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พาเพื่อนแลเมืองเก่า
เรื่องและภาพ มาโนช กิตติชีวัน

โครงการ สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น
เลขมาตรฐานประจำาหนังสือ 978-616-235-236-2

คณะบรรณาธิการอำานวยการ
ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
วราพร ตยานุกรณ์

บรรณาธิการดำาเนินงาน
ระพีพรรณ พัฒนาเวช

ออกแบบปกและรูปเล่ม
วชิราวรรณ ทับเสือ
กฤษณะ กาญจนาภา

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๘
จำานวน ๓,๐๐๐ เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์      มาโนช กิตติชีวัน
และสำานักงานอุทยานการเรียนรู้ สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เจ้าของโครงการ
สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้ (สอร.) 
สังกัดสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน)

ส่วนบริการ 
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๘ Dazzle Zone 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๗ ๔๓๐๐ โทรส�ร  ๐ ๒๒๕๗ ๔๓๓๒

ส่วนสำานักงาน 
๙๙๙/๙ อ�ค�รสำ�นักง�นเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๑๗ 
ถนนพระร�ม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๕๙๖๓-๕ โทรส�ร ๐ ๒๒๖๔ ๕๙๖๖
www.tkpark.or.th

พิมพ์ที่  บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำ�กัด
โทรศัพท์  ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙



สํานักงานอุทยานการเรียนรู�

ภารกจิสาํคญัต�อสังคมประการหนึง่ของสาํนกังานอุทยานการเรยีนรู� คอืการปลกูฝ�งนสิยั

รักการอ�าน และการกระจายโอกาสในการเข�าถึงแหล�งเรียนรู�ที่ทันสมัยและสอดคล�องกับความ

สนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในรูปแบบห�องสมุดมีชีวิตท่ีสร�างสรรค�บนพื้นฐานการมี

ส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ โดยสํานักงานอุทยานการเรียนรู�ได�ร�วมกับองค�กรปกครองส�วน 

ท�องถิ่นในภูมิภาคต�างๆ เพ่ือขยายผลการดําเนินงานดังกล�าว 

การสร�างสรรค�สื่อการเรียนรู�สาระท�องถิ่น ให�มีรูปแบบการนําเสนอที่ทันสมัย

และดึงดูดความสนใจ เป�นเครื่องมือท่ีสําคัญอย�างหนึ่ง ซึ่งสํานักงานอุทยานการเรียนรู�

เล็งเห็นว�ามีส�วนในการสร�างแรงบันดาลใจให�เด็กและเยาวชนสนใจการอ�านและใฝ�หาความรู�

อย�างต�อเน่ือง โดยนําเรื่องราวภูมิป�ญญาสาระท�องถิ่นใกล�ตัวที่สอดคล�องกับวัย การดํารงชีวิต 

พร�อมกับสอดแทรกแนวคิดด�านคุณธรรม จริยธรรม มาเป�นเน้ือหาของส่ือการเรียนรู�สําหรับ

เยาวชนตามช�วงวัย ตั้งแต� ๔ – ๑๒ ป� 

สื่อการเรียนรู�สาระท�องถ่ินจังหวัดสงขลา ชุดน้ี สํานักงานอุทยานการเรียนรู�ได�ร�วมกัน

สร�างสรรค�กับนักวิชาการและนักเขียนในท�องถ่ิน รวมถงึภาคคีนรกัเมืองสงขลา เพ่ือให�เด็กและ

เยาวชน รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัสงขลาได�รบัความรู� และความภาคภมูใิจในวฒันธรรม

และท�องถิ่นตน รวมทั้งก�อให�เกิดความเข�าใจและการยอมรับในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ตามบริบทพื้นที่และสภาพแวดล�อมที่แตกต�างกันออกไป       

สํานักงานอุทยานการเรียนรู� มุ�งหวังว�าหนังสือชุดน้ีจะเป�นสื่อการเรียนรู�อีกชุดหน่ึง

ที่จะส�งเสริมการอ�านและการเรียนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงเป�นหนังสือท่ีผู�อ�าน            

อ�านอย�างมีความสุข สนุกในการอ�าน และก�อให�เกิดความตระหนักในคุณค�าของท�องถิ่นตนเอง              

