
 
 

บทที ่2  

ชุมชนจนีในภาคตะวนัออก 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งชุมชนไทยและจีนในรูปแบบต่าง ๆ มีตั้งแต่ พ.ศ.6501 พงศาวดาร

จีนราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออกกล่าวถึงรัฐส้านหรือเส้ียนวา่เป็นช่ือของชนชาติมองโกลเผา่หน่ึงซ่ึง

เรียกตวัเองวา่ไท แปลวา่ผูสู้งส่งหรือผูเ้ป็นอิสระ เป็นคาํท่ีใชเ้รียกขนชาติไตทั้งชนชาติโดย

สมบูรณ์  คนจีนกบัคนไทยจึงมีความใกลชิ้ดทั้งทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรมมาเป็นเวลา

ยาวนาน   นอกจากน้ียงัมีการจดบนัทึกวา่มีคนจีนอพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 62 ในพระราชพงศาวดารราชวงศฮ์ัน่ บรรพ 83 มีบนัทึกการเดินทางของราชทูตใน

สมยัราชวงศฮ์ัน่ใน พ.ศ. 544-548 ราชทูตของจีนไดอ้อกเดินทางโดยทางเรือผา่นเวยีดนาม 

กมัพชูา อ่าวไทย มาข้ึนบกท่ีคอคอดกระแลว้โดยสารเรือต่อไปยงัอินเดียจากเอกสารโบราณของ

จีนนบัแต่ราชวงศฮ์ัน่ถึงราชวงศถ์งัดินแดนประเทศไทยปัจจุบนัประกอบดว้ยหลายอาณาจกัร 

เช่น อาณาจกัรจิงหลิงหรือสุวรรณภูมิ พทุธศตวรรษท่ี 8 อาณาจกัรช่ือทู่ตั้งอยูบ่ริเวณสงขลาและ

ปัตตานีในพทุธศตวรรษท่ี  11-16 อาณาจกัรตามาลิงหรือตามพรลิงคบ์ริเวณเมือง

นครศรีธรรมราช พทุธศตวรรษท่ี 17-18 อาณาจกัรลงักาสุกาบริเวณปัตตานี พทุธศตวรรษท่ี 18  

อาณาจกัรป๋าไปซีฟุ่ บริเวณเชียงใหม่จนถึงสุโขทยัและอยธุยา 

หลกัฐานเก่ียวกบัชาวจีนท่ีสาํคญัสมยัอยธุยาคือชุมชนจีนท่ีวดัพนญัเชิงวรวหิาร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาสร้างตามความเช่ือในศาสนาพทุธใน พ.ศ.1867 ก่อนการสถาปนากรุงศรี

อยธุยา 36 ปี3 มีพระพทุธรูปสาํคญัคือพระไตรรัตนนายกรู้จกักนัในนามซาํปอกงท่ีคนจีนและคน

ไทยนบัถือมาก บริเวณวดัพนญัเชิงวรวหิารเดิมเป็นชุมชนชาวจีนเป็นตลาดและเขตการคา้ขาย

สาํคญั ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนกลางชาวโปรตุเกสและญ่ีปุ่นไดม้าตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณน้ีใน

ปี พ.ศ.1950  ขนัทีแตฮ้ั้วหรือเจ่ินเหอหรือเจ้ิงเหอแห่งราชวงศห์มิงไดเ้คยเดินเรือมาถึงบริเวณน้ี

คราวเดินทางเยอืนฝ่ังทะเลตะวนัตกคร้ังท่ี 2 และต่อมาในปี พ.ศ.1952 ไดเ้ดินทางมาเยอืนกรุงศรี

อยธุยาอีกคร้ังหน่ึงโดยใชเ้รือเลก็มาคา้ขายแถบน้ี การมาเยอืนกรุงศรีอยธุยาของขนัทีแตฮ้ั้วนั้นได้
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มีส่วนช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและความสมัพนัธ์ระหวา่งสองประเทศคือไทยและจีน ชาว

จีนโพน้ทะเลท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแถบน้ีไดข้นานนามวดัพนญัเชิงวรวหิารวา่ ซานเป่ากงเม่ียวเพื่อ

ระลึกถึงขนัทีแตฮ้ั้วหรือเจ่ินเหอหรืออีกช่ือหน่ึงคือขนัทีซานเป่า  ก่อนปี พ.ศ.2160 วดัพนญัเชิง

วรวหิารใชช่ื้อวา่ ซานเป่ากงเม่ียวตามหลกัฐานท่ีปรากฏในหนงัสือตงซีหยางเช่าหรือการสาํรวจ

ทะเลตะวนัออกและตะวนัตกเขียนโดยจางเซียในสมยัราชวงศห์มิง ในปี พ.ศ.2160 ไดบ้นัทึกไว้

วา่ซานเป่าเม่ียว อยูใ่นด่านท่ี 2 เพ่ือรักษาขนัทีเจ้ิงเหอ ในปี พ.ศ. 2310    การเสียกรุงศรีอยธุยา

วดัพนญัเชิงวรวหิารถูกทาํลายเลก็นอ้ย และไดรั้บการซ่อมแซมเป็นวดัทางพทุธศาสนาจนถึง

ปัจจุบนั 

ศาลเจา้แม่สร้อยดอกหมากหรือตึกเจา้แม่    ตั้งอยูริ่มท่านํ้ าแห่งวดัพนญัเชิงวรวหิาร  ชาว
จีนเรียกกนัวา่ศาลเจา้แม่อาเน้ีย     ประวติัของศาลเจา้แม่สร้อยดอกหมากน้ีมีความเป็นมายาวนาน
ในหมู่คนกรุงเก่า  มีเน้ือหาวา่พระเจา้กรุงจีนไดพ้ระราชทานพระราชธิดาช่ือวา่พระนางสร้อย
ดอกหมาก  ใหอ้ภิเษกสมรสกบัพระเจา้สายนํ้ าผึ้งกษตัริยแ์ห่งกรุงอโยธยา  มีผูส้นันิษฐานกนัวา่
ช่ือของวดัพนญัเชิงวรวหิารน้ีอาจมาจากคาํวา่ พระนางเอาเชิงหรือพระนางทาํเชิงและศาลเจา้แม่
สร้อยดอกหมาก4 ตึกเจา้แม่เป็นศาลเจา้ท่ีมีลกัษณะแบบบา้นทรงจีน มีกาํแพงลอ้มรอบส่ีดา้น เป็น
ลกัษณะของบา้นชาวจีนทัว่ไป ดา้นหนา้เหนือช่องประตูมีป้ายเขียนวา่ ซ่านฉ่ิงอาน ผา่นประตูเขา้
ไปหอ้งโถงดา้นหนา้เป็นแท่นประดิษฐานพระพทุธรูป ชั้นสองเป็นหอ้งตั้งแท่นบูชาพระแม่แห่ง
ความกรุณาหรือฉือเป่ยเหนียงเหนียง  มีแผน่ป้ายจารึกอกัษรจีนวา่ ฉือผางล่ีจ้ี หมายถึงเขียนใน
ปีเจ๋ียอู่ สมยัจกัรพรรดิกวงซี ตรงกบั พ.ศ.2437 ชาวจีนกวางตุง้ช่ือ จงเชาโฉวจดัทาํถวาย อีกป้าย
หน่ึงเขียนวา่ ฉือเปยเหนียงเหนียง หมายความวา่พระแม่แห่งความกรุณา จางเหนียวซุ่ย จดัทาํ
ถวาย อีกป้ายหน่ึงเขียนวา่ กวางซีอิมผอ่สกั หมายถึงพระกวนอิมโพธิสตัว ์ เขียนในปี พ.ศ. 2500 
จดัทาํถวายโดยฟู่ หงไท่ ศาลน้ีมีประวติัยาวนานมากกวา่ 700 ปี เดิมเป็นศาลเจา้แม่กวนอิม 
ปรากฎป้ายจารึกอกัษรจีนเก่าแก่ท่ีสุดระบุในปี พ.ศ. 2437  ต่อมาซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ.2500 
และพ.ศ. 2512 5   
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 ชุมชนจีนเก่าอยูท่ี่กรุงศรีอยธุยาหลงัวดัพนญัเชิงวรวหิารและตลาดนอ้ย6   ตลอดจนเรือน

แพริมแม่นํ้ารอบเกาะกรุงศรีอยธุยามาตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็นเมืองหลวง ต่อมาในสมยักรุงธนบุรี

คนจีนเก่าบางส่วนไดอ้พยพมาอยูท่ี่กรุงธนบุรีตามพระราชาเศรษฐีท่ีเคยช่วยราชการกรมท่าและ

ต่อมาไดคุ้มกองทพัจีนช่วยราชการรบพม่า เม่ือสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระราชประสงคจ์ะยา้ยพระนครใหม่ จึงโปรดใหพ้ระยาราชาเศรษฐี
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หวัหนา้ชาวจีนและชาวจีนทั้งหลายยา้ยไปยงัท่ีซ่ึงพระราชทานแลกเปล่ียน ณ.สวนนอกกาํแพง

พระนคร6 ยา่นคนจีนสมยัอยธุยา มีหลกัแหล่งในพระนครศรีอยธุยา ทั้งในเกาะเมืองและนอก

เกาะเมือง มีหลกัฐานอยูใ่นคาํใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวง มีตลาด 9 

ตลาด ไดแ้ก่ตลาดจีน ตลาดขนมจีน ตลาดใหญ่ ตลาดนอ้ย ตลาดยา่นเตียง ตลาดแลกหนา้วดั 

ตลาดวดัท่าราบ ตลาดบา้นจีนและตลาดนํ้า มีชุมชน 6 ชุมชนคือ ยา่นทุ่งขวญั บา้นปากขา้วสาร 

บา้นในคลองสวนพลู บา้นกาํแพงนอกกรุง บา้นนํ้าวนบางกะจะและใตศ้าลเจา้หินนางลอย 

นอกจากน้ียงัมีลายเส้นคดัลอกภาพจิตรกรรมฝาผนงั 2 ดา้น ในกรุพระปรางคป์ระธานวดัราช

บูรณะ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เล่าเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรมจีนบนผนงักรุดา้นทิศตะวนัออก

และทิศใต ้ส่วนทิศตะวนัตกเป็นภาพเขียนโดยช่างชาวจีน 7 
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ชุมชนบางปลาสร้อย 

ชุมชนบางปลาสร้อย ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของเทศบาลเมืองชลบุรี ประวติัการอพยพของชาว
จีนหรือท่ีเรียกวา่ผูล้ี้ภยัจากพวกแมนจูท่ีเขา้มายงัประเทศไทยแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ
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พวกท่ีมาจากเมืองเฉาโจวหรือแตจ๋ิ้วมาอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทยแถบเมือง
ชลบุรีหรือเมืองบางปลาสร้อย อีกพวกหน่ึงจากภาคใตข้องฟเูก้ียนหรือฮ๊กเก้ียนมาอยูท่างภาคใต้
ของประเทศไทยแถบสงขลา8 จากหลกัฐานระบุวา่ชาวจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานในชลบุรีอยา่งนอ้ย
ท่ีสุดกร็าวสมยัอยธุยาตอนปลายจากหลกัฐานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัใหญ่อินทารามเป็นภาพ
บุคคลท่ีปรากฏอยูใ่นลกัษณะทหารจีนถือมีด ภาพชาวจีนเป็นลูกเรือกาํป่ัน9 มีกปัตนัเป็นฝร่ังใน
ชาดกเร่ืองมหาชนก  ภาพชาวจีนสองคนนัง่อยูใ่นเรือนไทยในชาดกเร่ืองวธูิรบณัฑิต รวมทั้งภาพ
ชาวจีนไวห้างเปียยาวเป็นตน้ หลกัฐานท่ีศาลหลกัเมืองชลบุรีแสดงใหเ้ห็นความเช่ือของคนไทย
เช้ือสายจีนท่ีศาลหลกัเมืองมีเจวด็แผน่ไมก้ระดาน เป็นภาพแกะสลกัรูปเทพารักษเ์จวด็แผน่กลาง
ภาพสลกัมีลกัษณะคลา้ยศิลปะแบบอยธุยา เช่ือวา่ศาลหลกัเมืองน้ีหรือศาลเทพารักษเ์ดิมน่าจะ
สร้างร่วมสมยักบัวดัใหญ่อินทาราม ชลบุรี  อาคารศาลหลกัเมืองชลบุรีเป็นอาคารทรงไทย
พ้ืนบา้นแบบเรียบง่ายไม่มีเสาหลกัเมืองภายในอาคารมีอกัษรจีนเขียนไวว้า่ เป่า โยว่ ซ่ือ หมิน– 
ปกป้องคุม้ครองประชาชน และมีคาํกลอนคู่ตุย้เล้ียงสลกัท่ีเสาในศาลหลกัเมือง 

 วดัสวนตาลวดัร้างอยูใ่นความดูแลของสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ตั้งอยูท่ี่

ถนนวชิรปราการ ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี มีเน้ือท่ี 1 ไร่ 65 ตารางวามี

โบสถส์ถาปัตยกรรมจีน 1 หลงั มีพระพทุธรูปบรรจุอยูใ่นโบสถ ์18 องคต์าํนานเล่าวา่โบสถแ์ละ

พระพทุธรูปในโบสถส์ร้างในสมยัพระเจา้ตากสินมหาราช จึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงของ

ชลบุรี10 วดัสวนตาลแสดงใหเ้ห็นการตั้งชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนในสมยัพระเจา้ตากสิน

มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ในสมยัรัตนโกสินทร์การแขง็ขอ้ของชาวจีนท่ีไดร้ายละเอียดเป็นคร้ัง

แรกกคื็อการแขง็ขอ้ท่ีชลบุรีหรือบางปลาสร้อยในตอนตน้รัชสมยัสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลท่ี 3 สมาคมลบัเป็นผูจุ้ดชนวนข้ึนต่อตา้นฝ่ายปกครองของทอ้งท่ีท่ีใชอ้าํนาจกดข่ี ตวั

หวัหนา้หนีไปไดแ้ละพวกท่ีก่อการแขง็ขอ้คนอ่ืนถูกสงัหารหรือจาํคุกตลอดชีวติ11 พ.ศ. 2390 

สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์ ฯ ขณะเม่ือดาํรงตาํแหน่งเจา้พระยาพระคลงัวา่ท่ีสมุหพระ

กลาโหมมาชาํระตั้วเหียท่ีวดัคงคาลยั ตาํบลบางทรายจงัหวดัชลบุรี ปัจจุบนัวดัคงคาลยั เป็นท่ีตั้ง

ตลาดสด บางทรายเหลือเพียงศาลและป้ายช่ือวดัเท่านั้น12  
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สงัฆราชปาลเลกวัซ์ไดม้าท่ีบางปลาสร้อยไดบ้นัทึกถึงชาวจีนกล่าววา่ “เมืองน้ีตั้งอยูช่าย

เนินในอ่าวอนัมีปลาชุกชุม ฉะนั้นการจบัปลาจะคงทาํกนัไดม้ากอยา่งไม่น่าเช่ือทีเดียว เม่ือผา่น

เขา้ไปในตลาดจะเห็นแต่ปลาชนิดต่าง ๆ กองใหญ่ ๆ และดว้ยเงินเพียงเฟ้ืองเดียวขา้พเจา้อาจซ้ือ

ปลาเล้ียงคนท่ีไปดว้ยกนัไดต้ั้ง 15 คนพลเมืองทั้งไทยจีนรวมกนั 6,000 คนเป็นพอ่คา้และ

ชาวประมง จงัหวดัน้ีมีการเพาะปลูกอนัอุดมสมบูรณ์มาก มีขา้ว นํ้าตาล ยาสูบชนิดดีผลไมแ้ละ

