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13530432: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนเกาซอยคลองจอง 
 

เปนการจัดทําเกี่ยวกับชุมชนเกาซอยคลองจองของจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากในปจจุบันสื่อ
สิ่งพิมพประเภทหนังสือเลมพกพา (pocketbook) ที่เขียนงานทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนเกา ไม
ปรากฏใหเห็นบอยนัก หรือแมบางชุมชนจะมีหนังสือทองเที่ยวเขียนถึงอยูบอยครั้ง แตก็ไมใชงาน
ทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน และไมเนนเรื่องศิลปวัฒนธรรมมากนักนอกจากเรื่องสถานที่ทองเที่ยวและ
อาหารการกินข้ึนช่ือ การจัดทําหนังสือเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลของชุมชนเกาแบงยอย
เปนบท ไดแก ถนนเสนหลักกอนเขาตัวซอยคลองจอง อาชีพของชาวชลบุรี สถาปตยกรรมโบราณ 
ความเช่ือความศรัทธา และอาหารการกินของชาวชลบุรี ในรูปแบบสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ผาน
สื่อหนังสือเลม พรอมภาพประกอบ โดยนําจุดเดนในดานศิลปวัฒนธรรม มาบอกเลาวิถีชีวิต ประกอบ
กับเน้ือหาเสนทางทองเที่ยวชุมชน พาไปชิมอาหารอรอย เย่ียมบานไมและรานคาเกาแก และวัดคู
ชุมชนเพื่อใหผูสนใจทองเที่ยวยานชุมชนเกาสามารถพกพาเปนคูมือทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 

ข้ันตอนการผลิตหนังสือเลมน้ี เริ่มจากการเก็บขอมูลชุมชนและสถานที่ในชุมชนเกาบริเวณ
ซอยคลองจอง จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ เว็บไซต ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการวางแผนการ
ทํางาน เริ่มจากการลงพื้นที่ชุมชนเกาเพื่อเก็บขอมูล ดวยวิธีการสัมภาษณ และการสังเกตการณ ตาม
หลักเกณฑการเขียนสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต โดยจะนําขอมูลที่เขียนเสร็จสมบูรณ พรอมดวยรูป
ประกอบ อันไดแก ภาพถาย และกราฟฟก มาจัดตามแมแบบ (template) ที่สรางไว โดยการผลิต
ช้ินงานจะอางอิงตามที่ไดระบุไวในคูมือการทําหนังสือเลม (style book) ที่ไดมีการจัดทําข้ึน
โดยเฉพาะ เพื่อใหช้ินงานออกมาตรงตามแนวคิดเน้ือหาและรูปเลมที่ต้ังไว หลังการทําบรรณาธิกรเพื่อ
ตรวจแกไขตนฉบับแลว จะเขาสูกระบวนการพมิพ เสร็จสมบูรณเปนหนังสอืเลม ขนาดกวาง 12.5 ซม. 
สูง 17 ซม. จํานวน 172 หนา พิมพ 4 สีทั้งเลม 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2556 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................................................................................................. 
ลายมืออาจารยที่ปรึกษาจลุนิพนธ....................................................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจาก ผศ.ศุภนิตย วงศทางสวัสด์ิ ซึ่ง

เปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ
ขาพเจา รวมทั้ง อาจารยสรนัยน นนทปยสกุล อาจารยปฏิมา กลิ่นสง อาจารยวัยวัฒน สายทุม และ 
อาจารยศิวนนท ไชยชอฟา ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก
ขาพเจา สงผลใหจลุนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบรูณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ีประสบ
ความสําเร็จไดดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 
สังคมในปจจุบันมีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดก

ทางวัฒนธรรมพื้นบานมากข้ึนทั้งน้ีการต่ืนตัวตอวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของในแตละพื้นที่เปนจุดกําเนิดของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นวา
การทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมไดกลายเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในยุโรป อีกทั้งประเทศ
อื่นๆ ไดพยายามที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง 

จังหวัดชลบุรีถือเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจังหวัดหน่ึงที่สามารถสรางรายไดใหแกประเทศ
ในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดมาก เพราะมีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ  10 ลานคน  ทํา
รายได ร าว 91,733  ล านบาท (ข อมูลประมาณการ  ณ สิ้นป  พ .ศ .2555)  (อ า งอิ ง จ าก
http://www.chonburi.go.th/) 

หากมองยอนไปในอดีต ชลบุรีปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตร ต้ังแตสมัยอยุธยา
ตอนปลาย โดยเรียกวาเมืองบางปลาสรอย ดวยพื้นที่ยุทธศาสตรที่ติดทะเล จึงมีการติดตอคาขายกับ
ชาวตางชาติ หรือแมกระทั่งการรบในประวัติศาสตรก็มีหลักฐานใหเห็น จึงทําใหพื้นที่แถบน้ีมีชุมชนผู
อาศัยอยูมากในอดีต แตทวาปจจุบัน ชุมชนหลายชุมชนไดเลือนหายไปตามกาลเวลา จะเหลืออยูเพียง 
17 ชุมชนเทาน้ันในเขตอําเภอเมือง และชุมชนที่มีเอกลักษณโดดเดนดวยความที่ 8 ชุมชน ไดแก  
ชุมชนทายบาน ชุมชนทายบาน ชุมชนทาเรือพลี ชุมชนศรีนิคม ชุมชนไกรเกรียงยุค ชุมชนเสริมสันติ 
ชุมชนราษฎรประสิทธ์ิ และ ชุมชนจิตตประสาน เปนตน มีช่ือซอยที่คลองจองทั้งหมด 34 ซอย เช่ือม
ทั้ง 8 ชุมชนเขาไวดวยกัน (อางอิงจากหนังสือที่ระลึก 72 ป เทศบาลชลบุรี) 

การทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนน้ัน มีความพิเศษตรงที่นักทองเที่ยวจะเนนที่การศึกษาหา
ความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มคุีณลักษณะที่สาํคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สถานที่ดังกลาวจะ
มีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษยผานทางประวัติศาสตรอันเปนผลเกี่ยวเน่ือง
กับวัฒนธรรม องคความรูและการใหคุณคาของสังคมโดยสามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตความ
เปนอยูของคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี โดยชุมชนบานสะพานน้ันใกลเลือนหายไปตามกาลเวลา 
เพราะการเขาถึงวิวัฒนาการของเครื่องจักร สะพานและบานไมถูกรื้อทิ้ง ทําเปนถนนซอกซอยเพื่อให
งายตอการขนสงแตที่ยังคงเอกลักษณไวก็คือช่ือซอยที่คลองจองกัน 

แตเดิมตอนที่ยังเปนชุมชนบานสะพานมีวิถีชีวิตที่นาสนใจมากมาย เชน การออกหาปลา 
การคาการขาย ที่ทุกวันน้ีแทบจะเลือนหายไปหมดสิ้น แตก็ยังคงไวใหเห็นบางซึ่งผูเขียนมีความสนใจที่
จะรวบรวมขอมูล ทั้งอดีตและปจจุบันเพื่อคุณคาของวัฒนธรรมที่นาสนใจไมเลือนหายไป 

ชุมชนในซอยคลองจองน้ันแทบจะไมมีการเขียนถึงหรือกลาวถึงเทาใดนัก ผูเขียนหลาย
ทานก็ยังไมใหความสนใจมาก หรือแมแตคนในพื้นที่บางคนชาวชลบุรีเองก็ยังไมทราบถึงความเปนมา

   ส
ำนกัหอ
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ของช่ือซอยคลองจองและความนาสนใจ ผูเขียนจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาเขียนถึง “โครงการจัดทํา
หนังสือสารคดีทองเที่ยวซอยคลองจอง”  ในรูปแบบสารคดีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผานหนังสือเลม
เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ที่จะเดินชม เดินเที่ยวตลาดช่ือดัง วิถีความเปนอยูที่ยัง
เห็นไดในอดีต บานที่นํ้าทะเลยังทวมถึง เทศกาลลอยกระทงเจ ศาลเจาคูเมืองชล และรานอาหารอรอย 
เปนตน โดยทั้งหมดน้ี จะอยูภายในซอยที่ช่ือคลองจอง 34 ซอย และแตละซอยเช่ือมตอกันและเช่ือม
ลงทะเลไดอีกดวย โดยการเย่ียมชมสถานที่ตางๆ นักทองเที่ยวสามารถพกคูมือน้ีและทองเที่ยวเขาไป
ในชุมชนทุกที่ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของชุมชน ต้ังแตยังเปนบานสะพานจนมาเปน
ซอยช่ือคลองจองในจังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อนําเสนอผลงานสารคดีทองเที่ยววัฒนธรรมเชิงวิถีชีวิตผานสื่อหนังสือเลม 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
1. ศึกษาเฉพาะในซอยที่คลองจองกันทั้งหมด 34 ซอย  ซึ่งจะศึกษาต้ังแตชุมชนน้ียังคง

เปนชุมชนบานสะพานปลา โดยศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชน ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจวบจน
ปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวนาสนใจ โดยแบงยอยเปน 

1.1 ถนนวชิรปราการ..เสนทางสายไหม ไดแก ภาพรวมของถนนเสนน้ี ความเปนมา
จากขอมูลประเภทหนังสือ ศาลเจากวนอิมเน้ียว รานอาหารนํ่าฮวด และรานเตาฮวยเปาจู อาชีพปน
สามลอ 

1.2 ชีพจรลงเทา เลาเรื่องซอย ไดแก ประวัติความเปนมาซอยตางๆ และขอมูลจากคน
ในพื้นที่เพิ่มเติม  

1.3 วิถีฅนชล เองราวของชาวประมงที่มีอาชีพตอเรือดวย 
1.4 สถาปตยกรรมบนทะเล ที่ไดรับรางวัลพระราชทานซึ่งสถาปตยกรรมเหลาน้ี บอก

เลาเรื่องราวในอดีตไดเปนอยางดี 
1.5 ความเช่ือ..ความศรัทธา ไดแก การกินเจชาวชลบุรี ศาลาฟงธรรม ศาลเจาพอหลัก

เมืองชลบุรี 
1.6 โรงอาหารชาวชลบุรี ไดแก รานขาวหมูแดงนํ้าดอกไม รานขามตมเจกตง ตลาด

ทาเรือพลี 
2. ศึกษาเสนทางทองเที่ยว 34 ซอย 
3. ทําการศึกษาดวยการลงพื้นที่เก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 

2556 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ “โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซอย

คลองจอง” 
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2. ทําแผน รวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ หาขอมูลทางประวัติศาสตรของชุมชนเกาที่
ยังเปนบานสะพานในอดีต จนปจจุบันกลายมาเปนช่ือซอยคลองจอง 

3. ลงพื้นที่ เก็บขอมูลทั้ง  34 ซอย โดยนําขอมูลที่ไดมาเขียนมาจากการสัมภาษณ
แหลงขอมูลบุคคล การสังเกตการณ และการถายภาพประกอบ 

4. นําขอมูลที่เก็บมาเรียบเรียง และเขียนตามรูปแบบของสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตมี
การใชภาพประกอบเพื่อเพิ่มภาพใหกับผูอาน 

5. ทําการออกแบบจัดหนา ตามความเหมาะสมของเน้ือหา และรูปแบบของหนังสือ 
6. ตรวจสอบความถูกตองและเรียบรอยของไฟลงาน 
7. เขาสูกระบวนการพิมพ ออกมาในรูปเลมหนังสือ 
8. ทําการประเมินผลงาน โดยทําการทดสอบกับกลุมผูอานเปาหมาย สรุปผลและหา

ขอเสนอแนะ 
 

แผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงาน มีรายละเอียดตามตารางการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของ         

กําหนดแนวทางออกแบบและเขียน

เน้ือหา 

        

เขียนเน้ือหา/ตรวจทานงาน         

ดําเนินการดานการออกแบบจัดหนา         

ผลิตช้ินงานรูปเลม         

นํางานเขียนใหกลุมเปาหมายประเมิน

เพื่อสํารวจวาบรรลุวัตถุประสงคหรอืไม 

        

จัดทําเอกสาร         
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูสนใจยานชุมชนเกาจะไดทราบขอมูลดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่สืบ

ทอดกันมา 
2. ผูสนใจทองเที่ยวยานชุมชนเกา สามารถใชหนังสือสารคดีเลมน้ีเปนคูมือทองเที่ยวเชิงวิถี

ชีวิต วัฒนธรรม ตระเวนรานคาและของกินนาสนใจ 
 

นิยามศัพท 
การทองเท่ียวเชิงวิถีชุมชน ในการศึกษาน้ีหมายถึง การทองเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรูใน

พื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน มี
การบอกเลาเรือ่งราวในการพัฒนาทางสงัคมและมนุษย ในซอยคลองจองก็มีวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ 
สภาพสังคมที่นาสนใจ เน่ืองดวยเปนพื้นที่ที่ติดทะเล เหมาะแกการทองเที่ยวและการคาขาย จึงทําให
ซอยคลองจองมีความนาสนใจในแงประวัติศาสตร และวิถีชีวิตที่สืบตอกันมายาวนาน 

ชุมชน ในการศึกษาน้ีหมายถึง กลุมคนที่อยูรวมกัน และสมาชิกทุกคน ไดใหความสนใจ 
ในเรื่องราวตางๆ หรือการอยูรวมกันอยางงายๆ ของกลุมคน ที่มีลักษณะการดําเนินชีวิตใกลเคียงกัน 
โดยในที่น่ีชมชนบานสะพานใหความสําคัญในการคาขายและการปะมง อยูรวมกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ภายในชุมชน   

วิถีชีวิต ในการศึกษาน้ีหมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในซอยคลองจองจังหวัด
ชลบุรีที่มีลักษณะเฉพาะในทองถ่ิน ในเรื่องวัฒนธรรมของคนในชุมชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  “โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซอยคลองจอง” ไดใชแนวคิดหลักมา
เปนกรอบในการศึกษาและจัดทํา ไดแก 

1) แนวคิดการเขียนสารคดี 
2) แนวคิดหนังสือเลม 
3) แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ 
4) แนวคิดการถายภาพ 
5) แนวคิดการพิมพ 

 
แนวคิดการเขียนสารคดี (non-fiction) 

1. ความหมาย 
มาลี บุญศิริพันธ (2535: 12) ใหความหมายไวในหนังสือการเขียนสารคดีสําหรับสื่อ

สิ่งพิมพวา เปนงานเขียนที่เนนองคประกอบความสนใจของมนุษย (human interest) มากกวาความ
สดของเหตุการณ เรื่องที่นํามาเขียนเปนสารคดีจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ 
สิ่งประดิษฐ หรือการถายทอดความคิดบางประการ วัตถุประสงคของการเขียนสารคดีมักจะเปนเพราะ
ความสนใจมากกวาจะเกิดจากการรีบเรงใหทันเวลากําหนด 

 วนิดา บํารุงไทย (2545: 9) ไดนิยามวา คือเรื่องสรางสรรค (creative) บางครั้งมักมี
ความเปนอัตวิสัย (subjective) ซึ่งเปนขอเขียนที่มุงใหความบันเทิงและใหขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ
ปจจุบัน สถานการณหรือแงมุมชีวิตที่นาสนใจแกผูอาน 

 จรัล มานตรี (2552: 9) ใหความหมายวา คือขอเขียนที่ผูเขียนมีเจตนาเบื้องตนเพื่อ
รายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหขาวสาร ความรู ความผอนคลายแกผูอานในเวลาเดียวกัน 

 ธีรภาพ โลหิตกุล (2544: 152) ใหทัศนะวา คือการนําเสนอความจริงอยางสรางสรรค
สารคดีมิใชแบบเรียน แตเปนสวนหน่ึงของความบันเทิง แตเปนความบันเทิงที่ไดสาระ 

 อรสม สุทธิสาคร (2554: 5) ใหความหมายวา สารคดีคืองานเขียนที่ไดบอกเลาหรือ
สะทอนเรื่องราวความเปนจริงของชีวิตและสรรพสิ่ง โดยเสนออยางมีวรรณศิลป คือเปนเรื่องของ
ขอเท็จจริง และวรรณศิลปผสมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไมได สารคดีนอกจากจะตองลงพื้นที่หาขอมูลตอง
มีมิติทางอารมณ มีขอมูลที่สามารถอานเอาความรูและอานเพื่อเอาอรรถรส ซึ่งเพิ่มข้ึนมาจากเรื่องที่
เปนเพียงเรื่องแตง 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1182) ไดอธิบายวาเปนเรื่องที่เรียบเรียงข้ึนจากความจริง
ไมใชจากจินตนาการ เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ เปนตน 
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 สรุป จากนิยามตาง ๆ ขางตน “สารคดี” คือ ขอเขียนที่ผูเขียนรายงานขอเท็จจริง มิใช
เกิดจากจินตนาการ ดวยขอความสรางสรรคและสละสลวย เปนสวนหน่ึงของความบันเทิง แตเปน
ความบันเทิงที่มีความรู มุงใหผูอานไดรับความรูและความผอนคลายในคราวเดียวกัน 

2. ประเภทของสารคดี 
จรัล มานตรี (2552: 22) ไดจัดประเภทของสารคดีออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ น่ันคือ 

1) สารคดีเชิงขาว 2) สารคดีไมใชขาว หรือสารคดีทั่วไป ไดแก สารคดีบุคคล สารคดีประวัติศาสตร
สารคดีทองเที่ยว สารคดีเด็ก และสารคดีเกี่ยวกับสัตว 

ธัญญา สังขพันธานนท เขียนในหนังสือการเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ (2548: 24-27) วา
สารคดีแนวใหม ที่นิยมตีพิมพ ประกอบดวย 1) สารคดีรายงานเหตุการณ 2) สารคดีชีวิตบุคคล 3) 
สารคดีเด็ก 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6) สารคดีวิถีชีวิต7) สาร
คดีเกี่ยวกับสตร ี8) สารคดีรายงานพิเศษ และ 9) สารคดีเชิงวิจารณทั้งน้ีตามแนวคิดขางตน จะเห็นได
วา เมื่อขยายความหมายของสารคดีทั่วไปประเภทสารคดีทองเที่ยวและสารคดีวิถีชีวิต นักวิชาการไทย
ไดใหความหมายไว ดังน้ี 

1) สารคดีทองเที่ยว 
มานพ ถนอมศรี (2543: 64) ใหคําอธิบายไววา สารคดีทองเที่ยว เปนสารคดีที่

เขียนข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อชักชวนหรือนําผูอานใหไปทองเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ ซึ่งมีทั้งที่พักผอน
หยอนใจ โบราณสถาน แหลงวัฒนธรรม ศูนยรวมภูมิปญญาและอื่น ๆ การเขียนสารคดีทองเที่ยว
จะตองแสดงบรรยากาศของการทองเที่ยวที่สนุกสนานมีเรื่องราวนารูนาสนใจ สามารถโนมนาวให
ผูอานเกิดความรูสึกรวมและคลอยตามการทองเที่ยวน้ันได 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 25) กลาววา สารคดีทองเที่ยวเปนการบันทึกและ
ถายทอดประสบการณ ความประทับใจเกี่ยวกับสถานที่ ผูคนในภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่นัก
เดินทางไปสัมผัส การใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน การเดินทางที่พัก 
แหลงซื้อของ ฯลฯ 

2) สารคดีวิถีชีวิต 
ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 25-26) ไดใหความหมายสารคดีวิถีชีวิต คือสารคดีที่

มุงนําเสนอเรื่องราวการดําเนินชีวิตของกลุมคนกลุมใดกลุมหน่ึงที่เห็นวามีลักษณะพิเศษเฉพาะที่
นาสนใจ เพื่อนําเสนอและเปดเผยใหคนอานรับรู เชน วิถีชีวิตของชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุตาง ๆ ใน
บริบททางประเพณี ความเช่ือและวัฒนธรรมเฉพาะกลุม นอกจากน้ียังหมายถึง วิถีชีวิตของกลุมคนใน
บางสิ่งแวดลอม เชน ชีวิตคนในสลัม ชีวิตคนใตสะพานลอย และวิถีชีวิตของนักศึกษาในหอพัก เปนตน
สารคดีวิถีชีวิตน้ีผูเขียนจําเปนตองลงไปเก็บขอมูลในสนามหรือในพื้นที่จริง ซึ่งไมไดแคใหประสบการณ
เกี่ยวกับสังคมมนุษยเทาน้ัน แตยังมีคุณคาในทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาอีกดวย 

สรุป สารคดีมีหลายประเภท แตเมื่อกลาวเฉพาะสารคดีทั่วไปแลว หมายถึงเรื่องที่
เปนขอเท็จจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ ซึ่งเกี่ยวของกับมนุษย สัตว ประวัติศาสตร ทองเที่ยว สถานที่
และวิธีการ เปนตน มีวัตถุประสงคเพื่อใหขาวสาร ความรู ความผอนคลายแกผูอานในคราวเดียวกัน 
เมื่อกลาวเฉพาะสารคดีทองเที่ยวและสารคดีวิถีชีวิต มีความหมายคือ 1) สารคดีทองเที่ยว หมายถึง 
สารคดีที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูอานไปทองเที่ยวยังสถานที่น้ัน ๆ ผานการเลาเรื่องราวความประทับใจ
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ในสถานที่ ผูคน และวัฒนธรรมที่เดินทางไปสัมผัส ดวยความเพลิดเพลินแกผูอาน 2) สารคดีวิถีชีวิต 
หมายถึง สารคดีที่ไดนําเสนอเรื่องราวการดําเนินชีวิตของคนกลุมใดกลุมหน่ึงผานการลงไปเก็บขอมูล
ในสถานที่จริงดังน้ันสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตหมายถึง สารคดีทองเที่ยวที่ไดนําเสนอเรื่องราวของ
การดําเนินชีวิตของคนกลุมใดกลุมหน่ึง ผานการเขาไปสมัผสั ทําความรูจัก ทําความเขาใจ หรืออาจเขา
ไปมีสวนรวมกับการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินน้ัน ๆ 

สรุป ในโครงการการจัดทําหนังสือซอยคลองจองในจังหวัดชลบุรี จัดอยูใน สารคดี
ประเภททองเที่ยวเชิงวิถีชุมชน 

3. โครงสรางการเขียนสารคดี (ประมวลจาก ธัญญา สังขพันธานนท, 2548: 66-112) 
โครงสรางหรอืรูปแบบการเขียนสารคดี 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 

3.1 ช่ือเรื่อง 
ใหคําอธิบายไววา ช่ือเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี เพราะเปนสวน

แรกสุดที่ผูอานมองเห็นและอยากอานเรื่องราวที่เขียนจรัล มานตรี (2552: 85) ใหคําอธิบายไววา ช่ือ
เรื่องที่ดีควรมีลักษณะสะทอนแกนเรื่อง แปลกใหมและไมเย่ินเยอ ประเภทของช่ือเรื่องจะมีแบบบอก
เน้ือหา แบบเลนสํานวน แบบเกี่ยวของกับผูอาน และแบบคําถาม เพื่อเราอารมณความอยากรู 

ทั้งน้ีแนวคิดขางตน ไดอธิบายความหมายของการต้ังช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหาไววา 
คือช่ือเรื่องที่แสดงถึงสาระสําคัญของเรื่องวาเกี่ยวของกับอะไร 

3.2 ความนํา 
สารคดีจะเปนที่สนใจของผูอานไดหรือไมข้ึนอยูกับการเขียนความนํา ถือวาเปน

หัวใจสําคัญของการเขียนสารคดี จะเปนสวนที่บอกเน้ือเรื่องแกคนอาน ความนําที่ดีสรางความสนใจ
แกคนอานและดึงดูดใหผูอานติดตามเรื่องราวแตตนจนจบ (มาลี บุญศิริพันธ 2535: 41) 

แบงลักษณะของการเขียนความนําเปน 9 แบบ คือ 1) ความนําแบบพรรณนา 2) 
ความนําแบบบรรยาย 3) ความนําแบบเรื่องสั้น 4) ความนําประเภทอางพูดหรือวาทะบุคคล 5) ความ
นําแบบสนทนากับผูอาน 6) ความนําประเภทสุภาษิตคําคมและบทประพันธ 7) ความนําประเภท
นิทานตํานาน และเกร็ดเรื่องเลา 8) ความนําแบบสรุปประเด็น และ 9) ความนําแบบคําถาม ทั้งน้ีตาม
แนวคิดขางตน ไดอธิบายความหมายความนําแบบบรรยาย และ ความนําแบบเรื่องสั้น ไดดังน้ี 

1) ความนําแบบบรรยาย เปนความนําที่นําเสนอดวยการบรรยายใหเห็นภาพ
บรรยากาศ เหตุการณ สถานการณ สถานที่หรือบุคคลมีลักษณะคลายการพรรณนา แตจะเนน
รายละเอียดเปนลําดับข้ันตอนตามที่เห็นและที่เปนจริง โดยไมไดสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลง
ไปดวย แตก็เนนความสละสลวยของการใชถอยคําและภาษา ใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดอารมณ
รวมไปดวย 

2) ความนําแบบเรื่องสั้น สารคดีสมัยใหมนําวิธีการเขียนวรรณกรรม บันเทิงคดีมา
ใชในการเลาเรื่อง เพื่อนําเสนอสาระความรูใหนาอานและมีอรรถรส ดังน้ันในการเริ่มเรื่องหรือเขียน
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ความนําจึงมักเอาวิธีการเขียนเรื่องสั้นมาใช โดยการพรรณนาหรือบรรยาย ใหเห็นความเคลื่อนไหว
ของตัวละคร สถานที่และบรรยากาศไดอยางนาสนใจและชวนติดตาม 

3.3 ความเช่ือมหรือสวนเช่ือม 
 ความเช่ือมเปนสวนที่ทําหนาที่เช่ือมโยงระหวางความนํากับเน้ือเรื่อง ความเช่ือม

อาจเปนขอความสั้น ๆ พยางคเดียว วลี ประโยค หรือยอหนาก็ได ที่แสดงใหรูวากําลังจะสงทอดความ
นําใหโยงไปยังเน้ือเรื่องที่จะเขียนตอไป 

3.4 เน้ือเรื่อง 
 เน้ือเรื่องนับเปนสวนสําคัญที่สุดในสารคดี คือสวนที่เปนสาระสําคัญ ที่ผูเขียนสาร

คดีตองการนําเสนอตอผูอาน เน้ือเรื่องประกอบดวยประเด็นหลักและประเด็นรอง ซึ่งตามหลักการ
เขียนสารคดีแนวใหมที่เนนสารคดีคือรอยตอระหวางการเขียนเชิงวิชาการกับวรรณกรรม เน้ือเรื่องจึง
ควรประกอบดวยลักษณะตอไปน้ี 

 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 นิทานตํานาน 
การสรางตัวละครใหมีชีวิตชีวา หรือการสอดแทรกคําพูดอางอิงของบุคคล ซึ่งจะทําใหสารคดีมีความ
นาเช่ือถือ 

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

3.5 ความจบ 
 การเขียนความจบหรือบทสรุป เปนการปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด ซึ่งควร

จะเปนตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอานสวนมากมกัมีลกัษณะดังน้ี 1) การจบโดยยอเรื่อง
หรือสรุปเรื่องทั้งหมด 2) จบแบบคาดไมถึง 3) จบแบบทิ้งทายใหคิด 4) จบแบบกระแทกความสนใจ
ผูอาน 5) จบดวยการยอนหลังทัง้น้ีตามแนวคิดขางตน อธิบายการจบโดยยอเรื่องหรือสรุปเรื่องทั้งหมด 
และการจบแบบทิ้งทายใหคิดไววา 

1) การจบโดยการยอเรื่องหรือสรุปเรื่องทั้งหมด ความจบในลักษณะน้ีคลายกับการ
ยอหรือสรุปเรื่องที่เขียนมาทั้งหมดอยางรวบรัด เหมือนเปนการเก็บสาระสําคัญของเรื่องมากลาวไวใน
ตอนทาย 

2) จบแบบทิ้งทายใหคิด เปนการจบโดยไมสรุปอะไรใหแนชัด แตมีการทิ้งประเด็น
ใหมีการนําไปคิดตอ มักจบลงดวยคําถามหรือขอคิดบางอยางที่เขาไปจุดประกายความคิดของคนอาน 
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สรุป โครงสรางของการเขียนสารคดี จะประกอบดวย 1) ช่ือเรื่อง 2) ความนํา 3) ความ
เช่ือมหรือสวนเช่ือม 4) เน้ือเรื่อง 5) ความจบ ทั้งน้ีช่ือเรื่องจะใชวิธีการต้ังช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหา เพื่อ
แสดงใหรูวาเรื่องเกีย่วของกับอะไร สวนความนําจะใชการเขียนความนําแบบบรรยายและแบบเรื่องสั้น 
โดยจะเลือกใหเหมาะสมกับเน้ือหาในชวงน้ัน และ ความจบ จะใชวิธีการจบแบบยอเรื่องหรือสรุปเรื่อง
ทั้งหมด และจบแบบทิ้งทายใหคิด โดยจะเลือกใหเหมาะสมกับเรื่องราวในบทน้ัน ๆ และยังคงเปนสาร
คดีที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ที่เต็มไปดวยอรรถรสในการอาน 

4. ขอมูลในการเขียนสารคดีขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี 
   อรสม สุทธิสาคร (2555) แบงแหลงขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดีออกเปน 2 สวน คือ

ขอมูลเอกสาร และขอมูลบุคคล ซึ่ง ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 48-49) ไดรวมขอมูลบุคคลเขาอยู
ในสวนขอมูลภาคสนาม 

4.1 ขอมูลเอกสาร 
 อรสม สุทธิสาคร (2555) กลาววา ขอมูลพื้นฐานที่มีผูรวบรวมคนควาไวแลว ถือ

เปนการเตรียมความรู ความพรอมของผูเขียน กอนไปพบขอมูลบุคคล ขอมูลเอกสารน้ันคนควาหาได
จากหองสมุด จากหนังสือพิมพ พ็อคเก็ตบุก หนังสือเกา และหอจดหมายเหตุ เปนตน ธัญญา สังข
พันธานนท (2548: 47) กลาววา บางครั้งจะเรียกตามภาษานักเขียนสารคดีวา “ขอมูลแหง” หมายถึง 
ขอมูลสําเร็จรปูที่มผีูรวบรวมคนควาไวแลว โดยมักปรากฏในเอกสารสิง่พิมพตาง ๆ หรือในรูปแบบของ
การจัดเก็บสมัยใหม เชน ในซีดีรอม อินเทอรเน็ต เปนตน ขอมูลในเอกสารจัดเปนขอมูลที่เขาถึงไดงาย 
และผานการยอมรับมาช้ันหน่ึงแลว วามีประโยชนตอการเขียนสารคดีคือ 1) ชวยเตรียมความรูกอนลง
พื้นที่ภาคสนาม 2) ใชอางอิงในเน้ือหาของสารคดี 

4.2 ขอมูลภาคสนาม 
 ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 47) กลาววา การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามหรือลง

พื้นที่จริง เปนเรื่องจําเปนสําหรับการเขียนสารคดี ขอมูลจากภาคสนามชวยใหสารคดีมีความสดมีสีสัน 
บรรยากาศ และความนาเช่ือถือ นักเขียนสารคดีมักเรียกขอมูลประเภทน้ีวา “ขอมูลสด” ซึ่งการเก็บ
ขอมูลสามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณบุคคล การเขาไปมีสวนรวมใน
เหตุการณหรือสถานการณจริง สารคดีบางประเภทตองลงพื้นที่เทาน้ันจึงจะเขียนได เชน สารคดี
ทองเที่ยว สารคดีชีวิตบุคคล อรสม สุทธิสาคร (2555) ไดขยายความหมายของขอมูลบุคคลไววา คือ
ขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณแหลงขอมูล เปนการเก็บขอมูลในพื้นที่จริง ซึ่งตองอาศัยทักษะเทคนิค
ในการทํางานเก็บขอมูล โดยผูเขียนสารคดีตองใหแหลงขอมูลรูสึกวาไมไดใหสัมภาษณ กับคนแปลก
หนาแตกําลังพูดคุยอยูกับคนที่รูจักคุนเคย เปนเพื่อนหรือญาติมิตร ซึ่งทําใหผูใหสัมภาษณรูสึกไววางใจ
และใหสัมภาษณอยางเปนธรรมชาติ 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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5. โวหารที่ใชในการเขียนสารคดี 
 โวหารที่ใชในการเขียนสารคดีมีอยูดวยกันหลายชนิด พระยาอุปกิตศิลปการ (2546: 

338-349) ไดมีการแบงโวหารไวในหนังสือหลักภาษาไทย 5 ชนิด คือ บรรยายโวหารพรรณนาโวหาร 
เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหารทั้งน้ีโวหารขางตน ชลอ รอดลอย (2544: 25-27) นํามา
อธิบายไว ดังน้ี 

5.1 บรรยายโวหาร สํานวนที่กลาวเรื่องยืดยาวตามความรูของผูแตง สํานวนที่แตงเปน
บรรยายโวหารน้ัน มีหลายประเภท เชน นิทาน ประวัติ ตํานาน รายงาน หรือจดหมายเหตุ โวหารชนิด
น้ีผูเขียนเริ่มตนจากจุดหน่ึงไปสูทองเรื่อง และตอไปจนถึงจุดสุดทาย ในการนําโวหารชนิดน้ีมาใช 
ผูเขียนตองมีความรูและเรื่องราวดี พรอมทั้งมีศิลปะในการแตงที่ดี 

5.2 อธิบายโวหาร การทําใหอานหรือฟงเขาใจ จะเปนวิชาความรู ทฤษฎี หรือ
หลักเกณฑอันใดอันหน่ึงก็แลวแต ผูที่อธิบายก็คือผูที่ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจแจงชัด ไมมีขอเคลือบ
คลุมสงสัย 

5.3 พรรณนาโวหาร สํานวนที่พูดรําพันถึงสิ่งตาง ๆ ตามที่ตนพบเห็นวาเปนอยางไร 
หรือรําพันถึงความรูสึกของตนหรือของผูอื่นวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี ตามความคิดของผูแตง ซึ่งไม
จําเปนตองใชความรูคนควาเหตุผลคนเดิมเทาใดนัก ขอความที่ยกมากลาวเปนพรรณนาโวหารมักเปน
เรื่องเกี่ยวกับการยอพระเกียรติ การชมภูมิประเทศ หรือความคิดตาง ๆ 

5.4 เทศนาโวหาร สํานวนที่ใชแสดงหรืออธิบายขอความใหกวางขวางออกไป โดย
อาศัยเหตุผลหรือหลกัฐานมาประกอบความรูความเห็นของผูแตง ดวยความมุงหมายที่จะใหผูอานผูฟง
เขาใจความหมายชัดเจน และเพื่อใหเห็นจริงและเช่ือถือตามเปนขอใหญ ดังน้ันขอความที่ใชเทศนา
โวหารน้ีจึงมักเปนขอปญหา ความเห็น วิชา และขอจรรยา หรือสุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผูแสดงตองการจะให
ผูอานผูฟงเช่ือถือ 

5.5 สาธกโวหาร โวหารที่ผูเขียนตองการใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดแจมแจง 
จึงไดยกเหตุการณ สถานการณ หรือเรื่องนิทานมาเปนตัวอยางประกอบ 

5.6 อุปมาโวหารหรือโวหารเปรียบเทียบ โวหารที่ผูเขียนมุงที่จะใหผูอานเขาใจ หรือ
มองเห็นสารที่อานไดชัดเจน จึงยกเอาสถานการณ บุคคล หรือสิ่งของอยางใดอยางหน่ึงนํามา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขียนถึงน้ันการเปรียบเทียบที่ใชในการเขียนสารคดีมีหลายอยาง ไดแก 1) อุปมา 
คือ การนําเอาสิ่งของสิ่งหน่ึงมาเปรียบเทียบกัน การอุปมามักใชคําในการเปรียบเทียบ เชน ด่ัง ดัง 
เหมือน ดุจ ราว กับ ประดุจเพียง ฯลฯ 2) อุปลักษณ คือ การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง คําที่
แสดงวาเหมือนน้ันไมมีปรากฏอยู เปนการกลาวเปรียบเทียบโดยตรงวา สิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง หรือถา
จะมีก็ใชคําวา คือ เปน เชน 

สรุป โวหารในการเขียนสารคดีมีอยู 5 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของผูเขียน วาจะ
นําโวหารชนิดใดมาใชใหเหมาะสมกับประเภท และยังคงเปนสารคดีที่อยูบนพื้นฐานขอเท็จจริง 
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แนวคิดหนังสือเลม (book concept) 
หนังสือเลม (book) หมายถึง สิ่งพิมพที่มีการเย็บเลมเขาดวยกัน มีทั้งปกแข็งและปกออน

เน้ือหาภายในมักเปนเรื่องราวเดียวกันตลอดเลม หรืออาจแบงเปนหลายเลม ถาเน้ือหายาวเกินกวาจะ
จบภายในเลมได เรียกวา ชุดหนังสือ หนังสือเลมมักมีผูเขียนคนเดียวโดยตลอด ยกเวนในกรณีที่มีการ
รวมเรื่องสั้นจากผูเขียนหลายคนไวดวยกัน หนังสือเลมไมมวีาระการจัดจาํหนายที่แนนอนหรอืออกเปน
รายประจํา ใชรูปแบบการจัดหนาแบบเดียวตลอดเลม และมักเปนแบบเรียบงายเมื่อเทียบกับการ
ออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพประเภทอื่น (จันทนา ทองประยูร 2537: 64) 

1. ประเภทหนังสือ แบงได 4 แบบ คือ 1) แบงโดยใชเน้ือหาเปนเกณฑ 2) แบงโดยใช
ขนาดและลักษณะรูปเลมเปนเกณฑ 3) แบงโดยใชกลุมผูอานเปนเกณฑ 4) แบงโดยใชลักษณะการเย็บ
เลมเปนเกณฑ (ประชัน วัลลิโก 2551: 83-85) 

 1.1 แบงโดยใชเน้ือหาเปนเกณฑ ไดแก 
1) หนังสือเลมประเภทสารคดี หมายถึง หนังสือที่บรรจุงานเขียนที่เปนสาระความรู

ตางๆ เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วิทยาศาสตร บุคคล เหตุการณ สถานที่ รวมทั้งแบบเรียนและ
ตําราตาง ๆ ดวย 

2) หนังสือเลมประเภทบันเทิงคดี หมายถึง หนังสือที่บรรจุเน้ือหาที่มุงใหความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเปนสําคัญที่หลัก ๆ ไดแก หนังสือรวมเลมเรื่องสั้น นวนิยาย ที่ผูเขียนเขียนข้ึน
จากจินตนาการ มีทั้งเรื่องตลกขบขัน สุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม ผจญภัย อาชญากรรมวิทยาศาสตร
กาวหนา และอื่น ๆ 

1.2 แบงโดยใชขนาดและลักษณะรูปเลมเปนเกณฑ 
 1) ขนาดรูปเลมธรรมดา เปนขนาดหนังสือที่พิมพดวยกระดาษขนาดมาตรฐาน31 

x 43 น้ิว ซึ่งเมื่อนํามาตัดแบงจะไดสิ่งพิมพขนาด ตาง ๆ ไดแก ขนาด 8 หนายก (7 x 10.25) น้ิวขนาด 
16 หนายก (5 x 7.25 น้ิว) ขนาด 32 หนายก (5 x 3.60 น้ิว) 

 2) ขนาดรูปเลมพิเศษ เปนหนังสือที่ผูจัดทํามีวัตถุประสงคจะใหมีลักษณะและ
ขนาดผิดไปจากหนังสือธรรมดาทั่วไป มักแบงรูปทรงของหนังสือเลมประเภทน้ีแบงไดเปนสามแบบคือ
หนังสือทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตามแนวนอน หนังสือทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตามแนวต้ัง หรือแนวแคบ
และหนังสือทรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนังสือรูปแบบน้ีสวนใหญตองการใหเปนที่สะดุดตา ที่พบเห็นทั่วไป
เปนหนังสือเกี่ยวกับงานศิลปะ เชนหนังสือรวบรวมผลงานภาพถายของชางภาพที่มีช่ือเสียง 

1.3 แบงโดยใชกลุมผูอานเปนเกณฑในบรรดาหนังสือเลมประเภทสารคดี ยังสามารถ
แบงยอยตามลักษณะกลุมผูอานไดอีก ดังตอไปน้ี 

 1) หนังสือเลมสําหรับผูอานระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา หมายถึงหนังสือเลมที่เปน
ตําราเรียนสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งมีเน้ือหาที่เปนความรูเบื้องตนและความรูระดับปานกลาง สําหรับ
นักเรียนในระดับช้ันตาง ๆ ต้ังแตช้ันอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมปลาย 

 2) หนังสือเลมสําหรับผูอานระดับอุดมศึกษา คือหนังสือเลมที่อยูในกลุมวิชาการ
สาขาตาง ๆ เน้ือหาจะลงลึกกวาตําราเรียนสําหรับระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา เน้ือหาจะลงลึกตาม
ระดับช้ันป และระดับปริญญา 
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 3) หนังสือเลมสําหรับนักวิชาการ–อาจารย หนังสือเลมประเภทน้ีอาจรวมอยูใน
หนังสือเลมสําหรับผูอานระดับอุดมศึกษา แตเน่ืองจากมีเน้ือหาและขอบเขตที่กวางขวางกวา เพราะ
ตําราสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโดยเฉพาะปริญญาตรีและปริญญาโท จะถูกจํากัดเน้ือหาใหอยูใน
ความตองการของหลักสูตร ซึ่งจะกําหนดไวชัดเจนในคําอธิบายรายวิชาอยูแลว แตถาเปนตําราที่มี
กลุมเปาหมายที่เปนนักวิชาการ อาจารย หรือนักการศึกษาไมมีขอจํากัดดังกลาว เน้ือหาจึงกวางขวาง
กวา ผูเขียนตําราก็มีอิสระในการนําเสนอเน้ือหามากกวา 

 4) หนังสือเลมสําหรับผูอานทั่วไป หนังสือประเภทสารคดีสําหรับประชาชนคน
อานทั่วไป ซึ่งผูเขียนใชความพยายามปรับปรุงเน้ือหาวิชาการ หรือความรูสาขาตาง ๆ ใหประชาชน
ทั่วไปที่อยูนอกวงการ (layman) อานเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

1.4 แบงโดยใชลักษณะการเย็บเลมเปนเกณฑ 
 1) หนังสือเลมประเภทเขาเลมแบบไสสันทากาว เปนหนังสือปกออนมีความเรียบ

งาย ดูสวยงาม ใชมากในวงการหนังสือ เพราะเปดอานงาย ตนทุนตํ่า แตมีขอเสียคือ หนาหนังสือหลุด
งายไมคงทน 

 2) หนังสือเลมประเภทเขาเลมปกแข็ง จุดที่สังเกตไดงายของหนังสือเลมประเภทน้ี 
คือมีความหนามาก กอนจะมาถึงข้ันหุมปกแข็งจะตองผานการเรียงหนายกเพื่อเย็บเลม โดยวิธีเย็บกี่ซึ่ง
เหมาะสําหรับหนังสือเลมที่มีความหนามาก ๆ เพราะทําใหคงทนสูง หนาไมหลุดเหมือนเย็บแบบไสสัน
กาว ทําใหหนังสือเปดอานงายตลอดทั้งเลม 

 3) หนังสือเลมประเภทเขาเลมเจาะรูรอยพลาสติกหรือเย็บลวด ไดแกรายงานที่
รานทําปกรับทําทั่วไป เหมาะสําหรับทําเลมเอกสารหรือหนังสือเลมที่พิมพดวยกระดาษแผนปลิว 
(sheets) ซึ่งหนังสือที่เขาเลมแบบน้ีเหมาะกับสะดวกตอการเปดอานและเหมาะสมกับงานที่มีจํานวน
หนาไมมาก นอกจากน้ียังมีหนังสือประเภทเย็บเลมดวยการเย็บลวดปดปกทับ และเย็บเลมโดยวิธีอื่น 
ๆ อีก 

สรุป หนังสือแบงประเภทไดหลากหลาย มีการแบงโดยใชเน้ือหาเปนเกณฑ แบงโดยใช
ขนาดและลักษณะรูปเลมเปนเกณฑ แบงโดยใชกลุมเปาหมายผูอานเปนเกณฑ แบงโดยใชลักษณะการ
เย็บเลมเปนเกณฑแตก็ไมมีระบุชัดเจนลงไปวามีการแบงแบบใดแบบหน่ึงมักเรียกผสมกัน 

2. องคประกอบของหนังสือ 
 ศิริพงศ พะยอมแยม (2530: 61-65) อธิบายวา ในการกําหนดหนาตาง ๆ ของหนังสือ 

ถาเปนหนังสือพิมพรายวันหรือวารสาร มักไมมีกฎเกณฑในการกําหนดวา หนาตาง ๆ ตองเปนอยางไร 
แตสําหรับหนังสือเลม ประเภทตําราหรือวิชาการจะมีแบบแผนในการกําหนดหนาตาง ๆ ของหนังสือ
ไวดังน้ี 

2.1 ใบหุมปกนอก (book jacket) หมายถึง กระดาษที่หุมอยูภายนอกปกหนังสือ 
ไมไดเย็บติดกับหนังสือเลมแตไดพับปลายมาดานหลังของปกหนาและปกหลัง มีจุดประสงคเพื่อ
ปองกันไมใหหนังสือชํ้าหรือสกปรก บอกรายละเอียดแกผูอาน อีกทั้งยังเปนการดึงดูดความสนใจจาก
ผูอานอีกดวย ทั้งน้ีใบหุมปกมักจะพิมพดานหนาเพียงดานเดียว สวนดานหลังที่แนบกับปกหนังสือ มัก
ไมพิมพภาพหรือขอความใด ๆ ใหปรากฏอยู 
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2.2 ปก (cover) หมายถึง ในกรณีที่หนังสือไมมีใบหุมปก จะทําหนาที่ปองกันรักษา
ตัวหนังสือและใหรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง นอกเหนือจากชักจูงใจใหคนซื้อหนังสือ เปนสวนที่สําคัญ
มาก เพราะสิ่งแรกที่คนอานจะไดเห็นและทําการพิจารณา ลักษณะการออกแบบปก จึงเนนความ
สวยงามมากเปนพิ เศษ ขณะเดียวกันก็พยายามสื่อความหมาย ของเ น้ือหาภายในเลมดวย 
สวนประกอบของปกหนังสือมักประกอบดวย ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ช่ือผูพิมพ โดยเลือกขนาดตัวอักษรให
ลดหลั่นกันตามลําดับ สวนที่เปนสันปกก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน จะตองมีช่ือเรื่องและช่ือผูแตง เพื่อ
จะสามารถมองเห็นขอความดังกลาวได เมื่อนําหนังสือเรียงใสตู 

2.3 ใบผนึกปก (end paper) หมายถึง โดยปกติหากเปนหนังสือปกแข็ง จะมีกระดาษ
ปดผนึกติดกบัดานในของปกหนังสืออีกแผน ทั้งดานหนาและดานหลังปก กระดาษที่นํามาใชจะเปน
กระดาษที่มีความเหนียวเน้ือดี ใบผนึกปกและใบรองปก จะทําหนาที่ชวยยึดปกใหแนนกับตัวเลม
หนังสือ โดยอาจปลอยใหเปนหนากระดาษวาง ๆ หรือออกแบบใหพิมพเปนลวดลายสวยงามก็ได 

2.4 ใบรองปก (fly-leaf) หมายถึง ใบปลิวติดกับปก ทําหนาที่ยึดเลมหนังสือกับปก
หนังสือ สวนใหญจะมีใบรองปกทั้งหนาและหลัง 

2.5 ปกใน (title page) หมายถึง หนาที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ประกอบดวย
ขอความที่ไดระบุช่ือ หนังสือ ช่ือผูแตง ช่ือผูพิมพ ทําใหผูอานไดรายละเอียดเหลาน้ี ในกรณีที่ปกหนา
ฉีกขาดหรือหองสมุดนําหนังสือไปทําปกใหมใหแข็งแรง 

2.6 หนาลิขสิทธ์ิ (copyright page) หมายถึง หนาที่บงบอกวาใครคือเจาของลิขสิทธ์ิ 
หนังสือเลมน้ี ไดจัดพิมพมาแลวกี่ครั้ง เมื่อใด นอกจากน้ี หนังสือบางเลม ยังใหขอมูลสําหรับ
บัตรรายการหองสมุดไวดวย หนาลิขสิทธ์ิน้ีจะอยูดานหลังของปกใน กรณีที่มีปกในหลายแผน จะอยู
หลังปกในแผนหลังสุด 

2.7 หนาอุทิศ (dedication page) หมายถึง หนาที่ผูแตงระบุวา ตองการอุทิศผลงาน
ใหแกใคร อาจเปนบุคคลเดียวหลายคนหรืออุทิศใหแกสถาบัน จะใชหนาหนังสือหน่ึงหนา แมจะพิมพ
ตัวหนังสือเพียงไมกี่คํา ก็จะใชเน้ือที่หนังสือทั้งหนา และตองอยูถัดจากหนาลิขสิทธ์ิ การออกแบบมัก
จัดใหดูเปนทางการ นาเคารพ มีลักษณะเปนอนุสรณใหแกบุคคล หรือสถาบันที่อุทิศให 

2.8 คํานิยม (foreword) หมายถึง คําที่บุคคลอื่นเขียนนํา เกี่ยวกับเน้ือหาในหนังสือ 
หรือผูแตง หนาน้ีจะอยูกอนคํานําของผูแตง ถามีผูเขียนหลายคน จะตองเรียงลําดับตามความสําคัญ
ของบุคคลที่เขียนคํานิยม 

2.9 คํานํา (preface) หมายถึง ขอความที่ผูแตงเขียนข้ึน เพื่ออธิบายใหผูอานทราบถึง
แรงบันดาลใจหรือสิ่งที่อยากใหผูอานรับรู กอนที่จะเริ่มอานเน้ือเรื่อง อาจจะเปนการขอบคุณผูที่
เกี่ยวของหรือชวยเหลือ ถาเปนหนังสือที่จัดพิมพโดยสถาบัน อาจมีคํานําของสถาบัน คํานําของ
บรรณาธิกร หรือผูจัดพิมพ แลวจึงเปนคํานําของผูเขียน 

2.10 สารบัญ (table of contents) หมายถึง รายช่ือของบทและเรื่อง เรียงตามลําดับ 
เพื่อบอกแกผูอาน วาในหนังสือเลมน้ัน ประกอบดวยบทและเรื่องใดบาง แตละเรื่องอยูที่หนาใด 
เพื่อใหผูอานสามารถเปดอานไดอยางสะดวก การออกแบบจึงควรใหงายตอการเปดหา มีลักษณะ
สบายตา 
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2.11 สารบัญภาพ (table of illustration) หมายถึง หนังสือบางเลมที่มีภาพเปนสวน
สําคัญ และมีภาพจํานวนมากจําเปนตองมีสารบัญภาพ เพื่อใหผูอานพลิกดูไดสะดวก 

2.12 เน้ือเรื่อง (contents) หมายถึง สวนหน่ึงที่เปนเน้ือหาสําคัญของหนังสือ สําหรับ
สวนเน้ือเรื่องน้ีอาจแบงออกเปนภาค ตอน บท หรือแบงเปนขอใหญ ๆ ก็ได อยางไรก็ตาม ตอง
คํานึงถึงหลักการอานที่งาย เพื่อใหผูอานเขาใจเน้ือหาทั้งหมดไดโดยสะดวก 

2.13 ภาคผนวก (appendix) หมายถึง สวนหน่ึงที่ไมใชเน้ือหาโดยตรง แตเปนการ
อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเน้ือเรื่อง หนังสือบางเลมจําเปนตองมีคําช้ีแจง ประกอบในเน้ือหาของ
เรื่อง เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องดีข้ึน สวนที่เปนภาคผนวกน้ี อาจจะเปนระเบียบกฎหมาย คําอธิบายที่
ตองใชรายละเอียดมากเกินกวา 

2.14 บรรณานุกรม (bibliographies) หมายถึง หนังสือวิชาการจะตองแจงถึงที่มาของ
เน้ือหา ที่ไดมีการอางอิงมาจากผลงานของบุคคลอื่น โดยระบุช่ือผูแตง ช่ือหนังสือ สถานที่พิมพ ปที่
พิมพ เพื่อใหผูอานทราบนอกจากน้ัน ยังเปนประโยชนในการที่จะคนควาหาความรู เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากเน้ือหาที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมน้ันดวย 

2.15 ดัชนี (index) หมายถึง หนาที่จัดเรียงหัวขอสําคัญของเรื่องในหนังสือ เปนบุคคล
สถานที่ หรือหัวขอรายละเอียดที่สําคัญของเน้ือหาในหนังสือ จัดเรียงตามตัวอักษร แลวบอกเลขหนา
ใหรูวาเรื่องน้ัน ๆ จะอานไดจากหนาไหนในหนังสือ 

สรุป สวนประกอบของหนังสือ ไมไดมีกฎเกณฑตายตัววาตองประกอบดวยสวนใดบาง ซึ่ง
หนังสือโดยทั่วไปประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ สวนตนเลม สวนเน้ือเรื่องและ
สวนทายเลม 

 
แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration concept) 

จันทนา ทองประยูร (2537: 14-15) กลาววา นับแตเดิมสิ่งพิมพมีเฉพาะขอความหรือ
ตัวอักษรเทาน้ัน แตปจจุบันสิ่งพิมพมีการใช การวาดภาพประกอบหรือลวดลาย เพิ่มความสวยงาม 
ความหมาย และความนาสนใจใหกับสื่อสิ่งพิมพ การผลิตสื่อสิ่งพิมพจึงจําเปนตองมีเทคนิคการ
ออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพ ใหมีรูปแบบหรือสีสันตางๆ นอกเหนือจากเดิม คือการทําใหเกิดผลตอ
ผูรับสาร ในดานความรู ความคิด ความบันเทิง ฯลฯ ดังน้ัน การออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพจึง
หมายถึง ศิลปะการเตรียมรูปแบบของสิ่งพิมพกอนเขาสูกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอย
ตรงตามวัตถุประสงคการใชงานมากที่สุด รวมถึงเปนการเพิ่มความหมาย ความนาสนใจความสวยงาม 
ฯลฯ ใหกับสิ่งพิมพ และชวยทําใหสิ่งพิมพเปนสื่อกลางในการถายทอดขาวสาร ความรูความคิด ที่
สมบูรณข้ึน และยังชวยใหเกิดความเขาใจรวมกันในกลุมผูใชสิ่งพิมพมากข้ึน ลักษณะดังกลาวทําไดโดย
การจัดวางองคประกอบตางๆ ของสิ่งพิมพ อันไดแก ตัวอักษร ภาพ และอื่นๆ อยางสรางสรรค 
สวยงาม สอดคลองกับลักษณะเน้ือหา ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับสิ่งพิมพ 
2) เพื่อชวยใหสิ่งพิมพงายตอการอานและทําความเขาใจ 
3) เพื่อสรางความประทับใจและความทรงจําใหกับผูอานในระยะยาว 

 1. หลกัการออกแบบสิ่งพิมพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89)  
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1.1 จุด (point) การออกแบบโดยนําจุดไปใชจะตองใชใหเหมาะสม ใหจุด ๆ หน่ึงมี
ความสัมพันธกบัอีกจุดหน่ึง ขนาดของจุดก็มหีลากหลายขนาดตามความตองการของนักออกแบบ  

1.2 เสน (lines) เสนเกิดจากจุดหลายจุดทีต่อเน่ืองกัน เสนในลักษณะตาง ๆ เมือ่
นํามาบรรจบกันจะทําใหเกิดเปนรูปรางข้ึน เสนจะตองมีความสัมพันธกบัขนาด รูปราง และทิศทาง 
เสนมีความหมายเปนกาถายทอดความคิดเห็น ลักษณะของเสนในการออกแบบจะบอกอารมณของนัก
ออกแบบ นักออกแบบควรเขาใจความหมายและคุณคาของเสนแตละลักษณะดังน้ี  

1.3 รูปรางและรูปทรง (shapers and form) รูปราง หมายถึง พื้นที่ที่มีเสนขอบมีสี
ลักษณะพื้นผิวตางจากสิ่งแวดลอมขางเคียงอยางชัดเจน รูปทรงเปนลักษณะที่มองดูแลวจะเห็นทั้ง 3 
ดานเปนสามมิติ คือความกวาง ความยาว และความสูง 

1.4 ลักษณะพื้นผิว (texture) คือสวนเปลือกนอกของวัตถุที่มองเห็นไดหรือสัมผสัได 
ลักษณะพื้นผิใหความรูสึกกบัการออกแบบทัง้สองมิติและสามมิติ  

1.5 พื้นที่วาง (space) หมายถึงระยะหางหรอืพื้นที่ ทีเ่กิดรอบ ๆ วัตถุในรูป หาก
ตองการสรางพื้นทีวางในงานออกแบบสองมิติใหปรากฏเพิ่มข้ึน ทําไดโดยการจดัวางรปูรางใหมีขนาด
แตกตางกัน หรอืสรางระยะหางใหเปนรูปเลก็รปูใหญ  

1.6 สี (color) การกําหนดสลีงบนงานออกแบบนับวามีคุณคาอยางย่ิงตอการเรา
อารมณ ความรูสกึและการแยกแยะความเขาใจสวนตาง ๆ ของงานออกแบบดวย  

 2. ทฤษฎีสี จากทฤษฎีสีและการผสมสีของแสง อาจกําหนดสีอออกเปน 2 กลุม คือ  
 2.1 สีปฐมภูมิ หรอืแมสีของแสง ไดแก สีแดง (red) สีเขียว (green) และสีนํ้าเงิน 

(blue)  
 2.2 สีทุติยภูมิ คือสทีี่เกิดจากการผสมของสปีฐมภูมิ มีดังน้ี  

สีมวงแดง (magenta) เกิดจากสีนํ้าเงินผสมกบัสีแดง  
สีนํ้าเงินเขียว (cyan) เกิดจากสีนํ้าเงินผสมกบัสีเขียว  
สีเหลือง (yellow) เกิดจากสีแดงผสมกบัสเีขียว  

แสงสีใดที่ผสมกบัแสงสปีฐมภูมิแลวเกิดเปนแสงสีขาว มักจะเรียกแสงสีน้ันวาแสงสีคูเติม
เต็ม (complementary) ฉะน้ันแสงคูเติมเต็มคือ สีนํ้าเงินเขียว (cyan) สีเหลอืง (yellow) และสีมวง
แดง (magenta) เพราะสีนํ้าเงินเขียวผสมกบัสีแดง สีมวงแดงผสมกบัสเีขียว และสเีหลืองผสมกบัสีนํ้า
เงิน จะไดแสสีขาว  

ในทางการพิมพ แมสีของหมึกพิมพจะเปนสีทุติยภูมิในระบบสีของแสง คือ สีนํ้าเงินเขียว 
(cyan) สีมวงแดง (magenta) และสีเหลือง (yellow) นอกจากน้ีจะมีสีดํา (black) ชวยเพิ่มความดูแล
ความเปรียบตางของภาพในสวนเงาใหสูงข้ึน ซึ่งเรามักไดยินคําวา “การกําหนดสีดวยคา ซีเอ็มวายเค” 

จากหลักการดังกลาว เราสามรถนํามาประยุกตใชในการพิมพภาพ 4 สี เพื่อใหไดภาพสีที่
เหมือนตนฉบับมากที่สุด ภาพสี่สีหมายถึงการนําแมพิมพที่ทําจากฟลมแยกสีจํานวน 4 แผน มาพิมพ
ดวยหมึกพิมพ 4 สี คือสีนํ้าเงินเขียว มวงแดง เหลือง และดํา 

ศิริพงศ พะยอมแยม (2530: 61-65) ไดแบงข้ันตอนการออกแบบจัดวางหนาไว 4 ข้ันตอน
คือ 1) ทําตนราง 2) กําหนดตําแหนงพื้นที่ตนฉบับ และ 3) การทําตนฉบับที่สมบูรณ โดยอธิบายได
ดังน้ี 
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1. การทําตนราง (dummy) ไดใหความหมายวาเปนลักษณะการจัดนาของหนังสือพิมพ 
นิตยสาร วารสารทั้งฉบับ คือ มีแผนผัง หรือคลายกับแผนที่ซึ่งกอนที่จะจัดหนาก็จะตองกําหนดวาสิ่ง
ใดหรือองคประกอบตาง ๆ จะวางไวในสวนใดของหนามีรูปรางอยางไร ขนาดเทาใด ใชอักษรแบบใด 
ความกวางของภาพหรือการเดินเรื่องตอไปสูคอลัมนใดเปนตน 

2. กําหนดตําแหนงพื้นที่ตนฉบับ (lay out) การกําหนดตําแหนงพื้นที่ของหนังสือในแตละ
นาวาจะประกอบดวยอะไรบาง ซึ่งอาจเปนตัวเรียงอักษร หรือภาพประกอบ จะอยูในบริเวณใด จึงเกิด
ความเหมาะสม งดงาม และเราใจความสนใจของผูอานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การทําตนฉบับที่สมบูรณ (art work) การพัฒนา lay out ลงบนกะดาษตนฉบับซึ่ง
นิยมใชกระดาษกราฟเสนสีเขียวขนาดเทากับหนาหนังสือที่จะใชพิมพจริง โดยแบงองคปะกอบไดดังน้ี 

