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บทที่ 2
ชาวจีน และศาลเจ้ าจีนในกรุ งเทพฯ สมัยรั ชกาลที่ 1 - 5
การท าความเข้ าใจงานสถาปั ต ยกรรมในศาลเจ้ าจี น นั น้ เราคงไม่ ส ามารถข้ า มไปศึ ก ษางาน
สถาปัตยกรรมได้ ทนั ที แต่ควรทาความเข้ าใจกลุ่มผู้สร้ าง และผู้อปุ ถัมภ์ให้ ถ่องแท้ เสียก่อน ซึง่ ก็คือ คนจีนอพยพ
ที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน โดยผู้วิจยั พยายามทาความเข้ าใจกลุม่ ชาวจีนในกรุงเทพฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ประเด็นแรก คือ ถิ่นฐานที่คนกลุม่ นี ้อพยพมา เพราะถึงแม้ กลุม่ อพยพจะมาจากจีนเหมือนกัน แต่ก็มา
จากหลายท้ องถิ่น เช่น พื ้นที่ทางตอนใต้ ของมณฑลฝูเจี ้ยน เกาะไห่หนาน เป็ นต้ น ผู้คนในพื ้นที่เหล่านี ้สืบทอด
วัฒนธรรมจีนที่ร่วมกันอยู่หลายด้ าน เช่น การเขียนอักษรจีน การปฏิบตั ติ ามลัทธิขงจื่อ การไหว้ เจ้ าตามเทศกาล
ต่างๆ ของจีน ทว่าก็มีเอกลักษณ์ ประจาท้ องถิ่นของตนเองด้ วย หลักฐานหนึง่ ที่สะท้ อนความแตกต่างนี ้คือ
ภาษา ดังจะเห็นได้ ว่าคนจีนในไทยมีทงกลุ
ั ้ ม่ ที่พดู แต้ จิ๋ว กวางตุ้ง ไหหลา ฮกเกี ้ยน และแคะ อีกทังในงานเขี
้
ยน
เกี่ยวกับคนจีนในไทยของนักวิชาการหลายท่าน

นอกจากจะกล่าวถึงความแตกต่างทางภาษาพูดแล้ ว

ยัง

กล่าวถึงความแตกต่างด้ านอื่นๆ ด้ วย เช่น อาหารการกิน ประเพณี และการละเล่น1 ความแตกต่างหลายด้ าน
เช่นนี ้ทาให้ ต้องกลับมาพิจารณาว่า รูปแบบศาลเจ้ าที่พบจะสะท้ อนความแตกต่างด้ วยหรื อไม่ ซึง่ จากการสารวจ
ภาคสนามเบื ้องต้ น ก็พบเอกลักษณ์บางอย่างที่แสดงถึงท้ องถิ่นของผู้อพยพด้ วย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงพยายามศึกษา
เกี่ยวกับถิ่นฐานของคนจีนอพยพเพื่อเป็ นแนวทางศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในขันต่
้ อไป
อีกประเด็นหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั ทาการศึกษาในบทที่ 2 คือ ลักษณะการตังชุ
้ มชนของชาวจีนในกรุงเทพฯ เพื่อ
ทาความเข้ าใจความเป็ นไปของชาวจีน กลุ่ม ต่างๆ ได้ ดียิ่งขึน้ ซึ่งจากการศึกษาหลักฐานเอกสารต่างๆ พบ
ข้ อสังเกตที่น่าสนใจคือ ชาวจี นเมื่ออพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในกรุงเทพฯ มักจะจับกลุ่มชุมชนตามภาษาพูดของ
ตนเอง ซึ่งจะขัดกับ ความเข้ าใจของคนไทยที่มักจะมองชาวจีนในลักษณะชุมชนเดีย วกันมากกว่า นอกจากนี ้

1

ตัวอย่างเช่น ถาวร สิกขโกศล, แต้ จ๋ ิว: ชนกลุ่มน้ อยที่ย่ ิงใหญ่ , (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2554). ยุวดี ต้ นสกุลรุ่ งเรื อง,
จากอาสาถึงหยาฉา, (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2551). แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั , บ่ บ๊ดั บ่ ย้งก้ ง วัฒนธรรมไทยจีน: ไม่ ร้ ูต้อง
แสวง, (กรุงเทพฯ: สีดา, 2547).
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ผู้วิจยั ยังทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ ากับชุมชนที่ศาลเจ้ าเหล่านันตั
้ งอยู
้ ผ่ ่านหลักฐานด้ านต่างๆ ที่
ไม่เกี่ยวกับงานศิลปกรรม เช่น จารึก การสัมภาษณ์ เป็ นต้ น

1. ภูมิหลังของกลุ่มชาวจีนในกรุ งเทพฯ
ไทยและจีนมี การติดต่อกันมาเป็ นเวลานานแล้ ว โดยอาจย้ อนขึ ้นไปถึงราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก (พ.ศ. 341
– 551) ดังปรากฏหลักฐานเครื่ องปั น้ ดินเผาสมัยดังกล่าวในคาบสมุทรภาคใต้ ของไทย 2 การติดต่อนี ้มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง เห็นได้ จากการพบหลักฐานศิลปกรรมจีนในไทยหลายยุคสมัย โดยเฉพาะเครื่ องปั น้ ดินเผา3 รวมถึงมี
้ ้รูปแบบการติดต่อมีทงที
ั ้ ่เป็ นไปในระดับรัฐ
หลักฐานเอกสารระบุถึงความสัมพันธ์ ทงทางฝ่
ั้
ายจีนและไทย4 ทังนี
และบุคคลธรรมดา5
การติดต่อเชื่อมสัมพันธ์ การค้ าระหว่างสองดินแดน ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ ภัยแล้ ง ภาวะความ
ยากจนในจีน และนโยบายของราชสานักสยามที่สง่ เสริ มให้ ชาวจีนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในสยาม ได้ ทาให้ ชาวจีน
จานวนหนึง่ อพยพเข้ ามายังดินแดนแถบนี ้ โดยเริ่มขึ ้นอย่างช้ าสุดคือ สมัยสุโขทัย 6 พื ้นที่ที่ชาวจีนตังหลั
้ กแหล่ง
ค่อนข้ างหลากหลายขึ ้นอยู่กบั ปัจจัยในแต่ละยุค กรุงเทพฯ เป็ นบริเวณหนึง่ ที่ชาวจีนเข้ ามาตังหลั
้ กปักฐานด้ วย

2

ปริ วรรต ธรรมปรี ชากร, เครื่ องปั ้นดินเผาจีนที่เป็ นสินค้ าออกที่ค้นพบจากแหล่ งโบราณคดีในประเทศไทย,
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, หน้ า 17, (เอกสารอัดสาเนา).
3
ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่องถ้ วยจีนที่พบจากแหล่ งโบราณคดีในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537).
4
สันติ เล็กสุขมุ , ความสัมพันธ์ จีน – ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2550),
หน้ า 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。(เฉินหลิว่ หลิง,

ไท้ ก๋ วั ลาหม่ าเอ้ อซานซื่อสือชีฝอเจีย้ วเหม่ ยซู่จงเตอะจงกั๋วเหมยซู่หยิงเสี่ยง, เป่ ย
จิงต้ าเสวียป๋ อซื่อเหยียนจิวเซิงลุน่ เหวิน, 2012, หน้ า 93.)
6
จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้ า,
2529), หน้ า 3.
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ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 หรื อสมัยอยุธ ยาตอนกลาง น่าจะมี ชาวจี นมาตัง้ ชุม ชนในกรุ งเทพฯแล้ ว7
หลังจากนันในสมั
้
ยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มีชาวจีนอพยพเข้ ามาอีกหลายระลอก และเมื่อตังหลั
้ กปั กฐานใน
กรุ งเทพฯ ก็ ได้ ประกอบอาชี พ หลากหลาย เช่น ข้ าราชการในราชสานัก เจ้ าภาษี นายอากร ค้ าขาย กะลาสี
ช่างฝี มือ เกษตรกร และแรงงาน เป็ นต้ น8
แม้ ชาวจีนในทุกพื ้นที่ของดินแดนจีนจะใช้ ตวั อักษรระบบเดียวกัน ทว่าภาษาพูดมีข้อแตกต่างออกไปคือ
มีการใช้ ภาษาจีนกลางเป็ นภาษาราชการเพื่อพูดสื่อสารกัน แต่ในแต่ละท้ องถิ่นมีภาษาพูดของตนเองอีก เช่น
ภาษาเซียง ภาษากัน้ ภาษาหมินเป่ ย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้สาหรับชาวจีนที่อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในกรุงเทพฯและพื ้นที่
อื่นๆของไทยนัน้ หากแบ่งตามกลุ่มภาษาที่พูด สามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มด้ วยกัน คือ แต้ จิ๋ว กวางตุ้ง แคะ
ฮกเกี ้ยน และไหหลา9 ซึง่ คนไทยเรี ยกคนจีนกลุม่ นี ้ตามภาษาที่พดู เช่น คนแต้ จิ๋ว หรื อ คนจีนแต้ จิ๋ว
ถึงแม้ การแบ่งดังกล่าวจะยึดเกณฑ์ ภ าษาถิ่น เป็ นหลัก แต่ก็มี นัยยะที่ เกี่ ยวข้ องกับพื น้ ที่ ด้วย เพราะ
ภาษาเหล่านี ้สัมพันธ์เฉพาะบางท้ องถิ่นเท่านัน้ ซึง่ ในแต่ละถิ่นนอกจากจะมีเอกลักษณ์ในด้ านภาษาแล้ ว ก็ยงั มี
เอกลักษณ์ ในด้ านศิล ปกรรมด้ วย ดังนัน้ ผู้วิ จัยจะใช้ การแบ่ง กลุ่ม ดัง กล่าวเพื่ อส ารวจเปรี ย บเที ยบรู ป แบบ
สถาปั ต ยกรรมที่ พ บในศาลเจ้ าของกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง สร้ างโดยกลุ่ ม ชาวจี น อพยพในกลุ่ ม 5 ภาษาถิ่ น กั บ
สถาปัตยกรรมที่พบในบ้ านเกิดของคนจีนทัง้ 5 กลุ่มภาษานี ้ ซึ่งโดยหลักแล้ วสัมพันธ์กบั มณฑลจีนในปั จจุบนั 3
มณฑลคือ มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ฝูเจี ้ยน (ฮกเกี ้ยน) และไห่หนาน (ไหหลา) (ภาพที่ 2 – 1)

