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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ยอนกลับไปเมื่อประมาณหาสิบกวาปกอน หรือ พ.ศ. 2503 – 2512 ซึ่งตรงกับยุคซิกซต้ี
ของตะวันตก หรือในชวงป ค.ศ. 1960 – 1969 เปนหวงเวลาที่สงครามเวียดนาม1 ยังคงสูรบกันอยู 
ประเทศไทยเขาไปเกี่ยวของกับสงครามเวียดนามในฐานะพันธมิตรของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในตนป 
พ.ศ. 2507 หลังจากจอมพลถนอม กิตติขจร ข้ึนมาบริหารประเทศไดเพียงไมกี่เดือน แผนยุทธศาสตร
ของอเมริกาที่จะบุกโจมตีเวียดนามเหนืออยางรุนแรง ทําใหประเทศไทยกลายเปนฐานทัพปฏิบัติการ
ของอเมริกา 

การเขามาต้ังฐานทัพของทหารอเมริกันไดสรางความเปลี่ยนแปลงข้ึนมาในหลายพื้นที่
ของประเทศไทย เชน เกิดการสรางสนามบินที่อูตะเภา จังหวัดระยอง, สนามบินอุดรธานี และ
สนามบินอุบลราชธานี ในป 2512 จํานวนทหารสหรัฐฯ ในไทยเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ 48,000 นาย 
เหตุการณดังกลาวจึงมีสวนทําใหวัฒนธรรมตะวันตกแพรกระจายเขามาในสังคมไทย เกิดแหลงบันเทิง
เริงรมยตามแบบตะวันตกข้ึนมามากมาย เชน โรงหนัง บาร และไนทคลับ 

ในสวนของกรุงเทพมหานคร พบวาเริ่มมีตึกแถวอาคารพาณิชยผุดข้ึนเต็มสองขางทาง 
ทหารอเมริกันไดต้ังกองบัญชาการอยูใจกลางเมือง โดยเหมาเชาอาคาร และพื้นที่ตาง ๆ ในกรุงเทพฯ 
หลายแหง เปนครั้ งแรกที่มีซู เปอรมารเกต ศูนยการคา ฟาสฟูดอเมริกัน และอีกมากมาย 
(http://www.bangkokcondotalk.com/node/330, เขาถึงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556) 

นอกจากการเดินทางเขามาของทหารอเมริกันจํานวนมากแลว สื่อมวลชนยังเปนอีก
ปจจัยหน่ึงที่ชวยเสริมใหวัฒนธรรม และความนิยมแบบตะวันตกแพรกระจายมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะใน
ยุคซิกซต้ี ซึ่งเปนยุคสมัยที่เพลง ภาพยนตร รวมทั้งสินคาทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ในโลกตะวันตก
แพรกระจายผานสื่อมวลชนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน และภาพยนตร กระทั่งเกิดเปน
กระแสนิยมไปทั่วโลก   

สื่อมวลชนเหลาน้ีมีสวนทําใหวัยรุนไทยในสมัยน้ันคลั่งไคลและหลงใหลวัฒนธรรม
ตะวันตกเปนอยางมาก  เกิดความนิยมการแตงกายสมัยใหมตามศิลปนตะวันตกอยาง ‘เอลวิส เพรส
ลีย’ ดาราฮอลลีวูดอยาง ‘เจมส ดีน’ สินคาจากตางประเทศ เชน นํ้าหอม เสื้อผาเครื่องแตงกาย 
เครื่องสําอาง เครื่องประดับไดรับความนิยมอยางสูง หางสรรพสินคาที่นําเขาสินคาจากตะวันตกเขามา

                                                             
1
 สงครามเวียดนาม เปนสงครามระหวางเวียดนามเหนือ และเวียดนามใตที่สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา 

เพื่อตัดสินวาควรรวมเวียดนามเปนหน่ึงเดียวตามขอตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 หรือไม สงครามจบลงดวยชัยชนะของ
เวียดนามเหนือ และรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเขาดวยกัน ซ่ึงปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศเว ีย
ดนาม ในประเทศเวียดนามเองเรียกสงครามน้ีวา สงครามปกปองชาติจากอเมริกัน สงครามเวียดนามเริ่มตนขึ้นในป 
1957 ยุติลงในป 1975 รวมระยะเวลากวา 20 ป 
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จําหนาย เชน หางไนติงเกล - โอลิมปค ที่นําเขานํ้าหอมจากฝรั่งเศส หรือเครื่องสําอางเมิล นอรแมน 
ที่โดงดังมากในอดีตจากสหรัฐอเมริกา 

กระแสความนิยมและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกจึงเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่
สงผลตอกิจกรรมการใชเวลาวาง การพักผอน และกิจกรรมความบันเทิงในยุคสมัยซิกซต้ี 

ดังน้ันสังคมและความบันเทิงเริงรมยของชาวกรุงเทพฯ ในยุคซิกซต้ีจึงเปนชวงที่คึกคัก
เต็มไปดวยสีสัน อีกทั้งกิจกรรมทางการเมืองที่ซบเซาลง สงผลใหประชาชนในยุคน้ันเริ่มมีกิจกรรมทาง
สังคมเพิ่มมากข้ึน เชน การเตนรํา การโยนโบวลิ่ง การชมภาพยนตร โดยเฉพาะในยานวังบูรพา ซึ่งมี
โรงภาพยนตรหลายแหง เชน โรงภาพยนตรแกรนด (หัวมุมถนนภาณุรังสีตัดกับถนนมหาไชย) โรง
ภาพยนตรคิงส (หัวมุมถนนพีรพงษกับถนนมหาไชย) และโรงภาพยนตรควีนส (บริเวณจุดตัดถนนพี
รพงษและถนนภาณุรังสี ออกทางถนนบูรพา) โรงภาพยนตรเหลาน้ีไดฉายภาพยนตรที่มาจาก
ตางประเทศดวย รวมถึงกิจกรรมการเดินจับจายซื้อของหรือรับประทานอาหารในศูนยการคายานวัง
บูรพา ซึ่งกลายเปนแหลงชุมนุมของวัยรุนในยุคซิกซต้ี หรือยุค ‘โกหลังวัง’ ที่มักจะแตงตัวจัดจาน
เลียนแบบศิลปน ดาราตะวันตกเพื่อมาพบปะสังสรรคกันที่บริเวณน้ี 

วังบูรพา หรือช่ือเต็มคือ ‘วังบูรพาภิรมย’ เดิมเปนวังของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจา
ฟาภาณุรังสีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ตอมาเมื่อปลายป 2495 มีการขายวังบูรพาเพื่อ
จัดการมรดก และรื้อถอนวังบูรพาในป 2497 เพื่อสรางเปนศูนยการคาและศูนยบันเทิงเริงรมยที่
ทันสมัยแหงแรกของเมืองไทย มีโรงภาพยนตร พรอมทั้งอาคารพาณิชยที่ทันสมัยในยุคน้ัน ทําให
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง วังบูรพาจึงกลายเปนแหลงธุรกิจใหม
สําหรับนักธุรกิจ เปนศูนยการคาสําหรับผูจะไปจับจายใชสอย หรือพักผอนหยอนใจตามอัธยาศัย และ
เปนศูนยกลางของความสุข ความรื่นเริงบันเทิงใจของกรุงเทพฯ ในยุคซิกซต้ี 

สถานที่เหลาน้ีบางแหงยังคงเปดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน บางแหงก็ถูกตึกรามและ
อาคารตาง ๆ ที่ทันสมัยกอสรางทับ ลบรายละเอียดที่เคยมีไปหมดสิ้นแลว ความหลากหลายและสีสัน
ในอดีต จึงคอย ๆ จางหายไปตามกาลเวลา อีกทั้งประชาชนในทุกวันน้ีตางไมรูและไมไดสนใจกับความ
เปนมาในอดีตของกรุงเทพฯ เพราะตางก็พอใจที่จะรับรูแตเพียงปจจุบันและอนาคต นอยคนที่จะรูวา
กรุงเทพฯ เมื่อสมัยกอนเปนมาอยางไร (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2545) 

การตามรอยสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี จึงเปนการบันทึก
เรื่องราว รองรอยตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในอดีตในรูปหนังสือสารคดี โดยอาศัยการวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลเอกสาร รวมกับขอมูลที่ไดจากความทรงจําของคนรวมสมัยซิกซต้ีที่ยังคงมีชีวิต
อยู ซึ่งเปนการบอกเลาประวัติศาสตรแบบมุขปาฐะ (การพูด) ที่สืบตอกันมา ผสมผสานกับการอางอิง
หลักฐานอื่น ๆ ประกอบ 

แมการศึกษาเรื่องราวดังกลาวจะเปนเพียงประวัติศาสตรเสี้ยวหน่ึงของวิถีชีวิตผูคน ใน
ยานวังบูรพา แตก็มีคุณคา เพราะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในขณะน้ัน 
และยังแสดงถึงการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับไทยที่เกิดข้ึน ตลอดจนปจจัยที่ทํา
ใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ผานการตามรอยสถานที่พักผอนหยอนใจของผูคนในวันวาน 
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รูปที่ 1-1 ภาพถายทางอากาศ วังบูรพาภิรมย กอนเปนศูนยการคา 
(ที่มา : http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2006/03/.html) 

 

 
 

รูปที่ 1-2 โรงภาพยนตรคิงส 
 

 
 

รูปที่ 1-3 โรงภาพยนตรควีนส 
 

 
 

รูปที่ 1-4 โรงภาพยนตรแกรนด 
(ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=118152) 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพา ในยุค

ซิกซต้ี ที่ไดรับความนิยม ในชวง พ.ศ. 2503 – 2512 ในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
2. เพื่อนําผลการศึกษามาถายทอดเปนหนังสือสารคดี 
3. เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรู ทําความเขาใจ และศึกษาเรื่องราวในอดีต   
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
งานเขียนสารคดีเลมน้ี จะนําเสนอเรื่องราวของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพา

ในยุคซิกซต้ี หรือ พ.ศ. 2503 - 2512 โดยอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่ใชชีวิตอยูในยุคสมัย
ดังกลาวและสามารถใหขอมูลที่ตองการทราบได เชน เปนผูอยูอาศัยในยานดังกลาว เปนเจาของ
กิจการ ผูเคยใชบริการ นักวิชาการประวัติศาสตร หรือนักเขียนที่สนใจประเด็นดังกลาว รวมทั้งการ
คนควาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน รายงานวิจัย หนังสือ ภาพถายกรุงเทพมหานครในอดีต เปนตน 

เน้ือหาการนําเสนอ นอกจากจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจที่เปนที่
นิยมของชาวกรุงเทพมหานครในยุคสมัยน้ันแลว ยังมุงอธิบายถึงบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ที่ทําใหเกิดสถานที่ดังกลาว โดยมีจุดศูนยกลางการเลาเรื่องอยูที่วัฒนธรรมในยุคซิกซต้ี 

การเขียนสารคดีจะแบงเน้ือหาออกเปน 3 สวน สวนแรก คือ การเกริ่นนําถึงวัฒนธรรม
ในยุคซิกซต้ี การแพรกระจายของสินคาวัฒนธรรมจากตะวันตกถึงไทย ความเปนมาของยานวังบูรพา 
เพื่อนําเขาสูวังบูรพาในยุคซิกซต้ี สวนที่สอง กลาวถึง สถานที่พักผอนหยอนใจทั่วไปในยานวังบูรพา 
เชน โรงภาพยนตรคิงส โรงภาพยนตรแกรนด โรงภาพยนตรควีนส หางไนติงเกล – โอลิมปค โรง
ภาพยนตรศาลาเฉลิมกรงุ รานกาแฟ ออน ลอก หยุน และเว้ิงนาครเขษม และสวนที่สามเปนการสรุป 
โดยเน้ือหาในสวนที่สองและสามจะมีการแทรกขอมูลบริบทแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่
เกี่ยวของลงไปตามความเหมาะสม 

 
ขอบเขตการเก็บขอมูล 

การเลือกสถานที่พักผอนหยอนใจจะเลือกเฉพาะสถานที่พักผอนหยอนใจที่ต้ังอยูในยาน
วังบูรพาและเปนที่นิยมในยุคซิกซต้ี หรือชวงพ.ศ. 2503 - 2512 เทาน้ัน 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษานําเสนอหัวขอจุลนิพนธ ‘โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุค ยอนรอยสถานที่พักผอน
หยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี’ 

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
2.1 หาขอมูลของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาที่ไดรับความนิยมในยุค

ซิกซต้ี 
2.2 ศึกษาหลักการเขียนสารคดี 
2.3 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.4 ศึกษาภาพถายกรุงเทพมหานครในอดีต 
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3. เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม ขอมูลในข้ันตอนน้ี ไดแก 
3.1 ขอมูลภาพถาย 
3.2 ขอมูลสําหรับเขียนเรื่อง ซึ่งไดจากการสัมภาษณบุคคล ดังน้ี 

3.2.1 นักวิชาการประวัติศาสตร 
3.2.2 ผูคนรวมสมัยซิกซต้ีที่ยังมีชีวิตอยู รวมถึงเจาของกิจการรานคาและ

หางสรรพสินคาในยานวังบูรพา 
4. สอบทานความถูกตอง วิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลที่เก็บมา  
5. วางแผนการผลิตทําการออกแบบจัดหนา ตามความเหมาะสมของเน้ือหา และ

รูปแบบของหนังสือ 
6. ตรวจทานงานเขียนและความเรียบรอยของไฟลงาน 
7. ผลิตช้ินงาน ออกมาในรูปเลมหนังสือ 
8. ทําการประเมินผลงาน โดยทําการทดสอบกับกลุมผูอานเปาหมาย 
9. สรุปผลการศึกษา 

 
แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

หาขอมูลเกี่ยวกบัสถานที่พกัผอนหยอนใจใน
กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครในยุคซิกซต้ี 

        

ลงพื้นที่เกบ็ขอมลู         

รวมขอมูล / เรียบเรียงขอมลู / ลงมือเขียนสารคดี         

ทบทวนงานเขียน / ตรวจทานงานเขียน         

จัดทําเปนรปูเลม         

นํางานเขียนใหผูอาน เพื่อสํารวจวาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม 
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ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (ตอ) 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

สรปุผลการวิจัย         

การจัดทําเอกสาร         

 
ขอจํากัดในการศึกษา (ถามี) 

สถานที่จริงบางแหงไมเหลือสภาพใหถายภาพจริงได จึงตองแกไขปญหาโดยถายกอปป
จากภาพถายในหนังสือ แหลงเอกสารอื่น ๆ หรือขอจากผูอื่น เชน ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกลาว  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 

1. บุคคลรุนหลังไดทราบถึงประวัติความเปนมา เสนหของสถานที่พักผอนหยอนใจใน
กรุงเทพมหานคร ในชวง พ.ศ. 2503 - 2512 ตลอดจนการแปรเปลี่ยนไปในปจจุบันของสถานที่น้ัน 

2. ผูอานทราบความสัมพันธของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่สงผลตอรูปแบบ 
ความนิยม พักผอนหยอนใจของประชาชนในยุคดังกลาว 

3. ผูอานไดขอคิดที่เปนประโยชนจากเรื่องราวของผูคนในยุคน้ัน ทั้งเรื่องชีวิต ความ
เปนอยู พฤติกรรม ความบันเทิง ตลอดจนความคิดเห็นของผูคนในยุคน้ัน 
 
นิยามศัพท 

1. พักผอนหยอนใจ หมายถึง พักผอนไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

2. สถานที่พักผอนหยอนใจ หมายถึง สถานที่ที่เปนจุดหมายในการแสวงหาความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในยามวางของชาวกรุงเทพมหานครในยุคซิกซต้ี แบงเปน สถานที่พักผอนหยอน
ใจทั่วไป ไดแก โรงภาพยนตร หางสรรพสินคา ภัตตาคาร และรานคาทัว่ไป 

3. ยุคซิกซต้ี หมายถึง ยุคทศวรรษที่ 60 ต้ังแต ค.ศ. 1960 – 1969 หรือ พ.ศ. 2503 - 
2512 เปนยุคที่มีดนตรเีพื่อชีวิตถือกําเนิดข้ึน พรอมกับความสับสนวุนวายในสังคม ความเปนบุปผาชน 
และเหตุการณสําคัญตาง ๆ  มากมาย เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง เพราะมีการแหวกออก
จากขนบเกา ๆ ตามธรรมเนียมนิยม โดยวัยรุน และดนตรี วัฒนธรรมร็อกแอนดโรล  ไดรับความนิยม
อยางสูงสุด สามารถนําสีสันมาสูโลกดนตรีตะวันตกไดอยางมากมาย 

4. ยานวังบูรพา ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง อาณาเขตต้ังแตถนนบูรพา ถนนพาหุรัด ถนน
เจริญกรุง และถนนตรีเพชร 

5. โกหลังวัง หมายถึง วัยรุนในยุคซิกซต้ีที่จับกลุมรวมตัวกันอยูหลังวังบูรพา แตงกายดวย
เสื้อผา และทรงผม ตามศิลปนดาราตะวันตก 

   ส
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุค ‘ยอนรอยสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซ

ต้ี’ มีแนวคิดหลัก และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษาและจัดทํา ดังน้ี  
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับยุคซิกซต้ี 
3. แนวคิดการเขียนสารคดี 
4. แนวคิดการสัมภาษณ 
5. แนวคิดการออกแบบและจัดทําหนังสือ 
6. แนวคิดการถายภาพสารคดี 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
8. หนังสือที่เกี่ยวของ 
 

1.  แนวคิดเก่ียวกับการพักผอนหยอนใจ 
    1.1  ความหมาย 

การพักผอนหยอนใจตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Recreation” มีความหมายตาม 
Collins Cobuild Learner’s Dictionary วา Consists of things that you do in your spare 
time to relax หมายถึง สิ่งที่ทําในเวลาวางเพื่อพักผอน ซึ่งตรงกับคําวา ‘นันทนาการ’ ในภาษาไทย 

การพักผอนหยอนใจ (Recreation) ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ สามารถจัดออกเปน
หมวดหมูไดแก ศิลปะการชางฝมือ (Art and Crafts) กิจกรรมเขาจังหวะ (Rhythmic Activities) 
การละคร (Drama) กีฬา–เกมส  (Sports Games) งานอดิเรก (Hobbies) ดนตรี  (Music) 
นันทนาการกลางแจง (Outdoor Recreation) การอาน การเขียน และการพูด การสนทนา 
(Reading, Writing and Speaking) นันทนาการสังคม (Social Recreation) กิจกรรมพิเศษ 
(Special Events) งานบริการอาสาสมัคร (Voluntary Services) กิจกรรมของการพักผอนหยอนใจ
ในความหมายขางตนจึงมีขอบเขตกวาง ครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่มนุษยปฏิบัติต้ังแตเชาจรดมืด  

ขอสังเกตคือ การพักผอนหยอนใจในที่น้ีหมายถึง กิจกรรมประเภทตาง ๆ ที่ทําเพื่อ
พักผอน ความสําคัญจึงอยูที่ ‘การกระทํากิจกรรม’ ที่ดําเนินออกมาในลักษณะตาง ๆ ดังน้ันในสภาวะ
ที่ไมไดกระทํากิจกรรมอยางใดใน 11 อยางขางตนจึงไมถือวาอยูในขอบเขตการศึกษา  

นอกจากน้ี การพักผอนหยอนใจยังมีความสัมพันธกับ เวลาวาง (Leisure) และ การเลน 
(Play) เวลาวาง หมายถึง ‘ชวงของเวลาที่ไมมีธุรกิจ เปนเวลาพนจากภารกิจจากการทํางานประจํา’ 
สวนการเลน หมายถึง ‘การแสดงออกที่เปนไปโดยอิสระ เต็มไปดวยความสุขและเปนไปตาม
ธรรมชาติ’  

   ส
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Dr. Charles K. Brightbill ไดกลาวไววา “นันทนาการ คือ กิจกรรมที่บุคคลเขารวมดวย
ความสมัครใจในเวลาวาง ดวยความพอใจและดวยความยินดี อันมีเครื่องจูงใจเปนมูลฐาน” ดังน้ันการ
พักผอนหยอนใจจึงมีลักษณะสําคัญ คือ เปนสิ่งที่ทําในชวงเวลาวางตามความพึงพอใจหาใชงานหลักที่
ทําเพื่อการดํารงชีพไม (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ 2549: 55-56) 

สรุป การพักผอนหยอนใจ หมายถึง การพักผอนเพื่อไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เปนการพักผอนเพื่อผอนคลายความเครียด กระทําในเวลาวางดวยความสมัครใจ ประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ สามารถจัดออกเปนหมวดหมู ทั้งการออกกําลังกาย งานศิลปะ นันทนาการหรือ
กิจกรรมการเลน รวมไปถึงงานอาสาสมัคร  
    1.2  การพักผอนหยอนใจของคนไทยในอดีต 

สังคมสยามในอดีต ผูคนในสังคมมีการละเลนและทํากิจกรรมในยามวางลักษณะตาง ๆ 
ตามบันทึกของลาลูแบรไดกลาวไววา มหรสพมี 3 ประเภท ไดแก โขน ละคร และระบํา นอกจากน้ียัง
ประกอบไปดวยการแสดงละครจีน (งิ้ว) การแสดงหุนกระบอก การแสดงของนักไตลวด และการเลน
ไมสูง มีการชนชาง ชนไก ในการฉลองวัดมักจะมีการว่ิงงัว และมีการกีฬาอยางอื่นดวย เชน มวยปล้ํา 
และมวยที่ตอสูกันดวยศอกและหมัด กิจกรรมตาง ๆ ลวนเปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการพักผอน
หยอนใจในสังคมจารีตที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถเลนไดในยามวางโดยใชสัตวหรือคนรวมในการเลน
หรือแสดง ไมตองการกติกาหรืออุปกรณที่ใชเลนซับซอนแตอยางใด (ซีมอง เดอ ลาลูแบร แปลโดย 
สันต ท. โกมลบุตร 2548: 157) 

แตการพักผอนหยอนใจต้ังแตสมัยรชักาลที่ 5 เปนตนมา กลับมีโฉมหนาตางไปจากเดิม 
ชนช้ันนําในสมัยน้ีรับรูปแบบการพักผอนหยอนใจมาจากชาวตะวันตก จึงทําใหมีกิจกรรมใหม ๆ เขา
มาสูสยาม เชน การถายรูป การข่ีจักรยาน การขับรถยนต การเลนฟุตบอล รวมไปถึงการชม
ภาพยนตร ซึ่งมีชาวตางชาติแสดงความจํานง จะนําไปจัดฉายถวายพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนการสวนพระองค ในเอกสารลายพระหัตถพระเจานองยาเธอกรมหลวงเทวะวงษวโร
ปการที่กราบบังคมทูลถวาย ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) มีเน้ือความตอนหน่ึงวา 
“...อน่ึง พระดิฐการภักดีแจงความวา มีคนเลนหนังกิมะโนโตคราฟ มาขอเลนทูลเกลาฯ ถวายราคา 
150 เหรียญ ฤา 250 บาท ผิดวาคนกอนที่จะคิดเอาคืนหน่ึงถึง 500 เหรียญ ฤา 833 บาท และวารูป
ครั้งน้ีโตมาก ขาพระพุทธเจาฯ ถวายโปรแกรมกับจดหมายพระดิฐการมาดวย...”  

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็มีการกอต้ังสมาคมฟุตบอลสยาม ในช่ือวา “คณะฟุตบอลแหง
สยาม” และมีการกอต้ังสมาคมกอลฟข้ึนเปนทางการ ช่ือวา “สโมสรกอลฟดุสิต” ตอมาในสมัยรัชกาล
ที่ 7 ก็มีการกอต้ังลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ข้ึนอยางเปนทางการ 

การพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกที่เขามาและเจริญในสยามแสดงใหเห็นวา กิจกรรม
เหลาน้ีไดรับความสนใจจากชนช้ันนําของสังคม เริ่มจากเพียงการเลนและรวมกิจกรรม ตอมามีการ
กอต้ังสมาคมข้ึนอยางเปนทางการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนเครื่องยืนยันวา การพักผอน
หยอนใจแบบตะวันตกไดเขามามีอิทธิพลในสังคม ทําใหสังคมสยามเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจาก
จะมีระบบราชการ เศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคแบบใหมแลว การพักผอนหยอนใจของผูคนก็
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย บทบาทของการพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกในสังคมสยามจึงเปนประเด็น
ทางประวัติศาสตรที่สําคัญ ชนช้ันนําสยามยอมไมไดช่ืนชอบการพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกเพียง
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เพราะความสนุกสนานเทาน้ัน หากกิจกรรมเหลาน้ียอมกอใหเกิดผลตอสังคมในดานตาง ๆ พรอม ๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสยามจนถึง พ.ศ. 2475 (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ 2549: 2-3) 

สรุป การพักผอนหยอนใจของสังคมสยามแตเดิมลวนเปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการ
พักผอนหยอนใจในสังคมจารีตที่มีลักษณะเฉพาะ ไมมีความซับซอนแตอยางใด แตการพักผอนหยอน
ใจต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา เริ่มรับรูปแบบการพักผอนหยอนใจมาจากชาวตะวันตกโดยชนช้ัน
นําชาวสยาม ตอมาไดแพรหลายสูสามัญชน คนกลุมตาง ๆ ในสังคม การพักผอนหยอนใจจึงเปนสิ่งที ่
แสดงใหเห็นถึงในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคม จนกลายเปนสังคมแบบใหมที่มีความเจริญอยาง
ตะวันตก การทบทวนเน้ือหาในสวนน้ีชวยใหผูศึกษามีความเขาใจในความหมายและขอบเขตของการ
พักผอนหยอนใจอยางชัดเจน อีกทั้งชวยใหเห็นความสําคัญของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่
สงผลตอการเกิดข้ึนของรูปแบบการพักผอนหยอนใจแบบตะวันตก 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับยุคซิกซต้ี 
    2.1 ความหมาย 

ซิกซต้ี มาจากคําภาษาอังกฤษวา Sixties ในงานจุลนิพนธน้ีหมายถึงชวงเวลา 10 ป 
ต้ังแต 1960-1969 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผลผลิตทางวัฒนธรรม เชน เพลง แฟช่ันเสื้อผาการแตงกาย 
สถาปตยกรรม ฯลฯ มีรูปแบบโดดเดนเฉพาะตัว เปนเอกลักษณ  

นอกจากจะไดรับความนิยมอยางยาวนานแลว ยังหวนกลับมาไดรับความนิยมอีกหลาย
รอบหลายครั้งทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จนไดรับคํานิยามวาเปนสไตลที่ไมมีวันตาย ซึ่งเหตุผล
สําคัญอีกประการหน่ึงนอกจากจะเปนเพราะมีความโดดเดนในตัวเองแลว อาจเปนเพราะเด็กที่กําลัง
เติบโตในยุคน้ัน ปจจุบันมีอายุมากข้ึนและประสบความสําเร็จในชีวิตมากข้ึน หลายคนอยูในชวง
พักผอน และดวยความที่มีกําลังซื้อมากจึงหันมาซื้อความสุขใหแกตัวเอง ในสิ่งที่ตนเองเคยช่ืนชมแตยัง
มีกําลังไมพอที่จะซื้อหรือเสพในเวลาน้ัน (พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ 2555:6) 
    2.2 เอกลักษณเฉพาะตัวของยุคซิกซต้ี 
          2.2.1 ดานดนตร ี

ในยุคน้ี ดนตรีเพื่อชีวิต (Protest Song) ถือกําเนิดข้ึนพรอมกับความสับสนวุนวายใน
สังคม ความเปนบุปผาชน และเหตุการณสําคัญตาง ๆ มากมาย เชน การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน การ
ลอบสังหารประธานาธิบดีจอหน เอฟ เคเนด้ี สงครามเวียดนาม ฯลฯ หัวหอกของดนตรีในแนวน้ี 
ไดแก Joan Baez และ Pete Seger ย่ิงกวาน้ันยุค 60 ถือไดวา เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยาง
แทจริง เพราะมีการแหวกออกจากขนบเกา ๆ โดยวัยรุน ดนตรี ร็อคแอนดโรล เปนผลพวงหน่ึง จาก
การพยายามหลุดจากธรรมเนียมนิยม 

ลิตเทิล ริชารด (Little Richard) ไดรับการยกยองวา เปนตนตํารับแหงดนตรีร็อคแอนด
โรล (Rock and Roll) แตเอลวิส เพรสลีย (Elvis Presley) ไดช่ือวาเปนราชาแหงร็อคแอนดโรล โดย
เอลวิสเปนคนที่ทําใหวัฒนธรรมร็อคแอนดโรล ไดรับความนิยมอยางสูงสุด ควบคูไปกับ การไดรับการ
ตอตานจากคนแกเครงศาสนา และหลังจากน้ันไมนานร็อคแอนดโรลก็ย่ิงทวีความนิยมมากข้ึน เมื่อมี
การอุบัติของวงดนตรีอังกฤษ ที่ย่ิงใหญที่สุดในโลกนามเดอะบีทเทิลส (The Beatles) หรือวงสี่เตาทอง 
ซึ่งเตาทองทั้งสี่น้ี สามารถนําสีสันมาสูโลกดนตรีตะวันตกไดอยางมากมาย 
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(http://library.uru.ac.th/webdb/images/780_2.htm, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556)  
 

 
 

รูปที่ 2-1 Little Richard 
(ที่มา http://www.morethings.com/music/ 
little_richard_penniman/little_richard_penniman_photo_gallery01.htm) 
 

 
 

รูปที่ 2-2 Elvis Presley 
(ที่มา http://freecelebritiespicss.blogspot.com/2012/08/elvis-presley.html) 
 

 
 

รูปที่ 2-3 The Beatles 
(ที่มา http://www.elmercurio.com.ec/376402-hoy-se- recuerda-separacion-definitiva-
de-the-beatles.html) 

 

นอกจากเพลงสากลในยุคซิกซต้ี จะโดงดังและไดรับความนิยมไปทั่วโลกแลว เพลงไทยใน
ยุคน้ันและตอเน่ืองมาจนถึงยุคเซเวนต้ี ก็รุงเรืองถึงขีดสุดไปดวยกันหมดทั้งเพลงสตริง ลูกกรุง สุนทรา
ภรณ และลูกทุง ดวยเหตุผลที่มีทวงทํานองดนตรีไพเราะ เน้ือรองกินใจมีความหมายลึกซึ้ง  เพลงไทย
ยุคดังกลาวจึงกลายเปนเพลงไทยที่ไมมีวันตายไปดวย 
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รูปที่ 2-4 วงดนตรีสุนทราภรณ 
(ที่มา http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/template/readtext.asp?HID=157) 

 

สรุป ดนตรี ร็อคแอนดโรลเปนแนวดนตรีที่ไดรับความนิยมอยางสูงในยุคซิกซต้ี และ
เอลวิส เพรสลียไดรับการยกยองใหเปนราชาแหงร็อคแอนดโรล มีทาเตนที่เปนเอกลักษณ ไดรับความ
นิยมไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย วัยรุนไทยในสมัยน้ันตองฟงเพลงสากล รองเพลงเอลวิส และมีทา
เตนที่ยียวนย่ัวอารมณ ถาเปนวงดนตรีก็ตองเปนเดอะบีทเทิลส หรือวงสี่เตาทอง สวนเพลงไทยที่ไดรับ
ความนิยมในชวงน้ันคือวงดนตรีสุนทราภรณ 
          2.2.2 ดานภาพยนตร 

สื่อภาพยนตรฮอลลีวูดในยุคสมัยน้ันมีการสะทอนภาพในสังคมใหเห็นความสับสนของคน
หนุมสาวที่ตองการหาคําตอบและทางเลือกใหม  

หนังฮอลลีวูดอยาง Rebel Without A Cause (1955) ทําใหเจมส ดีน (James Dean) 
ในชุดกางเกงยีนส เสื้อหนัง หรือเสื้อกลามขาว คาบบุหรี่ สวมแวนตาเรย แบนด กลายมาเปนไอคอน
ของเด็กวัยรุนจากชนช้ันกลาง จนเปนที่คลั่งไคลของเหลาวัยรุนไปทั่วโลก 

 

 
 

รูปที่ 2-5 James Dean 
(ที่มา http://educatingdori.blogspot.com/2013/01/counterculture-part-1-1.html) 

 
จนมาถึงยุคไบเกอร (bikers) เฟองฟูถึงขีดสุด อยางในหนังเรื่อง Easy Rider (1969) ที่

ทําใหรถ ‘ฮารเลย’ หรือ ฮาลี่ยเดวิดสัน (Harley Davidson) และกางเกงยีนสลีวายส (Levi's 
Strauss) ก ล า ย ม า เ ป น สิ น ค า ส ง อ อ ก อั น ดั บ แ น ว ห น า ข อ ง อ เ ม ริ ก า 
(http://educatingdori.blogspot.com/2013/01/counterculture-part-1-1.html, เขาถึงเมื่อ
วันที่ 30 ส.ค. 2556) 
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รูปที่ 2-6 ภาพยนตรเรื่อง Easy Rider 
(ที่มา http://educatingdori.blogspot.com/2013/01/counterculture-part-1-1.html) 
 

 อีกทั้งยุค 60s ถือวาเปนยุคทองของหนังเพลงก็วาได หนังเพลงแบงไดเปน 2 ประเภท
คือ 1) หนังเพลงจากละคร Broadway ชวงน้ันเพิ่งมีระบบ Cinema Scope จอกวางและฟลม 70 
mm. เลยมีการเอาละคร Broadway มาสรางเปนหนังแบบทุมทุนมโหฬาร 2) หนังเพลงวัยรุน หนัง
ประเภทน้ีลงทุนนอยมากเพราะจุดขายคือตัวนักรองอยางเชน Elvis Presley หรือ Cliff Richard 
หรือวงดังอยาง The Beatles วัยรุนก็ดูกันไดดูกันดีเพราะคลั่งนักรองน่ันเอง สวนหนังเพลงไทยมีดัง
ระเบิดอยูเรื่องเดียวคือ ‘มนตรรักลูกทุง’ ที่ออกฉายในป 2513 ทํารายไดถลมทลายจากทั่วประเทศถึง 
13 ลานบาท (http://www.nimitguitar.com/mybb/printthread.php?tid=9117, เขาถึงเมื่อ
วันที่ 30 ส.ค. 2556) 

 

 
 

รูปที่ 2-7 Cliff Richard จากภาพยนตรเรื่อง The Young Ones ในป 1961 
(ที่มา http://www.45cat.com/record/segs86) 

 
สรุปดานภาพยนตร ในยุคซิกซต้ีเปนยุคที่เพลงและภาพยนตรไดรับความนิยมอยางสูง 

ดังน้ันภาพยนตรเพลงจึงไดรับกระแสตอบรับดีมาก ศิลปนดังในยุคน้ี เชน เอลวิส และคลิฟฟ ตาง
ไดรับบทแสดงนําในภาพยนตรเพลง เปนที่โดงดังทั้งตัวภาพยนตรและเพลงประกอบ รวมไปถึงดารา
ฮอลลีวูดอยาง เจมส ดีน ที่แสดงภาพยนตรเพียงสามเรื่องกอนเสียชีวิต แตเขากลายเปนที่คลั่งไคลและ
ไอคอนของเด็กวัยรุนทั่วโลก ทั้งน้ีเสื้อผา สิ่งของตาง ๆ ในภาพยนตรก็ไดรับความนิยมไมแพตัว
นักแสดงเอง 
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          2.2.3 ดานแฟช่ัน 
แฟช่ันในยุคซิกซต้ีน้ันถอดแบบมาจากศิลปนตะวันตก และดาราฮอลลีวูดที่โดงดังในยุค

น้ันอยางเปนใครไปไมไดนอกจากเอลวิส เพรสลีย และเจมส ดีน  
สําหรับสไตลการแตงกายของพี่โกนาโกหลังวังน้ัน ทรงผมมักจะเปนทรงลานบินแบบ

เอลวิส แตถาแบบเอลวิสไมเหมาะกับหนาตา ก็อาจทําแบบคลิฟหรือเฟเบี้ยน ซึ่งเปนนักรองขวัญใจ
วัยรุนรวมสมัย แตทั้งน้ีเอสวิสหรือบรรดานักรองยอดนิยมรวมสมัยก็มิไดผูกขาดการเปนผูนําแฟช่ันไว
เพียงกลุมเดียวเทาน้ัน แตยังมีพระเอก เจมส ดีน ซึ่งสื่อสมัยน้ันใหสมญาวา ‘เทพบุตร’ และถือกันวา
เปน ‘ไอดอล’ (idol) หรือแบบอยางที่วัยรุนคลั่งไคล การแตงกายของโกหลังวังจึงยึดถือสไตล เจมส 
ดีน ดวย ต้ังแตทรงผม เสื้อยืด กางเกงยีนส บางทีก็สวมเสื้อแจ็คเก็ต สวนลีลาทาทางก็ตองออกไปทาง
กวน ๆ แบบเจมส ดีน 

วัยรุนที่หลงใหลคลั่งไคลเจมส ดีน ยุคน้ันถึงกับพูดกันวา “หากอยากเท ตองทําใหเหมือน
เจมส ดีน” อยางไรก็ตาม บรรดาโกหลังวังก็มิไดยึดติดกับการแตงกายสไตลเจมส ดีน เสียทีเดียว 
เพราะมีบางชวงที่การแตงกายเปนกางเกงขายาว กนยาน และขาลีบก็มี (สุรพล ไตรเวทย 2553: 135) 

“ผมอยูในยุคซิกซต้ี ยุคโกหลังวังไง เมื่อกอนการไปเที่ยวการแตงกายนารัก ผูชายจะเรียก
จิ๊กโก ผูหญิงจะเรียกจิ๊กกี๋ ผูชายจะใสเปนกางเกงขาเดฟ รองเทาหัวแหลม เสื้อเช้ิต หรือเสื้อยืดจะรัด ๆ  
แลวพับแขน ผมจะตองต้ัง ๆ สมัยกอนไมมีเครื่องทําผมก็ใชนํ้ามันอยางโจตันกับสีผึ้งผสมกันแลวใช
หลอดไฟมวนใหมันต้ัง พูดงาย ๆ วาไปเที่ยวทะเลน่ีผมไมกระดิกเลยแหละ แตงตัวกันตามเจมส ดีน ซึ่ง
ดังมาก หลอ เทหมาก ผูหญิงก็จะใสเปนชุดกระโปรงบานนิด ๆ ไวผมบอบ” บทสัมภาษณนายนิยม 
ศิลปะดิษฐ เจาของวงดนตรี MEMORY BAND (ยุวรี โชคสวนทรัพย 2554: 81) 

การแตงกายของวัยรุนเฟยว ๆ ในสมัยน้ัน คอนขางจะกระเดียดไปในแนวเดียวกัน คือรับ
อิทธิพลของโลกตะวันตกมาเต็มเหน่ียว เสื้อไปเที่ยวสวนใหญจึงเปนเสื้อเช้ิตแขนยาวหรือสั้นแลวแตใจ
รัก ถาเปนเด็กเรียนก็จะนิยมติดกระดุมแขนเสื้อในกรณีที่เปนเสื้อแขนยาว สวนเด็กช่ัวอยางพวกผมจะ
นิยมการพับแขนเสื้อข้ึน แถมพับเล็กก็ไมไดดวยตองพับใหญ ๆ ใหเลยขอศอกข้ึนมา จึงจะดูดี เสร็จ
แลวเราก็จะเอาซองบุหรี่มาเหน็บไวที่แขนเสื้อเหนือขอศอก เพื่อตอกยํ้าใหชาวบานรูวา ขาน่ีแหละ...
จิ๊กโกหลังวัง!  

ในยุคน้ัน เสื้อที่ไดรับความนิยมในหมูวัยรุนก็คือ ‘เอสควายร’ (Esquire) ชนิดคอกระดุม 
ซึ่งมักจะถูกอกถูกใจวัยรุนจอมแฟช่ันในสมัยน้ันมาก แตราคาคอนขางสูง สวนพวกที่เรียบรอยหนอยก็
จะนิยมเสื้อย่ีหอ ‘แอรโรว’ เพราะใสแลวใกกึ่งเรียบรอยดี ไมฉูดฉาดจนเกินไป แถมเน้ือผาก็ใชได ราคา
ไมแพงนัก 

รองเทาในสมัยน้ันตองเปนรองเทาหนังกลับหุมขอ สวนถุงเทาน้ันก็มีความสําคัญไมนอย
ไปกวารองเทา ตองเปนย่ีหอ ‘เอสควายร’ เจาเกา ลายขาวหลามตัดสลับสี กางเกงสุดฮิตในสมัยน้ัน
ตองเปนขายาว มีผาใหเลือกมากมายหลายชนิด ถาจะใสไปเดินเที่ยวตอนกลางวัน หรือใสไปตีรันฟน
แทงกัน...ตองเปนยีนส ยุคน้ัน ‘แรงเลอร’ มาแรงมาก ราคาก็แรงตามมาเชนกัน สวนทางเลือกอื่นน้ันก็
ยังพอมี เชน ‘ลีวายส’ ‘ลีส’ ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบันน่ันเอง 

แตทั้งน้ี กางเกงยีนสใสไปงานเตนรํากลางคืนไมคอยเหมาะ ตองเปนกางเกงผา ‘ซาติน’ 
ซึ่งคอนขางเงางามเล็กนอย หรือไมก็ตองเปนผา ‘เสิรจ’ ซึ่งมีราคาสูงกวาผาซาตินอยูพอประมาณ 
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ทรงของกางเกงก็มีสวนสําคัญไมนอยไปกวาผาและทรงที่ฮิตที่สุดในยุคน้ันก็คือ ทรง
กระโจมอก!!! (หรือทรงจิ้งเหลน) ซึ่งมีสโลแกนที่วา ขอบเอวใครสูงกวากัน คนน้ันเฟยวสุด! เข็มขัดใน
สมัยน้ันตองเล็ก สีฉูดฉาด และเงางาม ประเภทที่กวางประมาณเซ็นฯกวา ถือวาแจวสุด แลวก็ตองทํา
มาจากวัสดุประเภท ‘หนังแกว’ ซึ่งถาหญิงเห็นแลว รับรองวาใจเตนตุบ ๆ ไปตาม ๆ กันคอนขาง
แนนอน! 

วัยรุนสมัยน้ันตองใช ‘ตันโจ สต๊ิก’ ผสมข้ีผึ้งดวยกันแทบทุกคน นํามาชโลมใหทั่วศีรษะ 
จัดทรงใหเปนเหลี่ยมเปนสันตามความพึงพอใจกอน แลวจึงนําผาขาวมามาหอผมไว กอนตบทายการ
เซ็ทผมดวยเตารีดอุน ๆ แทนเครื่องเปาผมที่ราคาสูงลิบในสมัยกอน 

เมื่อทรงผมเริ่มเปนกลีบตามใจนึกแลว ข้ันสุดทายก็จะเปนการดึง ‘จะงอย’ ดานหนาลง
มาเล็กนอย ใหหอยยอยเหมือนปากนกแกว แลวแตความคิดสรางสรรคของแตละคน 

ตองยอมรับอยางหน่ึงวา กระแสการตอบรับของ ‘เอลวิส’ และ ‘เจมส ดีน’ ในสมัยน้ัน
แรงมาก! วัยรุนสวนใหญพยายามลอกเลียนแบบวีรบุรุษทั้งสองคนน้ีกันอยางเอาจริงเอาจัง ชนิดที่วา...
จะน่ัง จะนอน จะยืน จะรวง ทวงทาตองเหมือน ‘เจมส ดีน’ ไปเสียหมด ผมจําไดวาจะด่ืมโคกที...จะ
ใชหลอดเหมือนสุภาพสตรีก็ไมได ตองด่ืมจากปากขวด แลวกอนด่ืมตองนําขวดเย็น ๆ มาคลึงที่
หนาผากกอน ใหมันดู ‘กวนตีน’ เหมือน ‘เจมส ดีน’ ถาวางมาดไดตามน้ัน เปนอันวามองยังไง...ใครก็
รูวากูชอบเจมส! (บรรเจิด กฤษณายุธ 2546: 31-36) 

 

ตนแบบแฟช่ันยุค 60s 

 

 
 

รูปที่ 2-8 แฟช่ันแบบ Elvis Presley 
(ที่มา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elvis_Presley_promoting_JailhouseRock) 

 

 
 

รูปที่ 2-9 แฟช่ันแบบ James Dean 
(ที่มา http://www.philsternarchives.com/hollywood/stars/james-dean/)                                                

สวนแฟช่ันสําหรับผูหญิงในยุคน้ี เรียกรวม ๆ วาเปนแนวมอด (Mod look) Mod look 
= มินิสเกิรต  หรือเดรส  สีเมทัลลิก ถุงนองหลากสี โดยรวมสีสันจัดจาน ลายแนวเรขาคณิต ปกเสื้อ
แบบ Peter pan collar หรือที่เรียกกันวา เสื้อคอบัว  
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หลายคนคิดวามินิสเกิรตเปนสัญลักษณของทั้งยุค 60s แตจริง ๆ แลว มินิสเกิรต  และ
ลุคแบบมอดน้ัน เพิ่งจะมาฮิตในชวงป 1966 (คือยุค 60 ตอนปลาย ๆ) กอนหนาน้ันคนยังฮิตแฟช่ัน
กระโปรงบานเทาเขาสมัย 50s อยู สวนสเวตเตอร (sweater) ก็มาแรงทีเดียว ทั้งแขนสั้นและแขนยาว 
โดยเฉพาะแบบคอเตาแขนกุด มักใสคูกับมินิสเกิรต หรือไมก็ใสเปนเดรสสั้น การแตงหนาก็ตองปากซดี
ด ว ง ต า บ อ ง แ บ ว  เ ขี ย น ต า ส อ ง เ ส น  แ ล ะ ติ ด ข น ต า ป ล อ ม ทั้ ง บ น แ ล ะ ล า ง
(http://pirun.ku.ac.th/~b521085519/, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556) 

ไอคอนแฟช่ันยุค 60s สําหรับคุณผูหญิงก็ตองดูนางแบบทวิกกี้เปนตนแบบ สาวทวิกกี้ 
(Twiggy) ตนฉบับนางแบบหนาเด็กตลอดกาลจากยุค 60s เธอเปนเด็กสาววัยรุนคนแรกที่เปน
นางแบบแลวมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกสไตลสาววันแรกรุนที่ผมซอยสั้น ตัวเล็ก ผอมบาง ทําใหทวิกกี้
เหมือนเด็กผูชายมากกวาจะดูเปนนางแบบสาวเซ็กซี่ แตน่ันถือเปนเอกลักษณของเธอที่ปฏิวัติแฟช่ันให
สาว ๆ หันมาหั่นซอยผมสั้นกันไปทั้งเมือง จนกระทั่งทรงผมน้ีมีช่ือวา ‘ทวิกกี้’ ตามช่ือของเธอมาจนถึง
ทุกวันน้ี ผมในสไตลน้ีมีจุดเดนอยูที่สีบลอนด ที่เปรียบเสมือนแสงไฟในสตูดิโอที่สาดสองเขามาอยาง
สวางไสว ซึ่งลุคผมสั้นแบบทอมบอยในชวง 60s น้ันทําใหทวิกกี้โดดเดน และปลุกกระแสนําแฟช่ัน
ใหกับวงการ เพราะเปนสัญลักษณที่สื่อถึงอิสรภาพ และทําใหหญิงสาวแลดูออนเยาวและเปยมดวย
ความสดใส  

สวนในเมืองไทย ผูหญิงไทยในยุค 60s ก็แหแหนกันไปตัดผมซอยสั้นเชนกัน โดยพากัน
เรียกขานทรงผมซอยสั้นวา ‘ทรงทวิกกี้’ ตามช่ือของนางแบบทวิกกี้กันเลยทีเดียวนอกจากน้ี ทวิกกี้ยัง
เปนตนแบบของความ ‘ไมสมบูรณแบบ’ ดวย เพราะเธอทั้งเต้ีย ผอมบาง หนาตานารัก แตก็ดูธรรมดา
ติดดิน ในแบบที่ฝรั่งเรียกวา ‘Girl Next Door’ หรือ ‘สาวนอยขางบาน’ เมื่อผูหญิงเห็นภาพของทวิก
กี้ ก็จะรูสึกเช่ือมโยงกับเธอ เพราะในเมื่อผูหญิงที่ดูธรรมดายังสามารถกลายเปนนางแบบช่ือดังระดับ
โ ล ก ไ ด  ผู ห ญิ ง ทั่ ว ไ ป ก็ ค ว ร จ ะ มี ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ตั ว เ อ ง เ ช น กั น 
(http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9550000112524&TabI
D=2&, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556) 

 
 

 
 

รูปที่ 2-10 แฟช่ันแบบ Twiggy Lawson 
(ที่มา http://9chistoryproject.wikispaces.com/Caitlin+Nuttall+9C+Fashion+in+the+60's) 

สรุปดานแฟช่ัน สําหรับผูชายจะแตงตัวตาม ‘เอลวิส’ และ ‘เจมส ดีน’ ต้ังแตทรงผมจรด
เทา และนอกจากจะแตงตัวเลียนแบบแลวยังมีการเลียนแบบทาทาง วางมาดตามดวย สําหรับวัยรุนใน
ประเทศไทย ถือคติประจําใจวา ‘จิตใจเปนเอลวิส ความคิดเปนเจมส ดีน’ คือมีมาดของเจมสดีน และ
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ทาทางของเอลวิส สวนแฟช่ันผูหญิงน้ันมีนางแบบรางเล็กผอมบางอยาง ‘ทวิกกี้’ เปนไอคอนแฟช่ัน
ของยุค ผูหญิงจะซอยผมสั้น นิยมมีรูปรางผอมบางเหมือนเธอ สวนการแตงกายดวยเสื้อแขนกุด 
กระโปรงบานหลากสีจะเปนที่นิยม จนปลาย ๆ ยุคซิกซต้ึจึงมีมินิสเกิรตเขามา  
          2.2.4 ดานสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรม หมายถึง ศิลปะและวิทยาการแหงการกอสราง หรือสิ่งกอสรางที่เกิดจาก
การบรรจงสรางอยางมีหลักเกณฑ ซึ่งตองพรอมดวยคุณคา 4 ประการ คือ 1) ประโยชนใชสอย 2) 
ความมั่นคงแข็งแรง 3) ความงามอันกอใหเกิดความช่ืนชมยินดี 4) ความสัมพันธเช่ือมโยงกับ
สภาพแวดลอม 

สถาปตยกรรมยุคซิกซต้ีจัดอยูในสถาปตยกรรมรัตนโกสินทรตอนปลาย สําหรับอาคาร
บานเรือนในสมัยรัตนโกสินทร บานไมแบบไทยแทก็ยังคงอยูตอไป ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 ลงมา นิยม
กอสรางอาคารดวยอิฐ เปนแบบไทยบางแบบจีนบาง และต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 ลงมา จึงนิยมสราง
เลียนแบบฝรั่ง ในสมัยน้ีมีการกอสรางพระที่น่ังแบบไทยแทที่สวยงามอยางย่ิงข้ึนองคหน่ึง คือพระที่น่ัง
อาภรณพิโมกขปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 นิยมสรางอาคารแบบฝรั่งกันมาก 
พระที่น่ังจักรีมหาปราสาทน้ัน เดิมจะสรางเปนแบบฝรั่งทั้งองค แตตอมาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศไดกราบบังคมทูลขอใหเปลี่ยนเครื่องบนเปนยอดปราสาท นอกจากน้ียังมีพระที่น่ังอนันต
สมาคม (http://facstaff.swu.ac.th/suchartth/ratanakosin.htm, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556) 

รูปแบบของสถาปตยกรรมไทยเดน ๆ ในยุคซิกซต้ีน้ันเห็นไดชัดจากโรงภาพยนตรช้ันนําที่
เกิดข้ึนในยุคน้ี ซึ่งกอสรางตามแบบสถาปตยกรรมตะวันตก รวมถึงโรงภาพยนตรที่กอต้ังข้ึนกอนชวง
ยุคซิกซต้ี แตยังคงความนิยมมาจนถึงยุคซิกซต้ี ไดแก 

โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง 
ศาลาเฉลิมกรุงมิใชเปนเพียงโรงภาพยนตรโรงหน่ึงเทาน้ัน แตยังมีประวัติความเปนมา

เกี่ยวพันกับความรุงเรืองของ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเปนตัวแทนความเฟองฟูของ วงการ
ภาพยนตร ของประเทศในอดีตที่ผานมาดวย  

เมื่อจะมีการฉลองพระนครครบรอบ 150 ป เมื่อ พ.ศ. 2475 ไดมีการประชุมหารือกันใน
คณะรัฐบาลเพื่อจัดสราง ถาวรวัตถุขนาดใหญ ซึ่งสามารถอํานวยสาธารณประโยชน เปนที่ระลึกแหง
การ เฉลิมฉลอง ครั้งน้ัน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรง พระราชดําริ ใหจัดสรางสะพาน
พระพุทธยอดฟา เพื่อเช่ือมกรุงเทพฯ กับ กรุงธนบุรี ใหมีความเจริญพัฒนาทัดเทียมกัน พรอมทั้งได
สราง พระบรมราชานุสรณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไวที่เชิงสะพานฝง
พระนครดวย เพื่อเปนที่รําลึกถึงพระผูทรงสรางกรุงเทพมหานคร และพระบรมราชวงศจักรี 

ในโอกาสเดียวกันน้ัน จากแนวพระราชดําริที่ทรงเห็นวาสิ่งบันเทิงที่เฟองฟูมากที่สุดใน
โลกยุคน้ันก็คือ ‘ภาพยนตร’ และแมวาในเวลาน้ันไดมีการสรางโรงภาพยนตรข้ึนอยางแพรหลายแลว
ในกรุงเทพฯ และทุกหัว เมืองก็ตาม แตก็ยังไมมีโรงภาพยนตรที่มีลักษณะสวยงามภูมิฐานเปนสงาราศี
แกเมืองได ประกอบกับความที่ทรง รอบรูและเปนนักนิยมภาพยนตร ดังน้ันพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดพระราชทานพระราชทรัพย สวนพระองคกวา 9 ลานบาท เพื่อสรางโรง
ภาพยนตรสําหรับฉายภาพยนตรเสียงข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิฐานเปนที่
เชิดหนาชูตาของประเทศได ในการน้ีทรงพระ กรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจาสมัยเฉลิม กฤดากร 
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สถาปนิกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันช้ันนําของประเทศฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการ
กอสราง ไดพระราชทานนามของโรงมหรสพเพื่อเปนเกียรติแกผูออกแบบ และเปนอนุสรณแหงงาน
ฉลองพระนครครบ 150 ป วา ‘ศาลาเฉลิมกรุง’  

การกอสรางอาคารศาลาเฉลิมกรุงเริ่มข้ึนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 โดย 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษดวยพระองคเอง 
จากน้ันบริษัทบางกอกจึงเริ่มงานกอสราง หมอมเจาสมัยเฉลิม กฤดากร ทรงออกแบบอาคารศาลา
เฉลิมกรุงในรูปแบบสากลสมัย ( International Style หรือ Modern Style) หรือที่สถาปนิกรุนหลัง
เรียกวา Contemporary Architecture ตัวอาคารมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมสูง ตระหงานมั่นคง ผึ่ง
ผาย ตามแบบตะวันตก โครงสรางของอาคารแข็งแรงมาก รับนํ้าหนักไดดีเย่ียม ดวยการใช เทคโนโลยี
สมัยใหม ในขณะเดียวกันก็เปดเน้ือที่กวางขวางไวภายในโดยไมมีเสามาบังตา สวนประกอบอื่น เชน 
ผนัง ประตูบานพับ ยังเนนถึงความปลอดภัยของผูที่เขาไปชมภาพยนตรเปนสําคัญ  

ในสมัยน้ันอาคารศาลาเฉลิมกรุงจัดไดวาเปน อาคารที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียขณะน้ัน มี
ความสวยงามเปนที่นา ต่ืนเตนและภาคภูมิใจแกผูที่ไดมาสัมผัสช่ืนชม สามารถจุผูคนไดเปนพันคน มี
การออกแบบตกแตงภายในอยาง วิจิตรงดงามดวยศิลปะไทยสอดผสานกับศิลปะตะวันตก มีระบบไฟ
แสงสีที่แปลกตาอยางไมเคยมีมากอน มีระบบเสียงที่สมบูรณแบบ มีระบบปด – เปดมานอัตโนมัติ 
เปนโรงมหรสพแหงแรกของประเทศไทยที่มีการใช เครื่องปรับอากาศ นอกจากน้ันยังจัดฉาย
ภาพยนตรช้ันดี โดยเฉพาะภาพยนตรตางชาติเสียงในฟลม โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุงในยุคแรกเริ่ม
จึงเปนที่ชุมนุม ของคนที่มีการศึกษาดี มีความรูภาษาตางประเทศและ ผูที่จบการศึกษามาจาก
ตางประเทศ (http://www.salachalermkrung.com/salachalermkrung02.php, เขาถึงเมื่อวันที่ 
30 ส.ค. 2556)    

       

 
 

รูปที่ 2-11 โรงภาพยนตรศาลาเฉลมิกรุง 
(ที่มา http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3462.3195) 

โรงภาพยนตรเครือเอเพ็กซ 
โรงภาพยนตรเครือเอเพ็กซ เปนกลุมโรงภาพยนตร ซึ่งเกือบทั้งหมด มีที่ ต้ังอยูในยาน

สยามสแควร ประกอบดวย โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทย โรงภาพยนตรสยาม โรงภาพยนตรลิโด และ
โรงภาพยนตรสกาลา  
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ประวัติเครือเอเพ็กซ กอต้ังโดย นายพิสิฐ ตันสัจจา นักธุรกิจเจาของกิจการโรงภาพยนตร 
ที่ประสบความสําเร็จ จากการริเริ่มเขาปรับปรุง ‘ศาลาเฉลิมไทย’ โรงละครริมถนนราชดําเนิน
กลาง ใกลแยกปอมมหากาฬ ใหกลายเปนโรงภาพยนตรขนาดใหญ มีความจุประมาณ 1,500 ที่น่ัง 
รวมถึงการนําเขาระบบตาง ๆ สําหรับโรงภาพยนตร เชน ระบบสามมิติ ระบบซีเนมาสโคป ระบบ
ทอคค-เอโอ ระบบซีเนรามาเลนสเด่ียว ระบบซีเนรามาสามเลนสพรอมกัน และระบบ 70 มิลลิเมตร
เขามาติดต้ังในประเทศไทย 

ศาลาเฉลิมไทย หรือบางคนก็เรียกวา โรงหนังเฉลิมไทย เคยต้ังอยูบริเวณหัวมุมถนนราช
ดําเนินกลางกับถนนมหาชัย สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2489 ในสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม แลว
เสร็จเมื่อพุทธศักราช 2492  

เมื่อเริ่มแรก รัฐบาลประสงคจะสรางข้ึนเพื่อใชเปนโรงละครแหงชาติ มีที่น่ังราว 1,200 ที่
น่ังพรอมที่น่ังช้ันบน เวทีเปนแบบมีกรอบหนา มีเวทีแบบเลื่อนบนราง (Wagon Stage) เพื่อความ
รวดเร็วในการเปลี่ยนฉาก เริ่มใชแสดงละครเวทีอาชีพต้ังแตเปดใชงานกระทั่ง พ.ศ. 2496 จึงได
เปลี่ยนเปนโรงภาพยนตร 

ศาลาเฉลิมไทยเคยเปนแหลงความบันเทิงสําคัญแหงหน่ึงของเมืองไทย ถึงแมไมใชโรง
ภาพยนตรแหงแรก แตก็สรางความนาต่ืนตาต่ืนใจไดดวยภาพยนตรทั้งจากของไทยและตางประเทศ 
โปสเตอรขนาดยักษ ต้ังเดนเชิญชวนใหเห็นไดแตไกล 

บริเวณโดยรอบ ๆ ยังเต็มไปดวยของคาของขาย สวนใหญก็เปนอาหารกับขาวกับปลา 
และของกินเลนอยางไสกรอก ขาวโพดค่ัว เครื่องด่ืม นํ้าอัดลม รวมถึงขนมของเด็ก ๆ อยาง ทอฟฟ กูลิ
โกะ เปนตน นอกจากน้ียังมีแผงขายหนังสือเรียงรายอยูเต็ม เปนความบันเทิง แหลงพักผอนหยอนใจ
และเวลาของครอบครัวสําหรับคนสมัยกอน  

อยางไรก็ตามนักวิชาการบางคนวิพากษวิจารณวา ศาลาเฉลิมไทยอาจจะเกิดข้ึนเพราะ
ความตองการลดความศักด์ิสิทธ์ิ ความสําคัญ และวัฒนธรรมจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  

เน่ืองจากเปนอาคารที่สรางข้ึนสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามหน่ึงในคณะผูเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และเชิดชูวัฒนธรรมใหมตามแนวทางของคณะราษฎร ดูจากลักษณะสถาปตยกรรม ซึ่ง
เปนสมัยใหม และสอดคลองกลมกลืนกับสถาปตยกรรมของอาคารที่สรางบริเวณใกลเคียง อีกทั้งจุด
ที่ต้ัง ยังต้ังอยูดานหนาวัดราชนัดดา บดบังโลหะปราสาทอันสรางข้ึนครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกลาเจาอยูหัว 

ดังน้ันจึงไมแปลกที่เมื่อหมดยุคของคณะราษฎร จึงเริ่มมีเสียงวิพากษเกี่ยวกับจุดที่ต้ังและ
ลักษณะทางสถาปตยกรรมซึ่งสรางข้ึนในชวงน้ัน 

กระทั่งวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มี
มติใหรื้อศาลาเฉลิมไทย ดวยเหตุผลเพื่อเปดทัศนียภาพของวัดราชนัดดาราชวรวิหาร และโลหะ
ปราสาท ถือเปนจุดสิ้นสุดของศาลาเฉลิมไทย  

(http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=lillustration&group=5, เขาถึง
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556) 
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รูปที่ 2-12 โรงภาพยนตรศาลาเฉลมิไทย สรางดวยลักษณะสถาปตยกรรมสมัยใหม  
(ที่มา http://board.postjung.com/558977.html) 

 

ขณะกําลังกอสรางศูนยการคาสยามสแควร นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ผูบริหารสูงสุด
บริษัท เซาท อีสต เอเชีย กอสราง จํากัด (ซีคอน) ที่รับเหมาออกแบบ และกอสรางอาคารตาง ๆ 
ภายในสยามสแควร ติดตอมายังนายพิสิฐ เพื่อเสนอใหลงทุน เปดกิจการโรงภาพยนตร ภายในสยาม 
สแควร บนพื้นที่ริมถนนพระรามที่ 1 ทั้งน้ี อาคารโรงภาพยนตรทั้งสามแหง มีนายพิสิฐ เปนผูออก
คาใชจาย สวนนายกอบชัย เปนผูออกแบบและกอสราง 

โรงภาพยนตรสยาม ซึ่งเปนโรงภาพยนตรแหงแรกในยานน้ี ความจุ 800 ที่น่ัง แตเดิมจะ
ใชช่ือวา โรงภาพยนตร ‘จุฬา’ แตมีผูคัดคาน เน่ืองจากไปพองกับ พระนามในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือ ‘จุฬาลงกรณ’ ซึ่งเปนการมิบังควร และยังพองกับช่ือของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อีกดวย เปดฉายเปนปฐมฤกษ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2509 โดยเสนอภาพยนตร
เรื่อง “รถถังประจัญบาน” (Battle of the Bulge) 

สวนโรงภาพยนตรลิโด ความจุ 1,000 ที่น่ัง เปดฉายเปนปฐมฤกษ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2511 โดยเสนอภาพยนตรเรื่อง ศึกเซบาสเตียน (Games For San Sebastian) และ โรง
ภาพยนตรสกาลา ซึ่งต้ังอยูภายในสยามสแควร แตมีระยะหางจากถนนพระรามที่ 1 เพียงไมกี่เมตร 
และไดรับการกลาวขวัญวา มีสถาปตยกรรมแบบคลาสสิก ที่สวยงามโดดเดน ผสมผสานระหวาง 
รูปแบบตะวันตก และตะวันออก ความจุ 1,000 ที่น่ัง เปดฉายเปนปฐมฤกษ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2512 โดยเสนอภาพยนตรเรื่อง “สองสิงหตะลุยศึก” (The Undefeated) 

อน่ึง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เมื่อกําลังทหาร พรอมอาวุธและรถหุมเกราะ 
เขากดดันการชุมนุมของ กลุม นปช. บริเวณแยกราชประสงค จนกระทั่ง แกนนํา นปช.ตองประกาศ
ยุติการชุมนุม และเขามอบตัวกับเจาหนาที่ตํารวจ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผลใหกลุมผูชุมนุม
บางสวนไมพอใจ จนเกิดการจลาจลข้ึนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยกลุมเสื้อแดงไดวางเพลิงอาคารสําคัญ
ตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเขาวางเพลิงสถานที่ราชการ ในเขตปริมณฑลและตางจังหวัดดวย 

ในเวลาบายกลุมผูชุมนุมจํานวนหน่ึงไดเขาวางเพลิงอาคารโรงภาพยนตรสยาม แต
เจาหนาที่ไมสามารถจับกุมผูวางเพลิง รวมถึงไมสามารถเขาดับเพลิงได เน่ืองจากมีความไมปลอดภัย 
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เพราะมีการใชอาวุธปน ยิงตอบโตไปมาบริเวณที่เกิดเหตุตลอดเวลา จนกระทั่งอาคารเริ่มทรุดตัวและ
พังถลมลงมา ในเวลา 15.45 น.ทั้งน้ี ภาพยนตรเรื่องมหาประลัย คนเกราะเหล็ก 2 (Iron Man 2) 
เปนเรื่องลาสุดที่เขาฉายกอนโรงภาพยนตรสยาม จะเกิดเหตุเพลิงไหมในครั้งน้ีถือเปนจุดสิ้นสุดของโรง
ภาพยนตรสยาม (http://th.wikipedia.org/wiki/โรงภาพยนตรเครือเอเพ็กซ, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 
ส.ค. 2556) 

 

 
 

รูปที่ 2-13 โรงภาพยนตรสยาม     รูปที่ 2-14 โรงภาพยนตรลิโด     รูปที่ 2-15 โรงภาพยนตรสกาลา 
(ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=600747) 

 
 

สรุป สถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลปจจุบัน) เปนยุคที่ไดรับ
อิทธิพลจากจากตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มมีการติดตอกับชาติตะวันตกมากข้ึน มีการสรางอาคาร
ตางชนิดเพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจนอกเหนือจากที่อยูอาศัยและวัดวาอารามในอดีต ไดแก โรงงาน 
โรงสี โรงเลื่อย หางรานและที่พักอาศัยของชาวตะวันตก นอกจากน้ีการสรางอาคารของทางราชการ 
กระทรวงตาง ๆ และพระราชวังที่มีรูปแบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปตยกรรมไทย เชน พระที่น่ัง
จักรีมหาปราสาท พระที่น่ังอนันตสมาคม เปนตน 

สําหรับสถาปตยกรรมในยุคซิกซต้ีเปนชวงตอจาก พ.ศ. 2475 – 2500 ในชวงระยะเวลา
น้ี สถาปนิกสวนใหญมักประกอบวิชาชีพในหนวยงานราชการสําคัญ เชน การออกแบบกอสรางกรม
โยธาธิการ กรมศิลปากร กรมรถไฟ กรมอูทหารเรือ และกรมยุทธโยธาทหารบก สําหรับสถาปตยกรรม
ของสถานที่พักผอนหยอนใจในยุคซิกซต้ีน้ีที่เดนชัด คือ โรงภาพยนตร ที่แสดงความเปนมาเกี่ยวพันกับ
ความรุงเรืองของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเปนตัวแทนความเฟองฟูของ วงการภาพยนตรของ
ประเทศในอดีตที่ผานมาดวย  

ในปจจุบันสถาปตยกรรมในเมืองหลวง แทบไมหลงเหลือรูปแบบสถาปตยกรรมไทยใน
อดีต สถาปตยกรรมในยุคปจจุบัน ไดเนนการสรางความงามจากโครงสราง วัสดุ การออกแบบ
โครงสรางใหมีความสวยงามในตัว เชน ใชเหล็ก ใชกระจกมากข้ึน ผนังใชอิฐและปูนนอยลง ใช
โครงสรางเหล็กมากข้ึน ออกแบบรูปทรงใหเปนกลอง ผนังเปนกระจกโลง เปนตน 
    2.3 คนรวมสมัยซิกซต้ีในปจจุบัน 

คนที่อยูในชวงรุงโรจนของเพลงยุคซิกซต้ีทั้งหลาย มาถึงวันน้ีเปนกลุมคนที่พรอมจะซื้อ
ความสุขดังที่ไดกลาวมา โดยสามารถแบงคนรวมสมัยซิกซต้ีในปจจุบันที่ชอบฟงเพลงยุคซิกซต้ีออกได
สามกลุมดวยกันคือ กลุมแรกเปนกลุมคนที่ตองการเสพเพลงแบบน่ังฟงเพื่อความเพลิดเพลินกับ
เสียงเพลง คนกลุมน้ีมักจะสรรหาแผนหรือสถานีวิทยุที่เปดเพลงทํานองที่ตนเองชอบและฟงดวย
ความสุข     
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สวนสถานบันเทิงหรือรานอาหารที่เปดเพลงหรือมีนักรองขับกลอมเพลงในยุคน้ี จนเปนที่
ถูกใจคนยุคซิกซต้ีในกลุมน้ีมีไมมากนัก เพราะคนกลุมน้ีนอกจากจะตองฟงเสียงเพลงไพเราะแลว ยัง
ตองการรสชาติอาหารและบรรยากาศที่กลมกลอมอีกดวย   

ผูบริโภคที่นิยมเสพเพลงซิกซต้ีอีกกลุมหน่ึงคือ กลุมผูบริโภคที่ตองการรองเพลงที่ตนเอง
ช่ืนชอบดวยตนเอง ทําใหมีรานอาหารกึ่งคาราโอเกะในรูปแบบ ‘ตํานานเพลงเกา’ เกิดข้ึนทั่วไป ซึ่งมี
ทั้งที่คลอเสียงดนตรีดวยเครื่องคาราโอเกะ และดวยวงดนตรีนอยช้ินบางเต็มวงบาง หรือแมแตตาม
ศูนยอาหารบางแหงก็เปดใหบริการในทวงทํานองเดียวกัน และไดรับความนิยมจากคนยุคซิกซต้ีอยาง
สูงย่ิง   

ผูบริโภคเพลงซิกซต้ีสองกลุมที่กลาวมามีปญหาไมมากนัก แตกลุมผูบริโภคกลุมที่สามคือ
กลุมที่ชมชอบการมีสวนรวมในเสียงเพลง เปนกลุมที่ยังหาผูใหบริการที่จะเขามาจับลูกคากลุมน้ีไดไม
มาก หรือเทาที่มีก็ถือวายังสนองตอบไดไมตรงเปาดีนัก 

ผูบริโภคกลุมที่สามน้ีคือกลุมที่ชอบมีสวนรวมดวยการเตนรํา หรือรองรําทําเพลงตาม
จังหวะรวมไปกับนักรอง ไมตางไปจากวัยรุนที่ไปยืนโยกยายสายไปตามเสียงเพลงที่โตะตามผับบาร
สมัยใหมทั้งหลาย โดยกลุมที่ชอบมีสวนรวมในรูปแบบของการลีลาศ ก็มักจะตองแกไขปญหาของกลุม
ตัวเอง ดวยการจับกลุมหาทุนและจัดงานลีลาศของตนเองข้ึนมา แตก็ยังไมมีใครที่จะทําธุรกิจสถาน
บันเทิงในแบบยอนยุคคลายกับไนตคลับในยุคซิกซต้ีใหกลับมาอีกครั้งหน่ึง 

กลุมที่ตองการมีสวนรวมในลักษณะของการยืนโยกยายคลายวัยรุนไปชมคอนเสิรต
น้ี  ปจจุบันเทาที่ทราบมีเพียงราน บานแสนรัก และรานบานอุม บริเวณเลียบทางดวนเอกมัย-ราม
อินทราเทาน้ัน ซึ่งหากลูกหลานมีโอกาสไดติดตามพอแมเขาไป อาจจะตะลึงกับภาพที่เห็นพอแมลุก
ข้ึนมาสายและรองรวมกับนักรองไมตางไปจากตนเองยามดูคอนเสิรต 

แตรานแบบซิกซต้ีทั้งสองรานที่มีคนจองคิวเนืองแนนตลอดเวลา ก็มีขอติดขัดอยูตรงที่วา
กวาจะถึงเวลาของเพลงที่โดนใจคนวัยซิกซต้ี ก็ปาเขาไปคอนคืนซึ่งดึกเกินกวาที่คนวัยน้ันจํานวนหน่ึง
จะรอรับความสุขได เพราะคนวัยดังกลาวแมจะอยูในภาวะ ‘หัวใจยังหนุม’ แตก็ตองการนอนหลับ
พักผอนแตหัววันตามวัย (พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ 2555:6) 

สรุป คนรวมสมัยซิกซต้ีที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบันและช่ืนชอบการฟงเพลงยุคซิกซต้ี แบง
ออกเปนสามกลุมดวยกันคือ 1) กลุมคนที่ตองการเสพเพลงแบบน่ังฟงเพื่อความเพลิดเพลินกับ
เสียงเพลง คนกลุมน้ีมักจะสรรหาแผนหรือสถานีวิทยุที่เปดเพลงทํานองที่ตนเองชอบและฟงดวย
ความสุข 2) กลุมผูบริโภคที่ตองการรองเพลงที่ตนเองช่ืนชอบดวยตนเอง 3) กลุมที่ชมชอบการมีสวน
รวมในเสียงเพลงดวยการเตนรํา หรือรองรําทําเพลงตามจังหวะรวมไปกับนักรอง กลุมคนเหลาน้ียังคง
โหยหาอดีตที่ผานมาแตก็แลวแตจะแสดงความตองการน้ันออกมาในรูปแบบไหน สวนสถานบันเทิง
หรือรานอาหารแบบซิกซต้ีน้ันมีไมมากนัก การจะรําลึกความหลังน้ันตองจัดข้ึนมาเอง     

 
3. แนวคิดการเขียนสารคดี 
    3.1 ความหมาย        
 จรัล มานตรี (2552: 9) ใหความหมายวา สารคดี คือ ขอเขียนที่ผูเขียนมีเจตนาเบื้องตนเพื่อ
รายงานเรื่องที่เปนจริง มิใชเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวย โดยมีวัตถุประสงค 
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เพื่อใหขาวสาร ความรู ความผอนคลายแกผูอานในเวลาเดียวกัน 
ถวัลย มาศจรัส (2538: 20) ใหความหมายวา สารคดี (Non - Fiction) คืองานเขียนที่

ยึดถือเรื่องราวจากความเปนจริงนํามาเขียนเพื่อมุงแสดงความรู ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเปน
หลัก ดวยการจัดระเบียบความคิดในการนําเสนอผสมผสานในการถายทอดตอการสนใจใฝรูของผูอาน
เพื่อใหเกิดคุณคาทางปญญา 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 12) ใหความหมายไวในหนังสือการเขียนสารคดีสําหรับสื่อ
สิ่งพิมพวา เปนงานเขียนที่เนนองคประกอบความสนใจของมนุษย (human interest) มากกวาความ
สดของเหตุการณ เรื่องที่นํามาเขียนเปนสารคดีจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ 
สิ่งประดิษฐ หรือการถายทอดความคิดบางประการ วัตถุประสงคของการเขียนสารคดีมักจะเปน
เพราะความสนใจมากกวาจะเกิดจากการรีบเรงใหทันเวลากําหนด 

สุทิติ ขัตติยะ (2552: 107) กลาววา สารคดี (non-fiction) คืองานเขียนที่ยึดถือเรื่องราว
ความเปนจริง นํามาเขียนเพื่อแสดงความรู ความจริง ทรรศนะ ความเห็น เปนหลักดวยการนํา
ความคิดในการนําเสนอผสมผสาน ในการถายทองความสนใจใครรูของผูอาน เพื่อใหเกิดคุณคาทาง
ปญญา 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1182) ไดอธิบายวาเปนเรื่องที่เรียบเรียงข้ึนจากความจริง 
ไมใชจากจินตนาการ เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ เปนตน   

สรุป จากนิยามตาง ๆ ขางตน ‘สารคดี’ คือ ขอเขียนที่ผูเขียนรายงานขอเท็จจริง มิใช
เกิดจากจินตนาการ มุงใหผูอานไดรับรูเรื่องราวตาง ๆ เนนความรูเปนสําคัญ แตตองใชภาษาสํานวนที่
คมคายชวนใหติดตามอาน 
    3.2 ประเภทของสารคดี 

จรัล มานตร ี(2552: 22) ไดจัดประเภทของสารคดีออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1) สารคดีเชิงขาว 2) สารคดีไมใชขาว หรือสารคดีทั่วไป ไดแก สารคดีบุคคล สารคดีประวัติศาสตร 
สารคดีศิลปวัฒนธรรม สารคดีทองเที่ยว สารคดีเกี่ยวกับสัตว สารคดีวิทยาศาสตร  สารคดีสิ่งแวดลอม 

ถวัลย มาศจรัส (2538: 24) ประมวลประเภทของสารคดีไวดังน้ี 1) สารคดีบุคคล 2) สาร
คดีโอกาสพิเศษ 3) สารคดีประวัติศาสตร 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีแนะนําวิธี 6) สารคดีเด็ก 7) 
สารคดีสตรี 8) สารคดีเกี่ยวกับสัตว 9) สารคดีความทรงจํา 10) สารคดีจดหมายเหตุ 

ธัญญา สังขพันธานนท เขียนในหนังสือการเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ (2548: 24-27) 
วาสารคดีแนวใหม ที่นิยมตีพิมพ ประกอบดวย 1) สารคดีรายงานเหตุการณ 2) สารคดีชีวิตบุคคล 
3) สารคดีเด็ก 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6) สารคดีวิถีชีวิต 
7) สารคดีเกี่ยวกับสตร ี8) สารคดีรายงานพิเศษ และ 9) สารคดีเชิงวิจารณ 

กุหลาบ มัลลิกะมาส (2517: 176-177) จัดประเภทของสารคดี จําแนกตามชนิดของงาน
เขียน ไดแก 1) บทความ 2) สารคดีวิชาการ 3) เรื่องทองเที่ยว 4) ชีวประวัติ 5) ความทรงจํา จดหมาย
เหตุ บันทึก 6) อนุทิน 7) จดหมาย 8) หนังสือสอนคติธรรมจรรยา 9) บทวิจารณ 10) บทสัมภาษณ 
11) บทอภิปราย ปาฐกถา 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 73 - 77) แบงสารคดีออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ตามเน้ือหา
ไดแก สารคดีเกี่ยวกับขาวหรือสารคดีเชิงขาว และสารคดีเกี่ยวกับมนุษย 2) ตามประเภทยอย ไดแก 
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1) สารคดีเสริมขาว 2) สารคดีเคียงขาว 3) สารคดีทั่วไป  
เฉพาะสารคดีทั่วไป ยังแบงชนิดออกเปน 1) สารคดีบุคคล 2) สารคดีโอกาสพิเศษ 3) 

สารคดีประวัติศาสตร 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีแนะวิธีทํา 6) สารคดีเด็ก 7) สารคดีสตรี 8) สาร
คดีเกี่ยวกับสัตว 

สรุป สารคดีมีหลายประเภท สําหรับจุลนิพนธเลมน้ีจะดําเนินงานเขียนหนังสือในรูปแบบ
ของสารคดี ซึ่งจัดอยูในประเภทสารคดีทั่วไป  
    3.3 โครงสรางการเขียนสารคดี 

โครงสรางหรือรูปแบบการเขียนสารคดี ที่ประกอบข้ึนมาเปนงานเขียนสารคดี 1 ช้ินจะ
ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ 4 สวน คือ 1) ช่ือเรื่อง 2) ความนํา 3) เน้ือเรื่อง และ 4) บทสรุป (จรัล
มานตร ี2552: 76) บางก็แบงใหละเอียดข้ึน อาจแบงไดถึง 5 สวน (ชลอ รอดลอย 2544: 30) โดยมี
การเพิ่มสวนที่เปนความตอนเช่ือมตอระหวางคํานํากับเน้ือเรื่อง  

          3.3.1 ช่ือเรื่อง 
ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 66) ใหคําอธิบายไววา ช่ือเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญ

ของสารคดี เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและอยากอานเรื่องราวที่เขียน 
จรัล มานตร ี(2552: 85) ใหคําอธิบายไววา ช่ือเรื่องที่ดีควรมีลักษณะสะทอนแกนเรื่อง 

แปลกใหมและไมเย่ินเยอ ประเภทของช่ือเรื่องจะมีแบบบอกเน้ือหา แบบเลนสํานวน แบบเกี่ยวของ
กับผูอาน และแบบคําถาม เพื่อเราอารมณความอยากรู 

ทั้งน้ีแนวคิดขางตน ไดอธิบายความหมายของการต้ังช่ือเรือ่งแบบบอกเน้ือหาไววา คือช่ือ
เรื่องที่แสดงถึงสาระสําคัญของเรื่องวาเกี่ยวของกับอะไร 
          3.3.2 ความนํา 

สารคดีจะเปนที่สนใจของผูอานไดหรือไมข้ึนอยูกับการเขียนความนํา ถือวาเปนหัวใจ
สําคัญของการเขียนสารคดี จะเปนสวนที่บอกเน้ือเรื่องแกคนอาน ความนําที่ดีสรางความสนใจแกคน
อานและดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ (มาลี บุญศิริพันธ 2535: 41) 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 72-82) ไดแบงลักษณะของการเขียนความนําเปน 9 
แบบ คือ 1) ความนําแบบพรรณนา 2) ความนําแบบบรรยาย 3) ความนําแบบเรื่องสั้น 4) ความนํา
ประเภทอางพูดหรือวาทะบุคคล 5) ความนําแบบสนทนากับผูอาน 6) ความนําประเภทสุภาษิตคําคม
และบทประพันธ 7) ความนําประเภทนิทานตํานาน และเกร็ดเรื่องเลา 8) ความนําแบบสรุปประเด็น 
และ 9) ความนําแบบคําถาม 

ทั้งน้ีตามแนวคิดขางตน ไดอธิบายความหมายความนําแบบบรรยาย และความนําแบบ
เรื่องสั้น ไดดังน้ี 

 1) ความนําแบบบรรยาย เปนความนําที่นําเสนอดวยการบรรยายใหเห็นภาพบรรยากาศ 
เหตุการณ สถานการณ สถานที่หรือบุคคลมีลักษณะคลายการพรรณนา แตจะเนนรายละเอียดเปน
ลําดับข้ันตอนตามที่เห็นและที่เปนจริง โดยไมไดสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลงไปดวย แตก็เนน
ความสละสลวยของการใชถอยคําและภาษา ใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดอารมณรวมไปดวย 

2) ความนําแบบเรื่องสั้น สารคดีสมัยใหมนําวิธีการเขียนวรรณกรรม บันเทิงคดีมาใชใน
การเลาเรื่อง เพื่อนําเสนอสาระความรูใหนาอานและมีอรรถรส ดังน้ันในการเริ่มเรื่องหรือเขียนความ
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นําจึงมักเอาวิธีการเขียนเรื่องสั้นมาใช โดยการพรรณนาหรือบรรยาย ใหเห็นความเคลื่อนไหวของตัว
ละคร สถานที่และบรรยากาศไดอยางนาสนใจและชวนติดตาม 
          3.3.3 ความเช่ือมหรือสวนเช่ือม 

ความเช่ือมเปนสวนที่ทําหนาที่เช่ือมโยงระหวางความนํากับเน้ือเรื่อง ความเช่ือมอาจเปน
ขอความสั้น ๆ พยางคเดียว วลี ประโยค หรือยอหนาก็ได ที่แสดงใหรูวากําลังจะสงทอดความนําให
โยงไปยังเน้ือเรื่องที่จะเขียนตอไป (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 83) 
          3.3.4 เน้ือเรือ่ง 

เน้ือเรื่องนับเปนสวนสําคัญที่สุดในสารคดี คือสวนที่เปนสาระสําคัญ ที่ผูเขียนสารคดี
ตองการนําเสนอตอผูอาน เน้ือเรื่องประกอบดวยประเด็นหลักและประเด็นรอง ซึ่งตามหลักการเขียน
สารคดีแนวใหมที่เนนสารคดีคือรอยตอระหวางการเขียนเชิงวิชาการกับวรรณกรรม เน้ือเรื่องจึงควร
ประกอบดวยลักษณะตอไปน้ี (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 85-86) 

1) สวนที่เปนขอมูลหรือสาระ ไดแก ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผูเขียนไดคนควา
รวบรวมมาจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อนําเสนอความรู ความจริงเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ซึ่งถือวาเปนหัวใจ
สําคัญของการเขียนสารคดี 

2) สวนที่เปนสีสันบรรยากาศ ไดแก สวนที่มาชวยเสริมแตงเน้ือเรื่องใหมีสีสัน
บรรยากาศนาอาน ไมแหงแลงหรือจืดชืดจนเกินไป สีสันบรรยากาศในการเขียนสารคดีเกิดจากการ
ปรุงแตงสวนที่เปนขอเท็จจริง แลวนําเสนอรายละเอียดปลีกยอย เพื่อเสริมแตงใหเรื่องนาติดตามมาก
ข้ึน เชนการใหรายละเอียดของเหตุการณ ฉาก บรรยากาศ การสอดแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน 
การสรางตัวละครใหมีชีวิตชีวา หรือการสอดแทรกคําพูดอางอิงของบุคคล ซึ่งจะทําใหสารคดีมีความ
นาเช่ือถือ 

3) สวนที่เปนศิลปะและกลวิธีในการเขียน เปนเรื่องของศิลปะในการเขียนที่ชวย
ดึงดูดความนาสนใจใครติดตามและใหความบันเทิงแกผูอานซึ่งรวมถึงศิลปะในการใชภาษาสํานวน
โวหาร ทวงทํานองในการเขียน กลวิธีการนําเสนอ หรือการเลาเรื่อง การสรางตัวละคร หรือการใช
กลวิธีอื่น ๆ ที่ชวยใหเรื่องนาอาน นาติดตามมากข้ึน 
          3.3.5 ความจบ 

การเขียนความจบหรือบทสรุป เปนการปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด ซึ่งควรจะเปน
ตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 111-112) สวนมากมัก
มีลักษณะดังน้ี 1) การจบโดยยอเรื่องหรือสรุปเรื่องทั้งหมด 2) จบแบบคาดไมถึง 3) จบแบบทิ้งทายให
คิด 4) จบแบบกระแทกความสนใจผูอาน 5) จบดวยการยอนหลัง 

ทั้งน้ีตามแนวคิดขางตน อธิบายการจบโดยยอเรื่องหรือสรุปเรื่องทั้งหมด และการจบ
แบบทิ้งทายใหคิดไววา 

1) การจบโดยการยอเรื่องหรือสรุปเรื่องทั้งหมด ความจบในลักษณะน้ีคลายกับการ
ยอหรือสรุปเรื่องที่เขียนมาทั้งหมดอยางรวบรัด เหมือนเปนการเก็บสาระสําคัญของเรื่องมากลาวไวใน
ตอนทาย 

2) จบแบบทิ้งทายใหคิด เปนการจบโดยไมสรุปอะไรใหแนชัด แตมีการทิ้งประเด็นให
มีการนําไปคิดตอ มักจบลงดวยคําถามหรือขอคิดบางอยางที่เขาไปจุดประกายความคิดของคนอาน 
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สรปุ โครงสรางของการเขียนสารคดี จะประกอบดวย 1) ช่ือเรื่อง 2) ความนํา 3) ความ
เช่ือมหรือสวนเช่ือม 4) เน้ือเรื่อง 5) ความจบ ทั้งน้ีช่ือเรื่องจะใชวิธีการต้ังช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหา เพื่อ
แสดงใหรูวาเรือ่งเกี่ยวของกบัอะไร สวนความนําจะใชการเขียนความนําแบบบรรยายและแบบเรื่องสั้น 
โดยจะเลือกใหเหมาะสมกับเน้ือหาในชวงน้ัน และ ความจบ จะใชวิธีการจบแบบยอเรือ่งหรือสรปุเรื่อง
ทั้งหมด และจบแบบทิ้งทายใหคิด โดยจะเลอืกใหเหมาะสมกับเรื่องราวในบทน้ัน ๆ และยังคงเปนสาร
คดีที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจรงิ ที่เต็มไปดวยอรรถรสในการอาน 
    3.4 ขอมูลในการเขียนสารคดี 

ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี (อรสม สุทธิสาคร 2555) แบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูล
เอกสาร และขอมูลบุคคล ซึ่ง ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 48-49) ไดรวมขอมูลบุคคลเขาอยูใน
สวนขอมูลภาคสนาม 
          3.4.1 ขอมูลเอกสาร 

อรสม สุทธิสาคร (2555) กลาววา ขอมลูพื้นฐานที่มีผูรวบรวมคนควาไวแลว ถือเปนการ
เตรียมความรู ความพรอมของผูเขียน กอนไปพบขอมูลบุคคล ขอมูลเอกสารน้ันคนควาหาไดจาก
หองสมุด จากหนังสือพิมพ พ็อกเก็ตบุค หนังสือเกา และหอจดหมายเหตุ เปนตน 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 47) กลาววา บางครั้งจะเรียกตามภาษานักเขียนสารคดี
วา ‘ขอมูลแหง’ หมายถึง ขอมูลสําเร็จรูปที่มีผูรวบรวมคนควาไวแลว โดยมักปรากฏในเอกสารสิ่งพิมพ
ตาง ๆ หรือในรูปแบบของการจัดเก็บสมัยใหม เชน ในซีดีรอม อินเทอรเน็ต เปนตน ขอมูลในเอกสาร
จัดเปนขอมูลที่เขาถึงไดงาย และผานการยอมรับมาช้ันหน่ึงแลว วามีประโยชนตอการเขียนสารคดีคือ 
1) ชวยเตรียมความรูกอนลงพื้นที่ภาคสนาม 2) ใชอางอิงในเน้ือหาของสารคดี 
          3.4.2 ขอมูลภาคสนาม 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 47) กลาววา การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามหรือลงพื้นที่
จริง เปนเรื่องจําเปนสําหรับการเขียนสารคดี ขอมูลจากภาคสนามชวยใหสารคดีมีความสดมีสีสัน
บรรยากาศ และความนาเช่ือถือ นักเขียนสารคดีมักเรียกขอมูลประเภทน้ีวา ‘ขอมูลสด’ ซึ่งการเก็บ
ขอมูลสามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณบุคคล การเขาไปมีสวนรวมใน
เหตุการณหรือสถานการณจริง สารคดีบางประเภทตองลงพื้นที่เทาน้ันจึงจะเขียนได เชน สารคดี
ทองเที่ยว สารคดีชีวิตบุคคล 

อรสม สุทธิสาคร (2555) ไดขยายความหมายของขอมูลบุคคลไววา คือขอมูลที่ไดมาจาก
การสัมภาษณแหลงขอมูล เปนการเก็บขอมูลในพื้นที่จริง ซึ่งตองอาศัยทักษะเทคนิคในการทํางานเก็บ
ขอมูล โดยผูเขียนสารคดีตองใหแหลงขอมูลรูสึกวาไมไดใหสัมภาษณ กับคนแปลกหนาแตกําลังพูดคุย
อยูกับคนที่รูจักคุนเคย เปนเพื่อนหรือญาติมิตร ซึ่งทําใหผูใหสัมภาษณรูสึกไววางใจและใหสัมภาษณ
อยางเปนธรรมชาติ ทําใหไดขอมูลอยางที่เปนจริง และลุมลึก 

สรุป ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี มี 2 ประเภทใหญ ไดแก 1) ขอมูลเอกสาร ซึ่งเปน 
ขอมูลสําเร็จที่มีผูคนควาไวแลว ใชเพื่อเตรียมความรูกอนลงภาคสนาม และใชในการอางอิงการเขียน
สารคดี 2) ขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลที่ไดจากพื้นที่จริง ผานการสังเกต การสัมภาษณบุคคล และการ
เขาไปมีสวนรวมในเหตุการณหรือสถานที่จริง ซึ่งการสัมภาษณตองอาศัยทักษะที่ทําใหผูถูกสัมภาษณ
รูสึกเปนกันเอง และไววางใจ 
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    3.5 โวหารท่ีใชในการเขียนสารคดี 
โวหารที่ใชในการเขียนสารคดีมีอยูดวยกันหลายชนิด พระยาอุปกิตศิลปการ (2548: 

338-349) ไดมีการแบงโวหารไวในหนังสือหลักภาษาไทย 5 ชนิด คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร 
เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ทั้งน้ีโวหารขางตน ชลอ รอดลอย (2544: 25-27) นํามา
อธิบายไว ดังน้ี 
          3.5.1 บรรยายโวหาร 

คือ สํานวนที่กลาวเรื่องยืดยาวตามความรูของผูแตง สํานวนที่แตงเปนบรรยายโวหารน้ัน 
มีหลายประเภท เชน นิทาน ประวัติ ตํานาน รายงาน หรือจดหมายเหตุ โวหารชนิดน้ีผูเขียนเริ่มตน
จากจุดหน่ึงไปสูทองเรื่อง และตอไปจนถึงจุดสุดทาย ในการนําโวหารชนิดน้ีมาใช ผูเขียนตองมีความรู
และเรื่องราวดี พรอมทั้งมีศิลปะในการแตงที่ดี 

3.5.2 อธิบายโวหาร 
คือ การทําใหอานหรือฟงเขาใจ จะเปนวิชาความรู ทฤษฎี หรือหลักเกณฑอันใดอันหน่ึงก็

แลวแต ผูที่อธิบายก็คือผูที่ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจแจงชัด ไมมีขอเคลือบคลุมสงสัย 
3.5.3 พรรณนาโวหาร 

คือ สํานวนที่พูดรําพันถึงสิ่งตาง ๆ ตามที่ตนพบเห็นวาเปนอยางไร หรือรําพันถึง
ความรูสึกของตนหรือของผูอื่นวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี ตามความคิดของผูแตง ซึ่งไมจําเปนตองใช 
ความรูคนควาเหตุผลคนเดิมเทาใดนัก ขอความที่ยกมากลาวเปนพรรณนาโวหารมักเปนเรื่องเกี่ยวกับ 
การยอพระเกียรติ การชมภูมิประเทศ หรือความคิดตาง ๆ 

3.5.4 เทศนาโวหาร 
คือ สํานวนที่ใชแสดงหรืออธิบายขอความใหกวางขวางออกไป โดยอาศัยเหตุผลหรือ

หลักฐานมาประกอบความรูความเห็นของผูแตง ดวยความมุงหมายที่จะใหผูอานผูฟงเขาใจความหมาย
ชัดเจน และเพื่อใหเห็นจริงและเช่ือถือตามเปนขอใหญ ดังน้ันขอความที่ใชเทศนาโวหารน้ีจึงมักเปนขอ
ปญหา ความเห็น วิชา และขอจรรยา หรือสุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผูแสดงตองการจะใหผูอานผูฟงเช่ือถือ 

3.5.5 สาธกโวหาร 
คือ โวหารที่ผูเขียนตองการใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดแจมแจง จึงไดยก

เหตุการณ สถานการณ หรือเรื่องนิทานมาเปนตัวอยางประกอบ 
3.5.6 อุปมาโวหารหรือโวหารเปรียบเทียบ 

คือ โวหารที่ผูเขียนมุงที่จะใหผูอานเขาใจ หรือมองเห็นสารที่อานไดชัดเจน จึงยกเอา
สถานการณ บุคคล หรือสิ่งของอยางใดอยางหน่ึงนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขียนถึงน้ันการ
เปรียบเทียบที่ใชในการเขียนสารคดีมีหลายอยาง ไดแก 1) อุปมา คือ การนําเอาสิ่งของสิ่งหน่ึงมา
เปรียบเทียบกัน การอุปมามักใชคําในการเปรียบเทียบ เชน ด่ัง ดัง เหมือน ดุจ ราว กับ ประดุจ เพียง 
ฯลฯ 2) อุปลักษณ คือ การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง คําที่แสดงวาเหมือนน้ันไมมีปรากฏอยู 
เปนการกลาวเปรียบเทียบโดยตรงวา สิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง หรือถาจะมีก็ใชคําวา คือ เปน เชน 

สรุป โวหารในการเขียนสารคดีมีอยู 5 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร 
เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของผูเขียน วาจะ
นําโวหารชนิดใดมาใชใหเหมาะสมกับประเภท และยังคงเปนสารคดีที่อยูบนพื้นฐานขอเท็จจริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

4. แนวคิดการสัมภาษณ 
สื่อมวลชนทั้งวิทยุ – โทรทัศนหรือหนังสือสิ่งพิมพน้ันทําหนาที่นําเสนอเน้ือหาสาระตอ

กลุมเปาหมาย ซึ่งมีวิธีการอันหลากหลาย วิธีหน่ึงที่ไดรับความนิยมน้ัน คือการสัมภาษณ การ
สัมภาษณจึงมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสาร แนวคิด ทัศนคติเรื่องราวของผูใหสัมภาษณได 
เผยแพรสูมวลชน โดยมีจุดประสงคใหเกิดความชัดเจนในเรื่องราวตาง ๆ จากแหลงขอมูลโดยตรง มี
เปาหมายโดยตรงเพื่อรวบรวมขอมูลที่สมบูรณถูกตองและยุติธรรม ธีรารักษ โพธิสุวรรณ (2549: 1-2) 
    4.1 การเตรียมการสัมภาษณ  

การสมัภาษณเปนวิธีการเก็บขอมูลทีส่ําคัญ เน่ืองจากไดขอมลูจากแหลงขอมลูโดยตรง 
โดยตองอาศัยความสามารถและประสบการณ รวมถึงการเตรียมตัวที่ดี เพราะบางแหลงขาวอาจมี
โอกาสสัมภาษณเพียงครั้งเดียว  

การเตรียมตัวของผูสมัภาษณ สาหรบัการสัมภาษณกับแหลงขอมูล 
หลังจากเลือกบุคคลที่จะสัมภาษณแลว ตองนัดหมายกับผูใหสัมภาษณลวงหนา และ

เตรียมขอมูลในการสัมภาษณอยางดีเพื่อใหไดขอมูลที่ตอบคาถามโดยเฉพาะการเนนไปที่เบื้องหลัง 
สาเหตุ เหตุผล ตัวละครที่เกี่ยวของ มุมมองของผูใหสัมภาษณ การวิพากษ การคาดการณของผูให
สัมภาษณ โดยมีคําแนะนําดังน้ี 

4.1.1 กําหนดเปาหมายของการสัมภาษณใหชัดเจน เตรียมคําถามคราว ๆ และถามตัวเองอยู
เสมอวา ตองการขอมูลอะไรแนเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปน ขอเท็จจริง หรือ ความ
คิดเห็น เพื่อใหเปาหมายชัดเจนและไมหลงประเด็นเมื่อทาการสัมภาษณจริง  

4.1.2 แตงกายใหสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะจะชวยสรางความนาเช่ือถือตอผูให
สัมภาษณ  

4.1.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ เทปบันทึกเสียงวา อยูในสภาพที่ใชงานไดหรือไม และควร
สํารองอุปกรณไวดวย รวมถึงกลองถายรูป  

4.1.4 นัดหมายสถานที่และเวลาในการใหสัมภาษณ อาจจะเนนไปในที่ที่ไมมีเสียงอึกทึกมาก
นัก หากผูสัมภาษณเปนผูหญิง ควรมีทีมงานไปดวย ไมควรไปสัมภาษณคนเดียวในที่ลับตาผูคน 
นอกจากน้ี การนัดหมายบุคคลสําคัญ อาจตองสรางความคุนเคยกับเลขานุการหรือเจาหนาที่
ประชาสัมพันธของแหลงขาวที่จะไปสัมภาษณเอาไว เพื่ออานวยความสะดวกในการนัดหมาย ซึ่งจะทํา
ใหไดแหลงขาวเพิ่มเติมดวย  

4.1.5 ในการนัดหมายขอสัมภาษณ ใหแจงหัวขอที่จะสัมภาษณเพื่อใหผูใหสัมภาษณเตรียมตัว 
แตไมจาเปนจะตองแจงถึงคําถามที่จะสัมภาษณ  

4.1.6 เตรียมคําถามในการสัมภาษณโดยแยกเปนขอ ๆ และไลลําดับข้ัน อาจจะคิดดักทาง
คําตอบ เพื่อเตรียมคําถามไวลวงหนา ทั้งน้ี คําถามที่ดีคือ กระชับตรงประเด็นดวยทาทีสุภาพ 
หลีกเลี่ยงการถามแบบหาเรื่อง หลีกเลี่ยงคําถามปลายปดในลักษณะเพียงแคตอบวา ใช / ไมใช แต
ควรเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหมีการสนทนาไดยาว ๆ  

4.1.7 ศึกษาขอมูลภูมิหลังผูใหสัมภาษณอยางเพียงพอ แหลงขาวมักจะพอใจหากผูสัมภาษณ
ทราบขอมูลภูมิหลังของตนเองเปนอยางดี เพราะแสดงถึงการใสใจ และการทําการบานมาของผู
สัมภาษณ  
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4.1.8 ศึกษาเรื่องที่จะสัมภาษณอยางลึกซึ้งเพื่อไมใหถูกหลอก และเพื่อใหถามขุดจนไปสูเรื่อง
จริง ๆ (Real story) ได  

4.1.9 ผูใหสัมภาษณก็อยากทราบทัศนะ ความคิดเห็นของผูสัมภาษณ รวมถึงกระแสสังคม
เชนกันหมายความวา ทั้งผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณตางเปนแหลงขาวซึ่งกันและกัน  

4.1.10 ไปถึงตามที่นัดหมายกอนเวลา เพราะบางครั้งผูใหสัมภาษณอาจมีภารกิจดวน และลด
เวลาการใหสัมภาษณกับผูสัมภาษณ 

สรุป การนัดแหลงขอมูลสัมภาษณแตละครั้งตองมีการเตรียมการที่ดี เพื่อใหเกิดความ
ผิดพลาดนอยที่สุด เน่ืองจากบางครั้งอาจมีโอกาสสัมภาษณแหลงขอมูลเพียงครั้งเดียว และเพื่อใหการ
สัมภาษณมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
    4.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ  