3.1 ตัวเรียงพิมพ (type setting) 
 3.1.1 การเรียงพิมพโดยใชมือ จากการใชชางเรียงพิมพหยิบตัวเรียงพิมพเลตเตอร

เพสเปนตัวๆมาเรียงเปนประโยคเปนบรรทัด เมื่อไดครบหนาก็จะพิมพลงกระดาษตนฉบับ 
 3.1.2 ตัวหนังสือพิมพโดยเครื่อง compugraphic วิธีน้ีเปนที่นิยมมากในการสราง

ตนฉบับเพื่อพิมพระบบออฟเซท เน่ืองจากสามารถเรียงพิมพไดรวดเร็ว ซึ่งตัวอักษรที่ไดจะมีความ
คมชัดมาก 

 3.1.3 ตัวอักษรลอก เปนตัวพิมพบนกระดาษไขเมื่อตองการตัวใด ก็วางทาบกะ
ตําแหนงใหตรงบนกระดาษตนฉบับตามที่ตองการแลวใชดินสอกดฝนบนตัวอักษรน้ัน ตัวอักษรจะไป
ติดบนกระดาษตนฉบับตามตองการ วิธีน้ีจะลาชามากจึงเหมาะที่จะใชในกรณีที่ตองการใชตัวอักษร
เปนพิเศษในปริมาณไมมาก 

3.2 ภาพประกอบ (illustrator) 
 3.2.1 คุณคาของภาพประกอบตอการพิมพ เพื่อกระตุนใหผูอานอยากอาน และ

สามารถอธิบายเรื่องราวไดลึกซึ้ง ทําใหผูอานเกิดความเขาใจ ในเน้ือหาไดดีกวาตัวหนังสือ ซึ่งอาจจะ
เปนภาพวาด ภาพถาย แผนภูมิ แผนสถิติ ฯลฯ 

 3.2.2 จิตวิทยาในการใชภาพเพื่อดึงดูความสนใจ ลักษะความสนใจของผูดูที่มีตอ
ภาพประกอบน้ัน จะแตกตางกันตามวัย เพศ และระดับการศึกษาซึ่งสรุปแยกออกไดดังน้ี 

1) ผูดูจะสนใจภาพตรงกับลักษณะของตนเอง 
2) ภาพที่เคลื่อนไหวจะไดรับความสนใจมากกวาภาพน่ิง 
3) ภาพที่ผิดปกติจะไดรับความสนใจมากกวาภาพธรรมดา 
4) เด็กชอบภาพที่ดูงายเชนภาพการตูน สวนผูใหญชอบภาพที่มีรายละเอียด

เหมือนจริง 
5) ผูหญิงจะสนใจรายละเอียดมากวาผูชาย 
6) ภาพที่มีลักษณะเปน negative ไดแกภาพที่มองแลวเกิดความรูสึกไมสบายใจ 

นาเกลียดนากลัว จะเกิดความสนใจในครั้งแรกดีกวาภาพที่มีลักษณะ Positive ไดภาพที่มองแลวดูสด
ช่ืน งดงาม แตผูดูจะไมสามารถมองดูภาพ negative ไดนาน ภาพที่มีลักษณะ positive จะดึงดูผูดูให
พิจารณาไดนานกวา 
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 3.2.3 หลักการใชภาพประกอบ 
1) ลักษณะของภาพจะตองสื่อความหมายไดตรงกับเน้ือหา 
2) ถาภาพตนฉบับที่ไดมามีคุณภาพตํ่าควรใชสกรีนบังความบกพรองน้ัน 
3) อาจใชเลนสชนิดพิเศษอัดขยายภาพเพื่อใหภาพมีขนาดที่ผิดเพี้ยนจาก

ความเปนจริงเพื่อเราความสนใจ 
4) ใชเทคนิคกาตัดภาพบางสวน เพื่อภาพดูนาสนใจมากข้ึน 
5) จัดวางภาพในหนังสือ ในลักษณะตัดตกขอบ เพื่อสรางความรูสึกตอเน่ือง

ในหนาตอไป 
3.3 สี (color) โดยปกติในการพิมพหนังสือโดยทั่วไป นิยมใชมึกพิมพสีดํา และพิมพลง

บนกระดาษขาว ลักษณะเชนน้ีทางการพิมพถือวาไมใชพิมพสี  ดัง น้ัน ในการพิ มพสีจึงตอง
นอกเหนือจากสีดําปกติ ซึ่งจําเปนจะตอง สิ้นเปลืองทั้งดานวัสดุ และเวลาในการพิมพเพิ่มข้ึน ซึ่งจะ
แบงองคประกอบหลัก ๆ ไดแก 1) คุณคาของการใชสีในการพิมพ 2) ทฤษฎีแมสี 3) หลักการใชสี 

3.4 หลักองคประกอบศิลป (composition) กระบวนกาที่จะนําสวนประกอบมูลฐาน
ในการออกแบบ อันไดแก เสน สี แสงเงา รูปราง พื้นผิว ฯล มาจัดวางเขาดวยกันอยางมีระบบ โดยยึด
หลักสําคัญในการจัดดังน้ี 

 3.4.1 เนนจุดแหงความสนใจ หมายถึง เมื่อผูอานมองไปที่หนาหนังสือ ควรจะตอง
มีจุด หรือบริเวณใดบริเวณหน่ึงซึ่งมีลักษณะเดน นาสนใจเปนพิเศษกวาบริเวณอื่น เพื่อดึงดูสายตาของ
ผูดู ใหสะดุดอยูที่หนาหนังสือน้ัน ๆ โดยไมเปดผานไป การกําหนดจุดแหงความสนใจจะชวยใหหนังสือ
มีเสนห และถาเปนหนาปกที่ตองแขงขันกับหนังสือเลมอื่น กาเนนจุดแหงความสนใจก็ย่ิงจําเปนมาก
ข้ึน 

 3.4.2 ความสมดุล (balance) หมายถึงการวางองคประกอบไดรูปราง เสน สี แสง
เงา พื้นผิว ชองไฟ โดยเฉลี่ยนํ้าหนัก กระจายออกไปทั้งสองขางเทา ๆ กัน ไมเอียงไปทางใดทางหน่ึง 
หนาหนังสือที่ขาดความสมดุล จะทําผูดูเกิดความรูสึกไมมั่นคง และเดความรูสึกไมสบายใจ ซึ่งการจัด
วางสมดุลทําไดสองแบบ 1) สมดุลแบบ ซาย-ขวา 2) การจัดสมดุลเทากันโดยความรูสึก 

 3.4.3 เอกภาพ (unity) หมายถึงกรวางองคประกอบตาง ๆ มีการรวมตัวเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันไมแตกแยก ซึ่งจะชวยใหดึงดูความสนใจจากผูดูไดดีย่ิงข้ึน เทคนิคของกาสราง
เอกภาพในงานพิมพ สามารถกระทําไดดังน้ี 1) ใชรูปแบบของตัวอักษรที่มีลักษณะเดียวกัน 2) ใช
กรอบภาพ ที่มีลักษณะเดียวกัน 3) ใชสีที่มีความกลมกลืนกัน 4) วางภาพใหซอนทับเช่ือมโยงกัน 

 3.4.4 ความเรียบงาย (simplicity) เปนการเนนงานออแบบทีดู่เรยีบงายไมรกรงุรัง
ทั้งน้ีเพราะผูดูในปจจุบันไมมีเวลามากพอที่จะมาพิจารณารายละเอียดของรูปภาพหรือตัวอักษร เชน 
ในสมัยกอน ดังน้ันการจัดนาจึงจําเปนตองภาพดูเรียบงายจึงจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูดูได
อยางรวดเร็ว 

 3.5 ภาพโฆษณา (poster) ภาพโฆษณาจะเปนสวนหน่ึงของสิ่งพิมพ ซึ่งอาจจะมีทั้ง
ภาพ โปสเตอรแผน โปสเตอรติดขางรถบัส และโฆษณาในหนังสอืพิมพ ซึ่งแบงองคประกอบหลัก ๆ ได 

1) ช่ือหรือพาดหัว 
2) รูปภาพ ซึ่งแสดงออกในเรื่องราวของสินคาที่ตองการโฆษณา 
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3) ถอยคํา ที่แสดงรายละเอียด หรือคุณภาพของสินคา 
4) เจาของสินคารูปแบบพื้นฐานในการจัดภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ 

 3.6 ความคิดสรางสรรค (creative) มีองคปะกอบ 2 สวนไดแก 
3.6.1 เกิดข้ึนเอง จากกาถายทอดทางพันธุกรรม 
3.6.2 เกิดจากกาแสวงหา จากการหมั่นสังเกตผลงานของผูอื่น วิจัยคนหา

ขอเท็จจริงในงานน้ัน ๆ จากการทดลงปฏิบัติงาน จากการสะสมผลงานและประสบการณในการ
ทํางาน 

 
แนวคิดการถายภาพ (photography concept) 

ณรงค สมพงษ (2534: 8) กลาววา การถายภาพคือ การทําภาพใหเกิดข้ึน โดยใชแสงสวาง
มากระทบวัสดุไวแสง การทําภาพและสรางภาพในที่น้ีครอบคลุมเน้ือหาไปถึงการถายรูป การลางฟลม 
การอัดขยายภาพ ฯลฯ ดังน้ันการสรางภาพถายข้ึนมา จึงจําเปนตองมีองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการ 
คือ กลองถายรูป ฟลมถายรูป หรือวัสดุไวแสง และแสงในการถายภาพ วรวุฒิ วีระชิงไชย (2538: 54) 
กลาววา การถายภาพ คือการทําใหแสงสะทอนจากวัตถุผานเลนสของกลองถายภาพตัดกัน เปนภาพ
จริงหัวกลับเขาสูฟลม ฟลมที่ถูกแสงสวางน้ีจะเกิดปฏิกิริยาเคมี บันทึกภาพไวเปนภาพแฝง (latent 
image) บนผิวหนาของฟลมที่เคลือบสารไวแสงไว นําฟลมที่บันทึกภาพแลวไปผาน กระบวนการลาง
ฟลมจะมองเห็นภาพปรากฏ ภาพที่ปรากฏจะตรงขามกับวัตถุคือมีลักษณะซาย-ขวา ขาว-ดํา ตรงขาม
กับวัตถุที่ถาย (negative) อยางไรก็ตาม การถายภาพในปจจุบัน สวนใหญใชระบบดิจิทัล (digital) ซึ่ง
กลองจะบันทึกรูปแบบไฟลขอมูล แทนบันทึกลงบนฟลม มีช่ือเรียกวา การดหนวยความจํา (flash 
memory) ซึ่งสามารถดูภาพไดทันที โดยไมตองลางฟลม 

1. หลักการถายภาพ 
สมาน เฉตระการ (2528: 85-86) ไดกลาววา การถายภาพที่ไดภาพถายที่มีลักษณะ

สมบูรณประกอบดวยปจจัย 2 ประการ คือ 1) การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร 2) ชวงความชัด 
1.1 การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอรการถายภาพใหชัดเจนไมมืดมัวน้ัน สวนหน่ึง

ข้ึนอยูกับการปรับต้ังคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร ใหทํางานสัมพันธกับความไวแสง จนไดปริมาณ
ของแสงเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลมไดพอดี ซึ่งรูรับแสงจะทําหนาที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเขาไป
ทําปฏิกิริยากับฟลม สวนชัตเตอรจะทําหนาที่ควบคุมเวลาที่จะใหแสงเขาไปในกลองไดนานเทาใด 

1.2 ชวงความชัด (depth of field) คือ ภาพถายมีความคมชัดต้ังแตวัตถุที่อยูระยะ
หนา (foreground) ไปถึงระยะหลังสุด (background) เรียกภาพน้ันวาภาพชัดลึกมาก ขณะเดียวกัน 
ถาภาพมีความคมชัดเฉพาะตําแหนงที่ปรับโฟกัสจะเรียกวาภาพชัดต้ืน ความชัดลึกของภาพข้ึนอยูกับ
เหตุ 3 ประการคือ 1) เลนสของกลองถายภาพที่มีความยาวโฟกัสสั้นจะใหภาพชัดลึกกวาเลนสที่มี
ความยาวโฟกัสยาว 2) การปรับรูรับแสงที่แคบมาก จะใหภาพที่มีความชัดลึกกวาการเปดรูรับแสงให
กวาง 3) การถายภาพที่กลองอยูหางจากวัตถุที่ถายไกลมาก จะไดภาพชัดลึกกวากลองที่อยูใกลวัตถุ 

2. ศิลปะการถายภาพ 
 ศักดา ศิริพันธ (2523: 96-115) ไดกลาววา การถายภาพเปรียบเปนจุดนัดพบกัน

ระหวางวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ดังน้ันนักถายภาพจึงจําเปนที่จะตองทราบทั้งเทคนิคและศิลปะ
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การถายภาพควบคูกันไป องคประกอบที่สําคัญของศิลปะภาพถาย ประกอบดวย 1) เรื่องราวของภาพ
2) บรรยากาศของภาพ 3) อารมณของภาพ 4) การจัดองคประกอบของภาพ 5) เทคนิคการถายทํา
ภาพ และ 6) คุณภาพของภาพถาย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 เรื่องราวของภาพ (story) หมายถึง ภาพถายที่ดีมีคุณคาทางใจ จะตองมีเรื่องราว
ของภาพที่เมื่อดูแลวเขาใจไดทันที เรื่องราวของภาพในที่น้ีหมายถึง ความมุงหมายหรือเปาหมายที่
แสดงออกในภาพถายหรือหมายถึงช่ือภาพ 

2.2 บรรยากาศของภาพ (atmosphere) หมายถึงสิ่งแวดลอมในภาพที่ชวยเสริมเติม
แตงใหเรื่องราวในภาพมีความเปนจริงเปนจังมากข้ึน ดังน้ันการจัดบรรยากาศในภาพจึงจําเปนตองทํา
ใหสอดคลอง หรือกลมกลืนกับเรื่องราวของภาพ 

2.3 อารมณของภาพ (mood) หมายถึง ภาพที่ดีตองมีผลทางใจหรือเราใหเกิดอารมณ
แกผูที่ไดประสบพบเห็นเชน ภาพบุคคลที่แสดงถึงความดีใจ ความสุข ความเศรา ความลําบาก ความ
เจ็บปวด เมื่อถายทําเปนภาพถาย จะตองมีสีหนาแสดงความรูสึกใหผูดูมีอารมณคลอยตามได 

2.4 การจัดองคประกอบภาพ (photocomposition) หมายถึง การเลือกและจัดวัตถุ 
นาสนใจหรือจุดเดน พรอมทั้งจัดบรรยากาศโดยรอบใหอยูในพื้นที่ของภาพอยางงดงาม โดยตอง
คํานึงถึงองคประกอบของรูป ลักษณะ เสน คุณคาของแสงและเงา น่ันคือการเนนจุดเดน (center of 
interest) ความสมดุล (balance) ความกลมกลืน (harmony) และมีความแตกตาง (contrast) การ
จัดองคประกอบถูกตองตามหลักของศิลปะยอมทําใหภาพน้ันเดน สะดุดตา มีคุณคา มีความงามตรง
ตามเรื่องราวเทคนิคการจัดองคประกอบภาพมีดังน้ี (ณรงค สมพงษ 2534: 160-171) 

1) การวางตําแหนงของจุดเดนหลัก (placement) จะทําใหภาพเกิดความคิดและ
ความรูสึก ถามีการวางตําแหนงที่เหมาะสม มีหลักเกณฑที่นิยมใชโดยทั่วไปคือ กฎสามสวน (rule of 
thirds) เปนการแบงภาพออกเปนสามสวน ตามแนวต้ังและแนวนอนแลวลากเสนแบงภาพทั้ง 3 เสน 
จะเกิดจุดตัด 4 จุดในภาพ จุดตัดกันของเสนจะถือวาเปนตําแหนงที่เหมาะกบัการจัดวางวัตถุที่ตองการ
จะเนนใหเปนจุดเดนหลัก สวนรายละเอียดอื่น ๆ จะเปนสวนสําคัญรองลงมา 

2) ความสมดุล (balance) คือการจัดองคประกอบของภาพ ใหสวนประกอบมี
นํ้าหนักเทากันทั้ง 2 ดาน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความสมดุลแบบปกติ (formal balance)
คือ การจัดใหสวนประกอบในภาพเหมือนกันทั้ง 2 ดาน มีลักษณะซาย-ขวา เทากัน ซึ่งจะใหความรูสึก
มั่นคง เครงขรึม สงา เปนงานเปนการ 2) ความสมดุลแบบไมปกติ (informal balance) คือ การจัด
สวนประกอบที่มีรูปทรงและสัดสวนไมเหมือนกันทั้ง 2 ดาน แตยังคงมีนํ้าหนักเทากัน เชน การใชวัตถุ
ใหญ สีออน ถวงดุลกับอีกดานที่เปนวัตถุทรงเล็ก สีเขม หรือการวางตําแหนงใกล-ไกลของวัตถุ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความสมดุลไดเชนเดียวกัน 

3) การควบคุมความลึกและทัศนมิติ (perspective control) คือ เปนการจัด
องคประกอบภาพใหมีความลึก มีลักษณะการจัดใหวัตถุสิ่งของเรียงเปนแถวยาวเหยียดตามลําดับสวน
ที่อยูหนาสุดจะมีลักษณะใหญ และคอย ๆ ลดหลั่นไปตามระยะทาง การประกอบภาพใหมีฉากหนา 
(foreground) ซึ่งจะมีสวนชวยใหภาพมีความลึก สามารถจะใชสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาเปน
สวนประกอบของฉากหนา หรือประกอบกันเปนกรอบภาพ (framing) นอกจากจะเพิ่มมิติดานความ
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ลึกแลว ยังชวยเนนวัตถุที่อยูในกรอบภาพใหมีความเดนย่ิงข้ึน กรอบภาพอาจจะเปนประตู หนาตาง
กอนหินกําแพง กิ่งไม ฯลฯ 

4) การประกอบภาพดวยเสนและรูปทรง (line and form) เปนการแสดงถึง
ความรูสึกและความคิดในภาพเสนเหลาน้ีอาจจะเปนเสนจริง ๆ ตามที่เห็น หรือเสนตามความนึกคิด
เชน การที่คนในภาพหันไปมองทางใดทางหน่ึงในทางเดียวกัน ก็สรางความรูสึกใหภาพได เสนแตละ
แบบใหความหมายแตกตางกันไป สามารถสื่อความหมายและความคิดบางอยางไดดังน้ี 1) เสนตาม
แนวนอน (horizontal lines) ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหวชา ๆ การหยุดพักและการหยุดน่ิง 2) 
เสนตามแนวต้ัง (vertical lines) ใหความรูสึกถึงการหยุดน่ิง ไมมีการเคลื่อนไหว การยืดหยัดดวย
ความเขมแข็ง ความสงาผาเผย และความมั่นคง 3) เสนตามแนวทแยง (diagonal lines) ใหความรูสึก
ถึงการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วและรุนแรง 4) เสนซิกแซก (zigzag line) ที่แสดงถึงการเปลี่ยนทิศทาง
อยางรวดเร็ว ฉับพลัน การกระทําที่รุนแรง 5) เสนโคง (curved line or s-shape) ที่แสดงถึงความ
งดงาม ออนชอย การเคลื่อนที่ตามลําดับ 

5) โทนและการตัดกัน (tone and contrast) โทนของสีคือระดับการออนแกของสี
ที่มืดที่สุด การจัดวางองคประกอบตองมีความกลมกลืนและตัดกันในระดับที่เหมาะสมการตัดกันของ
ภาพนิยมถายภาพเปน 2 แบบ คือ 1) ภาพ high key คือ ภาพถายที่เนนโทนหลักเปนสีสวางหรือสี
ขาวมาก ใหความรูสึกถึงความสดใส มีชีวิตชีวา สนุกสนานราเริง 2) ภาพ low key คือภาพถายที่เนน
โทนหลักเปนสีมืดหรือมีสีดํามาก ใหความรูสึกถึงอารมณเศราโศก เครงขรึม ลึกลับนากลัว 

6) การจัดองคประกอบสี (color composition) ภาพที่มีการใชโทนสีกลมกลืนกัน 
(color harmony) ใหความรูสึกถึงความเงียบสงบ และเปนการเนนสีของภาพทั้งหมดดวย สวนการ
ถายภาพใหมีสีตรงขามตัดกัน ไมควรใชในปริมาณเทา ๆ เพราะจะทําใหเกิดการตัดกันของสีสูงมาก ทํา
ใหแยงความสนใจของกันและกัน สวนภาพที่มีโทนสีเพียงสีเ ดียว แตมีความออนแกตางกัน 
(monochrome) ก็ทําใหภาพเกิดการตัดกันได 

 2.5 เทคนิคการถายทําภาพ (techniques of taking photograph) ในที่น้ีจะกิน
ความถึงการเลือกใชกลอง ใชเลนส ใหเหมาะสมกับงาน ตองรูเทคนิคการใชกลองถายรูปและเทคนิค
ตาง ๆ ในการถายภาพ 

 2.6 คุณภาพของภาพถาย (quality of picture) หมายถึง ความถูกตองและประณีต
ในการทําภาพ มีรายละเอียดบริเวณสวางและเงาชัดเจน เหมือนธรรมชาติ 

3. การถายภาพประเภทตาง ๆ 
สมาน เฉตระการ (2528: 105-119) แบงการถายภาพออกเปน 8 ประเภท 

ประกอบดวยประเภทตาง ๆ ดังน้ี 
3.1 การถายภาพทิวทัศนบันทึกความสวยงามของลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ 

เหมาะกับการถายขณะที่ทองฟาแจมใส จะไดภาพสวยงามชัดเจน ถาอากาศมืดครึม้หรือฝนตก ภาพที่
ไดจะสีทึบการถายภาพใหมีคุณคาและความสวยงามน้ัน ตองมีองคประกอบทีช่วยสรางเรือ่งราวใหภาพ 
ซึ่งตองเลือกมุมกลองที่แปลกตา และคอยจังหวะแสงสีที่สวยงาม 
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3.2 การถายภาพใกลเปนการถายภาพวัตถุสิ่งของที่มีขนาดเล็ก หรือเลือกถายเฉพาะ
บางสวนของวัตถุในระยะใกล ซึ่งจะทําใหมองเห็นรายละเอียดตาง ๆ ชัดเจน เชน การถายภาพแมลง 
ลายไมดอกไม ฯลฯ 

3.3 การถายภาพดอกไมภาพถายที่แสดงถึงลักษณะรูปทรง และสีสันที่สวยงามของ
ดอกไม สามารถเนนใหเห็นลวดลายของดอกไม ตลอดจนแนวเสนของกิ่งกาน ทําใหภาพมีความงาม
ย่ิงข้ึน 

3.4 การถายภาพเวลากลางคืนเปนการถายภาพที่ตองอาศัยแสงสวางจากไฟฟาตาม
ทองถนน ปายนีออนโฆษณานํ้าพุ การยิงพลุ ไฟประดับ ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองใชคาต้ังกลองเพื่อปองกัน
การสั่นไหว 

3.5 การถายภาพยอนแสงการถายภาพประเภทน้ี จะชวยใหเรียนรูเรื่องรูปรางของวัตถุ
ที่บังแสง ที่ใหความสวยงามทางอารมณ และใหความแปลกตา 

3.6 การถายภาพบุคคลเปนการบันทึกโครงสรางลักษณะ และความนึกคิดของผู
ถายภาพและผูถูกถายภาพ ซึ่งภาพบุคคลจึงเหมือนเปนตัวแทนของบุคคลที่ถูกถาย ทั้งในดานความนึก
คิดและลักษณะทาทาง เชน เยือกเย็น สุขุม อารมณดี ราเริง หรือย้ิมแยมแจมใส ฯลฯ 

3.7 การถายภาพหุนน่ิงการถายภาพของวัตถุสิ่งของตาง ๆ เชน แจกันดอกไม ถวยชาม 
ชอนสอมขวดเหลา เสื้อผา อาหาร ฯลฯ ผูถายสามารถทดลองจัดภาพไดหลาย ๆ แบบตามใจชอบ 

3.8 การถายภาพเด็กเปนการบันทึกความไรเดียงสา ความนารัก ความบริสทุธ์ิ ของเด็ก
ตลอดจนความสนุกสนานราเริงของเด็ก ผูถายภาพตองถายภาพขณะเด็กอยูในทาทางและอารมณ
ธรรมชาติ ซึ่งตองอาศัยความรวดเร็ว เพราะเด็กมักไมชอบอยูน่ิง 

สรุป การถายภาพใหภาพมีความสมบูรณประกอบดวยปจจัย 2 ประการ ที่สําคัญ คือ1) 
การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร 2) ชวงความชัด และภาพถายที่ดีตองมีศิลปะการถายภาพควบคู
ไปดวย ซึ่งจําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญของศิลปะภาพถายคือ 1) เรื่องราวของภาพ 2) 
บรรยากาศของภาพ 3) อารมณของภาพ 4) การจัดองคประกอบของภาพ 5) เทคนิคการถายทําภาพ 
และ6) คุณภาพของภาพถาย ซึ่งสามารถแบงออกได 8 ประเภท คือ 1) ภาพทิวทัศน 2) ภาพใกล 3) 
ภาพดอกไม 4) ภาพเวลากลางคืน 5) ภาพยอนแสง 6) ภาพบุคคล 7) ภาพหุนน่ิง และ 8) ภาพเด็ก 

 
แนวคิดการพิมพ (printing concept) 

ศิริพงศ พยอมแยม (2530: 1-2) ไดกลาวถึงในหนังสือการพิมพเบื้องตนวา การพิมพน่ัน
หมายถึง การจําลองตนฉบับ ซึ่งจะเปนภาพหรือหนังสือก็ตาม การพิมพไมไดเปนการสรางตนฉบับ แต
เปนการจําลองตนฉบับออกมา การถายรูปเปนการสรางตนฉบับไมใชการพิมพ แตการอัดรูปเปนการ
จําลองตนฉบับเปนการพิมพ การจําลองน้ีจะตองเปนการจําลองจาํนวนมาก ๆ  ไมใชการเขียนลอกแบบ
ภาพออกมาทีละภาพ ซึ่งไมเปนการพิมพ ภาพแตละภาพที่จําลองออกมา ตองเหมือนกันหมดการ
จําลองจะตองทําบนวัตถุพื้นแบบหรือใกลเคียงกับพื้นแบน 

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 789) หมายถึง การใชเครื่องจักรกดตัวหนังสือ
หรือภาพ ใหติดบนวัตถุ เชนแผนกระดาษ ผา อยางไรก็ตาม การพิมพในปจจุบันไมไดหมายถึงการกด
เพียงอยางเดียว พระราชบัญญัติ จดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 (http://www.nlt.go.th 2550) กลาว
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วา “พิมพ”หมายความวา ทําใหปรากฏดวยตัวอักษร รูปรอย ตัวเลข แผนผังหรือภาพ โดยวิธีการอยาง
ใดใด ซึ่งหมายรวมถึงการพิมพระบบดิจิทัล ซึ่งเปนการพิมพอีกหน่ึงทางเลือกเหมาะกับการพิมพใน
จํานวนไมมากนัก 

1. ประเภทการพิมพ 
คุณธัม วศินเกษม (2552: 11-12) ไดมีการอธิบายถึงหลักการพื้นฐานที่มักจะใชใน

กระบวนการจัดพิมพ ประกอบดวย 1) การพิมพพื้นนูน (relief printing) 2) การพิมพพื้นราบ
(planographic printing) 3) การพิมพรองลึก (intaglio printing) 4) การพิมพพื้นฉลุ 
(screenprinting) และ 5) การพิมพดิจิทัล (digital printing) 

การพิมพดิจิตอล หมายถึง การทําสําเนาของภาพดิจิทัล (digital image) ลงบนผิวของ
วัสดุที่ใชพิมพ เชน กระดาษพิมพเขียน กระดาษอัดภาพ ฟลม ผา พลาสติก เปนตน การพิมพประเภท
น้ี เปนการพิมพที่สั่งใหมีการใชขอมูลดิจิทัลของขอความหรือภาพ ในระบบคอมพิวเตอรไปบังคับให
เครื่องพิมพ (printing) ที่ตอพวงอยู ใหพิมพผลเปนตัวอักขระและภาพบนกระดาษหรือวัสดุบาง
ประเภท เหมาะกับงานพิมพจํานวนนอย ซึ่งเปนงานพิมพเอกสารใชงานสวนบุคคล สิ่งพิมพเฉพาะกิจ 
และหากเปนการพิมพดิจิทัลที่เปนเชิงพาณิชย มักเรียกวา การพิมพตามความตองการ (print on 
demand) แบงการพิมพออกเปน การพิมพแบบเข็มกระแทก คือการใชหัวโลหะตันขนาดเล็ก ที่เรียง
กันกดกระแทกบนแถบผาหมึก เปนจุดเล็ก ๆ  จํานวนมาก จนประกอบกันเปนรูปรางขอความหรือภาพ 
และการพิมพแบบเลเซอร (laser printing) มักใชกับงานพิมพตามความตองการมากกวาการใชงาน
พิมพทั่วไป เพราะมีความเร็วสูงและสามารถพิมพไดสี่สีตามเครื่องพิมพในโรงพิมพ 

2. กระดาษพิมพ 
กระดาษมีความสําคัญมากตอการพิมพ เพราะคาใชจายทางการพิมพประมาณ40-

50% สวนใหญน่ันคือคากระดาษ ซึ่งกระดาษที่ใชในการพิมพ ก็มีมากมายหลายชนิด ดังน้ันจึงตอง
เลือกใชกระดาษใหเหมาะสมกับเน้ืองาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัดคาใชจาย ซึ่งมีการ
จําแนกประเภทของกระดาษที่ใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพไวดังน้ี (อมรพรรณ ซุมโชคชัยกุล 2552: 88-
89) 

2.1 กระดาษเคลือบผิว (coated paper) คือ กระดาษที่มีการเคลือบผิวดวยสารเติม
แตงที่ใสเขาไปในการผลิตกระดาษเพื่อใหไดกระดาษที่ผิวเรียบเหมาะสําหรับการพิมพงานที่ตองการ
คุณภาพสูง กระดาษที่ใชกันมาก คือกระดาษอารต (art paper) ซึ่งจะมีช่ือเรียกตาง ๆ กัน มีผิวเรียบ
และมันวาว นํ้าหนักประมาณ 60-200 กรัมตอตารางเมตร มีทั้งชนิดเคลือบดานเดียวหรือเคลือบสอง
ดาน หรือเคลือบมันวาว หรือเคลือบดาน หรือเคลือบมันแกว ซึ่งกระดาษอารตเคลือบมันวาวและ
เคลือบมันแกวมักเหมาะกับงานพิมพที่ตองการความสวยงามมากเปนพิเศษ เพื่อใหภาพที่ไดมีความ
คมชัด จึงเหมาะกับนิตยสารที่มีภาพมาก ๆ อยางไรก็ตามงานพิมพที่มีตัวหนังสือมาก ๆ เหมาะกับ
กระดาษอารตดาน จะสามารถอานไดงายกวา และสื่อสารกับผูอานไดดี เพราะสะทอนแสงนอย ดังน้ัน
กระดาษอารตจึงเหมาะกับงานพิมพ นิตยสาร วารสาร โปสเตอร แผนพับ ปกหนังสือ เปนตน 

2.2 กระดาษไมเคลือบผิว (uncoated paper) คือ กระดาษที่ไมผานการเคลือบผิว
ดวยสารเคลือบผิว เหมาะกับงานที่ไมตองการคุณภาพมากนัก มีดวยกันหลายชนิดดังน้ี ไดแก กระดาษ
หนังสือพิมพหรือกระดาษปรูฟ (newsprint) กระดาษปอนด กระดาษการด กระดาษพิมพนํ้าหนักเบา 
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และกระดาษถนอมสายตา เปนตนทั้งน้ีเมื่อแยกออกเปนกระดาษที่นํามาใชงาน คือ กระดาษถนอม
สายตา (greenleaf paper) น่ันหมายถึงกระดาษที่ผลิตข้ึนเพื่อถนอมสายตา มีสีเหลืองนวล พื้นผิวจะ
หยาบและฟูเพื่อใหเกิดการกระจายแสง ทําใหอานงาย เหมาะกับ นิตยสาร วารสาร และหนังสือเลม 
กระดาษมีนํ้าหนักประมาณ 65 และ 75 กรัมตอตารางเมตร มีทั้งขนาด 24 × 35 น้ิวและ 31 × 43 
น้ิว 

3. ขนาดกระดาษที่ใชพิมพ 
การกําหนดกระดาษสิ่งพิมพเปนสิ่งจําเปนที่ตองคํานึงประการแรกในการวางแผน

ทางการพิมพ ซึ่งการกําหนดขนาดสิ่งพิมพตองสอดคลองกับมาตรฐานกระดาษพิมพ ปจจุบันมีการ
กําหนดมาตรฐานขนาดกระดาษโดยหนวยงานระหวางชาติ เรียกวา มาตรฐานสิ่งพิมพของ ISO 
(International Organization for Standardization) ซึ่งขนาดกระดาษแบงออกเปน 3 ชุด คือชุดเอ 
(A) ชุดบ ี(B) และชุดซ ี(C) ขนาดของกระดาษชุดน้ีจะหมายถึงกระดาษที่ตัดเจียนแลวซึ่งเปนขนาดที่ใช
พิมพจริง แตกระดาษชุดซี เปนขนาดของซองจดหมาย สวนกระดาษชุดเอ และบี ใชกับสิ่งพิมพ
ประเภทหนังสือ (สมควร เพียรพิทักษ, ผูเรียบเรียง 2544: 52) ขนาดกระดาษที่นิยมใชมี 2 ขนาด 
(สมควร เพียรพิทักษ, ผูเรียบเรียง 2544: 54-56) ดังน้ี 

3.1 กระดาษขนาด 24 × 25 น้ิวหมายถึง กระดาษ ขนาดมาตรฐานชุดเอ (A) มักใช
ขนาด A4 (8¼ × 11¾ น้ิว) ในงานพิมพ นิตยสาร วารสาร และขนาด A5 (5¾ × 9¼ น้ิว) ในงาน
หนังสือเลม 

3.2 กระดาษขนาด 31 × 43 น้ิวหมายถึง ใชพิมพสิ่งพิมพที่นิยมเรียกขนาดเปน “หนา
ยก” เชนหนังสือขนาด 8 หนายก (7.5 × 10¼ น้ิว) และหนังสือเลมเล็กขนาดสิบหกหนายก (5 × 7.5 
น้ิว) 

4. กระบวนการพิมพ 
สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2542: 87) ไดมีการแบงข้ันตอนหรือกระบวนการการผลิตสิ่งพิมพ

ออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 
4.1 งานกอนพิมพ (prepress work) เปนการเตรียมความพรอมของงานกอนสงงาน

เขาสูงานพิมพ และงานหลังพิมพเริม่ต้ังแตการเรียงพมิพขอความจนถึงการทาํแมพิมพ โดยข้ันตอนของ
งานกอนพิมพแบบด้ังเดิมประกอบดวย การเรียงพิมพ การพิสูจนอักษร การทําภาพประกอบ การทํา
อารตเวิรค การถายฟลมการแยกสี การปรูฟสี การประกอบฟลม การวางรูปแบบฟลม และการทํา
แมพิมพ แตปจจุบันในงานกอนพิมพสมัยใหม มีการนําคอมพิวเตอรมาชวย ทําใหสามารถชวยลด
ข้ันตอนลงไปไดมาก การทํางานจึงสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และไดคุณภาพงานพิมพที่ดีข้ึน 

4.2 งานพิมพ (press work) เปนข้ันตอนที่ตอจากงานกอนพิมพ ประกอบดวยข้ันตอน
สําคัญ 2 ข้ันตอน คืองานเตรียมความพรอมพิมพและงานพิมพ ต้ังแตการเตรียมเครื่องพิมพ การนํา
แมพิมพไปโอบรอบโมพิมพ หรือนําแมพิมพตัดเขากับแทนพิมพ เมื่อหมึกผานลงบนแมพิมพ หมึกจะ
เกาะติดบริเวณภาพหรือบริเวณพิมพ จากน้ันจึงถายทอดลงบนวัสดุที่ใชพิมพ ไมวาจะเปนการพิมพ
ปอนแผนหรือปอนมวนตองมีการเตรียมพรอมพิมพเพื่อเปนการลดเวลาการใชเครื่องพิมพ และใหได
งานที่มีคุณภาพซึ่งระหวางการทํางาน จําเปนตองตรวจสอบคุณภาพของภาพพิมพสม่ําเสมอ 
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4.3 งานหลังพิมพ (after press work) เปนข้ันตอนที่ทําหลังจากแผนฟลมออกจาก
หนวยพิมพแลว สามารถแบงงานหลังพิมพไดเปน 2 ประเภท คือ 

4.3.1 งานแปรรูป (converting) มีข้ันตอนดังน้ี 
1) การตัด มีอุปกรณพื้นฐานที่ใช คือ กิโยทิน หรือเครื่องตัดกระดาษ ซึ่งมี

หลายขนาดและมีความซับซอนในการใชหลายระดับ 
2) การพับ มีอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการพับ คือ ไมเนียน เมื่อพับแผนพิมพ

ตามรอยพับแลว ใชไมเนียนรีดรอยพับทับอีกครั้งเพื่อใหรอยพับเรียบ การพับดวยวิธีน้ีในปจจุบันใช
เฉพาะงานที่ตองการความพิถีพิถันและงานจํานวนไมมาก สวนงานพิมพในทางอุตสาหกรรมจะใช
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติที่มีอุปกรณพับสองแบบ คือ แบบใชมีดและแบบใชลูกกลิ้ง 

3) การเขาเลม ในกระบวนการเขาเลมน้ันจะประกอบดวย การรวบรวมยก
พิมพทั้งหมดเขาดวยกันตามลําดับที่ถูกตอง การเรียงลําดับยกพิมพเพื่อใหสามารถเปดอานได
ตามลําดับเลขหนา และการสอดยกพิมพเปนการสอดยกพิมพหน่ึงเขาไประหวางยกพิมพอื่น เพื่อ
เตรียมเขาสูข้ันตอนการเย็บมุงหลังคาหรือเย็บอก 

4) การเย็บเลม เปนข้ันตอนที่ทําภายหลังการเขาเลม มีมากมายหลายวิธี
ทั้ง การทากาว สําหรับงานที่ไมซับซอนเพื่อยึดปกกระดาษเขาดวยกัน การเย็บสัน เปนการเย็บสัน
หนังสือดวยลวดหรือเกลียวพลาสติก การเย็บอกหรือเย็บมุงหลังคา เปนการใชลวดเย็บเลมบนรอยพับ
ของหนังสือ เหมาะกับหนังสือที่มีความหนาไมมาก 

5) การเจียน เปนการเจียนขอบกระดาษที่ผานการเย็บเลมมาแลวเพื่อให
ขอบเรียบ อาจจะเจียนขอบทีละดาน ยกเวนดานสัน หรือเจียนพรอมกันทีเดียวสามดาน ยกเวนดาน
สัน 

6) การเขาปก สําหรับปกหนังสือประเภทปกออน ทําจากกระดาษที่หนา
กวากระดาษเน้ือใน สวนปกหนังสือประเภทปกแข็งใชกับหนังสือที่ตองการคุณภาพสูง มักเย็บเลมใน
หนังสือดวยการเย็บกี่ ปกแข็งมักทําแยกจากการพิมพและเย็บเลมเน้ือใน 

4.3.2 งานทําสําเร็จ (finishing) เปนงานลักษณะการตกแตงงานพิมพ เพื่อเพิ่ม
ความสวยงาม ความประณีต พิถีพิถัน นาดึงดูด หรือเพื่อเพิ่มอายุการใชงาน ชวยใหงานพิมพทนตอ
การขีดขวน หรือขัดถู ปองกันนํ้าหรือความช้ืน ตัวอยางของงานทําสําเร็จมีดังน้ี 

1) การเดินรอยรอย ปมทอง ประทับรอยรอน เปนงานที่นิยมทําเน่ืองจาก
ทําใหงานพิมพดูนาสนใจและสดใส แวววาวมากข้ึนจากสีของโลหะ ทอง เงิน หรือสีอื่น ๆ นิยมทําบน
หนังสือปกแข็ง 

2) การดุนนูน เปนการทําใหเกิดรอยนูนบนสิ่งพิมพ ดวยการใชแมแบบทํา
จากทองเหลืองหรือพลาสติกแข็ง มีทั้งมีสีและไมมีสี ไดแก หัวจดหมาย ปกหนังสือ ฯลฯ 

3) การอาบมันและการเคลือบ การเพิ่มความเหงามันใหสิ่งพิมพ เพื่อเพิ่ม
ความสวยงามและความทนทานในการใชงาน ไดแก ปกนิตยสาร ปกหนังสือ บัตรประเภทตาง ๆ 

4) การพิมพนูนดวยความรอน ลักษณะคลายการพิมพดวยแมพิมพนูน แต
ผลที่ไดไมมีรอยดานหลังที่เกิดจากแรงกดเหมือนแมพิมพนูน ภาพที่ไดจะนูนและเปนเงา แตไมมี
รายละเอียดมากนัก ขูดออกงายและไมคงทน 
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5) การอัดตัดตามแมแบบ หรือการตัดรูป การทํารูปแบบลวดลายพิเศษที่
ไมใชสี่เหลี่ยม ไมสามารถใชมีดธรรมดาตัดเจียนได แตตองใชแมพิมพแบบพิเศษที่สั่งทํา 

6) การหุมเลมพลาสติก ใชเครื่องจักรหุมช้ันพลาสติกบนเลมสิ่งพิมพ 3 - 4
ดาน แลวหลอมพลาสติกดวยความรอน เพื่อปกปองสิ่งพิมพใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด 

สรุป กระบวนการจัดพิมพมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ การพิมพพื้นนูน การพิมพพื้นราบการ
พิมพรองลึก การพิมพพื้นฉลุ และการพิมพดิจิทัล ซึ่งในที่น้ีเลือกใชการพิมพดิจิทัล เพราะเหมาะสมกับ
ปริมาณการพิมพหนังสือที่มีจํานวนนอย กระดาษที่ใชพิมพ มีทั้งกระดาษเคลือบผิวและไมเคลือบผิว 
ซึ่งตองมีการเลือกใชกระดาษใหเหมาะสมกับลักษณะเน้ืองานในหนังสือเลม และควรเลือกใชขนาด
กระดาษใหเหมาะสม รวมถึงทํางานตามข้ันตอนกระบวนการพิมพ ไดแก งานกอนพิมพงานพิมพ และ
งานหลังพิมพ 

 
ผลงานหนังสือเลม 
หนังสือเลมท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตประกอบดวยหนังสือตอไปน้ี 

1. หนังสือเรื่อง “ทัศน ศึกษา” ของชนพัฒน เศรษฐโสรัถ มีลักษณะของหนังสือดังน้ี 
1.1 แนวคิดการเขียนสารคดีทองเที่ยวเปนการเขียนแบบเรียบเรียงไปเอยๆ ไมเปน

ลําดับเหตุการณกอนหลัง เปนขอมูลของสถานที่น้ันๆ เพื่อใหผูอานไดขอมูล ซึ่งจะประกอบไปดวย
เรื่องราวของผูคนในประเทศตางๆ การดําเนินชีวิต และวัฒนธรรม ผานการเลาเรื่องแบบใชตัวเองไป
พบเจอสถานที่น้ันๆ พรอมสอดแทรกขอมูลสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ และเกร็ดความรู เรื่องเลาในอดีต 
และปจจุบัน 

1.2 แนวคิดหนังสือเลมเปนหนังสือสารคดีทองเที่ยว รูปเลมขนาด กวาง  12.5 
เซนติเมตร สูง 17 เซนติเมตร 

1.3 แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ ภาพประกอบทุกภาพใชภาพถาย 
1.4 แนวคิดการพิมพใชการพิมพออฟเซต 4 สี และขาวดํา หนาปกใชกระดาษอารต

ดาน เน้ือหาใชกระดาษถนอมสายตา เขารูปเลมแบบไสสันกาว 
 

สรุปแนวคิดท่ีนํามาใช 
จากแนวคิดหลักขางตนทั้ง 5 แนวคิดที่ยกมา เพื่อใชเปนกรอบในการศึกษาและจัดทํา 

“โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวบริเวณซอยคลองจอง จ.ชลบุรี” สามารถกลาวโดยสรุปดังน้ี 
1. การเขียน ใชแนวคิดการเขียนสารคดี ประเภทสารคดีทองเที่ยวเชิง วิถีชีวิต 

ประกอบดวย โครงสรางครบทั้ง 5 สวน 1) ช่ือเรื่อง ใชการเขียนช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหา 2) ความนํา 
จะใชการเขียนความนําแบบบรรยายและแบบเรื่องสั้น นําเสนอขอมูลจากขอมูลเอกสารและขอมูล
ภาคสนาม เนนการใชบรรยายโวหาร รองลงมาคือพรรณนาโวหาร 3) ความเช่ือมหรือสวนเช่ือม 4) 
เน้ือเรื่อง 5) ความจบ จะใชวิธีการจบแบบยอเรื่อง หรือสรุปเรื่องทั้งหมด และจบแบบทิ้งทายใหคิด 
นําเสนอขอมูลจากขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนาม เนนการใชบรรยายโวหาร รองลงมาคือพรรณนา
โวหาร 
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2. การจัดทําหนังสอื เปนหนังสือสารคดี ที่สอดคลองกับแนวคิดการเขียนสารคดีทองเที่ยว
นําเสนอเน้ือหาสําหรับผูอานทั่วไป เปนหนังสือขนาดรูปเลมธรรมดา เขาเลมแบบไสสันทากาว และ
องคประกอบตามแบบหนังสือเลมเล็ก 

3. การออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ ใชแนวคิดการออกแบบรูปเลม การจัดหนาและการใช
ภาพประกอบ ทุกกระบวนการ 

4. การถายภาพ ใชแนวคิดที่เปนหลักการถายภาพทั้งหมด คํานึงถึงองคประกอบศิลปะ
ภาพถายรวมทั้งแนวคิดการถายภาพทิวทัศน การถายภาพใกล การถายภาพบุคคล การถายภาพหุนน่ิง 

5. การพิมพ ใชแนวคิดการพิมพแบบดิจิทัล 4 สี เน้ือในใชกระดาษอารตดาน 240 แกรม 
หนาปกอารตการดขาว 260 แกรม ขนาด กวาง 12.5 เซนติเมตร สูง 17 เซนติเมตร ในการพิมพ
หนังสือ โดยใชกระบวนการพิมพทุกข้ันตอน และการเขาเลมแบบไสสันทากาว    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่ 3 

การเกบ็ขอมูล 

 

“โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซอยคลองจอง” เปนการจัดทําหนังสือที่
มุงเนนการนําเสนอเรื่องราวของสถานที่นาสนใจตางๆ ในบริเวณซอยคลองจองของจงัหวัดชลบุรี ต้ังแต
อดีต จนถึงปจจุบัน แมทุกวันน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เน่ืองจากการพัฒนาทางสังคม แตก็ยังคง
หลงเหลือกลิ่นอายที่คนในชุมชนไดอนุรักษไว รวมทั้งความนาสนใจที่เปนเอกลักษณของจังหวัดชลบุรี 
ที่ไมมีที่ไหนเหมือน โดยโครงการน้ีเปนการเผยแพรใหผูอานไดเขาใจถึงภาพรวมและรายละเอียดของ
สถานที่แหงหน่ึง 

 
แนวคิดเน้ือหา 

การนําเสนอเน้ือหา ใชรูปแบบการเขียนสารคดีทองเที่ยว บรรยายดวยภาษาที่เขาใจงาย
และ (บรรยายโวหาร) โดยนําจุดเดนเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชุมชนแตละแหง มา
บอกเลาวิถีชีวิต ประกอบกับเน้ือหาเสนทางทองเที่ยวชุมชน พาไปชิมอาหารอรอย รานคาเกา 
สถาปตยกรรมเกาแก และสถานที่สามารถเลาเรื่องราวในอดีตได หนังสือเลมน้ีจึงถือเปนขอมูล
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่จะเปนประโยชนตอผูชอบการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในยานชุมชน
เกา 

1. บทนํา 
เกริ่นเรื่อง กลาวถึงประวัติความเปนมาของชุมชน และวัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อใหผูอาน

ไดทราบขอมูลเบื้องตน กอนเขาสูเน้ือเรื่อง 
2. เน้ือเรื่อง 

ดําเนินเรื่องแบบการบอกเลา ดวยภาษากึ่งทางการ เหมือนพูดคุยกับคนอาน ใชคนใน
ชุมชนและตัวผูเขียนเปนคนดําเนินเรื่อง 

1) สถานที่ต้ัง 
2) บรรยายถึงลักษณะของความเปนอยู สภาพแวดลอมโดยรอบ เพื่อใหผูอานเห็นภาพ 
3) ลักษณะของวัฒนธรรม 
4) เรื่องเลาในอดีต 
7) ความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
8) สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ เชน รานคาเกาแก บานเกา รานอาหาร และวัด 
9) แนะนําการเดินทาง 

3. สรุป ภาพรวมของวัฒนธรรมชุมชน 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลประเภทเอกสาร จากการศึกษาขอมูลทั้งเอกสาร งานเขียน บทความและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ อาทิ รวมเรื่อง “เมืองชล” ชลบุรีในอดีต โดย ธีรชัย ทองธรรมชาติ หนังสือวัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดชลบุรี หนังสือที่ระลึก 72 ป เทศบาล
ชลบุรี และชลบุรีรักษอดีต โดย ปยะพร ศักด์ิเกษมที่เคยลงพิมพในนิตยสารสกุลไทย 

. ข้อมูลประเภทบุคคล ขอบันทึกภาพสัมภาษณ์เกียวกับวิถีชีวิต  แหล่งสถานที

น่าสนใจรวมถึง แนวคิดของบคุคลที มีวิถีชีวิตอยู่ในแถบซอยคล้องจอง 

 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยใชวิธีการเลือกผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการจะสัมภาษณโดยตรง คือ เลือกสัมภาษณ 
ผูที่อยูในเหตุการณและสถานที่น้ัน เจาของรานคา รานอาหาร และเจาของบานเกา 

1) ถนนวชิรปราการ.. เสนทางสายไหม 
- ประวัติความเปนมาของถนนวชิรปราการ 
- รานอาหารนํ่าฮวด 
- รานเตาฮวยเปาจ ู
- ศาลเจาอากิมเน้ียว 
- ถีบสามลอ ปนรอบเมือง 

2) ชีพจรลงเทา เลาเรือ่งซอย 
- ประวัติความเปนมาของซอยคลองจอง 34 ซอย 

3) วิถี(ฅน)ชล 
- อูตอเรอื ซอมเรือ 
- ศาลเจาพอหลักเมืองชลบรุ ี

4) สถาปตยกรรมบนทะเล 
- เรือนพกัรอนพระทิพยปญญา 
- บานหลวงอํานาจจีนนิกร 
- เรือนเทียบเรือโปะ 

5) ความเช่ือ ความศรัทธา 
- เทศกาลทานเจชาวชลบุร ี
- ศาลาฟงธรรม 
- ศาลเจาพอหลักเมือง 

6) โรงอาหารชาวชลบรุ ี
- ตลาดรอยปหนาเกง 
- ตลาดทาเรือพล ี

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

29 
 

 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ใชการสัมภาษณ แบบสัมภาษณคําถามมีลักษณะปลายเปด เพื่อใหผูตอบสามารถตอบ
คําถามไดหลากหลายและเปดกวาง ไมจํากัดวงคําตอบของคําถามซึ่งจะนํามาถึงคําตอบที่ถูกตองและ
สมบูรณรวมทั้งยังสามารถเปดโอกาสใหผูสัมภาษณไดโตตอบกับผูใหสัมภาษณดวย การต้ังประเด็น
คําถามจะมีลักษณะเหมือนกันในทุกบุคคลที่สัมภาษณ 

 
วิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมลูจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของรวมถึงเว็บไซตตางๆ
รวบรวมและสรปุใชเปนเน้ือหาภายในรปูเลมรวมถึงวิเคราะหหนังสือตัวอยางเพื่อหาแนวทางในการ
ผลิตหนังสือทัง้ขนาดรูปเลมและลักษณะใดเหมาะสมที่สุดแลวจึงนํามากําหนดขนาดและทิศทางการ
ออกแบบ 

2. วิเคราะหขอมลูบุคคลที่ไดจากการสัมภาษณและนําขอมลูมาเรียบเรียงเปนงานเขียน
รวมถึงการนําภาพถายมาตกแตงผานการบวนการทางดิจิทลั 

3. วิเคราะหขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามในการประเมินหนังสือ โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพและวิเคราะหเปนเชิงพรรณนา 

 
วิธีการออกแบบ 

1. นําเน้ือหาและขอมูลที่ไดมาทั้งหมดรวมไปถึงแนวทางการออกแบบ มากําหนดโจทยการ
ออกแบบ (design brief) เพื่อตีกรอบแนวความคิดกอนเขาสูกระบวนการออกแบบจัดหนาหรือเลย
เอาท (layout) 

2. นําเน้ือหาและขอมูลเรียงใสดัมมี ่(dummy) เพื่อดูภาพรวมของหนังสอื 
3. ออกแบบจัดหนาหรือเลยเอาท (layout) 
4. นําอารตเวิรก (artwork) เขาสูกระบวนการพิมพ จัดทําเปนรูปเลม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

“โครงการหนังสอืสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซอยคลองจอง” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ที่ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยวิธีการ
สังเกตการณและสัมภาษณแหลงขอมูลที่เปน ผูสืบทอดดูแลสถาปตยกรรมโบราณ ความเช่ือเรื่องเลา
เกาแก ผูอยูในเหตุการณที่เกี่ยวของ 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

จากขอมูลที่ไดทําการเก็บรวบรวมจากเอกสาร อินเทอรเน็ต และ หนังสือที่เกี่ยวของ ทําให
ทราบถึงชุมชนเกาแกของจังหวัดชลบุรี บริเวณพื้นที่ในซอย ที่ช่ือซอยมีลักษณะคลองจองกัน ภายใน
ซอย มีสถานที่มีความเปนมายาวนาน และเปนสถานที่ที่คนในจังหวัดชลบุรีนับถือ  

ตอนที่ 1 วิเคราะหเน้ือหา  
 ในการจัดทําหนังสือสารคดี “ชุมชลเกา ซอยคลองจอง” แบงเน้ือหาออกเปน 6 

บท ดังน้ี  
บทที่ 1 : ถนนวชิรปราการ.. เสนทางสายไหม 
บทที่ 2 : ชีพจรลงเทาเลาเรื่องซอย 
บทที ่3 : วิถี(ฅน)ชล  
บทที ่4 : สถาปตยกรรมบนทะเล  
บทที ่5 : ความเช่ือความศรัทธา  
บทที ่6 : โรงอาหารชลบรุ ี 

โดยใชวิธีการเก็บขอมูล 3 วิธี คือการสัมภาษณแหลงขอมูล การเก็บรวบรวมจากเอกสาร
เว็บไซต และหนังสือที่เกี่ยวของ และการสังเกตการณ ชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ดังน้ี 

 
1. เสนทางสายไหมชลบุรี 

ที่ต้ัง: เปนถนนเกาสายยาวตัดผานกลางอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี มีความยาวประมาณ 3 
กิโลเมตร 

จุดเดน:ถนนวชิรปราการ เปนถนนที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ยกทัพเรือเพื่อไปกู
ชาติที่จังหวัดจันทบุรีและไดแวะพักทัพที่จังหวัดชลบุรี ที่ “ถนนวชิรปราการ” น้ี ในป พ.ศ 2309 
ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกพมาลอมอยู สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซึ่งขณะน้ันดํารงพระยศเปนพระ
ยาวชิรปราการ ไดถูกเกณฑใหมาชวยปองกันพระนครดวย ทรงเห็นวาไทยสูพมาไมได กรุงศรีอยุธยาคง
เสียแกพมาในไมชา จึงนําทหารไทย - จีน จํานวน 500 คน ตีฝาวงลอมพมาออกมาทางตะวันออก ไป
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ต้ังมั่นรวบรวมผูคนเพื่อกูชาติที่จังหวัดจันทบุรี ในครั้งน้ันไดมีชาวจังหวัดชลบุรี สมัครไปเปนกองทัพกู
ชาติของพระเจาตากสินมหาราชดวย เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชรวบรวมไพรพลได 5,000 คน 
เรือรบ 100 ลํา แลวจึงยกทัพเรือเพื่อไปกูชาติ และไดแวะพักทัพที่จังหวัดชลบุรีและเสนทางน้ีคือเสนที่
ถนนวชิรปราการในปจจุบัน 

แตกอนน้ีเปนถนนสายเดียวทีตั่ดผานกลางเมืองบางปลาสรอยหรือ จังหวัดชลบุรี เปนถนน
ลูกรัง ยากตอการเดินทาง จนกระทั่ง หลวงบํารุงฯ ไดทําการถมหิน ลาดยาง แตทําสําเร็จไดเพียง
บางสวนเทาน้ัน เพราะวาเงินจากเทศบาลแตละปเหลือใชไมมากพอที่จําบูรณะถนนทั้งสาย จนกระทั่ง 
นายจํานง จันทถิระไดเปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2483 จึงไดทําการบูรณะถนนทั้งสายเสร็จ
เรียบรอยและไดต้ังช่ือวา “ถนนวชิรปราการ” 

ถนนวชิรปราการเปนถนนสายเกาแกของจังหวัดชลบุรี จึงมีความเปนมาผานมามากมาย 
รานคาหรือชุมชนก็มักจะต้ังในบริเวณสายที่ถนนตัดผาน เพื่องายตอการคาขายและสะดวกตอการ
เดินทางไปมาหาสู รอบริมถนนวชิรปราการเราจึงสามารถเห็นบานเรือน รานคาหลากหลายประเภทที่
ยังคงกลิ่นอายชุมชนเกาไวอยู แมทุกวันน้ีจะมีการแทรกตึกรางบานชองที่ทันสมัยไปแลวบางก็ตาม 
เพราะเน่ืองดวยความทรุดโทรมจากอาคารที่เปนบานไม หรือแมกระทั่งอัคคีภัยที่เกิดข้ึนใหญที่สุดใน
จังหวัดชลบุรี ต้ังแตที่เคยเกิดมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2457 ตรงกับปขาลเดือน 5 เวลา 23 น. 
ไดเกิดเพลิงไหมตลาดครั้งใหญในประวัติการณของจงัหวังชลบุรี ซึ่งเกิดจากหญิงชราที่ช่ือยายออง หลัง
หองติดอยูกับศาลเจาพอหลักเมือง ซึ่งขณะน้ันเปนฤดูแลงนํ้า จะใชหรือใชกินก็หาลําบาก จึงทําให
เพลิงลุกลามอยางรวดเร็วและกินบริเวณกวาง ซึ่งกวาจะมีการสรางหองแถวข้ึนมาใหมใหติดตอกัน
เหมือนเดิม ก็กินเวลาหลายป เมื่อเกิดเพลิงไหมข้ึนที ตึกรางบานชองจะเปลี่ยนไปดวย นอยนักที่จะ
เหลือคงสภาพเดิมไว 

เน่ืองจากที่กลาวไวขางตนวาถนนวชริปราการเปนถนนสายเกาแกที่ตัดผานเมืองชลบุรี 
ยานการคาและชุมชนหลักๆ ก็จะอยูบริเวณพื้นที่น้ี ซึ่งแมแตคลีนิคหมอมากมายอยูอยูบนถนนเสนหลัก
น่ีเหมือนกันหากนับจากทางตนซอยลาดวิถีไปจนกระทั่งถึงซอยเสริมสันติแลวละก็ มีคลินิกหมอราวๆ 
20-30 คลินิกเลยทีเดียว ถาหากนับตลอดทั้งสายแลวละก็ คงไมวายเกือบ 70 คลินิกเปนแน ซึ่งถนน
เสนน้ีเคยไดข้ึนช่ือวาเปนถนนสายคลินิก เพราะมีคลินิกหมอมากมายคนชลบุรีสวนมาไมสะดวกที่จะไป
โรงพยาบาลก็จะนิยมไปคลินิกบนถนนเสนน้ีกัน ซึ่งมีหมอหลากหลายประเภทมากมาย ซึ่งที่มากสุด
นาจะเปนหมออายุรกรรมทั่วไป และที่น่ียังมีหมอธเนศพอของนักแสดงช่ือดังอยาง บอม ธนิน มนูญ
ศิลป หรืออยางรายการ ตามไปดู ก็ยังเคยมาและยกใหเปนถนนสายสุขภาพ ที่มีคลินิกเยอะที่สุดใน
ประเทศไทยอีกดวย 

นอกจากคลินิกที่เยอะที่สุดในประเทศไทย ก็ยังมีรานรวงมากมายที่ยังใหกลิ่นอายความ
เกาแก รานอาหารที่ข้ึนช่ือขายมามากกวา 50 ปก็ยังมีอยูอีกหลายราน หรือวัฒนธรรมไทยที่นาสนใจ
อยางการทําบุญตักบาตร ที่น่ีถือเปนแหลงทําบุญชวงเวลารุงสางอีกดวย พระภิกษุสามเณรมากมาย
หลายรูป จากวัดตางๆในจังหวัดชลบุรี ลวนจะผานถนนเสนน่ี บางครั้งบางคราวก็จะเห็นสามลอขับ
ผานไปมาที่นับวันจะนอยลงทุกที หรือศาลเจาที่มีช่ือก็ต้ังอยูบนถนนสายน่ีเชนเดียวกัน 

1.1 รานกวยเต๋ียวโบราณ นํ่าฮวด เปด-ปด: 9.00 – 15.00 น. 
 ที่อยู: ขางศาลาฟงธรรม จ.ชลบุรี 
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วิธีการเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

1) นางกุรดา ธนะสิทธิโกมล เจาของราน อายุ 58 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ.2556 

2. การสังเกตการณ 
 รานนํ่าฮวดเปนรานอาหารโบราณที่สงตอจากรุนสูรุน บรรยากาศภายในราน

ตกแตงดวยเกาอี้ และโตะไมแบบโบราณ ประเภทของอาหารก็มีหลากหลาย ไมวาจะเปนกวยเต๋ียว
โบราณ อาหารตามสั่ง หรือนํ้าแข็งใสที่มีใหเลือกหลากหลายนับไมถวน 

 ที่ข้ึนช่ือของรานคงไมพนกวยเต๋ียวเปนแน ดวยรสชาติที่ ถูกปาก และรสที่กลม
กลอม นํ้าซุปที่ทําจากหมึกแหงตม ตามดวยกุงแหงที่โรยหนาบนกวยเต๋ียว ที่ถือวาเปนเอกลักษณและ
สูตรโบราณของที่น่ีทีเดียว นอกจากวยเต๋ียวแลวอาหารตามสั่งที่น่ีก็ข้ึนช่ือไมแพกัน หากเขาไปในราน
แลวจะตองมีโตะสามหรือสี่โตะที่สั่งผัดกระเพราะราดขาว ดวยรสชาติที่เขมขน และแทรกความเผ็ด
รอนไว ทําใหถูกปากใครตอใครหลายคนที่เขามาในราน มาถึงนํ้าแข็งใจ นํ้าแข็งใสที่น่ีก็จะเปนแบบ
โบราณ เครื่องมากมายมากกวา 10 อยาง ไมวาจะเปน ลูกจาก ลูกตาล ขาวเหนียวดํา เผือก มัน 
ขาวตมนํ้าวุน ทับทิมกรอบ ฟกทอง ลอดชอง เฉากวย ลูกชิด ฯลฯ ซึ่งทีเด็ดของสวนนํ้าแข็งไสที่
อยากจะแนะนําคือ ขาวเหนียวดํานํ้ากะทิ ที่ทํานํ้ากะทิมาจากนํ้าตาลปาน้ันเอง 

1.2 รานเตาฮวยนํ้าขิง เปาจ ูเปด-ปด: 12.00 – 23.00 น. 
 วิธีการเก็บขอมูล 
 1. การสัมภาษณเชิงลึก 

1) นางสาวเปาจู แซโคว อายุ 62 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 2. การสังเกตการณ 

รานเตาฮวยเปาจูเปนรานเตาฮวยนํ้าขิงเกาแกด้ังเดิมของจังหวัดชลบุรี เปดขายมา
ต้ังแตป 2510 ซึ่งตกทอดจากรุนสูรุน ดวยเคล็ดลับความอรอยของรานที่ไดรสชาตินํ้าขิงที่เขมขน กับ
เน้ือเตาฮวยเนียนนุม จึงทําใหมีลูกคามากมายเขารานไมขาดสาย แมจะไมมีที่จอดรถก็ถาม 

การทําแตละสวนปะกอบก็มีความพิถีพิถันในกาทําเปนอยางมาก จึงทําใหไดรสชาติ
ออกมกลมกลอม จนมีลูกคาเอยปากชมวาทานที่ไหนก็ไมอรอยเทาทานที่น้ี 

1.3 ศาลเจากวนอิมเน้ียว เปด-ปด: 08.00-16.00 น. 
 วิธีการเก็บขอมูล 
 1. ขอมูลเชิงลึก 

1) นางไลบวย แซอึ้ง อายุ 76 ผูดูแลศาลเจา ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2556 

 2. การสังเกตการณ 
 ศาลเจากวนอิมเน้ียวเปนศาลเจาแมกวนอิมภายในเปนพื้นที่เล็กๆ ตกแตงคลาย

ศาลเจาทั่วไป แตภายในใหบรรยากาศและความรูสึกเกาแกไดอยางดี ซึ่งคาดวามีมาประมาณ 170 
กวาป ต้ังแตพระเจาตากสินมหาราชมาพํานัก สมัยมาตีเมืองจันทบุรี แลวก็มาสรางไว ซึ่งที่น่ีมีให
สักการะทั้งเจาแมกวนอิม และเจาพอเสือ ซึ่งจะมีความเช่ือแตกตางกันไป 
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 ศาลที่น้ีคุณยายไดกลาววา เอกลักษณของที่น่ีที่จะมีคนมาขอ คือการรักษาอาการ
ปวย คนสวนมากจะมาถามทาน วารักษาที่ไหนหมอที่ไหน ดีหรือเปลา ซึ่งตามความเช่ือ ก็ต้ังจิต
อธิษฐาน แลวถามทานเอยถึงช่ือ รพ ช่ือหมอ แลวโยนไมเสี่ยงทาย เปนหัวกอย หากดีไปแลวหาย ก็จะ
กลับมาแกบน ซึ่งสวนมากที่จะถวายก็จะเปน สมเขียวหวาน ซึ่งเปนผลไมช้ันหน่ึง 4 ลูก 8 ลูก หรือ 12 
ลูกก็ไดเปนเลขมงคลของชาวจีน แตก็มีผลไมตองหามเหมือนกัน เชนมังคุดกับทุเรียน ซึ่งในภาษาจีน
เปนคําไมสุภาพ เขาจึงไมนํามาไหว สวนเจาพอเสือ ก็จะมาขอเรื่องโชค ลาภ การทํามาคาขาย หรือตอ
อายุชีวิต คุมดวง ปชง เชนป 3 6 9 ซึ่งคุณยายบอกวา เด็กรุนๆ จะมาขอกนัเยอะมาก หากอายุเลย 70 
ไปแลวก็ไมตองเพราะถือวาเกินชวงวัยที่จะมีเภทภัยไปแลว คนที่มาไหวเจาพอเสือ ก็จะนําหมูสด และ
ไขไกมาถวาย 

1.4 สามลอ 
วิธีการเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

1) คุณหนูนา วงสมศรี อายุ 59 ป อาชีพปนสามลอ สัมภาษณเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2556 

2. การสังเกตการณ 
สามลอ คุณหนูนา ซึ่งถีบสามลอมากวา 31 ป ซึ่งแตเดิมเขาไมไดเปนคนจังหวัดชลบุรี

โดยกําเนิด ปจจุบันก็เหลือนอยคนนักที่จะถีบสามลออยู เมื่อถามถึงสามลอที่มีอยูในจังหวัดชลบุรีทุก
วันน้ี คุณลุงกลาววา นาจะเหลือไมถึง 10 คัน และรายไดแทบจะอยูไมไดแลว แตกอนมีคนน่ังสามลอ
มากวาน้ีเยอะ แลวรายไดก็ดีกวาทุกวันน้ี แตทุกวันน้ีมีรถโดยสารประเภทตางๆมากข้ึน  และรวดเร็ว
กวาเดิม จึงทําใหคนในทองถ่ินไมนิยมสามลอแลว ทุกวันน้ีก็มักจะมีแตขาประจําที่เปนคนเถาคนแก 
เพาะไมอยากถือของหนัก ๆ เวลามาจายตลาด ก็จะตองขนของเยอะ สามลอมีทีวางไดเวลาเดินทาง
โดยไมตองหิ้วแลวโดยสารรถ ขาจรนานๆทีจะมีมาเดือนหน่ึงอาจจะไดสัก 1-2 คน ซึ่งรายไดหลัก
สวนมากก็มาจากการสงของ ตามตลาด หนุมๆสาวๆ ก็มีมาน่ังบาง เพื่อชมเมือง อัตราคาโดยสารก็จะ
ถูกวามอเตอรไซตรับจาง หากไมรีบรอนก็มาน่ังได แตกอนมีหลายคิวแตเด๋ียวน้ีมีหนาเฉพาะหนาตลาด
ลาง แตกอมีแตคนเรียกข้ึน เด๋ียวน้ีไมมี เด๋ียวน้ีคนรุนใหมก็คงไมมีใครมาปนแลวก็จะเหลือแตรุนแก ๆ 
บางคนน่ีก็ลมหายตายจากไปแลว ไมใชเฉพาะคนปน คนน่ังขาประจําก็ลมหายไปเยอะแลวเหมือนกัน 
สวนลุงเองก็เบื่อเต็มที กะวาปน้ีจะพอเหมือนกัน แตขาประจําก็ยังย้ืออยากใหปนตอ ลุงก็เลยปนตอ 
บางวันก็ได 400-500 บาท 

แตกอนเปนบานสะพาน คนนิยมน่ังสามลอกัน แตคนที่เคยปนอยูในซอยน้ันก็เลิกปนไป
แลว เขาก็เคยเลาใหลุงฟงวา งวงขับตกทะเลก็มีเหมือนกันบางคนก็ลมหายตายจากไปเยอะ อยางคิวลุง
ก็ตายไป 4-5 คนแลว 

 
2. ชีพจรลงเทา..เลาเรื่องซอย 

1. การสัมภาษณเชิงลึก 
 1) นางนันทพร ศานติเกษม นักเขียน อายุ 63 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.

