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บทที่ 2  

ชาวจีน และศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 - 5 

 การท าความเข้าใจงานสถาปัตยกรรมในศาลเจ้าจีนนัน้   เราคงไม่สามารถข้ามไปศึกษางาน

สถาปัตยกรรมได้ทนัที แตค่วรท าความเข้าใจกลุ่มผู้สร้าง และผู้อปุถมัภ์ให้ถ่องแท้เสียก่อน ซึง่ก็คือ คนจีนอพยพ

ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน โดยผู้วิจยัพยายามท าความเข้าใจกลุม่ชาวจีนในกรุงเทพฯ ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ประเดน็แรก คือ ถ่ินฐานท่ีคนกลุม่นีอ้พยพมา เพราะถึงแม้กลุม่อพยพจะมาจากจีนเหมือนกนั แตก็่มา

จากหลายท้องถ่ิน เชน่ พืน้ท่ีทางตอนใต้ของมณฑลฝเูจีย้น เกาะไหห่นาน เป็นต้น ผู้คนในพืน้ท่ีเหล่านีสื้บทอด

วฒันธรรมจีนท่ีร่วมกนัอยู่หลายด้าน เชน่ การเขียนอกัษรจีน การปฏิบตัติามลทัธิขงจ่ือ การไหว้เจ้าตามเทศกาล

ตา่งๆ ของจีน ทวา่ก็มีเอกลกัษณ์ประจ าท้องถ่ินของตนเองด้วย หลกัฐานหนึง่ท่ีสะท้อนความแตกตา่งนีคื้อ 

ภาษา ดงัจะเห็นได้ว่าคนจีนในไทยมีทัง้กลุม่ท่ีพดูแต้จิ๋ว กวางตุ้ง ไหหล า ฮกเกีย้น และแคะ อีกทัง้ในงานเขียน

เก่ียวกบัคนจีนในไทยของนกัวิชาการหลายทา่น นอกจากจะกลา่วถึงความแตกตา่งทางภาษาพดูแล้ว ยงั

กลา่วถึงความแตกตา่งด้านอ่ืนๆ ด้วย เชน่ อาหารการกิน ประเพณี และการละเลน่1 ความแตกตา่งหลายด้าน

เชน่นีท้ าให้ต้องกลบัมาพิจารณาวา่ รูปแบบศาลเจ้าท่ีพบจะสะท้อนความแตกตา่งด้วยหรือไม ่ซึง่จากการส ารวจ

ภาคสนามเบือ้งต้น ก็พบเอกลกัษณ์บางอยา่งท่ีแสดงถึงท้องถ่ินของผู้อพยพด้วย ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึพยายามศกึษา

เก่ียวกบัถ่ินฐานของคนจีนอพยพเพ่ือเป็นแนวทางศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมในขัน้ตอ่ไป 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีผู้ วิจยัท าการศกึษาในบทท่ี 2 คือ ลกัษณะการตัง้ชุมชนของชาวจีนในกรุงเทพฯ เพ่ือ

ท าความเข้าใจความเป็นไปของชาวจีนกลุ่มต่างๆ ได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งจากการศึกษาหลักฐานเอกสารต่างๆ พบ

ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจคือ ชาวจีนเม่ืออพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในกรุงเทพฯ มกัจะจบักลุ่มชุมชนตามภาษาพูดของ

ตนเอง ซึ่งจะขดักับความเข้าใจของคนไทยท่ีมักจะมองชาวจีนในลักษณะชุมชนเดียวกันมากกว่า นอกจากนี ้

                                                           
1ตวัอย่างเช่น ถาวร สิกขโกศล, แต้จิ๋ว: ชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2554). ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง, 

จากอาส าถงึหย าฉา, (กรุงเทพฯ: ประพนัธ์สาส์น,  2551). แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, บ่บั๊ดบ่ย้งก้ง วัฒนธรรมไทยจีน: ไม่รู้ต้อง

แสวง, (กรุงเทพฯ: สดีา, 2547). 
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ผู้วิจยัยงัท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลเจ้ากบัชมุชนท่ีศาลเจ้าเหล่านัน้ตัง้อยูผ่่านหลกัฐานด้านตา่งๆ ท่ี

ไมเ่ก่ียวกบังานศลิปกรรม เชน่ จารึก การสมัภาษณ์ เป็นต้น 

 

1. ภมูิหลังของกลุ่มชาวจีนในกรุงเทพฯ 

 ไทยและจีนมีการติดตอ่กันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยอาจย้อนขึน้ไปถึงราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตก (พ.ศ. 341 

– 551) ดงัปรากฏหลกัฐานเคร่ืองปัน้ดินเผาสมยัดงักล่าวในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย2 การติดต่อนีมี้มาอย่าง

ตอ่เน่ือง เห็นได้จากการพบหลกัฐานศิลปกรรมจีนในไทยหลายยุคสมยั โดยเฉพาะเคร่ืองปัน้ดินเผา3 รวมถึงมี

หลกัฐานเอกสารระบุถึงความสมัพนัธ์ทัง้ทางฝ่ายจีนและไทย4 ทัง้นีรู้ปแบบการติดต่อมีทัง้ท่ีเป็นไปในระดบัรัฐ 

และบคุคลธรรมดา5  

 การติดตอ่เช่ือมสมัพนัธ์ การค้าระหว่างสองดนิแดน ประกอบกบัปัจจยัอ่ืนๆ อาทิ ภยัแล้ง ภาวะความ

ยากจนในจีน และนโยบายของราชส านกัสยามท่ีสง่เสริมให้ชาวจีนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในสยาม ได้ท าให้ชาวจีน

จ านวนหนึง่อพยพเข้ามายงัดินแดนแถบนี ้ โดยเร่ิมขึน้อยา่งช้าสดุคือ สมยัสโุขทยั 6  พืน้ท่ีท่ีชาวจีนตัง้หลกัแหลง่

คอ่นข้างหลากหลายขึน้อยู่กบัปัจจยัในแตล่ะยคุ กรุงเทพฯ เป็นบริเวณหนึง่ท่ีชาวจีนเข้ามาตัง้หลกัปักฐานด้วย 

                                                           
2ปริวรรต ธรรมปรีชากร, เคร่ืองป้ันดินเผาจีนที่เป็นสินค้าออกที่ ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย , 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตัิการ, มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ, หน้า 17, (เอกสารอดัส าเนา). 
3ณฏัฐภทัร จนัทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537). 
4สนัติ เล็กสขุมุ, ความสัมพันธ์จีน – ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2550), 

หน้า 113 – 128.  
5
陈柳玲《泰国拉玛二、三世时期佛教美术中的中国美术影响》，北京大学博士研究生为论文，

2012 年，第 93 页。(เฉินหลิว่หลงิ, ไท้กั๋วลาหม่าเอ้อซานซื่อสือชีฝอเจีย้วเหม่ยซู่จงเตอะจงกั๋วเหมยซู่หยงิเสี่ยง, เป่ย
จิงต้าเสวียป๋อซื่อเหยียนจิวเซิงลุน่เหวิน, 2012, หน้า 93.) 

6จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้า, 
2529), หน้า 3. 
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 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 หรือสมัยอยุธยาตอนกลาง น่าจะมีชาวจีนมาตัง้ชุมชนในกรุงเทพฯแล้ว7 

หลงัจากนัน้ในสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มีชาวจีนอพยพเข้ามาอีกหลายระลอก และเม่ือตัง้หลกัปักฐานใน

กรุงเทพฯ ก็ได้ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น ข้าราชการในราชส านัก เจ้าภาษีนายอากร ค้าขาย กะลาสี 

ชา่งฝีมือ เกษตรกร และแรงงาน เป็นต้น8   

แม้ชาวจีนในทกุพืน้ท่ีของดินแดนจีนจะใช้ตวัอกัษรระบบเดียวกนั ทวา่ภาษาพดูมีข้อแตกตา่งออกไปคือ 

มีการใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการเพ่ือพูดส่ือสารกัน แต่ในแต่ละท้องถ่ินมีภาษาพูดของตนเองอีก เช่น 

ภาษาเซียง ภาษากัน้ ภาษาหมินเป่ย เป็นต้น ทัง้นีส้ าหรับชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในกรุงเทพฯและพืน้ท่ี

อ่ืนๆของไทยนัน้ หากแบ่งตามกลุ่มภาษาท่ีพูด สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ แต้จิ๋ว กวางตุ้ง แคะ 

ฮกเกีย้น และไหหล า9 ซึง่คนไทยเรียกคนจีนกลุม่นีต้ามภาษาท่ีพดู เชน่ คนแต้จิ๋ว หรือ คนจีนแต้จิ๋ว  

ถึงแม้การแบ่งดังกล่าวจะยึดเกณฑ์ภาษาถ่ินเป็นหลัก แต่ก็มีนัยยะท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีด้วย เพราะ

ภาษาเหลา่นีส้มัพนัธ์เฉพาะบางท้องถ่ินเท่านัน้ ซึง่ในแตล่ะถ่ินนอกจากจะมีเอกลกัษณ์ในด้านภาษาแล้ว ก็ยงัมี

เอกลักษณ์ในด้านศิลปกรรมด้วย ดังนัน้ผู้ วิจัยจะใช้การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเพ่ือส ารวจเปรียบเทียบรูปแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีพบในศาลเจ้าของกรุงเทพฯ  ซึ่งสร้างโดยกลุ่มชาวจีนอพยพในกลุ่ม  5 ภาษาถ่ิน กับ

สถาปัตยกรรมท่ีพบในบ้านเกิดของคนจีนทัง้ 5 กลุ่มภาษานี ้ซึ่งโดยหลกัแล้วสมัพนัธ์กบัมณฑลจีนในปัจจบุนั 3 

มณฑลคือ มณฑลกวา่งตง (กวางตุ้ง) ฝเูจีย้น (ฮกเกีย้น) และไหห่นาน (ไหหล า) (ภาพท่ี 2 – 1) 

                                                           
7 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 19. 
8มลัลิกา เรืองระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์,” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, แผนกประวัติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย , 2518, ห น้ า  43 – 77. Sarasin Viraphol, Tribute and Profit: Sino – Siamese Trade 1652 – 1853, 
(Massachusetts: Harvard University Press, 1977), P.211.  

