
บทที ่1 

บทนํา 

ศิลปวฒันธรรมจีนของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีศาลเจา้คือศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสาํคญั มีผูเ้ขา้สกัการบูชาดว้ยความศรัทธาเป็นความตั้งใจโดยตรง รวมทั้งเขา้เยีย่มชม

ในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ศาลเจา้จีนในภาคตะวนัออกมีจาํนวนมากกระจายตวัอยู่

ทุกจงัหวดัตามความแหล่งท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัและชุมชนท่ีมีประวติัเก่ียวขอ้งกบั

คนไทยเช้ือสายจีน ทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมจีนท่ีปรากฏเห็นอยูใ่นศาลเจา้สาํหรับเป็นแหล่ง

การเรียนรู้สาํหรับการท่องเท่ียวและการศึกษาเพ่ือเขา้ใจศิลปวฒันธรรมจีนท่ีศาลเจา้ใหม้ากข้ึน

ชาวจีนสร้างศาลเจา้ดว้ยสาเหตุหลายประการดงัน้ี1 

            1.สร้างเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงทางใจ เน่ืองจากการเดินทางออกจากบา้นเกิดไปต่างประเทศของชาว

จีนโพน้ทะเลในสมยัก่อนเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก โดยเฉพาะการเดินทางทางนํ้าดว้ยเรือ

สาํเภาหรือเรือกลไฟ ก่อนจะลงเรือผูเ้ดินทางมกัอญัเชิญองคเ์ทพท่ีกราบไหวท่ี้บา้น หรือหอเอาข้ี

ธูปจากกระถางธูปหนา้แท่นบชูาเทพท่ีบา้นของตนติดตวัมาดว้ย เพ่ือเป็นเคร่ืองรางป้องกนั

อนัตราย จึงมกัมีเร่ืองราวของชาวจีนผูอ้พยพบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัเคร่ืองรางเหล่าน้ีตลอดเวลา 

เม่ือผา่นการเดินทางมาสู่จุดมุ่งหมายอยา่งปลอดภยั จึงระลึกถึงเทพเจา้ท่ีอญัเชิญมาดว้ยวา่ได้

ปกป้องใหพ้น้ภยั  ดว้ยความสาํนึกในพระคุณของเทพเจา้จึงสร้างศาลเจา้ข้ึนเพ่ือประดิษฐานรูป

เคารพข้ึน 

 2.สร้างตามความเช่ือและประเพณีท่ีสืบต่อกนัมาแต่โบราณ ศาลเจา้จึงมีความสมัพนัธ์

เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของชาวจีนอยา่งมาก ศาลเจา้มกัจะเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ความเช่ือหรือเป็นท่ีรวมของคนจีนในงานประจาํปี 
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 3.สร้างเพ่ือเป็นศาลเจา้ประจาํตระกลู เพ่ือใชเ้ป็นท่ีกราบไหวบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ 

เป็นประเพณีท่ีปรากฏในราชสาํนกัโดยมีศาลเจา้ประจาํราชวงศเ์หมือนกนั 

 4.สร้างตามความนิยม เช่นศาลเจา้ประจาํตลาดตามเมืองใหญ่ ๆ นิยมสร้างศาลเจา้เพราะ

ทาํใหกิ้จการของเจา้ของตลาดเจริญรุ่งเรือง จึงทาํใหต้ลาดอ่ืน ๆ สร้างตามแบบกนั นิยมสร้างศาล

เจา้ประจาํตลาดตามเมืองต่าง ๆ  

 5.สร้างเพ่ือแกบ้น ผูท่ี้ไดบ้นบานขอพรจากเทพเจา้หากไดต้ามสมประสงคแ์ลว้จะสร้าง

ศาลเจา้ถวายเทพเจา้นั้น ๆ  

 6.สร้างดว้ยความศรัทธาในความศกัด์ิสิทธ์ิ ศาลเจา้เกิดจากความศกัด์ิสิทธ์ิของเทพ ทาํให้

ผูศ้รัทธาบริจาคท่ีดินและทรัพยสิ์นก่อสร้างศาลเจา้ข้ึนมา  

ศาลเจา้เก่าท่ีสุดคือศาลเจา้วดัพนญัเชิงวรวหิารท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสร้างข้ึนเม่ือ 

พ.ศ.1867 ก่อนปี พ.ศ.2160 วดัพนญัเชิงวรวหิารใชช่ื้อวา่ซานเป่ากงเม่ียว ตามหลกัฐานท่ีปรากฏ

ในหนงัสือตงซีหยางเช่าหรือการสาํรวจทะเลตะวนัออกและตะวนัตก ในสมยัราชวงศห์มิงในปี 

พ.ศ.2160 ไดบ้นัทึกไวว้า่ “ซานเป่าเม่ียวอยูใ่นด่านท่ี 2 เพ่ือรักษาขนัทีเจ้ิงเหอ” ในปี พ.ศ.1950 

ขนัทีเจ้ิงเหอหรือแตฮ้ั้วแห่งราชวงศห์มิง2ไดเ้คยเดินเรือมาถึงบริเวณน้ีคราวเดินทางเยอืนฝ่ังทะเล

ฝ่ังตะวนัตกคร้ังท่ี 2 และต่อมาในปี พ.ศ.1952 ไดเ้ดินทางมาเยอืนกรุงศรีอยธุยาอีกคร้ังหน่ึง โดย

ใชเ้รือเลก็มาคา้ขายอยูแ่ถบน้ี การเยอืนกรุงศรีอยธุยามีส่วนส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง

ประเทศไทยและจีน รวมทั้งทาํใหค้นไทยมีความประทบัใจวฒันธรรมจีนมากข้ึน ชาวจีนโพน้

ทะเลท่ีอาศยับริเวณน้ีไดข้นานนามวดัพนญัเชิงวรวหิารวา่ซานเป่ากงเม่ียว      เพ่ือระลึกถึงขนัที

แตฮ้ั้วหรือเจ่ินเหอ หรืออีกช่ือหน่ึงคือ ขนัทีซานเป่า วดัพนญัเชิงวรวหิารปัจจุบนัเป็นวดัไทยเป็น