2556 
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2. ขอมูลเอกสาร หนังสือที่ระลึก 72 ป เทศบาลเมืองชลบุรี 
ในเขตพื้นที่เมืองชลบุรี ตามแนวถนนวชิรปราการฝงตะวันตก จะมีชุมชนชายทะเล ที่

ชาวชลบุรีเกาแกอาศัยอยู ซึ่งปจจุบันไดพัฒนาข้ึนเปนซอยที่มีช่ือคลองจองเรียงกันทั้งหมด 34 ซอย แต
กอนเปนเพียงสะพานไม ตอเขาพื้นที่ชายทะเล และสรางบานกันอยูบนทะเล แตกอนจึงเรียกพื้นที่น้ีวา
ชุมชนบานสะพาน โดยนายจํานง จันทถิระ เปนผูต้ังสื่อซอยคลองจองทั้งหมด ซึ่งบางซอยยังคงความ
เปนเอกลักษณ และลักษะของซอยน้ันไวในช่ือที่ทานไดต้ังไวอีกดวย 

 
ราชวิถี(สะพาน๑)  
ศรีบัญญัติ (สะพาน๒) 
รัฐผดุง (สะพาน๓) 
บํารุงเขต (สะพาน๔) 
เจตนประชา (สะพาน๕) 
ฑีฆามารค (สะพานยาว) 
ภาคมหรรณพ (สะพานบานแมหอ) 
จันทรสถิต (สะพานบานนายสรอย จันทถิระ)  
พิทยสถาน (สะพานบานแมคง) 
บานลําภู (สะพานตนลําพ)ู 
คูกําพล (สะพานแดง) 
กลปอมคาย (สะพานหัวคาย) 
บายพลนํา (สะพานคุณจา) 
 สําราญราษฎร (สะพานจีน) 
ชาติเดชา (สะพานจีนสั้น) 
ทาเรือพลี (สะพานศาลเจา) 
ศรีนิคม (สะพานเกง) 

 

ปฐมวัย (สะพานโรงเรียนกลอมปฐมวัย)              
ไกรเกรียงยุค (สะพานสะพานคู) 
สุขนิรันดร (สะพานบานนายสุน) 
เสริมสันติ (สะพานหลวง) 
อดิเรก (สะพาน๑๖)  
เอกวุฒิ (สะพานบานหมอเก)           
อุทยาน (สะพานหนาวัดสมถะ) 
ธารนที                
ปรีดารมย (สะพานหนาวัดนอย)                     
ชมสําราญ  
ยานโพธ์ิทอง (สะพานหนาวัดโพธ์ิ)       
คลองสังเขป (สะพานคลอง)                    
เทพประสาท 
ราษฎรประสทิธ์ิ             
จิตประสงค                        
จงประสาน 
เทศบาลสมมุติ(อยูในเขตเทศบาล) 

 
 

เหตุที่ตองต้ังช่ือซอยใหคลองจองน้ัน เพื่อใหจํางาย เพราะแตเดิมช่ือสะพานตางๆ
ชาวบานเรียกกันเอง บางสะพานก็เปนช่ือของคนที่อยูในซอยน้ันบาง แตคนเหลาน้ันก็ลมหายตายจาก
ไปแลวบาง คนรุนหลังจึงไมทราบวาหมายถึงสะพานไหน 

บางสะพานก็ต้ังช่ือมาจากลกัษณะของสะพานน้ันกม็ี เชน ซอยฑีฆามารค หรือ สะพาน
ยาวในอดีต ฑีฆา แปลวา ยาว สวน มารค แปลวา สะพาน 

หรืออยาง สะพานหลวง หรือซอยเสริมสันติในปจจุบัน แตกอนคือสถานที่ต้ังกอง
ทหารเรือ เมื่อแรกกองสรางน้ันทางกองทหารไดสรางสะพานไมมีความยาวมาก ย่ืนลงไปในทะเล เพื่อ
ใชเปนที่จอดเรือ และเปนที่ที่ใหทหารหัดวายนํ้าและไดสรางกระโจมไปไวที่ปลายสะพานดวย 
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3. วิถี(ฅน)ชล 

3.1 อูเรือทายซอยทาเรือพลี 
วิธีการเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

1) นายสิงห ตุรงครัตน 59 ป ชางตอเรือ-ซอมเรือ, ประมง สัมภาษณวันที่ 30 
กันยายน 2556 

2. การสังเกตการณ 
แตเดิมคุณลุงเปนคนชลบุรีต้ังแตเกิด อยูซอยไกรเกรียงยุค ประมาณป พ.ศ. 

2497-2500 ในชวงที่คุณลุงเกิดน้ัน คุณลุงเลาวา พื้นที่ตรงน้ีก็ยังคงเปนทะเลหมด สะพานที่ใชเดินไป
มาหาสูระหวางบานก็จะเปนสะพานไมไมกวางมากประมาณหนาแปด 3 แผน จึงเดินเทาไมคอย
สะดวกนัก ชาวบานจึงนิยมพายเรือไปมาหาสูกันเสียมากกวา หรือบางทีพอคาแมขายก็พายเรือหาบ
ของข้ึนมาขายบนสะพานก็ม ี

ทุกวันน้ีแมคุณลุงจะรับจางซอมเรือตอเรือมายาวนานกวา 20 ป แตทวาคุณยังไม
ลืมอาชีพเดิม น้ันก็คืออาชีพประมง ครอบครัวของคุณตุนปูยาเลยก็ทําอาชีพประมง ออกหาปู ปลามา
ขาย เรือสมัยรุนพอแมก็จะเปนเรือลําเล็กๆ เปนเรือหากินของครอบครัว ลูกของชาวประมงของคน
สะพานสวนมาก ก็จะไดเรียนจบแค ป.4 หลังจากน้ีก็ตองออกเรือ เดินเรือไปกับครอบครัวเพื่อทํามาหา
กิน 

พอโตข้ึนมาหนอยก็เมมีไฟฟาเขามาใช สภาพชุมชนเมืองแถถบน้ีก็เจริญข้ึนทันตา 
เน่ืองจากทาเรือพลีเปนทาเรือขนาดใหญ ก็จะมีเรือยนตลําใหญมากมายเขามาจอดเทียบทา กลายเปน
แหลงประมงทองถ่ินที่เจริญรุงเรือง 

แตทวาก็เปนเพียงอดีตที่ผานมายาวนานหลายสิบป ทุกวันน้ีทาเอพลีก็ยังคงเปน
ทาเรือใหญ แตความเจริญมั่งค่ังก็ลดลงไปตามกาลเวลา เรือยนตลําใหญก็หาไดยากข้ึน ชาวบานแถวน้ี
ก็มีแคเรือจั่นเล็กๆเอาไวออกหาปูหาปลาขายอยูไปวันๆ หาไดอูฟู เหมือนแตกอนไม เพราะทุกวันน้ี ปู 
ปลาก็หายากข้ึน ตองเดินเรือไกลกวาจะไดปลา แถมตนทุนการเดินเรือก็ย่ิงสูงข้ึน คุณลุงจึงใชเวลาหา
มรสุมมาซอมเรือตอเรือแทน 

3.2 ทํานํ้าปลา 
วิธีการเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

1) นายวีระ ศิริเจริญ ประมง อายุ 62 ป สัมภาษณวันที่ 20 ตุลาคม 2556 
2. การสังเกตการณ 

สมัยโบร่ําโบราณ แตกอนชลบุรีมีช่ือเสียงในการทํานํ้าปลามาก เพราะความที่เปน
เมืองทา การออกหาปลาจึงเปนเรื่องงาย แคเพียงออกทะเลก็จะไดปลาที่มาทํานํ้าปลา พรอมกับปลา
ชนิดอื่นๆ ที่ยังนํามาขายไดอีกดวย 

ปลาที่นํามาใชทํานํ้าปลา หลายคนคงเคยไดยินช่ือมาบาง น้ันคือปลากะตัก (ปลา
ไสตัน) ปลากะตักน้ีจะเปนปลาชนิดเล็ก อยูรวมกันเปนฝูง  
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กรรมวิธีในการทําเขาจะนําปลากระตักมาทําความสะอาด แลวใสเกลือลงไปใน
อัตรา เกลือหน่ึงสวน กับปลาอีกสองสวน หมักในถังไม ปดไวประมาณหน่ึงเดือน แลวนําไปใสบอพักไว
อีกสิบหาวัน ถึงจะนํามาออกขายได 

รสชาตินํ้าปลาที่ไดจากปลากระตักจะมีรสชาติที่ดีกวาปลาชนิดอื่นๆ มีสีสวย 
ตกตะกอนยาก ซึ่งทุกวันน้ีปลากะตักหาไดยาก และแพงมากข้ึน 

นํ้าปลาในเมืองชลสวนมากเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน แลวนําออกขาย ซึ่งหก
สิบปกอน ตกขวดหน่ึงไมถึงหน่ึงบาท และขายในเมืองชลเทาน้ัน 

 
4. สถาปตยกรรมบนทะเล 

วิธีเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

1) นางนันทพร ศานติเกษม นักเขียน อายุ 63 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.
2556 

2. ขอมูลเอกสาร เรื่องเลาโดยปยะพร ศักด์ิเกษม 
3. สังเกตการณ 

ชุมชนเกาอยางบานสะพานในวันวานเริ่มเลือนหายไป เอกลักษณ วิถีชีวิตและความ
เปนอยูด้ังเดิมเริ่มถูกวัฒนธรรม และความเจริญเขาครอบงํา เรือนไมโบราณหลายหลังถูกรื้อ สรางเปน
บานปูนเสียสวนใหญ บานไมที่เคยสวยงามในอดีต ถูกรื้อถอนไปพรอมความทรงจําของคนในชุมชน 

แตทวาทายซอยกลปอมคาย มีบานทรงไทยอยูสามหลังที่ยังคงอยูและถูกบํารุงรักษาไว
อยางดี ที่ไมวาใครจะผานไปผานมาคงเหน็กันแนอยูแลว คนในซอยแหงน้ีจะรูจักกันเปนอยางดีแนนอน 
เพราะเจาของที่ดูแลอยูไดข้ึนช่ือวา เปนนักเขียนที่มีช่ือเสียงเลยก็วาได นันทพร ศานติเกษม คุณเอียด 
หรือนามปากกาวา ปยะพร ศักด์ิเกษม ผูมีผลงานเขียนช่ือดังอยาง ทรายสีเพลิง รากนครา ที่หลาย
ทานคงคุนช่ือคุนหูเปนอยางดี 

แดดยามสายเริ่มสองแสง ผูเขียนไดมีโอกาสไปน่ังฟงเรื่องราวความเปนมาในอดีตกาล
ของชุมชนชลบุรีครั้งยังรุงเรืองจากปากของนักเขียนช่ือดัง ซึ่งคุณเอียดไดรวบรวมและรอยเรียง
เรื่องราวความทรงจําของคุณยาของคุณเอียดและคนเกาคนแกที่พอทราบถึงประวัติความเปนมา และ
มาเลาใหกับผูเขียนฟงอีกที 

“แรกเริ่มเดิมทีชุมชนเกาในซอยคลองจองทั้งหลายมีบานทรงไทยโบราณอยูหลายหลัง
แตบานพวกน้ีมักจะเปนบานคนมีเงิน บานเจาคนนายคน และบานบางหลังกจ็ะเปนบานชาวบานทั่วไป 
แตที่เหมือนกันคือการปลูกเรือนบนผืนทะเล” 

ดวยความที่คนสมัยกอนของชาวชลบุรีมีอาชีพหลักคือการประมง ทายซอยหลายๆซอย
จึงเปนทาเรือในแตกอน การดํารงชีวิตเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต เมื่อคํานึงถึงการเลี้ยงปากเลี้ยงทอง 
การสรางบานในพื้นที่ทางทะเลถือเปนเรื่องปกติของที่น้ี แมเจาคนนายคนเองก็มีเรือนอาศัยในทะเล
เชนเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2550 ชุมชนบานสะพานบางปลาสรอย จังหวัดชลบุรี ไดรับพระราชทาน
รางวัล “อนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนประเภทชุมชนพื้นถ่ิน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิน พื้นที่ยาว ประมาณ 129 ไรแลวก็ มีบานเรือนราษฎรน่ีมี เกือบกวา 500
หลังคาเรือน 

บานบางหลังที่ทายาทยังอยูและเขาไดดูแลรักษาไว อยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิม  จึง
ไดรับรางวัล แมวาสวนใหญกวา แปดสิบเปอรเซ็นต ถูกรื้อกลายเปนตึกแถว กลายเปนบานสมัยใหม
บาง แตก็จะมีบางสวนที่ยังอยู ซึ่งที่ยังอยูเขาก็ดูแลรักษาไวอยางดี 

เมื่อสมาคมเขามาสํารวจและพบวาพื้นที่น้ียังสามารถอนุรักษไวไดอยางดี จึงไดรางวัล 
โดยกินพื้นที่ทั้งหมดหาซอย คือ คูกําพล กลปอมคาย บายพลนํา สําราญราชย ชาติเดชา 

โดยบานที่อยูในการดูแลของคุณเอียด มีทั้งหมดสามหลัง คือ เรือนพักรอนพระทิพ
ปญญา บานหลวงอํานาจจีนนิกร และเรือนเทียบเรือโปะ ที่ปจจุบันเรียกวา โรงปลาคุณยายหย่ี แต
สวนพวกเรือนบริวารอยางเชน เรือนยุงขาว เรือนเทียบเรือ เรือนน่ึงปลา เรือนพวกน้ีก็จะใหคนอยูและ
ใหเขาดูแลรักษาไปดวย 

 
5. ความเชื่อและศรัทธา 

5.1 ศาลาฟงธรรม เปด-ปด เขาพรรษา,วันพระ 
 วิธีการเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

1) คุณยายเย้ียง รักษาธรรม อายุ 84 ป ผูดูแลศาลาฟงธรรมรุนที่ 6 สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2556 

2) คุณสิทธิโชค สันติตระกูล อายุ 45 ป คนนําสวดศาลาฟงธรรม สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2556 

2. การสังเกตการณ 
เมื่อป พ.ศ. 2477 น่ี แมเย่ียม เกตุสุวรรณเขามาบูรณะโดยจํานวนเงิน 889 บาท 

ซึ่งแตกอนคงเปนเงินมากมายมหาศาลทีเดียว ยายเฮี้ยงเลาใหฟงวา เดิมตัวศาลาเปนศาลาไมเกาแก ยก
สูงข้ึนจากพื้นทะเล เปนพื้นที่นํ้าทะเลทวมถึง บนศาลาผูใหญก็จะมาน่ังฟงเทศน สวนดานลางก็จะมี
เด็กๆคอยว่ิงเลนกันใตถุนศาลา เหตุที่ตัวศาลามีการนําไมมาวางเปนซี ่ๆ อยางที่เห็นเปนการออกแบบ
ของบานโบราณสมัยกอน มีการทํานอกชาน (ปจจุบันคือที่น่ังฟงพระเทศน) ตัวศาลาไมก็เปนของ
เกาแกอยู แมจะมีการบูรณะมาหลายครั้ง แตก็ยังคงเอกลักษณ และเคาโครงรางเดิมไวอยางสวยงาม 

ปจจุบันการบูรณะศาลาฟงธรรม สวนมากจะทํากันเองโดยไดจากการบริจาคมา 
ทางหลวงก็ย่ืนมือเขามาพัฒนาบางนิดหนอย แตหลัก ๆ ทางผูดูแลอยางคุณยายเฮี้ยงจะทําเอง ที่ศาลา
ฟงธรรมแหงน้ี จะมีการรับบริจาคจากชาวบานที่สนใจทําบุญ ทุกวันพระ กับวันพระใหญ โดยการเข็น
รถผาน บานไหนสนใจ หรือใครผานมาผานไปอยากทําบุญก็จะมาทัน ซึ่งของทําบุญหลักๆก็เปนเงิน
ทอง แตบางทีก็จะมีของกินของใชบาง เงินที่เหลือจากการบรูณะซอมแซมหรอืของทีไ่มไดใชก็จะทําบญุ
ใหกับทางวัดในจังหวัดชลบุรีตออีกดวย 

ชวง 6 โมงเย็นของทุกวัน ปาแดง ผูดูแลปดกวาดเช็ดถูศาลาแหงน้ีก็จะมาเปดประตู 
เพื่อใหชาวบาน และคนที่สนใจฟงเทศนฟงธรรมไดเขามากราบไหวพระพุทธรูปภายในที่แหงน้ีกอน 
กอนจะเริ่มสวดมนตกับพี่โชติ ผูนําสวดบทสวดมนตของที่น้ี 
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วันที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปซึมซบับรรยากาศของศาลาฟงธรรมที่น้ี แมศาลาแหงน้ี
จะเล็กและดูแคบ แตพอเมื่อไดเขามาขางในแลว ไมใชอยางที่เห็นภายนอกอยางสิ้นเชิง ที่น้ีดูกวางขวาง 
และโปรง หากกลางวันไดมานอนพักที่น้ีคงสบายกายสบายใจไมนอย 

ผูคนที่น้ีที่มาราว ๆ 20 คน สวนมากเปนคนเคนแก แลดูรูจักสนิทชิดเช้ือเปนอยางดี 
เพราะมีการทักทายและถามถึงสุขภาพเหมือนเปนนิจ บางทีก็มีหนาใหมแวะเวียนกันมาบาง หรือพอ
แมจูงลูกจูงหลานมาน่ังฟงเทศนฟงธรรมบางเหมือนกัน ดูเปนบรรยากาศที่อบอุนไมนอย หากเปนวัน
พระ สถานที่แหงน้ีก็จะมีคนมาฟงเทศนฟงธรรมกันมากข้ึนหนอย ราว 30-40 คนเลยทีเดียว และวัน
น้ันก็จะมีแจกเครื่องด่ืมใหแกผูมาฟงอีกดวย 

5.2 ศาลหลักเจาพอหลักเมืองชลบุรี เปด 9.00 -17.00น 
วิธีการเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

 1) นางสาวไสว สวนนิสิทธ์ิ ผูดูแลศาลเจาพอหลักเมือง สัมภาษณเมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 

2. ขอมูลเอกสาร หนังสือที่ระลึก 72 ป เทศบาลเมืองชลบุรี 
3. การสังเกตการณ 

ศาลเจาพอหลักเมือง “สิริมหามงคลชลบุรี” ต้ังอยูใกลกับศาลาฟงธรรม ตําบล
บางปลาสรอย ศาลเจาพอหลักเมืองเปนที่เคารพและศรัทธาของชาวชลบุรีต้ังแตอดีต ศาลน่ีอยูคูเมือง
บางปลาสรอยมาชานาน สรางข้ึนเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานแนชัดแตจากคําบอกเลาคนเกาที่อาศัยอยู
ในชุมชนทายบานประกอบกับขอมูลทางปะวัติศาสตรที่มารจารึกไวสันนิฐานกันวาสรางข้ึนสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายซึ่งปจจุบันไดข้ึนเปนศิลปกรรมโบราณสถานของจังหวัดชลบุรี 

หากมองภาพยอนไปในอดีต ศาลเจาพอหลักเมืองต้ังอยูเชิงสะพายาว (ปจจุบันคือ
ซอยฑีฆามารถ) หันหาศาลลงทะเล ขางศาลจะมีตนโพธิตนใหญ 1 ตน ซึ่งปจจุบันยังคงมีอยู  ดานหนา
ศาลจะมีจะมีสะพานพุงตรงไปทะเล สะพานน้ีมีช่ือเรียกวาสะพานยาว สาเหตุที่เรียกสะพานยาว 
เพราะมีความยาวมากกวาสะพานอื่น ในสมัยน้ัน บริเวณสะพานยาวจึงเปนสะพานขนสงสินคาติดตอ
ไปมากับตางจังหวัดอีกดวย ตอมาเทศบาลเมืองชลบุรีแลวไดถมที่ เปลี่ยนภาพจากสะพานกลายเปน
ซอยฑีฆามารถอยางปจจุบัน ซึ่งแปลวาทางยาว 

ศาลเจาพอหลักเมืองเปนศาลที่ผูกพันกับวิถีชีวิต ของชาวชลบุรีมานานต้ังแตครั้ง
อดีตกาล โดยมีเองเลาตํานานเลามาตอ ๆ กันวา ในสมัยกอนตําบลบางปลาสรอยเปนชุมชนที่อาศัยอยู
หนาแนนกวาชุมชนอื่นๆในจังหวัดชลบุรี ก็จะมีพอคาแมขายเขามาขายของมากมายโดยผานสะพานน่ี
น้ัน บันทึกในอดีตที่เกี่ยวกับศาลหลักเมืองน้ียังทําใหทราบวา เดิมศาลน่ีจะมีงานประจําป ปะเพณีกอง
ขาว เขาทรงในวันข้ึน 6 คํ่า เดือน 6 โดยงานจะติดตอกัน 3 วัน ตอนเย็นจะมีเขาทรงทําพิธีกองขาวที่
ขางคลองบางปลาสรอย กลาวกันวา ประเพณีน้ีเริ่มจากศาลเจาพอหลักเมืองเปนแหงแรกของจังหวัด
ชลบุรี 

เวลาชาวประมงจะกลับจากการออกทะเล บางทีเขามามาพักผอนบนศาลเจาพอ
หลักเมือง เพราะแตกอนแถวน้ีก็เปนทะเลดวย ซึ่งแตกอนอูเรือจะอยูใกลแถวน่ี เดิมทีศาลจะไมไดยก
สูงอยางน้ี น้ีเพิ่งบูรณะใหม เพราะเห็นวาเปนสิ่งศักด์ิสิทธ เลยอยากใหอยูสูงข้ึน 
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ป 2492 ไดมีการบูรณะศาลเจาพอหลกัเมืองน้ีดวยงบประมาณของเทศบาลชลบรุี 
จํานวนเงิน 50,000 บาท และในป 2539-2542 จึงไดมีการบูรณะศาลเจาครั้งใหญ ดวยงบที่ประชาชน 
บริจาคเปนจํานวนเงินถึง 1,200,000 บาท 

ตอมาในป 2550 ไดรับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร ประทานช่ือเจาพอหลักเมืองน่ีวา “สิริมหา
มงคลชลบุรี” 

5.3 เทศกาลถือศีลกินเจชาวชลบุรี 
 วิธีการเก็บขอมูล 

1. การสัมภาษณเชิงลึก 
1) นางสาวประพิมพ คงวัฒนา อายุ 74 ป ผูกินเจมามากวา 70 ป สัมภาษณเมื่อ

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
2. ขอมูลเอกสาร บันทึก 100 ป โรงเจเปาฮกต้ัว 
3. การสังเกตการณ  

เทศกาลกินเจที่ชาวจีนถือปฏิบัติเปนประเพณีมาชานาน ซึ่งจะเริ่มข้ึนต้ังแต ข้ึน 1 
คํ่า ถึงข้ึน 9 คํ่า ก็จะตรงชวงปลายเดือนกันยายน หรือตนเดือนตุลาคมน้ันเอง 

แตกอนน้ันการกินเจจะไมมีการกําหนดวันกินเจแนชัด จะถือเอาความสะดวกของ
ผูทาน จะกินวันไหนหรือเดือนไหนก็ได แตสวนใหญผูกินจะกินชวงไวทุกข เพื่อต้ังใจอุทิศผลบุญใหแกผู
ลวงลับ 

ตอมาเมื่อเกิดกบฏ “ไทเผง” ของชาวจีนราชวงศหมิงที่ไดรวมตัวกันเพื่อกอบกูเอก
ราชจากพวกแมนจู และรวมแผนดินจีนเปนหน่ึงเดียว แตชางนาเศรา กบฏ หลายคนถูกจับประหาร
ชีวิต จึงสงผลใหชาวจีนราชวงศหมิง ที่เหลืออยูโศกเศราเสียใจย่ิงนัก จึงรวมใจกันปฏิบัติธรรม และถือ
ศีลกินเจกันมา เพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหกับผูที่ถูกประหารชีวิต เทศกาลกินเจจึงถูกกําหนดต้ังแตน้ันเปน
ตนมา 

เทศกาลกินเจของชาวชลบุรี มีมาทั้งสิ้น 101 ปแลว จากบันทึกหน่ึงรอยปโรงเจ
เปาฮกต้ัว แตกอนคนไทยเช้ือสายจีนจะมากินเจรวมสองถึงสามหมื่นคน ที่โรงเจของชลบุรีแหงน้ี 
เน่ืองจากแตกอนโรงเจไมไดมีเยอะมากมายอยางทุกวันน้ี คนจังหวัดใกลเคียง หรือคนจังหวัดอื่นที่มี
ความนับถือโรงเจเปาฮกต้ัว ก็จะเขามาเมืองชลบุรีแลวก็อยูที่โรงเจน้ีเปนเวลา9วัน ตามระยะเวลา
ระยะเวลาทานเจ หรือบางคนก็มากอนสามวัน เพื่อมาลางทอง เพราะเช่ือวาจะไมมีอาหารคาวสะสม
อยูในรางกาย เพื่อความบริสุทธ์ิของกายใจระหวางชวงทานเจ 

ตํานาน ที่มาของโรงเจเปาฮกต้ัวน้ันเปนที่นาสนใจย่ิง ผูเขียนเลยอยากถายทอดไว 
แมจะเรื่องราวจะเปนความเช่ืออภินิหารก็ตาม โดยคนเกาคนแกเลาสืบทอดตอกันมาวา  

สมัยกอนเมืองบางปลาสรอย หรือเมืองชลบุรีในปจจุบัน เปนเพียงเมืองทาเล็กๆ 
ทํามาคาขาย แตมีรานคารานหน่ึงไมวาจะขายอยางไรก็ขายไมคอยไดกําเทาไหรนัก 

สมัยน้ันยังคงมีเรือสําเภาจีนเขามาคาขาย เจาของรานก็กลุมใจ เพราะซื้อของมา
แตก็ไมมีทีทาวาจะขายออก จนวันหน่ึงตะวันใกลตกดินใกลคํ่ารานคาในยานน้ันปดหมดแลวเหลือ
เพียงแตรานคาที่ที่กําลังกลัดกลุมใจไมรูวาควรทําอยางไรใหยอดขายเพิ่มข้ึน เมื่อน้ันมีชายวัยกลางคน
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แตงกายภูมิฐานเดินเขามาในราน คาดวาจะเปนเถาแกหรือเจาของเรือสําเภา มาถามเจาของรานให
ชวยขายสินคาของตน แตเจาของรานก็บอกวา แคของในรานของตัวยังขายไมหมด เถาแกบอกไม
เปนไร หากขายไมไดเอาไว ปหนาจะมาเอาสินคาคืน แมเจาของรานจะหนักใจ แตก็ยินดีรับไว 

วันรุงข้ึน เจาของรานเปดรานขายตามปกติเปนที่นาแปลกใจเพราะเมมีคนเขารา
มากข้ึน พอผานไปเดือนหน่ึง การคาเริ่มไดกําไร ของเกาที่คางไวที่รานก็เริ่มขายหมดลง แมตอนแรก
ของที่เถาแกนํามาฝากขายน้ัน เจาของรานก็ไมอยากจะนําเอามาขายเพราะตนไมไดจายคาของ แตจน
แลวจนเลาจากการรบเราของลูกคา เจาของรานจึงตองนําของจากเถาแตมาขาย 

จนวันหน่ึงเถาแกคนน้ีกลับมาพรอมสนิคาจากสาํเภาอีกครั้งโดยนํามาฝากขายเชน
ปกอนๆ แลวก็ยังไมรับเงินคาของอีกเหมือนเดิม แลวบอกอยางที่เคยบอกวาปหนาคอยมาจาย จนปที่
สาม เถาแกคนน้ีก็ยังไมรับคาของ แลวยังนําของมาใหขายอีก จนเจาของรานสงสัย ตามไปถึงเรือ
สําเภาเถาแก เรือที่เจาของรานเห็นคอยๆกลายเปนปลาตัวใหญสีดําสนิท วายไปพรอมกับแรงลมและ
แรงพายุหายไปในทะเล เจาของรานจึงรูไดทันทีวา เปนเทพเจาแหงทองทะเล จึงนํากําไรที่ไดมาสราง
โรงเจเปาฮกต้ัว 

 อีกดานหน่ึงเลาวาโรงเจแหงน้ีสรางมานานแลว แตไมมีสาธุชนเขาโรงเจมากนัก 
จนถึงวันรับเจาขณะที่พะสงฆกําลงัทําพิธี มีคนเห็นปลาตัวใหญสีดํามาเกยที่ทานํ้า แลวปลาตัวน้ันก็ลาย
มาเปนผีเสื้อ มาเกาะตามของไหว และกะถางธูป จนผีเสื้อเหลาน้ันหายไปในกระถางธูป ตอมาเมื่อวัน
ลอยกระทงเจ ผีเสื้อก็ออกมาจากกระถางธูปมาเกาะตามของไหว และกระทงอีก แลวก็บินหายเขาไป
ในกะถางธูปตามเดิม จนกระทั่งวันสงเจา ผีเสื้อทั้งเกาตัวบินออกจากกระถางธูป มาเกาะของไหว พอ
ทําพิธีเสร็จ ผีเสื้อทั้งเกาตัวน้ันก็ไปเกาะที่ทาแลวกลายเปนปลาตัวใหญสีดํา วายลงนํ้าไป 

เรื่องทั้งสองเองเปนเรื่องที่ผูเฒาผูแกเลาสิบตอกันมา เท็จจริงประการใดผูเขียนก็
ไมสามารถทราบได แตอยากใหผูอานไดลองอานสนุกๆ เพราะถือเปนตํานานของเมืองชล 

จากตํานานทั้งสองเรื่อง ความเช่ือวาเทพเจาน้ันข้ึนมาจากทะเล จึงทําใหชาว
ชลบุรี ไปทําพิธีสวนมากที่ทะเลแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนวันรับเจา วันสงเจา วันลอยกระทงเจ จะทําพิธี
ที่ทายสะพานทาเรือพลีทิ้งสิ้น ซึ่งพิธีกรรมตาง ๆ เปนที่สืบทอดมาและเปนแบบด้ังเดิมตลอดของชาว
ชลบุรี 

 
6. โรงอาหารชลบุร ี

6.1 รานขาวตมเจกตง เปด 16.00-23.00 น. 
 วิธีการเก็บขอมูล 

1. การสัมภาษณเชิงลึก 
1) นายรุงโรจน แซต้ัง อายุ 46 ป คาขาย สัมภาษณวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

2. การสังเกตการณ 
รานเจกตงขาวตมแหงเปดข้ึนช่ือของตลาดหนาเกงเลยก็วาดวย ดวยอายุของราน

ก็ปาไปมากกวาแปดสิบป รานน้ีคนขายเปนของรุนที่สาม ซึ่งรุนแรกเปนของคุณปูเจาของราน 
จากรานที่สั่งสมช่ือเสียงมายาวนาน และสูตรตนตํารับที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง ทําให

มีลูกคาหนาเกาหนาใหมมาไมขาดสาย 
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ดวยกรรมวิธีที่เอาใจใสกับลูกคา ปริมาณที่คุมคากับราคา จึงทําใหรานน้ีโดดเดน
และเปนที่นิยมของคนในชุมชนชาวชลบุร ี

 
6.2 รานขาวหมูแดงนายดอกไม เปด 9.00 -21.00น 

วิธีการเก็บขอมูล 
1. การสัมภาษณเชิงลึก 

 1) นายวุฒิชัย กอเกิดเกียรติ อายุ 60 ป คาขาย สัมภาษณวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2556 

2. การสังเกตการณ 
หนาเกงหรือตลาดหนาเกงแหงน้ี เมื่อประมาณเจด็สิบปกอน ถือวาที่แหงน้ีเปนโรง

อาหารของชลบุรีเลยก็วาได เพราะความเจริญรุงเรืองของชุมชนในสมัยกอนอัดแนนอยูในพื้นที่แถบน้ี
เปนสวนมาก จึงทําใหรานคารานอาหารผุดข้ึนในตรอกแคบๆ อยางน้ีนับ 10 ราน 

คนเกาคนแกของเมืองชลจะคุนเคยตลาดหนาเกงแหงน้ีเปนอยางดี ไมเหมือนคน
สมัยรุนน้ีที่นอยคนนักจะรูวารานคาแตละรานทียั่งขายอยูแทบจะมอีายุมายาวนานกวาหกสิบปข้ึนแทบ
ทุกรานไป 

ดวยความเจริญขยับขยายพื้นที่ออกตัวเมืองมากข้ึน เน่ืองจากความอึดอัดใน
ชุมชนเกาแหงน้ี จึงทําใหเกิดรานคารอบตัวเมืองมากข้ึน คนขางในชุมชนที่เบื่อกับการจาจรคับแคบก็
เลยออไปกินขางนอกมากข้ึน 

ภายในพื้นที่ตลาดหนาเกง คลายเปนชุมชนเกา บางสวนยังเปนบานไม รานแตละ
รานก็จะเรียงรายอยูตามหองแถวเปนสวนมาก หรือไมก็เปนรถเข็น รานบางรานจะเปดต้ังแตเชาเกา
โมง แตรานสวนมากจะเริ่มเปดสี่โมงเปนตนไป 

ทุกวันน้ียังมีคนตางจังหวัดแวะเวียนมาบาง ทุกรานจะบอกเหมือนกันหมด วา
เวลาคนตางจังหวัดมาบางทีเขาเคยอยูชลบุรีมากอน หรือคนมีอายุหนอย เขาก็จะแวะเวียนมาเลาอดีต
ที่ผานมาบาง  

6.3 ตลาดประมงทาเรือพลี เปด 14.00 - 22.00น 
วิธีการเก็บขอมูล 
1. ขอมูลเอกสาร (www.touronthai.com/ตลาดประมงทาเรือพลี -

41000070.html#. UnkzyvmnrDF) 

2. การสังเกตการณ 

นอกจากตลาด 100 ปหนาเกง ที่เปนที่ข้ึนช่ือของจังหวัดชลบุรีแลว ก็ยังมีตลาด
ริมทะเล ที่ไมวาใครก็ตองรูจัก หรือผานช่ือมาบางแลว “ตลาดประมงทาเรือพลี” 

ตลาดประมงทาเรือพลี ต้ังอยูทายซอยทาเรือพลี ติดริมทะเลเลยทีเดียวก็วาได 
พื้นที่ตรงน้ีไดจัดข้ึนในรูปแบบตลาดนัด ที่ขายเนนประเภทอาหารทะเล ของสด และราคาเปนกันเอง 
ตามนโยบายดานการฟนฟูตลาดประมงของอําเภอเมืองชลบุรี เพื่อสงเสริมการคาอาหารทะเล การ
ประกอบอาชีพประมง เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนชาวเลมากข้ึน 
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โดยครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางปลาสรอย มะขามหยง บานโขด บางทราย และ
ตําบลบานสวน ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเลสวนใหญ ที่มีการประกอบอาชีพประมงเชิง
อนุรักษ คือการใชเรือขนาดเล็กและอุปกรณที่เกิดจากการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ออกจับสัตวทะเล เพื่อ
เปนการอนุรักษสัตวทะเลไวไมใหสูญเสียระบบนิเวศนในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล 

เหตุน้ีนักทองเที่ยวที่ไดแวะมาก็จะไดเห็นการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเปนการส
รางายไดเสริมอีกทางของชาวประมงในจัดหวัด ไดมีชองทางการทํามาหากินมากข้ึน โดยไมมีการเก็บ
คาที่ในการต้ังสินคาแผงลอยที่น้ี 

ซึ่งที่น้ีถือเปนอีกสถานที่หน่ึงที่จังหวัดใกลเคียง หรือชาวกรุงเทพมหานครฯ นิยม
แวะเวียนมาทานขาวกันมาก ดวยเสนทางมอเตอรเวย หรือทางถนนบางนา-ตราดก็สะดวกรวดเร็วแต
หากมาชากวาสี่โมงเย็นก็อาจจะหาที่จอดรถไดยากเสียหนอย 

บรรยากาศของตลาดแหงน้ี เปนพื้นที่ทายซอยติดทะเล ความยาวตลอดรานคาไม
ยาวมาก พื้นที่ดานขางตลาดก็จะเปนพื้นที่นํ้าทะเลทวมถึง มีเรือจอดเทียบทาอยูเต็มไปหมด บางลําก็
จะมีชาวประมงเพิ่งกลับจากการหาปลา หรือบางลํากําลังจะเตรียมออกจากทาก็มี จึงไดจัดใหมีการ
ปรับภูมิทัศนเปนจุดชมวิวยามพลบคํ่ามากย่ิงข้ึน เพื่อสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหมากย่ิงข้ึน 

ยามพระอาทิตยอัสดง และเสียงคลื่นที่ซัดขาหาฝง การทานอาหารทะเลควบคูไป
ดวยคงจะดีไมนอยเหมือนกัน 

สําหรับตัวผูเขียนอง ที่ไดลองไปสัมผัสบรรยากาศเหลาน้ัน บอกไดคําเดียววาครั้ง
เดียวคงไมเพียงพออยางแนนอน ดวยอาหารที่มีทั้งอาหารทะเลสดๆ หรือของทานเลนอื่นๆเต็มเรียง
รายขางทาง เปนไปไดยากมากที่จะลองชิมไดหมดทุกราน 

แตละรานก็มีความนาสนใจแตกตางกันไป อยูที่วาใครจะถูกใจรสชาติของรานไหน 
แนนอนวาวันเดียวผูเขียนไดลองชิมนํ้าจิ้มซีฟูดมามากกวาหาสูตรเลยทีเดียวเชียว 

ตลาดแหงน้ีคนจะเริ่มเยอะเวลา 4 โมงเย็นเปนตนไปเพราะเปนชวงแดดรมลมตก
แลวก็งายตอการเดินเลนและไมมีแดดรอนเปรี้ยงมาคอยเผาผิว พอย่ิงคํ่าคนก็จะย่ิงเยอะมากข้ึน เพราะ
ถึงเวลาทานอาหาร ภายในตลาดจะมีโตะวางเรียงมากมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมารับประทาน
อาหารที่น้ี แตบางทีก็หาโตะไดยาก จึงมักจะมีการแชร พื้นที่บางทีก็ถือวาไดมิตรใหมรวมโตะกันไป 

หรือบางทีถาอยากไดบรรยากาศชิลๆ รับลมทะเล นักทองเที่ยวเอง สวนมากก็จะ
นําปูเสื่อริมทะเลตลอดถนนเลียบทะเลชลบุรีก็มีเหมือนกัน 

 
ตอนท่ี 2 วิเคราะหงานออกแบบ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหสวนเน้ือหาและการออกแบบ จะไดโจทยการ
ออกแบบ (design brief) ของหนังสือสารคดีกวาจะเปนนักมวยไทยอาชีพ ดังน้ี 

1. ช่ือและชนิดของผลงานออกแบบ 
ออกแบบจัดทําหนังสือสารคดีเชิงวิถีชุมชนซอยคลองจอง โดยใชช่ือวา “ชุมชลเกา ซอย

คลองจอง” 
2. ลักษณะเน้ือหา 
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ลักษณะงานเขียนสารคดี ถายทอดงานเขียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ความเปนมา มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังสงตอ รานอาหารเกาแก สถาปตยกรรมที่ยัง
อนุรักษ และประวัติความเปนมาสอดแทรกไวในเลม โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ ลงพื้นที่จริง และ
ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

3. กลุมเปาหมาย 
กลุมคนที่สนใจ อายุ 18-35 ป 

4. วัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของชุมชน ต้ังแตยังเปนบานสะพานจนมาเปน

ซอยช่ือคลองจองในจังหวัดชลบุรี โดยเสนอผลงานสารคดีเชิงวิถีชีวิตชุมชนผานสื่อหนังสือเลม 
5. แนวความคิดรวบยอด  

ถายทอดความรูทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวชลบุรี ครั้งยังเปนชุมชนเกาบาน
สะพานจนปจจุบันกลายเปนซอยคลองจอง และมีวิถีแนวทางการดําเนินชีวิตต้ังแตอดีตจนปจจุบันเปน
อยางไร 

6. เหตุผลสนับสนุนความคิด 
เน่ืองจกชลบุรีเคยเปนเมืองทาที่สําคัญหลักๆของประเทศในอดีต จึงมีเองราวความ

เปนมานาสนใจ บางครั้งบางเหตุการณก็มีการจดบันทึกไวในประวัติศาสตร แตยังมีอีกหลายเหตุการณ
ที่นาสนใจ แตยังไมคอยมีคนทราบนอกจากชาวเมืองชลบุรีเอง จึงมีความต้ังใจที่จะถายทอดสิ่งตางๆ 
จากคนเกาคนแกของชุมชน ยันถึงสิ่งที่ชาวชลบุรียังคงรักษาอนุรักษไวสงตอรุนลูกรุนหลานใหไดเรียนรู
กัน 

7. สีของภาพ (mood & tone)  
เลือกใชภาพ 4 สี เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเน้ือหา และทําใหผูอานไดซึมซับถึง

บรรยากาศของความเปนชุมชนของชาวชลบุรี ที่เหลือใชตัวอักษรในการบรรยายเพื่อใหผูอานเขาใจใน
อารมณของเรื่อง 
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บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 
 

“โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซอยคลองจอง” แบงข้ันตอนการ ผลิต
ช้ินงานออกเปน 3 สวน คือ 

1) เน้ือเรื่อง 
2) การจัดหนา 
3) การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 
 

เน้ือหา 
จากขอมูลที่ไดทําการเก็บรวบรวมจากเอกสาร อินเทอรเน็ต หนังสือ และการลงพื้นที่ 

สังเกตการณและสัมภาษณ แหลงขอมูล ชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นํามาเขียน
เปนเน้ือเรื่องไดดังน้ี 

 
วชิรปราการ... เสนทางสายไหม 

หากเปนชาวชลบุรี แลวไมรูจักถนนเสนน้ี หาใชชาวชลบุรีโดยแทจริงไม เพราะนอกจาก
เปนถนนสายเศรษฐกิจที่คึกคักที่สุดของเมืองแลว ยังคงเปนถนนที่เกาแกที่สุดของจังหวัดอีกดวย 
ถนนวชิรปราการเสนน้ี มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร และเปนถนนเสนยาวเพียงเสนเดียวที่ตัดผาน
เมืองชลบุรีแหงน้ี 

ถนนเสนน้ีมีความเปนมายาวนาน เริ่มตนจาก ป พ.ศ. 2309 ในขณะที่สมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช ยังดํารงพระยศเปนพระยาวชิรปราการ ไดถูกเกณฑใหมาชวยปองกันพระนครศรีอยุธยา 
โดยตีฝาวงลอมพมาออกมาทางตะวันออก ไปต้ังมั่นรวบรวมผูคนเพื่อกูชาติที่จังหวัดจันทบุรี ในครั้งน้ัน
ไดมีชาวจังหวัดชลบุรี สมัครไปเปนกองทัพกูชาติของพระเจาตากสินมหาราชดวย เมื่อสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชรวบรวมไพรพลได 5,000 คน เรือรบ 100 ลํา แลวจึงยกทัพเรือเพื่อไปกูชาติ และได
แวะพักทัพที่จังหวัดชลบุรีและเสนทางน้ี คือเสนที่ถนนวชิรปราการในปจจุบัน 

ในละแวกถนนวชิรปราการน้ีจะมีรานคามากมาย เพราะใครไปใครมาหรือพอคาแมขายใน
อดีตกาล ก็จะผานถนนเสนน้ี เพื่องายตอการคาขายและสะดวกตอการเดินทางไปมาหาสู รอบริม
ถนนวชิรปราการ จึงมีบานเรือน รานคาหลากหลายประเภทที่ยังคงกลิ่นอายชุมชนเกาไวอยู แมทุก
วันน้ีจะมีการแทรกตึกรามบานชอง ที่ทันสมัยไปแลวบางก็ตาม เพราะเน่ืองดวยความทรุดโทรมจาก
อาคารที่เปนบานไม หรือการเกิดไฟไหมหลายครั้ง แตครั้งที่หนักหนาที่สุดก็คงไมพน เมื่อปพ.ศ. 2457 
ซึ่งกวาจะมีการสรางหองแถวข้ึนมาใหมใหติดตอกันเหมือนเดิม ก็กินเวลาหลายป เมื่อเกิดเพลิงไหมข้ึน
ที ตึกรามบานชองจะเปลี่ยนไปดวย นอยนักที่จะเหลือคงสภาพเดิมไว 
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ถนนวชิรปราการเปนถนนสายเกาแกที่ตัดผานเมืองชลบุรี ยานการคาและชุมชนหลักๆ ก็
จะอยูในบริเวณน้ี  หรือแมแตคลินิกหมอก็ต้ังอยูบนถนนเสนหลักแหงน้ีมากมายหลายราน จนกระทั่ง
รายการทางโทรทัศนช่ือดัง อยางรายการตามไปดูเมื่อ 10 กวาปกอน ก็ไดยกใหถนนวชิรปราการแหงน้ี
เปนถนนสายสุขภาพ ที่มีคลินิกเยอะที่สุดในประเทศไทย 

คลีนิกจากทางตนซอยลาดวิถี ไปจนกระทั่งถึงซอยเสริมสันติ มีคลินิกหมอราวๆ 20-30 
คลินิก หากนับตลอดทั้งสายถนนวชิรปราการ ก็จะมี คลินิกอยูเกือบๆ 60 คลีนิกเลยทีเดียว คนชลบุรี
สวนใหญที่ไมสะดวกจะไปรกัษาตามโรงพยาบาล ก็จะนิยมไปรักษากับหมอที่เปดคลินิก ที่ทางแถบน้ีจึง
มีคลินิกมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งที่มากสุดนาจะเปนหมออายุรกรรมทั่วไป นอกจากคลีนิกหมอ
ที่มีมากมายขนาดน้ีแลว ก็ยังมีรานขายยาทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณใหคนในชุมชนไดเลือกสรร
อีกดวย 

นอกจากคลินิกที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ก็ยังมีรานอาหารข้ึนช่ือที่ขายมามากกวา 50 ป
ก็ยังมีอยูหลายรานยังคงเอกลักษณของรสชาติไวไมเปลี่ยนแปลง หรือหากผูอานไดผานเขาเมืองชลบุรี
ชวงรุงสาง ทานก็จะไดเห็น พระภิกษุสามเณรมากมายหลายรูป จากวัดตางๆ ในจังหวัดชลบุรี ลวนจะ
เดินบิณฑบาตไมขาดสายผานถนนเสนน้ี จนกวาจะ 7 โมงเชา พระก็จะเริ่มกลับวัดหมด ที่น่ีจึงถือวา
เปนแหลงทําบุญชวงเวลารุงสางอีกดวย 

ของกินของขายทาทางนาอรอยก็มีมากมายไมขาดสาย คนที่มาจับจายซื้อของ หรือคนที่
กําลังจะไปทํางานตอนเชา ก็มักจะแวะซื้อทานเอาแถวน้ี ไมวาจะเปน ขนมจีบ ปาทองโก นํ้าเตาหู หมู
ยาง ขาวราดแกง ที่ขายเต็มสองฝงถนน ซึ่งบางครั้งอาจจะหาที่จอดรถไดยากพอสมควร 

รานอาหารนํ่าฮวด 
รานนํ่าฮวดเปนรานอาหารโบราณที่สงตอจากรุนสูรุนมากกวา 70 ป โดยผูขายปจจุบันเปน

รุนที่ 2 ที่ขายมานานกวา 40 ป กลิ่นอายและรสชาติอาหารของที่น่ี เปนตนตําหรับจากรุนพอสงถึงรุน
ลูกที่สงตออยางไมผิดเพี้ยน อีกทั้งยังไดรับการันตีรสชาติจากคอลัมนในหนังสือพิมพหัวสีอีกดวย 

บรรยากาศภายในรานนํ่าฮวด ตกแตงดวยเกาอี้ไม และโตะไมแบบโบราณ บางก็เปนโตะ 
สแตนเลสที่ดูสะอาดสะอาน ภายในหองแถวสองหอง บนโตะจะมีพวงเครื่องปรุงพรอม นํ้าชาแบบ
โบราณเตรียมเสิรฟไว 

ประเภทของอาหารก็มีหลากหลาย ไมวาจะเปนกวยเต๋ียว กวยจั๊บ อาหารตามสั่ง หรือ
นํ้าแข็งใสที่มีใหเลือกหลากหลายนับไมถวน และแตละอยางที่เลือกสรรมา ก็มีคุณภาพทั้ง วัตถุดิบ 
รสชาติ และคุมราคาอยางแนนอน 

ของข้ึนช่ือของรานนํ่าฮวดที่ใครไปใครมาก็สั่งคือกวยเต๋ียว ดวยรสชาติที่ถูกปาก และรสนํ้า
ซุปที่กลมกลอม ที่ตมระหวางเอี้ยวเลง (นํ้าตมกระดูกหมู) ผสมกับหมึกแหงทีใ่ชเวลาเตรยีมครึ่งวัน ตาม
ดวยกุงแหงที่โรยหนาบนกวยเต๋ียว ที่ถือวาเปนสูตรเด็ด 

นอกจากกวยเต๋ียวแลวอาหารตามสั่งที่น่ีก็ข้ึนช่ือไมแพกัน ซึ่งอาหารตามสั่งมีหลากหลาย
พรอมของทะเลสดที่ลูกคาเขามาเลือกสรรได แตทวาอาหารข้ึนช่ือของที่น่ีกลับไมใชอาหารที่วิริสมา
หราที่หลายคนนึกถึง 

“ลุงกะเพราหมูสองจาน” 
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เมื่อเขาไปในรานแลวหากไมไดยินเสียงสั่งผัดกะเพราหมูแลวละก็ ตองมาผิดรานอยาง
แนนอน เพราะเมื่อเขาไปในรานแลว จะตองมีโตะ 3-4 โตะที่สั่งผัดกะเพราราดขาว ดวยรสชาติที่
เขมขน และแทรกความเผ็ดรอนไว ทําใหถูกปากใครตอใครหลายคนที่เขามาในราน 

เมื่อกลาวถึงขาวกะเพรารานนํ่าฮวด นางกุรดา ธนะสิทธิโกมล  หรือ เจจิ๋มเจาของรานรุน
สองเลาวา แตกอนเต่ียเปนคนทํากับขาว เขาจะใจเย็น กะเพราหมูที่น่ีจะไมใชไฟแรง จะใชไฟออนๆ 
ผัดจนแหง แลวตองใชหมูสับเพื่อใหเขาถึงรสถึงเน้ือ คนเกาคนแก จนถึงรุนปจจุบันก็ยังติดรสติดใจ
กับขาวกะเพราของที่น่ี พอสมควร 

มาถึงนํ้าแข็งใส นํ้าแข็งใสที่น่ีก็จะเปนแบบโบราณ เครื่องมากมายมากกวา 10 อยาง ไมวา
จะเปน ลูกจาก ลูกตาล ขาวเหนียวดํา เผือก มันเช่ือม ขาวตมนํ้าวุน ทับทิมกรอบ ฟกทอง ลอดชอง 
เฉากวย ลูกชิด สลิ่ม ฯลฯ 

ของที่เตรียมทั้งหมดจะไมไดรับมา หากแตเจาของรานจะตระเตรียมเองหมดทุกอยาง 
เพื่อใหไดรสชาติที่ดี แตเครื่องบางอยางอาจจะมีเฉพาะเปนฤดูกาลๆ ไป บางทีหากไปไมตรงหนาก็
อาจจะไมเจอลูกจาก กับลูกตาลก็ได ซึ่งทีเด็ดของนํ้าแข็งใสที่อยากจะแนะนําคือ ขาวเหนียวดํานํ้ากะทิ 
ที่ทํานํ้ากะทิมาจากนํ้าตาลโตนดซึ่งเจาของรานยืนยันวา นํ้ากะทิที่น่ีรสชาติเขมขนและหอมกวาที่ไหนๆ 
อยางแนนอน 

รานเตาฮวยนํ้าขิง 
“ทํางานแบบน้ีเมื่อไหรจะรวย สงสัยออกไปขายเตาฮวยนาจะรวยซะกวาละมั้ง” คําพูดติด

ตลกของคนเกาแกรุนแมของคนเขียนเอง หากแตรานเตาฮวยที่พูดถึงกันน่ัน เปนรานเการานแกของคน
เมืองชลที่ใครไปใครมา หรือคนตางจังหวัดเองก็ตองมาแวะซื้อทานที่รานน้ี 

