


ห้วยใหญ่: ชุมชนจีนเก่า
กับเรื่องเล่าที่บ้านชากแง้ว 
ถ้าพูดถึงชื่อตำาบลห้วยใหญ่ หลายคน
คงสงสัยว่าอยู่ที่ไหนในแผ่นดินขวาน
ทองแห่งนี้ แต่ถ้าเล่าให้ฟังคร่าวๆ 
ตำาบลห้วยใหญ่ ที่ว่านี้เป็นตำาบลเล็กๆ 
ขนาดกระทัดรัดในจังหวัดชลบุรี เรียกว่า
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองหลวงนั่นเอง
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของที่นี่เป็น
ที่ราบสลับเนินเขา มีภูเขา ซึ่งเป็นต้นน้ำา 
ของลำาห้วยต่างๆและมีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานาบริเวณที่ราบ เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่ในที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว และไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศอบอุ่นตลอดปีเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย 

ชุมชนบ้านชากแง้ว จุดพำ นักของชาวจีนอพยพ
“ถึงปากช่องหนองชะแง้วเข้าแผ้วถาง แม้นค่ำาค้างอรัญวาได้อาศัย เป็นที่ลุ่มขุมขังคงคาลัย  วังเวงใจรีบเดินไม่เมินเลย หนทางรื่นพื้นทรายละเอียดอ่อน ในดงดอนดอกพะยอมหอมระเหย หายละหวยด้วยพระพายมาชายเชย ชะแง้เงยแหงนทัศนา” 
ที่หมู่บ้านชากแง้ว อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงเรียงนามในนิราศเก่าแก่ ดังสุนทรภู่เขียนพรรณนา ในนิราศเมืองแกลง เมื่อปี พ.ศ. 2350 ขณะเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลงด้วย

 ชุมชนโบราณนี้เกิดก่อนยุคสุนทรภู่ ทั้งยังพบเอกสารที่บันทึกว่ามีชาวจีนอพยพมาตั้งรกรากปักหลักฐานจำานวนมาก ทำาให้ชุมชนแห่งนี้มีเรื่องราวในอดีต และความเป็นมาที่น่าสนใจหลากหลายประการ โดยลักษณะที่โดนเด่นของชุมชนชากแง้ว คือ  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ที่คงสภาพโบราณอยู่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น 



ชุมชนจีนโบราณ บ้านชากแง้ว
“เมื่อก่อนนี้บ้านชากแง้วเจริญมาก การค้าขายคึกคัก มีคนจากที่อื่นมาทำางานโรงแป้ง เดินขวักไขว่เต็มไปหมดเรียกว่าเจริญกว่าพัทยา ซึ่งตอนนั้นไม่มีอะไรเลย ที่ดินที่พัทยานั้นแม้ยกให้กัน
ฟรีๆ ก็ไม่มีใครเอา” อาแปะคนหนึ่งที่อยู่บ้านชากแง้วมาตั้งแต่วัยยังไม่เต็มสิบขวบดี โดยติดสอย
ห้อยตามบิดามาจากเมืองจีน

บ้านเรือนที่ก่อเกิดเป็นชุมชนบ้านชากแง้วนั้นคือถิ่นฐานของคนจีน ซึ่งเกือบทั้งหมดอพยพมาจากจีน
แผ่นดินใหญ่ ดังนั้นวิถีชีวิตและขนบประเพณีต่างๆ ของคนจีนจึงเบ่งบานที่ชุมชนแห่งนี้โรงฝิ่นโบราณ (ตรอกโรงยา)

เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งอาหารการกิน ของเก่า  ของโบราณ ของสะสมที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน รวมถึงบ้านเรือนเก่าแก่ที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ 
ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เปิดต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนด้วยความเต็มใจโรงงิ้วโบราณ

งานประจำาปีจะมีคณะงิ้วมาแสดงถวายเจ้าแม่ทับทิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะทำาการแสดงจะต้องทำา
พิธีไหว้ องค์ไท้ซือ และเจ้าที่ทุกทิศในบริเวณศาลเสียก่อน จึงจะทำาการแสดงงิ้วได้ เนื่องจากองค์ไท้
ซื้อเป็นเทพเจ้าแห่งการแสดง ทุกคนที่แสดงงิ้ว ต้องกราบไหว้ นับถือองค์ไท้ซือ เหมือนกับการ ครอบครู ถ้าไม่ทำาพิธีจะไม่สามารถเล่นงิ้วได้ 

โรงหนังโบราณ

หนังหรือภาพยนตร์ถือเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้คน 

หลากหลายอย่างบ้านชากแง้วนั้น มีหรือจะขาดสิ่งนี้ไปได้ หากสังเกตจากอาคารสังกะสีเก่าคร่ำาคร่า

หลังนั้น ย่อมมโนภาพถึงความรุ่งเรืองในอดีตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจุบันชาวบ้านชากแง้วกำาลังคิดหาทางประยุกต์โรงหนังเก่าหลังนี้ 

ให้เกิดเป็นแหล่งรู้ศึกษาชุมชนอีกทางหนึ่ง

ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

งานประเพณีสำาคัญสำาหรับคนในท้องถิ่นเอง อย่างงานเฉลิมฉลอง

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่ทำาการสืบทอดมาหลายร้อยปี จัดขึ้นปีละ 3 คร้ัง  

