วัฒนธรรมจีนทีศ่ าลหลักเมืองในภาคตะวันออก
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
บทคัดย่ อ
การศึกษาวัฒนธรรมจีนในศาลหลักเมืองภาคตะวันออก 8 จังหวัด คือ ชลบุรี
จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว ศึกษาวัฒนธรรมจีน
ที่ศาลหลักเมืองด้านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรม ผล
การศึกษาพบว่าสถาปัตยกรรมที่ศาลหลักเมืองมี
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ประเภทคือ

ประเภทแรก

สถาปั ตยกรรมไทยพื้นบ้านพบที่ศาลหลักเมืองชลบุรีไม่มีเสาหลักเมือง

ที่ชลบุรีพบ

ศาลหลักเมืองที่บางพระอีกแห่งหนึ่งเป็ นสถาปัตยกรรมจีนไม่มีเสาหลักเมืองเช่นเดียวกัน
ประเภทที่ 2 สถาปั ตยกรรมไทยพบที่สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครยายกมีเสาหลักเมือง
ประเภทที่ 3 สถาปั ตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมจีนพบที่ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ระยองมีเสาหลักเมือง ประเภทที่ 4 สถาปัตยกรรมจีนพบที่ตราดมีเสาหลักเมืองและศิว
ลึงค์ ประติมากรรมจีนที่ศาลหลักเมืองพบที่ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทราและนครนายก
จิตรกรรมจีนเป็ นจิตรกรรมเกี่ยวกับความเชื่อพื้นบ้านแบบจีน ความเชื่อศาสนาพุทธนิกาย
มหายานและศาสนาเต๋ า ภาษาและวรรณกรรมเป็ นแบบจีนพบที่ศาลหลักเมืองทุกจังหวัด
Abstract
The study of the Chinese Culture at the city pillar shrine in Eastern area aims to
study the architecture, the sculpture, the painting and the language and literature. The
results are following: there are 4 type of architectures ,the first type are Thai
traditional architecture at city pillar shrine with no column in Chon Buri and Chinese
architecture in Bangpra , the second are Thai architecture in Sa Kaeo , Prachin Buri
and Nakhon Nayok with the columns, the third types are Thai architecture and
Chinese architecture in Chachoengsao, Chanthaburi and Rayong, the forth type is
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Chinese architecture in Trat. The Chinese Sculptures are in the city pillar shrine at
Trat, Chanthaburi , Chachoengsao ,Nakhon Nayok and Rayong. The Chinese
paintings are about Chinese folklore , Mahayana-Buddhism and Taoism. The Chinese
language and literatures are literatures in Chinese Tradition.
บทนํา
ภาคตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัดคือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี
ตราด ปราจีนบุรี

นครนายกและสระแก้ว ภาคตะวันออกตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 500 กิโลเมตร เป็ นที่ต้ งั ของเมืองท่าชายฝั่งทะเล
เมื่อประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว ชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานชายฝั่งทะเลในชุมชนต่าง
ๆ ปะปนกับชาวไทยและชนพื้นเมืองอื่น ๆ เช่น มอญ กระเหรี่ ยง กุลา ไทยมุสลิม ลาว
และชอง

ชาวจีนได้หล่อหลอมวัฒนธรรมเข้ากับชาวไทยและชนพื้นเมืองอย่าง

สมานฉันท์ไม่มีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยในภาค
ตะวันออก ศาลหลักเมืองเป็ นศูนย์กลางของชุมชนเมื่อสร้างเมืองขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ
การสร้างศาลหลักเมืองเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตั้งชุมชนอย่างหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมจีนมักจะปรากฏในศาลหลักเมืองเนื่องจากชาวจีนชอบไปตามศาลเจ้าใน
ชนบทที่เป็ นที่สิงสถิตของวิญญาณและผี

เช่นเดียวกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในเมือง1

การศึกษาเรื่ องศาลหลักเมืองจึงเป็ นเรื่ องที่จะทําให้เป็ นหลักฐานประวัติศาสตร์ชุมชน
อย่างหนึ่ ง
วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมจีนด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในศาลหลักเมืองของภาคตะวันออก ประเมินบทบาทความสําคัญ
ของวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในศาลเจ้าเพื่อนําไปสู่ การจัดการแหล่งการเรี ยนรู้และการ
จัดระบบสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
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นิยามสํ าคัญ : ศาลหลักเมือง หมายถึงอาคารสิ่ งก่อสร้างเป็ นสถานที่ที่สถิตของเจ้าพ่อ
หลักเมือง พระหลักเมืองและหลักเมืองที่เป็ นนิมิตหมายว่าได้สร้างเมือง ณ ที่ตรงนั้น เมื่อ
วัน เดือน ปี เวลา นาที ที่ประดิษฐานหลักเมือง
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาวัฒนธรรมจีนด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและ
วรรณกรรมจีนที่ปรากฏในศาลหลักเมืองของภาคตะวันออกจากการสํารวจภาคสนาม
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553. 2
ผลการศึกษา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดเดียวที่ไม่มีหลักเมืองในศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