ท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปพระไตรรัตนนายกท่ีคนจีนและชาวไทยนบัถือมากรู้จกักนัในนามซาํ

ปอกง ภายในอุโบสถเหนือช่องประตูทางเจา้เป็นแผน่ป้ายไมจ้าํหลกัอกัษรจีนอ่านวา่ซานเป่าฝกูง

หรือซาํปอฮุกกงหมายถึงพระไตรรัตนนายกหรือหลวงพอ่โตวดัพนญัเชิง 3  
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ศาลเจา้จีนเดิมน่าจะมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัศาลเจา้แบบไทยดงัจะเห็นไดจ้าก
ศาลหลกัเมืองชลบุรีเดิมเขา้ใจวา่เป็นศาลเทพารักษ์4 ความคิดเห็นน้ีพิจารณาจากเจวด็แผน่ไม้
กระดานมีรูปแกะสลกัภาพเทพารักษจ์าํนวน 7 แผน่      ขนาดสูงสุดราวเมตรเศษและมีระบุคาํ
วา่”ทรงเมือง”ดา้นล่างของเจวด็ โดยเฉพาะเจวด็แผน่กลางเป็นศิลปะแบบอยธุยามีคาํอธิบายวา่
เป็นพอ่เมือง อีกสองอนัอธิบายวา่เป็นพระเส้ือเมืองและพระทรงเมืองเช่ือวา่ศาลหลกัเมืองหรือ
ศาลเทพารักษเ์ดิมน่าจะสร้างร่วมสมยักบัวดัใหญ่อินทาราม ชลบุรี อาคารศาลหลกัเมืองชลบุรี
เป็นอาคารทรงไทยพ้ืนบา้นแบบเรียบง่ายไม่มีเสาหลกัเมืองภายในอาคารมีอกัษรจีนเขียนไวว้า่ 
เป่า โยว่ ซ่ือ หมิน– ปกป้องคุม้ครองประชาชน และมีคาํกลอนคู่ตุย้เล้ียงสลกัท่ีเสาใน
ศาลหลกัเมือง 

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสมุทรสาครหรือเจา้พอ่วเิชียรโชติเดิมน่าจะเป็นศาลเทพารักษม์า

ก่อนเช่นเดียวกนัเพราะมีเจวด็ไมแ้กะสลกัดว้ยไมโ้พธ์ิมีลกัษณะคลา้ยองคพ์ระสยามเทวาธิราช 5

อยูใ่นท่าประทบัยนืบนเก้ียวซ่ึงแกะสลกัลวดลายงดงามวิจิตร แลว้ปิดทองคาํเปลวบริสุทธ์ิทบัไป

อีกชั้นหน่ึงมีความสูงประมาณ 1 ศอกเศษ ประดิษฐานอยูใ่นศาลเจา้พอ่หลกัเมืองเป็นท่ีเคารพ

สกัการะของชาวสมุทรสาครและจงัหวดัใกลเ้คียงเปรียบเสมือนศูนยร์วมจิตใจของประชาชน 

โดยเฉพาะชาวประมงและคนไทยเช้ือสายจีนส่วนใหญ่จะมีความเช่ือถือศรัทธามาก่อนออกเรือ

หาปลาทุกคร้ังจะตอ้งมีการจุดประทดัเป็นการเซ่นไหวส้กัการะทุกคร้ังเล่ากนัวา่ในสมยันั้นได้

พบแผน่ไมแ้กะสลกัคลา้ยเทพารักษล์อยนํ้ามาข้ึนท่ีคลองลดัป้อมใกลก้บัป้อมวเิชียรโชฎกไม่ไกล

จากท่ีตั้งศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสมุทรสาครในปัจจุบนัมากนกั     ชาวบา้นจึงอญัเชิญไปประดิษฐาน

ไวบ้นตล่ิงและนาํไปบูชาในท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมือง6 ศาลเจา้จีนจึงมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั

ศาลเทพารักษข์องไทย ตวัอยา่งท่ีน่าสงัเกตและเห็นเด่นชดัท่ีสุดกคื็อคนจีนบูชาหลกัเมืองหรือ

หลกัแห่งรัฐ ความเช่ือเร่ืองหลกัเมืองไทยมาจากศิวลึงคข์องอินเดียผา่นทางกมัพชูา จาก

วฒันธรรมเขมรโบราณหินศิวลึงคส์ญัลกัษณ์อาํนาจอธิปไตยของกษตัริยน์าํมาตั้งบูชาในเมือง

หลวงและหวัเมือง เม่ือนครวดัเส่ือมอาํนาจลงยงัคงมีลึงคห์รือหลกัเมืองเป็นศูนยก์ลางของ

สญัลกัษณ์เมืองต่อมาภายหลงัหลกัเมืองส่วนใหญ่จะสลกัจากท่อนซุงและทาํตามแบบท่ีกาํหนด

ไวแ้ต่ลกัษณะหลกัรูปลึงคย์งัคงปรากฏชดัอยู ่ความเช่ือของคนไทยนั้นหลกัเมืองเสมือนหน่ึงผี 
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หรือวญิญาณตามลทัธิการถือผแีละสิงสถิตอยูใ่นฐานะผท่ีียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองหรือรัฐ ชาวจีน

ท่ีมาตั้งรกรากอยูใ่นเมืองยอมรับถึงความมีอาํนาจของเทวดาแห่งสถานท่ีนั้น จึงไดเ้ร่ิมกราบไหว้

บูชาหลกัเมืองและในท่ีสุดรับสืบทอดการบูชาศิวลึงคเ์ขา้ไวใ้นความเช่ือทางศาสนาของตนเอง 

ชาวจีนนบัถือหลกัเมืองเท่ากบัเฉิงหวงซ่ึงเป็นเทวดาประจาํกาํแพงและคูรอบป้อมปราการของคน

จีนพบเห็นตามเมืองต่าง ๆ ท่ีมีกาํแพงลอ้มในประเทศจีน คนจีนหาท่ีใหห้ลกัเมืองหลายแห่งอยู่

