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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวประวัติความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษม อีก

ทั้งศึกษาภาพสะทอนของวิถีชีวิต ความเปนอยู สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงความรูสึกของชาวเว้ิง

นาครเขษมในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนของพวกเขา ดวยการมองผานเรื่องเลา

เกี่ยวกับชีวิตของชาวเว้ิงนาครเขษม โดยใชระเบียบวิธีการในการศึกษา 2 แนวทาง ไดแก 1 ศึกษาผาน

เอกสารที่เปนลายลักษณอักษร 2 เก็บขอมูลภาคสนามดวยการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและทํา

การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการกับกลุมผูใหสัมภาษณ 

 ผลการศึกษาพบวาชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนที่ต้ังอยูในกลางเมืองกรงุเทพมหานคร ซึ่งมี

ลักษณะของการเปนชุมชนชาวจีน เน่ืองจากคนที่อยูอาศัยในชุมชนลวนเปนชาวไทยเช้ือสายจีน โดย

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมจีนภายในชุมชนไวมากมาย ซึ่งเปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนเว้ิงนาครเขษม ความสัมพันธของคนในชุมชนน้ันมีความสนิทสนม

กันอยางแนบแนนมาต้ังแตในรุนของบรรพบุรุษ ถึงแมวาความสัมพันธในปจจุบันน้ีจะไมสนิทสนมเทา

ในอดีตเน่ืองจากปจจัยหลายอยาง เชน การเขามาของเทคโนโลยี การทํางานตอนกลางวันในชุมชนเว้ิง

นาครเขษม แตตอนกลางคืนไปพักอาศัยอยูนอกชุมชน ทําใหเกิดความหางเหินมากข้ึนกวาในอดีต แต

เน่ืองจากการที่เว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนไมใชรานคา ทําใหคนในชุมชนมีการปฏิสัมพันธกัน ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน คนในชุมชนรูจักกัน ทักทายกันเหมือนพี่เหมือนนอง ซึ่งแตกตางจากชุมชนในละแวก 

ค 



ใกลเคียงที่มีวิถีการดํารงชีวิตอยางสังคมเมือง 

 ในชวงหลังมาน้ีไดเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม เน่ืองจากมีนายทุนมาซื้อ

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมไป ทั้งน้ีชาวเว้ิงนาครเขษมไดมีการตอรอง ตอสูกับทางนายทุน เพื่อปกปองชุมชน

เว้ิงนาครเขษมไวอยางสุดความสามารถ แตสุดทายชาวเว้ิงนาครเขษมก็ไมสามารถรักษาชุมชนแหงน้ี

เอาไวได ทําใหคนในชุมชนตองยายออกจากที่อยูอาศัยเดิม เน่ืองจากทางนายทุนตองการจะพัฒนา

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมใหกลายเปนศูนยการคา สิ่งเหลาน้ีนําพามาซึ่งปญหามากมายที่ทําใหบรรยากาศ

ภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมอยูในสภาวะตึงเครียด การที่ตองอพยพออกจากชุมชนที่ตนอยูอาศัยมา

อยางยาวนานที่มีการสืบทอดของบรรพบรุุษจากรุนสูรุน รวมถึงความผูกพันกับตัวพื้นที่และคนในพื้นที่ 

ยอมตองรูสึกคิดถึงและโหยหาวันวาน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉบับน้ีเปนสิ่งที่ทําใหหนูรูสึกภาคภูมิใจมาก ชวงเวลาที่ผานมาหนูไดเรียนรูอะไร

มากมายหลายอยาง สิ่งเหลาน้ีเปนประสบการณที่ดีและคุมคามาก หนูไดฝกทั้งความอดทน การ

แกปญหาและการพึ่งพาตัวเอง ตองยอมรับวาในชวงเวลาที่ผานมามีหลายครั้งที่รูสึกทอแท เหน่ือย ซึ่ง

ก็ไดรับกําลังใจคนรอบขางเสมอมาทําใหสามารถผานชวงเวลาเหลาน้ันมาได ซึ่งสารนิพนธฉบับน้ีจะไม

สามารถเกิดข้ึนมาไดหากไมไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลาน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยธัญธีรา ย้ิมอํานวย หรือ อาจารยออย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธใน

ครั้งน้ีคะ อาจารยใจดีกับหนูมาก คอยชวยเหลือใหคําแนะนําหนูตลอดในการทําสารนิพนธ อยากบอก

อาจารยออยวา หนูรูสึกขอบคุณและรักอาจารยออยมากคะ  ตลอดจนอาจารยประจําภาควิชา

มานุษยวิทยาที่คอยใหคําแนะนําและหวงใยแกหนูตลอดระยะเวลา4 ปที่ใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทํา

ใหหนูไดเรียนรู และไดรับประสบการณชีวิตที่มีคามาก ซึ่งจะเปนประโยชนตออนาคตขางหนาของหนู  

 ขอขอบพระคุณ ครอบครัว เพื่อน ที่เปนหวงและใหกําลังใจมาตลอดในการทําสารนิพนธน้ี 

โดยเฉพาะครอบครัว ปา ,มา,แซกู และ อาเจก ที่อยูขางๆหนูมาตลอด คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจ

ใหหนูในวันที่หนูเหน่ือยและทอแท  รวมถึงพี่แกปที่ไปชวยหนูสัมภาษณอยูหลายครั้ง กําลังใจและ

ความชวยเหลือจากบุคคลเหลาน้ีเปนสิ่งที่ชวยใหหนูทําสารนิพนธฉบับน้ีออกมาไดคะ 

 สุดทายน้ีที่ขาดไมได ขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทั้ง15 ทาน รวมถึงเจาหนาที่สํานักงาน

เขตสัมพันธวงศที่ใหขอมูลในเรื่องตางๆ การที่ไดมาเจอกับผูใหสมัภาษณทั้ง15ทาน ทําใหหนูรูสึกวาหนู

โชคดีมากๆ พวกทานมีพระคุณกับหนูมาก หนูรูสึกประทับใจมากจริงๆคะ  หนูรูวาชวงน้ีเปนชวงที่

ยากลําบากสําหรับเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนชุมชนเว้ิงนาครเขษม หนูขอเปนกําลังใจใหพวกทาน

สามารถตอสู และผานพนเรื่องราวรายๆในชุมชนเว้ิงนาครเขษมไปไดดวยดีนะคะ รวมถึงขอบพระคุณ
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บทท่ี1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 การอพยพเขามาในสยามของชาวจีน เกิดข้ึนจากการคาโดยเรือสําเภาจีนซึ่งมีมาหลายรอยป

ต้ังแตยุคสุโขทัยในชวงที่ประเทศไทยอยูในชวงสิ้นสุดสงครามและกําลังขาดแคลนพลเรือน ตองการ

แรงงานรวมถึงในภาวะเศรษฐกิจการคาขายของคนจีนในแผนดินไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็ว แต

ประเทศจีนกลับกําลังสิ้นสุดความรุงเรืองเน่ืองจากอยูในสภาวะประชากรลนหลาม รวมทั้งมีการทํา

สงครามกับตางประเทศและมีการจลาจลภายใน เกิดความอดอยากยากเข็ญ (G. William 

Skinner,2529) 

 จํานวนชาวจีนที่อพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยมจีํานวนมากย่ิงข้ึนเปนลาํดับ จนถึงสมัย

ปลายกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งตรงกับสมัยที่ชาวจีนอพยพออกนอก

ประเทศเปนจํานวนมากดวยเหตุผลที่ตางกันเน่ืองจากในขณะน้ันประเทศจีนถูกปกครองโดยราชวงศ

ชิง ซึ่งเปนกษัตริยแหงราชวงศแมนจูเลียที่คนจีนสวนมากถือวาเปนกษัตริยตางชาติ มิใชราชวงศของ

ชนชาติฮั่นที่เคยปกครองจีนมาแตสมัยโบราณ ประกอบกับการปกครองของราชวงศน้ีเต็มไปดวยการ

กดข่ีขมเหง และเขมงวดกวดขันในชีวิตความเปนอยูของพวกไพรพลเมืองจีน และรวมไปถึงระบบ

เศรษฐกิจของจีนในระบอบศักดินาจีนในสมัยปลาย โดยเฉพาะในสมัยของราชวงศชิงน้ัน เปนระบบที่

โหดรายทารุณ ประกอบกับแผนดินจีนในระยะน้ันประสบภัยธรรมชาติคอนขางถ่ี บางปก็แหงแลง บาง

ปก็นํ้าทวม เฉลี่ยแลวไมตํ่ากวาปละครั้ง เน่ืองจากไมไดรับการพัฒนาทางดานชลประทาน คนจีนจึงพา

กันละทิ้งประเทศไปแสวงหาที่ทํากินใหมในตางประเทศ การอพยพเขามาของคนจีนเพื่ออาศัยแผนดิน

ไทยน้ันมีมายาวนานตลอดยุคประวัติศาสตร(ประวิทย พันธุวิโรจน,2544 : 56-58) 

การอพยพครั้งใหญเกดิข้ึนภายหลังสนธิสัญญาเบาริง่ในป พ.ศ.2398 เพราะสนธิสัญญาฉบับน้ี

เปนการยุติการผูกขาดการคาโดยรัฐ หรือพระคลังสมบัติ เพื่อเปดโอกาสอยางกวางขวางสาํหรบัการทํา

ธุรกิจแกฝรั่งตางชาติ ซึ่งสําหรับคนจีนในแผนดินไทยจึงเปนโอกาสที่เปดกวางสาํหรบัการทําการคาแขง

กับฝรั่ง(ประวิทย พันธุวิโรจน,2544 : 56-58) ประกอบกับในชวงหลัง พ.ศ.2400 การคมนาคมทางนํ้า

ที่เปลี่ยนจากเรอืสําเภามาเปนเรอืกลไฟที่ทําหนาที่ขนสนิคาและผูโดยสารระหวางกรุงเทพมหานครกับ
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จีนตอนใต ทําใหการเดินเรือทําไดตลอดป ไมตองรอลมมรสุม และชวยรนระยะเวลาการเดินทางแรม

เดือนบนทองทะเลเหลือเพียง7-10วันเทาน้ันทั้งหมดน้ีเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการอพยพครั้งใหญโดย

ชาวจีนที่เขามาในสังคมไทยสวนมากจะประกอบอาชีพเปนกรรมกรรับจางในเมือง โรงสีขาว โรงเลื่อย 

เหมืองแร ซึ่งในสังคมไทยน้ันผูหญิงชาวจีนมีนอย ทําใหชายชาวจีนตองแตงงานกับหญิงชาวไทย 

เน่ืองจากไดรับผลประโยชนหลายอยางจากชาติกําเนิดที่เปนไทยของฝายหญิง ซึ่งทําใหเกิดลูกหลาน

ชาวจีน (G. William Skinner,2529) 

การอพยพอออกนอกแผนดินของคนจีนสวนใหญมาจาก2มณฑลชายทะเล คือ มณฑล

ฮกเกี้ยน และมณฑลกวางตุง ซึ่งประกอบดวย จีนฮกเกี้ยน จีนแตจิ๋ว จีนกวางตุง จีนแคะ และจีน

ไหหลํา ทําใหในสังคมไทยมีชาวจีน5 กลุมภาษาใหญๆน้ีกระจัดกระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

โดยเฉพาะจีนแตจิ๋ว ซึ่งจัดวามีจํานวนประชากรหนาแนนกวาอีก4กลุม บางกลุมก็จะมียานอาศัย

เฉพาะกลุม ( แสงอรุณ กนกพงศชัย, 2550 :10) 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีใน 

พ.ศ. 2325 ไดอนุญาตใหชาวจีนซึ่งสวนใหญเปนพวกแตจิ๋วผูต้ังหลักแหลงอยู ณ ทาเตียนและบริเวณ

ใกลเคียงต้ังแตสมัยธนบุรีไปอยูนอกแนวกําแพงพระนครทางดานตะวันตกเฉียงใตซึ่งเรียกวาสําเพ็ง 

(สุภางค  จันทวานิช ,2549 อางจาก เจาพระยาทิพากรวงศ,2503: 13 ) เพื่อใชที่ดินบริเวณน้ันเปน

ที่ต้ังพระบรมมหาราชวังซึ่งเปนศูนยกลางการปกครองของราชวงศใหม (สุภางค  จันทวานิช ,2549 

อางจาก เกียรติ จิวะกุลและคณะ 2525:4 )หลังจากที่ชาวจีนแตจิ๋วเขามาต้ังหลักแหลงในสําเพ็งแลวก็

มีชาวจีนอพยพเขามาเรื่อยๆ ดวยสาเหตุทางการเมอืงและเศรษฐกิจภายในของจนีเอง(สภุางค  จันทวา

นิช ,2549 อางจาก Skinner,1957:21 และ Mitchison, 1961:16 )ประกอบกับปจจัยอื่นๆทางดาน

เมืองไทยที่สําคัญคือ เหตุจูงใจจากความอุดมสมบูรณของบานเมืองซึ่งทําใหเกิดลูทางในการทํามาหา

กิน นโยบายทางเศรษฐกิจของไทย ความปลอดภัยของสถานการณบานเมือง และสภาพสังคมที่เอื้อตอ

การปรับตัวของชาวจีนเขามาเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย (สุภางค  จันทวานิช ,2549 อางจากDuke 

and Bunnag,1986:5) 

ชาวจีนอพยพสวนใหญเขามาต้ังหลักแหลงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจ โดยยานที่คนจีนเขามาต้ังถ่ินฐานทํามาหากินมากที่สุดแหงหน่ึงคือ สําเพ็ง จึงทําใหสําเพ็ง
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เจริญเติบโตอยางรวดเรว็ นอกจากใชเปนที่อยูอาศัยแลว ชาวจีนนิยมทําการคาและมีความชํานาญทาง

การคาอยูแลว ก็ไดเปดเปนที่อยูอาศัยของตนเอง เปนรานคาจําหนายสินคานานาชนิด สําเพ็งจึงเปน

ยานธุรกิจการคาที่สําคัญแหงแรกของสมัยรัตนโกสินทร (สุภางค  จันทวานิช ,2549อางจาก ปยนาถ 

บุนนาค , 1999 :65) จากการอพยพเขามาอยูในกรุงเทพมหานครของชาวจีนเปนระยะๆและสวนใหญ

เขาไปต้ังหลักที่สําเพ็งเปนแหงแรก จึงทําใหมีการขยายตัวเติบโตข้ึนตามจํานวนชาวจีนที่เพิ่มมากข้ึน

สงผลใหชุมชนชาวจีนขยายตัวออกมายังพื้นที่ใกลเคียง โดยทอดไปตามแนวคลองผดุงกรุงเกษมมี

ลักษณะเปนชุมชนที่ติดกันไปตลอด เปนชุมชนที่มีถนนขนานกัน3เสน คือ ถนนสําเพ็ง ถนนเยาวราช 

และ ถนนเจริญกรุง (สุภางค  จันทวานิช ,2549 :5) 

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนหน่ึงที่ ต้ั งอยูบนถนนเจริญกรุงและเยาวราช  ซึ่ งมี

ประวัติศาสตรยาวนานนับแตครั้งสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งยายเมืองจากฝงธนบุรีมายังพระนครสถาปนา

เมืองหลวงใหมข้ึน ครั้งน้ันอพยพประชาราษฎรจํานวนมากมาชวยกันสรางเมืองโดยชาวจีนและชาว

มอญ โดยชาวจีนอาศัยอยูรอบนอกคูเมืองรอบนอกยานคลองโองอางในปจจุบัน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 

5 ทรงโปรดเกลาฯใหสรางวังบูรพาภิรมยข้ึน ซึ่งเปนวังที่อยูทางทิศตะวันออกโดยปจจุบันคือวังบูรพา 

ซึ่งในบริเวณน้ีขามคลองโองอางไปมีที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราช

ประสงคพระราชทานใหแกสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต (ทูลกระหมอมบริพัตร) โดย

บริเวณน้ีมีบึงนํ้าขนาดใหญเปนที่พักผอนหยอนใจของพระบรมวงศและเหลาขาราชบริพาร ชาวจีน

เรียกบึงนํ้าน้ีวา วังนํ้าทิพย และตอมาเมื่อชุมชนหนาแนน มีการถมบึงนํ้าเปนที่กวางหลังจากถมที่ไป

แลวบริเวณน้ีเปนลานขนาดใหญเปนที่คาขายนานาสิ่งของก็เลยเรียกลานโลงบริเวณน้ีวา เว้ิง การคา

ครั้งน้ันก็ซื้อมาขายไป มีการรับซื้อของเกามาขายบางซึ่งจะวางขายกันบนพื้น เหมือนกับเวลาน้ีที่

วางขายกันทั่วไปตามริมถนน นอกจากน้ียังมีสีสันสินคาของฝรั่งที่ไมใชก็จะนํามาขายกันของลักขโมย

มาก็มีซึ่งก็เปนที่มาของช่ือ ตลาดโจรหรือ “Thief Market” (ทีมวาไรต้ี,รําลึกยานการคารัตนโกสินทร 

แรกเริ่มที่“เว้ิงนาครเขษม”,ออนไลน,2557) 

คําวา “เว้ิง” หมายถึง ที่ที่เปดกวางเปนชองเขาไป ภายในกวาง ความหมายของ นาครเขษม 

แปลวา เมืองแหงความสุข ซึ่งคําวาเกษมเปนภาษาสันสกฤต ในโบราณเขียนเปน เขษม ในบริเวณน้ีมี

การทําการคาและอาศัยอยูกันเปนครอบครัว และสืบทอดมาถึงรุนลูกรุนหลาน ในเว้ิงนาครเขษมน้ันมี

ความโดดเดนหลายดาน ในเรื่องราวของหนังสือน้ันนับไดวาที่เว้ิงนาครเขษมแหงน้ีเปนแหลงรวม
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หนังสือหลากหลายทั้งสารคดี โหราศาสตร โดยหนังสือดังกลาวถือเปนแหลงเริ่มตนจากที่น่ีเลยก็วาได 

นอกจากน้ีในอดีตที่น่ียังมีการสราง โรงละครนิยมไทย เปนสถานที่แสดงดนตรไีทยโดยทูลกระหมอม

บริพัตร ทรงมีบทบาทสําคัญกับชุมชนในการสนับสนุนดานดนตรี เชน การสรางละครรอง ละครรํา 

รวมทั้งการสรางเครื่องดนตรีไทย ไมวาจะเปนซอ ขิม พิณ ฯลฯ ทําใหในเว้ิงนาครเขษมนอกจากจะมี

โรงละครแลวยังเปนศูนยกลางเรื่องดนตรีไทยอีกดวย 

นอกจากน้ีในยุคของการสรางเมืองก็มีการสั่งเครื่องมือ เครื่องจักรเขามาจากตางประเทศ 

ภายในเว้ิงนาครเขษมก็มีหลายรานที่จําหนายเครื่องจักรจากอเมริกา เยอรมนี ฯลฯ จะเห็นไดวาจากที่

เว้ิงเริ่มตนเปนที่ขายของเกา เครื่องดนตรีไทย เว้ิงเริ่มเปนตัวแทนจําหนายมีการสั่งนานาสินคาเขามา

ซึ่งหน่ึงในน้ันมีเครื่องดนตรีสากลรวมอยูดวย ทําให เว้ิงเปนศูนยกลางเครื่องดนตรีของประเทศไทยใน

ครั้งน้ัน เชนเดียวกับการสั่งหนังสือเขามาก็ทําใหที่น่ีเปน ศูนยกลางหนังสือ อีกทั้งมีสีสันของอาหาร มี

เครื่องทําขนมหลากหลาย กระทะทองเหลือง ฯลฯ เรียกวาถาอยากจะหาซื้ออุปกรณทําขนมเดินทาง

มาที่น่ีที่เดียวก็จะมีใหเลือกหาไดและจากอดีตถึงเวลาน้ีก็ยังคงเปนเชนน้ัน กระทั่งมีคําพูดที่วา “ถา

อยากสรางเน้ือสรางตัวมีอาชีพคาขาย เขามาที่เว้ิงมีอุปกรณพรอม” ซึ่งก็เปนอีกความโดดเดนในเรื่อง 

เครื่องมือการทําอาหาร เครื่องจักรกอสราง อีกทั้งยังมีเรื่องของเฟอรนิเจอร ซึ่งไมเพียงนําเขาแตยังมี

ชางฝมือเกิดข้ึนที่น่ีและตอมาก็ไดขยายไปยังที่อื่นอีกดวย  

เว้ิงนาครเขษมเปนจุดกําเนิดแรกของศูนยการคาของรัตนโกสินทร อีกทั้งลักษณะหน่ึงที่เปน

เอกลักษณของเว้ิงนาครเขษมซึ่งอาจเปนคําตอบของการมาเลือกซื้อหานานาภัณฑที่น่ี ทั้งที่มีหลาย

สถานที่จําหนายของในลักษณะเดียวกัน ก็เพราะวาชาวเว้ิงนาครเขษมจะชวยดูแลและหาใหเรียกวา 

“มาหาเด๋ียวจะหาให” คนในชุมชนเว้ิงยังมีความผูกพันใกลชิดกันเปนเหมือนเครือญาติ มีวัฒนธรรม

ประเพณีที่สืบสานกันมาทั้ง การไหวพระจันทร ไหวบะจาง กินเจ ฯลฯ ชุมชนเว้ิงจึงไมใชแคเพื่อนบาน

หากแตเปนชุมชนครอบครัว เว้ิงจึงมีสายใยความผูกพันกันและกลาวขานตอเน่ืองมาถึงปจจุบันดวย

เพราะครบพรอมทั้งประวัติศาสตรที่ผานกาลเวลามายาวนาน สถานที่ต้ังซึ่งเกิดจากการสรางตาม

รูปแบบการพัฒนาของสังคมในแตละยุคสมัย อีกทั้งมีเรื่องราวของผูคนซึ่งเปนผูสรางประวัติศาสตร

และสถานที่ แห งน้ี  (ทีมวาไรต้ี ,รําลึกยานการคารัตนโกสินทร แรกเริ่มที่ “เว้ิงนาครเขษม”,

ออนไลน,2557) 
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ชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีความแตกตางจากชุมชนอื่นที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง เชน 

ชุมชนคนจีนเยาวราชหรือชุมชนจีนที่สําเพ็ง เน่ืองจากชาวบานในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีความสนิท

สนมกันมาก ทุกครอบครัวตางก็รูจักกัน มีการไปมาหาสูกันอยางสม่ําเสมอ คนรุนกอนรักกันเหมือนพี่

เหมือนนอง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เน่ืองจากอยูรวมกันมานาน เปนชุมชนที่มีอายุหลายรอยป และใน

อดีตที่ความเจริญน้ันยังเขามาไมถึงน้ัน คนในเว้ิงนาครเขษมก็จะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกันมาก รวมถึง

บรรยากาศในชุมชนเว้ิงนาครเขษมในอดีตน้ันจะครึกครื้นและมีสีสันมากกวาในปจจุบันน้ี สิ่งเหลาน้ี

แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตของชุมชนกับสภาพแวดลอมเกาๆที่พวกเขามีความทรงจํารวมกัน มี

กิจกรรมของชุมชนทําใหชาวบานไดมีปฏิสัมพันธกัน เชน  ไหวเจาประจําป ทุกคนจะออกมาไหวเจา มี

การประมูลสมและนําเงินเขากองทุนชุมชน  ทําใหชาวบานไดพบปะกันบอย จึงเกิดความสนิทสนมกัน 

ตอนเปนเด็กรูจักเกือบทุกบาน ในชวงเทศกาลงานก็ทําของไหว ไหวเสร็จก็นําไปแจกบานอื่น บานอื่นก็

มีนําของมาใหตอบแทนการแลกเปลี่ยนกันทําใหความสัมพันธของชุมชนแบนแนน 

 กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทย ทําใหมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  

ภาครัฐจึงตองพัฒนากรุงเทพมหานครแหงน้ีใหมีความเจริญและทันสมัยมากข้ึน ทั้งในดานของการ

คมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ นอกจากน้ียังมีนายทุนที่ตองการจะลงทุนเพื่อผลประโยชนของ

ตน เน่ืองจากยุคสมัยปจจุบันน้ีมีการแขงขันกันสูงมาก   และในชวงพัฒนาเปลี่ยนแปลงน้ีเอง ที่ทําให

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันตองถูกเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยนายทุนไดเขามาซื้อที่ดินเว้ิงนาครเขษม

รวมเน้ือที่กวา 14 ไร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ในราคายกแปลง 4,507 ลานบาท โดยตองการ

พัฒนาพื้นที่น้ีใหเปนศูนยการคาและยินยอมปรับลดอัตราคาเชาที่จะจดัเกบ็ใหมภายหลงัปรับปรุงพื้นที่

เว้ิงนาครเขษมแลวเสร็จในประมาณป พ.ศ. 2562 โดยจะคิดคาเชาถูกกวาผูเชารายใหม30-40%ใน

ขณะเดียวกันมีขอตกลงวาผูเชาเดิมทั้งหมดกวา 280 รายจะไดสิทธ์ิอยูในเว้ิงนาครเขษมตอไป โดย

ระหวางที่ทยอยปรับปรุงพื้นที่ภายในเว้ิงนาครเขษมเปนโซนๆ ทางนายทุนจะจัดหาอาคารพาณิชย

ภายในเว้ิงนาครเขษมที่ยังวางอยูใหผูเชายายเขาอยูเพื่อทําการคาไดตอไป 

แผนปรับปรุงเว้ิงนาครเขษมจะแบงเปน 4 โซน โดยจะทยอยทําทีละโซนโดยโซนที่1ไดเริ่ม

ดําเนินการภายในชวงปลายป 2557  ซึ่งในปจจุบันน้ีไดยายออกไปหมดแลว โดยจะกอสรางใหมเปน

อาคารจอดรถ 10 ช้ัน แบงเปนอาคารสูง 8 ช้ัน และใตดินอีก 2 ช้ัน จอดรถได 1.2 พันคันโดยพื้นที่ช้ัน

ดาดฟาอาคารจอดรถเปนจุดสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิกึ่งแหลงทองเที่ยวสําหรับผูอยูอาศัยในเว้ิงนาครเขษม
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และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามแบบพุทธ จีน และพราหมณ รวมถึงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคูชุมชน

เว้ิงนาครเขษม คือ ศาลเจาพอหนูแดงและเทพปงเถากงใชเวลากอสรางประมาณ 2 ป เมื่อแลวเสรจ็จะ

เริ่มทยอยปรับปรุงโซนที่ 2-3-4 ทีละโซน แตละโซนใชเวลาประมาณ 1 ปแลวเสร็จรวมใชเวลา 5 ป 

จะปรับปรุงเว้ิงนาครเขษมจนเสร็จสมบูรณสวนการปรับปรุงอาคารพาณิชยในโซน 2-3-4น้ันคาดวาจะ

เริ่มลงมือปลายป 2559 ถึงตนป 2560 โดยช้ัน 2 ของอาคารพาณิชยบางสวนจะปรับปรุงเปนที่อยู

อาศัยสําหรับผูเชาโฉมใหมของเว้ิงนาครเขษมจะปรับปรุงอาคารพาณิชยใหเปนสไตลโคโลเนียลแบบ

ด้ังเดิม เปนลักษณะแหลงคาขายแบบโอเพนแอรที่มีหลงัคาคลุมในรปูแบบ "วอลกกิ้งสตรีต" ในรม โดย

การปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดจะไมมีการ รื้อถอนอาคารพาณิชยเพื่อกอสรางเปนตึกสูง เพื่อคงความเปน

แหลงการคาเกาแกที่มีผูอยูอาศัยมากวา 3 ช่ัวอายุคน และวิถีชุมชนของคนในเว้ิงนาครเขษม( ม.ป.ป.

,ทีซีซีแลนดทุมทุม4พันลานปรับโฉมเว้ิงนาครเขษม ทุบตลาดเกาประกาผุดที่จอดรถ1.2พันคัน,

ออนไลน,2557 )  

ดังน้ันภายหลังการพัฒนาน้ีความเปนชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่มีมาหลายยุคหลายสมัยก็คง

จะตองเปลี่ยนแปลงไปดวย แมวาในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงน้ีนายทุนจะพยายามคงความเปนเว้ิง

นาครเขษมอยูบางก็ตาม แตดวยอัตราคาเชาที่เพิ่มข้ึนถึง2-3เทา แมวากลุมชาวเว้ิงนาครเขษมซึ่งเปนผู

เชาเดิมจะไดรับสวนลดคาเชา30-40%หลังมีการปรับราคาคาเชาสูงข้ึนก็ตาม  แตทั้งน้ีพวกเขาก็ไม

สามารถสูกับราคาคาเชาที่สูงข้ึนมากขนาดน้ีได ทําใหหลายครอบครัวในเว้ิงนาครเขษมตัดสินใจยาย

ออก ดังน้ันเมื่อชาวเว้ิงนาครเขษมที่อยูรวมกนัมายาวนานไมไดอยูพรอมหนากันอีกตอไป ความเปนเว้ิง

นาครเขษมน้ันก็คงหายไปดวยเชนกัน 

 อยางไรก็ตามกอนที่ความเปนเว้ิงนาครเขษมจะถูกเปลี่ยนแปลงไป ชาวเว้ิงนาครเขษมไดมีการ

รวมตัว เรียกรองในการมีอยูของคุณคาความเปนชุมชน และไดนํามาสูการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อให

สังคมไดตระหนักถึง เชน การจัดเสวนาที่สะทอนใหเห็นถึงการระลึก หรือนิทรรศการภาพถายที่จัดข้ึน

เพื่อทําการระลึกถึงชุมชนเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันกอนการเปลี่ยนถายเปนเว้ิงนาคร

เขษมในรูปแบบใหม ซึ่งจัดข้ึนในชวงวันที่11ตุลาคม-15ตุลาคม  นอกจากน้ียังมีงานเสี่ยซิ้ง ขอบคุณ

เทพเจา ซึ่งเปนงานประจําปของชาวเว้ิงนาครเขษม ที่จัดข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคม 2554หรืองาน

ตรุษจีนของชาวเว้ิงนาครเขษม ที่มีการทําบุญตักบาตรที่ถนนราชวงศ  โรงแรมแกรนดไชนาที่จัดข้ึนใน

ป 2555 เทศกาลไหวพระจันทรที่จัดข้ึนในวันที่ 18 กันยายน2554 ซึ่งปกติน้ันมีการจัดเปนประจําทุก
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ป แตในชวงสถานการณเชนน้ีไดมีการจัดอยางใหญโตเพื่อยกระดับใหสังคมรับรู เชน มีการติดปาย มี

การโฆษณาผานสื่อออนไลน นอกจากน้ีชาวเว้ิงนาครเขษมไดพยายามเผยแพรกิจกรรมตางๆอัน

ทรงคุณคาที่ลวนแตเปนเอกลักษณของชุมชนผานทางสื่อออนไลนเพื่อเปนการใหบุคคลภายนอกไดรับ

รู และตระหนักถึงคุณคาซึ่งควรแกการรักษาไวไมใหมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหลาน้ีเปนการสรางภาพ

เอกลักษณของชุมชนในอดีตข้ึนมาเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนความพยายามของชาวเว้ิงนาคร

เขษมเพื่อตอลมหายใจใหกับชุมชนอันเปนที่รักย่ิงของพวกเขา แมจะเปนเพียงโอกาสสุดทายก็ตาม 

ขาพเจาจึงตองการศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษม รวมถึงวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน ประสบการณตางๆที่บุคคลพบเจอทั้งในดานของการใชชีวิตในวัยเด็ก วัยทํางาน และวัย

สูงอายุ ที่คนในชุมชนไดมีรวมกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรักและความผูกพันของคนในชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมที่มีตอความเปนวิถีชุมชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะ ชุมชนเว้ิงนาครเขษมถือเปนชุมชนชาว

จีนที่เกาแก มีอายุมารวมรอยป จึงมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ทั้งในเรื่องของความเช่ือ ประเพณี 

ความสัมพันธในชุมชน ซึ่งทุกคนในชุมชนลวนเปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดความเปนเว้ิงนาครเขษมข้ึนมา 

และในปจจุบันน้ีความเปนเว้ิงนาครเขษมกําลังจะหายไป เน่ืองจากความเปนเมืองไดเขามา ความ

ตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจทาํใหพื้นทีน้ี่กําลังจะพฒันาไปเปนหางสรรพสินคา  แมพวกเขาจะพยายาม

ตอสูดวยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆซึ่งสะทอนถึงคุณคาของความเปนเว้ิงนาครเขษม แตใน

ที่สุดคนในชุมชนก็ตองอพยพ แยกยายกันไปตามทางของตน เชนเดียวกันกับชาวเว้ิงนาครเขษมที่

อาศัยอยูในโซนที่1 ที่ตางถูกอพยพไปแลวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  เมื่อเปนเชนน้ีแลวความเปนเว้ิง

นาครเขษมที่ยาวนานก็จะกลายเปนอดีตไป ขาพเจาจึงตองการที่จะถายทอดความรูสึกของชาวเว้ิง

นาครเขษมถึงความรักความผูกพัน และเอกลักษณของชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัยมาหลายช่ัวอายุคน

ออกมาเปนเรื่องเลาเพื่อแสดงใหเห็นวาแมคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมจะไมไดอยูรวมกันอีกตอไป และ

แมความเปนเว้ิงนาครเขษมจะจางหายไปตามกาลเวลา แตสิ่งเหลาน้ีไมเคยจางหายไปจากใจของ

ชุมชนชาวเว้ิงนาครเขษม  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุัน 

2เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และความสัมพันธของของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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3เพื่อศึกษาความรูสกึรวมกันของคนในชุมชนถึงความเปนชาวเว้ิงนาครเขษมในภาวะของการ

เปลี่ยนแปลง 

สมมติฐาน 

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนชาวจีนเกาแกที่มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน หลายครอบครัวอยูกัน

มาหลายรุนทําใหคนในชุมชนรุนกอนๆมีความสนิทสนมกันเหมือนพี่นอง ชวยเหลือกัน แตเมื่อมีความ

เปนเมืองเขามาทําใหความเปนชุมชนด้ังเดิมเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหเกิดวิถีความ

ผูกพัน ความรูสึกคิดถึง และโหยหา 

ขอบเขตของการศึกษา 

ผูศึกษาจะทําการศึกษาประวัติของชุมชนเว้ิงนาครเขษม และ คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ซึ่งเปนชุมชน

ชาวจีนที่เกาแกและแตละครอบครัวที่อาศัยอยูในชุมชนน้ันลวนอยูกันมาหลายช่ัวอายุคนแลว โดยจะ

เลือกสัมภาษณคนในชุมชนจํานวน15ทาน ที่สามารถใหขอมูลไดอยางละเอียดในเรื่องของเรื่องเลา

เกี่ยวกับชีวิตต้ังแตบรรพบุรุษเขามาต้ังถ่ินฐานในเว้ิงนาครเขษมแหงน้ี ชีวิตในวัยเด็ก วัยทํางาน วัย

สูงอายุที่เกิดข้ึนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม  รวมถึงกิจกรรม พิธีกรรมตางๆของชุมชน เน่ืองจากชุมชนเว้ิง

นาครเขษมน้ันเปนชุมชนที่สมาชิกในชุมชนรูจักกันเปนอยางดี สนิทกันเหมือนพี่นอง จึงยอมมีความรัก

และความผูกพันอยางมากตอชุมชนของตน และเน่ืองจากในปจจุบันเว้ิงนาครเขษมกําลังจะถูกพัฒนา

ใหเปนศูนยการคา ยอมทําใหความเปนเว้ิงนาครเขษมตองเปลี่ยนแปลงไป จึงตองการที่จะศึกษาถึง

ความรูสึกรวมกันของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ที่ตองการจะรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาหัวขอดังกลาว ผูศึกษาไดทําการแบงแนวทางวิธีวิจัยในทางมานุษยวิทยาดังน้ี 

1การสัมภาษณอยางเปนทางการ เปนการศึกษาดวยการลงพื้นที่ภาคสนามที่ชุมชนเว้ิงนาครเขษม โดย

เลือกสัมภาษณคนในชุมชนจํานวน15ทาน เพื่อทราบถึงเรื่องราวชีวิตที่ผานมาในชุมชนเว้ิงนาครเขษม

ต้ังแตชีวิตในวัยเด็ก วัยทํางาน จนถึงวัยชรา เพื่อที่จะไดสามารถถายทอดเรื่องราวตางๆในชีวิตถึงความ

รักและความผูกพันตอชุมชนเว้ิงนาครเขษม โดยจะเลือกศึกษากลุมผูสูงอายุที่มีอายุ50ปข้ึนไป จํานวน

10 คน เพื่อบอกเลาถึงประสบการณตางๆในอดีตจนถึงปจจบุัน รวมถึงบุคคลในวัยกลางคนที่อยูในชวง
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อายุ30-50ป จํานวน5 คน เน่ืองจากคนกลุมน้ีเปนกลุมคนที่พยายามที่จะตอสูเพื่อไมใหชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีคนทั้ง2กลุมตางมีความรักและความผูกพันตอชุมชนเว้ิงนาครเขษมทั้งสิ้น 

2 การสัมภาษณพูดคุยและสังเกตการณอยางไมเปนทางการกับคนในชุมชนโดยไมจํากัดเพศและวัย 

รวมถึงคนนอกชุมชน ไดแก คนที่มารวมกิจกรรมตางๆของชุมชน คนที่มาซื้อของ หรือ คนที่อาศัยอยู

ใกลเคียงชุมชน  

3ศึกษาแหลงขอมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน สารนิพนธ  วิทยานิพนธหนังสือตางๆไมวาจะ

เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต วิถีชีวิตชาวจีน แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน และทุนนิยม การเปลี่ยนสูความ

ทันสมัย เพราะขอมูลเหลาน้ี ลวนสามารถเปนประเด็นที่จะทําการศึกษาตอไปได 

สถานท่ีทําการศึกษา 

ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แขวง สัมพันธวงศ เขต สัมพันธวงศ จงัหวัดกรงุเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1 เพื่อทราบถึงประวัติความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2 เพื่อทราบถึงวิถีชีวิต และความสัมพันธของคนในเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

3 เพื่อทราบถึงความรูสึกรวมกันของคนในชุมชนถึงความเปนชาวเว้ิงนาครเขษมในภาวะของการ

เปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาในการทําการศึกษาต้ังแตเดือนสงิหาคม พ.ศ.2557- พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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แผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

สิงหาคม-ตุลาคม2557 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทวิจัยที่เกี่ยวของ 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ 2558 ศึกษาภาคสนาม ชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

มีนาคม-พฤษภาคม2558 รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผลการศึกษา 
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บทท่ี2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 งานศึกษา “เรื่องเลาในวันวานของชาวเว้ิงนาครเขษม กรณีศึกษา ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แขวง 

สัมพันธวงศ เขต สัมพันธวงศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาภาพรวมและความสืบเน่ือง

ของวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผานการเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ

ชีวิตและประสบการณตลอดชวงชีวิตของบุคคลคือชาวเว้ิงนาครเขษมซึ่งอาศัยอยูในชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมมาเปนเวลานานหลายช่ัวอายุคน ซึ่งตอมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญกับชุมชนเว้ิงนาคร

เขษม ทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมตองยายออกจากชุมชน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงภาพของการ

เปลี่ยนแปลงและความรูสึกโหยหาอดีตที่เกิดข้ึนตอชาวเว้ิงนาครเขษม การศึกษาครั้งน้ีจึงเลือกใช

แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวของกับเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต การเปลี่ยนแปลงไปสูความ

ทันสมัย และ การโหยหาอดีต ซึ่งทั้ง3แนวคิดน้ีจะทําใหเห็นความเช่ือมโยงกันเพื่อนํามาใชเปนกรอบใน

การวิเคราะหและอธิบายในประเด็นหัวขอขางตน เพื่อที่จะทําใหเห็นภาพของสังคมวัฒนธรรมของชาว

เว้ิงนาครเขษม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนซึ่งนําพามาซึ่งความรูสึกโหยหาอดีตของชุมชนไดอยาง

ชัดเจน โดยรายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษามีดังน้ี  

แนวคิดเร่ืองเลาเก่ียวกับชีวิต 

 การศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต เปนการบันทึกเลาถึงชีวิต ประสบการณและเหตุการณที่เกิด

ข้ึนกับบุคคลหน่ึง ซึ่งอาจรวมถึงครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนรวมงานที่เกี่ยวของ มักจะสะทอนให

เห็นชี วิต ผลงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติของบุคคล น้ัน หรือภาพการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม 

สภาพแวดลอมในขณะที่บุคคลน้ันดําเนินชีวิตอยู (วรรณี วิบลูยสวัสด์ิ แอนเดอรสัน อางโดย กนกรส 

อุดร,2539) 

 ผูศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตมักใชวิธีบันทึกลงเทปแลวนํามาเสนอแบบคําตอคําหรือนํามา

เรียบเรียงโดยใชถอยคําของผูเลาเองมากที่สุด เมื่อใดเปนคําที่ผูศึกษาเติมแทรกลงไปมักจะใชวิธี

นําเสนอคําที่เติมแทรกไวในวงเล็บเพือ่แยกใหเห็นชัดเจนวาสําวนและเน้ือหาตอนใดเปนของผูเลา ตอน

ใดเปนของผูศึกษาที่ไดเติมแทรกลงไปเพื่อความชัดเจนตอเน่ืองของเน้ือหา วิธีนําเสนอเรื่องเลาเกี่ยวกบั

ชีวิตสวนมากจะไมนําเสนอคําถามซึ่งผูศึกษาใชถามแนะ วิธีเก็บบันทึกที่ดีน้ัน ผูศึกษาและผูเลาควรจะ
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คุยกันจนเปนที่เขาในกันดีของเปาหมาย หัวขอและเน้ือหาที่จะบันทึก เมื่ผูเลาเริ่มเลาแลวก็ไมควร

อยางย่ิงที่ผูบันทึกจะขัดจังหวะหรือต้ังคําถามซักรายละเอียด(วรรณี วิบูลยสวัสด์ิ แอนเดอรสัน ,2531) 

 การศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตน้ัน เปนการศึกษาวิจัยเพื่อกอใหเกิดความเขาใจตอ

สถานการณและประสบการณตางๆ ที่เปนประสบการณของแตละบุคคลน้ัน (ยอรจ เอ แอดติกจ อาง

โดย  อรทัย อาจฉํ่า ,2538 :22)นอกจากน้ีการศึกษาประวัติชีวิตบุคคลน้ันยังไมไดเปนการศึกษาที่

พัฒนามาจากพื้นฐานแนวคิดทางทฤษฏีที่สมบูรณแตอยางใด บทบาทที่สําคัญของการศึกษาน้ีจะ

ออกมาในลักษณะการสะทอนภาพองครวม (ยอรจ เอ แอดติกจ,2538 :29) 

 ความสัมพันธระหวางเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตผูเลา ผูสัมภาษณ และองคประกอบทางวัฒนธรรม

อาจเห็นไดจากภาพดังน้ี 

เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต          เรื่องจากคําบอกเลา               ผูเลา                     

วัฒนธรรม               บุคลิกภาพผูสัมภาษณ                                                  

วัฒนธรรมจากคําบอกเลา                         มโนทัศน 

                                           สภาวะแวดลอม 

เมื่อนักมานุษยวิทยาหรือนักคติชนวิทยาบันทึกเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลในวัฒนธรรม

ใดวัฒนธรรมหน่ึง ไมวาจะเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของชาวมง ชาวไทยมุสลมิ ชาวเล ก็ตาม ขอมูล

ประเภทหน่ึงที่แฝงอยูในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต คือ การเสนอ อีมิค เสนอการมองประสบการณ มอง

ชีวิต ดวยสายตาจากแงมุมของบุคคลในวัฒนธรรม ผูศึกษาจะสามารถมองเห็นรูปแบบวิธีการจัดระบบ

ในวัฒนธรรมน้ันๆ (อางใน วรรณี วิบูลยสวัสด์ิ แอนเดอรสัน,2531: 208) 

ในการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตจะชวยใหเราสามารถทําความเขาใจกับความรูสึกนึกคิด 

และปฏิสัมพันธของคนที่มีตอความเช่ือและบรรทัดฐานของสังคมที่เขาอาศัยอยูและเติบโตข้ึน 

ความรูสึกตอบทบาทหนาที่ของตนที่คนในสังคมหยิบย่ืนให ทัศนะที่มีตอศักยภาพและขอจํากัดของ

ตัวเองที่ถูกกําหนดโดยสังคม นอกจากน้ีเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตยังชวยใหเราเขาใจถึงพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชีวิตบุคคลซึ่งตกอยูภายใตเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

ประสบการณชีวิตที่หลอหลอมพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงในเบื้องหลังการกระทํา อุดมการณ ความ
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ฝน ความมุงหวัง ความกลัว และความกังวลที่ตองเผชิญในแตละชวงของชีวิต เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตจึง

เปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลที่มีความสําคัญสําหรับการศึกษาทําความเขาใจชีวิตมนุษย เพราะ

แนววิเคราะหเชิงชีวประวัติเปนการแปลประสบการณ และความหมายของประสบการณที่ผูใหขอมูล

แสดงออกมาเปนอรรถเพื่อใชสื่อความหมาย (ยศ สันตสมบัติ ,2553 : 15) 

การบันทึกเขียนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตหรือเรื่องเลาประสบการณของตนเอง ไมจําเปนที่จะตอง

เปนชีวิตของคนสูงอายุมองยอนกลับไปสูวัยเด็ก วัยหนุมสาว หรือเลาถึงชวงชีวิตประสบการณที่ไดรับ

ในชวงเวลาอันยาวนานเสมอไป บุคคลแตละคนไมวาจะอยูในวัยรุน วัยกลางคน หรือวัยสูงอายุ ชาย

หรือหญิง มีฐานะมั่นคง ประสบความสําเร็จในกิจการงาน หรือไดรับความยากแคน ผิดหวังในชีวิต 

ยอมผานความผันแปรในชีวิต ไดเห็น สัมผัสความเปลี่ยนแปลงของถ่ินที่อยูอาศัยที่เคยไดใชชีวิตเติบโต

มา รวมทั้งไดเห็นรูปแบบวัฒนธรรมและสังคมที่ตนเองใชชีวิตอยู อาจเห็นความแตกตาง เชน ความ

แตกตางระหวางวิถีชีวิตสมัยน้ีกับชีวิตสมัยที่ตนเปนเด็ก เห็นความแตกตางของชีวิตวัยรุนของชีวิต

นักเรียนสมัยน้ีเมื่อเทียบกับสมัยกอน ขอมูลเหลาน้ีมีคาควรแกการบันทึกเพื่อที่จะไดเรียนรูและเขาใจ

ชีวิตของบุคคลตางวัย ตางสถานะ มองชีวิตจากแงมุมและประสบการณตางๆกัน (อางใน วรรณี วิบูลย

สวัสด์ิ แอนเดอรสัน,2531: 209-210) 

ผูบันทึกศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตจะตองตระหนักวาเมือ่ผูเลาเปนผูใหญหรอืผูสูงอายุ เรื่องที่

เลาคือการมองยอนหลังไปยังชีวิตในอดีตที่ผานมา การตีความประสบการณที่ผานมา สวนมากจะเปน

การตีความดวยสายตาและทัศนคติของผูเลาในปจจุบัน ถึงแมผูเลาจะพยายามอยางย่ิงที่จะฟนฟูความ

ทรงจํา แตจากความพยายามดังกลาวไมไดหมายความวาภาพความหลังที่ระลึกไดจะเปนภาพที่เกิดข้ึน

จริงอยางสมบูรณ ทั้งน้ีเพราะความจําของคนเราน้ันมักจะจําไดเฉพาะบางเหตุการณ บางสิ่งบางอยาง 

นอกจากน้ีตัวผูเลายังเปลี่ยนไปจากที่เปนอยูเมื่ออดีต ในบงกรณีผูเลาอาจจะไมตระหนักหรือไม

ตองการยอมรับวาตนเองในอดีตน้ันผิดกับตนเองในปจจุบัน (อางใน วรรณี วิบูลยสวัสด์ิ แอนเดอรสัน

,2531: 208-209) 

ในการพิจารณาตัดสินวาขอมูลที่ไดรับน้ันถูกตองเช่ือถือไดเพียงใด ผูศึกษาอาจใชวิธีการ

สังเกตกริยาทาทางผูใหขอมูล ผูเลา รวมทั้งสังเกตดูตาและสีหนา หากภาษาทาทางเหลาน้ีสื่อ

ความหมายที่ขัดกับเน้ือหาสาระที่เลา ก็แสดงวาผูเลาอาจมีความรูสึกผิดจากที่พูด ในการเก็บขอมูลน้ัน
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ผูวิจัยจะตองไวตอเหตุการณและรูจักตามเรื่องไมปลอยใหขอสงสัยหรือสิ่งผิดปกติใดๆผานไปโดยไม

คนควาสืบหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมจนเขาในกระจางชัด (อางใน วรรณี วิบูลยสวัสด์ิ แอนเดอรสัน,2531: 

209) 

 แตการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตน้ี ยังคงมีขอจํากัดในการศึกษา ซึ่ง ยศ สันตสมบั ติ 

(2545:81) ไดกลาวไววา “เราไมมีทางรับรูประสบการณของผูอื่นไดโดยสมบูรณ ไมวาเราจะรูจัก สนิท

สนม และซักถามบุคคลน้ันเปนเวลาเน่ินนานสักเพียงใด แมวาผูใหขอมูลสวนใหญจะยินดีถายทอด

ประสบการณใหเราฟง แตบุคคลเหลาน้ันก็ทําการตัดตอน ซอนงํา และเก็บกดประสบการณบางอยาง

เอาไว การแสดงออกหรือการบอกเลาประสบการณที่เราไดยินไดฟงจากผูใหขอมูลจึงเปนเสมือนภาพ

แทนความจริง ที่ผูเลาเสกสรรข้ึนเปนตัวบทที่เขาตองการใหผูอื่นรับรูและเขาใจ การเลาทุกประเภท

เปนการเลือกกาํหนดบรบิทและความหมายในความทรงจํา ผูเลาเลือกเนนประเด็นบางประเด็น ปจจัย

บางปจจัยและมองขามหรือเพิกเฉยสิ่งอื่นๆ การเลาหรือการแสดงออกทุกครั้งจึงเปนการแปล

ประสบการณที่ผูใหขอมูลเปนผูกําหนดประสบการณทุกอยาง มีมิติของเวลาเขามาเกี่ยวของ และการ

ถายทอดประสบการณออกมาเปนคําพูด ซึ่งเปนการถายทอดโดยองอัตตา”  

ซึ่งนอกจากน้ี ยอรจ เอ แอตติกจ (2538:32) ก็ยังไดกลาวถึงขอจํากัดในการศึกษาเรื่องเลา

เกี่ยวกับชีวิตไวดวยเชนกัน “ การที่ชีวิตของบุคคลที่เราทําการศึกษาจะไดรับการถายทอดออกมามาก

นอยเพียงใด ข้ึนอยูกับรูปแบบของการนําเสนอประวัติชีวิตบุคคลทั้งโดยผูถูกศึกษาและนักวิจัย 

รูปแบบตางๆของประวัติชีวิตบุคคล อาทิเชน อัตชีวประวัติ ชีวประวัติ ลวนแตไดรับการนําเสนอในรูป

ของการบอกเลา และตอมาไดถูกนําเสนอในรูปแบบของลายลักษณอักษร โดยจะเปนการวบรวมภาพ

ตางๆของความเปนอยูของบุคคลน้ันๆ และมุงความสนใจไปที่เรือ่งใดเรื่องหน่ึง บางครั้งหัวขอหรือเรื่อง

ที่จะทําการศึกษาจะปรากฏตัวของมันออกมาเองโดยอัตโนมัติและไมมีความจําเปนที่เราจะตอง

บรรยายหรือใหรายละเอียดใดๆอีกนอกจากสิ่งที่ผูที่เราทําการศึกษาไดใหไวแลว แตในบางครั้งนักวิจัย

ก็อาจจะจําเปนตองทราบถึงเหตุการณตางๆทีเ่ปนประวัติชีวิตของบุคคลทั้งหมด เพื่อที่จะสามารดึงเอา

เฉพาะเรื่องหรือเหตุการณตางๆทั้งโดยรูสึกตัวและไมรูสึกตัวไดมากนอยเพียงใด ความเปนจริงซึ่งซอน

เรนอยูภายในตัวบุคคลแตละคนน้ีจะเปนตัวกําหนดความตอเน่ืองของประวัติชีวิตบุคคล ซึ่งจะตองเริ่ม

จากอดีตมาสูตําแหนงหรือจุดยืนของชีวิตในปจจุบันของบุคคลน้ันๆ” 
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สวน ยอรจ ดีวีเรอร(1967) ไดเสนอแนะไววา นักวิจัยควรจะสําเหนียกถึงสภาพความคิดและ

จิตใจของตนเองในระหวางการทาํวิจัย เพื่อที่วางานวิจัยของตนเองจะไดมีความเปนเหตุเปนผลมากข้ึน 

นักวิจัยความจะมีความสํานึกวา การศึกษาหรือการทําบันทึกประวัติชีวิตของบุคคลอื่นๆก็เหมือนกับ

การศึกษาประวัติชีวิตของนักวิจัยเอง การที่นักวิจัยมีความสํานึกดังกลาวจะมีผลทําใหนักวิจัยมีความ

ระมัดระวังในการกระทําและตีความหมายตนเอง เพราะนักวิจัยจะระลึกอยูเสมอวาคงจะไมมีผูใดที่

ตองการเห็นประสบการณชีวิตของตนเองไดรับการแปลความหมายไปแบบผิดๆ ถานักวิจัยมีความ

สํานึกวาการศึกษาหรือการบันทกึประวัติชีวิตบุคคลเปนกระบวนการในการเรียนรูที่มีเหตุผลทั้งสาํหรบั

ผูศึกษาและผูถูกศึกษา ก็จะทําใหทั้งปรมิาณและคุณภาพของขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมน้ันมีมากข้ึน 

( อางในยอรจ เอ แอตติก, อรทัย อาจฉํ่าแปล 2531) 

ดังน้ันในการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตครั้งน้ี จึงมีวิธีการศึกษาที่หลากหลายไดแก การศึกษา

วรรณกรรม งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องเลาในวันวานของชาวเว้ิงนาครเขษม และการลง

ภาคสนามสัมภาษณชาวบาน ผูศึกษาจะพยายามรวบรวมขอมูลในทุกๆเรื่องที่ผูเลาถายทอดออกมา 

แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็มีขอจํากัดหลายอยาง เชน ชวงวัยที่ตางกันของผูศึกษาและผูเลา ทําใหในการสื่อสาร

กันน้ันผูศึกษาอาจจะเขาใจภาพตางๆไดไมสมบูรณอยางที่ผูเลาตองการจะสื่อออกมา หรือ การปกปด

ขอมูลของผูเลา เน่ืองจากขอมูลตางๆที่นักวิชาการทั้งหลายไดกลาวไววา ขอมูลที่ไดมาน้ันจะเปนเพียง

แคขอมูลบางสวนในชีวิตของผูเลาที่ตองการนําเสนอเทาน้ัน ทําใหขอมูลที่ไดอาจเปนเสมือนภาพแทน

ความจริง ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี จึงตองทําการศึกษาและพิจารณาอยางระมัดระวัง โดยการศึกษา

ครั้งน้ีจะทําใหเราไดรูเรื่องราวจากปากของผูเลาเองทั้งในดานของวิถีชีวิตความเปนมา ทัศนคติตอการ

ใชชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดการดํารงชีวิตของพวกเขา ที่ตองการจะถายทอดใหเห็นถึง

ความเปนชาวเว้ิงนาครเขษม  

แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย 

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยเปนแนวคิดที่เริ่มใชกันในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่

ประเทศทั้งหลายตางพยายามทีจ่ะพฒันาตนเองใหมีความเจริญรุงเรือง ซึ่งการพัฒนาน้ีมีลักษณะที่เปน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดข้ึนทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง (สมศักด์ิ ศรี

สันติสุข,2528 : 114) การแพรกระจายทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจจากสังคมที่พัฒนาแลวไปสู
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สังคมที่ดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา ที่เรียกวาโลกาภิวัตน นักสังคมวิทยามองการเปลีย่นแปลงในสังคม

สวนใหญ รวมทั้งสังคมไทยในปจจุบันวา เปนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมแบบประเพณีด้ังเดิม

ไปสูสังคมแบบใหม ( นิเทศ ตินณะกุล,2546 : 32) 

ปจจัยสําคัญที่มีผลใหสังคมตางๆเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจนเปนความทันสมัยที่เร็วหรือชา

แตกตางกัน ไดแก สภาพแวดลอมธรรมชาติ การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร โลกทัศน นวัตกรรม 

และการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม  

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของบางสังคมหรือบางดานของสังคมเปนแบบวัฏจักรที่

หมุนเวียนซ้ํารูปแบบเดิม หรือมีความเจริญและความเสื่อมสลับกัน แตสังคมสวนใหญมีแนวโนม

เปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการทีเ่พิ่มความซับซอนข้ึนเรือ่ยๆการเปลี่ยนแปลงสวนใหญเปนการปรับตัวที

ละนอยไปตามธรรมชาติ แตบางสวนเปนการเปลีย่นแปลงแบบการพัฒนาสังคมตางๆ ในโลกปจจุบนัมี

แนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย สังคมที่ทันสมัยสวนใหญมีความเจริญทางเศรษฐกิจดาน

อุตสาหกรรมและการคา มีการขยายตัวของเมือง มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย มีระบบ

ความคิดและบรรทัดฐานที่ยึดถือหลักเหตุผลเปนหลัก ( นิเทศ ตินณะกุล,2546 : 33-34) 

สังคมที่กําลังพัฒนาสูความทันสมัย สวนใหญประสบปญหาตางๆที่เปนผลกระทบมาจากการ

เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสวนใหญตองพึ่งพิงประเทศที่พัฒนาแลว ปญหาสําคัญไดแก การพึ่งทุนและ

เทคโนโลยี การเปนหน้ี การตกอยูใตอิทธิพลทางการเมือง การใชทรัพยากรที่กอปญหาสิ่งแวดลอม 

และปญหาความไมเทาเทียมกันทางสังคม 

นอกจากน้ี สเมลเซอร ไดกลาววา การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยมีความหมายควบคูกับการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ แตมีขอบเขตที่กวางกวาคือ  เปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคทางดาน

เศรษฐศาสตรและการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เชน 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากการปกครองชุมชน หมูบาน มาเปนระบบแบบขาราชการ การ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คือลดการอานเขียนหนังสือไมได และเพิ่มความรู ความชํานาญมากข้ึน  

มัวร อธิบายวาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยคือ การเปลี่ยนแปลงระบบประเพณีมาเปน

แบบอยางของประยุกตวิทยา เทคโนโลยีใหมๆ และจัดองคการอยางมีระเบียบกฎเกณฑในสังคม ที่
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แสดงถึงลักษณะทางเศรษฐกิจที่เจรญิกาวหนา หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจจนมีความมั่นคงทางการเมือง 

เหมือนประเทศตะวันตก จากเปลี่ยนไปสูความทันสมัยจึงเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แนวคิดการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเปนการ

เปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางและหนาที่ของระบบสังคม การพัฒนาจึงเปนการทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่รวบรวมทรัพยากรในระบบสังคมมาใชประโยชนอยางเต็มที่ เพื่อใหระบบ

สังคมน้ันเจริญเติบโตข้ึน  

สําหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปรหน่ึงหรือหลายตัวแปร เปนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนไปสู

ความทันสมัยน้ัน สเมลเซอร กลาววา หนวยทางสังคมไดเปลี่ยนบทบาทไปเชนแตเดิมครอบครัวทํา

หนาที่ทุกอยาง กลาวคือ การทํางาน อุทิศเพื่อศาสนา และการศึกษา แตในปจจุบันน้ีงานก็ทําใน

โรงงานหรือหองทํางาน  ศาสนาก็ไปทําที่โบสถ การศึกษาก็ไปที่โรงเรียน หนวยทางสังคมเปนไปตาม

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัย ซึ่งการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยน้ันไมใชจะราบรื่นอยูเสมอ เพราะ

บางครั้งก็อาจจะเกิดการขัดขวางจากระบบเกาในสังคมน้ัน 

โรสโตว กลาววา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ แนวความคิดของการทะยานออก ซึ่ง

กระบวนการทะยานออกน้ีข้ึนอยูกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะตองมีการผลิตที่มากกวาการ

บริโภค สังคมตางๆนาจะพัฒนาไปสูความทันสมัยในลกัษณะคลายๆกนั การเปลี่ยนไปสูอุตสาหกรรมก็

เปนพื้นฐานของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะทะยานออกไปสูความทันสมัย 

มัวร ไดกลาวถึงการเปลี่ยนไปสูความเปนอุตสาหกรรมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคานิยม 

นิสัยและแรงจูงใจ 

แบนดิช ไดอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานอุดมคติซึ่งเปนวิธีการที่นําไปสูการพัฒนา

อุตสาหกรรม (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข,2528 :118-119) 

Smelserอธิบายวากระบวนการไปสูความทันสมัยน้ีมีองคประกอบที่เกี่ยวกันอยู3อยาง คือ 

การแยกยอยของโครงสรางและหนาที่  การผสมผสานสวนตางๆในระบบ และ ความระส่ําระสายใน

สังคม ในสังคมที่พัฒนาแลวจะมีระดับของการแยกยอยของโครงสรางและหนาที่สูง ดังน้ันการ

เปลี่ยนแปลงจึงเนนอยูที่กระบวนการของการแยกยอยของโครงสรางและหนาที่ของสวนตางๆของ
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สังคม แตการแยกยอยของโครงสรางและหนาที่น้ีไมเพียงพอที่จะนําไปสูความทันสมัยได ตองมีการ

ผสมผสานเปนอีกองคประกอบ เน่ืองจากในขณะที่สงัคมมกีารแยกยอยเพิ่มข้ึนจะตองมีการเพิ่มกลไกที่

จะทําการผสมผสานและสงเสรมิความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีความสนใจแตกตางกันออกไปในสงัคม

น้ัน สวนความระส่ําระสายในสังคมจะเกิดข้ึนในชวงเวลาระหวางเกิดการแยกยอยของโครงสรางและ

หนาที่และการผสมผสานกันของสวนตางๆในสังคม เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมทําใหมี

การเรียกรองในการสรางสิ่งใหม เชน กิจกรรม กฎเกณฑ รางวัลตอบแทน หรือแมแตการประทวง 

เพื่อที่จะผสมผสานสวนที่แยกออกไป สิ่งเหลาน้ีจะสรางความขัดแยงกับแบบแผนเกาๆในสังคม และ

สรางความไมพอใจใหกับผูคนในสังคมน้ัน 

การเปลี่ยนไปสูความเปนอุตสาหกรรมเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนการผลิตภายในสังคมอยางทั่วถึง จึงมีความ

เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจภายในสังคม ซึ่งการเปลี่ยนไปสูความเปนอุตสาหกรรมน้ันเปนจุดเริ่มตน

ของการพัฒนาระบบทุนนิยมที่สําคัญ 

การเปลี่ยนสูความเปนอุตสาหกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทางดานเทคโนโลยี 

พลังงานและทัพยากรตางๆในสังคม เพื่อความกาวหนาในการผลิตของสังคม เปนความเจริญกาวหนา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมซึ่งมีการจัดระเบียบจากสังคมกอนอุตสาหกรรม (สมศักด์ิ 

ศรีสันติสุข,2528 :123-124) 

สิ่งที่เปนกลไกหรือแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือ เทคโนโลยี บุคลิกภาพ 

คานิยม และทัศนคติของบุคคล เปนปจจัยที่ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดข้ึนจากตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงเชน รัฐบาล กลุมผูมีอํานาจตางๆ 

หรือแมแตกลุมเยาวชนและอาจเกิดจากสถานการณ เชน การแขงขัน ความขัดแยง ความรุนแรง การ

แบงแยกชนช้ัน อุดมการณ และเทคนิควิทยาการ โดยทั่วไปแลว ตัวกลางและสถานการณใดก็ไดที่จะ

เปนตัวผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในประเทศกําลงัพัฒนา สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่

มีเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองในระดับมากพอสมควร ตัวกลางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการ

กอให เกิดการเปลี่ยนแปลงมักจะเปน รัฐบาล และสถานการณที่สําคัญที่สุดที่กอให เกิดการ

เปลี่ยนแปลง คือ เทคโนโลยี 
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การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทาํใหเกดิผลกระทบหลายดานตอชีวิตมนุษยและสังคม เพราะ ทํา

ใหคนมีโอกาสที่จะเลือกมากข้ึน นอกจากน้ีมันยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความสัมพันธ เชน การ

จัดการองคกรทางอุตสาหกรรม ตลอดจนสรางปญหาทางสังคมใหมๆ เทคโนโลยีเปนแรงผลักดันที่

สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วกวาดานอื่นๆของ

วัฒนธรรมและการจัดองคกรทางสังคม ดังน้ันมันจะสรางชองวางระหวางความแตกตางทั้งสองข้ึน ซึ่ง

กลายเปนบริเวณที่มีปญหาสังคม หรอืเกิดความลาหลังทางวัฒนธรรมข้ึนในสังคม ซึ่งสามารถเกิดข้ึน

ไดในระเทศที่กําลังพัฒนาเพราะ เทคโนโลยีที่ขอยืมมาจากประเทศพัฒนาแลวล้ําหนาวัฒนธรรมและ

การจัดองคกรสังคมด้ังเดิมในประเทศ 

Ogburn (1964) กลาววา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีมีทั้งหมด4ปจจัย คือ 1

สิ่งประดิษฐ ซึ่งหมายถึงสิ่งประดิษฐคิดคนทางเครื่องจักรกลตลอดจนสิ่งประดิษฐทางสังคม วัฒนธรรม 

และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร 2 การสะสม เปนผลมาจากจํานวนของการเกิดข้ึนของสิ่งใหมๆทาง

วัฒนธรรม มีมากกวาจํานวนสิ่งเกาๆที่สูญไป 3 การแพรกระจาย เปนการกระจายไปของสิ่งประดิษฐ

จากแหลงตนกําเนิดไปสูบริเวณอื่นๆ 4 การปรับเปลี่ยน หมายถึง ปญหาที่เกิดข้ึนจากการข้ึนอยูแกกัน

ของดานตางๆของวัฒนธรรม เน่ืองจากประเทศกําลังพัฒนามักจะชอบขอยืมเทคโนโลยีมาจาก

ประเทศที่พัฒนาแลว การเปลี่ยนแปลงที่เน่ืองมาจากเทคโนโลยีจึงเกี่ยวของกับนวัตกรรมมากกวา

