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จารึกอักษรจีนบนระฆังของศาสนสถานจีนในไทย : บันทึกหนาหนึ่ง
ทางประวัติศาสตร
Chinese Inscriptions on Bells in Chinese Religious Places
in Thailand: A Part of the History Record
泰國中式寺廟中的梵鐘銘文：歷史之記載
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์1
บทคัดยอ
บทความนี้มุงศึกษาจารึกอักษรจีนที่ปรากฏบนระฆังในศาสนสถานของชาวจีนทั่วไทย
ทั้งสิ้น 42 ใบ จาก 39 ศาสนสถาน โดยจําแนกประเภทของหั วขอที่ ศึกษาไว 6 ด าน คื อ
ชื่อสถานที่ พระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชื่อผูถวาย วัน-เวลาที่จัดสราง แหลงผลิตตัวระฆัง รวมทั้งคํา
อวยพรที่ไดระบุจารึกไวบนระฆัง
จากการศึกษาพบวาจารึกบนระฆังเหลานี้มีคุณคาทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มีถอยความบันทึกอันเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวจีนโพนทะเลในสยามเมื่อครั้งอดีต ทั้งเรื่อง
ความเชื่ อ ถิ่ นกํ าเนิด อี กทั้ง จารึกที่ป รากฎบนระฆั ง เหลานื้ ยัง สามารถใชเ ป นข อมู ลในการ
ตรวจสอบขอมูลทางประวัติศาสตรของทองถิ่นนั้นๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย
คําสําคัญ: จารึกอักษรจีน; ระฆัง; ศาสนสถานจีน; ประเทศไทย; ประวัติศาสตร
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Abstract
This article aims to study Chinese inscriptions on bells in Chinese
religious places around Thailand, all together forty-two bells from thirty-nine
places. The article is divided into six aspects namely names of places, names
of sacred objects, names of the offerors, dates and times of construction,
places of the origins, and benisons. From the study, the inscriptions on the
bells are historically invaluable, especially that they have recorded stories
regarding overseas Chinese’s ways of life in Thailand, both about their beliefs
and motherland. Moreover, they serve as a good source of reference for local
histories.
Key Words: Chinese Inscriptions; Bells; Chinese Religious Places; Thailand;
History
摘要
本文主要研究存放在泰國 39 座中式寺廟中的 42 座梵鐘之銘文。以其地
名、神靈、捐贈者、時間、制造地及祝願詞作為這次的研究對象。研究發
現，梵鐘上的銘文具有一定的文獻價值，它記錄了當時泰國社會中的華人信
仰、故居，同時還能作為歷史的佐證。
關鍵詞：銘文；梵鐘；中式寺廟；泰國；歷史
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ระฆังในวัฒนธรรมจีน
ระฆัง ตามคําอธิบายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหคําจํากัด
ความไววา “เครื่องใชตีใหเกิดเสียงเปนอาณัติสัญญาณ หลอดวยทองเหลืองเปนตน รูปคลาย
ลูกฟ กตั ด มีหูติดอยูต อนบน”1 ส วนในพจนานุกรมภาษาจี นฉบั บ ป จจุ บันนั้นไดอธิบ ายถอย
จํากัดความของระฆังคลายกับที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย แตไดเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่
ใช ใ นการผลิ ต ไว วา “ทํ าจากทองแดงหรื อเหล็ ก ” 2 อี กด วย จากการลงสํ ารวจพื้ นที่ โ ดยมี
จุ ด ประสงค เ พื่ อ เก็ บ ตั ว อย า งระฆั ง ที่ มี จ ารึ กอั ก ษรจี น ในศาสนสถานจี น ในประเทศไทย
โดยส วนใหญแ ลวพบว า วัส ดุที่ ใช ทําขึ้ นจากเหล็กเช นกัน ทั้ งนี้ สอดคลองกับ คําอธิ บายของ
พจนานุกรมฉบับดังกลาว
ระฆังถือเปนหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใชที่ความจําเปนและเปนที่แพรหลายอยางมากใน
ประเทศจีน ชาวจีนในอดีตเชื่อกันวา ระฆังเกิดจากการคิดคนขึ้นโดยพระปนัดดาของพระเจา
เหยียนตี้3 โดยขอมูลนี้ไดรับการระบุไวในคัมภีรซานไหจิง4 ในบทไหจิงบรรพที่ 13《山海經
•海經第十三卷》ความวา “ปวหลิงพระปนัดดาของพระเจาเหยียนตี้ลอบมีสัมพันธกับนาง
อาหนี่วหยวนฟู ซึ่งเปนภรรยาของอูเฉวียน นางอาหนี่วหยวนฟูตั้งครรภ ได 3 ป จึงใหกําเนิด
บุตร 3 คน นามกู เหยียนและซู ซึ่งตอมาซูไดคิดคนการทําเปาธนู สวนกูและเหยียนไดคิดคน
ระฆั งและการกฎแห งดุริ ยางคศิลป ขึ้น ”5 （炎帝之孫伯陵，伯陵同吳權之妻阿女緣
婦，緣婦孕三年，是生鼓、延、殳。始為侯，鼓、延是始為鐘，為樂風。）
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นามมีบคุ สพับลิเคชั่นส, 2556. หนา 931.
中國社會科學院語言研究所詞典編輯室編《現代漢語詞典》（第六版），北京：商務印書館 2013 年，第

1689 頁。
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เหยียนตี้หรือเสินหนง เปนมหาราชที่ชาวจีนใหความเคารพนับถือในฐานะเทพเจา เปนผูบุกเบิกใหมนุษยรูจักการเพาะปลูก อีกทั้ง
ลองกินพืชทุกชนิด เพื่อแยกแยะใหรูวาพืชชนิดใดมีพิษ พืชชนิดใดใชรักษาโรคได นอจากนี้ยังสอนใหมนุษยผลิตเครือ่ งปน ดินเผา และ
รูจักการแลกเปลี่ยนสินคา รวมถึงเปนผูคิดคนพิณ 5 สาย ซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่ยังใชแสดงในปจจุบันอีกดวย อานเพิ่มเติมใน สวี ลีฮ่ ยุ
โหว หลินหลิน รวบรวม สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ แปลและเรียบเรียง. เทพมงคลของจีน. กรุงเทพฯ : เตาประยุกต, 2546. หนา 11.
4
เปนคัมภีรที่จดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยาย สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนผูคนและวัตถุตางๆ ในยุคโบราณของจีน
5

楊帆、邱效瑾註譯《山海經》，合肥：安徽人民出版社 1999 年，第 465 頁。

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558

3

中國學研究期刊·泰國農業大學

ทวาการใชระฆัง อย างแพร หลายนั้ น มีค วามเชื่ อว ากําเนิ ดขึ้ นในสมั ยราชวงศ โจวตะวันออก
(ก อ น ค.ศ.1046-ก อ น ค.ศ.256) ซึ่ ง ในยุ ค นี้ ก็ ป รากฏว า มี ก ารใช ร ะฆั ง แล ว กล า วคื อ
คัมภีรโจวหลี1่ บรรพที่ 41《周禮•卷第四十一》ไดบันทึกขอความเกี่ยวกับเสียงของระฆัง
ไวอยางควรแกศึกษาดังนี้ “ระฆังใบใหญแตสั้น เสียงจะไมไพเราะและไมกังวาน ระฆังใบเล็ก
แตยาว เสียงจะไพเราะและกังวาน” 2 （鐘大而短，則其聲疾而短聞。鐘小而長，
則其聲舒而遠聞。）จากขอความดังกลาวทําใหทราบวาตั้งแตสมัยราชวงศโจวตะวันออก
มี การผลิ ต ระฆั ง หลายขนาด มี ทั้ ง ใบเล็ กและใบใหญ ขึ้ นอยู กับ ความประสงค ข องผู ใ ช ง าน
นอกจากนี้ ยั ง ทราบถึ ง ข อเด นและข อด อยของระฆั ง อั นเกิ ด จากขนาดของตัวระฆั ง อี กด วย
หากแตนักวิชาการจีนสวนใหญเชื่อกันวาระฆังมีวิวัฒนาการมาจากกระดิ่ง3
ในระยะเวลาหลายพันปที่ผานมาระฆังมีบทบาทอยางมากตอการสรางสรรควัฒนธรรม
จีน ดวยตั วระฆัง นั้นนอกจากตี ใหเ กิด เสี ยงในฐานะเครื่องดนตรี ชนิ ดหนึ่งแลว ยั งถูกใช เพื่ อ
ประกอบพิธีกรรมบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกดวย นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว การตี
ระฆังยอมมีเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ อาทิ เพื่อบอกเวลาหรือเพื่อเรียกประชุมพล จนลวงถึงกาลที่
พระพุ ทธศาสนาเขาสูป ระเทศจี นแลว การตีร ะฆั งที่ ถูกแขวนอยู บนหอระฆัง ในพระอาราม
ตางๆ ของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน ก็เพื่อบอกสัญญาณเวลาแกพระสงฆในการลงทําวัตร
และประกอบกิจของสงฆเปนสําคัญอีกดวย 4 จากการศึกษาแนวคิดการใชระฆังสมัยโบราณ
ทําใหนักวิชาการจีนจัดแบงระฆังตามวัตถุประสงคของการใชงานออกเปน 4 ลักษณะดวยกัน
คือ
1

เปนคัมภีรวาดวยเรื่องการจัดการการปกครองในยุคโบราณของจีน เนื้อหาแบงเปนการทหาร ยศชัน้ ของขุนนาง การเก็บภาษีที่นา
มารยาทในการแตงกายและขาวของเครื่องใชในยุคโบราณเปนตน
2
3
4

4

李學勤主編《十三經註疏•周禮註疏》，北京：北京大學出版社 1999 年，第 1106 頁。
孫機《中國梵鐘》，載《考古與文物》1998 年第 5 期，第 3 頁。
漢語大詞典編輯委員會《漢語大詞典》（第十一卷），上海：漢語大詞典出版社 1993 年，第 1394 頁。
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1. ระฆัง ที่ใ ชใ นการบรรเลงดนตรีหรือที่ภ าษาจี นเรี ยกวา “เย วจง”（樂鐘）ซึ่ง จะ
แขวนอยูในตําหนัก ทองพระโรงหรือจวนขุนนาง เพื่อใชในการบรรเลงดนตรีประกอบในงาน
รื่นเริงนาฏกรรมตางๆ
2. ระฆังที่ใชในราชสํานักหรือที่ภาษาจีนเรียกวา “เฉาจง”（朝鐘）ซึ่งจะแขวนอยูใน
เขตพระราชฐาน เพื่อแสดงถึงพระราชอํานาจในฐานะจักรพรรดิ รวมทั้งยังใชในการแจงบอก
เหตุหรือการแจงเวลาในการใหขุนนางเตรียมความพรอมในการจัดขบวนเพื่อเขาเฝาอีกดวย
3. ระฆังที่ใ ชบอกเวลาหรือที่ภาษาจีนเรียกวา “โหลวจง”（樓鐘）ซึ่งจะมีแขวนอยู
กลางใจเมืองเพื่อแจงบอกเวลาหรือแจงเตือนภัยใหกับประชาชนในเมืองนั้นๆ ไดรับทราบ
4. ระฆัง ที่ใชในศาสนสถานหรือที่ภาษาจี นเรียกวา “ซื่อเมี่ยวจง”（寺廟鐘）ซึ่งจะ
แขวนในพระอารามศาสนาพุ ทธหรือศาลเจ าของทางลัท ธิเต า มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อใช ในการ
ประกอบพิธีกรรมหรือการบอกสัญญาณเพื่อแจงในการประกอบกิจทางศาสนา1
“เย วจง” หรื อระฆั ง ที่ใ ช ใ นบรรเลงการดนตรี นั้น โดยส วนมากแล วทํ าจากสํ าริ ด มี
ลักษณะเด นคือปากระฆัง จะมี รูปทรงเป นวงรี ทั้ง นี้เพื่ อไม ใหเสี ยงของระฆังก องกั งวานนาน
เกินไป นอกจากนั้นแลว “เยวจง” มักจะไมอยูเพียงใบเดียว สวนใหญจะประกอบขึ้นจากระฆัง
หลายใบหอยเรีย งตามขนาดเล็กใหญ บนราวระฆั ง ด วยเหตุ นี้ “เยวจง” จึ งมีชื่ ออีกอยางว า
“เปยนจง”（編鐘）ซึ่งแปลเปนคําไทยไดวา “ระฆังราว”2 ในสวนของ “เฉาจง” “โหลวจง”
และ “ซื่อเมี่ยวจง” จะมีลักษณะประการหนึ่งที่คลายคลึงกัน นั่นก็คือ ปากของระฆังจะเปน
ทรงกลม ด ว ยเพราะต อ งการให เ สี ย งของระฆั ง มี ค วามก อ งกั ง วานไปทั่ ว บริ เ วณนั่ น เอง
นอกจากนั้นแลวระฆั งของทั้ ง 3 ชนิ ดนี้ มักจะมีข นาดใหญกว า “เย วจง” และมักจะมีอักษร
จารึก รวมถึงลวดลายมงคลตางๆ ปรากฏใหเห็นบนระฆัง