ใหม่ในศาลท่ีสร้างข้ึนใหม่และคนจีนคนไทยร่วมกนัสกัการะบูชาเทวดาองคเ์ดียวกนัในวดัหรือ

ศาลเดียวกนัอีกคร้ังหน่ึง7 ภาคตะวนัออกจะมีเสาศิวลึงคท่ี์ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองตราดและมี

วฒันธรรมจีนร่วมกบัวฒันธรรมไทยทุกศาลหลกัเมืองในภาคตะวนัออก นอกจากน้ียงัมี

ประติมากรรมเฉิงหวงกงประดิษฐานท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจนัทบุรีและศาลหลกัเมืองขลุง 

จนัทบุรีเป็นตวัอยา่งการนบัถือศาลเจา้พอ่หลกัเมืองของคนจีน8 

 ชาวจีนแตจ๋ิ้วสร้างศาลเจา้แม่เบิกไพรจงัหวดัราชบุรีทบัศาลเดิมในปี พ.ศ. 2468 
เจา้แม่เบิกไพร9 เจา้แม่เทียนโหวเซ่ียบอ้และเจา้แม่ทบัทิมน่าจะเป็นองคเ์ดียวกนัและมีความ
เก่ียวขอ้งกบัทางนํ้า การประมงและการเดินเรือ เจา้แม่องคน้ี์มีปรากฏมาก่อนตั้งท่ีวา่การอาํเภอ
และตลาดบา้นโป่งตั้งอยูริ่มนํ้ าและตรงทอ้งคุง้ตล่ิงพงัจึงไดย้า้ยหนีนํ้าประมาณ 2 คร้ังเดิมศาลมี
ลกัษณะเป็นเรือนฝากระดาน 2 หลงัแฝด หลงัคามุงสงักะสีพ้ืนกระดานขนาดกวา้งยาว 4 วา 2 
ศอก ส่ีเหล่ียม ภายในศาลเจา้แม่เบิกไพรปัจจุบนัน้ีเป็นรูปพระจีนทรงเคร่ืองปิดทองนัง่อยูบ่นฐาน
สูงประมาณ 1 ฟตุและมีรูปสาวกอีก 2 องค ์ เจา้แม่ควรจะเป็นเทพารักษอ์ยา่งไทยแต่ท่ีกลายเป็น
ในปัจจุบนักลบัเป็นแบบอยา่งจีนและศาลเปล่ียนเป็นศาลเจา้ เพราะเหตุดว้ยคนจีนเป็นผูป้กครอง
ดูแลศาลและความนิยมนบัถือกอ็ยูใ่นหมู่ชาวจีนเป็นส่วนมากดว้ย10

      ศาลเจา้พอ่เทียนดกอาํเภอ
สตัหีบ จงัหวดัชลบุรีจากหลกัฐานรูปถ่ายก่อนบูรณะเป็นเรือนฝากระดาน 3 หลงัแฝดเรือนหลงั
นอกมุงสงักะสี สองหลงัแฝดถดัไปหลงัคามุงกระเบ้ืองเป็นลกัษณะของศาลเจา้จีนในปัจจุบนัซ่ึง
แบ่งอาคารเป็น 3 ช่วงตามประโยชน์ใชส้อยก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นแบบศาลเจา้แบบจีนในปัจจุบนั 
ท่ีศาลเจา้เทียนดกปัจจุบนัเขียนช่ือศาลเจา้เป็นภาษาจีนวา่ เถา้ ป่ึง เหม่ียว ดว้ยเหตุผลเน่ืองจากชาว
จีนเป็นผูดู้แลศาลเจา้แห่งน้ี11 

ศาลเจา้หลกัเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรีเดิมเป็นศาลเจา้เลก็ ๆ ตั้งอยูร่ะหวา่งตน้ตะเคียน
ใหญ่สองตน้ ในสมยันั้นสถานท่ีแห่งน้ีเป็นค่ายทหารมาก่อน ต่อมาปี พ.ศ.2448 ราชการไดส้ร้าง
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เป็นท่ีทาํการอาํเภอเมืองขลุงอยูด่า้นหนา้ศาลเจา้เป็นอาคารไม ้ ปัจจุบนัคืออาคารสาํนกังาน
เทศบาลเมืองขลุงหลงัใหม่ ศาลเจา้แห่งน้ีชาวไทยและจีนมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ครอบครัวเป็นประจาํ ในสมยันั้นไม่มีผูใ้ดทราบวา่เป็นศาลหลกัเมือง ต่อมาในปี พ.ศ.
2500 ขลุงมูลนิธิพง่ไลย้ีเ่ซียวเกาะ ไดท้าํพิธีขดุศพไร้ญาติในพ้ืนท่ีโรงเรียนเทศบาลขลุงในสมยั
นั้นเป็นป่าชา้ เพ่ือนาํพ้ืนท่ีมาสร้างเป็นโรงเรียนจึงดาํเนินการประกอบพิธีโดยคณะทรงจาก
อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี การทาํพิธีจะตอ้งไปอญัเชิญเทพเจา้จากศาลเจา้ต่าง ๆ มาร่วมพิธี
และเม่ือคณะทรงองคเ์ทพฮุดโจว้โป๊ยจุนเซ๊ียฮุดประทบัทรงไดแ้จง้แก่คณะกรรมการวา่ยงัไม่ได้
เชิญเจา้หลกัเมืองขลุงมายงัปะรําพิธี คณะกรรมการไม่ทราบวา่เจา้หลกัเมืองขลุงอยูท่ี่ใด ท่านฮุด
โจว้จึงนาํคณะกรรมการไปยงัหลงัสาํนกังานเทศบาลตาํบลขลุงและแจง้วา่ศาลเจา้หลงัดงั
กล่าวคือศาลหลกัเมืองขลุง ชาวขลุงโดยทัว่ไปจึงทราบวา่มีศาลหลกัเมืองอยูใ่นเขตอาํเภอขลุง 
ต่อมาปี พ.ศ. 2507 มีมติไปอญัเชิญท่านฮุดโจว้จากขลุงมูลนิธิมาประทบัทรงเพ่ือหาพื้นท่ี ๆ เป็น
มงคลสร้างศาลหลกัเมืองข้ึนในพ้ืนท่ีปัจจุบนัโดยสร้างเป็นอาคารไม ้ 1 หลงั12          ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2515 คณะกรรมการในสมยันั้นเห็นวา่ศาลเจา้ทรุดโทรมมากจึงไดร้ื้อถอนแลว้สร้างหลงั
ใหม่เป็นอาคารคอนกรีตหลงัปัจจุบนั ศาลหลกัเมืองเดิมใชช่ื้อวา่ศาลเจา้หลกัเมือง มีลายเทพพนม
และลายไทยประดบัท่ีจัว่ มีอกัษรจีนเฉิง หวง กู่ เหม่ียวกาํกบั ปัจจุบนัดูไดจ้ากศาลเจา้หลกัเมืองท่ี
ค่ายเนินวง จงัหวดัจนัทบุรี13  

ศาลหลกัเมืองนครนายกภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองมีเสาหลกัเมืองสองตน้ เป็นเสาหลกั
เมืองรูปดอกบวัหลกัเดิมสร้างในปี พ.ศ.2453 เสาหลกัเมืองสร้างใหม่ประดิษฐานเคียงคู่กนั 
ภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองมีประติมากรรมจีนมีอกัษรจีนกาํกบั ภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองมี

เจวด็ไมส้ลกัภาษาจีน “ผงิอนั”หมายถึงปลอดภยั ดา้นบนสลกัเป็นเทพารักษว์างพิงกาํแพงตรง

บริเวณประติมากรรมจีน14 ศาลหลกัเมืองระยองสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2438 ในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเดิมเป็นศาลไม ้ มีลกัษณะอาคารเป็นศาลเจา้จีนต่อมา
ในปี พ.ศ. 2486 เสาหลกัเมืองไดห้กัพงัลงมาชาวบา้นจึงร่วมกนับูรณะปฏิสงัขรณ์ใหมี้ความ
มัน่คงแขง็แรงข้ึนและสร้างมณฑปทรงจตุัรมุขครอบไว ้ เพ่ือใหเ้สาหลกัเมืองไดป้ระดิษฐานอยู่
ในอาคารท่ีเหมาะสมและเม่ือวนัเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหา
สงัฆปรินายกไดเ้สดจ็ฯ เป็นองคป์ระธานในการวางศิลาฤกษม์ณฑปหลกัเมืองแห่งน้ี สาํหรับ
ยอดเสาหลกัเมืองนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็ฯ มาทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม
แผน่ยนัตใ์หม่พร้อมกบัไดอ้ญัเชิญยอดเสาเขา้สวมไว ้ มีการจดัพิธีสมโภชเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 
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พ.ศ. 253615ภายในอาคารศาลหลกัเมืองศาลเจา้จีนมีเจวด็จาํนวน 4 แผน่วางไวด้า้นขา้งซา้ยของ
เจา้พอ่หลกัเมืองเจา้พอ่ปึงเถา้กงจาํนวน 2 แผน่วางไวด้า้นขา้งขวาจาํนวน 2 แผน่ ศาลเจา้
น่าจะมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยโดยเฉพาะศาลเทพารักษ ์ เม่ือมีการซ่อมแซมศาลเดิมซ่ึง
เป็นศาลไม ้ ซ่ึงมกัไม่มีการบนัทึกรูปทรงอาคารไวแ้น่ชดั อาจเปรียบเทียบไดก้บัศาลเจา้แม่เบิก
ไพร จงัหวดัราชบุรีและศาลเจา้พอ่เทียนดก สตัหีบ จงัหวดัชลบุรี คงมีแต่เพียงเจวด็ไมเ้หมือนกบั
ท่ีศาลหลกัเมืองชลบุรี ศาลหลกัเมืองชลบุรีเป็นรูปแบบศาลเทพารักษแ์บบหน่ึงท่ีเป็นอาคารทรง
ไทยพ้ืนบา้นแบบเรียบง่าย มีเจวด็ไมป้ระดิษฐานไว ้ มีอกัษรจีนกาํกบัไวบ้ริเวณต่าง ๆ  ท่ีศาลเจา้
แม่บุษบา พานทอง ชลบุรีมีเจวด็ไมจ้าํนวนสามอนัประดิษฐานภายในศาลเจา้   ส่วนวดัพนญัเชิง
วรวหิารซ่ึงมีหลกัฐานวา่เคยเป็นศาลเจา้มาก่อนแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม
ไทยและจีนเป็นเอกลกัษณ์ใหส้าํหรับศึกษาอยา่งละเอียดต่อไป 
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ศาลเจา้ของคนจีนมกัจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บักลุ่มภาษา จุดมุ่งหมายสาํหรับการ
สร้างและอ่ืน ๆ ประกอบกนัมกัเป็นสญัลกัษณ์ของการแบ่งแยกมากกวา่ความสามคัคี แต่ละกลุ่ม
ภาษาเลือกนบัถือเจา้องคห์น่ึงหรือมากกวา่นั้นตามท่ีพวกตนพอใจ16ศาลเจา้เก่าท่ีสุดของคนจีนแต่
ละกลุ่มภาษา เช่น ศาลเจา้ฮ๊กเก้ียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือศาลเจา้จ้ีหนนัเม้ียวสร้างเม่ือ พ.ศ.2229 อยูใ่น
กรุงเทพ ฯ เพราะชาวจีนส่วนใหญ่อพยพเขา้ไปอยูใ่นกรุงเทพ ฯ ก่อนจะแยกยา้ยกนัไปอยูใ่นหวั
เมืองอ่ืน จึงถือวา่ศาลเจา้ท่ีสร้างในกรุงเทพ ฯ เป็นศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนในยคุแรกท่ีเดินทางเขา้มา  
ศาลน้ีสร้างมาเกือบ 300 ปี ศาลเจา้ท่ีมีอายเุก่าแก่รองลงมาคือ ศาลเจา้โจซือก๋ง พ.ศ.2349 เป็นศาล
เจา้ชาวจีนฮ๊กเก้ียน แสดงถึงความงดงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมปลายสมยัราชวงศชิ์ง 
พ.ศ.2126-2454 อยา่งเด่นชดั เดิมศาลเจา้โจซ่ือก๋งเยมีช่ือวา่วดัซุน้เฉงยีม่าก่อนนิยมใชสี้เหลือง
เป็นใหญ่ ศาลเจา้เก่าแก่ท่ีสุดของชาวแคะคือศาลเจา้ซาํในสร้างเม่ือ พ.ศ.2390  ศาลเจา้เก่าแก่ท่ีสุด
ของชาวจีนแตจ๋ิ้วคือศาลเจา้บา้นหมอ้สร้างเม่ือ พ.ศ.2395 ศาลเจา้เก่าท่ีสุดของชาวจีนไหหลาํคือ
ศาลเจา้แม่ทบัทิม สามเสน สร้างเม่ือ พ.ศ.2384 ศาลเจา้เก่าท่ีสุดของชาวจีนกวางตุง้ คือ ศาลเจา้
สมาคมกวางตุง้ หรือกงจ้ิงกงั  สร้างเม่ือ พ.ศ.242317 