9 ถาวร สิกขโกศล, แต้จิ๋ว: ชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่, หน้า 3. จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและ
คณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 40 - 41. กลุม่ภาษาทัง้ 5 นี ้ในภาษาจีนกลางเรียกวา่ เฉาซา่น เยว่ เคอ่ หมิ่นหนาน และ
ไหห่นาน ตามล าดบั. 
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ภาพท่ี 2 - 1  แผนท่ีแสดงมณฑลของชาวจีนอพยพทัง้ 5 กลุม่ 

ที่มา   ดดัแปลงจาก http://www.google.co.th/maps (เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2558) 

ส าหรับภมูิหลงัของชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ แตล่ะกลุม่ มีรายละเอียดดงันี ้

คนแต้จิ๋ว 

ค าว่า “แต้จิ๋ว” เป็นค าท่ีคนไทยใช้เรียกภาษาถ่ินของชาวจีนกลุ่มหนึ่ง รวมถึงคนจีนท่ีใช้ภาษาดงักล่าว

เป็นหลกั แต่ชาวจีนท่ีพูดภาษาแต้จิ๋วจะเรียกภาษาถ่ินของตนเองว่า “เต่ียจิวอ่วย”10 ค าว่า “เต่ียจิว” หมายถึง 

                                                           
10 อดลุย์ รัตนมัน่เกษม, ก าเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋ว: อดีตถึงปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ขุนเขา, 

2551), หน้า 196. 
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เมืองหนึ่งในมณฑลกวา่งตง11ซึง่ผู้คนในเมืองดงักล่าวพดูภาษาจีนแต้จิ๋ว สว่นค าวา่ “อ่วย” แปลว่า ภาษา ดงันัน้ 

“เตี่ยจิวอว่ย” แปลวา่ ภาษาเตี่ยจิว และสงัเกตได้วา่ ค าวา่ “แต้จิ๋ว” อาจจะเพืย้นมาจากค าวา่ “เตี่ยจิว”  

ตามระบบการแบ่งพืน้ท่ีปกครองของจีนในปัจจุบนั เมืองเต่ียจิว (ออกเสียงตามส าเนียงแต้จิ๋ว) หรือ

เมืองเฉาโจว (ออกเสียงตามส าเนียงจีนกลาง) ได้แบง่ออกเป็น 3 จงัหวดั คือ เจ่ียหยาง ซ่านโถว และเฉาโจว ซึ่ง

ภาษาแต้จิ๋วยังเป็นภาษาพูดหลักของผู้ คนในแถบดังกล่าว12 โดยพืน้ท่ีทัง้ 3 จังหวัดเรียกรวมว่า “เฉาซ่าน” 

(ส าเนียงจีนกลาง) หรือ “เตี่ยซวั” (ส าเนียงแต้จิ๋ว) ดงันัน้ภาษาแต้จิ๋วในปัจจบุนัจึงเรียกวา่ “เฉาซ่านฟางเหยียน” 

(ตามส าเนียงจีนกลาง/ ฟางเหยียนแปลวา่ ภาษาถ่ิน) หรือ “เตี่ยซวัอว่ย” (ตามส าเนียงแต้จิ๋ว)13 ซึ่งแปลว่า ภาษา

ท่ีใช้ในพืน้ท่ีเฉาซ่านหรือเตี่ยซวั นอกจาก 3 จงัหวดัในพืน้ท่ีเฉาซ่านดงักลา่วแล้ว ยงัมีจงัหวดัซา่นเหว่ย (ซวับ้วย) 

ท่ีพดูภาษาแต้จิ๋วเป็นหลกัด้วย14 กล่าวโดยสรุปคือ พืน้ท่ีซึ่งใช้ภาษาแต้จิ๋ว ได้แก่ เจ่ียหยาง ซา่นโถว เฉาโจว และ

ซา่นเหวย่ ซึง่ทัง้ส่ีจงัหวดัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวา่งตง15  

                                                           
11 ถาวร สกิขโกศล, แต้จิ๋ว: ชนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่, หน้า 23. 
12 เร่ืองเดียวกนั. ปัจจุบนัจีนแบ่งการปกครองอย่างกว้างๆออกเป็น 5 ระดบัคือ เสิ่ง ซื่อ เสีย้น เซียง ชุน โดยหากแปล

เป็นภาษาไทยแล้ว สามารถเทียบได้กบั มณฑล จงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมูบ้่าน ตามล าดบั 
13 เร่ืองเดียวกนั. 
14 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 24. 
15ในภาษาจีนแต้จ๋ิวเรียก จังหวดัเจ่ียหยาง ซ่านโถว เฉาโจว และซ่านเหว่ย ว่า ก๊ิกเอี๊ย ซวัเถา แต้จ๋ิว ซวับ้วย. เร่ือง

เดียวกนั, หน้า 223. 
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ภาพท่ี 2 – 2   แผนท่ีแสดงภมูิล าเนาของชาวจีนอพยพทัง้ 5 กลุม่ 
ที่มา   ดดัแปลงจาก http://www.google.co.th/maps (เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2558) 

 

คนกวางตุ้ง 

ค าว่า “กวางตุ้ ง” ในภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “กว่างตง” โดยทั่วไปคนจีนใช้ค าว่า “กว่างตง” ใน

ความหมายของช่ือมณฑลหนึง่ท่ีอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน ดงันัน้ในความเข้าใจของคนจีนโดยทัว่ไป

ค าวา่ คนกวา่งตง หรือ คนกวางตุ้ง จึงหมายถึง คนท่ีมาจากมณฑลกวา่งตง หรือ กวางตุ้ง16 

ความเข้าใจดงักล่าวแตกต่างจากคนไทยท่ีเม่ือกล่าวค าว่า “กวางตุ้ง” มกันึกถึงภาษาจีนถ่ินกลุ่มหนึ่ง 

และนึกถึงคนจีนท่ีพูดภาษาจีนถ่ินดังกล่าว โดยเรียกภาษาถ่ินนัน้ว่า “ภาษากวางตุ้ ง” และเรียกคนท่ีใช้ภาษา

ดงักล่าววา่ “คนกวางตุ้ง"17 ทัง้นีภ้าษาท่ีคนไทยเรียกว่า “ภาษากวางตุ้ง” นัน้ใช้เฉพาะจงัหวดักวา่งโจวซึ่งอยูท่าง
                                                           

16 ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง, จากอาส าถงึหย าฉา, หน้า 16. 
17 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 16. 
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ภาคกลางตอนใต้ของมณฑลกว่างตงเป็นหลกั (ภาพท่ี 2-2)18 การท่ีคนไทยเรียกเช่นนัน้อาจมาจากคนจีนท่ีมา

จากกวา่งโจวนัน้ก็เรียกตนเองกวา่ “กวอ๋งต๊งหยัน่” ซึง่แปลวา่ ผู้ ท่ีมาจากมณฑลกวางตุ้ง19  

คนฮกเกีย้น 

ค าว่า “ฮกเกีย้น” ซึ่งในภาษาจีนกลางอ่านออกเสียงว่า “ฝเูจีย้น” เป็นช่ือมณฑลหนึง่ท่ีอยู่ทางตอนเหนือ

ของมณฑลกว่างตงซึ่งรวมภาษาถ่ินไว้มากมาย โดยภาษาฮกเกีย้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 20 แตก่ารท่ีปรากฏค าว่า 

“คนฮกเกีย้น” “ชาวจีนฮกเกีย้น” ในเมืองไทย สืบเน่ืองมาจากคนจีนท่ีพดูกลุม่ภาษาอ่ืนๆเรียกคนกลุ่มนีว้่า พวก 

“ฟูเกีย้น” หรือ “ฝูเจีย้น”  21 และเป็นท่ีมาของการคนไทยเรียกภาษาถ่ินของคนกลุ่มนีว้่า “ภาษาฮกเกีย้น” ทัง้นี ้

กลุ่มชาวจีนท่ีพดูภาษาฮกเกีย้นมีถ่ินฐานอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลฝเูจีย้น22 ดงันัน้ภาษาจีนกลางจึงเรียกภาษา

ฮกเกีย้นว่า “ภาษาหมิ่นหนาน” ค าว่า “หมิ่น” หมายถึง มณฑลฝเูจีย้น สว่นค าว่า “หนาน” หมายถึงภาคใต้ เม่ือ

รวมกนัจึงแปลว่า “ทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจีย้น” บริเวณดงักล่าวครอบคลุมพืน้ท่ี 3 จงัหวดัคือ จางโจว ฉวน

โจว และเซ่ียเหมิน แตส่ าหรับส าหรับชาวจีนฮกเกีย้นในไทยอพยพมาจากสองจงัหวดัแรก23  

 

 

 

 

                                                           
18 จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 37. อาจารย์สกิน

เนอร์ใช้ค าวา่ “กวา่งฝู่ เหยิน” 
19 เร่ืองเดียวกนั.อาจารย์สกินเนอร์ใช้ค าว่า “กวา่งตงุเหยิน” แตก่ารออกเสยีงแบบภาษากวางตุ้งที่ถกูต้องควรเป็น “กว๋

องต๊งหยัน่” 
20陈柳玲《泰国拉玛二、三世时期佛教美术中的中国美术影响》，北京大学博士研究生为论文，

2012 年，第 129 页。(เฉินหลิ่วหลิง, ไท้กั๋ วลาหม่าเอ้อซานซื่อสือชีฝอเจีย้วเหม่ยซู่ จงเตอะจงกั๋ วเหมยซู่หยิงเสี่ยง, 
หน้า 129.) 

