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58252802 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการศึกษา, คณะสงฆ์จีนนกิาย 

พระ ภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์: การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตร ีดร. นพดล เจนอักษร 

  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  การวิจัยนี้ 

เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาโดยการค้นคว้าเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการสัมภาษณ์ 
ด าเนินการวิจัยโดยขั้นตอนวิธีการ 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ 
พระพุทธศาสนามหายาน ประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย และการบริหารจัดการศึกษา 
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 2) สัมภาษณ์พระราชาคณะจีนนิกาย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา และจีนวิทยา 3) รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีการด าเนินการมาตั้งแต่การก่อตั้ง 
คณะสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2414 ถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1) การบริหารจัดการศึกษาในอดีต สามารถแบ่งได้ 
3 ระยะ คือ (1) พ.ศ. 2414 – 2479 มีการบริหารจัดการศึกษาภายในวัด ตามรูปแบบส านักเรียนในประเทศจีน 
มีหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยศึกษาพระธรรมวินัย พระสูตรคัมภีร์ 
ศาสนพิธี ปรัชญามหายาน ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน (2) พ.ศ. 2479 – 2497 เริ่มก่อตั้งส านักสงฆ์หลับฟ้า 
เพื่อฟื้นฟูระเบียบแบบแผน การปกครอง วัตรปฏิบัติ และการศึกษา ซึ่งในระยะนี้ส านักเรียนมีความเติบโตก้าวหน้า 
ขึ้นมาก เพราะคณะสงฆ์จีนนิกาย สามารถจัดบรรพชาอุปสมบทในประเทศไทยได้  เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (3) พ.ศ. 2497 – 2529 มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ที่มีรูปแบบมาตรฐาน 2 แห่ง คือ โรงเรียนพระปริยัติศึกษาวัน 
วัดโพธิ์ เย็น  และโรงเรียนสังฆปริยัติศึกษา  วัดโพธิ์แมนคุณาราม  2) การบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
(พ .ศ . 2530 – ปัจจุบัน) มีการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรี ยนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน พร้อมไปกับการเผยแผ่ศาสนา และการสร้างศาสนทายาท 
3) แนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต มีการด าเนินงานจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ  (Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (3) โครงการ 
จัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  (4) โครงการส่ ง เสริมบรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกาย 
ให้การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (5) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน  (6) โครงการ 
จัดตั้ ง โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  และ (7) โครงการจัดตั้ งสถาบันวิจัย 
พระพุทธศาสนานานาชาติของคณะสงฆ์จนีนกิาย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252802 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : EDUCATIONAL ADMINISTRATION, CHINESE BUDDHIST ORDER OF SANGHA IN THAILAND 

PHRA PANUWAT LERDPRASERTPUN : THE EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF 
MAHAYANA CHINESE BUDDHIST OF SANGHA IN THAILAND  THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D. 

The purpose of this reserch was determine Educational Administration of Mahayana Chinese 
Buddhist Order of Sangha in Thailand. It was a historical research study by the historical documentary and 
interviewed in procedural basis: 1) Collecting and analyzing data as evidence from the historical 
documentary of the Chinese Buddhist, the Chinese people, Chinese monk and the administration from the 
past to present and future. 2) Interviewing the Supreme Patriarch of Mahayana Chinese Buddhist priest 
who is the professional Buddhist and Chinese Instructor. 3) Analyzing the data to make a conclusion based 
on the historical data gathered. 

The finding of the research shown that: 

The Educational Administration of Mahayana Chinese Buddhist Order of Sanga in Thailand 
had been administrating since 1871. It had been divided into 3 parts. (1) The Educational Administration 
had been divided into 3 periods. (1) From 1871-1936, It had been managed in the monastery like Mahayana 
Chinese in China. The curriculum was divided into 3 levels: low, middle and high. Discipline, Tripitaka. 
Sutra, Ordinance and Mahayana philosophy were taught in Chinese. (2) From 1936-1954, Lub Fah Monastery 
Institution had been founded, in order to develop discipline, hierocracy, practice and education. During 
these years, this Institution had a very progressive growth because Chinese Buddhist priests could arrange 
ordination in Thailand under The Sanga Act. (3) From 1954-1986, two Phrapariyattidhamma Schools 
Identities of Chinese Buddhist Sects were legally built under The Sanga Act,. These were Buddhism 
Acadamy at Wat Pho Yen monastery and Wat Bhoman Khunaram monastery (2) The Educational 
Administration (from1987 to the present) has been managing in Phrapariyattidhamma Schools Identities of 
Chinese Buddhist Sects, for expanding basic education opportunities to the youth, and preaching religion 
by the same time as creating heirs.(3) The education administration will be consisted of the following 
projects: The project of Acadimic Cooperation Program with Suan Sunandha Rajabhat University, The 
Project of Cooperation Program with the Institute of Chinese Learning Support for Foreigners (Hanban), of 
Mae Fah Loung University, The Project of Establishment of Higher Education Institution of Chinese Sects., 
The Supplementary Project to promote the Chinese Sects Monks, in continuing education for doctoral 
level, The Project to establish Chinese Culture Center, The Project to establish Chinese Buddhist Sects 
Charity school. and the Project to establish the International Buddhism Research Institute of Chinese Sects. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลล่วงแล้วนับแต่พระตถาคตเจ้าดับขันธปรินิพพาน 2561 ปี น้อมนมัสการ
เทิดถวายวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันนิบาตโพธิสัตว์ทั่วทศทิศ ขอน้อมร าลึก
พระคุณแห่งพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จีนนิกาย ที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้โอกาสบุญในช่วงชีวิต ขอเทิดทูนบูชา                           
อาจาริยคุณ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยวมหาเถระ) พระอุปัชฌายจารย์ผู้มีพระคุณ                                                   
สุดประเสริฐ ที่อบรมเลี้ยงดูด้วยรักและเมตตา ทั้งยังส่งเสริมการศึกษาให้ศิษย์มีปัญญารู้ในศาสนธรรม                                                
และสรรพวิชาการทั้งหลาย อีกทั้งสองพระอาจารย์อา หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) และ หลวงจีน                                         
ธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี) ที่สานต่อพระคุณเป็นที่พึ่งแก่ศิษย์หลาน 

ขอร าลึกคุณแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันประทานในการศาสตร์ศิลป์ ขอเทิดเกียรติบูชาครุคุณ
แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์,                                              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร . วรกาญจน์  สุขสดเขียว , รองศาสตราจารย์  ดร . พรพรรณ  จันทโรนานนท์ ,                                                   
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ คณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการทุกท่าน 
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าและส่งมอบความรู้อันมีค่าผ่านทางการให้สัมภาษณ์                                     
ครูอาจารย์ผู้เคยพร่ าสอนอบรมมาแต่ปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัยทุกท่าน  และเจ้าหน้าที่ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาทุกท่านที่ได้อ านวยความสะดวกตลอดมา 

บุญกุศลแห่งวิทยาทานนี้ จงส าเร็จผลแด่บิดามารดาและญาติทั้งหลาย คุณแม่เอื้องพร พุฒิพินิจ                                        
น.ส. ภาวิณี เลิศประเสริฐพันธ์ นายสุกัลป์ กรฐิติวัฒนะ อีกทั้งผู้มีพระคุณที่เจือจุนอุปถัมภ์ และสาธุชน
ผู้สนับสนุนส่งเสริมด้วยกุศลเจตนาเสมอมา และขอขอบพระคุณพี่น้องปริญญาเอก รุ่น 13/1 ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข 
แบ่งปันความรู้ ความรักผูกพัน และความหวังดี และเป็นพิเศษคือ ดร. ทวิช แจ่มจ ารัส ที่สนับสนุนช่วยเหลือ                                            
ให้ก าลังใจผู้วิจัยจนส าเร็จผล  ขอบพระคุณผู้ตรวจพิสูจน์อักษรและเรียบเรียงบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย หลวงจีนชัยภัทร บุญปั๋น, ครูพรรณี ศรีสุวรรณ, ครูธนวัน แก้วพันธุ์ นายพรเทพ บุรานันท์                                            
นายปฐมพงศ์ เกษมปาน และนายณภัทร จารุศักดิ์สกุล อีกทั้งศิษย์พี่น้องร่วมส านักทั้งวัดมังกรกมลาวาส ,                                     
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บทที่ 1 
บทน า 

 
การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และส าคัญยิ่งของมนุษย์  คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอน 

จากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอน 
ให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป1

“การศึกษา” คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต2 ทั้งยังต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีศีลธรรม เพื่อให้เกิด 
ความร่มเย็นแก่ชีวิตในสังคม ความมุ่งหมายของการศึกษาจึงควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความมีอิสระ 
ครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ซึ่งการศึกษานั้นไม่เพียงแต่สิ้นสุดลงเมื่อออกจาก  
ห้องเรียนแล้วเท่านั้น แต่การศึกษาของแต่ละคนนั้นจะต้องด าเนินไปตลอดชีวิต3 และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสติปัญญาดี มีกิเลสน้อยลง พัฒนาสังคม คือให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พัฒนา 
การเรียนรู้คือ ต้องเป็นการพัฒนาวิธีการคิดให้เป็นการบูรณาการสิ่งที่การศึกษาของสังคม โดยการ 
น าหลักธรรมทางพุทธปรัชญามาบูรณาการเติมเต็มส่วนที่ขาดแก่การศึกษา อีกประการหนึ่งการศึกษา 
ยังเป็นเครื่องมือของการพัฒนาความรู้  ความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม 
ของบุคคล การศึกษาจึงไม่ใช่การกระท าหรือกิจกรรมที่สิ้นสุดในตัวเอง แต่เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่
จุดหมายบางประการ ในความหมายนี้จึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาความรู้ทั้งในทางวิชาการ (ทฤษฎี) 
และในทางธรรม (ปฏิบัติ) หมายความว่าการศึกษาจะต้องใช้หลักแห่งวิชาการที่จะช่วยให้แนวทาง 
การปฏิบัติบรรลุผล และให้ความรู้แห่งการปฏิบัติ อันได้แก่ การฝึกฝนปฏิบัติวิชาการในความเป็นจริง
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและช านาญ นอกจากนี้ความหมายของการศึกษาในอีกด้านหนึ่ง 

                                                            
1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 13 ธันวาคม  
2505, เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://sites.google.com. 

2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (กรุงเทพฯ: องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2553), 3. 

3 สาโรช บัวศรี, การศึกษา ปรัชญาการศึกษา ประชาธิปไตย และจริยธรรม, เข้าถึงเมื่อ 
26 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00541430. 
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ซึ่งมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติวิชาการนั่นคือ การศึกษาทางธรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม ตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความคิดและ 
ความประพฤติให้การใช้วิชาความรู้เพื่อประโยชน์ในทางที่ดีต่อทั้งตนเองและส่วนรวมคือประเทศชาติ  
การศึกษาจึงจะต้องเข้าใจความหมายของการศึกษาควบคู่กับจุดหมายของการศึกษา ถ้าจะกล่าว 
ให้ชัดเจนคือ การศึกษาจะมีความหมายที่ไม่ถูกต้อง ถ้าไม่น าไปสู่จุดหมายที่ดีงามต่อตนเองและ 
ประเทศชาติโดยส่วนรวม4  

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพ 
ในทุก ๆ ด้าน การน าหลักค าสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
การบริหารการศึกษาของไทยจึงมี “ศาสนา” เป็นหลักการที่ส าคัญ ประเทศไทยเป็นที่รวมของศาสนา
ต่าง ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ขงจื้อ เต๋า ซิกข์ หรือ 
แม้กระทั้งความเชื่อดั่งเดิมที่เกี่ยวกับการนับถือผีสางเทวดา การบูชาบรรพบุรุษและความเชื่อ  
เรื่องไสยศาสตร์ก็ตาม ถึงอย่างนั้นก็ดีไม่ปรากฏว่าในระยะเวลายาวนานของการเป็นชาติไทย  
ความขัดแย้งทางศาสนาจะเกิดขึ้นและขยายตัวลุกลามจนเกินความสามารถในการแก้ไขของคนในชาติ  
ที่ เป็นเช่นนี้อาจเกิดเนื่องมาจากการที่พระมหากษัตริย์ ไทย ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์  
ที่ทรงเกื้อหนุน อุถัมภ์ให้ความสงเคราะห์แก่ศาสนาและศาสนิกชนทั่วไปอย่างเสมอภาค รวมทั้งคนไทย
เองก็ด ารงตนอยู่ในความเป็นผู้ปราศจากวิหิงสา ด้วยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ดังนั้นความเชื่อ
และหลักค าสอนในศาสนาต่าง ๆ จึงสามารถเผยแผ่และได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยอย่าง
เสรี จนมีการยอมรับกันโดยทั่วไป5 การศึกษาและศาสนาท าให้มนุษย์มีความเป็น “มนุษย์” ที่สมบูรณ์  
คือมีความรู้ความสามารถและมีความดีควบคู่ จึงจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง สังคม  
และประเทศชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมไทยซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
เชื้อชาติ และศาสนา หนึ่งในกระบวนส าคัญที่มุ่งสร้างปัญญา ขัดเกลามนุษย์ให้พ้นทางอบาย มุ่งสู่ 
ความดีความเจริญนั้นคือ “ศาสนา” อันเป็นมหาสมุทรแห่งองค์ความรู้และหลักการเป็นมนุษย์ที่ดี 
ตามอุดมคติ ศาสนาจึงมีบทบาทมากต่อการศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด 

                                                            
4 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 19 กรกฎาคม 2533, 
เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก, https//web.ku.ac.th/king72/2542.08 main 5 . 
htm 

5 ชยพล เพชรพิมล , “ทฤษฎีบารมี .” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 324. 
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พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชี วิต เจตคติ  ค่านิยม และศิลปวัฒนธรรม 6 จากหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์ท าให้ทราบว่า นอกจากพระพุทธศาสนาจะมีความส าคัญในฐานะศูนย์รวม 
จิตวิญญาณ รากเหง้าแห่งคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมแล้ว ยังเป็นเสาหลักในการบริหาร  
จัดการศึกษาสร้างภูมิปัญญาในกับคนในชาติ กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของพระพุทธศาสนา 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้มนุษย์เรียนรู้ เข้าใจ และอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข7  

เมื่อพิจารณาจากความข้างต้น ท าให้ทราบว่าพระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา ทั้งยังเป็นคลังแห่งภูมิปัญญาในศาสตร์ต่าง ๆ และด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นชาติ8  
ในประเทศไทยนอกจากจะนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นส่วนใหญ่แล้ว ก็ยังปรากฏ  
มีพระพุทธศาสนามหายาน อันเป็นนิกายที่บรรพชิตจีน-ญวน และพุทธบริษัทจีนผู้เดินทางเข้ามา 
พึ่งพระบรมโพธิสมภาร น าเข้ามาเผยแผ่ในไทยจนเป็นที่เคารพศรัทธาและเจริญรุ่งเรืองตามล าดับ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงธนบุรี  และต้นกรุงรัตนโกสินทร์พบว่า เริ่มแรกนั้น 
พระพุทธศาสนามหายานเข้ามาเผยแผ่โดยบรรพชิตญวนและชาวญวนที่อพยพตามองเชียงสือ  
พระราชนัดดาของเจ้าเมืองเว้9  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สัมพันธไมตรี 
และความร่วมมือทางการค้าระหว่างสยามกับจีนนับวันยิ่งเจริญมากขึ้น ก็เป็นเหตุท าให้มีชาวจีนเดิน
ทางเข้ามาพ านักอาศัยเพื่อท าการค้าในสยามก่อให้ความเจริญมั่นคงในด้านเศรษฐกิจเป็นอันมาก  
การเข้ามาของชาวจีนได้ก่อตัวเป็นชุมชนใหญ่ในบริเวณส าเพ็ง เยาวราช และถนนเจริญกรุง ชาวจีนได้
น ารูปแบบวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม และความเชื่อในพระพุทธศาสนามหายานแบบจีนเข้ามาด้วย  
ดังปรากฏการสร้างอาราม ศาลเจ้าจีน ตามคติความเชื่อแบบพุทธผสมผสานเต๋าเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ10 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคณะบรรพชิตจีนเดินทางเข้ามา
ในสยามเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายาน เมื่อบรรพชิตมากขึ้น จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมี 

                                                            
6 สัมภาษณ์, ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร, อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา,  

21 มีนาคม 2559. 
7 สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, ภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา,  

เข้าถึงเมื่อ 30 ก.ย 60, เข้าถึงได้จาก http://kmutt.ac.th/jif/public_html. 
8 สัมภาษณ์, ดร. เฉลียว ยาจันทร์, ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวทอง, 19 สิงหาคม 2559. 
9 คณะสงฆ์ อนั มนิ กาย ,  ต านานพระอนัมนิ กาย  (พระญวน)  พระนิพนธ์ ใน  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ อนุสรณ์พิธีกงเต๊กหลวง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิง, 2560), 1-2. 

10 สุภางค์  จันทวานิช และคณะ , ส าเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในกรุงเทพฯ   
(กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 4. 
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ศาสนถานอันถูกต้องตามพระธรรมวินัยและจารีตของนิกาย เพื่อการบริหารกิจการด้านพระศาสนา
และเป็นที่เจริญศรัทธายกระดับจิตใจชาวจีนในสยาม ให้ตั้งมั่นในศีลธรรมตามคติมหายานที่ชาวจีน 
นับถือ โดยในปี พ.ศ. 2414 จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณถนนเจริญกรุง เพื่อให้
ก่อสร้างสังฆารามจีนนิกายแห่งแรกของสยามนั้นคือ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) และทรงพระกรุณา
โปรดสถาปนาคณะสงฆ์จีนนิกายขึ้น เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกายนับแต่นั้นมา  
ซึ่งนอกจากบทบาทศูนย์รวมจิตศรัทธาของชาวจีนแล้ว คณะสงฆ์จีนนิกายก็ได้เริ่มต้นบทบาทส าคัญ  
ในการสร้างความเจริญและวิทยาการทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา11 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านบริหารการศึกษา นับเป็นหน้าที่ของวัดในพระพุทธศาสนาที่จะต้องมีการจัดตั้งส านักเรียน 
เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ วัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย 
จึงมีประวัติศาสตร์คู่กับวิถีชีวิตชาวจีนในสยาม และวิวัฒนาการการบริหารจัดการศึกษามาช้านาน12 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนมีมายาวนานกว่าหนึ่งพันปี เริ่มต้นตั้งแต่พ่อค้าชาวจีน 
ยุคบุกเบิกที่เข้ามามีบทบาทส าคัญ จนในช่วงศตวรรษที่ 17 การค้าขายทางเรืออยู่ในความควบคุม 
ของชาวจีนเป็นหลัก ล่วงมาถึงสมัยกรุงธนบุรี การค้าขายของชาวจีนก็มีความโดดเด่นมากเช่นเดียวกัน 
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่  1 ก็ทรงสนับสนุน 
การท าธุรกิจเหล่านี้ และทรงต้อนรับชาวจีนอพยพซึ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  
ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงสืบทอดในการสนับสนุน
กิจกรรมการค้าของชาวจีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าของไทย - จีนให้ยิ่ง
มั่นคงและยั่งยืนขึ้น13 โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นยุคที่
คนจีนเดินทางหลั่งไหลเข้ามาสู่ราชอาณาจักรของไทยเป็นจ านวนมาก14 ชาวจีนที่อพยพเข้ามาแยก
ย้ายกันไปอาศัยอยู่ตามท้องที่ต่าง ๆ โดยแบ่งไปตามเผ่าพันธุ์ของตนเองเป็นหลัก ชนชาวเตี่ยจิว  

(潮州) หรือแต้จิ๋ว ประกอบด้วยผู้คนจาก 6 เมืองคือ เตี่ยอัน (潮安) เตี่ยเอี๊ย (潮阳)  

                                                            
11 วัดมังกรกมลาวาส, มหามังคลานุสรณ์ (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536), 9. 
12 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย, มังกรกสาร (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2551), 50. 
13 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬศิพงศ์ จุฬารัตน์, หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 23 กรกฎาคม 2560. 
14 G William Skinner (สกินเนอร์), Chinese Society in Thailand สังคมจีนในไทย, 

แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์
และมานุษยวิทยา, 2529), 1-2  
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เท่งไฮ่ (澄海) โผวเล้ง (普宁) กิ๊กเอี๊ย (揭阳) เหยี่ยวเพ้ง (饶平) ซึ่งเป็นเมืองที่ต้ังอยู่ริมทะเล  

และเลียบปากแม่น้ า ชาวกวางตุ้ง (广东) มาจากกึงจิว (广州) ชาวฮกเกี้ยน (福建) มาจาก 

เมืองท่าแห่มึ้ง (厦门) โดยมีชาวจั่วจิว (泉州) และ เจียงจิว (漳州) เป็นส่วนมาก ส่วนชาวจีน 

ฮากกา (客家) ไม่ได้มาจากภูมิภาคที่เป็นปึกแผ่นนัก แต่มาจากมณฑลที่กระจัดกระจายอยู่ 

ทางตอนใต้ของจีน  ชนชาวไหหล า (海南)  เป็นประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลฮกเกี้ ยน  

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหล า ชื่อเมืองบุ่งเชียง (文昌) และฉ่งซัว (崇山) กล่าวได้ว่า 

ชาวจีนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวแต้จิ๋ว (潮州) ตามมาด้วยฮกเกี้ยน (福建) ไหหล า (海南) กวางตุ้ง  

(广府) ขณะที่ชาวฮากกา (客家) มีจ านวนน้อยที่สุด15  
ในสมัยกรุงสุโขทัย พ่อค้าชาวจีนเดินทางเข้ามาค้าขายในแผ่นดินสยามมากมาย แต่มีจ านวน 

ไม่มากนักที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่เป็นการถาวร อย่างไรก็ดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จ านวนชาวจีน
อพยพได้เพิ่มจ านวนขึ้น ช่วยให้ธุรกิจการค้าในราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การสนับสนุน
พ่อค้าและนักธุรกิจชาวจีนในสยามได้กลายเป็นนโยบายที่ส าคัญยิ่งในสมัยกรุงธนบุรี ทั้งนี้รวมถึงการให้ 
สิทธิพิเศษแก่ชาวจีนแต้จิ๋วด้วย เมื่อมีการเปลี่ยนเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครนั้น  
ชาวจีนอพยพทวีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยต้องการทักษะเชิงพาณิชย์ที่ชาวจีนมีอยู่   
จึงได้รับอนุญาตให้ท าธุรกิจอย่างเสรี และที่ส าคัญยังได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีค่าแรงงานด้วย 
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ชาวจีนจึงต้องจ่ายภาษีค่าแรง จนกระทั่ง  
ถูกยกเลิกไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พ่อค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ 
ในประเทศไทย ได้น ามาซึ่งความคิด วิถีชีวิต ศิลปะและความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มสีสันและพลัง 
ความตื่นตัวให้กับสังคมไทย16 ชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้เป็นคนขยันและยึดมั่นอยู่กับปณิธานความตั้งใจ
ในการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เฟื่องฟูเสมอ ในช่วงรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ 
แห่งราชวงศ์จักรีนั้น ได้พระราชทานประโยชน์โภชผล พร้อมนโยบายพิเศษที่เอื้อแก่พ่อค้าชาวจีน 
เป็นอย่างมาก คนไทยเองก็มิได้ต่อต้านชาวจีน กลับให้สิทธิ์ซึ่งเท่าเทียมกับคนไทยในการท าอาชีพ
ค้าขาย เกษตรกรรม ต่อเรือและการเดินเรือด้วยซ้ า เหนือสิ่งอื่นใดคือ พ่อค้าชาวจีนได้รับสิทธิพิเศษ 
ในการเดินทางเข้าออกประเทศสยามอย่างเสรี  อันเป็นอภิสิทธิ์ที่พ่อค้าจากชาติอื่นไม่ได้รับเลย  
ส าหรับผู้อพยพชาวจีน เสน่ห์ของสยามไม่ได้อยู่ที่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพความเป็นอยู่ จิตใจ  

                                                            
15 Bisalputra & Kee,  A history of the Thai-Chinese (Edition Didier millet pte 

Ltd, 2007), 14-15. 
16 ส พลายน้อย, “คนจีนครั้งสร้างกรุง” เส้นทางเศรษฐกิจฉบับพิเศษ คนจีน 200 ปี 

ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ภาค 2 (กรุงเทพฯ: สหมิตรการพิมพ์, 2530), 27-29. 
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วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่อยู่ที่คนไทยปฏิบัติต่อเขาด้วยความอบอุ่น 
และมีน้ าใสใจจริงต่อกัน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปฏิบัติต่อชาวจีนและผู้ที่มาพึ่ง 
พระบรมโพธิสมภาร ไม่ต่างกับที่ทรงปฏิบัติต่อชนชาวไทยด้วยกันเลย17 ดังเช่นในพงศาวดารไทยได้
บันทึกว่า ในปี พ.ศ. 2316 เกิดกบฏขึ้นที่เมืองเว้ ราชธานีของญวน พวกกบฏรุกเข้ามาชิงเมืองเว้  
ได้ท าลายบ้านเมืองและฆ่าฟันพลเมืองรวมทั้งเชื้อพระวงศ์เป็นอันมาก พวกราชวงศ์และพลเมือง 
ของญวนส่วนที่รอดตาย ต่างพากันกระจัดกระจายหลบหนีภยันตรายกันไปคนละทิศละทาง  
เมื่อ พ.ศ. 2319 มีกลุ่มพวกญวนขององเชียงซุนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ในคณะนั้นนอกจากจะมีเชื้อพระวงศ์ ข้าราชบริพาร ไพร่ฟ้าประชาชนชาวอันนัมแล้ว  
ยังมีพระสงฆ์ญวนนับถือพระพุทธศาสนามหายานเข้ามาด้วย18 เป็นที่ยอมรับกันในวงการนักวิชาการ
ทางศาสนาว่า คณะสงฆ์มหายานต่างประเทศที่เข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนามหายานในไทยเป็น
คณะแรกคือ คณะสงฆ์ญวน19 ในครั้งนั้นเมื่อบรรพชิตญวนมีจ านวนมากประกอบกับเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับชาวญวนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้ากรุงธนบุรี องเชียงซุนจึงได้กราบบังคม
ทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างวัดมหายานตามจารีตญวน20 จากพงศาวดารไทยที่ได้กล่าวข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศาสนูปถัมภกของชาวจีนมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่า  
ชาวจีนในสังคมไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การเข้ามาของชาวจีนในไทยมีสาเหตุจาก  
ภาวะความอดอยากและสถานการณ์ทางการเมืองในจีน รวมทั้งบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  22 เป็นต้นมา เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชาวจีนเดินทางเข้ามาในเมืองไทย 
เป็นระลอก ๆ อย่างต่อเนื่อง ชาวจีนเหล่านี้อาศัยความรู้ ความสามารถ และความช านาญส่วนตัว 

                                                            
17 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), ปกเกล้า 

ธรรมราชา สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ 120 ปี  
แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลส าคัญของโลก ประจ าปี 2556, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 
2560, เข้าถึงได้จาก http://opac.vru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=8590481. 

18 พระราชหัตถเลขา ร.5 ศ8 พระสงฆ์และอาราม 4 พระต่างเมืองและต่างคณะ  
รหัสไมโครฟิล์ม มร.5 ศ/33 ปึกที่ 3 เรื่อง ยกพระญวนพระจีนมาขึ้นกระทรวงธรรมาธิการ  
(13 – 21 สิงหาคม 117), 1-8. 

19 สัมภาษณ์, องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ดร., เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม
บางม่วง สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย. 

20 คณะสงฆ์อนัมนิ กาย ,  ต านานพระอนัมนิ กาย  (พระญวน)  พระนิพนธ์ ใน  
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ อนุสรณ์พิธีกงเต๊กหลวง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิง, 2560), 19. 
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เป็นใบเบิกทางที่ส าคัญในการเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ บทบาทที่ส าคัญของชาวจีนที่มีต่อ
สังคมไทยมีด้วยกันหลายด้านคือ ชาวจีนเข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อเศรษฐกิจของไทยในด้านการค้า 
ทั้งการค้าภายในและการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งการเข้ามามีบทบาทดังกล่าว ก็เพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับราชส านักไทย  
เพื่อน าไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่าง ๆ ในด้านการเมืองการปกครอง พบว่า ชาวจีน 
เข้ารับราชการเป็นขุนนางในกรมกองต่าง ๆ ของไทย ชาวจีนเหล่านี้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ต่าง ๆ ซึ่งในบางกรณีมีฐานะเทียบเท่ากับชนชั้นปกครองของไทย21  

ซึ่งหากจะกล่าวถึงความส าคัญด้านศาสนานั้น ก็ถือเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง  ต่อการเรียนรู้ 
เข้าใจมโนทัศน์ แนวคิด คติความเชื่อ ค่านิยม ของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในแง่มุมด้านคติความเชื่อ 
และศาสนา ชาวจีนมีการนับถือพระพุทธศาสนามหายานมาช้านาน ปรากฏหลักฐานการรับ 
เอาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากอินเดียสู่แผ่นดินจีน ราวพุทธศตวรรษที่ 6 ตรงกับสมัยราชวงศ์
ฮั่นตะวันออก โดยพระราชศรัทธาแห่งจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ 22 ซึ่งถ้านับระยะเวลาการนับถือ
พระพุทธศาสนาของจีนจากเริ่มต้นจวบจนปัจจุบันล่วงเวลาเกือบ 2,000 ปี นั้นหมายความว่า 
ประเทศจีนมีการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานยาวนานกว่าการนับประวัติศาสตร์ชาติไทย  
แม้กระทั้งชาวจีนในสยามก็ล้วนแล้วแต่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พร้อมกับการบูชา  
เทพเจ้าในศาสนาเต๋า และยึดมั่นปฏิบัติตามค าสอนในลัทธิขงจื้อ23 ในประการนี้เอง พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ตามค ากราบบังคมทูลของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (พ.ศ. 2411-2416) และ 
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน โชติกเสถียร) เจ้ากรมท่าซ้าย เกี่ยวกับความจ าเป็นที่จะให้ชาวจีน 
มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ครองตนด้วยคุณธรรม และศีลธรรมตามหลักการทางพระพุทธศาสนาของ 
คณะบรรพชิตจีนในสยาม จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาคณะสงฆ์จีนนิกายขึ้นในปี พ.ศ. 2414  

                                                            
21 ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์, “บทบาทของชาวจีนในเมืองไทยในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยา

ตอนปลายจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172-2394” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 74-75. 

22 ธนาคารกรุงเทพ, พระพุทธศาสนามหายาน งานฉลองสมโภชรัชมังคลาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2531), 302-303. 

23 วัดมังกรกมลาวาส, อนุสรณ์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ทรงน าคณาจารย์และนักเรียนนายร้อย จปร. ทัศนศึกษาวัดมังกรกมลาวาส  (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์ปริ้นต้ิงและพับลิชชิ่ง, 2545), 11-13. 
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นับแต่นั้นมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรทางพระพุทธศาสนา  
ที่ได้กระท าคุณานุประโยชน์ต่อสังคมไทยอีกคณะหน่ึง24  

ผู้วิจัยในฐานะศาสนทายาทของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ค านึงถึงความส าคัญด้านประวัติศาสตร ์
และการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย จึงมีปณิธานที่จะศึกษาเพื่อทราบอย่างลึกซึ้ง  
อันจะก่อเกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมประวัติศาสตร์ และการบริหารจัดการศึกษา  
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมและศึกษานี้ มีมิติที่น่าสนใจบนเส้นขนานระหว่างประวัติศาสตร์
ของคณะสงฆ์จีนนิกายกับห่วงเวลาในหน้าประวัติศาสตร์ไทย-จีน อีกทั้งยังทราบถึงวิวัฒนาการบริหาร 
จัดการศึกษาด้วย ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานความจริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ความเข้าใจและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายของคณะสงฆ์อย่างตระหนักรู้  
คุณค่า และสามารถขยายให้กว้างขวาง วัฒนาสถาพรสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
เพื่อทราบการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามการวิจัยไว ้ดังนี้ 
การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนกิายเป็นอย่างไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย” วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีกรอบแนวคิดในการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1) เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนามหายาน ประวัติศาสตร์ไทย-จีน 
ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกาย และงานวิจัยการศึกษาคณะสงฆ์ 2) วิธีทางประวัติศาสตร์ และ 
การบริหารจัดการศึกษา 3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ พระราชาคณะจีนนิกายผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านจีนวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพระพุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านบริหารการศึกษา 4) วิวัฒนาการการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 1  

                                                            
24 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ อัครมหาเสนาบดี เล่ม 2 

ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในรัชการที่ 5 (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2505), 81-83. 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ส าหรับรายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้ คือ 
1. ศึกษาจากเอกสาร (Documenttary Reserch) ได้แก่ 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  พระพุทธศาสนามหายาน  
ประวัติศาสตร์ไทย-จีน ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกาย และงานวิจัยการศึกษาคณะสงฆ ์ 

1.2 ศึกษาเอกสารวิธีทางประวัติศาสตร์ และการบริหารจัดการศึกษา 
1.3 ศึกษาเอกสารวิวัฒนาการการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

2. การสัมภาษณ์ ได้แก่ พระราชาคณะจีนนิกาย จ านวน 12 รูป อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวนรวม 17 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านสหวิทยาการ จ านวน  
1 ท่าน ด้านจีนวิทยา จ านวน 5 ท่าน ด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 4 ท่าน ด้านพระพุทธศาสนา จ านวน  
3 ท่าน และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 4 ท่าน รวมการสัมภาษณ์ทั้งหมด 29 ท่าน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- พระพุทธศาสนามหายาน 

- ประวัติศาสตร์ไทย-จีน 
- ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 
- งานวิจัยการศึกษาคณะสงฆ์ 

วิธีทางประวัติศาสตร์ 
การบริหารจัดการศึกษา 

วิวัฒนาการ 

การบริหารจัดการศึกษา 

ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
- พระราชาคณะจีนนิกาย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหวิทยาการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจีนวิทยา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิพระพุทธศาสนา  
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 

การบริหาร 
จัดการศึกษาของ 
คณะสงฆ์จีนนิกาย 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 5 วิธี คือ การศึกษา 
ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกต  
แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์  

4. การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตรวจสอบข้อมูลจาก 
เอกสาร การตรวจสอบข้อมูลจากผู้วิจัย คือ การสัมภาษณ์ จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ 
เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีย่อย ๆ 3 วิธี  
คือ 1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล  
Typological Analysis) และ 3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison)  
แล้วน าเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

5. การสรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
การสรุปและน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เพื่อทราบ 

การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ท าการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  
แบ่งออกเป็น 7 บทได้แก่ บทที่ 1 บทน า, บทที่ 2 พระพุทธศาสนามหายานและประวัติศาสตร์ชาวจีน 
ในไทย, บทที่ 3 คณะสงฆ์จีนนิกาย, บทที่ 4 การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอดีต 
บทที่ 5 การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบัน, บทที่ 6 แนวโน้มการบริหาร 
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต  และ บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ25 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการเขียนรายงานการน าเสนอผลการวิจัย รวมระยะเวลาทั้ งสิ้น 1 ปี 8 เดือน  
ซึ่งรายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจัย แสดงในแผนภูมิที่ 2 
  

                                                            
25 สัมภาษณ์และปรึกษาการวิจัย, ดร.ทวิช แจ่มจ ารัส, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา, 

16 มีนาคม 2562. 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงวิธีด าเนินการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงประวัติศาสตร ์

วิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้แบ่ง 
การศึกษาค้นคว้าออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1 หลักการและทฤษฎีในการด าเนินการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์   
2. การปฏิบัติของผู้วิจัยในการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคือกุญแจส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ส าหรับนิสิตนักศึกษา การวิจัยเป็น  
วิชาที่ยากที่สุด และเรียกร้องมากที่สุด แต่ก็เสนอรางวัลที่ดีที่สุดในแง่ของความสนใ จ และ 
การฝึกส าหรับวิชาประวัติศาสตร์ทั้งหมด งานวิจัยคือแหล่งข้อมูลแห่งความจริงแท้ แม้ว่าความจริงแท้
คือประมาณการเท่านั้น และเป็นเนื้อหาซึ่งท้าทายความสนใจอย่างลึกซื้ง อันเกิดจากการวิจัยใหม่  ๆ  
แต่โอกาสเพื่อการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์อย่างมีความหมายมิเคยลดลงเลย26 

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ คือการการค้นหารากฐานแห่งความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์เพื่อการเข้าใจรายละเอียดของประวัติศาสตร์นั้น ๆ ในส่วนลึก โดยการค้นคว้าหา 
รากฐานจากอดีตเกี่ยวกับเรื่องราวนั้น ๆ มากลั่นกรอง จัดระบบ ตีความ และน าเสนอเรื่องราว 
ให้มีความเด่นชัดมากที่สุด เที่ยงตรงที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไร ท าไม เมื่อใด และที่ไหน ผลงาน 
ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย จะได้มีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการประวัติศาสตร์ โดยส่วนรวม 
สามารถศึกษาจาก หลักฐานต่าง ๆ เช่นบันทึกหรือเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้น ๆ รวมทั้ง 
พยานหลักฐานที่ เป็นวัตถุในรูปร่างที่ต่างกันหรือเหมือนกันอีกด้วย  ความรู้ชนิดนี้ ได้มาจาก

                                                            
26 ภารดี มหาขันธ์, คู่มือการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 63. 

สรุป 

และน าเสนอ

ผลการวิจัย

จ านวน  

7 บท 

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาเอกสารวิธีทาง
ประวัติศาสตร์และการ
บริหารจัดการศึกษา 

3. ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
4. ศึกษาวิวัฒนาการ 

การบริหารจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

   

เก็บ 
รวบรวม

ข้อมูล 

ตรวจ 

สอบ 

ข้อมูล 

วิเคราะห์

ข้อมูล 
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พยานหลักฐานเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้เรียกการค้นหาความรู้ชนิดนี้ว่า การค้นหาความรู้โดยวิธีการ 
ทางประวัติศาสตร2์7  

 
1. หลักการและทฤษฎีในการด าเนินการวิจัยเชิงประวตัิศาสตร ์

1.1 ความหมายของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
มีผู้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ไว้หลายแนวทาง เช่น 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์28 กล่าวถึงการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ว่า “การวิจัยเชิงประวัติศาสตร ์ 

เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ประยุกต์มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงของ
ปรากฏการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต อันจะน าไปสู่ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
เหตุการณ์ และสถานที่ของเรื่องนั้น ๆ ผลจากการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ จะน ามาสู่การเข้าใจ 
ปรากฏการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงสามารถพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคตได้ด้วย” 

ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ29 ให้ความหมายการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ “เป็นการวิจัยที่ 
มีการค้นคว้าหาข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแล้วในอดีต เพื่อมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ 
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงเป็นเหตุเป็นผล และมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคต” 

จิตราภา กุณฑลบุตร30 ให้ความหมายว่า “การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เป็นการวิจัย 
ที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริงในอดีต แล้วแปลความหมายของเหตุการณ์ในอดีต และอธิบายหรือ
บรรยายให้ถูกต้องที่สุด เพื่อค้นคว้าหาข้อสรุปที่จะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบันและ 
สร้างประโยชน์ต่อสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถน ามาเป็นข้อมูลที่คาดการณ ์ในอนาคตได้” 

                                                            
27 ภารดี มหาขันธ์, คู่มือการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 67. 
28 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 20. 
29 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ , พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ  (DICTIONARY OF 

RESEARCH AND STATISTICS) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 10. 
30 จิตราภา กุณฑลบุตร, การวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2550), 15.  
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พี เกล และ อาร์ บร๊อก (Joyce P. Gall, M.D Gall, Water R. Borg) 31 ให้ความหมาย 
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ว่า เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อตอบค าถามเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และเพื่ออธิบายถึงสาเหตุ ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต 

จากการศึกษาค้นคว้าความหมายทั้งหมดที่กล่าวมา อาจสรุปได้ว่า การวิจัย 
เชิงประวัติศาสตร์ คือ วิธีแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งข้อเท็จจริงจากสิ่งของต่าง ๆ  
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตลอดจนเพื่อให้การสรุปผลเป็นไปอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล และสามารถน าผลที่ได้  
มาใช้อธิบายสภาพความเป็นจริงในอดีตที่เป็นระบบและมีความเป็นปรนัยมากยิ่งขึ้น32 

1.2 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงประวตัิศาสตร ์
ลักษณะที่ส าคัญของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มีดังน้ี 
1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ พยายามอธิบายเหตุการณ์ในอดีตเพื่อประโยชน์ 

ของการอธิบายเหตุการณ์ ในปัจจุบัน และอาจใช้ท านายเหตุการณ ์ในอนาคตได ้
2) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มักไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ใช้วิธีการ

วิพากษ์ วิจารณ์ข้อมูลเพื่อตีความหมายข้อมูลแล้วจึงสรุปผล 
3) ลักษณะข้อมูลของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต 

และข้อมูลส่วนใหญ่จะได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิมากกว่าจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
4) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการวิจัยที่ใช้เอกสารและห้องสมุดเป็นแหล่ง 

รวบรวมข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงอาจเรียกการวิจัยนี้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิจัยเอกสาร  
(Documentary research) หรือ การวิจัยห้องสมุด (Library research) 

5) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยไม่สามารถสร้างสถานการณ์ขึ้น เพื่อทดสอบ
ผลการวิจัย 

6) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยไม่มีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพียงแต่
น าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์เท่าน้ัน 

                                                            
31 สุวัฒสัน รักขันโท, การวิจัยคุณภาพ (การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์) (อยุธยา: มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), 11. 
32 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์  (นครปฐม : ภาควิชา

ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547) 63-65 
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7) หลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นั้น เกิดขึ้นเองตามเหตุการณ์  
ไม่สามารถจัดให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้วิจัยได3้3 

1.3 ประเภทของการวิจัยเชิงประวัตศิาสตร ์
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) การศึกษารายกรณี (Case Studies) เป็นการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความจริงของ 

บุคคล สถาบัน หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ โดยมุ่งศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง 
ทุกแง่ทุกมุม 

2) การศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies)  เป็นการศึกษาเพื่อดู 
ความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยอาจศึกษาเหตุการณ์ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 

3) การศึกษาการเปลี่ยนแปลง การศึกษาลักษณะนี้ คล้ายคลึงกับการศึกษา 
พัฒนาการแต่เป็นการเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตกับ  
เหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการศึกษา โดยในอดีตต้องการเตรียมคน  
เข้ารับราชการ แต่ปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเข้าประกอบอาชีพต่าง ๆ หลายอาชีพ ไม่เฉพาะแต่การ 
เขา้รับราชการเท่านั้น34 

1.4 ความมุ่งหมายของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
1) เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อให้ 

เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้น ๆ  
2) เพื่อศึกษาและชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในอดีต เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและในอนาคตได้ 
3) เพื่อศึกษาต้นตอของทฤษฎี เหตุการณ์ รวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ซึ่งจะ 

ช่วยให้เกิดความเข้าใจในวิวัฒนาการของทฤษฎีนั้น ๆ  
4) เพื่อช่วยในการประเมินทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
5) เพื่อใช้ข้อมูลในอดีตมาเป็นฐานในการสร้างมาตรฐานในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจาก 

การมองเหตุการณ์ในอดีต จะท าให้ทราบสภาพที่แท้จริงในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร 

                                                            
33 ภารดี มหาขันธ์ , คู่มือการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  (ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 13. 
34 นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์และวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พานิช, 2527), 10-11. 
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6) เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต โดยอาศัยแนวโน้ม หรือ 
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในอดีตที่คล้ายคลึงกัน 

7) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความจริงที่เก่ียวกับอดีตให้มากยิ่งขึ้น35 
1.5 แหล่งที่มาของข้อมูลในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 

ข้อมูลของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ จ าแนกตามแหล่งที่มาได้ 2 ลักษณะ คือ 
1) จ าแนกตามแหล่งที่ได้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็น 
ประจักษ์พยานอันแท้จริง ซึ่งได้จากต้นตอจริง ๆ ของเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่ 

- เอกสาร (documents) คือ เอกสารเรื่องราวต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ ซึ่งเอกสาร 
ต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารรายงานการประชุมทางราชการ รายงานการวิจัย
ต่าง ๆ จดหมายต่าง ๆ รวมถึงใบอนุญาตกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

- วัตถุโบราณ ซากศพ หรือของโบราณต่าง ๆ (remains or relics) ได้แก่  
ซากสัตว์โบราณ โครงกระดูก อาวุธต่าง ๆ สิ่งก่อสร้าง เหรียญต่าง ๆ ศิลปวัตถุต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ 
วัตถุโบราณและซากศพ 

- ค าให้การหรือค าสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (oral testimony) 
1.2 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ เรื่องราวที่ผู้รวบรวม 

ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นจริง แต่อาจได้รับค าบอกเล่าจากผู้สังเกตการณ์ในเหตุการณ์นั้นอีกต่อหนึ่ง ได้แก่ 
- ต าราทางประวัติศาสตร์และสารานุกรม (history text books and 

encyclopedia) 
- บรรณานุกรม (bibliographies)36 

2) จ าแนกตามลักษณะข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด 
2.1 บันทึก (records) หมายถึง เอกสารที่บันทึกด้วยการเขียน พิมพ์ วาด หรือ 

ใช้เทคนิคอย่างอ่ืน แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ 
- บันทึกราชการ (official records) ได้แก่ ค าพิพากษา หนังสือที่ออกตาม 

วาระต่าง ๆ ทะเบียนสมรส กฎหมายต่าง ๆ บันทึกการประชุม รายงานประจ าปี รายงานการส ารวจ  
ฯลฯ เป็นต้น 

                                                            
35 ภารดี มหาขันธ์, คู่มือการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 16. 
36 Jules R. Benjamin, A Student’s Guide to History, 2nd ed. (St. Martin, Press, 

Inc, 1979), 56-57. 
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- บันทึกส่วนตัว (personal records) ได้แก่ อนุทิน อัตชีวประวัติ จดหมาย  
พินัยกรรม สัญญาต่าง ๆ หนังสือต่าง ๆ บันทึกค าบรรยายส่วนบุคคล เป็นต้น 

- ประเพณีที่เล่าต่อ ๆ กันมา (oral traditions) ได้แก่ ค าพังเพย ประเพณี  
นิทานปรัมปรา เรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัว พิธีต่าง ๆ และเกมกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น 

- รูปภาพ (pictorial records) ได้แก่ รูปถ่าย ภาพยนตร์ ภาพวาด เป็นต้น 
- วัสดุสิ่งพิมพ์ (published materials) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ใบโฆษณา 

เป็นต้น 
- เครื่องบันทึก (mechanical records) ได้แก่ เทป แผ่นเสียง เป็นต้น 

2.1 เศษชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ (remains) หมายถึง เศษชิ้นส่วนของสิ่งปรักหักพัง
และวัตถุโบราณที่เหลืออยู่ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

- เศษวัตถุสิ่งของต่าง ๆ (physical remains) ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง ซาก
สิ่งก่อสร้าง โครงกระดูก สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น 

- วัสดุสิ่งพิมพ์ (printed materials) ได้แก่ รายงานข่าวสาร ประกาศ สัญญา  
เป็นต้น 

- วัสดุที่เขียนด้วยมือ (hand written materials) ได้แก่ แบบฝึกหัด แผน
ที่ รายงาน เป็นต้น37 

1.6 ล าดับขั้นของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มีกระบวนการวิจัยดังนี้ 
1) การก าหนดปัญหาในการวิจัย 

การก าหนดปัญหา หรือการเลือกปัญหา หรือการตั้งปัญหาในการวิจัย 
ประวัติศาสตร์มักจะเริ่มเกิดปัญหาในทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือ 
อาจเกิดขึ้นจากความสงสัยในข้อมูลบางข้อมูลที่มีความขัดแย้งหรือยังไม่กระจ่าง การเลือกหัวข้อหรือ 
การวางแผนวิจัย ปัญหาในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มักจะกว้างเกินไป ผู้วิจัยจึงต้องพยายามแยกแยะ
ประเด็นส าคัญ ๆ ออกมาให้เห็นเด่นชัด แล้วรวบรวมตั้งปัญหาในการวิจัยขึ้น ซึ่งต้องกะทัดรัด แจ่มชัด 
และได้ใจความสมบูรณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบว่า ปัญหานั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ สามารถหาข้อมูล  
ได้สะดวกมากน้อยเพียงใดหรือไม่38 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  

                                                            
37 นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์และวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พานิช, 2527), 46-48. 
38 ปิยนาถ บุนนาค, การวิจัยทางประวัติศาสตร์  (กรุงเทพฯ : วารสารรามค าแหง  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2520), 103. 
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1.1 ศึกษาในลักษณะของหน่วยงานที่จะต้องศึกษา แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 
- เรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวประวัติ ความส าเร็จ  
- เรื่องเกี่ยวกับสถานบันหรือหน่วยงาน 
- เรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดหรือปรัชญา 

1.2 ศึกษาในลักษณะของเนื้อเรื่องที่จะศึกษา แบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ 
- ศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยผู้วิจัยอาจต้องศึกษาว่า เหตุ

ใดจึงมีความก้าวหน้าในด้านนั้น ๆ หรือศึกษาแนวโน้มในเรื่องหนึ่ง ๆ โดยศึกษาจากเหตุการณ์ในอดีต 
- ศึกษาในลักษณะความคล้ายคลึงกันในเรื่องหนึ่ง ๆ แต่ต่างสถานที่กัน 

เช่น เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของบุคคลที่เกิดแต่ละสมัย 
- ศึกษาเหตุและผลของการกระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่เพียงแต่

พยายามเลือกหัวข้อที่ผู้ท าการวิจัยสนใจและมีความถนัดมากที่สุดเท่านั้น แต่ยังต้องมีองค์ประกอบ 
อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น 

- ควรเลือกหัวข้อที่มีข้อมูลสนับสนุนหรือเอื้อต่อการท าการวิจัย 
- ปัญหานั้นชัดเจนพอที่จะหาค าตอบได้ 
- ขอบเขตของปัญหาสามารถท าได้ภายในเงื่อนไขของเวลา การเงิน และ

แรงงานของผู้ท าการวิจัย 
- ปัญหานั้นได้รับการเขียนที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแหตุการณ์  

หรือตัวแปรอย่างละสองตัวหรือไม่ 
- ศึกษาจากบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ถ้า

ปัญหานั้นได้รับการศึกษาหาค าตอบมาแล้ว จะเป็นการเพ่ิมความรู้หรือเอื้อประโยชน์ในทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติหรือไม่ 

- ปัญหานั้นน าไปสู่การศึกษาหรือวิจัยครั้งใหม่หรือไม่ 
- ผลที่เกิดจากปัญหานั้นมีอันตรายต่อกายและจิตของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่39 

2) การนิยามปัญหา 
โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ในการก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา ความส าคัญของปัญหา ขอบเขตของการศึกษา ตลอดจน 
ข้อตกลงเบื้องต้น40  

                                                            
39 ดนัย ไชยโยธา, พัฒนาการวิธีการเขียนประวัติศาสตร์กับปรัชญาประวัติศาสตร์  

(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2537), 74. 
40 Doris Ricker Marston, A Guide to Writing History (Writer’s Digest, 1976), 205. 
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3) ตั้งสมมติฐาน 
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์อาจไม่มีการตั้งสมมติฐาน แต่หากมีการตั้งสมมติฐาน 

จะช่วยให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการศึกษาชัดเจนมากยิ่งขึ้น สมมติฐานคือความเชื่อของผู้วิจัยในปัญหาที่ 
ก าหนดขึ้นว่า ควรมีค าตอบเช่นนี้มาก่อนที่จะท าการวิจัย อาจได้มาจากการศึกษาติดตามงานของผู้อื่น 
หรือจากการสังเกตการณ์และจากการคาดคะเนอย่างมีเหตุผล การตั้งสมมติฐานสามารถช่วยให้
ผู้ท าการวิจัยก าหนดความอยากรู้ให้แคบลงและการเพื่อไม่ให้วิจัยหลงทาง แต่ถ้าตั้งสมมติฐานมาก  
ประเด็นในการศึกษาก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน การต้ังสมมติฐานตั้งได้ 2 ลักษณะ คือ 

3.1 ตัง้สมมติฐานภายหลังจากการก าหนดปัญหาแล้ว 
3.2 ตั้งสมมติฐานภายหลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้ว41 

4) การรวบรวมข้อมูล 
การอ่านและการรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ ควรมีการท าอย่างเป็นระบบเพื่อให ้

การเขียนรายงานการวิจัยเป็นไปอย่างมาตรฐาน จัดข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู ่เช่น เอกสารราชการ  
สิ่งพิมพ์ วัตถุโบราณ จดหมาย ฯลฯ เพื่อสะดวกแก่การหยิบจับมาใช้ ในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
ไม่อาจกระท าได้ดังเช่นศาสตร์อื่น ๆ เช่นการทดลองในห้องทดลอง หรือการออกแบบสอบถาม 
ในทางสถิติ เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่นักวิจัยทางประวัติศาสตร์ จึงเป็นข้อมูลที่สังเกตโดยผู้อื่นมากกว่า
เป็นของผู้ส ารวจเอง42 สามารถแบ่งข้อมูลต่าง ๆ เป็น 2 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ 

4.1 ข้อมูลชั้นต้น หรือข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  
โดยบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ โดยตรงอาจจอยู่  ในรูปแบบของบันทึก 
รายวัน จดหมายเหตุ เอกสารทางราชการ รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เครื่องปั้นดินเผา  
เหรียญกษาปณ์ แสตมป์ เป็นต้น 

4.2 ข้อมูลชั้นที่สอง หรือข้อมูลทุติยภูม ิคือข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้อยู่ร่วม 
ในเหตุการณ์ มีการตีความ แปลความหมาย หรือท าให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสภาพไป  
ตัวอย่างเช่น บทความทางวิชาการที่อยู่ในวรสารวิชาการ ต ารา วิทยานิพนธ์ เป็นต้น43 

                                                            
41 Richard Marius, A Short Guide to Writing About History (Scott Foresman 

and Co., 1989), 91. 
42 กอตซัลค์  หลุยส์ ,  การเข้าใจประวัติศาสตร์ : มูลบทว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย

ประวัติศาสตร์, แปลโดย ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2525), 48. 
43 Robert Jones Shafer,  A Guide to Historical Method ( Illinois: The Dorsey 

Press, 1980), 22-24. 
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นอกจากนั้น ควรจัดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ออกเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
และข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบ เช่น กฎหมาย แผนที่ทางภูมิศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดี เพื่อให้ 
ผู้ท าการวิจัยเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้โดยทางอ้อม 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการตรวจสอบข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการตีความหมาย เมื่อผู้ท าการวิจัยได้รับข้อมูลต่าง ๆ  

และจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบแล้ว ยังต้องตรวจตรา พิจารณา ไตร่ตรองและตีความหมายของ 
หลักฐานนั้น ๆ แล้วน าข้อมูลทั้งหมดผสมผสานกันเพื่อตีความหมายออกมา โดยอาศัยทิศทางของ 
กรอบความคิดของสมมุติฐานที่ผู้ท าการวิจัยตั้งไว้แต่ต้น การตีความหมายต้องการท าไปอย่างไม่มีอคติ 
จึ งจะได้ผลการวิจัยที่ เป็นความจริ งอย่างที่ สุด เนื่องจากการวิจัย เชิ งประวัติศาสตร์ เป็น 
การแสวงหาข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วในอดีต จึงมักต้องใช้ข้อมูล 
ที่ได้จากรายงานของผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ หรือพยานในเหตุการณ์นั้น ๆ ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูล 
จึงจ าเป็นจะต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงในสิ่งนั้น  ๆ  
44 ในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มีการวิจารณ์หรือประเมินคุณค่าข้อมูล 2 แบบ คือ 

5.1 การวิจารณ์หรือการประเมินภายนอก (External criticism or External  
appraisal)  

เป็นการประเมินและพิสูจน์ว่า ข้อมูลที่เก็บมานั้น เป็นอันเดียวกันกับข้อมูล 
ที่ผู้วิจัยต้องการจะเก็บหรือไม่ หรือเป็นการพิจารณาว่า ข้อมูลนั้น ๆ เป็นของแท้หรือมีความเป็นจริง
หรือไม่เพียงใดนั่นเอง เช่น เอกสารหรือซากโบราณวัตถุนั้น เป็นของจริงหรือของปลอม หรือจ าลอง  
ขึ้นมา จ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและพิสูจน์แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น อาจใช้การตรวจสอบ 
ลายเซ็น ลายมือ ต้นฉบับ การสะกดค า การใช้ภาษา ส านวนโวหารในการเขียน ตลอดจนค้นคว้า  
เอกสารที่ เกี่ยวข้องในสมัยเดียวกัน 45 เป็นต้น ในการวิจารณ์หรือการประเมินผลภายนอกนี้   
อาจพิจารณาได้จาก 3 ประเด็นต่อไปนี้ คือ  

(1) สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลท าให้เกิดหลักฐานชิ้นน้ัน 
(2) ความรู้ทั่วไป เช่น สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของข้อมูล ถูกต้องตรงกับ

ความรูข้องเราหรือไม่ 

                                                            
44  Harold Perkin, History: An Introduction for The Intending Student 

(London: Routlege & Kegan Paul Ltd, 1970), 118-121. 
45 ทวีป ศิริรัศมี, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นครปฐม: 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 13-16. 
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(3) มีการดัดแปลง ปลอมแปลง หรือประดิษฐ์เพิ่มเติม ให้บิดเบือนไปจาก 
ความเป็นจริงหรือไม่ 

ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามใช้วิธีการทดสอบทางฟิสิกส์และเคมี  
ในการตรวจสอบอายุของโครงกระดูก กระดาษ ใบลาน หมึก แผ่นหนัง หนังสือ ก้อนหิน โลหะ เสื้อผ้า  
เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินได้ว่า ข้อมูลนั้นเป็นของแท้ 
หรือมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด46 

5.2 การวิจารณ์หรือการประเมินผลภายใน ( Internal criticism or Internal 
appraisal) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ลึกซึ้งลงไปอีก เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลนั้นมีคุณภาพที่เที่ยงตรง
เชื่อถือได้หรือไม่ มีคุณค่าเพียงใด โดยพิจารณาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ดังนี้ 

(1) พิจารณาผู้เขียนว่าเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้หรือไม่ มีความเชี่ยวชาญ 
ในเรื่องน้ัน ๆ หรือรู้เห็นในเรื่องนั้น ๆ จริงหรือไม่เพียงใด 

(2) พิจารณาว่าผู้เขียนเขียนในขณะที่มีสภาพจิตใจที่ปกติหรือไม่ เช่น  
ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ถูกบีบบังคับให้เขียน หรือมีความกดดันทางอารมณ์ หรือมึนเมาจากการเสพ  
สิ่งของมึนเมา 

(3) พิจารณาว่าผู้ เขียนบันทึกหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนานเท่าใด  
พอจะเชือ่ถือได้หรือไม่ว่า ยังจ าเหตุการณ์นั้นได ้

(4) พิจารณาว่าเอกสารนั้นมีบรรณานุกรมที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ เขียน 
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมามากน้อยเพียงใด 

(5) พิจารณาว่าข้อความที่ เขียนนั้นมีอคติเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ  
ลัทธิการเมือง ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือสภาวะทางเศรษฐกิจหรือไม่ 

(6) พิจารณาว่าภาษาหรือส านวนที่ใช้ หรือเรื่องราวที่รายงานนั้น อ้างอิง 
มาจากบุคคลอื่น หรือเป็นค าพูดของผู้เขียนเอง 

(7) พิจารณาว่าการเขียนนั้นมีแรงจูงใจในการบิดเบือนความจริงหรือไม่  
เช่น การได้รับแหล่งเงินสนับสนุน เป็นต้น 

(8) พิจารณาว่าเอกสารนั้นพอเพียงทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณที่จะ 
น ามาใช้ในการวิจัยหรือไม่ 

(9) พิจารณาว่าการจัดเรียงหัวข้อวกไปวนมาหรือไม่ และในแต่ละหัวข้อ
ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องนั้น ๆ ละเอียดมากน้อยเพียงใด 

                                                            
46 นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์และการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (เชียงใหม่: ศึกษาศาสตร์

สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรกฎาคม - ธันวาคม 2546), 7. 
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(10) พิจารณาว่าผู้อื่นเห็นด้วยกับผู้เขียนนั้นหรือไม่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้วิจัย
ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเอกสารหรือข้อมูลเหล่านั้น มีความถูกต้อง
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้เพียงใด ต่อเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่า เอกสารนั้น มีความถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว 
ย่อมจะเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได4้7 

6) การแปลความหมายข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย ต้องค านึงถึง 
6.1 การจัดหาเอกสารประกอบการค้นคว้า ต้องอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูล 

ที่เชื่อถือได ้
6.2 การเลือกและเรียบเรียงข้อมูล ต้องแยกเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 
6.3 การแปลความหมายของข้อมูล ต้องเที่ยงตรงไม่ล าเอียง48 

7) การรายงานผลการวิจัย 
การรายงานผลการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัย เริ่มตั้งแต่การนิยามปัญหา

จนถึง ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล แปลความหมาย และสรุปผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย 
สามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ 

7.1 การเขียนรายงานแบบประวัติศาสตร์ โดยเขียนเรียงล าดับเนื้อเรื่องตามเวลา 
ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง 

7.2 การเขียนรายงานแบบวรรณคดี กล่าวคือ เขียนโดยจัดเนื้อเรื่องให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน และมีคุณภาพพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงเวลาเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง 

การเขียนรายงานวิจัย นับว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายและส าคัญที่สุด ผู้วิจัยต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถที่ ได้จาการศึกษาเล่าเรียน  การฝึกฝน ความสามารถเฉพาะตัว  
หรือพรสวรรค์ในการเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าการวิจัยออกมาเป็นรูปเล่มรายงาน49 

หลักเกณฑ์การเขียนงานวิจัย ควรประกอบด้วยสาเหตุหลัก 3 ประการ
ด้วยกันคือ 

                                                            
47 W. H. Walsh, An Introduction to Philosophy of History (Hutchinson of 

London, 1967), 214. 
48 ภารดี มหาขันธ์, คู่มือการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 25. 
49 ธีระ นุชเปี่ยม, ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย หมายเหตุร่วมสมัย  

รวมบทความประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2540), 19. 
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(1) ความมีความชัดเจนทั้งค าและภาษาที่ใช้ ไม่ควรใช้ค าศัพท์ที่ยากจน
เกินไป ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับรายงานให้มากที่สุด 

(2) มีความเป็นเอกภาพ ต้องมีการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
แบบแผนโดยมุ่งหมายที่จะอธิบายถึงเหตุและผลและสมมุติฐานที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

(3) มีการด าเนินเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่ให ้
ขาดตอน เพื่อให้เนื่องเรื่องมีรสชาต ิและไม่สร้างความสับสนแก่ผู้อ่าน 

8) การเผยแพร่การน าเสนอรายงานอาจท าได้ดังนี ้
8.1 การเสนอรายงานโดยปากเปล่า ให้แก่ผู้เข้าฟังการบรรยายและเปิดโอกาส 

ให้มีการซักถามความสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อรายงาน 
8.2 การเสนอรายงายการวิจัยโดยลายลักษณ์อักษร ได้แก ่งานวิทยานิพนธ ์เป็นต้น 
8.3 การเสนอรายงานโดยแผนภาพ ได้แก่เสนอรายงานการปฏิบัติงาน และ

การศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยการใช้รูปภาพ หรือแผ่นภาพและตัวหนังสือ50 
9) ข้อบกพร่องของการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ อาจมีข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
9.1 ด้านการก าหนดปัญหาในการวิจัย นั่นคือ ปัญหาที่ตั้งขึ้นกว้างเกินไป  

ท าให้ยากแก่การศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยควรจ ากัดขอบเขตของปัญหาให้แจ่มชัด กะทัดรัด เข้าใจง่าย 
9.2 ด้านการใช้หลักเหตุผล การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มักค านึงถึงข้อเท็จจริง

จากเหตุการณ์ในอดีต ที่ เป็นส่วนปลีกย่อยเป็นส าคัญ แล้วน าเหตุการณ์ย่อย ๆ นั้นมาศึกษา  
เพื่อสืบสาวไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นส่วนรวม ซึ่งวิธีการนี้อาจท าให้ผิดพลาดได้ง่าย 

9.3 ด้านตัวผู้วิจัย จะต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามและอดทนอย่างมาก ในการที่จะ 
ศึกษารวบรวมข้อมูลที่อาจอยู่อย่างกระจัดกระจายตามแหล่งต่าง ๆ และจ าเป็นต้องใช้ความรู้ในเรื่อง 
น้ัน ๆ อย่างลึกซึ้ง ส าหรับการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลต่าง ๆ  

9.4 ด้านเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลความหมาย ผู้วิจัยมักวิเคราะห์ผลการวิจัย 
ด้วยการแปลความหมายตามความเข้าใจของตนด้วยวิธีง่าย ๆ โดยไม่ค านึงถึงการแปลความหมาย 
และการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงโดยใช้หลักเหตุผลที่เป็นระเบียบแบบแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล
รวมทั้งการสรุปผลการวิจัย อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้จากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

(1) สรุปผลการวิจัยด้วยเหตุผลที่ง่ายเกินไป ทั้งที่มีข้อมูลสนับสนุน 
ไม่เพียงพอที่จะสรุปผลเช่นนั้น 

                                                            
50 ธิดา สาระยา, ผู้แปล, ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรและท าไม (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 

2520), 21-22. 
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(2) ผู้วิจัยมีอคติหรือเหตุผลส่วนตัวในการสรุปผลการวิจัย อาจเนื่องมาจาก 
ไม่สามารถหาข้อมูลที่ดีกว่าได้ 

(3) แปลความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ ในข้อมูลผิดไปจากข้อเท็จจริง 
(4) การขยายความจากผลการวิจัยกว้างเกินไป ทั้งที่มีข้อมูลสนับสนุน 

ไม่เพียงพอ 
(5) การสรุปผลการวิจัย ไม่สามารถแยกแยะประเด็นส าคญัของข้อเท็จจริงได ้
(6) การรายงานผลการวิจัย เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายกว่าการวิจัย

ประเภทอื่น ๆ ถ้าผู้วิจัยมีอคติหรือมีความคิดเห็นไม่เป็นกลาง โดยเฉพาะการชอบหรือไม่ชอบเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในอดีต 

(7) ขาดข้อมูลสนับสนุนที่มีคุณภาพเพียงพอในการเขียนรายงานการวิจัย 
9.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากข้อมูลชั้นทุติยภูมิมากกว่าจากข้อมูล 

ชั้นปฐมภูมิ จึงอาจจะท าให้ผลการวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
9.6 หาข้อมูลได้ยากกว่าการวิจัยประเภทอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการศึกษาเหตุการณ ์

ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมา 
9.7 ยากต่อการคัดเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง หากผู้วิจัยไม่อยู่ในเหตุการณ์  และ 

ขาดประสบการณ์ ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่น่าเชื่อถือและไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
9.8 ด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการค้นหาหลักฐานจากแหล่งต้นตอข้อมูล  

ซึ่งบางครั้งแหล่งข้อมูล อยู่ห่างไกล และสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป51 
10) ประโยชน์ของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มีประโยชน์ส าคัญดังนี ้

10.1 ท าให้ทราบสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และท าให้ทราบถึงภาวะการณ์ 
เมื่อพบปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสภาพเดียวกันนี้อีก 

10.2 ผลการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ สามารถน าไปใช้แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ  
ในปัจจุบันได้ ทั้งนี้ เพราะการวิจัยนี้จะพบว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดบกพร่อง ซึ่งสามารถน ามาแก้ไข
ข้อบกพร่องในปัจจุบันได้ 

10.3 เนื่องจากความเป็นมาในอดีตเป็นรากฐานของความเป็นอยู่ และความเป็นไป 
ในปัจจุบันและส่งผลต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ จึงใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันได ้

                                                            
51 W. H. Walsh, An Introduction to Philosophy of History (Hutchinson of 

London, 1967), 146. 
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10.4 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานแก่ 
ผู้ที่จะท าการศึกษาค้นคว้าต่อไป52 

1.7 คุณสมบัติของผู้วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
ลักษณะของงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีนั้น สิ่งส าคัญที่สุดคือ ผู้วิจัย ดังนั้น

ลักษณะที่ดีของผู้ที่ท าการวิจัยทางประวัติศาสตร์ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) เป็นผู้ตั้งใจศึกษาความเป็นจริงในอดีต จะต้องเป็นผู้ให้ความสนใจ สงสัย และ 

ลงมือท าการวิจัยค้นคว้าสืบค้นถึงเรื่องราวหนึ่งใดที่เชื่ออย่างแน่แท้ว่าจะเกิดขึ้นมาแล้วจริง  ๆ  
โดยมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ได้อย่างแน่นอน ตามหลักวิการวิจัย 
ทางประวัติศาสตร ์โดยไม่มีค าว่า ข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อเรื่องราวบุคคลใด จึงจะได้ 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงที่สุด 

2) มีความซื่อสัตย ์คือจะต้องมีความช่ือสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
- ความชื่อสัตย์ต่อตนเองคือ จะต้องไม่คิดลอกงานของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างถึง 

แหล่งที่มา หรือท าให้ผู้อื่นเช่ือว่า เป็นงานที่เกิดจากการค้นคว้าของตนเอง 
- ความซื่อสัตย์ต่อสังคมคือ ความไม่บิดเบือนความจริงให้ผิดแผกแตกต่างจาก 

ความเป็นจริงที่ควรจะเป็น และต้องไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง  ชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง 
และวงศ์ตระกูล หากผู้ท าการวิจัยไม่มีความซื่อสัตย์แล้ว ผลงานวิจัยก็จะไม่มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ  
และคงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

3) มีความเป็นกลางและความขันติธรรม 
- ความเป็นกลางคือ ความเป็นกลางในการตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

โดยไม่มีความล าเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งหรือส่วนตัว และมีความตรงไปตรงมาอย่างไม่อคต ิ
- ความมีขันติธรรม คือการยอมรับฟังความคิดเห็น ที่ตรงกันข้ามอย่าง

ตรงไปตรงมา ถึงแม้จะมีผู้ตีความในความหมายที่ตรงกันข้ามหรือแตกต่างจากตัวเรา ผู้วิจัยควรจะ
เคารพต่อความคิดเห็นผู้ร่วมงานที่ได้ค้นคว้าตามวิธีการทางประวัติศาสตร ์แม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม 

4) มีความเป็นระเบียบรอบครอบ 
- ความเป็นระเบียบ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การอ่าน การค้นคว้า การจดบันทึก 

ข้อความส าคัญ จัดข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ การเขียนข้อความต่าง ๆ ว่ามาจากแหล่งใด หน้าใด  
ใครเขียน ฯลฯ อย่างชัดเจน เพื่อง่ายแก่การหยิบยกมาใช ้

                                                            
52 นาฏวิภา ชลิตานนท์, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2524), 163-164. 
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- ความรอบคอบ ต้องไม่รีบด่วนตัดสินใจเร็วในการตีความข้อมูลอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ก่อนจะได้รับข้อมูลในเรื่องราวนั้น ๆ ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะพิจารณาถึงความถูกต้องของ 
ข้อมูลทุกครั้งไป และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ประเมิน วิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ผลงานที่ออกมาจึงจะมีความน่าเชื่อถือ 

5) ต้องมีความรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับพฤตกรรมของมนุษย์ ธรรมชาติ 
วิทยา ปรัชญา เทววิทยา วรรณคดี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ยิ่งมีความรู้มากเท่าใด ยิ่งท าให้ 
ผู้วิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ก าลังจะศึกษาดียิ่งขึ้น และจะท าให้ตัดสินใจดีความหมาย  
ของข้อมูลต่าง ๆ อย่างเที่ยงตรงยิ่งขึ้น 

6) มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลที่ท าการวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นการเขียน 
รายงานวิจัย การอธิบายปากเปล่า การถ่ายทอดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เรื่องราวจะต้องไม่สับสน
วุ่นวาย มีความปะติดปะต่อ ใช้ค าศัพท์ที่ง่ายแก่ความเข้าใจ คุณสมบัติที่กล่าวมาในข้ างต้นคือ 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้จะท าการวิจัยทางประวัติศาสตร์ควรจะมี  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปงานวิจัย 
ที่ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพความสมบูรณ์เท่าที่ควร นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านั้นแล้ว ก็ยังมี 
รายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่ผู้ท าการวิจัยควรจะศึกษาและท าความเข้าใจเพิ่มเติม53 

 
2. การปฏิบัตขิองผู้วิจัยในการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้

2.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประวัติศาสตร์ การน าสนอวิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้

การด าเนินการวิจัยประวัติศาสตร์ คือ การค้นคว้ารากฐานแห่งความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ เพื่อการเข้าใจรายละเอียดของประวัติศาสตร์นั้น  ๆ ในส่วนลึก ดังนั้นผู้วิจัย 
จึงจ าเป็นต้องค้นคว้าหารากฐานจากอดีตเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มากลั่นกรอง จัดระบบ ตีความ แล้วเสนอ
เรื่องราวเพื่อให้ผู้อ่านสามารถรู้เรื่องได้มากที่สุด เที่ยงตรงที่สุด ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรและท าไม 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการวิจัยประวัติศาสตร์คือ เพื่อให้ผู้วิจัยได้มีความรู้ในส่วนที่ 
ผู้อื่นท าการวิจัยอย่างลึกซึ้ง ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการวิจัยจะได้มีส่วยช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้า 
แก่วงการวิชาการประวัติศาสตร์โดยส่วนรวม นอกจากนั้นกระบวนการท างานวิจัยประวัติศาสตร์  
ยังเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้พัฒนาคุณภาพในการคิด กล่าวคือกระบวนการท างานวิจัยประวัติศาสตร์ 

                                                            
53 ภารดี มหาขันธ์, คู่มือการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 33. 
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มีส่วนช่วยส่งเสริมให้คิดได้อย่างกว้างขวาง รู้จักจัดระบบความคิด ตลอดจนลงมติวินิจฉัย  
เป็นนักวิชาการหรือนักปฏิบัติงานที่เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง รู้วิธีที่จะประเมินค่า
ความคิดและผลงานของผู้อื่นได้อีกต่อไปด้วย54 

ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วว่า จุดมุ่งหมายส าคัญของการวิจัยประวัติศาสตร์คือ  
การเพิ่มพูนความรู้ของผู้วิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงนั้น  ๆ ประวัติศาสตร์ในช่วงตอนนั้น 
จึงควรเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของผู้วิจัยอย่างแท้จริง ผู้วิจัยอาจจะปรึกษาและขอค าแนะน า  
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้รู้ได้ แต่การตัดสินใจต้องเป็นของผู้วิจัยโดยแท้จริง เนื่องจากการวิจัยเป็น
งานที่ต้องค้นคว้าเป็นเวลานาน ถ้าหากผู้วิจัยไม่มีความสนใจเป็นการส่วนตัวแล้ว จะท าให้เกิด  
ความเบื่อ และไม่สามารถกระท าให้ส าเร็จได้ ความสนใจจะเป็นเครื่องน าทางในการศึกษาค้นคว้า  
ทั้งยังช่วยให้เกิดพัฒนาการทางความคิดเพื่อการเขียน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจและตระหนักดี 
ยิ่งขึ้น มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวผู้วิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรหาความสนใจของตนเอง 
ให้ได้ การอ่าน การฟังปาฐกถา ฟังอภิปราย ร่วมสัมมนา และสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิความรู้ ตลอดจน
การทัศนศึกษาตามแหล่งโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และการชมนิทรรศการ ล้วนมีส่วนช่วยให้ผู้วิจัย  
เกิดความคิดอ่านที่ถูกต้อง รวมทั้งการได้พบความชอบและความสนใจของตน55 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและท าโครงร่างวิจัย หัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 

จีนนิกาย เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการวิจัย  
เชิงประวัติศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะแรก จากหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ เอกสารงานวิจัย ศาสนสาร จากหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ 
หอสมุดกรมพระยาด ารงราชานุภาพ หอสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
หอสมุดตามส านักเรียนวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย อีกทั้งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารงานวิจัย และการไปสัมภาษณ์พระราชาคณะ-พระสังฆาธิการจีนนิกาย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะแรก  
ใช้ระยะเวลา 8 เดือน หลังจากนั้นได้รับการอนุมัติให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม  
พ.ศ. 2561 ต่อมาในระยะที่ 2 หลังจากสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกาย เอกสารที่เกี่ยวกับการบริหาร 

                                                            
54 G. Kitson Clark, Guide for Reserch Student Working on Historical Subjects 

(Cambridge: Cambridge University press, 1969), 33-35. 
55  Barnes, Harry Elmer, A History of Historical Writing, 2nd rev.ed.  

(Dover Publications Inc, 1963), 81. 
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จัดการศึกษาคณะสงฆ์ และการไปสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ซึ่งการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลสามารถด าเนินการไปได้ โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ในระยะที่ 2 นี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 2 
ใช้ระยะเวลา 11 เดือน รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 1 ปี 7 เดือน  

1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
การวิเคราะห์เอกสารหรือการวิจัยเอกสาร เป็นกระบวนการส าคัญในการท าวิจัย 

ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาข้อเท็จจริง หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันว่า  
มีสภาพความเป็นจริงอย่างไร การวิจัยประเภทนี้สามารถท าได้ในหลายลักษณะ อาจศึกษาแบบส ารวจ 
หรือแบบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือแบบพัฒนาการก็ได้ แต่ผลการวิจัยที่ได้จะต้องสามารถ 
ตอบค าถามว่า สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นเช่นไร เมื่อพิจารณาวิธีการศึกษาข้อมูลที่น ามาใช้ใน  
การวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสืบค้นข้อมูลเอกสาร การวิจัยเอกสารจึงเป็นสาขาหนึ่งของ การวิจัย 
เชิงส ารวจ (survey research) ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหาอย่างกว้าง ๆ เพื่อส ารวจหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ  
ความเป็นจริงหรือลักษณะทั่ว ๆ ไปของสิ่งที่วิจัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบปัญหา อันจะเป็น
แนวทางส าหรับแก้ปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต56  

ลักษณะของการวิเคราะห์เอกสารคือ การส ารวจสภาพความเป็นจริงของ 
เหตุการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์  รวมทั้งข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีบุคคลอื่นได้บันทึกหรือตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ ซึ่งลักษณะของการค้นคว้าข้อมูลนี้   
ได้มีผู้เรียกการวิเคราะห์เอกสารว่าเป็น “การวิจัยห้องสมุด” (library research) เพราะนักวิจัยไม่ต้อง 
ลงพื้นที่สนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แต่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าซึ่งรวบรวมข้อมูล 
ต่าง ๆ ไว้อยู่แล้ว โดยทั่วไปการวิเคราะห์เอกสารเป็นการวิจัยที่มุ่งส ารวจข้อบกพร่องของเนื้อหา 
กิจกรรม โครงสร้างของหลักสูตร บทเรียน ต ารา กฎหมาย ระเบียบราชการหรือค าสั่ง เป็นต้น  
เพื่อช่วยในการปรับปรุงให้เหมาะสม อีกทั้งยังท าให้ทราบแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย  
การวิจัยเอกสาร มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดพิมพ์ 
เผยแพร่ไว้อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ การวิจัยเอกสารจึงเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ   
(secondary data) หลากหลายแหล่ง อย่างไรก็ตาม จากชื่อของการวิจัยเอกสารอาจจะท าให้เกิด 
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การวิจัยเอกสารเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเฉพาะข้อมูลในรูปแบบ 
เอกสารหรือสิ่งที่เขียนขึ้นโดยใช้ตัวอักษรเท่านั้น แท้ที่จริงแล้ว การวิจัยเอกสาร หมายถึง การแสวงหา 
ค าตอบหรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยการใช้หนังสือ (text) และเอกสาร (document) ต่าง ๆ  

                                                            
56 สุภางค์ จันทวานิช, ความเป็นมาของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในสังคมศาสตร์  

ในรวมบทความที่เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2528), 185. 
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นอกจากนี้ ยังรวมถึงสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภาพวาด สมุดบันทึก ทั้งที่เป็น
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ด้วยเหตุน้ีค าว่าเอกสารจึงมิได้หมายถึงเฉพาะสิ่งพิมพ์เท่านั้น57 

กล่าวโดยสรุป ในทางการวิจัยถือว่า การวิจัยเอกสารเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
อย่างหนึ่ง (social research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงานหรือสื่ออื่น ๆ  
แล้วเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
ผู้วิจัยสามารถใช้ทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
มีข้อที่ควรพิจารณา ซึ่งนักวิจัยควรก าหนดเป็นแนวทางในการวิจัยก็คือ เอกสารส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะ
เขียนขึ้นโดยบุคคลหรือคณะบุคคลก็ตาม ย่อมต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเฉพาะส าหรับเอกสาร 
ชิ้นนั้น58 ตัวอย่างเช่น นวนิยาย ผู้เขียนก็ต้องแต่งขึ้นตามจินตนาการเพื่อน าเสนอสารบางอย่าง  
โดยมีจุดเน้นเพื่อสร้างความบันเทิงหรือให้ข้อคิด ดังนั้นการน านวนิยายมาวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์
สภาพสังคม ประวัติศาสตร์ ค่านิยมหรือความเชื่อบางอย่างในนวนิยาย เป็นการวิเคราะห์ทางอ้อม  
เพราะในนวนิยายอาจจะมิได้กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้อย่างชัดเจนนัก วัตถุประสงค์ของเอกสารที่น ามา 
ศึกษากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงอาจจะไม่สอดคล้องกัน ประเด็นนี้สรุปได้ว่า เอกสารแต่ละฉบับ
นั้นเขียนขึ้นโดยมีเป้าหมายหรือยู่บนสมมติฐานที่แตกต่างกันไป  นอกจากนี้  ยังน าเสนอในวิธี 
และรูปแบบที่แตกต่างกันไปอีกด้วย การน าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  มาวิเคราะห์ นักวิจัยจึงต้อง 
ให้ความส าคัญ โดยจะต้องสนใจอย่างยิ่งต่อเป้าหมายที่แท้จริงของเอกสาร รวมถึงผู้ที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล
จากเอกสารนั้นอย่างแท้จริงด้วย59  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ 
เดิม ให้ถูกต้องตรงกัน และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของ คณะสงฆ์ 
จีนนิกาย โดยศึกษาเอกสารรวมสองประเภท เป็นเอกสารที่คณะสงฆ์จีนนิกายจัดพิมพ์หรือเขียน
กล่าวถึงคณะสงฆ์จีนนิกาย ส าหรับการวิเคราะห์เอกสารในครั้งนี้  เมื่อได้ ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ของการวิเคราะห์ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเชื่อถือได้ 

                                                            
57 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

2561), 43-46. 
58 ศิริพร อนุสภา “บทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี กรณีศึกษา  

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล.” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2559), 36. 

59 Robert Vineent Daniel,  Studying history: How and Why ( New Jersey:  
Prentice Hall, 1981), 50-52. 
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ของเอกสาร อ่านและวิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร  
สรุปข้อความ แล้วใช้ประกอบการเขียนรายงานผลการวิจัยต่อไปตามหลักการที่เสนอไว้ 

2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นอีกวิธีการหนึ่ง 

ที่ผู้วิจัย ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่อยู่กับผู้ใกล้ชิดและเป็นผู้ที่ท างานในคณะ 
สงฆ์จีนนิกายอยู่แล้ว การสังเกตการณ์ใช้บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ตลอดจนการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นที่แวดล้อมที่มีต่อคณะสงฆ์จีนนิกาย มีหลักการที่ส าคัญ  
4 ประการ คือ 1) เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้   
2) มีการวางแผนการสังเกตอย่างรอบคอบชัดเจน 3) มีการจดบันทึกผลการสังเกตอย่างเป็นระบบ  
และ 4) มีการระมัดระวังในเรื่องของความตรงและความเที่ยงในการแปลผลการสังเกตซึ่งผู้วิจัยยึดหลัก
ในการพิจารณาความตรงและความเที่ยงในการสังเกตดังนี6้0 

2.1 ความตรงและการตรวจสอบ ในการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนี้ ผู้วิจัย 
พยายามให้มี ความตรงตามเนื้อหาเป็นส าคัญ คือ ข้อมูลที่รวบรวมได้จะต้องถูกต้องครบถ้วน  
และตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พยายามสร้างนิสัยของการเป็นผู้สังเกตที่ดี 
เนื่องจาก ความสามารถของผู้วิจัยจะมีผลอย่างยิ่งต่อความตรงของงานวิจัยครั้งนี้เพราะในการวิจัย 
เชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยที่ดีก็คือเครื่องมือที่ดีส าหรับการวิจัย61  

2.2 ความเที่ยงและการตรวจสอบความเที่ยงของการสัง เกตเกิดจาก 
ความสอดคล้องของการสังเกต ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง  
วิธีตรวจสอบความเที่ยงที่ผู้วิจัยใช้ก็คือ การน าผลจากการสังเกตสองครั้งหรือมากกว่าในเรื่องเดียวกัน 
ไปเปรียบเทียบกัน ถ้ามีความสอดคล้องต้องกันสูงก็แสดงว่าการสังเกตนั้นมีความเที่ยงสูง ส าหรับกรณี
ที่เกิดการสังเกตขึ้นพร้อมกันหลายคนในเวลา เดียวกัน ผู้วิจัยก็ใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก 
การสังเกตของผู้วิจัยกับผู้สังเกตคนอื่น ๆ แล้วด าเนินการ เช่นเดียวกับวิธีที่ใช้เมื่อผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตเอง 
มีข้อทฤษฎีทางการสังเกตอีกบางประการที่นักวิชาการหลายท่านเสนอไว้  และผู้วิจัยยึดถือเป็นหลัก
ส าหรับการสังเกตในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยขอแสดงไว้ด้วย ดังนี ้คือ  

(1) สภาพสังคมที่ศึกษา (Setting) คือ การพิจารณาว่าสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพเป็นอย่างไร สามารถให้ค าอธิบายสภาพดังกล่าวได้อย่างไร พฤติกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้น 
เป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้ผู้สังเกตเข้าใจสภาพของสังคมที่กรณีศึกษามากยิ่งขึ้น  

                                                            
60 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์, พิมพ์ครั้งที่ 10 

(กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2553), 103. 
61 เรื่องเดียวกัน, 74. 
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(2) การมีส่วนร่วมในสังคม (Participants) คือ การพิจารณาว่าในสังคมนั้น 
ประกอบด้วยใครบ้าง บุคคลต่าง ๆ เหล่านั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะใด และ 
มีความสัมพันธ์กับกรณีศึกษาอย่างใด การสังเกตเช่นนี้จะท าให้ผู้วิจัยเข้าใจใครสร้างของความสัมพันธ์ 
ที่ดีและการขัดแย้งในสังคมนั้นได้ชัดเจนขึ้น  

(3) กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Activities and Interactions) คือ  
การพิจารณาว่าบุคคลต่าง ๆ ในสังคมมีกิจกรรมใด ๆ บ้าง กิจกรรมนั้น ๆ ประสานสัมพันธ์กับกิจกรรม
ของบุคคลอื่น ๆ อย่างไร ลักษณะการสัมพันธ์เหล่านั้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง กรอบแนวคิด 
และทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้ในการสังเกตจะช่วยในการจดบันทึกความสัมพันธ์เหล่านี้  และตอบสนอง 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยได้  

(4) ความถี่และห้วงระยะเวลาของการเกิดสถานการณ์ (Frequency and  
Duration) คือ การสังเกตดูว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมีการเกิดขึ้นแล้ว เกิดซ้ าอีกอย่างไร
หรือไม่ การเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ นั้น มีวงรอบของการเกิดหรือไม่ หรือเกิดเพียงครั้งเดียว หรือ 
มีลักษณะการเกิดสถานการณ์เป็นอย่างไร การสังเกตในจุดนี้จะช่วยอธิบายเรื่องความเที่ยงในการ
แสดงพฤติกรรมการใช้พลังอ านาจของกรณีศึกษาได้  

(5) องค์ประกอบที่อาจมีความหมายหรือให้ความนัยได้ (Subtle Factors)  
คือ การพิจารณาที่ องค์ประกอบบางอย่างในสังคมที่ด าเนินอยู่ตามปกติดูไม่ส าคัญอะไรมากนัก  
แต่อาจส่อความลับที่ส าคัญบางอย่างส าหรับการสังเกตได้ อาทิ กิจกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นทางการณ์  
หรือเกิดขึ้นโดยปัจจุบัน สัญลักษณ์บางอย่างหรือถ้อยค าที่แฝงความหมายอะไรบางอย่างระหว่าง 
คู่สนทนา ภาษาท่าทางที่ใช้ สื่อ ความหมายได้ อาทิ การแต่งกาย การรักษาระยะของความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับกลุ่ม เป็นต้น และอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่โดยปกติ 
จะต้องเกิดขึ้น ส าหรับบทบาทของผู้วิจัยในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) 
กล่าวคือ เริ่มบทบาทในการสังเกตจากผู้มีส่วนร่วมไปจนกลายเป็นผู้สังเกตอย่างเต็มตัวในที่สุด  
เงื่อนไขเวลาและการวางตัวของผู้วิจัยจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทในการสังเกตดังกล่าว62  

3) การสัมภาษณ์ (Interview) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ คือ สถานการณ์ที่บุคคลตั้งแต่สองคน 

ขึ้นไป มีบทบาทในการแสดงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยการที่ผู้หนึ่งถามและอีกผู้หนึ่ง  และ หรือ 
คนที่เหลือ ร่วมกันตอบค าถาม โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่สองแบบ คือ แบบเป็นทางการ (Formal  

                                                            
62 เกียรติสุดา ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย (เชียงใหม่: ช่างฆ้อง, 2552), 67. 



 31 

 

Interview) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)63 :ซึ่งการสัมภาษณ์จะเป็นการสอบถาม
ข้อมูลรวม 3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงพฤติกรรม 2) ข้อมูลเชิงสถิติหรือส ามะโน และ 3) ข้อมูล 
ที่เป็นปัญหา ส าหรับขั้นตอนในการสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ ได้แก่ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลและประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ การก าหนด
นัดหมายเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ การเลือกประเภทการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ การเตรียมค าถามแบบสัมภาษณ์และวัสดุอุปกรณ์ และการทดลอง 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 2) ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่ การแนะน าตัวและวัตถุประสงค ์
ในการสัมภาษณ์ และการด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยมารยาทที่เหมาะสมสุภาพเรียบร้อย และได้เนื้อหา
ข้อมูลครบตามแบบสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์ครั้งนั้น 3) ขั้นการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ ได้แก่  
การบันทึกผลการสัมภาษณ์ในทันทีในแบบสัมภาษณ์ถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และบันทึก
เนื้อหาโดยวิธีสรุปความ ถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การบันทึกควรบนัทึกตามข้อเท็จจริง  
ไม่มีอคติและไม่ใส่ความคิดเห็นของตนลงไปด้วยอาจมีการทบทวนผลการสัมภาษณ์ได้ตาม 
ความเหมาะสม และมีการสรุปผลการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 4) ขั้นปิดการสัมภาษณ์ ได้แก่ การขอบคุณ 
ผู้ให้การสัมภาษณ์64 

เรื่องส าคัญอีกประการหนึ่งของการสัมภาษณ์ก็คือ การตรวจสอบคุณภาพของ 
การสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้แก่ ความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงส าหรับการวิจัยครั้งนี้   
ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักดังนี้ 1) ความตรงตามเนื้อหา ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางเนื้อหา 2) ความเที่ยง
ตรวจสอบโดยการหาความสอดคล้องของการตอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ซ้ า หรือการทบทวนเนื้อหา 
ที่สัมภาษณ์ไปแล้ว แล้วน าผลทั้งสองครั้งมาหาความ สอดคล้องของการตอบโดยการหาความคงที่ 
ในการตอบ ถ้าพบว่ามีความคงที่สูงก็แสดงว่าการสัมภาษณ์นั้นมีความเที่ยงสูง65 ส าหรับการศึกษา 
ครั้งนี ้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมสองลักษณะ คือ  

3.1 ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) ได้แก ่พระราชาคณะ 
จีนนิกาย และผู้ทรงคุณวุฒิ ในลักษณะของการสัมภาษณ์ทั่วไปกึ่งแนะน างานวิจัยของผู้วิจัย  

                                                            
63 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

2561), 76. 
64 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัทธิยากร ศศิธรามาศ, อาจารย์ประจ าภาควิชา

ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18 กันยายน 2560. 
65 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์, พิมพ์ครั้งที่ 10 

(กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2553), 82. 
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3.2 ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการ  ( Informal Interview)  ได้แก่   
พระราชาคณะจีนนิกายและผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 26 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ 
ด้วยตนเอง และนอกจากนี้ยังใช้เทคนิค “การเงี่ยหูฟัง (eavesdropping)” คือ การรับฟังข้อมูลจาก
การสนทนาของผู้อื่น โดยผู้วิจัยไม่ต้องตั้งค าถามเอง เพียงแต่นั่งอยู่ใกล้แหล่งข้อมูลพอที่จะรับฟัง 
ค าสนทนาต่าง ๆ ได้ เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการผิดจรรยาบรรณในการวิจัยแต่อย่างไรก็ดี 
การสนทนาเหล่านั้นไม่ได้เป็นความลับที่กระท าโดยคู่สนทนาแต่อย่างใด ล้วนเป็นการสนทนาที่เปิดเผย 
ทั้งสิ้น หน้าที่ของผู้วิจัยก็เพียงแต่ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องที่สุดเท่านั้น  ข้อมูลที่ได้จาก 
การเงี่ยหูฟังนี้มีประโยชน์ในการวิจัยมากพอสมควร และช่วยให้ผู้วิจัยสามารถปะติดปะต่อเรื่องราว 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ได้แนบเนียนยิ่งขึ้น66 ส าหรับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการที่ผู้วิจัยใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ  

(1) แบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ (Open-ended Interview) โดยผู้วิจัย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ให้สัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบาย แนวความคิดของตนไปได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจะได้
ข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดทาง ทฤษฎีในการวิจัยที่ชัดเจนอยู่แล้ว  

(2) แบบมีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือแบบเจาะลึก (In-depth  
Interview) เพื่อค้นหาข้อมูลที่ผู้วิจัยมีความสนใจอยู่แล้วเป็นพิเศษ โดยไม่ปล่อยให้ผู้สัมภาษณ์หันเห 
ไปสนทนาในเรื่องอื่น ๆ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ต้องใช้สมาธิและความสามารถในการสัมภาษณ์ 
เป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือไม่อยากให้ความร่วมมือ  

(3) แบบตะล่อม กล่อมเกลา (Probe) เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือล้วงความรู้สึก 
นึกคิด หรือทัศนคติจริงที่มีต่อเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้เกิดเมื่อผู้วิจัยต้องการจะ 
ทราบทัศนคติหรือเรื่องราวในทางลบที่ผู้ให้สัมภาษณ์  

(4)  แบบสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญ  (Key Informant Interview)  
เพื่อสัมภาษณ์บุคคลพิเศษที่มีข้อมูลที่ดี ลึกซึ้งและกว้างขวางเป็นพิเศษในเรื่องที่ก าลังท าการวิจัยอยู่67 

ปัญหาส าหรับผู้วิจัยในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป  
แต่ก็สามารถ สรุปได้เป็นกรณีส าคัญ ๆ ดังนี้ คือ เมื่อแรกเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์นั้น การติดต่อ 
ขอสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ติดขัดมาก และไม่ได้ก าหนดเวลาตามที่ต้องการเพราะผู้ให้สัมภาษณ์ 
ล้วนมีภารกิจด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อทราบว่าเป็นการขอสัมภาษณ์เพื่อท าวิจัยประกอบการศึกษาล าดับ

                                                            
66 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธ์, หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 พฤษภาคม 2560. 
67 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

2561), 18-21. 
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ความส าคัญก็ยิ่งน้อยลงไป กว่าหรือภารกิจอื่น ๆ ครั้นเวลาล่วงเลยไปผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านจ าได้ว่า
ผู้วิจัยรู้จักคุ้นเคยกับ พระเถระผู้ใหญ่และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน จึงมักจะให้โอกาสในการสัมภาษณ์ 
แก่ผู้วิจัยเป็นพิเศษ แต่กรณีเช่นนี้ผู้วิจัยก็ต้องค านึงถึงเรื่องความเที่ยงของข้อมูลเป็นพิเศษเช่นกัน 
เพราะข้อมูลมักจะเบี่ยงเบนไปในทางที่เป็นบวก ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ แม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ ์
จะยินดี ให้ข้อมูลแต่ก็มักจะไม่อนุญาตให้บันทึกการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียง ภาระในการจด
บันทึก เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล  จากผู้ให้สัมภาษณ์จริงในระยะหลัง ผู้วิจัย 
จึงบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ไว้ด้วย นอกจากการสัมภาษณ์ที่เป็นกิจจะลักษณะแล้ว ผู้วิจัยยังท า 
การสอบถามสาธารณะ (Incidental Interview) เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลทั่วไปที่มีต่อคณะสงฆ์ 
จีนนิกายอีกด้วย  

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยาก ส าหรับการวิจัย 

เชิงประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ใช้สถิติเป็นหลักในการวิเคราะห์ หากจะใช้ก็เป็นเพียง 
ข้อมูลสนับสนุนเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจะต้องมี 
ความเป็นผู้รอบรู้ ในสหวิทยาการ และสามารถสร้างข้อสรุปให้เป็นกรอบแนวคิด รวมทั้งเปลี่ยนแปลง
วิธีการที่จะตีความหมายของข้อมูลได้หลาย ๆ แบบ68 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้เทคนิควิธี ดังต่อไปนี ้

1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
การวิเคราะห์เนื้อหาใช้ส าหรับการวิเคราะห์เอกสารด้วยวิธีการ เชิงปริมาณ 

อย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่องค์ประกอบส าคัญสามประการ คือ มีความเป็นระบบ มีสภาพ เป็นวัตถุวิสัย 
และอิงตามกรอบแนวคิดทฤษฎ ีส าหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ  

1.1 การต้ังกฎเกณฑ์ส าหรับการเลือกเอกสารและหัวข้อที่จะท าการวิเคราะห์  
1.2 การวางเค้าโครงของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นชนิด  (Categories) เพื่อ 

ความสะดวกในการวิเคราะห์  
1.3 การค านึงถึงบริบท (Context) ของเอกสาร เช่นเอกสารของใคร ใครเป็น 

ผู้เขียนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ฯลฯ เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างลึกซึ้ง  
1.4 วิเคราะห์เฉพาะเนื้อหาที่ปรากฏเท่านั้น (Manifest Content) ไม่กระท ากับ 

เนื้อหาที่เป็นความนับหรือแฝงอยู ่(Latent Content)  

                                                            
68 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ Dictionary of Reserch 

and Statistics (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550), 271. 
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1.5 ส าหรับบางครั้งการใช้วิธีสรุปใจความจะช่วยสนับสนุนผลการวิเคราะห์
ความถี่ของค าหรือเนื้อหาที่สนใจได้แม่นย ากว่าการวิเคราะห์ความถี่แต่เพียงอย่างเดียว  ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์69 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ  
2.1 การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุป 

ข้อมูลจากรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยใช้ได้ทั้งกับการวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห ์
ข้อมูลที่ได้จาก การรวบรวมด้วยพหุวิธีการ โดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมมา  
ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการรวบรวมข้อมูล และต้องให้ 
ความระมัดระวังในการตัดสินข้อมูลเป็นอย่างมากด้วย  

2.2 การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) คือ  
การจ าแนกข้อมูลเป็นชนิด ๆ โดยจ าแนกแบ่งวิธีการได้เป็น 2 แบบ คือ แบบที่ใช้เป็นแนวคิดทฤษฎี  
และแบบไม่ใช้ทฤษฎี  

(1) แบบใช้ทฤษฎี คือ การจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดต่าง ๆ ในเหตุการณ์หนึ่ง ๆ  
แยกออกเป็นการกระท ากิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสภาพ 
สังคม หรือสถานการณ์ เป็นแนวทางในการจ าแนกส าหรับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้พยายามตอบค าถาม 
อยู่เสมอว่าสิ่งที่วิเคราะห์มีรูปแบบอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด และจะมีผลกระทบต่อ 
เรื่องอื่น ๆ อย่างไร เนื่องจากการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ไม่ได้เน้นเรื่องการตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน  
การหาสาเหตุของปรากฏการณ์จึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งต้องท าอยู่ตลอดเวลาโดยผู้วิจัย  

(2) แบบไม่ใช้ทฤษฎ ีคือ การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 
กับข้อมูล อาจใช้สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยก็ได้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็นชนิดง่าย 
ๆ ตามประเภทที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตเห็น เช่น แบ่งเป็นชนิดของเหตุการณ์ ระยะเวลา 
ที่เหตุการณ์ชนิดนั้นเกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม แล้วน ามาพิจารณาหาความสัมพันธ์  
ของข้อมูลต่าง ๆ ที่แบ่งนี้เพื่อดูความสม่ าเสมอของการเกิดข้อมูลชนิดต่าง ๆ อันจะเป็นพื้นฐานส าหรับ
อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ต่อไป70 

2.3 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ  
การที่ผู้วิจัยน าเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่ได้จ าแนกชนิดของข้อมูลนั้น แล้วมาเปรียบเทียบกัน 

                                                            
69 สุภางค์  จันทวานิช, การวิ เคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559), 156. 
70 วรรณดี สุทธินรากร, การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ Data Analysis of 

the Qualitative Reserch (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561), 103. 
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โดยท าเป็นตารางหาความสัมพันธ์  การใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เช่นนี้จะน าไปสู่ 
การสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรมและการสร้างทฤษฎีต่อไป71 
 
ค าชี้แจงงานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นการวิจัย 
เชิงประวัติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
กรอบแนวคิดในการวิจัย ด าเนินการโดยศึกษาเอกสารและหลักฐานในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
แบ่งเป็น 3 ชั้นคือ 1) ช้ันปฐมภูมิ ได้แก่ ศึกษาจากจดหมายเหตุ พระราชหัตถเลขา ราชกิจจานุเบกษา  
แผ่นจารึกที่ปรากฏในวัดสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย 2) ชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามหายาน ประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย วิธีทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎี  
การบริหารจัดการศึกษา และประวัติของคณะสงฆ์จีนนิกายที่ปรากฎในงานเขียน งานวิจัย และหนังสือ
อนุสรณ์ต่าง ๆ 3) ขั้นตติยภูมิ  ได้แก่การสัมภาษณ์พระราชาคณะจีนนิกายที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางการปกครองตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสจนถึงเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย จ านวน 12 รูป และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวน 17 ท่าน ประกอบด้วย ด้านสหวิทยาการ  
จ านวน 1 ท่าน ด้านจีนวิทยา จ านวน 5 ท่าน ด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 4 ท่าน ด้านพระพุทธศาสนา  
จ านวน 3 ท่าน และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 4 ท่าน รวมการสัมภาษณ์ทั้งหมด 29 ท่าน  
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปน้ี 

พระราชาคณะและพระสังฆาธิการจีนนิกาย จ านวน 12 รูป ได้แก ่
1. พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)  เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
2. พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่)  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย 
3. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร (เย็นเฮ้า)  ผูช้่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย 
4. พระอาจารย์คณาณัติจีนพรต (เย็นเกา)  ปลัดขวาจีนนิกาย 
5. พระอาจารย์จีนธรรมารสจีนศาสน์ (เย็นจี่)  ปลัดซ้ายจนีนิกาย 
6. หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (เย็นบุ๊ง)  รองปลัดซ้ายจีนนิกาย 
7. หลวงจนีธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นง้ี)  ผูช้่วยปลัดขวาจีนนิกาย 
8. หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี)  ผูช้่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย 
9. หลวงจีนปลดัเย็นหมง  เจ้าอาวาสวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ  จ.กาญจนบุรี 
10. พระอธิการเย็นจุง  รักษาการเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร  จ.ฉะเชิงเทรา 

                                                            
71 ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, 2548), 102-104. 
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11.พระอธิการจี้เซ้ง  รักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม  จ.จันทบุร ี
12. พระอธิการจี้เจี่ย  รักษาการเจ้าอาวาสวัดคิชฌกูฏวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 ท่าน โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านสหวิทยาการ  จ านวน 1 ท่าน  ได้แก ่
1. ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร   

อดีตนายกราชบัณฑิตสภา   
ด้านจีนวทิยา  จ านวน 5 ท่าน  ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร สิกขโกศล   
ที่ปรึกษาสถาบนัเอเชียศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
และนักวิชาการด้านจีนวิทยา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม   
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ฝ่าน จวนิ (Fan Jun)   
อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกวางซี   
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4. อาจารย์สมชัย กวางทองพาณิชย์ 
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ส าเพ็ง – เยาวราช 

5. นายพรรธน์ วีระพละ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  หวัหน้ากลุ่มระบบบริหาร  
กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ด้านประวัติศาสตร์  จ านวน 4 ท่าน  ได้แก ่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน ์  

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต ม่วงนวล   
ประธานหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธ์ 
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คทัธิยากร ศศิธรามาศ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านพระพุทธศาสนา  จ านวน 3 ท่าน  ได้แก่ 
1. นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์  

ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม  
2. องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ดร. 

เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง (คณะสงฆ์อนัมนิกาย) 
3. อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน 

นักวิชาการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
ด้านบริหารการศึกษา  จ านวน 4 ท่าน  ได้แก่ 

1. ดร. บุญเลิศ โสภา 
อดีตผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลพร กองค า 
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ดร. เฉลียว ยาจันทร ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวทอง 

4. ดร. ทวิช แจ่มจ ารัส 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 

ผู้วิจัยได้ออกแบบงานวิจัยออกเป็น 7 บท โดยพรรณนาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถ 
เข้าใจถึงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้แก่  

บทที่ 1 น าเสนอเกี่ยวกับ บทน า ที่มาและความส าคัญของปัญหา วิธีการด าเนินการวิจัย  
วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  

บทที่ 2 น าเสนอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายาน สาเหตุของการเข้ามาของชาวจีน 
และประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย  

บทที่ 3 น าเสนอเกี่ยวกับคณะสงฆ์จีนนิกาย ตั้งแต่การสถาปนา การด าเนินการกิจการ 
ทางศาสนาแต่ละยุคสมัย การบริหารปกครองคณะสงฆ์ และประวัติเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 

บทที่ 4 น าเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอดีต นับตั้งแต่
การสถาปนาจนถึงก่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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บทที่ 5 น าเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบัน  
ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการศึกษาระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาแก่บรรพชิตจีนนิกาย จ านวน 3 โรงเรียน 

บทที่ 6 น าเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต 
ซึ่งเป็นโครงการแผนพัฒนาในการจัดการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์แก่บรรพชิต คฤหัสถ์ และเยาวชน 

บทที่ 7 เป็นการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และการเสนอแนะ โดยเป็นการประมวล 
ข้อค้นพบที่ เกิดขึ้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการศึกษา  
ของคณะสงฆ์จีนนิกายและเป็นประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์การศึกษาต่อไป 

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะปรากฏอักษรจีน (อักขระตัวย่อ 简体字) ตามแบบที่ใช้ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามส่วนต่าง ๆ โดยมีก ากับค าอ่านภาษาไทยเป็นการออกเสียงภาษาจีน 
แมนดาริน หรือภาษาจีนแต้จิ๋ว ในกรณีที่เป็นการออกเสียงที่คุ้นเคยมาแต่เดิม และส าหรับเนื้อหา 
บทที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามหายานและประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย ในส่วนของ 

วิสามานยนามบางค า อาจใช้สัทอักษรจีน (拼音 พินอิน) ทับศัพท์การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าจ ากัด 
ความส าหรับค าศัพท์เฉพาะการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี ้

การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรในการร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ในที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
กิจการทางปริยัติศึกษา ในรูปแบบส านักเรียนของวัดในพระพุทธศาสนามหายานจีนนิกายในอดีต  
การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตลอดจนแนวโน้ม  
ในการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต ที่ด าเนินการโดยคณะสงฆ์จีนนิกาย  

คณะสงฆ์จีนนิกาย หมายถึง คณะสงฆ์อื่น ตามความใน มาตรา 5 ทวิ พระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีการปกครองเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่  3 (พ.ศ. 2520)  
และกฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  
เป็นคณะบรรพชิตที่เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงสถาปนา
คณะสงฆ์ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2414 มีสถานภาพเป็นองค์การทางพระพุทธศาสนามหายานที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย มีธรรมประเพณีและจารีตตามแบบอุตตรนิกายสืบทอดจากประเทศจีน 
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บทที่ 2 

พระพุทธศาสนามหายานและประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย 
 

ในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพระพุทธศาสนามหายานและประวัติศาสตร์ 
ชาวจีนในไทยเพื่อความเข้าใจถึงภูมิหลังของการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย อันเป็น  
องค์กรทางพระพุทธศาสนามหายานที่ได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์มาจวบจนปัจจุบัน เป็นล าดับ  
ก่อนการสถาปนาคณะสงฆ์ กล่าวคือหากจะให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ก็จ าเป็นต้องเข้าใจพระพุทธศาสนามหายาน อันเป็นนิกายที่ชาวจีนนับถือมาแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น  
และประวัติศาสตร์ของชาวจีนขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน จนกระทั่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ 
ในประเทศไทย ดังนั้นจึงน าเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1) พระพุทธศาสนามหายาน  
2)  เหตุการณ์ส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์จีนที่ส่ งผลให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในไทย และ   
3) ประวัติศาสตรช์าวจีนในสยาม ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
1. พระพุทธศาสนามหายาน 

“มหายาน” เป็นนิกายในศาสนาพุทธฝ่ายอาจริยวาท ที่นับถือกันอยู่ประเทศแถบตอนเหนือ 
ของอินเดีย ได้แก่ เนปาล จีน  ญี่ปุ่น เกาหล ีเวียดนาม มองโกเลีย ไปจนถึงบางส่วนของรัสเซีย จุดเด่น 
ของนิกายนี้อยู่ที่แนวคิดเรื่องการบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตในโลก 
ไปสู่ความพ้นทุกข์  ด้วยเหตุที่มีผู้นับถืออยู่มากในประเทศแถบเหนือจึงเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า  
อุตตรนิกาย ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ในโลกนับถือนิกายนี้72 

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 3 เดือน พระสาวกผู้ได้เคยสดับสั่งสอนของ 
พระองค์จ านวน 500 รูป ก็ประชุมท าสังคายนาครั้งแรก ณ ถ้ าสัตบรรณคูหา ใกล้เมืองราชคฤห์  
แคว้นมคธ ใช้เวลาสอบทานอยู่ 7 เดือน จึงประมวลค าสอนของพระพุทธเจ้าได้ส าเร็จเป็นครั้งแรก 
นับเป็นบ่อเกิดของคัมภีร์พระไตรปิฎก73 ค าสอนที่ลงมติกันไว้ในครั้งปฐมสังคายนาและได้นับถือกัน 
สืบมา เรียกว่า เถรวาท แปลว่า ค าสอนที่วางไว้เป็นหลักการโดยพระเถระ ค าว่า เถระ ในที่นี้ หมายถึง 

                                                            
72 เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 2513),  

14-15. 
73 คณะสงฆ์จีนนิกาย, ประวัติแนวคิดมหายาน (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2535), 12. 
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พระเถระผู้ประชุมท าสังคายนาครั้งแรก และพระพุทธศาสนาซึ่งถือตามหลักที่ได้สังคายนาครั้งแรก 
ดังกล่าว เรียกว่า นิกายเถรวาท อันหมายถึง คณะสงฆ์กลุ่มที่ยึดค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งถ้อยค า 
และเนื้อความที่ท่านสังคายนาไว้โดยเคร่งครัด ตลอดจนรักษาแม้แต่ตัวภาษาดั้งเดิมคือภาษาบาลี74  
ในกาลต่อมาเมื่อมีปัญหาขัดแย้ง พระเถระผู้ใหญ่ก็ประชุมขจัดข้อขัดแย้งกัน เกิดการสังคายนาต่อมา 
อีกหลายครั้ง จนได้พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทดังที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ ซึ่งถือกันทั่วไปว่าเป็นค าสอน
โดยตรงของพระพุทธเจ้าที่นับว่าใกล้เคียงที่สุด อย่างไรก็ตาม การสังคายนาแต่ละครั้งแสดงให้เห็นถึง 
ความแตกต่างทางความคิดในหมู่สงฆ์จนก่อให้เกิดการแยกฝ่ายที่มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันในส่วน  
หลักธรรมและข้อวัตรปฏิบัติ75 

มูลเหตุของการแยกนิกายในพุทธศาสนามาจากในคราวใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพาน  
พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ถ้าสงฆ์ต้องการก็จงถอน
สิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็ได้” 76 พุทธด ารัสดังกล่าวท าให้เกิดการตีความว่า สิกขาบทไหนเรียกว่า 
เล็กน้อย เป็นเหตุให้พระภิกษุบางรูปไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับสังคายนามาตั้งแต่ครั้งแรก และ
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับการสังคายนาครั้งหลัง ๆ อีกหลายครั้ง เป็นเหตุให้มีกลุ่มที่แยกตัว 
ท าสังคายนาต่างหาก เป็นการแตกแยกทางลัทธิและนิกาย แต่ก็มิได้ถือว่าเป็นการแบ่งแยกศาสนา 
แต่ประการใด หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานได้ 100 ปี อันเป็นช่วงเวลาที่มีการสังคายนาครั้งที่ 2  
มีคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งเรียกว่า มหาสังฆิกะ ซึ่งมีจ านวนมาก ได้แยกตนออกไปต่างหากจากกลุ่มเถรวาท 
เดิม การแยกตัวของมหาสังฆิกะนี้มีมูลเหตุจากความเห็นที่แตกต่างเรื่องหลักปฏิบัติของภิกษุ หลังจาก
นั้นมหาสังฆิกะได้แยกกลุ่มนิกายย่อยออกไปอีก 18 นิกาย77 เนื่องจากมีทัศนะ อุดมคติ การตีความ 
หลักธรรม และวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นภิกษุบางรูปในนิกายทั้ง 18 น้ี ได้แยกตนออกมา
ตั้งคณะใหม่โดยถือปรัชญาและหลักจริยวัตรของตน กระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่ 5 จึงได้เกิดกลุ่ม 
คณะสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เรียกตนเองว่า "มหายาน" ขึ้น แม้จะมีที่มาไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าพัฒนา
จากนิกายมหาสังฆิกะ ผสมผสานกับปรัชญาของนิกายพุทธศาสนาอื่นทั้ง 18 นิกาย รวมทั้งนิกาย 

                                                            
74 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระมติเรื่องพระพุทธศาสนา

มหายาน (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553), 32-35. 
75 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา, นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา, เข้าถึงเมื่อ 

14 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://crs.mahidol.ac.th/thai/mahayana41.htm. 
76 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎก พระสุตตันตะปิฎก มหาปรินิพพานสูตร , 

(นครปฐม: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557), 10/141. 
77 เสถียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, 2534), 31-33. 
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เถรวาทด้วย ก่อก าเนิดเป็นลัทธิมหายาน แม้ไม่อาจก าหนดให้แน่ชัดลงไปได้ว่า พระพุทธศาสนานิกาย
มหายานเริ่มถือก าเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่ที่แน่ชัดคือ พระเจ้ากนิษกะมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 7  
แห่งราชวงศ์กุษาณะ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระองค์แรกของนิกายมหายาน ได้ทรงปลูกฝัง
พระพุทธศาสนามหายานอย่างมั่นคงในราชอาณาจักรของพระองค์ และทรงส่งธรรมทูตออกเผยแผ ่
ยังนานาประเทศ เปรียบได้กับพระเจ้าอโศกมหาราชของฝ่ายเถรวาท ซึ่งหากใช้เกณฑ์เรื่องเวลามาเป็น
ตัวชี้วัด สามารถกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนามหายานเติบโตและเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1 
เป็นต้นมา78 

 
1.1 พระพุทธศาสนามหายานในจีน 

พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสามศาสนาใหญ่ในประเทศจีน ความส าคัญและความยิ่งใหญ่
ของพระพุทธศาสนาในจีนนั้น ไม่ได้ด้อยไปกว่าลัทธิขงจื๊อ และศาสนาเต๋าซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในจีน
นักพุทธศาสตร์ของจีน มีข้อสันนิษฐานเรื่องกาลเวลาที่พระพุทธศาสนาแผ่เข้าจีนแตกต่างกัน 

หลายทัศนะ บางท่านสันนิษฐานว่า เข้าไปในจีนตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินสื่อหวง (秦始皇)  
(จิ๋นซีฮ่องแต้ 246 – 210 ก่อน ค.ศ.)79 บ้างก็สันนิษฐานว่าเข้าไปเมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรง 
กระท าสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 3 แล้ว ได้ส่งพระธรรมทูตออกเผยแผ่พุทธศาสนานอกอาณาจักร
อินเดีย และในครั้งนั้น พระองค์ก็ได้ส่งพระมหาเถระเข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศจีนด้วย  
แต่หลักฐานที่สามารถน ามาอ้างอิงได้แน่นอนนั้น คือพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าจีนในช่วงคาบเกี่ยว

ระหว่างปลายสมัยราชวงศ์ซีฮั่น (西汉) (ฮั่นตะวันตก 206 ก่อน ค.ศ.- ค.ศ. 25) ต้นราชวงศ์ตงฮั่น  

(东汉) (ฮั่นตะวันออก ค.ศ. 25 – ค.ศ. 220) ทั้งนี้ เพราะนักโบราณคดีได้ขุดพบพระพุทธรูปในสมัย 
นี้หลายแห่งด้วยกัน เช่น พระพุทธรูปที่ภูเขาเผิงซัน มณฑลเสฉวน พระพุทธรูปที่ภูเขาข่งอ้วงซัน  
มณฑลเจียงซู เป็นต้น80 

ส าหรับชาวจีนแล้ว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาและวัฒนธรรมต่างชาติที่แผ่เข้าไป 
ฉะนั้นเมื่อแรกเผยแผ่เข้าไปนั้น จึงประสบกับการถูกกีดกันอย่างรุนแรงจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน 
เป็นเบื้องแรก กว่าจะเป็นที่ยอมรับและกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของจีนได้ ก็กินเวลาหลายร้อยปี 
                                                            

78 เย็นเกียรติ ภิกขุ, พระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานและมหายาน (กรุงเทพฯ: พระจันทร์,  
2506), 9-10. 