สิ่งประดิษฐ กลไกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา จึงกลายมาเปนการกระจายและ

การนําเอานวัตกรรมมาใช ซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบ4อยาง คือ 1ตัวนวัตกรรมเองเกี่ยวของกับ

ผลไดโดยเปรียบเทียบ ความสามารถที่จะแขงขันได ความซับซอนที่มองเห็น การทดลองใชได และ

ความสามารถที่ จะสื่อสารกับมันได  2ชองทางในการสื่อสารของนวัตกรรม ซึ่ งอาจจะเปน

สื่อสารมวลชน เพื่อการบอกกลาวหรือติดตอระหวางบุคคล 3 ระบบสังคมของสถานที่ซึ่งกระบวนการ

น้ีเกิดข้ึนเกี่ยวของกับกฎเกณฑของสังคม ผูนําทางความคิด และตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง 4 เวลาที่

แนนอนลงไปซึ่งเกี่ยวของกับระยะเวลากอนที่คนจะรับและใชนวัตกรรมน้ี 

บทบาทของรัฐบาล โดยทั่วไปการเขามายุงเกี่ยวของรัฐบาลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

สําคัญ Chodak (1973) ช้ีใหเห็นถึงวิธีการ3อยางที่รัฐบาลจะเขายุงเกี่ยวกับภาคเอกชน เพื่อที่จะ

เสริมสรางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศดังน้ี 1 สรางสถานการณซึ่งอํานวยความสะดวกในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจแตไมมีบทบาทสาํคัญในการพฒันา 2 กําหนดกระบวนการของการพัฒนาอยางจริงจัง

ถึงระดับหน่ึง 3 จัดการวางแผนและปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง (ดารณี, 2544 : 20-22) 

ทังน้ีในการเปลี่ยนแปลงน้ันกม็ีความสูญเสียอยูเชนกัน ซึ่งการสูญเสียน้ันมีทั้งหมด3ดานที่เห็น

ไดชัดเจน คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียทางสังคม และความสูญเสียทางดานจิตวิทยา 

นอกจากน้ีการเปลีย่นแปลงยังสงผลกระทบตอบคุคลและกลุมคนในสังคมแตกตางกัน กลาวคือ บางได

ประโยชน บางเสียประโยชน ดังที่ VilfredoParedoกลาววา เมื่อมีทางเลือกใหมๆถูกสรางหรือถูก

กําหนดข้ึนก็มักจะมีสิ่งดีๆบางอยางถูกสังเวยไป 

-ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เปนความสญูเสยีเปนผลมาจากอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว ทุก

สังคมลวนมีอัตราการเติบโตที่ตางกัน อัตราการเติบโตที่ตางกันเหลาน้ีลวนมีความสูญเสียเกี่ยวของอยู 

ย่ิงอัตราการเติบโตสูงกากเพียงใด ความสูญเสียตอประชากรและแหลงทรัพยากรของสังคมน้ันก็มาก

ข้ึนเพียงน้ัน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากสภาพสิ่งแวดลอม ไมใชสิ่งเดียวที่เกิดข้ึนใน

กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตยังรวมไปถึงความสูญเสียของการเปลี่ยนแปลงจากสังคม

แบบเดิมสูสังคมสมัยใหมดวย 

-ความสูญเสียทางสังคม เปนความสูญเสียที่เกิดข้ึนในกระแสความเติบโตและการพัฒนา เชน 

ปญหามลพิษมิ่งแวดลอม การกระจายตัวอยางไมเปนระเบียบของแหลงเสื่อโทรม ซึ่งอาจเห็นไดจาก

ความเสียหายอันเกิดแกสุขภาพของมนุษย  ทรัพยสิน และธรรมชาติ ซึ่ งมีสาเห ตุมาจาก

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน หรือเกิดข้ึนในระบบการแขงขันในสถาบันหรือ องคกรที่เปนที่

ยอมรับและในนโยบายของรัฐบาล และอาจรวมไปถึงการสูญเสียโอกาสทางสังคม หรือ ความสูญเสีย

ทางสังคมในรูปของความสูญเปลา ความไรประสิทธิภาพทางใดทางหน่ึง 

-ความสูญเสียทางจิตวิทยา มนุษยไดสูญเสียความสามารถที่จะเขาใจและควบคุมสิ่งแวดลอม

รอบตัว เพราะมนุษยไดพึ่งพาตอเทคโนโลยีที่ซับซอนและสถาบันทางสังคมตางๆจนตนเองไมสามารถ

จะควบคุมอะไรได เทคโนโลยีในปจจุบันมีสวนอยางย่ิงในการกําหนดพฤติกรรมมนุษย ทําใหมนุษย

ขาดความเปนธรรมชาติมากข้ึนทุกวัน นอกจากน้ีทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ัน 

ความเครียด ความวิตกกังวล ความขัดแยง ความหดหูของผูคนไดเพิ่มข้ึน ( นิเทศ ตินณะกุล ,2546 : 

39-68 ) 



21 
 

ในการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของชุมชนชาวเว้ิงนาครเขษมทามกลางการเปลีย่นแปลง ซึ่ง

มาจากปจจัยที่แตกตางกันทั้งทางดานเทคโนโลยี ความทันสมัยที่เขามา หรือการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

ระบบนายทุนตางๆ ซึ่งลวนเปนปจจยัสําคัญที่กอใหเกดิการเปลีย่นแปลง ผูศึกษาจึงตองการที่จะศึกษา

ในเรื่องของปจจัยตางๆที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย รวมถึงผลกระทบความสูญเสียที่มี

ผลตอคนในชุมชน  เพื่อเช่ือมโยงกับการที่เว้ิงนาครเขษมน้ันกําลังจะถูกความทันสมัยพัฒนาใหกลาย

ไปเปนศูนยการคา และความสูญเสียของชุมชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  

แนวคิดปรากฏการณโหยหาอดีต 

 การโหยหาอดีตเปนปรากฏการณหน่ึงทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดเปนกระแสนิยมเริ่มแรกใน

สังคมตะวันตก (Goulding, 2001: 567) การโหยหาอดีตหรือถวิลหาอดีต (nostalgia) เปนวิธีมองโลก

หรือวิธีการใหความหมายแกประสบการณชีวิตของมนุษยอยางหน่ึงโดยเนนความสําคัญของการ

จินตนาการและอารมณความรูสึกของผูคนในปจจุบันขณะที่มีตออดีตที่ผานพนไปแลว เฟรดิก เจมสัน 

(1991:19 ) เรียกรูปแบบหรือวิธีการมองโลกลักษณะดังกลาววา วิธีการมองยอนอดีต หรือ วิธีการมอง

แบบโหยหาอดีต ซึ่งรูปแบบหรือวิธีการรับรูเพื่อโหยหาอดีตดังเชนที่ปรากฎในภาพยนตรยอนยุคไมไดมี

ความหมายเพียงแคการมองยอนเวลากลับไปหาอดีตอันไกลโพนในแงของสุนทรียภาพทางอารมณ

เทาน้ัน หากยังเปนรูปแบบของการรับรูความจริงอยางหน่ึงที่ชวยใหเราไดคิดใครครวญหรือทําความ

เขาใจอดีตที่หายไปแลว แตกําลังถูกนํากลับมาพิจารณาใหมในนามของกฎเหล็กแหงการเปลี่ยนยุค

สมัยของแฟช่ันและอุดมการณของรุนอายุ  

 วิลเลียมเคลลี่ (1986:616) กลาววา การโหยหาเปนการจินตนาการถึงโลกที่เราไดสูญเสียไป

แลว โลกที่ เราในฐานะปจเจกบุคคลและสมาชิกของหนวยทางสังคมวัฒนธรรมตางก็ เคยมี

ประสบการณรวมกันมาในอดีต โลกที่เคยเปนจริงในอดีตแตมาบัดน้ีเหลือไวเพียงความทรงจําและ

ประสบการณใหเราไดระลึกถึงโลกที่วาน้ีเราสามารถติดตอสื่อสารกับมันไดก็ตอเมื่อเราอาศัยชองทางที่

เรียกวา จินตนาการ ซึ่งถูกหลอหลอมมาโดยประสบการณชีวิตและประสบการณทางวัฒนธรรม ที่

สําคัญเราสามารถสัมผัสหรือจับตองมองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแลวน้ันไดอีกครั้ง ถาหากเราสามารถ

สรางภาพตัวแทนโดยการผลิตซ้ําหรือฉายซ้ําซากและโดยความทรงจําดวยการยอนกลับไปจําลอง

ประสบการณอดีตข้ึนมาใหมอีกครั้ง 
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 ผูคนและสังคมตางก็โหยหาหรือยอนเวลากลับไปหาอดีต เพราะ อดีตมีเสนหและมีพลังอยาง

มหาศาลตอความรูสึกและจินตนาการทั้งน้ีเพราะไมมีใครยอนกลับไปสูโลกของอดีตไดในทางกายภาพ 

ดังน้ันการโหยหาหรือถวิลหาในรูปแบบตางๆจึงเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทําไดและมักกระทําอยู

เสมอ จนกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตของปจเจกบุคคลและวิถีวัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป 

(พัฒนา กิติอาษา, 2546:6 ) 

 ในระดับปจเจกบุคคล รูปแบบในการรับรูหรือจัดระบบประสบการณชีวิตโดยการโหยหาอดีต 

อาจไดรับการพิจารณาวาเปนสวนหน่ึงของกลไกทางจิตวิทยาของแตละคน การโหยหาอดีตเปน

พื้นฐานสําคัญในการกอรางสรางความเปนตัวตนและชวยใหมนุษยแตละคนไดสรางโลกใบเล็กที่เต็มไป

ดวยความเปนสวนตัวและลักษณะเฉพาะของแตละคนอยางลึกซึ้ง ในโลกใบเล็กของแตละคนยอมยาก

ที่คนอื่นจะเขาถึงและหย่ังรูดวย เพราะ การโหยหาอดีตในโลกใบเล็กของแตละคนจะมีลักษณะเปน

อยางไร ยอมข้ึนอยูกับการหลอหลอมหรอือิทธิพลโดยประสบการณชีวิต พื้นฐานการอบรมเลีย่งดูในวัย

เด็ก พื้นฐานทางการศึกษา เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสงัคมรอบตัว และ กระบวนการหลอหลอมความเปน

ตัวตนของแตละคน การโหยหาอดีตจึงเปนรูปแบบการรับรู วิธีคิด วิธีการใหความหมายประสบการณ

ชีวิตในอดีต ที่มนุษยแตละคนใชผลิต ปรับแตง หรือทําความเขาใจเรื่องเลาสวนตัว ในเมื่อเราโหยหา

อดีตหรือโลกแหงความเปนจริงที่ผานพนไปแลว ดังน้ันจึงไมใชเรื่องแปลกที่อดีตที่เราโหยหาน้ันจะ

ยอนกลับมาหลอกหลอน โบยตี กักขัง หรือมีอิทธิพลช้ีนําชีวิตหรือความเปนตัวเราในปจจุบันและ

อนาคต (พัฒนา กิติอาษา, 2546:6-8 ) 

 ในระดับสังคม อาการโหยหาอดีตของสังคมเปนผลรวมของสิ่งเดียวกันน้ีที่มีอยูในความคิด 

ความรูสึก และจินตนาการรวมกันของปจเจกบุคคล การโหยหาอดีตมักจะเริ่มจากรูปแบบของ

จินตนาการรวมและคอยขยายกลายมาเปนรากฐานของการสรางแบบแผนและปฏิบัติการทาง

วัฒนธรรมและการเมืองในรูปแบบตางๆข้ึนมาเพื่อฟนคืนชีวิตใหกับอดีต กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่วาน้ี

แทจริงคือ การนําเสนอภาพตัวแทนของอดีต ซึ่งเปนผลผลิตของอาการโหยหารวมกันของคนในสังคม 

(พัฒนา กิติอาษา, 2546:8 ) 
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ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปรากฏการณโหยหาอดีตมี3 ประการ คือ 

1 ปจจัยทางดานอารมณหรือความรูสึก  เปนปรากฏการณที่คนในสังคมแสดงอารมณหรือความรูสึก

ในลักษณะ หวานขมข่ืน( Holak and Havlena, 1992) กลาวคือ จะเกิดข้ึนเมื่อคนในสังคมมีความ

ปรารถนาหรือความตองการที่จะกลับสูอดีต ซึ่งสามารถเกิดข้ึนในระดับปจเจกบุคคลหรือระดับสังคม

ซึ่งมีประสบการณในอดีตรวมกันก็ได การโหยหาอดีตเกิดข้ึนจากปจจัยทางสังคม กลาวคือ ในสภาพ

สังคมปจจุบันมนุษยตองเผชิญกับวิกฤตการณตางๆ ปญหาความขัดแยง ความรูสึกไมปลอดภัย ความ

สับสนวุนวายตางๆจนเกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอสภาพสังคม การโหยหาอดีตถูกนํามาใชเพื่อเปน

เครื่องมือเพื่อทําใหมนุษยในยุคปจจุบันสามารถรับมือ หลีกหนี หรือเปนทางออกใหกับประเด็นปญหา

ตางๆที่เกิดข้ึนได ( Pickering and Keightley , 2006 922-923 ) 

 นอกจากน้ี บอยม ( Boym, 2007 )ไดกลาววา ความรูสึกไมพอใจตอสภาพสังคมปจจบุันไมได

เปนไปในลักษณะการตอตาน แตเปนลักษณะของการมองภาพสังคมในลักษณะคูขนานระหวางสังคม

ในอดีตและสังคมปจจุบัน เพื่อใหเกิดความเขาใจตอสภาพสังคมปจจุบันมากข้ึน 

 เชนเดียวกับที่ ทร็อตเตอร ( Trotter ,1999:21 ) กลาววา การโหยหาอดีตทําใหเราสามารถ

รับมือกับอดีตดวยความเจ็บปวดนอยที่สุด และ ในขณะเดียวกันยังชวยใหเราจัดการกับปจจุบันโดย

อาจจะอยูในรูปแบบของทางออก ที่พักพิง การตอลมหายใจ หรือที่เห็นไดชัดเจนคือเปนคําอธิบาย

สําหรับปรากฏการณในปจจุบัน 

2 ปจจัยดานสถานที่และเวลา การโหยหาอดีตเปนความรูสึกหรือประสบการณที่อาจะเกิดข้ึนจาก

สถานที่ที่เคยมีอยูจริงหรือโลกของความคิดหรือจินตนาการ และเกิดข้ึนในชวงเวลาที่แตกตางจาก

ปจจุบัน (Boym, 2007 ) ดังที่ มาริลีนไอว่ี (Lvy, 1995 : 35 , อางใน พัฒนา กิติอาษา, 2546:5 )

เรียกการโหยหาอดีตวาเปนการเรียกหาอดีตที่เลือนหายไปแลวใหคืนกลับมา ทั้งๆที่เราตางก็รูดีวา

เปนไปไมได อยางไรก็ตามเราสามารถจินตนาการเกี่ยวกับอดีต สรางความรูสึกรวมเกี่ยวกับอดีต 

ยืนยันกับตัวเอง และกลาวอางกับผูอื่นไดอยางมั่นใจวา โลกสมมุติของสิ่งที่ผานเลยไปแลว แตไดรับ

การจําลองข้ึนมาใหมน้ันคือภาพอดีตที่แทจริง 

 เดวิด ( David , 1979 )กลาววา “การโหยหาอดีตเปนขบวนการหน่ึงที่ทําใหมนุษยสามารถ

ดํารงอัตลักษณระหวางการเปลี่ยนผานของชวงชีวิต เชน จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ จากสถานภาพโสดสู
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สถานภาพสมรส ปจจัยดานอายุเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอพฤติกรรมการโหยหาอดีต ซึ่งขอสรุปที่ได

คือวัยกลางคนหรือชวงหลังเกษียณอายุมีแนวโนมของความช่ืนชอบโหยหาอดีตมากที่สุด” ซึ่งสิ่ง

เหลาน้ีแสดงใหเห็นวา ย่ิงคนมีอายุเพิ่มมากข้ึนย่ิงมีภาวะโหยหาอดีตมากข้ึนน่ันเอง  

3 ปจจัยดานสิ่งเรา การโหยหาอดีตเปนปรากฏการณที่มีลักษณะคลายคลึงกับปรากฏการณทางสังคม

วัฒนธรรมอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆที่เปนสิ่งเรา 

 โดย สตวจรท (stewart , 1988 )กลาววา การโหยหาอดีตเปนปรากฏการณที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความหมาย หรือผลกระทบไปตามบริบทที่แวดลอมรอบตัวดวยมนุษยในปจจุบัน 

 เชนเดียวกับกูดด้ิง ( Goulding , 2002 ) กลาวไววา การโหยหาอีตจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีสิ่ง

เรา หรือมีการจัดแสดง การนําเสนอของวัตถุ ภาพ เรื่องราวที่สัมพันธในเชิงบวกกับชวงเวลาใดเวลา

หน่ึงที่กระตุนใหเกิดข้ึน 

 ซึ่งการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในครั้งน้ีตองการที่จะนําเสนอถึงความรักความผูกพันของ

คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมในอดีต รวมถึงเรื่องราวประทับใจ เหตุการณ ประสบการณตางๆที่คนใน

ชุมชนแตละคนไดประสบพบเจอมา รวมถึงประสบการณที่ทุกคนในชุมชนไดมีสวนรวมตอสูผาน

กิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆดวยกัน ผูศึกษาจึงตองการที่จะถายทอดความรูสึกเหลาน้ันของคนใน

ชุมชนออกมาในงานครั้งน้ี เพื่อใหเห็นถึงตัวตนของชาวนาครเขษมอยางชัดเจน และความรูสึกของคน

ในชุมชนที่แสดงใหเห็นถึงความโหยหาอดีตอันเน่ืองมาจากสถานการณปจจุบันที่กําลังจะทําใหชุมชน

ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป  

 โดยทฤษฎีเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย และ การโหยหาอดีตน้ัน 

ลวนมีความสัมพันธที่เช่ือมโยงถึงกัน เน่ืองจากคําสัมภาษณของชาวบานในสวนของเรื่องเลาเกี่ยวกับ

ชีวิตน้ันจะสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในดานของประเพณี เรื่องราวตางๆที่เกิดข้ึนใน

ชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชน และในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย โดย

นายทุนตองการจะพัฒนาชุมชนแหงน้ีใหกลายเปนหางสรรพสินคา เปนสาเหตุใหชาวบานตองสูญเสีย

ชุมชนอันเปนที่รักของพวกเขาไป ผลของการเปลี่ยนแปลงน้ียอมทําใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกโหย

หาอดีต วิถีชีวิตด้ังเดิมความผูกพันตอชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัยกันมายาวนาน ทั้งน้ีจึงแสดงใหเห็นวา

ทั้ง3ทฤษฎีน้ีลวนมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน  
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเลาของชาวเว้ิงนาครเขษมซึ่งเปนชุมชนชาวจีน 

โดยผูศึกษาจะศึกษาถึงประวัติ ความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษม วิถีชีวิตและความสัมพันธของคน

ในชุมชน รวมทั้งยังศึกษาความรูสึกรวมกันของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมถึงความเปนชาวเว้ิงนาคร

เขษม โดยจะนําเสนออกมาเปนลักษณะของเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตผานคําบอกเลาของคนในชุมชนแต

ละคน โดยเริ่มต้ังแตวิถีชีวิตในวัยเด็กจนถึงบั้นปลายชีวิตซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการแบง

ประเด็นที่จะนํามาใชในการศึกษาเปน4 ประเด็นคือ 1เอกสารประเภทเรือ่งเลาเกี่ยวกับชีวิต  2เอกสาร

เกี่ยวกับชาวจีนและชุมชนชาวจีน 3เอกสารเกี่ยวกับทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย  4

เอกสารเกี่ยวกับการโหยหาอดีต เพื่อนํามาทําความเขาใจเน้ือหาที่ตองการจะศึกษาตอไป 

ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับเร่ืองเลาเก่ียวกับชีวิต 

 สําหรับงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต เทาที่สืบคนน้ันพบวา มี

งานวิจัยหลายเลมที่นําเสนอในรูปแบบเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งวรรณกรรมและงานวิจัยทั้งหาเลมที่ผู

ศึกษาไดหยิบยกมาในครั้งน้ีไดมีเน้ือหาที่ครอบคลุม และชัดเจนตรงประเด็นตองานวิจัยครั้งน้ี  เน้ือหา

เหลาน้ีไดทําใหผูศึกษาไดมองเห็นรูปแบบในการนําเสนอเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต ประเด็นในการถาม 

ข้ันตอนการเลาเรื่องที่แตกตางกันออกมาซึ่งขอมูลเหลาน้ีลวนเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

วิเคราะหงานวิจัยครั้งน้ี 

เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต เปนการบันทึก ประสบการณและเหตุการณที่เกิดข้ึนกับบุคคลหน่ึง 

มักจะสะทอนใหเห็นชีวิต ผลงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติของบุคคลน้ัน หรือภาพการดําเนินชีวิต 

วัฒนธรรม ผานตัวของผูเลาเอง จากที่ไดกลาวไปขางตนวามีงานวิจัยที่นําเสนอขอมูลในลักษณะของ

เรื่อเลาเกี่ยวกับชีวิตจํานวนมาก ซึ่งในป พ.ศ. 2544มีสารนิพนธเรื่อง เร่ืองเลาเก่ียวกับชีวิต : โลก

ทัศนของชางตัดเสื้อชาวไทยเชื้อสายจีน โดย ศิริรัตน อัชชสุวรรณ( 2544) ซึ่งสารนิพนธฉบับน้ีเปน

เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของซุกกุง ซึ่งเปนชาวไทยเช้ือสายจีน สะทอนใหเห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม 

ความเช่ือ พิธีตางๆของคนจีน ผานชีวิตของซุกกุง โดยเริ่มต้ังแตสมัยของพอแมของซุกกุงที่เดินทางมา

จากเมืองจีนมาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทย รวมถึงเมื่อซุกกุงเกิด ชีวิตในวัยเด็ก วัยทํางานที่ไดประกอบ

อาชีพเปนชางตัดเสื้อ รวมถึงบอกเลาเรื่องราวประสบการณตางๆที่เกิดข้ึนในชีวิตของซุกกุง และตอมา
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ไมนาน ในพ.ศ. 2550 เนตรชนก สุขเจริญ (2550)ไดจัดทําสารนิพนธเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเร่ือง

เลาจากพริตต้ี ซึ่งสารนิพนธฉบับน้ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวอาชีพของหญิงสาวที่ประกอบ

อาชีพ พริตต้ี ซึ่งกําลังเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน ซึ่งสะทอนใหเห็นกระบวนการการเขามา 

ประเภทและลักษณะของงานพริตต้ีซึ่งมีทั้งพริตต้ีกลางวัน และพริตต้ีกลางคืน ซึ่งมีความแตกตางกัน

ออกไปในลักษณะของการทํางาน รวมถึงสะทอนมุมมองทัศนคติตอตัวตนและอาชีพจากสายตาของ

คนที่ประกอบอาชีพพรติต้ีเอง และจากสายตาของคนนอกซึ่งทําใหเห็นทัศนคติที่คอนขางหลากหลาย

ตออาชีพน้ี และความจริงเกี่ยวกับอาชีพน้ีที่มีความซับซอนอีกทั้งน้ียังตองพบเจอกับปญหาตางๆ

มากมาย ถัดมาในป2552 สิริยา จันทรตน (2552) ไดเขียนสารนิพนธเรื่อง Life History เร่ืองเลา

เก่ียวกับชีวิต :ครูนักอนุรักษรวมสมัยกับบทบาทท่ีมีตอการธํารงเอกลักษณของชาวไทยวน เสาไห 

สระบุรี ซึ่งกลาวถึงความเปนมาของอําเภอเสาไหและประวัติของกลุมชาวไทยวนที่เขามาต้ังถ่ินฐานใน

อําเภอน้ี  สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ทั้งในดานของการประกอบอาชีพ การศึกษา ระบบครอบครัว 

ภาษา ประเพณี พิธีกรรมการดํารงชีวิตของชาวไทยวนน้ันมีความผูกพันกับแมนํ้า ทําใหอาชีพ

เกษตรกรรมเปนอาชีพหลกัของคนในชุมชน นอกจากน้ียังไดนําเสนอเรือ่งเลาเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย

ทรงชัย วรรณกุล ซึ่งเปนลูกหลานชาวไทยวนที่เปนผูนําของกลุมคนทํางานที่รวมกันสรางแนวทางของ

งานดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อใหคนไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของมรดกทาง

วัฒนธรรม ซึ่งทานไดเลาถึงวิถีชีวิตในวัยเด็ก วัยทํางาน และชีวิตหลังจากลาออกจากการเปนครู ซึ่ง

นอกจากจะทําใหรูจักกับชุมชนไทยวนน้ีมากข้ึนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมตางๆแลวยังใหคติ แงคิด คําสอน

เกี่ยวกับการใชชีวิตอีกดวย  และในชวงหลังมาน้ี ในปพ.ศ. 2556 ไดมีงานเขียนสารนิพนธเรื่อง Life 

history เร่ืองเลาเก่ียวกับชีวิตผูสูงอายุชาวไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษา บานพักคนชรา(ชาย)

บางเขนโดย ชุติมา โมฑะกุล(2556)ไดกลาวไวในงานเขียนถึงคนจีนทั้งในเรื่องของการมาต้ังถ่ินฐาน

ของคนจีนในระเทศไทย วิถีชีวิตของชาวจีนเมื่อมาอาศัยอยูในสังคมไทยไมวาจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ

การคาขายของคนจีน การนับถือศาสนา ความเช่ือประเพณีตางๆ นอกจากน้ียังไดนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับชีวประวัติของผูสูงอายุชาวไทยเช้ือสายจีน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงประสบการณ ทัศนคติ ที่ผาน

มา และเหตุปจจัยที่ทําใหพวกเขาตองใชบั้นปลายชีวิตที่เหลือในบานพักคนชราบางเขนแหงน้ี รวมถึง

ชีวิตประจําวันหลังจากที่ไดเขามาอยูอาศัยในบานพักคนชนาแลว สิ่งเหลาน้ีนําเสนอความรูสึกของ

ผูสูงอายุตอชีวิตที่ผานมาของตนเองไดเปนอยางดี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชาวจีนที่ผูกพัน

อยูกับระบบครอบครัวและเครือญาติการนับถือผีบรรพบุรุษ นอกจากน้ันในป พ.ศ.2556 น้ันก็ไดพบ
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สารนิพนธ เรื่อง เร่ืองเลาเก่ียวกับชีวิตของชาวแพแหงลุมนํ้าสะแกกรัง :ภาพสะทอนวิถีชีวิตและ

การเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา ชุมชนเรือนแพแมนํ้าสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด 

อุทัยธานี ของ ศศิฉาย ต้ังเกษมสัน(2556) ซึ่งสะทอนใหเห็นเรื่องราวประวัติความเปนมาความเปนอยู 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางโครงสรางสังคมที่พึ่งพิง

กับภูมิวัฒนธรรม โดยมองผานเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของชาวเแพที่รับรูเรื่องราวภายในทองถ่ินเดียวกัน 

ที่ตองการที่จะอนุรักษวิถีชีวิตของพวกเขาไวทามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน  

 จากการคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยประเภทเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตที่ไดหยิบยกมาใชเปน

แนวทางในการศึกษาครั้งน้ี ทําใหเห็นวา บางเรื่องเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของชุมชนชาวจีน ซึ่งทําให

เขาใจถึงวิถีชีวิตของชาวจีนที่อาศัยอยูในประเทศไทยมากข้ึนทั้งในเรื่องของประเพณีความเช่ือ 

วัฒนธรรมตางๆ ซึ่งสามารถเปนแนวทางในการศึกษาตอไปได เพราะชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันก็เปน

ชุมชนชาวจีนดวยเชนเดียวกัน ซึ่งสวนมากเปนชาวจีนแตจิ๋ว ซึ่งมีการสืบทอดวัฒนธรรม ความเช่ือ 

ประเพณี เทศกาลตางๆของคนจีนตอเน่ืองกนัมาจากรุนสูรุนในสวนของเรือ่งเลาเกี่ยวกับชีวิตน้ัน ทําให

รูจักวิธีการเลาเรื่อง การลําดับเหตุการณ ข้ันตอนของการเลาเรื่อง ประเด็นคําถามที่จะใชในการ

สัมภาษณ และยังทําใหไดเห็นข้ันตอนการเขียน การเลาเรื่องอยางเปนธรรมชาติ การแบงสัดสวนของ

งานการวิเคราะหและการสรุปผลงาน ซึ่งสามารถนํามาเปนแบบอยางของขอบเขตขอมูลที่จะ

ทําการศึกษาตอไป 

ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับชาวจีน 

 ในการทําทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในกลุมที่กลาวถึงคนจีนมีจุดประสงค

เพื่อทําความเขาใจและปูพื้นฐานขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวจีน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ

ตางๆ เน่ืองจากชุมชนชาวเว้ิงนาครเขษมเปนที่อยูอาศัยของกลุมชาวจีน ซึ่งจากการคนหาวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวของในกลุมน้ี จะพบหนังสือที่กลาวถึงชาวจีนเปนจํานวนมาก ดังน้ันผูศึกษาจึง

เลือกหนังสือและวรรณกรรมที่นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของชาวจีนมาเปนประเด็น

หลักในการทบทวนวรรณกรรมครั้งน้ี 

 มีหนังสือและงานวิจัยจํานวนมากที่ไดกลาวถึงชาวจีน ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2529 G. 

William Skinner (2529) ไดเขียนหนังสือ สังคมจีนในประเทศไทย ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห ซึ่ง
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ไดใหความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนไทยและคนจีนในอดีต รวมถึงปจจัยตางๆที่ทําใหเกิดการ

เขามาต้ังถ่ินฐานของคนจีนในประเทศไทย มีการแบงกลุมของคนจีนเองตามสําเนียงที่พูดนอกจากน้ียัง

ไดกลาวถึงวิถีชีวิตของชาวจีนในสังคมไทย ทั้งเรื่องความเช่ือ คานิยม  อุปนิสัยชาวจีนที่แตกตางจาก

ชาวไทย  การผสมกลมกลืนกันของวัฒนธรรมไทยจีนผานการแตงงานระหวางชายชาวจีนและหญิง

ชาวไทย  รวมถึงปญหาตางๆและบทบาทของชาวจีนในประเทศไทยในดานตางๆ  วิถีชีวิตและ

วิวัฒนาการของสังคมจีนในไทยที่เปลี่ยนไปและสงผลใหระเบียบแบบแผนระหวางจีนและไทย

เปลี่ยนแปลงไปดวย  และตอมาในป พ.ศ. 2536 ไดเกิดหนังสือเรื่อง ความรูเร่ืองจีนจากผูเฒา เขียน

โดย จิตรา กอนันทเกียรติ (2536) โดยไดกลาวไวถึงถึงความเช่ือ การใชชีวิตในรูปแบบตางๆของชาว

จีน ทั้งในเรื่องของการเขามาทํางานในไทย การกินนํ้าชา ประเพณีการเคารพบรรพบรุุษ การแกชงของ

ชาวจีน ซึ่งรวมไปถึงความเช่ือในเรื่องของความตายดวย ซึ่งในเน้ือหาไดกลาวถึงพิธีกรรมตางๆไวอยาง

ละเอียด รวมถึงความเช่ือของชาวจีนตอพิธีกรรมน้ันๆดวย โดยขอมูลน้ันไดมาจากการทําการศึกษาผู

เฒาชาวจีนผูหน่ึงที่อพยพเขามาอยูในเมืองไทย นอกจากน้ันในป พ.ศ. 2549 สุภางค จันทวานิช 

(2549)ไดกลาวถึงชุมชนชาวจีนไวในหนังสือเรื่อง สําเพ็ง ประวัติศาสตรชุมชนในกรุงเทพฯ ซึ่ง

หนังสือเลมน้ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดของสําเพ็ง ซึ่งมีมาต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกที่อนุญาตใหชาวจีนมาอยูอาศัย และในตอนหลังไดมีจีนอพยพเขามาเรื่อยๆ ดวย

สาเหตุทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในของจีนเอง สําเพ็งเปนยานที่มีคนจีนอาศัยอยูมากที่สุด จึงทํา

ใหสําเพ็งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางเร็ว และจํานวนชาวจีนที่มากข้ึนทําใหชุมชนชาวจีน

ขยายตัวออกมายังพื้นที่ใกลเคียง โดยอาณาเขตของสําเพ็งน้ันขนานยาวไปกับฝงตะวันออกของแมนํ้า

เจาพระยา เริ่มต้ังแตคลองใตวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสําเพ็ง สําเพ็งไมเพียงแตเปนทั้งแหลง

สงออกและนําเขา แหลงคาขายยังเปนแหลงรวมความบันเทิงที่สําคัญอีกดวย คือ มีโสเภณี โรงฝน 

บอนเบี้ย  งิ้ว  นอกจากน้ียังไดกลาวถึงสถานที่สําคัญในสําเพง็หลายแหง เชน ศาลเจาอาเน้ียเก็ง ตลาด

เกา วัดเลงเนยย่ี  เปนตน และในปถัดมา ชวง พ.ศ. 2550 แสงอรุณ กนกพงศชัย(2550)ไดเขียน

หนังสือเรื่อง วิถีจีน-ไทย ในสังคมสยาม ซึ่งไดใหขอมูลในเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวจีนที่หลอหลอม

มาจากขงจื้อ โดยใหความสําคัญที่ความจงรักภักดีตอบานเมือง ความกตัญูตอบิดามารดา มีเมตตา

และรักใครเพื่อนมนุษย แตทั้งน้ีเมื่อชาวจีนอาศัยในสังคมไทยก็เช่ือในพระพุทธเจาและเทพเจาตางๆ 

คนไทยและคนจีนมีความเช่ือที่คลายกันหลายอยาง และตางกันในบางเรื่อง มีการผสมกลมกลืนกัน

ทางวัฒนธรรม นอกจากน้ียังไดอธิบายถึงประวัติการอพยพเขามาในประเทศไทยของชาวจีน  
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ประเพณีเทศกาลตางๆของชาวจีน เชน เทศกาลตรุษจีน เทศกาลขนมบะจาง เปนตน โดยในกลุมคน

จีนแตละกลุมน้ันก็จะมีพิธีกรรมที่แตกตางกันออกไป นอกจากน้ียังกลาวถึงวิถีการดําเนินชีวิตของคน

จีนไมวาจะเปนเรื่องของการต้ังถ่ินฐานซึ่งคนจีนพอใจกับการใชชีวิตในยานตลาด ทําใหในบริเวณ

เหลาน้ีมักจะมี วัดจีน ศาลเจา และโรงเจ ปรากฏอยูดวยเสมอ นอกจากน้ีการที่คนจีนมาอาศัยอยูใน

ประเทศไทยยอมตองนําวัฒนธรรมเดิมของตนเขามาเผยแพร เชน การเลนทายปญหา  โรงโสเภณี 

การพนันไพ กําถ่ัว โป ลวนเปนสิ่งที่ทําใหคนจีนมีความสุขและเมื่อมาอยูในสังคมไทยสิ่งเหลาน้ีก็ได

เผยแพรเขาไปในสังคมไทยดวย ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดเกิดหนังสือ โบเบ ความเปลี่ยนแปลงของ

ระบบครอบครัวชุมชนชาวไทยเชือ้สายจีนกับประวัติศาสตร ของ บุญยง ช่ืนสุวิมล (2551)ซึ่งหนังสอื

เลมน้ีไดทําการศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนโบเบ และสภาพสังคมภายในชุมชนโบเบที่เปน

ชุมชนของชาวจีนที่เดนในเรื่องของการคาสงเสื้อผา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ถึงเรื่องของวิถี

ชีวิต การศึกษา ความเช่ือ ประเพณีตางๆภายในชุมชน นอกจากน้ียังศึกษาในเรื่องของโครงสราง

ครอบครัว ความสัมพันธภายในครอบครัว ความเช่ือ ศาสนา การแตงงาน การอบรมสั่งสอน 

การศึกษา การสืบมรดก การติดตอกับสมาคมแซ และการติดตอกับประเทศจีน สถานที่สําคัญภายใน

ชุมชน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางครอบครัวและชุมชนโบเบ และในป พ.ศ. 

2552 ไดพบหนังสือเรื่อง 50ประเพณีที่ควรรูของชาวจีน ซึ่ง  เขียนโดย พีระ บุญจริง (2552) ซึ่งกลาว

ไวในเรื่องของประเพณีจีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งในเรื่องของการนิยมด่ืมชาของคนจีนที่ตองมี

ความพิถีพิถัน และสื่อความหมายไดหลายอยางผานพิธีการด่ืมชา การต้ังช่ือของคนจีน การนับถือฮวง

จุย ความเช่ือในเรื่องของสิ่งปลูกสราง มารยาทตางๆของชาวจีน นอกจากน้ียังมีความเช่ือของชาวจีน

อีกดวย เชน ความเช่ือเรื่องอาหาร ความเช่ือเรื่องสี เปนตนและในชวงปที่แลวประมาณ พ.ศ. 2556 

เสี่ยวจิว(2556) ไดกลาวไวในหนังสือ ท่ีเรียกวา “แตจ๋ิว”หนังสือเลมน้ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีน

แตจิ๋ว ซึ่งโดยพื้นฐานแลววัฒนธรรมของชาวจีนแตจิ๋วก็เปนวัฒนธรรมจีนทีช่าวจีนกลุมอื่นๆมอียูเชนกัน 

แตที่แตกตางกันคือวิธีในการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมทีจ่ีนแตละกลุมมีไมเหมอืนกัน คนจีนคือคนสวนใหญ

ที่อาศัยอยูในตลาด ตลาดจึงเปนชุมชนสําคัญของคนจีน  คนจีนแตจิ๋วจะอาศัยอยูรวมกัน  เพราะ 

ความเช่ือ ประเพณีตางๆจะใกลเคียงกัน นอกจากน้ีโรงเจยังเปนสถานที่สําคัญมากในชุมชนสําหรับ

ชาวจีน เพราะ เปนที่ทําใหคนจีนไดมารวมกลุมชุมนุมกัน พูดคุย เลาประสบการณการทํางาน วิถีชีวิต

แบบเกา  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางความบันเทิงใหแกคนจีน เพราะคนจีนแตจิ๋วเปนคนรักพวกพอง และ

ถือวาการพบปะกับเพื่อนฝงูเปนสิง่ทีส่ําคัญมาก นอกจากน้ียังทําใหไดเขาใจถึงชีวิตในครอบครัวจีนดวย 
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ทั้งในเรื่องของคําสอนในบานของคนจีน อุปนิสัย ทัศนคติ วัฒนธรรมความชอบของคนจีนแตจิ๋วทั้งใน

เรื่องของเพลงที่ชอบ อาหารที่ชอบ ตนไมที่ เปนมงคล ความเช่ือในเรื่องโชคลางและสิ่งมงคล 

นอกจากน้ันในป 2542 ไดพบวิทยานิพนธเรื่องเอกลักษณชาติพันธุของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชน

ออมใหญ ของ ธมลวรรณ ต้ังวงษเจริญ (2542) ซึ่งวิทยานิพนธฉบับน้ีไดศึกษาเกี่ยวกับการธํารง

วัฒนธรรมจีน ในกลุมชาวจีนรุนแรกที่อพยพเขามาในประเทศไทยน้ันจะมีการรักษาเอกลักษณทาง

ชาติพันธุดานภาษา ความเช่ือแบบจีนไดอยางชัดเจนและจะคอยๆลดลงในรุนตอไป เน่ืองจากมาอาศัย

อยูในสังคมไทยทําใหมีการรับวัฒนธรรมไทย มีการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย และการเลือกประกอบ

อาชีพของชาวจีนรุนแรกนิยมทําการเกษตรและการคาขาย และในรุนตอมาจะนิยมการคาขายมากวา 

ชาวจีนในรุนน้ีไมไดเรียนหนังสือ เน่ืองจากพอแมเหน็วาการทํามาหากินเปนเรื่องสําคัญกวา นอกจากน้ี

ยังศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการต้ังถ่ินฐานกับอาชีพ การเปลี่ยนอาชีพจะเกิดข้ึนเมื่อมีการยายถ่ิน

ฐาน  นอกจากน้ีชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนออมใหญไดมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนใหสอดคลอง

กับสังคมไทยในหลายๆดวยเชนกัน 

จากการคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับชาวจีนที่ไดหยิบยกมาใชเปนแนวทางใน

การศึกษาครั้งน้ี ทําใหเขาใจถึงวิถีชีวิตของชาวจีนในชุมชนมากข้ึนการอพยพเขามาของคนจีนใน

ประเทศไทย ประวัติการเขามาต้ังถ่ินฐานของคนจีน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากรุนสูรุน การ

ผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ ปรับตัวใหเขากับสังคมไทยความเช่ือ ประเพณี ของคนจีนสิ่งเหลาน้ีแสดง

ใหเห็นถึงความเปนสังคมชาวจีนที่มีลักษณะแตกตางจากสังคมไทย และเขาใจชาวจีนแตจิ๋วมากข้ึน 

เชนเดียวกันกับชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่เปนชุมนชาวจีนเหมือนกันนอกจากน้ีวรรณกรรมตางๆที่ศึกษา

มาน้ันยังเปนแนวทางในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอในลักษณะตางๆที่หลากหลาย รวมถึงไดเห็น

ประเด็นในการศึกษาที่หลากหลายข้ึนอีกดวยนอกจากน้ียังสามารถนําขอมูลเหลาน้ันมาเปนพื้นฐานใน

การวิเคราะห สภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือตางๆของชาวจีนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ซึ่ง

การศึกษาสภาพบริบทสังคมโดยรวมยังทําใหสามารถมองเห็นสภาพความเปนจริงของสังคมไดชัดเจน

ข้ึน 
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วรรณกรรมเก่ียวกับทุนนิยมและการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย   

 สําหรับงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับทุนนิยมและการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยน้ันเทาที่

สืบคนน้ันพบวา     มีงานวิจัยที่นําเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย ทั้งในดานของ

ความหมายของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยไวจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีวรรณกรรมที่กลาวถึงหลักของ

เศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมดวยเชนกัน  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของเว้ิงนาครเขษมในครั้งน้ีเกิดจาก

ระบบทุนนิยม ซึ่งวรรณกรรมและงานวิจัยทั้งสี่ เลมที่ผูศึกษาไดหยิบยกมาในครั้งน้ีไดมีเน้ือหาที่

ครอบคลุม และชัดเจนตรงประเด็นตองานวิจัยครั้งน้ี  เน้ือหาเหลาน้ีไดทําใหผูศึกษาไดมองเห็นแนวคิด 

ความหมายของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงประเด็นปจจัยที่สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนข้ึน  

มีหนังสือและงานวิจัยจํานวนมากที่ไดกลาวถึงทุนนิยมและการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย  

ยกตัวอยางเชน ในปในป พ.ศ. 2543ไดมีหนังสือเรื่อง ความทันสมัยในเขตเมืองท่ีกําลังขยายตัว ณ 

จังหวัดอุบลราชธานี ของ สมศักด์ิ ศรีสันติสุข ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิตที่กําลัง

เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมืองและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยของคนในสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีทําใหความสัมพันธทางสังคมระหวางญาติพี่นองหางเหิน

กันมากข้ึน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีก็ไดทําใหจิตใจของชาวอุบลราชธานีน้ีมีแนวโนมที่กําลังจะเขาไปสูความ

ทันสมัยเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และในป2551 ศุภวุฒิ สายเช้ือ และ ถนอมศรี (2551) 

ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง เศรษฐกิจตองรู วาเมื่อผูบริโภคตองการที่จะแสวงหาสินคาและบริการที่มี

คุณภาพดีและราคาถูก หางรานตางๆที่ตองการจะตอบสนองความตองการดังกลาวจึงตองแสวงหา

สินคาและบริการที่มีตนทุนตํ่าที่สุด ซึ่งระบบนายทุนน้ันสามารถแบงแยกออกเปน3กลุม คือ 1กลุมที่

สนับสนุนระบบนายทุนและตลาดเสรีอยางเต็มที่ 2 กลุมที่ยอมรับวาจําเปนตองนําระบบนายทุนมาใช

เพราะเปนระบบที่นําความกาวหนาและความเจริญทางวัตถุมาสูสังคมไดจริง แตก็ยังกลัวที่จะไมไดรับ

ความเปนธรรม 3 เปนลุมที่มองวาการจัดระบบสังคมที่พึ่งพาการแสวงหากําไรของระบบนายทุนและ

ตลาดเสรีเปนสิ่งไมถูกตอง ซึ่งระบบนายทุนและโลกาภิวัตนน้ันมีขอบกพรองในเรื่องระบบนายทุนเสรี 

เพราะ เปนกฎของธรรมชาติ ปลาใหญกินปลาเล็กน่ันเอง แตทั้งน้ีสําหรับคนกลุมที่1น้ันก็มองวา เปน

เรื่องดี เพราะสิ่งที่เกิดข้ึนจากกลไกตลาดเสรีน้ันจะสะทอนความตองการของทุกคนในระบบ เน่ืองจาก

มาจากการแลกเปลีย่นโดยความสมัครใจ และระบบตลาดเสรีน้ันตองตอบสนองความตองการทางวัตถุ
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ของประชาชน การถกเถียงน้ีคงจะดําเนินตอไปไมมีที่สิ้นสุด แมระบบทุนนิยมจะเปนระบบเดียวที่

หลงเหลืออยู แตก็ยังมีคนอีกหลายกลุมที่ปฏิเสธทุนนิยมอยูดี ตอมา สุวิทยเมษินทรีย (2553) ไดเขียน

หนังสือเรื่อง เมื่อโลกไมใชใบเดิม ข้ึนในป พ.ศ. 2553 โดยไดกลาวไววา ในทางเศรษฐกิจน้ันเราจะ

เห็นโอกาสทางธุรกิจผานตลาดการคาใหมๆที่เกิดข้ึนพรอมๆกับคูแขงหนาใหม รูปแบบการรวมมือทาง

การคาแบบใหม ซึ่งลวนนําไปสูรูปแบบในการดําเนินธุรกิจแบบใหม แตทั้งน้ีก็มีขอจํากัดและเงื่อนไข

ใหมๆ เกิดข้ึนดวยเชนกัน นอกจากน้ีกระแสโลกาภิวัตนทําใหผูคน องคกร และรัฐมีการเช่ือมโยงเปน

เครือขายที่ซับซอนมากข้ึน มีปฎิสัมพันธกันที่เขมมากข้ึน มีการเคลื่อนยายถายเทของผูคน ทุน และ

สินคาบริการที่มากข้ึน ตลอดจนมีกิจกรรมและธุรกรรมบนโลกเสมือนจริงเพิ่มข้ึน สิ่งเหลาน้ีทําใหโลก

ทําลายโครงสรางทางสังคมของตัวมันเองลง สงผลใหสวนตางๆของรัฐเอกชน และประชาชนใน

ภูมิภาคตางๆของโลก มีโครงสรางความสัมพันธในรูปแบบที่เช่ือมโยงกันเปนเครือขายที่ไมเสถียร 

ภายใตความเสี่ยงน้ี ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินเปนเรื่องที่คนใหความสําคัญ การที่เศรษฐกิจ

เจริญเติบโตน้ันทําใหทุกคนมองเห็นแตเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ี

ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งในดานของวิถีชีวิต รูปแบบธุรกิจ รูปแบบการแขงขันและเครือขายความ

รวมมือของภาคเอกชน ซึ่งนักวิชาการบางทานเช่ือวาระบบทุนนิยมน้ันไมสามารถอยูรอดได เพราะ ไม

สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน เพราะระบบทุนนิยมเนน

ในเรื่องของกลไกตลาดและการแขงขัน ซึ่งทุนนิยมน้ันก็มีวิวัฒนาการอยางตอเน่ือง ทุนนิยมแบบแรก

เปนยุคที่เงินทุนและปจจัยการผลิตเปนของหายาก สวนทุนนิยมแบบที่2 เปนยุคที่มุงเนนการผลิต

จํานวนมากเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง 

และทุนนิยมแบบที่3 เปนแนวคิดที่มุงเนนการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกัน กระจายโอกาส อํานาจ 

และความมั่นค่ังในทิศทางของการพัฒนาแบบย่ังยืน  วิกฤตความขัดแยงและปญหาตางๆที่เกิดข้ึนใน

ปจจุบันหลายสวนเปนมรดกตกทอดมาจากสงัคมอุตสาหกรรม ซึ้งทําใหเกิดความไมสมดุลระหวางสวน

บุคคลกับสวนรวม มุงเนนธุรกิจมากกวาจริยธรรม มุงเนนการเก็งกําไรมากกวาการทํางานจริงเพื่อให

เกิดผลสัมฤทธ์ิ นอกจากน้ีในป พ.ศ. 2537 ไดพบสารนิพนธเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่อง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนท่ีต้ังอยูริมคลองคูเมืองเดิม ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนสี่ก๊ักพระ

ยาศรี ของ ธริษตรี เพชรแกว (2537) โดยสารนิพนธฉบับน้ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนสี่กั๊กพระยา

ศรีและวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยูในชุมชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งสวนมากเปนกลุมชาวไทยเช้ือ

สายจีน โดยทําการศึกษาในดานของสภาพความเปนอยู การศึกษา อาชีพ การปกครอง ความสัมพันธ



33 
 

ของคนในชุมชนดวยกัน ซึ่งตอมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน

ชุมชนสี่กั๊กพระยาศรีข้ึน อันเน่ืองมาจากความเจริญรุงเรื่องของกรุงเทพมหานครไดทําใหรูปแบบวิถี

ชีวิตของคนที่อาศัยอยูบริเวณชุมชนสี่กั๊กพระยาศรีในดานตางๆเปลี่ยนไปอยางชัดเจน  ซึ่งชุมชนน้ี

ต้ังอยูบริเวณริมคลองคูเมืองเดิม ทําใหวิถีชีวิตในอดีตของคนที่อาศัยอยูในชุมชนน้ีมีความผูกพันอยูกับ

สายนํ้าต้ังแตเกิด  แตเมื่อความเจริญเขามา ทําใหชุมชนมีทางเลือกใหม บทบาทของชุมชนจึงลด

ความสําคัญลงไปอยางมาก  

จากการคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยที่ไดหยิบ

ยกมาใชเปนแนวทางในการศึกษาครั้งน้ี ทําใหเขาใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมมากข้ึนวาปจจัยใดบางที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนอกจากน้ียังทําใหรูวาการเปลี่ยนแปลง

อันเน่ืองมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจที่เขามาน้ันสงผลกระทบตอชุมชนคนจีนในแงมุมสังคมและ

เศรษฐกิจในแงใดบาง เชนเดียวกันกับเหตุการณปจจุบันที่กําลังจะมีการพัฒนาชุมชนเว้ิงนาครเขษมให

กลายเปนศูนยการคา การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีจึงเปนพื้นฐานในการ

วิเคราะห สภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือตางๆของชาวจีนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่เปลี่ยนแปลง

ไป ทําใหเราสามารถเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยไดมากข้ึน 

วรรณกรรมเก่ียวกับการโหยหาอดีต 

 สําหรับงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการโหยหาอดีต เทาที่สืบคนน้ันพบวา     มี

งานวิจัยหลายเลมที่นําเสนอเกี่ยวกับปรากฏการณโหยหาอดีตน้ี ซึ่งวรรณกรรมและงานวิจัยทั้งหมดที่ผู

ศึกษาไดหยิบยกมาในครั้งน้ีไดมีเน้ือหาที่ครอบคลุม และชัดเจนตรงประเด็น  เน้ือหาเหลาน้ีไดทําใหผู

ศึกษาไดมองเห็นสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณความรูสึกโหยหาอดีต รวมถึงเขาใจความรูสึกที่โหย

หาอดีตมากข้ึน เพราะ ในการทํางานวิจัยช้ินน้ีตองการที่จะถายทอดความรูสึก ความรัก ความผูกพัน 

ของชาวเว้ิงนาครเขษมตอชุมชนอันเปนที่รักของพวกเขา ขอมูลเหลาน้ีจึงลวนเปนขอมูลที่ เปน

ประโยชนตอการวิเคราะหงานวิจัยครั้งน้ี 

มีหนังสือและงานวิจัยจํานวนมากที่ไดกลาวถึงปารกฏการณโหยหาอดีต ยกตัวอยางเชน ในป 

พ.ศ. 2543 ไดมีบทความเรื่อง การทองเท่ียวไทย : อุตสาหกรรมขายสังคมอุดมคติในโลกทุนนิยม 

ของ ชนิดา ธิตบัญฑิตย ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ไดเขามาทําหนาที่ในการผลิต
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กิจกรรมและสถานที่ทองเทีย่ว เพื่อตอบสนองความตองการของผูมาทองเที่ยว โดยนําเอาบรรยากาศที่

กอใหเกิดความรูสึกโหยหาอดีตมาปรับเปลี่ยนและใชเปนจุดขายของสถานที่ทองเที่ยว และไดนําเอา

อดีตมาโฆษณา ดวยการแปรรูปอดีตใหกลายเปนสินคาเพื่อการบริโภคของนักทองเที่ยว โดยทําใหผูมา

ทองเทียวเกิดความรูสึกโหยหาอดีต เพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมการโหยหาอดีตเพื่อสนองตอสภาพ

ความตองการในปจจุบัน เชน การขายวัตถุโบราณ การผลิตดนตรียอนยุค เปนตน และตอมาในป พ.ศ. 

2545 อัญชลี ชัยวรพร ไดเขียนบทความเรื่อง จากกาแฟโบราณถึง อําพล ลําพูน อารมณถวิลหา

อดีตของสังคมไทยชาตินิยมหรือวิกฤติตัวตน โดยยกภาพลักษณของคนรุนเกาที่เปนที่นิยมของคนใน

รุนปจจุบัน ซึ่งก็คือ อําพล ลําพูน โดยถายทอดถึงอารมณของความเหงา ความอางวางและสับสนของ

วัยหนุมสาวที่กําลังอยูในชวงที่ตองคนหาตัวตนของตนเองในสังคม และไดทําการสังเกตถึงอารมณโหย

หาอดีตที่ไดเกิดข้ึนในสังคมไทยรวมสมัย และนําประเด็นตางๆมาวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหเกิดวาเปน

เพราะความเปนชาตินิยมหรือเปนเพราะตัวของคนไทยเอง ซึ่งไดหยิบยกสิ่งของหลายอยางที่แสดงให

เห็นถึงการยอนยุค เชน กาแฟโบราณ โดยมองวาบางทีอาจเปนเพราะคนไทยกําลังตกอยูในสภาวะ

ของความไมมั่นใจตอสภาพสังคมที่เปนอยูในปจจุบัน เพราะกําลังอยูในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึง

ทําใหเกิดเกิดความรูสึกโหยหาอดีต เพื่อตองการหลีกพนจากสภาพปจจุบัน และในพ.ศ. 2546 ไดมี

หนังสือเรื่อง การร้ือเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพ้ืนท่ีทางสังคมของชนชั้นกลาง ของ 

อัฐมา โภคาพานิชวงษ (2546) ซึ่งนําเสนอวา ปจจุบันเมืองตกอยูภายใตความเสื่อมโทรมทั้งทาง

กายภาพ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม อารยธรรมหลายอยางไดหายไปจึงควรที่จะรื้อฟนกลับมาใหม 

เชน ความเปนชุมชน การเปกพื้นที่สาธารณะใหมีกิจกรรมรวมกัน  รื้อฟนสิ่งที่เปนของเกา เพราะ

ทามกลางความเจริญเติบโตน้ันไดกอใหเกิดปญหามากมาย พื้นที่สารธารณะในปจจุบันเปนเพียง

สถานที่ที่ใหความสําราญไดตามความพอใจของแตละคนมากกวาจะเปนศูนยกลางกิจกรรมรวมกันของ

คนในเมือง จึงเสนอใหมีการฟนฟูเมืองซึ่งเต็มไปดวยชีวิตชีวาข้ึนมาใหม ใหคุณคาวัฒนธรรมเกาแก

ด้ังเดิม พื้นที่สาธารณะที่มีรากลึกทางประวัติศาสตร ภาพลักษณ และกิจกรรมที่ปรุงแตงข้ึนในแบบโร

แมนติก ทั้งหมดน้ีจึงเปนการโหยหาอดีตและใฝฝนถึงชุมชนในอุดมคติที่ไมมีอยูจริง นอกจากน้ีในป 

พ.ศ.2546 ยังพบงานเขียนของ พัฒนา กิติอาษา (2546) เรื่อง กระบวนการร้ือฟนมรดกทาง

วัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตของชุมชนมอญ อําเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี ซึ่งไดศึกษา

เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถอธิบายความเช่ือมตอระหวางภาพในอดีต ปจจุบันและ

อนาคตได โดยการจะเขาใจวิถีชีวิตของมนุษยหรือวัฒนธรรมแตละทองถ่ินตองดูจากกระบวนการ
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ปรับตัวของมนุษยใหเขากับสภาพแวดลอมและศักยภาพของการปรับตัวน้ันๆทําใหเกิดรูปแบบของ

วัฒนธรรมแตกตางไปจากทองถ่ินอื่นที่มีสภาพแวดลอมและธรรมชาติแตกตางกันออกไป ซึ่งคนใน

ทองถ่ินน้ันควรจะมีสวนรวมในกระบวนการน้ี แตคนในทองถ่ินกลับไมมีความรูสึกวาตนเองน้ัน

เกี่ยวของ ทําใหขาดสํานึกในการมีสวนรวม ดังน้ันการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีคิดของคนใน

ทองถ่ินจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือชวยสนับสนุนระบบคิดและเวลาที่จะตองใชในกระบวนการเรียนรู 

เพื่อสรางทุนทางปญญาและทุนทางสังคม เพื่อใชในการประเมินคุณคาวัฒนธรรม ทรัพยากรทองถ่ิน

ของตน 

จากการศึกษาคนควาวรรณกรรมเกี่ยวกับการโหยหาอดีตที่ไดหยิบยกมาใชเปนแนวทางใน

การศึกษาครั้งน้ี ทําใหเขาใจในเรื่องของความรูสึกโหยหาอดีตของคนในชุมชนที่เกิดข้ึนทามกลางความ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมเหลาน้ีลวนเปนประโยชนตอการทํางานวิจัยช้ินน้ีในเรื่อง

ของการอางอิงทฤษฎีโหยหาอดีต เพราะทําใหเขาในทฤษฎีมากข้ึน 
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บทท่ี3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในแงมุมของมานุษยวิทยา 

เปนการศึกษาสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสัมพันธ

ภายในชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชนที่สงผลกระทบตอชาวเว้ิงนาครเขษมในแงมุม

ตางๆผานคําบอกเลาของคนในชุมชน โดยเลือกกลุมประชากรตัวอยางซึ่งเปนคนในชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมที่อยูในชวงอายุ30-50ป ข้ึนไป ภายใตกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต การ

เปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย และแนวคิดการโหยหาอดีต 

3.1 กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดทั้งที่ไดต้ังไวเพื่อกําหนดแนวทางของงานศึกษาช้ินน้ีไดแกแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง

เลาเกี่ยวกับชีวิต การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย และ การโหยหาอดีต ซึ่งแนวคิดเรื่องเลาเกี่ยวกับ

ชีวิตน้ันเปนการบันทึกเลาถึงชีวิต ประสบการณและเหตุการณที่เกิดข้ึนกับบุคคลหน่ึง ซึ่งอาจรวมถึง

ครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนรวมงานที่เกี่ยวของ มักจะสะทอนใหเห็นชีวิต ผลงาน บุคลิกภาพ 

ทัศนคติของบุคคลน้ัน หรือภาพการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดลอมในขณะที่บุคคลน้ันดําเนิน

ชีวิตอยู (วรรณี วิบูลยสวัสด์ิ แอนเดอรสัน อางโดย กนกรส อุดร,2539) สิ่งเหลาน้ีจะสะทอนใหเรา

สภาพวิถีชีวิตที่บุคคลหน่ึงเติบโตมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันผานคําบอกเลาของคนน้ัน ทําใหเรา

มองเห็นภาพวิถีชีวิตของผูถูกสัมภาษณในหลายประเด็น ทั้งสภาพครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ 

ความสัมพันธ ความเช่ือทางศาสนาของบุคคลน้ันทั้งในมุมแคบคือ เห็นชีวิตของเขา หรือครอบครวัเขา 

และในมุมกวางคือ เห็นภาพรวมทั้งหมดของชุมชนที่เขาคนน้ันเติบโตข้ึนมา  

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยน้ัน จะสะทอนใหเราเห็นถึงสภาพของการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ความที่ตองการจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองมากข้ึนและนายทุนที่เขา

มาแลวเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมของคนในชุมชน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปน

คอยไปในทางดานสภาพครอบครัว เศรษฐกิจหรือ ความสัมพันธของคนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

ในอดีต แตจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญคือ การที่ชาวเว้ิงนาครเขษมตองอพยพออกจากชุมชนที่พวกเขาอยู

อาศัยมาอยางยาวนานทามกลางสภาวะของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดน้ียอมนํามาซึ่ง
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ผูกพันและคิดถึง แนวคิดปรากฏการณโหยหาอดีตเปนวิธีมองโลกหรือวิธีการใหความหมายแก

ประสบการณชีวิตของมนุษยอยางหน่ึงโดยเนนความสําคัญของการจินตนาการและอารมณความรูสึก

ของผูคนในปจจุบันขณะที่มีตออดีตที่ผานพนไปแลว (เฟรดิก เจมสัน,1991:19 )ซึ่งแนวคิดการโหยหา

อดีตน้ีจะสะทานใหเราเห็นถึงความรูสึกของคนในชุมชนตอเรื่องราวในวันวานที่เกิดข้ึนในชุมชนเว้ิง

นาครเขษม ดังน้ันแนวคิดเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย และ แนวคิด

ปรากฏการณโหยหาอดีตจะลอและมีความสัมพันธควบคูไปกับวัตถุประสงคของผูศึกษา  

3.2 สนามศึกษาและประชากร 

 ศึกษาภายใน ชุมชนเว้ิงนาครเขษม  เขต สัมพันธวงศ  แขวง สัมพันธวงศ  จังห วัด

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากชุมชนน้ีเปนชุมชนที่ต้ังอยูใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร แตกลับสามารถ

รักษาวัฒนธรรมประเพณีจีนตางๆไวไดทามกลางการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนอยางมากมายในสังคมเมือง 

ในขณะที่ชุมชนขางเคียงตางเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมเมือง ที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

และละทิ้งความด้ังเดิมไป ซึ่งกลุมประชากรที่เลือกใชในการศึกษาไดเลือกเปนคนในชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมจํานวน15 คน เพื่อศึกษาและสัมภาษณขอขอมูลในเชิงลกึ ทั้งประสบการณชีวิต ประวัติสวนตัวที่

ผานมา จนมาถึงวิถีชีวิตในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ที่สามารถสะทอนใหเห็นสภาพทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชาวเว้ิงนาครเขษมไดอยางชัดเจน  

โดยมีความหลากหลายในชวงวัยต้ังแต30-50ปข้ึนไปจํานวน5คน เน่ืองจากกลุมประชากรที่

อยูในชวงอายุ30-50 ปน้ันจะเปนชวงอายุของคนในเว้ิงนาครเขษมที่พยายามตอสูกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อปกตองชุมชนเว้ิงนาครเขษมไวผานจากจัดงานสัมมนา นิทรรศการภาพถาย 

หรือ งานไหวพระจันทรเพื่อแสดงใหบุคคลภายนอกหรือสื่อ เห็นถึงคุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชน

แหงน้ี และชวยตอตานกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดข้ึนนอกจากน้ันไดสัมภาษณกลุม

ประชากรที่อายุ50ปข้ึนไป เน่ืองจากคนที่อยูในวัยน้ีเปนกลุมผูอาวุโสในชุมชนที่อยูอาศัยในชุมชนเว้ิง



38 
 

นาครเขษมมาอยางยาวนาน สามารถเลาเหตุการณภาพของชุมชนเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบันไดอยางชัดเจน ความที่อาศัยอยูในชุมชนน้ีมาอยางยาวนานยอมสงผลใหรูสึกผูกพัน และ

สามารถถายทอดความรูสึกโหยหาอดีตออกมาไดชัดเจน รวมถึงไดสัมภาษณกลุมประชากรที่อาศัยอยู

ใกลเคียงกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม เชน คนที่อาศัยอยูยานเสือปา หรือ เยาวราช เพื่อสามารถถายทอด

ใหเห็นความโดดเดนของชุมชนเว้ิงนาครเขษมไดชัดเจนข้ึน  

3.3ระเบียบวิธีวิจัย 

 ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เปนหลักในการศึกษา โดยรวบขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขอมูล

ปฐมภูมิไดแกขอมูลจากการพูดคุยสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และขอมูล

ทุติยภูมิไดแก ขอมูลพื้นฐานบางสวนจากหนังสื่อ เอกสาร บทความ รวมถึงวิทยานิพนธอื่นๆที่มีเน้ือหา

เกี่ยวของ ดังน้ี 

 1.การคนควาขอมูลภาคสนาม โดยการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและการสัมภาษณพูดคุย

เชิงลึกกับกลุมประชากร เน่ืองจากผูศึกษาเล็งเห็นจากการคนหาขอมูลเบื้องตนวา ชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมเปนชุมชนชาวจีนเกาแก ยอมมีการสืบทอดวัฒนธรรมจีนกันมาหลายยุคหลายสมัย ทําใหมีความ

โดดเดนในดานของการเปนชุมชนที่ ยังอนุรักษวัฒนธรรมจีนอยางเครงครัด ทั้งในเทศกาลไหว

พระจันทร หรือ เทศกาลไหวเจาประจําปที่จัดข้ึนภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมอยางใหญโต การอยู

อาศัยมาหลายช่ัวอายุคน ยอมทําใหเกิดความผูกพันข้ึนภายในชุมชน ซึ่งไดทําการสัมภาษณเชิงลึกกับ

คนในพื้นที่จํานวน15คน ซึ่งบอกคนเปนหน่ึงในคณะกรรการของชุมชนเว้ิงนาครเขษมดวย โดย

สัมภาษณคนที่อยูในชวงอายุ30-50ป จํานวน5 คนไดแก ไดแก คุณวุฒิ(นามสมมุติ) อายุ 42 ป ซึ่ง

เจาของรานขายอุปกรณกอสรางเจริญไทยการยนต, คุณแตว (นามสมมุติ) อายุ 48 ป เปนเจาของราน

