บทที่ 2
ชุมชนจีนในภาคตะวันออก
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยและจีนในรู ปแบบต่าง ๆ มีต้ งั แต่ พ.ศ.6501 พงศาวดาร
จีนราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออกกล่าวถึงรัฐส้านหรื อเสี้ ยนว่าเป็ นชื่อของชนชาติมองโกลเผ่าหนึ่งซึ่ง
เรี ยกตัวเองว่าไท
สมบูรณ์

แปลว่าผูส้ ูงส่ งหรื อผูเ้ ป็ นอิสระ

เป็ นคําที่ใช้เรี ยกขนชาติไตทั้งชนชาติโดย

คนจีนกับคนไทยจึงมีความใกล้ชิดทั้งทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมมาเป็ นเวลา

ยาวนาน นอกจากนี้ยงั มีการจดบันทึกว่ามีคนจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยตั้งแต่พทุ ธ
ศตวรรษที่ 62 ในพระราชพงศาวดารราชวงศ์ฮนั่ บรรพ 83 มีบนั ทึกการเดินทางของราชทูตใน
สมัยราชวงศ์ฮนั่ ใน พ.ศ. 544-548 ราชทูตของจีนได้ออกเดินทางโดยทางเรื อผ่านเวียดนาม
กัมพูชา อ่าวไทย มาขึ้นบกที่คอคอดกระแล้วโดยสารเรื อต่อไปยังอินเดียจากเอกสารโบราณของ
จีนนับแต่ราชวงศ์ฮนั่ ถึงราชวงศ์ถงั ดินแดนประเทศไทยปัจจุบนั ประกอบด้วยหลายอาณาจักร
เช่น อาณาจักรจิงหลิงหรื อสุ วรรณภูมิ พุทธศตวรรษที่ 8 อาณาจักรชื่อทู่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณสงขลาและ
ปัตตานีในพุทธศตวรรษที่

11-16

อาณาจักรตามาลิงหรื อตามพรลิงค์บริ เวณเมือง

นครศรี ธรรมราช พุทธศตวรรษที่ 17-18 อาณาจักรลังกาสุ กาบริ เวณปัตตานี พุทธศตวรรษที่ 18
อาณาจักรป๋ าไปซีฟบริ
ุ่ เวณเชียงใหม่จนถึงสุ โขทัยและอยุธยา
หลักฐานเกี่ยวกับชาวจีนที่สาํ คัญสมัยอยุธยาคือชุมชนจีนที่วดั พนัญเชิงวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาสร้างตามความเชื่อในศาสนาพุทธใน พ.ศ.1867 ก่อนการสถาปนากรุ งศรี
อยุธยา 36 ปี 3 มีพระพุทธรู ปสําคัญคือพระไตรรัตนนายกรู้จกั กันในนามซําปอกงที่คนจีนและคน
ไทยนับถือมาก

บริ เวณวัดพนัญเชิงวรวิหารเดิมเป็ นชุมชนชาวจีนเป็ นตลาดและเขตการค้าขาย

สําคัญ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนกลางชาวโปรตุเกสและญี่ปุ่นได้มาตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นบริ เวณนี้ใน
ปี พ.ศ.1950 ขันทีแต้ฮ้ วั หรื อเจิ่นเหอหรื อเจิ้งเหอแห่งราชวงศ์หมิงได้เคยเดินเรื อมาถึงบริ เวณนี้
คราวเดินทางเยือนฝั่งทะเลตะวันตกครั้งที่ 2 และต่อมาในปี พ.ศ.1952 ได้เดินทางมาเยือนกรุ งศรี
อยุธยาอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เรื อเล็กมาค้าขายแถบนี้ การมาเยือนกรุ งศรี อยุธยาของขันทีแต้ฮ้ วั นั้นได้
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มีส่วนช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคือไทยและจีน ชาว
จีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณแถบนี้ได้ขนานนามวัดพนัญเชิงวรวิหารว่า ซานเป่ ากงเมี่ยวเพื่อ
ระลึกถึงขันทีแต้ฮ้ วั หรื อเจิ่นเหอหรื ออีกชื่อหนึ่งคือขันทีซานเป่ า ก่อนปี พ.ศ.2160 วัดพนัญเชิง
วรวิหารใช้ชื่อว่า ซานเป่ ากงเมี่ยวตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสื อตงซี หยางเช่าหรื อการสํารวจ
ทะเลตะวันออกและตะวันตกเขียนโดยจางเซียในสมัยราชวงศ์หมิง ในปี พ.ศ.2160 ได้บนั ทึกไว้
ว่าซานเป่ าเมี่ยว อยูใ่ นด่านที่ 2 เพื่อรักษาขันทีเจิ้งเหอ ในปี พ.ศ. 2310
วัดพนัญเชิงวรวิหารถูกทําลายเล็กน้อย

การเสี ยกรุ งศรี อยุธยา

และได้รับการซ่อมแซมเป็ นวัดทางพุทธศาสนาจนถึง

ปัจจุบนั
ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากหรื อตึกเจ้าแม่ ตั้งอยูร่ ิ มท่านํ้าแห่งวัดพนัญเชิงวรวิหาร ชาว
จีนเรี ยกกันว่าศาลเจ้าแม่อาเนี้ย ประวัติของศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนี้มีความเป็ นมายาวนาน
ในหมู่คนกรุ งเก่า มีเนื้อหาว่าพระเจ้ากรุ งจีนได้พระราชทานพระราชธิ ดาชื่อว่าพระนางสร้อย
ดอกหมาก ให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสายนํ้าผึ้งกษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งอโยธยา มีผสู ้ นั นิษฐานกันว่า
ชื่อของวัดพนัญเชิงวรวิหารนี้อาจมาจากคําว่า พระนางเอาเชิงหรื อพระนางทําเชิงและศาลเจ้าแม่
สร้อยดอกหมาก4 ตึกเจ้าแม่เป็ นศาลเจ้าที่มีลกั ษณะแบบบ้านทรงจีน มีกาํ แพงล้อมรอบสี่ ดา้ น เป็ น
ลักษณะของบ้านชาวจีนทัว่ ไป ด้านหน้าเหนือช่องประตูมีป้ายเขียนว่า ซ่านฉิ่ งอาน ผ่านประตูเข้า
ไปห้องโถงด้านหน้าเป็ นแท่นประดิษฐานพระพุทธรู ป ชั้นสองเป็ นห้องตั้งแท่นบูชาพระแม่แห่ง
ความกรุ ณาหรื อฉื อเป่ ยเหนียงเหนียง มีแผ่นป้ ายจารึ กอักษรจีนว่า ฉื อผางลี่จ้ ี หมายถึงเขียนใน
ปี เจี๋ยอู่ สมัยจักรพรรดิกวงซี ตรงกับ พ.ศ.2437 ชาวจีนกวางตุง้ ชื่อ จงเชาโฉวจัดทําถวาย อีกป้ าย
หนึ่งเขียนว่า ฉื อเปยเหนี ยงเหนียง หมายความว่าพระแม่แห่งความกรุ ณา จางเหนียวซุ่ย จัดทํา
ถวาย อีกป้ ายหนึ่งเขียนว่า กวางซี อิมผ่อสัก หมายถึงพระกวนอิมโพธิ สตั ว์ เขียนในปี พ.ศ. 2500
จัดทําถวายโดยฟู่ หงไท่ ศาลนี้มีประวัติยาวนานมากกว่า 700 ปี เดิมเป็ นศาลเจ้าแม่กวนอิม
ปรากฎป้ ายจารึ กอักษรจีนเก่าแก่ที่สุดระบุในปี พ.ศ. 2437 ต่อมาซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ.2500
และพ.ศ. 2512 5
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ชุมชนจีนเก่าอยูท่ ี่กรุ งศรี อยุธยาหลังวัดพนัญเชิงวรวิหารและตลาดน้อย6 ตลอดจนเรื อน
แพริ มแม่น้ าํ รอบเกาะกรุ งศรี อยุธยามาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นเมืองหลวง ต่อมาในสมัยกรุ งธนบุรี
คนจีนเก่าบางส่ วนได้อพยพมาอยูท่ ี่กรุ งธนบุรีตามพระราชาเศรษฐีที่เคยช่วยราชการกรมท่าและ
ต่อมาได้คุมกองทัพจีนช่วยราชการรบพม่า

เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก

แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีพระราชประสงค์จะย้ายพระนครใหม่

จึงโปรดให้พระยาราชาเศรษฐี

25

หัวหน้าชาวจีนและชาวจีนทั้งหลายย้ายไปยังที่ซ่ ึ งพระราชทานแลกเปลี่ยน ณ.สวนนอกกําแพง
พระนคร6 ย่านคนจีนสมัยอยุธยา มีหลักแหล่งในพระนครศรี อยุธยา ทั้งในเกาะเมืองและนอก
เกาะเมือง มีหลักฐานอยูใ่ นคําให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวง มีตลาด 9
ตลาด ได้แก่ตลาดจีน ตลาดขนมจีน ตลาดใหญ่ ตลาดน้อย ตลาดย่านเตียง ตลาดแลกหน้าวัด
ตลาดวัดท่าราบ ตลาดบ้านจีนและตลาดนํ้า มีชุมชน 6 ชุมชนคือ ย่านทุ่งขวัญ บ้านปากข้าวสาร
บ้านในคลองสวนพลู

บ้านกําแพงนอกกรุ ง

บ้านนํ้าวนบางกะจะและใต้ศาลเจ้าหิ นนางลอย

นอกจากนี้ยงั มีลายเส้นคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนัง 2 ด้าน ในกรุ พระปรางค์ประธานวัดราช
บูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เล่าเรื่ องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนบนผนังกรุ ดา้ นทิศตะวันออก
และทิศใต้ ส่วนทิศตะวันตกเป็ นภาพเขียนโดยช่างชาวจีน 7
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ชุมชนบางปลาสร้ อย
ชุมชนบางปลาสร้ อย ปัจจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของเทศบาลเมืองชลบุรี ประวัติการอพยพของชาว
จีนหรื อที่เรี ยกว่าผูล้ ้ ีภยั จากพวกแมนจูที่เข้ามายังประเทศไทยแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ คือ
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พวกที่มาจากเมืองเฉาโจวหรื อแต้จิ๋วมาอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศไทยแถบเมือง
ชลบุรีหรื อเมืองบางปลาสร้อย อีกพวกหนึ่งจากภาคใต้ของฟูเกี้ยนหรื อฮ๊กเกี้ยนมาอยูท่ างภาคใต้
ของประเทศไทยแถบสงขลา8 จากหลักฐานระบุวา่ ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชลบุรีอย่างน้อย
ที่สุดก็ราวสมัยอยุธยาตอนปลายจากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ใหญ่อินทารามเป็ นภาพ
บุคคลที่ปรากฏอยูใ่ นลักษณะทหารจีนถือมีด ภาพชาวจีนเป็ นลูกเรื อกําปั่ น9 มีกปั ตันเป็ นฝรั่งใน
ชาดกเรื่ องมหาชนก ภาพชาวจีนสองคนนัง่ อยูใ่ นเรื อนไทยในชาดกเรื่ องวิธูรบัณฑิต รวมทั้งภาพ
ชาวจีนไว้หางเปี ยยาวเป็ นต้น หลักฐานที่ศาลหลักเมืองชลบุรีแสดงให้เห็นความเชื่อของคนไทย
เชื้อสายจีนที่ศาลหลักเมืองมีเจว็ดแผ่นไม้กระดาน เป็ นภาพแกะสลักรู ปเทพารักษ์เจว็ดแผ่นกลาง
ภาพสลักมีลกั ษณะคล้ายศิลปะแบบอยุธยา เชื่อว่าศาลหลักเมืองนี้หรื อศาลเทพารักษ์เดิมน่าจะ
สร้างร่ วมสมัยกับวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี
อาคารศาลหลักเมืองชลบุรีเป็ นอาคารทรงไทย
พื้นบ้านแบบเรี ยบง่ายไม่มีเสาหลักเมืองภายในอาคารมีอกั ษรจีนเขียนไว้วา่ เป่ า โย่ว ซื่อ หมิน–
ปกป้ องคุม้ ครองประชาชน และมีคาํ กลอนคู่ตุย้ เลี้ยงสลักที่เสาในศาลหลักเมือง
วัดสวนตาลวัดร้างอยูใ่ นความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตั้งอยูท่ ี่

ถนนวชิรปราการ ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 1 ไร่ 65 ตารางวามี
โบสถ์สถาปัตยกรรมจีน 1 หลัง มีพระพุทธรู ปบรรจุอยูใ่ นโบสถ์ 18 องค์ตาํ นานเล่าว่าโบสถ์และ
พระพุทธรู ปในโบสถ์สร้างในสมัยพระเจ้าตากสิ นมหาราช จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่งหนึ่งของ
ชลบุรี10

วัดสวนตาลแสดงให้เห็นการตั้งชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในสมัยพระเจ้าตากสิ น

มหาราชแห่งกรุ งธนบุรี

ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การแข็งข้อของชาวจีนที่ได้รายละเอียดเป็ นครั้ง