เป็ นสถาปัตยกรรมทรงไทยพื้นถิ่นภาคกลางแบบเรี ยบง่าย ภายในศาลหลักเมืองมีเจว็ดไม้
กระดานมีรูปแกะสลักภาพเทพารักษ์ศิลปะแบบอยุธยา ภายในศาลหลักเมืองมีอกั ษรไทย
เขียนคําว่า เจริ ญ สุ ข สวัสดี มีอกั ษรจีนเขียนว่า” เป่ า โย่ว ชื่อ หมิน “-ขอปกป้ องคุม้ ครอง
ประชาชน ภายนอกอาคารศาลหลักเมืองมีตน้ โพธิ์ ใหญ่
ศาลหลักเมืองชลบุรีเดิมเข้าใจว่าเป็ นศาลเทพารักษ์ ความคิดเห็นนี้พิจารณาจาก
เจว็ดแผ่นไม้กระดานมีรูปแกะสลักภาพเทพารักษ์จาํ นวน 7 แผ่น ขนาดสู งสุ ดราวเมตร
เศษและมีระบุคาํ ว่า”ทรงเมือง”ด้านล่างของเจว็ด

โดยเฉพาะเจว็ดแผ่นกลางภาพสลักมี

ลักษณะคล้ายศิลปะแบบอยุธยา เชื่อว่าศาลหลักเมืองนี้หรื อศาลเทพารักษ์เดิมน่าจะสร้าง
ร่ วมสมัยกับวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี ศาลนี้มีการปรับปรุ งเป็ นระยะ ๆ เดิมเข้าใจว่ามี
ความสู งเพียง 2 เมตรถึง 3 เมตรลักษณะทรงไทยเรี ยบง่าย บริ เวณนี้เดิมเป็ นสะพานยาว
นํ้าขึ้นถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีป่าโกงกาง ป่ าแสมถึงหน้าเก๋ งมีการซ่อมเป็ นระยะ ๆ ศาล
หันหน้าลงทะเล ข้างศาลมีตน้ โพธิ์ใหญ่ 1 ต้น หลังศาลมีบ่อนํ้า 1 บ่อ ชาวบ้านเรี ยกว่าบ่อ
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ศาลเจ้า หน้าศาลมีสะพานยาวพุง่ ตรงไปทะเล สะพานนี้มีชื่อว่าสะพานยาวคือยาวกว่าทุก
สะพานในสมัยนั้น จึงเป็ นท่าขนส่ งสิ นค้าติดต่อไปมากับต่างจังหวัดอีกด้วย ต่อมาเมื่อรื้ อ
สะพานกลายเป็ นซอยมีชื่อใหม่วา่ ซอยฑีฆามารคซึ่ งแปลว่าทางยาว

เดิมศาลมีงาน

ประจําปี คือประเพณี กองข้าว เข้าทรงในวันขึ้น 6 คํ่าเดือน 6 เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
ตอนเช้ามีการเข้าทรงทําพิธีกองข้าวที่ขา้ งคลองบางปลาสร้อย ประเพณี กองข้าวก็เริ่ มจาก
ศาลหลักเมืองนี้เป็ นแห่งแรกของจังหวัดชลบุรี ศาลนี้บูรณะครั้งที่ 1 พ.ศ.2492 3

ชุมชนบางพระจังหวัดชลบุรีมีปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยาจากบันทึกหลักฐาน
แน่นอนในแผนที่ไตรภูมิโบราณปรากฏชื่อตําบลสําคัญของชลบุรี 4 ตําบล เรี ยงจากทิศ
เหนือไปสู่ ทิศใต้ คือ ตําบลบางทราย ตําบลบางปลาสร้อย ตําบลบางพระเรื อหรื อตําบล
บางพระในปั จจุบนั และตําบลบางละมุงหรื ออําเภอบางละมุงในปัจจุบนั ได้ยกฐานะเป็ น
เทศบาลตําบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางพระจังหวัด
ชลบุรีในปัจจุบนั เป็ นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปึ งเถ้ากง มีอกั ษรจีนกํากับไว้
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จังหวัดสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดตั้งให้เป็ นจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2536 เป็ นจังหวัดลําดับ
ที่ 74 ของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
สระแก้วตั้งอยู่ ณ ปริ มณฑลกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 3
สระแก้ว

ศาลหลักเมืองจังหวัด

ตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง

ศาลหลักเมืองแห่งนี้เกิดจากความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ ในการจัดสร้าง

ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดสระแก้วขึ้น

เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั และเป็ นศูนย์รวมขวัญ กําลังใจ และความรัก
สมัครสมานสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว

โดยการดําเนินการเบื้องต้น

ได้คดั เลือกต้นชัยพฤกษ์ ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณราชประเพณี ขนาดเส้นรอบวงที่
โคนต้น 120 นิ้ว สู ง 229 นิ้ว อยูห่ มู่ที่ 1 ตําบลแซร์ ออ อําเภอวัฒนานคร ได้กระทํา
พิธีมดั พลีบวงสรวงรุ กขเทวดาเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เวลา 10.00
น. หลังจากนั้นแกะสลักเป็ นเสาหลักเมืองขนาดสู ง 140 นิ้ว
ศาลหลักเมืองได้ฤกษ์ดาํ เนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

2538

การก่อสร้าง
โดยสร้างตามแบบ

มาตรฐานของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ประกอบด้วยปรางค์องค์ใหญ่ขนาดฐาน
6.60 เมตร สูง 19.10 เมตร และ ปรางค์สี่ทิศ4 ศาลหลักเมืองสระแก้วมีใบเซียมซี
สําหรับผูท้ ี่มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไว้บริ การด้วย

6

จังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีเป็ นจังหวัดที่มีหลักฐานโบราณคดียคุ ก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประ
ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีที่เมืองศรี มโหสถ เป็ นชุมชนที่มีศาลพระหลักเมืองเป็ นอาคาร
สถาปั ตยกรรมไทยหลังคาทรงจัตุรมุขส่ วนบนเป็ นยอดปรางค์

ศาลพระหลักเมือง

ปราจีนบุรี สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการแก้ไขปรับปรุ งมาแล้วหลายครั้ง ในปี พ.ศ.
2514 ได้ริเริ่ มให้ทาํ การก่อสร้างศาลพระหลักเมืองหลังใหม่ข้ ึน เพื่อให้เป็ นปูชนียสถาน
ของจังหวัดปราจีนบุรีสืบต่อไป และวางศิลาฤกษ์ศาลพระหลักเมือง 5 ป้ ายศาลพระหลัก
เมืองมีอกั ษรจีนกํากับว่า “กัว๊ จู้ เหมี่ยว “ หลักเมืองปราจีนบุรียอดปลายเสาสลักเป็ น
พรหมสี่ หน้า มีภาพเทพเจ้าจีนและมีอกั ษรจีนกํากับไว้ มีผถู ้ วายภาพไว้ที่ศาลพระหลัก
เมืองเขียนไว้วา่ ”ซื่อ ปัง จิง หยิง จิ้น อู่ อู่ ลู่ ไฉ่ เป่ า ไหล” เงินมาทั้งสี่ ดา้ นทุกทิศ
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จังหวัดนครนายก
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดิมเป็ นเสาหลักยาวประมาณ 1 เมตรเศษปลายเสาแกะสลัก
เป็ นรู ปดอกบัว ตั้งอยูบ่ ริ เวณกําแพงเมืองเก่าต่อมาประมาณ พ.ศ. 2453 ทางราชการเห็นว่า
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดิมชํารุ ดมากจึงได้ยา้ ยหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดงใน
โรงเรี ยนสตรี ประจําจังหวัด คือโรงเรี ยนศรี นครนายก ภายหลังได้ยา้ ยมาสร้างใหม่ริม
แม่น้ าํ นครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โดยสร้างเป็ นศาลา
จัตุรมุข หลังคาส่ วนบนเป็ นยอดปรางค์เพื่อความสง่างาม และเป็ นมงคลคู่บา้ นคู่เมือง
ของจังหวัดนครนายก 6 ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีเสาหลักเมืองสองต้น เป็ นเสาหลัก
เมืองรู ปดอกบัวหลักเดิม และเสาหลักเมืองสร้างใหม่ประดิษฐานเคียงคู่กนั ภายในศาล
เจ้าพ่อหลักเมืองมีประติมากรรมจีนมีอกั ษรจีนกํากับ ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีเจว็ด
ไม้สลักภาษาจีน”ผิงอัน” หมายถึงปลอดภัย ด้านบนสลักเป็ นเทพารักษ์วางพิงกําแพงตรง
บริ เวณประติมากรรมจีน
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จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทราสร้างขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2376-2390 ไทยกับญวนเกิด
ข้อพิพาทแย่งชิงอํานาจการปกครองในเขมรจนลุกลามเป็ นสงคราม "อานามสยามยุทธ" 7
เมืองฉะเชิงเทราจึงเป็ นเมืองหน้าด่านสําคัญในการปกป้ องราชธานีจากการรุ กรานของ
ญวน พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงรักษ์
รณเรศเป็ นแม่กองย้ายที่วา่ การฉะเชิงเทราจากปากแม่น้ าํ เจ้าโล้มาที่บา้ นท่าไข่ซ่ ึ งอยูค่ นละ
ฝั่งแม่น้ าํ แขวงเมืองฉะเชิงเทราริ มแม่น้ าํ บางปะกงและให้สร้างป้ อมกําแพงเมืองขึ้น เพื่อ
ป้ องกันศัตรู พร้อมทั้งมีการสร้างเสาหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นเป็ นครั้งแรก ใน พ.ศ.
2377

เชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์

ประชาราษฎร์ ให้พน้ จากภัยสงครามและอันตรายทั้งปวง

เพื่อคุม้ ครองบ้านเมืองและ
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสาหลักเมืองได้ชาํ รุ ด พระยา
วิเศษฤาชัย(ช้าง) เจ้าเมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วยพระเกรี ยงไกรขบวนยุทธ(เสื อ) ปลัดเมือง
ผูเ้ ป็ นน้องชายได้ตดั ต้นมะค่า วัดรอบได้ 4 กํา ยาว 6 ศอก มาเปลี่ยนแทนเสาหลักเมืองที่
ชํารุ ด พร้อมทั้งมีการบําเพ็ญกุศลและสมโภชในการยกเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม ร.ศ. 114(พ.ศ. 2438) แต่อาคารศาลหลักเมืองยังมีขนาดเล็กไม่สง่างามสมกับ
เป็ นที่ประดิษฐานตั้งหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์เป็ นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในพ.ศ. 2540 ได้ก่อสร้างเสาหลักเมืองใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองค์ประกอบพิธีสมโภชศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2542
ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทราปัจจุบนั ตั้งอยูถ่ นนมรุ พงษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อยูข่ า้ งโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ศาลหลักเมืองที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่เป็ น
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สถาปั ตยกรรมไทยจัตุรมุขหลังคาทรงปรางค์ ภายในมีหลักเมืองสองเสาประดิษฐานอยู่
บริ เวณเดียวกันมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสถาปัตยกรรมจีนและประติมากรรมเจ้าพ่อหลัก
เมืองแบบจีนเจ้าพ่อเซี้ ยกงกับองครักษ์และเลขาประดิษฐานไว้ จิตรกรรมภายในศาลเจ้า
อธิบายเรื่ องราวสมัยราชวงศ์โจวหรื อเลียดก๊ก

เรื่ องนางไซซี หญิงงามสมัยเลียดก๊ก

เล่าจื้อศาสดาเต๋ า และเรื่ องเกี่ยวกับสามก๊ก นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องเกี่ยวกับไซอิ๋วหรื อพระ
ถังซําจัง๋ มีอกั ษรจีนอธิบายประกอบด้วย
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จังหวัดจันทบุรี
ศาลหลักเมืองมี 3 แห่งคือ แห่งแรกศาลหลักเมืองจันทบุรีปัจจุบนั ซึ่ งอยูห่ น้าค่าย
ตากสิ น

ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรีต้ งั หลังจากย้ายมาจากบ้านหัววังตําบล

พุงทะลายเดิม ศาลเดิมสร้างด้วยศิลาแลงได้ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมจึงไม่เหลือลักษณะศาลหรื อ
หลักเมืองว่ามีลกั ษณะอย่างไร สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงสร้างขึ้น
เมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อวันอาทิตย์แรม 3 คํ่า เดือนเจ็ด ปี กุน นพศก จุล
ศักราช 1129 ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2310 ต่อมาได้มีการบูรณะเป็ น
ศาลหลักเมืองซึ่ งทางจังหวัดจันทบุรีกาํ หนดให้เป็ นหลักเมืองจันทบุรีปัจจุบนั

รวมทั้ง

หล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นใหม่ดว้ ย โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2524 ก่อสร้างแล้ว
เสร็ จปี พ.ศ. 2526 หลักเมืองเป็ นแท่งศิลา ส่ วนเจ้าพ่อหลักเมืองเป็ นเทพเจ้าจีน
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ศาลหลักเมืองแห่งที่สองคือศาลเจ้าหลักเมืองที่ค่ายเนินวง ตําบลบางกะจะมีหลัก
เมืองอยูภ่ ายในมีศาลพระเจ้าตากสิ นมหาราช8 แห่งที่สามคือศาลหลักเมืองเมืองขลุงอยูท่ ี่
อําเภอขลุง ประวัติศาสตร์ อาํ เภอขลุงเริ่ มจากการค้นพบศิลาจารึ กขลุงซึ่ งเป็ นหิ นทรายสี
แดงใช้อกั ษรปัลลวะพุทธศตวรรษ 12 เมืองขลุงนี้น่าจะเป็ นเมืองขึ้นของของอาณาจักร
ขอม ซึ่ งจะต้อนช้างไปที่เมืองเพนียด จันทบูรณ์แล้วคัดช้างส่ งไปใช้แรงงานในอาณาจักร
ขอม เดิมที่เดียวอําเภอขลุงเป็ น “เมือง” มีเจ้าเมืองปกครองเรี ยกกันว่า “เมืองขลุง”
(หรื อเมืองขลุงบุรี ตามหลักฐานเมื่อปี จ.ศ.1233/ค.ศ.1871/พ.ศ.2414) จดหมายเหตุ
เกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ฉบับที่ 12 ใบบอกเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิ งห์
สิ งหเสนี) ปัจจุบนั ยังพบซากบ้านเมืองเก่าบริ เวณโรงเจขลุง