1
2

薛藝兵《中國古代的寺廟鐘、朝鐘與鐘樓鐘》，載《中國音樂》1996 年第 4 期，第 1 頁。

อานเพิ่มเติมใน เมชฌ สอดสองกฤษ. “‘ระฆังราว’ เครื่องดนตรีจนี โบราณที่หายสาบสูญไปนับพันป”, วารสารเพลงดนตรี ปที่ 14
ฉบับที่ 2 มิถุนยน 2551, หนา 48-51.
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558
5

中國學研究期刊·泰國農業大學

“เฉาจง” “โหลวจง” และ “ซื่อเมี่ยวจง” มีชอื่ เรียกอีกอยางวา “ฟนจง”（梵鐘）แปล
เปนไทยไดวา “ระฆังชมพูทวีป” ซึ่งคําวา “ฟน”（梵）ในคติความเชื่อของชาวจีน มาจากคํา
วา “brahma” อั นมี ค วามหมายว า บริ สุ ท ธิ์ สงบ และใช เ ป นชื่อกลางในการเรี ย กสิ่ ง ของ
เครื่องใชที่ไดรับอิทธิพลมาจากชมพูทวีปรวมถึงคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาดวย1 ทั้งนี้เปน
เพราะว านักวิชาการจีนสวนใหญ เชื่อกันว า ระฆั งในรูปแบบกลมแบบนี้ได รับอิทธิพ ลมาจาก
ชมพูทวีป นาจะเขามามีอิทธิพลในจีนราวสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก (ค.ศ.25-220) เปนตนมา
ตามขอสันนิษฐานอาจมาพร อมกับ การเข ามาเผยแพร ศาสนาพุ ทธในประเทศจีน แตต อมา
สร างระฆั ง ในลั กษณะดั ง กล าวเป นที่ นิยมและแพร หลายอย างมาก นํ ามาซึ่ ง การใช ง านใน
รูปแบบตางๆ ตามจุ ดประสงคการสราง 2 ระฆังในทางพระพุทธศาสนานั้นถือเปนสิ่ง จําเป น
นอกจากใชย่ําบอกเวลา ยังใชแจงพระภิกษุสงฆในการสวดมนตทําวัตร ประกอบกิจของสงฆ
สวดมนตศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนไดใชแจงการประชุมเพื่อถกปญหากรณีตางๆ รวมถึง
การแจ ง เตือนภั ยอี กด วย ชาวจี นที่ นับ ถือในพุท ธศาสนายัง มี ความเชื่ อเกี่ย วกั บการตีร ะฆั ง
ภายในศาสนสถานวาจะชวยขจั ดความทุ กขย ากลําบากทั้งหลายในชี วิตใหหมดสิ้นไป เสีย ง
ของระฆังยังชวยใหจิตสงบ พนทุกข พรอมสูนิพพานไดอีกดวย สวนจํานวนครั้งในการตีระฆัง
จะอยูที่ 3 ครั้งเปนสวนใหญ เพราะนอกจากจะใชเสียงระฆังสื่อความหมายของพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณและพระสังฆคุ ณแลว ชาวจีนยัง เชื่อวาการตีระฆัง 3 ครั้ง ยังแทนความหมาย
“ฮก”（福）มั่งมีศรีสุข สมปรารถนา “ลก”（祿）เจริญรุงเรือง โชคลาภบุญบารมี หนาที่
การงานมั่นคงกาวหนา “ซิ่ว”（壽）อายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรงอีก
ดวย3 ซึ่ งความเชื่อนี้ยังถู กถายทอดไปยังลัท ธิความเชื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ งลัทธิ เตาที่ มี
ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ เทพเจ า มากมาย อาทิ เง็ ก เซี ย งฮ อ งเต （玉皇上帝 ）เจ าแม ทั บ ทิ ม
1
2

3

漢語大詞典編輯委員會《漢語大詞典》（第四卷），上海：漢語大詞典出版社 1993 年，第 1028 頁。
孫機《中國梵鐘》，載《考古與文物》1998 年第 5 期，第 3 頁。
王國棟《略論中國古梵鐘文化》，載秋爽、姚炎祥主編《寒山寺文化論壇文集（2007）》2008 年，第 174-

175 頁。
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（天后聖母） เจา พอ กวนอู （關聖帝君）เจ าแม ประทานบุต ร （註生娘娘）พ อซื้ อ -

แม ซื้ อ （花公花婆）เทพเจ า แห ง โชคลาภ （財神爺）เจ า พ อ หลั ก เมื อ ง （城隍爺）
เทพเจาที่（土地公）เทพเจาเตาไฟ（灶君）เปนตน ชาวจีนถือวาเหลาเทพเจาที่ตนนับถือ
มีความเกี่ยวพันกับวิถีความเปนอยูของตนตั้งแตกําเนิดจนถึงคราวสิ้นอายุขัย เชนวา กอนพิธี
สมรสก็ จะไปกราบสั กการะจันทราเทพ （月老）เพื่อให สมหวั งดานความรั ก หากประสบ
ปญหาการมีบุตรยากก็จะไปขอกับเจาแมประทานบุตร และเมื่อบุตรคนนั้นเติบใหญก็มักจะพา
ไปกราบไหวเทพเหวินชัง（文昌帝君）เพื่อประทานสติปญญาความเฉลียวฉลาด เป นต น
จนนํ ามาสูการสร างศาลเจามากมายเพื่อกราบไหวบู ชาขอพร ขณะเดียวกันสิ่ งสําคัญที่ ขาด
ไม ไ ดภ ายในศาลเจ าเหล านี้ ก็คื อระฆั ง เพราะเสี ย งของระฆั ง ถื อว าเป นเสีย งแหง ความเป น
สิริมงคล และยังสามารถใชเปนสื่ออยางหนึ่งที่เชื่อมการติดตอระหวางมนุษยบนพื้นพิภพกั บ
เทพเจาบนสรวงสวรรคไดโดยตรงอีกดวย เพราะเสียงของระฆังเปนเสียงบริสุทธิ์และกังวาน
ไกลถึงสรวงสวรรค ดังนั้นจึงมิแปลกที่ภายในศาลเจามักจะมีระฆังเหลานี้อยูภายในศาลเสมือน
ตัวสงสารความตองการของมนุษยใหเหลาเทพเทวาไดรับรู
ระฆั ง ถื อเป นถาวรวั ต ถุ เ ครื่ องมื อเครื่ องใช ที่ มี ค วามจํ า เป นอย างยิ่ ง ในวั ฒ นธรรมจี น
หากแตประชาชนชั้นสามัญจะมีความเกี่ยวพันกับ “ซื่อเมี่ยวจง” หรือระฆังที่ใชในศาสนสถาน
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะว าระฆังที่ใชในการศาสนาลัทธิ ความเชื่อเหลานี้ไมไดถูกปดกั้ น
หรื อมี ขอห ามใดๆ จากทางราชสํ านั ก อั นหมายถึง ประชาชนทุกคนสามารถใช งาน รวมถึ ง
สมทบทุนในการสรางถาวรวัตถุนี้ไดอยางเสรีนั่นเอง ทั้งนี้ชนชาวจีนตางเชื่อในเรื่องอานิสงส
ของการสรางระฆังเพื่อใชในการศาสนาอยางมาก โดยเชื่อวาเปนบุญกุศลที่ยิ่งใหญ เปนยอด
มหากุศลอยางหนึ่งที่จะสงผลใหบุคคลผูรว มสรางมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วทุกสารทิศ มีคนเคารพ
นับถือ เจริญกาวหนาในอาชีพการงาน เปนผูมีวาจาดังกังวานและศักดิ์สิทธิ์เปนที่เกรงขามและ
นาเชื่อถืออยางยิ่ง ทั้งยังสงผลใหการติดตอคาขายราบรื่น อายุยืนยาวอีกดวย ดังนั้นภายใน
พระอาราม ศาลเจานอยใหญในจีนจึงมักมีระฆังประดับไวอยางนอยสถานที่ละ 1 ใบ ดังนั้น
“ซื่อเมี่ยวจง” จึงมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับ “เฉาจง” และ “โหลวจง” ขณะเดียวกั น
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558
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คุณภาพและขนาดของ “ซื่อเมี่ยวจง” ก็มีความหลายหลากแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
พรอมและฐานะของผูจัดสรางเปนสําคัญ
“ซื่อเมี่ยวจง” สวนมากมักมีลวดลายและจารึกที่เปนอักษรจีนกํากับไวอยูดานนอกของ
เนื้อระฆัง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดทั้งความสวยงามและเพื่อบอกถึงวัตถุประสงคของการจัดสรางระฆัง
ใบดังกลาวเปนหลัก ลายเมฆเหินจะเปนลายที่พบมากที่สุด รองลงมาคือลายดอกไมมงคลตาม
ความเชื่อของชาวจีน อาทิ ดอกโบตั๋น ดอกบัว เปนตน และสุดทายคือลายสัตวมงคลในตํานาน
ความเชื่ อของชาวจีน อาทิ มัง กร หงษ ทั้งนี้ค งเพราะความยากงายในการแกะสลักหรือเผา
เชื่ อมจนเกิด ลวดลายเป นสํ าคั ญ ในสวนของจารึ กบนระฆัง นั้ น จะประกอบด วยเนื้ อความ
สําคัญตางๆ ดังนี้
1. ชื่อสถานที่ หมายถึงชื่อสถานที่ตั้งและชื่อของพระอารามหรือศาลเจาแหงนั้น
2. พระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงชื่อของเทพเจา พระโพธิสัตวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูสราง
เคารพนับถือ โดยสวนใหญจะอิงตามเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาสนสถานนั้นๆ
3. ชื่อผูถวาย หมายถึงผูรวมทุนในการจัดสรางระฆังใบดังกลาว
4. วัน-เวลาที่จัดสราง หมายถึงวัน-เดือน-ปของการสรางระฆังใบดังกลาว ซึ่งสวนใหญ
จะใหรายละเอียดของปและเดือนเปนหลัก
5. แหลงผลิตระฆัง หมายถึงสถานที่ผลิตและโรงงานที่ผลิตระฆังใบดังกลาว
6. คําอวยพร หมายถึงคํามงคลที่ผูสรางมุงหวังใหเกิดขึ้น
7. บทสวด หมายถึงบทสวดมนตตางๆ ทางพุทธศาสนานิกายมหายานของจีน
จารึกเหลานี้เปนความสําคัญตอวัตถุชิ้นนั้นเปนอยางยิ่ง เพราะเปนขอมูลชั้นปฐมภูมิที่ทํา
ใหทราบถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดสรางของระฆังใบดังกลาว และเมื่อระฆัง
เหลานี้เดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ยอมเปนหลักฐานชิ้นสําคัญในการยืนยันถึงความผูกพันอัน
แนบแน นระหว างกั น ของคนทั้ ง สองแผ น ดิ น ตลอดจนการรั บ รู แ ละแลกเปลี่ ย นในทาง
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วัฒนธรรมระหวางกัน ความเชื่อและประเพณี นอกจากนั้นแลวระฆังเหลานี้ยังเปนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรชิ้นสําคัญยิ่งอยางหนึ่งอีกดวย
จารึกอักษรจีนบนระฆังของศาสนสถานจีนในไทย : บันทึกหนาหนึ่ งทางประวัติศาสตร
เมื่อชาวจีนอพยพยายถิ่นเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย สิ่งที่มาพรอมกับชาวจีนเหลานี้
คือวิถีวัฒนธรรมจีน ทั้งวัฒนธรรมการดํารงชีวิต อาหารการกิน ขาวของเครื่องใช การแตงกาย
ภาษา ศาสนาความเชื่อ เปนตน โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีน
ทุกผูทุกคนตางลวนใหความเคารพศรัทธาและยําเกรงอยูตลอดเวลา การบูชาเทพเจาและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มีจุดประสงคเพื่อมุงหวังใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุงมาดปรารถนา และเปน
กําลั งใจในการดําเนินชีวิตประจํ าวันนั่นเอง จนนํามาซึ่งการสรางศาสนสถานจี นมากมายที่
กระจายอยูทั่วประเทศไทย ทั้ง นี้เพื่ อเป นที่ส ถิตยแ หงองคเ ทพเจาและสิ่ งศักดิ์สิท ธิ์เหลานั้ น
และยั ง ใช เ ป นสถานที่ ป ระกอบพิ ธีกรรมสํ าคั ญ ตามความเชื่ อที่ มี ม าแต ค รั้ นอยู บ นแผ นดิ น
มาตุภูมิ ในประเทศไทยมีศาสนสถานจีนจํ านวนนับไม ถวน หากจํ าแนกแลวศาสนสถานจี น
ประกอบดวย โรงเจ ศาลเจา วัดจีน มูลนิธิ สมาคม เปนตน ซึ่งเปนเสมือนศูนยรวมใจของชาว
จีนในชุมชนนั้นๆ ก็วาได โดยรูปแบบทางสถาปตยกรรมของอาคารสิ่งกอสรางสวนใหญก็ยังคง
รักษาไวซึ่งรูปแบบการสรางที่เคยทํากันมาในบนแผนดินมาตุภูมิเชนกัน กลาวคือผูสรางยังคง
ยึด ถือขนาด แผนผั งและลวดลายตามคติค วามเชื่อแบบจีนนั่ นเอง นอกจากนี้แ ล ว สิ่ งของ
เครื่องใชตางๆ ภายในศาสนสถานจีนยังตองมีครบถวนตามรูปแบบประเพณีค วามเชื่อดวย
เชนกัน โดยสิ่งหนึ่งที่ขาดไมไดก็คือ ระฆัง เพราะเสียงของระฆังประดุจเสียงแหงความสําเร็จ
เสียงที่สามารถเปนสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อ และยังเปนสัญญาณบางอยาง
อีกดวย ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตนถึงความสําคัญของระฆังในคติความเชื่อของชาวจีน
เมื่อชาวจีนมีความเชื่อเรื่องระฆังและเสียงของระฆังอยางเหนียวแนนทําใหการสรางหรือ
การถวายระฆั งในศาสนสถานจี นในไทยจึง มีอยูอยางตอเนื่อง แตเ นื่องด วยกาลเวลาที่ หมุ น
เปลี่ยนไปจึงทําใหถาวรวัตถุตางๆ เสื่อมสลายลง ซึ่งเปนสัจธรรมแหงกฎเกณฑธรรมชาติ ระฆัง
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558
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ที่อดีตเคยปรากฏอยูในศาสนสถานจีนในวันนี้จึงหลงเหลืออยูในจํานวนไมมากนัก โดยเฉพาะ
ระฆังที่มีจารึกอักษรจีน เมื่อสิ่งเหลานี้เสื่อมสลายลงตามกาลเวลา สิ่งที่นํามาแทนที่สวนใหญจึง
เปนสิ่งของที่ทําขึ้นในพื้นที่ทองถิ่นนั้นๆ ก็คือระฆังที่ผลิตในประเทศไทยนั่นเอง กลาวคือ ระฆัง
ที่มีจารึกอักษรจีนสวนใหญเชื่อวาทําขึ้นในประเทศจีน ทั้งนี้เพราะมีอักษรจารึกชื่อแหลงผลิตที่
อยูในประเทศจีนนั้นเอง แตตอมาระฆังไดแตกหรือสูญหายไปจึงนําระฆังที่ผลิตในประเทศไทย
ซึ่งเปนระฆังแบบไทยมาแทนที่ แนนอนวาระฆังไทยเหลานี้มักไมมีจารึกอักษรจีนปรากฏอยู
(แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาจะไมมีระฆังไทยที่มีจารึกอักษรเลยอยูเลย) นอกจากนั้นแลวการใช
ระฆังไทยมาแทนที่นั้นก็เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อระฆัง ในขณะเดียวกันคาใชจายก็นอย
กวาการนําเขาจากประเทศจีนอีกดวย อีกทั้งในประเทศจีนเองก็มีกฎหมายการหามนําสิ่งของ
ที่ทําจากเหล็กออกนอกประเทศอีกดวย1 ดังนั้นการนําระฆังออกนอกประเทศจึงเปนสิ่งที่ตอง
ไดรับการอนุญาตจากทางการ ซึ่งก็คงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหระฆังที่มีจารึกอักษรจีนหรือระฆัง
ที่ผลิตจากจีนที่พบในไทยจึงมีปริมาณที่ไมมากนัก
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผานจารึกอักษรจีนบนระฆังจํานวน 42 ใบ ที่เก็บรักษา
อยูในศาสนสถานจีนจํานวนทั้งสิ้น 39 แหง2 ที่กระจายอยูทั่วประเทศไทย ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ลําดับที่
ชื่อศาสนสถาน
ที่อยู
1
วัดมังกรกมลาวาส
ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ
2
ศาลเจาเลาปุนเถากง
ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
3
ศาลเจาพอหลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง)
ตรอกชัยภูมิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
1