แรกก็คือการแข็งข้อที่ชลบุรีหรื อบางปลาสร้อยในตอนต้นรัชสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 3 สมาคมลับเป็ นผูจ้ ุดชนวนขึ้นต่อต้านฝ่ ายปกครองของท้องที่ที่ใช้อาํ นาจกดขี่ ตัว
หัวหน้าหนีไปได้และพวกที่ก่อการแข็งข้อคนอื่นถูกสังหารหรื อจําคุกตลอดชีวติ 11 พ.ศ. 2390
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ฯ ขณะเมื่อดํารงตําแหน่งเจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหพระ
กลาโหมมาชําระตั้วเหี ยที่วดั คงคาลัย ตําบลบางทรายจังหวัดชลบุรี ปั จจุบนั วัดคงคาลัย เป็ นที่ต้ งั
ตลาดสด บางทรายเหลือเพียงศาลและป้ ายชื่อวัดเท่านั้น12
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สังฆราชปาลเลกัวซ์ได้มาที่บางปลาสร้อยได้บนั ทึกถึงชาวจีนกล่าวว่า “เมืองนี้ต้ งั อยูช่ าย
เนินในอ่าวอันมีปลาชุกชุม ฉะนั้นการจับปลาจะคงทํากันได้มากอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว เมื่อผ่าน
เข้าไปในตลาดจะเห็นแต่ปลาชนิดต่าง ๆ กองใหญ่ ๆ และด้วยเงินเพียงเฟื้ องเดียวข้าพเจ้าอาจซื้อ
ปลาเลี้ยงคนที่ไปด้วยกันได้ต้ งั 15 คนพลเมืองทั้งไทยจีนรวมกัน 6,000 คนเป็ นพ่อค้าและ
ชาวประมง จังหวัดนี้มีการเพาะปลูกอันอุดมสมบูรณ์มาก มีขา้ ว นํ้าตาล ยาสู บชนิดดีผลไม้และ
ผักอเนกอนันต์ มีนาเกลือและเปลือกหอยอย่างไม่รู้จกั หมดสิ้ น ซึ่ งพวกคนจีนนําเอาไปผลิตเป็ น
ปูนขาว” 13
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้เสด็จ
ประพาสเมืองชลบุรีเมื่อ พ.ศ.2419 ได้แวะเมืองชลบุรีหรื อบางปลาสร้อย เมื่อถึงค่ายหลวงตําบล
อ่างศิลาทรงบันทึกไว้วา่ “ท่านกรมท่าให้ปลัดจีนเมืองชลมาเป็ นผูร้ ักษาอยูท่ ี่น้ ีคนหนึ่ง….แล้วไป
ดูเขาทําทอง

เจ๊กด้วงเป็ นช่างที่บางปลาสร้อย……ถึงบางปลาสร้อยแล้วแล่นตามลมมาขึ้นที่

ตพาน……ทอดสมอหน้าบางปลาสร้อย….ตําบลอ่างศิลาแขวงเมืองชลบุรีบา้ นราษฎรจีนมาแต่
เมืองจีนและเกิดเมืองไทย 560 คนเศษ รวมราษฎรไทยจีน ชายหญิงในบ้านอ่างศิลา 740 คนเศษ
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ในแขวงบ้านอ่างศิลานั้น หลวงฤทธิศกั ดิ์ชลเขต หลวงพิทกั ษ์จีนประชา 2 นายนี้เป็ นปลัดเมือง
ชลบุรี…บ้านเสม็ดมีราษฎรชาวบ้านชายหญิงไทยจีน 80 คนเศษ บ้านหัวโปรงมีราษฎรชาวบ้าน
ชายหญิงไทยจีน 320 คนเศษ บ้านโรงนอกมีราษฎรชาวบ้านหญิงไทยจีน 200 คนเศษ บ้านเนิน
มะกอกมีราษฎรชาวบ้านชายหญิงไทยจีน 200 คนเศษ” พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จ
ประพาสเมืองชลบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2451 อีก 13 ปี ต่อมาทรงบันทึกว่า “จีนใต้ก๋งว่าถ้าไปอ่างหิ นเห็น
จะถูกคลื่นมากกว่านี้ จึงตกลงกันไปเมืองชล……เรื อเมล์เขามาจอดที่สะพานศาลเจ้าอยูร่ ะหว่าง
สะพานหลวงเดิม14 และสะพานหน้าที่วา่ การยาวกว่าทุกสะพานแต่แคบ………..….มีร้านถ่ายรู ป
ร้านหนึ่งช่างจีนอยูข่ า้ งจะมีกลั ยาณมิตรได้เรี ยกให้ไปถ่ายรู ปหมู่ที่ที่วา่ การ…..หลวงอํานาจจีน
นิกร15ตามไปหาที่ที่วา่ การ……ได้ลงเรื อฉลอม 2 ลําด้วยกันแล่นใบกลับมาที่สะพานศาลเจ้า16
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ปรากฏเรื่ องราวของชาวจีนในชลบุรีมากมาย เช่น ในนิราศเมืองแกลง
สุ นทรภู่กล่าวถึงคนจีนที่บางปลาสร้อยและที่พทั ยาด้วย ชาวแต้จิ๋วน่าจะเป็ นคนจีนในชลบุรีเป็ น
ส่ วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพทุกอย่างตั้งแต่รับจ้างสี ขา้ วด้วยมือ17ร่ วมทุนกันตั้งโรงสี ขา้ ว แยก
ออกมาตั้งโรงสี ขา้ วของตนเอง รับจ้างย้อมผ้า ค้าผ้าเป็ นนายเรื อ (จุนจู)้ ค้าขายปลา-ของป่ า
เครื่ องเทศทํากะปิ เคย ทํานํ้าปลากระตัก18รวมทั้งเป็ นชาวไร่ เป็ นช่างกล่าวคือเป็ นตั้งแต่กลุ ีจนถึง
นายทุน
คนจีนเรี ยกชื่อบางปลาสร้อยว่า'มัง่ ก้ะส่ วย' มีคาํ สันนิษฐานว่าคําว่าเกาะสี ชงั น่าจะมาจาก
ภาษาจีนว่า'ซี ซนั ' แปลว่าสี่ คนทําไร่ นอกจากนี้ยงั ปรากฏชื่อบ้านที่เกี่ยวกับชาวจีนอีกมากมาย เช่น
ตลาดปุนเถ้าม้า เนินตั้ว ยีก่ งษี ไร่ ไหหลํา ศาลเจ้าเก๋ งภูมินามหรื อชื่อหมู่บา้ นแสดงพื้นที่ต้ งั ถิ่นฐาน
ที่สาํ คัญของชาวจีนที่บริ เวณชุมชนบางปลาสร้อย พานทอง พนัสนิคม บ้านบึง และเกาะสี ชงั
ชุมชนบางปลาสร้อยสามารถแบ่ง ออกได้เป็ นสองกลุ่ม คือ
ประการแรกชุมชนประมงได้แก่บริ เวณชุมชนที่ต้ งั อยูต่ ิดทะเล

ชาวจีนได้เข้ามาค้าขาย

ทํางานช่างอุตสาหกรรมการต่อเรื อ การประมงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงจนกระทัง่
เป็ นกุลีรับจ้าง
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ชุมชนบางปลาสร้อยหรื อบริ เวณเขตเทศบาลเมืองชลบุรีปัจจุบนั เคยเป็ นจุดเปลี่ยนระบบ
การขนส่ งระหว่างทางนํ้าและทางบก โดยรับสิ นค้าจากดินแดนหลังเมืองท่าที่พานทอง พนัส
นิคมและบ้านบึงมาพักไว้ บริ เวณท่าเรื อที่สาํ คัญได้แก่ เกาะสี ชงั อ่างศิลาและบางปลาสร้อยส่ ง
สิ นค้าต่อทางนํ้าไปยังเมืองต่างๆ โดยเฉพาะที่กรุ งเทพมหานครบรรทุกเรื อกลไฟ เดินรับส่ งสิ นค้า
และรับคนโดยสารและเรื อฉลอมทะเลขนาดใหญ่ สําหรับบรรทุกสิ นค้า นํานํ้าตาลทรายแดง ข้าว
ปลาอื่นๆไปยังกรุ งเทพมหานคร มีเรื อสําเภาแล่นติดต่อระหว่างกรุ งเทพมหานครกับเมืองอื่นๆ
เช่นบางปลาสร้อย บางปะกง บางพระ บางละมุง ระยอง จันทบุรี ทุ่งใหญ่และเกาะกงทั้งปี โดยไม่
ต้องรอมรสุ ม ประการสําคัญชาวจีนได้เข้ามามีส่วนในการประมงอย่างมากเช่นที่อาํ เภอเมืองหรื อ
เมืองปลาสร้อยอันเป็ นแหล่งชุมชนจีนที่ใหญ่แห่งหนึ่งก็เป็ นแหล่งที่มีการทําประมงกันอย่าง
ใหญ่จนบางปลาสร้อยราคาถูก
ชาวจีนผูก้ ่อตั้งถิ่นฐานอยูแ่ ถบชายฝั่งทะเลมีบทบาทสําคัญในการผลิตทําให้มีการผลิต
จํานวนมาก ขึ้นราคาสิ นค้าถูกลงเช่น ปลา และเน้นการผลิตเพื่อการส่ งออกในขณะที่คนไทยสมัย
นั้นประกอบอาชีพ ประมงเพื่อยังชีพอาจจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอยูบ่ า้ ง แต่กม็ ีไม่มาก
พอที่จะขายหรื อเพื่อการส่ งออก

ในปี

พ.ศ.2532

ชลบุรีมีการอุตสาหกรรมมูลค่าถึง

1,027,638,022 บาท มีโรงงานซ่อม -ต่อเรื อประมง เรื อยนต์ 8 โรง เงินทุน 9,212,000 บาท
จํานวนคนงาน 167 คน
เมืองท่าและชุมชนประมงเปรี ยบเสมือนประตูรับชาวจีนที่อพยพมาด้วยปั จจัยผลัก (Push
factor) คือความยากลําบาก ความวุน่ วายในประเทศจีน และปั จจัยดึง (Pull factor) จากประเทศ
ไทยซึ่ งต้องการแรงงานชาวจีนจํานวนมากสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่ งออก
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลายประเภททําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน
สังคมไทยอย่างมากมาย
ประการทีส่ องชุมชนเกษตรชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนหลังเมืองท่า เช่น พานทอง
พนัสนิคม และบ้านบึงเข้ามาทําการเกษตรเพื่อการตลาดที่สาํ คัญที่สุดคือการปลูกอ้อย และการ
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ผลิตนํ้าตาล ในปี พ.ศ. 2365 การปลูกอ้อยทํานํ้าตาลมีอยูม่ ากในแถบเมืองบางปลาสร้อย นครไชย
ศรี บางปะกงและแปดริ้ ว ผูป้ ลูกอ้อยนั้นมักจะเป็ นชาวไทยเสมอในขณะที่ผผู ้ ลิตนํ้าตาลเป็ นชาว
จีนเสมอไปเช่นกัน
ชาวจีนที่ทาํ ไร่ ออ้ ยหรื อโรงหี บ ส่ วนใหญ่เป็ นชาวแต้จ๋ิวเนื่ องจากมีประสบการณ์จากถิ่นที่
อยูข่ องชาวแต้จิ๋วบนผืนแผ่นดินใหญ่ ในปี พ.ศ.2381 สังฆราชปาลเลกัวซ์กล่าวถึงโรงหี บแถบ
เมืองฉะเชิงเทราว่ามีไม่ต่าํ กว่า 20 โรง เจ้าของล้วนเป็ นจีนทั้งสิ้ น โรงหี บแห่งหนึ่งมีคนงานอยูถ่ ึง
200 คนและเพราะมีอุตสาหกรรมนํ้าตาลอยูม่ ากที่นี่ ในเขตเมืองฉะเชิงเทรานอกจากอุดมด้วยนา
ข้าว สวนผลไม้แล้วยังเต็มไปด้วยไร่ ออ้ ยอีกด้วย ใน พ.ศ. 240119 ในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ได้แยกเจ้าภาษีน้ าํ ตาลออกเป็ นสามส่ วนเก็บภาษีใน 3 เขต ชลบุรีอยูใ่ นเขตที่ 2 หัว
เมืองฝ่ ายตะวันออก ประกอบด้วยพนัสนิคม ชลบุรี บางละมุง เขตที่ 2 หัวเมืองฝ่ ายตะวันออก
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี พนัสนิคม ชลบุรี บางละมุง ระยอง ตราด จันทบุรี รวม
9 หัวเมืองยังได้มีการจัดตั้งโรงทํานํ้าตาลทรายที่พนัสนิคมด้วย ชาวจีนที่อยูใ่ นชลบุรีมีบทบาท
ความสําคัญ เป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายในปี พ.ศ.2532 มีโรงงานนํ้าตาลทราย
ในชลบุรีเป็ นโรงงานนํ้าตาลทรายแดง 50 โรง เงินทุน 26,713,000 บาท จํานวนคนงาน 891 คน
โรงงาน นํ้าตาลทรายขาว 6 โรง เงินทุน 490,200,000 บาทจํานวนคนงาน 2,065 คน
การตั้งโรงสี ขา้ วเป็ นโรงสี ขา้ วเป็ นเรื่ องที่ชาวจีนในชลบุรีมีบทบาทสําคัญมากในระยะแรก
นั้นชาวจีนเข้ามาเป็ นลูกจ้างรับสี ขา้ วด้วยมือ จนกระทัง่ ลงทุนทําโรงสี ขา้ วปั จจุบนั มีโรงสี ขา้ วอยู่
ถึง 254 โรง มีเงินทุน 71,806,000 บาท มีคนงาน 7,530 คนกิจการโรงสี ขา้ วจะไปรับซื้ อข้าวที่
พานทอง แปดริ้ ว ซึ่งเป็ นแหล่งที่ปลูกข้าวจํานวนมากแถบลุ่มแม่น้ าํ บางปะกง20
ชุมชนแปดริ้ว
ชุมชนจีนเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเมืองฉะเชิงเทราเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 3 แห่ ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ทรงวางนโยบายเรื่ องการจัดที่ทางให้ชาวจีนออกไปตั้งหลักแหล่งโดยถือเรื่ อง
เขตนา21รอบราชธานีและเรื่ องความสะดวกของชาวจีนอพยพเป็ นเรื่ องสําคัญ