21 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 37.  
22 เร่ืองเดียวกนั. 
23 เร่ืองเดียวกนั. 
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คนแคะ 

ถ่ินอาศัยหลักของชาวจีนแคะ ได้แก่ ทางพืน้ท่ีบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่างตง 

ตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลฝเูจีย้น และทางตะวนัออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซี 24 โดยทัง้สามพืน้ท่ีเป็นบริเวณ

ท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่กนั จงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกท่ีชาวจีนแคะจะกระจายตวัในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

ส าหรับชาวจีนแคะในดินแดนไทยนัน้ มีนกัวิชาการเสนอว่า จีนแคะในไทยมาจากมณฑลกวา่งตง โดย

ส่วนใหญ่มาจากจงัหวดัเหมยโจว (บ้างเรียกว่าจงัหวดัเหมยเสีย้น) (ภาพท่ี 2 - 2)25  จงัหวดัดงักล่าวอยู่ถัดจาก

จงัหวดัเฉาโจวขึน้ไปทางตอนเหนือ  

ค าว่า “แคะ” มาจากชาวแต้จิ๋ว ซึ่งเรียกคนกลุ่มนีว้่า “แคะนัง้” 26 ค าว่า “นัง้” แปลว่า คน  ค าว่า “แคะ” 

แปลว่า แขก หรือ อาคนัตกุะ ส่วนภาษาจีนกลางเรียกกลุ่มคนกลุ่มนีว้่า “เค่อเจีย” ส่วนคนแคะเรียกตนเองว่า 

“ฮากกา” ทัง้นี ้ค าว่า “เคอ่” และ “ฮาก” ล้วนแปลว่า "แขก” ส่วน “เจีย” และ “กา” หมายถึง กลุ่ม พวก27 การท่ี

ชาวจีนกลุม่นีไ้ด้รับการขนานนามว่าพวกอาคนัตกุะ เน่ืองมาจากคนกลุ่มนีไ้ม่ใชค่นพืน้ท่ีแตเ่ดิมหากแตอ่พยพลง

มาจากทางซานซี เหอเป่ย ซานตง อานฮุย และเหอหนาน ตัง้แต่ราชวงศ์จิน้ตอนปลายเน่ืองด้วยศึกสงคราม 

หลงัจากนัน้ยงัมีการอพยพมาอีกหลายระลอก28 

คนไหหล า 

คนจีนไหหล าอาศยัอยู่บนเกาะไหหล า หรือเกาะไห่หนานตามการออกเสียงแบบภาษาจีนกลาง โดยมา

จากจงัหวดัเหวินชาง และไห่โข่ว29 (ภาพท่ี 2 - 2) ทัง้นีค้นจีนท่ีใช้ภาษาถ่ินไหหล าเป็นหลกัก็เรียกตนเองว่าชาว

                                                           
24
戴志坚《福建闽剧》，第 36 页。(ไต้จือ้เจียน, ฝูเจีย้นหมินจู, หน้า 36.) 

25วรศกัดิ์ มหทัธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มติชน, 2546), หน้า 59. 
26วรศกัดิ์ มหทัธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้า 12.  
27 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 12. 
28เร่ืองเดียวกนั, หน้า 1 - 16. 
29จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ กลา่วไว้ในงานวิจยัตนเองวา่ บ้านเกิดของชาวจีนไหหล าในไทยมาจากเหวินชาง และฉงซาน. 

จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 40. อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั ฉง
ซานอยูใ่นเขตจงัหวดัไหโขว่แล้ว.  
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ไหหล า ชาวจีนกลุ่มภาษาอ่ืนๆก็ใช้ค าดงักล่าวเรียกชาวไหหล าเช่นกัน30 เกาะแห่งนีแ้ต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ

มณฑลกวา่งตง แตต่อ่มาได้รับการยกฐานะเป็นมณฑลเรียกวา่ มณฑลไหห่นาน ซึง่ถือเป็นมณฑลท่ีมีขนาดเล็ก

ท่ีสดุ31 

สัดส่วนของชาวจีนทัง้ 5 กลุ่มในกรุงเทพฯ 

หากเราพิจารณาถึงหลักฐานงานศิลปกรรมจีนท่ีปรากฏในดินแดนไทยมาตัง้แต่สมัยราชวงศ์ฮั่น

ตะวนัตก (พ.ศ. 341 – 551)  ก็พอสนันิษฐานได้ว่า อาจมีชาวจีนมาตัง้รกรากอยู่ในดินแดนไทยในช่วงเวลานัน้

แล้ว กระนัน้เราไมอ่าจระบชุดัเจนไปได้วา่ ชาวจีนเหลา่นัน้มาจากถ่ินใดของจีน  

หลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดท่ีระบุชดัเจนถึงชาวจีนอพยพเป็นกลุ่มภาษาใดอยู่ในสมยัราชวงศ์ชิง เอกสารนีไ้ด้

กล่าวย้อนขึน้ไปราวราชวงศ์หมิงตอนต้น (ราวพทุธศตวรรษท่ี 19) โดยระบวุ่า ในเวลานัน้มีชาวจีนจากมณฑล

กวา่งตง และฝเูจีย้นอพยพไปตัง้ถ่ินฐานในดนิแดนสยามแล้ว32  

จากการศกึษาของหวงซู่ฟาง อาจกล่าวได้ว่าตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 22 จนกระทัง่ต้นพุทธศตวรรษท่ี 

24 ชาวจีนอพยพในดินแดนไทยท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ ชาวฮกเกีย้น รองลงมาคือชาวแต้จิ๋ว แตเ่ม่ือเข้าสู่สมยั

กรุงธนบรีุ ชาวจีนแต้จิ๋วกลบัเป็นชาวจีนอพยพท่ีมากท่ีสดุ33 และยงัสืบตอ่มาถึงปัจจบุนั34 ข้อมลูดงักล่าวน่าจะ

ใช้อธิบายชาวจีนในกรุงเทพฯ ได้ด้วย เน่ืองจากในปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้มีการส ารวจประชากรชาวจีนเฉพาะ

ในกรุงเทพฯ ยงัพบวา่ จีนแต้จิ๋วมีจ านวนมากท่ีสดุ รองลงมาคือ กวางตุ้ง ฮกเกีย้น ไหหล า และแคะ ตามล าดบั35  

และผลจากการวิจยัของจี. วิลเล่ียม สกินเนอร์ แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพฯ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ชาว
                                                           

30 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 40. 
31 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, บ่บั๊ดบ่ย้งก้ง วัฒนธรรมไทยจีน: ไม่รู้ต้องแสวง, หน้า 185. 
32[清]徐继畲《瀛寰志略》卷 2《南洋各岛》，续修四库全书本。อ้างถึงใน  田渝《16 至 19 世纪中叶

亚洲贸易网络下的中暹双轨贸易》，暨南大学博士学位论文，2007 年，157 页。(เถียนหยู่, สือลิ่วจือ้สือจิ่วซื่อจี ้
จงเย่ญ่าโจวเม่าอีห้วั่งลั่วเซี่ยเตอะจงเสียนซวงกุ่ยเม่าอี,้ จ่ีหนานต้าเสวียป๋อซื่อเสวียเวย่ลุน่เหวิน, 2007, หน้า 157.) 

33黄素芳《贸易与移民 ——清代中国移民暹罗历史研究》厦门大学博士论文，2006 年，第 158

页。田渝《16 至 19 世纪中叶亚洲贸易网络下的中暹双轨贸易》，第 165 页。(หวงซู่ฟาง, เม่าอีห้ยูอี๋หมิน——

ชิงไต้จงกั๋วอี๋หมินเสียนหลัวลี่สื่อเหยยีนจิว, เซี่ยเหมินต้าเสวียป๋อซื่อลุน่เหวิน, 2006, หน้า 165.) 
34 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 19. 
35 วรศกัดิ์ มหทัธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้า 155-156. 
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แต้จิ๋วยังมีจ านวนมากเป็นอันดับแรกในบรรดาชาวจีนอพยพ รองลงมากลับเป็นจีนแคะ ถัดมาคือไหหล า 

กวางตุ้ง และฮกเกีย้น36  

 

2. ความเป็นอยู่ของชาวจีนในกรุงเทพฯ: การตัง้ชุมชน และรวมกลุ่ม 

 ในปัจจบุนัชาวจีนตา่งกลุม่ภาษาอยูร่่วมกนัในชมุชนเดียวกนั ดงันัน้หลายคนมกัเข้าใจวา่เม่ือชาวจีน

อพยพเหลา่นีเ้ข้ามาในชว่งแรกก็เป็นอยา่งนัน้ด้วยเชน่กนั แตแ่ท้จริงแล้วชาวจีนเม่ืออพยพเข้ามาในสยามก็จะ

รวมกลุม่กนัตามกลุม่ภาษาของตน และพยายามไมข้่องแวะกบักลุม่ภาษาอ่ืนมากนกั37  

  หลกัฐานเอกสารในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 24 หลายชิน้ทัง้ท่ีเขียนขึน้โดยชาวตา่งชาติและชาวสยาม ได้ให้

ภาพเก่ียวกบัชาวจีนอพยพในสยาม ซึง่สามารถสะท้อนถึงชาวจีนในกรุงเทพฯ ได้ดีระดบัหนึง่ ตวัอยา่งหนึง่คือ 

งานเขียนของจอร์จ วินด์เซอร์ เอิร์ล ซึง่เดนิทางมายงัสยามใน ปี พ.ศ. 2380 ได้กลา่ววา่ “คนพืน้เมืองของ

