
เยาวชน กับ...เรื่องเล่า...บ้านเก่าตลาดน้อย 

คลองผดุงกรุงเกษม คลองที่กลับมามี 
บทบาทอีกครั้งกับกรุงเทพฯ ในยุคระบบราง 

ปัญหากากไขมัน... 
เรื่องไกลที่ใกล้ตัว 

เยาวราช  
แหล่งทำเลของคนจีนแต้จิ๋ว 

ปลดล็อค 
เปิดประตู 
สู่ริมน้ำ

• รมินำ้ยา่นจนี  
• โจวซือกง...กับการพัฒนา 
• จากงานศลิปะ สูง่านบรูณะ ศาลเจา้ฮอ้นหวอ่งกงุ 

ตอน : ริมน้ำย่านจีน

ฉบับที่ ๓ I มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖



สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วารสาร “ย่านจีนถิ่นบางกอก” เวียน
กลับมาพบกับท่านอีกเป็นครั้งที่ ๓ แล้วนะครับ ซึ่งเรายังคงมีเนื้อหา
สาระดีๆ  มานำเสนอใหค้ณุผูอ้า่นทกุทา่นไดร้บัรู ้ รบัทราบ และรว่มแสดง
ความคิดเห็นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทางทีมงาน “ย่านจีนถิ่นบางกอก” 
หวังว่าวารสารฉบับนี้จะยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการฯ
กับคนในพื้นที่และผู้ที่สนใจในย่านไชน่าทาวน์ให้ได้รับทราบข้อมูล 
และเป็นช่องทางหนึ่งในการพูดคุยสื่อสาร ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และเกิดมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างสมดุล
ระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

กลบัมาทีเ่นือ้หาของวารสารฉบบันีจ้ะเพิม่ระดบัความเขม้ขน้ขึน้สกันดิหนอ่ยจากฉบบัทีแ่ลว้ 
ที่พูดคุยกันถึงของดีในย่านตลาดน้อย ซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรม
เกา่แก ่ทีน่า่สนใจเตม็ไปดว้ยสสีนั โดยฉบบันีเ้ราจะพดูคยุกนัถงึประเดน็ดา้นกายภาพ พืน้ทีร่มินำ้
และความต้องการของคนในย่านตลาดน้อย รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ที่อยู่อาศัยและสังคมโดยรอบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อ  
นำไปสู่การออกแบบพื้นที่ ซึ่งข้อเสนอจากคนในพื้นที่ย่านตลาดน้อย และผลที่ออกมาจะเป็น
อย่างไร สามารถค้นหาคำตอบได้ภายในเล่ม และแน่นอนครับว่าเสียงสะท้อนจากท่านล้วนมี
ความหมาย ดังนั้นหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเรียนเชิญส่งเรื่องมาถึงเราได้ที่ Email: 
livelybkk@gmail.com และทาง www.facebook.com/bangkokchinatown ตลอดจนการส่ง
จดหมาย โดยส่งมาที่ ๓๙๙ ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 

มารวมกันพัฒนาย่านจีนของเราให้งดงามอย่างที่ฝันกันไว้เถิดครับ  
 

โครงการยา่นจนีถิน่บางกอก (Bangkok 
Chinatown World Heritage) เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สถาบนัอาศรมศลิป ์ เพือ่ดำเนนิงาน “โครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะ (พื้นที่สร้างสรรค์ ) ”   
ในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพ ด้วยแนวคิดที่  
มุ่งไปสู่การดำรงความเป็นย่านไชน่าทาวน์   
ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื้นฟู  
สิ่ งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี  
ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ ในคุณค่าของย่านไชน่าทาวน์ที่
สัมพันธ์อยู่กับท้องถิ่น เมือง และประเทศ 
อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาพืน้ทีย่า่นไชนา่ทาวน์
อย่างยั่งยืน  

 

ทำความรู้จักกับ
โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก

สนับสนุนโดย   

สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่ปรึกษา 

รศ. ประภาภัทร นิยม 

กองบรรณาธิการ 

วีรวัฒน์ วรายน, จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์ 

นักเขียน 

จุฤทธิ์ กังวานภูมิ, ชนกนาถ ณ ระนอง,  

ศรินพร พุ่มมณี, ปณัฐพรรณ ลัดดากลม,  

อังคณา พุ่มพวง, จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์, 

ตวงพร ปิตินานนท์ 

นักเขียนรับเชิญ 

เจริญ ตันมหาพราน,  

ช่างภาพ 

ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์ 

สถานที่ถ่ายปก 

ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) 

ออกแบบรูปเล่ม 

โสภณ สุกแสงแก้ว 

จัดทำโดย 

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก  

สถาบันอาศรมศิลป์ ๓๙๙  

ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 

 

วีรวัฒน์ วรายน 
บรรณาธิการ 

 

เยาวชน กับ...เรื่องเล่า... 
บ้านเก่าตลาดน้อย 

เยาวราช  
แหล่งทำเลของคนจีนแต้จิ๋ว 

สิ่งที่หายไปในรอบ ๕๐ ปี  
และลกัษณะเดน่ทางสถาปตัยกรรม

ในย่านตลาดน้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และกิจกรรมในย่านจีน 

สารพันสาระบันเทิง 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 

๓

๕

๘

เลื่อนฤทธิ์  
การพัฒนาบนฐานการอนุรักษ์ 

ย่านเก่าวิถีใหม่ 

๒๔

๒๖
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๓๑

๑๐
๑๐
๑๒
๑๕

• ริมน้ำย่านจีน  
• โจวซอืกง...กบัการพฒันา 
• จากงานศลิปะ สูง่านบรูณะ  
 ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง 

เรื่องจากปก

คมความคิด

คลองผดุงกรุงเกษม  
คลองที่กลับมามีบทบาทอีกครั้ง
กับกรุงเทพฯ ในยุคระบบราง 

๒๒

๒๐ปัญหากากไขมัน... 
เรื่องไกลที่ใกล้ตัว 



คลองที่กลับมามีบทบาทอีกครั้งกับกรุงเทพฯ 
ในยุคระบบราง

คลองผดุงกรุงเกษม
เรื่อง : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

สภาพแวดล้อมของคลองในอดีต
จะมเีรอืบรรทกุสนิคา้จอดเทยีบอยูร่มิคลอง
เปน็ระยะๆ เนือ่งจากบรเิวณรมิคลองจะมทีัง้
ตลาดและชุมชนเป็นจำนวนมากเรียงราย
อยูส่องฟากคลอง ไลล่งมาตัง้แตป่ากคลอง
ตอนเหนอื กจ็ะมยีา่นนางเลิง้ทีเ่ปน็ตลาดขา้ว 
อิฐ ปูนขาว และกระเบื้อง ต่อมาเป็นย่าน
คลองมหานาคกจ็ะเปน็ตลาดผลไม ้ ถดัลงมา
เปน็ยา่นหวัลำโพงซึง่เปน็ทีพ่กัสนิคา้บรรทกุ
รถไฟมาจากต่างจังหวัดเพื่อรอการบรรทุก
ลงเรอืหรอืรถยนต ์ และทา้ยทีส่ดุคอืบรเิวณ
สะพานพิทยเสถียร (สะพานเหล็กล่าง)   
ซึ่งใกล้กับปากคลองทางด้านทิศใต้นั้นจะมี
โรงสี โรงน้ำแข็ง บริษัทห้างร้านและโกดัง
สินค้ามากมาย 

จากคำบอกเลา่ของชาวชมุชนทีอ่าศยั
และใช้ชีวิตอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมใน
ย่านตลาดน้อยนั้นพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ได้
เคยเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตโดยเฉพาะตลาด ซึ่งจะมีเรือ
ค้าขายที่มาจากสถานที่ต่างๆ นำสินค้า  
เข้ามาขาย โดยเฉพาะผลไม้และของทะเล

หากเอ่ยถึงชื่อคลองผดุงกรุงเกษมแล้ว ก็คงจะมีผู้คนมากมายที่มีความทรงจำ
ร่วมกับคลองเส้นประวัติศาสตร์นี้อยู่ไม่น้อย ซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งคลองแห่งนี้ได้เคยเป็น
คลองรอบพระนครชั้นนอกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้มีการขุดขึ้นในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (เริม่ขดุเมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๔ ถงึ พ.ศ. ๒๓๙๕) 
โดยขุดจากปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรเิวณวดัเทวราชกญุชร ขนานไปกบัคลอง
คเูมอืงเดมิ ผา่นยา่นเทเวศร ์นางเลิง้ สะพานขาว ตดัผา่นคลองมหานาค แลว้ไปยงั
ยา่นหวัลำโพง และไปออกปากคลองอกีดา้นบรเิวณยา่นสีพ่ระยา รวมความยาวทัง้สิน้ 
๕.๕ กโิลเมตร เพือ่รองรบัการเตบิโตของเมอืงทัง้ทางดา้นการคมนาคม และเศรษฐกจิ
ของกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้คลองผดุงกรุงเกษมยังเป็นคลองที่คั่นระหว่าง
ยา่นคนจนีในอำเภอสมัพนัธวงศ ์และยา่นของฝรัง่ในอำเภอบางรกัอกีดว้ย ตอ่มาในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๐ คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิหค้ลองผดงุกรงุเกษมเปน็คลองทีต่อ้งอนรุกัษ์ 
และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้คลองสายนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ตลอดแนวคลอง 
 

จึงทำให้คลองสายนี้เปรียบเสมือนชุมทางที่เต็มไปด้วยผู้คน ส่วนในคลองนั้นก็จะมีน้ำ  
ทีใ่สสะอาดและตน้ไมอ้ยูป่น็จำนวนมากจงึทำใหท้ัง้พอ่คา้แมข่าย และเดก็ๆ บรเิวณใกลเ้คยีง
ที่มาเล่นน้ำหรือจับปลา ส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้รู้จักกันเกือบหมดเพราะ
พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกัน เกิดเป็น
เส้นทางที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตและเรื่องราวที่น่าสนใจของย่านตลาดน้อยตั้งแต่สถานีรถไฟ
หวัลำโพงไปจนถงึบรเิวณปากคลองทีต่ดิกบัแมน่ำ้เจา้พระยา เพยีงแตท่ัง้หมดทัง้มวลที่ได้
กล่าวมาขั้นต้นได้เริ่มจางหายไปตั้งแต่มีการปิดปากคลองเพื่อสร้างประตูกั้นน้ำสำหรับ
ป้องกันน้ำท่วมเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๐ จึงทำให้เรือไม่สามารถผ่านเข้าออกสู่
คลองได้ และน้ำในคลองก็ไม่ใสสะอาดเหมือนเดิม แต่ยังคงพอมีเค้ารางให้เห็นและ

คลองผดุงกรุงเกษมที่ยังเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นมาจนถึงปัจจุบัน 

ภาพถ่ายของคลองผดุงกรุงเกษมในอดีต
(ภาพจากhttp://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=5092.0)

ปากคลองผดงุกรงุเกษมตรงทา่นำ้สีพ่ระยาปี๒๔๘๙ 
(ภาพจากhttp://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

306017069507605&id=199476353430283) 
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สามารถจินตนาการได้ถึงความสวยงามในอตีตจากหลักฐานในรูปถ่ายเก่าและร่อยรอยที่
ปรากฎอยู่บนอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมากมายหลายหลังที่อยู่บริเวณ
ริมคลอง 

และเมื่อกลับมาในยุคปัจจุบันนั้นจะพบว่าคลองผดุงกรุงเกษมได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามวนัเวลา จากอดตีทีเ่คยคกึคกัเพราะอยู่ในเสน้ทางการคา้ทางเรอืจากแมน่ำ้เจา้พระยา
เข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพฯชั้นใน แต่เมื่อระบบการขนส่งทางรถยนต์เข้ามาแทนที่การขนส่ง
ทางน้ำ คลองจึงลดบทบาทลง มีการสร้างถนนจำนวนมากเพื่อรองรับปริมาณรถยนต์ที่
เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็จนกลายเปน็ความแออดัทีค่นกรงุเทพฯตอ้งทนทกุขร์ว่มกนั ขณะนี้
ระบบการคมนาคมในกรุงเทพฯกำลังปรับตัวอีกครั้งเข้าสู่ระบบรางและการคมนาคม
ขนสง่ในแมน่ำ้เจา้พระยากลบัฟืน้ขึน้มามบีทบาทอกีครัง้ในฐานะทางเลอืกของการเดนิทาง
อย่างรวดเร็ว คนกรุงเทพฯอาจต้องหวนกลับมาให้ความสำคัญกับเส้นทางเก่าๆ ในอดีต
หลายเส้นที่กลายเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบการคมนาคมในโลกยุคใหม่ เส้นทางหนึ่งที่
สำคัญคือทางเดินเลียบคลองผดุงกรุงเกษมจากแยกหัวลำโพง ถึงท่าน้ำสี่พระยาซึ่งเป็น
จุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกับเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากไปสู่ฝั่งธนบุรี 

เส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นเส้นทางมีกลิ่นอายของ
ประวัติศาสตร์และความร่มรื่นเป็นจุดสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นทางเดินเลียบคลองที่มี

ความรม่รืน่ดว้ยรม่เงาของตน้ไม้ใหญท่ีค่อย
ปกคลุมเพียงแห่งเดียวของไชน่าทาวน์
บางกอกก็ว่าได้ แต่เนื่องจากยังไม่ค่อยมี
ผู้คนที่ใช้มากมายนัก และขาดการจัดการ
ที่ดีในบริเวณทางเท้าหรือพื้นที่สาธารณะ 
ซึ่งหากชาวเมืองเกิดการรับรู้และเห็น
คุณค่าร่วมกันในคลองแห่งนี้ ก็น่าจะมี
ส่วนช่วยเรียกร้องและผลักดันให้เกิดการ
ฟืน้ฟสูภาพคลองใหม้สีภาพทีด่ขีึน้ ทีจ่ะนำ
ไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ  
ริมฝั่งคลองให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดกิจกรรมที่เอื้อต่อการฟื้นฟูวิถีชีวิต 
และกระตุ้นเศรษฐกิจของย่านต่างๆ ริมฝั่ง
คลอง ซึ่งจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเป็นตัวอย่างพื้นที่สร้างสรรค์ที่สำคัญ
อีกแห่งหนึ่งของเมือง  

“ให้สมกับที่คลองผดุงกรุงเกษม
เป็นคลองที่ต้องอนุรักษ์ และเคยได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของ
ชาติเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...”