เมืองฉะเชิงเทรา

32

เป็ นเมืองอยูน่ อกเขตนารอบราชธานีและตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ บางปะกง

มีคลองสําโรงและคลอง

แสนแสบเป็ นคลองเชื่อมกับแม่น้ าํ เจ้าพระยามายังท่าส่ งออกในกรุ งเทพ ฯ นับว่าสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ งสิ นค้าสําหรับสนับสนุนเรื่ องการใช้ที่ดินทําไร่ ออ้ ยและโรงงาน เนื่องจากรัฐบาล
ได้กาํ หนดให้ราษฎรไทยจีนในแขวงเมืองฉะเชิงเทราทําไร่ ออ้ ยตั้งโรงหี บขึ้น ให้กรมการจัดหาที่
ให้ราษฎรไทยจีนตั้งโรงหี บอ้อยขึ้น โดยอาศัยความชํานาญและการจัดการของชาวจีนมาร่ วมด้วย
คนจีนค่อยเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองที่สาํ เพ็ง กรุ งเทพ ฯ จากลูกจ้างจีนทํางานหนักหรื อ
เป็ นพ่อค้าเล็ก ๆ มาเป็ นหัวหน้าคนงานในโรงงาน เป็ นหลงจู๊ผจู ้ ดั การโรงงานที่ฉะเชิงเทรา มี
ตําแหน่งมีฐานะมีสถานภาพในเมืองจากประวัติศาสตร์ จะเห็นการก่อกําเนิดของตั้วเหี ย22
เนื่องจากชาวจีนอพยพแบ่งเป็ นหลายกลุ่มตามภาษาพูดเช่น จีนแต้จิ๋ว จีนกวางตุง้ จีน
ไหหลํา จีนแคะ จีนฮกเกี้ยนและอื่น ๆ ชาวจีนบางกลุ่มได้ก่อปั ญหาวุน่ วายขึ้นเป็ นความขัดแย้ง
ระหว่างชาวจีนด้วยกันหรื อการที่ชาวจีนขัดแย้งกับขุนนางไทย เช่น ในปี พ.ศ. 2391 พวกตั้วเหี ย
ที่เมืองฉะเชิงเทราก่อความวุน่ วายขึ้นเพื่อต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของพระวิเศษฤาไชย

เจ้าเมือง

ฉะเชิงเทรา โดยที่จีนสิ นทองเอางิ้วไปช่วยงานศพจีนเที่ยวสามีของอําแดงส้มจีนเกิดวิวาทกับนาย
ลอยบุตรของแขวงจีนและพรรคพวก เนื่องจากพวกแขวงจีนไม่ยอมให้ชาวจีนกลุ่มนี้ขา้ มสะพาน
จนเกิดทะเลาะวิวาทขึ้น

หลวงยกบัตรซึ่ งมางานศพนี้ดว้ ยได้หา้ มปรามการวิวาทนี้ จึงสงบลง

ต่อมาแขวงจีนไปฟ้ องพระวิเศษฤาชัยกล่าวหาว่าจีนสิ นทองและพรรคพวกเป็ นตั้วเหี ยทําร้ายพวก
แขวงจีน พระวิเศษฤาชัยให้หลวงยกกระบัตรเป็ นกรรมการชําระ จับตัวจีนฮกหลานจีนทองและ
ชาวจีนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ร่วมการวิวาทครั้งนี้มาหลายคนนํามาจําตรวนไว้ที่บา้ นพระวิเศษฤาไชย จีน
สิ นทองจ่ายเงินให้หลวงยกกระบัตร 4 ชัง่ เพื่อถอนชื่อพวกตน จีนที่ถูกจําครั้งนี้ใครมีเงินให้
กรมการจะถูกปล่อยตัวเป็ นอิสระใครไม่มีเงินแม้วา่ จะไม่ใช่ผทู ้ าํ ความผิดจะถูกจําตรวนใช้งาน
หนักที่บา้ นพระวิเศษฤาไชยไม่มีกาํ หนด เหตุการณ์ครั้งนี้ทาํ ให้ชาวจีนผูกใจโกรธคิดแก้แค้นพระ
วิเศษฤาไชยและกรมการตลอดมา จีนสิ นทองชักชวนพวกชาวจีนแต้จิ๋ว ฮ๊กเกี้ยน แคะและไหลห
ลําให้เข้าเป็ นสมัครพรรคพวกได้มากมาโจมตีโรงนํ้าตาลของหลงจูฮ้ ีและฆ่าพี่ชายชายของหลง
จูฮ้ ีคือจีนฮอผูเ้ ป็ นขุนกําจัดจีนพาลเสี ย และเข้าตีเมืองฉะเชิงเทรา พวกตั้วเหี ยสามารถเข้ายึดเมือง
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ได้อย่างง่ายดายเอาไฟเผาบ้านหลวงยกบัตร บ้านกรมการและบ้านเรื อนราษฎร ส่ วนพระวิเศษฤา
ไชยถูกพวกตั้วเหี ยฆ่าตายระหว่างการสู้รบที่บางคล้า

การปรามปรามกบฏในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรด ฯ ให้พระยาพระคลัง(ดิศ บุนนาค)ยกกองทัพไปทาง
เรื อมีกองทัพเจ้าพระยาบดินทรเดชา ให้จมื่นไวยวรนาถ(ช่วง บุนนาค) เข้าตีพวกตั้วเหี ยอยูท่ ี่นอก
กําแพงเมือง พระอินท์อาสานําลาวเมืองพนัสนิคมยกมาช่วยปราบทางบก พระอินท์อาสาให้เอา
ไฟจุดเผาโรงหี บที่พวกตั้วเหี ยหลบอยูจ่ นทําให้พวกตั้วเหี ยยอมแพ้ เจ้าพระยาบดินทรเดชาและ
พระยาพระคลังจับตัวหัวหน้าพวกตั้วเหี ยมาชําระที่กรุ งเทพ

ฯ

จากปัญหาดังกล่าวทําให้

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแต่งตั้งเจ้าเมืองฉะเชิงเทราคนใหม่จากขุนนางไทยเชื้อ
สายจีนในกรมท่าคือขุนเทพภักดีเป็ นเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อลดปั ญหาและทําให้ชาวจีนสามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวติ ร่ วมกับคนไทยได้23
การอพยพของชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราส่ วนใหญ่เป็ นชาวจีนอพยพมา
จากเมืองท่าเช่นกรุ งเทพ ฯ จันทบุรีและชลบุรีและชาวจีนที่มาจากประเทศจีนโดยตรง สาเหตุที่
ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศเข้ามาในประเทศไทย

เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ฉะเชิงเทราเกิดจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น การค้าจากกรุ งเทพ ฯ เดินเรื อไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกไปยังบางปะ
กง บางปลาสร้อย บางละมุง บางพระ ระยอง จันทบุรี ประแส ตราดและเกาะกงต่อไปยังเขมร
และญวน24
เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานในตัวเมืองฉะเชิงเทราได้นาํ คติความเชื่อ
เรื่ องการนับถือเจ้าเข้ามาด้วย ชาวจีนเห็นว่าคนไทยนับถือสักการะหลักเมือง ชาวจีนก็ให้ความ
เคารพสร้างศาลเจ้าและอัญเชิญเจ้าที่ตนเคารพมาประดิษฐานคู่กบั เสาหลักเมืองภายในศาลเจ้าให้
ประชาชนเข้ามานมัสการเจ้าพ่อและเสาหลักเมืองพร้อมกัน นับเป็ นการผสมผสานทางคติความ
เชื่อแบบหนึ่ง เทพารักษ์หรื อเจ้าในศาลนิยมเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า เจ้าพ่อหลักเมืองหรื อเซี ยอ้วง
เซี้ยกงตามที่ชาวจีนเรี ยกขาน เปรี ยบเสมือนเป็ นเจ้าเมืองคอยดูแลทุกข์สุขของราษฎร เจ้าพ่อเซี้ ย
กงจะมีองครักษ์และเลขาที่ท้ งั ชาวจีนและชาวไทยนับถือกันว่าจะช่วยปกปั กรักษาและคุม้ ครอง
ให้ตนมีความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื องไม่มีอนั ตรายมาแผ้วพาน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
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ตั้งอยูต่ าํ บลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทราหรื อแนวเดียวกับป้ อมกําแพงเมือง สร้างขึ้นในราว
พ.ศ. 2377 สร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยปกป้ องรักษาเมืองให้รอดพ้นจากภยันอันตรายนานาประการ
กําแพงเมืองเก่าเป็ นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์

ภายในเสา

หลักเมืองยอดหัวเม็ดแตกต่างกับเสาหลักเมืองจังหวัดอื่น คือมีลกั ษณะเป็ นศิลปะจีนคล้ายศาลเจ้า
จีน

แสดงให้เห็นว่ามีคนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินในเมืองฉะเชิงเทราเป็ นจํานวน

มาก เสาหลักเมืองฉะเชิงเทราสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
เมื่อมีการสร้างบ้านแปลงเมืองครั้งใหญ่โดยย้ายจากปากนํ้าเจ้าโล้มาตั้งอยูต่ าํ บลท่าไข่ ริ มฝั่งแม่น้ าํ
บางปะกงจนล่วงมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้น
ใหม่อีกครั้งเนื่องจากของเดิมเก่าและชํารุ ดทรุ ดโทรม25 บริ เวณศาลเจ้าหลักเมืองเดิมมีชาวจีนเป็ น
ผูด้ ูแลมาตั้งแต่ช่วงแรกในรู ปคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจํานวน 18 คน มีประธาน 1 คน
เรี ยกว่าเถ้านั้ง คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดูแลจัดการมหรสพต่าง ๆ งานประเพณี ประจําปี จัดขึ้น
ปี ละ 3 ครั้ง งานในวาระสําคัญอื่น ๆ เช่น งานอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองเข้าประดิษฐานในอาคาร
ศาลเซี่ ยอ้วงเซี้ ยกงหลังใหม่
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ชุมชนแปดริ้วหรื อเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ บางปะกงบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ บาง
ปะกง อยูใ่ นกลุ่มเดียวกับเมืองนครนายกและเมืองปราจีนบุรี เส้นทางคมนาคมทางนํ้าเชื่อม
ระหว่าง แปดริ้ วกับชุมชนอื่นมี 2 ทางคือ
ประการแรก การคมนาคมทางนํ้าผ่านทางคลองสําโรง26และคลองแสนแสบ27 เชื่อม
แม่น้ าํ บางปะกงและแม่น้ าํ เจ้าพระยา

การคมนาคมขนส่ งภายในเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้เกิดและ

วิวฒั นาการของเมืองฉะเชิงเทราที่สาํ คัญประการหนึ่งโดยมีคนจีนเป็ นชนชั้นพ่อค้าผูป้ ฏิบตั ิการ
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ในอุตสาหกรรมนํ้าตาล ด้วยการร่ วมมือกับเจ้าของเงินทุนที่เป็ นข้าราชการและเจ้านายชนชั้นสูง
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
ชาวจีนที่สาํ เพ็งกรุ งเทพมหานครผูต้ ดั สิ นใจอพยพมายังฉะเชิงเทรามีโอกาสเลื่อนชนชั้น
ทางสังคมจากฐานะลูกจ้างที่มีความเป็ นอยูแ่ ออัด หลังคาบ้านชนกันจนไก่บินได้ไม่ตก มีแหล่ง
การพนันต่าง ๆ เช่น เล่นเบี้ย หวย ถัว่ โป หากินอยูก่ บั โรงบ่อนสูบฝิ่ น ยามว่างก็อยูต่ ามโรงงิ้ว สํา
เพ็งเป็ นแหล่งที่แออัดที่สุดเป็ นที่รวมของผูใ้ ช้แรงงานจ้างชัง่ คราว

และคนจีนชั้นตํ่าไม่ปรากฏ

บ้านจีนเศรษฐีในแหล่งนี้เท่ากับแหล่งอื่น ๆ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสมัยรัชการที่ 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมื่อมีการทุ่มเททาง
การเกษตรเพื่อการตลาด ฉะเชิงเทราเป็ นเมืองของการลงทุนทําให้คนจีนมีโอกาสเลื่อนชนชั้นมา
ทํางานยังแหล่งปลูกอ้อย และโรงงานนํ้าตาลทรายขาวซึ่ งมีกว่า 30 โรงที่ฉะเชิงเทราคนจีนเปลี่ยน
สถานภาพจากลูกจ้างที่สาํ เพ็งมาเป็ นพ่อค้าเล็ก ๆ เป็ นหัวหน้าคนงานในโรงงานเป็ นผูห้ ุ งอาหาร
เลี้ยงคนงานตลอดจนเป็ นหลงจูจ้ ดั การโรงงาน มีสถานภาพทางสังคมสูงขึ้น
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ประการทีส่ องการคมนาคมทางทะเลจากอ่าวไทยผ่านปากนํ้าบางปะกง
ระบบการขนส่ งทางทะเลมาขึ้นบกที่ชุมชนบางปะกง

เป็ นจุดเปลี่ยน

ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอําเภอบางปะกงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ปัจจุบนั ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังตัวเมืองฉะเชิงเทราหรื อกรุ งเทพมหานคร เส้นทาง
คมนาคมสายนี้มีความสําคัญต่อเมืองฉะเชิงเทราและการตั้งถิ่นฐานต่อชาวจีนไม่มากนักเพราะไม่
มีชุมชนขนาดใหญ่ต้ งั อยู่ มีแต่ชาวไทยที่ต้ งั บ้านเรื อนเรี ยงรายตามเส้นทางสองชายฝั่งแม่น้ าํ บาง
ปะกงประกอบอาชีพทํานาไม่เป็ นปัจจัยดึงดูดให้ชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานแต่ประการใด