มณฑล (จีน) ต่างๆ ลว้นเป็นอริกนัมาก เสมือนว่าพวกเขาเป็นคนละชาติทีเ่ป็นอริกนั” 38   พระราชพงศาวดาร

รัชกาลท่ี 3 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค) กล่าวถึง เหตกุารณ์วิวาทระหวา่งจีนฮกเกีย้นและจีนแต้จิ๋ว

ท่ีบ้านหนองปรือ จนกระทัง่ตา่งฝ่ายตา่งยกพวกจีนกลุม่ภาษาเดียวกนัเพ่ือมาสู้รบกนั 39  หลกัฐานในศตวรรษถดั

มาก็มีเชน่กนั อาทิ The Siam Repository ปีพ.ศ. 2413 อนัเป็นชว่งต้นรัชกาลกาลท่ี 5 ได้พดูถึง คนกวางตุ้งมี

ความรู้สกึไม่ดีตอ่จีนแคะ และรู้สกึชิงชงัพวกแต้จิ๋วเพราะรู้สกึวา่มีอิทธิพล40  

                                                           
36 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 212. 
37 วรศกัดิ์ มหทัธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้า 157. พิมพ์ประไพ พิศาลบตุร, นายแม่, (กรุงเทพฯ: นาน

มีบุ๊คส์ จ ากดั, 2549), หน้า 103. 
38George Windsor Earl, The Eastern Seas, or Voyages and Discoveries in the Indian Archipelago in 

1832-33-34, (London: W.H. Allen, 1837), P.170. อ้างถึงใน จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ 
(แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 140. 

39เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ของ เจ้าพระยาทิพา
กรวงศ์ (เล่ม 1), (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2504), หน้า 11. 

40“The Chinese,” Siam Repository, 2(1870) P.506 – 507. อ้างถึงใน จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ 
เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 140. 
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ความแบง่แยกดงักลา่วน าไปสูก่ารตัง้สมาคมลบัซึง่ปรากฏในเอกสารไทยตัง้แตรั่ชกาลท่ี 3 โดยเรียก

กลุม่คนเหลา่นีว้า่ “ตัว้เห่ีย” แตต่อ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 5 เปล่ียนช่ือเรียกเป็น “อัง้ย่ี”41 อย่างไรก็ดีนกัวิชาการบาง

ทา่นเช่ือว่า สมาคมลบัเหลา่นีน้า่จะมีมาก่อนหน้าแล้ว 42  กลุม่อัง้ย่ีโดยสว่นใหญ่ตามกลุ่มภาษา โดยแตล่ะกลุม่

ตัง้ช่ือตา่งกนั เชน่ กลุม่แต้จิ๋วช่ือวา่ “อีซ้ิง” กลุม่กวางตุ้งช่ือวา่ “เยว่ตง” เป็นต้น43 สมาคมลบัเหลา่นีม้กัก่อความ

เดือดร้อนให้กบัสงัคม อีกด้านหนึง่ก็มีการตัง้เป็นสมาคมแบบท่ีถกูกฎหมาย และมีจดุประสงค์ท่ีดีคือ เพ่ือ

อปุถมัภ์ ช่วยเหลือคนจีนกลุ่มภาษาเดียวกนัในการประกอบอาชีพ หรือรักษาพยาบาลเป็นต้น แตส่มาคมแบบ

หลงันีเ้ร่ิมช้ากวา่คือ ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 โดยชาวกวางตุ้งเป็นกลุม่แรกท่ีตัง้สมาคมซึง่มีช่ือวา่ “กว๋องสิว” 

หลงัจากนัน้กลุม่ภาษาอ่ืนๆ ก็ตัง้สมาคมขึน้ตามมาเชน่กนั44 ซึง่สมาคมแบบถกูกฎหมายเหลา่นีย้งัด าเนินการอยู่

ปัจจบุนั 

ชาวจีนตัง้ชมุชนตามกลุม่ภาษาตวัเองด้วย โดยการศกึษาวา่ชาวจีนแตล่ะกลุม่ภาษาตัง้ถ่ินฐานอยู่

บริเวณใดบ้างของกรุงเทพฯ ต้องอาศยัเอกสารประวตัศิาสตร์ งานเขียนของลกูหลานชาวจีนอพยพท่ีบนัทึกค า

บอกเล่าของต้นตระกลู นอกจากนี ้ เน่ืองจากศาลเจ้าโดยทัว่ไปมกัสร้างขึน้ด้วยชาวจีนกลุ่มภาษาใดภาษาหนึง่

ท่ีตัง้ชมุชนในบริเวณนัน้ (ดขู้อมลูดงักลา่วโดยละเอียดในหวัข้อถดัไป) เราจงึสามารถสนันิษฐานการตัง้ชมุชน

ของชาวจีนแตล่ะกลุม่จากท่ีตัง้ศาลเจ้าได้อีกด้วย  

การตัง้ชมุชนของชาวจีนแตล่ะกลุม่ในกรุงเทพฯสามารถสรุปเป็นภาพกว้างๆได้ดงันี ้

ชาวจีนแต้จิ๋ว 

ในพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 1 ระบุว่าเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สถาปนากรุงเทพฯ ได้โปรดเกล้าให้ชาวจีนบริเวณท่าเตียนและใกล้เคียงย้ายไปอยู่บริเวณแนวก าแพงพระนคร

                                                           
41สงัคีต จนัทนะโพธิ, กว่าจะเป็นอัง้ยี่กรุงสยาม, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกนั, 2548), หน้า 148.  
42 Sarasin Viraphol, Tribute and Profit: Sino – Siamese Trade 1652 – 1853, P.221. 
43 Ibid., P.221. 
44 ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง, จากอาส าถงึหย าฉา, หน้า 169. 
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ทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่ตอ่มารู้จกักันในนามว่า “ส าเพ็ง” โดยกินอาณาบริเวณตัง้แตค่ลองวดัสามปลืม้ (วดั

จกัรวรรดริาชาวาส) ไปจนถึงคลองวดัส าเพ็ง (วดัปทมุคงคา)45  

ถึงแม้วา่ในเอกสารไมไ่ด้ระบชุดัวา่เป็นจีนกลุม่ใด แตพ่อสนันิษฐานได้ว่า เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว จาก

หลกัฐานส าคญัประการหนึง่คือ ศาลเจ้ารุ่นท่ีเก่าท่ีสดุในยา่นส าเพ็งซึง่สร้างขึน้ในชว่งรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

(พิจารณาจากจารึกศกัราชจีนท่ีเก่าท่ีสดุในศาลเจ้าแตล่ะศาล) อนัได้แก่ ศาลเจ้าเลา่ปุ่ นเถ้ากง ศาลเจ้าเลง่บ๊วย

เอ๊ีย ศาลเจ้าแม่ประดู ่ ล้วนเป็นศาลของชาวแต้จิ๋วในขณะท่ีศาลของชาวจีนกลุม่อ่ืนสร้างในรุ่นหลงัถดัมา46  อีก

ทัง้จากบทประพนัธ์ยอพระเกียรต ิ 3 รัชกาล โดยพระยาไชยวิชิต (เผือก) ยงัได้กลา่วถึงการสร้างวดัราชโอรสฯ 

โดยพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่ความตอนหนึง่กลา่วว่า ได้มีการจ้าง “จีนส าเพ็งพวกแซ่แตจ๋ิ้ว วิชา

ช่างจ้างท าเป็นแถวทิว แจกต้ิวให้ตัว๋ตัง้ครัวเลี้ยง” 47  ข้อความดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ ส าเพ็งเป็นยา่นส าคญั

ของชาวแต้จิ๋วนัน่เอง  

ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชมุชนชาวแต้จิ๋วนอกจากจะอยู่ท่ีย่านส าเพ็งแล้ว น่าจะอยู่ ท่ีบริเวณอ่ืนอีก 

อาทิ ยา่นพาหรัุด และถนนบ ารุงเมือง โดยย่านพาหรัุดมีศาลเจ้าบ้านหม้อซึ่งพบจารึกศกัราชจีนซึ่งเทียบได้กบัปี

พ.ศ. 2359 ในสมยัรัชกาลท่ี 2 ส่วนถนนบ ารุงเมืองนัน้แต่เดิมมีศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งน่าจะสร้างขึน้ไม่หลงัไปกว่า

รัชกาลท่ี 3 ดงัปรากฏหลกัฐานเป็นจารึกบนระฆังภายในศาลเจ้า48 อย่างไรก็ตามศาลแห่งนีย้้ายมาตัง้ท่ีถนน

ตะนาวในสมยัรัชกาลท่ี 5 เน่ืองด้วยมีการขยายถนนบ ารุงเมือง49 

                                                           
45เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1, (กรุงเทพฯ: องค์การค้า

ของคุรุสภา, 2503), หน้า 12. ปิยนาถ บุนนาค, “ส าเพ็ง: ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ,” ส าเพ็ง: 
ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ: เลค แอนด์ พาวด์เทน่ พริน้ติง้ จ ากดั, 2549), หน้า 1. 