ขายอุปกรณทําขนม, คุณแดง (นามสมมุติ)อายุ 50 ป เปนเจาของรานขายหนังสือพิทยาคารซึ่งเปน

รานหนังสือช่ือดังในชุมชนเว้ิงนาครเขษม, คุณวริท (นามสมมุติ)อายุ 36 ป เปนพนักงานขายเครื่อง

ดนตรีรานpacifica plus และคุณกอง (นามสมมุติ)อายุ40 ป ซึ่งเจาของรานขายตูเซฟ 
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นอกจากน้ีไดไปสัมภาษณคนที่อยูในชวงอายุ50ปข้ึนไปจํานวน10คน ไดแก คุณทองโรจน 

กิตติมา อายุ 71 ป เจาของรานขายของชํายงเฮงลง,คุณกฤษฎา เตชะเกษม อายุ 58 ป เจาของราน

ขายหนังสือเขษมบรรณกจิซึ่งเปนรานหนังสอืที่มีช่ือเสียงมากในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ทั้งยังเปนหน่ึงใน

คณะกรรมการของชุมชนเว้ิงนาครเขษม ,คุณแกว (นามสมมุติ) อายุ 53 ป เจาของรานขายหนังสือ

เขษมบรรณกิจ,คุณเพชร (นามสมมุติ)อายุ 55 ป เจาของรานขายอุปกรณทําไอศกรีม เอสเอ็ม ไอ เท

รดด้ิง, คุณจรินทร (นามสมมุติ)อายุ 52 ป เจาของรานขายหนังสือเสริมวิทยบรรณาคารซึ่งเปนราน

หนังสือที่มีช่ือเสียงในชุมชนเว้ิงนาครเขษม, คุณอํานาจ (นามสมมุติ)อายุ 61 ป เจาของรานขาย

อุปกรณทําขนม, คุณกิจ (นามสมมุติ)อายุ 54 ป เจาของรานขายเพชร ,คุณเพ็ญ (นามสมมุติ) อายุ 

52 ป เจาของรานขายเครื่องดนตรีฮงเซงมิวสิคแอนดซัน และเปนหน่ึงในคณะกรรมการของชุมชนเว้ิง

นาครเขษม, คุณพิน (นามสมมุติ)อายุ 73 ป เจาของบานพักอาศัย และ คุณนอย (นามสมมุติ)อายุ 62 

ป เจาของรานขายอุปกรณทําสวนศิริชัยวิศวกรรม ในดานของความสัมพันธของคนในชุมชน รวมถึงวิถี

ชีวิตในชุมชนในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ ความเช่ือ ประเพณีตางๆในชุมชน การจัดการชุมชน รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม การจะตองอพยพยายออกจากชุมชนที่ตนเองอยู

อาศัยมานาน ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงน้ียอมนํามาซึ่งความรูสึกคิดถึง โหยหาอดีต ทั้งน้ีทั้งน้ันมี

ขอจํากัดในเรื่องของการระบุช่ือและนามสกุลจริงของผูใหสัมภาษณ เน่ืองจากผูถูกสัมภาษณไมสะดวก

ใจที่จะใหเปดเผยตัวตนที่แทจริง   

2.การคนควาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ รวมถึงวิทยานิพนธอื่นๆที่มีเน้ือหา

เกี่ยวของ โดยเนนในสวนของขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับชาวจีนและชุมชนชาวจีน เอกสารประเภทเรื่องเลา

เกี่ยวกับชีวิต  เอกสารเกี่ยวกับทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยและ เอกสารเกี่ยวกับ

การโหยหาอดีต เพื่อนํามาทําความเขาใจเน้ือหาที่ตองการจะศึกษาตอไป 

3.4การตีความ,วิเคราะห และผลการศึกษา 

 จากการรวมรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อใชเปนขอมูลในการนํามาตีความและวิเคราะห 

งานศึกษาเรื่อง"เรื่องเลาในวันวานของชาวเว้ิงนาครเขษม กรณีศึกษา ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แขวง 

สัมพันธวงศ เขต สัมพันธวงศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร"ประกอบดวยหัวขอหลักดังน้ี 
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ประวัติความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดทําการรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษม จากเน้ือหาในหนังสือ บทความ เว็บไซต และจาก

คําบอกเลาของคนในชุมชนจากการลงภาคสนาม  

วิถีชีวิตของคนในชุมชนและความสัมพันธในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ขอมูลสวนใหญมาจากคํา

บอกเลาของคนในชุมชนจากการลงภาคสนามสัมภาษณคนในชุมชนแบบเจาะลกึและการสังเกตการณ

อยางมีสวนรวม ในสวนการต้ังถ่ินฐาน ความสัมพันธ สภาพครอบครัว เศรษฐกิจ ประเพณี การจัดการ

ในชุมชน และนอกจากน้ีอกีสวนหน่ึงมาจากการคนควาเอกสารเพิ่มเติมในสวนของเศรษฐกิจการ

คาขายในชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีจีน เรียบเรียงและหาคําตอบของการศึกษาในสวนของวิถีชีวิต

จากคําบอกเลาของคนในชุมชน โดยใชกรอบแนวคิดเรือ่งเลาเกี่ยวกับชีวิต  

การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมทีเ่กิดจากการเขามาของนายทุน ในสวนของการ

วางโครงการกอสรางใหมหรอืแผนการดําเนินการกอสรางจะคนควาจากในเว็บไซต เพื่อเปนพื้น

ฐานขอมูล แตในสวนของรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการข้ึนคาเชาตางๆน้ีจะรวบรวมขอมลู

จากการลงภาคสนามสมัภาษณอยางเจาะลกึและสังเกตการณอยางมีสวนรวม โดยใชกรอบแนวคิด

เรื่องเลาเกี่ยวกบัชีวิตและการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย  รวมไปถึงความรูสึกรวมกันของคนใน

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมทามกลางสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ขอมูลในสวนน้ีไดมาจากการลงภาคสนาม

สัมภาษณอยางเจาะลกึดวยเชนกัน เรียบเรียงและหาคําตอบของการศึกษาโดยใชแนวคิดปรากฏการณ

โหยหาอดีตเพิ่มเขามารวบรวมและวิเคราะหผลการศึกษา  
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บทท่ี4 

ขอมูลสภาพท่ัวไปของเขตสัมพันธวงศ 

 เน่ืองจากชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนสวนหน่ึงของเขตสัมพันธวงศ ในบทน้ีจึงนําเสนอเกี่ยวกับ

ขอมูลสภาพทั่วไปของเขตสัมพันธวงศ ประกอบไปดวยลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ ที่ต้ังและอาณาเขต 

ภูมิประเทศ สภาพสังคมเศรษฐกิจ ธุรกิจการคาขาย การคมนาคม รวมไปถึงขอมูลทางดาน

ประวัติศาสตรความเปนมา เพื่อแสดงใหเห็นภูมิหลังและพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของเขตสัม

พันธวงศและเว้ิงนาครเขษม  

4.1 สภาพท่ัวไปของเขตสมัพันธวงศ 

4.1.1ลักษณะพิเศษทางกายภาพของเขตสมัพันธวงศ 

เขตสัมพันธวงศในทางประวัติศาสตรถือไดวา ชุมชนชาวจีนในสําเพ็งเปนชุมชนที่มีประวัติ

เกาแกที่สุดของกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตรรวมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เปนชุมชน

นอกกําแพงเมืองแหงแรกที่มีการลงหลักปกฐาน ชุมชนชาวจีนในสําเพ็งมีสวนรวมในการเสริมสราง

ความมั่นคงและมั่งค่ังแกกรุงรตันโกสนิทรตลอดชวงประวัติศาสตร ชุมชนแหงน้ีมีสวนสําคัญอยางย่ิงใน

การสรางสรรคระบบเศรษฐกิจสมัยใหมของประเทศไทยในเวลาตอมา 

แผนดินเขตสมัพันธวงศเมื่อทศวรรษที่ผานมา ในตอนที่กําแพงพระนครยังลอมรอบราชธานี

อยู คลองโองอางอยูแนบชิดกําแพงเมือง ผืนดินริมฝงแมนํ้าเจาพระยานับจากคูเมืองยาวไปจรดคลอง

ผดุงกรุงเกษมรวม 1.4 กิโลเมตร ก็คืออาณาบริเวณของชุมชนชาวจีนที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทย 

เปนบริเวณที่เรือสาํเภาเขาจอดเทยีบทา  สินคาและเทคโนโลยีจากโพนทะเลข้ึนฝง ขณะเดียวกันสินคา

ทางการเกษตรและผลผลิตจากความอุดมสมบูรณของราชอาณาจักรก็ถูกรวบรวมสงออกจากทาง

บริเวณน้ีเชนกัน ชุมชนชาวจีนนอกกําแพงพระนครน้ีไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ผูคนจากโพนทะเลเขา

มาต้ังมั่นหรือพักอยูอาศัยกอนเดินทางสูแผนดินไทยที่อยูลึกเขาไป ผืนดินบริเวณน้ีคือจุดเริ่มตนของ

ตํานานชีวิตผูคนมากมายบนแผนดินไทย เปนอาณาบริเวณที่ชาวไทยเช้ือสายจีนทุกคนทีความผูกพัน

กันทางจิตใจอยางลึกซึ้ง  (ประวิทย พันธุวิโรจน,2544) 
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4.1.2 ท่ีต้ังและอาณาเขต 

ปพ.ศ.2457 มีการประกาศฐานะของพื้นที่สัมพันธวงศเปนอําเภอ หรือเขตสัมพันธวงศใน

ปจจุบัน มีการถายโอนพื้นที่ความรับผิดชอบหลายครั้ง ทายที่สุดเขตสัมพันธวงศมีพื้นที่รับผิดชอบ3

แขวง คือ แขวงสัมพันธวงศ แขวงตลาดนอย แขวงจักรวรรดิ อยูในกลุมเขตกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งถือ

เปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงพระนคร มีพื้นที่

รวม1.42ตารางกิโลเมตร หรือเพียงรอยละ0.09ของพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จึงถือไดวา

เขตสัมพันธวงศเปนเขตการปกครองที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย เขตสัมพันธวงศจึงไดรับการ

ขนานนามวา เมืองจิ๋วทําเลมังกร (ประวิทย พันธุวิโรจน,2544) 

 สัมพันธวงศอยูในสวนของใจกลางกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวเขตติดกับเขตพระนคร บางรัก 

ปอมปราบศัตรูพาย และติดแมนํ้าเจาพระยาทางทิศใต โดยมีอาณาบริเวณดังตอไปน้ี 

 ทิศเหนือ จรดเขตปอมปราบศัตรูพาย โดยมีถนนถนนเจริญกรุงและถนนพระราม4 เปนเสน

แบงแนวเขต ต้ังแตสะพานดํารงคสถิตย(สะพานเหล็ก) ไปจนถึงสะพานเจริญสวัสด์ิ 

 ทิศตะวันตก ครึ่งหน่ึงติดคูและกําแพงพระนคร ซึ่งปจจุบันก็คือเขตพระนคร โดยมีคลองโอง

อางต้ังแตสะพานเจริญสวัสด์ิ จนถึงสะพานโอสถานนท ที่เชิงสะพานพุทธยอดฟา เปนเสนแบงแนวเขต 

 ทิศตะวันออก จรดเขตบางรัก โดยมีคลองผดุงกรุงเกษม ต้ังแตเชิงสะพานเจริญสวัสด์ิจน

บรรจบแมนํ้าเจาพระยา ที่โรงบําบัดนํ้าเสียสี่พระยาเปนเสนแบงเขต 

 ทิศใต จรดแมนํ้าเจาพระยา จากเชิงสะพานพุทธยอดฟาจนบรรจบกับคลองผดุงกรุงเกษมที่

โรงบําบัดนํ้าเสียสี่พระยาเปนเสนแบงเขต(ประวิทย พันธุวิโรจน,2544)  

4.1.3 สภาพสังคมและเศรษฐกิจในเขตสัมพันธวงศ 

 ในชวงเวลากวา2-3ทศวรรษที่ผานมา ชุมชนสัมพันธวงศไดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้ัง

ของศูนยกลางชุมชน ไปเปนศูนยกลางทางธุรกิจ ซึ่งเห็นไดชัดจากจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎ

ไดลดลงเฉลี่ย2-3เปอรเซ็นตตอป จาก47,480 คนในป2532 เหลือเพียง 36,823คน ในวันที1่ มกราคม 

2544 แตทั้งน้ีการลดลงตามทะเบียนราษฎน้ันเปนเพียงการยายที่พักอาศัยตอนกลางคืนเพื่อหลบ
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ความแออัดภายในเขตสัมพันธวงศ แตการทํามาหากินในเวลากลางวัน ยังเปนทําเลสําหรับการทํามา

คาขายที่สําคัญไมเปลี่ยนแปลง(ประวิทย พันธุวิโรจน,2544) 

 การจัดเก็บภาษีทองถ่ินเก็บไดรวม100,000,000บาท ซึ่งนับวาสูงมากสําหรับพื้นที่เพียง1.42

ตารางกิโลเมตร ตัวเลขน้ีคงที่ดวยสภาพพื้นที่ทางธุรกิจถึงจุดอิ่มตัว แตในทางกลับกัน ภาษีสรรพากร

กลับมีแนวโนมที่สูงข้ึนทุกป 

 ชีวิตของผูคนในเขตสัมพันธวงศเริ่มต้ังแตเชาตลอดกลางวันเปนเวลาคาขายปกติ ในตอนเย็นก็

จะมีรานอาหารริมบาทวิถีบนถนนเยาวราชในตอนกลางคืนที่ผูคนสวนใหญนอน แตสําหรับที่น่ีกลับ

เปนเวลาสําหรับลําเลียงสินคา พืช ผัก ผลไม อาหารสดที่บริเวณตลาดเกา ตีสี่ตีหาจนถึงเชาจะเปน

เวลาสําหรับการขายสงตลอดถนนวานิช1 จะมีพอคารายยอยมาเลือกซื้อเพื่อไปขายตอ พอเชาก็เขาสู

เวลาของธุรกิจปกติ ดวยเหตุน้ีถนนหลายสายในเขตสัมพนัธวงศจึงคึกคักตลอดเวลา ทุกโมงยามชีวิตไม

เคยหยุดน่ิง จะมีก็เพียงชวงเทศกาลตรุษจีนเทาน้ันที่จะไดสัมผัสความเงียบสงบอยางแทจริง ซึ่งก็เพียง

ปละไมกี่วันเทาน้ัน(ประวิทย พันธุวิโรจน,2544) 

4.1.4ธุรกิจและการคาในเขตสัมพันธวงศ 

 รากฐานทางธุรกิจของประเทศไทยในปจจุบันสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดมีจุดกําเนิดมาจาก

เขตสัมพันธวงศ นับต้ังแตยุคการคาโดยเรือสําเภาในยุคตนของกรุงรัตนโกสินทร จนมาถึงยุคของเรือ

กลไฟ เมื่อเวลาผานไปกรุงเทพหานครขยายตัวใหญข้ึนธุรกิจที่เคยมีแคในเขตสัมพันธวงศไดขยับขยาย

สูทําเลที่สะดวกสบายกวา แตก็มีธุรกิจไมนอยที่ยังรักษาฐานเดิมในถ่ินสัมพันธวงศอยูอยางเหนียวแนน

แตก็มีการปรับตัวตามยุคสมัย รานคาในสัมพันธวงศสวนใหญจะเปลี่ยนสถานะทางธุรกิจจากพอคาคน

กลาง เปนทั้งผูผลิตและผูจําหนาย ซึ่งสวนใหญจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนของตนเอง(ประวิทย พันธุ

วิโรจน,2544) 

 ยานธุรกิจในเขตสัมพันธวงศ เปนที่รูกันวาหากตองการสินคาทันสมัยจากตนแหลงผลิตที่

แทจริงในราคาที่สามารถทํากําไรตอ มีความหลากหลายของสินคาใหเลือกไดอยางมากมาย ตองมา

เดินหาในเขตสัมพันธวงศสิ่งเหลาน้ีคือชีวิตและลมหายใจที่แทจริงของการเปนสัมพันธวงศ คือวันเวลา

ในอดีต เปนถ่ินเกาที่ผูคนยังรูสึกโหยหาอยูเสมอ ธุรกิจในเขตสัมพันธวงศน้ันมีหลายประเภท ชุมชนแต

ละแหงลวนเปนยานการคาที่สําคัญซึ่งขายสินคาแตกตางกัน โดยในที่น้ีจะกลาวถึง ยานเยาวราช ยาน
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เจริญกรุง ยานทรงวาด ยานเซียงกง ยานคลองถม ยานราชวงศ ยานวานิช1 ยานเลงบวยเอี๊ยและยาน

เว้ิงนาครเขษม  ดังน้ี 

ยานเยาวราชเปนแหลงรวมของรานทองคุณภาพดี เปนยานที่มีการคาขายทองคํามากที่สุดใน

ประเทศไทย รานขายทองที่อยูบนถนนเยาวราชสวนใหญจะอยูในสมาคมคาทองคํา ซึ่งจะเปนผู

กําหนดมาตราฐานเปอรเซ็นตทองคํา รานทองเยาวราชจะมีผูคนแวะเวียนมาซื้ออยูตลอด เพราะมี

ความนาเช่ือถือและคุณภาพที่แตกตางจากที่อื่นนอกจากน้ีตลอด2ขางทาง ยังมีรานอาหารเกาแก เชน 

รานหมูแผน หมูหยอง ที่ดังไปถึงตางประเทศ มีรานขายอาหารแหงของชาวจีน เชน หูฉลามแหง เปา

ฮื้อกระปอง เปาฮื้อแหง หอยเชลลแหง เห็ดหอม เห็ดหูหนูขาว เครื่องยาจีนที่ใชตุนอาหาร ผลไมจาก

เมืองหนาว เชน แอปเปล ลูกแพร เชอรี่ องุน มีการค่ัวเกาลัดขายนอกจากน้ียังมีรานขายเครื่องใชใน

การทําศพของชาวจีน โรงงิ้ว ศาลเจาจีน ปจจุบันเปนยานรานอาหารมีช่ือ และของอรอยตางๆ เชน หู

ฉลาม เปดยาง หมูแดง กระเพาะปลา  

 ยานเจรญิกรุง เปนที่ต้ังของรานคาเครื่องใชในพิธีแตงงานตามประเพณีจีนอยูหลายราน มทีั้ง

หมอน ที่นอน ชุดเจาสาวแบบจีน เครือ่งไหว ตัวอักษรจีนซังฮี้ที่แปลวาสุขสันตคูบาวสาว ตูเซฟและ

กระโถน ซึ่งลวนมสีีแดงหรือชมพทูั้งราน บรเิวณบาทวิถีจะจะพบอาชีพรบัจางปกเสื้อผากระจายตัวอยู 

ซึ่งในกรงุเทพมหานครหลงเหลืออยูแคในบรเิวณน้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีอาชีพรับจางเขียนคําอวยพร

อักษรจีนต้ังแตชวงสะพานเหล็กลงมา ในอดีตจะมรีานขายแผนเสียงจากสี่แยกเอสเอบี จนถึงแยก

ราชวงศ รานคาจะเปนเครือ่งใชไฟฟาลงไปจนถึงแยกวัดตึก 

 ยานทรงวาด ในยุคหน่ึงยานทรงวาดเปนจุดขนถายสินคาจากทางเรือตลอดแนว มีคลังสินคาที่

เกาแกต้ังอยูตลอดริมแมนํ้า ซึ่งในอดีตแมนํ้าเจาพระยาชวงทรงวาดจะมีเรือจอดคับค่ังและขนถาย

สินคากนัตลอดเวลา ผลผลิตทางการเกษตรทั้งสินคาอุปโภคและบริโภคจะถูกรวบรวมและสงตอทั้ง

จากกลุมเจาพระยาและแมนํ้าสาขาทางตอนบน ตลอดไปจนถึงหัวเมืองชายทะเลรอบอาวไทยตอมา

ตลาดสินคาการเกษตรขยับขยายสูตลาดสี่มุมเมือง และการคมนาคมทางบกไดรับความนิยมมากข้ึน 

ทําใหยานทรงวาดลดความสําคัญลง แตก็ยังมีทาเรือทีม่ีความสําคัญอยู คือ ทานํ้าราชวงศ ปจจุบันเปน

ทาเรือโดยสาร มีผูโดยสารข้ึนลงที่ทานํ้าราชวงศ วันละประมาณ 25000 คน ในอดีตทานํ้าราชวงศเคย

เปนศูนยกลางของเรือโดยสารและขนสงสินคา สูหัวเมืองชายทะเลรอบอาวไทย ชลบุรี จันทบุร ี
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ประจวบ บานดอน ในปจจุบันน้ียานทรงวาดจะมีเพียงธุรกิจแปงมันสําปะหลังของตระกูลกาญจนชู

ศักด์ิ เชนเดียวกับยานวัดเกาะที่อยูติดกับถนนทรงวาด ซึ่งเคยเปนยานธุรกิจคากระสอบที่สําคัญ แต

ปจจุบันน้ีก็ไดซบเซาลงเชนกัน  แตทั้งน้ียานทรงวาดก็ยังคงโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมของตึก

ตลอดแนวถนนที่หัวถนนทรงวาดตัดกับถนนเจริญกรุงตรงวงเวียนขาวหลาม จะเปนแหลงคาขาย

อะไหลเครื่องยนตและเครื่องจักรกลเกา เศษเหล็ก เหล็กรูปพรรณ เปนแหลงที่รูจักกันในนามเซียงกง 

 ยานเซียงกงมีศาลเจาเซียงกงเปนสัญลักษณและเปนที่มาของช่ือยานธุรกิจคาขายอะไหลและ

เครื่องเหล็กมือสอง ธุรกิจการจําแนกและแจกจายช้ินสวนของเครื่องยนตเกาเริ่มตนข้ึนที่น่ี แตทั้งน้ีก็

ไมไดมือแตสินคามือสองเทาน้ัน ตลาดคาเหล็กแผนเหล็กเสน เหล็กหลอ ตางก็มีจุดกําเนิดในบริเวณน้ี

เชนเดียวกัน แมแตโซโยงหรือสินคาขนาดใหญก็มีการเผาและดัดกันอยูในบริเวณน้ี นอกจากน้ันยังมี

ธุรกิจทอนํ้า วาลวนํ้าและอุปกรณตอเน่ืองกับงานโลหะจําหนายตลอดยาน ลึกเขาไปจากแนวถนนจะ

เปนย านที่ อ ยู อาศัยและประกอบอุสาหกรรมระดับครัวเรือนที่ เก าแกที่ สุดย านห น่ึงของ

กรุงเทพมหานคร  

 ยานคลองถม คลองถมเปนที่ต้ังของรานคา ซึ่งจะมีสินคาและเครื่องมือเครื่องใชไฮเทค เชน 

อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องเสียง  เครื่องเลนเกม รวมทั้งสินคาตามสมัยนิยม เชน แวนตา นาฬิกา 

เครื่องใชไฟฟา เครื่องคิดเลข มีสินคาของจริงผสมกับสินคาทําเลียนแบบ ซึ่งจําหนายในราคาที่ถูกเปน

พิเศษ ทําใหมีผูคนจํานวนมากมาเดินเลือกซื้อกันทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ยานราชวงศ แตกอนถนนราชวงศ เปนถนนสายการเงินที่สําคัญ ธนาคารช้ันนําและสถาบัน

การเงินหลายแหงเกิดข้ึนบนถนนสายน้ี  และตอมาไดขยับขยายออกไปทางเสือปาและสวนมะลทิี่อยู

ใกลเคียง และขยายสูยานสีลมสาทรในยุคปจจบุัน ในชวงที่ถนนราชวงศมีความเจริญรุงเรืองมากจะ

เปนที่ต้ังของรานอาหาร ถนนสายแสงสีช้ันเลิศสุดของกรงุเทพมหานคร แตทุกวันน้ีถนนราชวงศเปน

ที่ต้ังของธุรกิจคาปลีกและสงสําหรับสินคาหลากหลาย ที่มจีาํนวนมากก็คือสินคาประเภทถุงพลาสติก 

วัสดุหีบหอและบรรจุภัณฑ  เปนตน  

 ยานวานิช1 ในปจจุบันน้ีมผีูคนมากมายเดินเขามาในยานน้ีเพื่อซื้อของ ซึง่เปนยานขายสินคา

อุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมหลายชนิด และมกัขายสินคาชนิดเดียวกันทั้งราน เชน รม รองเทา 

กระเปาถือ หมวก เปนตน กิจการคาของยานน้ีแตเดิมจะเปนการคาขายผาโดยเฉพาะในยานสําเพ็ง 
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จะเปนยานการคาสงผาพับที่ใหญที่สุดของประเทศและปลายถนนจะเปนรานขายปลีกของอุปกรณ

และช้ินสวนของเสื้อผา เชน กระดุม ดาย เข็ม ผาลูกไม 

 ยานเลงบวยเอี๊ยตลาดเกาและตลาดเลงบวยเอี๊ยเปนตลาดเกาแกที่ต้ังอยูในซอยอิสรานุภาพ

คนละฝงถนน เดิมเปนตลาดเดียวกันมากอนทีจ่ะมถีนนเยาวราชตัดแบง บริเวณริมถนนในยานน้ีเต็มไป

ดวยรานขายของแหงแบบจีน มีทั้งรานหมูแผน หมูหยอง รานกุนเชียง และรานขายขนมจันอับ เปน

ที่ต้ังของยานการคาอาหารสดและอาหารแหง ภายในตรอกแคบๆจะมีแผงขายอาหารสดทุกชนิด 

อาหารสดในตลาดแหงน้ีเปนอาหารสดที่ผานการเลือกสรรมาแลววารสชาติเลิศที่สุด นอกจากน้ียังมี

รานขายอหารแหงหลายชนิดจากเมืองจีน เชน เห็ดหอม เปาฮื้อ ปลิงทะเล หนอไมจีน หูฉลาม 

สมุนไพรจีน เปนตน  

เว้ิงนาครเขษมก็เปนยานการคาแหงหน่ึงในเขตสัมพันธวงศ ชุมชนเว้ิงนาครเขษมมีอายุเกาแก

รวมศตวรรษ เปนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในยุคตนๆของสํานักทรัพยสินในอดีต เว้ิงนาครเขษมเปน

ที่รูจักกันดีวาเปนชุมนุมรานขายหนังสือช้ันนําเกือบ10ราน เชน เขษมบรรณกิจ ผดุงศึกษานคร

เขษมบุคสโตร เสริมวิทยบรรณาคาร พิทยาคาร ฯลฯ ในยุคทองของวรรณกรรม เว้ิงนาครเขษมจะมี

นักเขียนช้ันนําเดินเขาออกเสมอ งานวรรณกรรมช้ินสําคัญไมนอยไดถือกําเนิดจากถ่ินน้ี อาทิ “พล 

นิกร กิมหงวน” และ เสือใบ ของ ป.อินทรปาลิต นอกจากน้ีเว้ิงนาครเขษมยังเปนจุดกําเนิดของธุรกิจ

คาวัตถุโบราณของกรุงเทพมหานคร และยังเปนศูนยรวมรานคาเครื่องดนตรีช้ันนําจากตางประเทศ 

ทุกวันน้ีเว้ิงนาครเขษมยังคงเหลือรองรอยของรานหนังสือ รานเครื่องดนตรี และรานวัตถุโบราณอยู

บาง แตรูปลักษณใหมของเว้ิงนาครเขษมในวันน้ีก็คือ ศูนยรวมของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเน่ืองกับอาหาร เชน โม เครื่องขูดมะพราว เครื่องค้ันกะทิ รถเข็น กระทะทองเหลือง ซึ่ง

รายละเอียดทั้ งหมดจะขอกลาวไวในบทที่5 เรื่องเลาของชาวเว้ิงนาครเขษม (ประวิทย  พันธุ

วิโรจน,2544) 

4.1.5การคมนาคม 

เว้ิงนาครเขษมต้ังอยูระหวางถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง ถนนเจรญิกรงุที่สรางข้ึนในสมัย

รัชกาลที่4คือ เสนทางคมนาคมทางบกสายแรกที่เช่ือตอตัวเมืองพระนคร ผานชุมชนคนจีนในเขตสัม

พันธวงศถึงบริเวณพื้นที่ของชาวตะวันตก ในรัชกาลตอมามีการตัดถนนเพิ่มข้ึนอีกหลายสายในเขตสัม
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พันธวงศ ตามบันทึกประวัติศาสตรระบุวาจะมีการตัดถนนใหมทุกครั้งหลังมีการเกิดไฟไหมชุมชนสํา

เพ็ง ประกอบดวย ถนนวานิช1 ถนนราชวงศ ถนนอนุวงศ ถนนทรงวาด ตามประวัติถนนทรงวาดไดช่ือ

มาจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาไดเสด็จมาทอดพระเนตรบานเมืองหลังไฟไหมครั้ง

สําคัญ และไดทรงวาดแนวถนนบนแผนที่ดวยพระองศเอง(สํานักงานเขตสัมพันธวงศ,2544) 

 ป พ.ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ไดโปรดใหสรางถนนเยาวราช จากสี่แยก

ราชวงศไปจรดถนนเจริญกรุง บริเวณฯใกลชุมชนตลาดนอย และดวยพระเมตตาของพระองคทานที่

ทรงทราบวาแนวถนนมีบานเรือนของประชาชนปลูกอยูอยางหนาแนน แนวถนนจึงตัดเลี่ยงหลบเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอนของชุมชน ดวยเหตุน้ีถนนเยาวราชจึงโคงไปมาด่ังที่ปรากฎในปจจุบัน 

 เสนทางเดินรถในเขตสัมพันธวงศ หลังจากการสรางถนนเยาวราชในป พ.ศ.2434 แทบจะไม

มีการสรางถนนข้ึนใหมในเขตสัมพันธวงศเลย มีแตการปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรใหไหลลื่น 

ดวยขอจํากัดทางกายภาพถนนที่ใชเพื่อการจราจรในเขตสัมพันธวงศจึงมีแนวถนนหลักขนาน3เสนทาง 

ตามแนวทศิตะวันตกถึงตะวันออก คือ เจริญกรุง เยาวราช ทรงวาด (สํานักงานเขตสัมพันธวงศ,2544) 

 แนวขนานสายแรก อยูทางสวนเหนือ คือ ถนนเจริญกรุง เริ่มจากสะพานดํารงสถิต เดินรถ

ทางเดียวมาจนถึงสามแยกหมอมี แลวตอไปจนถึงวงเวียนขาวหลามตัดกับถนนขาวหลามและถนนทรง

วาด สวนถนนเจริญกรุงชวงตอจากน้ีไปทางทิศตะวันตก จากสะพานพิทยเสถียร เปนการเดินรถสวน

ทางกับถนนเจริญกรุง โดยเดินรถจากสะพานพิทยเสถียรไปทางวงเวียนขาวหลาม เลี้ยวขวาเขาถนน

ขาวหลาม ขามสะพาน เลี้ยวซายไปหัวลําโพงและถนนพระราม4 เลี้ยวขวาไปถนนมหาพฤฒารามไป

เขตบางรัก หรือจากวงเวียนขาวหลามเลี้ยวซายเขาถนนทรงวาด แลวขวาแลวเลี้ยวขวาอีกไปซุมประตู

และแนวถนนทิศเหนือเชนกัน จะมีถนนพระราม4 ที่มีการเดินรถจากสะพานเจริญสวัสด์ิมาทาง

ตะวันตก บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่แยกหมอมี 

 แนวกลาง ถนนเยาวราช เสนทางเดินรถเริ่มจากซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนม

พรรษา ไปจนถึงสะพานภานุพันธ ไปวังบูรพาเขตพระนคร  

 แนวขนานทางใต ถนนทรงวาด เปนถนนที่เรียบตามแมนํ้าเจาพระยา เริ่มจากเชิงสะพานพุทธ 

ผานถนนจักรวรรดิเขาสูถนนอนุวงศ ชาวงน้ีจะเดินรถทางเดียวจากถนนตะวันตกไปตะวันออก มีถนน

ทรงวาดตอนบนที่คูขนานกับถนนอนุวงศ เดินรถทางเดียวแตสวนทางกับขางตน จากถนนอนุวงศตัด
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ถนนราชวงศเขาสูถนนทรงวาด ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับถนนเจริญกรุงที่วงเวียนขาวหลาม 

(สํานักงานเขตสัมพันธวงศ,2544) 

 การเดินรถในแนวเหนือ-ใตโดยลําดับจากตะวันตกไปตะวันออก คือ ถนนจักรวรรดิเสนทาง

เดินรถจากเหนือไปใต ถนนราชวงศเดินรถ2ทาง ถนนมังกรจากเหนือไปใต ถนนแปลงนาม เดินรถทาง

เดียวจากใตไปเหนือ ผดุงดาว(ซอยเท็กซัส) เดินรถทางเดียวจากเหนือไปใต ถนนทรงสวัสด์ิ เดินรถจาก

ใตไปเหนือ ลําพูนไชย เดินรถทางเดียวจากเหนือไปใต 

 เสนทางการเขาสูถนนเยาวราชซึ่งเปนศูนยกลางเขตสัมพันธวงศ จากทิศตะวันอก ถามาจาก

ถนนพระราม4 ขามสะพานเจริญสวัสด์ิ เขาถนนพระราม4 เลี้ยวขวาเขาถนนลําพูนไชยไปบรรจบถนน

เยาวราช หรือจากสะพานเจริญสวัสด์ิ เลี้ยวเขาถนนตรีมิตร ผานวัดไตรมิตรวืทยาราม ไปบรรจบถนน

เยาวราชตรงบริเวณซุมประตู หรือมาจากเขตบางรักเขาสูถนนเจริญกรุง  

จากทิศตะวันตก มาทางถนนเจริญกรุง ซึ่งสามารถเขาถนนที่มาจากเหนือไป แลวแตวาจะเขา

ถนนเยาวราชชวงไหน เชน ถนนมังกร ถนนผดุงดาว ถนนลําพูนไชย(สํานักงานเขตสัมพันธวงศ,2544) 

พื้นที่สัมพันธวงศประกอบดวยถนนเพียงไมกี่สาย แตละสายมีความจําเพาะทางธุรกิจที่มี

ประวัติสืบกันมายาวนาน เชน ถนนทรงวาดเปนถนนสายเรียบแมนํ้าถนนทรงวาดจึงมคีวามสําคัญใน

ยุคที่การคาตองใชเรือในการขนสงเปนหลัก โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร บริษัทเจริญโภคภัณฑก็ถือ

กําเนิดในยานน้ี ในนามเจียไต ต้ังอยูตรงขามวัดสัมพันธวงศ ถนนทรงวาดมีทาเทียบเรือ ริมฝง

เจาพระยาหลายแหง เพื่อไวขนสงสินคาในสมัยกอน ปจจุบันเลิกใชไปบาง หรือมีความสําคัญลด

นอยลงไป แตก็ยังมีทาเรือที่มีความสําคัญอยู คือ ทานํ้าราชวงศ ปจจุบันเปนทาเรือโดยสาร มี

ผูโดยสารข้ึนลงที่ทานํ้าราชวงศ วันละประมาณ25000คน ในอดีตทานํ้าราชวงศเคยเปนศูนยกลางของ

เรือโดยสารและขนสงสินคา สูหัวเมืองชายทะเลรอบอาวไทย ชลบุรี จันทบุรี ประจวบ บานดอน ที่หัว

ถนนทรงวาดตัดกับถนนเจริญกรุงตรงวงเวียนขาวหลาม จะเปนแหลงคาขายอะไหลเครื่องยนตและ

เครื่องจักรกลเกา เศษเหล็ก เหล็กรูปพรรณ เปนแหลงที่รูจักกันในนามเซียงกง(สํานักงานเขตสัม

พันธวงศ,2544) 

ถนนราชวงศ เปนถนนในเขตสัมพันธวงศ มีระยะทางตอมาจากถนนเสือปาในเขตปอมปราบ

ศัตรูพาย โดยเริ่มตนต้ังแตถนนเจริญกรุงที่สี่แยกเสือปา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตัดถนนเยาวราชที่
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สี่แยกราชวงศ เขาสูทองที่แขวงจักรวรรด์ิ จากน้ันหักลงทิศใตเล็กนอย และตรงไปจนสิ้นสุดถนนที่

ทาเรือราชวงศ ริมแมนํ้าเจาพระยาถนนราชวงศเปนถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

โปรดเกลาฯ ใหตัดข้ึน นับเปนถนนที่มีความสําคัญตอการคา เพราะสมัยน้ันทาราชวงศเปนทาเรือ

สินคาภายในประเทศ มีเรือบรรทกุคนโดยสารและสินคาไปจันทบุรี ชลบุรี และบานดอน ถนนราชวงศ

จึงมีสํานักงานรานคาของพอคาจีน แขก และฝรั่งต้ังอยูเปนจํานวนมาก(ถนนราชวงศ,ออนไลน,2556) 

ถนนวานิช1 เดิมมีช่ือวาถนนสําเพ็ง เปนถนนสายโบราณที่สรางข้ึนกอนถนนเยาวราชเปน

ถนนเศรษฐกิจที่สําคัญ แมวาจะเปนเพียงถนนแคบๆ มีความกวางเพียง4-5เมตร แตมีความยาว

ประมาณ1กิโลเมตรเศษ ถนนสายน้ีเต็มไปดวยรานคาและผูคนที่มาซื้อขาย ถาแยกถนนน้ีออกเปน

ชวงๆจะทําใหชัดเจนข้ึน โดยเริ่มจากสะพานหัวมาจรดหวัถนนจักรวรรดิ ชวงน้ีเรียกวาสะพานหัน หรือ

หัวเม็ด ชวงจากถนนจักรวรรด์ิถึงถนนราชวงศเรียกวาสําเพ็ง แตเดิมสําเพ็งตรงบริเวณแยกซอยเลื่อน

ฤทธ์ิ เคยเปนซองโสเภณีที่คนสมัยน้ันเรียกแหลงโคมเขียว แตปจจุบันไมมีหลงเหลือใหเห็น เพราะสํา

เพ็งกลายเปนยานที่ดินที่แพงที่สุด จากราชวงศมีรานขายผาช่ือรานคิคูยาอยูหัวมุม ลงไปผานยานขาย

ทองเกาแกช่ือต้ังโตะกัง ไปจรดถนนอิสรานุภาพของตลาดเกา ชวงน้ีเรียกวาต้ังโตะกัง ในอดีตเมื่อ

ประมาณ40-50 ปที่แลว บริเวณหนารานต้ังโตะกังจะมีขายปลาตู เชน ปลาเงิน ปลาทอง ปลาสอด 

ปลาหางนกยูง ปลากัด บางฤดูก็มีจิ้งหรีดมาขายดวย และจากจุดน้ีลงไปจรดถนนทรงสวัสด์ิ ตัดกับ

ถนนทรงวาดที่วางเวียนทรงสวัสด์ิ หรือทานํ้าสวัสดี ใกลกับวัดสัมพันธวงศ เปนการสิ้นสุดของถนนสาย

น้ี  (สํานักงานเขตสัมพันธวงศ,2544) 

 ถนนเยาวราชเริ่มตนจากถนนจักรเพชรถึงวงเวียนโอเดียน มีระยะทาง1532เมตร จาก

จุดเริ่มตนตรงไปตัดกับถนนทรงสวัสด์ิ ถนนราชวงศและถนนจักรวรรดิ ขามคลองรอบกรุงเขาสูทองที่

แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนครที่แยกถนนพีระพงษตัดกับถนนมหาไชย บริเวณคลองรอบกรุง ถาน

ถนนจักรวรรดิที่สี่แยกวัดตึก ผานถนนราชวงศตรงไปบรรจบถนนเจริญกรุงกอนถึงวัดไตรมิตรวิทยา

ราม   

 ถนนเยาวราชเปนถนนที่สรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที่5 ประมาณ พ.ศ. 2434 เมื่อสรางเสร็จ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เสนาบดี

กระทรวงโยธาธิการสมัยน้ัน เสนอช่ือถนนวา ถนนยุพราช ตอมาโปรดเกลาพระราชทานช่ือวา ถนน
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เยาวราช ซึ่งมีความหมายวา พระราชาที่ทรงเยาว คือรัชกาลที่5 ขณะข้ึนครองราชย ทรงมีพระ

ชนมพรรษา 15 พรรษา เหตุที่ทรงสรางถนนสายน้ีเพราะ ในสมัยตนรัตนโกสินทรโปรดเกลาใหคนจีน

ไปอยูอาศัยแถวสําเพ็ง และมีการคาเกิดข้ึน การเปนอยูในสมัยน้ันไมเปนระเบียบ เกิดเพลิงไหม

บอยครั้ง และเพื่อสงเสริมการคาขายเพราะอยูใกลกับสําเพ็งซึ่งเปนยานการคาที่เจริญมากแหงหน่ึงจึง

ทรงถือโอกาสปรับปรุงบริเวณน้ีใหดีข้ึนดวยการตัดถนนหลายสาย ถนนเยาวราชเปนถนนสายหน่ึงที่

สรางใหม โดยเริ่มสรางต้ังแต พ.ศ. 2435 (ทวี วัดงาม,2540) 

 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ เห็นแกความ

เดือดรอนของชุมชนชาวจีนในยุคน้ัน เปนเหตุทําใหแนวถนนเยาวราชตองโคงไปมา ตอมาในภายหลัง

ชินแสดูฮวงจุยช้ันนํา ตางลงความเห็นวาถนนเยาราชมีลักษณะถูกตองตามหลักของทําเลมังกร ซึ่งเปน

ทําเลสุดยอดตามหลักต่ีลี่ฮวงจุย จากลักษณะภูมิประเทศยังมีทาํเลรองลงไปอีกมากมาย เชน ทําเลเสือ 

เกิดจากภูมิประเทศของภูเขาและสายนํ้าเปนสวนประกอบ แตสําหรับทําเลมังกรบนถนนเยาวราชน้ี 

ดวยถนนที่เหมือนลําตัวที่โคงกลับไปมาไดรูปแหงลําตัวมังกร ชวยเสริมลักษณะแหงมังกรทองให

ชัดเจนข้ึน สวนหัวมังกรก็คือบริเวณวงเวียนโอเดียน จุดบรรจบของถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง 

และบริเวณน้ีเองคือที่ต้ังของวัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคําที่มี

ขนาดใหญที่สุดในโลก ซึ่งเขาลักษณะหัวมังกรทองที่โดดเดนและลาสุดเมื่อปพ.ศ.2542 มีการสรางซุม

ประตูจีนขนาดใหญ บริเวณวงเวียนโอเดียน เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาส72พรรษา ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ซุมประตูจีนน้ีก็คือการสวมมงกุฎใหแกหัวมังกรทอง เปนการเพิ่มพลังอํานาจแกทําเลอ

ยางที่สุด ถนนเยาวราชเปนเสนทางเดินรถทางเดียว โดยเดินจากหัวมังกรไปทางหาง รถที่ว่ิงอยูทั้งวัน

ทั้งคืน จึงดูคลายกับมังกรที่มีชีวิต แหวกวายไปขางหนาอยางไมเคยหยุดน่ิง ซึ่งตามตําราเรียกทําเลเปน 

หรือทําเลที่มีชีวิต 

ดวยเหตุน้ีบรรดาชินแสตางยอมรับวาถนนเยาวราชเปนทําเลมังกรทองที่หาไดยากย่ิงแหงหน่ึง 

เปนทําเลที่เปยมพลัง ใหคุณประโยชนแกผูอยูอาศัยมากมาย ถนนเยาวราชชวงกลางหรือบริเวณทอง

มังกร จะเปนทําเลทีเ่หมาะกับธุรกิจทางดานอาหารการกิน จึงไมแปลกที่ตกเย็นคํ่ามืด จะมีรานอาหาร

ริมบาทวิถีออกมาขายอยางมากมายและมีลูกคาแนนตลอด สวนบริเวณหางมังกรแถบเว้ิงนาครเขษม 

ที่ตองพัดโบกแหวกวายนํ้าก็เปนชุมชนธุรกิจเครื่องปมนํ้าช้ันนําของประเทศไทย (สํานักงานเขตสัม

พันธวงศ,2544) 



51 
 

ถนนเยาวราชยังเปนที่ต้ังของตลาดเกาที่อายุนับ100ป อาหารสด มีคุณภาพขายทั้งปลีกและ

สง ภัตราคารที่มีช่ือเสียงหลายแหง รวมทั้งภัตราคารตามโรงแรมในกรุงเทพมหานคร  ชวงถนน

เยาวราชจรดถนนเจริญกรงุชาวจีนเรียก เลงบวยเอี๊ย ซึ่งก็ขายสินคาเชนเดียวกันกับตลาดเกา ปากซอย

เขาตลาดน้ีฝงเยาวราชจะเปนรานขายผลไมตางประเทศที่เกาแกและมีช่ือเสียง ในซอยเดียวกันน้ีมีราน

ขายพริกไทยตรามือหรือรานงวนสูนที่โดงดังมานาน สองขางทางของถนนเยาวราชจะมีช่ือปายรานทั้ง

ไทยและจีนย่ืนออกมาไมตางจากถนนนาธานในฮองกง เปนเอกลักษณของความเปนไชนาทาวนที่

สมบูรณแบบ(สํานักงานเขตสัมพันธวงศ,2544) 

ถนนเจริญกรุงเปนถนนสายที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่4 เปนถนนชุดเดียวกับถนนบํารุงเมือง

และถนนเฟองนคร ถนนสายน้ีดวยความเปนจริงแลวตามพงศาวดาร ไดระบุไววาแบงออกเปน2ตอน

คือ ถนนเจริญกรุงตอนใน และถนนเจริญกรุงตอนใต โดยโปรดเกลาใหสรางถนนเจริญกรุงตอนใตกอน 

สาเหตุในการสรางถนนเจรญิกรุงน้ัน เน่ืองจากเดิมทีพวกกงศุลตางประเทศไดพากันเขาช่ือกัน

ทําเรื่องราวถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา ชาวยุโรปที่เคยข่ีรถข่ีมาเที่ยวตาก

อากาศได  ทํ าให เกิดความสบาย ไมมีความเจ็บ ไข ไดป วยแตประการใด เมื่ อขามาอยู ใน

กรุงเทพมหานครแหงน้ีไมมีถนนหนทางที่จะข่ีรถข่ีมาเที่ยวตากอากาศทําใหเจ็บปวยไปตามๆกัน เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงทราบหนังสือรองทุกขดังกลาวแลว ไดมีพระราชดําริ

เห็นวาพวกยุโรปที่เขามาอาศัยอยูในกรงุเทพมหานครมจีํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป ดวยเหตุที่ประเทศทาง

ทวีปยุโรปน้ันมีถนนหนทางที่เรียบและสะอาดอยูทุกหนทุกแหง ในบานเมืองไทยบางเมืองก็มีถนน

เหมือนกันแตรก หนทางก็เปนตรอกซอกซอยเล็กๆ สวนถนนใหญๆก็ไมสะอาดงามแตอยางใด ทําให

เปนที่ขายหนาแกชาวตางประเทศ พระองคถือวาการที่ชาวตางชาติรองเรียนข้ึนมาน้ันเปนเรื่องดีเพื่อ

จะไดสรางบานเมืองที่สวยงาม 

ถนนเจริญกรุงตอนใตเริ่มสรางเมื่อประกา พ.ศ. 2404 ตัดถนนต้ังแตคลองคูพระนครช้ันใน 

ตรงไปยังสามแยกขามคลองผดุงกรุงเกษมตรงวัดตะเคียน ตรงไปจนสุดถนนที่ตําบลบางคอแหลม 

ความกวางของถนนในสมัยแรกสรางน้ันกวาง5วา2ศอก สวนถนนเจริญกรุงดานใน สรางเมื่อปจอ 

พ.ศ.2405 โดยขยายทางเดิมบาง ตัดทางใหมบาง ทําเปนถนนหลวงกวาง4วา ต้ังแตถนนหนาวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปจนถึงประตูสามยอด จรดคลองคูเมืองช้ันใน ตรงสะพานเหล็กเปน
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ระยะทาง25 เสน 10วา 3ศอกเมื่อถนนสายน้ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว ประชาชนจะเรียกกันวาถนน

ใหม ตอมาในป พ.ศ. 2411 ไดเปลี่ยนมาเรียกเปนถนนเจริญกรุง มาจนถึงทุกวันน้ี (ทวี วัดงาม,2540) 

4.2 ประวัติศาสตรความเปนมา 

 จากขอมูลขางตนทําใหทราบถึงตําแหนงที่ต้ังของเขตสัมพันธวงศ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความ

เจริญรุงเรืองทางดานของเศรษฐกิจและการคาขายมาก ในสวนน้ีจึงขอกลาวถึงประวัติศาสตรและ

ความเปนมาของพื้นที่ตางๆในเขตสัมพันธวงศ เว้ิงนาครเขษม และตลาดประกาซึ่งเปนตลาดในเว้ิง

นาครเขษม เพื่อแสดงใหเห็นถึงภูมิหลังและพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของเขตสัมพันธวงศ 

 4.2.1 ประวัติความเปนมาของสถานท่ีสําคัญในเขตสัมพันธวงศ 

 ในเขตสัมพันธวงศน้ันมีสถานที่สําคัญ ซึ่งมีประวัติศาสตรความเปนมาหลายยุคหลายสมัย 

เปนสถานที่โดงดังแลเปนที่รูจักในเขตสัมพันธวงศอยูมากมาย เชน  

 ตึกเกาช้ัน สรางปลายสมยัรัชกาลที่6 ในตอนแรกความสูงมีไมถึงเกาช้ัน การตกแตงลวดลายมี

แค3ช้ันแรกเทาน้ัน โดยความงดงามดานศิลปกรรมอยูที่ลายปูนปนผนังช้ัน2และช้ัน3 ซึ่งเปนลาย

พวงมาลัยและชอดอกไมที่งดงามมาก ประกอบกับเสาซุมประตูทั้งเสากลมและเสาเหลี่ยมประดับลาย

ปูนปน เปนตึกสูงที่สุดของประเทศไทยและเปนตึกแรกที่มีลิฟต ซึ่งสรางความต่ืนตาต่ืนใจใหแกคนใน

ยุคน้ัน ในตึกเปนที่ต้ังของโรงแรมเกาช้ัน มีสถานบันเทิงและภัตราคารหรู ช้ันบนสุดมีเวทีลีลาศ แต

กอนที่น่ีเคยมีการแสดงระบําวาบหวิวของนายหรัง่ เรืองนาม เรียกวาระบําเกาช้ัน ปจจุบันเปนหางขาย

ทองฮั่วเซงเฮง 

ตึกเจ็ดช้ัน เปนอาคารสรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่7 เปนอาคารตึกรุนแรกๆบนถนนเยาวราช เปน

โครงสูง7ช้ัน มุงประโยชนใชสอยมากกวาลวดลาย การตกแตงจึงมีเพียงเสาอิงแบบเรียบ แตผนัง

ตอนบนเปนรองลึกในแนวด่ิง และมีกระจกประดับอยูที่ผนัง อาคารช้ันที่7เคยถูกเพลิงไหม แตสวน

อื่นๆของอาคารยังอยูในสภาพดี เปนตึกสูงอันดับสอง ตึกน้ีเปนที่ต้ังโรงแรมเจ็ดช้ันคือโรงแรมไชนา

ทาวน ช้ันบนสุดเคยเปนที่แสดงระบําวาบหวิวที่โดงดังของคณะนายหรั่ง เรืองนาม นักทองเที่ยวจึง

เรียกกันวาสวรรคช้ันเจ็ด สวนช้ันลางของตึกเปนรานขายแผนเสียง(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชรบท,2550) 
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ตึกหกช้ัน เปนตึกสูงอันกับสามบนถนนเยาวราช เปนที่ต้ังโรงแรมหกช้ัน และภัตราคารระดับสูง ช้ัน

บนสุดเปนที่ เลนไพนกกระจอก มีบริการอาหารและนํ้าชา สวนช้ันลางมีรานขายขาวตม และ

หางสรรพสินคา 

โรงภาพยนตรเฉลิมบุรี เปนโรงภาพยนตรยอดนิยมของผูที่ช่ือชอบภาพยนตรไทย เดิมเปน

โรงไมหลังคาสังกะสี ช่ือ โรงหนังสิงคโปร ตอมาโรงหนังเกาถูกรื้อและสรางใหมเปนอาคารคอนกรีต

ทันสมัย ช่ือวาเฉลิมบุรี ตามแบบโรงภาพยนตรในยุคน้ันที่นิยมต้ังช่ือข้ึนตนดวยคําวาเฉลิม 

 สี่แยกเฉลิมบุรี ไดช่ือมาจากโรงภาพยนตรเฉลิมบุรี บริเวณสี่แยกน้ีมีรานขายเครื่องหนังอยู

หลายราน มีบริษัทผูนําเขาบุหรี่รายใหญ จําหนายบุหรี่ตางประเทศหลายย่ีหอ และมีตึกสูงอยูสองตึก

คือ ตึกเจ็ดช้ันและตึกหกช้ัน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชรบท,2550) 

 ตรอกโรงหมู ชาวจีนนิยมใชเน้ือหมูประกอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคเน้ือสัตว 

มีการเชาที่กรมพระคลังขางโรงฆาหมู โดยถือเอาสถานีรถไฟหัวลําโพงเปนจุดศูนยกลาง เน่ืองจาก

ตองการใหเกิดความสะดวกสบายในการขนสง ศูนยกลางแรงงานจีนในอดีตอยูที่น่ี ริมคลองผดุงกรุง

เกษมมีหองแถวไมช้ันเดียวกับทางเดินแคบๆไวเปนที่ระลึกถึงสภาพที่พักอาศัยของกรรมกรแบกหมูซึ่ง

ทํางานในโรงฆาหมู 

 มูลนิธิเทียนฟา พอคาและเจาสัวจีนไดรับพระกรุณาใหมาทําการคาขายจนมีความ

เจริญรุงเรือง อีกทั้งยังไดรับพระมหากรุณาพระราชทานยศบรรดาศักด์ิเชนเดียวกับขุนนางฝายไทย 

พอคาชาวจีน6คนจึงไดชักชวนพอคาชาวจีนและคนจีนทั่วประเทศรวมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดิน

จัดสรางเปนโรงพยาบาลเทียนฟาข้ึน ซึ่งตอมาไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิแรกของประเทศไทย 

 ซอยเท็กซัส ในอดีตมีตนไทรขนาดใหญข้ึนอยูใกลกับถนนเจริญกรุง มีเสนทางเดินเล็กๆผูคน

เรียกวา ตรอกตนไทร ตอมาไดเกิดเพลิงไหมบานเรือน จึงไดมีการปรับปรุงเปนยานการคาที่

เจริญรุงเรือง โดยมีโรงภาพยนตรนํ่าแชที่นําภาพยนตรจากตางประเทศเขามาขาย ซึ่งสวนมากจะเปน

หนังคาวบอย จนคนดูชอบใจเรียกช่ือโรงภาพยนตรน้ีวาเทกซัส ซึ่งปจจุบันโรงภาพยนตรเท็กซัสไดเลิก

กิจการไปแลวกลายเปนรานสุกี้เท็กซัสที่มีช่ือเสียง(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชรบท

,2550) 
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 ตรอกเตา ในอดีตมีซอง โสเภณีที่ต้ังอยางเปดเผยหลายแหง แตจะต้ังอยูในบริเวณสําเพ็งเปน

สวนมากซึ่งมีซองยายเตารวมอยูดวย เพราะเปนซองขนาดใหญ ซึ่งผูชายตางรูจักซองยายเตาจึงเรียก

ตรอกที่ต้ังซองแหงน้ีวา ตรอกยายเตามากกวาจะเรียกวาตรอกวัดญวน บริเวณรอบๆมีวัดนิกายตางๆ

อยูมากมายอยางวัดกันมาตุยาราม ซึ่งปจจุบันทางราชการไดเปลี่ยนช่ือจากตรอกเตาปนตรอกวัดกัน

มาตุยาราม 

 ตลาดเกา คนจีนจะเรียกวา เลาต๊ักลัก หรือตลาดพระยาไพบูลย หรือตลาดเจาสัวเนียม แตคน

ทั่วไปมักจะรูจักที่น่ีในช่ือของตลาดเกามากที่สุด ในตอนกอต้ังใชช่ือตลาดเจาสัวเนียม ซึ่งเปนการ

เรียกช่ือตามเจาของเจาสัวเนียมซึ่งมีเช้ือสายจีนแซเตีย เปนคนสมัยรัชกาลที่2 เดิมตลาดเกาเปนแหลง

รวมอาหารเน่ืองจากต้ังอยูบริเวณศูนยกลาง มีสะพานปลา ทาเรือ และสวนผักลอมรอบ ทําใหเปน

ตลาดที่มีช่ือเสียงดานความครบครันและสดใหมอยูเสมอ ปจจุบันแมวิถีชีวิตการจับจายใชสอยจะ

เปลี่ยนไปใชบริการตามหางสรรพสินคา แตตลาดเกายังคงความเปนศูนยกลางของสินคาประเภท

อาหารจีนสดแหงทุกชนิด ซึ่งเปนเอกลักษณมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน(สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชรบท,2550) 

4.2.2ประวัติความเปนมาของเว้ิงนาครเขษม  

จากสะพานหันขามสะพานภาณุพันธุ จะเขาสูเว้ิงนาครเขษม เว้ิงนาครเขษมในอดีตเปนเว้ิง 

หมายถึงที่วางขนาดใหญ บริเวณตนถนนเจริญกรุงตรงสะพานดํารงสถิต เรียกวาเว้ิงสะพานเหล็ก เปน

ยานธุรกิจที่สําคัญนอกกําแพงพระนครดานตะวันออก เพราะมีโรงหวยของย่ีกอฮงตรงประตูสามยอด 

และโรงบอนยานสะพานหัน ที่ดึงดูดคนจีนนําสินคาจากทั้งในประเทศและตางประเทศมาขายต้ังแต

สมัยรัชกาลที่5 

ในป พ.ศ. 2445มีคณะภาพยนตรเรนําหนังญี่ปุนเขามาฉายในเมืองไทยเปนครั้งแรก โดยการ

สรางกระโจมเปนโรงภาพยนตรช่ัวคราว ณ เว้ิงสะพานเหล็ก และตอมาไดพัฒนาเปนโรงภาพยนตร

หลังคาและฝาผนังสังกะสี เปดเปนชองประตูเขาออก พื้นโรงหนังเปนดินแลวเอามายาวมาต้ังเปน

แถวๆสําหรับคนดู เรียกวาโรงภาพยนตรญี่ปุน(สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,2550) 

เมื่อหมดยุคโรงภาพยนตรญี่ปุน จึงมีการสรางตึกแถวที่มีโรงภาพยนตรญี่ปุน ช่ือ นาครเขษม 

มีช่ือภาษาจีนวา จุยเจียเก็ง หมายความเปนวาวังบาดาล อยูบนช้ันสองของตัวอาคาร เปนโรง
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ภาพยนตรแหงแรกของไทยที่ติดต้ังเครื่องทําความเย็น ตอมาโรงภาพยนตรนาครเขษมไดถูกไฟไหม

เสียหายและรื้อทิ้งเพื่อสรางตึกแถวที่เห็นในปจจุบันแทน แตคนก็ยังคงเรียกยานน้ีวา เว้ิงนาครเขษม 

เว้ิงนาครเขษมในอดีตเปนชุมนุมรานหนังสือช้ันนํานับ10ราน โดยมีรานเขษมบรรณกิจเปน

รานหนังสือรานแรก นอกจากน้ียังเปนศูนยรวมรานคาเครื่องดนตรีช้ันนําจากตางประเทศ และราน

ขายผลิตภัณฑในครัวเรือน อยางเครื่องขูดมะพราว เครื่องค้ันกะทิ กระทะทองเหลือง รวมไปถึงเครื่อง

สูบนํ้าอีกดวย 

สัญลักษณของเว้ิงนาครเขษมในปจจุบันคือ ซุมประตูเหล็กฉลุลาย มีตัวอักษรเว้ิงนาครเขษม

ตรงทางเขาดานตางๆ ภายในเว้ิงมีอาคารที่แสดงรูปแบบทางสถาปตยกรรมในชวงเวลาที่ตางกัน มี

รานคาวัตถุโบราณ รานหนังสือ รานเครื่องเหล็ก เครื่องดนตรีและอุปกรณประกอบอาหาร 

เฟอรนิเจอร ฯลฯ(สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,2550) 

4.2.3ประวัติความเปนมาของตลาดประกา 

 ดานตะวันตกของเว้ิงนาครเขษมดานติดกับคลองโองอาง เปนที่ต้ังของตลาดประกา ซึ่งมี

ประวัติวา เมื่อพ.ศ. 2404 ซึ่งตรงกับประกา ในสมัยรัชกาลที่4 ทรงโปรดเกลาฯ ใหตัดถนนเจริญกรุง

ต้ังแตสะพานดํารงสถิต ที่ตรงขามคลองโองอางตรงประตูสามยอดตรงไปยังสามแยกตรงสะพานพิทย

เสถียร ที่ขามคลองผดุงกรุงเกษม ตรงวัดมหาพฤฒารามไปสุดที่ตําบลบางคอแหลม โดยเมื่อแรกสราง

ถนน มีพอคาแมคานําพืชผักและสินคามาวางขายบริเวณคลองโองอาง เพื่อบริการแกคนงานและ

ชาวบาน จนกลายเปนที่นิยม และมีผูคนเดินทางมาจับจายใชสอยกันอยางคับค่ัง จนขยายตัวเปน

ตลาดเล็กๆข้ึนเรียกกนัวาตลาดประกา ตามปที่มีการตัดถนนเจริญกรุง ตลาดประกาเปนตลาดที่เกาแก

แหงหน่ึงของกรุงเทพฯ ซึ่งในปจจุบันนอกจากจะเปนตลาดสดแลว ยังมีรานอาหารข้ึนช่ืออยูหลายแหง 

เชน เกาเหลาเน้ือตุน และหมี่เย็นที่ เหลืออยูเพียงรานเดียวในยานเยาวราช(สถาบันภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,2550) 

4.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เขตสัมพันธวงศเปนเขตที่มีความเปนมาที่ยาวนาน เน่ืองจากเปนที่อยูของกลุมคนจีนที่ไดมี

การอพยพเขามาในประเทศไทยและมกีารผสมกลมกลืนกับกลุมคนไทย จึงทําใหในเขตสัมพันธวงศน้ีมี
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ผูคนที่มีความหลากหลายทางดานเช้ือชาติ สงผลใหเกิดเปนชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรมน้ี ทําใหการดํารงชีวิตของชาวสัมพัธวงศมีความผสมผสาน

และสอดคลองกันทางวัฒนธรรม ลักษณะของเขตสัมพันธวงศเปนลักษณะของสังคมเมือง รวมถึง

ภายในเขตสัมพันธวงศน้ันมีศาสนสถานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาของคนในเขตสัมพันธวงศไดเปน

อยางดี  

4.3.1 ศาสนาและความเชื่อ  

จํานวนประชากรในเขตสัมพันธวงศ สวนใหญรอยละ99 นับถือศาสนาพุทธ  นอกน้ันนับถือ

ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และศาสนาอื่นๆ อัตลักษณและตัวตนของคนในเขตสัมพันธวงศเปนพื้นที่

ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรมที่สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ  โดยมีศาสน

สถานที่แสดงใหเห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธาของคนที่อยูอาศัยอยูเปนจํานวนมาก อันไดแก วัดไทย 

วัดจีน วัดญวน มัสยิด ศาลเจาจีน เรียงรายอยูเปนจํานวนมาก(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชรบท,2550) 

วัดไทยมีจํานวน17 แหง ไดแกวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารวัดกันมาตุยาราม,วัดชัยชนะ

สงคราม,วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร,วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร, วัดวัดสัมพันธวงศารรามวิหาร, วัดปทุม

คงคาราชวรวิหาร, วัดคณิกาผล, วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 

วัดจีน มีจํานวน 3 แหง ไดแกวัดบําเพ็ญจีนพรต, วัดกุศลสมาคร, วัดมังกรกมลาวาส 

วัดญวน มีจํานวน 4 แหง ไดแก วัดชัยภูมิการาม, วัดมงคลสมาคม, วัดอุภัยราชบํารุง,วัดโลกา

นุเคราะห 

โบสถ มีจํานวน1 แหง ไดแก กาลหวาร 

ศาลเจา มีจํานวน 20 แหง ไดแก ศาลเจาเลาปูงเถากง, ศาลเจาแมทับทิม, ศาลเจาหลีด้ีเบี้ยว, 

ศาลเจาเลงบวยเอี๊ย, ศาลเจาอาเน้ียเก็ง, ศาลเจาอาเน้ียเก็ง, ศาลเจาเลี้ยงเปด, ศาลเจาแมกวนอิม, 

ศาลเจาไตฮงกง, ศาลเจากวางตุง, ศาลเจาจิงกุงไตต่ี, ศาลเจาซิงปงเถากง, ศาลเจาอามาเก็ง, ศาลเจา

ฮกเลี่ยนเก็ง, ศาลเจาพอหลักเมือง, ศาลเจาเซียงกง, ศาลเจากวนอ,ู ศาลพระศรีทรงยศ, ศาลเจาไทฮั้ว, 

ศาลเจาเลาปงเถากง 
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มัสยิด มีจํานวน1แหงไดแก มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก 

โรงเจ มีจํานวน1 แหง โรงเจบุญสมาคม (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชรบท,2550) 

4.3.2 ประเพณีและพิธีกรรม 

ในเขตสัมพันธวงศน้ันเปนแหลงที่อยูอาศัยของชาวจีนจํานวนมาก ซึ่งตามลักษณะนิสัยของ

ชาวจีนน้ันจะมีการสืบทอดประเพณีตามบรรพบุรุษของตน เมื่อชาวจีนมาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทย

ยอมนําประเพณีเดินของตนมาดวย และเมื่อชาวจีนจํานวนมากไดมาต้ังหลกัแหลงอยูที่เขตสัมพันธวงศ 

พวกเขาไดมีการจัดประเพณีและพิธีกรรมรวมกัน แสดงใหเห็นถึงความโดดเดนทางวัฒนธรรมจีนของ

คนเขตสัมพันธวงศ ในกรณีน้ีจะขอยกตัวอยางประเพณีที่สําคัญที่มีการจัดงานอยางใหญโตในยานของ

เขตสัมพันธวงศและชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

ตรุษจีน 

เทศกาลจีนมีอยูมากมาย ตรุษจีนเปนเทศกาลที่สําคัญที่สุดของจีน เปนวันข้ึนปใหมตามปฎิ

ทิน ภายในครอบครัว ทุกบานก็จะทําความสะอาดบานเรือน รานคาหางสรรพสินคาตางก็เติมไปดวย

ผูคนมาจับจายใชสอย ซื้อเสื้อผาใหมใหแกเด็กๆ ซื้อของขวัญใหแกญาติสนิทมิตรสหาย ซื้อบัตรอวยพร 