เมือง

ฉะเชิงเทราหรื อแปดริ้ วยังมีความสําคัญทางด้านการเกษตรในเรื่ องการทํานาข้าวและผลไม้ใน
ปัจจุบนั ความสําคัญดังกล่าวนี้กย็ งั มีอยูใ่ นขณะที่อุตสาหกรรมทํานํ้าตาลไม่มีปรากฏในเขต
ฉะเชิงเทราแล้ว การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลักของจังหวัดฉะเชิงเทราพืชที่ปลูก
กันมากได้แก่ขา้ วและมันสําปะหลัง

ในแต่ละปี ผลผลิตทางการเกษตรสามารถทํารายได้ให้แก่

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นจํานวนมาก ปี พ.ศ. 2528/2529 สามารถปลูกข้าวได้ในเนื้อที่ 1,064,542 ไร่
เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง 352,433 ไร่ ผล ผลิตรวม 711,792 ตันเป็ นผลผลิตข้าวนาปี 500,334 ตัน
ข้าวนาปรัง 211,459 ตันเป็ นมูลค่า 1,623.71 ล้านบาท มันสําปะหลังมีพ้ืนที่เพาะปลูก 424,477 ไร่
ผลผลิตรวม 843,955 ตัน เป็ นมูลค่า 424.47 ล้านบาท มีโรงสี ขา้ วรวม 141โรง มีเงินทุน
253,648,000 บาท มีคนงาน 749 คน ชื่อภูมินามหมู่บา้ นที่เกี่ยวข้องกับคนจีนในฉะเชิงเทรามี 4
แห่ง คือ คลองเจ๊กพงษ์ คลองสี ลง้ คลองศาลเจ้า ตลาดศาลเจ้า28
ชุมชนจันทบุรีและระยอง
ชุมชนจันทบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งพระยาวชิรปราการ
เจ้าเมืองกําแพงเพชรหรื อพระยากําแพงเพชร ได้จดั ทหารไทยจีนโจมตีเมืองจันทบุรี ขณะที่
พํานักอยูเ่ มืองจันทบุรีได้ให้ช่างจีนต่อเรื อรบได้จาํ นวนร้อยลําเศษ ที่จนั ทบุรีพระยากําแพงเพชร
ได้เจอกับนางนกเอี้ยงผูเ้ ป็ นมารดาโดยนางนกเอี้ยงได้ลงเรื อเลียบปากอ่าวจากเมืองราชบุรีมากับ
นายสุ ดจินดา(บุญมา)และพรรคพวกมาจนถึงเมืองชลบุรี ไปพักแรมบ้านจีนเรื องผูเ้ ป็ นญาติกบั
ขุนพัฒน์ผนู้ าํ ในการปฏิสงั ขรณ์วดั ใหญ่อินทารามหรื อวัดหลวง
นางนกเอี้ยงเดินทางไปยังเมืองจันทบุรี29

จีนเรื องให้ชา้ งเป็ นพาหนะนํา
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ชุมชนจีนได้ต้ งั ถิ่นฐานอยูใ่ นเมืองจันทบุรีต้ งั แต่สมัยอยุธยาเป็ นอย่างน้อยเมื่อพระเจ้าตาก
สิ นมหาราชมาตั้งกองกําลังกูช้ าติที่เมืองจันทบุรีน้ นั มีทหารจีนจํานวนมากเป็ นทหารอยูใ่ น
กองทัพ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ได้
แต่งตั้งพระยาจันทบุรี(จีนโถ)เป็ นนายอากรเตาสุ รามีความชอบจึงโปรดเกล้า ฯ ให้เป็ นผูร้ ักษา
เมืองจันทบุรี ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ขึ้นครองราชสมบัติ
ทรงเห็นว่าปกครองบ้านเมืองอ่อนแอจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
(นิ่ม)ไปรักษาเมืองจันทบุรีแทนเมื่อ พ.ศ.236730
รัชกาลที่ 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์เกิดกบฏตั้วเหี ยครั้งใหญ่ที่เมืองจันทบุรีบริ เวณตําบล
บางกะจะและเขาพลอยแหวนในปัจจุบนั
ชาวไร่ ถวั่

ชาวแต้จิ๋วซึ่ งเป็ นกรรมกรโรงงานนํ้ามัน่ ถัว่ ลิสงและ

มีจีนช่วงตั้วเหี ยและจีนเภายีเ่ หี ยเป็ นหัวหน้าไม่พอใจพระยาสุ นทรเศรษฐีซ่ ึ งเป็ น

หัวหน้าคนจีนฮ๊กเกี้ยน จีนช่วงตั้วเหี ยและจีนเภายีเ่ หี ยไม่พอใจจีนฮ๊กเกี้ยนด้วย จึงพาสมัครพรรค
พวก 700-800 คน ทําร้ายจีนฮ๊กเกี้ยนยึดบ้านบางกะจะและเข้าโจมตีบา้ นพระยาสุ นทรเศรษฐี จน
กลายเป็ นศึกใหญ่ระหว่างจีนฮ๊กเกี้ยนและจีนแต้จิ๋ว พระยาโชฎึกราชเศรษฐี(นิ่ม) เจ้าเมืองเห็นว่า
จะเป็ นศึกลุกลามกันใหญ่จึงให้พระยายกบัตรกับพระยาศรี สุนทรคุมกําลังปราบจีนตั้วเหี ย พระ
ราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3 บันทึกว่า “ งานทิ้งกระจาดมีงิ้วที่บา้ นหนองปรื อ พวกจีนฮ๊กเกี้ยนกับ
จีนแต้จิ๋วเกิดวิวาทกัน จีนช่วงเป็ นหลงจู(้ ผูจ้ ดั การ)โรงนํ้ามันถัว่ ริ มบ้านบางกะจะคบคิดกับจีนเภา
จีนช่วงเป็ นตั้วเหี ย จีนเภาเป็ นยีเ่ หี ยมีพวกเพื่อนเป็ นแต้จิ๋วไม่ชอบกับจีนฮ๊กเกี้ยนด้วยจีนฮ๊กเกี้ยน
เป็ นพวกของพระยาสุ นทรเศรษฐี จีนช่วง จีนเภาก็ยกเข้าตีเอาบ้านบางกะจะได้แล้ว ไปตีบา้ นพระ
ยาสุ นทรเศรษฐี พระยาสุ นทรเศรษฐีกเ็ กณฑ์พวกจีนฮ๊กเกี้ยนออกสู้รบ และพระยาจันทบุรีจึงให้
พระยาศรี สุนทรกับนายยีส่ ุ่ น(ตําแหน่ง)พระยายกกระบัตรคุมไพร่ พลออกรบด้วยจีนตั้วเหี ย จีน
ช่วงสู ้ไม่ได้แตกหนีกระจัดกระจายไป ต้องอาวุธล้มตายเป็ นอันมาก กรมการจับได้ตวั จีนช่วง จีน
เภาที่เขาพลอยแหวน ได้ให้การซัดทอดถึงพระยาปลัด(จีนจัน่ )ว่ารู้เห็นเป็ นใจด้วย พระยาจันทบุรี
ก็ส่งตัวพระยาปลัด(จีนจัน่ ) จีนช่วง จีนเภาเข้ามากรุ งเทพ ฯ” 31 พระยาปลัดรับเป็ นสัตย์วา่ รู ้เห็น
เป็ นใจ จึงให้เป็ นตะพุน่ หญ้าช้าง ส่ วนจีนช่วง จีนเภาให้จาํ คุกไว้จนตาย32
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สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เสด็จประพาสจันทบุรีเมื่อ พ.ศ.2417 ได้กล่าวถึง
ชาวจีนที่เขาพลอยแหวนและตําบาลบางกะจะว่า “ที่บางกะจะเห็นเป็ นโรงจีนเป็ นร้านขายของทั้ง
สองข้างทางมากหลายสิ บโรง เห็นคนที่ยนื ตามโรงร้านเป็ นจีนแทบทั้งนั้น เห็นตึกเป็ นเก๋ งจีน
ศาลเจ้าอยู่ 2 หลังมีโรงงิ้วและโรงใกล้เคียงหลายโรง โรงขายของกินมีหมู เป็ ด ไก่มาก เป็ น
ฮวงซุย้ ที่ฝังศพจีนมากมาย ตามข้างทางมีโรงจีน มีไร่ ออ้ ย หน้าไร่ ออ้ ยเป็ นไร่ ยาสูบ ถัว่ ลิสง นา
ข้าว และค้างพริ กไทย” ที่พลับพลาบนเขาพลอยแหวนทรงบันทึกว่า “ในรอบเขาพลอยแหวนนั้น
เป็ นที่พวกจีนทําไร่ ออ้ ย ไร่ พริ กไทย ยาสู บ และถัว่ ต่าง ๆ ที่พลับพลามีจีนชาวบ้านมาล้อมดูเรา”
จากบันทึกจะเห็นว่าตําบลบางกะจะและพื้นที่บริ เวณรอบเขาพลอยแหวนเป็ นชุมชนจีนขนาด
ใหญ่ต้ งั รกรากทํามาหากินมานานเพราะมีฮวงซุย้ มากมาย ชาวจีนค้าขาย ทําเกษตรกรรม โรงหี บ
อ้อย ไร่ พริ กไทย ยาสูบและถัว่ ต่าง ๆ ชาวจีนในเมืองยังรับราชการเป็ นขุนนางจํานวนมาก เช่น
หลวงวิเศษนาวา(จีนโป๊ ) ขุนภิบาลจีนประชา และขุนพินิจภาษา(ล่ามจีน) จีนฮวด(เจ้าภาษีฝิ่น)
จีนเจี้ยะ(นายอากรเตาสุ ราและบ่อนเบี้ย) จีนโป๊ (ชาวบ้านบายศรี )จีนจู(ชาวบ้านสี พยา) เป็ นต้น33
ดูเหมือนว่าจะมีลกั ษณะไม่แตกต่างกันเมืองชลบุรีเท่าใดนัก เนื่องจากมีเมืองท่าชายทะเล
และดินแดนหลักเมืองท่าตั้งอยูโ่ ดยรอบดินแดนหลังเมืองท่าเป็ นบริ เวณที่มีความอุดมสมบูรณ์
ปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทพืชสวนและพืชไร่ เช่น เงาะ ทุเรี ยน มังคุด พริ กไทยและยาสู บ
นอกจากนี้ยงั มีพืชสมุนไพรที่มีค่าจากป่ าและอัญมณี ล้ าํ ค่ามากมายสามารถแบ่งชุมชนจันทบุรี
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ34
ประการแรก ชุมชนประมงบริ เวณเมืองท่าได้แก่แหลมสิ งห์ ซึ่ งคนจีนเห็นว่าเป็ นมังกรพ่น
นํ้าแหลมสิ งห์เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญของจันทบุรีจากคําบอกเล่าของชาวจีนได้กล่าวถึงเส้นทางการ
ขนส่ งจากแหลมสิ งห์จนั ทบุรีดว้ ยเรื อใบในระยะแรกแล้วเปลี่ยนมาเป็ นเรื อกลไฟ การเดินทาง
จากแหลมสิ งห์ไปตราดจะต้องไปพักที่เกาะช้าง อ่าวญวน ท่าเลื่อน ท่าพริ กและแหลมกลัดจาก
แหลมสิ งห์ไประยองก็ตอ้ งไปพักที่เกาะเสม็ดก่อนเข้าระยอง

ที่ระยองต้องรอนํ้ารอคลื่นลม

เนื่องจากอ่าวระยองเป็ นอ่าวที่แปรปรวนตามร่ องนํ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ทาํ ให้ตอ้ งรอ
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เวลาชาวจีนที่จนั ทบุรีผปู้ ระกอบการเดินเรื อโดยสารระหว่าง กรุ งเทพมหานคร -จันทบุรีเล่าว่า
เรื อแตกเพราะไปชนหิ นโสโครกที่ระยองทําให้หมดตัว
ชาวแต้จิ๋วจากเมืองซัวเถาซึ่ งเป็ นเมืองท่าชายทะเลบอกเล่าว่าอพยพมาจากทางเรื อเพราะ
ต้องการหนีการเกณฑ์ทหารเนื่องจากขณะนั้นเมืองจีนทําสงครามกับญี่ปุ่น ครั้งแรกมาอยูท่ ี่แหลม
สิ งห์มาอาศัยอยูก่ บั ญาติ ระยะแรกมาช่วยทํางาน เมื่อมีเวลาก็คา้ ขายส่ วนตัวหาบปูหลังจากนั้น 2
ปี เมื่อมีทุน จึงออกมาค้าขายเอง โดยซื้ อเรื อ 1 ลําลงทุนขายข้าวเปลือกโดยรับซื้ อจากชาวนามา
จ้างโรงสี เป็ นข้าวสาร นําไปขายถึง 10 ปี มีทุนจึงจ้างคนงานมาช่วยแจวเรื อ เนื่องจากไม่มี
เครื่ องยนต์ใช้เรื อใบบางครั้งแล่นเรื อไปถึงเกาะช้างบรรทุกมะพร้าวมาขายที่จนั ทบุรีเมื่อมีทุนมาก
ขึ้นก็ซ้ือโรงสี รับสี ขา้ ว เป็ นเวลา 7-8 ปี เลิกไปทําโรงค้าไม้ที่ตาํ บลพลิ้ว พร้อมกับโรงกระเบื้อง
หลังจากนั้นมีเพื่อนคนจีนด้วยกันมาชวนไปเข้าหุ น้ ทําโรงเลื่อยที่จนั ทบุรีและขยายกิจการไปยัง
ระยอง
คนจีนเป็ นผูม้ ีความสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลายอย่าง เช่นเป็ นลูกจ้างผูอ้ ยูอ่ าศัยกับ
ญาติ เป็ นผูป้ ระกอบการส่ วนตัวประเภทหาบเร่ เป็ นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็ นพ่อค้าคนกลาง
ในชุมชน ที่คนเข้ามาอาศัยอยูส่ ามารถเลื่อนชนชั้นทางสังคมและเปลี่ยนปรับการประกอบอาชีพ
อยูต่ ลอดเวลาใน ช่วง 2 ปี 8 ปี 10 ปี เพราะมีความเชื่อว่าการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมากนักและไม่เชื่อเรื่ องโชคชะตาคิดว่าเป็ นเรื่ องส่ วนประกอบเท่านั้นเชื่อว่า
ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสําเร็ จอยู่ ที่นนั่
ประการทีส่ อง