7

จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 19.
มัลลิกา เรื องระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4
แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ , ” วิ ท ยานิ พ นธ์ อัก ษรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต , แผนกประวัติ ศ าสตร์ , บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย , จุ ฬ าลงกรณ์
ม ห าวิ ท ย าลั ย , 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, แต้ จ๋ ิว: ชนกลุ่มน้ อยที่ย่ งิ ใหญ่ , หน้ า 3. จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและ
คณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 40 - 41. กลุม่ ภาษาทัง้ 5 นี ้ ในภาษาจีนกลางเรี ยกว่า เฉาซ่าน เยว่ เค่อ หมิ่นหนาน และ
ไห่หนาน ตามลาดับ.
8

9

ภาพที่ 2 - 1 แผนที่แสดงมณฑลของชาวจีนอพยพทัง้ 5 กลุม่
ที่มา ดัดแปลงจาก http://www.google.co.th/maps (เข้ าถึงเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558)

สาหรับภูมิหลังของชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ แต่ละกลุม่ มีรายละเอียดดังนี ้

คนแต้ จ๋ วิ
คาว่า “แต้ จิ๋ว” เป็ นคาที่คนไทยใช้ เรี ยกภาษาถิ่นของชาวจีนกลุ่มหนึ่ง รวมถึงคนจีนที่ใช้ ภาษาดังกล่าว
เป็ นหลัก แต่ชาวจีนที่พูดภาษาแต้ จิ๋วจะเรี ยกภาษาถิ่นของตนเองว่า “เตี่ยจิวอ่วย”10 คาว่า “เตี่ยจิว” หมายถึง

อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม, กาเนิ ดและวิวัฒนาการของคนแต้ จ๋ ิว : อดีตถึงปั จจุบัน , (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ขุนเขา,
2551), หน้ า 196.
10

10

เมืองหนึ่งในมณฑลกว่างตง11ซึง่ ผู้คนในเมืองดังกล่าวพูดภาษาจีนแต้ จิ๋ว ส่วนคาว่า “อ่วย” แปลว่า ภาษา ดังนัน้
“เตี่ยจิวอ่วย” แปลว่า ภาษาเตี่ยจิว และสังเกตได้ วา่ คาว่า “แต้ จิ๋ว” อาจจะเพื ้ยนมาจากคาว่า “เตี่ยจิว”
ตามระบบการแบ่งพืน้ ที่ปกครองของจีน ในปั จจุบนั เมืองเตี่ยจิว (ออกเสียงตามสาเนียงแต้ จิ๋ว) หรื อ
เมืองเฉาโจว (ออกเสียงตามสาเนียงจีนกลาง) ได้ แบ่งออกเป็ น 3 จังหวัด คือ เจี่ยหยาง ซ่านโถว และเฉาโจว ซึ่ง
ภาษาแต้ จิ๋ วยังเป็ น ภาษาพูด หลักของผู้คนในแถบดังกล่าว 12 โดยพื น้ ที่ ทัง้ 3 จังหวัดเรี ยกรวมว่า “เฉาซ่าน”
(สาเนียงจีนกลาง) หรื อ “เตี่ยซัว” (สาเนียงแต้ จิ๋ว) ดังนันภาษาแต้
้
จิ๋วในปัจจุบนั จึงเรี ยกว่า “เฉาซ่านฟางเหยียน”
(ตามสาเนียงจีนกลาง/ ฟางเหยียนแปลว่า ภาษาถิ่น) หรื อ “เตี่ยซัวอ่วย” (ตามสาเนียงแต้ จิ๋ว)13 ซึ่งแปลว่า ภาษา
ที่ใช้ ในพื ้นที่เฉาซ่านหรื อเตี่ยซัว นอกจาก 3 จังหวัดในพื ้นที่เฉาซ่านดังกล่าวแล้ ว ยังมีจงั หวัดซ่านเหว่ย (ซัวบ้ วย)
ที่พดู ภาษาแต้ จิ๋วเป็ นหลักด้ วย14 กล่าวโดยสรุปคือ พื ้นที่ซึ่งใช้ ภาษาแต้ จิ๋ว ได้ แก่ เจี่ยหยาง ซ่านโถว เฉาโจว และ
ซ่านเหว่ย ซึง่ ทังสี
้ ่จงั หวัดอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่างตง15

ถาวร สิกขโกศล, แต้ จ๋ วิ : ชนกลุ่มน้ อยที่ย่ งิ ใหญ่ , หน้ า 23.
12
เรื่ องเดียวกัน. ปั จจุบนั จีนแบ่งการปกครองอย่างกว้ างๆออกเป็ น 5 ระดับคือ เสิ่ง ซื่อ เสี ้ยน เซียง ชุน โดยหากแปล
เป็ นภาษาไทยแล้ ว สามารถเทียบได้ กบั มณฑล จังหวัด อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้ าน ตามลาดับ
13
เรื่ องเดียวกัน.
14
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 24.
15
ในภาษาจีนแต้ จิ๋วเรี ยก จังหวัดเจี่ยหยาง ซ่านโถว เฉาโจว และซ่านเหว่ย ว่า กิ๊กเอี๊ย ซัวเถา แต้ จิ๋ว ซัวบ้ วย. เรื่ อง
เดียวกัน, หน้ า 223.
11

11

ภาพที่ 2 – 2 แผนที่แสดงภูมิลาเนาของชาวจีนอพยพทัง้ 5 กลุม่
ที่มา ดัดแปลงจาก http://www.google.co.th/maps (เข้ าถึงเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558)

คนกวางตุ้ง
คาว่า “กวางตุ้ง ” ในภาษาจีนกลางออกเสี ยงว่า “กว่างตง” โดยทั่วไปคนจีน ใช้ คาว่า “กว่างตง” ใน
ความหมายของชื่อมณฑลหนึง่ ที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของจีน ดังนันในความเข้
้
าใจของคนจีนโดยทัว่ ไป
คาว่า คนกว่างตง หรื อ คนกวางตุ้ง จึงหมายถึง คนที่มาจากมณฑลกว่างตง หรื อ กวางตุ้ง16
ความเข้ าใจดังกล่าวแตกต่างจากคนไทยที่เมื่อกล่าวคาว่า “กวางตุ้ง” มักนึกถึงภาษาจี นถิ่นกลุ่มหนึ่ง
และนึกถึงคนจีนที่พูดภาษาจีนถิ่นดังกล่าว โดยเรี ยกภาษาถิ่นนันว่
้ า “ภาษากวางตุ้ง” และเรี ยกคนที่ใช้ ภาษา
ดังกล่าวว่า “คนกวางตุ้ง"17 ทังนี
้ ้ภาษาที่คนไทยเรี ยกว่า “ภาษากวางตุ้ง” นันใช้
้ เฉพาะจังหวัดกว่างโจวซึ่งอยูท่ าง
ยุวดี ต้ นสกุลรุ่งเรื อง, จากอาสาถึงหยาฉา, หน้ า 16.
17
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 16.
16

12

ภาคกลางตอนใต้ ของมณฑลกว่างตงเป็ นหลัก (ภาพที่ 2-2)18 การที่คนไทยเรี ยกเช่นนันอาจมาจากคนจี
้
นที่มา
จากกว่างโจวนันก็
้ เรี ยกตนเองกว่า “กว๋องต๊ งหยัน่ ” ซึง่ แปลว่า ผู้ที่มาจากมณฑลกวางตุ้ง19

คนฮกเกีย้ น
คาว่า “ฮกเกี ้ยน” ซึ่งในภาษาจีนกลางอ่านออกเสียงว่า “ฝูเจี ้ยน” เป็ นชื่อมณฑลหนึง่ ที่อยู่ทางตอนเหนือ
ของมณฑลกว่างตงซึ่งรวมภาษาถิ่นไว้ มากมาย โดยภาษาฮกเกีย้ นเป็ นเพียงส่วนหนึ่ง 20 แต่การที่ปรากฏคาว่า
“คนฮกเกี ้ยน” “ชาวจีนฮกเกี ้ยน” ในเมืองไทย สืบเนื่องมาจากคนจีนที่พดู กลุม่ ภาษาอื่นๆเรี ยกคนกลุ่มนี ้ว่า พวก
“ฟูเกี ้ยน” หรื อ “ฝูเจี ้ยน”

21

และเป็ นที่มาของการคนไทยเรี ยกภาษาถิ่นของคนกลุ่ มนี ้ว่า “ภาษาฮกเกี ้ยน” ทังนี
้ ้

กลุ่มชาวจีนที่พดู ภาษาฮกเกี ้ยนมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ ของมณฑลฝูเจี ้ยน22 ดังนันภาษาจี
้
นกลางจึงเรี ยกภาษา
ฮกเกี ้ยนว่า “ภาษาหมิ่นหนาน” คาว่า “หมิ่น” หมายถึง มณฑลฝูเจี ้ยน ส่วนคาว่า “หนาน” หมายถึงภาคใต้ เมื่อ
รวมกันจึงแปลว่า “ทางตอนใต้ ของมณฑลฝูเจี ้ยน” บริ เวณดังกล่าวครอบคลุมพื ้นที่ 3 จังหวัดคือ จางโจว ฉวน
โจว และเซี่ยเหมิน แต่สาหรับสาหรับชาวจีนฮกเกี ้ยนในไทยอพยพมาจากสองจังหวัดแรก23

จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 37. อาจารย์สกิน
เนอร์ ใช้ คาว่า “กว่างฝู่ เหยิน”
19
เรื่ องเดียวกัน.อาจารย์สกินเนอร์ ใช้ คาว่า “กว่างตุงเหยิน” แต่การออกเสียงแบบภาษากวางตุ้งที่ถกู ต้ องควรเป็ น “กว๋
องต๊ งหยัน่ ”
18

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，

20

2012 年，第 129 页。(เฉิ นหลิ่วหลิง ,

ไท้ ก๋ ัวลาหม่ าเอ้ อซานซื่อสือชีฝอเจีย้ วเหม่ ยซู่จงเตอะจงกั๋วเหมยซู่หยิงเสี่ยง,

หน้ า 129.)
จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 37.
22
เรื่ องเดียวกัน.
23
เรื่ องเดียวกัน.
21
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คนแคะ
ถิ่ น อาศัย หลัก ของชาวจี น แคะ ได้ แ ก่ ทางพื น้ ที่ บ ริ เวณตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลกว่างตง
ตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑลฝูเจี ้ยน และทางตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลเจียงซี 24 โดยทังสามพื
้
้นที่เป็ นบริเวณ
ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่ชาวจีนแคะจะกระจายตัวในพื ้นที่ดงั กล่าว
สาหรับชาวจีนแคะในดินแดนไทยนัน้ มีนกั วิชาการเสนอว่า จีนแคะในไทยมาจากมณฑลกว่า งตง โดย
ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเหมยโจว (บ้ างเรี ยกว่าจังหวัดเหมยเสี ้ยน) (ภาพที่ 2 - 2)25 จังหวัดดังกล่าวอยู่ถัดจาก
จังหวัดเฉาโจวขึ ้นไปทางตอนเหนือ
คาว่า “แคะ” มาจากชาวแต้ จิ๋ว ซึ่งเรี ยกคนกลุ่มนี ้ว่า “แคะนัง”้ 26 คาว่า “นัง”้ แปลว่า คน คาว่า “แคะ”
แปลว่า แขก หรื อ อาคันตุกะ ส่วนภาษาจีนกลางเรี ยกกลุ่มคนกลุ่มนี ้ว่า “เค่อเจีย” ส่วนคนแคะเรี ยกตนเองว่า
“ฮากกา” ทังนี
้ ้ คาว่า “เค่อ” และ “ฮาก” ล้ วนแปลว่า "แขก” ส่วน “เจีย” และ “กา” หมายถึง กลุ่ม พวก27 การที่
ชาวจีนกลุม่ นี ้ได้ รับการขนานนามว่าพวกอาคันตุกะ เนื่องมาจากคนกลุ่มนี ้ไม่ใช่คนพื ้นที่แต่เดิมหากแต่อพยพลง
มาจากทางซานซี เหอเป่ ย ซานตง อานฮุย และเหอหนาน ตังแต่
้ ราชวงศ์จิ ้นตอนปลายเนื่องด้ วยศึกสงคราม
หลังจากนันยั
้ งมีการอพยพมาอีกหลายระลอก28

คนไหหลา
คนจีนไหหลาอาศัยอยู่บนเกาะไหหลา หรื อเกาะไห่หนานตามการออกเสียงแบบภาษาจีนกลาง โดยมา
จากจังหวัดเหวินชาง และไห่โข่ว29 (ภาพที่ 2 - 2) ทังนี
้ ้คนจีนที่ใช้ ภาษาถิ่นไหหลาเป็ นหลักก็เรี ยกตนเองว่าชาว

24

戴志坚《福建闽剧》，第 36 页。(ไต้ จื ้อเจียน, ฝูเจีย้ นหมินจู, หน้ า 36.)

วรศักดิ์ มหัทธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน, 2546), หน้ า 59.
26
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้ า 12.
27
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 12.
28
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 1 - 16.
29
จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ กล่าวไว้ ในงานวิจยั ตนเองว่า บ้ านเกิดของชาวจีนไหหลาในไทยมาจากเหวินชาง และฉงซาน.
จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 40. อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ฉง
ซานอยูใ่ นเขตจังหวัดไหโข่วแล้ ว.
25
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ไหหลา ชาวจีนกลุ่ม ภาษาอื่นๆก็ ใช้ คาดังกล่าวเรี ยกชาวไหหลาเช่นกัน 30 เกาะแห่งนี แ้ ต่เดิมเป็ นส่วนหนึ่งของ
มณฑลกว่างตง แต่ตอ่ มาได้ รับการยกฐานะเป็ นมณฑลเรี ยกว่า มณฑลไห่หนาน ซึง่ ถือเป็ นมณฑลที่มีขนาดเล็ก
ที่สดุ 31

สัดส่ วนของชาวจีนทัง้ 5 กลุ่มในกรุ งเทพฯ
หากเราพิ จ ารณาถึ ง หลัก ฐานงานศิล ปกรรมจี น ที่ ป รากฏในดิน แดนไทยมาตัง้ แต่ส มัย ราชวงศ์ ฮั่น
ตะวันตก (พ.ศ. 341 – 551) ก็พอสันนิษฐานได้ ว่า อาจมีชาวจีนมาตังรกรากอยู
้
่ในดินแดนไทยในช่วงเวลานัน้
แล้ ว กระนันเราไม่
้
อาจระบุชดั เจนไปได้ วา่ ชาวจีนเหล่านันมาจากถิ
้
่นใดของจีน
หลักฐานที่เก่าที่สุดที่ระบุชดั เจนถึงชาวจีนอพยพเป็ นกลุ่มภาษาใดอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิง เอกสารนี ้ได้
กล่าวย้ อนขึ ้นไปราวราชวงศ์หมิงตอนต้ น (ราวพุทธศตวรรษที่ 19) โดยระบุว่า ในเวลานันมี
้ ชาวจีนจากมณฑล
กว่างตง และฝูเจี ้ยนอพยพไปตังถิ
้ ่นฐานในดินแดนสยามแล้ ว32
จากการศึกษาของหวงซู่ฟาง อาจกล่าวได้ ว่าตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 22 จนกระทัง่ ต้ นพุทธศตวรรษที่
24 ชาวจีนอพยพในดินแดนไทยที่มีจานวนมากที่สุดคือ ชาวฮกเกีย้ น รองลงมาคือชาวแต้ จิ๋ว แต่เมื่อ เข้ าสู่สมัย
กรุงธนบุรี ชาวจีนแต้ จิ๋วกลับเป็ นชาวจีนอพยพที่มากที่สดุ 33 และยังสืบต่อมาถึงปั จจุบนั 34 ข้ อมูลดังกล่าวน่าจะ
ใช้ อธิบายชาวจีนในกรุงเทพฯ ได้ ด้วย เนื่องจากในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ มีการสารวจประชากรชาวจีนเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ ยังพบว่า จีนแต้ จิ๋วมีจานวนมากที่สดุ รองลงมาคือ กวางตุ้ง ฮกเกี ้ยน ไหหลา และแคะ ตามลาดับ 35
และผลจากการวิจยั ของจี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ แสดงให้ เห็น ว่า กรุงเทพฯ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ชาว
จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 40.
31
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั , บ่ บ๊ดั บ่ ย้งก้ ง วัฒนธรรมไทยจีน: ไม่ ร้ ูต้องแสวง, หน้ า 185.
32
[清]徐继畲《瀛寰志略》卷 2《南洋各岛》，续修四库全书本。อ้ า งถึ ง ใน 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, สือลิ่วจือ
้ สือจิ่วซื่อจี ้
จงเย่ ญ่าโจวเม่ าอีห้ วั่งลั่วเซี่ยเตอะจงเสียนซวงกุ่ยเม่ าอี,้ จี่หนานต้ าเสวียป๋ อซื่อเสวียเว่ยลุน่ เหวิน, 2007, หน้ า 157.)
30

黄素芳《贸易与移民

33

——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。(หวงซู่ฟ าง, เม่ า อี ห
้ ยูอ๋ ีห มิ น ——

ชิงไต้ จงกั๋วอี๋หมินเสียนหลัวลี่ส่ อื เหยียนจิว, เซี่ยเหมินต้ าเสวียป๋ อซื่อลุน่ เหวิน, 2006, หน้ า 165.)
34
จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 19.
35
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้ า 155-156.
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แต้ จิ๋ วยัง มี จ านวนมากเป็ นอัน ดับ แรกในบรรดาชาวจี น อพยพ รองลงมากลับ เป็ นจี น แคะ ถัดมาคื อไหหล า
กวางตุ้ง และฮกเกี ้ยน36

2. ความเป็ นอยู่ของชาวจีนในกรุ งเทพฯ: การตัง้ ชุมชน และรวมกลุ่ม
ในปัจจุบนั ชาวจีนต่างกลุม่ ภาษาอยูร่ ่วมกันในชุมชนเดียวกัน