ชวงเทศกาลปใหม เด็กๆตางมีความสุขมาก ตางสวมเสื้อใหม ทานลูกกวาดขนมหวาน เลนพลุประทัด

อยางรื่นเริงคืนกอนวันปใหม คือวันสุดทายของปน่ันเองเปนคืนที่ครึกครืน้ที่สดุ ใครที่ไปทํางานหางจาก

บานเกิด ตางก็พยายามที่จะกลับมาฉลองวันปใหมทีบ่าน ตอนกินอาหารมื้อคํ่าคืนกอนข้ึนปใหมจีน ทุก

คนในครอบครัวตางน่ังกันพรอมหนาลอมโตะอาหาร พอถึงเที่ยงคืน คนจีนทางเหนือก็จะเริ่มทําเกี๊ยว 

(เจี้ยวจึ) คนจีนทางใต ก็จะปนลูกอี๋ทํานํ้าเช่ือม ทําไป ชิมไปทานไป ครึกครื้นอยางย่ิง เชาวันรุงข้ึนแต

เชา ทุกคนจะต่ืนแตเชา เย่ียมเพื่อนบาน เพื่อนฝูงอวยพรปใหม 

 ในวันฉลองตรุษจีนอาหารจะถูกรับประทานมากกวาวันอื่นในป อาหารชนิดตางๆที่ปฏิบัติกัน

จนเปนประเพณี จะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติพี่นองและเพื่อนฝูง รวมไปถึงคนรูจักที่ไดเสียไปแลว ในวัน

ตรุษครอบครัวชาวจีนจะทานผักที่เรียกวา ไช ถึงแมผักชนิดตางๆที่นํามาปรุง จะเปนเพียงรากหรือผัก

ที่มีลักษณะเปนเสนใยหลายคนก็เช่ือวาผักตางๆมีความหมายที่เปนมงคลในตัวของมัน เชน เม็ดบัว มี

ความหมายถึง การมีลูกหลานที่เปนชายเกาลัด มีความหมายถึง เงินสาหรายดํา คําของมันออกเสียง
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คลายความร่ํารวยเตาหูหมักที่ทําจากถ่ัวแหงคําของมันออกเสียงคลายเต็มไปดวยความร่ํารวยและ

ความสุขหนอไม  คําของมันออกเสียงคลาย คําอวยพรใหทุกอยางเต็มไปดวยความสุข เตาหูที่ทําจาก

ถ่ัวสดน้ันจะไมนํามารวมกับอาหารในวันน้ีเน่ืองจากสีขาวซึ่งเปนสีแหงโชคราย สําหรับปใหมและ

หมายถึงการไวทุกขอาหารอื่นๆรวมไปถึงปลาทัง้ตัว เพื่อเปนตัวแทนแหงการอยูรวมกัน และความอุดม

สมบรูณ และไกสําหรับความเจริญกาวหนา ซึ่งไกน้ันจะตองยังมีหัว หางและเทาอยู เพื่อเปนการแสดง

ใหเห็นถึงความสมบูรณ เสนหมี่ก็ไมควรตัดเน่ืองจากหมายถึงชีวิตที่ยืนยาวทางตอนใตของจีน จานที่

นิยมที่สุดและทานมากที่สุดไดแก ขาวเหนียวหวานน่ึง บะจางหวาน ซึ่งถือเปนอาหารอันโอชะ ทาง

เหนือ หมั่นโถ และต่ิมซํา เปนอาหารที่นิยม อาหารจํานวน มากที่ถูกตระเตรียมในเทศกาลน้ีมีความ

หมายถึง ความอุดมสมบูรณและความร่ํารวยของบาน 

 ในวันตรุษจีนมีความเช่ือในเรื่องของโชคลางวา ทุกคนจะไมพูดคําหยาบหรือพูดคําที่ไมเปน

มงคล ความหมายเปนนัย และคําวา สี่ ซึ่งออกเสียงคลายความตายก็จะตองไมพูดออกมา ตองไมมี

การพูดถึงความตายหรือการใกลตาย และเรื่องผีสางเปนเรื่องที่ตองหาม เรื่องราวตางๆที่เกิดข้ึนในป

เกาๆ ก็จะไมเอามาพูดถึง ซึ่งการพูดควรมีแตเรื่องอนาคต และทุกอยางที่ดีกับปใหมและการเริ่มตน

ใหมหากรองไหในวันปใหม คุณจะมีเรื่องเสียใจไปตลอดป ดังน้ันแมแตเด็กด้ือที่ปฎิบัติตัวไมดีผูใหญก็

จะทน และไมตีสั่งสอนในวันตรุษจีนเราไมควรสระผมเพราะน้ันจะหมายถึงเราชะลางความโชคดีของ

เราออกไป เสื้อผาสีแดงเปนสีที่นิยมสวมใสในชวงเทศกาลน้ี สีแดงถือเปนสีสวาง สีแหงความสุข ซึ่งจะ

นําความสวางและเจิดจามาใหแกผูสวมใส  

เช่ือกันวาอารมณและการปฏิบัติตนในวันปใหม จะสงใหมีผลดีหรือผลรายไดตลอดทั้งป เด็ก 

ๆ และคนโสด เพื่อรวมไปถึงญาติใกลชิดจะได อังเปา ซึ่งเปนซองสีแดงใสดวย ธนบัตรใหมเพื่อโชคดี

สําหรับคนที่เช่ือโชคลางมากๆ กอนออกจากบานเพื่อไปเย่ียมเยียนเพื่อนหรือญาติ อาจมีการเชิญ

ซินแส เพื่อหาฤกษที่เหมาะสมในการออกจากบานและทางที่จะไปเพื่อเปนความเปนสิริมงคลบุคคล

แรกที่พบและคําพูดที่ไดยินคําแรกของปมีความหมายสําคัญมาก ถือวาจะสงใหมีผลไดตลอดทั้งป การ

ไดยินนกรองเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือนกนางแอน ถือเปนโชคดีการเขาไปหาใครในหองนอนในวัน

ตรุษ ถือเปนโชครายดังน้ันไมวาจะเปนคนปวยก็ตองแตงตัวออกมาน่ังในหองรับแขกไมควรใชมีดหรือ

กรรไกรในวันตรุษเพราะเช่ือวาจะเปนการตัดโชคดี ทุกวันน้ีไมใชวาชาวจีนทุกคนจะคงยังเช่ือตาม

ความเช่ือที่มีมาแตทุกคนก็ยังคงยึดถือ และปฎิบัติตาม เพราะสิ่งเหลาน้ีเปรียบเสมือนธรรมเนียม และ
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วัฒนธรรม โดยที่ชาวจีน ตระหนักดีวาการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมาแตเกากอนเปนการแสดงถึง

ความเปนครอบครัวและเอกลกัษณของตน( ประวัติความเปนมาวันตรุษจีน,ออนไลน,2558) 

เทศกาลไหวพระจันทร 

 วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ของทุกป เปนวันไหวพระจันทรของชาวจีน ภาษาจีนเรียกวันไหว

พระจันทรวา" จงชิว " ที่มาของคําวาจงชิวคือ เดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติตกอยูชวงกลางฤดูใบไม

รวง (เดือนเจ็ดและเดือนแปดอยูในฤดูใบไมรวง หน่ึงฤดูแบงเปน เมิ่งจง จี้ ) ดังน้ันก็เลยเรียกวา " จง

ชิว " ประกอบกับวันข้ึนสิบหาคํ่าเดือนแปดก็ตกอยูในชวงกลางของเวลาที่เรียกวาจงชิวน้ี จึงเรียก

เทศกาลดังกลาววา" จงชิว " ดวย ในคืนวันไหวพระจันทร ดวงจันทรสวางและกลม ถือวาสวยที่สุด 

ผูคนถือวาดวงจันทรที่กลมเปนเสมือนสัญลักษณของความสามัคคี ดังน้ันจึงเรียกเทศกาลน้ีวา " 

เทศกาลแหงความกลมเกลียว"   

เทศกาลไหวพระจันทรเปนเทศกาลดี เปนเทศกาลที่มีความเกี่ยวของกับตํานาน เรื่องดวง

จันทรของชาวจีนอยางแนบแนน เชนเรื่อง " ฉังเออเหินสูดวงจันทร " ถือวาเปนเรื่องที่มีช่ือเสียงมาก 

วันไหวพระจันทร เปนการไหวครั้งที่ 6 ของป เรียกการไหวครั้งน้ีวา "ตงชิวโจย" การไหวพระจันทร

ของคนจีน เปนที่รูจักกันดีกวาเทศกาลไหวอื่นๆ เพราะมีเรื่องราวที่นาสนใจ เปนการไหวเจาแมกวนอิม 

และมีของไหวที่เปนแบบเฉพาะ เชนมีขนมไหวพระจันทร มีตนออย โคมไฟ ขนมที่ทํามาเปนพิเศษใน

เทศกาลไหวพระจันทรน้ีก็คือ ขนมเปยกอนใหญพิเศษ ไสหนา มีขนมโกสีขาว ขนมโกสอดไส ขนมโกสี

เหลือง เมื่อไหวเสร็จก็แบงกันรับประทานในครอบครัว  

ประเพณีไหวพระจันทรน้ันนอกจากประเทศไทยแลว ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่มีชนชาวจีนไปต้ัง

ถ่ินฐาน ก็จะปฏิบัติเชนเดียวกัน คือทุกปในวันข้ึนสิบหาคํ่าเดือนแปด ชาวจีนจะต้ังโตะจัดของ

สักการะบูชาพระจันทร เพื่อเปนการขอพรใหกับครอบครัวและใหกับชีวิตของ ตนเอง ของแตละอยาง

บนโตะก็จะมีความหมายตางๆกันไปหากวิธีการจัดโตะของแตละประเทศก็ จะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ

สิ่งของที่หาไดและผลไม ในประเทศที่มีซึ่งโดยปกติก็จะไมกําหนดตายตัว หากแตผลไมที่ใชก็จะเนนให

เปนผลกลมเพื่อความกลมกลึงของชีวิตและหมายถึงความกลมของพระจันทร แตที่จะขาดไมไดเลยคือ

ขนมไหวพระจันทร ซึ่งจะเปนขนมอบใสไสผลไมกวนหรือถ่ัวแดงกวน เม็ดบัว และไขเค็มเฉพาะไขแดง 

สิ่งของอยางอื่นๆบนโตะก็จะประกอบไปดวยของตางๆที่มีความหมายแตกตางกันไปอยางเขน ขนมอี้ 
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ซึ่งเปนแปงลูกกลมๆสีแดงสดใสใสในนํ้าเช่ือมหวาน ซึ่งเปรียบเหมือนชีวิตที่หวานสดช่ืน ขนมโก ที่เปน

แปงหวานสีขาว รูปทรงตางๆ ลวดลายสวยงามเพื่อเปนการขอผวิ พรรณที่ขาวสวย ผลไมตางๆ 5 ชนิด

ที่มีผลกลม เหมือนพรที่ขอเพื่อใหชีวิตสุขสดช่ืนรวมไปถึงชีวิต ครอบครัวที่มีความสุขความสามัคคี ใน

บานเจดียนํ้าตาล เปนตัวแทนของปราสาทแหงสวรรคถ่ัวหวานขนมหวานเคลือบนํ้าตาล ขนมเปยะที่มี

อักษรมงคล ประทับสีแดงอยูกลางขนม ของประดับอื่นๆก็จะมีกระดาษรูปเซียน 8 องค คํากลอน

ตางๆ ในกระดาษสีแดงสดใส เทียนดอกใหญ สีแดงที่เขียนคําขอพรไว กิ่งหลิว ดอกไมสีสัน สดสวย

ออยตนโตเพื่อนํามาทําเปนซุมประตู โคมไฟลวดลายงามตา  การต้ังโตะจะตองต้ังใหเรียบรอยกอน 

พระจันทรจะลอยสูงเกินขอบฟา และเก็บกอนที่พระจันทรจะเลยหัวไปหรือเมื่อเทียนดอก ใหญดับลง 

หันโตะไปทางทิศตะวันออก โดยเริ่มดวยซุมประตูที่ทําจากตนออยผูกโคมไฟ ไวกับตนออย ใหสวยงาม

วางกระถางธูป เทียนไวดาน หนาสุด ดอกไมวางไวสองขาง ขนมอี้ใสถวยแลวแต พื้นที่บนโตะจะ

อํานวย 5 - 8 ถวยก็ไดวางถัดมา แลวนําเจดียนํ้าตาลวางไวสองขางถัดจาก ขนมอี้ ขนมเปยะใส จาน

จัดไวถัดมา ใตเจดียอาจนําคํากลอนในกระดาษ แดงมาวางก็ไดผลไม 5 ชนิดจัดวางตาม ความสวยงาม 

ตอดวยขนมไหวพระจันทรที่จัดเปน เรียงช้ันๆ ขนมโก และขนมหวานเคลือบนํ้าตาลตางๆ รอบโตะ

วางประดับประดาดวยกระดาษลวดลาย ตางๆ ที่มี  

การจัดต้ังโตะน้ันไมตายตัวเสมอไป แลวแตใครมีวิธีการที่ตางกันไปเนนความสวยงามเปนหลกั

ทุกวันน้ีวันไหวพระจันทรมีความหมายที่เปลี่ยนไปแลว สําหรับบางคนในวันน้ีเปนวันที่ครอบครัวซึ่งได

หางจากกันไป ลูกสาวที่แตงออกจากบาน บุตรหลานที่โยกยายออก ไปมีบานใหมก็จะกลับมาเย่ียม

เยียนใหพรอมหนาพรอมตา กินขนมหวาน ชมพระจันทรในคืนที่มีความสุกสวางกลมโตที่สุดในรอบป 

การจัดโตะหมูบูชา นําของกิน ขนมหวาน และขนมไหวพระจันทรมาเซนไหว พระจันทร ที่ในวันน้ีจะ

สวยงามกลมใหญและสงแสงสวางเปนพิเศษเหมือนจะเลาเรื่องราวของนางในพระจันทร ใหแก

ลูกหลานที่เฝามองความงามของดวงจันทรที่ทอแสงสาดสองทําใหพื้นโลกไดเรืองรอง ไปดวยแสง

เหลืองนวล เรื่องราวของนางในพระจันทร เปนเหมือนนิทานที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา (วันไหว

พระจันทร,ออนไลน,2554) 
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บทท่ี5 

คําบอกเลาของชาวเว้ิงนาครเขษม 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาดวยแนวคิดทางมานุษยวิทยาวาดวยเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต

ของบุคคล โดยนํามาเปนแนวคิดหลักในการถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเปนอยู สังคมและ

วัฒนธรรม โดยในบทน้ีจะเลาเรื่องราวที่สะทอนภาพของชุมชนชาวเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบันในประเด็นของเลาเรื่องความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษม, การอพยพและการมาต้ังถ่ิน

ฐานของชาวเว้ิงนาครเขษม, กวาจะเปนเว้ิงนาครเขษมกับความหลากหลายของชีวิต ,ความสัมพันธใน

ครอบครัว,วัฒนธรรมความเปนจีนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม, เศรษฐกิจในชุมชนเว้ิงนาครเขษม, ความ

รื่นรมยบันเทิงในชุมชนเว้ิงนาครเขษม , การบริหารจัดการชุมชน ,การเขามาของนายทุนและการตอสู

ของชาวเว้ิงนาครเขษม ,การแยกจากกันและการเริ่มตนใหมของชาวเว้ิงนาครเขษม และ ความรูสึก

คิดถึงโหยหาตอชุมชนอันเปนที่รักของชาวเว้ิงนาครเขษม  

5.1 เลาเร่ืองความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนยานการคา บนที่ดินขนาด 14 ไร 1 งาน 91 ตารางวา ต้ังอยูใน

เขตสัมพันธวงศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นับเปนศูนยการคาสากลแหงแรกของเกาะรัตนโกสินทร 

ในชวงรอยกวาปกอนหนาน้ีที่ดินเว้ิงนาครเขษมเปนที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

โปรดใหขุดสระขนาดใหญ สําหรับเปนที่เลนสนุกสนานของคนทั่วไป เรียกวา วังนํ้าทิพย ตามที่คุณแดง 

(นามสมมุติ) อายุ 50ป เจาของรานหนังสือพิทยาคาร ซึ่งในที่น้ีจะขอเรียกวานางแดงไดเลาใหฟงวา 

“สมัยกอนอามาเลาใหฟงวา สมัยกอนรอยกวาปเขาโลสําเภามา แลวพอดีรัชกาลที่5 เห็นวาตรงน้ีเปน

หนองนํ้าก็เลยถมใหคนจีนไดมาต้ังถ่ินฐานกันตรงน้ี พอตอนหลังเขาก็เริ่มทําเปนหางแรกของประเทศ

ไทย มีโรงหนัง แตกอนเว้ิงน้ีเรียกวา จุยเจกเก็ง แปลวา นํ้าที่กวางขวาง ที่เรียกวาวังนํ้าทิพยก็คือตรงน้ี 

ซึ่งก็คือนํ้า คนเขาก็รูแตวาสมัยกอนเรียกวาจุยเจกเก็งแลวก็เปลี่ยนมาเปนเว้ิง”  (สัมภาษณ คุณแดง 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557) 

ซึ่งตอมาก็ไดมีการเขามาของความทันสมัย ซึ่งก็คือการเขามาอยูอาศัยของคนจีนในประเทศ

ไทย ที่กระจายตัวมาจากบริเวณสําเพ็งมายังบริเวณที่อยูใกลเคียง ซึ่งก็คือบริเวณวังนํ้าทิพยน้ีเอง ซึ่ง

ที่ดินบริเวณน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดพระราชทานแกสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
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เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต และเน่ืองจากทรงเห็นวาบริเวณน้ีมีชุมชนเกิดข้ึน

แลวจึงไดถมจนกลายเปนที่โลงกวางใหญ ต้ังช่ือวา เว้ิงนาครเขษม มีความหมายถึง เว้ิงอันเปนที่

รื่นรมยของชาวเมือง ตอมาช่ือเรียกเพี้ยนเปน เว้ิงนครเกษม สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาการเขามาของ

ชุมชนยอมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยข้ึน เน่ืองจากชุมชนน้ันเปนแหลงเกิดของ

วัฒนธรรมและความเจริญตางๆ 

 

ภาพที่ 5.1 ปายชุมชนเว้ิงนาครเขษม  

เมื่อความเปนชุมชนเขามาทําใหเกิดการคาขายและวิถีชีวิตหลายอยางตามมา และเน่ืองจาก

ชุมชนที่เขามาอาศัยอยูบริเวณน้ีเปนชุมชนชาวจีนที่อพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทย จึงไดมีการ

นําวัฒนธรรมจีนจากบานเกิดของตนเขามาแพรกระจายในสังคมไทยดวย ซึ่งหลังจากที่เกิดการเขามา

ของชุมชนน้ัน ในประวัติศาสตรไทยอยูในชวง พ.ศ.2448 ซึ่งเปนชวงหลังการเลิกทาส ในชวงน้ีได

เกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเว้ิงนาครเขษมเชนกัน เน่ืองจากคนที่อยูในวังที่พนจาก

การเปนทาส เมื่อยายออกจากวังไดรับทรัพยสินของนายบางบาง ขโมยมาบาง ไดนําของมาขายใน

บริเวณน้ี ช่ืออีกช่ือหน่ึงวา “ตลาดโจร” หรือ ในภาษาอังกฤษเรียกกันติดปากวา “Thief Market”  

คุณอํานาจ อายุ 61 ป เจาของรานขายอุปกรณทําขนม ซึ่งในที่น้ีจะขอเรียกวาลุงอํานาจไดเลาวา “แต

กอนที่น่ีเปนตลาดโจร ขายวัตถุโบราณ ฝรั่งจะเรียก Theif market พอฝรั่งมาถึงชอบพระพุทธรูปองค

น้ี ก็จะตัดเศียรออกไปเลย สั่งตัดเลย ก็เลยเปนที่มาของคําวาตลาดโจร เด๋ียวเศียรหาย แขนหาย ฝรั่ง

เขาจะตัดเอาไปต้ังโชวที่บาน”(สัมภาษณคุณอํานาจ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557)  

คุณแกว(นามสมมุติ) เจาของรานหนังสือเขษมบรรณกิจ อายุ 53 ป ซึ่งตอไปน้ีจะขอเรียกวา

นางแกว โดยนางแกวไดเลาใหฟงวา “ตอนเด็กๆ40กวาปที่แลว วันเสารจะมีฝรั่งเดินมาถามวา ตลาด
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โจรอยูไหน ก็งงๆวามันคืออะไร  จึงเห็นวาฝรั่งรูจักที่น่ีในเรื่องของตลาดโจร ซึ่งมันอาจจะมีก็ไดแตไมมี

มาต้ังนานแลว”(สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) จากสิ่งเหลาน้ีเราจะเห็นไดวาการ

คาขายในชวงแรกของชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันเปนการคาขายของโจรหรอืของทีข่โมยมาน่ันเอง ซึ่งเมื่อ

มีการอยูอาศัยของชุมชนมายาวนาน ยอมตองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยเพราะคนยอม

สรางสรรคสิ่งตางๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกก็ไดสงผลกระทบตอชุมชนเว้ิงนาครเขษม

โดยตรงดวย ทําใหกิจการภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมจากการคาขายของเกาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป 

คือ คนในชุมชนมีการหาลูทางทํามาหากินใหมๆ เชน รานหนังสือเขษมบรรณากิจ ซึ่งคุณกฤษฎาผูเปน

เจาของรานไดเลาใหฟงวา “ตอนแรกรับซื้อหนังสือมือสองมาวางแผงขายตามทั่วๆไป น่ันคือจุดเริ่มตน 

หลังจากน้ันพอดีมีทานเจาขุน มูล นาย ที่มาเดินในเว้ิงเพราะเว้ิงอยูใกลวังบูรพา หลังจากน้ันหนังสือ

พวกโหราศาสตร ซึ่งสมัยกอนวิชาโหราศาสตรเปนวิชาสําหรับศึกษาในวัง พอดีก็มีตํารา เขาเลยเอามา

ขายใหคุณปู คุณปูเลยเอามาวางขายตอ” (สัมภาษณคุณกฤษฏา เตชะเกษม เมื่อวันที่26 มกราคม 

พ.ศ.2558)  สิ่งเหลาน้ีทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย ในสังคมน้ันไมมีสิ่งใดที่ไมมีการ

เปลี่ยนแปลง ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั ตามกาลเวลา ตามสภาพของสังคม ตามการเขามา

ของเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนทําใหวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปสูความ

ทันสมัยมากข้ึน  

เว้ิงนาครเขษมเปนศูนยการคาแหงแรกที่มีโรงภาพยนตร ช่ือ โรงภาพยนตรนาครเขษม เปน

ศิลปะแบบอารตเดโก ลุงอํานาจเลาใหฟงวา “แถวน้ีแตกอนโรงหนังเยอะ ตรงแคปปตอลก็เคยไปดู

กอซซิลา ดูละครก็มี ตรงเยาวราชก็เต็มเลย มีโรงหนังเยอะมาก แตเด๋ียวน้ีไมมีแลว โรงหนังในเว้ิงน่ีไฟ

ไหม แตที่อื่นน่ีเขาทําเปนอยางอื่นไป”(สัมภาษณคุณอํานาจเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) จากคําบอกเลา

น้ีสะทอนใหเห็นถึงภาพของความรูสึกโหยหาอดีตของลุงอํานาที่คิดถึงความทรงจําในวัยเด็กที่รูสึก

ผูกพันกับตัวพื้นที่ซึ่งก็คือโรงหนังในชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่ในอดีตน้ันไดไปดูภาพยนตรเรื่องกอซซิลา 

รวมถึงบรรยากาศในสมัยน้ัน ซึ่งในปจจุบันน้ีภาพเหลาน้ันก็เปนไดแคภาพในอดีตที่อยูในความทรงจํา

เทาน้ัน ซึ่งในปจจุบันน้ีโรงภาพยนตรที่เคยมีอยางมากมายในสมัยกอนน้ันไดถูกไฟไหมไปบาง หรือถูก

ทุบทิ้งไปสรางเปนสิ่งกอสรางอยางอื่นที่สามารถตอบสนองความตองการของคนในสังคมไดมาก

กวาเดิม เน่ืองจากความเขามาของความทันสมัย ทําใหสภาพสังคมน้ันตองเปลี่ยนแปลงไปสูความ

ทันสมัยเชนกัน ในปจจุบันน้ีคนตางไปดูภาพยนตรกันที่หางสรรพสินคาขนาดใหญโรงภาพยนตรเล็กๆ
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ตามชุมชนไมใชสิ่งที่ไดรับความนิยมเหมือนในอดีตอีกตอไป สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ไปสูความทันสมัยของชุมชนเว้ิงนาครเขษม  

ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดมีความนิยมในดนตรีตะวันตกเพิ่มข้ึน เว้ิงนาครเขษมเปน

แหลงนําเขาเครื่องดนตรีจากตะวันตกมาขาย และเกิดแหลงคาวัตถุโบราณ เครื่องดนตรี หนังสือเกา 

เครื่องทองเหลือง รวมทั้งรานอาหาร เหมือนที่นางแกวไดเลาใหฟงวา “ถาพูดถึงเว้ิงเราจะนึกถึงเครื่อง

ดนตรี เครื่องจักร ปมนํ้า รานขายวัตถุโบราณ หนังสือ แถวน้ีขายของรวมๆกันหลายอยาง ไมไดมี

เอกลักษณอยางใดอยางหน่ึง อยางบานบาตร คือเริ่มจากทําบาตรพระ  แตที่น่ีเปนเรื่องของการคาขาย

มากกวา ที่น่ันเปนพวกของชางฝมือ  เราตางคนตางขายมานานแลว แตกอนเรื่องของการสั่งของจาก

ตางประเทศจะไมมี  มีนอย จะเริ่มมาจากยานน้ี ที่สั่งเครื่องดนตรี กีตาร ปมนํ้า จะเริ่มจากที่น่ี เพราะ

คนในชุมชนมองวาจะเอาอะไรมาขาย อยากไดของแปลกใหมมาขาย”(สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2557) สิ่งน้ีก็สะทอนใหเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเชนกัน จากในแตกอนที่คนในชุมชน

ไมไดมีการสั่งของเขามาจากตางประเทศ แตเมื่อเทคโนโลยีเริ่มเขามา การสื่อสารเริ่มกวางไกล การคา

ภายในชุมชนก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสูการขายที่ทันสมัยข้ึน  

นอกจากน้ันคุณทองโรจน กิตติมา อายุ 71ป เจาของรานขายของชํายงเฮงลง ซึ่งเปนรานที่

เกาแกที่สุดในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ซึ่งตอไปจะขอเรียกวา ลุงทองโรจน โดยลุงทองโรจนไดเลาใหฟงวา

ความหลากหลายเชนน้ีเปนเอกลกัษณของชุมชนเว้ิงนาครเขษม“เอกลกัษณของเว้ิง ยังมีเรือ่งของธุรกจิ 

กิจการ เดนเรื่องวัตถุโบราณ เครื่องดนตรี ชุมชนโบราณ ของเกาๆจะคิดถึงเว้ิง ที่น่ีเปนเอกลักษณเรื่อง

การคาขาย อาหารก็อรอย เน้ือวัวไรเทียมทาน กวยจั๊บเจาโบราณ ”(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557) เชนเดียวกันกับคุณวริท(นามสมมุติ) อายุ36 ป ซึ่งเปนพนักงานในราน

ขายเครื่องดนตรีราน Pacific plus โดยตอไปจะขอเรียกวาพี่วริทที่มองวาจุดเดนของเว้ิงนาครเขษมคือ

ความหลากหลายทางดานการคาขายเชนเดียวกัน “เอกลักษณของชาวเว้ิงก็คือการคาขาย ที่อื่นไมมี

แตที่น่ีมันมี ไมเฉพาะดนตรี แตเปนทุกอยางเลย ก็เหมือนคลองถม พาหุรัต สําเพ็ง ที่อื่นไมมี แตมันมา

ที่น่ีหมด สวนเครื่องดนตรีทั่วประเทศมันก็ตองมาจากที่น่ีหมด”(สัมภาษณคุณวริท เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2558) 
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จากคําที่ใหสัมภาษณของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจของ

คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมตอชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู รวมถึงแสดงใหเห็นวาพวกเขาคิดวาความ

หลากหลายทางดานการคาขาย ไมวาจะทางดานดนตรี อาหาร เครื่องมือทํามาหากิน หนังสือ ลวน

เปนเอกลักษณของชุมชนเว้ิงนาครเขษมทั้งสิ้น ซึ่งความหลากหลายทางดานการคาขายเชนน้ีก็

เปลี่ยนแปลงมาจากการคาขายเดิมของชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่ในอดีตน้ันหลายครอบครัวในชุมชนเว้ิง

นาครเขษมมักขายของโจร แตเมื่อเวลาผานไป สังคมสิ่งแวดลมตางๆเปลี่ยนไป การคาขายก็ตองปรับ

รูปแบบใหเขากับสภาพทางสงัคมปจจบุัน ทําใหในปจจุบันน้ีการคาขายของโจรน้ันไมมอีีกแลวในชุมชน

เว้ิงนาครเขษม 

 

ภาพที่ 5.2 ลุงทองโรจน กิตติมา 

ลักษณะอาคารศูนยการคาในเว้ิงนาครเขษมมีรูปแบบเปนหองแถว เริ่มแรกเปนอาคารไมช้ัน

เดียว แตเกิดเหตุไฟไหมครั้งใหญ ในป พ.ศ. 2508 จึงไดปรับปรุงอาคารเปนอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก

สองช้ันและสามช้ันตามลําดับ อาคารมีรูปทรงแบบตะวันตก มีลายปูนปนตามวงกรอบประตูหนาตาง 

มีชองระบายความรอนและความช้ืนที่แกะสลักดวยไม หลังคากระเบื้องวาว รอบสถานที่มีซุมประตูไม

สักฉลุลวดลายสวยงาม เชนพี่วริทที่ใหสัมภาษณวา “บานในน้ี70เปอรเซ็นตเปนไมสกัหมดเลย ตอนจะ

ยายเขาไมใหเอาประตู รานใหญๆเขาก็ทําใหสวยๆเลย ประตูไมสัก”(สัมภาษณคุณวริท เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2558)หรือตามทีลุ่งอํานาจไดเลาใหฟงวา “แตกอนบานก็อยูติดกันแบบน้ี สมัยกอนบานผม

เปนประตูไม เด๋ียวน้ีไมมันเสียไป ทรุดไป เราก็ตองเปลี่ยนเปนประตูเหลก็ ถาเปนบานแบบเกาจริงๆจะ

มี2ช้ัน แตตรงน้ีเขามี5ช้ันหรือ4ช้ัน เพราะตอนน้ันโรงหนังไฟไหมเลยรื้อสรางใหม”(สัมภาษณคุณ

อํานาจ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) สิ่งเหลาน้ีก็ทําใหเราเห็นถึงสภาพของการเปลี่ยนแปลงเชนกันวา

จากในอดีตที่อาคารตางๆมักมีการสรางเปนอาคารไมช้ันเดียว และมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนใน
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ปจจุบันน้ีก็เปลี่ยนเปนหองแถวสูงหลายช้ันที่ไดรับอิทธิพลมาจากภายนอกความทันสมัยตางๆไดทําให

รูปแบบของอาคารเดิมๆน้ันเปลี่ยนแปลงไป  

หลังเกิดเหตุไฟไหมยังมีการสรางตลาดใหม ช่ือวา “ตลาดประกา” เพราะสรางเสร็จในประกา 

ตลาดประกาเปนตลาดที่เปนที่นิยมของคนในชุชนเว้ิงนาครเขษมมาก เน่ืองจากเปนตลาดในชุมชน 

และมีอาหารจํานวนมากใหเลือกซื้อตามความตองการ ลุงอํานาจเลาใหฟงวา “ในน้ีมีตลาดประกาที่

เดียว ถาจะซื้อกับขาวก็ตองไปซื้อที่ตลาดประกา ไมก็ไปที่วรจักร ตลาดประกาน่ีขายทุกอยาง ของสด 

เน้ือหมู สมัยกอนตกเย็นแมก็ถือตะกราแลว ผมก็ตองเดินตามไปซื้อแลว เพราะสมัยน้ันทําอาหารกิน

เองทั้ง3มื้อเลย เชา กลางวัน เย็น ทําหมด เด๋ียวน้ีแทบจะไมไดทําเลย เด๋ียวน้ีซื้อกินตลอด สั่งของกิน

เปนจาน ตอนเย็นน่ีก็ทําบางไมทําบาง ซื้อบาง” (สัมภาษณคุณอํานาจเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) และ

ตามที่นางแดงเลาเสริมใหฟงวา “ตลาดประกาก็มีมาต้ังแตด้ังเดิมเลย  แตคนเยอะมาก เวลา2โมงน่ีคน

จะเต็มตลาด แมคาก็จะเต็มเลย ขายของเยอะมาก เปนตลาดที่ขายของแพงเวลามีคนมาซื้อเขาก็จะ

บนๆกันวาแพง บางคนเขาไปซื้อที่วรจักรมันก็จะถูกกวา”(สัมภาษณ คุณแดง เมื่อวันที่15 ตุลาคม 

2557) 

 สิ่งเหลาน้ีสะทอนภาพของการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยเชนกัน เน่ืองจากการเขามา

ของความทันสมัยมากมายไดทําใหสภาพสงัคมในชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปลี่ยนแปลงไปมาก การแขงขัน

กันทางดานเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงมากกวาในอดีต สิ่งเหลาน้ีทําใหวิถีการใชชีวิตของ

คนเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตคนมีเวลาสามารถทําอาหารกินเอง หรือไปซื้อวัตถุดิบทําอาหารจากตลาด 

แตในปจจุบันที่ทุกอยางรีบเรง แขงขันกันตลอดทําใหวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปคือพึ่งพาการซื้ออาหารที่กิน

ไดสะดวกรวดเร็ว จากแตกอนที่หลายบานนิยมออกไปซื้อของที่ตลาดเพื่อมาทํากินเอง จาํนวนของคน

ที่ไปซื้อก็ลดนอยลง เน่ืองจากมีทางเลือกมากข้ึนคือสามารถกินอาหารสําเร็จรูปที่มีขายอยูอยาง

มากมายในปจจุบัน หรือสั่งซื้ออาหารมากินโดยไมตองทําเองซึ่งสะดวกสบายกวา  

          

ภาพที5่.3 ตึกหัวมุมทีเ่กาทีสุ่ดในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ภาพที่5.4 ตึกที่สรางใหมหลังถูกไฟไหม  
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 5.2 การอพยพและการมาต้ังถ่ินฐานของชาวเว้ิงนาครเขษม 

การอพยพของชาวจีนยุคแรก สวนมากเปนผูชาย เมื่อเขามาต้ังถ่ินฐานแลวก็จะแตงงานกับ

ผูหญิงไทย และกลายเปนคานิยมในสมัยน้ัน ลูกหลานที่เกิดจากการแตงงานขามเช้ือชาติน้ีเรียกวา ลูก

จีน แตในสมัยกรุงรัตนโกสินทรน้ี กระแสการอพยพเริ่มเปลี่ยนไป ผูหญิงจีนอพยพเขามาในประเทศ

ไทยมากข้ึน จึงทําใหการแตงงานขามเช้ือชาติลดลงการมาต้ังถ่ินฐานของชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันคนใน

ชุมชนสวนมากเปนชาวจีนแตจิ๋ว เหมือนที่ลุงอํานาจไดกลาววา “ภาษาจีนที่พูดน่ีก็เปนจีนแตจิ๋ว เพราะ

สวนใหญแถวน้ีจะเปนแตจิ๋วทั้งหมดเกือบ100เปอรเซ็นต”(สัมภาษณคุณอํานาจเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2557)และคุณนอย(นามสมมุติ) อายุ 62 ปเจาของรานเครื่องมือทาํสวนศิริชัยวิศวกรรม ซึ่งตอไปจะขอ

เรียกวาปานอย โดยปานอยไดกลาววา “ในน้ีเปนชุมชนคนจีนแตจิ๋วทั้งหมด สะใภที่แตงเขามาก็เปน

คนจีน และก็อยูกันมานานมากแลว”(สัมภาษณคุณนอย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558) 

ทําใหชุมชนเว้ิงนาครเขษมแหงน้ีเรียกไดวาเปนชุมชนคนจีนแตจิ๋ว โดยสวนใหญแลวจุดเริ่มตน

ของคนในชุมชนน้ันคอนขางจะคลายคลึงกันคือ รุนคุณปูสมัย100กวาปน้ันไดอพยพมาจากประเทศจีน 

เน่ืองจากในตอนน้ันประเทศจีนมีปญหาการจลาจลมากมาย โดยไดเดินทางมาทางเรือเพื่อมาต้ังถ่ิน

ฐานที่ประเทศไทยและมาอาศัยอยูที่เว้ิงนาครเขษมเน่ืองจากในตอนน้ันคนจีนอาศัยอยูในบริเวณน้ีมาก 

โดยนางแกวไดพูดถึงอดีตสมัยที่คุณปูไดอพยพเขามาในประเทศไทยใหฟงวา “คุณปูมาจากจีนทางเรือ 

ของเรามาจากทางแตจิ๋ว ลงเรือมาตอนน้ันคุณปูเลาใหฟงวาตองใหเงินกับทางไตกงเรือ และก็ตองซอน

ใตทองเรือมา มาข้ึนเรือที่แถวราชวงศ แลวเลยมาอาศัยแถวยานน้ี สมัยน้ันคนจีนมาอาศัยอยูแถวน้ี

เยอะ เพราะตอนน้ันรชักาลที่5 ไดพระราชทานที่ดินแถวสําเพ็งยาวไปน้ีใหคนจีนมาทําการคาขาย ใคร

จะมาก็ได” (สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13กันยายน 2557)คําบอกเลาน้ีแสดงใหเห็นวาคนในชุมชน

ชาวเว้ิงนาครเขษมน้ันมีจุดเริ่มตนในการอพยพจากประเทศจีนมาสูประเทศไทยที่คลายคลึงกันจน

สามารถเรียกไดวาเปนจุดรวมอยางหน่ึงของชาวเว้ิงนาครเขษม 

ในการมาต้ังถ่ินฐานที่ประเทศไทยน้ันชาวจีนมักจะมีการชักชวนกันมา มาตามๆกันกับญาติที่

อาศัยอยูดวยกันในประเทศจีนและมาอาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงกันในประเทศไทยเหมือนที่ลุงอํานาจ

ไดเลาวา “มาอยูที่น่ีต้ังแตเกิด คุณพอมากอนมาจากเมืองจีน ที่มาต้ังถ่ินฐานที่น่ีเพราะมีเพื่อนฝูง ญาติ

มาตรงน้ีเยอะ แนะนํากันมา  มาจากซัวเถาดวยกัน”(สัมภาษณคุณอํานาจ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557)
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และลุงทองโรจน ไดเลาเสริมวา “สมัยรอยกวาปกอน เปนสมัยพอ คุณพอมาจากเมืองจีน มาต้ังรกราก

ที่น่ี มาทางเรือ เลือกที่น่ีเพราะการทํามาหากินเพราะลุงของพอมาต้ังถ่ินฐานที่น่ี พี่ชายพอมาแลวพอ

เลยตามมา”(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557)เหมือนกันกับนางแกวที่ได

เลาใหฟงวา “คนสวนใหญเปนญาติๆกันอาศัยอยูที่เมืองจีนอยูแลว ของเราเปนแซแต พอเรามา หรือ

หลายๆคนมา คนอื่นก็จะตามมา มีแซเบ แซไรตางๆ พอมาต้ังรกรากกันที่น่ี ก็จะมีความสัมพันธกัน 

การไปมาหาสูกัน ที่เมืองจีน ตําบลหมูบานหน่ึงก็จะแซหน่ึง เวลามาก็จะชักชวนกันมา เปนเพื่อนๆใน

ชุมชน ชวนกันมาอยูที่น่ี มีหลักฐานมั่นคง ทุกคนก็ตองสงเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวที่เมืองจีน”

(สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) 

โดยสวนใหญในหน่ึงครอบครัวน้ันผูชายมักจะเปนคนมาเริ่มทํามาหากินที่ประเทศไทยกอน

และเมื่อมีรากฐานพอสมควรก็จะพาภรรายายายมาอยูที่ประเทศไทยดวย นางแกวไดเลาใหฟงวา “อา

กงกับอามาแตงงานกันที่เมืองจีน พออากงต้ังตัวได อามาก็ตามมา ทุกตระกูลรูสึกคลายๆอยางน้ีหมด 

คือตองมากอนลุยคนหน่ึง”(สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) 

สาเหตุของการที่ชาวจีนจํานวนมากอพยพมาต้ังถ่ินฐานในเมืองไทยน้ันเกิดในชวงที่ไดเกิด

ปญหาการจลาจลตางๆข้ึนในประเทศจีน ชาวจีนจํานวนมากจึงอพยพมาอยูในประเทศไทย  นางแกว

ไดเลาใหฟงวา “ตอนน้ันที่หนีมาคือใกลๆสมัยที่ประเทศจีนจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่จีนลําบาก

เลยตองยายมาอยูที่ไทย”(สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557)นอกจากน้ีคุณเพ็ญ(นาม

สมมุติ) อายุ52 ป เจาของรานเครื่องดนตรี ซึ่งจะขอเรียกวา คุณเพ็ญ โดยคุณเพ็ญไดบอกถึงสาเหตุ

ของการอพยพมาที่ประเทศไทยใหฟงวา “สาเหตุที่ยายมาจากเมืองจีน เพราะเมืองจีนมีการปฏิรูปเปน

คอมมิวนิสต ไมมีจะกินเลยตองกลับมา ชาวจีนที่โนนก็โพนทะเลเลยตองกลับมาที่น่ี มาแบบเสื่อผืน

หมอนใบ เริ่มตนจากศูนยเลย”(สัมภาษณคุณเพ็ญ เมื่อวันที่ 24มกราคม 2558)ซึ่งมีความคลายคลึงกัน

กับคุณวุฒิ อายุ42 ป เจาของรานขายเครื่องมือกอสรางเจรญิไทยการยนต โดยตอไปจะขอเรียกวานาย

วุฒิ ซึ่งนายวุฒิที่ไดเลาถึงประวัติความเปนมาของตนเองวาคุณปูไดอพยพมาจากเมืองจีนในตอนที่

ประเทศจีนประสบปญหาการจลาจล   “เกิดที่ไทย คุณปูมาจากเมืองจีน เริ่มธุรกิจสมัยคุณปู มาทาง

เรือ มาต้ังถ่ินฐานที่น่ีเพราะอยูเมืองจีนลําบาก ไมมีขาวจะกิน ยากจน พอของคุณปูก็เลยบอกตอง

ออกไปขางนอกทํามาหากิน ออกไปหาที่ทาง เลยมาเมืองไทย” (สัมภาษณคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2557) จากคําสัมภาษณของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมทั้งหมดน้ีทําใหทราบถึงปญหาความ
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ไมสงบสุขเหลาน้ีเปนสาเหตุที่ทําใหชาวจีนจํานวนมากตัดสินใจอพยพออกจากถ่ินฐานเดิมของพวกเขา

เพื่อเริ่มตนสรางชีวิตใหมในประเทศไทย  

 

 

 ภาพที่ 5.5 อามาในครอบครัวรานเขษมบรรณกิจ 

5.3 กวาจะเปนเว้ิงนาครเขษมกับความหลากหลายของชีวิต 

ชาวเว้ิงนาครเขษมสวนใหญมีบรรพบุรุษมาจากประเทศจีนและไดมาสรางเน้ือสรางตัวใน

ประเทศไทย แตละคนตางก็มีประวัติเรื่องราวชีวิตที่แตกตางกัน บางคนเคยเปนครูมากอน บางคน

แตงงานยายเขามาอาศัยอยูในเว้ิง บางคนเคยเปนทหาร เน้ือหาในสวนน้ีจะแสดงใหเห็นพื้นภูมิ

ความหลัง ประสบการณชีวิตที่ผานมาของแตละคนไดชัดเจนข้ึน ซึ่งมีความแตกตางกันที่หลากหลาย

มาก แตละคนมีที่มาที่ไปที่ไมเหมือนกัน ไมไดมีจุดรวมที่คลายคลึงกัน แตในวันน้ีพวกเขาไดมาอยู

รวมกันในชุมชนเว้ิงนาครเขษมแหงน้ี และไดรวมใจกันสรางสังคม ความผูกพัน และวัฒนธรรมของ

ชุมชนข้ันมา คุณเพชร(นามสมมุติ)อายุ48 ป เจาของรานขายอุปกรณในการทําไอศกรีม โดยตอไปจะ

ขอเรียกวาลุงเพชร ซึ่งลุงเพชรไดเลาใหฟงถึงเรื่องราวที่ผานมาในชีวิตของตนวา “อยูที่น่ีมา40กวาป

แลว เมื่อกอนเรียนที่กิติพาณิชย ชวงเซนตหลุยสซอย3 ตอนประถมเรียนที่ประสาทปญญา ตอนน้ีเขา

ยุบไปแลว แลวก็ตอที่สีตบุตรบํารุง ก็เรียนภาษาจีนมา เพราะสีตบุตรตอนเย็นมีใหเรียนภาษาจีน พอ

เรียนจบแลวก็มาทําที่รานเลย ไมไดไปทําอาชีพไหนมากอน ตอนเด็กเราลําบากเยอะ ลําบากเพราะพอ

แมจน มาดีตอนหลังเพราะคาขายก็ดีข้ึน ตอนเด็กอยูกับพี่นองหลายๆครอบครัวรวมกัน พอโตก็ยาย

ออกมา พอคาขายไดชีวิตก็ดีข้ึน”(สัมภาษณคุณเพชร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557)  
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ตอมาไดไปสัมภาษณนายวุฒิ ซึ่งไดเลาใหฟงถึงชีวิตสมัยเรียนวา “ตอนเด็กเรียนหนังสือก็

ใกลๆ เรียนที่วรจักร ก็เดินไปกลับ เรียนภาษาจีน เรียนที่โรงเรียนจีนซึ่งสอนภาษาไทยดวย เรียน

ประถมที่วรจักร ป4 ไปตอที่วัดพลับพลาชัยถึง ป.7 ก็สอบเขา ม.ศ.1 ตอนน้ันไปติดที่วัดไตรมิตร เรียน

ครึ่งวัน พอไมใหเรียน กลัวอีกครั้งวันไปเที่ยว จึงไปเรียนที่เอกชนที่ศึกษาวัฒนา ตอนน้ีรื้อไปแลว จบ 

ม.3 ก็ไปสอบ ตอนน้ันยังไมแนใจวาจะเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพ ก็ไปสอบเตรียมอุดม อัสสัมชัญ

คอมเมิรส พอเจอขอสอบก็ไมรูเรื่อง งง ก็เลยรูเลยวามาทางสายน้ีไมได ก็เลยไปเรียนสายอาชีพ

ที่อัสสัมชัญคอมเมิรสเกี่ยวกับพาณิชย การคาขาย และเปนลูกชายคนโต พอเรียนจบโอกาสเรียนตอไม

มี เลยมาชวยที่ราน” (สัมภาษณคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 13กันยายน 2557) 

 และคุณจรินทร (นามสมมุติ) อายุ52ป เจาของรานเสริมวิทย ซึ่งเปนรานหนังสือช่ือดังใน

ชุมชนเว้ิงนาครเขษม โดยรานหนังสือน้ีจะขายหนังสือประเภทแบบเรียนของเด็ก ซึ่งตอไปจะขอ

เรียกวานางจรินทร โดยนางจรินทรไดเลาใหฟงเกี่ยวกับที่มาที่ไปของตนวาเคยทําอาชีพครูมากอน 

และตอนหลังไดแตงงานยายเขามาอาศัยอยูในเว้ิงนาครเขษมวา “จริงๆแลวเปนคนตางจังหวัด อยู

ลําพูน ทางเหนือ พอเรียนจบแลวก็เปนครูนิดหนอย สอบเปนครูที่นูน สอนในเอกชน จริงๆก็ติดรัฐบาล 

สอนประถม ทุกวิชาเลย สอนที่เชียงใหม ที่ลําพูนก็มีเปนเอกชน แตตอนน้ีโรงเรียนเขายุบไปแลว เปน

โรงเรียนใหญเลย บางทีก็มีรับสอนหนังสอืกับเด็กทีเ่ขาอานไมออกเลย พอเปนไดสักพัก พอดีเถาแกที่น่ี 

ลูกชายของอากงอามาที่น่ีทําหนังสือ คุณประวิทย สัมมนาวงศ ทําหนังสือที่น่ี แลวก็ไปทอดพระปาที่

ลําพูน ตอนน้ันแผลเกา ที่น่ีเปนลิขสิทธ์ิของไมเมืองเดิม อัมตะนิยายของไมเมืองเดิม มีหลายเรื่อง 

เกวียนหัก รอยไถ ตอนน้ีก็เอามาทําละครหลายเรื่อง แตแผลเกาดังเลยเอาไปฉายที่ตางจังหวัด ที่

ลําพูน จากผาปาจากที่ น่ี พอดีเขารูจักกับอาที่นูนของคุณยายที่ลําพูน ก็เลยแนะนํามา ที่ น่ีพอดี

นองสาวเขาแตงออก คนจีนไมมีคนชวย เฮียเขายังไมไดแตงงาน สมัยกอนเงินเดือนก็พันกวานิดหนอย 

ทีน้ีเขาอยากไดคนชวยก็เลยมาตามคําแนะนํา ก็มาชวยที่น่ี เขามาที่น่ีป2522”(สัมภาษณคุณจรินทร 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557)นอกจากน้ีลุงทองโรจนใหสัมภาษณวา“อั้วเกิดที่หองน้ี และตอนอายุ10ขวบ

ไปเรียนที่จีน 4ป เรียนที่กวางตุง เรียนเสร็จกลับมาไทย และเรียนที่ไทยตอ เริ่มตนเรียนภาษาไทย 

เรียนหนังสือถึง ม5 ตอนน้ันไดไปเปนทหารเกณฑที่ราบ11รักษาพระองค  1ป6เดือน ฝกหนัก เกือบ

ถูกสงไปเวียดนาม แตเขาขาไป2ป อยากไป ลูกผูชายไมกลัวตาย  จึงปลดระวาง แลวจึงรับชวงตอจาก

พอ”(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา เมื่อวันที่ 4สิงหาคม2557)  
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         ภาพที5่.6 รานของลุงทองโรจน กิตติมา 

นางแตวซึ่งไมใชคนชาวเว้ิงนาครเขษม แตไดแตงงานและยายเขามาอยูในชุมชนน้ี ไดเลาให

ฟงถึงชีวิตกอนแตงงานวา “เราไมใชคนในเว้ิงแตแตงงานเขามาอยูในเว้ิง พี่เกิดแถวสี่แยกมหานาถ ตรง

ยมราช สะพานขาว ไปโตแถวโคโล พออยูป.4ก็ยายไปอยูโคโล เพราะแถวมหานาถไลที่ จบป.4 เรียนที่

โรงเรียนวัดพระยายัง ไมไดเรียนภาษาจีน จบ ป.4 ก็ออกมาเลี้ยงนอง สมัยกอนคนจีนเขาไมใหลูกสาว

เรียนเยอะ ก็ใหมาชวยที่บาน เลี้ยงนอง ตอนอายุ13ป เคยเรียนตัดเย็บเสื้อผา ถนัดพวกงานฝมือ เรียน

มาจากตามบาน คนรูจักรับสอน ก็ไปเรียนกับเขา เรียนไมถึงป เรียนพอตัดใสเองไดก็ออกมา อยูที่หัว

ของเราดัดแปลง เราชอบทางน้ีอยูแลวก็ออกมาทําเอง เรียนพอตัดใสใหพี่ๆนองๆได ไมไดทําเปนอาชีพ 

พออายุ15 ก็อยากเรียนหนังสือ เห็นคนอื่นเรียน ก็มาเรียนที่วัดจักรวรรดิ เรียนกวดวิชา คลายๆ 

ก.ศ.น. เรียนซ้ํา ป.4 แลวก็สอบขามไป ป7 เลย แลวก็เรียน ม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 เคาเรียกรวบรัดเลย3

ป แตมันไมผานก็เลยข้ีเกียจ ไมเรียนแลว ก็ไดภาษาอังกฤษมาชวงเรียนกวดวิชา  พออายุ20กวาก็แต

งาน ยายมาอยูบานแฟน”(สัมภาษณคุณแตว เมื่อวันที่ 15 กันยายน2557) ทั้งหมดน้ีแสดงใหเห็นวา

ชาวเว้ิงนาครเขษมน้ันแตละคนมีชีวิตความเปนมาที่ไมเหมือนกัน ทุกคนตางมีวิถีของตนเอง แตตอนน้ี

พวกเขาไดมาอยูรวมกันในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ถึงแมวาแตละคนจะมาจากตางที่ตางถ่ิน แตเมื่อพวก

เขามาอยูรวมกัน พวกเขาก็ตองยอมรับวัฒนธรรมชุมชน และสรางสรรควัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ

ของพวกเขาเองข้ึนมา  

5.4 ความสัมพันธภายในครอบครัว 

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันเปนชุมชนชาวจีน ครอบครัวหลายครอบครัวภายในเว้ิงนาครเขษม

น้ันมีลูกหลายคน ซึ่งความสัมพันธภายในครอบครัวของแตละครอบครวัก็จะแตกตางกันออกไป ไมไดมี

จุดรวมที่เหมือนกัน บางบานมีลูกที่จะสืบทอดกิจการครอบครัวตอ บางบานไมมี รวมถึงการประกอบ
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อาชีพของสมาชิกภายในครอบครัวก็ตางกันไปดวย ไมไดมีกฎเกณฑเฉพาะสําหรับเรื่องน้ีลุงอํานาจ เลา

ใหฟงถึงเรื่องราวของพี่นองและการประกอบอาชีพของครอบครัววา “คุณพอมีพี่นอง8คน ขางบานน่ี

เปนนองคุณพอคนที่8 คุณพอเปนคนที่7 แตนองของพอเสียไปแลวพอเองก็เสียไปแลว คนที่6 พี่ชาย

คุณพอเขาก็ไปๆมาๆ เขาทําประกัน ตอนคุณพอแตงกับคุณแม คุณแมก็ไมใชคนในเว้ิง เปนคนที่อื่น 

ผมมีพี่นองทั้งหมด7คน ผูชาย4คน ผูหญิง3คน รานน้ีผมก็ทํากับพี่ชาย เราหุนกัน ก็ชวยกันทํา 

นองชายคนเล็กก็อยูมุมนูน ในเว้ิงเหมือนกัน อยูอีกซอนหน่ึง สวนพี่ชายคนที่2 ก็อยูคลองถม อยูแถวๆ

น้ีหมดเลย แตพี่สาวก็แตงไปนูนแตงไปน่ี แตงไปจันทบุรีคนหน่ึง อีกคนอยูประชาอุทิศ”(สัมภาษณคุณ

อํานาจ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557)  

ทั้งน้ีลุงทองโรจนก็ไดเลาถึงครอบครัวของตนใหฟงวา “อั๊วมีพี่นอง5คน ผูชาย4 หญิง1 คน 

ตอนน้ีเหลือนองชายคนเดียวที่อยูที่จีน เพราะพอสงไป เศรษฐกิจของรานก็เรื่อยๆ แตกอนมี3หอง พี่

นอง3 คน ตอนน้ีพี่นองก็เลิกกิจการไปเพราะเบื่อการคาขาย เหลือแตอั๊วที่คาขายอยู อากงกับอามา

ของอั๊ว จึงทองและไดคุณลุงเกิดที่น่ี แตเน่ืองจากคาขาย จึงตองสงอั๊วไปเรียนที่จีน บางคนเกิดที่น่ีไม

เอาสัญชาติไทยสงไปจีน บางคนก็เกิดที่จีน นองชายเปนหมอคลอดที่จีน ลุกลับมาเมืองไทยแลวก็ไมได

กลับไปจีน อากงเปนรุน2  ลุงมีลูก8คน ชาย3 หญิง5  พี่นองคุณลุงมาทํามาหากินเมืองไทย3คน จีน2

คน คุณลุงแตงงานมา57ปแลวลูกคุณลุงทํางานทุกคน แตอยูดวยกันในบานน้ี ลูกชายคนเล็กชวย

คาขาย พอแตงงานก็แยกยายกันออกไปบานมี4ช้ัน ลางคาขาย บนอยูอาศัย บานน้ีอยูกัน10คน”

(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557) และนายวุฒิ ไดใหการสัมภาษณวา “มี

พี่นอง9คน อาศัยอยูในเว้ิง ตอนเล็กๆ พี่สาวแตงงานก็ไปอยูขางนอก พอโตข้ึนมีครอบครัวก็ขยับขยาย

ไปอยูที่อื่นบางนองชาย3คนไปทํางานบริษัทกอนตอนน้ีกลับมาชวยกิจกรรมของพอ ซึ่งอยูกันคนละที่ 

กิจการของคุณพอยังเปนกงสีอยู คนอื่นก็ดูแลรานอื่น ไมไดอยูในเว้ิง”(สัมภาษณคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 13

กันยายน 2557) 

นางแตวผูที่แตงงานและยายเขามาอยูกับครอบครัวของสามีภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ได

เลาใหฟงถึงหนาที่ที่ตนตองปฏิบัติเมื่อมาอยูรวมกันกับครอบครัวสามีวา “เรามีพี่นอง7คน แฟนมีพี่

นอง9คน คนจีนสมัยกอนลูกเยอะ เราก็เปนคนจีน พอแมจีนแทเลยไมมีผสมไทย ทุกคนอยูไกลๆ มีน

บุรี พระราม2เราแซเบ เปนจีนแตจิ๋ว ปูของเราก็มาจากจีน พอของเราเองก็มาจากเมืองจีน มาโตที่

เมืองไทย นาจะมากับปู จา ต้ังแตเด็กๆมาอยูเมืองไทย  ตอนแรกที่ยายมาอยูในเว้ิง อยูบานแฟน เขา
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ใหทําอะไรเราก็ทํา เราเปนแมบาน คอยดูแลเรื่องอาหาร กับขาว เสื้อผา ไมไดมายุงงานคาขาย อยูแต

บนบานทํางานบาน ขางลางครอบครัวแฟนเขาคาขาย แตตอนน้ีเขาแบงใหเรามาแลว เต่ียเขาซื้อหองน้ี

แลวก็ใหเราออกมาอยู ใหเราคาขายเอง เปนของตัวเอง คนจีนเปนแบบระบบกงสี พี่นองรวมๆกัน

ชวยกันขาย พอมีอายุแลว เขาก็แบงใหไป ตางคนตางไปคาขายเอง เชงหองน้ีให แตละที่ทํากิจการ

คาขายแบบน้ี อยูที่อื่นก็มี ไมไดมีแคในเว้ิงเรื่อยๆ  ตอนน้ีคนสุดทองอยูชวยหนาราน 3คนโตทํางาน

นอกบาน แตงงานไปแลวคนหน่ึง ตอนเย็น2คนก็กลับมาอยูที่บาน อีกคนก็ยายไปอยูกับครอบครัวแฟน

เขา”(สัมภาษณคุณแตว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) 

นางแดงก็ไดแตงงานเขามาอยูรวมกันกับครอบครัวสามีเชนเดียวกันกับนางแตวโดยนางแดง

เลาใหฟงวา “ครอบครัวเรา6คนแมลูกอยูบนน้ัน หองแคบๆแตอบอุน เด็กทุกคนอยูสวนกุหลาบเขาก็

มาคลุกคลีกันตลอด มานอนมากินเลน มาอานการตูน จนตอนน้ีลูกไมกลากลับบาน ข้ึนไปขางบนทีไร

ก็รองไห  บอกเขาวาวันสุดทายแลวใหเขามา เพื่อนๆเขาอยากเจอ เขาก็เลยมาบานน้ีแตกอนอยูกัน9

คน แตตอนน้ีเหลือ6คนแลว ถายายไปทุกคนก็จะยังอยูรวมกันในบานเดียวอยู ตอนน้ีลูกๆก็เรียนจบ

แลว คนโตเปดบริษัทโปรแกรมเมอร พอเลิกงานก็กลับมานอนดวยกันที่บาน คํ่ามาก็กลับมากินขาว

ดวยกันที่บานตลอด บานเราจะต้ังกติกากับลูกๆไวเลยวา เสาร อาทิตย แมขอเวลานะ ถาเมื่อไหรมี

แฟนคอยมาคิดกันอีกที แตตอนน้ีเขาไมมีแฟน คนโตก็29ปแลว คนที่2ก็25ป คนที่3 ก็20ป คนเล็กก็

16ป เปนลูกชายหมดเลย ตอนน้ีคิดวาลูกคนที่2 นาจะสืบทอดกิจการตอ”(สัมภาษณคุณแดง เมื่อวันที่ 

15 ตุลาคม 2557)  

นางแกวไดเลาถึงวิถีชีวิตภายในครอบครัววา “บานน้ีอยูกันมา5รุนแลว คุณปูมีลูกเยอะชาย5

คน หญิง2คนเพราะคุณแมเลาวามีคนหน่ึงเสียชีวิตไป หลังจากน้ันก็คอยแตกกันไป ลูกคุณปูอาศัยอยู

ที่น่ีหมด ทํางานอยูดวยกันในตอนน้ัน ในบานน้ี ชวยกันทําในราน ไมไดออกไปทําที่อื่นตอนน้ันอยู

ดวยกันหมด ความเจริญเลยตองแยกยายกันออกไป ครอบครัวใหญข้ึนดวย”(สัมภาษณคุณแกว เมื่อ

วันที่ 13 กันยายน 2557) ลุงเพชรเลาวา“ตอนเด็กอยูกับพี่นองหลายๆครอบครัวรวมกัน พอโตก็ยาย

ออกมา ตอนน้ีก็อยูแคกับครอบครัวของเรา ไมมีครอบครัวอื่นมาอยูดวย”(สัมภาษณคุณเพชร เมื่อวันที่ 

6 ตุลาคม 2557) จะเห็นไดวาจากขอมูลทั้งหมดน้ันสภาพครอบครัวของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมจะ

มีความแตกตางกันออกไป ไมไดมีลักษณะความเปนอยูที่คลายคลึงกัน เปนครอบครัวในลักษณะของ

คนเมือง  
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จากคําสัมภาษณทั้งหมดของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมในเรื่องของความสัมพันธในครอบครัว

น้ันจากแตเดิมที่มีการอยูอาศัยดวยกันเปนครอบครัวขยายมี พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย และลูกหลาน

มากมายซึ่งอยูกันเปนครอบครัวใหญตามลักษณะครอบครัวของคนจีน ในปจจุบันน้ีครอบครัวขยายได

ลดนอยลงมากกลายมาเปนครอบครัวเด่ียวมากข้ึนมีแค  พอ แม  และลูก สิ่งเหลาน้ีเปนการ

เปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมยัเน่ืองจากสภาพสงัคมเปลีย่นแปลงไปจากแตเดิมทีต่องอยูเปนครอบครัว

ขยายเน่ืองจากในอดีตมีความตองการแรงงานในการชวยกันทํามาหากิน เปนสังคมแบบเกษตรกรรม 

ที่ทุกคนจะมาชวยกันทํางานไดกลายมาเปนสังคมแบบอุตสาหกรรมที่มีการแบงหนาที่กัน ใครมีหนาที่

อะไรก็ทําไป แรงงานในครอบครัวจึงไมจําเปนอีกตอไปจึงสงผลตอสภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง

ไป ทําใหในปจจุบันครอบครัวจํานวนมากกลายมาเปนครอบครัวเด่ียวมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลง

ไปสูความทันสมัย  

นอกจากน้ีในเรื่องของการมีลูกที่ในอดีตนิยมมีลูกหลายคนเน่ืองจากตองการแรงงานไวใช

ประโยชนภายในครอบครัว แตปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไมไดตองการแรงงานจํานวน

มากมายเชนในอดีตอีกตอไป รวมถึงคาครองชีพที่สูงข้ึนมากของสภาพสังคมปจจุบันทําใหคนนิยมมีลูก

นอย เพื่อลดภาระคาใชจายตางๆ สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงสภาพของลักษณะทางครอบครัวที่

เปลี่ยนแปลงไปจาซึ่งเกิดข้ึนจากความทันสมัย  

ในสวนของเรื่องการสืบทอดกิจการของที่บานที่แตกอนจะมีลูกหลานที่เต็มใจจะรับชวงตอ

กิจการ ก็เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากในสังคมปจจุบันการศึกษาเขามามีบทบาทสําคัญทําใหเด็กไดเรียน

สูงข้ึน จึงสงผลตอความคิดที่วาเมื่อมีการศึกษาที่สูงก็อยากที่จะนําความรูความสามารถตรงน้ีไปใชให

เกิดผลประโยชนมากกวาการประกอบอาชีพคาขายตามพอแมของตน สงผลใหเด็กไมอยากรับชวง

กิจการตอจากทางบานเหมือนในอดีตที่เคยเปนมา 

5.5 วัฒนธรรมความเปนจีนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม  

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนเกาแก เปนชุมชนที่อยูอาศัยของชาวจีนแตจิ๋ว คนในชุมชน

ลวนอยูกันมาแลวหลายรุน ชาวเว้ิงหลายคนตางคิดวาความเปนจีนน้ีเปนจุดรวมของพวกเขา และ

ความโดดเดนน้ีพวกเขาตางคิดวาเปนเอกลักษณของชุมชนเว้ิงนาครเขษม เหมือนเชนลุงเพชรเองก็คิด

วาความเปนจีนน้ันเปนความโดดเดนอยางหน่ึงของชุมชนเว้ิงนาครเขษมเชนเดียวกัน“คิดวาจุดเดนของ
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ชุมชนก็คือทุกบานเกือบ90เปอรเซ็นต เปนคนจีนหมด ก็ใชประเพณีจีนมาต้ังแตโบราณก็สืบทอดวิถี

ชีวิตของคนจีนมาตลอด”(สัมภาษณคุณเพชร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557) รวมถึงพี่วริทที่เลาใหฟงวา     

“สิ่งที่ทําใหเห็นวาที่น่ีเปนชุมชนชาวจีนก็คือคําวาเว้ิง ก็เหมือนกับเยาวราชที่ตองรูวาเปนของคนจีน 

พาหุรัตก็ตองรูวาเปนแขก พี่วาแคช่ือเว้ิงมันก็คงบอกถึงความเปนจีนมากแลว”(สัมภาษณคุณวริท เมื่อ