ได�อย�างแท�จริง

¤Ó ¹Ó 
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เร ื่องและภาพ มาโนช กิตติชีวัน
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ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº วันน้ีผมจะพาพี่ๆ และเพื่อนๆ ไปแลยาน

เมืองเกาของนครสงขลา บานเกิดของผมเองครับ ยานเมืองเกา

มีถนน ๓ สายหลัก ชื่อวา ถนนนครนอก ถนนนครใน และ

ถนนนางงาม มีอาคารท่ีสวยงามใหเดินดูไมรูจักเบื่อเลยครับ 

ศาลเจา
ตั้งเซงออง

ศาลเจา
ปุนเถากง

ศาลเจากวนอู
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ถนนนครนอก-ใน

ทาขาม จังหวัดสงขลา

ศาลเจาโปอันเตียน 

หรือโกยเซงออง

ศาลหลักเมือง
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 ภารกิจของผมในฐานะเจาถ่ิน คือ การพาเพ่ือนแลเมืองเกา

ที่สวยงามนาภาคภูมิ ใจของชาวสงขลา 

 ชุมชนในยานถนนนครนอกกับถนนนครใน มีลักษณะเปน

ชุมชนตั้งบานเรือนอยูกันหนาแนน ชุมชนแหงน้ีตั้งขึ้นตั้งแตสมัย

ลนเกลาฯรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร หรือตรงกับป

พุทธศักราช ๒๓๘๕ เมื่อคราวยายชุมชนจากเมืองเกาฝงแหลมสน

มายังเมืองเกาฝงบอยางในปจจุบัน

๘
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หับโหหิ้น เปนภาษาจีนฮกเก้ียน

หมายถึงความสามัคคี กลมเกลียว 

และเจริญรุงเรือง
พวกเราลูกเสือก็สามัคคี 

กลมเกลียว

 ใครๆ มาเที่ยวบนถนน

นครนอกตองไมพลาด 

“โรงสีแดง”

๑๐
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ภาพน้ี วาดจากภาพถายอดีต เปนภาพขาวดำ ครับ 

แตมาเติมสี ในจินตนาการเอาเองครับ

 โรงสีหับโหหิ้น หรือรูจักกันในช่ือ 

โรงสีแดง เคยเปนโรงสีขาวสำ คัญของภาคใต 

รับขาวเปลือกจากแถบอำ เภอระโนด หัวไทร

และพัทลุงมาสี เพ่ือสงไปขายในจังหวัดใกลเคียง เลยไปถึงรัฐตรังกานู ประเทศ

มาเลเซีย

 ปูของผมเลาวา เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ โรงสีแดงยังทำ หนาที่สำ คัญ

ในการสีขาวสงเลี้ยงกองกำ ลังทหาร และปดกิจการพรอมๆ กับที่สงครามสงบลง 

 พอบอกผมวา “วันน้ี โรงสีแดงไดเปลี่ยน

มารับบทบาทสำ คัญทางวัฒนธรรมอีกครั้ง”

หับโหหิ้น ยังเปนท่ีตั้งของกลุมภาคีคนรักเมืองสงขลา ซึ่งเปนกลุม

พี่ๆ อาสาสมัครที่ดำ เนินการเก่ียวกับเมืองเกา ที่เราสามารถ

สอบถามขอมูลไดทุกเรื่อง

๑๑
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 บทบาทสำ คัญในวันน้ีของโรงสีแดง

 โรงสีแดง เปนอาคารเกาแกที่ ไดรับการออกแบบกอสรางมา

อยางดี ทำ ใหตัวอาคารมีความแข็งแรงทนทาน แมอาคารจะมีอายุ

นานกวารอยป แตยังอยู ในสภาพดีคงเดิมถึงทุกวันน้ี ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือตอเติม สงผลใหไดรับรางวัลอาคารอนุรักษดีเดน

จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

 วันน้ี โรงสีแดง รับหนาที่สำ คัญ เปนพ้ืนท่ีจัดแสดงงานทาง

ดานศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองอยางสม่ำ เสมอ

 เมื่อผูคนจากแดนไกล ไดมาเย่ียมเยือนเมือง

สงขลา จึงมักจะไมพลาดมาชมโรงสีแดงแหงน้ี และ

หากโชคดีก็จะไดชมการแสดงดวย

๑๒
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ผมเคยไดมาดูการแสดงโนรา

ในค่ำ วันน้ัน ผมรูสึกตื่นเตนมาก

ถึงแมผมจะเปนเด็กในภาคใต

แตก็ไมเคยไดดูการรำ โนรามากอน

๑๓
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 เพ่ือนๆ คงยังไมเหน่ือยนะครับ

เพราะบนถนน ๓ สายน้ี มีอะไรใหดูอีกเยอะแยะเลย

๑๔
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โดยเฉพาะอาคารท่ีปลูกเรียงกันอยูสองฝงถนนท่ีออกแบบมาไมเหมือนกันเลย 

บางอาคารมีรูปแบบเปนอาคารจีนเพ่ือการคาขาย บางอาคารออกแบบก่ึงจีน

กึ่งฝรั่งที่ดูทันสมัย สรางอยูติดๆ กันเปนแถว หนาตางยาวๆ เรียกวาหนาตาง

แบบฝรั่งเศส ผมคิดวาในสมัยน้ัน ถนนน้ีคงมีผูคนมาจับจายซื้อของกันมากมาย

 พอบอกวา “น่ีเปนเสนห” ผมจึงบอกเพ่ือนตามพอวา “มันคือเสนห” 

เพ่ือนๆ หัวเราะกันใหญพอไดยินผมพูดแบบน้ี

๑๕
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หอง
แถวรูป

แบบสถาปตยกรรมจีน จะมีสันหลังคาโคงคลายเรือสําเภา

อาคารพา
ณิชยสไตลไทยอิสลาม ตกแตงดวยไมฉลุลาย

เมืองเกาฝงบอยาง ถือเปนแหลงคาขายท่ีรุงเรืองในอดีต มีประชาชน

อาศัยอยูและสัญจรหนาแนนทั้งชาวไทย จีน และชาวมุสลิม เราจึงเห็น

ตึกรามบานชองท่ีออกแบบอยางหลากหลาย

๑๖
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ผมจึงไดโอกาสบอกเพ่ือน

ตามที่ฟงมาจากพอวา 

“ตัวเลขบนตึกคือ ป พ.ศ. 

หรือ ป ค.ศ. ที่สรางตึกนั้น”  

“มีตัวเลขอยูบนตึกดวย” 

เสียงเพ่ือนพูดขึ้นดังๆ

บางอาคา
รมีเลขพุทธศักราชหรือคริสตศักราชบอกปท่ีสราง

๑๗
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 เพ่ือนๆ และพี่ๆ เริ่มสนใจตึก

สวยๆ ที่ผมพามาแลกันแลวครับ 

 เมื่อพวกพี่ๆ เห็นอะไรสวยๆ 

ก็ชี้ชวนกันดูใหญเลย ผมภูมิ ใจมากครับ 

ที่พาเพ่ือนมาแลเมืองเกา แลวเพ่ือน

สนใจแบบน้ี

 ลายฉลุไม ที่เห็นบริเวณชองลมเปนการออกแบบ

เพ่ือความงดงามกลมกลืนกับตัวอาคาร

อาคารจำ นวนมากบนถนนนครนอกและถนนนครใน

ใชลายฉลุไมทำ เปนชองเพื่อระบายลมเขา-ออกอาคาร 

นอกจากระบายลมแลว ยังใหความรูสึกออนชอย

สวยงามอีกดวย

               

๑๘
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๑๙
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 เมื่อคราวที่ผมมากับพอ 

พอชี้ ใหผมดูปูนปนเปนลวดลาย

ติดอยูเหนือประตู หนาตาง

ครั้งน้ีผมจึงชี้ ใหเพ่ือนๆ สังเกตดู พอเคยบอกผมวา 

ลวดลายปูนปนในประเทศไทยนิยมทำ มาตั้งแตสมัย

กรุงศรีอยุธยา และปรับเปลี่ยนลวดลายมาทุกยุค

ทุกสมัย จนถึงสมัยลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๓ แหงกรุง

รัตนโกสินทร ไดมีการผสมผสานลวดลวยแบบจีน

เขามา ซึ่งตรงกับชวงที่มีการยายเมืองมาฝงบอยาง 

และมีการสรางอาคารสวยงามเหลาน้ีพอดี  
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หัวเสาของอาคารพาณิชย
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บอนํ้า
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เดินจากถนนนครนอก ตัดผานถนนนครใน