ประชัน วัลลิโก (2519: 207-208) กลาวถึงข้ันตอนขณะดําเนินการสัมภาษณวาแบง
ออกเปน 3 ข้ันตอน กลาวคือ 

4.2.1 ตอนที่หน่ึง เริ่มตนดวยการแสดงตัวใหผูสัมภาษณทราบวาตนมาจากสังกัดใดแลแจง
วัตถุประสงค พยายามสบตาผูใหสัมภาษณเสมอเมื่อถามหรือรับฟงคําตอบ การจดโนตอยาพยายาม
มองโนตหรืออีกนัยหน่ึงอยากมหนากมตาตลอดเวลา  

ในตอนแรกในการสัมภาษณผูสัมภาษณไมควรจะพูดใหมากเพราะวัตถุประสงคของการ
สัมภาษณคือการใหผูถูกสัมภาษณเปนฝายพูดอยางสบาย ๆ สวนผูสัมภาษณเปนเพียงฝายปอนคําถาม
และในขณะเดียวกันก็กระตุนใหผูสัมภาษณใหรายละเอียดในเรื่องน้ัน ๆ 

4.2.2 ตอนที่สอง เมื่อไดรายละเอียดในตอนที่หน่ึงแลว ความรูและประสบการณของแตละ
คนจะบอกใหรูวามีรายละเอียดอะไรบางที่ควรเพิ่มเติม การสัมภาษณตอนน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผู
สัมภาษณมีความรูสึกวาไดขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเพียงพอแลว  

4.2.3 ตอนที่สาม ในข้ันตอนสุดทาย ถือไดวาเปนการตรวจสอบขอเท็จจริง ความถูกตอง 
ความละเอียดชัดเจนและถ่ีถวน ดูวามีประเด็นอะไรบางที่ตกหลนไป ในข้ันตอนน้ีสามารถเปดโนตที่จด
ไวไดเต็มที ่บางประเด็นที่ยังไมแนใจอาจจะกางโนตและอานซ้ําพรอมกับคําถามวา “ทานพูดวาเชนน้ี
ใชหรือไม” และควรถือโอกาสแกและเพิ่มเติมขอมูลเพื่อใหขอมูลสมบูรณย่ิงข้ึน  

หากมีการเตรียมตัวที่ดีและเปนตามลําดับข้ันตอนแลว จะทาใหผูสัมภาษณไดขอมูลอยาง
ครบถวนและไมทาใหผูถูกสัมภาษณเกิดอารมณเบื่อหนายข้ึน 

สรุป การรูข้ันตอนการสัมภาษณน้ัน ทําใหไมเกิดอาการต่ืนเตนและประหมาในการ
สัมภาษณแหลงขอมูล ทําใหไดขอมูลจากการสัมภาษณที่มีคุณภาพในการนําไปใชงาน 

 
5. แนวคิดการออกแบบและจัดทําหนังสือ 

หนังสือเปนสิ่งพิมพที่มีเน้ือหาเปนเรื่องเดียวกันตลอดเลม เย็บรวมเปนรูปเลมถาวร มี
สวนประกอบของรูปเลมที่สมบูรณ ประกอบดวย ปกหนา ปกใน คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง 
บรรณานุกรม เปนตน และการออกแบบเปนการวางแผน หรือความต้ังใจวาจะดําเนินการอยางใด
อยางหน่ึงที่เปนระบบและมีแบบแผนตามที่ไดกําหนดลวงหนาไว 
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5.1 ประเภทหนังสือ  
แบงได 4 แบบ คือ 1) แบงโดยทั่วไป 2) แบงตามลักษณะเน้ือหา 3) แบงตามลักษณะ

รูปเลม และ4) แบงตามการเขียนเน้ือหา (อารยา ศรีกัลปยาณบุตร 2550: 161 - 162)  
5.1.1 แบงโดยทั่วไป ไดแก  

                  5.1.1.1 ฟกชัน (Fiction) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิดความสนุก
เพลิดเพลินแกผูอานเปนหลัก อาจจะเปนเน้ือหาที่มีพื้นฐานมาจากความเปนจริง หรือเปนเน้ือหาที่นึก
ฝนข้ึนจากจินตนาการของผูเขียนลวน ๆ ก็ได หนังสือประเภทน้ี ไดแก นวนิยาย เรื่องสั้น หรือโคลง
กลอนตาง ๆ  
                  5.1.1.2 นอน – ฟกชัน (Non-Fiction) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิด
ความรูความเขาใจในศาสตรหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงแกผูอานเปนหลัก โดยจะตองเปนเน้ือหาที่มีพื้นฐาน
มาจากความเปนจริง หรือเปนเน้ือหาที่เกิดจากการคนควาวิจัยและวิเคราะหของผูเขียนหนังสือ
ประเภทน้ี ไดแก ตํารา วิจัย ประวัติ หรือสารคดีตาง ๆ 

5.1.2 แบงตามลักษณะเน้ือหา ไดแก  
5.1.2.1 ตําราหรือหนังสือเรียน (Textbook) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหา

เกี่ยวของกับศาสตรดานใดดานหน่ึง เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ฯลฯ เพื่อใชสําหรับ
ประกอบการเรียนการสอนศาสตรน้ัน ๆ ในระดับช้ันตาง ๆ มีผูอานที่เฉพาะเจาะจง คือ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และนักวิชาการ  

5.1.2.2 หนังสือจําหนายทั่วไป (Trade Book) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหา
เปนนวนิยาย หรือไมใชนวนิยายก็ได แตไมไดมุงเนนไปเพื่อใชในการประกอบการเรียนการสอน มี
ผูอานไมเฉพาะเจาะจงเหมือนประเภทแรก  

หนังสือจําหนายทั่วไปครอบคลุมไปถึงหนังสือประเภท “ทําไดดวยตนเอง” (Self-help 
Book) ดวย 

5.1.3 แบงตามลักษณะรูปเลม ไดแก  
5.1.3.1 หนังสือปกแข็ง (Hardcover) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวย

กระดาษหรือวัสดุอื่นที่หนา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ปกติมักจะนิยมใชกับการทําหนังสือ ตํารา หนังสือ
อางอิง หรือนวนิยายขนาดยาว  

5.1.3.2 หนังสือปกออน (Paperback) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวย
กระดาษที่หนากวาหนาอื่น แตก็ไมใชปกแข็ง ทําใหมีความแข็งแรงทนทานนอยกวา แตก็มีราคาถูก
กวาในการผลิต จึงมีความนิยมที่จะพิมพหนังสือประเภทน้ีมาก ซึ่งในปจจุบันรูจักกันในช่ือ    พ็อก
เก็ตบุค ในตางประเทศจะนิยมพิมพหนังสือเปนปกแข็งกอน เมื่อเริ่มออกขาย จนเมื่อผานไปสักระยะ
หน่ึงจึงพิมพเปนปกออน  

5.1.3.3 อนุสาร (Booklet) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวยกระดาษออนมัก
มีขนาดเล็ก ๆ และมีหนาไมกี่หนา สวนมากไมไดมีไวจําหนายใหสาธารณชน แตมีเพื่อใชในหนวยงาน
หรือกลุมสมาคม 

5.1.4 แบงตามการเขียนเน้ือหา ไดแก  
5.1.4.1 หนังสือรอยแกว (Prose) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบความ 
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เรียงที่ไมมีการบังคับฉันทลักษณ คือ ไมไดใชแบบแผนในเชิงโคลงกลอนใด ๆ  
5.1.4.2 หนังสือรอยกรอง (Poetry/Verse) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบ

ที่เปนไปตามการบังคับฉันทลักษณ คือ ใชแบบแผนตาง ๆ เชน โคลง กลอน กาพย ราย ลิลิต เสภา 
ฯลฯ  

5.1.4.3 หนังสือการตูน (Comic) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบภาพวาด 
หรือบางครั้งก็เปนภาพถายในการถายทอดเน้ือหา  

สรุป การจําแนกหนังสือทําไดหลายแบบ โดยอาจจะแยกตามประเภทเน้ือหา ลักษณะ
รูปเลม หรือวิธีการเขียนเน้ือหา โดยโครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุคยอนรอยสถานที่พักผอนหยอนใจใน
ยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี ถาแบงตามลักษณะเน้ือหาคือหนังสือจําหนายทั่วไป แบงตามลักษณะรูปเลม
คือหนังสือปกออน แบงตามการเขียนเน้ือหาคือหนังสือรอยแกว 
    5.2 สวนประกอบหนังสือ  

นักวิชาการแบงเปน 19 สวน คือ 1) ปกหนา 2) หนาช่ือเรื่อง 3) หนาลิขสิทธ์ิ 4) หนา
อุทิศ 5) คํานิยม 6) หนาคํานํา 7) หนากิตติกรรมประกาศ 8) หนาสารบัญ 9) สารบัญภาพ 10) บทนํา 
11) ช่ือบท 12) หนาเน้ือเรื่อง 13) หนาภาคผนวก 14) หนาบรรณานุกรม 15) หนาอภิธานศัพท 16) 
หนาดรรชนี 17) เชิงอรรถทายเลม 18) พิมพนิเทศ 19) ปกหลัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี (อารยะ ศรี
กัลปยาณบุตร 2550: 163 - 170) 

สวนตน  
5.2.1 ปกหนา (Front Cover) เปนสวนหนาสุดของหนังสือ เปนรูปลักษณภายนอกที่หอหุม

เน้ือหาภายในสวนตางๆที่จะตองไดรับการออกแบบและจัดวางองคประกอบในปกหนาของหนังสือ 
ไดแก ช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่อง (Title) ช่ือผูแตงหรือช่ือผูแปล ภาพประกอบปกหนา ขอความประกอบ
ปกหนา ตราสัญลักษณของสํานักพิมพ  

นอกจากน้ีหนังสือบางเลมโดยเฉพาะหนังสือที่มีขนาดใหญและหนา อาจจะมีใบหุมปก (Book 
Jacket) ซึ่งเปนกระดาษหรือวัสดุอื่นที่หนาหรือแข็งแรงเพื่อปกปองปกหนาเปนการเพิ่มเติมก็ได 

5.2.2 หนาช่ือเรื่อง (Title Page) เปนหนาในหนาแรก สวนตาง ๆ ที่จะตองไดรับการ
ออกแบบและจัดวางองคประกอบในหนาช่ือเรื่อง ไดแก ช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่อง ช่ือผูแตงหรือช่ือผูแปล  

5.2.3 หนาลิขสิทธ์ิ (Copyright Notice and Catalogue Number) เปนหนาที่มี
รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับหนังสือ ไดแก ช่ือหนังสือ ช่ือผูแตง ช่ือผูพิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ จํานวน
ครั้งที่จัดพิมพ จํานวนหนา ขอมูลเกี่ยวกับรายการหองสมุด (ถาม)ี และที่สําคัญจะตองระบุวาลิขสิทธ์ิ
ในหนังสือน้ีเปนของผูใด หนาน้ีมักจะอยูที่หนาในของหนังสือ ในปจจุบันมีระบบในการระบุขอมูล
ตางๆเกี่ยวกับหนังสือ เรียกวา ขอมูลซีไอพี (CIP ยอมาจาก Cataloging in Publication) ซึ่งมักจะ
รวมหมายเลขไอเอสบีเอ็นเอาไวดวย (ISBN ยอมาจาก International Standard Book Number) 
หมายเลขไอเอสบีเอ็นเปนเสมือนหมายเลขประจําตัวของหนังสือเลมน้ัน ๆ ซึ่งจะไมซ้ํากับหนังสือเลม
อื่นใดในโลก โดยหมายเลขน้ีจะประกอบดวยตัวเลข 10 หรือ 13 หลักที่ระบุถึงประเทศหรือภาษา 
สํานักพิมพ และหมายเลขหนังสือ บางครั้งอาจจะมีบารโคด (Bar Code) กํากับอยูดวย  

5.2.4 หนาอุทิศ (Dedication หรือ Book Dedication) เปนหนาที่อาจเรียกไดวาเปนพื้นที่
สวนตัวของผูเขียน ซึ่งผูเขียนจะใชในการอุทิศหนังสือเลมน้ีใหแกผูใดผูหน่ึง ซึ่งอาจจะเปนผูที่มีบุญคุณ 
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ในดานตาง ๆ หรือผูที่เปนแรงบันดาลใจ หรือผูที่เปนกําลังใจในการจัดทําหนังสือใหแกผูเขียน  
5.2.5 คํานิยม (Forward) เปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพขอใหผูอื่นซึ่งมีช่ือเสียงเปนที่

ยอมรับในดานที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ันเขียนข้ึนเพื่อแนะนําหนังสือหรือแนะนําผูเขียนหนังสือบางเลม
อาจจะไมมีสวนประกอบน้ีหรือบางเลมอาจจะมีสวนประกอบน้ีโดยไมมีหนาคํานําก็ได  

5.2.6 หนาคํานํา (Preface) เปนหนาที่ใหขอมูลเบื้องตนและแนะนําหนังสือโดยผูเขียนหรือ
สํานักพิมพอาจจะกลาวถึงวัตถุประสงคในการเขียน ที่มาของเน้ือเรื่อง หรือประโยชนที่คาดวานาจะ
เกิดจากหนังสือเลมน้ี 

5.2.7 หนากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements หรอืAcknowledgement) เปน
หนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพจะใชในการแสดงความขอบคุณตอผูที่มสีวนในการจัดทําหนังสือ หรือเปน
ผูอื่นทีเ่กี่ยวของซึง่ไดใหการสนับสนุนดานตาง ๆ  

5.2.8 หนาสารบัญ (Table of Contents) เปนหนาที่บงบอกถึงเน้ือหาที่อยูในหนังสือวา 
เรื่องใด บทใด หรือตอนใดอยูหนาไหน  

5.2.9 สารบัญภาพ หรือลําดับภาพประกอบ (List of Illustrations) เปนหนาที่บงบอกถึง
ภาพประกอบที่อยูในหนังสือวาเปนภาพอะไรและอยูที่หนาไหน นอกจากน้ีในหนังสือบางเลมอาจจะมี
สารบัญตารางซึ่งระบุวาตารางเรื่องอะไรอยูในหนาใดดวย  

5.2.10 บทนํา (Introduction) เปนบทที่หน่ึงของหนังสือ มักเปนการเกริ่นหรือใหขอมูลที่
เปนภูมิหลังของเน้ือเรื่อง บทนํามักจะมีขนาดสั้น ๆ 

สวนหลัก  
5.2.11 ช่ือบท (Chapter Opening หรือ Chapter Head) เปนหนาที่ทําหนาที่แบงเน้ือหา

ในหนังสือออกเปนสวน ๆ โดยระบุวาเน้ือหาที่อยูในหนาตอ ๆ มาเปนเน้ือหาของบทใด นอกจาก
หมายเลขบทแลวหนาช่ือบทยังอาจจะมีขอความที่เปนช่ือบทดวย นอกจากน้ียังอาจจะมีการเพิ่มเติม
ขอความที่ชวนใหติดตาม หรือภาพเพื่อดูใหนาสนใจ  

5.2.12 หนาเน้ือเรื่อง (Text) เปนหนาที่เรียบเรียงนําเสนอเน้ือหาของหนังสือ หนาเน้ือเรื่อง
เปนสวนที่มีเน้ือหามากที่สุด โดยทั่วไปแลวจะมีการแบงหนาเน้ือเรื่องออกเปนบทตามลําดับ จํานวน
บทมากนอยตามแตผูเขียนจะตองการนําเสนอ สวนหนาเน้ือเรื่องน้ีมีสวนประกอบยอย ดังน้ี 

5.2.12.1 เน้ือหา (Body) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งเปนสวนประกอบหลัก
และมีปริมาณมากที่สุดของหนังสือ  

5.2.12.2 พาดหัวรอง (Subhead) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งทําหนาที่แบง
เน้ือหาในบทออกเปนสวนยอย และระบุใหทราบวาเน้ือหาที่จะอานตอไปน้ีเกี่ยวกับเรื่องใด  

5.2.12.3 เฮดเดอร หรือฟุตเตอร (Header or Running Head/Footer) เปนตัวอักษร
หรือตัวพิมพที่เปนช่ือหนังสือหรือช่ือบทที่วางไวที่สวนบนหรือสวนลางของทุก ๆ หนา  

5.2.12.4 เลขหนา (Page Number) เปนหมายเลขที่กํากับและระบุหนาหนังสือมักมี
อยูในทุกหนา โดยอาจแบงลักษณะการใช เชน สวนตนใชเลขโรมัน สวนหลักใชเลขอารบิค เปนตน  

5.2.12.5 เชิงอรรถ (Footnote) เปนขอความระบุที่มาหรือการอางอิงของขอมูลใน
เน้ือเรื่องวาคัดลอกมาจากที่ใด  

5.2.12.6 ช่ือผูแตงบท (Byline/Credit line/Writer’s Credit) เปนตัวอักษรระบุช่ือผู 
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แตงในแตละบท ในกรณีที่หนังสือน้ันมีผูแตงหลายคน มักใชช่ือตามคําวา “โดย” (By)  
5.2.12.7 สวนประกอบที่เปนภาพหรือองคประกอบอื่น ๆ ที่ไมใชตัวอักษร  
5.2.12.8 คําบรรยายภาพ (Caption) 

สวนทาย  
5.2.13 หนาภาคผนวก (Appendix) เปนหนาที่เปนเน้ือหาตาง ๆ ในสวนหรือในเรื่องที่ไมใช

เน้ือเรื่องโดยตรง แตผูเขียนเห็นวาจะเปนเน้ือหาที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนแกผูอาน 
5.2.14 หนาบรรณานุกรม (Bibliography) เปนหนาที่บงบอกถึงที่มาตาง ๆ ของขอมูลที่

ผูเขียนใชในการอางอิงในการเขียนหนังสือ แหลงขอมูลน้ีอาจจะเปนจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ 
หรือการสัมภาษณบุคคลก็ได  

5.2.15 หนาอภิธานศัพท (Glossary) เปนหนาที่รวบรวมคําศัพทที่มีปรากฏอยูในหนังสือ เพื่อ
อธิบายความหมายของศัพทใหผูอานเขาใจ ศัพทเหลาน้ีอาจจะเปนศัพทเฉพาะทางในสาขาวิชาหรือ
ศัพทที่มีความหมายไดหลายอยาง แตผูเขียนตองการจะใชความหมายอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน  

5.2.16 หนาดรรชนี (Index) เปนหนาที่ระบุช่ือตางๆ และบอกเลขหนาในเน้ือเรื่องที่มีช่ือ
เหลาน้ันปรากฏอยู ช่ือที่วาน้ีอาจจะเปนช่ือคน ช่ือสถานที่ ช่ือสารเคมี ฯลฯ สวนใหญมักจะอยูใน
สวนทายของหนังสือ บางครั้งจึงเรียกวา บีโอบี (Back-of-Back Index)  

5.2.17 เชิงอรรถทายเลม (Endnote) เปนรูปแบบหน่ึงของเชิงอรรถ คือ เปนขอความที่ระบุ
ที่มาหรือการอางอิงของขอมูลในเน้ือเรื่องวาคัดลอดมาจากที่ใด แตตางกันที่เชิงอรรถทายเลมเปนการ
รวบรวมเชิงอรรถทั้งหมดมาไวที่ทายเลม บางครั้งก็อาจจะเลือกทําเปนเชิงอรรถทายบทก็ได  

5.2.18 พิมพนิเทศ (Colophon) เปนหนาที่ระบุขอมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ รวมทั้ง
การพิมพหรือข้ันตอนตาง ๆ ในการผลิตหนังสือ  

5.2.19 ปกหลัง (Back cover) เปนหนาที่อาจะเวนวางไวหรือใสขอมูลเกี่ยวกับผูเขียนหนังสือ 
เชน ประวัติหรือผลงานในอดีต หรืออาจจะเปนหนาที่ยกเอาคําวิจารณที่เปนคําชมเชยหนังสือมาใส
เอาไว 

สรุป หนังสือสารคดีในจุลนิพนธน้ี เปนหนังสือประเภทนอน – ฟกชัน (Non-Fiction) 
เปนหนังสือที่เขียนข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิดความรูความเขาใจในประวัติความเปนมาของสถานที่
พักผอนหยอนใจในอดีตของชาวกรุงเทพมหานคร เขียนโดยรูปแบบรอยแกว และเปนหนังสือปกออน  
    5.3 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ  

5.3.1 จุด (Point) การออกแบบโดยนําจุดไปใชจะตองใชใหเหมาะสม ใหจุด ๆ หน่ึงมี
ความสัมพันธกับอีกจุดหน่ึง ขนาดของจุดก็มีหลากหลายขนาดตามความตองการของนักออกแบบ  

5.3.2 เสน (Lines) เสนเกิดจากจุดหลายจุดที่ตอเน่ืองกัน เสนในลักษณะตาง ๆ เมื่อนํามา
บรรจบกันจะทําใหเกิดเปนรูปรางข้ึน เสนจะตองมีความสัมพันธกับขนาด รูปราง และทิศทาง เสนมี
ความหมายเปนการถายทอดความคิดเห็น ลักษณะของเสนในการออกแบบจะบอกอารมณของนัก
ออกแบบ นักออกแบบควรเขาใจความหมายและคุณคาของเสนแตละลักษณะดังน้ี  

5.3.3 รูปรางและรูปทรง (Shapers and Form) รูปราง หมายถึง พื้นที่ที่มีเสนขอบมีสี 
ลักษณะพื้นผิวตางจากสิ่งแวดลอมขางเคียงอยางชัดเจน รูปทรงเปนลักษณะที่มองดูแลวจะเห็นทั้ง 3 
ดาน เปนสามมิติ คือความกวาง ความยาว และความสูง  
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5.3.4 ลักษณะพื้นผิว (Texture) คือสวนเปลือกนอกของวัตถุที่มองเห็นไดหรือสัมผัสได 
ลักษณะพื้นผิวใหความรูสึกกับการออกแบบทั้งสองมิติและสามมิติ  

5.3.5 พื้นที่วาง (Space) หมายถึงระยะหางหรือพื้นที่ ที่เกิดรอบ ๆ วัตถุในรูป หากตองการ
สรางพื้นที่วางในงานออกแบบสองมิติใหปรากฏเพิ่มข้ึน ทําไดโดยการจัดวางรูปรางใหมีขนาดแตกตาง
กัน หรือสรางระยะหางใหเปนรูปเล็กรูปใหญ  

5.3.6 สี (Color) การกําหนดสีลงบนงานออกแบบนับวามีคุณคาอยางย่ิงตอการเราอารมณ 
ความรูสึก และการแยกแยะความเขาใจสวนตาง ๆ ของงานออกแบบดวย 
    5.4 ทฤษฎีส ี 

จากทฤษฎีสีและการผสมสีของแสง อาจกําหนดสีอออกเปน 2 กลุม คือ  
5.4.1 สีปฐมภูมิ หรือแมสีของแสง ไดแก สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีนํ้าเงิน (Blue)  
5.4.2 สีทุติยภูม ิคือสีที่เกิดจากการผสมของสีปฐมภูมิ มีดังน้ี  

สีมวงแดง (Magenta) เกิดจากสีนํ้าเงินผสมกับสีแดง  
สีนํ้าเงินเขียว (Cyan) เกิดจากสีนํ้าเงินผสมกับสีเขียว  
สีเหลือง (Yellow) เกิดจากสีแดงผสมกับสีเขียว  
แสงสีใดที่ผสมกับแสงสีปฐมภูมิแลวเกิดเปนแสงสีขาว มักจะเรียกแสงสีน้ันวาแสงสีคู

เติมเต็ม (Complementary) ฉะน้ันแสงคูเติมเต็มคือ สีนํ้าเงินเขียว (Cyan) สีเหลือง (Yellow) และสี
มวงแดง (Magenfa) เพราะสีนํ้าเงินเขียวผสมกับสีแดง สีมวงแดงผสมกับสีเขียว และสีเหลืองผสมกับสี
นํ้าเงิน จะไดแสงสีขาว  

ในทางการพิมพ แมสีของหมึกพิมพจะเปนสีทุติยภูมิในระบบสีของแสง คือ สีนํ้าเงิน
เขียว (Cyan) สีมวงแดง (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) นอกจากน้ีจะมีสีดํา (Black) ชวยเพิ่ม
ความดําและความเปรยีบตางของภาพในสวนเงาใหสูงข้ึน ซึ่งเรามักไดยินคําวา “การกําหนดสีดวยคา 
ซีเอ็มวายเค” (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89) 

จากหลักการดังกลาว เราสามารถนํามาประยุกตใชในการพิมพภาพ 4 สี เพื่อใหได
ภาพสีที่เหมือนตนฉบับมากที่สุด ภาพสี่สีหมายถึงการนําแมพิมพที่ทําจากฟลมแยกสีจํานวน 4 แผน 
มาพิมพดวยหมึกพิมพ 4 สี คือสีนํ้าเงินเขียว มวงแดง เหลือง และดํา 
    5.5 หลักการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบ  

การจัดวางสวนประกอบในการออกแบบเปนรากฐานที่สําคัญของงานศิลป ผูออกแบบ
ตองทําความเขาใจเพื่อใชเปนแนวทางการออกแบบสรางสรรคงานใหเกิดความสัมพันธกลมกลืน 
หลักการสําคัญๆ ในการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบ คือ  

5.5.1 ความกลมกลืน (Harmony) วิธีการออกแบบใหเกิดความกลมกลืนและดูสวยงามไมนา
เบื่อ คือองคประกอบสวนใหญจะกลมกลืนกัน ใหมีความแตกตางกันหรือตัดกันในสวนนอย ซึ่งอาจจะ
ปรากฏอยูในรูปแบบของเสนที่ไปในทิศทางเดียวกัน การออกแบบใหกลมกลืนในทางรูปราง การ
ออกแบบใหกลมกลืนกันดวยขนาด ดวยส ีหรือพื้นผิว เปนตน   

5.5.2 สัดสวน (Proportion) ขนาดของพื้นที่หรือรูปทรงจําเปนตองมีความเหมาะสมกัน มิใช
มีสัดสวนที่แตกตางกันจนขาดความสัมพันธตอเน่ือง หรือมีสัดสวนที่เทากันทุก ๆ สวนประกอบทําให
ขาดความนาสนใจ  
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5.5.3 ความสมดุล (Balance) คือการออกแบบใหวัตถุน้ัน ๆ สามารถทรงตัวอยูไดอยางมั่นคง 
ความสมดุลแบงออกได 3 ลักษณะ คือ ความสมดุลแบบสมมาตร ความสมดุลแบบอสมมาตร และ
ความสมดุลที่เปนในลักษณะกระจายเปนรัศมี  

5.5.4 การเนน (Emphasis) การเนนเพื่อใหเกิดจุดเดน สามารถที่จะเนนดวยรูปราง เนนดวย
สีการออกแบบของแตละงานตองจัดองคประกอบของศิลปใหเหมาะสมกับงานน้ัน ๆ แลวนําการเนน
มาใชเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีเดน สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ การเนนเพื่อใหเกิดจุดเดนใหเหมาะสมตามการใช
สอย การเนนใหเขาใจงาย และการเนนเพื่อใหเกิดความสวยงาม  

5.5.5 ชวงจังหวะ (Rhythm) หมายถึงความเคลื่อนไหวที่มีจังหวะ การเนนระยะ และการ
ตอเน่ืองของรูปราง  

5.5.6 การตัดกัน (Contrast) การตัดกันชวยไมใหดูซ้ําซาก อาจจะตัดกันในรูปลักษณะแสง สี 
เงา สิ่งสําคัญคือจะตองนําการตัดกันมาใชใหถูกตองเหมาะสม 
    5.6 รูปแบบการจัดตัวพิมพ  

5.6.1 การจัดหัวเรื่อง การจัดหัวเรื่องอาจแบงได 6 แบบ คือ  
1) แบบแบนเนอร (Banner) เปนการวางหัวเรื่องที่มีขนาดตัวอักษรใหญกวาสวน

เน้ือหา ไวบนสุดของหนาวางพาดยาวตลอดทั้งหนา  
2) แบบดรอปเฮด (Drop Head) ลักษณะการวางหัวเรื่องจะเหมือนกับแบบแบนเนอร 

เพียงแตจะมีตัวเรื่องรองเขามาประกอบตอจากหัวเรื่องใหญอีกที ซึ่งหัวเรื่องรองจะมีขนาดตัวอักษร
ประมาณ 20-24 พอยต  

3) แบบแฮมเมอร (Hammer) จะยอหัวเรื่องใหญใหมีประโยคสั้น ๆ เทาน้ัน วางพาด
อยูสวนบนสุดของหนา แลวมีหัวเรื่องรองขยายวางไวในบรรทัดตอมา  

4) แบบคิกเกอร (Kicker) จะจัดหัวเรื่องใหญใหอยูถัดลงมาจากหัวเรื่องรอง  
5) แบบไซดแซดเดิล (Sidesaddle) เปนการนําหัวเรื่องมาจัดวางบนหนากระดาษแถบ

ซายทั้งแถบ ปลอยพื้นที่วางบางสวนใหดูขอความหัวเรื่องเดนข้ึน  
6) แบบรีดอิน/รีดเอาท (Read-ins/Read-outs) เปนการจัดหัวเรื่องแบบมีหัวเรื่องรอง

อยูบนหรืออยูลางหัวเรื่องใหญก็ได  
5.6.2 การจัดเน้ือเรื่อง รูปแบบการจัดเน้ือเรื่องในปจจุบัน เราสามารถจัดวางไดตามตองการ 

ทั้งการจัดชิดซาย ชิดขวา ปรับเต็มแถว หรือเรียงไวตรงกลาง จุดประสงคหลักของการจัดวาง คือ
เพื่อใหผูอาน   อานไดอยางชัดเจน สบายตา 
    5.7 ภาพประกอบทางการพิมพ  

ภาพที่เรานํามาใชประกอบทางการพิมพ อาจจําแนกออกได 4 ประเภท คือ  
5.7.1 ภาพถาย คือภาพที่ไดจากกรรมวิธีการถายภาพโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของแสงสวาง

สองผานเลนส ภาพถายมีคุณสมบัติในแงความเหมือนจริง ความละเอียดลออ การสรางสรรค และการ
สรางความรูสึกคลอยตาม ภาพถายที่นํามาใชประกอบทางการพิมพมีหลายประเภท เชน ภาพถายขาว
ดํา ภาพถายส ีภาพสไลดหรือภาพโปรงใส เปนตน  

5.7.2 ภาพวาดลายเสน (Drawing) หมายถึง ภาพที่ใชเทคนิคการวาดและแรเงาแบบลายเสน
ทําใหดูมีนํ้าหนักสี เกิดเปนสีออนแกข้ึนในภาพ  
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5.7.3 ภาพวาดนํ้าหนักสีตอเน่ืองและภาพระบายสี ภาพวาดนํ้าหนักสีตอเน่ืองคือภาพที่
ระบายสีเพียงสีเดียว แตนํ้าหนักสีตอเน่ืองกัน เชน ดํา เทาออน เทาแก สวนภาพระบายสีก็คือ ภาพที่
ใชหลากหลายสีระบายลงในรูปเพียงรูปเดียว  

5.7.4 ภาพพิมพ คือภาพที่ผานการพิมพมาแลว อาจเปนภาพจากหนังสือหรือเอกสารตางๆ 
    5.8 การคัดเลือกภาพเพ่ือใชในทางการพิมพ  

การคัดเลือกภาพถายตองพิจารณคุณภาพในการสื่อความหมาย สามารถบอกเรื่องราวได 
และคุณภาพในการถายซึ่งเกิดจากความสมบูรณในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องแสง มุมกลอง เทคนิค
วิธีการถายภาพ ภาพที่ถายไดอยางถูกตองสมบูรณจะชวยสื่อความหมายไดไมผิดพลาด (สมควร เพียร
พิทักษ 2544)  
    5.9 การจัดทําเลยเอาต  

เลยเอาท (Layout) หมายถึง แบบรางคราว ๆ หรือแบบรางหยาบ ๆ ที่แสดงขนาดและ
ตําแหนงของสวนประกอบตามแนวคิดของนักออกแบบเพื่อใหเกิดรูปธรรม เลยเอาทอาจเรียกอีกอยาง
วา ดัมมี ่(Dummy)  

ข้ันตอนการจัดทําเลยเอาท ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ  
5.9.1 ข้ันศึกษาขอมูล เปนข้ันตอนแรกที่นักออกแบบควรจะทราบ เชน สิ่งพิมพที่จะจัดทํา

เปนประเภทไหน เน้ือหาอยางไร กลุมเปาหมายเปนใคร สวนประกอบทางศิลปะ ภาพประกอบและ
ตัวอักษรสามารถสื่อกลุมเปาหมายไดชัดเจนหรือไม  

5.9.2 ข้ันจัดทําเลยเอาตขนาดจิ๋ว เปนข้ันของการรางแนวคิดเบื้องตนที่ไดจากขอมูลที่ศึกษา
มา เรียกวา ธัมเนล สเก็ตช (Thumbnail Sketch) เปนการรางดวยดินสอคราว ๆ ไมลงรายละเอียด
มากนัก โดยรางในขนาดที่เล็กกวางานจริง แตคงสัดสวนที่ถูกตองไว  

5.9.3 ข้ันจัดทําเลยเอาทหยาบ เปนเลยเอาทที่มีขนาดใหญกวาเลยเอาทจิ๋ว หรืออาจเทากับ
สิ่งพิมพจริง มีรายละเอียดมากข้ึน การจัดวางองคประกอบแนนอนมากข้ึน  

5.9.4 ข้ันจัดทําเลยเอาทสมบูรณ ขนาดของเลยเอาทจะมีขนาดเทาสิ่งพิมพจริง มีรายละเอียด
ที่สมบูรณมากข้ึน มีลักษณะใกลเคียงกับผลงานจริง มีการวาดภาพระบายสีใหมีลักษณะเหมือนจริงจัด
วางองคประกอบตาง ๆ ในตําแหนงจริง 

สรุป การออกแบบหนังสือ (Book Design) หมายถึง การกําหนดความคิดรวบยอด การ
วางแผน และกําหนดโครงสรางทางกายภาพของหนังสือเลม โดยคํานึงถึงการจัดวางองคประกอบ  
ตาง ๆ ของหนังสือใหเปนรูปราง และไดสัดสวนของหนังสือที่ออกมาเปนระเบียบสวยงาม อานงาย 
และมีความนาสนใจ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจัดพิมพหนังสือน้ัน ๆ ดวย ผู
ศึกษาจะนําความรูดังกลาวมาใชในการออกแบบรูปเลมและเน้ือหาของหนังสือใหเหมาะสม สอดคลอง
กับกลุมเปาหมาย 
 
6. แนวคิดการถายภาพสารคดี 

การถายภาพเชิงสารคดี จัดเปนภาพถายเชิงวารสารศาสตรประเภทหน่ึงที่ไดรับความ
สนใจจากผูอานเปนอยางมาก จะเห็นไดวาหนาสารคดีของสื่อสิ่ งพิมพตาง ๆ ลวนมีการใช
ภาพประกอบอยูเสมอ โดยที่ภาพเหลาน้ันมักมีความสอดคลองและเสริมเกื้อกูลกันกับขอเขียนที่ 
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นําเสนอ (กฤษณ ทองเลิศ 2554: 140) 
คําวา ‘สารคดี’ น้ัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายวา 

“เรื่องที่เรียบเรียงข้ึนจากความจริง ไมใชจากจินตนาการ เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ” 
ดังน้ัน การถายภาพเชิงสารคดีจึงเปนภาพถายที่ไดรับการสรางสรรคข้ึนจากความเปนจริง ทั้งน้ีเพื่อใช
ประกอบความเรียงที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความถูกตองเปนจริงเชนกัน 

วรวุฒิ วีระชิงไชย (2538: 80) กลาววา งานสารคดีคือ งานถายทอดความเปนจริงออกมา
ในเชิงสรางสรรค ผูที่ถายภาพแนวสารคดีจะตองเสนอแตความเปนจริง ไมบิดเบือนขอมูลและไม
ทําลายและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีและเปนอยูทั้งในธรรมชาติและสังคม ทั้งน้ีสิ่งที่สําคัญมาก
ที่สุดคือ ภาพสารคดีตองคงไวซึ่งความเปนจริง การจัดภาพหรือการจัดฉากอยางเหมาะสมเพื่อใหภาพ
สวยงามนาดูหรือสามารถสื่อความหมายไดชัดเจนข้ึนสามารถทําได แตจะตองไมทํามากไปจนบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

สุรเดช วงศสินหลั่ง (2538: 1) ใหความหมายของการถายภาพเชิงสารคดีวาหมายถึง การ
ถายภาพซึ่งสามารถสื่อเรื่องราวที่สอดคลองกับเน้ือเรื่องอยางสมบูรณเปนภาพเหตุการณจริงที่มิไดเกดิ
จากการจัดฉากผิดความเปนจริง ทําใหผูชมภาพเกิดสัมผัสและเกิดความรูสึกที่ชัดเจนตอเรื่องราวน้ัน 
และยังมีสวนชวยเสริมแนวความคิดของเรื่องราวที่นําเสนอใหเดนชัดย่ิงข้ึน 

สรุป จากแนวคิดดังกลาว อาจสรุปสาระสําคัญของภาพถายเชิงสารคดีไดดังน้ี 
1. เปนภาพถายที่ยืนยันความเปนจริงของปรากฎการณ 
2. เปนภาพถายที่สามารถสื่อเรื่องราวไดสอดคลองกับเน้ือหาสารคดี การจัดถายภาพ 

บนพื้นฐานของความเปนจริงเพื่อใหภาพสวยงามหรือสื่อความหมาย ไดชัดเจนข้ึนสามารถทําได แต
จะตองไมทํามากไปจนบิดเบือนขอเท็จจริงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
    6.1 ความสําคัญของภาพถายเชิงสารคดี 

6.1.1 สรางความกระจางใหกับเน้ือหา อันเปนผลจากการเสริมเกื้อกูลกัน ระหวางภาพถาย
กับงานเขียนเชิงสารคดี 

6.1.2 เปนการเนนความสําคัญของภาพเหตุการณและเรื่องราว การนําเสนอภาพหลัก ( key 
figure) เปนการจัดลําดับความสําคัญแกเรื่องราวเหตุการณในขณะที่ประเด็นรองลงไปอาจนําเสนอทีม่ี
ขนาดรองลงมา 

6.1.3 เพิ่มความนาสนใจใหกับงานสารคดี ภาพถายเชิงสารคดีชวยเพิ่มสีสันเราอารมณ ดึงดูด
สายตาใหผูอานเกิดความสนใจ ซึ่งความนาสนใจน้ี อาจเกิดจากภาพที่หาดูไดยากหรือไมสามารถเห็น
ไดโดยปกติหรืออาจเปนภาพถายที่มีคุณคาดานความงาม 
    6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานถายภาพเชิงสารคดี 

6.2.1 ข้ันเตรียมการกอนการบันทึกภาพ 
1) การวิจัยหรือการศึกษาคนควาขอมูล การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวของกับขอมูล

อยางนอยสองสวนคือ 
ก) ขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะนําเสนอ ซึ่งจะชวยใหเกิดมุมมองที่นาสนใจ นําสูการ

กําหนดแนวคิดของเรื่องตลอดจนลักษณะของภาพที่จะนําเสนอ ขอมลูจะบอกชางภาพวา อะไรนาจะ
เปนภาพหลัก (key figure) หรือภาพสําคัญของสารคดีเรื่องน้ัน ๆ เชน งานสารคดีเรื่องสะพานขาม 
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แมนํ้าแคว ภาพหลักอาจเปนภาพในงานสัปดาหสะพานขามแมนํ้าแคว เปนตน 
ข) ขอมูลเกี่ยวกับการบันทึกภาพ ไดแก ทิศทางแสง ฤดูกาล ชวงเวลาในการ

บันทึกภาพ ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพและเน้ือหาของภาพ 
แหลงที่มาของขอมูลที่เกี่ยวกับการถายภาพเชิงสารคดีไดแก 
ก) ขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก เอกสารประเภทหนังสือ นิตยสาร เอกสารทาง

ประวัติศาสตร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เราสนใจนําเสนอสารคดี 
ข) ขอมูลประเภทสื่ออีเล็คทรอนิกส ไดแก เครือขายอินเทอรเน็ตตาง ๆ อยางไรก็ตาม

แหลงขอมูลประเภทน้ี จะตองมีการตรวจสอบความนาเช่ือถือและความถูกตองของขอมูลดวย 
ค) ขอมูลประเภทบุคคล อาจเปนนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
แหลงขอมูลดังกลาว ตองมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเชน ขอมูลเกี่ยวกับราคา วิธีการเดินทาง กําหนดการเดินทาง
ของพาหนะตาง ๆ หมายเลขโทรศัพท เปนตน 

2) กําหนดแนวคิดที่เปนขอบเขตประเด็นของเรื่องและภาพ การกําหนดขอบเขตของ
เรื่องจะทําใหรูถึงประเด็นหลัก ประเด็นรอง และขอบเขตของการบันทึกภาพ จะชวยใหชางภาพเนน
เจาะลึกถึงรายละเอียดของภาพไดอยางเหมาะสมกับประเด็นของเรื่อง เปนการประหยัดทั้งเวลาและ
คาใชจายในการบันทึกภาพ 

3) การวางแผนการบันทึกภาพ โดยคํานึงถึงฤดูกาล ชวงระยะเวลาการบันทึกภาพ 
ทิศทางแสง งบประมาณและความพรอมของรางกายชางภาพ ซึ่งชางภาพตองตรวจสอบสภาพของ
สถานที่ที่ตองบันทึกภาพดวยเชนกัน ความลาดชันของพื้นที่ ความเร็วลม อุณหภูมิ ภูมิอากาศ สภาพ
ความเบาบางของอากาศในกรณีที่สถานที่ถายภาพมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลเกิน 3,200 เมตร ทั้งน้ี
เพื่อที่จะไดเตรียมความพรอมทางดานรางกายกอนที่จะออกไปปฏิบัติงานถายภาพ 

4) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในกรณีที่ตองการวิทยากรในพื้นที่หรือ
เจาหนาที่นําทางเชน การเดินทางเขาไปถายภาพในเขตปาปดของอุทยานแหงชาติ ตองมีการนัดหมาย
ประสานงานลวงหนา มิฉะน้ันจะทําใหชางภาพไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาวได  

5) เตรียมอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับลักษณะงานสารคดีที่จะทําการบันทึกภาพ DSLR 
นาจะเปนกลองที่เหมาะสมสําหรับการถายภาพเชิงสารคดี อันเน่ืองจาก เปนกลองที่มีความคลองตัวใน
การทํางานในสภาพแวดลอมตาง ๆ การเตรียมอุปกรณสําหรับกลอง DSLR อาจมีประเด็นที่ตอง
พิจารณาอุปกรณหลักที่จําเปนดังตอไปน้ี 

ก) เลนสถายภาพ อาจพิจารณาจากลักษณะธรรมชาติของภาพที่เราจะตองบันทึก ซึ่ง
ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับเลนสคือ ทางยาวโฟกัส ดังน้ี 

- เลนสมุมกวาง เหมาะสําหรับภาพที่มีพื้นที่ในการบันทึกภาพที่จํากัด แตตอง
ระมัดระวังเรื่องการบิดเบือนของภาพอันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของเลนสมุมกวาง ซึ่งคุณสมบัติในการ
สรางความบิดเบือนแกภาพของเลนสมุมกวางน้ี สําหรับการถายภาพเชิงสารคดีแลว เปนสิ่งที่ไมสมควร
กระทําอยางย่ิง เชน การใชเลนสมุมกวางถายภาพอาคารสถานที่ใหภาพน้ันดูมีขนาดที่ใหญกวาความ
เปนจริง ซึ่งถือเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของชางภาพเชิงวารสารศาสตรในการจงใจสราง
ความบิดเบือนใหกับภาพ (ยกเวนในกรณีที่เปนการใชเทคนิคการถายภาพเพื่อสรางความสะดุดตา โดย 
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ที่ผูอานรูอยูแลววาภาพดังกลาวไมอาจเปนจริงได) 
- เลนสเทเลหรือเลนสถายไกล เหมาะกับการบันทึกภาพที่ชางภาพไมสามารถเขาใกล

เหตุการณได เชน การถายทอดภาพชีวิตสัตวในสวนสัตวเปด การถายภาพนกในปา เปนตน 
- เลนสมาโคร เหมาะกับการบันทึกภาพสิ่งขนาดเล็ก เชน ดอกไมเล็ก ๆ บนโขดหิน 

ลวดลายของหนอนทีเ่กาะบนใบไม เปนตน 
- เลนสซูม มีความเหมาะสมอยางมากสําหรับงานถายภาพเชิงสารคดีที่ตองการความ

คลองตัวในการบันทึกภาพ เชน กิจกรรมประเพณีตาง ๆ ที่เหตุการณมีการดําเนินไป ชางภาพอาจไมมี
เวลาที่จะเปลี่ยนเลนสได เลนสซูมจึงชวยใหเกิดความคลองตัวในการถายภาพกิจกรรมตาง ๆ 

ข) ขาต้ังกลอง ในกรณีที่ตองทําการบันทึกภาพในที่มีแสงนอยเชน ในถํ้า หรือ ยาม
อาทิตยข้ึนหรือตกหรือไฟกลางคืน นอกจากน้ี การบันทึกภาพสายนํ้าใหไดผลภาพสายนํ้าที่นุมนวล
จําเปนตองใชความเร็วชัตเตอรตํ่า ซึ่งขาต้ังกลองเปนสิ่งจําเปน 

ค) สายลั่นไก ใชคูกบัขาต้ังกลองในกรณีที่ตองบันทึกภาพโดยใชความเร็วชัตเตอรตํ่า 
ง) แฟลช สําหรับการบันทึกภาพในที่มีแสงนอย หรือการลบเงาบนใบหนาของบุคคล 
จ) ฟลเตอร การบันทึกภาพเชิงสารคดีมีขอจํากัดในการใชฟลเตอรที่กอใหเกิดผลพิเศษ

ตอภาพที่ทําใหภาพน้ันสูญเสียคุณคาของความถูกตอง ดังน้ัน การเลือกใชฟลเตอร จึงจํากัดเพียง
ฟลเตอรที่ทําใหภาพไมบิดเบือนความเปนจริง เชน การใชฟลเตอร PL เปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ความอิ่มตัวใหกับสีสันในสภาพธรรมชาติ การตัดแสงสะทอน การเพิ่มสีสันใหกับทองฟาสีนํ้าเงินสดใส
ข้ึน โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง 

6) เตรียมงบประมาณ ควรพิจารณาคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองในการบันทึกภาพ 
คาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร คาตอบแทนเจาหนาที่ (ถาม)ี 

6.2.2 ข้ันตอนการบันทึกภาพ 
ในขณะทําการบันทึกภาพเชิงสารคดีน้ัน จะเนนการบันทึกภาพบนพื้นฐานของขอมูลที่

ไดมาจากการศึกษาคนควาวิจัยและการแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนา โดยชางภาพจะตอง
เลือกใชอุปกรณถายภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ และนําหลัก EDFAT มาใชกับการบันทึกภาพ 

6.2.3 ข้ันตอนหลังการบันทึกภาพ 
เปนข้ันตอนการคัดเลือกภาพเพื่อนํามาประกอบการเขียนเรื่องราว ทั้งน้ีอาจมีการตัดสวน

ภาพ (cropping) เพื่อแกไขความบกพรองขององคประกอบภาพ หรือการตกแตงภาพ (retouching) 
ซึ่งการตกแตงภาพในงานสารคดีน้ี มีขอจํากัดเพียงเพื่อเหตุผลการแกไขขอบกพรองจากรอยขีดขวน
หรือรอยฝุนผง ซึ่งเปนเทคนิคหองมืดแบบด้ังเดิมที่ ทั้งน้ีโดยไมทําใหความถูกตองเปนจริงของภาพถาย
เบี่ยงเบนไป (Brian Horton, 2001: 38) 

สรุปการถายภาพเชิงสารคดี มี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ข้ันเตรียมการกอนการบันทึกภาพ 
เพื่อเปนการกําหนดแนวคิดของเรื่องตลอดจนลักษณะของภาพที่จะนําเสนอ เชน งานสารคดีในจุลนิ
พนธ์ิน้ี ภาพหลักอาจเปนภาพบรรยากาศสถานที่พักผอนหยอนใจเกา ๆ เปนตน 2) ข้ันตอนการ
บันทึกภาพ ควรเตรียมการเลือกใชอุปกรณถายภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ 3) ข้ันตอนหลังการ
บันทึกภาพ เปนข้ันตอนสุดทายของการถายภาพเพื่อตกแตงภาพใหสมบูรณข้ึน แตทั้งน้ีตองไมเกิน 
ความเปนจริงสําหรับงานเขียนสารคดี 
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การศึกษาข้ันตอนการถายภาพเชิงสารคดีจะทําใหไมเกิดความผิดพลาดระหวางการ
ทํางานเพราะมีการเตรียมตัวที่ดี บางครั้งอาจมีโอกาสไดเก็บบันทึกภาพเพียงครั้งเดียว การรูข้ันตอน
การถายภาพน้ัน ทําใหไมเกิดความผิดพลาดและสามารถเก็บบันทึกภาพไดตามวัตถุประสงค ทําใหได
ภาพถายที่มีคุณภาพในการนําไปใชงาน 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ สรุปไวในรายงานวิจัย ‘การพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกของชน
ช้ันนําสยาม พ.ศ. 2445 - 2475’ วา นับต้ังแตสังคมสยามมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ สังคม
สยามกลายเปนสังคมเมืองที่มีความทันสมัย มีการคมนาคมที่สะดวก และมีการจัดการศึกษาแบบใหม
สําหรับสมาชิกในสังคม ในเบื้องตนชนช้ันนําสยามรับการพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกเขามาเพื่อ
ความสนุกสนานตอบสนองเวลาวางที่เกิดข้ึนในแตละวัน ตอมาชนช้ันนําสยามไดใชกิจกรรมเหลาน้ี
แสดงถึงความ ‘ศิวิไลซ’ เพื่อทําใหตนเองเปนที่ยอมรับของสังคม นอกจากน้ี ชนช้ันนําสยามยังไดใช
การพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกใหเปนประโยชนในการปลูกฝงคานิยมที่ดีตอสังคม และใชเปน
มาตรฐานแสดงออกถึงความมั่งค่ังใหสังคมไดรับรู  

การพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกไดแพรหลายจากชนช้ันนํา ออกไปสูคนกลุมอื่นใน
สังคม ไดแกบรรดาคหบดีผูมีฐานะที่เขามามีบทบาทในสังคมเทียบเคียงกับชนช้ันนํา การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนกับการพักผอนหยอนใจจึงแสดงใหเห็นวา สังคมสยามไดกลายเปนสังคมแบบใหมที่มีคนกลุม
ใหม กาวเขามามีบทบาทในสังคมควบคูกับชนช้ันนําเดิม (วีรยุทธ ศรีสุวรรณกจิ: วิทยานิพนธ หลักสูตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
2549) 

สําหรับจุลนิพนธน้ีจะนําผลการศึกษาของรายงานวิจัย ‘การพักผอนหยอนใจแบบ
ตะวันตกของชนช้ันนําสยาม พ.ศ. 2445 - 2475’ มาใชเปนแหลงอางอิงเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ
ของชาวสยามในอดีต รูปแบบของการพักผอนหยอนใจที่แปรเปลี่ยนไป รวมไปถึงการเขามาของ
วัฒนธรรมตะวันตกในประเทศไทย 

 
ยุวรี โชคสวนทรัพย ไดทําวิจัยเรื่อง ‘กิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488 

– 2545’ และพบวา กิจการสถานบันเทิงในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมตะวันตกอยางตอเน่ือง โดยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม ไดแก การเกิดสถานบันเทิง
เพื่อตอบสนองทหารอเมริกันในประเทศไทยชวงสงครามเวียดนาม การปรับตัวของสถานบันเทิงเพื่อ
ความอยูรอด และความนิยมในการเที่ยวสถานบันเทิงของคนกรุงเทพฯ ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายตัว
เปนแหลงสถานบันเทิงตาง ๆ การเติบโตของกิจการสถานบันเทิงเปนไปอยางไรทิศทางจนกลายเปน
ปญหาสังคมซึ่งสะทอนใหเห็นจากการแอบแฝงการคายาเสพติดและการคาประเวณีตามสถานบันเทิง 
อีกทั้งยังต้ังอยูใกลกับสถานศึกษาซึ่งถือเปนการผิดกฎหมาย ทําใหรัฐบาลตองดําเนินการแกไข โดย
การจัดระเบียบสังคมและจัดโซนน่ิงสถานบันเทิงเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย (ยุวรี โชคสวนทรัพย: 
วิทยานิพนธ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศึกษา คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 
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สําหรับจุลนิพนธน้ีจะนําผลการศึกษาของรายงานวิจัย ‘กิจการสถานบันเทิงใน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488 – 2545’ มาใชเปนแหลงอางอิงเกี่ยวกับการเขามาของวัฒนธรรม
ตะวันตกในประเทศไทยในชวงสงครามเวียดนาม ซึ่งกอใหเกิดแหลงสถานบันเทิงตาง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเรื่องความนิยมตาง ๆ ตามแบบตะวันตก เชน แฟช่ัน การแตงกาย การ
เตนรํา เปนตน 
 
8. หนังสือท่ีเก่ียวของ 
    8.1 เดินอยางปุ 

หนังสือ ‘เดินอยางปุ’ เขียนโดยบรรเจิด กฤษณายุธ หรือที่เปนที่รูจักในนามของ ‘ปุ กรุง
เกษม’ อดีตนักเลงกลุมหลังวัง เพื่อนรวมทุกขรวมสุขของแดง ไบเล ปุ ระเบิดขวด และนักเลงอีกหลาย
คนในยุคโกหลังวัง 

บรรเจิดเขียนหนังสือเลมน้ีเพื่อถายทอดจินตนาการ และประสบการณ ชีวิตอันหลากรส
หลายอารมณของเขาและเหลาเพื่อนลงใน ‘เดินอยางปุ’ เน้ือหาภายในจะเปนเรื่องราวชีวิตของ ‘ปุ 
กรุงเกษม’ ในชวงตน คือชวงที่กินนอนและเดินอยูกับนักเลง ‘กลุมหลังวัง’ และ ‘กลุมบางลําพู’ ในยุค
หลังป พ.ศ. 2500 เทาน้ัน 

ดําเนินเรื่องโดยมีตัวเอง หรือ ‘ปุ กรุงเกษม’ เปนตัวหลักในการเลาเรื่องที่อยูในเหตุการณ
สําคัญมากมาย โดยไมบิดเบือนไปจากความจริง เปนเรื่องจริงของการผจญภัยแสนเราใจของนักเลง
วัยรุน แฝงไปดวยอุทาหรณสําหรับคนรุนใหมคติสอนใจ และมุขตลกอันพรางพรายของผูเขียน 

ภายในเน้ือหาแบงออกเปนบท ๆ มีดวยกันทั้งสิ้น 10 บท รูปแบบของการจัดหนาช่ือบท
จะอยูหนาขวาเสมอและมีการเวนพื้นที่เหมือนกันทุกบท การเลาเรื่องเลาไปตามกาลเวลาที่เกิดข้ึน
ตามลําดับเหตุการณ มีการเกริ่นนําในบทแรก และสรุปเรื่องในบทสุดทาย มีการแทรกรูปภาพบาง
เล็กนอยตามเน้ือหา และแทรกบทพิเศษอีกสองบททายเลม 

สรุป เน้ือหาภายในหนังสือ ‘เดินอยางปุ’ เกี่ยวของโดยตรงกับวัยรุนกลุมโกหลังวัง มีการ
กลาวถึงสถานที่พักผอนหยอนใจในยุคซิกซต้ี พรอมทั้งบริบทตาง ๆ เชน การเมือง สังคม จากบุคคลที่
ใชชีวิตอยูในยุคน้ันจริง ๆ มีการใชภาษาที่เปนกันเองในการเขียน เน้ือหาสามารถนํามาประกอบ
ภายในจุลนิพนธน้ีได อีกทั้งยังชวยในการหาแหลงขอมูลบุคคลรวมสมัยซิกซต้ีไดเพิ่มเติม และรูปแบบ
ของรูปเลมเปนตัวอยางในการแบงเน้ือหาออกเปนแตละบทของจุลนิพนธน้ี 
    8.2 ยอนรอย โก หลัง วัง ครั้งรุงเรืองยุค 2503 

หนังสือ ‘ยอนรอย โก หลัง วัง ครั้งรุงเรืองยุค 2503’ เขียนโดย ช.ชัยโรจน เปนเรื่อง
เกี่ยวกับวัยรุน ‘โกหลังวัง’ โดยเฉพาะ เน้ือหาสวนแรกเปนเรื่องยอของภาพยนตรเรื่องโกหลังวัง ที่ออก
ฉายในป 2545 สวนที่สองเปนเน้ือหาปูมหลังเมื่อครั้งกอนเกิด ‘โกหลังวัง’ รวมถึงถนนสิบสามหาง
แหลงรุงเรืองดานการคาในยุคซิกซต้ี พรอมทั้งบทสัมภาษณของโกหลังวังตัวจริง สมบัติ เมทะนี เสริม
เวช ชวงยรรยง และเล็ก วงศสวาง สุดทายเปนภาพดาราที่โดงดังในยุคโกหลังวังทั้งไทย และ
ตางประเทศ 

‘ยอนรอย โก หลัง วัง ครั้งรุงเรืองยุค 2503’ เปนหนังสือที่มีรูปภาพคอนขางเยอะ 
โดยเฉพาะรูปภาพของตัวละครในภาพยนตรโกหลังวัง และรูปภาพสถานที่ในยานวังบูรพาสมัยกอนที่ 
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หาดูไดยาก รวมถึงภาพดารานักแสดงที่โดงดังในยุคน้ัน 
สรุป หนังสือ ‘ยอนรอย โก หลัง วัง ครั้งรุงเรืองยุค 2503’ เน้ือหาภายในมีทั้งเรื่องยอที่

เปนบทภาพยนตร และเน้ือหาที่เปนขอเท็จจริงต้ังแตเมื่อยังเปนวังบูรพาภิรมยจนเกิดเปนศูนยการคาที่
ทันสมัยที่สุดของประเทศในเวลาน้ัน เน้ือหาสามารถนํามาประกอบภายในจุลนิพนธน้ีได และบท
สัมภาษณดารายุคโกหลังวังตัวจริง เปนประโยชนในการชวยหาแหลงขอมูลบุคคลรวมสมัยซิกซต้ีได
เพิ่มเติม รวมถึงภาพประกอบภายในเลมชวยใหเห็นภาพในอดีตไดชัดเจนข้ึน เปนประโยชนตอการ
เขียนและคนควาเพิ่มเติมมากข้ึน 

 
    ส
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 
 
‘โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุคยอนรอยสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพายุคในยุค

ซิกซต้ี’ ศึกษาและจัดทําสารคดีทั่วไป เพื่อนําเสนอเน้ือหาการพักผอนหยอนใจของผูคนในยุคซิกซต้ี 
โดยนําแนวคิดที่ไดสรุปไวจากบทกอนหนา มาประยุกตใชในการวางแนวคิดเน้ือหา (content 
concept) และพัฒนาแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ (layout) โดยมีแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 
1.  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการจัดทําโครงการในจุลนิพนธฉบับน้ีแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
1.1 แหลงขอมูลประเภทเอกสาร 

คนควาจากหนังสือประวัติศาสตร หนังสือชีวประวัติ ภาพถายกรุงเทพมหานครในอดีต 
บทความตาง ๆ ในสื่อสิ่งพิมพ วิทยานิพนธ และเว็บไซต ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับศูนยการคาและสถานที่
พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพา การเขามาของวัฒนธรรมตะวันตก เชน หนังสือเมืองไทย 2495 – 
2519 โดย เอนก นาวิกมูล หนังสือเรื่องเลาชาวหลังวัง โดย ช.ชาคริต หนังสือยอนรอยโกหลังวัง ครั้ง
รุงเรืองยุค 2503 โดย ช.ชัยโรจน หนังสือเสนหรานเกา โดย ธนาทิพ ฉัตรภูติ หนังสือเปดตํานานหาง
รานสยาม โดย ป.บุนนาค และหนังสือเดินอยางปุ โดย ปุ กรุงเกษม รวมถึงวิทยานิพนธการพักผอน
หยอนใจแบบตะวันตกของชนช้ันนําสยาม พ.ศ. 2445 – 2475 โดย วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ และ
วิทยานิพนธกิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488 – 2545 ซึ่งการคนควาขอมูลจาก
เอกสารจะนํามาใชเปนแนวทางในการต้ังคําถามเพื่อสัมภาษณแหลงขอมูล และเรียบเรียงเน้ือหาเพื่อ
ประกอบการเขียนสารคดี 

1.2 แหลงขอมูลประเภทบุคคล 
ไดมาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ ทั้งน้ี มีจํานวนบุคคลที่ตองสัมภาษณทั้งสิ้น  คน ไดแก 

1.2.1 นักวิชาการประวัติศาสตร หรือนักเขียนที่สนใจประเด็นดังกลาว 
1) นายเอนก นาวิกมูล นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักสะสมของเกา และผูกอต้ังบาน

พิพิธภัณฑ 
2) นายวิศิษฐ เตชะเกษม ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิของชุมชนเว้ิงนาครเขษม ชาวเว้ิงนาคร

เขษม ผูเช่ียวชาญทางดานฮวงจุยและสถาปตยกรรมศาสตร  
1.2.2 ผูคนรวมสมัยซิกซต้ีที่ยังมีชีวิตอยู เชน ผูอยูอาศัยในยานดังกลาว เจาของกิจการรานคา 

บุคคลที่เคยใชบริการ ศิลปนดาราสมัยกอน 
1) นางสาวอรุณ นิยมวานิช ผูจัดการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
2) นางบุญชวย มีคลาย พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
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3) นางศศิตา ดาวเรือง พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
4) นายภาณุ ดาวเรือง พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
5) นายประพนธ ทยานุกูล ทายาทรุนที่ 3 รานกาแฟ ออน ลอก หยุน 
6) นางขุนทอง จีนแดง ภรรยาเจาของราน ภัตตาคารจีจงหวอ 
7) นายพิจิตร เตชะวัฒนานันท ผูบริหารรานหนังสือพิทยาคาร 
8) นายพิชัย นอยรอด บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี ผูสรางและผูกํากับ บริษัท สหมงคล

ฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   
9) นายเอก อัครเมธา บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี ผูจัดการกองถาย บริ ษัท สหมงคล

ฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  
10) นายวิฑูรณ สุริยะเรืองรัศมี บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี  
11) นายเดือน ดีย่ิง บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี 
12) นายสาโรจน เสมทรัพย บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี นักแตงเพลงไทย 
13) นายพลชรัฐ เหลี่ยมเพ็ชร บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี 

 
2.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 การเก็บขอมูลจากการสังเกตการณ โดยนําตัวเองเขาไปในสถานที่จริง คือ ยานวัง
บูรพารวมถึงบริเวณใกลเคียง เพื่อเฝาสังเกตการณวิถีชีวิตและสีสันในปจจุบัน และเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของตามวัตถุประสงคที่วางไว เพื่อนําเรื่องราวมาเขียนเปนสารคดี 

2.2 การเก็บขอมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณแหลงขอมูล โดยใชการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง    

 
3.  กลุมเปาหมาย 

บุคคลที่ช่ืนชอบเรื่องราวประวัติศาสตร และบุคคลทั่วไป 
 

4.  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยใชวิธีการเลือกผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการจะสัมภาษณโดยตรง คือ เลือกสัมภาษณ 
ผูอยูอาศัยในยานวังบูรพา เจาของกิจการรานคา บุคคลที่เคยใชบริการ ศิลปนดาราสมัยยุคซิกซต้ี อดีต
โกหลังวัง รวมถึงนักวิชาการประวัติศาสตร หรือนักเขียนที่สนใจประเด็นดังกลาว โดยผูศึกษาจะ
สัมภาษณบุคคลเหลาน้ี เพื่อใหสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาใน
ยุคซิกซต้ีไดอยางครบถวน รอบดาน และชัดเจนถูกตอง 

 
5.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยมีคําถามที่ใชในการสัมภาษณสืบเน่ืองมาจาก
ประวัติของสถานที่พักผอนหยอนใจและบรรยากาศในสมัยกอน ซึ่งมีแนวคําถามตอไปน้ี 
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5.1 คําถามสําหรับกลุมตัวอยางนักวิชาการประวัติศาสตร หรือนักเขียนที่สนใจประเด็นดังกลาว 
1) ความเปนมาของยานวังบูรพา 
2) แนวความคิดเกี่ยวกับยุคซิกซต้ี 
3) การเขามาของวัฒนธรรมตะวันตก 
4) ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองที่สงผลตอกิจกรรมการพักผอน

หยอนใจในรูปแบบตาง ๆ 
5) ความคิดเห็นที่มีตอสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพา ต้ังแตอดีต – ปจจุบัน 
6) เปรียบเทียบความเฟองฟูของวังบูรพาในยุคน้ันกับยานสยามสแควรในปจจุบัน 
7) เสนหของวังบูรพาในมุมของนักประวัติศาสตร 
 

5.2 คําถามสําหรับกลุมตัวอยางผูคนรวมสมัยซิกซต้ีที่ยังมีชีวิตอยู 
 

ก. เจาของกิจการรานคา พนักงาน 
1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ 
2) ประวัติความเปนมาของหางราน 
3) บรรยากาศของการคา สีสันในอดีต 
4) เสนหของหางราน 
5) สินคาที่ไดรับความนิยม 
6) พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของหางรานต้ังแตอดีต – ปจจุบัน 
7) มุมมองตออาชีพของตนเอง 
8) กิจการในยุคปจจุบัน 
9) ความรูสึก ความประทับใจ 
10) ที่อยู เบอรโทรศัพท และวันเวลาเปด - ปด บริการ 
 
ข. ผูอยูอาศัยในยานดังกลาว บุคคลที่เคยใชบริการ ศิลปนดาราสมัยกอน 
1) ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยช่ือ นามสกุล อายุ 
2) การดําเนินชีวิตในแตละวัน 
3) สถานที่พักผอนหยอนใจ 
4) กิจกรรมการพักผอนหยอนใจ 
5) บรรยากาศ สีสันในอดีต  
6) ความนิยมในยุคซิกซต้ี 
7) สถาพสังคมในยุคซิกซต้ี 
8) ความรูสึก ความประทับใจ 
9) ประสบการณและความทรงจํา 
10) ความคิดเห็นที่มีตอปจจุบัน 
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อุปกรณบันทึกการสัมภาษณ 
1) เทปบันทึกเสียง 
2) สมุดโนต 
3) ปากกา 
4) กลองถายภาพ 
 

6.  การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และการสรุปผลขอมูล 
โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุคยอนรอยสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี 

เปนสารคดีที่จัดทําเพื่อนําเสนอประวัติความเปนมาของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพา ในยุค
ซิกซต้ี ที่ไดรับความนิยม ในชวง พ.ศ. 2503 – 2512 ในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยจะเนนไปที่
วัฒนธรรมตะวันตกที่เปนกระแสนิยมอยางมากในขณะน้ัน เกิดการแพรกระจายของสินคาและ
วัฒนธรรมจากตะวันตกถึงไทย รวมถึงกิจกรรมความบันเทิง และสถานที่ที่เปนการพักผอนหยอนใจใน
ยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี สําหรับการเขียนใชภาษากึ่งทางการ เนนบรรยายสถานที่ อารมณความรูสึก
ของบุคคลในเรื่อง เพื่อใหผูอานซึมซับและเขาใจเรื่องราวไดดีข้ึน  

โดยในสารคดีจะนําเสนอเรื่องราวสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี
อยางครอบคลุม โดยแบงเน้ือหาใหญ ๆ แบงเปน 3 สวนคือ สวนแรก คือ การเกริ่นนําถึงวัฒนธรรมใน
ยุคซิกซต้ี การแพรกระจายของสินคาวัฒนธรรมจากตะวันตกถึงไทย ความเปนมาของยานวังบูรพา 
เพื่อนําเขาสูวังบูรพาในยุคซิกซต้ี สวนที่สอง กลาวถึง สถานที่พักผอนหยอนใจทั่วไปในยานวังบูรพา 
เชน โรงภาพยนตรคิงส โรงภาพยนตรแกรนด โรงภาพยนตรควีนส หางไนติงเกล – โอลิมปค โรง
ภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง รานกาแฟออน ลอก หยุน และเว้ิงนาครเขษม และสวนที่สามเปนการสรุป 
โดยเน้ือหาในสวนที่สองและสามจะมีการแทรกขอมูลบริบทแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่
เกี่ยวของลงไปตามความเหมาะสม 

วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่ใหกับกลุมเปาหมายทีเ่ปนบคุคลที่
ช่ืนชอบเรื่องราวประวัติศาสตร และบุคคลทั่วไป 

โดยมีการวิเคราะหผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ ดวยวิธี Descriptive หา
คาความถ่ี (Frequency) แลววิเคราะหหาคาทางสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมาย
ขอมูลตาง ๆ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปน้ี  

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด = 5  
ระดับความพึงพอใจมาก = 4  
ระดับความพึงพอใจปานกลาง = 3  
ระดับความพึงพอใจนอย = 2  
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด = 1  
แลวนําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดแบงเปน 5 ชวง เพื่อแปลความหมายระดับ

คาเฉลี่ยความตองการ ดังน้ี  
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  
ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  
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ระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  
ระดับความพึงพอใจนอย คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  
โดยมีประเด็นที่ใชในการประเมินดังน้ี  
1) ดานเน้ือหาและภาพถาย  
2) ดานการออกแบบ  
3) ดานภาพรวมของหนังสือ 

 
7.  แนวคิดเน้ือหา 

การนําเสนอเน้ือหาในโครงการจุลนิพนธน้ี ใชรูปแบบการเขียนสารคดี บรรยายดวย
ภาษาที่เขาใจงาย (บรรยายโวหาร) จะเปนการนําขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด มาเขียนเปนสารคดีทั่วไป 
ซึ่งเน้ือหาของสารคดีเลมน้ี จะประกอบไปดวยขอมูลจากกลุมใหญ ๆ 3 กลุม คือ  

1) นักวิชาการประวัติศาสตร หรือนักเขียนที่สนใจประเด็นดังกลาว 
2) ผูคนรวมสมัยซิกซต้ีที่ยังมีชีวิตอยู เชน ผูอยูอาศัยในยานดังกลาว เจาของกิจการ

รานคา บุคคลทีเ่คยใชบริการ ศิลปนดาราสมัยยุคซิกซต้ี และอดีตโกหลังวัง 
3) เอกสารวิชาการ ภาพถายกรุงเทพมหานครในอดีต วรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี ซึ่งผูวิจัยจะนําเอาขอมูลทั้งหมด มา
รวบรวมเปนสารคดีเปนบท ๆ ไป โดยประเด็นของแตละบทจะเปนการนําเสนอเรื่องราวของผูให
สัมภาษณ โดยมีแนวคิดดานเน้ือหาดังน้ี  

1. บทนํา  
การเกริ่นเรื่อง โดยเกริ่นนําถึงวัฒนธรรมในยุคซิกซต้ี การแพรกระจายของสินคา

วัฒนธรรมจากตะวันตกถึงไทย ความเปนมาของยานวังบรูพา เพื่อนําเขาสูวังบูรพาในยุคซิกซต้ี 
2. เน้ือเรื่อง  
กลาวถึง สถานที่พักผอนหยอนใจทั่วไปในยานวังบูรพา เชน โรงภาพยนตรคิงส โรง

ภาพยนตรแกรนด โรงภาพยนตรควีนส หางไนติงเกล – โอลิมปค โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง ราน
กาแฟออน ลอก หยุน และเว้ิงนาครเขษม โดยเน้ือหาในสวนน้ีจะมีการแทรกขอมูลบริบทแวดลอมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เกี่ยวของลงไปตามความเหมาะสม ดําเนินเรื่องแบบการบอกเลา ดวย
ภาษากึ่งทางการ เหมือนพูดคุยกับคนอาน ใชคนในพื้นที่ แหลงขาวอื่น ๆ และตัวผูเขียนเปนคนดําเนิน
เรื่อง  

3. สรุป  
เปนการสรุปภาพรวมของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ีรวมถึง

ปจจุบัน   
 
8.  แนวคิดรูปเลม 

‘โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุคยอนรอยสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซ
ต้ี’  มีแนวคิดดานรูปเลมดังน้ี  
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8.1 สี  
พิมพ 4 สี 

ใชโทนสีวินเทจของยุคซิกซต้ี โดยเปนโทนสีที่แสดงถึงความโอลดด้ี (Oldies) ของยุค
น้ันซึ่งเปนการยอนวันวานที่เปรียบเสมือนเปนความทรงจําสีจางของคนเกาแก ที่ยังคงถวิลหาอดีตที่
ผานมา ในที่น้ีเลือกใชโทนสี ดังน้ี    

 

 
 

รูปที่ 3-1 โทนสีในยุคซิกซต้ี 
 

8.2 ภาพประกอบ  
ใชภาพถายประกอบการการเขียนสารคดี และภาพถายกรุงเทพมหานครในอดีต ไดแก ภาพ

สถานที่ บรรยากาศ ผูคน รานคา ฯลฯ เพื่อใหผูอานเห็นภาพจริง และเอื้อใหภาพสามารถประกอบ
เรื่องราวที่เขียนมากข้ึน 

8.3 ตัวอักษร  
8.3.1 แบบตัวอักษร  

1) หัวเรื่องและหัวขอยอยใช AAA-Watin Bold 3D Italic เปนตัวอักษรแจกฟรีใน
เว็บไซต f0nt.com จึงไมติดเรื่องลิขสิทธ์ิ 

2) ตัวพื้นใช TH SarabunPSK เปนตัวอักษรที่อนุญาตใหประชาชนนําไปใชงานได ไมมี
คาลิขสิทธ์ิ ซึ่งรัฐบาลเพิ่งประกาศใหหนวยงานของรัฐใชพิมพหนังสือราชการ 

3) คําบรรยายภาพใช Nithan เปนตัวอักษรแจกฟรีในเว็บไซต f0nt.com จึงไมติด
เรื่องลิขสิทธ์ิ 

4) ช่ือหนังสือหนาปกใช Anchan และ AAA-Watin Bold 3D Italic เปนตัวอักษร
แจกฟรีในเว็บไซต f0nt.com จึงไมติดเรื่องลิขสิทธ์ิ 

 

 
 

รูปที่ 3-2 แบบตัวอักษรที่ใช 
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8.3.2 ขนาดตัวอักษร  
1) หัวเรื่องใชขนาด 24 point  

   หัวเรื่อง 
2) ตัวพื้นใชขนาด 14 point  

         ตัวพื้น  

3) คําบรรยายภาพใชขนาด 11 point 
    ¤íÒºÃÃÂÒÂÀÒ¾  

8.3.3 สีตัวอักษร  
1) หัวเรื่องใชสีดํา  
2) ตัวพื้นใชสีดํา  

8.4 คอลัมน  
จัด 1 คอลัมน และ 2 คอลัมน ตามความเหมาะสมของเน้ือหาและเพื่อความสวยงามแปลกตา 

แตยังคงใหอานงาย  
 
9.  แบบแผนหนังสือเลม 

มีการกําหนดรายละเอียดการจัดทําหนังสือเลมในครั้งน้ี เรียกวา แบบแผนหนังสือเลม 
(stylebook) เพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน ดังน้ี 

1. ขนาดรูปเลมหนังสือ A5 (กวาง 5.75 น้ิว สูง 8.25 น้ิว) 
2. หนา 168 หนา  
3. กระดาษ 

3.1 ปก กระดาษอารตดาน 160 แกรม 
3.2 เน้ือใน กระดาษปอนด 80 แกรม 

4. พิมพ 4 สีทั้งเลม 
5. เขาเลมไสสันกาว 
6. ภาพเปดเรื่องทุกเรื่องอยูดานขวามือ ดานซายมือเปนช่ือเรื่อง 
7. หนาเน้ือเรื่อง จะมีรูปที่เกี่ยวของกับสถานที่น้ัน ๆ รูปภาพประกอบจะมีคําบรรยาย

ภาพ มีทั้งภาพในอดีตและภาพถายปจจุบัน และแบงแตละสถานทีอ่อกเปนแตละบท  
8. หนาปดเรื่องทุกเรื่อง มีรายช่ือหนังสือและเว็บไซตที่เปนขอมูลประกอบการเขียน  
9. หากมีการเอยถึงตัวเลข ไมวาจะเปนวันเวลาหรือจํานวนนับ ใชตัวเลขอารบิกทั้งหมด 
10. การเนนขอความ จะใชเครื่องหมาย (‘…..’) เพื่อใหขอความน้ันมีความนาสนใจ บอก 

ผูอานวาเปนขอความสําคัญ 
11. คําสนทนาจะใชเครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”) เพื่อใหขอความ มีความนาสนใจ 
12. ตัวเลขบอกลําดับหนา จะวางไวดานลาง หนาซายเลขหนาจะอยูชิดทางซาย เปน

ตัวเลขอารบิก และหนาขวาเลขหนาอยูชิดทางขวา  
13. จัดประโยคโดยใหขอความทางดานขวามือของบรรทัดเทากันทั้งหมด 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุคยอนรอยสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี 
ไดดําเนินการเก็บขอมูลตามแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งขอมูลจากเอกสาร และการลงพื้นที่จริง
เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกจากบุคคลที่มีความรูและเกี่ยวของในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี ไดผลการศึกษา ซึง่
มีรายละเอียดดังน้ี 
1.  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ   

กระแสวัฒนธรรมตะวันตกในยุคซิกซต้ี 
การต้ังฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในชวงสงครามเวียดนามซึ่งตรงกับยุคซิกซต้ี 

เปนปจจัยที่สงเสริมใหกิจการสถานบันเทิงขยายตัว เน่ืองจาก บาร ไนตคลับ เกิดข้ึนเพื่อใหทหาร
อเมริกันใชบริการในการพักผอนหยอนใจ ตามนโยบาย Rest and Recreation Service หรือการให
เวลาพักผอนของกองทหารสหรัฐในสงครามเวียดนาม 

ความบันเทิงแบบอเมริกันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม การเตนรําตาม
จังหวะดนตรีเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม กลาวคือ การเตนรําที่มีการบังคับจังหวะใหเกิดทาทาง
สวยงามเริ่มหมดไป เมื่อดนตรีในจังหวะเรารอนแบบอเมริกัน เชน ร็อคแอนดโรล และทวิสต เขามา
แทนที่ โดนสะทอนออกมาในรูปแบบของภาพยนตร เพลง และแฟช่ัน  

วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบอเมริกันแทบทั้งสิ้น อาทิ 
อาหารการกินและแฟช่ันการแตงกาย รวมทั้งการฟงเพลงและเตนรําแบบอเมริกันในชวงป พ.ศ. 2503 
หรือ ค.ศ. 1960 ซึ่งกลาวไดวาเปนชวงเวลาที่คนกรุงเทพฯ รับวัฒนธรรมแบบอเมริกันอยางเต็มตัว คน
รวมสมัยในยุคน้ันมักจะพูดกันติดปากวายุคซิกซต้ี และยังคงระลึกถึงบรรยากาศเหลาน้ันอยาง
ภาคภูมิใจ 

ประวัติวังบูรพาภิรมย 
พื้นที่ของศูนยการคาวังบูรพาน้ัน แตเดิมคือพื้นที่วังของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจา

ฟาภานุรังสีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช พระอนุชารวมพระราชชนนีเดียวกันกับ
พระพุทธเจาหลวง เมื่อรัชกาลที่หา โปรดเกลาฯ สรางวังพระราชทานจึงไดเลือกพื้นที่ดานทิศ
ตะวันออกของเมืองซึ่งเคยเปนที่ต้ังวังของเจานายถึง 5 พระองค คือ ต้ังแตริมถนนตรงปอมมหาไชยไป
จนถึงสะพานเหล็กบน (สะพานดํารงสถิตย) อาณาเขตจึงกวางขวางเปนพิเศษ พรอมกับทรงมอบหมาย
ใหสถาปนิกชาวอิตาล ี–  ออสเตรีย ช่ือ จอาคิโน กราสซี่ ออกแบบพระตําหนัก ใชเวลากอสรางถึง 6 
ป (พ.ศ. 2418 - 2424) แลวพระราชทานนามวา ‘วังบูรพาภิรมย’ 

ในป พ.ศ. 2471 เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดชเสด็จทิวงคต วังซึ่งเคยโอ
อามีงานเลี้ยงสังสรรคสม่ําเสมอก็ซบเซาลง ตอมาในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ทายาทเจาของวัง
ไดใหโรงเรียนสตรีภาณุทัตเชาทําการอยูระยะหน่ึง จนหลังสงครามสงบแลว โรงเรียนพณิชยการพระ
นครไดเขามาใชเปนอาคารเรียน กระทั่ง พ.ศ. 2495 ทายาทราชสกุลภาณุพันธุจึงไดขายวังใหแก
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เอกชน คือ นายโอสถ โกศิน ในราคา 12 ลาน 2 หมื่นบาท จึงมีการรื้อวังออกสรางเปนศูนยการคาวัง
บูรพาข้ึนแทน นับเปนแหลงการคาและที่พบปะชุมนุมของบรรดาหนุมสาวทันสมัยในยุคน้ัน 

โรงภาพยนตรคิงส โรงภาพยนตรควีนส โรงภาพยนตรแกรนด 
หลังจากรื้อวังแลว นายโอสถกเ็นรมิตพื้นที่ 15 ไรน้ีเปนศูนยการคาพรอมโรงภาพยนตรที่

ทันสมัยข้ึน โดยจัดซอยพื้นที่ออกเปนสวน ๆ สําหรับโรงภาพยนตร 3 โรง โดย 2 โรงน้ันลงทุนเอง คือ
โรงภาพยนตรคิงสกับควีนส สวนอีกโรงขายพื้นที่ใหคนอื่นลงทุน น่ันคือโรงภาพยนตรแกรนด พรอม
กับสรางตึกแถวข้ึนรายลอมเพื่อเปดขายใหผูสนใจเขามาลงทุนทํารานคา ซึ่งก็ไดรับความสนใจจากนัก
ธุรกิจผูเล็งการณไกล มีผูมาซื้อเปดรานหนังสือ รานแผนเสียง หางสรรพสินคา หองอาหาร รานกาแฟ 
ไอศกรีม รวมทั้งภัตตาคารหรู เพื่อรองรับเปนแหลงชอปปงสําหรับผูมารอชมภาพยนตร 

โรงภาพยนตรคิงสเปนจุดแรกที่เริ่มกอสราง ตามมาดวยโรงภาพยนตรควีนสและแกรนด
ในเวลาไลเลี่ยกัน โดยโรงภาพยนตรคิงสและแกรนดต้ังอยูคนละมุมของศูนยการคาทางดานหนาของ
ถนนมหาไชย สวนดานหลังที่จะออกถนนอุณากรรณ เปนที่ต้ังของโรงภาพยนตรควีนส ทั้งสามโรงจัด
ฉายภาพยนตรฝรั่งช้ันดีของบริษัทดัง ๆ เชน เมโทรโกลดวินเมเยอร พาราเมาท ยูไนเต็ดอารติส และ
บริษัทดัง ๆ  อีกมากมาย โดยเฉพาะโรงภาพยนตรคิงสน้ันเซ็นสัญญากับบริษัทเมโทรโกลดวินเมเยอรให
ปอนหนังเขา จึงข้ึนตราสิงโตและตัวอักษร ‘The Home of MGM Pictures’ ไวหนาโรง สวนโรง
ภาพยนตรควีนสระยะแรกยังฉายภาพยนตรฝรั่งช้ันดีอยู มาระยะหลังจึงเปลี่ยนมาฉายภาพยนตร
อินเดียตลอด ที่โดงดังมากยุคน้ันก็คือเรื่อง ‘ชางเพื่อนแกว’ ยืนโรงฉายเปนหลายเดือน 

หางไนติงเกล – โอลิมปค 
หางไนติงเกลสโตร หรือที่รูจักกันในเวลาตอมาในนามของ บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค 

จํากัดเปนรานคาเครื่องกีฬาและสินคาอื่น ๆ ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งกอต้ังข้ึนโดย นาย
นัติ นิยมวานิช  

ตํานานของไนติงเกลและโอลิมปคไดเปดฉากข้ึนมาต้ังแตเมื่อป พ.ศ. 2473 ที่รานคาซึ่งยัง
ไมมีช่ือ ต้ังอยูบานเลขที่ 153 ถนนหลังวังบูรพา เมื่อครอบครัวนิยมวานิช ภายใตการนําของนัติ ลูก
ชายคนที่สอง วัย 16 ป ไดเขามาชวยพอแมที่ประสบวิกฤตจากการคาขายอันเน่ืองมาจากอัคคีภัยและ
การถูกขโมยสินคาตาง ๆ ดวยความขยันขันแข็ง จนทําใหกิจการคอย ๆ ดีข้ึนและกาวหนาไปถึงการ
นําเขาเครื่องดนตรีจากเยอรมนี และเชคโกสโลวาเกีย (ปจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐเชกและสโลวัก) 
ไดในที่สุด ทุกคนในครอบครัวจึงไดพรอมใจกันข้ึนปายช่ือรานเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2473 โดย
นําช่ือ ‘ไนติงเกล’ ซึ่งเปนย่ีหอของสายไวโอลินนําเขา หน่ึงในสินคายอดนิยมมาต้ังเปนช่ือราน 

5 สิงหาคม พ.ศ. 2509 การคาในยานถนนตรีเพชรคึกคักเปนพิเศษเมื่อหางไนติงเกล – 
โอลิมปค ผูนําเขาสินคาเครื่องกีฬา เครื่องดนตรี และเครื่องสําอาง ที่ทันสมัยแหงยุค ไดฤกษ์ิเปดทํา
การ ณ อาคารใหมที่สูงเดนเปนสงากวาอาคารใด ๆ ในละแวกน้ัน 

โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง 
เมื่อจะมีการฉลองพระนครครบรอบ 150 ป เมื่อ พ.ศ. 2475 ไดมีการประชุมหารือกันใน

คณะรัฐบาลเพื่อจัดสราง ถาวรวัตถุขนาดใหญ ซึ่งสามารถอํานวยสาธารณประโยชน เปนที่ระลึกแหง
การเฉลิมฉลอง ครั้งน้ัน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรง พระราชดําริ ใหจัดสรางสะพาน
พระพุทธยอดฟา เพื่อเช่ือมกรุงเทพฯ กับกรุงธนบุรี ใหมีความเจริญพัฒนาทัดเทียมกัน พรอมทั้งได
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สรางพระบรมราชานุสรณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไวที่เชิงสะพานฝง
พระนครดวย เพื่อเปนที่รําลึกถึงพระผูทรงสรางกรุงเทพมหานคร และพระบรมราชวงศจักรี 

ในโอกาสเดียวกันน้ัน จากแนวพระราชดําริที่ทรงเห็นวาสิ่งบันเทิงที่เฟองฟูมากที่สุดใน
โลกยุคน้ันก็คือ ‘ภาพยนตร’ และแมวาในเวลาน้ันไดมีการสรางโรงภาพยนตรข้ึนอยางแพรหลายแลว
ในกรุงเทพฯ และทุกหัว เมืองก็ตาม แตก็ยังไมมีโรงภาพยนตรที่มีลักษณะสวยงามภูมิฐานเปนสงาราศี
แกเมืองได ประกอบกับความที่ทรงรอบรูและเปนนักนิยมภาพยนตร ดังน้ันพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดพระราชทานพระราชทรัพย สวนพระองคกวา 9 ลานบาท เพื่อสรางโรง
ภาพยนตรสําหรับฉายภาพยนตรเสียงข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิฐานเปนที่
เชิดหนาชูตาของประเทศได ในการน้ีทรงพระ กรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจาสมัยเฉลิม กฤดากร 
สถาปนิกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันช้ันนําของประเทศฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการ
กอสราง ไดพระราชทานนามของโรงมหรสพเพื่อเปนเกียรติแกผูออกแบบ และเปนอนุสรณแหงงาน
ฉลองพระนครครบ 150 ป วา ‘ศาลาเฉลิมกรุง’ 

การกอสรางอาคารศาลาเฉลิมกรุงเริ่มข้ึนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 โดย 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษดวยพระองคเอง 
จากน้ันบริษัทบางกอกจึงเริ่มงานกอสราง หมอมเจาสมัยเฉลิม กฤดากร ทรงออกแบบอาคารศาลา
เฉลิมกรุงในรูปแบบสากลสมัย (International Style หรือ Modern Style) หรือที่สถาปนิกรุนหลัง
เรียกวา Contemporary Architecture ตัวอาคารมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมสูง ตระหงานมั่นคง ผึ่ง
ผาย ตามแบบตะวันตก โครงสรางของอาคารแข็งแรงมาก รับนํ้าหนักไดดีเย่ียม ดวยการใช เทคโนโลยี
สมัยใหม ในขณะเดียวกันก็เปดเน้ือที่กวางขวางไวภายในโดยไมมีเสามาบังตา สวนประกอบอื่น เชน 
ผนัง ประตูบานพับ ยังเนนถึงความปลอดภัยของผูที่เขาไปชมภาพยนตรเปนสําคัญ  

ครั้นตอมาถึงยุคที่ภาพยนตรไทยเฟองฟู ศาลาเฉลิมกรุงเปนเสมือนหน่ึง ศูนยกลางของ
วงการบันเทิงอยางแทจริง จนนับวาเปนฮอลลีวูดเมืองไทยก็วาได ศาลาเฉลิมกรุงเปนศูนยรวมของ
แหลงอุตสาหกรรม ภาพยนตรไทย เปนศูนยรวมของผูคนในวงการภาพยนตรไทย ต้ังแตผูสราง ผู
กํากับ ดารา ตัวประกอบ ทีมงาน นักพากย นักรอง ชางเขียนโปสเตอร ฯลฯ และเปน สถาบันในการ
ผลิต บุคลากรทางดานการภาพยนตรและละครของไทย ศาลาเฉลิมกรุงเปนเหมือนประกาศนียบัตร
รับรองความสําเร็จของบุคคลในสายอาชีพน้ี ตลอดไปจนถึงบริษัทฉายหนังตาง ๆ ที่มีกิจการอยูใน
ละแวกดานหลังศาลาเฉลิมกรุง 

รานกาแฟออน ลอก หยุน 
รานออน ลอก หยุน (ON LOK YUN) กอต้ังข้ึนเมื่อประมาณป พ.ศ. 2476 โดยนายเทง

ซาง แซลี้ ที่อพยพมาจากเมืองจีน แลวมารวมหุนสวนกับคนจีนไหหลํา เปดเปนรานกาแฟขายกาแฟ
โบราณ ชุดอาหารเชา และขนมปงมาต้ังแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน รานแหงน้ีจัดเปนรานกาแฟเกาแกที่มี
อายุกวา 80 ป ต้ังอยูในทําเลที่เหมาะในยานของโรงมหรสพที่โดงดังในขณะน้ัน คือ โรงภาพยนตร
ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเปนแหลงที่รวมของผูคนชาวกรุงมากหนาหลายตาอยางลนหลามในทุกคราที่ไดมี
การฉายหนังเกิดข้ึน รานออน ลอก หยุน จึงเปรียบเสมือนเปนสถานที่รองรับการคอคอยชมภาพยนตร 
การพบปะสังสรรค ตลอดจนเมื่อชมภาพยนตรแลวไมรูจะไปที่ใด  
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เว้ิงนาครเขษม 
บริเวณตรงขามวังบูรพาภิรมยแหงน้ีขามคลองโองอางไป มีที่ดินผืนงามขนาดใหญอีกผืน

หน่ึงอันเปนที่ดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวลนเกลาลนกระหมอม รัชกาลที่หา ที่ได
มีพระราชประสงคและพระมหากรุณาธิคุณเปยมลน พระราชทานใหแกสมเด็จเจาฟากรมพระ
นครสวรรควรพินิต (ทูลกระหมอม บริพัตร) เปนทรัพยสินมรดก เพื่อสําหรับใชใหบังเกิดคุณประโยชน
การทํามาหากินแกไพรฟาประชาชนของพระองคสืบไป บริเวณน้ี มีบึงเก็บนํ้าใสสะอาดขนาดกวางใหญ
แหงหน่ึง เปนที่สําหรับพักผอนหยอนใจสรวลสราญของพระบรมวงศและเหลาขาราชบริพาร ชาวจีน
เรียกบึงขนาดใหญน้ีวา ‘วังนํ้าทิพย’ สําเนียงจีนแตจิ๋ววา ‘จุยเจียเก็ง’ 

จากการขยายตัวอยางตอเน่ืองและดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จเจาฟากรมพระ
นครสวรรควรพินิต (ทูลกระหมอม บริพัตร) ที่ไดทรงเห็นวาผืนที่ดินบริเวณน้ีมีความผูกพันกับ
ประชาราษฎรชาวจีนจํานวนมาก จึงมีดําริใหถมบึงเปนที่เนิน ‘เว้ิง’ กวางใหญที่จะจัดเปนพื้นที่ให
ประชาชนชาวจีนที่อาศัยจับจองอยูเดิม ไดอาศัยเปนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพสรางฐานะตน สรางความ
เจริญรุงเรืองและความมั่นคงใหกับครอบครัวสืบตอจนลูกหลานในตระกูลหลายช่ัวคน  

เปนการสรางรากฐานทางทรัพยากรอันมีคาของแผนดินและมีความเจริญรุงเรืองตาม
ความศิวิไลซอยางตะวันตก จัดสรางข้ึนเปนสถานที่ทําการคาเปนอาคารสองช้ันรูปทรงแบบตะวันตก มี
ลายปูนปนตามวงกรอบประตูหนาตาง มีชองระบายความรอนและความช้ืนที่แกะสลักดวยไมอยาง
สวยงาม หลังคากระเบื้องวาว รอบสถานที่มีซุมประตูไมสักฉลุลวดลายสวยงามมาก (ปจจุบันไดถูกคน
บางคนที่ไมเห็นคุณคาของศิลปะที่ไมอาจจะหาดูไดที่ใดอีกแลว รื้อทิ้งแลวสรางแทนที่ดวยซุมประตู
เหล็กอัลลอยด เปนงานอันอุดจาดตอทัศนียภาพของเมืองอยางย่ิง) เปนศิลปะสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่กําลังนิยมมากในขณะน้ัน  

การขยายตัวของเว้ิงนาครเขษมในอดีตขยายตัวไปอยางธรรมชาติจนมีการถมคูคลอง
บางสวน (เปนที่มาของคําวาคลองถมดวย) อีกทั้งเพราะดวยที่ทรงเล็งเห็นวาระบบศักดินาไดถูกยกเลิก
ไปแลวคาใชจายในตระกูลก็มีมากข้ึน และเพื่อใหผืนแผนดินของพระองคทานสามารถเปนมรดกตก
ทอดเพื่อสรางผลประโยชนเก็บเกี่ยวสําหรับทายาทในตระกูลรุนตอ ๆ ไปอีกดวย จึงเปนที่มาของการ
สรางยานการคา ‘เว้ิงนาครเขษม’ อันมีความหมายถึง ‘นครแหงความเบิกบานอันกวางใหญ’   

เว้ิงนาครเขษมถูกจัดเปนศูนยการคาที่มีรูปแบบเปนหองแถว แรกเริ่มเปนอาคารไมช้ัน
เดียว มีการปรับปรุงเปนอาคารสองช้ันและสามช้ันตามลําดับ เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเน่ืองจากเดิมอาคารสวนมากเปนอาคารไม ครั้งหน่ึงเมื่อเกิดเพลิงไหมใน
เว้ิงนาครเขษม อาคารหลายสวนถูกทําลายไปเกือบสิ้น จึงมีการสรางอาคารทันสมัยข้ึนมาแทนที่เปน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสรางไมคานและคงแบบเดิมอยูดวย  

อีกทั้งมีการสรางตลาดข้ึนใหม เปนตลาดสดซึ่งคาขายสินคาอาหารที่สดและมีคุณภาพ
มาก แมคนที่อยูในบริเวณทีอ่ื่น ๆ ในชวงเวลาเชาและเวลาเย็น จะตองมาจับจายอาหารกับขาวที่ตลาด
แหงน้ีไมเวน เพราะกลาวขวัญกันวาเปนตลาดที่คัดเลือกเฉพาะของที่ดี สด มีคุณภาพที่สุดเทาน้ัน จึง
เปนที่มาของแหลงอาหารที่อรอยมากมาย และตลาดน้ีมีช่ือวา ‘ตลาดประกา’ เพราะสรางเสร็จในป
ระกาน่ันเอง  
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มีการสรางโรงภาพยนตรที่ทันสมัยที่สุดในขณะน้ัน ช่ือโรงภาพยนตร ‘เว้ิงนาครเขษม’  
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทันสมัยสองช้ัน มีโถงบันไดที่ดูสงางามมาก เปนศิลปะแบบ ‘อารต เดค
โค’ (Art Deco) แบบข้ึนสองฝง ตอมาถูกเพลิงไหมจนราบเรียบในป พ.ศ. 2508 และสรางข้ึนใหมเปน
อาคารสี่ช้ัน หาช้ันดวยโครงสรางสมัยใหม 

เว้ิงนาครเขษมมีรานจําหนายอาหารรสชาติเย่ียมยอดหลายราน ที่มีช่ือเสียงมากคือราน
กวยเต๋ียวเน้ือวัว รานผลไมดอง รานนํ้าด่ืมผสมโซดาดวยเครื่องกดโบราณ รานนํ้าผลไม นํ้าแข็งใส 
กวยเต๋ียวราดหนาลือช่ือ ขนาดเขาคิวยืนคอยซื้อกันเปนช่ัวโมง มีทั้งชวงเวลากลางวันและกลางคืน
สลับกันหลากหลายชนิด ทําใหเว้ิงนาครเขษมเปรียบ เสมือนเมืองที่ไมมีเวลาหลับใหล ในชวงเวลา
กลางวัน  
2.  การสัมภาษณเชิงลึก 

บุคคลที่สัมภาษณเพื่อประกอบการเขียนโครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุคยอนรอยสถานที่
พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี มีดังน้ี 

2.1 นักวิชาการประวัติศาสตร  
2.1.1 นายเอนก นาวิกมูล นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักสะสมของเกา และผูกอต้ัง

บานพิพิธภัณฑ 
ความเปนมาของยานวังบูรพา 
ยานวังบูรพาเกิดหลังจากที่รื้อวังบูรพาทิ้งในป 2495 ตอมาสรางเปนศูนยการคาเกิดโรง

ภาพยนตร ข้ึนมาใหมสามโรง คือ โรงภาพยนตรคิงส ควีนส และแกรนด มีรานคา รานหนังสือ 
รานอาหาร ถือวาเปนแหลงพักผอนหยอนใจ มีคนมาเดินจับจายซื้อของ ดูหนัง มีทุกวัย ดวยความชอบ
อานหนังสือคุณเอนกจึงไปที่ยานน้ีเพื่อไปซื้อหนังสือโดยเฉพาะ เพราะที่ยานวังบูรพามีหนังสือขาย
เยอะ เชน โอเดียนสโตร แพรพิทยา กาวหนา และผดุงศึกษา ซึ่งสามารถเดินตอเน่ืองไปถึงเว้ิงนาคร
เขษมซึ่งมีรานหนังสือเขษมบรรณกิจเปนรานที่เกาแก และมีรานหนังสือเล็ก ๆ อยูอีก ยานน้ีจึง
นาสนใจเพราะเปนกระจุกใหญ ที่อื่นยังไมมี สําหรับเว้ิงนาครเขษมเดิมขายทั้งของเกาและหนังสือเกา 

การเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกในยุคซิกซต้ี 
ยุคซิกซต้ีเปนชวงที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเขามาอยูในเมืองไทย ซึ่งก็ทําใหมีวัฒนธรรม

ตะวันตกเขามา แตก็มีมากอนอยูแลวหลายยุค การกอสรางอาคารบานเรือนก็ใชตามแบบฝรั่งต้ังแต
สมัยรัชกาลที่หา ตอมายุคใกลเขามาอยางจอมพลป. ก็เปนแนวฝรั่ง แนวฮิตเลอรแข็ง ๆ พอถึงยุคน้ีคือ
ยุคของจอมพลสฤษด์ิ ก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติข้ึนมา ซึ่งก็ทําใหมีการกอสรางถนนมิตรภาพ 
ตึกรามบานชองก็ข้ึนทั้งแบบตึกแถวมากมาย อาคารแบบไทยผสมฝรั่งก็มี ซึ่งจริง ๆ ก็เกิดมาต้ังแตยุค
จอมพลป. ยุคจอมพลสฤษด์ิก็กอสรางตอข้ึนไปอีก สวนในดานการขับรองจะเห็นวามีแบบฝรั่ง เชน 
ร็อคแอนดโรล ซึ่งทานอาจจะไมชอบก็พยายามจะกําจัด โดยการจับพวกจิ๊กโก วัยรุน หรือพวก
อันธพาล ซึ่งแสดงออกผานทางสื่อ หนังสือตาง ๆ  

เสนหของวังบูรพาในมุมของนักประวัติศาสตร 
ยุคน้ีผมชอบในฐานะของคนซื้อหนังสือ ไปดูหนังสือทั้งเกาทั้งใหมที่เขาพิมพออกมา 

หนังสือก็มีลดราคาปละครั้งสองครั้ง มีหนังสือรุนที่เราเปนเด็กอยูมาลดราคาถูกมาก ไปทุกครั้งก็ตอง
ซื้อ เชน หนังสือแนวประวัติบุคคลสําคัญของฝรั่งเลมละไมเทาไหร แตกอนสิบบาท รอยบาทก็ถือวา
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แพงมากแลว สมัยน้ีหลายรอย พ็อกเก็ตบุคสมัยกอนเลมละสามบาท หาบาท สมัยน้ันคุณอาจินต ปญจ
พรรค (ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2534) ก็ทําหนังสือชวงป 2510 ยังขาย   พ็อกเก็ตบุ
คเลมละหาบาทเลยถูกมาก เปนหนังสือดีดวย ปกแข็งเลมละสามสิบบาท สี่สิบบาท เด๋ียวน้ีสี่รอยหา
รอยแพงมาก  

การพักผอนหยอนใจของคนสมัยกอนกับปจจุบัน 
ตองดูสิ่งแวดลอมในสมัยน้ัน เชน โทรทัศนยังมีไมกี่ชอง ซีดียังไมมีเลย ตองฟงวิทยุ ดู