46 ดปูระวตัิของศาลเจ้าแตล่ะแหง่ใน ภาคผนวก ก. ประวตัิโดยยอ่ของศาลเจ้ารท่ีปรากฏในงานวิจยั.  
47พระยาไชยวิชิต (เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459), หน้า 34. 
48 ดปูระวตัิของศาลเจ้าพอ่เสอืใน ภาคผนวก ก. ประวตัิโดยยอ่ของศาลเจ้าที่ปรากฏในงานวจิยั. 
49รายงานการส ารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 3: ประเภทวัง ศาลเจ้า อนุสาวรีย์ อาคารร้านค้า

, (กรุงเทพฯ: บริษัท ส านกัพิมพ์สมาพนัธ์ จ ากดั, 2538), หน้า 84. 
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หลงัจากสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา ชมุชนแต้จิ๋วยงัขยายออกไปอีกหลายพืน้ท่ี แตย่่านหลกัของชาวจีน

แต้จิ๋วในกรุงเทพฯ ยงัคงเป็น ส าเพ็ง แม้กระทัง่ในปัจจบุนั50 

ชาวจีนไหหล า 

หลกัฐานการตัง้ชมุชนของชาวไหหล าในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นสะท้อนผา่นศาลเจ้า โดยศาลเจ้า

ไหหล าสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นแหง่ส าคญัในกรุงเทพฯ คือ ศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล 

เขตดสุิต ซึง่พบจารึกเก่าถึงสมยัรัชกาลท่ี 351 ศาลเจ้าแหง่นีมี้ขนาดใหญ่ ซึง่แสดงให้เห็นวา่ชมุชนไหหล าบริเวณ

ดงักลา่วในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นคงเป็นชมุชนส าคญั 

จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 4 เลขท่ี 129 จ.ศ. 1224 กลา่วถึงชาวจีนไหหล าคมุพวกกนัถืออาวธุมาก่อความ

วุน่วายแถวส าเพ็ง52 จงึพอสนันิษฐานได้ว่า อยา่งช้าสดุในสมยัรัชกาลท่ี 4 บริเวณส าเพ็งคงมีไหหล าจ านวนมาก

พอสมควรจนสามารถรวมตวัเป็นกลุม่ใหญ่จนก่อความวุ่นวายได้ เอกสารฉบบัเดียวกนัยงัพดูถึงความวุน่วายใน

กรุงเทพฯท่ีเกิดจากคนจีนจนราชส านกัต้องจ้างต ารวจจากเมืองสิงคโปร์มา โดยได้ให้เหตผุลวา่ “ทีเ่มืองนัน้ มีจีน

เมืองต่างๆ มาอยู่ก็มาก และมีกงสลุต่างประเทศในยโุรปตัง้อยู่หลายบ้านหลายเมือง การก็คลา้ยกนักบัถนนส า

เพ็งจนตลอดคอกกระบือ ณ กาลบดันี้”53 จากข้อความดงักลา่วอาจพอสนันิษฐานได้ว่า มีชมุชนชาวจีนไหหล า

แถวคอกกระบือด้วย 

                                                           
50 วรศกัดิ์ มหทัธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้า 164. 
51 ดปูระวตัิของศาลเจ้าแหง่นีใ้น  ภาคผนวก ก. ประวตัิโดยยอ่ของศาลเจ้ารท่ีปรากฏในงานวิจยั. 
52 ก.ห.ช. จดหมายเหตรัุชกาลที่ 4 เลขที่ 129 จ.ศ. 1224 พิพากษาความระหว่างมองซิเออ ซิเดอิศตริยา กบัพวกจีน 

(สมดุไทด าเขียนดินสอขาว) อ้างถึงใน มลัลกิา เรืองระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยั
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์,” 2518, หน้า 150. 

53 เร่ืองเดียวกนั. 
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ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีชาวจีนไหหล าตัง้ชมุชนแถว

สะพานเหล็กลา่ง และแถบถนนเจริญกรุงฟากตะวนัตก ใต้

ตรอกวดัญวณ เพราะในสมยันัน้มีการสร้างตลาดเจ็ก 

ปินทางใต้ตรอกวดัญวณ ซึ่งพระยาอนมุานราชธนกลา่ววา่ 

ชาวจีนไหหล าในยคุนัน้ “ถ้าจะไปจ่ายตลาด ก็มกัไม่จ่ายที่

ตลาดพระยาเดโชซ่ึงอยู่ใกล้ (ตลาดพระยาเดโชอยู่ทาง

สะพานเหล็กลา่ง – ผู้วิจยั) แต่กลบัไปจ่ายตลาดเจ็กปินซ่ึง

เป็นชาวเดียวกนั” 54  นอกจากนีย้งัปรากฏหลกัฐานบริเวณ

อ่ืนอีกเชน่ ศาลเจ้าแมท่บัทิม ริมคลองภาษีเจริญ เขตบาง

แค ซึง่เป็นศาลเจ้าของชาวไหหล า ท่ีศาลแหง่นีมี้จารึก

ศกัราชบนระฆงัประจ าศาลเจ้า ศกัราชท่ีปรากฏสามารถ

เทียบชว่งเวลาอยูใ่นปีพ.ศ. 2442 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 

(ภาพท่ี 2 - 3) 

 

ชาวจีนฮกเกีย้น 

พิมพ์ประไพ พิศาลบตุร กลา่ววา่ ชาวฮกเกีย้นในสมยัธนบรีุตัง้รกรากอยู่ทางกฎีุจีน ปากคลองบางกอก

ใหญ่ แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 1 มีชาวฮกเกีย้นส่วนหนึ่งย้ายออกมาตัง้บ้านเรือนท่ีตรอกโรงกะทะริมแม่น า้

เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก ระหว่างปลายส าเพ็งไปถึงบ้านต้นส าโรง (สถานทตูโปรตเุกสปัจจบุนั)55 ซึ่งก็คือพืน้ท่ีท่ี

เรียกวา่ ตลาดน้อย ในปัจจบุนั จากการส ารวจภาคสนาม ผู้วิจยัพบหลกัฐานท่ีสนบัสนนุวา่ชาวจีนฮกเกีย้นได้ตัง้

ถ่ินฐานบริเวณตลาดน้อยอย่างช้าสุดในสมัยรัชกาลท่ี 1 คือ ศาลเจ้าโจซือก๋ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าส าคญัในแหล่ง

ดงักลา่ว โดยจารึกท่ีเก่าท่ีสดุในศาลเจ้าแหง่นีอ้ยูใ่นปี พ.ศ.2347 (ภาพท่ี 2 - 4) ตรงกบัรัชกาลท่ี 1  

                                                           
54 อ้างจาก พิมพ์ประไพ พิศาลบตุร, นายแม่, หน้า 100. 
55 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 37. 

 
ภาพท่ี 2 - 3   ระฆงัภายในศาลเจ้าแมท่บัทิม ริมคลอง
ภาษีเจริญ เขตบางแค บนองค์ระฆงัมีจารึกบอก
ศกัราชที่หลอ่ระฆงัใบนีซ้ึง่ตรงกบั ปีพ.ศ. 2442 สมยั
รัชกาลที่ 5 
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ภาพท่ี 2 - 4   แผน่ปา้ยเหนือประติมากรรมประธานภายในศาลเจ้าโจซือก๋ง ด้านขวาของแผน่ปา้ย (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม)
ปรากฏจารึกภาษาจีนบอกศกัราชที่สร้างแผน่ปา้ยนีเ้ทียบได้กบัพ.ศ. 2347 ซึง่อยูใ่นสมยัรัชกาลที่ 1 
 
 

นอกจากนี ้ ในสมยัรัชกาลท่ี 1 คงมีชาวฮกเกีย้นตัง้ชมุชนแถวคลองสานด้วย เพราะบริเวณถนนสมเดจ็

เจ้าพระยาในเขตคลองสานมีศาลเจ้ากวนออีูก 1 หลงั ปัจจบุนัศาลเจ้าแหง่นีด้แูลโดยชาวจีนแต้จิ๋ว แตด่ัง้เดมินัน้

เป็นศาลของชาวฮกเกีย้น 56  ศาลเจ้าแหง่นีน้า่จะสร้างไมห่ลงัไปกวา่รัชกาลท่ี 1 เพราะพบปา้ยไม้แกะสลกัจารึก

ศกัราชแบบจีนซึง่ตรงกบัปี พ.ศ.2331 (ภาพท่ี 2 - 5)57 

                                                           
56แผ่นพบัประวตัิศาลเจ้ากวนอู “เทพเจ้ากวนอู” เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และยุติธรรม, นายเซี๊ยะกาย แซ่จัง 

นายธนาวธุ อสัดรธีรยทุธ์ และครอบครัว ลกูศิษย์ผู้จดัท าถวาย พ.ศ. 2556 . และจากการสมัภาษณ์ผู้ดแูลศาลเจ้า เมื่อวนัที่ 20 
พ.ย. 2557  

57แผ่นพับประวัติศาลเจ้าบันทึกว่า มีชาวจีนฮกเกีย้นท่านหนึ่งได้อัญเชิญรูปปัน้เทพเจ้ากวนอูองค์เล็ก เพื่อให้
ประชาชนได้กราบไหว้บชูา จึงเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างศาลเจ้าพอ่กวนอตูัง้แต่ปี พ.ศ. 2279.  ข้อมลูจาก แผน่พบัประวตัิศาล
เจ้ากวนอ ู“เทพเจ้ากวนอู” เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และยุติธรรม, นายเซี๊ยะกาย แซ่จัง นายธนาวุธ อสัดรธีรยุทธ์ และ
ครอบครัว ลกูศิษย์ผู้จดัท าถวาย พ.ศ. 2556 . อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจโดยผู้วิจยั พบเพียงแผ่นป้ายเขียนค ามงคลจีนที่มี
จารึกศกัราชไมเ่ก่าไปกวา่ปีพ.ศ. 2331. 
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ชมุชนส าคญัอีกแห่งหนึ่งในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือ 

ยา่นกฎีุจีน ซึง่เป็นบริเวณท่ีชาวจีนฮกเกีย้นอยู่มาตัง้แตส่มยัธนบรีุ

ดงัได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หลกัฐานส าคญัคือ ศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง 

โดยในศาลแห่งนีพ้บระฆังท่ีมีจารึกภาษาจีนระบุศักราชซึ่ง

สามารถเทียบได้กบัปีพ.ศ. 2391 ตรงกบัปลายรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 

2-6) อันแสดงให้เห็นว่ามีการตัง้ชุมชนของชาวฮกเกีย้นอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 

ชาวจีนกวางตุ้ง 

ผู้ วิจัยไม่พบหลักฐานเอกสาร หรือ

ศาลเจ้าท่ีแสดงถึงการตัง้ถ่ินฐานท่ีแน่ชดัของ

ช า ว จี น ก วา งตุ้ ง ใน ก รุ ง เท พ ฯ  ช่ ว ง ต้ น

รัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม จากงานเขียน

ของยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรืองท าให้ทราบว่า อย่างช้าสุดราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 25 ชาวกวางตุ้ งรวมตวัอยู่

ทางบริเวณซอยวดักศุลสมาคาร และตลาดเก่าในย่านส าเพ็ง58 ซึ่งดสูอดคล้องกบัการตัง้สมาคมกว๋องสิว และ

                                                           
58 ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง, จากอาส าถงึหย าฉา, หน้า 155 - 156. 