79 พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นเชี้ยว), สารัตธรรมมหายาน (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2529), 
23-26. 

80 จ านง ทองประเสริฐ, พระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ: สมาคม 
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2508), 28-30. 
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พระพุทธศาสนาแผ่ เข้าในจีนได้ผ่านวิวัฒนาการอย่างสลับซับซ้อนถึง  3 ระยะด้วยกัน คือ  
ระยะแรก เป็นระยะที่อาศัยวัฒนธรรมจีนเป็นทุ่นเกาะ เพื่อประคองตัวเองให้ปักหลักลงได้ 
บนผืนแผ่นดินจีน แล้วค่อย ๆ เผยแผ่ออกไป ระยะที่สอง เป็นระยะที่เกิดภาวะขัดแย้งและปะทะ 
กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนอย่างรุนแรง ระยะที่สาม เป็นระยะที่เป็นที่ยอมรับและกลายเป็น
วัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งของจีน81 ในส่วนท่าทีของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่มีต่อศาสนาพุทธ 
เมื่อแรกแผ่เข้าไปนั้น ก็มีวิวัฒนาการที่สลับซับซ้อนพอ ๆ กัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะเช่นกัน คือ  
1.) ระยะรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ 2.) ระยะกีดกันและต่อต้าน และ 3.) ระยะยอมรับเป็นศาสนา
และวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของจีน82 

1) ระยะแรก อาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเปน็ทุ่นเกาะ 

ตั้งแต่ปลายยุคราชวงศ์ซีฮั่น (西汉) ผ่านตงฮั่น (东汉) เข้าสู่ยุคสามก๊กจนถึงยุค 

ราชวงศ์จิ้น (晋朝) เป็นยุคที่จีนมีสงครามกลางเมืองติดต่อสืบเนื่องกันมาตลอดระยะเวลาหลายร้อย
ปี มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินกันอยู่เนือง ๆ สภาพสังคมตกอยู่ในภาวะผันผวนและเปลี่ยนแปลงโดยชน
ชั้นปกครอง ที่ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเป็นใหญ่เรื่อยมา ชนชั้นปกครองในช่วงหลายร้อยปีมานี้ ส่วนใหญ่ 
จะด าเนินนโยบายเปิดสู่โลกภายนอก พระพุทธศาสนาจึงได้แผ่เข้ามาในช่วงโอกาสดังกล่าว และใช้ 
เวลาหลายร้อยปี ค่อย ๆ แผ่ขยายออกไป จนในที่สุดเป็นที่ยอมรับของชาวจีนทั่วไป ในระยะที่แรก 
แผ่เข้าไปนั้น ท่าทีของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่มีต่อพระพุทธศาสนาจะอยู่ในลักษณะปกป้องดูเชิง 
และคุ้มครองตัวเองมากกว่าที่จะใช้ท่าทีก้าวร้าว ซ้ ายังเป็นฝ่ายส่งอิทธิพลกระทบพระพุทธศาสนา 
อีกด้วย จึงท าให้พระพุทธศาสนาที่แรกแผ่เข้าไปนั้นได้วิวัฒนาการไปตามครรลองของวัฒนธรรมจีน83  
ในเวลานั้นกระแสหลักของแนวความคิดแต่ละยุค แต่ละสมัยของวัฒนธรรมจีนเองซึ่งก็ได้วิวัฒนาการ 
ตัวเองไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา มีผลต่อวิวัฒนาการของพุทธศาสนาที่แพร่เข้าไปอย่างมาก พระพุทธศาสนา 
ก็มีอรรถเนื้อหาอุดมไพศาลและมีพุทธนิกายต่าง ๆ แตกแขนงออก ไปมากมายหลายนิกาย นิกายต่าง ๆ  
เหล่านี้ เมื่อแรกแผ่เข้าไปในจีนก็แยกย้ายกันไปเสาะหาวัฒนธรรมอันมีอยู่หลายแขนง หลายประเภท 
ของจีนเป็นทุ่นเกาะตามที่เห็นเหมาะสม เมื่อศึกษาวิวัฒนาการในประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่า ในสมัย 

ราชวงศ์ฮั่น (汉朝) พระพุทธศาสนาจะอาศัยไสยศาสตร์ของเต๋าเป็นทุ่นเกาะ เพื่อให้ตัวเองปักหลัก 
                                                            

81 ชิว ซูหลุน, วิวัฒนาการของพุทธศาสนาในจีน แปลจาก ศาสตราจารย์  เหยินจี้อี๋,  
เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://thai.cri.cn/441/2012/04/19/242s197058.htm. 

82 ฉัตรสุมาลย์ กบบิลสิงห์, ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน) (กรุงเทพฯ:  
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 74-76. 

83 สัมภาษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ฟ่านจวิน (Fan Jun), อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน, 27 กรกฎาคม 2560. 
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ลงได ้ส่วนทางศาสนธรรมนั้น พุทธต้องอาศัยแนวความคิดของลัทธิขงจื๊อเป็นทุ่นเกาะเพื่อเผยแผ่ตัวเอง  

ในสมัยราชวงศ์ฮั่น (汉朝) ไสยศาสตร์ในจีนเฟื่องฟูมาก ผู้คนบูชาเทพเจ้า บูชาเซียน นับถือพ่อมด 
หมอผี เชื่อเรื่องโชคลาง เวทมนต์คาถา ชอบพยากรณ์โชคชะตาของตนตามจักรราศีบ้าง ตามลักษณะ
สีสันของก้อนเมฆบ้าง ตามลักษณะการเคลื่อนไหวของลมบ้าง หรือไม่ก็ท านายดวงชะตาของตน 
ด้วยกระดองเต่า กระดูกสัตว์ หรือด้วยหญ้าซือเฉ่า เป็นต้น วิทยาอาคมต่าง ๆ ในสมัยนั้น จะถูก 
น ามาใช้ในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ในการพยากรณ์โชคลาง ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ หรือขอพรให้อยู่เย็น 
เป็นสุข ขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เป็นต้น ศาสนาส าคัญที่ชาวจีนนับถือกันในสมัยนั้น คือหวงเหล่าเสฺวีย  

(黄老学) ซึ่งได้พัฒนาเป็นศาสนาเต๋าในกาลต่อมา ค าว่า “หวง” (黄) หมายถึง หวงตี้ (黄帝)  

ตามต านานจีน ชาวจีนนับถือว่าเป็นบรรพบุรุษของตน “เหล่า” (老)  คือ เล่าจื้อ (老子) นั่นเอง  

ทั้งหวงตี้ (黄帝) และเล่าจื้อ (老子) นั้น ศาสนาเต๋าบูชานับถือเป็นศาสดาจารย์แห่งลัทธิของตน

ทั้งสองท่าน หวงเหล่าเสฺวีย (黄老学) นั้น แม้จะเป็นส านักปรัชญาส านักหนึ่ง แต่โดยก าเนิดก็มี
พื้นฐานมาจากไสยศาสตร์โบราณและผูกพันเหนียวแน่นกับไสยศาสตร์ซึ่งรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น   

วิธีเผยแพร่แนวความคิดของหวงเหล่าเสฺวีย (黄老学) ก็โดยการกระท าพิธีต่าง ๆ ทางไสยศาสตร์ 
เป็นส าคัญ84 

พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปในจีนอย่างเป็นหลักเป็นฐานก็ในสมัยช่วงที่ หวงเหล่า

เสวีย (黄老学) และไสยศาสตร์ต่าง ๆ ก าลังรุ่งเรืองสุดขีด จึงถูกชนชาวจีนโดยเฉพาะชนชั้นปกครอง 

มองด้วยสายตาอย่างมองไสยศาสตร์แขนงหนึ่ง  เช่นเดียวกับที่มองหวงเหล่าเสวีย (黄老学)  

คนทั่วไปบูชานับถือพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนเทพเจ้าองค์หนึ่ง เช่นเดียวกับ หวงตี้ (黄帝) และเล่าจื้อ  

(老子) คนส่วนใหญ่มักจะเอาปรัชญาและทฤษฎีของหวงเหล่าเสวีย (黄老学) มาอรรถาธิบาย
พระคัมภีร์และพระสูตรของพระพุทธศาสนา เช่น มักจะเข้าใจเบญจศีลข้อแรกกับข้อที่สาม ที่พระพุทธ
องค์บัญญัติไว้ว่า ให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ให้ละเว้นจากการผิดประเวณีว่าเป็นสิ่งเดียวกับ  

“รักชีวิต เกลียดการเข่นฆ่า งดเมถุน เว้นความฟุ่มเฟือย” ของหวงเหล่าเสวีย (黄老学) แต่โดย 
เนื้อแท้แล้ว ศีลสองข้อนี้ของพระพุทธองค์เป็นค าสอนให้ละเว้นจากการท าบาปชั่ว อันเป็นวิถีที่จะช่วย
ให้ผู้คนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความเจ็บปวดให้พ้นไปจากชีวิต ซึ่งเป็นคนละนัยกับปรัชญาของ 

หวงเหล่าเสฺวีย (黄老学) เน้นว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงควรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ   
อย่าไปเสริมแต่งให้ผิดท านองคลองธรรมดั้งเดิม ในสมัยสามก๊ก ก็มีการถอดค าว่า “นรก” ออกเป็น  

“ไท่ซาน” (泰山) ทั้งนี้ก็เพราะชาวจีนในสมัยนั้นเชื่อกันว่า คนเราเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะ 

ล่องลอยไปที่ภูเขาไท่ซาน (泰山) ก่อน จากสองตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าท่าทีของชาวจีนที่มีต่อ
                                                            

84 เย็นเหี่ยง ภิกขุ, โลกพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม, 2517), 20-22. 
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พระพุทธศาสนาเมื่อแรกแผ่เข้าไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านปรัชญาหรือด้านความรู้ ล้วนแล้วแต่เป็นท่าที 

ที่ใช้ปฏิบัติต่อหวงเหล่าเสวีย (黄老学) นั่นเอง85 

ในส่วนพระพุทธศาสนาเอง เมื่อแรกแผ่เข้าไปก็ได้อาศัยหวงเหล่าเสฺวีย (黄老学)  
เป็นทุ่นเกาะ เพื่อโน้มน้าวผู้คนให้เชื่อถือศรัทธา ชาวพุทธในสมัยนี้ ขนานนามพระพุทธศาสนาว่า  

“ฝอเต้า”(佛道) เรียกพระภิกษุสงฆ์ว่า “เต้าเยริน”(道人) ซึ่งนักบวชเต๋าจะเรียกตัวเองว่า  

“เต้าซื่อ” (道士) ค าเอ่ยอ้างที่ว่า เต๋ามี 96 แขนง ที่ยิ่งใหญ่เลิศล้ าคือ “ฝอเต้า” (佛道) นั้น  
เป็นเนื้อหาส าคัญที่ชาวพุทธในสมัยนั้นใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวลานั้น ซึ่งก็พอจะท าให้มองเห็น
ภาพได้ว่าชาวพุทธพยายามที่จะใช้เต๋าให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ของตน และที่ส าคัญยิ่งกว่าคือ  
การยืมเอาวิธีการทางไสยศาสตร์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสังคมยุคนั้น เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่
พุทธธรรม ก็เป็นวิธีเดียวกับที่นักบวชเต๋ามักกระท า เช่นการใช้เวทมนต์คาถารักษาโรคภัยไข้เจ็บ  
การท าพิธีสะเดาะเคราะห์ การท านายโชคลางต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นหนทางที่น าตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับ 
มหาชนได้ง่ายและเกิดผล86 ในหนังสือประวัติพุทธศาสนาในจีน ซึ่งมีผู้เขียนกันมากมายมาแต่โบราณ
กาล ก็ได้บันทึกถึงบรรดาพระมหาเถระที่เข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนาในจีนนั้น ล้วนมีวิทยาอาคมแก่กล้า 
กันทุกคน เช่น พระอาจารย์อันซื่อเกา (An Shi Gao) พระอาจารย์คังเซิงฮุ้ย (Kang Sheng Hui) 
พระอาจารย์ธรรมกาล พระอาจารย์คุณภัทร ล้วนได้ชื่อว่า เป็นพหูสูตที่มีความรอบรู้ในพุทธธรรม 
อย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถในด้านโหราศาสตร์ ด้านการท านายโชคลาง การรักษาโรคร้าย 
ด้วยเวทมนต์คาถา การสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น จนสามารถพูดได้ว่า แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างหาก 
ที่เป็นที่สนใจและดึงดูดใจผู้คนในสมัยนั้นให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าพุทธธรรมที่เผยแผ่  
อยู่ในเวลานั้น87 ภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในมโนคติของชาวจีนในยุคนั้น จะเป็นภาพของเทพเจ้า 
ที่มีอภินิหารยิ่งใหญ่ บนพระศอมีรัศมีเป็นพวยพุ่งและสามารถเนรมิตกายได้ตามใจชอบ ภาพลักษณ์ 
เช่นนี้ ความจริงเป็นภาพของเซียนที่ชาวจีนรู้จักมักคุ้นมาแต่โบราณ แม้โดยหลักความจริงศาสนธรรม
ของพุทธนั้นจะแตกต่างกับไสยศาสตร์ที่แพร่หลายอยู่ในขณะนั้นเป็นตรงกันข้าม แต่ผู้คนในสมัยนั้น 
ก็ใช้สายตาที่มองไสยศาสตร์มองพระพุทธศาสนา ชาวพุทธเองก็อาศัยวิธีนี้โน้มน้าวจิตใจผู้คนให้เชื่อถือ
ศรัทธาอย่างได้ผล นักพุทธศาสตร์จีนในปัจจุบันลงความเห็นว่า การที่พระพุทธศาสนาเมื่อแรกเผยแผ่
เข้าไปนั้นต้องอาศัยวัฒนธรรมจีนเป็นทุ่นเกาะ เพื่อให้ตัวเองสามารถเผยแผ่ออกไปได้นั้น เป็นกฎทั่วไป

                                                            
85 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น  (กรุงเทพฯ:  

เอมี่ เทรดดิ้ง, 2545), 25-27. 
86 慈怡法师, 佛教史年表, (台北市 ：佛光出版社，1995), 116. 
87 ล. เสถียรสุต, ประวัติแนวคิดมหายาน (กรุงเทพฯ: รุ่งนคร, 2519) 117. 
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ในการแทรกซึมของวัฒนธรรรมหนึ่งสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง การที่ศาสนาใหม่ศาสนาหนึ่ง โดยเฉพาะ
ศาสนาต่างชาติเมื่อแผ่เข้าไป จะให้ศาสนธรรมหรือปรัชญาของตนเป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่ชน  
ที่แปลกใหม่นั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะท าได้ง่าย เพราะวัฒนธรรมดั้งเดิมของทุกชาติล้วนมีด้านที่จะอนุรักษ์ 
คุ้มครองตนเองและต่อต้านสิ่งที่ เข้าไปใหม่อยู่ในตัวเองเป็นวิสัย  ดังนั้นผู้ เผยแผ่จะต้องสันทัด 
ในการปรับปรุงสิ่งที่น าเข้าไปใหม่ให้สอดคล้องกับแนวความคิดและความต้องการของผู้คน 
ในดินแดนแห่งนั้น ทั้งยังต้องท าให้หมู่ชนนั้นเชื่อว่า การเสาะแสวงหาของตนมีหนทางเป็นจริงขึ้นได้ 
ศาสนานั้นจึงจะสามารถสร้างศรัทธาปสาทะขึ้นในหมู่ชนเหล่านั้นและเป็นที่ยอมรับในที่สุด88 

ครั้นเข้าสู่ยุคราชวงศ์เว่ย (魏) (ค.ศ.220 – 256 ยุคสามก๊ก) และจิ้น (晋)  

(ค.ศ.265 - 420) พระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนจากอาศัย “หวงเหล่าเสฺวีย” (黄老学) มาอาศัย  

“เสฺวียนเสฺวีย” (玄学) เป็นทุ่นเกาะ ในยุคนี้ เสวียนเสวีย (玄学)  กับพุทธมีท่าทีถ้อยปรองดอง 

กัน และรับเอาอิทธิพลของกันและกันไว้ โดยเฉพาะ เสฺวียนเสฺวีย (玄学) ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายรับ 
อิทธิพลของพุทธมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายส่งอิทธิพลกระทบพุทธ เข้าสู่ยุคนี้แต่ละพุทธนิกายในจีนจะ

เผยแพร่พระคัมภีร์หมวดปรัชญาปารมิตาสูตรเป็นหลัก และต่างก็เอาภาษาของ เสฺวียนเสฺวีย (玄学)  
มาอรรถาธิบายคัมภีร์พระพุทธธรรม พระพุทธศาสนาจึงแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ตรงกันข้าม

กับเสฺวียนเสฺวีย (玄学) ซึ่งกลับเสื่อมลง แต่มีข้อน่าสังเกตคือ ทฤษฎีของเสฺวียนเสฺวีย ที่ชาวพุทธ 
อาศัยเป็นทุ่นเกาะในเวลานั้น ค่อนข้างจะสับสน ไม่เป็นระบบ มีความขัดแย้งในตัวเองอยู่มาก จึงท าให้ 
พระคัมภีร์หมวดปรัชญาปารมิตาสูตรเกิดความแปลกแยกและแตกแขนงออกไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง  
พุทธนิกายในจีนในเวลานั้นแตกแขนงออกเป็น “หกส านัก เจ็ดนิกาย” ทั้งนี้เนื่องด้วยแต่ละนิกาย 
มีความเข้าใจในหลัก “สุญญตา” อันเป็นหัวใจส าคัญของพระคัมภีร์หมวดปรัชญาปารมิตาสูตรแตกต่าง 
กันออกไป หลังอุบัติ “หกส านัก เจ็ดนิกาย” แล้วก็เกิดทฤษฎี “ว่าด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแท้คือมายา 
นั้นเป็นสุญญตา” ของพระอาจารย์เซิงเจ้า89 พระพุทธศาสนาในสมัยนี้วิวัฒนาการจากฝ่ายอาศัย  

เสฺวียนเสฺวีย (玄学) เป็นทุ่นเกาะ กลายมาเป็นฝ่ายเติมเต็มความไม่สมบูรณ์ของเสฺวียนเสฺวีย  

(玄学) นอกจากหวงเหล่าเสฺวีย (黄老学) กับเสฺวียนเสฺวีย (玄学) แล้ว พระพุทธศาสนาเมื่อ
แรกแผ่เข้าสู่จีนนั้น ยังได้อาศัยแนวความคิดลัทธิขงจื๊อเป็นทุ่นเกาะเพื่อเผยแพร่พุทธธรรมอีกด้วย  
หากกล่าวถึงหลักปฏิบัติแล้ว แนวความคิดลัทธิขงจื๊อกับหลักธรรมของพุทธแตกต่างกันมาก เช่น  

                                                            
88 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน) (กรุงเทพฯ:  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 43-45. 
 89 จ านง ทองประเสริฐ, พระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ: สมาคม 

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2508), 146-148. 
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หลักปรัชญาของขงจื๊อ จะเน้นให้เห็นถึงความถูกต้องในความเลื่อมล้ าต่ าสูงของความสัมพันธ์ในสังคม 
ว่า “ผู้มีฐานะสูงกว่าสมควรที่จะได้ปกครองผู้มีฐานะต่ ากว่า ผู้มีฐานะต่ ากว่าสมควรที่จะต้องปฏิบัติตาม 
ความต้องการของผู้มีฐานะสูงกว่า” หลักความคิดเช่นนี้ ผิดกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา ที่ให้คนเรา 
ตั้งความสัมพันธ์อยู่บนความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน แต่เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับศีลธรรม
และมโนคติของชาวจีน ชาวพุทธที่เผยแผ่พุทธธรรมในสมัยนั้น เวลาแปลหรืออธิบายหลักธรรมของ 
พุทธ ก็จะพยายามเลือกสรรและเพิ่มเติมเนื้อหาที่เห็นว่าชาวจีน สามารถรับได้เข้าไว้  และตัดทอน 

เนื้อหาที่เห็นจะรับไม่ได้ออกไป90 เช่น พระอาจารย์อันซื่อเกาในสมัยซีฮั่น (西汉) เมื่อแปล 
พระคัมภีร์สิคาโลสูตร ก็ได้เพิ่มเติมและดัดแปลงเนื้อความในพระสูตรนี้ให้เข้ากับหลักจริยธรรมของลัทธิ 
ขงจื๊อ ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพระจักรพรรดิกับขุนนาง ระหว่างบิดากับบุตร สามีกับภรรยา  
พี่กับน้องและระหว่างเพื่อนฝูงด้วยกันเข้าไป เพื่อให้เป็นที่รับได้ของชาวจีนทั่วไป และเมื่อพระอาจารย ์
คังเซิงฮุ้ย แปลและเรียบเรียงพระคัมภีร์หมวดษฑปารมิตาสูตรได้น าเอาหลักเมตตาบารมีของมหายาน

ผสมผสานเข้ากับมโน คติเกี่ยวกับ “เหยินอ้าย” (仁爱) หลักเมตตาการุณของลัทธิขงจื๊อ โดยการ
เสนอทัศนคติว่า การปกครองอาณาประชาราษฎร์ เคารพผู้อาวุโสกว่า กตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้า 
และผู้มีพระคุณ ละเว้นจากการกระท าทุกข์ทรมานและเข่นฆ่าผู้อื่น ละเว้นจากความละโมบ เหล่านี้
ล้วนเป็นมโนคติที่ประสานเข้ากันได้อย่างสนิทกับทฤษฎีทางการเมืองของลัทธิขงจื๊อ 91 พระอาจารย์ 

ฮุ้ยเหยี่ยน ในสมัยตงจิ้น (东晋) ได้เสนอทัศนคติว่า “อันศาสนธรรมทั้งนอกและในนั้น หากรวมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วไซร้ ก็จะน ามาซึ่งความสว่างรุ่งโรจน์” ค าว่า “ใน” ในที่นี้หมายถึงลัทธิขงจื๊อ  
เป็นส านักปรัชญาที่ถือก าเนิดขึ้นในจีนเอง ส่วนค าว่า “นอก” นั้นหมายถึง“พระพุทธศาสนา”  
เป็นศาสนาที่แพร่เข้ามาจากอินเดีย92 

2) ระยะที่สอง ภาวะขัดแย้งและปะทะกับวัฒนธรรมจีน 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนโดยแก่นแท้แล้วผิดแผกแตกต่างกันมาก  

จึงขัดแย้งกันตั้งแต่แรกแผ่เข้าไป แต่ชาวฮั่นในสมัยนั้นรู้จักและเข้าใจพระพุทธศาสนาแต่เพียงผิวเผิน 
ประกอบกับอิทธิพลของพุทธยังไม่เด่นชัดนัก และที่ส าคัญคือชาวพุทธเองได้พยายามอาศัยวัฒนธรรม 
ดั้งเดิมของจีนเป็นทุ่นเกาะ เพื่อเผยแผ่ตัวเอง ดังนั้นความขัดแย้งต่าง ๆ เมื่อแรกแผ่เข้าไปนั้น 

จึงดูไม่โดดเด่น การปะทะกันซึ่งมีอยู่บ้างก็ไม่รุนแรงอะไร แต่พอล่วงเข้าสมัยราชวงศ์จิ้น (晋朝)  
มีการแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นล่ าเป็นสัน จ านวนคัมภีร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
                                                            

90 เสถียร โพธินันทะ, พระพุทธศาสนามหายานในจีน (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516), 92. 
91 เรื่องเดียวกัน, 94-96. 
92 อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, พระพุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย,  

2539), 61-63. 



 47 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้แปลมีความเข้าใจในพุทธปรัชญาและพุทธธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้น  แปลได้ถูกต้อง
แม่นย ายิ่งขึ้น ช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจและมองเห็นความแตกต่างระหว่างพุทธกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ของจีนได้ชัดเจน ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เคยแฝงเร้นอยู่ก็ปรากฏเด่นชัดออกมา ดังนั้นจึงเกิดปัญหา 
ว่าจะยืนหยัดในหลักพุทธธรรม หรือจะยังคงอรรถาธิบายพุทธคัมภีร์และพระสูตรต่าง ๆ ตามครรลอง
ความรับรู้ของคนจีนต่อไป ปัญหานี้จึงเป็นปัญหามูลฐานที่เป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งอื่น  ๆ  
ตามมา93 

คัมภีร์ต่าง ๆ ที่แพร่เข้าไปเพิ่มจ านวนมากขึ้น ธรรมบางข้อก็เป็นที่ยอมรับของชาวจีน 
บางข้อก็ไม่เป็นที่ยอมรับกัน แต่จะอย่างไรก็ตาม ผลกระทบของพระพุทธศาสนาต่อสังคมยุคนั้น  
ก็แผ่กว้างและเติบใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ การอาศัยวัฒนธรรมจีนเป็นทุ่นเกาะเพื่อเผยแผ่ตัวเองลดน้อยลง  
มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น  ความขัดแย้งและการปะทะกันจึงเป็นไปอย่างเปิดเผย  
และทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ และที่พิเศษออกไปอีกก็คือพระพุทธศาสนาในจีนนั้น ยังข้องเกี่ยว 
อยู่กับการเมืองและมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นเอกเทศจากบ้านเมือง  ซึ่งเรียกกันว่า “เศรษฐกิจวัด”  
โดยวัดแต่ละแห่งจะมีที่ดินเป็นของตนเองมากมายให้เช่าก่อเกิดรายได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้วัดยังมี
รายได้จากทางอื่นอีก จึงเป็นเหตุให้เกิดขัดแย้งในด้านผลประโยชน์กับชนชั้นปกครองขึ้นอีกอย่างหนึ่ง  
ท าให้ความขัดแย้งดังกล่าวเพิ่มความซับซ้อนยิ่งขึ้น เพราะนอกเหนือจากความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 
แล้ว ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจแทรกรวมอยู่ด้วย ความขัดแย้งนี้บางครั้งก็น าไปสู่

การปะทะกันด้วยก าลังอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในยุคหนานเป่ยเฉา หรือราชวงศ์เหนือใต้ (南北朝) 
(ค.ศ. 420 – 589) ดูจะรุนแรงยิ่งกว่ายุคใด ๆ ในประวัติศาสตร์ ข้อขัดแย้งบางกรณีเรื้อรังจนถึง 

ยุคราชวงศ์สุย (隋朝) (ค.ศ. 581 - 618) และราชวงศ์ถัง (唐朝) (618 – 907 ) จึงได้ยุติลง94 

ในหนังสือ “หงหมิงจี๋” (弘明集) และ “กว่างหงหมิงจี๋” (广弘明集)  

ซึ่งเป็นหนังสือที่พระภิกษุสมัยราชวงศ์หนานเฉา (南朝) (ค.ศ. 420 – 589) และราชวงศ์ถัง (唐朝)  
เรียบเรียงขึ้นเพื่อสดุดีพระพุทธศาสนา และบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
ในสองสมัยนั้น ช่วยให้ชนรุ่นหลังทราบถึงความขัดแย้งและการปะทะกันระหว่างพุทธกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของจีนอย่างค่อนข้างละเอียด ความขัดแย้งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จะปรากฏในรูปของการปะทะกัน 
ระหว่างพุทธกับลัทธิขงจื๊อและพุทธกับเต๋า ซึ่งมีการขับเคี่ยวกันมาทั้งในด้านปรัชญา ในด้านศีลธรรม

และในด้านการสถาปนาสถานะความเป็นหนึ่งในศาสนมณฑล (教区) ในด้านปรัชญานั้น  

                                                            
93 印顺，中国佛教史，(台北 : 正闻出版社，2003), 158. 
94 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบตและญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: เอมี่ 

เทรดดิ้ง, 2545), 134-136. 
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มีการโต้แย้งกันด้วยปรัชญาว่าด้วย "การเกิด การตาย" "กายและจิต" และ "กฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่"  
ทัศนะของลัทธิขงจื๊อเห็นว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลก ย่อมเกิดและตายไปตามธรรมชาติ 
ของมันเอง คนเรานั้นเมื่อตายไปแล้วจิตย่อมดับไปด้วย95 ส่วนทัศนะของเต๋านั้น แม้จะเน้นเรื่อง 
ท าอย่างไรคนเราจึงจะหลุดพ้นจากความตายไปได้ ท าอย่างไรจึงจะบ าเพ็ญตนให้บรรลุเป็นเซียนได้  
แต่เต๋าก็เห็นว่ากายและจิตนั้นจะแยกออกจากกันไม่ได้ ปรัชญาเหล่านี้ ตรงข้ามกับปรัชญาพุทธที่เห็นว่า  
สิ่งมีชีวิตทั้งมวลย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันเป็นทฤษฎี "จิตไม่ดับตามสังขาร"  
ความขัดแย้งที่ตามมากับสองทฤษฎีนี้คือ ปัญหาว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่ พุทธปรัชญา 
เห็นว่า “สรรพชีวิตจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามกรรมที่ก่อไว้  มีแต่ผู้บรรลุนิพพานภาวะ 
แล้วเท่านั้น จึงจะหลุดพ้นจากกฎนี้ได ้ดังนั้นกรรมใดที่สร้างไว้ ก็อาจตอบสนองได้ทั้งในชาตินี ้ชาติหน้า 
และชาติที่ไกลออกไป”96 ความจริงทฤษฎีว่าด้วยกฎแห่งกรรมนี้  มีอยู่ในความเชื่อดั้งเดิมของจีน
เหมือนกัน ผิดกันตรงที่ของจีนนั้น เชื่อว่ากรรมจะตามสนองให้เห็นทันตาในชาตินี้มิใช่ชาติหน้า เพราะ 
ถือคติความเช่ือที่ว่า ร่างกายเมื่อตายไปแล้ว จิตย่อมแตกดับไปด้วย แต่จะอย่างไรก็ตามทฤษฎีเกี่ยวกับ
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของปรัชญาพุทธนั้น มีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวจีนในสมัยนั้นเป็น
อย่างมาก ท าให้ผู้คนหวาดกลัวการท าบาป และมุ่งมั่นในการท าความดี97 อีกประเด็นความขัดแย้ง 
ในด้านศีลธรรมประการหนึ่งคือ ปัญหาเรื่อง "สมณะควรจะกราบไหว้กษัตริย์หรือไม่" ซึ่งเป็นปัญหา 
ที่โต้แย้งกันมาหลายร้อยปี ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน ถือว่า กษัตริย์เป็น
โอรสแห่งสวรรค์ รับราชโองการจากสวรรค์ อันเป็นโองการที่ใครจะฝ่าฝืน ละเมิดหรือปฏิเสธไม่ได้
เด็ดขาด การที่ภิกษุไม่ยอมกราบไหว้กษัตริย ์จึงถูกมองว่าเป็นการกระท าที่ผิดต่อศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
ความขัดแย้งที่สัมพันธ์โดยตรงกับปัญหานี้ คือ ความแตกต่างกันในด้านขนบประเพณีระหว่างพุทธกับ 
วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน ลัทธิขงจื๊อและเต๋าพยายามทุกวิถีทางที่จะต่อต้านขนบประเพณีต่าง ๆ ของ
พุทธ ด้วยเห็นว่าเป็นประเพณีของชาวต่างชาติ ส่วนชาวพุทธนั้นก็พยายามยืนยันให้เห็นว่าพระผู้มี 
พระภาคเจ้านั้น สถิตเสถียรอยู่เหนือเทพเจ้าทั้งปวงและทรงคุณธรรมประเสริฐสุด98 ส่วนทางด้าน 
ความขัดแย้งในการสถาปนาสถานะความเป็นหนึ่งในศาสนมณฑลนั้น เป็นการต่อสู้กันด้วยปรัชญาว่า
ด้วยโลกียะและโลกุตตระเป็นส าคัญ ปรัชญาลัทธิขงจื๊อเป็นปรัชญาทางสังคมศาสตร์ เน้นเรื่องหน้าที่ 

                                                            
95 ล. เสถียรสุต, การพ้นทุกข์ของมหายาน (กรุงเทพฯ: รุ่งนคร, 2521), 87-89. 
96 เสถียรโกเศศ, ศาสนาเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง, 2531), 127-129. 
97 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง), ประชุมบรรยายพระธรรมมหายาน 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2504), 76-78. 
98 สมบูรณ์ สุขส าราญ, ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน (กรุงเทพฯ:

ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 202-203. 
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ของบุคคลต่อสังคมปฏิเสธการตัดทางโลกหันเข้าหาทางธรรมของพุทธ ลัทธิขงจื๊อพยายามแสดง 
และยืนยันว่าการปลูกฝังจริยธรรมให้กับชนในชาติ และการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขนั้น ปรัชญา
ลัทธิขงจื้อเพียงส านักเดียวก็เพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องอาศัยปรัชญาของพุทธ ส่วนพุทธก็ใช้ 
วิธีปรองดองเข้าหาด้วยการสร้างทฤษฎี "รวมเป็นหนึ่งเดียว" ในขณะเดียวกัน ก็พยายามเผยแพร่
ปรัชญาความรับรู้เรื่อง "ไตรชาติ" (อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และปรชาติ) ว่าเหนือกว่าของลัทธิขงจื๊อ 
ที่ถือทฤษฎีเพียงชาติเดียวส่วนกับเต๋านั้น ชาวพุทธไม่เคยยอมปรองดองด้วย ไม่ว่าในด้านหลักทฤษฎี
หรือหลักปฏิบัติ ลัทธิเต๋าวิวัฒนาการมาจากส านักคิดขึ้นเป็นศาสนานั้น มีปัจจัยส่งเสริมหลายประการ  
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดข้อหนึ่งคือ มีบุคคลจ านวนหนึ่ง อันประกอบด้วยนักบวช พวกผู้วิเศษและพ่อมด 
หมอผี มีความรู้สึกต่อต้านพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง จึงได้รวมตัวกันสถาปนาลัทธิเต๋าขึ้นเป็น
ศาสนา วัตถุประสงค์ก็คือต่อต้านพระพุทธศาสนานั่นเอง99 

ในการขับเคี่ยวระหว่างพุทธกับเต๋านั้น เต๋าได้เปรียบในด้านที่เป็นวัฒนธรรมของจีน  
จึงพยายามเข้าครอบง าความรู้สึกในด้านชาตินิยมของชนในชาติด้วยการตอกย้ าว่า พุทธนั้นเป็นศาสนา
ต่างชาติต่างแดน นอกจากนี้ บางครั้งเต๋ายังยืมอ านาจพระจักรพรรดิอันเป็นอ านาจสูงสุดมากวาดล้าง
ท าลายพุทธ ในประวัติศาสตร์เคยมีเหตุการณ์กวาดล้างพระพุทธศาสนาหวังจะให้สิ้นสูญไปถึง 3 ครั้ง 

เรียกกันว่า “ภัยจากซันอู่” (三武) ซันอู่ หมายถึง จักรพรรดิไท่อู่ตี้ (太武帝) ในสมัยราชวงศ์เว่ย  

(魏)  (ค.ศ. 220 -  265)  จักรพรรดิโจวอู่ตี้  (周武帝)  ในสมัยราชวงศ์ เป่ยโจว  (北周)  

(ค.ศ. 557 - 581) และจักรพรรดิถังอู่ตี้ (唐武帝) ในสมัยราชวงศ์ถัง (唐朝) การกวาดล้างทั้ง  
3 ครั้งนี้ นอกจากจะมีปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นมูลเหตุแล้ว ยังมีการต่อสู้ระหว่างพุทธ 
กับเต๋าเป็นปัจจัยส าคัญรวมอยูด่้วย100 

กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนา ลัทธิขงจื๊อและศาสนาเต๋า 
ในระยะที่สองนี้ ลัทธิขงจื๊อกีดกันพุทธมากกว่าที่คิดจะปรองดอง ไม่กีดกันศาสนาเต๋าแต่ก็ไม่ยอม 
ปรองดองด้วย เต๋ามีท่าทีปรองดองกับลัทธิขงจื๊อมากกว่ากีดกัน ส่วนพุทธนั้นก็พยายามที่จะปรองดอง 
กับลัทธิขงจื๊อมากกว่ากีดกัน แต่ระหว่างพุทธกับเต๋านั้น มีแต่การกีดกัน ต่อต้านและปะทะกันตลอดมา  
ไม่เคยปรองดองกันเลย  

                                                            
99 ชิว ซูหลุน, วิวัฒนาการของพุทธศาสนาในจีน แปลจาก ศาสตราจารย์ เหยินจี้อี๋ ,  

เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://thai.cri.cn/441/2012/04/19/242s197058.htm. 
100 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม, หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 16 มกราคม 2561. 
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3) ระยะที่สาม ยอมรับและกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งของจีน 

ในยุคราชวงศ์หนานเป่ยเฉา (南北朝) เป็นยุคที่พุทธ ลัทธิขงจื๊อ และเต๋าเกิด 
ความขัดแย้งและปะทะกันอย่างรุนแรงที่สุด ชนชั้นปกครองในยุคนี้บ้างก็อุปถัมภ์พุทธ ท าลายเต๋า  
บ้างก็อุปถัมภ์เต๋า ท าลายพุทธ แต่ทั้งพุทธและเต๋าก็ไม่เคยถูกท าลายสิ้นไป ไม่นานก็กลับฟื้นตัวขึ้นใหม่

ได้ทุกคราไป เมื่อล่วงเข้ารัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จง (唐太宗) ของราชวงศ์ถัง (唐朝) พระองค์ 
ทรงด าเนินนโยบายอุปถัมภ์ทั้งสามศาสนาให้อยู่ควบคู่กันไป ผิดกับพระจักรพรรดิองค์ก่อน ๆ ที่ยอมให้

มีอยู่ได้เพียงศาสนาเดียว101 ถึงแม้ว่าในปลายรัชสมัยราชวงศ์ถัง  (唐朝) จักรพรรดิถังอู่จง  

(唐武宗) ย้อนกลับมากวาดล้างพุทธอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงกระแสแห่งการ 

ปรองดองเพื่ออยู่ ร่ วมกันของสามศาสนาได้  นโยบายของจักรพรรดิถั งไท่จง  (唐太宗)  
มีความส าคัญอย่างอเนกอนันต์ต่อการปรองดอง ประนีประนอมเข้าหากันของสามศาสนา นโยบายนี้ 
ได้ด าเนินต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ก็เพราะชนชั้นปกครองส่วนใหญ่มีความเห็นพ้อง 
ต้องกันว่า หลักปรัชญาของลัทธิขงจื๊อนั้นเหมาะอย่างยิ่งส าหรับการบริหารปกครองแผ่นดิน  
หลักพุทธธรรมมีคุณค่าประเสริฐเลิศล้ าในด้านปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรม  ส่วนวิถีแห่งเต๋านั้น  
ดีส าหรับท านุบ ารุงร่างกายให้มีพลานามัยแข็งแรง อายุยั่งยืน ในส่วนสามศาสนาเองนั้น จากการที่ได้ 
ขัดแย้ง ขับเคี่ยวกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงท าให้เกิดผลสะท้อนกลับถึงกันอย่างหยั่งลึก ทั้งพุทธ  
ลัทธิขงจื๊อและเต๋าต่างก็รับเอาอิทธิพลของอีกสองฝ่ายไว้ ในสังคมเกิดกระแสความคิดที่จะ “รวมสาม 
ให้เป็นหนึ่ง” ขึ้น ด้วยเห็นว่าทั้งสามศาสนานี้มีรากฐานความคิดที่เป็นเอกฉันท์อยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งอาจ
รวมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได ้คือ “การเน้นการฝึกทางจิตและการปลูกฝังคุณธรรม”102 พระพุทธศาสนา
ในระยะนี้สามารถหลอมตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนได้อย่างสนิท และสามารถผูกกระชับ 
จิตใจและศีลธรรมของชาวจีนไว้อย่างเหนียวแน่น การประสานเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน  
เราอาจจะวิเคราะห์จากความเป็นจริง 2 ด้าน คือ 1) พุทธรับเอาแนวคิดของลัทธิขงจื๊อและศาสนาเต๋า 
ไว้ในปรัชญาและทฤษฎีของตน 2) ลัทธิขงจื๊อและศาสนาเต๋ารับเอาหลักธรรมของพุทธไว้ในปรัชญา
ของตน พุทธรับเอาแนวความคิดของลัทธิขงจื๊อและเต๋ามาเป็นของตน ท าให้เกิดพุทธนิกายที่เป็น

ลักษณะของจีนเองขึ้นกว่า 10 นิกาย นิกายที่ส าคัญได้แก่  นิกายฮวาเยี๋ยนจง (华严宗)  

หรือที่เรียกว่านิกายอวตังสกะ นิกายเทียนไถจง(天台宗) ที่เรียกว่านิกายสัทธรรมปุณฑริก และ 

                                                            
101 เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค 2 (กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2519), 49-52. 
102 นวม สงวนทรัพย์, ประวัติพระพุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ: กรุงเทพสยาม 

การพิมพ์, 2517), 113-115. 
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นิกายฉานจง (禅宗) หรือนิกายเซนเป็นต้น103 พุทธนิกายที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ ส่งอิทธิพลออกไป 

อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะต่อปรัชญาของจีนในกาลต่อมา นิกายฮวาเอี๋ยนจง (华严宗) ซึ่งนับถือ 
และเผยแพร่พระคัมภีร์พุทธาวตสฺกมหาไวปุลฺยสูตร (Buddha vatam ฺska–Mahavaipulya Sutra) 
เป็นส าคัญนั้น ได้ผสมผสานเบญจจรรยา (เมตตา กตัญญู มารยาท ปัญญา สัจจะ) ของลัทธิขงจื๊อให้ 
เป็นหนึ่งเดียวกันกับเบญจศีลในพุทธศาสนา พุทธนิกายเทียนไถจงซึ่งนับถือและเผยแพร่พระคัมภีร์
สัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นหลัก ได้เสนอทฤษฎีว่าด้วย “เวไนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีวิธีจะหลุดพ้นจาก 
โอฆสงสารได้หลายวิถีด้วยกัน” โดยเนื้อแท้แล้ว ทฤษฎีนี้เป็นหนทางปรองดองระหว่างพุทธกับ

วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนขึ้น104 ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ นิกายฉานจง (禅宗) (เซน) ซึ่งนับถือ 
คัมภีร์ลังกาวตารสูตร คัมภีร์มหายานศรัทโธฏปาทศาสตร์ เป็นต้น ได้เสนอทฤษฎีว่าคนเราอาจจะ
บรรลุโพธิสัตว์ภูมิได้โดยไม่จ าเป็นต้องตัดทางโลก ทฤษฎีนี้โดยเนื้อแท้แล้วก็คือการรับเอาอิทธิพลลัทธิ 

ธรรมชาติของลัทธิเต๋าและการท าตัวตามอารมณ์ของเสฺวียนเสฺวีย (玄学) นิกายทั้งสามนี้  
เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาปสาทะในหมู่ชาวฮั่นมาก ตรงข้ามกับโยคะนิกายที่พระถังซ าจั๋ง  

(唐三藏) น าเข้าไปในสมัยราชวงศ์ถัง (唐朝) แม้ว่าจะเคยเจริญมากในยุคหนึ่ง แต่ก็แพร่หลาย 

อยู่เพียง 30 ปีเท่านั้น ภายหลังพระถังซ าจั๋ง (唐三藏) แล้วก็เสื่อมลง ทั้งนี้ก็เพราะนิกายนี้ไม่ได้
ผสมผสานเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเข้าไว้ เป็นพระพุทธศาสนาแบบอินเดียแท้ จึงไม่เป็นที่นิยม 
ของชาวจีนทั่วไป105 

ปัญหาเรื่องสมณะควรจะกราบไหว้กษัตริย์หรือไม่ ถูกน ามาถกเถียงอีกครั้งในยุคนี้  

จักรพรรดิถังเกาจง (唐高宗) เคยมีพระราชโองการให้พระภิกษุสงฆ์กราบไหว้พระจักรพรรดิ 
และบิดามารดา แต่ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากพระเถระทั้งปวง จึงจ าต้องโอนอ่อนผ่อนปรนให้ 

ไหว้เฉพาะผู้บังเกิดเกล้าเท่านั้น แม้กระนี้ก็ดี ในสมัยราชวงศ์ถัง (唐朝) ตอนกลาง หนังสือที่ 

พระเถระผู้ใหญ่มีถึงพระจักรพรรดิก็ได้เปลี่ยนสรรพนามที่ใช้เรียกขานตนเองว่า “ผินเซิง” (贫僧)  

(อาตมา) หรือ “ซาเหมิน” (沙门) (สมณะ) เป็น “เฉิน” (臣) (ข้าพระพุทธเจ้า) และต่อมาในสมัย

ราชวงศ์หยวน เมื่อมีการช าระเรียบเรียงหนังสือ “ไป่จั้งชิงกุย” (百丈清规) ขึ้นใหม่ และได้น า 

                                                            
103 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน) (กรุงเทพฯ: 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 143-146. 
104 คณะสงฆ์จีนนิกาย, พระพุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพ, 2531),  

127-131. 
105 ชิว ซูหลุน, วิวัฒนาการของพุทธศาสนาในจีน แปลจาก ศาสตราจารย์ เหยินจี้อี๋ ,  

เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://thai.cri.cn/441/2012/04/19/242s197058.htm. 
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บทถวายพระพรพระจักรพรรดิเป็นบทประณามพจน์ ติดตามด้วยบทฉลองคุณบิดรมารดา แล้วจึง 
ถึงบทสดุดีพระพุทธคุณ สุดท้ายจึงเป็นบทอภิวาทเจ้านิกาย การขับเคี่ยวกันในปัญหานี้ ซึ่งเรื้อรัง 
มาหลายร้อยปีก็เป็นอันยุติลง106 

การปรองดองกันของพุทธกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนในอีกด้านหนึ่งคือ ลัทธิขงจื๊อ 
และศาสนาเต๋ารับเอาหลักพุทธธรรมและพุทธปรัชญาไว้เป็นของตนมากมายเช่นกัน  จนกลายเป็น 
พลังผลักดันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงของสองลัทธิดั้งเดิมของจีน ลัทธิเต๋า  
นับแต่วิวัฒนาการเป็นศาสนาขึ้นแล้ว ก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อต้านพุทธ แต่ถ้าว่าโดยระบบแนวคิดแล้ว  
เต๋าไม่อาจจะเทียบกับพุทธได้เลย107 ก่อนหน้านี้ เต๋าไม่มีคัมภีร์อะไรที่เป็นกิจจลักษณะ วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของจีนส่วนใหญ่ลัทธิขงจื๊อสืบทอดไว้เกือบทั้งหมด เต๋าจึงหันมารับและลอกเลียนเอา 
พุทธปรัชญาและทฤษฎีต่าง ๆ ของพุทธไว้มากมาย และน ามาดัดแปลงเป็นคัมภีร์ของตน จนอาจพูด 
ได้ว่า คัมภีร์ต่าง ๆ ของเต๋าจ านวนมากรับอิทธิพลของพุทธไว้ แม้ว่าจุดแสวงหาในขั้นบั้นปลายของพุทธ 
กับเต๋าจะเป็นคนละขั้วก็ตาม เหยินจี้อี ๋(Ren Yi Ji) นักพุทธศาสตร์ช่ือดังยุคปัจจุบันของจีน มีความเห็น
ว่า ตรรกวิทยาและจิตวิทยาของพุทธปรัชญานั้นลึกซึ้ง ละเอียดกว่าและมีความกระชับรัดกุมกว่า 
ทั้งปรัชญาศักดินาของจีน และเทววิทยาของยุโรปกลางมาก การแพร่เข้าสู่จีนของพุทธมีผลท าให้ 
ลัทธิขงจื๊อหันมาปรับปรุง ปฎิรูปตนเองอย่างแข็งขัน จากการเป็นส านักคิดกลายเป็นศาสนา108  

ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (宋朝) และราชวงศ์หมิง  (明朝) ซึ่ งเรียกกันว่า “ซ่งหมิงหลี่ เสฺวีย”  

(宋明理学) นี่คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่สามารถ
หลอมรวมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีน อิทธิพลของพุทธที่มีต่อลัทธิขงจื๊อ จะเห็นได้จาก
การที่ลัทธิขงจื๊อเปลี่ยนจุดยืนจากการให้ความส าคัญด้านสังคมและการเมือง มาเป็นการให้ความส าคัญ
ในด้านฝึกฝนจิตใจและปลูกฝังคุณธรรม บนรากฐานนี้ ลัทธิขงจื๊อได้ก าหนดหนังสือที่จะใช้เป็นคัมภีร์

ของตนให้แน่ชัดลงไป อันได้แก่ เหมิ่งจื๊อ (孟子) ต้าเสฺวีย (大学) จงยง (中庸) หลุนอฺวี่   

(论语) รวมเรียกว่า “ซื่อซู” (四书) หรือ “หนังสือสี่เล่ม”109 หนังสือเหล่านี้กลายเป็นหนังสือ 
                                                            

106 เรื่องเดียวกัน. 
107 ธนิตย์ อยู่โพธิ์, อุดมคติอันแตกต่างกันระหว่างพระพุทธศาสนามหายานกับหินยาน 

กับพระโพธิสัตว์และตรีกาย (กรุงเทพฯ:ศิวพร, ม.ป.ป.), 54-56. 
108 ปิยะ ราชเจริญ, “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะของมนุษย์ตามหลักค าสอนของ

พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” (วิทยานิพน์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 145-146. 