ซึ่ งพบก้อนอิฐโบราณ

มากมาย จากคําบอกเล่าของผูด้ ูแลว่าภายใต้พ้นื ดินซึ่งทางโรงเจ ก่อผนังปูนล้อมไว้น้ นั
เป็ นสิ่ งก่อสร้างจากอิฐ และมีของเก่าโบราณมากมาย แต่ยงั ไม่อนุญาตให้ใครขุดขึ้นมา
ด้วยเหตุผลหลายประการ

ปัจจุบนั อําเภอขลุงเคยเป็ นเมืองขลุงมาก่อน

จนกระทัง่ ปี

พุทธศักราช 2448 ถูกยุบเป็ นอําเภอต่อมาในปี พุทธศักราช 2449 กลับได้ยกฐานะเป็ น
เมืองอีก

แล้วกลับยุบเป็ นอําเภอขลุงถึงปั จจุบนั ศาลหลักเมืองขลุงเป็ นทรงเก๋ งจีน
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ภายในศาลมีหลักเมืองตั้งอยู่ 2 หลัก มีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองขลุง มีอกั ษรจีน
กํากับว่า “กง เชิง หวู ซื่ อ” –คนซื่อสัตย์ และมีสญ
ั ลักษณ์ศาสนาเต๋ าอยูด่ า้ นหลัง ภายใน
ศาลเจ้ามีจิตรกรรมศาสนาเต๋ า และวรรณกรรมเลียดก๊กมีอกั ษรจีนกํากับอยู่
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จังหวัดระยอง
หลักเมืองระยองไม่พบหลักฐานว่าได้มีการสร้างหลักเมืองไว้ในสมัยก่อนหรื อไม่
จึงได้มีการสร้างหลักเมืองระยองขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2438 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ถนนหลักเมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง ในเขตเทศบาลเมือง
ระยอง

เมื่อปี พ.ศ.2486 ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เสาหลักเมืองเกิดชํารุ ดหัก

ขาดลง ชาวบ้านได้ช่วยกันนําไปฝังไว้ในที่เดิมโดยไม่มีอาคารคลุม ต้องกรําแดด กรําฝน
ผุกร่ อนไปตามกาลเวลา

ต่อมาชาวระยองได้ช่วยกันสร้างศาลหลักเมืองด้วยคอนกรี ต

เสริ มเหล็กสร้างเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.2510 แต่เนื่องจากบริ เวณที่ต้ งั ศาลหลักเมืองเดิมมีพ้นื ที่
คับแคบ ชาวจังหวัดระยองจึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ โดยสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ ได้ทรงพระกรุ ณาเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ สร้าง
มณฑป เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็ นมณฑปจัตุรมุข และได้นาํ เสาหลักเมืองที่ทาํ ขึ้นใหม่ดว้ ยไม้

14

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ได้ทรงพระสุ หร่ ายและ

สักทอง

พระราชทานกลับมาสวมหลักเมืองเก่าให้สูงและสง่างามยิง่ ขึ้นเป็ นมิ่งขวัญสําแก่ชาว
ระยองตลอดไป10

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองระยองสถาปั ตยกรรมจีนมีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองปึ ง
เถ้ากงอยูภ่ ายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมศาสนาพุทธนิกายมหายาน เช่น เจ้าแม่กวนอิม กําเนิด
นาจา และมีภาษาจีนกํากับ นอกจากนี้ยงั มีเจว็ดไม้จาํ นวน 4 แผ่นตั้งอยูภ่ ายในศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง ในภาคตะวันออกเจว็ดไม้ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะมีปรากฏให้เห็นใน 3
จังหวัด คือจังหวัดชลบุรี นครนายกและระยอง
จังหวัดตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราดตั้งอยูบ่ นถนนหลักเมืองใกล้วดั โยธานิมิต ตําบล
วังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด เป็ นจังหวัดเดียวที่มีอาคารศาลหลักเมืองแบบจีน
ไม่มีอาคารศาลหลักเมืองแบบไทย สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสิ นมหาราชเป็ นผูส้ ร้างไว้
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เมื่อครั้งมารวบรวมรี้ พลกอบกูเ้ อกราชที่ตราด ชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดีและ
ศาลหลักเมืองนี้เป็ นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดตราดเป็ นอย่างมาก11 สถาปั ตยกรรม
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดสร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ.2543

รู ปทรงคล้ายพระราชวังจีน

โบราณ หลังคามี 3 ช่วงมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา มีรูปมังกรคู่อยูบ่ นหลังคา ชายคา 2
ชั้น ส่ วนชายคาล่างเป็ นรู ปหงส์ท้ งั 4 มุม ดูออ้ นช้อยงดงาม ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้
แบ่งพื้นที่เป็ น 2 ส่ วน ชั้นในของศาลเจ้าตรงกลางเป็ นแท่นที่ประทับองค์เจ้าพ่อหลักเมือง
เสี่ ยอึ่งกง เคียงข้างด้วยเทพเจ้าอีก 2 องค์ดา้ นซ้ายคือเทพเจ้าโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี๊ย ด้านขวาคือ
เทพเจ้าปฐพีกาํ เทียงได้ตี่ ชั้นนอกของศาลหลักเมืองเป็ นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมือง 2
หลัก เสาต้นสูงคือเสาหลักเมือง เสาต้นตํ่าคือเสาศิวลึงค์ มีเรื่ องเล่าว่าศิวลึงค์เดิมอยูท่ ี่
ตําบลห้วยแร้ง