ศาลเจา้ท่ีเป็นวดัทางพระพทุธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทยแบบจีนเกิดข้ึน
โดยเฉพาะแบบหน่ึง เกิดข้ึนโดยบงัเอิญมีช่ือเหมือนกบัเป็นสถานท่ีสาํคญัในการสกัการะบูชา
สาํหรับคนจีนในประเทศไทย ตามช่ือของผูน้าํคณะสาํรวจทางทะเลของราชวงศห์มิงท่ีรุ่งเรืองคือ
เจ้ิงเหอ ซนัเป่าเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ซนัเป่าไทเซียน ในพทุธศาสนามีความคิดขั้นพ้ืนฐาน
เร่ืองพระรัตนตรัยนบัถือหลกัศาสนาท่ีสาํคญั 3 ประการ คือองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรม 
และพระสงฆ ์ ความคิดเร่ืองพระรัตนตรัยน้ีไดแ้ปลตามตวัอกัษรเป็นภาษาจีนทั้งประเทศจีนและ
ในประเทศไทยคือซนัเป่า แมว้า่เป่าในช่ือตวัเลก็ของเจ้ิงเหอนาํมาเขียนในลกัษณะอ่ืนและมี
ความหมายต่างไป เช่น แปลวา่ การคุม้ครองปกป้องรักษา แตกต่างกบัคาํเป่าตามความคิดชาว
พทุธ คาํสองคาํน้ีออกเสียงอยา่งเดียวกนั จึงไม่น่าประหลาดใจเลยวา่คนจีนในไทยไม่รู้หนงัสือ
ส่วนใหญ่จะสบัสนกบัช่ือท่ีออกเสียงเหมือนกนัสองช่ือในตาํนานความเช่ือถือชาวจีนในไทย เจ้ิง
เหอไดรั้บการบูชาอยา่งเทพเจา้ในไทยในราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 21  ช่ือของซนัเป่ากงเขียน
บ่อยคร้ังเป็นพระรัตนตรัยแทนท่ีจะเป็นการคุม้ครองปกป้องรักษา 3 ประการ ในประวติัศาสตร์
ราชวงศห์มิง กล่าวถึงวดัพระรัตนตรัยในประเทศไทยสร้างโดยเจ้ิงเหอ การผสมเร่ืองท่ีผดิพลาด
น้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ในสมยัอยธุยามีความสบัสนเกิดข้ึนระหวา่งซนัเป่ากงท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเทพ
เจา้และตามความคิดของชาวพทุธ วดัพทุธซนัเป่า-พระรัตนตรัย- ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอยูท่ี่จงัหวดั
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พระนครศรีอยธุยา วดัซนัเป่าเดิมน่าจะถูกพม่าทาํลายในปี พ.ศ.2310 และสร้างใหม่ข้ึนมาแทนท่ี
วดัเดิม ตาํนานของคนจีนทุกวนัน้ีเล่าวา่ ซนัเป่ากง คือ เจ้ิงเหอ สร้างวดัน้ีข้ึนในราชวงศห์มิง มี
วดัซนัเป่าอยา่งนอ้ยท่ีสุด 3 วดัท่ีคนจีนนบัถือโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีวดักลัยาณมิตรมหาวรวหิาร 
ธนบุรี วดัพนญัเชิงวรวหิาร พระนครศรีอยธุยาทั้งสองวดัเป็นแบบไทย และวดัอุภยัภาติการาม 
ฉะเชิงเทราเป็นศาลเจา้จีนมาก่อนจะเปล่ียนเป็นวดัญวนในศาสนาพทุธนิกายมหายาน มี
พระพทุธรูปประดิษฐานอยูภ่ายในเป็นท่ีนบัถือทั้งคนไทยและคนจีนตามแบบไทย ซนัเป่ากงเป็น
เทวดาองคห์น่ึงในบรรดาเทวดาท่ีเป็นใหญ่ทั้งหลายของชายจีนในทอ้งถ่ิน การเคารพซนัเป่ากงท่ี
อยูใ่นรูปแบบพระไทยทาํใหลู้กจีนในไทยเปล่ียนไปเป็นพทุธศาสนาแบบไทย18   
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ศาลเจ้าแม่ทบัทมิจงัหวดัระยองมีประวติัการก่อสร้างอายมุากแห่งหน่ึงคือเร่ิมสร้างข้ึนเม่ือ
ปี พ.ศ. 2421 เพ่ือประดิษฐานองคเ์จา้แม่ทบัทิมและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีกหลายองคอ์นัเป็นท่ีเคารพนบั
ถือและกราบไหวข้องชาวระยอง ทั้งชาวไทยและชาวจีนเร่ิมแรกไดส้ร้างเป็นอาคารไมห้ลงัคาเต้ีย 
ต่อมาในปี พ.ศ.2448 ไดซ่้อมแซมเปล่ียนเป็นอาคารคอนกรีตมีช่ือเป็นทางการวา่ศาลเจา้จุย้บุย้
เหนียวตั้งอยูท่ี่ถนนยมจินดาตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง19  ท่ีศาลเจา้แม่
ทบัทิมมีระฆงัผลิตในปี พ.ศ.2441 จกัรพรรดิชิงกวงัซวี(่ GuangXu) ราชวงศชิ์งมอบใหศ้าลเจา้
นบัเป็นศาลเจา้ท่ีมีหลกัฐานวา่มีอายเุก่าแก่แห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก   โรงเจเป้าฮกตั้วมีหลกัฐาน
ท่ีโรงเจระบุวา่สร้างในปี พ.ศ.2446  โรงเจเป้าฮกตั้วมีนายจิตติ พงศไ์พโรจน์ เจา้ของโรงนํ้าปลา
ทัง่ซงัฮะหรือนํ้าปลาทิพรสเป็นประธาน20 ศาลเจา้ทั้งสองมีประวติัการซ่อมแซมตวัอาคารหลาย
คร้ัง 

ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกท่ีสาํคญัคือ วดัจนีประชาสโมสร จงัหวดัฉะเชิงเทรา วดัจีน

ประชาสโมสร เล่งฮกยี ่ ( 龍福寺) ขยายมาจากวดัมงักรกมลาวาสในกรุงเทพมหานคร เร่ิม

สร้างในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพ.ศ. 2449 เป็นวดัจีนเก่าแก่แห่งศาสนา

พทุธนิกายมหายาน ภายในวดัมีพระพทุธรูปท่ีหล่อดว้ยกระดาษ เทพเจา้แห่งโชคลาภไฉ่ซ้ิงเอ๊ีย

เจา้แม่กวนอิม และเทพอ่ืน ๆ ภายในวดั เป็นวดัจีนเพียงแห่งเดียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีระฆงั

ใบใหญ่ของชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีไดส้ร้างข้ึน มีนํ้ าหนกักวา่ 1 ตนั วดัจีนประชาสโมสรตั้งอยูท่ี่ถนนศุภ

กิจ ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา21 นายเทียนอิง แซ่ล้ี ตน้ตระกลู วงศเ์ธียรทอง

และศรีเฑียรอินทร์พร้อมภรรยาช่ือ เป่ียมบริจาคท่ีดินสร้างวดัน้ีคร้ังแรก 5 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

โดยนมสัการพระคุณเจา้สกเห็งใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการสร้างภายหลงัวดัมงักรกมลาวาสหรือวดัเล่ง

เน่ยยีท่ี่กรุงเทพ ฯ 22    

วดัอุภยัภาติการามหรือวดัซาํปอกงเดิมเป็นวดัจีน ปัจจุบนัเป็นวดัญวนในลทัธิมหายาน

ภายในวดัมีวิหารลกัษณะเหมือนศาลเจา้เป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพอ่โตหรือพระไตรรัตน

นายกท่ีชาวจีนเรียกวา่ เจา้พอ่ซาํปอกง-ตา้ฉง เป่า เต้ียน วดัอุภยัภาติการามสร้างโดยขนุพิพิธ

พานิชกรรมเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็
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พระราชดาํเนินทอดพระเนตรวดัน้ี ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยบ์าํรุงวดั 200 บาทและ

พระราชทานนามวนัน้ีวา่ วดัอุภยัภาติการาม พระราชทานนามพระพทุธรูปจาํลองแบบหลวงพอ่

โตวดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาวา่ พระพทุธไตรรัตนนายก23 ตามประวติัเล่าไวว้า่มี

เศรษฐี 2 พอ่ลูกเป็นชาวตลาดบา้นใหม่มีใจศรัทธาหลวงพอ่โตวดัพนญัเชิงจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาเป็นอยา่งมาก ในปี พ.ศ. 2449 จึงไดส้ละทรัพยส์ร้างซาํปอกงโดยจาํลองมา

จากท่ีวดัพนญัเชิงวรวหิารและสละท่ีดินใกลต้ลาดบา้นใหม่เพ่ือสร้างเป็นท่ีประดิษฐาน ซาํปอกง

ท่ีสร้างมีขนาดหนา้ตกักวา้ง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร24 
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ภาคตะวนัออกประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 8 จงัหวดัคือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบุรี ตราด 

ปราจีนบุรี  นครนายกและสระแกว้ ภาคตะวนัออกตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกมีชายฝ่ัง

ทะเลยาวประมาณ 500 กิโลเมตร เป็นท่ีตั้งของเมืองท่าชายฝ่ังทะเลเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ 

ชาวจีนไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานชายฝ่ังทะเลในชุมชนต่าง ๆ ปะปนกบัชาวไทยและชนพ้ืนเมือง

อ่ืน ๆ  เช่น มอญ กระเหร่ียง กลุา ไทยมุสลิม ลาว และชอง ชาวจีนไดห้ล่อหลอมวฒันธรรมเขา้

กบัชาวไทยและชนพ้ืนเมืองอยา่งสมานฉนัทไ์ม่มีความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมจีนและ

วฒันธรรมไทยในภาคตะวนัออก ศาลเจา้เป็นศูนยก์ลางของชุมชนไทยเช้ือสายจีนในช่วงเวลา

ต่าง ๆ การสร้างศาลเจา้เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์การตั้งชุมชนอยา่งหน่ึง  ศิลปวฒันธรรม

จีนมกัจะปรากฏในศาลเจา้เน่ืองจากชาวไทยเช้ือสายจีนชอบทาํกิจกรรมในศาลเจา้ในชนบทท่ี

เป็นท่ีสิงสถิตของวญิญาณและผ ีเช่นเดียวกบัศาลเจา้ในเมือง การศึกษาเร่ืองศาลเจา้จึงเป็นเร่ือง

ศึกษาหลกัฐานประวติัศาสตร์ชุมชนอยา่งหน่ึง 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

        เพ่ือศึกษาแนวความคิด ความสาํคญัของวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนประเภท

สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมท่ีศาลเจา้ในภาคตะวนัออก

สาํหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในภาคตะวนัออก 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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สมมุตฐิานการวจิยั 

ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจ้ือ ภูมิปัญญาจีนมีอิทธิพลกาํหนด