ชุมชนเกษตรหลังเมืองท่าดูเหมือนว่าจะเป็ นชุมชนที่มีบทบาทมากใน

ฐานะที่เป็ นผูผ้ ลิตพริ กไทยมากที่สุดการปลูกพริ กไทยเพื่อส่ งออกนั้นมีหลักฐานว่าทํามาตั้งแต่
สมัยอยุธยา

ชาวแต้จิ๋วซึ่งอพยพเข้ามาจํานวนมากสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นมีความชํานาญใน

การปลูกพริ กไทยมาตั้งแต่อยูใ่ นประเทศจีนแล้ว

คงได้เริ่ มปลูกพริ กไทยในประเทศไทยเพื่อ

ส่ งออกไปขายยังตลาดจีน แหล่งที่ชาวจีนไปชุมนุมเพื่อผลิตพริ กไทยอยูม่ ากที่สุดคือเมืองจันทบุรี
ในปี พ.ศ. 2366 มีการส่ งออกพริ กไทยไปยังประเทศจีนปี ละ 60,000 หาบ การเปิ ดตลาดพริ กไทย
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ในประเทศจีนทําให้การผลิตพริ กไทยเพิ่มปริ มาณขึ้นมากการผลิตพริ กไทยได้ขยายจากจันทบุรี
ไปเขตอื่น ๆ โดยเฉพาะทางภาคใต้การผลิตพริ กไทยเพื่อการพาณิ ชย์ จึงขยายเข้าไปในวิถีชีวติ
ของชาวไทยจํานวนหนึ่งด้วยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ อง
สมเด็จประพาสจันทบุรีได้กล่าวว่า พระยาจันทบุรีแจ้งความว่าพวกจีนมาทําไร่ ออ้ ย ไร่ พริ กไทย
ยาสู บและถัว่ ต่างๆ ตามทางไปเขาพลอยแหวนและยังมีศาลเจ้า โรงจีนร้านขายของเป็ นจีนแทบ
ทั้งนั้น มีโรงงิ้ว และฮวงซุย้ ของชาวจีนด้วย
แหล่งที่ปลูกยาสูบอย่างดีและปลูกกันมากคือจันทบุรีและบางปลาสร้อยเนื่องจากแหล่ง
ทั้งสองนี้ เป็ นชุมชนใหญ่ของชาวจีนทําให้เข้าใจว่าชาวจีนจะได้มีส่วนสําคัญในการผลิตยาสูบ
ในประเทศไทยเพื่อส่ งออกชาวจีนปลูกยาสู บเพื่อการพาณิ ชย์มาก่อน การปลูกยาสู บในประเทศ
ไทยคงทํากันมานานแล้ว แต่จะปลูกเพื่อเลี้ยงตนเองและบริ โภคภายในครัวเรื อนคนไทยทัว่ ไป
บริ โภคยาสูบกันมากแต่ปริ มาณการผลิตไม่พอต้องนําเข้ามาจากฟิ ลิปปิ นส์และจีนจนกระทัง่ ถึง
สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ไทยก็ยงั นําเข้ายาสู บจากอินโดนีเซีย

เมื่อไทยสามารถผลิตยาสู บได้

เพียงพอและยังได้ส่งออกไปยังกัมพูชาและเวียดนามด้วย
ชาวจีนที่จนั ทบุรียงั ได้เข้าไปมีบทบาทในการค้าอัญมณี โดยเริ่ มจากการซื้ อขายแลกเปลี่ยน
ประเภท " ซื้อก้อนขายก้อน" ที่บางกะจะ บ่อไร่ บ่อเวฬุ และตกพรม ชาวจีนถือว่าพลอยเป็ นของ
สูงประดับมงกุฎของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชินี

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องเสด็จประพาสจันทบุรีได้กล่าวถึงจีนจูบา้ นสี พยาและจีนกี๋ถวายพลอย
บุศย์น้ าํ ทองยอดหนึ่งขนาดเกือบเท่ากับพลอยในตรานพรัตน์เป็ นต้น ภูมินามหมู่บา้ นที่เกี่ยวข้อง
กับชาวจีนในจันทบุรี มี 3 แห่งคือกงษีไร่ ตั้วลั้งและหนองเจ๊กสร้อย จังหวัดจันทบุรี สามารถทํา
กสิ กรรม เกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ มีมลู ค่าปี ละ 2029.1 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2528 ทําประมงมูลค่า
288.1 ล้านบาทในปี เดียวกัน
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ชุมชนจีนตราด

จิตรกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็นความสําคัญของชาวจีนสมัยช่วงอยุธยาคือจิตรกรรมที่วดั
บุปผารามหรื อเรี ยกอีกชื่อว่าวัดปลายคลอง35 จิตรกรรมแสดงพระพุทธรู ปจีน ชาวจีนชายหญิง
แต่งกายและอาวุธแบบต่าง ๆ ฝาผนังในโบสถ์และวิหารพระพุทธไสยาสน์เขียนขึ้นในสมัย
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รัตนโกสิ นทร์ เป็ นฝี มือช่างท้องถิ่นแต่ลว้ นแล้วผสมกลมกลืนด้วยศิลปะจีนและวรรณคดีจีน
แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้อาจได้รับการอุปถัมภ์จากชาวจีนที่มาค้าขายแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก
พ่อค้าชาวจีนอพยพทางเรื อมาที่เมืองตราดตั้งแต่สมัยอยุธยา บางคนอพยพจากอยุธยากรุ งเทพฯ
เวียดนาม บ้างก็มาจากมาเลเซีย สิ งคโปร์36
หลักฐานสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งพระยาวชิรปราการเจ้า
เมืองกําแพงเพชรหรื อพระยากําแพงเพชร ระบุวา่ เมื่อเข้าจัดราชการเมืองตราดพบว่าเรื อสําเภาจีน
ที่มาทอดสมออยูป่ ากนํ้าจํานวนหลายลํา พระยากําแพงเพชรมีความประสงค์ตอ้ งการเรื อสําเภา
เหล่านั้นเป็ นพาหนะยกไพร่ พลทางทะเลมายังกรุ งศรี อยุธยา

จึงวางแผนเกณฑ์เรื อสําเภาแต่ไม่

ไม่ได้รับความร่ วมมือจากพ่อค้าสําเภาจีนเหล่านั้น จึงให้ขา้ หลวงไปหาตัวนายสําเภาจีนเข้ามาพบ
ปรึ กษาข้อราชการแต่โดยดี แต่นายสําเภาขัดแข็งไม่มา กลับต่อรบยิงเอาเรื อข้าหลวง ข้าหลวง
กลับมารายงานก็โกรธนายสําเภาจีน จึงสัง่ ให้ลงเรื อใหญ่ยกกองทัพเรื อออกไปล้อมกองสําเภาจีน
ไว้คืนหนึ่ง พวกสําเภาจีนยังไม่อ่อนน้อย ครั้นรุ่ งขึ้นจึงให้นายทัพนายกองยกเข้าโจมตีสาํ เภา พวก
สําเภาจีนต่อรบยินปื นโต้ตอบกันอยูค่ รึ่ งวัน กองทหารปี นขึ้นเรื อสําเภาจีนได้ ไล่ฆ่าฟันคนจีน
ตายไปหลายคน พวกสําเภาจีนยอมพ่ายแพ้ เก็บทรัพย์สิน สิ่ งของ เงินทอง เสื้ อผ้าแพรภัณฑ์ได้
เป็ นอันมาก จีนเจี้ยมผูเ้ ป็ นใหญ่ของสําเภาจีนทั้งปวงก็อ่อนน้อยยอมสวามิภกั ดิ์ ยอมถวายบุตร
หญิงด้วย 1 คน ในวันเดียวกันนั้นก็สงั่ ให้ยกทัพกลับมายังเมืองจันทบุรีทนั ทีโดยเดินทางมาทาง
ทะเลด้วยกองเรื อรบและเรื อสําเภาจีนเหล่านั้น เมื่อได้สาํ เภาจีนจํานวนหนึ่ ง แต่ยงั เห็นว่าหากยก
ทัพเรื อใหญ่มายังกรุ งศรี อยุธยา

จําเป็ นจะต้องใช้เรื อสําเภาจํานวนมากเพื่อแล่นไปมาทางทะเล

ฉะนั้นขณะที่พาํ นักอยูเ่ มืองจันทบุรีได้ให้ช่างจีนต่อเรื อรบได้จาํ นวนร้อยลําเศษ

เรื อรบเป็ นเรื อ

ยาวใช้ฝีพายไปในแม่น้ าํ ส่ วนเรื อสําเภาบรรทุกเสบียงอาหาร กําลังพลและยุทธปัจจัย 37
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ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราดตั้งอยูบ่ นถนนหลักเมืองใกล้วดั โยธานิมิต
ตําบลวัง
กระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด เป็ นจังหวัดเดียวที่มีอาคารศาลหลักเมืองแบบจีนไม่มีอาคาร
ศาลหลักเมืองแบบไทย สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสิ นมหาราชเป็ นผูส้ ร้างไว้เมื่อครั้งมารวบรวมรี้
พลกอบกูเ้ อกราชที่ตราดชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดีและศาลหลักเมืองนี้เป็ นที่เคารพ
นับถือของชาวจังหวัดตราดเป็ นอย่างมากสถาปั ตยกรรมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดสร้างขึ้นใหม่
ใน พ.ศ.2543 รู ปทรงคล้ายพระราชวังจีนโบราณหลังคามี 3 ช่วงมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผามี
รู ปมังกรคู่อยูบ่ นหลังคา ชายคา 2 ชั้นส่ วนชายคาล่างเป็ นรู ปหงส์ท้ งั 4 มุมดูอ่อนช้อยงดงาม
ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้แบ่งพื้นที่เป็ น 2 ส่ วน ชั้นในของศาลเจ้าตรงกลางเป็ นแท่นที่
ประทับองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเสี่ ยอึ่งกง เคียงข้างด้วยเทพเจ้าอีก 2 องค์ดา้ นซ้ายคือเทพเจ้าโชคลาภ
ไฉ่ซิ้งเอี๊ยด้านขวาคือเทพเจ้าปฐพีกาํ เทียงไต้ตี่ช้ นั นอกของศาลหลักเมืองเป็ นที่ประดิษฐานของ
เสาหลักเมือง 2 หลักเสาต้นสูงคือเสาหลักเมือง เสาต้นตํ่าคือเสาศิวลึงค์ จังหวัดตราดมีศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองสองแห่งคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบ่อไร่ รวมทั้ง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชตั้งอยูบ่ นเรื อที่วดั โยธานิมิต จังหวัดตราด
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ชาวจีนใช้เรื อสําเภาเป็ นพาหนะสําคัญสําหรับเดินทางมายังประเทศไทยดังจะเห็นได้
หลักฐานสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสร้างสําเภาจีนวัดยานนาวาถ่ายเมื่อมี
พ.ศ.252538 เรื อสําเภาจีนในจิตรกรรมที่วดั ใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรีและวัดแก้วพิจิตรที่
ปราจีนบุรี

นอกจากนี้ยงั เทศบาลเมืองชลบุรียงั ใช้เรื อสําเภาจีนเป็ นตราสําคัญของเทศบาล

พื้นฐานจากแนวความคิดของเรื อสําเภาจีนที่มีหลักฐานในการบันทึกการเดินทางของเจิ้งเหอ
นอกจากเรื อสําเภาแล้วชาวจีนยังใช้เรื อกลไฟซึ่ งเป็ นเรื อแบบชาติตะวันตกเดินทางมายังประเทศ
ไทยด้วย
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ศาสนาและความเชื่อ
ชาวจีนอพยพรุ่ นแรกจะเป็ นกลุ่มคนชั้นธรรมดาอพยพเข้ามาตัวเปล่าเสื่ อผืนหมอนใบ ไม่
มีความรู้มากนัก

ประการแรก ชาวจีนผูอ้ พยพได้ยอมรับนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานที่