บรรยากาศของเส้นทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพงไปยังบริเวณท่าน้ำสี่พระยา 

ภาพถ่ายมุมสูงของคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณหน้าวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร 

อาคารเก่าที่ยังมีรูปแบบและกลิ่นนอายที่ชี้ให้เห็นถึง
ร่องรอยของประวัติศาสตร์ในย่านตลาดน้อย 

สภาพริมคลองบางช่วงในตลาดน้อยที่ยังถูกปล่อย
ปะละเลยและขาดการจัดการที่ดี 

แผนที่แสดงตำแหน่งของคลองผดุงกรุงเกษม 
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ต้นกำเนิด
ย่านเซียงกง

ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม
มีต้นไม้ใหญ่

ร่มรื่น
ผู้คนมีน้ำใจ

อาคารเก่า
จำนวนมาก

มีพื้นที่
ริมน้ำ

มีบ้านจีน
โบราณ

วิถีชุมชน
ชาวจีนดั้งเดิม
พึ่งพากัน

เส้นทางลัด
ซอยทะลุถึงกัน

เยาวชน
กับ...เรื่องเล่า...บ้านเก่าตลาดน้อย 

เรื่อง : ชนกนาถ ณ ระนอง  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

แผนที่แสดงเส้นทางที่น้องๆเยาวชนเดินสำรวจและเก็บข้อมูล 

ย่านตลาดน้อย หากกล่าวกันในแง่ของเรื่องราวความเป็นมา ตำนานเรื่องเล่า   
กลับไม่น้อยอย่างชื่อเรียก เปรียบดังขุมทรัพย์ที่รอคอยการค้นพบ มีสิ่งล้ำค่าน่า
ค้นหาอยู่มากมาย ผสมผสานกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ ซึ่งแทรกตัวอยู่ท่ามกลาง
เมืองใหญ่ที่วุ่นวาย ทั้งอาหารการกินที่หลากหลาย ผู้คนที่มีน้ำใจไมตรี-มีวิถีชีวิตที่
เกื้อกูลกัน-การสืบทอดอาชีพเฉพาะจากบรรพบุรุษ และยังคงร่วมรักษาประเพณี
วัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวจีน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นใต้เงา
ต้นไม้ใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีเสน่ห์ของความเป็นตรอกซอกซอย และที่สำคัญ
อย่างยิ่งคือ อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าและมีรูปแบบเฉพาะตามยุคสมัย
จำนวนมากที่ยังคงอยู่ทั่วบริเวณ สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวความ
เป็นมาของวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศ นับตั้งแต่ยุคก่อนก่อตั้ง
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีจวบจนถึงปัจจุบัน เสมือนห้องสมุดเปิดขนาดใหญ่ 
และคงจะดีไม่น้อยถ้าเยาวชนได้มีโอกาสทำความรู้จักกับย่านตลาดน้อยแห่งนี้. 

ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา 
การสอบปลายภาคเพิง่สิน้สดุลง โรงเรยีนเริม่
ปิดภาคเรียน ผู้คนในย่านตลาดน้อยอาจ
สงัเกตเหน็วา่มกีลุม่เดก็นกัเรยีน มธัยมปลาย
ชายหญงิ กวา่ ๓๐ คน รวมตวักนัเดนิสำรวจ
ย่านตลาดน้อย ผ่านตรอกซอกซอยทั่ว

บรเิวณอยา่งกระตอืรอืรน้ แทนทีจ่ะไปเทีย่วเลน่
หาความเพลดิเพลนิตามแหลง่บนัเทงิ ซึง่เดก็  ๆ
กลุ่มนี้ได้เข้าร่วม “โครงการค่ายอบรม
เยาวชนด้านคุณค่าทางสถาปัตยกรรม 
และประวัติศาสตร์ของอาคารเก่าในย่าน 
ตลาดนอ้ย” ภายใตค้วามรว่มมอืของโครงการ

ย่านจีนถิ่นบางกอก ร่วมกับโรงเรียน
กุหลาบวิทยา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
และโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามใน
พระบรมราชินูปถัมภ์  

โดยคาดหวังให้ เยาวชนซึ่งเป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างชาติใน
อนาคต เกิดความสนใจ เห็นความสำคัญ 
และตระหนักในคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์
ของยา่นเกา่ ผา่นกจิกรรมการเกบ็รวบรวม
และบันทึกข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของ
อาคารทีม่คีณุคา่ในยา่นตลาดนอ้ย อนัจะนำ
ไปสู่การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน และเกดิความ
รว่มมอืระหวา่งสถานศกึษาตอ่ไปในอนาคต 

คา่ยอบรมฯ ใชร้ะยะเวลารวม ๒ วนั 
เพือ่ทำกจิกรรมผา่นกระบวนการ ๑. เสรมิความรู ้
๒. ชวนให้ดู ๓. ลงมือทำ ๔. แบ่งปัน
ประสบการณ์ โดยกิจกรรมในวันแรกได้รับ
การอำนวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถาน
ที่จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ และวันที่สองจาก
โรงเรียนกุหลาบวิทยา  
 
๑. เสริมความรู้  

ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความ
สำคญัของประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ผา่นรปูแบบ
อาคารตามยุคสมัย ที่สามารถบอกเล่าและ
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วง
เวลา รวมถึงตำนานและการเปลี่ยนแปลง
ของย่านตลาดน้อย จากคำบอกเล่าของ
ผู้คนดั้งเดิมในพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
คุณดวงตะวัน โปษยะจินดา ทายาทแห่ง
บ้านจีนโบราณ โซวเฮงไถ่ ลำดับที่ ๗ 
และ คุณจินดารัตน์ อุครกุล ทายาทร้าน
เฮงเสง ผู้สืบทอดอาชีพการทำหมอน  
ด้วยมือซึ่งเปิดมานานกว่า ๑๐๐ ปี 
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คนดั้งเดิมในพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวย่านตลาดน้อย
จากความทรงจำ 

อาคารที่มีคุณค่าในย่านตลาดน้อย
สามารถแบ่งรูปแบบอาคารได้เป็น ๓ ยุค 
แต่ละยุคมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไป  
ต า ม วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี  
การก่อสร้าง ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวิถีชีวิตรวมถึงความจำเป็นใน
การใชง้านของยคุสมยันัน้ กลา่วคอื ยคุแรก 
เริม่ตัง้แตส่มยักอ่ตัง้กรงุรตันโกสนิทร ์ชาวจนี
ถูกย้ายจากเขตพระราชวังให้ตั้งรกราก  
อยู่บริเวณนี้ อาคารที่พบโดยมากมักจะ  
ตั้งอยู่บริ เวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตาม
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการคมนาคม
ขณะนัน้ เปน็อาคารทางศาสนา เชน่ ศาลเจา้ 
โบสถ์กาลหว่าร์ และบ้านจีนโบราณของ
เจ้าสัว ต่อมาเมื่อเปิดการค้าเสรี จึงมีการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ค้าขายและพักอาศัย 
พบว่าอาคารส่วนใหญ่เป็นตึกแถว ยุคที่ ๒ 
และ ยุคที่ ๓ มีการพัฒนาเทคโนโลยี  
การก่อสร้างเป็นวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ทำให้โครงสรา้งเบาลง สรา้งอาคาร
ได้สูงขึ้นจำนวนชั้นมากขึ้น แต่การประดับ
ตกแต่งจะลดน้อยลงตามรูปแบบสมัยใหม่ 
(Modern) ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็น
ลำดับ  
๒. ชวนให้ด ู 

ทำความรู้จักย่านตลาดน้อยด้วย
การเดินสำรวจผ่านตรอกซอกซอย เพื่อให้
เยาวชนได้รับรู้-เรียนรู้ ฝึกการสังเกตและ
บันทึก ความรู้สึกที่มีต่อผู้คน วิถีชีวิต 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และลักษณะ
เฉพาะ ของแตล่ะสถานทีท่ีเ่ดนิผา่น รวมถงึ
ระบุยุคสมัยอาคารจากลักษณะของอาคาร
ที่ได้พบเห็นระหว่างเส้นทางเดิน  

๓. ลงมือทำ  
แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อลงพื้นที่สำรวจ

และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารทั้ง
ประวัติความเป็นมา ลำดับการครอบครอง 
การใชง้าน และการเปลีย่นแปลงของอาคาร 
รวมถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมใน
บริเวณใกล้เคียงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   
เพื่อบันทึกลงแบบฟอร์มประวัติอาคาร 
โดยการสังเกต ถ่ายภาพ และ พูดคุย
สอบถามผู้คนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ใช้งาน
อาคาร 
๔. ปันประสบการณ์  

ภายหลังการเดินสำรวจและเก็บ
ประวัติอาคาร ให้กลุ่มเยาวชนสรุปความรู้
และฝึกการนำเสนอสิ่งที่ได้ เพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด  
ใหแ้กเ่พือ่นทีเ่ขา้รว่มคา่ยอบรมฯ และพดูถงึ
ความประทับใจและสิ่งที่ ได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมเดินสำรวจย่านตลาดน้อยและ  
การเก็บประวัติอาคาร เช่น ทำให้รู้ว่า  
ย่านตลาดน้อยมีอาคารเก่าที่มีคุณค่าอยู่
มากมายทั้ง ๓ รูปแบบ, มีบ้านจีนโบราณ, 
มีประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าที่น่าสนใจ, 
ริมคลองผดุงกรุงเกษมมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น, 
มีชุมชนชาวจีนดั้งเดิม ใช้ชีวิตแบบวิถี
ชมุชนพึง่พาอาศยักนั, มศีาลเจา้หลายแหง่
ของชาวจนีหลายชาตพินัธุ,์ มผีูค้นทีช่ว่ยกนั
รักษาประเพณีดั้งเดิม, เป็นต้นกำเนิด  

บรรยากาศระหว่างเดินชมย่านตลาดน้อย 

เซียงกงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนักธุรกิจ  
รายใหญ่ในประเทศ, มีตรอกซอยที่ทะลุ
ถึงกัน, และอื่นๆ อีกมากมาย...  

ปิดท้ายด้วยการนำเสนอตัวอย่าง 
แนวทางการพัฒนาย่านเก่า ซึ่งแสดง  
ให้เห็นว่าการตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ   
ไม่จำเป็นต้องทุบอาคารเก่าที่มีคุณค่าทิ้ง
เพือ่สรา้งใหมใ่หม้พีืน้ทีใ่ชง้านเพิม่ขึน้ แตใ่ช้
วิธีบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมทั้งวิธี
กอ่สรา้ง วสัด ุส ีใหค้วามเคารพตอ่ลกัษณะ
เฉพาะซึ่งแสดงรูปแบบยุคสมัยอาคาร   
ก็สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่
อาคารไดพ้รอ้มกบัการสามารถรกัษาเรือ่งราว
ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นให้คงอยู่เพือ่
ประโยชน์ทางการศึกษาของคนรุ่นต่อไป... 
ดังตัวอย่างการอนุรักษ์ย่านเก่าที่เมืองปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก (World Heritage) มีเสน่ห์
ดงึดดูใหผู้ค้นจากทัว่โลกเดนิทางไปคน้หา... 
ฝากให้เยาวชนได้นำกลับไปทบทวนและ
ขบคดิถงึแนวทางการพฒันาอนรุกัษย์า่นเกา่
ในประเทศไทยต่อไป ว่าควรเป็นไปใน
ทิศทางใด...อย่างไร… 
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ธัญญาลักษณ์ คำเปล่ง 
โรงเรียน 
สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 

สุปาณี จันทร์ต๊ะเขต 
โรงเรียน 
สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 

อิฐิพรจันทวาส 
โรงเรียน 
กุหลาบวิทยา 

วลัยพร เปรมกมลมาศ 
โรงเรียน 
กุหลาบวิทยา 
 

กีรติ พันธา 
โรงเรียน 
ไตรมิตรวิทยาลัย 

ธวัลรัตน์ หาญจางสิทธิ์ 
โรงเรียน 
สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เมธี ต่ายอ้น 
โรงเรียน 
ไตรมิตรวิทยาลัย 

อัษฎา อยู่ปราโมทย์ 
โรงเรียน 
ไตรมิตรวิทยาลัย 
 

“นอกจากจะได้เรียนรู้ ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตามยุคสมัยแล้ว ยังได้รู้จัก
ประเพณทีี่ไมเ่คยรูม้ากอ่นในยา่นตลาดนอ้ย 
และอาชีพหลักๆ ในย่านตลาดน้อยก็คือ 
เซยีงกง โครงการนีท้ำใหด้ฉินัมปีระสบการณ์
ทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ใน
เขตตลาดน้อยเพิ่มขึ้น และสุดท้ายดิฉัน
อยากจะให้ทุกๆ คนรักษาย่านนี้ให้คงอยู่
ตลอดไป” 

“ทำให้รู้ถึงภูมิปัญญาในการทำ
หมอน และทราบว่าในอดีตถ้าบ้านไหน  
ในตลาดน้อยจะแต่งงานต้องมาซื้อหมอน
จากร้านเฮงเสง และแต่เดิมตรงข้าม
อาคารหลังนี้เคยเป็นธนาคารจีนในสมัย
โบราณซึง่มแีหง่เดยีวในตลาดนอ้ย...นอกจาก
จะได้ความรู้แล้วยังได้มิตรภาพดีๆ กลับไป
อีกด้วย” 

“สิง่ทีผ่มไดร้บันัน้มากกวา่การเรยีนรู้
ในห้องเรียน และสามารถนำความรู้นั้นมา
ใช้ได้จริง “โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก” 
นั้น ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องตึกเก่า อาคาร
เก่าๆ และวิธีการสังเกตยุคของอาคารว่ามี
กี่ยุคสมัย ได้รับรู้คุณค่าของตึกอาคารเก่า
ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเรานั้น
ควรจะอนุรักษ์รักษาให้คงสืบไว้แทนที่จะ
ไปทำลายมันทิ้ง สุดท้ายนี้ ผมอยากให้คน
ทุกคน มองมุมมองเดียวกับผมว่า มัน
ไม่ใช่เพียงแค่ตึกอาคารเก่าๆ แต่มันคือ
ประวัติศาสตร์” 

“โครงการนีท้ำใหผ้มไดเ้หน็ ไดล้งพืน้ที่
สัมผัสกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่เคยมองข้ามไป 
เชน่ อาคารและสถานทีส่ำคญัอนัทรงคณุคา่
และสถาปัตยกรรมยุคต่างๆ กระผมมี
ความรู้สึกดีที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การเผยแพรแ่ละรว่มอนรุกัษส์ถาปตัยกรรม
ที่มีคุณค่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน” 

“สิ่งที่ได้จากค่ายนี้คือ การที่เราได้รู้
ประวตัศิาสตรข์องยา่นตลาดนอ้ยวา่มสีถานที่
สำคัญอะไรบ้าง ชีวิตของชาวบ้านอยู่กัน
อย่างไร และได้รู้ความคิดของเพื่อนๆ   
ทั้ง ๓ โรงเรียนว่าเป็นอย่างไร สุดท้ายนี้
อยากให้ทุกคนเก็บรักษาสิ่งสำคัญต่างๆ 
ของยา่นไวใ้หด้ีๆ  เพือ่สบืตอ่ใหล้กูใหห้ลานคะ่” 