ดังนันหลายคนมั
้
กเข้ าใจว่าเมื่อชาวจีน

อพยพเหล่านี ้เข้ ามาในช่วงแรกก็เป็ นอย่างนันด้
้ วยเช่นกัน แต่แท้ จริงแล้ วชาวจีนเมื่ออพยพเข้ ามาในสยามก็จะ
รวมกลุม่ กันตามกลุม่ ภาษาของตน และพยายามไม่ข้องแวะกับกลุม่ ภาษาอื่นมากนัก37
หลักฐานเอกสารในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 หลายชิ ้นทังที
้ ่เขียนขึ ้นโดยชาวต่างชาติและชาวสยาม ได้ ให้
ภาพเกี่ยวกับชาวจีนอพยพในสยาม ซึง่ สามารถสะท้ อนถึงชาวจีนในกรุงเทพฯ ได้ ดีระดับหนึง่ ตัวอย่างหนึง่ คือ
งานเขียนของจอร์ จ วินด์เซอร์ เอิร์ล ซึง่ เดินทางมายังสยามใน ปี พ.ศ. 2380 ได้ กล่าวว่า “คนพืน้ เมื องของ
มณฑล (จี น) ต่างๆ ล้วนเป็ นอริ กนั มาก เสมื อนว่าพวกเขาเป็ นคนละชาติ ทีเ่ ป็ นอริ กนั ” 38 พระราชพงศาวดาร
รัชกาลที่ 3 ของเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) กล่าวถึง เหตุการณ์วิวาทระหว่างจีนฮกเกี ้ยนและจีนแต้ จิ๋ว
ที่บ้านหนองปรื อ จนกระทัง่ ต่างฝ่ ายต่างยกพวกจีนกลุม่ ภาษาเดียวกันเพื่อมาสู้รบกัน 39 หลักฐานในศตวรรษถัด
มาก็มีเช่นกัน อาทิ The Siam Repository ปี พ.ศ. 2413 อันเป็ นช่วงต้ นรัชกาลกาลที่ 5 ได้ พดู ถึง คนกวางตุ้งมี
ความรู้สกึ ไม่ดีตอ่ จีนแคะ และรู้สกึ ชิงชังพวกแต้ จิ๋วเพราะรู้สกึ ว่ามีอิทธิพล40
จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 212.
37
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้ า 157. พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, นายแม่ , (กรุ งเทพฯ: นาน
มีบ๊ คุ ส์ จากัด, 2549), หน้ า 103.
38
George Windsor Earl, The Eastern Seas, or Voyages and Discoveries in the Indian Archipelago in
1832-33-34, (London: W.H. Allen, 1837), P.170. อ้ างถึงใน จี. วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ
(แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 140.
39
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุ งรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ของ เจ้ าพระยาทิพา
กรวงศ์ (เล่ ม 1), (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2504), หน้ า 11.
40
“The Chinese,” Siam Repository, 2(1870) P.506 – 507. อ้ างถึ งใน จี . วิลเลี่ย ม สกิ นเนอร์ (เขียน), ชาญวิท ย์
เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 140.
36
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ความแบ่งแยกดังกล่าวนาไปสูก่ ารตังสมาคมลั
้
บซึง่ ปรากฏในเอกสารไทยตังแต่
้ รัชกาลที่ 3 โดยเรี ยก
กลุม่ คนเหล่านี ้ว่า “ตัวเหี
้ ่ย” แต่ตอ่ มาในสมัยรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนชื่อเรี ยกเป็ น “อังยี
้ ่”41 อย่างไรก็ดีนกั วิชาการบาง
ท่านเชื่อว่า สมาคมลับเหล่านี ้น่าจะมีมาก่อนหน้ าแล้ ว 42 กลุม่ อังยี
้ ่โดยส่วนใหญ่ตามกลุ่มภาษา โดยแต่ละกลุม่
ตังชื
้ ่อต่างกัน เช่น กลุม่ แต้ จิ๋วชื่อว่า “อี ้ซิง” กลุม่ กวางตุ้งชื่อว่า “เยว่ตง” เป็ นต้ น43 สมาคมลับเหล่านี ้มักก่อความ
เดือดร้ อนให้ กบั สังคม อีกด้ านหนึง่ ก็มีการตังเป็
้ นสมาคมแบบที่ถกู กฎหมาย และมีจดุ ประสงค์ที่ดีคือ เพื่อ
อุปถัมภ์ ช่วยเหลือคนจีนกลุ่มภาษาเดียวกันในการประกอบอาชีพ หรื อรักษาพยาบาลเป็ นต้ น แต่สมาคมแบบ
หลังนี ้เริ่มช้ ากว่าคือ ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 โดยชาวกวางตุ้งเป็ นกลุม่ แรกที่ตงสมาคมซึ
ั้
ง่ มีชื่อว่า “กว๋องสิว”
หลังจากนันกลุ
้ ม่ ภาษาอื่นๆ ก็ตงสมาคมขึ
ั้
้นตามมาเช่นกัน44 ซึง่ สมาคมแบบถูกกฎหมายเหล่านี ้ยังดาเนินการอยู่
ปัจจุบนั
ชาวจีนตังชุ
้ มชนตามกลุม่ ภาษาตัวเองด้ วย

โดยการศึกษาว่าชาวจีนแต่ละกลุม่ ภาษาตังถิ
้ ่นฐานอยู่

บริเวณใดบ้ างของกรุงเทพฯ ต้ องอาศัยเอกสารประวัตศิ าสตร์ งานเขียนของลูกหลานชาวจีนอพยพที่บนั ทึกคา
บอกเล่าของต้ นตระกูล นอกจากนี ้ เนื่องจากศาลเจ้ าโดยทัว่ ไปมักสร้ างขึ ้นด้ วยชาวจีนกลุ่มภาษาใดภาษาหนึง่
ที่ตงชุ
ั ้ มชนในบริเวณนัน้ (ดูข้อมูลดังกล่าวโดยละเอียดในหัวข้ อถัดไป) เราจึงสามารถสันนิษฐานการตังชุ
้ มชน
ของชาวจีนแต่ละกลุม่ จากที่ตงศาลเจ้
ั้
าได้ อีกด้ วย
การตังชุ
้ มชนของชาวจีนแต่ละกลุม่ ในกรุงเทพฯสามารถสรุปเป็ นภาพกว้ างๆได้ ดงั นี ้
ชาวจีนแต้ จ๋ ิว
ในพระราชพงศาวดารรั ช กาลที่ 1 ระบุว่า เมื่ อ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราช
สถาปนากรุงเทพฯ ได้ โปรดเกล้ าให้ ชาวจีนบริ เวณท่าเตียนและใกล้ เคียงย้ ายไปอยู่ บริ เวณแนวกาแพงพระนคร

41

สังคีต จันทนะโพธิ, กว่ าจะเป็ นอัง้ ยี่กรุ งสยาม, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ร่วมด้ วยช่วยกัน, 2548), หน้ า 148.
42
Sarasin Viraphol, Tribute and Profit: Sino – Siamese Trade 1652 – 1853, P.221.
43
Ibid., P.221.
44
ยุวดี ต้ นสกุลรุ่งเรื อง, จากอาสาถึงหยาฉา, หน้ า 169.
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ทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ ต่อมารู้จกั กันในนามว่า “สาเพ็ง” โดยกินอาณาบริเวณตังแต่
้ คลองวัดสามปลื ้ม (วัด
จักรวรรดิราชาวาส) ไปจนถึงคลองวัดสาเพ็ง (วัดปทุมคงคา)45
ถึงแม้ วา่ ในเอกสารไม่ได้ ระบุชดั ว่าเป็ นจีนกลุม่ ใด แต่พอสันนิษฐานได้ ว่า เป็ นชาวจีนแต้ จิ๋ว จาก
หลักฐานสาคัญประการหนึง่ คือ

ศาลเจ้ ารุ่นที่เก่าที่สดุ ในย่านสาเพ็งซึง่ สร้ างขึ ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น

(พิจารณาจากจารึกศักราชจีนที่เก่าที่สดุ ในศาลเจ้ าแต่ละศาล) อันได้ แก่ ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ศาลเจ้ าเล่งบ๊ วย
เอี๊ย ศาลเจ้ าแม่ประดู่ ล้ วนเป็ นศาลของชาวแต้ จิ๋วในขณะที่ศาลของชาวจีนกลุม่ อื่นสร้ างในรุ่นหลังถัดมา 46 อีก
ทังจากบทประพั
้
นธ์ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล โดยพระยาไชยวิชิต (เผือก) ยังได้ กล่าวถึงการสร้ างวัดราชโอรสฯ
โดยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ซึง่ ความตอนหนึง่ กล่าวว่า ได้ มีการจ้ าง “จี นสาเพ็งพวกแซ่แต้จิ๋ว วิ ชา
ช่างจ้างทาเป็ นแถวทิ ว แจกติ้ วให้ตวั๋ ตัง้ ครัวเลี ้ยง” 47 ข้ อความดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า สาเพ็งเป็ นย่านสาคัญ
ของชาวแต้ จิ๋วนัน่ เอง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ชุมชนชาวแต้ จิ๋วนอกจากจะอยู่ที่ย่านสาเพ็งแล้ ว น่าจะอยู่ ที่บริ เวณอื่นอีก
อาทิ ย่านพาหุรัด และถนนบารุงเมือง โดยย่านพาหุรัดมีศาลเจ้ าบ้ านหม้ อซึ่งพบจารึกศักราชจีนซึ่งเทียบได้ กบั ปี
พ.ศ. 2359 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ส่วนถนนบารุงเมืองนันแต่
้ เดิมมีศาลเจ้ าพ่อเสือซึ่งน่าจะสร้ างขึ ้นไม่หลังไปกว่า
รัชกาลที่ 3 ดังปรากฏหลักฐานเป็ นจารึ กบนระฆังภายในศาลเจ้ า 48 อย่างไรก็ตามศาลแห่งนีย้ ้ ายมาตัง้ ที่ถนน
ตะนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องด้ วยมีการขยายถนนบารุงเมือง49

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, (กรุงเทพฯ: องค์การค้ า
ของคุ รุ ส ภา, 2503), หน้ า 12. ปิ ยนาถ บุ น นาค, “ส าเพ็ ง : ประวัติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนชาวจี น ในกรุ ง เทพมหานคร,” ส าเพ็ ง :
ประวัติศาสตร์ ชุมชนชาวจีนในกรุ งเทพฯ, (กรุงเทพฯ: เลค แอนด์ พาวด์เท่น พริ น้ ติ ้ง จากัด, 2549), หน้ า 1.
46
ดูประวัติของศาลเจ้ าแต่ละแห่งใน ภาคผนวก ก. ประวัติโดยย่อของศาลเจ้ ารที่ปรากฏในงานวิจยั .
47
พระยาไชยวิชิต (เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459), หน้ า 34.
48
ดูประวัติของศาลเจ้ าพ่อเสือใน ภาคผนวก ก. ประวัติโดยย่อของศาลเจ้ าที่ปรากฏในงานวิจยั .
49
รายงานการสารวจโบราณสถานในกรุ งรัตนโกสินทร์ เล่ ม 3: ประเภทวัง ศาลเจ้ า อนุสาวรีย์ อาคารร้ านค้ า
, (กรุงเทพฯ: บริ ษัท สานักพิมพ์สมาพันธ์ จากัด, 2538), หน้ า 84.
45
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หลังจากสมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นต้ นมา ชุมชนแต้ จิ๋วยังขยายออกไปอีกหลายพื ้นที่ แต่ย่านหลักของชาวจีน
แต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ ยังคงเป็ น สาเพ็ง แม้ กระทัง่ ในปัจจุบนั 50
ชาวจีนไหหลา
หลักฐานการตังชุ
้ มชนของชาวไหหลาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นสะท้ อนผ่านศาลเจ้ า