乾隆《南海縣誌》卷四“典謨”，載胡巧利主編《廣東方誌與十三行——十三行資料輯要》，廣州：廣東人

民出版社 2014 年，第 176 頁。
2
ขอมู ลสวนหนึ่งไดจากหนังสื อ 傅吾康主編《泰國華文銘刻彙編》，臺北：新文豐出版公司 1998 年。จํานวน

12
แหง และขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ของผูวิจัยอีกจํานวน 27 แหง รวมเปน 39 แหง แตจํานวนระฆังที่ใชศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 42
ใบ เนื่องจากวัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี่ ) จ.ชลบุรี มีร ะฆังที่จารึกอักษรจีน อยู 3 ใบ และศาลเจาพอเทพารักษ -เจาแมทับทิม
อ.เมือง จ.นครสวรรค มีระฆังที่มีจารึกอักษรจีนอยู 2 ใบ นอกนั้นจะมีสถานที่ละ 1 ใบ
10
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ศาลเจาซินปูนเถากง
ศาลเจากวนอู
ศาลเจาโรงเกือก
ศาลเจาโจวซือกง
ศาลเจาแมไทฮั้ว
ศาลเจาแมทับทิม
ศาลเจาเจียวเอ็งเบีย้ ว
ศาลเจาซําซัวกกอวง
ศาลเจาปงเถากง
มูลนิธิโพธิ์งวนตึ๊ง
ศาลเจาพอเทพารักษเจาแมทับทิม
ศาลเจาเกาเลี้ยว
ศาลเจาแมสรอยดอกหมาก

ถนนมังกร เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
ถนนอิสรานุภาพ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
ตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
ตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
ซอยเจริญกรุง 31 เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
เชิงสะพานกรุงธน ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ถนนสาธรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ถนนสวาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ถนนมหานคร เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ถนน 25 มกรา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ตําบลนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

ตําบลเกาเลี้ยว อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค
ภายในวัดพนัญเชิงวรวิหาร อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลเจาแมทับทิม
ตําบลทาฬอ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ศาลเจาพอหลักเมือง
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลเจาไทเพงอวง
ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลเจาตึก
ตําบลทาเสา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ศาลเจากวนอู
ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ศาลเจาเหี่ยนเนี้ยวโจว
ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ศาลเจาพอหวยระกํา
ตําบลพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
วัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี)่
ถนนสุขุมวิท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ศาลเจาเลาปุนเทากง
ตรอกกวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ศาลเจาปุนเฒากง
ตลาดอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ศาลเจาแมทับทิม
ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ศาลเจาพอกื้ออี่ไทรยอย
ตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ศาลเจาปงเถากง
ตําบลเดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
ศาลเจาปุง เถากง
ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ศาลเจาแมทับทิม
ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ศาลเจาเคงจิวกงโตะ
ตําบลทาตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ศาลเจาไหหลําขันเงิน
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศาลเจาทามกงเยี้ย
ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ศาลพระ108-109
บานหยงสตาร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ศาลเจาหลักเมืองสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ศาลเจาไหหลํา บานดอน ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ศาลเจากวนอู หนาคาย
ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ศาลเจาจาวเองแซะแมน้ํา ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
จากขอมูลศาสนาสถานจีนในไทยทั้ง 39 แหงที่กลาวมาขางตน พบวาระฆังที่จารึกอักษรจีน
ในศาสนสถานในเขตพื้นที่ภาคกลางพบมากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 20 แหง ซึ่งอยูในกรุงเทพฯ 12
แห ง และในจั ง หวั ด นครสวรรค สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด ละ 2 แห ง ส วนจั ง หวั ด นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา พิจิตร สมุทรปราการ จังหวัดละ 1 แหง รองลงมาคือ ศาสนสถานในเขตพื้นที่
ภาคใต มีจํานวนทั้งสิ้น 8 แหง ซึ่งอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี 3 แหง จังหวัดชุมพร ตรัง จังหวัดละ
2 แห ง และจังหวัดสงขลา 1 แหง ลําดั บตอมาคือศาสนสถานในเขตพื้ นที่ภาคตะวันออก ซึ่ ง
จํานวนทั้งสิ้น 7 แหง กระจายอยูในจังหวัดชลบุรี 3 แหง จังหวัดจันทบุรีและระยอง จังหวัดละ

12

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2 แหง ลําดั บตอมาคื อศาสนสถานในเขตพื้นที่ภาคเหนื อ ซึ่ งมีจํ านวนทั้งสิ้ น 3 แหง ใน 3
จัง หวั ดคื อแพร ลําปางและอุ ตรดิ ตถ และสุ ดท ายคือศาสนสถานในเขตพื้ นที่ ภ าคตะวันตก
จํานวน 1 แหง ซึ่งอยูในจังหวัดเพชรบุรี
จากการศึกษาพบวาระฆังที่มีจารึกอักษรจี นเหลานี้ได กระจายอยูในหลายภูมิภ าคของ
ไทย ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไมพบระฆังที่มีจารึกอักษรจีนแมแตแหงเดียว แตก็
ไมไดหมายความวากอนหนานี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไมเคยมีระฆังที่มีจารึกอักษรจีนอยู
มากอน เพราะกาลเวลาผานไปทุกอยางยอมเสื่อมสลายตามกาลเวลา อันนี้ยอมขึ้นอยูกับ การ
อนุรักษหรือการเห็นคุณคาของผูคนในชุมชนนั้นๆ เปนสําคัญอีกดวย แตทั้งนี้ระฆังที่มีอักษร
จีนจารึกเหลานี้คงเปนหลักฐานสําคัญอยางหนึ่งที่แสดงถึงการอยูรวมกันจนเกิดเปนชุมชนของ
ชาวจีนในไทยไดเปนอยางดี กลาวคือ เขตพื้นที่ที่มีจํานวนระฆังมากแสดงถึงชุมชนจีนที่มีขนาด
ใหญแ ละมีป ระวัติ ยาวนานเมื่ อเทีย บกั บพื้ นที่ ที่ ไม พบระฆัง ที่มี อักษรจีนจารึก ด วยเหตุที่ วา
ระฆังที่มีอักษรจีนเหลานี้มักเปนระฆังที่ถูกนําเขามาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศชิงนั่นเอง
และหากดูพื้นที่ที่พบระฆังที่มีจารึกอักษรจีนจะพบวา สวนใหญอยูในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลของ
ไทยทั้ง ในภาคใต ภาคตะวันออก รวมถึงภาคกลางและภาคตะวั นตกที่ มีพื้นที่ติ ดทะเล เหตุ
เพราะวาพื้นที่เหลานี้การคมนาคมติดตอกับภายนอก โดยเฉพาะติดตอกับแผนดินมาตุภูมิของ
ชาวจีนซึ่งเดินทางทางทะเลไดคอนขางสะดวก จึงทําใหชาวจีนที่เดินทางเขามาอาศัยในไทย
สวนใหญจึงเลือกลงหลักปกฐานบริเวณพื้นที่ติดทะเลเปนที่แรก แลวคอยขยับขยายไปยังเขต
พื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะภาคกลาง ซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการตั้งถิ่น
ฐาน และการคมนาคมก็ ส ะดวกสบายกว าการเดิ น ทางไปยั ง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เพราะวาการเดินทางในอดีตอาศัยการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก ดังนั้นการเดินทางจึงอาศั ย
แม น้ําท าจี นหรื อแม น้ําเจ าพระยาขึ้ นไปยั งพื้ นที่ภ าคกลางตอนบน ผานจัง หวัด นครสวรรค
แล ว เชื่ อ มต อ แม น้ํ ายม แม น้ําน านเข าสู จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ไปจนถึ ง จั ง หวั ด แพร แ ละอุ ต รดิ ต ถ
หรืออาศัยแมน้ําวังเดินทางเขาสูจังหวัดลําปาง ดังนั้นอาจกลาวไดวา ชุมชนชาวจีนในยุคแรกๆ
ของไทยมักอาศัยอยูรวมกันบริเวณที่เสนทางคมนาคมทางน้ําไปถึง
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ชื่อสถานที่ที่ปรากฏในจารึกบนระฆัง
การบัญญัติคําทับศัพทชื่อสถานที่ของไทยดวยอักษรจีนนั้นมีมาแตโบราณ พรอมกับชาว
จีนที่อพยพหรือมีการติดตอกับดินแดนในเขตนี้ นอกจากเอกสารทางประวัติศาสตรแลว สิ่งที่
เป น หลั ก ฐานหลงเหลื อ อยู ก็ มี ไ ม ม ากนั ก โดยอยู ใ นลั ก ษณะของแผ น ป า ยจารึ ก ภายใน
ศาสนสถานจีนและอักษรจารึกบนระฆัง
ระฆังในจํานวน 42 ใบ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจารึกชื่อสถานที่ จํานวนทั้งสิ้น 22 ใบ
ซึ่ งเก็ บรั กษาอยู ในศาสนสถานลํ าดั บที่ 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,18,21,25,27,28,29,31,34,38,39
จารึกอักษรจีนบนระฆังเหลานี้ไดใหความรูในเรื่องชื่อสถานที่ของไทยที่ทับศัพทเปนภาษาจีน
ไดเปนอยางดี ดังตัวอยางเชน
สําเพ็ง กรุงเทพฯ ภาษาจีนเขียนวา（三聘）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา “ซานพิ่น”
ปากน้ํ า จ.สมุ ทรปราการ ภาษาจีนเขี ยนวา （北欖）ออกเสี ยงภาษาจีนกลางได วา
“เปยหลาน”
บางปลาสรอย จ.ชลบุรี ภาษาจีนเขียนวา （萬佛歲）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา
“วั่นฝวซุย”
บ านแหลม จ.เพชรบุ รี ภาษาจี นเขี ย นว า （萬林）ออกเสี ย งภาษาจี นกลางได ว า
“วั่นหลิน”
ปากน้ําโพ จ.นครสวรรค ภาษาจีนเขียนวา（北欖坡）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา
“เปยหลานพัว”
เก าเลี้ ย ว จ.นครสวรรค ภาษาจี นเขี ย นว า （高耀）ออกเสี ย งภาษาจี นกลางได วา
“เกาเยา”
เดนชัย จ.แพร ภาษาจีนเขียนวา（鎮知）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา “เจินจือ”
สมุย จ.สุราษฎรธานี ภาษาจีนเขียนวา（初貝）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา “ชูเปย”
ตรัง ภาษาจีนเขียนวา（董裏）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา “ตงหลี”่
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ระยอง ภาษาจีนเขียนวา（羅湧）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา “หลัวหยง”
สยาม ภาษาจีนเขียนวา（暹羅）ออกเสียงภาษาจีนกลางไดวา “เซียนหลัว” ฯลฯ
ตัวอยางชื่อสถานที่ที่เขียนดวยอักษรจีนขางตนหลายคํายังใชอยูในปจจุบัน เชน สําเพ็ง
（三聘）ปากน้ํ า（北欖）ปากน้ํ าโพ （北欖坡）สยาม （暹羅）เป น ตน แต มีจํ านวน
หนึ่งไดเปลี่ยนแปลงภูมินามไปแลว กลาวคือมีการเขียนทับศัพทเปนภาษาจีนที่แตกตางจาก
เดิม ตัวอยางเชนคําวา สมุย ซึ่งปจจุบันจะเขียนคําวาอักษรจีนวา “ซูเหมย”（蘇梅）แตใน
อดีตชื่อเรียกภาษาจีนของเกาะสมุยไมไดใชชื่อนี้ จากการสํารวจพบวา ชื่อเรียก สมุย ที่เป น
ภาษาจีนมีหลากหลายเปนที่นาสนใจยิ่ง
แผนปายไมโบราณ (ระบุปสราง พ.ศ.2414) ภายในศาลเจาไหหลํา หนาทอน จารึ ก
อักษรจีนว า 粗貝 ออกเสียงภาษาจีนกลางวา “ชูเป ย” แต ออกเสีย งภาษาจี นไหหลําไดวา
“ซาวโบย” แปลความไดวา หอยหนาหรือหอยใหญ ซึ่งอักษร 粗 “ชู” แปลวา หนา สวน 貝
“เปย” แปลวา หอย ซึ่งหอยที่มีความหนา ก็คือหอยที่ตัวใหญนั่นเอง1
ระฆังโบราณ (ระบุปสราง พ.ศ.2442) ภายในศาลเจากวนอู หนาคาย จารึกอักษรจีน
วา 初貝 ออกเสียงภาษาจีนกลางวา “ชูเปย” แตออกเสียงภาษาจีนไหหลําไดวา “ซาวโบย”
แปลความไดวา หอยตน หอยแรกหรือหอยพื้นฐาน โดยอักษร 初 “ชู” แปลวา ตน แรกหรือ
พื้นฐาน สวน 貝 “เปย” แปลวา หอย ซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะไดคําวา หอยตน หอยแรกหรื อ
หอยพื้นฐาน ซึ่งผูเขียนไมทราบความหมายที่แทจริง สันนิษฐานวานาจะเปนการทับเสียงของ
คําวา สมุย หรือเขียนอักษรคําวา “ซาวโบย”（粗貝）ที่แปลวาหอยหนาหรือหอยใหญผิดก็
เปนได
จารึกบนกําแพง (ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาจารึกในปใด) ภายในศาลเจาไหหลํา หนา
ทอน เขีย นวา 初梅 ออกเสียงภาษาจีนกลางวา “ชูเ หมย” ออกเสียงภาษาจีนไหหลําไดวา
“ซาวโบย” แปลความไดวา ดอกเหมยแรกแยม อักษร 初 “ชู” แปลวา ตน แรกหรือพื้นฐาน
1

