม่สวย   
ขายไม่ได้ราคา อีกทั้งความละเอียดอ่อน
ในการเรียงถ่านลงกระสอบ เพื่อไม่ให้
แตกหักก่อนถึงที่หมาย และความใส่ใจ
การดูแลสภาพแวดล้อม ในยุ้ง ทั้งน้ำ  
จะท่วมหรือไม่ ดินชื้นเกินไปสำหรับกอง
ถ่านหรือเปล่า อีกทั้งปัญหาต่างๆ นา  
นัปประการ จึงทำให้หลายๆ เจ้าปิด  
ตัวลง และยังคงเหลือโรงถ่านในย่านนี้  
อีกเพียง ๓ เจ้าสุดท้าย ที่ยังคงบรรจง
เรียงถ่านทีละก้อนลงกระสอบส่งให้กับ
ลูกค้ารายเดิม เจ้าเก่า ที่อุดหนุนกันมา
นานนับแรมปี ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าและ
ภัตตาคาร ทั้งรายเล็กรายใหญ่ บ้างก็มา
จากรอบนอก อย่างเฮียท่านนึ่งมาจาก
หนองแขม ก็ยังคงมาซื้อถ่านที่นี่ เพื่อนำ
กลับไปใช้อุ่นน้ำเต้าหู้เวลาขาย เพราะ
อาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ นั้นจะมี  
กลิ่นหอมของถ่านปะปนมา บ้างก็ว่า  
ทำให้น่ากินขึ้น บ้างก็ว่ามีกลิ่นหอมอร่อย
กว่าใช้แก๊สเป็นไหนไหนแต่ความหอม  

ตำนานหรือยังสามารถติดไฟให้พลังงาน
เล็กๆกับตลาดน้อยต่อไปได้หรือไม่นั้น   
คงต้องขึ้นอยู่ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทาง   
ที่ เป็นองค์ประกอบให้ถ่ านเหล่านี้ ได้  
ลุกโชน แต่อย่างน้อยวันนี้ ถ่านหนึ่งก้อน 
บอกเราว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของความ
รุ่งเรืองทางการค้าริมน้ำที่ติดไฟยาวนาน
มาจวบจนปัจจุบัน 

 

ของกลิ่นถ่านในอาหาร อาจคงอยู่ต่อไป
อีกไม่นานนัก  

โรงถ่านที่เคยจุดไฟให้ความร้อน
ครุกรุ่นไปทั่วทั้งกรุงเทพฯ กำลังมอดลง
เรื่อยๆ เพราะเชื้อเพลิงประเภทนี้ก็เริ่ม  
ไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด รวมทั้ง
ไม่มี ใครมาสืบทอดกิจการเหล่านี้ต่อ   
ร่องรอยการค้าริมน้ำแห่งนี้จะเหลือเพียง
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บ้านเอ็งฮอกต๋อง
บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ของตระกูลตันติเวชกุล

ข้อมูล : มูลนิธิศาลเจ้าโจซือกง l เรียบเรียง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์
ภาพ : ดร.สิริพร บุญญานันต์ (ตัณฑเศรษฐี), ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

หากใครที่เคยเดินทางไปสักการะองค์หลวงปู่โจวซือกง ที่ตลาดน้อย อาจจะเคยเดินผ่านบ้านจีนโบราณ ๒ ชั้น ที่ซ้อนตัวอยู่
อย่างเงียบๆ บริเวณปากทางเข้าศาลเจ้าโจวซือกง จนบางครั้งหลายคนก็ไม่ทันได้หยุดสังเกตถึงความสวยงามและเรื่องราวที่
ผ่านกาลเวลาอันยาวนานของบ้านหลังนี้ จนกระทั้งในเทศกาลกินเจปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านได้มีการ
ทดลองเปดิบา้นจนีโบราณหลงันีใ้หผู้ค้นทีแ่วะเวยีนผา่นไปมาไดเ้ขา้มาเยีย่มชมและทำความรูจ้กักนัใหม้ากขึน้ ดงันัน้คอลมันก์ากนีัง้
ฉบับนี้ก็พลาดไม่ได้ที่จะ พาท่านผู้อ่าน ไปทำความรู้จักกับประวัติของบ้านไม้สักทอง “เอ๊งฮอกต๋อง” นิวาสสถานของตระกูล
ตันติเวชกุลกันค่ะ 

“บา้นเอง๊ฮอกตอ๋ง เปน็ภาษาจนีโบราณ 
มคีวามหมายวา่ อยูเ่ยน็เปน็สขุ” ซึง่เปน็รบัสัง่ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี เมือ่ครัง้ทีท่รงเสดจ็เปน็องค์ 
ประธานเปดิงานเทศกาลตรษุจนีไชนา่ทาวน ์
เยาวราช เมือ่วนัที ่๑๘ กมุภาพนัธุ ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และได้ทรงเสด็จฯมายังบ้านเอ๊งฮอกต๋อง 
ก่อนที่จะเสด็จไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ศาลเจ้าโจวซือกง 

ตามประวตั ิ“บา้นเอง๊ฮอกตอ๋ง” ปลกู
สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัแผน่ดนิพระบาทสมเดจ็ 
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ ๓) มอีาย ุ
เก่าแก่มากกว่า ๑๘๐ ปี เคยเป็นที่อยู่ของ
นายตันจู หงี หมอแผนโบราณจีนยงหัวตึ๊ง 

ซึ่งเป็นต้นตระกูลของสกุล “ตันติเวชกุล” 
ในสมยักอ่นอยูอ่าศยักนัเปน็ครอบครวัใหญ่ 
ต่อมาบ้านหลังนี้ตกเป็นมรดกของนาย  
ฮองย ูตนัตเิวชกลุ บตุรชายคนโต ทา่นเกดิ 
ในแผน่ดนิสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ 
เจา้อยูห่วั (รชักาลที๔่) เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๔๐๘ ซึ่งหากมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้จะมี 
อาย ุ๑๔๙ ป ีในเวลาตอ่มาบา้นหลงันีถ้กูใช ้
เป็นบ้านกลางที่ญาติพี่น้องพบปะกันช่วง
เทศกาลสำคญัๆ เพือ่ใชเ้ปน็ทีก่ราบเซน่ไหว้ 
ในวันตายของญาติผู้ใหญ่สืบต่อกันมา 

สาแหรกสายตระกูลตันติเวชกุล  
ได้รับการอบรมบ่มเพาะให้รักเกียรติยศ 
ดำรงชีวิตด้วยความเที่ยงธรรม มีเมตตา

กรณุา เอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่ไมเ่อารดัเอาเปรยีบใคร 
ใหม้คีวามเคารพนบัถอืญาตพิีน่อ้งโดยเฉพาะ 
ต้องไม่ลืมบรรพบุรุษของตนเอง จึงยังคง
ประเพณีการเซ่นไหว้ในวันตายของญาติ
ผู้ ใหญ่สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ รวมทั้ ง  
สายสกุลที่เป็นเครือญาติกัน พูลสวัสดิ์ 
ตัณฑเศรษฐี เคียงศิริ บุนนาค วิชยาภัย 
บุนนาค บุนยสถิตย์ บุญญานันต์ ทวีสิน 
วีรกุล วงศาโรจน์ กรรณสูต แก้วเจริญ 
เพ็ญชาติ พิศลยบุตร สายชุ่มอินทร์ 
สมิทธิโชติ วรรณวิโรจน์ หงอสุวรรณ   
ณ บางช้าง  

สำหรับประวัติของตระกูล “ตันติ
เวชกุล” เป็นตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่ง  
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น้องสาว ๓ คน และน้องชาย ๑ คน 
นางสาวกมิหวล ตนัตเิวชกลุ นางสาวกมิหอง 
ตันติ เวชกุล นางสาวกิมเก็กหรือแดง   
ตันติ เวชกุล นายฮองฮี้ ตันติ เวชกุล   
(คุณตาของศุกรีย์ แก้วเจริญผู้ร่วมก่อตั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้
รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการคนแรก และ 
คัมภีร์ แก้วเจริญ อดีตอัยการสูงสุด )  

นายฮองยแูละนายฮองฮี ้ตนัตเิวชกลุ 
พี่ชายคนโตและน้องชายคนเล็กเป็น  
นักธุ รกิ จที่ มี ชื่ อ เสี ยงมากในสมัยนั้ น   
นายฮองยู เป็นโยมอุปัฏฐากได้บำรุ ง
พระพุทธศาสนาศาลเจ้าโจวซือกงมา  
โดยตลอด นายฮองฮี้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง  
โรงภาพยนตร์พัฒนากรและโรงภาพยนตร์
อื่นๆ อีกหลายแห่ง เป็นผู้ ร่วมก่อตั้ ง
สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ผู้ร่วม
กอ่ตัง้ SPORT CLUB สโมสรสยามจนีางกรู 
เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเป็นต้น
แบบของสมาคมเพื่อการกุศลต่างๆ  

บ้านเอ็งฮอกต๋อง ปัจจุบันมูลนิธิ
ศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย (ศ.จ.ก.) โดย
มนีายสกั กอแสงเรอืงเปน็ประธานกรรมการ 
ได้ซื้ออาคารหลังนี้ไว้ เพื่อร่วมมือกับชาว
ชุมชนตลาดน้อย สมาคมฮกเกี้ยนแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าประจำ
ท้องถิ่นด้วยการก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์บ้านจีน 
มูลนิธิศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย” เพื่อให้
คนช่ า งจำช่ วยกั น เก็ บ เล่ า เ รื่ อ ง ร าว
ประวัติศาสตร์ของชาวจีนฮกเกี้ยนเก็บ
รักษาไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้ซึมซับเรื่องราว
ของเทือกเถาเหล่ากอของบรรพบุรุษต่อไป 
โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน
ที่ปรึกษา  

(ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล-ดร.สิริพร 
บุญญานันต์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการ
ศกึษาไทย อดตีรองเลขาธกิารสภาการศกึษา 
ญาติสนิทลูกผู้น้องดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
ด้วยมีศักดิ์เป็นหลานสาว (คุณตา) ตรอง 
ตันติเวชกุลซึ่งมีศักดิ์เป็น (คุณปู่) ของ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) 

 

สืบต่อเนื่องกันนานกว่า ๒๐๐ ปีใต้ฟ้า
เ มื อ ง ไ ท ยต้ น กรุ ง รั ต น โ ก สิ น ท ร์ ที่ มี  
บรรพบุ รุษ เทือกเถาเหล่ ากอมาจาก  
ชาวญวนและชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมา
อยู่เมืองไทย ในบรรดาผู้ลี้ภัยจากประเทศ
เวียดนามมาอาศัยแผ่นดินไทย “หนีร้อน
มาพึ่งเย็น” มาพร้อมกับองเชียงสือเข้ามา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่๑) 
แห่งราชวงศ์จักรี ในปี พ.ศ.๒๓๒๖ มี  
หญิงหม้ายชาวญวนอพยพคนหนึ่งไม่
ทราบชื่อจากเมืองฮาเตี้ยนร่วมเดินทางมา
พรอ้มดว้ยกบัลกูนอ้ย ไดอ้าศยัผนืแผน่ดนิไทย 
อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ประกอบ
สัมมาอาชีพค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเลี้ยง
ตัวเอง เมื่อ “องเชียงสือ” สามารถกู้เมือง
ญวนจากเงื้อมมือของพวก “กบฏไตเซิง” 
ได้แล้ว พวกญวนลี้ภัยบางส่วนได้กลับคืน
ไปยังเมืองญวน แต่หญิงหม้ายและ  
ลูกน้อยได้พำนักอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ด้วย
ความผาสุกร่มเย็น จึงไม่เดินทางกลับไป
เมืองญวน แต่ขออาศัยทำมาหากินอยู่บน
ผืนแผ่นดินไทยต่อไปด้วยความคิดคำนึง  
ทีว่า่ “ขอเปน็ขา้รองบาททกุชาตไิป มอบชวีติ 

ด้วยกายและใจ อยู่อย่างจงรัก ตายอย่าง
ภักดีบนผืนแผ่นดินไทย” 

เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป ลูกน้อย
ของหญิงหม้ายชาวญวนได้เติบใหญ่และ
แต่งงานเป็นฝั่ ง เป็นฝามีลูกหลานสืบ
ตระกูลหลายคนทั้งชายหญิง นางหว่าง
ลูกสาวคนโตแต่งงานกับนายเซ็ก แซ่กอ
ต้นตระกูลทวีสิน ได้เข้ามาทำการค้าขาย
แ ล ะ พ ำ นั ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ มื่ อ ปี 
พ.ศ.๒๓๗๕ บริ เวณตำบลคอกควาย  
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางรัก นางเซี้ยว
ได้สามีเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนมีอาชีพเดินเรือ
สำเภา มีบุตรีสองคนคือนางเตื๊อก และ 
นางลวน กับบุตรหนึ่งคนคือ นายเค็กไถ่  

นางเตื๊อกสมรสกับสามีคนไทย  
เชือ้สายจนีไมท่ราบชือ่ มบีตุรชีือ่นางกนุกิม๊ 
หรือ ยิ้มสมรสกับนายตันจู หงี เป็นหมอ
แผนโบราณจีนซึ่งเป็นต้นตระกูลของสกุล 
“ตันติ เวชกุล” (มีศักดิ์ เป็นเทียดของ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) ทั้งสองมีบุตรธิดา
ทั้งหมด ๕ คน คือนายฮองยู ตันติเวชกุล 
(คุณปู่ทวดของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) เป็น
โยมอุปัฏฐากได้บำรุงพระพุทธศาสนา  
ศาลเจ้าโจซือกงมาโดยตลอด นายฮองยูมี

นายฮองย ูตนัตเิวชกลุ (คนกลางมหีนวดเสือ้ดำ) หากมชีวีติอยูจ่ะมอีาย ุ๑๔๙ ป ีบตุรชายคนโตของนายตนัจ ูหงี
และนางยิม้ เจา้ของบา้นเอง๊ฮอกตอ๋งทีร่วมญาตติวัเองและภรยิาอยูร่วมกนั ภาพเดก็ผูห้ญงินัง่รวมกนันัง่แถวหนา้
คนที ่๓ ซา้ยมอื นางอนนัตสขุ เคยีงศริ ิ(ตนัตเิวชกลุ) นัง่ดา้นหลงันางอนนัตสขุ คอืนางอรญัญา ตณัฑเศรษฐ ี
(ตันติเวชกุล) นั่งแถวที่ ๒ คนที่ ๓ ซ้ายมือคือนางอรุณ พูลสวัสดิ์(ตันติเวชกุล) นั่งแถวที่๒ขวามือนายอารีย์ 
ตันติเวชกุล พี่ชายของสามสาวอรุณ-อรัญญา-อนันตสุข และเป็นบิดาของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
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เรื่อง ศรินพร พุ่มมณี I ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ร้านหมอน  
“เฮงเสง” 

ตลาดนอ้ยยา่นการคา้เกา่แกแ่หง่หนึง่ ของกรงุเทพมหานคร 
ที่มีชาวจีนตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นชุมชนชาวจีนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
ในชีวิตประจำวัน จนพัฒนาเป็นตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
จำเป็นในการดำรงชีวิตและขยายตัวมากขึ้น เมื่อมีการตั้งบ้าน
เรือนหนาแน่นกลายเป็นชุมชนการค้าริมน้ำที่อยู่ ไม่ไกลจาก
ศูนย์กลางการปกครองของรัฐ เมื่อประเทศเปิดเสรีทางการค้า
ภายหลังสนธิสัญญาบาวริ่ง บริเวณนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางการ
กระจายสินค้าเข้าสู่เขตเมืองชั้นในและเป็นศูนย์กลางของการ
คมนาคมทางเรือ 

คนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยในยุคแรกต่างก็ต้อง  
ทำมาหากินเพื่อสร้างฐานะและเลี้ยงดูคนในครอบครัวโดยใช้  
ความรู้ความสามารถที่ติดตัวมา ทำให้เกิดอาชีพและการทำมา
หากินที่หลากหลายในบริเวณนี้ ซึ่งการเข้าสู่อาชีพของคนจีน
เหล่านี้เริ่มจาก งานรับจ้างเป็นกุลีตามท่าเรือ งานช่าง ทำอาหาร
และงานฝีมือต่างๆ รวมไปถึงค้าขาย มีทั้งการค้าปลีกและค้าส่ง 
ทำให้บริเวณนี้คึกคักมาก ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหากใครต้องการซื้อ
ขา้วสาร นำ้ปลาตอ้งมาหาซือ้ทีบ่รเิวณศาลเจา้โจซอืกง และดว้ยความ 
ที่ตลาดน้อยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ในพื้นที่มีร้านตีเหล็ก
และทำสมอเรือ เพื่อเป็นอะไหล่สำหรับเรือสินค้าที่มาจอดเทียบ
ท่าในบริเวณนี้  