โดยศาลเจ้ า

ไหหลาสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นแห่งสาคัญในกรุงเทพฯ คือ ศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต ซึง่ พบจารึกเก่าถึงสมัยรัชกาลที่ 351 ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีขนาดใหญ่ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าชุมชนไหหลาบริเวณ
ดังกล่าวในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นคงเป็ นชุมชนสาคัญ
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เลขที่ 129 จ.ศ. 1224 กล่าวถึงชาวจีนไหหลาคุมพวกกันถืออาวุธมาก่อความ
วุน่ วายแถวสาเพ็ง52 จึงพอสันนิษฐานได้ ว่า อย่างช้ าสุดในสมัยรัชกาลที่ 4 บริเวณสาเพ็งคงมีไหหลาจานวนมาก
พอสมควรจนสามารถรวมตัวเป็ นกลุม่ ใหญ่จนก่อความวุ่นวายได้ เอกสารฉบับเดียวกันยังพูดถึงความวุน่ วายใน
กรุงเทพฯที่เกิดจากคนจีนจนราชสานักต้ องจ้ างตารวจจากเมืองสิงคโปร์ มา โดยได้ ให้ เหตุผลว่า “ทีเ่ มื องนัน้ มี จีน
เมื องต่างๆ มาอยู่ก็มาก และมี กงสุลต่างประเทศในยุโรปตัง้ อยู่หลายบ้านหลายเมื อง การก็คล้ายกันกับถนนสา
เพ็งจนตลอดคอกกระบือ ณ กาลบัดนี ้” 53 จากข้ อความดังกล่าวอาจพอสันนิษฐานได้ ว่า มีชมุ ชนชาวจีนไหหลา
แถวคอกกระบือด้ วย

วรศักดิ์ มหัทธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้ า 164.
51
ดูประวัติของศาลเจ้ าแห่งนี ้ใน ภาคผนวก ก. ประวัติโดยย่อของศาลเจ้ ารที่ปรากฏในงานวิจยั .
52
ก.ห.ช. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เลขที่ 129 จ.ศ. 1224 พิพากษาความระหว่างมองซิเออ ซิเดอิศตริ ยา กับพวกจีน
(สมุดไทดาเขียนดินสอขาว) อ้ างถึงใน มัลลิกา เรื องระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ,” 2518, หน้ า 150.
53
เรื่ องเดียวกัน.
50
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ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีชาวจีนไหหลาตังชุ
้ มชนแถว
สะพานเหล็กล่าง และแถบถนนเจริญกรุงฟากตะวันตก ใต้
ตรอกวัดญวณ

เพราะในสมัยนันมี
้ การสร้ างตลาดเจ็ก

ปิ นทางใต้ ตรอกวัดญวณ ซึ่งพระยาอนุมานราชธนกล่าวว่า
ชาวจีนไหหลาในยุคนัน้ “ถ้าจะไปจ่ายตลาด ก็มกั ไม่จ่ายที ่
ตลาดพระยาเดโชซึ่ งอยู่ใกล้

(ตลาดพระยาเดโชอยู่ทาง

สะพานเหล็กล่าง – ผู้วิจยั ) แต่กลับไปจ่ายตลาดเจ็กปิ นซึ่ง
เป็ นชาวเดียวกัน”

54

นอกจากนี ้ยังปรากฏหลักฐานบริเวณ

อื่นอีกเช่น ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม ริมคลองภาษีเจริญ เขตบาง
แค
ภาพที่ 2 - 3 ระฆังภายในศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม ริ มคลอง
ภาษี เจริ ญ เขตบางแค บนองค์ระฆังมีจารึกบอก
ศักราชที่หล่อระฆังใบนี ้ซึง่ ตรงกับ ปี พ.ศ. 2442 สมัย
รัชกาลที่ 5

ซึง่ เป็ นศาลเจ้ าของชาวไหหลา ที่ศาลแห่งนี ้มีจารึก

ศักราชบนระฆังประจาศาลเจ้ า

ศักราชที่ปรากฏสามารถ

เทียบช่วงเวลาอยูใ่ นปี พ.ศ. 2442 ซึง่ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5
(ภาพที่ 2 - 3)

ชาวจีนฮกเกีย้ น
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร กล่าวว่า ชาวฮกเกี ้ยนในสมัยธนบุรีตงรกรากอยู
ั้
่ทางกุฎีจีน ปากคลองบางกอก
ใหญ่ แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 มี ชาวฮกเกีย้ นส่วนหนึ่งย้ ายออกมาตังบ้
้ านเรื อนที่ตรอกโรงกะทะริ มแม่นา้
เจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก ระหว่างปลายสาเพ็งไปถึงบ้ านต้ นสาโรง (สถานทูตโปรตุเกสปั จจุบนั )55 ซึ่งก็คือพื ้นที่ที่
เรี ยกว่า ตลาดน้ อย ในปั จจุบนั จากการสารวจภาคสนาม ผู้วิจยั พบหลักฐานที่สนับสนุนว่าชาวจีนฮกเกี ้ยนได้ ตงั ้
ถิ่นฐานบริ เวณตลาดน้ อยอย่างช้ าสุดในสมัยรัชกาลที่ 1 คือ ศาลเจ้ าโจซือก๋ง ซึ่งเป็ นศาลเจ้ าสาคัญในแหล่ง
ดังกล่าว โดยจารึกที่เก่าที่สดุ ในศาลเจ้ าแห่งนี ้อยูใ่ นปี พ.ศ.2347 (ภาพที่ 2 - 4) ตรงกับรัชกาลที่ 1

54

อ้ างจาก พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, นายแม่ , หน้ า 100.
55
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 37.
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ภาพที่ 2 - 4 แผ่นป้ายเหนือประติมากรรมประธานภายในศาลเจ้ าโจซือก๋ง ด้ านขวาของแผ่นป้าย (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม)
ปรากฏจารึกภาษาจีนบอกศักราชที่สร้ างแผ่นป้ายนี ้เทียบได้ กบั พ.ศ. 2347 ซึง่ อยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 1

นอกจากนี ้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 คงมีชาวฮกเกี ้ยนตังชุ
้ มชนแถวคลองสานด้ วย เพราะบริเวณถนนสมเด็จ
เจ้ าพระยาในเขตคลองสานมีศาลเจ้ ากวนอูอีก 1 หลัง ปัจจุบนั ศาลเจ้ าแห่งนี ้ดูแลโดยชาวจีนแต้ จิ๋ว แต่ดงเดิ
ั ้ มนัน้
เป็ นศาลของชาวฮกเกี ้ยน 56 ศาลเจ้ าแห่งนี ้น่าจะสร้ างไม่หลังไปกว่ารัชกาลที่ 1 เพราะพบป้ายไม้ แกะสลักจารึก
ศักราชแบบจีนซึง่ ตรงกับปี พ.ศ.2331 (ภาพที่ 2 - 5)57

56

แผ่นพับประวัติศาลเจ้ ากวนอู “เทพเจ้ ากวนอู” เทพเจ้ าแห่ งความซื่อสัตย์ และยุติธรรม, นายเซี๊ยะกาย แซ่จัง
นายธนาวุธ อัสดรธีรยุทธ์ และครอบครัว ลูกศิษย์ผ้ จู ดั ทาถวาย พ.ศ. 2556 . และจากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลศาลเจ้ า เมื่อวันที่ 20
พ.ย. 2557
57
แผ่น พับ ประวัติ ศ าลเจ้ า บัน ทึก ว่า มี ช าวจี น ฮกเกี ย้ นท่ า นหนึ่ง ได้ อัญ เชิ ญ รู ป ปั น้ เทพเจ้ า กวนอูอ งค์ เล็ ก เพื่ อ ให้
ประชาชนได้ กราบไหว้ บชู า จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสร้ างศาลเจ้ าพ่อกวนอูตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2279. ข้ อมูลจาก แผ่นพับประวัติศาล
เจ้ ากวนอู “เทพเจ้ ากวนอู” เทพเจ้ าแห่ งความซื่อสัตย์ และยุติธรรม, นายเซี๊ยะกาย แซ่จัง นายธนาวุธ อัสดรธีรยุทธ์ และ
ครอบครัว ลูกศิษย์ผ้ จู ดั ทาถวาย พ.ศ. 2556 . อย่างไรก็ตาม จากการสารวจโดยผู้วิจยั พบเพียงแผ่นป้ายเขียนคามงคลจีนที่มี
จารึกศักราชไม่เก่าไปกว่าปี พ.ศ. 2331.
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ชุมชนสาคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นคือ
ย่านกุฎีจีน ซึง่ เป็ นบริ เวณที่ชาวจีนฮกเกี ้ยนอยู่มาตังแต่
้ สมัยธนบุรี
ดังได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น หลักฐานสาคัญคือ ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง
โดยในศาลแห่ ง นี พ้ บระฆั ง ที่ มี จ ารึ ก ภาษาจี น ระบุ ศัก ราชซึ่ ง
สามารถเทียบได้ กบั ปี พ.ศ. 2391 ตรงกับปลายรัชกาลที่ 3 (ภาพที่
2-6) อัน แสดงให้ เห็ น ว่า มี ก ารตัง้ ชุม ชนของชาวฮกเกี ย้ นอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ภาพที่ 2 - 5 แผ่นป้ายภายในศาลเจ้ ากวนอู
ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน ด้ านซ้ าย
(ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม) ปรากฏตัวอักษรจีนระบุ
ศักราชเทียบได้ กบั พ.ศ.2331 ซึง่ ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 1