เจ้าเมืองสมัยนั้นเดินทางไปพบมีผคู ้ นศรัทธากราบไหว้เชื่อว่าสามารถ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงอัญเชิญมาไว้คู่กนั

การสร้างวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศ

ไทยส่ วนใหญ่ก่อสร้างตามรู ปแบบศาลเจ้าทางภาคใต้ของประเทศจีนแบ่งออกเป็ นสอง
ประเภทคือ ประเภทแรกสวนหรื อบ้าน ประเภทที่สองวิหารหรื อพระราชวัง12 นอกจากนี้
ในบริ เวณศาลหลักเมืองยังมีศาลเจ้าปึ งเถ้ากงอยูด่ ว้ ย ในวันขึ้น 6 คํ่า เดือน 6 ของทุกปี มี
งานฉลองที่เรี ยกว่า “วันงานพลีเมือง” หรื อที่ชาวจีนเรี ยกว่า “วันเซี่ ยกงแซยิด” หมายถึง
วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองมีพิธีทาํ บุญตักบาตรแบบไทย
แบบจีนช่วงก่อนและหลังตรุ ษจีน 1 เดือน

และมีงานประจําปี ศาลปุงเถ้าม้า

มีจิตรกรรมศาสนาพุทธนิกายมหายาน

เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า วรรณกรรมเรื่ องสามก๊ก และไซอิ๋วมีอกั ษรจีนกํากับ
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จังหวัดตราดมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่บ่อไร่ อีกแห่งหนึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
ไทยมีหลักเมืองภายในศาล

ติดกับศาลหลักเมืองมีศาลเจ้าพ่อศาลหลักเมืองบ่อ

ไร่ สถาปั ตยกรรมแบบจีนมีอกั ษรจีนกํากับไว้วา่ –เจ้าพ่อหลักเมืองบ่อไร่ –“จู ชาน โป่ ว
กง เหมี่ยว” และมีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองบ่อไร่ ประดิษฐานภายในศาลเจ้า ศาล
เจ้าพ่อบ่อไร่ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างเมืองบ่อไร่ มาก่อน
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ตารางสรุ ปวัฒนธรรมจีนทีศ่ าลหลักเมืองภาคตะวันออก
จังหวัด

การเรียกชื่อ

สถาปัตยกรรม

ศาลหลักเมือง

ชลบุรี

ศาลเจ้ าพ่อหลัก

สถาปัตยกรรมไทย

เมืองชลบุรี และ พืน้ ถิ่น
ศาลเจ้ าพ่อหลัก

ศาลเจ้ าพ่อหลัก

เมืองบางพระไม่ เมืองบางพระ
มีหลักเมืองทั้งสอง
แห่ ง

สถาปัตยกรรมจีน

ประติมา

จิตรกรรม

ภาษาและ

กรรม

วรรณกรรม

ประติมากรรม ---------ปึ งเถ้ากงที่

อักษรจีนอยู่

ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง
บางพระมีเจว็ด
ศิลปะอยุธยา
ภายใน จํานวน 1
แผ่ น

ภายในศาล
เจ้ าพ่อหลัก
เมืองทั้งสอง
แห่ ง
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สระแก้ ว

ศาลหลักเมือง สถาปัตยกรรม --------------- ---------ไทยมีหลัก
เมืองสองหลัก

ปราจีนบุรี

ศาลพระ

สถาปั ตยกรรม

หลักเมือง

ไทยแผ่นป้ าย

เซียมซี
ภาษาจีนใน
ศาลหลักเมือง

------------

----------

มีอกั ษรจีน

ศาลภาษาไทย
และภาษาจีน

นครนายก

ศาลเจ้าพ่อหลัก
เมือง

สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม -----------ไทยมีเสาหลัก จีนภายในศาล
เมือง
เจ้ าพ่อหลัก

อักษรจีน
ประกอบ
ประติมากรรม

เมืองและเจว็ด
ไม้ ภายในหนึ่ง
แผ่ น
ฉะเชิงเทรา

ศาลหลักเมืองและ
ศาลเจ้ าพ่อหลัก
เมือง

สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม เล่ าจือ้ สามก๊ก อักษรจีน
ไทยภายในมี เจ้ าพ่อหลัก
เลียดก๊ก ไซซี ประกอบ
หลักเมืองและ เมืองแบบจีน