ผกัอเนกอนนัต ์ มีนาเกลือและเปลือกหอยอยา่งไม่รู้จกัหมดส้ิน ซ่ึงพวกคนจีนนาํเอาไปผลิตเป็น

ปูนขาว” 13 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไดเ้สดจ็

ประพาสเมืองชลบุรีเม่ือ พ.ศ.2419 ไดแ้วะเมืองชลบุรีหรือบางปลาสร้อย เม่ือถึงค่ายหลวงตาํบล

อ่างศิลาทรงบนัทึกไวว้า่ “ท่านกรมท่าใหป้ลดัจีนเมืองชลมาเป็นผูรั้กษาอยูท่ี่น้ีคนหน่ึง….แลว้ไป

ดูเขาทาํทอง เจ๊กดว้งเป็นช่างท่ีบางปลาสร้อย……ถึงบางปลาสร้อยแลว้แล่นตามลมมาข้ึนท่ี

ตพาน……ทอดสมอหนา้บางปลาสร้อย….ตาํบลอ่างศิลาแขวงเมืองชลบุรีบา้นราษฎรจีนมาแต่

เมืองจีนและเกิดเมืองไทย 560 คนเศษ รวมราษฎรไทยจีน ชายหญิงในบา้นอ่างศิลา 740 คนเศษ 
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ในแขวงบา้นอ่างศิลานั้น หลวงฤทธิศกัด์ิชลเขต หลวงพิทกัษจี์นประชา 2 นายน้ีเป็นปลดัเมือง

ชลบุรี…บา้นเสมด็มีราษฎรชาวบา้นชายหญิงไทยจีน 80 คนเศษ  บา้นหวัโปรงมีราษฎรชาวบา้น

ชายหญิงไทยจีน 320 คนเศษ บา้นโรงนอกมีราษฎรชาวบา้นหญิงไทยจีน 200 คนเศษ บา้นเนิน

มะกอกมีราษฎรชาวบา้นชายหญิงไทยจีน 200 คนเศษ” พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 5 เม่ือเสดจ็

ประพาสเมืองชลบุรีเม่ือปี พ.ศ. 2451 อีก 13 ปีต่อมาทรงบนัทึกวา่ “จีนใตก๋้งวา่ถา้ไปอ่างหินเห็น

จะถูกคล่ืนมากกวา่น้ี จึงตกลงกนัไปเมืองชล……เรือเมลเ์ขามาจอดท่ีสะพานศาลเจา้อยูร่ะหวา่ง

สะพานหลวงเดิม14 และสะพานหนา้ท่ีวา่การยาวกวา่ทุกสะพานแต่แคบ………..….มีร้านถ่ายรูป

ร้านหน่ึงช่างจีนอยูข่า้งจะมีกลัยาณมิตรไดเ้รียกใหไ้ปถ่ายรูปหมู่ท่ีท่ีวา่การ…..หลวงอาํนาจจีน

นิกร15ตามไปหาท่ีท่ีวา่การ……ไดล้งเรือฉลอม 2 ลาํดว้ยกนัแล่นใบกลบัมาท่ีสะพานศาลเจา้16  

สมยัรัตนโกสินทร์ปรากฏเร่ืองราวของชาวจีนในชลบุรีมากมาย เช่น ในนิราศเมืองแกลง

สุนทรภู่กล่าวถึงคนจีนท่ีบางปลาสร้อยและท่ีพทัยาดว้ย ชาวแตจ๋ิ้วน่าจะเป็นคนจีนในชลบุรีเป็น

ส่วนใหญ่เขา้มาประกอบอาชีพทุกอยา่งตั้งแต่รับจา้งสีขา้วดว้ยมือ17ร่วมทุนกนัตั้งโรงสีขา้ว แยก

ออกมาตั้งโรงสีขา้วของตนเอง รับจา้งยอ้มผา้ คา้ผา้เป็นนายเรือ (จุนจู)้ คา้ขายปลา-ของป่า 

เคร่ืองเทศทาํกะปิเคย ทาํนํ้าปลากระตกั18รวมทั้งเป็นชาวไร่ เป็นช่างกล่าวคือเป็นตั้งแต่กลีุจนถึง

นายทุน 

คนจีนเรียกช่ือบางปลาสร้อยวา่'มัง่กะ้ส่วย' มีคาํสนันิษฐานวา่คาํวา่เกาะสีชงั น่าจะมาจาก

ภาษาจีนวา่'ซีซนั' แปลวา่ส่ีคนทาํไร่นอกจากน้ียงัปรากฏช่ือบา้นท่ีเก่ียวกบัชาวจีนอีกมากมาย เช่น 

ตลาดปุนเถา้มา้ เนินตั้ว ยีก่งษี ไร่ไหหลาํ ศาลเจา้เก๋งภูมินามหรือช่ือหมู่บา้นแสดงพ้ืนท่ีตั้งถ่ินฐาน

ท่ีสาํคญัของชาวจีนท่ีบริเวณชุมชนบางปลาสร้อย พานทอง พนสันิคม บา้นบึง และเกาะสีชงั

ชุมชนบางปลาสร้อยสามารถแบ่ง ออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม คือ 

             ประการแรกชุมชนประมงไดแ้ก่บริเวณชุมชนท่ีตั้งอยูติ่ดทะเล ชาวจีนไดเ้ขา้มาคา้ขาย

ทาํงานช่างอุตสาหกรรมการต่อเรือ การประมงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประมงจนกระทัง่

เป็นกลีุรับจา้ง 
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ชุมชนบางปลาสร้อยหรือบริเวณเขตเทศบาลเมืองชลบุรีปัจจุบนัเคยเป็นจุดเปล่ียนระบบ

การขนส่งระหวา่งทางนํ้ าและทางบก โดยรับสินคา้จากดินแดนหลงัเมืองท่าท่ีพานทอง พนสั

นิคมและบา้นบึงมาพกัไว ้ บริเวณท่าเรือท่ีสาํคญัไดแ้ก่ เกาะสีชงั อ่างศิลาและบางปลาสร้อยส่ง

สินคา้ต่อทางนํ้าไปยงัเมืองต่างๆ โดยเฉพาะท่ีกรุงเทพมหานครบรรทุกเรือกลไฟ เดินรับส่งสินคา้

และรับคนโดยสารและเรือฉลอมทะเลขนาดใหญ่ สาํหรับบรรทุกสินคา้ นาํนํ้าตาลทรายแดง ขา้ว

ปลาอ่ืนๆไปยงักรุงเทพมหานคร มีเรือสาํเภาแล่นติดต่อระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัเมืองอ่ืนๆ 

เช่นบางปลาสร้อย บางปะกง บางพระ บางละมุง ระยอง จนัทบุรี ทุ่งใหญ่และเกาะกงทั้งปีโดยไม่

ตอ้งรอมรสุม ประการสาํคญัชาวจีนไดเ้ขา้มามีส่วนในการประมงอยา่งมากเช่นท่ีอาํเภอเมืองหรือ

เมืองปลาสร้อยอนัเป็นแหล่งชุมชนจีนท่ีใหญ่แห่งหน่ึงกเ็ป็นแหล่งท่ีมีการทาํประมงกนัอยา่ง

ใหญ่จนบางปลาสร้อยราคาถูก 

ชาวจีนผูก่้อตั้งถ่ินฐานอยูแ่ถบชายฝ่ังทะเลมีบทบาทสาํคญัในการผลิตทาํใหมี้การผลิต

จาํนวนมาก ข้ึนราคาสินคา้ถูกลงเช่น ปลา และเนน้การผลิตเพ่ือการส่งออกในขณะท่ีคนไทยสมยั

นั้นประกอบอาชีพ ประมงเพ่ือยงัชีพอาจจะมีการแลกเปล่ียนระหวา่งกนัอยูบ่า้ง แต่กมี็ไม่มาก

พอท่ีจะขายหรือเพ่ือการส่งออก ในปี พ.ศ.2532 ชลบุรีมีการอุตสาหกรรมมูลค่าถึง 

1,027,638,022 บาท มีโรงงานซ่อม -ต่อเรือประมง เรือยนต ์ 8 โรง เงินทุน 9,212,000 บาท 

จาํนวนคนงาน 167 คน 

            เมืองท่าและชุมชนประมงเปรียบเสมือนประตูรับชาวจีนท่ีอพยพมาดว้ยปัจจยัผลกั (Push 

factor) คือความยากลาํบาก ความวุน่วายในประเทศจีน และปัจจยัดึง (Pull factor) จากประเทศ

ไทยซ่ึงตอ้งการแรงงานชาวจีนจาํนวนมากสาํหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก

ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมหลายประเภททาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน

สงัคมไทยอยา่งมากมาย 

         ประการทีส่องชุมชนเกษตรชาวจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนหลงัเมืองท่า เช่น พานทอง 

พนสันิคม และบา้นบึงเขา้มาทาํการเกษตรเพ่ือการตลาดท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการปลูกออ้ย และการ
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ผลิตนํ้าตาล ในปีพ.ศ. 2365 การปลูกออ้ยทาํนํ้ าตาลมีอยูม่ากในแถบเมืองบางปลาสร้อย นครไชย

ศรี บางปะกงและแปดร้ิว ผูป้ลูกออ้ยนั้นมกัจะเป็นชาวไทยเสมอในขณะท่ีผูผ้ลิตนํ้าตาลเป็นชาว

จีนเสมอไปเช่นกนั 

ชาวจีนท่ีทาํไร่ออ้ยหรือโรงหีบ ส่วนใหญ่เป็นชาวแตจ๋ิ้วเน่ืองจากมีประสบการณ์จากถ่ินท่ี

อยูข่องชาวแตจ๋ิ้วบนผนืแผน่ดินใหญ่ ในปี พ.ศ.2381 สงัฆราชปาลเลกวัซ์กล่าวถึงโรงหีบแถบ

เมืองฉะเชิงเทราวา่มีไม่ตํ่ากวา่ 20 โรง เจา้ของลว้นเป็นจีนทั้งส้ิน โรงหีบแห่งหน่ึงมีคนงานอยูถึ่ง 

200 คนและเพราะมีอุตสาหกรรมนํ้าตาลอยูม่ากท่ีน่ี ในเขตเมืองฉะเชิงเทรานอกจากอุดมดว้ยนา

ขา้ว สวนผลไมแ้ลว้ยงัเตม็ไปดว้ยไร่ออ้ยอีกดว้ย ใน พ.ศ. 240119 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ไดแ้ยกเจา้ภาษีนํ้ าตาลออกเป็นสามส่วนเกบ็ภาษีใน 3 เขต ชลบุรีอยูใ่นเขตท่ี 2 หวั

เมืองฝ่ายตะวนัออก ประกอบดว้ยพนสันิคม ชลบุรี บางละมุง เขตท่ี 2 หวัเมืองฝ่ายตะวนัออก 

ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี พนสันิคม ชลบุรี บางละมุง ระยอง ตราด จนัทบุรี รวม 

9 หวัเมืองยงัไดมี้การจดัตั้งโรงทาํนํ้ าตาลทรายท่ีพนสันิคมดว้ย ชาวจีนท่ีอยูใ่นชลบุรีมีบทบาท

ความสาํคญั เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายในปี พ.ศ.2532 มีโรงงานนํ้าตาลทราย 

ในชลบุรีเป็นโรงงานนํ้าตาลทรายแดง 50 โรง เงินทุน 26,713,000 บาท จาํนวนคนงาน 891 คน 

โรงงาน นํ้าตาลทรายขาว 6 โรง เงินทุน 490,200,000 บาทจาํนวนคนงาน 2,065 คน 

        การตั้งโรงสีขา้วเป็นโรงสีขา้วเป็นเร่ืองท่ีชาวจีนในชลบุรีมีบทบาทสาํคญัมากในระยะแรก

นั้นชาวจีนเขา้มาเป็นลูกจา้งรับสีขา้วดว้ยมือ จนกระทัง่ลงทุนทาํโรงสีขา้วปัจจุบนัมีโรงสีขา้วอยู่

ถึง 254 โรง มีเงินทุน 71,806,000 บาท มีคนงาน 7,530 คนกิจการโรงสีขา้วจะไปรับซ้ือขา้วท่ี

พานทอง แปดร้ิว ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีปลูกขา้วจาํนวนมากแถบลุ่มแม่นํ้าบางปะกง20 

ชุมชนแปดร้ิว 

ชุมชนจีนเก่ียวขอ้งกบัการขยายตวัของเมืองฉะเชิงเทราเน่ืองมาจากสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ทรงวางนโยบายเร่ืองการจดัท่ีทางใหช้าวจีนออกไปตั้งหลกัแหล่งโดยถือเร่ือง

เขตนา21รอบราชธานีและเร่ืองความสะดวกของชาวจีนอพยพเป็นเร่ืองสาํคญั เมืองฉะเชิงเทรา
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เป็นเมืองอยูน่อกเขตนารอบราชธานีและตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าบางปะกง มีคลองสาํโรงและคลอง

แสนแสบเป็นคลองเช่ือมกบัแม่นํ้ าเจา้พระยามายงัท่าส่งออกในกรุงเทพ ฯ นบัวา่สะดวกในการ

คมนาคมขนส่งสินคา้สาํหรับสนบัสนุนเร่ืองการใชท่ี้ดินทาํไร่ออ้ยและโรงงาน เน่ืองจากรัฐบาล

ไดก้าํหนดใหร้าษฎรไทยจีนในแขวงเมืองฉะเชิงเทราทาํไร่ออ้ยตั้งโรงหีบข้ึน ใหก้รมการจดัหาท่ี

ใหร้าษฎรไทยจีนตั้งโรงหีบออ้ยข้ึน โดยอาศยัความชาํนาญและการจดัการของชาวจีนมาร่วมดว้ย 

คนจีนค่อยเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเองท่ีสาํเพง็ กรุงเทพ ฯ   จากลูกจา้งจีนทาํงานหนกัหรือ

เป็นพอ่คา้เลก็ ๆ มาเป็นหวัหนา้คนงานในโรงงาน  เป็นหลงจู๊ผูจ้ดัการโรงงานท่ีฉะเชิงเทรา มี

ตาํแหน่งมีฐานะมีสถานภาพในเมืองจากประวติัศาสตร์จะเห็นการก่อกาํเนิดของตั้วเหีย22  

เน่ืองจากชาวจีนอพยพแบ่งเป็นหลายกลุ่มตามภาษาพดูเช่น จีนแตจ๋ิ้ว จีนกวางตุง้ จีน

ไหหลาํ จีนแคะ จีนฮกเก้ียนและอ่ืน ๆ ชาวจีนบางกลุ่มไดก่้อปัญหาวุน่วายข้ึนเป็นความขดัแยง้

ระหวา่งชาวจีนดว้ยกนัหรือการท่ีชาวจีนขดัแยง้กบัขนุนางไทย เช่น ในปี พ.ศ. 2391 พวกตั้วเหีย

ท่ีเมืองฉะเชิงเทราก่อความวุน่วายข้ึนเพ่ือต่อตา้นการกดข่ีข่มเหงของพระวเิศษฤาไชย เจา้เมือง

ฉะเชิงเทรา โดยท่ีจีนสินทองเอาง้ิวไปช่วยงานศพจีนเท่ียวสามีของอาํแดงส้มจีนเกิดววิาทกบันาย

ลอยบุตรของแขวงจีนและพรรคพวก เน่ืองจากพวกแขวงจีนไม่ยอมใหช้าวจีนกลุ่มน้ีขา้มสะพาน

จนเกิดทะเลาะววิาทข้ึน หลวงยกบตัรซ่ึงมางานศพน้ีดว้ยไดห้า้มปรามการววิาทน้ีจึงสงบลง 

ต่อมาแขวงจีนไปฟ้องพระวเิศษฤาชยักล่าวหาวา่จีนสินทองและพรรคพวกเป็นตั้วเหียทาํร้ายพวก