ปัจจุบัน ย่านตลาดน้อยยังมีร้านค้าที่ยังคงดำเนินกิจการ
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร้านเฮียบเตียง   
รา้นขายขนมโซเกีย๊วทีป่จัจบุนัหาทานไดย้าก รา้นกาแฟเฮยีบเชยีง 
ที่เปิดกิจการมาร่วม ๑๐๐ ปี ร้านตีมีด ร้านกชพร ร้านตีสมอเรือ
ร้านสุดท้ายในย่านตลาดน้อย และร้านเย็บหมอนเฮงเสง 
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“ถนนวานิช ๒ สมัยก่อนก็คือ สำเเพ็ง มีตลาดอยู่  
หน้าบ้าน คนจากทรงวาดจะมาจับจ่ายใช้สอยกันที่นี่ บริเวณ  
ตรงข้ามบ้านมีธนาคารจีนอยู่แห่งเดียวเห็นเงินเหรียญเป็นเข่งๆ 
ทุกวัน”  

นี่คือคำบอกเล่าถึงบรรยากาศของตลาดน้อยในความ  
ทรงจำของคณุจนิดารตัน ์อคุรกลู อาย ุ๘๐ ป ี เจา้ของรา้นเฮงเสง 
ซึ่งประกอบอาชีพเย็บที่นอน หมอน มุ้ง อยู่ที่ตลาดน้อยมาตั้งแต่
รุ่นพ่อรุ่นแม่ ซึ่งคุณจินดารัตน์ได้เล่าถึงร้านเฮงเสงว่า “พ่อกับแม่
เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากซัวเถา แต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไรและเริ่ม  
ตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ตลาดน้อยเป็นต้นมา โดยทำอาชีพ  
เย็บที่นอนขาย ซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือบ้านที่พ่อ แม่ สร้างมาและ  
ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบัน” 

“จำได้ว่าเมื่ออายุ ๖-๗ ขวบ ต้องไปเรียนหนังสือที่
ทรงวาด ถ้าวันไหนไม่ไปเรียนคุณครูจะมาตามที่บ้าน ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง เรียนหนังสือไม่ได้ต้องอพยพหนีไปอยู่
บ้านนอก พอสงครามยุติจึงกลับมาอยู่ที่ตลาดน้อย พ่อกับแม่ก็
เริ่มประกอบอาชีพเย็บที่นอน หมอน มุ้ง อีกครั้ง เพราะเป็น
สินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและขายดีมาก การเย็บ
ที่นอนยัดนุ่นนั้นจะต้องเย็บเป็นสามท่อนมาวางเรียงกัน ต่อมา
เมื่อมีการผลิตที่นอนสปริงออกมาจำหน่าย คนจึงหันไปนิยมใช้
กันมากเพราะว่ามีความแน่นมากกว่าและมีลักษณะเป็นท่อนเดียว
ยาวติดกัน ที่นอนยัดนุ่นจึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป” คุณจินดารัตน์
ยังได้บอกกับเราว่าร้านเองเสงในอดีตนั้นถือเป็นร้านดังที่สุด   
ในเรื่องการทำที่นอน หมอน มุ้ง สำหรับคู่แต่งงาน ซึ่งจะต้อง  
สั่งทำจากร้านนี้เท่านั้น 

“มุ้งก็เช่นเดียวกันต้องเลิกเย็บเพราะมุ้งลวดได้รับความ
นิยมมากกว่า มุ้งผ้าจึงค่อยๆ ลดความสำคัญลง ร้านเฮงเสง   
จึงต้องปรับตัวอีกครั้งด้วยการหันมาเย็บเบาะรองนั่งสำหรับ  
เก้าอี้หวายรับแขก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้น ในหนึ่งชุด
จะประกอบไปด้วยเบาะจำนวน ๑๔ ชิ้น วันหนึ่งๆ ทางร้านจะเย็บ
เบาะส่งได้มากถึง ๑๐๐ ชิ้น” ต่อมากระแสความนิยมใช้เก้าอี้
หวายลดลง ร้านเฮงเสงจึงต้องปรับตัวอีกครั้งด้วยการหันมาเย็บ
เบาะไหว้เจ้าแทนจนถึงปัจจุบัน “ร้านที่ทำเบาะไหว้เจ้าเดิมทีมีอยู่ 
๒-๓ รา้น ใกลว้ดัเลง่เนยยี ่แตป่จัจบุนัปดิไปแลว้สองรา้น จงึเหลอื 
ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น”  

ทั้งนี้คุณจินดารัตน์ยังได้อธิบายถึงวิธีการทำว่า “การทำ
เบาะไหวเ้จา้มวีตัถดุบิทีส่ำคญัคอืใยมะพรา้วและนุน่ ใยมะพรา้วที่ใช ้
ทางร้านต้องสั่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนนุ่นและผ้าก็จะ
หาซื้อจากสำเพ็งและต้องเลือกใช้ผ้าที่มีลวดลายสวยงามเท่านั้น 
วธิกีารทำเริม่จากการตดัผา้และเยบ็ขึน้รปูทรงกลม ยดันุน่ ตามดว้ย 
ใยมะพรา้วไวก้ลางและเยบ็จบัรมิ ทำปลอกและหุม้พลาสตกิ” ซึง่เบาะ 
ไหว้เจ้าของร้านเฮงเสงจะขายดีมากในช่วงสิ้นปี เพราะคนจะ  
ไหว้เจ้ากันมาก  

การทำเบาะไหว้เจ้านั้นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ 
เพราะเป็นงานฝีมีที่ต้องใช้ความประณีต ใช้เวลาในการทำ   

เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณจินดารัตน์ได้เผยให้เราฟังว่า “เคยคิดจะ
หยุดทำแต่ร้านค้าที่ไปส่งไม่ยอมให้หยุด เพราะถ้าหยุดทำแล้ว
ร้านบอกว่าไม่รู้จะเอาสินค้าที่ไหนมาขาย ที่ผ่านมาทางร้านก็
พยายามคิดปรับปรุงแบบให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย   
เราเรียนรู้มาจากพ่อ แม่ ตอนนี้เราถ่ายทอดให้ลูกสาวทำ คาดว่า
หมดรุ่นนี้ก็คงไม่มีใครทำแล้ว” 

ซึ่งคุณวิมล บุตรสาวผู้สืบสานงานหัตถกรรมการทำเบาะ
ไหว้เจ้าของร้านเฮงเสงกล่าวว่า “เห็นแม่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้ว   
แตไ่มค่อ่ยไดม้าชว่ย เพิง่เริม่มาชว่ยเมือ่ประมาณสกั ๑๐ ปทีีผ่า่นมา 
เพราะเหน็วา่แมเ่ริม่ทำไม่ไหวและคดิวา่มนัเปน็งานของบรรพบรุษุ 
ต้องการเก็บรักษาไว้ไม่อยากให้เลิกไป เป็นสินค้าทำมือ ทำยาก
ต้องใช้เวลา เพราะทุกขั้นตอนต้องทำด้วยมือ” 

“ขนาดของหมอนไหว้เจ้าที่ทางร้านทำนั้นมีอยู่ ๓ ขนาด
คอื เลก็ กลาง ใหญ ่ตอ้งใชเ้วลาในการทำหนึง่วนัตอ่จำนวนหนึง่ใบ 
ขั้นตอนที่ยุ่งยากที่สุดคือการยัดนุ่นและใยมะพร้าว โดยเบาะที่เย็บ
เสร็จแล้วจะส่งขายให้กับร้านประจำที่เยาวราชกับร้านที่เจริญกรุง 
คนทั่วไปจะไม่รู้ว่าเราเป็นแหล่งผลิต สำหรับอนาคตแล้ว เคยคิด
เรื่องผลิตเพื่อส่งออกไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ไม่มี
กำลังคนเพราะหาคนงานยาก” ซึ่งคุณวิมลเชื่อว่า สินค้าพวกนี้จะ
ยังขายได้ตราบเท่าที่ยังมีศาลเจ้า 

ร้านเฮงเสงเป็นร้านหนึ่งในย่านตลาดน้อยที่ยังยืนหยัด
ผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
เป็นอาชีพที่ต้องปะทะและปรับตัวไปพร้อมกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ทำให้  
เห็นว่าการปรับตัว คิดค้นพัฒนารูปแบบของสินค้าให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนไปของสังคมอย่างเหมาะสมและการมีผู้สืบทอด   
มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของอาชีพที่เติบโตมาพร้อม
กับย่านเก่ากลางเมืองแห่งนี้  

 

เบาะไหว้เจ้าที่เย็บเสร็จแล้ว เตรียมส่งขายให้กับร้านประจำย่านเยาวราชและ
เจริญกรุง 
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เรื่อง : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา : วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖

ย่านเมืองเก่า
และชุมชนดั้งเดิมกับการอนุรักษ์

ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราได้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันคือ ตลาดน้ำ 
ตลาดร้อยปี และชุมชนต่างๆ ตามย่านเมืองเก่า ซึ่งเมื่อก่อนมักถูกมองข้าม แต่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตาม
สื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ย่านจีนถิ่นบางกอก12



ของชาวตะวนัตกนีส้ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง  
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ไทยอย่างมาก โดยในด้านเศรษฐกิจ ได้ก่อ
ให้เกิดโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ
ตามเมืองต่างๆ ผนวกกับการปกป้อง
ประเทศ ทำให้ต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานซึง่เหน็ไดช้ดัเจนในสมยัรชักาลที ่๕ 
ที่โปรดให้พัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดย
การขดุคลองเชือ่มแมน่ำ้สายตา่ง  ๆในภาคกลาง 
การพัฒนาเส้นทางบกในภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการสร้าง
ทางรถไฟ ซึ่งเส้นทางน้ำและทางรถไฟ  
ได้กลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจหลักและ
เส้นทางยุทธศาสตร์ของประเทศในสมัย
นั้น บริเวณที่เป็นจุดตัดหรือจุดชุมนุมของ
ผู้คนก็ได้กลายเป็นชุมชนและย่านการค้า 
ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของย่านเก่าและชุมชน
ดั้งเดิมหลายแห่ง 

ปัจจัยที่ทำให้ เกิดชุมชนดั้งเดิม  
อีกประการหนึ่งคือชาวจีนที่ เข้ามาใน
ประเทศไทยหลายระลอกและได้ตั้งรกราก
ทำการค้าตามที่ต่างๆ บางแห่งชาวจีน
เหล่านี้ก็ได้มีตำแหน่งเป็นขุนนางมีหน้าที่
ดูแลชุมชนและเก็บภาษีอากรให้รัฐบาลใน
สมัยรัชกาลที่ ๕  

ภายในย่านเมืองเก่าหรือชุมชน
ดั้งเดิม นอกจากห้องแถวไม้ บ้านไม้  
เก่าแก่แล้ว เรามักจะพบว่ามีบ้านหัวหน้า
ชุมชนหรือคหบดีที่มีการก่อสร้างตกแต่ง
ประดับประดาอย่างสวยงาม มีศาลเจ้า 
โรงเรยีน โรงงิว้ โรงฝิน่ รา้นขายยา รา้นกาแฟ 
รา้นทำขนมเปีย๊ะ รา้นขายของชำ โรงหนงั 
และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน  
อยู่เสมอ บางชุมชนก็มิได้เกิดจากการตั้ง
รกรากของชาวจนีเพยีงอยา่งเดยีว แตเ่ปน็  
การตั้งถิ่นฐานผสมผสานร่วมกับคนพื้นถิ่น
หรือผู้อพยพมาจากที่อื่น ตัวอย่างคือ
ชุมชนชาวประมงตามเมืองชายฝั่งทะเลใน
ภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งก็มีลักษณะ
เฉพาะที่ เป็นเอกลักษณ์และมีวิถีชีวิต  
ที่ เกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

ได้มีการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับย่าน  
เมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมใน ๕๓ จังหวัด
โดยการ เคหะแห่ งชาติ ร่ วมกั บคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่ามีไม่ต่ำ
กว่า ๑๔๐ แห่งซึ่งหากมีการสำรวจอย่าง
ละเอียดทุกจังหวัด คาดว่าจะมีเป็นจำนวน
มากกว่าที่ได้สำรวจไว้พอสมควร 

ตัวอย่างของย่านตลาดประเภท
ต่างๆ ในกรณีของตลาดน้ำหรือตลาด  
ริมน้ำที่มีมาแต่ดั้งเดิม และได้มีการฟื้นฟู
จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่รู้จักกันดี
ไดแ้ก ่ตลาดคลองสวนรอ้ยป ีตลาดอมัพวา 
ตลาดสามชุก ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๑๒ 
ตลาดนครเนือ่งเขต เปน็ตน้ ตลาดประเภทนี ้
มักตั้งอยู่ตามคลองในพื้นที่ลุ่มน้ำภาค
กลางเนื่องจากเป็นที่ราบ กระแสน้ำไม่แรง 
ลำน้ำไม่กว้างจนเกินไป ส่วนย่านถนน  
การค้านั้นพบเห็นได้ในทุกภาค ตัวอย่าง
เช่น ย่านถนนตลาดจีนหรือกาดกองต้าที่
ลำปาง ย่านถนนการค้าในชุมชนริมน้ำ  
จันทบูรที่จันทบุรี ถนนชายโขงที่เชียงคาน 
จั งหวั ด เ ลย ย่ านถนนถลางที่ ภู เ ก็ ต   
ส่วนย่านตลาดก็มีตัวอย่างเช่น ตลาด
ท่านาที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 
และในกรุงเทพมหานครก็มีหลายแห่ง 
ไดแ้ก ่ตลาดนางเลิง้ ตลาดทา่เตยีน เปน็ตน้ 
สุดท้ายคือตัวอย่างของย่านชุมชนหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัย ได้แก่ ชุมชนตรอก
บ้านจีนที่จังหวัดตาก ชุมชนบ้านสิงห์ท่า 
จงัหวดัยโสธร และทีน่า่สนใจคอื กลุม่นคิม 
บ้านพักรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยที่มีกระจายอยู่ทั่วไปทั่วประเทศ 

เมื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมนี้ พบว่ามี
ความเกี่ยวพันกับการพัฒนาบ้านเมือง  
ในช่วงรัชกาลที่ ๔ และ ๕ มากที่สุด แต่
บางแห่งก็เริ่มก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่สมัย
รชักาลที ่๓ ซึง่เปน็ชว่งเวลาทีช่าวตะวนัตก
ได้เข้ามาในภูมิภาคเอเชียเพื่อแสวงหา
อาณานิคมและผลประโยชน์ การเข้ามา

การที่มีผู้นิยมไปท่องเที่ยวตาม
ตลาดเก่าและย่านเมืองเก่ามากขึ้นนี้   
อาจเข้าใจได้ว่าคนไทยทุกวันนี้มีความ
สนใจและโหยหาอดีตที่ ใกล้ตัวมากขึ้น 
เนื่องจากอดีตเหล่านี้กำลังจะหายไปอย่าง
รวดเร็วและบางอย่างก็ ได้หายไปแล้ว 
ตัวอย่างของอดีตที่ใกล้ตัวก็คือวิถีชีวิตที่มี
อยู่ตามบ้านไม้ เรือนแถวไม้ริมน้ำหรือริม
ถนนสายแคบๆ อาหารพื้นถิ่น ของเล่น 
เครื่องใช้ เครื่องมือเครื่องไม้สมัยปู่ย่า
ตาทวด การใหค้วามสนใจกบัอดตีทีใ่กลต้วันี ้
ทำให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของ
การอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่ต่อไปด้วย เพราะ
เรารวมทั้งภาคราชการมักคุ้นเคยกับการ
อนุรักษ์อดีตที่ไกลตัวอย่างเช่น เรื่องราว
ในราชสำนัก หรือแหล่งโบราณคดีซึ่ง  
จัดอยู่ในประเภทโบราณสถานที่ไม่มีคนอยู่
อาศัยแล้ว ถือเป็นประวัติศาสตร์ระดับชาติ 
แต่การอนุ รั กษ์อดีตที่ อยู่ ใกล้ตั วหรือ
ประวัติศาสตร์ชุมชนนั้น สำหรับประเทศ
ไทยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่ก็ได้มีการ
ริ เ ริ่ มแล้ วจากภายในชุมชนเองและ  
การศึกษาวิจัยจากนักวิชาการที่มีจำนวน
เพิ่มขึ้น 