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ.์ “เกาะสมุย : แดน ‘หอยใหญ’ ของชาวไหหลํา”, ศิลปวัฒนธรรม ปที่ 33 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ 2555, หนา
26-30.
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สวน 梅 “เหมย” แปลวา ดอกเหมย หรือดอกบวย ซึ่งความหมาย ดอกเหมยแรกแยม คงไม
เกี่ยวกับสภาพทิวทัศนของเกาะสมุย เนื่องจากตนเหมยเปนพืชที่เจริญเติบโตในอากาศที่หนาว
จัด ไมเหมาะกับสภาพอากาศของเกาะสมุยที่เปนเขตรอนชื้น สันนิษฐานวานาจะเปนการทับ
เสียงของคําวา สมุย หรือเขียนอักษรคําวา “ซาวโบย” ที่แปลวาหอยหนาหรือหอยใหญคาด
เคลื่อนก็เปนได
แผนปายชื่อศาลเจากวนอู หนาคาย แหงใหม (ประมาณป พ.ศ.2554) เขียนวา 蘇梅
ออกเสียงภาษาจีนกลางวา “ซูเหมย” ออกเสียงภาษาจีนไหหลําไดวา “เตาโบย” แปลความได
วา ดอกเหมยที่ตื่ นจากการหลั บใหล อักษร 蘇 “ซู” แปลว า ตื่นจากการหลับใหล ส วน 梅
“เหมย” แปลวา ดอกเหมย หรือดอกบวย รวมกันไดวา ดอกเหมยที่ตื่นจากการหลับใหล คํา
วา “ซู เ หมย” นี้ ไม เ กี่ย วของกั บภาษาจี นไหหลํ าทั้ง สิ้ น เปนการออกเสี ยงคํ าว า สมุ ย แบบ
ภาษาจีนกลาง
ชื่อเรียกของ สมุย ในภาษาจีนเหลานี้ปรับเปลี่ยนตามกลุมชาวจีนที่รูจักสมุยกอนหลัง
เปนสําคัญ เชน การออกเสียงภาษาจีนวา “ซาวโบย” หรือ “ซาวโบย” เปนการเรียกชื่อ สมุย
ตามแบบภาษาจี นสํ า เนี ย งไหหลํ า แต เ มื่ อ เกาะแห ง นี้ ไ ด ถู กพั ฒ นาจนกลายเป น สถานที่
ทองเที่ยว ชาวจีนไตหวัน ฮองกง รวมถึงชาวจีนแผนดินใหญที่สื่อสารดวยภาษาจีนกลางไดมี
โอกาสมาทองเที่ ยวที่นี่และไดทับเสียงชื่อ สมุย เปนภาษาจีนกลางวา 蘇梅 “ซูเ หมย” ชื่ อ
ดังกลาวจึงกลายมาเปนชื่ อเรียกของสมุยในปจจุบันและเปนชื่อที่ ชาวจี นทั่วโลกรูจักกันมาก
ที่สุด
จารึกอักษรจีนบนระฆังเกี่ยวกับชื่อสถานที่ยังสามารถสะทอนถึงการเขามาของกลุมชาว
จีนที่อาศัยในเขตนั้นๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย กลาวคือ การทับศัพทภาษาจีนใหกับชื่อสถานที่
ของไทยเหล านี้ ม าจากการออกเสี ย งภาษาจีนท องถิ่ นที่ แตกต างกั นไป ซึ่ ง อาจจะออกเป น
สําเนียงจีนแตจิ๋ว ไหหลํา แคะ หรือฮกเกี้ยนก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนประชากร การเขามา
กอนและหลัง รวมถึงบทบาทหนาที่ของชาวจีนกลุมนั้นเปนสําคัญ เชนวา ในอดีต เกาะสมุย มี
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ชาวจีนไหหลําอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงทับเสียงคําวาสมุ ยดวยภาษาจีนทองถิ่นไหหลําว า
“ซาวโบย” ซึ่งแนนอนวาเมื่อออกเสียงนี้แลวจะตองมีความใกลเคีย งกับเสียงภาษาไทยมาก
ที่สุด และเมื่อตอนบันทึกชื่อดวยอักษรจีนก็จะเลือกอักษรจีนที่ออกเสียงดังกลาวในภาษาจีน
ไหหลํามาบันทึก โดยไมตองคํานึงถึงความหมายก็เปนได ดวยเหตุนี้จึงทําใหคําวา “ซาวโบย”
มีการสะกดดวยอั กษรภาษาจีนได หลายอยางดังที่ กลาวมาแลวขางตน แตที่สําคัญ ที่สุดก็คื อ
การทับ เสียงชื่ อสถานที่นั้นต องเปนที่ยอมรับรวมกันของชุมชน ขณะเดียวกั นอักษรจีนที่ทั บ
เสี ย งชื่ อ สถานที่ ข องไทยบางคํ า เป น ที่ ย อมรั บ และใช กั น ทุ ก กลุ ม เช น ว า “เซี ย นหลั ว ”
（暹羅） ที่แปลวา สยาม เพราะวาคํานี้เปนคําที่ทางราชสํานักจีนใชเรียกชื่อประเทศไทยใน
อดีต และชาวจีนทุกกลุมกอนมาประเทศไทยก็รูจักคํานี้มาแตเกากอนแลว จึงไมตองทับเสียง
ใหใหมตามสําเนียงภาษาจีนทองถิ่นของตน
นอกจากชื่อสถานที่แลว ชื่อของศาสนสถานก็ถูกจารึกอยูบนระฆังดวยเชนกัน ซึ่งสวน
ใหญก็ตรงกับชื่อที่ใชกันอยูในปจจุบัน แตความนาสนใจอยูที่ศาลเจาทามกงเยี่ย จ.ตรัง ที่ปาย
หนาศาลเขียนอักษรจีนวา “ถานกงเซียนเซิ่ง”（譚公仙聖）ซึ่งเปนชื่อขององคเทพเจาทาม
กง หากแตจารึกบนระฆังไดบอกวาศาลแหงนี้คือตําหนัก “เซียงจี้กง”（襄濟宫）ทั้งนี้อาจ
เปนไปไดวาศาลเจาทามกงเยี่ยแหงนี้ครั้งหนึ่งเปนที่รูจักในชื่อนี้มากอนก็ได ทั้งนี้ตองเขาใจวา
การตั้ ง ชื่ อ ศาลเจ า จี น ไม มี ธ รรมเนี ย มปฏิ บั ติ ห รื อ ข อ บั ง คั บ ใดๆ ให ใ ช ชื่ อ ของเทพเจ า ที่
ประดิษฐานภายในศาลมาตั้งชื่อเปนชื่อของศาลเจานั้นๆ การตั้งชื่อของศาลเจาเปนไปตามมติ
ของผูรวมกอตั้งศาล รวมถึงคติความเชื่อและเพื่อความเปนสิริมงคล ตัวอยางกรณีของศาลเจา
โจวซือกง ตลาดน อย ก็ เช นกั น ที่ป ายชื่ ออั กษรจี น “ซุ นซิ งกง”（順興宮）ที่แ ขวนอยูบ น
หนาศาลก็ ไมใ ชชื่อขององคเ ทพเจ า หากแตศาลเจาแหง นี้ทั้งป ายหนาศาลและระฆังมี จารึ ก
อักษรจีนทีต่ รงกัน ไมเหมือนกับศาลเจาทามกงเยี่ย จ.ตรัง
จากการศึกษายังพบวาระฆังภายในมูลนิธิโพธิ์งวนตึ๊ง จ.นครปฐม ที่จารึกชื่อของศาสน
สถานไมตรงกับปายชื่อของศาสนสถาน กลาวคือ อักษรจีนปายชื่อของศาสนสถานเขียนวา “ผู
หยวนถัง”（普元堂）ในภาษาจีนกลาง ซึ่งตรงกับคําวา “โพธิ์งวนตึ๊ง” ซึ่งออกเปนภาษาจีน
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แต จิ๋ ว แต จ ารึ กบนระฆั ง ที่ แ ขวนอยู ด านขวาติ ด กั บ แท นบู ช าพระโพธิ สั ต ว กวนอิ ม ภายใน
ศาสนสถานดังกลาวกลับเขียนวา “หลงเหลียนซื่อ”（龍蓮寺）ซึ่งคําวา “หลงเหลียนซื่อ” ก็
คือวัดเลงเนยยี่ หรือ วัดมังกรกมลาวาส ที่ตั้งอยูบริเวณถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ จากขอมูลเพิ่มเติมพบวาระฆังใบดังกลาวไดมีอักษรชุดหนึ่งจารึกไววา “กวนอิมผูซา
เหลีย นเฉี ยน”（觀音菩薩連前）แปลความไดวา หน าแท นบูชาพระโพธิ สัตวกวนอิ ม ซึ่ ง
หมายความว าเดิมที ระฆัง ใบนี้ผูถ วายตั้ งใจที่จะถวายแดเจ าแมกวนอิมแห งวัด มังกรกลาวาส
หากแตปจจุบันไดมาแขวนอยูหนาแทนบูชาพระโพธิสัตวในมูลนิธิโพธิ์งวนตึ๊ง จ.นครปฐม ซึ่ง
ผิดวัตถุประสงคของการถวายระฆังใบดังกลาวอยางแนนอน ดังนั้นการเดินทางมาของระฆังใบ
นี้จึง มีค วามนาสนใจยิ่ง หากลองตั้ งคํ าถามว าเพราะเหตุ ใดจึงต องยายมา มาได อย างไร มา
ทําไม และมาในยุคสมัยใด ผูเขียนเห็นวาควรศึกษาคนควาในโอกาสตอไป
พระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ระฆัง ในจํ านวน 42 ใบ ที่ใชใ นการศึกษาครั้งนี้ มีจารึกชื่อสิ่ งศักดิ์สิท ธิ์จํานวนทั้งสิ้ น
17 ใบ ซึ่งเก็บรั กษาอยูในศาสนสถานลําดับที่ 2,3,6,7,8,9,12,13,14,18,25,27,30,37,38,39
จารึกอักษรจีนบนระฆังเหลานี้ไดสะทอนถึงความเชื่อในเรื่องเทพเจาที่ชาวจีนในไทยใหความ
เคารพศรัทธาเปนอยางดี จากการศึกษาพบวา จารึกที่มีชื่อเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงชื่อเดียว
นั้นสวนใหญจะเปนชื่อของเทพองคประธานภายในศาลเจาดังกลาว ยกเวนระฆังภายในมูลนิธิ
โพธิ์งวนตึ๊งที่ผูถวายมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และชื่อเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวนใหญก็เปนชื่อที่ชาว
จี น รู จั ก กั นเป น อย า งดี อาทิ เจ า พ อกวนอู （關聖帝君）เจ าแม ทั บ ทิ ม （天后聖母）
เจาพอหลักเมือง（城隍爺）เปนตน นอกจากนั้นแลวยังมีเทพเจาที่ชาวจีนกลุมวัฒนธรรม
แต จิ๋ ว ไหหลํ า ฮกเกี้ ย น แคะ ให ค วามเคารพเป น พิ เ ศษ เช น ว า “สุ ย เว ย เซิ่ ง เหนี ย ง”
（水尾聖娘) ）หรื อ “จุ ย บ ว ยเสี่ ย เนี้ ย ” เจ า แม ทั บ ทิ ม ไหหลํ า “อี้ ไ ป โ หย ว ปาเหริ น ”
（一百有八人）เทพเจา108 หรือ พระ108 “ไทหวาเหนียงเหนียง”（泰華娘娘）หรือ
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เจ าแมไ ท ฮั้ ว ซึ่ ง เป นเทพเจาที่ ช าวไหหลํ าในไทยให ค วามเคารพนั บ ถือ ส วน “ชิ ง สุย จู ซื อ”
（清水祖師）หรือ “เฉงจุยโจวซือ” พระหมอ เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนฮกเกี้ยนใหความ
เคารพนับถืออยางมาก สวน “ฮั่นตี้กงหวัง”（漢帝公王）หรือ “ฮอนหวองกุง” เทพเจาที่
ชาวจีนแคะใหความนับถืออยางสูง เปนตน สวนชื่อเทพเจาที่มีจารึกอยูบนระฆังมากที่สุดก็คือ
“เปนโถวกง”（本頭公）หรือ “ปุนเถากง” ซึ่งเทพเจาที่ชาวจีนทุกกลุมวัฒนธรรมในไทยให
ความเคารพนับถือ จากการสํารวจพบวาชื่อของทานถูกจารึกอยูบนระฆัง 8 ใบ เก็บรักษาอยู
ในศาสนสถาน 7 แหง (ระฆังของศาลเจาพอเทพารักษ-เจาแมทับทิม ปากน้ําโพ จ.นครสวรรค
2 ใบลวนปรากฏชื่อของทาน) และเมื่อดูจากสถานที่ตั้งของศาสนสถานแลวจะพบวา ความเชื่อ
ในองคเทพเจา “เปนโถวกง” กระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย
“เปนโถวกง” เปนเทพเจาที่ไมปรากฏในประเทศจีน กลาวคือ ไมมีชื่อเรียกนี้ในระบบ
ความเชื่อของชาวจีนบนแผนดิ นมาตุ ภูมิ แตความเชื่อดั งกลาวเปนที่แพร หลายอยางมากใน
สังคมไทยและทั่วภาคพื้นอุษาคเนย เชนที่ประเทศลาว เวียดนามและกัมพูชา เปนตน ซึ่งนาจะ
สันนิษฐานไดวาความเชื่อในเรื่องเทพเจา “เปนโถวกง” ถือเปนความเชื่อรวมกันของชาวจีนที่
อพยพเขามาอาศัยอยูบนดินแดนเอเชียอาคเนยแหงนี้ โดยเฉพาะในประเทศไทยสามารถพบ
เห็นศาลเจาเปนโถวกงกระจายอยูทั่วทุกชุมชนที่มีชาวจีนอาศัยอยู ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีการบูชาเทพเจาองคนี้ และมีความศรัทธาตอองคเทพเจาองค
นี้เ ปนอย างมาก ทั้ง นี้ศึ กษาได จากแท นบู ช าภายในที่ พักอาศั ยของชาวจีนโพนทะเลในไทย
มักจะมีแทนบูชาเทพเจา “เปนโถวกง” รวมอยูดวย1
อาจเปนเพราะความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ จึงทําให “เปนโถวกง” ในศาลเจาปุงเถากง
จ.ลํ าปางได รั บ การยกย องจากเจ านรนั นทไชยชวลิ ต เจ านครลํ าปางลํ าดับ ที่ 8 ในฐานะ
ตํ าแหน ง ฐานะ “ฮู กั๋วโหวหวั ง ”（護國侯王）ซึ่ ง แปลความได ว าเทพเจ าผู ป กป กรั กษา