วันที่ 26 มกราคม 2557) จากคําบอกเลาเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมองวา

เอกลักษณของชุมชนของพวกเขาน้ันคือเปนชุมชนชาวจีนแตจิ๋ว และพวกเขาตางภาคภูมิใจในความ

เปนจีนของชุมชนชาวเว้ิงนาครเขษม  

5.5.1 ประเพณีจีน  

เมื่อคนจีนมาต้ังถ่ินฐานอยูรวมกันเปนชุมชนในประเทศไทย ยอมตองมีการสืบทอดประเพณี

จีนจากบานเกิดของตนตามบรรพบุรุษ สิ่งเหลาน้ีทําใหความเปนจีนเปนเอกลักษณของชุมชน ไมวาจะ

เปน ประเพณีไหวพระจันทร ประเพณีการแตงงาน ประเพณีไหวเจาประจําป รวมถึงประเพณีตรุษจีน 

ในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันจะมีประเพณีประจําชุมชน คือ ประเพณีไหวเจาประจําป ในเทศกาลน้ีชาว

เว้ิงนาครเขษมสวนมากจะออกมารวมงานกัน ซึ่งในงานน้ีจะมีทั้งหนังกลางแปลง รวมถึงงิ้วมาแสดง

ดวย งานน้ีจะจัดข้ึนสิ้นป ซึ่งอยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกป เหมือนที่

นางแตวเลาใหฟงวา“กิจกรรมในชุมชน ไหวเจาประจําป ก็จะมีกรรมการเรี่ยไรตามทุกราน ธรรมเนียม

ของที่น่ีก็คือเก็บเงินทําบุญแตละป แลวก็เอามาจางงิ้ว จางหนังกลางแปลง จํานวนเงินน่ีก็ไมรูเทาไหร 

คลายๆกองทุน เงินของเจา คนทําบุญ บริจาคก็เก็บๆเอาไว พอเวลาจะตองใชจาย ซื้ออะไรมาไหว จาง

งิ้ว ก็นําเงินจํานวนน้ีมาใชเทศกาลไหวเจาประจําป ทุกคนก็จะนําหมู เห็ด เปด ไก มาไหว ต้ังเต็นทเลย

อัญเชิญเจามาที่เต็นท จัดปลายๆป ไมเดือนพฤศจิกายนก็ธันวาคม”(สัมภาษณคุณแตว เมื่อวันที่ 15 

กันยายน 2557)  

เชนเดียวกันกับคุณกิจ(นามสมมุติ) อายุ54 ป ซึ่งเปนเจาของรานเพชร โดยในที่น้ีจะขอเรียก

ตอไปวาลุงกิจซึ่งลุงกิจเองก็เลาถึงเทศกาลไหวเจาประจําปวา “ไหวเจาประจําปก็จะมีงิ้ว2คืน ซื้อสม 

หมู เห็ด เปด ไก ไปไหวกัน ตอนน้ีก็ยังมีอยู ชวยกันโตย ชวยกันบริจาค ชวยกันทําบุญ รวมๆกันแลวก็

ไปไหว”(สัมภาษณคุณกิจ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557) และคุณกฤษฎา เตชะเกษม อายุ58 ป เจาของ

รานเขษมบรรณกิจ ซึ่งตอไปจะขอเรียกวา คุณกฤษฎา โดยคุณกฤษฎาเลาใหฟงเกี่ยวกับเทศกาลไหว
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เจาประจําปในเว้ิงนาครเขษมวา “วันไหวประจําป ที่ศาลเจาพอหนูแดงจะมีหนังจอ มีลิเกใหดู มีขาย

ของกินเปนรถเข็น ถาเปนศาลจีนปงเถากง จะมีหนังจอกับงิ้ว 2วันน้ีตางกันคืองิ้วกับลิเก วันที่จัดไหว

เจาพอหนูแดงจะเปนชวงกลางๆป ไหวปงเถากงจะเปนเดือน11เดือน12 ตามวันของจีน ที่อื่นอาจจะ

จัดตางออกไป การจัดงานก็จัดทั้งวัน ปดถนนในเว้ิงเฉพาะวันน้ัน เพราะจะมีต้ังเปนศาลาเปนศาลให

คนไหวข้ึนมา แตรานไมปดทําการคาปกติ ถนนบางสวนเทาน้ันที่ปด ทํากันมานานแลว ต้ังแตชุมชน

เขามาก็มีแลว” (สัมภาษณ คุณกฤษฎา เตชะเกษม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558)  

เทศกาลไหวเจาประจําปน้ีในอดีตเมื่อ10กวาปกอน จะมีความคึกคักของงานเทศกาลมาก ทั้ง

เด็กและผูใหญในชุมชนตางมารวมงานไหวเจาประจําป แตในปจจุบันความทันสมัยก็ไดเขามา

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเหลาน้ัน จากแตกอนที่เด็กๆในชุมชนจะมีความสนิทสนมกัน เลนดวยกัน เมื่อถึง

วันจัดเทศกาลของชุมชนพวกเขาก็จะไปเลน ไปรวมงานดวยกัน แตเมื่อเทคโนโลยีไดเขามาทําใหเด็กใน

ปจจุบันน้ีสนใจสื่อของเลนตางๆ ทั้งเกมสออนไลน โทรศัพทมือถือสมารทโฟน รวมถึงอุปกรณ

เทคโนโลยีตางๆ ทําใหเด็กหมกมุนอยูกับตัวเอง ไมสนใจที่จะเลนดวยกันอีกตอไป หรือ การที่ปจจุบันน้ี

มีการแขงขันกันทางเศรษฐกิจสูง ทุกคนอยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีสะดวกสบาย ทําใหตางทํางานหนัก เมือ

กลับถึงบานก็รูสึกเหน่ือยลาและไมไดสนใจประเพณีเทศกาลไหวเจาประจําปของชุมชนอีกตอไป การ

เปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยทําใหวิถีชีวิตเกาๆในอดีตน้ันหายไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีก็นํามา

ซึ่งความรูสึกความรูสึกโหยหาอดีตของชุมชนดวยเชนกัน เพราะในปจจุบันภาพในอดีตเหลาน้ันได

เปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นจากความทันสมัยที่เขามา  

 

ภาพที5่.7 เทศกาลไหวเจาประจาํปที่ชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

เทศกาลไหวพระจันทรก็เปนเทศกาลหน่ึงที่ชาวจีนใหความสําคัญ ในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ัน

มีการจัดเทศกาลไหวพระจันทรมาเปนเวลานานแลว มีทั้งจัดหนาบานตนเอง และจัดรวมกัน งาน
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เทศกาลไหวพระจันทรที่จัดข้ึนน้ีการจัดอยางใหญโต เหมือนที่พี่วริทเลาใหฟงวา “จากจัดงานเทศกาล

ตอนที่พี่เขามาแรกๆ เกือบ10ปแลว เขาจัดงานไหวพระจันทรย่ิงใหญมากเลย พี่ยังประทับใจไมหาย

เลย  ที่หนาบานแตละคนจะมีซุม และก็มีการประกวดซุม ทุกบานจะจัดหมด แลวก็จะมีกิจกรรมกัน2

วัน2คืน มีงิ้ว มีหนังกลางแปลง มีลิเก เหมือนยอนกลับไปเมื่อรอยปที่แลว ไหวกันตามความเช่ือที่เขา

เช่ือถือกัน แลวก็มีการจัดไหวพระจันทรรวมกันดวย จะมีเซ็นเตอรดวยและก็จัดแตละบานดวย เซ็น

เตอรคือใหญเลย เราก็ออกไปไหวทีน่ั่นดวย กิจกรรมก็มีอาจารยวิศิษฐ เขาเปนนักโหราศาสตร เปน

เจาของรานเขษมบรรณกิจ เขาก็จะมาใหขอมูลเกี่ยวกับโหราศาสตร ความเปนมาของการไหว

พระจันทรเปนยังไง จะมาใหความรูทุกป แลวก็จะมีโซนของอาหารยอนยุคดวย ใหคนไดมาเดินดูไฟ 

ปกติจะไมมีการขายอาหารเยอะขนาดน้ัน เพราะเขาไมใหเขามาขาย ตอนชวงที่จัดงานบางบานเขาก็

เปดคาขาย เพราะโฟกัสจะอยูที่กลางคืน กลางวันก็ขายไปแตโซนไหนที่มีต้ังเตนทรานน้ันกอ็าจจะไมได

ขาย ต้ังต้ังแตเชา รถหามเขาแลว ต้ังกันตรงถนน หนาบานเลย”(สัมภาษณคุณวริท เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2557)  

นอกจากน้ียังมีคําบอกเลาของนางแตวที่ไดพูดถึงเทศกาลไหวพระจันทรวา “เทศกาลตางๆที่

บานไหว เราก็ชวย แรกๆเปนหนาที่แมแฟน เราเปนลูกสะใภ เขาใหเราทําไรเราก็ทํา พอเราทําเปนก็

กลายเปนหนาที่เรา เขาก็มีอายุแลว ปลอยวางใหเราทําแทน ก็จะมีเทศกาล ตรุษจีน สาดจีน ไหวบะ

จาง เชงเมง ไหวพระจันทร แตเด๋ียวน้ีไหวพระจันทรก็เลิกไปแลว หลังจากที่บอกวามีคนเหยียบดวง

จันทรแลว สวนใหญก็เลิกไหวไปเยอะเหมือนกัน บางคนยังเครงอยูก็ยังไหวอยู บางคนหัวสมัยใหมก็

เลิกไปแลว แตนอยลงเยอะมาก ในเว้ิงน้ีก็ไมคอยไดไหว มีแคไมกี่บานแลวที่ยังไหวพระจันทรอยู ตอน

ที่ไหวก็ตางคนตางจัด ไมไดไหวพรอมกัน เพราะเขาก็ไหวกันที่ดาดฟา ไหวบนบาน มีบางบานที่มาไหว

หนาบาน”(สัมภาษณคุณแตว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) หรือคุณกอง อายุ60 ป เจาของรานขายตู

เซฟ ซึ่งตอไปจะขอเรียกวาลุงกอง โดยลุงกองไดเลาเสริมวา “ไหวพระจันทร ทุกคนจะมาต้ังโตะ

ขางหนา กลางคืนไหวพระจันทรกัน แตละบานติดโคมไฟ เราก็จะเดินดูแลวเราคนจีนทําการคาขาย 

ตองไหวตรุษจีน ไหวสารทจีน เพื่อใหการคาเจริญ”(สัมภาษณคุณกอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558)  
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ภาพที่5.8และ5.9 การต้ังโตะไหวพระจันทรรวมกันของชาวเว้ิงนาครเขษม  

  

ภาพที่5.10และ5.11กิจกรรมวันไหวพระจันทรในชุมชนเว้ิงนาครเขษม  

แตเมื่อประมาณ2-3ปที่ผานมาไดมีนายทุนเขามาซื้อชุมชนและเปลี่ยนแปลงชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมแหงน้ี ทําใหประเพณีตางๆเงียบลง บรรยากาศของความสนุกสนาน รื่นเริงของชาวบานหายไป 

เน่ืองจากความตึงเครียดในเรื่องของการที่จะตองยายออกจากชุมชนน้ี เหมือนเชนคําบอกเลาของพี่ว

ริทที่กลาววา “คือพอมีขาวออกมาแลววาจะขาย แตยังไมบอกวาเขาจะขายใหใคร หลังจากน้ันก็ไมมี

การจัดงานเทศกาลแบบย่ิงใหญอีกเลย ปที่แลวเขามีการจัดมีการไหวธรรมดา ไมไดย่ิงใหญเหมือนทุก

ครั้งที่ผานมา เปลี่ยนไปเพราะนายทุนเขามา เทศกาลไหวเจาประจําปหลังจากที่โซน1 โดยยายออกไป 

ก็จัดที่เดียวกันกับที่จัดไหวพระจันทร งานก็ยังเหมือนเดิม แตการประชาสัมพันธนอยลง คนก็ไมคอยรู 

ยังมีงิ้วเหมือนกัน ผมก็เดินๆผาน สําหรับผมมันหมดสนุกไปแลว มันเปนการจัดรวมกับนายทุน เพราะ

มันเปนพื้นที่เขา คณะกรรมการจะทําอะไรก็ตองไปขออนุญาตเขากอน แตเขาไมไดมารวมงาน แตมีโล

โกของบริษัทคุณเจริญอยู” (สัมภาษณคุณวริท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558)  และ ลุงกองเลาวา 

“ปลายปเราก็จะมีกิจกรรมไหวพระจันทร ไหวเจาประจําป ทุกๆปอยูแลว แตชวง2-3ปมาน้ีคอยๆหาย 

เพราะทุกคนถอดใจ” (สัมภาษณคุณกอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558)   
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ทั้งน้ีไมใชเพียงการเขามาของนายทุนเทาน้ันที่ทําใหประเพณีตางๆภายในเว้ิงนาครเขษมไม

คึกคักเหมือนในอดีต แตเปนการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย ทุกคนตางอยูในภาวะของการแขงขัน

กันทางเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเอง อยูกันอยางปจเจกชนมากข้ึนและพึ่งพาคนอื่นนอยลง รวมถึงการให

ความสําคัญกับสวนรวมที่นอยลงดวย การที่คนรุนหลังไมใหความสําคัญหรือไมสนใจตอประเพณีตางๆ

เทาที่ควร ประเพณีมีการสืบทอดตอไปแตความเขมขนในประเพณีน้ันคอยๆจางหายไป เหมือนที่ลุงกิจ

ไดเลาใหฟงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับประเพณีจีนวา “ประเพณีคนจีนที่น่ีก็อนุรักษทุกอยาง ไหว

เจาประจําป สาดจีน ตรุษจีน ก็ยังรักษาประเพณีอยู ไหวเจาประจําปก็จะมีงิ้ว2คืน ซื้อสม หมู เห็ด 

เปด ไก ไปไหวกัน ตอนน้ีก็ยังมีอยู ชวยกันโตย ชวยกันบริจาค ชวยกันทําบุญ รวมๆกันแลวก็ไปไหว 

แตความเขมขนมันนอยลง เพราะคนเกาๆเขาก็ตายไปบาง คนรุนใหมๆเขาก็มาพัฒนา ความที่

เหมือนเดิมมันก็นอยลงไปบาง สมัยกอนอาจจะมีคนสัก500คน ตอนน้ี อาจเหมือนสัก150คน มัน

นอยลงไป  

คนรุนใหมไมสนใจ ไมไดรับการถายทอด เขาไปทํางานกวาจะเลิกงานก2็-3ทุมแลว เขาก็ไมมา

สนใจพวกน้ีหรอก ถารุนผมหมดไปก็คงหมดไปแลว ไมมีแลว อาจจะมีอยู แตไมเขมขนแลว อีกสัก20ป 

มันก็คงมีอยู แตคงจางจนเกือบจนหมด ประเพณีจีน ถารุนเกาๆอยูมันก็ยังมีอยู แตถารุนเกาๆมัน

นอยลง รุนใหมข้ึนมาความเปนจีนมันก็นอยลงอยูแลว อีก20ป อาจจะไมไดสนใจ รูวาสารทจีน แตแลว

ทําไมละ รูวาตรุษจีน แลวยังไง สนใจแตปใหม วาเลนไทน สงกรานต ลอยกระทง อะไรแบบน้ีมากกวา 

หายคงไมหายแตจะจางจนไมมีความหมายเลย ตอนพอผมอาจจะ100เปอรเซ็นต รุนผมเหลือ 80 

เปอรเซน็ต รุนลูกผมอาจจะเหลือ30 หลานผมอาจจะเหลือ20 มันจางแตมันไมหาย เปดปฏิทินมาก็รู

วาวันน้ีสารทจีน แตทําไมละ ก็ซื้อของมาไหวๆ ของก็อาจจะเปนธรรมเนียมนิดหนอย ไมไดใหญโต

เหมือนทุกวันน้ี เพราะ เขาไมเครง วันเชงเมงอาจจะไมมี ไปก็นอย ไมคึกคัก แตตางประเทศเขาก็คงยัง

คึกคัก เพราะเขาถือประเพณีตรงน้ัน แตถาเปนเขตเมืองไทยมันคอยๆลดลง  

เด๋ียวน้ีเทศกาลคนจีนก็นอยลงไป ราชกาลก็ไมหยุดให แตถาเปนเมืองจีนเขาจะหยุด เหมือน

เราหยุดสงกรานต น่ีมันไมใช มันเหมือนวันปกติ วันนึงมันคงจางมากๆ วันสําคัญมันยังมี แต

ความสําคัญมันจะนอยลงเรื่อยๆ แตตรุษจีนบริเวณแถวน้ีเรายังหยุดกันอยูเพราะ ถือวายังเปนคนจีน

อยู แตลูกเราก็ไมไดหยุด เราก็อยูบาน ไหวเจา เทาน้ันเอง ไมไดไปไหน เพราะเขาไมไดหยุด จะใหเขา
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ลาหยุดมา3วัน แลวไปตางจังหวัดก็ไมใช มันไมเหมือนวันปใหมที่เราหยุดๆกัน” (สัมภาษณคุณกิจ เมื่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2557) 

 คําบอกเลาเหลาน้ีเปนสิ่งที่สะทอนภาพสังคมไทยในปจจุบันไดดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเพณี

จีนในตอนน้ีไดเสื่อมลงไปมาก เน่ืองจากคนรุนหลังไมไดยึดติดและรักษาธรรมเนียมตางๆอยาง

เครงครัด ย่ิงเปนในสังคมเมืองที่มีการแขงขันกันสูง ชีวิตที่วุนวาย เวลาที่ไมไดมีมากเหมือนในอดีต ทํา

ใหคนในปจจุบันหันมาใหความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกวาประเพณีที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน สิ่ง

เหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงภาพของการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยไดดี การเขามาของเทคโนโลยี 

รวมถึงการหมุนผานไปของวันเวลาทําใหทุกอยางเปลี่ยนไป ความทันสมัยที่เขามาทําใหวิถีชีวิตเดิมๆ

ของคนในสังคมหายไป เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกวันคนในชุมชนก็ตองปรับตัวตามไปดวย การปรับตัวตาม

ความทันสมัยที่เกิดข้ึนทําใหสิ่งที่นับถือและสืบทอดกันมาแตโบราณเริ่มถูกละเลย สงผลใหจํานวนของ

คนในชุมชนที่ไปเขารวมประเพณีไหวเจาประจําป หรือ ประเพณีไหวพระจันทรของชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมน้ันนอยลงจากในอดีตมากซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย 

5.5.2 การแตงงาน 

การแตงงานภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ัน สวนมากจะมีการจัดงานตามแบบของธรรมเนียม

ประเพณีจีน เน่ืองจากสมาชิกภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันลวนแตเปนชาวจีนดวยกันทั้งสิ้น การ

แตงงานน้ีบางครั้งก็มีการใชแมสื่อแนะนําใหรูจักกัน บางครั้งเปนการพบเจอกันเอง การแตงงานใน

สมัยน้ีไมไดมีการบังคับหรือใชวิธีคลุมถุงชนเหมือนในอดีตอีกแลว นอกจากน้ีการแตงงานภายในชุมชน

เว้ิงนาครเขษมน้ันไมไดเปนการแตงงานกันเองหรือจับคูกันเองภายในชุมชน และโดยสวนมากน้ันจะ

แตงงานกับคนภายนอกชุมชนเสียดวย ลุงอํานาจเลาวา “เราแตงกันทําประเพณีจีน เพราะเปนจีนทั้งคู 

ตัวเราเองก็แตงงานกับคนที่อื่น ไมใชคนในเว้ิง ก็แตงงานตามประเพณีจีนเหมือนกัน มีแมสื่อเปนคน

จัดการ แลวแมสื่อก็แนะนํา เราก็ชอบ ก็ใหผูใหญไปคุย ก็โอเคใหติดตอกันคุยอยูสัก2ป แลวก็เขาไปสู

ขอ ดูฤกษดูยามไปสูขอ แลวก็มีพิธีแบบจีน ก็แบบเปนตะกราในสมัยน้ันมีขนมจันอับ ขนมมงคล มีพืช

มงคล เม็ดทับทิม แบบจีนแทๆเลย สมัยน้ีก็มีการแตงงานแบบน้ันอยูแตก็กลายๆไปแลว ตะกราน้ันก็

หาซื้อไมไดแลว ที่เปนคลายๆตะกราหวายสูงๆมีฝาปดเปนช้ันๆ จะมีการหาบ” (สัมภาษณคุณอํานาจ 

เมื่อวันที่ 9ตุลาคม 2557)หรือลุงเพชรที่เลาใหฟงวา “ตอนแตงงานก็แตงตามประเพณีจีน มีเถาแก เรา
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เปนจีนแตจิ๋ว การแตงงานก็แตงกับคนขางนอกไมไดแตงกับคนในเว้ิงดวยกัน หลายๆบานก็เปนแบบน้ี

แลวแตวาไปชอบกับใคร”(สัมภาษณคุณเพชร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557)  

จากคําใหสัมภาษณของคนในชุมชนจะทําใหเห็นวาในอดีตน้ันคนในชุมชนมีการแตงงานกัน

ตามธรรมเนียมจีนอยางเครงครัด ซึ่งในปจจุบันน้ีการแตงงานกันตามธรรมเนียมจีนในชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมน้ันนอยลงมาก  เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายนอก รวมถึงการที่คนจีนมาอาศัยอยูในสังคมไทย

เปนเวลานาน ยอมตองซึมซับวัฒนธรรมไทยไปดวย ทําใหวัฒนธรรมจีนเกาแกน้ันเลือนรางไป ทั้งน้ี

บางครอบครัวที่ยังมีการแตงงานตามธรรมเนียมจนีอยูน้ันก็มีแตเปนสวนนอย และรูปแบบวิธีการตางๆ

ก็ไมเครงครัดมากเทาในอดีตอีกแลว ความทันสมัยที่เขามาไดทําใหวัฒนธรรมหลายอยางที่มีการสืบ

ทอดมาเลือนรางไปเพราะคนไมมเีวลามากเหมือนในอดีต ทุกคนตางทํางานเพื่อหวังกําไร ไมไดอยูแบบ

ยังชีพแบบในอดีต ทําใหตองทํางานหนักตลอดเลา พอมีเวลาวางก็อยากที่จะพักผอนและไมไดใหความ

สนใจกับพิธีการตางๆมากเหมือนในอดีต  

5.5.3 ลูกสะใภชาวจีน 

นางแตวไดแตงงานและยายเขามาอยูในบานของสามี ซึ่งเปนครอบครัวคนจีน นางแตวตองทํางานบาน 

และดูแลครอบครัว ตามลักษณะหนาที่ของสะใภชาวจีน นางแตวเลาใหฟงวา “เราไมใชคนในเว้ิงแต

แตงงานเขามาอยูในเว้ิงพออายุ20กวาก็แตงาน ยายมาอยูบานแฟน ตอนแรกที่ยายมาอยูในเว้ิง อยู

บานแฟน เขาใหทําอะไรเราก็ทํา เราเปนแมบาน คอยดูแลเรื่องอาหาร กับขาว เสื้อผา ไมไดมายุง อยู

แตบนบานทํางานบาน ขางลางครอบครัวแฟนเขาคาขาย แตตอนน้ีเขาแบงใหเรามาแลว เต่ียเขาซื้อ

หองน้ีแลวก็ใหเราออกมาอยู ใหเราคาขายเอง เปนของตัวเอง คนจีนเปนแบบระบบกงสี พี่นอง

รวมๆกันชวยกันขาย พอมีอายุแลว เขาก็แบงใหไป ตางคนตางไปคาขายเอง เชงหองน้ีให  

พอมาทําการคาก็ปรับตัวเปนปเหมือนกัน เพราะเราอยูแตบนบาน ทํางานบาน เปนแมบาน 

ใหมๆก็เครียด ขายของก็ยังไมเปน แลวเหมือนมาอยูตรงน้ีใหมแรกๆก็ไมมีลูกคา เพราะเขาจะมีลูกคา

ขาประจําของเขากัน เราเพิ่งมาใหมๆ ก็เครียด2-3ปจะไมคอยมีคน หลังๆก็มีลูกคาเพิ่ม มีการแนะนํา

ปากตอปาก จริงๆเราไมคอยรูจักใคร เพราะเราอยูแตบนบาน พอมาขายของก็รูจักบางบางราน ไมได

รูจักทั้งเว้ิง เราแตงงานมาอยูที่น่ี30กวาปแลว รูสึกผูกพัน เทศกาลตางๆที่บานไหว เราก็ชวย แรกๆเปน
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หนาที่แมแฟน เราเปนลูกสะไภ เขาใหเราทําไรเราก็ทํา พอเราทําเปนก็กลายเปนหนาที่เรา เขาก็มีอายุ

แลว ปลอยวางใหเราทําแทน” (สัมภาษณคุณแตว  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557)  

จากคําบอกเลาของนางแตวเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นภาพของลูกสะใภชาวจีนไดเปนอยางดีวา

ในอดีตน้ันคนจีนเครงครัดกับเรื่องของมารยาทและธรรมเนียมการปฏิบัติตัวของลูกสะใภมาก ซึ่งใน

ปจจุบันน้ีชาวจีนก็ใหความสําคัญกับเรื่องเหลาน้ีลดลงไปตามกาลเวลาและความทันสมัยตางๆที่เขามา

ในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ในปจจุบันน้ีคนมีความตองการที่เพิ่มมากข้ึน มีการแขงขันกันที่สูงข้ึน คน

สนใจในเรื่องของทุนนิยม ผลประโยชน เทคโนโลยี ความทันสมัยตางๆมากกวาความสนใจในเรื่องของ

การรักษาประเพณีวัฒนธรรมแบบเชนในอดีต ความทันสมัยเหลาน้ีทําใหประเพณีวัฒนธรรมในอดีตถูก

เปลี่ยนแปลงไป  

5.5.4ภาษาจีนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม  

 คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันลวนเปนชาวจีนแตจิ๋ว แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาพวกเราจะ

เกงภาษาจีน หรือใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสารกัน เพราะเมื่อพวกเรามาอาศัยอยูในสังคมไทยเปน

เวลานาน ยอมซึมซับความเปนไทยเขาไปดวย ในขณะเดียวกันก็ทําใหความเปนจีนที่มีมาต้ังแตบรรพ

บุรุษน้ันเลืองลางข้ึนดวยเชนกัน คนในชุมชนที่มีอายุ50ปข้ึนไป จะพอพูดภาษาจีนไดบาง แมจะลืมๆไป

บาง เน่ืองจากไมไดใชในชีวิตประจําวัน ในขณะที่เด็กในปจจุบันน้ีไมสามารถพูดคุยภาษาจีนได

เน่ืองจากไมมีการสืบทอดภายในชุมชน หากพูดไดก็มาจากการเรียนพิเศษขางนอก เหมือนเชนลุง

อํานาจที่ไดเลาใหฟงวา “ตัวเราภาษาจีนคุณพอก็พยายามใหเรียน แตรุนผมก็ไมคอยอยากเรียนแลว 

เพราะกลัวอนาคตจะไมไดใช ก็ไมรูอนาคตจีนจะเปนยังไง แตสมัยกอนเขาไมใหเรียนภาษาจีน เขาถือ

วาผิดกฎหมาย ตองแอบเรียน ตํารวจจับถาสอนภาษาจีน ถือวาเปนคอมมิวนิสต เขาไมใหสอนไมให

เรียน ขนาดเลนงิ้ว ยังจองเอาบทไปใหตํารวจดูเลย ดูวาเลนเรื่องอะไร เกี่ยวกับอะไร มีการเมืองไหม

เวลาเราคุยกันในชุมชนสวนมากก็คุยกันภาษาไทยหมด ไมคุยภาษาจีนแลว เพราะคนรุนน้ีก็พูดกัน

ไมไดแลว สวนใหญแลวไมคอยไดมีโอกาสพูด แตถารุนของคุณพอน่ีไดพูดแน ก็เรียกวาไทยปนจีน จีน

ปนไทย ตอนรุนคุณพอก็เริ่มจะเปลี่ยน มาตอนน้ีก็เปลี่ยนเยอะเลยจนแทบจะไมเหลือแลว เด๋ียวน้ีบาง

ทีคุยกัน ยังนึกคําพูดไมถูกเลย ตองมาน่ังถามกันอยู แมแตช่ือโรงหนังภาษาจีนยังจําไมไดเลย ภาษาจีน

ที่พูดน่ีก็เปนจีนแตจิ๋ว เพราะสวนใหญแถวน้ีจะเปนแตจิ๋วทั้งหมดเกือบ100เปอรเซ็นตคนจีนที่น่ีมัก
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เขียนไทยได เพราะไดเรียนหนังสือ ลูกๆเรียนจีนถึงป .4 ที่ซอยบานบาศ โรงเรียนโรจนปญญา”  

(สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 

นางแตวเองก็ไดเลาใหฟงวาตนเองน้ันไมเกงภาษาจีน แตเมื่อมาอยูกับครอบครัวสามีที่เปน

ครอบครัวคนจีน ตนก็เริ่มหัดพูดภาษาจีน“ตอนแตงงานใหมๆเราเองก็พูดภาษาจีนไมคอยได เปนคน

จีนก็จริงแตไปอยูยานดาวคะนองมีแตคนไทยก็พูดภาษาไทย พอแตงงานมาก็โดนปูทางน้ีวาอยูบอยๆ

วาเปนคนจีนแตพูดภาษาจีนไมได พออยูกบเราเรื่อยๆ เราก็คอยๆซึมซับมา ก็พอพูดไดตอนเด็กๆลูกๆ

ก็เรียนแถววรจักร โรงเรียนประสาทวุฒิ เปนโรงเรียนสอนภาษาจีน ไทย จีน อังกฤษ แตลูกพูดจีนไม

คอยเปน ฟงไดแตพูดไมได เรียนมาแคป.4 ออกมาก็ลืมหมด ไมไดใช ภาษาตองใชเรื่อยๆ”(สัมภาษณ

คุณแตว  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) 

 จากในอดีตในรุนของอากงอามาที่อาศัยอยูในชุมชนเว้ิงนาครเขษม พวกเขาจะพูดคุยกันดวย

ภาษาจีน แตตอมาก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ในชวง50ที่ผานมา รุนของลุงอํานาจหรนืางแตวน้ันการใช

ภาษาจีนในชุมชนก็ลดนอยลงจนแทบจะไมไดใชกัน ทําใหเวลาจะพูดคุยกันดวยภาษาจีนน้ันตองมีการ

นึกคําเน่ืองจากไมไดใชนานจนไมสามารถจําได และย่ิงในรุนของเด็กยุคปจจุบันน้ีภายในชุมชนเว้ิง

นาครเขษมน้ันแทบจะไมมีการพูดคุยกันดวยภาษาจีนเลย เน่ืองจากการที่ชาวจีนอพยพเขามาอยูใน

สังคมไทยที่พูดภาษาไทยกันตลอดเวลา ทําใหชาวจีนตองเรียนรูภาษาไทยและรับภาษาไทยไปใชใน

ชีวิตประจําวันบางเปนธรรมดา จนสงผลใหการใชภาษาจีนตามบรรพบุรุษ น้ันลดนอยลง 

สภาพแวดลอม ปจจัยภายนอกตางๆสงผลใหคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ไปกับความทันสมัยที่ เกิดข้ึน และเน่ืองจากในอดีตในครอบครัวชาวจีนมักบังคับใหลูกหลานพูด

ภาษาจีนภายในครอบครัว ทําใหในรุนของคนที่อายุ50ปข้ึนไปน้ันพอจะพูดภาษาจีนไดบาง แตตอมา

เมื่อความทันสมัยเขามา เทคโนโลยีตางๆ ทําใหความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 

ทุกคนตางเลนสมารทโฟนมากกวาการพูดคุยกัน ทําใหความสัมพันธหางเหิน การเช่ือฟงและเคารพ

ผูใหญของเด็กในยุคปจจุบันก็นอยลง เด็กไมอยูในกฎระเบียบเหมือนในอดีต รวมถึงในบางครอบครัว

อยูกันแบบครอบครัวเด่ียว ไมไดอยูรวมกับญาติผูใหญ นานๆครั้งจะกลับไปหาญาติผูใหญ ทําใหอากง

อามาสามารถเขาถึงลูกหลานไดนอยลงก็เปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน 
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5.6 ศาสนา ศาลเจาและวัดของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

 ชุมชนเว้ิงเปนชุมชนชาวจีนแตจิ๋วที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ  เมื่อชาวจีนต้ังหลักปก

ฐานลงที่ใด บริเวณน้ันยอมมีศาลเจา ศาลเจา2แหงที่ชาวเว้ิงนาครเขษมนิยมไปไหวกันมากคือ ศาลเจา

พอหนูแดงซึ่งเปนศาลไทย และศาลเจาปงเถากงซึ่งเปนศาลจีน นอกจากน้ียังมีวัดที่อยูในชุมชนและ

ใกลชุมชน ลุงทองโรจน  กิตติมา เลาใหฟงวา “เว้ิงเปนเหมือนที่รวมของคนจีนจํานวนมาก ทุกจีน แต

จีนแตจิ๋วเยอะ นับถือคลายๆศาสนาพุทธ มีไหวเจา ลัทธิขงจื้อ” (สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา เมื่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2557)  

นอกจากน้ันลุงอํานาจไดเลาถึงลักษณะของศาลเจาในชุมชนวามีการแบงเปนสองประเภทคือ

ศาลเจาแบบจีนและศาลเจาแบบไทยวา “ศาลเจาพอหนูแดงจะออกทางไทยๆไป เพราะมีการรําลิเก

ถวาย แตถาศาลของจีนก็จะเลนงิ้ว เปนศาลจีนกับศาลไทย ศาลเจาพอหนูแดงมีมาเกาแกมากแลว มี

มาพรอมกับตลาดประกา คนในตลาดก็นับถือ ไหวมาตอลด ทานก็ศักด์ิสิทธ์ิ คนในตลาดจะเช่ือ ผม

เปนทางจีนก็จะไหวแบบทางจีนมากกวาศาลเจาพอหนูแดง ทางจีนก็มีความเช่ือวาขอใหอยูรมเย็นเปน

สุข คาขายดี เจริญรุงเรือง ลูกหลานสบาย ก็ถือวาทานก็ใหเรา เราก็พอใจในจุดน้ีไมเดือดรอน 

สวนมากที่ไปไหวศาลเจาก็จะไปแคเทศกาลประจําปเทาน้ันเอง เพราะปกติก็ไหวเจาที่บาน แตในชวง

เทศกาลเราไมไดไหวแคตรงน้ี คนจีนเขาไหวกันทุกที่อยูแลว ย่ิงตรุษจีน สาดจีนตะเวนไหวกัน7วัด 9วัด 

ที่ตรงปอเต็กต๊ึงมีศาลเจาปงเถากง คนก็จะนิยมไปไหว ศาลเจาพอเสือก็ใกลๆ เนงเลงย่ีน่ีประจําเลย 

เนงเลงย่ีถือวาขาดไมได”  (สัมภาษณคุณอํานาจ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) หรือที่คุณกฤษฎา เลาให

ฟงวา  “ศาลในเว้ิงมีอยู2ศาล คือ ศาลเจาพอหนูแดงและปงเถากง เปนเทพเจาประจําชุมชน เทพที่

ดูแลชุมชน เปนศาลจีน เราก็ไหวกันทั้ง2ศาลเวลามีประเพณี” (สัมภาษณคุณกฤษฎา เตชะเกษม เมื่อ

วันที่ 24 มกราคม 2558) 

คนสวนใหญในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันเปนคนจีนและนับถือศาสนาพุทธ การไหวเจาเปนสิ่งที่

คนจีนใหความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งนางนอยเลาใหฟงวา “เรานับถือศาสนาพุทธ คนสวนมากก็นับ

ถือศาสนาพุทธนะ ที่น่ีวันพระจีนเราจะไปไหวเจาที่ศาลเจาพอเสือกัน แตอยางเราไมคอยไปไหวอะไร

กับใคร เราไมเคยไหวศาลเจาพอหนูแดง แตที่น่ีมีคนไปไหวกันเยอะ นับถือกันเยอะ เด๋ียวน้ีก็เชิญทาน

มาอยูตรงหนาสํานักงาน ไหวเจาเราก็ไหวพวกผลไม ถาเทศกาลประจําป ก็วกหมู เห็ด เปด ไก พวก
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ขนมสีแดง ขนมถวยฟู แตถาวันพระจีน 1กับ15 ก็แลวแตวาแตละบานนิยมอะไร เด็กชอบทานอะไรก็

ไหวแบบน้ัน มีผลไม ขนม ไมตองไหวอาหารถาเผื่อเปนศาลเจาที่คนไทย ก็ไหวผลไมกับนํ้าชา ขนม แต

ไมมีไหวอาหาร แลวแตที่บานจะนิยม สมัยน้ีไปตามความนิยมของคนไมเครงเหมือนสมัยโบราณ” 

(สัมภาษณคุณนอย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558)  คําบอกเลาเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนเว้ิง

นาครเขษมน้ันสวนมากเปนชาวพุทธ มีศาลเจาที่นิยมไปไหวกัน2ศาลคือ ศาลเจาพอหนูแดง และศาล

เจาปงเถากง ซึ่งพวกเขาไมคอยไดไปวัดหรือไปศาลเจาเหลาน้ีบอยนัก พวกเขาจะไปไหวพระ หรือไป

ศาลเจาเพียงแคในวันสําคัญเทาน้ัน 

   

ภาพที5่.12 ศาลเจาพอหนูแดง      ภาพที5่.13 ศาลเจาปงเถากง  

5.7เศรษฐกิจในชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

ในอดีตชวงรอยกวาปที่ผานมา เปนชวงที่เศรษฐกิจภายในเว้ิงนาครเขษมไดเกิดข้ึนเน่ืองจากมี

การเขามาของชุมชน ในชวงตนน้ันเว้ิงนาครเขษมเปนที่รูจักกันดีในช่ือของตลาดโจร หรือ thief 

market  เน่ืองจากมีการนําของที่ขโมยมาไดมาขายที่น่ี ซึ่งตอมาประเภทของสินคาที่นํามาขายก็ได

เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา จนกลายมาเปนการคาขายแบบในปจจุบัน ซึ่งเปนเชนน้ีมาตลอด40-50

ปที่ผานมา ในเว้ิงนาครเขษมน้ันมีการคาขายสินคามากมาย จนแทบจะเรียกไดวา ในเว้ิงมีขายทุกอยาง 

เว้ิงนาครเขษมแตกตางจากแหลการคาทั่วไป เชน พาหุรัตขายผา บานบาตรขายบาตร แตในเว้ิงนาคร

เขษมน้ันมีขายทุกอยาง ไมวาจะเปนหนังสือ อาหาร วัตถุโบราณ เครื่องดนตรี เครื่องใชไฟฟา เหมือน

ที่คุณเพ็ญเลาวา“ในเว้ิงก็เปนแหลง นึกถึงเครื่องดนตรีก็ไปเว้ิง ซื้อของอะไรก็ไปเว้ิง ไปถึงในเว้ิงไมตอง

หวงวาไมมี ถาอีกหนอยไมมีเว้ิงพวกคนเกาจะไปอยูไหน ที่น่ีไมไดดังแคดนตรีอยางเดียว มีแมชชีน 

เครื่องครัว เพชรพลอยอยูขางหนา มีไฟฟา ทองเหลทอง รานหนังสือ มีหลายอยางอยูที่น่ี ที่เกาะกลุม

เดียวกัน”(สัมภาษณคุณเพ็ญ  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558)หรือ นายวุฒิเลาใหฟงวา “คิดวาจุดเดน

ของเว้ิงคือในสมัยที่ผมทํางานใหมๆจะมีคนมาซื้อเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือ รวมถึง อาหาร มาที่เว้ิงจะ
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ไดทุกอยาง รานอาหารอรอยๆก็มี ปจจุบันก็ยังอยู คนก็มากินกันเยอะ หมี่หวานหนาตลาดก็อรอย มี

มาหลาย10ปแลว” (สัมภาษณนายวุฒิ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557)   

  

                      ภาพที5่.14 รานเครื่องทองเหลือง     ภาพที5่.15 รานขายวัตถุโบราณ  

    

  ภาพที5่.16 รานขายตูโชวสินคาเบเกอรี ่ ภาพที่5.17 รานขายกวยเต๋ียวเน้ือ 

5.7.1 รานหนังสือ  

เว้ิงนาครเขษมน้ันโดดเดนทางดานของหนังสือเกา และมีรานหนังสือหลายรานที่มีช่ือเสียง

เกิดข้ึนภายในเว้ิงนาครเขษมซึ่งในอดีตน้ันมีรานหนังสือภายในเว้ิงนาครเขษมมีทั้งหมด7ราน แต

ในตอนน้ีเหลือเพียงแค 3 รานเทาน้ัน ซึ่งรานขายหนังสือแตละรานก็จะขายหนังสือที่ตางประเภทกัน

ออกไป บางรานโดดเดนทางดานโหราศาสตร บางรานโดดเดนทางดานหนังสือเรียนเด็ก เปนตน ทั้งน้ี

ไดไปสัมภาษณ นางแกว(นามสมมุติ)ผูเปนเจาของรานหนังสือเกษมบรรณกิจซึ่งมีช่ือเสียงทางดาน

หนังสือโหราศาสตร โดยนางแกวไดเลาถึงความโดดเดนและความเปนมาของรานเขษมบรรณกิจวา 

“กงของพี่เขารูจักกับ ป.อินทรปาลิต ตอนน้ันกเ็ริ่มพิมพหนังสอืขาย พิมพเอง พล นิกรกิมหงวนเปนนว

นิยายสั้นๆ เลมเล็กๆ เลมเดียวจบ ไมมีตัวอยางแลว เมื่อกอนขาย เขามาน่ังเขียนทุกวัน วันละเลม ขาย

ดีมาก คนในสมัยน้ันชอบ พล นิกร กิมหงวน 3 คนเปนเพื่อนสินทกัน แตละเรื่อง แตละตอนก็จะ

ตางกันไป ในตอนน้ันเทาที่จําไดหนังสือเราจะขายดีมาก ที่อื่นมีไมคอยเยอะ เริ่มจากในเว้ิงที่น่ีเริ่มตน
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จากการรับหนังสอืเกามาขาย แลวขยายเปนกิจการรานหนังสือเขษมบรรณกิจ ซึ่งทั้งจําหนายและเปน

สายสงหนังสือจากสํานักพิมพตางๆดวย จนไดเปนสํานักพิมพ รานน้ีขายหนังสือเนนไปที่เรื่องราวของ

โหราศาสตรจนมีช่ือเสียง เราเปนคนขายเราตองมีความรูทางดานน้ีบางอยูแลว” 

นางแกวไดเลาถึงวิธีการสงหนังสือใหกับทางโรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือจากรานเขษมบรรณกิจ 

“ที่เปนสํานักพิมพตางๆ สวนใหญจะขายใหหองสมุด อยางที่บอกสมัยกอนไมมีเว็บ ไมมอีินเทอรเน็ต 

ไมมีอะไรใหคนควา ก็จะตองไปหองสมุด ถาไมไปหอสมุดแหงชาติ แตละโรงเรียนก็ตองจัดใหมี

หองสมุด ซึ่งปจจุบันก็มีแตไมไดใหความสําคัญ เพราะคนมองวาหาในเว็บงายกวา แตละโรงเรียน จะ

สั่งซื้อหนังสือ เราก็ใชวิธีสงช่ือหนังสือไป แลวเคาก็จะสั่งซื้อมา ทีน่ีจะเปนหลายรอยรายการมาก 

หนังสือที่ เราพิมพ แตพอเว็บเขามาก็ขายไดนอยลง เลยเปลี่ยนแนวมาขายทางดานเฉพาะคือ

โหราศาสตรแตกอนจะหลากหลายกวาน้ีมาก”(สัมภาษณคุณแกว  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) 

นอกจากการสัมภาษณนางแกว ซึ่งเปนเจาของรานเขษมบรรณกิจแลว ยังไดสัมภาษณคุณ กฤษฎาซึ่ง

เปนหน่ึงในเจาของรานเขษมบรรณกิจถึงประวัติความเปนมาของราน จุดเริ่มตนของรานเขษมบรรณ

กิจ โดยคุณกฤษฎา เลาใหฟงวา “ตอนแรกปูทํางานอยูโรงฝนแลวก็ออกมารับซื้อหนังสือมือสองมาวาง

แผงขายตามทั่วๆไป คือจุดเริ่มตน หลังจากน้ันพอดีมีทานเจาขุน มูล นาย ที่มาเดินในเว้ิงเพราะเว้ิงอยู

ใกลวังบูรพา หลังจากน้ันหนังสือพวกโหราศาสตร ซึ่งสมัยกอนวิชาโหราศาสตรเปนวิชาสําหรับศึกษา

ในวัง พอดีก็มีตํารา เขาเลยเอามาขายใหคุณปู คุณปูเลยเอามาวางขายตอ พอวางขายตอมันก็มี

ประโยชนหมอดู พยากรณตางๆก็เลยเริ่มขอเขามาพิมพจําหนาย น่ันคือจุดเริ่มตนที่ทางรานจะขาย

หนังสือเกี่ยวกับโหราศาสตร หมอดู ตอนแรกขายทั่วไปกอน นิยาย การตูน หนังสืออานเลน มาตอน

หลังมีพวกในวังมาเดินเขามาในเว้ิง คุยกันสนิทสนมก็เลยใหตําราโหราศาสตรมาขายเปนจุดเริ่มตน 

แลวก็ต้ังช่ือรานเขษมบรรณกิจข้ึนมา”  

ซึ่งรานเขษมบรรณกิจน้ันดังทางดานของโหราศาสตร ซึ่งคุณกฤษฎา ไดอธิบายและใหความรู

เกี่ยวกับหนังสือโหราศาสตรในรานของตนวา“โหราศาสตรก็ดังทุกเลม เพราะใชกันอยู แตถาปฎิทินจะ

มีอยู2 อาจารยที่เขาใชกันในการดูดวง คือ อาจารยทองเจือ หางแกว และอาจารยเทพ สาริกบุตร นัก

โหราศาสตรตองใชกัน สวนมากเราจะดูดวงโหราศาสตร ที่รานเนนขายไปที่โหราศาสตร มีดูดวง ดู

ลายมือ ดูโหงเฮง ดูโหราศาสตรจีน ฮวงจึ้ย ไรพวกน้ีหนังสือที่ทําใหรานน้ีดังข้ึนมามากๆก็คือปฏิทิน

ไทย ของเรามีปติทินเทียบ เปนการดูดวงจามวันเดือนปเกิดและเวลา มีไทย จีน ฝรั่ง พวกโหราศาสตร
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ไทยใชกัน หนังสือแตละเลมตางกันที่จุดเวลา โหราศาสตรไทยจะนับที่6โมงเชาเปนวันใหม แตบางเลม

นับเที่ยงคืนเปนวันใหม การคํานวณของแตละเลมจะไมเหมือนกัน อยูที่คนใช คนเรียน” 

คุณกฤษฎา เลาถึงนักโหราศาสตรและตําราโหราศาสตรที่มีช่ือเสียงวา“นักเขียนโหราศาสตร

ที่ดังๆก็มี อาจารยเทพ สาริกบุตร อาจารยสิงโต อาจารยเชย บัวกานทอง  เมื่อกอนจะดังอีกคนคือ 

รอยตํารวจเอกเปยมบุณยะโชติ เปนผูที่ทําใหโหราศาสตรยืนยงมาตลอดทุกวันน้ี นักโหราศาสตร หมอ

ดูใหมๆก็จะเรียนจากตําราพวกน้ี พวกไพทาโรก็เปนสมัยโบราณพอๆกับโหราศาสตร แตไพทาโรเปน

ของฝรั่งเราไมขาย เราขายของไทย มีไพโหรา ตอนหลังมีไพโหราข้ึนมาเลยเริ่มมีไพใบไม ไพอะไรมา

เต็มเลย ในหนังสือมีคําอธิบายทั้งหมด การวางดวงแบบโหราศาสตร โบราณเขาจะดูไพแค3ใบ อดีต 

ปจจุบัน อนาคต ตอนหลังมีเพิ่มข้ึนมีวางตามวันเกิด ถาละเอียดมากข้ึนก็จะดูตรามดวงแลว มี12ชอง 

12เดือน12ราศี เริ่มแบบไทยจะเริ่มที่เมษา เราขายก็ตองมีความรูเรื่องน้ีพอสมควร ไมงั้นอธิบายเขาไม

ถูก”  

กอนหนาที่รานหนังสือเขษมบรรณกิจจะขายหนังสือโหราศาสตรเปนหลัก รานน้ีเคยขาย

หนังสือหลายประเภทนวนิยายแปลดวย “เมื่อกอนของเรามีนิยายแปลจีนสามกก จอมปฐพีมังกร 

เมื่อกอนจะมีเลมนึงที่ดังก็คือ ทรัพยในดิน ทางจุฬาเขาก็เอาไปเปนหนังสืออานประกอบการเรียน 

เมื่อกอนหนังสือเยอะกวาน้ี ตอนน้ีมันก็ซาๆ เลิกนิยมไป เรื่องก็ลาสมัยไปแลว วัยรุนสมัยน้ีก็ชอบอาน

หนังสือแปลจากเมืองนอก ลิขสิทธ์ิของเรายังอยูแตเราไมพิมพแลว ของปอก็เหมือนกัน ลิขสิทธ์ิหนังสือ

เราก็ยังมีอยู แตไมไดพิมพจําหนาย ” 

ทั้งน้ีคุณกฤษฎา ยังไดเลาถึง นักเขียนช่ือดังหลายคนใหฟงวา “แตกอนป.อินทรปาลิต มาแถว

เว้ิงบอย เขาเก็บเรื่องราวจากในเว้ิง วังบูรพา เขียนเรื่องวนเวียนอยูอยางน้ี เอาสภาพแวดลอมจากใน

เว้ิงกับวังบูรพามาใช เขาชอบไปเที่ยวไนทคลับที่ดังๆในวังบูรพา เที่ยวตลาดมิ่งเมือง ตลาดมิ่งเมือง

ตอนน้ีก็เปนดิโอสยามไปแลว ปอมาสงตนฉบับที่เว้ิง สง3ราน ก็ดูวารานไหนตองการก็สงให แตกอนคน

ปูเขาเปนคนดิว ผมยังไมเกิด เขาก็ขายใหรานละเลมๆ อยากเขียนใหรานไหนก็รานน้ัน เลมบางๆ เขา

มาเที่ยวเว้ิงบอย เปนนักเที่ยว แตละเรื่องที่เขาเขียนเกี่ยวกับการเที่ยวทั้งน้ันเลย เที่ยวน่ันน่ี เจอผี เขา

เปนคนดัง  รานหนังสือในเว้ิงเขารูจักกันหมดและประชา พูนวิวัฒน เปนคนเริ่มตนคาลิขสิทธ์ิบรรทัด
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ละ8บาท คนน้ีเปนคนแรกที่ทําใหวงการน้ีปนปวน เขาเปนนายตํารวจ มีชีวิตหกเหินไปทางชายแดน 

คาฝน เลยเขียนตําราพวกน้ีออกมา” 

นอกจากน้ันคุณกฤษฎา เตชะเกษมไดเลาถึงรานหนังสือรานอื่นภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม

ใหฟงวา “เราไมไดดังทางดาน พล นิกร กิมหงวน พล นิกร กิมหงวน มีทั้งหมดเกือบ100ชุด ของเรามี

แค30-40ชุดแคน้ันเอง เมื่อกอนเราพิมพเราไมเนนไปทางน้ัน มี2รานเขาจะเนนทางดานพล นิกร กิมห

งานและกําลังภายใน เมื่อกอนนวนิยายจีนจะมี2คนที่แปลคือ ว. ณ เมืองลุง กับ น.นพรัตน มันจะ

กระจาย คนเขียนก็แบงๆใหคนละสวนๆไป มีรานบรรณาคาร เขษมบรรณกิจ ประพันสาร มี3รานที่ดัง

ดานน้ีรานหนังสือในเว้ิงเมื่อกอนมีอยู7ราน ตอนน้ีเลิกไป3รานแลว เขาก็เอาลิขสิทธ์ิปอขายใหเรา เราก็

เจรจาอยู ก็ถาเขาจะเลิกจริงๆก็เอาหนังสือเขามาขายเรา เขามีลิขสิทธ์ิ2เรื่อง คือ ป.อินทรปาลิต กับ 

น.นพรัตน สวนอีกรานเขาพิมพของเขาขายอยูคือประพันสาร เขาดังเรื่อง ว. ณ เมืองลุง ตอนน้ีที่พิมพ

จําหนายออกทองตลาดก็มีเรื่องสามกก ตอนน้ีรานหนังสือในเว้ิงเหลือประมาณ3ราน เขษมบรรณกิจ 

พิทยาคาร เสริมวิทย ประพันสารเขาเปนโรงพิมพไปแลว ไมมีหนารานแลว เขาพิมพแลวเขาก็สงให

วางจําหนายตามหาง เสริมวิทยตอนน้ียายไปอยูผานฟา เขาขายพวกหนังสือเรียนเด็กๆ รานหนังสือใน

เว้ิงขายกันคนละแนวกัน ไมมีเรื่องของการแยงลูกคา เราสามัคคีกัน ถาใครถามรานเราไมมี เราก็ไป

หยิบรานที่มีมาให ชวยๆกัน” 

ในตอนน้ีรานเขษมบรรณกิจไมไดเปนเพียงแครานหนังสือเทาน้ัน แตเปนสํานักพิมพดวย คุณ

กฤษฎา เลาใหฟงถึงที่มาของการกลายเปนสํานักพิมพของรานหนังสือแหงน้ีใหฟงวา “รานหนังสือ

ตอนน้ีก็เปนโรงพิมพ เพราะเมื่อกอนตอนจางเขาพิมพราคาก็ตามใจเขา เรียกแพงๆข้ึนเรื่อยๆ คุณพอก็

เลยไมเอาดีกวา ก็เลยปรึกษาคุณปู พอก็หุนกับเพื่อนเขาต้ังโรงพิมพข้ึนมา แลวก็เปนหุนสวนกัน ไมใช

ของเราคนเดียว คือพูดตรงๆวาจริงๆเปนของเรา แตเราไมมีประสบการณดานโรงพมิพ พอก็มายุงกับที่

รานก็เลยใหพอเขาจัดการ เพื่อนเขามีประสบการณทางดานโรงพิมพเลยต้ังโรงพิมพข้ึนมาช่ือโรงพิมพ

อักษรไทย ที่เมื่อกอนออกหนังสือ นิตยสารฟาเมืองไทย ปดไป30-40ปแลว” (สัมภาษณ คุณกฤษฎา 

เตชะเกษม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558)  
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                            ภาพที5่.18และ5.19 รานเขษมบรรณกิจ   

 นอกจากน้ันไดไปพูดคุยกับนางจรินทรเจาของรานหนังสือเสริมวิทย ซึ่งเปนหนังสือแบบเรียน

ของเด็ก นางจรินทรไดเลาใหฟงถึงจุดเริ่มตนของการมาทํางานที่รานหนังสือวา “พอดีเถาแกที่น่ี ลูก

ชายของอากงอามาที่น่ีทําหนังสือ คุณประวิทย สัมมนาวงศ ทําหนังสือที่น่ี แลวก็ไปทอดพระปาที่

ลําพูน ตอนน้ันแผลเกา ที่น่ีเปนลิขสิทธ์ิของไมเมืองเดิม อัมตะนิยายของไมเมืองเดิม มีหลายเรื่อง 

เกวียนหัก รอยไถ ตอนน้ีก็เอามาทําละครหลายเรื่อง แตแผลเกาดังเลยเอาไปฉายที่ตางจังหวัด ที่

ลําพูน จากผาปาจากที่ น่ี พอดีเขารูจักกับอาที่นูนของคุณยายที่ลําพูน ก็เลยแนะนํามา ที่ น่ีพอดี

นองสาวเขาแตงออกคนจีนไมมีคนชวย เฮียเขายังไมไดแตงงาน สมัยกอนเงินเดือนก็พันกวานิดหนอย 

ทีน้ีเขาอยากไดคนชวยก็เลยมาตามคําแนะนํา ก็มาชวยที่น่ี เขามาที่น่ีป2522” 

นอกจากน้ันนางจรินทรไดเลาถึงกิจการของรานหนังสือเสริมวิทยใหฟงวา “แตกอนยังไมมี

หนังสือพวกน้ี เปนหนังสือเกา หลวงวิจิตรวาทการ ไมเมืองเดิม เปนหนังสือเกาแก ก็ไลมาเรื่อยๆ เพิ่ง

จะเริ่มมีหนังสือรุนใหม เฮียเขาเริ่มมาทําหนังสืออนุบาล เปนหนังสือสอน หนังสือเรียนแบบเรียนแต

เปนเสริม แตไมไดเขาโดยตรง ที่เปนมาทําอันน้ีเพราะความกาวหนา พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ จากเด็กรุนใหม

จากรุนสูรุน สมัยกอนเราไมคอยมีนะแบบน้ี ไมคอยมีหนังสือแบบน้ี แตพอพัฒนาเขามาเรื่อยๆ 

เทคโนโลยีเขามาก็เริ่มแลว เริ่มจะพัฒนาการศึกษา เฮียเขามีความคิดอยูแลว มองการณไกล ก็เริ่มทํา

พวกน้ีข้ึนทีละนิดๆ จนเปนรานใหญ คนจีนมาทําหนังสือ เขายังแปลกใจวาทําไมคนไทยไมทําหนังสือ

คนไทยแตคนจีนดันทํา แตมันอยูที่คนชอบ เพราะอากงเปนคนชอบศึกษา คลุกคลีกับหนังสือเกา ก็

ขายลิขสิทธ์ิ ขายนูนขายน่ี แลวพอก็เอาตอ แลวก็มีลูกที่เอาดวยต้ังแตเด็กๆเขาก็ชวยกันพัฒนาจากพอ

มาถึงวัยเฮีย จนมาเปนสมัยใหมก็คือมีดิก มีอะไรเยอะแยะ” 

ทั้งน้ีนางจรินทรไดกลาวถึงการศึกษาไทยในปจจุบันวาแตกตางไปจากในอดีตมากมายนัก 

“เด๋ียวน้ีเด็กประถมอานหนังสือไมออกก็มี แตกอนจะเขา ป.1 ตองอานหนังสือออกหมด สะกดคําเปน 
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เด๋ียวน้ีทุกคนมาซื้อหนังสือที่น่ีบอกวา ลูกอานไมออก สะกดไมเปน ควบกล้ําไมรูเรื่อง นอกจากเด็กที่รู 

แตสวนมากเกือบ50เปอรเซ็นต ภาษาไทยไมเขาใจ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาที่ปรับพื้นฐานการศึกษา

โดยไมดูพื้นฐานเด็กไทยเราเปนยังไง เมื่อกอนหนังสือมนีา เราเรียนมาเรารู อานออก แตบางทีเด็กอาน

ออก ภาษาอังกฤษเรารุนเกาอานออก เด็กเด๋ียวน้ีภาษาอังกฤษก็ไมเกเลย เพราะไมไดเรียนพื้นฐาน 

ตองมาเสริมเอง ที่น่ีเมื่อกอนทําหนังสือเรียน ก็สูไมไหว ปหน่ึงก็ปรับนิดหน่ึง ปรับตลอด แตปรับบท 

ยายบทไปนูนน่ี จากเมื่อกอนที่เด็กสามารถใชหนังสือรวมกันได พี่สงใหนอง แตตอนน้ีตอไมไดแลว” 

นอกจากน้ันนางจรินทรตอนที่ ไดเปนครูสอนในจังหวัดลําพูนน้ัน ไดสอนเกี่ยวกับวิชา

วัฒนธรรม ศีลธรรมตางๆ โดยนางจรินทรมองวาคนในปจจุบันน้ีขาดศีลธรรมลงไปจากในอดีตมาก 

“เพื่อนๆเปนอาจารยหมด เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศีลธรรม มันก็สอนไดนะกับลูกหลานเรา ถาวันพระตรง

กับวันอาทิตยก็ตองไปวัด วันสําคัญตองไปเวียนเทียนตอนเย็น แตเด็กที่น่ีไมเคยไปวัดเลย วัดพระแกว

น่ีก็ไมเคยเขา น่ีเปนเด็กรุนใหม  เพราะเราไปประสบมาแตละบาน พอแมบน ไมรูจะทําไงดี ชวยไดไหม 

บางครอบครัวก็ชวยได เพราะเขาไปทาํกิจกรรม คนเด๋ียวน้ีไมเอื้ออาทรกัน แตกอนข้ึนรถเมลก็จะมีคน

ลุกใหคนแก เด๋ียวน้ีผูชายแตงเต็มยศยังไมลุกเลย บางคนไมมองจุดเล็กๆสังคมมันเปลี่ยนแตเราตองอยู

กับมันใหได แตเราไมไปทําตามเขา เปนพื้นฐานการปรับความเปนอยูของเราต้ังแตรากเหงา มันอยูที่

คนที่จะปฏิบัติตัว เราจะสอนลูกหลานพึ่งตัวเอง พอแมไดใหแคการศึกษา ที่ลูกตองรับ เด๋ียวน้ีอันตราย 

กลับบานกลางคืนก็นากลัว ตองดูแลตัวเองตลอดเวลา มันไมอิสระ แตถากลับบานไปลําพูนเราจะยัง

อิสระ เพราะมันยังคงความเปนชุมชน  บานไมไดติดกันเปนพืด ของใครของมัน ชุมชนที่ตางจังหวัดเรา

จะสนิทกัน เพราะเราจะมีกลุมสาว ชุมชนก็มีการแสดง มีประเพณี ไปวัดเราตองไปใสบาตร คนแกเขา

จะไปทุกวันพระ เขาจะไมขาด เขาไมกินขาวนอกบาน”(สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2557) 

 

       ภาพที่ 5.220รานหนังสือเสริมวิทยบรรณาคาร 



92 
 

 และไดสัมภาษณรานหนังสือพิทยาคาร ซึ่งเปนรานขายหนังสือภาษาตางๆ โดยรานหนังสือ

รานน้ีไดเปนรานที่จัดแสดงนิทรรศการภาพถาย เพื่อรําลึกถึงเว้ิงนาครเขษมในอดีตที่ในตอนน้ีกําลังจะ

ถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยเจาของราน นางแดงไดเลาใหฟงวา “สมัยอากงตรงน้ีจะรับหนังสือจากพวกขุน

นางมาขาย คือช่ังกิโลมา ก็มาคัดเลือกแลวเอามาขาย  ก็จะเปนพวกหนังสือเกาขาย รุนอามาก็เริ่มๆ

คิดพิมพหนังสือ อาจารยเขาก็เอาหนังสือใหอามาพิมพ อามาก็พิมพขายสงเลย สมัยกอนเอาตะกรามา

ซื้อแลวก็เอาไปขาย ตําราอาหาร หนังสืออานเลน เลมไมกี่บาท บางที50ตังค คนมาถึงก็มารอเต็มเลย 

เขามารอเพื่อจะเอาหนังสือไปขาย เพราะเราพิมพไมทัน ถึงเวลาเอาตะกรามารอแลว อามาก็สงใหเขา

ไปขายไปเรื่อยๆ   สมัยกอนเราออกสัปดาหหนังสือ หมอมมานิชุนไสยรานหนังสืออยูในสมาคมดวย 

แลวสมัยกอนเราตองถวายของใหพระเทพตลอด พระเทพทานจะรับสั่งไวเลยวาอนุรักษไว อยาใหสูญ

หาย เวลาถวายทีไรทานจะพูดคําน้ีตลอดวาของสํานักพิมพ อยาใหสูญไป หนังสือทานก็จะชอบ 

สมัยกอนที่มาอยูใหมๆ หนังสือเกี่ยวกับอาหาร ตําราหมอดู ภาษาจะขายดี ตอนหลังน่ีเริ่มซาลง เราก็

เริ่มทําพวกภาษาตางๆทั่วโลก เปนเลมเล็กๆเชน หนังสือภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนเลมเล็กๆสําหรับ

พกพา ที่รานเคยประกวดแลวไดรับรางวัลชมเชย”(สัมภาษณคุณแดง  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557) 

5.7.2 รานดนตรี 

 นอกจากภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันจะโดดเดนทางดานหนังสือแลว เว้ิงนาครเขษมยังเปนที่รูจกั

อยางกวางขวางในเรื่องของรานดนตรี เพราะรานดนตรีในเว้ิงนาครเขษมน้ันมอียูหลายราน จนแทบจะ

เรียกไดวา เว้ิงนาครเขษมน้ันเปนแหลงของเครื่องดนตรีเลยก็วาได จึงไดไปขอสัมภาษณพี่วริทซึ่งเปน

คนขายเครื่องดนตรี ในราน pacifica plus ซึ่งพี่วริทไดเลาใหฟงถึงขอมูลพื้นฐานในการฝกหัดเลน

เครื่องดนตรีวา “รานน้ีเปนรานขายของดนตรีมือ1 ของที่นํามาขายก็จะไปโปวเขามา ตอนน้ีกีตารเปน

เครื่องดนตรีที่ขายดีสุด ราคาก็กลางๆดวย การขายกีตารก็ตองดูงบของลูกคากอนวาเขาตองการกีตาร

ลักษณะไหน ตองรูเบื้องตนของลูกคากอนและเราคอยแนะนําตามสเปคเวลาคนจะเริ่มเลนดนตรีก็ตอง

ฝกจากกีตารโปรงกอนแลวคอยไปเลนกีตารไฟฟา ถาอยูดีๆไปเลนไฟฟาเลยมันก็ไมใช เหมือนเรียนก็

ตองเรียนประถมกอนไปมัธยม เรียนมธัยมเลยมันก็ไมมีพื้นฐาน กีตารจะไมมีการเสื่อมความนิยม มัน

จะเปนสเตป เด็กที่ฝกเลนใหมก็จะตองเลนกีตารแบบน้ี พอพัฒนาแลวก็ตองเลนกีตารอีกแบบ จะมี

การเปลี่ยนไปเรือ่ยๆ ไตไปตามระดับ ไมมีคําวาตกรุน กีตารตัวละ500บาท 700บาทก็ยังขายไดสําหรับ

มือใหม กีตารตัวละแสน 2แสน ก็ยังขายไดสําหรับมือโปร” 
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ทั้งน้ีพี่วริทไดเลาถึงประวัติของตนกอนที่จะมาทํางานในรานขายเครื่องดนตรี “พี่ก็เลนดนตรี

พอไดในระดับหน่ึง  เปนคนชอบเพลงเพื่อชีวิต อยากเลนกีตารเปน ก็มาฝกเอาที่น่ีเพิ่งมาเลนเปนที่น่ี 

แตไมใชคนชอบสะสมกีตาร กอนที่จะมาทําที่น่ีก็ไมไดทําเกี่ยวกับดนตรีมากอน ไมไดเกี่ยวของอะไรกับ

