
วฒันธรรมจนีทีศ่าลหลกัเมืองในภาคตะวนัออก 

รองศาสตราจารย์บุญเดมิ พนัรอบ 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวฒันธรรมจีนในศาลหลกัเมืองภาคตะวนัออก 8 จงัหวดั คือ ชลบุรี 

จนัทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรีและสระแกว้ ศึกษาวฒันธรรมจีน

ท่ีศาลหลกัเมืองดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรม ผล

การศึกษาพบวา่สถาปัตยกรรมท่ีศาลหลกัเมืองมี 4 ประเภทคือ ประเภทแรก 

สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนบา้นพบท่ีศาลหลกัเมืองชลบุรีไม่มีเสาหลกัเมือง ท่ีชลบุรีพบ

ศาลหลกัเมืองท่ีบางพระอีกแห่งหน่ึงเป็นสถาปัตยกรรมจีนไม่มีเสาหลกัเมืองเช่นเดียวกนั  

ประเภทท่ี 2 สถาปัตยกรรมไทยพบท่ีสระแกว้ ปราจีนบุรี และนครยายกมีเสาหลกัเมือง 

ประเภทท่ี 3  สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมจีนพบท่ีฉะเชิงเทรา จนัทบุรี และ

ระยองมีเสาหลกัเมือง ประเภทท่ี 4 สถาปัตยกรรมจีนพบท่ีตราดมีเสาหลกัเมืองและศิว

ลึงค ์ ประติมากรรมจีนท่ีศาลหลกัเมืองพบท่ีตราด จนัทบุรี ฉะเชิงเทราและนครนายก 

จิตรกรรมจีนเป็นจิตรกรรมเก่ียวกบัความเช่ือพ้ืนบา้นแบบจีน ความเช่ือศาสนาพทุธนิกาย

มหายานและศาสนาเต๋า ภาษาและวรรณกรรมเป็นแบบจีนพบท่ีศาลหลกัเมืองทุกจงัหวดั 

Abstract 

 The study of the Chinese Culture at the city pillar shrine in Eastern area aims to  

study the architecture, the sculpture, the painting and the language and literature.  The 

results are following: there are 4 type of architectures ,the first type  are Thai 

traditional architecture  at city pillar shrine with no column in Chon Buri and Chinese  

architecture in Bangpra ,   the second are Thai architecture  in Sa Kaeo , Prachin Buri 

and Nakhon Nayok with the columns, the third  types are   Thai architecture and 

Chinese architecture in Chachoengsao, Chanthaburi and Rayong, the forth  type is 
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Chinese architecture in Trat. The Chinese Sculptures are in the city pillar shrine at 

Trat, Chanthaburi , Chachoengsao ,Nakhon Nayok and Rayong. The  Chinese 

paintings are about Chinese folklore , Mahayana-Buddhism and Taoism. The Chinese 

language and literatures are literatures in Chinese Tradition. 

บทนํา  

 ภาคตะวนัออกประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 8 จงัหวดัคือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบุรี 

ตราด ปราจีนบุรี  นครนายกและสระแกว้ ภาคตะวนัออกตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลภาค

ตะวนัออกมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 500 กิโลเมตร เป็นท่ีตั้งของเมืองท่าชายฝ่ังทะเล

เม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ ชาวจีนไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานชายฝ่ังทะเลในชุมชนต่าง 

ๆ ปะปนกบัชาวไทยและชนพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ  เช่น มอญ กระเหร่ียง กลุา ไทยมุสลิม ลาว 

และชอง ชาวจีนไดห้ล่อหลอมวฒันธรรมเขา้กบัชาวไทยและชนพ้ืนเมืองอยา่ง

สมานฉนัทไ์ม่มีความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมจีนและวฒันธรรมไทยในภาค

ตะวนัออก  ศาลหลกัเมืองเป็นศูนยก์ลางของชุมชนเม่ือสร้างเมืองข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ 

การสร้างศาลหลกัเมืองเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์การตั้งชุมชนอยา่งหน่ึง  

ศิลปวฒันธรรมจีนมกัจะปรากฏในศาลหลกัเมืองเน่ืองจากชาวจีนชอบไปตามศาลเจา้ใน

ชนบทท่ีเป็นท่ีสิงสถิตของวญิญาณและผ ี เช่นเดียวกบัศาลเจา้พอ่หลกัเมืองในเมือง1 

การศึกษาเร่ืองศาลหลกัเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีจะทาํใหเ้ป็นหลกัฐานประวติัศาสตร์ชุมชน

อยา่งหน่ึง 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

 เพ่ือศึกษาวฒันธรรมจีนดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและ

วฒันธรรมจีนท่ีปรากฏในศาลหลกัเมืองของภาคตะวนัออก ประเมินบทบาทความสาํคญั

ของวฒันธรรมจีนท่ีปรากฏในศาลเจา้เพ่ือนาํไปสู่การจดัการแหล่งการเรียนรู้และการ

จดัระบบสารสนเทศสาํหรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
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นิยามสําคญั : ศาลหลกัเมือง หมายถึงอาคารส่ิงก่อสร้างเป็นสถานท่ีท่ีสถิตของเจา้พอ่

หลกัเมือง พระหลกัเมืองและหลกัเมืองท่ีเป็นนิมิตหมายวา่ไดส้ร้างเมือง ณ ท่ีตรงนั้น เม่ือ

วนั เดือน ปี เวลา นาที ท่ีประดิษฐานหลกัเมือง  

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาวฒันธรรมจีนดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและ

วรรณกรรมจีนท่ีปรากฏในศาลหลกัเมืองของภาคตะวนัออกจากการสาํรวจภาคสนาม

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2553. 2 

ผลการศึกษา 

จงัหวดัชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัเดียวท่ีไม่มีหลกัเมืองในศาลหลกัเมือง ศาลหลกัเมือง

เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยพ้ืนถ่ินภาคกลางแบบเรียบง่าย ภายในศาลหลกัเมืองมีเจวด็ไม้

กระดานมีรูปแกะสลกัภาพเทพารักษศิ์ลปะแบบอยธุยา ภายในศาลหลกัเมืองมีอกัษรไทย

เขียนคาํวา่ เจริญ สุข สวสัดี มีอกัษรจีนเขียนวา่” เป่า โยว่ ช่ือ หมิน “-ขอปกป้องคุม้ครอง

ประชาชน ภายนอกอาคารศาลหลกัเมืองมีตน้โพธ์ิใหญ่ 

ศาลหลกัเมืองชลบุรีเดิมเขา้ใจวา่เป็นศาลเทพารักษ ์ ความคิดเห็นน้ีพิจารณาจาก

เจวด็แผน่ไมก้ระดานมีรูปแกะสลกัภาพเทพารักษจ์าํนวน 7 แผน่ ขนาดสูงสุดราวเมตร

เศษและมีระบุคาํวา่”ทรงเมือง”ดา้นล่างของเจวด็ โดยเฉพาะเจวด็แผน่กลางภาพสลกัมี

ลกัษณะคลา้ยศิลปะแบบอยธุยา เช่ือวา่ศาลหลกัเมืองน้ีหรือศาลเทพารักษเ์ดิมน่าจะสร้าง

ร่วมสมยักบัวดัใหญ่อินทาราม ชลบุรี ศาลน้ีมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เดิมเขา้ใจวา่มี

ความสูงเพียง 2 เมตรถึง 3 เมตรลกัษณะทรงไทยเรียบง่าย  บริเวณน้ีเดิมเป็นสะพานยาว

นํ้าข้ึนถึงศาลเจา้พอ่หลกัเมือง มีป่าโกงกาง ป่าแสมถึงหนา้เก๋งมีการซ่อมเป็นระยะ ๆ ศาล

หนัหนา้ลงทะเล ขา้งศาลมีตน้โพธ์ิใหญ่ 1 ตน้ หลงัศาลมีบ่อนํ้า 1 บ่อ ชาวบา้นเรียกวา่บ่อ
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ศาลเจา้ หนา้ศาลมีสะพานยาวพุง่ตรงไปทะเล สะพานน้ีมีช่ือวา่สะพานยาวคือยาวกวา่ทุก

สะพานในสมยันั้น จึงเป็นท่าขนส่งสินคา้ติดต่อไปมากบัต่างจงัหวดัอีกดว้ย ต่อมาเม่ือร้ือ

สะพานกลายเป็นซอยมีช่ือใหม่วา่ซอยฑีฆามารคซ่ึงแปลวา่ทางยาว เดิมศาลมีงาน

ประจาํปีคือประเพณีกองขา้ว เขา้ทรงในวนัข้ึน 6 คํ่าเดือน 6 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั 

ตอนเชา้มีการเขา้ทรงทาํพิธีกองขา้วท่ีขา้งคลองบางปลาสร้อย ประเพณีกองขา้วกเ็ร่ิมจาก

ศาลหลกัเมืองน้ีเป็นแห่งแรกของจงัหวดัชลบุรี ศาลน้ีบูรณะคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2492 3  

 

 ชุมชนบางพระจงัหวดัชลบุรีมีปรากฏตั้งแต่สมยัอยธุยาจากบนัทึกหลกัฐาน

แน่นอนในแผนท่ีไตรภูมิโบราณปรากฏช่ือตาํบลสาํคญัของชลบุรี 4 ตาํบล เรียงจากทิศ

เหนือไปสู่ทิศใต ้ คือ ตาํบลบางทราย ตาํบลบางปลาสร้อย ตาํบลบางพระเรือหรือตาํบล

บางพระในปัจจุบนั และตาํบลบางละมุงหรืออาํเภอบางละมุงในปัจจุบนัไดย้กฐานะเป็น

เทศบาลตาํบลเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองบางพระจงัหวดั

ชลบุรีในปัจจุบนัเป็นศาลเจา้พอ่หลกัเมืองปึงเถา้กง มีอกัษรจีนกาํกบัไว ้
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จงัหวดัสระแก้ว 

 จงัหวดัสระแกว้ไดรั้บการจดัตั้งใหเ้ป็นจงัหวดั เม่ือปี พ.ศ.2536 เป็นจงัหวดัลาํดบั

ท่ี 74 ของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจงัหวดัปราจีนบุรี           ศาลหลกัเมืองจงัหวดั

สระแกว้ตั้งอยู ่ ณ ปริมณฑลกาญจนาภิเษก   หมู่ท่ี 3   ตาํบลท่าเกษม อาํเภอเมือง

สระแกว้       ศาลหลกัเมืองแห่งน้ีเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจ  ในการจดัสร้าง

ศาลหลกัเมืองประจาํจงัหวดัสระแกว้ข้ึน เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความจงรักภกัดีแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัและเป็นศูนยร์วมขวญั กาํลงัใจ และความรัก

สมคัรสมานสามคัคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแกว้                โดยการดาํเนินการเบ้ืองตน้