1

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ.์ ปุนเถากง : เทพ “เจาที”่ จีนในสังคมไทย. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ งบสนับสนุนการทําวิจัยจากศูนยจนี
ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 107.
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ประเทศ ในป พ.ศ.24361 ซึ่ งระฆัง ภายในศาลเจ าปุ งเถากงก็จารึกชื่อของเทพเจ าองค นี้วา
“ฮูกั๋วโหวหวัง” เชนกัน นอกจากนัน้ แลว จากการศึกษายังพบวาระฆังใบอื่นๆ ก็มีการจารึกชื่อ
ของ “เปนโถวกง” ในลักษณะอื่นๆ เชน ระฆังของศาลเจากวนอู หนาคาย จ.สุราษฎรธานี
จารึกไววา “เปนโถวโหวหวัง”（本頭侯王）แปลความไดวา ท านอองเปนโถว คือการยก
ยองเทพเจาเปนโถวกงในตํ าแหนง ออง（王）นั่นเอง และระฆั งของศาลเจาพอเทพารักษ เจาแมทับทิม จ.นครสวรรค จารึกไว วา “เปนโถวโหวหวง”（本頭侯皇）แปลความไดวา
ฮองเตปนโถว คือการยกยองทานในตําแหนงฮองเต（皇）เปนตน จากจารึกขางตนจะเห็นได
วาประชาชนใหการยกยองเทพเจา “เปนโถวกง” ในตําแหนงที่ตางกันไป โดยแตงตั้งหรือยก
ยองทานไดอยางอิสระ ทั้งนี้ก็เพราะวาเทพเจาองคนี้ไมมีตํานานที่แนนอน และเปนความเชื่อ
รวมกันของผูนับถือในดินแดนแหงนี้เทานั้น ดังนั้นจึงไมตองอิงอยูกับขนบธรรมเนียม คติความ
เชื่อ และตํานานใดๆ บนแผนดินมาตุภูมินั่นเอง
ชื่อผูถวาย
ระฆังในจํานวน 42 ใบ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจารึกชื่อถวายจํานวนทั้งสิ้น 28 ใบ ซึ่ง
เก็บรักษาอยูในศาสนสถานลําดับที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,23,25,
26,27,29,30,31,36,38,39 จารึ กอั กษรจีนบนระฆัง เหลานี้ไ ดส ะทอนถึ งความศรัท ธาของผู
ถวายที่มตี อองคเทพเจาไดเปนอยางดี จากการศึกษาพบวา ชื่อที่จารึกเหลานี้สามารถเปนชื่อ
ของผู ถ วายที่ เ ป นชื่ อบุ ค คลคนเดี ย ว เช น ระฆั ง ของศาลเจ าพ อห วยระกํ า จั ง หวั ด จั นทบุ รี
ที่ จ ารึ ก ชื่ อ ผู ถ วายนาม เผิ ง ฉี่ ห รง （彭啟榮）ระฆั ง ของศาลเจ า จาวเอ ง แซะแม น้ํ า
จ.สุราษฎรธานี ทีจ่ ารึกชื่อผูถวายนาม เหอจิงเซิง（何經昇）ระฆังของศาลเจาเลาปุนเถากง
ทรงวาด กรุง เทพฯ ที่ จารึ กชื่อผูถวายนาม หวงหยวนซุน（黃源順）เปนต น นอกจากนั้ น
1