“ทำใหเ้รารบัรูส้ิง่ตา่ง  ๆมากขึน้เกีย่วกบั
ย่านตลาดน้อยที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ได้ลง
ไปสอบถามคนในพื้นที่ที่ เขาอยู่อาศัย   
และช่วยปลุกจิตสำนึกให้เรารู้จักการเก็บ
รักษาและสืบทอดให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ 
ลกัษณะของบา้น และสิง่ตา่งๆ ทีอ่ยูร่อบตวั” 

“ก่อนนี้ ไม่ เคยได้ เดินเข้ามาใน  
ตลาดน้อยเลย และไม่เคยรู้ว่ามีวัฒนธรรม
แบบนี้อยู่ในตลาดน้อย มันเป็นสิ่งใกล้ตัวที่
บางคนอาจมองผา่นขา้มไป และทำใหฉ้กุคดิ
ไดว้า่ของทกุสิง่ทกุอยา่งทีส่รา้งขึน้มา นบัวนั
ก็ยิ่งเก่าลง แต่ถ้าเรารักษามันไว้ ตั้งใจ
อนุรักษ์ มันก็จะคงอยู่ตลอดไปค่ะ” 

“ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมบางคน  
ทีเ่ลอืกทีจ่ะอยู่ในบา้นเกา่ไมย่อมยา้ยไปไหน 
เพราะวา่บา้นคอืสิง่หนึง่ทีเ่ขารกั และยงัคง
รักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ให้ถึงชั่วลูกชั่วหลาน 
ซึ่งบ้านเก่าก็คล้ายกับศิลปะประจำชาติ 
ผสมผสานจากหลายยุคสมัย ก็เหมือนกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรา เราควรอนุรักษ์ไว้” 

ความในใจส่งท้าย 
ส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายอบรมฯ 
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เรื่อง I ภาพ : เจริญ ตันมหาพราน

ทีม่าของถนนเจรญิกรงุ เกดิขึน้เนือ่งจากกงสลุตา่งประเทศ
ได้พากันเข้าชื่อกราบบังคมทูลว่า “...ชาวยุโรปเคยขี่ม้าตาก
อากาศได้ความสบายไม่มีไข้เจ็บ เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ไม่มีถนนหนทางที่จะขี่ม้า พากันเจ็บไข้เนืองๆ ได้ทรงทราบ
หนังสือแล้ว ทรงพระราชดำริเห็นว่า พวกยุโรปเข้ามาอยู่ใน
กรุงเทพฯมากขึ้นทุกปีๆ ด้วยประเทศบ้านเมืองของเขามีถนน
หนทางก็เรียบรื่นสะอาดไปทุกบ้านทุกเมือง บ้านเมืองของเรามี
แต่เรี้ยวรกหนทางก็เป็นตรอกเล็กซอกน้อยหนทางใหญ่ก็เปรอะ
เปือ้น ไมเ่ปน็ทีเ่จรญิตาขายหนา้แกช่าวนานาประเทศ เขาวา่เขา้มา
เป็นการเตือนสติเพื่อจะให้บ้านเมืองงดงามขึ้น…”

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๔ ทรงมี
พระเนตรอันกว้างไกลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างถนน
เจริญกรุงมีความกว้างใหญ่และเป็นถนนสายที่ยาวที่สุดในขณะนั้น 
โดยได้ทำการฉลองพร้อมกันกับถนนบำรุงเมืองและถนน
เฟื่องนคร 

ถนนเจรญิกรงุนัน้แตก่อ่นเรยีกกนัวา่ “ถนนใหม”่ เพราะเปน็
ของสร้างขึ้นใหม่ ฝรั่งก็เลยเรียกตามว่า New Road แต่ในหมู่
พวกชาวจีนนั้นเขาเรียกกันว่า “ซินพะโล่ว” ซึ่งก็แปลว่า ถนนตัด
ใหม่เหมือนกัน 

ครั้น พ.ศ.๒๔๓๔ กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

ทรงมรีบัสัง่ใหก้รมขนุนรศิรานวุตัวิงศ ์ เสนาบดกีระทรวงโยธาธกิาร
ดำเนินการตัดถนนขึ้นใหม่อีกจำนวน ๑๘ สาย หนึ่งในจำนวนนั้น
สร้างแทรกลางระหว่างถนนสำเพ็งกับถนนเจริญกรุง คือถนน
ยุพราช  โดยชื่อถนนดังกล่าวตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฎ
ราชกุมาร 

การทำถนนในยุคนั้น ติดขัดแทบจะทุกถนน เพราะเหตุไป
ตอ้งทีค่นใตบ้งัคบัชาวตา่งชาต ิจะไล่ไปก็ไมต่ลอด เจา้ของทีจ่ะเรยีก
เอาราคาค่าที่ เช่นการทำถนนในประเทศทั้งปวงก่อน จึงจะรื้อไป 
เหตุที่ติดขัดนี้ก็เพราะธรรมเนียมการทำถนนที่มีมาแต่เดิม ไม่มี
ธรรมเนียมพระราชทานเงินทำขวัญค่าที่ ซึ่งบังคับได้แต่คนไทย 
นอกจากนีก้ารตดัถนนใหมเ่ชน่นี ้ มกัมคีำเลา่ลอืวา่ทีข่า้งถนนจะตอ้ง
เปน็ของหลวงบา้ง จะสรา้งตกึหลวงบา้ง ราษฎรซึง่ใจเบากม็กัพากนั
ตกใจขายเสียโดยเร็วและราคาอย่างถูก โดยเข้าใจว่าจะซื้อเป็น
ของหลวงบ้าง หรือบางทีเข้าใจว่าชิงขายเสียก่อนถึงจะได้ราคา
น้อยไม่สมควร ก็ยังดีกว่าที่จะต้องสูญเปล่า คราวต้องพระราช
ประสงค์บ้าง การเป็นเช่นนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า การตัดถนนสายนี้ พระราชประสงค์
จะทรงอุดหนุนให้เป็นการเจริญแก่บ้านเมือง และเป็นประโยชน์
แก่ชนทั้งหลายฝ่ายเดียว ไม่ได้ตัดถนนเพราะจะต้องพระราช
ประสงค์ที่สองข้าง อย่าให้ชนทั้งหลายตื่นตกใจ เหตุที่จะตัดถนน
สายนี้โดยทรงพระราชดำริเห็นว่า พื้นที่แขวงสามเพ็งเป็นที่ทำเล
ที่ประชุมชนไปมาค้าขายมาก แต่ทางไปมาลำบากเพราะแคบเล็ก 
ไม่สมกับประโยชน์ซึ่งจะเกิดได้ในที่นั้นอีกเป็นอันมาก แต่การที่จะ
ตัดถนนใหญ่ไปในอันที่ชนทั้งหลายได้ตั้งบ้านเรือนตึกร้านเป็นอัน
มากแล้วนี้ ย่อมเป็นทางที่เดือดร้อนอยู่บ้าง เพราะจะต้องรื้อตึก

เยาวราช  
แหล่งทำเลของคนจีนแต้จิ๋ว 
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แลเรอืนทีม่รีาคามาก จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหก้รมโยธาธกิาร
ตรวจทำแผนที่โดยละเอียด แล้วกะทางที่จะตัดถนนนั้นลงโดย
หลบหลีกไม่ให้ถูกตึกและเรือนซึ่งมีราคามาก ยกเสียแต่เป็นการ
จำเป็นที่ไม่มีทางหลบหลีกแลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแก่ชน  
ทั้งหลายให้ยกเว้นพระราชทานอีกชั้นหนึ่ง ว่าตึกทั้งหลายซึ่งตั้งใน
กรุยแนวถนนนั้น ถ้าตึกหลังใดยื่นล้ำเข้ามาในแนวกรุยถนน  
ไม่กว่าวาหนึ่งแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นอยู่ใน
ถนนได้ไม่ต้องรื้อ พระบรมราชานุญาติอันนี้ สำหรับแต่ตึกเก่าซึ่ง
ได้สร้างไว้แล้วก่อนประกาศนี้ ตึกซึ่งสร้างภายหลังประกาศนี้จะทำ
ล้ำออกมาไม่ได้เป็นอันขาด 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๓๕ กระทรวงโยธาธิการ  
ปักกรุยทางเพื่อตัดถนนยุพราชเสร็จ แต่มีอุปสรรคที่ไม่สามารถ
ทำให้ตัดถนนนี้ได้โดยตลอด ต้องทำเป็นระยะๆ เพราะเกิดความ
ไม่เข้าใจกันระหว่างกระทรวงโยธาธิการ กับกระทรวงนครบาล 
ผู้รับผิดชอบร่วมกันในการตัดถนนในกรุงเทพฯ 

วนัที ่๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๗ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทิวงคต ทำให้
ถนนยุพราช จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ถนนเยาวราช” แต่ก็เป็น
ถนนที่ใช้เวลาในการตัดนานถึง ๘ ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๕-
๒๔๔๓ และในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๑๔ พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินโดย
เรือพิทยัมรณยุทธออกจากกรุงเทพฯ ในการเสด็จประพาสเมือง
สิงคโปร์ ปัตตาเวีย และเกาะชวา ได้ทอดพระเนตรความศิวิไลซ์
ของบ้านเมืองของเขา จึงมีพระราชดำริสร้างความเจริญให้
ทัดเทียมกันขึ้นที่ถนนเยาวราช แต่ตลอดระยะเวลา ๘ ปี   

ด้วยพื้นที่อันจำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายออกไปอีก จึงได้ขยาย
ขึ้นสู่ที่สูง ทำให้ถนนเยาวราชมีตึกสูง ๖ ชั้น, ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

เมื่อชาวจีนได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  
พระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะบรรดาชาวจีนแต้จิ๋วที่มีความ
ขยันขันแข็ง ทำงานทุกชนิดอย่างไม่เลือกงาน ด้วยความอดทน 
หนกัเอาเบาสู ้ เปน็กลุม่คนทีรู่จ้กัสะสมทนุรอนและประกอบการคา้
อยา่งชาญฉลาด รูจ้กัปรบัสภาพชวีติใหล้งตวักบัสถานะความเปน็อยู ่
โดยเช่าอาศัยอยู่ในตึก ชั้นล่างเปิดทำการค้าขาย ชั้นบนเป็นที่อยู่
อาศยั ดว้ยความเปน็ชนชาตทิีข่ยนัทำมาหากนิ มธัยสัถ ์ไมช่า้นาน 
จากกุลีที่อพยพมาจากเมืองจีนได้กลายเป็นเจ้าสัวมหาเศรษฐีที่
ผู้คนรู้จัก 

นอกจากนี้ชาวจีนแต้จิ๋วยังเป็นผู้ที่รู้จักกตัญญูต่อแผ่นดินที่
อยูอ่าศยั พรอ้มทีจ่ะตอบแทนบญุคณุเสมอ โดยยดึถอืหลกัคณุงาม
ความดี และการอยู่ร่วมกันกับชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ อย่าสงบสุข  
อีกทั้งยังมีความมั่นคงในวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง ทำให้
เขตท้องที่สัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล็กที่สุดของกรุงเทพฯ   
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว แค่ ๑ เปอร์เซ็นต์เศษ แต่มีวัดไทย วัดจีน 
วดัญวน มสัยดิ และศาลเจา้จนีกลุม่ตา่งๆ เรยีงรายอยูเ่ปน็จำนวนมาก 
จนกล่าวได้ว่าท้องที่เยาวราชเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนหลาก  
เชื้อชาติ หลายศาสนา แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
และในแต่ละปีเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน กินเจ ผู้คนจะหลั่งไหลมา
จากทั่วทุกสารทิศ เพื่อมาประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ได้
รับสืบทอดมาจากบรรพชน ดำรงเจตนารมณ์ความเป็นความเป็น
คนจีนให้ยังยั่งยืนสืบไป 
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เรื่อง : ปณัฐพรรณ ลัดดากลม  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

เยาวราช จากย่านที่ เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือ ที่ เคยคึกคักด้วยผู้คน 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ปัจจุบันย่านนี้กลับซบเซาไปตามกาลเวลา 
รวมถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป พื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตจึงเริ่มจางหาย
และถกูลมื ในขณะทีย่า่นตา่งๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง ตา่งถกูรกุลอ้มและแทนทีด่ว้ยตกึสงู
ที่ไร้ซึ่งคุณค่าและวิถีทางวัฒนธรรม 

ริมน้ำย่านจีน

ชุมชน ในย่านที่มีมูลค่าทางที่ดินสูงเช่นนี้ 
หากลองดบูรเิวณทีพ่อจะเปน็พืน้ที ่(สาธารณะ) 
ริมน้ำได้ ก็คงจะมีเพียงแต่ท่าน้ำจำนวน   
๖ ท่าน้ำในย่านไชน่าทาวน์ ได้แก่ ท่าน้ำ
จักรวรรดิ ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสวัสดี 
ท่าน้ำภาณุรังสี ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือ
สี่พระยา ที่ยังคงพอให้เราเดินออกไปเห็น
น้ำได้บ้าง ซึ่งท่าน้ำจำนวน ๔ ท่าน้ำนี้  
ตั้งอยู่ ในบริเวณย่านตลาดน้อย ทำให้

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้ย่าน
เยาวราชหรือไชน่าทาวน์มีเศรษฐกิจการ
ค้าอยู่ในทุกตารางเมตรไม่ว่าจะในอาคาร 
ทางเท้า ถนน รวมทั้งพื้นที่ติดริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่มีความยาวตลอดริมน้ำกว่า   
๒ กิโลเมตร ก็ถูกจับจองทำการค้าเพื่อ
ตอบสนองกบัความตอ้งการและความคุม้คา่
ทางมูลค่าของที่ดิน แทบจะไม่หลงเหลือ
พื้นที่สาธารณะริมน้ำหรือที่โล่งว่างสำหรับ
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ตลาดน้อยมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ยาวกว่า ๙๐๐ เมตร ซึ่งถือว่ามีที่ติดริมน้ำ
เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งย่านเยาวราช 

นอกจากย่านตลาดน้อยจะมีความ
สำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตดั้งเดิมอัน
ทรงคณุคณุคา่แลว้นัน้ สิง่ทีต่ลาดนอ้ยยงัคง
รักษาความเป็นย่านเก่าที่สำคัญจากอดีตสู่
ปจัจบุนั คอื รอ่งรอยการตัง้ถิน่ฐาน รปูแบบ
พื้นที่โล่งที่สัมพันธ์กับการคมนาคมทางน้ำ
ในอดีต และสถาปัตยกรรมที่แสดงความ
เปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะ รวมทัง้ยา่นตลาดนอ้ย 
ยังไม่มีอาคารสูงที่ทำลายภูมิทัศน์มากนัก  
ทำให้ยังคงรักษาแนวเส้นขอบฟ้าหรือ
ความสูงของอาคารในย่านเก่าไว้ได้ 

จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มตัวแทนชุมชนย่านตลาดน้อยเมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ทำให้ ได้ความ
ต้องการและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ย่าน
ตลาดนอ้ยรว่มกนั คอื ความตอ้งการรกัษา
ประวัติศาสตร์ชุมชน ต้องการมีศูนย์  
การเรียนรู้ชุมชนที่ให้ความรู้กับเยาวชน 
คนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว พื้นที่
สาธารณะรมินำ้สำหรบัพกัผอ่นออกกำลงักาย 
รองรับกิจกรรมภายในชุมชนและกิจกรรม
ระดับย่าน ซึ่งประเมินว่าย่านตลาดน้อย
สามารถตอบสนองความต้องการเบื้องต้น
ของชมุชนได ้ เนือ่งจากรมินำ้ยา่นตลาดนอ้ย 
มีความพิเศษกว่าย่านริมน้ำอื่นในเยาวราช 
คือ ประกอบไปด้วยที่ริมน้ำผืนใหญ่ซึ่งเป็น 
ศาสนสถาน สถานที่ราชการและที่ดิน
เอกชนรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ทำให้พื้นที่
รมินำ้แหง่นี ้ ไมก่ลายเปน็พืน้ทีท่ีต่อบสนอง
ทางมูลค่าเช่นที่ผืนอื่นๆ มากนัก ซึ่งใน
เบื้องต้นเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดแนวคิด
ของชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ริมน้ำที่มีคุณค่า 
ได้แก่ พื้นที่หน้าศาลเจ้าโรงเกือก พื้นที่
หนา้ศาลเจา้โจวซอืกง๋ พืน้ทีท่า่นำ้ภาณรุงัส ี
พื้นที่ท่าน้ำสวัสดี และพื้นที่กรมธนารักษ์ 
โดยเริม่มกีารพดูคยุกบัเจา้ของทีด่นิ เพือ่หา
แนวทางปรบัปรงุภมูทิศันร์มินำ้ ใหต้อบสนอง
กับความต้องการของชุมชน โดยแนวคิด
ในการปรับปรุง คือ  

ใหก้บัชมุชน ยา่นและเมอืง อกีทัง้ยงัเปน็การ
สร้างต้นแบบการพัฒนาริมน้ำในย่านเก่า 
ที่ไม่ทำลายทัศนียภาพเดิม และเป็นการ
ใช้ต้นทุนของย่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยสามารถรักษาคุณค่าของย่านนั้นไว้ได้ 
แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำ 
จะส่งผลและสร้างภูมิทัศน์ริมน้ำย่านเก่า  
ให้เกิดคุณค่าขึ้นเพียงบางส่วนคงไม่ได้   
คงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องตลอดริมแม่น้ำย่านตลาดน้อย
และไชน่าทาวน์ เพื่อร่วมกันรักษา ฟื้นฟู
วิถีชีวิตริมน้ำให้กลับมารุ่งเรืองในการ  
ใช้งานของผู้คนดังเช่นอดีตอีกครั้ง  

 

“อยากมีพื้นที่
ให้เราได้ออกกำลังกาย”

๑. สร้างการรับรู้ความเป็นย่าน  
ไชน่าทาวน์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

๒. ส่งเสริมและเชิดชูองค์ประกอบ
เดิมที่มีความสำคัญกับชุมชน ทั้งกายภาพ 
สังคม วัฒนธรรม 

๓. รักษาบริบทความเป็นย่านเก่า
ของเมอืง คอื ไมร่ือ้ทำลาย หรอืสรา้งอาคาร
ขนาดใหญ่ในพืน้ที ่อนัจะสง่ผลทำใหท้ำลาย
ทัศนียภาพเดิมของย่าน 

๔. สร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
ริมน้ำในบริเวณย่านเก่าของเมือง 

หากมกีารพฒันารมินำ้ยา่นตลาดนอ้ย
ตามศักยภาพพื้นที่และตามความต้องการ
เบือ้งตน้ของชมุชม กจ็ะทำใหเ้พิม่พืน้ทีร่มินำ้
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ศาลเจ้าโจวซือกง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวม
ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อและความศรัทธาที่ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยน
เท่านั้น แต่ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่เช็งจุ้ยโจวซือยังแพร่ขยายไปยัง  
ชาวจีนในทุกกลุ่มภาษา เนื่องจากในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ได้ช่วยรักษาบรรเทา
ทุกข์ภัยให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากในเวลาเกิดโรคระบาด สิ่งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญ  
ที่ช่วยเชื่อมโยงชาวจีนเข้าไว้ด้วยกัน 

โจวซือกง...กับการพัฒนา

นอกจากนีศ้าลเจา้โจวซอืกงยงัถอืเปน็สว่นหนึง่ทีส่ำคญัของยา่นตลาดนอ้ย ทีบ่อกเลา่
เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งศาลเจ้า
แห่งนี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและ
สอดคล้องกับการพัฒนาไปตามยุคสมัย 

เราจึงขอนำท่านไปพบกับผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาศาลเจ้าถึง
แนวคิดในการดำเนินงานในครั้งนี้ที่ส่งผลถึงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรวม 
คือ คุณสัก กอแสงเรือง นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย และคุณธีราศักดิ์   
สุขะโชติพรชัย รองนายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
ศาลเจ้าโจวซือกง 

เรื่อง : ศรินพร พุ่มมณี   l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

คุณสัก กอแสงเรือง  
นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย 

คุณสัก กอแสงเรือง นายกสมาคม
ฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ผู้ที่ ให้ความ
สำคญัและสนใจในเรือ่งราวของชาวฮกเกีย้น  
อย่างลึกซึ้ง ทั้งยังรวบรวมประวัติศาลเจ้า
ฮกเกี้ยนและจัดงานเฉลิมฉลองโดยเชิญ
ชาวฮกเกี้ยนจากทั่วทุกภูมิภาคต่างๆ   
ทัว่โลกมารว่มงานในประเทศไทย ไดเ้ลา่ถงึ
ความสำคัญของศาลเจ้าโจวซือกงว่า   
“ศาลเจ้าโจวซือกงเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุ 
๒๐๐ กว่าปี ซึ่งในช่วงเทศกาลกินเจจะมี
ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาเข้าร่วมพิธีของ
ศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก โดยจะมีพิธีที่
สำคัญๆ เช่น พิธีรับ-ส่งองค์หลวงปู่เช็งจุ้ย
โจวซือ, พิธีลอยกระทง, มีการจุดธูปใหญ่
ที่ เป็นมงคล ๙ วัน ๙ คืน, การถวาย
เสื้อผ้ากระดาษ เป็นต้น ซึ่งพิธีเหล่านี้เป็น
พิธีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานาน นอกจากนี้
ศาลเจ้าโจวซือกงยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม ๙ 
ศาลเจ้าที่ต้องไปกราบไหว้บูชาเพื่อความ
เป็นศิริมงคลของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน 
ทีม่คีวามเคารพศรทัธาตอ่องคห์ลวงปูเ่ชง็จุย้
โจวซืออย่างมาก” 

ทั้งนี้คุณสักได้กล่าวถึงที่มาที่ ไป
ของแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำของ
ศาลเจ้าโจวซือกงว่า “เนื่องจากดังที่กล่าว
ไปแล้วนั้นว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพ
นับถืออย่างมากของคนไทยเชื้อสายจีน
ตลอดจนชาวต่างชาติอีกจำนวนมากที่แวะ
เวียนมากราบไหว้ขอพรกันอยู่เป็นประจำ
ทำให้ศาลเจ้ามีแนวความคิดที่จะปรับปรุง
พื้นที่ริมน้ำหน้าศาลเจ้าให้มีทัศนียภาพที่
สวยงามโดยแนวทางการปรับปรุงศาลเจ้า
ที่สำคัญเริ่มจากแนวความคิดในการสร้าง
เจดีย์เงิน ๙ ชั้นคู่กับเจดีย์ฝั่งตรงข้าม
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ เป็นเจดีย์ทอง เพื่อ
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ความเป็นสิริมงคลของผู้คนที่เดินทางผ่าน
ไปมาและยังช่วยเสริมให้ทัศนีย์ภาพ
บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีความงดงาม
มากขึ้น” นอกจากนี้คุณสักยังมีแนวคิด
เรือ่งการพฒันาพืน้ทีร่มิแมน่ำ้เจา้พระยาวา่ 
“อยากเห็นกรุงเทพมหานครมีทางเดิน
เลียบแม่น้ำคล้ายกับบริเวณหน้ากุฎีจีน
จนถึงโบสถ์ซางตาครูส ถ้ามีทางเดินก็จะ
สะดวกและสามารถเข้ าถึ งวิ วแม่น้ ำ
เจ้าพระยาซึ่งควรมีการพัฒนาท่าเรือเพื่อ
บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวและ 
ให้ เกิดความเชื่อมโยงกันตลอดลำน้ำ 
เช่นเดียวกับในประเทศสิงค์โปร์”  

ทั้งนี้คุณสัก ยังได้แสดงทัศนะต่อ
การพัฒนาพื้นที่ โดยรวมของย่านจีนว่า 
“พืน้ทีน่ีจ้ะตอ้งเจอการเปลีย่นอยา่งแนน่อน 
ซึ่ งปัจจัยที่สำคัญขึ้นอยู่กับบริบทของ
การขนส่งมวลชน รูปแบบการอยู่อาศัย
อาจจะเหมือนฮ่องกงที่มีการใช้งานของ
พื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งการทำ
ธุรกิจแบบเชียงกงก็จะไม่คุ้มค่าอีกต่อไป
เพราะมูลค่าของที่ดินจะสูงขึ้นจำเป็นต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามการพัฒนาย่านจีนบางอย่างต้อง
รกัษาคณุคา่เอาไว้เชน่วฒันธรรมภาษาถิน่ 
การสร้างความต่อเนื่องระหว่างรุ่นเก่ากับ
ใหม่ รวมถึงสถานที่ที่มีความสำคัญ เช่น
วัดเล่งเน่ยยี่ ที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ
พระราชดำเนินทุกปีในช่วงตรุษจีน ทั้งนี้

การพฒันาเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัอกีประการ
คือต้องมีความสวยงาม สะอาด มีการ
บริหารจัดการที่ดีสะดวกและปลอดภัย” 

  
คุณธีราศักดิ์ สุขะโชติพรชัย (เฮียฮ้อ) 
รองนายกสมาคมฮกเกีย้นแหง่ประเทศไทย 

คุณธีราศักดิ์ สุขะโชติพรชัย หรือที่
ชาวชุมชนย่านตลาดน้อยรู้จักกันดีในชื่อ 
“เฮียฮ้อ” รองนายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณุสกั 
กอแสงเรือง ให้มาทำหน้าที่ดูแลศาลเจ้า
โจวซือกง ศาลเจ้าสำคัญที่มีความเก่าแก่
และใหญท่ีส่ดุในยา่นตลาดนอ้ย ไดเ้ลา่ใหฟ้งั
ถึงแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ
หนา้ศาลเจา้โจวซอืกงวา่ “ศาลเจา้โจวซอืกง 
เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุ ๒๐๐ กว่าปี
เป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงปู่ เช็งจุ้ย
โจวซือซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก
ของคนในและคนนอกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีผู้คนจากทั่วทุก
สารทิศเดินทางมากราบไหว้องค์หลวงปู่
เป็นจำนวนมาก ประกอบกับขณะนี้มี
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำของทาง
กรุงเทพมหานครซึ่งทั้งสองจุดนี้เองทำให้
ทางคณะกรรมการของศาลเจ้ามีแนว 
ความคดิทีจ่ะปรบัปรงุพืน้ทีร่มินำ้หนา้ศาลเจา้
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อให้ผู้ที่มา
กราบไหว้รวมถึงผู้คนในละแวกใกล้เคียง
สามารถเข้ามานั่งพักผ่อนและเดินเล่น 

รมินำ้ได้ โดยแผนในอนาคตถา้การกอ่สรา้ง
เขื่อนกันน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการปรับ
เปลี่ยนโรงงิ้วในปัจจุบันนี้ให้สามารถถอด
ประกอบได้ เพื่อจะนำพื้นที่ดังกล่าวมา
ปรับปรุงซึ่งจะทำให้คนเข้าถึงริมน้ำได้
สะดวกขึ้น” 

เมือ่ถามถงึแนวทางการพฒันาศาลเจา้
โจวซือกงต่อไปในอนาคตข้างหน้า เฮียฮ้อ
ไดอ้ธบิายใหฟ้งัดงันีว้า่ “ทางคณะกรรมการ
ศาลเจ้าได้มีการหารือกันว่าจะทำอย่างไร
ให้ศาลเจ้าโจวซือกงที่ๆมีคนมากราบไหว้
เป็นพื้นที่ที่สวยงาม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับจีจินเกาะที่อยู่ตรงข้ามของแม่น้ำนั้นมี
เจดีย์ ๙ ชั้นอยู่ก่อนแล้ว จึงได้นำเรื่อง 
ดังกล่าวไปหารือกับทางจีจินเกาะจนเกิด
แนวความคิดร่วมกันที่จะสร้างเจดีย์คู่ซึ่ง
เปรียบเสมือนเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง และ
สัญลักษณ์ทางน้ำของย่านไชน่าทาวน์ 
แต่ถึ งอย่ างไรก็ตาม ศาลเจ้ ามีพื้ นที่
ประมาณ๗๐๗ตารางวาซึ่งอาคารที่มีอยู่
ในปจัจบุนัสรา้งจนแทบจะเตม็พืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ 
การจะทำอะไรเพิม่เตมินอกเหนอืจากทีม่อียู ่
จำเป็นต้องขยายพื้นที่ เพิ่ม ทางคณะ
กรรมการจึงได้นำเรื่องนี้ ไปปรึกษากับ 
คุณสัก กอแสงเรือง ประธานสมาคม
ฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยซึ่งทางสมาคม
ฮกเกี้ยนฯเห็นด้วยถ้าหากจะทำเพื่อสังคม
และมีประโยชน์ต่อสังคมและทางสมาคม
มีความยินดีเข้ามาร่วมออกความคิดและ
สนับสนุนอย่างเต็มที่”

ทั้งนี้ เฮียฮ้อยังได้แสดงมุมมอง 
ความคิดเห็นต่อพื้นที่ย่านตลาดน้อยว่า 
“คำว่าตลาดน้อย ไม่ว่าคนเก่าคนใหม่
คงจะเคยได้ยินได้เห็นกันมาบ้าง เพราะมี
มาเป็นร้อยๆ ปี ซึ่งคนส่วนใหญ่หรือว่า
ชาวจีนจะรู้จักตลาดน้อยกันพอสมควร
และเอกลักษณ์ของตลาดน้อยจะมีอยู่อย่าง
หนึ่งก็คือขายเครื่องมือสองหรือที่เรียกว่า
เซียงกง เป็นที่ที่มีชื่อเสียง คนส่วนใหญ่
มาแสวงหาเพื่อนำไปประกอบในชิ้นส่วนที่
เค้าขาดส่วนอาคารเก่าๆ โบราณมีหลาย
อาคารที่คนมาชมและก็ประทับใจเช่น
บ้านโซวเฮงไถ่ หรือแม้แต่อาคารที่ติดอยู่

คุณสักกอแสงเรืองนายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย 
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กบัปากทางเขา้ศาลเจา้กเ็ปน็อาคารไมส้กัทอง
อายุร้อยกว่าปี เป็นของเครือญาติท่าน 
องค์มนตรี สุเมธ ตันติเวชกุล มีพื้นที่
ประมาณ๖๐ตารางวาและอาคารหลังนี้
ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของอาคาร ซึ่งใน
อนาคตอาจจะมีการให้เช่าหรือจะทำยังไง 
ก็แล้วแต่ เนื่องจากเจ้าของอาคารหลังนี้
เล็งเห็นว่าศาลเจ้ามีผู้คนมากราบไหว้
อยากทำอาคารหลังนั้นให้เกิดประโยชน์แก่
สงัคมเบือ้งตน้กรรมการศาลเจา้ไดค้ยุกนัวา่ 
ถ้ามี โอกาสได้ เช่ าก็ดีหรืออะไรก็ดีจะ
ปรับปรุ งอาคารหลั งดั งกล่ าว ให้ เป็น
พิพิธภัณฑ์ของศาลเจ้า เก็บพวกของ
โบราณหรือประวัติเก่าๆ ของศาลเจ้า” 
เมื่อเอ่ยถึงอาหารการกินในย่านตลาดน้อย 
เฮียฮ้อก็ ไม่พลาดที่จะอธิบายให้ฟังถึง
ความสำคัญของเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็น
เทศกาลใหญ่และสำคัญของคนในย่านนี้ว่า 
“อาหารการกินของที่นี่มีหลายอย่างถ้าได้
ไปสัมผัส เพียงแต่ว่าพอเนินนานไปแล้ว

[รู้หรือไม่] 
ศาลเจ้าโจวซือกง มีประติมากรรมปูนปันฝาผนังลอยตัว  

รูปแบบสามมิติที่หาดูได้ยาก และยังเป็นที่ประดิษฐาน ๓๖ เทพเจ้า 
แตกตา่งจากศาลเจา้อืน่ๆ ทีจ่ะมเีพยีง ๑๘ อรหนัต ์ซึง่ ๓๖ เทพเจา้
จะช่วยปกปักคุ้มครองและดูแลภพทั้ง ๓ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ
ภพล่าง เฮียฮ้อยังได้ฝากบอกมาว่าหากมีโอกาสพบเห็นว่าศาลเจ้า
ใดมีองค์เทพ ๓๖ เทพเจ้าเหมือนที่ศาลเจ้าโจวซือกง กรุณาแจ้ง  
ให้ทราบเพื่อจะได้เผยแพร่และบอกกล่าวต่อๆ กันไป 

คนอาจจะลืมแต่ถ้าไปถามแถวบ้านเก่าๆ
จะได้ข้อมูลอาหารที่มีชื่อจำนวนมาก 
สว่นอาหารทีล่อืชือ่ในเทศกาลกนิเจก็ไดแ้ก ่
ขนมตุบตับขนมรังผึ้ง เป็นต้นซึ่งอาหาร
ในช่วงเทศกาลกินเจของที่นี่จะค่อนข้าง
มีชื่อเสียงกว่าหลายๆที่และที่นี่น่าจะเป็น
จุดเริ่มต้นของการกินเจในยุคแรกๆก่อนที่
จะขยายไปที่อื่นๆ”

นอกเหนอืจากเอกลกัษณแ์ละจดุเดน่
ต่างๆ ที่เฮียฮ้อได้เล่าให้ฟังในเบื้องต้นแล้ว 
ยงัไดแ้สดงถงึทศันคตทิีส่ำคญัอกีอยา่งหนึง่ 
ซึ่งเป็นโอกาสที่จะดึงศักยภาพของย่าน
ตลาดน้อยไปสู่ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ไวไ้ดอ้ยา่งนา่สนใจ ดงันี ้ “ตลาดนอ้ยมีพื้นที่
ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มา 
ที่นี่ก็อยากมาชมทัศนียภาพริมแม่น้ำแต่
ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะความไม่
สมบูรณ์ความผุพัง ไม่สามารถเดินไปถึง
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้นี่คือจุดที่ผมคิดว่า
ควรจะมีการปรับปรุ ง ให้ ดี เพื่ อสร้ า ง

ทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งถ้าทำได้จะเป็น
จุดเด่นจุดขายอันหนึ่งของตลาดน้อย” 
และเมื่อถามถึงบทบาทของศาลเจ้ากับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ย่าน
ตลาดน้อย ในฐานะที่ศาลเจ้าโจวซือกง
เป็ น โบราณสถานเก่ าแก่ และสำคัญ  
ของย่านนี้ ได้รับคำตอบว่า “ศาลเจ้ากับ
ตลาดน้อยผูกพันกันแยกกันไม่ได้ เพราะ
ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ศาลเจ้าจะตั้งอยู่
ได้ก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นแรงผลักดัน
ถึงจะเกิดในสิ่งต่างๆ ได้ ดังนั้นมีอะไรที่
ศาลเจ้าเราจะสามารถอำนวยความสะดวก
ได้ในหลายๆด้าน เราก็ยินดีที่จะช่วยเพื่อ
ให้สังคมในตลาดน้อยน่าอยู่ ใครเข้ามาก็
ประทับใจยกตัวอย่างเช่น เทศกาลกินเจ
เราพยายามอนุรักษ์ของเก่า แต่ก็มีผสม
ผสานของใหม่บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อความ
สะดวกของคนรุน่ใหม่แตก่ย็งัคงเอกลกัษณ์
ของเก่าไว้อยู่ เนื่องจากว่าในอดีตที่ผมยัง
เป็นเด็ก คนที่มาร่วมงานจะเคร่งในเรื่อง
ของพิธีกรรมมากแต่มาในรุ่นผมก็หารือ
กนัวา่บางสิง่บางอยา่งถา้เราไมอ่อ่นโยนบา้ง 
คนรุ่นใหม่อาจไม่เข้าใจและกลายเป็นว่า
ห่างเหินไปจึงต้องผสมผสานอนุรักษ์บ้าง
แต่ก็ผ่อนคลายบ้างเพื่อให้คนรุ่นใหม่
ยอมรับและใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงคน
รุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน”

สุดท้ายเฮียฮ้อยังได้ฝากข้อคิดดีๆ
ให้ทุกคนที่เข้ามาในย่านตลาดน้อยช่วยกัน
ดูแลรักษา และช่วยกันทำนุบำรุงไม่ว่าเก่า
หรือใหม่ให้คงอยู่คู่กับตลาดน้อย เพื่อให้
ลูกหลานจะได้มีโอกาสสืบทอดต่อไป 

 

คุณธีราศักดิ์สุขะโชติพรชัย(เฮียฮ้อ) รองนายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย 
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ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงตั้งอยู่บริเวณ
เขตสัมพันธ์วงศ์ ย่านตลาดน้อย สุดตรอก
ศาลเจ้าโรงเกือก ใกล้กับกรมเจ้าท่า   
จุดสังเกตง่ายๆ ถ้าท่านผู้อ่านเดินทาง  
ทางน้ำจะพบศาลเจ้าฯอยู่บริเวณซ้ายมือ
ของกรมเจ้าท่า แต่ถ้าเดินทางทางบก
สามารถลัดเลาะมาตามถนนวานิช ๒ 
สังเกตปากซอยจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย
สารพัดช่างสี่พระยา ซึ่งตรอกศาลเจ้าโรง
เกือกอยู่ติดกับกำแพงของวิทยาลัยนั่นเอง 

ปัจจุบันศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงอยู่ใน
สภาพทีท่รดุโทรม ขาดการบรูณะอยา่งตอ่เนือ่ง 
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและวัสดุ
โบราณจงึคอ่ย  ๆชำรดุเสยีหายไปตามกาลเวลา 
อย่างเช่น โครงสร้างไม้ของศาลเจ้าที่เริ่ม  
ผุพัง ลายปูนปั้นหลุดร่วง และกระเบื้อง
หลังคาที่ปัจจุบันเริ่มมีการรั่วซึมเข้ามา
ภายในอาคาร ส่งผลให้รูปจิตรกรรม  
ฝาผนังเริ่มเลือนรางหายไป 

เรื่อง : อังคณา พุ่มพวง  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

กระบวนการในการปรับปรุงศาล
เจ้าฮ้อนหว่องกุงเริ่มจากการสร้างการมี
ส่วนร่วมให้เกิดการพูดคุยของกลุ่มคนที่
ต้องการการบูรณะศาลเจ้า อาทิ ผู้ดูแล
ศาลเจ้า สมาคมฮากกา กลุ่มนักวิชาการ 
รวมถึงสถาบันการศึกษาอย่างวิทยาลัย
เทคนิคดุสิต ซึ่ ง ได้นักวิชาการอย่ าง
ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหวและ
อาจารย์ปริญญา มรรคสิริสุข ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการเก็บข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรม 
(Vernadoc) มาให้ความรู้กับทีมทำงาน   
ผูด้แูลศาลเจา้ อาจารยแ์ละนกัเรยีนวทิยาลยั
เทคนิคดุสิต เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้กับ
การเก็บข้อมูลศาลเจ้าอย่างถูกวิธีเพื่อสร้าง
ผลงานเวอรน์าดอค (Vernadoc) ใหอ้อกมา
สมบูรณ์แบบและสามารถนำไปใช้ในการ
ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อ
นำไปสู่การบูรณะศาลเจ้าสืบต่อไป 

จากสภาพดังกล่าวทำให้ผู้ดูแลวิตก
กังวลว่าหากไม่รีบปรับปรุงจะส่งผลให้  
ตั วอาคารมีความทรุ ด โทรมมากขึ้ น   
ซึ่งอาจทำให้ประวัติศาสตร์ด้านศิลปะและ
สถาปัตยกรรมของศาลเจ้าลบเลือนและ
จางหายไปพร้อมกับกาลเวลา จึงได้นำ
เรือ่งดงักลา่วมาปรกึษากบัโครงการยา่นจนี
ถิ่นบางกอก และได้มีการพูดถึงแนวทาง
การปรับปรุงศาลเจ้า อย่างมีส่วนร่วม   
อันนำไปสู่ “โครงการสร้างกระบวนการมี
สว่นรว่มในการบรูณะศาลเจา้ฮอ้นหวอ่งกงุ” 
เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานความ
รว่มมอื ระหวา่งผูด้แูลศาลเจา้ สมาคมฮากกา 
และกลุ่มผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การบูรณะศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง โดยใช้
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
สถาปัตยกรรม (Vernadoc) เป็นเครื่องมือ
เบื้องต้นเพื่อให้เกิดการบูรณะศาลเจ้าอย่าง
ถกูตอ้งและยงัคงสามารถรกัษาอาคารเดมิไว้ 

ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง หรือที่คนตลาดน้อยรู้จักในชื่อ “ศาลเจ้าโรงเกือก” เป็นศาล
เจ้าของกลุ่มชาวจีนฮากกา มีอายุประมาณ ๑๒๔ ปี (ก่อตั่งเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๓๒) 
และได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่น ซึ่งชาวจีน
ฮากกาให้ความเคารพนับถืออย่างมากจากประเทศจีนมาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้า
แห่งนี้ เพื่อทำการสักการบูชา และเตือนใจถึงชาติกำเนิดของตนที่สืบเชื้อสายมาจาก
ชาวฮั่น 

จากงานศิลปะ สู่งานบูรณะ 
ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง...
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๐๑ 
วรินธิดา วรรณวัฒน์   
แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

๐๕ 
นิธิ ศิริสัตยะวงศ์ 
แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

๐๖ 
กมลวรรณ ก้องวัฒนากุล 

แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

๐๔ 
ปริญญา มรรคสิริสุข 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

๐๓ 
จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์, อังคณา พุ่มพวง 
สถาบันอาศรมศิลป์ 

๐๒ 
จิรายุ อุดมเพ็ญ, พันทิพย์ เทียนอวน  

แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

ตัวอย่างผลงานการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม 
ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) ด้วยเทคนิค Vernadoc  
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หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมเราจึงต้อง
ช่วยกันบูรณะศาลเจ้าเก่าๆ ทั้งที่ค่า  
ใช้จ่ายในการบูรณะสูงลิ่ว...? ไม่แปลกที่
จะคิดกันแบบนั้นแต่ทว่าลองมองผ่าน
มิติ ๔ มิติ คือ  

๑. มิติด้านศาสนา หลายท่านคง
ทราบอยู่บ้างแล้วถึงการจะสร้างศาลเจ้า
แต่ละครั้งที่ต้องอาศัยความเชื่อและความ
ศรัทธาของคนจำนวนไม่น้อยในการ  
สร้างขึ้น ซึ่งความเชื่อและความศรัทธา
เหล่านี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้ที่ เคารพ
นับถือให้ตั้งตนอยู่บนฐานของความดีที่ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น  

๒. มิติด้านเศรษฐกิจ “บ้านเมือง
ไหนสวยคนก็อยากไป” เป็นเรื่องที่อธิบาย
ไดแ้ละเกดิขึน้จรงิในทัว่โลก และถา้ศาลเจา้
ฮ้อนหว่องกุงกลับมามีสภาพสวยงาม
เหมือนเดิมผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาเพิ่มขึ้น
ทำให้พื้นที่โดยรอบกลับมามีชีวิตชีวาและ
เพิ่มลู่ทางทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนในพื้นที่
ได้อีกด้วย  

๓.มิติด้านสังคม “ความสวยงาม
ของศาลเจ้าก็เปรียบเสมือนความมั่งคั่ง
ของผู้ศรัทธา” เป็นคำกล่าวของผู้คนสมัย
ก่อนที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตระหว่างคน
กับศาสนสถานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ปัจจุบันศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงยังคงเป็นที่
พึ่งของผู้ศรัทธาและชุมชนโดยรอบทั้งใน
เรื่องการนับถือเทพเจ้าหรือแม้แต่การเป็น
พื้นที่นันทนาการของชาวชุมชนในละแวก
ศาลเจ้า   

๔.มติดิา้นภมูสิถาปตัย ์ ถา้ศาลเจา้
ฮ้อนหว่องกุงได้รับการบูรณะให้กลับสู่
สภาพที่สวยงาม ก็จะทำให้พื้นที่ เล็กๆ   
ริมน้ำแห่งนี้ เป็นที่พักสายตาให้กับผู้ที่
พบเห็นทั้งทางน้ำ ทางบกและยังเป็นการ
ส่ ง เสริมบรรยากาศที่ ดี ให้ กับอาคาร  
โดยรอบ  

เพียงแค่มิติเล็กๆ ทั้ง ๔ มิตินี้ก็คง
ทำให้ท่านผู้อ่านเห็นแล้วว่าทำไมถึงต้อง
บูรณะศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง 