ไดค้ดัเลือกตน้ชยัพฤกษ ์ ท่ีมีคุณลกัษณะตอ้งตามโบราณราชประเพณี ขนาดเส้นรอบวงท่ี

โคนตน้  120 น้ิว  สูง   229   น้ิว  อยูห่มู่ท่ี 1   ตาํบลแซร์ออ อาํเภอวฒันานคร   ไดก้ระทาํ

พิธีมดัพลีบวงสรวงรุกขเทวดาเม่ือวนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2538  เวลา 10.00 

น.  หลงัจากนั้นแกะสลกัเป็นเสาหลกัเมืองขนาดสูง  140  น้ิว        การก่อสร้าง

ศาลหลกัเมืองไดฤ้กษด์าํเนินการตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์    2538  โดยสร้างตามแบบ

มาตรฐานของกองสถาปัตยกรรม   กรมศิลปากร ประกอบดว้ยปรางคอ์งคใ์หญ่ขนาดฐาน 

6.60    เมตร   สูง 19.10 เมตร    และ ปรางคส่ี์ทิศ4 ศาลหลกัเมืองสระแกว้มีใบเซียมซี

สาํหรับผูท่ี้มาไหวศ้าลเจา้พอ่หลกัเมืองไวบ้ริการดว้ย 
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จงัหวดัปราจนีบุรี 

 ปราจีนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีหลกัฐานโบราณคดียคุก่อนประวติัศาสตร์และยคุประ

ประวติัศาสตร์สมยัทวารวดีท่ีเมืองศรีมโหสถ เป็นชุมชนท่ีมีศาลพระหลกัเมืองเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมไทยหลงัคาทรงจตุัรมุขส่วนบนเป็นยอดปรางค ์ ศาลพระหลกัเมือง

ปราจีนบุรี สร้างมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 มีการแกไ้ขปรับปรุงมาแลว้หลายคร้ัง ในปี พ.ศ. 

2514   ไดริ้เร่ิมใหท้าํการก่อสร้างศาลพระหลกัเมืองหลงัใหม่ข้ึน เพ่ือใหเ้ป็นปูชนียสถาน

ของจงัหวดัปราจีนบุรีสืบต่อไป และวางศิลาฤกษศ์าลพระหลกัเมือง  5 ป้ายศาลพระหลกั

เมืองมีอกัษรจีนกาํกบัวา่ “กัว๊ จู ้ เหม่ียว “ หลกัเมืองปราจีนบุรียอดปลายเสาสลกัเป็น

พรหมส่ีหนา้ มีภาพเทพเจา้จีนและมีอกัษรจีนกาํกบัไว ้ มีผูถ้วายภาพไวท่ี้ศาลพระหลกั

เมืองเขียนไวว้า่”ซ่ือ ปัง จิง หยงิ จ้ิน อู่ อู่ ลู่ ไฉ่ เป่า ไหล” เงินมาทั้งส่ีดา้นทุกทิศ 
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จงัหวดันครนายก 

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองเดิมเป็นเสาหลกัยาวประมาณ 1 เมตรเศษปลายเสาแกะสลกั
เป็นรูปดอกบวั ตั้งอยูบ่ริเวณกาํแพงเมืองเก่าต่อมาประมาณ พ.ศ. 2453 ทางราชการเห็นวา่
ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองเดิมชาํรุดมากจึงไดย้า้ยหลกัเมืองไปประดิษฐานท่ีตึกแดงใน
โรงเรียนสตรีประจาํจงัหวดั คือโรงเรียนศรีนครนายก ภายหลงัไดย้า้ยมาสร้างใหม่ริม
แม่นํ้ านครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 โดยสร้างเป็นศาลา
จตุัรมุข  หลงัคาส่วนบนเป็นยอดปรางคเ์พ่ือความสง่างาม และเป็นมงคลคู่บา้นคู่เมือง
ของจงัหวดันครนายก 6  ภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองมีเสาหลกัเมืองสองตน้ เป็นเสาหลกั
เมืองรูปดอกบวัหลกัเดิม และเสาหลกัเมืองสร้างใหม่ประดิษฐานเคียงคู่กนั ภายในศาล
เจา้พอ่หลกัเมืองมีประติมากรรมจีนมีอกัษรจีนกาํกบั ภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองมีเจวด็

ไมส้ลกัภาษาจีน”ผงิอนั” หมายถึงปลอดภยั ดา้นบนสลกัเป็นเทพารักษว์างพิงกาํแพงตรง

บริเวณประติมากรรมจีน 
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จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทราสร้างข้ึนในระหวา่ง พ.ศ. 2376-2390 ไทยกบัญวนเกิด

ขอ้พิพาทแยง่ชิงอาํนาจการปกครองในเขมรจนลุกลามเป็นสงคราม "อานามสยามยทุธ" 7  

เมืองฉะเชิงเทราจึงเป็นเมืองหนา้ด่านสาํคญัในการปกป้องราชธานีจากการรุกรานของ

ญวน พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมหลวงรักษ์

รณเรศเป็นแม่กองยา้ยท่ีวา่การฉะเชิงเทราจากปากแม่นํ้าเจา้โลม้าท่ีบา้นท่าไข่ซ่ึงอยูค่นละ

ฝ่ังแม่นํ้ า แขวงเมืองฉะเชิงเทราริมแม่นํ้ าบางปะกงและใหส้ร้างป้อมกาํแพงเมืองข้ึน เพ่ือ

ป้องกนัศตัรูพร้อมทั้งมีการสร้างเสาหลกัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราข้ึนเป็นคร้ังแรก ใน พ.ศ. 