 
ภาพท่ี 2 - 5   แผน่ปา้ยภายในศาลเจ้ากวนอ ู
ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน ด้านซ้าย 
(ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) ปรากฏตวัอกัษรจีนระบุ
ศกัราชเทียบได้กบั พ.ศ.2331 ซึง่ตรงกบัสมยั
รัชกาลที่ 1 

 

ภาพที่ 2 - 6   ระฆังภายในศาลเจ้ากวนอันเก๋ง บนองค์ระฆัง

ปรากฏตวัอกัษรจีน (ภายในกรอบสี่เหลี่ยม) ระบศุกัราชเทียบได้

กบั พ.ศ.2391 ซึง่ตรงกบัรัชกาลที่ 3 
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ศาลเจ้ากวางตุ้ง (ศาลเจ้ากว๋องสิว) ริมถนนเจริญกรุงในละแวกใกล้ๆ กัน ซึ่งมีประวัติชัดเจนว่าสร้างขึน้ในปี 

พ.ศ. 242059 ตรงกบัรัชกาลท่ี 5  ตอ่มาภายหลงัชาวจีนกวางตุ้งก็ขยายชมุชนไปบริเวณอ่ืนๆ อีก เช่น บริเวณวดั

ดวงแข สาทร บางรัก ตรอกจนัทน์ 60 

ชาวจีนแคะ 

 ศาลเจ้าโรงเกือกท่ีตลาดน้อยในเขตสัมพนัธวงศ์ เป็นศาลเจ้าของชาวจีนแคะ และได้เก็บรักษาจารึก

ศิลาซึ่งจดัท าขึน้ในปี พ.ศ. 2432 โดยบนัทึกไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2431 ชาวจีนแคะได้ร่วมใจกันซือ้ท่ีเพ่ือขยายศาล

เจ้าของเทพเจ้าฮัน่หวางกง ทัง้นีใ้นต้นจารึกมีเนือ้หาตอนหนึ่งว่า “其香火来暹计历百余年”ซึ่งแปลว่า “ข้ีเถ้า

ธูปของพระองค์มายงัสยามเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว” (ภาพท่ี 2 - 8a)61 หากเป็นเช่นนัน้ศาลเจ้าแห่งนีอ้าจสร้างขึน้

ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี 1 และท าให้สนันิษฐานต่อไปได้ว่า คงมีชุมชนชาวจีนแคะอยู่

แถบนีต้ัง้แตช่ว่งเวลาดงักลา่วแล้ว 

ผู้วิจยัยงัพบหลกัฐานท่ีเป็นจารึกภาษาจีนจากศาลเจ้าช าไนเก็งซึ่งตัง้อยู่ ท่ีย่านท่าดินแดงในเขตคลอง

สานปัจจบุนั ศาลเจ้าดงักล่าวเป็นของชาวจีนแคะ62 ภายในศาลพบระฆงัโลหะหนึ่งใบซึง่มีจารึกถอดความได้ว่า

หล่อขึน้ในปี พ.ศ. 2390 (ภาพท่ี 2-7) ซึ่งอยู่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงันัน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นคงมีชมุชนจีน

แคะอยู่บริเวณนี ้และนา่จะเป็นชมุชนขนาดใหญ่ เพราะได้มีการน าช่ือจีนแคะมาตัง้เป็นช่ือคลองท่ีอยู่ละแวกนัน้

วา่ คลองแคะ63  

 

                                                           
59ข้อมลูจากปา้ยประวตัิศาลเจ้าซึง่เขียนเป็นภาษาจีน จดัท าโดยสมาคมกวอ๋งสวิแหง่ประเทศไทย. 
60 ยวุดี ต้นสกลุรุ่งเรือง, จากอาส าถงึหย าฉา, หน้า 155 - 156. 
61ชาวจีนนิยมอญัเชิญขีเ้ถ้าธูปจากกระถางธูปของเทพที่ตนเองเคารพติดตวัเมื่อต้องเดินทาง หรือไปตัง้ถ่ินฐานใน

ดินแดนใหม ่โดยขีเ้ถ้าธูปเปรียบเสมือนเทพองค์ดงักลา่ว  
62 นนัทวรรณ เจริญจิตต์, “สมาคมฮากกา,” ส าเพ็ง: ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ: เลค 

แอนด์ พาวด์เทน่ พริน้ติง้ จ ากดั, 2549), หน้า 264. 
63 พิมพ์ประไพ พิศาลบตุร, นายแม่, หน้า 59. 
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นอกจากนีช้าวจีนแคะยังตัง้ชุมชนในย่าน

เยาวราช และส าเพ็งซึง่เป็นพืน้ท่ีของชาวจีนแต้จิ๋วด้วย 

โดยปรากฏหลักฐานอย่างช้าสุดคือ รัชกาลท่ี 4 ดงัท่ี

บนัทึกไว้ในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เลขท่ี 129 จ.ศ. 

1224 ซึ่งกล่าวไปแล้วข้างต้น ในบริเวณนีป้รากฏศาล

เจ้าของกลุ่มจีนแคะด้วย เช่น ศาลเจ้าหลีตีเบีย้ว ใน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และศาลเจ้ากวนอูของ

สมาคมฮากกาบนถนนพาดสาย ในเขตสัมพันธวงศ์

เป็นต้น  

 

 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้าและชุมชนชาวจีน 

 ในวัฒนธรรมจีน เม่ือมีชุมชน ก็จะสถาปนาศาลเจ้าประจ าชุมชนไว้ด้วยเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิประจ าชุมชน ทัง้นีศ้าลเจ้าจีนในไทยก็เหมือนกับในประเทศจีน คือต้องสร้างขึน้ในแหล่งชุมชน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลเจ้าและชมุชนชาวจีนในกรุงเทพฯ ได้สะท้อนผ่านบนัทึกของคาล์ล บ็อค ชาวตะวนัตก

ซึ่งเดินทางเข้ามาในดินแดนไทยช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยได้กล่าวถึงชมุชน

ชาวจีนแหง่หนึง่ในกรุงเทพฯ วา่  

“ตามสองข้างทางเดินมีศาลเจ้า ร้านเจ็กช่างไม้ ต่อตู้และต่อรถ ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตาม จะต้อง

มียี่ห้อว่าชาวจีนเป็นเจ้าของเสมอ ไกลออกไปอีกเล็กน้อยข้ามสะพานเหล็กที่ทอดข้ามคลองคู...มีประตูใหญ่โต

สวยงาม ตรงทางเข้าไปสู่ตึกใหญ่ที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นพิเศษ ส าหรับเป็นบ้านรับรองทูตที่เข้ามาในกรุงเทพฯ 

ย่านนี้ เป็นย่านที่น่าอยู่ และส าคญัที่สดุในเมืองนี้ จะได้เห็นความสบัสนวุ่นวายต่างๆ นบัตัง้แต่โรงรับจ าน าของ

 
ภาพท่ี 2 - 7   ระฆงัภายในศาลเจ้าช าไนเก็ง บนองค์ระฆงั
ปรากฏอกัษรจีนระบศุกัราชเทยีบได้กบัพ.ศ.2390 ซึง่อยูใ่น
สมยัรัชกาลที่ 3 
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ชาวจีน ร้านขายอาหารไทยและจีน...นอกจากนี้ยงัมีร้านขายยาจีน โรงป้ันเคร่ืองดินเผาของไทย ร้านเหล้าของ

ไทยและจีน...และทีม่ากกว่าสถานทีอื่น่ๆ ทัง้หมด คือ บ่อนการพนนัของจีน ซ่ึงมีโรงง้ิวอยู่ติดๆกนั” 64  

บนัทึกดงักลา่วนอกจากจะสะท้อนให้เห็นวา่ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ชาวไทยและชาวจีนตัง้ชมุชนอยู่ร่วมกนั 

ยงัท าให้เห็นภาพชมุชนชาวจีนท่ีสมัพนัธ์กบัศาลเจ้าอยา่งแนน่แฟ้น 

 การตัง้ศาลเจ้านอกจากเป็นท่ีประดิษฐานเทพเจ้าซึ่งเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของผู้คนในชุมชนแล้ว ยงัมี

บทบาทส าคญัอ่ืนๆ ตอ่ชมุชนอีกหลายด้าน ประการแรกเป็นสถานท่ีเปิดโอกาสให้ผู้คนในชมุชนเช่ือมสมัพนัธ์กนั 

เช่น การรวมตวัเพ่ือฉลองวนัประสูติของเทพเจ้าในศาลเจ้า หรือช่วยเหลือชาวจีนอพยพท่ีตกทุกข์ได้ยาก ทัง้นี ้

การรวมกลุม่เพ่ือจดุประสงค์ประการหลงัตอ่มากลายเป็นสมาคม และมลูนิธิหลายแห่ง เชน่ สมาคมไหหล าเร่ิม

ก่อตัง้มาจากศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้วท่ีบางรัก และมลูนิธิป่อเต๊กตึง๊พฒันามาจากศาลเจ้าไต้ฮงกง นอกจากนี ้ศาล