 

๐๑ 
วรินธิดา วรรณวัฒน์   
แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
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๑๑ 
ดลพร เลื่อนไธสง 
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาสถาปัตยกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๑๒ 
วรฐ อัศวลาภสกุล 

อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
 

๐๗ 
เมทินี กาญจนพันธุ์วงศ์ 
แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

๐๙ 
เกล็ดแก้ว ฮ่วนต๋ำ 
แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

๐๘ 
สุทธิกา สุทธิเลิศอรุณ 

แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

๑๐ 
อัญชัน มวยพิมาย 

คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาสถาปัตยกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ตัวอย่างผลงานการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม 
ศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) ด้วยเทคนิค Vernadoc  
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Vernadoc เป็นคำย่อมาจาก 
Vernacular Documentation หมายถึง 
กระบวนการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
เน้นการเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ด้วยเทคนิค
พื้นฐานอย่างการใช้มือ ดินสอ ปากกา
เขียนแบบ และไม้บรรทัดเท่านั้น แต่
สามารถได้คุณภาพของผลงานในระดับที่  
ดีเยี่ยม อย่างการเขียนแบบอาคาร และ
ภูมิทัศน์ ในท้องถิ่นต่างๆ โดยละเอียด  
ตรงกับความเป็นจริงในทุกองค์ประกอบ
อย่างเป็นมิติ แสงเงา สัดส่วนต่างๆ   
ของอาคาร รวมถึงร่องรอยการทรุดโทรม 
เพื่อให้ ได้ความถูกต้อง แม่นยำ และ
สมจริง 

[Vernadoc คืออะไร] 

๑๑ 
ดลพร เลื่อนไธสง 
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาสถาปัตยกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ปัญหากากไขมัน...
เรื ่องไกลที ่ใกล้ตัว

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

แต่ก็ ใช่ว่ากากไขมันจากการประกอบอาหารจะไม่มี
ประโยชน์เลยซะทีเดียว เพราะความจริงแล้วกากไขมันสามารถ
นำไปแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือกอย่างเช่น น้ำมันไบโอดีเซล 
หรือถ่านสำหรับการหุงต้มได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากโครงการ 
“แปรรูปกากไขมันเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง” ที่ดำเนินการโดย
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันชมรมร้านอาหารเพื่อ  
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก 
นำตัวอย่างงานวิจัยของอาจารย์ นงลักษณ์ สมัตรัฐ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน มาบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมของการแก้ไข
ปญัหาดงักลา่วอยา่งชดัเจน และยงัเปน็การเพิม่มลูคา่ของของเสยี 
โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานทางเลือกอีกด้วย 

ล่าสุดได้มีการเชิญกลุ่มชมรมร้านอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ซึง่ประกอบดว้ย ภตัตาคารตัง้จัว้หล ีภตัตาคารกัม่หลง ภตัตาคาร  
ฮั่วเซงฮง ภัตตาคารแว่นฟ้า โรงแรมไชน่าทาวน์ โรงแรมเซี่ยงไฮ้
แมนชั่น และโรงแรมแกรนไชน่า เข้าเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการ
แปรรูปกากไขมันเป็นเชื้ อ เพลิ งอัดแท่ ง ณ ท่ าน้ ำสวัสดี   
เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความคืบหน้า
ของการทำงาน และสร้างแรงกระตุ้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
ร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน และ
เสนอแนะแนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการฯในระยะ
ต่อๆ ไป โดยในขณะนี้ทางโครงการฯ กำลังมีความพยายามที่จะ
ผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เข้าสู่แผนนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ต่อไปในอนาคต  

นีค่อืตวัอยา่งหนึง่ของการจดัการกากไขมนัซึง่ไมเ่คยมผีู้ใด
เหลียวแล และทุกทิ้งให้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 
การแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีและยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

กากไขมันอัดแท่งที่ถูกแปรรูปให้กลายเป็นพลังงานทางเลือกด้วยการทำเป็น
ถ่านหุงต้ม

เมื่อเอ่ยถึงแหล่งรวมของกินเลิศรสในกรุงเทพฯ หลายๆคน
คงนึกถึง “เยาวราช” ถนนเก่าแก่สายสำคัญตั้งแต่ยุคต้น  
กรุงรัตนโกสินทร์ ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมร้านอาหารอร่อย
จำนวนมากถึง ๑๕๒ ร้าน ซึ่งยังไม่นับรวมถึงร้านหาบเร่
แผงลอยอีกจำนวนมาก ที่พากันซับเปลี่ยนหมุนเวียน ให้เราๆ 
ท่านๆ ได้เลือกลิ้มลองอาหารกันอย่างจุใจตลอดทั้งวันทั้งคืน 
และจากจำนวนรา้นอาหารทีม่มีากในพืน้ที ่ทำใหเ้ขตสมัพนัธวงศ์
มีปริมาณกากไขมันที่เกิดจากการประกอบอาหาร เฉลี่ยสูงถึง 
๑.๗ ตันต่อเดือน ซึ่งหากลองจินตนาการภาพตาม ปริมาณ
กากไขมันที่จับตัวเป็นก้อนจะมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับรถกระบะ 
๑ คันเลยทีเดียว และหากกากไขมันดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งลงสู่
ทอ่ระบายนำ้สาธารณะ จะทำใหเ้กดิการอดุตนัของทอ่ระบายนำ้ 
เนือ่งจากกากไขมนัจะจบัตวัเปน็กอ้นไปเกาะตามผนงัทอ่ระบายนำ้ 
กลายเป็นแหล่งอาหารของหนู และแมลงสาบ เมื่อปล่อยทิ้งไว้
นานเข้าจะส่งกลิ่งเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว แต่ถ้าหากกากไขมันถูก
ปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง จะส่งผลให้ เกิดน้ำเน่าเสีย 
เนื่องจากคราบน้ำมันจะแผ่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำทำให้
ออกซิเจนไม่สามารถลงสู่ผิวน้ำได้ สัตว์น้ำก็จะพากันล้มตาย
ในที่สุด 

  

กากไขมันที่ตักได้จากบ่อดักไขมันในร้านอาหารเริ่มจับตัวเป็นก้อน
และส่งกลิ่นเหม็น
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[มาทำความรู้จักบ่อดักไขมันกันเถอะ] 
บ่อดักไขมัน เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกกากไขมันจากการประกอบ
อาหารไม่ให้ไหลไปปนกันน้ำทิ้ง ช่วยรักษาสภาพน้ำในชั้นต้นก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือท่อระบายน้ำทิ้ง การจัดการ
น้ำมันและกากไขมันโดยใช้บ่อดักไขมัน เป็นวิธีการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 
  
การดูแลรักษา 
๑. ต้องติดตะแกรงดักขยะและเศษผงก่อนเข้าบ่อดักไขมัน เพื่อ
ไม่ให้ขยะและเศษผงเข้าไปอุดตัน 
๒. หมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ และ
นำไขมันที่ตักได้ใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เพื่อให้เทศบาลนำไป
กำจัดหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
๓. ล้างถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมออย่าน้อยทุก ๖ เดือน 

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ 

ซึง่การจดัการกากไขมนัจากการประกอบอาหารจะไม่ใชเ่รือ่งไกลตวั 
หรือเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป เพราะเราทุกคนที่  
กินอาหารกันอยู่ในทุกวันนี้ คือกลไกหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการผลิตกากไขมัน ซึ่งถ้าไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
ก็จะส่งผลเสียอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น กลายเป็นปัญหา  
สิ่งแวดล้อมที่ลดทอนความน่าอยู่ของเมือง แล้วเราจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่อยู่ดี กินดี มีสุขได้อย่างไร ? 

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือข้อรับข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขต
สัมพันธวงศ์ หรือติดต่อผ่านทางโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกได้ที่ 
Email: livelybkk@gmail.com และทาง www.facebook.com/
bangkokchinatown รวมถึงทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ๓๙๙ ซอย
อนามัยงามเจริญ ๒๕ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
๑๐๑๕๐ 

เมื่อนำกากไขมันอัดแท่งไปเผาในเตา
เผาถ่าน๒๐๐ลิตรจะได้ถ่านหุงต้มที่
มีหน้าตาแบบทางขวามือส่วนถ่านที่
แตกหักเสียหายก็จะนำไปอัดขึ้นรูป
ใหม่ได้หน้าตาแบบทางซ้ายมือดูดีน่า
ใช้เชียวล่ะ

การทดสอบความร้อนและระยะเวลา
ติดไฟเทียบเท่ากับถ่านไม้ทั่วไปที่
ขายกันตามท้องตลาดแต่พิเศษกว่า
ตรงที่ถ่านนี้เกิดขึ้นจากการนำกากไข
มันที่หลายๆคนมองข้ามไปนำกลับ
มาแปรรูปนอกจากจะช่วยรักษาสิ่ง
แวดล้อมแล้วยังเป็นสร้างมูลค่าเพิ่ม
อีกต่างหาก

บรรยากาศการเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการแปรรูปกากไขมันเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ของกลุ่มชมรมร้านอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการแปรรูปกากไขมันจากบ่อดักไขมัน
เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง
 
วัสดุอุปกรณ์ 

๑. กากไขมันสกปรก ๕ กิโลกรัม 
๒. ขี้เลื่อย ๓ กิโลกรัม 
๓. ถังใส่ส่วนผสม 
๔. ตาชั่ง 
๕. เครื่องกวนผสมวัสดุ 
๖. เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงขนาด ๕ หรือ ๑๐ แรงม้า 
๗. เตาเผาถ่าน 

วิธีทำ 
ผ ส ม ก า ก ไ ข มั น

สกปรกและขี้เลื่อยให้เข้ากัน 
ตามอัตราส่วน ๕:๓ กวน
ด้วยเครื่องกวนผสม นาน 
๑-๒ นาที นำส่วนผสมที่ได้
ใส่ลงในเครื่องอัดแท่ง ถ้ามี
ก า รแตกหั กแล ะพองฟู   
ใหน้ำเขา้เครือ่งอดัซำ้อกีครัง้ 
และนำแท่งเชื้อเพลิงตาก
แดด ๓ วัน นำแท่งเชื้อ
เพลิงที่แห้งดีแล้ว เรียงใส่เตาเผาถ่านแบบนอนหรือแบบตั้ง เผาที่
อุณหภูมิประมาณ ๒๐๐ องศาเซลเซียส นานประมาณ ๖ ชั่วโมง 
ทิ้งไว้ให้เย็นในเตาเผา ๑ คืน ก่อนนำออกจากเตาเผา 

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ
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“ย่านเก่าวิถีใหม่...ในสงขลา”
หากกลา่วถงึเมอืงทา่ทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงของสงขลา คงหนไีมพ่น้ 

ย่านเมืองเก่าอย่างถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม 
ที่มีความหลากหลายของต้นทุนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ และสถาปัตยกรรม หลากหลายยุคสมัยทั้งไทย จีน และ
ตะวนัตก ดงัเชน่ปรากฏใหเ้หน็จากสถาปตัยกรรมตกึแถวแบบไทย 
และตึกแถวแบบจีนฮกเกี้ยน ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ (ประมาณ
ปี ๒๓๙๗) และสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส อิทธิพลแบบ
ตะวันตกผสมจีน ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ (ประมาณปี ๒๓๙๔) 
ทีต่ัง้เรยีงรายสลบัไปสลบัมา บา้งกเ็กาะกลุม่เปน็แนว ตลอดทัง้ยา่น
ประกอบกนั ทำใหเ้มอืงแหง่นีด้มูเีสนห่แ์ละหากยิง่ไดเ้ดนิสมัผสักบั
วิถีชีวิต ที่อาจไม่ได้เก่าแก่ตามยุคสมัยอาคาร แต่กลับเป็นวิถีชีวิต 
อาชพีทีม่อียูท่ัว่ไป เชน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นหนงัสอื รา้นขาย
น้ำแข็งก้อน ร้านขายอุปกรณ์ประมง ร้านล้างรูป ฯลฯ ตอบสนอง
วิถีสมัยใหม่และอาชีพของคนเมือง โดยที่อาคารยังมีรูปร่าง
หนา้ตาเฉกเชน่อดตีหรอือาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใหส้อดรบั
กับกิจการเพิ่มสีสันด้วยการทาสีใหม่ แต่อย่างไรก็ยังคงเค้าโครง
เดิมของอาคารเก่าแก่ที่มากด้วยประวัติศาสตร์ไว้ได้ดังเดิม 

การที่ย่านเมืองเก่าสงขลา สามารถดำรงความหลากหลาย
ทางสถาปัตยกรรมมาได้ในทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์และคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมี ซึ่งเบื้องหลังความ
สำเร็จของการอนุรักษ์เมืองสงขลา เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ
ชุมชน นักวิชาการในพื้นที่และรัฐท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ กลุ่มภาคีคน
รักเมืองสงขลา (Songkhla heritage society) ที่มีเป้าหมายร่วม
ในการรักษามรดกท้องถิ่นของตนเองร่วมกัน โดยมีวิธีการในการ
ปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ กับชุมชน ผ่านการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ
ทั้งสิ่งพิมพ์ สารคดี เพลง และโซเชี่ยลเนตเวิร์ค รวมถึงการส่งต่อ
ความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ปลูกฝังให้เยาวชนรักในถิ่นฐานและ

หากย้อนอดีตย่านเยาวราชไปสักต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ย่านนี้ถือเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่รับเอา
วัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ ผสมผสานกัน จนทำให้ทุกวันนี้เป็นย่านที่รวบรวมความหลากหลายและคงความรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในยุคใกล้เคียงกันนี้ยังมีเมืองท่าที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมใกล้เคียงกับย่านเยาวราช   
ทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศ อย่างเมืองสงขลา, เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และย่านเมืองเก่า ประเทศสิงคโปร์ที่ล้วนแต่ยังดำรง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิต ที่มีวิธีการดำรงรักษาด้วยการอนุรักษ์เมืองที่  
น่าสนใจ ซึ่งไม่ได้เป็นการอนุรักษ์แบบแช่แข็ง(ห้ามมิให้ทำอะไรเลย)แบบที่เห็นทั่วไปในบ้านเรา แต่เป็นการอนุรักษ์อาคารเก่าโดยที่
สามารถตอบสนองการใช้สอยสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่ 

ย่านเก่าวิถีใหม่
เรื่อง : ปณัฐพรรณ ลัดดากลม  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

ประวตัศิาสตรข์องตนเอง โดยการผลกัดนัใหเ้กดิหลกัสตูรการศกึษา
นอกห้องเรียนในย่านเก่าเมืองสงขลาและที่สำคัญคือการจัดการ
ต้นทุนที่ตนเองมี โดยไม่ปฏิเสธการพัฒนาและความทันสมัย   
แต่หยิบนำมาใช้และผสมผสานกับย่านเมืองเก่าสงขลาบนฐาน
ของการอนุรักษ์เมืองอย่างลงตัว 
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“ย่านเก่าวิถีใหม่...ในปีนัง”
ปีนัง (Penang) หลายคนคงรู้จักเมืองนี้ในนาม ไข่มุกแห่ง