2377 เช่ือกนัวา่เป็นท่ีสถิตของจิตวญิญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพ่ือคุม้ครองบา้นเมืองและ

ประชาราษฎร์ใหพ้น้จากภยัสงครามและอนัตรายทั้งปวง 
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         ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสาหลกัเมืองไดช้าํรุด พระยา

วเิศษฤาชยั(ชา้ง) เจา้เมืองฉะเชิงเทราพร้อมดว้ยพระเกรียงไกรขบวนยทุธ(เสือ) ปลดัเมือง

ผูเ้ป็นนอ้งชายไดต้ดัตน้มะค่า วดัรอบได ้ 4 กาํ ยาว 6 ศอก มาเปล่ียนแทนเสาหลกัเมืองท่ี

ชาํรุด พร้อมทั้งมีการบาํเพญ็กศุลและสมโภชในการยกเสาหลกัเมือง เม่ือวนัท่ี 16 

กรกฎาคม ร.ศ. 114(พ.ศ. 2438) แต่อาคารศาลหลกัเมืองยงัมีขนาดเลก็ไม่สง่างามสมกบั

เป็นท่ีประดิษฐานตั้งหลกัเมืองอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในพ.ศ. 2540 ไดก่้อสร้างเสาหลกัเมืองใหม่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดาํเนิน

แทนพระองคป์ระกอบพิธีสมโภชศาลหลกัเมือง เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2542

ศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทราปัจจุบนัตั้งอยูถ่นนมรุพงษ ์ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา อยูข่า้งโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ศาลหลกัเมืองท่ีก่อสร้างข้ึนมาใหม่เป็น  
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สถาปัตยกรรมไทยจตุัรมุขหลงัคาทรงปรางค ์ ภายในมีหลกัเมืองสองเสาประดิษฐานอยู่

บริเวณเดียวกนัมีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสถาปัตยกรรมจีนและประติมากรรมเจา้พอ่หลกั

เมืองแบบจีนเจา้พอ่เซ้ียกงกบัองครักษแ์ละเลขาประดิษฐานไว ้ จิตรกรรมภายในศาลเจา้

อธิบายเร่ืองราวสมยัราชวงศโ์จวหรือเลียดก๊ก   เร่ืองนางไซซีหญิงงามสมยัเลียดก๊ก  

เล่าจ้ือศาสดาเต๋า และเร่ืองเก่ียวกบัสามก๊ก นอกจากน้ียงัมีเร่ืองเก่ียวกบัไซอ๋ิวหรือพระ

ถงัซาํจัง๋ มีอกัษรจีนอธิบายประกอบดว้ย 
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จงัหวดัจนัทบุรี 

 ศาลหลกัเมืองมี 3 แห่งคือ แห่งแรกศาลหลกัเมืองจนัทบุรีปัจจุบนัซ่ึงอยูห่นา้ค่าย

ตากสิน ศาลหลกัเมืองของจงัหวดัจนัทบุรีตั้งหลงัจากยา้ยมาจากบา้นหวัวงัตาํบล

พงุทะลายเดิม ศาลเดิมสร้างดว้ยศิลาแลงไดช้าํรุดทรุดโทรมจึงไม่เหลือลกัษณะศาลหรือ

หลกัเมืองวา่มีลกัษณะอยา่งไร สนันิษฐานวา่สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชทรงสร้างข้ึน

เม่ือพระองคไ์ดเ้สดจ็เขา้เมืองจนัทบุรีเม่ือวนัอาทิตยแ์รม 3  คํ่า เดือนเจด็ ปีกนุ นพศก จุล

ศกัราช 1129 ตรงกบัวนัท่ี 14 มิถุนายน พทุธศกัราช 2310 ต่อมาไดมี้การบูรณะเป็น

ศาลหลกัเมืองซ่ึงทางจงัหวดัจนัทบุรีกาํหนดใหเ้ป็นหลกัเมืองจนัทบุรีปัจจุบนั รวมทั้ง

หล่อองคเ์จา้พอ่หลกัเมืองข้ึนใหม่ดว้ย โดยวางศิลาฤกษเ์ม่ือปี พ.ศ. 2524 ก่อสร้างแลว้

เสร็จปี พ.ศ. 2526 หลกัเมืองเป็นแท่งศิลา ส่วนเจา้พอ่หลกัเมืองเป็นเทพเจา้จีน 
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         ศาลหลกัเมืองแห่งท่ีสองคือศาลเจา้หลกัเมืองท่ีค่ายเนินวง ตาํบลบางกะจะมีหลกั

เมืองอยูภ่ายในมีศาลพระเจา้ตากสินมหาราช8  แห่งท่ีสามคือศาลหลกัเมืองเมืองขลุงอยูท่ี่

อาํเภอขลุง ประวติัศาสตร์อาํเภอขลุงเร่ิมจากการคน้พบศิลาจารึกขลุงซ่ึงเป็นหินทรายสี

แดงใชอ้กัษรปัลลวะพทุธศตวรรษ 12 เมืองขลุงน้ีน่าจะเป็นเมืองข้ึนของของอาณาจกัร

ขอม ซ่ึงจะตอ้นชา้งไปท่ีเมืองเพนียด จนัทบูรณ์แลว้คดัชา้งส่งไปใชแ้รงงานในอาณาจกัร

ขอม      เดิมท่ีเดียวอาํเภอขลุงเป็น “เมือง” มีเจา้เมืองปกครองเรียกกนัวา่ “เมืองขลุง” 