แขวงจีน พระวเิศษฤาชยัใหห้ลวงยกกระบตัรเป็นกรรมการชาํระ จบัตวัจีนฮกหลานจีนทองและ

ชาวจีนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร่้วมการววิาทคร้ังน้ีมาหลายคนนาํมาจาํตรวนไวท่ี้บา้นพระวเิศษฤาไชย จีน

สินทองจ่ายเงินใหห้ลวงยกกระบตัร 4 ชัง่เพ่ือถอนช่ือพวกตน จีนท่ีถูกจาํคร้ังน้ีใครมีเงินให้

กรมการจะถูกปล่อยตวัเป็นอิสระใครไม่มีเงินแมว้า่จะไม่ใช่ผูท้าํความผดิจะถูกจาํตรวนใชง้าน

หนกัท่ีบา้นพระวเิศษฤาไชยไม่มีกาํหนด เหตุการณ์คร้ังน้ีทาํใหช้าวจีนผกูใจโกรธคิดแกแ้คน้พระ

วเิศษฤาไชยและกรมการตลอดมา จีนสินทองชกัชวนพวกชาวจีนแตจ๋ิ้ว ฮ๊กเก้ียน แคะและไหลห

ลาํใหเ้ขา้เป็นสมคัรพรรคพวกไดม้ากมาโจมตีโรงนํ้าตาลของหลงจูฮี้และฆ่าพ่ีชายชายของหลง

จูฮี้คือจีนฮอผูเ้ป็นขนุกาํจดัจีนพาลเสีย และเขา้ตีเมืองฉะเชิงเทรา พวกตั้วเหียสามารถเขา้ยดึเมือง
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ไดอ้ยา่งง่ายดายเอาไฟเผาบา้นหลวงยกบตัร บา้นกรมการและบา้นเรือนราษฎร ส่วนพระวเิศษฤา

ไชยถูกพวกตั้วเหียฆ่าตายระหวา่งการสู้รบท่ีบางคลา้ การปรามปรามกบฏในคร้ังน้ี

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัโปรด ฯ ใหพ้ระยาพระคลงั(ดิศ บุนนาค)ยกกองทพัไปทาง

เรือมีกองทพัเจา้พระยาบดินทรเดชา ใหจ้ม่ืนไวยวรนาถ(ช่วง บุนนาค) เขา้ตีพวกตั้วเหียอยูท่ี่นอก

กาํแพงเมือง พระอินทอ์าสานาํลาวเมืองพนสันิคมยกมาช่วยปราบทางบก พระอินทอ์าสาใหเ้อา

ไฟจุดเผาโรงหีบท่ีพวกตั้วเหียหลบอยูจ่นทาํใหพ้วกตั้วเหียยอมแพ ้ เจา้พระยาบดินทรเดชาและ

พระยาพระคลงัจบัตวัหวัหนา้พวกตั้วเหียมาชาํระท่ีกรุงเทพ ฯ จากปัญหาดงักล่าวทาํให้

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงแต่งตั้งเจา้เมืองฉะเชิงเทราคนใหม่จากขนุนางไทยเช้ือ

สายจีนในกรมท่าคือขนุเทพภกัดีเป็นเจา้เมืองฉะเชิงเทรา เพ่ือลดปัญหาและทาํใหช้าวจีนสามารถ

ประกอบอาชีพและดาํรงชีวติร่วมกบัคนไทยได้23  

การอพยพของชาวจีนมาตั้งถ่ินฐานในจงัหวดัฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอพยพมา

จากเมืองท่าเช่นกรุงเทพ ฯ จนัทบุรีและชลบุรีและชาวจีนท่ีมาจากประเทศจีนโดยตรง สาเหตุท่ี

ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศเขา้มาในประเทศไทย เขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีฉะเชิงเทราเกิดจาก

สาเหตุต่าง ๆ  เช่น การคา้จากกรุงเทพ ฯ เดินเรือไปตามชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกไปยงับางปะ

กง บางปลาสร้อย บางละมุง บางพระ ระยอง จนัทบุรี ประแส ตราดและเกาะกงต่อไปยงัเขมร

และญวน24  

เม่ือชาวจีนอพยพเขา้มาคา้ขายและตั้งถ่ินฐานในตวัเมืองฉะเชิงเทราไดน้าํคติความเช่ือ

เร่ืองการนบัถือเจา้เขา้มาดว้ย ชาวจีนเห็นวา่คนไทยนบัถือสกัการะหลกัเมือง ชาวจีนกใ็หค้วาม

เคารพสร้างศาลเจา้และอญัเชิญเจา้ท่ีตนเคารพมาประดิษฐานคู่กบัเสาหลกัเมืองภายในศาลเจา้ให้

ประชาชนเขา้มานมสัการเจา้พอ่และเสาหลกัเมืองพร้อมกนั นบัเป็นการผสมผสานทางคติความ

เช่ือแบบหน่ึง เทพารักษห์รือเจา้ในศาลนิยมเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ เจา้พอ่หลกัเมืองหรือเซียอว้ง

เซ้ียกงตามท่ีชาวจีนเรียกขาน เปรียบเสมือนเป็นเจา้เมืองคอยดูแลทุกขสุ์ขของราษฎร เจา้พอ่เซ้ีย

กงจะมีองครักษแ์ละเลขาท่ีทั้งชาวจีนและชาวไทยนบัถือกนัวา่จะช่วยปกปักรักษาและคุม้ครอง

ใหต้นมีความร่มเยน็เป็นสุข ชีวติเจริญรุ่งเรืองไม่มีอนัตรายมาแผว้พาน ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง
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ตั้งอยูต่าํบลหนา้เมือง อาํเภอเมืองฉะเชิงเทราหรือแนวเดียวกบัป้อมกาํแพงเมือง สร้างข้ึนในราว 

พ.ศ. 2377 สร้างข้ึนมาเพ่ือจะช่วยปกป้องรักษาเมืองใหร้อดพน้จากภยนัอนัตรายนานาประการ 

กาํแพงเมืองเก่าเป็นท่ีประดิษฐานของศาลหลกัเมืองและเสาหลกัเมืองอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ภายในเสา

หลกัเมืองยอดหวัเมด็แตกต่างกบัเสาหลกัเมืองจงัหวดัอ่ืน คือมีลกัษณะเป็นศิลปะจีนคลา้ยศาลเจา้

จีน แสดงใหเ้ห็นวา่มีคนจีนอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานทาํมาหากินในเมืองฉะเชิงเทราเป็นจาํนวน

มาก เสาหลกัเมืองฉะเชิงเทราสร้างข้ึนคร้ังแรกตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

เม่ือมีการสร้างบา้นแปลงเมืองคร้ังใหญ่โดยยา้ยจากปากนํ้าเจา้โลม้าตั้งอยูต่าํบลท่าไข่ ริมฝ่ังแม่นํ้ า

บางปะกงจนล่วงมาถึงสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดส้ร้างเสาหลกัเมืองข้ึน

ใหม่อีกคร้ังเน่ืองจากของเดิมเก่าและชาํรุดทรุดโทรม25 บริเวณศาลเจา้หลกัเมืองเดิมมีชาวจีนเป็น

ผูดู้แลมาตั้งแต่ช่วงแรกในรูปคณะกรรมการศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจาํนวน 18 คน มีประธาน 1 คน

เรียกวา่เถา้นั้ง คณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีดูแลจดัการมหรสพต่าง ๆ งานประเพณีประจาํปีจดัข้ึน

ปีละ 3 คร้ัง งานในวาระสาํคญัอ่ืน ๆ เช่น งานอญัเชิญเจา้พอ่หลกัเมืองเขา้ประดิษฐานในอาคาร

ศาลเซ่ียอว้งเซ้ียกงหลงัใหม่ 
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ชุมชนแปดร้ิวหรือเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าบางปะกงบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าบาง

ปะกง อยูใ่นกลุ่มเดียวกบัเมืองนครนายกและเมืองปราจีนบุรี เส้นทางคมนาคมทางนํ้าเช่ือม

ระหวา่ง แปดร้ิวกบัชุมชนอ่ืนมี 2 ทางคือ 

ประการแรก การคมนาคมทางนํ้าผา่นทางคลองสาํโรง26และคลองแสนแสบ27 เช่ือม

แม่นํ้าบางปะกงและแม่นํ้าเจา้พระยา การคมนาคมขนส่งภายในเป็นปัจจยัสาํคญัทาํใหเ้กิดและ

ววิฒันาการของเมืองฉะเชิงเทราท่ีสาํคญัประการหน่ึงโดยมีคนจีนเป็นชนชั้นพอ่คา้ผูป้ฏิบติัการ
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ในอุตสาหกรรมนํ้าตาล ดว้ยการร่วมมือกบัเจา้ของเงินทุนท่ีเป็นขา้ราชการและเจา้นายชนชั้นสูง

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

ชาวจีนท่ีสาํเพง็กรุงเทพมหานครผูต้ดัสินใจอพยพมายงัฉะเชิงเทรามีโอกาสเล่ือนชนชั้น

ทางสงัคมจากฐานะลูกจา้งท่ีมีความเป็นอยูแ่ออดั หลงัคาบา้นชนกนัจนไก่บินไดไ้ม่ตก มีแหล่ง

การพนนัต่าง ๆ เช่น เล่นเบ้ีย หวย ถัว่ โป หากินอยูก่บัโรงบ่อนสูบฝ่ิน ยามวา่งกอ็ยูต่ามโรงง้ิว สาํ

เพง็เป็นแหล่งท่ีแออดัท่ีสุดเป็นท่ีรวมของผูใ้ชแ้รงงานจา้งชัง่คราว และคนจีนชั้นตํ่าไม่ปรากฏ

บา้นจีนเศรษฐีในแหล่งน้ีเท่ากบัแหล่งอ่ืน ๆ 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจสมยัรัชการท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เม่ือมีการทุ่มเททาง

การเกษตรเพ่ือการตลาด ฉะเชิงเทราเป็นเมืองของการลงทุนทาํใหค้นจีนมีโอกาสเล่ือนชนชั้นมา

ทาํงานยงัแหล่งปลูกออ้ย และโรงงานนํ้าตาลทรายขาวซ่ึงมีกวา่ 30 โรงท่ีฉะเชิงเทราคนจีนเปล่ียน

สถานภาพจากลูกจา้งท่ีสาํเพง็มาเป็นพอ่คา้เลก็ ๆ เป็นหวัหนา้คนงานในโรงงานเป็นผูหุ้งอาหาร

เล้ียงคนงานตลอดจนเป็นหลงจูจ้ดัการโรงงาน มีสถานภาพทางสงัคมสูงข้ึน 
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        ประการทีส่องการคมนาคมทางทะเลจากอ่าวไทยผา่นปากนํ้าบางปะกง เป็นจุดเปล่ียน

ระบบการขนส่งทางทะเลมาข้ึนบกท่ีชุมชนบางปะกง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาํเภอบางปะกงจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ปัจจุบนัก่อนท่ีจะเดินทางต่อไปยงัตวัเมืองฉะเชิงเทราหรือกรุงเทพมหานคร เส้นทาง

คมนาคมสายน้ีมีความสาํคญัต่อเมืองฉะเชิงเทราและการตั้งถ่ินฐานต่อชาวจีนไม่มากนกัเพราะไม่

มีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู ่ มีแต่ชาวไทยท่ีตั้งบา้นเรือนเรียงรายตามเส้นทางสองชายฝ่ังแม่นํ้ าบาง

ปะกงประกอบอาชีพทาํนาไม่เป็นปัจจยัดึงดูดใหช้าวจีนมาตั้งถ่ินฐานแต่ประการใด เมือง

ฉะเชิงเทราหรือแปดร้ิวยงัมีความสาํคญัทางดา้นการเกษตรในเร่ืองการทาํนาขา้วและผลไมใ้น

ปัจจุบนัความสาํคญัดงักล่าวน้ีกย็งัมีอยูใ่นขณะท่ีอุตสาหกรรมทาํนํ้ าตาลไม่มีปรากฏในเขต

ฉะเชิงเทราแลว้ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของจงัหวดัฉะเชิงเทราพืชท่ีปลูก

กนัมากไดแ้ก่ขา้วและมนัสาํปะหลงั ในแต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรสามารถทาํรายไดใ้หแ้ก่

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจาํนวนมาก ปีพ.ศ. 2528/2529 สามารถปลูกขา้วไดใ้นเน้ือท่ี 1,064,542 ไร่ 

เน้ือท่ีปลูกขา้วนาปรัง 352,433 ไร่ ผล ผลิตรวม 711,792 ตนัเป็นผลผลิตขา้วนาปี 500,334 ตนั 

ขา้วนาปรัง 211,459 ตนัเป็นมูลค่า 1,623.71 ลา้นบาท มนัสาํปะหลงัมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 424,477 ไร่

ผลผลิตรวม 843,955 ตนั เป็นมูลค่า 424.47 ลา้นบาท มีโรงสีขา้วรวม 141โรง มีเงินทุน 

253,648,000 บาท มีคนงาน 749 คน ช่ือภูมินามหมู่บา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนจีนในฉะเชิงเทรามี 4 

แห่ง คือ คลองเจ๊กพงษ ์คลองสีลง้ คลองศาลเจา้ ตลาดศาลเจา้28 

ชุมชนจนัทบุรีและระยอง 

ชุมชนจนัทบุรี สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชเม่ือคร้ังดาํรงตาํแหน่งพระยาวชิรปราการ

เจา้เมืองกาํแพงเพชรหรือพระยากาํแพงเพชร ไดจ้ดัทหารไทยจีนโจมตีเมืองจนัทบุรี ขณะท่ี

พาํนกัอยูเ่มืองจนัทบุรีไดใ้หช่้างจีนต่อเรือรบไดจ้าํนวนร้อยลาํเศษ ท่ีจนัทบุรีพระยากาํแพงเพชร

ไดเ้จอกบันางนกเอ้ียงผูเ้ป็นมารดาโดยนางนกเอ้ียงไดล้งเรือเลียบปากอ่าวจากเมืองราชบุรีมากบั

นายสุดจินดา(บุญมา)และพรรคพวกมาจนถึงเมืองชลบุรี ไปพกัแรมบา้นจีนเรืองผูเ้ป็นญาติกบั

ขนุพฒัน์ผูน้าํในการปฏิสงัขรณ์วดัใหญ่อินทารามหรือวดัหลวง จีนเรืองใหช้า้งเป็นพาหนะนาํ

นางนกเอ้ียงเดินทางไปยงัเมืองจนัทบุรี29 
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ชุมชนจีนไดต้ั้งถ่ินฐานอยูใ่นเมืองจนัทบุรีตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็นอยา่งนอ้ยเม่ือพระเจา้ตาก

สินมหาราชมาตั้งกองกาํลงักูช้าติท่ีเมืองจนัทบุรีนั้นมีทหารจีนจาํนวนมากเป็นทหารอยูใ่น

กองทพั สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้

แต่งตั้งพระยาจนัทบุรี(จีนโถ)เป็นนายอากรเตาสุรามีความชอบจึงโปรดเกลา้ ฯ ใหเ้ป็นผูรั้กษา

เมืองจนัทบุรี คร้ันถึงสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ข้ึนครองราชสมบติั

ทรงเห็นวา่ปกครองบา้นเมืองอ่อนแอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหพ้ระยาโชฎึกราชเศรษฐี