109 สัมภาษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ฟ่านจวิน (Fan Jun) อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน, 27 กรกฎาคม 2560. 
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คัมภีร์ของลัทธิขงจื๊อและต่อมาทางราชส านักก็ก าหนดให้หนังสือสี่เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เป็นบรรทัดฐาน
ส าหรับปลูกฝังคุณธรรม ที่ผู้จะสอบเข้าเป็นขุนนาง ต้องเรียนรู้ให้ถ่องแท้ทุกคน110 

อนึ่งพุทธนิกายต่าง ๆ ในจีน มักจะย้ าเรื่องจิตแท้ของคนว่า แก่นแท้ของจิตคนนั้น 
เป็นจิตบริสุทธิ์ แต่ต้องกลายมาไม่บริสุทธิ์เพราะถูกความเพ้อเจ้อ ความไร้แก่นสารครอบคลุม กล่าวคือ  
เพราะไปรับเอากิเลสตัณหา และอุปาทานเข้าไว้ท าให้มัวหมอง ปรัชญาแนวนี้ แต่เดิมนั้นไม่มีในปรัชญา
ของขงจื๊อ แต่มารับเอาไว้ในสมัยราชวงศ์ซ่งและสร้างปรัชญาว่าด้วย “จิตแห่งธรรมและจิตแห่งวัตถุ” 
อันเป็นปรัชญาที่พูดถึงการด ารงอยู่อย่างตรงข้ามของศีลธรรมกับกิเลสตัณหาและอุปาทาน  
พุทธปรัชญาว่าด้วยจิตแท้จึงเป็นแม่บทของปรัชญาเกี่ยวกับจิตของลัทธิขงจื๊อในยุคหลัง นอกจาก  
จะส่งอิทธิพลต่อศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจีนแล้ว พระพุทธศาสนายังส่งผลกระทบในด้านคีตศาสตร์ 
นาฏยศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร์และวรรณคดีจีนอย่างลึกซึ้งอีกด้วย111 

สรุปได้ว่าการที่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาต่างชาติต่างแดน ต้องเผชิญกับ 
การต่อต้านอย่างรุนแรงจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเมื่อแรกแผ่เข้าไปนั้น สามารถแทรกตัวเองเข้าไป 
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนได้ส าเร็จ นับเป็นผลส าเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา และ 
ผลส าเร็จนี้มาจากปัจจัย 2 ประการคือ 1.) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาใหญ่และมีปรัชญาที่ละเอียด 
ลึกซึ้งมาก “จิตแห่งธรรมและจิตแห่งวัตถุ” ในพุทธปรัชญานั้น มีหลาย ๆ สิ่งที่วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน 
ไม่มี และในระหว่างที่เผยแผ่ตัวเองอยู่นั้น พระพุทธศาสนาสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตน
ให้คงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีบทบาทในการเติมเต็มสิ่งที่วัฒนธรรมจีนยังขาดตกบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์   
2.) พระพุทธศาสนาสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของสังคมจีน  กล่าวคือ  
ไม่ใช่เรียกร้องให้ชาวท้องถิ่นปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอินเดียที่แพร่เข้าไป ตรงกันข้าม กลับปรับ 
วัฒนธรรมอินเดียให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น  ท าให้ชาวท้องถิ่นยอมรับการด ารงอยู่ของตน  
แล้วจึงค่อย ๆ แทรกซึมเข้าไป จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนและส่งผลกระทบ 
ต่อจีนจนตราบเท่าทุกวันนี้  

                                                            
110 ชิว ซูหลุน, วิวัฒนาการของพุทธศาสนาในจีน แปลจาก ศาสตราจารย์ เหยินจี้อี๋ ,  

เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน.25 60, เข้าถึงได้จาก http://thai.cri.cn/441/2012/04/19/242s197058.htm. 
111 สัมภาษณ์, อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน, นักวิชาการพระพุทธศาสนามหายาน,  

15 พฤษภาคม 2560. 
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1.2 สภาวการณ์พระพุทธศาสนาแต่ละยุคในจีน 
สภาวการณ์พระพุทธศาสนาในจีน สามารถแบ่งตามราชวงศ์ต่าง ๆ  ได้ดังนี ้

1) ราชวงศ์ฮัน่ (汉朝 206 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 220)  
พระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ประเทศจีน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 ในสมัยราชวงศ์ฮั่น  

(汉朝) ตรงกับรัชสมัยพระจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ (汉明帝) พระองค์ได้ทรงส่งคณะทูตไปประเทศ
อินเดียเพื่อให้ไปอัญเชิญพระพุทธศาสนากลับมาสู่ประเทศจีน ต่อมาคณะทูตกลับมาสู่ราชส านักพร้อม
กับพระภิกษุชาวอินเดีย 2 รูป ชื่อว่า พระกัสปมาตังคะและพระธรรมรักษ์ ซึ่งก็น าเอาพระพุทธรูปและ
คัมภีร์ทางศาสนาเข้ามาด้วย พระภิกษุชาวอินเดียทั้งสองได้รับการต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง 

จากพระจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ (汉明帝) และทรงสร้างวัดม้าขาว (White Horse Temple) หรือ

ภาษาจีนเรียกว่าวัดไป๋หม่าซื่อ (白马寺) ถือว่าเป็นวัดแรกที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ม้าที่บรรทุก 
พระธรรมคัมภีร์ ในเวลาต่อมา พระเถระทั้ง 2 ได้แปลพระสูตรเป็นภาษาจีน 42 สูตร และนับได้ว่า 

พระจักรพรรดิฮั่นหมิงตี้ (汉明帝) เป็นกษัตริย์ที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพระองค์แรก 
ของประเทศจีน112 

2) สมัยสามก๊ก (三国南北朝 ค.ศ. 220 - 280) 

ในยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคปลายสมัยสามก๊ก พระเจ้าโจผี (曹丕)ราชวงศ์โจโฉ  

(魏国) ทรงอาราธนาพระภิกษุ ชาวอินเดียชื่อว่า "พระธรรมกาละ" เข้ามาเป็นพระอุปัชฌาย์แก่
ประชาชนชาวจีนที่ต้องการอุปสมบท ก่อนหน้านี้ชาวจีนไม่สามารถอุปสมบทได้ นับได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่มีอุปสมบทในประเทศจีน พระธรรมกาละยังได้แปลวินัยปาฏิโมกข์ขึ้นเป็นการเปิดศักราชแห่งนิกาย 
วินัยขึ้นในจีนอีกด้วย113 

3) ราชวงศ์จิ้น (晋朝 ค.ศ. 265 - 420) 
พระพุทธศาสนาได้แพร่ไปยังประชาชนทั่วไป ธรรมทูตจากเอเชียกลางบ้าง  

จากอินเดียบ้าง จาริกเข้าสู่ประเทศจีนไม่ขาด สมัยนี้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก หลวงจีนฟาเหียน  

(法显) ได้เดินทางไปศึกษาภาษาสันสกฤตและพระธรรมวินัยควบคู่กันไป และท่องเที่ยวนมัสการ 
สังเวชนียสถานทั่วชมพูทวีป แล้วเดินทางกลับทางเรือผ่านเกาะสิงหล เกาะชวา รวมระยะเวลา 15 ปี 
ท่านได้น าพระธรรมวินัยปิฎกและพระปฏิมากรกลับมาด้วย ในครั้งนั้นท่านยังได้เขียนจดหมายเหตุ 

                                                            
112 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา, นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา, เข้าถึงเมื่อ 

14 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://crs.mahidol.ac.th/thai/mahayana41.htm. 
113 อภิชัย โพธิ์ประสิทธิศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 79-82. 
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เรื่องเดินทางไปประเทศอินเดียอย่างละเอียด สามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของนัก
ค้นคว้าทั่วไป และได้ลงมือแปลคัมภีร์ที่น ามาจากอินเดียด้วย ในราวพุทธศตวรรษที่  10 ท่านกุมารชีพ 
ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเอเชียกลางที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ติปิฏกธราจารย์" ได้รับนิมนต์ให้เข้ามาสู่
ประเทศจีน ท่านกุมารชีพท าการแปลพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม มากกว่า 300 ผูก และ 
แปลศาสตร์ต่าง ๆ ของฝ่ายศูนยตวาทิน ท าให้ปรัชญามาธยมิกเจริญแพร่หลาย พร้อมกันนั้นยังได้ 
แปลคัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ ผลงานของท่านได้รับความนับถืออย่างสูง โดยเฉพาะภาษาหนังสือ 
ที่ท่านแปลเป็นภาษาจีนออกมาสอนเป็นส านวนที่ไพเราะซาบซึ้ง จนถือเป็นแบบฉบับของภาษาชั้นสูง
ของประเทศจีน ประชาชนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก วัดอารามได้ถูกสร้างขึ้น 
เป็นจ านวนมาก114 

4) สมัยหนานเป่ย ราชวงศ์เหลียง (南梁 ค.ศ. 502 - 549) 

ราวพุทธศตวรรษที่ 12 พระเจ้าเหลียงบู๊ตี้ (梁武帝) เป็นปฐมราชวงศ์เหลียง  
ได้รับการยกย่องว่าเป็น“พระเจ้าอโศกของจีน” พระองค์วางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคง  
ทรงอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญแพร่หลาย ในยุคนี้ท่านโพธิธรรมซึ่งชาวจีนเรียกว่า  

“ตั้กม้อโจ้วซือ” (达摩祖师) ท่านเป็นผู้น านิกายเซนเข้ามาสู่ประเทศจีน อุตตรนิกายยกย่องท่าน 
ในต าแหน่งปฐมบูรพาจารย์นิกายเซน ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงจากพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์

ถัง (唐朝) และในปลายศตวรรษที่ 12 ปรากฏมีพระโพธิรุจิอีกรูปหนึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศจีน  
ท่านได้แปลทศภูมิศาสตร์และศาสตร์อื่น  ๆ อีกมากมาย พร้อมกับให้ก าเนิดนิกายภูมิศาสตร์   
ในปลายศตวรรษที่ 12 นี้ยังมีคณาจารย์จีนอีกท่านหนึ่ง ชื่อว่า ตี้เจี้ย (Di Jie) ได้ประกาศปรัชญานิกาย

เทียนไท้ (天台宗) แพร่หลาย ท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณโด่งดัง มีศิษย์จ านวนมาก นิกายเทียนไท้  

(天台宗) เจริญมากในประเทศจีน และยังเป็นที่เคารพของพระจักรพรรดิอีกด้วย115 

5) ราชวงศ์ถัง (唐朝 ค.ศ. 618 - 907) 

พระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถัง (唐朝) มีพระภิกษุชาวจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 

ท่านหนึ่ง ชื่อว่าเฮี่ยงจัง (玄奘) หรือ “พระถังซ าจั๋ง” (唐三藏) เป็นชาวมณฑลเหอหนาน  
ท่านเป็นติปิฏกธราจารย์ ได้เดินทางไปศึกษาพุทธธรรมในประเทศอินเดีย โดยได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนา 
ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ประกอบกับท่องเที่ยวนมัสการปูชนียสถานที่อินเดีย รวมเวลาไปกลับ 16 ปี  

                                                            
114 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน) (กรุงเทพฯ: 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 58-63. 
115 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, ศาสนาและปรัชญา ในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ:  

เอมี่เทรดด้ิง, 2545), 142-144. 
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เมื่อจาริกกลับประเทศจีนท่านได้เริ่มแปลคัมภีร์ได้จ านวนได้  1,335 ปริเฉท และยังได้เขียนบันทึก 

การเดินทางไปอินเดียชื่อว่าบันทึกแคว้นตะวันตก (ไซอิ๋ว 西游记) หนังสือเล่มนี้ ได้น าประโยชน์
อย่างมหาศาลแก่นักศึกษาผู้ค้นคว้าหรือนักโบราณคดี ตลอดถึงนักประวัติศาสตร์ นักศาสนาได้รับ 
ประโยชน์เช่นกัน เพราะท่านได้บันทึกลัทธิศาสนาของประเทศอินเดียโบราณและของประเทศบริเวณ
แถบเอเชียกลาง ในปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ก็มีสมณะอี้จิง (Yi Jing) ชาวเมืองฟันยาง จาริกไปประเทศ 
อินเดียศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความเพียรอยู่ร่วม 25 ปี ได้เดินทางไปหลายประเทศ และเดินทาง
กลับประเทศจีนโดยทางเรือ พร้อมทั้งอัญเชิญพระคัมภีร์มาเกือบ 400 ผูก ท่านได้ร่วมกับพระภิกษุอื่น 
แปลพระคัมภีร์รวมได ้56 เรื่อง พระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถัง นับได้ว่าเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนา
ได้เจริญถึงขีดสูงสุด จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนเลยทีเดียว ประชาชน 
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า ชนชั้นปัญญาชนได้ช่วยกันสนับสนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างส าคัญ116 

6) ราชวงศ์หยวน (元朝 ค.ศ.1271 - 1368) 

พระพุทธศาสนาในสมัยของราชวงศ์หยวน (元朝) ซึ่งเป็นราชวงศ์ชาวมองโกล 
ปกครองจีน พระเจ้ากุ๊บไลข่านทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาแบบมหายาน “ลัทธิตันตระมนตรยานแบบ
ทิเบต” และทรงยกย่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าราชวงศ์ โปรดให้พิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นใหม่ 
ยกเลิกเก็บภาษีวัด ทรงศรัทธาพระลามะทิเบตนามว่า “ฟาซือปา” (Fa Shi Ba) ในกาลต่อมาลามะ 
ฟาซือปา (Fa Shi Ba) ได้รับการสถาปนาให้เป็นพระสังฆปริณายก117 

7) ราชวงศ์หมิง (明朝 ค.ศ. 1368 - 1644) 

ในรัชสมัยของพระจักรพรรดิไท่จู่ (太祖) พระพุทธศาสนาได้รับการยกย่องเป็น 

อย่างดีจากกษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายสุขาวดี (净土宗) กับนิกายเซน (禅宗) แต่เมื่อ 
มาถึงสมัยของพระจักรพรรดิซีจง (Xi Zong) ทรงเลื่อมใสในลัทธิเต๋ามาก จึงทรงวางพระองค์เป็นปฏิปักษ ์
กับพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงถูกท าลายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  มีการท าลาย 
พระพุทธรูปท าลายวัด ให้นักบวชเต๋าเข้าไปยึดครองวัด ในที่สุดวัดก็ถูกแปลงเป็นอารามเต๋า118  

                                                            
116 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา, “นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา เข้าถึงเมื่อ 

14 ก.ย. 60, เข้าถึงได้จาก,” http://crs.mahidol.ac.th/thai/mahayana41.htm 
117 (เรื่องเดียวกัน) 
118 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, หลักพระพุทธศาสนาเถรวาท – มหายาน พิมพ์รั้งที่ 2, 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 90-93. 
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8) ราชวงศ์ชิง (清朝 ค.ศ. 1636 - 1912) 

ราชวงศ์ชิง (清朝) เป็นเผ่าแมนจูได้ขึ้นปกครองจีนหลังการล่มสลายของ 

ราชวงศ์หมิง (明朝) ภายหลังจากการปกครองได้มีการจัดระเบียบสังคมและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
อันหลายหลากของชาวฮั่นให้เป็นแบบเดียวกับแมนจู เช่น บังคับให้ประชาชนไว้ผมเปีย แต่งกายแบบ  
แมนจู การบังคับในลักษณะการกลืนชาติพันธุ์นี้มีชาวจีนฮั่นต่อต้าน จึงเป็นเหตุให้ถูกประหารชีวิตไป
เป็นจ านวนมาก ในส่วนของกิจการทางด้านพระพุทธศาสนา ราชวงศ์นี้นับถือพระพุทธศาสนามหายาน  
“ลัทธิตันตระมนตรยานแบบทิเบต” มีการกวดขันการบวชพระสงฆ์ โดยต้องได้รับอนุญาตจากทาง 
การก่อนจึงจะบวชได้ ด้วยเหตุเกรงว่าจะมีชาวจีนฮั่นเปลี่ยนสถานเป็นพระสงฆ์เพื่อซ่องสุมกองก าลัง 
ก่อกบฎ จึงมีพระราชโองการ ห้ามสร้างวัดใหม่ แต่กลับมุ่งสนับสนุนให้รวบรวมพระไตรปิฎกถวาย 
ทุกวัด พร้อมทั้งให้แปลเป็นภาษาแมนจูเรีย119 

9) สมัยจีนเป็นสาธารณรัฐ (中华民国 ค.ศ. 1912 – 1949) 
หลังจากระบอบจักรวรรดิจีนล้มสลาย และเปลี่ยนแปลงปกครองด้วยระบบ 

คอมมิวนิสต์ ท าให้จีนไม่มีศูนย์กลางแห่งความสามัคคี พวกทหารนายกอง นักการเมือง ต่างแย่งชิง 
แสวงหาอ านาจ ทุกคนมีความต้องการเป็นประธานาธิบดีด้วยกันทั้งสิ้น สถานการณ์ในสมัยที่ประเทศจีน 
ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่เสื่อมถอยลง  
ไม่เฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้น ศาสนาทุกศาสนาก็ถือว่าขัดกับลัทธิมาร์กซ์ทั้งสิ้น คอมมิวนิสต์ถือว่า  
“ศาสนานั้นเป็นกาฝากสังคม” (Social Parasite) สูบเลือดเอาประโยชน์จากสังคม แต่คืนก าไรให้กับ 
สังคมน้อย ศาสนาเป็นเหมือนกับยาฝิ่น (Religion is Opium) ท าให้คนพัฒนาได้ยาก เป็นคนไร้
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ศาสนาจึงไม่ควรจะมีอยู่เคียงคู่กับลัทธิคอมมิวนิสต์  หลังจากแผ่นดินใหญ่ 
ถูกปกครองด้วยคอมมิวนิสต์ ฝ่ายจีนเสรีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธได้อพยพไปอยู่เกาะฟอร์โมซาหรือ
ประเทศไต้หวันในปัจจุบัน120 

10) พระพุทธศาสนาในจนีเสรี (中华民国---台湾 ค.ศ. 1912 – ปัจจุบัน) 
จีนเสรี หมายถึง ไต้หวัน เกาะนี้แม้จะเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลจีน แต่จีนก็ไม่ได ้

ให้ความสนใจนัก ในสมัยโบราณเกาะนี้ถือว่าอยู่นอกเขตราชอาณาจักรจีน ปรากฏว่าเมื่อหลายพันปี
มาแล้วมีมนุษย์ในตระกูลไทย-แม้ว ซึ่งมีรกรากที่อยู่ในจีนได้อพยพเข้ามาอยู่  คือชาวพื้นเมือง 

                                                            
119 เย็นเหี่ยงภิกขุ, “มหายานในนานาประเทศ” ในโลกพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม 

การพิมพ์, 2517), 133-135. 
120 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา, นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา, เข้าถึงเมื่อ 

14 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://crs.mahidol.ac.th/thai/mahayana41.htm. 
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ของไต้หวันนั้นเอง เกาะนี้เริ่มปรากฏอยู่ในความสนใจของจีนในฐานะเป็นเกาะเทพนิยาย  เช่น  

เมื่อพุทธศตวรรษที่  3 จักรพรรดิ์ฉินซื่อหวาง (秦始皇) ปรารถนาจะแสวงหายาอายุวัฒนะ  
จึงส่งทูตออกไปแสวงหายังเกาะในมหาสมุทร ซึ่งเชื่อกันในครั้งนั้นว่าเป็นเกาะวิเศษ ปรากฏว่า 
เกาะวิเศษที่ว่านี้ มีเกาะญี่ปุ่น เกาะริวกิว และเกาะไต้หวันนี่เอง ต่อมาเกาะไต้หวันก็มิได้ถูกสนใจ 
จากจีนอีกเลย จนสมัยพวกฝรั่งออกมาแสวงโชคทางตะวันออก เกาะนี้จึงเป็นจุดพิสมัยของพวก 
แสวงโชคเหล่านี้ ผลัดกันเข้ายึดครองเป็นเจ้าเกาะฝรั่งพวกสุดท้ายเข้ามา ใน พ.ศ. 2185 คือฮอลันดา 
เข้ามาแย่งเป็นเจ้าของ121 ในสมัยนี้ชาวจีนจึงได้เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของเกาะนี้  และมีนักแสวงโชค 

จีนอพยพเข้ามาตั้งรกราก เวลานั้นตรงกับปลายราชวงศ์หมิง (明朝) ในปี พ.ศ 2204 แม่ทัพจีนชื่อ  

“เจิ้งเฉิงกง” (郑成功) ยกกองทัพเรือมายึดเกาะคืนจากฮอลันคา มีพลเมืองจีนอพยพตามกองทัพ
เข้ามาอยู่จ านวนมาก เนื่องด้วยสมัยนั้นแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่ในอ านาจของพวกแมนจู ซึ่งตั้งราชวงศ์ชิง 
ขึ้นแทนราชวงศ์หมิง อยู่ ณ กรุงปักกิ่ง เชื้อพระวงศ์หมิง หนีภัยไปอยู่พม่า พวกข้าราชการทหาร 
พลเรือนจีนที่ยังจงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงไม่ยอมขึ้นต่อกษัตริย์แมนจู  ก็พากันข้ามทะเลมาไต้หวัน  

คนเหล่านี้มีจอมพลเจิ้งเฉงกง (郑成功) เป็นหัวหน้า เขาตั้งหน้าซ่องสุมรี้พลต่อสู้กับพวกแมนจู  
แต่ปรากฏว่าไม่ส าเร็จ ในที่สุดพวกแมนจูก็ครอบครองเกาะนี้ได้  และได้มีพลเมืองจีนตามมณฑล
ชายทะเลอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งภูมิล าเนาเพิ่มมากขึ้น เกิดมีบ้านเมืองแพร่หลายไปทั่วเกาะ  
มีฐานะเป็นมณฑลหนึ่งของจีน122 ล่วงถึงปีพ.ศ. 2338 จีนแพ้สงครามญี่ปุ่น ต้องยกเกาะไต้หวันและหมู่
เกาะใกล้เคียงให้ญี่ปุ่น แต่พลเมืองจีนไต้หวันไม่ยอม ชวนกันยกสมุหเทศาภิบาลจีนชื่อ “ถังจิงสง”  
(Tang Jing Song) ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ประกาศตั้งสาธารณรัฐไต้หวันขึ้นต่อสู้กับญี่ปุ่น ก็สู้ไม่ได้ 
ญี่ปุ่นจึงเป็นเจ้าเกาะนี้ตลอดมาตราบถึงสมัยที่ตนแพ้สงครามที่แล้วนี้  จีนจึงได้ไต้หวันกลับคืนไป  
ก่อนหน้าที่จีนจะเข้ามาอยู่ไต้หวัน ศาสนาของชาวพื้นเมือง ก็คือลัทธิบูชาผีสางวิญญาณและป่าเขา 
ธรรมชาติอย่างชาวป่าทั่ว ๆ ไป เมื่อพวกฝรั่งเข้ามาพาเอาคริสต์ศาสนามาสั่งสอน ก็ไม่แพร่หลายนัก 
เพราะชาวพื้นเมืองตามป่าดงอีกจ านวนมากยังไม่ยอมรับรู้กับศาสนานี้  ในทางตรงกันข้ามยังตั้งตน 
เป็นปฏิปักษ์อีกด้วย ครั้นเมื่อจีนขับไล่ฝรั่งออกไป อิทธิพลคริสต์ศาสนาก็ยุติลง พระพุทธศาสนาได้
แพร่หลายตามมาพร้อมกับประชาชนจีนที่อพยพเข้ามาด้วย เป็นพระพุทธศาสนามหายานแบบจีน 
ทั้งนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่เป็นพุทธบริษัท วัดพระพุทธศาสนาวัดแรกที่สร้างขึ้ นในไต้หวันชื่อ  

“วัดหมี่ถอซื่อ” (弥陀寺) สร้างโดยจอมพลเจิ้งเฉิงกง (郑成功) พร้อมกับแม่ทัพนายกอง
ร่วมกัน เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ไปนิมนต์พระสงฆ์จากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาจ าพรรษา ฉะนั้นวัดนี้จึงเป็น 

                                                            
121 เทอด ประชาธรรม, เหมาเจ๋อตุงผู้น าจีนใหม่ (กรุงเทพฯ: แสงตะวัน, 2518), 24-26. 
122 ทวีป วรดิลก, ประวัติศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2538), 162-165. 
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ปฐมสังฆารามแห่งแรกในไต้หวัน ในปีพ.ศ. 2208 มีคณาจารย์นิกายเซ็น ซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของ
พระพุทธศาสนามหายาน ชื่อสมณะ “เชิ้งจือ” (Cheng Zhi)  น าคณะศิษย์มาตั้งส านักสอนวิปัสสนา
กัมมัฎฐานในไต้หวัน จ าเดิมแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาก็เจริญแพร่หลายทั่วไต้หวัน มีการสร้างวัด 
ตามเมืองต่าง ๆ 123 

ในสมัยที่ราชวงศ์ชิงปกครอง (พ.ศ. 2226 - 2438) พระพุทธศาสนายิ่งรุ่งเรืองขึ้น  
จ านวนวัดทวีมากขึ้นเพราะมีผู้ศรัทธาสร้างขึ้นเรื่อย ๆ วัดส าคัญที่สร้างในสมัยนี้เช่น วัดฟาฮัวซื่อ  

(法华寺) สร้างโดย เจียงลิวอิง (Jiang Liu Ying) เจ้าเมืองไทนานพร้อมด้วยข้าราชการประชาชน 
ร่วมกัน ครั้งเมื่อตกไปเป็นของญี่ปุ่นซึ่งเป็นพุทธบริษัทเช่นเดียวกัน ทางราชการญี่ปุ่นได้สนับสนุน 
กิจการพระศาสนาให้ไพศาลขึ้น สมัยนี้นิกายพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นนิกายเซ็น  นิกายจโยโด  
ได้แพร่หลายเข้ามา นิกายเหล่านี้มาตั้งสาขาขึ้นที่ ไต้หวันและมีวัดของพระสงฆ์จีนหลายวัด 
ขอขึ้นกับนิกายญี่ปุ่น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ เกี่ยวกับการครองชีพของบรรพชิต เพราะ 
แต่เดิมบรรพชิตในพระพุทธศาสนาแบบจีนต้องถือเพศพรหมจรรย์  มาบัดนี้ได้มีบรรพชิตส่วนหนึ่ง 
เปลี่ยนไปถือแบบญี่ปุ่น คือมีครอบครัวได้ และต าแหน่งเจ้าอาวาสก็สืบสกุลกันได้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนี้มีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ยังคงรักษาจารีตเดิมก็ยังมีอยู่ทั่วไป ในปี  พ.ศ. 2465 ภายใต ้
การสนับสนุนของทางราชการญี่ปุ่น  พุทธศาสนสมาคมแห่งไต้หวันก็ได้อุบัติขึ้ น เรียกชื่อว่า  
“พุทธศาสนสมาคมแห่งนานจวง” ประกอบด้วยภาคีที่เป็นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีนิตยสารเผยแพร่ 
พุทธธรรมออกประจ าเดือน และมีการปาฐกถาอบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งคราว  
สมาคมนี้ตั้งอยู่ได้ร่วม 30 ปี จนถึงสมัยไต้หวันคืนไปเป็นของจีนจึงยุติ124 

ปัจจุบันพระพุทธศาสนา ได้เปล่งรัศมีก าจายไปทั่วเกาะไต้หวัน อย่างไม่มีสมัยใด 
ทัดเทียม เพราะมีคณาจารย์และอุบาสกที่คงแก่เรียนจ านวนหนึ่งจากจีนแผ่นดินใหญ่ ติดตามรัฐบาล 
คณะชาติเข้ามาสู่ ไต้หวัน พุทธบริษัทผู้คงแก่เรียนเหล่านี้  ได้ เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนา ส าหรับในด้านบรรพชิตม ีพระธรรมาจารย์อ้ินซุ่น (印顺)125 เป็นต้น 
11) สภาวการณ์พระพุทธศาสนาในจีนเสรี (ไต้หวัน) 

11.1 มีการจัดต้ัง “พุทธศาสนาสมาคมแห่งประชาชาติจีน” ซึ่งเป็นองค์การส าคัญ
ที่สุด ท าหน้าที่สัมพันธ์กับทางรัฐบาล และเป็นผู้แทนของพุทธบริษัททั้งหมด ปัจจุบันมีสมาชิก 

                                                            
123 เสถียร โพธินันทะ, พระพุทธศาสนาในจีนเสรี, เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2560, เข้าถึง 

ได้จาก http://dharma-gateway.com/ubasok/satien/ubasok-15.htm. 
124 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น  (กรุงเทพฯ: 

เอมี่เทรดด้ิง, 2545), 146-147. 
125 เรื่องเดียวกัน, 148-150. 
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ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์หลายแสนคน จ านวนพุทธมามกะทั้งไต้หวันคิดเป็น 90% จากจ านวน 
ประชากรทั้งหมด มีวัดกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะที่กรุงไทเปมีวัดอยู่ราว 90 แห่ง จ านวน 
บรรพชิตเป็นภิกษุณีมากกว่าภิกษุ (ฝ่ายมหายานภิกษุณีวงศ์ยังไม่สูญ) ส าหรับภิกษุนั้นแบ่งออกเป็น  
2 คณะ คือ คณะที่รักษาจารีตแบบจีนมีการรักษาพรหมจรรย์และมังสะวิรัติอย่างเคร่งครัด  
(พระภิกษุสามเณรที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดอยู่ในคณะนี้)  คณะที่ 2 ได้แก่คณะที่เปลี่ยนไป 
ถือแบบญี่ปุ่นดังกล่าวมาแล้ว126 

11.2 มีการจัดการศึกษาปริยติธรรม โดยในกรุงไทเปมีส านักซานจั้งพุทธวิทยาลัย  

ตั้งอยู่ในวัดสือพู่ซื่อ (Shi Pu Si) ค าว่า ซานจั้ง (三藏) แปลว่า ไตรปิฎก ส านักเรียนแห่งนี้ ถ้าจะ 
เรียกอย่างไทยก็ว่าส านักไตรปิฎกพุทธวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่ผู้ตั้งส านักคือพระธรรมจารย์ไปเซิ่ง  
(Bai Sheng) นักศึกษามีทั้งภิกษุภิกษุณี ทางวัดให้อุปการะทั้งกุฏิและอาหาร ส านักยังได้มีแผนกบ าบัด
โรคแก่ประชาชนเป็นสาธารณกุศลมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแผนโบราณประจ าอีกด้วย นอกจากนี้ 
ก็มีวัดเซนตาซื่อ (Shen Da Si) ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ จัดให้มีการเทศนาอบรมความรู้ในพระพุทธศาสนา 

เป็นประจ า นอกเมืองไทเป ณ อ าเภอซินจู้ มีส านักฟูเหยียนพุทธวิทยาลัย (福严佛学院)  

เป็นส านักศึกษาปริยัติธรรมชั้นสูงสุดของไต้หวัน ก่อตั้งโดยพระธรรมาจารย์อิ้งซุ่น (印顺) 127  
ผู้รอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและนักเทศน์ที่มีเกียรติคุณโด่งดังหนังสืออธิบายพุทธธรรมที่ท่านเป็น
ผู้เขียน มักจะต้องถูกพิมพ์ซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายครั้ง เพราะประชาชนพอใจในค าอธิบายที่ง่าย ๆ ชวนให้

ซาบซึ้งในพระพุทธธรรมได้สะดวก ส านักฟูเหยียนพุทธวิทยาลัย (福严佛学院) เป็นอาคาร 
ชั้นเดียว สร้างติดต่อกันหลายหลังบนเนินเขาเล็ก ๆ ซึ่งมีไม้ดอกพฤกษชาติปลูกไว้ร่มรื่น นักศึกษาที่นี่
เป็นพระภิกษุที่มีวิทยาคุณจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อมาศึกษาพุทธปรัชญากับพระธรรมาจารย์อิ้งซุ่น  

(印顺) ซึ่งท่านเป็นผู้ปราดเปรื่องในพุทธปรัชญาทุก ๆ สาขา โดยเฉพาะปรัชญาของนิกายศุนยตวาทิน  

และส านักฟูเหยียนพุทธวิทยาลัย (福严佛学院) ยังได้เปิดสอน วิชาการประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
ในเวลากลางคืน แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนทั่วไป โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ในอาณาบริเวณไม่ไกลจาก 

ส านักยังมีส านักศึกษาพุทธธรรมฝ่ายสตรี ซึ่งมีพระธรรมาจารย์อิ้งซุ่น (印顺) เป็นอาจารย์ใหญ่ 
เหมือนกัน ส านักเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรการศึกษา 3 ปี รับแต่ภิกษุณีและอุบาสิกาศึกษาความรู้ 
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น และในต าบลเดียวกันนี้ที่วัดหลิงอิงซื่อ มีส านักปริยัติธรรมฝ่ายภิกษุ 

                                                            
126 释星云著，《海天游踪》（台北:觉世勾刊社，1964）,  

84-86. 
127 印顺著，《佛法概论》（台北：正闻出版社，1991）,  

77-79. 
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อีกแห่งหนึ่ง หลักสูตร 3 ปีเช่นเดียวกัน ก็อยู่ภายใต้การอ านวยการของพระธรรมาจารย์อิ้งซุ่น 

(印顺) ด้วย นอกจากนี้ยังมีพุทธวิทยาลัยตามหวัเมืองอื่น ๆ อีก 7 แห่ง128 
11.3 การตีพิมพ์เอกสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธธรรม มีวารสารพระพุทธศาสนา 

รายเดือน มากกว่า 10 ฉบับ มีปริมาณการพิมพ์ต่อฉบับประมาณเดือนละ 40,000 เล่ม วารสารเหล่านี้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนอย่างมาก129 

 
1.3 พระพุทธศาสนามหายานในไทย  

ในอดีตเมื่อครั้งประเทศไทยยังเป็นอาณาจักร แว่นแคว้น ได้ปรากฏว่ามีหลักฐาน 
การนับถือพระพุทธศาสนามหายานในดินแดนนี้มาก่อน ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัยพระพุทธศาสนา 
มหายานถูกแทนที่โดยพระพุทธศาสนาเถรวาทสืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ความเชื่อถือ
บางอย่างอันเนื่องด้วยคติมหายานหาได้สูญสิ้นไปไม่  ยังคงปรากฏในคตินิยมของคนไทย เช่น  
การปรารถนาพุทธภูมิ การนับถือพระเจ้าแผ่นดินว่ามีสถานะเป็นพระบรมโพธิสัตว์แบ่งภาคลงมา 
โปรดสัตว์ เป็นต้นครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรี พระพุทธศาสนามหายานได้เข้ามาตั้งมั่นในประเทศไทย 
อีกครั้ง โดยเชื้อพระวงศ์ฝ่ายญวน กลุ่มบรรพชิตและชาวพุทธญวนที่อพยพเข้ามาพึ่งพาพระบรม 
โพธิสมภารพระเจ้าแผ่นดินไทย และได้น าเอาพระพุทธศาสนามหายานที่ตนนับถือเข้ามาด้วย  
การก่อตั้งชุมชนญวนในประเทศไทย ท าให้เกิดการสร้างวัดมหายานตามแบบจารีตญวนขึ้นหลายแห่ง
ทั่วพระนคร ชาวจีนในพระนครได้อาศัยการท าบุญกุศลตามความเชื่อจากบรรพชิตฝ่ายญวน130  
ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระพุทธศาสนามหายานแบบจีนก็ได้ถือก าเนิดขึ้น ได้มีบรรพชิตเข้ามาจากจีน
แผ่นดินใหญ่มากมาย รูปหน่ึงที่ส าคัญคือพระอาจารย์สกเห็ง มีกิตติคุณทางวิปัสสนาธุระ เป็นที่เลื่อมใส 
ของชาวจีนตลอดจนชาวไทย สุปฏิปันโนคุณนี้ได้ทราบถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชศรัทธา ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพาพระบรม  
โพธิสมภาร มีสัทธรรมตามจารีตของตนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในปี พ.ศ. 2414 จึงทรงพระกรุณาโปรด 
พระราชทานที่ดินบริเวณถนนเจริญกรุง ก่อสร้างสังฆารามจีน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร โชติเสถียร) เจ้ากรมท่าซ้าย เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง  

                                                            
128คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย, เจริญธรรมปัญญานุสรณ์ พระมหาคณานัมธรรม

ปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนดืพับลิซซิ่ง, 2561), 4-5. 
129 เสถียร โพธินันทะ, พระพุทธศาสนาในจีนเสรี, เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2560, เข้าถึง 

ได้จาก http://www.dharma-gateway.com/ubasok/satien/ubasok-15.htm. 
130 วศิน อินทสระ, พุทธปรัชญามหายาน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545),  

11-12. 
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ใช้เวลา 8 ปี จึงแล้วเสร็จ และได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็งด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส วัดนี้มีชื่อ
ภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “เล่งเน่ยยี่” นับเป็นสังฆารามจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้น (ส าหรับชื่อ  
วัดมังกรกมลาวาส นั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนาม) หลังการสถาปนาคณะสงฆ์แล้ว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปกครอง  
ของสังฆมณฑล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน  
สมณศักดิ์แก่พระญวนและพระจีนเป็นครั้งแรก ต่อมาในภายหลังโปรดให้มีต าแหน่งฐานานุกรมขึ้นทั้ง  
2 ฝ่าย พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทยจึงมี 2 นิกายคือ อนัมนิกายฝ่ายหนึ่ง กับจีนนิกาย 
อีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่บัดน้ัน131  

ก่อนที่พระเจ้าอโศกมหาราชจะทรงส่งพระสงฆ์เป็นสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในประเทศต่าง ๆ นั้น ได้มีการแตกแยกนิกายสงฆ์ขึ้นในประเทศอินเดีย ในการสังคายนาครั้ง ที่ 2 
เมื่อ พ.ศ. 100 เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องวินัยบางประการ จึงเกิดเป็นนิกายใหญ่ ๆ  
2 นิกาย คือ เถรวาท และอาจริยวาทหรือ มหายาน นิกายทั้ง 2 มีข้อแตกต่างกันคือ  

(1) เถรวาท เป็นนิกายที่ภิกษุชาวอินเดียภาคกลางและ ภาคใต้ ผู้ปฏิบัตตามค าสอนของ 
พระเถระ หมายถึง พระเถระที่ท าสังคายนาครั้งแรกบางทีก็ เรียกว่า นิกายสถวีรวาท แปลว่า ลัทธิของ 
พระเถระ ปัจจุบันประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท คือประเทศไทย ศรีลังกา พม่า เขมร 
และลาว พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใช้ภาษา มคธ (ภาษาบาลี) จารึกพระไตรปิฎก  

(2) มหายาน เป็นนิกายของภิกษุชาวอินเดียฝ่ายเหนือ ที่ถือพุทธานุญาตที่ประทานไว้  
ในเวลาใกล้ดับขันธปรินิพพานว่า “ถ้าภิกษุทั้งปวงเห็นพร้อมกันว่า สิกขาบทเล็กน้อยบทใด ที่ทรง 
บัญญัติไว้จะประพฤติไม่ได้สะดวกก็ให้แก้ไขได้” ภิกษุในนิกายมหายานอนุโลมดัดแปลง พระธรรมวินัย
ตามกาลเทศะ และประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ทิเบต  
เกาหล ีมองโกเลีย และไต้หวัน ใช้ภาษาสันสกฤตจารึกพระธรรมวินัย132 

ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 3 ได้ทรงจัดให้การ  
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่  3 เมื่อท าส าเร็จแล้วได้ส่งพระสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นต่าง ๆ รวม 9 สาย คณะของพระโสณะและพระอุตตระได้มายัง  
สุวรรณภูมิ ได้แก่พื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศไทยปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง โดยมีนครปฐม 

                                                            
131 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ, อนุสรณ์สมโภชเปิดวัด (กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ 

แอนด์พริ้นท์, 2551), 20-21. 
132 宋立道著,《从印度佛教到泰国佛教》(台北：东大图书般

份有限公司，2002), 125-127. 
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เป็นราชธานี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 303 ดังต านานที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์  
ไว้ในหนังสือต านานพระพุทธเจดีย1์33 ว่าพระพุทธศาสนาได้มาถึงประเทศไทย เป็น 4 ยุค คือ  

ยุคที่ 1 เมื่อป ีพ.ศ. 303 เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท  
ยุคที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 760 พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากแคว้นกัสมิระ ได้เผยแผ่ 

มาทางดินแดนทางตอนใต้ของสุวรรณภูมิคือเกาะสุมาตรา ชวา และกัมพูชา ล่วงมาถึงประมาณ  
ปี พ.ศ. 1300 ก็ได้แพร่ขยายขึ้นมาถึงปัตตาน ีสุราษฎร์ธาน ีที่ไชยา  

ยุคที่ 3 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1600 พระพุทธศาสนาแบบพุกาม ได้เผยแผ่เข้ามาถึง
อาณาจักรล้านนา และอาณาจักรทวารวด ี 

ยุคที่ 4 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1900 พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้แผ่จากลังกา 
เข้ามาทางภาคใต้ของไทย คือ นครศรีธรรมราช เรียกว่า ลัทธิลังกาวงศ1์34 

ในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้รับเอาพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก 
ประเทศลังกา เข้าสู่อาณาจักรสุโขทัยเรียกว่า “พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์” และตั้งแต่บัดนั้น 
เป็นต้นมา ประเทศไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดเรื่อยมา ดังปรากฏหลักฐานปูชนียสถาน 
ส าคัญในประเทศไทยคือ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนั้น ตามหลักฐานระบุว่า สร้างโดย 
พระธรรมทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชแต่หลักฐานและวัตถุโบราณที่ขุดพบส่วนใหญ่ จะบ่งบอกถึง
ความเคยรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามหายานในบริเวณดังกล่าว ฉะนั้นเป็นที่สันนิฐานได้ว่าทั้งเถรวาท 
และมหายานได้รุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้มาแต่อดีต ในด้านความสัมพันธ์ของชาวไทยและจีนมีมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาได้มีชาวจีนอพยพเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากขึ้น ชาวจีนส่วนใหญ่ 
นับถือพระพุทธศาสนามหายาน ศาสนาเต๋า และปฏิบัติตามค าสอนลัทธิขงจื้อควบคู่กัน แต่กระนั้นก็ยัง
ไม่ปรากฏว่ามีวัดทางฝ่ายมหายานและพระสงฆ์เกิดขึ้น จึงเข้าใจว่าชาวจีนในสมัยนั้นได้ใช้ศาลเจ้า
ประกอบพิธีทางศาสนาเต๋า-ขงจื้อ ใช้วัดไทยในการประกอบพิธีกรรมและกระท าบุญกุศลตามจารีต 
ทางพระพุทธศาสนา ในสมัยกรุงธนบุรีชาวญวนซึ่งนับถือพุทธฝ่ายมหายานเช่นเดียวกับจีน  
และมีวัฒนธรรมคล้ายกันมากได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ชาวญวนได้สร้างวัดฝ่ายมหายาน 
ขึ้นเป็นวัดแรกบนฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี และเมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวญวนและจีนได้สร้าง
วัดฝ่ายมหายานขึ้นอีกหลายวัดทั้งในและนอกพระนคร135 

                                                            
133 คนึงนิตย์ จันทบุตร, สถานะและบทบาทพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 

กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2532), 78-83. 
134 กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาในไทย (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2525), 65. 
135 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ, อนุสรณ์สมโภชเปิดวัด (กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์ 

แอนด์พริ้นท์, 2551), 20-21. 
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2. เหตุการณส์ าคัญในหน้าประวัติศาสตรจ์ีนที่ส่งผลใหช้าวจีนอพยพเข้ามาในไทย 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามหายาน เป็นบันไดขั้นแรกที่สามารถท าให้

เข้าใจพื้นฐานทางทางมโนทัศน์ของชาวจีนที่ผสมผสานรวมกับเต๋าและขงจื้อ ทั้งนี้การด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนาและเสถียรภาพความมั่นคงในการใช้ชีวิตของชาวจีนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม
การเมือง ซึ่งในหน้าประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์ส าคัญมากมายในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ซึ่งส่งผลต่อ 
การอพยพเข้าสู่ประเทศไทยของชาวจีนมีดังต่อไปนี ้

 
2.1 สงครามฝิ่น (ค.ศ. 1839-1842) และ (ค.ศ. 1856-1860) 

สงครามฝิ่น เป็นสงครามระหว่างสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์  

กับราชวงศ์ชิง136 (清朝) ฝิ่นเป็นยาเสพติดที่ชาวจีนติดกันอย่างมากและติดกันมานาน ในรัชกาล 

จักรพรรดิหย่งเจิ้น (雍正) เคยมีด าริที่จะท าการปราบปรามฝิ่นแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ชาวจีน 

ส่วนใหญ่ยังติดฝิ่นเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของจักรพรรดิเต้ากวง (道光) ปีที่ 19 พระองค์มีเจตนารมณ์ 
อย่างแรงกล้า ที่จะท าการปราบฝิ่น ทรงแต่งตั้งหลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) เป็นผู้ตรวจราชการ 
สองมณฑล ขึ้นเป็นผู้น าในการกวาดล้างฝิ่นจากแผ่นดินจีน หลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) เริ่มงานด้วยการ
ห้ามค้าฝิ่นในมณฑลกวางตุ้งและจับพ่อค้าฝิ่นชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไปคุมตัวในเรือนจ า  
ใครที่มีหลักฐานว่าค้าฝิ่นจะต้องถูกประหาร และตัดศีรษะเสียบประจาน เพื่อข่มขู่ชาวจีนอื่น  ๆ  
ให้เกรงกลัวจะได้ไม่กล้าค้าฝิ่นอีก นอกจากปราบปรามการค้าฝิ่นในหมู่ชาวจีน หลินเจ๋อสวี   
(Lin Ze Xu) ยังได้พยายามฟื้นฟูสุขภาพชาวจีนที่ติดฝิ่น โดยจัดโครงการรณรงค์การอดฝิ่น มีชาวจีน
หลายคนที่อดฝิ่นได้ส าเร็จ ทางการก็จะประกาศเกียรติคุณเพื่อให้คนอื่น  ๆ เอาเป็นแบบอย่างอันดี 
ที่จะพยายามเลิกฝิ่นให้ได้ จากนั้นหลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) ก็สั่งห้ามเรือพ่อค้าต่างชาติที่บรรทุกฝิ่น 
เข้ามาในอาณาจักรจีน โดยห้ามเรือล่องเข้าแม่น้ าจูเจียงมาเป็นเด็ดขาด และประกาศให้พ่อค้าต่างชาติ
ที่มีฝิ่นในครอบครอง ต้องน าฝิ่นมาส่งมอบให้ทางการจีน แต่พ่อค้าชาวต่างชาติไม่สนใจค าสั่งของ  
หลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) ยังคงค้าฝิ่นต่อไป หลินเจ๋อสวีจึงสั่งปิดล้อมย่านการค้าของคนต่างชาติ 
และบีบให้พ่อค้าต่างชาติส่งฝิ่นให้ทางการจีน หลังจากปิดล้อมอยู่สองวัน พวกพ่อค้าต่างชาติก็ยอม  
มอบฝิ่นออกมาในที่สุด ฝิ่นที่ยึดได้ครั้งนี้ หลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) สั่งให้เอาฝิ่นทั้งหมดไปละลาย 
กับกรดน้ าส้มกับเกลือและน้ า เพื่อฆ่าฤทธิ์ของฝิ่น แล้วก็โยนทิ้งทะเลไปจนหมดสิ้น ผลจาก 
การปราบปรามฝิ่นอย่างจริงจังของหลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) ท าให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะพ่อค้า
อังกฤษที่มีผลประโยชน์จากการค้าฝิ่นมหาศาลไม่พอใจอย่างยิ่ง เพราะฝิ่นที่หลินเจ๋อสวี  (Lin Ze Xu) 
                                                            

136 Alain Le Pichon, China Trade and Empire (Oxford University Press, 2006),  
36-37. 
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ท าลายไปมีจ านวนมหาศาลถึง 20,000 ลัง คิดเป็นน้ าหนักสองล้านปอนด์ครึ่ง และเนื่องจากฝิ่น 
เป็นสินค้าที่มีค่าสูง จึงยังมีพ่อค้าต่างชาติทั้งชาวอังกฤษและโปรตุเกส ยังคงลอบค้าฝิ่น แต่เปลี่ยนฐาน 
การค้าจากตัวแผ่นดินใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง ไปอยู่ที่มาเก๊า และเกาะฮ่องกง ซึ่งมีท าเลดีกว่าแทน137   
การกระทบกระทั่งระหว่างจีนกับอังกฤษยังคงมีต่อมา เมื่อชาวจีนถูกกะลาสีเรือชาวอังกฤษฆ่าตาย  
ที่เกาลูน หลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) ให้ทางอังกฤษส่งตัวกะลาสีที่ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายจีน  
แต่กัปตันเอลเลียตของอังกฤษปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ผลจากการกระทบกระทั่งกันครั้งนี้ ท าให้หลิน
เจ๋อสวี (Lin Ze Xu) ขับไล่ชาวอังกฤษทั้งหมดออกจากมาเก๊า แต่พ่อค้าเหล่านี้ก็ไปตั้งหลักที่ฮ่องกง 
แทน กัปตันเอลเลียต ขอความช่วยเหลือไปทางรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษในยุคของสมเด็จ 
พระราชินีนาถวิกตอเรีย ซึ่งเป็นยุคสมัยของการล่าอาณานิคม ถือเป็นเหตุในการท าสงครามกับจีน  
โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2382 (ค.ศ. 1839) โดยสั่งให้บริษัทอินเดียตะวันออก ซึ่งเป็นบริษัทการค้า 
ของรัฐบาลอังกฤษ ส่งกองเรือไปช่วยที่ฮ่องกง เมื่อกองเรือรบกองแรกมาถึงซึ่ งประกอบด้วยเรือปืน 
จ านวน 28 ล า หลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) ไม่เคยมีประสบการณ์กับการรบกับอาวุธที่ทันสมัยเช่นนี้  
จึงถูกโจมตีจนกองเรือจีนพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งพวกขุนพลของจีนที่สู้แพ้อังกฤษยังไม่กล้ารายงาน
สถานการณ์ตามความเป็นจริง ท าให้หลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) เข้าใจผิดว่ากองเรือของจีนเอาชนะ 

กองทัพเรือสหราชอาณาจักรได้ จึงถวายรายงานกับพระจักรพรรดิเต้ากวง (道光) ว่า จีนได้รับ 
ชัยชนะ และยิ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อพวกอังกฤษยิ่งขึ้น ในที่สุด ในปี พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840)  
ฝ่ายกองเรือรบอังกฤษก็บุกเข้าปากแม่น้ าจูเจียง และยึดเมืองกวางซูเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้ง 
เคลื่อนกองเรือรุกเข้ามาในแผ่นดินจีนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังส่งกองเรือราชนาวีจ านวนหนึ่งไปยึด 

เมืองท่าริมทะเลเอาไว้ด้วย ความทราบถึงพระจักรพรรดิเต้ากวง (道光) จึงทรงต าหนิหลินเจ๋อสวี 
(Lin Ze Xu) อย่างรุนแรง และปลดหลินเจ๋อสวี (Lin Ze Xu) จากต าแหน่งทั้งหมด เนรเทศไปยัง 

ซินเจียง (新疆) และส่งแม่ทัพฉีซาน (Qi Shan) มาแทน แต่ไม่สามารถต้านทานแสนยานุภาพของ 
อังกฤษได้ ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) กองทัพอังกฤษบุกเข้ายึดเมืองนานกิงได้ จนกระทั่งในที่สุด 
จ าเป็นต้องเจรจาสงบศึกกับอังกฤษ ที่ เมืองนานกิงนั่นเอง และยอมเซ็นสนธิสัญญาที่เรียกว่า  
“สนธิสัญญานานกิง” ในปีเดียวกันนั้น เนื้อหาในสนธิสัญญาฉบับนี้ อังกฤษบังคับให้จีนเปิดเมืองท่า 
ตามชายทะเลเพื่อค้าขายกับอังกฤษ รวมทั้งขอสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือดินแดนจีน คนที่ถือ 
สัญชาติอังกฤษ จะไม่ต้องขึ้นศาลจีน รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่อังกฤษได้ ต่างชาติอื่น ๆ ก็ต้องได้ด้วย แม้ว่า 
เนื้อหาของสนธิสัญญานี้ จีนต้องเสียเปรียบอังกฤษเป็นอย่างมาก แต่จีนก็จ าต้องเซ็นสัญญาเพื่อยุติ
สงครามที่จีนเสียเปรียบ ต่อมาจีนก็สูญเสียเอกราชบนคาบสมุทร เกาลูนไปอีก ในวันที่ 11 มกราคม  
                                                            

137 จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
2548), 45-48. 
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พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) ตามสนธิสัญญาปักกิ่ง ในรัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง(咸丰)  
ปีที่ 10 และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิ  

กวงซวี่ (光緒) ปีที่ 24 สูญเสียพื้นที่เขตดินแดนใหม่ (New Territories) ให้กับสหราชอาณาจักร  
ในสัญญาเช่า 99 ปี นับแต่นั้น เซินเจิ้นและฮ่องกงก็ถูกแบ่งแยกการปกครองออกจากกัน และภายใน 
พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) คนจีนกว่า 13 ล้านคน ยังคงติดฝิ่นอยู่ เศรษฐกิจของจีนถูกท าลายลงอย่ าง
ย่อยยับจากการที่จีนต้องน าเข้าฝิ่นเป็นจ านวนมาก และราชวงศ์ชิงก็ตกอยู่ในภาวะแห่งการล่มสลาย138 

 
2.2 กบฏไท่ผิงเทียนกั๋ว (ค.ศ. 1850-1864) 

กบฏไท่ผิงเทียนกั๋ว (太平天国) หรือที่รู้จักในชื่อ กบฏไท่ผิง เป็นกบฏครั้งใหญ่ 

ที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ช่วงปี ค.ศ. 1850-1864 มีผู้น าคือ หงซิ่วเฉฺวียน (洪秀全) เหตุการณ์ 
กบฏไท่ผิงนับเป็นการกบฏครั้ งส าคัญที่รุนแรงที่สุดในยุคแห่งการปกครองของราชวงศ์ชิง  
โดยในเหตุการณ์กบฏนี้  มีทหารและประชาชนล้มตายลงมากกว่า 20 ล้านคน นับเป็นหนึ่งใน 
เหตุวิปโยคในหน้าประวัติศาสตร์ของโลก สาเหตุการก่อกบฏตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในช่วง 
ศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิจีนถูกปกครองโดยราชวงศ์ชิงของชนเผ่าแมนจู  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว  
การบริหารปกครองแผ่นดินก าลังเสื่อมลงเนื่องจากองค์จักรพรรดิทรงไร้ความสามารถ  จนท าให้ 
ประชาชนจ านวนมากได้รับความทุกข์ยากจากการขูดรีดและกดขี่ของพวกขุนนางกับเจ้าที่ดิน  
ความทุกข์ยากที่ประชาชนได้รับ น าไปสู่การก่อกบฏหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดกบฏเหล่านั้นจะถูก 
ปราบปรามโดยทางการจนราบคาบ แต่ก็ส่งผลให้รากฐานการปกครองของราชวงศ์ชิงต้องสั่นคลอน  
และการกบฏที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิงหรืออาจจะเป็นหนึ่งในการกบฏที่รุนแรง
ที่สุดของประวัติศาสตร์โลก ก็คือ กบฏไท่ผิง139 

การก่อกบฏเกิดขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิเสียนเฟิง (咸丰) หัวหน้าก่อการคือ  

“หงซิ่วเฉฺวียน” (洪秀全) อดีตบัณฑิตตกยากผู้ถือก าเนิดที่อ าเภอฮวาเซี่ยน มณฑลกว่างตง  
ได้มี โอกาสศึกษาหลักศาสนาคริสต์จนเกิดความศรัทธาในพระเจ้าและปรารถนาให้สั งคม  

                                                            
138 Robert Montgomery Martin, China: Political, Commercial, and Social;  

In an Official Report to Her Majesty's Government, Volume 2 (James Madden, 1847),  
81-82. 