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ.์ “เทพเจา ‘ปุนเถากง’ ลําปาง กับตําแหนง ‘ฮูกั๋วโหวหวัง’”, ศิลปวัฒนธรรม ปที่ 35 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ
2557, หนา 60-65.
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แลวผูรวมสรางถวายอาจจะมีมากกวา 1 คน ก็ได เชน จารึกบนระฆังของศาลเจาปงเถากง
จ.แพร ศาลเจาปงเถากง บางรัก กรุงเทพฯ ศาลเจาซําซัวกกอวง กรุงเทพฯ และศาลเจาหลัก
เมืองสงขลา ที่มีผูรวมสรางถึง 2 คน และระฆังที่พบวามีจารึกชื่อผูถวายมากที่สุดคือ จารึกบน
ระฆังของศาลเจากวนอู หนาคาย จ.สุราษฎรธานี ที่มีผูรวมสรางถึง 5 คน นอกจากการจารึก
ชื่อของผูสร างถวายในลักษณะชื่ อของบุคคลแลว ยัง พบวาอาจจะเป นชื่อของกลุมคณะก็ไ ด
เช น ระฆั งของศาลเจาเล าปุนเท ากง ตรอกกวน จ.ชลบุรี ที่ จารึ กไว วา “วั่ นฝ วซุ ย จง จื้อจื่ อ
ถงจิ้ง”（萬佛歲眾治子仝敬）แปลความไดวา คณะศิษยานุศิษยชาวบางปลาสรอยสราง
ถวาย ระฆังของศาลเจาแมทับทิม จ.ระยอง ที่จารึกไววา “ฉยงเหลยจงซังเติ่งจิ้งเฟง”（瓊雷
眾商等敬奉）แปลความได วา กลุ มพ อ คา ชาวเกาะไหหลํา และเมื อ งเหลยโจวสร างถวาย
เปนตน จารึกชื่อกลุมผูสรางถวายเหลานี้ทําใหทราบถึงกลุมผูศรัทธาของกลุมชนเหลานั้นไดอีก
ดวย ซึ่ งถ าบุค คลคนเดี ยวหรือกลุม คนที่ มาจากถิ่ นฐานกํ าเนิ ดที่ เ ดีย วกันเป นผูส ร างถวายก็
อาจจะเติมขอมูลถิ่นกําเนิดของตนลงไปดวย เพื่อยืนยันถึงความเปนตัวตนในถิ่นฐานกําเนิ ด
นั้นๆ อาทิ จารึกบนระฆังของศาลเจาเลาปุนเถากง ทรงวาด กรุงเทพฯ ที่จารึกว า “ฝูเจี้ย น
เฉียวโจวฝูถงอันเซี่ยนอันเหรินหลี่มูเอินตี้จื่อหวงหยวนซุนจิ้งซง”（福建泉州府同安縣安
仁里沐恩弟子黃源順敬送）แปลความไดว า ลูก ศิ ษ ยหวงหยวนซุ นชาวชุม ชนอัน เหริ น
อําเภอถงอันแหงเมืองเฉียวโจวในมณฑลฮกเกี้ยนนอมถวาย หรือระฆังของศาลเจาแมทับทิม
ทาฬอ จ.พิจิตร ที่จารึกวา “ฉยงโจวเหวินอี้อูตั้นชุนอวิ๋นชังเฉิงจิ้งเฟง”（瓊州文邑烏淡村
雲昌成敬奉）แปลความไดวา ขาพเจาอวิ๋นชังเฉิงจากหมูบานอูตั้นเมืองเหวินชังแหงไหหลํา
นอมถวาย เปนตน ซึ่ง นอกจากเป นชื่อบุค คลและกลุมคนแลว จารึ กบนระฆัง ที่เ กี่ย วกั บชื่ อ
ผูสรางถวายอาจจะเปนชื่อของหางรานตางๆ ก็ได เชน ระฆังของศาลเจาปงเถากง จ.แพร ที่
จารึกวา “ฉยงเซิ่งจั้น”（瓊盛棧）แปลความวา โรงน้ําชาฉยงเซิ่ง หรือระฆังของศาลเจาแม
ทับทิม ดุสิต กรุงเทพฯ ที่จารึกวา “เซี่ยหยงซุนเฮา”（謝永順號）แปลความวา ยี่หอเซี่ย
หยงซุน เปนตน
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ความนาสนใจของการสํารวจจารึกชื่อผูถวายบนระฆัง 42 ใบ ภายในศาสนสถานตางๆ
ยัง พบว า ผูศ รั ทธานาม เจิง ไฉเหอ（曾財合）และ เซี่ ยเหอซุ น（謝和順）เปนผู ที่นิย ม
สรางระฆังถวายใหกับศาสนสถานตางๆ กลาวคือ เจิงไฉเหอ ไดสรางระฆังถวายแดศาลเจาตึก
กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร และศาลเจาปุนเฒากง ตลาดอางศิลา จ.ชลบุรี สวนเซี่ยเหอซุน ได
สร า งระฆั ง ถวายแด ศ าลเจ าโรงเกื อก ตลาดน อ ย กรุ ง เทพฯ และศาลเจ า พ อหลั กเมื อ ง
(เซี๊ยอึ้งกง) ตรอกชัยภูมิ กรุงเทพฯ ซึ่งหมายความวาบุคคลทั้ง 2 ไดสรางระฆังถวายศาลเจาที่
ตนเคารพศรัทธาเปนจํานวนคนละ 2 แหง เปนอยางนอย ทั้งนี้คงเชื่อถึงบุญกุศลแหงการสราง
ระฆังเปนแนแท
การถวายระฆังใหกบั ศาสนสถานตางๆ นั้นคงไมใชใครที่คิดอยากสรางถวายก็สรางถวาย
ได ทั้งนี้เพราะวา ระฆัง 1 ใบ ยอมมีราคาคางวดที่สูง และที่สําคัญระฆังที่มีจากรึกอักษรจีน
เหล านี้ ส วนใหญ เป นระฆั ง ที่ สั่ง ตรงมาจากเมืองจี น ดั ง นั้นนั่ นยอมแสดงถึง ฐานะและความ
กวางขวางของบุคคลเหลานั้นไดอีกดวย นอกจากนั้นแลวการที่ถวายใหกับศาสนสถานใดนั้นก็
เปนตั วบงชี้ ถึงความผู กพันระหว างตนกับศาสนสถานนั้นๆ ไดอีกดวย เช นวา เจิง ไฉเหอ ได
ถวายระฆัง 2 ใบ ใน ศาสนสถาน 2 แหง หมายความวา ศาสนสถานทั้งสองแหงนี้อยูในพื้นที่ที่
ตนเองไดอาศัยอยูหรือไปมาเปนประจํา ซึ่งในที่นี้ก็คือ พื้นที่บริเวณกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
และอ างศิล า จ.ชลบุ รี ระฆั งที่ เจิ งไฉเหอถวายใหกับ 2 ศาสนสถานนั้นนาจะจั ดสรางในป
เดียวกัน กลาวคือ ระฆังของศาลเจาปุนเฒากง ตลาดอางศิลา จ.ชลบุรี ระบุชัดเจนวาสรางขึ้น
ในสมัย รัชศกถงจื้อปอี๋โ ฉว（同治乙丑年）หรือในป ค.ศ.1865 แตระฆังของศาลเจาตึ ก
กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ระบุวาสรางขึ้นในสมัย เทียนอวิ้นปอี๋โฉว（天運乙丑年）ซึ่งคํา
วาเที ยนอวิ้นไม ใช ชื่ อป รัช ศกขององคจั กรพรรดิจี นตามพระนามที่ไ ดรั บ การสถาปนาอย าง
ถูกตองตามกฎมณเฑียรบาล การใชเทียนอวิ้นในการบันทึกป นั้ นเริ่มตนขึ้นในปลายราชวงศ
หมิง สมัยจักรพรรดิหมิงซือจง รัชศกฉงเจินปที่ 10（崇禎十年） ค.ศ.1637 โดยจางผูเวย
（張普薇）ซึ่ง เป น คนเชี ย นซานในมณฑลเจี ย งซี ไ ด ก อ ตั้ ง ลั ท ธิ ลั บ ขึ้ น ซึ่ ง ลั ท ธิ ดั ง กล า วไม
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ยอมรับการบริหารงานของราชสํานักหมิง จึงกอการปฏิวัติและสถาปนาตนเปนใหญ โดยการ
ปรับรัชศกฉงเจินเปนรัชศกเทียนอวิ้นแทน แตถูกทหารจากราชสํานักหมิงเขาปราบปราม ซึ่ง
จางผูเวยไดเสียชีวิตลงในปรัชศกฉงเจินที่ 11 (ค.ศ.1638) หมายความวาการใชรัชศกเทีย น
อวิ้นโดยการนําของจางผูเวยจึงเปนชวงเวลาสั้นๆ ไมมีผลกระทบมากนัก ตอมาในสมัยเฉียนห
ลงปที่ 51 (ค.ศ.1786) หลินสวงเหวิน（林爽文）ไดกอตั้งพรรคฟาดินที่ไตหวัน และตอมา
ในปรั ชศกเสี ยนเฟ ง ปที่ 3 (ค.ศ.1853) พรรคมี ดสั้ น ซึ่ งเปนสาขาย อยของพรรคฟ าดิ นที่
ประจําการอยูทเี่ มืองเซี่ยงไฮ โดยมีหลิวลี่ชวน（劉麗川）ชาวกวางตุงเปนแกนนําคนสําคัญ
ตางก็ใชเทีย นอวิ้นเปนปรั ชศกของตนในการนับวันเวลา นอกจากนั้นแลวชวงตอนกลางของ
ราชวงศชิง ผูคนที่อาศัยแถบชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย กวางตุง ฮกเกี้ยน
และไหหลํา รวมถึงชาวจีนที่อาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มไมยอมรับอํานาจการปกครอง
ของราชสํานักชิงอีกตอไป จึงนิยมใชปเทียนอวิ้นแทนปรัชศกของจักรพรรรดิจีน1 ดังนั้นจึงทํา
ใหทราบวา เทียนอวิ้นปอี๋โฉว ก็นาจะเปนปเดียวกันกับการสรางระฆังที่ถวายใหกับศาลเจาปุน
เฒากง ตลาดอางศิลา จ.ชลบุรี ซึ่งก็คือในสมัยรัชศกถงจื้อปอี๋โฉว หรือในป ค.ศ.1865 นั่นเอง
ทั้ ง นี้ ยั ง พบว า เจิ ง ไฉเหอยั ง ถวายระฆั ง ที่ มี จ ารึ ก ชื่ อ ตนเองให กั บ วั ด พระปฐมเจดี ย ร าช
วรมหาวิหาร จ.นครปฐม อีกดวย2 ซึ่งหมายความวาเจิงไฉเหอนอกจากศรัทธาในเทพเจาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อแบบจีนแลว ยังไดมีความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา
อีกดวย
กรณีของเซี่ยเหอซุน ที่ไดถวายระฆัง 2 ใบ ใน ศาสนสถานทั้ง 2 แหงนั้น ผูเขียนเห็นวา
เซี่ยเหอซุนไดถวายระฆังใหกับศาลเจาพอหลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง) ตรอกชัยภูมิ กรุงเทพฯ กอน
แลวอีก 2 ปตอมาจึงไดสรางระฆังอีกใบถวายใหกับศาลเจาโรงเกือก ตลาดนอย กรุงเทพฯ
กลาวคือ ระฆังของศาลเจาพอหลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง) ไดระบุปสรางที่ชัดเจนวา รัชศกกวงซี่วปที่
1

鄒文清《“天運”是何意？》，載《闽西日报》2014 年 06 月 30 日。จากhttp://fj.people.com.cn

/changting/n/2014/0630/c355599-21542455.html เขาถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
2

傅吾康主編《泰國華文銘刻彙編》，臺北：新文豐出版公司 1998 年，第 256 頁。
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4（光绪四年）หรือในป ค.ศ.1878 สวนระฆังของศาลเจาโรงเกือกระบุแตเพียงปที่สรางคือ
ปเกิง เฉิน （庚辰年）ซึ่งไมทราบว าเป นปเ กิงเฉินใด? หากแต ตอนที่ Wolfgang Franke
ผูเชี่ยวชาญดานจีนศึกษาชาวเยอรมันไดทําการสํารวจจารึกภาษาจีนในไทย ชวงป ค.ศ.19751996 ไดลงความเห็นวา ระฆังของศาลเจาโรงเกือกสรางขึ้นในป ค.ศ.19401 แตทั้งนี้ผูเขียน
เห็นวา หากระฆังทั้ง 2 ใบ มาจากผูถวายซึ่งเปนคนๆ เดียวกัน คือนายเซี่ยเหอซุนแลว ก็ยิ่ง
มั่นใจวา ระฆังของศาลเจาโรงเกือก ที่ระบุเพียงปเกิงเฉินนั้น นาจะเปนถูกสรางถวายในสมัย
รัชศกกวงซี่วปที่ 6 ซึ่งก็คือปเกิงเฉินพอดี ตรงกับป ค.ศ.1880 นอกเสียจากวานายเซี่ยเหอซุน
จะมีอายุ ที่ยื นยาวมากๆ จึง ได สร างถวายในป ค.ศ.1940 ตามที่ Wolfgang Franke ได ล ง
ความเห็นไว ชีวิตของชาวจีนคนหนึง่ ที่ตองเดินทางขามน้ําขามทะเลเพื่อเขามาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารในไทยนั้น เชื่อวาชะตาชีวิตคงไมไดร าบรื่นสมหวังนัก และการที่ จะลงหลั กปกฐานมี
ตําแหน งหนาที่และเงินทองมั่นคงนั้นก็ต องผานมรสุม แหงชี วิตมาช วงระยะเวลาหนึ่ง ในชีวิต
ของบุคคลนั้น จึงเชื่อไดวาเซี่ยเหอซุนกอนจะถวายระฆังใหกับศาลเจาพอหลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง)
ในตอนนั้นก็นาจะมีอายุไมต่ํากวา 30 ป หากคํานวณถึงป ค.ศ.1940 นั่นหมายความวา ตอน
นั้นเซี่ยเหอซุนจะมีในตอนนั้นจะอายุมาถึง 92 ป ซึ่งผูเขียนเห็นวาไมนาจะเปนไปได เพราะ
กลุ ม ชาวจี นที่ เดิ นทางมายั งประเทศไทยเหล านี้เ ป นกลุม แรงงานตรากตรํ าทํ างานหนั กจน
ร่ํารวย เปนที่นับหน าถือตาของชาวจีนด วยกันเอง อายุจึงไมยืนยาวนั ก และการทําบุญดวย
การสรางสิ่งของตางๆ เพื่อถวายใหกับเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือก็นาจะเปนชวงที่ตนเองมี
ความพรอมในทุกๆ ดานแลว ซึ่งนาจะเปนตอนกลางของชีวิต ซึ่งระฆังที่ถวายใหกับศาลเจาพอ
หลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง) ระบุชัดวาในป ค.ศ.1878 ดังนั้นระฆังที่ถวายใหกับศาลเจาโรงเกือก ก็
ควรจะเปนป ค.ศ.1880 และเนื่องดวยนายเซี่ยเหอซุนไดถวายระฆังใหกับศาลเจาโรงเกือก ซึ่ง
เปนศาลเจาของชาวจีนแคะ จึ งอุปมาไดวานายเซี่ยเหอซุนน าจะมีเชื้อสายจี นแคะไดอีกดวย
1