โทรทัศน ฟงแผนเสียง มันก็คอย ๆ เคลื่อนไปทีละนิดกวาจะไปถึงยุคที่ไมตองไปดูหนังในโรงหนัง 
เพราะฉะน้ันในยุคน้ันมีแหลงมหรสพแบบไหนคนก็ตองไปเที่ยวตามน้ัน โทรทัศนยังเปนของแพงอยู
เลย คนก็ตองไปขางนอก  

เปรียบเทียบความเฟองฟูของวังบูรพาในยุคซิกซต้ีกับยานสยามสแควรในปจจุบัน 
แนนอนวาบานเมืองก็ตองมีของใหม ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา วังบูรพาก็กลายเปนของเกา 

จนถึงทุกวันน้ีก็ยังมีแหลงใหมเกิดข้ึน สยามสแควรซึ่งเกิดยุคหลังวังบูรพาในที่ดินซึ่งถือวาเปนชานเมือง
สมัยกอนของจุฬาฯ แตปจจุบันก็กลายเปนศูนยกลางไปแลว และอยูใกลศูนยการเรียนใหญอยาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็มีคนไปเที่ยว ดูมีความทันสมัยมากข้ึน การกอสรางตึกก็ทันสมัยข้ึน คนก็
รูจักมาก และมีพื้นที่ที่กวางกวาวังบูรพาก็ประกอบกันทําใหมีคนไปจับจายใชสอย ซื้อของ ดูหนัง ซึ่งก็
เปนเรื่องปกติ 

คนไทยกับการอนุรักษของเกา ยานเกา 
คุณเอนกใหความเห็นวาบานเมืองเราทําลายของเกา ๆ ไปมาก ซึ่งมีผลตอระบบ

ทองเที่ยว ตึกเกาสวย ๆ ก็ถูกทําลายไป การจัดเที่ยวชมเมืองถามีการปองกันสํารองของเกา ๆ 
เหลืออยูบาง ทั้งตึกเกา รถยนต รถราง ก็จะเปนประโยชนมาก ที่ถูกยกเลิกไปก็เปนที่นาเสียดายระบบ
ขนสงมวลชนเกา ๆ หรือวัดเกาที่ไมถูกแปลงสภาพมากก็ยอมทําใหการทองเที่ยวดูสวยงาม แตปจจุบัน
น้ีบานเมืองเลอะเทอะ ตางคนตางสรางอะไรก็ได ถาในยานหน่ึงมีการสํารองสถานที่เปนยานเกา ยังมี
รถรางว่ิงอยู ระยะทางจะสั้นหรือยาวกต็ามแต ตึกน้ีเปนตึกเกาหามรื้อทําลาย ก็ถือวาเปนตนทุนที่เรา
ใชเพื่อการทองเที่ยวได  

และถึงแมในบานเราที่มียานเกาที่ เ ชียงใหมแตก็ยังไมมีตึกเกาที่ เปนเรื่องเปนราว 
ยกตัวอยางประเทศเพื่อนบาน เชน เมืองฮอยอันและฮานอย ที่ประเทศเวียดนาม หรือประเทศญี่ปุน
จะมีทั้งเมืองเลยที่เปนตึกเกา เมื่อมาดูกรุงเทพฯ มียานสามแพรง แตก็รักษากันไมดี ซึ่งเคยฟนฟูกันไป
ตอนป 2540 ทั้งทาสีทั้งจัดระเบียบทางเทา แตก็กลับมารกเหมือนเดิม  

ปญหาของบานเราคือไมคอยเก็บรักษาสิ่งเกา แลวก็ไปสรางสิ่งใหมข้ึนมาอยางมากมายซึง่
ก็ขัดตา ยกตัวอยางวัดก็กลายเปนที่จอดรถซึ่งไมเขากันเลย ตนไมก็ไมมี เปนปญหาทั่วไปที่เห็นทุก
จังหวัด 

การสรางบานพิพิธภัณฑ 
เน่ืองจากเห็นชองวางของรัฐที่มัวแตเก็บของในยุคพันป หารอยป สามรอยป ซึ่งจริง ๆ 

แลวรัฐตองเก็บทุกยุค ตัวอยางสิ่งของ ภูมิปญญา หรือแมแตความโงเขลาของมนุษย ก็ตองเก็บทุก
อยาง เก็บเปนระยะ ๆ แตรัฐไมสนใจ ไมทุมงบใหกับพิพิธภัณฑ จังหวัดตาง ๆ ก็ยังไมทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

บานพิพิธภัณฑจึงเกิดจากการอุดชองวาง เก็บของที่ยังไมมีในชวง 2490 – 2500 การ
คนควาสมัยกอนไมคอยมีรูป บวกกับไมมีสิ่งของตัวจริงใหดู เด็กนักเรียน นักศึกษาก็ย่ิงนึกไมออกเวลา
อานหนังสือประวัติศาสตร ตองมีสถานที่แสดงสิ่งของใหเห็นเปนสามมิติ อีกขอคือเมื่อคนตองการยาย
บาน เก็บหองใหสะอาดข้ึน ก็ไมรูจะไปทิ้งของที่ไหน ของจึงไปอยูในถังขยะ ถาไมไปเจอก็หายไปเลย
ฟรี ๆ นอกจากน้ียังมีที่โดนไฟไหม หรือไปบริจาคที่ไหนก็ไมมีใครรับ ปญหาเหลาน้ีจึงตองสรางบาน
พิพิธภัณฑข้ึนมา เปนสมาคมเล็ก ๆ ทํางานไมมีเงินเดือน เอกชนหลาย ๆ แหงก็ตองควักเน้ือทําเอง 
เพราะรัฐไมชวย 

ฝากถึงคนรุนใหมในยุคปจจุบัน 
คนรุนใหมเปนปจเจกชนมากข้ึน อยากใหมองในสวนรวม นึกถึงสวนรวมดวย เพราะ

นักเรียน นักศึกษาในสมัยน้ีก็เปนปจเจกกันเยอะไมคอยสนใจ เชน อยูในที่สาธารณะ ในลิฟท อยาพูด
ขามหัวกัน ครูบาอาจารยยืนอยูอยาพูดขามหัว พูดจาหยาบคาย เขาหายใจเอาอากาศของสวนรวม 
เอาดิน เอานํ้า เอาฟาของสวนรวมไปใชไมใชวาเกิดมาคนเดียวจะอยูคนเดียว เพราะฉะน้ันตองมีสวน
รับผิดชอบ หรือหนาที่ตอบานเมือง และสวนรวม  

ในเรื่องของการสะสม คนรุนใหมก็เกงข้ึน มีสตางคมากข้ึนก็สะสมมากข้ึนนับวานาทึ่ง 
ตอไปก็หวังวาถาเขามีกําลังทรัพยเปนเศรษฐี เปนนักการเมืองที่ดี ๆ ขอใหเขานึกถึงการสราง
พิพิธภัณฑ เพราะเรายังขาดแคลนพิพิธภัณฑที่ดี ๆ ไมวาจะในกรุงเทพฯ หรือตางจังหวัด สราง
หองสมุดที่เปนแหลงเก็บรวมรวบความรูเพราะเปนตนทุนที่จะใชพัฒนาประเทศ หรือเปนตนทนุในการ
ทองเที่ยวทั้งน้ัน  

ชวยรักษาสถานที่กอสรางใหดี อยาไปรื้อทําลาย แคน้ีก็เหลือเฟอ แทบไมไดลงทุนอะไร 
คือ “ทําใหญ ใหเล็กลง” (สิ่งนาเกลียด) หรือไมทําเลยจะดีมาก ถาจะปรับปรุงวัดหรืออะไรควรจะเปน
ลักษณะปรึกษานักศึกษา หรือครูบาอาจารยดานสถาปตยกรรม ดานภูมิสถาปตยสําคัญมาก เพราะ
ปจจุบันน้ีวัดนึกจะสรางอะไรก็สราง ในทางกลับกันทั้งนักศึกษาและครูบาอาจารยดานสถาปตยกรรมก็
ควรจะเสนอตัวออกไปชวยปรับภูมิทัศนของวัดดวย ถึงจะเปนการเรียกวาชวยสวนรวม 

2.1.2 นายวิศิษฐ เตชะเกษม ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิของเว้ิงนาครเขษม ผูเช่ียวชาญทางดาน 
ฮวงจุยและสถาปตยกรรมศาสตร  

การเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกในยุคซิกซต้ี 
หลังจากที่วัฒนธรรมตะวันตกเขาในชวงประมาณหลังป พ.ศ. 2480 เปนชวงหลัง

สงครามโลก โลกก็สงบลง ทางอเมริกันก็มียุคเบบี้บูม หมายถึง ทหารไปเสียชีวิตในสงครามมาก ยุคเบ
บี้บูมจึงมีการสรางหนัง สรางวัฒนธรรมแลวก็เผยแพรไปทั่วโลกผานทางภาพยนตรฮอลลีวูดตาง ๆ 
เพื่อใหคนทั่วโลกไดบริโภควัฒนธรรมแลวก็สนใจในอารยธรรมของอเมริกัน ในขณะที่อเมริกันในยุคเบ
บี้บูมก็ใหหนุมสาวผลิตคนรุนใหมออกมาใหมากที่สุด เกิดพวกภาพยนตร Drive in ภาพยนตรเหลาน้ีก็
สงผลตาง ๆ เขามาในประเทศเกิดใหมอยางประเทศไทย แลวก็รับพวกน้ีเขามา ฉะน้ันเราจึงรับ
วัฒนธรรมเบบี้บูมเขามาดวย คือใชชีวิตใหสนุกที่สุด และความสนุกที่สุดน้ีมันก็ลามไปทั่วโลก ผานเขา
มาทางภาพยนตร ทางดนตรี อารยธรรมตะวันตกทั้งหลาย  

สภาพสังคม การเมืองในสมัยซิกซต้ี 
ในสมัยน้ันตรงกับสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ซึ่งใชอํานาจการปกครองคอนขางเผด็จ 
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การ มีการปราบปรามพวกอันธพาล ยาเสพติด เฮโรอีน อาวุธสงคราม คอนขางรุนแรง และอํานาจการ
ปกครองธุรกิจตาง ๆ ก็ข้ึนอยูกับผูปกครองประเทศหมด ซึ่งพยายามใหประชาชนใชชีวิตแบบ “งานคือ
เงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ปรัชญาของสมัยน้ันหลายสิบปเลยคือใหทุกคนหาเงิน ทํางานหาเงิน หา
เงินเสร็จแลวเที่ยว ใช จาย เมื่อประชาชนดําเนินชีวิตแบบน้ีก็งายตอการปกครอง ถาประชาชนบอกวา
ชีวิตคือเสรีภาพ ชีวิตคือประชาธิปไตย แนนอนวายุคน้ันตองพัง เพราะจอมพลสฤษด์ิก็คอนขางเผด็จ
การ เมื่อกอนถาไฟไหมจับไดคือยิงเปาอยางเดียว มี ม.17 หรือมาตรา 17 คือ ไฟไหมยิงเปาคนเลย
กลัวมาก เฮโรอีน ยาเสพติด ยิงเปาหมด บานเมืองจึงคอนขางสงบเรียบรอย 

บรรยากาศเว้ิงนาครเขษมและยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี 
ชวงพ.ศ. 2500 ข้ึนมา เว้ิงนาครเขษมเปนแหลงชอปปงเซ็นเตอรขนาดใหญ ใกล ๆ กับ

ทางวังบูรพา ซึ่งวังบูรพามาสรางที่หลัง แตก็จะอยูในยานเดียวกันคือ ถาคนมาเที่ยววังบูรพาก็จะมา
เที่ยวเว้ิง ถาคนมาเที่ยวเว้ิงก็จะไปเที่ยววังบูรพาดวย ตัวที่สําคัญของทั้งสองแหงน้ีคือโรงภาพยนตร โรง
ภาพยนตรที่มีช่ือเสียงของเว้ิงนาครเขษมก็คือโรงภาพยนตรเว้ิงนาครเขษม  

ประมาณสมัยรัชกาลที่หก ญี่ปุนบุกเขามาในประเทศไทย เกิดโรงหนังข้ึนมาโดยใชเต็นท
ขนาดใหญ เรียกวาโรงหนังญี่ปุน เมื่อญี่ปุนแพสงครามกลับไปแลว ทูลกระหมอมบริพัตร ซึ่งเปน
เจาของเว้ิงนาครเขษม ทานเปนบิดาแหงดนตรีไทย ทานชอบดนตรีไทย ชอบสะสม ก็เลยสราง
โรงงานผลิตพวกดนตรีไทยในน้ีดวย ทานอยากมีโรงละครเปนของตัวเองเลยสรางโรงละครนิยมไทย 
(เปลี่ยนช่ือเปนโรงภาพยนตรเว้ิงนาครเขษมในเวลาตอมา) ข้ึนมา เปนโรงละครที่ใชสําหรับแสดงละคร 
แสดงดนตรี โดยมีพวกราชนิกูลเขามาแสดงดวยแมกระทั่งรัชกาลที่หก ก็เขามารวมแสดงดวย 

สวนโรงภาพยนตรยานวังบูรพาซึ่งมาสรางที่หลังแตมีความทันสมัยกวาก็คือ โรง
ภาพยนตรคิงส ควีนส และแกรนด และมีโรงเตนรําเรียกวา นครถํ้า ไวเตนลีลาศ ในป พ.ศ. 2500 ชวง
น้ันวัฒนธรรมตะวันตกเขามาคอนขางมากคนก็สนใจ ชวงน้ันจะเห็นวาจะมีเพลงที่ดังมาก แลวก็เปน
นักรองที่ติดอันดับท็อปชารตครองตลาดแผนเสียงทองคํามากที่สุดในโลก ก็คือ เอลวิส เพรสลีย ซึ่ง
ตอนน้ันก็มี คลิฟฟ ริชารด และแอนด้ี วิลเลียมส  

สถาปตยกรรมในยุค 2500 
ในชวง พ.ศ. 2500 เว้ิงเริ่มเปนอาคารข้ึนมาแลว เพราะวาอาคารแบบสมัยรัชกาลที่สี่ เริ่ม

สรางมาต้ังแต พ.ศ. 2470 กวา ๆ ตามแบบทางตะวันตก ซึ่งเลาะมาจากถนนเจริญกรุงและเขามาถึงใน
เว้ิง แตเมื่อถนนเยาวราชสรางเสร็จในสมัยรัชกาลที่หา เว้ิงก็ไดสวนผสมมาทั้งอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก แตในสมัยรัชกาลที่เจ็ด มีการสรางถนนเยาวราชข้ึนมาใหม ศิลปะแบบวัฒนธรรมตะวันตก
ที่เริ่มเขามาต้ังแตสมัยรัชกาลที่หกที่เรียกวา ‘อารต เดคโค’ เริ่มเขามาในเว้ิง เปนรูปแบบหลายตึกใน
เว้ิง เว้ิงจึงกลายเปนตําแหนงของตัวเริ่มตนวัฒนธรรมสองอารยธรรมดวยกัน ขณะเดียวกันก็เปนแหลง
ที่เขาไปจะเห็นตัวสถาปตยกรรมหลายรุน เพราะเกิดจากการพัฒนาเพิ่มเติมข้ึนมาเรื่อย ๆ เปนเสนห
อยางหน่ึงของเว้ิงซึ่งแตกตางจากที่อื่น  

ดังน้ันสถาปตยกรรมในยุค 2500 จึงเปนสถาปตยกรรมใหม เริ่มมีการสรางตึกคอนกรีต
แลว โรงหนังจากที่เปนครึ่งตึกครึ่งไม ก็มีการพัฒนากลายเปนปูน ตลาดประกา เดิมเปนไมเกือบ
ทั้งหมด เมื่อโดนไฟไหมก็ไปสรางเปนปูนข้ึนมา รวมถึงบานเกิดของอาจารยเองเดิมขางลางเปนปูน
ขางบนเปนไม เมื่อไฟไหมจึงสรางใหมกลายเปนตึกสี่ช้ัน สวนโรงหนังเว้ิงนาครเขษมเมื่อถูกไฟไหม ก็
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กลายเปนตึกหกช้ัน ตึกริมถนนใหญซึ่งเปนตึกแบบรัชกาลที่สี่ พอไฟไหมก็กลายเปนตึกเจ็ดช้ัน เกิดการ
พัฒนาไปตามกาลเวลา ฉะน้ันเขาไปในเว้ิงจะมีตัวสถาปตยกรรมต้ังแตรัชกาลที่สี ่เปนตัวเริ่มตน แลวก็
เปนหา หก เจ็ด แปด เกา จนถึงปจจุบัน ซึ่งไมมีไฟไหมแลวก็เลยสิ้นสุดลงที่รัชกาลที่เกากอน นับเปน
เวลาสี่สิบกวาปแลว ถาเกา ๆ เลยก็เปนรอยป 

เว้ิงนาครเขษมในอดีตกับปจจุบัน  
เว้ิงนาครเขษมในอดีตกับปจจุบันตางกันมาก แตกอนการคาขายเริ่มต้ังแตหกโมงเชา ถึงสี่

ทุมยังไมเลิก มีรานกวยเต๋ียว รานอาหาร ซึ่งบางรานเที่ยงคืนตีหน่ึงยังไมเลิก แตในปจจุบันแปดโมง
บางครั้งยังไมเปดรานกัน ตกเย็นสี่โมงหาโมงก็ปดเงียบสนิทแลว รานอาหาร รานตาง ๆ กระจายไปอยู
แถวเยาวราชกันหมด ปจจุบันไมคอยมีรานอาหารแลว แตหลังจากที่คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ซื้อไปแลว
ไดมีการตกลงกันวาจะฟนฟูความรุงเรืองข้ึนมาใหม พยายามจะรักษาพื้นที่ประวัติศาสตร ใหเลาสูกัน
ฟงวากาลครั้งหน่ึงเคยมีพื้นที่น้ี วิถีชีวิตแบบน้ี แลวคนในเว้ิงจะแตกตางจากที่อื่นคือ แตงงานก็จะแตง
กันขามบาน กลายเปนครอบครัวขนาดใหญ ทุกคนเปนญาติกันหมด  

คุณคาของเว้ิงนาครเขษม 
คุณคาของเว้ิงมีหลายดาน ดังน้ี ทางดานวัฒนธรรม เว้ิงเปนชุมชนเกาแกของชาวไทยเช้ือ

สายจีน เน่ืองจากเปนคนจีนขามโพนทะเลมาต้ังรกราก สรางเมือง มารวมสรางกรุงเทพฯ รวมสราง
รัตนโกสินทร ซึ่งมีคุณคาทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร  

ตอมาคุณคาทางบุคลากร คนตาง ๆ เหลาน้ีเกิดจากตอนที่สมัยอยุธยาที่พระเจาตากสิน
เขามา คนจีนก็เขามาในอยุธยาจนกระทั่งอยุธยาแตก พระเจาตากสินก็ยายคนจีนเขามาที่ฝงธน เมื่อ
พระเจาตากสินถูกปราบดาภิเษกโดยรัชกาลที่หน่ึง ทานก็ยายคนจีนมาที่ฝงน้ี มาสรางรัตนโกสินทร มา
สรางเมือง คนจีนเปนชางกอสรางเยอะ ก็เลยเอาคนจีนสรางพระราชวัง คนจีนบริเวณเว้ิงคือกลุม
แรงงาน บุคลากรเหลาน้ีนอกจากจะสรางแผนดินจนมั่นคงแลว พวกเขาก็สรางครอบครัวขนาดใหญ 
คนในเว้ิงนาครเขษมเรียกวาบานหลังใหญ ไมใชชุมชนแตเปนครอบครัวขนาดใหญ ซึ่งทุกคนตางเปนพี่
นองกัน  

เว้ิงจึงกลายเปนพื้นที่ประวัติศาสตรของกาลเวลา เรื่องของการเกิดข้ึนของชวงเวลาแมจะ
ผานไปเปนรอยป แตวัฒนธรรมไทยและจีนก็ยังเขามารวมกัน ชวงรัชกาลที่สี่ รัชกาลที่หา วัฒนธรรม
ตะวันตกก็เขามารวมกับวัฒนธรรมตะวันออกอยางจีน เรื่องของแผนดินคือการเกิดสภาพการสราง
เมืองตาง ๆ ข้ึนมาจนกระทั่งมีประวัติศาสตรสถาปตยกรรมหลาย ๆ สมัย เขามาในเว้ิงเราจะไมรูสึกวา
มีสถาปตยกรรมแบบเดียว เพราะมีหลายแบบ น่ีคือเสนหที่แตกตางจากชุมชนอื่น 

เว้ิงนาครเขษมในอนาคต 
เว้ิงในอนาคตตองเปนการรวมมือกันระหวางผูอยูอาศัยเดิมกับเจาของที่คนปจจบุนัทีไ่มใช

ราชนิกูลแลว แตเปนตระกูลสิริวัฒนภักดี เขามารวมพัฒนาโดยนําปรัชญาของทั้งสาม (ฟา ดิน คน) ให
เว้ิงยังคงเปนดินแดนประวัติศาสตร ใหเปนพิพิธภัณฑที่ยังมีชีวิตอยูและสรางบริบทของสังคม ใหสังคม
ไดรับรูการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง แลวก็ยังดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทั้งสามประการ แตขณะเดียวกันก็
ตองสรางความเจริญ คือฟนฟูเอาความเจริญรุงเรืองในสมัยบรรพชนข้ึนมา ฟนฟูใหเกิดความเจริญใน
ยุคปจจุบัน และสานตออนาคตดวยประวัติศาสตร กาลเวลา สถานที่ และบุคคลตอไป จนกระทั่งเว้ิง
วันหน่ึงจะกลายเปนดินแดนที่มีคุณคาที่สุดในรัตนโกสินทร  
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2.2 ผูคนรวมสมัยซิกซต้ีที่ยังมีชีวิตอยู  
2.2.1 นางสาวอรุณ นิยมวานิช ผูจัดการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
คุณอรุณ นิยมวานิช เสาหลักของบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด คนปจจุบัน ทาน

บริหารงานคนเดียว ขณะน้ีมีอายุ 92 ป เปนนองสาวแท ๆ ของนายหาง นัติ นิยมวานิช เปนลูกคน
สุดทองในบรรดาพี่นองทั้งหมดหาคน ทานเลาใหฟงวา ตัวเองคอนขางโชคดีที่สุดในบรรดาพี่นอง
ทั้งหมด เพราะเปนลูกคนสุดทอง กิจการครอบครัวก็มีมาแตเดิมอยูแลว ทั้งพอแม พี่ชายและพี่นองคน
อื่น ๆ ก็ไดรวมกันสรางมาใหคอนขางดี ทานจึงสานตอกิจการไดโดยไมลําบากนัก 

ขณะที่นายหางยังอยูน้ันก็ไดพาทานไปดูงานและฝกงานที่โรงงานของเมิลนอรแมนที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานไดเขาอบรมวิชาเสริมสวย เมื่อกลับมาประเทศไทยจึงไดจัดอบรมการ
แตงหนาฟรีข้ึนเปนครั้งแรกในเมืองไทย ตอมาจึงไดเปดเปนที่รับตกแตงรักษาใบหนาใหลูกคา เปน
เหมือนสถานเสริมความงามแหงแรกของเมืองไทย  

มาถึงวันน้ีดวยอายุที่มากข้ึนทุกวันบวกกับสภาพรางกายที่ทํางานไมคอยจะไหวแลว ทาน
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบทางบริษัทใหมภายในปถึงสองปน้ี เพื่อใหลูกหลานมาสืบตอ เพราะตัว
ทานเองก็ไมไดแตงงานมีครอบครัว หลาน ๆ จึงเปนความหวังของทาน  

2.2.2 นางบุญชวย มีคลาย พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
ปาบุญชวยเลาใหฟงวาทํางานที่น่ีมานานแลว หาสิบกวาป ที่น่ีเลี้ยงดูดี คนไมเปนงานก็

เปนงาน เปนผูใหญข้ึน สมัยกอนทําทุกอยางทั้งขางลางและขางบน (สมัยกอนน้ันเปดทั้งหมดสามช้ัน) 
แตกอนก็มีคุณอภิรมย หลานสาวของนายหางเปนคนชวยขาย พูดเกง ตอนรับลูกคาดี แตเสียไป
ประมาณสามปแลว สวนสมัยน้ีหางรานก็เปลี่ยนไปเรื่อย มีหลายรานใหเลือกมากมาย สมัยกอนคน
เจาะจงมาที่น่ี เพราะที่อื่นไมมี แลวที่น่ีขายแบบครอบครัว คุณอภิรมยขายดี ขายเกง พูดจาคนเช่ือถือ  

สมัยกอนที่น่ีคึกคักเพราะมีช่ือเสียงคนรูจักเยอะ ลูกคามีต้ังแตคนธรรมดา คนมีระดับ 
คุณหญิง คุณนาย หมอมเจา ดาราสมัยกอนมากันประจําต้ังแตที่รานเกาแลวก็มาซื้อที่น่ีดวย ลูกคา
เยอะ วัยรุนก็เยอะ มีทั้งชายทั้งหญิงแนนราน สินคาที่น่ีเปนของดีทั้งน้ัน สั่งมาจากเมืองนอก มีย่ีหอ 
เปนของมีระดับ ลูกคาจะไปเมืองนอกก็นิยมมาซื้อที่น่ีไปใส แตคนสมัยกอนก็ไมคอยฟุมเฟอย รูจักใช
ของอยางคุมคา 

ชุดช้ันในของที่น่ีใคร ๆ ก็มาซื้อเพราะมีย่ีหอและใสดี ตอนน้ีก็ยังมีของอยู เครื่องสําอาง
สมัยกอนก็ราคาไมกี่สตางค ตางจากสมัยน้ี เครื่องสําอางเมิลนอรแมนที่นําเขามาจากอเมริการาคาหก
สิบ เจ็ดสิบบาทเทาน้ัน เมื่อกอนช้ันหน่ึงขายเสื้อผา นํ้าหอม ช้ันสองขายเครื่องดนตรี กีฬา ช้ันสามเปน
หองตกแตงหนา มีลูกคาประมาณหาสิบถึงหกสิบคนตอวัน มีการสาธิตการใชเครื่องสําอาง ซื้อเมิลนอร
แมนแลวแตงหนาใหดวย สามารถไปออกงานตอไดเลย เพราะที่น่ีแตงหนาทําใหหมดทุกอยาง และ
สมัยกอนก็มีสงของไปตางจังหวัดดวยกวาเจ็ดสิบจังหวัด เปนการสงแบบ พ.ก.ง. (พัสดุเก็บเงิน
ปลายทาง) ซึ่งไดเงินบางไมไดบางก็เลยเลิกไป  

สําหรับในปจจุบันน้ีลูกคาเกาแกก็เสียไปเยอะ สมัยน้ีที่มาก็คุณยา คุณแม พาลูกหลานมา
ซื้อเพราะแนะนํากันมา สวนรุนใหมที่มาเองเมื่อใชถูกใจก็กลับมาซื้อ มีวัยรุนมาซื้อเครื่องสําอาง ลูกคา
ประจําก็วนเวียนมาเรื่อย ๆ มาซื้อเครื่องสําอางครั้งละสองถึงสามพัน ชุดช้ันในก็มาซื้อครั้งละเปนหมื่น 
แตก็ไมไดมาบอยเพราะของใชไดนาน  
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2.2.3 นางศศิตา ดาวเรือง พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
พี่ศศิตาพนักงานขายเครื่องสําอางเลาใหฟงวาที่น่ีจะมีรายการโทรทัศนมาถายอยูบอย ๆ  

ลาสุดก็ไดทําผมใหกับฝรั่งเปนยุคโกหลังวังตอนที่มาถายทํา ที่น่ีเปนหางไฮโซสมัยกอน พวกคุณหญิง 
คุณนาย ราชนิกูล มาหางน้ีกันหมด ทานผูหญิงวิจิตรา ภริยาทานจอมพลสฤษด์ิ ทานผูหญิงจงกล 
ภริยาทานจอมพลถนอมก็มา พระนางเจารําไพพรรณีก็เด็จมาซื้อของที่น่ี พี่ศศิตาบอกวาฟงจาก
เจานายพูดใหฟง 

 ปจจุบันลูกคาที่มาก็เปนลูกคาประจําที่เจาะจงมาซื้อ สวนที่ไมใชบางคนก็มาเที่ยวบาง 
มาซื้อบางเพราะเห็นจากสื่อ มาซื้อครีมทาปาก ข้ีผึ้งไนติงเกลอะไรพวกน้ี ชาวตางชาติก็จะมาเยอะ 
พวกสินคาเกา ๆ บางอยางก็ขายอยูแตไมมีของมาใหม ปจจุบันเปดสองช้ัน ช้ันลางขายเสื้อผา ชุด
ช้ันใน เครื่องกีฬา เครื่องสําอางเมิลนอรแมน มีที่แตงหนาทําใหลูกคาดู วิธีทําเหมือนสมัยกอน และมี
สาธิตการแตงหนาใหลูกคาใหม สวนช้ันบนเปนเครื่องดนตรีมีทั้งขายและโชว 

2.2.4 นายภาณุ ดาวเรือง พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด 
พี่ภาณุ (สามีพี่ศศิตา) สมัยกอนทําหนาที่ออกแบบโฆษณา อารตเวิรค โบวชัวรใหกับทาง

บริษัท ถามถึงปจจุบันก็ยังทําอยูเล็ก ๆ นอย ๆ เปนงานอิสระถามีคนจางก็ทํา พี่ภาณุบอกวาศิลปะ
สมัยกอนใชมือหมด สมัยน้ีเปนคอมพิวเตอรกราฟกหมดแลว พูดถึงผลงานตัวเองในสมัยน้ัน มาถึง
ตอนน้ีคิดวายังไมไดเรื่อง ถาตอนน้ีทําไดดีกวาตอนน้ันมาก  

สวนหนาที่ปจจุบันคือ พนักงานดูแลเครื่องดนตรีและเครื่องออกกําลังกายที่ทั้งขายและ
โชวอยูที่ช้ันสอง พี่ภาณุบอกวาสมัยกอนที่น่ีเปนหางแรกของประเทศไทย ไฮโซมาก สมัยกอนจะไปหา
ซื้อไวโอลิน ไมเบสบอล ที่อื่นไมมี แตมาที่น่ีหาเจอหมด ทั้งเครื่องดนตรี เครื่องกีฬา ตอนแรกเครื่อง
ดนตรีที่อยูในปจจุบันน้ีบางอันแตกอนก็ไมไดขาย เพิ่งมาติดราคาขายเพราะมีลูกคามาถาม พี่ภาณุยัง
เลาใหฟงอีกวาสมัยกอนที่น่ีระเบียบจัดมาก พนักงานแตงหนาก็ไมได พนักงานสาว ๆ จึงอยูไมคอยทน 

เดิมที่น่ีช้ันหน่ึงขายของพวกเสื้อผาและชุดช้ันใน ช้ันสองขายเครื่องดนตรี มีหองฟตเน
สใหบริการซึ่งเปนที่แรกในประเทศไทย เปนเครื่องออกกําลังกายแบบใชไฟฟา ปจจุบันน้ีก็ยังใชไดอยู 
ช้ันสามเปนหองเสริมสวย รับตกแตงใบหนา มีสอนดวย ซึ่งปจจุบันน้ีเลิกไปแลวทั้งฟตเนสและหองตก
แตงหนา บริษัทเลยเอาเครื่องออกกําลังกายไปเก็บรวมกับหองแตงหนาที่ช้ันสาม ซึ่งไมไดใหบริการ
แลว นอกจากจะมีรายการ ละคร มิวสิควิดีโอมาขอถายทํา มีมาตลอดบอยมากแทบทุกเดือน 

ถามถึงความรูสึกของการไดทํางานที่น่ี พี่ภาณุตอบวาถา ณ ปจจุบันก็ไมมีความรูสึกอะไร 
บริษัทมาถึงจุดที่สุดแลว และตัวเองก็อายุมากแลว ไมไดคิดอะไร ก็อยูไปเพื่อใหมันมีอะไรทํา เพราะ
บริษัทก็เติบโตขยับขยายอะไรไมไดแลว แตเมื่อกอนก็ภูมิใจที่ไดเขามาไดเขามาทําหนาที่ที่น่ีดวย รูสึกมี
ความสําคัญ แลวก็เต็มที่กับงาน สวนวันศุกร เสาร อาทิตย ก็ไปอยูที่สนามกีฬาไนติงเกล   

2.2.5 นายประพนธ ทยานุกูล ทายาทรุนที่ 3 รานกาแฟออน ลอก หยุน 
คุณประพนธ ทยานุกูลเปนทายาทรุนที่ 3 เริ่มจากคุณพอคือนายเทงซาง แซลี้ อพยพมา

จากเมืองจีน แลวมาก็ทําหุนสวนกับคนจีนไหหลํา เปดรานที่ น่ีมากวา 80 ปแลว ก็เริ่มขายกาแฟ
โบราณ ไขดาว อาหารเชา ขนมปง มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

สําหรับขนมปงที่ทางรานนํามาขายน้ันสั่งทํา สมัยกอนมีขายเคกปใหม รับมาอีกทีแลวก็
มาขายแตตอนน้ีเลิกไปแลว รวมไปถึงไอศกรีมกะทิ ที่ขายไปกินไปเอง ถวยละสองบาทซึ่งเลิกไปแลว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 

เชนกัน สวนกาแฟเปนกาแฟที่ทางรานค่ัวเอง แกวละบาท แลวก็ข้ึนราคามาเรื่อย ๆ สําหรับชุดอาหาร
เชาน้ันช่ืออาหารเชาแตสั่งไดตลอดทั้งวัน คุณประพนธบอกวาที่น่ีเปนเจาแรกของประเทศไทยที่ขาย 
อาหารเชา สมัยกอนก็มีรานแขกที่ขายพวกกาแฟคลาย ๆ กัน แตก็เลิกไปแลว ปดกันไปหมดแลว  

เดิมที่รานมีสาขาในหางที่มาบุญครอง โบเบ แลวก็แถวฝงธนฯ แตปดหมดแลวเพราะไป
ไมรอด เหลือที่น่ีที่เดียว คุณประพนธบอกวาถาไมมีที่ของตัวเองก็ไปไมรอดเพราะทําใหเขารวย 
เน่ืองจากคาเชาที่แพง แตที่น่ีซื้อขาด 

บรรยากาศในรานก็ยังคงเดิม ทําใหมไปเมื่อสิบสามปมาน้ี และจะทําใหมเพิ่มเพราะพื้น
ทรุด สวนพวกโตะ เกาอี้ก็ของเดิม จัดแบบเดิม เพียงแตตองหุมหนังใหมที่แตก   

ปจจุบันคนจะเยอะในชวงวันเสาร อาทิตย มากันเปนครอบครัว บางทีทําไมทันเพราะคน
เยอะ สวนคนรุนเกา ๆ วันเสาร อาทิตยก็เยอะ ถาศาลาเฉลิมกรุงมีจัดงานเกี่ยวกับเอลวิส สุนทราภรณ 
เขาก็มากัน เทียวไปเทียวมา สําหรับวันธรรมดาก็เงียบ ๆ คนจะมาชวงเชา ๆ เปนคนแถวน้ีบาง 
คนทํางานบาง นักเรียนมาทานอาหารตอนเชา และก็มีที่ตามมาจากในอินเทอรเน็ต 

สวนสมัยกอนคนกินกาแฟแกวละหาบาท แลวก็น่ังกันทั้งวัน ดาราก็มีมาหลายทาน ทาน
นายกฯ ชาติชาย ชุณหะวัณ ก็เคยมาที่น่ี คนสวนใหญมานัดเจอกันที่น่ีแลวก็ไปดูหนังที่ศาลาเฉลิมกรุง 
คนก็เยอะคึกคัก สมัยกอนมทีั้งวัน รานเปดตีหาปดสามทุม วันเสาร อาทิตยปดสี่ทุม เฉลิมกรุงจะมีหนัง
ฉายรอบเชาเกาโมง รอบเที่ยง บายสาม หาโมงเย็น หน่ึงทุม รอบสามทุม วันเสารอาทิตยเพิ่มรอบ
เที่ยงคืน เสาร อาทิตยจะมีคนมาตลอด คนจะพลุกพลานมาก เพราะแถวน้ีของกินเยอะคนก็จะมาหา
ของกินที่ราน รวมไปถึงรานหัวมุม รานในซอยคือมีทั้งแถบ แตสมัยน้ีไมมีแลวไปแถวดิโอลดสยามกัน
หมด สวนเฉลิมกรุงก็ไมคอยไดพัฒนา คนก็เริ่มนอยลง แถวน้ีจะมีคนแคชวงบาย ๆ รานคาแถวน้ีก็ปด
เร็ว ตกเย็นสี่โมงหาโมงก็เงียบ แตถามีรถไฟฟาเขาก็ตองดูกันตอไป 

ถามถึงในอนาคตคุณประพนธก็ไมแนใจวาจะมีคนมาสืบทอดกิจการตอหรือไม ถาไมมีก็
อาจจะตองปด เพราะไมรูจะมีรุนที่ 4 หรือเปลา ซึ่งมีแวววาจะยาก หลาน ๆ ก็ออกเรือนไปกันหมด ถา
ไมมีก็คงเสียดาย  

2.2.6 นางขุนทอง จีนแดง ภรรยาเจาของราน ภัตตาคารจีจงหวอ 
คุณขุนทอง จีนแดง เปนภรรยาของ คุณชัยยศ หอรัตนาเรือง ทายาทรุนที่ 4 ของ

ภัตตาคารจีจงหวอ รานบะหมี่เกาแกช่ือดังยานหลังวังบูรพา คุณขุนทองเลาวา เดิมรานเริ่มมาจากที่
เยาวราชกอน ต้ังแตสมัยรัชกาลที่หา รุนอากง อามามาแลว ตอนที่อยูเยาวราชเดิมเปนรานขายโจก 
แตพอมาอยูที่วังบูรพาขายโจกไมได เพราะมีแตคนไทย สมัยกอนคนไทยไมกินโจก จึงเริ่มตนขาย
บะหมี่และอาหารอื่น ๆ ต้ังแตป 2495 เปนตนมา 

ในสมัยน้ันกอนที่จะมีโรงหนัง แถวน้ีเปนสระนํ้า เลี้ยงเปด เลี้ยงไก ชวงน้ันยังไมมีอะไร
มาก จนกระทั่งเกิดเปนศูนยการคาแหงแรกของเมืองไทยข้ึนมา ซึ่งยุคที่รุงเรืองที่สุดของรานคือป 
2500 บริเวณหนารานแทบจะไมเห็นถนน เห็นแตขาคน เพราะคนจะแนนมาก ขนาดวาในรานยังมีคน
จะตีกันเพราะแยงคิวกันวาใครมากอนมาหลัง คนที่มากินที่น่ีก็เปนคนมีเงินทั้งน้ัน เพราะถาไมมีเงินมา
เที่ยวไมได ของแพง อยางเสื้อผาน่ีก็แพง กางเกงยีนสตัวละ 500 บาท 

ลูกจางในรานน้ันก็มีถึง 12 คน ตองแบงชวงกันทํางาน สวนใหญเปนพวกคนอีสาน 
ลูกจางสมัยกอนหางายไมเหมือนสมัยน้ี สวนเวลาเปดปดน้ันเปดต้ังแตหกโมงเชาปดสี่ทุม แตกวาจะปด 
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จริง ๆ ก็เกือบสองยาม (ตีสอง) แทบจะไมไดนอนกันเพราะตอนเชาคนก็เริ่มมากันแลว 
ในชวงยุคซิกซต้ีที่เอลวิสดังมาก ๆ คนก็จะแตงตัวตามเอลวิสกัน สวนผูหญิงก็จะตามคุณ 

เพชรา จะทําผมแบบเพชราตามแฟช่ัน ซึ่งใครสวยแตงแลวก็ดูนารัก แตบางคนก็ไมไหว  
คุณขุนทองบอกวา ที่น่ีเปนศูนยการคาแหงแรก มีมาต้ังแตสยามยังไมเปดแตพอสยามมา

เปดก็ซบเซาลง เพราะที่น่ันทันสมัยกวา และตองเขาใจวาที่น่ีเปนที่ของแตละคน ไมเหมือนกับพื้นที่เชา 
เพราะความเจริญจะมากกวา เชน ที่ของจุฬาฯ หากหมดสัญญาก็เปลี่ยนใหมได แตถาเปนที่ของเรา
ตางคนตางซื้อ พอหมดเวลาของมันก็ไมไดมีใครพัฒนาเหมือนอยางพื้นที่เชา ตรงน้ีเลยกลายเปน
ตํานานไป 

วันเสาร อาทิตย ก็ถึงจะมีคนบาง แตยังสูดิโอลดสยามไมได ตรงน้ันเปนพื้นที่ทรัพยสิน
ของพระมหากษัตริยก็ยังคงรักษากันอยู เหมือนอยางศาลาเฉลิมกรุง แตที่ตรงวังบูรพาน้ีก็แพงมาก 
ใครขายไดก็ขาย รานขาวมันไก ขายได 22 ลาน สวนทางรานจีจงหวอขายได 25 ลาน แตคุณชัยยศ
และคุณขุนทองเลือกที่จะไมขาย เก็บไวใหลูกหลาน เพราะเมื่อรถไฟฟามาถึงก็จะมีความเจริญข้ึน 
ลูกหลานจะไดมีที่ทํากิน ซึ่งตอนน้ีตัวเองก็ใกลจะหมดวาระแลว จะไดมีคนสืบตอ 

2.2.7 นายพิจิตร เตชะวัฒนานันท ผูบริหารรานหนังสือพิทยาคาร 
รานหนังสือพิทยาคารเปนรานขายหนังสือเกาแกแหงหน่ึงในเว้ิงนาครเขษม คุณพิจิตร

บอกถึงกิจการในปจจุบันวาแยลง ขายไมดีเพราะมสีมัยน้ีมีอินเทอรเน็ต มีดาวเทียม คนก็ไมนิยมมาดู
หนังสือ สวนคนที่มาก็จะมาหาพวกหนังสือเรียน ตําราเรียนเกา ๆ กัน เปนหนังสือสมัยแรก ๆ หรือมา
หาหนังสือประวัติของเการัชกาล ประวัติศาสตรกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาตอนตน หนังสือที่ขายใน
ปจจุบันก็เปนหนังสือด้ังเดิมต้ังแตสมัยคุณพอที่เริ่มจากสนามหลวงเกา สมัยกอนขายดี มีหนังสือทุก
ประเภท เจานายใหญ ๆ ก็มาซื้อหนังสือที่น่ี ที่เว้ิงฯ ถือเปนแหลงหนังสือเลยคือมีรานหนังสือกวาสิบ
หอง เชน เขษมบรรณกิจ บรรณาคาร ประพันธสาสน เสริมวิทยบรรณาคาร และพิทยาคาร  

สมัยกอนหนังสือที่ขายดีจะเปนพวกทองเที่ยว แตถาปจจุบันก็จะเปนพวกภาษา ทางราน
จะแนะนําเพราะสืบมาจากรุนคุณพอคุณแม จัดทําเกือบทุกภาษาและทําข้ึนมาเรื่อย ๆ กับอาจารยที่
เช่ียวชาญทางดานภาษา ซึ่งทางรานรับประกันคุณภาพไดเลย หนังสือที่ออกใหมก็มีภาษาอินเดีย พมา 
ลาสุดเวียดนาม ราคาไมแพงเลมละสี่สิบถึงหาสิบ มีทั้งขายปลีกและขายสง ถาลูกคาอยูตางจังหวัดก็
จัดสงให เลมสองเลมก็ยินดีจัดสงใหและไมคิดคาสง เพราะทํากันมาต้ังแตรุนคุณพอคุณแมแลวก็คิด
อยางน้ีตลอด 

สําหรับปจจุบันเว้ิงฯ ถูกเจาของเบียรชางซื้อไปแลว เห็นวาจะสรางเปนคอมเพล็กซ
เหมือนที่ประตูนํ้า มีที่จอดรถ ตอนน้ีคาเชาก็เก็บมากข้ึนบางคนไมกลาสูก็ตองไปอยูที่อื่น ซึ่งปหนาก็
ตองยายออกตองไปหาที่อยูใหมแหลงใหมกันหมด สวนทางรานไดที่พุทธมณฑลซึ่งไกลมาก แยไปกวา
น้ันคือแถวน้ันไมมีที่คาขายมีแตที่อยูอาศัย ถายายออกไปก็ยังคงขายหนังสืออยู แตที่กลัวคือไมรูวายาย
ออกไปแลวจะเปนอยางไรเหมือนตองเริ่มตนใหม ลูกคาเกาแกก็อาจจะไมสามารถไปไกลได ก็มี
ผลกระทบเหมือนกัน 

บางบานก็ออกไปอยูนอกชานเมือง บางบานก็อยูแถบน้ียอมซื้อที่แพง เปนพวกรานดนตรี 
ทางเจาของเดิมก็มีมาบอกวาใหเตรียมตัวไว ปน้ีใหอยูเก็บคาเชาไปกอน แตปหนาตองออก ไป ไมมี
คาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นให ทุกวันน้ีก็เหน่ือย รูสึกเสียดายเพราะอยูมาต้ังแตรุนพอรุนแม สมัยน้ันแถวน้ี 
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ขายหนังสือเยอะเลย ตอนน้ีเหลืออยูสามสี่รานก็เงียบ ๆ ก็ไปทําอยางอื่นกัน แตที่น่ีก็ยังยึดไวอยู 
2.2.8 นายพิชัย นอยรอด บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี ผูสรางและผูกํากับ บริษัท สหมงคล- 

ฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   
2.2.9 นายเอก อัครเมธา บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี ผูจัดการกองถาย บริษัท สหมงคล

ฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
คุณพิชัยและคุณเอกเปนคนทําหนังในสมัยกอนมีความคุนเคยกับโรงภาพยนตรศาลา

เฉลิมกรุง เลาวาสมัยกอนเวลาหนังเขาจะมีดารามาโชวตัว เก็บคนละสิบหาบาท ย่ีสิบบาท ตองมาจอง
คิวกัน เพื่อที่จะมาดูพระเอกนางเอก ซึ่งเมื่อกอนยากที่จะเจอ เน่ืองจากตองเก็บตัว ดาราสมัยน้ันจะไม
กลามีแฟนตางจากสมัยน้ี และเดินหางก็เจอแลว เดินชนกันยังไมรูเลยวาใครเปนใคร สมัยกอนการที่
จะเจอ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร เปนเรื่องที่ยาก ตองเปนวันเปดตัวหนังเทาน้ัน คนที่มา
เยอะมากมีจํานวนเปนพัน  

สมัยกอนหนังรอบพิเศษคือรอบสิบโมง สมัยน้ีหาทุม เที่ยงคืน สมัยกอนเขาไมกลับกันดึก 
ยังไมคอยมีรถมากนัก มีรถสามลอ รถราง รถเมลว่ิงถึงทุมครึ่ง ไมเหมือนสมัยน้ีกลับเมื่อไหรก็ได ถา
เปนรอบดึกมีชวงสองยามกวา ๆ แตไมคอยมีคนดู มีคนในยานน้ันดูบาง สมัยกอนหนังยาว สามช่ัวโมง
กวา ๆ เพราะไมอยางน้ันคนจะไมดู หนังจึงไมสั้นเหมือนในสมัยน้ี แลวหนุมสาวเขาก็มาใชชวงเวลายาว 
ๆ ตรงน้ีเวลาที่เจอกัน 

ภาพยนตรในยุคน้ันจะมีหนังเงียบ หนังพากย แลวกห็นังเสียง ศาลาเฉลิมกรุงสรางมาเพื่อ
เปนโรงภาพยนตรเสียงแตวาหนังไทยในเวลาน้ันมีอยูสองแบบคือ แบบแรกเปนเสียงในฟลม อีกแบบ
ใชวิธีพากยเอา เวลาฉายก็พากยสด เพราะฉะน้ันโรงหนังเฉลิมกรุงก็ตองปรับใหฉายหนังไทยที่พากยได
ดวย ก็เลยมีการสรางเปนหองพากยเล็ก ๆ แลวชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองหนังไทยเปลี่ยนเปน
แบบ 16 ม.ม. ซึ่งเวลาฉายแลวจอเล็ก แตก็ยังยืนหยัดสูกับหนังฮอลลีวูดหนังตางประเทศที่เปน
มาตรฐาน แลวก็ใชนักพากยมาพากยสดมาพากยในโรงก็สามารถครองใจคนดูได 

เฉลิมกรุงเปนโรงหนังเกาแกต้ังแตรัชกาลที่เจ็ด ปจจุบันขางในก็แตงใหมหมดแลว 
สมัยกอนทําหนัง ทําบานผีปอบก็เปนคนไปแคสนักแสดงเอง เด็กศิลปากรวังทาพระก็เคยมาเลน แต
กอนตลกกลิ่นสีก็มาจากศิลปากรเยอะ เอามาเลนบานผีปอบ ว่ิงกันสนุก ที่เฉลิมกรุงน่ีเขาจะมาหา
ดารากันที่ใตตนมะขาม นับวาเปนจุดกําเนิดของวงการบันเทิงไทย  

นักรองตางประเทศสมัยน้ันก็มี เฟเบี้ยน ฟอรด แฟรงกี้ อวาลอน เอลวิส เพรสลีย และค
ลิฟฟ ริชารด จะฟงเพลงก็ตองใชแผนเสียง มีลําโพงใหญ ๆ และมีตูเพลงใหญ ๆ ใชหยอดเหรียญ 
วัยรุนก็ไปยืนเตนกัน  

สําหรับนักรองสมัยกอนจะเปนคนมีความสามารถจริง ๆ ไมเหมือนสมัยน้ีที่ใชเครื่องใช
อะไรชวยเยอะ สมัยกอนนักรองรองเองเพียว ๆ ฟงแลวเคลิ้ม นักรองในยุคน้ัน เชน สุเทพ วงศกําแหง 
ชรินทร ธานินทร ถึงยุคน้ีก็ยังเปนเพื่อนกันอยู สนิทกันหมด เพลงพวกน้ีเปนอมตะ ฟงเมื่อไหรก็เพราะ
ไมเหมือนปจจุบันน้ีลูกทุงรองเพลงอะไรไมรู เมื่อหายแลวก็หายไปเลย ไมมียอนกลับมาเหมอืนเมือ่กอน 
ไมอมตะ  

แถวเฉลิมกรุงจะมีรานกาแฟออน ลอก หยุน เปนรานกาแฟเกาแก คนที่จะไปดูหนังเฉลิม
กรุงจะชอบไปน่ังกันที่รานน้ี สวนในวังบูรพาจะมีรานบะหมี่ตรงขามโรงหนังควีนส เกาแกมาก และ
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อรอยมาก สมัยกอนคนมีระดับไปกิน เมื่อกอนจะเรียกวาภัตตาคารหมดถึงแมจะเปนรานเล็ก ๆ อีก
รานคือรานสมบูรณลาภ หรือ ส.บ.ล. ก็เปนรานเกาแก ปจจุบันก็มีการปรับสภาพขางในสวยข้ึน 
ปรับปรุงใหดีข้ึน ดิโอลดสยามแตกอนเปนตลาดมิ่งเมือง พวกนักรองจะมาตัดเสื้อผากันที่น่ี ตัดตอนเชา
ไดตอนเย็น  

นอกจากน้ียังมีรานหนังสือที่ถือวาเปนแหลงแรก สําหรับรานที่อยูถึงตอนน้ีกเ็ปนที่นิยมใน
สมัยน้ันทั้งหมด ปจจุบันมีการปรับแตงรานใหม สมัยกอนคนซื้อหนังสือที่น่ีแหลงเดียวเลย แลวก็ที่เว้ิง
นาครเขษม ไมหลากหลายเหมือนในปจจุบันอานในอินเทอรเน็ตก็ได  

2.2.10 นายวิฑูรณ สุริยะเรืองรัศมี บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี  
ลุงวิฑูรณเลาวาที่ศูนยการคายานวังบูรพาจะมีโรงหนังคิงส ควีนส และแกรนด ติดกันทั้ง

สามที่ คาต๋ัวสมัยกอนสิบบาท สิบหาบาท ซึ่งถือวาแพงอยูไมนอย ดูหนังเสร็จก็น่ังกินขาวกัน ที่ยานวัง
บูรพามีของอรอย ๆ เยอะ มีรานขายของ ไปเดินเลนชอปปงได ใตตึกโรงหนังจะเปนบันไดข้ึนไปสูง ๆ 
ขางลางก็มีรานขายของ มีภัตตาคาร มีดนตรี รองเพลง ฟลอรเตนรํา พวกผูชายจะใสกางเกงขาเดฟรัด 
ๆ เสื้อตัวใหญ ๆ เปนยุคสมัยของเอลวิส เพรสลีย สวนผูหญิงจะนุงกระโปรงสั้น ๆ กางเกงรัด ๆ 
แตงตัวตามดาราตางประเทศ แตก็เปลี่ยนไปเปลีย่นมาเหมือนสมัยน้ี 

นักรองดัง ๆ ในยุคน้ันจะมีเอลวิส เพรสลีย คลิฟฟ ริชารด เดอะบีทเทิล แลวก็เพลง
บรรเลงของเจมส ลาสท จะมีวิทยุใชถาน ไปไหนก็เอาไปดวย เดินไปฟงกันไป สถานีวิทยุยังมีไมมาก
สวนใหญก็เปดเพลงของนักรองพวกน้ี ซีดี เทป ยังไมมี มีแตแผนเสียง สมัยกอนโทรทัศนยังหาดูยาก 
และมีอยูชองเดียวคือชองสี่บางขุนพรหม เปนขาวดํา ที่บานก็ยังไมมีเลยตองไปดูขางบาน ตูเพลง
สมัยกอนใชหยอดเหรียญ เปนแผนเสียง พวกวัยรุน เปนแกงก็จะมาเตนอยูหนาตู สนุกกันอยูในกลุม 
ตกเย็นก็มาน่ังกินโอเลี้ยงกันตามรานกาแฟ 

หนังที่ศาลาเฉลิมกรุงก็ใชคนพากยเสียงเอา พอหนังจะฉายพวกดาราที่เลนก็จะมาโชวตัว 
โปรโมทตัวเอง คนก็จะมาดูดารา ดาราดัง ๆ สมัยน้ันมีสมบัติ เมทะนี ไชยา สุริยัน  มิตร ชัยบัญชา เพ
ชรา เชาวราษฎร สองคนน้ีตองคูกันในสมัยน้ัน พระเอกนางเอกตองคนน้ี แลวก็ซื้อต๋ัวเขาไปดูหนังกัน 
สมัยกอนโรงหนังซื้ออะไรเขาไปกินก็ได บุหรี่ก็สูบในโรงได 

แถวศาลาเฉลิมกรุงจะมีรานกาแฟออน ลอก หยุนเปนรานเกาแก จะนัดรวมพลกันตรง
น้ัน ไปน่ังคุย กินกาแฟ คนสมัยกอนไมมีอะไรก็ไปน่ังคุยกัน พวกดาราก็มีมานัดกันที่รานน้ี มาซื้อฟลม
หนัง ติดตอซือ้ขายหนัง สมัยกอนมันเปนฟลมมวน ๆ เอาใสกระเปาไปได 

ใกล ๆ กันก็จะเปนเว้ิงนาครเขษมแถวน้ีเปนแหลงคนจีน สมัยกอนมีโรงหนังเว้ิงนาคร
เขษม ใครจะซื้ออะไรก็ตองไปเว้ิงหมด ทั้งเครื่องดนตรี ของเกา เครื่องปม เครื่องขูดมะพราว หลาย
อยาง มีรานคาเยอะ หาอะไรไมไดก็ตองมาที่เว้ิง มีแผนเสียง เครื่องเลนแผนเสียง ซี่งตอนน้ีก็ยังมีอยู 
เปนแหลงขายเครื่องดนตรี 

ลุงวิฑูรณบอกวาเด็กสมัยน้ีกับสมัยกอนตางกันมาก สมัยกอนเขาไมกลาแสดงออก เด๋ียวน้ี
ขนาดเดินใสเครื่องแบบนักเรียนก็ยังเดินกอดกันเลย นุงสั้น มารยาทไมคอยดี ไมอายคน สมัยกอนไมมี
แบบน้ี ดูหนังสองคนก็ไมได ถาไปตองไปกันเปนกลุม ผูชายตองไปสงผูหญิงกลับบานกอน ใหถึงบานให
พอแมเขาเห็นหนากอน หามกลับดึก หนังก็ดูหนังรอบสิบโมง รอบเที่ยง ชวงเวลาที่อยูดวยกันมากสุดก็
น่ังคุยกันจับไมจับมือบาง แลวก็แยกยายกันกลับ สมัยน้ีไปไหนคํ่า ๆ มืด ๆ บางทีก็ไมกลับบานเลย  
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สวนเรื่องชกตอยก็มีตีกันบาง หรือไมก็มองหนากัน เดินไปชนกันแลวมีเรื่อง สมัยกอนเขา
จะนัดตีกัน มากันเปนกลุม ๆ ย่ีสิบสามสิบคน แตก็ไมรุนแรงเหมือนสมัยน้ี แตกอนเขาใชไมไลตีกัน 
อยางมากก็มีดาบ แลวก็ว่ิงหนีกัน ไมโหดเหมือนสมัยน้ีเอาตายเลย สมัยกอนสนุก ตีกันใชไม ควาอะไร
ไดก็เอา ว่ิงไลกัน ฝายนอยกวาก็ตองหนี ฝายชนะก็เยว ๆ  ไปเรื่อย ก็ไมมีอะไร คิดถึงสมัยกอน ๆ ซึ่ง
เปลี่ยนเยอะมาก แถววังบูรพาไมมีอะไรนาเดินแลว มีหางข้ึนใหม เปนธุรกิจไปหมด 

2.2.11 นายเดือน ดีย่ิง บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี 
เดือน ดีย่ิง หรือลุงปาน มีความคุนเคยกับเว้ิงนาครเขษมเปนอยางดีเพราะเมื่อกอนลุง

ปานอาศัยอยูแถววัดตึก ทําใหไดมาเที่ยวเลนที่เว้ิงฯ บอย ๆ ลุงปานเลาวาเมื่อหาสิบปกอนที่เว้ิงฯ
เครื่องดนตรียังไมคอยมีขาย จะพวกขายของเกา ของโบราณ ตู โตะ มากกวา มีรานหนังสืออยูมาก 
ตอนน้ียายไปอยูแถวผานฟาก็มี วังบูรพาก็มี และมีโรงหนังเว้ิงนาครเขษม มีสองช้ัน ฉายหนังไทย แต
เดิมมีการเลนละครดวย หนังสมัยกอนก็ใชคนพากย มีพรอมทุกอยางทั้งหมอ กะละมัง แกว พลุก็ใชปน
ยิงเอา ตอนฟนกันก็ใชไมดาบฟนกันอยูขางหลังจริง ๆ เปนบรรยากาศที่สนุกมาก คนสมัยกอนเกง  

คาต๋ัวก็มี 3 บาท 4.50 บาท 10 บาทก็มี แตลุงไมเสียตังคเพราะลุงเปนเจาถ่ิน แตกอนมี
รถกระบะแลวมีหลังคาตรงหองนํ้า พวกเก็บต๋ัวไปอยูขางนอกกันหมดไมมีใครอยู ลุงมีพวกสามสี่คนก็
เอาไมปนข้ึนไป ไปแอบในหองนํ้า แตตอนหลังลุงไมเอาแลว มาชวยเขาแบกปายแทน ตอนน้ันจะมี
ปายที่ข้ึนโฆษณาวาวันน้ีมี มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร กเ็ลยไดดูครึ่งเรื่อง (หัวเราะ)  

สมัยน้ันมิตร เพชรา ดังมาก แลวก็มีสมบัติ รูปหลอมาก โรงหนังตอนน้ันพูดกันหยาบ ๆ 
เลย บางคนมันเมาเหลาแลวอยูที่หลัง ๆ มันสูงไง มันปสสาวะออกมาเลย ยุงก็เยอะ ไมเหมือนเด๋ียวน้ี 
แตคาดูแพงมากหลายรอยไมเคยเขาเลยสามสิบกวาปแลว ดูลาสุดคือรถถังประจัญบานที่สยามสมัย
เปดใหม ๆ (หัวเราะ) แลวก็ที่เฉลิมเขตร เรื่อง King of the sun (หัวเราะ) สวนเฉลิมกรุงน่ีไปประจํา
เพราะอยูใกลเว้ิงฯ  

มิตร เพชรา คนชอบเยอะ เพชราน่ีผูหญิงชอบเลย หุนเขาดี สวนลุงชอบมิตร สมัยกอน
สนุก พูดไดเลยวาสมัยกอนพระเอกแมน เทมาก เด๋ียวน้ีพระเอกนะตุดหรือเปลาก็ไมรู สมัยกอนน่ีเย่ียม
เลยแมน ๆ สมัยน้ีไมไหว  

นอกจากโรงหนังแลวที่คนมาแถวน้ีมาก ๆ ก็เพราะมีตลาดเกาเจ็ดสิบกวาปมาแลว ช่ือ
ตลาดประกา ขายพวกของสดผัก เปด ไก หมู รานอาหารจะมีตอนเย็น ๆ แถวเว้ิงฯ คนจีนเยอะ 
สมัยกอนเขาก็มาซื้อของที่น่ีกันเยอะเหมือนสําเพ็ง เยาวราชในปจจุบัน ตางกันตรงที่ตรงน้ันเขายังไม
รื้อดวย เปนยานเกามีบานคน แลวก็ยังขายของกันอยู แตที่น่ีเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก คิดถึงสมัยกอน 
ตอนน้ีก็มีคนซื้อไปแลว เอาไปทําอะไรไมรู ชาวบานก็จายคาเชาเขาไป ข้ึนมานิดหนอย แตถาข้ึนมากก็
คงอยูไมไหว คนแถวน้ีเขาก็มีไปซื้อที่อื่นไวบางเพราะบางคนเขาก็มีเงินซื้อไวเผื่ออนาคต  

2.2.12 นายสาโรจน เสมทรัพย บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี นักแตงเพลงไทย 
2.2.13 นายพลชรัฐ เหลี่ยมเพ็ชร บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี 
ลุงทั้งสองเลาใหฟงวาในชวง พ.ศ. 2503 แถวน้ียังเปนหองแถวอยู มีคนแขกขายอาหาร

อิสลามอยูเยอะ ใคร ๆ ก็ตองรูจักรานฮานูรูน นอกจากน้ียังมีรานขายขาวตม หมูสะเตะ มีพรอมหมด
ทุกอยาง มีรานอาหารไทยซึ่งเมนูที่มีช่ือมากคือ หอยขม แกงเลียง ตมยําปลากรอบ และมีภัตตาคาร
ช่ือสมบูรณลาภ ตอนน้ียายไปแลวเปนหาง ส.บ.ล. อยูทางออกไปถนนใหญ อีกรานคือ หองอาหารสีฟา 
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ที่วันน้ียายไปอยูสยามสแควรแลว ซึ่งที่อยูแหงแรกคือเฉลิมกรุง ในสมัยน้ันถาจะหาของอรอย ๆ ตอง
มาที่เฉลิมกรุงจะมีขาวขาหมู แกงกะหรี่ สตู กวยเต๋ียวเปด และอีกมากมาย ถือวาเปนแหงแรก และ 
ตรงขามหางเมกา พลาซาในปจจุบัน แตกอนจะมีรานกาแฟนมสดดาราจะชอบไปน่ัง 

สําหรับศูนยรวมดาราตองเปนที่เฉลิมกรุงเทาน้ันที่อื่นไมมี เวลาที่หนังดี ๆ เขาก็จะมีคน
มาแยงกันซื้อต๋ัว จะมีคนซื้อต๋ัวเยอะ ๆ เพื่อเอามาขายเกินราคา คนที่มาที่หลังต๋ัวหมดก็ตองมาซื้อเกิน
ราคากันเปนประจํา เชนต๋ัวราคา 5 บาท ขาย 7 บาท ราคา 7 บาท ขาย 10 บาท ต๋ัวหนังสมัยน้ัน
ราคา 7 บาท 10 บาท 12.50 บาท และ 16 บาท ถา 16 บาทถือวาโกหรูมาก เหมาะสําหรับคนที่แอบ
ชอบผูหญิงแลวพามาดูจะน่ังขางลางไมไดเพราะคนเยอะ ยอมเสียเงินนิดหนอยข้ึนไปน่ังช้ันบนเลย
เพราะคนมันไมคอยมี 

ที่เฉลิมกรุงจะมีตนมะขามรอบ ๆ จะมีนักแสดงหนังจะมาน่ังอยูตลอด น่ังคุยกันเปนแถว
ยาวเพื่อที่จะมาหางานไปแสดงเปนตัวประกอบ ซึ่งจะมีคนเรียกใหไปเดินผานหนากลองไดประมาณ
ครั้งละรอยสองรอย 

สวนโรงหนังที่ไปประจําอยูแลว คือ โรงหนังคิงส แกรนด ควีนส โรงหนังคิงส ฉายหนัง
ตางประเทศ แกรนดฉายหนังไทย ควีนสฉายหนังอินเดีย คนที่จะไปดูหนังตองซื้อสองอยางน้ีคือ เม็ด
กวยจี๊ (เมล็ดแตงโม) และปลาหมึกยาง เปนของยอดฮิตสําหรับหนุมสาวในยุคน้ัน สมัยน้ันโรงหนังก็มี
เบอรอยูแลว เขาไปก็ไมตองไปแยงกัน น่ังเรียงตามเบอร เอาอะไรเขาไปกินไดหมด สูบบุหรี่ก็ยังได เอา
เหลาเขาไปกินก็ยังได  

ยานน้ีจะมีหางอันดับหน่ึงคือ หางไนติงเกลเปนหางแรก ขายเครื่องกีฬา เครื่องดนตรี 
เครื่องสําอาง ดังมาก แลวก็มีตลาดมิ่งเมืองคือหางดิโอลดสยามในปจจุบัน มีรานตัดเสื้อผาคนนิยมไป
กันมาก และยังมีโรงหนังอีกที่คือ โรงหนังเว้ิงนาครเขษม แตกอนเปนโรงละคร โรงหนังเว้ิงตองข้ึน
บันไดไปดูขางบน 

สวนในปจจุบันหางดิโอลดสยามถือเปนแหลงรวมของโกรุนเกา ๆ ที่มักจะนัดมาพบปะ
สังสรรคกันที่ยานเกาแหงน้ี เชน รานกาโตว เฮาส แม็คโดนัล เปนตน สวนช้ันบนจะมีคาราโอเกะให
รองเพลงมากมาย มีฟาสฟูด อาจารยสาโรจนไดใหขอมูลมาวาคนสูงอายุถาไดรองเพลงแลวอายุจะยืน
ข้ึนอีกสิบป ความจําจะดีข้ึน อีกทั้งเปนความสุขทางใจ แตเพลงสมัยกอนกับสมัยน้ีน้ันตางกันมาก 
เพลงสมัยกอนถารองมาไมตองแปล ฟงงาย ลึกซึ้ง แตเพลงสมัยน้ีตองแปล ฟงยาก 

 
จากขอมูลทั้งหมด นําไปสูการวางแผนจัดทําพ็อกเก็ตบุค ดังน้ี 
 

สวนท่ี 1 การกําหนดเน้ือหา  
แบงเน้ือหาออกเปน 6 บท ดังน้ี  
บทนํา เกริ่นนําถึงวัฒนธรรมในยุคซิกซต้ี การแพรกระจายของสินคาวัฒนธรรมจาก

ตะวันตกถึงไทย ความเปนมาของยานวังบูรพา เพื่อนําเขาสูวังบูรพาในยุคซิกซต้ี 
บทที่ 1 โรงภาพยนตรคิงส โรงภาพยนตรควีนส โรงภาพยนตรแกรนด 
บทที่ 2 หางไนติงเกล – โอลิมปค 
บทที่ 3 โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง 
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บทที่ 4 รานกาแฟออน ลอก หยุน 
บทที่ 5 เว้ิงนาครเขษม 
บทสงทาย สรุปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับยานน้ี เสนอภาพปจจุบันของยานวัง

บูรพาที่ยังคงมีเสนหเฉพาะตัว 
ภายในเน้ือหาของแตละบทมีการแทรกเกร็ดความรูเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวของลงไป

เพิ่มเติมทําเปนลอมกรอบ มีแผนที่เดินเทาชมสถานที่ที่เอยถึง สวนภาพประกอบเนนภาพถายเปนหลกั 
โดยศึกษาขอมูลเพื่อนํามาเขียนสารคดี ดวย 3 วิธีการ คือ 1) การศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวของ 2) การสัมภาษณเชิงลึก 3) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
  

สวนท่ี 2 การออกแบบ  
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหสวนเน้ือหาและการออกแบบ จะไดโจทยการ

ออกแบบ (Design Brief) ของหนังสือยอนวันเกา ยานวังบูรพา ดังน้ี  
1. ช่ือและชนิดของผลงานออกแบบ  
ออกแบบจัดทําหนังสือสารคดีเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซ

ต้ี โดยใชช่ือวา “ยอนวันเกา ยานวังบูรพา”  
2. ลักษณะเน้ือหา  
เปนลักษณะงานเขียนสารคดี ถายทอดงานเขียนเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจในยาน

วังบูรพาในยุคซิกซต้ี ไดแก โรงภาพยนตรคิงส โรงภาพยนตรควีนส โรงภาพยนตรแกรนด หางไนติง
เกล – โอลิมปค โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง รานกาแฟออน ลอก หยุน และเว้ิงนาครเขษม รวมไป
ถึงเกร็ดเล็กเกร็ดนอยในอดีต โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ ลงพื้นที่จริง สังเกตการณ และศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ  

3. กลุมเปาหมาย  
บุคคลที่ช่ืนชอบเรื่องราวประวัติศาสตร และบุคคลทั่วไป 
4. วัตถุประสงค  
เพื่อถายทอดเรื่องราวในอดีตใหผูอานไดรับรูและเขาใจถึงการดํารงอยูและการจากไป 

ความเปนมาของสถานที่พักผอนหยอนใจแตละแหง รวมไปถึงบรรยากาศสีสันของยานหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครที่เคยไดรับความนิยมอยางมากในอดีต ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองในขณะน้ัน ตลอดจนปจจัยที่ทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่สงผลมายัง
ปจจุบัน อีกทั้งเพื่อความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ 

5. แนวความคิดรวบยอด  
ถายทอดเรื่องราวความเปนมาของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพา รสชาติชีวิต

ของคนรุนเกา ๆ บรรยากาศสีสันในยุคซิกซต้ีที่สนุกสนานอยางเขาถึงอารมณความรูสึก เพื่อสะทอนให
เห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนในอดีต มีเกร็ดความรูเชิงวิชาการเล็กนอย  

6. เหตุผลสนับสนุนความคิด  
สถานที่พักผอนหยอนใจในแตละยุคสมัยยอมสะทอนความเจรญิของชาติบานเมืองในยุค

สมัยน้ัน ๆ หากแตวันเวลาเปลี่ยนไปแลวสถานที่เหลาน้ันยังคงต้ังมั่นอยูใหคนรุนใหมไดเห็นก็คงจะดีไม
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นอย เพราะน่ันแสดงถึงความใสใจ การอนุรักษ รวมไปถึงความอดทนของคนรุนเกาที่พยายามรักษา
สถานที่เหลาน้ีใหยืนหยัดขามผานกาลเวลามาได สถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี
ยังมีบางแหงที่สามารถดํารงอยูไดจนถึงปจจุบันน้ี บางแหงก็ปรับตัวเขากับความทันสมัยในปจจุบัน
ไมไดจึงเหลือไวเพียงช่ือเทาน้ัน จึงเปนเรื่องราวที่นาศึกษาเน่ืองจากบานเรามีวัตถุดิบที่ดีมากมายแต
บางแหงกลับไมมีคนเห็นคุณคา เชน ยานเกา ตึกเกา ทุบแลวทําลายไปเรื่อย ๆ เปนเรื่องที่นาเสียดาย 
แตหากเราเห็นวาสิ่งน้ันมีคุณคาเราจะเห็นความสําคัญและชวยกันรักษา คนรุนใหมก็จะเห็นและได
ศึกษากันตอไป  

7. Mood & Tone  
ภาพในอดีตมีทั้งภาพขาวดํา ซิเปย และสีตามแบบตนฉบับ ภาพในปจจุบันเลือกใชภาพสี่

สี ใชภาพเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเน้ือหา และมีการปรับแตงโทนสีภาพแบบวินเทจเพื่อใหผูอานได
ซึมซับถึงบรรยากาศเกา ๆ ไดชัดเจนข้ึน ที่เหลือใชตัวอักษรในการบรรยายเพื่อใหผูอานเขาใจใน
อารมณของเรื่อง 

8. ปกหนังสือ  
ปกหนังสือเปนแบบปกออน มีช่ือหนังสือ รูปภาพ และโปรย ใชโทนสีวินเทจออน ๆ แบบ

ยุคซิกซต้ี แสดงถึงความทรงจําในวันวาน  
9. ฟอนต  
หัวเรื่องและหัวขอยอยใช AAA-Watin Bold 3D Italic เปนตัวอักษรแจกฟรีในเว็บไซต 

f0nt.com จึงไมติดเรื่องลิขสิทธ์ิ 
ตัวพื้นใช TH SarabunPSK เปนตัวอักษรที่อนุญาตใหประชาชนนําไปใชงานได ไมมี

คาลิขสิทธ์ิ ซึ่งรัฐบาลเพิ่งประกาศใหหนวยงานของรัฐใชพิมพหนังสือราชการ 
คําบรรยายภาพใช Nithan เปนตัวอักษรแจกฟรีในเว็บไซต f0nt.com จึงไมติดเรื่อง

ลิขสิทธ์ิ 
ช่ือหนังสือหนาปกใช Anchan และ AAA-Watin Bold 3D Italic เปนตัวอักษรแจกฟรี

ในเว็บไซต f0nt.com จึงไมติดเรื่องลิขสิทธ์ิ 
10. ชนิดกระดาษที่ใช  
ปก กระดาษอารตดาน 160 แกรม 
เน้ือใน กระดาษปอนด 80 แกรม 
11. ขนาดรูปเลม  
A5 กวาง 5.75 น้ิว สูง 8.25 น้ิว 
12. จํานวนหนา 
จํานวน 168 หนา 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุคยอนรอยสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี 
มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดเรื่องราวในอดีตใหผูอานไดรับรูและเขาใจถึงการดํารงอยูและการจากไป 
ความเปนมาของสถานที่พักผอนหยอนใจแตละแหง รวมไปถึงบรรยากาศสีสันของยานหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครที่เคยไดรับความนิยมอยางมากในอดีต ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองในขณะน้ัน ตลอดจนปจจัยที่ทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่สงผลมายัง
ปจจุบัน 

 
โดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลทีไ่ดมาประมวลผลในรูปแบบของงานเขียนสารคดี ดังน้ี  
 
สวนท่ี 1 เน้ือหา 
 
1. คํานําผูเขียน 

‘วังบูรพา’ ช่ือน้ีอาจยังคงตราตรึงอยูในความทรงจําของคนเกาแกหลายคน หรืออาจจะ
เกือบเลือนลางไปแลวสําหรับใครบางคน แตสําหรับเด็กยุคใหมนอยคนที่จะรูวา ‘วังบูรพา’ หรือช่ือ
เรียกเต็มคือ ‘วังบูรพาภิรมย’ ครั้งหน่ึงเคยเปนศูนยรวมความบันเทิงและหางรานที่ทันสมัยที่สุดใน
เมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานคร 

สถานที่แหงน้ีพรอมสรรพไปดวยสิ่งทันสมัยมากมาย อาทิ โรงภาพยนตร ภัตตาคาร 
หางสรรพสินคา รานหนังสือ เปนตน จึงกลาวไดวาวังบูรพาน้ันคือยานที่ทันสมัยที่สุดแหงยุค หนุมสาว
คนใดหากไดมาเดินเฉิดฉายในวังบูรพาแลวน้ันนับวาเปนที่โกเกมากทีเดียว 

ในยุคซิกซต้ี หรือชวงป พ.ศ. 2503 วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทมากมายใน
เมืองไทย โดยเฉพาะทางฝงอเมริกา วัยรุนไทยนอยคนที่จะไมรูจักเอลวิส เพรสลีย ราชาเพลงร็อค
แอนดโรล หรือนักแสดงหนุมจากฮอลลีวูดอยาง เจมส ดีน ทั้งคูคือตนแบบแฟช่ันและการใชชีวิตของ
ชาวโกหลังวัง 

หนังสือเลมน้ีจึงขอนําบรรยากาศที่อบอุนในอดีตมาเลาสูกันฟงอีกครั้ง พรอมกับภาพถาย
ในอดีตที่หาดูยาก กับสถานที่ที่กอเกิดตํานานโกหลังวัง หางสรรพสินคาที่มีอายุยาวนานที่สุดของ
เมืองไทย โรงมหรสพอันเชิดหนาชูตาของบานเมือง รานกาแฟเล็ก ๆ ที่อยูคูชาวหลังวังมากวา 80 ป 
และยานการคาประวัติศาสตรของชาวไทยเช้ือสายจีน  

ทั้งหมดน้ีคือความเจริญรุงเรืองในอดีต เปนความศิวิไลซของคนในยุคน้ัน หากมองในยุค
ปจจุบันก็จะพบวาบานเมืองเราน้ันเจริญกาวหนามากข้ึนเพียงไร แตในความเจริญน้ันก็มีบางสิ่งที่สูญ
หายไปตามกาลเวลา และสิ่งเหลาน้ีเองเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอะไรหลาย ๆ อยางในชาติบานเมือง
เรา  
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วันน้ีผานมาแลวกวาหาสิบปที่วังบูรพายังคงเปนตํานานที่ถูกเลาขานกันมา แมบางสิ่ง 
บางสถานที่จะไมหลงเหลือใหเห็นแลวก็ตาม แตวังบูรพาก็ยังคงเปนวังบูรพา ของชาวโกหลังวังตราบ
นานเทานาน  

ทั้งน้ีผูเขียนขอขอบพระคุณแหลงขอมูลทุกทานที่ไดใหความกรุณาในการสัมภาษณ 
รวมถึงอนุญาตใหมีการบันทึกภาพเพื่อมาประกอบใช จนสําเร็จลุลวงเปนหนังสือเลมน้ี  

 
2. บทนํา พระนครเมื่อยุคซิกซต้ี 

หากจะนึกถึงภาพกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่แสนสงบสุข ถนนสองขางทางยังคงโลง
รถว่ิงผานไปมาไดอยางสะดวก ไมตองบีบแตรเสียงดังใหรําคาญใจ และชีวิตผูคนที่ไมตองรีบเรงจน
กลายเปนเหมือนหุนยนตอยางทุกวันน้ี คงยากที่จะหาไดในปจจุบัน เพราะดวยโครงสรางสภาพ
บานเมือง การจราจรที่หนาแนนเกินไป ทําใหการดําเนินชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป อีกทั้งกาลเวลาที่
เปลี่ยนผานทําใหทุกสิ่งลวนแปรเปลี่ยนไป  

กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งยังเปนพระนครน้ัน มีเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนมากมาย สีสัน
แหงยุคสมัยที่แมวันเวลาจะลวงเลยผานมาเกินครึ่งศตวรรษแลวก็ตามแตก็ยังไมไดจางหายไปจนหมด
สิ้น ยุคหน่ึงที่ชีวิตคนเมืองเต็มไปดวยสีสันและความสนุกสนานน้ันอาจกลาวไดวาคือยุคซิกซต้ี (Sixties) 
หากจะนับตามแบบฝรั่งก็คือป ค.ศ. 1960 – 1969 สวนแบบไทยน้ันตรงกับป พ.ศ. 2503 - 2512   

ยุคซิกซต้ีที่วาน้ีเปนชวงเวลาที่วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยมากนัก 
ทั้งจากเพลง ภาพยนตร แฟช่ัน หรือแมแตตัวศิลปน ดาราเองก็ตาม ลวนแลวแตเปนขวัญใจของหนุม
สาวในสมัยน้ัน สําหรับการเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกน้ันสวนหน่ึงมาจากการที่ทหารอเมริกันไดเขา
มาต้ังฐานทัพในประเทศไทยในชวงสงครามเวียดนาม พ.ศ. 2507  

การเขามาต้ังฐานทัพของทหารอเมริกันไดสรางความเปลี่ยนแปลงข้ึนมาในหลายพื้นที่
ของประเทศไทย เชน เกิดการสรางสนามบินที่อูตะเภา จังหวัดระยอง สนามบินอุดรธานี และ
สนามบินอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2512 จํานวนทหารอเมริกัน ในไทยเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ 48,000 
นาย เหตุการณดังกลาวจึงมีสวนทําใหวัฒนธรรมตะวันตกแพรกระจายเขามาในสังคมไทย เกิดแหลง
บันเทิงเริงรมยตามแบบตะวันตกข้ึนมามากมาย เชน โรงภาพยนตร บาร และไนตคลับ 

ในสวนของกรุงเทพมหานครน้ันเริ่มมีตึกแถวอาคารพาณิชยผุดข้ึนเต็มสองขางทาง ทหาร
อเมริกันไดต้ังกองบัญชาการอยูใจกลางเมือง โดยเหมาเชาอาคาร และพื้นที่ตาง ๆ ในกรุงเทพฯ หลาย
แหง เปนครั้งแรกที่มีซูเปอรมารเกต ศูนยการคา ฟาสฟูดอเมริกัน และอีกมากมาย 

สถานที่หน่ึงที่เปนความทรงจําในวันวานของชาวซิกซต้ีน้ันคงเปนที่ใดไปไมไดนอกจาก 
‘วังบูรพา’ ยานการคาที่เคยมีช่ือเสียงในอดีตหาสิบกวาปมาแลว รานคาตาง ๆ ไปชุมนุมกันอยูที่น่ัน ไม
วาจะเปนหางสรรพสินคา ภัตตาคาร สํานักพิมพขายหนังสือ รวมถึงโรงภาพยนตรช้ันนํามากมาย อีก
ทั้งบริเวณใกลเคียงก็นับวาเปนยานที่เจริญแลว จึงสรุปความไดวา วังบูรพาคือบริเวณรานคาที่เคย
คึกคักที่สุดแหงหน่ึงของกรุงเทพมหานคร เปนแหลงชุมนุมของชนชาวโกหลังวังที่มีรสนิยมในการฟง
เพลงฝรั่งและแตงตัวคลาย ๆ กัน  

ภาณุ ดาวเรือง อดีตโกหลังวังและพนักงานหางไนติงเกล – โอลิมปค เลาถึงบรรยากาศ
ในสมัยน้ันใหฟงวา  
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“วังบูรพาน่ีเปนที่ทันสมัยที่แรกเลยของประเทศไทยเลย เปนแหลงรวมดารานักแสดง 
วัยรุน นักเที่ยว มีภัตตาคารรานอาหารเยอะมาก คือมันมีแหลงเดียว ถือวาดังมากทันสมัยที่สุด แลวแต
กอนมันไมมีอะไรใหเที่ยวมากคนก็จะมารวมตัวกันที่น่ี ตอนน้ันยังไมมีดิโอลดสยาม ตรงขามกับไนติง
เกลก็เปนรานขายยา มีแตหองแถวครึ่งตึกครึ่งไม ขางหลังก็เปนรานอาหาร ยุคน้ันเขาก็แตงตัวกัน
ตามแฟชันสุด ๆ เอลวิสน่ีใชเลย เทหมาก เขาถึงไดเรียก ‘โกหลังวัง’”  

ความจริงแลววัฒนธรรมตะวันตกไดแพรเขามาในเมืองไทยต้ังแตสมัยอยุธยาแลว ตอมา
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา เมื่อสงครามสงบลง สหรัฐอเมริกาก็มียุคเบบี้บูมเกิดข้ึน 
คือใหหนุมสาวผลิตคนรุนใหมออกมาใหมากที่สุดเน่ืองจากการที่มีทหารไปเสียชีวิตในสงครามมากจึง
จําเปนตองผลิตคนรุนใหมข้ึนมา (สัมภาษณ อ.วิศิษฐ เตชะเกษม) 

อีกทั้งในยุคเบบี้บูมก็เริ่มสรางภาพยนตร สรางวัฒนธรรมแลวก็เผยแพรไปทั่วโลก เพื่อให
คนทั่วโลกไดบริโภควัฒนธรรมแลวก็สนใจในอารยธรรมของอเมริกัน รวมไปถึงประเทศเกิดใหมอยาง
ประเทศไทย  ฉะน้ันเราจึงรับเอาวัฒนธรรมเบบี้บูมเขามาดวย คือการใชชีวิตใหสนุกที่สุด ซึ่งความสนุก
น้ีก็ไดผานเขามาทางภาพยนตรฮอลลีวูด ทางดนตรี และอารยธรรมตะวันตกทั้งหลาย 

กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เปนที่นิยมอยางมากในยุคซิกซต้ีคงหนีไมพน เพลงและ
ภาพยนตร สินคาตาง ๆ รวมถึงตัวศิลปนดาราซึ่งเปนที่คลั่งไคลของวัยรุนหนุมสาวทั่วโลก ไมเวนแมแต
ประเทศไทย และคงจะเปนใครไปไมไดหากไมใช ‘เอลวิส เพรสลีย’ ราชาเพลงร็อคแอนดโรล เจาของ
รางวัลแผนเสียงทองคํามากที่สุดในโลก  

ชนชาวโกหลังวังสาวกของราชาเพลงร็อคแอนดโรลผูน้ีหากไดยินเสียงเพลงของเอลวิส
เมื่อใด ก็เหมือนมีวิญญาณของเอลวิสเขาสิงตองลุกข้ึนมาขยับแขงขยับขากันดวยลีลาของใครของมัน 
แตยังตามแบบฉบับโยกและคลึงตามสไตลเอลวิสที่ในขณะน้ันยังไมมีนักรองคนใดทําไดอยางน้ัน 

ลอมกรอบ เอลวิส เพรสลีย ราชาเพลงร็อคกองโลก 
เอลวิสเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1935 ที่เมืองทูเพอโล มลรัฐมิสซิสซิปป ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เขามีพี่ชายฝาแฝดช่ือวา เจสซี่ อารอน และช่ือของเขาคือ เอลวิส อารอน แตเคราะห
รายที่แฝดผูพี่มีชีวิตอยูไดเพียงไมกี่ช่ัวโมงก็เสียชีวิตไปเน่ืองจากสุขภาพรางกายที่ไมสมบูรณ สวนเอลวิส 
อารอน น้ันมีสุขภาพสมบูรณ และเติบโตมาเปนบุตรชายคนเดียวของครอบครวัเพรสลีย  

แมครอบครัวเพรสลียจะไมร่ํารวยออกจะคอนขางยากจนน้ัน ผูเปนแมก็เลี้ยงดูเอาใจใส
เอลวิสเปนอยางดีเพราะกลัววาจะตองเสียเขาไปตามพี่ชายอีกคน เอลวิสจึงเติบโตข้ึนมาทามกลางการ
ประคบประหงมของทั้งพอ แม ปู ยา และญาติ ๆ เขาจึงมีความสุขมากเวลาที่อยูกับครอบครัว 

ต้ังแตเล็กจนโต เอลวิสตองเขาโบสถกับครอบครัวทุกอาทิตย เขาตองไปสวดมนตและ
รองเพลงในโบสถ เอลวิสจึงไดคลุกคลีกับเพลงมาต้ังแตเด็กและกลายเปนนักรองประจําโบสถที่บาน
เกิดที่มิสซิสซิปปในที่สุด นอกจากน้ีใกลบานเอลวิสยังมีนักรองเพลงบลูสชาวนิโกรอาศัยอยู เอลวิสช่ืน
ชอบเพลงบลูสเปนชีวิตจิตใจและสนใจการเลนกีตารของคุณลุงผูน้ีจึงไปน่ังฟงและรวมรองเพลงอยูดวย
เสมอ และน่ีคือสิ่งจุดประกายใหเขามุงมั่นที่จะเลนกีตารและรองเพลงไปดวย 

เมื่อถึงวันเกิดอายุ 11 ป พอและแมของเขาไดมอบของขวัญวันเกิดที่เปนสวนสรางราชา
เพลงร็อคแอนดโรลผูน้ีข้ึนมา น่ันคือ ‘กีตาร’ เอลวิสหอบหิ้วกีตารไปหาคุณลุงเพื่อนบานเพื่อถามถึง
วิธีการเลน ลูกเลนตาง ๆ จนฝมืออยูในข้ันโชวไดเลยทีเดียว ตอมาครอบครัวตองยานถ่ินฐานมาอยูที ่
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เมืองเมมฟส รัฐเทนเนสซี่ เมื่อยามเหงาเอลวิสก็จะรองเพลงดีดกีตารใหชาวบานฟงเปนประจํา 
ครั้งมีงานที่โรงเรียน HUMES HIGH SCHOOL ไฮสคูลที่เขาเรียนอยู เอลวิสไดถูก

คัดเลือกใหข้ึนไปรองเพลง แมจะเปนคนเงียบ ๆ ข้ีอาย แตเมื่อเริ่มเลนกีตารและรองเพลง พรอมขยับ
แขนขาไปมาเล็กนอย ภาพเด็กข้ีอายน้ันกห็ายไป ผูคนดานหนาเวทีตบมือสงเสียงเชียรกันเกรียวกราว 
หลังจากน้ันชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปผูคนจดจําสไตลการรอง เลน และลีลาการเตนของเขากันไดทุกคน 
นอกจากน้ีเขายังไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลงของโรงเรียนอีกดวย 

ตอมาเมื่อเรียนจบเอลวิสอยากมอบของขวัญวันเกิดใหแมของเขาดวยการอัดแผน
เสียงเพลง My Happiness และเพลง That’s When Your Heartaches Begin ขณะน้ัน แซม ฟล
ลิปส เจาของหองอัด Sun Studio หองอัดที่เอลวิสมาอัดแผนเสียง ไดเห็นแววของเขาจึงขอเจรจาเพื่อ
ตกลงทําสัญญากับเอลวิส เปนระยะเวลา 6 เดือน โดยมีขอแมวาเอลวิสจะตองรองเพลงในแบบฉบับ
ของคนผิวดํารวม 50 เพลง 

ในชวงแรกยังคงตะกุกตะกัก เอลวิสออกจะเกร็ง ๆ จึงรองออกมาไมดีเทาที่ควร แซมจึง
ขอใหเอลวิสทําใจใหสบายและเริ่มตนใหมรองแบบสนุกสนานผอนคลาย เพลง That’s All Right ของ 
Arther Crudup ที่เอลวิสรองไวจึงออกมาสมบูรณย่ิง กลายเปนเพลงที่โดงดังที่สุดในชวงน้ัน นับเปน
บันไดข้ันแรกสูความสําเร็จของราชาเพลงร็อคผูน้ีอยางแทจริง 

โดยความรูสึกสวนตัวน้ันเอลวิสชอบเพลงชา  ๆ ซึ้ง ๆ ผสมผสานแนวบูลสมากกวาเพลง
เร็ว แตแฟนเพลงสวนใหญมักคลั่งไคลสไตลการรองเพลงเร็ว และลีลาทาเตนอันเราใจในจังหวะ
เพลงร็อคของเขามากกวา ที่แมวาเพลง Can’t Help Falling In Love จะกลายเปนเพลงอมตะนิ
รันดรกาลของราชาผูน้ีไปแลวก็ตาม 

เพียงไมกี่ปเอลวิสก็กลายเปนเศรษฐียอย ๆ ในป ค.ศ. 1957 เขาไดซื้อคฤหาสนเกรซ
แลนด โดยนําพอ แม และยามาอยูในคฤหาสนแหงน้ีดวย เขาเปนผูเปลี่ยนชีวิตของครอบครัว จากที่
ตองอดมื้อกินมื้อมากลายเปนผูมีอันจะกิน นอกจากจะประสบความสําเร็จดานวงการเพลงแลว เอลวิส
ยังไดรวมแสดงภาพยนตรอีกหลายเรื่อง ซึ่งเพลงประกอบภาพยนตรก็เปนที่โดงดังเชนเดียวกัน 

เอลวิสเปนนักรอง นักแสดงที่ประสบความสําเร็จมากมาย ในชวงเวลาที่เกิดข้ึนเร็วมาก
แมตัวเขาเองยังต้ังตัวไมทันแตก็ยาวนานกวา 20 ป ที่เขายืนหยัดเปนนักรองครองอันดับหน่ึงในดวงใจ
ของแฟนเพลง แตสําหรับดานความรักเสนทางชีวิตในครอบครัวของเขาเอง หลังจากที่พริสซิลลา แอน 
ภรรยาของเขาไดใหกําเนิดลูกสาวที่นารักกับเขาหน่ึงคน เอลวิสกับภรรยาก็มีอันตองแยกทางกันโดยพ
ริสซิลลาไดเอาลูกสาว คือ ลิซา มารี ไปดวย 

หลังจากแยกทางกับพริสซิลลาแลวเอลวิสก็ไดพบรักใหมกับลินดา ทอมสัน ในชวงป 
ค.ศ. 1973  เอลวิสเริ่มปวยเปนหลายโรค และมีนํ้าหนักตัวเพิ่มมากข้ึน ตองทานยาตามหมอสั่งอีกเปน
จํานวนมาก โดยที่เขายังเปดการแสดงอยูตลอด ตอมาเอลวิสไดพบรักครั้งใหมอีกครั้งกับจินเจอร อัล
เดน คูควงคนสุดทายในชีวิตของเขา กอนที่เขาจะจบชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1977 ที่
คฤหาสนเกรซแลนด เอลวิสอยูในสภาพฟุบตัวอยูที่หองนํ้า แฟนสาวของเขามาพบและรีบนําตัวสง
โรงพยาบาลแตก็ไมทันการ เอลวิส เพรสลีย เสียชีวิตไปแลว เปนอันสิ้นสุดบทบาทของราชาเพลงร็อค 

แมกาลเวลาจะลวงเลยผานไปแตช่ือของ เอลวิส เพรสลีย ราชาเพลงร็อคกองโลกผูน้ีก็ 
ยังคงเปนตํานานที่ยังเลาขานและคงอยูในความทรงจําของใครมาหลายคนมาจนถึงทุกวันน้ี 
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นอกจากเอลวิส เพรสลีย ราชาเพลงร็อคแอนดโรลแลว ยังมีดาราหนุมสุดฮอตจากฮอลลี
วูด เขาคือ ‘เจมส ดีน’ พระเอกมาดกวน ที่ใคร ๆ เห็นก็ตองคลั่งไคลในตัวเขา ไมเพียงแตสาว ๆ ในยุค
น้ัน เด็กหนุมสมัยน้ันก็ทนความหลอ เท ของเจมส ดีน ไมไดเหมือนกัน เพราะใคร ๆ ก็อยากเปนเจมส 
ดีน กันไปทั่วบานทั่วเมือง แมกระทั่งแดง ไบเล วัยรุนหัวโจกผูโดงดังแหงยุค 2499 ก็มีเจมส ดีน เปน
ไอดอล  

สโลแกนของวัยรุนยุคร็อคแอนดโรลน้ันคือ ‘จิตใจเปนเอลวิส ความคิดเปนเจมสดีน’ ถือ
เปนคําที่สมจริงกับวัยรุนยุคน้ัน เพราะพวกเขามีเอลวิสกับเจมส ดีน มากกวาศิลปนดาราคนอื่นใน
ความคิด คือมีมาดของเจมส ดีน และทาทางของเอลวิส มีอารมณเพลงที่ลึกซึ้ง และเปนการตอบรับ
กระแสจากอเมริกาที่เขามาอยางมากมายในชวงเวลาน้ัน  

ลอมกรอบ เจมส ดีน เทพบุตรแหงฮอลลีวูด 
เจมส ดีน นักแสดงหนุมหลอมาดเท ที่เลนหนังเพียงไมกี่เรื่องแตก็กลายเปนขวัญใจของ

วัยรุนไปทั่วโลก เจมส ดีน เกิดที่เมืองแมริออน รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ ค.ศ. 1931 บิดาช่ือ วินตัน ดีน มารดาช่ือ มิลเดร็ด วิลสัน ดีน ครอบครัวของเจมส ดีน มี
ฐานะยากจนมาก มีอาชีพทําฟารม 

ในป ค.ศ. 1938 แมของเขาเกิดเปนโรคมะเร็ง ทําใหผูเปนพอตองขายบานเพื่อนําเงินมา
รักษาแมซึ่งปวยหนัก โดยไมบอกใหเจมสรู ซึ่งเจมสเองก็ไมเขาใจเรื่องน้ีคิดวาพอไมสนใจใยดีแมของ
เขา จนกระทั่งแมของเจมสเสียชีวิต ความหมางเมินระหวางพอลูกจึงเกิดข้ึน เจมสถูกสงกลับมาอยูกับ
พี่สาวของพอเพราะความขัดสนในเรื่องเงิน 

จากน้ันมาเจมส ดีน เริ่มเก็บตัวเงียบไมพูดจากับใคร เมื่อจบไฮสคูลในป 1949 เขาก็
สมัครเขาเรียนวิชากฎหมาย และไดแสดงละครในชวงซัมเมอร ในบทละครเพลงเรื่อง The Romance 
of Scarlet Gulch ช่ือที่ใชในการแสดงคือ ไบรอน เจมส และถึงแมวาจะเลือกเรียนกฎหมายแตลึก  ๆ 
แลวเจมสกลับชอบการแสดงมากกวาเลยหันไปเรียนทางดานการแสดงที่วิทยาลัย UCLA และได
ทํางานเปนผูประกาศในสถานีวิทยุของวิทยาลัยดวย  

นักแสดงที่เจมส ดีน ช่ืนชอบเปนอยางมากน้ันคือ ‘มารลอน แบรนโด’ เพราะหลังจากที่
เขาไดดูหนังเรื่อง ‘THE MEN’ แลวน้ัน เจมส ดีน คิดวาเขาจะตองเปนนักแสดงผูย่ิงใหญอยางมารลอน 
แบรนโด ใหได แลวความคิดน้ันก็ไมไกลเกินจริงเมื่อเขาไดมีโอกาสแสดงละครเรื่อง ‘MACBETH’ ของ
เชคสเปยร และการแสดงครั้งน้ันเองไปสะดุดตาแมวมองคนหน่ึงเขา คือ อิสเบล เดรสเมย จนกระทั่ง
เจมส ดีน ไดงานแสดงโฆษณาเครื่องด่ืมย่ีหอหน่ึงความยาวนาทีครึ่ง ปรากฏวาเพลงโฆษณาไดรับความ
นิยมอยางลนหลาม 

เมื่อผิดหวังจากการไมไดแสดงละครของมหาวิทยาลัยชวงฤดูใบไมผลิ เจมสจึงตัดสินใจ
ลาออกจาก UCLA และมาสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนการแสดงอยางไมเปนทางการ เขาเริ่มไดแสดง
หนังเรื่องแรกคือ HILL NUMBER ONE และถึงแมหนังจะประสบความสําเร็จแตชีวิตของเจมสก็ยังคง
ขัดสนเรื่องเงิน ถึงกับมาทํางานเปนคนเฝารถยนตที่สถานีวิทยุแหงหน่ึงแตก็ถูกไลออกเพราะนิสัยที่
ชอบเอาแตใจ และเขากับคนยาก แตเขาก็ยังไดรับรายไดเล็ก ๆ นอย ๆ จากงานแสดงในบทเล็ก ๆ  
บางในหนัง 
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ในตนป 1951 เลมูเอล อายเยอร ผูอํานวยการสรางช่ือดังคนหน่ึง เตรียมทําละคร
บรอดเวยเรื่อง SEE THE JAGUAR เจน เดซี่ ผูเห็นแววของเจมส ดีน จึงพาเจมสไปพบเลมูเอล เจมส
ไดไปทดสอบกับวอลลี่ รัทกินส ตัวเอกของเรื่อง จากการแสดงครั้งน้ีผูชมใหความสนใจในตัวเจมส ดีน 
มาก และน่ีคือจุดประกายที่ทําใหเขาไดกาวเขาสูวงการภาพยนตร 

เรื่องแรกคือ A Long Time Till Dawn ตามดวย The Silver และ East of Eden 
เรื่องน้ีเจมสไดคาเหน่ือยถึง 4,000 เหรียญ และคาประกันอีก 2,000 เหรียญ เจมสนําเงินลวงหนาไป
ซื้อรถสปอรตเอ็มจี สีแดง และมาสีนํ้าตาลทองมาเลี้ยงหน่ึงตัว เมื่อหนัง East of Eden ออกฉายรอบ
ปฐมทัศน เจมส ดีน ประสบความสําเร็จอยางลนหลามไดรับคําชมจากสื่อมวลชนจากทุกแขนง เรียก
ไดวาความคิดทีเ่ขาจะเปนนักแสดงที่ย่ิงใหญอยางมารลอน แบรนโด น้ันไดประสบความสําเร็จแลว 

เจมสกลายเปนดาวรุงพุงแรงที่สุดของฮอลลีวูดในยุคน้ันเลยก็วาได แตแลวอนาคตก็ตอง
มาดับวูบลงหลังจากแสดงภาพยนตรเรื่อง Giant เสร็จสมบูรณ ภาพยนตรเรื่องสุดทายในชีวิตของเขา 
เน่ืองจากเจมสประสบอุบัติเหตุทางรถยนต คอหักเสียชีวิตคาที่ สภาพรถสปอรตคันงามของเขาพัง
ยับเยิน เปนการจบชีวิตของเทพบุตรแหงฮอลลีวูด  ดวยวัยเพียง 24 ป แตหนังเรื่อง Giant กลับไดรับ
การตอนรับจากผูชมอยางมาก  

ช่ือเสียงของเจมส ดีน กลายเปนที่ติดปากของผูชม โดยเฉพาะวัยรุนทั่วอเมริกาตางพูด
เปนเสียงเดียวกันวา เจมส ดีน คือวีรบุรุษที่แทจริงของพวกเขา และหลังจากที่เจมส ดีน เสียชีวิตไป
แลว ในบรรดาจดหมายของแฟน ๆ ที่สงถึงดาราฮอลลีวูดจํานวนจดหมายถึงเจมสก็ยังคงติดอันดับ
หน่ึงอยูเปนเวลานานหลายปทีเดียว  

แมแตเมืองไทย เจมส ดีน ก็ยังคงมีอิทธิพลใหกลุมวัยรุนโกหลังวังยุคน้ันแตงตัว
เลียนแบบเจมส ดีน กันหมด ไมวาจะเปนทาทาง การเดิน ลีลายียวนตามแบบฉบับของเจมส ดีน แทบ
ทั้งสิ้น 

เมื่อกลาวถึงไอดอลขวัญใจชาวโกหลังวังฝายชายไปแลว ฝายหญิงหรือชาวกี๋หลังวังน้ันก็
มีตนแบบแฟชันดวยเชนกัน อดีตโกภาณุเลาวา 

“ผูหญิงสมัยน้ันเขาก็นุงกระโปรงบาน กระโปรงสั้นบาง กางเกงสามสวนแบบสีก็มี ดารา
นางแบบดัง ๆ ในยุคน้ันก็มี มาริลีน มอนโร เซ็กซี่มากแตเขาดังมากอนยุคซิกซต้ีแลว นางแบบฝรั่งอีก
คนที่ดังยุคน้ันช่ือทวิกกี้ ผมสั้น ๆ สาว ๆ ยุคน้ันเขาก็มีกรีดตา ตัดผมกันแบบทวิกกี้น่ีแหละ” 

สําหรับแฟช่ันไอคอนยุคซิกซต้ีของผูหญิงในยุคน้ันก็คือนางแบบสาว ‘ทวิกกี้’ เธอดูโดด
เดนกวาใคร ๆ เรียกไดวาสาวทวิกกี้คือตนฉบับนางแบบหนาเด็กตลอดกาลจากยุคซิกซต้ี และเปนเด็ก
สาววัยรุนคนแรกที่เปนนางแบบแลวมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก มีสไตลสาววัยแรกรุนที่ผมซอยสั้น ตัว
เล็ก ผอมบาง  

แมนางแบบทวิกกี้จะดูเหมือนเด็กผูชายมากกวาจะดูเปนนางแบบสาวเซ็กซี่ แตน่ันถือ
เปนเอกลักษณของเธอที่ปฏิวัติแฟช่ันใหผูหญิงหันมาหั่นซอยผมสั้นกันไปทั้งเมือง จนกระทั่งทรงผมน้ีมี
ช่ือวา ‘ทวิกกี้’ ตามช่ือของเธอมาจนถึงทุกวันน้ี ซึ่งลุคผมสั้นแบบทอมบอยในชวงยุคซิกซต้ีน้ันทําให
ทวิกกี้โดดเดนและปลุกกระแสนําแฟช่ันใหกับวงการ  

สวนในเมืองไทยผูหญิงสาว ๆ ในบานเราก็แหแหนกันไปตัดผมซอยสั้นเชนกัน โดยพากัน 
เรียกขานทรงผมซอยสั้นวา ‘ทรงทวิกกี้’ นอกจากน้ีทวิกกี้ยังเปนตนแบบของความ ‘ไมสมบูรณแบบ’  
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ดวย เพราะเธอทั้งตัวเล็ก ผอมบาง ดูธรรมดาติดดิน แตก็นารักนาเอ็นดู ในแบบที่ฝรั่งเรียกวา ‘Girl 
Next Door’ หรือ ‘สาวนอยขางบาน’ เมื่อผูหญิงเห็นภาพของทวิกกี้ ก็จะรูสึกเช่ือมโยงกับเธอ เพราะ
ในเมื่อผูหญิงที่ดูธรรมดายังสามารถกลายเปนนางแบบช่ือดังระดับโลกได ผูหญิงทั่วไปก็ควรจะมีความ
มั่นใจในตัวเองเชนกัน 

กระแสความนิยมและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกจึงเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึง
ที่สงผลตอกิจกรรมการใชชีวิต ใชเวลาวาง การพักผอน และกิจกรรมความบันเทิงในยุคสมัยซิกซต้ี ยุค
แหงการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง เพราะมีการแหวกออกจากขนบเกา ๆ โดยวัยรุน ภาพยนตร ดนตรี
ร็อคแอนดโรลซึ่งเปนผลพวงหน่ึงจากการพยายามหลุดจากธรรมเนียมนิยม ยุคที่สังคมและความ
บันเทิงเริงรมยของชาวกรุงเทพฯ คึกคักเต็มไปดวยสีสัน โดยเฉพาะที่ยาน ‘วังบูรพา’ สถานที่กอเกิด
ตํานานโกกี๋หลังวังที่เลาขานกันมากวา 50 กวาป 

สาโรจน เสมทรัพย อดีตโกหลังวังและนักแตงเพลงไทย กลาวถึงวังบูรพาวา  
“เสนหของวังบูรพาน้ันคือความเปนจุดศูนยกลาง ใครมาก็เหมือนไดเขามาในเมือง วัง

บูรพาคือเมือง มันก็เหมือนกับพารากอนในยุคน้ี แตบรรยากาศแตกตางกัน มันตางกันที่วาคนปจจุบัน
ตองมีฐานะถึงมาเดิน แตสมัยกอนคนไมคอยมีฐานะก็มาเที่ยวกันได มาจีบสาว มาเดินโชวตัวอะไร
อยางน้ี พูดถึงบรรยากาศเกา ๆ มันก็สนุก สมัยกอนภัตตาคารก็หรูแลวนะ แตตอนน้ีตองโรงแรมหรู ๆ 
เทาน้ัน อะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปถึงโลกพระจันทร แลวเรื่องคนรุนใหมกับคนรุนเกาก็ตางกัน 
แตอีกหนอยคนรุนใหมก็จะกลายเปนคนรุนเกาถูกไหม...”  