139 ประวัติศาสตร์จีน-中国历史 ประวัติศาสตร์จีนยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่-กบฏไท่ผิง 
(1851-1864), เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://thaichinese.net/History/ 
history-modern3.html. 
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เกิดความเสมอภาคกัน เหมือนเช่นในค าสอนของศาสนาคริสต์ ใน ค.ศ. 1843 หงซิ่วฉวน อายุ 28 ปี  
และเข้าสอบมาแล้วถึง 4 ครั้ง แต่สอบไม่ได้ทุกครั้ง ด้วยความผิดหวังอย่างที่สุดเขาจึงเลิกศึกษาต ารา 
ขงจื๊อและหันมาศึกษาคัมภีร์ศาสนาคริสต์อย่างจริงจัง พร้อมกับปวารณาตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน  
และตั้งลัทธิบูชาพระเจ้าขึ้น ก่อนออกเผยแพร่ค าสอนของลัทธิ ทว่าไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คน  
แต่เขาก็ไม่ย่อท้อยังคงมุ่งมั่นท างานตามอุดมการณ์ของตนต่อไป ใน ค .ศ. 1844 หงซิ่วฉวน  

(洪秀全) และเฝิงหวินซาน (Feng Yun Shan) ผู้เป็นสหายได้เดินทางไปเผยแพร่ค าสอนที่มณฑล 
กว่างซี ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากชาวนา กรรมกรเผาถ่าน และชนเผ่าแม้วที่ไม่พอใจทางการ  
เข้าร่วมเป็นสาวกนับร้อยคน ก่อนจะขยายเป็นสามพันคนในสามปี จากนั้นลัทธิบูชาพระเจ้าก็ได้สร้าง 
รากฐานมั่นคงที่กว่างซีและมีสาวกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี ค.ศ. 1847 ก็เปลี่ยนเป็นพรรคบูชาพระเจ้า  

โดยมีหงซิ่วฉวน (洪秀全) เป็นประมุข เริ่มออกปฏิบัติแข็งกร้าว เข้าท าลายพระพุทธรูปและก่อ
การจลาจลต่อต้านทางการ จนกลายเป็นกบฏเต็มตัว ในปี ค.ศ. 1851 พรรคบูชาพระเจ้าได้ก่อการปฏิวัติ 

ที่หมู่บ้านจินเถียน มณฑลกว่างซี  และสถาปนาอาณาจักรไท่ผิงเทียนกว๋อ  (太平天国)  
(เมืองแมนแดนสันติ) พร้อมตั้งกองทัพใหญ่ 5 ทัพส าหรับต่อสู้กับทางราชส านัก ทางราชส านักชิงได้ส่ง 
ทหารเข้าปราบปรามหลายครั้งแต่ล้วนพ่ายแพ้สิ้น และในเวลาไม่นาน กองทัพไท่ผิงก็ครอบครอง 
มณฑลกว่างซีได้ทั้งหมด จากนั้นจึงเคลื่อนพลเข้าสู่มณฑลเหอหนานและเหอเป่ย ยึดเมืองใหญ่น้อย 
ไว้ได้มากมายและขยายก าลังพลเป็นห้าแสนนาย โดยหงซิ่วฉวนได้สถาปนาตนเองเป็นเทียนหวาง  

(天皇) หรือราชันย์สวรรค์ ประมุขแห่งไท่ผิง140 
ต่อมาเดือนมีนาคม ค.ศ. 1853 กองทัพไท่ผิงยึดเมืองหนานจิง (นานกิง) ได้ส าเร็จ 

และสถาปนาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ว (太平天国) โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  

เทียนจิง (天京) (ราชธานีแห่งสวรรค์) ซึ่งนับจากนั้น ไท่ผิงเทียนกั๋ว (太平天国) ก็ครอบครอง
ดินแดนทางใต้ของจีนเกือบทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่หนึ่งในสามของประเทศจีน สั่นคลอนอ านาจรัฐของ

ราชวงศ์ชิงอย่างรุนแรง หลังสถาปนาเมืองหลวง หงซิ่วฉวน (洪秀全) ได้ด าเนินงานตามอุดมการณ์ 
ที่เคยตั้งมั่นไว้ โดยใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารแผ่นดิน ด้วยการปฏิรูปที่ดินและการเกษตร 
โดยรัฐจะเป็นเจ้าของที่ดินและผลผลิต ทั้งยังมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพพลเมือง โดยประชาชนจะได้รับ

ที่ดินและผลผลิตเท่าที่จ าเป็นต่อการครองชีพ นอกจากนี้ หงซิ่วฉวน (洪秀全) ยังได้ยกเลิกอาชีพ
โสเภณี ซึ่งผิดหลักศาสนาคริสต์ และประเพณีรัดเท้าสตรี ทั้งยังให้สิทธิสตรีได้เสมอภาคกับบุรุษ 
โดยสามารถสอบเข้ารับราชการได้ 

                                                            
140 Zhou Jia Rong, ประวัติศาสตร์จีน, แปลโดย วิไล ลิ่มถาวรานันต์ และคณะ (กรุงเทพฯ:  

นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ จ ากัด, 2546), 257-260. 
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อย่างไรก็ตาม แม้อาณาจักรไท่ผิง (太平天国) จะมีอุดมการณ์ที่ดีในการปกครอง  

ทว่าหลังยึดนครหนานจิงได้ไม่นาน อุดมการณ์เหล่านี้ก็ค่อย ๆ หายไป หงซิ่วฉวน (洪秀全)  
หันมาลุ่มหลงกับการเสพสุขในต าแหน่งประมุข โดยตัวเขาเองนั้นได้แต่งตั้งนางสนมมากถึงสามร้อยคน  
และตลอดเวลาห้าปี นับจาก ค.ศ. 1854 ถึง ค.ศ. 1858 เขาไม่เคยออกหมายราชการเลยแม้แต่ฉบับ

เดียว แต่ที่ร้ายแรงกว่าก็คือ ความแตกแยกในเหล่าผู้น าทัพของไท่ผิง ซึ่งมีหงซิ่วฉวน (洪秀全)  
อยู่เบื้องหลัง เนื่องจากเขาเกรงว่าบรรดาผู้น าที่เข้มแข็งจะกลายเป็นอันตรายต่อฐานอ านาจของเขา  

ซึ่งเดิม หงซิ่วฉวน (洪秀全) มีพี่น้องร่วมสาบาน 5 คน ในการก่อตั้งอาณาจักรไท่ผิง (太平天国)  
คือ เฝิงหวินซาน (Feng Yun Shan) หยางซิ่วชิง (Yang Xiu Qing) เซียวเฉากุ้ย (Xiao Chao Gui) 
เหวยจื้อเจิ้ง (Wei Zhi Zheng) และสือต๋าไค (Shi Da Kai) ในช่วงต้นของการก่อตั้งอาณาจักร  
เฝิงหวินซาน (Feng Yun Shan) และเซียวเฉากุ้ย (Xiao Chao Gui) เสียชีวิตในการรบกับกองทัพ
ราชวงศ์ชิง ส่วนหยางซิ่วชิง (Yang Xiu Qing) นั้น ภายหลัง ถูกหงซิ่วฉวนวางแผนมอบค าสั่งลับให้ 
เหวยจื้อเจิ้ ง  (Wei Zhi Zheng)  ยกพลเข้าสังหารพร้อมก าลังพลในสังกัดอีกสองหมื่นนาย  
ซึ่งการกระท าของเหวยจื้อเจิ้ง (Wei Zhi Zheng) ท าให้ สือต๋าไค (Shi Da Kai) ไม่พอใจมาก  
เหวยจื้อเจิ้ง (Wei Zhi Zheng) จึงคิดก าจัดเขา แต่ สือต๋าไค (Shi Da Kai) ไหวตัวทันจึงหนีรอดไปได้

และได้ใช้ก าลังพลของตนบีบให้หงซิ่วฉวน (洪秀全)ประหารชีวิตเหวยจื้อเจิ้ง (Wei Zhi Zheng)  

หลังเหวยจื้อเจิ้ง (Wei Zhi Zheng) ถูกประหาร หงซิ่วฉวน (洪秀全) ก็เพิ่มความระแวงใน 
สือต๋าไค (Shi Da Kai) ซึ่งเป็นแม่ทัพที่มากบารมีและความสามารถ จึงวางแผนก าจัดเขา ท าให้สือต๋า
ไค(Shi Da Kai) ต้องน าก าลังพลหนีไปตั้งมั่นยังหัวเมืองอื่น และถูกกองทัพราชวงศ์ชิงเข้าปิดล้อมโจมตี 
จนกองทัพของเขาแตกพ่าย สือต๋าไค (Shi Da Kai) ถูกทหารแมนจูจับตัวได้และถูกประหารชีวิต  

การเข่นฆ่ากันเองภายใน ท าให้อาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ว (太平天国) อ่อนแอลง ประกอบกับ 

ทางราชส านักชิง (清朝) ได้เสริมก าลังทัพด้วยกองทหารรับจ้างชาวอังกฤษและฝรั่งเศสในการ 
ปราบกบฏนี้ ท าให้กองทัพไท่ผิงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และอ่อนก าลังลงเรื่อย  ๆ ใน ปี ค.ศ. 1864  
ทางราชส านักส่ง  เจิงกว๋อฟาน (Zheng Guo Fan) และเซิงเก๋อหลินซิ่ ง  (Xing Ge Lin Xing)  

น าทัพใหญ่เข้าปิดล้อมนครเทียนจิง (天京) เมืองหลวงของไท่ผิงเทียนกั๋ว (太平天国) โดย
เมืองถูกล้อมนานถึงหกเดือน จนไม่มีเสบียงอาหารหลงเหลืออยู่เลย หงซิ่วฉวนเองได่ฆ่าตัวตายด้วยการ 
ดื่มยาพิษด้วยวัย 50 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1864 จากนั้นในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน กองทัพ
แมนจูก็ยึดเทียนจิงได้ ท าให้อาณาจักรไท่ผิงต้องล่มสลายลงหลังจากสถาปนามาได้เพียง 14 ปี แม้ว่า 

อาณาจักรจะล่มสลายไป แต่แนวร่วมของไท่ผิง (太平天国) ยังคงมีอยู่เป็นอันมากและได้รวม 

ก าลังกันต่อต้านกองทัพราชวงศ์ชิงโดยใช้ชื่อของไท่ผิงเทียนกั๋ว (太平天国) ซึ่งในการปราบกบฏ
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เหล่านี้ เซิงเก๋อหลินซิ่ง (Xing Ge Lin Xing) แม่ทัพใหญ่ของราชส านักชิงได้ถูกกองทัพกบฏซุ่มโจมตี 

และเสียชีวิตในที่รบ อย่างไรก็ตามกองก าลังกบฏไท่ผิง (太平天国) เหล่านี้ก็ได้ถูกกองทัพ 

ของราชวงศ์ชิง (清朝) ปราบปรามลงจนราบคาบในอีก 2 ปีต่อมา141 
 
2.3 ความเสื่อมถอยของจักรวรรดิจีนปลายราชวงศ์ชิง 

ในช่วงปลายราชวงศ์ชิง (清朝) ตั้งแต่รัชสมัยจักรพรรดิเสียนเฟิง (咸丰) เป็นต้นมา  
นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญบนหน้าประวัติศาสตร์จีน เมื่อเทียบระยะเวลาทางประวัติศาสตร์
ปรากฎว่าสถานการณ์ความวุ่นวายปลายราชวงศ์ชิงต่อกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ณ เวลานั้นในแผ่นดินสยามคราคร่ าไปด้วยชาวจีนที่อพยพหนีความทุกข์ยากดังกล่าว  
มาพึ่งพาพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าแผ่นดินสยาม รวมถึงบรรดาบรรพชิตนักบวชในพระพุทธศาสนา
มหายานด้วย142 จากหลักฐานข้อความบนแผ่นศิลาจารึกสถูปบรรจุอัฐิปฐมเจ้าอาวาสวัดมังกร 

กมลาวาส พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) (续行) มีใจความกล่าวถึงความวุ่นวาย 
จากเหตุการณ์บ้านเมืองและภัยสงครามในประเทศจีน จึงตัดสินใจเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มหายานจีนนิกายในสยาม เป็นที่น่าสั ง เกตว่าสภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ของพระอาจารย์สกเห็ง (续行) ในการเดินทางมาสยาม ช่วงปลายราชวงศ์ชิงถือว่าเป็นช่วงเวลา 
แห่งความอดอยาก บ้านเมืองชุกชมไปด้วยโจรผู้ร้าย ผู้คนแตกแยก ปัญหาภัยธรรมชาติรุมเร้าซึ่งได้ 
ท าให้ผู้คนล้มตายราวกับใบไม้ร่วง อีกทั้งยังถูกขนาบหลังด้วยภัยคุกคามจากมหาอ านาจตะวันตก 
และญี่ปุ่น ภัยจากความไม่มั่นคงจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 143 ที่เริ่มประมาณปี  
ค.ศ. 1842 ประหนึ่งโรคร้ายที่คอยกัดกล่อน แม้จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหลากหลายวิธีแล้วก็ตาม 
แต่ก็ไม่สามารถหายามารักษาอาการไข้ได้อย่างถูกโรค ซ้ ายังท าให้ประเทศทรุดลงไปตามล าดับ  
จนกระทั้งปี ค.ศ. 1911 จักรวรรดิจีนอันยิ่งใหญ่ที่ปกครองภายใต้ระบอบจักรพรรดิราชย์ราชวงศ์ชิง  

(清朝) ต้องปิดฉากลงไปพร้อม ๆ กับความอัปยศภายในจิตใจของผู้คนทั้งชาติ ถึงจะเปลี่ยนแปลง 
การปกครองมาเป็นระบอบสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1912 – 1949 แต่ภายในระยะ 38 ปีนั้น ประเทศชาติ
แทบจะหาระยะเวลาที่มั่นคงอย่างสงบสุขและยาวนานไม่ได้เลย ดังนั้นอนาคตของประเทศภายหลัง 
ปี ค.ศ. 1949 จึงต้องฝากไว้กับระบอบคอมมิวนิสต์ช่วยแก้ไขต่อไป144  

                                                            
141 เรื่องเดียวกัน, 262-263. 
142 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ชาวจีนในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยาอินเตอร์เนชั่นเนล, 

2517), 158. 
143 แผ่นจารึกสถูปบรรจุอัฐิธาตุบูรพาจารย์หน้าหอวิสุทธิธรรม วัดมังกรกมลาวาส ด้านที่ 1. 
144 ปิยดา ชลวร, เมื่อแมนจูเข้ามาปกครองฮั่น (กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน, 2555), 52.  
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2.4 ภัยอันเกิดจากความไม่ม่ันคงภายในประเทศ 
สาเหตุที่ท าให้ประเทศจีนต้องตกอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งศตวรรษแห่งความอัปยศ  

(ค.ศ. 1842-1943) สามารถจ าแนกได้ดังนี ้
1) ระบบการปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

- กษัตริย์มีอ านาจปกครองเพียงองค์เดียว ใช้อ านาจไม่เป็นธรรม 
- การสืบสันตติวงศ์ไม่แน่นอน การแต่งตั้งกษัตริย์มักจะเลือกที่มีอายุน้อยหรือมาก

จนเกินไป เป็นเหตุให้เชื้อพระวงศ์และขุนนางแทรกแซงอยู่เบ้ืองหลัง 
- การใช้ระบบรายงานลับ เพื่อควบคุมขุนนางไม่ให้รวมตัวกันได้จนเป็นภัยต่อ 

ราชบัลลังก์ ท าให้ขุนนางแบ่งฝักฝ่ายไม่ไว้ใจกัน เกิดรายงานลับใส่ความฝ่ายตรงข้ามบ่อยครั้ง การเมือง
ไม่มีประสิทธิภาพ 

- ระบบการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการไม่เป็นไปตามแบบแผน ต าแหน่งไม่ได้เป็น
ของผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ตกอยู่กับผู้ดีมีอ านาจ เศรษฐี มีการซื้อขายต าแหน่งและสืบทอด ส่งผล
ให้ขาดความคิดริเริ่มใหม่ในราชการ ขุนนางปฏิบัติตามแบบแผนเดิมเพื่อรักษาต าแหน่ง ฉ้อราษฎร์ 
บังหลวง ไม่ใส่ใจบ้านเมือง ขาดประสิทธิภาพไร้ประสิทธิผล 

2) ความไม่มั่นคงอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ความแตกต่างทางด้านสังคมท าให้เศรษฐกิจ
ตกต่ า ก่อให้เกิดกบฏ 

- สืบเนื่องจาก สันติสุขจีน (150 ปีแรก) ผู้คนวางใจในสถานการณ์ จึงท าให้จ านวน
ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาขาดแคลนที่ดินท ากินอย่างหนัก ทหารขาดการซ้อมรบ 

- การควบคุมระบบชลระบบชลประทานล้มเหลว ประสบกับภัยธรรมชาติใหญ่
หลวง การเกษตรเสียหาย ประสบภัยจากโจรผู้ร้ายตามชายฝั่ง ผู้คนอดอยากขาดแคลนปัจจัย 4 

- มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา ชาวจีนต่อต้านรุนแรง เกิดการเคลื่อนไหว
ของประชาชน เพื่อล้มล้างราชวงศ์ต่างด้าว 

- ความไม่ยุติธรรมระหว่างชนชั้น ชนชั้นเจ้านาย ขุนนาง และพ่อค้าไม่ต้องเสียภาษี 
แต่ประชาชนต้องเสียภาษีและถูกเกณฑ์แรงงาน ชนช้ันอภิสิทธิ์ชนกดขี่เอารัดเอาเปรียบชนชั้นล่าง 

- ราชส านักใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่นทุ่มงบประมาณกับทางด้านการทหารเพื่อท าศึก
ภายในและภายนอก , การสร้างพระราชวัง ฯลฯ จนเกิดวิกฤติทางการคลัง รัฐจึงเรียกเกิดภาษี 
จากประชาชนในอัตราสูงและซ้ าซ้อน ในขณะที่ประชาชนก าลังประสบปัญหาอดอยากไม่อาจจ่ายภาษี
ได ้ระบบการคลังของรัฐจึงล้มละลาย145 

                                                            
145 ทวีป วรดิลก, ประวัติศาสตรจ์ีน (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2538), 213-315. 
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ปัญหาที่กล่าวมาก่อให้เกิดสมาคมลับมากมาย ประชาชนจับอาวุธขึ้นสู้  รัฐต้อง 
ปราบปรามรุนแรง สมาคมลับจึงกลายเป็นกบฏ กบฏที่ส าคัญที่ท าให้ราชบัลลังก์สั่นคลอน เช่น  
กบฏสมาคมบัวขาว กบฏไท้ผิง146 

 
2.5 ภัยอันเกิดจากความไม่ม่ันคงภายนอกประเทศ  

ขณะนั้นประเทศจีนมองว่าตนเป็นมหาอ านาจโลก มีอารยธรรมที่สูงส่งกว่าชาติอื่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นไปแบบผู้เจริญกับผู้ไม่เจริญ ชาติใดจะเข้าหาต้องปฏิบัติตาม 
ธรรมเนียมจีนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามระบบบรรณาการ ต่างกับชาติตะวันตกที่คิดว่าทุกชาติ 
มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ถือว่าการค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์  
ชาวต่างชาติจะต้องค้าขายกับพ่อค้าและเมืองท่าที่ก าหนดไว้เท่านั้น การก าหนดราคาซื้อขายตามใจ
ชอบ อัตราภาษีไม่คงที่ และผูกขาดสินค้า การจ ากัดเสรีภาพชาวต่างชาติ ไม่ให้เคลื่อนไหวได้อิสระ 
การใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติไม่เป็นธรรม กฎหมายและการศาลของประเทศไม่ได้เป็นไปในตามหลัก
สากล ไม่มีนิติบัญญัติ ใช้จารีตนครบาล มีบทลงโทษที่รุนแรง สร้างความไม่พอใจให้กับต่างชาติเป็น
อย่างมาก ความไม่พอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศจีนส่งผลท าให้เกิดสงคราม และสนธิสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม นับว่าเป็นมหันตภัยของจีน147 

 
2.6 การแก้ไขปัญหาสภาวะในประเทศจนี 

จีนพยายามท าความเข้าใจกับปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไขเพื่อความจ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงประเทศ โดยมองว่าปัญหาความไม่มั่นคงภายในเป็นภัยที่ร้ายแรงประดุจโรคร้ายภายใน
ร่างกาย แต่ภัยจากไม่มั่นคงจากภายนอกประดุจโรคที่เกิดกับอวัยวะภายนอก จึงเลือกแก้ไขปัญหา
ภายในก่อน 

1) การฟื้นฟ ู

เริ่มในรัชสมัยของจักรพรรดิถงจือ (统治) จนถึงจักรพรรดิกวงสู (光绪)  
คณะผู้น าการฟื้นฟูประเทศคือ ราชส านักซึ่งน าโดยสมเด็จพระพันปีหลวง และเจ้านายองศ์ส าคัญ  
มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาสถานะเดิมของราชวงศ์ และรักษาอารยธรรมอันดีงาม และพัฒนาประเทศ 
ให้ทันสมัยแบบตะวันตก ฟื้นฟูระบบการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ มีการลงโทษผู้ประพฤติมิชอบ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง เรียนรู้ศิลปวิทยาการจากตะวันตก ส่งนักศึกษาไปศึกษา 

                                                            
146 ประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์ชิ ง ,  เข้ าถึ ง เมื่ อ  1 ตุลาคม 2560,  เข้ าถึ ง ได้จาก 

http://thaichinese.net/History/history.htm. 
147 วีระชัย โชคมุกดา, ประวัติศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2557), 167. 
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ต่างประเทศ แต่นักศึกษาเหล่านั้นก็กลับมาเป็นภัยต่อราชบัลลังก์ภายหลัง เปิดการค้าเสรี  ยกเลิก
ระบบผูกขาดสินค้า ก าหนดอัตราภาษีใหม่ พัฒนาทางด้านการทูตสร้างเสริมความสัมพันธ์กับ 
มหาอ านาจตะวันตก เริ่มการยกเลิกระบบสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พัฒนาอุตสาหกรรมหนัก 
เน้นประโยชน์ด้านการทหาร เช่น อู่ต่อเรือ ระบบการสื่อสารคมนาคม เสริมสร้างก าลังทางการทหาร 
ตามแบบตะวันตก ประสบความส าเร็จกับการปราบกบฏภายในประเทศแต่ล้มเหลวกับสงคราม 
ต่างชาติ การแก้ไขโดยการฟื้นฟูถือว่าประสบความล้มเหลว เพียงแต่เป็นต่ออายุราชวงศ์ให้ยาวขึ้น 
เท่านั้น148 ดังนั้นจึงต้องหาวิธีใหม่คือ 

2) การปฏิรูป 

การปฎิรูป 100 วัน ใน ค.ศ.1898 ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของจักรพรรดิกวงสู (光绪)  
และขุนศึก คังยูเหวย (Kang Yu Wei) ต้องการให้มีการพัฒนาประเทศรอบด้านเน้นหลักประชาธิปไตย  

โดยรักษาไว้ซึ่งราชวงศ์ชิง (清朝) และความเป็นชาติรัฐของจักรวรรดิ ปฏิรูปการปกครองจาก 
ระบอบจักรพรรดิราชย์เป็นระบอบรัฐธรรมนูญโดยมีจักรพรรดิเป็นประมุข ยกเลิกการศึกษาแบบเดิม  
ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการแบบเก่าที่ยึดต าราคลาสสิก เสริมสร้างกองทัพของตนเองให้
แข็งแกร่ง เพื่อตรวจตรามิให้มณฑลต่าง ๆ กระด้างกระเดื่อง พัฒนาการสื่อสาร การคมนาคม  
เพื่อประโยชน์ในการปกครองและพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิรูปถือว่าล้มเหลวเพราะถูกต่อต้านจากพวก
อนุรักษ์นิยมและถือว่าเป็นจุดดับ ดังนั้นการแก้ปัญหาสุดท้ายคือการปฏิวัติ149 

3) การปฏิวัติ 
ซึ่งเป็นแนวทางของนักปฏิวัติปัญญาชนเช่น ดร. ชุนยัตเซน โดยมุ่งพลิกแผ่นดิน

ก่อนอ่ืน ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาบ้านเมืองโดยเน้นหลักประชาธิปไตย มีหลัก 3 ประการคือ 
(1) หลักประชาชาติ ลัทธิชาตินิยม สร้างความรักชาติ ฟื้นฟูคุณธรรม กู้ชาติ  

รวมประเทศ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(2) หลักประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน สร้างความเสมอภาค  

เสรีนิยม 
(3) หลักสัมมาอาชีพ โอนกิจการที่ส าคัญทั้งหมดมาเป็นของรัฐ รัฐควบคุมกิจการ 

ของส่วนรวมและรับผิดชอบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรง พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทันสมัย 
จัดสรรที่ดินใหม่ให้เป็นของเกษตรกร 

                                                            
148 ฉัตรทิพย์ นาถสุดา, ประวัติศาสตร์จีน, (ค.ศ.1900-1949) (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค,  

2561), 273-275. 
149 จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2548), 65-67. 
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การปฏิวัติซินไฮ่ (辛亥革命) หรืออีกชื่อว่า การปฏิวัติ ค.ศ. 1911 หรือ 

การปฏิวัติจีน เป็นการปฏิวัติซึ่งโค่นล้มราชวงศ์ชิง (清朝) ราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองจีน การปฏิวัติ 
ได้เปลี่ยนการปกครองของประเทศไปสู่ประชาธิปไตยและสถาปนาสาธารณรัฐจีน การปฏิวัตินี้ได้ชื่อว่า 

ซินไฮ่(辛亥革命) เพราะมีขึ้นใน ค.ศ. 1911 ซึ่งตรงกับอักษร ซินไฮ่ (辛亥) ในแผนภูมิสวรรค์  
ในปฏิทินจีน150 

การปฏิวัติประกอบด้วยการกบฏและการก่อการก าเริบหลายครั้ง  จุดเปลี่ยนคือ  
การก่อการก าเริบ วูชาง (Wu Chang) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1911 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการ
กับขบวนการคุ้มครองทางรถไฟที่ผิด การปฏิวัติสิ้นสุดลงด้วยการสละราชสมบัติของจักรพรรดิผู่อี๋   

(溥仪) จักรพรรดิองค์สุดท้าย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1912 อันเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิ 
จีนอายุกว่า 2,000 ปี และจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบสาธารณรัฐของจีน 151 โดยทั่วไปแล้ว  
การปฏิวัติครั้งนี้เป็นปฏิกิริยาต่อสามปัจจัยหลัก: (1) ความเสื่อมของรัฐชิงและความไม่สามารถปฏิรูป 
และน าพาจีนสู่ความทันสมัยเพื่อเผชิญหน้ากับการท้าทายของต่างชาติ , (2) เพื่อย้อนความเสื่อมโทรม
ภายใน และ (3) ความไม่พอใจของชาวจีนฮั่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ต่อชนกลุ่มน้อยแมนจูที่เป็น 
ชนชั้นปกครอง กลุ่มต่อต้านชิงใต้ดินหลายกลุ่มและด้วยการสนับสนุนจากนักปฏิวัติจีนพลัดถิ่น  
ได้พยายามโค่นล้มราชวงศ์ชิง  สงครามกลางเมืองระยะสั้น ๆ ที่ เกิดขึ้นตามมายุติลงด้วยการ 

ประนีประนอมทางการเมืองระหว่าง หยวนซื่อไข่  (袁世凯) ผู้มีอิทธิพลทางทหารในสมัย 

ปลายราชวงศ์ชิง (清朝) และซุนยัตเซ็น ผู้น าถงเหมิงฮุย (同盟会) (สหสันนิบาต) หลังราชส านัก 
จีนโอนอ านาจไปยังสาธารณรัฐที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ การสถาปนารัฐบาลผสมเฉพาะกาลได้มีขึ้นร่วมกับ 
รัฐสภา อย่างไรก็ดี อ านาจทางการเมืองในรัฐบาลแห่งชาติใหม่ในกรุงปักกิ่งนั้น ไม่นานได้ถูกผูกขาด

โดยหยวนซื่อไข่ (袁世凯) น าไปสู่การแบ่งแยกทางการเมืองและยุคขุนศึกนานอีกหลายทศวรรษ 
รวมทั้งความพยายามฟื้นฟูจักรวรรดิหลายครั้ง การปฏิวัติประสบความส าเร็จในปี ค.ศ. 1911 ในระดับ 
หนึ่งเท่านั้น แต่ก็ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาจีนในภาพรวม อันเน่ืองมาจากความไม่มั่นคงทางการเมือง 

ระหว่างป ีค.ศ. 1912 – 1949 จีนในการปกครองระบบอบสาธารณะรัฐประชาธิปไตย  
ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ส่งต่อมาจากสมัยจักรวรรดิ  ตลอดระยะเวลา 38 ปีนี้ จีนได้เผชิญกับ
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก (สงครามโลกครั้งที่1 และครั้งที่2) การรุกรานโดยญี่ปุ่น  

                                                            
150 Li Xing,  The Rise of China and the Capitalist World Order ( Ashgate  

Publishing, Ltd, 2010), 91. 
151 Li Xiao bing,  A History of the Modern Chinese Army (University Press of  

Kentucky, 2007), 26-27. 
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ประชาธิปไตยในเวลานี้ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกเป็นแค่เพียงรูปแบบ แต่อ านาจทั้งหมดอยู่ที่ 
ทหาร เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ ไม่รู้หลักการ คุ้นเคยกับระบบเก่า จึงขาดมวลชน 
สนับสนุน อีกปัญหาหนึ่งที่คณะปฏิวัติประสบคือ กลุ่มปัญญาชนที่จีนส่งไปศึกษาศิลปะวิทยาการ 
ในต่างประเทศได้น าความรู้และอุดมการณ์ทางความคิดแบบเสรีนิยมติดตัวเข้ามาด้วย เหล่าบรรดา
นักเรียนหัวก้าวหน้าได้น าชาวบ้านที่ก าลั งอดอยากใกล้ตาย ต่อต้านระบบประชาธิ ปไตย  
แบบเผด็จการทหารอย่างหนัก จีนต้องเผชิญกับปัญหาการปฏิวัติภายในประเทศตลอดเวลา การแก้อาการ  
“ไข้หนัก” ด้วยวิธีปฏิวัตินั้นไม่ทันการ สายเกินแก้ เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนถ่ายอ านาจจากทหาร 
ชาวแมนจูมาเป็นทหารชาวจีนเท่านั้น เมื่อถึงปี 1949 จีนได้เลือกใช้การปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ 
และนับว่าเป็นการปฏิวัติครั้งส าคัญของจีน ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีแก้ไขปัญหาจากที่เคยใช้ 
เผด็จการฝ่ายขวาอนุรักษณ์นิยมในระบอบประชาธิปไตย มาเป็นเผด็จการฝ่ายซ้ายหัวก้าวหน้าระบอบ
คอมมิวนิสต ์ลัทธิคอมมิวนิสต์เปรียบเสมอกับ “ยา” ขนานใหม่นี้ให้ผลรุนแรง ถ้ารักษาไม่หายก็คงต้อง
ตายทันที ความหวังใหม่ที่จะท าให้จีนฟื้นตัวจากป่วยหนักจึงต้องฝากไว้กับลัทธิคอมมิวนิสต์จีน  
นับต่ังแต่ปี ค.ศ. 1949 เป็นต้นมา152 
 
3. การเข้ามาของชาวจีนในสยาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนมีมายาวนานกว่าหนึ่งพันปี ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาพ านัก 
อาศัยในแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่สมัยสุโขทัย จากบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า 
สมัยนั้น จีนได้มีการส่งคณะทูตมายังราชส านักแห่งอาณาจักรสุโขทัย ขณะที่ราชส านักแห่งอาณาจักร 
สุโขทัยมีการส่งคณะทูตไปเยือนจีนเช่นกัน คนจีนที่เข้ามาเมืองไทยมักเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ตาม
เมืองชายทะเล เพราะเดินทางสะดวก ส่วนใหญ่จึงมาจากมณฑลทางใต้ของจีน เช่น กวางตุ้ง ไหหล า  
ฮกเกี้ยน ชาวมณฑลกวางตุ้งยังแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามเมืองและภาษา เช่น กวางโจว แต้จิ๋ว  
ซัวเถา และจีนแคะ เป็นต้น คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้ามาในเมืองไทยแบบ “เสื่อผืนหมอนใบ” หนีภัย 
ธรรมชาติมาบ้าง หนีภัยสงครามบ้าง การท ามาหากินฝืดเคืองบ้าง มีพื้นที่ท ากินไม่เพียงพอ หรือ
ครอบครัวมีลูกมาก ฐานะยากจนบ้าง ชาวจีนที่อพยพมาเมืองไทยมี  5 กลุ่มใหญ่ คือจีนแต้จิ๋ว  
จีนฮกเกี้ยน จีนแคะ จีนไหหล า และจีนกวางตุ้ง153 

                                                            
152 ประวัติศาสตร์จีนยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่ -ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน 

中华人民国共和国, เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://thaichinese.net/ 
History/history-modern8.html. 

153 เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์, “รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2475 – 2487)” (วิทยานิพนธ์อักษร 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 22. 
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จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่า ชาวจีนที่เดินทางมาไทยในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่ 
เป็นจีนฮกเกี้ยน แต่หลังสมัยอยุธยา จะมีชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระยะหลังปี พ.ศ. 2310 เนื่องจากกลุ่มจีนแต้จิ๋วได้รับการสนับสนุน และได้รับสิทธิพิเศษบางประการ  
เพราะพระเจ้าตากสินทรงมีพระบิดาเป็นชาวแต้จิ๋ว และชาวแต้จิ๋วได้มีบทบาทในการสู้รบเพื่อกอบกู้ 
เอกราชในครั้งนั้น จีนแต้จิ๋วส่วนใหญ่จะอพยพมาทางเรือ  ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในไทย ท างาน 
หลากหลาย เช่นกุลีรับจ้างขนของ ค้าขาย ทหาร รับราชการ หลายคนเติบโตในหน้าที่การงาน 
จนเป็นใหญ่เป็นโตไปก็มาก154 ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา มีการออกกฎหมายห้ามหญิงไทย 
มีสามีเป็นคนต่างชาติ แต่กระนั้นก็มิไม่หมายถึงคนจีนแต่อย่างใด ในสมัยนั้นชาวจีนที่อพยพเข้ามา 
ในเมืองไทยร่ าลือกันปากสู่ปากว่า บ้านเมืองนี้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานบ้านช่อง ทั้งอาหารการกิน  
ดินฟ้าอากาศ ทรัพย์ในดินสินในน้ าก็ดีไปหมด และคนไทยใจกว้าง โอบอ้อมอารี ไม่กีดกันคนต่างชาติ 
โดยเฉพาะชาวจีน ถ้าอดทนอดกลั้น อดออมขยันขันแข็งแล้ว ไม่มีวันอดตาย เสียงลืออย่างนี้เอง 
ที่น าชาวจีนเข้ามากลุ่มแล้วกลุ่มเล่า จนบัดนี้จึงมีชาวจีนโพ้นทะเลหรือชาวไทยเชื้อสายจีนหลายพัน
ตระกูลแซ่ ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้น ามาซึ่งความคิด วิถีชีวิต ศิลปะและความรู้ด้านต่าง ๆ 
ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันและพลังความตื่นตัวให้กับสังคมไทย คนจีนส่วนใหญ่เป็นคนขยันขันแข็ง และตั้งใจ
ท างาน พัฒนาธุรกิจของตนเองให้รุ่งเรือง ส่วนคนไทยเองปฏิบัติต่อชาวจีนอย่างอบอุ่น และมีน้ าใส 
ใจจริง โดยให้ชาวจีนมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยในด้านต่าง  ๆ เช่น การประกอบอาชีพค้าขาย  
ท าการเกษตรกรรม การต่อเรือและเดินเรือ นอกจากนี้พ่อค้าชาวจีนยังได้รับสิทธิพิเศษในการ 
เดินทางเข้าออกประเทศได้อย่างเสรี อันเป็นอภิสิทธิ์ที่พ่อค้าชาติอ่ืน ๆ ไม่ได้รับ155 

ในสมัยปลายราชวงศ์ชิง เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเอาเปรียบประชาชน และ 
การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศจีน ประกอบกับการเก็บภาษีที่เอาเปรียบ ท าให้ชายชาวจีน 
จ านวนมากมุ่งสู่สยามเพื่อหางานและส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศจีน ขณะนั้นชาวจีนจ านวน 
มากต้องจ ายอมขายที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีเพาะปลูกของทางการ156  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
น้ี เริ่มผู้หญิงจีนอพยพเข้ามาในสยามมากขึ้น จึงท าให้การแต่งงานข้ามเชื้อชาติลดลง ในปลายรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประเทศไทยต้องระวังผลกระทบจากการที่ฝรั่งเศส
ได้ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง และอังกฤษได้มลายูเป็นอาณานิคม ในขณะเดียวกันชาวจีนจากมณฑล 
ยูนานก็เริ่มไหลเข้าสู่ประเทศไทย กลุ่มชาวไทยชาตินิยมจากทุกระดับจึงได้เกิดความคิดต่อต้าน 

                                                            
154 ถาวร สิกขโกศล, แต้จิ๋ว: จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2554), 29-31. 
155 หอการค้าไทย - จีน, ชุมชนชาวจีนในไทย, เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://org/culture/th. 
156 วริศรา ภานุวัฒน์, จีนโพ้นทะเลผู้ร่ ารวย (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2556), 34. 
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ชาวจีนขึ้น หลายร้อยปีก่อนหน้านี้ ชาวจีนกุมเศรษฐกิจการค้าส่วนใหญ่ไว้ และยังได้รับอ านาจผูกขาด
การค้าและรวมถึงการเป็นนายอากรเก็บภาษีซึ่งเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วย ในขณะนั้นอิทธิพลทาง 
การค้าของชาติตะวันตกก็สูงขึ้น ท าให้พ่อค้าชาวจีนหันไปขายฝิ่นและเป็นนายอากรมากขึ้น นอกจากนี้  
เจ้าของโรงสีและพ่อค้าข้าวคนกลางชาวจีน ยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในสยาม  
กินเวลาเกือบ 10 ปี หลังปี พ.ศ. 2448 ด้วย การให้สินบนขุนนาง กลุ่มอันธพาลอั้งยี่ และการเก็บภาษี 
อย่างกดขี่ ทั้งหมดนี้จุดประกายให้คนไทยเกลียดชังคนจีนมากขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราการอพยพ 
เข้าประเทศไทยก็มากขึ้น ในพ.ศ. 2453 เกือบร้อยละ 10 ของประชากรไทยเป็นชาวจีน ซึ่งผู้อพยพ 
ใหม่เหล่านี้มากันทั้งครอบครัวและปฏิเสธที่จะอยู่ในชุมชนและสังคมเดียวกับคนไทย ซึ่งต่างกับ 
ผู้อพยพยุคแรกที่มักแต่งงานกับคนไทย จนในป ีพ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 ทรงให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว เหตุการณ์นี้ท าให้ชาวจีน
จ านวนมากต้องเลือกว่าจะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์หรือจะยอมเป็นคนต่างด้าว157 

 
3.1 การควบคุมชาวจีนในสังคมไทยก่อนการปฏิรูปการปกครอง 

สังคมศักดินาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ใช้ระบบไพร่ ในการควบคุมประชาชนกลุ่ม 
ต่าง ๆ ภายในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคนไทย มอญ เขมร ลาว และญวณ แต่เฉพาะชาวจีนนั้น  
รัฐบาลถือว่าเป็น “คนต่างประเทศ” และไม่ได้ถูกควบคุมด้วยระบบไพร่ ค าว่า “ชาวจีน” รัฐบาล 
หมายถึง คนจีนและเชื้อสายที่ไว้ผมเปีย บุตรหรือหลานจีนถ้ายังไว้ผมเปียก็ถือว่าเป็นคนจีน แต่ถ้าไป 
สักข้อมือขึ้นทะเบียนก็ถือว่าเป็นคนไทยอยู่ในระบบไพร่ แม้ว่าจะยังคงไว้ผมเปียก็ตาม ชาวจีนที่อพยพ
เข้ามาอยู่ในสังคมไทยมีทั้งพวกที่ไป ๆ มา ๆ ไม่ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร เรียกว่า “จีนลูกค้า” หรือ “จีนจร”  
กับชาวจีนที่ตั้งหลักแหล่งอย่างถาวรตามหัวเมืองต่าง  ๆ เรียกว่า “จีนคงเมือง” หรือ “จีนตั้ง 
บ้านเรือน”158 การที่รัฐบาลไทยก่อนการปฏิรูปการปกครอง ไม่ได้ควบคุมชาวจีนภายใต้ระบบไพร่นั้น  
เพราะรัฐต้องอาศัยแรงงานและความช านาญของชาวจีนในกระบวนการต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเพื่อให้
สังคมศักดินา สามารถด ารงอยู่ได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องให้ชาวจีนเป็นอิสระจากระบบไพร่ และหาวิธีการอื่น 
ที่เหมาะสมในการควบคุมชาวจีนในระยะแรกของสมัยรัตนโกสินทร์  รัฐบาลควบคุมชาวจีนโดยผ่าน 
“กรมท่าซ้าย” และ “การผูกปี้” การควบคุมชาวจีนโดยผ่านกรมท่าซ้ายนั้นเป็นการควบคุมชาวจีน

                                                            
157 หอการค้าไทย - จีน, ชุมชนชาวจีนในไทย, เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://org/culture/th. 
158 พรพรรณ จันทโรนานนท์, ชาวจีนในไทยมาจากไหน เปิดประวัติศาสตร์การอพยพ 

ยุคเริ่มแรกถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2550), บทความ. 
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โดยตรง และเป็นวิธีการที่ใช้สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่ง “โชฎึกราชเศรษฐี” บางคนได้รับพระราชทานยศถึงขั้น “พระยา” วิธีการควบคุมชาวจีน 
โดยผ่านกรมท่าซ้ายเป็นการมอบหมายให้ชาวจีนที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น า  เข้ามาท าหน้าที่ 
ช่วยรัฐบาลในการควบคุมดูแลกลุ่มชนที่เป็นพวกเดียวกับตน159 ส่วนการผูกปี้นั้นเป็นการควบคุม 
ชาวจีนโดยทางอ้อม เพราะจุดมุ่งหมายหลักของการผูกปี้คือ การเก็บภาษีทางตรงจากชาวจีนที่อยู่ 
นอกระบบไพร่ รัฐบาลต้องการผลประโยชน์ในรูปของเงินตราเป็นส าคัญมากกว่าจะมุ่งเกณฑ์แรงงาน  
หรือต้องการควบคุมชาวจีนโดยตรง แต่การผูกปี้ก็มีผลทางอ้อมต่อการควบคุมชาวจีน ท าให้รัฐบาล
ทราบโดยประมาณว่ามีชาวจีนอยู่ในสังคมไทยจ านวนเท่าไร ทั้งจีนจรและจีนคงเมืองรวมทั้งได้ทราบว่า 
ชาวจีนเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในหัวเมืองใด ตามหลักฐานการผูกปี้เริ่มมีขึ้นสมัยรัชกาลที่  2 โดยรัฐบาล
ก าหนดให้ชาวจีนต้องมารายงานตัวต่อทางการ ผูกปี้ที่ข้อมือ 3 ปีต่อครั้ง ส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนด
ว่าชาวจีนคนใดเข้าข่ายต้องมาผูกปี้นั้น ยังไม่พบหลักฐานของทางราชการที่ระบุไว้อย่างเด่นชัด  
งานวิชาการที่ศึกษาเรื่องการผูกปี้ระบุหลักเกณฑ์แตกต่างกัน บ้างกล่าวว่าใช้อายุเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ  
ชายจีนที่มีอายุ 17 ปี หรืออาจจะ 20 ปีขึ้นไปต้องมาผูกปี้ แต่ก็มีงานวิชาการที่เสนอว่าน่าจะอาศัย 
การวัดส่วนสูงเป็นเครื่องก าหนดเช่นเดียวกับการเกณฑ์แรงงานไพร่กล่าวคือ  ชายจีนที่มีส่วนสูง
ประมาณ 50 นิ้ว โดยวัดจากเท้าถึงไหล่จะต้องมาผูกปี้ เพราะการวัดส่วนสูงน่าจะเป็นวิธีที่สะดวกว่า
การตรวจสอบอายุ ขั้นตอนการผูกปี้โดยสังเขปเริ่มต้นจากรัฐบาล ส่งข้าหลวงผูกปี้ออกไปผูกปี้ 
ตามหัวเมืองต่าง ๆ เจ้าเมือง นายอ าเภอ แขวงก านัน พันนายบ้าน จะเป็นผู้ส ารวจจัดท าบัญชีจ านวน
ชาวจีนในแต่ละเมือง แล้วพาชาวจีนเหล่านี้ซึ่งมีทั้งจีนจรและจีนคงเมือง มารายงานตัวต่อข้าหลวงผูกปี้  
ส าหรับอัตราค่าผูกปี้นั้น ในสมัยรัชกาลที่ 2 เก็บคนละ 2 บาท พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมอีกประมาณ 
1 สลึง ส่วนชาวจีนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าผูกปี้นั้นต้องท างานโยธาให้แก่ทางการคนละ 1 เดือน ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 3 ได้เพิ่มเงินค่าผูกปี้จาก 2 บาท มาเป็น 4 บาท แต่ก็มีการเก็บในอัตราคนละ 6 บาท หรือ  
8 บาท บ้าง ในบางปีที่รัฐบาลมีงานโยธาที่ต้องท าให้เสร็จโดยเร็วเป็นอันมาก และต้องใช้เงินค่าจ้าง
แรงงานอิสระเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่โดยปกติจะเก็บในอัตรา 4 บาท และได้ใช้อัตรานี้มาจนถึง 
การผูกปี้ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ.2449 (1906) ในตอนปลายรัชกาลที่  5 ต่อมาในปลาย พ.ศ.2451 
(1908) รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการผูกปี้ เปลี่ยนมาเก็บเงินค่าราชการจากคนจีนในอัตราคนละ 
 6 บาทต่อปี และได้เริ่มเก็บเงินค่าราชการจากชาวจีนเป็นปีแรกใน พ.ศ.2452 (1909) เมื่อชาวจีนเสีย
ค่าปี้แล้ว จะถูกผูกข้อมือซ้ายด้วยเชือกป่านหรือสายแถบแดง แล้วติดครั่งที่ปมเชือกให้เป็นรูปกลม ๆ  
จากนั้นข้าหลวงผูกปี้จะประทับตราของทางราชการลงบนครั่งเป็นหลักฐาน เรียกครั่งที่ประทับตรา 

                                                            
159 ญาดา ประภาพันธ์ุ, ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น (พระนคร: บางกอก 

การพิมพ์, 2524), 76-79.  
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แล้วว่า “ปี้”160 คงเป็นเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับปี้ที่ใช้ในโรงบ่อนเบี้ย ชาวจีนที่ผูกปี้แล้วจะได้รับ 
ใบเสร็จหรือใบฎีกา ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ รูปพรรณ สัณฐาน ต าหนิ และที่อยู่อาศัยของ 
ชาวจีนผู้นั้น ส่วนปี้ที่ผูกไว้บนข้อมือซ้ายนั้น เมื่อพ้นระยะที่ทางการก าหนดไว้ว่า เป็นช่วงการผูกปี้แล้ว 
ชาวจีนสามารถตัดปี้ที่ข้อมือซ้ายทิ้งได้ เมื่อผูกปี้ชาวจีนต่าง ๆ จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าหลวงผูกปี้จะ
รวบรวมเงินที่ได้จากการผูกปี้ พร้อมทั้งบัญชีหางว่าวที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนชาวจีนจร  
จีนคงเมืองพร้อมบุตรภรรยา มามอบให้กับรัฐบาลที่กรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่าในระยะแรกของสมัย 
รัตนโกสินทร์วิธีการที่ใช้ควบคุมชาวจีนในไทยนั้นยังไม่ซับซ้อน ซึ่งก็สอดคล้องกับจ านวนชาวจีนในไทย 
แต่นับจากรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา จ านวนชาวจีนในสังคมไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น วิธีการควบคุมโดย 
ผ่านกรมท่าซ้ายและการผูกปี้จึงไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้เพิ่มและปรับปรุงวิธีการควบคุม161  
ภายหลังมีการเพิ่มต าแหน่งผู้ปกครองชาวจีนอีกหลายต าแหน่งในระบบราชการไทย ต าแหน่งที่เพิ่มขึ้น
จะกระจายไปอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่มีชาวจีนไปตั้งหลักแหล่งอยู่  ผู้ปกครองชาวจีนที่ตั้งขึ้น 
ในช่วงเวลาดังกล่าวประกอบด้วย นายอ าเภอจีน จางวางจีน ปลัดจีน และกงสุลจีนในบังคับสยาม 
ต าแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้มีอ านาจหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้อธิบายดังนี ้

1) นายอ าเภอจีน ในสมัยอยุธยานอกจากต าแหน่ง “หลวงโชฎึกราชเศรษฐี” ซึ่งเป็น 
ต าแหน่งขุนนางสูงสุดที่รับผิดชอบความควบคุมดูแลชาวจีน เอกสารชั้นต้นในสมัยนี้ยังได้กล่าวถึง  
ขุนนางในต าแหน่งอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหลวงโชฎึกราชเศรษฐีในการควบคุมดูแลชาวจีน 
อีกด้วย ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงการรักษาพระนครในเวลาที่
พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ประทับในราชธานีไว้ตอนหนึ่งว่า “กรมท่าซ้ายขวาเกณฑ์แบ่งอยู่รักษากรุงฯ  
รักษาจ าหล่อตระเวน บรรจบถึงกันตามอ าเภอ เป็น ขุนท่องสื่อ ขุนท่องสมุทร อ าเภอจีน (รักษา)  
แต่วัดจีนถึงประตูจีน”162 นอกจากนั้นในพระอัยการต าแหน่งพลเรือน นายทหาร หัวเมือง ได้ระบุว่า 
ต าแหน่งจีนล่ามนายอ าเภอ มียศและราชทินนามในท าเนียบขุนนางว่า ขุนท่องสื่อ ขุนท่องสมุทร  

                                                            
160 ศรศักดิ์  ชูสวัสดิ์ , “ผูกปี้  :การจัดเก็บค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงานจากนจีนใน 

สมัยรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2524), บทคัดย่อ. 

161 มัลลิกา เรืองระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย  
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), 53-56. 

162 ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์ , “บทบาทชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึง 
สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172-2394” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 174-178. 
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มีศักดินา 600 หลักฐานชั้นต้นที่มีอยู่เพียงเท่านี้ ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายอ านาจ 
และหน้าที่ของต าแหน่งนายอ าเภอจีนในสมัยอยุธยา สันนิษฐานได้เพียงว่าเป็นขุนนางระดับล่าง 
ในระบบราชการไทยที่สังกัดกรมท่าซ้าย มีหน้าที่ช่วยเหลือหลวงโชฎึกราชเศรษฐีในการควบคุมดูแล
ชาวจีน และคงเป็นต าแหน่งที่มีเฉพาะในราชธานีเท่านั้น ไม่ได้กระจายไปอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ  
ในช่วงระยะแรกของสมัยรัตนโกสินทร์ ต าแหน่งนายอ าเภอจีนคงจะอยู่ในลักษณะดังที่ได้สันนิษฐาน 
มาข้างต้น แต่การที่มีชาวจีนหลั่งไหลกันอพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 2 
เป็นต้นมา ท าให้ในสมัยรัชกาลที่ 3 ต้องมีการปรับปรุง จัดระบบเกี่ยวกับต าแหน่ง “นายอ าเภอจีน” 
เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนชาวจีนในสังคมไทยที่เพิ่มทวีขึ้นมาก อีกทั้งยังกระจายไปอยู่ตามหัวเมือง 
ต่าง ๆ และเพื่อให้ เป็นกลไกในการช่วยรัฐบาลควบคุมดูแลชาวจีนอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากการปรับปรุงในครั้ งนี้  ท าให้นายอ าเภอจีนกลายเป็นต าแหน่งในกลุ่มขุนนางหัวเมือง  
ตามเมืองต่าง ๆ ที่มีชาวจีนไปตั้งหลักแหล่งอยู่ เอกสารชั้นต้นในรัชกาลที่  3 ถึงรัชกาลที่ 5 เท่าที่ได้ 
ค้นพบได้ให้รายละเอียดว่าในหัวเมืองต่าง  ๆ ที่มีชาวจีนไปตั้งถิ่นฐานอยู่  รัฐบาลที่กรุงเทพฯ  
จะให้ตั้งต าแหน่งนายอ าเภอจีนขึ้น นายอ าเภอจีนที่ได้รับการแต่งตั้งถือว่าเป็นขุนนางไทยในระบบ 
ราชการ และจะท างานภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าเมือง รวมทั้งต้องรับพระราชทานน้ า 
พระพิพัฒนสัตยาพร้อมกับเจ้าเมืองกรมการปีละ 2 ครั้ง ในด้านขอบข่ายอ านาจและหน้าที่นั้น 
นายอ าเภอจีนมีหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของชาวจีน  ในท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบ พิจารณา 
ประนีประนอมคดีความวิวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหมู่คนจีนหรือที่ส านวนของทางราชการใช้ว่า  
“กล่าวเกลี่ยไกล่เป็นความเถ้าแก่ให้แล้วกัน” แต่ถ้าเป็นคดีความแพ่งความอาญาจะต้องส่ง 
ตัวโจทก์จ าเลยไปให้เจ้าเมืองและกรมการพิจารณาตัดสิน ในกรณีที่ชาวจีนมีคดีความกับกลุ่มชนอื่น ๆ  
นั้น ถ้าชาวจีนเป็นโจทก์ก็ให้นายอ าเภอจีนช่วยฟ้องร้องให้ แต่ถ้าชาวจีนเป็นจ าเลย ก็ให้ควบคุมตัว 
น ามาส่งให้เจ้าเมืองกรมการและในทั้งสองกรณี นายอ าเภอจีนจะต้องไปนั่งฟังพิจารณาคดีด้วย นอกจาก 
หน้าที่ในคดีความแล้ว นายอ าเภอจีนยังต้องรับผิดชอบต่อเจ้าเมืองกรมการในเรื่องการจัดท าบัญชี
รายชื่อชาวจีนในท้องถิ่นที่ต้องควบคุมดูแลว่า มีอยู่เท่าไร ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหน ประกอบอาชีพอะไร  
รวมทั้งน าชาวจีนเหล่านี้มาผูกปี้ข้อมือเมื่อถึงก าหนดเวลาผูกปี้  ในขณะเดียวกันนี้ก็ต้องคอยดูแลว่า
กล่าวไม่ให้ชาวจีนประพฤติผิดกฎหมาย เช่น ไม่ให้ซื้อขายสิ่งของต้องห้าม ไม่ให้สมคบกันเป็นโจรผู้ร้าย  
หรือรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมลับ163 

กล่าวโดยสรุป นายอ าเภอจีนมีอ านาจหน้าที่ทั้งในด้านการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ 
และควบคุมดูแลชาวจีน ในด้านหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ การแต่งตั้งนายอ าเภอจีนนั้น 

                                                            
163 ส พลายน้อย, คนจีนครั้งสร้างกรุง, ในเส้นทางเศรษฐกิจฉบับพิเศษ คนจีน 200 ปี 

ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ภาค 2 (กรุงเทพฯ: สหมิตรการพิมพ์, 2530), 76. 
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ไม่ใช่กรมท่าซ้าย หากแต่เป็นกรมพระกลาโหม กรมมหาดไทย หรือกรมพระคลัง ขึ้นอยู่กับว่าหัวเมือง
นั้น ๆ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรมใด ส่วนหลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการแต่งตั้งนั้น ทางการ 
จะพิจารณาแต่งตั้งนายอ าเภอจีนจากชาวจีนที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีน  
ในท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถบังคับบัญชาพวกชาวจีนได้  นอกจากหลักเกณฑ์ทั่วไปดังกล่าวแล้ว  
ยังมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 3 มักพิจารณาแยกการแต่งตั้งนายอ าเภอจีน
ตามกลุ่มภาษาของชาวจีน ส่วนในสมัยรัชกาลที่  4 ได้น าเอาหลักเกณฑ์เรื่องการนับถือศาสนา 
ของชาวจีนมาพิจารณาด้วย และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้น าเอาหลักเกณฑ์เรื่องการรวมกลุ่มทางสังคม
ของชาวจีน และสภาพภูมิศาสตร์มาใช้พิจารณาในการแต่งตั้งนายอ าเภอจีนด้วย สิ่งเหล่านี้สะท้อน 
ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของรัฐบาล ที่เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งนายอ าเภอจีน ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวจีนในประเทศไทยที่ได้เพิ่มความซับซ้อนขึ้น อย่างไรก็ตาม  
การพิจารณาแต่งตั้งนายอ าเภอจีนตามกลุ่มภาษาถิ่นของชาวจีน ก็มิได้เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว 
หากมีการปรับเปลี่ยนได้บ้าง เช่น ในสมัยรัชกาลที่  3 เมื่อ พ.ศ.2385 (1842) รัฐบาลได้แต่งตั้ง 
จีนไหหล าชื่อ “ยกแชหุน” เป็นที่ขุนนิคมประเทศ นายอ าเภอจีน มีหน้าที่ควบคุมดูแลพวกจีนไหหล า 
ในเมืองนครสวรรค์ พร้อมกันนั้นรัฐบาลได้สั่งให้พระยานครสวรรค์ กรมการพิจารณาสรรหาแต่งตั้ง
นายอ าเภอจีนแต้จิ๋ว และนายอ าเภอจีนฮกเกี้ยนต่อไป ต่อมาขุนนิคมประเทศท าความผิดถูกปลดจาก
ต าแหน่งใน พ.ศ. 2388 (1845) รัฐบาลได้แต่งตั้งจีนมูลเป็นที่ขุนนิคมประเทศ นายอ าเภอจีนมีอ านาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลทั้งจีนไหหล าและจีนแต้จิ๋วในนครสวรรค์ และยังคงให้มีนายอ าเภอจีนฮกเกี้ยนต่อไป
เหมือนเดิม โดยทั่วไปแล้ว เมืองเล็กที่มีชาวจีนอยู่ไม่มาก รัฐบาลจะแต่งตั้งนายอ าเภอจีนเพียงคนเดียว 
ท าหน้าที่ควบคุมดูแล ชาวจีนทุกกลุ่มภาษาในเมืองนั้น ๆ แต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ มีชาวจีนอยู่มาก  
แยกเป็นหลายกลุ่มภาษา ก็จะมีนายอ าเภอจีนหลายคนตามกลุ่มภาษาถิ่นต่าง ๆ ของพวกชาวจีน164 

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พวกบาทหลวงคาทอลิกได้ไปเผยแพร่ศาสนาตามหัวเมืองต่าง ๆ  
เช่น ฉะเชิงเทรา พนัสนิคม นครชัยศรี ราชบุรี ชาวจีนในหัวเมืองเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาคริสต ์จึงเกิดกลุ่ม“จีนเข้ารีต” และมักมีเรื่องขัดแย้งกับชาวจีนกลุ่มอื่น ๆ รัฐบาลจึงได้แก้ปัญหา
ด้วยการตั้งต าแหน่ง “นายอ าเภอจีนเข้ารีต” ขึ้นตามหัวเมืองเหล่านี้ เพื่อควบคุมดูแลพวกจีนเข้ารีต
โดยเฉพาะ ส่วนในสมัยรัชกาลที่  5 นั้นได้มีชาวจีนจ านวนมากอพยพมาตั้งถิ่นฐานในเมืองภูเก็ต  
และมักประกอบอาชีพเป็นกรรมกรตามเหมืองดีบุกต่าง  ๆ ชาวจีนเหล่านี้ได้รวมกลุ่มทางสังคม 
เป็นสมาคมลับอั้งยี่  2 สมาคม คือ “ยี่หิน” และ “บุนเท่าก๋ง” รัฐบาลจึงแต่งตั้งนายอ าเภอจีน 

                                                            
164 ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์ , “บทบาทชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึง 

สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172-2394” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 98-100. 
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เมืองภูเก็ตโดยแยกเป็นนายอ าเภอจีนฝ่ายยี่หิน  และนายอ าเภอจีนฝ่ายบุนเท่าก๋ง แต่ละฝ่าย 
จะมีนายอ าเภอจีนประมาณ 2-3 คน นอกจากนั้นเอกสารชั้นต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ให้รายละเอียด
ว่า รัฐบาลได้แต่งตั้งนายอ าเภอจีนในเมืองเพชรบุรีตามสภาพภูมิศาสตร์  โดยแยกเป็นนายอ าเภอจีน 
ฝ่ายบกและนายอ าเภอจีนชายทะเล บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอ าเภอจีนนั้นมีพวกเจ้าภาษี
นายอากร พวกชาวจีนที่ประกอบอาชีพค้าขาย มีฐานะดี หรือพวกชาวจีนที่เป็นบุตรหลานของพวก 
ขุนนางไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งพวกชาวจีนที่เป็นหัวหน้าสมาคมลับอั้งยี่  นายอ าเภอจีน จะได้รับ
พระราชทานยศในระดับ “ขุน” หรือ “หลวง” ส่วนนายอ าเภอจีนเข้ารีตมักได้รับพระราชทานยศ 
ในระดับ “หมื่น” แต่ก็มีนายอ าเภอจีนเข้ารีตบางคนได้รับพระราชทานยศเป็น “ขุน” หรือ “หลวง” 
ซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก นอกจากนั้นมีข้อสังเกตว่า สารตราแต่งตั้งนายอ าเภอจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 มักเรียก
ต าแหน่งนายอ าเภอจีนว่า “เจ้าภาษีนายอ าเภอจีน” จึงมีความเป็นไปได้ว่า การปรับปรุงระบบ 
การแต่งตั้งเจ้าภาษีนายอากรครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่  3 นั้น นอกจากจุดประสงค์หลักทาง 
ด้านเศรษฐกิจแล้ว น่าจะมีความเกี่ยวพันหรือมีจุดประสงค์ทางด้านการปกครองควบคุมชาวจีน 
แฝงอยู่ด้วย165 

2) จางวางจีนหรือจางวางอ าเภอจีน นอกจากต าแหน่งนายอ าเภอจีนแล้ว เอกสาร 
ชั้นต้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ยังได้กล่าวถึงต าแหน่ง “จางวางจีน” หรือ “จางวางอ าเภอ
จีน” ด้วย เมื่อศึกษาพิจารณาเอกสารเหล่านี้เปรียบเทียบกับเอกสารเรื่องนายอ าเภอจีนแล้ว สรุปได้ว่า  
ต าแหน่งจางวางจีนหรือ จางวางอ าเภอจีนก็คือต าแหน่งนายอ าเภอจีนนั่นเอง จางวางจีนมีขอบข่าย
อ านาจหน้าที่เหมือนนายอ าเภอจีนทุกประการ ต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่า จางวางนายอ าเภอจีน 
มักได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์สูงกว่านายอ าเภอจีน เนื่องจากรับผิดชอบควบคุมดูแลชาวจีน 
ในท้องถิ่นที่กว้างใหญ่ที่สุด และท้องถิ่นที่จางวางจีนรับผิดชอบจะมีชาวจีนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น เช่น  
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมือง พ.ศ. 2387 (1844) รัฐบาลได้แต่งตั้งอากรภูมิเป็นที่หลวงบ ารุงพานิช จางวางจีน  
รับผิดชอบควบคุมดูแลชาวจีนในเมืองชัยนาท แขวงเมืองชัยนาท ในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2402  
(1859) รัฐบาลได้แต่งตั้งจีนอี่เป็นที่หลวงภักดีพานิช จางวางจีนเมืองเชียงแต่งและแขวงเมืองเชียงแต่ง 
ต่อมาจีนอี่ท าความดีความชอบไว้มาก ดังนั้น ในพ.ศ. 2409 (1866) จึงได้เลื่อนยศขึ้นเป็นที่ พระโกษา 
พานิช หรือใน พ.ศ. 2408 (1865) รัฐบาลได้แต่งตั้งจีนน้อย เป็นที่หลวงพินิจภาษาจางวาง 