รานเปาจู รานเตาฮวยช่ือดังยานชุมชนเกาของเมืองชลบุรี ที่เปดขายมานานแลวกวา 50 ป 
ซึ่งรานจะต้ังอยูฝงเดียวกับรานนําฮวด ถัดไปอีกเพียงแค 2 คูหาเทาน้ัน รานเปาจูเปนหองแถวคูหา
เดียว ภายในรานดูสะอาดสะอาน มีพนักงานลูกจางอยู 2 คน รวมคุณปาเจาของราน ภายในรานมีโตะ
ไมเล็กๆ ใหน่ังทานไดแค 2-3 คน ผูคนที่จะมาซื้อจึงนิยมขับรถผานมาซื้อกันเสียมากกวา แมวาจะตอง
จอดรอนาน แตทวารานน้ีคนแนนไมขาดสายเสียจริงๆ 

ดวยความที่เปนหองแถวทั่วไป ความเปนเอกลักษณและความโบราณอาจจะขาดหายไป
บาง เพราะเจาของรานไดยายจากรานเดิมที่เปนหองแถวไมมาไดกวา 20 ปแลว ความเกาแกด้ังเดิมใน
บรรยากาศ คงหาไมไดแลวภายในราน แตหากไดลองชิมรสชาติแลวมองออกไปนอกรานแลวละก็ ทาน
ผูอานจะไมคิดเชนน้ี 

ดวยความเขมขนของนํ้าขิงรอนๆ เผ็ดหนอยๆ กับเตาฮวยเน้ือเนียนนุมลิ้น รวมเขากัน ย่ิง
ไดปาทองโกกรุบๆ กรอบๆ เขาไปดวย ก็ยากที่ใครจะปฏิเสธ ดวยความใสใจในการทําของเจาของราน 
และสูตรตนตํารับที่ทํามาต้ังแตรุนแม และยังคงเอกลักษณของรสชาติไวมายาวนานกวา 50 ป ซึ่งถือได
วาเปนรานเตาฮวยเจาเดียวของชลบรุี ที่อยูมายาวนานไดถึงเพียงน้ี 

คุณเปาจู แซโคว เจาของเจาของรานเตาฮวยแหงน้ีเลาวา แรกเริ่มเดิมที คุณแมของทาน
เปนคนขาย แตไมมีหนารานเชนทุกวันน้ี คุณแมทานมักจะใชรถเข็นเข็นขายรอบเมอืงชล พอกลับมาถึง
บาน ซึ่งแตเดิมเคยขายพวกอุปกรณพลาสติกมากอน ตัวเจเองก็ยังเด็กๆ แตพอเห็นคุณแมกลับมาบาน
เหน่ือยๆ ก็ใหทานมาพัก แลวก็ขายตอที่รานจนหมด 
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“แตกอนเปนรานไมเล็กๆ อยูฝงตรงขามกับตึกแถวปจจุบัน แตพอ พ.ศ. 2529 คุณแมปวย
หนัก ก็เลยตองใหทานพัก แลวเราก็ตองมาเริ่มขายเองคนเดียว พ.ศ. 2536 ถึงยายมาที่อยูปจจุบันน่ี” 

การทําเตาฮวยนํ้าขิงของที่น่ีก็ตองเลือกวัตถุดิบที่ดี เชน ถ่ัวเหลืองและขิง ที่นํามาใชตองได
คุณภาพ ซึ่งจะเตรียมรานต้ังแตตีหาและเริ่มขายตอนเที่ยงตรง จนถึงประมาณ หาทุมหรือจนกวาของ
จะหมด แลวคอยปดราน 

นอกจากรสชาติที่ถูกปากใครหลายๆคน แลวเคล็ดลับที่ทําใหรานอยูยงคงกระพันมาไดถึง
ทุกวันน้ี เพราะความใสใจ ดูแลทั่วถึง ทุมเทใหกับอาชีพของเจาของน้ันเอง โดยเจเปาจูพูดอยางมั่นใจ
วา 

“เราทําแตอาชีพน้ีขายเตาฮวยอยางเดียว มันสมองเรา ในตัวเรา จิตวิญญาณเราคือขาย
เตาฮวยมาต้ังแตเราจําความได เราทุมเทใหกับการทําตรงน้ีหมด” 

ดวยรสชาติที่เปนที่จดจํา จึงทําใหลูกคาหลายๆ คนติดใจกับรสชาติความเขมขน ถึงขนาด
ที่เจาของรานเลาดวยความภูมิใจวา 

“มีลูกคามาเลาใหฟงวา ทานที่ไหนก็ไมอรอยเหมือนที่น่ี เคยวานใหลูกหลานมาซื้อ แตเขา
บอกรอนานรอไมไหว ไปซื้อรานอื่นแตพอนํามาทาน กลับอรอยสูที่น่ีไมได” 

รานน้ีแมจะหาที่จอดรถยาก แตก็มีลูกคาติดรานน้ีมากพอสมควร ไมวาใครแวะผานไปผาน
มานิยมซื้อทานกัน หรือไมก็นําไปถวายพระก็มี ซึ่งเฉลี่ยแตละวันขายไดหลายรอยถุง และดวย
สรรพคุณของนํ้าขิง ที่เจาของรานบอกวา ชวยใหนํ้านมแมออกมาเยอะ หรือคนธรรมดาทาน ก็ชวย
เรื่องขับเสมหะ และทองอืดทองเฟอไดดีไมแพกัน 

ระหวางที่ตัวผูเขียนเองน่ังคุยกับเจาของราน รวมเวลาทานเตาฮวยนํ้าขิงสูตรเด็ดในยาม
บายคลอยเชนน้ี ก็ปาไปประมาณครึ่งช่ัวโมงได ตลอดระยะเวลาน้ี มีผูคนแวะเวียนมาซื้อเตาฮวยนํ้าขิง
อยางตอเน่ืองไมขาดสายเสียจริง สงสัยที่เขาวากันวา ทํางานแบบน้ี ออกมาขายเตาฮวย สงสัยจะรวย
อยางที่เขาวากันจริงๆ ดวยซะละมั้ง 

ศาลเจากวนอิมเน้ียว 
ศาลเจากวนอิมเน้ียวเปนศาลเจาแมกวนอิมที่คนเกาคนแกมักรูจักคุนเคยเปนอยางดี โดย

ศาลเจาน้ีต้ังอยูฝงตรงขามหนาซอยศรีนิคม ถือวาอยูในเขตชุมชนเกาแกของเมืองชลบุรีเลยทีเดียว 
ศาลเจาน่ีเปนศาลเจาเลก็ๆ กอต้ังมาไดประมาณ 170ป ต้ังแตสมัยพระเจาตากสินมหาราช

มาพํานัก สมัยมาตีเมืองจันทบุร ีแลวก็มาสรางไว จนปจจุบันกลายเปนที่สกัการะบูชาของคนเฒาคนแก
ชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดชลบุร ี

ภายในศาลเจาที่น่ีก็จะคลายๆ ศาลเจาทั่วๆ ไป มีการตกแตงผนังดวยศิลปะการปนภาพ
นูน ผสมลายเสนจีนออกมาไดอยางสวยงาม พื้นเปนหินแกรนิตลายดอกบัวเกาแก หากมองข้ึนไปบน
เพดานแมจะเกาหนอย ก็จะเห็นปาย และโคมจีนหอยระยา 

ซึ่งจะเขียนคําอวยพรที่เปนภาษาจีนเอาไว อยางสวยงาม และดูมีมนตขลัง  
การไหวขอพรที่น่ีก็จะเหมือนศาลเจาทั่วๆ ไป ที่คนสวนใหญมักจะมาขอกัน ไมวาจะเปน

การขอเรื่องขายที่ดิน การทํามาคาขาย การงาน ความรัก สุขภาพโรคภัย ความมั่งมีศรีสุข หรือแมกระ
ทั้งตอดวงชะตาชีวิต แตเอกลักษณของที่น่ี คุณยายไลบวย แซอึ้ง ผูดูแลศาลเจาที่อยูดูแลมานานกวา 
40 ป ไดเลาใหผูเขียนฟงวา คนสวนมากมักจะมาขอเจาแมกวนอิมที่น่ีคือการขอเรื่องสุขภาพ 
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ความเช่ือที่คุณยายเลาใหฟง จะมีคนมาขอกันมากๆ คือการรักษาอาการปวย โดยจะมา
ถามวารักษาที่ไหนดี หมอคนไหนดี การถามของผูศรัทธาน้ันมีวิธีการดังน้ี เริ่มแรกใหต้ังจิตอธิษฐาน 
แลวถามทานเจาแมกวนอิม โดยการเอยช่ือโรงพยาบาล และช่ือหมอที่ทานจะไปรกัษา แลวโยนไมเสี่ยง
ทาย (คลายการเซียมซี) ใหออกมาเปนหัวกอย (ไมอันหน่ึงควํ่า อีกอันหน่ึงหงาย) แบบน้ีถือวาใหไป
รักษาที่น้ัน เมื่อกลับไปรักษาหากหายอยางที่เสี่ยงทายไว ก็จะกลับมาแกบนกัน 

การแกบน โดยสวนมากที่จะถวายกันก็จะเปน สมเขียวหวาน ที่ถือวาเปนผลไมมงคลตาม
ความเช่ือชาวจีน โดยจะถวาย 4 ลูก 8 ลูก หรือ 12 ลูกก็แลวแตศรัทธา เพราะจํานวนที่กลาวมาลวน
เปนเลขมงคลของชาวจีน แตตามความเช่ือก็มีผลไมที่หามมาถวาย เชน มังคุด ทุเรียน ซึ่งในภาษาจีน
เปนคําไมสุภาพ เขาจึงไมนํามาไหวกัน (วันที่ 26 กรกฎาคมของทุกปจะมีคนมาไหวเยอะที่สุด เพราะ
เปนวันเกิดเจาแมกวนอิม) 

สวนเจาพอเสือ ก็จะมาขอเรื่องโชค ลาภ การทํามาคาขาย หรือตออายุชีวิต คุมดวง ปชง 
เชนป 3 6 9 ซึ่งคุณยายบอกวา เด็กรุนๆ จะมาขอกันเปนจํานวนมาก เพราะมีความเช่ือวา จะ
ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย และการใชชีวิตสุดหามในชวงวัยคะนอง แตทวาหากอายุเลย 70 ปไป
แลวก็ไมตองเพราะถือวาเกินชวงวัยที่จะมีเภทภัยไปแลว คนที่มาไหวเจาพอเสือ ก็จะนําหมูสด และไข
ไกมาถวาย ใหเปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัวสืบไป 

หลังจากที่น่ังคุยกับคุณยายไดสักพัก ผูเขียนเลยสบโอกาสขอไหวศาลเจาที่น้ีเพื่อเปนสิริ
มงคลแกผูเขียนเองเชนกัน การไหวของศาลเจาที่น่ี ราคาชุดธูปเทียนเพียง 20 บาทเทาน้ัน ในชุดจะได
ธูป 18 ดอก เขียนคูแดง 2 เลม และมีนํามันตะเกียงอีก 1 ขวด เริ่มจากการจุดเทียนแดงสองเลมวางคู
กัน หนาพระรูปเจาแมกวนอิมกอน กอนเริ่มการไหวขอพรตางๆ 

หลักการไหวของศาลจีนทั่วไป เริ่มจากการไหว ทีต่ีหรือการไหวฟาดินกอน ซึ่งสวนมากจะ
อยูหนาศาลเจา ใหเรามองเห็นฟามองเห็นดิน แตทีต่ีที่น่ีจะอยูในศาลเจา แตเพราะความไมสะดวก
หลายๆ อยางหากจะต้ังไวดานนอก พอฝนตก ของไหวที่ผูมาสักการะมักจะเนาเสีย ทางศาลเจาเลย
ยายเขามาไวทางดานใน 

เมื่อไหวขอพรจากฟาดิน เสร็จเรียบรอยแลว เราก็ปกธูป 3 ดอก ที่กระถางธูป เดินไปหนา
ประตูทางเขาจะมีกระถางธูปอยูหนาประตูอีกสองที่ ใหเราปกเพิ่มกระถางเพียงละดอกเทาน้ัน พอถึง
ตอนน้ีเราก็จะเขาไหวขางในภายในที่ต้ังพระรูปกัน 

ภายในที่ต้ังของพระรูปน้ัน จะมีทั้งพระรูปเจาแมกวนอิม พระรูปจี้กง พระรูปเปะกง และ
เจาพอเสือ เราจะเริ่มไหวจากเจาแมกวนอิมกอน แลวปกธูปที่หนาพระรูป 3 ดอก แลวเดินไปทางขวา
มือไปไหวพระรูปจี้กง ปกธูปอีก 3 ดอก ไหวที่พระรูปเปะกง อีก 3 ดอก แลวมาไหวเจาพอเสือ ปกธูป 
3 ดอก และอีก 1 ดอก ปกทีโถนํ้ามนต ซึ่งปกเสร็จเราสามารถด่ืมนํ้ามนต หรือนํามาพรมลงบนตัวเพื่อ
เปนสิริมงคล ตอจากน้ีก็นํานํามันตะเกียง ใสตะเกียงจุดไฟ แลวเหลือไวกนขวดหนอยหน่ึง เพื่อถือวา
เปนการทําบุญตอไป 

ถีบสามลอ..ปนรอบเมือง 
เมื่อย่ีสิบปกอน คงไมมีใครปฏิเสธไดวาการโดยสารสามลอน้ันสะดวกมากแคไหน ผูคน

มากมายในจังหวัดชลบุรีจึงนิยมชมชอบการน่ังสามลอ เพราะสะดวกตอการขนหอบของสัมภาระใน
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การจายตลาด หรือพาเด็กรับสงโรงเรียน แตทวาทุกวันน้ีจากที่เคยมี 6-7 คิวรอบเมืองชล กลับเหลือ
เพียง ไมถึง 10 คัน ในปจจุบัน 

คํ่าๆ เย็นวันหน่ึง เมื่อตัวผูเขียนเองไดมีโอกาสไปเดินตลาดหนาเกง เพื่อหาของกินเจา
อรอยของเมืองชล ก็เห็นลุงชราวัยนาจะเกิน 70 เดินเข็นสามลออยู และคุณลุงก็ถามดวยเสียงเหน่ือย
ออนวา “สามลอไหมครับ” จากเหตุการณครั้งน้ัน ทําใหไดนึกยอนไปในวัยเยาว ครั้งที่เคยน่ังสามลอไป
โรงเรียนแมจะผานไปนานมากแลวทีเดียวจนเดียวน้ี สามลอในเมืองชล เหลือนอยลงทุกทีๆ ซึ่งตางจาก
อดีต ที่ว่ิงกันขวักไขวสงผูโดยสารอยางตอเน่ือง 

หลายวันตอมา ผูเขียนจึงไดมีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงหนูนา ที่จอดคิวอยูหนาตลาดผาวัด
กลางน้ันเอง คุณหนูนา วงสมศรี  หรือลุงหนูนาที่ผูเขียนเรียก ยึดอาชีพปนสามลอมานานกวา 31 ป 
ซึ่งแตเดิมคุณลุงเปนคนตางจังหวัด แตมายึดอาชีพน่ีในเมืองชลบุร ี

“ปจจุบันก็เหลือนอยคนนักที่จะถีบสามลออยู นาจะไมเกิน 10 คันในชลบุรี” เปนคําบอก
เลาเมื่อผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปพูดคุย 

แตกอนมีคนใชบริการน่ังสามลอมาก จึงทําใหอาชีพรับจางปนสามลอเปนที่นิยม แตดวย
ความเจริญที่เขามา ทําใหมีมอเตอรไซตที่สะดวกและรวดเร็วกวา สามลอจึงคอยๆ หายไปจากเมือง
ชลบุรี 

“ทุกวันน้ีก็มักจะมีแตขาประจําที่เปนคนเฒาคนแก เพราะไมอยากถือของหนักๆ เวลามา
จายตลาด ก็จะตองขนของเยอะ สามลอมีทีวางไดเวลาเดินทางโดยไมตองหิ้วแลวโดยสารรถเอา ขาจร
นานๆ ที ก็เห็นจะมีมาเดือนหน่ึงอาจจะไดสัก 1-2 คน ซึ่งรายไดหลักสวนมากก็มาจากการสงของ ตาม
ตลาด หนุมๆ สาวๆ ก็มีมาน่ังบาง เพื่อชมเมือง แตเด๋ียวน้ีไมเจอแลว” 

แมอัตราคาโดยสารของสามลอก็จะถูกวามอเตอรไซตรับจาง แตเมื่อเทียบกับความสะดวก
รวดเร็วแลว ก็ไมสามารถเทียบกันไดเชนกัน 

“สมัยกอนมีหลายคิวนะ มีแตคนเรียกข้ึน เด๋ียวน้ีไมมี คนรุนใหมก็คงไมมีใครมาปนแลวก็
จะเหลือแตรุนแกๆ บางคนน่ีก็ลมหายตายจากไปแลว ไมใชเฉพาะคนปน คนน่ังขาประจําก็ลมหายไป
เยอะแลวเหมือนกัน สวนลุงเองก็เบื่อเต็มที กะวาปน้ีจะพอเหมือนกัน แตขาประจําก็ยังย้ืออยากใหปน
ตอ ลุงก็เลยปนตอ บางวันก็ได 400-500 บาท แตก็ตองรับจางขนของเพื่อประทังรายไดเทาน้ี
เหมือนกัน” 

หลักจากไดน่ังคุยกับคุณลุงไดสักพัก ตัวผูเขียนเองก็ขอใหคุณลุงขับพาชมรอบเมืองของ
ชลบุรี ตัวผูเขียนหากยอนความทรงจําไป ก็แทบจําไมไดแลววาการน่ังสามลอน้ันเปนอยางไร เพราะก็
ไดน่ังผานลวงเลยมาเกือบ 20 ปได วันน้ีตัวผูเขียนเองเลยไดมีโอกาสมายอนความทรงจําในวัยเด็ก และ
เที่ยวชมเมืองยามบายของชลบุรีอีกครั้ง 

 
ชีพจรลงเทา.. เลาเรื่องซอย 

ในสมัยที่ยังไมมีถนน การติดตอกับตางจังหวัดสวนมากตองใชการเดินเรือ เรือเดินทะเล
ขนาดใหญและเล็กสําหรับการติดตอคาขายกับจังหวัดตางๆทั่วไป แมการติดตอคาขายในจังหวัด
เดียวกันก็ตองใชเรือเปนพาหนะเชนกัน เชน การติดตอกับตําบลอางศิลา บางพระ ศรีราชา บางละมุง 
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นาเกลือ สัตหีบหรือบางปะกง ก็ตองใชเรือเปนสวนใหญเปนประจําทุกวัน (แตกอนบางประกงอยูใน
เขตของจังหวัดชลบุรี) 

จํานวนเรือตางที่ใชสําหรับการติดตอคาขายและรวมกับเรือที่ใชในการประมงชนิดตางๆ 
เขาดวยกันแลว ทาของจังหวัดชลบุรีจะมีเรือมาจอดชุมนุมกันมากมาย เมื่อมีเรือมากๆ ก็ตองสราง
สะพานย่ืนออกไปออกจากฝงใหเรือมีที่จอดไดสะดวกเหมาะสมกับกิจการของคนในจังหวัดน่ันเอง 

แตกอนชายทะเลชลบุรีเปนพื้นที่เปลาไมมีผูใดหวงแหน ใครอยากไปอยู ก็ไปปลูกบาน 
สรางสะพานย่ืนออกไปในเลนก็ทําได เน้ือที่สองขางสะพาน มีไวสําหรับปลูกเรือนโดยไมตองจายเงิน 
เมื่อปลูกบานอยูอาศัยแลว ที่ขางบานก็จะสามารถมีที่จอดเรือเปนของตนเองไดดวย โดยไมตองหาคน
มาคอยเฝา และถามีใครอยากจะสรางบานตอออกไปอีก ผูที่สรางสะพานข้ึน ก็มีนํ้าใจเอื้อเฟอใหสราง
สะพานตอจากเดิมออกไปไดเสมอ ประกอบกับเวลาน้ันปาไมอยูหางไกลจากตัวเมืองไมมากนัก เสา
และไม จึงมีราคาถูกหาซื้อไดงาย เมื่อผูที่จะสรางบานนําเสาและไมมาถึงฝงแลว เขาก็จะรอเวลานํ้าข้ึน 
คอยผูกไมใหลอยนํ้า แลวนําไปยังที่ตองการใชสะดวก แตตอมาดวยความเจริญมากข้ึน มีเรือบรรทุก
เสาและไมกระดาน จึงเปนเหตุใหการสรางบานในทะเลเปนที่นิยมของชาวชลบุรี 

ซอยตางๆ ในชุมชนเกาชลบุรีแหงน้ี มีความเปนมานับรอยกวาป โดยแตเริ่มเดิมที ชลบุรี
เปนพื้นที่นํ้าทะเลเปนเสียสวนมาก วิถีชุมชนแตเดิมก็ประกอบอาชีพประมงและคาขายเปนสวนใหญ 
จึงทําใหมีการสรางบานบนนํ้าทะเลทั้งน้ัน 

เน่ืองจากไมมีการซื้อขายที่ดิน หากชาวบานมีความต้ังใจจะปลูกเรือน ก็แคนําไมไปปกไว
แลวก็สรางเรือนข้ึนมา การเดินทางก็นิยมพายเรือ เพราะสะดวกกวาการเดินบนสะพานไม แตถาไป
ระยะทางใกลบานก็จะเดินเอาเสียมากกวา เมื่อตัวเมืองขยับขยายลงทะเล เพื่อความสะดวกในการทํา
มากินแลว จึงเกิดมีการเรยีกช่ือสะพานตางๆ ซึ่งบางทีเรียกตามคนมีช่ือเสียงในสะพานน้ันๆ หรือบางที
ก็เปนเอกลักษณของสะพานน้ันๆ นํามาต้ังช่ือกัน จนไมนานพื้นที่แถบน้ีไดข้ึนช่ือวาชุมชนบานสะพาน 
กอนจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเชนทุกวันน้ี 

เมื่อความเจริญยางกลายเขามาในเมือง การขยายของตัวเมืองทําใหเกิดการถมที่ข้ึนเพื่อ
ความสะดวกสบาย และงายตอการคมนาคม จนในที่สุด นายจํานง จันทถิระ นายกเทศมนตรีชลบุรี 
ระหวางป พ.ศ. 2483 - ป พ.ศ. 2487 ไดเปนผูต้ังช่ือซอยใหสอดคลองคลองจองทั้งหมด 34 สะพาน 
หรือกลายเปนช่ือซอยในปจจุบัน ซึ่งบางซอยทานยังคงความเปนเอกลักษณ ของช่ือเดิมไวคงอยู 

เหตุผลที่นายจํานง จันทถิระ ตองการเปลี่ยนช่ือซอยน้ัน ประการแรกคือคนเกาคนแกที่
เคยเปนที่รูจักในซอยน้ันก็เริ่มเสียชีวิตไปบางแลว จึงอาจจะทําให คนรุนหลังจึงไมทราบวาหมายถึง
สะพานไหน และอีกประการคือซอยคลองจองงายตอการจดจํามากกวา ในบางสะพานก็ต้ังช่ือมาจาก
ลักษณะของสะพานน้ันก็มี อาทิเชน 

ซอยฑีฆามารค (สะพานยาว)  ฑีฆา แปลวา ยาว สวน มารค แปลวา สะพาน 
ซอยเสริมสันติ (สะพานหลวง) แตกอนคือสถานที่ต้ังกองทหารเรือ เมื่อแรกกอสราง ทาง

กองทหารไดสรางสะพานไมมีความยาวมาก ย่ืนลงไปในทะเล เพื่อใชเปนที่จอดเรือ และเปนที่ที่ให
ทหารหัดวายนํา 

ซอยสําราญราษฎร (สะพานจีน) และ ซอยชาติเดชา (สะพานจีนสั้น) เดิมเปนซอยที่มีคน
จีนอาศัยอยูหนาแนน ถือเปนชุมชนชาวจีนเลยก็วาได 
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ในบางสะพานก็ต้ังช่ือตามผูอยูอาศัยในซอยน้ันๆ อาทิเชน 
ซอยจันสถิตย (สะพานบานนายสรอย จันทถิระ) ก็เปนช่ือซอยของตระกูล จันทถิระ 
ซอยพิทยสถาน (สะพานบานแมคง) แปลตรงตัววามีบานของคนที่ช่ือพิทยอาศัยอยู 
ซอยบายพลนํา (สะพานคุณจา) แตกอนก็มีคนช่ือ จา ทํางานเปนขาราชการที่ศาล เลยเปน

ที่มาของสะพานคุณจา เปนตน 
 

ราชวิถี (สะพาน๑)  
ศรีบัญญัติ (สะพาน๒) 
รัฐผดุง (สะพาน๓) 
บํารุงเขต (สะพาน๔) 
เจตนประชา (สะพาน๕) 
ฑีฆามารค (สะพานยาว) 
ภาคมหรรณพ (สะพานบานแมหอ)  
จันทรสถิต (สะพานบานนายสรอย จันทถิระ)  
พิทยสถาน (สะพานบานแมคง) 
บานลําภู (สะพานตนลําพู) 
คูกําพล (สะพานแดง) 
กลปอมคาย (สะพานหัวคาย) 
บายพลนํา (สะพานคุณจา) 
สําราญราษฎร (สะพานจีน) 
ชาติเดชา (สะพานจีนสั้น) 
ทาเรือพลี (สะพานศาลเจา) 
ศรีนิคม (สะพานเกง) 

 

ปฐมวัย (สะพานโรงเรียนกลอมปฐมวัย)          
ไกรเกรียงยุค (สะพานสะพานคู) 
สุขนิรันดร (สะพานบานนายสุน) 
เสริมสันติ (สะพานหลวง) 
อดิเรก (สะพาน๑๖)  
เอกวุฒิ (สะพานบานหมอเก)           
อุทยาน (สะพานหนาวัดสมถะ) 
ธารนที                
ปรีดารมย (สะพานหนาวัดนอย)                    
ชมสําราญ 
ยานโพธ์ิทอง (สะพานหนาวัดโพธ์ิ)       
คลองสังเขป (สะพานคลอง)                   
เทพประสาท 
ราษฎรประสทิธ์ิ             
จิตประสงค                         
จงประสาน 
เทศบาลสมมุติ (อยูในเขตเทศบาล) 

 

วิถี(ฅน)ชล 
ชลบุรีเปนเมืองทาติดทะเล อาชีพหลักของชาวชลบุรีสวนมากจึงหนีไมพนการออกทะเล 

ลองเรือหาปลา เพื่อดํารงชีวิต รวมถึงการคาขายกับตางแดน จนไดข้ึนช่ือวาเปนยานชุมชนจีนที่ใหญ
ที่สุดในภาคตะวันออก วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตตางๆ จึงแฝงกลิ่นอายความเปนชาวจีนไวเล็กๆ 
ผสมผสานกับของไทย จึงทําใหวิถีคนชลตางกับจังหวัดอื่นๆ แมทุกวันน้ีสภาพบานเมืองของชาวชลบุรี
พัฒนาไปมาก  อีกทั้งมีผูคนตางถ่ินโยกยายเขามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชาวชลบุรีด้ังเดิม  แตทวาคน
เมืองชลก็ยังคงเอกลักษณที่เปนชาวชลบุรเีอาไวไมเสื่อมคลายซึ่งบางอยางยังเปนที่นาสนใจอยู เชนการ
ออกหาปลา การตอเรือ การทําพิธีกอนออกทะเลของชาวประมง การทํามาคาขาย วิถีชีวิตของประมง 
ที่ทํากันเปนครอบครัว จากรุนสูรุน และรวมถึงการทําประมงในปจจุบันวาเปนเชนไร 
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อูตอเรือ 
เสียงปอกๆ คลายเสียงตอกไม แววมาแตไกล ผูเขียนเลยสบโอกาส เดินตามเสียงน่ันไป 

ตามทางเปนสะพานไมตอย่ืนลงไปทะเล เมื่อเดินตามหาตนเสียงก็ไดเจอกับเรือไมลําใหญ ถูกยกให
เหนือพื้นเลนดานลาง พรอมคุณลุงคนหน่ึง กําลังตอกเรือเพื่อซอมแซมอยู  

เมื่อสิ้นเสียงตอก พรอมกับเสียงเรียกถาม 
”หนูมาทําอะไร” 
“คุณลุงทําอะไรอยูคะ” 
“ซอมเรือนะสิ”  
แตเดิมคุณลุงสิงห ตุรงครัตน เปนคนชลบุรีต้ังแตกําเนิด อยูซอยไกรเกรียงยุคประมาณป 

พ.ศ. 2497-2500 ในชวงที่คุณลุงเกิดน้ัน คุณลุงเลาวา พื้นที่ตรงน้ีก็ยังคงเปนทะเล ทั้งหมด สะพานที่
ใชเดินไปมาหาสูระหวางบานก็จะเปนสะพานไมไมกวางมากประมาณหนา 8 น้ิว 3 แผน จึงทําใหเดิน
เทาไมคอยสะดวกนัก ชาวบานสวนมากเลยนิยมการพายเรือไปมาหาสูกันเสียมากกวา หรือบางที
พอคาแมขายก็พายเรือหาบของข้ึนมาขายกันบนสะพาน 

ทุกวันน้ีแมคุณลุงจะรับจางซอมเรือตอเรือมายาวนานกวา 20 ป แตทวาคุณลุงยังไมลืม
อาชีพเดิม น่ันก็คืออาชีพประมง ที่ทํามาต้ังแตสมัยคุณปูคุณยา ไมวาจะเปน การออกหาปู หาปลามา
ขายเพื่อเลี้ยงครอบครัว “สมัยน้ันครอบครัวชาวประมงสวนมากเปนพวกหาเชากินคํ่า ทํากันในเฉพาะ
ครอบครัว เรือที่ใชก็จะเปนเรอืลําเลก็ๆ พอจบป.4 ก็ออกทะเลชวยพอแมทํามาหากินแลว นอยนักที่จะ
ไดเรียนตอ“ 

เมื่อคุณลุงเริ่มเขาชวงวัยรุน สมัยน้ันก็เริ่มมีไฟฟาเขามาเมืองชลบุรี สภาพชุมชนเมืองจึง
เจริญข้ึนทันตา เน่ืองจากทาเรือพลีเปนทาเรือขนาดใหญ ก็จะมีเรือยนตลําใหญมากมายเขามาจอด
เทียบทา จึงทําใหเมืองชลบุรี กลายเปนแหลงประมงทองถ่ินที่เจริญรุงเรืองที่สุดในแถบภาคตะวันออก 
แตทวาก็เปนเพียงอดีตที่ผานมายาวนานหลายสิบป ทุกวันน้ีทาเรือพลีก็ยังคงเปนทาเรือใหญ แตความ
เจริญมั่งค่ังก็ลดลงไปตามกาลเวลา เรือยนตลําใหญก็หาไดยากข้ึน ชาวบานแถวน้ีก็มีแคเรือจั่นเล็กๆ 
เอาไวออกหาปูหาปลาขายอยูไปวันๆ หาไดอูฟูเหมือนแตกอนไม เพราะทุกวันน้ีสัตวทะเลหายากข้ึน 
บางครั้งตองเดินเรือไกลกวาจะไดปลา และทุกวันน้ีตนทุนการเดินเรือก็ย่ิงสูงข้ึน คุณลุงจึงใชเวลาหนา
มรสุมมาซอมเรือ ตอเรือแทน 

“ชวงมรสุมที่ออกเรือไมคุมมักจะชวงปลาย กรกฎาคม – ตน มกราคม น้ันแหละ ชวงน้ีลุง
ก็จะมารับตอเรือ ซอมเรือเอา” คุณลุงกลาว แมจะหลบเลี่ยงพายุแทบครึ่งป แตก็ยังมิวายเจอพายุ
เหมือนกัน คุณลุงเลาตอวา ลุงเจอพายุมานับไมถวน ปหน่ึงก็เจอ 3-4 ครั้งได แตโชคดีลุงออกลําใหญ 
เปนเรือลําเล็กคงไมรอดเหมือนกัน เวลาเจอพายุแตละที ก็เหมือนที่เห็นในหนังน้ันแหละ ลูกคลื่นกอน
ใหญๆ พัดขามเรือไป เรือใหญฐานก็มั่นคงหนอย แตเรือลําเล็กๆ ที่ออกมาขางๆ จมไปตอหนาตอตาก็
เคยม ี

เมื่อถามถึงการทําเรือ คุณลุงเลาใหฟงวา เรือแตละชนิดจะเหมาะกับการออกเรือไม
เหมือนกัน ชาวประมงบางคนออกเรือแคหนาบาน (ประมาณ 2-3 กิโลเมตร) จะใชแคเพียงเรือจั่น 
หรือไมก็ เรือหางยาว แตหากออกไปไกล เชน เกาะสีชัง เกาะชาง ไปเดินเรือ 4-5 วันก็ตองใชเรือยนต 
สัตวทะเลที่ไดก็จะตางเชนกัน เพราะเรือออกหนาบานนํ้ายังไมลึกมาก สวนมากจะเปนการหากินใน
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ครอบครัว ของทะเลที่ไดก็จะตัวไมใหญมาก เชน หอยลาย หอยแครง ปูมา ปูแสม ปลาชนิดเล็กๆ หาก
ออกไปไกลหนอย ก็จะไดสัตวทะเลตัวใหญกวา ประเภทของเรือที่ยังมีอยูทุกวันน้ี และที่ลุงสิงห ยังรับ
ตอเรือ ก็ยังมีมากมายหลายประเภท ซึ่งเรือแตละชนิดก็มีเอกลักษณไมเหมือนกัน อยางเรือยนต ที่ไว
ใชเดินเรือไกลก็จะมีโครงสรางใหญ เพื่อปองกันคลื่นพายุตางๆ และสะดวกตอการบรรทุกอาหารทะเล
ครั้งละมากๆ เรือที่ลําเล็กลงมาหนอยก็จะเปน เรือชะลอม หรือเรือโขน ซึ่งตรงหัวเรือจะมีไมโขนงอหัว
ทายเพื่อใหสวยงาม เรือเปด หัวเรือจะคลายกนเปด เอาไวลากหอยแครง ลากกุง หอยลาย เรือ
กระแชง (สมัยกอนเอาไวบรรทุกขาว) ที่แตเดิมเปนเรือนํ้าจืดก็สามารถ ออกหาปลาได เอาไวจับหอย 
ไสไมไปปกหาหอยน่ันเอง สวนเรือลําเล็ก ที่ไวใชออกเรือหนาบานก็จะเปนเรือหางยาว เรืออีแปะ และ
เรือหัวตัดเปนตน 

แตทวาปจจุบัน เรือที่เปนที่นิยมใชกันมาก กลับเปนเรือหางยาวลําเล็กๆ เทาน้ัน เพราะ
ดวยตนทุนเรือที่สูงข้ึน  จึงทําใหเรือใหญลดลง 

“เรือขนาดกลางลําหน่ึงก็ สี่ หาแสน เรือยนตไมตองพูดถึงลําเปนลาน” 
คุณลุงเลาตอวา“ปจจุบันไมมีราคาแพงวาแตกอนมาก สมัยกอนตอนลุงเปนวัยรุนนะ คิว

ประมาณ สามรอยบาท 12 น้ิว x 12 น้ิว  ตอนน้ีตกราวๆ หน่ึงพันหกรอยบาท เพราะเฉพาะไมอยาง
เดียวก็ สามถึงสี่แสนสวนลําใหญๆ ก็ลานกวาบาท นอกจากน้ียังมีสลักอีกทําจากไมแสมสาร หาก็ยาก
(ไวตอกยึดโครงเรือกับไมเขาดวยกัน) ตกตัวละสิบหาถึง ย่ีสิบบาท ใชเรือลําใหญๆ ประมาณหกถึงเจ็ด
พันตัว ลํากลางๆ ก็สองพันถึงสามพันตัววาไป สมัยกอนมีเรือเปนรอย เรือจอดกันเต็มทาเลย แตเด่ียวน่ี
มีแคเทาน้ีแหละ” 

กรรมวิธีการสรางเรือก็จะเปนกรรมวิธีที่ทําตอจากภูมิปญญาชาวบานเหมือนแตกอน คนที่
ออกเรือก็จะมาจางทํา บอกวาตองการเรือแบบน้ี คุณลุงก็จะมีแบบแปลนอยูในหัว 

“หากออกเรือไกลตองเปนเรืออวนและแบนเผื่อใหคงทนและตานคลื่น หากออกไมไกลก็
จะใชเรือเล็กและเรียวก็จะคลองตัวมากกวา” 

การทําเรือ เริ่มจากตองซื้อไมมาตาก ไมที่ไดมาสวนมากมาจากคลองดาน ไมก็โรงไมบาง
เล็กนอย เริ่มจากโครงกระดูกงู เหมือนเปนโครงหลักน่ันเอง ตอเขากับกรง แลวก็ไมกระดานเขา โดย
โครงสรางพื้นฐานเรือแตละลําก็จะเหมือนกัน ตอจากน้ีก็ข้ึนอยูวาเรือแตละประเภทมีองคประกอบ
อยางไรบาง แตกตางกันไป โดยระยะเวลาการตอเรือน้ัน ใชกําลังคน 4-5 คน เรือลําใหญอยางเรือยนต
ใชเวลาประมาณหาถึงหกเดือน เรือลําขนาดกลางอยางเรือดุล หรือโขน ใชเวลาสามถึงสี่เดือน เรือ
เล็กๆ อยางเรือหางยาวก็จะประมาณ เดือนกวาๆ ก็เสร็จเรียบรอย 

ในชวงเริ่มตอเรือก็จะมกีารไหวขอวาจะประกอบเรือข้ึน เมื่อสรางเสร็จจะมีการทําพิธี เชิญ
แมยานางมาสถิต การจะออกหาปลาแตละที ก็จะมีการบนบานศาลกลาวกอนออกเรือ ใหออกเรือ
ปลอดภัยบาง ไดปลากลับมามากๆ บาง ซึ่งสถานที่ที่จะไปขอกันก็จะขอทีต่ี (ศาลคนจีน) ทายซอย
ทาเรือพลีบาง หรือแตกอนก็จะไปขอที่ศาลเจาพอหลักเมืองบางก็ตามแตศรัทธาของแตละคน หลัก
จากน้ีหากเปนเรือยนตก็จะมีการจุดประทัดกอนออกเรือ เมื่อออกเรือแลวไดตามที่หวังไวก็จะมาแกบน
โดยการนําหัวหมู หัวเปดมาถวายบางก็มี 
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เมื่อผานมรสุม คลื่นลมมาอยางหนักหนวงในการเดินเรือออกหาปลา เรือก็ตองมีการเช็ค
สภาพเหมือนกับนํารถมาเช็คสภาพที่อูเหมือนกัน คุณลุงบอกวาปหน่ึงก็ควรมาเช็คสักครั้ง บางทีออก
เรือ โดนน้ันโดนน่ีบางทีตองมีรอยรั่วบาง บางทีไมแตกก็มี ตองนํามาซอมแซม กอนออกเรือครั้งตอไป 

การอุดเรือก็จะใชชัน (เปนผงเฉพาะสําหรับอุดเรือ) ผสมกับยางมาปายตามรอยสลักกันนํ้า
เขา แลวก็ตองเอาเรือมา ทานํ้ามันยางโทรมเรือทุกๆ หน่ึงถึงสองปครั้ง เพื่อใหไมคงสภาพแข็งแรง 
คงทน เรือพวกที่โทรมนํ้ามันยางบอยๆ ไมมีทางแตกทางรั่วอยางแนนอน แตคาใชจายในการโทรมแต
ละครั้งก็แพงมาก เรือลําเล็กอยางเรือยาวจึงนิยมทาสีสวยๆ เอา เพราะถูกและสวยงาม 

“คุณลุงคะ แลวถาเรือเกาทรุดโทรมไมสามารถใชไดตอ เราจะเอาไปทําอะไรไดบางไหม
คะ” 

“ก็ปลอยทิ้งไวไมทําอะไรทั้งน้ัน ตามความเช่ือวาใหแมยานางไดพักบาง อยูสุขสบายบาง 
หลังจากที่เผชิญคลื่นลมมานาน“ 

การออกเรือของคุณลุงในทายการพูดคุยครั้งน้ี ทําใหเห็นวาแตกอนกับเด๋ียวน้ีอาชีพประมง
คงไมรุงเรืองเทาแตกอนเปนแน ไหนจะคานํามันที่แพงข้ึน ทรัพยากรสัตวทะเลที่นอยลง หลังจากความ
เจริญเขามา การถมที่เพื่อขยายเมืองออกไป คาดวาอีกไมนาน ทะเลเมืองชลคงหาความสมบูรณไดยาก
อยางแนนอน 

 
สถาปตยกรรมบนทะเล 

ชุมชนเกาอยางบานสะพานในวันวานเริ่มเลอืนหายไป เอกลักษณ วิถีชีวิตและความเปนอยู
ด้ังเดิมเริ่มถูกวัฒนธรรม และความเจริญเขาครอบงํา เรือนไมโบราณหลายหลังถูกรื้อ สรางเปนบานปูน
เสียสวนใหญ บานไมที่เคยสวยงามในอดีต ถูกรื้อถอนไปพรอมความทรงจําของคนในชุมชน 

แตทวาทายซอยกลปอมคาย มีบานทรงไทยอยูสามหลังที่ยังคงอยูและถูกบํารุงรักษาไว
อยางดี ที่ไมวาใครจะผานไปผานมาจะเห็นกันแน และคนในซอยแหงน้ีจะรูจักกันเปนอยางดี เพราะ
เจาของที่ดูแลอยูได ข้ึนช่ือวา เปนนักเขียนที่มีช่ือเสียง คุณนันทพร ศานติเกษม คุณเอียด หรือ
นามปากกาวา ปยะพร ศักด์ิเกษม ผูมีผลงานเขียนช่ือดังอยาง ทรายสีเพลิง รากนครา ที่หลายทานคง
คุนช่ือคุนหูเปนอยางดี 

กาลครั้งหน่ึง 
แดดยามสายเริ่มสองแสง ผูเขียนไดมีโอกาสไปน่ังฟงเรื่องราวความเปนมาในอดีตกาลของ

ชุมชนชลบุรีครั้งยังรุงเรืองจากปากของนักเขียนช่ือดัง ซึ่งคุณเอียดไดรวบรวมและรอยเรียงเรื่องราว
ความทรงจําของคุณยาของคุณเอียดและคนเกาคนแกที่พอทราบถึงประวัติความเปนมา และมาเลา
ใหกับผูเขียนฟงอีกที 

แรกเริ่มเดิมทีชุมชนเกาในซอยคลองจองทั้งหลาย มีบานทรงไทยโบราณอยูหลายหลัง แต
บานพวกน้ีมักจะเปนบานคนมีเงิน บานเจาคนนายคน และบานบางหลังก็จะเปนบานชาวบานทั่วไป 
แตที่เหมือนกันคือการปลูกเรือนบนผืนทะเล 

ดวยความที่คนสมัยกอนของชาวชลบุรีมีอาชีพหลักคือการประมง ทายซอยหลายๆ ซอยจึง
เปนทาเรือในแตกอน การดํารงชีวิตเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต เมื่อคํานึงถึงการเลี้ยงปากเลี้ยงทอง 
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การสรางบานในพื้นที่ทางทะเลถือเปนเรื่องปกติของที่น่ี แมเจาคนนายคนเองก็มีเรือนอาศัยในทะเล
เชนเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2550 ชุมชนบานสะพานบางปลาสรอย จังหวัดชลบุรี ไดรับพระราชทานรางวัล 
“อนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนประเภทชุมชนพื้นถ่ิน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งกินพื้นที่ยาวประมาณ 129 ไรแลวก็ มีบานเรือนราษฎรกวา 500 หลังคาเรือน 

บานบางหลังที่ทายาทยังอยูและเขาไดดูแลรักษาไว อยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิมจึงไดรับ
รางวัล แมวาสวนใหญกวา 80 เปอรเซ็นต ถูกรื้อกลายเปนตึกแถว กลายเปนบานสมัยใหมบาง แตก็จะ
มีบางสวนที่ยังอยู ซึ่งที่ยังอยูเขาก็ดูแลรักษาไวอยางดี 

เมื่อสมาคมเขามาสํารวจและพบวาพื้นที่น่ียังสามารถอนุรักษไวไดอยางดี จึงไดรางวัล โดย
กินพื้นที่ทั้งหมด 5 ซอย คือ คูกําพล กลปอมคาย บายพลนํา สําราญราษฎร ชาติเดชา 

บานที่อยูในการดูแลของคุณเอียด มีทั้งหมดสามหลัง คือ เรือนพักรอนพระทิพปญญา 
บานหลวงอํานาจจีนนิกร และเรือนเทียบเรือโปะ ที่ปจจุบันเรียกวา โรงปลาคุณยายหย่ี แตสวนพวก
เรือนบริวารอยางเชน เรือนยุงขาว เรือนเทียบเรือ เรือนน่ึงปลา เรือนพวกน้ีก็จะใหคนอยูและใหเขา
ดูแลรักษาไปดวย 

“คุณทวดของดิฉันเกิดในประเทศไทย โดยบิดาของทานเปนชาวจีนที่อพยพมาพึ่งพระบรม
โพธิสมภาร คุณทวดทํามาหากินในดานการประมงอยางขยันขันแข็งและสุจริตจนไดรับพระราชทาน
บรรดาศักด์ิใหเปน นายอากรหลวงอํานาจจีนนิกร ซึ่งราชทินนามของทานหมายความวา เปนผูมี
อํานาจอยูในหมูชาวจีนในละแวกน้ี  

คุณแมของดิฉันยังจําเสื้อยศของทานไดวาเปนเสื้อแขนยาวแบบเดียวกับเสื้อราชปะแตนใน
ยุคหลัง ๆ นาจะมีแถบมีด้ินปก แตทานก็จํารายละเอียดไมได ไดยินแตผูใหญเลาตอ ๆ กันมาวามีการ
จัดงานฉลองเสื้อยศของทานที่บานหลังน้ีดวย” (ชลบุรีรักษอดีต โดย “ปยะพร ศักด์ิเกษม”เคยลงพิมพ
ในนิตยสารสกุลไทย) 

“บานหลวงอํานาจจีนนิกรคาดวาสรางกอนป พ.ศ. 2429 แตไมไดมีหลักฐานยืนยันวาสราง
ปน้ีแนๆ เพราะคิดวาคนโบราณเขาคงไมไดจดไมไดมีหลักฐานอะไรบงบอกไว แตที่บอกวาป 2429 น่ี
เพราะวาหลวงอํานาจจีนนิกรน่ี แตเดิมทานอาศัยอยูซอยสําราญราษฎร กับภรรยาคนแรก พอภรรยา
คนแรกทานเสีย ทานก็แตงงานใหม แลวยายมาอยูที่น่ีกับภรรยาคนที่สอง พอมาอยูที่น่ี ทานก็มีลูกสาว
สามคนกอน กอนที่จะมามีคุณตา ซึ่งคุณตาเกิดป พ.ศ. 2429 จึงคาดวาทานหลวงจึงตองสรางบานหลัง
น้ีกอนป พ.ศ. 2429อยางแนนอน” 

เรือนพักรอนของพระทิพปญญา แตเดิมเปนเรือนของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. 
หลาน กุญชร) เมื่อมาตรวจราชการในมณฑลปราจีนบุรี จะมาพักแรมที่เรือนแหงน้ี ซึ่งทานเจาพระยา
เทเวศรวงศวิวัฒน สนิทกับหลวงอํานาจจีนนิกร โดยทั้งสองเปนญาติกัน ทางหมอมแมของเจาพระยา
เทเวศน มีศักด์ิเปนคุณปาของหลวงอาจจีนนิกร ทานทั้งสองเลยจึงปลูกเรือนพักรอนติดกัน 

แตพอเมื่อทานเจาพระยาเทเวศรแกตัวลง ทานจึงไมสะดวกในการเดินทาง เรือนแหงน้ีจึง
ถูกรื้อและถวายพื้นที่แกวัด แตไมนานลูกชายของหลวงอํานาจจีนนิกรคนเล็ก หรือ พระยาทิพปญญา 
(เอื้อ บุปผเวศ) แลวก็มาปลูกเรือนพักรอน ซึ่งตอนน้ีกลายเปนที่วางไปแลว 
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หลวงพระทิพปญญา ทานเปนผูพิพากษาอยูเมืองกรุง เวลาทานออกจากกรุงเทพมหานคร
มาราชการตางจังหวัด ทานก็จะมาพักบานหลังน้ี จนทานไดที่ทํางานประจําแลวไมตองเดินทาง ทาน
เลยตัดสินใจไปซื้อบานที่กรุงเทพฯ บานหลังน้ีทานก็เลยนานๆ มาครั้ง จนกระทั่งชวงหลังพี่ชายทาน
เสีย พอมาแลวไมเจอพี่ชาย แลวทานก็เลยรูสึกเศรา สุดทายทานก็ตัดสินใจขายใหแมของคุณเอียด ซึ่ง
เปนที่อยูปจจุบัน 

สวนโรงปลาคุณยายหย่ี สรางป พ.ศ. 2466 เปนเรือนสําหรับเทียบเรือประมง 
“โรงปลาคุณยายหย่ี หรือคุณยายของพี่ แตกอนมีอาชีพทําประมง ซึ่งคุณยายถือเปนราย

ใหญ เวลาทําประมงกต็องมีเรือเขาเทยีบทา ย่ิงเรามีโรงปลาอยูไกลเทาไหร ก็จะย่ิงทําใหเรือประมงเขา
เทียบทาไดกอน แลวก็หาบปลาข้ึนไปขายที่ตลาด” 

 ชาวประมงรายใหญในที่น่ีคือการที่เจาของมีเรือลําใหญในการออกหาปลา และมีมากกวา 
10 ลําข้ึนไป โดยเปนเจาของเพียงคนเดียว มีแรงงานรวมเกิน 10 คน อาทิ ลูกนอง ชาวประมง คนขาย
เปนตน ซึ่งจะคลายๆ กับการทํางานทุกวันน้ีที่ชาวประมงออกจากบานมาทํางานเสร็จก็กลับบาน เปน
เหมือนลูกจางทํางานเปนเวลา 

แตกอนไมใชวาจะเปนชาวประมงรายใหญกันไดทุกคน บางทีซอยหน่ึงก็จะมเีพียงรายเดียว 
ถัดไปอีกสี่ หาซอยถึงจะมีอีกราย จึงถือวาอาชีพประมงในสมัยกอนตามทาเหลาน้ี รุงเรืองมากทีเดียว
แตเด๋ียวน้ีไมมีรายใหญแลว ก็เทากับลูกจางก็ออกมาทําเอง เปนชาวประมงรายยอย ซึ่งอาจจะมีเรือ
เล็กสักลําหน่ึง แลวออกไปจับปลา ดักปู หาหอยเลี้ยงครอบครัว 

“พี่ก็ยังทันนะ ตอนมีเรือมาจอดอยูหนาบาน ลําใหญๆ 4-5 ลํา แตตอนน้ัน คุณยายพี่ใกล
จะเลิกทําแลว ก็เลยทยอยๆ ขายไป” 

“การปลูกบานบนผนืทะเลในสมัยกอนไมมีการข้ึนโฉนดที่ดิน ไมวาใครก็สามารถมาจับจอง
พื้นที่ได จึงมีชาวบานมากมาย กวาคอนของชลบุรี อาศัยบริเวณพื้นที่ทะเล จนกะทั่งในรัชสมัย ร.5 มัก
มีคดีความเกี่ยวกับการแยงพื้นที่ข้ึนบอยๆ จึงไดมีกฎหมายออกควบคุม เพื่อแกปญหา บานหลวง
อํานาจจีนนิกรจึงเปนบานแรกๆ ที่ข้ึนโฉนด เพื่อเปนตัวอยางแกคนในชุมชน” (ชลบุรีรักษอดีต โดย “ป
ยะพร ศักด์ิเกษม”เคยลงพิมพในนิตยสารสกุลไทย) 

นิยายในชีวิตจริง 
จากความใกลชิดสนิทสนมกับคุณยาย เหตุน้ีจึงทําใหเกิดนิยายเรื่อง ในวารวันข้ึน 
ในวารวัน เปนนิยายที่สรางข้ึนจาก แรงบันดาลใจในชุมชนบานสะพานที่พี่ต้ังใจจะสรางข้ึน

เพื่อเลาประวัติความเปนมาในอดีต กอนสิ่งเหลาน้ันที่มีคุณคาจะเลือนหายไป 
คุณเอียดเลาวา ตนเองสนิทกับคุณยายมาก จึงมีโอกาสไดซึมซับความคิดเหน็ และแนวทาง

การดําเนินชีวิตไวหลายอยาง ซึ่งบางสวนเปนสิ่งที่คุณยายของคุณเอียดไดประสบพบเจอ จึงไดมีโอกาส
เขียนเปนเรื่องราวลงนิยาย 

“คุณยายกอรางสรางตัวข้ึนมาเรียกวาเปนเศรษฐีใหญของจังหวัดเลยก็วาได ดวยมือเปลา
ไมมีอะไรเลย คุณยายเปนลูกกําพรา พอแตงงานใหม แมก็เสีย แตดวยมือเปลาสองมือก็สรางตัว 
จนกระทั่งมีเรือเปนสิบๆ ลํา เปนชาวประมงรายใหญ พี่ก็เลยเก็บรายละเอียดมาวา คุณยายมีความคิด
อยางไร ถึงทําไดแบบน้ีได โดยไมตองทําอาชีพไมสุจริต แตเขาสามารถสรางตัวได” 
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“แตทวาหากเลาเรื่องราวหากเลาชีวิตคุณยายไปเรื่อยๆ คนอานก็คงไมสนใจ จึงจําเปนตอง
ใสผูราย เรื่องฉุดคราไปดวยเพื่อใหมีสีสัน รสชาติ แตหลักๆ คือ ชีวิตกับความคิดคุณยาย แลวเราก็ใช
ฉาก ที่เราตองการที่เราจะบันทึกเอาไว เพราะตอไปสภาพชุมชนเหลาน้ีมันก็จะไมเหลือ ขนาดทุกวันน้ี 
มีอาจารยคนหน่ึงสอนหนังสืออยู เขาชอบเลาใหนักเรียนฟงวา รูไหม แตกอนอาจารยตองพายเรือไป
ตักนํ้าจืด ที่หนาศาลที่เขาไวว่ิงควายทุกวันน้ีนะ นักเรียนหลายคนยังหาวาอาจารยทานน้ีโมเลย เพราะ
ทุกวันน้ีสภาพแบบน้ันไมเหลือแลว คนเขาก็ไมเช่ือกัน แตก็อยางวาใครเขาจะเช่ือวาพื้นที่สวนมากของ
ชลบุรีคอนหน่ึงเคยเปนทะเลมากอน” 

สมัยกอนเมืองชลบุรีไมมีถนน เพราะเปนพื้นที่ทะเลเสียสวนมาก จึงมีแตสะพาน หรือบาง
ทีอาจใชเรือลําเล็กโดยสารเอา ทุกวันน้ีสิ่งเหลาน้ีไดเลือนหายไปตามความเจริญของจังหวัดชลบุรี คุณ
เอียดจึงมีความต้ังใจจะบันทึกเหตุการณเหลาน้ีไว โดยการรอยเรียงเปนนิยาย ที่ไดมาจากคําบอกเลา
จากคนเฒาคนแกที่เก็บมาตลอดชีวิตรวมทีคุ่ณเอียดไดคนเพิ่มเติมมาดวย 

“หนูเคยอานบานเล็กในปาใหญ ของ ลอรา อิงกัลส ไวลเดอรไหม น้ันแหละในวารวัน พี่ก็
อยากใหมันออกมาแบบน้ัน เพราะหากเราเก็บเปนเอกสาร มันก็เปนเพียงหนังสือเปลาๆ เลมหน่ึง ที่ไม
มีคนสนใจ วันหน่ึงมันก็ตองหายไป ไมมีใครจดจํา แตถาหากเรารอยเรื่องราวใหเปนเน้ือเรือ่งสอดแทรก
ไว อยางนิยาย ในวารวัน เพื่อใหมันคงอยู และสามารถพิมพซ้ําออกมาเรื่อยๆ ได มันก็จะทําใหมีคน
จดจําและยังทรงคุณคาไดเสมอ” 

บานเล็กในปาใหญ นิยายวรรณกรรมช่ือดัง เปนเรื่องราวของชนชาติอเมริกาเมื่อรอยปกอน 
โดยลอรา อิงกัลส ไวลเดอร เธอไดบันทึกเรื่องราวชีวิตวัยเด็กของเธอจนกะทั่งเธอแตงงาน รอยเรียง
เน้ือหาอยางละเอียด วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอเมริกาด้ังเดิม เชน วิธีการปงหางหมู วิธีการอพยพ
ของชาวอเมริกันจากฝงตะวันตกมายังตะวันออกเพื่อมาสรางบานเรือน สรางเมืองใหม เปนตน ซึ่งเปน
หนังสือเลมใหญ 6 เลม ซึ่งปจจุบันกลายเปนวรรณกรรมเด็กที่ทรงคุณคาที่สุดของชาติอเมริกา เพราะ
บันทึกทั้งวิถีชีวิต การดําเนินชีวิตความเปนอยูของผูคนใน 100 กวาปที่ผานมา 

“ในวารวัน พี่ก็จะสอดแทรก เกร็ดเล็กเกร็ดนอย เชน การสรางบานในทะเล ตองคํานึงถึง
อะไรบาง เชน สังเกตทางนํ้า ระดับนํ้า ทิศทางลม เพื่อไมมีปญหาเรื่องนํ้าทวม หรือวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
ชาวชุมชนแทรกเอาไวอยางละเอียด ไมวาจะเปน วิธีทําหอหมกงานบุญ วิธีการเลนโจก วิธีเก็บกระดาน
หาหอย รวมถึงวิธีการประมง วิธีการทําโปะเรือ โดยตัวหลักอยางนางเอกในเรื่องก็จะมีอาชีพการ
ประมง” 

ชีวิตวัยเด็กกับคุณยาย 
สมัยเมื่อรอยกวาปกอน ยานน้ีถือเปนยานที่เจริญที่สุดในชลบุรี บานก็จะเปนบานหลัง

ใหญๆ บานของเจาคนนายคนเสด็จมาเยือน ถาเปรียบเทียบก็เหมือนกับยานสาทรในปจจุบัน และ
ในชวง 50 ปกอนที่ดินตรงน้ีเจริญและมีราคาสูงมาก หากแตหลังจากน้ัน เมืองเริ่มขยายออกไป คนที่มี
ฐานะมั่งค่ังจึงนิยมออกไปสรางบานอยูที่อื่นเพื่อความสะดวก เพราะพื้นที่น้ีสวนมาเปนซอยแคบ ซึ่ง
อาศัยลําบาก ยานน้ีก็เลยกลายเปนยานเล็กๆ เกาๆ จนปจจุบันกลายเปนชุมชนแออัดในบางจุด 

ตามความเช่ือชาวจีนโบราณ อยางฮวงจุย คนจีนเขาบอกวาแผนดินจะมีมังกรอยูดานลาง 
เวลาผานเลยไป มังกรก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อ 50 ปกอนตรงน้ีเจริญ 50 ปผานไป ความเจริญก็เริ่ม
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เคลื่อนออกไป ที่ตรงน้ีก็เปนเพียงชุมชนเกา ยานคาขาย แตทุกวันน้ีก็เริ่มขยับขยายออกไปนอกเมือง
บางแลว 

ชีวิตของคุณเอียดอาจจะกลาวไดวา ไดพบเจอชวงที่เจริญที่สุด ของบานสะพานชลบุรี 
จนกระทั่งกลายเปนยานชุมชนเกาเชนปจจุบัน 

“ตัวพี่เองเกิดที่บานหลวงอํานาจ แตอายุไมถึงขวบดี พอพระทิพขายก็เลยยายมาอยูที่น่ี 
แตตอนน้ันคุณยายยังมีชีวิตอยู คุณยายก็จะอยูที่บานหลวงอํานาจฯ พี่ก็อยูเรือนพักรอน พอโตข้ึนก็ไป
ทานขาว ไปอยูกับคุณยายที่หลังนูนบาง ไปนอนคางบางเชา ต่ืนไปโรงเรียน แตงตัว แลวก็เดินสะพาน
ออกไป น่ังสามลอไปเรียน เปนประจําทุกวัน” 

“จนปจจุบันคุณยายเสีย บางทีพี่เองก็จะเขาไปไหวพระบาง ไหวอัฐ คุณยายบาง บางทีก็มี
เรื่องเลาเกี่ยวกับบานหลังน้ีเหมือนกัน แตพี่ไมเคยเห็นนะ ตัวพี่เองบางที่กวาจะออกมาจากบานหลวง
อํานาจฯก็เย็นมืด ไมเคยเจออะไร แตคนขางบานแตตอนเขาเพิ่งมาอยูอาศัย เขาขายของตลาดก็มักจะ
กลับมาดึกด่ืน มีอยูวันหน่ึงเขาก็มาถาม คุณคะๆ คุณใหใครเขามาอยูในบานหรอ เหมือนไดยินเสียง
แลวเหมือนมีคนอยูในบาน บางทีก็มีคนมาคาง แลวเขานอนขวางประตู ก็ถูกปลุก ใหเขาไปนอนขางใน
ก็มี บอกวาใหไปนอนที่อื่น” 