ตะวนัออก เนือ่งจากปนีงัเปน็เมอืงทีม่คีวามสวยงามเมอืงหนึง่ของ
ดนิแดนตะวนัออก บนเกาะปนีงัมเีมอืงจอรจ์ทาวน ์(Georgetown) 
เป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากในอดีตเกาะปีนังเป็นทั้ง
เมอืงหนา้ดา่นทีถ่กูคน้พบโดย กปัตนั ฟรานซสิไลท ์และเปน็เมอืงทา่
ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษาโดยเฉพาะที่
จอร์จทาวน์ ที่มีความรุ่มรวยทางต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกแต่ง
แต้มให้อยู่ในวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมในเมืองที่ผสมผสานความ
หลากหลายทั้ง มาเลเซีย จีน ตะวันตก อินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ 
ที่ต่างมีความโดดเด่นในตนเอง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
กลมกลืนมาอย่างยาวนาน ทำให้จอร์จทาวน์ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม  
(World Cultural Heritage Site) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๐๐๘ 

ถึงแม้จะเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่สามารถทำอะไรกับอาคารเก่าแก่ หรือย่าน
ประวัติศาสตร์เหล่านี้ เมืองจอร์จทาวน์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ โซน 
คือคอร์โซน (Core Zone) ประกอบไปด้วย พื้นที่ประวัติศาสตร์
ของเมืองและอาคารประวัติศาสตร์มากกว่า ๑,๗๐๐ อาคาร และ
โซนที่ ๒ คือ บัฟเฟอร์โซน (Buffer Zone) ประกอบไปด้วยพื้นที่
ที่มีประวัติศาสตร์แต่อาจมีความเข้มข้นน้อย ซึ่งการแบ่งโซนจะ
สัมพันธ์กับการพัฒนาในพื้นที่แต่ละโซนที่สามารถทำได้มากน้อย
แตกตา่งกนั เชน่ ในพืน้ที ่Core Zone มกีารควบคมุความสงูของอาคาร 
ไมใ่หข้ึน้สงูเพือ่รกัษายา่นเมอืงเกา่ แตใ่นเขต Buffer Zone ใหข้ึน้สงูได้ 
แต่มีข้อจำกัดที่เหมาะสมกับการพัฒนาในย่านเมืองเก่า รวมทั้งมี
การปรบัปรงุอาคารใหด้มูสีสีนั ทนัสมยั และเหมาะสมกบัการใชง้าน 
ทั้งอยู่อาศัย ค้าขาย และรองรับการท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร 
ธนาคาร โรงแรม เกสทเ์ฮา้ส ์หรอืแมแ้ตซ่ปุเปอรม์ารเ์กต็ กถ็กูจดัสรร
ให้ใช้พื้นที่ในอาคารเก่าในเมืองได้ โดยที่หน้าตาอาคาร ความสูง 
และยคุสมยัของอาคาร ยงัคงปรากฏใหเ้หน็เดน่ชดั แสดงความเปน็
ย่านเก่าอันทรงคุณค่าอยู่ได้ 

การดำรงอยู่ในฐานะของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ 
ตอ้งอาศยัความรู ้ความเขา้ใจ ในคณุคา่ เพือ่ดำรงรกัษาเมอืงแหง่นี้
ให้ทรงคุณค่าสืบต่อไป การให้ความรู้ และการทำความเข้าใจ   
ในสิง่ทีต่นเองมอียูจ่งึเปน็สิง่ทีส่ำคญัทำใหเ้กดิกลุม่ทีข่บัเคลือ่นเรือ่ง
ต่างๆ ในจอร์จทาวน์ ทั้งด้านศิลปะ ด้านการสื่อสารหรือแม้แต่
ด้านเยาวชน ดังจะเห็นได้จากการจัดทำ ถนนศิลปะ (Art Street) 
ขึน้ตามตรอกซอกซอยตา่งๆ ในเมอืง แตแ่ฝงไปดว้ยเรือ่งราววถิชีวีติ

ที่ถ่ายทอดถ่ายชิ้นงานศิลปะ แม้แต่การสื่อสารประวัติศาสตร์ของ
ย่าน ถนน หรืออาคาร ที่ถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนและคำอธิบายที่
เข้าใจง่าย รวมทั้งการปลูกฝังและใช้พลังเยาวชนของกลุ่ม ในการ
ขับเคลื่อนและส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ผ่านการทำใบปลิว โปสเตอร์ 
และคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารในจอร์จทาวน์ ส่งผลให้เยาวชน
ได้ความรู้ ชุมชนได้เข้าใจ นำไปใช้งาน ทำให้เกิดการร่วมกัน
รักษามรดกของโลกจากทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในเมืองซึ่งเกิด
จากการร่วมมือกันของหลายองค์กร ทั้งภาพรัฐและเอกชน อาทิ 
รฐับาล กลุม่ GTWHI (George Town World Heritage Incorporated), 
Penang Heritage Trust (PHT), Think City, ฯลฯ 

เมืองสงขลา และเมืองจอร์จทาวน์ คงเป็นตัวอย่างที่บอก
ได้ว่า วิถีใหม่ก็สามารถอยู่ได้กับอาคารเก่าได้ โดยที่การอนุรักษ์
ไม่ได้ห้ามที่จะทำอะไรกับอาคาร สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามวถิกีารใชง้าน เพยีงแตเ่ราตอ้งเขา้ใจในคณุคา่ เพือ่ผสมผสาน
การอยู่ของคนกับการอยู่ของสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกัน   
และสำหรบัยา่นเกา่วถิีใหม่ในสงิคโปรจ์ะขอเลา่สูก่นัฟงัในฉบบัหนา้ 
รับรองว่าจะเพิ่มสีสันการอนุรักษ์ให้สนุกและมีทางเลือกมากขึ้น
กว่าเดิม 
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แตถ่งึอยา่งไรกต็ามชมุชนเลือ่นฤทธิ์
เกือบจะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีต 
เมื่ อการพัฒนา เมื อง ในยุ คสมั ยของ
ทุนนิยมกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกขณะ 
แต่ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ
ชาวชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ประกอบกับการมี
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่เฉียบคม 
ทำให้ชุมชนแห่งนี้สามารถยืนยัดต่อสู่จน
สำเร็จ และตั้งตระหง่านอยู่เคียงข้างถนน
เยาวราชมาจนถึงทุกวันนี้ 

ดังนั้นคอลัมน์คมความคิดฉบับนี้ 
จงึขอนำพาทกุทา่นไปทำความรูจ้กั และพบกบั
มุมมองทัศนคติที่น่าสนใจของผู้มีส่วน
สำคญัในการนำพาชมุชนเลือ่นฤทธิใ์หป้ระสบ
ผลสำเร็จดังที่กล่าวมาในข้างต้น อันได้แก่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไพโรจน์   
อุ่นสมบัติ อดีตข้าราชการประจำคณะ
แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช  

ชมุชนเลือ่นฤทธิ ์ เปน็ทีรู่จ้กักนัดใีนแหลง่คา้สง่ผา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในยา่นไชนา่ทาวน ์ทีม่คีวาม
โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมอันบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผ่านกาลเวลา
มาร่วม ๑๐๕ ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และยังคงความหลากหลายทางชาติพันธุ์  
ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาช้านานของชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทย
เชื้อสายอินเดียในชุมชนแห่งนี้  

การพัฒนาบนฐานการอนุรักษ์
เลื่อนฤทธิ์ 

เรื่อง : ศรินพร พุ่มมณี  l  ตรวจสอบข้อมูล : ศุเรนทร์ ฐาปนางกูล  l  ภาพ : ธีรวัฒน์ อาภาสพิพัฒน์

คุณหมอไพโรจน์ ผู้เป็นที่รักและ
เคารพนบัถอือยา่งมากจากชาวชมุชนเลือ่นฤทธิ์ 
และเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ งที่นำพา
ชมุชนเลือ่นฤทธิก์า้วผา่นวกิฤต สูก่ารกอ่ตัง้
บรษิทั ชมุชนเลือ่นฤทธิ ์จำกดั เพือ่อนรุกัษ์
ฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์ในชุมชนแห่งนี้ 
ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ว่า “พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ทรงเล็งเห็นว่าถ้าปล่อยให้ชาวจีนกระจาย
ตัวกันอยู่ จะลำบากในการควบคุมดูแล 
จึงทรงสร้างที่นี่ขึ้นเพื่อให้คนจีนได้เช่าอยู่
อาศยัและทำการคา้ขาย สว่นชือ่เลือ่นฤทธิ ์
นั้นมาจากชื่อของคุณหญิงเลื่อน ภรรยา
หลวงฤทธิ์ ณ นายเวร ซึ่งต่อมาคุณหญิง
เลื่อนได้ขายให้กับพระคลังข้างที่ และได้
ปรับปรุงเป็นอาคารพาณิชย์เปิดดำเนิน
การให้ประชาชนเช่า โดยมีผู้เช่าทั้งที่เป็น

คนไทย คนจีน และคนอินเดีย ในพื้นที่
ชุมชนยังมีหลักฐานสำคัญเป็นแผ่นป้าย
ประกาศทำด้วยโลหะที่กล่าวถึงเรื่องการ
เกบ็คา่เชา่ตดิไวบ้รเิวณหนา้อาคารเขยีนเปน็ 
๓ภาษาไดแ้ก่ไทยจนีองักฤษซึง่ยงัคงอยู่
จนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันชุมชนเลื่อนฤทธิ์
มอีายปุระมาณ๑๐๐ปีเนือ้ทีท่ัง้หมด๗ไร ่
มีกลุ่มคนจีน อินเดียและคนไทยเชื้อสาย
จีนอยู่ร่วมกัน” 

เมือ่ถามถงึความสมัพนัธแ์ละอาชพี
ดัง้เดมิของผูค้นในชมุชนเลือ่นฤทธิ ์คณุหมอ
ไพโรจนจ์งึเลา่ใหฟ้งัตอ่วา่ “ผมมาเปดิคลนิกิ
รักษาผู้ป่วยในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๑๓ซึง่สมยันัน้คนในชมุชนทำอาชพี
ค้าขายผ้าและธุรกิจค้าส่งผ้า โดยรับมา
จากโรงงานย่านพระประแดง ย่านชุมชน
เลื่อนฤทธิ์นี้เจริญมาก การค้าคึกคัก มีรถ
ขนสง่สนิคา้วิง่กนัทัง้วนัทัง้คนื ความสมัพนัธ์
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่รู้จักกันในฐานะ
ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ต่างคนต่างทำมา
หากนิโดยสว่นมากแลว้จะใชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั
ด้วยแต่ในช่วงหลังมานี้มีคนอยู่อาศัยน้อย
ลงใช้เป็นที่ทำงานในเวลากลางวัน ส่วน
กลางคืนอยู่ข้างนอก เป็นชีวิตทางการค้า
ที่ค่อนข้างสงบและราบรื่น”

ถึงแม้ทุกชีวิตในชุมชนเลื่อนฤทธิ์
จะอยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข แต่ก็มีวิกฤติที่
เป็นจุดเปลี่ยน และเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ก่อตั้งบริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด ดังที่
คุณหมอไพโรจน์เล่าว่า “เหตุการณ์ที่กลาย
เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชุมชนคือเมื่อ
๑๐ ปีที่ผ่านมา สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดจาก
บรษิทัเอกชนรายหนึง่ทีอ่า้งวา่สามารถพดูคยุ
กับชาวบ้านเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุง
พื้นที่ สำนักงานทรัพย์สินฯจึงยินยอมให้
เอกชนรายนี้เช่าพื้นที่ทั้งแปลงเพื่อทำการ
พัฒนาแต่ชาวบ้านไม่เคยได้รับการแจ้งให้
ทราบมาก่อน และเมื่อเซ็นสัญญากันแล้ว
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.ไพโรจน์อุ่นสมบัติอดีตข้าราชการประจำคณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราชปัจจุบันอายุ๗๙ปี

จึงมีจดหมายแจ้งให้ชาวบ้านเตรียมย้าย
ออกภายในเวลา๑เดือนทำให้ผู้อยู่อาศัย
เกิดความแตกตื่น ชาวบ้านมีการจับกลุ่ม
พุดคุยกันและนำมาซึ่งการรวมตัวกันใน 
รูปแบบของคณะกรรมการชุมชนจำนวน
๑๐คนและผมเปน็ประธานในการหาทางออก 
โดยใช้แนวทางการเจรจาเป็นหลัก” 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้
ความสมัพนัธข์องคนในชมุชนดขีึน้กวา่เดมิ 
เนือ่งจากมกีารพบปะพดูคยุในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
ชุมชนมากขึ้น โดยคุณหมอไพโรจน์ยัง
กล่าวถึงยุทธวิธีการต่อสู่ของชุมชนว่า 
“แนวทางสำคัญของการเจรจาคือการยื่น
ข้อเสนอให้มีการอนุรักษ์ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

ในฐานะที่เป็นชุมชนที่มีสถาปัตยกรรมของ
อาคารที่สวยงาม มีอายุมากกว่า ๙๐ ปี
ในขณะนั้น และมีหลักฐานชัดเจนว่า
รัชกาลที่ ๕ เป็นผู้สร้าง เพราะการเสนอ
ให้เป็นชุมชนอนุรักษ์จะทำให้ไม่สามารถ
สร้างอย่างอื่นได้” 

การต่อสู้กันในเชิงการใช้แนวคิด
การอนรุกัษท์ำใหช้มุชนจำเปน็ตอ้งรวมตวักนั
อยา่งเขม้ขน้เพือ่ประชมุหาทางแก้ไขปญัหา 
“การยื่นเรื่องกับกรมศิลปากร มีการส่ง 
ตัวแทนเข้าร่วมให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่
เ กี่ ย วข้ อ งกั บการพิ จารณาแบบการ
ก่อสร้างของบริษัทเอกชนที่เสนอเช่าที่ดิน
ผืนนี้ ในที่สุดกรมศิลปากรยังไม่อนุมัติ
แบบก่อสร้างของบริษัทเอกชนรายนั้น
และในที่สุดบริษัทเอกชนก็ต้องล้มเลิก
โครงการไป ต่อมาสำนักงานทรัพย์สินฯ
เห็นความตั้งใจจริงของชาวบ้าน ในการจะ
รว่มแรงรว่มใจกนัอนรุกัษแ์ละบรูณะปรบัปรงุ
พื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพการค้าที่
ดขีึน้จงึอนญุาตใหช้มุชนจดัตัง้บรษิทัชือ่วา่
บริษัทชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เพื่อทำสัญญา
ระยะยาวกับสำนักงานฯ โดยที่ชาวบ้าน 
จะต้องเป็นผู้ระดมทุนจากสมาชิกชุมชน
เพือ่ทำการอนรุกัษแ์ละปรบัปรงุพืน้ทีใ่หถ้กูตอ้ง
ตามหลักวิชาการ ให้เป็นไปตามแนวทาง
ของความเป็นอาคารโบราณสถาน และให้
ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด”  