คุน้ เคยนํามาจากจีนมาผสมกลมกลืนกับศาสนาพุทธในประเทศไทย นอกจากนี้ยงั ได้รับอิทธิ พล
จากศาสนาเต๋ า ศาสนาขงจื้อ และความเชื่อแบบพื้นเมืองเดิมมาหล่อหลอมเป็ นความเชื่อของคน
ไทยเชื้อสายจีนที่สาํ คัญอย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น ชาวจีนยอมรับนับถือพุทธศาสนาทันทีที่เข้ามา
อยูใ่ นประเทศไทย ไม่วา่ คนจีนจะถือศาสนาใดมาก่อนหรื อไม่วา่ จะมีศาสนาหรื อไม่มี คนจีนจะ
รับรู ปแบบนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวไทยคือไปวัดไทย ใส่ บาตรพระ บางคนบวชพระ คน
จีนในประเทศไทยได้สร้างวัดทางพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะแบบหนึ่งขึ้นมาตาม
รากฐานของศาสนาพุทธในเรื่ องพระรัตนตรัยแปลตามตัวอักษรเป็ นภาษาจีนคือซันเป่ า คนจีน
ในประเทศไทยได้ยกย่องเจิ้งเหอซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปชื่อซันเป่ าไทเซี ยน เจิ้งเหอได้รับการ
บูชาอย่างเทพเจ้าในประเทศไทยในชื่อ ซันเป่ ากง วัดพุทธซันเป่ ามีชื่อเสี ยงที่สุดอยูท่ ี่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา มีวดั ซันเป่ าสามวัดคือที่ธนบุรีและฉะเชิงเทราเป็ นวัดแบบไทย มีพระพุทธรู ป
ประดิษฐานอยูภ่ ายในเป็ นที่นบั ถือทั้งคนไทยและคนจีน ซันเป่ ากงเป็ นเทพองค์หนึ่ งของชาวจีน
การเคารพซันเป่ ากงที่อยูใ่ นรู ปแบบพระไทยทําให้ลูกจีนในไทยเปลี่ยนไปเป็ นพุทธศาสนาแบบ
ไทยได้ง่าย39

นอกเหนือไปจากพุทธศาสนานิ กายมหายานซึ่ งผูอ้ พยพชาวจีนส่ วนใหญ่คุน้ เคย

มาแล้วก่อนออกจากประเทศจีน
ประการทีส่ อง ชาวจีนผูอ้ พยพได้นาํ เอาความเชื่อศาสนาเต๋ าเกิดในประเทศจีนเข้ามาใน
ประเทศไทยด้วย ศาสนาเต๋ านับถือเล่าจื้อ(老子-Lao Ziหรื อ Lao Tzu) นักปราชญ์ที่มีชื่อเสี ยง
ชาวจีนที่สุดท่านหนึ่งของชนชาติจีนเชื่อกันว่าอาศัยอยูใ่ นช่วง 400 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ในช่วง
ของสงครามปรัชญา และสงครามการเมืองยุคชุนชิวเล่าจื้อได้เขียนตําราอันเป็ นแบบแผนในทาง
เต๋ า นัน่ คือ "เต๋ าเต็กเก็ง" (Tao TeChing -道德經) ซึ่ งเป็ นผลงานทางลัทธิเต๋ าที่ยงั คงตกทอด
มาถึงยุคปั จจุบนั นี้ เล่าจื้อเป็ นนักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญทางเต๋ าประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พงศาวดารจีนกล่าวถึงเล่าจื้อ ในฐานะที่เป็ นผูแ้ ต่งคัมภีร์ เต๋ าเต็ก
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เก็ง หรื อ เต้ าเต๋ อจิ ง ซึ่งเนื้อหาในคัมภีร์น้ ีมีความสําคัญกับวัฒนธรรมจีนในรุ่ นต่อ ๆ มาอย่างมาก
ถือได้วา่ เทียบเท่าได้กบั ขงจื้อ40
ศาลเจ้าในภาคตะวันออกนับถือเล่าจื้อโดยสร้างเป็ น
ประติมากรรมและจิตรกรรมในหลายสถานที่ เช่นที่มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน สระแก้ว
วิหารเซี ยน ชลบุรี วัดโพธิทตั ตาราม ชลบุรี และศาลเจ้ากวงตี่หลุง ชลบุรีเป็ นต้น

ประการทีส่ าม ความเชื่อลัทธิขงจื้อ ขงจื้อ (孔子; Confucius) ขงฟู่ จื่อ ขงจื่อ หรื อข่งชิว
เกิดเมื่อวันที่28 กันยายน 551 - 479 ปี ก่อน ค.ศ. ชื่อรอง จ้ งหนี เป็ นนักคิดและนักปรัชญาสังคมที่
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มีชื่อเสี ยงของจีน คําสอนของขงจื้อนั้นฝังรากอิทธิ พลลึกลงไปในสังคมเอเชียตะวันออกมาก
หลักปรัชญาของขงจื้อนั้นเน้นเกี่ยวกับศีลธรรมส่ วนตัวและศีลธรรมในการปกครอง
ความ
ถูกต้องเหมาะสมของความสัมพันธ์ในสังคม และ ความยุติธรรมและบริ สุทธิ์41 คําสอนของขงจื้อ
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ อ้ ยกับผูใ้ หญ่ การอยูร่ ่ วมกันในสังคม ความกตัญญูการเซ่นไหว้
บรรพบุรุษ ความซื่อสัตย์ เช่น การบูชาเทพเจ้ากวนอูเป็ นการเน้นการสัง่ สอนเรื่ องความซื่อสัตย์
เป็ นคําสอนที่สาํ คัญของขงจื้อ ชาวไทยเชื้อสายจีนกวางตุง้ นิยมมากราบไหว้ประติมากรรมขงจื้อ
ในศาลเจ้ากวางตุง้ 42 ภาคตะวันออกจะมีประติมากรรมขงจื้อที่อเนกกุศลศาลา (วิหารเซี ยน )
ชลบุรี และที่สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ภาษาและวรรณกรรม
ศาลเจ้าชาวไทยเชื้อสายจีนมักจะเขียนภาษาและวรรณกรรมของจีนประเภทต่าง

ๆ

เช่น วรรณกรรมสมัยราชวงศ์ หมิง พ.ศ.1911-2187 วรรณคดีนิยายที่ประสบความสําเร็ จสู งสุ ด
นัน่ ได้แก่สามก๊ก ซ้องกัง๋ ไซอิ๋ว จินผิงเหมยและห้องสิ นหรื อสถาปนาเทพ43 วรรณกรรมเรื่ อง
ความฝันในหอแดง-อัง่ เล่ามัง่ -44 บรรยายความสัมพันธ์ในระหว่างชาย 235 คน หญิง 213 คน
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ทําให้เห็นชีวิตคนมัง่ มีในสมัยกษัตริ ยเ์ คียงล้งปี พ.ศ. 2280 กษัตริ ยเ์ คียงล้งแห่งราชวงศ์เช็งอย่าง
ละเอียด มีเรื่ องเกร็ ดประวัติบณ
ั ฑิตหยูค่อนแคะบรรดาผูท้ ี่หากินโดยใช้ลทั ธิ หยูเป็ นเครื่ องมือได้ดี
เยีย่ มเรื่ องหนึ่ง
สามก๊ ก (Romance of the Three Kingdoms ; 三國演義;จีนตัวย่อ: 三国演义)
เป็ นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
เป็ น
วรรณกรรมเพชรนํ้าเอกของโลกและมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออก มีผแู ้ ปลเป็ น
ภาษาต่าง ๆ มากกว่า 10 ภาษา ได้รับการตีพิมพ์อย่างแพร่ หลายทัว่ โลก แต่งขึ้นประมาณในช่วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 หรื อพุทธศตวรษที่ 18 ยุคสมัยราชวงศ์หยวน บทประพันธ์โดยหลัว กวั้นจง
(羅貫中: LuóGuànzhōng) แปลและเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาไทยครั้งแรกโดยเจ้าพระยาพระคลัง
(หน) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2345 เป็ นแบบสมุด
ไทย ตีพิมพ์ครั้งแรกโดยโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ ในปี พ.ศ. 2408 และได้รับการตีพิมพ์ซ้ าํ อีก
ครั้งภายใต้ชื่อ "หนังสื อสามก๊ก ฉบับราชบัณฑิตยสภา" โดยโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ในปี
พ.ศ. 2471 ปั จจุบนั สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้รับการตีพิมพ์ใหม่อีกหลายครั้งโดย
หลายสํานักพิมพ์ถือเป็ นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เล่มที่ 2 โดยแปลหลังจากไซ่ฮนั่ และ
เก่าแก่ที่สุดในไทย
สามก๊กมีเนื้อหาหลากหลายรสชาติเต็มไปด้วยกลเล่ห์เพทุบาย กลศึกในการรบ การชิงรัก
หักเหลี่ยม ความเคียดแค้นชิงชัง ความซื่ อสัตย์และการให้อภัย มีเนื้อหาและเรื่ องราวในทางที่ดี
และร้ายปะปนกัน ภาพโดยรวมของสามก๊กกล่าวถึงประวัติศาสตร์ จีนในยุคสามก๊ก ในปี พ.ศ.
763 - พ.ศ. 823 โดยจุดเริ่ มต้นของสามก๊กเริ่ มจากยุคโจรโพกผ้าเหลืองในปี พ.ศ. 726 ที่ออก
อาละวาด จนเป็ นเหตุให้บุคคลทั้งสามคือเล่าปี่ กวนอูและเตียวหุยได้ร่วมสาบานตนเป็ นพี่นอ้ ง
และร่ วมปราบกบฏโจรโพกผ้าเหลือง รวมทั้งการแย่งและช่วงชิงอํานาจความเป็ นใหญ่ในช่วง
ปลายราชวงศ์ฮนั่ ของก๊กต่าง ๆ อันประกอบด้วยวุยก๊กหรื อก๊กเว่ย (魏)
จ๊กก๊กหรื อก๊กสู่
(蜀 )และง่อก๊กหรื อก๊กหวู (吳 ) จนถึงการสถาปนาราชวงศ์จิ้นโดยสุ มาเอี๋ยน รวมระยะเวลา
ประมาณ 60 ปี นอกจากนี้ สามก๊กยังเป็ นหนึ่งในสี่ สุดยอดวรรณกรรมจีนร่ วมกับไซอิ๋ว ซ้องกัง๋
และความฝันในหอแดง
นักอ่านหนังสื อจํานวนมากยกย่องสามก๊กเป็ นบทเรี ยนตําราพิชยั
สงครามภาคปฏิบตั ิ การบริ หารและเศรษฐกิจ45 ชาวไทยเชื้อสายจีนจะกราบไหว้เทพเจ้ากวนอู
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ตามความเชื่อในลัทธิขงจื้อ
นับถือกวนอูเป็ นเทพเจ้าตามศาสนาเต๋ าด้านความกตัญญู
มี
ประติมากรรมและจิตรกรรมคนสําคัญคนอื่นในวรรณกรรมสามก๊ก เช่น เล่าปี เตียวหุย ขงเบ้ง
และฮัวท้อเซี ยงซื อหมอหัวโถหรื อฮูโต๋ แพทย์ผมู ้ ีชื่อเสี ยงสมัยสามก๊กประดิษฐานไว้สาํ หรับให้
กราบไหว้บูชาที่ศาลเจ้าหลายแห่งในภาคตะวันออก 46

ไซอิว๋ (西遊記;จีนตัวย่อ: 西游记: Xīyóujìซี โหยวจี ;้ : Journey to the West บันทึกการเดินทางสู่ ตะวันตก) เป็ นนิยายคลาสสิ กของจีนแต่งขึ้นประมาณปี พ.ศ.2133 หรื อ ค.ศ.
1590 ช่วงราชวงศ์หมิง ประพันธ์โดยอู๋เฉิ งเอินไซอิ๋วเป็ นเรื่ องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป
หรื ออินเดีย เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซําจัง๋ อ้างอิงจากผูม้ ีตวั ตน
จริ งในประวัติศาสตร์ มีนามว่าพระเสวียนจั้ง (玄奘大師) โดยมีสตั ว์ 3 ตัวเป็ นเพื่อนร่ วมทาง
คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ ง (ปี ศาจปลา) ระหว่างการเดินทางต้องพบกับการ
ขัดขวางของเหล่าปี ศาจมากมาย ด้วยเนื้อหาที่เป็ นการผจญภัยและมีสตั ว์เป็ นตัวเอก คําว่าซัมจัง๋
แปลว่าไตรปิ ฎก คนจีนนิยมเรี ยกพระที่แปลพระสู ตรว่า ซัมจัง๋ ฮวบซือ แปลว่าพระอาจารย์ไตร
ปิ ฎก คําว่าถังซําจัง๋ ก็คือพระอาจารย์ไตรปิ ฎกแห่งราชวงศ์ถงั ทําให้ไซอิ๋วได้รับความนิยมจากหมู่
เยาวชนมากที่สุดในวรรณกรรมเอกทั้ง 4 เรื่ อง เป็ นหนึ่งในสี่ สุดยอดวรรณกรรมจีนร่ วมกับสาม
ก๊ก ความฝันในหอแดง และซ้องกัง๋ (水 滸 傳 )ไซอิ๋วแปลเป็ นภาษาไทยครั้งแรกก่อน พ.ศ.
2349 มีความยาว 17 เล่มสมุดไทย แต่ตีพิมพ์เป็ นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2417 โดย
โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์47 ภาคใต้ของประเทศไทยมีวดั พระถังซําจัง๋ ที่อาํ เภอท่าศาลา จังหวัด
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นครศรี ธรรมราชเป็ นที่บูชากราบไหว้พระถังซํ้าจัง๋ 48 ศาลเจ้าในภาคตะวันออกหลายศาลเจ้ามี
จิตรกรรมเรื่ องไซอิ๋ว เช่น ที่วดั อุภยั ภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อเนกกุศลศาลา (วิหารเซี ยน)
จังหวัดชลบุรีได้สร้างประติมากรรมประดิษฐานไว้สาํ หรับผูค้ นเข้าสักการะบูชา