 
ขอมูลประกอบการเขียน 
1. หนังสือ ‘ยอนรอย โกหลังวัง ครั้งรุงเรืองยุค 2503’ โดย ช.ชัยโรจน 
2. หนังสือ ‘เดินอยางปุ’ โดย ปุ กรุงเกษม 

 
3. บทท่ี 1 เปดตํานานโกหลังวัง 

กําเนิดวังบูรพาภิรมย 
เสียงเพลงเอลวิสกับจังหวะทาเตนอันเรารอนไปตามแบบฉบับโยกและคลึง ตามสไตลของราชา
เพลงร็อคแอนดโรลไมเพียงแตโดงดังเปนที่คลั่งไคลของหนุมสาวชาวตะวันตกเทาน้ัน แตยังรวมถึงหนุม
สาวชาวไทยผูมีสไตล มีรสนิยมเสพเพลงฝรั่งอีกดวย 

ยอนกลับไปเมื่อ 50 กวาปกอน ยานที่นําสมัยที่สุดแหงยุคซิกซต้ีสถานที่แหงเดียวใน
กรุงเทพมหานคร เปนยานแฟช่ันที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกัน แหลงรวมหางสรรพสินคาช้ันนําที่
ใหญที่สุด พรั่งพรอมไปดวยศูนยรวมความบันเทิงเริงรมยของวัยรุนผูนําสมัยแหงยุค ที่แหงน้ันคือ
ศูนยการคา ‘วังบูรพา’ 

ศูนยการคายานวังบูรพาหรือวังบูรพาภิรมย เดิมเคยเปนที่ต้ังของวังมากอน วังบูรพาถือ
กําเนิดข้ึนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5 ) ไดทรงพระราชทานที่ดินซึ่ง
ต้ังอยูบริเวณปอมมหาชัย (ปจจุบันรื้อถอนหมดแลว) ใหเปนสถานที่สรางวัง เพื่อพระราชทานสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช พระเจานองยาเธอ
พระองคสุดทองในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เมื่อ พ.ศ. 2418 และพระราชทานช่ือใหดวยวา  
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‘วังบูรพาภิรมย’ โดยใชเวลาสรางวัง 5 ปเศษ 
สมเด็จฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช เริ่มมาประทับเมื่อ พ.ศ. 2424 และประทับอยู

ที่น่ีจนกระทั่งทิวงคตเมื่อ พ.ศ. 2471 ระหวางน้ันวังบูรพาถือเปนสถานที่อันโออา มีการชุมนุมเตนรํา
และจัดงานใหญ ๆ หลายตอหลายหนแตตอมาก็ซบเซาลง ราวป พ.ศ. 2478 สวนหน่ึงของวังบูรพา
กลายเปนโรงเรียนการชางสตรีช่ือภาณุทัต ดําเนินการโดย อ.เย้ือน ภาณุทัต 

ลอมกรอบ อ.เยื้อน และโรงเรียนสตรีภาณุทัต 
อาจารยเย้ือน ภาณุทัต เปนผูกอต้ังโรงเรียนสตรีภาณุทัตในวังบูรพา ทานมีชีวิตต้ังแต

สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลปจจุบัน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2433 ถึงแกกรรมไปเมื่อ พ.ศ. 2528 มีอายุถึง 
95 ปเศษ เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญทางวิชาเย็บปกถักรอยชนิดเปนเลศิ ถึงขนาดสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนาถ ยังเคยมีพระประสงคทอดพระเนตรตัว ในขณะที่อาจารยเย้ือนมีอายุเพียง 8 
ขวบเทาน้ัน 

อาจารยเย้ือนเปนผูปกมาน ปกพระเขนย ทําเครื่องใบตองของหลวง เคยไปเผยแพรวิชา
ถึงเขมร ลาว ญี่ปุน สิงคโปร ปนัง เคยสอนประณีตศิลปตามโรงเรียนตาง ๆ หลายแหง จนถือวาเปน
ตนแบบของการทําใบตอง ดอกไมบายศรี แกะผัก ผลไมในยุคหลังน้ี เมื่อครั้งอายุจวน 90 ปแลวก็ยัง
สอนและชวยปกผาหมละครใหแกจักรพันธุโปษยกฤต จนสําเร็จ  

ในป พ.ศ. 2477 อาจารยเย้ือนเริ่มไปสอนวิชาชางในโรงเรียนตามคําขอรองของทาง
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. 2478 ทานจึงกอต้ัง ‘โรงเรียนภาณุทัต’ เปนการสวนตัว แรกเปดต้ัง
ที่สี่กั๊ก เสาชิงชากอน ตอมาจึงยายมาที่วังบูรพา เปดสอนทั้งแผนกการชางสตรี แผนกอนุบาล แผนก
หนังสือ และแผนกกวดวิชา ปรากฏวาไดรับความนิยมมาก มีนักเรียนมาเรียนถึง 2,000 กวาคน นับได
วากิจการของโรงเรียนเจริญรุงเรืองเปนอยางย่ิง 

แตแลวโรงเรียนแหงวังบูรพาก็กลับปดฉากลง เมื่อครั้งญี่ปุนเขายึดโรงเรียนวัฒนาเปนที่
พัก จนทําใหเปดภาคเรียนทําการสอนไมได คุณหลวงสําเร็จฯ ซึ่งเปนอธิบดีกรมศึกษาขณะน้ัน ได
ขอรองใหอาจารยเย้ือนแบงที่ใหโรงเรียนวัฒนาฯ เชาทําการสอน อาจารยเย้ือนแบงเรือนเรียนใหหลัง
หน่ึงโดยไมคิดคาเชา ไมชาพอปดภาคเรียน คุณประยูร ภมรมนตรี ไดใหคุณสุกิจ นิมมานเหมินท มา
ขอสถานที่โรงเรียนภาณุทัตเพื่อใชเปนโรงเรียนพาณิชยการ อาจารยเย้ือนขอเปลี่ยนที่ แตคุณสุกิจแจง
วาไมมี แลวโรงเรียนภาณุทัตก็ถูกเบียดออก จนที่สุดทานผูเปนเจาของจําใจตองขายโตะเกาอี้ใน
โรงเรียนหมด อาจารยเย้ือนหันไปยึดการชางตาง ๆ เปนอาชีพ เปนการจบประวัติโรงเรียนการชาง
สตรีที่มีช่ือเสียงลงอยางกะทันหัน 

จากวังสูศูนยการคา 
วังบูรพาภายหลังจากยุคญี่ปุนบุกแลว และสิ้นสุดการดําเนินการของโรงเรียนสตรี

ภาณุทัต ก็ไดกลายเปนโรงเรียนพาณิชยการพระนคร ซึ่งไดเขามาใชเปนอาคารเรียน กระทั่ง พ.ศ. 
2495 ทายาทราชสกุลภาณุพันธุไดขายวังใหเอกชน นายโอสถ โกศิน นักธุรกิจช่ือดังไดมาติดตอขอซื้อ
วังจากพระทายาทในราคา 12 ลาน 2 หมื่นบาท แลววังบูรพาก็ตกเปนของนายโอสถ โกศิน วังบูรพา
ภิรมยที่เคยต้ังเดนเปนสงาในอดีตก็ถูกทุบทิ้ง กลายเปนศูนยการคาและโรงภาพยนตรพรอมอาคาร
พาณิชยที่ทันสมัยที่สุดแหงยุค พรั่งพรอมไปดวยหางสรรพสินคา รานหนังสือ ภัตตาคาร หองอาหาร 
รานไอศกรีม ตลอดจนตูเพลง ซึ่งยังเปนของใหมและทันสมัย  
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ที่ยานน้ีเองทําใหเกิดตํานาน ‘โกหลังวัง’ ข้ึน หมายถึงเหลาวัยรุนชาย - หญิง ที่มีรสนิยม
ทั้งหลาย และเปนผูนําแฟช่ันในทุกดานที่จะมานัดจับกลุมรวมตัวกันอยูที่บริเวณหลังวังบูรพา  

พวกเขาเหลาน้ันนิยมฟงเพลงฝรั่งนําโดยพระเอกของยุคอยาง เอลวิส เพรสลีย และ
นักรองอมตะเสียงกลมกลอมอยาง คลิฟ ริชารด พรอมทั้ง เดอะบีเทิลส ตํานานวงร็อคจากเกาะ
อังกฤษ นอกจากน้ียังมี แฮงก วิลเลียมส เฟเบี้ยน ฟอรด แฟรงกี้ อวาลอน เปนตน ความคลั่งไคลดารา
ฮอลลีวูดอยาง เจมส ดีน ยังสงผลถึงการแตงกาย ไมวาจะเปนดานเสื้อผา หรือวาทรงผม ลวนถอด
แบบมาจากเมืองฮอลลีวูดแทบทั้งสิ้น  

ยุค 60’s น้ีผูชายนิยมใสกางเกงฟต ๆ เสื้อพับแขน ลายสก็อตบาง ยกปกข้ึนมา ปลด
กระดุมหน่ึงเม็ด ทําผมทรงเฟเบี้ยน  ลักษณะขาง ๆ  ไวยาวตีโปง ขางบนดึงใหชะโงกแบบมดแดงชะเงอ 
ใสนํ้ามันตันโจสต๊ิกเปนแทงหมุนเอาแลวทา หวีผมสองขางใหเรียบแลวปดใหยอยลงมาสักเสน เวลา
เดินก็โยก ๆ เสียหนอย สวนผูหญิงน้ันนุงกระโปรงบานและกระโปรงสั้น ผมดัด ใสเสื้อแขนกุด กางเกง
สามสวนขาลีบมีหลากสี เชน สีชมพู สีเขียว สีเหลือง บางก็ชุดเดรสติดกัน นิยมแตงหนาเขม ปากแดง 
กรีดตา และเขียนค้ิวโกง ๆ (จากหนังสือ ‘เดินอยางปุ’ โดย ปุ กรุงเกษม) 

พลชรัฐ เหลี่ยมเพ็ชร และสาโรจน เสมทรัพย โกรุนเกาแหงยุคซิกซต้ีเลาบรรยากาศยาน
วังบูรพาใหฟงวา มีโรงภาพยนตรเกิดข้ึนมาใหมสามโรงคือโรงภาพยนตรคิงส ควีนส และแกรนด ที่
ยังคงสภาพอยูในปจจุบันคือโรงภาพยนตรควีนส แตมีการรื้อจอ รื้อเกาอี้ออก กลายเปนที่จอดรถไป
เสียแลว มีรานขายสมตํามาต้ังขาย สวนคิงสกับแกรนดน้ันกลายเปนหางเมกา พลาซา แตกอนจะมี
พวกนักเรียนเพาะชาง นักเรียนสวนกุหลาบ และนักเรียนบพิตรมาตีกันที่หลังวังน้ีเปนประจํา 
สมัยกอนวัยรุนไมมีที่ไหนก็ตองมาที่น่ี ซึ่งเมื่อกอนใครมาเที่ยววังบูรพาถือวาสุดยอดมาก มาเดินโชวตัว
ใหสาว ๆ เห็น  

“โรงหนังน่ีไปประจําอยูแลว วังบูรพาจะมีโรงหนังอยูสามโรง โรงหนังคิงสฉายหนัง
ตางประเทศ แกรนดฉายหนังไทย และควีนสฉายหนังอินเดีย ควีนสจะอยูขางหลัง คิงสกับแกรนดจะ
อยูติดกัน  เวลาคนจะไปดูหนังตองซื้อเม็ดกวยจี๊ (เมล็ดแตงโม) แลวก็ปลาหมึกยาง ถาหนุมสาวจะเขา
โรงหนังตองซื้อสองอยางน้ีเลยนะฮิตมาก (หัวเราะ) สมัยน้ันโรงหนังใหญก็มีเบอรอยูละ เขาไปไมตอง
ไปแยงกัน เขาไปก็ไปน่ังเรียง ๆ ตามเบอร เอาอะไรเขาไปกินไดหมด สูบบุหรี่ยังได เอาเหลาเขาไปกินก็
ยังไดเลย” โกพลชรัฐกลาว 

ในชวง พ.ศ. 2503 แถววังบูรพาน้ียังเปนหองแถวอยูมีคนแขกขายอาหารอิสลามอยูมาก 
คนในยานน้ีตองรูจักราน ‘ฮานูรูน’ นอกจากน้ียังมีรานขายขาวตม รานหมูสะเตะ เรียกไดวามีพรอม
หมดทุกอยาง มีรานอาหารไทยซึ่งเมนูที่ข้ึนช่ือมากคือ หอยขม แกงเลียง ตมยําปลากรอบ ปจจุบันราน
ที่ยังอยูคือราน ‘ผูใหญลี’ ขายขาวราดแกงที่เปดมายาวนานกวา 50 ป และยังมีภัตตาคารจีนช่ือ 
‘สมบูรณลาภ’ ตอนน้ีเปลี่ยนเปนช่ือเปน ‘ส.บ.ล.’ อยูทางออกไปถนนใหญ และฝงตรงขามเมกา 
พลาซาในปจจุบันเมื่อกอนเปนรานกาแฟนมสด ดาราจะชอบไปน่ังกันที่น่ัน 

อดีตโกหลังวังทั้งสองยังเลาถึงบรรยากาศโรงหนังสมัยกอนใหฟงอีกวา 
“เวลาหนังดี ๆ เขาก็จะมีคนแยงกันซื้อต๋ัว บางคนซื้อต๋ัวเยอะ ๆ แลวก็เอามาขายเกิน 

ราคา คนที่มาที่หลังต๋ัวหมดก็ตองมาซื้อเกินราคา บอยเลยย่ิงเรื่องดี ๆ 5 บาท ซื้อ 7 บาท 7 บาท ซื้อ 
10 บาท ตอนน้ันมี 3 บาท 5 บาท 7 บาท  10 บาท 12.50 บาท แลวก็มี 16 บาท 16 บาทน่ีโกเลย 
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ไมมีปญญากันหรอก ดู 3 บาทก็หรูแลว (หัวเราะ) จะรูความลับอีกนิดไหม จะบอกให ถาเกิดชอบ
ผูหญิงอยูคนนึงจะน่ังขางลางไมไดเพราะคนมันเยอะ ตองไปน่ังช้ันบนเลยยอมเสียเงินนิดหนอย เพราะ
คนมันไมคอยมี (หัวเราะ)” โกสาโรจนชวยเลาเสริม  

นอกจากน้ียังมีไนตคลับแหงแรกเรียกวา ‘นครถํ้า’ ซึ่งอยูใกล ๆ กับโรงหนังควีนส สวน
โรงหนังคิงสขางบนมีไนตคลับเรียก ‘คิงส เฮฟเวน’ และโรงหนังควีนสน้ันมี ‘ท็อปชอยส’ คุณพลชรัฐ
บอกกับเราวาคุณสาโรจนเปนคนเปดท็อปชอยสคนแรก คุณสาโรจนที่เราคุยอยูดวยน้ีไมใชแคโกหลงัวัง
ธรรมดา ๆ เพราะทานเปนถึงนักแตงเพลงไทย ที่โดงดังคือเพลง ‘ความรักไมรูจบ’ เช่ือวาคนเกา ๆ 
และผูที่คลุกคลีกับวงการเพลงไทยคงตองรูจักช่ือเสียงเรียงนามของอาจารย ‘สาโรจน เสมทรัพย’ ทาน
น้ีเปนที่แนนอน และในขณะการพูดคุยอาจารยสาโรจนยังรองเพลงออกมาใหเราฟง ไพเราะเสนาะหู
มากทีเดียว ปจจุบันทานยังคงแตงเพลงและสอนรองเพลงอยูที่ดิโอลดสยาม พลาซา สถานที่ที่นัด
พูดคุยกันวันน้ีดวย 

“ขางบนดิโอลดสยามตอนน้ีมีฟาสฟูดแลวก็มีคาราโอเกะใหรองเพลงเต็มเลย ผมไดขอมลู
มานะวาคนสูงอายุไดรองเพลงอายุจะยืนข้ึนอีกสิบป ความจําจะดีข้ึน มันเปนความสุขทางใจดวย แต
ตอนน้ีก็เริ่มหมดสภาพกันแลว (หัวเราะ) แลวเพลงสมัยกอนกับสมัยน้ีนะตางกันมาก อยางเพลง
สมัยกอนถารองมานะไมตองแปล อยางเพลงคานํ้านมรองวา “...แมน้ีมีบุญคุณอันใหญหลวง...” ก็ไม
ตองแปลเขาใจไดเลย แตเพลงสมัยน้ีนะตองแปลฟงยากเหลือเกิน” คุณพลชรัฐ อดีตวัยรุนหลังวังให
ความเห็น 

การไดมาพูดคุยกับอดีตโกหลังวังทั้งสองทานน้ันสัมผัสไดเลยวาทั้งสองมีความสขุมากกับ
การที่ไดเลายอนวันวาน เรียกวาเปนวันวานอันแสนหวานก็วาได สีหนา แววตา ทาทางประกอบการ
เลาน้ันลวนแสดงออกมาซึ่งความสุขและถวิลหาอดีตย่ิง ตลอดการพูดคุยพวกทานเองยังมีการหยอกลอ
แซวกันอยางสนุกสนานโดยที่อีกฝายไมถือโทษโกรธเลยสักนิด อีกทั้งยังมีใบหนาที่เปอนรอยย้ิมและ
เสียงหัวเราะออกมาอีก ในฐานะผูฟงยังรูสึกสนุกสนานไปดวยและนึกยอนไปในยุคน้ันคงมีความสุข
สนุกสนานนาดู 

ถัดจากการพูดคุยกับโกหลังวังทั้งสองทานเราไดพบกับคุณวิฑูรณ สุริยะเรืองรัศมี เปน
บุคคลรวมสมัยซิกซต้ีอีกทานหน่ึง คุณวิฑูรณจะมารวมยอนวันวานไปเรา เพียงแคเริ่มถามถึงเรื่องราว
ในอดีต คุณวิฑูรณก็เรื่มประโยคมาเลยวา “...โอยยย สมัยกอนสนุก...” จนเรารูสึกต่ืนเตนอยากที่จะฟง
เรื่องราวของตอทันที วาแลวอดีตโกก็เริ่มยอนวันวานใหเราฟงถึงโรงหนังสามโรงที่ศูนยการคาวังบูรพา 
ที่บรรดาโกกี๋ขาโจทั้งหลายตองไปชุมนุมรวมตัวกันที่น้ันเหมือนกับที่โกหลังวังทั้งสองไดกลาวมา  

“วังบูรพาจะมีโรงหนังคิงส แกรนด ควีนส ติดกันเลยสามที่เลย คาต๋ัวสมัยกอนก็
ประมาณ 10 บาท 15 บาท ถือวาแพงเหมือนกัน พวกผูชายนะจะใสกางเกงเดฟรัด ๆ เสื้อตัวใหญ ๆ 
เปนยุคสมัยเอลวิสแตงตัวตามเอลวิสเลยละ แลวก็มีเจมส ดีน ตองบอกเลยวาถาอยากเทตองใหได
เหมือนเจมส ดีน (หัวเราะ) สวนผูหญิงจะนุงสั้น ๆ กางเกงรัด ๆ แตงตัวตามดาราตางประเทศ แตก็
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูเรื่อยเหมือนสมัยน้ี  

ชวงน้ันนักรองดัง ๆ มีเอลวิส คลิฟ เดอะบีเทิลส แลวก็เพลงบรรเลงของเจมส ลาสท 
เอลวิสน่ีผมฟงประจํา ทุกบานตองฟง จะมีวิทยุใชถานไปไหนก็เอาไปดวยเดินไปฟงไป แตกอนวิทยุ 
สถานีมันนอยสวนใหญก็เปดเพลงพวกน้ี ซีดี เทป อะไรพวกน้ีไมมีหรอก มีแตเปนแผนเสียง สมัยกอน 
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มันไมมีอะไร โทรทัศนยังไมมีใหดูเลย มีอยูชองเดียวชองสี่บางขุนพรหม เปนภาพขาวดํา ที่บานยังไมมี
เลยตองไปดูขางบาน เขาซื้อมาก็ไปดูบานเขา สมัยกอนรอยบานจะมีสักหลังนึง (หัวเราะ)”   

ประเทศไทยเริ่มมีการแพรภาพโทรทัศนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 โดย บริษัท 
ไทยโทรทัศน จํากัด แพรภาพทางสถานีโทรทัศนไทยทีวี ชอง 4 ผานระบบโทรทัศนขาวดําจากวังบาง
ขุนพรหม (ปจจุบันเปนโมเดิรนไนน ทีวี) ตอมามีการพัฒนาเปนระบบโทรทัศนสี สถานีโทรทัศนสีแหง
แรกของไทย คือ  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกช อง  7 เริ่ ม แพรภาพครั้ งแรก เมื่ อ วันที่  27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เปนชวงปลายของยุคซิกซต้ีขณะน้ันแตละบานยังไมคอยมีโทรทัศนดู สวน
บานไหนที่มีก็จัดวามีฐานะดีเลยทีเดียว 

“แตกอนคนไมรูจะไปไหนกัน ก็มีโรงหนัง 3 โรง ไปดูหนังแอรเย็น ๆ ดูหนังเสร็จก็น่ังกิน
ขาวกัน ที่วังบูรพามีของอรอย ๆ เยอะ มีรานขายของไปเดินเลน ชอปปง ใตตึกโรงหนังจะเปนบันได
ข้ึนไปสูง ๆ ขางลางก็มีรานขายของขายของถูกอะไรอยางน้ี มีภัตตาคาร คนจีนไปน่ังกินกัน มีดนตรี 
รองเพลง มีเวทีลีลาศ ฟลอรเตนรํา คิดถึงสมัยกอน แลวโรงหนังนะซื้ออะไรเขาไปกินก็ได บุหรี่ยังสูบใน
โรงไดเลย (หัวเราะ) แลวข้ึนรถเมลน่ีซื้อนํ้าสี ๆ ใสถุงนํ้าแข็ง กินเสร็จแลวก็โยนลงถนนเลย สมัยกอนน่ี
มักงาย ข้ึนรถเมลน่ีบุหรี่ก็สูบกัน แลวก็ดีดลงมาที่ขางลางพื้น กินอะไรเสร็จก็โยนทิ้งลงถนน แตเปน
นิสัยที่ไมดีนะ”  

“แลวก็ ข้ึนรถรางสลึงนึง เสียงดังแดง ๆ แถววังบูรพาน่ีแหละว่ิงผานรอบเกาะ
รัตนโกสินทร มีสามสาย ใครจะน่ังจะยืนก็ไดตามสบาย สามลอถีบก็ยังมี สมัยน้ันเดินไปไหนมาไหนก็
สะดวก รถก็ไมเยอะ อยากจอดรถที่ไหนก็ได ขับไปเรื่อย ๆ จะไปซื้ออะไรกินก็จอดหนารานเขาเลย
เพราะไมคอยมีรถ สมัยน้ีจอดไมไดแลวโดนลอ็คลอแน (หัวเราะ)”  

ลอมกรอบ รถราง พาหนะแหงยุคโกหลังวัง 
เสียงระฆังที่ดังกังวาน “…เกง เกง เกง เกง…” ที่เปนที่คุนหูของชาวบางกอกสมัยกอน

น้ันจะเปนเสียงใดไปไมไดนอกจากรถราง ยานพาหนะคูบานคูเมืองกรุงเมื่อครั้งกอนน่ันเอง เสียง “เกง 
เกง” ของรถรางในสมัยน้ันคงเปรียบไดกับเสียงแตรของรถเมลในยุคปจจุบัน ที่เปนสัญญาณเตือนให
ผูโดยสารรูวารถโดยสารสาธารณะมาแลว แตเสียงน้ันคงไมเสียดหูอยางรถเมลในปจจุบันแน เพราะ
แตรในปจจุบันบีบเพื่อเบียดแซง แสดงความใจรอนของคนขับเสียมากกวา 

ทวารถรางแมจะเปนรถโดยสารสาธารณะแตก็ใชวาจะรวดเร็วทันใจเหมือนอยางรถเมล
เพราะรถรางน้ันจะว่ิงเคลื่อนตัวอยูบนราง คอย ๆ เคลื่อนไปอยางชา ๆ หากใครที่รีบมีธุระตองถึงที่
หมายโดยไว คงตองเปลี่ยนไปใชบริการรถเมลหรือรถสาธารณะอยางอื่นแทนแมจะจายแพงกวาก็ตาม 

ประวัติความเปนมาของรถรางในยุคแรกเริ่มน้ันมีกันมานานต้ังแตสมัย พ.ศ. 2430 ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) รถรางเมื่อเริ่มแรกน้ันใชมาลากเหมอืนรถ
มาน่ันเองเปนรถรางในสัมปทานเดินรถของนายจอน ลอฟสตัฟ และนายเอ ดูเปลสิ เดริเซอเลียว 
ระยะทางของรถรางสายแรกที่ ว่ิงอยูในบางกอกน้ัน เริ่มว่ิงต้ังแตพระบรมมหาราชวัง บริเวณ
ศาลหลักเมือง โดยว่ิงผานถนนเจริญกรุงหรือที่ฝรั่งเรียกกันวา ‘นิวโรด’ และสิ้นสุดระยะทางที่บางคอ
แหลม ปจจุบันคือถนนตก 

ตอมาเปลี่ยนสัมปทานในการเดินรถไปเปนของบริษัทเอกชนชาติอังกฤษมีช่ือวา 
‘บางกอก แทรมเวย คอมปานี ลิมิเตด’ โดยยังคงใชมาลากอยูเหมือนเดิม กระทั่งรถรางมาเทียมน้ี 
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ประสบกับปญหาการขาดทุนมาโดยตลอด เพราะวาตองใชเงินเปนจํานวนมากในการเลี้ยงดูมาที่ใช
ลากรถ อีกทั้งผูโดยสารก็นอยลงกวาเดิม จึงมีการเปลี่ยนสัมปทานการเดินรถอีกครั้งไปเปน บริษัท 
เดนมารก มีการนําเอาระบบไฟฟามาใชในการเดินรถและบางกอกถือเปนเมืองแรกที่ไดใชรถรางระบบ
น้ีอีกดวย กอนประเทศที่ไดรับการพัฒนาแลวอยางในยุโรปเสียอีก  

กระทั่งป พ.ศ. 2443 บริษัท เดนมารก ไดรวมตัวเขากับ บริษัท อีเลคตริกซิต้ี คอมปานี 
ลิมิตเตด แตก็เพียงแคเวลาหน่ึงปเทาน้ันก็ไดลมเลิกกิจการกันไป สัมปทานในการเดินรถจึงตกเปนของ 
บริษัท ไซแอม อีเลคตริกซิต้ี คอมปานี ลิมิตเตด ตอมาเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ไฟฟาสยาม จํากัด อีกทั้ง
ยังไดสัมปทานในการจําหนายจายกระแสไฟฟาในเมืองบางกอกดวย และทําการเปลี่ยนช่ือบริษัทใหม
เปน บริษัท ไฟฟาไทย คอปเปอรเรช่ัน จํากัด สถานที่ต้ังคือวัดเลียบ (วัดราชบูรณะ) ผูคนในสมัยน้ัน
ตางพากันเรียกวา ‘โรงไฟฟาวัดเลียบ’ 

ยุคสมัยที่รถรางของบริษัท ไฟฟาสยาม จํากัด กําลังดําเนินกิจการอยูน้ัน ก็ไดมีการเกิด
สัมปทานการเดินรถข้ึนมาในบางกอกอีกสายหน่ึง ในป พ.ศ. 2448 ช่ือวา บริษัทรถรางไทย ท.จ.ก. ซึ่ง
ไดรับสัมปทานในการเดินรถสายดุสิต สมัยกอนเรียกกันวาสายรอบเมือง ครั้นพอมีการทารถดวยสีแดง 
รถรางสายดุสิต หรือ สายรอบเมือง ก็กลายเปน ‘รถรางสายแดง’ ซึ่งก็เหมือนกันกับรถรางของ บริษัท 
ไฟฟาไทย คอปเปอรเรช่ัน จํากัด ที่ทาตัวรถดวยสีเหลือง นอยคนจะเรียกวาเปนรถรางสาย
พระบรมมหาราชวัง หรือ สายบางคอแหลม ก็เรียกตามสีของรถวา ‘รถรางสายเหลือง’ กันมากกวา 

ในป พ.ศ. 2470 มีรถรางของบริษัทใหมเกิดข้ึนอีก เรียกวา ‘รถรางสายพระกาฬ’ เปน
การรวมหุนกันระหวางบริษัท ไฟฟาไทย คอปเปอรเรช่ัน จํากัด กับหุนสวนบางทานของบริษัทรถราง
ไทย ท.จ.ก. ออกเดินรถกันต้ังแตบริเวณหนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ผานศาลพระกาฬ สิ้นสุดที่
ตลาดทาหิน แหงเมืองละโว (จังหวัดลพบุรี) เปนสายแรกที่มีการว่ิงรถในระยะไกล  

ในระยะแรกคนเหอกันมาก แตตอมาเมื่อรถเมล รถโดยสาร บ.ข.ส. รถแท็กซี่ และ
รถสามลอเครื่อง เริ่มเขามามีบทบาทในเมืองบางกอกมากข้ึน และไมตองเสียเวลารอรถอยูนานสอง
นาน มากกวาน้ันยังว่ิงไดเร็วกวา สะดวกกวา อีกทั้งรถยนตสวนตัว รถจิ๊ป ก็เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ 
การจราจรในบางกอกเริ่มมีติดขัด รถรางจึงไดกลายเปนสวนเกินของชาวบางกอกไปเสีย ไมตางกับการ
ไดของใหมแลวลืมของเกา และระยะเวลาเพียงแค 5 ปเทาน้ัน ที่ ‘รถรางสายพระกาฬ’ ไดอยูรับใช
ชาวบางกอก 

ในเวลาตอมาอีกไมนาน ช่ัวระยะเวลาไมถึงหน่ึงปรถรางสายดุสิต หรือ รถรางสายรอบ
เมือง ที่ชาวประชาเรียกกันวา ‘รถรางสายแดง’ กับ รถรางสายพระบรมมหาราชวัง หรือรถรางสาย
บางคอแหลม ที่เรียกติดปากกันวา ‘รถรางสายเหลือง’ ก็มีอันตองถึงวาระสุดทายของหนาที่การ
ทํางานในบริษัทเดินรถราง ซึ่งมีการเลิกว่ิงไปทีละสายสองสาย เน่ืองจากวาไมมีใครใหความสนใจที่จะ
รับชวงสัมปทานในการเดินรถรางอีกตอไป  

กระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 รถรางก็ไดถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิงหลังจากที่ย้ือกันมา
นาน เพราะเหตุวาแลนชาและกีดขวางทางจราจรเชนเดียวกับรถลากและรถสามลอถีบที่เคยถูกยกเลิก
มากอนหนาน้ี เปนอันวาถึงการอวสานของรถรางเสียงดัง ‘เกง เกง เกง เกง...’ ลงแตเพียงเทาน้ี  

ในเมื่อยุคซิกซต้ีเปนยุคแหงสีสัน ดนตรี เสียงเพลงแลว สิ่งที่ขาดไมไดคงเปนตูเพลง ขา- 
แดนซอยางคุณวิฑูรณเลาวา ตูเพลงสมัยกอนจะใชหยอดเหรียญเอา มีลักษณะเปนแผนเสียง เมื่อ 
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หยอดเงินลงไปตูก็จะเลนเพลงเอง เปนลําโพงใหญ ๆ ตูเพลงใหญ ๆ พวกบรรดาจิ๊กโกวัยรุนเปนแกงก็
จะมาเตนกันอยูหนาตูเพลงเปนที่ประจํา สนุกกันอยูในกลุมของใครของมัน  

“วัยรุนสมัยน้ันเขาจะจับกลุมกัน มากันเปนกลุม ตกเย็นก็มาน่ังกินโอเลี้ยงคุยกัน มีตีกัน
บางตอนเตน หรือไมก็มองหนากัน เดินไปชนกันก็มีเรื่อง สมัยกอนเวลาเขาจะนัดตีกัน มาทีก็เปนฝูง
เลย ย่ีสิบสามคนอยางงี้ แตก็ไมรุนแรงเหมือนสมัยน้ีนะ แตกอนเขาใชไมไลตีกันอยางมากก็แคอีดาบ
แลวก็ว่ิงหนีกันไป ไมเหมือนสมัยน้ียิงกันเอาตายเลย โหดมาก สมัยกอนสนุก ตีกันใชไมควาอะไรไดก็
เอา ว่ิงไลกันฝายนอยกวาก็ตองหนี ฝายชนะก็เยว ๆ กันไปเรื่อย ไมพอใจก็ทากันตอยทากันตี ไมมีแอบ
ฟนอะไรแบบน้ี ไมเหมือนสมัยน้ีพวกอาชีวะไปไลตีเขาแบบไรสาเหตุ ลุกลามใหญโต” 

พูดจบอดีตโกหลังวังก็ถอนหายใจเฮือกถึงเด็กรุนใหมที่เปลี่ยนไปจากเด็กรุนเกาอยาง
สิ้นเชิง ทั้งเรื่องการชกตอยตีกัน เรื่องมารยาทความเปนไทย การปฏิบัติตนในที่สาธารณะกับพฤติกรรม
ที่ไมควรกระทํา พรอมกับนึกเปนหวงอนาคตของชาติ 

“เด็กสมัยน้ีกับสมัยกอนตางกันมาก สมัยกอนเขาไมกลาแสดงออก เด๋ียวน้ีนาเกลียดมาก
ขนาดเดินใสเครื่องแบบนักเรียนก็ยังเดินกอดกันเลย นุงสั้นอะไรอีก มารยาทไมคอยดี ไมอายคน 
สมัยกอนน่ีไมไดเลยเปนเรื่อง ดูหนังสองคนก็ไมดี สวนใหญไปกันเปนกลุม ผูชายตองไปสงผูหญิงกลับ
บานกอนใหถึงบานใหพอแมเขาเห็นหนากอน ไปคนเดียวไมไดหามกลับดึก ดูหนังรอบสิบโมง รอบ
เที่ยงอะไรอยางน้ี มากสุดก็น่ังคุยกันจับไมจับมือบาง แลวก็แยกยายกันกลับ สมัยน้ีไปไหนคํ่า ๆ มืด ๆ 
ไมเปนไร บางทีก็ไมกลับบานเลย สมัยน้ันเรียน เจอหนากันเรียนอยางเดียว วัดโพธ์ิน่ีไปน่ังอานหนังสือ
กัน” 

แหลงรวมอาหารรสเด็ด  
ที่ศูนยการคายานวังบูรพาน้ันนอกจากจะเต็มไปดวยโรงหนังสามโรง แลวที่ข้ึนช่ือไมแพ

กันคือรานอาหาร เพราะยานน้ีข้ึนช่ือวามีของอรอย เด็ด ๆ มากมาย ในปจจุบันน้ีก็ยังมีรานที่ยังเปด
ดําเนินการอยู เรียกวากอต้ังมาพรอมกับศูนยการคาแหงน้ีเลยทีเดียว  หน่ึงในน้ันคือภัตตาคารจีจงหวอ 
รานขายบะหมี่เปดตุนอันเลื่องช่ือแหงยานหลังวังน้ีต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 

“…เสนใหญราดหนาหมูหน่ึง เสนหมี่ขาวใสเกี๊ยว เสนใหญราดหนาทะเลอีกจาน บะหมี่
นํ้าพิเศษเสน ของนองใสเกี๊ยวมั้ย…” เสียงทวนรายการอาหารตามแบบฉบับของภัตตาคารจีจงหวอ  

เจาของเสียงคืออามาทานหน่ึงช่ือ นางขุนทอง จีนแดง อามาผูน้ีก็คือภรรยาเจาของราน
ภัตตาคารจีจงหวอคนปจจุบันน่ันเอง ทานจะน่ังอยูเคานเตอรขางหนารานหลังบริเวณที่ลวกบะหมี่ - 
ทําอาหาร อามาจะน่ังสั่งอาหารโดยใชไมคเพื่อเปนการบอกรายการอาหารของลูกคาใหกับพอครัวแม
ครัว  

เมื่อเขามาภายในรานก็เหมือนไดยอนกลับไปในยุคเกา ๆ โตะ เกาอี้ ถูกจัดวางไวดังเดิม
ตามที่เปดรานใหม ๆ ไมนานพนักงานก็เขามาจดรายการอาหาร และเมื่อที่น่ีเปนรานบะหมี่เปดตุนอัน
เลื่องช่ือจึงตองเอยปากขอบะหมี่เปดหน่ึงที่ แตทางรานน้ันก็มีเมนูอื่น ๆ ใหลิ้มลองกันดวย พลันสายตา
หันไปเห็นรายการเครื่องด่ืมมีย่ีหอ ‘ไบเล’ อยูดวย จึงสั่งมาพรอมกับบะหมี่เปดเพื่อเปนการยอน
วันวานยุคโกกี๋หลังวัง ที่ครั้งหน่ึงนํ้าอัดลมย่ีหอน้ีเปนที่นิยมกันมากทีเดียว  

เมื่อจัดการกับบะหมี่เปดตุน พรอมกับนํ้าอัดลมย่ีหอไบเลที่อยูตรงหนาเรียบรอยแลว ก็ 
ไดมาพูดคุยกับอามา อามาเลาวารานเปดมาต้ังแตป พ.ศ. 2496 ในสมัยน้ันกอนที่จะมีโรงหนัง แถวน้ี 
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เปนสระนํ้า เลี้ยงเปด เลี้ยงไก ยุคที่รุงเรืองที่สุดของรานคือประมาณราวป 2500 คนที่มากินก็เปนคนมี
สตางคทั้งน้ัน เพราะถาไมมีสตางคมาเที่ยวที่น่ีไมไดของแพง อยางเสื้อผาน้ันก็แพง ที่วังบูรพาน้ีถือเปน
ศูนยการคาแหงแรก สยามยังไมเปดแตเมื่อสยามมาเปดทางรานก็เริ่มซบเซาลงเพราะที่น่ันทันสมัยกวา  

“ยุครุงเรืองน่ีไมเห็นถนนเลยเห็นแตขาคน (หัวเราะ) ที่รานน่ีคนแนนมากจนคนตีกันวา 
“...ฉันมากอน ฉันมากอน...” ลูกจางตอนน้ันมี 12 คน สมัยกอนลูกจางหางายเปนพวกคนอีสาน แลว
ก็แบงเวลากันพัก ปดสี่ทุม แตกวาจะปดจริง ๆ ก็สองยาม แทบจะไมไดนอนกัน เปดก็หกโมงเชา คนก็
เริ่มเจี๊ยวจาวกันแลว แลวยุคเอลวิสน่ีแฟช่ันทั้งน้ันเลย ตอนน้ันดาราไทยก็มีมิตร – เพชรา เพชราน่ีก็
แหม ผูหญิงแตงตัวตามทําผมตามกันทัง้น้ัน ใครสวยแตงแลวก็ดูนารัก แตบางคนก็นะ (หัวเราะ)” 

อามาเลาไปย้ิมไป เปนทาทางที่ดูใจดีมีไมตรีจิตเหลือเกิน พลางสั่งอาหารไปดวยในมือก็
ถือไมคหน่ึงตัว สังเกตไดวารานบะหมี่แหงน้ีก็มีลูกคาเขาอยูเรื่อย ๆ อามาจึงเลาไปสั่งอาหารไป 
เกี่ยวกับพื้นที่ในยานประวัติศาสตรแหงน้ี 

“ที่น่ีเปนที่ของแตละคน ไมเหมือนกับพื้นที่เชาเพราะความเจริญจะมากกวา เชน ที่ของ
จุฬาฯ ถาหมดสัญญาก็เปลี่ยนใหมได แตน่ีที่ของเราตางคนตางซื้ออยางพวกเราน่ีแหละ พอมันหมด
เวลาของมันก็ไมไดมีใครมาพัฒนาเหมือนอยางพื้นที่เชา ตรงน้ีก็เลยกลายเปนตํานานไป เสาร – 
อาทิตย ก็มีคนบาง แตยังสูดิโอลดสยามไมไดเลย ตรงน้ันเปนทรัพยสินของพระมหากษัตริย สวนที่ตรง
ก็น้ีแพงมากนะ ใครขายไดก็ขาย อยางรานขาวมันไก ขายไป 22 ลาน สวนรานเราก็ขายได 25 ลาน 
แตไมอยากขาย เก็บไวใหลูกหลานดีกวา เพราะเด๋ียวพอรถไฟฟามามันจะเจริญข้ึนใชไหม เขาจะไดมีที่
ทํากิน ตอนน้ีก็จะหมดวาระแลว (หัวเราะ)”  

สําหรับการมาของรถไฟฟาน้ันถือเปนความหวังเล็ก ๆ ของชาวบานในยานวังบูรพาแหง
น้ี โดยเฉพาะคนทํามาคาขายก็หวังจะใหยานน้ีเจริญข้ึนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหน่ึง จึงหวังวา
หลังจากที่รถไฟฟาเขาถึงบริเวณน้ีแลวอาจชวยตอลมหายใจอันรวยรินใหกับวังบูรพาได  

โดยยานศูนยการคาแหงน้ีเองก็ไดมีความพยายามที่จะปรับตัวใหทันกับโลกยุคใหมอยูไม
นอย แตก็ดูเหมือนวาจะตานทานกระแสสังคมใหม ๆ ไมไดนัก ซึ่งก็เปนที่นาเสียดายกับบรรยากาศเกา 
ๆ ที่คลาสสิก หากเปรียบเทียบกับปจจุบันน้ีแลวสถานที่ทองเที่ยวมีเพียงแตโครงสราง ไมลึกซึ้งกินใจ  

‘วังบูรพา’ จึงไมใชแคยานศูนยการคาธรรมดาทั่วไป สําหรับชาวโกหลังวังแลวน้ันวัง
บูรพาคือสถานที่แหงเดียวที่ถือวาถามาเดินแลวเท วัยรุนยุคน้ันตองรูจักแลวก็ตองมาเหยียบใหไดสัก
ครั้ง แมในวันน้ีพื้นที่แหงน้ีจะไมใชยานที่เจริญรุงเรืองที่สุด แตก็ยังคงเปน ‘วังบูรพา’ ศูนยการคาที่
ทันสมัยที่สุดแหงแรกในเมืองไทยที่ยังเปนตํานานใหเราไดเลาขานกันตอไป บรรยากาศของความ
คลาสสิกในวันวานก็ยังคงตราตรงึในหัวใจชาว ‘โกหลังวัง’ เสมอ 

 
ขอมูลประกอบการเขียน    
1. หนังสือ ‘วังบานฐานถ่ิน’ โดย เอนก นาวิกมูล 
2. หนังสือ ‘ตามรอยบางกอก’ โดย ทิพยวารี 
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4. บทท่ี 2 รูจักหางดัง ไนติงเกล – โอลิมปค 
กอรางสรางตัว 
ตึกแถวสามคูหาสูงเจ็ดช้ันรูปทรงแปลกตาบริเวณแยกพาหุรัด ถนนตรีเพชร ตรงขามกับ

หางดิโอลดสยามในปจจุบันน้ี มองดูแลวคงจะผานรอนผานหนาวมาอยางยาวนานไมตํ่ากวาครึ่ง
ศตวรรษ ดวยความเกาที่แลดูเห็นไดชัดของตัวตึก อีกทั้งดานหนาของตึกมีปายที่ติดช่ือวา ‘บริษัท ไน
ติงเกล – โอลิมปค จํากัด’ ความเกาของปายน้ีพอ ๆ กับความเกาของตัวตึก ย่ิงมองเขาไปแลวพบ
พนักงานขายที่มีอายุรวมหลายสมัยแลวย่ิงยํ้าชัดวาหางรานแหงน้ีไมธรรมดาเสียแลว เพียงแตวันน้ี
กาลเวลาที่เปลี่ยนไปความเงียบเหงาจึงเขามาทักทายที่น่ี 

บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด เริ่มเปดตํานานการคาที่ยาวนานที่สุดของหางรานใน
เมืองไทยต้ังแตป พ.ศ. 2473 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน เปนเวลากวา 80 ป เมื่อ ‘นัติ นิยมวานิช’ ลูกชาย
คนที่ 2 ของตระกูลนิยมวานิช ไดเขามาชวยกิจการพอแมที่ประสบปญหาจากการคาขายอัน
เน่ืองมาจากอัคคีภัยและการถูกขโมยสินคา โดยเริ่มดําเนินกิจการขายปลีกสินคาตาง ๆ ดวยความขยัน
ขันแข็ง จนกิจการคอย ๆ ดีข้ึนเรื่อย ๆ และพัฒนาไปจนถึงการนําเขาเครื่องดนตรีจากประเทศ
เยอรมนีและเชคโกสโลวาเกีย (ปจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐเชคและสโลวัก) หน่ึงในน้ันคือ สาย
ไวโอลิน ตรา ‘ไนติงเกล’ สินคายอดนิยมของทางราน 

ลอมกรอบ นัติ นิยมวาณิช นายหางผูเปดตํานาน ไนติงเกล – โอลิมปค 
นัติ นิยมวานิช เปนบุตรของ นายนาวาและนางช่ืน นิยมวานิช เกิดเมื่อวันศุกรที่ 3 

กรกฏาคม พ.ศ. 2457 ณ ตําบลวังบูรพาภิรมย อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เมื่อเยาวไดรับ
การศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียนจักรเพ็ชร โรงเรียนวัดสุทัศนฯ และตอมาที่โรงเรียนบพิตรพิมุข จบมัธยม
ปที่ 6 จึงเขาสอบเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 7 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อสอบไลไดช้ันมัธยมปที่ 
8 แลว ไดเขาศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
การเมือง สําเร็จไดรับปริญญาเปนธรรมศาสตรบัณฑิต รุนที่ 2 ในป พ.ศ. 2478 ตอมาสมรสกับ น.ส. 
พิมพ ภาณุพินทุ มีบุตรธิดาดวยกัน 7 คน 

ในชวงที่เรียนผานกฎหมายปสองและเริ่มเรียนปสาม นัติ นิยมวานิช สอบผานเปน
ธรรมศาสตรบัณฑิตไดคะแนนดีจนกระทั่งอาจารยกฏหมายเอ็นดูเรียกตัวไปพบและบอกวา ถา
อยากจะไปเรียนตอเมืองนอกก็จะสนับสนุนใหไปตอที่ประเทศฝรั่งเศส นัติกลับมาบานดวยใบหนาสด
ช่ืนพรอมรายงานบอกแมเพื่อขออนุญาต แตผูเปนแมไดขอรองไมใหไปดวยเหตุที่วารานกําลังกอราง
สรางตัวได หากนัติจะปลีกตัวไปคนแตเดียวในขณะน้ันก็จะมีโอกาสเฉพาะตัวเอง แตหากอยูชวยกัน
ทํางานไปกอน ตอไปถากิจการเจริญข้ึนจะไปสักกี่ครั้งก็ได นัติรับฟงและเคารพตอเหตุผลของแม 
พรอมกมกราบแมดวยนํ้าตาอาบหนา 

นอกจากบทบาทของการเปนนายหาง เปนผูนําครอบครัวแลวน้ัน นายหางนัติยังมีความ
สนใจในดานการกีฬาตาง ๆ เปนผูมีความรูทางการเลนเทนนิสเปนอยางดี และมีตําแหนงเปน
เลขานุการกิตติมศักด์ิของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย หรือตําแหนงเลขาธิการในปจจุบัน 
ในชวงป 2494 - 2495 พรอมทั้งเขียนหนังสือคําแนะนําการเลนเทนนิสเพื่อเปนประโยชนแกผูสนใจ
อีกดวย นอกจากน้ียังมีหนังสือคําแนะนําสําหรับผูเริ่มหัดมวยสากล นายหางนัติเขียนไวเมื่อครั้งไดหัด
มวยกับครูยอม มีนะกรรณ และครูทิม อติเปรมานนท เมื่อ พ.ศ. 2515 นับเปนผูที่มีความสามารถ- 
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หลากหลายอยางแทจริง 
นายหางนัติ หรือ ‘แน็ต’ ช่ือเรียกของคนสนิทและคนในครอบครัว เปนผูที่มีความคิด

ริเริ่มที่แปลกใหมและนํายุคอยูเสมอ มีความขยันขันแข็ง และนอกจากจะเปนผูเสียสละตัวเองใหกับ
ครอบครัวแลว ยังเปนผูที่เสียสละเพื่อประโยชนของผูอื่นอยางนายกยองทั้งเมื่อยังมีชีวิตอยูและสิน้ชีวิต
ไปแลว หน่ึงในความเสียสละน้ัน คือ นายหางนัติไดบริจาคดวงตาใหแกสภากาชาดไทย และบริจาค
รางกายใหกับคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถือเปนอีกบทหน่ึงของความประทับใจของ
นายหางผูน้ี 

นายหางนัติ นิยมวานิช ถึงแกกรรมดวยโรคหัวใจวายขณะกําลังปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคาร
ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2515 เวลา 10.45 น. ณ บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด เปนการจากไปอยาง
ไมมีวันกลับ แตก็แคเพียงรางกายเทาน้ัน คุณงามความดีของนายหางยังคงอยูในความทรงจําของทุก
คน เปนตัวอยางที่นายึดถือเปนแบบอยางตลอดไป 

 สินคาที่ตระกูลนิยมวานิชจะลืมเสียไมไดเลยคือสายไวโอลิน ตรา ‘ไนติงเกล’ ซึ่งเปนช่ือ
ที่มีความหมายในทางที่ดีเหมือนนกที่มีเสียงไพเราะเหมือนดนตรี ทางรานจึงพรอมใจกันเลือกเปนช่ือ
รานและข้ึนปายเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2473 เดิมรานต้ังอยูที่ถนนหลังวังบูรพา ยังมิไดยายมาอยู
ที่ตึกแถวที่ถนนตรีเพชร ตอจากน้ันก็เริ่มสั่งเครื่องสําอางจากอเมริกามาขายเปนครั้งแรก คือ ครีมสติล
แมนแกสิวฝา แปงนํ้าสกินฟูด และนํ้ามันใสผมปริ๊นสเวฟเซ็ท เครื่องดนตรีน้ันนอกจากไวโอลินแมน
โดลินก็มีหีบเสียงไนติงเกล มีการโฆษณาสินคาในหนังสือพิมพเดลิเมลวันจันทร และหนังสือพิมพสยาม
ราษฎร  

บริษัทมีคําขวัญวา “ซื่อตรง ตามใจ ไมตรีจิตต และ มิตรภาพ” โดยนายหางนัติยึดหลัก
คําสอนของพอและแมวา เมื่อจะคาขายก็ใหเปนคนซื่อ อยาใชเลหเหลี่ยมกับลูกคา อยาเซาซี้ขืนใจ
ลูกคาถาเขาไมเต็มใจซื้อ ถาปฏิบัติตามน้ีไดก็จะไดรับไมตรีจิตตอบแทน เปนทางใหลูกคาระลึกถึงทุก
ครั้งที่ตองการจะซื้อสินคาจากทางราน และเปนการสรางมิตรภาพข้ึนระหวางผูซื้อกับผูขาย 

การเปดฉากของไนติงเกล – โอลิมปค เมื่อ พ.ศ. 2473 จากหองแถวที่ไมมีช่ือสูราน ‘ไน
ติงเกล’ อีกสองปถัดมาไดเซงรานตอจากแขกอินเดีย เปดเปนรานขายเครื่องกีฬาโดยเฉพาะ ใชช่ือราน
วา ‘โอลิมปค’ นายหางนัติและพี่นองอีกสี่คนในตระกูลนิยมวานิชทุกคนชวยกันทํางานอยางขยัน
ขันแข็งโดยไมไดจางคนอื่น ตอมาในพ.ศ. 2480 จึงไดปรับปรุงกิจการดวยการขยายจากรานคาหอง
เดียวเปนสองหอง พรอมกับเปลี่ยนช่ือเปน ‘บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด’  

ครั้นถึง พ.ศ. 2489 จึงไดสรางที่ทําการแหงใหมข้ึนที่ถนนลาดหญา ธนบุรี เพื่อเปน
สถานที่หนีภัยยามสงครามเมื่อ พ.ศ. 2485 ตอจากน้ันเมื่อป พ.ศ. 2509 ไดต้ังรานข้ึนที่ถนนตรีเพชร
อีกแหง เปนอาคารพาณิชย 3 คูหา 7 ช้ัน พรอมกับปรับปรุงทางดานธุรกิจและการบริการลูกคาอีก
หลายอยาง มีสโลแกนของหางวา “คลังแหงเครื่องกีฬา ราชาเครื่องดนตรี ราชินีเครื่องสําอาง” พรอม
ทั้งต้ังคําวา “ของดี ราคายุติธรรม” ข้ึนดวย เพราะสมัยน้ันทุกหางประกาศกันแตวา “ของดี ราคาถูก” 
ซึ่งนายหางเห็นวาจะเปนความจริงไปไมไดเพราะถาของดีราคาก็ควรจะยุติธรรมสมกับคาของสินคา จงึ
จะถูกตองตามอุดมคติที่ต้ังใจจะทําการคาเปนอาชีพสุจริต 

ตํานานการคาอันยิ่งใหญ  
ปจจุบัน ‘อรุณ นิยมวานิช’ นองสาวแท ๆ ของนายหาง เปนผูดําเนินกิจการสืบมาต้ังแต 
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ที่พี่ชายเสียไป คุณอรุณขณะน้ีมีอายุถึง 92 ป แมรางกายจะเริ่มออนลาแลวก็ตาม แตก็ยังคงทําหนาที่
ของผูจัดการบริษัทไดอยางไมขาดตกบกพรอง 

คุณอรุณบอกกับเราวา ตนคอนขางโชคดีที่สุดในบรรดาพี่นองทั้งหมด เพราะเปนลูกคน
สุดทอง กิจการครอบครัวก็มีมาแตเดิมอยูแลว ทั้งพอแม พี่ชายและพี่นองคนอื่น ๆ ก็ไดรวมกันสรางมา
ใหคอนขางดี ทานจึงสานตอกิจการไดโดยไมลําบากนัก และขณะที่นายหางยังอยูน้ันก็ไดพาทานไปดู
งานและฝกงานที่โรงงานของเมิลนอรแมนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานไดเขาอบรมวิชาเสริมสวย เมื่อ
กลับมาประเทศไทยจึงไดจัดอบรมการแตงหนาฟรีข้ึนเปนครั้งแรกในเมืองไทย ตอมาจึงไดเปดเปนทีร่บั
ตกแตงรักษาใบหนาใหลูกคา เปนเหมือนสถานเสริมความงามแหงแรกของเมืองไทย  

บุญชวย มีคลาย พนักงานอาวุโสของหางเลาถึงบรรยากาศในวันวานที่คึกคักของที่น่ีวา 
ไนติงเกลเปนหางที่มีช่ือเสียง ลูกคามีต้ังแตคนธรรมดา คนมีระดับ คุณหญิง คุณนาย หมอมเจา รวมถึง
ดาราดัง ๆ สมัยกอนก็มาที่น่ีกันประจําต้ังแตที่รานเกาและอาคารใหมแหงน้ี ลูกคาน้ันมีทุกเพศทุกวัย
แนนรานไปหมด สินคาที่น่ีก็เปนของดีสั่งมาจากเมืองนอก มีย่ีหอเปนของมีระดับ ลูกคาจะไปเมืองนอก
ก็นิยมมาซื้อไปใส แตคนสมัยกอนก็ไมคอยฟุมเฟอย รูจักใชของอยางคุมคา 

“สมัยกอนก็คึกคัก ลูกคาเยอะ มีทุกระดับนะคะ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีก็ได
เสด็จมา คุณอภิรมย (หลานสาวนายหาง) ก็ถอนสายบัวตอนรับ เจาก็ชอบ คุณอภิรมยเปนคนขายแก
ตอนรับเกง ตอนน้ีเสียไปแลว ทานผูหญิงจงกลภรรยาทานจอมพลถนอมกับทานผูหญิงวิจิตราภรรยา
ทานจอมพลสฤษด์ิก็เปนลูกคาที่น่ี มีเลขามาซื้อ นายเลิศ เศรษฐบุตร (เจาของหางนายเลิศ-เรือเมล
ขาว-รถเมลขาว) ลูกหลานของหมอชิตก็มา ดาราสมัยกอนก็มี อรัญญา นามวงศ สมบัติ เมทะนี ก็พา
ลูกเมียมาซื้อที่น่ีประจํา สมัยกอนคนเจาะจงมาที่น่ีเพราะที่อื่นไมมี สินคาขายดีทุกอยาง กระเปา 
เสื้อผาสวย ๆ ทั้งน้ัน” 

ไมเพียงแตขาวของเครื่องใชของบรรดาคุณผูหญิงทั้งหลาย สินคาสําหรับคุณผูชายกห็าได
จากที่น่ีเชนกัน พลชรัฐ เหลี่ยมเพ็ชร อดีตโกหลังวังผูเคยใชบริการหางไนติงเกล – โอลิมปค เลาวา  

“รานคาดัง ๆ มีอยูแถววังบูรพาทั้งน้ัน มีหางไนติงเกล เปนหางที่นําสินคามาจาก
ตางประเทศ ขายเครื่องกีฬา เครื่องดนตรี แลวก็พวกเครื่องสําอาง สรรพบริการเลย แลวก็มีเสื้อผา 
ของใชที่มาจากตางประเทศ ถามาวังบูรพาแลวไมรูจักไนติงเกลน่ีไมไดเลย เปนหางอันดับหน่ึงดังมาก 
หนุม ๆ จะไปซื้อแอโรว ไฟแช็ค เสื้อยืดกันก็ที่น่ี”  

หากเปรียบหางไนติงเกล – โอลิมปค วาคือสยามพารากอนในยุคปจจุบันเห็นทีจะไมผิด 
เพราะเมื่อหาสิบกวาปกอนสถานที่แหงน้ีถือเปนหางไฮโซระดับตน ๆ ของเมืองไทยเลยก็วาได สินคา
ที่น่ีก็ยังเปนของดีมีระดับทั้งเสื้อผา ชุดช้ันใน ที่สั่งจากนอกทั้งน้ัน ใคร ๆ ก็ตองมาซื้อที่ไนติงเกล 
นอกจากน้ียังมีเครื่องสําอาง ‘เมิลนอรแมน’ ที่นําเขาจากอเมริกา แพรหลายเขามาทางฮองกง เปนที่
ฮอตฮิตมากในยุคน้ัน มีลูกคาถามหาอยูมากราย แถมราคาก็ไมแพงดวย กระปุกละไมกี่สตางคหกสิบ
ถึงเจ็ดสิบบาท ตางจากสมัยน้ีลิบลิ่วที่ราคาพุงสูงเปนพัน ๆ 

ลอมกรอบ สาวเสมอ สวยเสมอ ดวย MERLE NORMAN                       
เมื่อหาสิบกวาปกอนสาว ๆ ในเมืองกรุงคงไมมีใครไมรูจักกับ บันได 3 ข้ันแหงความงาม 

กับเครื่องสําอางเมิลนอรแมนที่มาพรอมชุดบํารุงผิวหนา ลักชิวา ที่ใหความนุมเนียนที่ยาวนานกวา 
เพื่อผิวหนาที่สวยดูสดใส และในวันน้ีกรรมวิธีสูความงามน้ันยังคงรอคอยการพสิูจนอยูที่หางไนติงเกล 
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– โอลิมปค และพรอมที่จะพาคุณไปพบกับบันได 3 ข้ันแหงความงาม ที่แมวันเวลาจะเปลี่ยนผาน แต
ความงามน้ันไมเปลี่ยนแปลง อันประกอบไปดวย 

1. ครีมลางหนา คลีนซิ่งครีม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนาและคงความนุมนวลให 
ผิวหนาอยางที่คุณตองการ 

2. ไมราคอลนํ้ายาพิเศษ  ข้ันตอนที่ล้ําลึกปกปองผิวใหดูสดใส นุมเนียน และมีชีวิตชีวา 
3. พาวเดอรเบส เพื่อความมั่นใจกับผิวพรรณที่เปลงปลั่ง งามดุจด่ังธรรมชาติพิทักษผิว 

ปองกันแสงแดด 
เพียง เท า น้ี คุณก็จะมีผิ วหนาที่ สดใส ดูออนเยาวอ ยู เสมอ อันเปนสิ่ งที่  Miss 

Merlnorman เจาของผลิตภัณฑไดพิสูจนใหเห็นมาแลว เมื่อครั้งที่นายหางนัติ นิยมวานิช แหงไนติง
เกล – โอลิมปค ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ไดเชิญเธอมาเมืองไทย และพบวาเธอ
ยังสวยสดแมจะอยูในวัย 80 แลวก็ตาม 

เดิมหางไนติงเกล – โอลิมปค เปดใหบริการทั้งหมด 3 ช้ัน คือ ช้ัน G (ทางหางเรียกช้ัน
แรกวาเปนช้ัน G) ขายเสื้อผา นํ้าหอม ชุดช้ันใน และเครื่องสําอาง ช้ันหน่ึงขายเครื่องดนตร ีและเครื่อง
กีฬา มีหองฟตเนสใหบริการซึ่งเปนที่แรกในประเทศไทย เปนเครื่องออกกําลังกายแบบใชไฟฟา 
ปจจุบันน้ีก็ยังใชไดอยูมีทั้งขายและต้ังโชว และสุดทายช้ันสองเปนหองเสริมสวย รับตกแตงใบหนาและ
สอนแตงหนาฟรี ซึ่งปจจุบันน้ีเลิกไปแลวทั้งฟตเนสและหองตกแตงหนา บริษัทจึงเอาเครื่องออกกําลัง
กายไปเก็บรวมกับหองแตงหนาที่ช้ันสองซึ่งไมไดใหบริการแลว  

สําหรับเครื่องออกกําลังกายในสมัยน้ันถือวาฮอตฮิตมาก สาว ๆ คนใดที่ไดมาออกกําลัง
กายที่น่ีถือวาโกหรูมากทีเดียว เครื่องออกกําลังกายที่เปนที่นิยมน้ันคือ ‘เครื่องนวดสะโพก’ เครื่องนวด
สะโพกมีลักษณะเปนเหมือนเตียงนอนแบนราบ แตมีลักษณะพิเศษคือจะมีเบาะนูนสูงข้ึนมาตรงบริ
เวณสะโพกพอดีเมื่อนอนลงไป มีเสาไวปรับระดับข้ึนลง วิธีการนวดก็งายแสนงายเพียงแคนอนราบลง
ไป เอาสะโพกวางบนเบาะ เครื่องก็จะสั่นนวดใหเราหายเมื่อยไดทันที 

อีกเครื่องหน่ึงคือ ‘เครื่องบริหารเทา’ ลักษณะคลายกับเครื่องนวดสะโพก คือเปนเบาะ
ยาวนอนราบลงไปเหมือนกัน และมีที่พิเศษคือนอนลงไปแลวเหมือนไดถีบจักรยานเลย แตขอเสียของ
เครื่องน้ีคือจะมีเสียงคอนขางดัง วิธีการก็คือนอนราบลงไป เอาเทาใสเขาไปตรงที่ใสเทา แลวเครื่องก็
จะขยับเขย้ือนเทาเราไปเอง เปนการออกกําลังกายที่แสนจะสบาย 

สวนเครื่องสุดทายเปน ‘เครื่องปรับสมดุลรางกาย’ ลักษณะเปนเตียงนอนราบเรียบไมมี
อะไรเลย วิธีใชน้ันคือนอนราบลงไปเฉย ๆ แลวเครื่องก็จะสั่นไปมาเอง ชวยใหเลือดไหลเวียนปกติ 
เครื่องน้ีใชเปนข้ันตอนสุดทายเมื่อไปนวดเครื่องอื่นมาเสร็จแลว  

อัตราคาบริการในสมัยกอนน้ันคิดเปนช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 100 บาท เรียกไดวาเปนฟตเนส
ที่แรกในประเทศไทยเลยก็วาได และถึงแมจะมีราคาคอนขางแพงในยุคน้ันแตจํานวนคนมาใชบริการก็
เยอะ เน่ืองจากมีครบวงจร แบงเปนคอรส ที่สําคัญเปนที่แรกที่อื่นไมมี 

บริเวณช้ันสองที่เปนที่เก็บเครื่องออกกําลังกายและหองแตงหนาน้ันจะถูกปดไว นอกเสยี
จากจะมีรายการโทรทัศน ละคร มิวสิควิดีโอมาขอถายทําจึงเปดใชการที ซึ่งคุณอรุณและพนักงานตาง
บอกเปนเสียงเดียวกันวามีมาตลอด บอยมากแทบทุกเดือน ไมเบื่อกันบางหรืออยางไรพูดไปก็หัวเราะ
ไป ลาสุดเปนมิวสิควิดีโอของนักรองสาวปาลมมี่มาถายเพลง ‘คิดมาก’ ซึ่งปาบุญชวยเลาวาไดขายของ
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ใหกับปาลมมี่ดวย เปนหมวกที่ใชถายในมิวสิควิดีโอ จากน้ันก็มีคนมาซื้อตาม แตหมดเสียกอน นักรอง
สาวซื้อไปเองก็หลายใบ 

“ช้ันสองเปนหองแตงหนา วันนึงลูกคาประมาณหาสิบหกสิบคน มีการสาธิตการใช
เครื่องสําอาง ซื้อเมิลนอรแมนแลวแตงหนาใหดวย ซื้อเสร็จก็ไปออกงานไดเลย ที่น่ีแตงหนาทําอะไรให
หมด แลวแตกอนก็มีสงของไปตางจังหวัดดวยกวา 70 จังหวัด ไดเงินบางไมไดบางก็เลยเลิกไป” คุณ
บุญชวยกลาว  

ขณะที่เดินชมรอบ ๆ หางก็พบกับหุนที่ใสเสื้อผาโชวอยูตามจุดตาง ๆ ของหาง สอบถาม
ไดความวาเปนหุนที่ใชมาต้ังแตสมัยแรกเริ่มของหางและเปนหุนตัวแรกในประเทศไทยนําเขามาจาก
ญี่ปุน ในสมัยน้ันคนเดินผานไปแลวก็ตองเดินกลับมาดู เพราะเมื่อกอนหุนน้ันแตงชุดสวยงาม  

สวนของที่ขายก็ยังเหมือนเดิม แตแบบก็มีเปลี่ยนไปบางตามสมัย คุณบุญชวยยํ้าเสมอวา
ของทางรานไมแพงหากเทียบกับคุณภาพแลว ลูกคาบางคนไปซื้อชุดช้ันในที่อื่นมาราคาสองสามหมื่น
แตใสสูของทางหางไมได เพราะที่น่ีเลือกใหเหมาะกับลูกคา ใหลูกคาพอใจมากที่สุด ดาราเชน มยุรา 
เศวตศิลา ก็มาซื้อชุดช้ันในที่น่ี มา อรนภา และอาภัสรา หงสกุล ก็เคยมา สมัยกอนราคาไมกี่รอยบาท 
แตตอนน้ีก็ข้ึนมาเปนพันแลว 

“ชุดช้ันในที่น่ีหาที่ไหนไมได มีทุกไซสทุกขนาด ที่อื่นไมมี มีก็ไมเหมือนเรา เราสั่งมาจาก
นอก เห็นแลวจะตกใจ ที่อื่นไมมีขาย ใสกับชุดราตรี โชวหลัง เปดไหลไดหมด ลูกคาเขาก็แนะนํากันมา
เรื่อย ๆ บางคนคุณแมแตงงานมาซือ้ที่น่ี พอคุณลูกแตงงานคุณแมก็พามา สมัยตอนแตงงานเราก็มาซื้อ
ของที่น่ีพอลูกสาวแตงงานก็บอกใหมาซื้อที่น่ีเหมือนกัน (หัวเราะ)  สินคาสวนใหญที่น่ีเปนของนําเขา
ของมีราคาหมด ของไมมีราคาขายไมได หาที่ไหนไมมีก็ตองมาไนติงเกล ของนองก็มีนะตัวเล็ก ๆ  แตให
ดูเฉย ๆ (หัวเราะ)”  

 คุณบุญชวยเลาดวยใบหนาย้ิมแยมแจมใส อีกทั้งยังหยอกลอแซวเราเลนเล็กนอย คุณ
บุญชวยและพนักงานคนอื่น ๆ ของหางที่น่ีมีกิริยาที่สํารวมและพูดจาไพเราะกันทุกคน เวลาที่พูดจะมี
หางเสียงเสมอ แสดงการตอนรับเปนอยางดีต้ังแตเดินเขาหางมา เปนไมตรีจิตที่ดีย่ิงแมวากาลเวลาจะ
ผานมานานแคไหน แตทางหางก็ยังคงรักษาระเบียบและความเปนมิตรกับลูกคาไดดีเสมอมา คุณบุญ
ชวยยังบอกอีกวามีความสุขเสมอตลอดที่ทํางานที่น่ีเพราะไมเพียงแคเลี้ยงดูพนักงานดี แตคนไมเปน
งานก็สอนใหเปนงานได มีความเปนผูใหญข้ึน 

เมื่อเดินชมรอบ ๆ ช้ันลาง หรือช้ัน G แลวก็ถึงเวลาข้ึนไปเย่ียมชมช้ันบน ที่ช้ันหน่ึงใน
ปจจุบันเปนเหมือนพิพิธภัณฑเสียมากกวารานซื้อขาย บรรยากาศดูเงียบ ๆ แมจะมีเสียงเพลงคลออยู
ตลอดก็ตาม เปนเพลงวัยรุนตามสมัยนิยมเปดตามคลื่นวิทยุ ทราบมาวาสมัยกอนเปดเพลงสากลบาง 
เพลงบรรเลงบาง หรือเปดวิทยุแตขอเสียคือตองเดินมาเปลี่ยนอยูบอย ๆ  เน่ืองจากการจัดรายการวิทยุ
มีไมนานก็ตองเดินมาเปลี่ยนเพลงไปเรื่อย ๆ ไมเหมือนสมัยน้ีที่เปดครั้งเดียวเลนทั้งวัน 

เมื่อเดินข้ึนบันไดเวียนมาที่ช้ันหน่ึงก็จะพบชายวัยกลางคนปลาย ๆ ทานหน่ึงทาทางเปน
ผูมีอารมณศิลปะ จะน่ังอยูที่โตะทํางานเงียบ ๆ พรอมกับพัดลมต้ังพื้นสุดคลาสสิกตัวหน่ึงที่หากใคร
เดินข้ึนบันไดมาก็จะพบพี่ชายผูน้ีทันที ช่ือของคุณพี่ทานน้ีคือ ภาณุ ดาวเรือง เปนพนักงานประจําช้ัน 
1 ที่น่ี มีหนาที่เฝาดูแลเครื่องดนตรี และเครื่องออกกําลังกายทั้งที่ต้ังโชวและวางขายอยู คอยตอบขอ
สงสัยของผูที่สนใจ  
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“ช้ันน้ีก็มีคนข้ึนมาดูเรื่อย ๆ นะ แตไมคอยมีคนซื้อหรอก จะมีพวกที่ชอบหรือพวกคน
เกา ๆ เขาก็กลับมาทบทวน มาดู สมัยยังที่ยังเปนเด็กนักเรียนเพาะชาง สวนกุหลาบอะไรอยางงี้ มาถึง
เขาก็บอกสมัยกอนยังเคยเขามาเลย ก็มายอนวันวานกัน แลวก็พวกตางชาติ ฝรั่ง ญี่ปุน คนสวนใหญ
ที่มาก็มาแอบถายรูปกันเพราะเขาไมใหถาย (หัวเราะ)” พี่ภาณุเลาไปซอมหลุมบิลเลียดไป (หลุม
บิลเลียดสําหรับขาย) 

หนาที่ของคุณภาณุสมัยกอนคือออกแบบโฆษณา ทําอารตเวิรค โบวชัวร ใหกับทางหาง 
สวนตอนน้ีก็ทําอยูเล็ก ๆ นอย ๆ ถามีคนจางก็วาด ศิลปะสมัยกอนใชมือวาดหมด ตางจากสมัยน้ีที่ใช
คอมพิวเตอรทํากราฟกเกือบหมด ถาถามถึงผลงานของตัวเองที่ผานมาน้ัน คุณภาณุบอกวา “มาถึง
ตอนน้ีผมวาไมไดเรื่อง ถาตอนน้ีทําไดดีกวาน้ันเยอะ (หัวเราะ)” พรอมกับหยิบผลงานบางสวนมาให
เราดู สวยงามคลาสสิกเลยทีเดียว 

ถามถึงความรูสึกของคุณภาณุในการทํางานทุกวันน้ีวาเปนอยางไร มีเบื่อเหงาบางไหม
เพราะรอบขางน้ันไมมีใครเลย หันไปก็เจอแตพัดลมเกา ๆ หน่ึงตัว (คุณภาณุบอกวาเปนพัดลมสมัย
แรกเริ่มของหาง) แลวก็ไดคําตอบพรอมเสียงหัวเราะเบา ๆ วา “จะเหลือเหรอ” แนนอนวาตองมีเบื่อ
กันบางแตในความเบื่อน้ันก็ยังคงมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู 

“ความรูสึกถา ณ ปจจุบันก็ไมมีความรูสึกอะไร มันพีคสุดแลวไง ตัวเราก็อายุมากแลว 
เหมือนไมไดคิดอะไร ก็อยูไปเรื่อย ๆ เพื่อใหมันมีอะไรทําก็มีความสุขดี บริษัทก็สุดแลวเติบโตอะไร
ไมไดแลว แตเมื่อกอนก็ภูมิใจที่ไดเขามา ไดมาทําหนาที่น้ี รูสึกมีความสําคัญ แลวผมก็เต็มที่กับมัน 
ศุกร-เสาร-อาทิตย ก็ไปอยูที่สนามกีฬาไนติงเกล (สนามกีฬาไนติงเกล - โอลิมปค คือ สนามกีฬาครบ
วงจรของทางบริษัทอยูแถวรามอินทรา)”  

ไนติงเกล – โอลิมปค ในวันน้ี 
ปจจุบันบริษัท ไนติงเกล - โอลิมปค เปดใหบริการทั้งสิ้น 2 ช้ัน ดวยกัน โดยช้ัน G ขาย

สินคาทั่วไป เสื้อผา ชุดช้ันใน เครื่องสําอางเมิลนอรแมน และเครื่องกีฬา สวนช้ัน 1 น้ันมีเครื่องดนตรีที่
ทั้งขายและต้ังโชว เมื่อข้ึนไปทางขวามือของโตะพี่ภาณุเล็กนอยจะเห็นกีตารขนาดเล็กสีสมวางอยูในตู
มีลายเซ็นของสมาชิกวงเดอะบีเทิลสครบทุกคน กีตารน้ันเปนของนายนัติน่ันเอง นอกจากเครื่องดนตรี
แลวก็มีเครื่องออกกําลังกายที่ติดราคาขาย ราคาน้ันถือวาคอนขางสูงเลยทีเดียว อยางเครื่องปนเอวที่
ยังหลงเหลืออยูก็ราคาหน่ึงหมื่นบาทข้ึนไป 

ศศิตา ดาวเรือง พนักงานขายเครื่องสําอางและบริการแตงหนาใหกับลูกคา (ภรรยาคุณ
ภาณุ) บอกกับเราวาปจจุบันลูกคาที่มาจะเปนลูกคาประจําที่เจาะจงมาซื้อเลย สวนลูกคาทั่วไปก็มีมา
ซื้อครีมทาปาก ข้ีผึ้งไนติงเกล บางคนก็มาเดินเที่ยว ชาวตางชาติจะเยอะเพราะเห็นจากสื่อบาง สวน
ของเกา ๆ ที่ยังเหลืออยูก็จะมีพวกนํ้าหอม ก็ยังคงขายอยูแตไมมีของมาใหม ที่ช้ันลางมีบริการ
แตงหนาทําใหลูกคาดูเมื่อซื้อผลิตภัณฑของเมิลนอรแมน วิธีทําก็ยังเหมือนสมัยกอน มีการสาธิตการ
แตงหนาใหดูสําหรับลูกคาใหม ลาสุดคุณศศิตาก็ไดทําผมใหฝรั่งที่มาถายรายการเปนทรงผมยุคโกหลัง
วัง 

ลูกคาเกาแกของที่น่ีน้ันก็เสียไปเยอะ สวนคนเกา ๆ ที่ยังอยูก็วนเวียนมาเรื่อย ๆ สมัยน้ี
ที่มาก็จะมากันเปนครอบครัว คุณยา คุณแม พาลูกหลานมาซื้อโดยแนะนํากันมา คนรุนใหมที่ใชแลว
ถูกใจก็กลับมาซื้อ วัยรุนก็มีมาซื้อเครื่องสําอางบาง ลูกคาประจําก็มาซื้อเครื่องสําอางเชนกัน ซื้อครั้งละ
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สองถึงสามพัน ชุดช้ันในก็มาซื้อครั้งละเปนหมื่น ๆ แตลูกคากลุมน้ีก็ไมไดมาบอยเน่ืองจากซื้อไปแลว
สินคาใชไดนาน ชุดช้ันในที่วาน้ีคือย่ีหอ CARNIVAL ขายมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปลี่ยนแบบ
เปลี่ยนสไตลไปตามยุคสมัย เมื่อกอนมีหลายย่ีหอแตตอนน้ีเหลือย่ีหอเดียว ย่ีหออื่นเลิกผลิตไปแลว ที่
ขายดีคือสําหรับใสกับชุดแตงงาน และชุดราตรี  

สวนดานพนักงานอยางคุณบุญชวยที่ทํางานที่น่ีมานานกวาหาสิบปน้ันก็ยังคงจะทําไป
เรื่อย ๆ แมใกลจะหมดแรงแลวก็ตาม และถึงแมในเวลาน้ีจะเงียบเหงาเพราะมีหางรานตาง ๆ เกิดข้ึน
มากมายก็ยังจะไมไปไหนเพราะผูกพันกับที่น่ีขายกันแบบครอบครัว สมัยกอนน้ันคุณบุญชวยทํางาน
ทุกอยางทั้งช้ันบนช้ันลางแมจะคอนขางยุงแตก็มีความสุข และมีคุณอภิรมยชวยขาย (หลานสาวนาย
หาง) เปนคนพูดเกง ตอนรับลูกคาดี พูดจาคนเช่ือถือ ซึ่งเสียไปประมาณสามปแลว  

สุดทายน้ีคุณอรุณบอกกับเราวาภายในปสองปน้ีบริษัทอาจจะเปลี่ยนระบบใหม 
เปลี่ยนไปใหลูกหลานเหลนมาสืบตอ เพราะตัวทานเองทานไมไดแตงงาน แลวก็เริ่มทําไมไหวแลวตาม
วัย เมื่อกอนพนักงานที่น่ีมีกวา 80 คน แตปจจุบันน้ีเหลือไมถึงสิบคน เสียไปก็หลายคน ตอนน้ีจึงเรื่อย 
ๆ หลาน ๆ จึงเปนความหวังของทาน  

แมในวันน้ีบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด จะไมไดเปนหางรานที่คึกคักทันสมัย
เหมือนด่ังวันวานเมื่อหาสิบกวาปกอน แตตํานานความย่ิงใหญของการเปนหางแรก และการเปนผูนํา
สิ่งใหม ๆ มาสูผูคนในสมัยน้ัน อีกทั้งความอดทน ความพากเพียรพยายามในการกอรางสรางตัว และ
คุณงามความดีของตระกูลนิยมวานิช โดยเฉพาะนายหางนัติ นิยมวานิช ก็เปนสิ่งที่มิไดจางหายไปตาม
กาลเวลา ยังคงอยูในความทรงจําและยํ้าเตือนความย่ิงใหญของหางแหงน้ีไดเสมอ 

เวลาเปดทําการของบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัดคือ วันจันทร – วันเสาร เวลา 
9.00 – 18.00 น. หยุดวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ที่น่ีใชระบบเดียวกับบริษัทไมเหมือนหาง
ทั่วไป 

 
ขอมูลประกอบการเขียน 
1. หนังสือ ‘อนุสรณงานฌาปนกิจศพ นายนัติ นิยมวานิช อดีตผูอํานวยการบริษัท ไน

ติงเกล – โอลิมปค จํากัด’  
2. หนังสือ ‘เสนหรานเกา’ โดย ธนาทิพ ฉัตรภูติ 
 

5. บทท่ี 3 สถานบันเทิงสุดคลาสสิก ศาลาเฉลิมกรุง 
โรงมหรสพ ซึ่งเปนที่รวมของความโออา ทันสมัยในยุคน้ัน คงเปนที่ใดไมไดนอกจาก 

‘ศาลาเฉลิมกรุง’ โรงฉายภาพยนตรช้ันหน่ึงบนถนนเจริญกรุงและตรีเพชร ซึ่งกอสรางข้ึนเมื่อครั้งเฉลิม
ฉลองพระนครที่มีอายุครบ 150 ป  

ความไมธรรมดาของเฉลิมกรุงขณะน้ัน ทําใหไดรับการขนานนามวาเปนโรงฉาย
ภาพยนตรที่ทันสมัยมากที่สุดในเอเชีย เปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมความบันเทิง เปรียบเสมือน 
ฮอลลีวูดเมืองไทย   

เดิมที่ดินบริเวณน้ีเปนที่ดินสวนพระองคในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 5) พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหซื้อที่ดินบริเวณชวงถนนเจริญกรุงและถนนพาหุรัด หลังวัง
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บูรพาภิรมย ระหวางถนนบูรพาและถนนตรีเพชร และวางแผนตัดถนนเปนรูปกากบาทบทพื้นที่ดินรูป
สี่เหลี่ยม โดยมีพระราชประสงควาอยากใหเปนแหลงธุรกิจ ยานพาณิชย แตแนวพระราชดําริน้ีก็มิได
บรรลุตามวัตถุประสงค เพราะคงปลอยเปนลานโลง ตอมาผูคนเรียกบริเวณน้ีวา ‘สนามนํ้าจืด’ เปน
สถานที่ที่ทางการนํานํ้าจืดมาแจกจายใหราษฎรไดใชในชวงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 5  

ลอมกรอบ สนามนํ้าจืด บอนํ้าบาดาลแหงแรกในเมืองไทย 
เหม เวชกร (2446 - 2512) จิตรกรและนักเขียนคนสําคัญ เลาถึงสนามนํ้าจืดไวในเรื่อง

สั้นชุดผีเรื่องหน่ึงวา  
“…มันก็ตึกแถวทั้งน้ัน นับแตถนนอุณากรรณเปนสี่เหลี่ยมออมไปพาหุรัด แลวหักเลี้ยว

กลับมาถนนตีทองและวกเขาดานเจริญกรุงน่ี แตวาตึกแถวตอนน้ีเขาสรางหักเลี้ยวเขาตรงกลางเปนเว้ิง
วาง เขาทําเครื่องสูบนํ้าบาดาลอยูชิดตลาดมิ่งเมืองดานพาหุรัดน่ัน…นามของตําบลน้ี คือ ‘สนามนํ้า
จืด’….” 