วฒันธรรมจีนท่ีศาลเจา้ของคนไทยเช้ือสายจีนในภาคตะวนัออก 

 

ขอบเขตการวจิยั 

 -ขอบเขตดา้นการศึกษา เน้ือหาขอ้มูล ศึกษาวฒันธรรมจีนประเภทสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมท่ีปรากฏในศาลเจา้ภาคตะวนัออก 

 -ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ศึกษาศาลเจา้ในภาคตะวนัออกคือ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดัระยอง จงัหวดันครนายก จงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดั

ปราจีนบุรี 

 -ขอบเขตดา้นช่วงเวลา วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2555- วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

 -ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาศาลเจา้ในจงัหวดัชลบุรีจาํนวน 19 แห่ง ฉะเชิงเทรา 6 แห่ง 

จนัทบุรี 6 แห่ง ตราด  5 แห่ง ระยอง 6 แห่ง นครนายก 3 แห่ง   สระแกว้ 3 แห่ง ปราจีนบุรี 3 

แห่ง รวม 51 ศาลเจา้ จากศาลเจา้ทั้งหมดในภาคตะวนัออกจาํนวน 146 ศาลเจา้ (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวกท่ี 1ประกอบ) 

 

คาํสําคญั 

ศาลเจา้หมายถึงศาลหลกัเมือง ศาลเจา้ โรงเจ มูลนิธิ วดัจีนและศาสนสถานท่ีมี

ศิลปวฒันธรรมจีนเป็นอาคารท่ีประดิษฐานรูปเคารพตามความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีนไป

สกัการะบูชาเป็นศูนยก์ลางทาํกิจกรรมของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
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ประโยชน์ทีค่าดจะได้รับ 

เพ่ือจดัระบบสารสนเทศแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมคนไทยเช้ือสายจีนประเภท

สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมท่ีศาลเจา้สาํหรับการอนุรักษแ์ละ

พฒันาเป็นแหล่งการเรียนรู้สาํหรับการท่องเท่ียว และเพ่ือใหผู้ท่ี้ไปสกัการบูชารูปเคารพไดเ้ขา้ใจ

ความหมายของศิลปวฒันธรรมดงักล่าว อนัจะนาํไปสู่การอนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมจีน

ท่ีศาลเจา้อยา่งย ัง่ยนื 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

1.ศึกษาขอ้มูลเอกสาร กรณีท่ีมีภาษาจีนมีผูท้าํหนา้ท่ีล่ามแปลภาษาจีนประกอบดว้ยผูอ่้าน

อกัษรจีน Mr. Ai Hongpei –อา้ย หงเผย และ Mr. Sun Fiehan –ซุ่น เฟยหาน  ผศ. ดร.กนกพร ศรี

ญาณลกัษณ์  นิสิตผูป้ระสานงาน  นางสาวสุดารัตน์ แพรธาํรงกลุ และ นางสาวสิริรัตน์  วงคศ์รี

รัตนกลุ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  Mrs. Ni Yu นิสิตปริญญาโทบริหาร

ศิลปวฒันธรรม และ Mr.Pan Ziyao นิสิตปริญญาเอกบริหารศิลปวฒันธรรม คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

2.เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 

3.ประมวลผลแยกประเภทขอ้มูล 

4.วเิคราะห์ขอ้มูล 

5.เขียนรายงาน 
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แผนการดาํเนินงาน 

 

รายละเอยีดงบประมาณ 

1.ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร สาํหรับการคน้เอกสาร 20,000 บาท 

2.ค่าเดินทาง ค่าสมนาคุณวทิยากรภาคสนาม ค่าจา้งผูช่้วยวจิยัภาคสนาม  30,000 บาท 

3.ค่าจา้งผูช่้วยวจิยั และวทิยากรผูใ้หค้วามรู้ศิลปวฒันธรรมจีน 20,000 บาท 

4.ค่าจดัพิมพร์ายงานวิจยั 30,000 บาท 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 



19 
 

เชิงอรรถ 

 1กลุศิริ อรุณภาคย,์ ศาลเจ้า ศาลจนีในกรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ : มิวเซียมเพรส,2553 หนา้ 

16-17 

 2 เจ้ิงเหอมีช่ือวา่ "ซานเป่า-ซนัเป่า" แซ่หม่า เกิดท่ีมณฑลยนูนาน ซ่ึงเป็นเขตแดนของมอง
โกลทางตอนใตข้องประเทศจีน เกิดปี พ.ศ.1914 ( ค.ศ.1371) มีช่ือมุสลิมเป็นภาษาอาหรับวา่ มู
ฮมัมดั อบัดุลญบับารฺ เกิดในตระกลูขนุนางมุสลิม เซมูร์ เป็นลูกหลานชนชั้นท่ีหกของซยัยดิ
อจัญาลชมัสุดดีนอุมรั ผูป้กครองมณฑลยนูนานผูลื้อนามจากบุคอรอในอุซเบกิสถาน แซ่หม่า มา
จากมาสูฮฺ (มาสีหฺ) บุครคนท่ี 5 ของซยัยดิอจัญาลชมัสุดดีนอุมรั บิดาของเจ้ิงเหอมีนามวา่มี
รตะกีน ปู่ มีนามวา่กะรอมุดดีนไดไ้ปทาํพิธีฮจัญใ์นมกักะหฺ จึงไดพ้บเห็นผูค้นจากทุกสารทิศ 
ก่อนหนา้น้ีแซ่หม่าเรียกวา่หม่าเหอเจ้ิงเหอมีพ่ีนอ้ง 5 คนเป็นชาย 1 คน หญิง 4 คน เม่ือหม่าเหอ
อายไุด ้ 12 ปี ตรงกบัช่วงท่ีกองทพัของจกัรพรรดิหงหวูห่รือจูหยวนจาง ปฐมราชวงศห์มิงนาํ
กาํลงัทพัเขา้มาขบัไล่พวกมองโกลท่ีมาตั้งราชวงศห์ยวนออกจากประเทศจีน เขา้ยดึครองยนูนาน
เป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัรหมิงไดส้าํเร็จ ในเวลานั้นหม่าเหอถูกจบัตอนเป็นขนัทีมีหนา้ท่ี
รับใชเ้จา้ชายจูต้ีจนไดรั้บความไวว้างใจอยา่งสูง ช่วงสงครามแยง่ชิงบลัลงักร์ะหวา่งเอ้ียน หวงัจูต้ี
กบัหมิงฮุ่ยต้ี กษตัริยท่ี์สืบราชบลัลงักต่์อจากหมิงไท่จู่ เจ้ิงเหอมีส่วนสาํคญัช่วยใหจู้ต้ีไดรั้บชยั
ชนะข้ึนสู่บลัลงักเ์ป็นจกัรพรรดิหมิงเฉิงจู่มีช่ือรัชกาลวา่ "หยง่เล่อ" และไดรั้บการสนบัสนุนเป็น
หวัหนา้ขนัที ต่อมาไดรั้บพระราชทานแซ่เจ้ิงจึงเรียกขานวา่ "เจ้ิงเหอ" แต่ช่ือท่ีรู้จกักนัดีกคื็อ "ซนั