(น่ิม)ไปรักษาเมืองจนัทบุรีแทนเม่ือ พ.ศ.236730  

รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดกบฏตั้วเหียคร้ังใหญ่ท่ีเมืองจนัทบุรีบริเวณตาํบล

บางกะจะและเขาพลอยแหวนในปัจจุบนั ชาวแตจ๋ิ้วซ่ึงเป็นกรรมกรโรงงานนํ้ามัน่ถัว่ลิสงและ

ชาวไร่ถัว่ มีจีนช่วงตั้วเหียและจีนเภายีเ่หียเป็นหวัหนา้ไม่พอใจพระยาสุนทรเศรษฐีซ่ึงเป็น

หวัหนา้คนจีนฮ๊กเก้ียน จีนช่วงตั้วเหียและจีนเภายีเ่หียไม่พอใจจีนฮ๊กเก้ียนดว้ย จึงพาสมคัรพรรค

พวก 700-800 คน  ทาํร้ายจีนฮ๊กเก้ียนยดึบา้นบางกะจะและเขา้โจมตีบา้นพระยาสุนทรเศรษฐี จน

กลายเป็นศึกใหญ่ระหวา่งจีนฮ๊กเก้ียนและจีนแตจ๋ิ้ว พระยาโชฎึกราชเศรษฐี(น่ิม) เจา้เมืองเห็นวา่

จะเป็นศึกลุกลามกนัใหญ่จึงใหพ้ระยายกบตัรกบัพระยาศรีสุนทรคุมกาํลงัปราบจีนตั้วเหีย พระ

ราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 3 บนัทึกวา่ “ งานท้ิงกระจาดมีง้ิวท่ีบา้นหนองปรือ พวกจีนฮ๊กเก้ียนกบั

จีนแตจ๋ิ้วเกิดววิาทกนั จีนช่วงเป็นหลงจู(้ผูจ้ดัการ)โรงนํ้ามนัถัว่ริมบา้นบางกะจะคบคิดกบัจีนเภา 

จีนช่วงเป็นตั้วเหีย จีนเภาเป็นยีเ่หียมีพวกเพ่ือนเป็นแตจ๋ิ้วไม่ชอบกบัจีนฮ๊กเก้ียนดว้ยจีนฮ๊กเก้ียน

เป็นพวกของพระยาสุนทรเศรษฐี จีนช่วง จีนเภาก็ยกเขา้ตีเอาบา้นบางกะจะไดแ้ลว้ ไปตีบา้นพระ

ยาสุนทรเศรษฐี พระยาสุนทรเศรษฐีกเ็กณฑพ์วกจีนฮ๊กเก้ียนออกสู้รบ และพระยาจนัทบุรีจึงให้

พระยาศรีสุนทรกบันายยีสุ่่น(ตาํแหน่ง)พระยายกกระบตัรคุมไพร่พลออกรบดว้ยจีนตั้วเหีย จีน

ช่วงสู้ไม่ไดแ้ตกหนีกระจดักระจายไป ตอ้งอาวธุลม้ตายเป็นอนัมาก กรมการจบัไดต้วัจีนช่วง จีน

เภาท่ีเขาพลอยแหวน ไดใ้หก้ารซดัทอดถึงพระยาปลดั(จีนจัน่)วา่รู้เห็นเป็นใจดว้ย พระยาจนัทบุรี

กส่็งตวัพระยาปลดั(จีนจัน่ ) จีนช่วง จีนเภาเขา้มากรุงเทพ ฯ” 31 พระยาปลดัรับเป็นสตัยว์า่รู้เห็น

เป็นใจ จึงใหเ้ป็นตะพุน่หญา้ชา้ง ส่วนจีนช่วง จีนเภาใหจ้าํคุกไวจ้นตาย32 
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สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสดจ็ประพาสจนัทบุรีเม่ือ พ.ศ.2417 ไดก้ล่าวถึง

ชาวจีนท่ีเขาพลอยแหวนและตาํบาลบางกะจะวา่ “ท่ีบางกะจะเห็นเป็นโรงจีนเป็นร้านขายของทั้ง

สองขา้งทางมากหลายสิบโรง เห็นคนท่ียนืตามโรงร้านเป็นจีนแทบทั้งนั้น  เห็นตึกเป็นเก๋งจีน

ศาลเจา้อยู ่ 2 หลงัมีโรงง้ิวและโรงใกลเ้คียงหลายโรง โรงขายของกินมีหมู เป็ด ไก่มาก เป็น

ฮวงซุย้ท่ีฝังศพจีนมากมาย ตามขา้งทางมีโรงจีน มีไร่ออ้ย หนา้ไร่ออ้ยเป็นไร่ยาสูบ ถัว่ลิสง นา

ขา้ว และคา้งพริกไทย” ท่ีพลบัพลาบนเขาพลอยแหวนทรงบนัทึกวา่ “ในรอบเขาพลอยแหวนนั้น

เป็นท่ีพวกจีนทาํไร่ออ้ย ไร่พริกไทย ยาสูบ และถัว่ต่าง ๆ ท่ีพลบัพลามีจีนชาวบา้นมาลอ้มดูเรา”  

จากบนัทึกจะเห็นวา่ตาํบลบางกะจะและพ้ืนท่ีบริเวณรอบเขาพลอยแหวนเป็นชุมชนจีนขนาด

ใหญ่ตั้งรกรากทาํมาหากินมานานเพราะมีฮวงซุย้มากมาย ชาวจีนคา้ขาย ทาํเกษตรกรรม โรงหีบ

ออ้ย ไร่พริกไทย ยาสูบและถัว่ต่าง ๆ  ชาวจีนในเมืองยงัรับราชการเป็นขนุนางจาํนวนมาก เช่น 

หลวงวเิศษนาวา(จีนโป๊) ขนุภิบาลจีนประชา และขนุพินิจภาษา(ล่ามจีน)  จีนฮวด(เจา้ภาษีฝ่ิน) 

จีนเจ้ียะ(นายอากรเตาสุราและบ่อนเบ้ีย) จีนโป๊(ชาวบา้นบายศรี )จีนจู(ชาวบา้นสีพยา) เป็นตน้33 

ดูเหมือนวา่จะมีลกัษณะไม่แตกต่างกนัเมืองชลบุรีเท่าใดนกั เน่ืองจากมีเมืองท่าชายทะเล

และดินแดนหลกัเมืองท่าตั้งอยูโ่ดยรอบดินแดนหลงัเมืองท่าเป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

ปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทพืชสวนและพืชไร่ เช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุด พริกไทยและยาสูบ

นอกจากน้ียงัมีพืชสมุนไพรท่ีมีค่าจากป่าและอญัมณีลํ้าค่ามากมายสามารถแบ่งชุมชนจนัทบุรี

ออกเป็น 2 ประเภทคือ34 

ประการแรก ชุมชนประมงบริเวณเมืองท่าไดแ้ก่แหลมสิงห์ ซ่ึงคนจีนเห็นวา่เป็นมงักรพน่

นํ้าแหลมสิงห์เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัของจนัทบุรีจากคาํบอกเล่าของชาวจีนไดก้ล่าวถึงเส้นทางการ

ขนส่งจากแหลมสิงห์จนัทบุรีดว้ยเรือใบในระยะแรกแลว้เปล่ียนมาเป็นเรือกลไฟ การเดินทาง

จากแหลมสิงห์ไปตราดจะตอ้งไปพกัท่ีเกาะชา้ง อ่าวญวน ท่าเล่ือน ท่าพริกและแหลมกลดัจาก

แหลมสิงห์ไประยองกต็อ้งไปพกัท่ีเกาะเสมด็ก่อนเขา้ระยอง ท่ีระยองตอ้งรอนํ้ารอคล่ืนลม 

เน่ืองจากอ่าวระยองเป็นอ่าวท่ีแปรปรวนตามร่องนํ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่คงท่ีทาํใหต้อ้งรอ
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เวลาชาวจีนท่ีจนัทบุรีผูป้ระกอบการเดินเรือโดยสารระหวา่ง กรุงเทพมหานคร -จนัทบุรีเล่าวา่

เรือแตกเพราะไปชนหินโสโครกท่ีระยองทาํใหห้มดตวั 

        ชาวแตจ๋ิ้วจากเมืองซวัเถาซ่ึงเป็นเมืองท่าชายทะเลบอกเล่าวา่อพยพมาจากทางเรือเพราะ 

ตอ้งการหนีการเกณฑท์หารเน่ืองจากขณะนั้นเมืองจีนทาํสงครามกบัญ่ีปุ่น คร้ังแรกมาอยูท่ี่แหลม

สิงห์มาอาศยัอยูก่บัญาติ ระยะแรกมาช่วยทาํงาน เม่ือมีเวลากค็า้ขายส่วนตวัหาบปูหลงัจากนั้น 2 

ปี เม่ือมีทุน จึงออกมาคา้ขายเอง โดยซ้ือเรือ 1 ลาํลงทุนขายขา้วเปลือกโดยรับซ้ือจากชาวนามา

จา้งโรงสีเป็นขา้วสาร นาํไปขายถึง 10 ปีมีทุนจึงจา้งคนงานมาช่วยแจวเรือ เน่ืองจากไม่มี

เคร่ืองยนตใ์ชเ้รือใบบางคร้ังแล่นเรือไปถึงเกาะชา้งบรรทุกมะพร้าวมาขายท่ีจนัทบุรีเม่ือมีทุนมาก

ข้ึนกซ้ื็อโรงสีรับสีขา้ว เป็นเวลา 7-8 ปีเลิกไปทาํโรงคา้ไมท่ี้ตาํบลพล้ิว พร้อมกบัโรงกระเบ้ือง

หลงัจากนั้นมีเพ่ือนคนจีนดว้ยกนัมาชวนไปเขา้หุน้ทาํโรงเล่ือยท่ีจนัทบุรีและขยายกิจการไปยงั

ระยอง 

         คนจีนเป็นผูมี้ความสามารถเลือกประกอบอาชีพไดห้ลายอยา่ง เช่นเป็นลูกจา้งผูอ้ยูอ่าศยักบั

ญาติ เป็นผูป้ระกอบการส่วนตวัประเภทหาบเร่เป็นเจา้ของกิจการขนาดเลก็ เป็นพอ่คา้คนกลาง

ในชุมชน ท่ีคนเขา้มาอาศยัอยูส่ามารถเล่ือนชนชั้นทางสงัคมและเปล่ียนปรับการประกอบอาชีพ

อยูต่ลอดเวลาใน ช่วง 2 ปี 8 ปี 10 ปีเพราะมีความเช่ือวา่การดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ

ไม่มีหลกัเกณฑอ์ะไรมากนกัและไม่เช่ือเร่ืองโชคชะตาคิดวา่เป็นเร่ืองส่วนประกอบเท่านั้นเช่ือวา่

ความพยายามอยูท่ี่ไหนความสาํเร็จอยู ่ท่ีนัน่ 

ประการทีส่อง ชุมชนเกษตรหลงัเมืองท่าดูเหมือนวา่จะเป็นชุมชนท่ีมีบทบาทมากใน

ฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตพริกไทยมากท่ีสุดการปลูกพริกไทยเพื่อส่งออกนั้นมีหลกัฐานวา่ทาํมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา ชาวแตจ๋ิ้วซ่ึงอพยพเขา้มาจาํนวนมากสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มีความชาํนาญใน

การปลูกพริกไทยมาตั้งแต่อยูใ่นประเทศจีนแลว้ คงไดเ้ร่ิมปลูกพริกไทยในประเทศไทยเพ่ือ

ส่งออกไปขายยงัตลาดจีน แหล่งท่ีชาวจีนไปชุมนุมเพ่ือผลิตพริกไทยอยูม่ากท่ีสุดคือเมืองจนัทบุรี 

ในปี พ.ศ. 2366 มีการส่งออกพริกไทยไปยงัประเทศจีนปีละ 60,000 หาบ การเปิดตลาดพริกไทย
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ในประเทศจีนทาํใหก้ารผลิตพริกไทยเพิ่มปริมาณข้ึนมากการผลิตพริกไทยไดข้ยายจากจนัทบุรี

ไปเขตอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทางภาคใตก้ารผลิตพริกไทยเพื่อการพาณิชย ์ จึงขยายเขา้ไปในวถีิชีวติ

ของชาวไทยจาํนวนหน่ึงดว้ยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เร่ือง

สมเดจ็ประพาสจนัทบุรีไดก้ล่าววา่ พระยาจนัทบุรีแจง้ความวา่พวกจีนมาทาํไร่ออ้ย ไร่พริกไทย

ยาสูบและถัว่ต่างๆ ตามทางไปเขาพลอยแหวนและยงัมีศาลเจา้ โรงจีนร้านขายของเป็นจีนแทบ

ทั้งนั้น มีโรงง้ิว และฮวงซุย้ของชาวจีนดว้ย 

 แหล่งท่ีปลูกยาสูบอยา่งดีและปลูกกนัมากคือจนัทบุรีและบางปลาสร้อยเน่ืองจากแหล่ง

ทั้งสองน้ี เป็นชุมชนใหญ่ของชาวจีนทาํใหเ้ขา้ใจวา่ชาวจีนจะไดมี้ส่วนสาํคญัในการผลิตยาสูบ

ในประเทศไทยเพ่ือส่งออกชาวจีนปลูกยาสูบเพ่ือการพาณิชยม์าก่อน การปลูกยาสูบในประเทศ

ไทยคงทาํกนัมานานแลว้ แต่จะปลูกเพ่ือเล้ียงตนเองและบริโภคภายในครัวเรือนคนไทยทัว่ไป

บริโภคยาสูบกนัมากแต่ปริมาณการผลิตไม่พอตอ้งนาํเขา้มาจากฟิลิปปินส์และจีนจนกระทัง่ถึง

สมยัตน้รัตนโกสินทร์ไทยกย็งันาํเขา้ยาสูบจากอินโดนีเซีย เม่ือไทยสามารถผลิตยาสูบได้

เพียงพอและยงัไดส่้งออกไปยงักมัพชูาและเวยีดนามดว้ย 

          ชาวจีนท่ีจนัทบุรียงัไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการคา้อญัมณีโดยเร่ิมจากการซ้ือขายแลกเปล่ียน 

ประเภท " ซ้ือกอ้นขายกอ้น" ท่ีบางกะจะ บ่อไร่บ่อเวฬุ และตกพรม ชาวจีนถือวา่พลอยเป็นของ

สูงประดบัมงกฎุของพระมหากษตัริยแ์ละพระราชินี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเร่ืองเสดจ็ประพาสจนัทบุรีไดก้ล่าวถึงจีนจูบา้นสีพยาและจีนก๋ีถวายพลอย

บุศยน์ํ้ าทองยอดหน่ึงขนาดเกือบเท่ากบัพลอยในตรานพรัตน์เป็นตน้ ภูมินามหมู่บา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัชาวจีนในจนัทบุรี มี 3 แห่งคือกงษีไร่ ตั้วลั้งและหนองเจ๊กสร้อย จงัหวดัจนัทบุรี สามารถทาํ

กสิกรรม เกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ มีมลูค่าปีละ 2029.1 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2528 ทาํประมงมูลค่า 

288.1 ลา้นบาทในปีเดียวกนั 
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ชุมชนจนีตราด 

 