และเลาบรรยากาศยุคน้ันไวอีกวา 
“…แดนน้ีจัดวาเปนแดนสําคัญของชาวบางกอก เปนแดนมีนํ้าสะอาดด่ืมกิน แทนที่จะด่ืม

กินในคลองหรือแมนํ้ากัน เพราะตามคลองน้ันมีของสกปรกลอยใหเห็นเวลานํ้าข้ึนนํ้าลงเสมอๆ เมื่อมา
มีนํ้าบาดาลด่ืมกิน นํ้าในลําคลองบางกอกเราจึงใชแตอาบกัน ในแดนน้ีทั้งวันจะมีคนมาหาบนํ้าไปใช
บางและขายตามชาวตึกชาวบานทั่วๆไปบาง พอเวลาเย็นคํ่าก็ปดการจายนํ้า ในเว้ิงสนามนํ้าจืดก็เงียบ
คน พวกตึกแถวน้ัน ถาเปนหัวมุมถึงจะเปนหางขายของญี่ปุนบางจีนบาง ถาไมใชหัวมุมก็เปนหองเชา
ของคนที่อยูอาศัยธรรมดาน่ันเอง…” 

จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทานก็มาทําเปนโรง
ภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง จึงไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่จะใหเปนยานการคา ซึ่งบริเวณขางๆ ศาลา
เฉลิมกรุงน้ันก็เปนแหลงคาขายจริงๆ ยานสนามนํ้าจืดไดกลายเปนที่ต้ังของโรงภาพยนตรศาลาเฉลิม
กรุง ที่สรางข้ึนในชวงแหงการฉลองพระนครครบ 150 ป เมื่อ พ.ศ. 2475 

สวนเสถียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) อธิบายไวในหนังสือชุด ‘ฟนความหลัง’ วา
เหตุที่เรียกกันวาสนามนํ้าจืดน้ัน เน่ืองจาก “…เคยต้ังถังนํ้าขนาดใหญสูบเอานํ้าบาดาลข้ึนมาเก็บไว บอ
นํ้าบาดาลแหงน้ีเปนแหงแรกที่มีข้ึนในเมืองไทย…” 

เมื่อจะมีการฉลองพระนครครบ 150 ป ในป พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดําริใหจัดสรางถาวรวัตถุขนาดใหญ ซึ่งสามารถอํานวย
สาธารณประโยชนเปนที่ระลึกการเฉลิมฉลองครั้งน้ัน จึงโปรดฯ ใหมีการสรางสะพานพระพุทธยอดฟา
เพื่อเช่ือมกรุงเทพฯ กับกรุงธนบุรีใหมีความเจริญพัฒนาทัดเทียมกัน และดวยความรอบรู และมีสาย
พระเนตรที่ยาวไกลของพระองค จึงทรงมีพระราชดําริวาสิ่งบันเทิงที่เฟองฟูมากที่สุดในโลกยุคน้ันก็คือ
ภาพยนตร ซึ่งแมในขณะน้ันจะมีการสรางโรงภาพยนตรข้ึนอยางแพรหลายในกรุงเทพมหานครและใน
ทุกหัวเมืองแลวก็ตาม แตก็ยังไมมีโรงภาพยนตรใดที่สวยงาม ภูมิฐาน เปนสงาราศีแกเมืองได เมื่อ
เทียบกับตางประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ในอเมริกา ที่โรงหนังมักจะกอสรางอยางใหญโตสวยงามดุจ
พระราชวัง ขณะที่โรงหนังในประเทศไทยที่มีอยูน้ันมีหนาตาคลายโกดังสินคา เพราะสรางเปนโรงไม
หลังคามุงสังกะสี 
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พระองคจึงไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคกวา 9 ลานบาท เพื่อสรางโรง 
มหรสพที่ทันสมัยฉายภาพยนตรเสียงข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย โดยทรงกําหนดแนวทางการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมใหเนนความภูมิฐาน สงางาม เพื่อเชิดหนาชูตาประเทศ และเปนของขวัญ
แกพสกนิกรชาวไทย ใหประชาชนไดใชเปนที่พักผอนหยอนใจ โดยพระราชทานนามวา ‘ศาลาเฉลิม
กรุง’ ซึ่ง ‘เฉลิมกรุง’ ก็คือกรุงเทพฯ สวน ‘ศาลา’ หมายถึง ที่พักผอนพักใจของราษฎร อีกทั้งเพื่อเปน
เกียรติแกผูออกแบบ คือ หมอมเจาสมัยเฉลิม กฤดากร 

อาคารศาลาเฉลิมกรุงเริ่มกอสรางข้ึนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 วากันวาเหล็ก
สวนหน่ึงที่เหลือจากการสรางสะพานพระพุทธยอดฟาน้ันก็ถูกนํามาใชเปนสวนหน่ึงในการสรางศาลา
เฉลิมกรุงดวย 

ลอมกรอบ ภาพยนตรสวนพระองครัชกาลท่ี 7 
ภาพยนตรขาวและภาพยนตรสารคดีในระยะแรกจํานวนหน่ึงเปนภาพยนตรสวน

พระองคพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหากษัตริยที่โปรดภาพยนตรอยาง
มาก เพราะทรงเปนทั้งนักชมภาพยนตรและนักถายทําภาพยนตรสมัครเลนมาต้ังแตกอนเสด็จข้ึน
ครองราชย เมื่อเสด็จข้ึนครองราชยแลว ยังทรงโปรดภาพยนตรเปนพิเศษ เมื่อพระองคเสด็จฯไปทีแ่หง
ใดทั้งในและนอกพระราชอาณาจักร  มักจะทรงถือกลองถายภาพยนตรขนาดเล็ก 16 มิลลิเมตรติด
พระหัตถไปดวยเสมอ เพื่อบันทึกเหตุการณตาง ๆ ดวยพระองคเอง  

นอกเหนือไปจากที่ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังสมาคมภาพยนตรสมัครเลนแหงสยามใน
พระบรมราชูปถัมภในป พ.ศ.2473 มีสํานักงานต้ังอยูในพระราชวังสวนจิตรลดา (เมื่อมีโรงภาพยนตร
ข้ึนมาสมาคมก็มาต้ังอยูในศาลาเฉลิมกรุง) เพื่อสงเสริมและเปนศูนยรวมของนักถายภาพยนตร
สมัครเลนในสยาม มีสมาชิกประกอบดวยเจานายในพระราชวงศขุนนางและนักธุรกิจทั้งไทยและ
ตางประเทศ  

กิจกรรมสําคัญอยางหน่ึงของสมาคมคือจัดประชุมฉายหนังแลกเปลี่ยนกันดูในหมูสมาชิก
และแขกของสมาคมเดือนละครั้ง รัชกาลที่ 7 โปรดฯพระราชทานภาพยนตรฝพระหัตถซึ่ง
เรียกวา ‘ภาพยนตรทรงถาย’ และภาพยนตรเผยแพรในสวนพระองคซึ่งเรียกวา ‘ภาพยนตรอัมพร’ 
มาฉายใหสมาชิกชมอยูเสมอ รวมทั้งยังเสด็จฯมาทอดพระเนตรภาพยนตรเปนประจําอีกดวย 

สําหรับนักถายภาพยนตรไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชางทองจัดทําแหนบหรือเข็ม
เครื่องหมายเปนแบบตราอารม  มีอักษรลงยาอยูในวงตราอารมวา ส.ภ.ส ซึ่งยอมาจากคําวา ‘สมาคม
ถายภาพยนตรสวนจิตรลดา’ พระราชทานแกบรรดานักถายภาพยนตรสมัครเลนดวย 

สมาคมภาพยนตรสมัครเลนแหงสยามและกิจกรรมภาพยนตรในสวนพระองคไดซบเซา
และหยุดชะงักไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ฟลมภาพยนตรถูกทอดทิ้งและเกบ็
รักษาอยางไมถูกหลักวิชาการ จนสวนหน่ึงชํารุดไปมาก  กระทั่งสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระ
บรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานใหแกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภเพื่อรักษาไวเปนสมบัติ 
ของชาติ และปจจุบันอยูในการดําเนินการโครงการอนุรักษฟลมภาพยนตรสวนพระองค 

ภาพยนตรสวนพระองคทั้งหมดแบงได 3 ประเภท คือ 
1. ภาพยนตรทรงถาย คือ ภาพยนตรที่ เปนผลงานฝพระหัตถ  มีทั้ งที่บันทึกเปน

เหตุการณเบ็ดเตล็ด เรียกเปนสามัญไดวา ภาพยนตรในครอบครัว บางเรื่องเปนบันทึกเหตุการณใน 
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สวนพระองคจริงๆ มีตัวอักษรข้ึนหัวฟลมวา หามฉายเผยแพรสูสาธารณชน นอกจากน้ียังมีภาพยนตร 
เรื่องแสดงในชุดที่ทรงเรียกวา ‘นิทานของลุง’ เชน เรื่อง ‘แหวนวิเศษ’ อยูอีกดวย 

2. ภาพยนตรอัมพร คือ ภาพยนตรบันทึกพระราชกรณียกิจสําหรับเผยแพรอยางเปน
ทางการ ถายทําระหวางป พ.ศ. 2469 - 2474 เชนการเสด็จฯ เลียบมณฑลตาง ๆ หลังจากเสด็จข้ึน
ครองราชย การเสด็จฯ เยือนตางประเทศอยางเปนทางการทั้งในเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา พระ
ราชกรณียกิจในพระราชพิธีตาง ๆ เชน พระราชพิธีโลชิงชา พระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ป พระ
ราชพิธีทางศาสนาและการตรวจพลสวนสนามและการซอมรบของกองทัพ 

3. ภาพยนตรหายากรวมรัชสมัย คือ ภาพยนตรที่มีผูนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายและที่ทรงซื้อ
มาในจํานวนน้ีเปนฟลมภาพยนตรชนิด 9.5 มิลลิเมตร เปนภาพยนตรยุคหนังเงียบของฮอลลีวูด
มากกวา 10 เรื่อง 

แรกเริ่มศาลาเฉลิมกรุงมีกําหนดเปดในป พ.ศ. 2475 แตเน่ืองจากวาเปนสถานที่ต้ังใจ
กอสรางใหงดงาม เปนที่สุดทางสถาปตยกรรมของสยามการกอสรางจึงคอนขางชา เสร็จไมทันงานป 
2475 หากมาแลวเสร็จเมื่อป 2476 ซึ่งประชาชนก็ต่ืนเตนกันมาก เพราะไมเคยมีโรงหนังที่โออา
เหมือนพระราชวัง ซ้ํายังมีการติดเครื่องปรับอากาศทั้งโรงอยางน้ีมากอน กอนฉายหนัง จะมีการฉาย
รูปสถาปนิก วิศวกรซึ่งมีสวนรวมในการกอสราง ที่นาภาคภูมิใจคือทุกทานเปนคนไทยที่ไปเรียน
ตางประเทศ มีการเลนแสงเสียง ฉายสีตาง ๆ นาต่ืนตาต่ืนใจเปนพิธีเปดแลวจึงฉายภาพยนตร  

สถาปตยกรรมภายนอกของศาลาเฉลิมกรุงเปนแบบตะวันตก เน่ืองจากหมอมเจาสมัย
เฉลิม กฤดากร สถาปนิกผูออกแบบจบการศึกษามาจากตางประเทศ แตแมตัวตึกจะเปนสี่เหลี่ยม
ธรรมดาตามแบบตะวันตก หากทรงนําสถาปตยกรรมไทยมาตกแตงภายในตัวอาคาร โรงภาพยนตร
เฉลิมกรุงจึงนับเปน ‘สถาปตยกรรมรวมสมัย’ ที่สะทอนความงดงามของศิลปะตะวันตกกับตะวันออก
อยางลงตัว กลายเปนเอกลักษณไมซ้ําแบบใคร สมเปนผลงานช้ันเลิศแหงยุค 

โรงภาพยนตรเฉลิมกรุงเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 ซึ่งมี
การฉายภาพยนตรฝรั่งเสียงในฟลม (บันทึกเสียงจริงของนักแสดงพรอมไปกับการถายทํา และใชเสียง
จริงที่บันทึกมาลงฟลมภาพยนตร) เรื่อง ‘มหาภัยใตทะเล’ ผูคนตางแหแหนมาชมกันอยางลนหลามจน
แถวยาวเลยออกไปถึงถนนหนาโรง  

เอก อัครเมธา ผูสรางและผูกํากับหนังไทยรุนเกาเลาถึงวันเปดเฉลิมกรุงวา วันที่เปดโรง
ภาพยนตรจําไดวาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จมาไมได แตคนก็มากันเยอะมาก น่ัง
รถรางมากัน จนรถรางติด    

“กอนการฉายภาพยนตรในวันน้ันมีการฉายพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เน่ืองจากพระองคเสด็จฯ มาไมได 
เลยตองใชวิธีน้ีแทน ตอมาการฉายพระบรมฉายาลักษณกษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ พรอมกับการ
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีกอนฉายภาพยนตรก็กลายมาเปนธรรมเนียมปฏิบัติจนถึงทุกวันน้ี” 

ผูกํากับมือดียอนรอยอดีตที่เฟองฟูของเฉลิมกรุงตอไปวา ภายในโรงภาพยนตรเฉลิมกรุง
มีการติดเครื่องปรับอากาศในระบบคูลลิ่งใชนํ้า เพราะฉะน้ันใครเขามาในศาลาเฉลิมกรุงก็จะหนาวมาก
จนตัวสั่นกันเลยทีเดียว   
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“สมัยกอนคนมาดูหนังจะแตงตัวดีเพราะเปนสถานที่โออา ราคาที่น่ังแพงสุดกับถูกสุดก็
จะตางกันมาก ต๋ัวราคาถูกก็จะอยูแถวหนา ต๋ัวแพงก็จะอยูดานบน พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวทานสรางโรงหนังแหงน้ีเพื่อใหใหประชาชนทั่วไปก็ไดมีโอกาสดู ไมเพียงแตคนมีเงินเทาน้ันที่
จะเขามาดูได ต๋ัวจึงมีขายหลายราคา ใครไปเที่ยวยานน้ี มาดูหนังที่น่ีถือวาสุดยอดมากแลว หนาศาลา
เฉลิมกรุงเขาคิวกันไปยาวถึงไหนตอไหน สี่แยกคนเต็มไปหมด เรียกไดวาทุกพื้นที่ของศาลาเฉลิมกรุงน่ี
แนนไปหมด” 

เดิมทีรัชกาลที่ 7 ทรงต้ังใจจะสรางโรงหนังใหสามารถจุผูชมไดถึง 4,000 ที่น่ัง 
เหมือนกับโรงหนังที่หรูหราตามอยางประเทศตะวันตก แตดวยทุนที่จํากัด ทําใหจําเปนตองปรับลด
ขนาดลง เหลือประมาณ 2,000 ที่น่ัง 

คุณเอกเลาตอดวยนํ้าเสียงสนุกสนานวา ที่เฉลิมกรุงจะมีชองจําหนายต๋ัวเปนชองเล็ก ๆ 
ขายต๋ัวประมาณ 7 บาท ต้ังแตหกโมงเย็น  

“เขาขายต๋ัวกันหกโมง แตคนไปกันต้ังแตสี่โมงเย็น คนมันเยอะมาก ย่ิงถามิตร - เพชรา
เปนพระเอกนางเอกน่ีคนเต็มเลย พอเขาเปดขายปบ คนก็พรึ่บกันเขาไป พอซื้อต๋ัวได มือดันดึงไมออก 
เพราะมันเปนชองเล็ก ๆ ติดมือที่กําเงินอยู คนขายต๋ัวก็จะแกะมือเราออก ถา 7 บาท ก็หน่ึงใบ 14 
บาท ก็สองใบ 21 บาท ก็สามใบอะไรอยางงี้ พอไดปบดึงไมออก! ตางคนตางติดอยูในน้ัน บางคน
ถึงกับตีกระจกแตก แตกส็นุกดี” (หัวเราะ)  

พิชัย นอยรอด ผูสรางและผูกํากับหนังเพื่อนสนิทคุณเอกเสริมวา ยุคน้ันภาพยนตรเปน
หนังเสียงเต็มตัวแลว กอนหนาน้ีเปนหนังเงียบมาตลอด หนังเสียงเขามาในป พ.ศ. 2470 มาแพรหลาย
ในเมืองไทยป พ.ศ. 2473 โรงหนังที่สรางข้ึนกอนหนาน้ี จึงไมใชโรงภาพยนตรสําหรับหนังเสียง แต
ศาลาเฉลิมกรุงเปนโรงภาพยนตรฉายหนังเสียงโดยเฉพาะ 

“ยุคน้ันมีหนังเงียบ หนังพากย แลวก็หนังเสียง ศาลาเฉลิมกรุงสรางมาเพื่อเปนโรง
ภาพยนตรเสียง แตวาหนังไทยในเวลาน้ันมีอยูสองแบบ แบบแรกเปนเสียงในฟลม อีกแบบใชวิธีพากย
สดขณะฉาย โรงหนังเฉลิมกรุงจึงตองปรับใหฉายหนังไทยที่พากยไดดวย เลยตองมีการสรางเปนหอง
พากยเล็ก ๆ ตอมาชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หนังไทยเปลี่ยนเปนแบบ 16 ม.ม. ซึ่งเวลาฉายแลว
จอเล็ก และตองใชนักพากยมาพากยสดในโรง แตก็ยังยืนหยัดสูกับหนังฮอลลีวูด หนังตางประเทศที่ได
มาตรฐานกวาได”  

นอกจากโรงภาพยนตรแลว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยังโปรดฯ ใหจัดต้ัง
บริษัท ‘สหศีนิมา จํากัด’ ซึ่งมีความหมายวา ‘แข็งแรงข้ึนรวมกัน’ และยังออกเสียงลอกับคําวา 
‘Cinema’ เพื่อจัดจําหนายซื้อขายภาพยนตรปอนศาลาเฉลิมกรุง ชวงเวลาน้ันมีโรงหนังในเครือ 7 โรง
ดวยกัน คนนิยมเรียกวา ‘7 เฉลิม’ ไดแก ศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิมบุรี ศาลาเฉลิมธานี ศาลาเฉลิม
รัตน ศาลาเฉลิมเวียง ศาลาเฉลิมนคร และศาลาเฉลิมราสดร ทั้งหมด 7 โรงตามรัชกาลที่ 7  

จุดเปลี่ยนที่สําคัญของการพักผอนหยอนใจของชาวกรุงเทพเกิดข้ึนอีกครั้ งเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดข้ึน รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับอเมริกา และอังกฤษ จึงไมมีหนังฮอลลีวูด
เขาฉาย มีแตหนังญี่ปุน หนังเยอรมัน แตก็ประสบปญหาขาดแคลนอุปกรณ อะไหลตาง ๆ จนกระทั่ง
ตองหยุดฉายหนังไป ศาลาเฉลิมกรุงก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน โดยเปลี่ยนบทบาทมาเปนโรงละคร
เวทีแทน รัฐบาลในขณะน้ันพยายามสรางความบันเทิงใหประชาชน เพื่อลดความตึงเครียดจากภาวะ
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สงคราม  โรงภาพยนตรจึงกลายเปนโรงละครจนกระทั่งสงครามจบลง จนสงครามสงบลงแลวระยะ
หน่ึง จึงกลับมาฉายภาพยนตรอีกครั้ง ละครเวทีก็หายไป 

เมื่อผูคนกลับมาเพลิดเพลินกับภาพยนตรอีกครั้ง บริษัทสหศีนิมาก็กลับมาเฟองฟู บริษัท
ดําเนินการสั่งหนังจากตางประเทศเขามาฉาย สวนใหญเปนหนังฮอลลีวูดที่ครองโลกครองตลาดอยู 
รวมถึงหนังไทยที่ลงทุนสรางเอง  

“หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จัดวาเปนยุคทองของภาพยนตรไทย หนังไทยไดรับความนิยม
อยางมาก โดยเฉพาะพวกสายหนังมาต้ังชุมนุมอยูเปนสิบ ๆ เจา ตัวประกอบหนังก็จะมาวนเวียน
ปวนเปยนอยูแถว ๆ น้ัน เพื่อรอคนติดตอไปแสดง ศาลาเฉลิมกรุงกลายมาเปนแหลงพบปะพูดคุยของ
กลุมคนในอุตสาหกรรมหนังไทย จนไดรับสมญานามวาเปนฮอลลีวูดแหงเมืองไทย” คุณพิชัยเลาถึง
ความเฟองฟูของศาลาเฉลิมกรุง 

ใบเบิกทางสูวงการภาพยนตร 
นอกจากฉายภาพยนตรแลว เฉลิมกรุงยังเปนที่แจงเกิดของดาวประดับฟาบันเทิง

เมืองไทย และเปนบันไดสรางช่ือเสียงใหแกบุคคลในแวดวงภาพยนตรมากมาย ต้ังแตผูสราง ผูกํากับ 
ดารา ตัวประกอบ ทีมงาน นักพากย นักรอง ชางเขียนโปสเตอร ฯลฯ โดยหน่ึงในนักแสดงที่แจงเกิด
จากศาลาเฉลิมกรุงที่ยังคงยืนหยัดอยูในวงการทุกวันน้ีคือ ‘พิศมัย วิไลศักด์ิ’  

ความนิยมของภาพยนตรเรื่อง ‘การะเกด’ ป 2501 ที่เธอเลนเปนนางเอก ไมเพียงสราง
ความคึกคักใหศาลาเฉลิมกรุง ทวายังแจงเกิดใหนางเอกหนาใหม ผูสรางความประทับใจใหแกผูชม
ย่ิงข้ึน เมื่อนางเอกในจอออกมารําฉุยฉายหนาเวทีเกือบรอยรอบที่หนังเขาฉาย ในครั้งน้ันนางเอกวัย 
19 ปอยางพิศมัยตองรํา กินและนอนอยูที่ศาลาเฉลิมกรุงตลอดระยะเวลาที่หนังเขาโรง  

“สมัยกอนเวลาหนังเขา ดาราจะมาโชวตัว เก็บคนละ 15 บาท 20 บาท คนตองมาจอง
คิวดู จะมาดูพระเอก เมื่อกอนน่ียากที่จะเจอ ดาราสมัยกอนเก็บตัว ไมกลามีแฟน สมัยน้ีเดินหางก็เจอ
แลว จะเจอมิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร น่ีหมดสิทธ์ิ ตองไปวันเปดตัวหนังเทาน้ัน คนมาเปนพัน 
ไมเหมือนสมัยน้ี เด๋ียวน้ีเดินชนกันยังไมรูใครเปนใคร ดาราดัง ๆ สมัยน้ันมีสมบัติ เมทะนี ไชยา สุริยัน 
มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร ดังระเบิดเถิดเทิง สองคนน้ีตองคูกันสมัยน้ัน พระเอกนางเอกตอง
คนน้ี คนดูชอบมาก” คุณเอกเลาอยางเห็นภาพ 

เมื่อศาลาเฉลิมกรุงเปรียบเหมือนแมเหล็กดึงดูดผูคน บริเวณขาง ๆ อาคารจึงเต็มไปดวย
รานรวงตาง ๆ ผุดข้ึนมากมาย ทั้งรานขาวแกง ขาวขาหมู แกงกะหรี่ สตู กวยเต๋ียวเปด จนเปนที่รูกัน
วาหากจะหาของอรอย ๆ ทาน ตองมาที่เฉลิมกรุงมีทุกอยาง มีแมกระทั่งตลาดขายของ  

ในชวงที่หนังไทยกลับมาเฟองฟูข้ึนอีกครั้ง หนังไทยเรื่องใดที่ไดเขาฉายเฉลิมกรุงถือวาไม
ธรรมดา เปนหนังที่มีความพิเศษ นอกจากน้ี ในรอบปฐมทัศนจะมีการจัดการแสดงตาง ๆ เชน มีการ
แสดงดนตรี มีละครสั้น เปนที่คึกคักมาก 

“หนังสมัยกอนยาวนะ ประมาณสามช่ัวโมงกวา ๆ ไมงั้นคนไมดู หนังไมสั้นเหมือนสมัยน้ี 
หนุมสาวเขาก็เลยมาใชเวลาเจอกันยาว ๆ ที่โรงหนังน่ีไง แตเมื่อกอนคนไมกลับดึกกัน ไมมีรถดวย มีแต
สามลอ รถเมลก็หมดทุมครึ่ง ไมเหมือนสมัยน้ีกลับเมื่อไหรก็ได (หัวเราะ) สมัยกอนหนังรอบพิเศษเขา 
10 โมง สมัยน้ี 5 ทุม รอบดึกน่ีสองยามกวา ๆ แตไมคอยมีคนดู มีเฉพาะคนยานน้ันดูบาง เพราะ
เดินทางไมสะดวก” คุณพิชัยกลาว 
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แหลงรวมศิลปนคุณภาพ 
ความบันเทิงที่คูกับศาลาเฉลิมกรุงซึ่งไดรับความนิยมอยางมากหนีไมพน ‘ละคร’  

โดยเฉพาะในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลาเฉลิมกรุงใชเปนที่แสดงละครเวทีและดนตร ีเน่ืองจากไมมี
ภาพยนตรฉาย และที่กอกําเนิดมาพรอมกับความเฟองฟูของละครที่ศาลาเฉลิมกรุงก็คือเหลาบรรดา
นักรองหนามานที่รองเพลงสลับฉากทั้งหลาย โดยไมมีวงดนตรีบรรเลงเสริมคอยชวยเหลือ ตองใช
ความสามารถและพรสวรรคในการสรางความสําราญใหแกเหลาบรรดาผูชม 

การแสดงพวกน้ีตองเปนรอบพิเศษเทาน้ัน เชน เปนภาพยนตรรอบปฐมทัศน รอบการ
กุศล ก็ถึงจะมีดนตรีหนามาน ตลกหนามาน และละครสั้นหนามาน กอนจะฉายภาพยนตร 

ศาลาเฉลิมกรุงจึงเกิดข้ึนมาพรอมกับความเจริญรุงเรืองของกรุงเทพมหานคร เปน
สัญลักษณแหงความเฟองฟูของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย เปนศูนยกลางความบันเทิง และ
ความทันสมัยที่ย่ิงใหญของประเทศ จนหากใครไมรูจักศาลาเฉลิมกรุงถือวาตกยุคกันเลยทีเดียว 

จากโรงภาพยนตรสูโรงมหรสพแหงชาติ 
เฉลิมกรุงรุงเรืองอยูกวา 60 ป จนกระทั่งป พ.ศ. 2535 โรงภาพยนตรสวนใหญ

เปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเปนใหญโตโอโถงกลายเปนโรงฉายขนาดเล็ก เปนมินิเธียเตอร จุคอหนังไดเพยีง
สองรอยที่น่ัง และมักต้ังอยูในศูนยการคา ซึ่งสะดวกเมื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ เสร็จก็เขาไปดูภาพยนตรตอ
ไดเลย ประกอบกับชวงน้ันคนก็เสพวิดีโอที่บานกันมากข้ึน อีกทั้งยังมีวิดีโอผี ซีดีเถ่ือน โรงภาพยนตร
ขนาดใหญที่มีคาใชจายตาง ๆ มากมายจึงยากจะอยูรอด ตัวศาลาเฉลิมกรุงเองก็ทรุดโทรม ดวยผาน
กาลเวลามานานกวาหกสิบป คนดูก็นอยลง 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งเปนผูดูแลกิจการของโรงภาพยนตรศาลา
เฉลิมกรุง จึงตัดสินใจปดศาลาเฉลิมกรุงเพื่อปรับปรุง ปรับระบบตาง ๆ ใหม และลดที่น่ังใหมจากเดิม
สองพันกวาที่น่ังใหเหลือแคหกรอยที่น่ัง   

แตแมจะลดที่น่ังใหเหลือเพียงหกรอยที่น่ังแลวก็ตาม แตการฉายภาพยนตรประจําก็คง
ทําไมไดแลว เน่ืองจากวายังมีขนาดใหญเกินไปสําหรับโรงภาพยนตรในยุคสมัยใหม   

การปรับบทบาทครั้งสําคัญของเฉลิมกรุงจึงเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2535 โดยนําแนว
พระราชดําริของรัชกาลที่ 7 ที่ทรงปรารถนาใหศาลาเฉลิมกรุงเปนโรงมหรสพที่เชิดหนาชูตาของ
ประเทศมาเปนแนวทาง ดวยการนําโขนประยุกตแนวใหมที่เรียกวาโขนจินตนฤมิต และละครเวทีมา
เปดการแสดงแทน รวมถึงการขับรองเพลงลูกกรุง เพื่ออนุรักษและสงเสริมศิลปะความบันเทงิแบบไทย 
ๆ สูอนุชนคนรุนหลังและเปนขวัญของกรุงเทพมหานคร เปนสมบัติของประชาชนทั่ว ๆ ไปไมตางจาก
เดิม 

 “ศาลาเฉลิมกรุงสรางข้ึนมาเพื่อเปนสถานบันเทิงใหคนเขามาแวะเวียน มีคนพูดเสมอวา
โรงหนัง โรงละครตองรอนอยูเสมอ คําวารอนน้ันคือตองมีคนเขาออกอยูอยางตอเน่ือง เพราะฉะน้ัน
กิจกรรมที่มีอยูก็ตองมีอยูอยางตอเน่ือง ถาพูดถึงตัวอาคารศาลาเฉลิมกรุงก็แข็งแรง สามารถที่จะอยูได
รอยสองรอยปอยูแลว แตความนิยมที่คนจะอยูไปกับที่น่ีเปนสองรอยปน่ีเปนสิ่งที่ศาลาเฉลิมกรุงตอง
ทํา” คุณพิชัยแสดงความคิดเห็นในฐานะผูมีชีวิตพันผูกอยูกับเฉลิมกรุงมาโดยตลอด 

สวนคุณเอกเห็นวา พฤติกรรมการชมภาพยนตรที่แตกตางระหวางคนในอดีตกับปจจุบัน
สะทอนรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางกันของคนกรุงเทพฯ 
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“ปจจุบันทุกคนมีโรงหนังอยูในฝามือตัวเองกันหมด จากโรงหนังที่เปนกิจกรรมสังคมก็
กลายเปนของสวนตัว ทั้งที่หนังเขาทําเพื่อฉายข้ึนจอใหญใหคนดูไดดูโรงใหญ ๆ เราไมมีทางจะได
รสชาติของมันเลยจากการดูจอเล็ก ๆ หรือดูในบาน จะไดตอเมื่อไปดูในโรงใหญกับคนอื่นรวมสังคม 
อยางนอยหนุมสาวแฟนกัน ก็มักจะรูจักกันผานการไปดูหนังในโรง ไมวาอยางไร สําหรับคนทําหนัง 
โรงหนังก็ยังมีความสําคัญกับเราเสมอ”  

ศาลาเฉลิมกรุงจึงเปรียบเหมือนภาพสะทอนชีวิตมนุษย มีข้ึน มีลง แมปจจุบันจะเงียบ
เหงาไมคึกคักเหมือนด่ังวันวาน หากก็ยังคงยืดหยัดกลับมาใหคนนึกถึงได และยังคงเปนโรงมหรสพที่
สรางความบันเทิงคูกับคนไทยมานานถึง 80 ป 

 
ขอมูลประกอบการเขียน 
1. หนังสือ ‘ยานเกาในกรงุเทพฯ เลม 2’ โดย ปราณี กล่ําสม 
2. หนังสือ ‘ยํ่าตอกทั่วกรุงเทพฯ’ โดย น. ณ ปากนํ้า 
3. เว็บไซต ศาลาเฉลิมกรุง www.salachalermkrung.com 
4. เว็บไซตการศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จ

พ ร ะ ป ก เ ก ล า เ จ า อ ยู หั ว แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า รํ า ไ พ พ ร ร ณี ฯ 
http://kingprajadhipokstudy.blogspot.com/ 

 
6. บทท่ี 4 หอมกรุนกาแฟรับรุงกับ ออน ลอก หยุน 

กลิ่นหอมกรุนของกาแฟ พรอมดวยขนมปงนุม ๆ และชุดอาหารเชา คงเปนสิ่งที่ขาด
ไมไดของใครหลายคน ทามกลางความวุนวายของเมืองหลวง บรรยากาศที่รีบเรงในยามเชาของทุก ๆ 
วัน ยังมีรานกาแฟโบราณรานหน่ึง ที่ยังคงเปดดําเนินการขามผานวันเวลามาหลายยุคหลายสมัย ราน
แหงน้ีคือ ราน ‘ออน ลอก หยุน’ รานกาแฟเกาในยานวังบูรพา บริเวณริมถนนเจริญกรุง ใกลกับโรง
มหรสพศาลาเฉลิมกรุง 

หากมองผานหนารานเราจะเห็นชายวัยกลางคนผูหน่ึงมักยืนอยูบริเวณตูกระจกที่
วางขายขนมปงแถวและสังขยาตรงหนาราน หรือไมก็บริเวณเคานเตอรขาง ๆ หรือแมแตทําหนาที่บริ
กรคอยจดรายการอาหาร เสิรฟ รวมไปถึงคิดเงินลูกคา ชายผูน้ีคือ คุณประพนธ ทยานุกูล เจาของราน
อารมณดี ผูสืบทอดกิจการครอบครัวรุนที่ 3 ของรานออน ลอก หยุน 

คุณประพนธเลาวา จุดเริ่มตนของรานเริ่มจากคุณพอคือ นายเทงซาง แซลี้ มาจากเมือง
จีน มาก็ทําหุนสวนกับคนจีนไหหลําเปดรานที่น่ี กวา 80 ปแลว ขายพวกกาแฟโบราณ ไขดาว อาหาร
เชา ขนมปง มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เมื่อคุณพอเสียไปคุณแมคือ นางกาญจนา แซลี้ ก็ทําหนาที่ทุก
อยางแทนคุณพอ จนถึงปจจุบันตนก็มารับชวงตอ 

“ขนมปงสังขยาน่ีสั่งเขาทํา แตพวกกาแฟน่ีค่ัวเอง สมัยกอนก็มีขายไอศกรีม ขายไปกิน 
ไปเอง (หัวเราะ) เปนไอศกรีมกะทิถังไมโอค มีเครื่องปนไอเราก็น่ังปน ๆ อยูในบาน ใสเปนขันแลวก็แช
ตูเย็น ขายเปนถวย ถวยละ 2 บาท กาแฟน่ีแกวละบาท แลวก็ข้ึนมาเรื่อย ๆ” 

เดิมรานออน ลอก หยุน มีสาขาอื่นอีกนอกจากที่บริเวณหลังวังบูรพาน้ี คือที่หางมาบุญ
ครอง ตลาดโบเบ และบริเวณยานฝงธนฯ แตก็ปดหมดเพราะรายรับไมพอกับรายจายจึงเหลือที่น่ีที่
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เดียว เพราะคาเชาแตละที่น้ันแพงมากทางรานสูไมไหว คุณประพนธบอกวาอยูไปก็เหมือนทําให
เจาของเขารวย ไมเหมือนกับที่ตรงน้ีเพราะเปนที่ดินซื้อขาดไมตองจายคาเชาใหใคร 

บรรยากาศในรานก็ยังคงเดิม เมื่อเดินเขามาก็เหมือนไดกาวยอนวันเวลากลับมาเมื่อครั้ง
ที่ยุคโกหลังวังรุงเรือง บริเวณหนารานจะมีตูกระจกขนาดสูงต้ังอยูทางดานซายและขวามือของรานใช
วางโชวกระปองเครื่องด่ืมรุนเกา ๆ ปจจุบันน้ีคือกระปองไมโลสีเขียว ๆ สวนดานบนตูน้ันมีพระบรม
ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูและพระบาทสมเด็จพระราชินี 

 เขาไปดานใน โตะ เกาอี้ ช้ันวางของ สิ่งของทุกอยางยังคงถูกจัดวางไวเหมือนเดิม ราว
กับวาวันเวลาไมอาจสงผลใด ๆ ตอรานกาแฟแหงน้ีไดเลย โตะมีสองแบบคือแบบโตะกลม  มีเกาอี้หนัง
วางรายลอม อีกแบบเปนพนักพิง คุณประพนธเลาวาบรรยากาศในรานก็ยังคงเดิม ทําใหมไปเมื่อ 13 
ปมาน้ี และนาจะทําใหมเพิ่มเน่ืองจากพื้นทรุด สวนพวกโตะ เกาอี้น้ีก็ใชของเดิม จัดแบบเดิม เพียงแต
ตองหุมหนังใหม ทวาก็แลดูเกาจนเห็นไดชัดถึงสนิมบนโตะและขาเกาอี้ 

ดานบนรอบ ๆ รานจะมีตูไมฉาบติดกับผนังทั้งสองดานเปนตูกระจกเพื่อโชวสินคาตาง ๆ 
เชน กระปองไมโล นมขน ซอส กระดาษทิชชู กอนที่จะถูกทยอยนําลงมาใชสอย รวมไปถึง
พระพุทธรูปหลายองคที่โชวอยูในตูขวามือของราน หากน่ังอยูในรานก็จะสัมผัสไดกับลมเย็น ๆ  จากพัด
ลมเพดานสุดคลาสสิกสามตัว 

เขามาน่ังในรานเหลือบเห็นปายเมนูอาหารและเครื่องด่ืมหลากหลายรายการที่ติดอยูบน
ผนังขวามือ ทราบมาวาทางรานเพิ่งจะปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มข้ึนไมนานมาน้ีตามภาวะเศรษฐกิจ
บานเมือง กลับมาที่เมนูอาหารก็ไมรูวาจะสั่งอะไรดีเพราะละลานตาไปหมด แลวก็เกิดความสงสัยวา
ชุดอาหารเชาน่ีสั่งไดแคตอนเชาหรืออยางไร คุณประพนธหัวเราะออกมาอยางอารมณดีและตอบวา 

“ช่ืออาหารเชา แตสั่งไดตลอด ไดทั้งวัน ที่น่ีเปนเจาแรกของประเทศไทยที่ขายอาหาร
เชา สมัยกอนก็มีรานแขกที่ขายพวกกาแฟคลาย ๆ กัน แตเขาเลิกไปละ ปดไปหมดแลว เดิมที่รานมี
ขายเคกดวยพวกเคกปใหม รับเขามาอีกทีแลวก็มาขาย แตตอนน้ีเลิกแลว”  

เมื่อคิดเมนูออกแลวจึงขอสั่งชุดไขดาว หมูแฮม ไสกรอก ชุดเล็กพรอมชาเย็นหน่ึงแกว ไม
นานนักบริกรของรานก็นําชุดอาหารเชาพรอมชาเย็นมาเสิรฟใหรวดเร็วทันใจทีเดียว อีกทั้งยังมีนํ้าชา
เย็น ๆ หน่ึงแกวแถมใหฟรีอีกดวย ทางดานเจาของน้ันก็บอกวา “นํ้าชาที่รานเสิรฟตลอด ฟรี กินไดกิน
ไป” พูดจบก็หัวเราะพลางอานหนังสือพิมพตามขาวสารบานเมืองไปดวย  

เมื่อไดรับรายการอาหารครบแลวก็ถึงเวลาตองจัดการเสียที ชุดอาหารเชาน้ีถูกจัดวางมา
อยางเรียบงายในจานใบเล็ก ๆ แลดูนารักทีเดียว พรอมกับอุปกรณรับประทานเปนชอนใบเล็ก ๆ 
เสิรฟมาพรอมกับชาเย็นที่สั่งคูกันไป รสชาติของชุดอาหารเชาน้ันแมจะไมไดวิเศษมากนักแตก็ไมเลว
ทีเดียว ไสกรอกทอดเล็ก ๆ พรอมเบคอนจิ้มซอสมะเขือเทศ บวกกับไขดาวไมสุกเหยาะซอสแม็กกี้ลง
ไปก็ถูกปากใชได สวนรสชาติของชาเย็นน้ันก็หวานพอเหมาะ แถมยังมีนํ้าชาใหจิบเรื่อย ๆ อีกดวย 

การไดมาน่ังรับประทานอาหารที่น่ีน้ัน ผูเขียนกลับรูสึกวาไมไดมาน่ังทานอาหารอยูทีร่าน 
แตอยางใด เพราะดวยความเปนกันเอง ความเรียบงาย รวมถึงบรรยากาศในรานแลวน้ันสงเสริมให
รูสึกเหมือนกับวาเรากําลังอยู ‘บาน’ บานที่เรียบงาย สบาย ไมตองคิดอะไรมาก... น่ังอยูเพลิน ๆ กวา
จะรูตัวอีกทีก็เห็นลูกคาใหมเขารานมาอีกแลว มีทั้งวัยรุนหนุมสาว วัยกลางคน จนถึงผูสูงวัยที่มานั่ง
รําลึกความหลังกัน แมเพียงกาแฟคนละแกวก็อยูกันไดทั้งวัน... 
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รานกาแฟโบราณแหงน้ีไมใชรานกาแฟที่ใชวัตถุดิบช้ันดีแตอยางใด ขนมปงสังขยา ขนม
ปงแถวที่ทางรานนํามาขายก็สั่งมาอีกที ไสกรอก เบคอน เครื่องปรุงตาง ๆ ก็ไมใชของพิเศษอะไรซื้อได
ตามหางสรรพสินคาทั่วไป แตในความไมพิเศษน้ันกลับมีบางสิ่งที่ดึงดูดใหผูคนเขามาในรานน้ีอยูเสมอ
แมจะไมแนนขนัดเหมือนด่ังวันวานแตก็ไมเคยปลอยใหวางเวนเลยสักวัน 

“คนจะเยอะในชวงวันเสาร - อาทิตย มากันเปนครอบครัว พอแมลูก คุณพอคุณแมเขา
ใหลูกพามา น่ังรถเข็นมาเลย บางทีทําไมทันคนเยอะ สวนพวกรุนเกา ๆ วันเสาร - อาทิตยน่ีก็เยอะ 
บางทีศาลาเฉลิมกรุงมีจัดงานพวกเอลวิสมั่ง สุนทราภรณมั่ง เขาก็มากัน เทียวไปเทียวมา สวนมากจะ
มากัน  

วันธรรมดาก็มีเงียบบาง น่ังจองหนากัน (หัวเราะ) คนจะมาชวงเชา ๆ เปนคนแถวน้ีบาง 
คนทํางานบาง นักเรียนก็มี สวนคนที่อื่นเขาก็ตามมาจากอินสตาแกรมที่เขาโพสกัน (อินสตาแกรม - 
แอปพลิเคชันหน่ึงในโทรศัพทสมารทโฟนใชแชรรูปภาพ) พอคนเห็นก็ เอ...รานน้ีอยูที่ไหนตามมากิน 
พอมาถึงก็ตองถายรูปกันกอนอยาเพิ่งกิน เด๋ียวไมไดลงอินสตาแกรม เปนอยางน้ีทุกราย (หัวเราะ)” 

ที่รานกาแฟธรรมดา ๆ แหงน้ีน่ีเองเมื่อยอนกลับไปเมื่อประมาณหาสิบปกอน สถานที่
แหงน้ีคือแหลงชุมนุมของพี่โก นาโกยานหลังวังน่ีเอง หนุม ๆ สาว ๆ ในยุคน้ันคงไมมีใครไมรูจักราน
กาแฟริมถนนเจริญกรุง อยูใกลกับโรงมหรสพแหงชาติอยางศาลาเฉลิมกรุง ที่น่ีคือที่นัดพบปะสังสรรค
กันในเวลาน้ัน โดยเฉพาะชวงที่มีหนังฉายก็จะมารอดูหนัง จิบกาแฟ โอเลี้ยงรอกันที่น่ี 

พิชัย นอยรอด ผูสรางและผูกํากับหนังไทยรุนเกาก็เคยมาน่ังที่น่ี “รานกาแฟออน ลอก 
หยุน ก็เคยไปเปนรานเกาแก เกาอี้เปนพนักพิงสูง ๆ นัดรวมพลกันตรงน้ัน ไปน่ังคุยกัน กินกาแฟ คน
สมัยกอนไมมีอะไรก็ไปน่ังคุยกัน เปนสภากาแฟ พวกดาราก็มีมานัดกันที่รานน้ี คนทําหนังก็มาซื้อฟลม
หนัง ติดตอซื้อขายหนังบาง สมัยกอนมันเปนฟลมมวน ๆ เอาใสกระเปาไปได เรื่องนึงไมรูกี่มวนแห
นะ” 

นอกจากคุณพิชัย นอยรอด แลวยังมีตลกช่ือดังอยาง ลอตอก ชูศรี มีสมมนต ตลกคูขวัญ
ที่เลนคูกันมาหลายป ในสมัยน้ันแคผูคนเห็นดาราตลกอยาง ลอตอก-ชูศรี ก็หัวเราะกันทองคัดทองแข็ง
แลว ถือวาทั้งสองเปนสีสันใหกับวงการบันเทิงไทยไดอยางดีทีเดียว 

ลอมกรอบ รอบรูวงการบันเทิงไทย ระหวาง พ.ศ. 2495 – 2519 
วงการบันเทิงของไทย อาจแบงไดตามชวงเวลา และกลุมชนผูให ผูรับ เปน 3 ประเภท

ใหญ ๆ คือ 
บันเทิงอยางสากลหรือบันเทิงยุคปจจุบัน 
ไดแก ภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ วงดนตรีสมัยใหม การแสดง การโชวสมัยใหมและอะไร

ทั้งสิ้น ที่คิดวาเปน ‘สากล’ นับเปนวงการบันเทิงที่ไดรับความนิยมแพรหลายที่สุดนับแตป 2495 หรือ
กอนหนาน้ัน มาจนปจจุบัน และจะกาวหนาเรื่อย ๆ ไปโดยไมมีการหยุดย้ัง 

 
บันเทิงของรัฐบาล 
ไดแก การบันเทิงที่สวนใหญเปนฝมือของกรมศิลปากร ซึ่งมีหนาที่จัดสอน จัดแสดงอยู

เสมอ เชน โขน ละคร วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล เปนตน บันเทิงแบบน้ีแมจะไดรับความนิยมเปน
รองแบบแรก แตก็ยอมยืนตัวอยูไดเสมอ เพราะมีรัฐบาลสนับสนุน 
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บันเทิงอยางชาวบาน 
ไดแก การละเลนพื้นเมืองทุกชนิด เชน เซิ้ง ลําเพลิน ของอีสาน ลิเก เพลงฉอย เพลง

พวงมาลัย ฯลฯ ของภาคกลาง โนรา หนังตะลุงของภาคใต และซอ (หมายถึงการขับรองแบบ
ภาคเหนือ ไมใชการสีซอ) ฟอนรํา ของภาคเหนือ การบันเทิงแบบน้ี อาจกลาวไดวาคอย ๆ สลายตัว 
หรือคลายความนิยมจากประชาชนลง คนรุนหลัง ๆ  มาแทบจะรองเพลงกลอมลูกไมเปนกันแลว ที่เปน
เชนน้ีเพราะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็ว และถาไมมีการเล็งเห็น
คุณคา จัดเก็บ ถายทอดไว ก็จะเปนเรื่องที่นาเสียดายในภายหลัง 

รานออน ลอก หยุน เมื่ออยูในทําเลที่เหมาะเจาะแลวจึงเปรียบเสมือนสถานที่รองรับการ
การรอคอยชมภาพยนตร การพบปะสังสรรค ตลอดจนเมื่อชมภาพยนตรเสร็จแลวแตยังไมรูวาจะไปที่
ใดตอน่ันเอง และในยุคที่พระนางคูขวัญที่ดังเปนพลุแตกอยาง มิตร – เพชรา สมบัติ – อรัญญา น้ัน ที่
รานแหงน้ีเองคือที่ที่แมวมองจะมาคอยมองหานักแสดงหนาใหมที่มีแววเปนดาราไปประดับวงการ
บันเทิงไทย 

ในชวงที่ภาพยนตรเฟองฟูมาก ๆ น้ัน ศาลาเฉลิมกรุงคนจะพลุกพลานมาก เวลาเปดทํา
การของรานน้ันต้ังแตตีหา – สามทุมเลยทีเดียว สวนวันเสาร – อาทิตย น้ันปดสี่ทุม ที่เฉลิมกรุงจะมี
หนังฉายรอบเชาเกาโมง รอบเที่ยง รอบบายสาม รอบหาโมงเย็น รอบหน่ึงทุม และรอบสามทุม วัน
เสาร – อาทิตย เพิ่มรอบเที่ยงคืนเขามาอีก เรียกไดวามีตลอด และบริเวณน้ีเปนที่คาขายของอรอย ๆ 
มากมาย มีทั้งบริเวณหัวมุมถนน รานในซอยตลอดทั้งแถบน้ี รวมถึงออน ลอก หยุน ยานน้ีจึงคึกคัก
มาก 

“แตกอนน่ีคึกคักมากผมยังชอบไปเลยเฉลิมกรุง มิตร ชัยบัญชา น่ีดังมากมาเปดตัวหนัง
ทีน่ีคนเต็มเลย แตตอนน้ันยังเด็กอยู หนาบานน่ีมีรถรางว่ิงผาน ว่ิงไปถึงวงเวียนโอเดียน คารถสลึงนึง 
พอมาทีก็มีเสียงระฆัง แดง ๆๆ เราก็กระโดดข้ึนรถ พอคนมาเก็บตังคจายไป รถมันก็ว่ิงไปชา ๆ แลวก็
เลิกไป ก็เสียดายบาง แตมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย คนก็มีรถเกงมีอะไรมากข้ึน ตอนน้ีเห็นมีรถพา
นักทองเที่ยวเที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทรอยูเปนของกทม. คลาย ๆ รถรางสมัยกอนก็ไดบรรยากาศไป
อีกแบบ” 

ลอมกรอบ ประวัติ มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาล 
‘มิตร ชัยบัญชา’ บุรุษผูครองใจแฟน ๆ ทั้งประเทศ จนไดรับรางวัลพระราชทาน ‘ดารา

ทอง’ เขาเปนพระเอกที่มีผลงานการแสดงถึง 267 เรื่อง รับบทบาทที่มากมาย เปนพระเอกที่ขายดี
ที่สุดแหงยุคภาพยนตร 16 ม.ม. ของเมืองไทยในอดีต 

กอนจะมาเปนมิตร ชัยบัญชา ที่เรารูจักกัน เดิมน้ันพระเอกผูน้ีมีช่ือวา ‘บุญทิ้ง ระวีแสง’ 
ช่ือบุญทิ้งน้ันปูและยาเปนผูต้ังให เน่ืองจากความกําพราพอและแมของเด็กชายบุญทิ้งน่ันเอง 

ตอมาดวยความจําเปนในดานการศึกษา เด็กชายบุญทิ้ง จึงตองเปลี่ยนมาใชช่ือ ‘สุพิศ 
นิลศรีทอง’ ตามนามสกุลของนาเขย ที่เปนขาราชการสามารถเบิกคาเลาเรียนไดจนครบอายุ 20 ป
บริบูรณ 

เมื่อมีอายุครบ 20 ป สุพิศ นิลศรีทอง ไดเปลี่ยนมาใชนามสกุลใหมเปน ‘สุพิศ พุมเหม’ 
และสอบเขาเรียนตอที่โรงเรียนจาอากาศโดยมีความฝนวาอยากจะเปนนักบิน อยากขับเครื่องบิน
พาณิชยเพราะจะมีรายไดดีมาก 
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ครั้นจบการศึกษาก็ถูกสงไปฝกงานที่กรมอากาศโยธิน ดอนเมือง กระทั่งไดรับ
พระราชทานยศเปนจาอากาศโท สุพิศ พุมเหม ตอมาจึงเปลี่ยนช่ือใหมเปน ‘พิเชษฐ พุมเหม’ 
กลายเปนจาเชษฐ จามหากาฬ ของผูใตบังคับบัญชาทุกคน 

ดวยความที่หนาตาหลอเหลา รูปรางสงางาม ผิวขาวอมชมพู ผมหยักศกธรรมชาติ มี
กลามพองาม จึงมีผูเห็นแววชักชวนใหไปเปนนักแสดงหนัง และภาพยนตรเรื่องแรกของจาเชษฐคือ 
‘ชาติเสือ’ ที่ประกบกับนางเอกถึงหกคน  

และเปนธรรมเนียมของนักแสดงในสมัยน้ันที่ไมนิยมใชช่ือจริงและนามสกุลจริง คุณ
ประทีป โกมลภิศ จึงไดต้ังช่ือใหมใหกับพระเอกของเรื่องชาติเสือ 

“...ในชีวิตที่ผานมา มีอะไรประทับใจบาง” ผูกํากับพูดคุยซักถามจาเชษฐ 
“ชีวิตของผมมีแตเพื่อน มีความรักผูกพันกับเพื่อน ๆ ตลอดเวลา” จาเชษฐอธิบาย... 
“เพื่อน คือ มิตร มิตร คือ เพื่อนของทุก ๆ คน” 
“ในชีวิตมีความภูมิใจอะไรมากที่สุด” ผูกํากับถามตอ 
“ผมเปนทหาร ผมไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของกองทัพ ไดเปนผูอัญเชิญธงชัยเฉลิมพล

ในพิธีสวนสนามของทหารสามเหลาทัพ ผมไดทําหนาที่สําเร็จลงไดดวยดี ผมภูมิใจมากที่สุด” 
“ธงชัย เฉลิมพล นํามาซึ่งชัยชนะ 
ชัยบัญชา คือคําสั่งของชัยชนะ 
มิตร ชัยบัญชา คือช่ือใหมของคุณ” 
นับจากวันน้ัน ‘มิตร ชัยบัญชา’ เปนพระเอกที่มีผลงานการแสดงมากที่สุด มีนางเอกคู

ขวัญคือ เพชรา เชาวราษฎร มิตรใชชีวิตอยูในวงการบันเทิงนานถึง 13 ป ไดทําหนาที่ของตัวเองเปน
อยางดีจนถึงวาระสุดทายของชีวิตการเปนนักแสดง  มิตร ชัยบัญชา เสียชีวิตลงในขณะที่รับบท 
‘อินทรีทอง’ เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุตกเฮลิคอปเตอรขณะถายทํา และในวันน้ีแมจะไมมีมิตร ชัยบัญชา 
อีกแลว แตช่ือเสียงและผลงานของเขายังคงเปนอมตะ ใหเราไดระลึกถึงตราบช่ัวฟาดินสลาย 

ที่น่ีจึงถือเปนศูนยรวมของดาราของยุคลายครามก็วาได อาจเปนรองเพียงศาลาเฉลมิกรงุ
ที่อยูขาง ๆ กันน่ันเอง นอกจากดาราจะมากันมากมายแลว ทานอดีตนายกฯ ชาติชาย ชุณหะวัณ ก็
เคยเขามาสัมผัสรานในตํานานแหงน้ีดวยเชนกัน 

“นายกฯ ก็มาคือ ทานชาติชาย ชุณหะวัณ มากับภรรยาแตตอนน้ันทานยังไมไดแตงงาน
กัน ดาราก็มีรอง เคามูลคดี ปาจุ จุรี โอศิริ เกชา เปลี่ยนวิถี มีหลายทานเยอะคิดไมออก คนสวนใหญ
มานัดเจอกันที่น่ีแลวก็ไปดูหนังที่ศาลาเฉลิมกรุง แลวตอนที่ยังไมมีดิโอลดสยาม ขางหลังจะมีพวกหนัง
ฟลม หนังกลางแปลง หนังเกา ๆ มาฉาย คนก็เลยเยอะคึกคักมาก สมัยกอนน่ีกินกาแฟแกวละหาบาท 
แลวก็น่ังกันทั้งวัน (หัวเราะ) มาน่ังสองพระบาง คุยกันบาง”  

แมกระทั่งคุณแอว วัลภา ภรรยาของแดง ไบเล ก็เคยมาใชสถานที่รานออน ลอก หยุน 
ถายทํารายการโทรทัศนดวยแตคุณประพนธน้ันจําไมไดวารายการใด เมื่อถามถึงแดง ไบเล น้ันคุณ
ประพนธวาไมเคยเจอ ปุ ระเบิดขวด ก็เชนกันไมเคยเห็นหนาเลยสักครั้ง รานออน ลอก หยุน น้ันไม
เพียงแตรายการโทรทัศนในบานเราเทาน้ันที่มาถายทํา สื่อของประเทศตางประเทศก็ยังมาขอ
สัมภาษณอีกดวย 
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“มีคนมาสัมภาษณบอยมาก รายการสารคดีของสิงคโปรก็มา แนะนํารานเกา ๆ สมัย 
โบราณ เราก็ใหขอมูลเขาไปเขาก็ไปพูดคนเดียว เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษเราฟงไมรูเรื่อง เราเนน
ภาษาไทย (หัวเราะ) นิตยสารเลมแรกที่มาสัมภาษณก็คือนิตยสารกรุงเทพ 30 แตตอนน้ีหาไมเจอแลว 
หาในอินเทอรเน็ตก็ไมเจอ ไมไดเก็บไวดวย เพราะปกติจะเก็บทุกเลม” 

พูดจบคุณประพนธก็เดินไปหยิบนิตยสารตาง ๆ  ในตูกระจกที่ใชเก็บของมาใหดู มากมาย
จริง ๆ ทั้งนิตยสาร พ็อกเก็ตบุค แตที่นาเสียดายคือไมมีรูปภาพเกา ๆ ใหเราไดเห็นกัน เพราะคุณ
ประพนธบอกวาไมไดถายเก็บไวเลย มีแตคนที่ขอสัมภาษณมาถายเอง 

แลวคําถามที่อดสงสัยไมไดคือ ‘ออน ลอก หยุน’ น้ันแปลวาอะไร ก็ไดคําตอบจาก
เจาของรานวา แปลวา ‘สวนสนุก’ เปนภาษาจีนแคระน่ันเอง 

มาถึงวันน้ีราน ‘ออน ลอก หยุน’ ก็เปรียบเสมือนที่พักผอนหยอนใจของคนกรุงมาหลาย
ยุคหลายสมัย ทัง้โกกี๋รุนเกาที่กลายมาเปนคุณลุง คุณปา คุณตา คุณยายในทุกวันน้ี หรือจะเปนคนรุน
ใหมที่มากันทั้งที่ต้ังใจและไมไดต้ังใจ แตรานกาแฟแหงน้ีก็ยังคงทําหนาที่ของตนมาอยางสม่ําเสมอ 
เปนเวลายาวนานกวา 80 ปแลว 

แมวาตอนน้ีจะมีหางรานใหม ๆ เกิดข้ึนมากมายแตออน ลอก หยุนก็มิไดเกิดผลกระทบ
แตอยางใด ยังคงยืนหยัดทาทายวันเวลาเหมือนเมื่อครั้งที่หางดิโอลดสยาม พลาซา ไดกอกําเนิดข้ึน
ใหม ๆ ทางรานก็ยังคงดําเนินกิจการมาไดอยางปกติ ราวกับวาไมหว่ันเกรงกับสิ่งรอบตัวเลยสักนิด  

“ตอนสรางดิโอลดสยามก็ไมมีผลกระทบอะไรนะ เขากอสรางไปผมก็ขายไปเรื่อย ๆ ฝุน
ตลบไปหมดเลย เหมือนตอนน้ีทํารถไฟฟา เขารื้อไปเราก็ขายไปเรื่อย ๆ ฝุนก็เยอะเหมือนกัน แตก็ไมมี
ผลกระทบอะไร คนก็มาเรื่อย ๆ (หัวเราะ)”  

เมื่อถามถึงอนาคตของรานและการเปลี่ยนแปลงของยานวังบูรพาในปจจุบัน คุณ
ประพนธน้ันเขาใจวาทุกสิ่งยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วังบูรพาที่เงียบเหงาก็เปนเรื่องปกติ แต
สําหรับศาลาเฉลิมกรุงแลวนับวาเปนสถานที่ผูกพันมากพอกับรานทีเดียว ถึงแมวาปจจุบันจะไมคอยได
เขาไปแลวก็ตามต้ังแตเปลี่ยนเปนโรงละคร แตก็ยังจดจําวันเกา ๆ ไดไมเคยลืม และหากวันใดที่ไมมี
ศาลาเฉลิมกรุงคงเสียดายไมนอย  

“ตอนน้ีเฉลิมกรุงก็เงียบ ๆ คนก็เริ่มนอยลง แถวน้ีจะมีคนแคชวงเที่ยง ๆ บาย ๆ เพราะ
รานแถวน้ีปดกันเร็ว ที่รานน่ีก็ปดสี่โมงครึ่ง ตกเย็นสี่โมงหาโมงก็เงียบแลว แตถามีรถไฟฟาเขามานี่ก็ไม
แนตองดูกอน อนาคตก็ไมแนใจวาจะมีคนมาสืบทอดกิจการตอหรือเปลา ถาไมมีก็อาจจะตองปด ไมรู
จะมีรุนที่ 4 หรือเปลา มีแวววาจะยาก (หัวเราะ) หลาน ๆ ก็ออกเรือนไป ถาไมมีก็คงเสียดาย...”  

สําหรับอนาคตน้ันเปนสิ่งที่ไมมีใครรูได ราน ‘ออน ลอก หยุน’ น้ันก็เชนกันจะอยูหรือ
จากไป จะมีคนสืบตอหรือไมอยางไร แตในวันน้ีรานกาแฟเล็ก ๆ แหงน้ีก็ไดกลายเปนตํานานที่ยังมีชีวิต
อยูไปแลว ไมใชแคการเปนเจาแรก การอยูมาอยางนาน แตน่ันหมายรวมถึงความพากเพียร  
ความอดทนของผูเปนเจาของที่รวมสรางรานใหเกิดตํานานข้ึนในวันน้ี 

 
ขอมูลประกอบการเขียน 
1. หนังสือ ‘เสนหรานเกา’ โดย ธนาทิพ ฉัตรภูติ 
2. หนังสือ ‘เมืองไทย 2495 - 2519’ โดย เอนก นาวิกมูล  
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3. หนังสือ ‘มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาล’ โดย ทานขุน บุญราศรี 
 

7. บทท่ี 5 แหลงลงทุนพันลาน นามเว้ิงนาครเขษม 
เมื่อเดินเที่ยวรอบศูนยการคาวังบูรพาครบแลว ยานการคาใกลเคียงกันอีกแหงหน่ึงที่

พลาดไมไดของเหลาบรรดาโกกี๋ทั้งหลายน้ันก็คือ ‘เว้ิงนาครเขษม’ ทําเลทองบนที่ดินขนาด 14 ไร 1 
งาน 91 ตารางวา ยานการคาประวัติศาสตรพื้นที่สี่เหลี่ยมระหวางถนนเจริญกรุงกับถนนเยาวราช ตรง
คลองคูเมืองหรือคลองโองอาง ดานนอกกําแพงเมืองจนกระทั่งถึงถนนวรจักร พื้นที่แหงน้ีคือแหลง
ชุมชนชาวจีนและมีการคาขายมาอยางยาวนานต้ังแตอดีตนับเปนเวลากวาสามรอยปมาแลว 

‘เว้ิงนาครเขษม’ น้ันแปลวา ‘นครแหงความเบิกบานอันกวางใหญ’ เปนที่ดินใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) พระราชทานใหแกสมเด็จเจาฟากรมพระ
นครสวรรควรพินิต (ทูลกระหมอมบริพัตร) เปนทรัพยสินมรดก เพื่อสําหรับใชใหบังเกิดคุณประโยชน
การทํามาหากินแกไพรฟาประชาชนของพระองคสืบไป  

บริเวณน้ีมีบึงเก็บนํ้าใสสะอาดขนาดกวางใหญแหงหน่ึง เปนที่สําหรับพักผอนหยอนใจ
สรวลสราญของพระบรมวงศและเหลาขาราชบริพาร ซึ่งบริเวณน้ันเปนที่อยูของชาวจีนแตจิ๋ว ชาวจีน
เรียกบึงขนาดใหญน้ีวา ‘วังนํ้าทิพย’ สําเนียงจีนแตจิ๋ววา ‘จุยเจียเก็ง’ 

จากการขยายตัวอยางตอเน่ืองและดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จเจาฟากรมพระ
นครสวรรควรพินิต (ทูลกระหมอมบริพัตร) ที่ไดทรงเห็นวาผืนที่ดินบริเวณน้ีมีความผูกพันกับ
ประชาราษฎรชาวจีนจํานวนมาก จึงมีดําริใหถมบึงเปนที่เนิน ‘เว้ิง’ กวางใหญที่จะจัดเปนพื้นที่ให
ประชาชนชาวจีน ที่อาศัยจับจองอยูเดิม ไดอาศัยเปนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพสรางฐานะตน สรางความ
เจริญรุงเรืองและความมั่นคงใหกับครอบครัวสืบตอจนลูกหลานในตระกูลหลายช่ัวคน 

ประชาชนชาวจีนตางแหแหนจับจองพื้นที่ขายของทั้งแผงลอยทั้งแบกะดิน จนเคยไดรับ
การขนานนามวา ‘ตลาดโจร’ หรือ ‘Thief Market’ เน่ืองจากสินคาสวนใหญเปนสินคามือสองที่ใช
แลว ของเกา หรือของที่ถูกขโมยมาแลกเปลี่ยน ซอม ซื้อขายกันในบริเวณน้ี 

เกิดเปนศูนยการคาที่มีรูปแบบเปนหองแถวมีสถาปตยกรรมที่หลากหลาย แรกเริ่มเปน
อาคารไมช้ันเดียว มีการปรับปรุงเปนอาคารสองช้ันและสามช้ันตามลําดับ เปลี่ยนแปลงไปตามความ
เจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเน่ืองจากเดิมอาคารสวนมากเปนอาคารไม ครั้งหน่ึงเมื่อเกิด
เพลิงไหมในเว้ิงนาครเขษม อาคารหลายสวนถูกทําลายไปเกือบสิ้น จึงมีการสรางอาคารทันสมัยข้ึนมา
แทนที่เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสรางไมคานและคงแบบเดิมอยูดวย  

อาจารยวิศิษฐ เตชะเกษม ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิของเว้ิงนาครเขษม ผูเช่ียวชาญทางดานฮ
วงจุยและสถาปตยกรรมศาสตร เลาถึงสถาปตยกรรมของเว้ิงในยุคสมัยซิกซต้ีวา ในชวงประมาณ พ.ศ. 
2500 เว้ิงเริ่มเปนอาคารข้ึนมาแลวเพราะวาอาคารแบบสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มสรางมาต้ังแตชวง พ.ศ. 
2470 ตามแบบทางตะวันตกซึ่งเลาะมาจากถนนเจริญกรุงและเขามาถึงในเว้ิง และเมื่อถนนเยาวราช
สรางเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 เว้ิงก็ไดสวนผสมมาทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  

แตในสมัยรัชกาลที ่7 มีการสรางถนนเยาวราชข้ึนมาใหม ศิลปะแบบวัฒนธรรมตะวันตก
ที่เริ่มเขามาต้ังแตสมัยรัชกาลที ่6 ที่เรียกวา ‘อารต เดคโค’ จึงเขามาในเว้ิงเกิดเปนรูปแบบหลายตึกใน
เว้ิง เว้ิงจึงกลายเปนตําแหนงของตัวเริ่มตนวัฒนธรรมสองอารยธรรมดวยกัน ขณะเดียวกันก็เปนแหลง
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ที่เขาไปจะเห็นตัวสถาปตยกรรมหลายรุน เพราะเกิดจากการพัฒนาเพิ่มเติมข้ึนมาเรื่อย ๆ เปนเสนห
อยางหน่ึงของเว้ิงซึ่งแตกตางจากที่อื่น  

โรงหนังจากที่เปนครึ่งตึกครึ่งไมก็มีการพัฒนากลายเปนปูนเมื่อถูกไฟไหมก็กลายเปนตึก 
6 ช้ัน ตลาดประกา เดิมเปนไมเกือบทั้งหมดเมื่อโดนไฟไหมก็สรางใหมเปนปูนข้ึนมา ตึกริมถนนใหญซึ่ง
เปนตึกแบบรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งไฟไหมก็กลายเปนตึก 7 ช้ัน รวมถึงบานเกิดของอาจารยเองเดิม
ขางลางเปนปูนขางบนเปนไม เมื่อไฟไหมจึงสรางใหมกลายเปนตึก 4 ช้ัน  

ดังน้ันสถาปตยกรรมในยุค 2500 จึงเปนสถาปตยกรรมใหม เกิดการพัฒนาไปตาม
กาลเวลา ฉะน้ันเขาไปในเว้ิงจะมีตัวสถาปตยกรรมต้ังแตรัชกาลที่ 4 เปนตัวเริ่มตน จนถึงรัชกาล
ปจจุบัน ซึ่งไมมีไฟไหมแลว 

ในชวงที่ศูนยการคาวังบูรพาคึกคักน้ันถาคนมาเที่ยววังบูรพาก็จะมาเที่ยวเว้ิง ถาคนมา
เที่ยวเว้ิงก็จะไปเที่ยววังบูรพาดวยเพราะอยูใกล ๆ กัน ซึ่งวังบูรพามาสรางที่หลังแตก็จัดวาอยูในยาน
เดียวกัน สวนเว้ิงนาครเขษมน้ันจัดวาเปนแหลงชอปปงเซ็นเตอรขนาดใหญ สถานที่ดึงดูดผูคนทั้งสอง
แหงน้ีคือโรงภาพยนตร โรงภาพยนตรที่มีช่ือเสียงของเว้ิงก็คือ ‘โรงภาพยนตรเว้ิงนาครเขษม’ ช่ือ
เดียวกับยานการคาน้ี 

ลอมกรอบ ยอนรอยโรงภาพยนตรเว้ิงนาครเขษม  
เมื่อในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ญี่ปุนบุกเขามาในไทย เกิดโรงหนังข้ึนมาโดยใชเต็นทขนาด

ใหญ เรียกวา ‘โรงหนังญี่ปุน’ เมื่อญี่ปุนแพสงครามกลับไปแลว ทูลกระหมอมบริพัตร ซึ่งเปนเจาของ
เว้ิงนาครเขษม ทานเปนบิดาแหงดนตรีไทย ทานมีความชอบดนตรีไทย ชอบสะสม ก็เลยสราง
โรงงานผลิตเครื่องดนตรีไทยในเว้ิงแหงน้ีดวย  

ทานยังมีความสนใจในเรื่องของละคร ประกอบกับอยากมีโรงละครเปนของตัวเอง ทาน
จึงสราง ‘โรงละครนิยมไทย’ ข้ึนมา เปนโรงละครที่ใชสําหรับแสดงละคร แสดงดนตรี โดยมีพวกราช
นิกูลเขามาแสดงดวยแมกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทานก็เขามารวม
แสดงดวย สมัยน้ันยังเปนยุคที่การแสดงยังไมใชชายจริงหญิงแท โรงละครน้ันอยูตรงกลางเว้ิงและอยู
ช้ันบน เปดเลนรอบบายกับรอบคํ่า ตอมาเมื่อหมดยุคของละครแลวจึงเปลี่ยนไปเปนโรงภาพยนตรและ
เปลี่ยนช่ือเปน ‘โรงภาพยนตรเว้ิงนาครเขษม’ 

โรงภาพยนตรเว้ิงนาครเขษมน้ันมีสองช้ัน ทําการฉายหนังไทย ซึ่งเดิมมีการเลนละคร
ตามที่ไดกลาวไปแลว หนังสมัยกอนน้ันก็ใชคนพากย หากเดินไปดานหลังแลวละก็มีพรอมทุกอยางทั้ง
หมอ กะละมัง แกว เพื่อใชสรางเสียงตามเน้ือเรื่องของหนัง หากในหนังฉากใดมีเสียงพลุก็ใชปนยิงเอา 
ฉากใดฟาดฟนกันก็ใชไมดาบฟนกันอยูขางหลังจริง ๆ นับวาเปนบรรยากาศที่สนุกสนานกันมากของ
คนในยุคน้ัน 

เดือน ดีย่ิง โกรุนเกาผูมีความคุนเคยกับเว้ิงนาครเขษมเปนอยางดีเพราะเคยอาศัยอยู 
แถววัดตึกในสมัยเด็ก ๆ ทําใหไดมาเที่ยวเลนที่เว้ิงฯ อยูบอย ๆ วาแลวโกทานน้ีก็อดเลาวีรกรรมสุด
แสบเมื่อครั้งยังเยาววัยไมไดวา  

“สมัยกอนคาต๋ัวหนังก็มี 3 บาท 4.50 บาท 10 บาทก็มี แตเราไมเคยเสียสักบาทเพราะ
เราเปนเจาถ่ิน แตกอนมีรถกระบะแลวโรงหนังมีหลังคาตรงหองนํ้า พวกเก็บต๋ัวไปอยูขางนอกกันหมด
ไมมีใครอยู พอมีพวกสามสี่คนก็เอาไมปนข้ึนไป ไปแอบในหองนํ้า แลวก็ไปดูหนังฟรี (หัวเราะ) 
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สมัยกอนสนุก แตตอนหลังผมไมเอาแลว มาชวยเขาแบกปายแทน ตอนน้ันจะมีปายที่ข้ึนโฆษณาวา
วันน้ีมีหนังเรื่องอะไรใครแสดงอะไรอยางน้ี เชนมี มิตร - เพชรา พอไปชวยเขาก็เลยไดดูครึ่งเรื่อง  

สมัยน้ันมิตร - เพชรา ดังมาก แลวก็มีสมบัติ เมทะนี รูปหลอมาก โรงหนังตอนน้ันพูดกัน
หยาบ ๆ เลย บางคนมันเมาเหลาแลวอยูที่หลัง ๆ มันเปนที่สูงไงแลวมันปสสาวะออกมาเลย โอโห… 
ยุงก็เยอะ ไมเหมือนเด๋ียวน้ี แตคาดูแพงมากหลายรอยไมเคยเขาเลยสามสิบกวาปแลว ดูลาสุดคือรถถัง
ประจัญบานที่สยามสมัยเปดใหม ๆ (หัวเราะ) สมัยกอนโรงหนังที่น่ี ลอตอก - ชูศรี ก็มาเลน คนในเว้ิง
เขาก็แหกันไปดูสนุกเลย สมัยกอนดัง”  

ยังไมทันถามถึงดาราในดวงใจคุณเดือนก็รีบบอกกับเราวาช่ืนชอบ มิตร ชัยบัญชา เปน
อยางมาก ชอบในความเปนลูกผูชายของพระเอกคนดัง เพราะสมัยกอนน้ันพระเอกเปนผูชายแท ๆ 
มาดแมน เทมาก ตางจากสมัยน้ี...คุณเดือนละไวในฐานที่เขาใจ แลวมิตร – เพชรา น้ันคือพระนางคู
ขวัญ คนชอบเยอะ เพชรา เชาวราษฎร ก็ถือเปนไอดอลของผูหญิงยุคน้ันเชนกันเพราะเธอทั้งสวย หุน
ดี แสดงหนังเกง 

นอกจากการเที่ยวชมภาพยนตรจะเปนสิ่งบันเทิงเริงใจของผูคนในยุคน้ันแลวยังมีการ
แสดงโชวอีกสิ่งหน่ึงที่เปนที่นิยมกันมากน่ันคือ ‘ระบําโป’ ซึ่งเดิมน้ันมาจากคําวา ‘โปว’ ในภาษาจีน
แตจิ๋วที่แปลวา ‘ทดแทน’ คือมีการแสดงละครแบบเสื้อผานอยช้ินแตไมเปลือย เชน ใสเสื้อกลาม 
กางเกงขาสั้น ซึ่งก็ถือวาวาบหวิวมากแลวในยุคสมัยน้ัน แตพอขาดคนเลนเขาจึงเอาหนังมาฉายแทน
เมื่อหนังที่มาฉายเปนหนังประเภทตะวันตกเสื้อผานอยช้ินเหมือนกัน เรียกวาเอาหนังมาโปว คือเอามา
ทดแทน คนจีนเลยเรียกวา ‘หนังโปว’ หมายถึงหนังที่เอามาฉายแทนระบําน้ัน เปนที่มาของคําวาหนัง
โปที่เรียกผิดเพี้ยนกันไป ซึ่งจริง ๆ  แลวหนังโปไมไดแปลวาหนังลามกอนาจาร แตหมายถึงหนังที่เอามา
ทดแทน  

อีกประการหน่ึงที่คนมาเที่ยวเว้ิงกันมาก ๆ  ก็เพราะมีตลาดเกาเจ็ดสิบกวาปมาแลว ช่ือวา 
‘ตลาดประกา’ ขายพวกของสดทั้งผัก เปด ไก หมู ใหคนมาจับจายซื้อของกัน พอตกเย็นก็จะมี
รานอาหารมาต้ังขายกันยาวไปทั้งซอยเปนอีกหน่ึงศูนยรวมของอรอยและราคายอมเยา แตเปนที่นา
เสียดายวาตลาดประกาน้ันถูกรื้อทิ้งไปเสียแลว และรานคาในปจจุบันน้ีก็เริ่มออกกันไปหมดแลว 

สําหรับธุรกิจหน่ึงที่ยังคงอยูกับเว้ิงนาครเขษมมาชานานน้ันคือธุรกิจสํานักพิมพกับการ
จําหนายหนังสือ ในปจจุบันที่ยังคงดําเนินการอยูในเว้ิงน้ันเหลือเพียง รานเขษมบรรณกิจ บรรณาคาร 
เสริมวิทยบรรณาคาร และพิทยาคาร เทาน้ัน (สําหรับรานเขษมบรรณกิจน้ันเปนรานหนังสือรานแรก
ของเว้ิงนาครเขษม ปจจุบันเนนเรื่องโหราศาสตรโดยหันมาทํา ‘Niche Market’ แลวคือ การเจาะ
ตลาดแบบเฉพาะ) 

เรามีโอกาสไดพูดคุยกับ คุณพิจิตร เตชะวัฒนานันท ผูบริหารรานหนังสือพิทยาคารคน 
ปจจุบัน ซึ่งเปนอีกหน่ึงในรานขายหนังสือที่เกาแกแหงหน่ึงในเว้ิงนาครเขษมสอบถามถึงกิจการใน
ปจจุบันกับเมื่อครั้งรุงเรืองในอดีตที่นวนิยายเปนหนังสือที่ไดรับความนิยมอยางสูง หากมายานเว้ิง 
หรือวังบูรพาน้ันหลายคนคงอดไมไดที่จะหยิบจับหนังสือกลับบานกันไปคนละเลมสองเลม 

คุณพิจิตรบอกถึงกิจการในปจจุบันวาแยลงมาก เพราะในสมัยน้ีมีอินเทอรเน็ต มี
ดาวเทียม คนก็ไมนิยมมาดูหนังสือ สวนคนที่มาก็จะมาหาพวกหนังสือเรียน ตําราเรียนเกา ๆ กัน เปน
หนังสือสมัยแรก ๆ หรือมาหาหนังสือประวัติของเการัชกาล ประวัติศาสตรกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
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ตอนตน หนังสือที่ขายในปจจุบันก็เปนหนังสือด้ังเดิมต้ังแตสมัยคุณพอที่เริ่มจากสนามหลวงมากอน 
สมัยกอนขายดี มีหนังสือทุกประเภท เจานายใหญ ๆ ก็มาซื้อหนังสือที่น่ี ที่เว้ิงจึงถือเปนแหลงใหญของ 
หนังสือคือมีรานหนังสือกวาสิบหอง  

“สมัยกอนหนังสือที่ขายดีจะเปนพวกทองเที่ยว ถานิยายก็สามเกลอ เสือดํา เสือใบ ทุก
วันน้ีคนก็ยังอานกันอยู เพราะวาลีลาการเขียนของ ป. อินทรปาลิต เขียนไดสนุก คนอานรูสึกเหมือน
เขาไปอยูในบรรยากาศแบบน้ันดวย ปจจุบันก็จะเปนพวกภาษา ทางรานแนะนําเลยเพราะสืบมาจาก
รุนคุณพอคุณแม จัดทําเกือบทุกภาษาและทําข้ึนมาเรื่อย ๆ กับอาจารยที่เช่ียวชาญทางดานภาษา 
รับประกันคุณภาพไดเลย หนังสือที่ออกใหมก็มีภาษาอินเดีย พมา ลาสุดก็เวียดนาม ราคาไมแพงเลม
ละสี่สิบถึงหาสิบ มีทั้งขายปลีกและขายสง ถาลูกคาอยูตางจังหวัดก็จัดสงให เลมสองเลมก็ยินดีจัดสง
ใหไมคิดคาสง เพราะทํากันมาต้ังแตรุนคุณพอคุณแมแลวก็คิดอยางน้ีตลอด” 

ในแงของคนทํากิจการน้ันคุณพิจิตรยอมรับวาทุกวันน้ีรูสึกเหน่ือยและเสียดายมากเพราะ
อยูมาต้ังแตรุนคุณพอคุณแม บรรยากาศน้ันก็ตางกันโดยสิ้นเชิง เมื่อกอนคึกคักแถวน้ีขายหนังสือเยอะ 
ตอนน้ีเหลืออยูเพียงสี่รานเงียบลงไปมาก สําหรับที่น่ีน้ันยังคงยึดอาชีพน้ีไวอยู อีกทั้งเมื่อถึงเวลาที่ตอง
ยายออกไปเพราะหมดสัญญาเชาที่เว้ิงซึ่งเจาของใหมคือเบียรชาง คุณพิจิตรก็ยืนยันวายังจะขาย
หนังสืออยู แตไมรูวายายออกไปแลวจะเปนอยางไรเพราะเหมือนตองเริ่มตนกันใหม ลูกคาเกาก็อาจจะ
ตามไปไมได ซึ่งก็สงผลกระทบตอทางรานไมนอย 

สวนรานอื่น ๆ ก็เปลี่ยนอาชีพไปกัน ซึ่งเปนที่นาเสียดายเปนอยางย่ิงวารานหนังสือ
เกาแกจะตองปดตัวลงเพราะไลตามกระแสปจจุบันไมทัน หรือตองเงียบเหงาไปตามกาลเวลาเพราะ
โลกยุคปจจุบันจะหาอะไรอานก็ชางงายดาย เดินไปในหางก็มี ไปที่ไหน ๆ ก็มี หรือเพียงแคหยิบ
โทรศัพทมาก็อานไดแลว ตางจากสมัยกอนจะหาหนังสืออานตองมาที่เว้ิง มาวังบูรพา ซึ่งก็มีแตหนังสือ
ไมมีอยางอื่นใหอาน นักประพันธสมัยกอนจึงโดงดังเปนที่รูจัก เชน ทมยันตี ยาขอบ และ ป.อินทรปา
ลิต ไมเหมือนอยางในสมัยน้ีอานในอินเทอรเน็ตก็ได คนจึงลืมนักประพันธเกา ๆ เปนที่นาเสียดายย่ิง 

ลอมกรอบ ป.อินทรปาลิต ผูใหกําเนิดสามเกลอ และสรางประวัติศาสตรในวงการนัก
อานของเมืองไทย  

เปนระยะเวลา 30 ปเต็มที่หัสนิยายชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ไดผลิตออกสูตลาด
หนังสือใหความอภิรมยแกนักอานชาวไทยมาอยางตอเน่ือง โดยที่ผูอานและผูติดตามวรรณกรรมชุดน้ี 
สวนใหญเปนสามัญชนทุกเพศทุกวัย 

พล นิกร กิมหงวน นับเปนหัสนิยายที่ไดสะทอนเหตุการณเหตุการณบานเมืองใน
สังคมไทยต้ังแต พ.ศ. 2482 – 2511 โดยแบงเปน 3 ยุค คือ ยุคเบื้องแรกประชาธิปไตย ยุคสงคราม
และสันติภาพ และยุคโลกาภิวัตน เน้ือหาสาระ บรรยากาศ และพฤติกรรมของตัวละคร รวมทั้งบท 
สนทนาในแตละเรื่องแตละตอนของหัสนิยายชุดน้ีน้ันเขียนตอเน่ืองยาวนานถึง 30 ป 

ดังน้ันจึงยอมรับกันวาพล นิกร กิมหงวน เปนวรรณกรรมที่มีคนอานและติดตามมาก
ที่สุดเทาที่เคยมีมาในวงการหนังสือของไทย มีจํานวนพิมพนับเปนรอยลานเลม แมวาผูประพันธได
ลวงลับไปแลวกวา 45 ป แตยังมีการพิมพจําหนายอยูอยางสม่ําเสมอ และมีผูติดตามอานอยางไมขาด
สาย  
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นับต้ังแตเลมแรกที่ตีพิมพออกมาเมื่อ พ.ศ. 2482 จนกระทั่งบัดน้ี เปนเวลากวา 70 ป 
พล นิกร กิมหงวน ก็ยังเปนหัวขอการสนทนาที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไดระหวางคนตางรุนตางวัยได
โดยไมขัดคอกัน 

ป.อินทรปาลิต จึงกลายเปน ‘นักประพันธของประชาชน’ ไปในที่สุด 
ประวัติโดยยอของ ป. อินทรปาลิต 
ป. อินทรปาลิต หรือ ปรีชา อินทรปาลิต เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2453 เปนบุตรคน

ที่ 2 ของพันโท พระวิสิษฐพจนการ (ออน อินทรปาลิต) และนางวิสิษฐพจนการ (ช่ืน อินทรปาลิต) 
โดยที่บิดาเปนอาจารยในโรงเรียนนายรอยทหารบก จึงทําใหปรีชาตองเขาเรียนที่โรงเรียนแหงน้ัน 
ต้ังแตอายุ 9 ป เปนรุนหลังจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 2 รุน 

แตดวยความที่ไมชอบการเปนทหารจึงออกจากโรงเรียนนายรอยทหารบกกลางคัน 
ตอมาไดรับราชการเปนเสมียนกระทรวงพาณิชยและคมนาคมอยูระยะหน่ึง กอนยายไปอยูกรมโยธา
เทศบาล และเริ่มเขียนเรื่องสั้น เมื่อลาออกจากงานประจําไดหันไปขับแท็กซี่ แลวไปเปนนายทายเรือ
กลไฟ ข้ึนลองระหวางกรุงเทพฯ กับนครสวรรค  

จากประสบการณชีวิตที่ไดพบเห็น ทําใหเขาเขียนนิยายเรื่องแรก คือ ‘ยอดสงสาร’ และ
ตามมาดวย ‘นักเรียนนายรอย’ ซึ่ง เสาว บุญเสนอ บรรณาธิการคัดเลือกเรื่องของเพลินจิตต ใหการ
สนับสนุนนําเรื่องนักเรียนนายรอย ตีพิมพเปนหนังสือปกออนและไดรับการตอนรับอยางอบอุน ทําให
มีผลงานทํานองชีวิตรักโศกติดตามมาอีกหลายเลม อาทิ ยอดสงสาร เมียขวัญ และผูรับบาป 

ในยุคที่สถานการณบานเมืองตึงเครียดจากสงครามอินโดจีน ป. อินทรปาลิต ไดแตงเรื่อง
ปลุกใจข้ึนจํานวนหน่ึง เชน กองพันยุวชน กองพันรถรบ เลือดทหารหนุม เลือดทหารมา และในป 
พ.ศ. 2481 เขาก็ไดเริ่มสรางหัสนิยายในชุดของ พล พัชราภรณ และนิกร การุณวงศ ข้ึนในเรื่อง ‘อาย
ผูหญิง’ และตอมาไดเพิ่มตัวละครอื่น ๆ เชน กิมหงวน ไทยแท และ ดร.ดิเรก ณรงคฤทธ์ิ ฯลฯ แตตอง
ชะงักไปในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง 

เมื่อสงครามสงบ ป. อินทรปาลิต กลับมาเขียนหัสนิยายชุดสามเกลอใหกับเพลินจิตตอยู
ระยะหน่ึง กอนออกไปทําหนังสือพิมพปยะมิตร และฉีกแนวการเขียนไปสูอาชญนิยาย ชุด ‘เสือใบ’ 
และตอมาไดเขียนนิทานสําหรับเด็กชุดซูเปอรแมนแกละ ซึ่งมีความยาวถึง 162 ตอน 

ชีวิตในชวงหลังของ ป. อินทรปาลิต ปวยดวยโรคเบาหวานและปอดอักเสบประกอบกับ
สุขภาพที่ทรุดโทรม เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมอายุได 58 ปเศษ 

อาจินต ปญจพรรค ยกยองเขาวาเปน “นักเขียนของประชาชน” พรอมกับยํ้าวา “คําน้ี
ขาพเจาไมเคยใช และจะไมใชพร่ําเพรื่อ” 

ธุรกิจสําคัญ ๆ ที่ประกอบการกันภายในเว้ิงนาครเขษมนอกจากธุรกิจสํานักพิมพกับการ
จําหนายหนังสือเกาแลวน้ันยังมี ธุรกิจคาของเกา ธุรกิจเครื่องเสียง ประเภทหีบเสียง จานเสียง รวมทั้ง
เครื่องดนตรี เพราะเปนแหลงเครื่องดนตรีที่ใหญที่สุดในประเทศไทยและเปนตนกําเนิดของเครื่อง
ดนตรีหลาย ๆ ชนิด เครื่องดนตรีตะวันตกเครื่องแรกของประเทศไทยก็สั่งโดยพื้นที่น้ี หาที่ไหนไมไดให
ไปที่เว้ิง 

แถมเจาของรานคาเครื่องดนตรีน้ันยังมีความรูในเรื่องเครื่องดนตรี และมีความสามารถ
ในการซอมแซมเครื่องดนตรีที่เสียหาย รวมถึงเจาของรานบางคนก็ยังเปนนักดนตรีที่มีใจรักและมี 
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ความรูเรื่องดนตรีเปนอยางดี ที่สําคัญราคาก็ยอมเยา  
ในยุคที่แผนเสียงกําลังเปนที่นิยมน้ัน เว้ิงนาครเขษมคือแหลงรวมแผนเสียงช้ันดี ทั้ง

แผนเสียงเกาแผนเสียงใหม มีทั้งเพลงฝรั่ง เพลงไทยสากล และเพลงไทยเดิม สมัยกอนจะหาเพลง
คลาสสิก เชน มาดามบัตเตอรฟลาย บรรเลงโดยวงดนตรีโรมออรเคสตรา หรือมหาอุปรากรลาทอสกา 
ก็ตองไปหาที่น่ัน รวมทั้งหีบเสียง และเข็มจานเสียงดวย ผูบริโภคไมจําเปนตองไปตระเวนหาซื้อจากที่
อื่นใหยุงยากเพราะรวมไวในเว้ิงหมดแลว 

สําหรับธุรกิจคาของเกาน้ันก็ข้ึนหนาข้ึนตามาก ใครอยากไดของเกาประเภทไหนก็ไปหา
ซื้อที่เว้ิงได รวมทั้งพวกวัตถุโบราณดวย กลาวกันวาสินคาสวนใหญที่วางขายอยูในเว้ิงเปนขาวของที่
ผองถายมาจากโรงรับจํานํา ซึ่งเปนของที่ผูจํานําไมไดไปไถถอนตามกําหนด ของที่หลุดจํานําก็จะ
เคลื่อนยายไปอยูในเว้ิง และจําหนายในราคาถูก ๆ  

หนารานขายของในเว้ิงหลายรานจะมีเสื้อกางเกงชุดสากลซักรีดเรียบรอยเหมือน
ของใหมไมมีผิด ซึ่งความจริงก็เปนเสื้อผาที่ใชมาไมกี่ครั้ง แตเจาของรอนเงินจึงตองเอาเขาโรงรับจํานํา 
แลวอีก 3 เดือนก็มาแขวนขายอยูในเว้ิง เสื้อกางเกงสากลเหลาน้ีลวนแตเปนชุดสากลยอดนิยมทั้งสิ้น 

แมกระทั่งสิ้นคาประเภทของโบราณ เครื่องเรือน เครื่องลายคราม เฟอรนิเจอร 
เครื่องจักรขนาดยอม เครื่องผสมปูน มอเตอร เครื่องปมนํ้า ไขควง น็อตที่หาซื้อที่ไหนไมได เปนไขควง
ประเภทพิเศษหรือเกลียวทางอุตสาหกรรม ซึ่งเยอรมันผลิต แตกตางจากฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา 
หรืออยางทางอเมริกาใชหนวยเซ็น ยุโรปใชหนวยน้ิว หาซื้อที่ไหนไมไดเขามาที่เว้ิงก็จะเจอเสมอ  

กระทะทองเหลือง เครื่องทําขนมหวาน ทําอาหาร รถเข็น เครื่องเหล็กอะไรตออะไรมี
ขายที่เว้ิงทั้งน้ัน ทั้งเกาและใหมก็มีใหเลือกซื้อหาไดในราคาคอนขางยอมเยา เพราะเปนแหลงใหญทีส่ดุ 
ทุกวันน้ีก็ยังเปนเชนน้ัน เว้ิงนาครเขษมจึงเปนแหลงสารพัดที่ทานจะสรรหาได 

มาถึงในยุคน้ีแมเว้ิงจะไมมีการแสดงระบําอยางครึกครื้น โรงหนังที่คอยรองรับผูคนให
เขามาเที่ยวหาพักผอนหยอนใจ แตเว้ิงนาครเขษมก็ยังคงเปนแหลงการคาขนาดใหญมากไปดวย
ประวัติศาสตรอันยาวนานกวาสามรอยป ที่มีคุณคาทั้งดานบุคลากร ดานวัฒนธรรมประวัติศาสตรที่
เปนชุมชนเกาแกของชาวไทยเช้ือสายจีน  

เน่ืองจากเปนคนจีนขามโพนทะเลมาต้ังรกราก มารวมสรางเมือง สรางกรุงเทพฯ รวม
สรางรัตนโกสินทร คนจีนบริเวณเว้ิงคือกลุมแรงงาน บุคลากรเหลาน้ีนอกจากจะสรางแผนดินจนมั่นคง
แลว พวกเขาก็สรางครอบครัวขนาดใหญ คนในเว้ิงนาครเขษมเรียกวาบานหลังใหญ ไมใชชุมชนแต
เปนครอบครัวขนาดใหญซึ่งทุกคนตางเปนพี่นองกัน เว้ิงจึงกลายเปนพื้นที่ประวัติศาสตรของกาลเวลา 
เรื่องของการเกิดข้ึนของชวงเวลาแมจะผานไปเปนรอยปแตวัฒนธรรมไทยและจีนก็ยังเขามารวมกนัอยู
ถึงวันน้ี งานประจําปก็มีการเลนงิ้ว งานแรกที่เริ่ม คือ เทศกาลไหวพระจันทร งานที่สอง คือ เทศกาล
ไหวบะจาง  

ณ เวลาน้ีเว้ิงนาครเขษมไดถูกนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจาสัวใหญของเบียรชางซื้อไปแลว
ในราคาหลายพันลานบาทซึ่งกลายเปนที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทย การเก็บคาเชาก็มากข้ึนบางคน
ไมกลาสูก็ตองยายออกไป อนาคตของเว้ิงจะเปนอยางไรก็คงตองดูกันตอ หวังเพียงวาคงจะชวยกัน
รักษาพื้นที่ประวัติศาสตรแหงน้ีไวใหกับลูกหลานของเราในอนาคต ใหไดเลาสูกันฟงวากาลครัง้หน่ึงเคย
มีพื้นที่แหงน้ี วิถีชีวิตแบบน้ี เปนดินแดนที่มีคุณคาที่สุดในรัตนโกสินทร 
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เพราะบานเรามีวัตถุดิบที่ดีไมรูเทาไร หากเราไมเห็นคุณคาแลวทุบทําลายไปเรื่อย ๆ ก็
เปนเรื่องนาเสียดาย ที่เรามองขามสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีไป ไมไดนึกไปถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตรของแต
ละพื้นที่น้ันมีความสําคัญมีคุณคามากเพียงไร ที่สําคัญคือยังเปนพื้นที่ที่มีชีวิตอยูยังจับตองได ไมใช 
พื้นที่ที่อนุรักษไดแตโครงแตหัวใจและจิตวิญญาณกลับไมม ี
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8. บทสงทาย วังบูรพาท่ีรุงโรจน สูวันท่ีรวงโรย 

ในยุคที่เมืองหลวงยังถูกเรียกวาพระนคร มีรถรางว่ิงผาน เอลวิสและเจมส ดีน คือ
วีรบุรุษของเหลาวัยรุนไทยหัวใจอเมริกัน ยุคน้ันคงไมมีแหลงพักผอนหยอนใจแหงใดจะเทียบเทา ‘วัง
บูรพา’ ไดอีกแลว ศูนยการคายานใจกลางเมืองแหงน้ีเองที่กอเกิดชาวโก กี๋ หลังวังจนเปนตํานานที่ยัง
เลาขานกันมาถึงทุกวันน้ี 

ที่แหงน้ีมีพรอมสรรพทุกอยางทั้งโรงภาพยนตร หางสรรพสินคา รานหนังสือ ภัตตาคาร 
หองอาหาร รานไอศกรีม ตลอดจนตูเพลง ซึ่งยังเปนของใหมและทันสมัยตามที่ไดกลาวไปแลวในบท
ขางตน จนมิอาจคิดไดวาจะมีที่แหงใดจะดีไปกวา ‘วังบูรพา’ ศูนยการคาที่ทันสมัยที่สุดแหงยุค  

กระทั่งเมื่อประมาณชวง พ.ศ. 2513 ‘สยามสแควร’ ไดกอกําเนิดข้ึนอยางเต็มรูปแบบ 
พรั่งพรอมไปดวยโรงภาพยนตร 3 โรงคือ โรงภาพยนตรสยาม โรงภาพยนตรลิโด และโรงภาพยนตร
สกาลาตามลําดับ นอกจากน้ียังมีโรงโบวลิ่ง รานหนังสือ รานเสื้อผา รานตัดผม และรานอาหาร ที่สวน
ใหญยายมาจากยานธุรกิจอื่น เชน สุรวงค สีลม รวมไปถึงยานวังบูรพา 

เปนธรรมดาที่วา “สรรพสิ่งบนโลกน้ีลวนมีเกิดและมีดับดวยกันทั้งน้ัน” ‘วังบูรพา’ ที่เคย
รุงโรจนสุดขีดก็ถึงวันที่ตองซบเซาลงเพียงเพราะมีของใหมที่ดีกวา ทันสมัยกวา ‘สยามสแควร’ จึง
กลายเปนยานพบปะสังสรรคแหงใหมของคนกรุง ในทําเลที่ดีกวา อีกทั้งยังใกลกับศูนยการคาราช
ประสงค ยานการคาแหงใหมที่มีความทันสมัยมากกวาวังบูรพา 

ที่สุดแลวก็ถึงกาลอวสานของยานวังบูรพา ยานประวัติศาสตรแหงน้ี เมื่อแหลงชุมนุมของ
ชาวโกหลังวังคือโรงภาพยนตรคิงส และโรงภาพยนตรแกรนดซึ่งอยูติดกันถูกทุบทิ้งเพื่อสรางเปน
หางสรรพสินคาเมอรรี่คิงส สวนโรงภาพยนตรควีนสน้ันยืนหยัดมาไดระยะหน่ึง แตในที่สุดก็สูความ
ทันสมัยของโรงภาพยนตรยุคใหมยานสยามสแควรไมไดจึงไดกลายเปนที่จอดรถ แมแตหางเซ็นทรัลวัง
บูรพาซึ่งนับเปนสาขาแรกของหางเซ็นทรัลก็มีอันตองปดตัวลงเชนกัน  

แมวาศูนยการคายานวังบูรพาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใหทันกับยุคสมัยเทาไร 
แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ หางสรรพสินคาเมอรรี่คิงส สาขาวังบูรพา ที่เปดดําเนินการมาต้ังแต 
พ.ศ. 2527 ก็ถูกปรับเปลี่ยนเปนหางเมกา พลาซา วังบูรพา เมื่อป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบันก็ยังคง
เงียบ ๆ ไมคึกคักเหมือนวันวาน อีกทั้งบริเวณน้ียังเปนบริเวณที่การจราจรหนาแนนติดขัด หาที่จอดรถ 
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ไดยาก จึงยากที่วังบูรพาจะมีโอกาสกลับมามีชีวิตชีวาข้ึนอีกครั้ง 
แตวังบูรพาน้ันก็ไมไดตายจากไปเสียทีเดียว ยังคงมีรานคาเกาแกที่ยังยืนหยัดเปด

ดําเนินการกาวผานวันเวลามาไดอยางเปนตํานาน อยางภัตตาคารจีจงหวอ ภัตตาคาร ส.บ.ล. ที่กลาว
ไปในบทขางตน นอกจากน้ียังมีธุรกิจสํานักพิมพกับการจําหนายหนังสือที่เกาแก คือ รานผดุงศึกษา
บูรพา บูรพาสาสน โอเดียนสโตร แพรพิทยา รวมสาสน และคลังวิทยา ที่ปจจุบันยังเปดดําเนินการให
ผูที่รักหนังสือเขามาแวะเวียนกันเรื่อย ๆ แมจะไมคึกคักดังเดิมแลวก็ตาม แตหากใครที่อยากจะหา
หนังสือเกา ๆ อยากมายอนวันวานคงลืมรานหนังสือยานวังบูรพาไปไมไดแน 

อีกรานในตํานานที่ยานวังบูรพาน้ันหากจะไมกลาวถึงคงไมได รานถายรูปช่ือดังต้ังแตยุค
สมัยคุณตา คุณยาย จนถึงปจจบุันน้ี น่ันคือราน ‘ฉายาจิตรกร’ ที่ยังคงดําเนินการเปนรานถายรูปอัน
เต็มเปยมไปดวยคุณภาพมาโดยตลอดกวา 74 ป 

ลอมกรอบ กอกําเนิดฉายาจิตรกร 
ลอมกรอบ กอกําเนิดฉายาจิตรกร 
แมจะกําเนิดเกิดมาในครอบครัวชางไม แตดวยความสนใจในงานถายรูป ‘ย้ิม ฮุน

ตระกูล’ จึงแอบไปเปนลูกจางรานถายรูป เมื่อสั่งสมฝมือจนไดระดับจากการไดลงมือปฏิบัติมานานป 
ความคิดที่จะเปดรานเปนของตนเองก็ไดเวลาเริ่มตน 

เมื่อไดนําความคิดไปปรึกษากันกับเพื่อน ๆ แลวทุกคนเห็นดีดวย เขากับเพื่อนอีก
ประมาณ 2 – 3 คน ก็รวมกันเขาหุนเปดรานถายรูป ‘ฉายาจิตรกร’ ข้ึน บริเวณใกล ๆ กับโรงหนัง
เฉลิมกรุง 

มีคนรวมหัวจมทายถึง 2 – 3 คน แตเงินทุนกอต้ังรานน้ันก็ไมไดเหลือเฟอ เพราะทุนใน
การกอต้ังรานสวนหน่ึงน้ันคือ ‘คอนปอนด’ ที่เปนดังน้ีก็เพราะเงินมันหายาก ตองเอาคอนมาลงไวแทน 
แตก็เพราะดวยคอนปอนดน้ี ในป พ.ศ. 2482 ฉายาจิตรกรจึงกอต้ังข้ึนมาไดในที่สุด 

สําหรับชางถายรูปประจํารานน้ันก็ไมตองสงสัยจะเปนใครไปไมไดนอกจาก นายย้ิม ฮุน
ตระกูล 

กิจการของฉายาจิตรกรในยุคเริ่มตนดําเนินไปไดดวยดี จนไดขยายไปเปดสาขาใหมข้ึน
ในยานวังบูรพา ซึ่งอยูไมไกลจากรานฉายาจติรกรรานแรกเทาใดนัก แตตอมาก็เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในการถือหุน จนในที่สุดนายย้ิมก็กลายเปนเจาของฉายาจิตรกรแตเพียงผูเดียว และยังไดดําเนินงาน
สืบทอดตอมาจนถึงรุนลูกในปจจุบัน 

เอนก นาวิกมูล นักเขียนสารคดีและนักสะสมของเกา ไดใหสัมภาษณถึงเสนหของวัง
บูรพาแหงน้ีไววา  

“ยุคน้ีผมชอบในฐานะของคนซื้อหนังสือ ไปดูหนังสือทั้งเกาทั้งใหมที่เขาพิมพออกมา มี
ลดราคาปละครั้งสองครั้ง หนังสือสมัยที่เราเปนเด็กอยูมาลดราคาถูกมากไปทุกครั้งก็ตองซื้อ แตกอน
สิบบาท ถารอยบาทก็ถือวาแพงมากแลว สมัยน้ีหลายรอย พ็อกเก็ตบุคเลมละสามบาท หาบาท สมัย
น้ันคุณอาจินต ปญจพรรค (ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2534) ก็ทําหนังสือชวงป 2510 ยัง
ขายพ็อกเก็ตบุคเลมละหาบาทเลย ถูกมาก หนังสือดีดวย ปกแข็งเลมละสามสิบบาท สี่สิบบาท เด๋ียวน้ี
สี่รอยหารอยแพงมาก”  
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สวนในแงของความรวงโรยไปในปจจุบันของวังบูรพาน้ัน คุณเอนกใหความเห็นวา เปนที่
แนนอนวาบานเมืองก็ตองมีของใหม ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา วังบูรพาจึงกลายเปนของเกา จนถึงทุกวันน้ี
ก็ยังมีแหลงใหมเกิดข้ึนมา สยามสแควรซึ่งเกิดยุคหลังวังบูรพาในที่ดินซึ่งถือวาเปนชานเมืองสมัยกอน
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตปจจุบันก็กลายเปนศูนยกลางไปแลว ซึ่งมีความทันสมัยมากข้ึน การ
กอสรางตึกก็ทันสมัยข้ึน คนก็รูจักมาก และมีพื้นที่ที่กวางกวาวังบูรพา อีกทั้งยังอยูใกลศูนยการเรียน
ใหญอยางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงทําใหมีคนไปเดินเที่ยว จับจายใชสอย ซื้อของ ดูหนัง กันมาก  

หากเอยถึงวังบูรพาในปจจุบันน้ีคงปฏิเสธไมไดวาหลายคนคงนึกถึงภาพยานคาอาวุธ
มากกวาที่จะเปนแหลงบันเทิงเริงรมย ผูใดที่ตองการแสวงหาอาวุธปนตองมาที่ยานน้ีจะเห็นรานคา
มากมายเรียงรายกันเปนแถวบนถนนเจริญกรุงและถนนอุณากรรณ ซึ่งความจรงิแลวรานคาปนในแถบ
น้ีมีการคาขายกันมากอนการสรางศูนยการคาวังบูรพาและโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุงเสียอีก แตมี
กันอยูไมกี่รานไมมากเทาปจจุบันกวา 20 ราน  

สําหรับวังบูรพาในยุคปจจุบัน แมจะกลายเปนยานคาปนไมใชยานศูนยการคาที่ครึกครื้น
เหมือนเมื่อกอน แตภาพความทรงจําในอดีต เรื่องราวของวันวานยังคงยํ้าชัดกับบุคคลรวมสมัยน้ัน 
หรือคุณลุง คุณปา คุณตา คุณยาย ในสมัยน้ี ทุกวันน้ีพวกทานยังคงมาพบปะพูดคุยสังสรรคกันในยาน
น้ี แมจะไมมีโรงหนัง ตูเพลง รานคาอะไรในอดีต แตภาพวันเวลาเหลาน้ันก็ยังคงชัดเจนในความทรงจํา
ที่แมจะเลากี่ทีกี่หนก็มิรูเบื่อ  

สถานที่พบปะพูดคุยของโกกี๋รุนเกาที่ยังมีชีวิตอยูน้ัน ไมใชที่อื่นใดเลย หากแตยังอยูใน
ยานวังบูรพาแหงน้ี ที่นัดรวมพลในปจจุบันน้ีคือ ‘ดิโอลดสยาม พลาซา’ น่ันเอง เราจะเห็นพี่โก นาโก 
ทั้งหลายมาน่ังจิบกาแฟกันคนละถวยสองถวยตามรานอาหารในหางแหงน้ี รานที่เปนที่นิยมจับจองกัน
ของอดีตโกทั้งหลายน้ันคือ ‘กาโตว เฮาส’ และ ‘แม็คโดนัลล’ เพราะเมื่อเพียงแคมองผานนอกรานก็
จะเห็นเหลาสภากาแฟมาจับจองที่น่ังกัน กลุมละโตะสองโตะ บางโตะน้ันกาแฟคนละถวยก็น่ังกันได
ยาวแลว ภาพเหลาน้ียังคงเห็นกันไดทุกวัน เรียกไดวาเปนตํานานที่มีชิวิตอยูจริง 

ลอมกรอบ จากตลาดมิ่งเมือง สูดิโอลดสยาม พลาซา 
หากเอยถึง ‘ตลาดมิ่งเมือง’ น้ัน ผูที่เกิดมาในยุครุนหลัง ๆ คงคิดวาเปนตลาดธรรมดา

เปนแนแท นอยคนนักที่จะรูวา ณ ที่แหงน้ีเองคือแหลงรวมผาแพรพรรณนานาชนิด เปนที่ชุมนุมชอง
เหลาชางฝมือดีตัดเย็บรวดเร็วทันใจภายในเวลาแคทานกวยเต๋ียวชามเดียว 

ตลาดมิ่งเมืองน้ันสรางข้ึนมาพรอม ๆ กับศาลาเฉลิมกรุง ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว เพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร 150 ป ในป พ.ศ. 2475  

มีหลักฐานที่ระบุไววา ในป พ.ศ. 2468 – 2469 นายมาริโอ ตามานโญ (Mario 
Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เขามารับราชการในเมืองไทยระหวางรัชกาลที่ 5 ถึงตนรัชกาลที่ 
7 ไดออกแบบกอสรางตลาดแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ เปนตลาดที่มีหลังคาคลุม สรางดวยคอนกรีต 
สําหรับเปนที่ขายเสื้อผา จําลองจากตลาดแบบตะวันออกกลาง ดังน้ัน แมจะไมไดระบุนาม แตก็นาจะ
หมายถึงตลาดมิ่งเมืองน่ันเอง 

ตลาดมิ่งเมืองมีช่ือเสียงในฐานะแหลงชุมนุมชางตัดเย็บเสื้อผา เพื่อรองรับลูกคาที่มาซื้อ
ผาที่ตลาดสําเพ็ง – พาหุรัด แลวไมมีเวลาไปหารานตัดเย็บ เปนการอํานวยความสะดวกใหลูกคาและ
สงเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อซื้อผาแลวมีแหลงตัดเย็บอยูใกล ๆ ก็ไดเสื้อกลับบานอยางรวดเร็ว 
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ตลาดแหงน้ีจึงไดรับความนิยมจากบรรดาสุภาพสตรีเปนอยางมาก ต้ังแตดารา นักรอง จนถึง
ประชาชนทั่วไป 

สมัยกอนชวงปใหมระหวางวันที่ 31 ธันวาคม – 1 มกราคม จะเปนชวงที่สนุกครึกครื้น
มาก มีการปดถนนใหคนเดินเที่ยว มีการแสดงดนตรี จําอวด ลิเก แถวน้ีเปนยานบันเทิงมีโรงหนังถึงสี่
โรง น่ังดูกันจนสวางคาตา คนจากตางจังหวัดก็มากันนับหมื่น มาดูดารา โรงหนังที่วาน้ีก็คือ ศาลาเฉลิม
กรุง โรงภาพยนตรคิงส ควีนส และแกรนด น่ันเอง 

บรรยากาศในตลาดมิ่งเมืองน้ันคึกคักมาก เพราะสมัยกอนยังไมคอยมีเสื้อผาสําเร็จรูป 
ตองซื้อผาเปนช้ิน ๆ มาตัดจึงจะไดรูปทรงตามตองการ โดยเฉพาะชวงกลางวันและชวงเย็นเปนชวงที่
คนมาตัดเสื้อผากันมาก 

กิตติศัพทการตัดเสื้อผาเร็วทันใจของตลาดแหงน้ีถึงกับมีเรื่องเลากันวา เอาผามาใหชาง
วัดตัวเรียบรอย แลวไปกินกวยเต๋ียว ก็กลับมารับเสื้อไดเลย ฝมือการตัดน้ันก็เรียบรอย ใสออกงานได
สบายมาก 

แลววันที่ชาวตลาดมิ่งเมืองตางอกสั่นขวัญแขวนไปตาม ๆ กัน คือเมื่อรัฐบาลโดยการนํา
ของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต มีนโยบายใหรื้อตลาดมิ่งเมืองในป พ.ศ. 2502 ผูที่คาขายอยูในตลาดน้ันก็
ย้ือกันอยูนานที จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2521 จึงไดเริ่มรื้ออยางจริงจัง เปนอันสิ้นสุดกาลเวลาของ
ตลาดมิ่งเมือง 

พอเกาไปใหมก็มา ราว พ.ศ. 2535 ก็มีโครงการกอสรางดิโอลดสยาม พลาซา ข้ึนใน
พื้นที่ของตลาดมิ่งเมืองเดิม ศูนยการคาแหงน้ีกอสรางอยางใหญโตดวยรูปแบบสถาปตยกรรมที่เนน
เอกลักษณความเปนไทย 

แมจะไมมีตลาดมิ่งเมืองแลว แตดิโอลดสยามก็ยังคงรักษาช่ือ ‘มิ่งเมือง’ ไว เปนช่ือลาน
โลงภายในหาง เหมือนลานอเนกประสงคเพื่อใหมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป ดังที่เห็นเปนประจาํ
คงเปนการใหเชาพื้นที่ขายสินคาจําพวกเสื้อผา กระเปา รองเทา อาหาร ฯลฯ คงเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขา
มาจับจายซื้อสินคาภายในหาง 

หากจะพูดถึงของเกา ยานเกาน้ัน ก็นับวาเปนที่นาเสียดายกับหลายสิ่งในบานเราที่ไดสูญ
สิ้นไป อยางรถรางที่เคยมีมาในครั้งกอนที่ ว่ิงผานยานวังบูรพา ผานถนนเจริญกรุง ไปจนถึง
พระบรมมหาราชวังแลวก็เลิกไปในป 2511 น้ัน เปนที่นาเสียดายสําหรับคนรุนหลังน้ีเหลือเกินที่ใน
วันน้ีไมมีใหเห็นกันอีกตอไป  

เอนก นาวิกมูล ไดทิ้งทายเอาไววา บานเมืองเราทําลายของเกา ๆ ไปมาก เชน ระบบ
ขนสงมวลชน ซึ่งมีผลตอระบบทองเที่ยว ตึกเกาที่สวยงามก็ทําลายไป หากเรามีการปองกันสํารองของ
เกา ๆ ใหเหลืออยูบาง ทั้งตึกเกา รถยนต รถราง หรือวาวัดเกาที่ไมถูกแปลงสภาพมากก็ยอมทําใหการ
ทองเที่ยวดูสวยงาม ไมใชที่ตางคนตางสรางอะไรก็ได ซึ่งถาในยานหน่ึงเราไดมีการสํารองวาเปนยาน
เกา ยังมีรถรางว่ิงอยูจะสั้นจะยาวก็ตามแต มีตึกที่หามรื้อทําลายก็ถือวาเปนตนทุนที่เราใชเพื่อการ
ทองเที่ยวได ตัวอยางการอนุรักษตามตางประเทศก็มีใหเห็นอยูมาก 

ปญหาที่สําคัญของบานเมืองเราคือไมคอยเก็บรักษาสิ่งเกา แลวไปสรางสิ่งใหมข้ึนมา
อยางมากมายซึ่งก็ขัดตา ตัวอยางเชน วัดก็กลายเปนที่จอดรถไปเสีย ตนไมใหความรมรื่นก็ไมมี เปน
ปญหาทั่วไปที่พบเห็นไดทุกจังหวัด 
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สุดทายน้ี ยานวังบูรพาอาจสะทอนเรื่องราวตาง ๆ ใหกับความเปนไปของชีวิตคนเราได 
อยางหน่ึงคือความเปนอนิจจัง ที่ไมมีสิ่งใดแนนอนและคงอยูตลอดไป มีเกิดก็ยอมมีดับ เหมือนที่แหงน้ี
ครั้งหน่ึงคือศูนยรวมความบันเทิงอันดับหน่ึง ความเริงรมยอยางหาที่เปรียบไมได แตเมื่อถึงวันเวลา
หน่ึงก็ถึงคราวที่จะตองยอมรับสภาพความจริง แตถึงกระน้ัน ในวันน้ียานแหงน้ีก็ยังคงเปนที่รูจักกันใน 
นามของ ‘วังบูรพา’ อยู  

อีกสิ่งหน่ึงที่เราเรียนรูไดจากอดีตคือเรื่องของความอดทน ความพยายามของคนใน
สมัยกอน ชีวิตของคนรุนใหมแตกตางกับคนรุนเกา คนรุนเกาเมื่อไดแหลงทํากินที่ใดก็จะต้ังรกรากให
ยาวที่สุด แตคนปจจุบันน้ันความอดทนนอยลงอีกทั้งโลกปจจุบันก็เปนเสรีมากข้ึน เปลี่ยนแปลงไป
เรื่อย ๆ ทําไดไมดีก็เลิกพรอมที่จะจายไปและแสวงหาสิ่งใหม เดิมเจาของกิจการที่ประสบความสําเร็จ
น้ันตองผานอุปสรรคมามากมาย ตัวอยางก็มีอยูใหเห็นมากวา กวาจะเดินทางมาถึงเมืองไทยน่ังเรือ
รอนแรมสามสี่เดือน บางคนเสียชีวิตระหวางทาง เมื่อลงที่ไหนจึงต้ังรกรากที่น่ันใหยาวที่สุดน่ีจึงเปน
ความแตกตางของวิถีชีวิต 

ฉะน้ันหลากหลายเรื่องราวในอดีตที่ผานมาจึงเปนสิ่งที่ยํ้าเตือนเราได หลายสิ่งเปนสิ่งดี
งามควรเอาเย่ียงอยางหลายสิ่งควรแกไข หรือเพียงแคเรายอนมองกลับมาดูตัวเองก็จะรูวาผิดไป
ตรงไหน เราตางก็เรียนรูไดจากอดีตกันทั้งน้ัน และในเมื่อครั้งหน่ึงเราไดเกิดมาใชชีวิตเปนมนุษยผู
ประเสริฐน้ัน ก็ควรที่จะหมั่นรักษาความดี ความพากเพียรพยายามเอาไว แมนวาตายจากไปก็ยังคง
เหลือความดีงามน้ันไวใหไดจดจํากัน 

 
ขอมูลประกอบการเขียน 
1. หนังสือ ‘เสนหรานเกา’ โดย ธนาทิพ ฉัตรภูติ 
2. หนังสือ ‘ยานเกาในกรุงเทพฯ เลม 2’ โดย ปราณี กล่ําสม 

 
พอทอดใจคิดเฟองเรือ่งหนหลัง 

ภาพประดังเขามาพาสุขสม 
น่ันก็กลมน่ีก็แบนแสนรื่นรมย 

ใจเหมอชมชอบคลิฟแลวจิบเบียร 
 

เพื่อนเขาชอบเอลวิสคิดโยกสาย 
ผมตองคลายทาตองใชไมใหเสีย 
ร็อคแอนดโรลโยนคลึงจน...เพลีย 

ทั้งเหลา-เบียรเคลียรบลิลกินหมดตัว 
 

ไมใชคนอยูในวังก็ชางเถิด 
ถึงใครเกิดอยูในวังก็ชางเขา 

เราก็คนใกลวังดังไมเบา 
เขาเรียกกันเสียโกโกหลังวัง...ฯ 
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ขอมูลประกอบการเขียน 
1. หนังสือ ‘60’s MEMORIES คูมือ โกหลังวัง’ โดย วิหค เหินลม 

 
สวนท่ี 2 การออกแบบ   
 

การออกแบบพ็อกเก็ตบุคที่ดี มีความเหมาะสม เปนสวนชวยดึงดูดกลุมเปาหมาย 
มากย่ิงข้ึน โดยผูศึกษาไดมีวิธีการออกแบบดังน้ี 
 
1. วิธีการออกแบบ  

นําผลการวิเคราะหที่ไดทั้งหมดมาวางเปนแนวทางในการออกแบบจัดหนา โดยจัดเรียง
เน้ือหาและภาพใสดัมมี่ (Dummy) เพื่อดูภาพรวมของเลม เปนแนวทางในการจัดเลยเอาท (Layout) 
ตอไป 

 
 

 
 

รูปที ่5-1 การวางดัมมี่ของพ็อกเก็ตบุค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตัวอยางการออกแบบจัดหนังสือสารคดียอนวันเกา ยานวังบูรพา ปกหนาและปกหลัง 

 

 
 

รูปที ่5-2 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาปกหนาและปกหลงั 

 

ขอมูลหนังสือ 

 

 
 

รูปที ่5-3 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาขอมูลหนังสอื 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คํานํา 

 

 
 

รูปที ่5-4 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาคํานํา 

 

สารบัญ 

 

 
 

รูปที ่5-5 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาสารบัญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หนาเปดเรื่อง 

 

 
 

รูปที ่5-6 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาเปดเรื่อง 

 

 
 

รูปที ่5-7 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาเปดเรื่อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หนาเปดบท 

 

 
 

รูปที ่5-8 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาเปดบท 

 
 

 
 

รูปที ่5-9 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาเปดบท 

   ส
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สมุดกลาง



117 

 

บทนํา  

 

 
 

รูปที ่5-10 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทนํา 

 

บทที่ 1 

  

 
 

รูปที ่5-11 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที ่1 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 

 

 
 

รูปที ่5-12 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที ่2 
 

บทที่ 3 

  

 
 

รูปที ่5-13 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที ่3 

   ส
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บทที่ 4 

  

 
 

รูปที ่5-14 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที ่4 

 

บทที่ 5 

  

 
 

รูปที ่5-15 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที ่5 

   ส
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บทสงทาย 

  

 
 

รูปที ่5-16 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทสงทาย 

 

  หนาปดเรื่อง 

 

 
 

รูปที ่5-17 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาปดเรื่อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดียอนวันเกา ยานวังบูรพา จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาศึกษาประวัติ
ความเปนมาของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี ที่ไดรับความนิยม ในชวง พ.ศ. 
2503 – 2512 เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรู ทําความเขาใจ และศึกษาเรื่องราวในอดีต รวมไปถึงได
ทราบเรื่องราวความเปนมาของแตละสถานที่ บรรยากาศสีสันในยุคซิกซต้ีและวิถีชีวิตของผูคนในยุค
น้ัน 

ผู  ศึกษามีความคาดหวังว าผู ที่สนใจในเรื่องของยานวังบูรพาหรือยุคสมัยซิกซต้ีใน
กรุงเทพมหานครน้ัน เมื่อไดอานหนังสือสารคดีเลมน้ีจะรูจักยานวังบูรพาและยุคซิกซต้ีมากข้ึน อยาง 
นอย ๆ ใหผูอานไดเขาใจถึงวิถีความเปนอยูการพักผอนหยอนใจของผูคนในอดีตในแตละยุคสมัย 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดียอนวันเกา ยานวังบูรพา ใชเวลาจัดทําทั้งสิ้น 8 เดือน 
โดยผานการลงพื้นที่หาขอมูล และศึกษาขอมูลเอกสารอยางหนักหนวง กวาจะสําเร็จออกมาเปนช้ิน
งานตองผานปญหาและอุปสรรคหลายอยาง ดังจะสรุปไดตอไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินงานในโครงการน้ี ผูศึกษาไดศึกษาตามแผนการทํางานที่วางไวในบทที่ 1 แบง 
การทํางานออกเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ เก็บขอมูล เขียนงาน และผลิตช้ินงาน 
         ข้ันตอนการเก็บขอมูลลงพื้นที่ต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจากการติดตอ
เจาของกิจการหางรานตาง ๆ เพื่อขอนัดสัมภาษณและขอเก็บภาพมาประกอบใชในหนังสือสารคดี ใน
ระหวางน้ันก็ศึกษาขอมูลจากเอกสารและภาพถายในอดีตไปดวย รวมถึงสัมภาษณบุคคลรวมสมัย 
ซิกซต้ีและผูมีความรูเกี่ยวกับยานเกาในกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแนวทางในการเขียนและหาขอมูล  
ตอไป 

เมื่อไดขอมูลมามากพอในระดับหน่ึง ผู ศึกษาจึงคอย ๆ วางแผนการลงพื้นที่อยางเปน
ระบบ โดยไปสังเกตการณสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาหลายครั้ง เพื่อการเก็บขอมูลที่
ครบถวน รอบดาน โดยในข้ันตอนน้ีผูศึกษาไดเขาไปภายในแตละสถานที่อยางใกลชิด สอบถามประวัติ
ความเปนมาและบรรยากาศในสมัยกอน รวมถึงเก็บบรรยากาศในปจจุบันไปดวย 

สถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพาในยุคซิกซต้ี บางแหงตองไปสังเกตการณทั้ง
ชวงเวลาเชาและเวลาเย็น ผูศึกษาจึงตองตามไปเก็บบรรยากาศในทุกชวงเวลา ซึ่งก็เปนบรรยากาศที่
แตกตางกันออกไป ถือเปนหน่ึงในขอมูลที่นํามาบรรยายได 

นอกจากน้ีผูศึกษายังศึกษาประวัติเกี่ยวกับวังบูรพาภิรมย รวมไปถึงยุคซิกซต้ี ความนิยม
ตาง ๆ ที่สงผลตอการพักผอนหยอนใจของผูคนในอดีตกับยานวังบูรพา จนไดขอมูลหลายอยาง
ประกอบกัน ทําใหเกิดรูปรางของสารคดียอนวันเกา ยานวังบูรพาข้ึนมา 
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ข้ันตอนการเขียนงาน ผูศึกษาไดนําขอมูลทั้งหลายมาจําแนกออกเปนประเภท และเรียง 
ขอมูลอยางเปนระเบียบ กอนจะวางโครงเรื่องในแตละบทเพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดมา โดยเริ่ม
จากการเกริ่นนําถึงยุคซิกซต้ี ประวัติวังบูรพาภิรมย การกําเนิดของศูนยการคาวังบูรพา ชีวิตวัยรุนยาน
หลังวัง ประวัติความเปนมาของสถานที่พักผอนหยอนใจในยานวังบูรพา บรรยากาศสีสันของแตละ
แหง จนไปถึงวันที่ซบเซาของวังบูรพาในปจจุบัน  

โดยตลอดการเขียนสารคดีผูศึกษาใชสํานวนที่เขาใจงาย เปนกันเองกับผูอาน และมุงเนน 
นําเสนอสถานที่พักผอนหยอนใจที่ไดรับความนิยมและการพักผอนหยอนใจของผูคนในอดีตอยางถึง
แกนและถึงอารมณ ไมใชงานเขียนในเชิงวิชาการแตไมละทิ้งความรูขอมูลซึ่งคอยสอดแทรกอยู
ตลอดเวลา 

ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน เปนการออกแบบรูปเลมหนังสือขนาดกวาง 5.75 น้ิว ยาว 8.25 
น้ิว โดยนําเน้ือหาที่เสร็จสมบูรณ ภาพประกอบ มาจัดตามแมแบบ (Template) ที่สรางไว ทําให
หนังสือมีความเปนเอกภาพ ไมหลุดจากแนวคิดหลัก ทั้งน้ี ผูศึกษาไดผลิตช้ินงานตามที่ระบุไวในคูมือ
การทําหนังสือเลม (Stylebook) ที่จัดทําข้ึน ทําใหผลงานที่ไดออกมาตรงตามแนวคิดหลัก ทั้งแนวคิด
เน้ือหาและแนวคิดรูปเลม 
 
อภิปรายผล 

จากการจัดทําหนังสือสารคดียอนวันเกา ยานวังบูรพา ต้ังแตเริ่มตน จนเขาสูกระบวน  
การพิมพออกมาเปนรูปเลมตามข้ันตอน ทําใหผูศึกษาไดเรียนรูกระบวนการจัดทําหนังสือดวยตัวเอง  
ผูศึกษามีความพึงพอใจกับผลงานช้ินน้ี แตยังตองปรับปรุงแกไขในเรื่องการใชกลวิธี การใชภาษาใน
การเขียน รวมถึงการออกแบบจัดหนาใหมีความนาสนใจและดึงดูดมากกวาน้ี 
 
ขอจํากัด 

สถานที่จริงบางแหงไมเหลือสภาพใหถายภาพจริงได จึงตองแกไขปญหาโดยถายกอปป
จากภาพถายในหนังสือ แหลงเอกสารอื่น ๆ หรือขอจากผูอื่น และบางสถานที่บางแหงไมมีภาพถายไว 
จึงทําไดเพียงเขียนบรรยายตามคําบอกเลาและเอกสารที่คนความา  

 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งน้ี ยังมีขอมูลอีกมากที่ยังไมไดนําเสนอ เน่ืองจากขอจํากัดของเวลา และ 
โอกาส การศึกษางานและวางแผนการทํางานสําคัญมาก เพราะจะเปนจุดเริ่มตนหลักใหงานเดินตอไป 
อยางไมสะดุด 

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตมีความยากตรงทีต่องอาศัยความทรงจําของคนเกา ๆ 
ซึ่งบางคนก็ลืมเลือนไปบาง สถานที่บางแหงการจะเขาถึงขอมูลน้ันเปนเรื่องลําบากพอสมควร แตหาก
สามารถเขาถึงไดแลวก็จะไดขอมูลอยางไมยากเย็น  
 
รายงานผลจากแบบประเมิน       
     การประเมินผล นําผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณ ใหกับกลุมเปาหมายซึ่งเปนบุคคลที่
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ช่ืนชอบเรื่องราวประวัติศาสตรและบุคคลทั่วไป จํานวน 21 คน รวมถึงผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ จํานวน 
5 คน เปนผูประเมินผลงานในดานเน้ือหา การออกแบบ และภาพรวมของหนังสือ ดังน้ี 

1. ปาณิส โพธ์ิศรีวังชัย นักเขียนจาก WRITER 
2. สมศักด์ิ จันทวิชชประภา นักขาวและแฟนพันธุแทน้ิวกลม 
3. จุฬาลักษณ พิบูลชล ผูบริหารทีมสงเสริมการใหความรูทางการเงิน ศูนยคุมครอง 

ผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) เขียนบทความความรูทางการเงิน หนังสือ ‘คิด...กอนเปนหน้ี’ ดูแล
เน้ือหา website และ facebook ของ ศคง. 