ดนตรีเลย มาที่น่ีถือวาเริ่มนับหน่ึงเลยก็วาได ที่มาขายเพราะรูจักกับเจาของรานก็เลยมาชวยขาย” 

พี่วริทไดเลาถึงการบริการตางๆในราน pacifica plus ซึ่งมีทั้งการบริการขาย รับซอม และ

แตกอนที่น่ีมีหองซอมใหดวย “ที่น่ีมีบริการรับซอมดวย แตกอนมีหองซอมดวย แตตอนน้ีไมมีแลว 

ตอนน้ันหองซอมอยูที่อื่นเลย ในบริเวณเว้ิงไมมีหองซอม ยกเลิกไปเพราะไมมีคนดูแล และมันไมคุม 

เครื่องดนตรีแตละชนิดราคาเปนหมื่น แลวเด็กมาซอมก็เลนจนพัง เพราะมันช่ัวโมงละ150บาทเอง มัน

ไมคุมเลย หองซอมมี2 กรณี เด็กที่เอาของเขามาเลนเองก็มี แตสวนใหญ90เปอรเซ็นตจะใชของที่น่ี ถา

เขาทําเสียก็ตองดูวาเขาเจตนาหรือไมเจตนา ก็ใหความเปนธรรมกับเขา ถามีการตักเตือนแลวแตยังทํา

พังก็ตองมีการปรับ” 

การคาขายเครื่องดนตรีภายในเว้ิงนาครเขษมจะเปนไปตามกระแสของเครื่องดนตรีที่ไดรับ

ความนิยมในตอนน้ัน และการขายเครื่องดนตรีภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันจะไมมีการขายแบรนด

เดียวกัน จึงไมมีการแยงลูกคา“ดนตรีมันก็เปนไปตามกระแสปกอน2ปกอน อูคูเลเลก็จะดัง ตอนน้ีก็

เบาไป ก็ไปตามสภาพเศรษฐกิจ ที่น่ีขายหลายอยาง  แตถาสิ่งไหนที่ลูกคาตองการและเราสามารถ

นํามาโปวได เราก็เอามาโปว ที่น่ีขายเครื่องดนตรีแบบแบรนดใครแบรนดมัน ต้ังแตมาอยูไมเคยเห็น

การแยงลูกคากันนะ ถาลูกคาเขามาหาสิ่งที่เราไมมี เราก็แนะนําไปวารานไหนมี ไมมีการดึงลูกคากัน 

อยางเราเปนตัวแทนวีลา ถาลูกคาถามหาที่รานอื่น รานน้ันเขาก็จะแนะนําใหมารานของเรา  จะเปน

ในลักษณะน้ี แตถาขายอยางอื่นเราไมรู แตถาเปนดนตรีมันจะแบงเปนแบรนดใครแบรนดมัน 

นอกจากวาลูกคาไมอยากเขารานน้ัน อยากใหเราเอามาให เราก็จะโปวมาให เพราะบางทีเขาไมชอบ

การบริการของรานอื่นก็มี ลูกคามีหลากหลาย”(สัมภาษณคุณวริท  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558) 

 นอกจากน้ันไดไปสัมภาษณคุณเพ็ญซึ่งเปนเจาของรานเครื่องดนตรีฮงเซงมิวสิคแอนดซันที่มี

พื้นที่ถึง8หองอยูภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ไดเลาใหฟงถึงที่มาที่ไปของของรานกอนที่จะหันมาทํา

ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีวา “ใหมๆตอนแรกก็ไมไดขายพวกเครื่องดนตรี ตอนแรกขายของเกา ไปรับ

จากโรงจํานํา ก็เปนของพวกน้ีแลวก็มีพวกทองเหลือง ก็รับมาที่รานแลวก็ขายต้ังแตตอนน้ัน แลว
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สาเหตุที่เปลี่ยนมาขายเปนเครื่องดนตรี เพราะใหมๆก็มีเปยโน เปนเปยโนเทาถีบ เราก็รับเปยโนเทา

ถีบมาขาย ขายเสร็จขายได เราก็เลยคอยๆเปลี่ยนมาเปนเครื่องดนตรี เพราะเทรนดตอนน้ันกําลังมา 

เปยโนเทาถีบคือเอาเทามาถีบละจะไดเปนเสียง ก็ทํามาต้ังแตตอนน้ัน ใหมๆก็สั่งยามาฮามา  หลังๆก็

คอยๆเปลี่ยนเปนอยางอื่นไปเรื่อยๆ ของเกาก็คอยๆโละขาย เปลี่ยนเปนดนตรี เราสั่งของมาจากนอก

เอง สมัยกอนรานไมใหญแบบตอนน้ี ตอนน้ันมีคนละหอง การขายเครื่องดนตรีหองเดียวมันไมพออยู

แลว คนขางๆที่จะออก เราก็เซงจากเขา” (สัมภาษณคุณเพ็ญ  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558) 

  

   ภาพที5่.21และ5.22รานดนตรีในเว้ิงนาครเขษม  

5.7.3 รานอาหาร 

เว้ิงนาครเขษมน้ันข้ึนช่ือมากในเรื่องของอาหารอรอยและหลายหลาย เมื่อไดพูดคุยกับชาวเว้ิง

นาครเขษมน้ัน ทุกคนตางเลาใหฟงถึงรานอาหารที่ข้ึนช่ือทั้งที่มีหนารานและแบบรถเข็น ซึ่งแสดงออก

ใหเห็นถึงสีสันของอาหาร ไมวาจะเปน รานนํ้าแข็งใสโบราณ เน้ือวัวไรเทียมทาน หมี่หวาน เปนตน 

นอกจากน้ีไดสัมภาษณ นางแกวซึ่งเลาวา “สมัยเด็กๆ เรื่องของรถแตกอนไมไดแออัดขนาดน้ี คาขาย 

ของกิน ไมมีหางใหเดินช็อปปง ไมมีภัตตาคารใหญๆหรูๆ สิ่งที่เรามีความสุขมากก็คือ  ตกเย็นก็จะมี

รถเข็นขายของกิน มีกาโรจี้ ก็จะตะโกนมา พอถึงเวลาเรารูวาจะมา เราก็จะออกไปรอแลวก็ซื้อมากิน

ทุกวัน มีโรตีสายไหมหยอดเหรียญแลวเข็มก็จะหมุน จะเปนกลองหยอดเหรียญ เหรียญก็จะไปทําให

เข็มขางหนาเหมือนนาฬิกาหมุน ไปตกที่1อัน2อัน3อัน เด็กสมัยน้ีไมคอยรูจัก เปนคลาสสิกอยางหน่ึง

ของสมัยกอน เปนการเสี่ยงดวงวาจะไดเทาไหร หยอดไปสลึงนึงวาจะไดเทาไหร ได2อัน เขาก็จะพันให

2อัน ตอนน้ีไมมีแลว แตกอนมีเตาฮวยรอนๆรถเข็นมา เราไมรูยานอื่นมีเหมือนเรามั้ย แตแถวน้ีมันใกล

เยาวราช สมัยน้ีเลยเห็นเยอะ แถวบานพี่ หัวมุมแถวน้ีจะมีขายของกินเยอะมาก อรอย ข้ึนช่ือ คนมา

กินเยอะ จอดรถเต็มริมถนน มีทั้งนํ้าแข็งใสที่เปนตัวสายไมกระตายแบบเกาโบราณ นํ้าแข็งเปนกอนสี

เหลี่ยม และเอาไม มีตะปู กดลงไปบนนํ้าแข็ง และก็สายๆ ขาต้ังจะมีใบมีด สมัยน้ันไมมีเครื่องปน 
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อรอย ถึงแมจะแพงคนก็มากิน ราดหนา กวยเต๋ียวเน้ือ กระเพาะปลา สมัยน้ันไมมีเรื่องของ

อินเทอรเน็ต เว็บใหโฆษณา แตคนรูเพราะมีการบอกตอๆกันไป ตอนน้ีไมมีเหลือไมกี่ราน ตอน

เด็กๆกลับากรร ไมกินขาวเย็น ก็ถือชามขาวออกไปซื้อ ไมก็เดินไปสั่งใหกวยเต๋ียว เขาเดินมาสงที่บาน” 

(สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) ลุงทองโรจน เสริมวา“ที่น่ีเปนเอกลักษณเรื่องการ

คาขาย อาหารอรอย เน้ือวัวไรเทียมทาน กวยจั้บเจาโบราณ”(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา  เมื่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2557) 

 และลุงอํานาจ เลาใหฟงวา “มีรานอาหารเยอะ สมัยน้ีพอคนไมมีรานอาหารก็หายไปดวย ก็

ไมมีสังคมกลางคืนตรงน้ีแลว สมัยกอนหนาบานขายปอเปยะทอด เผือกทอด ราดหนาก็มีอรอยต้ัง2-3

เจา เลือดหมูก็อรอย กวยเต๋ียวหลอดก็อรอย อรอยเยอะ แตเขาก็เลิกกันไปแลว จากไปบาง อาวุโสไป

บาง ถาตอนน้ีเขายังอยูกันก็อายุราวๆ80ป ก็ไมมีคนสืบทอดเหมือนกันบางที่ก็ยายไปที่อื่น ที่อาจจะ

ดีกวา หรือยายข้ึนบาน ข้ึนรานไปเลย อยางหอยทอด เขาก็มีรานคาก็ยายไปเลย เขาก็ไปเจริญของเขา

แลว เขาไมมาน่ังขายริมถนนแบบน้ี แลวก็มีเน้ือวัวไรเทียมทานที่ดังๆของรานเจผอม แลวก็หมี่หวาน 

บะหมี่เกี้ยว แตกอนก็มีพระรามลงสม เปนอาหารของจีนชาติหน่ึง นาจะแตจิ๋ว ก็ราดนํ้าเหมือนนํ้าหมูส

เตะ มีถ่ัว แตก็อรอยนะ มีหมู มีผักบุงจีน เด๋ียวน้ีก็หาทานลําบากแลวที่อรอย แตถาจะทานก็มีนะ ตรง

สะพานเหล็ก เขายังอยู แตคนขายก็แกมากแลว แตก็คงไมมีคนสืบทอดแลว เห็นคนอื่นบอกพระราม

ลงสมของเว้ิง แตกินแลวมันไมใช ที่ดังก็คือที่ของเว้ิง อยางกวยเต๋ียวลูกช้ินปลา ใครๆก็บอกของเว้ิง 

อาจจะใชบางไมใชบาง หมี่หวานก็อยูอีกซอย เด๋ียวน้ีหากินลําบาก แตกอนมีที่เยาวราชเจาหน่ึง เด๋ียวน้ี

ก็หายไปแลว คนรุนใหมก็ไมคอยรูจักหรอก รูจักชอบทานแตอาฟเตอรยู คนรุนสัก30-40กวาปยังรูจัก

หมี่หวาน” (สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557)และเมื่อพูดถึงความอรอยของอาหาร

ภายในเว้ิงนาครเขษม คุณกฤษฎา เลาใหฟงวา “ข้ึนช่ืออาหารอรอยตอนกลางคืน ตอนกลางวันก็มีอยู

2จาวเทาน้ันเอง คือรานเน้ือเปอย อีกเจาคือกวยเต๋ียวเปด รานขาวตมอาหารตามสั่ง พูดตรงๆก็ทั่วไป 

แตคนในเว้ิงนิยมกิน กลางคืนมีเยอะ เมื่อกอนจะมีต้ังริมถนนกับในเว้ิง มีผัดไท ค่ัวไก เยนตาโฟ ตม

เลือดหมู ตอนน้ีก็ยายๆกันออกไปหมดแลว ตอนแรกก็ขายแบบรถเข็น ต้ังแผงขายกันในเว้ิง” 

(สัมภาษณคุณกฤษฎา เตชะเกษม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558) 
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 ภาพที่ 5.23 รานกวยเต๋ียวเน้ือเจาดังภายในเว้ิงนาครเขษม  

5.7.4 รานขายเคร่ืองมือทํามาหากิน 

ภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันมีความหลากหลายทางดานการคามากมาย ซึ่งการขายเครื่องมือทํา

มาหากินน้ันก็เปนที่นิยมภายในเว้ิงนาครเขษมดวยเชนกัน ซึ่งนายวุฒิผูเปนเจาของรานเครื่องมือทํา

การกอสรางในเว้ิงนาครเขษมไดเลาใหฟงถึงประวัติของการกอต้ังรานน้ีใหฟงวา “จบมาก็มาทําที่รานน้ี

เลย 30กวาปแลว ตอนแรกไมไดมาที่เว้ิง ตอนน้ันมาอยูกับญาติแถวๆนางเลิ้ง ก็ตองชวยเขาทํางานทุก

อยาง รานญาติขายของชํา ก็ตองชวยเข็นของไปสง ตอนน้ันยังไมมีรถ ทําไดสักพักใหญๆ คุณปูชอบ

ตะเวนขางนอกไปเจอของบางอยาง ของใช มุง ก็ซื้อมาขาย ตอนน้ันไมมีรานไมมีอะไร ก็ต้ังแผงขาย 

ขายไปขายมาก็พอมีทุนก็เลยยายมาอยูในเว้ิง ก็มาเซง ตอนที่เขามาเซงในเว้ิงมีธุรกิจ รานคาบางแลว ก็

ขายของพวกน้ี ขายของชํา เสื้อผา มุง ของใช เห็นวามีคนต้ังแลว เลยตัดสินใจมาที่น่ี คุณปูก็ตะเวนไป

ตางจังหวัด ไปทั่ว หาของมาขาย ของที่ขายตอนแรกเปนหมอน มุง เสื้อผา รองเทา ของใชทุกอยางที่

จําเปน ขายเปนสิบๆป พอบานเมืองเจริญข้ึน มีไฟฟา คนก็เริ่มหาซื้อเครื่องใชไฟฟา เราก็คอยๆเปลี่ยน 

ไมไดเปลี่ยนทีเดียว คุณปูหาซื้อเครื่องใชไฟฟาเขามาขายบาง ตอนน้ันทุนไมไดมาก ขายไดช้ินหน่ึงก็นํา

เงินไปซื้ออีกช้ินมาขาย ไมมีปญญาจะมาสตอก พอมารุนคุณพอก็เปลี่ยนตอ ของเกาขายหมดก็ไมซื้อ

เขามาใหม หันมาซื้อเครื่องไฟฟาขาย”(สัมภาษณคุณวุฒิ  เมื่อวันที่ 13กันยายน 2557) 

นอกจากน้ีนางนอย(นามสมมติุ) เจาของรานเครื่องตัดหญา ก็ไดเลาใหฟงถึงประวัติของรานวา 

“หองน้ีอยูมาต้ังแตสมัยคุณพอ แตวากอนหนาน้ีมันมีแคขางลาง เพราะขางบนเปนโรงหนัง แลวพอไฟ

ไหมก็สรางเปนตึกอยางน้ีข้ึนมา ตอนแรกขางลางก็เปนบานแตวามันจะไมสูงถึงขนาดน้ี บานฉันจักวาง

กวาน้ีอีกหนอย พอเขาสรางใหมแลวก็ตัดๆเหลือแคน้ี บานน้ีมี4ช้ัน ขางบนเก็บของรานน้ีขายพวก

เครื่องใชโรงงาน ของใชประจําบาน ที่ตัดหญาอะไรแบบน้ี แตตอนแรกที่น่ีขายวัตถุโบราณ ตอนน้ันที่

พอตกเครื่องบิน ไมมีใครมีความรูเรื่องวัตถุโบราณ มันตองมีความรูถึงจะคาขายตรงน้ันได พอนองโต
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ข้ึนมาเลยคิดวาเปลี่ยนเปนแบบน้ีดีกวา เมื่อกอนอาศัยญาติขายให นองเราทํางานนอกบาน เขาก็รูวา

อันไหนที่ทําได เขาอยูบริษัทขายพวกเครื่องมอื เราก็เลยมาเปดแบบน้ีเรารักษาที่น่ีไวเพราะเปนกิจการ

สมัยพอ เราก็หวังวาพอจะมา พอตกเครื่องบิน ไมอยูมาต้ังแตฉันอายุ14ป เราก็หวังวาถาพอเกิดบินมา

พอก็จะจํารานเกาน้ีได แตตอนน้ีเราไมไดหวังอะไรแลว เพราะมัน60ปหลังจากน้ันมาแลว”(สัมภาษณ

คุณนอย  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558)  

 

   ภาพที่ 5.24 รานขายเครื่องมือตัดหญาของคุณนอย  

จากคําบอกเลาเหลาน้ีทําใหเห็นวาแตกอนการคาขายภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันเปนไปดวยดี 

คึกครื้น มีคนมาซื้อของตลอดเวลา ซึ่งภายหลังน้ันเศรษฐกิจภายในเว้ิงนาครเขษมไดเปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนวิถีการขาย เปลี่ยนประเภทของสินคาที่ขาย เพื่อปรับตัวใหเขากับความ

เปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยและความนิยมของผูบริโภคในชวงน้ันๆ เหมือนที่ลุงอํานาจไดเลาใหฟง

วา “ก็อยูที่น่ีมาต้ังแตเกิด ราวๆ60กวาป มองเห็นความเปลี่ยนไปเยอะ อยางพวกเครื่องเหล็กก็เปลี่ยน 

อยางรานขายเฟอรนิเจอรเขาก็เปลี่ยนไปขายพวกเครื่องมือประกอบอาหาร รานขายของวัตถุโบราณก็

ไปขายเกี่ยวกับพวกเครื่องทําอาหารเหมือนกัน ตอนน้ีเครื่องทําอาหารรูสึกจะมาแรง หลายๆเจา

เปลี่ยนไปทําเครื่องมือทําอาหารหมด  พวกเฟอรนิเจอรจะไมเหมือนเลยซึ่งแตกอนมีเยอะมาก  แต

ตอนน้ีหายหมดเลย” (สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557)และคุณพิน(นามสมมุติ) 

อายุ73 ป ซึ่งพักอาศัยอยูในชุมชนเว้ิงนาครเขษมแตไมไดทํากิจการการคาใดๆ ซึ่งในที่น้ีจะขอเรียก

ตอไปวา ปาพิน โดยปาพินเสริมวา “สมัยกอนขายดี แตตอนน้ีเงียบ สมัยกอนเขาคาของเกา ใครๆก็รู

วาเว้ิงเปนแบบน้ี  เด๋ียวน้ีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไปขายดนตรี  ขายไมดีก็เปลี่ยนไปขายอยางอื่น 

บางคนก็เซงไปขายที่อื่น พวกที่อยูก็อยูไป พวกที่เซงก็เซงตอสมัยกอนราคาถูกๆคนเดินเยอะ ย่ิงชวงป
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ใหมคนเดินยันสวางเลย เพราะปดถนน รานคาเปดเยอะ อยูตรงน้ี3-4ทุมยังสวางเลย มันสะดวกทุก

อยาง ตอนเชาก็มีขายของกิน”(สัมภาษณคุณพิน  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558)  

สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการเขามาของความทันสมัย การ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบนัเทคโนโลยีตางๆที่เขามาบางครั้งสามารถทดแทนสนิคาบางอยางในสังคมได ทํา

ใหสินคาประเภทไหนที่ไมเปนที่นิยมก็จะขายไมได ในเรื่องของการขายสินคาน้ันก็ตองเปนไปตาม

ความนิยมของลูกคา  

 

ภาพที่ 5.25 บานของปาพิน 

รวมถึงนางแกวเลาใหฟงวาปจจุบันรานตางๆในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ัน สวนมากทําการคา

แคในชวงเวลากลางวัน และในตอนกลางคืนน้ันแตละบานก็แยกยายกันกลับบานของตนที่อยูนอก

ชุมชนเว้ิงนาครเขษม “รานอื่นๆชุมชนในน้ีกลางวันจะมาคาขายที่น่ี กลางคืนก็กลบัไปนอนอีกที่หน่ึง 

ที่น่ีกลายเปนเหมือทําธุรกิจขางลาง ขางบนเก็บของทํากังหรืออะไรก็แลวแต แตเมื่อกอนพักอยูอาศัย

ที่น่ี แตพอครอบครัวเริ่มโตขยาย ก็ไมพออยู แออัด ก็ตองแยกยายกันออกไปอยู กลางวันก็ตองกับมา

คาขาย” (สัมภาษณคุณแกว  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557)  

ความคึกครื้นในอดีตเริ่มจางหายไป เศรษฐกิจเริ่มเงียบลงเรื่อยๆในชวง10กวาปที่ผานมา จน

ตอนน้ีเมื่อถามถึงสภาพเศรษฐกิจภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันทุกคนตางตอบตรงกันวา เงียบมาก ไมคอย

มีคนเดินซื้อของ และรานคาแตละรานก็ขายไดไมดีเหมือนในอดีตเน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจโลก

สงผลตอมาเหมือนเชนคําบอกเลาของลุงอํานาจที่กลาววา“ตอนน้ีทุกอยางมีคูแขง มีการเปลี่ยนแปลง 

มีปลาตัวใหญ มากินปลาตัวเล็ก ก็ไมเสมอไป ชวงน้ีในเว้ิงเงียบๆ ถาไปเดินคลองถมที่คนเยอะๆตอนน้ี
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เราก็เงียบ สําเพ็งก็เงียบ คือชวงน้ีก็เปนชวงเศรษฐกิจขาลง หุนก็ตก” (สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อวันที่ 

9 ตุลาคม 2557)เชนเดียวกับลุงเพชรเมื่อถามถึงสภาพเศรษฐกิจของราน ลุงเพชรเลาใหฟงวา “ตอน

แรกๆที่เรามาอยูที่น่ีไมแออัดขนาดน้ี  โอกาสตอนน้ันก็ดีกวาน้ี ตอนน้ีทั้งแออัด โอกาสที่จะกาวหนาก็มี

นอยมาก คนมันเยอะทํามาหากินชวงน้ีแยมาก เศรษฐกิจไมดี ไมรูสาเหตุหรอก แยกันหมด น่ังมา

ช่ัวโมงหน่ึงไมมีคนเขารานเลย” (สัมภาษณคุณเพชร  เมื่อวันที่ 6ตุลาคม 2557) สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมยั ระบบทุนนิยมตางๆทีเ่กิดข้ึนอยางมากมายในสังคมปจจุบัน การ

แขงขันกันสูง ทําใหโอกาสที่จะกาวหนามีนอยลง ซึ่งจะแตกตางจากแตกอนที่คนไมไดมีการแขงขันกัน

มากขนาดน้ี ตางคนตางทํามาหากินเพื่อยังชีพ สภาพสังคมเปนแบบพอมพีอกิน แตพอทุนนิยมเขามา

ทําใหมีการนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน สังคมหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึน เน่ืองจากตองการ

ผลผลิตจํานวนมาก จึงตองการเทคโนโลยีในการผลิตแทนแรงงานคน  ทําใหเกิดการแกงแยงในการหา

งานกันมากข้ึน  โอกาสที่จะเจริญกาวหนามีนอยข้ึนเน่ืองจากจํานวนคนที่มากข้ึนและการแขงขันที่

สูงข้ึน ซึ้งทั้งหมดน้ีก็เปนการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย  

นอกจากปญหาทางดานเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาลงจะสงผลตอเศรษฐกิจภายในชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมแลว ปจจัยภายนอกอื่นๆก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมดวย

เชนกัน เหมือนเชนลุงทองโรจนที่เลาใหฟงวา “เศรษฐกิจของรานน่ีเงียบมาหลายปแลว พราะมีดิโอ

สยาม เซ็นทรัล ชุมชนรอบนอกถูกอพยพออกหมดเพราะมีการสราง รานน้ีเปนรานขายของชําเลย

สะเทือน เงียบลงแตอยูไดเรื่อยๆ แตกอนขายไดเยอะกวาน้ี แตตอนน้ีคนนอยลง ก็ปรับตัวตาม

เศรษฐกิจ”(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557) หรือนายวุฒิที่เลาวา“การคา

ขายคอยๆเปลี่ยน ไมไดเปลี่ยนทีเดียว ข้ึนอยูกับทุนที่มี คนสมัยกอนขยัน อดทน ถึงไดมีทุกวันน้ี เขา

วางรากฐานใหลูกหลาน เราอยูในชวงรับชวงตอก็ตองําใหดีที่สุด แตตอนน้ีเศรษฐกิจไมดี ไมเกี่ยวกับ

การโดนยาย แตเปนเพราะเศรษฐกิจไมดี เปนกันหมด ปจจุบันการคาแขงขันสูงมาก กําไรนอยลงไป

เรื่อยๆ ตอนน้ีเนนขายปริมาณแลว เนนกําไรลําบาก ตองลดราคา แตก็ลําบาก เงียบมาก เพราะ 

ตอนน้ีมีหาง เขาก็เลือกที่จะไปเดินซื้อในหางสรรพสินคาเย็นๆ วันธรรมดาหรือวันเสาร อาทิตย ก็ไม

ตางกัน เงียบมาก ในสมัยกอนน่ีครึกครื้นเพราะรอบนอกไมมีรานคาที่เปด ก็ตองเขามาในน้ี แตตอนน้ี

รอบนอกเปดกันเต็ม เขามาก็เสียเวลารถติดทั้งวัน ตอนน้ีเนนขายสง แตคนขายสงก็เยอะข้ึน แขงขัน

กัน” (สัมภาษณคุณวุฒิ เมื่อ 13 กันยายน 2557)และนางแตวที่เสริมวา“แตกอนคาขายครึกครื้นกวาน้ี 



100 
 

ตอนน้ีเงียบมาก เพราะเรื่องของเศรษฐกิจดวย เงียบมาสักพัก หลายปแลว นาจะเกี่ยวเพราะสมัยน้ีมี

หางมาเกี่ยวของดวย ข้ีเกียจเขามา ลูกคาจะบน ไมมีที่จอด” (สัมภาษณคุณแตว เมื่อ15 กันยายน

2557) 

 หางสรรพสินคาเหมือนเปนตัวแทนของสังคมสมัยใหม เพราะหางสรรพสินคาเปนแหลงรวม

ขายของครบวงจร ซึ่งจะมีมาตรฐานของสินคามากกวารานคาภายนอก และไดรับความนาเช่ือถือ

มากกวา  ซึ่งการเขามาของหางสรรพสินคาจะทําใหรานภายนอกคอยๆหายไป เน่ืองจากสูไมไหวทั้ง

ทางทุนและลูกคาที่ใชบริการหางสรรพสินคามากกวา เพราะมีความสะดวกสบาย สามารถหาทุกอยาง

ได ในขณะการไปซื้อสินคารายคานอกน้ันอาจมีการเดินทางที่ไมสะดวกและเสียเวลาในการเดินหา จึง

ทําใหคนหันไปใชบริการหางสรรพสินคามากกวาการที่จะหันมาใหความสนใจกับรานคาทั่วไปตาม

กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย  

นอกจากปญหาทางดานเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาลงและปจจัยภายนอกที่สงผลตอเศรษฐกิจ

การคาในชุมชนเว้ิงนาครเขษมแลว ปญหาทางดานนายทุนก็สงผลตอสภาพเศรษฐกิจภายในเว้ิงนาคร

เขษมดวยเชนกัน เหมือนเชนคําสัมภาษณของนางนอยที่เลาวา “พอนายทุนเขามา การคาในน้ีก็เริ่มไม

ดี พอโซน1ยายออกไป คนที่มาเดินในน้ีก็จะนอยลงไป กิจการคาขายก็เริ่มไมดี คาเชาแพงปกติ

เศรษฐกิจเด๋ียวน้ีก็แยอยูแลว มาเจอปญหาแบบน้ีใครจะเดินเขามา แลวน่ีถาเขาจะกั้นกอสราง ในน้ีก็

ทําการคาขายไมได มันมีฝุนอะไรทุกอยาง มันทําอะไรไมได ตอนน้ีเขากั้นตลาดไวแลว พอมันเจอ

ปญหาแบบน้ีก็เลยชะลออยู” (สัมภาษณคุณนอย  เมื่อวันที่ 24มกราคม 2558) 

 

ภาพที่ 5.26 สภาพภายในตึกเกาแกของเว้ิงนาครเขษม  
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5.8 ความร่ืนรมยรวมกันท่ีเว้ิงนาครเขษม  

โรงหนังแหงแรกในประเทศไทยเปนโรงหนังของชาวญี่ปุน ในระยะแรกๆเปนโรงกระโจมผาใบ 

ซึ่งไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2447 ในเว้ิงนาครเขษม ตอมาเมื่อประชาชนนิยมหนัง

ญี่ปุนมากข้ึน จึงขยายกิจการโดยการสรางโรงภาพยนตรข้ึนที่ตลาดประกา ในเว้ิงนาครเขษม ช่ือวา 

โรงหนังรัตนประกาในเว้ิงนาครเขษม ซึ่งการเขาชมภาพยนตรของคนไทยในยุคแรกๆน้ันไมไดเปน

ระเบยีบเรียบรอยเหมอืนในปจจุบนั มีคนดูรวมกันทุกชนช้ัน คนที่มีฐานะจะไดสิทธ์ิในการน่ัง สวนคนที่

ไมมีฐานะจะตองยืน ซึ่งอยูในสภาพที่แออัดและเบียดเสียดกันมาก เมื่อคนดูถูกใจก็จะสงเสียงรอง

ข้ึนมาพรอมๆกัน เมื่อไมถูกใจก็จะกระทืบเทาใส สงเสียงโหไลซึ่งในตอนน้ันมีเหตุทะเลาะวิวาท 

ลวนลาม ขโมยของเกิดข้ึนทั้งในโรงและหนาโรงอยูเสมอ  

ความสําเร็จของโรงหนังญี่ปุน ทําใหพอคานักลงทุนในสยามชาวไทยและชาวตางประเทศคิด

ทําโรงหนังบาง ในปพ.ศ.2452 เกิดโรงหนังข้ึนอยางนอย2โรงโดยคนไทย คือ โรงรัตนภาพยนตรและ

โรงสยามภาพยนตร เปนโรงโครงไมตีฝาและมุงหลังคาสังกะสี ต้ังอยูที่เว้ิงวัดตึกประชันกับโรงหนัง

ญี่ปุนเจาเกา และตอมายังมีโรงกรุงเทพ วังเจาปรีดา และโรงพัฒนากร การแขงขันเรียกผูชมระหวาง

โรงหนังตางๆในกรุงเทพมหานครเปนไปอยางสนุก เขมขน มีรางวัลลอตาลอใจ ทั้งจับฉลากต๋ัวที่น่ังชิง

รางวัล เชน สรอยทองฝงเพชร เตียงเหล็กพรอมมุง พัดลมไฟฟา นาฬิกา  มานญี่ปุน ผาไหม เปนตน  

ตอมาในป พ.ศ. 2459 โรงหนังญี่ปุนหลวงก็ไดปดตัวไป โรงหนังเกาและอาคารรอบๆก็ถูกรื้อ

ทิ้ง มีปายประกาศวาจะมีการสรางศูนยการคาและโรงภาพยนตรใหญโตทันสมัย ทําใหสิ้นสุดยุคของ

โรงหนังที่รวมสภาพชีวิตของผูคนมากมายไวดวยกัน ( ศิวพงศ สีเสียดงาม,2556: 94-97)ซึ่งลุงอํานาจ

ไดเลาถึงเรื่องราวสมัยเด็กที่ตนมาเที่ยวที่โรงหนังวา “แถวน้ีแตกอนโรงหนังเยอะ ตรงแคปปตอลก็เคย

ไปดูกอซซิลา ดูละครก็มี ตรงเยาวราชก็เต็มเลย มีโรงหนังเยอะมาก แตเด๋ียวน้ีไมมแีลว” (สัมภาษณ

คุณอํานาจ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 

รวมถึง คุณกฤษฎา ที่เลาใหฟงถึงเรื่องราวของโรงหนังวา “เมื่อกอนมีโรงหนังช่ือเว้ิงนาคร

เขษม แตช่ือแรกเริ่มมันช่ืออะไรจําไมได ต้ังแตสมัยสงครามโลก ที่ญี่ปุนมาต้ัง เมื่อกอนโรงหนังที่ดังๆ

แถววังบูรพามี3โรง ก็มี คิงควีน แกรนด ในเว้ิงก็มีโรงหนังเว้ิงนาครเขษม เปนคลายๆจอกลางแปลงใคร

จะเขาไปดูก็เก็บตัง รอบๆก็สรางเปนตึก พอมันมีโรงหนังก็เริ่มมีชุมชนเขามา เขามาต้ังรานคา ต้ังแผง
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ลอยขายใกลๆโรงหนัง มีตลาด ตอนน้ันคนก็เริ่มเขามาเยอะๆแลว โรงหนัง คิงควีน แกรนด อยูฝงวัง

บูรพา คิงกับควีนกลายเปนเมกกะ แกรนดตอนน้ีเปนที่จอดรถต้ังแตต้ังโรงหนังก็มีตลาดมีชุมชนเขามา

ขายของกิน แบบกับดิน ขางๆโรงหนัง พอชุมชนมาต้ังเยอะ ก็เปนที่ใหเชา มีตลาดข้ึนมา มีตึกไมใหเชา 

เยาวราชเกิดหลังเว้ิง” (สัมภาษณ คุณกฤษฎา เตชะเกษม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558)  คําบอกเลา

เหลาน้ีแสดงใหเห็นวาโรงหนังในอดีตน้ันอยูในความทรงจําของชาวเว้ิงนาครเขษม เปนความ

สนุกสนานของคนในชุมชน และนอกจากน้ันโรงหนังยังเปนสถานที่สําคัญที่นําพามาซึ่งชุมชน 

5.9ความสัมพันธของคนในชุมชน  

 คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีความสัมพันธที่ดีตอกันทั้งผูกพันและสนิทสนมกันมาก เมื่อ

เทียบกับชุมชนชาวจีนในยานเดียวกัน เชน ชุมชนเยาวราชชุมชนเสื่อปา ซึ่งคนสวนมากก็อยูอาศัยมา

นานหลายตอหลายรุนแลวเชนเดียวกันกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม แตที่นาแปลกก็คือ รานขางกันยังไม

เคยคุยกัน หรือไมรูจักกัน ไมมีกิจกรรม เทศกาลที่จัดข้ึนรวมกัน ตางคนตางทํามาหากิน ถาคนที่เจอ

กันบอยๆอาจจะมีเพียงแคการทักทายกันเล็กนอยเทาน้ัน โดย นายวิกรม ถิระวันธุ อายุ 38 ป ที่

คาขายเครื่องหนังอยูในยานเสือปา กลาววา “ยานการคาก็พูดกันเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจ ถาไมมีการคาก็

ไมพูดคุยกันสวนตัว ตางคนตางอยู ถาเปนลูกคาประจําก็มีการพูดหยอกลอนิดหนอยเทาน้ันเอง เปน

แบบน้ีมานานแลว แตบานใกลก็อาจจะมีคุยกันบาง สินคาเหมือนกัน ยืมๆกันขาย ความสัมพันธที่สนิท

สนมกันในบริเวณน้ีไมมี เราอยูทีน่ีมานานแลวก็ไมมีเพื่อนเลย เพราะขายสินคาเหมือนกันก็อาจจะเปน

คูแขงกัน มีการจัดราคา ความสัมพันธสวนตัวจะไมคอยมี” (สัมถาษณคุณ วิกรม ถิระวันธุ เมื่อวันที่ 20 

กุมพาพันธ 2558) 

นอกจากน้ีคําบอกเลาจาก นางอัจฉรา จงย่ิงยศ อายุ58 ป ที่ขายอาหารอยูในยานเยาวราช 

เลาใหฟงวา “คาขายมานานแลว ความสัมพันธก็ไมไดสนิทอะไรกันเลย แขงกันขาย ไมมีการมา

ชวยเหลือกัน แตเดินสวนกันก็อาจจะมีทักทายกันบางเล็กนอย แตจริงๆก็เหมือนคูแขงกันน้ันแหละ”

(สัมถาษณคุณ อัจฉรา จงย่ิงยศ เมื่อวันที่ 20 กุมพาพันธ 2558)จากคําบอกเลาของคนที่อยูในพื้นที่

ใกลเคียงกับชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ีทําใหเห็นวาชุมชนที่อยูใกลเคียงกับเว้ิงนาครเขษมน้ันไมไดมีความ

สนิทสนมกัน มีชีวิตอยูอยางคนเมืองที่ตางคนตางอยู ไมพึ่งพาอาศัยกัน 
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ซึ่งแตกตางจากคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่รูจักกันทั้งหมด ทั้งยังสนิทสนมกันเหมือนพี่

เหมือนนอง เหมือนเชนคําบอกเลาของลุงทองโรจน ที่เลาใหฟงวา “ความเปนเว้ิง อั๊วมองในเรื่องของ

ผูคน คนที่น่ีทักทายกัน เปนเพื่อนบานพี่นองกัน ที่น่ีเปนรานคา มีการพูดคุยกันตลอดคนที่น่ีไมเคย

ทะเลาะกัน อยูกันแบบพี่นอง ตางคนตางทํามาหากิน มีความเดนของตนเอง เจอกันคุยกัน สนิทกัน

มาก ลูกคามาซื้อของก็เปนคนแถวน้ี คนในชุมชนก็เรียก อาแปะ ลุงบางรานเพิ่งมาอยู เวลามีคนยาย

มาจะรูตลอด เพราะรานน้ีคาขายเปนชุมชน”(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 

2557)หรือคุณกฤษฎา ที่เลาใหฟงวา “คนในน้ีก็ยังสนิทกัน เจอหนาทักทายกัน สวัสดีเฮีย รูวาคนน้ีอยู

บานน้ี คนน้ันอยูบานน้ัน รูจักกัน สนิทสนมกันก็มีแตไมไดสนิทกันทั้งหมด300กวาครอบครัวไมขนาด

น้ัน แตถาสนิทของผมก็มีประมาณ20ครอบครัวกัน ที่แบบเขาไปในบาน กินขาวกัน สนิทกับรุนใกลๆ

กัน ระดับผมจะสนิทกับระดับผมกับรุนพอดวย เวลาไปบานเพื่อนก็เจอพอเขาก็ตองไหวเขา เรียกมา

กินขาว กินนํ้าชา นิยมชงชากัน บางทีก็ตามคุณปูไป เขาเรียกเรากิน เราก็น่ังเลนกับลูกๆหลานๆเขา” 

(สัมภาษณคุณกฤษฎา เตชะเกษม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558) 

เมื่อถามปานอยถึงความสัมพันธของคนในชุมชนปานอยเลาใหฟงวา“โดยทั่วไปปกติพอเลิก

งาน ชาวบานเขาก็จะมีคุยกันบางอะไรบาง สนิทกันทั้งหมด สวนมากพวกตึกแถวจะแบงปนกัน เปน

สังคมอะลุมอลวย รูจักกันมานานมาก คนก็ยังสนิทกันเหมืองเดิม เพียงแคบางบานเขามีบานอยูขาง

นอกแลว เมื่อกอนน้ีสมัยกอนรุนแม แตละบานจะมีผูใหญอยู พอตกเย็นเขาก็จะมาคุยกันสนุกสนาน

เฮฮาเราอยูที่น่ีมาต้ังแตเด็กแลว ตอนเด็กในตลาดมีอาหารเยอะ ใครๆก็รูจักตลาดประกา มีหาบเปดมา

ขาย หาบอะไรมาขายเยอะแยะ สมัยกอนฉันอยูฝงตรงขาม บางทีมาหาพอก็มาฝงน้ี มีทําอะไรกินกัน ก็

แจกจายกัน พอกินเสร็จก็หวิไปใหเมยีกินบาง เพื่อนบานบาง สนิทกันมากๆ” (สัมภาษณคุณนอย  เมื่อ

วันที่ 24มกราคม 2558) หรือลุงอํานาจเลาใหฟงวา “ในยุคของคุณพอน่ีจะสนิทกันมาก ตกเย็นก็น่ัง

กินชากันหนาบาน ชงชาเรียกมากินกัน เด็กๆก็เลนกัน แตกอนเลนต่ีจับ เตะบอล จระเข  ว่ิงเปรี้ยว ชัก

เยอ มีทุกอยางเลย สมัยน้ันตอนผมเด็กๆยังยิงลูกหินกันหนาบาน มีเปนหลุม เปนบอ สนุกมาก ซอน

หากันสมัยกอนอยูกันครบทกุบาน เจอกันก็เลนกัน นัดเตะบอลกัน ไปกินกัน มีรานอาหารเยอะคนในน้ี

ก็รูจักกันหมดชวยเหลอืกันตลอด ตะกี้ก็ประกอบมอเตอรไมไดเลยไปเรียกขางบานใหมาชวยหนอย ถา

บานอื่นของมาเยอะเราก็ไปชวยเขายก ก็ชวยๆ ไมไดสนิทแนนแฟนมาก ก็สนิทแบบคนที่อยูรวมชุมชน

เดียวกัน ก็ชวยเหลือกันไปมา (สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 
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    ภาพที่5.27และ5.28 การเลนกันอยางสนิทสนมของคนในชุมชนในอดีต  

ทั้งน้ีไดไปสัมภาษณนางแดง เจาของรานพิทยาคาร ซึ่งเปนรานหนังสือช่ือดังในเว้ิงนาครเขษม 

และยังเปนบานที่จัดนิทรรศการภาพถายเพื่อแสดงใหเห็นถึงความระลึกถึงเว้ิงนาครเขษม นางแดงเลา

ใหฟงวา “คนที่น่ีรูจักกันหมด สนิทเหมือนญาติกันหมดเลย ตอนน้ีก็สนิทกันมากข้ึน จะล่ําลารองไหกัน

ทุกวัน ย่ิงคนในตลาด เราไปซื้อของทุกวัน ดวยความผูกพันก็เหมือนพี่เหมือนนองกัน บางคนเขาไปอยู

ที่อื่น อยางคนที่เราสนิทมากๆเขาจะยายไปอยูเพชรบูรณ เขาก็เลิกทํากิจการ เมื่อวานเราก็ไปคุยกันที่

บาน เขาก็รองไหตลอดวาถามาเที่ยวก็แวะมาหาบาง มันย่ิงจะหางมันก็ย่ิงแนนแฟนข้ึน เพราะรวมตอสู

ดวยกันมาสิ่งที่ทําใหเรารูสึกวาเราเปนชาวเว้ิงเหมือนกันก็คืออัธยาศัย เจอหนาก็ทักทายกันคุยกัน

ตลอด ย่ิงจะจากกันย่ิงคิดถึง เจอกันมากอดกัน ย่ิงจะจากกันย่ิงตองคุยกัน” (สัมภาษณคุณแดง  เมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2557) 

 

ภาพที5่.29 รานพิทยาคาร   ภาพที่5.30 คุณแดงเจาของรานพิทยาคาร 

 

ภาพที่5.31และ5.32 ปายนิทรรศการภาพถาย 
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จากคําบอกเลาเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาคนสวนมากในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีความสนิทสนม

กันมาก แตทั้งน้ีก็ไมใชคนทั้งชุมชนจะสนิทกันทั้งหมด คนบางสวนในชุมชนน้ันก็ไมไดรูสึกสนิทกับคน

ในชุมชน เชนคําบอกเลาของนางแตวซึ่งแตงานเขามาในชุมชนเว้ิงนาครเขษม เลาใหฟงวาในความคิด

ของตนชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันไมไดสนิทสนมกันขนาดน้ันแตเรียกวารูจักกันทั้งชุมชน  “จริงๆเราไม

คอยรูจักใคร เพราะเราอยูแตบนบาน พอมาขายของก็รูจักบางบางราน ไมไดรูจักทั้งเว้ิง แตแฟนก็

นาจะรูจักคนเยอะ ในเว้ิงน่ีก็ไมนาจะรูจักกันทัง้หมด เพราะบางคนก็ยายออก บางคนก็ยายเขา ตองรุน

กงที่เสียไปแลว เขาจะรูจักทั้งเว้ิงเลย รุนเกาๆจะรูจัก พอรุนใหม เขาไมคาขาย ไปทํางาน เขาก็ยาย

ออก เซงใหคนอื่นกับคนในชุมชนก็รูจักกันบาง มาระยะหลงัก็รูจักมากข้ึน หลังจากถูกไลก็มีการรวมตัว

กัน รูจักมากข้ึน มีการชวยกันคุยเรื่องบาน เรื่องที่” (สัมภาษณคุณแตว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) 

แตทั้งน้ีก็ตองยอมรับวาความสนิทสนมของชาวเว้ิงนาครเขษมในปจจุบันน้ีก็ลดลงไปจากใน

อดีต ในรุนของผูอาวุโสในชุมชนชวง70กวาปที่ผานมามาก  เชนคําบอกเลาของนางนอย “ปจจุบันก็

สนิทแตมันไมเหมือนเดิม พูดกันตรงๆ คนสมัยน้ีกับสมัยเกามันไมเหมือนกัน ก็เจอกันแคเวลาทํางาน 

เจอกันทักทายกัน ยังมกีารสังสรรคดวยกันบาง แตนอยมาก มีของอะไรก็แบงปนกัน พอมีบาง แตไม

มาก” (สัมภาษณคุณนอย  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558) หรือลุงกิจที่เลาวา “ตอนน้ีคนในเว้ิงเราก็รูจัก

กันทั้งหมด แตก็ไมไดสนิทอะไรกัน เพราะตางคนก็ตางทํางาน ทุกวันน้ีต่ืนมาเราก็ทํางาน เย็นเราก็กลบั

บาน จะไปสนิทอะไร ไมมีใครสนิทใครหรอก เพราะสวนมากก็ทําแตงานของตัวเอง ในเว้ิงตอนน้ี

สวนมากคนมีบานพักขางนอก คาขายเสร็จก็กลับบาน”  (สัมภาษณคุณกิจ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

2557)  

 จากคําใหสัมภาษณของคนในชุมชนน้ันแสดงใหเห็นวา คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีความ

สนิทสนมกันมากแมวาจะนอยลงไปมากจากในอดีตก็ตาม เน่ืองจากมีปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน

ออกไป ซึ่งปจจัยในเรื่องของเทคโนโลยีน้ันก็สงผลอยางมากตอความสัมพันธของคนในชุมชนเหมือนที่

ลุงอํานาจไดเลาใหฟงวา “เด๋ียวน้ีเด็กๆเลนคอมกันหมดแลว ไมเลนกันแลว เด็กสมัยน้ีอยูบานติดกันแต

ไมรูจักกัน เพราะวาเทคโนโลยีเขามา และสวนหน่ึงก็คือหลายบานไมไดนอนที่น่ี มันหาโอกาสที่จะ

สังสรรคไมคอยมี แตหลังๆมีรวมประชุมเรื่องเกี่ยวกับวาจะทํายังไงกับเว้ิง ก็เริ่มไดคุยกัน ประชุมกัน 

แตโดยสวนใหญถาไมมีเรื่องอะไรก็จะไมไดคุยกัน เจอกันก็พยักหนากัน” (สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อ

วันที่ 9 ตุลาคม 2557) หรือนางจรินทร ที่เลาวา “พอเทคโนโลยีเขามา ทุกคนกมหนาหมด ไมตองไป
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คุยกับใครแลว โทศัพทก็ไมตองโทรไมตองไดยินเสียง ไลนอยางเดียว เฟสอยางเดียว เพราะงั้นเกากับ

ใหมผสมกันนาจะดีกวา ไมใชใหมไปหมดแลวมันจะกลืนสิ่งเกาๆไปหมด ไมรูจักใคร ไมรูอะไรรอบตัว”  

(สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557)และลุงเพชรเสริมวา “ในสมัยเด็กๆไมมีโทรทัศน ไม

มีเน็ต เด็กๆก็ออกมาเลนๆกัน พอโตก็ไมไดติดตอกันแลว ตางคนตางมีครอบครัว บางคนก็ยังอยูที่น่ี 

บางคนก็ยายออก ไมไดติดตอกันแลว”  (สัมภาษณคุณเพชร  เมื่อวันที่ 6ตุลาคม 2557) 

 จะเห็นไดวาการเขามาของเทคโนโลยีซึ่งเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย

น้ันไดทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย ความสัมพันธของคน

ในชุมชนสวนหน่ึงที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดข้ึนจากการเขามาของความทันสมัย เทคโนโลยี การไมมีเวลา

วาง การแขงขันกันสูงของชีวิตในปจจุบันที่ใชเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ทําใหเวลาวางที่จะพูดคุยกันของ

คนในชุมชนแบบในอดีตน้ันลดลงไปมากจึงทําใหความสัมพันธเริ่มหางเหิน และเน่ืองจากในอดีต

เทคโนโลยีตางๆมีไมมากการจะทํางานใหญๆจําเปนตองพึ่งพาเพื่อนฝูง ทําใหในอดีตน้ันมีการพึ่งพา

อาศัย ไปมาหาสูกันอยูเสมอ แตในปจจุบันเมื่องานตางๆสวนมากสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีไดทั้งหมด 

ความสําคัญในการสรางความสัมพันธกับคนในชุมชนจึงลดนอยลง และมีการอยูแบบปจเจกมากข้ึน  

ปจจัยทางดานการยายไปอยูอาศัยขางนอกชุมชนเน่ืองจากพื้นที่ภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม

น้ันคับแคบ ไมเพียงพอสําหรับครอบครัวที่ตองเติบโตข้ึน ทําใหชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนที่คาขายใน

ตอนกลางวันสําหรับชาวเว้ิงนาครเขษมหลายครอบครัว แตเมื่อถึงชวงเวลากลางคืนก็กลับไปนอนนอก

ชุมชน สิ่งน้ีก็เปนปจจัยหลักอยางหน่ึงที่ทาํใหความสัมพันธของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปลีย่นแปลง

ไปเหมือนทีน่ายวุฒิเลาใหฟงวา “คนที่มีครอบครัวแลวก็ยายออกไปลูกหลานก็ไมไดกลับเขามา มาอีก

ทีอาจจะชวงเทศกาลก็ไมรูจักกัน คนรุนกอนๆจะสนิทกันมากๆ แตเด็กๆที่ยังอาศัยอยูน้ีก็ยังสนิทกัน

ความสัมพันธในตอนน้ีก็มีหางกันบาง บางคนพักอาศัยขางนอก พอโตตางคนตางมีครอบรัวก็แยกยาย

กันไป แตกอนในชุมชนจะครึกครื้นกวาน้ี กิจการยังอยูในน้ี แตไมไดอาศัยที่น่ี ครอบครัวใหญข้ึน ก็

แออัดตองยายไปอยูขางนอก” (สัมภาษณคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557)หรือนางจรินทรที่เลา

วา “บางคนเขาก็ยายออกไป ไมไดนอน แตวารานยังอยู เพราะลูกหลานใหไปอยู ซื้อบาน ที่น่ีคับแคบ 

ครอบครัวใหญข้ึนก็ตองแยก คนจีนคับที่เขาอยูได ไมเหมือนคนไทยที่ตางคนตางแยก ความผูกพันก็ไม

เหมือนกันเรื่อยๆ เมื่อยายออกความวังเวงก็มี ซอยแตละซอยก็เริ่มมืด ตอนน้ีลูกหลานก็ไมรูจักกันแลว 

(สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) และลุงทองโรจนเสริมวา“เว้ิงแตกอนคึกครื้น คน
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เยอะ มีเพลงจีนทุกวัน สักประมาณ10ปหลังเริ่มเงียบ เพราะคนยายถ่ินฐานไปเยอะ และเพราะ

เศรษฐกิจดวย คนไปเติบโตที่อื่น เพราะที่อื่นสามารถขยายพื้นที่ได ที่น่ีขยายไมได ที่น่ีกลายเปนที่

คาขายและไปหาที่พักตากอากาศนอกเมือง มีลูกก็แยกยายกันออกไป” (สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติ

มา  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557) 

  

ภาพที5่.33และ5.34 คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมรวมแรงรวมใจกันจัดงานไหวเจาประจําป 

5.10 การบริหารจัดการชมุชน  

 ในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีบอรดที่ใชประกาศเรื่องราว เหตุการณ ความเปนไปตางๆใน

ชุมชน บอรดน้ีไมไดมีผูรับผิดชอบโดยตรง ใครที่มีความตองการที่จะประกาศเรื่องราวที่เกิดข้ึนใหคน

ในชุมชนคนอื่นไดรู ก็สามารถมาประกาศที่บอรดน้ีได ซึ่งสมาชิกในชุมชนน้ันสามารถมาอานที่บอรดน้ี

ได พี่วริท(นามสมมุติ) เลาใหฟงวา “ขาวคราวในชุมชนก็จะรูจากบอรด ในบอรดก็จะพูดถึงกิจกรรมแต

ละเดือน หรือสถานการณของเว้ิงในตอนน้ัน แตสวนนอยที่จะรู” (สัมภาษณคุณวริท  เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2558) 

นอกจากน้ีภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันไมมีหัวหนาชุมชน มีเพียงแคคณะกรรมการ ซึ่ง

ภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันมีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาทั้งหมด2ชุด ไดแกคณะกรรมการศาล

เจาซึ่งดูแลศาลเจาและประเพณีในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ไมวาจะเปน เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว

พระจันทร เทศกาลไหวเจาประจําปเปนตน และ คณะกรรมการที่เปนตัวแทนในการเจรจาตอรองกับ

นายทุน ซึ่งเกิดข้ึนมาหลังจากที่ชุมชนเว้ิงนาครเขษมไดถูกนายทุนซื้อไปคือในชวง2-3ปที่ผานมาน้ี ซึ่ง

ภายในชุมชนไดมีวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจา เชนคําบอกเลาของลุงเพชรที่เลาใหฟงถึง

วิธีการคิดเลือกคณะกรรมการศาลเจารวมถึงหนาที่ของคณะกรรมการศาลเจาวา “กรรมการงานศาล

เจา ก็มีหนาที่จัดงานศาลเจา ปละครั้ง เปลี่ยนกรรมการไปทุกป วิธีเลือกก็มีการเลี่ยงทายตอหนาศาล
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เจา จะมีตับ2ขาง โยนลงไปพลิกขางไหนก็โอเค จะเอาช่ือใส  สมมุติวาชุมชนน้ีทั้งหมดจับช่ือน้ีมาวางไว 

แลวก็หงายข้ึนมา ถาอันนึงหงายอีกอันหน่ึงควํ่าก็คือโอเค ถาไมใชก็ทําตอไป เสี่ยงทีละราน ใชช่ือราน

เปนหลัก กรรมการมีประมาณ20คน ไมมีการเปนซ้ําจะเวน2ป”(สมัภาษณคุณเพชร เมื่อวันที่ 6ตุลาคม 

2557) หรือลุงอํานาจที่เสริมวา “จัดงานไหวเจาประจําป ก็จะเลือกกรรมการข้ึนมาสัก10คน20คน 

กรรมการก็จะใหเรามาคุยกันวาจะทํายังไง เธอไปติดตอโรงพัก ติดตอการไฟฟา ติดตอศาลเจา ติดตอ

งิ้ว ก็จะมาคุยกันเพื่อจัดงานวิธีการเลือกกรรมการน่ีก็จะมีการขอเจา เวลามีงานประจําปก็จะเอาช่ือใส

พาน แลวก็โยนหินควํ่าหงาย ถาเจาโอเคก็เอาช่ือน้ันบันทึกไว ปน้ีเปนปหนาก็ไมไดเปน เวนไป2-3ป 

พานก็ใสไปเรื่อยๆแลวก็โยน แลวก็ไดช่ือข้ึนมา ก็คือเปนกรรมการ เขาทํากันตอเน่ืองมาต้ังแตสมัยนูน

เลย ที่น่ีไมมีหัวหนาชุมชน มีแคกรรมการ” (สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 

นอกจากน้ีคุณกฤษฎา ไดอธิบายเพิ่มเติมวา “ในเว้ิงเมื่อกอนมีกรรมการอยู2ชุด แตเปน

กรรมการสําหรับทําพิธีไหวเจา ในชวงเทศกาล ตอนหลังพอมีปญหาน้ีข้ึนมา กรรมการก็คัดเลือกจาก

กรรมการ2ชุดน้ีแหละ มารวมกันแลวก็ไปทําการประมูลกับเขา เสนอราคา แตมันไมไดข้ึนมา ที่มาของ

กรรมการก็เปนคนในเว้ิงทั้งหมด เพราะในเว้ิงจะมีกรรมการที่ดูแลศาลเจาพอหนูแดงและดูแลเกี่ยวกับ

ประเพณีในเว้ิง วันไหวพระจันทร วันตรุษจีน วันไหวของเว้ิงวันหน่ึง ก็มีการรวมตัวกันไปไหว 

กรรมการก็เปนคนที่คนในเว้ิงไวใจ เช่ือถือต้ังข้ึนมา แลวก็ไปจัดการดูแลคนในเว้ิงทั้งหมด”(สัมภาษณ 

คุณกฤษฎา เตชะเกษม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558) 

 นอกจากการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อจัดงานศาลเจาแลว ชาวเว้ิงนาครเขษมยังมีกองเงิน

ชุมชน ที่ทุกคนตางชวยกันออก และกองเงินจํานวนน้ีจะนํามาใชในการจัดงานตางๆ เชนนางแตวที่เลา

วา “กิจกรรมในชุมชน ไหวเจาประจําป ก็จะมีกรรมการเรี่ยไรตามทุกราน ธรรมเนียมของที่น่ีก็คือเก็บ

เงินทําบุญแตละป แลวก็เอามาจางงิ้ว จางหนังกลางแปลง จํานวนเงินน่ีก็ไมรูเทาไหร คลายๆกองทุน 

เงินของจาว คนทําบุญ บริจาคก็เก็บๆเอาไว พอเวลาจะตองใชจาย ซื้ออะไรมาไหว จางงิ้ว ก็นําเงิน

จํานวนน้ีมาใช” (สัมภาษณคุณแตว  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557)หรือนางจรินทรที่เลาวา “กิจกรรม

ชุมชนเวลาจะจัดจะมีคนมาเก็บโตย ปจจุบันก็ยังเปนอยู ตอนน้ันเงินกองกลางที่เกี่ยวกับศาลเจามี2

ลานกวาเกือบ3ลาน เก็บๆเพื่อมาจัดงาน เจาที่น่ีมีหลายศาล ที่น่ีเปนชุมชนคลายๆชุมชนแบงครึ่ง แต

จริงๆเปนชุมชนเดียวเพียงแคจัดโซน มีศาลเจาพอหนูแมงและก็มีต้ังงิ้วอีกที่หน่ึง คนก็เริ่มๆมาไหว” 

(สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 
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เงินที่เปนเงินกองกลางของชุมชนที่ไดรับจากการเรียกเก็บและการบริจาคน้ันนอกจากจะใช

เพื่อการจัดงานชุมชนแลว เงินสวนกลางน้ีสามารถนํามาชวยเหลือชาวบาน ถาบานใดเดือดรอน

สามารถนําเงินสวนน้ีไปใชได ตามทีน่างแกวเลาใหฟงวา “เวลาจัดกิจกรรมทุกคนจะพรอมใจรวมมือ

กัน ปหน่ึงจะมีไหวเจาตามเทศกาลตางๆ ทุกคนก็จะออกมาชวยกัน มาไหวเจา มาประมูลสม เพื่อเอา

เงินเก็บเขาสําหรับชุมชน เวลามีกิจกรรมหรือบานไหนเดือดรอนตองการใชเงิน กองเงินชุมชนน้ีก็

สามารถเอาไปชวยเหลือจุนเจือ คลายๆกับวาทุกคนไมไปไหนแลวอยูดวยกันมาแตด้ังเดิม ต้ังแตรุนปู รู

จักกัน รุนลูกก็รูจักกัน แตงงานกันไปแตงงานกันมาก็ไมพนแถวน้ี”(สัมภาษณคุณแกว  เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2557) 

สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนตางใหความสําคัญตอเทศกาลไหวเจาประจําปมาก 

สังเกตไดจากมีการจัดคณะกรรมการศาลเจาข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบงานเทศกาลโดยเฉพาะ และการที่

ชาวเว้ิงนาครเขษมตางไปรวมงานน้ีรวมกัน แสดงใหเห็นวางานน้ีเปนงานสําคัญสาํหรบัพวกเขา ทั้งน้ียัง

รวมไปถึงกองเงินชุมชนที่มีจุดประสงคหลักคือ ใชในการจัดงาน ซึ่งถาชาวเว้ิงนาครเขษมไมไดให

ความสําคัญกับสิ่งเหลาน้ี พวกเขาคงจะไมรวมใจกันเพื่อจัดงานที่ย่ิงใหญเชนน้ี แตทั้งน้ีการบริหารกอง

เงินชุมชนของชาวเว้ิงนาครเขษมก็ไมไดเปนไปไดดวยดีตามที่คิดไว พวกเขาไมสามารถบริหารกองเงิน

น้ันใหเปนประโยชนตอชุมชนเทาที่ควร ลุงอํานาจเลาใหฟงวา “แตในเว้ิงก็มีจุดแยเหมือนกัน เพราะ

บางทีมีการประมูลของก็มีเงินกอน เงินกอนน้ีไมมีคนกลาที่จะมาทําใหมันเกิดประโยชนกับเว้ิง 

เพราะวาปหน่ึงก็จะเปลีย่นกรรมการชุดหน่ึง เลยทําใหเว้ิงไมกลาทําอะไร เพราะ เด๋ียวก็หมดหนาที่การ

เปนกรรมการแลว ก็โยนใหคนอื่นตอๆกันไป เพราะไมมีคนที่จะดูแลเงินกอนน้ี ไฟเสียก็ตองซื้อเอง 

ทําไมไมเอาเงินศาลเจามาชวย จะซื้อปูนมาโบกดีไหม ก็ไมมีใครกลาทํา มันไมมีใครอยากทํา ไมมีใคร

อยากรับผิดชอบ”(สัมภาษณคุณอํานาจ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 

ในตอนหลังนอกจากกรรมการศาลเจาแลว ชาวเว้ิงนาครเขษมไดมีการคัดเลือกแตงต้ัง

คณะกรรมการชุมชนข้ึนมา เพื่อตอรองและเจรจากับบริษัทกลุม ทีซีซี แลนด ของ คุณเจริญ สิริวัฒน

ภักดี ดวยเรื่องของการพัฒนาชุมชนน้ีใหกลายเปนศูนยการคาและเรื่องของการยายออกจากชุมชน 

เหมือนที่ลุงเพชรเลาวา “งานประจําป เปนงานที่จัดก็มีมาหลายปแลว ตอเน่ืองมาต้ังแตสมัยรุนพอแม 

มีการจัดกรรมการศาลเจา ในตอนแรกไมมีกรรมการหมูบาน มีแตกรรมการงานศาลเจา แตตอนน้ี

กรรมการหมูบานมีไวเพื่อเจรจาตอรองเรื่องของการยายออก ”(สัมภาษณคุณเพชร  เมื่อวันที่6ตุลาคม 
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2557)การคัดเลือกกรรมการข้ึนมาเพื่อตอสูและเจรจากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งที่กอนหนาน้ี

พวกเขามีเพียงกรรมการศาลเจาเทาน้ัน แสดงใหเห็นวา สิ่งที่กําลังจะเกิดกับชุมชนของพวกเขาน้ันเปน

เรื่องที่ใหญมาก และสรางความเดือดรอนใหกับคนในชุมชนเปนอยางมาก และเพื่อการกระจายขาว มี

หัวหนา เพื่อใหคนในชุมชนมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและพรอมที่จะตอสูดวยกันตอไป  

5.11 การเขามาของนายทุน  

 ในอดีตน้ันเว้ิงนาครเขษมมีความเปลี่ยนแปลงไปบางตามยุคสมัย ทั้งทางเรื่องของเศรษฐกิจที่

เงียบลงถาเทียบจากแตกอน หรือการยายออกของคนในชุมชน เน่ืองจากสภาพครอบครัวที่ขยายใหญ

ข้ึน สิ่ งเหลาน้ีทําให เว้ิงนาครเขษมเปลี่ยนแปลงไปบางในเรื่องของเศรษฐกิจการคาขายและ

ความสัมพันธของคนในชุมชนที่ไมแนนแฟนเหมือนในอดีต แตเมื่อกอนหนาน้ีไดเกิดการเปลี่ยนแปลง

ครั้งย่ิงใหญตอชุมชนเว้ิงนาครเขษม เน่ืองจากมีการเขามาของนายทุน ที่ตองการจะพัฒนาชุมชนเว้ิง

นาครเขษมแหงน้ีใหเปนศูนยการคาซึง่กอนทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงโดยนายทุน คุณ เจริญ สิริวัฒนภักดี 

น้ี คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมไดอาศัยอยูในพื้นที่ของตระกูลบริพัตร คุณเพ็ญเลาใหฟงวา “คนจีน

เมื่อกอนซื้อไมได ตองเกิดในเมืองไทยถึงจะซื้อได เซงไดอยางเดียว เซงก็เซงแบบกรรมสิทธ์ิ 3ปก็ตอง

ไปตอที แปะเจี้ย ก็ตองใหบริพัตรประมาณหองละ2แสนกวา แปะเจี้ยคือเงินกินเปลา เราจายคาเชา

ดวยและก็จายคาแปะเจี้ยดวย ของเรามีประมาณ8หอง แตวามีสัญญาประมาณ3ป คาเชาก็ข้ึนบาง แต

ไมไดข้ึนโหดอะไร เราอยูบริพัตรมารวมเปนรอยป”(สัมภาษณคุณเพ็ญ  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558) 

 ทามกลางภาวะของการเปลี่ยนแปลงน้ี ชาวเว้ิงนาครเขษมไดพยายามตอสูอยูเปนระยะเพื่อ

ปกปองชุมชนของพวกเขาเอาไว ในตอนแรกที่มีขาวทางตระกูลบริพัตรจะขายพื้นที่ชุมชนเว้ิงนาคร

เขษม ชาวเว้ิงนาครเขษมไดพยายามตอสูและตอรองกับทางนาทุน โดยการชวยกันรวบรวมเงินเพื่อซื้อ

ชุมชนน้ีไว แตทั้งน้ีก็ไมประสบผลสําเร็จ เหมือนที่คุณกฤษฎาเลาวา “คนในเว้ิงเคยรวมตัวเพื่อซื้อ รวม

เงินไดจํานวนหน่ึง 4800,000,000 บาท ทุกคนออกเงินตามจํานวนเน้ือที่ที่รานของเขาอยู คิดเปน

ตารางวา เราก็เสนอไป แตตอนประมูลแรกสดุเราไมได เพราะวามี2 จาว มีคนในเว้ิงอีกคนนึงเขาต้ังตัว

เปนเอกเทศให6500,000,000 ของเราเลยไมไดไป ใน6500,000,000บาทน่ีเขาวางมัดจําเทาไหรกี่

เปอรเซ็นตผมกไ็มทราบแนนอน ทีน้ีหานายทุนไมทันก็เลยโดยยึดไป ตอนหลังดวยเหตุผลอะไรไมรูทาง