 
ความหมายของย่าน
เมือเก่าและชุมชนดั้งเดิม
ตลาดเก่ า ตลาดร้อยปี หรือบริ เ วณ  
ย่านเก่าในเมือง อาจเรียกรวมๆ กันว่า 
ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิม ในที่นี้
หมายถึงพื้นที่ที่มีพัฒนาการตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ยังคงหลงเหลือหลักฐาน  
ทั้งทางด้านกายภาพและวิถีชีวิตมากบ้าง
น้อยบ้าง มีรูปแบบแตกต่างกันไปตาม
ปัจจัยทางภูมิประเทศและสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น   
๔ ประเภท ไดแ้ก ่ตลาดนำ้ หรอืตลาดรมินำ้ 
ยา่นถนนการคา้ ยา่นตลาด และยา่นชมุชน 
หมู่บ้าน ย่านเมืองเก่าเหล่านี้มีอยู่ทั่ว
ประเทศแทบทุกจังหวัด ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ทางหลวงแผ่นดินจึงเป็นสาเหตุหลักที่
ทำให้ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมนี้  
ถูกทิ้งร้างจนบางแห่งกลายเป็นแหล่ง 
เสื่อมโทรม 

ในช่วงของการเสื่อมถอยนี้ ได้มี
ปัจจัยที่เป็นตัวเร่งทำให้อาคารบ้านเรือน
และวิถีชีวิตที่เป็นของดั้งเดิมนั้นสูญสลาย
เร็วขึ้นไปอีก ปัจจัยแรกได้แก่การพัฒนา
วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผนวกกับนโยบายการห้ามตัดไม้ทำลายป่า 
ทำให้อาคารไม้เก่าแก่ถูกทดแทนด้วย
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นจำนวนมาก 
ปัจจัยต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น 
การพึ่งพารถยนต์ เครื่องปรับอากาศ   
และคอมพิวเตอร์ทำให้การอยู่อาศัยใน
บ้านไม้เก่าไม่สะดวก และปัจจัยที่สำคัญ
อีกประการหนึ่งคือโครงการพัฒนาจาก
ภาครฐัเชน่ การขยายถนนในยา่นเมอืงเกา่ 
การก่อสร้างพนังป้องกันน้ำท่วมและ  
ตลิ่งพังซึ่งเห็นได้ในหลายชุมชนหลังจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
นอกจากนั้น ยังมีโครงการปรับภูมิทัศน์
และก่อสร้ างสวนสาธารณะริมน้ ำซึ่ ง  
ต้ องมีการรื้อย้ายชุมชนดั้งเดิมออกไป   
ในกรุงเทพมหานครก็มีตั วอย่ างที่ ย่ าน  

มีการตกแต่งที่สวยงามเช่นกัน ทำให้เกิด
ลักษณะเฉพาะและบรรยากาศ ที่ เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนในยุคนี้ 

  

การเสื่อมถอยของย่าน

เมืองเก่า
ความรุ่ ง เรืองของย่านเก่าและชุมชน
ดั้งเดิมในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้านี้ 
ส่วนใหญ่จะมีมาจนถึงราว พ.ศ. ๒๕๐๐ 
หลังจากที่รัฐบาลได้ก่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินและถนนต่างๆ เชื่อมโยงเป็นโครง
ข่ายทั่วประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆ เมื่อถนน
เป็นที่นิยมมากกว่าทางรถไฟและแม่น้ำ
ลำคลอง ทำให้มีการพัฒนาชุมชนใหม่ๆ 
ตามแนวถนนเป็นจำนวนมาก ชุมชนที่มี
อยู่เดิมจึงค่อยๆ ลดบทบาทลงโดยปริยาย 
เมื่อโอกาสทางการค้าลดลง คนรุ่นหลังก็
ยา้ยออกจากชมุชนเหลอืแตผู่ส้งูอาย ุอาคาร
บ้านเรือนขาดการบำรุงรักษา เศรษฐกิจใน
ชุมชนถดถอย ประเพณีต่างๆ ขาดการ
สืบทอด จากการสอบถามหลายชุมชน  
พบว่าการเสื่อมของชุมชนจนแทบจะกลาย
เปน็ชมุชนรา้งนัน้เหน็ไดช้ดัหลงั พ.ศ.๒๕๒๐ 
หรอืเมือ่ราว ๓๐ กวา่ปมีานีเ้อง การพฒันา

ภาพบรรยากาศของบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต (ภาพ : วิมล เหลืองอรุณ) 

ภาพบรรยากาศของบริเวณริมถนนเจริญกรุงในอดีต 
(ภาพ : วิมล เหลืองอรุณ) 

เช่น ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง 
หรือชุมชนคลองแดน จังหวัดสงขลา  

ชุมชนเก่าแก่เหล่านี้มีความรุ่งเรือง
มาเป็นลำดับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และ
ด้วยจุดกำเนิดที่มาจากการพัฒนาระบบ
คมนาคมทางน้ำและทางรถไฟเป็นหลัก
ส่วนทางบกก็มีโดยเฉพาะในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิด
การขนส่งสินค้าแลกเปลี่ยนไปทั่วประเทศ 
ในสมัยต่อมาเราจึงพบว่าในชุมชนที่มี
พัฒนาการในเวลาใกล้เคียงกัน มักจะมี  
สินค้าคล้ายๆ กันที่เป็นผลมาจากการผลิต
สินค้าในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม เช่น   
ถ้วยชามกระเบื้องดินเผา ภาชนะโลหะ
เคลอืบ ของเลน่ทีท่ำจากสงักะส ีเครือ่งเลน่
แผ่นเสียง ฯลฯ ผสมผสานกับเครื่องมือ
เครื่องใช้ของไทยเช่น โม่แป้งที่ทำด้วยหิน 
ครกหิน กระต่ายขูดมะพร้าว ฯลฯ ส่วน
อาหารและวิถีชีวิตอื่นๆ มักจะมีความ  
แตกต่างกันไปตามวัตถุดิบและความ
ชำนาญหรือระเบียบประเพณีของแต่ละ
พื้นที่ อีกสิ่ งหนึ่ งที่คล้ายคลึงในหลาย
ชุมชนคือลักษณะอาคารบ้านเรือนที่เป็น
บา้นหรอืหอ้งแถวทีส่รา้งดว้ยไม ้เปน็อาคาร
ชัน้เดยีวหรอืสองชัน้ มกีารตกแตง่ลวดลาย
ไม้ฉลุตามชายคา ช่องลมเหนือประตู
หน้าต่าง ราวระเบียง รวมทั้งประตรูา้นคา้
ทีเ่ปน็บานเฟีย้มไม ้หลายแหง่มอีาคารปนูที่
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ต่อมาโดยเฉพาะในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ที่เกิดกระแสของการปกป้องสิ่งแวดล้อม
โดยท้องถิ่นและชุมชน การอนุรักษ์ย่าน
เก่าจึงได้มีการริเริ่มจากท้องถิ่นเป็นส่วน
ใหญ่ ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์ย่านการค้า
เมืองเก่าที่ภูเก็ตตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ในช่วงใกล้เคียงกันก็มีที่อัมพวา ชุมชน
ตลาดสามชุก เป็นต้น การริเริ่มจากท้อง
ถิ่นนี้บางแห่งมาจากคนในชุมชนเอง บาง
แห่งมาจากเทศบาล หรือบางแห่งก็มา
จากกลุ่มนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น 



แบบอย่างการอนุรักษ์
ย่านเก่าในต่างประเทศ
ในขณะที่ภาคประชาชนและท้องถิ่นได้เริ่ม
มองเห็นคุณคุณค่าของย่านเมืองเก่าและมี
ความพยายามในการอนุรักษ์ดังได้กล่าวไว้
แล้วนั้น ทางฝ่ายรัฐอาจเรียกได้ว่ามีการ
ตอบสนองน้อยมากโดยเฉพาะราชการ
ส่วนกลางซึ่งยังคงเน้นการอนุรักษ์เฉพาะ
โบราณสถานซึ่ งส่ วนใหญ่หน่วยงาน
ราชการเป็นเจ้าของ แต่อาคารและพื้นที่
ในย่านเมืองเก่านั้นส่วนใหญ่เป็นของ

เอกชน รัฐจึงมีข้อจำกัดในด้านสิทธิใน
ทรัพย์ สิ นซึ่ ง ส่ งผลต่ อการจั ดสรรงบ
ประมาณในการอนุรักษ์ด้วยที่ไม่สามารถ
ให้แก่เอกชนได้ 

แต่หากได้มีการศึกษาแบบอย่าง
การอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิม
ในต่างประเทศก็จะพบว่าการริเริ่มนั้นมา
จากกลุ่มอนุรักษ์ภาคประชาชน ชุมชน
และท้องถิ่นเป็นหลักเหมือนของไทย   
แต่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้ทำได้ โดย
ปรบัปรงุกฎหมายและมแีรงจงูใจทางการเงนิ 
เช่นในสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการอนุรักษ์ย่าน
เก่าและประวัติศาสตร์ (old and historic 
district) ในเมืองชาร์ลสตัน (Charleston) 
มลรฐัเซาทแ์คโรไลนา โดยกลุม่ประวตัศิาสตร์ 
ไดผ้ลกัดนัใหเ้ทศบาลออกขอ้กำหนดทอ้งถิน่ 
(เรยีก zoning ordinance) ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๗๓ 
จากนั้นเมืองอื่นๆ จึงได้ออกข้อกำหนด
ทอ้งถิน่ตาม จนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๑ รฐับาลกลาง
ได้ปรับปรุงกฎหมายอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 
(คล้ายกฎหมายโบราณสถาน) ให้มีการ
ประกาศย่านประวัติศาสตร์ (historic 
distr ict) โดยรัฐบาลกลางจะให้ความ  
ช่วยเหลือได้แม้ว่าจะเป็นของเอกชน
เนื่องจากรัฐให้การรับรองว่ามีความสำคัญ

ถนนเจริญกรุงและเยาวราชที่ชุมชนดั้งเดิม
หลายแห่งที่มีอาคารตึกแถวเก่ากำลังจะถูก
รื้อทำลายเป็นอาคารสูงเนื่องจากการ  
เข้ามาของรถไฟฟ้าที่ทำให้เกิดโอกาสการ
พัฒนาได้มากขึ้นบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าจากข้อกำหนดในผังเมืองรวม 

สาเหตุของการรื้อทำลายที่แท้จริง
น่าจะมาจากการไม่รับรู้และไม่รับรองว่า
ย่านเก่าเหล่านี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มี
คุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ เพราะทาง
ราชการมักจะอนุรักษ์เฉพาะโบราณสถาน
เท่านั้น หากทุกฝ่ายเห็นคุณค่าและความ
สำคัญของย่านเก่า ก็จะร่วมมือกันปกปัก
รักษามิให้ประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ของชาติ
ต้องสูญหายไป 

 

ความพยายามในการอนรุกัษ์

ย่านเมืองเก่า
ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ย่าน
เมืองเก่าที่ยังมีคนอาศัยอยู่ของไทยในช่วง
แรก มีตัวอย่างคือเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งได้
มีการดำเนินงานมาตั้ งแต่ ราว พ.ศ. 
๒๕๒๐ โดยใช้การควบคุมจากทางราชการ
ซึ่งได้เน้นไปที่การบูรณะแหล่งโบราณ
สถานประเภทวัด วัง เป็นส่วนใหญ่ ส่วน
ย่านชุมชนดั้งเดิมที่มีอยู่หลายแห่งกลับไม่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการอนุรักษ์ 
บางชุมชนต้องถูกรื้อย้ายเพื่อปรับปรุงเป็น
สวนสาธารณะตามแผนแม่บทซึ่งจัดทำ
โดยมิได้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม จึงมักเกิดข้อขัดแย้งระหว่างชุมชน
กับรัฐอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ในเวลา

ภาพการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งริเริ่มโดยท้องถิ่นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗  
(ภาพ : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์) 

ภาพกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมจีนซึ่งเคยมีในย่าน
ตลาดน้อยซึ่งปัจจุบันได้ถูกแทนที่โดยอาคาร 
สมัยใหม่ (ภาพ : รุ่งจันทร์ เฉลิมวิริยะ) 
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โบราณสถาน มอียูร่าว ๓,๐๐๐ กวา่รายการ
เท่านั้นที่มีการขึ้นทะเบียน)  

สำหรับประเทศญี่ปุ่น การประกาศ
ย่านประวัติศาสตร์ก็เกิดจากระดับท้องถิ่น
และประชาชน โดยแรกเริ่มได้ใช้ช่องทาง
กฎหมายผังเมืองที่ท้องถิ่นประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติ (ต่างกับประเทศไทยที่ยังใช้
กฎกระทรวงทีม่ขีัน้ตอนยุง่ยาก) โดยในเมอืง
คุราชิกิ (Kurashiki) กับเมือง คานาซาวา 
(Kanazawa) ได้มีการประกาศย่ าน
ประวัติศาสตร์ของเมืองใน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
จากนั้นรัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายอนุรักษ์
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมใน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ให้ประกาศย่านเมืองเก่า (ภาษาญี่ปุ่นมีชื่อ
เรียกค่อนข้างยาว แต่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า 
เดนเคงชขิ ุ- Denken-chiku) ได ้ โดยการ
เสนอจากท้องถิ่นซึ่งได้มาจากกระบวนการ
ปรบัปรงุเมอืงแบบทีช่มุชนเขา้มามสีว่นรว่ม
อยา่งแทจ้รงิ (เรยีกมาจซิคุรุ ิ- Machizukuri) 
และเมื่อรัฐบาลรับรองแล้วก็จะได้รับการ

ช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ช่วยค่า
ซ่อมแซมอาคารที่ขึ้นบัญชีไว้ในอัตราส่วน
ตามคุณค่าความสำคัญของอาคาร ทำให้
ปัจจุบันญี่ปุ่นมีย่านเมืองเก่าและชุมชน
ดั้งเดิมตามประกาศนี้กว่า ๑๐๐ แห่งแล้ว 

 

ความหวังและโอกาสของ

การอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า

ในประเทศไทย
เมื่อเปรียบเทียบตัวอย่างของต่างประเทศ
ซึ่งในที่นี้คือประเทศที่พัฒนาแล้ว โอกาส
ในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าและชุมชน
ดั้ ง เดิมของไทยที่ ริ เ ริ่ ม โดยชุมชนใน  
ท้องถิ่นและมีรัฐบาลกลางให้การรับรอง
พรอ้มระบบใหค้วามชว่ยเหลอืนัน้ ดเูหมอืน
จะแทบจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตอันใกล้ 
ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลกลางมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโดยการ
ลดภาษีในรูปแบบต่างๆ แต่สำหรับการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่งของไทยกลับไม่ได้ถูกมองในแง่
เศรษฐศาสตร์และการใช้สอยในอนาคต
รวมทั้งไม่มีมาตรการทางภาษี ในการ
สนับสนุน สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น 
บางแห่งมีความสนใจและสนับสนุนการ
อนุรักษ์แต่บางแห่งก็มิได้ให้ความสนใจ
และยังไม่ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ด้วย 

แม้ว่าการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าและ
ชุมชนประวัติศาสตร์ของไทยจะยังไม่
พัฒนามากนัก แต่ก็ได้มีความพยายามใน

ทางประวตัศิาสตรอ์เมรกินั โดยมกีารชว่ยเหลอื
ทางภาษี กล่าวคืออาคารประวัติศาสตร์ที่
เป็นของเอกชนหากมีการฟื้นฟูซ่อมแซม
ตาม เกณฑ์มาตรฐานที่ ก ำหนดก็ จ ะ
สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักจากภาษี (เรียก 
rehabilitation tax credit) ตามสัดส่วนได้ 
นอกจากนั้นยังมีวิธีการช่วยเหลืออื่นๆ   
อีกหลายรูปแบบ ซึ่ งการมีมาตรการ  
ช่วยเหลือทางภาษีนี้ทำให้ภาคเอกชน
สนใจเสนออาคารและย่านเมืองเก่าให้มี
การขึ้นบัญชี เป็นแหล่งประวัติศาสตร์  
เพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยที่รัฐไม่ต้องดำเนิน
การเองแตอ่ยา่งใด ผลพวงทีด่ขีองมาตรการ
นีอ้ยา่งหนึง่คอืทำใหเ้กดิการจา้งงานเกีย่วกบั
การบูรณะซ่อมแซมอาคารเพิ่มขึ้น 

ลักษณะของการดำเนินงานอนุรักษ์
ที่มาจากภาคประชาชนในท้องถิ่นและ
รัฐบาลให้การรับรองและมีมาตรการให้
ความช่วยเหลือดังกล่าว ในประเทศ
อั งกฤษและญี่ปุ่ นก็ เป็นไป ในทำนอง
เดียวกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
โดยในประเทศอังกฤษได้กำหนดพื้นที่
อนุรักษ์ (conservation area) และการขึ้น
บัญชีอาคารสำคัญ (เรียกอาคารเหล่านี้ว่า 
listed buildings) ในกฎหมายผังเมือง   
ซึง่กม็าจากการเสนอโดยชมุชนและทอ้งถิน่ 
ส่วนโบราณสถานนั้นยังคงใช้กฎหมาย
โบราณสถานตามเดมิ ระบบนีเ้ริม่มาตัง้แต ่
พ.ศ. ๒๕๑๐ การนำเสนอโดยภาคประชาชน
และรับรองโดยรัฐบาลนี้ทำให้อังกฤษมี
อาคารทีม่คีณุคา่มากกวา่ ๕๐๐,๐๐๐ รายการ 
(ประเทศไทยตามระบบของการขึน้ทะเบยีน