เจ้าเป็นจุดก าเนิดของสถานศึกษาให้กับบุตรหลานชาวจีน เช่น โรงเรียนเผยอิงเกิดขึน้ได้จากการอุปถัมภ์ของ

ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง หรือศาลเจ้าเก่า อีกทัง้ศาลเจ้ายงัมีความส าคญัตอ่ชมุชนในด้านการบนัเทิง เช่น การจดั

แสดงงิว้ในเทศกาลตา่งๆ เป็นต้น65 

ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในยุคแรกจะตัง้ชุมชนตามกลุ่มภาษาของตน ดงันัน้หาก

ศาลเจ้าสร้างขึน้เม่ือมีการตัง้ชุมชน ศาลเจ้าจึงกลายเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตนของชาวจีนแต่ละกลุ่ม

ภาษาด้วยเช่นกนั  หลกัฐานท่ีสนบัสนนุแนวคดิดงักลา่วมีหลายด้าน อาทิ งานศลิปกรรม การสืบทอดผู้ดแูลศาล

เจ้า และระบบความเช่ือท่ีมีตอ่เทพเจ้า ส าหรับในบทท่ี 2 จะขอกล่าวถึงหลกัฐาน 2 ประการหลงั ส่วนหลกัฐาน

ด้านงานศลิปกรรมซึง่เป็นแกนหลกัของงานวิจยัชิน้นี ้ จะกลา่วถึงในบทถดัไป 

 

                                                           
64อ้างจาก พลกูล อังกินันทน์, บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2515), หน้า 41. 
65 ต้วนลี่เซิง (เขียน), บญุยิ่ง ไร่สขุสิริ (แปล), ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 82 - 

83. พรพรรณ จนัทโรนานนท์, วิถีจีน, หน้า 87 - 89. เมธาวี โรจนะเสน, “ศาลเจ้าจีน ศรัทธากบัการรักษาโรค: กรณีศึกษาศาล
เจ้าหลี่ตีเ้บีย้ว เขตสมัพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร,” รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล, หลกัสตูรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต,  
ภาควิชามานษุยวิทยา, คณะโบรารคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549, หน้า 21 – 23. 
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3.1 การสืบทอดผู้ดูแลศาลเจ้า 

ศาลเจ้าในกรุงเทพฯ แต่ละแห่งจะเปิดให้ชาวจีนทุกกลุ่มภาษา หรือแม้แต่คนชาติอ่ืนเช่น ไทย เข้ามา

กราบไหว้บชูาได้ ทว่ากลุ่มบคุคลท่ีดแูลศาลเจ้านัน้มกัจะจ ากดัเฉพาะกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านัน้ เช่น ศาล

เจ้าเจียวเอ็งเบีย้วอยูใ่นความดแูลของชาวจีนไหหล า ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง บนถนนทรงวาด มีชาวจีนแต้จิ๋วดแูล 

สว่นศาลเจ้าฮกเล่ียนเก็งเป็นของชาวฮกเกีย้น เป็นต้น  

จากการส ารวจหลกัฐานท่ีเป็นจารึกในศาลเจ้า และการสมัภาษณ์ผู้ดแูลศาล ได้สะท้อนให้เห็นวา่ การท่ี

เฉพาะกลุม่ภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านัน้ท่ีดแูลศาลเจ้าแตล่ะแห่งมิใชเ่ป็นเร่ืองทีเกิดขึน้ในปัจจบุนั หากแตสื่บเน่ือง

ขึน้ไปหลายชัว่อายคุนแล้ว 

ตวัอย่างแรกคือ ศาลเจ้าโรงเกือก แขวงตลาดน้อย เขตสมัพันธวงศ์ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในความดแูลของ

ชาวไทยเชือ้สายจีนแคะหรือฮากกา และสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย66 จารึกศลิา พ.ศ. 2432 ในศาลเจ้าแห่ง

นี ้นอกจากจะบนัทึกการขยายศาลเจ้าในช่วงเวลานัน้แล้ว ยงัระบดุ้วยว่า ชาวจีนท่ีร่วมใจกระท าการบญุกนันัน้

คือ “เคอ่ซาง” ซึ่งตวัอกัษรจีนคือ客商 ทัง้นี ้ค าว่า “ซาง” หมายถึง พ่อค้า ส่วนค าว่า “เคอ่” เป็นช่ือเรียกชาวจีน

แคะ ดงันัน้ค าวา่ “เคอ่ซาง” จงึแปลวา่ พอ่ค้าชาวจีนแคะ (ภาพท่ี 2 - 8a และ 2 - 8b)  

                                                           
66 นนัทวรรณ เจริญจิตต์, “สมาคมฮากกา,” ส าเพ็ง: ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ, หน้า 265. 
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ภาพท่ี 2 - 8a  จารึกที่พบภายในศาลเจ้าโรงเกือก ปีที่จารึกตรงกบัปี พ.ศ. 2432 ภายในช่องสีเ่หลีย่มคือต าแหนง่ที่ปรากฏ
ค าวา่ “เคอ่ซาง” 
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ตวัอย่างอ่ืนท่ีน่าสนใจคือ ศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว ถนนราชวิถี เขต

ดสุิต ซึ่งผู้ดูแลศาลคือ ชาวจีนไหหล า ศาลเจ้าแห่งนีมี้จารึกศิลาด้านหน้า

ศาลเจ้าซึง่ท าขึน้ในปี พ.ศ. 2435 กล่าวถึงประวตัิศาลเจ้าว่า สร้างขึน้ตัง้แต่

สมยัพระเจ้าเต้ากวาง (ภาพท่ี 2 - 9a)  สอดคล้องกับป้ายส าหรับไว้ใช้แห่

ขององค์เจ้าแม่จยุโบเนีย้วท่ีมีอกัษรจีนบนัทึกศกัราชของจีนซึ่งตรงกบั พ.ศ. 

2384 อันอยู่ในช่วงปลายสมัยของพระเจ้าเต้ากวาง และตรงกับรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาพท่ี 2 - 10) นอกจากนี  ้จารึก

ดงักล่าวยงัพูดถึงการซ่อมแซมศาลเจ้าในช่วงเวลาท่ีสร้างจารึกด้วย โดย

ท้ายจารึกลงท้ายวา่ “琼府合众重修” แปลได้ความวา่“กลุ่มชาวฉงฝู่ ได้

ร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซม” (ภาพท่ี 2 - 9a, 2 - 9b) “ฉงฝู่ ” (ภาพท่ี 2 - 9b) 

คือ จงัหวดัไหโข่วของมณฑลไห่หนานในปัจจบุนั ทัง้นีด้งัได้กลา่วข้างต้นแล้ววา่ จงัหวดัไหโข่วเป็นบ้านเกิดเมือง

นอนของชาวจีนไหหล าในเมืองไทย 

 

 
 

 
ภาพที่ 2 - 9a จารึกหน้าศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว จารึกในปีพ.ศ.
2435   ภายในช่องสีเ่หลีย่มคือต าแหนง่ที่ปรากฏค าวา่ “ฉงฝู่ ” 

ภาพท่ี 2 - 9b   ค าวา่ “ฉงฝู่ ” ในจารึก (ภาพท่ี 2 - 9a) 

 
ภาพที่ 2 - 8b   ค าว่า “เค่อซาง” ใน
จารึก (ภาพท่ี 2 - 8a) 
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ภายในศาลเจ้าจุย

โบเนีย้ว ยงัเก็บรักษาป้ายไม้

ซึ่ งแกะสลัก เป็นค ามงคล

ภาษาจีน ท่ี ผู้ มี จิ ตศ รัทธา

สร้างถวายศาลเจ้าจ านวน

ม า ก  โด ย ป้ า ย ไ ม้ เ กื อ บ

ทัง้หมดจะมีการสลักศกัราช

จีน และนามผู้บริจาคไว้ด้วย 

อีกทั ง้บางป้ายยังสลัก ช่ือ

ดิ น แ ด น บ้ า น เ กิ ด ข อ ง ผู้

บริจาคด้วย โดยพบว่า ช่ือ

บ้านเกิดในป้ายนัน้มีเพียง 

“ฉ งโจ ว ”  (ภ าพ ท่ี  2 - 11) 

แ ล ะ  “ฉ งฝู่ ”  เท่ า นั ้น  ซึ่ ง 

“ฉงโจว” เป็นอีกช่ือหนึ่งของ 

“ฉงฝู่ ” หลกัฐานเหล่านีแ้สดง

ให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่าง

ศาลเจ้าแห่ งนี ก้ับชาวจีน

ไหหล าได้เป็นอยา่งดี   

 

 

 
ภาพที่ 2 - 10   ป้ายส าหรับไว้ใช้แห่ขององค์เจ้าแม่จุยโบเนีย้ว ด้านซ้ายของป้ายมีจารึก
เทียบช่วงเวลาคือ พ.ศ. 2384 
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ภาพที่ 2 - 11a   แผ่นป้าค ากลอนในศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว 
ด้านซ้ายมีตัวอักษรจีนขนาดเล็กซึ่งระบุผู้ สร้างถวายมา
จากฉงโจว 

ภาพที่ 2 - 11b   ค าว่า “ฉงโจว” ที่ปรากฏในจารึก (ภาพที่ 2 - 11 
a) 

 

ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว ในเขตบางรักซึ่งสร้างราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 25  มีลกัษณะคล้ายกบัศาลเจ้า

จยุโบเนีย้ว คือ ดแูลโดยชาวจีนไหหล า  ภายในศาลแห่งนีพ้บปา้ยไม้ และระฆงัท่ีมีการจารึกนามบ้านเกิดของผู้