                                                            
165 มัลลิกา เรืองระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย  

สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), 231-234. 
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อ าเภอเมืองอุทัยธานี และในปีเดียวกันน้ี ได้แต่งตั้งจีนซิ่วเป็นที่หลวงวิเศษพานิช จางวางอ าเภอจีน
เมืองสรรบุรี166 

กล่าวโดยสรุป ในหัวเมืองที่มีชาวจีนไปตั้งถิ่นฐานอยู่กันมาก เช่น นครสวรรค์  
ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต รัฐบาลจะแต่งตั้งนายอ าเภอจีนหลายคนเป็นผู้ควบคุมดูแลชาวจีนตามกลุ่มภาษา 
ตามศาสนา ตามสภาพภูมิศาสตร์ หรือตามการรวมกลุ่มทางสังคม ขึ้นอยู่กับสภาพของท้องถิ่นนั้น  
แต่ถ้าเป็นหัวเมืองที่มีชาวจีนไปตั้งหลักแหล่งอยู่พอสมควร แต่ไม่ถึงขั้นหนาแน่นมาก เช่น เชียงแตง  
อุทัยธานี เมืองสรรบุรี ปราณบุรี รัฐบาลอาจแต่งตั้งนายอ าเภอจีนเพียงคนเดียวท าหน้าที่ควบคุมดูแล
ชาวจีนทุกกลุ่มทุกภาษาในเมืองนั้น หรือ ในทุก ๆ ถิ่นที่มีชาวจีนไปตั้งหลักแหล่งอยู่ รัฐบาลจะแต่งตั้ง 
ผู้ปกครองชาวจีนเป็นกลไกของรัฐในการควบคุมดูแลชาวจีนเหล่านั้น 

3) ปลัดจีน ระบบผู้ปกครองชาวจีนตามหัวเมืองซึ่งได้แก่ นายอ าเภอจีน หรือจางวาง 
อ าเภอจีนที่รัชกาลที่ 3 ทรงตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมชาวจีนตามหัวเมืองต่าง ๆ น้ัน เมื่อมาถึง
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการปรับปรุงเล็กน้อย กล่าวคือ ในหัวเมืองที่มีชาวจีนไปตั้งถิ่นฐานอยู่มาก 
และมีนายอ าเภอจีนหลายคนนั้น รัฐบาลได้ตั้งต าแหน่ง “ปลัดจีน” เพิ่มขึ้นมาอีกต าแหน่งเพื่อให้เป็น
หัวหน้าของพวกนายอ าเภอจีนโดยปลัดจีนจะรับราชการภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าเมือง ปลัดจีน
มักได้รับพระราชทานยศในขั้น “พระ” และมีศักดินา 600 - 1,000 ปลัดจีนและนายอ าเภอจีน 
ที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นนี้เรียกว่า “กรมการจีน” กรมการจีนมีหน้าที่ช่วยเจ้าเมืองควบคุมดูแลชาวจีนให้อยู่
อย่างสงบเรียบร้อย ไม่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมือง รวมทั้งช่วยเจ้าเมืองปราบปรามจีนที่เป็นโจร
ผู้ร้ายด้วย นอกจากนั้นกรมการจีนยังมีหน้าที่พิจารณาคดีความทั่วไปที่เกิดขึ้นในหมู่ชาวจีน ถ้าเป็นคดี
ความแพ่ง ความอาญาจะส่งมาให้เจ้าเมืองและกรมการไทยพิจารณา โดยกรมการจีนจะไปนั่งฟัง 
การพิจารณาคดีด้วย หน้าที่อีกประการหนึ่งของกรมการจีนคือการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวจีน 
ในเรื่องที่ชาวจีนร้องเรียน และเป็นที่ปรึกษาของเจ้าเมืองในปัญหาที่เกี่ยวกับชาวจีน ด้วยเหตุนี้ 
ในหัวเมืองที่มีชาวจีนไปตั้งหลักแหล่งอยู่มาก ขุนนางในระบบราชการที่รับผิดชอบท าหน้าที่บริหาร
บ้านเมืองจึงประกอบด้วย เจ้าเมืองกรมการไทย และกรมการจีน ปลัดจีนซึ่งเป็นผู้ที่มีต าแหน่ง 
และฐานะสูงสุดในหมู่กรมการจีน มีอ านาจหน้าที่ทั้งในด้านควบคุมดูแลการพิจารณาคดีความ และการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวจีนในด้านต่าง ๆ เหมือนดังเช่นพวกนายอ าเภอจีน ต่างกันเพียงว่าปลัดจีน 
มีอ านาจกว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งเมือง ในขณะที่นายอ าเภอจีนรับผิดชอบเฉพาะในกลุ่มภาษา  
กลุ่มศาสนา กลุ่มสังคม หรือในท้องถิ่นของตน นอกจากนั้นในการพิจารณาคดี ความทั่วไปเกี่ยวกับ 
ชาวจีน ปลัดจีนก็มีอ านาจมากกว่า เช่นในคดีความวิวาทของชาวจีน นายอ าเภอจีนจะพิจารณาในขั้น
ประนีประนอมยอมความแก่กันเท่านั้น แต่ปลัดจีนมีอ านาจพิจารณาตัดสินถึงขั้นปรับสินไหมพินัย 

                                                            
166 เรื่องเดียวกัน, 235-237. 
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เพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะต้องแจ้งความบังคับพร้อมกับเจ้าเมืองกรมการ 167 อีกประการหนึ่ง  
ในหัวเมืองที่มีปลัดจีน ถ้าต าแหน่งเจ้าเมืองว่างลงและกรมการไทยที่เป็นผู้ใหญ่ไปราชการที่อื่น ปลัดจีน
ก็จะเป็นผู้รักษาราชการแทนเจ้าเมือง ดังเช่น หลวงวิสุทธิ์จีนชาติ ปลัดจีนเมืองฉะเชิงเทรา เคยเป็น 
ผู้ว่าราชการเมืองฉะเชิงเทราในช่วงเวลาสั้น ๆ ระยะหนึ่งใน พ.ศ. 2407 ( 1864 ) เอกสารชั้นต้น 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งต้ังปลัดจีนไว้บ้างดังนี ้เช่น ใน พ.ศ.2399 (1856 ) 
รัฐบาลได้แต่งตั้งให้จีนอยู่บุตรจีนลิ่น และเป็นหลานหลวงพิทักษ์ทศกร เจ้าภาษีน้ าตาลเป็นที่ 
หลวงพิสุทธิ์จีน ณ ชาติ (หรือบางครั้งเขียนว่า หลวงวิสุทธิ์จีนชาติ) ปลัดจีนเมืองฉะเชิงเพราะแต่งตั้ง 
จีนสิงโต เป็นที่หลวงวิจารณ์จีนประชา ปลัดจีนเมืองชัยนาท และแต่งตั้งขุนสนิทภักดี  เป็นที่ 
หลวงพิทักษ์จีนประชา ปลัดจีนเมืองชลบุรีใน พ.ศ.2406 (1863) ได้แต่งตั้งหลวงอภัยสมบัติ นายกอง
ส่วย เป็นที่หลวงปรานีจีนประชา ปลัดจีนเมืองตราด แต่งตั้งพระบุรพทิศจีนพิจารณ์ เป็นปลัดเมือง
จันทบุรี และแต่งตั้งหลวงพิทักษ์สาคร เป็นปลัดเมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) เป็นต้น การแต่งตั้ง 
ปลัดจีนได้ด าเนินสืบต่อมา จนถึงช่วงการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่  5 โดยทั่วไปแล้ว  
เมืองต่าง ๆ ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากจะมีปลัดจีนเพียงคนเดียว แต่เฉพาะในเมืองภูเก็ต ในสมัย 
รัชกาลที่ 5 มีปลัดจีนสองคน โดยแยกเป็นปลัดจีนฝ่ายยี่หินและปลัดจีนฝ่ายบุนเท่าก๋งต าแหน่ง
นายอ าเภอจีน ปลัดจีนที่เรียกรวมกันว่า “กรมการจีน” ได้ยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังการปฏิรูป 
การปกครองส่วนภูมิภาค เมื่อยกเลิกไปแล้วรัฐบาลได้ตั้งต าแหน่ง “กรมการพิเศษ” ขึ้นแทน  
กรมการพิเศษที่ตั้งขึ้นนี้มีฐานะต่ ากว่ากรมการจีน และมีอ านาจน้อยกว่าด้วย ในด้านฐานะกรมการจีน
เป็นต าแหน่งสัญญาบัตร ผู้ที่เป็นกรมการได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ส่วนกรมการพิเศษนั้นเป็นเพียง
ต าแหน่งประทวน ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าเมืองโดยผ่านความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย  
กรมการจีนได้รับมอบหมายให้ปกครองควบคุมดูแล และพิจารณาคดีความทั่วไปของชาวจีน 
ส่วนกรมการพิเศษ เป็นเพียงที่ปรึกษาของเจ้าเมืองในปัญหาต่างที่เกี่ยวกับชาวจีน และช่วยปฏิบัติ 
ราชการบางประการตามค าสั่งของเจ้าเมืองเป็นคราว ๆ ไป ไม่มีอ านาจหน้าที่ทางด้านบริหารหรือ 
พิจารณาคดีความแต่อย่างใด อ านาจของปลัดจีนซึ่งเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น เมื่อมาถึงในสมัย 
รัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอ านาจมากขึ้นในสมัยนี้รัฐบาลได้ตั้งศาลช าระความจีนหรือ 
ศาลคดีจีนขึ้นใน พ.ศ. 2411 (1868) เพื่อรับผิดชอบท าหน้าที่พิจารณาคดีความทั่วไปและคดีแพ่ง 
เกี่ยวกับชาวจีนทั่วทั้งอาณาจักร รวมทั้งใช้ภาษาและจารีตประเพณีจีนในการพิจารณาคดีความทั่วไป 
และคดีแพ่งเกี่ยวกับชาวจีนทั่วทั้งอาณาจักรรวมทั้งใช้ภาษาและจารีตประเพณีจีนในการพิจารณา 
ช าระความด้วย ศาลคดีจีนที่ตั้งขึ้นนี้สังกัดกรมท่าซ้ายและจะมีผู้แทนของศาลคดีจีนไปประจ าอยู่ตาม 

                                                            
167 วิลเลี่ยม จี. สกินเนอร์ , สังคมจีนในประเทศไทย , แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์  

และคณะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 61-63. 
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หัวเมืองต่าง ๆ ที่มีชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่มาก เพื่อท าหน้าที่ตัดสินคดีความทั่วไปและคดีแพ่งเกี่ยวกับ 
ชาวจีนในระดับหนึ่งก่อน ถ้ายังไม่สามารถยุติคดี จึงค่อยส่งส านวนคดีความมาปรึกษาศาลคดีจีน 
ในกรุงเทพฯ แต่ถ้าเป็นคดีความอาญาจะต้องส่งให้เจ้าเมืองกรมการพิจารณาและผู้แทนคนนี้จะต้องไป 
น่ังฟังการพิจารณาคดีด้วย เนื่องจากกรมท่าซ้ายซึ่งรับผิดชอบดูแลศาลคดีจีนนั้น  เป็นกรมย่อย 
กรมหนึ่งในกรมใหญ่คือ กรมพระคลัง ดังนั้นเสนาบดีกรมพระคลังซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการแต่งต้ังผู้แทน 
ของศาลคดีจีน หรือที่เรียกกันว่า “กงสุลจีนในบังคับสยาม” ตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่มีชาวจีนตั้งหลัก
แหล่งอยู่ อย่างไรก็ตามมีข้อน่าสังเกตว่า เฉพาะในช่วงระยะแรกที่ตั้งศาลคดีจีนเท่านั้น ที่มีการแต่งตั้ง 
กงสุลจีนในบังคับสยามตามหัวเมืองต่าง ๆ หลายเมือง ในระยะหลังมีการแต่งตั้งน้อย โดยทั่วไปแล้ว 
รัฐบาลมักมอบหมายอ านาจหน้าที่ของผู้แทนศาลคดีจีนให้แก่ปลัดจีน ปลัดจีนในสมัยรัชกาลที่ 5  
จึงมีอ านาจหน้าที่มากกว่าปลัดจีนในสมัยรัชกาลที่ 4168 ดังจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อกงสุลจีน 
ในบังคับสยามต่อไป 

4) กงสุลในบังคับสยาม การท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้า เปิดประเทศ 
ค้าขายกับตะวันตกในสมัยรัชกาลที่  4 นอกจากจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยแล้ว  ยังมี 
ผลกระทบต่อการศาลของไทยด้วย กล่าวคือ ท าให้เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตขึ้นภายในประเทศ
ไทย และสิ่งที่ตามมาก็คือการเกิดคนในบังคับของประเทศต่าง ๆ ทางตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อังกฤษและฝรั่งเศส ปรากฏว่าหลังการเปิดประเทศแล้ว ได้มีชาวจีนจ านวนหนึ่งอาศัยช่องโหว่ทาง
กฏหมายสมัครเข้าเป็นคนในบังคับชาติตะวันตก โดยมุ่งหวังอภิสิทธิ์ทางการศาลในเวลาที่เกิดคดีความ 
ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้สังคมชาวจีนในประเทศจึงเกิดกลุ่มชาวจีนในบังคับของชาติตะวันตก  หรือ  
“จีนในร่มธง” เพิ่มขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนชาวจีนที่ยังอยู่ในบังคับ 
ของรัฐบาลไทย แม้จ านวนจีนในร่มธงจะยังมีไม่มาก แต่รัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ตระหนักดีถึง 
ความยุ่งยากต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ จึงพยายามคิดหาวิธีการแก้ไข ดึงชาวจีนให้คงอยู่ในบังคับ 
ของไทยเหมือนเดิม ไม่ไปพึ่งพาอ านาจของตะวันตก ปัญหาเรื่องชาวจีนซึ่งเป็นชาวต่างชาติประสบ 
ความยุ่งยาก เมื่อเกิดคดีความฟ้องร้องกันในศาล เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักดีและพยายามหาทาง 
แก้ไขตลอดมา169 ดังจะเห็นได้ว่านายอ าเภอจีน จางวางอ าเภอจีนและปลัดจีนที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้น  
ล้วนแต่ได้รับมอบอ านาจให้พิจารณาคดีความทั่วไป หรือความมโนสาเร่เบ็ดเสร็จของชาวจีน รวมทั้ง 
ให้ขุนนางเหล่านี้ช่วยด าเนินการฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ ให้ชาวจีนด้วย และไปฟังการพิจารณาคดี 

                                                            
168 ส พลายน้อย, คนจีนครั้งสร้างกรุง, ในเส้นทางเศรษฐกิจฉบับพิเศษ คนจีน 200 ปี 

ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ภาค 2 (กรุงเทพฯ: สหมิตรการพิมพ์, 2530), 203. 
169 วิลเลี่ยม จี. สกินเนอร์ , สังคมจีนในประเทศไทย , แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์  
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ความต่าง ๆ เกี่ยวกับชาวจีน ทั้งในกรณีที่ชาวจีนเป็นโจทก์หรือจ าเลย เมื่อเกิดปัญหาเรื่องในร่มธงขึ้น  
รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มความอนุเคราะห์แก่ชาวจีนมากยิ่งขึ้น ไม่จ าเป็นต้องไปพึ่งพาอ านาจ
ของชาติตะวันตกแต่อย่างใดขุนนางผู้ใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือ “เจ้าพระยา 
ศรีสุริยวงศ์” (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหมในสมัยรัชกาลที่ 4 วิธีการที่คิดไว้อาจสรุปได้ดังนี้คือ  
ให้จัดตั้งศาลช าระความจีนหรือ ศาลคดีจีนขึ้นในกรมท่าซ้าย โดยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดี
ความทั่วไป และคดีแพ่งเกี่ยวกับชาวจีนทั่วทั้งอาณาจักร รวมทั้งให้ใช้ภาษาและจารีตประเพณีจีน 
ในการพิจารณาช าระความด้วย ส่วนคดีความอาญานั้นจะต้องส่งมาให้ศาลไทยพิจารณาตัดสินเอง 
และจะไม่รับพิจารณาคดีที่คู่ความเป็นจีนแต่ฝ่ายเดียว เนื่องจากศาลคดีจีนสามารถรับผิดชอบดูแล 
คดีความของชาวจีนได้เฉพาะในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกล้เคียง จึงมีการแต่งตั้งผู้แทนของศาลคดีจีน 
หรือ “กงสุลจีนในบังคับสยาม” ตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่มีชาวจีนตั้งหลักแหล่งอยู่กันมาก เพื่อให้กงสุล
จีนรับผิดชอบตัดสินคดีความทั่วไปและคดีแพ่งของชาวจีนตามหัวเมืองต่าง  ๆ ในระดับหนึ่งก่อน  
ถ้าไม่สามารถยุติคดีได้ จึงค่อยส่งส านวนคดีมาพิจารณาคดีต่อที่ศาลจีนในกรุงเทพฯ จากเอกสารชั้นต้น
เกี่ยวกับการต้ังศาลช าระความจีนและการแต่งต้ังกงสุลจีนเท่าที่ได้ค้นพบ170 

อาจสรุปได้ว่า  วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้คิดกันมาตั้ งแต่ปลายรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงมีพระราชด าริเห็นชอบด้วยแต่ยังไม่ทันได้ด าเนินการ 
รัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคตเสียก่อน “เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์” ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินจึงได้ด าเนินการ
ต่อมา ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเปลี่ยนรัชกาลได้เพียง 3 สัปดาห์ รัฐบาลก็ประกาศตั้งศาลช าระความจีนหรือ 
ศาลคดีจีนขึ้นในกรมท่าซ้ายเมื่อ พ.ศ.2411 (1868) ศาลคดีจีนที่ตั้งขึ้นนี้มี “พระยาโชฎึกราชเศรษฐี” 
มีอ านาจที่จะแต่งตั้งชาวจีนเป็นตุลาการเพิ่มเติมในเวลาพิจารณาคดีความได้ นอกจากนั้นในระหว่าง 
เดือน 2 ถึง เดือน 4 ของปี 2411 รัฐบาลได้แต่งตั้งกงสุลจีนในบังคับสยามตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่มี 
ชาวจีนอาศัยอยู่มาก เช่น เพชรบุรี นครชัยศรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก พิจิตร 
และอยุธยา อนึ่งกงสุลจีนที่ต้องรับผิดชอบการพิจารณาคดีความของชาวจีนในหลายหัวเมืองนั้น  
มักจะมีผู้ช่วยปฏิบัติงานด้วย โดยผู้ช่วยคนนี้จะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ด ารงต าแหน่งเป็น  
“ที่สองกงสุลจีนในบังคับสยาม” เช่น หลวงวิสุทธิ์จีนชาติ กงสุลจีนเมืองฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
นครนายก มีผู้ช่วย 2 คน คือ ขุนพิพากจีนพิจารณ์ ที่สองกงสุลจีนข้างขวา และขุนสมานจีนประชา  
ที่สองกงสุลจีนข้างซ้าย ส่วนหลวงทวีจีนบ ารุง กงสุลจีนเมืองนครชัยศรีและสมทุรสาครมีผู้ช่วยคือ  
ขุนผดุงจีนประชา ซึ่งด ารงต าแหน่งที่สองกงสุลในบังคับสยาม ในด้านขอบข่ายอ านาจหน้าที่เมื่อศึกษา
พิจารณาจากเอกสารชั้นต้นเท่าที่ได้ค้นพบ ส่วนกงสุลจีนจะรับผิดชอบพิจารณาคดีความแพ่งในหมู่  

                                                            
170 สุภางค์  จันทวานิช และคณะ , ส าเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในกรุงเทพฯ  

(กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 176. 
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ชาวจีน โดยจะตัดสินให้ประนีประนอมชดใช้เงินทอง หรืออาจถึงขั้นปรับสินไหมพินัยตามส านวนความ 
ถ้าคู่ความไม่ยอมรับค าตัดสินก็จะส่งส านวนความมาปรึกษาศาลคดีจีนในกรุงเทพฯ นอกจากนั้น 
ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจีนเข้ารีต กงสุลจีนจะพิจารณาช าระความร่วมกับนายอ าเภอจีนเข้ารีต 
ตัดสินความให้แล้วแก่กันโดยยุติธรรม ถ้ายังไม่สามารถยุติคดี ก็ให้คู่ความมาฟ้องร้องยังเจ้าเมือง 
กรมการให้ช าระว่ากล่าว ถ้ายังตกลงกันไม่ได้ก็ให้เจ้าเมืองกรมการบอกส่งส านวนความมายังกรุงเทพฯ  
ให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ผู้พิพากษาศาลคดีจีนพิจารณาตัดสิน อนึ่ง คดีความที่มีคนไทยเข้ามา
เกี่ยวข้อง จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ถ้าเป็นคดีความวิวาทชกตีหรือกู้ยืมเงินทองพัสดุสิ่งของ 
กงสุลและกรมการไทยจะช่วยกันว่ากล่าวเปรียบเทียบเป็นเถ้าแก่ให้แล้วแก่กัน ถ้าคู่ความไม่ยินยอม 
ก็ให้พิจารณาเป็นส านวนความ แล้วเสนอต่อมายังลูกขุนศาลหลวงในกรุงเทพฯ ให้วางบทลงโทษ 
แต่ถ้าเป็นคดีความอาญา กงสุลจีนจะต้องให้มาฟ้องร้องต่อเจ้าเมือง เพื่อให้เจ้าเมืองกรมการไทย
พิจารณาช าระความโดยเจ้าเมืองอาจมอบให้กงสุลจีนช่วยช าระไต่สวนความด้วย เมื่อพิจารณาเสร็จ
แล้วก็ส่งส านวนความมาให้กรมพระนครบาลว่ากล่าวต่อไป ในกรณีที่ชาวจีนจะฟ้องร้องคนไทย 
หรือคนในบังคับต่างประเทศ ก็ให้กงสุลจีนช่วยฟ้องร้องต่อเจ้าเมืองกรมการและช่วยเอาใจใส่ติดตาม
การพิจารณาคดีด้วย ถ้าชาวจีนจะฟ้องร้องเจ้าเมืองกรมการว่าพิจารณาคดีความไม่ยุติธรรมก็ให้ 
กงสุลจีนช่วยฟ้องร้องมายังหน่วยงานที่ควบคุมหัวเมืองนั้น ๆ ทางกรุงเทพฯจะได้มีตราออกไปเบิก
คู่ความเข้ามาช าระในกรุงเทพฯ ต่อไป และถ้าคนไทยเป็นโจทก์ฟ้องชาวจีนเป็นจ าเลยต่อเจ้าเมือง
กรมการ เมื่อเจ้าเมืองกรมการรับฟ้องแล้ว ก็ให้กงสุลจีนน าตัวชาวจีนที่ถูกฟ้องไปช าระว่ากล่าวที่ 
ศาลากลางให้รู้เห็นผิดแลชอบตามกฏหมายต่อไป ซึ่งกงสุลจีนนอกจากรับผิดชอบพิจารณาตัดสินคดี
ความทั่วไปและคดีแพ่งในหมู่ชาวจีนในระดับหนึ่งแล้วยังช่วยฟ้องร้องแล้วช่วยติดตามคดีความ  
ให้ชาวจีนด้วย มีข้อน่าสังเกตว่า เฉพาะในช่วงระยะแรกที่ตั้งศาลคดีจีนเท่านั้น ที่มีการแต่งตั้งกงสุล 
และที่สองกงสุลในบังคับสยามตามหัวเมืองต่าง ๆ หลายเมืองเช่น ในเดือน 2 พ.ศ.2411 (1868) 
รัฐบาลได้แต่งตั้งให้จีนคุ้ม แซ่โห อยู่บ้านท าควาย แขวงเมืองนครชัยศรี เป็นที่หลวงทวีจีนบ ารุง  
กงสุลจีน และแต่งตั้งจีนหู แซ่เอีย อยู่บ้านหนองจอก แขวงเมืองนครชัยศรีเป็นที่ขุนผดุงจีนประชา  
ที่สองกงสุลจีน โดยให้รับผิดชอบพิจารณาคดีความของชาวจีนทั้งในเมืองนครชัยศรีและสมุทรสาคร 
ในเดือนเดียวกันนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งจีนเบ๊ อยู่บ้านวัดมหาธาตุ แขวงเมืองเพชรบุรี เป็นที่หลวงอร่าม 
จีนพิสัย กงสุลจีนในบังคับสยามประจ าเมืองเพชรบุรี เอกสารช้ันต้นเท่าที่ได้ค้นพบได้ให้รายละเอียดว่า 
ในเดือน 4 พ.ศ.2411 (1868) รัฐบาลได้แต่งตั้งจีนเซีย หรือขุนพิพัฒน์ภักดี เป็นที่หลวงบ าราศคดีจีน 
กงสุลจีนเมืองอยุธยา นอกจากนั้นได้แต่งตั้งจีนอยู่  แซ่ตัน อยู่บ้านใหม่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา  
ที่หลวงวิสุทธิ์จีนชาต ิปลัดจีน เป็นกงสุล และแต่งตั้งจีนเหรา แซ่ตัน อยู่บ้านใหม่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา 
เป็นที่ขุนพิพากจีนพิจารณ์ที่สองกงสุลจีนข้างขวา รวมทั้งแต่งตั้งจีนจ๋าย แซ่ตัน อยู่บ้านบางกะเสน 
แขวงเมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ขุนสมานจีนประชาที่สองกงสุลจีนข้างซ้าย โดยให้รับผิดชอบพิจารณา 
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คดีความของชาวจีนทั้งในเมืองฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ในเดือนเดียวกันนี้ รัฐบาล 
ได้แต่งตั้งหลวงวิเศษพานิช เป็นที่หลวงอุตรานุเขตจีนนิกร กงสุลจีนประจ าเมืองพิจิตร อนึ่งในระยะหลัง 
สันนิษฐานว่าตั้งแต่สิ้นสมัยผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินเป็นต้นมา171 แม้ว่ารัฐบาลจะยังคงให้ศาลคดีจีน 
ด าเนินการอยู่ แต่ไม่ค่อยได้แต่งตั้งกงสุลจีนไปประจ าตามเมืองต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ว่าเอกสารเกี่ยวกับ 
การแต่งตั้งผู้ปกครองชาวจีนในหัวเมืองต่าง ๆ ช่วง พ.ศ. 2416-2432 (1873-1889) จ านวนยี่สิบกว่าฉบับ  
เป็นเอกสารแต่งตั้งกงสุลจีนเพียง 2 ฉบับ ที่เหลือเป็นเอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายอ าเภอจีน  
นายอ าเภอจีนเข้ารีต และปลัดจีน มีข้อน่าสังเกตว่าหลังจากการแต่งตั้ งกงสุลจีนครั้ งใหญ่   
ใน พ.ศ. 2411 (1868) แล้ว เอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งกงสุลจีนมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2430 
(1887) ในปีนี้รัฐบาลนี้ได้แต่งตั้งจีนฮี หรือหลวงวิชิตภักดี เป็นที่หลวงอุตรานุเขตจีนนิกร กงสุลจีน 
เมืองพิจิตร และแต่งตั้งขุนบริหารเวศกิจ เป็นที่หลวงบ าราศคดีจีน กงสุลจีนเมืองอยุธยา สันนิษฐานว่า 
ในระยะหลังรัฐบาลคงมอบอ านาจของกงสุลจีนให้แก่ปลัดจีน ดังจะพิจารณาได้จากเอกสารชั้นต้น 
ที่มีอยู่ เช่น ในเดือน 10 พ.ศ. 2422 (1879) รัฐบาลได้แต่งตั้งจีนกุย เป็นที่หลวงวิจารณ์จีนประชา 
ปลัดจีนเมืองชัยนาท รับผิดชอบพิจารณาคดีความของชาวจีนในเมืองชัยนาท เมืองอินทร์ เมืองพรหม  
เมืองมโนรมย์ เมืองอุทัยธานี เมืองพยุหคีรี เมืองนครสวรรค์ และเมืองขึ้นเมืองนครสวรรค์ ในเดือน 1 
พ.ศ. 2425 (1882) ได้แต่งตั้งหลวงพิพัฒน์โภคา เป็นที่พระรัษฎนุกูลภักดี ปลัดจีนเมืองพิษณุโลก  
ว่าการศาลต่างประเทศรับผิดชอบว่ากล่าวคดีความของชาวจีนในเมืองพิษณุโลก  และเมืองขึ้น 
เมืองพิษณุโลก และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2432 (1889) ได้แต่งตั้งจีนเทียมจิ้น เป็นที่พระปรานี 
จีนประชา ปลัดจีนเมืองตราด ซึ่งในสารตราแต่งดังนั้นระบุว่า มีอ านาจพิจารณาคดีความทั่วไป 
และความแพ่ง ในขณะที่ปลัดจีนในสมัยรัชกาลที่ 4 จะพิจารณาเฉพาะคดีความทั่วไป ดังนั้น ปลัดจีน
ในสมัยรัชกาลที่  5 ในระยะหลังจึงมีอ านาจเรื่องการพิจารณาคดีความมากกว่าปลัดจีนในสมัย 
รัชกาลที่ 4 การที่รัฐบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในระยะหลัง ไม่ค่อยได้
แต่งตั้งกงสุลจีนไปประจ าตามหัวเมืองต่าง ๆ แต่กลับมอบอ านาจของกงสุลจีนแก่ปลัดจีนนั้น  
คงเป็นเพราะว่าศาลช าระความจีนหรือศาลคดีจีนที่ตั้งขึ้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเฉพาะ  
ในระยะแรกเท่านั้น ในระยะหลังมักไม่สามารถตัดสินยุติคดีความได้ พวกชาวจีนต้องมาฟ้องอุธรณ์ 
กันต่อในศาลไทย อีกประการหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริ 
ที่ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับการตั้งศาลคดีจีนและกงสุลจีน ในตอนปลายรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2452-2453)  
หลังการปฏิรูปการปกครองแล้ว ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดปกครองชาวจีนในประเทศไทย รัชกาลที่ 5  
ได้ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้หลายประการพระราชด าริในบางตอนได้ทรงวิจารณ์

                                                            
171 วิลเลี่ยม จี. สกินเนอร์ , สังคมจีนในประเทศไทย , แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์  

และคณะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 255-256. 
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พาดพิงไปถึงศาลคดีจีนและกงสุลจีนด้วย ซึ่งในขณะนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วพร้อมกับการปฎิรูป 
การปกครองต าแหน่งผู้ปกครองชาวจีนที่น าเสนอในบทความนี้เป็นต าแหน่งที่ปรากฏในสารตราแต่งตั้ง 
ของทางราชการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นต าแหน่งหลักของผู้ปกครองชาวจีนที่รัฐบาลในสมัย 
รัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูปการปกครองตั้งขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมชาวจีนในสังคมไทย 
นอกจากต าแหน่งหลัก 4 ต าแหน่งที่ได้บรรยายมาแล้ว ในบางหัวเมืองอาจมีต าแหน่งย่อย ๆ ที่แต่ละ 
หัวเมืองตั้งขึ้นมาเองตามความจ าเป็นของแต่ละเมือง เช่น เมืองอยุธยาในสมัยรัชกาลที่ 4 มีต าแหน่ง
ผู้ช่วยราชการฝ่ายจีน เมืองฉะเชิงเทรา ในสมัยรัชกาลที่  5 มีต าแหน่งผู้ช่วยราชการในปลัดจีน  
และเมืองตะกั่วป่าในสมัยรัชกาลที่  5 มีต าแหน่งนายอ าเภอจีนรอง เป็นต้น นอกจากนั้นปลัดจีน 
ยังมีอ านาจที่จะแต่งตั้งพันนายบ้านจีน เพื่อช่วยปฏิบัติราชการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยดี โดยเสนอ 
การแต่งตั้งต่อเจ้าเมือง 

เมื่อพิจารณาเรื่องผู้ปกครองชาวจีนที่ได้น าเสนอมานี้ กล่าวได้ว่า แม้รัฐบาลในสมัย 
รัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูปการปกครองจะให้ชาวจีนอพยพเป็นอิสระอยู่นอกระบบไพร่  แต่รัฐบาล 
ก็มิได้ปล่อยให้ชาวจีนอยู่ลอย ๆ หากแต่ได้ตั้งกลไกขึ้นมาควบคุมชาวจีนในระดับหนึ่ง และกลไก 
ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาก็คือการดึงเอาชาวจีนที่มีศักยภาพเป็นผู้น ามาเป็นขุนนางฝ่ายปกครองในระบบ
ราชการไทย ชาวจีนเหล่านี้ส่วนมากเป็นเจ้าภาษีนายอากร พวกชาวจีนที่ประกอบอาชีพค้าขาย 
มีฐานะดี พวกชาวจีนที่เป็นหัวหน้าควบคุมคนงาน เช่น ในเหมืองดีบุก หลงจูในโรงงานน้ าตาล โรงงาน 
น้ ามันถั่ว หรือพวกชาวจีนที่เป็นบุตรหลานของพวกขุนนางไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งพวกชาวจีนที่เป็น
หัวหน้าสมาคมลับอั้งยี่ ชาวจีนพวกนี้จะได้รับการมอบหมาย ส่วนจุดมุ่งหมายของรัฐในการควบคุม 
ชาวจีน ก็คือความสงบเรียบร้อยของสังคมชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งย่อมส่งผลถึงความมั่นคงและ 
ความสงบสุขของสังคมไทยโดยส่วนรวม จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งก็คือการจัดการทางด้านทะเบียน
เกี่ยวกับชาวจีน เพื่อให้รู้ว่ามีชาวจีนอยู่ในสังคมไทยโดยประมาณจ านวนเท่าไร กระจายไปตั้งถิ่นฐาน 
อยู่ ณ ที่ใด และประกอบอาชีพอะไร ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อรัฐบาลในเรื่องการผูกปี้ และ 
การจัดเก็บภาษีอากรจากชาวจีน อันเป็นรายได้ส าคัญแหล่งหนึ่งของรัฐ มีข้อน่าสังเกตว่า อ านาจหน้าที่ 
ของนายอ าเภอจีน จางวางอ าเภอจีน และปลัดจีนที่รัฐบาลมอบหมายให้นั้น มีความคล้ายคลึงกับ 
อ านาจหน้าที่บางประการของพวกมูลนายในระบบไพร่172 เช่น การควบคุมดูแลการตัดสินคดีความ 
วิวาทเล็กน้อย และการช่วยฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ ต่อทางการ ต่างกันเพียงว่าผู้ปกครองชาวจีน 
เหล่านี้ไม่มีอ านาจในการควบคุมแรงงานและการตั้งถิ่นที่อยู่ของชาวจีน ชาวจีนอพยพมีอิสระเสรี 

                                                            
172 สาวิตรี  ทัพภะสุต ,  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีนและตะวันตก  

ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2398-2453” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 321. 
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ในแรงงานและการประกอบอาชีพของตน สามารถย้ายถิ่นที่อยู่หรือไปตั้งหลักแหล่งในที่ใดก็ได้ วิธีการ 
ควบคุมดังกล่าวจึงสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลและสภาพสังคมศักดินาในขณะนั้น ที่อาศัย
ชาวจีนอพยพในกระบวนการต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจซึ่งในระยะแรกก้ ากึ่งอยู่ระหว่างเศรษฐกิจแบบ 
เลี้ยงตัวเองและการก่อตัวของเศรษฐกิจแบบตลาดในภาคกลาง และภายหลังการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง 
แล้วได้พัฒนามาเป็นเศรษฐกิจเงินตรากล่าวได้ว่า วิธีการควบคุมชาวจีนก่อนการปฏิรูปการปกครอง 
มีความเหมาะสม ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย สามารถสนองตอบต่อผลประโยชน์ของรัฐ 
สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทยหลังการปฏิรูปการปกครอง และความเปลี่ยนทาง 
การเมืองและสังคมในประเทศจีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ชิงเป็นต้นมา173 ท าให้ไม่อาจใช้วิธีการควบคุม
ชาวจีนในรูปแบบเดิมอีกต่อไป หากแต่ต้องยกเลิกและเปลี่ยนมาใช้นโยบายและวิธีการแบบใหม่   
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 
3.2 บุคคลส าคัญที่มีบทบาทต่อการก่อตัง้คณะสงฆ์จีนนกิาย 

นอกจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง 
พระกรุณาโปรดสถาปนาคณะสงฆ์จีนนิกาย ตลอดจนสุปฏิปันโนคุณของพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร
(สกเห็ง) ปฐมเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และเจตนาอันมุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายาน 
จีนนิกายในสยามประเทศ ของคณะบรรพชิตจีนนิกายแล้ว ในประวัติศาสตร์ไทยยังปรากฏขุนนาง  
ชั้นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญในการรับสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในการสนับสนุนการก่อตั้ง และ 
ส่งเสริมการบริหารกิจการทางพระศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นบริบูรณ์  
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและน าเสนอบุคคลส าคัญที่มีบทบาทต่อการก่อตั้งคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้แก่ 

1) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) (พ.ศ. 2351 – พ.ศ. 2425)  

ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้มีบทบาทส าคัญในการเมืองการปกครองของไทย  
ท่านเกิดในปลายรัชกาลที่ 1 เริ่มเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
เลิศหล้านภาลัย ท่านยังมีบทบาทในการกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองสิริราชสมบัติ ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
ซึ่งนับเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่ง “สมเด็จเจ้าพระยา” เป็นคนสุดท้าย ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส าเร็จ 
ราชการแทนพระองค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 - 2416 ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวนี้ เป็นช่วงที่คณะสงฆ์จีน 

                                                            
173 วิลเลี่ยม จี. สกินเนอร์ , สังคมจีนในประเทศไทย , แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์  

และคณะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 201-204.  
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นิกายได้ก่อตั้งขึ้น จึงถือได้ว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้มีส่วนส าคัญ
กระท าคุณานุประโยชน์ ในการสถาปนาคณะสงฆ์จีนนิกายขึ้นจนด ารงสถาพรสืบมา174 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีนามเดิมว่า “ช่วง” เป็นบุตรชายคนใหญ่ 
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) กับท่านผู้หญิงจันทร์ เกิดปีมะโรง วันศุกร์  
เดือนยี่ ขึ้น 7 ค่ า ตรงกับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2351 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
จุฬาโลก ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม 9 คน แต่มีชีวิตจนเติบใหญ่มาพร้อมกับท่านเพียง 4 คน  
ได้แก่ เจ้าคุณหญิงแข (เจ้าคุณต าหนักใหม)่, เจ้าคุณหญิงปุก (เจ้าคุณกลาง), เจ้าคุณหรุ่น (เจ้าคุณน้อย)  
และพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) การศึกษาในวัยเยาว์ของท่านนั้น คงเล่าเรียนที่วัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เนื่องจากการเล่าเรียนของผู้ดีสมัยก่อนนั้นมักจะเรียนกันที่วัด เมื่อ 
เติบใหญ่จึงเล่าเรียนวิชาที่บ้านจากบุคคลในตระกูลของท่านเอง โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์  
บิดาของท่านนั้นด ารงต าแหน่งเป็นพระยาพระคลังเสนาบดี ว่าการต่างประเทศและได้ว่าการปกครอง 
หัวเมืองชายทะเลฝ่ายตะวันออก ดังนั้น ท่านจึงได้ศึกษาราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ 
และการปกครองมาจากบิดาของท่านเอง  ท่านสมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น มีบุตรธิดา 4 คน เป็นบุตรชาย  
1 คน ได้แก่ เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สมุหพระกลาโหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นบิดาของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์และเจ้าจอมมารดาโหมด บุนนาค  
เจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนธิดาอีก 3 คน ได้แก่ คุณหญิงกลาง  
ภรรยาพระยาสีหราชฤทธิไกร (แย้ม บุณยรัตพันธุ์) คุณหญิงเล็ก และคุณหญิงปิ๋ว นอกจากนี้ ท่านยัง 
สมรสกับ ท่านผู้หญิงพรรณและท่านผู้หญิงหยาด (บุตรีพระยาวิชยาธิบดี เจ้าเมืองจันทบุรี ต่อมาเป็น
พระยาศรีอรรคราชนารถภักดี (เมือง บุรานนท์) ต้นสกุลบุรานนท์) และ ท่านปราง บุตรี พระยาด ารง 
ราชพลขันธ ์(จุ้ย คชเสน)ี แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน175 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  มหาดเล็กช่วงได้เลื่อนเป็น  
นายไชยขรรค์ มหาดเล็กหุ้มแพร ซึ่งท่านเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ตั้งแต่วัยเยาว์และได้เลื่อนเป็น หลวงสิทธิ์ นายเวรมหาดเล็ก เรียกกันทั่วไปว่า หลวงนายสิทธิ์  
ตามล าดับ หลวงนายสิทธิ์ได้ชื่อว่าเป็นพวก “หัวใหม่” ในสมัยนั้น เป็นผู้สนใจศึกษาวิชาการของ 
ชาวตะวันตก เนื่องจากอังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มแผ่อิทธิพลเข้าสู่โลกตะวันออกและประชิดเขตแดน  

                                                            
174 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  

(กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค, 2551), 463. 
175 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, “สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  

(ช่วง บุนนาค)” (งานวิจัย เสนอ UNESCO ยกย่องเป็นบุคคลส าคัญของโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560). 
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สยามมากขึ้น หากไม่ปรับตัวให้รู้เท่าทันฝรั่ง สยามอาจถูกยึดครองเป็นอาณานิคมได้ ในช่วงเดียวกันนี้ 
ก็มีผู้เล็งเห็นการณ์ไกลในแนวเดียวกัน ได้แก่ “วชิรญาณภิกขุ” (พระนามขณะนั้น) สมเด็จพระเจ้า 
น้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ (พระยศขณะนั้น) กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และท่าน  
ซึ่งท่านสนใจที่จะศึกษาในวิชาการต่อเรือก าปั่นเป็นพิเศษและได้ศึกษาภาษาอังกฤษพอประมาณ  
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 น้ี หลวงนายสิทธิ์ได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นไวยวรนาถ หัวหมื่น 
มหาดเล็ก และในปี พ.ศ. 2384 จึงมีการเพิ่มสร้อยนามของท่านเป็น จมื่นไวยวรนาถภักดีศรีสุริยวงศ์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2393 ในปลายรัชกาลที่ 3 นั้น ท่านได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาศรีสุริยวงศ์  
จางวางมหาดเล็ก หลังจากบิดาได้รับการเลื่อนต าแหน่งขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์   
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้ง พระยาศรีสุริยวงศ์ จางวางมหาดเล็ก ขึ้นเป็น เจ้าพระยา 
ศรีสุริยวงศ์ ว่าที่สมุหพระกลาโหม และเนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ยังคงถือตรา 
คชสีห์ส าหรับต าแหน่งสมุหพระกลาโหมอยู่ตามต าแหน่ง  ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวจึงทรงสร้าง “ตราศรพระขรรค์” ส าหรับพระราชทานแก่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์  ต่อมา  
เมื่อท่านด ารงต าแหน่งสมุหกลาโหมเต็มต าแหน่งแล้ว ท่านก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ทั้งตราคชสีห์ 
และตราศรพระขรรค์ส าหรับต าแหน่งสมุหพระกลาโหม ในการเข้ามารับต าแหน่งนี้ท าให้ท่านมีบทบาท
ส าคัญในการปกครองประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์   
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงแก่พิราลัยและ
สวรรคต ตามล าดับ อ านาจของท่านมีมากจน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ทรงกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า “ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  4 เป็นเสมือนแม่ทัพแล้ว  
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็เป็นเสมือนเสนาธิการ ช่วยกันท างานมาตลอดรัชกาลที่ 4”176 

ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระเจ้า 
น้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ ได้เสนอ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุน 
พินิตประชานาถ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองสิริราช 
สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ 
แต่เนื่องจากพระองค์ยังทรงพระเยาว์ ดังนั้น เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ จึงได้รับเลือกจากที่ประชุม
เสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดในราชการแผ่นดิน 
ทั่วราชอาณาจักรระหว่าง พ.ศ. 2411 - 2416 หลังจากท่านพ้นจากการเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน
แล้ว ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีสร้อย
สมญาภิไธยนามตามจารึกในสุพรรณบัตรว่า “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สมันตพงศ์พิสุทธิ  

                                                            
176 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต ม่วงนวล, อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 20 มีนาคม 2561. 
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มหาบุรุษยรัตโนดม บรมราชุตมรรคมหาเสนาบดี มหาสุริยมัณฑลีมุรธาธร จักรรัตนสหจรสุรศรขรรค์  
วรลัญจธานินทร์ ปริมินทรมหาราชวรานุกูล สรรพกิจจานุกิจมูลประสาท ปรมามาตยกูลประยูรวงศ์ 
วิวัฒน์ สกลรัชวรณาจักโรประสดัมภ์  วรยุติธรรมอาชวาธยาศัยศรีรัตนตรัยคุณาภรณ์ภูษิต  
อเนกบุยฤทธิประธิสรรค์ มหันตวรเดชานุภาพบพิตร” โดยมีอ านาจบรมอิสริยยศบรรดาศักดิ์ 30,000 
ไร่ ยิ่งกว่าจตุสดมภ์มนตรี 3 เท่า ด ารงตรามหาสุริยมณฑล ได้บังคับบัญชาสิทธิขาดราชการแผ่นดิน 
ในกรุงนอกกรุงทั่วพระราชอาณาจักร และส าเร็จสรรพอาญาสิทธิประหารชีวิตคนที่ถึงอุกฤษฏโทษ
มหันตโทษได้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ นับเป็นบุคคลที่ด ารงบรรดาศักดิ์  ระดับ "สมเด็จ
เจ้าพระยา" เป็นคนสุดท้ายของประวัติศาสตร์ไทย177 

บั้นปลายชีวิตหลังพ้นหน้าที่ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ท่านก็ชอบออกไปตรวจราชการ 
ตามหัวเมืองต่าง ๆ และพ านักอยู่ที่เมืองราชบุรีเป็นส่วนใหญ่ นับเป็นเวลา 9 ปี ในวันที่ 19 มกราคม  
พ.ศ. 2425 ท่านถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลม ขณะที่ก าลังเดินทางกลับจากราชบุรี รวมสิริอายุได้ 74 ปี  
27 วัน โดยเหตุการณ์ในวันถึงพิราลัยของท่านนั้น มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน 
ดังต่อไปนี้ “วันเสาร์ ขึ้น 12 ค่ า เดือน 2 ปีมะเมีย จัตวาศก จุลศักราช 1244 เวลาย่ ารุ่ง ท้าวราชกิจ 
วรภัตร เข้ามากราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สมเด็จเจ้าพระยาเมื่อป่วยหนักออกไปอยู่ที่ราชบุรีแล้ว  
ครั้งเมื่อจะไปฉลองศาลาที่ท่านสร้างไว้ที่มะขามเตี้ยไปถึงกลอนโต ขึ้นไปเก็บมะขามป้อมบนบก หาม
ไปกลางแดดเวลาเที่ยง ไม่ให้ไปก็ไม่ฟัง ครั้งไปถึงต้นมะขามป้อมก็ไปนอนหลับตาซึมอยู่ กลับมาถึงเรือ 
ตัวร้อนอาการมาก จึงปรึกษาพร้อมกัน เอากลับมาเรือนราชบุรี มานอนท่าพระแท่นดงรังครึ่งคืน  
แล้วล่องลงมาถึงเมืองราชบุรี เวลาบ่ายโมงเศษหามขึ้นบก พอถึงต้นมะขามหน้าบ้านก็เป็นลมคอพับ  
จึงหามเข้าไปแก้ไขกันอยู่ในเรือน เวลานั้นลมก็จัดเอาลับแลเข้าบังไว้ ครั้งเจ้าพระยาสุรวงศ์และญาติ 
ซึ่งตามมาภายหลังมาถึง จึงพร้อมกันพาท่านลงเรือมาเวลาบ่าย 5 โมงเศษวานนี้ เรือไฟจูงมาพ้น 
คลองด าเนินสะดวกมาแล้ว จะเข้าคลองภาษีเจริญติดน้ า ๆ แห้ง จึงไปรอน้ าอยู่ปากคลองกระทุ่มแบน 
ถึงปากคลองเวลา 5 ทุ่มเศษ ชักเยื้องไหล่หน่อยหนึ่ง ก็ถึงแก่พิราลัยที่ปากคลองกระทุ่นแบนนั้น  
ครั้งน้ าขึ้นจึงรีบเอาศพเข้ามาถึงจวนเวลาตรู่ ๆ ” 

ภายหลังการถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรดน้ าศพ 
พระราชทาน พร้อมทั้งพระราชทานโกศกุดั่นน้อยประกอบลองในตั้งบนแว่นฟ้า พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ  
ให้พระบรมวงศานุวงศ์ไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 7 วัน นอกจากนี้ ในวันชักศพเข้าเมรุ ณ วัดบุปผาราม
วรวิหารนั้น พระองค์โปรดฯ ให้เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (ยศขณะนั้น) จัดทหารจ านวน 100 คนไปแห่ศพ  

                                                            
177 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ อัครมหาเสนาบด ีเล่ม 2 

ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดนิในรชัการที่ 5 (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2505), 34-38.  
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พร้อมทั้งพระราชทานเปลี่ยนโกศประกอบลองในเป็นโกศกุดั่นใหญ่เพื่อเป็นเกียรติยศ  และเสด็จฯ 
พระราชทานเพลิงศพ178 

2) พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) 
ก่อนที่จะทราบประวัติและบทบาทของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) นั้น จ าเป็น 

ที่จะต้องเข้าใจที่มาและความส าคัญของเจ้ากรมในราชส านักไทย ที่โดยมากเป็นชาวจีนรั้งต าแหน่งนี้
เสียก่อน กล่าวคือ“โชฎึกราชเศรษฐี” เป็นราชทินนามของขุนนางไทย ค าว่า โชฎึก เป็นค าโบราณ  
ตรงกับค าในภาษาบาลีว่า โชติกะ และค าในภาษาสันสกฤตว่า โชยติกะ แปลว่า มีแสงสว่าง  
มีความรุ่งเรือง มีรัศมี ส่วนค าว่า เศรษฐี เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ประมุขแห่งบรรดาพ่อค้า  
นางวิลาสวงศ์ พงศะบุตร ได้เขียนอธิบายค าว่า โชฎึกราชเศรษฐี ไว้ในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิต 
สถาน ฉบับที่ 11 ว่า เป็นต าแหน่งเจ้ากรมท่าซ้าย มียศชั้นตั้งแต่ หลวง พระ และพระยา ตามล าดับ  
ถือศักดินา 1,400 มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขและควบคุมกิจการของต่างประเทศ ที่มีบ้านเรือนทางฝั่งซ้าย
ของคุ้งทะเลไทย ได้แก่ จีนและญวน เป็นต้น ข้าราชส านักในกรมนี้ นับตั้งแต่ เจ้ากรม ปลัดกรม  
และพนักงานของกรมท่าซ้าย ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน และในส่วนเจ้ากรมท่าขวา มีราชทินนามว่า 
“จุฬาราชมนตรี” มีหน้าที่ดูแลกิจการและชาวต่างชาติที่มาจากฝั่งขวาของคุ้งทะเลไทย ได้แก่ อินเดีย 
อาหรับ ชวา มลายู และชาติฝรั่ง เป็นต้น กรมท่าทั้งซ้ายและขวานี้ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกรมพระคลัง 
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ส าคัญในการเข้ามาของต่างชาติก็เพ่ือการค้าขาย179 

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) เป็นบุตรจีนจือ เกิดปีจอ อัฐศก จุลศักราช 1188  
(พ.ศ. 2369) ภูมิล าเนาเดิมอยู่ในคลองสวนพลู ซึ่งเป็นคลองเล็ก ๆ  แยกจากแม่น้ าแควป่าสักตรงหัวแง่ 
วัดพนัญเชิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อันเป็นถิ่นที่คนจีนอยู่กันมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลัง 
จีนเถียนได้สมรสกับคุณหญิงสุ่น ชาวบ้านลานตากฟ้า นครชัยศรี เมื่อปลายรัชกาลที่ 3 ท่านได้ลงมา 
ตั้งท าการค้าขายในกรุงเทพฯ ที่บ้านริมแม่น้ าเจ้าพระยา ข้างวัดบพิตรภิมุข มีโรงสินค้าอยู่สองฝั่งคลอง 
ผดุงกรุงเกษม (เหนือ) ตอนปากคลอง จนมีฐานะมั่งคั่ง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ครั้นถึงรัชกาลที่ 
4 ได้ถวายตัวอยู่ในกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ได้ช่วยเหลือราชการแผ่นดินด้วยความจงรัก 
ภักดีเป็นอันมาก จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่ขุนสมุทรโคจร ในกรมท่าซ้าย และเป็นที่ 
หลวงภาษีวิเศษ เมื่อ พ.ศ. 2402 ต าแหน่งเจ้าภาษีนายอากรอยู่ในกรมท่าซ้าย ต่อมาได้รับพระราชทาน 

                                                            
178 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 

ศรีสุริยวงศ์ , เข้าถึงเมื่อ 14 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.bsru.ac.th/th/page/ 
about-bsru/history-somdejchaopraya.html. 