4. เสรีย หลาชนบท ผูกํากับภาพยนตร 
5. รัฐพล แสนรักษ ชางภาพ และโปรดิวเซอร บริษัท มุมกวาง สตูดิโอ จํากัด 

 
การประเมินความพึงพอใจของผูอาน 
ตารางที่ 6-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานเน้ือหา 

 

 
ความพึงพอใจท่ีมีตอ

เน้ือหา 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

 
คาเฉลี่ย 

ความนาสนใจของช่ือเรื่อง 8 
(30.8%) 

11 
(42.3%) 

6 
(23.1%) 

1 
(3.8%) 

0 
(0%) 

4 

ความนาสนใจของเน้ือหา 16 
(61.5%) 

10 
(38.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.6 

ภาษาที่ใชในเน้ือเรื่อง 6 
(23.1%) 

16 
(61.5%) 

4 
(15.38%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.1 

การเรียบเรียงเน้ือหา 7 
(26.9%) 

17 
(65.4%) 

2 
(7.7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.2 

ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม
เพลิดเพลินจากเน้ือหา 

12 
(46.2%) 

14 
(53.8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.5 

 
 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 
ความนาสนใจของช่ือเรื่อง = 4 หรือ พึงพอใจมาก 
ความนาสนใจของเน้ือหา = 4.6 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 
ภาษาที่ใชในเน้ือเรื่อง = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก 
การเรียบเรียงเน้ือหา = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก 
ความรูและความเพลิดเพลินจากเน้ือหา = 4.5 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 
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ตารางที่ 6-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานการออกแบบ
และจัดหนา 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ออกแบบและจัดหนา 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

 
คาเฉลี่ย 

ความน าสนใจ ของป ก
หนังสือ 

12 
(46.2%) 

10 
(38.5%) 

3 
(11.5%) 

1 
(3.8%) 

0 
(0%) 

4.3 

การออกแบบจัดหน ามี
ความเหมาะสมกับเน้ือหา 

12 
(46.2%) 

11 
(42.3%) 

3 
(11.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

ภาพประกอบมีความ
เหมาะสมสวยงาม 

17 
(65.4%) 

7 
(26.9%) 

2 
(7.7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.6 

ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

10 
(38.5%) 

13 
(50%) 

3 
(11.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

ความเหมาะสมของการใช
สีตัวอักษร 

10 
(38.5%) 

15 
(57.7%) 

1 
(3.8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

 
 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 
ความนาสนใจของปกหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 
การออกแบบจัดหนามีความเหมาะสมกับเน้ือหา = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 
ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม = 4.6 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 
ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษร = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 

 
ตารางที่ 6-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานภาพรวมของ
หนังสือ 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ
ภาพรวมของหนังสือ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

 
คาเฉลี่ย 

ความสวยงามโดยรวม 10 
(38.5%) 

14 
(53.8%) 

2 
(7.7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

ความนาสนใจของหนังสือ 16 
(61.5%) 

7 
(26.9%) 

3 
(11.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.5 

คุณ ภ า พ โ ด ย ร ว ม ข อ ง
หนังสือ 

9 
(34.6%) 

16 
(61.5%) 

1 
(3.8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.3 

ความมีคุณคาของหนังสือ 14 
(53.8%) 

11 
(42.3%) 

1 
(3.8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.5 
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สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 
ความสวยงามโดยรวม = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 
ความนาสนใจของหนังสือ = 4.5 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 
ความมีคุณคาของหนังสือ = 4.5 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 
 
ความคิดเห็นของผูอานที่มีตอการเลือกซื้อหนังสือ ‘ยอนวันเกา ยานวังบูรพา’ 
- อยากรูเรื่องราวตาง ๆ โดยสถานที่เหลาน้ีเปนสถานที่ที่ไมวาใครก็รูจัก แตไมรูที่มา

ความเปนไปมากนัก เลมน้ีจึงถือวาเปนเลมที่นาสนใจ เลเอาทสวยดี 
- ความสวยงามของหนังสือ ซึ่งถาเปนคนชอบอะไรที่ โอลดด้ี ก็นาจะย่ิงทําใหซื้องายข้ึน 
- ความสนใจสวนตัวในเรื่องประวัติศาสตร ภาพสวย มีคุณคา นาเก็บสะสม 
- อยากรูสภาพสังคมและศิลปะในอดีตของสถานที่ที่เราเคยยืนอยูในปจจุบัน 
- เปนคนชอบดูภาพ อยางบางภาพในน้ีคือหาดูไดยาก เน้ือหาก็มีความนาสนใจ แตถา

มองจากปกก็ยังไมคอยนาสนใจเทาไหร แตถาลองไดเปดอานเน้ือหาดานใน เปนหนังสือที่นาสนใจมาก 
 
ประโยชนที่ผูอานไดรับหลังจากอานหนังสือ ‘ยอนวันเกา ยานวังบูรพา’ 
- ไดรูเรื่องที่ไมเคยรู เวลาผานจะสนใจแถวน้ันมากข้ึน มองใหละเอียดข้ึน 
- สวนหน่ึง บางเรื่องก็เปนเรื่องที่รูอยูแลว แตบางเรื่องก็นาสนใจมาก ซึ่งเปนประโยชน 

และมากไปดวยความรู เหมาะกับผูสนใจ และผูแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดอยางดี โดยรวมแลวได
ประโยชนในเกณฑที่นาพอใจ 

- ทําใหไดรูเรื่องราวเกา ๆ ของสมัยกอน พบวามีเรื่องนารูมากมายแอบซอนอยูใน
กรุงเทพฯ เปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่นาสนใจ 

- เน้ือหาของหนังสือเลมน้ี ทําใหผูอานไดกลับไปทบทวนที่มาของหลายสิ่งหลายอยางใน
อดีต ทําใหเห็นที่มาและการเปลี่ยนแปลงจนมาเปนปจจุบัน ทําใหเกิดความถามวา แลวสถานที่ที่เรา
ยืนอยูในปจจุบัน อนาคตจะเปนอยางไรตอ 

- ถึงแมจะดูเหมือนหนังสือธรรมดา ๆ ที่หนาปกไมไดมีความนาสนใจอะไรมากมาย แต
ภายในอัดแนนดวยเน้ือหา มุมมอง และการเลาเรื่องไดอยางกลมกลอม ถือวาเปนหนังสือที่อานแลว
เห็นภาพบรรยากาศความหลังแบบคนรุนเกา น่ังเลาเรื่องราวใหวัยรุนยุคหลานฟงไดอยางออกรสออก
ชาติ 
 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
- เลือกประเด็นไดชัดดี แตในเรื่องยังมีการยัด ๆ ขอมูลที่ไมคอยตอเน่ืองกับเน้ือเรื่องนิด 

ๆ จะทําใหอานไมตอเน่ืองแตพี่ชอบนะ จัดหนาสวย ดูรูวาต้ังใจ ขอมูลที่ไปหาจากภาคสนามนาสนใจ 
ไดอะไรใหม ๆ นาต่ืนเตนมามากเหมือนกัน ที่ตองเติม หรือแกไข คงเปนเรื่องภาษานิด ๆ หนอย ๆ 
ไมใชเรื่องใหญอะไร โดยรวมเปนหนังสือที่ดีเลมหน่ึง เกงมาก 
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- ตัวอักษร ฟอนต ไมเขากับความโอลดด้ี ควรใชตัวใหญกวาน้ี เพราะไมรูวาผูสูงอายุเปน
กลุมเปาหมายรึเปลา แตเช่ือวา มีผูสูงอายุมาซื้อแนนอน ความโอลดด้ี นอกจากจะขายคนวัยรุนไดแลว 
อยาลืมวายังขายใหคนในยุคน้ันไดเชนกัน 

- อยากใหมีความนารัก หรือใหความรูสึกสดใส จะไดเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะวา
ความรูไมจําเปนเฉพาะ คน เพศ วัย แตทุกคนสามารถใฝหา ความรูไดทุกเรื่อง ทุกเวลา ทุกโอกาส 

- เน่ืองดวยฉากหลังเปนสีขาวสวนใหญ ถาภาพประกอบ เปนภาพแบบมีกรอบและขอบ
เฟรม หรือนําภาพน่ิงเด่ียว ๆ มาติดกัน อาจจะทําใหหนา book ดูเรียบและไมกลมกลืนกับฉากขาว 
ถาลองใชการตัดตอภาพ โดยใชเทคนิคไดคัท ‘die cut’ มาชวย เชน นําหลายภาพมาตัดแปะประกอบ
กัน หรือการลบขอบ ลบฉาก สรางรูปทรงตามบุคคลหรือวัตถุในภาพ (โดยไมใชภาพทั้งเฟรม) เมื่อ
นําไปจัดวางบนฉากขาวจะชวยใหกลมกลืนกันไดดี 

- ปรับปรุงช่ือและปกหนังสือ สีในการจัดหนาใหความรูสึกหนัก ลองปรับดูใหสวางอีกนิด
นาจะดีข้ึน 
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(http://facstaff.swu.ac.th/suchartth/ratanakosin.htm, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 
2556) 

เรโทร นูโว สวยยอนยุคแบบดาวคางฟา. 
(http://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=95500001
12524&TabID=2&, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556) 

เสนทางแหงวัฒนธรรมดนตรีในศตวรรษที่ 20. 
(http://library.uru.ac.th/webdb/images/780_2.htm, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 
2556)  

โรงภาพยนตรเครือเอเพ็กซ. (http://th.wikipedia.org/wiki/โรงภาพยนตรเครือเอเพ็กซ, เขาถึงเมื่อ
วันที่ 30 ส.ค. 2556) 

 
สัมภาษณ 
ขุนทอง จีนแดง. ภรรยาเจาของราน ภัตตาคารจีจงหวอ. สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2556. 
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เดือน ดีย่ิง. บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี. สัมภาษณ, 14 พฤศจิกายน 2556. 
บุญชวย มีคลาย. พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด. สัมภาษณ, 6 กันยายน 2556. 
ประพนธ ทยานุกูล. ทายาทรุนที่ 3 รานกาแฟ ออน ลอก หยุน. สัมภาษณ, 4 กันยายน 2556. 
ภาณุ ดาวเรือง พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด. สัมภาษณ, 6 กันยายน 2556. 
พลชรัฐ เหลี่ยมเพ็ชร. บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี. สัมภาษณ, 8 ตุลาคม 2556.  
พิจิตร เตชะวัฒนานันท. ผูบริหารรานหนังสือพิทยาคาร. สัมภาษณ, 14 พฤศจิกายน 2556. 
พิชัย นอยรอด. บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี ผูสรางและผูกํากับ บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด. สัมภาษณ, 8 ตุลาคม 2556. 
วิฑูรณ สุริยะเรืองรัศมี. บุคคลรวมสมัยซกิซต้ี. สัมภาษณ, 25 กันยายน 2556. 
วิศิษฐ เตชะเกษม. ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิของชุมชนเว้ิงนาครเขษม ผูเช่ียวชาญทางดานฮวงจุยและ

สถาปตยกรรมศาสตร. สัมภาษณ, 27 กันยายน 2556. 
ศศิตา ดาวเรือง พนักงานบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด. สัมภาษณ, 6 กันยายน 2556. 
สมศักด์ิ ทรงธรรมากุล. ผูนําชุมชุนเว้ิงนาครเขษม. สัมภาษณ, 27 กันยายน 2556. 
สาโรจน เสมทรัพย. บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี นักแตงเพลงไทย. สัมภาษณ, 8 ตุลาคม 2556. 
อรุณ นิยมวานิช. ผูจัดการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปค จํากัด. สัมภาษณ, 6 กันยายน 2556. 
เอก อัครเมธา. บุคคลรวมสมัยซิกซต้ี ผูจัดการกองถาย บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด. สัมภาษณ, 8 ตุลาคม 2556.  
เอนก นาวิกมูล. นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักสะสมของเกา และผูกอต้ังบานพิพิธภัณฑ. สัมภาษณ, 

29 กันยายน 2556.  
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แบบประเมินผลงานหนังสือสารคดี ‘ยอนวันเกา ยานวังบูรพา’ 
 

1. เพศ 
o ชาย 
o หญิง 

2. อายุ (ระบุ) ................................. 
 

แบบประเมินระดับความพึงพอใจในดานเน้ือหา 

 

ความพึงพอใจที่มีตอเน้ือหา มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ความนาสนใจของช่ือเรื่อง      

ความนาสนใจของเน้ือหา      

ภาษาที่ใชในเน้ือเรื่อง      

การเรียบเรียงเน้ือหา      

ความรูและความบันเทิงที่ไดจากเน้ือหา      

 
แบบประเมินระดับความพึงพอใจในดานการออกแบบจัดหนา 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการออกแบบจัด
หนา 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ความนาสนใจของปกหนังสอื      

การออกแบบจัดหนามีความเหมาะสม
กับเน้ือหา 

     

ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม      

ความเหมาะสมตอการเลือกใชขนาด
ตัวอักษร 

     

ความเหมาะสมตอการเลือกใชสีตัวอักษร      
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แบบประเมินระดับความพึงพอใจในดานภาพรวมของหนังสือ 

 

ความพึงพอใจในดานภาพรวมของ
หนังสือ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ความสวยงามโดยรวม      

ความนาสนใจของหนังสือ      

คุณภาพโดยรวมของหนังสือ      

ความมีคุณคาของหนังสอื      

 
1 ทานคิดวาแรงจูงใจใดท่ีจะทําใหทานเลือกซื้อหนังสือเลมน้ี 

……………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 

 
2 หลังจากท่ีทานไดอานหนังสือสารคดี 'ยอนวันเกา ยานวังบูรพา' ทานคิดวาหนังสือเลมน้ีใหอะไร
แกทาน 

……………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 
 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

……………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 
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ย้อนวันเก่า ย่านวังบูรพา
ณัฐภัทร ด้วงบุญมา

พิมพ์ครั้งแรก : กุมภาพันธ์ 2557 กรุงเทพมหานคร

จำานวน 168 หน้า

โทรศัพท์ 08-7670-1370

อีเมล ninguknow2@gmail.com

ที่ปรึกษา   ผศ.มัทนา เจริญวงศ์

คณะที่ปรึกษา  รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย 

  อาจารย์อารีย์ พีรพรวิพุธ 

  อาจารย์สุเจน กรรพฤทธิ์ 

  อาจารย์กองทรัพย์ ชาตินาเสียว

ภาพ

ณัฐภัทร ด้วงบุญมา

รัฐพล แสนรักษ์

วิลาวัลย์ อนุสรธนาวัฒน์

ออกแบบปกและรูปเล่ม

ณัฐภัทร ด้วงบุญมา

วิลาวัลย์ อนุสรธนาวัฒน์

หนังสือเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้ามลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ 

ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใด ๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาต
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คำานำา
 

 

 ‘วังบูรพา’ ชื่อนี้อาจยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำาของคนเก่าแก่หลายคน หรือ

อาจจะเกือบเลือนลางไปแล้วสำาหรับใครบางคน แต่สำาหรับเด็กยุคใหม่น้อยคนที่จะรู้ว่า  

‘วงับรูพา’ หรอืชือ่เรยีกเตม็คอื ‘วงับรูพาภริมย’์ ครัง้หนึง่เคยเปน็ศนูยร์วมความบนัเทงิและ

ห้างร้านที่ทันสมัยที่สุดในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร 

 สถานทีแ่ห่งนีพ้รอ้มสรรพไปดว้ยสิง่ทนัสมยัมากมาย อาท ิโรงภาพยนตร ์ภตัตาคาร 

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นหนงัสอื เปน็ตน้ จงึกลา่วไดว้า่วงับรูพานัน้คือยา่นทีท่นัสมยัทีสุ่ดแหง่ยคุ 

หนุ่มสาวคนใดหากได้มาเดินเฉิดฉายในวังบูรพาแล้วนั้นนับว่าเป็นที่โก้เก๋มากทีเดียว

 ในยุคซิกซ์ตี้ หรือช่วงปี พ.ศ. 2503 วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากมาย

ในเมืองไทย โดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกา วัยรุ่นไทยน้อยคนที่จะไม่รู้จักเอลวิส เพรสลีย์ ราชา

เพลงร็อคแอนด์โรล หรือนักแสดงหนุ่มจากฮอลลีวูดอย่าง เจมส์ ดีน ทั้งคู่คือต้นแบบแฟชั่น

และการใช้ชีวิตของชาวโก๋หลังวัง

 หนังสือเล่มน้ีจึงขอนำาบรรยากาศท่ีอบอุ่นในอดีตมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้ง พร้อมกับ

ภาพถ่ายในอดีตท่ีหาดูยาก กับสถานท่ีท่ีก่อเกิดตำานานโก๋หลังวัง ห้างสรรพสินค้าที่มีอายุ

ยาวนานที่สุดของเมืองไทย โรงมหรสพอันเชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่

อยู่คู่ชาวหลังวังมากว่า 80 ปี และย่านการค้าประวัติศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายจีน 

 ทัง้หมดน้ีคอืความเจรญิรุง่เรอืงในอดตี เปน็ความศิวไิลซข์องคนในยคุนัน้ หากมอง

ในยคุปจัจบุนักจ็ะพบวา่บา้นเมอืงเรานัน้เจรญิกา้วหนา้มากขึน้เพยีงไร แตใ่นความเจรญินัน้ก็

มบีางสิง่ทีส่ญูหายไปตามกาลเวลา และสิง่เหลา่นีเ้องเปน็สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึอะไรหลายๆ 

อย่างในชาติบ้านเมืองเรา 

 วนันีผ้า่นมาแลว้กวา่หา้สบิปทีีว่งับรูพายงัคงเปน็ตำานานทีถ่กูเลา่ขานกนัมา แมบ้าง

สิ่ง บางสถานที่จะไม่หลงเหลือให้เห็นแล้วก็ตาม แต่วังบูรพาก็ยังคงเป็นวังบูรพา ของชาวโก๋

หลังวังตราบนานเท่านาน 

 ทัง้น้ีผูเ้ขยีนขอขอบพระคณุแหลง่ขอ้มลูทกุทา่นทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาในการสมัภาษณ ์

รวมถึงอนุญาตให้มีการบันทึกภาพเพื่อมาประกอบใช้ จนสำาเร็จลุล่วงเป็นหนังสือเล่มนี้

ณัฐภัทร ด้วงบุญมา
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พระนคร
เมื่อยุคซิกซ์ตี้

 หากจะนึกถึงภาพกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่แสนสงบสุข ถนนสองข้างทางยัง

คงโล่งรถวิ่งผ่านไปมาได้อย่างสะดวก ไม่ต้องบีบแตรเสียงดังให้รำาคาญใจ และชีวิตผู้คนที่

ไม่ต้องรีบเร่งจนกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์อย่างทุกวันนี้ คงยากที่จะหาได้ในปัจจุบัน เพราะ

ด้วยโครงสร้างสภาพบ้านเมือง การจราจรที่หนาแน่นเกินไป ทำาให้การดำาเนินชีวิตของผู้คน

เปลี่ยนไป อีกทั้งกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่านทำาให้ทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนไป 

 กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งยังเป็นพระนครนั้น มีเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย 

สีสันแห่งยุคสมัยท่ีแม้วันเวลาจะล่วงเลยผ่านมาเกินครึ่งศตวรรษแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้จาง

หายไปจนหมดสิ้น ยุคหนึ่งที่ชีวิตคนเมืองเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานนั้นอาจกล่าว

ได้ว่าคือยุคซิกซ์ตี้ (Sixties) หากจะนับตามแบบฝรั่งก็คือปี ค.ศ. 1960 – 1969 ส่วนแบบ

ไทยนั้นตรงกับปี พ.ศ. 2503 - 2512

สีสันแห่งยุคสมัยที่แม้วันเวลาจะล่วงเลย
ผ่านมาเกินครึ่งศตวรรษแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังไมไ่ด้จางหายไปจนหมดสิ้น

“
”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สีสันแห่งยุคสมัยที่แม้วันเวลาจะล่วงเลย
ผ่านมาเกินครึ่งศตวรรษแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังไมไ่ด้จางหายไปจนหมดสิ้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ศิลปินในยุคซิกซ์ตี้ ภาพจากหนังสือ ‘เรื่องเล่าชาวหลังวัง (วังบูรพาภิรมย์) ตอนหลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์’

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศิลปินในยุคซิกซ์ตี้ ภาพจากหนังสือ ‘เรื่องเล่าชาวหลังวัง (วังบูรพาภิรมย์) ตอนหลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์’

ยุคซิกซ์ตี้ที่ว่านี้เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรม

ตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทย

มากนัก ทั้งจากเพลง ภาพยนตร์ แฟชั่น 

หรือแม้แต่ตัวศิลปิน ดาราเองก็ตาม ล้วน

แล้วแต่เป็นขวัญใจของหนุ่มสาวในสมัย

นั้น สำาหรับการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวัน

ตกนั้นส่วนหน่ึงมาจากการท่ีทหารอเมริกัน

ได้เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยในช่วง

สงครามเวียดนาม พ.ศ. 2507 

การเข้ามาตั้งฐานทัพของทหารอเมริกันได้

สรา้งความเปล่ียนแปลงขึน้มาในหลายพืน้ที่

ของประเทศไทย เชน่ เกดิการสรา้งสนามบนิ

ที่อู่ตะเภา จังหวัดระยอง สนามบินอุดรธานี 

และสนามบินอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2512 

จำานวนทหารอเมริกัน ในไทยเพิ่มสูงขึ้นถึง

ประมาณ 48,000 นาย เหตกุารณด์งักลา่วจงึ

มส่ีวนทำาใหว้ฒันธรรมตะวนัตกแพรก่ระจาย

เข้ามาในสังคมไทย เกดิแหล่งบนัเทงิเรงิรมย์

ตามแบบตะวันตกขึ้นมามากมาย เช่น โรง -

ภาพยนตร์ บาร์ และไนต์คลับ

ในสว่นของกรงุเทพมหานครนัน้เริม่มตีกึแถว

อาคารพาณชิยผ์ดุขึน้เตม็สองขา้งทาง ทหาร

อเมรกินัไดต้ัง้กองบญัชาการอยูใ่จกลางเมอืง 

ภาพยนตร์เรื่อง ‘G.I. Blues’ 
นำ แสดงโดยเอลวิส เพรสลีย์ 
ภาพจาก www.eil.com

เอลวิส เพรสลีย์ จากภาพยนตร์เรื่อง 
‘G.I. Blues’2 ภาพจาก 

www.photos.elvispresley.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทหารหนุ่มขี่รถมอเตอร์ไซต์บนถนนจอมพล โคราช ภาพจาก www.koratnana.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทหารจีไอกับปาร์ตี้ในผับที่โคราช ภาพจาก www.koratnana.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เดอะบีเทิลส์ 
ภาพจาก www.gizmantra.com

เดอะบีเทิลส์ ภาพจาก www.johnrieber.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เดอะบีเทิลส์ ภาพจาก www.johnrieber.com

เดอะบีเทิลส์ ภาพจาก www.johnrieber.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



โดยเหมาเช่าอาคาร และพื้นท่ีต่าง ๆ ใน

กรุงเทพฯ หลายแห่ง เป็นครั้งแรกที่มี

ซเูปอร์มาร์เกต ศนูยก์ารคา้ ฟาสฟูด้อเมรกินั 

และอีกมากมาย

สถานที่หนึ่งที่เป็นความทรงจำาในวันวาน

ของชาวซิกซ์ตี้นั้นคงเป็นที่ ใดไปไม่ ได้

นอกจาก ‘วังบูรพา’ ย่านการค้าที่เคยมีชื่อ

เสียงในอดีตห้าสิบกว่าปีมาแล้ว ร้านค้า

ต่าง ๆ ไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่น ไม่ว่าจะเป็น

ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร สำานักพิมพ์ขาย

หนงัสอื รวมถงึโรงภาพยนตรช์ัน้นำามากมาย 

อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงก็นับว่าเป็นย่านที่

เจริญแล้ว จึงสรุปความได้ว่า วังบูรพาคือ

บริเวณร้านคา้ทีเ่คยคกึคกัทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งชุมนุมของชน

ชาวโก๋หลังวังที่มีรสนิยมในการฟังเพลงฝรั่ง

และแต่งตัวคล้าย ๆ กัน

ภาณุ ดาวเรือง อดีตโก๋หลังวังและพนักงาน

ห้างไนติงเกล – โอลิมปิค เล่าถึงบรรยากาศ

ในสมัยนั้นให้ฟังว่า 

“วังบูรพานี่เป็นที่ทันสมัยที่แรกเลยของ

ประเทศไทยเลย เป็นแหล่งรวมดารา         

นักแสดง วัยรุ่น นักเที่ยว มีภัตตาคารร้าน

อาหารเยอะมาก คือมันมีแหล่งเดียว ถือว่า

ดังมากทันสมัยที่สุด แล้วแต่ก่อนมันไม่มี

อะไรให้เที่ยวมากคนก็จะมารวมตัวกันที่

นี่ ตอนนั้นยังไม่มีดิโอลด์สยาม ตรงข้ามกับ

ไนตงิเกลกเ็ปน็รา้นขายยา มแีตห่อ้งแถวครึง่

ตึกครึ่งไม้ ข้างหลังก็เป็นร้านอาหาร ยุคนั้น

เขาก็แต่งตัวกันตามแฟชันสุด ๆ เอลวิสนี่ใช่

เลย เทห่ม์าก เขาถงึไดเ้รยีก ‘โกห๋ลงัวงั’” 

“วังบูรพานี่เป็นที่
ทันสมัยที่แรกเลย

ของประเทศไทยเลย”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สารวัตรทหารในผับที่โคราช 
ปี 1969 ภาพจาก 

www.koratnana.com

เอลวิส เพรสลีย์ 
ราชาเพลงร็อคก้องโลก

 เอลวสิเกดิเมือ่วนัที ่8 มกราคม ค.ศ. 

1935 ที่ เมืองทูเพอโล มลรัฐมิสซิสซิปปี ้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีพี่ชายฝาแฝดชื่อ

ว่า เจสซี ่อารอน และชือ่ของเขาคอื เอลวสิ อา

รอน แต่เคราะห์ร้ายทีแ่ฝดผูพ้ีม่ชีวีติอยูไ่ด้เพยีง

ไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิตไปเนื่องจากสุขภาพ

ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนเอลวิส อารอน นั้นมี

สขุภาพสมบรูณ์ และเตบิโตมาเป็นบตุรชายคน

เดียวของครอบครัวเพรสลีย์ 

 แม้ครอบครัวเพรสลีย์จะไม่รำ่ารวย

ออกจะค่อนข้างยากจนนั้น ผู้เป็นแม่ก็เล้ียงดู

เอาใจใส่เอลวสิเป็นอย่างดเีพราะกลัวว่าจะต้อง

เสยีเขาไปตามพีช่ายอกีคน เอลวสิจงึเตบิโตขึน้

มาท่ามกลางการประคบประหงมของทั้งพ่อ 

แม่ ปู่ ย่า และญาติ ๆ เขาจึงมีความสุขมาก

เวลาที่อยู่กับครอบครัว

 ตัง้แต่เลก็จนโต เอลวสิต้องเข้าโบสถ์

กับครอบครัวทุกอาทิตย์ เขาต้องไปสวดมนต์

และร้องเพลงในโบสถ์ เอลวิสจึงได้คลุกคลีกับ

เพลงมาตัง้แต่เดก็และกลายเป็นนกัร้องประจำา

โบสถ์ที่บ้านเกิดที่มิสซิสซิปปี้ในที่สุด นอกจาก

นี้ใกล้บ้านเอลวิสยังมีนักร้องเพลงบลูส์ชาว

นิโกรอาศัยอยู่ เอลวิสชื่นชอบเพลงบลูส์เป็น

ชีวิตจิตใจและสนใจการเล่นกีต้าร์ของคุณลุงผู้

นี้จึงไปนั่งฟังและร่วมร้องเพลงอยู่ด้วยเสมอ 

และนี่คือสิ่งจุดประกายให้เขามุ่งมั่นที่จะเล่น

กีต้าร์และร้องเพลงไปด้วยเอลวิส เพรสลีย์ 
จากภาพยนตร์เรื่อง ‘G.I. Blues’ 

ภาพจาก www.photos.elvispresley.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เมื่อถึงวันเกิดอายุ 11 ปี พ่อและ

แม่ของเขาได้มอบของขวัญวันเกิดที่เป็นส่วน

สร้างราชาเพลงร็อคแอนด์โรลผู้นี้ขึ้นมา นั่น

คือ ‘กีต้าร์’ เอลวิสหอบหิ้วกีต้าร์ไปหาคุณลุง

เพือ่นบา้นเพือ่ถามถงึวธิกีารเลน่ ลกูเลน่ตา่ง ๆ  

จนฝีมอือยูใ่นขัน้โชวไ์ดเ้ลยทเีดยีว ตอ่มาครอบ

ครัวต้องย้านถิ่นฐานมาอยู่ที่เมืองเมมฟิส รัฐ-

เทนเนสซี่ เมื่อยามเหงาเอลวิสก็จะร้องเพลง

ดีดกีต้าร์ให้ชาวบ้านฟังเป็นประจำา

 ครั้งมีงานที่โรงเรียน HUMES HIGH 

SCHOOL ไฮสคลูทีเ่ขาเรยีนอยู ่เอลวสิไดถ้กูคดั

เลือกให้ขึ้นไปร้องเพลง แม้จะเป็นคนเงียบ ๆ 

ขีอ้าย แตเ่มือ่เริม่เลน่กตีา้รแ์ละรอ้งเพลง พรอ้ม

ขยบัแขนขาไปมาเลก็นอ้ย ภาพเดก็ขีอ้ายนัน้ก็

หายไป ผู้คนด้านหน้าเวทีตบมือส่งเสียงเชียร์

กันเกรียวกราว หลังจากน้ันชีวิตของเขาก็

เปลี่ยนไปผู้คนจดจำาสไตล์การร้อง เล่น และ

ลีลาการเต้นของเขากันได้ทุกคน นอกจากนี้

เขายังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้อง

เพลงของโรงเรียนอีกด้วย

 ต่อมาเมื่อเรียนจบเอลวิสอยากมอบ

ของขวัญวันเกิดให้แม่ของเขาด้วยการอัดแผ่น

เสียงเพลง My Happiness และเพลง That’s 

When Your Heartaches Begin ขณะนั้น 

แซม ฟลิลปิส ์เจา้ของหอ้งอดั Sun Studio หอ้ง

อดัทีเ่อลวสิมาอดัแผ่นเสียง ไดเ้หน็แววของเขา

จงึขอเจรจาเพือ่ตกลงทำาสัญญากบัเอลวสิ เปน็

ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องร้อง

เพลงในแบบฉบับของคนผิวดำารวม 50 เพลง
ภาพยนตร์เรื่อง ‘G.I. Blues’
นำ แสดงโดยเอลวิส เพรสลีย์ 

ภาพจาก www.en.wikipedia.org

   ส
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ความจริงแล้ววัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่

เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว 

ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็น     

ต้นมา เมื่อสงครามสงบลง สหรัฐอเมริกาก็

มียุคเบบี้บูมเกิดขึ้น คือให้หนุ่มสาวผลิตคน

รุ่นใหม่ออกมาให้มากที่สุดเนื่องจากการที่มี

ทหารไปเสียชีวิตในสงครามมากจึงจำาเป็น

ต้องผลิตคนรุ่นใหม่ขึ้นมา (สัมภาษณ์ อ.วิศิษฐ์ 

เตชะเกษม)

อกีทัง้ในยคุเบบีบ้มูกเ็ริม่สรา้งภาพยนตร ์สรา้งวฒันธรรมแลว้กเ็ผยแพรไ่ปทัว่โลก เพือ่ให้

คนทั่วโลกได้บริโภควัฒนธรรมแล้วก็สนใจในอารยธรรมของอเมริกัน รวมไปถึงประเทศ

เกิดใหม่อย่างประเทศไทย  ฉะนั้นเราจึงรับเอาวัฒนธรรมเบบี้บูมเข้ามาด้วย คือการใช้

ชีวิตให้สนุกที่สุด ซึ่งความสนุกนี้ก็ได้ผ่านเข้ามาทางภาพยนตร์ฮอลลีวูด ทางดนตรี และ

อารยธรรมตะวันตกทั้งหลาย

กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากในยุคซิกซ์ตี้คงหนีไม่พ้น เพลงและ

ภาพยนตร์ สินค้าต่าง ๆ รวมถึงตัวศิลปินดาราซึ่งเป็นที่คลั่งไคล้ของวัยรุ่นหนุ่มสาว

ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย และคงจะเป็นใครไปไม่ได้หากไม่ใช่ ‘เอลวิส เพรสลีย์’ 

ราชาเพลงร็อคแอนด์โรล เจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำามากที่สุดในโลก 

ชนชาวโก๋หลังวังสาวกของราชาเพลงร็อคแอนด์โรลผู้นี้หากได้ยินเสียงเพลงของเอลวิส

เมื่อใด ก็เหมือนมีวิญญาณของเอลวิสเข้าสิงต้องลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขากันด้วยลีลา

ของใครของมัน แต่ยังตามแบบฉบับโยก และคลึงตามสไตล์เอลวิสที่ในขณะนั้นยังไม่มี

นักร้องคนใดทำาได้อย่างนั้น

พริสซิลล่า แอน และเอลวิส เพรสลีย์ 
ภาพจาก www.photos.elvispresley.com
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 ในช่วงแรกยังคงตะกุกตะกักเอลวิส

ออกจะเกร็ง ๆ จึงร้องออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 

แซมจึงขอให้เอลวิสทำาใจให้สบาย และเริ่ม

ต้นใหม่ร้องแบบสนุกสนานผ่อนคลาย เพลง 

That’s All Right ของ Arther Crudup ทีเ่อล-

วสิรอ้งไวจ้งึออกมาสมบรูณย์ิง่ กลายเปน็เพลง

ที่โด่งดังที่สุดในช่วงนั้น นับเป็นบันไดขั้นแรกสู่

ความสำาเรจ็ของราชาเพลงรอ็คผู้นีอ้ยา่งแทจ้รงิ

 โดยความรู้สึกส่วนตัวนั้นเอลวิส

ชอบเพลงช้า  ๆ ซึ้ง ๆ ผสมผสานแนวบูลส์

มากกว่าเพลงเร็ว แต่แฟนเพลงส่วนใหญ่มัก

คล่ังไคล้สไตล์การรอ้งเพลงเรว็ และลีลาทา่เตน้

อันเร้าใจในจังหวะเพลงร็อคของเขามากกว่า        

ที่แม้ว่าเพลง Can’t Help Falling In Love 

จะกลายเป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลของราชา

ผู้นี้ไปแล้วก็ตาม

 เพยีงไมก่ีป่เีอลวสิกก็ลายเปน็เศรษฐี

ย่อย ๆ ในปี ค.ศ. 1957 เขาได้ซื้อคฤหาสน์

“เกรซแลนด์ โดยนำาพ่อ แม่ และย่ามาอยู่ใน

คฤหาสน์แห่งนี้ด้วย เขาเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตของ

ครอบครวั จากทีต่อ้งอดมือ้กนิมือ้มากลายเปน็

ผู้มีอันจะกิน นอกจากจะประสบความสำาเร็จ

ด้านวงการเพลงแล้ว เอลวิสยังได้ร่วมแสดง

ภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ซึ่งเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ก็เป็นที่โด่งดังเช่นเดียวกัน

พริสซิลล่า แอน และเอลวิส เพรสลีย์ 
ภาพจาก www.photos.elvispresley.com
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รอ็คแอนดโ์รล 
เจ้าของรางวัล
แผ่นเสียง
ทองคำ มาก
ที่สุดในโลก”
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Rock and roll music, 

if you like it, 

if you feel it, 

you can’t help but move to it. 

That’s what happens to me. 

I can’t help it.’

 - Elvis Presley -
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 เอลวสิเปน็นกัรอ้ง นกัแสดงทีป่ระสบ

ความสำาเร็จมากมาย ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเร็ว

มากแม้ตัวเขาเองยังตั้งตัวไม่ทันแต่ก็ยาวนาน

กวา่ 20 ป ีทีเ่ขายนืหยดัเปน็นกัรอ้งครองอนัดบั

หนึ่งในดวงใจของแฟนเพลง แต่สำาหรับด้าน

ความรักเส้นทางชีวิตในครอบครัวของเขาเอง 

หลงัจากทีพ่รสิซลิลา่ แอน ภรรยาของเขาไดใ้ห้

กำาเนดิลกูสาวทีน่า่รกักบัเขาหนึง่คน เอลวสิกบั

ภรรยากม็อีนัตอ้งแยกทางกนัโดยพรสิซลิล่าได้

เอาลูกสาว คือ ลิซ่า มารี ไปด้วย

 หลังจากแยกทางกับพริสซิลล่าแล้ว

เอลวสิกไ็ดพ้บรกัใหมก่บัลนิดา ทอมสนั ในชว่ง

ปี ค.ศ. 1973  เอลวิสเริ่มป่วยเป็นหลายโรค 

และมีน้ำาหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ต้องทานยาตาม

หมอสัง่อกีเปน็จำานวนมาก โดยทีเ่ขายงัเปดิการ

แสดงอยู่ตลอด ต่อมาเอลวิสได้พบรักครั้งใหม่

อีกครั้งกับจินเจอร์ อัลเดน คู่ควงคนสุดท้ายใน

ชีวิตของเขา ก่อนที่เขาจะจบชีวิตลงเม่ือวันที่ 

16 สงิหาคม ค.ศ. 1977 ทีค่ฤหาสนเ์กรซแลนด ์

เอลวสิอยูใ่นสภาพฟบุตวัอยูท่ีห่อ้งน้ำา แฟนสาว

ของเขามาพบและรบีนำาตวัสง่โรงพยาบาลแตก่็

ไมท่นัการ เอลวสิ เพรสลีย ์เสียชวีติไปแล้ว เปน็

อันสิ้นสุดบทบาทของราชาเพลงร็อค

 แมก้าลเวลาจะลว่งเลยผา่นไปแตช่ือ่

ของ เอลวิส เพรสลีย์ ราชาเพลงร็อคก้องโลก

ผู้นี้ก็ยังคงเป็นตำานานที่ยังเล่าขานและคงอยู่

ในความทรงจำาของใครมาหลายคนมาจนถึง

ทุกวันนี้

“จิตใจเป็น เอลวิส 
ความคิดเป็น เจมส์ดีน”
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นอกจากเอลวิส เพรสลีย์ ราชาเพลงร็อค

แอนด์โรลแล้ว ยังมีดาราหนุ่มสุดฮอตจาก

ฮอลลีวูด เขาคือ ‘เจมส์ ดีน’ พระเอกมาด

กวน ทีใ่คร ๆ  เหน็กต็อ้งคลัง่ไคลใ้นตวัเขา ไม่

เพียงแต่สาว ๆ  ในยุคนั้น เด็กหนุ่มสมัยนั้นก็

ทนความหลอ่ เท ่ของเจมส ์ดนี ไมไ่ดเ้หมอืน

กัน เพราะใคร ๆ ก็อยากเป็นเจมส์ ดีน กัน

ไปทั่วบ้านทั่วเมือง แม้กระทั่งแดง ไบเล่ วัย

รุ่นหัวโจกผู้โด่งดังแห่งยุค 2499 ก็มีเจมส์ 

ดีน เป็นไอดอล 

สโลแกนของวัยรุ่นยุคร็อคแอนด์โรลนั้นคือ 

‘จิตใจเป็นเอลวิส ความคิดเป็นเจมส์ดีน’ 

ถือเป็นคำาที่สมจริงกับวัยรุ่นยุคนั้น เพราะ

พวกเขามีเอลวิสกับเจมส์ ดีน มากกว่า

ศลิปนิดาราคนอืน่ในความคดิ คอืมมีาดของ

เจมส์ ดีน และท่าทางของเอลวิส มีอารมณ์

เพลงที่ลึกซึ้ง และเป็นการตอบรับกระแส

จากอเมริกาที่เข้ามาอย่างมากมายในช่วง

เวลานั้น

เจมส์ ดีน จากภาพยตร์เรื่อง 
‘Rebel Without a Cause’ 

ภาพจาก www.listal.com

เจมส์ ดีน 
ภาพจาก www.digitalspy.co.uk
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 เจมส์ ดีน นักแสดงหนุ่มหล่อมาดเท่ 

ทีเ่ลน่หนงัเพยีงไมก่ีเ่รือ่งแตก่ก็ลายเปน็ขวญัใจ

ของวัยรุ่นไปทั่วโลก เจมส์ ดีน เกิดที่เมือง

แมริออน รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1931 บิดาช่ือ 

วินตัน ดีน มารดาชื่อ มิลเดร็ด วิลสัน ดีน 

ครอบครัวของเจมส์ ดีน มีฐานะยากจนมาก 

มีอาชีพทำาฟาร์ม

 ในปี ค.ศ. 1938 แม่ของเขาเกิดเป็น

โรคมะเร็ง ทำาให้ผู้เป็นพ่อต้องขายบ้านเพื่อ

นำาเงินมารักษาแม่ซึ่งป่วยหนัก โดยไม่บอก

ให้เจมส์รู้ ซ่ึงเจมส์เองก็ไม่เข้าใจเรื่องน้ีคิดว่า

พ่อไม่สนใจใยดีแม่ของเขา จนกระทั่งแม่ของ

เจมส์เสียชีวิต ความหมางเมินระหว่างพ่อลูก

จึงเกิดขึ้น เจมส์ถูกส่งกลับมาอยู่กับพี่สาวของ

พ่อเพราะความขัดสนในเรื่องเงิน

 จากนัน้มาเจมส ์ดนี เริม่เกบ็ตวัเงยีบ

ไม่พูดจากับใคร เมื่อจบไฮสคูลในปี 1949 เขา

ก็สมัครเข้าเรียนวิชากฎหมาย และได้แสดง

ละครในช่วงซัมเมอร์ ในบทละครเพลงเรื่อง 

The Romance of Scarlet Gulch ชื่อที่ใช้

ในการแสดงคือ ไบรอน เจมส์ และถึงแม้ว่าจะ

เลือกเรียนกฎหมายแต่ลึก ๆ แล้วเจมส์กลับ

ชอบการแสดงมากกวา่เลยหนัไปเรยีนทางดา้น

การแสดงทีว่ทิยาลัย UCLA และไดท้ำางานเปน็

ผู้ประกาศในสถานีวิทยุของวิทยาลัยด้วย 

เพราะใคร ๆ 
ก็อยากเป็น

เจมส์ ดีน
กันไปทั่วบ้านทั่วเมือง

เจมส์ ดีน ภาพจาก 
www.konstanze-evans.tumblr.com

เจมส์  ดีน
เทพบุตรแห่งฮอลลีวูด
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เจมส์ ดีน 
ภาพจากหนังสือ 
‘เรื่องเล่าชาวหลังวัง (วังบูรพาภิรมย์) 
ตอนหลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์’

เจมส์ ดีน และนิโคลัส เรย์ 
ผู้กำ กับภาพยนตร์เรื่อง 

‘Rebel Without a Cause’
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 นักแสดงที่เจมส์ ดีน ชื่นชอบเป็น

อย่างมากนั้นคือ ‘มาร์ลอน แบรนโด’ เพราะ

หลังจากที่เขาได้ดูหนังเรื่อง ‘THE MEN’ แล้ว

นั้น เจมส์ ดีน คิดว่าเขาจะต้องเป็นนักแสดง

ผู้ยิ่งใหญ่อย่างมาร์ลอน แบรนโด ให้ได้ แล้ว

ความคดินัน้กไ็มไ่กลเกนิจรงิเมือ่เขาไดม้โีอกาส

แสดงละครเรื่อง ‘MACBETH’ ของเชคสเปียร์ 

และการแสดงครั้งนั้นเองไปสะดุดตาแมวมอง

คนหนึ่งเข้า คือ อิสเบล เดรสเมย์ จนกระทั่ง

เจมส์ ดีน ได้งานแสดงโฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อ

หนึง่ความยาวนาทคีรึง่ ปรากฏวา่เพลงโฆษณา

ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม

 เมื่อผิดหวังจากการไม่ ได้แสดง

ละครของมหาวิทยาลัยช่วงฤดูใบไม้ผลิ เจมส์

จึงตัดสินใจลาออกจาก UCLA และมาสมัคร

เรียนที่โรงเรียนสอนการแสดงอย่างไม่เป็น

ทางการ เขาเริม่ไดแ้สดงหนงัเรือ่งแรกคอื HILL 

NUMBER ONE และถึงแม้หนังจะประสบ-

ความสำาเรจ็แตชี่วติของเจมส์กย็งัคงขดัสนเรือ่ง

เงนิ ถงึกบัมาทำางานเปน็คนเฝ้ารถยนตท์ีส่ถานี

วิทยุแห่งหนึ่งแต่ก็ถูกไล่ออกเพราะนิสัยที่ชอบ

เอาแต่ใจ และเข้ากับคนยาก แต่เขาก็ยังได้รับ

รายไดเ้ล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  จากงานแสดงในบทเล็กๆ 

บ้างในหนัง

 ในต้นปี 1951 เลมูเอล อายเยอร์ 

ผู้อำานวยการสร้างชื่อดังคนหนึ่ง เตรียมทำา

ละครบรอดเวย์เรื่อง SEE THE JAGUAR 

เจน เดซี่ ผู้เห็นแววของเจมส์ ดีน จึงพาเจมส์
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เมือ่กลา่วถงึไอดอลขวญัใจชาวโกห๋ลงัวงัฝา่ย

ชายไปแล้ว ฝ่ายหญิงหรือชาวกี๋หลังวังนั้นก็

มตีน้แบบแฟชนัดว้ยเชน่กนั อดตีโกภ๋าณเุลา่

ว่า “ผู้หญิงสมัยนั้นเขาก็นุ่งกระโปรงบาน 

กระโปรงสั้นบ้าง กางเกงสามส่วนแบบสีก็

มี ดารานางแบบดัง ๆ ในยุคนั้นก็มี มาริลีน 

มอนโร เซ็กซี่มากแต่เขาดังมาก่อนยุคซิกซ์ตี้

แลว้ นางแบบฝรัง่อกีคนทีด่งัยคุนัน้ช่ือทวกิกี ้

ผมสั้น ๆ  สาว ๆ  ยุคนั้นเขาก็มีกรีดตา ตัดผม

กันแบบทวิกกี้นี่แหละ”

สำาหรับแฟชั่นไอคอนยุคซิกซ์ตี้ของผู้หญิง

ในยุคนั้นก็คือนางแบบสาว ‘ทวิกกี้’ เธอดู

โดดเด่นกว่าใคร ๆ เรียกได้ว่าสาวทวิกกี้คือ

ต้นฉบับนางแบบหน้าเด็กตลอดกาลจาก

ยุคซิกซ์ตี้ และเป็นเด็กสาววัยรุ่นคนแรก

ท่ีเป็นนางแบบแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว

โลก มีสไตล์สาววัยแรกรุ่นที่ผมซอยส้ัน ตัว

เล็ก ผอมบาง 

ทวิกกี้ 
ภาพจาก www.last.fm
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ไปพบเลมูเอล เจมส์ได้ไปทดสอบกับวอลล่ี 

รัทกินส์ ตัวเอกของเรื่อง จากการแสดงครั้งนี้

ผู้ชมให้ความสนใจในตัวเจมส์ ดีน มาก และ

นี่คือจุดประกายที่ทำาให้เขาได้ก้าวเข้าสู่วงการ

ภาพยนตร์

 เรื่องแรกคือ A Long Time Till 

Dawn ตามด้วย The Silver และ East of 

Eden เรื่องนี้เจมส์ได้ค่าเหนื่อยถึง 4,000 

เหรียญ และค่าประกันอีก 2,000 เหรียญ 

เจมส์นำาเงินล่วงหน้าไปซื้อรถสปอร์ตเอ็มจี สี

แดง และม้าสีน้ำาตาลทองมาเลี้ยงหนึ่งตัว เมื่อ

หนัง East of Eden ออกฉายรอบปฐมทัศน์ 

เจมส์ ดีน ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลาม

ได้รับคำาชมจากสื่อมวลชนจากทุกแขนง เรียก

ได้ว่าความคิดที่เขาจะเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่

อย่างมาร์ลอน แบรนโด นั้นได้ประสบความ

สำาเร็จแล้ว

 เจมส์กลายเป็นดาวรุ่ งพุ่ งแรงที่

สุดของฮอลลีวูดในยุคน้ันเลยก็ว่าได้ แต่

แล้วอนาคตก็ต้องมาดับวูบลงหลังจากแสดง

ภาพยนตรเ์รือ่ง Giant เสรจ็สมบรูณ ์ภาพยนตร์

เรื่องสุดท้ายในชีวิตของเขา เนื่องจากเจมส์

ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ คอหักเสียชีวิต

คาที่ สภาพรถสปอร์ตคันงามของเขาพังยับ

เยนิ เปน็การจบชวีติของเทพบตุรแหง่ฮอลลีวดู  

ด้วยวัยเพียง 24 ปี แต่หนังเรื่อง Giant กลับได้

รับการต้อนรับจากผู้ชมอย่างมาก 

ชื่อเสียงของเจมส์ ดีน กลายเป็นที่ติดปากของ

   ส
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แม้นางแบบทวิกกี้จะดูเหมือนเด็กผู้ชายมากกว่าจะดูเป็นนางแบบสาวเซ็กซี่ แต่นั่นถือเป็น

เอกลกัษณข์องเธอทีป่ฏวิตัแิฟช่ันใหผู้ห้ญงิหนัมาหัน่ซอยผมสัน้กนัไปทัง้เมอืง จนกระทัง่ทรง

ผมนี้มีชื่อว่า ‘ทวิกกี้’ ตามชื่อของเธอมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งลุคผมสั้นแบบทอมบอยในช่วงยุค

ซิกซ์ตี้นั้นทำาให้ทวิกกี้โดดเด่นและปลุกกระแสนำาแฟชั่นให้กับวงการ 

สว่นในเมอืงไทยผูห้ญงิสาว ๆ  ในบา้นเรากแ็หแ่หนกันไปตดัผมซอยสัน้เชน่กนั โดยพากนัเรยีก

ขานทรงผมซอยสั้นว่า ‘ทรงทวิกกี้’ นอกจากนี้ทวิกกี้ยังเป็นต้นแบบของความ ‘ไม่สมบูรณ์

แบบ’ ด้วย เพราะเธอท้ังตัวเล็ก ผอมบาง ดูธรรมดาติดดิน แต่ก็น่ารักน่าเอ็นดู ในแบบที่

ฝรั่งเรียกว่า ‘Girl Next Door’ หรือ ‘สาวน้อยข้างบ้าน’ เมื่อผู้หญิงเห็นภาพของทวิกกี้ ก็

จะรู้สึกเชื่อมโยงกับเธอ เพราะในเมื่อผู้หญิงที่ดูธรรมดายังสามารถกลายเป็นนางแบบชื่อดัง

ระดับโลกได้ ผู้หญิงทั่วไปก็ควรจะมีความมั่นใจในตัวเองเช่นกัน

กระแสความนิยมและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญประการหน่ึงที่

ส่งผลต่อกิจกรรมการใช้ชีวิต ใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และกิจกรรมความบันเทิงในยุคสมัย

ซิกซ์ตี้ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เพราะมีการแหวกออกจากขนบเก่า ๆ โดย

วัยรุ่น ภาพยนตร์ ดนตรีร็อคแอนด์โรลซ่ึงเป็นผลพวงหนึ่งจากการพยายามหลุดจาก

ธรรมเนยีมนยิม ยคุทีส่งัคมและความบนัเทงิเรงิรมยข์องชาวกรงุเทพฯ คกึคกัเตม็ไปดว้ยสสีนั 

โดยเฉพาะทีย่า่น ‘วงับรูพา’ สถานทีก่อ่เกดิตำานานโกก๋ีห๋ลงัวงัทีเ่ลา่ขานกนัมากวา่ 50 กวา่ปี

ทวิกกี้ ภาพจาก www.cerebralboinkfest.blogspot.com
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ผู้ชม โดยเฉพาะวัยรุ่นทั่วอเมริกาต่างพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่า เจมส์ ดีน คือวีรบุรุษที่แท้จริง

ของพวกเขา และหลังจากที่เจมส์ ดีน เสียชีวิต

ไปแล้ว ในบรรดาจดหมายของแฟน ๆ ที่ส่งถึง

ดาราฮอลลีวูดจำานวนจดหมายถึงเจมส์ก็ยังคง

ติดอันดับหนึ่งอยู่เป็นเวลานานหลายปีทีเดียว 

แม้แต่เมืองไทย เจมส์ ดีน ก็ยังคงมีอิทธิพลให้

กลุ่มวัยรุ่นโก๋หลังวังยุคนั้นแต่งตัวเลียนแบบ

เจมส์ ดีน กันหมด ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง การ

เดิน ลีลายียวนตามแบบฉบับของเจมส์ ดีน 

แทบทั้งสิ้น

สาโรจน์ เสมทรัพย์ อดีตโก๋หลังวังและนัก

แต่งเพลงไทย กล่าวถึงวังบูรพาว่า 

“เสน่ห์ของ วังบู รพานั้นคือความเป็น

จุดศูนย์กลาง ใครมาก็เหมือนได้เข้ามาใน

เมือง วังบูรพาคือเมือง มันก็เหมือนกับพา

รากอนในยุคนี้ แต่บรรยากาศแตกต่างกัน 

มันต่างกันที่ว่าคนปัจจุบันต้องมีฐานะถึงมา

เดนิ แตส่มยักอ่นคนไมค่อ่ยมฐีานะกม็าเทีย่ว

กันได้ มาจีบสาว มาเดินโชว์ตัวอะไรอย่างนี้ 

พูดถึงบรรยากาศเก่า ๆ  มันก็สนุก สมัยก่อน

ภตัตาคารกห็รูแลว้นะ แตต่อนนีต้อ้งโรงแรม

หรู ๆ เท่านั้น อะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย

เปลี่ยนไปถึงโลกพระจันทร์ แล้วเรื่องคนรุ่น

ใหม่กับคนรุ่นเก่าก็ต่างกัน แต่อีกหน่อยคน

รุ่นใหม่ก็จะกลายเป็นคนรุ่นเก่าถูกไหม...” 

ทวิกกี้ ภาพจาก www.picpost.postjung.com

ข้อมูลประกอบการเขียน

1.หนังสือ ‘ย้อนรอย โก๋หลังวัง ครั้งรุ่งเรืองยุค 2503’ 

โดย ช.ชัยโรจน์

2.หนังสือ ‘เดินอย่างปุ๊’ โดย ปุ๊ กรุงเกษม

   ส
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เปิดตำานาน

โก๋หลังวัง

 เสียงเพลงเอลวิสกับจังหวะท่าเต้นอันเร่าร้อนไปตามแบบฉบับโยกและคลึง        

ตามสไตล์ของราชาเพลงร็อคแอนด์โรลไม่เพียงแต่โด่งดังเป็นที่คล่ังไคล้ของหนุ่มสาวชาว

ตะวันตกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหนุ่มสาวชาวไทยผู้มีสไตล์ มีรสนิยมเสพเพลงฝรั่งอีกด้วย

 ยอ้นกลบัไปเมือ่ 50 กวา่ปกีอ่น ยา่นทีน่ำาสมยัทีสุ่ดแหง่ยคุซิกซ์ตีส้ถานทีแ่หง่เดยีวใน

กรงุเทพมหานคร เปน็ยา่นแฟชัน่ทีร่บัอทิธพิลวฒันธรรมอเมรกินั แหลง่รวมหา้งสรรพสนิคา้

ชัน้นำาที่ใหญท่ีส่ดุ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศนูย์รวมความบนัเทงิเรงิรมยข์องวยัรุน่ผูน้ำาสมัยแหง่ยคุ 

ที่แห่งนั้นคือศูนย์การค้า ‘วังบูรพา’

 

สำ หรับชาวโก๋หลังวังแล้วนั้นวังบูรพา
คือสถานที่แห่งเดียวที่ถือว่าถ้ามาเดินแล้วเท่ 

วัยรุ่นยุคนั้นต้องรู้จักแล้วก็ต้องมาเหยียบใหไ้ด้สักครั้ง
“

”
กำาเนิดวังบูรพาภิรมย์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สำ หรับชาวโก๋หลังวังแล้วนั้นวังบูรพา
คือสถานที่แห่งเดียวที่ถือว่าถ้ามาเดินแล้วเท่ 

วัยรุ่นยุคนั้นต้องรู้จักแล้วก็ต้องมาเหยียบใหไ้ด้สักครั้ง

Fabian Anthony Forte ผู้นำ ทรงผม ‘เฟเบี้ยน’ ภาพจาก www.explorepahistory.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



วังบูรพาถ่ายจากมุมสูง ภาพจากหนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’

วังบูรพาภาพจากหนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



วังบูรพาภาพจากหนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’

ศูนย์การค้าย่านวังบูรพาหรือวังบูรพา

ภิรมย์ เดิมเคยเป็นที่ตั้งของวังมาก่อน วัง-

บูรพาถือกำาเนิดขึ้นเม่ือพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 

ได้ทรงพระราชทานท่ีดินซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ

ป้อมมหาชัย (ปัจจุบันรื้อถอนหมดแล้ว) 

ให้เป็นสถานท่ีสร้างวัง เพื่อพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุ

รังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วร

เดช พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์สุดท้องใน

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เมื่อ 

พ.ศ. 2418 และพระราชทานช่ือให้ด้วย

ว่า ‘วังบูรพาภิรมย์’ โดยใช้เวลาสร้างวัง 

5 ปีเศษ 

สมเด็จฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 

เริ่มมาประทับเมื่อ พ.ศ. 2424 และประทับ

อยู่ที่นี่จนกระทั่งทิวงคตเมื่อ พ.ศ. 2471 

ระหวา่งนัน้วงับรูพาถอืเปน็สถานทีอ่นัโออ่า่ 

มกีารชมุนมุเตน้รำาและจดังานใหญ่ ๆ หลาย

ต่อหลายหนแต่ต่อมาก็ซบเซาลง ราวปี   

พ.ศ. 2478 สว่นหนึง่ของวงับรูพากลายเปน็

โรงเรยีนการชา่งสตรชีือ่ภาณทุตั ดำาเนนิการ

โดย อ.เยื้อน ภาณุทัต

สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษี
สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ภาพจาก

หนังสือ ‘เรื่องเล่าชาวหลังวัง (วังบูรพาภิรมย์) 
ตอนหลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์’

อ.เยื้อน ภาณุทัต
ภาพจากหนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’

   ส
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อ.เยื้อน ภาณุทัต
ภาพจากหนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’

นักเรียนโรงเรียนภาณุทัต กำ ลังออกท่าทางบางอย่าง ภาพจากหนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’

   ส
ำนกัหอ
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นักเรียนโรงเรียนภาณุทัต กำ ลังออกท่าทางบางอย่าง ภาพจากหนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’

 

 อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต เป็นผู้ก่อ

ตั้งโรงเรียนสตรีภาณุทัตในวังบูรพา ท่าน

มีชีวิตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  5 จนถึงสมัย

รัชกาลปัจจุบัน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2433 ถึงแก่

กรรมไปเมื่อ พ.ศ. 2528 มีอายุถึง 95 ปี

เศษ เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชา

เย็บปักถักร้อยชนิดเป็นเลิศ ถึงขนาดสมเด็จ                                         

พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ ยงัเคยมพีระ

ประสงค์ทอดพระเนตรตัว ในขณะที่อาจารย์

เยื้อนมีอายุเพียง 8 ขวบเท่านั้น

 อาจารย์เยื้อนเป็นผู้ปักม่าน ปัก - 

พระเขนย ทำาเครื่องใบตองของหลวง เคยไป

เผยแพร่วิชาถึงเขมร ลาว ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ปีนัง 

เคยสอนประณีตศิลป์ตามโรงเรียน

ต่าง ๆ หลายแห่ง จนถือว่าเป็นต้นแบบของ

การทำาใบตอง ดอกไมบ้ายศร ีแกะผกั ผลไมใ้น

ยคุหลงันี ้เมือ่ครัง้อายจุวน 90 ปแีลว้กย็งัสอน

และชว่ยปกัผา้หม่ละครใหแ้กจ่กัรพนัธุโ์ปษย-

กฤต จนสำาเร็จ 

 ในปี พ.ศ. 2477 อาจารย์เยื้อนเริ่ม

ไปสอนวิชาช่างในโรงเรียนตามคำาขอร้องของ

ทางกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2478 

ท่านจึงก่อตั้ง ‘โรงเรียนภาณุทัต’ เป็นการ

ส่วนตัว แรกเปิดตั้งที่สี่กั๊ก เสาชิงช้าก่อน ต่อ

มาจงึยา้ยมาทีว่งับรูพา เปดิสอนทัง้แผนกการ

ช่างสตรี แผนกอนุบาล แผนกหนังสือ และ

แผนกกวดวชิา ปรากฏวา่ไดร้บัความนยิมมาก         

อ.เยื้อน ภาณุทัต
และโรงเรียนสตรีภาณุทัต

   ส
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วังบูรพาภายหลังจากยุคญ่ีปุ่นบุกแล้ว และ

สิ้นสุดการดำาเนินการของโรงเรียนสตรีภาณุ

ทัต ก็ได้กลายเป็นโรงเรียนพาณิชยการ

พระนคร ซ่ึงได้เข้ามาใช้เป็นอาคารเรียน 

กระทั่ง พ.ศ. 2495 ทายาทราชสกุลภาณุ

พันธุ์ได้ขายวังให้เอกชน นายโอสถ โกศิน 

นักธุรกิจชื่อดังได้มาติดต่อขอซื้อวังจากพระ

ทายาทในราคา 12 ล้าน 2 หมื่นบาท 

แลว้วงับรูพากต็กเปน็ของนายโอสถ โกศนิ วงับรูพาภริมยท์ีเ่คยตัง้เดน่เปน็สงา่ในอดตี

ก็ถูกทุบทิ้ง กลายเป็นศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์พร้อมอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัย

ที่สุดแห่งยุค พรั่งพร้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือ ภัตตาคาร ห้องอาหาร 

ร้านไอศกรีม ตลอดจนตู้เพลง ซึ่งยังเป็นของใหม่และทันสมัย

ที่ย่านนี้เองทำาให้เกิดตำานาน ‘โก๋หลังวัง’ ขึ้น หมายถึงเหล่าวัยรุ่นชาย - หญิง ที่มี

รสนิยมท้ังหลาย และเป็นผู้นำาแฟชั่นในทุกด้านที่จะมานัดจับกลุ่มรวมตัวกันอยู่ที่

บริเวณหลังวังบูรพา 

พวกเขาเหลา่นัน้นยิมฟงัเพลงฝรัง่นำาโดยพระเอกของยคุอยา่ง เอลวสิ เพรสลยี ์และ

นกัรอ้งอมตะเสยีงกลมกลอ่มอยา่ง คลฟิ รชิารด์ พรอ้มทัง้ เดอะบเีทลิส์ตำานานวงรอ็ค

จากเกาะอังกฤษ นอกจากนี้ยังมี แฮงก์ วิลเลียมส์ เฟเบี้ยน ฟอร์ด แฟรงกี้ อวาลอน 

เป็นต้น ความคลั่งไคล้ดาราฮอลลีวูดอย่าง เจมส์ ดีน ยังส่งผลถึงการแต่งกาย ไม่ว่า

จะเป็นด้านเสื้อผ้า หรือว่าทรงผม ล้วนถอดแบบมาจากเมืองฮอลลีวูดแทบทั้งสิ้น

Fabian Anthony Forte ผู้นำ ทรงผม ‘เฟเบี้ยน’ 
ภาพจาก www.explorepahistory.com

จากวังสู่ศูนย์การค้า
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



โก
๋หล

ังว
ัง

“ผู้นำ แฟชั่น
ในทุกด้านที่จะมา
นัดจับกลุ่มรวมตัว
กันอยู่ที่บริเวณ
หลังวังบูรพา ”

มีนักเรียนมาเรียนถึง 2,000 กว่าคน นับได้ว่า

กิจการของโรงเรียนเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง

แต่แล้วโรงเรียนแห่งวังบูรพาก็กลับปิดฉากลง 

เมื่อครั้งญี่ปุ่นเข้ายึดโรงเรียนวัฒนาเป็นที่พัก 

จนทำาให้เปิดภาคเรียนทำาการสอนไม่ได้ คุณ-

หลวงสำาเร็จฯ ซึ่งเป็นอธิบดีกรมศึกษาขณะ

นัน้ ไดข้อรอ้งใหอ้าจารยเ์ยือ้นแบง่ทีใ่หโ้รงเรยีน

วัฒนาฯ เช่าทำาการสอน อาจารย์เยื้อนแบ่ง

เรือนเรียนให้หลังหน่ึงโดยไม่คิดค่าเช่า ไม่ช้า

พอปิดภาคเรียน คุณประยูร ภมรมนตรี ได้ให้

คุณสุกจิ นมิมานเหมนิท ์มาขอสถานทีโ่รงเรยีน

ภาณุทัตเพื่อใช้ เป็นโรงเรียนพาณิชยการ 

อาจารย์เยื้อนขอเปลี่ยนที่ แต่คุณสุกิจแจ้ง

ว่าไม่มี แล้วโรงเรียนภาณุทัตก็ถูกเบียดออก 

จนที่สุดท่านผู้เป็นเจ้าของจำาใจต้องขายโต๊ะ

เก้าอี้ในโรงเรียนหมด อาจารย์เยื้อนหันไปยึด

การช่างต่าง ๆ เป็นอาชีพ เป็นการจบประวัติ

โรงเรียนการช่างสตรีที่มีชื่อเสียงลงอย่าง

กะทันหัน

 

คลิฟ ริชาร์ด ภาพจากหนังสือ 
‘เรื่องเล่าชาวหลังวัง (วังบูรพาภิรมย์) 

ตอนหลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์’

Fabian Anthony Forte 
ผู้นำ ทรงผม ‘เฟเบี้ยน’ 

ภาพจาก www.picstopin.com
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โรงภาพยนตร์แกรนด์ ภาพจากหนังสือ ‘ย้อนรอย โก๋หลังวัง ครั้งรุ่งเรืองยุค 2503’

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โรงภาพยนตร์แกรนด์ ภาพจากหนังสือ ‘ย้อนรอย โก๋หลังวัง ครั้งรุ่งเรืองยุค 2503’
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โรงภาพยนตร์คิงส์ ภาพจากหนังสือ ‘เรื่องเล่าชาวหลังวัง 
(วังบูรพาภิรมย์) ตอนหลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์’

โรงภาพยนตร์คิงส์ ภาพจาก 
Kyoto University Library

ยุค 60’s นี้ผู้ชายนิยมใส่กางเกงฟิต ๆ เสื้อ

พับแขน ลายสก็อตบ้าง ยกปกขึ้นมา ปลด

กระดมุหนึง่เมด็ ทำาผมทรงเฟเบีย้น  ลกัษณะ

ข้าง ๆ  ไว้ยาวตีโป่ง ข้างบนดึงให้ชะโงกแบบ

มดแดงชะเง้อ ใส่น้ำามันตันโจสติ๊กเป็นแท่ง

หมุนเอาแล้วทา หวีผมสองข้างให้เรียบแล้ว

ปดัใหย้อ้ยลงมาสกัเสน้ เวลาเดนิกโ็ยก ๆ  เสยี

หน่อย ส่วนผู้หญิงนั้นนุ่งกระโปรงบานและ

กระโปรงสั้น ผมดัด ใส่เสื้อแขนกุด กางเกง

สามส่วนขาลีบมีหลากสี เช่น สีชมพู สีเขียว 

สีเหลือง บ้างก็ชุดเดรสติดกัน นิยมแต่งหน้า

เข้ม ปากแดง กรีดตา และเขียนคิ้วโก่ง ๆ 

(จากหนงัสอื ‘เดนิอยา่งปุ’๊ โดย ปุ ๊กรงุเกษม)

พลชรัฐ เหล่ียมเพช็ร และสาโรจน ์เสมทรพัย ์

โกรุ๋น่เกา๋แหง่ยคุซกิซต์ีเ้ลา่บรรยากาศยา่นวงั

บรูพาใหฟ้งัวา่ มโีรงภาพยนตรเ์กดิขึน้มาใหม่

สามโรงคือโรงภาพยนตร์คิงส์ ควีนส์ และ

แกรนด์ ที่ยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบันคือโรง

ภาพยนตร์ควีนส์ แต่มีการรื้อจอ รื้อเก้าอี้

ออก กลายเป็นที่จอดรถไปเสียแล้ว มีร้าน

ขายส้มตำามาตั้งขาย ส่วนคิงส์กับแกรนด์นั้น

กลายเปน็หา้งเมกา้ พลาซา่ แตก่อ่นจะมพีวก

นกัเรยีนเพาะชา่ง นกัเรยีนสวนกหุลาบ และ

นกัเรียนบพติรมาตกีนัทีห่ลังวงันีเ้ปน็ประจำา 

สมยักอ่นวยัรุน่ไมม่ทีีไ่หนกต็อ้งมาทีน่ี ่ซึง่เมือ่

ก่อนใครมาเที่ยววังบูรพาถือว่าสุดยอดมาก 

มาเดินโชว์ตัวให้สาว ๆ เห็น
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“โรงหนังนี่ไปประจำาอยู่แล้ว วังบูรพาจะมี

โรงหนงัอยู่สามโรง โรงหนงัคงิสฉ์ายหนงัตา่ง

ประเทศ แกรนด์ฉายหนังไทย และควีนส์

ฉายหนังอินเดีย ควีนส์จะอยู่ข้างหลัง

คงิสก์บัแกรนดจ์ะอยูต่ดิกนั  เวลาคนจะไปดู

หนังต้องซื้อเม็ดก๋วยจี๊ (เมล็ดแตงโม) แล้วก็

ปลาหมกึยา่ง ถา้หนุม่สาวจะเขา้โรงหนงัตอ้ง

ซือ้สองอยา่งนีเ้ลยนะฮิตมาก (หวัเราะ) สมยั

นัน้โรงหนงัใหญก่ม็เีบอรอ์ยูล่ะ เขา้ไปไมต่อ้ง

ไปแย่งกัน เข้าไปก็ไปนั่งเรียง ๆ ตามเบอร์ 

เอาอะไรเข้าไปกินได้หมด สูบบุหรี่ยังได้ เอา

เหล้าเข้าไปกินก็ยังได้เลย” โก๋พลชรัฐกล่าว

ในชว่ง พ.ศ. 2503 แถววงับรูพานีย้งัเปน็หอ้ง

แถวอยู่มีคนแขกขายอาหารอิสลามอยู่มาก 

คนในยา่นนีต้อ้งรูจ้กัรา้น ‘ฮานรูนู’ นอกจาก

นี้ยังมีร้านขายข้าวต้ม ร้านหมูสะเต๊ะ เรียก

ได้ว่ามีพร้อมหมดทุกอย่าง มีร้านอาหาร

ไทยซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อมากคือ หอยขม แกง-

เลียง ต้มยำาปลากรอบ ปัจจุบันร้านที่ยังอยู่

คือร้าน ‘ผู้ใหญ่ลี’ ขายข้าวราดแกงที่เปิด

มายาวนานกว่า 50 ปี และยังมีภัตตาคาร

จีนชื่อ ‘สมบูรณ์ลาภ’ ตอนนี้เปล่ียนเป็น

ชื่อเป็น ‘ส.บ.ล.’ อยู่ทางออกไปถนนใหญ่ 

และฝั่งตรงข้ามเมก้า พลาซ่าในปัจจุบันเมื่อ

ก่อนเป็นร้านกาแฟนมสด ดาราจะชอบไป

นั่งกันที่นั่น

สภาพด้านหน้าโรงภาพยนตร์ควีนส์ในปัจจุบัน 

   ส
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ตู้เพลงของชาวโก๋หลังวัง 
ภาพจากหนังสือ ‘เดินอย่างปุ๊’

ตู้เพลงในยุคซิกซ์ตี้ 
ภาพถ่ายจาก บ้านพิพิธภัณฑ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 49  | ย่ า น วั ง บู ร พ า

ใบปิดภาพยนตร์ เรื่อง ‘เหนือมนุษย์’ ฉายที่แกรนด์ 
ภาพจาก www.thaifilm.com

ใบปิดภาพยนตร์ เรื่อง ‘เหยี่ยวราตรี’ ฉายที่แกรนด์ 
ภาพจาก www.thaifilm.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อดตีโก๋หลงัวงัทัง้สองยงัเล่าถึงบรรยากาศโรง

หนังสมัยก่อนให้ฟังอีกว่า

“เวลาหนังดี ๆ เข้าก็จะมีคนแย่งกันซื้อตั๋ว 

บางคนซื้อตั๋วเยอะ ๆ แล้วก็เอามาขายเกิน

ราคา คนที่มาที่หลังตั๋วหมดก็ต้องมาซื้อเกิน

ราคา บ่อยเลยยิง่เรือ่งด ีๆ  5 บาท ซือ้ 7 บาท 

7 บาท ซื้อ 10 บาท ตอนนั้นมี 3 บาท 5 

บาท 7 บาท  10 บาท 12.50 บาท แล้วก็มี 

16 บาท 16 บาทน่ีโก้เลย ไม่มีปัญญากัน

หรอก ด ู3 บาทกห็รแูล้ว (หวัเราะ) จะรูค้วาม

ลับอีกนิดไหม จะบอกให้ ถ้าเกิดชอบผู้หญิง

อยู่คนนึงจะนั่งข้างล่างไม่ได้เพราะคนมัน

เยอะ ต้องไปนั่งชั้นบนเลยยอมเสียเงินนิด

หน่อย เพราะคนมันไม่ค่อยมี (หัวเราะ)”    

โก๋สาโรจน์ช่วยเล่าเสริม

นอกจากนี้ยังมีไนต์คลับแห่งแรกเรียกว่า 

‘นครถำา้’ ซึง่อยูใ่กล้ ๆ  กบัโรงหนงัควนีส์ ส่วน

โรงหนังคิงส์ข้างบนมีไนต์คลับเรียก ‘คิงส์ 

เฮฟเว่น’ และโรงหนังควีนส์นั้นมี ‘ท็อป-

ช้อยส์’ คณุพลชรฐับอกกบัเราว่าคณุสาโรจน์

เป็นคนเปิดท็อปช้อยส์คนแรก คุณสาโรจน์

ทีเ่ราคยุอยูด้่วยนีไ้ม่ใช่แค่โก๋หลงัวงัธรรมดาๆ 

เพราะท่านเป็นถงึนกัแต่งเพลงไทย ทีโ่ด่งดงั

คือเพลง ‘ความรักไม่รู้จบ’ เชื่อว่าคนเก่าๆ 

และผู้ที่คลุกคลีกับวงการเพลงไทยคงต้อง

รูจ้กัชือ่เสยีงเรยีงนามของอาจารย์ ‘สาโรจน์ 

เสมทรัพย์’ ท่านนีเ้ป็นทีแ่น่นอน และในขณะ

การพูดคุยอาจารย์สาโรจน์ยังร้องเพลงออก

มาให้เราฟัง ไพเราะเสนาะหูมากทีเดียว 

ปัจจุบันท่านยังคงแต่งเพลง และสอนร้อง

เพลงอยูท่ีด่โิอลด์สยาม พลาซ่า สถานทีท่ีน่ดั

พูดคุยกันวันนี้ด้วย

“ข้างบนดิโอลด์สยามตอนนี้มีฟาสฟู้ดแล้วก็

มีคาราโอเกะให้ร้องเพลงเต็มเลย ผมได้

ข้อมลูมานะว่าคนสูงอายไุด้ร้องเพลงอายจุะ

ยนืขึน้อกีสบิปี ความจำาจะดขีึน้ มนัเป็นความ

สขุทางใจด้วย แต่ตอนนีก้เ็ริม่หมดสภาพกนั

แล้ว (หัวเราะ) แล้วเพลงสมัยก่อนกับสมัยนี้

นะต่างกันมาก อย่างเพลงสมัยก่อนถ้าร้อง

มานะไม่ต้องแปล อย่างเพลงค่านำา้นมร้องว่า 

“...แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...” ก็ไม่ต้อง

แปลเข้าใจได้เลย แต่เพลงสมยันีน้ะต้องแปล

ฟังยากเหลือเกิน” คุณพลชรัฐ อดีตวัยรุ่น

หลังวังให้ความเห็น

การได้มาพูดคุยกับอดีตโก๋หลังวังทั้งสอง

ท่านนั้นสัมผัสได้เลยว่าทั้งสองมีความสุข

มากกบัการทีไ่ด้เล่าย้อนวนัวาน เรยีกว่าเป็น

วันวานอันแสนหวานก็ว่าได้ สีหน้า แววตา 

ท่าทางประกอบการเล่านั้นล้วนแสดงออก

มาซึง่ความสขุและถวลิหาอดตียิง่ ตลอดการ

พดูคุยพวกท่านเองยงัมกีารหยอกล้อแซวกนั

อย่างสนกุสนานโดยทีอ่กีฝ่ายไม่ถอืโทษโกรธ

เลยสักนิด อีกทั้งยังมีใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้ม

และเสยีงหวัเราะออกมาอกี ในฐานะผูฟั้งยงั

รูส้กึสนกุสนานไปด้วย  และนกึย้อนไปในยคุ

นั้นคงมีความสุขสนุกสนานน่าดู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



“เป็นวันวานอันแสนหวาน
ก็ว่าได้ สีหน้า แววตา ท่าทาง

ประกอบการเล่านั้นล้วน
แสดงออกมาซึ่งความสุขและ

ถวิลหาอดีตยิ่ง”

ถัดจากการพูดคุยกับโก๋หลังวังทั้งสองท่าน

เราได้พบกับคุณวิฑูรณ์ สุริยะเรืองรัศมี 

เป็นบุคคลร่วมสมัยซิกซ์ตี้อีกท่านหนึ่ง คุณ

วิฑูรณ์จะมาร่วมย้อนวันวานไปเรา เพียง

แค่เริ่มถามถึงเรื่องราวในอดีต คุณวิฑูรณ์ก็

เรื่มประโยคมาเลยว่า “...โอ๊ยยย สมัยก่อน

สนุก...” จนเรารู้สึกตื่นเต้นอยากที่จะฟัง

เรื่องราวของต่อทันที ว่าแล้วอดีตโก๋ก็เริ่ม

ย้อนวันวานให้เราฟังถึงโรงหนังสามโรงที่

ศูนย์การค้าวังบูรพา ที่บรรดาโก๋กี๋ขาโจ๋ทั้ง

หลายต้องไปชุมนุมรวมตัวกันที่นั้นเหมือน

กับที่โก๋หลังวังทั้งสองได้กล่าวมา 

“วังบูรพาจะมีโรงหนังคิงส์ แกรนด์และ

ควีนส์ ติดกันเลยสามที่เลย ค่าตั๋วสมัยก่อน

ก็ประมาณ 10 บาท 15 บาท ถือว่าแพง

เหมือนกัน พวกผู้ชายนะจะใส่กางเกงเดฟ

รัด ๆ เสื้อตัวใหญ่ ๆ เป็นยุคสมัยเอลวิส

แต่งตัวตามเอลวิสเลยละ แล้วก็มีเจมส์ ดีน 

ต้องบอกเลยว่าถ้าอยากเท่ต้องให้ได้เหมือน

เจมส์ ดีน (หัวเราะ) ส่วนผู้หญิงจะนุ่งสั้น ๆ 

กางเกงรัด ๆ แต่งตัวตามดาราต่างประเทศ 

แต่ก็เปล่ียนไปเปล่ียนมาอยู่เรื่อยเหมือน

สมัยนี้ 

ช่วงนั้นนักร้องดัง ๆ มีเอลวิส คลิฟ เดอะ-

บีเทิลส์ แล้วก็เพลงบรรเลงของเจมส์ ลาสท์ 

เอลวิสนี่ผมฟังประจำา ทุกบ้านต้องฟัง จะมี

วิทยุใช้ถ่านไปไหนก็เอาไปด้วยเดินไปฟังไป 

แต่ก่อนวิทยุสถานีมันน้อยส่วนใหญ่ก็เปิด

เพลงพวกนี้ ซีดี เทป อะไรพวกนี้ไม่มีหรอก 

มีแต่เป็นแผ่นเสียง สมัยก่อนมันไม่มีอะไร 

โทรทัศน์ยังไม่มีให้ดูเลย มีอยู่ช่องเดียวช่อง

สี่บางขุนพรหม เป็นภาพขาวดำา ที่บ้านยัง

ไม่มีเลยต้องไปดูข้างบ้าน เขาซื้อมาก็ไปดู

บ้านเขา สมัยก่อนร้อยบ้านจะมีสักหลังนึง 

(หัวเราะ)” 

ประเทศไทยเริม่มกีารแพร่ภาพโทรทศัน์เมือ่

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 โดย บริษัท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไทยโทรทัศน์ จำากัด แพร่ภาพทางสถานี

โทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 ผ่านระบบโทรทัศน์

ขาวดำาจากวังบางขุนพรหม (ปัจจุบันเป็น

โมเดิร์นไนน์ ทีวี) ต่อมามีการพัฒนาเป็น

ระบบโทรทัศน์สี สถานีโทรทัศน์สีแห่งแรก

ของไทย คอื สถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 

7 เ ร่ิมแพร ่ภาพครั้ งแรกเ ม่ือวัน ท่ี  27 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เป็นช่วงปลายของ

ยุคซิกซ์ตี้ขณะนั้นแต่ละบ้านยังไม่ค่อยมี

โทรทศัน์ด ูส่วนบ้านไหนทีม่กีจ็ดัว่ามฐีานะดี

เลยทีเดียว

“แต่ก่อนคนไม่รู้จะไปไหนกัน ก็มีโรงหนัง 3 

โรง ไปดูหนังแอร์เย็น ๆ ดูหนังเสร็จก็นั่งกิน

ข้าวกนั ทีว่งับรูพามขีองอร่อย ๆ  เยอะ มร้ีาน

ขายของไปเดนิเล่น ชอปปิง ใต้ตกึโรงหนงัจะ

เป็นบันไดขึ้นไปสูง ๆ ข้างล่างก็มีร้านขาย

ของขายของถกูอะไรอย่างนี ้มภีตัตาคาร คน

จีนไปนั่งกินกัน มีดนตรี   ร้องเพลง มีเวที

ลีลาศ ฟลอร์เต้นรำา คิดถึงสมัยก่อน แล้วโรง

หนังนะซื้ออะไรเข้าไปกินก็ได้ บุหรี่ยังสูบใน

โรงได้เลย (หัวเราะ) แล้วขึ้นรถเมล์นี่ซื้อนำ้า

สีๆ ใส่ถุงนำ้าแข็ง กินเสร็จแล้วก็โยนลงถนน

เลย สมยัก่อนนีม่กัง่าย ขึน้รถเมล์นีบ่หุรีก่สู็บ

กัน แล้วก็ดีดลงมาที่ข้างล่างพื้น กินอะไร

เสรจ็กโ็ยนทิง้ลงถนน แต่เป็นนสิยัทีไ่ม่ดนีะ” 

“แล้วกข็ึน้รถรางสลงึนงึ เสยีงดงัแด๊ง ๆ  แถว

วั ง บู ร พ า นี่ แ ห ล ะ วิ่ ง ผ ่ า น ร อ บ เ ก า ะ

รตันโกสนิทร์ มสีามสาย ใครจะนัง่จะยนืกไ็ด้

ตามสบาย สามล้อถีบก็ยังมี สมัยนั้นเดินไป

ไหนมาไหนกส็ะดวก รถกไ็ม่เยอะ อยากจอด

รถที่ไหนก็ได้ ขับไปเรื่อย ๆ จะไปซื้ออะไร

กนิกจ็อดหน้าร้านเขาเลยเพราะไม่ค่อยมรีถ 

สมัย น้ีจอดไม ่ ได ้แล ้ว โดนล็อคล ้อแน ่ 

(หัวเราะ)” 

รถรางวิ่งผ่านเวิ้งนาครเขษม ภาพจาก www.arunsawat.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“รถรางสลึงนึง 
เสียงดังแด๊ง ๆ 

แถววังบูรพานี่แหละ”

 เสียงระฆังที่ดังกังวาน“...