ผลการดำเนินการอนุรักษ์โดยเจ้าของอาคารในย่านเมืองเก่าภูเก็ต (ภาพ : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร) 
 

ภาพก่อนและหลังการถอดป้ายโฆษณาที่บดบังตึกแถวเก่าที่ภูเก็ต จากการดำเนินการของมูลนิธิเมืองเก่า
ภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้เจรจาต่อรองกับเจ้าของอาคาร (ภาพ : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร) 
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การดำเนินการไปแล้วในบางส่วน เช่น 
โครงการอนุรักษ์อาคารตึกแถวบริเวณ
ถนนหน้าพระลานที่สำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการร่วมกับ
ผู้เช่าในการบูรณะซ่อมแซมโดยออกค่า
ซ่ อมแซมตามสั ดส่ วนพร้ อมทั้ ง การ  
ไม่เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าของผู้เช่าเดิม 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมนี้ผู้ เช่า  
รับผิดชอบเพียง ๑ ใน ๔ ส่วนเท่านั้น 
สว่นทีเ่หลอืเปน็ภาระของสำนกังานทรพัยส์นิ
ส่วนพระมหากษัตริย์ การดำเนินงาน  
ในลักษณะนี้คล้ายกับที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ที่
แตกต่างคือรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ มิใช่

หนว่ยงานเฉพาะอยา่งสำนกังานทรพัยส์นิฯ 
ในภาคประชาชนและท้องถิ่น ตัวอย่าง
ของการอนุรักษ์อาคารที่เทศบาลเข้ามา
ช่วยเหลือคือที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยมี
การจัดตั้งมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งได้รับ
การสนับสนุนการเงินจากที่ต่างๆ รวมทั้ง
เทศบาล ซึ่งเงินที่ ได้ก็นำมาช่วยเหลือ
เจ้าของอาคารตึกแถวเก่าที่ จะบูรณะ
ซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิม 

การช่วยเหลือดังกล่าวในปัจจุบัน
ยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่ได้มี
กรอบจากรฐับาลกลางเหมอืนดงัในประเทศ
ทีย่กมาเปน็แบบอยา่ง การขาดกรอบดงักลา่ว 

จะทำใหช้มุชนและทอ้งถิน่ที่ไมม่ทีรพัยากร
เพียงพอ แต่มีความตั้งใจในการอนุรักษ์
พื้นที่ของตนนั้นขาดกำลังใจ ขาดแนวทาง 
และท้ายที่สุด หากไม่สามารถทำได้ ก็จะ
ต้องปล่อยให้ย่านเมืองเก่าและชุมชน
ดั้งเดิมที่ถือเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่ง
ของชาตไิทยนัน้ สญูสลายไปตามยถากรรม 
ถงึแมใ้นอนาคตจะมงีบประมาณมากเพยีงใด 
ก็ไม่อาจทำให้ย่านเก่าและชุมชนที่มีคุณค่า
เหล่านั้น กลับคืนมาให้คนไทยในยุคต่อไป
มีความภาคภูมิใจเหมือนเดิมได้ 

การอนุรักษ์ชุมชนตึกแถวหน้าพระลานโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
(ภาพ: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔, http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000061304) 
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เรื่อง : อมรรัตน์ รูปสว่าง  l ภาพ : จัตรทิวัส พรประเสริฐ
บทความจากโครงการค่ายสารคดีปีที่ ๑๐

รถบนถนนเจริญกรุงแล่นเร็วเหลือเกิน ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเมื่อรถเมล์สาย ๑ แล่นผ่านซอยเจริญกรุง ๒๐ หรือเจริญกรุง 
๒๒ ภาพข้างทางจึงดูเหมือนเส้นสีที่เกือบมองหารายละเอียดอะไรไม่ได้ บวกกับเราเองก็แทบไม่ได้สนใจว่าข้างทางนั้นมีอะไรบ้าง 
มัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับจุดหมายที่จะไป ‘ที่นี่’ก็เลยเป็นอีกที่...ที่หลายคนผ่านเลยไป 

...ต้องขอบคุณนายบุศย์ที่ทำให้เรา
รู้จักที่นี่... 

วันนี้ ‘นายบุศย์’ กวีหนุ่มใหญ่ผู้เคย
ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว 
ร่วมสมัยกับยุคที่ชาวกรุงไปไหนมาไหนกัน
ด้วยรถราง เป็นยุคเดียวกับที่ตามตรอก
ซอกซอยยา่นจนีตา่งๆ เตม็ไปดว้ยนางงาม
โคมเขียว เขาพาเรามาที่...‘ตลาดน้อย’ 
แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพฯ 
ในวันที่เราใช้รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินใน
การขนส่งมวลชน เพื่อมองภาพอดีตและ
ปจัจบุนัไปพรอ้มๆ กนั ดว้ยเครือ่งยอ้นเวลา
ที่ชื่อว่า ‘นิราศชมตลาดสำเพ็ง’  

‘นิราศชมตลาดสำเพ็ง’ สันนิษฐาน
ว่าแต่งขึ้นราวๆ ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึง
รัชกาลที่ ๖ เนื้อหาของเรื่องบอกเล่า
สภาพของบ้านเมืองในช่วงนั้นตามสายตา
ของกวี เริ่มต้นจากถนนจักรเพชรไปจน
สิ้นสุดที่โบสถ์กาลหว่าร์ในย่านตลาดน้อย 
โดยตวัเรือ่งใชส้ำนวนแบบนริาศ เรยีกงา่ยๆ 
กค็อืการชมขา้งทางไปพรอ้มๆ กบัการพรำ่
รำพนัถงึนาง (อนัเปน็ทีร่กั)...เชือ่วา่หลายคน
คงไมเ่คยไดย้นิชือ่นริาศเรือ่งนีม้ากอ่น (รวมถงึ
ไม่คุ้นชื่อนายบุศย์คนนี้ด้วย) และแม้ว่า
ตลาดนอ้ย จะอยูใ่นชว่งทา้ยของเรือ่ง ในสว่น
ทีบ่างคนมองวา่ไมส่ำคญั แตใ่นทีน่ี ้ตลาดนอ้ย
จะไดเ้ปน็จดุเริม่ตน้และเปน็หวัใจของเรือ่งราว
ทั้งหมด 

ก่อนเริ่มเรื่อง เราควรมานัดแนะ
ทำความเข้าใจเรื่องทิศทางกันก่อนดีกว่า 
ไม่อย่างนั้นเราอาจจะ ‘พลัดหลง’ กันก็ได้ 
เอาละ! การผจญภยัของเราเริม่ตน้กนัทีซ่อย

ภาณุรังษี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวานิช ๒ 
ตรงไปจนสิ้นสุดที่ถนนโยธา ตามเส้นทาง
ที่เราคาดว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนายบุศย์
เดินมาทางนี้  

เมื่อลัดเลาะเข้ามาถึงถนนวานิช ๒ 
ที่แรกที่เราจะไปกันก็คือ...“...ลงสะพานที่
ข้ามนามเขาบอก ว่าปากตรอกเซี่ยงกง  
คิดสงสัย เป็นชื่อจีนยากแท้แปลเป็นไทย 
ไม่เข้าใจที่จะแจ้งแสดงการ...” เดินวนไป
วนมาอยู่หลายรอบ ก็ไม่พบสะพานตรอก
เซียงกงที่ว่า อาจเพราะสภาพภูมิศาสตร์
ได้เปลี่ยนไปแล้ว ก็เลยตัดใจเดินเข้าไปใน
ซอยเลก็ๆ และสนันษิฐานเอาเอง (อกีแลว้) 
ว่าน่าจะเป็นตรอกเดียวกับที่นายบุศย์ว่าไว้ 
พอลองถามคนแถวนัน้เขากบ็อกวา่นีแ่หละ

เที่ยวตลาดน้อย
ตามรอยนิราศชมตลาดสำเพ็ง

ตรอกเซียงกง แต่ก็ไม่ได้คำตอบที่แน่ชัด
ว่าเป็นตรอกในนิราศรึเปล่า เพราะสอง
ข้างทางไม่มีตึกเก่าหลงเหลือให้ดูเป็น
สัญลักษณ์หรือร่องรอยเลย เปลี่ยนเป็น
ตึกแถวไปหมดแล้ว ทั้งซอยมีแต่ร้านขาย
อะไหลเ่กา่และเสยีงกอ๊งๆ แกง๊ๆ ของเหลก็
ถกูตกีระทบเหลก็ ซอยนีม้ทีางออกสองทาง 
ทางหนึ่งออกไปทะลุซอยเจริญพานิชย์ 
สว่นอกีทางหนึง่ทะลถุนนทรงวาด ไมแ่นะนำ
ใหส้าวๆ มาเดนิเลน่ทีน่ีค่นเดยีว อาจจะถกู
แซวตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยได้ เพราะ
แถวนี้มีแต่ ‘นักตีเหล็ก’ หนุ่มๆ ทั้งนั้น 

ขอเฉลยแทนนายบุศย์ถึงความ
หมายของคำว่า ‘เซียงกง’ แล้วกัน คำนี้
ถา้แปลเปน็ภาษาไทย กป็ระมาณวา่ ‘ปูเ่จา้

รถเข็นหมูสะเต๊ะรถเข็น เข็นขายบริเวณศาลเจ้าโจวซือกง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ เป็นสถานที่ ที่ชาวไทยเชื่อ 
สายจีน ให้ความเคารพ และศรัทธา ทั้งยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชนตลาดน้อย ในเวลาที่ 
มีผู้คนมากราบไหว้ รถเข็นขายของเหล่านี้ก็จะมีรายได้จากคนมาไหว้เจ้านั่นเอง ! 
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เทวดา’ แต่เป็นเรื่องตลกที่คำนี้ แทบไม่ได้
ทำหน้าที่ตามความหมายเลย เวลาพูดถึง
เซยีงกง สาบานวา่เรามกันกึถงึ ‘อะไหลเ่กา่’ 
เป็นอันดับแรก นั่นก็เพราะที่นี่ เป็นต้น
กำเนิดตลาดค้าอะไหล่เก่าของเมืองไทย 
แม้ในวันนี้จะมี เซียงกงบางนา เซียงกง
วังน้อย หรือเซียงกงรังสิต แต่เซียงกง
ตลาดนอ้ยแหง่นีแ้หละทีข่ึน้ชือ่วา่เปน็ ‘เซยีงกง
ต้นตำรับ’ รวมถึงเป็นโรงเรียนเพาะกล้า
เถ้าแก่อะไหล่ยนต์ของเมืองไทยมาไม่รู้  
กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้ว 

ตามประวัติแล้วธุรกิจอะไหล่เก่า
ของทีน่ีเ่กดิขึน้กอ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่๒ 
ไม่เท่าไหร่ ต่อมาเมื่อสิ้นสงคราม ตลาด
อะไหลเ่กา่ทีน่ีก่ข็ยายตวัเพิม่มากขึน้ เรยีกวา่
เป็นยุคเฟื่องฟูก็ได้ จากการรับซื้ออะไหล่
รถเก่าที่เคยใช้ประจำการในสงครามซึ่งมี
จำนวนมาก  

นา่เสยีดายทีต่ลาดอะไหลเ่กา่เซยีงกง 
เกดิหลงันริาศเรือ่งนีอ้ยูห่ลายสบิป ีไมอ่ยา่งนัน้
เราคงจะไดรู้ว้า่เมือ่นายบศุยม์องเหน็อะไหล่
แล้วจะนึกถึงอะไรเกี่ยวกับนาง  

และทุกๆ ครั้งเราจะกลับมาตั้งหลัก
กันบนถนนวานิช ๒ กันใหม่... 

“...ถงึปากตรอกเขยีวซอืกง๋พะวงคดิ 
แห่งสถิตเจ้ ามีอยู่ที่ ศาล องค์อารักษ์  
ศักดิ์สิทธิ์พิสดาร ใครบนบานสมมาดไม่
คลาดคลาย ท่านศักดิ์สิทธิ์นักหนาจีนว่า
เฮี้ยน เจ๊กฮกเกี้ยนนับถือการซื้อขาย   
ย่อมบนบานศาลกล่าวกับเจ้านาย มิได้
วายไหว้เจ้าเหล่าอาเฮีย...” หลังจากมอง
หาอะไร ‘เขียวๆ’ มาห้านาที เราก็ต้องร้อง
อ๋อยาวเหยียด เมื่อมองเห็นป้ายทางเข้า 
‘ศาลเจ้าโจวซือกง’ คุณผู้อ่านคงประจักษ์
เหมือนเรา เขียวซือก๋ง ก็คือ โจวซือกง
นั่นเอง...ว่ากันว่าคนไทยมักจะแปลงคำ
ภาษาต่างประเทศให้เป็นคำในชีวิตประจำ
วันที่ชินหู ข้อนี้เชื่อแล้วจริงๆ  

ไหนๆ ก็มาแล้ว ถ้าไม่แวะเข้าไปที่
ศาลเจ้าโจวซือกง คงเหมือนมาไม่ถึง
ตลาดน้อย... 

เราเดินผ่านทางเดินหินอับเฉา
เข้าไปในศาลเจ้า เพียงก้าวแรก...กลิ่นอาย
แห่งความขลังก็ลอยเข้ามาปะทะจมูกเรา

อย่างจัง ไม่ใช่แค่ความเป็นจีน แต่ที่นี่ยัง
อวลไปดว้ยความเชือ่ ความศรทัธา ของเหลา่
อามา่ อากง อาอี ๋ยิง่วนันีพ้วกเขาพรอ้มใจ
กันนุ่งขาวห่มขาวมาสวดมนตร์ประจำ
สัปดาห์กันที่ศาลเจ้า ยิ่งเพิ่มดีกรีความ
ขลงัขึน้ไปอกีเปน็เทา่ตวั ทีก่ำแพงดา้นขวา
มีรูปปูนปั้นมังกรสอนลูกปลานูนออกมา 
ส่วนด้านตรงกำแพงฝั่งตรงข้ามเป็นรูปปั้น
นูนของเสือแหกคอกซึ่งล้วนมีคติธรรม
แฝงอยู่ ลุงจ๊อดแห่งศาลเจ้าโจวซือกง
เฉลยว่า มังกรสอนลูกปลาว่า เมื่อตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ปลาน้อยก็จะกลายเป็น
มังกรในที่สุด หมายถึงคนที่ตั้งใจเรียน 
เมื่อจบการศึกษาก็จะประสบความสำเร็จ 
เปลีย่นสถานภาพทางสงัคม กลายเปน็เจา้คน
นายคนได ้สว่นรปูปัน้นนูเสอืแหกคอก วา่กนัวา่
มันเป็นสัจธรรมที่ครอบครัวหนึ่ง จะต้องมี
สักคนหนึ่งที่ออกนอกลู่นอกทาง และหาก
สังเกตดีๆ ก็จะเห็นรูปปั้นเล็กๆ ของเหล่า
ตัวละครในเรื่องไซอิ๋วและนางพญางูเขียว
ที่อยู่เหนือกำแพงทั้งสองด้าน พวกเขาดู
ร่าเริงและมีชีวิตชีวามากทีเดียว ราวกับ
กำลังวิ่งเล่นกันอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้  

สิ่งที่ขาดและมองข้ามไปไม่ได้เลย
คือ ‘หลวงพ่อโจวซือกง’ หรือ ‘อากง’ ของ
ชาวตลาดน้อย  

ตามประวัติที่ค้นหาได้ไม่ยากตาม
หน้าอินเทอร์ เน็ต ว่ ากันว่ าหลวงพ่อ  
โจวซือกงท่านนี้เป็นพระจีนที่เชี่ยวชาญ
ด้านสมุนไพรและเป็นพระที่ชาวฮกเกี้ยน  
บูชากราบไหว้ ส่วนเรื่องที่ชาวตลาดน้อย
เชือ่วา่ทา่นศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุเหน็จะเปน็เรือ่งยา
และการรกัษาโรค มากกวา่เรือ่งเงนิๆ ทองๆ 
อย่างที่นายบุศย์ว่าไว้ แต่เราก็อดสงสัย  
ไม่ได้ว่าอากงจะมีวิธี‘รักษา’ยังไง จึงต้อง
ถามลุงจ๊อดอีกตามเคย  

“ที่นี่ไม่มียาหรอก แต่พอคนมาขอ 
เมื่อกลับไปแล้ว อากงจะดลบันดาลให้  
เจอยา หรือว่าวิธีรักษาที่ถูกโรคเอง” 