ชาวจีนกวางตุ้ง
ผู้วิ จัย ไม่ พ บหลัก ฐานเอกสาร หรื อ ภาพที่ 2 - 6 ระฆังภายในศาลเจ้ ากวนอัน เก๋ ง บนองค์ ระฆัง
ศาลเจ้ าที่แสดงถึงการตังถิ
้ ่นฐานที่แน่ชดั ของ ปรากฏตัวอักษรจีน (ภายในกรอบสี่เหลี่ยม) ระบุศกั ราชเทียบได้
ช า ว จี น ก ว า ง ตุ้ ง ใน ก รุ ง เท พ ฯ ช่ ว ง ต้ น กับ พ.ศ.2391 ซึง่ ตรงกับรัชกาลที่ 3
รั ต นโกสิ น ทร์ อย่า งไรก็ ต าม จากงานเขี ย น
ของยุวดี ต้ นสกุลรุ่ งเรื องทาให้ ทราบว่า อย่างช้ าสุดราวครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 25 ชาวกวางตุ้งรวมตัวอยู่
ทางบริ เวณซอยวัดกุศลสมาคาร และตลาดเก่าในย่านสาเพ็ง 58 ซึ่งดูสอดคล้ องกับการตังสมาคมกว๋
้
องสิว และ
58

ยุวดี ต้ นสกุลรุ่งเรื อง, จากอาสาถึงหยาฉา, หน้ า 155 - 156.
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ศาลเจ้ ากวางตุ้ง (ศาลเจ้ ากว๋องสิว) ริ มถนนเจริ ญกรุ งในละแวกใกล้ ๆ กัน ซึ่งมีประวัติชัดเจนว่าสร้ างขึน้ ในปี
พ.ศ. 242059 ตรงกับรัชกาลที่ 5 ต่อมาภายหลังชาวจีนกวางตุ้งก็ขยายชุมชนไปบริ เวณอื่นๆ อีก เช่น บริ เวณวัด
ดวงแข สาทร บางรัก ตรอกจันทน์ 60
ชาวจีนแคะ
ศาลเจ้ าโรงเกือกที่ตลาดน้ อยในเขตสัมพันธวงศ์ เป็ นศาลเจ้ าของชาวจีนแคะ และได้ เก็บรักษาจารึ ก
ศิลาซึ่งจัดทาขึ ้นในปี พ.ศ. 2432 โดยบันทึกไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2431 ชาวจีนแคะได้ ร่วมใจกันซื ้อที่เพื่อขยายศาล
เจ้ าของเทพเจ้ าฮัน่ หวางกง ทังนี
้ ้ในต้ นจารึกมี เนื ้อหาตอนหนึ่งว่า “其香火来暹计历百余年”ซึ่งแปลว่า “ขี ้เถ้า
ธูปของพระองค์ มายังสยามเมื ่อร้ อยกว่าปี ที ่แล้ว” (ภาพที่ 2 - 8a)61 หากเป็ นเช่นนันศาลเจ้
้
าแห่งนี ้อาจสร้ างขึ ้น
ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 1 และทาให้ สนั นิษฐานต่อไปได้ ว่า คงมีชุมชนชาวจีนแคะอยู่
แถบนี ้ตังแต่
้ ชว่ งเวลาดังกล่าวแล้ ว
ผู้วิจยั ยังพบหลักฐานที่เป็ นจารึกภาษาจีนจากศาลเจ้ าชาไนเก็งซึ่งตังอยู
้ ่ ที่ย่านท่าดินแดงในเขตคลอง
สานปั จจุบนั ศาลเจ้ าดังกล่าวเป็ นของชาวจีนแคะ62 ภายในศาลพบระฆังโลหะหนึ่งใบซึง่ มีจารึกถอดความได้ ว่า
หล่อขึ ้นในปี พ.ศ. 2390 (ภาพที่ 2-7) ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังนันในสมั
้
ยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นคงมีชมุ ชนจีน
แคะอยู่บริ เวณนี ้ และน่าจะเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ เพราะได้ มีการนาชื่อจีนแคะมาตังเป็
้ นชื่อคลองที่อยู่ละแวกนัน้
ว่า คลองแคะ63

59

ข้ อมูลจากป้ายประวัติศาลเจ้ าซึง่ เขียนเป็ นภาษาจีน จัดทาโดยสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย.
60
ยุวดี ต้ นสกุลรุ่งเรื อง, จากอาสาถึงหยาฉา, หน้ า 155 - 156.
61
ชาวจีนนิยมอัญเชิญขี ้เถ้ าธูปจากกระถางธูปของเทพที่ตนเองเคารพติดตัวเมื่อต้ องเดินทาง หรื อไปตังถิ
้ ่ นฐานใน
ดินแดนใหม่ โดยขี ้เถ้ าธูปเปรี ยบเสมือนเทพองค์ดงั กล่าว
62
นันทวรรณ เจริ ญจิตต์ , “สมาคมฮากกา,” สาเพ็ง: ประวัติศาสตร์ ชุมชนชาวจีนในกรุ งเทพฯ, (กรุ งเทพฯ: เลค
แอนด์ พาวด์เท่น พริ น้ ติ ้ง จากัด, 2549), หน้ า 264.
63
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, นายแม่ , หน้ า 59.
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นอกจากนี ช้ าวจี น แคะยัง ตัง้ ชุม ชนในย่ า น
เยาวราช และสาเพ็งซึง่ เป็ นพื ้นที่ของชาวจีนแต้ จิ๋วด้ วย
โดยปรากฏหลักฐานอย่างช้ าสุดคือ รัชกาลที่ 4 ดังที่
บันทึกไว้ ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เลขที่ 129 จ.ศ.
1224 ซึ่งกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ในบริ เวณนี ้ปรากฏศาล
เจ้ าของกลุ่ม จีนแคะด้ วย เช่น ศาลเจ้ าหลี ตีเบี ้ยว ใน
เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย และศาลเจ้ ากวนอู ข อง
สมาคมฮากกาบนถนนพาดสาย ในเขตสัมพันธวงศ์
เป็ นต้ น
ภาพที่ 2 - 7 ระฆังภายในศาลเจ้ าชาไนเก็ง บนองค์ระฆัง
ปรากฏอักษรจีนระบุศกั ราชเทียบได้ กบั พ.ศ.2390 ซึง่ อยูใ่ น
สมัยรัชกาลที่ 3

3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างศาลเจ้ าและชุมชนชาวจีน
ในวัฒ นธรรมจี น เมื่ อ มี ชุม ชน ก็ จ ะสถาปนาศาลเจ้ าประจ าชุม ชนไว้ ด้ วยเพื่ อเป็ น ที่ ป ระดิษ ฐานสิ่ ง
ศักดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจ าชุม ชน ทัง้ นี ศ้ าลเจ้ าจี น ในไทยก็ เหมื อ นกับ ในประเทศจี น คื อ ต้ อ งสร้ างขึน้ ในแหล่ง ชุม ชน
ความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ าและชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ ได้ สะท้ อนผ่านบันทึกของคาล์ล บ็อค ชาวตะวันตก
ซึ่งเดินทางเข้ ามาในดินแดนไทยช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดยได้ กล่าวถึงชุมชน
ชาวจีนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ ว่า
“ตามสองข้างทางเดิ นมี ศาลเจ้า ร้านเจ็ กช่างไม้ ต่อตู้และต่อรถ ไม่ว่าจะเป็ นกิ จการอะไรก็ตาม จะต้อง
มี ยี่ห้อว่าชาวจี นเป็ นเจ้าของเสมอ ไกลออกไปอี กเล็กน้อยข้ามสะพานเหล็กที ่ทอดข้ามคลองคู...มี ประตูใหญ่ โต
สวยงาม ตรงทางเข้าไปสู่ตึกใหญ่ ที่สร้ างขึ้ นเพื ่อใช้เป็ นพิ เศษ สาหรับเป็ นบ้านรับรองทูตที ่เข้ามาในกรุ งเทพฯ
ย่านนี ้ เป็ นย่านที ่น่าอยู่ และสาคัญที ่สดุ ในเมื องนี ้ จะได้เห็นความสับสนวุ่นวายต่างๆ นับตัง้ แต่โรงรับจานาของ
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ชาวจี น ร้านขายอาหารไทยและจี น...นอกจากนี ้ยงั มี ร้านขายยาจี น โรงปั้นเครื ่ องดิ นเผาของไทย ร้านเหล้าของ
ไทยและจี น...และทีม่ ากกว่าสถานทีอ่ ืน่ ๆ ทัง้ หมด คื อ บ่อนการพนันของจี น ซึ่ งมี โรงงิ้ วอยู่ติดๆกัน” 64
บันทึกดังกล่าวนอกจากจะสะท้ อนให้ เห็นว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวไทยและชาวจีนตังชุ
้ มชนอยู่ร่วมกัน
ยังทาให้ เห็นภาพชุมชนชาวจีนที่สมั พันธ์กบั ศาลเจ้ าอย่างแน่นแฟ้น
การตังศาลเจ้
้
านอกจากเป็ นที่ประดิษฐานเทพเจ้ าซึ่งเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชนแล้ ว ยังมี
บทบาทสาคัญอื่นๆ ต่อชุมชนอีกหลายด้ าน ประการแรกเป็ นสถานที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ คู นในชุมชนเชื่อมสัมพันธ์กนั
เช่น การรวมตัวเพื่อฉลองวันประสูติของเทพเจ้ าในศาลเจ้ า หรื อช่วยเหลือชาวจีนอพยพที่ตกทุกข์ได้ ยาก ทังนี
้ ้
การรวมกลุม่ เพื่อจุดประสงค์ประการหลังต่อมากลายเป็ นสมาคม และมูลนิธิหลายแห่ง เช่น สมาคมไหหลาเริ่ ม
ก่อตังมาจากศาลเจ้
้
าเจียวเอ็งเบี ้ยวที่บางรัก และมูลนิธิป่อเต๊ กตึง๊ พัฒนามาจากศาลเจ้ าไต้ ฮงกง นอกจากนี ้ ศาล
เจ้ าเป็ นจุดกาเนิดของสถานศึกษาให้ กับบุตรหลานชาวจีน เช่น โรงเรี ยนเผยอิงเกิดขึ ้นได้ จากการอุปถัมภ์ ของ
ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง หรื อศาลเจ้ าเก่ า อีกทังศาลเจ้
้
ายังมีความสาคัญต่อชุมชนในด้ านการบันเทิง เช่น การจัด
แสดงงิ ้วในเทศกาลต่างๆ เป็ นต้ น65
ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นว่า ชาวจีนที่อพยพเข้ ามาในยุคแรกจะตังชุ
้ มชนตามกลุ่มภาษาของตน ดังนัน้ หาก
ศาลเจ้ าสร้ างขึ ้นเมื่อมีการตังชุ
้ มชน ศาลเจ้ าจึงกลายเป็ นสิ่งที่แสดงถึงความเป็ นตัวตนของชาวจีนแต่ละกลุ่ม
ภาษาด้ วยเช่นกัน หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวมีหลายด้ าน อาทิ งานศิลปกรรม การสืบทอดผู้ดแู ลศาล
เจ้ า และระบบความเชื่อที่มีตอ่ เทพเจ้ า สาหรับในบทที่ 2 จะขอกล่าวถึงหลักฐาน 2 ประการหลัง ส่วนหลักฐาน
ด้ านงานศิลปกรรมซึง่ เป็ นแกนหลักของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ จะกล่าวถึงในบทถัดไป