บริพัตรเขาก็ไมใหคนในเว้ิงที่ประมูล เขาไปขายใหกับเสี่ยเจริญดวยราคา5000,000,000บาท” 
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(สัมภาษณคุณ กฤษฎา เตชะเกษม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558)หรือที่นายวุฒิเลาวา “กอนหนาคุณ

เจริญก็มีนายทุนมาเสนอจะซื้อมากมาย มีนายทุนจากจีนเขามา ตกลงราคากันเรียบรอยแลว ตอนน้ัน

คนเว้ิงรวมตัวกันสุดๆเลย คานเต็มที่ เขาเลยถอย เพราะกลัวเกิดปญหา” (สัมภาษณคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 

13 กันยายน 2557) 

 ซึ่งสาเหตุของการที่ชาวเว้ิงนาครเขษมไมสามารถซื้อชุมชนเว้ิงนาครเขษมไวได แมจะมีการ

รวบรวมเงินกันมาแลวก็ตาม นอกจากจะเปนปญหาของเรือ่งจาํนวนเงินที่นอยแลวยังมีปญหาของเรื่อง

การแบงโฉนดที่ดินเขามาเกี่ยวของดวย เหมือนที่นายวุฒิเลาวา “กอนหนาน้ีมีการตอสูกันมานานแลว 

เจาของเดิมตระกูลบริพัตรก็มีเงื่อนไขเยอะ ตอนน้ันคนเว้ิงก็รวมตัวแลววาจะซื้อ แตเจาของเดิมเขาไม

ยอมแบงโฉนดให เปนโฉนดพื้นที่ใหญๆอยูรวมกัน พอไมแบงโฉนด พอซื้อมาเสร็จ ก็จะกลายเปนที่ดิน

จัดสรร กฎหมายของที่ดินจัดสรร บานหองแถวกี่หอจะตองเวนหองหน่ึง ทีน้ีหองที่โดนเวนจะทํายังไง

เลยเปนปญหา ก็เลยไมซื้อ” (สัมภาษณคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) หรือนางจรินทรที่เลาให

ฟงวา“ชวงกอนมาน่ี6-7ปมีขาววาจะขาย แตก็ยังไมขาย กอนหนาน้ีมีที่อื่นหลายที่ๆจะมาซื้อ ชุมชนน้ีก็

คอยขางรวย ชุมชนที่น่ีก็รวบรวมเงินกัน ก็รวมไดประมาณ4000,000,000บาท เพื่อที่จะอยูที่เดิม ขอ

ซื้อจากบริพัตร ได4000,000,000บาท มันไมได ชุมชนจะตองไปต้ังบริษัท เพื่อที่ใหเปนที่ดินผืนเดียว 

โอนที่เดียว ไมใชโอนเปนหลังๆแบบน้ี เจาของเขาไมรับ” (สัมภาษณคุณจรินทร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2557)สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาปญหาของชาวเว้ิงนาครเขษมคือการที่ชุมชนจะตองกลายเปนหมูบาน

จัดสรร ซึ่งตามกฎหมายของหมูบานจัดสรรแลวจะทําใหบานบางบานหายไป ทําใหชาวเว้ิงนาครเขษม

ลําบากใจที่จะซื้อชุมชนแหงน้ี สวนปญหาสําหรับตระกูลบริพัตรคือเรื่องของการโอนที่ เน่ืองจากถา

ขายชุมชนเว้ิงนาครเขษมใหชาวเว้ิงนาครเขษมจะตองทําการโอนบานทีละหลัง แตหากขายใหกับคุณ

เจริญ สิริวัฒนภักดีในเรื่องของการโอนที่จะโอนเปนที่ดินผืนใหญเพียงครั้งเดียว จากคําบอกเลาเหลาน้ี

แสดงใหเห็นวาคนในเว้ิงนาครเขษมไดลองทําทุกอยางเพื่อที่จะรักษาชุมชนของพวกเขาเอาไว แตทั้งน้ี

พวกเขาก็ไมสามารถทําใหสําเร็จตามที่หวังได ทําใหพวกเขาตองยายออกจากชุมชน 

การที่ไมสามารถรักษาชุมชนเว้ิงนาครเขษมไวได สรางความกดดันตอคนในชุมชนเปนอยาง

มาก ตอมาเมื่อมีกระแสแรงมากเน่ืองจากมีคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมคนหน่ึงฆาตัวตายเน่ืองจาก

ความเครียดที่จะตองยายออกจากชุมชนเว้ิงนาครเขษม สิ่งเหลาน้ีกดดันจนทําใหนายชัชวาลอัศว

โสภณเจาของหางดนตรียงเส็งในเว้ิงนาครเขษมฆาตัวตาย ทําใหเรื่องราวของชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ัน
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เปนกระแสขาวแรงมาก ชาวเว้ิงนาครเขษมจึงมีความหวังข้ึนมาอีกครั้งวาพวกเขาอาจจะสามารถอยู

อาศัยตอในชุมชนได แตสุดทายแลวก็ไมไดเปนไปตามที่พวกเขาหวังไว นางแกวเลาวา “ตอนที่ขาว

รานยงเส็งที่เสียชีวิต ทุกคนก็มีความหวัง ชวงน้ันคุณเจริญบอกวาก็โอเค เขายังไมคิดทําอะไร อยูกันไป

กอน” (สัมภาษณคุณแกว  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) 

การพัฒนาในครั้งน้ีน้ีสงผลกระทบตอชุมชนเว้ิงนาครเขษมย่ิงนักในตอนน้ันการจะสรางเปน

ศูนยการคาน้ันยังไมไดมีการพูดคุยกันที่แนนอน ทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมตางมีความหวังกันวาพวกเขา

อาจจะสามารถรักษาชุมชนเว้ิงนาครเขษมไวได พวกเขาจึงรวมแรงรวมใจกันจัดนิทรรศการ จัดงาน

ไหวพระจันทรที่ย่ิงใหญ เพื่อใหคนภายนอกตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

และชวยกันปกปองชุมชนแหงน้ี สิ่งน้ีนับเปนการรวมแรงรวมใจกันตอสูปกปองชุมชนเว้ิงนาครเขษมอกี

ครั้งแมวาสุดทายแลวจะไมไดเปนไปตามที่ชาวเว้ิงนาครเขษมทุกคนหวังไวก็ตาม เหมือนที่นางแกวเลา

วา “เราเจรจามา ปที่ผานมา ทีแรกคุณเจริญใหความหวังกับพี่ชายพี่ เพราะพี่ชายพี่เปนประธานใน

การเจรจา ทีแรกใหความหวังมาวาพิจารณาวาจะใหอยูตอ แตวาเขาซื้อ เปนทรัพยสมบัติเขา แตก็คง

จะพัฒนา เราก็มีจัดงานไหวพระจันทร ไหวบะจาง แบบใหญโตมาก รวมถึงมีการออกสื่อโปรโมท

ชุมชน จัดสัมนาตางๆสุดทายประกาศวาจะรื้อทิง้หมด จะสรางใหม เพื่อทําศูนยการคาก็คงยายออกกนั

หมดตอนน้ีไมมีความหวังแลว เพราะคุยกันมา4ปแลว”(สัมภาษณคุณแกว  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 

2557) 

 เมื่อเว้ิงนาครเขษมจะตองถูกพัฒนาใหกลายเปนศูนยการคาตามแผนพัฒนาของทางนายทุน 

ซึ่งไดวางโครงการพัฒนาเว้ิงนาครเขษมใหเปนศูนยการคาในรูปแบบใหมสไตลตึกโคโลเนียล ช้ัน1-2 

ทําพื้นที่เชา ช้ัน 3-5 ผุดบูติคโฮเทล ซึ่งตามแผนเปดใหบรกิารเต็มพื้นทีป่ 2562 ในแผนการพัฒนาน้ีทํา

ใหผู เชาเดิมจํานวน287ครัวเรือนตองยายออกจากพื้นที่ และอาคารพาณิชย440คูหา ตองถูก

เปลี่ยนแปลงไปตามแผนการพัฒนาทางทีซีซี ซึ่งไดวางแบบโมเดลไววาจะพัฒนาพื้นที่บริเวณน้ีเปนตึก

อนุรักษทรงโคโลเนียลยอนประวัติศาสตรไปกวา 100 ป โดยกําหนดใหช้ันลาง เปนพื้นที่เชาขายสินคา

ใหกับผูเชาเดิม สวนช้ัน 2 จะปรับปรุงเปนรานคาพลาซา โดยที่บางตึกที่มีความสูงมากกวา 3 ช้ันจะถูก

ดัดแปลงช้ัน 3-5 หรือช้ันที่สูงกวาน้ัน เพื่อพัฒนาเปนโรงแรมรูปแบบบูติคโฮเทล สวนรอบๆ ทางเดิน

จะปรับปรุงใหม ใหเปนทางเดินที่มีหลังคา  
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สําหรับแผนการพัฒนาน้ันจะถูกแบงเปน 4 โซน โซนแรก คือพื้นที่ติดตลาดประกา จะสราง

อาคารสูง 12 ช้ันบนดิน และอาคารใตดินไปอีก 2 ช้ัน โดย 2 ช้ันแรกบนดินสรางเปนรานคา อีก 8 ช้ัน

เปนที่จอดรถ กอนจะขยับไปพัฒนาในโซนอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยแตละโซนจะใชเวลาพัฒนา 1 

ป นอกจากน้ี ยังมีแผนที่จะขอคืนหองเชาบริเวณตอนกลางของพื้นที่เพื่อทําเปนพื้นที่จัดกิจกรรม

รวมถึงพิพิธภัณฑ เพื่อบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรจุดกําเนิดของเว้ิงนาครเขษม ลุงทองโรจนไดเลา

ใหฟงถึงรูปแบบของศูนยการคาที่กําลังจะสรางข้ึนมาใหมวา“ตามแผนเมื่อทุบแลวจะทําเปนหาง มีที่

จอดรถ ข้ัน2ก็เนนขายของ ที่น่ีจะบริหารแบบเอเชียทีค” (สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา  เมื่อวันที่ 4 

สิงหาคม 2557) และนางจรินทรเลาใหฟงวา “สรางเปนที่จอดรถ ดานหนาเราเปนโซนทําแค2ช้ัน บาง

ที่เขาอาจจะไว เพราะเปนตึกเกาแก เปนอนุรักษ เปนโรงหนัง แลวก็โซนดานนอก ตึกอาจจะคง

ตามเดิมแตวาปรับขางใน แตรูปก็อาจจะเปนรูปเดิม” (สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2557) 

แมวาการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ีจะมีการออกแบบเพื่อรักษาความเปนชุมชนเกาแกที่มีคุณคา 

เพราะในชุมชนแหงน้ีมีทั้งตึกเกา และสถาปตยกรรมที่มีอายุยาวนานมีคุณคาทางประวัติศาสตร 

รวมถึงชุมชนเว้ิงนาครเขษมซึ่งมีเสนหและทรงคุณคา แตเน่ืองจากการเขามาของความทันสมัยทําให

การเปลี่ยนแปลงศูนยการคาในครั้งน้ีจําเปนตองปรับปรุงตกแตงบางสวนใหเปนสถาปตยกรรมทรงโค

โลเนียล พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค และทางเดินเขาออกเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

เพื่อผลประโยชนทางการคาในอนาคต สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเหน็วา ธุรกิจในปจจุบันน้ีเปนไปตามเรือ่งของ

ผลประโยชนเปนสําคัญ การพัฒนาตองสามารถตอบสนองความตองการในปจจุบันได และเมื่อความ

ทันสมัยเขามาน้ันยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ย่ิงในยุคของปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูง โดยลงทุน

เพื่อหวังถึงผลกําไรที่จะไดรับเปนสวนสําคัญ ทําใหแมวาในการพัฒนาน้ันจะตองมีผูที่เสียผลประโยชน 

เชน คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่ตองยายออกจากชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัยมาอยางยาวน้ันก็ตาม แต

การพัฒนาก็ตองดําเนินตอไป  

ความขลังและความเกาแกอันทรงคุณคาของเว้ิงนาครเขษมน้ันแมวาจะมีการรักษาเอาไว

บางสวน เพราะตองการเก็บคุณคาของเสนหของยานการคาเกาแกน้ีไว เน่ืองจากในชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมน้ันมีตึกเกาซึ่งมีอายุเกาแกนับรอยป และยานการคาน้ีก็มีประวัติศาสตรพัฒนาการยานการคาทีม่ี

เสนหและเปนเอกลักษณเฉพาะตัวก็ตาม แตในความเปนจริงแลวความเกาแกที่ควรอนุรักษไวไดถูก
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เปลี่ยนแปลงไปเกือบหมด จากการเขามาของความทันสมัยและเทคโนโลยี เน่ืองจากที่ดินบริเวณน้ีถือ

วามีศักยภาพทางธุรกิจสูง เพราะกําลังจะมีการเขมาของรถไฟฟาใตดิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสูความ

ทันสมัยน้ีจะกอใหเกิดผลกําไรอยางมากมายมหาศาลแกทางนายทุน การเปลี่ยนแปลงทางดานพื้นที่

และลักษณะรูปลักษณภายนอกของชุมชนที่ถูกพฒันาไปตามความทันสมัยทีเ่ขามาน้ันทาํใหจุดเดนของ

ความเปนเว้ิงนาครเขษมน้ันจางหายไปดวย สิ่งเหลาน้ีทําใหคนในชุมชนรูสึกโหยหาถึงวันวานในอดีต

ของพวกเขา 

ในชวงของการพัฒนาน้ัน นายทุนไดแบงเว้ิงนาครเขษมออกเปนโซนทั้งหมด4โซน โดยไดทํา

การกอสรางใหมทีละโซน ซึ่งในตอนน้ีชาวเว้ิงนาครเขษมที่อาศัยอยูในโซน1 ไดยายออกจากชุมชนแลว 

เน่ืองจากอยูในระหวางทําการกอสราง ในขณะที่คนที่อาศัยอยูในชุมชนเว้ิงนาครเขษมโซนอื่นยังอาศัย

อยูในชุมชน จากคําบอกเลาของคนในชุมชนทําใหทราบวาโซนที่1น้ันไดสรางเปนที่จอดรถ เชนคุณ

เพ็ญที่เลาวา “โซน1เปนตลาด ก็ปดไปเพราะโซนน้ันจะทําเปนตึก12ช้ัน เปนที่จอดรถ ทําเปนอาคาร

พาณิชย”(สัมภาษณคุณเพ็ญ  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558) 

ซึ่งโซนที่1 น้ันตองยายออกจากชุมชนในเวลาที่กระชันชิดมาก ทางนายทุนยินยอมจายคาขน

ยายให แตชาวเว้ิงนาครเขษมโซน1 รวมตัวกันขอเงินกอนหน่ึงเพื่อเปนคาชดเชย เหมือนที่นางจรินทร

เลาวา “เขาก็ไมไหอะไรใหแคคาขนยาย เราเลยรวมกลุมโซนหน่ึง ลงช่ือย่ืนเรื่องไปที่เบียรชางสําหรับ

คนที่ไมเอาสิทธ์ิ เราจะขอเงินเพื่อยายไปต้ังตนชีวิตใหม คนที่อยูอาศัยหลังตลาด ที่เปนแมคาขายก็ย่ืน

เรื่องลงช่ือดวย”(สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) หลังจากที่มีการตอรองกับทาง

นายทุน ชาวเว้ิงนาครเขษมที่อาศัยอยูในโซนที่1 ก็ไดรับเงินชดเชย เหมือนที่นางแดงซึ่งอาศัยอยูใน

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมโซน1เลาวา “หลังจากถูกสั่งยายเขาใหเงินเรา1,500,000บาท ตอนแรกเขาไมให

เลย พวกเราก็ตอสู คาขนยาย จางคนรื้อของหมดไปเยอะ เกือบแสนแลว เขาเลยบอกเขาจะให” หรือ

นางจรินทรเลาวา “เราขอ1,500,000บาท เขาก็ตอเหลือ1,000,000กวานิดหนอย และขางหลังน่ีเหลือ

ประมาณครึ่งหน่ึง 700,000บาท เราไมยอมเราย่ืนอีกครั้ง อาคารพาณิชยเราเสียคาเชาเยอะเขาก็ให

ตรงที่เสียคาเชานอย800,000บาท ตรงน้ีเยอะหนอยก็1,500,000 บาท และการรื้อ ของเรามีสิทธ์ิรื้อ

ได รื้อไปขายไดขายไป” (สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 
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ในชวงเดือนกันยายนไดเขาไปในชุมชนเว้ิงนาครเขษมเพื่อสัมภาษณคนในชุมชนถึงแผนการ

พัฒนา นางแตวซึ่งอาศัยอยูในเว้ิงนาครเขษมโซนที่3เลาใหฟงวา “เจาของใหมเขาก็ซื้อที่ไป เขาก็ไมได

ไลเรา เขาใหเราอยูครบสัญญาและคอยออก ในเว้ิงต้ังแตมีคนซื้อไปและเพิ่มคาเชาข้ึน แตยังไมรู

เทาไหร มีหลายรานมากที่สูคาเชาไมไหวแลวก็ยายออกไปบางแลวก็หลายสิบหองอยูเหมือนกัน ก็จะ

เปนหองวาง แลวนโยบายของเจาของที่คือโซนหน่ึงถาใครยังอยากจะอยูก็ใหยายมาอยูหองที่วาง ที่เขา

ยายไปแลว พอใจหองไหนก็มาเลือกไปเลย แลวก็จายคาเชาเคาเหมือนเดิมตอนยายออกถาหาที่อยู

ใหมไมได ทางนายทุนก็ไมไดรับผิดชอบ ตองจัดการตัวเอง ด้ินรนเอง บางคนก็มีไปขอรองเงินทุนกับ

เจาของที่ ขอเปนรายๆไป รอจนโซนหน่ึงสรางเสรจ็ ถาอยากจะเอาที่เกาอยูก็ยายไป ไปทําสัญญา ยาย

ไปอยูที่เดิม บางคนยังอยากอยูเว้ิง ทีน้ีก็ตอโซน2 3 4 ก็ทําแบบเดียวกันแตเจาของใหมน่ีตองไปตอทุก

ป”(สัมภาษณคุณแตว  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557)จากคําบอกเลาของชาวเว้ิงนาครเขษมในชวงน้ี

แสดงใหเห็นวาชาวเว้ิงนาครเขษมรับรูเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชนพอสมควร แตในเรื่องของอัตราคาเชา

ที่เพิ่มข้ึนน้ันพวกเขายังไมรูแนชัดวาคาเชาจะเพิ่มข้ึนสูงมากเพียงใด  

และในชวงเดือนตุลาคมไดไปสัมภาษณชาวเว้ิงนาครเขษมถึงเรื่องของนโยบายการพฒันา การ

เชาและการข้ึนคาเชา นางจรินทรอาศัยอยูในเว้ิงนาครเขษมโซนที่1 เลาใหฟงวา “คุณเจริญมาซื้อไป 

แลวก็ต้ังบริษัทเบียรชาง ก็ปรับราคาใหม สัญญาก็ตองปตอป ถาหมดปถาเคาจะรื้อหรืออะไรเราเขาก็

ทําได มีมัดจําไว3เดือน คาเชาราคาก็ข้ึนเยอะมาก ข้ึน50เปอรเซ็นตบางคนก็ยายออกเลยไมเอาสิทธ์ิ 

ที่น่ีเขาใหสิทธ์ิ8ขอ ก็คือเราจะยายกลับมาอยูใหมตอนสรางเสร็จแลวจะไดสวนลด30เปอรเซ็นตจาก

ราคาที่เขาต้ังไวตอนเสร็จแลว คนเกาที่จะเอาสิทธ์ิก็สามารถมาเอาได แตไมมีที่อยูอาศัย ไมมีหองนํ้าใน

ตัว พอมาต้ังเปนศูนยการคา หองมันจะตองแคบ การคิดราคาก็เปนตารางเมตร แตเขาใหสิทธ์ิเรากอน

จะยายก็คือ เขาไมเก็บเงิน เก็บแคหมดสัญญาตรงน้ันตอจากน้ันมาจนถึงตอนน้ี เดือนกวาแลวที่ไมเสีย

คาเชา” (สัมภาษณคุณจรินทร  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) 

ซึ่งชาวเว้ิงนาครเขษมที่อาศัยอยูในโซนที่1 น้ันไดยายออกจากชุมชนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 

2557 การที่มีนายทุนเขามาซื้อชุมชนเว้ิงนาครเขษมไปยอมสงผลกระทบตอความรูสึกของคนในชุมชน

อยางมาก เน่ืองจากพวกเขาสวนมากอาศัยอยูในชุมชนแหงน้ีมาหลายช่ัวอายุคน ทําใหรูสึกผูกพันกับ

ชุมชนน้ีมาก ทั้งในดานของที่อยูอาศัย และ มิตรภาพของคนในชุมชนที่อยูรวมกันมาอยางยาวนาน 

ทั้งน้ีในความรูสึกของชาวเว้ิงนาครเขษมลวนตอตานการเขามาของนายทุน ลุงทองโรจนที่อาศัยอยูใน
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เว้ิงนาครเขษมโซนที1่ เลาใหฟงวา“เมื่อรูวาจะโดนยายก็คุยกันดวยเหตุผล ตอรองเรื่องของเวลา จะถูก

ยายก็เสียดาย และโกรธ ตกใจ เคยรวมเงินจะซื้อกัน การมีคนมาแยงซื้อก็ตองโมโห พอซื้อเสร็จถามจะ

ใหออกเมื่อไหรก็ไมบอก และอยูดีๆมาบอกใหยาย ไมโกรธคนขาย แตรูสึกเหมือนถูกแยงซื้อ” 

(สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557) หรือนางแดงเลาวา “เขาบอกใหยาย

ออก ไมสงสารคนในเว้ิง เราก็รูสึกเสียใจ โกรธ แตก็ทําอะไรเขาไมได เพราะเขาเปนนายทุน ขนาดแค

ขอผอนผันเขายังไมยอมเลย ตอนน้ีก็ทําใจแลว ทุกคนก็ใจหาย ผูกพันมาก” (สัมภาษณคุณแดง เมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ) 

การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยน้ันจําเปนที่จะตองมีผูเสียผลประโยชนไมเชนน้ันก็จะไม

เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได การที่จะพัฒนาชุมชนเว้ิงนาครเขษมใหกลายเปนศูนยการคาเปน

การเปลี่ยนแปลงชุมชนเว้ิงนาครเขษมไปสูความทันสมัยโดยตรง เน่ืองจากการทําธุรกิจปจจุบันก็ยอม

หวังถึงผลกําไรเปนเปาหมายสูงสุดตามระบบของทุนนิยม ซึ่งผูที่มีเงินมากยอมไดเปรียบ ทําใหคนใน

ปจจุบันน้ีปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย ในยุคที่เงินสามารถซื้อไดทุกอยางและเปน

ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต คนจึงพยายามที่จะทํางานหนัก แขงขันกันสูง เพื่อแสวงหาผลประโยชน

และผลกําไรตางๆ จนทําใหวิถีชีวิตด้ังเดิมหลายอยางเปลี่ยนแปลงไป 

 

ภาพที่5.35 วิถีชีวิตของคนในตลาดประกา  
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ภาพที่5.36และ5.37 ตลาดประกาที่โดนทุบทิ้งไปแลว 

ตอมาในชวงเดือนมกราคม ไดเขาไปสัมภาษณชาวเว้ิงนาครโซนอื่นๆที่ยังอาศัยอยูในชุมชนถึง

สถานการณตางๆในชุมชน คุณเพ็ญเลาใหฟงวา “ราคาในชวงกอสรางทุกโซนที่กระทบหรือทุกโซนที่

ยังอยูในน้ี เขาจะไมปรับราคาคาเชาข้ึน คือคงเดิมที่50เปอรเซ็นตที่ข้ึนมาแลว เขา แลวเขาบอกวาถา

เราจะเขามาใหมเขาจะใหเราเปนราคาพิเศษสําหรับคนในพื้นที่ แตเขาขายเปนตารางเมตร  ราคา

ตารางเมตรเริ่มตนก็ประมาณ2,000บาท เขาบอกจะรื้อต้ังแตตอนตุลาคม แลวก็เงียบไปแลวก็มี

จดหมายมาบอกวาอยาเพิ่งไปจายคาเชา เขายังทําสัญญาไมเสร็จ ใหระงับไวกอน ถึงตนๆพฤศจิกายน

เขาก็มีจดหมายมาวาเราไมคืนพื้นที่เขา เกินเวลาที่กําหนดไว คือครบกําหนดสัญญาแลวเราไมไปตอ 

เขาก็บอกวาถาจะอยูก็ทําสัญญาตอ แตวาคาเชาข้ึน100เปอรเซ็นต ถาจะตอภายในสองสัปดาห จะลด

ใหเหลือ75 เปอรเซ็นต ใหเชาเปนหองๆ คิดขางลาง ขางบนดวย ไมใชแคขางลางอยางเดียว” 

(สัมภาษณคุณเพ็ญ  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558)  

นางนอยที่เลาใหฟงวา “มันมีการเสียคาปรับวันละเดือนนึง คาเชาสองหมื่นกวาปรับวันละ

สองหมื่น แตเขายังไมฟองมา ถาฟองมาเราก็โดนปรับวันละ1เดือน เหมือน30เทา และตอนน้ีจากสอง

หมื่นกวาข้ึนเปนสี่หาหมื่นเราก็ไมไหว ตอนน้ีคุณเจริญเขาก็ไมคุยกับเราแลวเราใหเราไปตอสัญญา ข้ึน

คาเชารอยเปอรเซ็นต เดือนกันยาที่ผานมาก็มีหนังสือมาวาอยาเพิ่งไปเสียคาเชา แตเมื่อไมกี่วันก็มา

บอกวาจะตองเสียคาเชาข้ึนมาอีก100เปอรเซ็นต 100เปอรเซ็นตก็ภายใน10กวาวัน ถาไมมาตอสัญญา 

ถาตอสัญญาเขาก็ลดให25เปอรเซน็ต คือเพิ่มมา75เปอรเซ็นต พอสรางใหมเขาใหเราอยูไดแคช้ันเดียว 

แลวช้ันเดียวถาขายสินคาพวกน้ีช้ันเดียวทําอะไรไมได ของมันหนัก จองไปเชาโกดังเขาอีก เขามีโกดัง

ใหเชา เสียอีก เขาคิดเปนตารางเมตร บางคนก็มีปญหา พอโดนวาจะตองเสียคาปรับก็รีบไปตอสัญญา

ก็มี แตมีไมกี่รายนะ บางคนก็ออกไปเลย ไมเอาแลว คือเขากลัวโดนปรับวันละ1เดือน” (สัมภาษณคุณ
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นอย  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558)หรือที่คุณพิน อายุ 73 ป เจาของบานพักอาศัย โดยตอไปจะขอ

เรียกวานางพิน ซึ่งนางพินเลาใหฟงวา “ข้ึนทีเดียวรอยเปอรเซ็นตเลย ตอนที่จะข้ึนราคา เขาก็ไมได

ปรึกษาอะไร เปลี่ยนเปนสัญญาปตอป พอหมดสัญญาเราจะไปจาย เขาก็บอกระงับไวกอนอยาเพิ่งจาย 

แลวก็เขียนหนังสือมาบอกวาภายในอาทิตยน้ีนะถาไมออกไปคาเชาเพิ่มอีก75เปอรเซ็นต พอ2อาทิตย

บอกข้ึนอีก100เปอรเซ็นต ถาไมออกก็ข้ึนเปอรเซ็นตไปเรื่อยๆ เราก็รูปตอป ปหนาจะเพิ่มหรือไมเพิ่ม

เราก็ยังไมรู ก็จะไปบอกเขาวาขออยูอีกสัก2ป แลวจะไมเรียกรองอะไรก็จะออกไป เขาก็ยังไมให

คําตอบ ปหนาเขาจะใหอยูหรือใหไปก็ไมรู”  (สัมภาษณคุณพิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558)” 

ซึ่งนางนอยไดอธิบายใหฟงถึงการข้ึนราคาคาเชาในรานของตนใหฟงวาวา “ข้ึนคาเชารอย

เปอรเซ็นต แตกอนฉันเสียใหบริพัท9000บาท จากตอนแรกแค300บาท 9,000กวาก็หลาย10ปแลว มี

การแปะเจี้ย พอมาถึงเขาก็ข้ึนเปน2หมื่นกวา 24,000 บาท ก็เกือบ300เปอรเซ็นต เดือนกันยาที่ผาน

มาก็มีหนังสือมาวาอยาเพิ่งไปเสียคาเชา แตเมื่อไมกี่วันก็มาบอกวาจะตองเสียคาเชาข้ึนมาอีก100

เปอรเซ็นต 100เปอรเซน็ตก็ภายใน10กวาวัน ถาไมมาตอสัญญา ถาตอสัญญาเขาก็ลดให25เปอรเซ็นต 

คือเพิ่มมา75เปอรเซ็นต เพิ่มจาก24,000บาท มา100เปอรเซ็นต ก็คือ48,000บาท แลวถาไปตอ

สัญญาลดให25เปอรเซน็ตก็เหลือ40000กวาบาท”หรอืคุณเพ็ญที่เลาใหฟงวา “ราคาในชวงกอสรางทกุ

โซนที่กระทบหรือทุกโซนที่ยังอยูในน้ี เขาจะไมปรับราคาคาเชาข้ึน คือคงเดิมที่50เปอรฺเซนตที่ข้ึน

มาแลว เราก็โอเค เขาจะพัฒนาที่ของเขา แลวเขาบอกวาถาเราจะเขามาใหมเขาจะใหเราเปนราคา

พิเศษสําหรับคนในพื้นที่ แตเขาขายเปนตารางเมตร  ราคาตารางเมตรเริ่มตนก็ประมาณ2,000บาท 

2,000น่ีหองนึงประมาณ80,000กวาตอเดือน พี่มี8หองประมาณ6แสน พี่อยูไมได ไมมีใครอยูได การที่

เราทําหองเยอะน่ีมนัจะเสียเปรยีบ เราก็ไมอยากไดเยอะ ถาราคาอยางน้ี2หองก็โอเค เมื่อกอนน้ีไมคอย

มีใครอยากออกกัน ถึงตอนมีคนออกเราก็อยากซื้อใหหองมันใหญ แตมันกลายเปนดาบสองคม ดาบที่

จะฆาเราเอง มันแพงมาก” 

ชาวเว้ิงนาครเขษมเขาใจในเรื่องของการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน เหมือนที่ปาพินเลาความรูสึกของ

ตนวาไมไดรูสึกโกรธหรือแคนอะไร เพราะนายทุนมาซื้อไปแลว ที่น้ีก็ตองเปนกรรมสิทธ์ิของเขา “เราก็

ตองทําใจ เขาก็ไมอยากใหอยู เรียกแพงๆ ใหพวกเราอยูไมได ปหนาเขาจะใหอยูหรือใหไปก็ไมรู ก็มัน

ที่ของเขา เขาก็ตองมีสิทธ์ิ สูไหวเราก็อยู สูไมไหวเราก็ไป  เขาเปนเจาของ เราเปนลูกบาน เราจะไปสู

กับเขาไดที่ไหน” (สัมภาษณคุณพิน  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558) เชนเดียวกันกับพี่วริทที่กลาววา 
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“อํานาจเงินของนายทุน นายทุนลงทุนมา เขาก็ตองเอาทุนคืนเขา แตในระยะเวลาที่เขาควรจะใหเรา

บาง เราเขาใจความรูสึกที่วาเขามาลงทุนเขาก็ตองการทุนคืน ตามกฎหมายเราก็ตองออกไปจากที่ของ

เขา” (สัมภาษณคุณวริท  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558) 

แตสิ่งที่ทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมรูสกึไมพอใจ  คือการที่นายทุนไมไดทําตามขอกําหนดที่คุยกัน

ไวในตอนแรก โดยนางเพ็ญเลาวา “คนในเว้ิงก็เขาใจวาการซื้อก็เปนกรรมสิทธ์ิของเขา แตเขาก็มา

หลอกตลอดวาจะใหเราอยู ตอนน้ีพวกเราก็สูอยู เขาก็มีจดหมายเตือนวาถาเราไมไปตอสัญญาภายใน

30วัน ก็ออกไป แตพี่ก็ไมไปตอ ในเว้ิงน่ีก็ไมไปตอเยอะ ประมาณ100กวาหอง คงเปนแผนของเขา 

หลอกเราต้ังแตวันแรก ตีออกไปทีละโซน โซนหน่ึงออกไปแลว ของเราโซน2 อีก2ปตองยายออก  

ตอนน้ีเขาตีใหแตกมากกวา ตีไมใหเรารวมกลุมกัน เขาบีบราคาที่ไมอยากใหพวกเราอยู การข้ึนราคา

มาขนาดน้ี จายชาวันนึงเขาก็จะปรับเรา เรารูสึกวามันไมยุติธรรม เราเปนคนพื้นที่ ถาเขาอยากไดเราก็

คืน แตการทีเ่ขาไมมาเจรจา เราอยากใหเจรจา เราสงจดหมายไปหลายฉบับมาก วาใหเขามาเจรจาวา

จะเอายังไง จะข้ึนก็ข้ึนไดแตอยาข้ึนขนาดน้ัน ใหเราอยูได ขอเวลาเราบาง เพราะคุณหลอกเราต้ังแต

วันแรกถึงวันน้ี”(สัมภาษณคุณเพ็ญ  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558)  หรือนางนอยที่เลาเสริมวา “ตอน

แรกตกลงวาจะไมเพิ่มเขาคาเชา และจะแยกเปนโซนๆทีน้ีมันผิดสัญญาครั้งแรกลูกของเบียรชาง

ออกมายืนยันวาใหสัญญา8ขอ จะไมข้ึนคาเชาไมอะไร แตตอนน้ีเขาต้ังกรรมการชุดใหม อันเกาไม

รับผิดชอบ แลวตอนน้ันรานยงเส็งมีคนฆาตัวตาย เขาก็บอกวาเขาจะไมทําอะไร แตเอาเขาจริงเขาก็ทํา

อยู ทําย่ิงกวาเกา แลวเขาก็บอกวาลูกเขา กรรมการชุดเกายกเลิกไปแลว สัญญาเปนอันวาโมฆะ ต้ัง

กรรมการชุดใหมก็เปนนโยบายของกรรมการชุดใหม”(สัมภาษณคุณนอย  เมื่อวันที่24 มกราคม 

2558) 

สิ่งเหลาน้ีทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมรูสึกถึงความไมเปนธรรม  ชาวเว้ิงนาครเขษมจึงไดรวม

แรงใจกันตอสูทางกฎหมายเพื่อเรียกรองความยุติธรรมที่ตนควรไดรับบาง โดยคุณเพ็ญเลาถึงการตอสู

ของคนในชุมชนกับทางนายทุนวา “ตอนน้ีพวกเราก็สูอยู ตอนน้ีมีที่ปรึกษาทนายเขาสงจดหมายไปหา

ทุกแหงที่เราตองไป แตเขาก็ยังเงียบกันอยู สงไปที่ศูนยดํารงธรรม เรียกรองความยุติธรรม มีการทํา

ขาว อาทิตยหนาคงตองไปที่สถานีไปคุย แตสวนมากเขาก็ปดสื่อ เขาใหญเราก็ทําอะไรเขาไมได ไมไดก็

ตองฟองกันไป ทุกคนก็อยากจะอยูในเว้ิง เพราะเว้ิงเปนที่อยูที่กินของเรา เพื่อเลี้ยงครอบครัว มันไม

งายที่จะใหเราออกไปเลย โดยไมมีการเจรจา” (สัมภาษณคุณเพ็ญ  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558)  
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นางนอย(นามสมมุติ) เลาวา “ตอนน้ีกําลังใหทางทนายความไปปรึกษาดูวาจะใหทํายังไง 

เพราะเรามีหนังสือไปทางเบียรชาง เขาก็ไมตอบสนอง ไมมาคุยดวย แลวก็มีหมายเหตุมาวาจะตองมา

ปรับ ถาไมไปตอสัญญา เปนการบีบ ถาเราไมอยากจายก็ออกไป  เสียคาปรับเปนรายวัน สวนมาก

ชาวบานในน้ีก็ไมมีใครรูเรื่องกฎหมาย เราไปปรึกษาสภาทนายความเขาก็ใหเรารวมกลุมกันใหแข็งแรง 

เพื่อไปเจรจากับเขาวา ใหมาคุยกันวาจะเอายังไงกันแน คาเชาเทาเดิมก็ได ตอนน้ีเพียงแคปรึกษา

ทนายวาจะตองทํายังไงบาง เขาก็บอกใหรอฝายน้ันแจงมา ถาเจรจาถึงข้ันข้ึนศาล  ก็ตองรอทางศาล

ไกลเกลี่ย เพราะปกติเด๋ียวน้ีเขาใชวิธีไกลเกลี่ย จนตอนน้ีเราย่ืนหนังสือไปทางเบียรชางหลายฉบับแลว 

เขาก็ยังไมตอบสนองเรา ก็เลยไมรูวาเราจะเอายังไงกันแน” (สัมภาษณคุณนอย  เมื่อวันที่24 มกราคม 

2558) จากคําบอกเลาของคนในชุมชนจะเห็นไดวาคนในเว้ิงนาครเขษมน้ันเขาใจในหลักของธุรกิจที่

นายทุนมาลงทุนก็ยอมหวังผลกําไร แตก็อยากจะใหนายทุนมีนํ้าใจกับชาวเว้ิงนาครเขษมบาง ใหเวลา

บาง ยืดหยุนบาง และมาเจรจาเรื่องคาเชากับชาวเว้ิงนาครเขษมบาง เพราะพวกเขาอาศัยอยูที่น่ีมา

นานการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีสงผลกระทบอยางใหญหลวงกับชาวเว้ิงนาครเขษมและทําใหวิถีชีวิตตอ

จากน้ีของชาวเว้ิงนาครเขษมทุกครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป  

5.12กาวตอไปของชาวเว้ิงนาครเขษม 

 เมื่อชาวเว้ิงนาครเขษมตองยายออกจากชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัยมาอยางยาวนาน ยอมนําพา

มาซึ่งความเสียใจและความคิดถึง แตทั้งน้ีชีวิตตองเดินตอไป แตการไปต้ังชุมชนรวมกันน้ันไมสามารถ

เปนไปได เน่ืองจากไมมีพื้นที่มากมายขนาดที่จะไปต้ังชุมชนใหมได และตางคนตางมีครอบครัวที่ตอง

ดูแล มีเสนทางเดินของตนเอง เหมือนที่ลุงทองโรจนกลาววา “ไมสามารถไปต้ังชุมชนใหมดวยกันได 

เพราะ ทุกคนตางมีเสนทางของตนเอง บางคนบานอยูที่นูนน่ี ไปซื้อใกลแถวน้ัน บางคนบานติดถนน

ใหญสํารับคนที่มีอันจะกินก็เปนแบบน้ี แตสําหรับคนที่ไมมีเงิน รานคาอยูที่ บานอยูที่ ชุมชนเราไม

เหมือนชุมชนมุสลิม ไมมีที่มากมายให400กวาหองสามารถยายไปได” จากคําบอกเลาน้ีแสดงใหเหน็วา

สําหรับชาวเว้ิงนาครเขษมแลวการที่พวกเขาตองแยกยายกันออกจากชุมชนน้ันเหมือนเปนการแยก

จากกันตลอดไป เพราะการจะกอต้ังชุมชนของพวกเขาข้ึนใหมอีกครั้งน้ันเปนเรื่องที่เปนไปไมได  

ชาวเว้ิงนาครเขษมแตละคนตางก็ตองเริ่มตนชีวิตใหม บางคนเปดกิจการคาขายตอไปเชนนาง

จรินทรที่เลาใหฟงวาตนน้ันมีรานใหมทีพ่รอมจะดําเนินธุรกจิรานหนังสอืตอไป“พอยายก็จะเปนที่เสริม
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วิทยที่นางเลิ้งแลว ที่น่ีรื้อหมดแลว รื้อตูไปหมดแลว แตกอนจะเปนตูสวย จัดเรียบรอย อันไหนถอดได

เราก็ถอดไป แตรานใหญเราไปปรับปรุงไดเมื่อ7-8ปแลว 5หอง5ช้ันที่ราชดําเนิน”(สัมภาษณคุณจริ

นทร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) หรือนางแดงเจาของรานหนังสือพทิยาคาร ที่เลาใหฟงวา “เราที่จะไป

อยูตรง3แยกไฟฉาย ของเราถายายไปแลวก็ยังทํากิจการน้ีตอ เราจะยายไปอยูตรงน้ันก็ตองสรางใหม 

เพราะตรงน้ันก็ไมใชแหลงคาขายเลย เปนแหลงพักอาศัยมากกวา เราก็ตองไปเริ่มตนใหม” (สัมภาษณ

คุณแดง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557) 

ในชวงของการเปลี่ยนแปลงน้ี เปนชวงวิกฤตที่แตละครอบครัวจะตองหาทางออกที่ดีที่สุด ซึ่ง

แตละคนลวนมีเหตุผลเปนของตนเองในการเลือกตัดสินใจ โดยนางแดงซึ่งตัดสินใจยอมยายออกเลาให

ฟงวาเปนการตัดสินใจเพื่ออนาคต “พอเขาสรางเสร็จเราก็ไมคิดที่จะยายกลับเขามาอยูอีกครั้ง เพราะ

มันแพง เราไมไหว แลวเราก็ขายใหใครไมได ไมอยากเอาหน้ีไปใหลูกหลาน เพราะราคามันข้ึนทุกป” 

(สัมภาษณคุณแดง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557) หรือนางแกวที่ตัดสินใจดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขาย

หนังสือตอไปเน่ืองจากกิจการกําลังไปไดดี“รานน้ีจะยายไปวงเวียนใหญ ชวงเดือนพฤศจิกายน เปด

กิจการหนังสือตอ เพราะตอนน้ีเราเปนรานที่ขายหนังสือโหราศาสตรมากที่สุดแลวในกรุงเทพฯ”

(สัมภาษณคุณแกว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557) 

นอกจากน้ันก็มีชาวเว้ิงนาครเขษมหลายคนที่ยังไมสามารถตัดสินใจไดวาตนเองน้ันจะยาย

ออกหรือจะอยูตอ จะดําเนินกิจการตอหรอืจะเลกิกิจการแลว อันเน่ืองมาจากสาเหตุที่แตกตางกนั เชน

กรณีของนางแตวที่ไมแนใจวาเมื่อยายออกไปแลวตนจะทําธุรกิจตอหรือไม เน่ืองจากยังไมสามารถหา

ทําเลที่เหมาะสมและไมแนใจวาลูกจะสบืทอดกิจการตอหรือไม“ในอนาคตที่ตองยายออก ตอนน้ียังหา

ที่คาขายไมได ถาตรงน้ีไลก็ตองยายไปอยูตรงน้ันกอนและคอยหาทาง เพราะวา เด๋ียวน้ีพวกตึกแถว

คาขายถาอยูใจกลางก็แพงมาก ไมมีปญญาซื้อ ขนาดอยูชานๆเมืองยังแพงเลย และอยูชานๆไมรูจะ

ขายไดหรือเปลา ตองไปเริ่มใหม บางทีอาจจะเลิกคาขายแลว เพราะลูกๆก็จบแลว ทํางานแลว และ

เราก็อายุเยอะแลว ของที่เราขายสวนใหญก็หนักๆ มีปญหาเรื่องลูกจาง จางลําบาก หาคนลําบาก ถา

เลิกขายตอ ของพวกน้ีก็ทยอยๆขาย เพราะเราอยูไดอีกป2ป บางทีก็อาจจะขายลงเว็บไซต เพราะไมมี

หนารานแลว อนาคต ดูวาไดหรือเปลา ถาไมไดก็คงเลิก เพราะลูกทํางาน แตถาหาทําเลใหมไดก็คงทํา

ตอและใหลูกสืบทอดไป” (สัมภาษณคุณแตวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) หรือลุงเพชรที่เลาวา“เราก็

ยังไมเคยคิดวางแผนยาย ยังอยากอยูน่ีไปเรื่อยๆ ลูกก็ทํางานแลว เขาไมคิดจะรับชวงกิจการก็ตอไปก็
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คงตองเลิก เด๋ียวก็ตองซื้อบานซื้อชอง แตก็ยังไมใชตอนน้ี” (สัมภาษณคุณเพชร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 

2557) 

 ลุงอํานาจเปนชาวเว้ิงนาครเขษมคนหน่ึงที่ยังไมสามารถตัดสินใจไดวาจะยายออกหรือไม 

เน่ืองจากมีความหวังวาเมื่อมีการสรางศูนยการคาอาจทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน ลุงอํานาจเลาใหฟงวา “ถา

โดนไลก็คิดจะอยูตอไปสักระยะหน่ึง แตไดยินวาคาเชามันสูงมาก ถาอยูไมไหวก็อาจจะไมอยู เพราะสู

คาเชาไมไหว แตถาเศรษฐกิจดีก็ตองลองดู เพราะเจาของที่เขาเล็งวาบางทีรถไฟฟามาถึง เศรษฐกิจจะ

ดีข้ึน จะบูม ถามันบูมจริงเราก็โอเค อาจจะทําตอไปอีกสัก10ป แตถามันไมบูม เราก็อาจจะสัก3ป5ป 

ก็อาจจะวางมือ” 

ชาวเว้ิงนาครเขษมบางคนไมคาขายตออีกแลว เหมือนกับลุงทองโรจนที่เลาใหฟงวาหลังจาก

ยายออกตนจะยกเลิกกิจการแลวเน่ืองจากตนก็อายุมากแลว อยากจะพักผอน “ถาตอนหลังที่น่ีถูกทุบ

ทิ้งกะยายไปอยูบานที่บางใหญ ถายายแลวของทั้งหมดก็จะพยายามขายใหมหมด ไมสั่งเพิ่ม ของก็ยาย

ไปอีกบานแลว บานที่จะยายไปเปนบานเด่ียว เปนหมูบาน อยางอั้วน่ีก็ไปพักผอนแลว เพราะถือวา ลูก

หลายเรียนจบ มีชีวิตดีแลวก็เลยไปพักผอน” (สัมภาษณคุณทองโรจน กิตติมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 

2557) เชนเดียวกันกับนางนอยที่เลาวา “จริงๆกะวาสิ้นปจะไมทําแลว รานอื่นเขาก็ยังทําตอ แตเราถือ

วาเราอายุเยอะแลว ลูกหลายเขาก็ไมเอาแลว เราก็กลับไปอยูบาน ลูกนองก็ตองปลอยใหเขาออกไป

ลอยแพ ลูกๆของเราเขาก็ทํางานทําการกัน เรารักษาที่น่ีไวเพราะเปนกิจการสมัยพอ เราก็หวังวาพอ

จะมา พอตกเครื่องบิน ไมอยูมาต้ังแตฉันอายุ14ป เราก็หวังวาถาพอเกิดบินมาพอก็จะจํารานเกาน้ีได 

แตตอนน้ีเราไมไดหวังอะไรแลว เพราะมัน60ปหลังจากน้ันมาแลว พยายามทยอยขายของใหหมด แต

มันก็หมดไมได เพราะของเกามันมีเยอะ เราไมสั่งเพิ่มแลว เพราะเตรียมตัวเตรียมใจ” (สัมภาษณคุณ

นอย เมื่อวันที่24 มกราคม 2558 ) 

5.13 ความรูสึกโหยหาอดีตและผูกพันกับเว้ิงนาครเขษม  

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนชาวจีนเกาแก ที่อยูอาศัยมาอยางยาวนาน  ความยาวนานน้ี

ยอมนํามาซึ่งความสัมพันธที่ดีตอกัน ผานวันและเวลาที่ยาวนานจนกลายเปนความผูกพัน ความเคย

ชินและคุนเคย แมที่อยูอาศัยน้ีจะไมใชที่ของชาวเว้ิงนาครเขษมโดยแทจริงเน่ืองจากเปนเพียงที่เชา

เทาน้ัน แตความยาวนานหลายช่ัวอายุคนยอมทําใหเกิดความรูสึกผูกพันทั้งกับตัวพื้นที่และคนในพื้นที่ 
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เมื่อถึงเวลาที่จะตองลาจากกันไปตามทางของตน ไปพบเจอสังคมใหม สิ่งใหม การเริ่มตนใหมยอม

กอใหเกิดความรูสึกคิดถึงและโหยหาชุมชนเว้ิงนาครเขษมอันเปนที่รักของพวกเขา เหมือนทีน่างแกว

เลาใหฟงถึงวิถีชีวิตของคนชุมชนในอดีตที่สะทอนใหเห็นอารมณโหยหาไดอยางชัดเจน “เรื่องที่จะโดน

ใหยายจริงๆมันคือความผูกพัน เพราะรุนที่1และรุนที่2 ก็70กวากันหมดแลว รุนที่3 เมื่อ40ปที่แลว 

สมัยเด็กๆ เรื่องของรถแตกอนไมไดแออัดขนาดน้ี คาขาย ของกิน ไมมีหางใหเดินชอปปง ไมมี

ภัตตาคารใหญๆหรูๆ สิ่งที่เรามีความสุขมากก็คือ  ตกเย็นก็จะมีรถเข็นขายของกิน มีกาโรจี้ ก็จะ

ตะโกนมา พอถึงเวลาเรารูวาจะมา เราก็จะออกไปรอแลวก็ซื้อมากินทกุวัน มีโรตีสายไหมหยอดเหรยีญ

แลวเข็มก็จะหมุน จะเปนกลองหยอดเหรียญ เหรียญก็จะไปทําใหเข็มขางหนาเหมือนนาฬิกาหมุน ไป

ตกที่1อัน2อัน3อัน เปนคลาสสิกอยางหน่ึงของสมัยกอน ตอนน้ีไมมีแลว แตกอนมีเตาฮวยรอนๆรถเข็น

มา เราไมรูยานอื่นมีเหมือนเราไหม แตแถวน้ีมันใกลเยาวราช สมัยน้ีเลยเห็นเยอะ แถวบานพี่ หัวมุม

แถวน้ีจะมีขายของกินเยอะมาก อรอย ข้ึนช่ือ คนมากินเยอะ จอดรถเต็มริมถนน มีทั้งนํ้าแข็งใสที่เปน

ตัวสายไมกระตายแบบเกาโบราณ นํ้าแข็งเปนกอนสีเหลี่ยม และเอาไม มีตะปู กดลงไปบนนํ้าแข็ง 

และก็สายๆ ขาต้ังจะมีใบมีด สมัยน้ันไมมีเครื่องปน อรอย ถึงแมจะแพงคนก็มากิน ราดหนา กวยเต๋ียว

เน้ือ กระเพาะปลา สมัยน้ันไมมีเรื่องของอินเทอรเน็ต เว็บใหโฆษณา แตคนรูเพราะมีการบอกตอๆกัน

ไป ตอนน้ีไมมีเหลือไมกี่ราน ตอนเด็กๆกลับากรร ไมกินขาวเย็น ก็ถือชามขาวออกไปซื้อ ไมก็เดินไปสั่ง

ใหกวยเต๋ียว เขาเดินมาสงที่บาน ก็ผูกพัน เพราะอยูมา20-30ปทุกวันมีอะไรเปลี่ยนแปลง พอเราโตข้ึน

ออกไปขางนอก มีแตความแกงแยงกัน ที่น่ีก็อบอุน เหมือนเปนครอบครัว เสียดายนะ”(สัมภาษณคุณ

แกว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557)  

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนเหมือนครึ่งชีวิตหรือทั้งชีวิตของชาวเว้ิงนาครเขษม สิ่งที่พวกเขา

กําลังจะเสียไปน้ันสงผลกระทบตอจิตใจของพวกเขาเปนอยางมาก เหมือนที่คุณจรินทรเลาวา“อากง

อามาเขารองไห 80กวาป เขาก็ยังอยู เขาไมยอมไป ไปก็ใจหาย เพราะเราเคยอยูที่น่ี ขนาดเราไมใชคน

ที่น่ี เราอยูที่น่ีมา30กวาป อากง อามา อาเจก อาอี้ อาซอ แตละคนเขามีนํ้าใจเอื้อเฟอ ทํากับขาวมา

แบงกัน รูจักกันหมด ทักทายกันตลอด ไปอยูที่ใหมน่ีไมมีนะ ที่ผานฟา เดินออกไปไมรูจักเลย เพราะ

มันไมไดเปนชุมชนมันเปนรานคา มันเลยไมเหมือนกัน ที่น่ีมันเปนที่อยูอาศัยที่คาขายไปดวย จากคน

อยูอาศัยก็เริ่มคาขาย จากเล็กๆจนมาเด๋ียวน้ีพัฒนาแลวก็เติบโตข้ึนมาเรื่อยๆ มันเหมือนบานเราไปเลย 

ครึ่งชีวิตไปแลว ชีวิตมันอยากใหกลับไป แตมันไมไดแลว ก็รูสึกเสียดายตอนน้ีก็ตองจดเบอรโทรไว เผื่อ
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ยายไปไหนติดตอกันจะไดรู ถามีคนแกเราก็จะไปเย่ียมเขา แตพอมีคนยายออกไป ความเปนชุมชนเว้ิง

แบบเดิมก็จะไมมีอยูแลว” (สัมภาษณคุณจรินทร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557) หรือคุณเพ็ญที่เลาใหฟง

ถึงความรูสึกเสียดายชุมชนเว้ิงนาครเขษมเพราะตนอยูที่น่ีมาต้ังแตเกิด และเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนที่

อบอุนมาก “พี่เกิดที่น่ี เปนคนในเว้ิงแลวก็แตงกับคนในเว้ิงดวยกัน เราก็ผูกพันอยูแลว เพราะอากงก็

เปน100แลว พี่ก็อายุมากแลว ไมใชนอยๆ ในเว้ิงเปนสถานที่ๆอบอุน แตกอนดีมาก เด็กทุกคนรูจักกัน 

คนในเว้ิงเรารูจักกันทุกคน ทุกบานรูจักกัน ไมเหมือนที่อื่นที่ขางบานยังไมรูจักกันเลย ในน้ีเราถอยที

ถอยอาศัยกัน รูจักกันทุกบาน โจรก็ไมมี เราชวยกันดูแล” (สัมภาษณคุณเพ็ญ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 

2558)   

เว้ิงนาครเขษมต้ังอยูในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ทําใหการเดินทางไปไหนมาไหน

สะดวกสบาย เมื่อตองยายออกไปอยูอาศัยที่อื่นบอมทําใหรูสึกเสียดาย เหมือนที่นางแตวเลาใหฟงวา 

“เสียดายนะ อยูที่น่ีสะดวกสบาย เดินไปซื้อของงาย อยูในกลาง แถวน้ีมีทุกอยาง ยายไปที่อื่นก็ไมชิน 

ตองทําใจสักพัก จะไปไหนรถเมลสายอะไรมีหมด ถาไปที่อื่นก็ตองปรับตัว”(สัมภาษณคุณแตว เมื่อ

วันที่ 15 กันยายน 2557)เชนเดียวกับปาพินที่รักในความสะดวกสบายของชุมชนเว้ิงนาครเขษม “อยู

ตรงน้ีเวลาไปไหนมันสะดวก ไปทํางานกลับก็งาน ถาไปไกลๆ ทํางานดึกกลับบานก็ดึก อยูตรงน้ี3-4ทุม

ยังสวางเลย มันสะดวกทุกอยาง ตอนเชาก็มีขายของกิน  ตอนน้ีรานขายอาหารก็นอยลงไปเยอะ แตก็

ยังมีขายอยู อยูในน้ีสบาย อยูขางนอกลําบาก ตองมีรถ ออกไปกินอะไรก็ลําบาก บางทีตองทํากินเอง 

อยูในน้ีมันสบายมานานแลว”(สัมภาษณคุณพิน  เมื่อวันที่24 มกราคม 2558) 

นอกจากความทรงจําในอดีตและความสะดวกสบายของชุมชนเว้ิงนาครเขษมแลว ปจจัยหลัก

ที่ทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมทุกคนตางรูสึกเสียดายชุมชน คือ ความผูกพันตอพื้นที่และคนในพื้นที่

เหมือนที่ลุงเพชรเลาใหฟงวา “เราก็อยูมานานก็รูสึกตัวเองเปนสวนหน่ึงของชุมชนน้ี ก็รูสึกโอเคกับ

ชุมชนน้ีเพราะเราอยูมาต้ังแตเด็ก ไมคอยมีปญหาเรื่องยาเสพติด โจรก็ไมมี เด็กเกเรก็ไมมี สันดาน

พอคาก็ไมมี มีอะไรก็ชวยเหลือกัน เปนหูเปนตา ผูกพันเพราะโตมาดวยกัน”(สัมภาษณคุณเพชร เมื่อ

วันที่ 6 ตุลาคม 2557)หรือนางแดงเจาของรานหนังสือพิทยาคาร ซึ่งเปนบานที่จัดนิทรรศการภาพถาย  

ซึ่งไดเขาไปพูดคุยกับนางแดงในวันที่กําลังจะตองยายออก นางแดงจึงเลาไปรองไปถึงความอาลัย

อาวรณตอชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่ตนอยูมานาน“พรุงน้ีเปนวันสุดทายแลวเราตองคืนกุญแจเขาแลว 

เขาจะมาตัดไฟแลว ทุกอยางมันเร็วเกินไป เราทอ เราตองใหกําลังใจตัวเองตลอด  ใหม แฟนเราก็



125 
 

เครียดเพราะเขาเกิดที่น่ี เขาตองยาย ไมมีใครรับได วันแรกที่เก็บของเราก็น่ังนํ้าตาซึมตลอด เพื่อนก็

บอกใหเข็มแข็ง การโดนยายสงผลกระทบตอเราทางดานจติใจมาก ทุกอยางที่เราอยูสรางมามนัหายไป

หมด ผูกพันมาก ลูกชายคนโตรองไห อยูมาต้ังแตเกิด” (สัมภาษณคุณแดง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

2557) และลุงทองโรจน เลาวา “คนที่น่ีไมเคยทะเลาะกัน อยูกันแบบพี่นอง ตางคนตางทํามาหากิน มี

ความเดนของตนเอง เจอกันคุยกัน สนิทกันมาก ลูกคามาซื้อของก็เปนคนแถวน้ี คนในชุมชนก็เรียก 

อาแปะ ลุง บานน้ีอยูกัน4รุน คาขาย3 รุน มองวาที่น่ีเปนเหมือนบานตัวเองแมจะเชาอยู” (สัมภาษณ

คุณทองโรจน กิตติมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม2557)คําบอกเลาเหลาน้ีคือความรูสึกบางสวนของชาวเว้ิง

นาครเขษมที่กําลังจะสูญเสียชุมชนที่พวกเขาไดเคยอยูรวมกันอยางยาวนาน และตอไปพวกเขาจะตอง

แยกยายกันไปตามทางของแตละคน ความสัมพันธ ความผูกพันตางๆยอมจางหายไป แตภาพใน

วันวานที่พวกเขาชาวเว้ิงนาครเขษมไดเคยใชเวลารวมกันมาอยางยาวนานจะยังคงตราตรึงอยูในความ

ทรงจําของพวกเขาตลอดไป  

  

   ภาพที่5.38 ขนมโบราณ          ภาพที่5.39 คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมไหวเจาประจําปรวมกัน 

           
ภาพที5่.40 รานขาวขาหมูตือฮวน    ภาพที่ 5.41 การคาขายของชาวเว้ิงนาครเขษมในตลาดประกา 
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บทท่ี6 

บทวิเคราะหและสรุป 

ขอมูลจากบทที่4และบทที่5สะทอนใหเห็นเรื่องราวประวัติความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาคร

เขษม เขต สัมพันธวงศ แขวง สัมพันธวงศ อีกทั้งยังสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู  สังคมวัฒนธรรม 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชาวเว้ิงนาครเขษมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผานการเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ

ชีวิต และประสบการณตลอดชวงชีวิตของชาวเว้ิงนาครเขษม การศึกษาในครั้งน้ีไดนําแนวคิดการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตอชุมชนเว้ิงนาครเขษม ซึ่งทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมเกิดความรูสึกโหยหาอดีต 

มาเปนแนวคิดในการวิเคราะหเช่ือมโยงใหเห็นถึงการรับรูรวมกันของความรูสึกโหยหาอดีตในดาน

ตางๆของชาวเว้ิงนาครเขษมตอชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัยมาอยางยาวนาน  

6.1 ความเปนมาของชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนยานการคา ต้ังอยูในเขตสัมพันธวงศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เว้ิง

นาครเขษมเปนที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหขุดสระขนาดใหญ เรียกวา วังนํ้า

ทิพย และตอมาไดพระราชทานที่ดินผืนน้ีแกสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรม

พระนครสวรรควรพินิตซึ่งตอมาไดมีชุมชนเกิดข้ึนจึงไดถมจนกลายเปนที่โลงกวางใหญเพื่อใหคนมา

อาศัยอยู ต้ังช่ือวา เว้ิงนาครเขษม มีความหมายถึง เว้ิงอันเปนที่รื่นรมยของชาวเมือง ตอมาช่ือเรียก

เพี้ยนเปน เว้ิงนครเกษม  

เว้ิงนาครเขษมรูจักกันในอีกช่ือหน่ึงวา “ตลาดโจร” หรือ “Thief Market”  เพราะมีการนํา

ของเกาหรือของที่ขโมยมามาขายมากมาย แตในปจจุบันน้ีในเว้ิงนาครเขษมไมไดมีการขายของเกา

หรือของที่ขโมยมาอีกแลว นอกจากน้ีเว้ิงนาครเขษมยังเปนศูนยการคาแหงแรกที่มีโรงภาพยนตร ช่ือ 

โรงภาพยนตรนาครเขษม ซึ่งหลังจากที่มีโรงภาพยนตรจึงเริ่มมีชุมชนเขาไปอยูอาศัยมาดข้ึน 

นอกจากน้ีเว้ิงนาครเขษมยังเปนแหลงนําเขาเครื่องดนตรีจากตะวันตกมาขาย และเกิดแหลงคาของเกา 

เครื่องดนตรี หนังสือเกา เครื่องทองเหลือง รวมทั้งรานอาหาร  

ลักษณะอาคารภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันมีรูปแบบเปนหองแถว เริ่มแรกเปนอาคารไมช้ันเดียว 

แตเกิดเหตุไฟไหมครั้งใหญ ในป พ.ศ. 2508 จึงไดปรับปรุงอาคารเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
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ช้ันและสามช้ันตามลําดับ หลังเกิดเหตุไฟไหมยังมีการสรางตลาดใหม ช่ือวา “ตลาดประกา” เพราะ

สรางเสร็จในประกา ตลาดประกาเปนตลาดที่เปนที่นิยมของคนในชุชนเว้ิงนาครเขษมมาก เน่ืองจาก

เปนตลาดในชุมชน และมีอาหารจํานวนมากใหเลือกซื้อตามความตองการ  

6.2 การอพยพและการต้ังถ่ินฐานในชุมชนเว้ิงนาครเขษม  

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันเรียกไดวาเปนชุมชนชาวจีนแตจิ๋ว ชาวเว้ิงนาครเขษมน้ันสวนมากมี

บรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศจีนและมาต้ังถ่ินฐานที่ประเทศไทยต้ังแตสมัยของคุณปูและคุณพอ 

ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนโดยมาทางเรือ เน่ืองจากในตอนน้ันมีปญหามากมายในประเทศจีน ทําให

เกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจ ชาวบานมีฐานะยากจน  ชาวจีนสวนใหญจึงตัดสินใจอพยพมาต้ังถ่ินฐาน

ในประเทศไทยเน่ืองจากตองการแสวงหาความกาวหนา หาเลี้ยงครอบครัว ในตอนแรกฝายชายมักจะ

มาหาลูทางทํามาหากินที่เมืองไทยคนเดียวกอน และเมื่อพอต้ังตัว สรางฐานะไดก็จะไปรับภรรยาที่

อาศัยอยูในประเทศจีนยายมาอยูที่ประเทศไทยดวยกัน ซึ่งในการอพยพน้ันชาวจีนมักมาตามๆกันกับ

ญาติพี่นองที่ประเทศจีน มีการชักชวนกันมาอยูอาศัยที่เมืองไทย ต้ังถ่ินฐานในพื้นที่ใกลๆกัน  สวน

สาเหตุที่มาต้ังถ่ินฐานในเว้ิงนาครเขษมเปนเพราะในตอนน้ันคนจีนอาศัยอยูยานน้ีจํานวนมาก 

เน่ืองจากรัชกาลที่5 พระราชทานที่ดินแถวน้ีใหคนจีนมาทําการคาขาย ชาวเว้ิงนาครเขษมเกือบทุก

ครอบครัวมีประวัติศาสตรการอพยพและการต้ังถ่ินฐานที่คลายคลึงกัน  

6.3 ประวัติชีวิตของคนในชมุชนกับความเปนชาวเว้ิงนาครเขษม 

 ชาวเว้ิงนาครเขษมทุกคนลวนมีวิถีชีวิต ความเปนมาในอดีตที่แตกตางกัน บางคนโตในชุมชน

เว้ิงนาครเขษมต้ังแตเด็ก บางคนแตงงานและยายเขามาเปนสะใภของครอบครัวฝายชาย ในสวนของ

ประวัติชีวิตของชาวเว้ิงนาครเขษมน้ัน ทุกคนไมไดมีจุดรวมที่คลายคลึงกัน ทั้งการศึกษา ประสบการณ

ในวัยเด็ก ประสบการณทํางานทีผ่านมา เชน คุณจรินทรเจาของรานหนังสอืเสริมวิทย กอนที่จะมาเริ่ม

กิจการน้ีเคยเปนครูที่จังหวัดลําพูนมากอน ลุงทองโรจน กิตติมาเคยเปนทหาร คุณแกวเปนพนักงาน

บริษัท แตบางคนเรียนจบแลวก็มารับชวงตอกิจการทีบ่าน ฐานะทางบานของแตละคนก็ไมเทากัน บาง

คนมีฐานะร่ํารวย บางคนพอมีพอกิน หรือบางคนคอนขางยากจน เชน กลุมแมคาที่อาศัยอยูในตลาดป

ระกาซึ่งอยูภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม  
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แตความแตกตางทั้งหมดน้ีก็ไดนําพาใหพวกเขามาอยูรวมชุมชนเดียวกัน ไดชวยกันสรางสรรค

ความรัก ความสัมพันธที่ดีข้ึนมาใหกับชุมชนแหงน้ี เหมือนที่นางแกวไดเลาใหฟงวา “สมัยพี่เด็กๆกร็ูจกั

เกือบทุกบาน เวลาไหวเจา ทําของไหวเยอะๆ ไหวเสร็จ แลวก็ไปแจกเหลาซิ่มบานน้ี เหลาซิ่มบานน้ัน

เขาไหวเขาก็เอามาให ไหกันไปใหกันมา แลกเปลี่ยนกันไปแบบน้ี ความสัมพันธก็จะแนนแฟน” ใน