นั่นคือฉลองวันเกิดเจ้าแม่ จัดขึ้นหลังวันตรุษจีน 12 วัน, วันงาน

ฉลองโรงงิ้ว จัดขึ้นกลางเดือน 5 ของจีน และงานไหว้พระเจ้า  

จัดขึ้นก่อนวันตรุษจีน

นายตงอ้วย แซ่เตียว คนในพื้นที่เล่าว่า 

“ตำานานของเจ้าแม่ทับทิม กับชาวจีนมีมายาวนาน 

หลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะเจ้าแม่ทับทิม ที่สถิตอยู่ที่

ศาลเจ้าประจำาหมู่บ้านมายาวนานหลายร้อยปี เป็นที่

เคารพ สักการะ ขอพรของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ 

เคยมีคนไม่หวังดีขโมยองค์แทนของท่านไปแล้วครั้งหนึ่ง 

และสามารถติดตามกลับมาได้อย่างปาฎิหาริย์  

ยิ่งทวีคูณความศรัทธาให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

สำาหรับงานประจำาปี ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นความ 

ร่วมมือของประชาชนเชื้อสายจีน ที่สืบทอดประเพณีกัน

มาตั้งแต่สมัยบรรพชนที่เดินทางมาจากเมืองจีน  

ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านชากแง้วแห่งนี้หลายร้อยปีมาแล้ว”

 งานประเพณีไหว้พระจันทร์ 

ประเพณีเก่าแก่ของชุมชน จัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็ม

ดวง 15 ค่ำา เดือน 10 ของทุกปี และจัดกันอย่างยิ่ง

ใหญ่ ถือเป็นอีกประเพณีที่นักท่องเที่ยวหลานไม่ยอมพลาด 



เช่นเดียวกับชาวจีนที่บ้านชากแง้วย่อมไม่พลาดที่จะสักการะพระจันทร์ที่มีบุญคุณอันอเนกอนันต์ต่อ

มวลมนุษย์

งานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ 17 เมษายนของทุกปี

งานประเพณีออกพรรษา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวต้มหาง

งานปิดทองหลวงพ่อพล (อดีตเจ้าอาวาส) วัดตะเคียนทอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์

ของทุกปีชมรม

อาหารรสเด็ด

แต่ไหนแต่ไรมา ชาวจีนนั้นขึ้นชื่อเรื่องการทำาอาหาร

อร่อย ฉะนั้นที่บ้านชากแง้วแห่งนี้จึงอุดมไปด้วย 

อาหารอร่อยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหอยจ๊อ... 

ที่ต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้น หมูหยองเจ๊ใหม่ก็เช่น

กัน หากไม่โทรสั่งล่วงหน้า โอกาสที่จะได้ลิ้มลอง

นั้นแทบไม่มี เช่นเดียวกับขนมเปี๊ยะของคุณป้าใจดี 

ทุกคนที่ได้ชิมล้วนชมเปาะว่าอร่อยเลิศ ซึ่งเคล็ด

ลับความอร่อยนั้นป้าบอกว่า “ใส่ใจเวลาทำา” 

นอกจากนี้ยังขนมเบื้องญวน เป็ดไก่พะโล้  

หมี่กรอบ หอยทอดเจ๊ลั้ง ก๋วยเตี๋ยวบ้างบึง  

ขนมจ้าง (จ้างด่าง) หมูหยองเจ้ใหม่ บ๊ะจ่าง  

ขนมบ้าบิ่น และห่อหมกปลาช่อนนา 

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านชากแง้ว ชื่อของวัดนี้ตั้งตามสมณศักดิ์ เจ้าพระคุณสมเด็จญาณสังวรซึ่งเป็น

สมณศักดิ์ในครั้งนั้น ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ในครั้งนั้นของพระคุณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร เป็นพระอาราหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวร ฯ 

สมเด็จพระสังฆราช และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทาง

เข้าวัดมีศาลานานาชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำาชาติของประเทศต่างๆ ตั้งอยู่เรียงรายริมสระ

น้ำา ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำาลอง พระเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ ของพระสัมมาสุมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์วิหาร

พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธไพรีพินาศ ฯลฯ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 

จึงสามารถมองออกไปเห็นทัศนียภาพของเขตวัดจรดเมืองพัทยาได้กว้างไกลสุดสายตา

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสุขุมวิท (บางนา- ตราด) วิ่งตรงไปทางสัตหีบ ผ่าน
ตลาดน้ำา 4 ภาค ไปจนกระทั่งถึงหน้าโรงแรมแอมบาสเดอร์ 
ให้เลี้ยวซ้ายตรงที่มีป้ายเขียนว่าโลมาโชว์ ขับตรงไปเรื่อยๆ 
ประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านชากแง้วอยู่ด้านซ้ายมือ 
มีป้ายเทศบาลตำาบลห้วยใหญ่ 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว โทร 08-9002-5781 



เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำาเที่ยว

• ควรแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่สถานที่ และเหมาะสมกับกาลเทศะ

• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื่อของชุมชน

• ทำาความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ้ง

• ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน

• ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

• เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำาแบบชุมชน

• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจายรายได้ต่อชุมชน

• มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว  

โทร 08-9002-5781 

สนับสนุนการจัดทำาโดย  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 
โทร. 02 357 3580 www.dasta.or.th, www.facebook .com/เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.