เป่ากง" หรือ "ซาํปอกง" (三寶公/三宝公 ) 
3 ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวดัจนีและศาลเจ้าจนีในประเทศไทย      

กรุงเทพ   ฯ :  บริษทั ส่องศยาม จาํกดั  2543 หนา้ 222-223 

    4ศาสตราจารยสุ์ชาติ เถาทองสมัภาษณ์นายประมวล ชาํนาญาชานนัท ์อาย ุ83 ปี เม่ือวนัท่ี 

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 นายประมวล ชาํนาญาชานนัทใ์หข้อ้มูลวา่บริเวณน้ีเดิมเป็นสะพานยาว

นํ้าข้ึนถึงศาลเจา้พอ่หลกัเมือง มีป่าโกงกาง ป่าแสมถึงหนา้เก๋งมีการซ่อมเป็นระยะ ๆ ศาลหนัหนา้

ลงทะเล ขา้งศาลมีตน้โพธ์ิใหญ่ 1 ตน้ หลงัศาลมีบ่อนํ้า 1 บ่อ ชาวบา้นเรียกวา่บ่อศาลเจา้ หนา้ศาล

มีสะพานยาวพุง่ตรงไปทะเล สะพานน้ีมีช่ือวา่สะพานยาวคือยาวกวา่ทุกสะพานในสมยันั้น จึง
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เป็นท่าขนส่งสินคา้ติดต่อไปมากบัต่างจงัหวดัอีกดว้ย ต่อมาเม่ือร้ือสะพานกลายเป็นซอยมีช่ือ

ใหม่วา่ซอยฑีฆามารคซ่ึงแปลวา่ทางยาวความหมายเหมือนเดิม  เดิมศาลมีงานประจาํปีคือ

ประเพณีกองขา้วเขา้ทรงในวนัข้ึน 6 คํ่าเดือน 6 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ตอนเชา้มีการเขา้ทรงทาํ

พิธีกองขา้วท่ีขา้งคลองบางปลาสร้อย ประเพณีกองขา้วกเ็ร่ิมจากศาลหลกัเมืองน้ีเป็นแห่งแรก

ของจงัหวดัชลบุรี ศาลน้ีบูรณะคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2492 ดว้ยงบประมาณเทศบาลเมืองชลบุรี คร้ังท่ี 2 

บูรณะ พ.ศ.2534-2542 ดว้ยงบประมาณของประชาชน 

5ดูภาพในภาคผนวก 2 ประกอบ 

                6http://www.phuketvegetarian.com/borad/data/6/0091-1.htmlเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 

2556 

 7จี.วลิเลียม สกินเนอร์,ชาญวทิย ์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ.สังคมจนีในประเทศไทย : 

ประวตัศิาสตร์เชิงวเิคราะห์.กรุงเทพ : มูลนิธิโตโยตา้,  2548, หนา้ 132 

 8 บุญเดิม พนัรอบ ,”วฒันธรรมจีนท่ีศาลหลกัเมืองในภาคตะวนัออก” วารสารศิลปกรรม

บูรพา มิถุนายน-พฤศจกิายน  2555   หนา้ 58-74 

 9 ดูภาพในภาคผนวกท่ี 2 ประกอบ 

 10http://rb-history.blogspot.com/2011/02/blog-post.htmlเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 

2556 

 11ภาพถ่ายจากการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามในภาคผนวกท่ี 2 ประกอบ 

 12http://khlungthailand.blogspot.com/2012/12/blog-post_17.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี15 
มกราคม 2556 
 13ดูภาพในภาคผนวก 2 ประกอบ 

 14http://www.tourinthai.com/sitetravel/travel-detail.php?travel_id=181 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี

20 มกราคม 2556 
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 15http://www.thaigoodview.com/node/88043เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556 

16จี.วลิเลียม สกินเนอร์,ชาญวทิย ์เกษตรศิริ บรรณาธิการ,แหล่งเดยีวกนั หนา้ 139 

 17ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, แหล่งเดยีวกนั หนา้ 254-256 

 18จี.วลิเลียม สกินเนอร์,ชาญวทิย ์เกษตรศิริ บรรณาธิการ,แหล่งเดยีวกนั หนา้ 131-132   

   19
  http://www.rayong-culture.org/vdn/index.php?c=showitem&item=497 เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 

    20  จากการสมัภาษณ์คุณครูแววมณี ทิพยป์ระยรู อาย ุ70 ปีคนดูแลโรงเจ        บุญเดิม 

พนัรอบ ผูส้มัภาษณ์ 

    21  th.wikipedia.org/wiki/ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 

     22  องัคณา แสงสวา่ง บทบาททางเศรษฐกจิของชาวจนีในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่าง 

พ.ศ.2398-2475  กรุงเทพ ฯ :ปริญญานิพนธ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ การศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ พ.ศ.2550 หนา้ 138 

         23 องัคณา แสงสวา่ง แหล่งเดยีวกนั หนา้ 138-139 

                   24www.thaipackagetour.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 

 

 

 

 