บริจาคปรากฏอยู่ โดยบางส่วนระบุถึง “ฉงโจว” (ภาพท่ี 2 – 12a และ 2 – 12b) และบางส่วนระบุถึง “เหวินอี้” 

(ภาพท่ี 2 – 13a และ 2 – 13b) โดยเหวินอีปั้จจบุนัครอบคลุมพืน้ท่ี 2 จงัหวดั คือ จงัหวดัไหโข่ว และจงัหวดัเหวิ

นชางในมณฑลไหห่นาน ทัง้นี ้สมาคมไหหล าแหง่ประเทศไทยก็ถือก าเนิดขึน้จากศาลเจ้าแหง่นีด้้วย 
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ภาพที่ 2 - 12a   ระฆังภายในศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้วระบุปีที่
หลอ่เทียบเท่ากบัพ.ศ. 2424 ภายในช่องสี่เหลี่ยมคือต าแหน่ง
ที่ปรากฏค าวา่ “ฉงโจว” 

ภาพท่ี 2 - 12b   ค าวา่ “ฉงโจว”ในจารึก (ภาพท่ี 2 - 12a) 

 

 

 
ภาพที่ 2 - 13a   แผ่นป้ายภายในศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว ปีที่จารึกปรากฏอยู่ทางด้านขวาเทียบได้กบัพ.ศ.2446 ทาง
ด้านซ้ายระบนุามและบ้านเกิดของผู้สร้าง 
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อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพบ

ศาลเจ้าเพียงแห่งเดียวท่ีผู้ดูแลปัจจุบนัมิได้

เป็นกลุ่มภาษาเดียวกันกับกลุ่มชาวจีนท่ี

ก่อตัง้ศาลเจ้า คือ ศาลเจ้ากวนอู  ถนน

สมเด็จเจ้าพระยาในเขตคลองสาน ปัจจุบนั

ผู้ดแูลศาลเจ้าเป็นชาวแต้จิ๋ว แต่จากประวตัิ

ศาลเจ้านัน้ผู้ สร้างเป็นกลุ่มชาวจีนฮกเกีย้น 

โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า มูล เหตุ ท่ี

เปล่ียนแปลงคือ กลุ่มผู้ ดูแลศาลท่ีเป็นชาว

ฮกเกีย้นขาดทายาทสืบต่อ67 ซึ่งยังแสดงถึง

ความพยายามท่ีจะสืบทอดผู้ดแูลศาลเจ้าใน

กลุ่มภาษาเดียวกัน แต่ด้วยปัจจัยบางอย่าง

ท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ จงึท าให้ต้องมีการเปล่ียนกลุม่ผู้ดแูลไป 

3.2 เทพเจ้าประธานในศาลเจ้า  

สิ่งท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มภาษาอีกประการหนึ่ง ท่ีปรากฏในศาลเจ้าคือ เทพเจ้าประธาน 

แม้ว่าเทพเจ้าหลายองค์จะเป็นท่ีนบัถือโดยทัว่ไปของชาวจีน เชน่ กวนอ ูซึง่ปรากฏในศาลเจ้าทัว่ไป แตจ่ะมีเทพ

เจ้าบางองค์ท่ีได้รับการนับถืออย่างเป็นพิเศษ หรือนับถือเฉพาะในบางกลุ่มภาษา โดยจะมีต าแหน่งเป็น

ประธานในศาลนัน้ๆ เช่น เทพเจ้าหลงเหว่ย (เล่งบ๊วย) ซึ่งเป็นเทพเจ้าประธานในศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ เขตสมั

พนัธวงศ์ และ เทพไท้เฟิง(ไต้ฮง)ซึ่งเป็นประธานในศาลเจ้าไต้ฮงกง เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ทัง้สองศาลอยู่ใน

การดแูลของชาวแต้จิ๋ว โดยเฉพาะศาลเจ้าไต้ฮงปรากฎหลกัฐานชดัเจนว่าสร้างโดยชาวจีนแต้จิ๋วด้วย68 ทัง้นีใ้น

                                                           
67จากการสมัภาษณ์ผู้ดแูลศาลเจ้ากวนอ ูวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557.  
68สร้างโดยเบ๊ยุ่นอู้  ซึ่งเป็นชาวแต้จ๋ิว. ธรรญาภรณ์ วงศ์บญุชยันนัท์, “ศาลเจ้าไต้ฮงกงและมลูนิธีป่อเต็กตึง้,” ส าเพ็ง, 

หน้า 387.  

 
ภาพท่ี 2 - 13b   ค าวา่ “เหวินอี”้ ที่ปรากฏในจารึก (ภาพท่ี 2 - 13a) 
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ประเทศจีนพบว่า ศาลเจ้าท่ีบูชาเทพเจ้าหลงเหว่ย และเทพไท้เฟิงโดยเฉพาะ ปรากฎอยู่บริเวณเฉาซ่านใน

มณฑลกวา่งตง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของชาวจีนแต้จิ๋ว อีกทัง้ยงัมีเทพอ่ืนๆ ท่ีมีผู้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ในลกัษณะคล้ายกนั เช่น 

ศาลเจ้าท่ีบชูาเป่ินโถวกง (ปนุเถ้ากง) และ สยุเหว่ยเซิ่งเหนียง (จยุโบเนีย้ว) จะเป็นศาลเจ้าของชาวแต้จิ๋ว และ

ไหหล า ตามล าดบั69 

ในพิธีการสถาปนาศาลเจ้า และเทพผู้ เป็นประธานในศาลเจ้า จะมีการเช่ือมโยงกบับ้านเกิดเมืองนอน

ของตนเอง วิธีการหนึ่งคือ การอัญเชิญประติมากรรมเทพเจ้ามาจากถ่ินท่ีตนเองจากมา เช่น การอัญเชิญ

ประติมากรรมท่านไท้เฟิงโดยเบ๊ยุ่นอู้ซึง่เป็นชาวแต้จิ๋วมายงัเมืองไทย70 อีกวิธีการหนึ่งคือ แบง่ขีเ้ถ้าจากกระถาง

ธูปท่ีจดุบชูาเทพเจ้าองค์นัน้ๆ ในบ้านเกิดติดตวัมา แล้วน ามาใช้ในการสถาปนาเทพเจ้าองค์เดียวกนั รวมไปถึง

ศาลเจ้าหลงัใหม่ส าหรับเทพเจ้าองค์นัน้ในดินแดนใหม ่เช่น ในกรณีของศาลเจ้าโรงเกือกท่ีมีการอญัเชิญ “ข้ีเถ้า

ธูป” ดงัท่ีเคยกล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากนีย้งัมีท่ีศาลเจ้าฮกเลียนเก็ง ตลาดน้อย ในเขตสมัพนัธวงศ์ ซึ่งสร้าง

ถวายเทพเป่ินโถวหม่า (ปนุเถ้าม้า) เป็นศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกีย้น จากปา้ยประวตัิศาลเจ้าท่ีจดัท าเม่ือปีพ.ศ. 

2551 บนัทึกว่า ศาลเจ้าต้นก าเนิดคือ ศาลเจ้ามาจู่ เมืองเหมยโจว มณฑลฝเูจีย้น และ เทพเจ้าเป่ินโถวหม่าใน

ศาลเจ้าแห่งนีคื้อ ภาคหนึ่งของเทพเจ้ามาจู่ โดยประติมากรรมองค์นีช้าวจีนโพ้นทะเลเชือ้สายหมิ่นได้อญัเชิญ

เข้ามา71 ทัง้นีค้ าวา่ “หมิ่น” เป็นช่ือเรียกของมณฑลฝเูจีย้นซึง่เป็นถ่ินของชาวจีนฮกเกีย้น 

 

4. สรุป 

 การอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชาวจีนในกรุงเทพฯช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24 – 25 เป็นความสืบเน่ืองจาก

การอพยพเข้ามาในดนิแดนไทยท่ีมีมาอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีค้นจีนกลุ่มดงักล่าวมิใช่มาจากทกุพืน้ท่ีในจีน หากแต่

มาจาก 3 พืน้ท่ีหลกั คือ ดินแดนตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่างของมณฑลกว่างตง ทางตอนใต้ของ

มณฑลฝเูจีย้น และมณฑลไห่หนาน ซึ่งหากแบง่ตามภาษาพดูแล้วแบง่ได้ 5 กลุ่มภาษาคือ แต้จิ๋ว กวางตุ้ง แคะ 

ฮกเกีย้น และไหหล า  
                                                           

69 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 139. 
70 ธรรญาภรณ์ วงศ์บญุชยันนัท์, “ศาลเจ้าไต้ฮงกงและมลูนิธีป่อเต็กตึง้,” ส าเพ็ง, หน้า 387. 
71ปา้ยประวตัิศาลเจ้าฮกเลีย่เก็งซึง่จดัท าเป็นภาษาจีน และตัง้ไว้หน้าศาลเจ้า.  
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 ในกรุงเทพฯ ชาวจีนเหล่านีใ้นชัน้ต้นได้รวมกันเป็นชุมชนตามภาษาพูดของตนเป็นหลกั ดงัจะเห็นได้

จากการตัง้ชมุชน สมาคมลบั ส าหรับการตัง้ชมุชนนัน้ ตอ่มาได้มีการสถาปนาศาลเจ้าเพ่ือเป็นศนูย์รวมของคน

ในชุมชนด้วย โดยจากการนบัถือเทพเจ้าบางองค์ หลักฐานจารึกท่ีพบในศาลเจ้า ระบบการดูแลศาลเจ้าท่ีอยู่

ภายใต้การควบคมุของชาวจีนเฉพาะกลุ่มภาษา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลเจ้ากบักลุม่ชาว

จีนเฉพาะกลุ่มภาษาได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ก้ารศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในบทต่อไปจะยิ่งแสดงให้เห็น

ความสมัพนัธ์ดงักลา่วมากย่ิงขึน้ 

  