 จิตรกรรมฝาผนงัท่ีแสดงใหเ้ห็นความสาํคญัของชาวจีนสมยัช่วงอยธุยาคือจิตรกรรมท่ีวดั
บุปผารามหรือเรียกอีกช่ือวา่วดัปลายคลอง35 จิตรกรรมแสดงพระพทุธรูปจีน ชาวจีนชายหญิง
แต่งกายและอาวธุแบบต่าง ๆ  ฝาผนงัในโบสถแ์ละวหิารพระพทุธไสยาสน์เขียนข้ึนในสมยั
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รัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างทอ้งถ่ินแต่ลว้นแลว้ผสมกลมกลืนดว้ยศิลปะจีนและวรรณคดีจีน
แสดงใหเ้ห็นวา่วดัแห่งน้ีอาจไดรั้บการอุปถมัภจ์ากชาวจีนท่ีมาคา้ขายแถบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก
พอ่คา้ชาวจีนอพยพทางเรือมาท่ีเมืองตราดตั้งแต่สมยัอยธุยา บางคนอพยพจากอยธุยากรุงเทพฯ 
เวยีดนาม บา้งกม็าจากมาเลเซีย สิงคโปร์36 

หลกัฐานสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชเม่ือคร้ังดาํรงตาํแหน่งพระยาวชิรปราการเจา้

เมืองกาํแพงเพชรหรือพระยากาํแพงเพชร ระบุวา่เม่ือเขา้จดัราชการเมืองตราดพบวา่เรือสาํเภาจีน

ท่ีมาทอดสมออยูป่ากนํ้าจาํนวนหลายลาํ พระยากาํแพงเพชรมีความประสงคต์อ้งการเรือสาํเภา

เหล่านั้นเป็นพาหนะยกไพร่พลทางทะเลมายงักรุงศรีอยธุยา จึงวางแผนเกณฑเ์รือสาํเภาแต่ไม่

ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากพอ่คา้สาํเภาจีนเหล่านั้น จึงใหข้า้หลวงไปหาตวันายสาํเภาจีนเขา้มาพบ

ปรึกษาขอ้ราชการแต่โดยดี แต่นายสาํเภาขดัแขง็ไม่มา กลบัต่อรบยงิเอาเรือขา้หลวง ขา้หลวง

กลบัมารายงานกโ็กรธนายสาํเภาจีน จึงสัง่ใหล้งเรือใหญ่ยกกองทพัเรือออกไปลอ้มกองสาํเภาจีน

ไวคื้นหน่ึง พวกสาํเภาจีนยงัไม่อ่อนนอ้ย คร้ันรุ่งข้ึนจึงใหน้ายทพันายกองยกเขา้โจมตีสาํเภา พวก

สาํเภาจีนต่อรบยนิปืนโตต้อบกนัอยูค่ร่ึงวนั กองทหารปีนข้ึนเรือสาํเภาจีนได ้ ไล่ฆ่าฟันคนจีน

ตายไปหลายคน พวกสาํเภาจีนยอมพา่ยแพ ้ เกบ็ทรัพยสิ์น ส่ิงของ เงินทอง เส้ือผา้แพรภณัฑไ์ด้

เป็นอนัมาก จีนเจ้ียมผูเ้ป็นใหญ่ของสาํเภาจีนทั้งปวงกอ่็อนนอ้ยยอมสวามิภกัด์ิ ยอมถวายบุตร

หญิงดว้ย 1 คน ในวนัเดียวกนันั้นกส็ัง่ใหย้กทพักลบัมายงัเมืองจนัทบุรีทนัทีโดยเดินทางมาทาง

ทะเลดว้ยกองเรือรบและเรือสาํเภาจีนเหล่านั้น เม่ือไดส้าํเภาจีนจาํนวนหน่ึง แต่ยงัเห็นวา่หากยก

ทพัเรือใหญ่มายงักรุงศรีอยธุยา จาํเป็นจะตอ้งใชเ้รือสาํเภาจาํนวนมากเพ่ือแล่นไปมาทางทะเล 

ฉะนั้นขณะท่ีพาํนกัอยูเ่มืองจนัทบุรีไดใ้หช่้างจีนต่อเรือรบไดจ้าํนวนร้อยลาํเศษ เรือรบเป็นเรือ

ยาวใชฝี้พายไปในแม่นํ้า ส่วนเรือสาํเภาบรรทุกเสบียงอาหาร กาํลงัพลและยทุธปัจจยั 37 
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ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัตราดตั้งอยูบ่นถนนหลกัเมืองใกลว้ดัโยธานิมิต ตาํบลวงั
กระแจะ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด เป็นจงัหวดัเดียวท่ีมีอาคารศาลหลกัเมืองแบบจีนไม่มีอาคาร
ศาลหลกัเมืองแบบไทย สนันิษฐานวา่พระเจา้ตากสินมหาราชเป็นผูส้ร้างไวเ้ม่ือคร้ังมารวบรวมร้ี
พลกอบกูเ้อกราชท่ีตราดชาวเมืองตราดไดบู้รณะใหค้งสภาพดีและศาลหลกัเมืองน้ีเป็นท่ีเคารพ
นบัถือของชาวจงัหวดัตราดเป็นอยา่งมากสถาปัตยกรรมศาลเจา้พอ่หลกัเมืองตราดสร้างข้ึนใหม่
ใน พ.ศ.2543 รูปทรงคลา้ยพระราชวงัจีนโบราณหลงัคามี 3 ช่วงมุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบดินเผามี
รูปมงักรคู่อยูบ่นหลงัคา ชายคา 2 ชั้นส่วนชายคาล่างเป็นรูปหงส์ทั้ง 4 มุมดูอ่อนชอ้ยงดงาม 
ภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองไดแ้บ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ส่วน ชั้นในของศาลเจา้ตรงกลางเป็นแท่นท่ี
ประทบัองคเ์จา้พอ่หลกัเมืองเส่ียอ่ึงกง เคียงขา้งดว้ยเทพเจา้อีก 2 องคด์า้นซา้ยคือเทพเจา้โชคลาภ
ไฉ่ซ้ิงเอ๊ียดา้นขวาคือเทพเจา้ปฐพีกาํเทียงไตต่ี้ชั้นนอกของศาลหลกัเมืองเป็นท่ีประดิษฐานของ
เสาหลกัเมือง 2 หลกัเสาตน้สูงคือเสาหลกัเมือง เสาตน้ตํ่าคือเสาศิวลึงค ์จงัหวดัตราดมีศาลเจา้พอ่
หลกัเมืองสองแห่งคือศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัตราดและศาลเจา้พอ่หลกัเมืองบ่อไร่ รวมทั้ง
ศาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชตั้งอยูบ่นเรือท่ีวดัโยธานิมิต จงัหวดัตราด 
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ชาวจีนใชเ้รือสาํเภาเป็นพาหนะสาํคญัสาํหรับเดินทางมายงัประเทศไทยดงัจะเห็นได้

หลกัฐานสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงสร้างสาํเภาจีนวดัยานนาวาถ่ายเม่ือมี 

พ.ศ.252538 เรือสาํเภาจีนในจิตรกรรมท่ีวดัใหญ่อินทาราม จงัหวดัชลบุรีและวดัแกว้พิจิตรท่ี

ปราจีนบุรี นอกจากน้ียงัเทศบาลเมืองชลบุรียงัใชเ้รือสาํเภาจีนเป็นตราสาํคญัของเทศบาล 

พ้ืนฐานจากแนวความคิดของเรือสาํเภาจีนท่ีมีหลกัฐานในการบนัทึกการเดินทางของเจ้ิงเหอ  

นอกจากเรือสาํเภาแลว้ชาวจีนยงัใชเ้รือกลไฟซ่ึงเป็นเรือแบบชาติตะวนัตกเดินทางมายงัประเทศ

ไทยดว้ย 
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ศาสนาและความเช่ือ 

 ชาวจีนอพยพรุ่นแรกจะเป็นกลุ่มคนชั้นธรรมดาอพยพเขา้มาตวัเปล่าเส่ือผืนหมอนใบ ไม่

มีความรู้มากนกั ประการแรก ชาวจีนผูอ้พยพไดย้อมรับนบัถือศาสนาพทุธนิกายมหายานท่ี

คุน้เคยนาํมาจากจีนมาผสมกลมกลืนกบัศาสนาพทุธในประเทศไทย นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพล

จากศาสนาเต๋า ศาสนาขงจ้ือ และความเช่ือแบบพ้ืนเมืองเดิมมาหล่อหลอมเป็นความเช่ือของคน

ไทยเช้ือสายจีนท่ีสาํคญัอยา่งมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ชาวจีนยอมรับนบัถือพทุธศาสนาทนัทีท่ีเขา้มา

อยูใ่นประเทศไทย ไม่วา่คนจีนจะถือศาสนาใดมาก่อนหรือไม่วา่จะมีศาสนาหรือไม่มี คนจีนจะ

รับรูปแบบนบัถือของพทุธศาสนิกชนชาวไทยคือไปวดัไทย ใส่บาตรพระ บางคนบวชพระ คน

จีนในประเทศไทยไดส้ร้างวดัทางพทุธศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะแบบหน่ึงข้ึนมาตาม

รากฐานของศาสนาพทุธในเร่ืองพระรัตนตรัยแปลตามตวัอกัษรเป็นภาษาจีนคือซนัเป่า  คนจีน

ในประเทศไทยไดย้กยอ่งเจ้ิงเหอซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปช่ือซนัเป่าไทเซียน เจ้ิงเหอไดรั้บการ

บูชาอยา่งเทพเจา้ในประเทศไทยในช่ือ ซนัเป่ากง วดัพทุธซนัเป่ามีช่ือเสียงท่ีสุดอยูท่ี่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา มีวดัซนัเป่าสามวดัคือท่ีธนบุรีและฉะเชิงเทราเป็นวดัแบบไทย มีพระพทุธรูป

ประดิษฐานอยูภ่ายในเป็นท่ีนบัถือทั้งคนไทยและคนจีน  ซนัเป่ากงเป็นเทพองคห์น่ึงของชาวจีน 

การเคารพซนัเป่ากงท่ีอยูใ่นรูปแบบพระไทยทาํใหลู้กจีนในไทยเปล่ียนไปเป็นพทุธศาสนาแบบ

ไทยไดง่้าย39 นอกเหนือไปจากพทุธศาสนานิกายมหายานซ่ึงผูอ้พยพชาวจีนส่วนใหญ่คุน้เคย

มาแลว้ก่อนออกจากประเทศจีน 

 ประการทีส่อง ชาวจีนผูอ้พยพไดน้าํเอาความเช่ือศาสนาเต๋าเกิดในประเทศจีนเขา้มาใน

ประเทศไทยดว้ย ศาสนาเต๋านบัถือเล่าจ้ือ(老子-Lao Ziหรือ Lao Tzu) นกัปราชญท่ี์มีช่ือเสียง
ชาวจีนท่ีสุดท่านหน่ึงของชนชาติจีนเช่ือกนัวา่อาศยัอยูใ่นช่วง 400 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช ในช่วง
ของสงครามปรัชญา และสงครามการเมืองยคุชุนชิวเล่าจ้ือไดเ้ขียนตาํราอนัเป็นแบบแผนในทาง

เต๋า นัน่คือ "เต๋าเตก็เกง็" (Tao TeChing -道德經) ซ่ึงเป็นผลงานทางลทัธิเต๋าท่ียงัคงตกทอด
มาถึงยคุปัจจุบนัน้ี เล่าจ้ือเป็นนกัปราชญท่ี์เช่ียวชาญทางเต๋าประวติัศาสตร์ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์
ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ พงศาวดารจีนกล่าวถึงเล่าจ้ือ ในฐานะท่ีเป็นผูแ้ต่งคมัภีร์ เต๋าเตก็
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เกง็ หรือ เต้าเต๋อจิง ซ่ึงเน้ือหาในคมัภีร์น้ีมีความสาํคญักบัวฒันธรรมจีนในรุ่นต่อ ๆ มาอยา่งมาก 
ถือไดว้า่เทียบเท่าไดก้บัขงจ้ือ40 ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกนบัถือเล่าจ้ือโดยสร้างเป็น
ประติมากรรมและจิตรกรรมในหลายสถานท่ี เช่นท่ีมูลนิธิสวา่งสระแกว้ธรรมสถาน สระแกว้ 
วหิารเซียน ชลบุรี วดัโพธิทตัตาราม ชลบุรี และศาลเจา้กวงต่ีหลุง ชลบุรีเป็นตน้  

 

 ประการทีส่าม ความเช่ือลทัธิขงจ้ือ ขงจ้ือ (孔子; Confucius)  ขงฟู่ จ่ือ ขงจ่ือ หรือข่งชิว 
เกิดเม่ือวนัท่ี28 กนัยายน 551 - 479 ปีก่อน ค.ศ. ช่ือรอง จ้งหนี เป็นนกัคิดและนกัปรัชญาสงัคมท่ี
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มีช่ือเสียงของจีน คาํสอนของขงจ้ือนั้นฝังรากอิทธิพลลึกลงไปในสงัคมเอเชียตะวนัออกมาก 
หลกัปรัชญาของขงจ้ือนั้นเนน้เก่ียวกบัศีลธรรมส่วนตวัและศีลธรรมในการปกครอง ความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของความสมัพนัธ์ในสงัคม และ ความยติุธรรมและบริสุทธ์ิ41 คาํสอนของขงจ้ือ
เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้อ้ยกบัผูใ้หญ่ การอยูร่่วมกนัในสงัคม ความกตญัญูการเซ่นไหว้
บรรพบุรุษ ความซ่ือสตัย ์  เช่น การบูชาเทพเจา้กวนอเูป็นการเนน้การสัง่สอนเร่ืองความซ่ือสตัย์
เป็นคาํสอนท่ีสาํคญัของขงจ้ือ ชาวไทยเช้ือสายจีนกวางตุง้นิยมมากราบไหวป้ระติมากรรมขงจ้ือ
ในศาลเจา้กวางตุง้42  ภาคตะวนัออกจะมีประติมากรรมขงจ้ือท่ีอเนกกศุลศาลา (วหิารเซียน )
ชลบุรี และท่ีสถาบนัขงจ้ือ มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี 

 

ภาษาและวรรณกรรม 

 ศาลเจา้ชาวไทยเช้ือสายจีนมกัจะเขียนภาษาและวรรณกรรมของจีนประเภทต่าง ๆ         

เช่น วรรณกรรมสมัยราชวงศ์หมิง พ.ศ.1911-2187 วรรณคดีนิยายท่ีประสบความสาํเร็จสูงสุด

นัน่ไดแ้ก่สามก๊ก ซอ้งกัง๋ไซอ๋ิว จินผงิเหมยและหอ้งสินหรือสถาปนาเทพ43 วรรณกรรมเร่ือง

ความฝันในหอแดง-อัง่เล่ามัง่-44 บรรยายความสัมพนัธ์ในระหวา่งชาย 235  คน หญิง 213 คน 
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ทาํใหเ้ห็นชีวิตคนมัง่มีในสมยักษตัริยเ์คียงลง้ปี พ.ศ. 2280 กษตัริยเ์คียงลง้แห่งราชวงศเ์ช็งอยา่ง

ละเอียด มีเร่ืองเกร็ดประวติับณัฑิตหยคู่อนแคะบรรดาผูท่ี้หากินโดยใชล้ทัธิหยเูป็นเคร่ืองมือไดดี้

เยีย่มเร่ืองหน่ึง 

สามก๊ก  (Romance of the Three Kingdoms ; 三國演義;จีนตวัยอ่: 三国演义) 
เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวติัศาสตร์เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง เป็น
วรรณกรรมเพชรนํ้าเอกของโลกและมรดกทางปัญญาของปราชญช์าวตะวนัออก มีผูแ้ปลเป็น
ภาษาต่าง ๆ มากกวา่ 10 ภาษา ไดรั้บการตีพิมพอ์ยา่งแพร่หลายทัว่โลก แต่งข้ึนประมาณในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 หรือพทุธศตวรษท่ี 18 ยคุสมยัราชวงศห์ยวน  บทประพนัธ์โดยหลวั กวั้นจง 