เก๊ง เก๊ง เก๊ง เก๊ง…” ที่เป็นที่คุ้นหูของชาว

บางกอกสมัยก่อนนั้นจะเป็นเสียงใดไปไม่

ได้นอกจากรถราง ยานพาหนะคู่บ้านคู่

เมืองกรุงเมื่อครั้งก่อนนั่นเอง เสียง “เก๊ง 

เก๊ง” ของรถรางในสมัยนั้นคงเปรียบได้กับ

เสียงแตรของรถเมล์ในยุคปัจจุบัน ที่เป็น

สัญญาณเตือนให้ผู้โดยสารรู้ว่ารถโดยสาร

สาธารณะมาแล้ว แต่เสียงนั้นคงไม่เสียด

หูอย่างรถเมล์ในปัจจุบันแน่ เพราะแตร

ในปัจจุบันบีบเพื่อเบียดแซง แสดงความ

ใจร้อนของคนขับเสียมากกว่า

 ทว่ารถรางแม้จะเป็นรถโดยสาร

สาธารณะแต่ก็ใช่ว่าจะรวดเร็วทันใจเหมือน

อย่างรถเมล์เพราะรถรางน้ันจะว่ิงเคล่ือน

ตัวอยู่บนราง ค่อย ๆ เคลื่อนไปอย่างช้าๆ 

หากใครที่รีบมีธุระต้องถึงที่หมายโดยไว 

คงต้องเปล่ียนไปใช้บริการรถเมล์หรือรถ

สาธารณะอย่างอื่นแทนแม้จะจ่ายแพงกว่า

ก็ตาม 

 ประวัติความเป็นมาของรถราง

ในยุคแรกเริ่มนั้นมีกันมานานตั้งแต่สมัย 

พ.ศ. 2430 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) รถราง

เมือ่เริม่แรกนัน้ใชม้า้ลากเหมอืนรถมา้นัน่เอง

เป็นรถรางในสัมปทานเดินรถของ

รถราง
พาหนะแห่งยุคโก๋หลังวัง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในเมื่อยุคซิกซ์ตี้เป็นยุคแห่งสีสัน ดนตรี 

เสียงเพลงแล้ว ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คงเป็นตู้เพลง       

ขาแดนซ์อย่างคุณวิฑูรณ์เล่าว่า ตู้เพลงสมัย

ก่อนจะใช้หยอดเหรียญเอา มีลักษณะเป็น

แผน่เสยีง เมือ่หยอดเงนิลงไปตูก้จ็ะเลน่เพลง

เอง เป็นลำาโพงใหญ่ ๆ ตู้เพลงใหญ่ ๆ พวก

บรรดาจิก๊โกว๋ยัรุน่เปน็แกง๊ก็จะมาเตน้กนัอยู่

หน้าตู้เพลงเป็นที่ประจำา สนุกกันอยู่ในกลุ่ม

ของใครของมัน 

“วัยรุ่นสมัยน้ันเขาจะจับกลุ่มกัน มากัน

เป็นกลุ่ม ตกเย็นก็มานั่งกินโอเลี้ยงคุยกัน 

มีตีกันบ้างตอนเต้น หรือไม่ก็มองหน้ากัน 

เดินไปชนกันก็มีเรื่อง สมัยก่อนเวลาเขา

จะนัดตีกัน มาทีก็เป็นฝูงเลย ยี่สิบสาม

คนอย่างงี้ แต่ก็ไม่รุนแรงเหมือนสมัยนี้นะ 

แต่ก่อนเขาใช้ไม้ไล่ตีกันอย่างมากก็แค่อี

ดาบแล้วก็วิ่งหนีกันไป ไม่เหมือนสมัยนี้

ยงิกนัเอาตายเลย โหดมาก สมยักอ่นสนกุ 

ตีกันใช้ไม้คว้าอะไรได้ก็เอา วิ่งไล่กันฝ่าย

รถรางสายหัวลำ โพงขณะวิ่งผ่านประตูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ข้างคลองผดุงกรุงเกษม ภาพจาก www.update.in.th

   ส
ำนกัหอ
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นายจอน ลอฟสตัฟ และนายเอ ดูเปลสิ 

เดริเซอเลียว ระยะทางของรถรางสายแรก

ที่วิ่งอยู่ในบางกอกนั้น เริ่มวิ่งตั้งแต่พระบรม

มหาราชวงั บรเิวณศาลหลกัเมอืง โดยวิง่ผา่น

ถนนเจรญิกรงุหรอืทีฝ่รัง่เรยีกกนัวา่ ‘นวิโรด’ 

และส้ินสุดระยะทางทีบ่างคอแหลม ปจัจบุนั

คือถนนตก

 ต่อมาเปล่ียนสัมปทานในการ

เดินรถไปเป็นของบริษัทเอกชนชาติอังกฤษ

มีชื่อว่า ‘บางกอก แทรมเวย์ คอมปานี 

ลิมิเตด’ โดยยังคงใช้ม้าลากอยู่เหมือนเดิม 

กระทั่งรถรางม้าเทียมนี้ประสบกับปัญหา

การขาดทุนมาโดยตลอด เพราะว่าต้องใช้

เงนิเปน็จำานวนมากในการเลีย้งดมูา้ทีใ่ชล้าก

รถ อีกทั้งผู้โดยสารก็น้อยลงกว่าเดิม จึงมี

การเปลี่ยนสัมปทานการเดินรถอีกครั้งไป

เป็น บริษัท เดนมาร์ก มีการนำาเอาระบบ

ไฟฟ้ามาใช้ในการเดินรถและบางกอกถือ

เป็นเมืองแรกที่ได้ใช้รถรางระบบนี้อีกด้วย 

กอ่นประเทศทีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้อยา่งใน

ยุโรปเสียอีก

 กระทั่งปี พ.ศ. 2443 บริษัท 

เดนมาร์ก ได้รวมตัวเข้ากับ บริษัท อีเลค

ตริกซิตี้ คอมปานี ลิมิตเตด แต่ก็เพียงแค่

เวลาหนึ่งปีเท่านั้นก็ได้ล้มเลิกกิจการกันไป 

สมัปทานในการเดนิรถจงึตกเปน็ของ บรษิทั 

ไซแอม อีเลคตริกซิตี้ คอมปานี ลิมิตเตด ต่อ

มาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไฟฟ้าสยาม จำากัด 

อีกทั้งยังได้สัมปทานในการจำาหน่ายจ่าย

น้อยกว่าก็ต้องหนี ฝ่ายชนะก็เย่ว ๆ กันไป

เรื่อย ไม่พอใจก็ท้ากันต่อยท้ากันตี ไม่มีแอบ

ฟนัอะไรแบบนี ้ไมเ่หมอืนสมยันีพ้วกอาชวีะ

ไปไล่ตีเขาแบบไร้สาเหตุ ลุกลามใหญ่โต” 

พูดจบอดีตโก๋หลังวังก็ถอนหายใจเฮือก

ถึงเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเด็กรุ่นเก่า

อย่างสิ้นเชิง ทั้งเรื่องการชกต่อยตีกัน เรื่อง

มารยาทความเป็นไทย การปฏิบัติตนใน

ที่สาธารณะกับพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำา 

พร้อมกับนึกเป็นห่วงอนาคตของชาติ

“เด็กสมัยนี้กับสมัยก่อนต่างกันมาก สมัย

ก่อนเขาไม่กล้าแสดงออก เดี๋ยวน้ีน่าเกลียด

มากขนาดเดินใส่เครื่องแบบนักเรียนก็ยัง

เดินกอดกันเลย นุ่งสั้นอะไรอีก มารยาทไม่

ค่อยดี ไม่อายคน สมัยก่อนน่ีไม่ได้เลยเป็น

เรื่อง ดูหนังสองคนก็ไม่ดี ส่วนใหญ่ไปกัน

เป็นกลุ่ม ผู้ชายต้องไปส่งผู้หญิงกลับบ้าน

กอ่นใหถ้งึบา้นใหพ้อ่แมเ่ขาเหน็หนา้กอ่น ไป

คนเดยีวไมไ่ดห้า้มกลบัดกึ ดหูนงัรอบสบิโมง 

รอบเทีย่งอะไรอยา่งนี ้มากสดุกน็ัง่คยุกนัจบั

ไม้จับมือบ้าง แล้วก็แยกย้ายกันกลับ สมัยนี้

ไปไหนค่ำา ๆ มืด ๆ ไม่เป็นไร บางทีก็ไม่กลับ

บ้านเลย สมัยนั้นเรียน เจอหน้ากันเรียน

อย่างเดียว วัดโพธิ์นี่ไปนั่งอ่านหนังสือกัน”

“วัยรุ่นสมัยนั้นเขาจะจับกลุ่มกัน 
มากันเป็นกลุ่ม 

ตกเย็นก็มานั่งกินโอเลี้ยงคุยกัน ”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พิธีเปิดการเดินรถราง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

พิธีเปิดการเดินรถราง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กระแสไฟฟา้ในเมอืงบางกอกดว้ย และทำาการ

เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ไฟฟ้าไทย 

คอปเปอร์เรช่ัน จำากัด สถานที่ตั้งคือวัดเลียบ 

(วดัราชบรูณะ) ผู้คนในสมยันัน้ตา่งพากนัเรยีก

ว่า ‘โรงไฟฟ้าวัดเลียบ’

 ยุคสมัยที่รถรางของบริษัท ไฟฟ้า

สยาม จำากัด กำาลังดำาเนินกิจการอยู่นั้น ก็ได้มี

การเกิดสัมปทานการเดินรถขึ้นมาในบางกอก

อีกสายหน่ึง ในปี พ.ศ. 2448 ช่ือว่า บริษัท

รถรางไทย ท.จ.ก. ซึ่งได้รับสัมปทานในการ

เดินรถสายดุสิต สมัยก่อนเรียกกันว่าสายรอบ

เมอืง ครัน้พอมกีารทารถดว้ยสแีดง รถรางสาย

ดุสิต หรือ สายรอบเมือง ก็กลายเป็น ‘รถราง

สายแดง’ ซึ่งก็เหมือนกันกับรถรางของ บริษัท 

ไฟฟ้าไทย คอปเปอร์เรชั่น จำากัด ที่ทาตัวรถ

ดว้ยสเีหลอืง นอ้ยคนจะเรยีกวา่เปน็รถรางสาย

พระบรมมหาราชวัง หรือ สายบางคอแหลม ก็

เรียกตามสีของรถว่า ‘รถรางสายเหลือง’ กัน

มากกว่า

 ในปี พ.ศ. 2470 มีรถรางของบริษัท

ใหม่เกิดขึ้นอีก เรียกว่า ‘รถรางสายพระกาฬ’ 

เป็นการร่วมหุ้นกันระหว่างบริษัท ไฟฟ้าไทย 

คอปเปอรเ์รชัน่ จำากดั กบัหุน้สว่นบางทา่นของ

บริษัทรถรางไทย ท.จ.ก. ออกเดินรถกันตั้งแต่

บริเวณหน้าโรงพยาบาลอานันทมหิดล ผ่าน

ศาลพระกาฬ ส้ินสุดที่ตลาดท่าหิน แห่งเมือง

ละโว้ (จังหวัดลพบุรี) เป็นสายแรกที่มีการวิ่ง

รถในระยะไกล 

 

รถราง กับ รถตุ๊ก ๆ พ.ศ. 2504 ภาพจาก www.update.in.th

รถรางขณะวิ่งอยู่แถวบางลำ พู แยกวันชาติ ถนนมหาไชย 
พ.ศ. 2510 ภาพจาก www.update.in.th

รถรางสายบางคอแหลมหน้าวัดไตรมิตร 
ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่ศูนย์การค้าย่านวังบูรพาน้ันนอกจากจะ

เต็มไปด้วยโรงหนังสามโรง แล้วท่ีขึ้นชื่อไม่

แพ้กันคือร้านอาหาร เพราะย่านนี้ขึ้นชื่อว่า

มีของอร่อย เด็ด ๆ มากมาย ในปัจจุบันนี้ก็

ยังมีร้านที่ยังเปิดดำาเนินการอยู่ เรียกว่าก่อ

ตั้งมาพร้อมกับศูนย์การค้าแห่งน้ีเลยทีเดียว  

หนึ่งในนั้นคือภัตตาคารจีจ้งหว่อ ร้านขาย

บะหมี่เป็ดตุ๋นอันเลื่องชื่อแห่งย่านหลังวังนี้

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

“…เส้นใหญ่ราดหน้าหมูหนึ่ง เส้นหมี่ขาวใส่

เกี๊ยว เส้นใหญ่ราดหน้าทะเลอีกจาน บะหมี่

นำ้าพิเศษเส้น ของน้องใส่เกี๊ยวมั้ย…” เสียง

ทวนรายการอาหารตามแบบฉบับของ

ภัตตาคารจีจ้งหว่อ 

เจ้าของเสียงคืออาม่าท่านหนึ่งชื่อ นาง-

ขนุทอง จนีแดง อาม่าผูน้ีก้ค็อืภรรยาเจ้าของ

ร้านภัตตาคารจีจ้งหว่อคนปัจจุบันนั่นเอง 

ท่านจะน่ังอยู่เคาน์เตอร์ข้างหน้าร้านหลัง

บรเิวณทีล่วกบะหมี ่- ทำาอาหาร อาม่าจะนัง่

แหล่งรวมอาหารรสเด็ด 

ตูไ้ม้และเก้าอี้พนักพิงภายในภัตตาคาร
‘จีจ้งหว่อ’ อายุการใช้งานกว่า 60 ปี

บรรยากาศในปัจจุบัน ลูกค้ายังคง
แวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในระยะแรกคนเหอ่กนัมาก แตต่อ่มา

เมื่อรถเมล์ รถโดยสาร บ.ข.ส. รถแท็กซี่ และ

รถสามล้อเครื่อง เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมือง

บางกอกมากขึ้น และไม่ต้องเสียเวลารอรถ

อยู่นานสองนาน มากกว่านั้นยังวิ่งได้เร็วกว่า 

สะดวกกว่า อีกทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถจิ๊ป ก็

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การจราจรในบางกอกเริ่ม

มีติดขัด รถรางจึงได้กลายเป็นส่วนเกินของ

ชาวบางกอกไปเสีย ไม่ต่างกับการได้ของใหม่

แล้วลืมของเก่า และระยะเวลาเพียงแค่ 5 ปี

เท่านั้น ที่ ‘รถรางสายพระกาฬ’ ได้อยู่รับใช้

ชาวบางกอก

 ในเวลาต่อมาอีกไม่นาน ชั่วระยะ

เวลาไม่ถึงหนึ่งปีรถรางสายดุสิต หรือ รถราง

สายรอบเมอืง ทีช่าวประชาเรยีกกนัวา่ ‘รถราง

สายแดง’ กับ รถรางสายพระบรมมหาราชวัง 

หรือรถรางสายบางคอแหลม ที่เรียกติดปาก

กันว่า ‘รถรางสายเหลือง’ ก็มีอันต้องถึง

วาระสุดท้ายของหน้าที่การทำางานในบริษัท

เดนิรถราง ซึง่มกีารเลกิวิง่ไปทลีะสายสองสาย 

เนื่องจากว่าไม่มีใครให้ความสนใจที่จะรับช่วง

สัมปทานในการเดินรถรางอีกต่อไป 

 กระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 

รถรางก็ได้ถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิงหลังจากที่ยื้อ

กันมานาน เพราะเหตุว่าแล่นช้าและกีดขวาง

ทางจราจรเช่นเดียวกับรถลากและรถสามล้อ

ถีบที่เคยถูกยกเลิกมาก่อนหน้านี้ เป็นอันว่าถึง

การอวสานของรถรางเสียงดัง ‘เก๊ง เก๊ง เก๊ง 

เก๊ง...’ ลงแต่เพียงเท่านี้ 

 

สั่งอาหารโดยใช ้ไมค์เพื่อเป ็นการบอก

รายการอาหารของลูกค้าให้กับพ่อครัว

แม่ครัว 

เมื่อเข้ามาภายในร้านก็เหมือนได้ย้อนกลับ

ไปในยคุเก่า ๆ  โต๊ะ เก้าอี ้ถกูจดัวางไว้ดงัเดมิ

ตามที่เปิดร้านใหม่ ๆ ไม่นานพนักงานก็เข้า

มาจดรายการอาหาร และเม่ือท่ีน่ีเป็นร้าน

บะหมี่เป็ดตุ๋นอันเลื่องชื่อจึงต้องเอ่ยปากขอ

บะหมีเ่ป็ดหนึง่ที ่แต่ทางร้านนัน้กม็เีมนอูืน่ๆ 

ให้ลิ้มลองกันด้วย พลันสายตาหันไปเห็น

รายการเครื่องดื่มมียี่ห้อ ‘ไบเล่’ อยู่ด้วย จึง

สั่งมาพร้อมกับบะหมี่เป็ดเพื่อเป็นการย้อน

วันวานยุคโก๋กี๋หลังวัง ที่ครั้งหนึ่งนำ้าอัดลม

ยี่ห้อนี้เป็นที่นิยมกันมากทีเดียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เมื่อจัดการกับบะหมี่เป็ดตุ๋น พร้อมกับนำ้า

อัดลมยี่ห้อไบเล่ที่อยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้ว 

ก็ได้มาพูดคุยกับอาม่า อาม่าเล่าว่าร้านเปิด

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ในสมัยนั้นก่อนที่จะ

มีโรงหนัง แถวน้ีเป็นสระนำ้า เล้ียงเป็ด 

เลี้ยงไก ่ ยุคที่รุ ่ งเรืองท่ีสุดของร ้านคือ

ประมาณราวปี 2500 คนทีม่ากนิกเ็ป็นคนมี

สตางค์ทั้งนั้น เพราะถ้าไม่มีสตางค์มาเที่ยว

ทีน่ีไ่ม่ได้ของแพง อย่างเสือ้ผ้านัน้กแ็พง ทีว่งั

บรูพานีถ้อืเป็นศนูย์การค้าแห่งแรก สยามยงั

ไม่เปิดแต่เมื่อสยามมาเปิดทางร้านก็เริ่ม

ซบเซาลงเพราะที่นั่นทันสมัยกว่า 

“ยุครุ่งเรืองนี่ไม่เห็นถนนเลยเห็นแต่ขาคน 

(หวัเราะ) ทีร้่านนีค่นแน่นมากจนคนตกีนัว่า 

“...ฉนัมาก่อน ฉนัมาก่อน...” ลกูจ้างตอนนัน้

มี 12 คน สมัยก่อนลูกจ้างหาง่ายเป็นพวก

คนอสีาน แล้วกแ็บ่งเวลากนัพกั ปิดสีทุ่ม่ แต่

กว่าจะปิดจริง ๆ ก็สองยาม แทบจะไม่ได้

นอนกัน เปิดก็หกโมงเช้า คนก็เริ่มเจี๊ยวจ๊าว

กันแล้ว แล้วยุคเอลวิสนี่แฟชั่นทั้งนั้นเลย 

ตอนนัน้ดาราไทยกม็มีติร – เพชรา เพชรานี่

ก็แหม ผู้หญิงแต่งตัวตามทำาผมตามกันท้ัง

นัน้ ใครสวยแต่งแล้วกด็นู่ารกั แต่บางคนกน็ะ 

(หัวเราะ)”

อาม่าเล่าไปยิ้มไป เป็นท่าทางที่ดูใจดีมี

ไมตรจีติเหลอืเกนิ พลางสัง่อาหารไปด้วยใน

มือก็ถือไมค์หนึ่งตัว สังเกตได้ว่าร้านบะหมี่

แห่งนีก้ม็ลีกูค้าเข้าอยูเ่รือ่ย ๆ  อาม่าจงึเล่าไป

สั่ ง อ าหาร ไป  เกี่ ย วกั บพื้ นที่ ใ นย ่ าน

ประวัติศาสตร์แห่งนี้

“ที่นี่เป็นที่ของแต่ละคน ไม่เหมือนกับพื้นที่

เช่าเพราะความเจรญิจะมากกว่า เช่น ทีข่อง

จฬุาฯ ถ้าหมดสัญญากเ็ปล่ียนใหม่ได้ แต่นีท่ี่

ของเราต่างคนต่างซื้ออย่างพวกเรานี่แหละ 

พอมันหมดเวลาของมันก็ไม่ได้มีใครมา

พัฒนาเหมือนอย่างพื้นที่เช่า ตรงนี้ก็เลย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ข้อมูลประกอบการเขียน   

1.หนังสือ ‘วังบ้านฐานถิ่น’ โดย เอนก นาวิกมูล

2.หนังสือ ‘ตามรอยบางกอก’ โดย ทิพย์วารี

กลายเป็นตำานานไป เสาร์ – อาทิตย์ ก็มีคน

บ้าง แต่ยังสู้ดิโอลด์สยามไม่ได้เลย ตรงนั้น

เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ ส่วนที่

ตรงนี้ก็แพงมากนะ ใครขายได้ก็ขาย อย่าง

ร้านข้าวมันไก่ ขายไป 22 ล้าน ส่วนร้านเรา

ก็ขายได้ 25 ล้าน แต่ไม่อยากขาย เก็บไว้ให้

ลูกหลานดีกว่า เพราะเดี๋ยวพอรถไฟฟ้ามา

มันจะเจริญขึ้นใช่ไหม เขาจะได้มีที่ทำากิน 

ตอนนี้ก็จะหมดวาระแล้ว (หัวเราะ)” 

สำาหรับการมาของรถไฟฟ้านั้นถือเป็นความ

หวงัเลก็ ๆ  ของชาวบ้านในย่านวงับรูพาแห่งนี้ 

โดยเฉพาะคนทำามาค้าขายกห็วงัจะให้ย่านนี้

เจริญขึ้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหน่ึง จึง

หวังว่าหลังจากท่ีรถไฟฟ้าเข้าถึงบริเวณน้ี

แล้วอาจช่วยต่อลมหายใจอนัรวยรนิให้กบัวงั

บูรพาได้ 

โดยย่านศูนย์การค้าแห่งนี้เองก็ได้มีความ

พยายามทีจ่ะปรบัตวัให้ทนักบัโลกยคุใหม่อยู่

ไม่น้อย แต่ก็ดูเหมือนว่าจะต้านทานกระแส

สังคมใหม่ ๆ ไม่ได้นัก ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดาย

กบับรรยากาศเก่า ๆ  ทีค่ลาสสิก หากเปรยีบ

เทียบกับปัจจุบันนี้แล้วสถานที่ท่องเที่ยวมี

เพียงแต่โครงสร้าง ไม่ลึกซึ้งกินใจ 

‘วังบูรพา’ จึงไม่ใช่แค่ย่านศูนย์การค้า

ธรรมดาทั่วไป สำาหรับชาวโก๋หลังวังแล้วนั้น

วังบูรพาคือสถานที่แห่งเดียวที่ถือว่าถ้ามา

เดินแล้วเท่ วัยรุ่นยุคนั้นต้องรู้จักแล้วก็ต้อง

มาเหยียบให้ได้สักครั้ง แม้ในวันนี้พื้นที่แห่ง

นีจ้ะไม่ใช่ย่านทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีสุ่ด แต่กย็งัคง

เป็น ‘วังบูรพา’ ศูนย์การค้าที่ทันสมัยที่สุด

แห่งแรกในเมืองไทยที่ยังเป็นตำานานให้เรา

ได้เล่าขานกันต่อไป บรรยากาศของความ

คลาสสิกในวันวานก็ยังคงตราตรึงในหัวใจ

ชาว ‘โก๋หลังวัง’ เสมอ
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รู้จักห้างดัง 
“ไนติงเกล – โอลิมปิค”

 ตึกแถวสามคูหาสูงเจ็ดชั้นรูปทรงแปลกตาบริเวณแยกพาหุรัด ถนนตรีเพชร ตรง

ข้ามกับห้างดิโอลด์สยามในปัจจุบันนี้ มองดูแล้วคงจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน

ไม่ตำา่กว่าครึง่ศตวรรษ ด้วยความเก่าทีแ่ลดเูหน็ได้ชดัของตวัตกึ อกีทัง้ด้านหน้าของตกึมป้ีาย

ที่ติดชื่อว่า ‘บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำากัด’ ความเก่าของป้ายนี้พอ ๆ  กับความเก่าของ

ตวัตกึ ยิง่มองเข้าไปแล้วพบพนกังานขายทีม่อีายรุ่วมหลายสมยัแล้วยิง่ยำา้ชดัว่าห้างร้านแห่ง

นี้ไม่ธรรมดาเสียแล้ว เพียงแต่วันนี้กาลเวลาที่เปลี่ยนไปความเงียบเหงาจึงเข้ามาทักทายที่นี่

 บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำากัด เริ่มเปิดตำานานการค้าที่ยาวนานที่สุดของห้าง

ร้านในเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 80 ปี เมื่อ 

‘นัติ นิยมวานิช’ ลูกชายคนที่ 2 ของตระกูลนิยมวานิช ได้เข้ามาช่วยกิจการพ่อแม่ที่ประสบ

ปัญหาจากการค้าขายอันเนื่องมาจากอัคคีภัยและการถูกขโมยสินค้า โดยเริ่มดำาเนินกิจการ

ขายปลีกสินค้าต่าง ๆ ด้วยความขยันขันแข็ง จนกิจการค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาไป

จนถงึการนำาเข้าเครือ่งดนตรจีากประเทศเยอรมนแีละเชคโกสโลวาเกยี (ปัจจบุนัคอืประเทศ

สาธารณรัฐเชคและสโลวัก) หนึ่งในนั้นคือ สายไวโอลิน ตรา ‘ไนติงเกล’ สินค้ายอดนิยมของ

ทางร้าน

ก่อร่างสร้างตัว
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อาคารพาณิชย์ ถนนลาดหญ้า ธนบรี พ.ศ. 2498 ภาพจากหนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ 
นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’
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อาคารพาณิชย์ ถนนตรีเพชร พระนคร พ.ศ. 2509 ภาพจากหนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ 
นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’
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สนิค้าทีต่ระกลูนยิมวานชิจะลมืเสยีไม่ได้เลย

คือสายไวโอลิน ตรา ‘ไนติงเกล’ ซึ่งเป็นชื่อ

ทีม่คีวามหมายในทางทีด่เีหมอืนนกทีม่เีสยีง

ไพเราะเหมอืนดนตร ีทางร้านจงึพร้อมใจกัน

เลือกเป็นชื่อร้านและขึ้นป้ายเมื่อวันที่ 20 

กันยายน พ.ศ. 2473 เดิมร้านตั้งอยู่ที่ถนน

หลังวังบูรพา ยังมิได้ย้ายมาอยู่ท่ีตึกแถวท่ี

ถนนตรีเพชร ต่อจากนั้นก็เริ่มสั่งเครื่อง

สำาอางจากอเมริกามาขายเป็นคร้ังแรก คือ 

ครีมสติลแมนแก้สิวฝ้า แป้งนำ้าสกินฟู้ด และ

นำ้ามันใส่ผมปริ๊นส์เวฟเซ็ท เครื่องดนตรีนั้น

นอกจากไวโอลินแมนโดลินก็มีหีบเสียง

ไนตงิเกล มกีารโฆษณาสนิค้าในหนงัสอืพมิพ์

เดลิเมล์วันจันทร์ และหนังสือพิมพ์สยาม

ราษฎร์ 

บริษัทมีคำาขวัญว่า “ซื่อตรง ตามใจ ไมตรี

จิตต์ และ มิตรภาพ” โดยนายห้างนัติยึด

หลกัคำาสอนของพ่อและแม่ว่า เม่ือจะค้าขาย

ก็ให้เป็นคนซื่อ อย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมกับลูกค้า 

อย่าเซ้าซ้ีขืนใจลูกค้าถ้าเขาไม่เต็มใจซ้ือ ถ้า

ปฏิบัติตามน้ีได้ก็จะได้รับไมตรีจิตตอบแทน 

เป็นทางให้ลูกค้าระลึกถึงทุกครั้งที่ต้องการ

จะซื้อสินค้าจากทางร้าน และเป็นการสร้าง

มิตรภาพขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

“ไนติงเกล 
ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายในทางที่ดี

เหมือนนกที่มีเสียง
ไพเราะเหมือนดนตรี ” 
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 นัติ นิยมวานิช เป็นบุตรของ นาย

นาวาและนางชืน่ นยิมวานชิ เกดิเมือ่วนัศกุร์ที่ 

3 กรกฏาคม พ.ศ. 2457 ณ ตำาบลวังบูรพา

ภิรมย์ อำาเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เมื่อ

เยาว์ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียน

จักรเพ็ชร โรงเรียนวัดสุทัศน์ฯ และต่อมาที่

โรงเรยีนบพติรพมิขุ จบมธัยมปีที ่6 จงึเข้าสอบ

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 ที่โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย เมื่อสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 8 

แล้ว ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย ซึ่งต่อ

มาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมือง สำาเร็จได ้รับปริญญาเป ็น

ธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2478 

ต่อมาสมรสกับ น.ส. พิมพ์ ภาณุพินทุ มีบุตร

ธิดาด้วยกัน 7 คน

 ในช่วงที่เรียนผ่านกฎหมายปีสอง

และเริ่มเรียนปีสาม นัติ นิยมวานิช สอบผ่าน

เป็นธรรมศาสตร์บณัฑิตได้คะแนนดจีนกระทัง่

อาจารย์กฏหมายเอน็ดเูรยีกตวัไปพบและบอก

ว่า ถ้าอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกก็จะ

สนับสนุนให้ไปต่อที่ประเทศฝรั่งเศส นัติกลับ

มาบ้านด้วยใบหน้าสดช่ืนพร้อมรายงานบอก

แม่เพื่อขออนุญาต แต่ผู้เป็นแม่ได้ขอร้องไม่ให้

ไปด้วยเหตทุีว่่าร้านกำาลงัก่อร่างสร้างตัวได้ หา

กนตัจิะปลกีตวัไปคนแต่เดยีวในขณะนัน้กจ็ะมี

โอกาสเฉพาะตัวเอง แต่หากอยู่ช่วยกันทำางาน
นายห้างนัติ นิยมวานิช ภาพจากหนังสือ 

‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายนัติ นิยมวานิช 
อดีตผู้อำ นวยการบริษัท 

ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’

นัติ นิยมวาณิช
นายห้างผู้เปิดตำ�นาน�ไนติงเกล�-�โอลิมปิค
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ร้านไนติงเกลสโตร์ ณ ถนนหลังวังบูรพา พ.ศ. 2473 
ภาพจากหนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ 
นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท 

ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’

การเปิดฉากของไนติงเกล – โอลิมปิค เมื่อ 

พ.ศ. 2473 จากห้องแถวที่ไม่มีชื่อสู่ร้าน 

‘ไนตงิเกล’ อกีสองปีถดัมาได้เซ้งร้านต่อจาก

แขกอนิเดยี เปิดเป็นร้านขายเครือ่งกฬีาโดย

เฉพาะ ใช้ชื่อร้านว่า ‘โอลิมปิค’ นายห้างนัติ

และพี่น้องอีกสี่คนในตระกูลนิยมวานิชทุก

คนช่วยกนัทำางานอย่างขยนัขนัแขง็โดยไม่ได้

จ้างคนอื่น ต่อมาในพ.ศ. 2480 จึงได้

ปรับปรุงกิจการด้วยการขยายจากร้านค้า

ห้องเดียวเป็นสองห้อง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ

เป็น ‘บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำากัด’ 

ครั้นถึง พ.ศ. 2489 จึงได้สร้างที่ทำาการแห่ง

ใหม่ขึน้ทีถ่นนลาดหญ้า ธนบรุ ีเพือ่เป็นสถาน

ทีห่นภัียยามสงครามเมือ่ พ.ศ. 2485 ต่อจาก

นั้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้ตั้งร้านขึ้นที่ถนน

ตรีเพชรอีกแห่ง เป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา 

7 ชั้น พร้อมกับปรับปรุงทางด้านธุรกิจและ

การบริการลูกค้าอีกหลายอย่าง มีสโลแกน

ของห้างว่า “คลังแห่งเครื่องกีฬา ราชา

เครื่องดนตรี ราชินีเครื่องสำาอาง” พร้อมทั้ง

ต้ังคำาว่า “ของดี ราคายุติธรรม” ขึ้นด้วย 

เพราะสมัยนั้นทุกห้างประกาศกันแต่ว่า 

ร้านไนติงเกลสโตร์ ณ ถนนหลังวังบูรพา พ.ศ. 2473 
ภาพจากหนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ 
นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท 

ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’
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ไปก่อน ต่อไปถ้ากจิการเจรญิขึน้จะไปสกักีค่รัง้

ก็ได้ นัติรับฟังและเคารพต่อเหตุผลของแม่ 

พร้อมก้มกราบแม่ด้วยนำ้าตาอาบหน้า

 นอกจากบทบาทของการเป็นนาย

ห้าง เป็นผู้นำาครอบครวัแล้วนัน้ นายห้างนตัยิงั

มีความสนใจในด้านการกีฬาต่าง ๆ เป็นผู้มี

ความรู้ทางการเล่นเทนนิสเป็นอย่างดี และมี

ตำาแหน ่งเป ็นเลขานุการกิตติมศักดิ์ของ

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย หรือ

ตำาแหน่งเลขาธิการในปัจจุบัน ในช่วงปี 2494 

- 2495 พร้อมทั้งเขียนหนังสือคำาแนะนำาการ

เล่นเทนนิสเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอีก

ด้วย นอกจากนี้ยังมีหนังสือคำาแนะนำาสำาหรับ

ผู้เริม่หดัมวยสากล นายห้างนตัเิขยีนไว้เมือ่ครัง้

ได้หัดมวยกับครูย้อม มีนะกรรณ และครู

ทิม อติเปรมานนท์ เมื่อ พ.ศ. 2515 นับเป็นผู้

ที่มีความสามารถหลากหลายอย่างแท้จริง

 นายห้างนัติ หรือ ‘แน็ต’ ช่ือเรียก

ของคนสนิทและคนในครอบครัว เป็นผู้ที่มี

ความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่และนำายุคอยู่เสมอ 

มีความขยันขันแข็ง และนอกจากจะเป็นผู้

เสียสละตัวเองให้กับครอบครัวแล้ว ยังเป็นผู้ที่

เสยีสละเพือ่ประโยชน์ของผู้อืน่อย่างน่ายกย่อง

ทั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่และสิ้นชีวิตไปแล้ว หนึ่งใน

ความเสียสละน้ัน คือ นายห้างนัติได้บริจาค

ดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย และบริจาค

ร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ถือเป็นอีกบทหน่ึงของความ

ประทับใจของนายห้างผู้นี้

“ของดี ราคาถูก” ซึ่งนายห้างเห็นว่าจะเป็น

ความจรงิไปไม่ไดเ้พราะถ้าของดรีาคากค็วร

จะยตุธิรรมสมกบัค่าของสนิค้า จงึจะถกูต้อง

ตามอุดมคติที่ตั้งใจจะทำาการค้าเป็นอาชีพ

สุจริต

   ส
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ปัจจุบัน ‘อรุณ นิยมวานิช’ น้องสาวแท้ๆ 

ของนายห้าง เป็นผู้ดำาเนินกิจการสืบมา

ตั้งแต่ที่พี่ชายเสียไป คุณอรุณขณะนี้มีอายุ

ถึง 92 ปี แม้ร่างกายจะเริ่มอ่อนล้าแล้ว

ก็ตาม แต่ก็ยังคงทำาหน้าที่ของผู้จัดการ

บริษัทได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

คุณอรุณบอกกับเราว่า ตนค่อนข้างโชคดี

ที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมด เพราะเป็นลูก

คนสดุท้อง กจิการครอบครวักม็มีาแต่เดมิอยู่

แล้ว ทัง้พ่อแม่ พีช่ายและพีน้่องคนอืน่ๆ กไ็ด้

ร่วมกนัสร้างมาให้ค่อนข้างด ีท่านจงึสานต่อ

กิจการได้โดยไม่ลำาบากนัก และขณะที่นาย

ห้างยงัอยูน่ัน้กไ็ด้พาท่านไปดงูานและฝึกงาน

ท่ีโรงงานของเมิลนอร ์แมนที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่านได้เข้าอบรมวิชาเสริม

สวย เมื่อกลับมาประเทศไทยจึงได้จัดอบรม

การแต่งหน้าฟรขีึน้เป็นครัง้แรกในเมอืงไทย 

ต่อมาจงึได้เปิดเป็นทีร่บัตกแต่งรกัษาใบหน้า

ให้ลูกค้า เป็นเหมือนสถานเสริมความงาม

แห่งแรกของเมืองไทย

ตำานานการค้าอันยิ่งใหญ่ 

“สมเด็จพระนางเจ้า
รำ ไพพรรณี

ก็ได้เสด็จมา  ”

คุณบุญช่วย มีคล้าย (พนักงาน) คุณอรุณ นิยมวานิช (ผู้จัดการ) คุณศศิตา ดาวเรือง (พนักงาน)

   ส
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 นายห้างนัติ นิยมวานิช ถึงแก่กรรม

ด้วยโรคหวัใจวายขณะกำาลงัปฏบิตังิาน เมือ่วนั

อังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2515 เวลา 10.45 

น. ณ บริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำากัด 

เป็นการจากไปอย่างไม่มวีนักลบั แต่กแ็ค่เพยีง

ร่างกายเท่านัน้ คณุงามความดขีองนายห้างยงั

คงอยู่ในความทรงจำาของทุกคน เป็นตัวอย่าง

ที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างตลอดไป

ni
gh

ti
ng

al
e “ไนติงเกลเป็นห้าง

ที่มีชื่อเสียง ลูกค้า
มีตั้งแต่คนธรรมดา 
คนมีระดับ คุณหญิง 
คุณนาย หม่อมเจ้า 
รวมถึงดาราดัง ๆ 
สมัยก่อน”

บญุช่วย มคีล้าย พนกังานอาวโุสของห้างเล่า

ถึงบรรยากาศในวันวานท่ีคึกคักของท่ีน่ีว่า 

ไนติงเกลเป็นห้างท่ีมีชื่อเสียง ลูกค้ามีตั้งแต่

คนธรรมดา คนมีระดับ คุณหญิง คุณนาย 

หม่อมเจ้า รวมถึงดาราดัง ๆ สมัยก่อนก็มา

ทีน่ีก่นัประจำาตัง้แต่ทีร้่านเก่าและอาคารใหม่

แห่งนี้ ลูกค้าน้ันมีทุกเพศทุกวัยแน่นร้านไป

หมด สินค้าท่ีน่ีก็เป็นของดีสั่งมาจากเมือง

นอก มยีีห้่อเป็นของมรีะดบั ลกูค้าจะไปเมอืง

นอกก็นิยมมาซ้ือไปใส่ แต่คนสมัยก่อนก็ไม่

ค่อยฟุ่มเฟือย รู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่า

“สมัยก่อนก็คึกคัก ลูกค้าเยอะ มีทุกระดับ

นะคะ สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณีก็ได้

เสด็จมา คุณอภิรมย์ (หลานสาวนายห้าง) ก็

ถอนสายบัวต้อนรับ ท่านก็ชอบ คุณอภิรมย์

เป็นคนขายแกต้อนรบัเก่ง ตอนนีเ้สยีไปแล้ว 

ท่านผู้หญิงจงกลภรรยาท่านจอมพลถนอม

กับท่านผู้หญิงวิจิตราภรรยาท่านจอมพล

สฤษดิ์ก็เป็นลูกค้าที่นี่ มีเลขามาซื้อ นายเลิศ 

เศรษฐบุตร (เจ้าของห้างนายเลิศ-เรือเมล์

ขาว-รถเมล์ขาว) ลูกหลานของหมอชิตก็มา 

ดาราสมัยก่อนก็มี อรัญญา นามวงศ์ สมบัติ 

เมทะนี ก็พาลูกเมียมาซื้อที่นี่ประจำา สมัย

ก่อนคนเจาะจงมาทีน่ีเ่พราะทีอ่ืน่ไม่ม ีสินค้า

ขายดทีกุอย่าง กระเป๋า เสือ้ผ้าสวยๆ ทัง้นัน้”

   ส
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ไม่เพียงแต่ข้าวของเครื่องใช้ของบรรดาคุณผู้หญิงท้ังหลาย สินค้าสำาหรับคุณผู้ชายก็หาได้

จากที่นี่เช่นกัน พลชรัฐ เหลี่ยมเพชร อดีตโก๋หลังวังผู้เคยใช้บริการห้างไนติงเกล–โอลิมปิค 

เล่าว่า 

“ร้านค้าดงั ๆ  มอียูแ่ถววงับรูพาทัง้นัน้ มห้ีางไนตงิเกล เป็นห้างทีน่ำาสนิค้ามาจากต่างประเทศ 

ขายเครือ่งกฬีา เครือ่งดนตร ีแล้วกพ็วกเครือ่งสำาอาง สรรพบริการเลย แล้วกม็เีส้ือผ้า ของใช้

ที่มาจากต่างประเทศ ถ้ามาวังบูรพาแล้วไม่รู้จักไนติงเกลนี่ไม่ได้เลย เป็นห้างอันดับหนึ่งดัง

มาก หนุ่ม ๆ จะไปซื้อแอโรว์ ไฟแช็ค เสื้อยืดกันก็ที่นี่” 

หากเปรียบห้างไนติงเกล – โอลิมปิค ว่าคือ

สยามพารากอนในยคุปัจจบุนัเหน็ทจีะไม่ผดิ 

เพราะเมือ่ห้าสบิกว่าปีก่อนสถานทีแ่ห่งนีถ้อื

เป็นห้างไฮโซระดับต้น ๆ ของเมืองไทยเลย

ก็ว่าได้ สินค้าที่น่ีก็ยังเป็นของดีมีระดับท้ัง

เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ที่สั่งจากนอกทั้งนั้น ใคร ๆ 

กต้็องมาซือ้ทีไ่นตงิเกล นอกจากนีย้งัมเีครือ่ง

สำาอาง ‘เมิลนอร์แมน’ ที่นำาเข้าจากอเมริกา 

แพร่หลายเข้ามาทางฮ่องกง เป็นท่ีฮอตฮิต

มากในยุคน้ัน มีลูกค้าถามหาอยู่มากราย 

แถมราคาก็ไม่แพงด้วย กระปุกละไม่กี่

สตางค์หกสิบถึงเจ็ดสิบบาท ต่างจากสมัยนี้

ลิบลิ่วที่ราคาพุ่งสูงเป็นพัน ๆ 

โบว์ชัวร์สินค้า ‘ไนติงเกล - โอลิมปิค’ ปี พ.ศ. 2534 

   ส
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 เมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนสาว ๆ ในเมือง

กรงุคงไม่มใีครไม่รูจ้กักบั บนัได 3 ขัน้แห่งความ

งามกับเครื่องสำาอางเมิลนอร์แมนท่ีมาพร้อม

ชุดบำารุงผิวหน้า ลักชิวา ที่ให้ความนุ่มเนียนที่

ยาวนานกว่า เพื่อผิวหน้าที่สวยดูสดใส และใน

วันนี้กรรมวิธีสู่ความงามนั้นยังคงรอคอยการ

พสิจูน์อยูท่ีห้่างไนตงิเกล – โอลมิปิค และพร้อม

ทีจ่ะพาคณุไปพบกบับนัได 3 ขัน้แห่งความงาม 

ทีแ่ม้วนัเวลาจะเปลีย่นผ่าน แต่ความงามนัน้ไม่

เปลี่ยนแปลง อันประกอบไปด้วย

1.ครีมล้างหน้า คลีนซิ่งครีม เพื่อขจัดสิ่งสกปรก

ออกจากผิวหน้าและคงความนุ่มนวลให้ผิวหน้า

อย่างที่คุณต้องการ

2.ไมราคอลนำ้ายาพิเศษ  ขั้นตอนที่ลำ้าลึกปกป้อง

ผิวให้ดูสดใส นุ่มเนียน และมีชีวิตชีวา

3.พาวเดอร์เบส เพื่อความม่ันใจกับผิวพรรณที่

เปล่งปลั่ง งามดุจดั่งธรรมชาติพิทักษ์ผิว ป้องกัน

แสงแดด 

 เพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวหน้าที่สดใส 

ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ อันเป็นสิ่งที่ Miss Merl-

norman เจ้าของผลติภณัฑ์ได้พสิจูน์ให้เหน็มา

แล้ว เมื่อครั้งที่นายห้างนัติ นิยมวานิช แห่ง

ไนตงิเกล – โอลิมปิค ตวัแทนจำาหน่ายแต่เพยีง

ผู้เดียวในประเทศไทย ได้เชิญเธอมาเมืองไทย 

และพบว่าเธอยงัสวยสดแม้จะอยูใ่นวยั 80 แล้ว

ก็ตาม

สาวเสมอ สาวเสมอ
ด้วย MERLE NORMAN

ห้องรับตกแต่งใบหน้า บริเวณชั้น 2 
ปัจจุบันปิดทำ การแล้ว
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นายห้างนัติขณะปฏิบัติงานโฆษณา ภาพจากหนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ 
นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’

ต้อนรับมิสเมิลนอร์แมน มารดา และหลานสาว หน้าบริษัทไนติงเกล - โอลิมปิค จำ กัด ภาพจากหนังสือ 
‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’
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นายห้างนัติขณะปฏิบัติงานโฆษณา ภาพจากหนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ 
นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’

ต้อนรับมิสเมิลนอร์แมน เปิด Studio ครั้งแรกที่อาคารพาณิชย์ ถนนลาดหญ้า พ.ศ. 2499 ภาพจากหนังสือ 
‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’
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เดิมห้างไนติงเกล – โอลิมปิค เปิดให้บริการ

ทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้น G (ทางห้างเรียกชั้น

แรกว่าเป็นชั้น G) ขายเสื้อผ้า นำ้าหอม ชุด-

ชั้นใน และเครื่องสำาอาง ชั้นหนึ่งขายเครื่อง

ดนตรี และเครื่องกีฬา มีห้องฟิตเนสให้

บริการซึ่งเป็นท่ีแรกในประเทศไทย เป็น

เครื่องออกกำาลังกายแบบใช้ไฟฟ้า ปัจจุบัน

นี้ก็ยังใช้ได้อยู ่มีทั้งขายและตั้งโชว์ และ

สดุท้ายชัน้สองเป็นห้องเสรมิสวย รบัตกแต่ง

ใบหน้าและสอนแต่งหน้าฟรี ซึ่งปัจจุบันนี้

เลิกไปแล้วทั้งฟิตเนสและห้องตกแต่งหน้า 

บรษัิทจงึเอาเครือ่งออกกำาลงักายไปเกบ็รวม

กับห้องแต่งหน้าที่ชั้นสองซึ่งไม่ได้ให้บริการ

สาธิตการเสริมสวย ทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรก ภาพจากหนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ 
นายนัติ นิยมวานิช อดีตผู้อำ นวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำ กัด’
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บรรยากาศภายในห้องรับตกแต่งใบหน้า 
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ห้องแต่งหน้าทีช่ัน้สองซึง่ไม่ได้ให้บรกิารแล้ว 

สำาหรับเครือ่งออกกำาลงักายในสมยันัน้ถอืว่า

ฮอตฮิตมาก สาว ๆ คนใดที่ได้มาออกกำาลัง

กายที่นี่ถือว่าโก้หรูมากทีเดียว เครื่อง-

ออกกำาลังกายท่ีเป็นท่ีนิยมน้ันคือ ‘เครื่อง

นวดสะโพก’ เครื่องนวดสะโพกมีลักษณะ

เป็นเหมอืนเตยีงนอนแบนราบ แต่มลีกัษณะ

พิเศษคือจะมีเบาะนูนสูงขึ้นมาตรงบริเวณ

สะโพกพอดีเมื่อนอนลงไป มีเสาไว้ปรับ

ระดับขึ้นลง วิธีการนวดก็ง่ายแสนง่ายเพียง

แค่นอนราบลงไป เอาสะโพกวางบนเบาะ 

เครื่องก็จะสั่นนวดให้เราหายเมื่อยได้ทันที

“สาวๆคนใด
ที่ได้มาออกกำ ลังกาย

ที่นี่ถือว่า
โก้หรูมากทีเดียว  ”

เครื่องนวดสะโพก เครื่องบริหารเท้า 
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อีกเครื่องหนึ่งคือ ‘เครื่องบริหารเท ้า’ 

ลักษณะคล้ายกับเครื่องนวดสะโพก คือเป็น

เบาะยาวนอนราบลงไปเหมือนกัน และมีที่

พิ เศษคือนอนลงไปแล ้วเหมือนได ้ถีบ

จักรยานเลย แต่ข้อเสียของเครื่องนี้คือจะมี

เสียงค่อนข้างดัง วิธีการก็คือนอนราบลงไป 

เอาเท้าใส่เข้าไปตรงทีใ่ส่เท้า แล้วเครือ่งกจ็ะ

ขยบัเขยือ้นเท้าเราไปเอง เป็นการออกกำาลงั

กายที่แสนจะสบาย ส่วนเครื่องสุดท้ายเป็น 

‘เครื่องปรับสมดุลร่างกาย’ ลักษณะเป็น

เตียงนอนราบเรียบไม่มีอะไรเลย วิธีใช้น้ัน

คือนอนราบลงไปเฉย ๆ แล้วเครื่องก็จะสั่น

ไปมาเอง ช่วยให้เลือดไหลเวียนปกติ เครื่อง

นีใ้ช้เป็นขัน้ตอนสดุท้ายเมือ่ไปนวดเครือ่งอืน่

มาเสร็จแล้ว 

อตัราค่าบรกิารในสมยัก่อนนัน้คดิเป็นชัว่โมง 

ชั่วโมงละ 100 บาท เรียกได้ว่าเป็นฟิตเนส

ท่ีแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ และถึงแม้

จะมีราคาค่อนข้างแพงในยุคนั้นแต่จำานวน

คนมาใช้บรกิารก็เยอะ เนือ่งจากมคีรบวงจร 

แบ่งเป็นคอร์ส ที่สำาคัญเป็นที่แรกที่อื่นไม่มี

เครื่องบริหารเท้า เครื่องปรับสมดุลร่างกาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บริเวณชั้นสองที่เป็นที่เก็บเครื่องออกกำาลัง

กายและห้องแต่งหน้าน้ันจะถูกปิดไว้ นอก

เสียจากจะมีรายการโทรทัศน์ ละคร มิวสิค

วิดีโอมาขอถ่ายทำาจึงเปิดใช้การที ซ่ึงคุณ

อรุณและพนักงานต ่างบอกเป ็นเสียง

เดียวกันว่ามีมาตลอด บ่อยมากแทบทุก

เดือน ไม่เบื่อกันบ้างหรืออย่างไรพูดไปก็

หวัเราะไป ล่าสดุเป็นมวิสคิวดิโีอของนกัร้อง

สาวปาล์มมี่มาถ่ายเพลง ‘คิดมาก’ ซ่ึงป้า

บุญช่วยเล่าว่าได้ขายของให้กับปาล์มมี่ด้วย 

เป็นหมวกที่ใช้ถ่ายในมิวสิควิดีโอ จากนั้นก็

มคีนมาซือ้ตาม แต่หมดเสยีก่อน นกัร้องสาว

ซื้อไปเองก็หลายใบ

“ชั้นสองเป็นห้องแต่งหน้า วันนึงลูกค้า

ประมาณห้าสบิหกสบิคน มกีารสาธติการใช้

เครื่องสำาอาง ซื้อเมิลนอร์แมนแล้วแต่งหน้า

ให้ด้วย ซื้อเสร็จก็ไปออกงานได้เลย ที่นี่แต่ง

หน้าทำาอะไรให้หมด แล้วแต่ก่อนก็มีส่งของ

ไปต่างจงัหวดัด้วยกว่า 70 จงัหวดั ได้เงนิบ้าง

ไม่ได้บ้างก็เลยเลิกไป” คุณบุญช่วยกล่าว 

ขณะที่เดินชมรอบ ๆ ห้างก็พบกับหุ่นที่ใส่

เสื้อผ ้าโชว ์อยู ่ตามจุดต่าง ๆ ของห้าง 

สอบถามได้ความว่าเป็นหุ่นที่ใช้มาตั้งแต่

สมัยแรกเริ่มของห้างและเป็นหุ่นตัวแรกใน

ประเทศไทยนำาเข้ามาจากญี่ปุ่น ในสมัยนั้น

คนเดินผ่านไปแล้วก็ต ้องเดินกลับมาดู 

เพราะเมื่อก่อนหุ่นนั้นแต่งชุดสวยงาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนของที่ขายก็ยังเหมือนเดิม แต่แบบก็มี

เปลีย่นไปบ้างตามสมยั คณุบญุช่วยยำา้เสมอ

ว่าของทางร้านไม่แพงหากเทยีบกบัคณุภาพ

แล้ว ลูกค้าบางคนไปซ้ือชุดชั้นในท่ีอื่นมา

ราคาสองสามหมื่นแต่ใส่สู้ของทางห้างไม่ได้ 

เพราะที่นี่เลือกให้เหมาะกับลูกค้า ให้ลูกค้า

พอใจมากที่สุด ดาราเช่น มยุรา เศวตศิลา ก็

มาซื้อชุดชั้นในที่นี่ ม้า อรนภา และอาภัสรา 

หงสกลุ กเ็คยมา สมยัก่อนราคาไม่กีร้่อยบาท 

แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นพันแล้ว

“ชุดชั้นในที่นี่หาที่ไหนไม่ได้ มีทุกไซส์ทุก

ขนาด ที่อื่นไม่มี มีก็ไม่เหมือนเรา เราสั่งมา

จากนอก เห็นแล้วจะตกใจ ที่อื่นไม่มีขาย ใส่

กับชุดราตรี โชว์หลัง เปิดไหล่ได้หมด ลูกค้า

เขาก็แนะนำากันมาเรื่อย ๆ บางคนคุณแม่

แต่งงานมาซื้อที่นี่ พอคุณลูกแต่งงานคุณแม่

ก็พามา สมัยตอนแต่งงานเราก็มาซื้อของที่

นี่พอลูกสาวแต่งงานก็บอกให้มาซื้อที่นี่

เหมอืนกนั (หวัเราะ)  สินค้าส่วนใหญ่ทีน่ีเ่ป็น

ของนำาเข้าของมีราคาหมด ของไม่มีราคา

ขายไม่ได้ หาที่ไหนไม่มีก็ต้องมาไนติงเกล 

ของน้องก็มีนะตัวเล็ก ๆ แต่ให้ดูเฉย ๆ 

(หัวเราะ)” ชุดชั้นใน สินค้ายอดนิยมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันของห้างไนติงเกล - โอลิมปิค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณบุญช่วยเล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

อีกทั้งยังหยอกล้อแซวเราเล่นเล็กน้อย คุณ

บุญช่วยและพนักงานคนอื่น ๆ ของห้างที่นี่

มีกิริยาที่สำารวมและพูดจาไพเราะกันทุกคน 

เวลาที่พูดจะมีหางเสียงเสมอ แสดงการ

ต้อนรับเป็นอย่างดตีัง้แต่เดนิเข้าห้างมา เป็น

ไมตรีจติทีด่ยีิง่แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านมานาน

แค่ไหน แต่ทางห้างก็ยังคงรักษาระเบียบ

และความเป็นมติรกบัลกูค้าได้ดเีสมอมา คณุ

บุญช่วยยังบอกอีกว่ามีความสุขเสมอตลอด

ที่ทำ างานที่นี่ เพราะไม ่ เพียงแค ่ เลี้ ยงดู

พนักงานดี แต่คนไม่เป็นงานก็สอนให้เป็น

งานได้ มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เมื่อเดินชม

รอบๆ ชั้นล่าง หรือชั้น G แล้วก็ถึงเวลาขึ้น

ไปเย่ียมชมช้ันบน ที่ช้ันหน่ึงในปัจจุบันเป็น

เหมือนพิพิธภัณฑ์เสียมากกว่าร้านซื้อขาย 

บรรยากาศดูเงียบ ๆ  แม้จะมีเสียงเพลงคลอ

อยูต่ลอดกต็าม เป็นเพลงวยัรุน่ตามสมยันยิม

เปิดตามคลื่นวิทยุ ทราบมาว่าสมัยก่อนเปิด

เพลงสากลบ้าง เพลงบรรเลงบ้าง หรือเปิด

วิทยุแต่ข้อเสียคือต้องเดินมาเปล่ียนอยู ่

บ่อยๆ เน่ืองจากการจัดรายการวิทยุมีไม่

นานก็ต้องเดินมาเปลี่ยนเพลงไปเรื่อย ๆ ไม่

เหมือนสมัยน้ีที่ เป ิดครั้งเดียวเล่นทั้งวัน 

คุณภาณุ ดาวเรือง ผู้ดูแลสินค้าบริเวณชั้น 1 กับพัดลมเก่าแก่ของห้าง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เมื่อเดินขึ้นบันไดเวียนมาท่ีชั้นหน่ึงก็จะพบ

ชายวัยกลางคนปลาย ๆ ท่านหน่ึงท่าทาง

เป็นผู้มีอารมณ์ศิลปะ จะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำางาน

เงียบ ๆ พร้อมกับพัดลมตั้งพื้นสุดคลาสสิก

ตัวหนึ่งที่หากใครเดินขึ้นบันไดมาก็จะพบพี่

ชายผู้นี้ทันที ชื่อของคุณพี่ท่านนี้คือ ภาณุ 

ดาวเรือง เป็นพนักงานประจำาชั้น 1 ที่นี่ 

มหีน้าทีเ่ฝ้าดแูลเครือ่งดนตร ีและเครือ่งออก

กำาลังกายทั้งที่ตั้งโชว์และวางขายอยู่ คอย

ตอบข้อสงสัยของผู้ที่สนใจ 

 “ชั้นนี้ก็มีคนขึ้นมาดูเรื่อย ๆ นะ แต่ไม่ค่อย

มีคนซื้อหรอก จะมีพวกที่ชอบหรือพวกคน

เก่า ๆ เขาก็กลับมาทบทวน มาดู สมัยยังที่

ยังเป็นเด็กนักเรียนเพาะช่าง สวนกุหลาบ

อะไรอย่างงี ้มาถงึเขากบ็อกสมยัก่อนยงัเคย

เข้ามาเลย ก็มาย้อนวันวานกัน แล้วก็พวก

ต่างชาติ ฝรั่ง ญี่ปุ่น คนส่วนใหญ่ที่มาก็มา

แอบถ ่ ายรูปกัน เพราะเขาไม ่ ให ้ถ ่ าย 

(หัวเราะ)” พี่ภาณุเล่าไปซ่อมหลุมบิลเลียด

ไป (หลุมบิลเลียดสำาหรับขาย)

ขณะซ่อมหลุมบิลเลียด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หน้าที่ของคุณภาณุสมัยก่อนคือออกแบบ

โฆษณา ทำาอาร์ตเวิร์ค โบว์ชัวร์ ให้กับทาง

ห้าง ส่วนตอนนี้ก็ทำาอยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้ามี

คนจ้างก็วาด ศิลปะสมัยก่อนใช้มือวาดหมด 

ต่างจากสมัยนี้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำากราฟิก

เกอืบหมด ถ้าถามถงึผลงานของตวัเองทีผ่่าน

มานั้น คุณภาณุบอกว่า “มาถึงตอนนี้ผมว่า

ไม่ได้เรื่อง ถ้าตอนนี้ทำาได้ดีกว่านั้นเยอะ 

(หวัเราะ)” พร้อมกบัหยบิผลงานบางส่วนมา

ให้เราดู สวยงามคลาสสิกเลยทีเดียว

ถามถงึความรูส้กึของคณุภาณใุนการทำางาน

ทุกวันนี้ว่าเป็นอย่างไร มีเบื่อเหงาบ้างไหม

เพราะรอบข้างนั้นไม่มีใครเลย หันไปก็เจอ

แต่พัดลมเก่า ๆ หน่ึงตัว (คุณภาณุบอกว่า

เป็นพดัลมสมยัแรกเริม่ของห้าง) แล้วกไ็ด้คำา

ตอบพร้อมเสียงหัวเราะเบา ๆ  ว่า “จะเหลือ

เหรอ” แน่นอนว่าต้องมีเบื่อกันบ้างแต่ใน

ความเบือ่นัน้กย็งัคงมคีวามสขุกบัสิง่ทีท่ำาอยู่

“ความรู้สึกถ้า ณ ปัจจุบันก็ไม่มีความรู้สึกอะไร มันพีคสุดแล้วไง ตัวเราก็อายุมาก

แล้ว เหมือนไม่ได้คิดอะไร ก็อยู่ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้มันมีอะไรทำาก็มีความสุขดี บริษัท

ก็สุดแล้วเติบโตอะไรไม่ได้แล้ว แต่เมื่อก่อนก็ภูมิใจที่ได้เข้ามา ได้มาทำาหน้าที่นี้ รู้สึก

มีความสำาคญั แล้วผมกเ็ตม็ทีก่บัมนั ศกุร์-เสาร์-อาทติย์ กไ็ปอยูท่ีส่นามกฬีาไนตงิเกล 

(สนามกีฬาไนติงเกล - โอลิมปิค คือ สนามกีฬาครบวงจรของทางบริษัทอยู่แถว

รามอินทรา)” 

“ความรู้สึกถ้า ณ ปัจจุบัน
ก็ไม่มีความรู้สึกอะไร 
มันพีคสุดแล้วไง 

ตัวเราก็อายุมากแล้ว 
เหมือนไม่ได้คิดอะไร 

ก็อยู่ไปเรื่อยๆ 
เพื่อให้มันมีอะไรทำ 
ก็มีความสุขด ี”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ผลงานบางส่วนของคุณภาณุ ดาวเรือง

สินค้าทั้งขายและโชว์ที่บริเวณชั้น 1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ป ัจจุ บันบริษัท  ไนติ ง เกล - 

โอลิมปิค เปิดให้บริการทั้งสิ้น 2 ชั้น ด้วยกัน 

โดยชั้น G ขายสินค้าทั่วไป เสื้อผ้า ชุดชั้นใน 

เครื่องสำาอางเมิลนอร์แมน และเครื่องกีฬา 

ส่วนชัน้ 1 นัน้มเีครือ่งดนตรทีีท่ัง้ขายและตัง้

โชว์ เมือ่ขึน้ไปทางขวามอืของโต๊ะพีภ่าณเุลก็

น้อยจะเห็นกีต้าร์ขนาดเล็กสีส้มวางอยู่ในตู้

มลีายเซน็ของสมาชกิวงเดอะบเีทลิส์ครบทกุ

คน กีต ้าร ์นั้นเป ็นของนายนัติ น่ันเอง 

นอกจากเครื่องดนตรีแล้วก็มีเครื่องออก

กำาลงักายทีต่ดิราคาขาย ราคานัน้ถอืว่าค่อน

ข้างสูงเลยทีเดียว อย่างเครื่องปั่นเอวที่ยัง

หลงเหลืออยู่ก็ราคาหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป   

ไนติงเกล – โอลิมปิค ในวันนี้

ศศิตา ดาวเรือง พนักงานขายเครื่องสำาอาง

และบรกิารแต่งหน้าให้กบัลูกค้า (ภรรยาคุณ

ภาณุ) บอกกับเราว่าปัจจุบันลูกค้าที่มาจะ

เป็นลูกค้าประจำาที่เจาะจงมาซ้ือเลย ส่วน

ลูกค้าทั่วไปก็มีมาซื้อครีมทาปาก ขี้ผึ้งไนติง

เกล บางคนก็มาเดินเที่ยว ชาวต่างชาติจะ

เยอะเพราะเห็นจากสื่อบ้าง ส่วนของเก่า ๆ 

ที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีพวกนำ้าหอม ก็ยังคงขาย

อยูแ่ต่ไม่มขีองมาใหม่ ทีช่ัน้ล่างมบีรกิารแต่ง

หน้าทำาให้ลูกค้าดูเม่ือซ้ือผลิตภัณฑ์ของเมิล

นอร์แมน วิธีทำาก็ยังเหมือนสมัยก่อน มีการ

สาธิตการแต่งหน้าให้ดูสำาหรับลูกค้าใหม่ 

ล่าสุดคุณศศิตาก็ได้ทำาผมให้ฝรั่งที่มาถ่าย

รายการเป็นทรงผมยุคโก๋หลังวัง

เครื่องปั่นเอวที่ยังวางขายอยู่

กีต้าร์ของนายห้างนัติ มีลายเซ็น
สมาชิกเดอะบีเทิลส์ครบทั้งวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 91  | ย่ า น วั ง บู ร พ า

เครื่องปั่นเอวติดราคาสูงกว่าหนึ่งหมื่นบาท

‘น้ำ หอม’ อีกหนึ่งสินค้ายอดนิยมในอดีต 
ซึ่งปัจจุบันไมไ่ด้วางขายแล้ว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ลูกค้าเก่าแก่ของท่ีน่ีน้ันก็เสียไปเยอะ ส่วน

คนเก่า ๆ ที่ยังอยู่ก็วนเวียนมาเรื่อย ๆ สมัย

นี้ที่มาก็จะมากันเป็นครอบครัว คุณย่า คุณ

แม่ พาลูกหลานมาซื้อโดยแนะนำากันมา คน

รุ่นใหม่ที่ใช้แล้วถูกใจก็กลับมาซื้อ วัยรุ่นก็มี

มาซือ้เครือ่งสำาอางบ้าง ลกูค้าประจำากม็าซ้ือ

เครื่องสำาอางเช่นกัน ซ้ือครั้งละสองถึงสาม

พัน ชุดชั้นในก็มาซื้อครั้งละเป็นหมื่น ๆ แต่

ลูกค้ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้มาบ่อยเน่ืองจากซ้ือไป

แล้วสินค้าใช้ได้นาน ชุดชั้นในที่ว่านี้คือยี่ห้อ 

CARNIVAL ขายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เปลีย่นแบบเปลีย่นสไตล์ไปตามยคุสมยั เมือ่

ก่อนมีหลายยี่ห้อแต่ตอนนี้เหลือยี่ห้อเดียว 

ยี่ห้ออื่นเลิกผลิตไปแล้ว ที่ขายดีคือสำาหรับ

ใส่กับชุดแต่งงาน และชุดราตรี 

ส่วนด้านพนกังานอย่างคณุบญุช่วยทีท่ำางาน

ที่นี่มานานกว่าห้าสิบปีนั้นก็ยังคงจะทำาไป

เรื่อย ๆ แม้ใกล้จะหมดแรงแล้วก็ตาม และ

ถงึแม้ในเวลานีจ้ะเงยีบเหงาเพราะมห้ีางร้าน

ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายก็ยังจะไม่ไปไหน

เพราะผูกพันกับที่นี่ขายกันแบบครอบครัว 

สมัยก่อนนั้นคุณบุญช่วยทำางานทุกอย่างทั้ง

ชั้นบนชั้นล่างแม้จะค่อนข้างยุ่งแต่ก็มีความ

สุขและมีคุณอภิรมย์ช่วยขาย (หลานสาว

นายห้าง) เป็นคนพูดเก่ง ต้อนรับลูกค้าดี 

พูดจาคนเชื่อถือ ซึ่งเสียไปประมาณ

สามปีแล้ว 

nightingale

บริเวณสาธิตการใช้เครื่องสำ อางสำ หรับลูกค้าในปัจจุบันที่ชั้น G 
ลูกค้าสามารถมาใช้บริการแต่งหน้าฟรีได้เมื่อได้รับบัตรแต่งหน้า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สุดท้ายนี้คุณอรุณบอกกับเราว่าภายในปี

สองปีนี้บริษัทอาจจะเปล่ียนระบบใหม่ 

เปลีย่นไปให้ลกูหลานเหลนมาสบืต่อ เพราะ

ตัวท่านเองท่านไม่ได้แต่งงาน แล้วก็เริ่มทำา

ไม่ไหวแล้วตามวัย เมื่อก่อนพนักงานที่นี่มี

กว่า 80 คน แต่ปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึงสิบคน 

เสียไปก็หลายคน ตอนนี้จึงเรื่อย ๆ  หลาน ๆ  

จึงเป็นความหวังของท่าน 

แม้ในวนันีบ้รษิทั ไนตงิเกล – โอลิมปิค จำากดั 

จะไม่ได้เป็นห้างร้านทีค่กึคกัทนัสมยัเหมอืน

ดั่งวันวานเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อน แต่ตำานาน

ความยิ่งใหญ่ของการเป็นห้างแรก และการ

เป็นผู้นำาสิ่งใหม่ ๆ มาสู่ผู้คนในสมัยนั้น อีก

ทั้งความอดทน ความพากเพียรพยายามใน

การก่อร่างสร้างตัว และคุณงามความดีของ

ตระกูลนิยมวานิช โดยเฉพาะนายห้างนัติ 

นิยมวานิช ก็เป็นส่ิงที่มิได้จางหายไปตาม

กาลเวลา ยังคงอยู่ในความทรงจำาและยำ้า

เตือนความยิ่งใหญ่ของห้างแห่งนี้ได้เสมอ

เวลาเปิดทำาการ

ของบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำากัด

คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. 

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ที่นี่ใช้ระบบเดียวกับบริษัทไม่เหมือนห้างทั่วไป

ข้อมูลประกอบการเขียน

1.หนังสือ ‘อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายนัติ นิยมวานิช 

อดีตผู้อำานวยการบริษัท ไนติงเกล – โอลิมปิค จำากัด’ 

2.หนังสือ ‘เสน่ห์ร้านเก่า’ โดย ธนาทิพ ฉัตรภูติ

“ก็เป็นสิ่งที่มิได้จาง
หายไปตามกาลเวลา 
ยังคงอยู่ในความทรง
จำ และย้ำ เตือนความ

ยิ่งใหญ่ของห้างแห่งนี้
ได้เสมอ”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถานบันเทิงสุดคลาสสิก 

“ศาลาเฉลิมกรุง”  

 โรงมหรสพ ซึง่เป็นทีร่วมของความโอ่อ่า ทนัสมยัในยคุนัน้ คงเป็นทีใ่ดไม่ได้นอกจาก 

‘ศาลาเฉลิมกรุง’ โรงฉายภาพยนตร์ชั้นหน่ึงบนถนนเจริญกรุงและตรีเพชร ซึ่งก่อสร้างขึ้น

เมื่อครั้งเฉลิมฉลองพระนครที่มีอายุครบ 150 ปี 

 ความไม่ธรรมดาของเฉลิมกรุงขณะนั้น ทำาให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงฉาย

ภาพยนตร์ทีท่นัสมยัมากทีส่ดุในเอเชยี เป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมความบนัเทงิ เปรยีบ

เสมือนฮอลลีวูดเมืองไทย  

 เดิมที่ดินบริเวณน้ีเป็นท่ีดินส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ซื้อที่ดินบริเวณช่วงถนนเจริญกรุงและถนน

พาหุรัด หลังวังบูรพาภิรมย์ ระหว่างถนนบูรพาและถนนตรีเพชร และวางแผนตัดถนนเป็น

รูปกากบาทบทพื้นที่ดินรูปสี่เหลี่ยม โดยมีพระราชประสงค์ว่าอยากให้เป็นแหล่งธุรกิจ ย่าน

พาณชิย์ แต่แนวพระราชดำารนิีก้ม็ไิด้บรรลตุามวตัถุประสงค์ เพราะคงปล่อยเป็นลานโล่ง ต่อ

มาผูค้นเรยีกบรเิวณนีว่้า ‘สนามนำา้จดื’ เป็นสถานทีท่ีท่างการนำานำา้จดืมาแจกจ่ายให้ราษฎร

ได้ใช้ในช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 5 

 

ได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงฉายภาพยนตร์
ที่ทันสมัยมากที่สุดในเอเชีย เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมความบันเทิง 

เปรียบเสมือนฮอลลีวูดเมืองไทย
“

”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงฉายภาพยนตร์
ที่ทันสมัยมากที่สุดในเอเชีย เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมความบันเทิง 

เปรียบเสมือนฮอลลีวูดเมืองไทย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) ภาพจากหนังสือ 
‘พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล’

เมื่อจะมีการฉลองพระนครครบ 150 ปี ใน

ปี พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำาริให้

จัดสร้างถาวรวัตถุขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถ

อำานวยสาธารณประโยชน์เป็นที่ระลึกการ

เฉลิมฉลองครั้งนั้น จึงโปรดฯ ให้มีการสร้าง

สะพานพระพุทธยอดฟ้าเพือ่เชือ่มกรงุเทพฯ 

กบักรงุธนบรุใีห้มคีวามเจรญิพฒันาทดัเทยีม

กนั และด้วยความรอบรู ้และมสีายพระเนตร

ทีย่าวไกลของพระองค์ จงึทรงมพีระราชดำาริ

ว่าสิ่งบันเทิงที่เฟื่องฟูมากที่สุดในโลกยุคนั้น

ก็คือภาพยนตร์ ซ่ึงแม้ในขณะน้ันจะมีการ

สร้างโรงภาพยนตร์ข้ึนอย่างแพร่หลายใน

กรุงเทพมหานครและในทุกหัวเมืองแล้ว

กต็าม แต่กย็งัไม่มโีรงภาพยนตร์ใดทีส่วยงาม 

ภมูฐิาน เป็นสง่าราศีแก่เมอืงได้ เมือ่เทยีบกบั

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ในอเมริกา 

ที่ โรงหนังมักจะก ่อสร ้างอย ่างใหญ่โต

สวยงามดุจพระราชวัง ขณะที่โรงหนังใน

ประเทศไทยที่มีอยู่นั้นมีหน้าตาคล้ายโกดัง

สินค้า เพราะสร้างเป็นโรงไม้หลังคามุง

สังกะสี 

พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์กว่า 9 ล้านบาท เพื่อสร้างโรง

มหรสพที่ทันสมัยฉายภาพยนตร์เสียงขึ้น

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยทรงกำาหนด

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้

เน้นความภมูฐิาน สง่างาม เพือ่เชดิหน้าชตูา

ประเทศ และเป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาว

ไทย ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เหม เวชกร (2446 - 2512) จิตรกร

และนกัเขียนคนสำาคญั เล่าถงึสนามนำา้จดืไว้ใน

เรื่องสั้นชุดผีเรื่องหนึ่งว่า 

 “…มันก็ตึกแถวทั้งน้ัน นับแต่ถนน

อณุากรรณเป็นสีเ่หลีย่มอ้อมไปพาหรุดั แล้วหกั

เ ล้ียวกลับมาถนนตีทองและวกเข ้าด ้าน

เจริญกรุงนี่ แต่ว่าตึกแถวตอนนี้เขาสร้างหัก

เลีย้วเข้าตรงกลางเป็นเวิง้ว่าง เขาทำาเครือ่งสบู

นำ้าบาดาลอยู ่ชิดตลาดมิ่งเมืองด้านพาหุรัด

นั่น…นามของตำาบลนี้ คือ ‘สนามนำ้าจืด’….”

และเล่าบรรยากาศยุคนั้นไว้อีกว่า

 “…แดนนี้จัดว่าเป็นแดนสำาคัญของ

ชาวบางกอก เป็นแดน สำาคญัของชาวบางกอก 

เป็นแดนมนีำา้สะอาดดืม่กนิ แทนทีจ่ะดืม่กนิใน

คลองหรอืแม่นำา้กนั เพราะตามคลองนัน้มขีอง

สกปรกลอยให้เหน็เวลานำา้ขึน้นำา้ลงเสมอๆ เม่ือ

มามีนำ้าบาดาลดื่มกิน นำ้าในลำาคลองบางกอก

เราจึงใช้แต่อาบกัน ในแดนนี้ทั้งวันจะมีคนมา

หาบนำ้าไปใช้บ้างและขายตามชาวตึกชาว

บ้านทั่วๆไปบ้าง พอเวลาเย็นคำ่าก็ปิดการจ่าย

นำ้า ในเว้ิงสนามนำ้าจืดก็เงียบคน พวกตึกแถว

น้ัน ถ้าเป็นหัวมุมถึงจะเป็นห้างขายของญี่ปุ่น

บ้างจนีบ้าง ถ้าไม่ใช่หวัมมุกเ็ป็นห้องเช่าของคน

ที่อยู่อาศัยธรรมดานั่นเอง…”

 จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาท

สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ท่านกม็าทำาเป็น

ใจ โดยพระราชทานนามว่า ‘ศาลาเฉลิม-

กรุง’ ซึ่ง ‘เฉลิมกรุง’ ก็คือกรุงเทพฯ ส่วน 

‘ศาลา’ หมายถงึ ทีพ่กัผ่อนพกัใจของราษฎร 

อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู ้ออกแบบ คือ 

หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร 

อาคารศาลาเฉลมิกรงุเริม่ก่อสร้างขึน้เมือ่วนั

ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ว่ากันว่าเหล็ก

ส ่วนหนึ่งที่ เหลือจากการสร ้างสะพาน

พระพุทธยอดฟ้านั้นก็ถูกนำามาใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการสร้างศาลาเฉลิมกรุงด้วย

ศาลาเฉลิมกรุง ภาพจากหนังสือ 
‘ย่ำ ต๊อกทั่วกรุงเทพฯ’

สนามน้ำาจืด
บ่อน้ำ�บาดาลแห่งแรกในเมืองไทย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ศาลาเฉลิมกรุง ภาพจากหนังสือ ‘เรื่องเล่าชาวหลังวัง (วังบูรพาภิรมย์) 
ตอนหลังวัง ความหลังแห่งความเริงรมย์’

ศาลาเฉลิมกรุง ภาพจากหนังสือ ‘ย่ำ ต๊อกทั่วกรุงเทพฯ’

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศาลาเฉลิมกรุงมุมสูง ภาพจาก www.thaidvd.net

ตัวอย่างใบปิดภาพยนตร์
ที่ศาลาเฉลิมกรุง 
ภาพถ่ายจาก บ้านพิพิธภัณฑ์   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



แรกเริ่มศาลาเฉลิมกรุงมีกำาหนดเปิดในปี 

พ.ศ. 2475 แต่เนือ่งจากว่าเป็นสถานทีต่ัง้ใจ

ก ่ อ ส ร ้ า ง ใ ห ้ ง ด ง าม  เ ป ็ นที่ สุ ด ท า ง

สถาปัตยกรรมของสยามการก่อสร้างจงึค่อน

ข้างช้า เสร็จไม่ทันงานปี 2475 หากมาแล้ว

เสร็จเมื่อปี 2476 ซึ่งประชาชนก็ตื่นเต้นกัน

มาก เพราะไม่เคยมีโรงหนังที่โอ่อ่าเหมือน

พระราชวงั ซำา้ยงัมกีารตดิเครือ่งปรบัอากาศ

ทัง้โรงอย่างนีม้าก่อน ก่อนฉายหนงั จะมกีาร

ฉายรปูสถาปนกิ วศิวกรซึง่มส่ีวนร่วมในการ

ก่อสร้าง ท่ีน่าภาคภูมิใจคือทุกท่านเป็นคน

ไทยที่ไปเรียนต่างประเทศ มีการเล่นแสง

เสยีง ฉายสต่ีาง ๆ  น่าตืน่ตาตืน่ใจเป็นพธิเีปิด

แล้วจึงฉายภาพยนตร์ 

สถาปัตยกรรมภายนอกของศาลาเฉลิมกรุงเป็นแบบตะวันตก เนื่องจากหม่อมเจ้า

สมัยเฉลิม กฤดากร สถาปนิกผู้ออกแบบจบการศึกษามาจากต่างประเทศ แต่แม้ตัวตึก

จะเป็นส่ีเหลี่ยมธรรมดาตามแบบตะวันตก หากทรงนำาสถาปัตยกรรมไทยมาตกแต่ง

ภายในตวัอาคาร โรงภาพยนตร์เฉลมิกรงุจงึนบัเป็น ‘สถาปัตยกรรมร่วมสมยั’ ทีส่ะท้อน

ความงดงามของศลิปะตะวนัตกกบัตะวนัออกอย่างลงตวั กลายเป็นเอกลกัษณ์ไม่ซำา้แบบ

ใคร สมเป็นผลงานชั้นเลิศแห่งยุค

โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 ซึ่ง

มกีารฉายภาพยนตร์ฝรัง่เสยีงในฟิล์ม (บนัทกึเสยีงจรงิของนกัแสดงพร้อมไปกบัการถ่าย

ทำา และใช้เสียงจริงที่บันทึกมาลงฟิล์มภาพยนตร์) เรื่อง ‘มหาภัยใต้ทะเล’ ผู้คนต่าง

แห่แหนมาชมกันอย่างล้นหลามจนแถวยาวเลยออกไปถึงถนนหน้าโรง 

เอก อัครเมธา ผู้สร้างและผู้กำากับหนังไทยรุ่นเก๋าเล่าถึงวันเปิดเฉลิมกรุงว่า วันที่เปิดโรง

ภาพยนตร์จำาได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาไม่ได้ แต่คนก็มากัน

เยอะมาก นั่งรถรางมากัน จนรถรางติด   

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ภาพจากหนังสือ ‘พระราชประวัติ 

พระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล’

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง จึงได้บรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ทีจ่ะให้เป็นย่านการค้า ซึง่บรเิวณ

ข้างๆ ศาลาเฉลิมกรุงนั้นก็เป็นแหล่งค้าขาย

จรงิๆ ย่านสนามนำา้จดืได้กลายเป็นทีต่ัง้ของโรง

ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ที่สร้างขึ้นในช่วง

แห่งการฉลองพระนครครบ 150 ปี เมื่อ พ.ศ. 

2475

 ส ่ ว น เ สถี ย ร โ ก เ ศศ  ( พ ร ะย า

อนุมานราชธน) อธิบายไว้ในหนังสือชุด ‘ฟื้น

ความหลัง’ ว่าเหตทุีเ่รยีกกนัว่าสนามนำา้จดืน้ัน 

เนือ่งจาก “…เคยตัง้ถงันำา้ขนาดใหญ่สบูเอานำา้

บาดาลขึ้นมาเก็บไว้ บ่อนำ้าบาดาลแห่งนี้เป็น

แห่งแรกที่มีขึ้นในเมืองไทย…”

“ก่อนการฉายภาพยนตร์ในวนันัน้มกีารฉาย

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่7 และบรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมี เนื่องจากพระองค์

เสด็จฯ มาไม่ได้ เลยต้องใช้วิธีนี้แทน ต่อมา

การฉายพระบรมฉายาลักษณ์กษัตริย์และ

พระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมกับการบรรเลง

เพลงสรร เสริญพระบารมี ก ่ อนฉาย

ภาพยนตร์ก็กลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

จนถึงทุกวันนี้”

ผู้กำากับมือดีย้อนรอยอดีตที่เฟื่องฟูของ

เฉลิมกรุงต่อไปว่า ภายในโรงภาพยนตร์

เฉลิมกรุงมีการติดเครื่องปรับอากาศใน

ระบบคูลลิ่งใช้นำ้า เพราะฉะนั้นใครเข้ามาใน

ศาลาเฉลิมกรุงก็จะหนาวมากจนตัวสั่นกัน

เลยทีเดียว  

“สมัยก่อนคนมาดูหนังจะแต่งตัวดีเพราะ

เป็นสถานทีโ่อ่อ่า ราคาทีน่ัง่แพงสดุกบัถกูสดุ

กจ็ะต่างกนัมาก ตัว๋ราคาถูกกจ็ะอยูแ่ถวหน้า 

ตั๋วแพงก็จะอยู่ด้านบน พระบาทสมเด็จ-

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัท่านสร้างโรงหนงัแห่ง

นีเ้พ่ือให้ให้ประชาชนทัว่ไปกไ็ด้มโีอกาสด ูไม่

เพียงแต่คนมีเงินเท่าน้ันท่ีจะเข้ามาดูได้ ตั๋ว

จึงมีขายหลายราคา ใครไปเที่ยวย่านนี้ มาดู

หนังที่นี่ถือว่าสุดยอดมากแล้ว หน้าศาลา

เฉลิมกรุงเข้าคิวกันไปยาวถึงไหนต่อไหน สี่

แยกคนเต็มไปหมด เรียกได้ว่าทุกพื้นท่ีของ

ศาลาเฉลิมกรุงนี่แน่นไปหมด”

เดิมทีรัชกาลที่ 7 ทรงตั้งใจจะสร้างโรงหนังให้

สามารถจผุูช้มได้ถงึ 4,000 ทีน่ัง่ เหมอืนกบัโรง

หนังที่หรูหราตามอย่างประเทศตะวันตก แต่

ด้วยทนุทีจ่ำากดั ทำาให้จำาเป็นต้องปรบัลดขนาด

ลง เหลือประมาณ 2,000 ที่นั่ง

คุณเอกเล่าต่อด้วยนำ้าเสียงสนุกสนานว่า ที่

เฉลิมกรุงจะมีช่องจำาหน่ายตั๋วเป็นช่องเล็กๆ 

ขายตั๋วประมาณ 7 บาท ตั้งแต่หกโมงเย็น 

“เขาขายตัว๋กนัหกโมง แต่คนไปกนัตัง้แต่สีโ่มง

เย็น คนมันเยอะมาก ยิ่งถ้ามิตร - เพชราเป็น

พระเอกนางเอกนี่คนเต็มเลย พอเขาเปิดขาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปั๊บ คนก็พรึ่บกันเข้าไป พอซื้อตั๋วได้ มือดัน

ดึงไม่ออก เพราะมันเป็นช่องเล็ก ๆ  ติดมือที่

กำาเงนิอยู ่คนขายตัว๋กจ็ะแกะมอืเราออก ถ้า 

7 บาท ก็หนึ่งใบ 14 บาท ก็สองใบ 21 บาท 

ก็สามใบอะไรอย่างงี้ พอได้ปั๊บดึงไม่ออก! 

ต่างคนต่างติดอยู ่ในน้ัน บางคนถึงกับตี

กระจกแตก แต่ก็สนุกดี” (หัวเราะ) 

พชิยั น้อยรอด ผูส้ร้างและผูก้ำากบัหนงัเพือ่น

สนิทคุณเอกเสริมว่า ยุคน้ันภาพยนตร์เป็น

หนังเสียงเต็มตัวแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นหนัง

เงียบมาตลอด หนังเสียงเข้ามาในปี พ.ศ. 

2470 มาแพร่หลายในเมืองไทยปี พ.ศ. 

2473 โรงหนงัทีส่ร้างขึน้ก่อนหน้านี ้จงึไม่ใช่

โรงภาพยนตร์สำาหรับหนังเสียง แต่ศาลา

เฉลิมกรุงเป็นโรงภาพยนตร์ฉายหนังเสียง

โดยเฉพาะ

“ยุคนั้นมีหนังเงียบ หนังพากย์ แล้วก็หนัง

เสียง ศาลาเฉลิมกรุงสร้างมาเพื่อเป็นโรง

ภาพยนตร์เสียง แต่ว่าหนังไทยในเวลานั้นมี

อยู่สองแบบ แบบแรกเป็นเสียงในฟิล์ม อีก

แบบใช้วิธีพากย์สดขณะฉาย โรงหนังเฉลิม

กรุงจึงต้องปรับให้ฉายหนังไทยที่พากย์ได้

ด้วย เลยต้องมกีารสร้างเป็นห้องพากย์เลก็ๆ 

ต่อมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หนัง

ไทยเปลี่ยนเป็นแบบ 16 ม.ม. ซึ่งเวลาฉาย

แล้วจอเลก็ และต้องใช้นกัพากย์มาพากย์สด

ในโรง แต่ก็ยังยืนหยัดสู้กับหนังฮอลลีวูด 

หนังต่างประเทศที่ได้มาตรฐานกว่าได้” 

นอกจากโรงภาพยนตร์แล้ว พระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดฯ ให้จัดตั้ง

บรษิทั ‘สหศนีมิา จำากดั’ ซึง่มคีวามหมายว่า 

‘แขง็แรงขึน้ร่วมกนั’ และยงัออกเสยีงล้อกบั

คำาว่า ‘Cinema’ เพื่อจัดจำาหน่ายซ้ือขาย

ภาพยนตร์ป้อนศาลาเฉลิมกรุง ช่วงเวลานั้น

มโีรงหนงัในเครอื 7 โรงด้วยกนั คนนยิมเรยีก

ว่า ‘7 เฉลิม’ ได้แก่ ศาลาเฉลิมกรุง ศาลา

เฉลิมบุรี ศาลาเฉลิมธานี ศาลาเฉลิมรัตน์ 

ศาลาเฉลิมเวียง ศาลาเฉลิมนคร และศาลา

เฉลิมราสดร์ ทั้งหมด 7 โรงตามรัชกาลที่ 7 

จุดเปลี่ยนที่สำาคัญของการพักผ่อนหย่อนใจ

ของชาวกรุ ง เทพ เกิ ดขึ้ นอี กครั้ ง เ มื่ อ

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น รัฐบาลไทย

ประกาศสงครามกบัอเมรกิา และองักฤษ จงึ

ไม่มีหนังฮอลลีวูดเข้าฉาย มีแต่หนังญี่ปุ่น 

หนังเยอรมัน แต่ก็ประสบปัญหาขาดแคลน

อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ จนกระทั่งต้องหยุด

ฉายหนงัไป ศาลาเฉลมิกรงุกไ็ด้รบัผลกระทบ

ด้วยเช่นกัน โดยเปลี่ยนบทบาทมาเป็นโรง

ละครเวทีแทน รัฐบาลในขณะน้ันพยายาม

สร้างความบนัเทงิให้ประชาชน เพือ่ลดความ

ตึงเครียดจากภาวะสงคราม  โรงภาพยนตร์

จงึกลายเป็นโรงละครจนกระทัง่สงครามจบ

ลง จนสงครามสงบลงแล้วระยะหนึง่ จงึกลับ

มาฉายภาพยนตร์อกีครัง้ ละครเวทกีห็ายไป

เมือ่ผูค้นกลบัมาเพลดิเพลนิกบัภาพยนตร์อกี

ครัง้ บรษิทัสหศนีมิากก็ลบัมาเฟ่ืองฟ ูบรษิทั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพยนตร ์ข ่าวและภาพยนตร ์

สารคดใีนระยะแรกจำานวนหนึง่เป็นภาพยนตร์

ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า

อยู ่หัว ทรงเป ็นพระมหากษัตริย ์ที่ โปรด

ภาพยนตร์อย่างมาก เพราะทรงเป็นทั้งนักชม

ภาพยนตร์และนกัถ่ายทำาภาพยนตร์สมคัรเล่น

มาตัง้แต่ก่อนเสดจ็ขึน้ครองราชย์ เมือ่เสดจ็ขึน้

ครองราชย์แล้ว ยังทรงโปรดภาพยนตร์เป็น

พิเศษ เม่ือพระองค์เสด็จฯไปที่แห่งใดทั้งใน

และนอกพระราชอาณาจักร  มักจะทรงถือ

กล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็ก 16 มิลลิเมตร

ตดิพระหตัถ์ไปด้วยเสมอ เพือ่บนัทกึเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง 

 นอกเหนือไปจากที่ทรงโปรดเกล้าฯ 

ให้จดัตัง้สมาคมภาพยนตร์สมคัรเล่นแห่งสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ.2473 มี

สำานักงานตั้งอยู ่ในพระราชวังสวนจิตรลดา 

(เมือ่มโีรงภาพยนตร์ขึน้มาสมาคมกม็าตัง้อยูใ่น

ศาลาเฉลมิกรงุ) เพือ่ส่งเสรมิและเป็นศนูย์รวม

ของนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นในสยาม มี

สมาชิกประกอบด้วยเจ้านายในพระราชวงศ์

ขุนนางและนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ 

กิจกรรมสำาคัญอย่างหนึ่งของสมาคมคือจัด

ประชมุฉายหนงัแลกเปลีย่นกนัดใูนหมูส่มาชกิ

และแขกของสมาคมเดือนละครั้ง รัชกาลที่ 7 

ดำาเนินการส่ังหนังจากต่างประเทศเข้ามา

ฉาย ส่วนใหญ่เป็นหนังฮอลลีวูดที่ครองโลก

ครองตลาดอยู่ รวมถึงหนังไทยที่ลงทุน

สร้างเอง 

“หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 จดัว่าเป็นยคุทอง

ของภาพยนตร์ไทย หนงัไทยได้รบัความนยิม

อย่างมาก โดยเฉพาะพวกสายหนังมาตั้ง

ชุมนุมอยู่เป็นสิบ ๆ เจ้า ตัวประกอบหนังก็

จะมาวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถว ๆ นั้น เพื่อ

รอคนติดต่อไปแสดง ศาลาเฉลิมกรุงกลาย

มาเป็นแหล่งพบปะพูดคุยของกลุ่มคนใน

อุตสาหกรรมหนังไทย จนได้รับสมญานาม

ว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งเมืองไทย” คุณพิชัยเล่า

ถึงความเฟื่องฟูของศาลาเฉลิมกรุง

ใบปิดโฆษณา ‘เฉลิมกรุงไอศกรีม’ 
ภาพจาก นสพ. กรุงเทพฯ วารศัพท์

ภาพยนตร์
ส่วนพระองค์รัชกาลที�่7
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พระที่นั่งอัมพรสถาน ภาพจาก www.pantip.com

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพจากหนังสือ ‘พระราชประวัติ 

พระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล’

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ภาพจาก www.chaoprayanews.com

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพจากหนังสือ 
‘พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล’

พระที่นั่งอัมพรสถาน ภาพจาก www.pantip.com
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โปรดเกล ้าฯ พระราชทานภาพยนตร ์ฝ ี

พระหตัถ์ซึง่เรยีกว่า ‘ภาพยนตร์ทรงถ่าย’ และ

ภาพยนตร์เผยแพร่ในส่วนพระองค์ซึ่งเรียกว่า 

‘ภาพยนตร์อัมพร’ มาฉายให้สมาชิกชมอยู่

เสมอ รวมทั้งยังเสด็จฯมาทอดพระเนตร

ภาพยนตร์เป็นประจำาอีกด้วย

 สำาหรบันกัถ่ายภาพยนตร์ได้ทรงพระ

กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างทองจดัทำาแหนบหรอื

เข็มเครื่องหมายเป็นแบบตราอาร์ม  มีอักษร

ลงยาอยูใ่นวงตราอาร์มว่า ส.ภ.ส ซึง่ย่อมาจาก

คำาว่า ‘สมาคมถ่ายภาพยนตร์สวนจิตรลดา’ 

พระราชทานแก่บรรดานักถ่ายภาพยนตร์

สมัครเล่นด้วย

 สมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่ง

สยามและกิจกรรมภาพยนตร์ในส่วนพระองค์

ได ้ซบเซาและหยุดชะงักไปหลังจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ฟิล์ม

ภาพยนตร์ถกูทอดทิง้และเกบ็รกัษาอย่างไม่ถกู

หลกัวชิาการ จนส่วนหนึง่ชำารดุไปมาก  กระทัง่

สมเดจ็พระนางเจ้ารำาไพพรรณ ีพระบรมราชนิี

ในรชักาลที ่7 พระราชทานให้แก่สยามสมาคม

ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติ

ของชาติ และปัจจุบันอยู่ในการดำาเนินการ

โครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ทั้งหมดแบ่งได้ 3 

ประเภท คือ

 1. ภาพยนตร์ทรงถ่าย คือ ภาพยนตร์

ที่เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ มีทั้งที่บันทึกเป็น

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพจากหนังสือ 
‘พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล’

พระที่นั่งอัมพรสถาน ภาพจาก www.pantip.com
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ใบเบิกทางสู่วงการภาพยนตร์

นอกจากฉายภาพยนตร์แล้ว เฉลิมกรุงยังเป็น

ที่แจ้งเกิดของดาวประดับฟ้าบันเทิงเมืองไทย 

และเป็นบันไดสร้างชื่อเสียงให้แก่บุคคลใน

แวดวงภาพยนตร์มากมาย ตั้งแต่ผู ้สร้าง ผู้

กำากับ ดารา ตัวประกอบ ทีมงาน นักพากย์ 

นักร้อง ช่างเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ โดยหนึ่งใน

นักแสดงที่แจ้งเกิดจากศาลาเฉลิมกรุงที่ยังคง

ยืนหยัดอยู่ในวงการทุกวันนี้คือ 

‘พิศมัย วิไลศักดิ์’ 

ความนิยมของภาพยนตร์เรื่อง ‘การะเกด’ ปี 

2501 ที่เธอเล่นเป็นนางเอก ไม่เพียงสร้าง

ความคึกคักให้ศาลาเฉลิมกรุง ทว่ายังแจ้งเกิด

ให้นางเอกหน้าใหม่ ผู้สร้างความประทับใจให้

แก่ผู ้ชมยิ่งขึ้น เมื่อนางเอกในจอออกมารำา

ฉุยฉายหน้าเวทีเกือบร้อยรอบที่หนังเข้าฉาย 

ในครั้งนั้นนางเอกวัย 19 ปีอย่างพิศมัยต้องรำา 

กินและนอนอยู่ท่ีศาลาเฉลิมกรุงตลอดระยะ

เวลาที่หนังเข้าโรง 

“สมยัก่อนเวลาหนงัเข้า ดาราจะมาโชว์ตวั เกบ็

คนละ 15 บาท 20 บาท คนต้องมาจองคิวดู 

จะมาดูพระเอก เมื่อก่อนนี่ยากที่จะเจอ ดารา

สมัยก่อนเก็บตัว ไม่กล้ามีแฟน สมัยนี้เดินห้าง

ก็เจอแล้ว จะเจอมิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาว-

ราษฎร์ นี่หมดสิทธิ์ ต้องไปวันเปิดตัวหนัง

เท่านั้น คนมาเป็นพัน ไม่เหมือนสมัยนี้ เดี๋ยวนี้

เดินชนกันยังไม่รู้ใครเป็นใคร ดาราดัง ๆ สมัย

นัน้มสีมบตั ิเมทะน ีไชยา สุรยินั มติร ชยับญัชา 

พิศมัย วิไลศักดิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง 
‘การะเกด’ เป็นที่รู้จักจากฉากรำ ฉุยฉายในเรื่อง 

ภาพจาก www.thaifilm.com

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 107  | ย่ า น วั ง บู ร พ า

เหตุการณ์เบ็ดเตล็ด เรียกเป็นสามัญได้ว่า 

ภาพยนตร์ในครอบครัว บางเรื่องเป็นบันทึก

เหตกุารณ์ในส่วนพระองค์จรงิๆ มตีวัอกัษรขึน้

หัวฟิล์มว่า ห้ามฉายเผยแพร่สู่สาธารณชน 

นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่องแสดงในชุดที่

ทรงเรียกว่า ‘นิทานของลุง’ เช่น เรื่อง ‘แหวน

วิเศษ’ อยู่อีกด้วย

 2. ภาพยนตร์อัมพร คือ ภาพยนตร์

บนัทกึพระราชกรณยีกจิสำาหรบัเผยแพร่อย่าง

เป็นทางการ ถ่ายทำาระหว่างปี พ.ศ. 2469 - 

2474 เช่นการเสด็จฯ เลียบมณฑลต่าง ๆ  หลัง

จากเสด็จขึ้นครองราชย์ การเสด็จฯ เยือนต่าง

ประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในเอเชีย ยุโรป

และสหรัฐอเมริกา พระราชกรณียกิจในพระ

ราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีโล้ชิงช้า 

พระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี พระราชพิธี

ทางศาสนาและการตรวจพลสวนสนามและ

การซ้อมรบของกองทัพ

 3. ภาพยนตร์หายากร่วมรชัสมัย คือ 

ภาพยนตร์ที่มีผู้นำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและที่

ทรงซือ้มาในจำานวนนีเ้ป็นฟิล์มภาพยนตร์ชนดิ 

9.5 มลิลเิมตร เป็นภาพยนตร์ยคุหนงัเงยีบของ

ฮอลีวูดมากกว่า 10 เรื่อง 

เพชรา เชาวราษฎร์ ดงัระเบดิเถดิเทงิ สอง

คนนี้ต้องคู่กันสมัยน้ัน พระเอกนางเอก

ต้องคนนี ้คนดชูอบมาก” คณุเอกเล่าอย่าง

เห็นภาพ

เมือ่ศาลาเฉลมิกรงุเปรยีบเหมอืนแม่เหลก็

ดงึดดูผูค้น บรเิวณข้าง ๆ  อาคารจงึเตม็ไป

ด้วยร้านรวงต่าง ๆ  ผดุขึน้มากมาย ทัง้ร้าน

ข ้าวแกง ข ้าวขาหมู แกงกะหรี่  สตู 

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด จนเป็นที่รู้กันว่าหากจะหา

ของอร่อย ๆ  ทาน ต้องมาที่เฉลิมกรุงมีทุก

อย่าง มีแม้กระทั่งตลาดขายของ 

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง ‘แสงสูรย์’ ภาพจาก 
www.wikipedia.org
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ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง  ‘จ้าวนักเลง’ 
ภาพจาก www.thaifilm.com

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง  ‘จ้าวนักเลง’ 
ภาพจาก www.thaifilm.com

ในช่วงทีห่นงัไทยกลบัมาเฟ่ืองฟขูึน้อกีครัง้ 

หนังไทยเรื่องใดที่ได้เข้าฉายเฉลิมกรุง

ถือว่าไม่ธรรมดา เป็นหนังที่มีความพิเศษ 

นอกจากนี้ ในรอบปฐมทัศน์จะมีการ

จดัการแสดงต่าง ๆ  เช่น มกีารแสดงดนตรี 

มีละครสั้น เป็นที่คึกคักมาก

“หนังสมัยก่อนยาวนะ ประมาณสาม

ชั่วโมงกว่า ๆ ไม่งั้นคนไม่ดู หนังไม่สั้น

เหมอืนสมยันี ้หนุม่สาวเขากเ็ลยมาใช้เวลา

เจอกันยาว ๆ ที่โรงหนังนี่ไง แต่เมื่อก่อน

คนไม่กลบัดกึกนั ไม่มรีถด้วย มแีต่สามล้อ 

รถเมล์กห็มดทุม่ครึง่ ไม่เหมอืนสมยันีก้ลบั

เมื่อไหร่ก็ได้ (หัวเราะ) สมัยก่อนหนังรอบ

พิเศษเขา 10 โมง สมัยนี้ 5 ทุ่ม รอบดึกนี่

สองยามกว่า ๆ  แต่ไม่ค่อยมีคนดู มีเฉพาะ

คนย่านนั้นดูบ ้าง เพราะเดินทางไม ่

สะดวก” คุณพิชัยกล่าว
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ซองแผ่นเสียง ประกอบภาพยนตร์
เรื่อง ‘เรือนแพ’ 
ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร 
ภาพจาก หนังสือ ‘เมืองไทย 2495 - 2519’

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง  ‘ดวงตาสวรรค์’ 
ภาพจาก www.thaifilm.com

ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง ‘สาวบ้านแต้’ 
ภาพจาก www.thaifilm.com
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แหล่งรวมศิลปินคุณภาพ

ความบันเทิงที่คู่กับศาลาเฉลิมกรุงซ่ึงได้

รับความนยิมอย่างมากหนไีม่พ้น ‘ละคร’ 

โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ศาลาเฉลิมกรุงใช้เป็นที่แสดงละครเวที

และดนตรี เนื่องจากไม่มีภาพยนตร์ฉาย 

และที่ก่อกำาเนิดมาพร้อมกับความเฟื่อง

ฟูของละครที่ศาลาเฉลิมกรุงก็คือเหล่า

บรรดานักร้องหน้าม่านที่ร้องเพลงสลับ

ฉากทั้งหลาย โดยไม่มีวงดนตรีบรรเลง

เสริมคอยช่วยเหลือ ต้องใช้ความสามารถ

และพรสวรรค์ในการสร้างความสำาราญให้

แก่เหล่าบรรดาผู้ชม 

การแสดงพวกนีต้้องเป็นรอบพเิศษเท่านัน้ 

เช่น เป็นภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ รอบ

การกุศล ก็ถึงจะมีดนตรีหน้าม่าน ตลก

หน้าม่าน และละครสั้นหน้าม่าน ก่อนจะ

ฉายภาพยนตร์

มิตร ชัยบัญชา - เพชรา เชาวราษฎร์ ดาราคู่ขวัญ 
ภาพจากหนังสือ ‘เมืองไทย 2495 - 2519’
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จากโรงภาพยนตร์สู่โรงมหรสพแห่งชาติ

ศาลาเฉลิมกรุงจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับ

ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานคร 

เป็นสัญลักษณ์แห่งความเฟื ่องฟูของ

วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เป็น

ศนูย์กลางความบนัเทงิ และความทนัสมยั

ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ จนหากใครไม่รู้จัก

ศาลาเฉลิมกรุงถือว่าตกยุคกันเลยทีเดียว 

เฉลิมกรุงรุ่งเรืองอยู่กว่า 60 ปี จนกระทั่ง

ปี พ.ศ. 2535 โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่

เปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเป็นใหญ่โตโอ่โถง

กลายเป็นโรงฉายขนาดเล็ก เป็นมินิ

เธียเตอร์ 

จุคอหนังได้เพียงสองร้อยที่นั่ง และมักตั้ง

อยู ่ ในศูนย ์การค ้า ซ่ึงสะดวกเม่ือทำา

กิจกรรมอื่น ๆ เสร็จก็เข้าไปดูภาพยนตร์

ต่อได้เลย ประกอบกับช่วงนั้นคนก็เสพ

วิดีโอที่บ้านกันมากขึ้น อีกท้ังยังมีวิดีโอผี 

ซีดีเถื่อน โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีมีค่า

ใช้จ่ายต่าง ๆ มากมายจึงยากจะอยู่รอด 

ตวัศาลาเฉลิมกรงุเองกท็รดุโทรม ด้วยผ่าน

กาลเวลามานานกว่าหกสิบปี คนดูก็

น้อยลง

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจการของโรงภาพยนตร์

ศาลาเฉลิมกรุง จึงตัดสินใจปิดศาลาเฉลิม

กรุงเพื่อปรับปรุง ปรับระบบต่าง ๆ ใหม่ 
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และลดที่นั่งใหม่จากเดิมสองพันกว่าที่นั่งให้

เหลือแค่หกร้อยที่นั่ง  

แต่แม้จะลดที่นั่งให้เหลือเพียงหกร้อยที่นั่ง

แล้วกต็าม แต่การฉายภาพยนตร์ประจำากค็ง

ทำาไม่ได้แล้ว เน่ืองจากว่ายงัมขีนาดใหญ่เกนิ

ไปสำาหรับโรงภาพยนตร์ในยุคสมัยใหม่  

การปรับบทบาทครั้งสำาคัญของเฉลิมกรุงจึง

เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2535 โดยนำาแนว

พระราชดำารขิองรชักาลที ่7 ทีท่รงปรารถนา

ให้ศาลาเฉลิมกรุงเป็นโรงมหรสพที่เชิดหน้า

ชตูาของประเทศมาเป็นแนวทาง ด้วยการนำา

โขนประยุกต์แนวใหม่ที่เรียกว่าโขนจินต-

นฤมิต และละครเวทีมาเปิดการแสดงแทน 

รวมถึงการขับร้องเพลงลูกกรุง เพื่ออนุรักษ์

และส่งเสรมิศลิปะความบนัเทงิแบบไทยๆ สู่

อนุ ชนคนรุ ่ นหลั งและ เป ็ นขวัญของ

กรุงเทพมหานคร เป็นสมบัติของประชาชน

ทั่ว ๆ ไปไม่ต่างจากเดิม

 “ศาลาเฉลิมกรุงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถาน

บันเทิงให้คนเข้ามาแวะเวียน มีคนพูดเสมอ

ว่าโรงหนัง โรงละครต้องร้อนอยู่เสมอ คำาว่า

ร้อนนั้นคือต้องมีคนเข้าออกอยู่อย่าง 

บรรยากาศภายในศาลาเฉลิมกรุงปัจจุบัน มีภาพถ่ายเก่า ๆ ประดับตามผนัง
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ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่มีอยู่ก็ต้อง

มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าพูดถึงตัวอาคารศาลา

เฉลิมกรุงก็แข็งแรง สามารถที่จะอยู่ได้ร้อย

สองร้อยปีอยู่แล้ว แต่ความนิยมท่ีคนจะอยู่

ไปกับที่นี่เป็นสองร้อยปีน่ีเป็นสิ่งท่ีศาลา

เฉลิมกรุงต้องทำา” คุณพิชัยแสดงความคิด

เห็นในฐานะผู้มีชีวิตพันผูกอยู่กับเฉลิมกรุง

มาโดยตลอด

ส่วนคุณเอกเห็นว ่า พฤติกรรมการชม

ภาพยนตร์ท่ีแตกต่างระหว่างคนในอดีตกับ

ปัจจุบันสะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตก

ต่างกันของคนกรุงเทพฯ

 “ปัจจบุนัทกุคนมโีรงหนงัอยูใ่นฝ่ามอืตวัเอง

กันหมด จากโรงหนังที่เป็นกิจกรรมสังคมก็

กลายเป็นของส่วนตัว ทั้งที่หนังเขาทำาเพื่อ

ฉายขึ้นจอใหญ่ให้คนดูได้ดูโรงใหญ่ ๆ เรา

ไม่มีทางจะได้รสชาติของมันเลยจากการดู

จอเล็ก ๆ หรือดูในบ้าน จะได้ต่อเมื่อไปดูใน

โรงใหญ่กบัคนอืน่ร่วมสงัคม อย่างน้อยหนุม่

สาวแฟนกัน ก็มักจะรู้จักกันผ่านการไปดู

หนังในโรง ไม่ว่าอย่างไร สำาหรับคนทำาหนัง 

โรงหนังก็ยังมีความสำาคัญกับเราเสมอ” 

ศาลาเฉลิมกรุงจงึเปรยีบเหมอืนภาพสะท้อน

ชีวิตมนุษย ์ มีขึ้น มีลง แม้ป ัจจุบันจะ

เงียบเหงาไม่คึกคักเหมือนดั่งวันวาน หากก็

ยังคงยืดหยัดกลับมาให้คนนึกถึงได้ และยัง

คงเป็นโรงมหรสพที่สร้างความบันเทิงคู่กับ

คนไทยมานานถึง 80 ปี 

 

 

ศาลาเฉลิมกรุงกับการแสดงโขนชุด ‘หนุมาน’
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ข้อมูลประกอบการเขียน

1.หนังสือ ‘ย่านเก่าในกรุงเทพฯ เล่ม 2’ โดย ปราณี กล่ำาส้ม

2.หนังสือ ‘ย่ำาต๊อกทั่วกรุงเทพฯ’ โดย น. ณ ปากน้ำา

3.เว็บไซต์ ศาลาเฉลิมกรุง www.salachalermkrung.com

4.เว็บไซต์การศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณีฯ 

http://kingprajadhipokstudy.blogspot.com/
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หอมกรุ่นกาแฟรับรุ่งกับ 
ออน ล๊อก หยุ่น

 กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟ พร้อมด้วยขนมปังนุ่ม ๆ และชุดอาหารเช้า คงเป็นสิ่งที่

ขาดไม่ได้ของใครหลายคน ท่ามกลางความวุน่วายของเมอืงหลวง บรรยากาศทีร่บีเร่งในยาม

เช้าของทุก ๆ วัน ยังมีร้านกาแฟโบราณร้านหนึ่ง ที่ยังคงเปิดดำาเนินการข้ามผ่านวันเวลามา

หลายยุคหลายสมัย ร้านแห่งนี้คือ ร้าน ‘ออน ล๊อก หยุ่น’ ร้านกาแฟเก่าในย่านวังบูรพา 

บริเวณริมถนนเจริญกรุง ใกล้กับโรงมหรสพศาลาเฉลิมกรุง

 หากมองผ่านหน้าร้านเราจะเหน็ชายวยักลางคนผูห้นึง่มกัยนือยูบ่รเิวณตูก้ระจกที่

วางขายขนมปังแถวและสงัขยาตรงหน้าร้าน หรอืไม่กบ็รเิวณเคาน์เตอร์ข้าง ๆ  หรอืแม้แต่ทำา

หน้าที่บริกรคอยจดรายการอาหาร เสิร์ฟ รวมไปถึงคิดเงินลูกค้า ชายผู้นี้คือ คุณประพนธ์ 

ทยานุกูล เจ้าของร้านอารมณ์ดี ผู้สืบทอดกิจการครอบครัวรุ่นที่ 3 ของร้านออน ล๊อก หยุ่น

คุณประพนธ์เล่าว่า จุดเริ่มต้นของร้านเริ่มจากคุณพ่อคือ นายเท่งซาง แซ่ลี้ 

 มาจากเมืองจีน มาก็ทำาหุ้นส่วนกับคนจีนไหหลำาเปิดร้านที่นี่ กว่า 80 ปีแล้ว ขาย

พวกกาแฟโบราณ ไข่ดาว อาหารเช้า ขนมปัง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อคุณพ่อเสียไป

คุณแม่คือ นางกาญจนา แซ่ลี้ ก็ทำาหน้าที่ทุกอย่างแทนคุณพ่อ จนถึงปัจจุบันตนก็มารับ

ช่วงต่อ

 “ขนมปังสังขยานี่สั่งเขาทำา แต่พวกกาแฟนี่คั่วเอง สมัยก่อนก็มีขายไอศกรีม ขาย

ไปกินไปเอง (หัวเราะ) เป็นไอศกรีมกะทิถังไม้โอ๊ค มีเครื่องปั่นไอเราก็นั่งปั่น ๆ  อยู่ในบ้าน ใส่

เป็นขนัแล้วกแ็ช่ตูเ้ยน็ ขายเป็นถ้วย ถ้วยละ 2 บาท กาแฟนีแ่ก้วละบาทแล้วกข็ึน้มาเรือ่ย ๆ ”
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คุณประพนธ์ ทยานุกูล ปัจจุบัน คุณประพนธ์ ทยานุกูล เมื่อครั้งยังหนุ่ม ภาพจากนิตยสาร จารึกเศรษฐกิจ
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คุณประพนธ์ ทยานุกูล ปัจจุบัน คุณประพนธ์ ทยานุกูล เมื่อครั้งยังหนุ่ม ภาพจากนิตยสาร จารึกเศรษฐกิจ
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บรรยากาศภายในร้านที่มีแต่ลูกค้ารุ่นเดอะ 
ภาพจากนิตยสาร จารึกเศรษฐกิจ

กระป๋องโอวัลตินเปล่าถูกนำ มาเรียงไว้
ประดับตู้ ภาพจากนิตยสาร 

จารึกเศรษฐกิจ
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เดิมร้านออน ล๊อก หยุ ่น มีสาขาอื่นอีก

นอกจากที่บริเวณหลังวังบูรพานี้ คือที่ห้าง

มาบุญครอง ตลาดโบ๊เบ๊ และบริเวณย่านฝั่ง

ธนฯ แต่กปิ็ดหมดเพราะรายรบัไม่พอกบัราย

จ่ายจงึเหลอืทีน่ีท่ีเ่ดยีว เพราะค่าเช่าแต่ละที่

นั้นแพงมากทางร้านสู้ไม่ไหว คุณประพนธ์

บอกว่าอยู่ไปก็เหมือนทำาให้เจ้าของเขารวย 

ไม่เหมือนกับที่ตรงนี้เพราะเป็นที่ดินซื้อขาด

ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าให้ใคร

บรรยากาศในร้านกย็งัคงเดมิ เมือ่เดนิเข้ามา

กเ็หมอืนได้ก้าวย้อนวนัเวลากลบัมาเมือ่ครัง้

ที่ยุคโก๋หลังวังรุ่งเรือง บริเวณหน้าร้านจะมี

ตูก้ระจกขนาดสงูตัง้อยูท่างด้านซ้ายและขวา

มือของร้านใช้วางโชว์กระป๋องเครื่องดื่มรุ่น เก่า ๆ ปัจจุบันนี้คือกระป๋องไมโลสีเขียว ๆ 

ส่วนด้านบนตูน้ัน้มพีระบรมฉายาลกัษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และพระบาท

สมเด็จพระราชินี

เข้าไปด้านใน โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ สิ่งของ

ทุกอย ่างยังคงถูกจัดวางไว ้ เหมือนเดิม 

ราวกับว่าวันเวลาไม่อาจส่งผลใด ๆ ต่อร้าน

กาแฟแห่งนี้ได้เลย โต๊ะมีสองแบบคือแบบ

โต๊ะกลม  มีเก้าอี้หนังวางรายล้อม อีกแบบ

เป็นพนักพิง คุณประพนธ์เล่าว่าบรรยากาศ

ในร้านก็ยังคงเดิม ทำาใหม่ไปเมื่อ 13 ปีมานี้ 

และน่าจะทำาใหม่เพิม่เนือ่งจากพืน้ทรดุ ส่วน

พวกโต๊ะ เก้าอี้นี้ก็ใช้ของเดิม จัดแบบเดิม 

เพียงแต่ต้องหุ้มหนังใหม่ ทว่าก็แลดูเก่าจน

เห็นได้ชัดถึงสนิมบนโต๊ะและขาเก้าอี้
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ด้านบนรอบ ๆ ร้านจะมีตู้ไม้ฉาบติดกับผนัง

ทัง้สองด้านเป็นตูก้ระจกเพือ่โชว์สนิค้าต่างๆ 

เช่น กระป๋องไมโล นมข้น ซอส กระดาษ

ทชิชู ่ก่อนทีจ่ะถกูทยอยนำาลงมาใช้สอย รวม

ไปถงึพระพุทธรูปหลายองค์ทีโ่ชว์อยูใ่นตูข้วา

มือของร้าน หากน่ังอยู่ในร้านก็จะสัมผัสได้

กับลมเย็น ๆ จากพัดลมเพดานสุด

คลาสสิกสามตัว

เข้ามานั่งในร้านเหลือบเห็นป้ายเมนูอาหาร

และเครื่องดื่มหลากหลายรายการที่ติดอยู่

บนผนังขวามือ ทราบมาว่าทางร้านเพิ่งจะ

ปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นไม่นานมาน้ีตาม

ภาวะเศรษฐกิจบ้านเมือง กลับมาท่ีเมนู

อาหารกไ็ม่รู้ว่าจะสัง่อะไรดเีพราะละลานตา

ไปหมด แล้วก็เกิดความสงสัยว่าชุดอาหาร

เช้านี่สั่งได้แค่ตอนเช้าหรืออย่างไร คุณ

ประพนธ์หวัเราะออกมาอย่างอารมณ์ดแีละ

ตอบว่า

“ชื่ออาหารเช้า แต่สั่งได้ตลอด ได้ทั้งวัน ที่นี่

เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยท่ีขายอาหาร

เช้า สมัยก่อนก็มีร้านแขกที่ขายพวกกาแฟ

คล้าย ๆ  กนั แต่เขาเลกิไปละ ปิดไปหมดแล้ว 

เดิมที่ร้านมีขายเค้กด้วยพวกเค้กปีใหม่ รับ

เขามาอกีทแีล้วกม็าขาย แต่ตอนนีเ้ลกิแล้ว” 

เมื่อคิดเมนูออกแล้วจึงขอสั่งชุดไข ่ดาว 

หมูแฮม ไส้กรอก ชุดเล็กพร้อมชาเย็นหนึ่ง

แก้ว ไม่นานบรกิรของร้านกน็ำาชดุอาหารเช้า

พร้อมชาเย็นมาเสร์ิฟให้รวดเรว็ทนัใจทเีดยีว 

อีกท้ังยังมีนำ้าชาเย็น ๆ หน่ึงแก้วแถมให้ฟรี

อีกด้วย ทางด้านเจ้าของนั้นก็บอกว่า 

“นำ้าชาที่ร้านเสิร์ฟตลอด ฟรี กินได้กินไป” 

พูดจบก็หัวเราะพลางอ่านหนังสือพิมพ์ตาม

ข่าวสารบ้านเมืองไปด้วย 

เม่ือได้รับรายการอาหารครบแล้วก็ถึงเวลา

ต้องจัดการเสียที ชุดอาหารเช้านี้ถูกจัดวาง

มาอย่างเรยีบง่ายในจานใบเลก็ ๆ  แลดนู่ารกั

ทีเดียว พร้อมกับอุปกรณ์รับประทานเป็น

ช้อนใบเล็ก ๆ เสิร์ฟมาพร้อมกับชาเย็นที่สั่ง

คู่กันไป รสชาติของชุดอาหารเช้านั้นแม้จะ

ไม่ได้วเิศษมากนกัแต่กไ็ม่เลวทเีดยีว ไส้กรอก

ทอดเล็ก ๆ  พร้อมเบคอนจิ้มซอสมะเขือเทศ 

   ส
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บวกกับไข่ดาวไม่สุกเหยาะซอสแม็กกี้ลงไป

ก็ถูกปากใช้ได้ ส่วนรสชาติของชาเย็นน้ันก็

หวานพอเหมาะ แถมยงัมนีำา้ชาให้จบิเรือ่ยๆ 

อีกด้วย

การได้มานั่งรับประทานอาหารท่ีน่ีน้ัน ผู้

เขยีนกลบัรูส้กึว่าไม่ได้มานัง่ทานอาหารอยูท่ี่

ร้านแต่อย่างใด เพราะด้วยความเป็นกันเอง 

ความเรียบง่าย รวมถึงบรรยากาศในร้าน

แล้วนัน้ส่งเสรมิให้รูส้กึเหมอืนกบัว่าเรากำาลงั

อยู่ ‘บ้าน’ บ้านที่เรียบง่าย สบาย ไม่ต้องคิด

อะไรมาก... นั่งอยู่เพลิน ๆ กว่าจะรู้ตัวอีกที

ก็เห็นลูกค้าใหม่เข้าร้านมาอีกแล้ว มีทั้งวัย

รุ่นหนุ่มสาว วัยกลางคน จนถึงผู้สูงวัยที่มา

นั่งรำาลึกความหลังกัน แม้เพียงกาแฟคนละ

แก้วก็อยู่กันได้ทั้งวัน...