傅吾康主編《泰國華文銘刻彙編》，臺北：新文豐出版公司 1998 年，第 106 頁。

24

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2558

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สวนการที่สรางถวายเจาพอหลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง) นั้นไมมีขอหามใดๆ กลาวคือ ชาวจีนจากทุก
กลุมวัฒนธรรมตางก็เคารพและศรัทธาตอองคเจาพอหลักเมืองดวยกันทั้งสิ้น ไมแบงแยกวา
เจาพอหลักเมืองของกลุมจีนแคะ เจาพอหลักเมืองของกลุมจีนแตจิ๋ว เจาพอหลักเมืองของกลุม
จีนไหหลํ า เพราะเจาเมืองหลั กเมื อง คือหลักชัยของชุ มชนนั้นๆ ซึ่ งในที่นี้ก็คือชุมชนในเขต
เยาวราช สําเพ็ง สถานที่ที่มีชาวจีนทุกกลุมวัฒนธรรมอาศัยอยูรวมกันอยางหนาแนนในไทย
นั่นเอง หรือไมกใ็ นชวงป ค.ศ.1940 จะมีผูศรัทธานามเซี่ยเหอซุนอีกคน ซึ่งไมใชคนเดียวกันกับ
ผูที่สรางระฆังถวายศาลเจาโรงเกือกเปนผูสรางถวาย
จากการศึกษายังพบวามีชาวจีนอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถ จนไดรับไว
วางพระราชหฤทัยใหดํารงตําแหนงตางๆ ในราชสํานักสยามในยุคสมัยนั้น ไดสรางระฆังถวาย
ตอเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมอยูดวย แมวาชาวจีนเหลานั้นจะมีตําแหนงหนาที่ที่ใหญโตเพียงใด
แตความเชื่อและความศรัทธาที่มีตอเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพชนของตนเคยปฏิบัติมาแตเกา
กอนก็ไมลงลืมเชนกัน อาทิ จารึกบนระฆังภายในศาลเจาไทเพงอวง บางกุง จ.สมุทรสงคราม
ไดจารึกนามของ พระยาองคหนึ่งรวมอยูดวย ดังจารึกขอความดังนี้
“ซิ่นกวน”（信官）แปลความวา ขาราชการผูศรัทธา
“พีหยา”（披雅）แปลความวา พระยา
“อาไพปูปา”（阿派哺叭）แปลความวา อภัยภูบาล หรือ อภัยภูเบศร
“เฉินเซิ่งไหล”（陳勝來）แปลความวา เฉินเซิ่งไหล (ชื่อจีน)
“จิ้ง”（敬）แปลความวา ถวาย
เมื่อรวมความแลวจะหมายถึง ขาราชการผูศรัทธานามเฉินเซิ่งไหลตําแหนงเจาพระยา
อภั ย ภู บ าล (อภัย ภู เ บศร) จั ดถวาย ข อความจารึ กขางต นเป นการทั บ เสี ยงชื่ อตํ าแหน ง ใน
ราชการไทย ซึ่ งคําวา “พีหยาอาไพปู ปา”（披雅阿派哺叭）จึ งอาจจะหมายถึ ง พระยา
อภัยภูบาล หรือ พระยาอภัยภูเบศร ก็เปนได ซึ่งเมื่อตรวจสอบจากเอกสารตราสามดวงเรื่อง
ตําแหนงนาพลเรือน และ ตําแหนงนาทหารหัวเมือง1 ไมพบตําแหนงทั้งสอง ขณะเดียวกันบน
1

กฎหมายตรา 3 ดวง เลม 1. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548. หนา 117-210.
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ระฆัง ใบดั ง กล าวยั ง ได จารึ กปส รางวา สร างขึ้ นในเดือนฤดู ใ บไมผ ลิ ตป จี่ เว ย สมั ย เที ย นอวิ้ น
（天運歲次己未年秋月吉旦立）ซึ่งไมไดร ะบุชัด วาในสมัยจักรพรรดิพระองคใด ทําให
ยากแก การระบุ ชั ด ว า “พี หย าอาไพ ปู ป า” หมายถึ ง ตํ าแหน ง ราชการใดในราชสํ านั กไทย
หากแตความนาสนใจอยูที่ผูดํารงตําแหนงราชการทานนี้เปนคนเชื้อสายจีนนามวา เฉินเซิ่งไหล
ดังนั้นจึงไดจารึกชื่อภาษาจีนของตนไวอยูบนระฆังใบดังกลาวควบคูกับตําแหนงในราชสํานัก
ไทย ซึ่งขนบการจารึกชื่อตําแหนงในราชการแลวตามดวยชื่อภาษาจีนนั้น มีอยูหลายแหง อาทิ
ระฆังในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลาจารึกวา “เจาพีหยาอูเหวินฮุย”（昭丕雅吳文輝）1
ซึ่งคําวา “เจาพีหยา” แปลวา เจาพระยา สวนคําวา “อูเหวินฮุย” เปนชื่อจีนของเจาพระยา
คนดังกลาว ซึ่งก็คือ เจาพระยาอินทคีรีสมบัติ (บุญหุย) นั่นเอง ดังนั้นผูเขียนเห็นวาประเด็น
เรื่องชื่อตําแหนง “พีหยาอาไพปูปา” ควรจะทําการศึกษาในโอกาสตอไป
วัน-เวลาที่จัดสราง
จากหลักฐานระฆั งที่มี อักษรจี นจารึกในไทยที่ยั งเก็ บรักษาอยูใ นสถานที่ ตางๆ พบว า
ระฆังที่จารึกปที่สรางที่เกาแกที่สุดคือ ระฆังที่เก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา จ.
สุร าษฎร ธานี กลาวคื อ ระฆั งใบนี้ ไ ดจารึ กป ที่ส ร างคือ ป วั่นลี่ ที่ 6（萬曆六年）ตรงกั บ ป
ค.ศ.1578 หรือป พ.ศ.2121 ซึ่ งตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลาง แผนดินสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สวนระฆังในจํานวน 42 ใบ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ตามอักษรจารึกพบวาที่มีอายุ
เกาแกที่สุดคือ ระฆังใบหนึ่งจากสามใบที่เก็บรักษาภายในวัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี่) จ.
ชลบุ รี จารึ กป ส ร างในช วงสมั ยราชวงศ หมิง ป รั ช ศกเซวีย นเตอ （大明宣德年造）ราวป
ค.ศ.1426-1435 ซึ่งมีความเกาแกกวาระฆังที่เก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา
หากแตวานักวิชาการสวนใหญเชื่อวา ระฆังใบดังกลาวเปนของทําเลียบแบบในสมัยราชวงศชิง
1

傅吾康主編《泰國華文銘刻彙編》，臺北：新文豐出版公司 1998 年，第 674 頁。
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หรือในยุคสาธารณรัฐจีน1 ดวยเหตุนี้เองจึงไมสามารถทราบไดวาระฆังใบดังกลาวถูกสรางขึ้น
ในปใด นอกจากนั้นแลวระฆังของศาลเจาไทเพงอวง บางกุง จ.สมุทรสงคราม ก็ไมทราบแนชัด
วาสรางขึ้นในสมัยใด ดังนั้นจะเหลือระฆังที่ทราบแนชัดเรื่องเวลาในการสรางอยูจํานวนทั้งสิ้น
40 ใบ ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีจารึกเกี่ยวกับปที่สรางไวจํานวนทั้ง 34 ใบ ทั้งหมดเปนระฆังที่
ถูกสร างขึ้ นในช วงสมั ย ราชวงศ ชิง โดยสามารถแบ งเป นเวลาในช วงปค รองราชย ขององค
จักรพรรดิจีนไดดังนี้
สมัยจักรพรรรดิชิงเซวียนจง รัชศกเตากวง (清宣宗道光年間 ค.ศ.1821-1850)
จํานวน 3 ใบ
1 ศาลเจาเลาปุนเถากง ทรงวาด กรุงเทพฯ
สรางป ค.ศ.1824
2 ศาลเจาแมทับทิม เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพฯ
สรางป ค.ศ.1843
3 ศาลเจาซินปูนเถากง ถนนมังกร กรุงเทพฯ
สรางป ค.ศ.1846
สมัยจักรพรรดิชิงมูจง รัชศกถงจือ้ (清穆宗同治年間 ค.ศ.1861-1874) จํานวน 3 ใบ
1 ศาลเจาตึก กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
สรางป ค.ศ.1865
2 ศาลเจาปุนเฒากง อางศิลา จ.ชลบุรี
สรางป ค.ศ.1865
3 (1) ศาลเจาพอเทพารักษ-เจาแมทับทิม อ.เมือง จ.นครสวรรค สรางป ค.ศ.1870
สมัยจักรพรรดิชิงเตอจง รัชศกกวงซี่ว (清德宗光緒年間 ค.ศ.1875-1908)
จํานวน 22 ใบ
1 (1) วัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี)่ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี สรางป ค.ศ.1877
2 ศาลเจาพอหลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง) ตรอกชัยภูมิ กรุงเทพฯ
สรางป ค.ศ.1878
3 มูลนิธิโพธิ์งวนตึ๊ง ถ. 25 มกรา อ.เมือง จ.นครปฐม
สรางป ค.ศ.1878
1

蘇爾夢《從梵鐘銘文看中國與東南亞的貿易往來》，載《海洋史研究》（第三輯）2012 年 5 月，第 15-16 頁。
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ศาลเจากวนอู บานแหลม จ.เพชรบุรี
ศาลเจาโรงเกือก ตลาดนอย กรุงเทพฯ
ศาลเจาแมทับทิม ทาฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ศาลเจาเจียวเอ็งเบี้ยว ถนนสาธรเหนือ กรุงเทพฯ
วัดมังกรกมลาวาส เจริญกรุง กรุงเทพฯ
ศาลเจาไหหลําขันเงิน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ศาลเจาไหหลํา บานดอน อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
ศาลเจาแมไทฮั้ว ซอยเจริญกรุง 31 กรุงเทพฯ
ศาลเจาเลาปุนเทากง ตรอกกวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ศาลเจากวนอู อิสรานุภาพ กรุงเทพฯ
ศาลเจาแมสรอยดอกหมาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลเจาพอหลักเมือง ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ศาลพระ108-109 บานหยงสตาร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ศาลเจาจาวเองแซะแมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
ศาลเจาแมทับทิม ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง
ศาลเจาปุงเถากง ต.สวนดอก อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
ศาลเจากวนอู หนาคาย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
ศาลเจาโจวซือกง ตลาดนอย กรุงเทพฯ
(2) วัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี)่ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี

สรางป ค.ศ.1878
สรางป ค.ศ.1880
สรางป ค.ศ.1880
สรางป ค.ศ.1881
สรางป ค.ศ.1882
สรางป ค.ศ.1884
สรางป ค.ศ.1885
สรางป ค.ศ.1888
สรางป ค.ศ.1888
สรางป ค.ศ.1892
สรางป ค.ศ.1893
สรางป ค.ศ.1896
สรางป ค.ศ.1897
สรางป ค.ศ.1897
สรางป ค.ศ.1898
สรางป ค.ศ.1899
สรางป ค.ศ.1899
สรางป ค.ศ.1904
สรางป ค.ศ.1906

สมัยจักรพรรดิชิงมั่วตี้ รัชศกเซวียนถง (清末帝宣統年間 ค.ศ.1909-1911)
จํานวน 2 ใบ
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1
2

ศาลเจาแมทับทิม ต.บานเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ สรางป ค.ศ.1909
ศาลเจาทามกงเยี้ย ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
สรางป ค.ศ.1910

สมัยสาธารณรัฐจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน (中華民國－中華人民共和國
ค.ศ.1912-ปจจุบัน) จํานวน 4 ใบ
1 ศาลเจาหลักเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
สรางป ค.ศ.1914
2 ศาลเจาเกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค
สรางป ค.ศ.1918
3 ศาลเจาปงเถากง ถ.มหานคร บางรัก กรุงเทพฯ
สรางป ค.ศ.1948
4 (2) ศาลเจาพอเทพารักษ-เจาแมทับทิม อ.เมือง จ.นครสวรรค สรางป ค.ศ.1956
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาระฆังเหลานี้สวนใหญมีอายุเกิน 100 ขึ้นไป หากแตใบที่
เก าแก สุ ด สร างในป ค.ศ.1824 สมั ย จั กรพรรดิ เ ต ากวง ซึ่ ง ก็ ส อดคล องกั บ เหตุ การณ ท าง
ประวัติศาสตรของจีน กลาวคือ ยุคตนราชวงศชิงสมัยจักรพรรดิซุนจื้อจนถึงสมัยจักรพรรดิคัง
ซี (ค.ศ.1644-1722) จีนยังปดประเทศ หามไมใหประชาชนที่อาศัยอยูในกวางตุง ฮกเกี้ยนของ
ตนออกทะเลเดินทางไปยังต างแดนโดยพลการ 1 ดั งนั้นจึ งอาจจะเป นเหตุ ทําให คนจีนที่เดิ น
ทางเขามาในไทยจึงไมคอยมากในชวงแรกๆ ของสมัยราชวงศชิง ซึ่งตอมากฎเกณฑดังกลาวได
ผอนคลายลง ทําใหการไปมาหาสูกันระหวางประชาชนไทย-จีนจึงมีมากขึ้นตามลําดับ
จากเวลาการจัดสรางระฆังที่มีจารึกอักษรจีนเหลานี้สวนมากจัดทําขึ้นในปรัชศกกวงซี่ว
ทั้ง นี้ อาจจะเป นเพราะว าในตอนนั้ นคนจี นได ล งหลักป กฐานในไทยอย างมั่ นคงแล ว จึ ง ได
สรางศาสนสถานจีนนอยใหญมากมายกระจายอยูทั่วไทย ซึ่งศาสนสถานเหลานี้มีความสําคัญ
ตอชุมชนจีนในเขตนั้นๆ และมีผูมีจิตศรัทธาไดสั่งทําระฆังเหลานี้ขึ้น เพื่อใชในการประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื่อที่เคยมีมาแตครั้งบรรพชน
1