ความแตกตางกันน้ันก็ไดมีความเหมือนกันในเรื่องของการเปนชาวจีน การรวมใจอนุรักษความเปนจีน

ซึ่งเปนจุดเดนของชุมชนไวรวมกัน รวมถึงอัธยาศัยที่ดีของชาวเว้ิงนาครเขษมที่หาไดยากมากในชุมชน

เมืองปจจุบัน 

6.4 ความสัมพันธภายในครอบครัว 

ความสัมพันธภายในครอบครัวของแตละครอบครัวก็จะแตกตางกันออกไป ไมไดมีจุดรวมที่

เหมือนกัน บางบานอยูรวมกันแบบครอบครัวคนจีน มีระบบกงสี เชน ครอบครัวของนางแตว ที่

แตงงานยายเขามาเปนสะใภและอาศัยอยูรวมกันกับพอแมของสามี และครอบครัวของนางแกวที่

อาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวจีนขนาดใหญ แตโดยสวนมากครอบครัวภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมจะ

อาศัยอยูกันเปนครอบครัวขนาดเล็กมากกวา เน่ืองจากพื้นที่ภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมคอนขางมี

ความจํากัดและแออัด สมาชิกในครอบครัวสวนมากแยกยายกันไปทํางานในตอนกลางวัน แตกลับมา

นอนดวยกันในตอนกลางคืน เชน นางแกวที่ทํางานบริษัททรู เมื่อถึงเวลากลางคืนก็กลับมานอนใน

บานที่ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แตทั้งน้ีก็มีหลายครอบครัวที่เมื่อคาขายเสร็จก็กลับไปบานที่อยูนอกชุมชน

เว้ิงนาครเขษม เชน ครอบครัวของลุงอํานาจ ที่กลาววา “บานน้ีแคขายของไมไดอยูอาศัย เพราะของ

มันเก็บเยอะ สกปรก บานมันก็เกา มันแคบ จะน่ังซักผายังไมมีที่เลยก็เลยตองไปอยูขางนอก” ซึ่งแต

เดิม เว้ิงนาครเขษมไม ไดแออัดเท าตอนน้ี  แต เพราะเว้ิงนาครเขษมต้ังอยู ใจกลางเมืองของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนแหลงเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดการพัฒนาไปสูความทันสมัยมากมาย 

ทั้งการสรางสิ่งกอสรางแวดลอมจนทําใหบริเวณชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันแออัดและไมสามารถขยับ

ขยายได ทําใหเมื่อคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมมีการเติบโตของสมาชิกในครอบครัวข้ึนก็ตองแยกยาย

กันไปอยูอาศัยนอกชุมชนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากความทันสมัย  
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ทั้งน้ีในเรื่องของการสบืทอดกิจการครอบครัวในอดีตจะสบืทอดกิจการครอบครัวใหแกลูกชาย

คนโตซึ่งเปนลักษณะของครอบครัวคนจีน แตในปจจุบันน้ีเน่ืองจากโอกาสในการศึกษาในปจจุบันมี

สูงข้ึน จึงมีการสงใหลูกหลานเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือจบจากตางประเทศ ทําใหมีโอกาสและมี

ทางเลือกที่มากกวาเดิม สงผลใหลูกหลานบางบานไมอยากที่จะสืบทอดกิจการตอ อยากจะหางานดีๆ

ทํา ซึ่งก็เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยที่เขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและแนวคิด

แบบเดิมของคนในชุมชน  เหมือนที่ลุงอํานาจเลาวา “คนรุนผมสวนใหญจะมาสืบทอดกิจการตอ แต

ถารุนลูกผมเขาจะเริ่มไมเอาแลว สวนใหญเขาจะเรียนสูงแลวก็ไปทําขางนอก เปนหมอไป เขาเรียน

เยอะ และเงินเดือนดีกวาทําแบบน้ีที่ทํางานมือก็เลอะ ถาเศรษฐกิจดีคาขายมันก็สนุก ลูกๆหลานๆมี

เงินเรียนสูงๆกเ็พราะพอแมทําอาชีพแบบน้ี คนขายกาแฟเขายังมีเงินสงลูกเขาเรียนเลยก็เงินจากตรงน้ี

ทั้งน้ัน พอลูกๆเห็นพอเขาเหน่ือย เราก็ตองเรียนเยอะ เรียนสูง จะไดไมเหน่ือยเหมือนพอ พอเขาเรียน

สูงก็ไปเปนหมอบางอะไรบาง เรียนเมืองนอกก็ไดภาษาก็ไปทํางานกับฝรั่งไปเลย”ทําใหบางบานมีลูกที่

จะสืบทอดกิจการครอบครัวตอ บางบานไมมีผูสืบทอดกิจการ แตกตางจากในอดีตที่ทุกครอบครัวมีผู

สืบทอด ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยที่ทําใหลักษณะของครอบครัว

เปลี่ยนแปลงไป บางครอบครัวพี่นองอาศัยอยูใกลเคียงกันภายในเว้ิงนาครเขษม บางครอบครัวพี่นองก็

อาศัยอยูกันคนละพื้นที่ รวมถึงการประกอบอาชีพของสมาชิกภายในครอบครัวก็ตางกันไปดวย ไมไดมี

กฎเกณฑเฉพาะสําหรับเรื่องน้ี ซึ่งเปนเอกลักษณของสังคมเมืองที่มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 

แตสิ่งหน่ึงที่คลายคลึงกนัคือคนในสมัยกอนนิยมการมีลูกมาก เห็นไดจากการที่ชาวเว้ิงนาคร

เขษมหลายครอบครัวมีจํานวนพี่นองหลายคน เชน นายวุฒิที่มีพี่นองถึง9คน และลุงทองโรจน กิตติมา 

ที่มีลูก8คน ซึ่งในปจจุบันน้ีความนิยมในการมลีูกมากน้ันก็ไดเปลี่ยนแปลงไปดวยจากการที่ในปจจุบันน้ี

ไมไดตองการแรงงานจํานวนมากเหมือนในอดีตอีกแลว เน่ืองจากมีการเขามาของเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรที่สามารถสรางงานไดจํานวนมากกวาแรงงานคน ทําใหจะเห็นไดวาจากขอมูลทั้งหมดน้ัน

สภาพครอบครัวของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมจะมีความแตกตางกันออกไป ไมสามารถสรุปไดวาคน

ในชุมชนเว้ิงนาครเขษมมีลักษณะครอบครัวไปในทางใดทางหน่ึง ไมไดมีลักษณะความเปนอยูที่

คลายคลึงกัน ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของครอบครัวในสังคมเมือง  
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6.5 วัฒนธรรมจีนกับชมุชนเว้ิงนาครเขษม 

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันเปนชุมชนชาวจีน คนเกือบทั้งหมดในชุมชนลวนเปนชาวจีนแตจิ๋ว 

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมมีการอยูอาศัยมาหลายช่ัวอายุคน ต้ังแตในสมัยรัชกาลที่5 การสืบทอดวัฒนธรรม

จีนก็สืบทอดมาหลายช่ัวอายุคนเชนเดียวกัน ไมวาจะเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหวพระจันทร เทศกาล

ไหวเจาประจําป ก็ยังมีการจัดงานกันอยางใหญโตและสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ในชุมชน

เว้ิงนาครเขษมมีการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการเสี่ยงทายตอเจาซึ่งเปนลักษณะของความเปนจีน

เพื่อดูแลศาลเจาและงานเทศกาลในชุมชน มีกองเงินชุมชนที่รวบรวมข้ึนเพื่อไวใชในการจัดงาน

เทศกาลตางๆในชุมชน สิ่งเหลาน้ีทําใหเห็นวา ชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันใหความสําคัญกับงานเทศกาล

จีนมาก และถือวาสิ่งน้ีเปนเรื่องสําคัญ เพราะเอกลักษณอยางหน่ึงของชุมชนเว้ิงนาครเขษมก็คือการ

เปนชุมชนชาวจีนที่อนุรักษประเพณีจีนตางๆไวมาอยางยาวนาน ในการจัดงานเทศกาลตางๆมีการจัด

ตามธรรมเนียมจีนอยางเครงครัดมากในรุนของคนเกาคนแกที่รับชวงตอมาจากบรรพบุรุษที่อาศัยอยู

ในประเทศจีนและมีการสืบทอดตอกันมายังลูกหลาน สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการรักษาคุณคาทาง

วัฒนธรรมใหคงอยูในชุมชน  

ในเรื่องของการแตงงานของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมลวนมีการจัดงานแตงงานตามธรรม

เนียมจีน แตทั้งน้ีก็ตองยอมรับวาความขลัง ความเขมขนของธรรมเนียมจีนน้ันลดลง และจางหายไป

ตามกาลเวลา การเปนลูกสะใภชาวจีนน้ันตองรับผิดชอบงานบาน งานเรือน ดูแลพอแมสามี ในชวง

แรกทํางานในสวนของผูหญิงคือยูแตขางบนบาน จะไมยุงกับการคาขายของขางลางแตตอนหลงัก็จะ

ลงมาชวยงานคาขายขางลาง ทําใหตองปรับตัวพอสมควร การเปนลูกสะใภชาวจีนตองทําตามที่พอแม

สามีสั่ง ซึ่งสรางความกดดันอยูไมนอย แตทั้งน้ีความเขมขนของการปฏิบัติตัวของลูกสะใภชาวจีนก็

ไมไดเขมงวดมากเหมือนในอดีตอีกแลวเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย คนรุนหลังไมได

เครงครัดกับจารีตประเพณีมากเทาคนรุนเกา เพราะใหความสนใจกับสิ่งใหมๆ เชน เทคโนโลยีความ

ทันสมัย ความกาวหนา มากกวาการรักษาประเพณีด้ังเดิม รวมถึงในเรื่องของการสืบทอดประเพณีที่มี

การสงตอจากรุนสูรุนแตเมื่อเวลาผานไปความเขมขน หรือพิธีการสําคัญตางๆยอมตองตองถูกเจือจาง

ลงไปบาง หรือการที่อาศัยอยูในสังคมไทยยอมตองไดรับประเพณีไทยเขาไปผสมผสานบางเล็กนอย 
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วัฒนธรรมตางๆจางหางไปตามกาลเวลา แมวัฒนธรรมจีนจะยังคงอยูไมหายไปไหน คนตางรู

วาเปนวันตรุษจีน วันไหวพระจันทร วันไหวเจาประจําป แตความขลังของพิธีการ ขนบธรรมเนียม 

และบรรยากาศตางๆในเทศกาลเหลาน้ีไดจางหายไปและเน่ืองจากชุมชนน้ีเปนชุมชนชาวจีน ในรุนของ

คนเกาคนแกเวลาติดตอสื่อสารพูดคุยกันก็จะคุยภาษาจีนกัน แตตอมาเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป การที่

อาศัยอยูในสังคมไทยทําใหตองใชภาษาไทยเปนภาษาหลักในการสื่อสาร คนรุนหลังจึงพูดภาษาจีน

นอยลง และเน่ืองจากไมมีโอกาสไดใชภาษาจีนในการสื่อสารแบบคนรุนกอน ทําใหหลงลืมภาษาจีนไป 

แตทั้งน้ีคนสวนมากในชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่อายุอยูในชวง30-60ปข้ึนไปจะเคยไดเรียนภาษาจีนจาก

โรงเรียนจีนมาบาง เชน นายวุฒิเคยเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนจีนซึ่งมีสอนภาษาไทยดวยในยานวรจักร 

หรือ ลุงเพชรที่เรียนภาษาจีนที่โรงเรียนสีตบุตรบํารุง  ทําใหพูดสื่อสารพอได แตไมถึงข้ันคลองแคลว

หรือเรียกวาพูดเปน แตถาเปนรุนเด็กน้ันจะพูดไดนอยมาก เพราะเน่ืองจากในชุมชนเว้ิงนาครเขษม

เวลาที่คนในชุมชนติดตอสื่อสารกันก็มักใชภาษาไทยเปนภาษาหลักในการสื่อสาร  

   

ภาพที่6.1 การเผากระดาษในเทศกาลตรุษจีน  ภาพที่6.2 อาหารในงานไหวเจาประจําป  

 

ภาพที่6.3  การไหวที่ศาลเจาพอหนูแดง 
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6.6ความเชื่อทางศาสนากับชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนชาวจีนแตจิ๋วที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ  ในเว้ิงนาคร

เขษมมีศาลเจา1 แหง คือ ศาลเจาพอหนูแดง ซึ่งเปนศาลไทย แตเน่ืองจากชาวเว้ิงนาครเขษมสวนมาก

ลวนเปนชาวจีนทั้งสิ้น จึงไดมีการเชิญศาลเจาปงเถากงเขามา เน่ืองจากเปนศาลที่อยูใกลที่สุดซึ่งเปน

ศาลจีน และเน่ืองจากชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนชาวจีนคนในชุมชนจึงนิยมไปศาลเจาปงเถากง

มากกวาศาลเจาพอหนูแดงซึ่งเปนศาลไทย แตทั้งสองศาลเจาน้ันลวนมีความศักด์ิสิทธ์ิมาก ศาลเจาพอ

หนูแดงคนในตลาดซึ่งเปนกลุมคนไทยจะมาไหวกันมาก มีความเช่ือที่วา ขอใหเกิดความเจริญรุงเรือง 

คาขายดี  

แตทั้งน้ีคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมก็ไมไดไปไหวที่ศาลเจากันบอย สวนมากจะไปตอนชวง

เทศกาลเทาน้ัน เพราะตามปกติที่หลงับานของคนจีนจะมีการไหวเจาที่บานอยูแลวนอกจากน้ียังมีวัดที่

อยูในชุมชนและใกลชุมชน ซึ่งชาวเว้ิงนาครเขษมก็ไปไหวกันเน่ืองจากชาวจีนไหวเจาทุกที่ ย่ิงในชวง

เทศกาลคนจีนจะย่ิงนิยมไปไหวเจา ของที่ใชในการไหวเจาจะไหวเปนผลไม ถาเทศกาลประจําป ก็จะ

ไหวหมู เห็ด เปด ไก พวกขนมสีแดง ขนมถวยฟู แตถาวันพระจีน คือวันที่1กับ15 ของที่ใชในการไหว

ก็แลวแตวาแตละบานนิยมอะไรก็ไหวแบบน้ัน มีการไหวแคผลไมและขนม ไมตองไหวอาหาร แตถา

เปนศาลไทย กจ็ะมีการไหวผลไมกบันํ้าชา ขนม แตไมมีไหวอาหาร ซึ่งธรรมเนียมในการไหวในปจจุบัน

น้ีไมไดเครงครัดเหมือนในอดีตอีกตอไป ที่เปนเชนน้ีเพราะการเขามาของความทันสมัยเชนเดียวกัน 

คนรุนหลังไมไดใหความสนใจกับเรื่องของพิธีการที่เครงครัดมากนัก จึงมักทําใหพิธีการที่เครงครัด

เหลาน้ีคอยๆเสื่อมสลายไป เน่ืองจากใหความสนใจกับวัตถุ เทคโนโลยี การแขงขันและทุนนิยมใน

ปจจุบันมากกวา ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการเปลีย่นแปลงไปสูความทันสมัย แลวย่ิงชุมชนเว้ิงนาครเขษม

น้ันเปนชุมชนที่อยูใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งความเจริญและเทคโนโลยีตางๆเขาถึงไดงาย แรง

ผลักปจจัยภายนอกมากมายที่มีสวนทําใหชุมชนเว้ิงนาครเขษมหันเขาสูความทันสมัยไปบางซึ่งทําให

ความสําคัญของพิธีการตางๆเลือนหายไป  
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       ภาพที่6.4 พิธียายศาลเจาพอหนูแดง 

6.7 เศรษฐกิจกับชมุชนเว้ิงนาครเขษม 

 ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันไมไดมีการขายเฉพาะอยางหรือสินคาประเภท

ใดประเภทหน่ึง เหมือนเชนบริเวณพาหุรัตที่ขายผา  ถนนเสือปาที่ขายหนัง ชาวเว้ิงนาครเขษมมัก

กลาววาชุมชนเว้ิงนาครเขษมมีขายทุกอยาง ตองการอะไรใหมาหาเอาที่เว้ิงนาครเขษม ภายในชุมชน

เว้ิงนาครเขษมน้ันมีความโดงดังทางดานของรานหนังสือ ซึ่งแตเดิมเคยมีถึง7ราน แตตอนน้ีเหลือเพียง

3ราน เทาน้ันคือ รานเขษมบรรณกิจ รานพิทยาคาร และ รานเสริมวิทยบรรณาคาร รานหนังสือแตละ

รานจะขายหนังสือคนละประเภทกัน รานเขษมบรรณกิจจะมีความโดดเดนทางดานหนังสือเกี่ยวกับ

โหราศาสตร การดูดวง ดูฮวงจุย ในขณะที่รานเสริมวิทยจะโดดเดนทางดานหนังสือแบบเรียนเด็ก 

ธุรกิจรานหนังสือภายในเว้ิงนาครเขษมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมมีการแยงลูกคาของกันและกัน มี

แตจะชวยกันคาขาย  

นอกจากน้ันภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันยังเปนที่รูจักกันดีในเรื่องของเครื่องดนตรี มีรานดนตรีที่

โดงดังหลายราน เชนรานยงเส็ง ซึ่งเปนรานดนตรีรานแรกในเว้ิงนาครเขษม รานอินเตอรมิวสิค ราน

แปซิฟคพลัส รานแตเซงฮงธีระมิวสิค เปนตน รานดนตรีแตละรานน้ันจะขายเครื่องดนตรีคนละแบรด

กัน ทําใหไมมีปญหาในเรื่องของการแยงลูกคาซึ่งกันและกัน เหมือนที่พี่วริทกลาววา “ต้ังแตมาอยูไม

เคยเห็นการแยงลูกคากันนะ ถาลูกคาเขามาหาสิ่งที่เราไมมี เราก็แนะนําไปวารานไหนมี ไมมีการดึง

ลูกคากัน อยางเราเปนตัวแทนวีลา ถาลูกคาถามหาที่รานอื่น รานน้ันเขาก็จะแนะนําใหมารานของเรา  

จะเปนในลักษณะน้ี แตถาขายอยางอื่นเราไมรู แตถาเปนดนตรีมันจะแบงเปนแบรนดใครแบรนดมัน 

นอกจากวาลูกคาไมอยากเขารานน้ัน อยากใหเราเอามาให เราก็จะโปวมาให เพราะบางทีเขาไมชอบ

การบริการของรานอื่นก็มี ลูกคามีหลากหลาย” 
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นอกจากความโดดเดนในดานของหนังสือและเครื่องดนตรีแลว เว้ิงนาครเขษมยังโดดเดนใน

เรื่องของโบราณ รานเพชรที่อยูบริเวณรอบนอกของชุมชนเว้ิงนาครเขษมเรียงกันเปนแถวจํานวนหลาย

ราน และความเลื่องช่ือทางดานอาหารอรอย ไมวาจะเปนรานหมี่หวาน รานกวยเต๋ียวเน้ือไรเทียมทาน 

รานกวยเต๋ียวเปด รานขาวขาหมู ที่มีช่ือเสียงโดงดังมาอยางยาวนาน มีผูคนมากินอยูตลอดเวลา 

นอกจากน้ีในชุมชนเว้ิงนาครเขษมยังมีตลาดประกาที่คนในชุมชนมักมาจับจายใชสอยที่ตลาดน้ี 

เน่ืองจากเปนตลาดที่อยูในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ตลาดประกาเปนตลาดที่ขายอาหารสด ขาวแกง 

กับขาวตางๆมากมาย ซึ่งมีราคาคอนขางแพงเหมือนเชนตลาดบริเวณถนนเยาวราช แตกอนตลาดป

ระกาจะมีความครึกครื้นมากเน่ืองจากชาวเว้ิงนาครเขษมในอดีตนิยมทําอาหารกินเอง จึงตองไปซื้อที่

ตลาดประกา แตในปจจุบันการทําอาหารกินเองเริ่มนอยลง ชาวเว้ิงนาครเขษมจํานวนมากนิยมซื้อกิน

เน่ืองจากความสะดวกรวดเร็ว  

ทั้งน้ีความโดดเดนทางดานการคาที่แตกอนมีช่ือเสียงมากไมวาจะเปนความโดดเดนทางดาน

รานหนังสือ เครื่องดนตรี เครื่องมือทํามาหากิน วัตถุโบราณ และรานอาหาร ปจจุบันน้ีความโดดเดน

ในเรื่องเหลาน้ีลดนอยลงกวาในอดีต ย่ิงในชวงน้ีที่เศรษฐกิจตกตํ่า สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนเว้ิง

นาครเขษมก็ซบเซาลง ไมคอยมีคนเขามาเดินจบัจายใชสอย และย่ิงในชวงที่เกิดการเปลีย่นแปลงทําให

พื้นที่บางสวนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมตองปดเปนเขตกอสราง ทําใหเศรษฐกิจในชุมชนเว้ิงนาครเขษม

ซบเซาลง รวมถึงการเขามาของความทันสมัย เน่ืองจากเว้ิงนาครเขษมต้ังอยู ใจกลางเมือง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหางสรรพสินคาตางๆมากมายที่คนสามารถไปจับจายใชสอยไดสะดวกกวา 

ภายในหางสรรพสินคามีที่จอดรถ แตถาจะเขามาภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันรถติดและไมสะดวกสบาย 

จึงทําใหคนสวนมากมักเลือกที่จะไปหางสรรพสินคามากกวาเขามายังชุมชนเว้ิงนาครเขษมเพื่อซื้อของ 

สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในชุมชน

เว้ิงนาครเขษม นอกจากน้ีความทันสมัย ความเจริญตางๆที่อยูลอมรอบชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันได

เปลี่ยนแปลงใหเว้ิงนาครเขษมที่พยายามจะรักษาความขลังและประวัติศาสตรอันทรงคุณคาหลาย

อยางเอาไวใหคอยๆเขาสูความทันสมัยตามกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที6่.5รานขายขาวเหนียวตือฮวน       ภาพที่6.6 รานขายของในชุมชน 

6.8 ความบันเทิงกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

 ในป พ.ศ. 2447 ไดมีโรงหนังแหงแรกเกิดข้ึนในประเทศไทยเปนโรงหนังของชาวญี่ปุนที่สราง

ข้ึนในเว้ิงนาครเขษม ทําใหในสมัยน้ันมีคนนิยมหนังญี่ปุนมากข้ึน จึงมีการขยายกิจการโดยการสราง

โรงหนังข้ึนในตลาดประกาซึ่งเปนกลาดในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ในยุคน้ันมีโรงหนังเกิดข้ึนมากมาย 

และมีการแขงขันกันแยงจํานวนคนดู  สิ่งน้ีนับเปนความบันเทิงอยางหน่ึงของชาวเว้ิงนาครเขษมหลาย

ครอบครัว เน่ืองจากในอดีตไดมีการไปดูหนังกันที่โรงหนังเสมอๆ ทุกคนยังจดจําภาพความทรงจํา 

เหตุการณตางๆ ภาพบรรยากาศที่สนุกสนานเหลาน้ันไดดี นอกจากโรงหนังจะนําพามาซึ่งความ

รื่นรมยของชาวเว้ิงนาครเขษมแลว โรงหนังยังเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดชุมชน เมื่อมีชุมชน ความเจริญ

ตางๆยอมเขามา ซึ่งในภายหลังโรงภาพยนตรน้ีไดถูกไฟไหมและมีการรื้อโรงภาพยนตรอีกหลายโรงใน

บริเวณน้ันทิ้ง เน่ืองจากหมดยุคของโรงภาพยนตรเลก็ๆแลว เพราะคนสวนใหญหันไปใหความสนใจกับ

โรงภาพยนตรขนาดใหญ ทําใหโรงภาพยนตรเหลาน้ีโดนรื้อทิ้งหมดและสรางเปนที่พักอาศัยหรือตึก

ขนาดใหญที่สามารถทําคุณประโยชนไดมากกวา  สิ่งน้ีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสูความ

ทันสมัย เมื่อตองการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเกาก็จะตองถูกรื้อทิ้ง แมการที่โรงภาพยนตรโดนไฟไหมและ

โดนรื้อทิ้งไปแลว แตความรูสึกในหวงเวลาน้ัน ความทรงจําที่เกิดข้ึนตอนน้ันยังติดอยูในใจของชาวเว้ิง

นาครเขษมเสมอ  

6.9 ความสัมพันธกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม  

 ความสัมพันธของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมเมื่อเทียบกับชุมชนคนจีนในบริเวณใกลเคียงซึ่ง

อยูใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเหมือนกันแลว ความสัมพันธเฉกเชนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ัน

นับเปนความสัมพันธที่หาไดยากมากในสังคมเมืองไทย ที่คนในชุมชนจะรูจักกันหมดทุกบาน ทั้งยังมี
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การทักทายไปมาหาสูกันอยางสม่ําเสมอ ชาวเว้ิงนาครเขษมตางชวยเหลือกัน ในชุมชนไมมีโจร ไมมี

ผูราย เน่ืองจากทุกคนในชุมชนชวยกันเปนหูเปนตา ดูแลกันอยูเสมอ ความขัดแยงในชุมชนมีนอย 

อัธยาศัย มิตรภาพที่ดีที่ชาวเว้ิงนาครเขษมมีใหกันนับเปนเอกลักษณอยางหน่ึงที่โดดเดนของชาวเว้ิง

นาครเขษม 

 ทุกปชาวเว้ิงนาครเขษมจะมีการจัดงานไหวเจาประจําปรวมกัน ชาวบานชวยกันจัดงานคน

ละไมคนละมือ แสดงใหเห็นถึงความมีนํ้าใจและสามัคคีกันของคนในชุมชน ในวัยเด็กชาวเว้ิงนาคร

เขษมหลายครอบครัวเลาใหฟงวาสนิทกับเพื่อนบานมาก และออกมาว่ิงเลนดวยกัน คนแกตอนเชาก็

พูดคุยกัน กินกาแฟดวยกันกอนเริ่มทํางาน มีกิจกรรมสังสรรคกันอยูตลอดเวลา เน่ืองจากในตอนน้ัน

ทุกครอบครัวอาศัยอยูรวมกันในชุมชนน้ี ทํามาหากินในตอนกลางวันและนอนหลับในตอนกลางคืนที่

ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แตในภายหลังเมื่อครอบรัวขยายใหญข้ึน พื้นที่ในการอยูอาศัยจึงคับแคบเกินไป 

ทําใหตองมีการแยกยายกันออกไปจากชุมชน คนที่ยายออกไปแลวก็ไมไดติดตอกันเหมือนเดิม หาง

หายกันไป รวมถึงหลายคนที่ยังอาศัยอยูในชุมชน ตอนกลางวันทํามาหากิน แตตอนกลางคืนไปนอนที่

อื่น ความสนิทสนมกันก็จะลดลง สิ่งเหลาน้ีทําใหความสัมพันธของคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมหางเหิน

มากข้ึน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย ที่ทําใหคนวุนวาย มีวิถีชีวิตที่เรงรีบและแขงขัน

กันตลอดเวลา ทําใหคนในชุมชนไมไดมีเวลาวางเหมือนแตกอนที่จะสามารถมาน่ังพูดคุยกันได 

แตทั้งน้ีเมื่อเจอกันพวกเขาก็ยังคงทักทายกันอยูเสมอ ชวยเหลือกันอยูในฐานะของเพื่อนรวม

ชุมชน เพื่อนบานที่ดี แตความเปนครอบครัว เปนพี่เปนนอง ความสนิทสนมมากๆแบบในอดีตไดจาง

หายไปตามกาลเวลา ทั้งน้ีในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญกับชุมชนเว้ิงนาครเขษมเน่ืองจากการที่

ตระกูลบริพัตรไดขายที่ดินใหแกคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เพื่อสรางที่แหงน้ีใหเปนศูนยการคา ชาวเว้ิง

นาครเขษมไดมีการรวมตัวกันอยางเต็มที่ ตอสูรวมกันเพื่อชุมชนอันเปนที่รักของเขา พวกเขาผูกพันทั้ง

กับตัวพื้นที่ และคนในพื้นที่ เหมือนที่คุณเพ็ญ ไดเลาใหฟงวา “ในเว้ิงเปนสถานที่ๆอบอุน แตกอนดี

มาก เด็กทุกคนรูจักกัน คนในเว้ิงเรารูจักกันทุกคน ไมเหมือนที่อื่นที่ขางบานยังไมรูจักกันเลย ในน้ีเรา

ถอยทีถอยอาศัยกัน โจรก็ไมมี เราชวยกันดูแล เรามีกิจกรรมเราก็ชวยกัน เสี่ยซิง(ไหวเจาประจําป-ผู

ศึกษา) เราก็มาไหวเจาดวยกัน เราก็ชวยกันทํางานศาลเจา ทุกปเราก็ชวยกันทุกป งานศาลเจาก็

เหมือนเปนการตอบแทนพระเจา เราก็เชิญเจาจากทุกแหงมาที่น่ี เพื่อใหคนในเว้ิงมากราบไหว เรามี

กรรมการ มีเงิน มีบริจาค มีการประมูลของ ทํามาทุกป มีงิ้ว มีหนังกลางแปลง มีทั้งหมดเลย อีกหนอย
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ถาในเว้ิงไมมีอะไรก็คงจะแย เด็กรุนหลังจะเสียดาย พอยายออกไป ความเปนจีนก็หายไปดวย” สิ่ง

เหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของคนในชุมชนที่ผูกพันกัน เปนสิ่งที่พวกเขาตองการปกปองเอาไว 

เมื่อถึงคราวที่ตองจากลากัน ทุกคนตองกระจัดกระจายกันไปตามทางของตน ทําใหเกิดความรูสึกที่วา

ย่ิงจะไกลกันย่ิงรักกัน สิ่งเหลาน้ีทําใหเห็นวาคนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันตางมีความรักและความ

ผูกพันตอกันมากเพียงใด  

6.10การบริหารจัดการกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

 ในชุมชนเว้ิงนาครเขษมไมมีหัวหนาชุมชน มีแคกรรมการเทาน้ันซึ่งชุมชนเว้ิงนาครเขษมจะมี

การจัดต้ังคณะกรรมการอยู2ชุด ชุดแรกมีการแตงต้ังมานานมากแลว คือ กรรมการศาลเจา ซึ่งมีหนาที่

ดูแลงานศาลเจาในชุมชน ไดแก ศาลเจาพอหนูแดง ศาลเจาปงเถากง นอกจากน้ันยังดูแลเกี่ยวกับการ

จัดงานตางๆภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม เชน งานวันไหวพระจันทร งานไหวเจาประจําป และ

คณะกรรมการชุดที่สองน้ันเกิดข้ึนในชวงหลงัที่เว้ิงนาครเขษมมีการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญคือ มีการโอน

กรรมสิทธ์ิที่ดินใหกับคุณเจริญ ภิรมยภักดี ทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมบางสวนตองยายออกจากชุมชน 

และบางสวนตองถูกข้ึนคาเชาในปริมาณที่สูงมาก ในชวงที่มีการตอรองกันอยู ชาวเว้ิงนาครเขษมจึงได

มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ข้ึนมาเปนตัวแทนของชาวเว้ิงนาครเขษมในการตอรอง และ

คณะกรรมการชุมชนน้ีก็จะเปนคนที่คอยบอกเลาขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีใหชาวบานไดรู 

ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนน้ีก็เลือกมาจากคณะกรรมการศาลเจา เปนคนที่คนในชุมชนไวใจ

และเช่ือถือ ซึ่งการเกิดข้ึนของคณะกรรมการชุดหลังน้ีเกิดจากการที่นายทุนตองการจะเปลี่ยนแปลง

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมไปสูความทันสมัยน่ันเอง  

นอกจากน้ีในการบริหารชุมชนน้ันยังมีบอรดที่บอกเลาเรื่องราวตางๆที่เกิดข้ึนในชุมชนเว้ิง

นาครเขษมดวย บอรดน้ีไมมีผูดูแล ใครที่ตองการจะประกาศสิ่งใดสามารถมาประกาศที่บอรดน้ีได 

นอกจากน้ันชาวเว้ิงนาครเขษมยังมีกองทุนชุมชนที่ทุกคนในชุมชนชวยกันออกเงิน โดยเงินน้ีจะ

นําไปใชในการจัดงานศาลเจา หรือชวยเหลือชาวเว้ิงนาครเขษมที่เดือดรอน แตทั้งน้ีไมคอยมีใครกลา

นํากองเงินน้ีไปใช เน่ืองจากคณะกรรมการจะเปลี่ยนไปทุกป ถาปน้ีไดเปนคณะกรรมการ ปหนาก็จะ

ไมไดเปน เพราะเปนกฎวาจะเวน2ป ในทุกปจะมีการเลือกต้ังใหม โดยจะไมเลือกคนเดิม ทําใหการนํา

เงินกองทุนน้ีไปใชเปนเรื่องไมสะดวก เน่ืองจากวาระในการรับผิดชอบเงินมีนอย ทั้งน้ีในการคัดเลือก
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คณะกรรมการชุมชนน้ันก็มีหลักการคือจะมีการเสี่ยงทายตอหนาศาลเจา โดยจะนําช่ือใสพาน แลว

โยนหินเสี่ยงทาย ถาขางหน่ึงควํ่า อีกขางหน่ึงหงาย ก็เปนการแสดงวาเจาเห็นดวย ก็จะมีการบันทึกช่ือ

ไววาเปนคณะกรรมการ ซึ่งถือวาเปนการเลือกตามประเพณีของจีน 

6.11การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนเว้ิงนาครเขษม 

 ในชวงกอนหนาน้ีไดเกิดความขัดแยงข้ึนเน่ืองจากกรรมสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน ซึ่งแตเดิม

เปนของตระกูลบริพัตร ตอมาไดขายที่ใหคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ

ข้ึนในชุมชนเว้ิงนาครเขษม เน่ืองจากคุณเจริญตองการพัฒนาชุมชนเว้ิงนาครเขษมใหกลายเปน

ศูนยการคา จึงไดทําการแบงชุมชนเว้ิงนาครเขษมออกเปน4โซน เพื่อที่จะไดทําการกอสรางทีละโซน 

โดยรูปแบบของอาคารศูนยการคาในรูปแบบใหมน้ันเปนตึกสไตลโคโลเนียล ช้ัน1-2 ทําพื้นที่เชา ช้ัน 

3-5 ผุดบูติคโฮเทล นอกจากน้ันยังไดวางแบบโมเดลไววาจะพัฒนาพื้นทีบ่ริเวณน้ีเปนตึกอนุรักษทรงโค

โลเนียลยอนประวัติศาสตรไปกวา 100 ป โดยกําหนดใหช้ันลาง เปนพื้นที่เชาขายสินคาใหกับผูเชาเดิม 

สวนช้ัน 2 จะปรับปรุงเปนรานคาพลาซา โดยที่บางตึกที่มีความสูงมากกวา 3 ช้ันจะถูกดัดแปลงช้ัน 3-

5 หรือช้ันที่สูงกวาน้ัน เพื่อพัฒนาเปนโรงแรมรูปแบบบูติคโฮเทล สวนทางเดินน้ันจะปรับปรุงใหมให

เปนทางเดินที่มีหลังคา นอกจากน้ันยังมีแผนที่จะขอคืนหองเชาบริเวณตอนกลางของพื้นที่เพื่อทําเปน

พื้นที่จัดกิจกรรมรวมถึงพิพิธภัณฑ เพื่อบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรจุดกําเนิดของเว้ิงนาครเขษม 

ในระหวางที่ทําการกอสรางน้ันคนในโซนน้ันๆจะตองทําการอพยพยายออกและเมื่อกอสราง

เสร็จจะยายเขามาใหมก็ได แตคาเชาจะเพิ่มสูงข้ึนแตทั้งน้ีก็ไดใหสิทธิพิเศษกับคนที่อยูอาศัยเดิมในการ

ใหสิทธ์ิมาจับจองพื้นที่กอน และลดคาเชาลงจากราคาที่เพิ่มข้ึนมาให30เปอรเซ็นต สวนโซนอื่นที่ไมได

ทําการกอสรางก็ยังสามารถอยูอาศัยไดเหมือนเดิม เพียงแตราคาคาเชาจะเพิ่มข้ึนสูงมาก ซึ่งชาวเว้ิง

นาครเขษมน้ันไมพอใจกับราคาคาเชาที่เพิ่มข้ึนสูงมาก เหมือนที่นางนอยเลาใหฟงวา “แตกอนฉันเสีย

ใหบริพัตร9,000บาท จากตอนแรกแค300บาท 9,000กวาก็หลาย10ปแลว มีการแปะเจี้ย พอมาถึง

เขาก็ข้ึนเปน2หมื่นกวาบาท24,000บาท ก็เกือบ300เปอรเซ็นต เดือนกันยาที่ผานมาก็มีหนังสือมาวา

อยาเพิ่งไปเสียคาเชา แตเมื่อไมกี่ วันก็มาบอกวาจะตองเสียคาเชาข้ึนมาอีก100เปอรเซ็นต 100

เปอรเซ็นตก็ภายใน10กวาวัน ถาไมมาตอสัญญา ถาตอสัญญาเขาก็ลดให25เปอรเซ็นต คือเพิ่มมา75

เปอรเซ็นต เพิ่มจาก24,000บาท มา100เปอรเซ็นต ก็คือ48,000บาท แลวถาไปตอสัญญาลดให25
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เปอรเซ็นตก็เหลือ40,000กวาบาท”การข้ึนราคาคาเชามากเชนน้ี ทําใหเกิดปญหาข้ึนมากมาย และ

บรรยากาศความสงบ ความสนุกสนานในชุมชนเว้ิงนาครเขษมเงียบลงทันตา ชาวเว้ิงนาครเขษมตาง

อยูในภาวะตึงเครียด  

คนที่อยูในโซนที่1ตางก็กังวลเน่ืองจากเวลาในการเตรียมตัวเพื่อทําการยายมีนอยมาก บางยัง

ไมสามารถหาที่ทํากินใหมได บางมีที่ทํากินใหมอยูแลว ทั้งน้ีพวกเขาตองละทิ้งกิจการที่พวกเขาสราง

มาดวยนํ้าพักนํ้าแรงและดําเนินมาอยางยาวนาน รวมถึงความผูกพันกับพื้นที่และคนในพื้นที ่สิ่งเหลาน้ี

ไมใชเรื่องงายดายที่จะทําใจยอมรับไดในชวงเวลาอันสั้นน้ี รวมถึงบานที่สามารถอยูตอไดเน่ืองจากยัง

ไมถึงเวลาที่จะตองทําการกอสราง ตางก็อยูในสภาวะตึงเครียดเพราะสูราคาคาเชาใหมไมไหว เหมือน

ที่คุณเพ็ญเลาวา “เขาจะใหเราเปนราคาพิเศษสําหรับคนในพื้นที่ แตเขาขายเปนตารางเมตร  ราคา

ตารางเมตรเริ่มตนก็ประมาณ2000บาท 2,000น่ีหองนึงประมาณ80,000กวาตอเดือน พี่มี8หอง

ประมาณ600,000บาท พี่อยูไมได ไมมีใครอยูได”สิ่งเหลาน้ีนําพามาซึ่งความเสียใจ แตก็เขาใจในความ

จริงที่วาคุณเจริญมีสิทธ์ิที่จะทําอะไรกับที่ดินตรงน้ีก็ได เพราะเขาเปนเจาของ เพียงแตเขาควรเห็นใจ

ชาวบานบาง ผอนผันใหบาง หรือมาเจรจากันบาง เน่ืองจากคุณเจริญไมยอมเจรจาตอรองเลย เหมือน

ที่คุณเพ็ญกลาววา “คุณตองคิดถึงเรานิดนึง เรารูสึกวามันไมยุติธรรม เราเปนคนพื้นที่ ถาเขาอยากได

เราก็คืน แตการที่เขาไมมาเจรจา เราเปนรานคาเราไมสามารถออกไดในทันที ใหเวลา1ป เรายังออก

ไมไดเลย เราอยากใหเจรจาขอเวลาเราบาง”  

ชาวเว้ิงนาครเขษมตางรูสึกเหมือนโดนหลอกลวงจากทางนายทุนที่พูดจากลับไปกลับมาและ

ไมเปนความจริง การข้ึนคาเชาที่สูงมากทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมตางรูสึกรับไมไดและรูสึกถึงความไม

ยุติธรรม จึงไดมีการหาทนายเพื่อทําการตอรองกับทางนายทุนและเรียกรองความยุติธรรม แตทั้งน้ีก็มี

ชาวเว้ิงนาครเขษมบางสวนที่เขาใจและเห็นวาที่เปนอยูน้ีคุณเจริญก็ใจดีดวยมากแลว เน่ืองจากใน

ความเปนจริงเขาคือเจาของและเขาไมจําเปนที่จะตองใหเงินชดเชยหรืออะไรก็ตามแกคนในชุมชน 

กอนที่นายทุนจะมาซื้อที่ดินในชุมชนเว้ิงนาครเขษมไปในราคา5000,000,000 บาท ชาวเว้ิงนาครเขษม

ไดพยายามรวมตัวกันในการซื้อที่ดินแหงน้ี ซึ่งรวมเงินกันได 4800,000,000 บาท และเน่ืองจากไมได

โอนเงินมาเปนเงินกอนเดียวหากแตเปนแยกกันโอน รวมถึงตามกฎหมายที่ดิน ที่ดินแหงน้ีจะกลายเปน

หมูบานจัดสรร บานบางบานจะหายไปตามกฎของที่ดินหมูบานจัดสรร สิ่งเหลาน้ีคือปญหาที่เกิดข้ึน 

ทําใหคนในชุมชนไมไดซื้อที่ดินและทางตระกูลบริพัตรผูเปนเจาของที่ก็ไมอยากจะขายที่ใหเน่ืองจาก
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ความยุงยากในการโอนโฉนดที่ดิน ซึ่งถาขายใหแกชาวเว้ิงนาครเขษม การโอนที่ดินจะตองโอนทีละ

แปลง ตองมีการแบงโฉนดที่ดิน  แตในขณะเดียวกันถาขายใหแกคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี การโอนจะ

งายกวามากเน่ืองจากโอนเปนที่ดินผืนใหญเพียงครั้งเดียว  

การที่คุณเจริญ สิริวัฒนภักดีไดซื้อที่ดินน้ีไป ยอมทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมบางคนโกรธแคน ไม

พอใจ เพราะรูสึกเหมือนเปนการแยงซื้อ ซึ่งในความเปนจริงไดมีนายทุนจํานวนมากมาขอซื้อที่ดิน

ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แตดวยปญหาบางอยางทําใหไมสามารถตกลงและซื้อขายกันได จนมาถึงคราว

ของคุณเจริญที่ไดซื้อที่ดินน้ีไปจริงๆ การเปลี่ยนแปลงน้ีนอกจากจะกระทบตอความรูสึกของชาวเว้ิง

นาครเขษมแลวยังเปนการทําลายความขลัง ความคลาสสิกความเกาของชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่อยู

อาศัยมาอยางยาวนาน รวมถึงเอกลักษณทางดานความเปนจนีในชุมชนเว้ิงนาครเขษมดวย กอนหนาน้ี

ในชวงที่ชาวเว้ิงนาครเขษมยังมีความหวังวาพวกเขาจะสามารถรักษาชุมชนเว้ิงนาครเขษมของพวกเขา

ไวไดน้ัน ชาวเว้ิงนาครเขษมตางพยายามที่จะแสดงใหคนภายนอกเห็นถึงคุณคาของชุมชนทั้งในดาน

ประวัติศาสตรความเปนจีน การเปนแหลงการคาที่สําคัญทั้งทางดานหนังสือ ดนตรี เครื่องมือทํามาหา

กิน รวมถึงไดมีการจัดงานไหวพระจันทรอยางใหญโต เพื่อแสดงใหสังคมภายนอกไดเห็นถึงคุณคาของ

ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แตสิ่งเหลาน้ีก็ไมสามารถที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนเว้ิง

นาครเขษมได 

สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเหน็วาระบบทุนนิยมในปจจุบนัน้ันเหมือนปลาใหญกินปลาเล็ก ผูที่มีอํานาจ

เงินมากกวาก็จะสามารถไดในสิ่งที่ตองการไป เน่ืองจากความคิดแบบน้ีทําใหคนในสังคมปจจุบันหันมา

ใหความสนใจกับการหาเงิน การสรางฐานะ การแขงขันทางสังคมตางๆ ทําใหวิถีชีวิตด้ังเดิมหลาย

อยางถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยที่เขามา 

6.12 กาวตอไปของชาวเว้ิงนาครเขษม 

 เมื่อชาวเว้ิงนาครเขษมบางสวนตองยายออกจากชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัยมาอยางยาวนาน 

ยอมนําพามาซึ่งความเสียใจและความคิดถึง แตเน่ืองจากการที่ไมสามารถตอสูกับนายทุนได พวกเขา

จึงตองตัดสินใจยายออกและไปเริม่ตนกิจการใหม ซึ่งไมใชเรื่องงายสําหรบัพวกเขา แตทั้งน้ีก็มีบางสวน

ที่ตัดสินใจอยูตอแมจะไมพึงพอใจกับราคาคาเชาที่ข้ึนสงูมากก็ตามเพราะเน่ืองจากตอนน้ียังไมสารถหา

ที่ดินสําหรับต้ังธุรกิจใหมได เชน คุณเพ็ญ ที่เลาใหฟงวา “เขาบีบราคาที่ไมอยากใหพวกเราอยู ทั้งที่
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เขาเคยพูดวาเขาอยากใหพวกเราเปนลูกคาตอไป แตมันไมใช การข้ึนราคามาขนาดน้ี บางคนอยูไมได

มีที่อื่นก็ออก คนไมสูก็มีเยอะ แตเราตองสู เราไมมีที่ไปแลว”  

คนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมตางมีหนทางเดินที่แตกตางกันออกไป บางคนเลือกที่จะยายออก

และคาขายตอไปเน่ืองจากมีลูกสืบทอดกิจการหรือกิจการดีอยู มีแหลงหรือมีเงินทุนในการดําเนิน

กิจการตอไป และคิดวาการยายออกเปนหนทางที่ดีที่สุดของตนเน่ืองจากทนตอราคาคาเชาที่เพิ่มข้ึน

สูงมากไมไหว เชน นางแกวเจาของรานหนังสือเขษมบรรณกิจที่ตัดสินใจยายออกและไปเปดกิจการ

รานหนังสือรานหนังสือตอที่วงเวียนใหญ เพราะในตอนน้ีรานเขษมบรรณกิจเปนรานที่ขายหนังสือ

โหราศาสตรมากที่สดุในกรุงเทพมหานคร หรือ นางจรนิทร เจาของรานหนังสือเสริมวิทยบรรณาคารที่

ตัดสินใจดําเนินธุรกิจรานหนังสือตอไป โดยยายไปเปดรานใหมที่ยานผานฟา แตทั้งน้ีบางคนยัง

ตัดสินใจไมไดเน่ืองจากมีปญหาหลายดาน ยังไมรูวาลูกหลานจะสืบทอดตอไหม ยังไมมีแหลงที่ดินที่จะ

ไปเปดกิจการใหม หรือ เปนแผนในอนาคตที่ยังไมสามารถตัดสินใจ เชน ลุงอํานาจซึ่งไมแนใจวา

ลูกหลานจะรับชวงตอกิจการของตนหรอืไม ในขณะที่บางคนเลือกที่จะไมทําธุรกิจตอแลว เน่ืองจากไม

มีลูกหลานสืบทอด จะไปประกอบอาชีพอื่น หรืออายุมากแลวพรอมที่จะพักผอนแลว จึงทยอยขาย

สินคาเดิมใหหมดและกลับไปอยูบานเดิมของตน เชน ลุงทองโรจนกิตติมา ที่บอกวาตนน้ันอายุมาก

แลว ไมทําธุรกิจตอแลว จะยายไปอยูที่บานของตนซึ่งเปนหมูบานแถวบางใหญ  

 สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของคนแตละคน ทุกคนตางมีแนวทางชีวิตเปนของ

ตนเอง พวกเขาไมไดมีความคิดที่จะหาที่อยูแลวต้ังชุมชนของพวกเขาข้ึนใหมดวยกันอีกครั้ง เน่ืองจาก

ความเปนไปไมไดที่จะมีที่ดินใหญขนาดน้ันและพวกเขาจะสามารถเขาไปอยูอาศัยดวยกันได ทุกคน

ตางมีครอบครัวที่ตองดูแล แมอยากจะกลับมาอยูรวมกันเปนชุมชนเหมือนเดิมแตความเปนครอบครัว

น้ันตองมากอน นอกจากน้ียังรวมไปถึงเรื่องของกําลังทรัพยที่ทุกคนมีไมเทากัน ดังน้ันความคิดเรื่อง

การไปหาที่อยูใหมที่พวกเขาจะอยูดวยกันอีกครั้งจึงเปนไปไมได บางคนยายไปอยูวงเวียนใหญ บางคน

ไปผานฟา บางไปอยูบางใหญ บางคนกลับบานเกิดที่ตางจังหวัด ทุกคนตองกระจัดกระจายกันไปตาม

ทางของตน ตางมีทางไปของตัวเองซึ่งแตกตางกันออกไป แตความทรงจําในชุมชนเว้ิงนาครเขษมที่

พวกเขาอยูอาศัยมาอยางยาวนานจะอยูในความทรงจําของพวกเขาแมวาพวกเขาจะอยูที่ใดก็ตาม  
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6.13 ความรูสึกโหยหาอดีตกับเว้ิงนาครเขษม  

 แนวคิดเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการถายทอดเรื่องราวดวยการ

บอกเลาเกี่ยวกับชีวิตของชาวเว้ิงนาครเขษม เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวประวัติความเปนมา 

วิถีชีวิต ความเปนอยู สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมนเว้ิงนาครเขษม

ที่นํามาซึ่งความรูสึกคิดถึงและโหยหาอดีตรวมกันของชาวเว้ิงนาครเขษมการโหยหาอดีตเปนเรื่องปกติ

ที่จะเกิดข้ึนกับมนุษยทุกคนเมื่อเราไดกาวขามผานชวงเวลาเหลาน้ันไปแลว ซึ่งเปนชวงเวลาที่เรามี

ความสุข มีความทรงจําดีๆรวมกันมากมาย เปนเพียงความรูสึกคิดถึง การจินตนาการถึงโลกที่ตอนน้ี

เราไดสูญเสียไปแลว  

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนที่อยูอาศัยของชาวจีนมาหลายช่ัวอายุคน มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน 

ความหลากหลายเกิดข้ึนในความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน คือ ความเปนเว้ิงนาครเขษม ความสนิทสนม

กัน เกื้อกูลกัน ยอมทําใหคนในชุมชนรูสึกผูกพันกัน ย่ิงในรุนของผูอาวุโสในชุมชนน้ันจะมีความสนิท

สนมกันมาก ความรักและความผูกพันทั้งหลายเกิดข้ึนในชุมชนเว้ิงนาครเขษมแหงน้ี ชุมชนเว้ิงนาคร

เขษมเปนชุมชนชาวจีนที่มีการจัดงานตามเทศกาลตางๆตามแบบแผนของชาวจีนบรรพบุรุษที่สืบทอด

ตอกันมาจากรุนสูรุน เชน เทศกาลไหวพระจันทร เทศกาลตรุษจีน หรือเทศกาลไหวเจาประจําปที่มี

การจัดข้ึนเฉพาะภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ภาพความทรงจํา ความรวมแรงรวมใจของคนในชุมชน

ยังคงตราตรึงอยูในใจของชาวเว้ิงนาครเขษม ชุมชนน้ีสําหรับชาวเว้ิงนาครเขษมแลวเปรียบเสมือน

ความสุข เปนเหมือนครอบครัวใหญของชาวบาน แมพวกเขาจะไมไดสนิทสนมกันทั้งชุมชน แตพวก

เขาก็เปนเหมือนเพื่อนบานที่สามารถชวยเหลือและพึ่งพากันได 

การที่ชาวเว้ิงนาครเขษมบางสวนไมสามารถอาศัยอยูในชุมชนเว้ิงนาครเขษมไดอีก เน่ืองจาก

ชุมชนน้ีอยูในชวงของการพัฒนาใหเปนศูนยการคาและการที่คนในชุมชนบางสวนไมสามารถสูกับ

ราคาคาเชาที่เพิ่มสูงข้ึนมากได ทําใหพวกเขาตองตัดสินใจยายออก การตองออกไปเริ่มตนชีวิตใหม ซึ่ง

ไมมีที่ไหนที่พวกเขาสามารถที่จะยายไปอยูดวยกันไดทั้งชุมชน ทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมตองแยกยาย 

กระจัดกระจายกันออกไปตามทางของตน ตองไปพบเจอกับปญหาใหมๆในที่อยูใหม ซึ่งอาจจะไมได

เรียบงายและสงบสขุเหมอืนที่ผานมา ตองเผชิญกับการแขงขันกันทางดานธุรกิจ ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะไม

เกิดข้ึนหากพวกเขาอาศัยอยูในชุมชนเว้ิงนาครเขษม เพราะ ภายในชุมชนน้ันทุกคนเปนเหมือนพี่นอง 
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ทุกคนชวยกันขายของ สนับสนุนกันและกัน เชน สินคาบางอยางถารานตนเองไมมีก็สามารถไปยืมจาก

รานขางๆมาขายได หรือการแนะนําใหลูกคาไปซื้อสินคาจากรานเพื่อนบานในชุมชน เน่ืองจากที่ราน

ของตนเองน้ันไมไดขายสินคาชนิดน้ันเปนตน  

แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาชุมชนเว้ิงนาครเขษมจะมีแตความสงบสุข ทุกชุมชนยอมมีความ

ขัดแยงภายในเสมอ ชุมชนเว้ิงนาครเขษมก็เชนเดียวกัน บางครั้งอาจมีการทะเลาะกัน ความเห็นไม

ตรงกันบาง แตเน่ืองจากชุมชนน้ีมีการอยูอาศัยมาอยางยาวนาน ต้ังแตในสมัยของบรรพบุรุษเมื่อ100

กวาปที่แลว และชุมชนน้ีเปนชุมชนในอดีตที่มีการพักอยูอาศัย ไมใชเพื่อการคาขายเพียงอยางเดียว 

ความสัมพันธของคนในชุมชนจึงแนนแฟน ทุกบานรูจักกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

การที่ตองยายออกจากชุมชนที่ตนอยูมานานนําพามาซึ่งความรูสึกที่ยากจะบรรยาย เสียใจ 

เสียดาย ผูกพัน สิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนกับจิตใจของชาวเว้ิงนาครเขษมทุกคน ความสนิทสนม ความสัมพันธ

ดีๆเชนในชุมชนแหงน้ีจะไมมีอีกแลว ความรูสึกเหลาน้ีทําใหชุมชนน้ีเปนเหมือนความสบายใจ รูสึก

เหมือนเปนบานที่อบอุน เปนครอบครัวเดียวกัน ทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายของชุมชนน้ี

เน่ืองจากอยูในกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ไปไหนมาไหนสะดวก มีความเจริญมีทุกอยางที่ตองการ 

ชาวเว้ิงนาครเขษมทุกคนรูสึกเหมือนเปนสวนหน่ึงของชุมชนแหงน้ี ผูกพันกันเพราะโตมาดวยกัน การ

ที่ตองยายออกจากชุมชนที่อยูมาต้ังแตเกิดสงผลกระทบตอจิตใจของชาวเว้ิงนาครเขษมเปนอยางมาก 

ทุกอยางในชุมชนน้ีชาวเว้ิงนาครเขษมตางสรางมาดวยกัน แตละบานในชุมชนเว้ิงนาครเขษมเจาของ

บานลวนเปนคนสรางมาเพราะในตอนแรกชุมชนเว้ิงนาครเขษมน้ันเปนพื้นที่วาง เมื่อตองยายออกจาก

สถานที่ๆตนสราง บานและชุมชนที่ตนผูกพันยอมกอใหเกิดการใจหายและคิดถึง โหยหาอดีตทั้งสิ้น 

เหมือนที่นางแดง เลาใหฟงวา “เราสรางบานหลังน้ีเอง ตอนแรกสุดบานหลังน้ีเปนที่2ช้ันเหมือนใน

ตลาด บานแถวน้ีก็เปนแบบน้ันหมดทั้งละแวก คนแถวน้ีเขาก็รื้อสรางกันใหม แตละหลังจายเงิน

กันเอง”ความรูสึกรวมกันของชาวเว้ิงนาครเขษมคือตางรูสึกเสียดายชุมชนน้ีมากเน่ืองจากมีความทรง

จําตอนเด็กรวมกัน สีสันของชุมชนที่ในอดีตมีรานอาหารอรอยมากมาย ความอบอุน ความเปนมิตร

เอื้ออาทรของคนในชุมชน คนที่น่ีรูจักกันทั้งชุมชน เด็กๆสนิทกัน ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนที่

ปลอดภัย ไมมีโจร ผูราย ทุกคนตางชวยกันดูแลชวยเหลือกันเสมอเหมือนที่นางพินเลาวา “อยูในน้ีมัน

อบอุนดี โจรก็ไมมี  ถาอยูที่อื่นโจรก็เยอะแยะ  สนิทกับคนในชุมชน รูจักกันหมด มองหนากันก็รู เรา

มาอยูในน้ีต้ัง40-50ปแลว ต้ังแตพ.ศ.2500 มันก็เงียบสงบดี” 



144 
 

ทั้งน้ีน้ันน้ันกอนที่ชาวเว้ิงนาครเขษมจะยอมยายออกจากพื้นที่ที่พวกเขาอยูอาศัยมาอยาง

ยาวนานน้ัน พวกเขาไดพยายามปกปองชุมชนของพวกเขาอยางสุดความสามารถแลว เห็นไดจากมี

การแตงต้ังคณะกรรมการชุมชนเพื่อเจรจาตอรองกับทางนายทุน การจัดงานไหวพระจันทรที่ย่ิงใหญ

อยางไมเคยมีมากอน การจัดงานนิทรรศการ การจัดสัมมนา เพื่อจะแสดงใหคนทั่วไปไดรับรูถึงคุณคา

ทางวัฒนธรรมของชุมชนเว้ิงนาครเขษม สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ชาวเว้ิงนาครเขษมพยายามจะทําเพื่อรักษา

ชุมชนที่เปนเหมือนครอบครัวของพวกเขาเอาไว การที่จะตองยายจากออกจากชุมชนที่ตนเกิดและโต

ข้ึนมาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการทําใจยอมรับความจริงที่เกิดข้ึนพอสมควร เพราะหลังจากน้ีที่

แหงน้ีจะกลายเปนความทรงจํา เปนชวงเวลาที่มีความสุขที่พวกเขาไมสามารถจะยอนมันคืนกลับมาได

อีก 

เมื่อทุกคนตองแยกยายไปมีหนทางของตนเอง ไมไดอยูรวมกันเปนชุมชนเว้ิงนาครเขษม

เหมือนในวันวานอีกแลว ความสัมพันธ ความผูกพันตางๆยอมจางหายไป สุดทายแลวเรื่องราวทั้งหมด

จึงเปนเพียงความทรงจํา ความรัก ความผูกพัน ในวันวานที่จะตราตรึงอยูในใจของชาวเว้ิงนาครเขษม

ตลอดไป ซึ่งพวกเขาไมสามารถที่จะยอนวันเวลาเหลาน้ันคือกลับมาได สิ่งที่พวกเขาสามารถทําไดมี

เพียงแคการโหยหาความรูสึกเหลาน้ันเทาน้ันแมชุมชนจะยังมีการอนุรักษธรรมเนียมจีนบางอยางไว 

แตในสวนลึกทุกคนน้ันรูดีวาสิ่งตางๆไดเปลี่ยนไปแลว เพราะการที่ใครสักคนหน่ึงตองยายออกไปจาก

ชุมชนก็เปรียบเหมือนความเปนเว้ิงนาครเขษมไดหายไปดวย เพราะเว้ิงนาครเขษมคือพวกเขาทุกคน 

เหมือนที่นางแกวไดกลาวไววา “แมจะรักษาความขลังของที่น่ีไว แตมันไมใชพวกเราแลว พวกเราไมได

อยูที่น่ีดวยกันแลว” หรือคุณเพ็ญที่กลาวไววา“ถึงแมช่ือเว้ิงนาครเขษม ความเปนจีนจะยังคงอยู แต

ความรูสึกเดิมๆมันไมมีแลว มันไมใชพวกเรา ไมใชชาวเว้ิงนาครเขษม”  
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บทสรุป 

 แนวคิดเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต เปนการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเลาถึงชีวิต ประสบการณ 

และเหตุการณที่เกิดข้ึนกับบุคคลหน่ึง ซึ่งสามารถสะทอนความคิด ความรูสึกของผูเลาในฐานะปจเจก

ชนที่มีตอเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนและเรื่องราวที่เกิดข้ึนกับบุคคลที่อยูแวดลอมตัวเขาทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน อีกทั้งสะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมดานตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวผูเลาเกี่ยวกับชีวิตผูเลา 

(วรรณี วิบูลยสวัสด์ิ แอนเดอรสัน,2531 : 207) โดยงานการศึกษา “เรื่องเลาในวันวานของชาวเว้ิง

นาครเขษม กรณี ศึกษา ชุมชนเว้ิงนาครเขษม แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ  จั งห วัด

กรุงเทพมหานคร” ไดทําการศึกษาชาวเว้ิงนาครเขษมผานการเลาเรื่องราวตลอดชวงชีวิตของพวกเขา 

แสดงใหเห็นถึงมิติทางสงัคมที่หลากหลาย และภาพความสืบเน่ืองของชุมชน โดยมีพื้นฐานอยูบนความ

ทรงจําและความผูกพันจากการเปนคนในพื้นที่ที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน สะทอนภาพวิถีชีวิตความ

เปนอยู สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเว้ิงนาครเขษมทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 

 ชุมชนเว้ิงนาครเขษมเปนชุมชนชาวจีนที่มีการอยูอาศัยมาอยางยาวนานนับ100ป มีการสืบ

ทอดวัฒนธรรมจีนมากมายภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ทั้งเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหวพระจันทร 

เทศกาลไหวเจาประจําป และรวมไปถึงการแตงงานที่ยังคงแตงงานตามธรรมเนียมจีนอยู สิ่งเหลาน้ี

แสดงใหเห็นถึงการอนุรักษวัฒนธรรมภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม ทําใหชุมชนแหงน้ีมีคุณคาทาง

วัฒนธรรมที่ควรแกการอนุรักษไว  

 เว้ิงนาครเขษมเปนแหลงการคาที่ขายสินคาเบ็ดเตล็ด ไมวาจะเปน รานขายเครื่องดนตรี ราน

ขายหนังสือ รานขายเครื่องมือทํามาหากิน และรานอื่นๆอีกมากมาย ชาวเว้ิงนาครเขษมมักกลาววาใน

ชุมชนของพวกเขามีขายทุกอยาง อีกทั้งอาหารภายในเว้ิงนาครเขษมน้ันยังเปนที่โดงดัง ไมวาจะเปน

รานกวยเต๋ียวเน้ือ รานหมี่หวาน สิ่งเหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่คนในชุมชนมองวาเปนเอกลักษณของชุมชน 

และภาคภูมิในใจความเปนชาวเว้ิงนาครเขษม  

 ความสัมพันธของชาวเว้ิงนาครเขษมน้ันมีความสนิทสนมกัน ทุกคนในชุมชนรูจักกัน ย่ิงในรุน

ของผูอาวุโสในชุมชน ความสนิทสนมกันจะเหนียวแนนมาก มีการไปมาหาสู สังสรรคภายในชุมชน

บอยอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากในอดีตน้ันคนในชุมชนอาศัยอยูรวมกัน กลางวันทํางาน การคืนหลับ

นอนในชุมชน ชุมชนเว้ิงนาครเขษมจึงเปนเหมือนบาน และทุกคนในชุมชนเปรียบเสมือนสมาชิก
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ภายในบาน แตเมื่อครอบครัวเริ่มขยายใหญข้ึน พื้นที่ภายในเว้ิงนาครเขษมจึงไมเพียงพอตอการเติบโต

ของครอบครัว ทําใหหายครอบครัวตอนกลางวันทํางานภายในชุมชนเว้ิงนาครเขษม และตอนกลางคืน

ไปหลับนอนนอกชุมชน ประกอบกับความสัมพันธของคนรุนใหม เทคโนโลยี สื่อภายนอกตางๆ ทําให

ความสัมพันธของชาวเว้ิงนาครเขษมที่เคยเหนียวแนนจึงเริ่มหางเหินมากข้ึน แตทั้งน้ีชาวเว้ิงนาคร

เขษมก็ยังรูจักกันทั้งชุมชน มีการชวยเหลือกันและกัน เปนชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกันไดเหมือนในอดีตอยู

เสมอ  

 ในชวงน้ีชาวเว้ิงนาครเขษมตกอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากมีนายทุนมาซื้อ

ชุมชนเว้ิงนาครเขษมไปและตองการจะพัฒนาพื้นที่น้ีใหกลายเปนศูนยการคา สงผลใหชาวเว้ิงนาคร

เขษมตองยายออกจากชุมชน ซึ่งชาวเว้ิงนาครเขษมไดพยายามที่จะตอสูเพื่อปกปองชุมชนของพวกเขา

เอาไวอยางสุดความสามารถ แมวาสุดทายแลวพวกเขาจะทําไมสําเร็จก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี

นําพามาซึ่งปญหาตางๆมากมายแกชาวเว้ิงนาครเขษม ทําใหบรรยากาศของชุมชนอยูในสภาวะตรึง

เครียดและไมมีความสุขเหมือนในอดีต บางครอบครัวยายออกช่ัวคราวในชวงกอสรางและจะกลับเขา

มาอาศัยอยูในชุมชนเว้ิงนาครเขษมอีกครั้ง แตบางครอบครัวยายออกถาวร ทําใหชุชนเว้ิงนาครเขษม

ตองเปลี่ยนแปลงไปตลอด คนที่อยูตอในชุมชนหรือคนที่ยายออกยอมตระหนักไดถึงความไม

เหมือนเดิมของชุมชน เน่ืองจากความเปนเว้ิงนาครเขษมคือการที่พวกเขาทุกคนอาศัยอยูรวมกัน สิ่ง

เหลาน้ีทําใหชาวเว้ิงนาครเขษมคิดถึงชุมชนเดิมที่พวกเขาเคยอาศัยอยูรวมกัน ภาพความทรงจําตางๆที่

ติดอยูในใจพวกเขาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมพวกเขาจะไมสามารถยอนวันเวลาใหเปนเหมือนใน

อดีตตามที่พวกเขาตองการได แตภาพความทรงจํา ความคิดถึง และโหยหาจะอยูในใจของพวกเขา

ตลอดไป 
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