(羅貫中: LuóGuànzhōng) แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยคร้ังแรกโดยเจา้พระยาพระคลงั 
(หน) ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือปี พ.ศ. 2345 เป็นแบบสมุด
ไทย ตีพิมพค์ร้ังแรกโดยโรงพิมพข์องหมอบรัดเลย ์ ในปี พ.ศ. 2408 และไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ าอีก
คร้ังภายใตช่ื้อ "หนงัสือสามก๊ก ฉบบัราชบณัฑิตยสภา" โดยโรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร ในปี 
พ.ศ. 2471 ปัจจุบนัสามก๊กฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) ไดรั้บการตีพิมพใ์หม่อีกหลายคร้ังโดย
หลายสาํนกัพิมพถื์อเป็นวรรณกรรมจีนอิงประวติัศาสตร์เล่มท่ี 2 โดยแปลหลงัจากไซ่ฮัน่และ
เก่าแก่ท่ีสุดในไทย   

สามก๊กมีเน้ือหาหลากหลายรสชาติเตม็ไปดว้ยกลเล่ห์เพทุบาย กลศึกในการรบ การชิงรัก
หกัเหล่ียม ความเคียดแคน้ชิงชงั ความซ่ือสตัยแ์ละการใหอ้ภยั มีเน้ือหาและเร่ืองราวในทางท่ีดี
และร้ายปะปนกนั  ภาพโดยรวมของสามก๊กกล่าวถึงประวติัศาสตร์จีนในยคุสามก๊ก ในปี พ.ศ. 
763 - พ.ศ. 823 โดยจุดเร่ิมตน้ของสามก๊กเร่ิมจากยคุโจรโพกผา้เหลืองในปี พ.ศ. 726 ท่ีออก
อาละวาด จนเป็นเหตุใหบุ้คคลทั้งสามคือเล่าป่ี กวนอแูละเตียวหุยไดร่้วมสาบานตนเป็นพ่ีนอ้ง
และร่วมปราบกบฏโจรโพกผา้เหลือง รวมทั้งการแยง่และช่วงชิงอาํนาจความเป็นใหญ่ในช่วง

ปลายราชวงศฮ์ัน่ของก๊กต่าง ๆ อนัประกอบดว้ยวยุก๊กหรือก๊กเวย่    (魏)                 จ๊กก๊กหรือก๊กสู่ 

(蜀 )และง่อก๊กหรือก๊กหว ู (吳 ) จนถึงการสถาปนาราชวงศจ้ิ์นโดยสุมาเอ๋ียน รวมระยะเวลา
ประมาณ 60 ปี นอกจากน้ี สามก๊กยงัเป็นหน่ึงในส่ีสุดยอดวรรณกรรมจีนร่วมกบัไซอ๋ิว ซอ้งกัง๋
และความฝันในหอแดง นกัอ่านหนงัสือจาํนวนมากยกยอ่งสามก๊กเป็นบทเรียนตาํราพิชยั
สงครามภาคปฏิบติั การบริหารและเศรษฐกิจ45  ชาวไทยเช้ือสายจีนจะกราบไหวเ้ทพเจา้กวนอู 
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ตามความเช่ือในลทัธิขงจ้ือ นบัถือกวนอเูป็นเทพเจา้ตามศาสนาเต๋าดา้นความกตญัญู มี
ประติมากรรมและจิตรกรรมคนสาํคญัคนอ่ืนในวรรณกรรมสามก๊ก เช่น เล่าปี เตียวหุย ขงเบง้
และฮวัทอ้เซียงซือหมอหวัโถหรือฮูโต๋แพทยผ์ูมี้ช่ือเสียงสมยัสามก๊กประดิษฐานไวส้าํหรับให้
กราบไหวบู้ชาท่ีศาลเจา้หลายแห่งในภาคตะวนัออก 46 

 

ไซอิว๋ (西遊記;จีนตวัยอ่: 西游记: Xīyóujìซีโหยวจี;้: Journey to the West - 
บนัทึกการเดินทางสู่ตะวนัตก) เป็นนิยายคลาสสิกของจีนแต่งข้ึนประมาณปี พ.ศ.2133 หรือ ค.ศ. 
1590 ช่วงราชวงศห์มิง ประพนัธ์โดยอู๋ เฉิงเอินไซอ๋ิวเป็นเร่ืองของการเดินทางไปยงัชมพทูวปี
หรืออินเดีย เพ่ืออญัเชิญคมัภีร์พระพทุธศาสนาของหลวงจีนช่ือ พระถงัซาํจัง๋อา้งอิงจากผูมี้ตวัตน

จริงในประวติัศาสตร์มีนามวา่พระเสวยีนจั้ง (玄奘大師) โดยมีสตัว ์3 ตวัเป็นเพ่ือนร่วมทาง 
คือ เหง้เจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซวัเจ๋ง (ปีศาจปลา) ระหวา่งการเดินทางตอ้งพบกบัการ
ขดัขวางของเหล่าปีศาจมากมาย ดว้ยเน้ือหาท่ีเป็นการผจญภยัและมีสตัวเ์ป็นตวัเอก คาํวา่ซมัจัง๋
แปลวา่ไตรปิฎก คนจีนนิยมเรียกพระท่ีแปลพระสูตรวา่ ซมัจัง๋ฮวบซือ แปลวา่พระอาจารยไ์ตร
ปิฎก คาํวา่ถงัซาํจัง๋กคื็อพระอาจารยไ์ตรปิฎกแห่งราชวงศถ์งั  ทาํใหไ้ซอ๋ิวไดรั้บความนิยมจากหมู่
เยาวชนมากท่ีสุดในวรรณกรรมเอกทั้ง 4 เร่ือง เป็นหน่ึงในส่ีสุดยอดวรรณกรรมจีนร่วมกบัสาม

ก๊ก ความฝันในหอแดง และซอ้งกัง๋ (水滸傳 )ไซอ๋ิวแปลเป็นภาษาไทยคร้ังแรกก่อน พ.ศ. 
2349 มีความยาว 17 เล่มสมุดไทย แต่ตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2417 โดย
โรงพิมพห์มอบรัดเลย์47 ภาคใตข้องประเทศไทยมีวดัพระถงัซาํจัง๋ท่ีอาํเภอท่าศาลา จงัหวดั
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นครศรีธรรมราชเป็นท่ีบูชากราบไหวพ้ระถงัซํ้ าจัง๋48 ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกหลายศาลเจา้มี
จิตรกรรมเร่ืองไซอ๋ิว เช่น ท่ีวดัอุภยัภาติการาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีอเนกกศุลศาลา (วหิารเซียน)
จงัหวดัชลบุรีไดส้ร้างประติมากรรมประดิษฐานไวส้าํหรับผูค้นเขา้สกัการะบูชา 

 

ความฝันในหอแดง (The Dream of the Red Chamber;- 红楼梦 หงโหล่วเม่ิง) เป็น
หน่ึงในส่ีสุดยอดวรรณกรรมจีนร่วมกบัสามก๊ก ไซอ๋ิว และซอ้งกัง๋ แต่งโดยเฉาเส่ียฉ้ินประมาณปี
พ.ศ. 2297 แต่เฉาเส่ียฉ้ินเสียชีวติก่อนแต่งจบ มีนกัประพนัธ์มากมายแต่งเร่ืองต่อใหจ้บ ฉบบัท่ี
ไดรั้บการยอมรับคือฉบบัของเกาเออเป็นเร่ืองความรักของหนุ่มสาวในตระกลูเจ้ีย ซ่ึงเป็นตระกลู
ชั้นสูงในสมยัราชวงศชิ์ง ตวัเอกคือเจ้ียเป่าอ้ีและหลินไตอ้ี้ ผูซ่ึ้งคนในตระกลูกีดกนัเร่ืองความรัก 
นอกจากน้ียงัมีเร่ืองราวของตวัละครอ่ืน ๆ ในตระกลูดว้ย ความฝันในหอแดงไดส้ะทอ้นจารีต
ประเพณีและความเป็นอยูข่องชาวจีนในยคุนั้นเป็นอยา่งดี49 

นิทานเร่ืองเดก็เลีย้งววัและสาวทอผ้า เป็นตาํนานท่ีเกิดมาจากความรู้ทางดา้นดาราศาสตร์
ของจีนโบราณ  คือกลุ่มดาว 2 กลุ่มไดแ้ก่กลุ่มดาวเดก็เล้ียงววั และกลุ่มดาวสาวทอผา้  กลุ่มดาว
ทั้ง 2 น้ีจะโคจรมาพบกนัท่ีทางเผือกในเวลาประมาณเดือน 7 จนัทรคติจีนของทุกปี ประมาณ
เดือนสิงหาคมตามปฏิทินสุริยคติในปัจจุบนั  ทาํใหเ้กิดเป็นตาํนานวา่ทุกวนั 7 คํ่า เดือน 7 
จนัทรคติเดก็เล้ียงววัและสาวทอผา้จะมาพบกนั  เกิดเป็นตาํนานรักอมตะท่ีกล่าวขานมาถึง
ปัจจุบนัตาม ตาํนานโดยยอ่นั้นเดก็เล้ียงววัเป็นมนุษยแ์ต่สาวทอผา้เป็นเทพ  มีความรักต่อกนั เป็น
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การผดิกฎสวรรคจึ์งถูกกีดกนั  ทั้ง 2 พบอุปสรรคมากมายและสุดทา้ยกไ็ม่อาจสมหวงัในรัก  แต่
ไดก้ย็งัไดรั้บอนุญาตวา่ใน 1 ปีสามารถพบกนัได ้ คือในวนั7 คํ่า เดือน 7 จนัทรคติจีน ดงักล่าว
ขา้งตน้ตามความเช่ือของศาสนาเต๋า50  

ซิยิน่กุ้ย (薛仁貴;จีนตวัยอ่: 薛仁贵; XuēRén'guì : HsüehJengui, XueRengui) 
เป็นบุคคลท่ีตวัตนจริงในพงศาวดารของจีน เร่ืองราวของแม่ทพัท่ีมีพละกาํลงัมาก ไม่เคยแพใ้คร
และเป็นแม่ทพัท่ีงกัฮุยวีรบุรุษอีกคนในวฒันธรรมจีนรุ่นต่อมานบัถืออีกดว้ย เร่ืองราวของซิ
ยิน่กุย้มกัเล่าเป็นตาํนาน เร่ืองราวของซิยิน่กุย้ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ไดแ้ต่งเน้ือเร่ืองต่อมาในรุ่นลูก

และรุ่นหลาน คือ ซิเตง็ซาน (薛丁山, XueDingshan) และซิกงั (薛剛, Xue Gang)ซิยิน่กุย้ 
เกิดท่ีมณฑลซานซี ในปี ค.ศ. 614 ตรงกบัรัชสมยัฮ่องเตสุ้ยหยางต้ี แห่งราชวงศสุ์ย ซิยิน่กุย้และ

ภรรยามี แซ่เล่า (柳) มีช่ือเดิมวา่ ซิหลี ่(Xue Li, 薛禮) มาจากครอบครัวชาวนาท่ียากจน ก่อน
จะสมคัรเป็นทหารจนเติบโตในหนา้ท่ีจนถึงเป็นแม่ทพัใหญ่ รับราชการถึง 2 รัชกาล ในรัชกาล
ฮ่องเตถ้งัไท่จงและฮ่องเตถ้งัเกาจง เป็นแม่ทพัท่ีมีบทบาทสาํคญัในยคุราชวงศถ์งักบัการทาํ
สงครามกบัอาณาจกัรทางทิศตะวนัออกก่อนจะเสียชีวติในปี พ.ศ.1226 หรือ ค.ศ. 68351 

ไซซี ตามสาํเนียงแตจ๋ิ้ว หรือ ซี ซือ ตามสาํเนียงกลาง (西施; XīShī; Xi Shi) เป็นหน่ึง
ในส่ีหญิงงามแห่งแผน่ดินจีน เกิดประมาณ 506   ปีก่อนคริสตกาลตรงกบัยคุชุนชิวท่ีมณฑล      

เจอ้เจียงในรัฐเยว่ ์ (State of Yue)ไซซีไดรั้บฉายานามวา่ "มจัฉาจมวารี" (: 沉魚: chényú) ซ่ึง
หมายถึง "ความงามท่ีทาํใหแ้มแ้ต่ฝงูปลายงัตอ้งจมลงสู่ใตน้ํ้ า" (so beautiful as to make 
swimming fish sink) ในยคุเลียดก๊ก52 

เจยีง จือ่หยา ( 姜子牙; JiāngZǐyá) หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ เจยีง ไท่กง (姜太公: 
Tai Gong Wang) เป็นนกัยทุธศาสตร์คนสาํคญัของโจวเหวนิหวงัและโจวอู่หวงัท่ีไดโ้ค่นราชวงศ์
ซางและสถาปนาราชวงศโ์จวข้ึน มีชีวติเม่ือประมาณ 3,000 ปีมาแลว้  นกัประวติัศาสตร์และ
นกัวชิาการไดใ้หค้วามเห็นวา่เม่ือเทียบกบัผลงานแลว้เจียง จ่ือหยา คือ 1 ใน 2 นกัยทุธศาสตร์
แห่งการสงครามท่ีเก่งท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของจีน อีกท่านหน่ึงกคื็อเตียวเหลียง มีชีวติอยูใ่น
สมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก(คนละคนกบัเตียวเหลียงในสามก๊ก) เสนาบดีแห่งราชวงศฮ์ัน่ของหลิว
ปังหรือปฐมจกัรพรรดิฮัน่เกา ซ่ึงวา่กนัวา่เตียวเหลียงกไ็ดเ้รียนรู้ตาํราพิชยัสงครามมาจากตาํรา
พิชยัสงครามของเจียง จ่ือหยานัน่เอง เจียง จ่ือหยาเดิมเคยเป็นขนุนางในราชวงศซ์าง แต่ทนความ
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โหดร้ายในการปกครองของอ๋องโจว้ ผูป้กครองแห่งราชวงศไ์ม่ได ้ จึงหลบมาพาํนกัท่ีชนบท
ห่างไกลแห่งหน่ึงติดแม่นํ้ าเวย่สุ่ยปัจจุบนัอยูใ่นมณฑลส่านซี  

ประวติัศาสตร์บนัทึกเก่ียวกบัการพบกนัของโจวเหวนิหวงัและเจียง จ่ือหยาไวว้า่ 
ขณะนั้น เจียง จ่ือหยาอายไุด ้ 80 ปี โจวเหวนิหวงัไปล่าสตัว ์ไดพ้บกบัคนชราคนหน่ึงนัง่ตกปลา
โดยท่ีไม่มีเหยือ่ไดเ้ขา้ไปทกัทายอยา่งสุภาพแลว้ถามวา่ ท่านมีความสุขในการตกปลาหรือเปล่า 
เจียง จ่ือหยากต็อบไปวา่ บุคคลท่ีน่ายกยอ่งท่ีแทจ้ริงนั้นมีความสุขในการท่ีทาํใหค้วามมุ่งมัน่นั้น
สาํเร็จ โจวเหวนิหวงัจึงรู้ทนัทีวา่น่ีคือคนท่ีปู่ ของตนไดห้วงัไวว้า่จะเจอ บุคคลสาํคญัท่ีจะสามารถ
ช่วยโค่นลม้ทรราชได ้ โจวเหวนิหวงัจึงไดเ้ชิญเจียง จ่ือหยาไปรับตาํแหน่งสาํคญัและตั้งช่ือใหว้า่ 