(หรือเมืองขลุงบุรี ตามหลกัฐานเม่ือปี จ.ศ.1233/ค.ศ.1871/พ.ศ.2414) จดหมายเหตุ

เก่ียวกบัเขมรและญวนในรัชกาลท่ี 3 ฉบบัท่ี 12 ใบบอกเจา้พระยาบดินทรเดชา(สิงห์    

สิงหเสนี) ปัจจุบนัยงัพบซากบา้นเมืองเก่าบริเวณโรงเจขลุง ซ่ึงพบกอ้นอิฐโบราณ

มากมาย จากคาํบอกเล่าของผูดู้แลวา่ภายใตพ้ื้นดินซ่ึงทางโรงเจ ก่อผนงัปูนลอ้มไวน้ั้น 

เป็นส่ิงก่อสร้างจากอิฐ และมีของเก่าโบราณมากมาย แต่ยงัไม่อนุญาตใหใ้ครขดุข้ึนมา

ดว้ยเหตุผลหลายประการ ปัจจุบนัอาํเภอขลุงเคยเป็นเมืองขลุงมาก่อน จนกระทัง่ปี

พทุธศกัราช  2448 ถูกยบุเป็นอาํเภอต่อมาในปีพทุธศกัราช 2449 กลบัไดย้กฐานะเป็น

เมืองอีก  แลว้กลบัยบุเป็นอาํเภอขลุงถึงปัจจุบนั ศาลหลกัเมืองขลุงเป็นทรงเก๋งจีน 9 

ภายในศาลมีหลกัเมืองตั้งอยู ่ 2 หลกั มีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองขลุง มีอกัษรจีน

กาํกบัวา่ “กง เชิง หว ู ซ่ือ” –คนซ่ือสตัย ์ และมีสญัลกัษณ์ศาสนาเต๋าอยูด่า้นหลงั ภายใน

ศาลเจา้มีจิตรกรรมศาสนาเต๋า และวรรณกรรมเลียดก๊กมีอกัษรจีนกาํกบัอยู ่
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จงัหวดัระยอง 

         หลกัเมืองระยองไม่พบหลกัฐานวา่ไดมี้การสร้างหลกัเมืองไวใ้นสมยัก่อนหรือไม่ 

จึงไดมี้การสร้างหลกัเมืองระยองข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2438 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ ถนนหลกัเมือง ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมือง  ในเขตเทศบาลเมือง

ระยอง      เม่ือปี พ.ศ.2486 ระหวา่งสงครามมหาเอเชียบูรพา เสาหลกัเมืองเกิดชาํรุดหกั

ขาดลง ชาวบา้นไดช่้วยกนันาํไปฝังไวใ้นท่ีเดิมโดยไม่มีอาคารคลุม ตอ้งกรําแดด กรําฝน

ผกุร่อนไปตามกาลเวลา   ต่อมาชาวระยองไดช่้วยกนัสร้างศาลหลกัเมืองดว้ยคอนกรีต

เสริมเหลก็สร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ.2510 แต่เน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งศาลหลกัเมืองเดิมมีพ้ืนท่ี

คบัแคบ ชาวจงัหวดัระยองจึงไดพ้ร้อมใจกนัสร้างศาลหลกัเมืองข้ึนมาใหม่ โดยสมเดจ็

พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช ฯ ไดท้รงพระกรุณาเสดจ็มาทรงวางศิลาฤกษ ์สร้าง

มณฑป เม่ือปี พ.ศ. 2535 เป็นมณฑปจตุัรมุข และไดน้าํเสาหลกัเมืองท่ีทาํข้ึนใหม่ดว้ยไม้
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สกัทอง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัไดท้รงพระสุหร่ายและ

พระราชทานกลบัมาสวมหลกัเมืองเก่าใหสู้งและสง่างามยิง่ข้ึนเป็นม่ิงขวญัสาํแก่ชาว

ระยองตลอดไป10   

 

 ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองระยองสถาปัตยกรรมจีนมีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองปึง

เถา้กงอยูภ่ายในศาลเจา้มีจิตรกรรมศาสนาพทุธนิกายมหายาน เช่น เจา้แม่กวนอิม กาํเนิด

นาจา และมีภาษาจีนกาํกบั นอกจากน้ียงัมีเจวด็ไมจ้าํนวน  4 แผน่ตั้งอยูภ่ายในศาลเจา้พอ่

หลกัเมือง ในภาคตะวนัออกเจวด็ไมใ้นศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจะมีปรากฏใหเ้ห็นใน 3 

จงัหวดั คือจงัหวดัชลบุรี นครนายกและระยอง 

จงัหวดัตราด 

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัตราดตั้งอยูบ่นถนนหลกัเมืองใกลว้ดัโยธานิมิต ตาํบล

วงักระแจะ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด เป็นจงัหวดัเดียวท่ีมีอาคารศาลหลกัเมืองแบบจีน

ไม่มีอาคารศาลหลกัเมืองแบบไทย สนันิษฐานวา่พระเจา้ตากสินมหาราชเป็นผูส้ร้างไว้
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เม่ือคร้ังมารวบรวมร้ีพลกอบกูเ้อกราชท่ีตราด ชาวเมืองตราดไดบู้รณะใหค้งสภาพดีและ

ศาลหลกัเมืองน้ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวจงัหวดัตราดเป็นอยา่งมาก11 สถาปัตยกรรม

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองตราดสร้างข้ึนใหม่ใน พ.ศ.2543    รูปทรงคลา้ยพระราชวงัจีน

โบราณ หลงัคามี 3 ช่วงมุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบดินเผา มีรูปมงักรคู่อยูบ่นหลงัคา ชายคา 2 