179 นฤมล บุญแต่ง, สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน ฉบับที่  11 ต าแหน่ง 
หลวงโชฎึกราชเศรษฐี (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตสถาน, 2542), 121. 
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สัญญาบัตรครั้งแรกเป็นที่ พระพิบูลย์พัฒนากร เมื่อ พ.ศ. 2411, และเป็นที่พระยานรนาถภัคดี 
ศรีรัชฎากร เมื่อ พ.ศ. 2416, ช่วยราชการคลังในหอรัษฎากรพิพัฒน์ด้านภาษีอากร และเงินรายได้ของ 
แผ่นดิน เมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ได้เป็นจางวางกรมสรรพภาษี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  
ได้ เป็นองคมนตรีที่ปรึกษาราชการในพระองค์  เป็นผู้มีหน้าที่ ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์   
ณ ท้องสนามหลวง และจัดตั้งโรงพยาบาล ท่านมีโอกาสโดยเสด็จพระราชด าเนินในการประพาส 
ต่างประเทศด้วย เป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดนรนาถสุนทริการาม และกิจการอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในส าเพ็ง 
เป็นครั้งแรกคือ ได้เป็นผู้ท าน้ าปะปาจ าหน่าย โดยสูบน้ าขึ้นถังแล้วต่อท่อไปตามบ้าน ซึ่งท าให้ผู้ใช้น้ า 
ได้รับความสะดวกท่านถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 อายุได้ 69 ปี พระยาโชฎึก 
ราชเศรษฐี (เถียน) เป็นต้นสกุล “โชติกเสถียร”180 

นอกจากบทบาทส าคัญต่อรัฐบาลไทยในฐานะข้าราชการผู้ใหญ่กรมท่าซ้าย และที่พึ่ง 
อันเป็นตัวแทนด้านเสถียรภาพ สิทธิเสรีภาพ และการด ารงวิถีชีวิตของชาวจีนในไทยแล้ว พระยาโชฎึก
ราชเศรษฐี ได้ค านึงถึงสิ่งส าคัญที่ควรจะท าให้เกิดขึ้นเมื่อชุมชนชาวจีนมีความผาสุกมั่นคง นั้นก็คือ 
การมีพระศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ซึ่งในกระบวนการทางสังคมย่อมมีศาสนาเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ 
ความสันติสุขและจริยธรรมในอุดมคติ ชาวจีนที่อพยพมาไทยส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนามหายาน 
ปะปนกับความเชื่อทางศาสนาเต๋าและครรลองลัทธิขงจื้อ ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ถึง ต้นรัชกาลที่ 5  
นอกจากจะมีกลุ่มชาวจีนอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยแล้ว ยังมีบรรพชิตจีน
จ านวนมากทราบกิตติศัพท์ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในไทย จึงตั้งใจที่จะหลีกหนี  
สภาวการณ์อันวุ่นวายทางการเมือง สังคม และศาสนา จากจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  
และประดิษฐานพระพุทธศาสนามหายาน ในบรรดานั้นมีพระอาจารย์สกเห็ง พระมหาเถระ  

ผู้ทรงวิปัสสนาคุณ จากส านักวัด “เคง ฮุ้ง ยี่” (庆云寺) มณฑลกวางตุ้ง (ต่อมาได้รับพระกรุณา 
โปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร” เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรก)   
พระยาโชฎึกราชเศรษฐีผู้นี้ ได้กระท าคุณต่อพระพุทธศาสนามหายาน คณะสงฆ์จีนนิกาย โดยได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็ นแม่กองควบคุม 
การก่อสร้าง “วัดมังกรกมลาวาส” (เล่งเน่ยยี่) สังฆารามจีนนิกายแห่งแรกในไทย181

                                                            
180 วัดมังกรกมลาวาส, เกียรติคุณพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 

2555), 49-51.  
181 แผ่นจารึกสดุดีพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) หน้าตู้ประดิษฐานป้ายวิญญาณต้น

ตระกูลโชติกเสถียร ภายในวิหารบูรพาจารย์วัดมังกรกมลาวาส พ.ศ. 2454. 
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บทที่ 3 

คณะสงฆ์จีนนกิาย 
 

คณะสงฆ์จีนนิกาย คือ คณะบรรพชิตในพระพุทธศาสนามหายานจากประเทศจีน ที่เข้ามา 
พึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้น าเอาหลัก 
พระพุทธธรรมของนิกายมหายานในจีนเข้ามาประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่ มีความเจริญสืบเนื่องจวบจน 
ปัจจุบัน การปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่  3 (พ.ศ. 2520) และ 
กฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505182  

ตลอดระยะเวลานับแต่การสถาปนาจนถึงปัจจุบัน คณะสงฆ์จีนนิกายได้บริหารจัดการกิจการ 
ทางศาสนาอันเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยและจารีตแบบจีนนิกาย และส่วนส าคัญในการบ ารุง
อภิบาลจิตใจพุทธศาสนิกชนชาวจีนในไทยมาช้านาน ในการศึกษาการบริการหารจัดการศึกษา  
ของคณะสงฆ์จีนนิกายนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ การบริหารปกครอง 
และอัตลักษณ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อเป็นการสร้างมโนทัศน์น าสู่ความเข้าใจ ในวิวัฒนาการ 
และการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคณะสงฆ์จีนนิกาย  
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การเข้ามาของบรรพชิตจีนในไทย 2) ประวัติเจ้าคณะใหญ่ 
จีนนิกาย 3) พระมหาเถระที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย 4) การบริหารปกครอง
ในคณะสงฆ์จีนนิกาย 5) ประวัติวัดและส านักสงฆ์สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย และ 6) อาจาริยวงศ์ 
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
1. การเข้ามาของบรรพชิตจีนในไทย 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในพงศาวดารสมัยราชวงศ์หยวน ประมาณปี พ.ศ. 1837  
จักรพรรดิกุบไลข่าน ได้ส่งราชฑูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย และในปีต่อมาไทยจึงส่ง  
ราชฑูตไปเจริญไมตรีเช่นกัน นับแต่นั้นมาการติดต่อทางการฑูตและการค้าของทั้ง 2 ประเทศ ก็เจริญขึ้น 
เป็นล าดับ สมัยนั้นอาณาจักรสุโขทัยได้ท าการค้าขายกับราชส านักจีนมีการพบวัตถุทางโบราณคดี  
อันแสดงถึงการติดต่อค้าขายเป็นจ าพวกถ้วยชามสังคโลก ด้วยมิตรภาพทางการค้าท าให้ความสัมพันธ์ 
ของทั้งสองประเทศเพิ่มพูนขึ้น ชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฮกเกี้ยน ได้ทยอยเข้ามา 

                                                            
182 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ประวัติวัดมังกรกมลาวาส ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย (นครปฐม: 

ต้นน้ า, 2561), 133-134. 
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ท ามาหากินและตั้งรกรากในไทย ครั้นถึงสมัยอาณาจักรอยุธยา ชาวจีนได้เดินทางมาไทยมากขึ้นจน 
เกิดเป็นชุมชนชาวจีนในบริเวณพระนครและหัวเมืองต่าง ๆ  การค้าขายของชาวจีนยังความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจแก่สังคมไทยในสมัยนั้นอย่างมาก 183 นอกจากความเจริญทางเศรษฐกิจแล้ว  
จีนยังน าความเจริญทางวิทยาการต่าง ๆ  ความรู้ทางการแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม และความเชื่อทาง 
ศาสนาเข้ามาด้วย ซึ่งชาวไทยก็รับเอาส่วนดีต่าง ๆ ของจีนปรับเข้ากับวิถีชีวิตของตนอย่างลงตัว  
ไม่เพียงแต่จีนเท่านั้นที่สามารถด ารงชีวิตอย่างผาสุกในแผ่นดินนี้ แต่ความผาสุกนั้นก็ได้เกื้อกูลเผื่อแผ่
อย่างเสมอถ้วนทั่วให้กับชาติต่าง ๆ ที่เข้ามา อาจกล่าวได้ว่าสยามประเทศเป็นดั่งแสงทองของเพื่อน
มนุษย์จากแดนไกลทั่วทุกมุมโลก184 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ซึ่งตรงกับปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงชาวจีน 
ได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดิน
หลายแห่งทั้งในและนอกพระนคร ให้เป็นที่พ านักของชาวจีน เช่น ต าบลสวนพลูทิศใต้ของวัดพนัญเชิง  
และในก าแพงพระนครอีกหลายแห่งจะปรากฏในจดหมายเหตุว่าด้วยแผนผังกรุงศรีอยุธยา  
เมื่อยังเจริญรุ่งเรืองตอนหนึ่งความว่า “...ย่านนายก่ายเชิงสะพานประตูจีนไปเชิงสะพานนายก่าย  
เป็นย่านจีนอยู่ตึกทั้ง 2 ฟากถนนหลวง นั่งร้านขายของสรรพเครื่องส าเภา ไหม แพร ของขาเหลือง  
ถ้วย โถ ชาม เครื่องส าเภาครบ...ย่านสามม้าแต่เชิงสะพานนายก่ายตะวันออก ไปถึงหัวสะพาน 
มากรุงเทพมหานคร จีนท าเครื่องจันอับและขนม ท าโต๊ะเตียงและถังน้อยใหญ่และท าสรรพ  
เครื่องเหล็ก มีตลาดขายของสดเช้าเย็น”185 

ในพงศาวดารไทยได้บันทึกว่า ในปี พ.ศ. 2316 เกิดกบฏขึ้นที่เมืองเว้ ราชธานีของประเทศ
ญวน พวกกบฏรุกเข้ามาชิงเมืองเว้  ได้ท าลายบ้านเมืองและฆ่าฟันพลเมืองรวมทั้งเชื้อพระวงศ์ 
เป็นอันมาก พวกราชวงศ์และพลเมืองของญวนส่วนที่รอดตายต่างพากันกระจัดกระจายหลบหนี
ภยันตรายกันไปคนละทิศละทาง เมื่อ พ.ศ.  2319 มีกลุ่มพวกญวนขององเชียงซุนเข้ามาพึ่ง 
พระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในคณะนั้นนอกจากจะมีเชื้อพระวงศ์  

                                                            
183 ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์, “บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัย

รัชกาลที่  3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172-2394” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 59-62.  

184 สาวิตรี  ทัพภะสุต ,  “ความสัมพัน์ ระหว่ างชุมชนชาวไทย จีนและตะวันตก  
ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2398-2453” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 72-75. 

185 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, อนุสรณ์สมโภชเปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษก  
(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2551), 18. 
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ข้าราชบริพารไพร่ฟ้าประชาชนชาวอันนัมแล้ว ยังมีพระสงฆ์ญวนนับถือพระพุทธศาสนามหายาน  
เข้ามาด้วย เป็นที่ยอมรับกันในวงการนักวิชาการทางศาสนาว่า คณะสงฆ์มหายานต่างประเทศที่เข้ามา 
ประดิษฐานพระพุทธศาสนามหายานในไทยเป็นคณะแรกคือ คณะสงฆ์ญวน186 ในครั้งนั้นเมื่อบรรพชิต 
ญวนมีจ านวนมากประกอบกับเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับชาวญวนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
พระเจ้ากรงธนบุรี องเชียงซุนจึงได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างวัดมหายานตามจารีต 
ญวนขึ้น 2 แห่ง ได้แก ่

1) วัดมงคลสมาคม (โห่ยคั้นตื่อ) ตั้งอยู่หลังวังบูรพาภิรมย์ ต่อมารัฐบาลต้องการพื้นที่ 
ตรงนั้นสร้างถนนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ท าผาติกรรมตามแบบพระสงฆ์
ไทย แล้วพระราชทานที่ดินริมถนนแปลงนาม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้สร้างวัดมงคล
สมาคมขึ้นใหม่ ส่วนวัดเดิมให้ยุบแล้วตัดถนนไป 

2) วัดทิพย์วารีวิหาร (กามโล่ตื่อ) ตั้งอยู่บ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร เดิมวัดนี้เป็นอารามของ
พระสงฆ์ญวน กาลต่อมาได้ถูกทิ้งร้างมาหลายป ีปัจจุบนัวัดแห่งนี้มีคณะสงฆ์จีนนิกายปกครองดูแล187 

ครั้นถึงสมัยสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพรพุทธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระบรมมหาราชวังและพระนครทางฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาโชฎึกเศรษฐีและพวกจีน โดยโปรดเกล้าฯ  
ให้ย้ายพวกจีนไปอยู่ที่บริเวณวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (ปัจจุบันคือส าเพ็ง) ในสมัยรัชกาลที่ 3  
ไทยจีนมีการติดต่อกันมากขึ้น ท าให้พระองค์เกิดพระราชนิยมในศิลปะจีน ทรงพระกรุณาโปรดให้
สร้างพระอารามสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะจีน188 

ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ก่อนป ีพ.ศ. 2414) ได้มีบรรพชิตจีน
จาริกเข้ามาในไทย หนึ่งในบรรดานั้นคือพระอาจารย์สกเห็ง ปฐมบูรพาจารย์แห่งคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ในครั้งที่ท่านเดินทางมาไทยได้พ านักจ าพรรษาที่ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมร้าง  ชื่อ “ย่งฮกอ า”  

                                                            
186 คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย, เจริญธรรมปัญญานุสรณ์ พระมหาคณานัม

ธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน), 2561), 34-35. 

187 คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย, ต านานพระอนัมนิกาย (พระญวน) พระนิพนธ์
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2560), 4-5. 

188 ปิยนาถ บุนนาค, ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ ศึกษาเฉพาะเขตสัมพันธวงศ์ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นต้ิง, 2542), 84-87. 
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อักษรป้ายชื่อปรากฏลงปีรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลง ปีอิกเบ้า (ค.ศ. 1795 ) ตรงกับ พ.ศ. 2338189 
ศาลนี้สร้างโดยชาวจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สาธุชนชาวจีนได้เห็นจริยาวัตรท่านน่าเลื่อมใส 
ศรัทธาจึงช่วยท่านปฏิสังขรณ์ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมดังกล่าว พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่งฮกยี่”  
โดยจารึกป้ายชื่อลงปี พ.ศ. 2430 ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิกวงสู ปีที่ 13 ค.ศ. 1887 ต่อมาได้ 
กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามวัด และได้รับพระกรุณาโปรดพระราชทานนามวัดว่า “วัดบ าเพ็ญ 
จีนพรต” ปัจจุบันป้ายพระราชทานนามวัดยังคงประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอุโบสถ และโปรดพระราชทาน 
สมณศักดิ์ พระอาจารย์สกเห็ง เป็นพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรก 
นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุไฮซัน ชาวมณฑลหูหนาน จาริกมาพ านักในอารามร้าง ต.บ้านหม้อ ต่อมาได้
บูรณะเป็นวัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี)่190 

กาลต่อมาเมื่อพระสงฆ์ฝ่ายจีนมีมากขึ้น พระอาจารย์สกเห็งเห็นควรขยายอารามให้พอเหมาะ 
แก่จ านวนพระสงฆ์ จึงได้สร้างวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ขึ้น ปรากฏเป็นอารามฝ่ายจีนนิกาย 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในครั้งนั้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบริหารปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย   
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระอาจารย์สกเห็ง  
เป็นที่พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ดูแลบริหารปกครองพระสงฆ์จีนนิกาย 
ในประเทศไทย ทั้งต าแหน่งปลัดซ้าย ปลัดขวา เพื่อช่วยบริหารปกครอง และมีพัดสมณศักดิ์ 
พร้อมสมณบริขารประกอบสมณศักดิ์ด้วย191  

                                                            
189 (永福庵) (ย่งฮกอ า) อักษรป้ายชื่ออารามแต่แรกสร้าง จารึกปีรัชกาลจักรพรรดิ

เฉียนหลง ปีอิกเบ้า (ค.ศ. 1795) ตรงกับ พ.ศ. 2338 ปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่ ณ วัดบ าเพ็ญ 
จีนพรต. 

190 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว), สารัตธรรมมหายานและประวัติ
คณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2555), 9-12. 

191 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ประวัติวัดมังกรกมลาวาส ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย (นครปฐม: 
ต้นน้ า, 2561), 133-134. 
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2. ประวัติเจ้าคณะใหญ่จนีนิกาย 

2.1 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (续行) (สกเห็ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 1 
อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 1 พ.ศ. 2414 – 2431 
 

 

แผนภาพที ่1 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 1 อดีตเจ้าอาวาส 
วัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 1 พ.ศ. 2414 – 2431 

ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 238. 

 
ท่านคือปฐมบูรพาจารย์ผู้สร้างและบูรณะวัดบ าเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่) วัดมังกรกมลาวาส  

(เล่งเน่ยยี่) วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั้วยี่) จังหวัด
จันทบุ รี  สกุล เดิมแซ่ โหว สมณนาม “ เกี่ ย งกี ”  นามรอง “ซวนเท้ ง”  ฉายา “สกเห็ ง”  
เป็นชาวต าบลอวงแอ๋ อ าเภอบ่วยกุ่ย เมืองเกียเอ่งจิว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่ออายุได้ 17 ปี  
ได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ฮวบที้จึงเกิดศรัทธาขอบรรพชาเป็นสามเณร ต่อมา
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอารามเค่งฮุ้งยี่ ภูเขาเตี่ยโอ้วซัว ซึ่งเป็นอารามศูนย์กลางการศึกษา
ปฏิบัติที่ส าคัญแห่งหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นท่านจ าพรรษาที่วัดเล่งไท้ยี่ ภูเขาเล่งซัว อ าเภอ  
ซิงเฮง ต่อมาได้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดนั้น ครั้นเมื่อท่านได้ทราบกิตติศัพท์ว่าประเทศไทย 
เป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อนมัสการปูชนีย
สถาน พระอาจารย์สกเห็งจาริกมาจากประเทศจีน ราวก่อนปี พ.ศ. 2414 และพ านักอยู่ ณ วิหาร  
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ชื่อ “ย่งฮกอ า” ท่านได้ปฏิสังขรณ์วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  
(ย่งฮกอ า) พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่งฮกยี่” แล้วขอพระราชทานนามวัด พระบาทสมเด็จ 
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “วัดบ าเพ็ญจีนพรต” ต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์จีนนิกาย
มากขึ้นจึงได้เลือกชัยภูมิบริเวณ ถนนเจริญกรุง ต าบลพลับพลาไชย เริ่มการก่อสร้างวัดมังกรกมลาวาส 
ในปี พ.ศ. 2414 เมื่อการสร้างวัดส าเร็จ ท่านได้รับอาราธนาให้ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ในปี  
พ.ศ 2415 ชาวจีนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้นิมนต์ให้ท่ านไปสร้างวัดจีนประชาสโมสร และในปี  
พ.ศ. 2417 จาริกไปบริเวณน้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เพ่ือสร้างวัดมังกรบุปผาราม192 

ในปี พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดอาราธนา 
ท่านเข้าประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศล (กงเต็ก) ในพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
ณ หอธรรมสังเวช ภายในพระบรมมหาราชวัง ในครานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดให้สถาปนา พระอาจารย์สกเห็ง เป็นที่พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ดั่งปรากฏในพระราชกิจรายวันว่า “วันที่ 4316 วันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ า เดือน 10 
ปีมะโรง โทศก จุลศักราช 1242  วันนี้เริ่มท าบุญ 100 วัน พระญวนท ากงเต็กที่ ...ฯลฯ ... วันที่ 4319 
วันอังคาร ขึ้น 4 ค่ า เดือน 10 ปีมะโรง โทศก จุลศักราช 1242 พระญวนพระจีนขึ้นไปบนหอธรรม
สังเวช พระราชทานสัญญาสารตั้ง “ซกหัง” สมณะฝ่ายจีนเป็นอาจารย์จิณวังษสมาธิวัตร์   
ที่คณาจารย์สอนสมณธรรมฝ่ายจีน”193 

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) ท่านเป็นพระที่มีความเมตตา เชี่ยวชาญ  
ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานและพระธรรมวินัยแก่ภิกษุสามเณรจีนนิกาย   
และรวมทั้งพระภิกษุสามเณรฝ่ายอนัมนิกายบางรูปที่มาขอศึกษาปฏิบัติด้วย  ในช่วงบั้นปลาย 
ท่านอาพาธหนัก ทราบว่าชีวิตจะดับขันธ์ จึงเจริญวิปัสสนาจนหมดลมปราณและถึงแก่มรณภาพ 
อย่างสงบในอิริยาบถเข้าสมาธิ เมื่อวันเสาร์ เดือน 12 แรม 13 ค่ า ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2431  
(วันที่ 28 เดือน 10 ปีชวด ตามปฏิทินจัทรคติจีน) สิริอายุ 59 ปี พรรษา 34194  
  

                                                            
192 แผ่นจารึกภาษาจีนสถูปบรรจุอัฐิธาตุบูรพาจารย์ หน้าหอวิสุทธิธรรม วัดมังกร 

กมลาวาส 海会塔 ด้านที่ 1. 
193 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สารานุกรมไทย เรื่อง สมเด็จพระนางเรือล่ม (กรุงเทพฯ:  

สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2551), 81.  
194เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ประวัติวัดมังกรกมลาวาส และประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย ,  

(นครปฐม: ต้นน้ า, 2561), 96-97. 
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2.2 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (果悟) (กวยหงอ) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 2 
อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 2 พ.ศ. 2431 – 2463 
 

 

แผนภาพที ่2 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 2  อดีตเจ้าอาวาส
วัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 2 พ.ศ. 2431 – 2463 

ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 241. 
 

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) สมณนาม “คุนเมี่ยว” ฉายา “ปึงเค็ง”   
เป็นชาวอ าเภอบ่วยกุ่ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน สกุลเดิมแซ่เฮ้ง ท่านได้เดินทางมาประเทศไทย  
เมื่ออายุ 18 ปี ได้บรรพชาถวายตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) ภายหลังเมื่อ 
อายุครบอุปสมบทจึงได้เดินทางไปอุปสมบท ณ พระอารามไฮ้ท้งยี่ นครกวางเจา ในการนี้ท่านได้
เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานในประเทศจีนหลายแห่ง ภายหลังได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
ท่านได้รับมอบหมายจากพระอุปัชฌาย์ให้ก่อสร้างวัดเพิ่มเติม ในปี พ.ศ.2427 ได้สร้างกุฏิและวิหาร
บูรพาจารย์ ในปี พ.ศ. 2429195 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณา 
โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ที่ หลวงจีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย และในปี พ.ศ. 2432  
เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นรูปที่ 2 และทรงพระกรุณา 
โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ที่หลวงจีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย ให้แก่พระอาจารย์กวยล้ง  

                                                            
195 แผ่นจารึกภาษาจีนสถูปบรรจุอัฐิธาตุบูรพาจารย์ หน้าหอวิสุทธิธรรม วัดมังกรกมลาวาส 

海会塔 ด้านที่ 2. 
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(ไหล) เจ้าอาวาสวัดบ าเพ็ญจีนพรต ในปี พ.ศ. 2432 และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน  
สมณศักดิ์ที่หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ ปลัดซ้ายจีนนิกาย แก่พระอาจารย์ไหซัน เจ้าอาวาสวัดทิพยวารี 
วิหาร  ในปีพ.ศ. 2443 นับได้ว่าสมณศักดิ์ฝ่ายจีนนิกายได้มีต าแหน่งครบตามระเบียบการปกครอง  
คณะสงฆ์ในสมัยนั้น196 นอกจากนี้แล้วท่านได้วางระเบียบการปกครองพระสงฆ์ฝ่ายมหายาน  
เพื่อให้สังฆมณฑลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่านเป็นผู้ริเริ่มขอพระราชทานนามอารามส าคัญ  
ของจีนนิกายเป็นภาษาไทย อาทิ วัดย่งฮกยี่ ได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดบ าเพ็ญจีนพรต  
(ปี พ.ศ. 2442), วัดเล่งฮกยี่ ได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดจีนประชาสโมสร (ปี พ.ศ. 2450 เมื่อครั้ง 
พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อทรงเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา,  
วิหารซ าปอกง ตลาดบ้านใหม่ ได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดอุภัยภาติการาม ปัจจุบันเป็นวัดสังกัด  
คณะสงฆ์อนัมนิกาย, วัดกัมโล่วยี่ ได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดทิพยวารีวิหาร (ปี  พ.ศ. 2452  
ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ ทรงด ารินามถวาย),  
วัดเล่งเน่ยยี่ ได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดมังกรกมลาวาศ (ปี พ.ศ.  2454 พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนาม)197 ด้านการบ ารุงเสนาสนะและศาสนกิจ ท่านได้
บูรณะวัดมังกรกมลาวาสในปี พ.ศ. 2454 พุทธบริษัทไทย - จีน ในยุคนั้น รู้จักท่านในนามพระครูแมว 
“คุนเมี่ยวไต่ซือ” ท่านเป็นที่เคารพของราชส านักไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงอาราธนาให้เข้าไปแสดงพระธรรมเทศนาในพระบรมมหาราชวังหลายครั้ง และเมื่อคราวที่เสด็จ
พระราชด าเนินกลับจากประพาสยุโรป ก็ทรงมีสิ่งของมาพระราชทานทุกครั้ง  วัดมังกรกมลาวาส  
ในยุคของท่านเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่พระสงฆ์ฝ่ายจีนในประเทศต่าง ๆ นับถือกันว่าเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาฝ่ายจีนนิกายที่ส าคัญมากที่สุดในประเทศไทยยุคนั้น ต่อมาท่านเกิดอาพาธด้วยวัณโรค 
และถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบ ด้วยท่านั่งขัดสมาธิ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2463 (วันที่ 30 เดือน 
8 ปีวอก ตามปฏิทินจันทรคติจีน) สิริอายุ 62 ปี พรรษา 43 ซึ่งเมื่อมรณภาพแล้วสรีระสังขารของท่าน 
คงอยู่ในอิริยาบถนั้นตามเดิมจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ198  

                                                            
196 คณะสงฆ์จีนนิกาย, สมณศักดิ์ในคณะสงฆ์จีนนิกาย  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2542), 124-126. 
197 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ประวัติวัดมังกรกมลาวาส และประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 

(นครปฐม: ต้นน้ า, 2561), 98-100. 
198 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์  

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 242-243. 
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2.3 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร ( 卢庆) (โล่วเข่ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 3 
อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 3 พ.ศ. 2463 – 2475 
 

 

แผนภาพที ่3 พัดยศประจ าต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเล่มเดมิ ก่อนการปรับปรุงใหม ่ในรัชกาลที่ 9 
ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 244. 
 

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (โล่วเข่ง) ฉายา “กู้หยุ่น” เป็นชาวมณฑลกังไซ  
ท่านอุปสมบทมาจากวัดย่งจั๊วยี่ มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน และมาจ าพรรษาที่วัดมังกรกมลาวาส  
หลายปี ต่อมาปี พ.ศ. 2459 เมื่อหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ (ไหซัน) เจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร  
มรณภาพลง พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย จึงแต่งตั้งให้ท่านด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร199 

ปี พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณา 
โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ที่หลวงจีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย  

ปี พ.ศ. 2463 เมื่อพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
มรณภาพลง ท่านได้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส  

                                                            
199 แผ่นจารึกล าดับเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร พ.ศ. 2329. 
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ปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรด 
พระราชทานสมณศักดิ์ที่พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 3  

ปี พ.ศ. 2472 ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดมังกรกมลาวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2475  
พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (โล่วเข่ง) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ได้เดินทางกลับประเทศจีน  
เพื่อเยี่ยมอาการป่วยของมารดา เนื่องจากท่านจ าเป็นต้องอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลานาน จึงท าให้  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายต่อไปได้ท่านจึงได้มอบหมายให้พระอาจารย์ฮวบจง  
(ฟุกยิ้น) ศิษย์ของท่านจึงได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ต่อมาในปี พ.ศ.  2477   
ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายกิตติมศักดิ์200 
 

2.4 พระอาจารย์ฮวบจง (复仁) (ฟุกยิ้น)  อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 4 
พ.ศ. 2475 - 2483 

 

แผนภาพที ่4 พระอาจารย์ฮวบจง (ฟุกยิ้น) อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 4 พ.ศ. 2475 - 2483 
ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 247. 
 

พระอาจารย์ฮวบจง (ฟุกยิ้น) เกิดในสมัยราชวงศเ์ช็ง รัชศกกวงสูปีที่ 15 ราวปี พ.ศ. 2432 
ท่านเป็นชาวอ าเภอไท้ปู มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เกิดในสกุลเฮ้ง บิดานามว่า เฮี้ยงหักกง   
มารดา นางลี้สี ครอบครัวมีอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรและค้าขายเล็กน้อย ในวัยเยาว์ท่านได้รับการศึกษา

                                                            
200 พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ( เย็นเชี้ยว) ,  อนุสรณ์สมโภชเบิกพุทธรัศมี 

ท้าวจตุโลกบาล (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2535), 15-17. 
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ตามประเพณีในหมู่บ้าน โดยเล่าเรียนต าราขงจื๊อเป็นหลัก ต่อมาครอบครัวท่านเดินทางมาค้ าขาย 
ในกรุงเทพฯ จนท่านมีอายุได้ 26 ปีก็ได้รับสืบทอดกิจการของครอบครัว การที่ท่านอยู่ในสยามท าให้
ท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนา และเข้าใจในสัจจะชีวิตคฤหัสถ์มากขึ้นโดยล าดับ เมื่อท่านอายุ 33 ปี  
ได้ถวายตัวบรรพชาเป็นศิษย์หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (โล่วเข่ง) เจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร  
พระอุปัชฌาย์ได้ให้สมณนามว่า “ฮวบจง” ฉายา “ฟุกยิ้น” และในปีนั้นได้เดินทางไปเข้าพิธีอุปสมบท 
ณ วัดเทียนท้งยี่ ภูเขาไท่แปะซัว เมืองหนิงโป โดยมีพระวินยาจารย์บุ่งเจี๊ยะเป็นพระอุปัชฌาย์  
และได้ศึกษาในส านักนั้น ต่อมาท่านเดินทางไปสักการะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ณ ปูชนียสถาน
ภูเขาโพวท้อซัว แล้วจึงกลับมาจ าพรรษาที่วัดมังกรกมลาวาส 

พ.ศ. 2467 ท่านได้เดินทางไปประเทศจีนพร้อมด้วยพระอาจารย์ ซุ่งสิ่ง, ซุ่งก่ า, เซี่ยงหงี  
รวม 3 รูป เพื่อสักการะปูชนียสถานภูเขาโหงวไท้ซัว ต่อมาเดินทางไปศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์
ไหล่ก้วย วัดเกาเมี่ยงยี่ เมืองเอี้ยงจิว, พ.ศ. 2470 พระอาจารย์ไหล่ก้วยได้ตั้งให้ท่านเป็นต าแหน่ง  
ปฏิคม วัดเกาเมี่ยงยี่ ต่อมาท่านกลับมาจ าพรรษาที่วัดกังเทียนยี่ ภูเขากิมซัว , พ.ศ. 2472 เดินทางไป
ศึกษากับพระอาจารย์หยิ่งซัว ส านักภูเขาเจียวซัว จากนั้นจึงกลับมาจ าพรรษาที่ วั ดเกาเมี่ยงยี่  
แล้วเดินทางไปศึกษาการภาวนาพุทธนามกับพระอาจารย์เมี่ยวจิง วัดเล้งง้ ายี่ เมืองซูโจว พระอาจารย์
เมี่ยวจิงแต่งต้ังให้ท่านเป็นต าแหน่งปฏิคมวัดเล้งง้ ายี่  

พ.ศ. 2474 ท่านได้เดินทางไปถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ฮือฮุ้ง วัดย่งจั๊วยี่ ภูเขาโก้ว
ซัว เมืองฮกจิว มณฑลฮกเกี้ยน ด้วยเลื่อมใสในเกียรติคุณของท่าน ต่อมาท่านกลับมาประเทศไทย  
จ าพรรษาที่วัดมังกรกมลาวาส ใน ปีพ.ศ. 2475 พระอุปัชฌาย์ของท่าน พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร 
(โล่วเข่ง) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ได้เดินทางกลับประเทศจีนจึงได้มอบหมายให้ท่านจึงได้ปฏิบัติ 
หน้าที่เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส 

พ.ศ. 2481 ท่านได้เดินทางไปวัดย่งจั๊วยี่ เพื่อเข้าพิธีรับตราตั้งในสายนิกายฌาน 
สาขาเชาตั่ง รุ่นที่ 48 จากพระอาจารย์ฮือฮุ้งและกลับมาจ าพรรษาอยู่ในวัดมังกรกมลาวาส ในปี พ.ศ. 2483  
พระอาจารย์ฮือฮุ้ง ได้ให้ศิษย์มาเชิญท่านพระอาจารย์ฮวบจง (ฟุกยิ้น) กลับไปเป็นพระอุปัชฌาย์ 
ในพิธีอุปสมบทที่จัดขึ้น ณ วัดน่ าฮั้วยี่ มณฑลกวางตุ้ง เมื่อกลับมายังประเทศไทย ท่านอาพาธหนัก  
จึงได้ลาออกจากต าแหน่งเจ้าอาวาส แต่ยังคงจ าพรรษาอยู่ในวัดมังกรกมลาวาส รวมเวลาที่ท่านอยู่  
ในต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเป็นเวลาประมาณ 8 ปี ต่อมา พ.ศ. 2484 ท่านเดินทาง
กลับไปประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2490 พระอาจารย์ฮือฮุ้ง มีบัญชาให้ท่านด ารงเจ้าอาวาสวัดหลักย้งยี่  
นครกวางเจา แต่จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากเกิดสงครามภายในประเทศรุนแรงขึ้น ท่านจึง
เดินทางไปยังฮ่องกง และต่อมาท่านไปสร้างสถานปฏิบัติธรรม “ฮวบลิ้มเสี่ยมอี่” ที่เกาะไต่สื่อซัว  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 พระอาจารย์ฮือฮุ้งได้ถึงแก่มรณภาพ ณ วัดจิงยู้ยี่ มณฑลกวางตุ้ง  
ภายหลังต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ท่านจึงได้รวบรวมพุทธบริษัทสร้างวิหารอนุสรณ์พระอาจารย์ฮือฮุ้ง 
บริเวณภูเขาฟูหยง ฉ่วงอวาน เกาลูน ฮ่องกง พระอาจารย์ฮวบจง (ฟุกยิ้น) ถึงแก่มรณภาพที่ฮ่องกง  
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ในอิริยาบถสมาธิ เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (ขึ้น 6 ค่ า เดือน 6 ปีฉลู ตามปฏิทินจันทรคติจีน) 
สิริอายไุด้ 85 ปี พรรษา 53201  

 

2.5 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (用滨) (ย่งปิง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 4 
อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 5 พ.ศ. 2486 - 2491 
 

 

แผนภาพที ่5 พระอาจารย์จีนวั งสสมาธิวัตร (ย่ งปิ ง )  อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่  4 
อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 5 พ.ศ. 2486 - 2491 

ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 249. 

 
พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (ย่งปิง) ฉายา “เชียงเฮง” เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๓  ท่านเป็น 

ชาวอ าเภอสี่โตวเป้า เมืองบ่วยกุ่ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน สกุลเดิมแซ่ไหน ชื่อเจียะ ออกบวชเป็น
ศิษย์พระอาจารย์กีโหมว วัดคี้ฮงยี่ อ าเภอเจียวเนี่ย มณฑลกวางตุ้ง ท่านมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
การแพทย์แผนจีน สมุนไพรจีน และฝังเข็มเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังได้ลาสิกขาได้เดินทางมาประเทศไทย  
เพื่อประกอบอาชีพ เมื่อมาพ านักอยู่ไทยก็ได้ประกอบสัมมาอาชีพตามความตั้งใจ แต่ด้วยพีชกุศลเดิม 
และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ถวายตัว 
เป็นศิษย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่านได้อุปสมบท  

                                                            
201 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ 

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 247-248. 
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เพื่อศึกษาพระธรรมฝ่ายเถรวาทอยู่หลายปี ภายหลังลาสิกขา กลับไปอุปสมบทในฝ่ายมหายาน  
ณ พระอารามหน่ าฮั้วยี่ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน โดยมีพระอาจารย์กวนปึ้งเป็นพระอุปัชฌาย์  
ได้ศึกษาหลักธรรมมหายานกับพระธรรมาจารย์ฮือฮุ้งมหาเถระ ภายหลังเดินกลับมาประเทศไทย  
โดยจ าพรรษาที่วัดมังกรกมลาวาส  

ในปี พ.ศ. 2481 ท่านได้สร้างศาลาบุญโญทัย บริเวณด้านหน้าวัดมังกรกมลาวาส  
เพื่อใช้เป็นที่บ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ต่อมา พ.ศ.2486 เมื่อต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสว่างลง 
ท่านได้รับแต่งตั้งจากคณะสังฆมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 5 ขึ้นตรงต่อ 
สมเด็จพระสังฆนายก ต่อมาในปี พ.ศ.2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็น พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 

ในช่วงปั่นปลายชีวิตท่านได้อาพาธด้วยโรคหัวใจ และมรณภาพลง ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2491 (วันที่ 12 เดือน 7 ปีชวด ตามปฏิทินจันทรคติจีน)  
สิริอายุได้ 48 ปี202 
 

2.6 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (常义) (เซี่ยงหงี) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
รูปที่ 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 6 พ.ศ. 2491 - 2497 
 

 
แผนภาพที ่6 พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซี่ยงหงี )  อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่  5 

อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 6 พ.ศ. 2491 – 2497 
ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ: 
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 251. 

                                                            
202 วัดมังกรกมลาวาส, อนุสรณพ์ิธีสมโภชศาลาบญุโญทัย (พระนคร: ม.ป.ท., 2483), 3-4. 
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พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซี่ยงหงี) ฉายา “เชียงยิ้ง” ท่านเป็นชาวเมืองบ่วยกุ่ย  
มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน สกุลเดิมแซ่ตั้ง ท่านเกิด เมื่อปี พ.ศ.  2434 เมื่ออายุ 13 ปี ได้ติดตาม 
มารดาเดินทางมาประเทศไทย  ถวายตัวเป็นศิษย์ในพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) ต่อมา 
เมื่ออายุ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในฝ่ายเถรวาท ณ วัดต้นไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาได้ลา  
สิกขาและมาบรรพชาเป็นสามเณรจีนนิกายโดยถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ตั๊กฮี้ ต่อมาเมื่ออายุ 22 ปี  
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในส านักพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) หลังจากอุปสมบทแล้ว 
ได้เดินทางไปสักการะปูชนียสถานในประเทศจีน เมื่อผ่านพระอารามเค่งฮุ้งยี่ ภูเขาเตี่ยโอ้วซัว ซึ่งเป็น
อารามศูนย์กลางการศึกษาปฏิบัติที่ส าคัญแห่งหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง ท่านได้ท าทัฬหิกรรม  
(รับศีลซ้ า) อีกวาระหนึ่ง ณ อารามแห่งนี้  มีพระอาจารย์จ้วยเกี ยง เจ้าอาวาสล าดับที่  60  
เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้จาริกไปศึกษาเล่าเรียนในส านักต่าง ๆ ในประเทศจีน ต่อมาได้รับต าแหน่ง 
หน้าที่เกี่ยวกับกิจของสงฆ์ ณ วัดต่าง ๆ อาทิ ต าแหน่งกรรมการพระอารามโพวจี้ยี่ ภูเขาโผวท้อซัว,  
ต าแหน่งผู้รับรองอาคันตุกะพระอารามฮุ่ยกือยี่ ภูเขาปอฮั้วซัว ต าแหน่งหัวหน้าหอวิปัสสนาอาราม 
เกาเมี่ยงยี่ ภูเขากิมซัว203 

เมื่ออายุ 35 ปี ได้เดินทางกลับประเทศไทยและได้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดจีนประชา 
สโมสร ขณะเดียวกัน พระธรรมาจารย์ฮือฮุ้งมหาเถระแห่งประเทศจีนได้ส่งสมณทูตมาอาราธนาท่าน 
กลับไปเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ อารามหน่ าฮั้วยี่ แต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปประเทศจีนได้เนื่องจาก  
ท่านได้รับต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ในปี พ.ศ. 2491 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น 
พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็น
พระอุปัชฌาย์จีนนิกาย พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซี่ยงหงี) เป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา จึงเป็นที่
เคารพของพุทธศาสนิกชนไทย - จีนทั่วไป ท่านได้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาส 
วัดมังกรกมลาวาส จนถึงปี พ.ศ. 2497 ท่านจึงลาออกจากต าแหน่งการปกครองแล้วกลับไปบ าเพ็ญ 
ภาวนา ณ วัดจีนประชาสโมสร จนถึง พ.ศ. 2499 ท่านเกิดอาพาธหนัก คณะศิษย์จึงเชิญท่านออกมา 
รักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ภายหลังถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2499 เวลาเที่ยง 
คืน (วันที่ 26 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน) ในท่านั่งขัดสมาธิด้วยอาการอันสงบ สิริอายุได้ 61 ปี 
ปัจจุบันสรีระของท่านก็ยังด ารงอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิไม่เน่าเปื่อย ศิษยานุศิษย์ได้ลงรักปิดทองร่าง  
ของท่านและประดิษฐานบูชาในหอบูรพาจารย์วัดจีนประชาสโมสร จ.ฉะเชิงเทรา ตราบทุกวันนี2้04   

                                                            
203 วัดจีนประชาสโมสร, อนุสรณ์สมโภช 25 พุทธศตวรรษ และประวัติเจ้าอาวาสวัดจีน

ประชาสโมสร (ฉะเชิงเทรา: ม.ป.ท., 2500), 29-30. 
204 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ 

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 252-253. 
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2.7 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (普净) (โพธิ์แจ้ง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีน
นิกาย รูปที่ 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 7 พ.ศ. 2497 - 2529 
 

 

แผนภาพที ่7 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 6 
อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 7 พ.ศ. 2497 – 2529 

ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 254. 
 

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) สมณนาม “เล่งที้” ฉายา  
“โพธิ์แจ้ง” นามเดิม ชื่อ ทง แซ่อึ้ง เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2444 (วันที่ 16 เดือน 6 ปีขาล ตามปฏิทิน 
จันทรคติจีน) มีภูมิล าเนาเดิมเป็นชาวอ าเภอกิ๊กเอี๊ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน บิดาเป็นขุนนาง 
ในตระกูลอึ้ง มารดาเตียไท่ฮูหยินจากตระกูลเตีย ท่านสืบเชื้อสายขุนนางทั้งฝ่ายบิดาและมารดา  
ซึ่งเป็นอุบาสก อุบาสิกา ตั้งอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านก าพร้าบิดามาแต่
เยาว์วัย เตียไท่ฮูหยิน มารดาของท่านเป็นผู้ที่มีความศรัทธาปสาทะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  
ได้สมาทานรักษาอุโบสถศีล ถือมังสวิรัติ สวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นนิจ ได้อบรมบุตรให้เป็นผู้ประพฤติ
ในธัมมานุธรรมปฏิบัติ รู้ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ในวัยเยาว์ท่านได้เข้าศึกษาตามแบบจีนสมัยเก่า  
จนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ในประเทศจีนสมัยนั้น ท่านเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ สติปัญญาเฉลียวฉลาด  
มีความศรัทธาปสาทะในพระพุทธธรรมตามรอยมารดา มุ่งที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจธรรมเห็นภัย  
ในวัฏฏสงสาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้ได้ เมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม  
ได้เข้ารับราชการทหารอยู่ระยะหนึ่ง ในขณะที่ท่านรับราชการทหารอยู่ ท่านได้สติเกิดความเบื่อหน่าย 
ในชีวิตฆราวาสวิสัย จึงได้ตั้งปณิธานน้อมจิตไปทางบรรพชา ยึดพระพุทธธรรมเป็นที่ตั้ง ท่านจึงลาออก
จากการรับราชการทหารและตัดสินใจที่จะบรรพชาเพื่อสั่งสมบุญบารมีในทางพระพุทธศาสนา  
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ท่านได้สดับความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทยอันเป็นดินแดนแห่งพุทธธรรม  
ในปี พ.ศ. 2470 ท่านจึงเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อศึกษาหลักธรรมและสักการะปูชนียสถาน
ต่าง ๆ ในขณะนั้นท่านมีอายุย่างเข้า 26 ปี พร้อมกับได้สืบเสาะหาพระอาจารย์ที่มีบารมีธรรม  
จนได้ถวายตัวเป็นศิษย์ในส านักของพระอาจารย์หล่งง้วน (อิวเคียม)205 

พระอาจารย์หล่งง้วน (อิวเคียม) ได้พิจารณาลักษณะของท่านเห็นว่าจะเป็นก าลังส าคัญแก่ 
พระพุทธศาสนาสืบไป ได้ประกอบพิธีบรรพชาให้แก่ท่าน เมื่อวันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2471  

ณ ส านักสงฆ์ถ้ าประทุน (清水寺) (เช็งจุ้ยยี่) เขาพระพุทธบาท จ.สระบุรี มี สมณนามว่า “เล่งที้ ”  
(แปลว่าสามารถรักษา) ฉายา “โพธ์ิแจ้ง”(“สมันตวิศุทธ” บริสุทธิ์ทั่ว) หลังจากบรรพชาได้อยู่ศึกษากับ
พระอาจารย์ ณ ส านักสงฆ์ถ้ าประทุน (เช็งจุ้ยยี่) ต่อมาได้ติดตามพระอาจารย์มาอยู่ที่ ส านักสงฆ์หมี่กัง  
สะพานอ่อน ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ในปี พ.ศ. 2477 ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้จาริกไปยังประเทศจีนเป็นวาระแรก เพื่อเข้ารับ 
การอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2477 ณ พระอารามล่งเชียงยี่ (อีกชื่อหนึ่งว่าฮุ่ยกือยี่)  
ภูเขาป๋อฮั้วซัว มณฑลกังโซว โดยมีพระวินยาจารย์กวงย๊วก เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งส านักปฏิบัติธรรม
วินัยแห่งนี้เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่มีระเบียบวินัยและเคร่งครัดที่สุดของจีน เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้
อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมกับท่านพระอาจารย์เพิ่มเติมมาอีก 2 ปี 

ในปี พ.ศ. 2479 จึงได้จาริกกลับประเทศไทย เพื่อเผยแผ่พระธรรมและประสบการณ์ 
ความรู้ที่ได้รับแก่พุทธบริษัทในประเทศไทย เพื่อน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติ ในปีเดียวกันนี้เอง 
ได้สร้างส านักสงฆ์หลับฟ้า บริเวณพื้นที่ด้านข้างส านักสงฆ์หมี่กัง สะพานอ่อน ปทุมวัน กรุงเทพฯ  

เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระอาจารย์ฮ่งเล้ง (立化菩萨) (ลิบห่วยผู่สัก) ศิษย์ผู้พี่ที่ได้ปฏิบัติภาวนา 
จนดับขันธ์ ในอิริยาบถยืน ณ บริเวณ เจดีย์เซียงฮู้ อ าเภอเตี่ยเอี๊ย ประเทศจีน  

พ.ศ. 2484 ได้จาริกไปยังประเทศจีนอีกเป็นวาระที่ 2 โดยได้จาริกธุดงค์บ าเพ็ญบารมี  
ไปจนกระทั่งถึง แคว้นไซคัง (ภาษาทิเบตเรียกว่า “คาม” ทิเบตตะวันออก) ท่านได้ศึกษาลัทธิ 
มนตรยาน (หนึ่งในนิกายมหายาน) กับพระสังฆราชา “วัชระนะนาฮูทู้เคียกทู้” ซึ่งเป็นพระมหาเถระ 
ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของธิเบต พ.ศ. 2490 จึงได้จาริกกลับประเทศไทย 

พ.ศ. 2491 ได้จาริกแสวงธรรมยังประเทศจีนอีกเป็นวาระที่ 3 ตามค าอาราธนาของ  
พระวินยาจารย์เมี่ยวยิ้ว พระปรมัตตาจารย์ประมุขนิกายวินัย องค์ที่ 18 แห่งอารามล่งเชียงยี่  
ภู เขาป๋อฮั้ วซัว มณฑลกังโซว แต่งตั้ ง ให้ท่ านเป็น พระปรมัตตาจารย์  ประมุขนิกายวินัย  
องค์ที่ 19 

                                                            
205 ส านักสงฆ์หลับฟ้า, สมันตวิศุทธสาร (พระนคร: ม.ป.ท., 2479), 13-15.  
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พ.ศ. 2493 ท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในพระพุทธศาสนา 
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร ท่านมีเมตตาต่อทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะ  
เป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาธรรม เป็นผู้ตั้งอยู่ในกตัญญุตาธรรม ในสมัยที่ท่านด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ
ใหญ่จีนนิกายได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย อาทิ วัดเทพพุทธาราม,วัดทิพยวารีวิหาร, 
วัดจีนประชาสโมสร และก่อสร้างวัดโพธิ์เย็น, วัดโพธิ์แมนคุณาราม, วัดโพธิทัตตาราม, วัดมังกร  
บุปผาราม206 

แต่เดิมกุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทในฝ่ายจีนนิกายต้องเดินทางไปอุปสมบทที่ 
ประเทศจีน เนื่องจากไม่มีการผูกพัทธสีมาอุโบสถ ตามพระธรรมวินัยในประเทศไทย ท่านจึงริเริ่มให้มี 
การสร้างอุโบสถ และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และประกอบพิธีผูกพัทธสีมาวัดต่าง  ๆ  
รวม 4 วัดด้วยกันคือ 

1) วัดโพธิ์เย็น ตลาดลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  เป็นวัดจีนวัดแรกที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 

2) วัดโพธิ์แมนคุณาราม ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม  
พ.ศ. 2504 

3) วัดเทพพุทธาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2504 
4) วัดโพธิทัตตาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2518 
ท่านได้ฟี้นฟูประเพณีการถวายผ้ากฐินที่ขาดช่วงไปกว่า 40 ปี นับแต่สิ้นสมณสมัยของ 

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 2 พร้อมทั้งได้พัฒนา 
สังฆกรรมขึ้นหลายด้านที่ได้เสื่อมบ้าง ละเว้นไปบ้าง ให้เหมาะแก่กาลสมัยและสภาพแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการศึกษา อุปถัมภ์ให้มีการแปลพระธรรมค าสอน หลักธรรมฝ่ายมหายาน 
เพื่อเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  
มีการจัดท าพจนานุกรมพระพุทธศาสนา จีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย,ปทานุกรมบาลี-จีน เพื่อเป็นคู่มือ
ช่วยในในการค้นคว้าศึกษา 

ในด้านการสาธารณกุศล ท่านได้บริจาคเงินบ ารุงโรงพยาบาล บ าเพ็ญกุศลสงเคราะห์ 
ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ได้สร้างส านักสงฆ์ต่าง ๆ ไว้อีกหลายแห่งให้เพียงพอส าหรับพระภิกษุ  
สามเณร ที่บรรพชาอุปสมบทเพิ่มมากขึ้นทุกป ี

ท่านเจ้าคุณอาจารย์ยังได้น าคณะสงฆ์จีนนิกายเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ท่านได้รับอาราธนาจากศิษยานุศิษย์ ในประเทศฮ่องกง ไต้หวัน 

                                                            
206 วัดโพธิ์แมนคุณาราม, อนุสรณ์พิธีพระราชทานบรรจุศพ พระมหาคณาจารย์จีน 

ธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2529), 34-36.  
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สิงคโปร์ ลาวเป็นต้น ขอให้ท่านน าคณะธรรมทูตเดินทางไปยังประเทศนั้น  ๆ ในหลายโอกาส ท าให้ 
พุทธศาสนิกชนชาวต่างชาติ ได้บังเกิดความเข้าใจในพุทธธรรมเป็นอย่างดี จึงท าให้พุทธศาสนิกชน  
ทั้งในและนอกประเทศรู้จักพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ดียิ่งขึ้น 

ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2482 เป็นเจ้าส านักสงฆ์ปกครองส านักสงฆ์หลับฟ้า สะพานอ่อน เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้ย้ายและคืนที่ให้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปแล้ว) 
พ.ศ. 2493 สมเด็จพระสังฆนายกโปรด แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น อ าเภอ 

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์  
แห่งคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย 

พ.ศ. 2497 สมเด็จพระสังฆนายก มีบัญชาแต่งต้ังให้เป็นเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส 
รูปที่ 7 สมเด็จพระสังฆนายก ได้ตราระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ และโปรดแต่งตั้งให้เป็น
ประธานกรรมการสงฆ์จีนนิกายรูปแรก 

พ.ศ. 2500 ได้ เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย จัดงานอนุสรณ์  25  
พุทธศตวรรษ ที่วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2513 สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมน 
คุณาราม 

สมณศักดิ์ 
พ.ศ. 2493 เป็นหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ ต าแหน่งปลัดซ้ายจีนนิกาย 
พ.ศ. 2494 เป็นหลวงจีนคณาณัติจีนพรต ต าแหน่งปลัดขวาจีนนิกาย 
พ.ศ. 2497 เป็นพระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 6 

พระราชทานพัดกลมงาช้างฉลุลายฝ่ายวิปัสสนา 
พ.ศ. 2507 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนเนตา พระราชทาน

พัดแฉกงาช้างยอดแหลมฝ่ายวิปัสสนา 
พ.ศ. 2510 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนวิเนตา สาธุชนธรรม

ประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร พระราชทานพัดแฉกงาช้างยอดแหลม ฝ่ายวิปัสสนา 
พ.ศ. 2513 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรม 

ประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป คือ พระราชทานพัดแฉกงาช้างยอดแหลม  
ฝ่ายวิปัสสนา   

พ.ศ. 2520 เป็นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรม
ประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ท านุกจีนประชาวิสิฐ ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป พระราชทาน 
พัดแฉกงายอดแหลม ฝ่ายวิปัสสนา 
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หลังจากเริ่มด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแล้ว ท่านก็ได้บริหารการปกครอง 
คณะสงฆ์จีนนิกาย ตลอดจนศาสนิกนานัปการ จนมาเมื่อปี พ.ศ.2526 ท่านก็ได้เริ่มอาพาธลงแก่
มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2529 รวมสิริอายุได้ 85 ปี 5 เดือน 11 วัน  
พรรษา 61 สรีระสังขารของท่านประดิษฐาน ณ วิหารบูรพาจารย์ วัดโพธิ์แมนคุณาราม207 
 

2.8 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (仁得) (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
รูปที่ 7 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม รูปที่ 2 ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พ.ศ. 2530 - 
ปัจจุบัน 
 

 

แผนภาพที ่8 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 7 เจ้าอาวาส
วัดโพธิ์แมนคุณาราม รูปที่ 2  ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน 

ที่มา: วัดพุทธคุณ, อนุสรณ์พิธีตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา (นครปฐม: ต้นน้ า, 2559), 80. 
 

ท่านมีนามเดิมว่าวีระ โพธิชาญประเสริฐ ฉายา เย็นเต็ก เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี  
เกิดปี พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายเกี๋ยดและนางตวน แซ่ตั้ง เกิดเมื่อ พ.ศ. 2479 ท่านได้เข้าบรรพชา
อุปสมบทที่วัดโพธิ์เย็น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2500  
โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติ
ธรรมกับพระอุปัชฌาย์ และช่วยเหลือท่านสร้างวัดโพธิ์แมนคุณารามจนส าเร็จ เมื่อพระอุปัชฌาย์  
มรณภาพในปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับต าแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน ท่านเป็นผู้สถาปนา
วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อ.แม่จัน จ.เชียงราย และวัดพุทธคุณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ 

                                                            
207 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ 

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 255-259. 
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ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการท าความร่วมมือทางศาสนาส่งบรรพชิตจีนนิกายหลายรุ่นไปศึกษาต่อ 
ด้านพระพุทธศาสนามหายาน ณ วิทยาลัยพุทธศึกษาฝูเหยียน สาธารณรัฐจีนไทเป (ไต้หวัน) 

ต าแหน่งบริหารการปกครอง 
พ.ศ. 2511 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิแมนคุณาราม 
พ.ศ. 2512 เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พ.ศ. 2513 เป็นผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย 
พ.ศ. 2516 เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย 
พ.ศ. 2521 เป็นรองประธานกรรมการสงฆ์จีนนิกาย และเลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีน

นิกาย 
พ.ศ. 2525 เป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิแมนคุณาราม 
พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
พ.ศ. 2530 เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย 
พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิแมนคุณาราม 
พ.ศ. 2540 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม 
สมณศักดิ์ 
พ.ศ. 2511 เป็นหลวงจีนวินัยธร คณานุกรมในพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  

(โพธ์ิแจ้ง) 
พ.ศ. 2513 เป็นหลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต ผู้ช่วยปลัดซ้าย 
พ.ศ. 2525 เป็นพระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ 
พ.ศ. 2530 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนเนตา  
พ.ศ. 2535 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนวิเนตาสาธุชนธรรม

ประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร  
พ.ศ. 2539 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนตวิเทศธรรม

ประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร  
พ.ศ. 2542 เป็นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนตวิเทศธรรม

ประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ท านุกจีนประชาวิสิฐ208   

                                                            
208 วัดพุทธคุณ, อนุสรณ์พิธีปิดทองลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา (นครปฐม : ต้นน้ า, 2559),  

81-83. 
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3. พระมหาเถระที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกาย 
นอกจากเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีคณาจารย์รูปอื่น  ๆ ที่มีบทบาท 

และผลงานที่เป็นการกระท าคุณานุประโยชน์ต่อพระศาสนาและการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  
จีนนิกายในยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี ้

 

3.1 พระอาจารย์ตั๊กฮี ่(达喜) 
พระอาจารย์ตั๊กฮี ่บรรพชา ณ ส านักวัดมังกรกมลาวาส โดยมีพระอาจารย์จีนวังสมาธิวัตร  

(กวยหงอ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และศึกษาธรรม ณ วัดมังกรกมาลาวาส ต่อมาได้ธุดงค์วัตร มาที่ 
ฉะเชิงเทรา และได้เป็นก าลังส าคัญในการก่อสร้างวัดจีนประชาสโมสร ต่อมาได้รับแต่ตั้งให้เป็น 
เจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร ได้เคยแสดงธรรมแก่ประชาชนชาวจีน ณ ส านักสงฆ์เต๊กฮ่วยตึ้ง  
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประจ า ก่อนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร ได้ท าการบรรพชาอุปสมบท
ศิษย์ จ านวนกว่า 30 รูป ซึ่งต่อมาได้เป็นพระอาจารย์จีนที่มีชื่อหลายรูปด้วยกัน ต่อมาท่านได้จาริก
แสดงธรรมมาถึงจังหวัดชลบุรี และได้สร้างวัดเทพพุทธาราม ชาวจีนเรียกว่า วัดเซียนฮุกยี่ เนื่องจาก
ท่านเคยถือลัทธิเต๋ามาก่อน เพื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วจึงให้ชื่อวัดดังกล่าวเพื่อเป็นอนุสรณ์ 
ก่อนดับขันธ์ท่านได้เข้าฌานสมาบัติดับขันธ์ ปัจจุบันสรีระธาตุประดิษฐาน ณ วิหารบูรพาจารย์  
วัดเทพพุทธาราม209 

 
3.2 พระอาจารย์เซี่ยงกี่ (常机) 

พระอาจารย์เซี่ยงกี่ ท่านออกบวชในส านักพระอาจารย์ตั๊กฮี วัดจีนประชาสโมสร  
และมีฐานะเป็นพระอาจารย์ปู่ของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)  จึงถือว่าท่านเป็น 
บูรพาจารย์รูปในสายอาจาริยวงศ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ดังปรากฏนามของท่านในบทสวดสรรเสริญ

พระอริยะเจ้า (祝圣仪) อันเป็นบทนมัสการสดุดีพระคุณของบูรพาจารย์ที่วัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย 
สวดสรรเสริญในวันพระจีน พระอาจารย์เซี่ยงกี เมื่อออกบวชแล้วมีความปรารถนาแสวงหาโมกขธรรม 
ตามปฏิปทาของนิกาย โดยตั้งใจสมาทานธุดงควัตร เดินทางไป ณ เขาพระพุทธบาท  สระบุรี  
เพื่อปฏิบัติธรรมณ บริเวณถ้ าประทุน ด้วยสุปฏิปันโนคุณท าให้ท่านเป็นที่เจริญศรัทธาแก่พุทธบริษัท  

จึงมีผู้ศรัทธาร่วมกันสร้างวัดให้เป็นที่บ าเพ็ญสมณธรรม โดยตั้งชื่อว่า “วัดเช็งจุ้ยยี่” (清水寺)  
แปลเป็นภาษาไทยว่า “วัดน้ าใส”ณ สถานที่นี้ถือว่าเป็นต้นก าเนิดของส านักปฏิบัติตามวิถีนิกายเซ็น
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสามธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ก็เคยปฏิบัติบ าเพ็ญภาวนา

                                                            
209 วัดเทพพุทธาราม, อนุสรณ์สมโภชอุโบสถรัตนเจดีย์ (ชลบุร:ี ม.ป.ท., 2519), 24-25. 