เจียงไท่กง วัง่ ต่อมาไดย้อ่ใหเ้ป็น ไท่กง วัง่ ( 太公望 ;  TàigōngWàng) มีความหมายวา่ 
ความหวงัแห่งราชวงศโ์จวจะรู้จกักนัดีในนาม เจียง ไท่กง  เม่ือโค่นราชวงศซ์างลงแลว้เจียง จ่ือ 
หยากไ็ดรั้บตาํแหน่งเป็นอคัรมหาเสนาบดีแห่งราชวงศโ์จวและไดด้าํรงตาํแหน่งผูป้กครองแควน้
ฉี  เจียง จ่ือหยาไดช่้วยสร้างความเจริญใหแ้ก่บา้นเมืองมากทั้งดา้นการเมือง การปกครอง 
ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ จนเป็นราชวงศท่ี์ยาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์จีนจนมีคาํกล่าววา่ บุคคล
ท่ีเป็นทั้งเป็นบิดาและเจา้แห่งตาํราพิชยัสงครามในประวติัศาสตร์จีนท่านแรกกคื็อ เจียง จ่ือหยา 
ไดเ้ขียนตาํราพิชยัสงครามไวเ้ล่มหน่ึงช่ือวา่ หกความลบัแห่งยทุธศาสตร์ ในตาํนานเร่ืองหอ้งสิน         
ไดก้ล่าวไวว้า่คนท่ีปราบนางต๋าจีซ่ึงเป็นนางจ้ิงจอกพนัปีนั้นกคื็อเจียง จ่ือหยา ไดบ้อกวา่ไวเ้จียง จ่ื
อหยานัน่เองท่ีเป็นคนสัง่ประหารนางต๋าจี53    ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกไดเ้ขียนจิตรกรรม
เก่ียวกบัเจียง จ่ือหยาไวห้ลายแห่ง เช่นท่ี ศาลเจา้เซียนซือไท ้ จงัหวดัชลบุรี  ศาลเจา้ท่ีจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นตน้ 
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เชิงอรรถ 

1เจียแยนจอง และจิตร ภูมิศกัด์ิ มีความเห็นสอดคลอ้งกนัในงานคน้ควา้ของทั้งสองท่าน  

ดูรายละเอียดในเจียแยนจอง, “คนไท” ไม่ใช่”คนไทย” แต่เป็นเครือญาตชิาตภิาษา  สุจิตต ์วงษ์

เทศ บรรณาธิการ กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน พ.ศ. 2527 หนา้ 427-435. และ จิตร ภูมิศกัด์ิ, 

ความเป็นมาของคาํสยาม ไทย ลาว และขอม และลกัษณะทางสังคมของช่ือชนชาต ิพิมพค์ร้ังท่ี 5

กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพเ์คลด็ไทย จาํกดั พ.ศ.2544. หนา้ 136. 

2ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวดัจนีและศาลเจ้าจนีในประเทศไทย 

กรุงเทพ ฯ : บริษทั ส่องศยาม จาํกดั  2543, คาํนาํหนา้ 7-11. 

3ตว้น ล่ี เซิง  แหล่งเดยีวกนั หนา้ 220-223  

 4  http://www.moohin.com/108tripsboon/108trips010c008.shtml เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 21 

มิถุนายน พ.ศ.2556 

5ตว้น ล่ี เซิง  แหล่งเดยีวกนั หนา้ 224-226  

6ม.ล. วลัยว์ภิา บุรุษรัตนพนัธ์ุประวตัศิาสตร์สังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : จนี-คน

นอกระบบสถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2529, หนา้ 49-68. 

             
7
 http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 

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

ประวตัศิาสตร์เชิงวเิคราะห์.กรุงเทพ : มูลนิธิโตโยตา้,  2548.หนา้ 10-11 

9  เรือกาํป่ันหรือเรือกาํป่ันใบเป็นเรือใบเดินทะเลแบบยโุรป มีหลายแบบดว้ยกนัแต่แบบ

ท่ีปรากฏหลกัฐานในจิตรกรรมฝาผนงัในวดัของไทยนั้นเป็นแบบเรือท่ีมีหวัเรือเรียวแหลม มีเสา

ช้ีไปขา้งหนา้ ทา้ยเรือเป็นแบบกาํป่ันหากเป็นเรือกาํป่ันขนาดใหญ่จะมีเสาสามเสา ใบเรือมีขนาด

ใหญ่แต่ไม่มีใบแบบใบเรือสาํเภาจีน ในพงศาวดารระบุวา่มีการต่อเรือกาํป่ันแบบฝร่ัง อยา่งนอ้ย



59 
 

ตั้งแต่คร้ังรัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) เรือกาํป่ันขนาดใหญ่ไม่

สามารถแล่นผา่นสนัดอนปากแม่นํ้าเจา้พระยาเขา้มาไดแ้ต่ลาํท่ีมีขนาดเลก็นั้นคงจะเขา้มาได ้ จึง

เกิดปรากฏหลกัฐานการยงิสลุตรับคารวะซ่ึงกนัและกนัระหวา่งป้อมเมืองบางกอกกบัเร่ืองกาํป่ัน

ฝร่ัง ยงัมีเรือกาํป่ันอีกชนิดหน่ึงเรียกวา่เรือกาํป่ันแปลง คือเรือท่ีต่อแบบเรือกาํป่ันของฝร่ังแต่ไม่

เหมือนกนัทีเดียว ไดมี้การดดัแปลงรูปแบบไปบา้ง เช่น "หวัเรือเป็นปากปลาไม่มีเสาช้ี แต่ทา้ย

เรือเป็นแบบกาํป่ัน จะทาํเคร่ืองหางเสือของเรือใหเ้ป็นอยา่งฝร่ังซ่ึงสะดวกกวา่แบบจีน"หรือ" 

บางทีกต่็อตวัเรือทั้งลาํอยา่งแบบกาํป่ันแต่เคร่ืองเสาเพลาใบใชแ้บบจีน" หรือ "สมยัรัชกาลท่ี 3 

ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยานครศรีธรรมราช (นอ้ย) เป็นผูริ้เร่ิมต่อเรือกาํป่ันแปลงสาํหรับใช้

เป็นเรือรบมีรูปลกัษณะหวัเรือเป็นปากปลาทา้ยเรือเป็นกาํป่ัน ขนาดยาว 11 วา กวา้ง 9 ศอก 1 คืบ 

มีทั้งแจวและใบขบัเคล่ือนเรือเรือแบบน้ีบางทีกเ็รียกวา่เรือรบอยา่งนคร

http://www.skn.ac.th/skl/project/boat1/img3.htm เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2556  ดูภาพ 

ในภาคผนวก 2 ประกอบ 

10http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=4301 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.

2556 

11จี.วลิเลียม สกินเนอร์ แหล่งเดยีวกนั หนา้ 143-144 

12 http://www.oocities.org/sukhabot/s-watbang.htm เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 

พ.ศ.2556 

             13 มงเซเญอร์ ปาลเลกวัซ์,เขียน สนัต ์ท.โกมลบุตร แปล เล่าเร่ืองกรุงสยาม พิมพค์ร้ังท่ี 4  

นนทบุรี:ศรีปัญญา,  พ.ศ. 2552 หนา้ 72  

 14 สะพานหลวงท่ีปรากฏในบนัทึกปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นสะพานเสริมสันติ เม่ือแรก

ก่อสร้างนั้นกองทหารเรือสร้างสะพานไมมี้ความยาวมากยืน่ไปในทะเลเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดเรือและ

เป็นท่ีใหท้หารหดัวา่ยนํ้า และไดส้ร้างกระโจมไฟไวท่ี้ปลายสะพานดว้ย ชาวบา้นเรียกสะพานน้ี
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วา่สะพานหลวง-อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพนายวชัิย อูนากลูณ เมรุวดัใหญ่อินทาราม 

ชลบุรี23พฤษภาคม 2519 กรุงเทพฯ :หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอุดมศึกษา, 2519, หนา้ 13 

15 หลวงอาํนาจจีนนิกรคือนายฮั้ว แซ่ตั้งเป็นบุตรชายคนท่ี 2 ของจีนฮอ้ แซ่ตั้งชาวจีนจาก

อาํเภอโผวเลง้ มณฑลแตจ๋ิ้ว ประเทศจีนอพยพโดยทางเรือมาเมืองไทยเม่ือปี พ.ศ.2375 ไดม้าตั้ง

หลกัแหล่งท่ีเมืองบางปลาสร้อยโดยประกอบอาชีพประมงและภายหลงัตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่สะพาน

บา้นจีนต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นสะพานสาํราญราษฎร์ หลวงอาํนาจจีนนิกรประกอบอาชีพการ

ประมงและเป็นนายอากรบ่อนเบ้ียไดถ่้ายภาพพร้อมกบัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัเม่ือคราวเสดจ็เมืองชลบุรีท่ีหนา้ศาลากลางจงัหวดัชลบุรีเม่ือปี พ.ศ.2451 ดูใน อธึก 

สวสัดีมงคลและธีรชยั ทองธรรมชาติ รวมเร่ือง”เมืองชล” กรุงเทพ ฯ : บริษทัพนันา บรรจุภณัฑ์

จาํกดั พ.ศ.2550, หนา้ 105-106 

16 ปัจจุบนัคือสะพานท่าเรือพลีมีศาลเจา้ของชาวจีนอยูศ่าลหน่ึงเป็นศาลเดิม ดา้นหนา้ของ

ศาลหนัออกทางทะเล ชาวบา้นเรียกศาลน้ีวา่ศาลเจา้ตีนทะเลและเป็นท่าเรือ ดูในอนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลงิศพนายวชัิย อูนากลูณ เมรุวดัใหญ่อินทาราม ชลบุรี 23 พฤษภาคม 2519 

กรุงเทพฯ :หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอุดมศึกษา, 2519, หนา้ 15และ35  และ ในขนุวจิิตรมาตรา, เร่ือง

ของเมืองชล ฯ พระนคร: โรงพิมพข่์าวพาณิชย,์ พ.ศ.2497 หนา้ 5-29 

                    17บุญเดิม พนัรอบ."คนจีนและชุมชนจีนในชลบุรี” การสมัมนาทางวชิาการเร่ือง "ชลบุรี 

: ประวตัศิาสตร์และศิลปวฒันธรรม". วนัท่ี 13-16 กนัยายน 2532. โรงแรมบางแสนวิลล่า, จดั

โดยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน. หนา้ 1-21 และดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1 

ประกอบ 

18ตระกลูทัง่ซงัฮะอธิบายวา่ ทาํนํ้าปลาเพราะชาวจีนท่ีมาจากประเทศเวยีดนามพดูถึงและ

บอกถึงกรรมวธีิการผลิตนํ้าปลา 

              19 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ “ชาวจีนปัจจยัสาํคญัของความเปล่ียนแปลง,” ศิลปวฒันธรรม ปีท่ี 9 

ฉบบัท่ี 4   กมุภาพนัธ์ 2531 หนา้  46-47   
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   20บุญเดิม พนัรอบ."คนจีนและชุมชนจีนในชลบุรี” แหล่งเดยีวกนั 
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  23 องัคณา แสงสวา่ง บทบาททางเศรษฐกจิของชาวจนีในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่าง 

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

มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ พ.ศ.2550 หนา้ 36-37 

  24 องัคณา แสงสวา่ง แหล่งเดยีวกนั หนา้ 23-29 

  25 คณะผูจ้ดัทาํหนงัสือศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทรา, ศาลหลกัเมอืงฉะเชิงเทรา:ปรารภผู้ว่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรากรุงเทพ ฯ  :         สาํนกัพิมพด์าวฤกษ,์พ.ศ.2542  หนา้ 50 

      26 คลองสาํโรง เป็นคลองท่ีสาํคญัของจงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เร่ิมจากแม่นํ้ าเจา้พระยา ตาํบลสาํโรงและตาํบลสาํโรงกลาง (เทศบาลเมืองสาํโรงใต)้ อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ผา่นพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองสมุทรปราการ อาํเภอบางพลี อาํเภอบางเสา
ธง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และบรรจบแม่นํ้าบางปะกง ตาํบลท่าสะอา้น อาํเภอบาง
ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนันิษฐานวา่เป็นคลองท่ีขดุข้ึนในสมยัขอมเรืองอาํนาจ ระหวา่ง พ.ศ. 
978 - พ.ศ. 1700 คลองสาํโรงมีระยะทางยาวประมาณ 55 กิโลเมตรเศษ สาํหรับความกวา้งของ
คลองสาํโรง ช่วงท่ีกวา้งท่ีสุดอาจกวา้งไดถึ้ง 50 เมตร และมีความลึกโดยประมาณ 4-5 เมตร 

     27คลองแสนแสบคือคลองท่ีขดุข้ึนตามพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 เพ่ือเช่ือมแม่นํ้าเจา้พระยากบัแม่นํ้ าบางปะกงเขา้ดว้ยกนั เม่ือปี พ.ศ. 2380 
ซ่ึงนบัไดก้วา่หน่ึงร้อยหกสิบปีมาแลว้ ดว้ยพระราชประสงคเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกในการ
ขนส่งอาวธุยทุธภณัฑก์าํลงัรบและเสบียงอาหารไปยงัญวน (เวยีดนาม) ในราชการสงครามไทย-
ญวน ซ่ึงใชเ้วลารบนานถึง 14 ปี ใน "สงครามอานามสยามยทุธ"  คลองแสนแสบเป็นเส้นทาง
โดยสารท่ีนิยมเพราะสะดวกรวดเร็วและเป็นเส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ แต่ปัจจุบนัมี
ปัญหามลภาวะในนํ้า ส่งกล่ินเหมน็ เน่ืองจากมีการทาํลายส่ิงแวดลอ้มและท้ิงขยะ 
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         28บุญเดิม พนัรอบ, สังคมจนีภาคตะวนัออก ภาควิชาสงัคมวทิยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน พ.ศ.2532 หนา้ 1-19 

 29ธวชั ปุณโณทก,กองทพักู้ชาตขิองพระเจ้าตากสินและเมืองจนัทบุรี กรุงเทพ ฯ :
สาํนกัพิมพห์ลกัพิมพ,์ 2547, หนา้ 49 

 30ธวชั ปุณโณทก, แหล่งเดยีวกนั หนา้ 84 และหนา้ 111 

 31ธวชั ปุณโณทก, แหล่งเดยีวกนั หนา้ 112 

 32ดูรายละเอียดในกรมศิลปากร ,พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่ 3 (พ.ศ.)
2367-2395)ฉบบัพระยาพิพากรวงศ ์หนา้ 10-11 อา้งใน ธวชั ปุณโณทก, แหล่งเดยีวกนั  

 33ธวชั ปุณโณทก, แหล่งเดยีวกนั หนา้ 85 และหนา้ 87 

 34บุญเดิม พนัรอบ,สังคมจนีภาคตะวนัออก, แหล่งเดยีวกนั 

 35วดัปลายคลองตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 บา้นปลายคลองถนนพฒันาการปลายคลอง ตาํบลวงั
กระแจะ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสุดในจงัหวดัสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัอยธุยา ราวรัชสมยัพระเจา้ปราสาททอง 
(พ.ศ. 2191) พระครูคุณสารพิสุทธ์ิ (หลวงพอ่โห) อดีตเจา้อาวาสในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้
บูรณปฏิสงัขรณ์เสนาสนะถาวรวตัถุในวดั พระครูสุวรรณสารวบิูลพร้อมทั้งชาวบา้นไดร่้วมแรง
ร่วมใจกนัจดัตั้งพิพิธภณัฑแ์ละดูแลภูมิทศัน์โดยรอบวดัใหส้ะอาดเรียบร้อยวดัน้ีจึงเป็นศูนยก์ลาง
การปฏิบติัศาสนกิจ ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดัไดแ้ก่พิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งรวบรวมโบราณวตัถุอนั
ทรงคุณค่าไวม้ากมายโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงเป็นมงคลสูงสุด     คู่บา้นเมือง มี
พระพทุธรูปทองบุเงิน พระพทุธรูปปางต่าง ๆรวมทั้งเคร่ืองถว้ยจีน เคร่ืองถว้ยยโุรป กลอง
มโหระทึกแสดงใหเ้ห็นถึงการเดินทางแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งเมืองท่าชายฝ่ังตะวนัออก
กบัเมืองท่าโพน้ทะเลในแถบเอเชียอาคเนยข์า้มไปไกลถึงซีกโลกตะวนัตก 