นอกจากเราจะเห็นแล้วว่าคนที่นี่
ศรทัธาในความศกัสทิธิข์องอากงมาก อกีอยา่ง
ทีเ่ราเหน็กค็อื ความศรทัธาในอากงไดถ้กูสง่
ผา่นจากรุน่ตอ่รุน่...ตราบจนปจัจบุนัศาลเจา้
โจวซอืกงแหง่นีย้งัคงศกัดิส์ทิธิไ์มเ่สือ่มคลาย 

ณ ถนนวานิช ๒... 
“...ถงึปากตรอกวดัญวนกลบัหวนคดิ 

ใหร้อ้นจติเคอืงใจมไิดห้าย เฝา้ออกชือ่ญวน
อยู่ ไม่รู้วาย แกล้งภิปรายเยาะกันเป็น
ฉันใด...” ...ไม่มีซอยไหนที่ชื่อว่าซอยวัด
ญวนเลย...แตม่ซีอยหนึง่ทีท่ะลไุปทีว่ดัญวน-
อุภัยราชบำรุงได้ ก็คือซอยเจริญกรุง ๒๐ 
ซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นซอยเดียวกัน
หรือไม่ แต่ที่แน่ๆเราก็ยังคงใช้หลักการ
เดมิทีว่า่ ถา้ไมแ่วะ แสดงวา่มาไมถ่งึตลาดนอ้ย 

รถยนต์ราวๆ สิบคันจอดอยู่ ใน
บริเวณวัดญวน เหมือนว่าที่นี่กำลังมีงาน
สำคัญ แต่กลับไม่มีผู้คนขวักไขว่ รวมทั้ง
ประตูโบสถบ์านสแีดงกย็งัคงปดิอยู ่ดยูงัไงๆ 
ที่นี่ก็เหมือนศาลเจ้ามากกว่าจะเป็นวัดที่มี
พระพุทธรูปประดิษฐานเหมือนวัดไทย   
เราตรงไปทีโ่ตะ๊เหลก็พบัได้ใตต้น้โพธิห์นา้วดั 
ตอนที่เราเดินเข้าไป อาเฮียกับอาซิ่มกำลัง
นัง่คยุกนัอยา่งออกรส เขา้มาดูใกล้ๆ  จงึรูว้า่ 
เฮียกำลังทำงานอยู่ และเหตุผลที่ ว่ า
รถยนต์หลายสิบคันถึงจอดอยู่ที่นี่ ก็คือว่า 
เฮียกับซิ่มเป็นผู้รับฝาก-ดูแลรถที่มาจอด
ในอาณาบริเวณของวัดญวน 

ภาพร้านอะไหล่เก่า ย่านเซียงกงเป็นภาพที่นึกขึ้น
มาในสมองภาพแรกเมื่อคนนึกถึงตลาดน้อย แต่ใน
ความเป็นจริง การค้าอะไหล่พึ่งจะเริ่มเฟื่องฟูสมัย
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา 

พ่อค้าอะไหล่เก่าย่านเซียงกง ในชุมชนตลาดน้อย
กำลังนำผ้าใบมาคลุมอะไหล่เก่ามากมายที่กองอยู่ 
เพื่อเตรียมจะปิดร้านในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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เฮยีเปน็หนุม่รา่งใหญผ่วิคอ่นขา้งคลำ้
อายปุระมาณ ๔๐ ป ีสว่นซิม่เปน็สาวหมวย
บอบบางอายรุาวๆ ๕๐ ป ีทัง้คูส่วมแวน่ตา
ดำปิดบังดวงตาทั้งสองข้างเอาไว้ แม้ที่ใต้
ร่มต้นโพธิ์จะไม่มีแดดจัดก็ตาม นี่ถ้าใช้
ภาษาวยัรุน่คงไดว้า่ เฮยีกบัซิม่นี ่‘เฟีย้วนา่ด’ู 

เฮียยังใจดีเล่าประวัติคร่าวๆ ของ 
วัดญวนให้เราฟังว่า วัดญวนแห่งนี้ มีมา
ตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่เริ่มสร้าง
เป็นวัดในสมัยรัชกาลที่ ๔ เพราะครั้งหนึ่ง
ในหลวงรัชกาลที่ ๔ เสด็จพระราชดำเนิน
ผา่นทางหนา้วดั เมือ่พระองคท์อดพระเนตร
เห็นกระต๊อบไม้เก่าๆ จึงทรงตรัสถามว่า  
ที่นี่คืออะไร หลังจากทรงทราบว่าที่เป็นวัด
ของพระญวน พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้
สร้างเป็นวัดที่มีหลักมีฐานมั่นคงขึ้น แต่มา
แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้ชื่อว่า
วัดที่พระมหากษัตริย์ถึงสองรัชกาลทรง
บำรงุ แตช่าวตลาดนอ้ยชอบเรยีกกนัตดิปาก
วา่ ‘วดัญวนตลาดนอ้ย’ มากกวา่ นอกจากนี้
วดัอภุยัราชบำรงุยงัเปน็วดัแรกในเมอืงไทย 
ที่รับทำพิธีกงเต้กอีกด้วย  

เรายงัไมห่ายสงสยั เพราะตัง้แตเ่กดิมา
กย็งัไมเ่คยเหน็พระญวนมากอ่น จะใหว้าดภาพ
ในใจก็คงลำบาก เลยถามเฮียกับซิ่มไปอีก
รอบ...พระญวนต่างกับพระไทยยังไง?  

“พระญวนก็ใส่จีวรเหมือนพระไทย
นีแ่หละ แตก่ส็วมกางเกงดว้ยเหมอืนพระจนี 
เวลาท่านลงมาสวดมนต์เย็นบางทีก็สวม
จีวรสีเทามาสวด แล้วแต่ท่านว่าจะนุ่งเทา
หรอืนุง่เหลอืง เวลาทา่นสวดมนตร ์ทา่นสวด
ทำนองญวน...” เฮียตอบละเอียดยิบ  

วัดนี้โบสถ์ปิดเพราะพระทั้งวัดติด
กิจนิมนต์ แต่คุยกันไปคุยกันมาพักใหญ่ 
ดว้ยบารมขีองเฮยี เราจงึไดเ้ขา้ไปชมโบสถ์
วัดญวนกันสมใจ เมื่อประตูสีแดงที่สลักตัว
อักษรจีนสีทองเต็มไปหมดเปิดออก เห็น
กระถางธูปแบบจีนสามใบตั้งเด่นอยู่บนโต๊ะ
ขวางทางเขา้เปน็อนัดบัแรก พอเดนิผา่นโตะ๊
กระถางธูปเข้าไป พระประธานองค์สีทอง
ถึงปรากฏต่อหน้าเราได้ถนัด หลักๆ ก็มี
พระประธานองค์ใหญ่ พระสาวกซ้าย-ขวา 
และมพีระพทุธรปูขนาดเลก็ตัง้ลดหลัน่ลงมา 
คล้ายกับวัดไทย ถ้ามัวแต่ดูแต่โครงสร้าง
ภายนอก เราก็คงเหมารวมว่าที่นี่ก็ไม่ต่าง

อะไรจากศาลเจ้าในบริเวณใกล้เคียง...  
เราพยักหน้าเข้าใจอะไรบางอย่าง 

...รู้แล้ว พระญวนไม่เหมือนพระ
ไทยก็ตรงจีวรนั่นเอง... 

‘พุทธัง สระณัง คัจฉามิ’..เหมือน
ได้ยินเสียงนี้แว่วมาจากที่ไกลๆ  

...ถนนวานิช ๒ อีกครั้ง... 
“ถึงปากตรอกเจ้าสัวสอนแต่ก่อน

เก่า เขาลือเล่าพงศ์เพศเศรษฐี ประกอบ
ทรัพย์นับถังด้วยมั่งมี แต่เดี๋ยวนี้สิ้นบุญสูญ
บันดาล...” ในสมัยของนายบุศย์ที่นี่คง
เสื่อมโทรมลงมากแล้ว...แต่ถึงเดี๋ยวนี้ซอย
เจ้าสัวสอนยังคงอยู่... 

เจ้าสัวสอน (หลวงอภัยวานิช) เป็น
ลูกชายของพระอภัยวานิชแห่ งบ้ าน  
โซว เฮง ไถ่ เจ้าสัวสอนคนนี้เจริญรอย
ตามบิดาในการเข้ารับราชการกรมท่า 
และได้บริหารกิจการเรือสำเภาโปเส็งของ
ครอบครัวจนถึงยุครุ่งเรืองสูงสุด แต่เป็น
สัจธรรมที่ไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนยง ธุรกิจเรือ
สำเภาโปเสง็เริม่สอ่แววเสือ่มความนยิมตัง้แต่
สมยัรชักาลที ่๓ และถกูแทนทีด่ว้ยเรอืกลไฟ

อยา่งเตม็ตวัในเวลาตอ่มา กจิการเรอืสำเภา
ของตระกลูนีจ้งึตอ้งปดิตวัไปในทีส่ดุ เปน็เหตุ
ใหย้า่นตลาดแถบนีซ้บเซาลงไปดว้ย เนือ่งจาก
ไม่มีเรือสำเภาสินค้ามาเทียบท่าอีกต่อไป
คงเหลอืแตบ่า้นโซว เฮง ไถ ่ไวเ้ปน็อนสุรณ์
แห่งความรุ่งเรืองของย่านนี้ 

“บา้นนีต้ำนำ้พรกิอรอ่ยนะคะ พรุง่นี้
จะทำซาวนำ้” คณุปา้ดวงตะวนั โปษยะจนิดา 
เจา้ของบา้นโซว เฮง ไถ ่ผูร้บัมรดกคนที ่๗ 
แห่งตระกูลโปเส็ง กล่าวกับคนแปลกหน้า  
ที่ก้าวเข้ามาชมบ้านจีนปนไทยหลังนี้ด้วย
สหีนา้ยิม้แยม้ ทำใหค้นแปลกหนา้อยา่งเรา
เบาใจลงเป็นกอง และแอบชื่นชมในใจว่า 
คณุปา้ใจกวา้งเหลอืเกนิที่ให้ใครกไ็มรู่เ้ขา้มา
ชมบ้านได้ตามอำเภอใจ 

บา้นนีผ้สมผสานความเปน็จนีฮกเกีย้น
และไทยได้อย่างลงตัว รูปแบบบ้านคล้าย
บ้านซื่อเหอย่วนของคนจีน ที่มีลานว่างๆ
ตรงกลาง และมสีว่นของบา้นสีด่า้นลอ้มรอบ
ลานนี้ ตัวบ้านเป็นบ้านจีนแต่มี ใต้ถุน
เหมือนบ้านไทย แถมยังมียกพื้นไล่ระดับ
สำหรับนั่งพื้นอีกต่างหาก (โดยปกติคนจีน
จะนิยมนั่งเก้าอี้มากกว่า) ปัจจุบันลูกชาย
ของคุณป้าใช้บ้านหลังนี้เป็นโรงเรียนสอน
ดำน้ำ ดัดแปลงลานโล่งกลางบ้านเป็นสระ
ว่ายน้ำ และทำฟาร์มสุนัขพันธุ์บีเกิ้ลควบคู่
ไปด้วย 

อ๊ะๆ แต่บ้านโซว เฮง ไถ่ กับบ้าน
เจ้าสัวสอนเป็นคนละหลังกันนะ คุณป้า
ดวงตะวนัเลา่วา่หลงัจากมคีรอบครวั เจา้สวั
ได้แยกบ้านออกไปอยู่ที่บ้านตึกสองชั้น
หลังคาเขียวที่อยู่ติดกับบ้านตระกูลโซว 
ยกบ้านโซวหลังใหญ่ให้พี่สาวปกครอง  

สายตระกูลหนึ่งที่สืบเชื้อสายมา
จากเจ้าสัวสอนก็คือ ‘ตระกูลจาติกวณิช’  

วานิช ๒ อีกครั้งของอีกครั้ง 
สถานทีต่ามรอยนริาศสถานทีต่อ่มา

คือ “...ถึงปากตรอกตลาดน้อยละห้อยจิต 
กลับหวนคิดถึงชาติวาสนา เช่นต่ำต้อย
น้อยทรัพย์อับปัญญา สิ้นเมตตาผู้ใดไม่
อินัง...” เราสันนิษฐานเอง (อีกแล้วของ  
อีกแล้ว) ว่าความเสื่อมโทรมของที่นี่ 
สาเหตุหนึ่งมาจากการเลิกกิจการของ
ท่าเรือโปเส็ง เหมือนเป็นลูกโซ่ทางธุรกิจ  

หญงิมอีายผุูด้แูลศาลเจา้โรงเกอืกใชช้วีติประจำวนั
ของเธออยา่งสงบ และเงยีบเหงา ตา่งจากสมยักอ่น 
ทีศ่าลเจา้แหง่นี ้เตม็ไปดว้ยผูค้นมากมายแวะเวยีนกนั
มาไหวพ้ระทำบญุ พกัผอ่น ทีศ่าลเจา้แหง่นี้ 

พระประธาน ภายในโบสถ ์ของวดัญวน ทีท่องอรา่มตา 
แสดงให้เห็นถึงศิลปะที่งดงามของชาวญวน แต่ใน 
ปัจจุบันในตลาดน้อย ไม่มีชาวญวนอาศัยอยู่แล้ว 
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ตลาดนอ้ย เดีย๋วนีไ้มเ่ปน็ตลาดอกีแลว้ 
สิง่ทีป่รากฏไว้ใหเ้หน็วา่ครัง้หนึง่ทีน่ีเ่คยเปน็
ตลาดกเ็หน็จะเปน็ตกึแถวชัน้ครึง่ ทีเ่มือ่กอ่น
ใชช้ัน้ลา่งเปน็หนา้รา้นขายของ สว่นชัน้บน
ที่เป็นครึ่งชั้นนั้นใช้เป็นโกดังสินค้าหรือ
เป็นที่นอน...เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนอยู่ที่นี่ แต่ใน
รูปแบบของบ้าน ไม่ ใช่สถานประกอบ
กิจการค้าขายเหมือนในอดีต 

“ขอโทษนะคะ คุณป้าอยู่ที่นี่มา
นานแล้วเหรอคะ ตลาดน้อยเมื่อก่อนเป็น
ยังไง บอกได้มั้ยคะ” เราตรงเข้าไปถาม
คณุปา้คนหนึง่ทีก่ำลงังว่นอยูก่บัการเยบ็ผา้ 

“...” คุณป้าราฝีจักรก่อนจะเงยหน้า
ขึ้นยิ้มแห้งๆก่อนตอบ “ไม่ทราบจ้ะ ป้า 
เพิ่งมาอยู่ไม่กี่ปี” 

วานิช ๒ อีกครั้ง ของอีกครั้ง ของ
อีกครั้ง... 

“...ถงึศาลเจา้โรงเกอืกเปน็ชือ่ตรอก 
ถามเขาบอกใหฟ้งัคดิกงัขา ไหนองคอ์ารกัษ์
อันศักดา มีสมญารองเท้าเป็นเจ้านาย...”  

ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงหรือศาลเจ้า
โรงเกือก เป็นศาลเจ้าฮากกาแห่งเดียวใน
บริเวณนี้ ถามคนแถวนี้ก็ไม่มีใครรู้แน่ว่า
เหตุใดจึงชื่อศาลเจ้าโรงเกือก แต่นายบุศย์
เฉลยไว้ว่า “พอนึกได้เขาบอกว่าตรอกนี้ 
เดิมโรงมีแถวเทือกเย็บเกือกขาย”  

เราเดนิเขา้มาทีน่ีอ่ยา่งกลา้ๆ กลวัๆ 
...เงยีบมาก...เหมอืนวา่ไมม่ีใครอยู ่ตอ่เมือ่
เดนิเขา้มาขา้งในศาลเจา้ เราจงึพบกบัคณุลงุ
บุญชู ผู้ดูแลศาลเจ้า  

คุณลุงบุญชู ภมรวรานนท์ ผู้ดูแล
ศาลเจ้าแห่งนี้มามากกว่า ๒๐ ปีเล่าว่า 
“...เมือ่สบิกวา่ปกีอ่นทีน่ีย่งัคกึคกักวา่นีม้าก 
เคยเป็นศูนย์รวมของชาวฮากกาในบริเวณ
ชุมชน อย่างเวลาเย็นๆ แดดร่มลมตก 
เลกิจากงานการกจ็ะมคีนมานัง่พกัทีล่านไม้
ริมแม่น้ำหน้าศาลเจ้า เดี๋ยวนี้รื้อไปแล้ว 
เด็กๆ หลายคนก็ตามผู้ใหญ่มาวิ่งเล่นที่นี่ 
ตกกลางคืนเคยมีเรือมาขายก๋วยเตี๋ยว 
บรรยากาศคึกคักมากทีเดียว พอสามทุ่ม  
สี่ทุ่มก็แยกย้ายกันกลับบ้านตัวเอง” คุณลุง
เว้นวรรคนิดหนึ่ง ก่อนจะเล่าต่อ “กิจกรรม
อย่างกินเจที่นี่ก็เคยจัดเป็นประจำทุกปี 
ทุกวันหนึ่งค่ำกับสิบห้าค่ำ ยังเคยมีคน
มากมายมาไหวท้ีศ่าลเจา้เปน็ประจำ” คณุลงุ

เล่าอีกยาวยืด แต่มีประโยคหนึ่งที่สะดุดใจ
เราที่สุด “...เดี๋ยวนี้เขาออกไปอยู่ข้างนอก
กันหมด อีกอย่างคนรุ่นเก่าหมดไป แต่รุ่น
ใหม่ๆ ไม่ค่อยสนใจแล้ว...ที่นี่ก็คงจะเงียบ
ต่อไปเรื่อยๆ” 

วานิช ๒ อีกครั้งยกกำลังสี่... 
“ถึงถนนโยธาเวลาเที่ยง เสียงปืน

เปรี้ยงร้อนทรวงเป็นห่วงหลัง กลัวน้องรัก
จักประหม่าระล้าระลัง ที่เคยนั่งเคียงน้อง
ไม่หมองมล แต่เดิมที่นี่มีแต่ตรอก ขยาย
ออกทางใหญ่ไขถนน ให้กว้างขวางวิถีที่
มณฑล เจริญผลให้กรุงศรีรุ่งเรือง”  

ในสมยัทีน่ายบศุยม์าทีน่ี ่ ถนนโยธา
คงไดช้ือ่วา่เปน็ถนนทีก่วา้งทีส่ดุในตลาดนอ้ย 
กวา้งกวา่ตรอกอืน่ๆ ทีเ่ราผา่นมา นา่เสยีดาย
ที่เราไม่มีข้อมูลมากพอจะเข้าใจว่าเหตุใด
ที่นี่จึงมีเสียงปืนดัง จึงไม่รู้เป็นเหตุปกติ
หรือเหตุชั่วคราว 

วานิช ๒ ครั้งสุดท้าย... 
“...มรรคาคลาไคลใกล้จะหมด   

พ้นกำหนดสุดสิ้นในถิ่นฐาน ก็เดินตรงลง
มาชลธาร จนถงึลานโบสถฝ์รัง่ทีส่รา้งไว.้..” 

‘โบสถ์ฝรั่ง’ แห่งนี้ ตั้งอยู่เลยจุดตัด
ระหว่างซอยวานิช ๒ กับถนนโยธาไปไม่กี่
สิบเมตร ภายในอาณาบริเวณเดียวกับ
โรงเรยีนกหุลาบวทิยา มชีือ่วา่โบสถก์าลหวา่ร์ 
โดยตั้งชื่อตามภูเขา กาลวารีโอ ที่พระเยซู
คริสต์ทรงถูกตรึงไม้กางเขน  

หลังจากใช้เวลาดำเนินการสร้าง
กว่า ๗ ปี โบสถ์หลังนี้ก็แล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นโบสถ์หลังที่ ๓ ของวัด
แม่พระลูกประคำ (ชื่อนี้เริ่มใช้หลังจาก
โบสถ์หลังที่ ๒ สร้างเสร็จ) โดยโบสถ์  
หลังแรกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ 
แลว้ผพุงัไปในอกี ๖๐ ปถีดัมา สว่นหลงัที ่๒ 
ก็เช่นเดียวกัน ผุพังไปหลังจากใช้ทำการ
ได้ ๕๐ ปี  

เราคดิวา่ภาพโบสถส์เีหลอืงพาสเทส
สถาปัตยกรรมโคธิกที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า
เราตอนนี้ น่ าจะ เป็นภาพเดียวกับที่  
นายบุศย์เคยมองเมื่อในอดีต เขาเล่าไว้ว่า 
“...สะอาดเลี่ยนเตียนลื่นที่พื้นหิน ไม่ราคิน
หมดจดดูสดใส มีลวดลายพรายพริ้งทุกสิ่ง
ไป แลวิไลแต่งตั้งเขาชั่งทำ” 

เราพับ ‘นิราศชมตลาดสำเพ็ง ’ 
เก็บ...จากนั้นก็เดินเรื่อยๆ เข้ามาในอาณา
บริเวณอันร่มรื่นของธนาคารไทยพานิชย์ 
สาขาตลาดน้อย ‘ธนาคารไทยพานิชย์
สาขาแรกของประเทศไทย’  

กิ่ ง - ก้ าน - ใบของ ไทรต้ น ใหญ่  
พัดไหวเป็นระลอกตามจังหวะของลม
แม่น้ำ วันนี้ฟ้าใสไร้ เมฆ น้ำในแม่น้ำ
เจ้าพระยาเลยสะท้อนเป็นสีฟ้าสดใสแบบที่
น่ากระโดดลงเล่นคลายร้อน   

การเดินทางของเราจบลงแต่เพียง
เท่านี้... 

แต่ เมื่ อคุณผู้ อ่ านเริ่ มอ่ านใหม่   
การเดนิทางของเรากด็ำเนนิขึน้ใหมเ่ชน่กนั 
เหมือนที่เราสามารถเดินทางไปพร้อมๆ
กับนายบุศย์ได้ แม้ว่าจะไม่มีกวีที่ชื่อนาย
บุศย์อยู่ในโลกใบนี้อีกแล้วก็ตาม  

ไม่เชื่อก็ลองเปิด ‘นิราศชมตลาด
สำเพ็ง’ แล้วอ่านดูสักรอบสิ!   

 

ภาพเขยีน ไมก้างเขน มงักร และสตกิเกอรล์าย
ธงชาตไิทย บนกำแพงในตรอกซอย สะทอ้นใหเ้หน็
เชือ้ชาตแิละศาสนา ของคนในชมุชนแหง่นี้ 

โบสถก์าลหวา่ร ์ตัง้ตระหงา่นผา่นกาลเวลา ทีล่ว่งเลยไป 
ใบไม้ร่วง แตกยอดอ่อน กาลเวลาหมุนเวียนไป  
แต่โบสถ์กาลหว่าร์ แห่งนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่เพื่อ 
ทำหนา้ที ่ศนูยร์วมจติใจของชาวคาทอลกิ ในตลาดนอ้ย 
สืบต่อไป  
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เมือ่เลม่ทีแ่ลว้สารพนัตา่งแดนไดร้บัเกยีรตจิากนกัเขยีนรบัเชญิเพือ่มาเลา่การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟเูมอืงเกา่ทีม่ะละกา มาเลเซยี ฉบบันี้  
จะพาทกุทา่นบนิลดัฟา้ขา้มทวปีไปเยอืนประเทศออสเตรเลยี หลายทา่นคงนกึถงึปา่ธรรมชาต ิจงิโจ ้ โคอาลา หรอืสถาปตัยกรรม
กบัการพฒันาเมอืงสมยัใหมอ่ยา่ง Sydney Opera House (ซดินยีโ์อเปรา่เฮาส)์ ทีเ่ปน็สญัลกัษณป์ระจำออสเตรเลยีไปเสยีแลว้ 
แต่เมืองทันสมัยอย่างออสเตรเลียก็มีวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าที่เราน่าจะหยิบมาเรียนรู้ และปรับใช้กับย่านเมืองเก่าของ
ประเทศเราบ้าง 

เรื่อง : ปณัฐพรรณ ลัดดากลม l ภาพ : สิริรัตน์ ธาราทรัพย์

ย่านแรก เชื่อว่าหลายท่านคงพอคุ้นหูและอาจรู้จักเป็น
อย่างดี นั่นคือ ย่าน The Rocks (เดอะร็อคส์) แหล่งรวบรวมงาน
ศิลปะ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ 
สาเหตุที่ขอเล่าย่านนี้เป็นแห่งแรก เนื่องจากสถานที่บริเวณย่าน
เดอะร็อคส์นี้ ถือว่าเป็นชุมชนแห่งแรกของชาวยุโรปที่มาตั้ง
ถิ่นฐานในออสเตรเลีย (ประมาณปี คศ.๑๗๘๘) ซึ่งมีรูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างไปจากชนพื้นเมือง อย่างชาวอะบอริจิน   
และชาวเกาะทอร์เรสสเทรต คือมีการพัฒนาเมืองแบบครบครัน 
มีการตัดถนน สร้างอาคารสำคัญทางราชการ โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ และอาคารบ้านเรือน จากย่านที่เป็นท่าเทียบเรือจากการ
ขนนักโทษ สู่เมืองท่าการค้าที่รุ่งเรือง จนศตวรรษที่ ๑๙ เมืองท่า
การค้ากลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ย่านแออัด รัฐบาลออสเตรเลีย
ในยุคนั้นจึงทำแผนการพัฒนาเดอะร็อคส์และพื้นที่โดยรอบให้
กลบัมาเฟือ่งฟอูกีครัง้โดยการสรา้งสะพาน ไลร่ือ้และทบุอาคารทิง้ 
แต่ชุมชนได้ลุกขึ้นมาต่อต้าน โดยชูประเด็นของหลักฐานการตั้ง
ถิ่นฐานแห่งแรก และภูมิปัญญาการก่อสร้างเมืองแห่งนี้ ที่ใช้วัสดุ
จากธรรมชาติบริเวณนั้น มาเป็นเครื่องมือในการต่อรองที่ทำให้

รัฐบาลลงมาพิจารณายกเลิกแผนพัฒนาทั้งหมดในพื้นที่และ
ประกาศขึน้ทะเบยีน Australian Heritage(ออสเตรเลยีน เฮอรร์เิทจ) 
ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการขึ้นทะเบียนที่ประกาศขอบเขตหรือระบุ
เพียงตำแหน่งอาคารเท่านั้น แต่เป็นการขึ้นทะเบียนการก่อสร้าง
การตั้งถิ่นฐาน ไปถึงการขึ้นทะเบียนตัววัสดุธรรมชาติ ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างทั้งอาคารและพื้นทางเดิน นั่นคือหินทรายสีแดง ที่ได้มา
จากเนินเขาที่ตั้งเดอะร็อคส์ (Protection of both built and 
natural item)  

การขึน้ทะเบยีนอยา่งละเอยีดนีเ้ปน็ทีม่าของการพฒันาในยคุ
ต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน ที่ทำให้การท่องเที่ยวเดอะร็อคส์ ยังเห็น
ภาพของหินทรายสีแดงตั้งแต่พื้นจรดยอดอาคาร นั่นก็เพราะว่า 
เมืองได้จัดตั้งกลุ่ม Sydney Harbour Foreshore Authority 
เป็นกลุ่มที่เข้ามาจัดการดูแลทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
การท่องเที่ยว ในย่านเดอะร็อคส์ โดยได้ทำการออก The Rocks 
Heritage Management Plan เป็นคู่มือควบคุมการออกแบบที่
แสดงรายละเอียดตั้งแต่ภาพใหญ่จนภาพย่อย ประกอบด้วย 
ขอบเขตการควบคุมบริเวณพื้นที่หลัก (Core Zone) พื้นที่กันชน 

อนุรักษ์ภาพจำ...
ความเป็นย่าน
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วิธีการก่อสร้างที่เฉพาะจนไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ แต่ความ
สำคัญคือการใส่ศิลปะและฝีมือช่างลงไปบนระเบียงแต่ละหลังคา
เรือนที่ควรจะเก็บรักษาไว้ รวมทั้งการอนุรักษ์ระเบียงก็ยังทำให้
ภาพรวมของย่านยังคงมีเอกลักษณ์ ที่ยังสามารถแสดงความทัน
สมัยของย่านแฟชั่นผ่านสีสันของตัวอาคารได้อีกด้วย 

ในแพดดิงตันนอกจากจะมีการอนุรักษ์ระเบียงด้านหน้า
อาคารแล้ว ยังมีอีกสถานที่ที่น่าสนใจ คือ Paddington Reservoir 
Gardens เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล
การอนุรักษ์มากมาย สวนสาธารณะดังกล่าวปรับปรุงมาจาก
อาคารเก็บน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งเดิมเป็นอาคารเก็บน้ำ
โบราณแบบ Brick Arches (อิฐโค้ง) ที่อยู่ใต้ดิน ด้านบนเป็นลาน
หญ้าเต็มพื้นที่ แต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและพื้นที่รวมตัวของ
ทุกคน ในย่านและยังเป็นพื้นที่ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์การ  
ดำรงชวีติเริม่แรกของชาวแพดดงิตนั โดยการออกแบบสวนสาธารณะ
แห่งนี้ได้เก็บรักษาโครงสร้างอาคารดั้งเดิม และอิฐทุกก้อนที่ถูก
ขึ้นทะเบียนใต้ดินไว้ มีการออกแบบองค์ประกอบใหม่เข้าไป เช่น 
หลังคา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังสื่อ
ความหมายถึงหลังคาโค้ง และอิฐก้อนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเปิด
การเชื่อมโยงการใช้งานพื้นที่จากด้านบนระดับเดียวกับถนนเป็น
พื้นหญ้าที่ย้อนไปยังอดีตเชื่อมสู่ชั้นใต้ดินเป็นสวนขนาดเล็กที่เปิด
สาธารณะให้ชุมชนได้เข้ามานั่งพักผ่อน ห้องแสดงผลงานศิลปะ
สำหรับศิลปินในย่าน และในบางโอกาสยังเปิดเป็นพื้นที่กิจกรรม
ให้กับคนในย่านนี้อีกด้วย 

การอนรุกัษใ์นซดินยี ์ออสเตรเลยี เมอืงอนัทนัสมยั แตล่ะยา่น
ลว้นมกีารอนรุกัษท์ีแ่ตกตา่งกนัไปตามบรบิทของตนเอง ขึน้อยูก่บั
การมองคุณค่าของแต่ละสถานที่ ว่าเรามองอะไรเป็นสิ่งสำคัญ 
บางทอีาจไม่ใชอ่าคารทัง้หลงั แตเ่ปน็วสัดทุกุชิน้ทีป่ระกอบกนัเปน็
ภาพจำ หรอือาจเปน็เพยีงองคป์ระกอบเลก็ๆ ของอาคาร แตท่ัง้หมด
ก็สามารถสร้างความเป็นย่านให้กับพื้นที่ตนเองได้ ทั้งนี้เราคง
ต้องหันกลับมามองพื้นที่ของเราบ้าง ง่ายที่สุดอาจคือการ  
ตั้งคำถามว่าหากพื้นที่ของเราขาดสิ่งนี้ ไปก็ไม่ต่างอะไรกับ  
ที่อื่น...คำตอบที่ได้อาจเป็นคำตอบของอะไรบางอย่างที่เป็น
คุณค่าของย่านที่เราอยู่ก็เป็นได้ 

 

(Buffer Zone) รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่แสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นย่าน วัสดุและมุมมองในการสร้างบรรยากาศ จนถึงการ
ออกแบบอปุกรณป์ระกอบถนน ปา้ย เสาไฟ เกา้อีน้ัง่ แตน่อกจาก
การออกคู่มือควบคุมแล้ว ทางกลุ่มได้ออก The Rock Heritage 
Action plan เป็นเสมือนคู่มือการบริหารจัดการ เนื่องจากการ
ออกคู่มือควบคุมเป็นเชิงกายภาพ และไม่อาจสำฤทธิ์ผลได้หาก
ขาดการบริหารจัดการพื้นที่ คู่มือฉบับนี้จึงแสดงขั้นตอน วิธีการ
ด้านต่างๆ ที่จะทำให้พื้นที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การบริหารโครงการ หรือวิธีการที่จะทำให้การอนุรักษ์พัฒนา
อาคารประสบความสำเร็จ และสุดท้าย หากสามารถควบคุม
กายภาพ และการบริหารจัดการได้ แต่ไร้ทิศทางการพัฒนา พื้นที่
ก็จะไม่ต่างอะไรกับในอดีต คู่มืออีกฉบับที่สำคัญในสร้างทัศนคติ
ร่วมกันคือ The Rocks Heritage Policy The Rocks เป็นเสมือน
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
รวมทั้งการกำหนดแนวทางการพัฒนาย่าน ซึ่งมีหัวใจสำคัญของ
การพัฒนาคือ Real History in a Living Community คือการที่
ทกุคนจะไดส้มัผสัถงึประวตัศิาสตรท์ีแ่ทจ้รงิ ไม่ใชส่ิง่ทีจ่ำลองขึน้มา 
เป็นแนวคิดหลักที่คลุมการพัฒนาและการบริหารโครงการ
เดอะร็อคส์ 