ปจจุบันบานหลวงอํานาจจีนนิกร สวนมากก็เอาไวใชประชุมหมูบาน ทําบุญบาง ตรวจ
รางกายหมูบานบาง ใหญาติพี่นองมาพักบาง หรือบางทีก็ให นักเรียนมาศึกษาหาขอมูล โดยจะเปด
สําหรับทํากิจกรรม หรือใหขอมูล 

บานเกาในทุกวันน้ี 
การรักษาบานเกาเปนเรื่องที่ทําไดยากมากหากไมมีทุน ในตางประเทศจะมีการสนับสนุน

มาดูแลเพื่ออนุรักษบานเกาเหลาน้ีใหคงอยูไว บางทีจะมีการลดภาษีรวมถึงเงินสนับสนุนเชนเดียวกัน 
“บานแตละหลังที่พี่ดูแล ตองใชทุนสูงมากในการซอมแซม ซึ่งทางรัฐของที่น่ีไมมีการ

สนับสนุนเลย ตองออกเองหมด อยางพี่พอมีกําลังก็ทําไป การดูแลรักษาบานไม คาใชจายพอๆ กับ
ปลูกบานใหมหลังหน่ึงเลยก็วาได ใครมีกําลังก็ดูแลรักษาไป ซึ่งบางบานเขาก็รื้อ เคยไปคุยกับเขาบอก
วาอยารื้อเลย แตเขาบอกไมสามารถสูคาใชจายไหว หรือบานเกาไมสะดวกสบายก็ตองรื้อออกไป” 

“แตบางบานเขายังเช่ือเราก็มี พี่แนะนําเสมอวาบานไมเน่ียถาทําดีดี มันก็อยูไดนาน แลว
สะดวกสบายเหมือนกัน หากหองนํ้าไมสะดวกสบายก็ปรับใหม แตใหโครงบานเกาเหมือนเดิมก็ไมยาก 
เรือนพักรอนพระทพิปญญาน่ี พี่เองก็ทําใหม สรางนองทํางาน ทําหองนํ้า สรางชานอะไรเพิ่มเพื่อความ
สบาย แตก็คงเคาโครงรางไว มันก็ยังดูสวยงาม” 

ความฝนชุมชนเกา 
ครั้งตอนที่ไดรางวัลพระราชทาน คุณเอียดเคยเสนอกับทางเทศบาลชลบุรี เกี่ยวกับแนวคิด

เปลี่ยนแปลงชุมชนเกาแหงน้ีใหเปนสถานที่ทองเที่ยว ดังเชน ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี และ ตลาดเกา 
ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวไปแลว 

“พี่ก็แนะวา นาจะทําตรงน้ี เปนแหลงเที่ยวชมบานโบราณได โดยอาจจะใชสามลอในการ
พาเที่ยว แลวใหบานหลวงอํานาจจนีนิกรทาํเปนพิพิธภัณฑ เพราะที่ชลบุรี ไมมีพิพิธภัณฑเกา สวนมาก
ก็จะมีที่วัดแตทวาเน่ืองจากการดูแลลําบาก ไมสะดวกตอญาติโยมที่มาทําบุญ เจาอาวาสก็รื้อศาลาการ
เปรียญสวยๆ ก็รื้อ ที่เปนไมทิ้งไปก็สรางเปนปูน เพราะการดูแลรักษาไมมันก็ยากจริงๆ คนที่วัดมาดูก็
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นอยดวย ตองไปกวนพระมาเปดศาลา แตที่พี่เสนอไปทางราชการเขาไมเห็นดวยเราก็ทําอะไรไมได ทุก
วันน้ีก็เลยทําไดแตเพียงเทาน้ี 

การทํานํ้าปลา (หนาเกร็ด) 
เรือนเทียบเรือโปะในอดีตที่คุณนันทพร ศานติเกษมกลาวถึง คือโรงปลาคุณยายหย่ีใน

ปจจุบัน ซึ่งคุณเอียดไดใหครอบครัวของคุณลุงวีระ ศิริเจริญ ที่อดีตครอบครัวมีอาชีพทํานํ้าปลา ไดพัก
อาศัยอยูในปจจุบัน 

ปลาที่นํามาใชทํานํ้าปลา หลายคนคงเคยไดยินช่ือมาบาง น้ันคือปลากะตัก (ปลาไสตัน) 
ปลากะตักน้ีจะเปนปลาชนิดเล็ก อยูรวมกันเปนฝูง  

กรรมวิธีในการทําจะนําปลากระตักมาทําความสะอาด แลวใสเกลือลงไปในอัตรา เกลือ
หน่ึงสวน กับปลาอีกสองสวน หมักในถังไม ปดไวประมาณหน่ึงเดือน แลวนําไปใสบอพักไวอีกสิบหาวัน 
ถึงจะนํามาออกขายได 

รสชาตินํ้าปลาที่ไดจากปลากระตักจะมีรสชาติที่ดีกวาปลาชนิดอื่นๆ มีสีสวย ตกตะกอน
ยาก ซึ่งทุกวันน้ีปลากะตักหาไดยาก และแพงมากข้ึน 

นํ้าปลาในเมืองชลสวนมากเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน แลวนําออกขาย ซึ่งหกสิบปกอน 
ตกขวดหน่ึงไมถึงหน่ึงบาท และขายในเมืองชลเทาน้ัน 

 
ความเชื่อ...ศรัทธา 

ชลบุรีแตด่ังเดิมเปนเมืองบางปลาสรอย กอนที่จะเปลี่ยนเปนช่ือจังหวัดชลบุรีอยางทุกวันน้ี 
ดวยความที่เปนเมืองทาที่สําคัญและเปนยานเศรษฐกิจที่เคยรุงเรืองในแตกอน ไมวาจะเปนการคาขาย 
การทําธุรกิจ ซึ่งถือวาเปนหัวเมืองสําคัญเลยทีเดียว ของประเทศสยาม จึงทําใหมีหลากหลายเช้ือชาติ 
โดยเฉพาะชาวจีนที่เขามาทําธุรกิจคาขายกันมาก ความเช่ือความศรัทธาตางๆ ก็จะมีการสอดแทรก
วัฒนธรรมคนไทยผสมผสานวัฒนธรรมชาวจีนไปดวย อาทิเชน เทศกาลทานเจของชาวชลบุรี ที่สืบ
ทอดตอกันมานานกวารอยป หรือความเช่ือของชาวประมง ชาวเล ที่ถือวาเปนอาชีพหลัก และนํา
ความเจริญมาสูเมืองชลบุรี ซึ่งสิ่งเหลาน้ีคนเกาแกแตด้ังเดิม ไดถายทอดความเช่ือความศรัทธาน้ีลงไป
ในพิธีกรรม สถาปตยกรรม และความเปนชุมชนเกาของชาวชลบุรี เอาไวอยางสวยงามและนาสนใจ 

เทศกาลกินเจ 
การกินเจของชาวชลบุรี มีมานานนับรอยป และถือเปนเมืองใหญของการกินเจอีกดวย 

เมื่อใกลถึงเทศกาลกินเจ รานคามากมายหลายราน พรอมใจกันขายอาหารเจ และทานอาหารเจไป
พรอมๆ กัน เพื่อถือวาเปนการทําบุญ ชวงเทศกาลในเมืองชลบุรี จึงหาทานเจไดงายมาก บางทีอาจจะ
งายกวาอาหารเน้ือสัตวอีกเสียดวย 

เน่ืองจากเมืองชลบุรี แตกอนเปนเมืองทา เรือสําเภาจากตางแดนก็จะเขามาเทียบทาขาย
ของมากมาย จึงทําใหมีชาวจีนเขามาในเมืองชลมาก จนมียานชุมชนคนจีนบนสะพานถึง 2 สะพาน 
ไดแก สะพานจีนสั้น (ซอยชาติเดชา) และสะพานจีน (ซอยสําราญราษฎร) น่ันเอง 

“เทศกาลกินเจที่ชาวจีนถือปฏิบัติเปนประเพณีมาชานาน ซึ่งจะเริ่มข้ึนต้ังแต ข้ึน 1 คํ่า ถึง
ข้ึน 9 คํ่า ก็จะตรงชวงปลายเดือนกันยายน หรือตนเดือนตุลาคมน่ันเอง 
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แตกอนน้ันการกินเจจะไมมีการกําหนดวันกินเจแนชัด จะถือเอาความสะดวกของผูทาน 
จะกินวันไหนหรือเดือนไหนก็ได แตสวนใหญผูกินจะกินชวงไวทุกข เพื่อต้ังใจอุทิศผลบุญใหแกผูลวงลับ 

ตอมาเมื่อเกิดกบฏ“ไทเผง”ของชาวจีนราชวงศหมิงที่ไดรวมตัวกันเพื่อกอบกูเอกราชจาก
พวกแมนจู และรวมแผนดินจีนเปนหน่ึงเดียว แตชางนาเศรา กบฏ หลายคนถูกจับประหารชีวิต จึง
สงผลใหชาวจีนราชวงศหมิง ที่เหลืออยูโศกเศราเสียใจย่ิงนัก จึงรวมใจกันปฏิบัติธรรม และถือศีลกินเจ
กันมา เพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหกับผูที่ถูกประหารชีวิต เทศกาลกินเจจึงถูกกําหนดต้ังแตน้ันเปนตนมา”
(บันทึก 100ป โรงเจเปาฮกต้ัว ชลบุรี โดย อ.เทพนิมิต) 

เทศกาลกินเจของชาวชลบุรี มีมาทั้งสิ้น 101 ปแลว จากบันทึกหน่ึงรอยปโรงเจเปาฮกต้ัว 
แตกอนคนไทยเช้ือสายจีนจะมากินเจ รวมสองถึงสามหมื่นคน ที่โรงเจของชลบุรีแหงน้ี เน่ืองจากแต
กอนโรงเจไมไดมีมากมายอยางทุกวันน้ี คนจังหวัดใกลเคียง หรือคนจังหวัดอื่นที่มีความนับถือโรงเจเปา
ฮกต้ัว ก็จะเขามาเมืองชลบุรีแลวก็อยูที่โรงเจน้ีเปนเวลา 9 วัน ตามระยะเวลาทานเจ หรือบางคนก็มา
กอนสามวัน เพื่อมาลางทอง เพราะเช่ือวาจะไมมีอาหารคาวสะสมอยูในรางกาย เพื่อความบริสุทธ์ิของ
กายใจระหวางชวงทานเจ 

ตํานานที่มาของโรงเจเปาฮกต้ัวน้ันเปนที่นาสนใจย่ิง ผูเขียนเลยอยากถายทอดไว แมจะ
เรื่องราวจะเปนความเช่ืออภินิหารก็ตาม โดยคนเกาคนแกเลาสืบทอดตอกันมาวา  

“สมัยกอนเมืองบางปลาสรอย หรือเมืองชลบุรีในปจจุบัน เปนเพียงเมืองทาเล็กๆ ทํามา
คาขาย แตมีรานคารานหน่ึงไมวาจะขายอยางไรก็ขายไมคอยไดกําเทาไหรนัก 

สมัยน้ันยังคงมีเรือสาํเภาจีนเขามาคาขาย เจาของรานก็กลุมใจ เพราะซื้อของมาแตก็ไมมีที
ทาวาจะขายออก จนวันหน่ึงตะวันใกลตกดินใกลคํ่ารานคาในยานน้ันปดหมดแลวเหลือเพียงแตรานคา
ของรานน้ีเทาน้ัน ที่กําลังกลัดกลุมใจไมรูวาควรทําอยางไรใหยอดขายเพิ่มข้ึน เมื่อน้ันมีชายวัยกลางคน
แตงกายภูมิฐานเดินเขามาในราน คาดวาจะเปนเถาแกหรือเจาของเรือสําเภา มาถามเจาของรานให
ชวยขายสินคาของตน แตเจาของรานก็บอกวา แคของในรานของตัวยังขายไมหมด เถาแกบอกไม
เปนไร หากขายไมไดเอาไว ปหนาจะมาเอาสินคาคืน แมเจาของรานจะหนักใจ แตก็ยินดีรับไว 

วันรุงข้ึน เจาของรานเปดรานขายตามปกติเปนที่นาแปลกใจเพราะเริม่มคีนเขารานมากข้ึน 
พอผานไปเดือนหน่ึง การคาเริ่มไดกําไร ของเกาที่คางไวที่รานก็เริ่มขายหมดลง แมตอนแรกของที่เถา
แกนํามาฝากขายน้ัน เจาของรานก็ไมอยากจะนําเอามาขายเพราะตนไมไดจายคาของ แตจนแลวจน
เลาจากการรบเราของลูกคา เจาของรานจึงตองนําของจากเถาแกมาขาย 

จนวันหน่ึงเถาแกคนน้ีกลับมาพรอมสินคาจากสําเภาอีกครั้งโดยนํามาฝากขายเชนปกอนๆ 
แลวก็ยังไมรับเงินคาของอีกเหมือนเดิม แลวบอกอยางที่เคยบอกวาปหนาคอยมาจาย จนปที่ 3 เถาแก
คนน้ีก็ยังไมรับคาของ แลวยังนําของมาใหขายอีก จนเจาของรานสงสัย ตามไปถึงเรือสําเภาเถาแก เรือ
ที่เจาของรานเห็นคอยๆ กลายเปนปลาตัวใหญสีดําสนิท วายไปพรอมกับแรงลมและแรงพายุหายไปใน
ทะเล เจาของรานจึงรูไดทันทีวาเปนเทพเจาแหงทองทะเล จึงนํากําไรที่ไดมาสรางโรงเจเปาฮกต้ัว” 

อีกดานหน่ึงเลาวา “โรงเจแหงน้ีสรางมานานแลว แตไมมีสาธุชนเขาโรงเจมากนัก จนถึงวัน
รับเจาขณะที่พระสงฆกําลังทําพิธี มีคนเห็นปลาตัวใหญสีดํามาเกยที่ทานํ้า แลวปลาตัวน้ันก็ลายมาเปน
ผีเสื้อ มาเกาะตามของไหว และกระถางธูป จนผีเสื้อเหลาน้ันหายไปในกระถางธูป ตอมาเมื่อวันลอย
กระทงเจ ผีเสื้อก็ออกมาจากกระถางธูปมาเกาะตามของไหว และกระทงอีก แลวก็บินหายเขาไปใน
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กระถางธูปตามเดิม จนกระทั่งวันสงเจา ผีเสื้อทั้งเกาตัวบินออกจากกระถางธูป มาเกาะของไหว พอทํา
พิธีเสร็จ ผีเสื้อทั้งเกาตัวน้ันก็ไปเกาะที่ทาแลวกลายเปนปลาตัวใหญสีดํา วายลงนํ้าไป” 

เรื่องทั้งสองเองเปนเรื่องที่ผูเฒาผูแกเลาสิบตอกันมา เท็จจริงประการใดผูเขียนก็ไม
สามารถทราบได แตอยากใหผูอานไดลองอานสนุกๆ เพราะถือเปนตํานานเกาแกของโรงเจเมืองชล 

จากตํานานทั้งสองเรื่อง ความเช่ือวาเทพเจาน้ันข้ึนมาจากทะเล จึงทําใหชาวชลบุรี
สวนมาก ไปทําพิธีที่ทะเลแทบทัง้สิน้ ไมวาจะเปนวันรับเจา วันสงเจา วันลอยกระทงเจ จะทําพิธีที่ทาย
สะพานทาเรือพลี นอกจากน้ันก็จะทําพิธีที่โรงเจเปาฮกต้ัว ซึ่งพิธีกรรมตางๆ เปนที่สืบทอดมาและเปน
แบบด้ังเดิมตลอดของชาวชลบุร ี

เริ่มจากวันกินเจวันแรกสาธุชนที่มีความต้ังใจจะทานเจและรับเจาจะตองเขาไปลงช่ือที่โรง
เจ แตงกายดวยชุดขาว และถือธูปขนาดใหญ ซึ่งบางคนจะถือธูปเผื่อบุคคลที่ไมมาได ก็จะมีมากหนา
หลายตา ลูกเล็กเด็กแดงก็จะมากัน แตผูเขียนขอแนะวาควรมีผาปดจมูกมาดวย เน่ืองจากเวลาทําพิธี 
คนหลายนับพันจะมาอยูบริเวณทายสะพาน แมจะเปนที่เปด แตควันธูปน้ันลอยเต็มไปหมด ซึ่งไม
เหมาะสําหรับคนเปนโรคภูมิแพ หรือโรคปอดอยางย่ิง 

เมื่อลงช่ือที่โรงเจเสร็จแลว สาธุชนทั้งหลายก็จะเดินลัดเลาะเสนทางในเมืองชลไปซอย
ทาเรือพลี ซึ่งบริเวณทายซอยเปนที่ทําพิธีน้ันเอง ระหวางทางที่จะเดินไป ก็จะมีรานคามากมายมาขาย
ธูป มีไฟเพื่อที่จะจุดธูปเรียงรายตามทาง และระหวางทางเดินไปทายซอย ก็จะมีคนที่มีจิตใจกุศล หรือ
ตองการที่จะบริจาคทาน ก็จะมีนํ้ามาแจกเผื่อดับกระหาย บางทีจะมีเกาอี้ใหคนเฒาคนแกน่ังพักบาง
เปนระยะๆ ก็มีเหมือนกัน 

เมื่อมาถึงทายซอยเหลาสาธุชนก็จะไปไหวฮอเฮียต๋ีเพื่อเปนสิริมงคลแกตนเองและน่ังรอทํา
พิธีตอไป ไมนานหลังจากน้ัน ก็มีพิธีเฉเก คือมีการต้ังขบวนแห ภายในขบวน ดานหนาขบวนแหจะมี
ตนไผสองตนผูกดวยผาแดงที่ปลายไมไผ เลาเต็ง (ตะเกียง) หกลูก ถือตอจากไมไผ ตอดวย ปายไม 
แปดปายที่เขียนใหรูวาทําพิธีเฉเก ตอดวยธงสามเหลี่ยมรูปมงักร 9 ธง 9 สี หมายถึงเทพทั้ง 9 องคแลว
ตามดวยธง ดิน นํ้า ลม ไฟ และไม และอาวุธแปดเซียนแปดคู ตอจากน้ันพระสงฆนิกายมหายานก็จะ
มาทําพิธีสวดอันเชิญเทพเจาฮุคโจว ระหวางน้ัน เถาน้ัง (กรรมการโรงเจ) ก็จะโยนไมปวย หากควําอัน 
หงายอันก็จะแสดงวาเทพเจาลงมาแลว ก็จะเปนอันเสร็จพิธี แลวไปทําพิธีตอที่โรงเจ 

ระหวางวันกินเจวันถึงวันที่เกาจะมีการทําพิธีที่โรงเจ โดยมีการปายฉํ่า หรือเหมือนการฟง
เทศนฟงธรรมของคนไทย เปนเวลาเกาคืน ทุกๆ คืน มีมหรสพใหไดดู มีโรงทานที่สาธุชนสามารถไป
ทานอาหารเจฟรีได หรือไมรอบๆ เมืองชลก็จะมีของซือ้ของขายเปนอาหารเจเสียเกือบหมด เพราะชาว
ชลบุรีมีชาวไทยเช้ือสายจีนเปนจํานวนมาก หากไมลําบากหรือมีความจําเปนอะไร หลายๆ คนก็จะ
เลือกทานอาหารเจ 

วันที่ 9 ของการทานเจเมืองชล วันน้ีจะมีพิธีลอยกระทง ทายสะพานทาเรือพลีอีกเชนเคย 
ซึ่งเช่ือวาเปนการลอยเปนเชิญวิญญาณทางนํ้า ซึ่งวิญญาณเหลาน้ีจะเหมือนผีไมมีญาติ เผื่อใหเขาไดรับ
บุญกุศล กระทงของพิธีน้ีก็จะเหมือนกระทงของไทยเวลาลอยกระทง คือทําจากใบตองและตนกลวย 
กอนนําไปลอยก็จะมีการใสเหรียญทําบุญเหมือนกัน แตที่พิเศษกวา คือเขาจะนํากระทงน้ีออกไปลอย
กลางทะเล โดยนํากระทงของทางสาธุชน และที่โรงเจทํา น่ังเรือออกไปลอย ซึ่งหากใครสนใจจะออก
ทะเลไปลอยก็สามารถขอออกไปลอยไดเชนกัน 
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วันสุดทายของกินเจ จะมีการสงเจาต้ังแตเชา อาหารเชาที่โรงเจจะเปนขาวตมเครื่อง เพื่อ
เปนสัญลักษณของการทานเจมื้อสดุทาย จะมีการเริ่มต้ังขบวนแหไปทายสะพานทาเรือพลี เหมือนตอน
รับเจาเชนเดิม พระสงฆจะสวดสงเจา มีการโยนไมปวยเชนเดิม เมื่อเจาเสด็จกลับแลว เขาจะนํา
กระถางธูปไปลอยกลางทะเลก็จะเปนอันเสร็จพิธี  

ศาลาฟงธรรม 
เย็นยํ่าคํ่าของซอยฑีฆามารถในชวงเขาพรรษา ชาวบานหรือคนผานไปผานมา มักจะไดยิน

เสียงสวดมนตแววตามลมมาแตไกล ซึ่งเปนมาอยางน้ีนับรวม 100 ปไดแลว แตทวาชาวชลบุรีนอยคน
นักที่จะรูวาที่สถานที่แหงน้ีมีการฟงเทศนฟงธรรม 

ศาลาฟงธรรมปากซอยฑฆีามารคน้ัน คาดวานาจะสรางหลังศาลเจาพอหลักเมืองชลบุรี ซึ่ง
ไมมีบันทึกแนชัดเกี่ยวกับปที่สราง แตคาดวานาจะสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตามบันทึกทาง
เทศบาลชลบุรี  

“เมื่อ 70 ปกอน ไมไดเปนปที่สรางนะ แตเปนปที่เขามีการบูรณะครั้งใหญตางหาก”ยาย
เย้ียงกลาวเมื่อตอนที่ผูเขียนถามรายละเอียด 

คุณยายเย้ียงผูดูแลรุนที่ 6 อายุ 84 ป ซึ่งดูแลทีน้ีมามากกวา 30 ป 
เมื่อป พ.ศ. 2477 น่ี แมเย่ียม เกตุสุวรรณ เขามาบูรณะโดยจํานวนเงิน 889 บาท ซึ่งแต

กอนคงเปนเงินมากมายมหาศาลทีเดียว ยายเย้ียงเลาใหฟงวา เดิมตัวศาลาเปนศาลาไมเกาแก ยก
สูงข้ึนจากพื้นทะเล เปนพื้นที่นํ้าทะเลทวมถึง บนศาลาผูใหญก็จะมาน่ังฟงเทศน สวนดานลางก็จะมี
เด็กๆ คอยว่ิงเลนกันใตถุนศาลา เหตุที่ตัวศาลามีการนําไมมาวางเปนซี่ๆ อยางที่เห็นเปนการออกแบบ
ของบานโบราณสมัยกอน มีการทํานอกชาน (ปจจุบันคือที่น่ังฟงพระเทศน) ตัวศาลาไมก็เปนของ
เกาแกอยู แมจะมีการบูรณะมาหลายครั้ง แตก็ยังคงเอกลักษณ และเคาโครงรางเดิมไวอยางสวยงาม 
แตปจจุบันการบูรณะศาลาฟงธรรม สวนมากจะทํากันเองโดยไดจากการบริจาคมา ทางหลวงก็ย่ืนมือ
เขามาพัฒนาบางนิดหนอย แตหลักๆ ทางผูดูแลอยางคุณยายเย้ียงจะทําเอง ที่ศาลาฟงธรรมแหงน้ี จะ
มีการรับบริจาคจากชาวบานที่สนใจทําบุญทุกวันพระกับวันพระใหญ โดยการเข็นรถผาน บานไหน
สนใจ หรือใครผานมาผานไปอยากทําบุญก็จะมาทัน ซึ่งของทําบุญหลักๆ ก็เปนเงินทอง แตบางทีก็จะ
มีของกินของใชบาง เงินที่เหลือจากการบูรณะซอมแซมหรือของที่ไมไดใชก็จะทําบุญใหกับทางวัดใน
จังหวัดชลบุรีตออีกดวย 

ชวง 6 โมงเย็นของทุกวัน ปาแดง ผูดูแลปดกวาดเช็ดถูศาลาแหงน้ีก็จะมาเปดประตู เพื่อให
ชาวบาน และคนที่สนใจฟงเทศนฟงธรรมไดเขามากราบไหวพระพุทธรูปภายในที่แหงน้ีกอน กอนจะ
เริ่มสวดมนตกับคุณสิทธิโชค สันติตระกูล หรือพี่โชค ผูนําสวดบทสวดมนตของที่น่ี 

วันที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปซึมซับบรรยากาศของศาลาฟงธรรมที่น่ี แมศาลาแหงน้ีจะเล็ก
และดูแคบ แตพอเมื่อไดเขามาขางในแลว ไมใชอยางที่เห็นภายนอกอยางสิ้นเชิง ที่น่ีดูกวางขวาง และ
โปรง หากกลางวันไดมานอนพักที่น่ีคงสบายกายสบายใจไมนอย 

ผูคนที่มาราวๆ 20 คน สวนมากเปนคนเกาคนแก แลดูรูจักสนิทชิดเช้ือเปนอยางดี เพราะ
มีการทักทายและถามถึงสขุภาพเหมอืนเปนนิจ บางทีก็มีหนาใหมแวะเวียนกันมาบาง หรือพอแมจูงลูก
จูงหลานมาน่ังฟงเทศนฟงธรรมบางเหมือนกัน ดูเปนบรรยากาศที่อบอุนไมนอย หากเปนวันพระ 
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สถานที่แหงน้ีก็จะมีคนมาฟงเทศนฟงธรรมกันมากข้ึนหนอย ราว 30-40 คนเลยทีเดียว และวันน้ันก็จะ
มีแจกเครื่องด่ืมใหแกผูมาฟงอีกดวย 

พี่โชค เปนผูนําบทสวดในแตละวันที่ประจําอยูศาลาฟงธรรม ซึ่งรับหนาที่น่ี มามากกวา10
ป แตเดิมพี่โชคเปนคนบานสะพานมากอน รูวามีฟงเทศนฟงธรรมแตไมเคยคิดจะเขามา จนเวลา
ลวงเลยผานไป เขาปนจักรยานผานมาสถานที่แหงน้ีอีกครั้ง แลวเห็นวามีการสวดมนต และฟงธรรม 
จึงเกิดสนใจ เพราะตัวเขาเองในเวลาน้ัน ตองการที่ยึดเหน่ียวจิตใจ เพราะอาการปวยกําเริบ 

พี่โชคเปนมะเร็งมานานรักษามาหลายป แตพออาการกําเริบเขาก็เริ่มหมดกําลังใจจึงหัน
เขาหาธรรมมะที่สถานที่แหงน้ี พี่โชคเลาวา วันที่เขามาแรกๆ แรงที่จะน่ังยังไมมี มาน่ังสวดใหมๆ สวด
ไปเลือดดําเดาไหลไป 

“ตอนน้ันพี่คิดแตวา เอาวะ ถาตายก็ขอตายมันตรงน้ีตรงที่พระเทศนน่ีแหละ” ซึ่งถึงแม
อาการปวยจะทําใหพี่โชคทอ แตเขาก็ยังมาฟงทุกวันจนกระทั่งอาการดีข้ึนซึ่งควบคูกับการรักษาแพทย
แผนปจจุบัน 

พี่โชคเลาตอวา การที่ผมไดมาทําตรงน้ี ไมใชวาสิ่งศักดิสิทธ์ิหรืออะไร พี่คิดวาการที่ เรา
ไดมาทําตรงน้ีมันเหมือนใชจิตบําบัดอาการของตัวเอง มันทําใหไมคิดมาก ไมฟุงซาน ก็เหมือนกับคน
ทั่วๆ ไป ที่มาที่น่ี มักจะมีปญหาสวนตัวทั้งน้ัน พอเขามาแลวเขาสบายใจดีข้ึน เขาก็มาเรื่อยๆ จนติด
เปนนิสัย เหมือนกินขาว ถาวันไหนไมไดมาสวดมนต เหมือนจะขาดอะไรไปสักอยาง 

“เคยคิดเหมือนกันนะวาถาหายจะขอมาทําหนาที่น่ีไปตลอดจนไมไหวไปเอง” พี่โชคเลย
เริ่มทําหนาที่น่ีต้ังแตบัดน้ันเปนตนมา  

บทสวดที่น่ีก็จะเหมือนบทสวดทําวัตรเย็นทั่วๆ ไป แตถาเปนวันพระใหญ และ วันพระ ก็
จะเพิ่มบทสองบทเขาไปบาง อยางเชนบทสวดพระอรหันตแปดทิศ และบทคาถาชินบัญชร บางคนไม
สะดวกฟงธรรมเขาก็จะมาไหวพระแลวกลับไปบาง บางคนไมสะดวกสวดมนตก็จะมาน่ังฟงเทศนอยาง
เดียวก็มี ซึ่งทําวัตรเย็นจะเริม่เวลาประมาณครึ่งชม หลังจากน้ันพระจากวัดตางๆ ในจังหวัดชลบุรี ก็จะ
มาเทศนวันละ 1 รูป เวียนตลอดสามเดือน ทั้งหมด 12 วัดในจังหวัดชลบุร ี

แตทวาเด๋ียวน้ีคนที่มาศาลาฟงธรรมน้ีนอยลงเยอะ และจะเปนคนเฒาคนแกมาเปน
สวนมาก พระที่มาเทศนในรุนน้ีหลายรูปมรณภาพไปก็มาก หากรุนใหมๆ ไมคอยมีมา ที่น่ีคงโหวงเหวง
นาดู แมแตคุณยายเย้ียงเองยังบอกวา 

“บางวันฉันก็มาไมคอยจะไหว แตถาไมมาที่น่ีคงจะโหวงเหวงนาดู เปนอยางน้ันแลวใครจะ
อยากมาละจริงไหม หนูเองวางๆ ก็มาน่ังฟงน่ังสวดมนตดวยกันก็ไดนะ บางทีมีคนใหมๆ เด็กใหมๆ มา
บาง ที่น่ีจะไดอยูไปอีกนานๆ” 

ตัวผูเขียนก็ไดแตย้ิมออกไป แตกวาจะไดมาอีกที คงเปนชวงเขาพรรษาปหนาซะละมั้ง... 
ศาลเจาพอหลักเมือง 
ศาลเจาพอหลักเมือง“สิริมหามงคลชลบุรี”หรือที่เรียกคุนหูชาวชลบุรีมาแตด้ังเดิมคือ ศาล

เจาพอหลักเมอืงแหงน้ี แมจะอยูในซอยแตก็หาไมยากนัก เพราะมีการต้ังปายบอกทางอยูเนืองๆ ตลอด
สาย และหนาปากซอยก็จะมีศาลาฟงธรรมอยูใกลกัน 

ศาลเจาพอหลักเมืองเปนที่เคารพและศรัทธาของชาวชลบุรีต้ังแตอดีต ศาลน่ีอยูคูเมืองบาง
ปลาสรอยมาชานาน สรางข้ึนเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด แตจากคําบอกเลาคนเกาที่อาศัยอยูใน
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ชุมชนทายบานประกอบกับขอมูลทางประวัติศาสตรที่มาจารึกไวสันนิษฐานกันวาสรางข้ึนสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายซึ่งปจจุบันไดข้ึนเปนศิลปกรรมโบราณสถานของจังหวัดชลบุรี 

จากหลักฐานของทางเทศบาลเมอืงชลบุรปี พ.ศ.2492 ไดมีการบูรณะศาลเจาพอหลักเมือง
น้ีดวยงบประมาณของเทศบาลชลบุรี จํานวนเงิน 50,000 บาท และในป พ.ศ. 2539-2542 จึงไดมีการ
บูรณะศาลเจาครั้งใหญ ดวยงบที่ประชาชน บริจาคเปนจํานวนเงินถึง 1,200,000 บาท 

ตอมาในป พ.ศ.2550 ไดรับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสก
มหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร ประทานช่ือเจาพอหลักเมืองน้ีวา “สิริมหา
มงคลชลบุรี” 

หากมองภาพยอนไปในอดีต ศาลเจาพอหลักเมืองต้ังอยูเชิงสะพานยาว (ปจจุบันคือซอย
ฑีฆามารถ) หันหนาศาลลงทะเล ขางศาลมีตนโพธ์ิตนใหญหน่ึงตน ซึ่งปจจุบันยังคงมีอยู ดานหนาศาล
จะมีสะพานพุงตรงไปทะเล สะพานน้ีมีช่ือเรียกวาสะพานยาว สาเหตุที่เรียกสะพานยาว เพราะมีความ
ยาวมากกวาสะพานอื่น ในสมัยน้ัน บริเวณสะพานยาวจึงเปนสะพานขนสงสินคาติดตอไปมากับ
ตางจังหวัดอีกดวย ตอมาเทศบาลเมืองชลบุรีแลวไดถมที่ เปลี่ยนภาพจากสะพานกลายเปนซอยฑีฆา
มารคอยางปจจุบัน ซึ่งแปลวาทางยาว 

ศาลเจาพอหลักเมืองเปนศาลที่ผูกพันกับวิถีชีวิต ของชาวชลบุรีมานานต้ังแตครั้งอดีตกาล 
โดยมีเรื่องเลาตํานานเลามาตอๆ กันวา 

“ในสมัยกอน ตําบลบางปลาสรอยเปนชุมชนที่อาศัยอยูหนาแนนกวาชุมชนอื่นๆ ในจังหวัด
ชลบุรี ก็จะมีพอคาแมขายเขามาขายของมากมายโดยผานทางสะพานเปนสวนมาก บันทึกในอดีตที่
เกี่ยวกับศาลหลักเมืองน้ียังทําใหทราบวา เดิมศาลน่ีจะมีงานประจําป ประเพณีกองขาว เขาทรงในวัน
ข้ึน หกคํ่า เดือนหก โดยงานจะติดตอกันสามวัน ตอนเย็นจะมีเขาทรงทําพิธีกองขาวที่ขางคลองบาง
ปลาสรอย กลาวกันวา ประเพณีน้ีเริ่มจากศาลเจาพอหลักเมืองเปนแหงแรกของจังหวัดชลบุรี” 

จากคําบอกเลาของคนเกาคนแก และความศรัทธาที่อยูคูชาวชลบุรีมานาน สถานที่แหงน้ี
ถือเปนสถานที่แหงหน่ึงที่นาสนใจมากทีเดียวสําหรับเมืองชลบุรี 

ศาลเจาพอหลักเมืองมีลักษณะและสถาปตยกรรมทรงไทยสวยงามที่เพิ่งบูรณะข้ึนใหม ตัว
ศาลจะยกสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ใกลศาลก็มีตนโพธ์ิแผกิ่งกานสาขาใหญไปหมด แมจะแดด
รอนแคไหน ใตรมโพธ์ิแหงน้ีก็ชวยใหดูรมรื่นอยางบอกไมถูก ขางลางศาลจะมีคุณลุงเกือบสิบคนน่ังเลน
หมากรุกอยางสนุกสนาน ดานขางมีโตะไมพรอมเกาอี้ วางเรียงรายเช้ือเชิญใหลูกคาเขามาทาน
กวยเต๋ียวเน้ือเจาดังเจาเกา ที่ชาวชลบุรีรูจักเปนอยางดี ซึ่งขายมานานกวา 30 ปแลว พรอมรานขาย
เครื่องด่ืม กาแฟดูนาทาน ในยามบายนาเอนกายเชนน้ี 

“รุกฆาต” เสียงคุณลุงคนหน่ึงตะโกนรองดีใจ เมื่อจังหวะที่ฉันเขาไปพอดี 
“หนูจะสั่งอะไรเปลาจะ” คุณปารานขายนํ้ารองทักข้ึนมา 
“ขอชานมแกวหน่ึงคะ” 
ศาลเจาพอหลักเมืองแหงน้ี หลังจากที่ไดพูดคุยกับ คุณไสว สวนนิสิทธ์ิ ผูดูแลศาลเจาพอ

หลักเมือง ที่ดูแลกันมาต้ังแตสมัยรุนปู ขาวของที่ใชที่ไวใชในศาลเจาจัดงาน หรือเกี่ยวของกับทําพิธี 
คุณไสวก็จะเปนคนดูแลทั้งหมด 
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“งานป ข้ึน6คํ่า เดือน6 ของที่น่ีมีกิจกรรมมากมาย ตอนเย็นๆของทีน้ีก็จะมีสวดมนต
เหมือนกันนะ เขาก็ข้ึนไปสวดกันบนศาลาคนมากมาย แลวก็มีพิธีกองขาว ไหวฮอเฮียต๋ีบาง คนก็จะมา
เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด คึกคักมาก บางทีก็มีละครมารําแกบน มีลิเก มีงิ้วบาง หนังกลางแปลงก็
มี ชาวบานในชุมชนในซอยแถวน้ีก็ชอบมาน่ังดูกัน สนุกสนานครึกครึ้นทีเดียว” 

“แลวที่น่ีมีความเช่ืออะไร หรือมาขอแลวไดกันเยอะๆ ไหมคะ” 
“สวนมากนะ เขาจะขอจะมาขอเรื่องขายที่ขายทาง คนเขาก็ขายกันไดเยอะนะ มีสําเร็จมา

ก็มาก เคยมีบางเจามากจากกรุงเทพฯ วันรุงข้ึนเขามาแกบนเลยก็มี คนตางจังหวัด ดารานักแสดงก็มา
ไหวกันเยอะหรือคนทํามาคาขาย เห็นฝนจะตก เขาก็มาขอใหขายของไดก็ม”ี 

แลวคุณไสวก็เลาตออีกวา จริงแลวศาลแหงน้ีเปนที่นับถือมากของชาวชลบุรี ไมวาจะเปน
ตํารวจช้ันผูใหญ ผูวาราชการจังหวัด จะยายเขาหรือยายออกจังหวัดชลบุรี ก็ตองเขามาไหวบอกกลาว 
ถือเปนความเช่ืออยางหน่ึง หรือบางเวลาชาวเล ชาวประมงจะออกทะเล ก็จะมีมาขอพรเพื่อใหออก
ทะเลอยางราบรื่น ไมประสบพบเจอมรสุม แลวใหไดปลามามากๆ หรือบางทีกลับมาจากการออกหา
ปลา ก็มาพักบนศาลเจาก็มี 

อยางที่รูกันประเพณีที่ข้ึนช่ือของชาวชลบุรีที่มีมาแตชานาน อยางประเพณีว่ิงควายน้ัน แต
กอนคนเลี้ยงควาย ดูแลควายตองนํามาไหวมาสักการะ ที่ศาลเจาพอหลักเมืองน้ีกอนเพื่อความเปนสิริ
มงคล กอนจะออกไปว่ิงหรือประกวดควายสวยงามเปนประจําทุกป โดยจะนําควายมาขอพร 20-30 
ตัวได แตชวงปหลัง เน่ืองจากรถรามากข้ึน รวมกับพื้นที่ซอยที่แคบ จึงไมสะดวกที่จะนําควายมาไหว 
ทุกวันน้ีเลยยกเลิกการขอพรกอนลงแขงดังเชนวันวาน 

เมื่อผูเขียนไดมีโอกาสมาแลว ก็ข้ึนไปสักการะเสียหนอย เพื่อที่จะไมไดเสียเที่ยว เมื่อปน
บันไดข้ึนไป ภายในศาลเจาพอหลักเมือง ดานบนดูสะอาดไมเกานากลัวอยางที่คิดไวแตแรก และไมคับ
แคบเลยสักนิด ไมแปลกใจที่ชาวประมงชอบมานอนพักบนศาลแหงน้ี เพราะเมื่อข้ึนมา มีกิ่งกานจาก
ตนโพธ์ิชวยบังแดดจึงทําใหไมรอนอยางที่คาดไว จะมีก็แตเพียงลมออนๆ ที่ลอยเขามา 

บนศาลที่น่ีจะไมมีคนคอยดูแลหรือจําหนายธูปเทียนเหมือนที่อื่นๆ แตจะมีเพียงธูปกํามัด
ไวเรียบรอยเกาดอก พรอมเทียนที่อยูในตูกระจก และกลองทําบุญแลวแตศรัทธาอยูขางๆ 

การไหวศาลเจาพอหลักเมือง ก็จะเริ่มจากการไปไหวขางนอกชานกอนเพื่อสักการะฟาดิน 
ซึ่งจะหันหนาออกทะเล ที่ตรงน้ีมักจะมี อาหารที่นํามาถวาย ดอกดาวเรือง หอยระยอยระยาเต็มไป
หมด หรือบางทีก็มีดอกบัววางเรยีงรายอยู เมื่อไหวเสร็จแลว ดานขางของนอกชานตรงน้ีก็จะมีกระถาง
ที่ปกธูปอยูสองฝง ซึ่งเราจะปกฝงละสามดอก หลังจากน้ันก็หันหลังมาไหวเจาพอหลักเมือง เมื่อ
อธิษฐานขอพรเสร็จก็ปกธูปสามดอกที่เหลือที่กระถางหนาศาลเจาพอ พรอมเทียน 

ตอจากน้ีใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงเซียมซี ก็ตามแลวแตศรัทธา ซึ่งไหนๆ ก็มาแลวผูเขียนอยาง
ดิฉันก็คงไมพลาดอยางแนนอน ซึ่งรวมเสี่ยงเซียมซีเสี่ยงทายรวมเกือบสิบครั้งกวาจะไดใบที่ดี เพราะ
ผูใหญที่บานผูเขียนสอนวา เสี่ยงทายเสร็จแลวใหไปอานวาใบที่ไดน้ันดีหรือเปลา ถาไมดีก็มาเสี่ยงทาย
ใหม แลวคอยโยนไมเสี่ยงทายวาใชหรือไม 

จนพี่ชายของผูเขียนแอบบนลอยๆ วา 
”เสี่ยงอยางน้ี เลือกใบที่ถูกใจแลวกลับบานดีกวา ไมตองเสียเวลาเสี่ยง” 
ก็แหม บางทีก็อยากไดใบดีดีเอาไวช่ืนใจบาง 
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โรงอาหารชาวชลบุรี 

ชลบุรีเน่ืองจากเปนเมืองทองเที่ยวที่อยูไมไกลจากตัวเมืองอยาง กรุงเทพมหานคร จึงทําให
มีคนหลั่งไหลเขาชลบุรีไมขาดสาย ดวยความที่มีนักทองเที่ยวมาก และเปนเมืองทาใหญในภาค
ตะวันออก แหลงของกินจึงมีใหเลือกสรรมากมายนับไมถวน ไมวาจะเปนตลาด รานอาหารในเมือง
หลากหลายราน มีที่ทั้งข้ึนช่ือ และเปดใหม สูตรด้ังเดิมกวารอยป หรือ อาหารทะเลสดๆ ใหเลือกทาน
ตลอดเสนทาง อีกทั้งราคาที่ไมแพง และมีรานเปดเกือบตลอด 24 ช่ัวโมง นักทองเที่ยวจากตางเมืองจึง
นิยมมาทาน มาชิม และซื้อกลับไปเปนของฝากอีกดวย ซึ่งที่จะกลาวไปตอไปน้ี เปนรานที่ไดข้ึนช่ือวา
อรอยเปนรานที่คนในจังหวัดทานกัน และมีคนแวะเวียนมาทานไมขาดสาย เปนราน และสถานที่ที่มา
เมืองชลแลวพลาดไมได ดวยรานที่คงเอกลักษณสูตรด้ังเดิมจากรุนสูรุน และตลาดอาหารทะเลที่ใหญ
ที่สุดในภาคตะวันออก ถาหากมโีอกาสไดมาก็ไมควรพลาดเลยทีเดียว 

ตลาดรอยปหนาเกง 
ตลาดรอยปหนาเกงต้ังอยูบริเวณ ซอยศรีนิคม หรือช่ือเดิมของซอยน้ีครั้งยังเปนสะพาน

วา”สะพานเกง” ซึ่งแตกอนพื้นที่ตรงน้ีกอนจะมีรานอาหารข้ึนช่ือมากมายอยางเชนทุกวันน้ี เคยเปน
โรงบอนเบี้ย และโรงงานยาสูบมากกอน 

“ในชวงสมัยที่รัฐบาลยังอนุญาตใหมีการผูกขาดต้ังโรงบอนเบี้ยไดน้ัน ไดมีโรงบอนเบี้ย
ต้ังอยูหนาศาลเจาเกง แตอยูหางถนนลงไปทางดานชายทะเลประมาณรอยเมตร นายอากรบอนเบี้ยจะ
มีการละเลน งิ้ว หรือลิเก ที่หนาบอนทุกวันเพื่อใหคนดูฟรี เปนการเรียกรองใหคนเขามาเที่ยวและเขา
เลนการพนัน ในบริเวณตรงขามศาลเจาเกงลงไปจึงมีรานอาหารคาวหวานตางๆ ใหคนเลือกซื้อ
รับประทานไดตามใจชอบ แมเวลาตอมารัฐบาลไดยกเลิกอากรบอนเบี้ยแลว อาคารที่เปนโรงบอนก็ได
เปลี่ยนสภาพเปน วิกลิเก อยูหลายปภายหลังไดเปลี่ยนเปนรานจําหนายฝนแหงใหญของเมืองชล 
ฉะน้ันบริเวณหนาเกงจึงมีผูคนมากมายทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดมา” (หนังสือที่ระลึก 72 ป 
เทศบาลเมืองชลบุรี) 

หลังจากยกเลิกโรงบอนเบี้ยแลวในป พ.ศ. 2460 ก็ไดต้ังโรงงานยาสูบข้ึน แตทวาอยูไดไม
นานก็ยุบลงไป จนทุกวันน้ีกลายเปนสถานที่ขายอาหารเพียงอยางเดียว 

สมัยกอนคงคาดวาสถานที่แหงน้ีมีความคึกคักมากมาย จึงทําใหมีรานคาข้ึนในตรอกแหงน้ี
มาก แตทวาทุกวันน้ีจะถือวาเปนตลาด ก็ไมใชเสียทีเดียว เพราะรานคาเหลือเพียงรานอาหารเจาดัง ๆ 
อยู 4-5 รานเทาน้ัน 

หนาเกงหรือตลาดหนาเกงแหงน้ี เมื่อประมาณ 70 ปกอน ถือวาเปนโรงอาหารของชลบุรี
เลยก็วาได เพราะความเจริญรุงเรืองของชุมชนอัดแนนอยูในพื้นที่แถบน้ีเปนสวนมาก ทําใหรานคา
รานอาหารผุดข้ึนในตรอกแคบ ๆ อยางน้ีนับสิบราน คนเกาคนแกของเมืองชลจะคุนเคยตลาดหนาเกง
แหงน้ีเปนอยางดี ไมเหมือนคนสมัยรุนน้ีที่นอยคนนักจะรูวารานคาแตละรานที่ยังขายอยูแทบจะมีอายุ
มายาวนานกวา 60 ป ข้ึนไปแทบทุกราน 

ทุกวันน้ี ความเจริญขยับขยายพื้นที่ออกนอกตัวเมืองมากข้ึน เน่ืองดวยความอึดอัดใน
ชุมชนเกา จึงทําใหรานคาที่จะเปดใหม เลือกสรรทําเลที่คนสะดวกตอการเดินทางของลูกคา ภายใน
พื้นที่ตลาดหนาเกง คลายเปนชุมชนเกา บางสวนยังเปนบานไม รานแตละรานก็จะเรียงรายอยูตาม
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หองแถวเปนสวนมาก หรือไมก็เปนรถเข็น รานบางรานจะเปดต้ังแตเชาเกาโมง แตรานสวนมากจะเริ่ม
เปดสี่โมงเปนตนไป 

ปจจุบันยังมีคนตางจังหวัดแวะเวียนมาบาง ทุกรานจะบอกเหมือนกันหมดวาเวลาคน
ตางจังหวัดมา บางทีเขาเคยอยูชลบุรีมากอน หรือคนมีอายุหนอย เขาก็จะแวะเวียนมาเลาอดีตที่ผาน
มาบาง อยางเชนแมของคนเขียน มักเลาเสมอวา “แตกอนนะ แมกินชามละสลึงสองสลึง กินต้ังแต รุน
ปูยาตายยายของพอแมเขาขาย เด๋ียวน้ีชามละ 40-50 บาทหมดแลว บางทีกินต้ังแตคนขายปจจุบันยัง
ไมเกิดดวยซ้ํา” 

รานขาวหมูแดงนายดอกไม 
“ปาๆ ขาวหมูแดงกลอง พิเศษไข” เด็กหนุมที่ข่ีมอ’ไซตมาจอดซือ้ขาวหมูแดง 
รานขาวหมูแดงนายดอกไม เปนรานด้ังเดิมขายมาต้ังแต 70 ปที่แลว รุนน้ีเปนรุนที่สอง ซึ่ง

สมัยกอนเปนรานที่ไมไดมีช่ือเสียงเรียงนามอะไร แตจะเรียกเพราะช่ือคนขายช่ือเฮียเจียง 
แมทุกวันน้ีจะเปลี่ยนมือคนทําไปแลว แตความอรอยก็ไมไดลดลงไปเลย 
ลูกคาของที่น่ีมีต้ังแตแกมากยันรุนลูกหลาน แมกระทั่งแมของคนเขียนยังเลาอยูบอยๆ วา 
“แตกอนตอนเชาๆ กอนไปโรงเรียน อามาจะเอาหมอมาใสนํ้าหมูแดงกลับไปบาน หมอ

หน่ึงขายอยูสองสลึง ก็จะกินกันทุกเชาคลุกขาวเน่ียแหละ” 
พอไดไปรานน้ีอีกครั้ง แมของคนเขียนก็คุยไมหยุดกับลูกเฮียเจียงที่ตอนน้ีเปนคนขายรุนที่

สองของที่น่ี และกําลังจะยกใหรุนที่สามกับลูกสาวเขาเหมือนกัน 
คุณดวงกมล กอเกิดเกียรติ หรือปาใจ ลูกเฮียเจียง ที่รับชวงตอจากพอมามากกวา 30 ป 
“เดิมพอปาเปนคนขาย พอมาชวง 30 กวาป หลังแฟนเขาก็มาเปนคนทํา เขาช่ือดอกไมก็

เลยต้ังช่ือเปน รานขาวหมูแดงนายดอกไม” 
สูตรเด็ดของรานน้ีที่ปาใจเลาใหฟง เปนสูตรที่คุณพอปาใจคิดคนข้ึนมา ซึ่งจะใชเน้ือหมูตอ

วัน 60-70 กิโลกรัมเลยทเีดียว ซึ่งตองเริ่มเตรยีมของต้ังแตตีสองของทุกวัน แลวเริ่มขายตอน 9 โมงเชา
ถึง 3 ทุม 

“หมูทุกอยางแฟนจะเปนคนเลือก หมูที่ไดมาอยางหมูกรอบที่น่ีเน้ือจะแหงๆ ไมเย้ิม แลว
หนังจะกรอบมาก เพราะเราจะเอาหมูไปแชนํ้าเกลือแลวนํ้าไปยางถานกอน ใหแหง และที่ยางถานมัน
จะทําใหเน้ือหมูหอมกวา แลวคอยนํ้าไปทอด ก็จะเหลืองกรอบนาทาน หากหนูลองไปกินรานอื่นนะ 
มันจะแหยะๆ แลวหนังบางทีก็เหนียวดวย หมูกรอบเราจะทําแตเชาเลยแลวก็ขายทันที กุนเชียงของ
ที่น่ีก็ทําเอง ปรุงรสเอง สวนไขเราจะใชไขไก เพราะไขไกเน้ือมันน่ิมกวาและไมคาวเทาไขเปด” 

“หมูแดงก็จะเลือกหมูที่มีมันแทรก เน้ือจะนุม เอาไปหมักทิ้งไวขามวันอยางจะขายพรุงน้ี 
เที่ยงเราก็จะเริ่มหมักแลว แลวหมูแดงของที่น่ีจะไมใสสี สีของเน้ือที่น่ีจะเปนสีของซีอิ้วที่เราใสเขาไป
เฉยๆ แลวมันก็จะหอม” 

“สวนนํ้าหมูแดงไมใสสีเลย และไมใสผงชูรส จะใชซีอิ้ว แลวนํ้าแปงที่น่ีจะไมเหมือนที่อื่นๆ 
ที่อื่นจะมีเปนกอนแปง บางทีก็เหนียวมากไมนาทาน หรือไมทํานํ้าราดก็หวานเกิน แตที่น่ีจะใชซีอิ้วดํา 
แลวใสงาขาวเขาไปดวย แปงก็จะไมขนไมเหลวเกิน รสชาติก็จะออกมากลมกลอมพอดี เค็มๆหวานๆ” 

“เอา หนูลองทานดูนะ” 
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ขาวหมูแดงหมูกรอบรอนๆ ยกมาเสิรฟ พรอมกับรอยย้ิมของคุณปาคนขาย ซึ่งก็เปนไป
ตามอยางที่คุณปาบอกไวจริง หมูแดงไมเหนียวเลยสักนิด และก็ไมจืดอยางรานที่อื่น หมูกรอบแหงและ
กรอบ สวนที่เปนมันหมูก็จะไมยุยไมเละ นํ้าราดก็เขากันไดดีกับพริกศรีราชาและซีอิ้วดํา ที่คุณปา
คะย้ันคะยอใหลองทานคูกัน พอกินดวยกันแลวจะออกเปรี้ยวนิดๆ ที่ปลายลิ้นและเผ็ดหนอยๆ ซึ่งถา
หากกินโดยไมจิ้มนํ้าจิ้มก็อาจจะทําใหคนทานรูสึกเลี่ยนได แตน่ีไมรูสึกวาเลี่ยนเลยสักนิด ผูเขียนจึงไม
แปลกใจเลยวาทําไมคนเฒาคนแกจนลูกหลานถึงนิยมชมชอบมาทานรานน้ีอยางไมขาดสาย 

“เห็นไหมปาบอกแลวอรอย” 
ลูกคาเกาแกที่ทานมาต้ังแตรุนเฮียเจียง ก็ยังทานมาเรื่อยๆ ดวยที่รสชาติไมเคย

เปลี่ยนแปลง จึงทําใหใครหลายๆ คนยังติดอกติดใจ แมวาจะยายไปอยูจังหวัดอื่น เมื่อมีโอกาสแวะ
เวียนมาชลบุรี ก็ไมลืมที่จะมาทานรานน้ีอีกครั้ง 

“สมัยกอนตอนเต่ียขาย ไมมีถุงพลาสติกแบบน้ี จะใชหอใบตองเอาแลวราดนํ้าไปเลย หรือ
ถาอยากแยกนํ้าก็ตองเอาอวยมาเอง หอหน่ึงก็ตกหอละสลึง เอาอวยแยกนํ้ามาก็คิดสองสลึง” 

หากถามถึงความเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 70 กวาปกอน คุณปาบอกวาเด๋ียวน้ีเงียบเหงาลง
เยอะ แตกอนชุมชนก็จะแออัดกันอยูในเมือง ทางก็สะดวกมากกวาน้ี เด๋ียวน้ีรานบางรานก็เลิกไปหลาย
สิบป รานใหมๆ ก็ไมมาเปดแถวน้ี เพราะไมสะดวกที่ลูกคาจะเดินทางเขามา ก็จะเหลือแตรานเการาน
แกที่ยังขายกันอยู เพราะลูกคาติดที่น่ี แลวก็ลูกคาประจําเปนสวนมาก 

“โอยหนู ไมตองจายตังคปาหรอก” 
“ขอบคุณนะคะปา แตของซื้อของขายตองจายตังคอยูดี” 
ผูเขียนจายแบงคสีแดงไปหน่ึงใบ ไดแบงคสีเขียวกลับมาสามใบ พรอมเหรียญหาบาทหน่ึง

เหรียญ 
ขาวหมูแดงหมูกรอบพรอมกุนเชียงและไขครึ่งลูก ราคาสามสิบหาบาท พรอมกับรอยย้ิม

อยางเอ็นดูของคุณปา ทําใหขาวมื้อน้ีเปนมื้อที่ อิ่มทั้งทองอิ่มทั้งใจเลยทีเดียวเชียว 
รานเจกตงขาวตมแหงเปด 
รานเจกตงขาวตมแหงเปดข้ึนช่ือของตลาดหนาเกงเลยก็วาดวย ดวยอายุของรานที่เปดมา

นานกวา 80 ป ปจจุบันคนขายเปนรุนที่สาม ซึ่งรุนแรกเปนของคุณปูเจาของราน 
จากรานที่สั่งสมช่ือเสียงมายาวนาน และสูตรตนตํารับที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง ทําใหมีลูกคา

หนาเกาหนาใหมมาไมขาดสาย 
บายวันเสารกับแดดที่รอนแรง ผูเขียนไดมีโอกาสไปทานขาวตมรานเจ็กตงรองทองดับหิว

กอนถึงมื้อเย็น ภายในรานยังคงกลิ่นอายความเกาไวเพราะบางสวนภายในรานยังมีการตกแตงดวยตูไม
เกาๆ รวมทั้งกรอบรูปโฆษณา ยุคซิกสต้ี ที่คาดวาเจาของรานเก็บสะสมไว 

เมื่อเดินเขาไปรานก็จะไดกลิ่นเปดตุนหอมหวนตลบอบอวล พรอมกันคุณปาแดงที่กําลัง
พิถีพิถันในการเค่ียวเปดหมอใหญ 

เปดน้ีจะเค่ียวทิ้งไวสองช่ัวโมงเราจะปรุงดวยเครื่องเทศ กระเทียม ขา และซีอิ้ว จะไมใช
เครื่องพะโล รสชาติที่ไดจะหอมๆ เผ็ดๆ ไมเหมือนเจาอื่น ซึ่งเปนสูตรด้ังเดิมของราน 

สวนเครื่องอื่นๆ คุณปาก็เผยเคล็ดลับกรรมวิธีตางๆ กอนที่จะทําขายวา 
“ในสวนของกระเพาะหมู กระดูกหมู จะตุนไวนานๆ จะไดไมเหนียว” 
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“หัวปลา คนก็นิยมมากินกันมาก ที่น่ีจะตมกับตะไคร ใบมะกรูด และจะตมไมนาน 
ไมอยางน้ันจะเละเกิน” 

“ของสดของที่น้ี เชนอาหารทะเลสด จะพิถีพันเปนอยางมาก เพราะจะคาวไมได ถาคาว
จะไมอรอย สวนวิธีทําทางรานบอกวาจะใชกระทะทองเหลือง เพราะกระจายความรอนไดดี และนํา
ความรอนไดดีกวากระทะอื่นๆ นํ้าก็ตองเดือดมากๆ เวลาใสของสดลงไปจะไมตมนานไมอยางน้ันจะ
แข็งและเหนียวเกิน และโรยหนาดวยขิง ขาสับละเอียด ค่ืนชาย กระเทียมเจียว พรอมเสิรฟ” 

อีกเคล็ดลับที่ขาดไมไดของรานน้ีคือนํ้าตมหมูสามช้ันกับหมึกแหงที่จะใสเปนสวนสุดทาย
ของการเสิรฟ สวนน้ีจะทําใหรสชาติเขมขนจนบางทีบางคนไมตองปรุงเครื่องปรุงเพิ่มข้ึนเลย 

หลังจากที่ไดทานขาวตมแหงทะเล ที่มีทั้งหอยนางรม ปลา กุง และหมึก รสชาติกลมกลอม
ไมคาวอยางที่คาดไว เพราะลองมาหลายรานหากทําไมดีจริง เราก็จะไดกลิ่นคาวของอาหารทะเลอยาง
แนนอน แมจะใหเครื่องมากแคไหน แตคงไมสุขใจระหวางทาน 

แมจะเพิ่งเปดรานไมนานและคุณปาเจาของรานยังเตรียมของไมเสร็จเรียบรอยดี แตทวาก็
มีลูกคามากหนาหลายตา มาคอยซื้ออยูไมขาดสาย จนเจาของรานตองออกมาทํากอน และใหลูกจาง
คอยเตรียมของตอเลยทีเดียว ถึงขนาดน้ี คงการันตีความอรอยไดอยางแนนอน 

ทุกวันน้ีที่ข้ึนช่ือใชแตขาวตมแหงเปดเพียงอยางเดียว ปาแดงเจาของรานบอกวา ตอนน้ีทุก
อยางขายดีพอๆ กันหมด รานจะเริ่มเปดต้ังแตสี่โมง จนถึงหาทุม จึงทําใหคนแวะเวียนมาทานตอน
เวลา แมจะดึกแลวก็ตาม 

ตลาดประมงทาเรือพล ี
นอกจากตลาด100 ปหนาเกง ที่เปนที่ข้ึนช่ือของจังหวัดชลบุรีแลว ก็ยังมีตลาดริมทะเล ที่

ไมวาใครก็ตองรูจัก หรือผานช่ือมาบางแลว “ตลาดประมงทาเรือพลี” 
ตลาดประมงทาเรือพลี ต้ังอยูทายซอยทาเรือพลี ติดริมทะเล พื้นที่ตรงน้ีไดจัดข้ึนใน

รูปแบบตลาดนัด ที่ขายเนนประเภทอาหารทะเล ของสด และราคาเปนกันเอง ตามนโยบายดานการ
ฟนฟูตลาดประมงของอําเภอเมืองชลบุรี เพื่อสงเสริมการคาอาหารทะเล การประกอบอาชีพประมง 
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนชาวเลมากข้ึน 

ตลาดประมงทาเรือพลีครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางปลาสรอย มะขามหยง บานโขด บาง
ทราย และตําบลบานสวน ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเลสวนใหญ ที่มีการประกอบอาชีพ
ประมงเชิงอนุรักษ คือการใชเรือขนาดเล็กและอุปกรณที่เกิดจากการใชภูมิปญญาทองถ่ิน ออกจับสัตว
ทะเล เพื่อเปนการอนุรักษสัตวทะเลไวไมใหสูญเสียระบบนิเวศนในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล 

เหตุน้ีนักทองเที่ยวที่ไดแวะมาก็จะไดเห็นการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเปนการสรางายได
เสริมอีกทางของชาวประมงในจังหวัด ไดมีชองทางการทํามาหากินมากข้ึน โดยไมมีการเก็บคาที่ในการ
ต้ังสินคาแผงลอย 

ตลาดแหงน้ีถือเปนอีกสถานที่หน่ึงที่จังหวัดใกลเคียง หรือชาวกรุงเทพมหานคร นิยมแวะ
เวียนมาทานขาวกันมาก ดวยเสนทางมอเตอรเวย หรือทางถนนบางนา-ตราดก็สะดวกรวดเร็วแตหาก
มาชากวาสี่โมงเย็นก็อาจจะหาที่จอดรถไดยากเสียหนอย 

บรรยากาศโดยรวม เปนพื้นที่ทายซอยติดทะเล ความยาวตลอดรานคาไมยาวมาก พื้นที่
ดานขางตลาดก็จะเปนพื้นที่นํ้าทะเลทวมถึง มีเรือจอดเทียบทาอยูเต็มไปหมด บางลําก็จะมีชาวประมง
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เพิ่งกลับจากการหาปลา หรือบางลํากําลังจะเตรียมออกจากทาก็มี จึงไดจัดใหมีการปรับภูมิทัศนเปน
จุดชมวิวยามพลบคํามากย่ิงข้ึน เพื่อสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหมากย่ิงข้ึน 

ยามพระอาทิตยอัสดง และเสียงคลื่นที่ซัดเขาหาฝง การทานอาหารทะเลควบคูไปดวยคง
จะดีไมนอยเหมือนกัน 

สําหรับตัวผูเขียนเอง ที่ไดลองไปสัมผัสบรรยากาศเหลาน้ัน บอกไดคําเดียววา ครั้งเดียวคง
ไมเพียงพออยางแนนอน ดวยอาหารที่มีทั้งอาหารทะเลสดๆ หรือของทานเลนอื่นๆ เต็มเรียงรายขาง
ทาง เปนไปไดยากมากที่จะลองชิมไดหมดทุกราน 

แตละรานก็มีความนาสนใจแตกตางกันไป อยูที่วาใครจะถูกใจรสชาติของรานไหน แนนอน
วาวันเดียวผูเขียนไดลองชิมนํ้าจิ้มซีฟูดมามากกวาหาสูตรเลยทีเดียวเชียว 

เวลาที่คนจะเริ่มเยอะ สวนมากจะสี่โมงเย็นเปนตนไปเพราะเปนชวงแดดรมลมตกแลวก็
งายตอการเดินเลนและไมมีแดดรอนเปรี้ยงมาคอยเผาผิว พอย่ิงคํ่าคนก็จะย่ิงมากข้ึน เพราะถึงเวลา
ทานอาหาร ภายในตลาดจะมีโตะวางเรียงมากมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมารับประทานอาหาร 
แตบางทีก็หาโตะไดยาก จึงมักจะมีการแชรพื้นที่บางทีก็ถือวาไดมิตรใหมรวมโตะกันไป 

บางทีถาอยากไดบรรยากาศชิลๆ รับลมทะเล นักทองเที่ยวเอง สวนมากก็จะนําเสื่อมาปรูิม
ทะเลตลอดถนนเลียบทะเลชลบุรีก็มีเหมือนกัน 

สินคาของที่น่ีเนนเปนอาหารทะเลทําสดๆ หรือของทะเลสดเปนสวนมาก บางรานขายกุง
สดคูกับปูสด บางรานก็มีปลาสด ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม 

ของสุกที่ไดรับความนิยมสูงสดุไดแก หมึก กุง ปู ซึ่งเปนการปรงุแบบงายๆ รวดเร็ว กินงาย 
อยางการยาง การอบ การน่ึง และการทอด แตกับขาวอยางอื่นๆ ก็มีใหเลือกเหมือนกัน ไมตองมีขาวก็
ไดกินเลนๆ เดินเลือกเดินชมกันไปไดเรื่อยๆ 

สําหรับปูก็มีแบบทุบเปลือกให หรือมาเปนตัวนํา ไปทําอาหารที่บานตอไดก็มี หรือแบบน่ึง 
ปูมา ปูไข ปูเน้ือ แกะกามใหเสร็จมีใหเลือกสรรมากมายหลายราน 

เมนูหมึกก็มีทําหลายอยาง ไมวาจะเปนไขหมึกยางรอนๆ บนเตา ราดนํ้าจิ้มซีฟูด หรือจะ
เปนหมึกกรอบนํ้าจิ้มหวาน 

ขยับเขาไปขางในอีกหนอยก็จะมี กุงตม กั้งแชนํ้าปลา หอยแมลงภูแกะเปลือกน่ึง  
หอยแมลงภูอบสมุนไพร หอยแมลงภูอบชีส หอยเชลลอบเนย 

อาหารปรุงสําเร็จก็ไมนอยหนา ไมวาจะเปน ขาวผัดปู กวยเต๋ียวลุยสวน แจงลอน สมตําปู
ปลารา ยํา ลาบ นํ้าตก ซกเล็ก มีใหเลือกสรรไมหวาดไมไหว 

สวนทีเด็ดของที่น่ีที่นักทองเที่ยวมาที่น่ีตองแวะซื้อ คือรานขายปลาทอด ไมวาจะเปนปลา
อินทรีย ปลาสําลีทอด พอข้ึนมาจากเตาก็มีการจับ ขายกันแทบไมทันทีเดียว 

นอกจากน้ี ยังมีอาหารอีกหลายสิบชนิดที่ไมไดกลาวถึง แตอยากใหผูอานไดมาสัมผัสและ
ลิ้มชิมรสอาหารของที่น่ีทานนาจะติดใจเหมือนที่คนในพื้นที่อยางตัวผูเขียนเองยังติดใจเลย 

 
การจัดหนา 

การจัดหนา (page making) เปนการนําองคประกอบตางๆ ไดแก ขอความ ภาพ รูปวาด
และกราฟก มาวางลงบนแมแบบ ทั้งน้ีโดยมีหลักยึดวารูปเลมที่ไดมีการกําหนดใหเปนแนวคิดหลัก
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(core concept) แลว เดินเน้ือหาไปตามน้ัน ไมแกไขหรือดัดแปลง การจัดหนาบนแมแบบจะ 
ปรับเปลี่ยนไดในกรณีที่เปนแนวคิดรอง (minor concept) เทาน้ัน 

 
  

  
         

 

รูปที ่5-1 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาปกหนาและปกหลงั 

ปกหนาและปกหลัง 

รูปที ่5-2 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาปกรอง คํานํา สารบัญ 

 

ปกรอง คํานํา สารบญั 
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ตัวอยางบทที่ 2 

รูปที ่5-3 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 1 

 

รูปที ่5-4 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 2 

 

ตัวอยางบทที่ 1 
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ตัวอยางบทที่ 4 

รูปที ่5-5 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 3 

 

รูปที ่5-6 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 4 

 

ตัวอยางบทที่ 3 
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ตัวอยางบทที่6 

รูปที ่5-7 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 5 

 

รูปที ่5-8 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 6 

 

ตัวอยางบทที่5 
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การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 

การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ (editing & finishing) เปนกระบวนการหลังการ
ออกแบบจัดหนาเสร็จสมบูรณ ในข้ันตอนน้ีจะทําการตรวจสอบแกไข ความถูกตองขององคประกอบ
ตางๆ ของหนังสือ ไมวาจะเปนความถูกตองของตัวสะกด เครื่องหมาย ตางๆ ภาพประกอบ ตามที่ได
กําหนดไวใหเปนรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนความเรียบรอยสวยงามของการจัดหนา ถือเปนการ
ตรวจทานครั้งสุดทาย กอนจะสงงานเขาโรงพิมพตอไป 

 
รายงานผลจากแบบประเมิน 

การประเมินผล นําผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณ ใหกับกลุมเปาหมายที่อายุระหวาง 
18-36 ป จํานวน 26 คน ชาย 8 คน หญิง 18 คน เปนผูประเมินผลงานในดานเน้ือหา การออกแบบ
และภาพรวมของหนังสือ 

คะแนนคาเฉลี่ยที่มีผลตอความพึงพอใจ 
5.00 - 4.50 พึงพอใจมาที่สุด 
4.49 - 3.00 พึงพอใจมาก 
2.99 - 2.50 พึงพอใจปานกลาง 
2.49 - 1.00 พึงพอใจนอย 
0.99 - 0.00 พึงพอใจนอยที่สุด 
 

การประเมินความพึงพอใจของผูอาน  
ตารางที่ 5-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุกในดานเน้ือหา  

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  
1. เน้ือหาใชภาษาที่เขาใจงาย = 4.12 หรอื พึงพอใจมาก 
2. เน้ือหาเรียบเรียงไดดี = 3.8 หรือ พึงพอใจมาก 
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3. เน้ือหาใหความรูตอผูอาน = 4.42 หรือ พึงพอใจมาก 
4. ผูอานสนใจอยากมาเที่ยวชุมชนซอยคลองจอง = 4 หรอื พึงพอใจมาก 

ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุกในดานการออกแบบจัด
หนา 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  
1. การออกแบบและจัดหนามีความเหมาะสมกบัเน้ือหา = 4.15 หรือ พึงพอใจมาก 
2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร = 3.7 หรือ พึงพอใจมาก 
4. ความเหมาะสมของการใชสี = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก 

ตารางที่ 5-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุกในดานภาพรวมของ
หนังสือ 

   ส
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สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  
1. ความสวยงามของหนังสอื = 4.11 หรือ พึงพอใจมาก 
2. ความนาสนใจของหนังสอื = 4 หรือ พึงพอใจมาก 
3. คุณภาพของหนังสือ = 4 หรือ พึงพอใจมาก 
4. ประโยชนทีผู่อานไดรบั = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที ่6 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

“โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซอยคลองจอง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ของชุมชนเกาในเขตชุมชนเกาของจังหวัดชลบุรี ที่มีเอกลักษณ
จากช่ือซอยของแตละซอยที่มคีวามคลองจองกนั ซึ่งนําเสนอผลงานสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตผานสื่อ
หนังสือเลม ที่ตอบสนองความสนใจของนักทองเที่ยวเรื่องการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และสามารถ
พกพาเปนคูมือทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยมีกลุมผูอานเปาหมาย เปนผูสนใจทองเที่ยว
ยานชุมชนเกา ใชช่ือหนังสือวา “ชุมชลเกา ซอยคลองจอง” 

ผูศึกษามีความคาดหวังใหบุคคลที่สนใจและช่ืนชอบทองเทีย่วชุมชนเกา สามารถใชหนังสอื
เลมน้ีเปนคูมือไดจริง และเขาไปเย่ียมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อเปนสวนหน่ึงในการรวม
พัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

“โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนซอยคลองจอง” ใชเวลาทําทั้งสิ้น 7 เดือน 
ทั้งยังตองพบเจอปญหาและอุปสรรคระหวางการดําเนินงานดังจะสรุปไดดังตอไปน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินงานในโครงการน้ี ผูศึกษาไดศึกษาตามแผนการทํางานที่วางไวในบทที่ 1 แบง
การทํางานออกเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ เก็บขอมูล เขียนงาน และผลิตช้ินงานข้ันตอนการเก็บขอมูล
ลงพื้นที่ต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยทําการศึกษาตามขอบเขตที่วางไว คือ ชุมชนซอยคลอง
จอง ซึ่งจําแนกออกเปนบทยอย 6 บท ไดแก 1. ถนนวชิรปราการ..เสนทางสายไหม 2. ชีพจรลงเทา 
เลาเรื่องซอย 3. วิถีฅนชล 4. สถาปตยกรรมบนทะเล 5. ความเช่ือ..ความศรัทธา 6. โรงอาหารชาว
ชลบุรี โดยระบุสถานที่ที่ลงเก็บขอมูลดังน้ี 

1) ถนนวชิรปราการ.. เสนทางสายไหม ไดแก ภาพรวมของถนนเสนน้ี ความเปนมาจาก
ขอมูลประเภทหนังสือ ศาลเจากวนอิมเน้ียว รานอาหารนํ่าฮวด และรานเตาฮวยเปาจู อาชีพปนสาม
ลอ 

2) ชีพจรลงเทา เลาเรื่องซอย ไดแก ประวัติความเปนมาซอยตางๆ และขอมูลจากคนใน
พื้นที่เพิ่มเติม  

3) วิถีฅนชล เรื่องราวของชาวประมงที่มีอาชีพตอเรือดวย 
4) สถาปตยกรรมบนทะเล ที่ไดรับรางวัลพระราชทานซึ่งสถาปตยกรรมเหลาน้ี บอกเลา

เรื่องราวในอดีตไดเปนอยางดี 
5) ความเช่ือ..ความศรัทธา ไดแก การกินเจชาวชลบุรี ศาลาฟงธรรม ศาลเจาพอหลักเมือง

ชลบุรี 

   ส
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6) โรงอาหารชาวชลบุรี ไดแก รานขาวหมูแดงนํ้าดอกไม รานขามตมเจกตง ตลาดทาเรือ
พลี 

ข้ันตอนการเขียนงาน นําผลการศึกษาที่ไดจากการลงพื้นที่ มาเรียบเรียงตามรูปแบบของ
การเขียนสารคดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต มีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีการนําเอา
เอกลักษณของบานวัฒนธรรมแตละหลังมานําเสนอ รวมกับขอมูลเรื่องรานคาเกาแก โดยสรุปแลวใน
ข้ันตอนน้ีผูศึกษาจะมุงใหขอมูลที่นาสนใจ ดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของชุมชนเกาแตละแหง ควบคู
ไปกับความบันเทิง เน่ืองจากภาษาที่ใช บางชวงจะเปนการสนทนา ที่มีคําพูดที่นาสนใจ 

ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน เปนการออกแบบรูปเลมหนังสือ ขนาดกวาง 12.5 ซม. และ สูง 
17 ซม. ปก กระดาษอารตการดขาว 300 แกรม และเน้ือใน กระดาษอารตดาน 240 แกรม โดยนํา
เน้ือหาที่เสร็จสมบูรณ ภาพประกอบ มาจัดตามแมแบบ (template) ที่สรางไว ทําใหหนังสือมีความ
เปนเอกภาพ ไมหลุดจากแนวคิดหลัก ทั้งน้ี ผูศึกษาไดผลิตช้ินงานตามที่ระบุไวในแบบแผนหนังสือเลม
(stylebook) ที่จัดทําข้ึน ทําใหผลงานที่ไดออกมาตรงตามแนวคิดหลักทั้งแนวคิดเน้ือหาและแนวคิด
รูปเลม 

 
อภิปรายผล 

1. สวนเน้ือหา 
 เริ่มแรกตัวผูศึกษาเริ่มหาขอมูลจากหนังสือ เว็บไซต ตางๆ และลงพื้นที่ไปบางเล็กนอย 

เพื่อกําหนดแนวทางของหนังสอื แตพอเริ่มลงพื้นที่ในเขตชุมชนอยางจริงจัง ผูศึกษาจึงไดมุมมองหลาย
มุมมองที่นาสนใจมากข้ึน จึงตองปรับเปลี่ยนแนวทางของหนังสือในภายหลัง ใหมีความนาสนใจ ใน
สวนของเน้ือหา ซึ่งขอมูลจากการลงพื้นที่ในแตละครั้ง ของคนในชุมชน จะไดขอมูล ที่นาสนใจกวา
ขอมูลที่มีในหนังสือ หรือเว็บไซตดวย ในบางสวน แตตรงน้ี ก็ตองมีการสอบถามจากชาวบานหลายๆ
คนเพื่อใหมีความถูกตองของขอมูล 

 ภาษาที่ใชเขียนในเน้ือหาน้ัน มีความเขาใจงาย ชัดเจนและไมเปนทางการเกินไป จนทํา
ใหผูอานรูสึกเบื่อ ซึ่งจะมีการสอดแทรกประวัติศาสตรไวเปนระยะๆ ของหนังสือเลมน้ี และมีการแบง
บทยอยๆ เปนหกบท ซึ่งจะเปนการแยกประเภทของบทอยางชัดเจนไมวาจะเปน 1. ถนนวชิรปาการ..
เสนทางสายไหม 2. ชีพจรลงเทา เลาเรื่องซอย 3. วิถีฅนชล 4.สถาปตยกรรมบนทะเล 5.ความเช่ือ..
ความศรัทธา 6. โรงอาหารชาวชลบุรี 

2. สวนการออกแบบ 
 ผูศึกษาใชวิธีการออกแบบแบบเรียบงาย เลือกใชสีในงานสิ่งพิมพใหเหมาะสม และ

เปนไปในโทนเดียวกัน โดยโทนสีที่ใช จะใชโทนสีขาวดําในสวนของเน้ือหา  และภาพประกอบใชโทนสี
แตจะไมฉูดฉาดเกินไปเพื่อใหการออกแบบเปนเอกลักษณ สื่อถึงความเกา 

 ผลจากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 26 คน ที่มีตอหนังสือสาร
คดีทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต “ชุม(ชล)เกา ซอยคลองจอง” พบวา จากผูประเมินทัง้หมด ไดสรุปคาเฉลี่ย 24
เปอรเซนต มีความสนใจมากที่สุด และ 43 เปอรเซ็นต มีความสนใจมากอยากไปทองเที่ยวชุมชนเกา
ซอยคลองจอง และคาเฉลี่ย 57 เปอรเซนตเห็นวา หนังสือเลมน้ีมีประโยชนตอผูอานมากที่สุด สวน

   ส
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ขอเสนอแนะเน้ือหาบางสวนอาจจะไมคอยดึงดูดมากนัก และการจัดวางหนาอาจจะดูเปนนิตยสารมาก
เกินไป 

 
ขอจํากัด 

ปญหาที่เกิดข้ึนระหวางทํางาน คือการหาขอมูลไป ถายภาพไปเองดวย ในสวนน้ีอาจจะได
มุมมองภาพในบางเหตุการณไมสวยงามนัก และบางสวนตองขอจากแหลงขอมูล เพราะบาง
แหลงขอมูล คนสัมภาษณไมอนุญาตใหถายภาพเอง 

ในสวนของขอมูลเขียน ตองสัมภาษณคนหลายคนจากหลายพื้นที่ บางคนไมเต็มใจให
สัมภาษณอาจจะไดขอมูลมานอย ตองหาขอมูลจากหนังสือและอินเตอรเน็ตเพิ่มเติมบางในบางสวน 
เพราะหลายแหลงสัมภาษณไมไดมีความสนิทชิดเช้ือกับผูศึกษา บางทีก็ไมคอยอยากใหขอมูลมากนัก 
และบางแหลงขอมูลไมสะดวกนักจึงอาจจะทําใหไดขอมูลยาก ตองไปหาหลายรอบ 

 
ขอเสนอแนะ 

เน้ือหาในหนังสือควรเปนภาษาเขียนมากกวาน้ี และการใชภาพบางสวนอาจจะทําใหรูสึก
ขัดๆกันไปบาง เพราะมีการแทรกสีระหวางบางภาพ อาจจะทําใหดูแลวรูสึกสะดุด ซึ่งตองนําไปแกไข
ในผลงานอื่นๆ ตอไป 

 

แบบประเม ินผลงานหน ังส ือเร ื่อง “ชุมชลซอยคลองจอง” 
 

1. อายุ .............. 
2. เพศ ชาย            หญ ิง 

3.ระด ับความค ิดเห ็นต อประเด ็นต างๆ 
  ด านเน ื้อหา 

3.1 เน ื้อหาใช ภาษาท ี่เข าใจง าย 
 

3.2 เน ื้อหาเร ียบเร ียงได ดี 
 

3.3 เน ื้อหาให ความร ูต อผอ ูอาน 
3.4 ผ ูอ านสนใจอยากมาเท ี่ยวช ุมชนซอยคลอง 

 จอง 

 

       

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 
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4. ระด ับความพ ึงพอใจต อการออกแบบ 
    และจ ัดหน า 

4.1 การออกแบบและจ ัดหน าม ีความ  
     เหมาะสมก ับเน ื้อหา 
 

4.2 ความเหมาะสมของภาพประกอบ 
 

4.3 ความเหมาะสมของขนาดต ัวอ ักษร 
 

4.4 ความเหมาะสมของการใช สี   
     ต ัวอ ักษร 

       

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 

      น อย         น อยท ี่ส ุด 

 

 
 
 
 

5. ระดับความพึงพอใจตอภาพรวมของ 
    หนังสือ 

5.1 ความสวยงามของหนังสือ 
      
5.2 ความนาสนใจของหนังสือ 
 
5.3 คุณภาพของหนังสือ 
 
5.4 ประโยชนทีผู่อานไดรับ 

 
 
 

      มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 
น อย         น อยท ี่ส ุด 
มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 
น อย         น อยท ี่ส ุด 
มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 
น อย         น อยท ี่ส ุด 
มากท ี่ส ุด     มาก      ปานกลาง 
น อย         น อยท ี่ส ุด 
 

 

แรงจงูใจทีท่ําใหทานอยากอานหนังสือเลมน้ี 
 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  
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หลงัจากที่ทาน ไดอานหนังสือสารคดีวิถีชุมชนซอยคลองจอง ทานมีความประทับใจอะไรบาง 
 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  
ข อเสนอแนะ 
 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  
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บรรณานกุรม 
 

ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ. ออกแบบสิง่พิมพ. กรุงเทพฯ: ศูนยพฒันาหนังสือ กรมวิชาการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. 
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คำ นำ 
 ส ารคดี เชิ งวิถีชุมชนซอยคล้องจองเล่ม

นี้  เกิ ดขึ้ นจากความตั้ ง ใจของ เ ด็กชลบุ รี คนหนึ่ ง

ที่ เ กิดและเ ติบโตอยู่ ในเมืองแห่ งนี้ มากว่า 20 ปี

และอยากถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่ เป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดชลบุรีน้อยคนนักที่จะรู้  หรือแม้แต่ชาว

ชลบุรีเองก็อาจจะไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อน

 ซอยคล้องจอง  ท่ีมอง เผินๆ  ก็อาจจะ

เหมื อนซอยธ ร รมดาทั่ ว ไ ปแค่ มี ชื่ อ ที่ ค ล้ อ ง จอ ง

กันเพียงเท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่าซอยคล้องจองเหล่านี้

สามารถเล่าเร่ืองราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอด

จนวิ ถี ชีวิตดั้ ง เดิมของชาวชลบุรี ได้อย่ างละเอียด

 หนังสือเล่มน้ี ผู้อ่านได้มาสัมผัสและลิ้มรส

ความเป็นชุมชนเก่าอย่างที่ข้าพเจ้าได้ลิ้มรสไว้ตอนเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้อ่านทั้งหลาย

จะได้ประสบการณ์ที่ดีและใหม่ๆ กลับไปอย่างแน่นอน

นิชาอร
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ปราการ

 หากเป็นชาวชลบุรี แล้วไม่รู้จักถนนเส้นน้ี หาใช่ชาว

ชลบุรีโดยแท้จริงไม่ เพราะนอกจากเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่

คึกคักที่สุดของเมืองแล้ว ยังคงเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด

อีกด้วย ถนนวชิรปราการเส้นนี้ มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 

และเป็นถนนเส้นยาวเพียงเส้นเดียวที่ตัดผ่านเมืองชลบุรีแห่งน้ี

วชิร
ถนนเส้นนี้มีความเป็นมายาวนาน เริ่มต้นจาก ปี พ.ศ 2309 ในขณะที่สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช ยังดำารงพระยศเป็นพระยาวชิรปราการ ได้ถูกเกณฑ์

ให้มาช่วยป้องกันพระนครศรีอยุธยา โดยตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางตะวัน

ออก ไปตั้งมั่นรวบรวมผู้คนเพื่อกู้ชาติที่จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนั้นได้มีชาว

จังหวัดชลบุรี สมัครไปเป็นกองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย เมื่อ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมไพร่พลได้ 5,000 คน เรือรบ 100 ลำา 

แล้วจึงยกทัพเรือเพื่อไปกู้ชาติ และได้แวะพักทัพที่จังหวัดชลบุรีและเส้นทาง

นี้คือเส้นที่ถนนวชิรปราการในปัจจุบัน
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 ในละแวกถนนวชิรปราการนี้จะมีร้านค้ามากมาย เพราะใครไปใคร

มาหรือพ่อค้าแม่ขายในอดีตกาล ก็จะผ่านถนนเส้นนี้ เพื่อง่ายต่อการค้าขาย

และสะดวกตอ่การเดนิทางไปมาหาสู ่รอบรมิถนนวชริปราการ จงึมบีา้นเรอืน 

ร้านค้าหลากหลายประเภทที่ยังคงกลิ่นอายชุมชนเก่าไว้อยู่ แม้ทุกวันน้ีจะมี

การแทรกตึกรามบ้านช่อง ที่ทันสมัยไปแล้วบ้างก็ตาม เพราะเนื่องด้วยความ

ทรุดโทรมจากอาคารที่เป็นบ้านไม้ หรือการเกิดไฟไหม้หลายครั้ง แต่ครั้งที่

หนักหนาที่สุดก็คงไม่พ้น เมื่อปีพ.ศ. 2457 ซึ่งกว่าจะมีการสร้างห้องแถวขึ้น

มาใหม่ให้ติดต่อกันเหมือนเดิม ก็กินเวลาหลายปี เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที ตึก

รามบ้านช่องจะเปลี่ยนไปด้วย น้อยนักที่จะเหลือคงสภาพเดิมไว้

 ถนนวชิรปราการเป็นถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านเมืองชลบุรี ย่านการ

ค้าและชุมชนหลักๆ ก็จะอยู่ในบริเวณนี้  หรือแม้แต่คลินิกหมอก็ตั้งอยู่บน

ถนนเส้นหลักแห่งนี้มากมายหลายร้าน จนกระทั่งรายการทางโทรทัศน์ชื่อดัง 

อย่างรายการตามไปดูเม่ือ 10 กว่าปีก่อน ก็ได้ยกให้ถนนวชิรปราการแห่งนี้

เป็นถนนสายสุขภาพ ที่มีคลินิกเยอะที่สุดในประเทศไทย

 คลีนิกจากทางต้นซอยลาดวิถี ไปจนกระทั่งถึงซอยเสริมสันติ มี

คลินิกหมอราวๆ 20-30 คลินิก หากนับตลอดทั้งสายถนนวชิรปราการ ก็จะ

มี คลีนิกอยู่เกือบๆ 60 คลีนิกเลยทีเดียว คนชลบุรีส่วนใหญ่ที่ไม่สะดวกจะไป

รักษาตามโรงพยาบาล ก็จะนิยมไปรักษากับหมอที่เปิดคลินิก ที่ทางแถบนี้จึง

มีคลินิกมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งที่มากสุดน่าจะเป็นหมออายุรกรรม

ทั่วไป นอกจากคลีนิกหมอที่มีมากมายขนาดนี้แล้ว ก็ยังมีร้านขายยาทั้งแผน

ปัจจุบันและแผนโบราณให้คนในชุมชนได้เลือกสรรอีกด้วย
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 นอกจากคลินิกที่มีมากท่ีสุดในประเทศไทย ก็ยังมีร้านอาหารขึ้นชื่อ

ที่ขายมามากกว่า 50 ปีก็ยังมีอยู่หลายร้านยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติไว้ไม่

เปลี่ยนแปลง หรือหากผู้อ่านได้ผ่านเข้าเมืองชลบุรีช่วงรุ่งสาง ท่านก็จะได้เห็น 

พระภิกษุสามเณรมากมายหลายรูป จากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรี ล้วนจะเดิน

บิณฑบาตไม่ขาดสายผ่านถนนเส้นนี้ จนกว่าจะ 7 โมงเช้า พระก็จะเริ่มกลับวัด

หมด ที่นี่จึงถือว่าเป็นแหล่งทำาบุญช่วงเวลารุ่งสางอีกด้วย

 ของกนิของขายทา่ทางน่าอรอ่ยกม็มีากมายไมข่าดสาย คนทีม่าจบัจา่ย

ซื้อของ หรือคนที่กำาลังจะไปทำางานตอนเช้า ก็มักจะแวะซื้อทานเอาแถวนี้ ไม่ว่า

จะเป็น ขนมจีบ ปาท่องโก๋ นำาเต้าหู้ หมูย่าง ข้าวราดแกง ที่ขายเต็มสองฝั่งถนน 

ซึ่งบางครั้งอาจจะหาที่จอดรถได้ยากพอสมควร

้
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ร า น ข น ม จ บ ว ร ว ท ย ์
ร ้ านขนมจีบร ุ ่ น เก ๋ าของชาวชลบุร ี 
ท ี ่ เป ิดมานานกว ่า 40 ปี ส ืบทอด
สู ต ร เ ด ็ ดต ่ อ จ ากร ุ ่ นพ ่ อ  ขนมจี บ
ท ี ่ อ ั ด เน ้ นไปด ้ ว ย เน ื ้ อ ห ม ู ผ สมก ั บ
เน ื ้ อ ก ุ ้ ง  ปร ุ ง รส เข ้ าด ้ วยก ั น  น ึ ่ ง
ขายขณะร ้ อนๆ พร้ ้ อมคล ุ ก เคล ้ า
กระ เท ี ยม เจ ี ยว ตามด้ วยจ ิ ๊ กโฉ ่ ว
ซอสพริ ก ศ ร ี ร า ช า ก ็ เ ข ้ า ก ั น อ ย ่ า ง
ลงต ั ว รสชาต ิหอมหวล ต ั ว เน ื ้ อ
ขนมจ ีบท ี ่ เด ้งน ุ ่ม รวมก ับแป้งห ่อท ี ่
ไม ่หนาเก ินไป จ ึงท ำาให ้รสชาต ิไม ่
กระด ้างอย ่างเจ ้าอ ื ่น ร ้านน ี ้จ ึงเป ็น
ท ี ่ น ิ ยมของชาวชลบุร ี เป ็นอย ่างย ิ ่ ง

้ ี ิ
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ร้านน่ำ ฮวดและร้านเป่าจู
ที่ผู้เขียนตั้งใจอยากจะกล่าวถึง 
แก่ท่านผู้อ่านนั้น ทั้งสองร้าน
ได้คงเอกลักษณ์และรสชาติไว้
อย่างดีเยี่ยม แม้ผู้เขียนเองจะไม่
สามารถพรรณาได้เก่งนัก แต่จะ
พยายามทำ ให้ผู้อ่านทั้งหลายได้
ลิ้มรสชาติผ่านตัวหนังสือที่ตัวผู้

เขียนได้บรรจงบรรยายไว้

   ส
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ร้านอาหารน่ำ ฮวด

 ร้านนำาฮวดเป็นร้านอาหารโบราณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่

รุ่นมากกว่า 70 ปี โดยผู้ขายปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 2 ที่ขายมานาน

กว่า 40 ปี กลิ่นอายและรสชาติอาหารของที่นี่ เป็นต้นตำาหรับ

จากรุ่นพ่อส่งถึงรุ่นลูกท่ีส่งต่ออย่างไม่ผิดเพี้ยน อีกทั้งยังได้รับ

การันตีรสชาติจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์หัวสีอีกด้วย

 บรรยากาศภายในรา้นนำาฮวด ตกแตง่ดว้ยเกา้อีไ้ม ้และ

โต๊ะไม้แบบโบราณ บ้างก็เป็นโต๊ะสแตนเลสที่ดูสะอาดสะอ้าน 

ภายในห้องแถวสองห้อง บนโต๊ะจะมีพวงเครื่องปรุงพร้อม นำาชา

แบบโบราณเตรียมเสิร์ฟไว้

 ประเภทของอาหารก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ อาหารตามสั่ง หรือนำาแข็งใสที่มีให้เลือกหลาก

หลายนับไม่ถ้วน และแต่ละอย่างที่เลือกสรรมา ก็มีคุณภาพทั้ง 

วัตถุดิบ รสชาติ และคุ้มราคาอย่างแน่นอน

่

้

้
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 ของขึ้นช่ือของร้านนำาฮวดที่ใครไปใครมาก็สั่งคือก๋วยเตี๋ยว ด้วย

รสชาติที่ถูกปาก และรสนำาซุปที่กลมกล่อม ท่ีต้มระหว่างเอี้ยวเล่ง(นำาต้ม

กระดูกหมู)ผสมกับหมึกแห้งที่ใช้เวลาเตรียมครึ่งวัน ตามด้วยกุ้งแห้งที่โรย

หน้าบนก๋วยเตี๋ยว ที่ถือว่าเป็นสูตรเด็ด

 นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วอาหารตามสั่งที่นี่ก็ขึ้นช่ือไม่แพ้กัน ซ่ึง

อาหารตามสั่งมีหลากหลายพร้อมของทะเลสดท่ีลูกค้าเข้ามาเลือกสรรได้ 

แตท่วา่อาหารขึน้ชือ่ของทีน่ีก่ลบัไมใ่ชอ่าหารทีว่ริสิมาหราทีห่ลายคนนกึถงึ
 

 “ลุงกะเพราหมูสองจาน”

 เมื่อเข้าไปในร้านแล้วหากไม่ได้ยินเสียงสั่งผัดกะเพราหมูแล้วละ

ก็ ต้องมาผิดร้านอย่างแน่นอน เพราะเมื่อเข้าไปในร้านแล้ว จะต้องมีโต๊ะ 

3-4 โต๊ะที่สั่งผัดกะเพราราดข้าว ด้วยรสชาติที่เข้มข้น และแทรกความเผ็ด

ร้อนไว้ ทำาให้ถูกปากใครต่อใครหลายคนที่เข้ามาในร้าน

่
้ ้
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 เมื่อกล่าวถึงข้าวกะเพราร้านนำาฮวด นางกุรดา ธนะสิทธิโกมล  

หรือ เจ๊จิ๋มเจ้าของร้านรุ่นสองเล่าว่า แต่ก่อนเตี่ยเป็นคนทำากับข้าว เขาจะ

ใจเย็น กะเพราหมูที่นี่จะไม่ใช้ไฟแรง จะใช้ไฟอ่อนๆ ผัดจนแห้ง แล้วต้อง

ใช้หมูสับเพื่อให้เข้าถึงรสถึงเนื้อ คนเก่าคนแก่ จนถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังติดรส

ติดใจกับข้าวกะเพราของที่นี่ พอสมควร

 มาถงึนำาแขง็ใส นำาแขง็ใสทีน่ีก่จ็ะเปน็แบบโบราณ เครือ่งมากมาย

มากกว่า 10 อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลูกจาก ลูกตาล ข้าวเหนียวดำา เผือก มัน

เชื่อม ข้าวต้มนำาวุ้น ทับทิมกรอบ ฟักทอง ลอดช่อง เฉาก๊วย ลูกชิด สลิ่ม 

ฯลฯ

 ของที่เตรียมท้ังหมดจะไม่ได้รับมา หากแต่เจ้าของร้านจะตระ

เตรียมเองหมดทุกอย่าง เพื่อให้ได้รสชาติท่ีดี แต่เครื่องบางอย่างอาจจะ

มีเฉพาะเป็นฤดูกาลๆ ไป บางทีหากไปไม่ตรงหน้าก็อาจจะไม่เจอลูกจาก 

กับลูกตาลก็ได้ ซึ่งทีเด็ดของนำาแข็งใสที่อยากจะแนะนำาคือ ข้าวเหนียวดำา

นำากะทิ ที่ทำานำากะทิมาจากนำาตาลโตนดซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่า นำากะทิ

ที่นี่รสชาติเข้มข้นและหอมกว่าที่ไหนๆ อย่างแน่นอน

่

้

้
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้
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 “ทำางานแบบนี้เมื่อไหร่จะรวย สงสัยออกไปขาย

เตา้ฮวยนา่จะรวยซะกวา่ละมัง้” คำาพดูตดิตลกของคนเกา่แกรุ่น่

แมข่องคนเขยีนเอง หากแตร่า้นเตา้ฮวยทีพ่ดูถงึกนันัน่ เปน็รา้น

เกา่รา้นแกข่องคนเมอืงชลทีใ่ครไปใครมา หรอืคนตา่งจงัหวดัเอง

ก็ต้องมาแวะซื้อทานที่ร้านนี้

 ร้านเป่าจู ร้านเต้าฮวยชื่อดังย่านชุมชนเก่าของเมือง

ชลบุรี ท่ีเปิดขายมานานแล้วกว่า 50 ปี ซึ่งร้านจะตั้งอยู่ฝ่ังเดียว

กบัรา้นนำาฮวด ถดัไปอกีเพยีงแค ่2 คหูาเทา่นัน้ รา้นเปา่จเูปน็หอ้ง

แถวคหูาเดยีว ภายในรา้นดสูะอาดสะอา้น มพีนกังานลกูจา้งอยู ่2 

คน ร่วมคุณป้าเจ้าของร้าน ภายในร้านมีโต๊ะไม้เล็กๆ ให้นั่งทานได้

แค ่2-3 คน ผูค้นทีจ่ะมาซือ้จงึนยิมขบัรถผา่นมาซือ้กนัเสยีมากกวา่ 

แมว้า่จะตอ้งจอดรอนาน แตท่วา่รา้นนีค้นแนน่ไมข่าดสายเสยีจรงิๆ

ร้านเต้าฮวยน้ำ ขิงเป่าจู

   ส
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 ดว้ยความทีเ่ปน็หอ้งแถวทัว่ไป ความเปน็เอกลกัษณแ์ละความโบราณ

อาจจะขาดหายไปบา้ง เพราะเจา้ของรา้นไดย้า้ยจากรา้นเดมิทีเ่ปน็หอ้งแถวไมม้า

ได้กว่า 20 ปีแล้ว ความเก่าแก่ดั้งเดิมในบรรยากาศ คงหาไม่ได้แล้วภายในร้าน 

แต่หากได้ลองชิมรสชาติแล้วมองออกไปนอกร้านแล้วละก็ ท่านผู้อ่านจะไม่คิด

เช่นนี้

 ดว้ยความเขม้ขน้ของนำาขงิรอ้นๆ เผด็หนอ่ยๆ กบัเตา้ฮวยเนือ้เนยีนนุม่

ลิ้น รวมเข้ากัน ยิ่งได้ปาท่องโก๋กรุบๆ กรอบๆ เข้าไปด้วย ก็ยากที่ใครจะปฏิเสธ 
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ด้วยความใส่ใจในการทำาของเจ้าของร้าน และสูตรต้นตำารับที่ทำามาตั้งแต่รุ่นแม่ 

และยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติไว้มายาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้าน

เต้าฮวยเจ้าเดียวของชลบุรี ที่อยู่มายาวนานได้ถึงเพียงนี้

 คณุเปา่จ ูแซโ่คว ้เจา้ของเจา้ของรา้นเตา้ฮวยแหง่นีเ้ลา่วา่ แรกเริม่เดมิท ี

คุณแม่ของท่านเป็นคนขาย แต่ไม่มีหน้าร้านเช่นทุกวันนี้ คุณแม่ท่านมักจะใช้

รถเข็นเข็นขายรอบเมืองชล พอกลับมาถึงบ้าน ซ่ึงแต่เดิมเคยขายพวกอุปกรณ์

พลาสติกมาก่อน ตัวเจ๊เองก็ยังเด็กๆ แต่พอเห็นคุณแม่กลับมาบ้านเหนื่อยๆ ก็

ให้ท่านมาพัก แล้วก็ขายต่อที่ร้านจนหมด

 “แตก่อ่นเปน็รา้นไมเ้ลก็ๆ อยูฝ่ัง่ตรงขา้มกบัตกึแถวปจัจบุนั แตพ่อ พ.ศ. 

2529 คณุแมป่ว่ยหนกั กเ็ลยตอ้งใหท้า่นพกั แลว้เรากต็อ้งมาเริม่ขายเองคนเดยีว 

พ.ศ. 2536 ถึงย้ายมาที่อยู่ปัจจุบันนี่”

 การทำาเตา้ฮวยนำาขงิของท่ีนีก่ต็อ้งเลอืกวตัถดุบิทีด่ ีเชน่ ถัว่เหลอืงและ

ขิง ที่นำามาใช้ต้องได้คุณภาพ ซ่ึงจะเตรียมร้านตั้งแต่ตีห้าและเริ่มขายตอนเที่ยง

ตรง จนถึงประมาณ ห้าทุ่มหรือจนกว่าของจะหมด แล้วค่อยปิดร้าน

 นอกจากรสชาติที่ถูกปากใครหลายๆคน แล้วเคล็ดลับที่ทำาให้ร้านอยู่

ยงคงกระพนัมาไดถ้งึทกุวนันี ้เพราะความใสใ่จ ดแูลทัว่ถงึ ทุม่เทใหก้บัอาชีพของ

เจ้าของนั้นเอง โดยเจ๊เป่าจูพูดอย่างมั่นใจว่า

 ”เราทำาแต่อาชีพนี้ขายเต้าฮวยอย่างเดียว มันสมองเรา ในตัวเรา จิต

วิญญาณเราคือขายเต้าฮวยมาตั้งแต่เราจำาความได้ เราทุ่มเทให้กับการทำาตรงนี้

หมด”

 ด้วยรสชาติท่ีเป็นที่จดจำา จึงทำาให้ลูกค้าหลายๆ คนติดใจกับรสชาติ

ความเข้มข้น ถึงขนาดที่เจ้าของร้านเล่าด้วยความภูมิใจว่า

้
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 “มีลูกค้ามาเล่าให้ฟังว่า ทานท่ีไหนก็ไม่อร่อย

เหมือนที่นี่ เคยวานให้ลูกหลานมาซื้อ แต่เขาบอกรอนานรอ

ไม่ไหว ไปซื้อร้านอื่นแต่พอนำามาทาน กลับอร่อยสู้ที่นี่ไม่ได้”

 ร้านนี้แม้จะหาที่จอดรถยาก แต่ก็มีลูกค้าติดร้านนี้

มากพอสมควร ไม่ว่าใครแวะผ่านไปผ่านมานิยมซื้อทานกัน 

หรือไม่ก็นำาไปถวายพระก็มี ซึ่งเฉลี่ยแต่ละวันขายได้หลาย

ร้อยถุง และด้วยสรรพคุณของนำาขิง ที่เจ้าของร้านบอกว่า 

ช่วยให้นำานมแม่ออกมาเยอะ หรือคนธรรมดาทาน ก็ช่วย

เรื่องขับเสมหะ และท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีไม่แพ้กัน

 ระหว่างที่ตัวผู้เขียนเองน่ังคุยกับเจ้าของร้าน รวม

เวลาทานเต้าฮวยนำาขิงสูตรเด็ดในย่ามบ่ายคล้อยเช่นนี้ ก็ปา

ไปประมาณครึง่ชัว่โมงได ้ตลอดระยะเวลานี ้มผีูค้นแวะเวยีน

มาซื้อเต้าฮวยนำาขิงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเสียจริง สงสัยที่

เขาว่ากันว่า ทำางานแบบนี้ ออกมาขายเต้าฮวย สงสัยจะรวย

อย่างที่เขาว่ากันจริงๆ ด้วยซะละมั้ง

้

้

้
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  ศาลเจา้กวนอมิเนีย้วเปน็ศาลเจา้แม่กวนอมิทีค่นเกา่

คนแก่มักรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม

หน้าซอยศรีนิคม ถือว่าอยู่ในเขตชุมชนเก่าแก่ของเมืองชลบุรี

เลยทีเดียว

 ศาลเจ้านี่เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ก่อตั้งมาได้ประมาณ 170ปี 

ตัง้แตส่มยัพระเจา้ตากสนิมหาราชมาพำานกั สมยัมาตเีมอืงจนัทบรุ ี

แลว้กม็าสรา้งไว ้จนปจัจบุนักลายเปน็ทีส่กัการะบชูาของคนเฒา่คน

แก่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี

 ภายในศาลเจ้าที่นี่ก็จะคล้ายๆ ศาลเจ้าทั่วๆ ไป มีการ

ตกแต่งผนังด้วยศิลปะการปั้นภาพนูน ผสมลายเส้นจีนออกมาได้

อย่างสวยงาม พื้นเป็นหินแกรนิตลายดอกบัวเก่าแก่ หากมองขึ้น

ไปบนเพดานแม้จะเก่าหน่อย ก็จะเห็นป้าย และโคมจีนห้อยระย้า

ศาลเจ้ากวนอิมเนี้ยว
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ซึง่จะเขยีนคำาอวยพรทีเ่ปน็ภาษาจนีเอาไว ้อยา่งสวยงาม และ

ดูมีมนต์ขลัง 

 การไหว้ขอพรที่นี่ก็จะเหมือนศาลเจ้าทั่วๆ ไป ที่คน

ส่วนใหญ่มักจะมาขอกัน ไม่ว่าจะเป็นการขอเรื่องขายที่ดิน 

การทำามาค้าขาย การงาน ความรัก สุขภาพโรคภัย ความมั่งมี

ศรีสุข หรือแม้กระทั้งต่อดวงชะตาชีวิต แต่เอกลักษณ์ของที่นี่ 

คุณยายไล่บ่วย แซ่อึ้ง ผู้ดูแลศาลเจ้าที่อยู่ดูแลมานานกว่า 40 

ปี ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า คนส่วนมากมักจะมาขอเจ้าแม่กวน

อิมที่นี่คือการขอเรื่องสุขภาพ

 ความเช่ือทีค่ณุยายเลา่ใหฟ้งั จะมคีนมาขอกนัมากๆ 

คือการรักษาอาการป่วย โดยจะมาถามว่ารักษาที่ไหนดี หมอ

คนไหนดี การถามของผู้ศรัทธานั้นมีวิธีการดังนี้ เริ่่มแรกให้ตั้ง

จิตอธิษฐาน แล้วถามท่านเจ้าแม่กวนอิม โดยการเอ่ยชื่อโรง

พยาบาล และชื่อหมอที่ท่านจะไปรักษา แล้วโยนไม้เสี่ยงทาย 

(คล้ายการเซียมซี) ให้ออกมาเป็นหัวก้อย (ไม้อันหนึ่งควำา อีก

อันหนึ่งหงาย) แบบนี้ถือว่าให้ไปรักษาที่นั้น เมื่อกลับไปรักษา

หากหายอย่างที่เสี่ยงทายไว้ ก็จะกลับมาแก้บนกัน

 การแก้บน โดยส่วนมากที่จะถวายกันก็จะเป็น ส้ม

เขียวหวาน ที่ถือว่าเป็นผลไม้มงคลตามความเชื่อชาวจีน โดย

จะถวาย 4 ลกู 8 ลกู หรอื 12 ลกูกแ็ลว้แตศ่รทัธา เพราะจำานวน

ที่กล่าวมาล้วนเป็นเลขมงคลของชาวจีน แต่ตามความเชื่อก็มี

ผลไม้ที่ห้ามมาถวาย เช่น มังคุด ทุเรียน ซึ่งในภาษาจีนเป็นคำา

ไม่สุภาพ เขาจึงไม่นำามาไหว้กัน (วันที่ 26 กรกฎาคมของทุกปี

จะมีคนมาไหว้เยอะที่สุด เพราะเป็นวันเกิดเจ้าแม่กวนอิม)

่
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 ส่วนเจ้าพ่อเสือ ก็จะมาขอเรื่องโชค ลาภ การทำามาค้าขาย หรือต่อ

อายุชีวิต คุ้มดวง ปีชง เช่นปี 3 6 9 ซึ่งคุณยายบอกว่า เด็กรุ่นๆ จะมาขอกันเป็น

จำานวนมาก เพราะมีความเช่ือว่า จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย และการ

ใช้ชีวิตสุดห่ามในช่วงวัยคะนอง แต่ทว่าหากอายุเลย 70ปีไปแล้วก็ไม่ต้องเพราะ

ถือว่าเกินช่วงวัยที่จะมีเภทภัยไปแล้ว คนที่มาไหว้เจ้าพ่อเสือ ก็จะนำาหมูสด และ

ไข่ไก่มาถวาย ให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป

   ส
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 หลังจากที่น่ังคุยกับคุณยายได้สักพัก ผู้เขียนเลยสบโอกาสขอไหว้ศาล

เจา้ทีน่ีเ้พือ่เปน็สริมิงคลแกผู่เ้ขยีนเองเชน่กนั การไหวข้องศาลเจา้ทีน่ี ่ราคาชดุธปู

เทียนเพียง 20 บาทเท่านั้น ในชุดจะได้ธูป 18 ดอก เขียนคู่แดง 2 เล่ม และมีนำา

มันตะเกียงอีก 1 ขวด เริ่มจากการจุดเทียนแดงสองเล่มวางคู่กัน หน้าพระรูปเจ้า

แม่กวนอิมก่อน ก่อนเริ่มการไหว้ขอพรต่างๆ

 หลักการไหว้ของศาลจีนทั่วไป เริ่มจากการไหว้ ทีตี่หรือการไหว้ฟ้าดิน

กอ่น ซึง่สว่นมากจะอยูห่นา้ศาลเจา้ ใหเ้รามองเหน็ฟา้มองเหน็ดนิ แตท่ตีีท่ีน่ีจ่ะอยู่

ในศาลเจา้ แตเ่พราะความไมส่ะดวกหลายๆ อยา่งหากจะตัง้ไวด้า้นนอก พอฝนตก 

ของไหว้ที่ผู้มาสักการะมักจะเน่าเสีย ทางศาลเจ้าเลยย้ายเข้ามาไว้ทางด้านใน

 เมื่อไหว้ขอพรจากฟ้าดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ปักธูป 3 ดอก ที่

กระถางธูป เดินไปหน้าประตูทางเข้าจะมีกระถางธูปอยู่หน้าประตูอีกสองที่ ให้

เราปกัเพิม่กระถางเพยีงละดอกเทา่นัน้ พอถงึตอนนีเ้รากจ็ะเขา้ไหวข้า้งในภายใน

ที่ตั้งพระรูปกัน

 ภายในที่ตั้งของพระรูปน้ัน จะมีท้ังพระรูปเจ้าแม่กวนอิม พระรูปจี้กง 

พระรูปเป๊ะกง และเจ้าพ่อเสือ เราจะเริ่มไหวจากเจ้าแม่กวนอิมก่อน แล้วปักธูป

ที่หน้าพระรูป 3 ดอก แล้วเดินไปทางขวามือไปไหวพระรูปจี้กง ปักธูปอีก 3 ดอก 

ไหว้ที่พระรูปเป๊ะกง อีก 3 ดอก แล้วมาไหวเจ้าพ่อเสือ ปักธูป 3 ดอก และอีก 1 

ดอก ปักทีโถนำามนต์ ซึ่งปักเสร็จเราสามารถดื่มนำามนต์ หรือนำามาพรมลงบนตัว

เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อจากน้ีก็นำานำามันตะเกียง ใส่ตะเกียงจุดไฟ แล้วเหลือไว้ก้น

ขวดหน่อยหนึ่ง เพื่อถือว่าเป็นการทำาบุญต่อไป

้ ้
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 天地父母 
ทีตี่แป้บ้อ
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 เมื่อย่ีสิบปีก่อน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการโดยสาร

สามล้อนั้นสะดวกมากแค่ไหน ผู้คนมากมายในจังหวัดชลบุรีจึง

นิยมชมชอบการนั่งสามล้อ เพราะสะดวกต่อการขนหอบของ

สมัภาระในการจา่ยตลาด หรอืพาเดก็รบัสง่โรงเรยีน แตท่วา่ทกุ

วันนี้จากที่เคยมี 6-7 คิวรอบเมืองชล กลับเหลือเพียง ไม่ถึง 10 

คัน ในปัจจุบัน

 คำาๆ เย็นวันหน่ึง เม่ือตัวผู้เขียนเองได้มีโอกาสไปเดิน

ตลาดหน้าเก๋ง เพื่อหาของกินเจ้าอร่อยของเมืองชล ก็เห็นลุงชรา

วัยน่าจะเกิน 70 เดินเข็นสามล้ออยู่ และคุณลุงก็ถามด้วยเสียง

เหนื่อยอ่อนว่า “สามล้อไหมครับ” จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำาให้

ไดน้กึยอ้นไปในวยัเยาว ์ครัง้ทีเ่คยนัง่สามลอ้ไปโรงเรยีนแมจ้ะผา่น

ไปนานมากแล้วทีเดียวจนเดียวนี้ สามล้อในเมืองชล เหลือน้อยลง

ทุกทีๆ ซึ่งต่างจากอดีต ที่วิ่งกันขวักไขว่ส่งผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง

ถีบสามล้อ..ปั่นรอบเมือง
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 หลายวันต่อมา ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงหนูนา ที่จอดคิว

อยูห่นา้ตลาดผา้วดักลางนัน้เอง คณุหนนูา วงสมศร ี หรอืลงุหนูนาทีผู่เ้ขยีนเรยีก 

ยึดอาชีพปั่นสามล้อมานานกว่า 31 ปี ซึ่งแต่เดิมคุณลุงเป็นคนต่างจังหวัด แต่มา

ยึดอาชีพนี่ในเมืองชลบุรี

 “ปัจจุบันก็เหลือน้อยคนนักที่จะถีบสามล้ออยู่ น่าจะไม่เกิน 10 คันใน

ชลบุรี” เป็นคำาบอกเล่าเมื่อผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุย

 แตก่อ่นมคีนใชบ้รกิารนัง่สามลอ้มาก จงึทำาใหอ้าชพีรบัจา้งปัน่สามลอ้

เป็นที่นิยม แต่ด้วยความเจริญที่เข้ามา ทำาให้มีมอเตอร์ไซต์ที่สะดวกและรวดเร็ว

กว่า สามล้อจึงค่อยๆ หายไปจากเมืองชลบุรี

 “ทกุวนันีก้ม็กัจะมแีตข่าประจำาทีเ่ปน็คนเฒา่คนแก ่เพราะไมอ่ยากถอื

ของหนักๆ เวลามาจ่ายตลาด ก็จะต้องขนของเยอะ สามล้อมีทีวางได้เวลาเดิน

ทางโดยไม่ต้องหิ้วแล้วโดยสารรถเอา ขาจรนานๆที ก็เห็นจะมีมาเดือนหนึ่งอาจ

จะได้สัก 1-2 คน ซึ่งรายได้หลักส่วนมากก็มาจากการส่งของ ตามตลาด หนุ่มๆ

สาวๆ ก็มีมานั่งบ้าง เพื่อชมเมือง แต่เดี๋ยวนี้ไม่เจอแล้ว”

 แม้อัตราค่าโดยสารของสามล้อก็จะถูกว่ามอเตอร์ไซต์รับจ้าง แต่เมื่อ

เทียบกับความสะดวกรวดเร็วแล้ว ก็ไม่สามารถเทียบกันได้เช่นกัน

 “สมัยก่อนมีหลายคิวนะ มีแต่คนเรียกขึ้น เดี๋ยวนี้ไม่มี คนรุ่นใหม่ก็คง

ไม่มีใครมาปั่นแล้วก็จะเหลือแต่รุ่นแก่ๆ บางคนนี่ก็ล้มหายตายจากไปแล้ว ไม่ใช่

เฉพาะคนปั่น คนนั่งขาประจำาก็ล้มหายไปเยอะแล้วเหมือนกัน ส่วนลุงเองก็เบื่อ

เตม็ท ีกะวา่ปนีีจ้ะพอเหมอืนกนั แตข่าประจำากย็งัยือ้อยากใหป้ัน่ตอ่ ลงุกเ็ลยปัน่

ต่อ บางวันก็ได้ 400-500 บาท แต่ก็ต้องรับจ้างขนของเพื่อประทังรายได้เท่านี้

เหมือนกัน”
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 หลักจากได้นั่งคุยกับคุณลุงได้สักพัก ตัวผู้เขียนเอง

ก็ขอให้คุณลุงขับพาชมรอบเมืองของชลบุรี ตัวผู้เขียนหาก

ย้อนความทรงจำาไป ก็แทบจำาไม่ได้แล้วว่าการนั่งสามล้อนั้น

เป็นอย่างไร เพราะก็ได้นั่งผ่านล่วงเลยมาเกือบ 20ปีได้ วัน

นี้ตัวผู้เขียนเองเลยได้มีโอกาสมาย้อนความทรงจำาในวัยเด็ก 

และเที่ยวชมเมืองยามบ่ายของชลบุรีอีกครั้ง
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52 คล้องจอง
 ในสมัยท่ียังไม่มีถนน การติดต่อกับต่างจังหวัดส่วนมากต้อง

ใช้การเดินเรือ เรือเดินทะเลขนาดใหญ่และเล็กสำาหรับการติดต่อค้าขาย

กับจังหวัดต่างๆท่ัวไป แม้การติดต่อค้าขายในจังหวัดเดียวกันก็ต้อง

ใช้เรือเป็นพาหนะเช่นกัน เช่น การติดต่อกับตำาบลอ่างศิลา บางพระ 

ศรีราชา บางละมุง นาเกลือ สัตหีบหรือบางปะกง ก็ต้องใช้เรือเป็นส่วน

ใหญ่เป็นประจำาทุกวัน(แต่ก่อนบางประกงอยู่ในเขตของจังหวัดชลบุรี) 

ซอย
จำานวนเรือต่างที่ใช้สำาหรับการติดต่อค้าขายและรวมกับเรือที่ใช้ในการ

ประมงชนิดต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ท่าของจังหวัดชลบุรีจะมีเรือมาจอด

ชุมนุมกันมากมาย เมื่อมีเรือมากๆ ก็ต้องสร้างสะพานยื่นออกไปออกจาก

ฝั่งให้เรือมีที่จอดได้สะดวกเหมาะสมกับกิจการของคนในจังหวัดนั่นเอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53คล้องจอง
 ในสมัยท่ียังไม่มีถนน การติดต่อกับต่างจังหวัดส่วนมากต้อง

ใช้การเดินเรือ เรือเดินทะเลขนาดใหญ่และเล็กสำาหรับการติดต่อค้าขาย

กับจังหวัดต่างๆท่ัวไป แม้การติดต่อค้าขายในจังหวัดเดียวกันก็ต้อง

ใช้เรือเป็นพาหนะเช่นกัน เช่น การติดต่อกับตำาบลอ่างศิลา บางพระ 

ศรีราชา บางละมุง นาเกลือ สัตหีบหรือบางปะกง ก็ต้องใช้เรือเป็นส่วน

ใหญ่เป็นประจำาทุกวัน(แต่ก่อนบางประกงอยู่ในเขตของจังหวัดชลบุรี) 

ซอย
จำานวนเรือต่างที่ใช้สำาหรับการติดต่อค้าขายและรวมกับเรือที่ใช้ในการ

ประมงชนิดต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ท่าของจังหวัดชลบุรีจะมีเรือมาจอด

ชุมนุมกันมากมาย เมื่อมีเรือมากๆ ก็ต้องสร้างสะพานยื่นออกไปออกจาก

ฝั่งให้เรือมีที่จอดได้สะดวกเหมาะสมกับกิจการของคนในจังหวัดนั่นเอง

   ส
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 แต่ก่อนชายทะเลชลบุรีเป็นพื้นท่ีเปล่าไม่มีผู้ใดหวงแหน ใครอยากไป

อยู่ ก็ไปปลูกบ้าน สร้างสะพานยื่นออกไปในเลนก็ทำาได้ เนื้อที่สองข้างสะพาน มี

ไว้สำาหรับปลูกเรือนโดยไม่ต้องจ่ายเงิน เมื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยแล้ว ที่ข้างบ้านก็