จิตรกรรม

สถาปั ตยกรรม
จีนภายในมี
เจ้าพ่อหลัก
เมือง

จันทบุรี

ศาลหลักเมือง สถาปัตยกรรม
จันทบุรีศาล

ไทยภายในมี

จ้าวหลักเมือง

ประติมากรรม

เจ้าพ่อหลักเมือง

จิตรกรรมศาสนา

ประติมากรรมจีน

พุทธนิกาย

ในศาลหลักเมือง

มหายานและ

สถาปั ตยไทยที่

จิตรกรรมจีนไซอิ๋ว

อักษรจีนใน
ไซอิว๋ เลียด

19

ค่ายเนินวง

จีนเจ้าพ่อหลัก

และศาลหลัก เมืองคู่กบั เสา
เมืองขลุง

หลักเมืองและ
ศาลหลักเมือง
ขลุงมีเจ้าพ่อ
หลักเมือง

ศาลหลักเมือง

และเลียดก๊ก

ก๊ ก

อักษรจีน

จันทบุรี
ศาลหลักเมืองขลุง
สถาปั ตยกรรมจีน
และประติมากรรม
เจ้าพ่อหลักเมือง
จีน

ประติมากรรม
จีนและเสาหลัก
เมืองสองเสา

ระยอง

ศาลหลัก
เมืองระยองและ
ศาลเจ้ าพ่อหลัก

เจ้ าพ่ อหลัก

จิตรกรรม

ไทยมีหลักเมือง

เมืองประติ

ศาสนาพุทธ

และศาลเจ้ าพ่อ

มหายาน

หลักเมือง

กรรมจีนมี

สถาปัตยกรรม

เจว็ดอยู่ภายใน

จีน

จํานวน 4 แผ่น

เจ้ าพ่ อหลัก

สถาปัตยกรรม

ประติมากรรม

เมืองตราด

จีน มีหลักเมือง เจ้ าพ่อหลักเมือง ศาสนาพุทธ

และ

และหลักศิวลึงค์ แบบจีนทั้งสอง

นิกายมหายาน

ศาลหลักเมือง

ไซอิว๋

เมืองระยอง

ตราด

สถาปัตยกรรม

ศาลหลักเมือง
บ่ อไร่

แห่ ง

จิตรกรรม

อักษรจีน
ประกอบ
จิตรกรรม

บ่ อไร่ เป็ น
สถาปัตยกรรม
ไทยและศาลเจ้ า
พ่อหลักเมือง
สถาปัตยกรรม

จีน

สรุป
ชาวไทยเชื้อสายจีนได้สร้างศิลปวัฒนธรรมจีนไว้ที่ศาลหลักเมืองในภาค
ตะวันออกมีลกั ษณะแตกต่างกันไป

เช่นการผสมกลมกลืนวัฒนธรรมจีนกับศาสนา
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พราหมณ์ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดตราดซึ่ งเป็ นจังหวัดเดียวที่มีศาลหลักเมืองแบบจีนมี
เสาศิวลึงค์ปรากฏอยูค่ ู่กบั เสาหลักเมือง เสาหลักเมืองที่ปราจีนบุรีแบบพรหมสี่ หน้าเป็ น
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง จังหวัดตราดมีศาลหลักเมืองอีกแห่งที่อาํ เภอ
บ่อไร่ เป็ นศาลหลักเมืองสถาปัตยกรรมไทยและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสถาปั ตยกรรมจีน มี
ประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองและมีอกั ษรจีนกํากับ

จังหวัดชลบุรีไม่ปรากฏเสาหลัก

เมืองอยูภ่ ายในศาลหลักเมืองสถาปัตยกรรมไทยพื้นบ้านมีเพียงแต่เจว็ดไม้ปิดทองศิลปะ
อยุธยา เจว็ดไม้น้ ีมีปรากฏในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองระยอง และที่ศาลหลักเมืองนครนายก
ด้วย

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางพระจังหวัดชลบุรีเป็ นศาลหลักเมืองแบบจีนมีอกั ษรจีน

บริ เวณทางเข้าศาลหลักเมืองและประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมือง
จังหวัดจันทบุรีมีหลักเมืองปรากฏอยู่ 3 แห่งคือที่แห่งแรก ศาลหลักเมืองจันทบุรี
สถาปัตยกรรมไทย

ภายในศาลหลักเมืองมีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองแบบจีน

ประดิษฐานอยูค่ ู่กบั หลักเมือง แห่งที่สองศาลเจ้าหลักเมืองที่ค่ายเนินวงมีอกั ษรจีนกํากับ
ไว้ในศาลเจ้าหลักเมืองมีช่ือว่าศาลพระเจ้าตากสิ นมหาราช
เมืองขลุงมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสถาปั ตยกรรมจีน

แห่งที่สามศาลเจ้าพ่อหลัก

ภายในศาลหลักเมืองมีเสาหลักเมือง

จํานวน 2 เสา มีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองแบบจีน มีวรรณกรรมศาสนาพุทธนิกาย
มหายานและวรรณกรรมเลียดก๊กและอักษรจีนกํากับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยองมี
ศาลหลักเมืองสถาปัตยกรรมไทยประดิษฐานหลักเมืองและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแยกออก
จากกัน โดยเฉพาะที่จงั หวัดฉะเชิงเทราศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประกอบด้วยประติมากรรม
แบบจีน