ร้านกาแฟโบราณแห่งน้ีไม่ใช่ร้านกาแฟที่ใช้

วัตถุดิบชั้นดีแต่อย่างใด ขนมปังสังขยา 

ขนมปังแถวทีท่างร้านนำามาขายกส็ัง่มาอกีที 

ไส้กรอก เบคอน เครื่องปรุงต่าง ๆ ก็ไม่ใช่

ของพิเศษอะไรซ้ือได้ตามห้างสรรพสินค้า

ทั่วไป แต่ในความไม่พิเศษนั้นกลับมีบางส่ิง

ทีด่งึดดูให้ผูค้นเข้ามาในร้านนีอ้ยูเ่สมอแม้จะ

ไม่แน่นขนัดเหมือนดั่งวันวานแต่ก็ไม่เคย

ปล่อยให้ว่างเว้นเลยสักวัน

“คนจะเยอะในช่วงวนัเสาร์ - อาทติย์ มากนั

เป็นครอบครัว พ่อแม่ลูก คุณพ่อคุณแม่เขา

ให้ลกูพามา นัง่รถเขน็มาเลย บางททีำาไม่ทนั

คนเยอะ ส่วนพวกรุ ่นเก่า ๆ วันเสาร์ - 

อาทิตย์น่ีก็เยอะ บางทีศาลาเฉลิมกรุงมีจัด

งานพวกเอลวิสมั่ง สุนทราภรณ์มั่ง เขาก็มา

กัน เทียวไปเทียวมา ส่วนมากจะมากัน 

วันธรรมดาก็มีเงียบบ้าง นั่งจ้องหน้ากัน 

(หัวเราะ) คนจะมาช่วงเช้า ๆ เป็นคนแถวนี้

บ้าง คนทำางานบ้าง นักเรียนก็มี ส่วนคนที่

อื่นเขาก็ตามมาจากอินสตาแกรมที่เขา

โพสกัน (อินสตาแกรม - แอปพลิเคชันหนึ่ง

ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้แชร์รูปภาพ) พอ

คนเห็นก็ เอ้...ร้านนี้อยู่ที่ไหนตามมากิน พอ

มาถึงก็ต้องถ่ายรูปกันก่อนอย่าเพิ่งกิน เดี๋ยว

ไม่ได้ลงอินสตาแกรม เป็นอย่างนี้ทุกราย 

(หัวเราะ)”
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ที่ร้านกาแฟธรรมดา ๆ แห่งนี้นี่เองเมื่อย้อน

กลับไปเมื่อประมาณห้าสิบปีก่อน สถานที่

แห่งนีค้อืแหล่งชมุนมุของพีโ่ก๋ น้าโก๋ย่านหลงั

วังนี่เอง หนุ่ม ๆ สาว ๆ ในยุคนั้นคงไม่มีใคร

ไม่รู้จักร้านกาแฟริมถนนเจริญกรุง อยู่ใกล้

ที่ชักลอกอาหารโดยใช้แรงคนเพื่อนำ ไปเสิร์ฟชั้นสอง ภาพจากนิตยสาร จารึกเศรษฐกิจ
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กบัโรงมหรสพแห่งชาตอิย่างศาลาเฉลมิกรงุ 

ที่นี่คือที่นัดพบปะสังสรรค์กันในเวลานั้น 

โดยเฉพาะช่วงที่มีหนังฉายก็จะมารอดูหนัง 

จิบกาแฟ โอเลี้ยงรอกันที่นี่

พิชัย น้อยรอด ผู้สร้างและผู้กำากับหนังไทย

รุ่นเก๋าก็เคยมานั่งที่นี่ “ร้านกาแฟออน ล๊อก 

หยุ่น ก็เคยไปเป็นร้านเก่าแก่ เก้าอี้เป็นพนัก

พิงสูง ๆ นัดรวมพลกันตรงนั้น ไปนั่งคุยกัน 

กินกาแฟ คนสมัยก่อนไม่มีอะไรก็ไปน่ังคุย

กัน เป็นสภากาแฟ พวกดาราก็มีมานัดกันที่

ล้อต๊อก หรือ สวงษ์ ทรัพย์สำ รวย 
ดาวตลกชายที่รุ่งทุกสมัย 
ภาพจากหนังสือ ‘เมืองไทย 2495 - 2519’

ล้อต๊อก กับ ชูศรี สองดาราตลก 
กำ ลังออกรายการขายหัวเราะ พ.ศ. 2510 

ภาพจากหนังสือ ‘เมืองไทย 2495 - 2519’

ชูศรี โรจนประดิษฐ์ หรือ ชูศรี มีสมมนต์ 
ดาราตลกหญิงยุค 2490 - 2510 

ภาพจากหนังสือ ‘เมืองไทย 2495 - 2519’

ร้านนี ้คนทำาหนงักม็าซือ้ฟิล์มหนงั ตดิต่อซือ้

ขายหนังบ้าง สมัยก่อนมันเป็นฟิล์มม้วนๆ 

เอาใส่กระเป๋าไปได้เรือ่งนงึไม่รูก้ีม้่วนแหนะ”

นอกจากคณุพชิยั น้อยรอด แล้วยงัมตีลกชือ่

ดังอย่าง ล้อต๊อก ชูศรี มีสมมนต์ ตลกคู่ขวัญ

ทีเ่ล่นคูก่นัมาหลายปี ในสมยันัน้แค่ผูค้นเหน็

ดาราตลกอย่าง ล้อต๊อก - ชูศรี ก็หัวเราะกัน

ท้องคัดท้องแข็งแล้ว ถือว่าทั้งสองเป็นสีสัน

ให้กับวงการบันเทิงไทยได้อย่างดีทีเดียว

   ส
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ร้านออน ล๊อก หยุน่ เมือ่อยูใ่นทำาเลทีเ่หมาะ

เจาะแล้วจงึเปรียบเสมอืนสถานทีร่องรบัการ

การรอคอยชมภาพยนตร ์  การพบปะ

สังสรรค์ ตลอดจนเม่ือชมภาพยนตร์เสร็จ

แล้วแต่ยงัไม่รูว่้าจะไปทีใ่ดต่อนัน่เอง และใน

ยุคที่พระนางคู่ขวัญท่ีดังเป็นพลุแตกอย่าง 

มิตร – เพชรา สมบัติ – อรัญญา นั้น ที่ร้าน

แห่งนี้เองคือที่ที่แมวมองจะมาคอยมองหา

นักแสดงหน้าใหม่ที่มีแววเป ็นดาราไป

ประดับวงการบันเทิงไทย

ในช่วงที่ภาพยนตร์เฟื่องฟูมาก ๆ นั้น ศาลา

เฉลิมกรุงคนจะพลุกพล่านมาก เวลาเปิด

ทำาการของร้านนั้นตั้งแต่ตีห้า – สามทุ่มเลย

ทีเดียว ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ นั้นปิดสี่ทุ่ม 

ที่เฉลิมกรุงจะมีหนังฉายรอบเช้าเก้าโมง 

รอบเทีย่ง รอบบ่ายสาม รอบห้าโมงเยน็ รอบ

หนึง่ทุม่ และรอบสามทุม่ วนัเสาร์ – อาทติย์ 

เพิ่มรอบเที่ยงคืนเข้ามาอีก เรียกได้ว่ามี

ตลอด และบรเิวณนีเ้ป็นทีค้่าขายของอร่อยๆ 

มากมาย มทีัง้บรเิวณหวัมมุถนน ร้านในซอย

ตลอดทั้งแถบนี้ รวมถึงออน ล๊อก หยุ่น ย่าน

นี้จึงคึกคักมาก

“แต่ก่อนนีค่กึคกัมากผมยงัชอบไปเลยเฉลมิ

กรุง มิตร ชัยบัญชา นี่ดังมากมาเปิดตัวหนัง

ทีน่ีคนเต็มเลย แต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ หน้า

บ้านนี่มีรถรางวิ่งผ่าน  วิ่งไปถึงวงเวียนโอ-

เดียน ค่ารถสลึงนึง พอมาทีก็มีเสียงระฆัง 

แด๊ง ๆๆ เราก็กระโดดขึ้นรถ พอคนมาเก็บ

ตังค์จ่ายไป รถมันก็วิ่งไปช้า ๆ แล้วก็เลิกไป 

กเ็สยีดายบ้าง แต่มนักเ็ปลีย่นไปตามยคุสมยั 

คนก็มีรถเก๋งมีอะไรมากขึ้น ตอนน้ีเห็นมีรถ

พานักท่องเที่ยวเที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์

อยู่เป็นของกทม. คล้าย ๆ รถรางสมัยก่อน

ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ”

บรรยากาศภายในร้าน
ที่มีแต่ลูกค้ารุ่นเดอะ 
ภาพจากนิตยสาร 
จารึกเศรษฐกิจ

   ส
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 วงการบันเทิงของไทย อาจแบ่งได้ตาม

ช่วงเวลา และกลุ่มชนผู้ให้ ผู้รับ เป็น 3 ประเภท

ใหญ่ ๆ คือ

บันเทิงอย่างสากลหรือบันเทิงยุคปัจจุบัน

ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วทิย ุวงดนตรสีมยัใหม่ 

การแสดง การโชว์สมัยใหม่และอะไรทั้งสิ้น ที่คิด

ว่าเป็น ‘สากล’ นบัเป็นวงการบนัเทงิทีไ่ด้รบัความ

นิยมแพร่หลายที่สุดนับแต่ปี 2495 หรือก่อนหน้า

นั้น มาจนปัจจุบัน และจะก้าวหน้าเรื่อย ๆ  ไปโดย

ไม่มีการหยุดยั้ง

บันเทิงของรัฐบาล ได้แก่ การบันเทิงที่ส่วนใหญ่

เป็นฝีมือของกรมศิลปากร ซึ่งมีหน้าที่จัดสอน จัด

แสดงอยู่เสมอ เช่น โขน ละคร วงดนตรีไทย วง

ดนตรีสากล เป็นต้น บันเทิงแบบนี้แม้จะได้รับ

ความนยิมเป็นรองแบบแรก แต่กย่็อมยนืตวัอยูไ่ด้

เสมอ เพราะมีรัฐบาลสนับสนุน

บันเทิงอย่างชาวบ้าน ได้แก่ การละเล่นพื้นเมือง

ทุกชนิด เช่น เซิ้ง ลำาเพลิน ของอีสาน ลิเก เพลง

ฉ่อย เพลงพวงมาลัย ฯลฯ ของภาคกลาง โนรา 

หนังตะลุงของภาคใต้ และซอ (หมายถึงการขับ

ร้องแบบภาคเหนือ ไม่ใช่การสีซอ) ฟ้อนรำา ของ

ภาคเหนือ การบันเทิงแบบนี้ อาจกล่าวได้ว่าค่อย 

ๆ สลายตวั หรอืคลายความนยิมจากประชาชนลง 

คนรุ่นหลัง ๆ  มาแทบจะร้องเพลงกล่อมลูกไม่เป็น

กันแล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถ้า

ไม่มีการเล็งเห็นคุณค่า จัดเก็บ ถ่ายทอดไว้ ก็จะ

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในภายหลัง

สภาพตึกรุ่นเก่าของร้านออน ล๊อก หยุ่น 
บนถนนเจริญกรุง 

ภาพจากนิตยสาร จารึกเศรษฐกิจ

รอบรู้วงการบันเทิงไทย
ระหว่าง�พ.ศ.�2495�-�2519
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มิตร ชัยบัญชา ภาพจากหนังสือ 
‘มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาล’

ที่นี่จึงถือเป็นศูนย์รวมของดาราของยุคลาย

ครามก็ว่าได้ อาจเป็นรองเพียงศาลาเฉลิม

กรุงที่อยู่ข้าง ๆ  กันนั่นเอง นอกจากดาราจะ

มากันมากมายแล้ว ท่านอดีตนายกฯ

ชาติชาย ชุณหะวัณ ก็เคยเข้ามาสัมผัสร้าน

ในตำานานแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

“นายกฯ ก็มาคือ ท่านชาติชาย ชุณหะวัณ 

มากับภรรยาแต ่ตอนนั้นท ่านยังไม ่ ได ้

แต่งงานกัน ดาราก็มีรอง เค้ามูลคดี ป้าจุ๊ จุรี 

โอศิริ เกชา เปลี่ยนวิถี มีหลายท่านเยอะคิด

ไม่ออก คนส่วนใหญ่มานัดเจอกันที่นี่แล้วก็

ไปดูหนังที่ศาลาเฉลิมกรุง แล้วตอนที่ยังไม่มีดิโอลด์สยาม ข้างหลังจะมีพวกหนังฟิล์ม 

หนังกลางแปลง หนังเก่า ๆ มาฉาย คนก็เลยเยอะคึกคักมาก สมัยก่อนนี่กินกาแฟแก้ว

ละห้าบาท แล้วก็นั่งกันทั้งวัน (หัวเราะ) มานั่งส่องพระบ้าง คุยกันบ้าง” 

แม้กระทั่งคุณแอ๊ว วัลภา ภรรยาของแดง ไบเล่ ก็เคยมาใช้สถานที่ร้านออน ล๊อก หยุ่น 

ถ่ายทำารายการโทรทัศน์ด้วยแต่คุณประพนธ์น้ันจำาไม่ได้ว่ารายการใด เมื่อถามถึงแดง 

ไบเล่ นั้นคุณประพนธ์ว่าไม่เคยเจอ ปุ๊ ระเบิดขวด ก็เช่นกันไม่เคยเห็นหน้าเลยสักครั้ง 

ร้านออน ล๊อก หยุ่น นั้นไม่เพียงแต่รายการโทรทัศน์ในบ้านเราเท่านั้นที่มาถ่ายทำา สื่อ

ของประเทศต่างประเทศก็ยังมาขอสัมภาษณ์อีกด้วย

“มีคนมาสัมภาษณ์บ่อยมาก รายการสารคดีของสิงคโปร์ก็มา แนะนำาร้านเก่า ๆ สมัย

โบราณ เราก็ให้ข้อมูลเขาไปเขาก็ไปพูดคนเดียว เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษเราฟังไม่รู้

เรือ่ง เราเน้นภาษาไทย (หวัเราะ) นติยสารเล่มแรกทีม่าสมัภาษณ์กค็อืนติยสารกรงุเทพ 

30 แต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้ว หาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เจอ ไม่ได้เก็บไว้ด้วย เพราะปกติจะ

เก็บทุกเล่ม”

พูดจบคุณประพนธ์ก็เดินไปหยิบนิตยสารต่าง ๆ ในตู้กระจกที่ใช้เก็บของมาให้ดู 

มากมายจริง ๆ ทั้งนิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค แต่ที่น่าเสียดายคือไม่มีรูปภาพเก่า ๆ ให้เรา

ได้เห็นกัน เพราะคุณประพนธ์บอกว่าไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เลย มีแต่คนที่ขอสัมภาษณ์มา

ถ่ายเอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มิต
ร 

ชัย
บัญ

ชา “พระเอกที่มีผล
งานการแสดงถึง 

267 เรื่อง 
รับบทบาทที่มากมาย 
เป็นพระเอกที่ขาย
ดีที่สุดแห่งยุค

ภาพยนตร์ 16 ม.ม.”

 ‘มิตร ชัยบัญชา’ บุรุษผู้ครองใจแฟน ๆ 

ทั้งประเทศ จนได้รับรางวัลพระราชทาน ‘ดารา

ทอง’ เขาเปน็พระเอกทีม่ผีลงานการแสดงถงึ 267 

เรื่อง รับบทบาทที่มากมาย เป็นพระเอกที่ขายดี

ที่สุดแห่งยุคภาพยนตร์ 16 ม.ม. ของเมืองไทยใน

อดีต

 กอ่นจะมาเปน็มติร ชยับญัชา ทีเ่รารูจ้กั

กัน เดิมนั้นพระเอกผู้นี้มีชื่อว่า ‘บุญทิ้ง ระวีแสง’ 

ชื่อบุญทิ้งนั้นปู่และย่าเป็นผู้ตั้งให้ เนื่องจากความ

กำาพร้าพ่อและแม่ของเด็กชายบุญทิ้งนั่นเอง

ต่อมาด้วยความจำาเป็นในด้านการศึกษา เด็กชาย

บุญทิ้ง จึงต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ‘สุพิศ นิลศรีทอง’ 

ตามนามสกลุของนา้เขย ทีเ่ปน็ขา้ราชการสามารถ

เบิกค่าเล่าเรียนได้จนครบอายุ 20 ปีบริบูรณ์

 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี สุพิศ นิลศรีทอง 

ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลใหม่เป็น ‘สุพิศ พุ่มเหม’ 

และสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนจ่าอากาศโดยมี

ความฝันว่าอยากจะเป็นนักบิน อยากขับเครื่อง

บินพาณิชย์เพราะจะมีรายได้ดีมาก

 ครั้นจบการศึกษาก็ถูกส่งไปฝึกงาน

ที่กรมอากาศโยธิน ดอนเมือง กระทั่งได้รับ

พระราชทานยศเปน็จา่อากาศโท สุพศิ พุม่เหม ตอ่

มาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ‘พิเชษฐ์ พุ่มเหม’ กลาย

เป็นจ่าเชษฐ์ จ่ามหากาฬ ของผู้ใต้บังคับบัญชา

ทุกคน

 ด้วยความที่หน้าตาหล่อเหลา รูปร่าง

สง่างาม ผิวขาวอมชมพู ผมหยักศกธรรมชาติ มี

ประวัติมิตร ชัยบัญชา
พระเอกตลอดกาลแล้วคำาถามทีอ่ดสงสยัไม่ได้คอื ‘ออน ล๊อก 

หยุ่น’ นั้นแปลว่าอะไร ก็ได้คำาตอบจาก

เจ้าของร้านว่า แปลว่า ‘สวนสนุก’ เป็น

ภาษาจีนแคระนั่นเอง

มาถงึวนันีร้้าน ‘ออน ล๊อก หยุน่’ กเ็ปรยีบ

เสมือนที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงมา

หลายยุคหลายสมัย ทั้งโก๋กี๋รุ่นเก๋าที่กลาย

มาเป็นคุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยายใน

ทุกวันนี้ หรือจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มากันทั้ง

ทีต่ัง้ใจและไม่ได้ตัง้ใจ แต่ร้านกาแฟแห่งนี้

กย็งัคงทำาหน้าทีข่องตนมาอย่างสมำา่เสมอ 

เป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปีแล้ว

แม้ว่าตอนนี้จะมีห้างร้านใหม่ ๆ เกิดข้ึน

มากมายแต่ออน ล๊อก หยุ่นก็มิได้เกิดผล

กระทบแต่อย่างใด ยังคงยืนหยัดท้าทาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



มิตร ชัยบัญชา - เพชรา เชาวราษฎร์ ภาพจาก
หนังสือ ‘มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาล’

วันเวลาเหมือนเมื่อครั้งที่ห้างดิโอลด์สยาม 

พลาซ่า ได้ก่อกำาเนิดขึ้นใหม่ ๆ  ทางร้านก็ยัง

คงดำาเนินกิจการมาได้อย่างปกติ ราวกับว่า

ไม่หวั่นเกรงกับสิ่งรอบตัวเลยสักนิด 

“ตอนสร้างดิโอลด์สยามก็ไม่มีผลกระทบ

อะไรนะ เขาก่อสร้างไปผมก็ขายไปเรื่อย ๆ 

ฝุ ่นตลบไปหมดเลย เหมือนตอนนี้ทำา

รถไฟฟ้า เขารื้อไปเราก็ขายไปเรื่อย ๆ ฝุ่นก็

เยอะเหมือนกัน แต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไร 

คนก็มาเรื่อย ๆ (หัวเราะ)” 

เมื่ อถามถึ งอนาคตของร ้ านและการ

เปลี่ยนแปลงของย่านวังบูรพาในปัจจุบัน 

คุณประพนธ ์นั้ น เข ้ า ใจว ่ าทุกสิ่ งย ่อม

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วังบูรพาที่

เงียบเหงาก็เป็นเรื่องปกติ แต่สำาหรับศาลา

เฉลิมกรุงแล้วนับว่าเป็นสถานที่ผูกพันมาก

พอกบัร้านทเีดยีว ถงึแม้ว่าปัจจบุนัจะไม่ค่อย

ได้เข้าไปแล้วก็ตามตั้งแต่เปล่ียนเป็นโรง

ละคร แต่ก็ยังจดจำาวันเก่า ๆ ได้ไม่เคยลืม 

และหากวันใดที่ ไม ่มีศาลาเฉลิมกรุงคง

เสียดายไม่น้อย 

“ตอนนี้เฉลิมกรุงก็เงียบ ๆ คนก็เริ่มน้อยลง 

แถวนี้จะมีคนแค่ช่วงเที่ยง ๆ บ่าย ๆ เพราะ

ร้านแถวนี้ปิดกันเร็ว ที่ร้านนี่ก็ปิดสี่โมงครึ่ง 

ตกเย็นสี่โมงห้าโมงก็เงียบแล้ว แต่ถ้ามี

รถไฟฟ้าเข้ามานี่ก็ไม่แน่ต้องดูก่อน อนาคต

ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาสืบทอดกิจการต่อ

หรือเปล่า ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องปิด ไม่รู้จะมี

รุ่นที่ 4 หรือเปล่า มีแววว่าจะยาก (หัวเราะ) 

หลาน ๆ ก็ออกเรือนไป ถ ้าไม ่มีก็คง

เสียดาย...” 

สำาหรับอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้ ร้าน 

‘ออน ล๊อก หยุน่’ นัน้กเ็ช่นกนัจะอยูห่รอืจาก

ไป จะมีคนสืบต่อหรือไม่อย่างไร แต่ในวันนี้

ร้านกาแฟเล็ก ๆ  แห่งนีก้ไ็ด้กลายเป็นตำานาน

ท่ียังมีชีวิตอยู่ไปแล้ว ไม่ใช่แค่การเป็นเจ้า

แรก การอยู่มาอย่างนาน แต่นั่นหมายรวม

ถึงความพากเพียร ความอดทนของผู้เป็น

เจ้าของที่ร่วมสร้างร้านให้เกิดตำานานขึ้นใน

วันนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กล้ามพองาม จึงมีผู้เห็นแววชักชวนให้ไปเป็น

นักแสดงหนัง และภาพยนตร์เรื่องแรกของจ่า

เชษฐ์คือ ‘ชาติเสือ’ ที่ประกบกับนางเอกถึง

หกคน 

 และเป็นธรรมเนียมของนักแสดงใน

สมัยนั้นที่ไม่นิยมใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริง 

คุณประทีป โกมลภิศ จึงได้ตั้งช่ือใหม่ให้กับ

พระเอกของเรื่องชาติเสือ

“...ในชีวิตที่ผ่านมา มีอะไรประทับใจบ้าง” 

ผู้กำากับพูดคุยซักถามจ่าเชษฐ์

“ชีวิตของผมมีแต่เพื่อน มีความรักผูกพันกับ

เพื่อน ๆ ตลอดเวลา” จ่าเชษฐ์อธิบาย...

“เพือ่น คอื มติร มติร คอื เพือ่นของทกุ ๆ  คน”

“ในชีวิตมีความภูมิใจอะไรมากที่สุด” ผู้กำากับ

ถามต่อ

“ผมเป็นทหาร ผมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของกองทัพ ได้เป็นผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลใน

พธิสีวนสนามของทหารสามเหล่าทพั ผมได้ทำา

หน้าที่สำาเร็จลงได้ด้วยดี ผมภูมิใจมากที่สุด”

“ธงชัย เฉลิมพล นำามาซึ่งชัยชนะ

ชัยบัญชา คือคำาสั่งของชัยชนะ

มิตร ชัยบัญชา คือชื่อใหม่ของคุณ”

นับจากวันนั้น ‘มิตร ชัยบัญชา’ เป็นพระเอก

ทีม่ผีลงานการแสดงมากทีส่ดุ มนีางเอกคูข่วญั

คือ เพชรา เชาวราษฎร์ มิตรใช้ชีวิตอยู่ใน

วงการบนัเทงินานถงึ 13 ปี ได้ทำาหน้าทีข่องตวั

เองเป็นอย่างดจีนถงึวาระสดุท้ายของชวีติการ

เป็นนักแสดง  มติร ชยับญัชา เสยีชวีติลง

ในขณะที่รับบท ‘อินทรีทอง’ เนื่องจากเกิด

อุบัติเหตุตกเฮลิคอปเตอร์ขณะถ่ายทำา และใน

วันนี้แม้จะไม่มีมิตร ชัยบัญชา อีกแล้ว แต่ชื่อ

เสยีงและผลงานของเขายงัคงเป็นอมตะ ให้เรา

ได้ระลึกถึงตราบชั่วฟ้าดินสลาย

“เพื่อน คือ มิตร 
มิตร คือ เพื่อนของทุก ๆ คน”

มิตร ชัยบัญชา ในบทบาทสุดท้ายกับ ‘อินทรีทอง’ 
ภาพจากหนังสือ ‘มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาล’

ข้อมูลประกอบการเขียน

1.หนังสือ ‘เสน่ห์ร้านเก่า’ โดย ธนาทิพ ฉัตรภูติ

2.หนังสือ ‘เมืองไทย 2495 - 2519’ โดย เอนก นาวิกมูล 

3.หนังสือ ‘มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาล’ 

โดย ท่านขุน บุญราศรี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แหล่งลงทุนพันล้าน 
“นามเวิ้งนาครเขษม”  

 เมื่อเดินเท่ียวรอบศูนย์การค้าวังบูรพาครบแล้ว ย่านการค้าใกล้เคียงกันอีกแห่ง

หนึ่งที่พลาดไม่ได้ของเหล่าบรรดาโก๋กี๋ทั้งหลายนั้นก็คือ ‘เวิ้งนาครเขษม’ ทำาเลทองบนที่ดิน

ขนาด 14 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ย่านการค้าประวัติศาสตร์พื้นที่สี่เหลี่ยมระหว่างถนน

เจริญกรุงกับถนนเยาวราช ตรงคลองคูเมืองหรือคลองโอ่งอ่าง ด้านนอกกำาแพงเมืองจน

กระทั่งถึงถนนวรจักร พื้นท่ีแห่งน้ีคือแหล่งชุมชนชาวจีนและมีการค้าขายมาอย่างยาวนาน

ตั้งแต่อดีตนับเป็นเวลากว่าสามร้อยปีมาแล้ว

 ‘เวิ้งนาครเขษม’ นั้นแปลว่า ‘นครแห่งความเบิกบานอันกว้างใหญ่’ เป็นที่ดินใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้า

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตร) เป็นทรัพย์สินมรดก เพื่อสำาหรับใช้ให้

บังเกิดคุณประโยชน์การทำามาหากินแก่ไพร่ฟ้าประชาชนของพระองค์สืบไป 

 บริเวณนีม้บีงึเกบ็นำา้ใสสะอาดขนาดกว้างใหญ่แห่งหนึง่ เป็นทีส่ำาหรบัพักผ่อนหย่อน

ใจสรวลสราญของพระบรมวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่อยู่ของชาวจีน

แต้จิ๋ว ชาวจีนเรียกบึงขนาดใหญ่นี้ว่า ‘วังนำ้าทิพย์’ สำาเนียงจีนแต้จิ๋วว่า ‘จุ้ยเจียเก็ง’

 

 

‘เวิ้งนาครเขษม’ นั้นแปลว่า 
‘นครแห่งความเบิกบานอันกว้างใหญ่’“ ”
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จากการขยายตวัอย่างต่อเนือ่งและด้วยพระ

มหากรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ

นครสวรรควรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตร) 

ที่ได้ทรงเห็นว่าผืนท่ีดินบริเวณน้ีมีความ

ผูกพันกับประชาราษฎร์ชาวจีนจำานวนมาก 

จึงมีดำาริให้ถมบึงเป็นที่เนิน ‘เวิ้ง’ กว้างใหญ่

ที่จะจัดเป็นพื้นที่ให้ประชาชนชาวจีน ที่

อาศยัจบัจองอยูเ่ดมิ ได้อาศยัเป็นทีท่ำามาหา

เล้ียงชีพสร้างฐานะตน สร้างความเจริญ

รุ่งเรืองและความมั่นคงให้กับครอบครัวสืบ

ต่อจนลูกหลานในตระกูลหลายชั่วคน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
ภาพจาก www.siamsouth.com

ประชาชนชาวจีนต่างแห่แหนจับจองพื้นที่

ขายของทั้งแผงลอยทั้งแบกะดิน จนเคยได้

รับการขนานนามว่า ‘ตลาดโจร’ หรือ 

‘Thief Market’ เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่

เป็นสนิค้ามอืสองทีใ่ช้แล้ว ของเก่า หรอืของ

ทีถ่กูขโมยมาแลกเปล่ียน ซ่อม ซือ้ขายกนัใน

บริเวณนี้

เกิดเป็นศูนย์การค้าที่มีรูปแบบเป็นห้อง

แถวมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย แรก

เริ่มเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มีการปรับปรุง

เป็นอาคารสองชั้นและสามชั้นตามลำาดับ 

   ส
ำนกัหอ
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เปลี่ ยนแปลงไปตามความเจริญทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเน่ืองจาก

เดิมอาคารส่วนมากเป็นอาคารไม้ ครั้งหนึ่ง

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเว้ิงนาครเขษม อาคาร

หลายส่วนถูกทำาลายไปเกือบส้ิน จึงมีการ

สร้างอาคารทนัสมยัข้ึนมาแทนทีเ่ป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสร้างไม้คาน

และคงแบบเดิมอยู่ด้วย 

อาจารย ์วิศิษฐ ์  เตชะเกษม ท่ีปรึกษา

กิตติมศักดิ์ของเว้ิงนาครเขษม ผู้เช่ียวชาญ

ทางด้านฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เล่าถึงสถาปัตยกรรมของเวิ้งในยุคสมัย

ซิกซ์ตี้ว่า ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2500 เวิ้ง

เริ่มเป็นอาคารขึ้นมาแล้วเพราะว่าอาคาร

แบบสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มสร้างมาตั้งแต่ช่วง 

พ.ศ. 2470 ตามแบบทางตะวันตกซ่ึงเลาะ

มาจากถนนเจริญกรุงและเข้ามาถึงในเว้ิง 

และเมื่อถนนเยาวราชสร้างเสร็จในสมัย

รชักาลที ่5 เวิง้กไ็ด้ส่วนผสมมาทัง้อารยธรรม

ตะวันตกและตะวันออก 

แต่ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีการสร้างถนน

เยาวราชขึ้นมาใหม่ ศิลปะแบบวัฒนธรรม

ตะวันตกที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 

ทีเ่รียกว่า ‘อาร์ต เดคโค’ จงึเข้ามาในเวิง้เกดิ

เป็นรปูแบบหลายตกึในเวิง้ เวิง้จงึกลายเป็น

ตำาแหน่งของตัวเริ่มต ้นวัฒนธรรมสอง

อารยธรรมด้วยกัน ขณะเดยีวกันก็เป็นแหล่ง

ที่เข้าไปจะเห็นตัวสถาปัตยกรรมหลายรุ่น 

เพราะเกิดจากการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมา

เรื่อย ๆ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเวิ้งซึ่งแตก

ต่างจากที่อื่น 

โรงหนังจากที่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ก็มีการ

พัฒนากลายเป็นปูนเมื่อถูกไฟไหม้ก็กลาย

เป็นตกึ 6 ชัน้ ตลาดปีระกา เดมิเป็นไม้เกอืบ

ทัง้หมดเมือ่โดนไฟไหม้กส็ร้างใหม่เป็นปนูขึน้

มา ตึกริมถนนใหญ่ซึ่งเป็นตึกแบบรัชกาลที่ 

4 เมื่อครั้งไฟไหม้ก็กลายเป็นตึก 7 ชั้น รวม

ถึงบ้านเกิดของอาจารย์เองเดิมข้างล่างเป็น

ปูนข้างบนเป็นไม้ เมื่อไฟไหม้จึงสร้างใหม่

กลายเป็นตึก 4 ชั้น 

ดังนั้นสถาปัตยกรรมในยุค 2500 จึงเป็น

สถาปัตยกรรมใหม่ เกิดการพัฒนาไปตาม

กาลเวลา ฉะน้ันเข ้าไปในเวิ้ งจะมีตัว

สถาปัตยกรรมตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นตัวเริ่ม

ต้น จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งไม่มีไฟไหม้แล้ว

ในช่วงทีศ่นูย์การค้าวงับรูพาคกึคกันัน้ถ้าคน

มาเที่ยววังบูรพาก็จะมาเที่ยวเว้ิง ถ้าคนมา

เทีย่วเวิง้กจ็ะไปเทีย่ววังบูรพาด้วยเพราะอยู่

ใกล้ ๆ  กนั ซึง่วงับรูพามาสร้างทีห่ลงัแต่กจ็ดั

ว่าอยูใ่นย่านเดยีวกนั ส่วนเวิง้นาครเขษมนัน้

จัดว่าเป็นแหล่งชอปปิงเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ 

สถานที่ดึงดูดผู ้คนทั้งสองแห่งนี้คือโรง

ภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ทีม่ชีือ่เสยีงของเวิง้

ก็คือ ‘โรงภาพยนตร์เวิ้งนาครเขษม’ ชื่อ

เดียวกับย่านการค้านี้
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โรงหนังญี่ปุ่น ก่อนจะกลายเป็นโรงภาพยนตร์เวิ้งนาครเขษม ภาพจาก อ.วิศิษฐ์ เตชะเกษม

ทางเข้าโรงหนังเวิ้งนครเกษมซีเนมาสะโคป ถนนเจริญกรุง บางกอก พ.ศ. 2489
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 เมื่อในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ญี่ปุ่นบุก

เข้ามาในไทย เกิดโรงหนังขึ้นมาโดยใช้เต็นท์

ขนาดใหญ่ เรียกว่า ‘โรงหนังญี่ปุ่น’ เมื่อญี่ปุ่น

แพ้สงครามกลับไปแล้ว ทูลกระหม่อมบริพัตร 

ซึ่งเป็นเจ้าของเวิ้งนาครเขษม ท่านเป็นบิดา

แห่งดนตรีไทย ท่านมีความชอบดนตรีไทย 

ชอบสะสม กเ็ลยสรา้งโรงงานผลติเครือ่งดนตรี

ไทยในเวิ้งแห่งนี้ด้วย 

 ท่านยังมีความสนใจในเรื่องของ

ละคร ประกอบกับอยากมีโรงละครเป็นของ

ตัวเอง ท่านจึงสร้าง ‘โรงละครนิยมไทย’ ขึ้น

มา เปน็โรงละครทีใ่ชส้ำาหรบัแสดงละคร แสดง

ดนตรี โดยมีพวกราชนิกูลเข้ามาแสดงด้วยแม้

กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่

หัว รัชกาลที่ 6 ท่านก็เข้ามาร่วมแสดงด้วย 

สมัยน้ันยังเป็นยุคที่การแสดงยังไม่ใช้ชายจริง

หญิงแท้ โรงละครน้ันอยู่ตรงกลางเว้ิงและอยู่

ชั้นบน เปิดเล่นรอบบ่ายกับรอบค่ำา ต่อมาเมื่อ

หมดยุคของละครแล้วจึงเปลี่ยนไปเป็นโรง

ภาพยนตร์และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘โรงภาพยนตร์

เวิ้งนาครเขษม’

โรงภาพยนตร์เวิ้งนาครเขษมน้ันมีสองช้ัน 

ทำาการฉายหนังไทย ซ่ึงเดิมมีการเล่นละคร

ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว หนังสมัยก่อนนั้นก็

ใช้คนพากย์ หากเดินไปด้านหลังแล้วล่ะก็มี

พร้อมทุกอย่างทั้งหม้อ กะละมัง แก้ว เพื่อ

ใช้สร้างเสียงตามเนื้อเรื่องของหนัง หากใน

หนังฉากใดมีเสียงพลุก็ใช้ปืนยิงเอา ฉากใด

ฟาดฟนักนักใ็ชไ้มด้าบฟนักนัอยูข่า้งหลงัจรงิ 

ๆ นบัวา่เปน็บรรยากาศทีส่นกุสนานกนัมาก

ของคนในยุคนั้น

เดือน ดียิ่ง โก๋รุ่นเก๋าผู้มีความคุ้นเคยกับเวิ้ง

นาครเขษมเป็นอย่างดีเพราะเคยอาศัยอยู่

แถววดัตกึในสมยัเดก็ ๆ  ทำาใหไ้ดม้าเทีย่วเลน่

ที่เวิ้งฯ อยู่บ่อย ๆ ว่าแล้วโก๋ท่านนี้ก็อดเล่า

วีรกรรมสุดแสบเมื่อครั้งยังเยาว์วัยไม่ได้ว่า 

“สมัยก่อนค่าตั๋วหนังก็มี 3 บาท 4.50 บาท 

10 บาทก็มี แต่เราไม่เคยเสียสักบาทเพราะ

เราเป็นเจ้าถิ่น แต่ก่อนมีรถกระบะแล้วโรง

หนังมีหลังคาตรงห้องน้ำา พวกเก็บตั๋วไปอยู่

ขา้งนอกกนัหมดไมม่ใีครอยู ่พอมพีวกสามสี่

คนก็เอาไม้ปีนขึ้นไป ไปแอบในห้องน้ำา แล้ว

ก็ไปดูหนังฟรี (หัวเราะ) สมัยก่อนสนุก แต่

ตอนหลังผมไม่เอาแล้ว มาช่วยเขาแบกป้าย

แทน ตอนนั้นจะมีป้ายที่ขึ้นโฆษณาว่าวันนี้

มีหนังเรื่องอะไรใครแสดงอะไรอย่างน้ี เช่น

มี มิตร - เพชรา พอไปช่วยเขาก็เลยได้ดูครึ่ง

เรื่อง” (หัวเราะ) 

รอบรู้วงการบันเทิงไทย
ระหว่าง�พ.ศ.�2495�-�2519

คุณเดือน ดียิ่ง อดีตโก๋หลังวัง 
ขณะนั่งฟังวิทยุทรานซิสเตอร์ 
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เวิ้งนาครเขษม ภาพจากหนังสือ ‘ย่ำ ต๊อกทั่วกรุงเทพฯ’

เวิ้งนาครเขษมในอดีต ภาพจาก อ.วิศิษฐ์ เตชะเกษม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 139  | ย่ า น วั ง บู ร พ า

เวิ้งนาครเขษมในอดีต ภาพจาก อ.วิศิษฐ์ เตชะเกษม
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ยงัไม่ทนัถามถงึดาราในดวงใจคณุเดอืนกร็บี

บอกกับเราว่าชื่นชอบ มิตร ชัยบัญชา เป็น

อย่างมาก ชอบในความเป็นลูกผู้ชายของ

พระเอกคนดัง เพราะสมัยก่อนน้ันพระเอก

เป็นผู้ชายแท้ ๆ มาดแมน เท่มาก ต่างจาก

สมัยนี้...คุณเดือนละไว้ในฐานที่เข้าใจ แล้ว

มติร – เพชรา นัน้คอืพระนางคูข่วญั คนชอบ

เยอะ เพชรา เชาวราษฎร์ ก็ถือเป็นไอดอล

ของผู้หญิงยุคนั้นเช่นกันเพราะเธอท้ังสวย 

หุ่นดี แสดงหนังเก่ง

นอกจากการเที่ยวชมภาพยนตร์จะเป็นส่ิง

บันเทิงเริงใจของผู้คนในยุคนั้นแล้วยังมีการ

แสดงโชว์อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมากนั่น

คือ ‘ระบำาโป๊’ ซึ่งเดิมนั้นมาจากคำาว่า 

‘โป้ว’ ในภาษาจนีแต้จิว๋ทีแ่ปลว่า ‘ทดแทน’ 

คือมีการแสดงละครแบบเส้ือผ้าน้อยช้ินแต่

ไม่เปลือย เช่น ใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น 

ซึง่กถ็อืว่าวาบหววิมากแล้วในยคุสมยันัน้ แต่

พอขาดคนเล่นเขาจึงเอาหนังมาฉายแทน

เมือ่หนงัทีม่าฉายเป็นหนงัประเภทตะวนัตก

เสือ้ผ้าน้อยชิน้เหมอืนกนั เรยีกว่าเอาหนงัมา

โป้ว คือเอามาทดแทน คนจีนเลยเรียกว่า 

‘หนังโป้ว’ หมายถึงหนังที่เอามาฉายแทน

ระบำานั้น เป็นที่มาของคำาว่าหนังโป๊ที่เรียก

ผิดเพี้ยนกันไป ซึ่งจริง ๆ แล้วหนังโป๊ไม่ได้

แปลว่าหนังลามกอนาจาร แต่หมายถึงหนัง

ที่เอามาทดแทน 
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อีกประการหนึ่งที่คนมาเที่ยวเวิ้งกันมาก ๆ 

ก็เพราะมีตลาดเก่าเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้ว ชื่อ

ว่า ‘ตลาดปีระกา’ ขายพวกของสดทั้งผัก 

เป็ด ไก่ หมู ให้คนมาจับจ่ายซื้อของกัน พอ

ตกเยน็กจ็ะมร้ีานอาหารมาตัง้ขายกนัยาวไป

ทั้งซอยเป็นอีกหน่ึงศูนย์รวมของอร่อยและ

ราคาย่อมเยา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าตลาด

ปีระกานั้นถูกรื้อท้ิงไปเสียแล้ว และร้านค้า

ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มออกกันไปหมดแล้ว

สำาหรับธุรกิจหนึ่งที่ยังคงอยู ่กับเวิ้งนาคร

เขษมมาช้านานนั้นคือธุรกิจสำานักพิมพ์กับ

การจำาหน่ายหนังสือ ในปัจจุบันที่ยังคง

ดำาเนนิการอยู่ในเวิง้นัน้เหลือเพยีง ร้านเขษม

บรรณกจิ บรรณาคาร เสรมิวทิย์บรรณาคาร 

และพิทยาคาร เท่านั้น (สำาหรับร้านเขษม

บรรณกจินัน้เป็นร้านหนงัสอืร้านแรกของเวิง้

นาครเขษม ปัจจุบันเน้นเรื่องโหราศาสตร์

โดยหนัมาทำา ‘Niche Market’ แล้วคือ การ

เจาะตลาดแบบเฉพาะ)

ร้าน 'เขษมบรรณกิจ' ร้านหนังสือเก่าแก่ของเวิ้งนาครเขษม ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมของตำ ราโหราศาสตร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณพิจิตร เตชะ-

วัฒนานันท์ ผู้บริหารร้านหนังสือพิทยาคาร

คนปัจจุบัน ซึ่งเป ็นอีกหนึ่งในร้านขาย

หนังสือที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในเวิ้งนาครเขษม

สอบถามถึงกิจการในปัจจุบันกับเม่ือครั้ง

รุ่งเรืองในอดีตที่นวนิยายเป็นหนังสือท่ีได้

รับความนิยมอย่างสูง หากมาย่านเวิ้ง หรือ

วังบูรพานั้นหลายคนคงอดไม่ได้ที่จะหยิบ

จบัหนงัสอืกลบับ้านกนัไปคนละเล่มสองเล่ม

คุณพิจิตรบอกถึงกิจการในปัจจุบันว่าแย่

ลงมาก เพราะในสมัยน้ีมีอินเทอร์เน็ต มี

ดาวเทียม คนก็ไม่นิยมมาดูหนังสือ ส่วนคน

ที่มาก็จะมาหาพวกหนังสือเรียน ตำาราเรียน

เก่า ๆ  กนั เป็นหนงัสอืสมยัแรก ๆ  หรอืมาหา

หนงัสอืประวตัขิองเก้ารชักาล ประวตัศิาสตร์

กรงุสโุขทยั กรงุศรอียธุยาตอนต้น หนงัสอืที่

ขายในปัจจุบันก็เป็นหนังสือดั้งเดิมตั้งแต่

สมัยคุณพ่อที่เริ่มจากสนามหลวงมาก่อน 

สมัยก่อนขายดี มีหนังสือทุกประเภท เจ้า

นายใหญ่ ๆ ก็มาซื้อหนังสือที่นี่ ที่เวิ้งจึงถือ

เป็นแหล่งใหญ่ของหนังสือคือมีร้านหนังสือ

กว่าสิบห้อง 

“สมัยก่อนหนังสือที่ขายดีจะเป็นพวกท่อง

เท่ียว ถ้านิยายก็สามเกลอ เสือดำา เสือใบ 

ทกุวนันีค้นกย็งัอ่านกนัอยู ่เพราะว่าลลีาการ

เขียนของ ป. อินทรปาลิต เขียนได้สนุก คน

อ่านรูส้กึเหมอืนเข้าไปอยูใ่นบรรยากาศแบบ

นัน้ด้วย ปัจจบุนักจ็ะเป็นพวกภาษา ทางร้าน

แนะนำาเลยเพราะสืบมาจากรุ่นคุณพ่อคุณ

แม่ จดัทำาเกอืบทกุภาษาและทำาขึน้มาเรือ่ยๆ 

กับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษา รับ

ประกันคุณภาพได้เลย หนังสือที่ออกใหม่ก็

มีภาษาอินเดีย พม่า ล่าสุดก็เวียดนาม ราคา

ไม่แพงเล่มละส่ีสิบถึงห้าสิบ มีทั้งขายปลีก

และขายส่ง ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็จัดส่ง

ให้ เล่มสองเล่มก็ยินดีจัดส่งให้ไม่คิดค่าส่ง 

หนังสือมากมายที่ท่านจะสรรหาได้ที่ 'พิทยาคาร'
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เพราะทำากันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้ว

ก็คิดอย่างนี้ตลอด”

ในแง่ของคนทำากจิการน้ันคณุพจิติรยอมรบั

ว่าทุกวันนี้รู ้สึกเหนื่อยและเสียดายมาก

เพราะอยู ่ มาตั้ งแต ่ รุ ่ นคุณพ ่อคุณแม ่ 

บรรยากาศนั้นก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อก่อน

คึกคักแถวนี้ขายหนังสือเยอะ ตอนนี้เหลือ

อยูเ่พยีงสีร้่านเงยีบลงไปมาก สำาหรบัท่ีนีน่ัน้

ยังคงยึดอาชีพนี้ไว้อยู่ อีกทั้งเมื่อถึงเวลาที่

ต้องย้ายออกไปเพราะหมดสัญญาเช่าที่เวิ้ง

ซึ่งเจ้าของใหม่คือเบียร์ช้าง คุณพิจิตรก็

ยนืยนัว่ายงัจะขายหนงัสอือยู ่แต่ไม่รูว่้าย้าย

ออกไปแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะเหมอืนต้อง

เริ่มต้นกันใหม่ ลูกค้าเก่าก็อาจจะตามไปไม่

ได้ ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อทางร้านไม่น้อย

ส่วนร้านอื่น ๆ ก็เปลี่ยนอาชีพไปกัน ซึ่งเป็น

ที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่าร้านหนังสือเก่า

แก่จะต้องปิดตัวลงเพราะไล่ตามกระแส

ปัจจุบันไม่ทัน หรือต้องเงียบเหงาไปตาม

กาลเวลาเพราะโลกยุคปัจจุบันจะหาอะไร

อ่านก็ช่างง่ายดาย เดินไปในห้างก็มี ไปที่

ไหนๆ ก็มี หรือเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มาก็

อ่านได้แล้ว ต่างจากสมัยก่อนจะหาหนังสือ

อ่านต้องมาที่เวิ้ง มาวังบูรพา ซ่ึงก็มีแต่

หนังสือไม่มีอย่างอื่นให้อ่าน นักประพันธ์

สมัยก่อนจึงโด่งดังเป็นที่รู้จัก เช่น ทมยันตี 

ยาขอบ และ ป.อนิทรปาลติ ไม่เหมอืนอย่าง

ในสมัยนี้อ่านในอินเทอร์เน็ตก็ได้ คนจึงลืม

นักประพันธ์เก่า ๆ เป็นที่น่าเสียดายยิ่ง

ตัวละครสามเกลอ 
ภาพจากหนังสือ 
‘วิวัฒนาการสังคมไทย
กับหัสนิยาย
ชุด พล นิกร กิมหงวน 
ของ ป.อินทรปาลิต’
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ธุรกิจสำาคัญ ๆ ท่ีประกอบการกันภายใน

เว้ิงนาครเขษมนอกจากธุรกิจสำานักพิมพ์

กับการจำาหน่ายหนังสือเก่าแล้วน้ันยังมี 

ธุรกิจค้าของเก่า ธุรกิจเครื่องเสียง ประเภท

หีบเสียง จานเสียง รวมท้ังเครื่องดนตรี 

เพราะเป็นแหล่งเครื่องดนตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทยและเป็นต้นกำาเนิดของเคร่ือง

ดนตรีหลาย ๆ ชนิด เครื่องดนตรีตะวันตก

เครื่องแรกของประเทศไทยก็สั่งโดยพื้นที่นี้ 

หาที่ไหนไม่ได้ให้ไปที่เวิ้ง

แถมเจ้าของร้านค้าเครื่องดนตรีน้ันยังมี

ความรู ้ในเรื่องเครื่องดนตรี และมีความ

สามารถในการซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่เสีย

หาย รวมถึงเจ้าของร้านบางคนก็ยังเป็นนัก

ดนตรีที่มีใจรักและมีความรู้เรื่องดนตรีเป็น

อย่างดี ที่สำาคัญราคาก็ย่อมเยา 

ในยุคที่แผ่นเสียงกำาลังเป็นที่นิยมนั้น เวิ้ง

นาครเขษมคือแหล่งร่วมแผ่นเสียงชั้นดี ทั้ง

แผ่นเสียงเก่าแผ่นเสียงใหม่ มีทั้งเพลงฝรั่ง 

เพลงไทยสากล และเพลงไทยเดมิ สมยัก่อน

จะหาเพลงคลาสสิก เช่น มาดามบัตเตอร์-

ฟลาย บรรเลงโดยวงดนตรีโรมออร์เคสตร้า 

หรือมหาอุปรากรลาทอสกา ก็ต้องไปหาท่ี

นั่น รวมทั้งหีบเสียง และเข็มจานเสียงด้วย 

ผู้บริโภคไม่จำาเป็นต้องไปตระเวนหาซื้อจาก

ที่อื่นให้ยุ่งยากเพราะรวมไว้ในเวิ้งหมดแล้ว

สำาหรับธุรกิจค้าของเก่าน้ันก็ขึ้นหน้าข้ึนตา

มาก ใครอยากได้ของเก่าประเภทไหนก็ไป

หาซื้อที่เว้ิงได้ รวมทั้งพวกวัตถุโบราณด้วย 

กล่าวกันว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่วางขายอยู่ใน

เวิ้งเป็นข้าวของที่ผ่องถ่ายมาจากโรงรับ

จำานำา ซึ่งเป็นของที่ผู้จำานำาไม่ได้ไปไถ่ถอน

ตามกำาหนด ของที่หลุดจำานำาก็จะเคลื่อน

ย้ายไปอยู่ในเวิ้ง และจำาหน่ายในราคาถูก ๆ 

หน้าร้านขายของในเว้ิงหลายร้านจะมีเส้ือ

กางเกงชุดสากลซักรีดเรียบร้อยเหมือนของ

ใหม่ไม่มีผิด ซ่ึงความจริงก็เป็นเส้ือผ้าที่ใช้

มาไม่กี่ครั้ง แต่เจ้าของร้อนเงินจึงต้องเอา

เข้าโรงรับจำานำา แล้วอีก 3 เดือนก็มาแขวน

ขายอยู่ในเวิ้ง เสื้อกางเกงสากลเหล่านี้ล้วน

แต่เป็นชุดสากลยอดนิยมทั้งสิ้น

แม ้กระทั่ ง ส้ินค ้าประเภทของโบราณ 

เครื่องเรือน เครื่องลายคราม เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องจักรขนาดย ่อม เครื่องผสมปูน 

มอเตอร์ เครื่องปั๊มนำ้า ไขควง น็อตที่หาซื้อ

ที่ไหนไม่ได้ เป็นไขควงประเภทพิเศษหรือ

เกลียวทางอุตสาหกรรม ซ่ึงเยอรมันผลิต 

แตกต่างจากฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา หรือ

อย่างทางอเมริกาใช้หน่วยเซ็น ยุโรปใช้

หน่วยนิ้ว หาซื้อที่ไหนไม่ได้เข้ามาที่เวิ้งก็จะ

เจอเสมอ 

กระทะทองเหลือง เครื่องทำาขนมหวาน ทำา

อาหาร รถเข็น เครื่องเหล็กอะไรต่ออะไรมี

ขายที่เวิ้งทั้งนั้น ทั้งเก่าและใหม่ก็มีให้เลือก
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 เป็นระยะเวลา 30 ปีเต็มที่หัสนิยาย

ชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ได้ผลิตออก

สู่ตลาดหนังสือให้ความอภิรมย์แก่นักอ่านชาว

ไทยมาอย่างต่อเนือ่ง โดยทีผู่อ่้านและผูต้ดิตาม

วรรณกรรมชุดน้ี ส่วนใหญ่เป็นสามัญชนทุก

เพศทุกวัย

 พล นิกร กิมหงวน นับเป็นหัสนิยาย

ที่ได้สะท้อนเหตุการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองใน

สังคมไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2482 – 2511 โดยแบ่ง

เป็น 3 ยุค คือ ยุคเบื้องแรกประชาธิปไตย 

ยุคสงครามและสันติภาพและยุคโลกาภิวัตน์ 

เน้ือหาสาระ บรรยากาศ และพฤติกรรมของ

ตวัละคร รวมทัง้บทสนทนาในแต่ละเรือ่งแต่ละ

ตอนของหัสนิยายชุดนี้นั้นเขียนต ่อเนื่อง

ยาวนานถึง 30 ปี

 ดังนั้นจึงยอมรับกันว ่าพล นิกร 

กิมหงวน เป็นวรรณกรรมที่มีคนอ่านและ

ติดตามมากที่สุดเท ่าที่ เคยมีมาในวงการ

หนังสือของไทย มีจำานวนพิมพ์นับเป็นร้อย

ล้านเล่ม แม้ว่าผู้ประพันธ์ได้ล่วงลับไปแล้วก

ว่า 45 ปี แต่ยังมีการพิมพ์จำาหน่ายอยู่อย่าง

สมำา่เสมอ และมีผูต้ดิตามอ่านอย่างไม่ขาดสาย 

 นับตั้งแต่เล่มแรกที่ตีพิมพ์ออกมา

เมื่อ พ.ศ. 2482 จนกระทั่งบัดนี้ เป็นเวลากว่า 

70 ปี พล นิกร กิมหงวน ก็ยังเป็นหัวข้อการ

ป.อินทรปาลิต ภาพจากหนังสือ 
‘วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยาย

ชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต’

ป.อินทรปาลิต
ผู้ให้กำ�เนิดสามเกลอ

และสร้างประวัติศาสตร์วงการนักอ่านของเมืองไทย
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สนทนาที่สามารถแลกเปล่ียนกันได้ระหว่าง

คนต่างรุ่นต่างวัยได้โดยไม่ขัดคอกัน

ป.อนิทรปาลติ จงึกลายเป็น ‘นกัประพนัธ์ของ

ประชาชน’ ไปในที่สุด

ประวัติโดยย่อของ ป. อินทรปาลิต

 ป. อินทรปาลิต หรือ ปรีชา อินทร-

ปาลิต เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2453 เป็น

บุตรคนที่ 2 ของพันโท พระวิสิษฐพจนการ 

(อ่อน อินทรปาลิต) และนางวิสิษฐพจนการ 

(ชื่น อินทรปาลิต) โดยที่บิดาเป็นอาจารย์ใน

โรงเรียนนายร้อยทหารบก จึงทำาให้ปรีชาต้อง

เข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนแห่งนัน้ ตัง้แต่อาย ุ9 ปี เป็น

รุ่นหลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2 รุ่น

 แต่ด้วยความทีไ่ม่ชอบการเป็นทหาร

จึงออกจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกกลาง

คัน ต่อมาได้รับราชการเป็นเสมียนกระทรวง

พาณิชย์และคมนาคมอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนย้าย

ไปอยู่กรมโยธาเทศบาล และเริ่มเขียนเรื่องสั้น 

เมื่อลาออกจากงานประจำาได้หันไปขับแท็กซี่ 

แล้วไปเป็นนายท้ายเรือกลไฟ ขึ้นล่องระหว่าง

กรุงเทพฯ กับนครสวรรค์ 

 จากประสบการณ์ชีวิตที่ได้พบเห็น 

ทำาให้เขาเขียนนิยายเรื่องแรก คือ ‘ยอด

สงสาร’ และตามมาด้วย ‘นักเรียนนายร้อย’ 

ซึ่ง เสาว์ บุญเสนอ บรรณาธิการคัดเลือก

เรื่องของเพลินจิตต์ ให้การสนับสนุนนำาเรื่อง

นักเรียนนายร้อย ตีพิมพ์เป็นหนังสือปกอ่อน

และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทำาให้มีผล
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ซื้อหาได้ในราคาค่อนข้างย่อมเยา เพราะ

เป็นแหล่งใหญ่ที่สุด ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเช่น

นั้น เวิ้งนาครเขษมจึงเป็นแหล่งสารพัดที่

ท่านจะสรรหาได้

มาถึงในยุคนี้แม้เวิ้งจะไม่มีการแสดงระบำา

อย่างครึกครื้น โรงหนังที่คอยรองรับผู้คน

ให้เข้ามาเที่ยวหาพักผ่อนหย่อนใจ แต่เวิ้ง

นาครเขษมก็ยังคงเป็นแหล่งการค้าขนาด

ใหญ่มากไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน

กว่าสามร้อยปี ท่ีมีคุณค่าท้ังด้านบุคลากร 

ด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท่ีเป็นชุมชน

เก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน 

เนื่องจากเป็นคนจีนข้ามโพ้นทะเลมาตั้ง

รกราก มาร่วมสร้างเมือง สร้างกรุงเทพฯ 

ร่วมสร้างรัตนโกสินทร์ คนจีนบริเวณเวิ้งคือ

กลุ่มแรงงาน บุคลากรเหล่านี้นอกจากจะ

สร้างแผ่นดินจนมั่นคงแล้ว พวกเขาก็สร้าง

ครอบครัวขนาดใหญ่ คนในเวิ้งนาครเขษม

เรียกว่าบ้านหลังใหญ่ ไม่ใช่ชุมชนแต่เป็น

ครอบครวัขนาดใหญ่ซึง่ทกุคนต่างเป็นพีน้่อง

กนั เวิง้จงึกลายเป็นพืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์ของ

กาลเวลา เรื่องของการเกิดขึ้นของช่วงเวลา

แม้จะผ่านไปเป็นร้อยปีแต่วัฒนธรรมไทย

และจีนก็ยังเข้ามารวมกันอยู่ถึงวันนี้ 

สำาหรับเทศกาลในเว้ิงฯ ปัจจุบันก็มีการจัด

เทศกาลไหว้พระจันทร์สนับสนุนโดยเบียร์

ช้าง งานประจำาปีก็มีการเล่นงิ้ว งานแรกที่

เริ่ม คือ เทศกาลไหว้พระจันทร์ งานที่สอง 
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งานทำานองชวีติรกัโศกตดิตามมาอกีหลายเล่ม 

อาทิ ยอดสงสาร เมียขวัญ และผู้รับบาป

 ในยุคที่ สถานการณ ์บ ้ านเมือง

ตึงเครียดจากสงครามอินโดจีน 

ป. อินทรปาลิต ได้แต่งเรื่องปลุกใจขึ้นจำานวน

หนึ่ง เช่น กองพันยุวชน กองพันรถรบ เลือด

ทหารหนุม่ เลอืดทหารม้า และในปี พ.ศ. 2481 

เขากไ็ด้เริม่สร้างหสันยิายในชดุของ พล พชัรา-

ภรณ์ และนิกร การุณวงศ์ ขึ้นในเรื่อง ‘อายผู้

หญงิ’ และต่อมาได้เพิม่ตวัละครอืน่ ๆ  เช่น กมิ-

หงวน ไทยแท้ และ ดร.ดิเรก ณรงค์ฤทธิ์ ฯลฯ 

แต่ต้องชะงักไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

 เมื่อสงครามสงบ ป. อินทรปาลิต 

กลับมาเขยีนหสันยิายชดุสามเกลอให้กบัเพลิน

จติต์อยูร่ะยะหนึง่ ก่อนออกไปทำาหนงัสือพมิพ์

ปิยะมิตร และฉีกแนวการเขียนไปสู่อาชญ-

นิยาย ชุด ‘เสือใบ’ และต่อมาได้เขียนนิทาน

สำาหรบัเดก็ชดุซูเปอร์แมนแกละ ซึง่มคีวามยาว

ถึง 162 ตอน

 ชีวิตในช่วงหลังของ ป. อินทรปา-

ลิต ป่วยด้วยโรคเบาหวานและปอดอักเสบ

ประกอบกับสุขภาพที่ทรุดโทรม เขาเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมอายุได้ 

58 ปีเศษ

อาจินต์ ปัญจพรรค์ ยกย่องเขาว่าเป็น “นัก

เขียนของประชาชน” พร้อมกับยำ้าว่า “คำานี้

ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ และจะไม่ใช้พรำ่าเพรื่อ”

คือ เทศกาลไหว้บะจ่าง 

ณ เวลานี้ เวิ้งนาครเขษมได้ถูกนาย

เจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าสัวใหญ่ของ

เบียร์ช้างซื้อไปแล้วในราคาหลายพัน

ล้านบาทซึ่งกลายเป็นที่ดินที่แพงที่สุด

ในประเทศไทย การเก็บค่าเช่าก็มาก

ขึ้นบางคนไม่กล้าสู ้ก็ต้องย้ายออกไป 

อนาคตของเวิ้งจะเป็นอย่างไรก็คงต้อง

ดูกันต่อ หวังเพียงว่าคงจะช่วยกันรักษา

พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งน้ีไว้ให้กับลูก

หลานของเราในอนาคต ให้ได้เล่าสู่กัน

ฟังว่ากาลครั้งหนึ่งเคยมีพื้นท่ีแห่งน้ี วิถี

ชีวิตแบบนี้ เป็นดินแดนท่ีมีคุณค่าท่ีสุด

ในรัตนโกสินทร์

เพราะบ้านเรามีวัตถุดิบที่ดีไม่รู ้เท่าไร 

หากเราไม่เห็นคุณค่าแล้วทุบทำาลาย

ไปเรื่อย ๆ ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่เรา

มองข้ามสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ไป ไม่ได้นึกไป

ถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของแต่ละ

พืน้ทีน่ัน้มคีวามสำาคญัมคีณุค่ามากเพยีง

ไร ที่สำาคัญคือยังเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตอยู่

ยังจับต้องได้ ไม่ใช่พื้นท่ีท่ีอนุรักษ์ได้แต่

โครงแต่หัวใจและจิตวิญญาณกลับไม่มี

ข้อมูลประกอบการเขียน

1.หนังสือ ‘วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล 

นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต’ โดย ดร.วิชิตวงศ์ 

ณ ป้อมเพชร

2.หนังสือ ‘ยำ่าต๊อกทั่วกรุงเทพฯ’ โดย น. ณ ปากนำ้า

3.เว็บไซต์ ชุมนุมนักเขียนไทย http://www.

thaiwriter.org/
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วังบูรพาที่รุ่งโรจน์  
สู่วันที่ร่วงโรย

 ในยคุทีเ่มอืงหลวงยงัถกูเรยีกว่าพระนคร มรีถรางวิง่ผ่าน เอลวสิและเจมส์ ดนี คอื

วรีบรุุษของเหล่าวยัรุน่ไทยหวัใจอเมรกินั ยคุนัน้คงไม่มแีหล่งพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใดจะเทยีบ

เท่า ‘วังบูรพา’ ได้อีกแล้ว ศูนย์การค้าย่านใจกลางเมืองแห่งนี้เองที่ก่อเกิดชาวโก๋ กี๋ หลังวัง

จนเป็นตำานานที่ยังเล่าขานกันมาถึงทุกวันนี้

 ที่แห่งนี้มีพร้อมสรรพทุกอย่างทั้งโรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือ 

ภตัตาคาร ห้องอาหาร ร้านไอศกรมี ตลอดจนตูเ้พลง ซึง่ยงัเป็นของใหม่และทนัสมยัตามทีไ่ด้

กล่าวไปแล้วในบทข้างต้น จนมอิาจคดิได้ว่าจะมทีีแ่ห่งใดจะดไีปกว่า ‘วงับรูพา’ ศนูย์การค้า

ที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุค 

 กระทั่งเม่ือประมาณช่วง พ.ศ. 2513 ‘สยามสแควร์’ ได้ก่อกำาเนิดขึ้นอย่างเต็ม

รูปแบบ พรั่งพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์ 3 โรงคือ โรงภาพยนตร์สยาม โรงภาพยนตร์ลิโด 

และโรงภาพยนตร์สกาลาตามลำาดับ นอกจากนี้ยังมีโรงโบว์ลิ่ง ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า ร้าน

ตัดผม และร้านอาหาร ที่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากย่านธุรกิจอื่น เช่น สุรวงค์ สีลม รวมไปถึงย่าน

วังบูรพา
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สภาพภายในโรงภาพยนตร์ควีนส์ในปัจจุบันกลายเป็นที่จอดรถไปเสียแล้ว
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เป็นธรรมดาที่ว่า “สรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนมี

เกิดและมีดับด้วยกันทั้งนั้น” ‘วังบูรพา’ ที่

เคยรุ่งโรจน์สุดขีดก็ถึงวันที่ต้องซบเซาลง

เพียงเพราะมีของใหม่ท่ีดีกว่า ทันสมัยกว่า 

‘สยามสแควร์’ จึงกลายเป็นย่านพบปะ

สังสรรค์แห่งใหม่ของคนกรุง ในทำาเลท่ี

ดีกว่า อีกทั้งยังใกล้กับศูนย์การค้าราช-

ประสงค์ ย่านการค้าแห่งใหม่ท่ีมีความทัน

สมัยมากกว่าวังบูรพา

ที่สุดแล้วก็ถึงกาลอวสานของย่านวังบูรพา 

ย่านประวัติศาสตร์แห่งน้ี เม่ือแหล่งชุมนุม

ของชาวโก๋หลงัวงัคอืโรงภาพยนตร์คงิส์ และ

โรงภาพยนตร์แกรนด์ซึ่งอยู่ติดกันถูกทุบทิ้ง

เพื่อสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเมอร์รี่คิงส์ 

ส่วนโรงภาพยนตร์ควีนส์น้ันยืนหยัดมาได้

ระยะหนึ่ง แต่ในท่ีสุดก็สู้ความทันสมัยของ

โรงภาพยนตร์ยุคใหม่ย่านสยามสแควร์

ไม่ได้จึงได้กลายเป็นท่ีจอดรถ แม้แต่ห้าง

เซ็นทรัลวังบูรพาซ่ึงนับเป็นสาขาแรกของ

ห้างเซ็นทรัลก็มีอันต้องปิดตัวลงเช่นกัน 

แม้ว่าศูนย์การค้าย่านวังบูรพาจะพยายาม

เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทันกับยุคสมัย

เท่าไร แต่ก็ยังไม่ประสบความสำาเร็จ ห้าง

สรรพสนิค้าเมอร์รีค่งิส์ สาขาวงับรูพา ทีเ่ปิด

ดำาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ก็ถูกปรับ

เปลีย่นเป็นห้างเมก้า พลาซ่า วงับรูพา เมือ่ปี 

พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเงียบ ๆ ไม่

คึกคักเหมือนวันวาน อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็น

บริเวณที่การจราจรหนาแน่นติดขัด หาที่

จอดรถได้ยาก จึงยากที่วังบูรพาจะมีโอกาส

กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง

แต่วังบูรพานั้นก็ไม่ได้ตายจากไปเสียทีเดียว 

ยงัคงมร้ีานค้าเก่าแก่ทีย่งัยนืหยดัเปิดดำาเนนิ

การก้าวผ่านวันเวลามาได้อย่างเป็นตำานาน 

อย่างภัตตาคารจีจ้งหว่อ ภัตตาคาร ส.บ.ล. 

ทีก่ล่าวไปในบทข้างต้น นอกจากนีย้งัมธีรุกจิ

สำานักพิมพ์กับการจำาหน่ายหนังสือที่เก่าแก่ 

“แม้ว่าศูนย์การค้าย่าน
วังบูรพาจะพยายาม
เปลี่ยนแปลงตัวเอง

เพื่อให้ทันกับยุคสมัยเท่าไร 
แต่ก็ยังไม่ประสบ
ความสำ เร็จ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



คือ ร้านผดุงศึกษาบูรพา บูรพาสาสน์- 

โอเดยีนสโตร์ แพร่พทิยา รวมสาส์น และคลงั

วิทยา ที่ปัจจุบันยังเปิดดำาเนินการให้ผู้ที่รัก

หนังสือเข้ามาแวะเวียนกันเรื่อย ๆ แม้จะไม่

คึกคักดังเดิมแล้วก็ตาม แต่หากใครท่ีอยาก

จะหาหนังสือเก่า ๆ อยากมาย้อนวันวานคง

ลืมร้านหนังสือย่านวังบูรพาไปไม่ได้แน่

อีกร้านในตำานานที่ย่านวังบูรพาน้ันหากจะ

ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ ร้านถ่ายรูปชื่อดังตั้งแต่

ยุคสมัยคุณตา คุณยาย จนถึงปัจจุบันนี้ นั่น

คือร้าน ‘ฉายาจิตรกร’ ท่ียังคงดำาเนินการ

เปน็รา้นถา่ยรปูอนัเตม็เปีย่มไปดว้ยคณุภาพ

มาโดยตลอดกว่า 74 ปี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ร้านหนังสือ 'แพร่พิทยา' และ ภัตตาคาร 'ส.บ.ล.' 

ร้านหนังสือ ‘คลังวิทยา’ กับความเงียบเหงาในวันนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เอนก นาวิกมูล นักเขียนสารคดีและนัก

สะสมของเก่า ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเสน่ห์ของ

วังบูรพาแห่งนี้ไว้ว่า 

“ยคุนีผ้มชอบในฐานะของคนซือ้หนงัสอื ไป

ดูหนังสือทั้งเก่าทั้งใหม่ที่เขาพิมพ์ออกมา มี

ลดราคาปีละครั้งสองครั้ง หนังสือสมัยที่เรา

เป็นเด็กอยู่มาลดราคาถูกมากไปทุกครั้งก็

ต้องซื้อ แต่ก่อนสิบบาท ถ้าร้อยบาทก็ถือว่า

แพงมากแล้ว สมัยนี้หลายร้อย พ็อกเก็ตบุ๊ค

เล่มละสามบาท ห้าบาท สมยันัน้คณุอาจนิต์ 

ปัญจพรรค์ (ศลิปินแห่งชาต ิสาขาวรรณศลิป์ 

พ.ศ. 2534) ก็ทำาหนังสือช่วงปี 2510 ยัง

ขายพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มละห้าบาทเลย ถูกมาก 

หนังสือดีด้วย ปกแข็งเล่มละสามสิบบาท 

สี่สิบบาท เดี๋ยวนี้สี่ร้อยห้าร้อยแพงมาก” 

ส่วนในแง่ของความร่วงโรยไปในปัจจุบัน

ของวังบูรพาน้ัน คุณเอนกให้ความเห็นว่า 

เป็นทีแ่น่นอนว่าบ้านเมอืงกต้็องมขีองใหม่ๆ 

เกิดขึ้นตลอดเวลา วังบูรพาจึงกลายเป็น

ของเก่า จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีแหล่งใหม่เกิด

ขึ้นมา สยามสแควร์ซึ่งเกิดยุคหลังวังบูรพา

ในท่ีดินซึ่งถือว่าเป็นชานเมืองสมัยก่อน

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบัน

ก็กลายเป็นศูนย์กลางไปแล้ว ซึ่งมีความ

ทันสมัยมากขึ้น การก่อสร้างตึกก็ทันสมัย

ขึ้น คนก็รู้จักมาก และมีพื้นที่ที่กว้างกว่าวัง

บูรพา อีกทั้งยังอยู่ใกล้ศูนย์การเรียนใหญ่

อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทำาให้มี

คนไปเดินเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ซื้อของ ดู

หนัง กันมาก 

บริเวณหน้าร้าน ‘ฉายาจิตรกร’ ที่ผนังด้านหน้าประดับไปด้วยรูปถ่ายของบุคคลมีชื่อเสียงที่เคยมาใช้บริการที่นี่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แม้จะกำาเนิดเกิดมาในครอบครัวช่างไม้ 

แต่ด้วยความสนใจในงานถ่ายรปู ‘ยิม้ ฮนุตระกลู’ 

จึงแอบไปเป็นลูกจ้างร้านถ่ายรูป เม่ือส่ังสมฝีมือ

จนได้ระดบัจากการได้ลงมอืปฏบิตัมิานานปี ความ

คิดที่จะเปิดร้านเป็นของตนเองก็ได้เวลาเริ่มต้น

เมื่อได้นำาความคิดไปปรึกษากันกับเพื่อน ๆ แล้ว

ทุกคนเห็นดีด้วย เขากับเพื่อนอีกประมาณ 2 – 3 

คน กร่็วมกนัเข้าหุน้เปิดร้านถ่ายรปู ‘ฉายาจติรกร’ 

ขึ้น บริเวณใกล้ ๆ กับโรงหนังเฉลิมกรุง

 มีคนร่วมหัวจมท้ายถึง 2 – 3 คน แต่

เงินทุนก่อตั้งร้านนั้นก็ไม่ได้เหลือเฟือ เพราะทุน

ในการก่อตั้งร้านส่วนหนึ่งนั้นคือ ‘ค้อนปอนด์’ ที่

เป็นดงันีก้เ็พราะเงนิมนัหายาก ต้องเอาค้อนมาลง

ไว้แทน แต่ก็เพราะด้วยค้อนปอนด์นี้ ในปี พ.ศ. 

2482 ฉายาจิตรกรจึงก่อตั้งขึ้นมาได้ในที่สุด

 สำาหรับช่างถ่ายรูปประจำาร้านนั้นก็ไม่

ต้องสงสัยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก นายยิ้ม 

ฮุนตระกูล

 กิจการของฉายาจิตรกรในยุคเริ่มต้น

ดำาเนินไปได้ด้วยดี จนได้ขยายไปเปิดสาขาใหม่

ขึ้นในย่านวังบูรพา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านฉายา

จิตรกรร้านแรกเท่าใดนัก แต่ต่อมาก็เกิดความ

เปล่ียนแปลงในการถือหุ้น จนในที่สุดนายยิ้มก็

กลายเป็นเจ้าของฉายาจิตรกรแต่เพียงผู ้เดียว 

และยังได้ดำาเนินงานสืบทอดต่อมาจนถึงรุ่นลูกใน

ปัจจุบัน

ก่อกำ�เนิด�
ฉายาจิตรกร

หากเอ่ยถงึวงับรูพาในปัจจบุนันีค้งปฏเิสธ

ไม่ได้ว่าหลายคนคงนึกถึงภาพย่านค้า

อาวุธมากกว่าที่จะเป็นแหล่งบันเทิง

เริงรมย์ ผู้ใดที่ต้องการแสวงหาอาวุธปืน

ต้องมาที่ย่านน้ีจะเห็นร้านค้ามากมาย

เรียงรายกันเป็นแถวบนถนนเจริญกรุง

และถนนอุณากรรณ ซ่ึงความจริงแล้ว

ร้านค้าปืนในแถบน้ีมีการค้าขายกันมา

ก่อนการสร้างศูนย์การค้าวังบูรพาและ

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเสียอีก แต่

มีกันอยู่ไม่กี่ร้านไม่มากเท่าปัจจุบันกว่า 

20 ร้าน 

ร้านฉายาจิตรกรสาขาแรกบริเวณศาลาเฉลิมกรุง

วังบูรพาในปัจจุบันกับย่านค้าปืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สถานที่พบปะสังสรรค์ยอดฮิตของบรรดาโก๋รุ่นเก๋า ร้าน ‘กาโตว์ เฮ้าส์’ 
และ ‘แม็คโดนัลล์’ ภายในดิโอลด์สยาม พลาซ่า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สำาหรับวังบูรพาในยุคปัจจุบัน แม้จะกลาย

เป็นย่านค้าปืนไม่ใช ่ย ่านศูนย์การค้าที่

ครึกครื้นเหมือนเมื่อก่อน แต่ภาพความทรง

จำาในอดีต เรื่องราวของวันวานยังคงยำ้าชัด

กับบุคคลร่วมสมัยนั้น หรือคุณลุง คุณป้า 

คุณตา คุณยาย ในสมัยนี้ ทุกวันนี้พวกท่าน

ยังคงมาพบปะพูดคุยสังสรรค์กันในย่านน้ี 

แม้จะไม่มีโรงหนัง ตู้เพลง ร้านค้าอะไรใน

อดีต แต่ภาพวันเวลาเหล่านั้นก็ยังคงชัดเจน

ในความทรงจำาที่แม้จะเล่ากี่ทีกี่หนก็มิรู้เบื่อ 

สถานที่พบปะพูดคุยของโก๋กี๋รุ ่นเก๋าที่ยังมี

ชวีติอยูน่ัน้ ไม่ใช่ทีอ่ืน่ใดเลย หากแต่ยงัอยูใ่น

ย่านวังบูรพาแห่งนี้ ท่ีนัดรวมพลในปัจจุบัน

นี้คือ ‘ดิโอลด์สยาม พลาซ่า’ นั่นเอง เราจะ

เห็นพี่โก๋ น้าโก๋ ทั้งหลายมาน่ังจิบกาแฟกัน

คนละถ้วยสองถ้วยตามร้านอาหารในห้าง

แห่งนี้ ร้านที่เป็นที่นิยมจับจองกันของอดีต

โก๋ทัง้หลายนัน้คอื ‘กาโตว์ เฮ้าส์’ และ ‘แมค็

โดนัลล์’ เพราะเมื่อเพียงแค่มองผ่านนอก

ร้านก็จะเห็นเหล่าสภากาแฟมาจับจองท่ีน่ัง

กัน กลุ่มละโต๊ะสองโต๊ะ บางโต๊ะน้ันกาแฟ

คนละถ้วยก็นั่งกันได้ยาวแล้ว ภาพเหล่านี้

ยงัคงเหน็กนัได้ทกุวนั เรยีกได้ว่าเป็นตำานาน

ที่มีชิวิตอยู่จริง

หากจะพูดถึงของเก่า ย่านเก่าน้ัน ก็นับว่า

เป็นทีน่่าเสยีดายกบัหลายสิง่ในบ้านเราทีไ่ด้

สูญสิ้นไป อย่างรถรางที่เคยมีมาในครั้งก่อน

ที่วิ่งผ่านย่านวังบูรพา ผ่านถนนเจริญกรุง 

ไปจนถึงพระบรมมหาราชวังแล้วก็เลิกไป

 หากเอ่ยถึง ‘ตลาดมิ่งเมือง’ นั้น ผู้ที่เกิด

มาในยคุรุน่หลัง ๆ  คงคิดว่าเป็นตลาดธรรมดาเป็น

แน่แท้ น้อยคนนกัทีจ่ะรูว่้า ณ ทีแ่ห่งนีเ้องคอืแหล่ง

รวมผ้าแพรพรรณนานาชนิด เป็นที่ชุมนุมชอง

เหล่าช่างฝีมือดีตัดเย็บรวดเร็วทันใจภายในเวลา

แค่ทานก๋วยเตี๋ยวชามเดียว

 ต ล า ด มิ่ ง เ มื อ ง นั้ น ส ร ้ า ง ขึ้ น ม า

พร้อม ๆ กับศาลาเฉลิมกรุง ในสมัยพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลอง

กรุงเทพมหานคร 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 

มีหลักฐานที่ระบุไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2468 – 2469 

นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) 

สถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการใน

เมืองไทยระหว่างรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 7 

ได้ออกแบบก่อสร้างตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 

เป็นตลาดที่มีหลังคาคลุม สร้างด้วยคอนกรีต 

สำาหรับเป็นที่ขายเส้ือผ้า จำาลองจากตลาดแบบ

ตะวันออกกลาง ดังนั้น แม้จะไม่ได้ระบุนาม แต่ก็

น่าจะหมายถึงตลาดมิ่งเมืองนั่นเอง

 ตลาดมิ่งเมืองมีชื่อเสียงในฐานะแหล่ง

ชุมนุมช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อรองรับลูกค้าที่มาซื้อ

ผ้าที่ตลาดสำาเพ็ง – พาหุรัด แล้วไม่มีเวลาไปหา

ร้านตัดเย็บ เป็นการอำานวยความสะดวกให้ลูกค้า

และส่งเสริมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เมื่อซื้อผ้าแล้ว

มีแหล่งตัดเย็บอยู่ใกล้ ๆ ก็ได้เสื้อกลับบ้านอย่าง

จากตลาดมิ่งเมือง   
สู่ดิโอลด์สยาม�พลาซ่า

   ส
ำนกัหอ
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ภายในตลาดมิ่งเมือง ภาพจากหนังสือ ‘ย่ำ ต๊อกทั่วกรุงเทพฯ’ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รวดเรว็ ตลาดแห่งนีจ้งึได้รบัความนยิมจากบรรดา

สภุาพสตรเีป็นอย่างมาก ตัง้แต่ดารานกัร้อง จนถงึ

ประชาชนทั่วไป

 สมัยก่อนช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 

ธันวาคม – 1 มกราคม จะเป็นช่วงที่สนุกครึกครื้น

มาก มีการปิดถนนให้คนเดินเที่ยว มีการแสดง

ดนตร ีจำาอวด ลิเก แถวนีเ้ป็นย่านบนัเทงิมโีรงหนงั

ถงึสีโ่รง นัง่ดกูนัจนสว่างคาตา คนจากต่างจงัหวดัก็

มากนันบัหมืน่ มาดดูารา โรงหนงัทีว่่านีก้ค็อื ศาลา

เฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์คิงส์ ควีนส์ และแกรนด์ 

นั่นเอง

 บรรยากาศในตลาดมิ่งเมืองนั้นคึกคัก

มาก เพราะสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีเส้ือผ้าสำาเร็จรูป 

ต้องซ้ือผ้าเป็นช้ิน ๆ มาตัดจึงจะได้รูปทรงตาม

ต้องการ โดยเฉพาะช่วงกลางวันและช่วงเย็นเป็น

ช่วงที่คนมาตัดเสื้อผ้ากันมาก

 กิตติศัพท์การตัดเสื้อผ้าเร็วทันใจของ

ตลาดแห่งนีถ้งึกบัมเีรือ่งเล่ากนัว่า เอาผ้ามาให้ช่าง

วัดตัวเรียบร้อย แล้วไปกินก๋วยเตี๋ยว ก็กลับมารับ

เสื้อได้เลย ฝีมือการตัดนั้นก็เรียบร้อย ใส่ออกงาน

ได้สบายมาก

 แล้ววันที่ชาวตลาดมิ่งเมืองต่างอกส่ัน

ขวญัแขวนไปตาม ๆ  กนั คอืเมือ่รฐับาลโดยการนำา

ของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ มนีโยบายให้รือ้ตลาด

มิง่เมอืงในปี พ.ศ. 2502 ผูท้ีค้่าขายอยูใ่นตลาดนัน้

ก็ยื้อกันอยู่นานที จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2521 

จึงได้เริ่มรื้ออย่างจริงจัง เป็นอันส้ินสุดกาลเวลา

ของตลาดมิ่งเมือง

ในปี 2511 นั้น เป็นท่ีน่าเสียดายสำาหรับ

คนรุ่นหลังนี้เหลือเกินที่ในวันนี้ไม่มีให้เห็น

กันอีกต่อไป 

เอนก นาวกิมลู ได้ทิง้ท้ายเอาไว้ว่า บ้านเมอืง

เราทำาลายของเก่า ๆ ไปมาก เช่น ระบบ

ขนส่งมวลชน ซึ่งมีผลต่อระบบท่องเท่ียว 

ตึกเก่าที่สวยงามก็ทำาลายไป หากเรามีการ

ป้องกนัสำารองของเก่า ๆ  ให้เหลอือยูบ้่าง ทัง้

ตึกเก่า รถยนต์ รถราง หรือว่าวัดเก่าที่ไม่ถูก

แปลงสภาพมากกย่็อมทำาให้การท่องเทีย่วดู

สวยงาม ไม่ใช่ทีต่่างคนต่างสร้างอะไรกไ็ด้ ซึง่

ถ้าในย่านหนึง่เราได้มกีารสำารองว่าเป็นย่าน

เก่า ยงัมรีถรางวิง่อยูจ่ะสัน้จะยาวกต็ามแต่ มี

ตึกที่ห้ามรื้อทำาลายก็ถือว่าเป็นต้นทุนท่ีเรา

ใช้เพือ่การท่องเทีย่วได้ ตวัอย่างการอนรุกัษ์

ตามต่างประเทศก็มีให้เห็นอยู่มาก

ปัญหาที่สำาคัญของบ้านเมืองเราคือไม่ค่อย

เก็บรักษาสิ่งเก่า แล้วไปสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา

อย่างมากมายซึ่งก็ขัดตา ตัวอย่างเช่น วัด

ด้านหน้าตลาดมิ่งเมือง ภาพจากหนังสือ 
‘ย่ำ ต๊อกทั่วกรุงเทพฯ’
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พอเก่าไปใหม่ก็มา ราว พ.ศ. 2535 ก็มีโครงการ

ก่อสร้างดิโอลด์สยาม พลาซ่า ขึ้นในพื้นที่ของ

ตลาดม่ิงเมืองเดิม ศูนย์การค้าแห่งน้ีก่อสร้าง

อย่างใหญ่โตด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เน้น

เอกลักษณ์ความเป็นไทย

 แม้จะไม่มีตลาดมิ่งเมืองแล้ว แต่ดิโอลด์

สยามก็ยังคงรักษาชื่อ ‘มิ่งเมือง’ ไว้ เป็นชื่อลาน

โล่งภายในห้าง เหมือนลานอเนกประสงค์เพื่อให้

มีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป ดังที่เห็นเป็น

ประจำาคงเป็นการให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าจำาพวก

เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า อาหาร ฯลฯ คงเพือ่ดงึดดู

ลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง

ก็กลายเป็นที่จอดรถไปเสีย ต้นไม้ให้ความ

ร่มรื่นก็ไม่มี เป็นปัญหาท่ัวไปท่ีพบเห็นได้

ทุกจังหวัด

สุดท้ายนี้ ย่านวังบูรพาอาจสะท้อนเรื่องราว

ต่าง ๆ ให้กับความเป็นไปของชีวิตคนเรา

ได้ อย่างหนึ่งคือความเป็นอนิจจัง ที่ไม่มีสิ่ง

ใดแน่นอนและคงอยู่ตลอดไป มีเกิดก็ย่อม

มีดับ เหมือนที่แห่งน้ีครั้งหน่ึงคือศูนย์รวม

ความบันเทิงอันดับหนึ่ง ความเริงรมย์อย่าง

หาทีเ่ปรยีบไม่ได้ แต่เมือ่ถงึวนัเวลาหนึง่กถ็งึ

คราวทีจ่ะต้องยอมรบัสภาพความจรงิ แต่ถงึ

กระนั้น ในวันนี้ย่านแห่งนี้ก็ยังคงเป็นที่รู้จัก

กันในนามของ ‘วังบูรพา’ อยู่ 

อีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากอดีตคือเรื่อง

ของความอดทน ความพยายามของคนใน

สมัยก่อน ชีวิตของคนรุ่นใหม่แตกต่างกับ

คนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าเมื่อได้แหล่งทำากินที่ใด

กจ็ะต้ังรกรากให้ยาวทีส่ดุ แต่คนปัจจบุนันัน้

ความอดทนน้อยลงอีกทั้งโลกปัจจุบันก็เป็น

เสรีมากขึ้น เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  ทำาได้ไม่

ดก็ีเลกิพร้อมทีจ่ะจ่ายไปและแสวงหาสิง่ใหม่ 

เดิมเจ้าของกิจการท่ีประสบความสำาเร็จ

น้ันต้องผ่านอุปสรรคมามากมาย ตัวอย่าง

ก็มีอยู่ให้เห็นมากว่า กว่าจะเดินทางมาถึง

เมืองไทยนั่งเรือรอนแรมสามสี่เดือน บาง

คนเสียชีวิตระหว่างทาง เมื่อลงที่ไหนจึงตั้ง

รกรากที่นั่นให้ยาวที่สุดนี่จึงเป็นความแตก

ต่างของวิถีชีวิต

ฉะนั้นหลากหลายเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา

จึงเป็นส่ิงที่ยำ้าเตือนเราได้ หลายส่ิงเป็นส่ิงดี

งามควรเอาเยีย่งอย่างหลายสิง่ควรแก้ไข หรอื

เพียงแค่เราย้อนมองกลับมาดูตัวเองก็จะรู้ว่า

ผิดไปตรงไหน เราต่างก็เรียนรู้ได้จากอดีตกัน

ทัง้นัน้ และในเมือ่ครัง้หนึง่เราได้เกดิมาใช้ชวีติ

เป็นมนษุย์ผู้ประเสรฐินัน้ กค็วรทีจ่ะหมัน่รกัษา

ความดี ความพากเพียรพยายามเอาไว้ แม้น

ว่าตายจากไปก็ยังคงเหลือความดีงามน้ันไว้

ให้ได้จดจำากัน 
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