雍正《廣東通誌》卷七“編年二”，載胡巧利主編《廣東方誌與十三行——十三行資料輯要》，廣州：廣東

人民出版社 2014 年，第 171-172 頁。
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แหลงผลิต
ระฆังในจํานวน 42 ใบ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจารึกแหลงผลิตที่แนชัดจํานวนทั้งสิ้น 9
ใบ ซึ่งเก็บ รักษาอยูในศาสนสถานลําดับ ที่ 2,3,4,6,9,14,23,27,34 จารึ กอั กษรจีนบนระฆั ง
เหลานี้ไดใหความกระจ างในเรื่องแหลงผลิตของระฆังแตละใบไดเป นอยางดี ในฐานะสินค า
อยางหนึ่งที่สั่งนําเขาจากประเทศจีนในยุคสมัยนั้น
จากการศึ กษาพบว า แหลง ผลิ ตระฆั งจํ านวน 8 ใบ ผลิ ตที่ เ มืองฝ วซาน （佛山）
มณฑลกวางตุง โดยแยกเปนโรงผลิตวั่นเฉวียน（萬全爐造）1 ใบ เปนระฆังของศาลเจาเลา
ปุนเถากง ทรงวาด กรุงเทพฯ โรงผลิตวั่นเตอ（萬德爐造）1 ใบ เปนระฆังของศาลเจาพอ
หวยระกํา จ.จันทบุรี โรงผลิตวั่นเซิ่ง（萬盛爐造）1 ใบ เปนระฆังของศาลเจาซินปูนเถากง
ถนนมังกร กรุง เทพฯ โรงผลิตวั่นเหวิน（萬文老爐造）1 ใบ เปนระฆัง ของศาลเจาแม
ทับทิม เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพฯ โรงผลิตหลงเซิ่ง（隆盛爐造）1 ใบ เปนระฆังของศาล
เจาโรงเกือก ตลาดนอย กรุงเทพฯ และโรงผลิตซิ่นชัง（信昌爐造）3 ใบ เปนระฆังของศาล
เจาหลักเมือง (เซี๊ยอึ้งกง) ตรอกชัยภูมิ กรุงเทพฯ 1 ใบ เปนระฆังของศาลเจาแมทับทิม ทา
ประดู จ.ระยอง 1 ใบ และเปนระฆังของศาลเจาทามกงเยี้ย จ.ตรัง อีก 1 ใบ สวนระฆังของ
ศาลเจ าพ อเทพารั กษ -เจาแม ทั บทิ ม จ.นครสวรรค อี ก 1 ใบ ระบุ ชื่ อโรงผลิต หยวนเฟ ง ลี่
（源豐利鑄造廠）ซึ่งโรงงานดั งกลา วอาจจะเป นโรงงานในจีนหรือประเทศอื่นๆ รวมถึ ง
ไทยก็ได ทั้งนี้เนื่องจากใชปคริสตศักราชในการระบุปสรางนั่นเอง ซึ่งระฆังใบนี้สรางขึ้นในป
ค.ศ.1956（公元一九五六年）หรือราว 59 ป (ถึงป ค.ศ.2015) มาแลว
เมืองฝวซาน ตั้งอยูทางตะวันตกของเมืองกวางโจว ในมณฑลกวางตุง เปนเมืองที่ไมไกล
จากศูนยกลางทางปกครอง และมีแรโลหะอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้แลวการคมนาคมทาง
น้ํายังสะดวกสบายอีกดวย1 จึงทําใหเมืองฝวซานแหงนี้ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะเมืองอุตสาหกรรม
1

譚棣華《明清時期佛山經濟繁榮的原因》，載《廣東社會科學》1986 年第 3 期，第 80-81 頁。
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ที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตสินของเครื่อใชที่ทําขึ้นจากโลหะตั้งแตสมัยราชวงศซง แตเจริญสูงสุดใน
สมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง สินคาโลหะที่ผลิตจากเมืองฝวซานจึงเปนที่ตองการอยางมาก
ทั้งจากในและนอกประเทศ 1 ทั้งนี้คงเพราะคุณภาพของสินคานั่นเอง ระฆังก็เปนสิ นคาชนิ ด
หนึ่งที่ไดรับการสั่งทําจากเมืองแหงนี้และสวนหนึ่งถูกสงมายังประเทศไทย บางสวนถูกสงขาย
ไปยัง ประเทศอื่นๆ ทั่วภาคพื้ นเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต ที่มี ชาวจี นอาศั ยอยู จากการศึกษา
เปรียบเทียบระฆังที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ก็พบวา ระฆังที่แจงชื่อแหลงผลิตจะเปนระฆังที่มี
คุณภาพสูง กลาวคือ รูปทรงสวยงาม อักษรมีความชัดเจน ทนตอการใชงาน มากกวาระฆังที่
ไมไดระบุแหลงผลิตที่ชัดเจน
โรงงานผลิ ตสิ นค าที่ ทําจากโลหะของเมื องฝวซานมี ชื่อเสี ยงอย างมากในประเทศจี น
ตั้งแตหลายรอยปมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง2 กลาวกันวา
ในช วงสมั ยจั กรพรรดิเ ฉีย นหลง (ค.ศ.1763-1795) โรงงานถลุ งเหล็กที่มี มากกว า 10 แห ง
โรงงานขึ้นรูปสินคาที่ทําขึ้นจากโลหะมากกวา 100 แหง จนทําใหเมืองฝวซานสวางไสวทั้งคืน
วัน3 ซึ่งก็สอดคลองกับการพบเจอระฆังที่มีจารึกแหลงผลิตจากเมื องฝวซานในไทยที่ทั้งหมด
ระบุปสรางในสมัยราชวงศ ชิง เชน ระฆังของศาลเจ าซินปูนเถาก งที่ระบุอยางชัดเจนวาเป น
โรงงานผลิต จากเมืองฝวซานกวางตุง （粵東佛山萬盛爐造）ในจั กรพรรดิ เตากวงปที่ 4
(ค.ศ.1824) เปนตน
คําอวยพร
ระฆังในจํานวน 42 ใบ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจารึกคําอวยพรจํานวนทั้งสิ้น 13 ใบ
ซึ่งเก็บรักษาอยูในศาสนสถานลําดับที่ 2,3,4,9,17,18,22,23,27,30,32,33,34 จารึกอักษรจีน
บนระฆังเหลานี้ไดสะทอนถึงความตองการที่มุงหวังใหเกิดขึ้นกับตนเองและประเทศชาติ ซึ่ง
1
2
3

申小紅《佛山老城區現存冶鑄遺址調查報告》，載《文化遺産》2010 年第 4 期，第 137 頁。
羅紅星《明至清前期佛山冶鐵業初探》，載《中國社會經濟史研究》1983 年第 4 期，第 44 頁。
譚棣華《明清時期佛山經濟繁榮的原因》，載《廣東社會科學》1986 年第 3 期，第 82 頁。
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พบว า ทั้ ง หมดเป น ประโยคที่ ป ระกอบด ว ยอั ก ษรจี น 4 ตั ว เช น “เฟ ง เถี ย วอี่ ว ซุ น ”
（風調雨順）แปลความหมายถึง ลมพัด โบกไหว ฟา ฝนตกตอ งตามฤดูก าล “กั๋ว ไท หมิ น
อาน”（國泰民安）แปลความหมายถึง ประเทศสงบสุข ประชาชนปลอดภัย เปนตน ซึ่ง 2
ประโยคนี้จะพบมากที่สุด กลาวคือ คําวา “เฟง เถียวอี่วซุน ” พบบนระฆัง 9 ใบ สวนคําว า
“กั๋วไทหมินอาน” พบบนระฆัง 11 ใบ และนอกจากคําอวยพรทั้ง 2 คํานี้แลวยังพบวามีคํา
มงคลอื่ นๆ อี ก เช น “เหอจงผิ งอาน”（合眾平安）แปลความหมายถึ ง ประชาชนรมเย็ น
เปนสุข ซึ่งจารึกอยูบนระฆังของศาลเจาเลาปุนเถากง ทรงวาด กรุงเทพฯ สวนคําวา “เทียน
กวนชื่อฝู”（天官賜福）แปลความหมายถึง เทพสวรรคประทานความสุข จารึกอยูบนระฆัง
ของศาลเจาแมทับทิม ทาฬอ จ.พิจิตร ดังนั้นจะเห็นไดวา คําอวยพรหรือคํามงคลที่เปนที่นิยม
มากที่สุดก็คือ “กั๋วไทหมินอาน” รองลงมาก็คือ “เฟงเถียวอี่วซุน” สวนคําอื่นๆ ไมพบมากนัก
คําอวยพรที่จารึกอยูบนระฆังอาจจะมีตั้งแต 1 คํา จนถึง 3 คํา ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะอยูที่
ขนาดของระฆังเปนตัวกําหนดก็ได เชนวา ระฆังของศาลเจาเลาปุนเถากง ทรงวาด กรุงเทพฯ
มีคําอวยพรมากที่สุด กลาวคือทั้ง “เฟงเถียวอี่วซุน” “กั๋วไทหมินอาน” และ “เหอจงผิงอาน”
ซึ่งระฆังใบนี้มีขนาดที่ ใหญกวาใบอื่นๆ ที่ได สํารวจทั้งหมด ทั้งนี้บ นระฆั งเองก็ยัง ไดจารึกถึ ง
น้ําหนักของระฆั งใบนี้วา หนั กสี่ รอยกวาจิน（重四百余斤）ซึ่งหนวยชั่งตวงวัดของจี น 1
จินเทากับครึ่งกิโลกรัม ดังนั้นระฆังใบดังกลาวจึงมีน้ําหนักประมาณ 200 กวากิโลกรัมนั่นเอง
ซึ่งแนนอนวาน้ําหนั กของระฆังสามารถบงชี้ถึง ขนาดของระฆังได ดวยเชนกัน และเมื่อนํามา
เที ยบกั บระฆัง ของศาลเจ าพอห วยระกํ า จ.จันทบุ รี ที่ มี จารึ กเขี ยนวา น้ําหนักหนึ่ง ร อยจิ น
（重壹佰觔）หรือประมาณ 50 กิโลกรัม จะเห็นไดวามีน้ําหนักมากถึง 4 เทา ซึ่งแนนอนวา
ระฆังของศาลเจาเลาปุนเถากงมีขนาดที่ ใหญกวา ส วนระฆังขนาดเล็กน้ําหนัก 50 กิโลกรั ม
ของศาลเจาพอหวยระกํา มีจารึกคําอวยพรอยู 2 คํา คือ “เฟงเถียวอี่วซุน” และ “กั๋วไทหมิน
อาน” ดังนั้นอาจจะสรุปไดวา จํานวนของคําอวยพรหรือคํามงคลตางๆ บนระฆังมากนอยนั้น
ขึ้นอยูกับขนาดของระฆังและพื้นที่วางบนผิวระฆั งเปนสําคัญ กลาวคือ ระฆังที่มีอักษรจารึ ก
32
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เชน ชื่อสถานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชื่อผูถวาย วัน-เวลาที่จัดสรางและแหลงผลิต รวมถึงลวดลายใน
ปริมาณที่ไ มมาก พื้นที่บนผิ วระฆังก็จะวาง ดั งนั้นจึ งสามารถเติม คําอวยพรหรือคํ ามงคลได
เพิ่มขึ้นตามแตผูศรัทธาเปนผูกําหนด
สรุป
จารึกอักษรจีนบนระฆังของศาสนสถานตางๆ ที่ไดทําการศึกษาครั้งนี้ผูเขียนหวังวาจะ
สามารถชวยเติมเต็มองคความรูทางประวัติศาสตรของชาวจีนโพนทะเลในไทยไดเปนสวนหนึ่ง
เพราะจารึกเหลานี้ถือเปนเอกสารขั้นตนที่สําคัญและไมควรมองขาม นอกจากนั้นแลวผูเขีย น
หวังเปนอยางยิ่งวาการรูเรื่องราวเหลานี้ยังจะทําใหทราบถึงคุณคาของวัตถุโบราณดังกลาวอีก
ดวย
ระฆังในศาสนสถานจีนไมใชเปนเพียงสิ่งของที่ใชในการประกอบทางพิธีกรรมความเชื่อ
แตยังเปนสิ่งของที่มีคุณคาอยางยิ่งทางประวัติศาสตร หากยอนดูจากเวลาในการจัดสรางก็จะ
ทราบวา ระฆังสวนใหญผานการใชงานมามากกวา 100 ป ดังนั้นเราควรที่จะหวงแหนสมบัติ
ชิ้ นนี้ แ ละดู แ ลสมบั ติ ชิ้ น นี้ ใ ห ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ นไป ให ร ะฆั ง มี คุ ณ ค าทั้ ง ในทางจิ ต วิ ญ ญาณและทาง
ประวัติศาสตรของชาวจีนโพนทะเลในไทยตลอดไป
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