เดอะรอ๊คสอ์าจดเูปน็ยา่นทีม่กีารควบคมุอยา่งละเอยีด ไมว่า่จะ
เป็นวัสดุ บรรยากาศ หรือแม้แต่แผนงานนโยบาย เมืองถัดไปจะ
พาทา่นไปดวูธิกีารอนรุกัษ์ใน Paddington (แพดดงิตนั) แพดดงิตนั
เป็นย่าน ที่พักอาศัยชานเมือง และย่านแฟชั่น ชอปปิ้งสินค้าจาก
นักออกแบบสมัยใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉพาะ
ย่านคืออาคารตึกแถวแบบมี terraces (ระเบียงด้านหน้า) ที่ถูก
สร้างขึ้นในช่วง ๑๘๕๐ จนถึงช่วง ๑๘๙๐ ซึ่งเป็นยุคทองใน
ออสเตรเลียทำให้มีกลุ่มคนเข้ามาหลากหลายและเกิดอาคารที่  
ได้รับอิทธิพลจาก Victorian (วิคตอเรีย) และ New South Wales 
(นิวเซาท์เวลส์) โดยวิธีการอนุรักษ์ควบคุมเพียงอย่างเดียวคือ 
การคงให้มีระเบียงด้านหน้าอาคาร ตามขนาดดั้งเดิม เนื่องจาก
เป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมตึกแถวในยุคนี้ อีกทั้งนอกจาก
ย่านแพดดิงตันแล้ว ในซิดนีย์ก็จะหาย่านที่มีตึกแถวแบบนี้อยู่รวม
กันได้น้อย จึงเป็นที่มาของการอนุรักษ์เพียงระเบียงด้านหน้า 
ส่วนตัวอาคารจะสามารถมีสีสันหรือตกแต่งอย่างไรก็ได้ตามใจ
เจ้าของอาคาร การอนุรักษ์แบบนี้เป็นเพราะว่าตัวอาคารไม่ได้มี
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้เป็นปีพิเศษของการปรับปฏิทินตามจันทรคติของจีนให้ถูกต้อง
กับความเป็นจริง จึงส่งผลให้ปีนี้มีเดือน ๙ และเทศกาลกินเจถึง ๒ ครั้ง ซึ่งถือ
เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถือศีลกินเจถึง ๒ ครั้งที่ศาลเจ้าโจวซือกงในปีนี้ เนื่องจาก
ศาลเจ้าโจวซือกงเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในตลาดน้อยที่ยึดถือประเพณีกินเจมาเป็นเวลา
นาน ประกอบกับศาลเจ้าบางแห่งอาจไม่ได้จัดเทศกาลกินเจทั้ง ๒ ครั้ง แต่จะเลือก
จัดตามปฏิทินเดือน ๙ ครั้งแรกของปีนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและไม่สับสน หรือ 
เลือกจัดในเดือน ๙ ครั้งที่สองเพราะเป็นเดือนจะเป็นการปรับปฏิทินให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 

เรื่อง : วิศิษฎ์ เตชะเกษม  l เรียบเรียง : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ  l ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ตำแหน่งดวงจันทร์  
ในเดือน ๙ นั้นควรที่อยู่ในกลุ่มดาวประจำ
เดอืน ๙ แต่ในความเปน็จรงิแลว้ดวงจนัทร์
เพิ่งเดินทางมาถึงตำแหน่งของกลุ่มดาว
เดอืน ๘ (ชา้กวา่ความเปน็จรงิ ๑ เดือน) 
จึงต้องเพิ่มเดือน ๙ อีกครั้งหนึ่งหลังเดือน 
๙ ครั้งแรก จึงจะทำให้เวลาของเดือน ๑๐ 
ไม่ผิดเพี้ยนและถูกปรับเข้าสู่ ระบบที่  
ถูกต้อง 

 การนับและการทดวันตามปฏิทินของจีน
ประเทศจีนนั้นจะมีการนับปฏิทินทั้งจันทรคติและสุริยคติไปควบคู่กัน แต่จะใช้ต่าง
วัตถุประสงค์กัน สองชนิดและจะมีการทดปฏิทินทั้งสอบแบบไปด้วยกันเพื่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนน้อยจากความเป็นจริงน้อยที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องมีบางปีที่เพิ่มวันหรือ
เดือนโดยมีหลักการดังนี้  

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การถือศีลกินเจ ๒ ครั้ง

การทดเดือนในปฏิทินจันทรคติของจีนนั้นจะใช้หลักการในการทดเพิ่มเดือนว่า  
จะอยู่ที่ตำแหน่งไหน โดยใช้ตำแหน่งในการโคจรของดวงจันทร์ว่าในเดือนตามสุริยคตินั้น 
ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งกลุ่มดวงดาวประจำเดือนใดที่เวลานั้นช้ากว่าความเป็นจริง   
๑ เดือน แล้วนับเดือนนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การปรับเวลาในปีนั้นถูกต้องตามความ
เป็นจริง และเมื่อมีเดือนใดซ้ำแล้วมักจะทำกิจกรรมในเดือนนั้นซ้ำด้วย เช่น เมื่อมีเดือน 
๙ ซ้ำ ก็จะมีพิธีกินเจซ้ำตาม แต่มีข้อยกเว้นว่าหากเดือนนั้นไม่มีประเพณีอะไรเป็นพิเศษ
ก็จะไม่มีการทำกิจกรรมใดเพิ่ม และจะไม่มีการซ้ำเทศกาลใหญ่ๆเช่นเทศกาลตรุษจีนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนโดยจะยึดครั้งหลังเป็นหลักเพราะตามประเพณีจีน จะไม่มี
เดือนเพิ่มในเดือน ๑, ๒, ๑๑, ๑๒ โดยจะมีแค่เพียงเดือนที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ 
๑๐ เท่านั้น เพื่อไม่ให้ฤดูกาลและเทศกาลสำคัญเช่น ตรุษจีน, เสี่ยซิ้ง (ขอบคุณเทพเจ้า), 
เทศกาลฤดูหนาว หรือเทศกาลวันสิ้นปีผิดเพี้ยน 
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การไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าโจวซือกง
คนจีนจั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นมาจะมี
ความเชื่อและศรัทธาในลัทธิเต๋า ขงจื้อ 
และศาสนาพุทธมหายานอย่างแยกกัน  
ไม่ออก จึงเป็นเหตุให้ชาวจีนที่อพยพย้าย
ถิ่นฐานไปตั้งรกรากตามที่ต่างๆ มักนำพา
เครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจเหล่านี้ ไปด้วย  

ฤดูกาล/เทศกาลใน ๑ ปี

ในลักษณะของการตั้งเป็นศาลเจ้าหรือวัด  
ที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเช่น 
เทพเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ และเมื่อมีการ
มากราบไหว้บูชาที่ศาลเจ้าก็จะทำการ
สักการะไปด้วยกัน  

ภายในศาลเจ้ า โจวซือกงนี้ จ ะ
สามารถเห็นองค์ประกอบของการผสม
ผสานความเชื่อนี้ได้ชัดเจนของศาสนา
พุทธมหายาน และลัทธิเต๋าได้อย่างชัดเจน
จากการมีทั้งศาลเจ้าโจวซือกง วัดซุนเฮงยี่ 
และโรงเจฮุยหน่ำตั้วอยู่ด้วยกัน โดยมีองค์
หลวงปู่โจวซือกงที่เป็นพระในศาสนาพุทธ
ที่ผู้คนเคารพนับถือและบูชาเป็นเสมือน
เทพตั้งประดิษฐานเป็นองค์ประธานของ
ศาลเจ้า 
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เรื่อง | ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

อาชีพขายผลไม้ 
สำหรับงานมงคล
ในอดีตเมื่อครั้งที่คลองผดุงกรุงเกษม
ยังเปิดให้เรือผ่านเข้ามาได้ มีเรือที่นำ
สินค้าจากสวนย่านฝั่งธน ไม่ว่าจะ
พายมาจากคลองบางกอกน้อย , 
คลองบางกอกใหญ่ หรือเดินทาง  
มาจากสวนบางมด ต่างก็เอาผลิตผล 
ไม่ว่าจะเป็น กล้วย ส้ม รวมถึงพืชผัก
ผล ไม้ อื่ น ๆ มาค้ า ข ายริ มคลอง  
ผดุงกรุงเกษมกันอย่างคึกคักบริเวณ
สะพาน “นี้ จงสวัสดิ์ ” เป็นแหล่ ง  

การค้าผลไม้ที่ขึ้นชื่อของกรุงเทพ โดยเฉพาะการขายผลไม้สำหรับงานมงคล 
เช่นงานแต่งงาน  
  
“อากงขาย อาม่าขาย มาถึงตอนนี้ให้ลูกสาวขาย รวมๆ ถ้าอากงอยู่ก็อายุร้อย
กว่าปี เมื่อก่อนขายกันทั้งซอย ผลไม้นอกก็มี คึกคัก ใครจะแต่งงานต้องมาซื้อ
ผลไม้ ซื้อกล้วย ซื้อส้มที่นี่ มีที่นี่ที่เดียว เแต่ดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่ ๒ ร้านนี้” อาม่า 
กี แซ่ลี่ ซึ่งมีอายุกว่า ๙๐ ปีแต่ยังแข็งแรง บอกเล่าให้เราฟัง “วิธีดูลักษณะของ
กล้วยในงานมงคลคือ มันต้องเป็นรูปมังกร กล้วยเครือแรกที่ออกมาจะต้องมี
ปลายผลงอหนัเขา้หาลำตน้ เหมอืนมอืมงักรทีห่งายมอืกวกัเขา้มา ซึง่คนจนีเชือ่วา่ 
จะทำให้ได้ลูกชาย เมื่อได้กล้วยมาแล้ว ทางร้านจะนำผลไม้นั้นมาแปะกระดาษ
อักษรมงคล “ซังฮี่” เพื่อให้ลูกค้าได้พร้อมใช้สำหรับงานมงคล” คุณปภาพร   
วงศ์ศิริขจร ผู้ดูแลร้านผลไม้อาเฮ้ง ได้เล่าให้เราฟัง 
  
ปัจจุบัน ร้านผลไม้มงคลที่ขายอยู่ในตลาดน้อยมีหลงเหลือเพียงสองร้านเท่านั้น 
คือร้านอาเฮ้ง ที่ดูแลโดย อาม่ากี แซ่ลี่ และ คุณปภาพร วงศ์ศิริขจร บุตรสาว 
กับอีกร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันคือร้านขายผลไม้ ชื่อว่ากัง ดูแลกิจการโดย  
คุณมานะ ทรัพย์เลิศสกุล และคุณสุภัทร ทรัพย์เลิศสกุล บุตรสาว ซึ่งยังคงขาย
เป็นประจำทุกวัน 

อาชีพตีมีดหมู
ในอดีตตลาดน้อยเป็นแหล่งการผลิตที่เกี่ยวข้องเหล็ก มีช่างตีเหล็กมากมาย  
เปดิรา้นเพือ่รบัผลติสนิคา้หลายรปูแบบ อาชพีตมีดี เพือ่ใชเ้ปน็อปุกรณ์ใหพ้อ่คา้หม ู
พ่อค้าปลาในตลาด ได้ใช้เครื่องมือประจำร้าน เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่และเป็นที่
รู้จักของคนตลาดน้อยมานานกว่า ๕๐ ปี คุณพ่อ ชุนเต็ก แซ่ลิ้ม ได้เริ่มกิจการ  
ตีมีดหมู โดยมีชื่อร้านว่า “ลิ้มฮะหลี” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยโจวซือกง ตลาดน้อย  
  
“ตะกร้าใบนี้เป็นตะกร้าที่คุณพ่อจำลองขึ้นมา เหมือนทำเป็นตัวอย่าง ของจริงจะ
ใบใหญ่กว่านี้ สมัยก่อนพอมีดตีเสร็จ ก็ต้องเอามีดใส่จนเต็มตะกร้า ซึ่งใส่ได้หลาย
สิบเล่ม คุณพ่อก็จะหาบตะกร้าที่ใส่มีดนี้ไปขายตามตลาดทั่วกรุงเทพ และตาม
ต่างจังหวัด ที่ไหนมีตลาดคุณพ่อก็จะหิ้วใส่ตะกร้าเดินทางไปขาย ส่วนเลขตอง ๔ 
ทีป่า้ยรา้น กเ็กดิจากชา่งตมีดีทีต่ตีวัเลขใส่ไปในมดีเลน่ๆ แตต่อนหลงักลายเปน็วา่
ลูกค้าจดจำสัญลักษณ์นี้ มาถามหามีดยี่ห้อตองสี่ มันก็เลยคล้ายๆ เป็นโลโก้ของ
มีดหมูร้านนี้ไป” คุณณัฏฐรัตน์ คุณผลคณา บุตรสาวเล่าให้เราฟัง 
  
ปัจจุบันร้าน “ลิ้มฮะหลี” ไม่ได้ทำกิจการตีมีดแล้ว แต่ในร้านเรายังเห็นตู้โชว์มีด 
และมีดที่เป็นสินค้าของทางร้านวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ มีทั้งมีดเชือดหมู 
มีแล่ปลา และมีดสับปลา ซึ่งมีรูปทรงของมีดที่แตกต่างกันวางไว้เป็นหลักฐาน
ของกิจการที่อยู่คู่กับคนตลาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี 

อาชีพทำถังไม้
ถังไม้ . . .สินค้าคลาสสิคข้ามเวลา   
ที่ปัจจุบันกลายเป็นของตกแต่งบ้าน 
ร้านสปา จนถึงโรงแรมหรูหรา จะมี
ใครบ้างรู้ว่าแหล่งผลิตดั้งเดิมที่เป็น  
ตน้ทาง มเีหลอืเพยีงไมเ่กนิ ๓ รา้นใน
เยาวราช ซึง่ตัง้อยูต่รงขา้มวดัปทมุคงคา 
ตลาดน้อยนี่เอง 
  
คุณป้าวรณี ชุติยสัตยานนท์ ในวัย
กว่า ๗๐ ปี ผู้สืบทอด กิจการถังไม้ 
“ร้ านก้วง เส็ งล้ ง ” ต่อจากคุณพ่อ   
ได้บอกเล่าให้ฟังว่า ในอดีตคุณพ่อ  
ใช้ลานหน้าบ้านหลังนี้ เป็นที่ผลิต   
ทำถังไม้ตั้งแต่ขนาดไซส์เล็กจนถึง
ขนาดไซส์ใหญ่กว่า ๒๐ ขนาด วางขายอยู่ริมทางหน้าบ้านในย่านตลาดน้อย   
ไมท้ี่ใชท้ำถงัจะใช้ไมส้กัเทา่นัน้ ลกูคา้นยิมซือ้ไปเพือ่ใสข่า้วสาร นำ้เตา้หู ้หมกัเหลา้ 
แช่ไวน์ บ้างสั่งทำไซส์ใหญ่ เพื่อใช้เป็นอ่างอาบน้ำ ยุคที่รุ่งเรื่องที่สุดเป็นช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง ที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองไทย ในช่วงนั้นมีโรงงานญี่ปุ่น
ทำแป้งมันสำปะหลัง จึงต้องใช้ถังไม้จำนวนมาก แต่เมื่อสงครามเลิก กิจการทำ
ถังไม้ก็ซบเซาลง  
  
ปัจจุบันร้านถังไม้ “ร้านก้วงเส็งล้ง” ยังมีการผลิตอยู่ โดยย้ายโรงงานไปผลิตใน
ย่านบางบอน แม้จะไม่ได้ผลิตออกมากเหมือนในอดีต แต่ก็ยังมีลูกค้าที่มาสั่งทำ 
ซึ่งสินค้าในร้านสนนราคามีตั้งแต่ ใบละ ๒๐๐ บาท ไปจนถึงหลักหมื่นเลยก็มี 
 

อาชีพเย็บกระสอบ
อุดม ดีเลิศ หรือที่คนตลาดน้อยรู้จัก
กันในนาม “แปะต๋า ลับกรรไกร” 
บอกเล่าเรื่องราวอาชีพเย็บกระสอบ
ด้วยมือให้เราฟังว่า ในอดีตอาชีพนี้ 
เ ป็ น ที่ นิ ย ม ใ น ย่ า น ต ล า ด น้ อ ย   
แทบทุกบ้านจะนั่งเย็บกระสอบกัน  
ที่หน้าบ้านของตน บ้างยึดเป็น
อาชีพหลัก บ้างยึดเป็นอาชีพเสริม 
โดยจะมีการรับกระสอบมาจากแถว
วัดเกาะ (วัดสัมพันธวงศ์) ซึ่งเป็น
แหล่งใหญ่ของการค้าเชือกและ
กระสอบ อุปกรณ์ในการเย็บ เข็มที่ดี
ตอ้งมาจากองักฤษ กรรไกรสว่นใหญ่
ผลิตมาจากจีน และมีดส่วนใหญ่ลับ
มาจากโรงมีด ในละแวกตลาดน้อย ปัจจุบันอาชีพนี้ไม่หลงเหลืออีกแล้วเนื่องจาก
ใช้เป็นเครื่องจักรในการเย็บ และกระสอบส่วนใหญ่ก็ทำจากพลาสติก 
 