มีจิตรกรรมเลียดก๊ก

สามก๊ก

ศาสนาเต๋ าและไซอิ๋วมีอกั ษรจีนกํากับด้วย

นครนายกและปราจีนบุรีเป็ นศาลหลักเมืองสถาปั ตยกรรมไทยอย่างเดียว โดยพระหลัก
เมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีป้ายพระหลักเมืองเป็ นอักษรจีนและอักษรจีน มีภาพและอักษร
จีนอยูภ่ ายใน เสาหลักเมืองที่ปราจีนบุรีมีหวั เสาแบบพรหมสี่ หน้าแสดงให้เห็นบทบาท
ของศาสนาพราหมณ์

เสาศิวลึงค์ที่ศาลหลักเมืองตราดและเสาหลักเมืองหัวเสาแบบ

พรหมสี่ หน้าแสดงการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมไทย จีน และพราหมณ์อย่างลง
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ตัว

จังหวัดสระแก้วเป็ นมีมีเพียงใบเซี ยมซีไว้ให้ผมู ้ ีสกั การะหลักเมืองสองเสาภายใน

สถาปั ตยกรรมไทยเท่านั้น
ข้ อเสนอในการศึกษาวิจยั ครั้งต่ อไป
ประเด็นเกี่ยวกับเจว็ดที่พบที่ศาลหลักเมืองเป็ นเรื่ องที่ควรพิจารณาว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับการสร้างศาลหลักเมืองอย่างไร เนื่ องจากพบเจว็ดไม้อยูท่ ี่ศาลหลักเมืองอีก
หลายแห่งเช่นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครก็ปรากฏว่าพบแผ่นไม้รูปเจว็ด ขนาดสู ง
ประมาณ 1 เมตร เรี ยกว่าเทพเจ้าจอมเมืองเป็ นรู ปเทวดาหัตถ์ขวายกประทานพรหัตถ์ซา้ ย
ถือพระขรรค์ มีกมุ ารน้อย 2 คนเป็ นบริ วารอยูด่ า้ นข้าง 13 ส่ วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมคน
ไทยเชื้อสายจีนการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ควรจะได้ศึกษาการจัดทําป้ าย

สารสนเทศเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวอ่านและเข้าใจประวัติความเป็ นมาของศาลหลักเมืองแต่
ละจังหวัด

ปัจจุบนั มีป้ายสารสนเทศดังกล่าวเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่

ศาลหลักเมืองตราดเพียงแห่งเดียว

ศึกษาความเป็ นไปได้ของการบริ หารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมจีนที่ศาลหลักเมืองสําหรับการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
ทัศน์ดา้ นความสะอาด

ความสวยงาม

ศาลหลักเมืองและป้ ายสารสนเทศที่สาํ คัญ

เช่นการจัดการภูมิ

การทําป้ ายสารสนเทศบอกวิธีการไหว้
เนื่องจากเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของคน

ไทยเชื้อสายจีนที่สาํ คัญในภาคตะวันออก รวมทั้งการศึกษาความสําคัญของวัฒนธรรม
จีนในศาลหลักเมืองในประเทศไทยด้วย
---------------------------------
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เข้าทรงในวันขึ้น 6 คํ่าเดือน 6 เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตอนเช้ามีการเข้าทรงทําพิธีกอง
ข้าวที่ขา้ งคลองบางปลาสร้อย

ประเพณี กองข้าวก็เริ่ มจากศาลหลักเมืองนี้เป็ นแห่งแรก

ของจังหวัดชลบุรี ศาลนี้บูรณะครั้งที่ 1 พ.ศ.2492 ด้วยงบประมาณเทศบาลเมืองชลบุรี
ครั้งที่ 2 บูรณะ พ.ศ.2534-2542 ด้วยงบประมาณของประชาชน
4

http://www.sakaeo.go.th เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553
5

http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/prachinburi6.

23
6

http://www.teawtourthai.com/nakhonnayok/?id=1659 เข้าถึงเมื่อวันที่

7

กุมภาพันธ์ 2554
7

http://www.chachoengsao.go.thเข้าถึงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 และคณะ

ผูจ้ ดั ทําหนังสื อศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ,ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั
สํานักพิมพ์ดาวฤกษ์ จํากัด พ.ศ.2542.
8

www.folktravel.com/archive/nernwong-html เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม

9

http://www.watkhlung.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

2555)

10

http://www.rayong-culture.orgเข้าถึงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553

11

ttp://www.thai-tour.com/thai-tour/east/trad/data/place/pic_citypole.htmเข้าถึง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553
12

ต้วน ลี่ เซิง และ บุญยิง่ ไร่ สุขสิ ริ, ความเป็ นมาของวัดจีนและศาลเจ้ าจีนใน

ประเทศไทย กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั ส่ องศยาม จํากัด 2543, หน้า 45.
13

http://thai.tourismthailand.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553
------------------------------------