จะสามารถมีที่จอดเรือเป็นของตนเองได้ด้วย โดยไม่ต้องหาคนมาคอยเฝ้า และ

ถ้ามีใครอยากจะสร้างบ้านต่อออกไปอีก ผู้ที่สร้างสะพานขึ้น ก็มีนำาใจเอื้อเฟื้อ

ให้สร้างสะพานต่อจากเดิมออกไปได้เสมอ ประกอบกับเวลานั้นป่าไม้อยู่ห่างไกล

จากตัวเมืองไม่มากนัก เสาและไม้ จึงมีราคาถูกหาซื้อได้ง่าย เมื่อผู้ที่จะสร้างบ้าน

นำาเสาและไม้มาถึงฝั่งแล้ว เขาก็จะรอเวลานำาขึ้น ค่อยผูกไม้ให้ลอยนำา แล้วนำาไป

ยังที่ต้องการใช้สะดวก แต่ต่อมาด้วยความเจริญมากขึ้น มีเรือบรรทุกเสาและไม้

กระดาน จึงเป็นเหตุให้การสร้างบ้านในทะเลเป็นที่นิยมของชาวชลบุรี

 ซอยต่างๆ ในชุมชนเก่าชลบุรีแห่งนี้ มีความเป็นมานับร้อยกว่าปี โดย

แตเ่ร่ิมเดมิท ีชลบรีุเปน็พืน้ทีน่ำาทะเลเปน็เสียสว่นมาก วถิชีมุชนแตเ่ดมิกป็ระกอบ

อาชพีประมงและคา้ขายเปน็สว่นใหญ ่จงึทำาใหมี้การสรา้งบา้นบนนำาทะเลทัง้นัน้

 เนือ่งจากไมม่กีารซือ้ขายทีด่นิ หากชาวบา้นมคีวามตัง้ใจจะปลกูเรอืน ก็

แคน่ำาไมไ้ปปกัไวแ้ลว้กส็รา้งเรอืนขึน้มา การเดนิทางกน็ยิมพายเรอื เพราะสะดวก

กว่าการเดินบนสะพานไม้ แต่ถ้าไประยะทางใกล้บ้านก็จะเดินเอาเสียมากกว่า 

เมือ่ตวัเมอืงขยบัขยายลงทะเล เพือ่ความสะดวกในการทำามากนิแล้ว จงึเกดิมกีาร

เรยีกชือ่สะพานตา่งๆ ซึง่บางทเีรยีกตามคนมชีือ่เสยีงในสะพานนัน้ๆ หรอืบางทกี็

เปน็เอกลกัษณข์องสะพานนัน้ๆ นำามาตัง้ชือ่กนั จนไมน่านพืน้ทีแ่ถบนีไ้ดข้ึน้ชือ่วา่

ชุมชนบ้านสะพาน ก่อนจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นทุกวันนี้
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http://diarylove.com/forum_posts.asp?TID=11302
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ลาดวิถี(สะพาน๑)
ศรีบัญญัติ (สะพาน๒)
รัฐผดุง (สะพาน๓)
บำ รุงเขต (สะพาน๔)
เจตน์ประชา (สะพาน๕)
ฑีฆามารค (สะพานยาว)
ภาคมหรรณพ์ (สะพานบ้านแม่ห่อ)
จันทร์สถิต (สะพานบ้านนายสร้อย จันทถิระ) 
พิทย์สถาน (สะพานบ้านแม่คง)
บ้านลำ ภู (สะพานต้นลำ พู)
คูกำ พล (สะพานแดง)
กลป้อมค่าย (สะพานหัวค่าย)
บ่ายพลนำ  (สะพานคุณจ่า)
สำ ราญราษฎร์ (สะพานจีน)
ชาติเดชา (สะพานจีนสั้น)
ท่าเรือพลี (สะพานศาลเจ้า)
ศรีนิคม (สะพานเก๋ง)

ปฐมวัย (สะพานโรงเรียนกล่อมปฐมวัย)
ไกรเกรียงยุค (สะพานสะพานคู่)
สุขนิรันดร์ (สะพานบ้านนายสุน)
เสริมสันติ (สะพานหลวง) 
อดิเรก (สะพาน๑๖)
เอกวุฒิ (สะพานบ้านหมอเก๋)
อุทยาน (สะพานหน้าวัดสมถะ)
ธารนที
ปรีดารมย์ (สะพานหน้าวัดน้อย)
ชมสำ ราญ
ย่านโพธิ์ทอง (สะพานหน้าวัดโพธิ์)
คลองสังเขป (สะพานคลอง)
เทพประสาท
ราษฎรประสิทธิ์
จิตประสงค์
จงประสาน
เทศบาลสมมุติ(อยูใ่นเขตเทศบาล)

34ซอย
คล้องจอง

*ในวงเล็บเป็นชื่อเก่าครั้งยังเป็นสะพานไม้
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ปฐมวัย (สะพานโรงเรียนกล่อมปฐมวัย)
ไกรเกรียงยุค (สะพานสะพานคู่)
สุขนิรันดร์ (สะพานบ้านนายสุน)
เสริมสันติ (สะพานหลวง) 
อดิเรก (สะพาน๑๖)
เอกวุฒิ (สะพานบ้านหมอเก๋)
อุทยาน (สะพานหน้าวัดสมถะ)
ธารนที
ปรีดารมย์ (สะพานหน้าวัดน้อย)
ชมสำ ราญ
ย่านโพธิ์ทอง (สะพานหน้าวัดโพธิ์)
คลองสังเขป (สะพานคลอง)
เทพประสาท
ราษฎรประสิทธิ์
จิตประสงค์
จงประสาน
เทศบาลสมมุติ(อยูใ่นเขตเทศบาล)

34ซอย
คล้องจอง

 เมื่อความเจริญย่างกลายเข้ามาในเมือง การขยายของตัวเมือง

ทำาให้เกิดการถมท่ีข้ึนเพื่อความสะดวกสบาย และง่ายต่อการคมนาคม 

จนในที่สุด นายจำานง จันทถิระ นายกเทศมนตรีชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 

2483 - ปี พ.ศ. 2487 ได้เป็นผู้ตั้งชื่อซอยให้สอดคล้องคล้องจองทั้งหมด 

34 สะพาน หรือกลายเป็นชื่อซอยในปัจจุบัน ซึ่งบางซอยท่านยังคงความ

เป็นเอกลักษณ์ ของชื่อเดิมไว้คงอยู่

 เหตผุลทีน่ายจำานง จนัทถริะ ตอ้งการเปลีย่นชือ่ซอยนัน้ ประการ

แรกคอืคนเกา่คนแกท่ีเ่คยเปน็ทีรู่จ้กัในซอยนัน้กเ็ริม่เสียชีวติไปบา้งแล้ว จงึ

อาจจะทำาให ้คนรุน่หลงัจงึไมท่ราบวา่หมายถึงสะพานไหน และอกีประการ

คือซอยคล้องจองง่ายต่อการจดจำามากกว่า

 ในบางสะพานก็ตัง้ช่ือมาจากลกัษณะของสะพานนัน้กม็ ีอาทเิชน่

ซอยฑฆีามารค (สะพานยาว)  ฑฆีา แปลวา่ ยาว สว่น มารค แปลวา่ สะพาน

ซอยเสรมิสนัต ิ(สะพานหลวง) แตก่อ่นคอืสถานทีต้ั่งกองทหารเรอื เมือ่แรก

กอ่สรา้ง ทางกองทหารไดส้รา้งสะพานไมม้คีวามยาวมาก ยืน่ลงไปในทะเล 

เพื่อใช้เป็นที่จอดเรือ และเป็นที่ที่ให้ทหารหัดว่ายนำา

ซอยสำาราญราษฎร์ (สะพานจีน) และ ซอยชาติเดชา (สะพานจีนสั้น) เดิม

เป็นซอยที่มีคนจีนอาศัยอยู่หนาแน่น ถือเป็นชุมชนชาวจีนเลยก็ว่าได้

 ในบางสะพานก็ตั้งชื่อตามผู้อยู่อาศัยในซอยนั้นๆ อาทิเช่น

ซอยจันสถิตย์ (สะพานบ้านนายสร้อย จันทถิระ) ก็เป็นชื่อซอยของตระกูล 

จันทถิระ

ซอยพทิยส์ถาน (สะพานบา้นแมค่ง) แปลตรงตวัวา่มบีา้นของคนทีช่ือ่พทิย์

อาศัยอยู่

ซอยบา่ยพลนำา (สะพานคณุจา่) แตก่อ่นกม็คีนชือ่ จา่ ทำางานเปน็ขา้ราชการ

ที่ศาล เลยเป็นที่มาของสะพานคุณจ่า เป็นต้น
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วิถี(ฅน)ชล
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 ชลบุรีเป็นเมืองท่าติดทะเล อาชีพหลักของชาวชลบุรีส่วนมากจึง

หนีไม่พ้นการออกทะเล ล่องเรือหาปลา เพ่ือดำารงชีวิต รวมถึงการค้าขาย

กับต่างแดน จนได้ข้ึนช่ือว่าเป็นย่านชุมชนจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออก 

วัฒนธรรมและการดำารงชีวิตต่างๆ จึงแฝงกล่ินอายความเป็นชาวจีนไว้

เล็กๆ ผสมผสานกับของไทย จึงทำาให้วิถีคนชลต่างกับจังหวัดอ่ืนๆ แม้

ทุกวันน้ีสภาพบ้านเมืองของชาวชลบุรีพัฒนาไปมาก  อีกท้ังมีผู้คนต่างถ่ิน

วิีถิี
โยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชาวชลบุรีด้ังเดิม  แต่ทว่าคน

เ มืองชลก็ยังคงเอกลักษณ์ท่ีเ ป็นชาวชลบุรี เอาไว้ไ ม่ เ ส่ือมคลาย

ซ่ึงบางอย่างยังเป็นท่ีน่าสนใจอยู่ เช่นการออกหาปลา การต่อเรือ การทำาพิธี

ก่อนออกทะเลของชาวประมง การทำามาค้าขาย วิถีชีวิตของประมง ท่ีทำากัน

เป็นครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น และรวมถึงการทำาประมงในปัจจุบันว่าเป็นเช่นไร[ฅน]ชล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63

วิีถิี

[ฅน]ชล
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 เสียงป๊อกๆ คล้ายเสียงตอกไม้ แว่วมาแต่ไกล ผู้เขียน

เลยสบโอกาส เดนิตามเสยีงนัน่ไป ตามทางเปน็สะพานไมต้อ่ยืน่

ลงไปทะเล เมื่อเดินตามหาต้นเสียงก็ได้เจอกับเรือไม้ลำาใหญ่ ถูก

ยกให้เหนือพื้นเลนด้านล่าง พร้อมคุณลุงคนหนึ่ง กำาลังตอกเรือ

เพื่อซ่อมแซมอยู่

 

 เมื่อสิ้นเสียงตอก พร้อมกับเสียงเรียกถาม

 ”หนูมาทำาอะไร”

 “คุณลุงทำาอะไรอยู่คะ”

 “ซ่อมเรือน่ะสิ”

อู่ต่อเรือ..ซ่อมเรือ
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 แต่เดิมคุณลุงสิงห์ ตุรงค์รัตน์ เป็นคนชลบุรี

ตั้งแต่กำาเนิด อยู่ซอยไกรเกรียงยุค

 ประมาณปี พ.ศ. 2497-2500 ในช่วงที่คุณลุง

เกดินัน้ คณุลงุเลา่วา่ พืน้ทีต่รงนีก้ย็งัคงเปน็ทะเล ทัง้หมด 

สะพานที่ใช้เดินไปมาหาสู่ระหว่างบ้านก็จะเป็นสะพาน

ไม้ไม่กว้างมากประมาณหน้า 8 นิ้ว 3 แผ่น จึงทำาให้เดิน

เท้าไม่ค่อยสะดวกนัก ชาวบ้านส่วนมากเลยนิยมการ

พายเรือไปมาหาสู่กันเสียมากกว่า หรือบางทีพ่อค้าแม่

ขายก็พายเรือหาบของขึ้นมาขายกันบนสะพาน

 ทุกวันนี้แม้คุณลุงจะรับจ้างซ่อมเรือต่อเรือ

มายาวนานกว่า 20 ปี แต่ทว่าคุณลุงยังไม่ลืมอาชีพเดิม 

นั่นก็คืออาชีพประมง ที่ทำามาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่า 

ไม่ว่าจะเป็น การออกหาปู หาปลามาขายเพื่อเลี้ยง

ครอบครัว

 “สมัยนั้นครอบครัวชาวประมงส่วนมากเป็น

พวกหาเช้ากินคำา ทำากันในเฉพาะครอบครัว เรือที่ใช้ก็

จะเป็นเรือลำาเล็กๆ พอจบป.4 ก็ออกทะเลช่วยพ่อแม่

ทำามาหากินแล้ว น้อยนักที่จะได้เรียนต่อ“

 เมื่อคุณลุงเริ่มเข้าช่วงวัยรุ่น สมัยนั้นก็เริ่มมี

ไฟฟ้าเข้ามาเมืองชลบุรี สภาพชุมชนเมืองจึงเจริญขึ้น

ทันตา เนื่องจากท่าเรือพลีเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ ก็จะมี

เรือยนต์ลำาใหญ่มากมายเข้ามาจอดเทียบท่า จึงทำาให้

เมืองชลบรุ ีกลายเปน็แหลง่ประมงทอ้งถิน่ทีเ่จรญิรุง่เรอืง

ที่สุดในแถบภาคตะวันออก

่
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 แตท่วา่กเ็ปน็เพยีงอดตีทีผ่า่นมายาวนานหลายสิบป ีทกุวนันีท้า่เรอืพลีก็

ยงัคงเปน็ทา่เรือใหญ ่แตค่วามเจรญิมัง่คัง่กล็ดลงไปตามกาลเวลา เรอืยนตล์ำาใหญ่

ก็หาได้ยากขึ้น ชาวบ้านแถวนี้ก็มีแค่เรือจั่นเล็กๆ เอาไว้ออกหาปูหาปลาขายอยู่

ไปวันๆ หาได้อู้ฟู่เหมือนแต่ก่อนไม่ เพราะทุกวันนี้สัตว์ทะเลหายากขึ้น บางครั้ง

ต้องเดินเรือไกลกว่าจะได้ปลา และทุกวันนี้ต้นทุนการเดินเรือก็ยิ่งสูงขึ้น คุณลุง

จึงใช้เวลาหน้ามรสุมมาซ่อมเรือ ต่อเรือแทน   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69

 “ช่วงมรสุมที่ออกเรือไม่คุ้มมักจะช่วงปลาย กรกฎาคม – ต้น มกราคม 

นั้นแหละ ช่วงนี้ลุงก็จะมารับต่อเรือ ซ่อมเรือเอา” คุณลุงกล่าว แม้จะหลบเลี่ยง

พายุแทบครึ่งปี แต่ก็ยังมิวายเจอพายุเหมือนกัน คุณลุงเล่าต่อว่า ลุงเจอพายุมา

นับไม่ถ้วน ปีหนึ่งก็เจอ 3-4 ครั้งได้ แต่โชคดีลุงออกลำาใหญ่ เป็นเรือลำาเล็กคงไม่

รอดเหมอืนกนั เวลาเจอพายแุตล่ะท ีกเ็หมอืนทีเ่หน็ในหนงันัน้แหละ ลูกคล่ืนกอ้น

ใหญ่ๆ พัดข้ามเรือไป เรือใหญ่ฐานก็มั่นคงหน่อย แต่เรือลำาเล็กๆ ที่ออกมาข้างๆ 

จมไปต่อหน้าต่อตาก็เคยมี

 เมื่อถามถึงการทำาเรือ คุณลุงเล่าให้ฟังว่า เรือแต่ละชนิดจะเหมาะ

กับการออกเรือไม่เหมือนกัน ชาวประมงบางคนออกเรือแค่หน้าบ้าน(ประมาณ 

2-3กิโลเมตร) จะใช้แค่เพียงเรือจั่น หรือไม่ก็ เรือหางยาว แต่หากออกไปไกล 

เช่น เกาะสีชัง เกาะช้าง ไปเดินเรือ 4-5 วันก็ต้องใช้เรือยนต์ สัตว์ทะเลที่ได้ก็จะ

ต่างเช่นกัน เพราะเรือออกหน้าบ้านนำายังไม่ลึกมาก ส่วนมากจะเป็นการหากิน

ในครอบครัว ของทะเลที่ได้ก็จะตัวไม่ใหญ่มาก เช่น หอยลาย หอยแครง ปูม้า ปู

แสม ปลาชนิดเล็กๆ หากออกไปไกลหน่อย ก็จะได้สัตว์ทะเลตัวใหญ่กว่า

 ประเภทของเรือท่ียังมีอยู่ทุกวันน้ี และท่ีลุงสิงห์ ยังรับต่อเรือ ก็

ยังมีมากมายหลายประเภท ซึ่งเรือแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน 

อย่างเรือยนต์ ที่ไว้ใช้เดินเรือไกลก็จะมีโครงสร้างใหญ่ เพื่อป้องกันคล่ืนพายุ

ต่างๆ และสะดวกต่อการบรรทุกอาหารทะเลครั้งละมากๆ เรือที่ลำาเล็กลงมา

หน่อยก็จะเป็น เรือชะลอม หรือเรือโขน ซ่ึงตรงหัวเรือจะมีไม้โขนงอหัวท้าย

เพื่อให้สวยงาม เรือเป็ด หัวเรือจะคล้ายก้นเป็ด เอาไว้ลากหอยแครง ลาก

กุ้ง หอยลาย เรือกระแชง (สมัยก่อนเอาไว้บรรทุกข้าว) ที่แต่เดิมเป็นเรือนำาจืด 

ก็สามารถ ออกหาปลาได้ เอาไว้จับหอย ไสไม้ไปปักหาหอยนั่นเอง ส่วนเรือลำา

เลก็ ทีไ่วใ้ชอ้อกเรอืหนา้บา้นกจ็ะเปน็เรอืหางยาว เรอือแีปะ และเรอืหวัตดัเปน็ตน้

้

้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70

 แตท่วา่ปัจจบุนั เรอืทีเ่ปน็ทีน่ยิมใช้กนัมาก กลบัเปน็เรอืหางยาวลำาเลก็ๆ 

เท่านั้น เพราะด้วยต้นทุนเรือที่สูงขึ้น  จึงทำาให้เรือใหญ่ลดลง

 “เรือขนาดกลางลำาหนึ่งก็ สี่ ห้าแสน เรือยนต์ไม่ต้องพูดถึงลำาเป็นล้าน”

  คุณลุงเล่าต่อว่า

 “ปัจจุบันไม้มีราคาแพงว่าแต่ก่อนมาก สมัยก่อนตอนลุงเป็นวัยรุ่นนะ 

คิวประมาณ สามร้อยบาท 12นิ้ว x 12นิ้ว  ตอนนี้ตกราวๆ หนึ่งพันหกร้อยบาท 

เพราะเฉพาะไม้อย่างเดียวก็ สามถึงสี่แสนส่วนลำาใหญ่ๆ ก็ล้านกว่าบาท นอกจาก

น้ียงัมสีลกัอกีทำาจากไมแ้สมสาร หากย็าก(ไวต้อกยดึโครงเรอืกบัไมเ้ขา้ดว้ยกนั) ตก

ตัวละสิบห้าถึง ยี่สิบบาท ใช้เรือลำาใหญ่ๆ ประมาณหกถึงเจ็ดพันตัว ลำากลางๆ ก็

สองพนัถงึสามพนัตวัวา่ไป สมยักอ่นมเีรอืเปน็รอ้ย เรอืจอดกนัเตม็ทา่เลย แตเ่ดีย่ว

นี่มีแค่เท่านี้แหละ”

 กรรมวิธีการสร้างเรือก็จะเป็นกรรมวิธีท่ีทำาต่อจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

เหมือนแต่ก่อน คนที่ออกเรือก็จะมาจ้างทำา บอกว่าต้องการเรือแบบน้ี คุณลุงก็

จะมีแบบแปลนอยู่ในหัว

 “หากออกเรอืไกลตอ้งเปน็เรอือว้นและแบนเผือ่ใหค้งทนและตา้นคลืน่ 

หากออกไม่ไกลก็จะใช้เรือเล็กและเรียวก็จะคล่องตัวมากกว่า”

 การทำาเรือ เริ่มจากต้องซ้ือไม้มาตาก ไม้ท่ีได้มาส่วนมากมาจากคลอง

ด่าน ไม่ก็โรงไม้บ้างเล็กน้อย เริ่มจากโครงกระดูกงู เหมือนเป็นโครงหลักนั่นเอง 

ตอ่เขา้กบักรง แลว้กไ็มก้ระดานเขา้ โดยโครงสรา้งพืน้ฐานเรอืแตล่ะลำากจ็ะเหมอืน

กัน ต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเรือแต่ละประเภทมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง แตกต่างกัน

ไป โดยระยะเวลาการต่อเรือนั้น ใช้กำาลังคน 4-5 คน เรือลำาใหญ่อย่างเรือยนต์ใช้

เวลาประมาณห้าถึงหกเดือน เรือลำาขนาดกลางอย่างเรือดุล หรือโขน ใช้เวลาสาม

ถึงสี่เดือน เรือเล็กๆ อย่างเรือหางยาวก็จะประมาณ เดือนกว่าๆ ก็เสร็จเรียบร้อย
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 ในช่วงเริ่มต่อเรือก็จะมีการไหว้ขอว่าจะประกอบเรือขึ้น เ ม่ือ

สร้างเสร็จจะมีการทำาพิธี เชิญแม่ย่านางมาสถิต การจะออกหาปลาแต่ละ

ที ก็จะมีการบนบานศาลกล่าวก่อนออกเรือ ให้ออกเรือปลอดภัยบ้าง ได้ปลา 

กลับมามากๆ บ้าง ซึ่งสถานที่ที่จะไปขอกันก็จะขอทีตี่ (ศาลคนจีน) ท้ายซอย

ท่าเรือพลีบ้าง หรือแต่ก่อนก็จะไปขอที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบ้างก็ตามแต่ศรัทธา

ของแต่ละคน หลักจากนี้หากเป็นเรือยนต์ก็จะมีการจุดประทัดก่อนออกเรือ เมื่อ

ออกเรือแลว้ไดต้ามทีห่วงัไวก้จ็ะมาแกบ้นโดยการนำาหวัหมู หวัเปด็มาถวายบา้งกม็ี

 เมื่อผ่านมรสุม คลื่นลมมาอย่างหนักหน่วงในการเดินเรือออกหาปลา 

เรือก็ต้องมีการเช็คสภาพเหมือนกับนำารถมาเช็คสภาพที่อู่เหมือนกัน คุณลุงบอก

ว่าปีหนึ่งก็ควรมาเช็คสักครั้ง บางทีออกเรือ โดนนั้นโดนนี่บางทีต้องมีรอยรั่วบ้าง 

บางทีไม้แตกก็มี ต้องนำามาซ่อมแซม ก่อนออกเรือครั้งต่อไป

 การอุดเรือก็จะใช้ชัน(เป็นผงเฉพาะสำาหรับอุดเรือ)ผสมกับยางมาป้าย

ตามรอยสลักกันนำาเข้า แล้วก็ต้องเอาเรือมา ทานำามันยางโทรมเรือทุกๆ หนึ่งถึง

สองปคีรัง้ เพือ่ใหไ้มค้งสภาพแขง็แรง คงทน เรอืพวกทีโ่ทรมนำามนัยางบ่อยๆ ไมม่ี

ทางแตกทางร่ัวอยา่งแนน่อน แตค่า่ใชจ้า่ยในการโทรมแตล่ะครัง้กแ็พงมาก เรอืลำา

เล็กอย่างเรือยาวจึงนิยมทาสีสวยๆ เอา เพราะถูกและสวยงาม

 “คณุลงุคะ แลว้ถ้าเรอืเกา่ทรดุโทรมไมส่ามารถใชไ้ดต้อ่ เราจะเอาไปทำา

อะไรได้บ้างไหมคะ”

 “กป็ลอ่ยทิง้ไวไ้มท่ำาอะไรทัง้นัน้ ตามความเชือ่วา่ใหแ้มย่า่นางไดพ้กับา้ง 

อยู่สุขสบายบ้าง หลังจากที่เผชิญคลื่นลมมานาน“

 การออกเรอืของคณุลงุในทา้ยการพดูคยุครัง้นี ้ทำาใหเ้หน็วา่แตก่อ่นกบั

เดี๋ยวนี้อาชีพประมงคงไม่รุ่งเรืองเท่าแต่ก่อนเป็นแน่ ไหนจะค่านำามันที่แพงขึ้น 

ทรพัยากรสตัวท์ะเลทีน่อ้ยลง หลงัจากความเจรญิเขา้มา การถมทีเ่พือ่ขยายเมอืง

ออกไป คาดว่าอีกไม่นาน ทะเลเมืองชลคงหาความสมบูรณ์ได้ยากอย่างแน่นอน

้ ้
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วิถี(ฅน)ชล
อู่ต่อเรือ..ซ่อมเรือ
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ซอยกลป้อมค่าย
ซอยคูกำ พล

ซอยบ้านลำ พู

ซอยพิทย์สถาน

ซอยท่าเรือพลี

ซอยไกรเกรียงยุค

ซอยเสริมสันติ
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สถาปัตยกรรม
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 ชุมชน เ ก่ าอ ย่ า ง บ้ านสะพาน ใน วันวาน เ ร่ิม เ ลือน

หายไป เอกลักษณ์ วิ ถี ชี วิตและความเป็นอ ยู่ ด้ัง เ ดิมเร่ิม ถูก

วัฒนธรรม และความเจริญเข้าครอบงำา เรือนไม้โบราณหลาย

หลังถูกร้ือ สร้างเป็นบ้านปูนเสียส่วนใหญ่ บ้านไม้ท่ีเคยสวยงาม

ในอ ดีต  ถูก ร้ือถอนไปพ ร้อมความทรงจำ าของคนใน ชุมชน

สถาปัตยกรรม
แต่ทว่าท้ายซอยกลป้อมค่าย มีบ้านทรงไทยอยู่สามหลังที่ยังคงอยู่และถูก

บำารุงรักษาไว้อย่างดี ที่ไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมาจะเห็นกันแน่ และคนใน

ซอยแห่งนี้จะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเจ้าของที่ดูแลอยู่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็น

นักเขียนที่มีชื่อเสียง คุณนันทพร ศานติเกษม คุณเอียด หรือนามปากกา

ว่า ปิยะพร ศักดิ์ เกษม ผู้มีผลงานเขียนชื่อดังอย่าง ทรายสีเพลิง 

รากนครา ที่หลายท่านคงคุ้นชื่อคุ้นหูเป็นอย่างดี

บนทะเล
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สถาปัตยกรรม

บนทะเล
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กาลครั้งหนึ่ง

 แดดยามสายเริม่สอ่งแสง ผูเ้ขยีน

ได้มีโอกาสไปนั่งฟังเรื่องราวความเป็นมา

ในอดีตกาลของชุมชนชลบุรีครั้งยังรุ่งเรือง

จากปากของนักเขียนชื่อดัง ซึ่งคุณเอียดได้

รวบรวมและรอ้ยเรียงเรือ่งราวความทรงจำา

ของคณุยา่ของคณุเอยีดและคนเกา่คนแกท่ี่

พอทราบถงึประวตัคิวามเปน็มา และมาเลา่

ให้กับผู้เขียนฟังอีกที

 แรกเร่ิมเดิมทีชุมชนเก่าในซอย

คล้องจองทั้งหลาย มีบ้านทรงไทยโบราณ

อยู่หลายหลัง แต่บ้านพวกนี้มักจะเป็น

บ้านคนมีเงิน บ้านเจ้าคนนายคน และบ้าน

บางหลังก็จะเป็นบ้านชาวบ้านทั่วไป แต่ที่

เหมือนกันคือการปลูกเรือนบนผืนทะเล

 ดว้ยความทีค่นสมยักอ่นของชาว

ชลบุรีมีอาชีพหลักคือการประมง ท้ายซอย

หลายๆ ซอยจึงเป็นท่าเรือในแต่ก่อน การ

ดำารงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต เม่ือ

คำานึงถึงการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง การสร้าง

บา้นในพืน้ทีท่างทะเลถือเปน็เรือ่งปกตขิอง

ที่นี่ แม้เจ้าคนนายคนเองก็มีเรือนอาศัยใน

ทะเลเช่นเดียวกัน
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 ในปี พ.ศ. 2550 ชุมชนบ้าน

สะพานบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ได้

รับพระราชทานรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะ

สถาปตัยกรรมดเีดน่ประเภทชุมชนพืน้ถิน่” 

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรม

ราชกุมารี ซึ่งกินพื้นที่ยาวประมาณ 129 ไร่

แล้วก็ มีบ้านเรือนราษฎรกว่า 500 หลังคา

เรือน

 บ้านบางหลังที่ทายาทยังอยู่และ

เขาได้ดูแลรักษาไว้ อยู่ในสภาพท่ีดีเหมือน

เดิมจึงได้รับรางวัล แม้ว่าส่วนใหญ่กว่า 80 

เปอร์เซ็นต์ ถูกรื้อกลายเป็นตึกแถว กลาย

เป็นบ้านสมัยใหม่บ้าง แต่ก็จะมีบางส่วนที่

ยังอยู่ ซึ่งที่ยังอยู่เขาก็ดูแลรักษาไว้อย่างดี

 เมือ่สมาคมเขา้มาสำารวจและพบ

วา่พ้ืนทีน่ีย่งัสามารถอนรุกัษไ์วไ้ดอ้ยา่งด ีจงึ

ได้รางวัล โดยกินพื้นที่ทั้งหมด 5 ซอย คือ 

คูกำาพล กลป้อมค่าย บ่ายพลนำา สำาราญ

ราษฎร์ ชาติเดชา

 บ้านที่อยู่ ในการดูแลของคุณ

เอียด มีทั้งหมดสามหลัง คือ เรือนพักร้อน

พระทิพปัญญา บ้านหลวงอำานาจจีนนิกร 

และเรือนเทียบเรือโป๊ะ ที่ปัจจุบันเรียกว่า 
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โรงปลาคุณยายหยี่ แต่ส่วนพวกเรือนบริวารอย่างเช่น เรือนยุ้งข้าว เรือนเทียบ

เรือ เรือนนึ่งปลา เรือนพวกนี้ก็จะให้คนอยู่และให้เขาดูแลรักษาไปด้วย

 “คุณทวดของดิฉันเกิดในประเทศไทย โดยบิดาของท่านเป็นชาวจีนที่

อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร คุณทวดทำามาหากินในด้านการประมงอย่าง

ขยันขันแข็งและสุจริตจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น นายอากรหลวง

อำานาจจีนนิกร ซึ่งราชทินนามของท่านหมายความว่า เป็นผู้มีอำานาจอยู่ในหมู่

ชาวจีนในละแวกนี้ 

 คุณแม่ของดิฉันยังจำาเสื้อยศของท่านได้ว่าเป็นเส้ือแขนยาวแบบเดียว

กับเสื้อราชปะแตนในยุคหลัง ๆ น่าจะมีแถบมีดิ้นปัก แต่ท่านก็จำารายละเอียด

ไม่ได้ ได้ยินแต่ผู้ใหญ่เล่าต่อ ๆ กันมาว่ามีการจัดงานฉลองเสื้อยศของท่านที่บ้าน

หลังนี้ด้วย”

(ชลบุรีรักษ์อดีต โดย “ปิยะพร ศักดิ์เกษม”เคยลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย)

 “บ้านหลวงอำานาจจีนนิกรคาดว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 2429 แต่ไม่ได้มี

หลกัฐานยนืยนัวา่สรา้งปนีีแ้น่ๆ  เพราะคดิวา่คนโบราณเขาคงไมไ่ดจ้ดไมไ่ดม้หีลกั

ฐานอะไรบ่งบอกไว้ แต่ที่บอกว่าปี 2429 นี่เพราะว่าหลวงอำานาจจีนนิกรนี่ แต่

เดิมท่านอาศัยอยู่ซอยสำาราญราษฎร์ กับภรรยาคนแรก พอภรรยาคนแรกท่าน

เสีย ท่านก็แต่งงานใหม่ แล้วย้ายมาอยู่ที่นี่กับภรรยาคนที่สอง พอมาอยู่ที่นี่ ท่าน

ก็มีลูกสาวสามคนก่อน ก่อนที่จะมามีคุณตา ซึ่งคุณตาเกิดปี พ.ศ. 2429 จึงคาด

ว่าท่านหลวงจึงต้องสร้างบ้านหลังนี้ก่อนปี พ.ศ. 2429อย่างแน่นอน”

 เรือนพกัร้อนของพระทพิปญัญา แตเ่ดมิเปน็เรอืนของเจา้พระยาเทเวศร์

วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) เมื่อมาตรวจราชการในมณฑลปราจีนบุรี จะมา

พักแรมที่เรือนแห่งนี้ ซึ่งท่านเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ สนิทกับหลวงอำานาจ

จีนนิกร โดยทั้งสองเป็นญาติกัน ทางหม่อมแม่ของเจ้าพระยาเทเวศน์ มีศักดิ์เป็น

คุณป้าของหลวงอาจจีนนิกร ท่านทั้งสองเลยจึงปลูกเรือนพักร้อนติดกัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86

 แตพ่อเมือ่ทา่นเจา้พระยาเทเวศรแ์กต่วัลง ทา่นจงึไมส่ะดวกในการเดนิ

ทาง เรอืนแหง่นีจ้งึถกูรือ้และถวายพืน้ทีแ่กว่ดั แตไ่มน่านลกูชายของหลวงอำานาจ

จนีนกิรคนเลก็ หรอื พระยาทพิปญัญา (เอือ้ บปุผเวศ) แลว้กม็าปลกูเรอืนพกัรอ้น 

ซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่ว่างไปแล้ว

 หลวงพระทิพปัญญา ท่านเป็นผู้พิพากษาอยู่เมืองกรุง เวลาท่านออก

จากกรุงเทพมหานครมาราชการต่างจังหวัด ท่านก็จะมาพักบ้านหลังนี้ จนท่าน

ได้ที่ทำางานประจำาแล้วไม่ต้องเดินทาง ท่านเลยตัดสินใจไปซ้ือบ้านที่กรุงเทพฯ 

บ้านหลังนี้ท่านก็เลยนานๆ มาครั้ง

 จนกระทั่งช่วงหลังพี่ชายท่านเสีย พอมาแล้วไม่เจอพี่ชาย แล้ว

ท่านก็เลยรู้สึกเศร้า สุดท้ายท่านก็ตัดสินใจขายให้แม่ของคุณเอียด ซึ่งเป็นที่่ 

อยู่ปัจจุบัน

 ส่วนโรงปลาคุณยายหยี่ สร้างปีพ.ศ. 2466 เป็นเรือนสำาหรับเทียบเรือ

ประมง

 “โรงปลาคุณยายหยี่ หรือคุณยายของพี่ แต่ก่อนมีอาชีพทำาประมง ซึ่ง

คุณยายถือเป็นรายใหญ่ เวลาทำาประมงก็ต้องมีเรือเข้าเทียบท่า ยิ่งเรามีโรงปลา

อยู่ไกลเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำาให้เรือประมงเข้าเทียบท่าได้ก่อน แล้วก็หาบปลาขึ้นไป

ขายที่ตลาด”

 ชาวประมงรายใหญ่ในที่น่ีคือการท่ีเจ้าของมีเรือลำาใหญ่ในการออกหา

ปลา และมีมากกว่า 10 ลำาขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว มีแรงงานร่วม

เกนิ 10 คน อาท ิลกูนอ้ง ชาวประมง คนขายเปน็ตน้ ซึง่จะคลา้ยๆ กบัการทำางาน

ทุกวันนี้ที่ชาวประมงออกจากบ้านมาทำางานเสร็จก็กลับบ้าน เป็นเหมือนลูกจ้าง

ทำางานเป็นเวลา

 แตก่อ่นไมใ่ชว่า่จะเปน็ชาวประมงรายใหญก่นัไดท้กุคน บางทซีอยหนึง่

ก็จะมีเพียงรายเดียว ถัดไปอีกสี่ ห้าซอยถึงจะมีอีกราย จึงถือว่าอาชีพประมงใน
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สมัยก่อนตามท่าเหล่านี้ รุ่งเรืองมากทีเดียว

 แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีรายใหญ่แล้ว ก็เท่ากับลูกจ้างก็ออกมาทำาเอง เป็นชาว

ประมงรายย่อย ซึ่งอาจจะมีเรือเล็กสักลำาหนึ่ง แล้วออกไปจับปลา ดักปู หาหอย

เลี้ยงครอบครัว

 “พีก่ย็งัทนันะ ตอนมเีรอืมาจอดอยูห่นา้บา้น ลำาใหญ่ๆ  4-5 ลำา แตต่อน

นั้น คุณยายพี่ใกล้จะเลิกทำาแล้ว ก็เลยทยอยๆ ขายไป”

 “การปลกูบา้นบนผนืทะเลในสมยักอ่นไมม่กีารขึน้โฉนดทีด่นิ ไมว่า่ใครก็

สามารถมาจบัจองพืน้ทีไ่ด ้จงึมชีาวบา้นมากมาย กวา่คอ่นของชลบรุ ีอาศยับรเิวณ

พื้นที่ทะเล จนกะทั่งในรัชสมัย ร.5 มักมีคดีความเกี่ยวกับการแย่งพื้นที่ขึ้นบ่อยๆ 

จึงได้มีกฎหมายออกควบคุม เพื่อแก้ปัญหา บ้านหลวงอำานาจจีนนิกรจึงเป็นบ้าน

แรกๆ ที่ขึ้นโฉนด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชน”

(ชลบุรีรักษ์อดีต โดย “ปิยะพร ศักดิ์เกษม”เคยลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย)

นิยายในชีวิตจริง

 จากความใกลช้ดิสนิทสนมกบัคณุยาย เหตนุีจ้งึทำาใหเ้กดินยิายเรือ่ง ใน

วารวันขึ้น

 ในวารวนั เป็นนยิายทีส่รา้งขึน้จาก แรงบนัดาลใจในชมุชนบา้นสะพาน

ทีพ่ีต่ัง้ใจจะสรา้งขึน้เพือ่เลา่ประวตัคิวามเปน็มาในอดตี กอ่นสิง่เหลา่นัน้ทีม่คีณุคา่

จะเลือนหายไป

 คุณเอียดเล่าว่า ตนเองสนิทกับคุณยายมาก จึงมีโอกาสได้ซึมซับความ

คิดเห็น และแนวทางการดำาเนินชีวิตไว้หลายอย่าง ซึ่งบางส่วนเป็นสิ่งที่คุณยาย

ของคุณเอียดได้ประสบพบเจอ จึงได้มีโอกาสเขียนเป็นเรื่องราวลงนิยาย

 “คณุยายกอ่รา่งสรา้งตวัขึน้มาเรยีกวา่เปน็เศรษฐใีหญข่องจงัหวดัเลยก็

ว่าได้ ด้วยมือเปล่าไม่มีอะไรเลย คุณยายเป็นลูกกำาพร้า พ่อแต่งงานใหม่ แม่ก็เสีย 
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แตด่ว้ยมอืเปลา่สองมอืกส็รา้งตวั จนกระทัง่มเีรอืเปน็สบิๆ ลำา เปน็ชาวประมงราย

ใหญ่ พี่ก็เลยเก็บรายละเอียดมาว่า คุณยายมีความคิดอย่างไร ถึงทำาได้แบบนี้ได้ 

โดยไม่ต้องทำาอาชีพไม่สุจริต แต่เขาสามารถสร้างตัวได้”

 “แตท่วา่หากเล่าเรือ่งราวหากเลา่ชวีติคณุยายไปเรือ่ยๆ คนอา่นกค็งไม่

สนใจ จึงจำาเป็นต้องใส่ผู้ร้าย เรื่องฉุดคร่าไปด้วยเพื่อให้มีสีสัน รสชาติ แต่หลักๆ 

คือ ชีวิตกับความคิดคุณยาย แล้วเราก็ใช้ฉาก ที่เราต้องการที่เราจะบันทึกเอาไว้ 

เพราะตอ่ไปสภาพชมุชนเหลา่นีม้นักจ็ะไมเ่หลอื ขนาดทกุวนันี ้มอีาจารยค์นหนึง่

สอนหนงัสอือยู ่เขาชอบเลา่ใหน้กัเรยีนฟงัวา่ รูไ้หม แตก่อ่นอาจารยต์อ้งพายเรอืไป

ตกันำาจดื ทีห่นา้ศาลทีเ่ขาไวว้ิง่ควายทกุวนันีน้ะ นกัเรยีนหลายคนยงัหาวา่อาจารย์

ท่านนี้โม้เลย เพราะทุกวันนี้สภาพแบบนั้นไม่เหลือแล้ว คนเขาก็ไม่เชื่อกัน แต่ก็

อยา่งวา่ใครเขาจะเชือ่วา่พืน้ทีส่ว่นมากของชลบรุคีอ่นหนึง่เคยเปน็ทะเลมากอ่น”

 สมัยก่อนเมืองชลบุรีไม่มีถนน เพราะเป็นพื้นที่ทะเลเสียส่วนมาก จึงมี

แตส่ะพาน หรอืบางทอีาจใชเ้รอืลำาเลก็โดยสารเอา ทกุวนันีส่ิ้งเหลา่นีไ้ดเ้ลอืนหาย

ไปตามความเจรญิของจงัหวดัชลบรุ ีคณุเอยีดจงึมคีวามตัง้ใจจะบนัทกึเหตกุารณ์

เหล่านี้ไว้ โดยการร้อยเรียงเป็นนิยาย ที่ได้มาจากคำาบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่่ที่

เก็บมาตลอดชีวิตร่วมที่่คุณเอียดได้ค้นเพิ่มเติมมาด้วย

 “หนูเคยอ่านบ้านเล็กในป่าใหญ่ ของ ลอรา อิงกัลส์ ไวลเดอร์ไหม นั้น

แหละในวารวัน พี่ก็อยากให้มันออกมาแบบน้ัน เพราะหากเราเก็บเป็นเอกสาร 

มันก็เป็นเพียงหนังสือเปล่าๆ เล่มหนึ่ง ที่ไม่มีคนสนใจ วันหน่ึงมันก็ต้องหายไป 

ไมม่ใีครจดจำา แตถ่า้หากเรารอ้ยเรือ่งราวใหเ้ปน็เนือ้เรือ่งสอดแทรกไว ้อยา่งนยิาย 

ในวารวัน เพื่อให้มันคงอยู่ และสามารถพิมพ์ซ้ำาออกมาเรื่อยๆ ได้ มันก็จะทำาให้

มีคนจดจำาและยังทรงคุณค่าได้เสมอ”
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 บ้านเล็กในป่าใหญ่ นิยายวรรณกรรมชื่อดัง เป็นเรื่องราวของชนชาติ

อเมริกาเมื่อร้อยปีก่อน โดยลอรา อิงกัลส์ ไวลเดอร์ เธอได้บันทึกเรื่องราวชีวิตวัย

เดก็ของเธอจนกะทัง่เธอแตง่งาน รอ้ยเรยีงเนือ้หาอยา่งละเอยีด วถิชีวีติความเปน็

อยู่ของชาวอเมริกาดั้งเดิม เช่น วิธีการปิ้งหางหมู วิธีการอพยพของชาวอเมริกัน

จากฝัง่ตะวนัตกมายงัตะวนัออกเพือ่มาสรา้งบา้นเรอืน สรา้งเมอืงใหม ่เปน็ตน้ ซึง่

เปน็หนงัสอืเลม่ใหญ ่6 เลม่ ซ่ึงปจัจบุนักลายเปน็วรรณกรรมเดก็ทีท่รงคณุคา่ทีส่ดุ

ของชาตอิเมรกิา เพราะบนัทกึทัง้วถิชีวีติ การดำาเนนิชวีติความเปน็อยูข่องผู้คนใน 

100 กว่าปีที่ผ่านมา

 “ในวารวัน พี่ก็จะสอดแทรก เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น การสร้างบ้าน

ในทะเล ต้องคำานึงถึงอะไรบ้าง เช่น สังเกตทางนำา ระดับนำา ทิศทางลม เพื่อไม่มี

ปัญหาเรื่องนำาท่วม หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวชุมชนแทรกเอาไว้อย่างละเอียด 

ไม่ว่าจะเป็น วิธีทำาห่อหมกงานบุญ วิธีการเล่นโจ๊ก วิธีเก็บกระดานหาหอย รวม

ถึงวิธีการประมง วิธีการทำาโป๊ะเรือ โดยตัวหลักอย่างนางเอกในเรื่องก็จะมีอาชีพ

การประมง”

ชีวิตวัยเด็กกับคุณยาย

 สมยัเมือ่ร้อยกวา่ปกีอ่น ยา่นนีถ้อืเปน็ยา่นทีเ่จรญิทีส่ดุในชลบรุ ีบา้นกจ็ะ

เปน็บา้นหลงัใหญ่ๆ  บา้นของเจา้คนนายคนเสดจ็มาเยอืน ถา้เปรยีบเทยีบกเ็หมอืน

กบัยา่นสาทรในปจัจบุนั และในชว่ง 50 ปกีอ่นทีด่นิตรงนีเ้จรญิและมรีาคาสูงมาก 

หากแต่หลังจากนั้น เมืองเริ่มขยายออกไป คนที่มีฐานะมั่งคั่งจึงนิยมออกไปสร้าง

บา้นอยูท่ีอ่ืน่เพ่ือความสะดวก เพราะพืน้ทีน่ีส้ว่นมาเปน็ซอยแคบ ซึง่อาศยัลำาบาก 

ย่านนีก้เ็ลยกลายเปน็ยา่นเลก็ๆ เกา่ๆ จนปจัจบุนักลายเปน็ชุมชนแออดัในบางจดุ

 ตามความเชื่อชาวจีนโบราณ อย่างฮวงจุ้ย คนจีนเขาบอกว่าแผ่นดินจะ

มมีงักรอยูด่า้นลา่ง เวลาผา่นเลยไป มงักรกจ็ะเคลือ่นไปเร่ือยๆ เมือ่ 50 ปกีอ่นตรง

้

้
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นีเ้จรญิ 50 ปผีา่นไป ความเจรญิกเ็ริม่เคลือ่นออกไป ทีต่รงนีก้เ็ปน็เพยีงชมุชนเกา่ 

ย่านค้าขาย แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มขยับขยายออกไปนอกเมืองบ้างแล้ว

 ชีวิตของคุณเอียดอาจจะกล่าวได้ว่า ได้พบเจอช่วงที่เจริญที่สุด ของ

บ้านสะพานชลบุรี จนกระทั่งกลายเป็นย่านชุมชนเก่าเช่นปัจจุบัน

 “ตวัพีเ่องเกดิทีบ่า้นหลวงอำานาจ แต่อายไุมถ่งึขวบด ีพอพระทพิขายก็

เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ แต่ตอนนั้นคุณยายยังมีชีวิตอยู่ คุณยายก็จะอยู่ที่บ้านหลวงอำา

นาจฯ พี่ก็อยู่เรือนพักร้อน พอโตขึ้นก็ไปทานข้าว ไปอยู่กับคุณยายที่หลังนู้นบ้าง 

ไปนอนค้างบ้างเช้า ตื่นไปโรงเรียน แต่งตัว แล้วก็เดินสะพานออกไป นั่งสามล้อ

ไปเรียน เป็นประจำาทุกวัน”

 “จนปัจจุบันคุณยายเสีย บางทีพี่เองก็จะเข้าไปไหว้พระบ้าง ไหว้อัฐ 

คุณยายบ้าง บางทีก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เหมือนกัน แต่พี่ไม่เคยเห็นนะ 

ตวัพีเ่องบางทีก่วา่จะออกมาจากบา้นหลวงอำานาจฯกเ็ยน็มดื ไมเ่คยเจออะไร แต่

คนข้างบ้านแต่ตอนเขาเพิ่งมาอยู่อาศัย เขาขายของตลาดก็มักจะกลับมาดึกดื่น 

มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาถาม คุณค่ะๆ คุณให้ใครเข้ามาอยู่ในบ้านหรอ เหมือนได้ยิน

เสียงแล้วเหมือนมีคนอยู่ในบ้าน  บางทีก็มีคนมาค้าง แล้วเขานอนขวางประตู ก็

ถูกปลุก ให้เข้าไปนอนข้างในก็มี บอกว่าให้ไปนอนที่อื่น”

 ปัจจุบันบ้านหลวงอำานาจจีนนิกร ส่วนมากก็เอาไว้ใช้ประชุมหมู่บ้าน 

ทำาบุญบ้าง ตรวจร่างกายหมู่บ้านบ้าง ให้ญาติพี่น้องมาพักบ้าง หรือบางทีก็ให้ 

นักเรียนมาศึกษาหาข้อมูล โดยจะเปิดสำาหรับทำากิจกรรม หรือให้ข้อมูล

บ้านเก่าในทุกวันนี้

 การรักษาบา้นเกา่เปน็เรือ่งทีท่ำาไดย้ากมากหากไมม่ทีนุ ในตา่งประเทศ

จะมกีารสนบัสนนุมาดแูลเพือ่อนรุกัษบ์า้นเกา่เหลา่นีใ้หค้งอยูไ่ว ้บางทจีะมกีารลด

ภาษีรวมถึงเงินสนับสนุนเช่นเดียวกัน
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 “บ้านแต่ละหลังท่ีพี่ดูแล ต้องใช้ทุนสูงมากในการซ่อมแซม ซึ่งทางรัฐ

ของที่นี่ไม่มีการสนับสนุนเลย ต้องออกเองหมด อย่างพี่พอมีกำาลังก็ทำาไป การ

ดูแลรักษาบา้นไม ้คา่ใชจ้า่ยพอๆ กบัปลกูบา้นใหมห่ลงัหนึง่เลยกว็า่ได ้ใครมกีำาลัง

ก็ดแูลรกัษาไป ซึง่บางบา้นเขากร็ือ้ เคยไปคยุกับเขาบอกวา่อยา่รือ้เลย แตเ่ขาบอก

ไม่สามารถสู้ค่าใช้จ่ายไหว หรือบ้านเก่าไม่สะดวกสบายก็ต้องรื้อออกไป”

 “แต่บางบ้านเขายังเชื่อเราก็มี พี่แนะนำาเสมอว่าบ้านไม้เนี่ยถ้าทำาดีดี 

มันก็อยู่ได้นาน แล้วสะดวกสบายเหมือนกัน หากห้องน้ำาไม่สะดวกสบายก็ปรับ

ใหม่ แต่ให้โครงบ้านเก่าเหมือนเดิมก็ไม่ยาก เรือนพักร้อนพระทิพปัญญานี่ พี่เอง

กท็ำาใหม ่สรา้งนอ้งทำางาน ทำาหอ้งน้ำา สรา้งชานอะไรเพิม่เพือ่ความสบาย แตก่ค็ง

เค้าโครงร่างไว้ มันก็ยังดูสวยงาม”
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ความฝันชุมชนเก่า

 ครั้งตอนที่ได้รางวัลพระราชทาน คุณเอียดเคยเสนอกับทางเทศบาล

ชลบุรี เกี่ยวกับแนวคิดเปลี่ยนแปลงชุมชนเก่าแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดัง

เชน่ ตลาดสามชกุ สพุรรณบรุ ีและ ตลาดเกา่ ซึง่ปจัจบุนัไดก้ลายเปน็สถานทีท่อ่ง

เที่ยวไปแล้ว

 “พี่ก็แนะว่า น่าจะทำาตรงนี้ เป็นแหล่งเที่ยวชมบ้านโบราณได้ โดยอาจ

จะใช้สามล้อในการพาเที่ยว แล้วให้บ้านหลวงอำานาจจีนนิกรทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ 

เพราะที่ชลบุรี ไม่มีพิพิธภัณฑ์เก่า ส่วนมากก็จะมีท่ีวัดแต่ทว่าเนื่องจากการดูแล

ลำาบาก ไม่สะดวกต่อญาติโยมที่มาทำาบุญ เจ้าอาวาสก็รื้อศาลาการเปรียญสวยๆ 

กร็ือ้ ทีเ่ปน็ไมท้ิง้ไปกส็รา้งเปน็ปนู เพราะการดแูลรกัษาไมม้นักย็ากจรงิๆ คนทีว่ดั

มาดกูน็อ้ยดว้ย ตอ้งไปกวนพระมาเปดิศาลา แตท่ีพ่ีเ่สนอไปทางราชการเขาไมเ่หน็

ด้วยเราก็ทำาอะไรไม่ได้ ทุกวันนี้ก็เลยทำาได้แต่เพียงเท่านี้

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pages/บ้านหลวงอำานาจจีนนิกร
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เรือนเทียบเรือโป๊ะในอดีตที่คุณนันทพร ศานติ
เ กษมกล่ า วถึ ง  คื อโร งปลา คุณยายหยี่ ใน
ปัจจุบัน ซึ่งคุณเอียดได้ให้ครอบครัวของคุณลุง
วีระ ศิริเจริญ ที่อดีตครอบครัวมีอาชีพทำ น้ำ ปลา
ได้พักอาศัยอยูใ่นปัจจุบัน   ส
ำนกัหอ
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ปลาที่นำ มาใช้ทำ น้ำ ปลา หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ
มาบ้าง นั้นคือปลากะตัก(ปลาไส้ตัน) ปลากะตักนี้

จะเป็นปลาชนิดเล็ก อยู่รวมกันเป็นฝูง
 

กรรมวิธีในการทำ จะนำ ปลากระตักมาทำ ความ
สะอาด แล้วใส่เกลือลงไปในอัตรา เกลือหนึ่งส่วน 
กับปลาอีกสองส่วน หมักในถังไม้ ปิดไว้ประมาณ
หนึ่งเดือน แล้วนำ ไปใส่บ่อพักไว้อีกสิบห้าวัน ถึง

จะนำ มาออกขายได้

รสชาติน้ำ ปลาที่ได้จากปลากระตักจะมีรสชาติที่ดี
กว่าปลาชนิดอื่นๆ มีสีสวย ตกตะกอนยาก ซึ่งทุก

วันนี้ปลากะตักหาได้ยาก และแพงมากขึ้น

น้ำ ปลาในเมอืงชลสว่นมากเปน็อตุสาหกรรมในครวั
เรอืน แลว้นำ ออกขาย ซึง่หกสบิปกีอ่น ตกขวดหนึง่

ไม่ถึงหนึ่งบาท และขายในเมืองชลเท่านั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96

1

2

3

บ น ท ะ เ ล
สถาปัตยกรรม

เรือนพักร้อนพระทิพปัญญา

บ้านหลวงอำ นาจจีนนิกร

เรือนเทียบเรือ
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ซอยกลป้อมค่าย
ซอยคูกำ พล

ซอยบ้านลำ พู

ซอยพิทย์สถาน

ซอยท่าเรือพลี

ซอยไกรเกรียงยุค

ซอยเสริมสันติ

1 2

3
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ค ว า ม ศ ร ั ท ธ า
ความเชื่อ
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ความเชื่อ..
 ชลบุรีแต่ด่ังเดิมเป็นเมืองบางปลาสร้อย ก่อนท่ีจะเปล่ียน

เป็นช่ือจังหวัดชลบุรีอย่างทุกวันน้ี ด้วยความท่ีเป็นเมืองท่าท่ีสำาคัญและ

เป็นย่านเศรษฐกิจท่ีเคยรุ่งเรืองในแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การ

ทำาธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นหัวเมืองสำาคัญเลยทีเดียว ของประเทศสยาม

จึ งทำ า ใ ห้ มี ห ล ากหล าย เ ช้ือ ช า ติ  โ ด ย เ ฉพา ะช าว จีน ท่ี เ ข้ า
มาทำาธุรกิจค้าขายกันมาก ความเช่ือความศรัทธาต่างๆ ก็จะมีการ

สอดแทรกวัฒนธรรมคนไทยผสมผสานวัฒนธรรมชาวจีนไปด้วย อาทิ

เช่น เทศกาลทานเจของชาวชลบุรี ท่ีสืบทอดต่อกันมานานกว่าร้อย

ปี หรือความเช่ือของชาวประมง ชาวเล ท่ีถือว่าเป็นอาชีพหลัก และ

นำาความเจริญมาสู่เมืองชลบุรี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีคนเก่าแก่แต่ด้ังเดิม ได้

ถ่ายทอดความเช่ือความศรัทธาน้ีลงไปในพิธีกรรม สถาปัตยกรรม และ

ความเป็นชุมชนเก่าของชาวชลบุรี เอาไว้อย่างสวยงามและน่าสนใจความศรัทธา
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ความเชื่อ..