อ้ างจาก พลกูล อังกินันทน์ , บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2515), หน้ า 41.
65
ต้ วนลี่เซิง (เขียน), บุญยิ่ง ไร่ สขุ สิริ (แปล), ความเป็ นมาของวัดจีนและศาลเจ้ าจีนในประเทศไทย, หน้ า 82 83. พรพรรณ จันทโรนานนท์, วิถีจีน, หน้ า 87 - 89. เมธาวี โรจนะเสน, “ศาลเจ้ าจีน ศรัทธากับการรักษาโรค: กรณีศึกษาศาล
เจ้ าหลี่ตีเ้ บี ้ยว เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร,” รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล, หลักสูตรปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต,
ภาควิชามานุษยวิทยา, คณะโบรารคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, หน้ า 21 – 23.
64
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3.1 การสืบทอดผู้ดูแลศาลเจ้ า
ศาลเจ้ าในกรุงเทพฯ แต่ละแห่งจะเปิ ดให้ ชาวจีนทุกกลุ่มภาษา หรื อแม้ แต่คนชาติอื่นเช่น ไทย เข้ ามา
กราบไหว้ บชู าได้ ทว่ากลุ่มบุคคลที่ดแู ลศาลเจ้ านันมั
้ กจะจากัดเฉพาะกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านัน้ เช่น ศาล
เจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยวอยูใ่ นความดูแลของชาวจีนไหหลา ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง บนถนนทรงวาด มี ชาวจีนแต้ จิ๋วดูแล
ส่วนศาลเจ้ าฮกเลี่ยนเก็งเป็ นของชาวฮกเกี ้ยน เป็ นต้ น
จากการสารวจหลักฐานที่เป็ นจารึกในศาลเจ้ า และการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลศาล ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า การที่
เฉพาะกลุม่ ภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านันที
้ ่ดแู ลศาลเจ้ าแต่ละแห่งมิใช่เป็ นเรื่ องทีเกิดขึ ้นในปัจจุบนั หากแต่สืบเนื่อง
ขึ ้นไปหลายชัว่ อายุคนแล้ ว
ตัวอย่างแรกคือ ศาลเจ้ าโรงเกือก แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของ
ชาวไทยเชื ้อสายจีนแคะหรื อฮากกา และสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย66 จารึกศิลา พ.ศ. 2432 ในศาลเจ้ าแห่ง
นี ้ นอกจากจะบันทึกการขยายศาลเจ้ าในช่วงเวลานันแล้
้ ว ยัง ระบุด้วยว่า ชาวจีนที่ร่วมใจกระทาการบุญกันนัน้
คือ “เค่อซาง” ซึ่งตัวอักษรจีนคือ 客商 ทังนี
้ ้ คาว่า “ซาง” หมายถึง พ่อค้ า ส่วนคาว่า “เค่อ” เป็ นชื่อเรี ยกชาวจีน
แคะ ดังนันค
้ าว่า “เค่อซาง” จึงแปลว่า พ่อค้ าชาวจีนแคะ (ภาพที่ 2 - 8a และ 2 - 8b)

66

นันทวรรณ เจริ ญจิตต์, “สมาคมฮากกา,” สาเพ็ง: ประวัติศาสตร์ ชุมชนชาวจีนในกรุ งเทพฯ, หน้ า 265.
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ภาพที่ 2 - 8a จารึกที่พบภายในศาลเจ้ าโรงเกือก ปี ที่จารึกตรงกับปี พ.ศ. 2432 ภายในช่องสีเ่ หลีย่ มคือตาแหน่งที่ปรากฏ
คาว่า “เค่อซาง”
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ตัวอย่างอื่นที่ น่าสนใจคือ ศาลเจ้ าจุยโบเนี ย้ ว ถนนราชวิถี เขต
ดุสิต ซึ่งผู้ดูแลศาลคือ ชาวจีนไหหลา ศาลเจ้ าแห่งนีม้ ีจารึ กศิลาด้ านหน้ า
ศาลเจ้ าซึง่ ทาขึ ้นในปี พ.ศ. 2435 กล่าวถึงประวัติศาลเจ้ าว่า สร้ างขึ ้นตังแต่
้
สมัยพระเจ้ าเต้ ากวาง (ภาพที่ 2 - 9a) สอดคล้ องกับป้ายสาหรับไว้ ใช้ แห่
ขององค์เจ้ าแม่จยุ โบเนี ้ยวที่มีอกั ษรจีนบันทึกศักราชของจีนซึ่งตรงกับ พ.ศ.
2384 อันอยู่ในช่วงปลายสมัยของพระเจ้ าเต้ ากวาง และตรงกับรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (ภาพที่ 2 - 10) นอกจากนี ้ จารึ ก
ภาพที่ 2 - 8b ค าว่า “เค่ อ ซาง” ใน
จารึก (ภาพที่ 2 - 8a)

ดังกล่าวยังพูดถึงการซ่อมแซมศาลเจ้ าในช่วงเวลาที่สร้ างจารึ กด้ วย โดย
ท้ ายจารึกลงท้ ายว่า “琼府合众重修” แปลได้ ความว่า“กลุ่มชาวฉงฝู่ ได้
ร่ วมแรงร่ วมใจซ่ อมแซม” (ภาพที่ 2 - 9a, 2 - 9b) “ฉงฝู่ ” (ภาพที่ 2 - 9b)

คือ จังหวัดไหโข่วของมณฑลไห่หนานในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ดังได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วว่า จังหวัดไหโข่วเป็ นบ้ านเกิดเมือง
นอนของชาวจีนไหหลาในเมืองไทย

ภาพที่ 2 - 9a จารึ กหน้ าศาลเจ้ าจุยโบเนี ย้ ว จารึ กในปี พ .ศ. ภาพที่ 2 - 9b คาว่า “ฉงฝู่ ” ในจารึก (ภาพที่ 2 - 9a)
2435 ภายในช่องสีเ่ หลีย่ มคือตาแหน่งที่ปรากฏคาว่า “ฉงฝู่ ”
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ภายในศาลเจ้ าจุ ย
โบเนี ้ยว ยังเก็บรักษาป้ายไม้
ซึ่ ง แกะสลั ก เป็ นค ามงคล
ภ าษ าจี น ที่ ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา
สร้ างถวายศาลเจ้ า จ านวน
ม า ก โด ย ป้ า ย ไ ม้ เกื อ บ
ทัง้ หมดจะมีการสลักศักราช
จีน และนามผู้บริ จาคไว้ ด้วย
อี ก ทั ง้ บางป้ า ยยั ง สลั ก ชื่ อ
ดิ น แ ด น บ้ า น เกิ ด ข อ ง ผู้
บริ จ าคด้ ว ย โดยพบว่ า ชื่ อ
บ้ า นเกิ ด ในป้ า ยนั น้ มี เพี ย ง
“ฉ งโจ ว ” (ภ าพ ที่ 2 - 11)
แ ล ะ “ฉ ง ฝู่ ” เท่ า นั ้น ซึ่ ง
“ฉงโจว” เป็ นอีกชื่อหนึ่งของ
“ฉงฝู่ ” หลักฐานเหล่านี ้แสดง
ให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพที่ 2 - 10 ป้ายสาหรับไว้ ใช้ แห่ขององค์เจ้ าแม่จุยโบเนี ้ยว ด้ านซ้ ายของป้ายมีจารึ ก
เทียบช่วงเวลาคือ พ.ศ. 2384

ศาลเจ้ าแห่ ง นี ก้ ั บ ชาวจี น
ไหหลาได้ เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 2 - 11a แผ่น ป้าคากลอนในศาลเจ้ าจุยโบเนีย้ ว ภาพที่ 2 - 11b คาว่า “ฉงโจว” ที่ปรากฏในจารึ ก (ภาพที่ 2 - 11
ด้ านซ้ ายมี ตัวอักษรจี น ขนาดเล็กซึ่งระบุผ้ ูสร้ างถวายมา a)
จากฉงโจว

ศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบีย้ ว ในเขตบางรักซึ่งสร้ างราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 มีลกั ษณะคล้ ายกับศาลเจ้ า
จุยโบเนี ้ยว คือ ดูแลโดยชาวจีนไหหลา ภายในศาลแห่งนี ้พบป้ายไม้ และระฆังที่มีการจารึกนามบ้ านเกิดของผู้
บริ จาคปรากฏอยู่ โดยบางส่วนระบุถึง “ฉงโจว” (ภาพที่ 2 – 12a และ 2 – 12b) และบางส่วนระบุถึง “เหวิ นอี ้”
(ภาพที่ 2 – 13a และ 2 – 13b) โดยเหวินอี ้ปั จจุบนั ครอบคลุมพื ้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดไหโข่ว และจังหวัดเหวิ
นชางในมณฑลไห่หนาน ทังนี
้ ้ สมาคมไหหลาแห่งประเทศไทยก็ถือกาเนิดขึ ้นจากศาลเจ้ าแห่งนี ้ด้ วย
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ภาพที่ 2 - 12a ระฆังภายในศาลเจ้ า เจี ยวเอ็งเบีย้ วระบุปีที่ ภาพที่ 2 - 12b คาว่า “ฉงโจว”ในจารึก (ภาพที่ 2 - 12a)
หล่อเทียบเท่ากับพ.ศ. 2424 ภายในช่องสี่เหลี่ยมคือตาแหน่ง
ที่ปรากฏคาว่า “ฉงโจว”

ภาพที่ 2 - 13a แผ่นป้ายภายในศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว ปี ที่จารึ กปรากฏอยู่ทางด้ านขวาเทียบได้ กบั พ.ศ.2446 ทาง
ด้ านซ้ ายระบุนามและบ้ านเกิดของผู้สร้ าง
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อย่ า งไรก็ ต าม จากการส ารวจพบ
ศาลเจ้ าเพียงแห่งเดียวที่ ผ้ ูดูแลปั จจุบนั มิ ได้
เป็ นกลุ่ ม ภาษาเดี ย วกั น กั บ กลุ่ ม ชาวจี น ที่
ก่ อ ตั ง้ ศาลเจ้ า คื อ ศาลเจ้ ากวนอู ถนน
สมเด็จเจ้ าพระยาในเขตคลองสาน ปั จจุบนั
ผู้ดแู ลศาลเจ้ าเป็ นชาวแต้ จิ๋ว แต่จากประวัติ
ศาลเจ้ านัน้ ผู้สร้ างเป็ นกลุ่ม ชาวจี นฮกเกี ย้ น
โดยจากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า มู ล เหตุ ที่
เปลี่ ยนแปลงคือ กลุ่ม ผู้ดูแลศาลที่ เป็ นชาว
ฮกเกี ย้ นขาดทายาทสืบต่อ 67 ซึ่งยังแสดงถึง
ความพยายามที่จะสืบทอดผู้ดแู ลศาลเจ้ าใน
ภาพที่ 2 - 13b คาว่า “เหวินอี ้” ที่ปรากฏในจารึก (ภาพที่ 2 - 13a)

กลุ่มภาษาเดียวกัน แต่ด้วยปั จจัยบางอย่าง

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงทาให้ ต้องมีการเปลี่ยนกลุม่ ผู้ดแู ลไป

3.2 เทพเจ้ าประธานในศาลเจ้ า
สิ่งที่สะท้ อนเอกลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มภาษาอีกประการหนึ่ง ที่ปรากฏในศาลเจ้ าคือ เทพเจ้ าประธาน
แม้ ว่าเทพเจ้ าหลายองค์จะเป็ นที่นบั ถือโดยทัว่ ไปของชาวจีน เช่น กวนอู ซึง่ ปรากฏในศาลเจ้ าทัว่ ไป แต่จะมีเทพ
เจ้ าบางองค์ ที่ ได้ รับ การนับ ถื ออย่างเป็ น พิ เศษ หรื อ นับ ถื อเฉพาะในบางกลุ่ม ภาษา โดยจะมี ต าแหน่ง เป็ น
ประธานในศาลนันๆ
้ เช่น เทพเจ้ าหลงเหว่ย (เล่งบ๊ วย) ซึ่งเป็ นเทพเจ้ าประธานในศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ เขตสัม
พันธวงศ์ และ เทพไท้ เฟิ ง(ไต้ ฮง)ซึ่งเป็ นประธานในศาลเจ้ าไต้ ฮงกง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทังสองศาลอยู
้
่ใ น
การดูแลของชาวแต้ จิ๋ว โดยเฉพาะศาลเจ้ าไต้ ฮงปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าสร้ างโดยชาวจีนแต้ จิ๋วด้ วย 68 ทังนี
้ ้ใน
67

จากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลศาลเจ้ ากวนอู วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557.
68
สร้ างโดยเบ๊ ย่นุ อู้ ซึ่งเป็ นชาวแต้ จิ๋ว. ธรรญาภรณ์ วงศ์บญ
ุ ชัยนันท์, “ศาลเจ้ าไต้ ฮงกงและมูลนิธีป่อเต็กตึ ้ง,” สาเพ็ง,
หน้ า 387.
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ประเทศจีนพบว่า ศาลเจ้ าที่บูช าเทพเจ้ าหลงเหว่ย และเทพไท้ เฟิ งโดยเฉพาะ ปรากฎอยู่บริ เวณเฉาซ่านใน
มณฑลกว่างตง ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของชาวจีนแต้ จิ๋ว อีกทังยั
้ งมีเทพอื่นๆ ที่มีผ้ ตู งข้
ั ้ อสังเกตไว้ ในลักษณะคล้ ายกัน เช่น
ศาลเจ้ าที่บชู าเปิ่ นโถวกง (ปุนเถ้ ากง) และ สุยเหว่ยเซิ่งเหนียง (จุยโบเนี ้ยว) จะเป็ นศาลเจ้ าของชาวแต้ จิ๋ว และ
ไหหลา ตามลาดับ69
ในพิธีการสถาปนาศาลเจ้ า และเทพผู้เป็ นประธานในศาลเจ้ า จะมีการเชื่อมโยงกับบ้ านเกิดเมืองนอน
ของตนเอง วิธี การหนึ่งคือ การอัญ เชิ ญ ประติม ากรรมเทพเจ้ ามาจากถิ่ นที่ ตนเองจากมา เช่น การอัญ เชิ ญ
ประติมากรรมท่านไท้ เฟิ งโดยเบ๊ ย่นุ อู้ซงึ่ เป็ นชาวแต้ จิ๋วมายังเมืองไทย 70 อีกวิธีการหนึ่งคือ แบ่งขี ้เถ้ าจากกระถาง
ธูปที่จดุ บูชาเทพเจ้ าองค์นนๆ
ั ้ ในบ้ านเกิดติดตัวมา แล้ วนามาใช้ ในการสถาปนาเทพเจ้ าองค์เ ดียวกัน รวมไปถึง
ศาลเจ้ าหลังใหม่สาหรับเทพเจ้ าองค์นนในดิ
ั ้ นแดนใหม่ เช่น ในกรณีของศาลเจ้ าโรงเกือกที่มีการอัญเชิญ “ขี ้เถ้า
ธูป” ดังที่เคยกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น นอกจากนี ้ยังมีที่ศาลเจ้ าฮกเลียนเก็ง ตลาดน้ อย ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งสร้ าง
ถวายเทพเปิ่ นโถวหม่า (ปุนเถ้ าม้ า) เป็ นศาลเจ้ าของชาวจีนฮกเกี ้ยน จากป้ายประวัติศาลเจ้ าที่จดั ทาเมื่อปี พ.ศ.
2551 บันทึกว่า ศาลเจ้ าต้ นกาเนิดคือ ศาลเจ้ ามาจู่ เมืองเหมยโจว มณฑลฝูเจี ้ยน และ เทพเจ้ าเปิ่ นโถวหม่าใน
ศาลเจ้ าแห่งนี ้คือ ภาคหนึ่งของเทพเจ้ ามาจู่ โดยประติมากรรมองค์นี ้ชาวจีนโพ้ นทะเลเชื ้อสายหมิ่ นได้ อญ
ั เชิญ
เข้ ามา71 ทังนี
้ ้คาว่า “หมิ่น” เป็ นชื่อเรี ยกของมณฑลฝูเจี ้ยนซึง่ เป็ นถิ่นของชาวจีนฮกเกี ้ยน

4. สรุ ป
การอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานของชาวจีนในกรุงเทพฯช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 เป็ นความสืบเนื่องจาก
การอพยพเข้ ามาในดินแดนไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้คนจีนกลุ่มดังกล่าวมิใช่มาจากทุกพื ้นที่ในจีน หากแต่
มาจาก 3 พื ้นที่หลัก คือ ดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่างของมณฑลกว่างตง ทางตอนใต้ ของ
มณฑลฝูเจี ้ยน และมณฑลไห่หนาน ซึ่งหากแบ่งตามภาษาพูดแล้ วแบ่งได้ 5 กลุ่มภาษาคือ แต้ จิ๋ว กวางตุ้ง แคะ
ฮกเกี ้ยน และไหหลา
จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 139.
70
ธรรญาภรณ์ วงศ์บญ
ุ ชัยนันท์, “ศาลเจ้ าไต้ ฮงกงและมูลนิธีป่อเต็กตึ ้ง,” สาเพ็ง, หน้ า 387.
71
ป้ายประวัติศาลเจ้ าฮกเลีย่ เก็งซึง่ จัดทาเป็ นภาษาจีน และตังไว้
้ หน้ าศาลเจ้ า.
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ในกรุ งเทพฯ ชาวจีนเหล่านีใ้ นชันต้
้ นได้ รวมกันเป็ นชุมชนตามภาษาพูดของตนเป็ นหลัก ดังจะเห็นได้
จากการตังชุ
้ มชน สมาคมลับ สาหรับการตังชุ
้ มชนนัน้ ต่อมาได้ มีการสถาปนาศาลเจ้ าเพื่อเป็ นศูนย์รวมของคน
ในชุมชนด้ วย โดยจากการนับถือเทพเจ้ าบางองค์ หลักฐานจารึ กที่พบในศาลเจ้ า ระบบการดูแลศาลเจ้ าที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของชาวจีนเฉพาะกลุ่มภาษา ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ ากับกลุม่ ชาว
จี น เฉพาะกลุ่ม ภาษาได้ เป็ น อย่ างดี ทัง้ นี ก้ ารศึก ษารู ป แบบสถาปั ต ยกรรมในบทต่อ ไปจะยิ่ ง แสดงให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมากยิ่งขึ ้น