แกะรอยอาชีพดั้งเดิม
ของคนตลาดน้อย

ย่านจีนถิ่นบางกอก28



หนังสือพิมพ์จีนซิงจงเอี๋ยน
ในอดตีหนงัสอืพมิพจ์นีมบีทบาทตอ่การสือ่สาร ตดิตามความเคลือ่นไหวของสงัคมคนจนีทีม่าอาศยัอยู่ในเมอืงไทย 
ซึ่งปัจจุบันหนังสือพิมพ์จีนที่หลงเหลือรอดจากกระแสความก้าวหน้าของโลกที่เปลี่ยนไป มีเพียงราว ๖ ฉบับ
เท่านั้น หนึ่งในนั้นคือหนังสือพิมพ์จีน ที่ชื่อว่า ซิงจงเอี๋ยน (xingzhongyuan) ซึ่งตั้งสำนักพิมพ์อยู่ที่ตลาดน้อย 
คุณชาญศักดิ์ หิรัญสินสุนทร ผู้จัดการทั่วไปหนังสือพิมพ์ ซิงจงเอี๋ยน ได้เล่าให้ฟังว่า  
 
“เครื่องจักรที่นี่เก่าแก่โบราณที่สุดในบรรดาโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์จีนด้วยกัน ฝรั่งมาเห็นยังตกใจ” ..ในยุคที่
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ คนจีนต่างก็หนีมาเมืองไทย  
เป็นจำนวนมาก หนังสือพิมพ์จีนอย่างซิงจงเอี๋ยน ถูกทางการไทยมองว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนฝ่ายซ้าย 
เพราะนำเสนอข่าวคนจีนที่อพยพเข้ามามากเกินไป จนต้องปิดตัวลงไปช่วงหนึ่ง ก่อนจะเปิดใหม่อีกครั้งเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไป “คนจีนที่หนีมาเมืองไทย ก็หนีคอมมิวนิสต์มาทั้งนั้น เข้ามาทำค้าขายเมืองไทยดีกว่า 
เพียงแต่ขอแค่ส่งเงิน ส่งข้าวของกลับไปเพื่อเลี้ยงดูญาติพี่น้องคนจีนที่บ้านเกิดบ้าง ช่วงนั้นเมืองไทยกลัวเรื่อง
คอมมิวนิสต์มาก แต่เดี๋ยวนี้เรามีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนแล้ว  
 

ในอดีตการทำหนังสือพิมพ์มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพราะยังเป็นยุคการเรียงพิมพ์ทีละตัวอักษร ช่างเรียงพิมพ์จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในโรงพิมพ์ แม้ปัจจุบันการจัดหน้า
ทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว แต่คนอ่านหนังสือพิมพ์จีน ไม่มีเพิ่มขึ้น มีแต่จะค่อยๆ ลดลง ทั้งที่ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญของโลก คนที่มีความรู้ภาษาจีน
ในไทยน้อยลงเรื่อยๆ แม้จะเริ่มมีการสนับสนุนให้มีการเรียนภาษาจีนกลับมาใหม่ แต่การเรียนการสอนก็ไม่เหมือนในอดีต เรากำลังขาดบุคคลากรด้านภาษาจีน   
เราเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย” คุณชาญศักดิ์ กล่าว 
  
ปัจจุบันหนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นการลงข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคม องค์กรการค้าของกลุ่มไทย-จีนกลุ่มต่างๆ 
รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหวจากประเทศจีน มีการวางจำหน่ายตามแผงหนังสือเพียงไม่กี่แห่งในเยาวราช ส่วนใหญ่จะส่งตรงไปถึงสมาชิก โดยอาศัยสายส่งของไทยรัฐ 
เป็นตัวกระจายหนังสือพิมพ์สู่สมาชิกทั่วประเทศ 
 

อาชีพพับซองกระดาษ
อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่จดจำของคนเก่าแก่ที่ตลาดน้อย คืออาชีพพับซองกระดาษ อาชีพดั้งเดิมที่เคยเป็น  
ที่นิยมของคนตลาดน้อย ที่ไม่เหลือใครทำแล้วในปัจจุบัน โต๊ะไม้ แผ่นกระดาน ตะเกียบ และเเป้งเปียก   
เป็นอุปกรณ์สำคัญบวกกับแรงงานของนิ้วมือ ทำให้ซองกระดาษต่างๆ โดยเฉพาะซองเม็ดแตงโม ถูกผลิตที่
ตลาดน้อยจำนวนนับไม่ถ้วน 
  
ป้าส่อง งามแสง และยายพรรณี นัยผัส ได้บอกเล่าและสาธิตขั้นตอนการพับด้วยความชำนาญ เริ่มด้วย
การนำซองที่ได้วางซ้อนเรียงมาจากโรงงาน มาทำการแผ่ออกบนไม้กระดานที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ เพื่อให้ขอบ
ซองที่เป็นจุดที่ต้องทาแป้งเปียก ไล่เรียงซ้อนกันเป็นแนวพร้อมสำหรับทาแป้งเปียก โดยใช้ตะเกียบช่วยใน
การขูดขอบซองกระดาษ ให้ไล่ระดับแผ่ออกมาอย่างพอดีและเป็นระเบียบ แล้วจึงใช้นิ้วมือจุ่มแป้งเปียก  
ปาดลงขอบกระดาษที่แผ่เรียงตัวกันอยู่ในคราวเดียว แล้วจึงค่อยนำขึ้นมาพับตามรอยที่โรงงานกำหนด “พับกันจนนิ้วงอ หลังค่อม” ยายพรรณี เล่าให้ฟังอย่างติดตลก 
  
ซึ่งในอดีตไม่เพียงมีแค่ป้าส่อง และยายพรรณีเท่านั้นแต่ยังมีคนทั้งซอยในละแวกนั้นต่างก็รับมานั่งพับกันเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูลูกจนจบปริญญา และไม่ได้มี
แตซ่องเมด็แตงโม ของขบเคีย้วทีเ่ปน็ทีน่ยิมในอดตีเทา่นัน้ แตย่งัมซีองยาปวดหาย ยาทมัใจ และซองตา่งๆ มากมายทีผ่า่นมอืของคนเกา่แกท่ีต่ลาดนอ้ยมาแลว้ทัง้สิน้ 
 

อาชีพตีเหล็ก
อีกหนึ่งในอาชีพเก่าแก่ของย่านตลาดน้อย ที่สามารถสืบสาวราวเรื่องได้ถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองและคาดว่าน่าจะ
นานกว่านั้น...โดยจากการให้ข้อมูลของคุณ ณัชชาพร ตีรพัฒนพันธุ์ เจ้าของ “ร้านกชพร” ได้บอกเล่าเรื่องราวของ
อาชีพที่จะต้องปักหลักอยู่หน้าเตาไฟอันร้อนระอุ พร้อมกับการฟาดค้อนเหล็กอันหนักอึ้ง เพื่อดัด ตี สร้างชิ้นงาน  
ตอบสนองความต้องการของยุคสมัยสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลากว่าร้อยปี 
  
จากความทรงจำและคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ได้เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นได้ยกพลเข้ามาใช้พื้นที่ประเทศไทยเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการทำสงคราม งานตีเหล็กในย่านตลาดน้อยในยุคนั้นถือเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดยุคหนึ่ง 
เนื่องจากตลาดน้อยติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีเรือมาจอดเพื่อทำการซ่อมและหาอะหลั่ยสำหรับเปลี่ยน ในละแวก
ตลาดน้อย มีร้านตีเหล็กอยู่มาก ที่ร้านกชพรจะมีการรับตีสมอเรือด้วย  
  
แต่ปัจจุบันในตลาดน้อย เหลือการตีเหล็กแบบดั้งเดิมที่ร้านกชพร และร้านอื่นๆ เพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น เพราะ
เทคโนโลยีการเชื่อมเหล็กเช่นการ “อ็อก” ก็ได้เข้ามาแทนที่ตามยุคสมัย และงานตีเหล็กที่ต้องใช้เทคนิคดั้งเดิม  
ก็ลดน้อยลงไป แต่ที่ร้านกชพรเรายังสามารถเดินไปชมและถ่ายรูปช่างที่กำลังตีเหล็กด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมได้ 
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เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์, ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์ I  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย 
ชิมและเลือกซื้ออาหารเจรสอร่อย สูตรดั่งเดิมที่หาทานได้เฉพาะ
ช่วงเทศกาลกินเจตลาดน้อยเท่านั้น และในปีนี้มีความพิเศษกว่า
ปีก่อนๆ เพราะกำหนดการเทศกาลถือศีลกินเจในแต่ละปีนั้น   
จะยึดถือตามปฏิทินจันทรคติของจีน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น   
๑ ค่ำ - ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฏิทินจีนของทุกปี รวมเป็น
เวลา ๙ วัน แต่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้มีเดือน ๙ ถึง ๒ ครั้ง 
ซึ่งในช่วงเวลาร้อยกว่าปีจึงจะเกิดขึ้น โดยครั้งที่ ๑ จะตรงกับวันที่ 
๒๓ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ จะตรงกับวันที่ 
๒๓ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศาลเจ้าโจวซือกง ริม
น้ำเจ้าพระยา ตลาดน้อย เยาวราช  
 
นอกจากนี้ทางศาลเจ้าโจวซือกง ร่วมกับกับมูลนิธิศาลเจ้าโจ
วซือกง สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย กลุ่มชุมชนคนรักตลาด
น้อย และโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ
และจำลองบรรยกาศบ้านเก่าเพื่อย้อนรำลึกถึงอดีตของย่านตลาด
น้อย ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเอ็งฮอกต๋อง ปากทางเข้าศาลเจ้า
โจวซือกง ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเทศกาลกินเจตลาดน้อย
เท่านั้น!  

มูลนิธิศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย หรือชื่อย่อ ศ.จ.ก. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที ่  
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพือ่สง่เสรมิกจิการดา้นศาสนาและบำเพญ็ทาน
กศุล สนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ในดา้นการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม และ
ประเพณีถือศีลกินเจ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยทั่วไป   
โดยมุง่ดำเนนิการเพือ่สาธารณประโยชน ์ตลอดจนรว่มมอืกบัองคก์รการกศุล
อื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อร่วมบริจาคสิ่งของ
โบราณวัตถ ุ ตลอดจนข้อมูลเอกสารเก่าแก ่ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
เพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านไม้สักทอง ๑๐๐ ปีเอ๋งฮกต๋อง มูลนิธิศาลเจ้า  
โจซือกง ตลาดน้อยได้ที ่ มูลนิธิศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย เลขที ่ ๗๕๘ 
หลังตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท ์ ๐๒ ๒๓๗ ๓๐๙๐   
โทรสาร ๐๒ ๒๖๖ ๓๗๖๘ หรอืโอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา
ตลาดน้อย บัญชีเลขที ่ ๐๑๓-๔๐๒๑๖๕-๑, ธนาคารกรุงเทพ ตลาดน้อย  
บญัชเีลขที ่๑๕๔-๐-๕๗๘๔๔-๘, ธนาคารกสกิรไทย สาขาเชยีงกง บญัชเีลข
ที ่๐๕๐-๒-๕๒๗๓๓-๙ 

เทศกาลกินเจ ๒ หน เพิ่มพูนมหากุศล - มหามงคลแห่งชีวิต

มูลนิธิศาลเจ้าโจซือกง
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Thelunchbox
เป็นภาพยนตร์เชื้อสายอินเดีย ที่แตกต่างจากภาพยนตร์อินเดียที่เราคุ้นเคย คือไม่มีฉากวิ่งไล่กันใน
ภูเขาของพระเอกกับนางเอก แต่กลับเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายถอดเรื่องราววิถีชีวิตคู่หลังการแต่งงาน  
ของหมุ่นสาวชาวอินเดีย ผ่านเรื่องราวของอาหาร และบริการส่งอาหารที่น่าอัศจรรย์ใจไว้ได้อย่าง  
น่าสนใจ  
 ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดง และเขียนบทโดย Ritesh Batra และเริ่มเข้าฉายให้ชม  
ครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ พร้อมกับการคว้ารางวัล The Critics Week Viewers Choice ในเทศกาล
หนังเมืองคานส์ที่ยิ่งใหญ่ ณ ประเทศฝรั่งเศส 
 The lunch box เป็นภาพยนตร์รักโรแมนติคที่เล่าเรื่องผ่านชีวิตหญิงสาวชาวอินเดียผู้หนึ่ง 
กับเรื่องราวปัญหาชีวิตคู่หลังแต่งงานของเธอ ทุกๆ เช้าเธอจะตั้งใจทำอาหารกลางวันอย่างสุดฝีมือ 
เพือ่สง่ไปใหส้ามขีองเธอไดท้าน ผา่นบรกิารรบัสง่ปิน่โตอนันา่อศัจรรย์ใจ จดุเริม่ตน้ในการเปลีย่นแปลง

ชีวิตของเธอ เกิดขึ้นเมื่อบริการส่งปิ่นโตที่ได้รับการยกย่องว่ามีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากที่สุดในโลก กลับส่งปิ่นโตของเธอ  
ผิดพลาดให้กับชายผู้ขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก่อนการเกษียนอายุ เรื่องราวความรักความผูกพันของพวกเขาได้เริ่มต้นทีละเล็ก  
ทีละน้อยผ่านปิ่นโต และอาหารพื้นเมืองอินเดีย ส่วนเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรอยากให้ผู้อ่านได้ลองหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชม 
 จุดน่าสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ คือการที่ผู้กำกับหยีบเอาเรื่องราวการบริการรับส่งปิ่นโตอันเก่าแก่ของอินเดีย มาเป็นส่วน
หนึ่งในการเล่าเรื่องซึ่งเป็นบริการการรับส่งอาหารที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง ในทุกเช้าของทุกวันจะมีปิ่นโตเป็นหมื่นๆ เถาที่พนักงาน
ที่จะต้องจัดส่งให้ถูกที่ถูกคน และภายใต้เวลาอันจำกัด เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการได้กินอาหารเที่ยงที่ยังร้อน และอบอวนด้วยกลิ่นเครื่องเทศ 
แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือพนักงานรับส่งปิ่นโตส่วนมากเป็นแรงงานที่ไม่มีการศึกษานั้นหมายถึงพวกเขาไม่สามารถอ่านหนังสือ หรือ
เขียนหนังสือได้ แต่กลับต้องส่งปิ่นโตหลายหมื่นเถาในมหานครใหญ่ มุมไบ ให้ถูกต้องและบริการรับส่งอาหารดังกล่าวก็มีผู้สนใจใช้
บริการเพิ่มมากขึ้น นั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพในการบริการที่แม่นยำและเที่ยงตรง ช่างเป็นบริการที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวบริการส่งปิ่นโตของอินเดียในผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของมันใน The Lunch Box  
 

หลงัจากทีเ่ราไดแ้นะนำภาพยนตรม์าหลายเรือ่ง ครัง้นีเ้หน็จะพเิศษและแตกตา่งจากฉบบักอ่นๆ เพราะเราไดแ้ขกรบัเชญิพเิศษทีจ่ะมา
เปดิมติขิองการชมภาพยนตรส์ญัชาตอินิเดยี ซึง่จะเปน็อยา่งไรนัน้ตามไปอา่นกนัเลยคะ่ 

เรื่อง : ธนานุกิจ จาดชลบท

รับวารสารย่านจีนถิ่นบางกอกได้ที่ 
• เกสต์เฮ้าส์บ้านอุดม
  ๖๑๘/๖-๗ ซอยภาณุรังษี ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์   
  กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
• ร้านชาDoubleDogs 
  ๔๐๖ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
• ร้านหนังสือริมขอบฟ้า 
  ๗๘/๑ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
• มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
  ๖๖๖ ระหว่างซอยเจริญนคร ๒๐-๒๒ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
  กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
• CaféVelodome (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) 
  ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  
  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
• ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  ๑๘/๑๘ ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๕๐ 
 

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย 
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส  
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย  
ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน 

BANGKOK CHINATOWN WORLD HERITAGE 31



ในการจัดทำวารสาร ย่านจีนถิ่นบางกอก ตอน “ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมกับการอนุรักษ์” สำเร็จไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีอุปการคุณ

ดังรายนามต่อไปนี้ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, กลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อย, ชุมชนตลาดน้อย, ชุมชนวานิชสัมพันธ์, ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า, ชุมชนโชฎึก, 

ชุมชนจงสวัสดิ์, ชุมชนโปสิศสภา, โรงถ่านซอยดวงตะวัน, ร้านหมอนเฮงเส็ง, โครงการค่ายสารคดีปีที่ ๑๐, ศาลเจ้าโจวซือกง, มูลนิธิศาลเจ้าโจซือกง, 

สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, นิตยสารเมืองโบราณ, อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม, สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์ 

ขอขอบคุณ 