ความศรัทธา
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 การกินเจของชาวชลบุรี มีมานานนับร้อยปี และถือ

เป็นเมืองใหญ่ของการกินเจอีกด้วย เมื่อใกล้ถึงเทศกาลกินเจ 

ร้านค้ามากมายหลายร้าน พร้อมใจกันขายอาหารเจ และทาน

อาหารเจไปพร้อมๆ กัน เพื่อถือว่าเป็นการทำาบุญ ช่วงเทศกาล

ในเมืองชลบุรี จึงหาทานเจได้ง่ายมาก บางทีอาจจะง่ายกว่า

อาหารเนื้อสัตว์อีกเสียด้วย

 เนื่องจากเมืองชลบุรี แต่ก่อนเป็นเมืองท่า เรือสำาเภาจาก

ต่างแดนก็จะเข้ามาเทียบท่าขายของมากมาย จึงทำาให้มีชาวจีนเข้า

มาในเมืองชลมาก จนมีย่านชุมชนคนจีนบนสะพานถึง 2 สะพาน 

ได้แก่ สะพานจีนสั้น(ซอยชาติเดชา) และสะพานจีน(ซอยสำาราญ

ราษฎร์)นั่นเอง

เทศกาลทานเจชาวชลบุรี

   ส
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 “เทศกาลกินเจที่ชาวจีนถือปฏิบัติเป็นประเพณีมาช้านาน ซึ่งจะเริ่ม

ขึ้นตั้งแต่ ขึ้น 1 คำา ถึงขึ้น 9 คำา ก็จะตรงช่วงปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือน

ตุลาคมนั่นเอง

 แต่ก่อนนั้นการกินเจจะไม่มีการกำาหนดวันกินเจแน่ชัด จะถือเอาความ

สะดวกของผู้ทาน จะกินวันไหนหรือเดือนไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้กินจะกินช่วงไว้

ทุกข์ เพื่อตั้งใจอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ

 ตอ่มาเมือ่เกดิกบฏ“ไทเ้ผง้”ของชาวจนีราชวงศห์มงิทีไ่ดร้วมตวักนัเพือ่

กอบกู้เอกราชจากพวกแมนจู และรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว แต่ช่างน่าเศร้า 

กบฏ หลายคนถูกจับประหารชีวิต จึงส่งผลให้ชาวจีนราชวงศ์หมิง ที่เหลืออยู่โศก

เศร้าเสียใจยิ่งนัก จึงร่วมใจกันปฏิบัติธรรม และถือศีลกินเจกันมา เพื่ออุทิศส่วน

กศุลไปใหก้บัผูท้ีถ่กูประหารชวีติ เทศกาลกนิเจจงึถกูกำาหนดตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา”

(บันทึก 100ปี โรงเจเปาฮกตั้ว ชลบุรี โดย อ.เทพนิมิต)

 เทศกาลกินเจของชาวชลบุรี มีมาท้ังสิ้น 101 ปีแล้ว จากบันทึกหนึ่ง

ร้อยปีโรงเจเปาฮกตั้ว แต่ก่อนคนไทยเชื้อสายจีนจะมากินเจ ร่วมสองถึงสามหมื่น

คน ที่โรงเจของชลบุรีแห่งนี้ เนื่องจากแต่ก่อนโรงเจไม่ได้มีมากมายอย่างทุกวันนี้ 

คนจังหวัดใกล้เคียง หรือคนจังหวัดอื่นที่มีความนับถือโรงเจเปาฮกตั้ว ก็จะเข้ามา

เมืองชลบุรีแล้วก็อยู่ที่โรงเจนี้เป็นเวลา 9 วัน ตามระยะเวลาทานเจ หรือบางคนก็

มากอ่นสามวนั เพือ่มาลา้งทอ้ง เพราะเชือ่วา่จะไมม่อีาหารคาวสะสมอยูใ่นรา่งกาย 

เพื่อความบริสุทธิ์ของกายใจระหว่างช่วงทานเจ

 ตำานาน ที่มาของโรงเจเปาฮกตั้วนั้นเป็นที่น่าสนใจยิ่ง ผู้เขียนเลยอยาก

ถ่ายทอดไว้ แม้จะเรื่องราวจะเป็นความเชื่ออภินิหารก็ตาม โดยคนเก่าคนแก่เล่า

สืบทอดต่อกันมาว่า 
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 “สมัยก่อนเมืองบางปลาสร้อย หรือเมือง

ชลบรีุในปจัจบุนั เปน็เพยีงเมอืงทา่เลก็ๆ ทำามาคา้ขาย 

แตม่รีา้นคา้รา้นหนึง่ไมว่า่จะขายอยา่งไรกข็ายไมค่อ่ย

ได้กำาเท่าไหร่นัก

 สมัยนั้นยังคงมีเรือสำาเภาจีนเข้ามาค้าขาย 

เจา้ของรา้นกก็ลุม้ใจ เพราะซ้ือของมาแตก่ไ็มม่ทีทีา่วา่

จะขายออก จนวนัหนึง่ตะวนัใกลต้กดนิใกลค้ำารา้นคา้

ในย่านนั้นปิดหมดแล้วเหลือเพียงแต่ร้านค้าของร้าน

นี้เท่านั้น ที่กำาลังกลัดกลุ้มใจไม่รู้ว่าควรทำาอย่างไรให้

ยอดขายเพ่ิมขึ้น เมื่อน้ันมีชายวัยกลางคนแต่งกาย

ภูมิฐานเดินเข้ามาในร้าน คาดว่าจะเป็นเถ้าแก่หรือ

เจ้าของเรือสำาเภา มาถามเจ้าของร้านให้ช่วยขาย

สนิคา้ของตน แตเ่จา้ของรา้นกบ็อกวา่ แคข่องในรา้น

ของตัวยังขายไม่หมด เถ้าแก่บอกไม่เป็นไร หากขาย

ไม่ได้เอาไว้ ปีหน้าจะมาเอาสินค้าคืน แม้เจ้าของร้าน

จะหนักใจ แต่ก็ยินดีรับไว้

 วนัรุ่งขึน้ เจา้ของรา้นเปดิรา้นขายตามปกติ

เป็นที่น่าแปลกใจเพราะเริ่มมีคนเข้าร้านมากขึ้น พอ

ผ่านไปเดือนหนึ่ง การค้าเริ่มได้กำาไร ของเก่าที่ค้าง

ไว้ที่ร้านก็เริ่มขายหมดลง แม้ตอนแรกของท่ีเถ้าแก่

นำามาฝากขายนั้น เจ้าของร้านก็ไม่อยากจะนำาเอา

มาขายเพราะตนไม่ได้จ่ายค่าของ แต่จนแล้วจนเล่า

จากการรบเร้าของลูกค้า เจ้าของร้านจึงต้องนำาของ

จากเถ้าแก่มาขาย

่   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107

 จนวนัหนึง่เถ้าแกค่นนีก้ลบัมาพรอ้มสนิคา้จากสำาเภาอกีครัง้โดยนำามา

ฝากขายเช่นปกีอ่นๆ แลว้กย็งัไมร่บัเงนิคา่ของอกีเหมอืนเดมิ แล้วบอกอยา่งทีเ่คย

บอกว่าปีหน้าค่อยมาจ่าย จนปีที่ 3 เถ้าแก่คนนี้ก็ยังไม่รับค่าของ แล้วยังนำาของ

มาให้ขายอีก จนเจ้าของร้านสงสัย ตามไปถึงเรือสำาเภาเถ้าแก่ เรือที่เจ้าของร้าน

เห็นค่อยๆ กลายเป็นปลาตัวใหญ่สีดำาสนิท ว่ายไปพร้อมกับแรงลมและแรงพายุ

หายไปในทะเล เจ้าของร้านจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล จึงนำากำาไร

ที่ได้มาสร้างโรงเจเปาฮกตั้ว”
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 อกีดา้นหนึง่เลา่วา่ “โรงเจแหง่นีส้รา้งมานานแลว้ แตไ่มม่สีาธชุนเขา้โรง

เจมากนกั จนถงึวนัรบัเจา้ขณะทีพ่ระสงฆก์ำาลงัทำาพธีิ มคีนเหน็ปลาตวัใหญส่ดีำามา

เกยที่ท่าน้ำา แล้วปลาตัวนั้นก็ลายมาเป็นผีเสื้อ มาเกาะตามของไหว้ และกระถาง

ธปู จนผเีสือ้เหลา่นัน้หายไปในกระถางธปู ตอ่มาเมือ่วนัลอยกระทงเจ ผเีสือ้กอ็อก

มาจากกระถางธูปมาเกาะตามของไหว้ และกระทงอีก แล้วก็บินหายเข้าไปใน

กระถางธูปตามเดิม จนกระทั่งวันส่งเจ้า ผีเสื้อทั้งเก้าตัวบินออกจากกระถางธูป 

มาเกาะของไหว้ พอทำาพิธีเสร็จ ผีเสื้อท้ังเก้าตัวน้ันก็ไปเกาะที่ท่าแล้วกลายเป็น

ปลาตัวใหญ่สีดำา ว่ายลงนำาไป”

 เรื่องทั้งสองเองเป็นเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสิบต่อกันมา เท็จจริงประการ

ใดผูเ้ขยีนกไ็มส่ามารถทราบได ้แตอ่ยากใหผู้อ้า่นไดล้องอา่นสนกุๆ เพราะถอืเปน็

ตำานานเก่าแก่ของโรงเจเมืองชล

 จากตำานานทัง้สองเรือ่ง ความเชือ่วา่เทพเจา้นัน้ขึน้มาจากทะเล จงึทำาให้

ชาวชลบุรีส่วนมาก ไปทำาพิธีที่ทะเลแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวันรับเจ้า วันส่งเจ้า 

วนัลอยกระทงเจ จะทำาพธิทีีท่า้ยสะพานทา่เรอืพล ีนอกจากนัน้กจ็ะทำาพธิทีีโ่รงเจ

เปาฮกตั้ว ซึ่งพิธีกรรมต่างๆ เป็นที่สืบทอดมาและเป็นแบบดั้งเดิมตลอดของชาว

ชลบุรี

 เริ่มจากวันกินเจวันแรกสาธุชนที่มีความตั้งใจจะทานเจและรับเจ้าจะ

ต้องเข้าไปลงชื่อที่โรงเจ แต่งกายด้วยชุดขาว และถือธูปขนาดใหญ่ ซึ่งบางคนจะ

ถอืธปูเผือ่บคุคลทีไ่มม่าได ้กจ็ะมมีากหนา้หลายตา ลกูเลก็เดก็แดงกจ็ะมากนั แต่

ผู้เขยีนขอแนะวา่ควรมผีา้ปดิจมกูมาดว้ย เนือ่งจากเวลาทำาพธีิ คนหลายนบัพนัจะ

มาอยู่บริเวณท้ายสะพาน แม้จะเป็นที่เปิด แต่ควันธูปนั้นลอยเต็มไปหมด ซึ่งไม่

เหมาะสำาหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้ หรือโรคปอดอย่างยิ่ง
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 เมื่อลงชื่อที่โรงเจเสร็จแล้ว สาธุชนทั้งหลายก็จะเดินลัดเลาะเส้น

ทางในเมืองชลไปซอยท่าเรือพลี ซ่ึงบริเวณท้ายซอยเป็นที่ทำาพิธีนั้นเอง 

ระหว่างทางที่จะเดินไป ก็จะมีร้านค้ามากมายมาขายธูป มีไฟเพื่อที่จะจุด

ธูปเรียงรายตามทาง และระหว่างทางเดินไปท้ายซอย ก็จะมีคนที่มีจิตใจ

กุศล หรือต้องการที่จะบริจาคทาน ก็จะมีนำามาแจกเผื่อดับกระหาย บางที

จะมีเก้าอี้ให้คนเฒ่าคนแก่นั่งพักบ้างเป็นระยะๆ ก็มีเหมือนกัน

 เมื่อมาถึงท้ายซอยเหล่าสาธุชนก็จะไปไหว้ฮอเฮียตี๋เพื่อเป็นสิริ

มงคลแก่ตนเองและนั่งรอทำาพิธีต่อไป

 ไม่นานหลังจากน้ัน ก็มีพิธีเฉเก่ คือมีการตั้งขบวนแห่ ภายใน

ขบวน ด้านหน้าขบวนแห่จะมีต้นไผ่สองต้นผูกด้วยผ้าแดงที่ปลายไม้ไผ่ เล้า

เต็ง(ตะเกียง) หกลูก ถือต่อจากไม้ไผ่ ต่อด้วย ป้ายไม้ แปดป้ายที่เขียนให้รู้

ว่าทำาพิธีเฉเก่ ต่อด้วยธงสามเหลี่ยมรูปมังกร 9 ธง 9 สี หมายถึงเทพทั้ง 9 

องค์แล้วตามด้วยธง ดิน นำา ลม ไฟ และไม้ และอาวุธแปดเซียนแปดคู่้

้
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 ต่อจากน้ันพระสงฆ์นิกายมหายานก็จะมาทำาพิธีสวดอันเชิญเทพ

เจา้ฮคุโจว้ ระหวา่งนัน้ เถา้นัง้(กรรมการโรงเจ) กจ็ะโยนไมป้วย หากควำาอนั 

หงายอันก็จะแสดงว่าเทพเจ้าลงมาแล้ว ก็จะเป็นอันเสร็จพิธี แล้วไปทำาพิธี

ต่อที่โรงเจ

 ระหว่างวันกินเจวันถึงวันท่ีเก้าจะมีการทำาพิธีที่โรงเจ โดยมีการ

ป่ายฉำา หรือเหมือนการฟังเทศน์ฟังธรรมของคนไทย เป็นเวลาเก้าคืน ทุกๆ 

คนื มมีหรสพใหไ้ดด้ ูมโีรงทานทีส่าธชุนสามารถไปทานอาหารเจฟรไีด ้หรอื

ไม่รอบๆ เมืองชลก็จะมีของซื้อของขายเป็นอาหารเจเสียเกือบหมด เพราะ

ชาวชลบุรีมีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำานวนมาก หากไม่ลำาบากหรือมีความ

จำาเป็นอะไร หลายๆคนก็จะเลือกทานอาหารเจ

 วันที่ 9 ของการทานเจเมืองชล วันน้ีจะมีพิธีลอยกระทง ท้าย

สะพานทา่เรอืพลอีกีเชน่เคย ซึง่เชือ่วา่เปน็การลอยเปน็เชญิวญิญาณทางนำา 

ซึง่วิญญาณเหลา่นีจ้ะเหมอืนผไีมม่ญีาต ิเผือ่ใหเ้ขาไดร้บับญุกศุล กระทงของ

้
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พธินีีก้จ็ะเหมอืนกระทงของไทยเวลาลอยกระทง คอืทำาจากใบตองและตน้กล้วย 

กอ่นนำาไปลอยกจ็ะมกีารใสเ่หรยีญทำาบญุเหมือนกนั แตท่ีพ่เิศษกวา่ คือเขาจะนำา

กระทงนีอ้อกไปลอยกลางทะเล โดยนำากระทงของทางสาธชุน และทีโ่รงเจทำา นัง่

เรอืออกไปลอย ซึง่หากใครสนใจจะออกทะเลไปลอยกส็ามารถขอออกไปลอยได้

เช่นกัน

 วนัสดุทา้ยของกนิเจ จะมกีารสง่เจา้ตัง้แตเ่ชา้ อาหารเชา้ทีโ่รงเจจะเปน็

ขา้วตม้เคร่ือง เพือ่เปน็สญัลกัษณข์องการทานเจมือ้สดุทา้ย จะมกีารเริม่ตัง้ขบวน

แห่ไปท้ายสะพานท่าเรือพลี เหมือนตอนรับเจ้าเช่นเดิม พระสงฆ์จะสวดส่งเจ้า มี

การโยนไม้ปวยเช่นเดิม เมื่อเจ้าเสด็จกลับแล้ว เขาจะนำากระถางธูปไปลอยกลาง

ทะเลก็จะเป็นอันเสร็จพิธี 
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 เย็นยำาคำาของซอยฑีฆามารถในช่วงเข้าพรรษา ชาว

บ้านหรือคนผ่านไปผ่านมา มักจะได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วตาม

ลมมาแต่ไกล ซึ่งเป็นมาอย่างนี้นับร่วม 100 ปีได้แล้ว แต่ทว่า

ชาวชลบุรีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่สถานที่แห่งน้ีมีการฟังเทศน์ฟัง

ธรรม

 ศาลาฟังธรรมปากซอยฑีฆามารคนั้น คาดว่าน่าจะสร้าง

หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี ซ่ึงไม่มีบันทึกแน่ชัดเกี่ยวกับปีที่

สร้าง แต่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตาม

บันทึกทางเทศบาลชลบุรี 

 “เมื่อ 70 ปีก่อน ไม่ได้เป็นปีที่สร้างนะ แต่เป็นปีที่เขามี

การบูรณะครั้งใหญ่ต่างหาก”ยายเย้ียงกล่าวเมื่อตอนที่ผู้เขียนถาม

รายละเอียด

ศาลาฟังธรรม

่ ่
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คุณยายเยี้ยงผู้ดูแลรุ่นที่ 6 อายุ 84ปี ซึ่งดูแลทีนี้มามากกว่า 30 ปี

 เมื่อปี พ.ศ. 2477 นี่ แม่เยี่ยม เกตุสุวรรณ เขามาบูรณะโดยจำานวนเงิน 

889 บาท ซึ่งแต่ก่อนคงเป็นเงินมากมายมหาศาลทีเดียว ยายเยี้ยงเล่าให้ฟังว่า 

เดิมตัวศาลาเป็นศาลาไม้เก่าแก่ ยกสูงขึ้นจากพื้นทะเล เป็นพื้นที่นำาทะเลท่วมถึง 

บนศาลาผู้ใหญ่ก็จะมานั่งฟังเทศน์ ส่วนด้านล่างก็จะมีเด็กๆ คอยวิ่งเล่นกันใต้ถุน

ศาลา เหตุที่ตัวศาลามีการนำาไม้มาวางเป็นซี่ๆ อย่างที่เห็นเป็นการออกแบบของ

บ้านโบราณสมัยก่อน มีการทำานอกชาน (ปัจจุบันคือที่นั่งฟังพระเทศน์) ตัวศาลา

ไม้ก็เป็นของเก่าแก่อยู่ แม้จะมีการบูรณะมาหลายครั้ง แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ และ

เค้าโครงร่างเดิมไว้อย่างสวยงาม

 แต่ปัจจุบันการบูรณะศาลาฟังธรรม ส่วนมากจะทำากันเองโดยได้จาก

การบริจาคมา ทางหลวงก็ยื่นมือเข้ามาพัฒนาบ้างนิดหน่อย แต่หลักๆ ทางผู้ดูแล

อย่างคุณยายเยี้ยงจะทำาเอง ที่ศาลาฟังธรรมแห่งนี้ จะมีการรับบริจาคจากชาว

บ้านที่สนใจทำาบุญทุกวันพระกับวันพระใหญ่ โดยการเข็นรถผ่าน บ้านไหนสนใจ 

หรือใครผ่านมาผ่านไปอยากทำาบุญก็จะมาทัน ซึ่งของทำาบุญหลักๆก็เป็นเงินทอง 

แต่บางทีก็จะมีของกินของใช้บ้าง เงินที่เหลือจากการบูรณะซ่อมแซมหรือของที่

ไม่ได้ใช้ก็จะทำาบุญให้กับทางวัดในจังหวัดชลบุรีต่ออีกด้วย

 ช่วง 6 โมงเย็นของทุกวัน ป้าแดง ผู้ดูแลปัดกวาดเช็ดถูศาลาแห่งนี้ก็จะ

มาเปิดประตู เพื่อให้ชาวบ้าน และคนที่สนใจฟังเทศน์ฟังธรรมได้เข้ามากราบไหว้

พระพทุธรปูภายในทีแ่หง่นีก้อ่น กอ่นจะเริม่สวดมนตก์บัคณุสทิธโิชค สนัตติระกลู 

หรือพี่โชค ผู้นำาสวดบทสวดมนต์ของที่นี่

 วันที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปซึมซับบรรยากาศของศาลาฟังธรรมที่นี่ 

แม้ศาลาแห่งนี้จะเล็กและดูแคบ แต่พอเมื่อได้เข้ามาข้างในแล้ว ไม่ใช่อย่างที่เห็น

ภายนอกอยา่งสิน้เชงิ ทีน่ีด่กูวา้งขวาง และโปรง่ หากกลางวนัไดม้านอนพกัทีน่ีค่ง

สบายกายสบายใจไม่น้อย

้
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 ผู้คนที่มาราวๆ 20คน ส่วนมากเป็นคนเก่าคนแก่ แลดูรู้จักสนิทชิด

เชื้อเป็นอย่างดี เพราะมีการทักทายและถามถึงสุขภาพเหมือนเป็นนิจ บางทีก็

มีหน้าใหม่แวะเวียนกันมาบ้าง หรือพ่อแม่จูงลูกจูงหลานมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรม

บ้างเหมือนกัน ดูเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไม่น้อย หากเป็นวันพระ สถานที่แห่งนี้

ก็จะมีคนมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมากขึ้นหน่อย ราว 30-40 คนเลยทีเดียว และ

วันนั้นก็จะมีแจกเครื่องดื่มให้แก่ผู้มาฟังอีกด้วย

 พี่โชค เป็นผู้นำาบทสวดในแต่ละวันท่ีประจำาอยู่ศาลาฟังธรรม ซึ่งรับ

หนา้ทีน่ี ่มามากกวา่10ป ีแตเ่ดมิพีโ่ชคเปน็คนบา้นสะพานมากอ่น รูว้า่มฟีงัเทศน์

ฟังธรรมแต่ไม่เคยคิดจะเข้ามา จนเวลาล่วงเลยผ่านไป เขาปั่นจักรยานผ่านมาส

ถานที่แห่งนี้อีกครั้ง แล้วเห็นว่ามีการสวดมนต์ และฟังธรรม จึงเกิดสนใจ เพราะ

ตัวเขาเองในเวลานั้น ต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะอาการป่วยกำาเริบ

 พี่โชคเป็นมะเร็งมานานรักษามาหลายปี แต่พออาการกำาเริบเขาก็เริ่ม

หมดกำาลังใจจึงหันเข้าหาธรรมมะที่สถานที่แห่งนี้ พี่โชคเล่าว่า วันที่เขามาแรกๆ 

แรงที่จะนั่งยังไม่มี มานั่งสวดใหม่ๆ สวดไปเลือดดำาเดาไหลไป

 “ตอนนัน้พีค่ดิแตว่า่ เอาวะ ถ้าตายกข็อตายมนัตรงนีต้รงทีพ่ระเทศนน์ี่

แหละ” ซึ่งถึงแม้อาการป่วยจะทำาให้พี่โชคท้อ แต่เขาก็ยังมาฟังทุกวันจนกระทั่ง

อาการดีขึ้นซึ่งควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

 พี่โชคเล่าต่อว่า การที่ผมได้มาทำาตรงนี้ ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิสิทธิ์หรืออะไร 

พี่คิดว่าการที่เราได้มาทำาตรงนี้มันเหมือนใช้จิตบำาบัดอาการของตัวเอง มันทำาให้

ไม่คิดมาก ไม่ฟุ้งซ่าน ก็เหมือนกับคนทั่วๆไป ที่มาที่นี่ มักจะมีปัญหาส่วนตัวทั้ง

นัน้ พอเขามาแลว้เขาสบายใจดขีึน้ เขากม็าเรือ่ยๆ จนตดิเปน็นสัิย เหมอืนกนิขา้ว 

ถ้าวันไหนไม่ได้มาสวดมนต์ เหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่าง

 “เคยคดิเหมอืนกนันะวา่ถา้หายจะขอมาทำาหนา้ทีน่ีไ่ปตลอดจนไมไ่หว

ไปเอง” พี่โชคเลยเริ่มทำาหน้าที่นี่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
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 บทสวดที่น่ีก็จะเหมือนบทสวดทำาวัตรเย็นทั่วๆไป แต่ถ้าเป็นวันพระ

ใหญ่ และ วันพระ ก็จะเพิ่มบทสองบทเข้าไปบ้าง อย่างเช่นบทสวดพระอรหันต์

แปดทิศ และบทคาถาชินบัญชร บางคนไม่สะดวกฟังธรรมเขาก็จะมาไหว้พระ

แล้วกลับไปบ้าง บางคนไม่สะดวกสวดมนต์ก็จะมานั่งฟังเทศน์อย่างเดียวก็มี ซึ่ง

ทำาวัตรเย็นจะเริ่มเวลาประมาณครึ่งชม หลังจากน้ันพระจากวัดต่างๆในจังหวัด

ชลบุรี ก็จะมาเทศน์วันละ 1 รูป เวียนตลอดสามเดือน ทั้งหมด 12 วัดในจังหวัด

ชลบุรี

 แตท่วา่เด๋ียวนีค้นทีม่าศาลาฟงัธรรมนีน้อ้ยลงเยอะ และจะเปน็คนเฒา่

คนแกม่าเปน็สว่นมาก พระทีม่าเทศนใ์นรุน่นีห้ลายรปูมรณภาพไปกม็าก หากรุน่

ใหม่ๆไม่ค่อยมีมา ที่นี่คงโหวงเหวงน่าดู แม้แต่คุณยายเยี้ยงเองยังบอกว่า

 “บางวนัฉนักม็าไมค่อ่ยจะไหว แตถ่า้ไมม่าทีน่ีค่งจะโหวงเหวงนา่ด ูเปน็

อย่างนั้นแล้วใครจะอยากมาละจริงไหม หนูเองว่างๆ ก็มานั่งฟังนั่งสวดมนต์ด้วย

กันก็ได้นะ บางทีมีคนใหม่ๆ เด็กใหม่ๆ มาบาง ที่นี่จะได้อยู่ไปอีกนานๆ”

 ตวัผูเ้ขยีนกไ็ดแ้ตย่ิม้ออกไป แตก่วา่จะไดม้าอกีท ีคงเปน็ช่วงเขา้พรรษา

ปีหน้าซะละมั้ง...
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 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง“สิริมหามงคลชลบุรี”หรือที่

เรียกคุ้นหูชาวชลบุรีมาแต่ดั้งเดิมคือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่ง

นี้ แม้จะอยู่ในซอยแต่ก็หาไม่ยากนัก เพราะมีการต้ังป้ายบอก

ทางอยู่เนืองๆตลอดสาย และหน้าปากซอยก็จะมีศาลาฟังธรรม

อยู่ใกล้กัน

 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาว

ชลบรุตีัง้แตอ่ดตี ศาลนีอ่ยูคู่เ่มอืงบางปลาสรอ้ยมาชา้นาน สรา้งขึน้

เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่จากคำาบอกเล่าคนเก่าที่อาศัย

อยู่ในชุมชนท้ายบ้านประกอบกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มา

จารึกไว้สันนิษฐานกันว่าสร้างข้ึนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่ง

ปัจจุบันได้ขึ้นเป็นศิลปกรรมโบราณสถานของจังหวัดชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
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 จากหลักฐานของทางเทศบาลเมือง

ชลบุรีปี พ.ศ.2492 ได้มีการบูรณะศาลเจ้า

พ่อหลักเมืองน้ีด้วยงบประมาณของเทศบาล

ชลบุรี จำานวนเงิน 50,000 บาท และในปี พ.ศ. 

2539-2542 จึงได้มีการบูรณะศาลเจ้าครั้งใหญ่ 

ด้วยงบที่ประชาชน บริจาคเป็นจำานวนเงินถึง 

1,200,000 บาท

 ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้รับพระ

เมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ

สังฆราชสกมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร  

กรงุเทพมหานคร ประทานชือ่เจา้พอ่หลกัเมอืงนี้

ว่า “สิริมหามงคลชลบุรี”

 หากมองภาพย้อนไปในอดีต ศาลเจ้า

พ่อหลักเมืองตั้งอยู่เชิงสะพานยาว (ปัจจุบัน

คือซอยฑีฆามารถ) หันหน้าศาลลงทะเล ข้าง

ศาลมีต้นโพธ์ิต้นใหญ่หนึ่งต้น ซึ่งปัจจุบันยังคง

มีอยู่ ด้านหน้าศาลจะมีสะพานพุ่งตรงไปทะเล 

สะพานนี้มีชื่อเรียกว่าสะพานยาว สาเหตุที่เรียก

สะพานยาว เพราะมีความยาวมากกว่าสะพาน

อืน่ ในสมยันัน้ บรเิวณสะพานยาวจงึเปน็สะพาน

ขนส่งสินค้าติดต่อไปมากับต่างจังหวัดอีกด้วย 

ต่อมาเทศบาลเมืองชลบุรีแล้วได้ถมที่ เปล่ียน

ภาพจากสะพานกลายเป็นซอยฑีฆามารคอย่าง

ปัจจุบัน ซึ่งแปลว่าทางยาว
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 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นศาล

ท่ีผูกพันกับวิถีชีวิต ของชาวชลบุรีมานาน

ตั้งแต่ครั้งอดีตกาล โดยมีเรื่องเล่าตำานาน

เล่ามาต่อๆ กันว่า

 “ในสมัยก่อน ตำาบลบางปลา

สร้อยเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่หนาแน่นกว่า

ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี ก็จะมีพ่อค้า

แม่ขายเข้ามาขายของมากมายโดยผ่าน

ทางสะพานเป็นส่วนมาก บันทึกในอดีต

ที่เกี่ยวกับศาลหลักเมืองน้ียังทำาให้ทราบ

ว่า เดิมศาลนี่จะมีงานประจำาปี ประเพณี

กองข้าว เข้าทรงในวันขึ้น หกคำา เดือนหก 

โดยงานจะติดต่อกันสามวัน ตอนเย็นจะมี

เข้าทรงทำาพิธีกองข้าวที่ข้างคลองบางปลา

สร้อย กล่าวกันว่า ประเพณีนี้เริ่มจากศาล

เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นแห่งแรกของจังหวัด

ชลบุรี”

 จากคำาบอกเล่าของคนเก่าคน

แก่ และความศรัทธาที่อยู่คู่ชาวชลบุรีมา

นาน สถานท่ีแห่งนี้ถือเป็นสถานที่แห่ง

หนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวสำาหรับเมือง

ชลบุรี

 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีลักษณะ

และสถาปัตยกรรมทรงไทยสวยงามที่เพิ่ง

่
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บูรณะขึ้นใหม่ ตัวศาลจะยกสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ใกล้ศาลก็มีต้นโพธิ์

แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่ไปหมด แม้จะแดดร้อนแค่ไหน ใต้ร่มโพธิ์แห่งนี้ก็ช่วยให้ดู

ร่มรื่นอย่างบอกไม่ถูก

 ข้างล่างศาลจะมีคุณลุงเกือบสิบคนน่ังเล่นหมากรุกอย่างสนุกสนาน 

ด้านข้างมีโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ วางเรียงรายเชื้อเชิญให้ลูกค้าเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยว

เนือ้เจา้ดงัเจา้เกา่ ทีช่าวชลบรุรีูจ้กัเปน็อยา่งด ีซึง่ขายมานานกวา่ 30 ปแีล้ว พรอ้ม

ร้านขายเครื่องดื่ม กาแฟดูน่าทาน ในยามบ่ายน่าเอนกายเช่นนี้

 “รุกฆาต” เสียงคุณลุงคนหนึ่งตะโกนร้องดีใจ เม่ือจังหวะที่ฉันเข้าไป

พอดี

 “หนูจะสั่งอะไรเปล่าจ้ะ” คุณป้าร้านขายน้ำาร้องทักขึ้นมา

 “ขอชานมแก้วหนึ่งค่ะ”
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 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ หลังจากที่ได้พูดคุยกับ คุณไสว สวนนิสิทธิ์ 

ผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ท่ีดูแลกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ ข้าวของที่ใช้ที่ไว้ใช้ใน

ศาลเจ้าจัดงาน หรือเกี่ยวข้องกับทำาพิธี คุณไสวก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมด

 “งานปี ขึ้น6คำา เดือน6 ของที่นี่มีกิจกรรมมากมาย ตอนเย็นๆของทีนี้

ก็จะมีสวดมนต์เหมือนกันนะ เขาก็ขึ้นไปสวดกันบนศาลาคนมากมาย แล้วก็มีพิธี

กองข้าว ไหว้ฮอเฮียตี๋บ้าง คนก็จะมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด คึกคักมาก 

บางทีก็มีละครมารำาแก้บน มีลิเก มีงิ้วบ้าง หนังกลางแปลงก็มี ชาวบ้านในชุมชน

ในซอยแถวนี้ก็ชอบมานั่งดูกัน สนุกสนานครึกครึ้นทีเดียว”

 “แล้วที่นี่มีความเชื่ออะไร หรือมาขอแล้วได้กันเยอะๆ ไหมคะ”

 “สว่นมากนะ เขาจะขอจะมาขอเรือ่งขายทีข่ายทาง คนเขากข็ายกนัได้

เยอะนะ มีสำาเร็จมาก็มาก เคยมีบางเจ้ามากจากกรุงเทพฯ วันรุ่งขึ้นเขามาแก้บน

เลยก็มี คนต่างจังหวัด ดารานักแสดงก็มาไหว้กันเยอะหรือคนทำามาค้าขาย เห็น

ฝนจะตก เขาก็มาขอให้ขายของได้ก็มี”

 แล้วคุณไสวก็เล่าต่ออีกว่า จริงแล้วศาลแห่งนี้เป็นที่นับถือมากของชาว

ชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นตำารวจชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะย้ายเข้าหรือย้ายออก

จังหวัดชลบุรี ก็ต้องเข้ามาไหว้บอกกล่าว ถือเป็นความเช่ืออย่างหน่ึง หรือบาง

เวลาชาวเล ชาวประมงจะออกทะเล ก็จะมีมาขอพรเพื่อให้ออกทะเลอย่างราบ

รื่น ไม่ประสบพบเจอมรสุม แล้วให้ได้ปลามามากๆ หรือบางทีกลับมาจากการ

ออกหาปลา ก็มาพักบนศาลเจ้าก็มี

 อย่างที่รู้กันประเพณีที่ขึ้นชื่อของชาวชลบุรีที่มีมาแต่ช้านาน อย่าง

ประเพณีวิ่งควายนั้น แต่ก่อนคนเลี้ยงควาย ดูแลควายต้องนำามาไหว้มาสักกา

ระ ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะออกไปว่ิงหรือ

ประกวดควายสวยงามเป็นประจำาทุกปี โดยจะนำาควายมาขอพร 20-30 ตัวได้ 

่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133

แต่ช่วงปีหลัง เนื่องจากรถรามากขึ้น ร่วมกับพื้นที่ซอยที่แคบ จึงไม่สะดวกที่จะ

นำาควายมาไหว้ ทุกวันนี้เลยยกเลิกการขอพรก่อนลงแข่งดังเช่นวันวาน

 เมื่อผู้เขียนได้มีโอกาสมาแล้ว ก็ขึ้นไปสักการะเสียหน่อย เพื่อที่จะไม่

ได้เสียเที่ยว เมื่อปีนบันไดขึ้นไป ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ด้านบนดูสะอาด

ไม่เก่าน่ากลัวอย่างที่คิดไว้แต่แรก และไม่คับแคบเลยสักนิด ไม่แปลกใจที่ชาว

ประมงชอบมานอนพักบนศาลแห่งนี้ เพราะเมื่อขึ้นมา มีกิ่งก้านจากต้นโพธิ์ช่วย

บังแดดจึงทำาให้ไม่ร้อนอย่างที่คาดไว้ จะมีก็แต่เพียงลมอ่อนๆ ที่ลอยเข้ามา

 บนศาลทีน่ีจ่ะไมม่คีนคอยดแูลหรอืจำาหนา่ยธูปเทยีนเหมอืนทีอ่ืน่ๆ แต่

จะมีเพียงธูปกำามัดไว้เรียบร้อยเก้าดอก พร้อมเทียนท่ีอยู่ในตู้กระจก และกล่อง

ทำาบุญแล้วแต่ศรัทธาอยู่ข้างๆ

 การไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก็จะเริ่มจากการไปไหว้ข้างนอกชาน

ก่อนเพื่อสักการะฟ้าดิน ซึ่งจะหันหน้าออกทะเล ที่ตรงนี้มักจะมี อาหารที่นำามา

ถวาย ดอกดาวเรือง ห้อยระย้อยระย้าเต็มไปหมด หรือบางทีก็มีดอกบัววางเรียง
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รายอยู่ เมื่อไหว้เสร็จแล้ว ด้านข้างของนอกชานตรงนี้ก็จะมีกระถางที่ปัก

ธูปอยู่สองฝั่ง ซึ่งเราจะปักฝั่งละสามดอก หลังจากน้ันก็หันหลังมาไหว้เจ้า

พ่อหลักเมือง เมื่ออธิษฐานขอพรเสร็จก็ปักธูปสามดอกที่เหลือที่กระถาง

หน้าศาลเจ้าพ่อ พร้อมเทียน

 ต่อจากนี้ใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงเซียมซี ก็ตามแล้วแต่ศรัทธา ซึ่ง

ไหนๆ ก็มาแล้วผู้เขียนอย่างดิฉันก็คงไม่พลาดอย่างแน่นอน ซึ่งรวมเส่ียง

เซียมซีเสี่ยงทายร่วมเกือบสิบครั้งกว่าจะได้ใบท่ีดี เพราะผู้ใหญ่ที่บ้านผู้

เขียนสอนว่า เสี่ยงทายเสร็จแล้วให้ไปอ่านว่าใบที่ได้นั้นดีหรือเปล่า ถ้าไม่ดี

ก็มาเสี่ยงทายใหม่ แล้วค่อยโยนไม้เสี่ยงทายว่าใช่หรือไม่

 จนพี่ชายของผู้เขียนแอบบ่นลอยๆว่า

 ”เสีย่งอยา่งนี ้เลอืกใบทีถ่กูใจแลว้กลบับา้นดกีวา่ ไมต่อ้งเสียเวลา

เสี่ยง”

 ก็แหม บางทีก็อยากได้ใบดีดีเอาไว้ชื่นใจบ้าง
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ข้างใต้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จะ
มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่ง
ที่คนในเมืองรู้จักกันเป็นอย่าง
ดี ..ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ผา.. ร้าน
นี้เปิดมานานกว่า 30 ปี และ
คนในเมอืงชลนยิมมาทานกนัไม่
ขาดสาย จะเปิดขายแค่เที่ยงถึง
บ่ายสามเท่านั้น และคนแน่น
ตลอดเวลา หากท่านมีโอกาส
อยา่พลาดทีจ่ะมาแวะชีมสักครัง้
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ซอยท่าเรือพลี

ซอยเสริมสันติ

ค ว า ม ศ ร ั ท ธ า
ความเชื่อ

ศาลาฟังธรรม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ที่ทำาพิธีเทศกาล
ทานเจชาวชลบุรี

1

3

2
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ซอยไกรเกรียงยุค

ซอยท่าเรือพลี

ซอยบ่ายพลนำ ซอยสำ ราญราษฎร์

ถน
นว

ชิร
ปร

าก
าร

ซอยศรีนิคม

ซอยกลป้อมค่าย

ซอยคูกำ พล

ซอยบ้านลำ พู
ซอยพิทย์สถาน

ซอยลาดวิถี

ซอยรัฐผดุง

ซอยฑีฆามารค

ซอยเสริมสันติ

 

3

1
2
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ช า ว ช ล บ ร
โรงอาหาร
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 ชลบุรี เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ ไม่ไกลจากตัว

เมืองอย่าง กรุงเทพมหานคร จึงทำาให้มีคนหลั่งไหลเข้าชลบุรีไม่

ขาดสาย ด้วยความที่มีนักท่องเที่ยวมาก และเป็นเมืองท่าใหญ่ใน

ภาคตะวันออก แหล่งของกินจึงมีให้เลือกสรรมากมายนับไม่ถ้วน 

ไม่ว่าจะเป็นตลาด ร้านอาหารในเมืองหลากหลายร้าน มีที่ทั้งขึ้นช่ือ และ

เปิดใหม่ สูตรดั้งเดิมกว่าร้อยปี หรือ อาหารทะเลสดๆ ให้เลือกทานตลอด

เส้นทาง อีกทั้งราคาที่ไม่แพง และมีร้านเปิดเกือบตลอด 24ชั่วโมง นักท่อง

เที่ยวจากต่างเมืองจึงนิยมมาทาน มาชิม และซื้อกลับไปเป็นของฝากอีก

ด้วย ซึ่งที่จะกล่าวไปต่อไปนี้ เป็นร้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าอร่อยเป็นร้านที่คนใน

จังหวัดทานกัน และมีคนแวะเวียนมาทานไม่ขาดสาย เป็นร้าน และสถาน

ที่ที่มาเมืองชลแล้วพลาดไม่ได้ ด้วยร้านที่คงเอกลักษณ์สูตรดั้งเดิมจากรุ่นสู่

รุ่น และตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ถ้าหากมีโอกาสได้

มาก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

โรงอาหาร

ชาวชลบุรี
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โรงอาหาร

ชาวชลบุรี
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  ตลาดร้อยปีหน้าเก๋งตั้งอยู่บริเวณ ซอยศรีนิคม หรือ

ชือ่เดมิของซอยนีค้รัง้ยงัเปน็สะพานวา่”สะพานเกง๋” ซึง่แต่กอ่น

พื้นที่ตรงนี้ก่อนจะมีร้านอาหารขึ้นชื่อมากมายอย่างเช่นทุกวันนี้ 

เคยเป็นโรงบ่อนเบี้ย และโรงงานยาสูบมากก่อน

 “ในช่วงสมัยท่ีรัฐบาลยังอนุญาตให้มีการผูกขาดตั้งโรง

บ่อนเบี้ยได้น้ัน ได้มีโรงบ่อนเบ้ียตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าเก๋ง แต่อยู่ห่าง

ถนนลงไปทางด้านชายทะเลประมาณร้อยเมตร นายอากรบ่อน

เบี้ยจะมีการละเล่น งิ้ว หรือลิเก ที่หน้าบ่อนทุกวันเพื่อให้คนดูฟรี 

เปน็การเรยีกรอ้งใหค้นเขา้มาเทีย่วและเขา้เลน่การพนนั ในบรเิวณ

ตรงขา้มศาลเจา้เกง๋ลงไปจงึมรีา้นอาหารคาวหวานตา่งๆ ใหค้นเลอืก

ซื้อรับประทานได้ตามใจชอบ แม้เวลาต่อมารัฐบาลได้ยกเลิกอากร

บ่อนเบี้ยแล้ว อาคารท่ีเป็นโรงบ่อนก็ได้เปล่ียนสภาพเป็น วิกลิเก 

ตลาดร้อยปีหน้าเก๋ง
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อยู่หลายปีภายหลังได้เปลี่ยนเป็นร้านจำาหน่ายฝิ่นแห่งใหญ่ของเมืองชล ฉะนั้น

บริเวณหน้าเก๋งจึงมีผู้คนมากมายทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดมา”

(หนังสือที่ระลึก 72 ปี เทศบาลเมืองชลบุรี)

 หลังจากยกเลิกโรงบ่อนเบี้ยแล้วในปี พ.ศ. 2460 ก็ได้ตั้งโรงงานยาสูบ

ขึ้น แต่ทว่าอยู่ได้ไม่นานก็ยุบลงไป จนทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่ขายอาหารเพียง

อย่างเดียว

 สมัยก่อนคงคาดว่าสถานที่แห่งนี้มีความคึกคักมากมาย จึงทำาให้มีร้าน

ค้าขึ้นในตรอกแห่งน้ีมาก แต่ทว่าทุกวันน้ีจะถือว่าเป็นตลาด ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว 

เพราะร้านค้าเหลือเพียงร้านอาหารเจ้าดังๆ อยู่ 4-5 ร้านเท่านั้น

 หน้าเก๋งหรือตลาดหน้าเก๋งแห่งนี้ เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน ถือว่าเป็น

โรงอาหารของชลบุรีเลยก็ว่าได้ เพราะความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนอัดแน่นอยู่

ในพื้นที่แถบนี้เป็นส่วนมาก ทำาให้ร้านค้าร้านอาหารผุดขึ้นในตรอกแคบๆ อย่าง

นี้นับสิบร้าน

 คนเก่าคนแก่ของเมืองชลจะคุ้นเคยตลาดหน้าเก๋งแห่งนี้เป็นอย่างดี ไม่

เหมอืนคนสมยัรุน่นีท้ีน่อ้ยคนนกัจะรูว้า่รา้นคา้แตล่ะรา้นทีย่งัขายอยูแ่ทบจะมอีายุ

มายาวนานกว่า 60ปี ขึ้นไปแทบทุกร้าน

 ทกุวนันี ้ความเจรญิขยบัขยายพืน้ทีอ่อกนอกตวัเมอืงมากขึน้ เนือ่งดว้ย

ความอดึอดัในชมุชนเกา่ จงึทำาใหร้า้นคา้ทีจ่ะเปดิใหม ่เลอืกสรรทำาเลทีค่นสะดวก

ต่อการเดินทางของลูกค้า

 ภายในพื้นที่ตลาดหน้าเก๋ง คล้ายเป็นชุมชนเก่า บางส่วนยังเป็นบ้านไม้ 

รา้นแตล่ะรา้นกจ็ะเรยีงรายอยูต่ามหอ้งแถวเปน็สว่นมาก หรอืไมก่เ็ปน็รถเขน็ รา้น

บางร้านจะเปิดตั้งแต่เช้าเก้าโมง แต่ร้านส่วนมากจะเริ่มเปิดสี่โมงเป็นต้นไป
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 ปจัจบุนัยงัมคีนตา่งจงัหวดัแวะเวยีน

มาบ้าง ทุกร้านจะบอกเหมือนกันหมดว่าเวลา

คนต่างจังหวัดมา บางทีเขาเคยอยู่ชลบุรีมา

ก่อน หรือคนมีอายุหน่อย เขาก็จะแวะเวียน

มาเล่าอดีตที่ผ่านมาบ้าง อย่างเช่นแม่ของคน

เขียน มักเล่าเสมอว่า “แต่ก่อนนะ แม่กินชาม

ละสลึงสองสลึง กินตั้งแต่ รุ่นปูย่าตายยายของ

พ่อแม่เขาขาย เดี๋ยวนี้ชามละ40-50 บาทหมด

แล้ว บางทีกินตั้งแต่คนขายปัจจุบันยังไม่เกิด

ด้วยซำา”้
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ร้านข้าวหมูแดงนายดอกไม้

 “ป้าๆ ข้าวหมูแดงกล่อง พิเศษไข่” เด็กหนุ่มที่ขี่มอ’ไซต์มาจอดซื้อข้าว

หมูแดง

 รา้นขา้วหมูแดงนายดอกไม ้เปน็รา้นดัง้เดมิขายมาตัง้แต ่70ปทีีแ่ลว้ รุน่

นี้เป็นรุ่นที่สอง ซึ่งสมัยก่อนเป็นร้านที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามอะไร แต่จะเรียก

เพราะชื่อคนขายชื่อเฮียเจียง

 แมท้กุวนันีจ้ะเปลีย่นมอืคนทำาไปแลว้ แตค่วามอรอ่ยกไ็มไ่ดล้ดลงไปเลย

 ลกูคา้ของท่ีนีม่ตีัง้แตแ่กม่ากยนัรุน่ลกูหลาน แมก้ระทัง่แมข่องคนเขยีน

ยังเล่าอยู่บ่อยๆ ว่า

 “แต่ก่อนตอนเช้าๆ ก่อนไปโรงเรียน อาม่าจะเอาหม้อมาใส่นำาหมูแดง

กลับไปบ้าน หม้อหนึ่งขายอยู่สองสลึง ก็จะกินกันทุกเช้าคลุกข้าวเนี่ยแหละ”

 พอไดไ้ปร้านนีอ้กีครัง้ แมข่องคนเขยีนก็คยุไมห่ยดุกบัลกูเฮยีเจยีงทีต่อน

น้ีเปน็คนขายรุ่นทีส่องของทีน่ี ่และกำาลงัจะยกใหรุ้น่ทีส่ามกบัลกูสาวเขาเหมอืนกนั

 คุณดวงกมล ก่อเกิดเกียรติ หรือป้าใจ ลูกเฮียเจียง ที่รับช่วงต่อจากพ่อ

มามากกว่า 30 ปี

 “เดิมพ่อป้าเป็นคนขาย พอมาช่วง 30กว่าปี หลังแฟนเขาก็มาเป็นคน

ทำา เขาชื่อดอกไม้ก็เลยตั้งชื่อเป็น ร้านข้าวหมูแดงนายดอกไม้”

 สตูรเดด็ของร้านนีท้ีป่า้ใจเลา่ใหฟ้งั เปน็สตูรทีค่ณุพอ่ปา้ใจคดิคน้ขึน้มา 

ซึง่จะใชเ้นือ้หมตูอ่วนั 60-70 กโิลกรมัเลยทเีดยีว ซึง่ตอ้งเร่ิมเตรยีมของตัง้แตต่สีอง

ของทุกวัน แล้วเริ่มขายตอน 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม

 “หมทูกุอยา่งแฟนจะเปน็คนเลอืก หมทูีไ่ดม้าอยา่งหมกูรอบทีน่ีเ่นือ้จะ

แห้งๆ ไม่เยิ้ม แล้วหนังจะกรอบมาก เพราะเราจะเอาหมูไปแช่นำาเกลือแล้วนำาไป

ย่างถ่านก่อน ให้แห้ง และที่ย่างถ่านมันจะทำาให้เนื้อหมูหอมกว่า แล้วค่อยนำาไป
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ทอด ก็จะเหลืองกรอบน่าทาน หากหนูลองไปกินร้านอื่นนะ มัน

จะแหยะๆ แลว้หนงับางทกีเ็หนยีวดว้ย หมกูรอบเราจะทำาแตเ่ชา้

เลยแล้วก็ขายทันที กุนเชียงของที่นี่ก็ทำาเอง ปรุงรสเอง ส่วนไข่

เราจะใช้ไข่ไก่ เพราะไข่ไก่เนื้อมันนิ่มกว่าและไม่คาวเท่าไข่เป็ด”

 “หมูแดงก็จะเลือกหมูที่มีมันแทรก เนื้อจะนุ่ม เอาไป

หมักทิ้งไว้ข้ามวันอย่างจะขายพรุ่งน้ี เท่ียงเราก็จะเริ่มหมักแล้ว 

แล้วหมูแดงของที่นี่จะไม่ใส่สี สีของเนื้อที่นี่จะเป็นสีของซีอิ้วที่

เราใส่เข้าไปเฉยๆ แล้วมันก็จะหอม”

 “ส่วนนำาหมูแดงไม่ใส่สีเลย และไม่ใส่ผงชูรส จะใช้

ซีอิ้ว แล้วนำาแป้งที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นๆ ที่อื่นจะมีเป็นก้อนแป้ง 

บางทีก็เหนียวมากไม่น่าทาน หรือไม่ทำานำาราดก็หวานเกิน แต่

ทีน่ีจ่ะใชซ้อีิว้ดำา แลว้ใสง่าขาวเขา้ไปดว้ย แปง้กจ็ะไมข่น้ไมเ่หลว

เกิน รสชาติก็จะออกมากลมกล่อมพอดี เค็มๆหวานๆ”

 “เอ้า หนูลองทานดูนะ”

 ข้าวหมูแดงหมูกรอบร้อนๆ ยกมาเสิร์ฟ พร้อมกับ

รอยยิ้มของคุณป้าคนขาย ซึ่งก็เป็นไปตามอย่างที่คุณป้าบอกไว้

จริง หมูแดงไม่เหนียวเลยสักนิด และก็ไม่จืดอย่างร้านที่อื่น หมู

กรอบแห้งและกรอบ ส่วนที่เป็นมันหมูก็จะไม่ยุ่ยไม่เละ นำาราด

ก็เข้ากันได้ดีกับพริกศรีราชาและซีอิ้วดำา ที่คุณป้าคะยั้นคะยอ

ให้ลองทานคู่กัน พอกินด้วยกันแล้วจะออกเปรี้ยวนิดๆ ที่ปลาย

ลิ้นและเผ็ดหน่อยๆ ซึ่งถ้าหากกินโดยไม่จิ้มนำาจิ้มก็อาจจะทำาให้

คนทานรู้สึกเลี่ยนได้ แต่นี่ไม่รู้สึกว่าเลี่ยนเลยสักนิด ผู้เขียนจึงไม่

แปลกใจเลยวา่ทำาไมคนเฒา่คนแกจ่นลกูหลานถงึนยิมชมชอบมา

ทานร้านนี้อย่างไม่ขาดสาย
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 “เห็นไหมป้าบอกแล้วอร่อย”

 ลูกค้าเก่าแก่ที่ทานมาตั้งแต่รุ่นเฮียเจียง ก็ยังทานมาเรื่อยๆ ด้วย

ที่รสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลง จึงทำาให้ใครหลายๆ คนยังติดอกติดใจ แม้ว่า

จะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เมื่อมีโอกาสแวะเวียนมาชลบุรี ก็ไม่ลืมที่จะมาทาน

ร้านนี้อีกครั้ง

 “สมัยก่อนตอนเตี่ยขาย ไม่มีถุงพลาสติกแบบนี้ จะใช้ห่อใบตอง

เอาแล้วราดนำาไปเลย หรือถ้าอยากแยกนำาก็ต้องเอาอวยมาเอง ห่อหน่ึงก็

ตกห่อละสลึง เอาอวยแยกนำามาก็คิดสองสลึง”

 หากถามถงึความเปลีย่นแปลงจากเมือ่ 70กวา่ปกีอ่น คุณปา้บอก

ว่าเดี๋ยวนี้เงียบเหงาลงเยอะ แต่ก่อนชุมชนก็จะแออัดกันอยู่ในเมือง ทางก็

สะดวกมากกว่านี้ เดี๋ยวนี้ร้านบางร้านก็เลิกไปหลายสิบปี ร้านใหม่ๆก็ไม่มา

เปิดแถวนี้ เพราะไม่สะดวกที่ลูกค้าจะเดินทางเข้ามา ก็จะเหลือแต่ร้านเก่า

ร้านแก่ที่ยังขายกันอยู่ เพราะลูกค้าติดที่นี่ แล้วก็ลูกค้าประจำาเป็นส่วนมาก

 “โอ้ยหนู ไม่ต้องจ่ายตังค์ป้าหรอก”

 “ขอบคุณนะคะป้า แต่ของซื้อของขายต้องจ่ายตังค์อยู่ดี”

 ผู้เขียนจ่ายแบงค์สีแดงไปหน่ึงใบ ได้แบงค์สีเขียวกลับมาสามใบ 

พร้อมเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญ

 ขา้วหมแูดงหมูกรอบพรอ้มกนุเชยีงและไขค่รึง่ลกู ราคาสามสบิหา้

บาท พรอ้มกบัรอยยิม้อยา่งเอน็ดขูองคณุปา้ ทำาใหข้้าวมือ้นีเ้ปน็มือ้ที ่อิม่ทัง้

ท้องอิ่มทั้งใจเลยทีเดียวเชียว
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ร้านเจ๊กตงข้าวต้มแห้งเป็ด

 ร้านเจ๊กตงข้าวต้มแห้งเป็ดข้ึนชื่อของตลาดหน้าเก๋งเลยก็ว่าด้วย ด้วย

อายขุองรา้นทีเ่ปดิมานานกวา่ 80 ป ีปจัจบุนัคนขายเปน็รุน่ทีส่าม ซึง่รุน่แรกเปน็

ของคุณปู่เจ้าของร้าน

 จากร้านที่สั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน และสูตรต้นตำารับที่ไม่เคย

เปลี่ยนแปลง ทำาให้มีลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่มาไม่ขาดสาย

 บา่ยวนัเสารก์บัแดดทีร่อ้นแรง ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสไปทานขา้วตม้รา้นเจก็

ตงรองทอ้งดบัหวิกอ่นถงึมือ้เยน็ ภายในรา้นยงัคงกลิน่อายความเกา่ไวเ้พราะบาง

ส่วนภายในร้านยังมีการตกแต่งด้วยตู้ไม้เก่าๆ รวมทั้งกรอบรูปโฆษณา ยุคซิกส์ตี้ 

ที่คาดว่าเจ้าของร้านเก็บสะสมไว้

 เมื่อเดินเข้าไปร้านก็จะได้กลิ่นเป็ดตุ๋นหอมหวนตลบอบอวล พร้อมกัน

คุณป้าแดงที่กำาลังพิถีพิถันในการเคี่ยวเป็ดหม้อใหญ่

 เป็ดนี้จะเคี่ยวทิ้งไว้สองชั่วโมงเราจะปรุงด้วยเครื่องเทศ กระเทียม ข่า 

และซีอิ้ว จะไม่ใช้เครื่องพะโล้ รสชาติที่ได้จะหอมๆ เผ็ดๆ ไม่เหมือนเจ้าอื่น ซึ่ง

เป็นสูตรดั้งเดิมของร้าน

 ส่วนเครื่องอื่นๆ คุณป้าก็เผยเคล็ดลับกรรมวิธีต่างๆ ก่อนที่จะทำาขาย

ว่า

 “ในส่วนของกระเพาะหมู กระดูกหมู จะตุ๋นไว้นานๆ จะได้ไม่เหนียว”

 “หัวปลา คนก็นิยมมากินกันมาก ที่นี่จะต้มกับตะไคร้ ใบมะกรูด และ

จะต้มไม่นาน ไม่อย่างนั้นจะเละเกิน”

 “ของสดของที่นี้ เช่นอาหารทะเลสด จะพิถีพันเป็นอย่างมาก เพราะ

จะคาวไมไ่ด ้ถา้คาวจะไมอ่รอ่ย สว่นวธิทีำาทางรา้นบอกวา่จะใช้กระทะทองเหลือง 

เพราะกระจายความร้อนได้ดี และนำาความร้อนได้ดีกว่ากระทะอื่นๆ นำาก็ต้อง้
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เดือดมากๆ เวลาใส่ของสดลงไปจะไม่ต้มนานไม่อย่างน้ัน

จะแข็งและเหนียวเกิน และโรยหน้าด้วยขิง ข่าสับละเอียด 

คื่นช่าย กระเทียมเจียว พร้อมเสิร์ฟ”

 อีกเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้ของร้านนี้คือนำาต้มหมู

สามชั้นกับหมึกแห้งท่ีจะใส่เป็นส่วนสุดท้ายของการเสิร์ฟ 

ส่วนนี้จะทำาให้รสชาติเข้มข้นจนบางทีบางคนไม่ต้องปรุง

เครื่องปรุงเพิ่มขึ้นเลย

 หลังจากที่ได้ทานข้าวต้มแห้งทะเล ที่มีทั้งหอย

นางรม ปลา กุ้ง และหมึก รสชาติกลมกล่อมไม่คาวอย่าง

ที่คาดไว้ เพราะลองมาหลายร้านหากทำาไม่ดีจริง เราก็จะ

ได้กลิ่นคาวของอาหารทะเลอย่างแน่นอน แม้จะให้เครื่อง

มากแค่ไหน แต่คงไม่สุขใจระหว่างทาน

 แมจ้ะเพิง่เปดิรา้นไมน่านและคณุปา้เจา้ของรา้น

ยงัเตรยีมของไมเ่สรจ็เรยีบรอ้ยด ีแตท่วา่กม็ลีกูคา้มากหนา้

หลายตา มาคอยซือ้อยูไ่มข่าดสาย จนเจา้ของรา้นตอ้งออก

มาทำาก่อน และให้ลูกจ้างคอยเตรียมของต่อเลยทีเดียว ถึง

ขนาดนี้ คงการันตีความอร่อยได้อย่างแน่นอน

 ทุกวันนี้ที่ข้ึนชื่อใช่แต่ข้าวต้มแห้งเป็ดเพียงอย่าง

เดยีว ปา้แดงเจา้ของรา้นบอกวา่ ตอนนีท้กุอยา่งขายดพีอๆ 

กนัหมด ร้านจะเร่ิมเปดิตัง้แตส่ีโ่มง จนถงึหา้ทุม่ จงึทำาใหค้น

แวะเวียนมาทานตอนเวลา แม้จะดึกแล้วก็ตาม
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 นอกจากตลาด100ปีหน้าเก๋ง ที่เป็นที่ขึ้นชื่อของ

จงัหวดัชลบรุแีลว้ กย็งัมตีลาดรมิทะเล ทีไ่มว่า่ใครกต็อ้งรูจ้กั หรอื

ผ่านชื่อมาบ้างแล้ว “ตลาดประมงท่าเรือพลี”

 ตลาดประมงท่าเรือพลี ตั้งอยู่ท้ายซอยท่าเรือพลี ติดริม

ทะเล พื้นท่ีตรงน้ีได้จัดขึ้นในรูปแบบตลาดนัด ที่ขายเน้นประเภท

อาหารทะเล ของสด และราคาเป็นกันเอง ตามนโยบายด้านการ

ฟืน้ฟตูลาดประมงของอำาเภอเมอืงชลบุร ีเพือ่สง่เสรมิการคา้อาหาร

ทะเล การประกอบอาชีพประมง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวเลมากขึ้น

 ตลาดประมงท่าเรือพลีครอบคลุมพื้นที่ตำาบลบาง

ปลาสร้อย มะขามหย่ง บ้านโขด บางทราย และตำาบลบ้านสวน 

ประชาชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลสว่นใหญ ่ทีม่กีารประกอบ

อาชพีประมงเชงิอนรุกัษ ์คอืการใชเ้รอืขนาดเลก็และอปุกรณท์ีเ่กดิ

ตลาดประมงท่าเรือพลี
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จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกจับสัตว์ทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์ทะเลไว้

ไม่ให้สูญเสียระบบนิเวศน์ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล

 เหตนุีน้กัทอ่งเทีย่วทีไ่ดแ้วะมากจ็ะไดเ้หน็การทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์และ

เป็นการสร้างายได้เสริมอีกทางของชาวประมงในจังหวัด ได้มีช่องทางการทำามา

หากินมากขึ้น โดยไม่มีการเก็บค่าที่ในการตั้งสินค้าแผงลอย

 ตลาดแห่งนี้ถือเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีจังหวัดใกล้เคียง หรือชาว

กรงุเทพมหานคร นยิมแวะเวยีนมาทานขา้วกนัมาก ดว้ยเสน้ทางมอเตอรเ์วย ์หรอื

ทางถนนบางนา-ตราดก็สะดวกรวดเร็วแต่หากมาช้ากว่าส่ีโมงเย็นก็อาจจะหาที่

จอดรถได้ยากเสียหน่อย

 บรรยากาศโดยรวม เปน็พืน้ทีท่า้ยซอยตดิทะเล ความยาวตลอดรา้นคา้

ไมย่าวมาก พืน้ทีด่า้นขา้งตลาดกจ็ะเปน็พืน้ทีน่ำาทะเลทว่มถงึ มเีรอืจอดเทยีบทา่อยู่

เตม็ไปหมด บางลำากจ็ะมชีาวประมงเพิง่กลบัจากการหาปลา หรอืบางลำากำาลงัจะ

เตรียมออกจากทา่กม็ ีจงึไดจ้ดัใหม้กีารปรบัภมูทิศันเ์ปน็จดุชมววิยามพลบคำามาก

ยิ่งขึ้น เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

 ยามพระอาทติยอ์สัดง และเสยีงคลืน่ทีซ่ดัเขา้หาฝัง่ การทานอาหารทะเล

ควบคู่ไปด้วยคงจะดีไม่น้อยเหมือนกัน

 สำาหรับตัวผู้เขียนเอง ที่ได้ลองไปสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้น บอกได้คำา

เดียวว่า ครั้งเดียวคงไม่เพียงพออย่างแน่นอน ด้วยอาหารที่มีทั้งอาหารทะเลสดๆ 

หรอืของทานเลน่อืน่ๆ เตม็เรยีงรายขา้งทาง เปน็ไปไดย้ากมากทีจ่ะลองชมิไดห้มด

ทุกร้าน

 แต่ละร้านก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป อยู่ที่ว่าใครจะถูกใจรสชาติ

ของร้านไหน แน่นอนว่าวันเดียวผู้เขียนได้ลองชิมนำาจิ้มซีฟู้ดมามากกว่าห้าสูตร

เลยทีเดียวเชียว
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 เวลาที่่คนจะเริ่มเยอะ ส่วนมากจะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะ

เปน็ชว่งแดดร่มลมตกแลว้ก็งา่ยตอ่การเดนิเลน่และไมม่แีดดรอ้นเปรีย้ง

มาคอยเผาผิว พอยิ่งคำาคนก็จะยิ่งมากขึ้น เพราะถึงเวลาทานอาหาร 

ภายในตลาดจะมโีตะ๊วางเรยีงมากมายเพือ่อำานวยความสะดวกแกผู่ม้า

รับประทานอาหาร แต่บางทีก็หาโต๊ะได้ยาก จึงมักจะมีการแชร์พื้นที่

บางทีก็ถือว่าได้มิตรใหม่รวมโต๊ะกันไป

 บางทีถ้าอยากได้บรรยากาศชิลๆ รับลมทะเล นักท่องเที่ยว

เอง ส่วนมากก็จะนำาเสื่อมาปูริมทะเลตลอดถนนเลียบทะเลชลบุรีก็มี

เหมือนกัน

 สนิคา้ของทีน่ีเ่นน้เปน็อาหารทะเลทำาสดๆ หรือของทะเลสด

เปน็สว่นมาก บางรา้นขายกุง้สดคูก่บัปสูด บางรา้นกม็ปีลาสด ปลาแดด

เดียว ปลาเค็ม

 ของสุกที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ หมึก กุ้ง ปู ซึ่งเป็นการ

ปรุงแบบง่ายๆ รวดเร็ว กินง่าย อย่างการย่าง การอบ การนึ่ง และการ

ทอด แต่กับข้าวอย่างอื่นๆ ก็มีให้เลือกเหมือนกัน ไม่ต้องมีข้าวก็ได้กิน

เล่นๆ เดินเลือกเดินชมกันไปได้เรื่อยๆ

 สำาหรับปกูม็แีบบทบุเปลอืกให ้หรอืมาเปน็ตวันำา ไปทำาอาหาร

ที่บ้านต่อได้ก็มี หรือแบบน่ึง ปูม้า ปูไข่ ปูเน้ือ แกะก้ามให้เสร็จมีให้

เลือกสรรมากมายหลายร้าน

 เมนหูมกึกม็ทีำาหลายอยา่ง ไมว่า่จะเปน็ไขห่มกึยา่งรอ้นๆ บน

เตา ราดนำาจิ้มซีฟู้ด หรือจะเป็นหมึกกรอบนำาจิ้มหวาน

 ขยับเข้าไปข้างในอีกหน่อยก็จะมี กุ้งต้ม กั้งแช่นำาปลา หอย

แมลงภู่แกะเปลือกนึ่ง  หอยแมลงภู่อบสมุนไพร หอยแมลงภู่อบชีส 

หอยเชลล์อบเนย
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 อาหารปรงุสำาเรจ็กไ็มน่อ้ยหนา้ ไมว่า่จะเปน็ ข้าวผดัป ูกว๋ยเตีย๋วลยุสวน 

แจงลอน ส้มตำาปูปลาร้า ยำา ลาบ นำาตก ซกเล็ก มีให้เลือกสรรไม่หวาดไม่ไหว

 สว่นทเีด็ดของทีน่ีท่ีน่กัทอ่งเทีย่วมาทีน่ีต่อ้งแวะซ้ือ คือรา้นขายปลาทอด 

ไม่ว่าจะเป็นปลาอินทรีย์ ปลาสำาลีทอด พอขึ้นมาจากเตาก็มีการจับ ขายกันแทบ

ไม่ทันทีเดียว

 นอกจากนี้ ยังมีอาหารอีกหลายสิบชนิดที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่อยากให้ผู้

อา่นไดม้าสมัผสัและลิม้ชมิรสอาหารของทีน่ีท่า่นนา่จะตดิใจเหมอืนทีค่นในพืน้ที่

อย่างตัวผู้เขียนเองยังติดใจเลย
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