ความฝันในหอแดง (The Dream of the Red Chamber;- 红楼梦 หงโหล่ วเมิ่ง) เป็ น
หนึ่งในสี่ สุดยอดวรรณกรรมจีนร่ วมกับสามก๊ก ไซอิ๋ว และซ้องกัง๋ แต่งโดยเฉาเสี่ ยฉิ้นประมาณปี
พ.ศ. 2297 แต่เฉาเสี่ ยฉิ้นเสี ยชีวติ ก่อนแต่งจบ มีนกั ประพันธ์มากมายแต่งเรื่ องต่อให้จบ ฉบับที่
ได้รับการยอมรับคือฉบับของเกาเออเป็ นเรื่ องความรักของหนุ่มสาวในตระกูลเจี้ย ซึ่ งเป็ นตระกูล
ชั้นสู งในสมัยราชวงศ์ชิง ตัวเอกคือเจี้ยเป่ าอี้และหลินไต้อ้ ี ผูซ้ ่ ึงคนในตระกูลกีดกันเรื่ องความรัก
นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องราวของตัวละครอื่น ๆ ในตระกูลด้วย ความฝันในหอแดงได้สะท้อนจารี ต
ประเพณี และความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในยุคนั้นเป็ นอย่างดี49
นิทานเรื่องเด็กเลีย้ งวัวและสาวทอผ้ า เป็ นตํานานที่เกิดมาจากความรู ้ทางด้านดาราศาสตร์
ของจีนโบราณ คือกลุ่มดาว 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มดาวเด็กเลี้ยงวัว และกลุ่มดาวสาวทอผ้า กลุ่มดาว
ทั้ง 2 นี้จะโคจรมาพบกันที่ทางเผือกในเวลาประมาณเดือน 7 จันทรคติจีนของทุกปี ประมาณ
เดือนสิ งหาคมตามปฏิทินสุ ริยคติในปัจจุบนั ทําให้เกิดเป็ นตํานานว่าทุกวัน 7 คํ่า เดือน 7
จันทรคติเด็กเลี้ยงวัวและสาวทอผ้าจะมาพบกัน
เกิดเป็ นตํานานรักอมตะที่กล่าวขานมาถึง
ปัจจุบนั ตาม ตํานานโดยย่อนั้นเด็กเลี้ยงวัวเป็ นมนุษย์แต่สาวทอผ้าเป็ นเทพ มีความรักต่อกัน เป็ น
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การผิดกฎสวรรค์จึงถูกกีดกัน ทั้ง 2 พบอุปสรรคมากมายและสุ ดท้ายก็ไม่อาจสมหวังในรัก แต่
ได้กย็ งั ได้รับอนุญาตว่าใน 1 ปี สามารถพบกันได้ คือในวัน7 คํ่า เดือน 7 จันทรคติจีน ดังกล่าว
ข้างต้นตามความเชื่อของศาสนาเต๋ า50
ซิยนิ่ กุ้ย (薛仁貴;จีนตัวย่อ: 薛仁贵; XuēRén'guì : HsüehJengui, XueRengui)
เป็ นบุคคลที่ตวั ตนจริ งในพงศาวดารของจีน เรื่ องราวของแม่ทพั ที่มีพละกําลังมาก ไม่เคยแพ้ใคร
และเป็ นแม่ทพั ที่งกั ฮุยวีรบุรุษอีกคนในวัฒนธรรมจีนรุ่ นต่อมานับถืออีกด้วย
เรื่ องราวของซิ
ยิน่ กุย้ มักเล่าเป็ นตํานาน เรื่ องราวของซิยนิ่ กุย้ ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ได้แต่งเนื้อเรื่ องต่อมาในรุ่ นลูก
และรุ่ นหลาน คือ ซิ เต็งซาน (薛丁山, XueDingshan) และซิ กงั (薛剛, Xue Gang)ซิ ยนิ่ กุย้
เกิดที่มณฑลซานซี ในปี ค.ศ. 614 ตรงกับรัชสมัยฮ่องเต้สุยหยางตี้ แห่งราชวงศ์สุย ซิยนิ่ กุย้ และ
ภรรยามี แซ่เล่า (柳) มีชื่อเดิมว่า ซิหลี่ (Xue Li, 薛禮) มาจากครอบครัวชาวนาที่ยากจน ก่อน
จะสมัครเป็ นทหารจนเติบโตในหน้าที่จนถึงเป็ นแม่ทพั ใหญ่ รับราชการถึง 2 รัชกาล ในรัชกาล
ฮ่องเต้ถงั ไท่จงและฮ่องเต้ถงั เกาจง
เป็ นแม่ทพั ที่มีบทบาทสําคัญในยุคราชวงศ์ถงั กับการทํา
สงครามกับอาณาจักรทางทิศตะวันออกก่อนจะเสี ยชีวติ ในปี พ.ศ.1226 หรื อ ค.ศ. 68351
ไซซี ตามสําเนียงแต้จิ๋ว หรื อ ซี ซือ ตามสําเนียงกลาง (西施; XīShī; Xi Shi) เป็ นหนึ่ง
ในสี่ หญิงงามแห่งแผ่นดินจีน เกิดประมาณ 506 ปี ก่อนคริ สตกาลตรงกับยุคชุนชิวที่มณฑล
เจ้อเจียงในรัฐเย่ว์ (State of Yue)ไซซีได้รับฉายานามว่า "มัจฉาจมวารี " (: 沉魚: chényú) ซึ่ง
หมายถึง "ความงามที่ทาํ ให้แม้แต่ฝงู ปลายังต้องจมลงสู่ ใต้น้ าํ " (so beautiful as to make
swimming fish sink) ในยุคเลียดก๊ก52
เจียง จือ่ หยา ( 姜子牙; JiāngZǐyá) หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ เจียง ไท่ กง (姜太公:
Tai Gong Wang) เป็ นนักยุทธศาสตร์คนสําคัญของโจวเหวินหวังและโจวอู่หวังที่ได้โค่นราชวงศ์
ซางและสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้น มีชีวติ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว นักประวัติศาสตร์และ
นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเมื่อเทียบกับผลงานแล้วเจียง จื่อหยา คือ 1 ใน 2 นักยุทธศาสตร์
แห่งการสงครามที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ของจีน อีกท่านหนึ่งก็คือเตียวเหลียง มีชีวติ อยูใ่ น
สมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก(คนละคนกับเตียวเหลียงในสามก๊ก) เสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮนั่ ของหลิว
ปั งหรื อปฐมจักรพรรดิฮนั่ เกา ซึ่งว่ากันว่าเตียวเหลียงก็ได้เรี ยนรู้ตาํ ราพิชยั สงครามมาจากตํารา
พิชยั สงครามของเจียง จื่อหยานัน่ เอง เจียง จื่อหยาเดิมเคยเป็ นขุนนางในราชวงศ์ซาง แต่ทนความ
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โหดร้ายในการปกครองของอ๋ องโจ้ว ผูป้ กครองแห่งราชวงศ์ไม่ได้ จึงหลบมาพํานักที่ชนบท
ห่างไกลแห่งหนึ่งติดแม่น้ าํ เว่ยสุ่ ยปัจจุบนั อยูใ่ นมณฑลส่ านซี
ประวัติศาสตร์ บนั ทึกเกี่ยวกับการพบกันของโจวเหวินหวังและเจียง
จื่อหยาไว้วา่
ขณะนั้น เจียง จื่อหยาอายุได้ 80 ปี โจวเหวินหวังไปล่าสัตว์ ได้พบกับคนชราคนหนึ่งนัง่ ตกปลา
โดยที่ไม่มีเหยือ่ ได้เข้าไปทักทายอย่างสุ ภาพแล้วถามว่า ท่านมีความสุ ขในการตกปลาหรื อเปล่า
เจียง จื่อหยาก็ตอบไปว่า บุคคลที่น่ายกย่องที่แท้จริ งนั้นมีความสุ ขในการที่ทาํ ให้ความมุ่งมัน่ นั้น
สําเร็ จ โจวเหวินหวังจึงรู้ทนั ทีวา่ นี่คือคนที่ปู่ของตนได้หวังไว้วา่ จะเจอ บุคคลสําคัญที่จะสามารถ
ช่วยโค่นล้มทรราชได้ โจวเหวินหวังจึงได้เชิญเจียง จื่อหยาไปรับตําแหน่งสําคัญและตั้งชื่อให้วา่
เจียงไท่กง วัง่ ต่อมาได้ยอ่ ให้เป็ น ไท่ กง วัง่ ( 太公望; TàigōngWàng) มีความหมายว่า
ความหวังแห่งราชวงศ์โจวจะรู้จกั กันดีในนาม เจียง ไท่กง เมื่อโค่นราชวงศ์ซางลงแล้วเจียง จื่อ
หยาก็ได้รับตําแหน่งเป็ นอัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์โจวและได้ดาํ รงตําแหน่งผูป้ กครองแคว้น
ฉี เจียง จื่อหยาได้ช่วยสร้างความเจริ ญให้แก่บา้ นเมืองมากทั้งด้านการเมือง การปกครอง
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ จนเป็ นราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนจนมีคาํ กล่าวว่า บุคคล
ที่เป็ นทั้งเป็ นบิดาและเจ้าแห่งตําราพิชยั สงครามในประวัติศาสตร์จีนท่านแรกก็คือ เจียง จื่อหยา
ได้เขียนตําราพิชยั สงครามไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า หกความลับแห่งยุทธศาสตร์ ในตํานานเรื่ องห้องสิ น
ได้กล่าวไว้วา่ คนที่ปราบนางต๋ าจีซ่ ึ งเป็ นนางจิ้งจอกพันปี นั้นก็คือเจียง จื่อหยา ได้บอกว่าไว้เจียง จื่
อหยานัน่ เองที่เป็ นคนสัง่ ประหารนางต๋ าจี53
ศาลเจ้าในภาคตะวันออกได้เขียนจิตรกรรม
เกี่ยวกับเจียง จื่อหยาไว้หลายแห่ง เช่นที่ ศาลเจ้าเซี ยนซือไท้ จังหวัดชลบุรี ศาลเจ้าที่จงั หวัด
ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็ นต้น
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17

บุญเดิม พันรอบ."คนจีนและชุมชนจีนในชลบุรี” การสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง "ชลบุรี

: ประวัตศิ าสตร์ และศิลปวัฒนธรรม". วันที่ 13-16 กันยายน 2532. โรงแรมบางแสนวิลล่า, จัด
โดยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน. หน้า 1-21 และดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1
ประกอบ
18

ตระกูลทัง่ ซังฮะอธิบายว่า ทํานํ้าปลาเพราะชาวจีนที่มาจากประเทศเวียดนามพูดถึงและ

บอกถึงกรรมวิธีการผลิตนํ้าปลา
19

นิธิ เอียวศรี วงศ์, “ชาวจีนปั จจัยสําคัญของความเปลี่ยนแปลง,” ศิลปวัฒนธรรม ปี ที่ 9

ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2531 หน้า 46-47
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บุญเดิม พันรอบ."คนจีนและชุมชนจีนในชลบุรี” แหล่ งเดียวกัน

21

ม.ล. วัลย์วภิ า บุรุษรัตนพันธุ์ แหล่ งเดียวกัน หน้า 74

22

ม.ล. วัลย์วภิ า บุรุษรัตนพันธุ์ แหล่ งเดียวกัน หน้า 75

23

อังคณา แสงสว่าง บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่ าง

พ.ศ.2398-2475 กรุ งเทพ ฯ :ปริ ญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ พ.ศ.2550 หน้า 36-37
24

อังคณา แสงสว่าง แหล่ งเดียวกัน หน้า 23-29

25

คณะผูจ้ ดั ทําหนังสื อศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา, ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา:ปรารภผู้ว่า

ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากรุ งเทพ ฯ :

สํานักพิมพ์ดาวฤกษ์,พ.ศ.2542 หน้า 50

26

คลองสําโรง เป็ นคลองที่สาํ คัญของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา
เริ่ มจากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ตําบลสําโรงและตําบลสําโรงกลาง (เทศบาลเมืองสําโรงใต้) อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านพื้นที่อาํ เภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอบางเสา
ธง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และบรรจบแม่น้ าํ บางปะกง ตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สันนิษฐานว่าเป็ นคลองที่ขดุ ขึ้นในสมัยขอมเรื องอํานาจ ระหว่าง พ.ศ.
978 - พ.ศ. 1700 คลองสําโรงมีระยะทางยาวประมาณ 55 กิโลเมตรเศษ สําหรับความกว้างของ
คลองสําโรง ช่วงที่กว้างที่สุดอาจกว้างได้ถึง 50 เมตร และมีความลึกโดยประมาณ 4-5 เมตร
27

คลองแสนแสบคือคลองที่ขดุ ขึ้นตามพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 เพื่อเชื่อมแม่น้ าํ เจ้าพระยากับแม่น้ าํ บางปะกงเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 2380
ซึ่งนับได้กว่าหนึ่งร้อยหกสิ บปี มาแล้ว
ด้วยพระราชประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ขนส่ งอาวุธยุทธภัณฑ์กาํ ลังรบและเสบียงอาหารไปยังญวน (เวียดนาม) ในราชการสงครามไทยญวน ซึ่ งใช้เวลารบนานถึง 14 ปี ใน "สงครามอานามสยามยุทธ" คลองแสนแสบเป็ นเส้นทาง
โดยสารที่นิยมเพราะสะดวกรวดเร็ วและเป็ นเส้นทางเรื อโดยสารคลองแสนแสบ แต่ปัจจุบนั มี
ปั ญหามลภาวะในนํ้า ส่ งกลิ่นเหม็น เนื่องจากมีการทําลายสิ่ งแวดล้อมและทิ้งขยะ
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28

บุญเดิม พันรอบ, สั งคมจีนภาคตะวันออก ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ.2532 หน้า 1-19
29