 คุณหมอไพโรจน์ยังได้กล่าวถึง
ความสำคญัของการอนรุกัษช์มุชนเลือ่นฤทธิ์
ว่า “ชุมชนนี้เป็นชุมชนตัวอย่างที่มีความ
เป็นระเบียบรัชกาลที่๕ท่านทรงตัดถนน
ไว้เป็นซอยๆ ชุมชนก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุขระหว่างคนจีนอินเดียและคนไทยเชื้อ
สายจีน เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นรากฐาน
สำคัญของการสร้างเมืองกรุงเทพฯ”

เมื่อถามถึงทิศทางการพัฒนาของ
ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ในอนาคต คุณหมอ
ไพโรจนไ์ดแ้สดงทศันคตไิวด้งันี ้ “การพฒันา
ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์การค้า ควรมีของ
โบราณไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ชุมชนนี้
เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ มีคำสั่ง
รัชกาลที่ ๕ ที่เป็นหลักฐานแสดงไว้ด้วย
เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีมากนับแต่สมัย 
สมบูรณาญาสิทธิราชที่แสดงให้เห็นว่า 
พระเจ้าแผ่นดินรักประชาชน”  

นอกจากนี้คุณหมอยังได้กล่าวถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์ย่านเก่าว่า   
“เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รู้ความ
เป็นมาของแต่ละชุมชน เป็นที่ค้าขาย
เป็นที่ รวมน้ ำ ใจของคนต่ าง เชื้ อชาติ
ศาสนาทีม่าอยูร่ว่มกนัใหเ้ดก็รุน่หลงัไดเ้หน็ 
ไม่อย่างนั้นเด็กรุ่นหลังก็จะเห็นแต่Siam
Paragon/CentralWorld” 

สุดท้ายคุณหมอไพโรจน์ยังได้แสดง
ความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า “ผมเห็นด้วยว่า
บ้านเมืองต้องพัฒนา แต่อาคารเก่าแก่ที่
ยังสวยงาม ควรรักษาเอาไว้ มันเป็นเรื่อง
ของจติใจความผกูพนัทำใหเ้หน็พฒันาการ
ของยุคสมัยตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา จนถึง
กรุงเทพฯ ซึ่งกรุงเทพฯไม่ได้เริ่มสร้างมา
จากการเป็นตึก ๑๐ ชั้น บ้านอย่างนี้หา 
ไม่ไดแ้ลว้กรงุเทพฯควรมคีวามหลากหลาย 
ตา่งประเทศเขากม็ทีัง้ของใหมแ่ละของเกา่ 
ควรเก็บรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทย”

 

แผ่นป้ายประกาศทำด้วยโลหะที่กล่าวถึงเรื่องการ
เก็บค่าเช่าติดไว้บริเวณหน้าอาคาร
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สำรวจข้อมูล : อัษฎา อยู่ปราโมทย์, เมธี ต่ายอ้น, กีรติ พันธา, คุณาธิป อดิศรธนาวุฒิ, 
นิธิพัฒน์ สอนศรีธงชัย เหลืองศิริฉาย, สุปาณี จันทร์ต๊ะเขต, ธัญญาลักษณ์ คำเปล่ง
ออกแบบกราฟฟิค : ตวงพร ปิตินานนท์
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ภาพโดย:สุปาณีจันทร์ต๊ะเขต
(โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมกิจกรรมแชร์ภาพถ่ายประทับใจในย่านตลาดน้อย 
พร้อมชื่อภาพและคำบรรยาย ส่งมาที่ www.facebook.com/bangkokchinatown   
และทาง Instagram โดยพิมพ์ Hashtag มาที่ #yaanjean โดยทางทีมงานจะตัดสิน
และคัดเลือกภาพโดนใจมาลงตีพิมพ์ในวารสารเล่มถัดไป และไม่แน่ว่าอาจมีของ
รางวัลพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือก โดยสามารถติดตามข่าวสารและ  
รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ค 

ขอเชญิเยีย่มชมบธูโครงการยา่นจนีถิน่บางกอก 
ในส่วนจัดแสดง “เมืองสุขภาวะ” โซน D 
และสว่นงานอนรุกัษ ์ในพืน้ทีบ่ธูอาษา (ASA) 
อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล ์ เมืองทองธานี 
ในงานสถาปนกิ’๕๖ ระหวา่งวนัที ่๓๐ มนีาคม 
ถงึ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

กิจกรรมแชร์ภาพถ่ายโดนใจ...ย่านตลาดน้อย

งานสถาปนิก’๕๖

คอลัมน์บอกเล่าเก้าสิบฉบับนี้นอกจากจะมีข่าว
กิจกรรมต่างๆ มาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้อ่าน
ได้รับทราบกันแล้ว เรายังมีความภูมิใจที่จะขอ  
นำเสนอผลงานของน้องๆ โรงเรียนสตร ี 
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ ์  
ทีถ่า่ยทอดภาพความประทบัใจในยา่นตลาดนอ้ย 
ผ่านฝีไม้ลายมือ มาให้พวกเราได้ชื่นชมกัน... 
ลายเสน้สวยไมเ่บาเลยใชไ่หมละ่คะ? 

ภาพโดย:ตุลยาสวนสันต์
(โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

[กิจกรรมย่านจีน]

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการ
บูรณะศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพ
ทรุดโทรม ขาดการบูรณะ ให้กลับมามีสภาพที่สวยงามดั่งเดิม 
 
สนใจติดต่อคุณบุญชูภมรวรานนท์(ไท)ผู้ดูแลศาลเจ้าโทร๐๒-๒๓๓-๘๙๒๙

 

บูรณะศาลเจ้าโรงเกือก
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Aftershock  
ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริงในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีน เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๖ 
ที่เมืองถังซาน มลฑลเหอเป่ย ซึ่งได้คร่าชีวิตชาวจีนไปถึง ๒๔๒,๗๖๙ คน และบาดเจ็บกว่า ๑๖๔,๐๐๐ คน ว่ากันว่า
เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ ๕ ศตวรรษ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านครอบครัวๆ หนึ่ง ที่ต้อง
ดำเนนิชวีติตอ่ไปขา้งหนา้หลงัจากเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติ คตคิวามเชือ่ และคา่นยิมของชาวจนี
ในสมัยนั้น ซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมกับตัวละครหลักของเรื่อง แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด 
ความรัก ความผูกพันธ์และความทรงจำที่เคยมีร่วมกันมา ยังชัดเจนอยู่ในจิตใจและไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นำแสดงโดย 
สวี่ฟาน (Xu Fan), จางกั๋วเฉียง (Zhang Guoqiang), จางจิ้นชู (Zhang Jinchu), หลี่เฉิน (Li Chen), หวางจือเหวิน 
(Wan Ziwen), เฉิน เต้าหมิง (Chen Daoming), เฉิน จิง (Chen Jing), จาง จือเฟิง (Zhang Zifeng), จาง เจียจวิน 
(Zhang Jiajun) 

The Joy Luck Club  
ภาพยนตรท์ีส่รา้งขึน้จากนวนยิายทีเ่รยีกเสยีงฮอืฮาอยา่งมาในแวดวงวรรณกรรมของอเมรกิา ซึง่เขยีนโดย เอมี ่ทาน (Amy Tan) 
นกัเขยีนหญงิชาวอเมรกินัเชือ้สายจนี ทีห่ยบิยกเรือ่งรางบางสว่นของประวตัศิาสตรส์งัคมจนีหลงัยคุสงครามโลกครัง้ที ่๒   
ซึง่สะทอ้นถงึชวีติ ทศันคตคิวามเชือ่ของชาวจนีโพน้ทะเลทีย่า้ยมาตัง้ถิน่ฐานในอเมรกิา ทัง้ยงับรรยายถงึความคดิของ  
คนอเมรกินัเชือ้สายจนียคุใหม ่ทีเ่ปน็การตัง้คำถามและกระตุน้จติสำนกึของชาวจนีโพน้ทะเลไมว่า่ในประเทศใดใหฉ้กุคดิไดไ้ม ่ 
ตา่งกนั โดยเรือ่งราวดงักลา่วถกูถา่ยทอดผา่นชวีติชาวจนี ๔ ครอบครวั  สองวฒันธรรม สองยคุสมยั โดยมสีายใยแหง่ความ
สมัพนัธข์องแมแ่ละลกูเปน็ตวัเชือ่มประสานคนกลุม่นีเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่ภาพยนตรเ์รือ่งนีไ้ดผู้ก้ำกบัมอืดอียา่ง เวยน์ หวาง  
(Wayne Wang) มาชว่ยถา่ยทอดเรือ่งราวดงักลา่วใหค้รบถว้นสมบรูณต์ามตน้ฉบบัดัง่เดมิ และยงัดงึความโดดเดน่ของตวัละคร
หลกัซึง่เปน็คนเอเชยีไดอ้ยา่งสมจรงิ จนทำใหภ้าพยนตรเ์รือ่งนีป้ระสพความสำเรจ็อยา่งดทีัง้รายไดแ้ละคำวจิารณ ์กลายเปน็  
กา้วหนึง่แหง่ความสำเรจ็และการประกาศศกัดิศ์รขีองผูส้รา้งภาพยนตรช์าวเอเชยีอกีดว้ย 

Lost In Beijing   
ภาพยนตรเ์รือ่ง Lost In Beijing ถกูนำมาฉายครัง้แรกในงาน
เทศกาลภาพยนตร ์Bangkok Film Festival ๒๐๐๗ โดยสามารถ
ควา้รางวลั Special Jury Prize มาครอบครอง โดยภาพยนตรเ์รือ่ง
นีพ้ยายามสะทอ้นภาพของสงัคมจนีทีเ่ปลีย่นแปลงคา่นยิมไป
อยา่งรวดเรว็ ผา่น “ผงิกัว่” ตวัละครหลกัซึง่เปน็นางเอกของเรือ่ง 
โดยเธอและสามไีดล้ะทิง้บา้นเกดิในชนบทเพือ่เขา้มาขายแรงงาน

ในมหานครปกักิง่ เมอืงทีห่ลายๆ คนวาดฝนัวา่จะนำพาพวกเขาไปพบกบัความสขุ 
ความรำ่รวยมัง่คัง่ โดยผงิกัว่เขา้ทำงานเปน็พนกังานนวดของรา้นนวดเทา้แหง่หนึง่ 
สว่นสามทีำงานเปน็ชา่งเชด็กระจกตามตกึสงูโดยจดุหกัเหของเรือ่งเกดิขึน้เมือ่ผงิกัว่
ถกูเจา้นายขม่ขนื โดยทีส่ามบีงัเอญิเหน็เหตกุารณเ์ขา้พอด ีและเกดิการตอ่รองตา่งๆ
นาๆ ขึน้ บทสนทนาและการถา่ยทอดเรือ่งราวอยา่งเสยีดส ีประชดประชนั บรรยายให้
เหน็ถงึทศันคตขิองคนจนีในยคุทนุนยิมไดอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรกต็ามภาพยนตรเ์รือ่งนี้
มฉีากการรว่มรกัทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ผยแพร ่ทำให ้ฟงั ลี ่(Fang Li) โปรดวิเซอร์
และเจา้ของบรษิทั Laurel Films ผูผ้ลติภาพยนตรเ์รือ่งนีถ้กูทางการจนีแบน หา้มยุง่
เกีย่วกบัวงการภาพยนตรเ์ปน็เวลา ๒ ป ีดงันัน้การรบัชมภาพยนตรเ์รือ่งนี ้ผูป้กครอง
ควรใหค้ำแนะนำแกเ่ดก็ทีม่อีายตุำ่กวา่ ๑๕ ป ี 

กลบัมาพบกนัเปน็ครัง้ที ่๓ แลว้ และเชน่เคยทีเ่ราจะไมพ่ลาดการนำเสนอสาระบนัเทงิดีๆ  สอดแทรกวฒันธรรมจนีผา่นภาพยนตร ์
ซึง่ในฉบนันีจ้ะขอแนะนำภาพยนตรท์ีห่ลายๆ คนคงรูจ้กั และเคยผา่นหผูา่นตากนัมาบา้งแลว้ แตส่ำหรบัอกีหลายคนทีย่งัไมเ่คยชม 
ขอแนะนำวา่ไมค่วรพลาดเปน็อนัขาด เพราะนอกจากคณุจะไดร้บัสาระความบนัเทงิแลว้ ยงัไดข้อ้คดิดีๆ  ทีส่ามารถนำมาปรบัใชใ้นการ
ดำเนนิชวีติไดอ้ยา่งมสีตอิกีดว้ย 

เรื่อง : จุฑารัตน์ นฤพันธาวาทย์

โลกนี้เป็นของพวกคุณ และเป็น 
ของพวกเราด้วย แต่พินิจพิเคราะห์
จนถึงแก่นแท้แล้วเป็นของพวกคุณ
แน่นอน พวกคุณคนหนุ่มสาวเปี่ยมด้วย
ชี วิตชี ว า อยู่ ในช่ วงที่ รุ่ ง โรจน ์  
ดุจดวงตะวันในยามเช้า ๘-๙ นาฬิกา  
ความหวังทั้งหลาย ขอฝากไว้ที่พวกคุณ 
 เหมาเจ๋อตง 
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ในการจดัทำวารสาร ยา่นจนีถิน่บางกอก ตอน “รมินำ้ยา่นจนี” สำเรจ็ไปดว้ยด ีโดยไดร้บัความรว่มมอืจากผูม้อีปุการคณุดงัรายนามตอ่ไปนี ้สำนกังานเขตสมัพนัธวงศ,์ 

สมาคมฮากกาแหง่ประเทศไทย, สมาคมฮกเกีย้นแหง่ประเทศไทย, วทิยาลยัเทคนคิดสุติ, ศาลเจา้ฮอ้นหวอ่งกงุ (ศาลเจา้โรงเกอืก), ศาลเจา้โจวซอืกง, ชมรมรา้นอาหาร

เพือ่สิง่แวดลอ้ม เขตสมัพนัธวงศ,์ โรงเรยีนกหุลาบวทิยา, โรงเรยีนไตรมติรวทิยาลยั, โรงเรยีนสตรวีดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนิปูถมัภ,์ ชมุชนตลาดนอ้ย, ชมุชน

วานชิสมัพนัธ,์ ชมุชนผูค้า้อะไหลเ่กา่, ชมุชนโชฎกึ, ชมุชนจงสวสัดิ,์ ชมุชนโปสศิสภา, ชมุชนเลือ่นฤทธิ,์ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และ

สถาบนัอาศรมศลิป์ 

ขอขอบคุณ 