พวกเราเดินตรงเขาถนนเล็กชื่อ ถนนยะหริ่ง 

เหมือนชื่ออำ เภอในจังหวัดปตตานี

สองฝงเปนกำ แพงตึกชั้นเดียวแบบจีนท่ียาวเกือบสุดถนนเลย 

ผมเคยสงสัยวาทำ ไมบานถึงยาวจัง พอบอกวา เขาปลูกเปน

แนวยาวตามรูปของแปลงที่ดินท่ีจัดสรรกันมา สวนบริเวณดานหนา

สำ หรับทำ การคาขาย ดานหลังใชอยูอาศัย แตที่นาสนุกก็คือ ตรงกลาง

บานเปนลานกวางมีบอน้ำ อยูดวย ใชเปนพ้ืนท่ีซักผา ตากผา ลางจาน

หรือทำ สวนเล็กๆ และเปนพ้ืนท่ีสำ หรับเด็กเลนดวย
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 พวกเราเดินกันจนเหน่ือยและหิว 

ผมจึงพาเพ่ือนๆ ไปกินกวยเต๋ียวใตถุนศาลเจา
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 ผมคิดวาแตกอนคงไมตองกมมุดเขาใตถุนหรอกครับ 

แตพอสรางถนนใหสูงขึ้น จึงทำ ใหดูเหมือนศาลเจาเต้ียลง 

ผมจึงตองพาพี่ๆ เพื่อนๆ มุดเขาไปกินกวยเต๋ียวใตถุนศาลเจา 

ทั้งอิ่มทั้งอรอยและสนุกดวย 
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 หนังสือเรื่อง พาเพื่อนแลเมืองเกา เปนหนังสือ

ที่เหมาะสำ หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน 

ผูวาดภาพวาดอาคารสวยงามบนถนนนครนอก ถนน

นครในและถนนนางงามข้ึนจากสถานท่ีจริงดวยเทคนิค

สีน้ำ ที่ดูสวย สะอาด และสบายตา

อานอยางไรใหสนุก

 ในการใชหนังสือเลมน้ีกับนักเรียนใหสนุก 

ควรใชพรอมกับการแนะนำ ใหทำ กิจกรรม เชน การเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดบันทึกภาพในรูปแบบและวิธีการที่แตละคน

  สนใจ โดยคุณครูคอยเปนผูชี้แนะแนวทางกอนที่นักเรียน

       จะออกสำ รวจดวยตัวเอง

เพ่ือใหนักเรียนผูอานไดไลเรียงสายตาชาๆ ตามภาพ

หลังจากอานเน้ือเรื่อง ผูแตงตั้งใจไม ใสเนื้อหามากเกินไป 

เพราะมุงหวังใหผูอานไดดูภาพ และตองการใหเกิด

แรงบันดาลใจอยากสืบเสาะคนหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป 

จึงอาจจะกลาวไดวา หนังสือเลมน้ีชวยกระตุนใหเด็ก

นักเรียนเกิดความสนใจ รูจักสังเกตซึ่งเปนคุณสมบัติ

ของนักเรียนท่ีคุณครูอยากเห็น
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เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๑๒

เคยทำ งานเปนนักวาดภาพประกอบ

ประจำ นิตยสารบานและสวน

เปนเวลามากกวา ๒๐ ป

 

ปจจุบัน ทำ งานเปนนักวาดภาพอิสระและสอนการวาดภาพสีน้ำ 

เคยรวมแสดงงานสีน้ำ โลก ที่จัดขึ้นในประเทศไทย 

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอขอบคุณ

กลุมภาคีคนรักเมืองสงขลา

๒๗

01-28_Old Town_Thai_ok.indd   2701-28_Old Town_Thai_ok.indd   27 23/8/2558   4:15:4323/8/2558   4:15:43



หนังสือในชุดสื่อการเรียนรูสาระทองถิ่นจังหวัดสงขลา
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