ชั้น ส่วนชายคาล่างเป็นรูปหงส์ทั้ง 4 มุม ดูออ้นชอ้ยงดงาม ภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองได้

แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ส่วน ชั้นในของศาลเจา้ตรงกลางเป็นแท่นท่ีประทบัองคเ์จา้พอ่หลกัเมือง

เส่ียอ่ึงกง เคียงขา้งดว้ยเทพเจา้อีก 2 องคด์า้นซา้ยคือเทพเจา้โชคลาภไฉ่ซ้ิงเอ๊ีย ดา้นขวาคือ

เทพเจา้ปฐพีกาํเทียงไดต่ี้ ชั้นนอกของศาลหลกัเมืองเป็นท่ีประดิษฐานของเสาหลกัเมือง 2 

หลกั เสาตน้สูงคือเสาหลกัเมือง  เสาตน้ตํ่าคือเสาศิวลึงค ์ มีเร่ืองเล่าวา่ศิวลึงคเ์ดิมอยูท่ี่

ตาํบลหว้ยแร้ง  เจา้เมืองสมยันั้นเดินทางไปพบมีผูค้นศรัทธากราบไหวเ้ช่ือวา่สามารถ

รักษาโรคภยัไขเ้จบ็ไดจึ้งอญัเชิญมาไวคู่้กนั  การสร้างวดัจีนและศาลเจา้จีนในประเทศ

ไทยส่วนใหญ่ก่อสร้างตามรูปแบบศาลเจา้ทางภาคใตข้องประเทศจีนแบ่งออกเป็นสอง

ประเภทคือ ประเภทแรกสวนหรือบา้น ประเภทท่ีสองวหิารหรือพระราชวงั12 นอกจากน้ี

ในบริเวณศาลหลกัเมืองยงัมีศาลเจา้ปึงเถา้กงอยูด่ว้ย   ในวนัข้ึน 6 คํ่า เดือน 6 ของทุกปี มี

งานฉลองท่ีเรียกวา่ “วนังานพลีเมือง” หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “วนัเซ่ียกงแซยดิ” หมายถึง 

วนัเกิดเจา้พอ่หลกัเมืองมีพิธีทาํบุญตกับาตรแบบไทย และมีงานประจาํปีศาลปุงเถา้มา้

แบบจีนช่วงก่อนและหลงัตรุษจีน 1 เดือน  มีจิตรกรรมศาสนาพทุธนิกายมหายาน

เก่ียวกบัประวติัพระพทุธเจา้ วรรณกรรมเร่ืองสามก๊ก และไซอ๋ิวมีอกัษรจีนกาํกบั 
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              จงัหวดัตราดมีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองท่ีบ่อไร่อีกแห่งหน่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ไทยมีหลกัเมืองภายในศาล                  ติดกบัศาลหลกัเมืองมีศาลเจา้พอ่ศาลหลกัเมืองบ่อ

ไร่สถาปัตยกรรมแบบจีนมีอกัษรจีนกาํกบัไวว้า่ –เจา้พอ่หลกัเมืองบ่อไร่ –“จู ชาน โป่ว  

กง เหม่ียว”  และมีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองบ่อไร่ประดิษฐานภายในศาลเจา้ ศาล

เจา้พอ่บ่อไร่ไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างเมืองบ่อไร่มาก่อน 
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ตารางสรุปวฒันธรรมจนีทีศ่าลหลกัเมอืงภาคตะวนัออก 

จังหวดั การเรียกช่ือ

ศาลหลกัเมอืง 

สถาปัตยกรรม ประตมิา 

กรรม 

จิตรกรรม ภาษาและ

วรรณกรรม 

ชลบุรี ศาลเจ้าพ่อหลกั

เมอืงชลบุรี และ

ศาลเจ้าพ่อหลกั

เมอืงบางพระไม่

มหีลกัเมอืงทั้งสอง

แห่ง 

สถาปัตยกรรมไทย

พืน้ถิ่น 

 ศาลเจ้าพ่อหลกั

เมอืงบางพระ

สถาปัตยกรรมจีน 

ประติมากรรม

ปึงเถา้กงท่ี

ศาลเจา้พอ่

หลกัเมือง

บางพระมเีจวด็
ศิลปะอยุธยา

ภายใน จํานวน 1 

แผ่น 

---------- อกัษรจนีอยู่

ภายในศาล

เจ้าพ่อหลกั

เมืองทั้งสอง

แห่ง 
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สระแก้ว ศาลหลกัเมือง สถาปัตยกรรม