ธวัช ปุณโณทก,กองทัพกู้ชาติของพระเจ้ าตากสิ นและเมืองจันทบุรี กรุ งเทพ ฯ :
สํานักพิมพ์หลักพิมพ์, 2547, หน้า 49
30

ธวัช ปุณโณทก, แหล่ งเดียวกัน หน้า 84 และหน้า 111

31

ธวัช ปุณโณทก, แหล่ งเดียวกัน หน้า 112

32

ดูรายละเอียดในกรมศิลปากร ,พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.)
2367-2395)ฉบับพระยาพิพากรวงศ์ หน้า 10-11 อ้างใน ธวัช ปุณโณทก, แหล่ งเดียวกัน
33

ธวัช ปุณโณทก, แหล่ งเดียวกัน หน้า 85 และหน้า 87

34

บุญเดิม พันรอบ,สั งคมจีนภาคตะวันออก, แหล่งเดียวกัน

35

วัดปลายคลองตั้งอยูห่ มู่ที่ 3 บ้านปลายคลองถนนพัฒนาการปลายคลอง ตําบลวัง
กระแจะ เป็ นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง
(พ.ศ. 2191) พระครู คุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้
บูรณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด พระครู สุวรรณสารวิบูลพร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรง
ร่ วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และดูแลภูมิทศั น์โดยรอบวัดให้สะอาดเรี ยบร้อยวัดนี้จึงเป็ นศูนย์กลาง
การปฏิบตั ิศาสนกิจ สิ่ งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอนั
ทรงคุณค่าไว้มากมายโดยเฉพาะพระบรมสารี ริกธาตุซ่ ึ งเป็ นมงคลสู งสุ ด
คู่บา้ นเมือง มี
พระพุทธรู ปทองบุเงิน พระพุทธรู ปปางต่าง ๆรวมทั้งเครื่ องถ้วยจีน เครื่ องถ้วยยุโรป กลอง
มโหระทึกแสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่าชายฝั่งตะวันออก
กับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ขา้ มไปไกลถึงซี กโลกตะวันตก
36

นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าชมภายในวัด คือ หมู่กฏุ ิเล็กทรงไทยที่สร้างได้ถูกต้องตามพระ
วินยั บัญญัติมีขนาดพอแค่ภิกษุอยูไ่ ด้รูปเดียวเท่านั้นคนในท้องถิ่นเมื่อให้ลูกหลานบวชเรี ยนที่วดั
ก็จะสร้างกุฏิให้พร้อมเสร็ จแล้วช่วยกันหามแห่มาที่วดั ในวันทําพิธีบวช หอสวดมนต์ เป็ นศาลา
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ไม้ยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบชั้นเดียว ชายคาปี กนก หน้าบันไม้จาํ หลักปิ ดทองลายเทพ
พนม ฝาประกน เสาไม้แปดเหลี่ยม เจดีย ์ เป็ นเจดียย์ อ่ มุมไม้สิบสอง ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูนรู ป
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส วิหารฝากระดาน ก่ออิฐ ถือปูน รู ปเรื อสําเภาเช่นเดียวกับฐานโบสถ์วหิ าร สร้าง
สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย
หลังคาชั้นเดียวฝาผนังไม้
เป็ นต้นและดูใน
thai.tourismthailand.org/.../วัดบุปผาราม เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556
37

ธวัช ปุณโณทก,แหล่ งเดียวกัน หน้า 51-52

38

http://www.princess-it.org/th/kp9/images/hmk-IT/ktp27_2.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ.2556
39

จี.วิลเลียม สกินเนอร์,แหล่ งเดียวกัน หน้า 131และดูรายละเอียดในล.เสถียรสุ ต, เรี ยบ

เรี ยง ประวัตวิ ฒ
ั นธรรมจีน กทม: ห้างหุน้ ส่ วน ภาพพิมพ์ , พ.ศ.2509 หน้า 35
40

ตามพงศาวดารระบุไว้วา่ เล่าจื้อ เกิดในแคว้นขู่ (苦縣 KǔXiàn) ปั จจุบนั คือบริ เวณ
อําเภอลู่อ้ ี (鹿邑) ของมณฑลเหอหนานบางตํานานกล่าวไว้วา่ เล่าจื้อเมื่อเกิดมามีผมสี ขาว และ
อยูใ่ นครรภ์มารดานานถึง 8 ทศวรรษ หรื อ 80 ปี ชื่อของเล่าจื้อแปลโดยนัยได้ 2 แบบว่า "อาจารย์
ผูอ้ าวุโส" หรื อ "เด็กผูอ้ าวุโส" เกิดที่หมู่บา้ นชีเหยินลี อําเภอขู่เสี้ ยน แคว้นฉู่ เมื่อวันที่ 15 เดือนยี่
ก่อนค.ศ.ราว 576 ปี (ก่อนพ.ศ. 33 ปี )จากพงศาวดารของซื อหม่าเซียน (SimaQian) กล่าวว่า
เล่าจื้อมีอายุมากกว่าขงจื้อ แต่อยูใ่ นยุคสมัยเดียวกัน และเคยได้พบปะเสวนากัน เล่าจื้อได้ทาํ งาน
ในราชวงศ์โจว ขงจื้อและเล่าจื้อได้มาพบเจอโดยบังเอิญกันในแคว้นโจวปัจจุบนั คือแถบเมืองลัว่
หยาง โดยขงจื้อได้มาค้นหาตําราในห้องสมุด จากเรื่ องเล่านี้ท้ งั สองได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ
ความเห็นในหลายๆด้าน เป็ นเวลาหลายเดือนหลังจากการเสวนาในครั้งนี้ ขงจื้อกล่าวว่า"การได้
เสวนากับท่านเล่าจื้อ
ถือว่าเป็ นการศึกษาที่ล้ าํ ลึกและดีเยีย่ มกว่าหนังสื อในห้องสมุดเสี ยอีก"
th.wikipedia.org/wiki/เล่ าจือ๊ เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556
41

วาระสุ ดท้ายของขงจื้อได้ทิ้งท้ายข้อความไว้วา่ "ขุนเขาต้องพังทลาย ขื่อคานแข็งแรง
ปานใด สุ ดท้ายต้องพังลงมาเหมือนเช่น บัณฑิตที่สุดท้ายต้องร่ วงโรย"เมื่อขงจื้อเกิดมาได้เพียง3ปี
บิดาที่มีร่างกายสูงใหญ่และแข็งแรงได้เสี ยชีวติ จากไป ขงจื้อในวัยเยาว์ชอบเล่นตั้งโต๊ะเซ่นไหว้
ชอบเลียนแบบท่าทางพิธีกรรมของผูใ้ หญ่ เมื่ออายุได้ 15 ปี ฝักใฝ่ การเล่าเรี ยน อายุ 19 ปี ได้
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แต่งงานกับแม่นางหยวนกวน ในปี ถัดมาได้ลูกชายให้ชื่อว่า คงลี้ อายุ 20 ขงจื้อได้เป็ น เสมียนยุง้
ฉาง และได้ใส่ ใจความถูกต้องเนื่องจากทํางานกับตัวเลข ต่อมาได้ทาํ หลายหน้าที่รวมทั้ง คนดูแล
สัตว์ คนคุมงานก่อสร้างและในระหว่างที่ศึกษาพิธีกรรมจากรัฐโจว ได้โอกาสไปเยีย่ มเล่าจื้อ
ขงจื้อมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เสนาธิ บดีของอ๋ องจิงได้ฝากตัวเป็ นพ่อบ้าน และมีการพูดคุยกับอ๋ อง
ในการวางแผนและหลักการปกครอง แต่เนื่องจากโดนใส่ ความจากที่ปรึ กษาของรัฐ ขงจื้อจึง
เดินทางต่อไปรัฐอื่น ภายหลังได้ฝากฝังตัวเองช่วยบ้านเมืองกับอ๋ องติง และได้รับการแต่งตั้ง
ดินแดนส่ วนกลางของลู่เป็ นเสนาธิบดีใหญ่ บ้านเมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง อาชญากรลดลง คนมี
คุณธรรมและเคารพผูอ้ าวุโส ระหว่างนั้นได้มีการแก่งแย่งดินแดนการแย่งชิงเมืองต่าง ๆ เกิดขึ้น
ขงจื้อได้เดินทางจากเมืองไปสู่ เมืองต่างๆ เรี ยนรู ้หลักการปกครองและวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละที่
ภายหลังได้ถูกหมายเอาชีวติ จนกระทัง่ ถูกขับไล่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อได้กลับมาสู่ แคว้นลู่อีกครั้ง
ขงจื้อได้เริ่ มรวบรวบพิธีกรรมโบราณ บทเพลง ตําราโบราณ และลําดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้สอนสัง่ ลูกศิษย์แถบแม่น้ าํ ซูกบั แม่น้ าํ สี ภายหลังขงจื้อได้ลม้ ป่ วยหนักเจ็ดวันให้หลังได้อาํ ลา
โลกตรงกับเดือนสี่ ทางจันทรคติในปี ที่ 16 รัชสมัยอ๋ องอี้รวมอายุได้ 73 ปี ดูรายละเอียดใน
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เด็กเลี้ยงวัวชื่อหนิวหลางแปลว่าคนเลี้ยงวัวมีพี่สะใภ้ใช้ให้ไปเลี้ยงวัว โดยให้ววั ไป 9
ตัวและบังคับว่าจะต้องรอจนกว่าจะมีววั ครบ 10 ตัวจึงจะกลับบ้านได้ ในขณะที่หนิงหลางกําลัง
อับจนปั ญญาอยูน่ ้ นั ก็มีชายชราหรื อเทวดาเข้ามาถามเมื่อทราบว่าเกิดเรื่ องอะไร ก็ได้แนะว่าบน
เขามีววั แก่ที่ป่วยอยู่ หนิวหลางไปช่วยรักษาจนหายก็สามารถพากลับบ้านได้ เมื่อเข้าไปหาตาม
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ดูแลรักษาจนหายจึงพาวัว 10 ตัวกลับไปยังบ้าน หลังจากครั้งนั้นพี่ชายและพี่สะใภ้กแ็ บ่งสมบัติ
ให้เป็ นวัว 1 ตัว กับคันไถ 1 อันมาถางป่ าผืนหนึ่งบริ เวณตีนเขา แล้วปั กหลักใช้ชีวติ อยูท่ ี่นนั่ ตาม
ลําพัง หนิวหลางต้องแปลกใจเมื่อวัวที่เลี้ยงนั้นพูดได้และบอกว่าแท้จริ งแล้วตนเป็ นดาววัวบน
ท้องฟ้ าแต่ทาํ ผิดกฎของฟ้ า จึงถูกเนรเทศลงมาอยูเ่ มืองมนุษย์ จึงแนะนําให้ไปที่ทะเลสาบจะมี
นางฟ้ าผูห้ ญิงหลายคนเล่นนํ้าอยู่ ให้หนิวหลางหยิบเสื้ อผ้าของพวกนางชุดหนึ่งไว้ เมื่อนางฟ้ าทั้ง
7 ลงมาที่ริมแม่น้ าํ ก็ได้ลงอาบนํ้าชําระกายหนุ่มเลี้ยงวัวเห็นดังนั้นก็รีบคว้าเสื้ อผ้าของสาวทอผ้า
แล้ววิง่ กลับไป มีนางฟ้ า 6 นางต่างองค์ต่างสวมเสื้ อผ้าของตนแล้วกลับสู่ สวรรค์ มีแต่สาวทอผ้า
ไม่มีเสื้ อผ้าจะสวม หนิวหลางจึงขอแต่งงานและคืนเสื้ อผ้าให้สาวทอผ้าและเล่าความเป็ นมาของ
นางว่านางคือ จือนวี-่ แปลว่าสาวทอผ้า -เป็ นลูกสาวคนที่ 7 ของพระแม่เจ้าบนสวรรค์ผซู ้ ่ ึ งชายา
ของเง็กเซียนฮ่องเต้ หลังจากได้แต่งงานอยูก่ ินกันอย่างมีความสุ ข
เวลาล่วงเลยมาได้ 7 ปี ซึ่งเท่ากับ 7 วันในเมืองสวรรค์ และทั้งคู่มีลูก 2 คน ชาย-หญิง เมื่อ
เง็กเซียนฮ่องเต้ได้ทราบเรื่ องเข้า ได้ส่งพระชายาของพระองค์ลงมาบนโลก นําตัวสาวทอผ้ากลับ
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ขึ้นไปบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ทําให้คู่รักต้องพรากจากกัน วัวบอกกับชายหนุ่มว่าหลังจากที่มนั
ตายให้ชายหนุ่มเอาหนังมาตัดเป็ นรองเท้า เมื่อใส่ จะสามารถขึ้นไปบนสวรรค์ได้ วัวแก่ตาย
หนิวหลางจึงนําหนังของมันมาทํารองเท้า พร้อมจูงลูกชายและลูกสาวของตนเดินทาง มีคลื่นลูก
ใหญ่มาขวางกั้นไว้ กลายเป็ นทางช้างเผือกขึ้นขวางกันหนิวหลางกับหญิงทอผ้าไว้คนละฟากฟ้ า
ทั้งสองรู้สึกเสี ยใจจนเอาแต่ร้องไห้
แต่ดว้ ยความรักของหนิวหลางกับสาวทอผ้าที่มีให้กนั จึง
บันดาลให้มีนกกระสานับพันตัวรวมตัวกันจนเป็ นสะพานนกกระสา วาดเป็ นเส้นโค้งข้ามทะเล
นั้นไปได้ พระแม่เจ้าเห็นแก่ความรักของทั้งสองจึงยอมให้ท้ งั คู่พบกันได้ทุกวันที่ 7 เดือน 7 ของ
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พ.ศ.2556
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