 36นอกจากนั้นยงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายในวดั คือ หมู่กฏิุเลก็ทรงไทยท่ีสร้างไดถู้กตอ้งตามพระ
วนิยับญัญติัมีขนาดพอแค่ภิกษุอยูไ่ดรู้ปเดียวเท่านั้นคนในทอ้งถ่ินเม่ือใหลู้กหลานบวชเรียนท่ีวดั
กจ็ะสร้างกฏิุใหพ้ร้อมเสร็จแลว้ช่วยกนัหามแห่มาท่ีวดัในวนัทาํพิธีบวช  หอสวดมนต ์ เป็นศาลา
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ไมย้กพ้ืนสูงหลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบชั้นเดียว ชายคาปีกนก หนา้บนัไมจ้าํหลกัปิดทองลายเทพ
พนม   ฝาประกน เสาไมแ้ปดเหล่ียม เจดีย ์ เป็นเจดียย์อ่มุมไมสิ้บสอง ก่อดว้ยศิลาแลงฉาบปูนรูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส วหิารฝากระดาน ก่ออิฐ    ถือปูน รูปเรือสาํเภาเช่นเดียวกบัฐานโบสถว์หิาร สร้าง
สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย หลงัคาชั้นเดียวฝาผนงัไม ้ เป็นตน้และดูใน
thai.tourismthailand.org/.../วดับุปผาราม เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29  มิถุนายน พ.ศ.2556 

37 ธวชั ปุณโณทก,แหล่งเดยีวกนั หนา้ 51-52 

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

39 จี.วลิเลียม สกินเนอร์,แหล่งเดยีวกนั หนา้ 131และดูรายละเอียดในล.เสถียรสุต, เรียบ

เรียง ประวตัวิฒันธรรมจนี  กทม: หา้งหุน้ส่วน ภาพพิมพ ์, พ.ศ.2509 หนา้ 35 

 40ตามพงศาวดารระบุไวว้า่ เล่าจ้ือ เกิดในแควน้ขู่ (苦縣 KǔXiàn) ปัจจุบนัคือบริเวณ 

อาํเภอลู่อ้ี (鹿邑) ของมณฑลเหอหนานบางตาํนานกล่าวไวว้า่เล่าจ้ือเม่ือเกิดมามีผมสีขาว และ
อยูใ่นครรภม์ารดานานถึง 8 ทศวรรษ หรือ 80 ปี ช่ือของเล่าจ้ือแปลโดยนยัได ้2 แบบวา่ "อาจารย์
ผูอ้าวโุส" หรือ "เดก็ผูอ้าวโุส" เกิดท่ีหมู่บา้นชีเหยนิลี อาํเภอขู่เส้ียน แควน้ฉู่ เม่ือวนัท่ี 15 เดือนยี ่
ก่อนค.ศ.ราว 576 ปี (ก่อนพ.ศ. 33 ปี)จากพงศาวดารของซือหม่าเซียน (SimaQian) กล่าววา่ 
เล่าจ้ือมีอายมุากกวา่ขงจ้ือ แต่อยูใ่นยคุสมยัเดียวกนั และเคยไดพ้บปะเสวนากนั เล่าจ้ือไดท้าํงาน
ในราชวงศโ์จว ขงจ้ือและเล่าจ้ือไดม้าพบเจอโดยบงัเอิญกนัในแควน้โจวปัจจุบนัคือแถบเมืองลัว่
หยาง โดยขงจ้ือไดม้าคน้หาตาํราในหอ้งสมุด จากเร่ืองเล่าน้ีทั้งสองไดแ้ลกเปล่ียนทศันคติ
ความเห็นในหลายๆดา้น เป็นเวลาหลายเดือนหลงัจากการเสวนาในคร้ังน้ี ขงจ้ือกล่าววา่"การได้
เสวนากบัท่านเล่าจ้ือ ถือวา่เป็นการศึกษาท่ีลํ้าลึกและดีเยีย่มกวา่หนงัสือในหอ้งสมุดเสียอีก"
th.wikipedia.org/wiki/เล่าจือ๊ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2556   

41วาระสุดทา้ยของขงจ้ือไดท้ิ้งทา้ยขอ้ความไวว้า่ "ขนุเขาตอ้งพงัทลาย ข่ือคานแขง็แรง
ปานใด สุดทา้ยตอ้งพงัลงมาเหมือนเช่น บณัฑิตท่ีสุดทา้ยตอ้งร่วงโรย"เม่ือขงจ้ือเกิดมาไดเ้พียง3ปี 
บิดาท่ีมีร่างกายสูงใหญ่และแขง็แรงไดเ้สียชีวติจากไป ขงจ้ือในวยัเยาวช์อบเล่นตั้งโต๊ะเซ่นไหว ้
ชอบเลียนแบบท่าทางพิธีกรรมของผูใ้หญ่ เม่ืออายไุด ้ 15 ปี ฝักใฝ่การเล่าเรียน อาย ุ 19 ปี ได้
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แต่งงานกบัแม่นางหยวนกวน ในปีถดัมาไดลู้กชายใหช่ื้อวา่ คงล้ี อาย ุ20 ขงจ้ือไดเ้ป็น เสมียนยุง้
ฉาง และไดใ้ส่ใจความถูกตอ้งเน่ืองจากทาํงานกบัตวัเลข ต่อมาไดท้าํหลายหนา้ท่ีรวมทั้ง คนดูแล
สตัว ์ คนคุมงานก่อสร้างและในระหวา่งท่ีศึกษาพิธีกรรมจากรัฐโจว ไดโ้อกาสไปเยีย่มเล่าจ้ือ 
ขงจ้ือมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเสนาธิบดีของอ๋องจิงไดฝ้ากตวัเป็นพอ่บา้น และมีการพดูคุยกบัอ๋อง
ในการวางแผนและหลกัการปกครอง แต่เน่ืองจากโดนใส่ความจากท่ีปรึกษาของรัฐ ขงจ้ือจึง
เดินทางต่อไปรัฐอ่ืน ภายหลงัไดฝ้ากฝังตวัเองช่วยบา้นเมืองกบัอ๋องติง และไดรั้บการแต่งตั้ง
ดินแดนส่วนกลางของลู่เป็นเสนาธิบดีใหญ่ บา้นเมืองเจริญรุ่งเรือง อาชญากรลดลง คนมี
คุณธรรมและเคารพผูอ้าวโุส ระหวา่งนั้นไดมี้การแก่งแยง่ดินแดนการแยง่ชิงเมืองต่าง ๆ เกิดข้ึน 
ขงจ้ือไดเ้ดินทางจากเมืองไปสู่เมืองต่างๆ เรียนรู้หลกัการปกครองและวฒันธรรมทอ้งถ่ินแต่ละท่ี 
ภายหลงัไดถู้กหมายเอาชีวติจนกระทัง่ถูกขบัไล่ใหต้กทุกขไ์ดย้าก เม่ือไดก้ลบัมาสู่แควน้ลู่อีกคร้ัง 
ขงจ้ือไดเ้ร่ิมรวบรวบพิธีกรรมโบราณ บทเพลง ตาํราโบราณ และลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ไดส้อนสัง่ลูกศิษยแ์ถบแม่นํ้าซูกบัแม่นํ้ าสี ภายหลงัขงจ้ือไดล้ม้ป่วยหนกัเจด็วนัใหห้ลงัไดอ้าํลา
โลกตรงกบัเดือนส่ีทางจนัทรคติในปีท่ี 16 รัชสมยัอ๋องอ้ีรวมอายไุด ้ 73 ปี ดูรายละเอียดใน 
th.wikipedia.org/wiki/ขงจือ๊ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2556   

                42 กลุศิริ อรุณภาคย,์ ศาลเจ้า ศาลจนีในกรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ : มิวเซียมเพรส,2553 หนา้ 13 

และ 64 

  43 วรรณภา เช้ือจีน, แปล ประตูสู่วฒันธรรมจนี กรุงเทพ ฯ  : สาํนกัพิพมสุ์ขภาพใจ พ.ศ.
2551 หนา้ 177  

44 ล.เสถียรสุต, เรียบเรียง แหล่งเดยีวกนั หนา้ 239-240 

45th.wikipedia.org/wiki/สามก๊กเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2556  อุทยานสามก๊ก 
ตั้งอยูท่ี่ตาํบลโป่ง อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ในอาณาเขตพ้ืนท่ีกวา่ 36 ไร่ มีการจดัวาง
รูปแบบตามหลกัฮวงจุย้ของจีน พ้ืนท่ีทั้งหมดของอุทยานสามก๊กประกอบไปดว้ยตน้ไมแ้ละ
สถาปัตยกรรมแบบจีนเป็นจาํนวนมาก มีหยนิและหยางตามแบบฉบบัปรัชญาแห่งความสมดุล
ของจีน สร้างข้ึนตามเจตนารมณ์ของคุณเกียรติ ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง เป็นการผสมผสานระหวา่ง
สถาปัตยกรรมไทยและจีนไดอ้ยา่งลงตวั 
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46 หมอฮูโต๋ หมอเทวลาในตาํนาน สามก๊ก ผูเ้ป็นแพทยป์ระจาํตวัโจโฉ หรือ คนจีนจะ
เรียก "เซียงซือกง" http://www.oknation.net/blog/print.php?id=540030เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ.2556  

47
 th.wikipedia.org/wiki/ไซอิว๋ เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และดูรายละเอียด

ใน ล.เสถียรสุต, แหล่งเดยีวกนั หนา้ 149  

48วสนัต ์ ชีวะสาธน์,แผนทีภู่มินิทศัน์ภาคใต้ ฐานเศรษฐกจิและทุนวฒันธรรม : ศาลเจ้า
และศาสนสถานอืน่ ๆ  หนา้ 15 

49th.wikipedia.org/wiki/ความฝันในหอแดงเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

50 เดก็เล้ียงววัช่ือหนิวหลางแปลวา่คนเล้ียงววัมีพ่ีสะใภใ้ชใ้หไ้ปเล้ียงววั โดยใหว้วัไป 9 
ตวัและบงัคบัวา่จะตอ้งรอจนกวา่จะมีววัครบ 10 ตวัจึงจะกลบับา้นได ้ ในขณะท่ีหนิงหลางกาํลงั
อบัจนปัญญาอยูน่ั้น กมี็ชายชราหรือเทวดาเขา้มาถามเม่ือทราบวา่เกิดเร่ืองอะไร กไ็ดแ้นะวา่บน
เขามีววัแก่ท่ีป่วยอยู ่ หนิวหลางไปช่วยรักษาจนหายกส็ามารถพากลบับา้นได ้ เม่ือเขา้ไปหาตาม
คาํบอกเล่าของชายชรากไ็ดพ้บววัแก่ตวัดงักล่าว จึงใหอ้าหารแลว้พยายามหาสมุนไพรต่าง ๆ มา
ดูแลรักษาจนหายจึงพาววั 10 ตวักลบัไปยงับา้น หลงัจากคร้ังนั้นพ่ีชายและพ่ีสะใภก้แ็บ่งสมบติั
ใหเ้ป็นววั 1 ตวั กบัคนัไถ 1 อนัมาถางป่าผนืหน่ึงบริเวณตีนเขา แลว้ปักหลกัใชชี้วติอยูท่ี่นัน่ตาม
ลาํพงั หนิวหลางตอ้งแปลกใจเม่ือววัท่ีเล้ียงนั้นพดูไดแ้ละบอกวา่แทจ้ริงแลว้ตนเป็นดาวววับน
ทอ้งฟ้าแต่ทาํผดิกฎของฟ้า จึงถูกเนรเทศลงมาอยูเ่มืองมนุษย ์ จึงแนะนาํใหไ้ปท่ีทะเลสาบจะมี
นางฟ้าผูห้ญิงหลายคนเล่นนํ้าอยู ่ ใหห้นิวหลางหยบิเส้ือผา้ของพวกนางชุดหน่ึงไว ้ เม่ือนางฟ้าทั้ง 
7 ลงมาท่ีริมแม่นํ้ า กไ็ดล้งอาบนํ้าชาํระกายหนุ่มเล้ียงววัเห็นดงันั้นกรี็บควา้เส้ือผา้ของสาวทอผา้
แลว้วิง่กลบัไป มีนางฟ้า 6 นางต่างองคต่์างสวมเส้ือผา้ของตนแลว้กลบัสู่สวรรค ์ มีแต่สาวทอผา้
ไม่มีเส้ือผา้จะสวม หนิวหลางจึงขอแต่งงานและคืนเส้ือผา้ใหส้าวทอผา้และเล่าความเป็นมาของ
นางวา่นางคือ จือนวี-่แปลวา่สาวทอผา้ -เป็นลูกสาวคนท่ี 7 ของพระแม่เจา้บนสวรรคผ์ูซ่ึ้งชายา
ของเงก็เซียนฮ่องเต ้หลงัจากไดแ้ต่งงานอยูกิ่นกนัอยา่งมีความสุข  

เวลาล่วงเลยมาได ้7 ปี ซ่ึงเท่ากบั 7 วนัในเมืองสวรรค ์และทั้งคู่มีลูก 2 คน ชาย-หญิง เม่ือ
เงก็เซียนฮ่องเตไ้ดท้ราบเร่ืองเขา้ ไดส่้งพระชายาของพระองคล์งมาบนโลก นาํตวัสาวทอผา้กลบั
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ข้ึนไปบนสวรรคอี์กคร้ังหน่ึง ทาํใหคู่้รักตอ้งพรากจากกนั ววับอกกบัชายหนุ่มวา่หลงัจากท่ีมนั
ตายใหช้ายหนุ่มเอาหนงัมาตดัเป็นรองเทา้ เม่ือใส่จะสามารถข้ึนไปบนสวรรคไ์ด ้ ววัแก่ตาย 
หนิวหลางจึงนาํหนงัของมนัมาทาํรองเทา้ พร้อมจูงลูกชายและลูกสาวของตนเดินทาง มีคล่ืนลูก
ใหญ่มาขวางกั้นไว ้ กลายเป็นทางชา้งเผอืกข้ึนขวางกนัหนิวหลางกบัหญิงทอผา้ไวค้นละฟากฟ้า 
ทั้งสองรู้สึกเสียใจจนเอาแต่ร้องไห ้ แต่ดว้ยความรักของหนิวหลางกบัสาวทอผา้ท่ีมีใหก้นัจึง
บนัดาลใหมี้นกกระสานบัพนัตวัรวมตวักนัจนเป็นสะพานนกกระสา วาดเป็นเส้นโคง้ขา้มทะเล
นั้นไปได ้พระแม่เจา้เห็นแก่ความรักของทั้งสองจึงยอมใหท้ั้งคู่พบกนัไดทุ้กวนัท่ี 7 เดือน 7 ของ
ทุกปีhttp://www.ichat.in.th/archaraschool/topic-readid83727-page1เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556 

51th.wikipedia.org/wiki/ซิยิน่กุย้เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

52 th.wikipedia.org/wiki/ไซซีเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

53th.wikipedia.org/wiki/เจยีง_ไท่กงเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 