ไทยมีหลกั

เมืองสองหลกั 

--------------- ---------- เซียมซี

ภาษาจีนใน

ศาลหลกัเมือง 

ปราจีนบุรี ศาลพระ

หลกัเมือง 

สถาปัตยกรรม

ไทยแผน่ป้าย

ศาลภาษาไทย

และภาษาจีน 

------------ ---------- มีอกัษรจนี 

นครนายก ศาลเจา้พอ่หลกั

เมือง 

สถาปัตยกรรม

ไทยมีเสาหลกั

เมือง 

ประติมากรรม

จีนภายในศาล   

เจ้าพ่อหลกั

เมืองและเจวด็

ไม้ภายในหน่ึง

แผ่น 

------------ อกัษรจีน

ประกอบ

ประติมากรรม 

ฉะเชิงเทรา ศาลหลกัเมอืงและ

ศาลเจ้าพ่อหลกั

เมอืง 

สถาปัตยกรรม

ไทยภายในมี

หลกัเมืองและ

สถาปัตยกรรม

จีนภายในมี

เจา้พอ่หลกั

เมือง 

ประติมากรรม

เจ้าพ่อหลกั

เมืองแบบจีน 

เล่าจือ้ สามก๊ก 

เลยีดก๊ก ไซซี 

อกัษรจนี

ประกอบ

จติรกรรม 

จนัทบุรี ศาลหลกัเมือง

จนัทบุรีศาล

จา้วหลกัเมือง

สถาปัตยกรรม

ไทยภายในมี

ประติมากรรม

เจา้พอ่หลกัเมือง

ประติมากรรมจีน

ในศาลหลกัเมือง 

สถาปัตยไทยท่ี

จิตรกรรมศาสนา

พทุธนิกาย

มหายานและ

จิตรกรรมจีนไซอ๋ิว

อกัษรจนีใน

ไซอิว๋ เลยีด
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ค่ายเนินวง

และศาลหลกั 

เมืองขลุง 

จีนเจา้พอ่หลกั

เมืองคู่กบัเสา

หลกัเมืองและ

ศาลหลกัเมือง 

ขลุงมีเจา้พอ่

หลกัเมอืง

ประติมากรรม

จีนและเสาหลกั

เมอืงสองเสา 

ศาลหลกัเมือง

จนัทบุรี 

ศาลหลกัเมืองขลุง

สถาปัตยกรรมจีน

และประติมากรรม

เจา้พอ่หลกัเมือง

จีน 

และเลียดก๊ก ก๊ก 

ระยอง ศาลหลกั 

เมอืงระยองและ

ศาลเจ้าพ่อหลกั

เมอืงระยอง 

สถาปัตยกรรม

ไทยมหีลกัเมอืง

และศาลเจ้าพ่อ

หลกัเมอืง

สถาปัตยกรรม

จีน  

เจ้าพ่อหลกั

เมืองประติ

กรรมจนีมี

เจวด็อยู่ภายใน

จํานวน 4 แผ่น   

จิตรกรรม

ศาสนาพุทธ

มหายาน 

อกัษรจนี 

ตราด เจ้าพ่อหลกั

เมืองตราด

และ

ศาลหลกัเมือง

บ่อไร่ 

สถาปัตยกรรม

จีน มหีลกัเมือง

และหลกัศิวลงึค์

ศาลหลกัเมอืง

บ่อไร่เป็น

สถาปัตยกรรม

ไทยและศาลเจ้า

พ่อหลกัเมือง

สถาปัตยกรรม

จีน 

ประติมากรรม

เจ้าพ่อหลกัเมอืง

แบบจีนทั้งสอง

แห่ง 

จิตรกรรม

ศาสนาพุทธ

นิกายมหายาน 

ไซอิว๋ 

อกัษรจนี

ประกอบ

จติรกรรม 

สรุป 

 ชาวไทยเช้ือสายจีนไดส้ร้างศิลปวฒันธรรมจีนไวท่ี้ศาลหลกัเมืองในภาค

ตะวนัออกมีลกัษณะแตกต่างกนัไป  เช่นการผสมกลมกลืนวฒันธรรมจีนกบัศาสนา
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พราหมณ์ท่ีศาลหลกัเมืองจงัหวดัตราดซ่ึงเป็นจงัหวดัเดียวท่ีมีศาลหลกัเมืองแบบจีนมี

เสาศิวลึงคป์รากฏอยูคู่่กบัเสาหลกัเมือง เสาหลกัเมืองท่ีปราจีนบุรีแบบพรหมส่ีหนา้เป็น

อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหน่ึง จงัหวดัตราดมีศาลหลกัเมืองอีกแห่งท่ีอาํเภอ

บ่อไร่เป็นศาลหลกัเมืองสถาปัตยกรรมไทยและศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสถาปัตยกรรมจีน มี

ประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองและมีอกัษรจีนกาํกบั จงัหวดัชลบุรีไม่ปรากฏเสาหลกั

เมืองอยูภ่ายในศาลหลกัเมืองสถาปัตยกรรมไทยพ้ืนบา้นมีเพียงแต่เจวด็ไมปิ้ดทองศิลปะ

อยธุยา เจวด็ไมน้ี้มีปรากฏในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองระยอง และท่ีศาลหลกัเมืองนครนายก

ดว้ย ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองบางพระจงัหวดัชลบุรีเป็นศาลหลกัเมืองแบบจีนมีอกัษรจีน

บริเวณทางเขา้ศาลหลกัเมืองและประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมือง   

จงัหวดัจนัทบุรีมีหลกัเมืองปรากฏอยู ่ 3 แห่งคือท่ีแห่งแรก ศาลหลกัเมืองจนัทบุรี

สถาปัตยกรรมไทย ภายในศาลหลกัเมืองมีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองแบบจีน

ประดิษฐานอยูคู่่กบัหลกัเมือง  แห่งท่ีสองศาลเจา้หลกัเมืองท่ีค่ายเนินวงมีอกัษรจีนกาํกบั

ไวใ้นศาลเจา้หลกัเมืองมีช่ือวา่ศาลพระเจา้ตากสินมหาราช แห่งท่ีสามศาลเจา้พอ่หลกั

เมืองขลุงมีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสถาปัตยกรรมจีน ภายในศาลหลกัเมืองมีเสาหลกัเมือง

จาํนวน 2 เสา มีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองแบบจีน มีวรรณกรรมศาสนาพทุธนิกาย

มหายานและวรรณกรรมเลียดก๊กและอกัษรจีนกาํกบั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัระยองมี

ศาลหลกัเมืองสถาปัตยกรรมไทยประดิษฐานหลกัเมืองและศาลเจา้พอ่หลกัเมืองแยกออก

จากกนั  โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราศาลเจา้พอ่หลกัเมืองประกอบดว้ยประติมากรรม

แบบจีน มีจิตรกรรมเลียดก๊ก สามก๊ก ศาสนาเต๋าและไซอ๋ิวมีอกัษรจีนกาํกบัดว้ย  

นครนายกและปราจีนบุรีเป็นศาลหลกัเมืองสถาปัตยกรรมไทยอยา่งเดียว โดยพระหลกั

เมืองจงัหวดัปราจีนบุรีมีป้ายพระหลกัเมืองเป็นอกัษรจีนและอกัษรจีน มีภาพและอกัษร

จีนอยูภ่ายใน เสาหลกัเมืองท่ีปราจีนบุรีมีหวัเสาแบบพรหมส่ีหนา้แสดงใหเ้ห็นบทบาท

ของศาสนาพราหมณ์ เสาศิวลึงคท่ี์ศาลหลกัเมืองตราดและเสาหลกัเมืองหวัเสาแบบ

พรหมส่ีหนา้แสดงการผสมกลมกลืนระหวา่งวฒันธรรมไทย จีน และพราหมณ์อยา่งลง
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ตวั จงัหวดัสระแกว้เป็นมีมีเพียงใบเซียมซีไวใ้หผู้มี้สกัการะหลกัเมืองสองเสาภายใน

สถาปัตยกรรมไทยเท่านั้น  

ข้อเสนอในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

 ประเดน็เก่ียวกบัเจวด็ท่ีพบท่ีศาลหลกัเมืองเป็นเร่ืองท่ีควรพิจารณาวา่มีความ

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างศาลหลกัเมืองอยา่งไร เน่ืองจากพบเจวด็ไมอ้ยูท่ี่ศาลหลกัเมืองอีก

หลายแห่งเช่นท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสมุทรสาครกป็รากฏวา่พบแผน่ไมรู้ปเจวด็ ขนาดสูง

ประมาณ 1 เมตร เรียกวา่เทพเจา้จอมเมืองเป็นรูปเทวดาหตัถข์วายกประทานพรหตัถซ์า้ย

ถือพระขรรค ์มีกมุารนอ้ย 2 คนเป็นบริวารอยูด่า้นขา้ง 13 ส่วนท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมคน

ไทยเช้ือสายจีนการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ควรจะไดศึ้กษาการจดัทาํป้าย

สารสนเทศเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวอ่านและเขา้ใจประวติัความเป็นมาของศาลหลกัเมืองแต่

ละจงัหวดั ปัจจุบนัมีป้ายสารสนเทศดงักล่าวเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ี

ศาลหลกัเมืองตราดเพียงแห่งเดียว ศึกษาความเป็นไปไดข้องการบริหารจดัการ

ศิลปวฒันธรรมจีนท่ีศาลหลกัเมืองสาํหรับการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื เช่นการจดัการภูมิ

ทศัน์ดา้นความสะอาด ความสวยงาม การทาํป้ายสารสนเทศบอกวธีิการไหว้

ศาลหลกัเมืองและป้ายสารสนเทศท่ีสาํคญั  เน่ืองจากเป็นมรดกทางวฒันธรรมของคน

ไทยเช้ือสายจีนท่ีสาํคญัในภาคตะวนัออก รวมทั้งการศึกษาความสาํคญัของวฒันธรรม

จีนในศาลหลกัเมืองในประเทศไทยดว้ย  

--------------------------------- 
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เดิมเป็นสะพานยาวนํ้าข้ึนถึงศาลเจา้พอ่หลกัเมือง มีป่าโกงกาง ป่าแสมถึงหนา้เก๋งมีการ

ซ่อมเป็นระยะ ๆ ศาลหนัหนา้ลงทะเล ขา้งศาลมีตน้โพธ์ิใหญ่ 1 ตน้ หลงัศาลมีบ่อนํ้า 1 
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เขา้ทรงในวนัข้ึน 6 คํ่าเดือน 6 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ตอนเชา้มีการเขา้ทรงทาํพิธีกอง

ขา้วท่ีขา้งคลองบางปลาสร้อย ประเพณีกองขา้วกเ็ร่ิมจากศาลหลกัเมืองน้ีเป็นแห่งแรก

ของจงัหวดัชลบุรี ศาลน้ีบูรณะคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2492 ดว้ยงบประมาณเทศบาลเมืองชลบุรี 

คร้ังท่ี 2 บูรณะ พ.ศ.2534-2542 ดว้ยงบประมาณของประชาชน 

                4http://www.sakaeo.go.th  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 

               5  http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/prachinburi6. 
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           6http://www.teawtourthai.com/nakhonnayok/?id=1659 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  7 

กมุภาพนัธ์ 2554 

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

ผูจ้ดัทาํหนงัสือศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทรา ,ศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทรา กรุงเทพ ฯ : บริษทั

สาํนกัพิมพด์าวฤกษ ์จาํกดั  พ.ศ.2542. 

  8 www.folktravel.com/archive/nernwong-html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555) 

 9
 http://www.watkhlung.org เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2555 

10http://www.rayong-culture.orgเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 

                    11ttp://www.thai-tour.com/thai-tour/east/trad/data/place/pic_citypole.htmเขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 

 12ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวดัจนีและศาลเจ้าจนีใน

ประเทศไทย กรุงเทพ ฯ :  บริษทั ส่องศยาม จาํกดั  2543, หนา้ 45. 

 13http://thai.tourismthailand.org เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

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

 