 116 

 

ที่นี้210 ส าหรับชื่อวัดมีที่มาเล่าสืบกันเป็นต านานว่า ในอดีตบริเวณถ้ าประทุนนี้แห้ งแล้งทุรกันดาน  
เมื่อพระอาจารย์เซี่ยงกี มาบ าเพ็ญสมณธรรมที่นี้ระยะนึง ปรากฏมีตาน้ าพุดขึ้นมาจนกลายเป็นบ่อน้ า
ในบริเวณถ้ าประทุน ชาวบ้านเชื่อกันว่าคงเป็นเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ของท่านพระอาจารย์
เซี่ยงกี จึงปรากฏบ่อน้ าเพื่อบรรเทาทุกข์แก่สาธุชน เชื่อกันว่าเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ านาจพระพุทธคุณ 
วัดเช็งจุ้ยยี่ ปัจจุบันแปรสภาพเป็นสถานสงเคาระห์คนชราถ้ าประทุน แต่ยังคงปรากฏศาสนสถาน  
ถือว่าเป็นเส้นทางแสวงบุญและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกาย211  

 

3.3 พระอาจารย์ฮ่งเล้ง (宏灵) 
พระอาจารย์ฮ่งเล้ง เดิมชื่อฮ่งเล้ง แซ่เตีย เป็นชาวจังหวัดเยี่ยวเพ้ง มณฑลกวางตุ้ง  

เมื่อเดินทางมาประเทศไทยได้บวชที่วัดเช็งจุ้ยยี่  สมาทานธุดงควัตรตลอดเวลากว่า  10 ปี  
แล้วกลับไปสักการะปูชนียสถานที่มาตุภูมิ ในระหว่างการเดินทางได้แวะสักการะพระเจดีย์เซี้ยงฮู้  
ตั้งอยู่บนยอดเขากูซัว ที่ต าบลฮับซัว อ าเภอเตี้ยเอี้ย มณฑลกวางตุ้ง ขณะที่ท่านได้สักการะพระเจดีย์
อยู่นั้น ได้เข้าสมาธิเกิดปิติตัวลอยขึ้นไปอยู่บนเจดีย์ ท่ามกลางสายตาของประชาชนเป็นจ านวนมาก  
ท่านได้ท าการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธคุณ และทักษิณาวัตรพระธาตุบนเจดีย์แล้ว ก็กระโจน 
ลงมาจากยอดพระเจดีย์ ร่างของท่านเมื่อเหยียบถึงพื้นดินบริเวณพื้นดินที่ท่านได้เหยียบลงไปนั้น
กลายเป็นวงกลมมีเม็ดทรายสีทองขึ้นมา และท่านยืนแน่นิ่งไม่เอนเอียง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก 
ถึงแก่กาลดับขันธ์ สรีระของท่านตั้งมั่นอยู่เช่นนั้น 7 วัน 7 คืน ประชาชนจึงถวายนามท่านว่า  
“ลิบห่วยผู่สัก” ซึ่งหมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้ส าเร็จธรรมในท่ายืน ปัจจุบันสรีระธาตุของท่านไม่เน่าเปื่อย 
และยังคงประดิษฐานอยู่ ณ เจดีย์เซี้ยงฮู ้มลฑลกวางตุ้ง212 

 

3.4 พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ (仁照) (เย็นเจี่ยว) 
พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย อดีต 

เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 8 พ.ศ. 2513 – 2523 ท่านมีนามเดิมว่า กิตติภัณฑ์ นามสกุล  
เซียนพานิช เกิด เมื่อ พ.ศ. 2475 ณ อ. สามพราน จ. นครปฐม เกิดในสกุลแซ่ตั้ง ภูมิล าเนาเดิมเมือง
แต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง บิดา นายเอี๋ยว แซ่ตั้ง มารดา นางเช็ง แซ่ไหล ได้บรรพชาอุปสมบท พ.ศ. 2495  

                                                            
210 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว), 上报四重恩 แทนคุณ 

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2555), 45. 
211 สถานสงเคราะห์คนชราถ้ าประทุน, ต านานเขาพุทธพระบาทและถ้ าประทุน  

(สระบุรี: ม.ป.ท., 2504), 16. 
212 ส านักสงฆ์หลับฟ้า, สมันตศุทธสาร (พระนคร: ม.ป.ท., 2500), 14. 
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ณ วัดโพธิ์เย็น อ าเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจ้ง)  
เป็นพระอุปัชฌาย์  ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณ สุขุมเยือกเย็นและอดทน  
เป็นคนเฉลียวฉลาดในการเจรจา รู้หลักปรัชญา เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ ซื่อสัตย์ภักดีต่อ  
ผู้อุปการคุณเสมอ เสียสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตใจหนักแน่นเชื่อมันในตนเอง สามารถปกครอง 
คนได้เรียบร้อย เคารพครูบาอาจารย์และยกย่องศิษย์ร่วมส านัก จิตใจกว้างขวาง ไม่เคยย่อท้อต่อ 
ความยากล าบาก213 ตลอดการครองเพศบรรพชิต ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และปฏิบัติหน้าที่
ส าคัญดังนี ้

พ.ศ. 2499 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส 
พ.ศ. 2505 เป็นหลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย 
พ.ศ. 2510 บูรณปฏิสังขรณ์วัดมังกรกมลาวาสครั้งใหญ่ 
พ.ศ. 2511 เป็นพระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ รองเจ้ าคณะใหญ่จีนนิกาย 

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสและวัดโพธ์ิแมนคุณาราม 
พ.ศ. 2512 เป็นรองประธานกรรมการสงฆ์จีนนิกาย และเลขาธิการคณะกรรมการ  

เป็นพระอุปัชฌาย์จีนนิกาย 
พ.ศ. 2513 เป็นพระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจเป็นเจ้าอาวาส 

วัดมังกรกมลาวาส 
พ.ศ. 2516 ท่านได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ให้ปรับปรุงประตูทางเข้าวัด 

และลานกว้างด้านหน้าวัดที่มีสภาพไม่เรียบร้อยเนื่องจากภายหลังมีการสร้างร้านค้าไม่เป็นระเบียบ 
และดูแลควบคุมการก่อสร้างตึกพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม 9 ชั้น  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี 4 เดือน ภายหลัง 
สมณสมัยของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เจ้าอาวาสล าดับที่ 9 ได้พัฒนา
ปรับปรุงอาคารนี้มาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งแรกของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

พ.ศ. 2523 เนื่องจากแต่เดิม ท่านตั้งใจเพียงบรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรม
เพียงระยะสั้น แต่เมื่อได้รับความเมตตาและความไว้วางใจจากพระอุปัชฌาย์ ท่านจึงปฏิบัติศาสนกิจ  
ต่าง ๆ ตามพระอุปัชฌาย์มอบหมายเพื่อสนองพระคุณ ดังนั้นเมื่อได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านต่าง  ๆ  
ครบถ้วนแล้วจึงได้ลาสิกขาบทกลับสู่เพศฆราวาสตามเจตนารมณ์เดิม214 

                                                            
213 คณะศิษยานุศิษย์วัดมังกรกมลาวาส, โพธิ์แจ้งมหาเถรานุสรณ์ ฉลองสมโภชตึก

พิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม 多宝佛法藏楼 วัดมังกรกมลาวาส (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516), 17. 
214 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ 

(กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 261-262. 
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3.5 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (仁晁) (เย็นเชี้ยว)  
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาส 

วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) รูปที่ 9 รักษาการเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์   
(ปฐมบูรพาจารย์ผู้สถาปนาวัด)  

 

แผนภาพที ่9 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) รูปที่ 9 รักษาการเจ้าอาวาสวัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ ์(ปฐมบูรพาจารย์ผู้สถาปนาวัด) 

ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ: 
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559). 
 

ท่านมีนามเดิมว่า สุทธิธรรม นามสกุล โพธิวิสุทธิธรรม เกิดปี พ.ศ. 2483 ในตระกูล 
แซ่เจียม บิดาชื่อนายหยุ่นฮะ แซ่เจียม มารดาชื่อนางซิ่วเกียว แซ่ลี้ มีชาติภูมิบรรพชนจากอ าเภอโผวเล้ง  
มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในสมัยด ารงเพศฆราวาสอาศัยอยู่ในเขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  

ท่านส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสหคุณศึกษา 黄魂中学 หลังจากส าเร็จ 
การศึกษาแล้วได้มีโอกาสติดตามมารดามาถวายสักการะและฟังเทศนากับพระมหาคณาจารย์จีนธรรม

สมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ณ ส านักสงฆ์หลับฟ้า พระนคร 立化精舍 จึงเกิดจิตเลื่อมใสถวายตัว 
เป็นศิษย์และขอบรรพชาในปี 2502 และอุปสมบทในปี พ.ศ. 2503 ณ วัดโพธิ์เย็น อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงจีน 
คณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์  (ซิวแจ๋ )  
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เป็นพระอนุสาวนาจารย์215 หลังจากบรรพชาอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรม พระไตรปิฎก  
อภิปรัชญาพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี จากพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)  
พระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์เย็นเจียง, อาจารย์เสถียร โพธินันทะ และอาจารย์เลียง เสถียรสุต  
ณ ส านักสงฆ์หลับฟ้า เมื่อพ้นนิสสัยแล้ว ได้รับบัญชาจากพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  
(โพธิ์แจ้ง) ให้ไปจ าพรรษา ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายอบรมสอน  
พระปริยัติธรรม-ศาสนพิธี ณ ส านักแห่งนี้ โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอาจารย์เป็นระยะเวลา 15 ปี216 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2517 ได้รับบัญชาให้ไปด ารงต าแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดบ าเพ็ญ 
จีนพรต เพื่อมาควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้รับบัญชาให้ไปด ารงต าแหน่ง
รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดโพธิทัตตาราม อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับบัญชาให้
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส ท่านเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม จิตใจโอบอ้อมอารี  
เมตตากรุณา เจรจาไพเราะ มีความเพียรพยายาม กล้าหาญอดทน ยึดมั่นกตัญญูกตเวทิตา  
มีความสามารถในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มด าเนินการบริหาร 
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในยุคปัจจุบัน เช่น ก่อตั้งมูลนิธิวัดมังกรกมลาวาส เพื่อการศึกษา
เยาวชนและสังคมสงเคราะห์, ก่อตั้งโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา แห่งแรกของคณะสงฆ์จีนนิกาย, เป็นผู้ริเริ่มการท าความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่  
บรรพชิตจีนนิกาย, และเป็นผู้ริ่เริ่มด าเนินโครงการสร้างสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย217 

ต าแหน่งบริหารการปกครอง 
พ.ศ. 2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิแมนคุณาราม 
พ.ศ. 2512 เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย  
พ.ศ. 2516 เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย 
พ.ศ. 2517 เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ าเพ็ญจีนพรต และวัดโพธิ์ทอง 

                                                            
215 หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (เย็นเชี้ยว), จริยาวัตรคณะสงฆ์จีนนิกาย (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2518), 5. 
216 วัดมังกรกมลาวาส, อนุสรณ์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมังกรกมลาวาส  
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535), 7-9. 

217 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สูจิบัตรพิธีถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์   
สาขาจริยศาสตร์ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, 2557), 9. 



 120 

 

พ.ศ. 2518 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
(วาสน วาสโน) ทรงมพีระบัญชาแต่งตั้งให้เป็น  พระอุปัชฌาย์จีนนิกายเป็นรองปลัดซ้ายจีนนิกาย  

พ.ศ. 2519 เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม 
พ.ศ. 2520 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส 
พ.ศ. 2521 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบรรพชิตในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานเปิด ตึกพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม วัดมังกรกมลาวาส 
พ.ศ. 2523 เป็นเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส 
พ.ศ. 2525 เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
พ.ศ. 2530 เป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นรองประธานและเลขานุการ 

คณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย 
พ.ศ. 2539 เป็นประธานด าเนินงานก่อสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี คือ“วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค”์ 

พ.ศ. 2542 เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (บูรพาจารย์ 
ผู้สถาปนาวัด) 

สมณศักดิ์ 
พ.ศ. 2511 เป็นหลวงจีนปลัด คณานุกรมอดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พระมหาคณาจารย์ 

จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้ง) 
พ.ศ. 2513 เป็นหลวงจีนปลัด คณานุกรมอดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พระมหาคณาจารย์ 

จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้ง) 
พ.ศ. 2518 เป็นหลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ ์
พ.ศ. 2525 เป็นพระอาจารย์จีนวินยานุกร  
พ.ศ. 2530 เป็นพระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ 
พ.ศ. 2535 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ ไพศาลสมณกิจ 
พ.ศ. 2539 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ ไพศาลสมณกิจ ประสิทธิ์สิริมงคล 

คุณาภิวัฒน์ 
พ.ศ. 2542 เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์  ไพศาลสุนทรสมณกิจ  

สิริมงคลประสิทธิ์คุณาภิวัฒน ์พุทธบริษัทจีนวิเนตา  
รางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ  
พ.ศ. 2526 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนคริน 

ทราบรมราชชนน ีถวายโล่เกียรติคุณในการบริจาคสมทบทุน 
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พ.ศ. 2533 พระเทพสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถวายโล่เกียรติคุณในการสมทบ
ทุนสร้างวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ส านักปฏิบัติธรรมป่าแสงธรรม นายบรรหาร ศิลปอาชา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถวายโล่เกียรติคุณในการบริจาควิทยุสื่อสารและทุนการศึกษา  
ในกลุ่มโรงเรียนอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี

พ.ศ. 2535 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ถวายโล่เกียรติคุณในการสนับสนุน
กิจการของมูลนิธิ 

พ.ศ. 2537 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีถวายโล่เกียรติคุณ ในการ
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์  
ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 

พ.ศ. 2538 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอด าเนินสะดวก ถวายโล่เกียรติคุณ 
ในการมอบทุนการศึกษา 

พ.ศ. 2539 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ถวายโล่เกียรติคุณในการ 
สมทบทุนซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน 

พ.ศ. 2548 กองบัญชาการต ารวจนครบาลถวายโล่เกียรติคุณ ในการให้การสนับสนุน
โครงการพื้นที่ปลอดภัย 

พ.ศ. 2555 คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโล ่
เกียรติคุณ ในฐานะพระเถระผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาระดับกาญจนเกียรติคุณ และในปี
เดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาปรัชญา
และจริยศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกถวายโล่เกียรติคุณ218 
 
4. การบริหารปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย 

การปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 โดยมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้คือ กฎกระทรวงฉบับที่  3  
พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์อื่น (หมายถึงคณะสงฆ์จีนนิกาย และคณะสงฆ์อนัมนิกาย)219 

                                                            
218 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ 

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 162-175. 
219 กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 1-6. 
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คณะสงฆ์จีนนิกายได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระมหากษัตริย์ไทย และการรับรองสถานภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้กิจการทางพระศาสนาสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การบริหาร  
ปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายนั้นเริ่มนับตั้งแต่ได้รับพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เจ้าคณะใหญ่ 
จีนนิกาย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สามารถบริหารปกครอง 
พระสงฆ์จีนในสังฆมณฑลให้เป็นระเบียบ ด ารงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย จารีตประเพณี แต่กระนั้นก็ 
ยังไม่เป็นรูปแบบองค์การใหญ่มากนัก ด้วยเหตุว่าในสมัยนั้นจ านวนวัดและพระสงฆ์จีนในการปกครอง
ยังน้อยอยู่ ต่อมาเมื่อพระสงฆ์จีนมีจ านวนมากขึ้น เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายจึงได้  กราบทูลสมเด็จ 
พระสังฆนายก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสงฆ์จีนนิกาย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2497 สมเด็จพระวันรัต  
(ปลด กิตติโสภณเถระ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ผู้เป็นพระสังฆนายก จึงได้มีพระบัญชาแต่งตั้ง 
พระเถระฝ่ายจีนนิกาย ขึ้นเป็นคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เพื่ออ านวยการปกครองดูแลวัด และ 
ส านักสงฆ์จีนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งในคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายชุดแรกในครั้งนั้น 
มีพระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นประธาน ลักษณะเช่นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การบริหารปกครองของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งคล้ายคลึงกับ “มหาเถรสมาคม” ซึ่งการปกครองของ 
คณะสงฆ์จีนนิกาย และคณะสงฆ์อนัมนิกาย จะขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสังฆราช 220 ซึ่งการบริหาร 
ปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย แสดงดังแผนภูมิที่ 3 และ 4 
 

                                                            
220 วัดพุทธคุณ, อนุสรณ์พิธปีิดทองลูกนิมิต ผกูพัทธสีมา (นครปฐม: ต้นน้ า, 2559), 104. 
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แผนภูมิที ่3 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย แสดงคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย 
ที่มา: กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505. 

สมเด็จพระสังฆราช

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

วัดและส านักสงฆ์จีนนิกาย

เจ้าอาวาส

รองเจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

มหาเถรสมาคม
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แผนภูมิที ่4 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย แสดงต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์จีนนิกาย 
ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505. 
 
5. ประวัติวัดและส านักสงฆ์สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย 

5.1 วัดโพธิ์แมนคุณาราม 普门报恩寺 (โผว มึ้ง ป้อ อึง ยี่) 
ที่ตั้ง 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
วัดโพธิ์แมนคุณาราม เรียกชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “โผว มึ้ง ป่อ อึง ย่ี” สถาปนาขึ้นเมื่อ 

ปีพ.ศ. 2502 โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีน 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่
ฝ่ายขวาจีนนิกาย

ปลัดขวาจีนนิกาย

รองปลัดขวาจีนนิกาย

ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่
ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย

ปลัดซ้ายจีนนิกาย

รองปลัดซ้ายจีนนิกาย

ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย
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นิกาย รูปที่ 6 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 มีเนื้อที่ 12 ไร่เศษ  
ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม  
พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี  พ.ศ.  2514 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรเจดีย์อุโบสถ และพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ  
“ภปร” ประดิษฐานหน้าบันอุโบสถ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนามพระประธาน 
ประจ าอุโบสถว่า “พระพุทธวัชรโพธิคุณ”221 วัดจีนมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่สืบต่อกันมา 
ร่วมสองพันปี วัดจีนในไทยที่สร้างขึ้นตั้งแต่อดีตจีนถึงปัจจุบันยึดหลักรูปแบบโบราณจีนมาโดยตลอด  

กล่าวคือ มีผังของอาคารโบราณที่เรียกว่า “ซื่อ เหอ เยวี่ยน” 四合院 หรือที่ชาวจีนแต้จิ๋วเรียกว่า  
“ซี่ ฮะ อี่” ซึ่งหมายถึงผังที่มีอาคาร 4 หลัง ประกอบกัน เมื่อเป็นวัดจีนส่วนที่โล่งกว้างนี้ สร้างเป็น 
อาคารกลางของวัด หรือที่เรียกว่าอาคารหลัก ส่วนอาคารโดยรอบของอาคารกลางนั้น จะมีส่วน  
ซึ่ งสามารถเดินต่อกัน ได้  ส าหรับที่ มีพื้ นที่ ไม่ มาก อาจสร้ างตามแบบผั งบ้ านที่ เ รี ยกว่ า  

“ซาน เหอ เยวี่ยน” 三合院 หรือ “ซา ฮะ อี”่ หมายถึงอาคาร 3 หลังประกอบกัน วัดจีนและบ้าน
จีนในสมัยโบราณมีผังอาคาร 4 หลัง หรือ 3 หลัง เหมือนกัน ต่างกันที่ส่วประดับตกแต่งต่าง ๆ 222 
ส าหรับสถาปัตยกรรมวัดโพธิ์แมนคุณารามเป็นการสร้างตามผังอาคารจีนโบราณ “ซื่อ เหอ เยวี่ยน”  
มีหมู่อาคารส าคัญได้แก่ อุโบสถ วิหารจตุโลกบาล วิหารพระโพธิสัตว์ วิหารบูรพาจารย์ และเสนาสนะ
สงฆ์ที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบ รังสรรค์ด้วยพุทธศิลป ์ไทย จีน และทิเบต ประยุกต์  

ล าดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม 
1) พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้ง) พ.ศ. 2513 - 2529 
2) พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน 

 

5.2 วัดมังกรกมลาวาส 龙莲寺 (เล่ง เน่ย ยี่) 
ที่ตั้ง 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
วัดมังกรกมลาวาส มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “เล่ง เน่ย ย่ี” ตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุง อันเป็น 

ชัยภูมิส าคัญทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวจีนในพระนครนับแต่อดีตสืบมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามหายานและ 

                                                            
221 วัดโพธิ์แมนคุณาราม, สูจิบัตร โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ  

ทรงประกอบพิธีประดิษฐานฉัตรเจดีย์บนยอดอุโบสถ วัดโพธิ์แมนคุณาราม (ม.ป.ท., 2514). 
222 พรพรรณ จันทโรนานนท์, สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 19 วัดจีน (กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
กลางหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง, 2556), 155. 
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ทรงทราบถึงศีลาจารวัตรสมณคุณของพระอาจารย์สกเห็ง กอปรกับมีบรรพชิตและชาวจีนเข้ามา  
พึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นอันมาก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2414 (ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิถ่งจื้อ  
แห่งราชวงศ์ชิง) จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานที่ดิน เนื้อที่ 4 ไร่ 18 ตารางวา ส าหรับสร้าง 
สังฆารามจีนแห่งแรกในรัชสมัยของพระองค์ ให้สถิตสถาพรเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจชาวจีนทั้งหลาย 
ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) เจ้ากรมท่าซ้าย เป็นแม่กอง 
ผู้ควบคุม ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนชาวจีน ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ  
8 ปี จึงแล้วเสร็จ นับเป็นสังฆารามส าคัญของคณะสงฆ์จีนนิกายในช่วงต้นการสถาปนา ภายหลัง 
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนามวัดว่า “วัดมังกรกมลาวาส”223 

ในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม วัดมังกรกมลาวาส ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร 
เทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
โดยเสด็จฯ ด้วย 

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน นับได้ว่าเป็นการเสด็จ  
พระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐินครั้งแรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกาย224 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส 
1) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (สกเห็ง)  พ.ศ. 2414 - 2430 
2) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (กวยหงอ)  พ.ศ. 2431 - 2463 
3) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (โล่วเข่ง)  พ.ศ. 2463 - 2475 
4) พระอาจารย์ฮวบจง  (ฟุกยิ้ง)  พ.ศ. 2475 - 2483 
5) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (ย่งปิง)  2486 - 2491 
6) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (เซี่ยงหงี)  พ.ศ. 2491 - 2497 
7) พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  (โพธ์ิแจ้ง)  พ.ศ. 2497 - 2513 
8) พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ  (เย็นเจี่ยว)  พ.ศ. 2513 - 2523 
9) พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ ์ (เย็นเช้ียว)  พ.ศ. 2523 - 2558 
10) หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์  (เย็นงี้)  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน (รักษาการ)  

                                                            
223 สุภางค์  จันทวานิช และคณะ , ส าเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในกรุงเทพฯ  

(กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 406. 
224 พระคณาจารย์ จี น ธรรมปัญญาจริ ย าภรณ์  ( เ ย็ น เชี้ ย ว ) ,  อนุ ส รณ์ สม โภช 

วัดมังกรกมลาวาส สถาปนาครบ 130 ป ี(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2545), 29-31. 
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5.3 วัดโพธิเ์ย็น 普仁寺 (โผว หยิ่ง ย่ี) 
ที่ตั้ง เลขที่ 33 ตลาดลูกแก ต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
วัดโพธิ์เย็น มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “โผว หยิ่ง ย่ี” เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเจฮกสิ่วตั๊ว 

ซึ่งชาวจีนในย่านตลาดลูกแกใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนามหายาน โดยได้
นิมนต์พระอาจารย์ท่งกัง มาจ าพรรษา ณ โรงเจนี้ เพื่อเป็นผู้น าประกอบศาสนกิจ ต่อมาหลังการ
มรณภาพของพระอาจารย์ท่งกัง กลุ่มชาวจีนจึงถวายโรงเจนี้ในความปกครองดูแลของพระอาจารย์
โพธิ์แจ้งมหาเถระ ท่านจึงน าศิษยานุศิษย์ก่อสร้างเป็นวัด ในปี พ.ศ.2490 และได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 นับเป็นสังฆารามจีนนิกายแห่งแรกในประเทศไทยที่
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สามารถประกอบสังฆกรรมอุปสมบทกุลบุตรเป็นพระภิกษุจีนนิกายได้  
โดยไม่ต้องเดินทางไปอุปสมบทที่ประเทศจีนดังเช่นกาลก่อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 พระอาจารย์ 
โพธิ์แจ้งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์  ต าแหน่งปลัดซ้ายจีนนิกาย 
สมเด็จพระสังฆราชจึงทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พร้อมกับทรงแต่งตั้งให้เป็น
พระอุปัชฌาย์จีนนิกายรูปแรกด้วย225 

ในปี พ.ศ. 2495 หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (โพธิ์แจ้ง) ได้ด าเนินการก่อสร้างพระเจดีย์ 
ทรงทิเบต พร้อมหมู่พระเจดีย์บริวาร รวม 5 องค์ ตามคติของนิกายวัชระยานที่สืบมาแต่สมัยราชวงศ์
หยวน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ในปี พ.ศ. 2500 เป็นปีสมโภช 25 พุทธศตวรรษ พระอาจารย์
ธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้ด าเนินการก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติศึกษาวัน  
เป็นสถานศึกษาโดยการบริหารจัดการภายใต้ความอุปถัมภ์ในพระคุณท่าน เปิดสอนความรู้ 
ทางพระพุทธศาสนามหายาน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตจีนนิกาย และอบรมความรู้มหายานศึกษา 
แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์เอกสารเผยแผ่เป็นธรรมทานอยู่เป็นประจ าด้วย226 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น 
1) หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน ์ (โพธ์ิแจ้ง)  พ.ศ. 2493 
2) หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ ์ (เย็นฮั้ว)  พ.ศ. 2530 
3) หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์  (เย็นช้ง)  พ.ศ. 2531 
4) พระอาจารย์จีนวินยานุกร  (เย็นอี่)  พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน 

                                                            
225 คณะศิษยานศุิษย์วัดโพธ์ิเย็น, ใต้ร่มโพธิ์เย็น (กาญจนบรุี: ม.ป.ท.), 7-8. 
226 ชมรมมหายาน, ชุมนุมธรรมภาษิตจีน-ไทย เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 74 ปี  

พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแลนด์พับลิซซิ่ง,  
2557), 14-15. 
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5.4 วัดฉื่อฉาง 慈善寺 (ฉื่อ เสียง ยี่) 
ที่ตั้ง 118 ถนนศุภสารรังสรรค์ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
วัดฉื่อฉาง มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “ ฉื่อ เสียง ยี่ ” เดิมเป็นศาลเจ้าลื่อโจ๊ว” โดย 

นายกิมย้ง แซ่ชื้อ คหบดีชาวหาดใหญ่ ผู้มีศรัทธาปสาทะบ าเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ ได้อุทิศที่ดิน 
สร้างเป็นศาลเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ต่อมาพระอาจารย์ว่วยจง ชาวมณฑลหูหนาน  
จาริกมาอ าเภอหาดใหญ่ ได้พ านักจ าพรรษาอยู่ที่ศาลเจ้านี้ และสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ฝ่ายมหายาน พร้อมกับได้ปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้เจริญเรื่อยมา และสถาปนา  
เป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย ชื่อ “วัดฉื่อฉาง” แปลว่า “กุศลเมตตาราม” ในปี พ.ศ. 2514 พระอาจารย ์
ว่วยจงถึงแก่มรณภาพลง พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) จึงได้แต่งตั้งหลวงจีนธรรมนันท์
จีนประพัทธ์ (อี่เม้ง) มาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้เผยแผ่สั่งสอนประชาชนให้อยู่ในสัมมาปฏิบัติ  
จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านอย่างกว้างขวาง ในส่วนเรื่องที่ดินนั้น ยังมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของ 
วัด ต่อมานางละม้าย ฉายากุล ทายาทของนายกิมย้ง แซ่ชื้อ ได้อุทิศที่ดินเป็นศาสนสมบัติของ 
คณะสงฆ์จีนนิกาย ในปี พ.ศ. 2517 หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (อี่เม้ง) ถึงแก่มรณภาพลง  
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายจึงได้แต่งตั้ง หลวงจีนธรรมธรเย็นเฮ้า เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสืบต่อมา  
ท่านได้ท านุบ ารุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไพศาล มีโครงการด าเนินการก่อสร้างอุโบสถ วิหารพระโพธิสัตว์  
และพัฒนาเสนาสนะสงฆ์ ทั้งยังมีวัตรปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือของพุทธบริษัทชาวหาดใหญ่ ตลอดจน 
มีการเผยแผ่พระสัทธรรมค าสอนไปถึงประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย227 

ล าดับเจ้าอาวาส 
1) พระอาจารย์ว่วยจง 
2) หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ ์ (อี่เม้ง)  
3) พระอาจารย์จีนธรรมมานุกร  (เย็นเฮ้า)  พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน 

 

5.5 วัดโพธิทตัตาราม 普德寺 (โผว เต็ก ยี่) 
ที่ตั้ง 102 ถนนสุรศักดิ์ 1 ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
วัดโพธิทัตตาราม มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “โผว เต็ก ย่ี” วัดนี้สถาปนาขึ้นโดย  

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เดิมเป็นโรงเจชื่อ “กวง เฮียง ตึ๊ง” มีนายวิทย์  
นางอารีย์ ประสานพานิช เป็นเจ้าของ ต่อมาได้ถวายโรงเจพร้อมทั้งที่ดินแก่คณะสงฆ์จีนนิกาย  
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย จึงส่งพระภิกษุไปจ าพรรษา  
                                                            

227 วัดฉื่อฉาง, อายุวัฒนมงคล 80 ปี พระอาจารย์จีนธรรมานุกร (เย็นเฮ้า) เจ้าอาวาส
วัดฉื่อฉาง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2560), 29-31. 
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และขนานนามใหม่ว่า “ส านักสงฆ์จริงอยู่” 真如精舍 ในปี พ.ศ. 2516 เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
ได้ตั้งคณะกรรมการสร้างวัดขึ้น ภายใต้การอ านวยการของเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เพื่อด าเนินการ 
จัดซื้อที่ดินจากนายวิทย์ นางอารีย์ ประสานพานิช เพิ่มเติม และก่อสร้างอุโบสถ วิหารส าคัญต่าง ๆ   
และเสนาสนะสงฆ์ครบถ้วน กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งเป็นวัดตามกฎหมายมี
นามว่า “วัดโพธิทัตตาราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518   
จากนั้นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย จึงมีบัญชาให้ 
หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (เย็นเชี้ยว) ซึ่งขณะด ารงต าแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส ด าเนินการ
ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา โดยกราบทูลอาราธนาสมเด็จอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช สกลมหาสังฆ 
ปริณายก (วาสนมหาเถระ) เสด็จทรงเป็นประธานประกอบพิธีผูกพัทธสีมา และเชิญ พลเอก เสริม  
ณ นคร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีตัดลูกนิมิตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520228 

วัดโพธิทัตตารามได้เริ่มมีการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยพระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นเกา) มีปณิธานที่จะพัฒนาการศึกษาของ 
คณะสงฆ์จีนนิกายเพื่อให้โอกาสเยาวชนในเขตภาคตะวันออก รวมถึงเยาวชนทั่วภูมิภาค โดยก่อตั้ง
โรงเรียนโพธิทัตราชวิทยาลัย โดยเริ่มแรกนั้นได้ใช้อาคารอเนกประสงค์ภายในวัดเป็นสถานที่จัดการ
เรียนการสอน ต่อมาเมื่อมีสามเณรนักเรียนมากขึ้นครบทุกระดับชั้น จึงได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคาร
เรียนที่สมบูรณ์ และมีการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นับแต่นั้นมา229 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม  
1) หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ ์ (เย็นเช้ียว)  พ.ศ. 2520  เป็นรักษาการ 
2) พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต  (เย็นเกา)  พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน 

 

5.6 วัดหมื่นพทุธเมตตาคุณาราม 万佛慈恩寺 (บ่วง ฮุก ฉ่ือ อึง ยี่) 
ที่ตั้ง 80 หมู่ที่ 9 บ้านป่าไร่ ถนนสายบ้านกิ่วพร้าว-ปงน้อย ต าบลท่าข้าวเปลือก  

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “บ่วง ฮุก ฉื่อ อึง ย่ี” เป็นวัดจีน 

แห่งแรกในภาคเหนือ โดยในปี พ.ศ.2532 พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่ 
จีนนิกาย ได้เป็นผู้น าพุทธบริษัทจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างวัด โดยตั้งชื่อว่า "วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม"  

                                                            
228 วัดโพธิทัตตาราม, อนุสรณ์พิธีผูกพัทธสีมา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2520), 10-12. 
229 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเกา), ปลัดขวาจีนนิกาย, 18 มิถุนายน 

2561. 
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การตั้งชื่อวัดเป็นไปตามคตินิยมที่สืบมาแต่สมัยราชวงศ์ถัง โดยพระมหากษัตริย์หรือสังฆมณฑลจะ
สร้างวัดเพ่ือเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชชนนี ดังปรากฎความหมายในชื่อวัด

เป็นภาษาจีนกลางว่า “ฉือ เอิน” 慈恩 อันหมายถึง “พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชชนนี” 
ดังนั้นปณิธานของเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายผู้สถาปนาวัดแห่งนี้ก็เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี230  
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 มูลเหตุของการสร้างวัด สืบเนื่องด้วยใน
ภาคเหนือ ยังไม่เคยปรากฏมีวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกายมาก่อน พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  
(เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย จึงได้ด าริหาสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายาน ให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและสถานศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ตลอดถึงเป็นสถานที่บ าเพ็ญบุญกุศลและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างศาสนสถานเพ่ิมเติมต่อเนื่อง ได้แก ่

ในปี พ.ศ. 2536 พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  
วางศิลาฤกษก์่อสร้างธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ในปี พ.ศ. 2537 มีพิธวีางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลากตัญญ ูอนุสรณร์ าลึกพระมหาคณาจารย ์
จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้งมหาเถระ)  

ปี พ.ศ. 2546 ด าเนินการสร้างองค์พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ทองเหลือง หน้าตัก
กว้าง 15 เมตร สูง 19 เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และสร้างฐานประดิษฐานองค์พระ :ซึ่งภายในใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมส าหรัพุทธศาสนิกชน  

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน 
ปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และแผนกสามัญศึกษา โดยปณิธานในพระมหาคณาจารย์จีนธรรม 
สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) ที่เล็งเห็นความส าคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในภาคเหนือ  
ซึ่งมีทั้งเยาวชนไทยและชนเผ่าที่ราบสูง และยังด าริให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระพุทธศาสนา  
มหายาน231 

1) เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี, โท, เอก โดยในปี  
พ.ศ. 2545 ได้ขอเปิดสนามสอบนักธรรมโดยตรงที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม 

                                                            
230 สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย,  

7 เมษายน 2560. 
231 วัดหมื่นพุทธเมตตุณาราม, อนุสรณ์ ในการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดหมื่นพุทธเมตตา 
คุณาราม (นครปฐม: ต้นน้ า, 2557), 47-49. 
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2) เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลีประโยค 1-2 ถึง เปรียญธรรม 3 
ประโยค  

3) เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย (ม.1 - 6) 

4) เปิดศูนย์การศึกษาภาษาจีนกลาง โดยความร่วมมือกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง232 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม     
1) พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  (เย็นเต็ก)  พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  

เป็นรักษาการ 
 

5.7 วัดเทพพทุธาราม  仙佛寺 (เซียน ฮุก ยี่) 
ที่ตั้ง  686  ถนนสุขุมวิท  ต าบลบางปลาสร้อย  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
วัดเทพพุทธาราม มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “เซียน ฮุก ย่ี” พระอาจารย์ตั๊กฮี่ แห่งวัดจีน 

ประชาสโมสร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกจาริกแสดงพระธรรมเทศนา สั่งสอน 
ศีลธรรมแก่ประชาชนชาวจีนตามจังหวัดต่าง ๆ เมื่อถึงจังหวัดชลบุรี ในครั้งนั้นมีทายกทายิกาผู้ใจบุญ
หลายคนได้ถวายที่ดิน เช่น นายเผือด, นายถมยา, นางถั่ว เพื่อให้ท่านได้สร้างวัดเพื่อจ าพรรษา  
ซึ่งปรากฏจากหลักฐานแผ่นป้ายไม้แกะสลักในวิหารพระรัตนตรัย ซึ่งบันทึกโดยมหาอ ามาตย์ตรี 
พระยาพิพัฒนธนากร ได้จารึกไว้ว่าวัดนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2480233 และตั้งชื่อเป็นภาษาจีนว่า  
“เซียน ฮุก ยี่” ต่อมาจึงตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า “วัดเทพพุทธาราม” โดยมีเหตุผลของการตั้งชื่อวัดนี้  
เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเดิมก่อนที่ท่านจะบวชได้ถือลัทธิเต๋า ซึ่งมีอุดมคติส าเร็จเป็นเซียนหรือเทพเจ้า  
และต่อมาท่านได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอุดมคติส าเร็จพระอนุตตรสัมมา 
สัมโพธิญาณ ท่านจึงน าชื่อมาผสมกันว่าวัด “เซียน ฮุด ยี่ หรือ วัดเทพพุทธาราม” ส่วนทางวัดจีน 
ประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์เซี่ยงหงี ผู้เป็นศิษย์ดูแลต่อมา  
เนื่องด้วยพระอาจารย์ตั๊กฮี้ ทรงคุณทางวิปัสสนา ครั้นถึงแก่มรณภาพ ก็ด ารงขันธ์อยู่ในอิริยาบถนั่ง  
รูปกายมิเน่าเปื่อย ศิษยานุศิษย์จึงลงรักปิดทองรูปกายของท่านไว้เพื่อสักการบูชา ณ วิหารบูรพาจารย์  
เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนตลอดมา234  

                                                            
232 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา, วารสารหมื่นพุทธ (เชียงราย: วัดหมื่นพุทธวิทยา, 2560), 23. 
233 ป้ายไม้สลักในวิหารพระรัตนตรัย โดย มหาอ ามาตย์ตรีพระยาพิพัฒนธนากร พ.ศ. 2480. 
234 วัดเทพพุทธาราม, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ 

(เย็นซิม) (กรุงทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2551), 24. 
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หลังจากพระอาจารย์ตั๊กฮี้มรณภาพลง ถาวรวัตถุในวัดได้ช ารุดทรุดโทรม อุโบสถ 
ทรงเจดีย์ก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จสิ้น พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่ 
จีนนิกาย จึงได้ถวายรายงานเสนอสมเด็จสังฆนายก ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ขึ้นดูแลวัด  
ประกอบด้วย หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (อี่เม้ง) เป็นประธาน พระภิกษุเย็นเส็ก เป็นรองประธาน  
พระภิกษุเย็นเทียนและพระภิกษุเซี่ยงกุ่ย เป็นกรรมการ คณะกรรมการได้เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
และบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างวิหารบูรพาจารย์ กุฎิสงฆ์ หอธรรม หอฉัน หอต้อนรับ หออาคันตุกะ อุโบสถ 
สร้างเป็นรูปเจดีย์ สูง 7 ชั้น มีความสง่างามที่สุดในภาคตะวันออก สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท 
วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 235 พระอาจารย์จีน 
ธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้กราบทูลอาราธนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) เสด็จทรงเป็นประธานประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่ อวันที่  
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512  

ล าดับเจ้าอาวาสวัดเทพพุทธาราม  
1) พระอาจารย์ตั๊กฮี้  
2) พระอาจารยเ์ย็นเส็ก  พ.ศ. 2505  เป็นรักษาการ 
3) พระอาจารยจ์ีนวินยานุกร  (เย็นเจียง)  พ.ศ. 2518 
4) หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์  (เย็นซิม)  พ.ศ. 2524 - 2550 
5) หลวงจีนใบฎีกา  (เย็นเมี้ยง)  พ.ศ. 2550 – 2560 
6) หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต  (เย็นอี)  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 

 

5.8 วัดทิพยวารีวิหาร  甘露寺 (กัม โล่ว ยี่)) 
ที่ตั้ง  119  ซอยทิพยวารี  ถนนตรีเพชร  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
วัดทิพยวารีวิหาร มีชื่อในภาษาจีนว่า “กัม โล่ว ย่ี” สร้างในสมัยกรุงธนบุรีโดยชาวญวน 

อพยพที่ติดตาม “องเชียงชุน” ราชบุตรเจ้าเมืองเว้ ที่หนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  
ในปี พ.ศ.2319 ตรงกับแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์จึงทรงพระราชทานที่ดิน 
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ให้เป็นที่อาศัยเรียกว่าบ้านญวนและมีวัดฝ่ายมหายานขึ้นเป็น 
ครั้งแรกต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์236 “องเชียงสือ” นัดดาเจ้าเมืองเว้ ได้เข้ามาพึ่งพระบรม 
โพธิสมภาร ต่อมาได้ลักลอบหนีกลับเมืองเว้ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงแคลงพระทัย
ชาวญวน จึงได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีย้ายชุมชนญวนออกไปอยู่ที่อื่น  เพื่อให้ห่างจาก 
                                                            

235 ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 78 ตอนที่ 16 วันที่ 16 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2504. 
236 แผน่จารึกอนสุรณ์การบูรณปฏิสังขรณ์หน้าซุ้มประตูวัดทิพยวารีวิหาร พ.ศ. 2548. 
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พระนคร ชุมชนบริเวณนี้จึงเป็นที่อาศัยของคนไทยและจีนแทน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ วัดทิพยวารีวิหาร 
(กัม โล่ว ย่ี) มีสภาพรกร้างไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่หลายปี กาลต่อมาประมาณก่อน ปี พ.ศ. 2439 
พระอาจารย์ไหซัน พระภิกษุจีนชาวมณฑลหูหนาน ได้จาริกมาจ าพรรษาที่วัดทิพยวารีวิหาร ท่านจึงได้
ท าการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยความร่วมมือของพุทธบริษัทไทย-จีน น าโดยนายเช็งเต็ก แซ่เจี่ย 
และนางซิ่วออม แซ่ตัน สองสามีภรรยาคหบดีชาวจีน ผู้ค้าขายในย่านตลาดมิ่งเมือง ครั้งนั้น 
ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่จนเสร็จสมบูรณ์237 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
จึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ หลวงจีนไหซัน ให้เป็นที่ หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ ปลัดซ้ายจีนนิกาย  
ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และต่อมาทรงพระราชทานนามวัดกัมโล่วยี่ ใหม่ว่า “วัดทิพยวารีวิหาร”  
เมื่อวันที่  27 สิงหาคม ร.ศ .128 (พ .ศ 2452) โดยการน าชื่อบ่อน้ าน้ าทิพย์ภายในวัดมาเป็น 
ชื่อพระราชทาน วัดทิพยวารีวิหาร จึงได้รับการสถาปนาฟื้นฟูขึ้นใหม่ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ 
จีนนิกายจนถึงปัจจุบัน และด้วยคุณงามความดีของคหบดี 2 ท่าน ในการท านุบ ารุงพระศาสนานี้เอง 
ภายหลังทายาทจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
นามสกุลว่า “เศวตมาลย์” ต่อมาปี พ.ศ. 2489 ได้เกิดเพลิงไหม้ตลาดบ้านหม้อ ไฟลุกลามมาถึงวัด  
ท าให้พระประธานทั้งสามองค์ช ารุดเสียหายมาก ในปี พ.ศ. 2497 พระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร 
(โพธิ์แจ้ง) ได้มอบหมายให้หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) ปลัดขวาจีนนิกาย มาด ารงต าแหน่ง 
เจ้าอาวาส และได้ท าการบูรณะใหม่หมดทั้งวัด กาลเวลาได้ล่วงไป เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดได้ทรุด
โทรมลง หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ซึ่งด ารงตนแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาส จึงด าเนิน
โครงการสร้างอุโบสถหลังใหม่พร้อมบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะด้วย ในการนี้ได้กราบทูลเชิญ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2548238 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร   
1) พระอาจารย์จี้ตง   
2) พระอาจารย์องจี่ 
3) หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน ์ (ไหซัน)   
4) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต  (โล่วเข่ง)  
5) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต  (ฟัดบุ๋น)    

                                                            
237 แผน่จารึกประวัติวัดทิพยวารีวิหาร พ.ศ. 2439 
238 วัดทิพยวารีวิหาร, อนุสรณ์ ในการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา 

พรรรณววดี เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดทิพยวารีวิหาร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2548), 32-35. 
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6) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต  (เย็นบุญ)  พ.ศ. 2497   
7) พระอาจารย์เย็นจุ่น  พ.ศ. 2527  เป็นรักษาการ  
8) หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ ์ (เย็นงี้)  พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน เป็นรักษาการ 
 

5.9 วัดบ าเพ็ญจีนพรต  永福寺  (ย่ง ฮก ยี่)  
ที่ตั้ง 324 ซอยเยาวราช 8 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์  

กรุงเทพมหานคร   
วัดบ าเพ็ญจีนพรต มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “ย่ง ฮก ย่ี” เดิมเป็น วิหารพระอวโลกิเตศวร 

โพธิสัตว์ สร้างโดยชาวจีน และชาวญวนเชื้อสายจีน ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ส าคัญที่สามารถสันนิษฐานถึงช่วงเวลาในการด าเนินการก่อสร้างขึ้น คือป้ายไม้ 

แกะสลักในวิหาร จารึกอักษรจีน “ย่ง ฮก อ า” 永福庵239 ลงปีรัชศกเฉียนหลง อิกเบ้า ตรงกับ 
ปี พ.ศ. 2338 ถวายโดยนายแส่ฮั้ว แซ่ลิ้ม  ชื่อ “ย่ง ฮก อ า” ค าว่า อ า ในภาษาจีนมีความหมายถึง 
ส านักสงฆ์หรือวิหารขนาดเล็กเป็นที่จ าพรรษาของพระสงฆ์ ในสมัยนั้นปรากฏว่าวิหารพระอวโลกิ 
เตศวรโพธิสัตว์แห่งนี้ เป็นที่พ านักชั่วคราวของพระภิกษุฝ่ายมหายาน ที่จาริกไปมาระหว่างจีน – ไทย 
อยูเ่ป็นครั้งคราว 

ต่อมาพระอาจารย์สกเห็ง จาริกมาจากประเทศจีน ราวก่อนปี พ.ศ. 2414 และพ านักอยู่  
ณ สถานที่แห่งนี้ สาธุชนชาวจีนจึงได้ช่วยกันปฏิสังขรณ์ วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ย่ง ฮก อ า) 
พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่ง ฮก ย่ี” มีป้ายจารึก ลงปี พ.ศ.2430 ตรงปีรัชศกกวงสูที่ 13 ค.ศ.1887 
ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน
นามเป็นภาษาไทยว่า “วัดบ าเพ็ญจีนพรต” ปัจจุบันยังมีป้ายพระราชทานนามวัดประดิษฐานอยู่
ด้านหน้าวิหารพระรัตนตรัย นอกจากนี้ยังมีป้ายอักษรสรรเสริญภาษาจีน ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า
วิหารซึ่งถวายโดย ห้างอึ้งง่วนฮั่วล้ง ต้นสกุลล่ าซ า  วัดแห่งนี้จึงนับว่าเป็นสังฆารามแห่งแรก  
และจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตรค์ณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย240  

สมัยต่อมามีการเปลี่ยนทิศทางของทางเข้าวัดและวิหารพระรัตนตรัยประธาน จากเดิม 
หันสู่ถนนเยาวราช เปลี่ยนมาหันหน้าสู่ตรอกเต๊า (ตรอกวัดกันมาตุยาราม) จนเมื่อ พระคณาจารย์จีน 
ธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้พิจารณาเห็นว่าเสนาสนะศาสนวัตถุของวัดช ารุด 

                                                            
239 ป้ายไม้แกะสลักในวิหารวัดบ าเพ็ญจีนพรต ลงปีรัชศกเฉียนหลง อิกเบ้า ปี พ.ศ. 2338. 
240 วัดบ าเพ็ญจีนพรต, สูจิบัตร โอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จพระราชด าเนิน ทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2560), 2-3. 
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ทรุดโทรม จึงบัญชาให้หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (เย็นเชี้ยว) มาด ารงต าแหน่งรักษาการ 
เจ้าอาวาส และท าการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นอกจากนี้ยังได้หล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐาน
ไว้ ณ อาคารชั้น 5 ในการนี้ได้กราบทูลอาราธนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถระ) เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดป้ายนามวัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2518241 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดบ าเพ็ญจีนพรต 
1) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (สกเห็ง) 
2) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต  (กวยล้ง) 
3) พระอาจารย์อุ่งเซี้ยม  
4) หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์  (ย่วยซิว) 
5) หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน ์ (เม่งเลี้ยว) 
6) พระอาจารย์ฮกก้วย  พ.ศ. 2499   
7) หลวงจีนปลัด  (เย็นสู่)  พ.ศ. 2515  เป็นรักษาการ 
8) หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์  (เย็นเช้ียว)  พ.ศ. 2517  เป็นรักษาการ 
9) พระอาจารย์จีนวินยานุกร  (เย็นจู)  พ.ศ. 2520 - 2542 
10) หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต  (เย็นอี)  พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน เป็นรักษาการ 
 

5.10 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ 普頌皇恩寺  
(โผว สง ฮ่วง อึง ยี่) 

ที่ตั้ง 959 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9 ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “โผว สง อ่วง อึง ย่ี”  

นามภาษาจีนนี้เป็นเจตนาของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ที่ประสงค์จะสื่อ

ความหมายส าคัญคือ อักษร 普 (โผว) แปลว่า “แพร่หลายทั่วไป” ให้ความหมายโดยนัย 3 ประการ 
คือ 1) ขอถวายพระพรให้พระบรมเดชานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงแผ่พระบารมีไปทั่วทิศานุทิศ 2) เพื่อร าลึกถึงพระคุณ พระมหาคณาจารย ์

จีนธรรมสามธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) (普净) ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยใช้อักษรแรกในสมณฉายามาตั้งชื่อวัด 
3) เพื่อเป็นสวัสดิมงคลให้พระพุทธศาสนามหายาน คณะสงฆ์จีนนิกาย แผ่พระสัทธรรมไปสู่มนุษยชาติ 
                                                            

241 หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (เย็นเชี้ยว), อนุสรณ์มหามงคล ในโอกาสที่   
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน วาสโน)  
เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดป้ายนามวัด (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518). 
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ทั้งหลาย อักษร 颂 (สง) แปลว่า “แซ่ซ้องสรรเสริญ” มีความหมายโดยนัยว่า พสกนิกรชาวไทย  
และพุทธบริษัทไทย - จีน น้อมแซ่ซ้องสดุดี เทิดพระเกียรติ ด้วยความกตัญูกตเวที และจงรักภักดี  

อักษร 皇恩 (ฮ่วง อึง) แปลว่า “กษัตริยาธิคุณ” พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพมหากษัตริยา 
ธิราชเจ้าทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจีนที่มาพึงพระบรมโพธิสมภาร อักษร  

寺 (ยี่) แปลว่า วัดหรืออารามในพระพุทธศาสนา242  
ก่อนที่จะมีการก่อสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ วัดแห่งนี้ เป็นโรงเจขนาดเล็กที่ชาวจีน 

ในอ าเภอบางบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา มีป้ายจารึกชื่อว่า “วัดโพธิ์ทอง” 普同寺  
มีพระอาจารย์เมี่ยวแส่ ภิกษุชาวมณฑลหูหนาน มาจ าพรรษาและเผยแผ่พระธรรมค าสอน มีกิตติศัพท์
ในด้านการแพทย์แผนจีน243 ภายหลังจากที่ท่านมรณภาพลง พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร 
(โพธิ์แจ้ง) ได้มีบัญชาให้ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) มาด ารงต าแหน่ง  
รักษาการแทนเจ้าอาวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะสงฆ์จีนนิกายมีปณิธานจะพัฒนาสถานที่นี้ให้
เป็นวัดที่สมบูรณ์ เพื่อก่อสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยการน าของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญา
จริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส มีพระมหาคณาจารย ์
จีนธรรมสมาธิวัตร เป็นประธานที่ปรึกษา และมีพุทธบริษัทไทย-จีน มาร่วมกันสร้างถวายเป็น 
พระราชกุศล244 โดยกราบทูลอาราธนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 
ปริณายก ทรงเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539245  

วัดนี้ได้สร้างแบบศิลปะจีนพุทธศิลป์ราชวงศ์หมิงชิง และจารึกความสัมพันธ์ไทย-จีน  
ตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันตลอดถึงพุทธศาสนามหายานจีนนิกายเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย   
ควรแก่การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย - จีน วัดแห่งนี้ได้รับความศรัทธาจากนายแก้วขวัญ วัชโรทัย 
เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้ด าเนินการขออนุญาตสร้างวัดและขอตั้งวัดและทูลขอพระราชทานนาม 
                                                            

242 เทปบันทึกสัมภาษณ์ โดยนายสุทธิชัย หยุ่น, สัมภาษณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญา
จริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) 20 มีนาคม 2551. 

243 ป้ายจารึกวัดโพธิ์ทอง พ.ศ. 2499. 
244 ธนาคารออมสิน, อนุสรณ์ โครงการผ้าป่าบุญญาอนันต์ สมทบทุนสร้างพระประธาน 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (กรุงเทพฯ: ธนาคารออมสิน, 2550), 5-6. 
245 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, สูจิบัตร ในการพิธี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  
(นนทบุรี: ม.ป.ท., 2539), 2. 
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ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามวัดว่า ”วัดบรมราชา 
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์” อันน ามาซึ่งความปิติของประชาชนชาวไทยเชื้อ
สายจีน และความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคณะสงฆ์จีนนิกายมาโดยตลอด246 วัดบรมราชา 
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ฯ ได้ท าการหล่อองค์พระประธานอุโบสถ มีหน้าตักกว้าง 6 ศอก ( 3.08 เมตร) 
สื่อความหมายถึง การเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีความสูงจากวัชรบัลลังก์ถึงยอดพระเกศา  
8 ศอก (4.02 เมตร) สื่อความหมายถึง โอกาสมหามงคลทรงเจริญพระพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  
ตามแบบพุทธศิลป์จีนชั้นสูง พิธีเททองหล่อพระประธานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 เวลา  
16.39 น.โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี247 ต่อมาเมื่อวัดสร้างเสร็จสมบูรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกาย  
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และพุทธบริษัทไทย - จีน ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานพิธีฉลองสมโภชเปิดวัด ในการนั้น พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในขณะนั้นด ารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพิธีสมโภชวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้248 หลังการพิธีสมโภชวัด 
เรียบร้อยแล้ว พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ผู้สถาปนาวัด มีด าริว่าควรจัดการ 
ฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ในนามคณะสงฆ์จีนนิกาย วัดบรมราชา  
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และพุทธบริษัทไทย-จีน จึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ในขณะนั้นด ารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในการพิธีตัดหวายลูกนิมิต  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 นับเป็นศุภมงคลและความบริบูรณ์ส าหรับอุโบสถอันเป็นสถานที่ 

                                                            
246 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, อนุสรณ์สมโภชเปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษก  

(กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2551), 24. 
247 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, สูจิบัตรพิธีเททองหล่อพระประธาน สมเด็จ 

พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี (กรุงเทพฯ:  
ธนาคารออมสิน, 2550), 21. 

248 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, สูจิบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ  
แทนพระองค์ ในการพิธีสมโภชวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (กรุงเทพฯ: ธนาคารออมสิน,  
2551), 3. 
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ประกอบสังฆกรรม249 เมื่อพัทธสีมาอุโบสถถูกต้องเรียบร้อยตามพระธรรมวินัยแล้ว ในช่วงต้นปี  
พ.ศ. 2553 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ได้ตั้งปณิธานที่จะให้อุโบสถนี้ 
เป็นที่ก าเนิดศาสนทายาท เพื่อด ารงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่อง จึงได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท
พระสงฆ์จีนนิกาย จ านวน 99 รูป ระหว่างวันที่ 11 – 19 มกราคม พ.ศ. 2553 เพื่อน้อมถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพิธีการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานผ้าไตร 
จีนนิกาย จ านวน 99 ไตร250 ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยา
ภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ในนามคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ครั้งแรกของวัด  
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553251 ปัจจุบันวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ด าเนินพันธกิจ 
ตามปณิธานของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ผู้สถาปนาวัด 4 ประการ คือ  
1) เป็นวัดที่มุ่ งปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนามหายาน เป็นที่พึ่ งแก่พุทธศาสนิกชน  
2) เป็นวัดที่บริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์ครอบคลุม 3) เป็นวัดที่บริหารจัดการศึกษาแก่บรรพชิต
จีนนิกาย และเยาวชนของชาติ 4) เป็นวัดที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนา และบริหารจัดการ 
ด้านวิทยบริการ การเผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
1) พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์  (เย็นเช้ียว)  พ.ศ. 2547 – 2558 
2) หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์  (เย็นงี้)  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน รักษาการ252  

                                                            
249 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, สูจิบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดบรมราชากาญจนา 
ภิเษกอนุสรณ์ (กรุงเทพฯ: ธนาคารออมสิน, 2552), 2. 

250 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, ธรรมจริยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม -มีนาคม 
2554 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554), 5. 

251 วัดบรมราชากาญจนาภิ เษกอนุสรณ์ ,  สูจิบั ตร  สมเด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์   
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์   
(กรุงเทพฯ: ธนาคารออมสิน, 2552), 3. 

252 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, อนุสรณ์สมโภชเปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ์ (กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2551), 28-30. 
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5.11 วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ 慈悲山菩提寺 (ฉื่อ ปุย ซัว ผู่ ที้ ย่ี) 
ที่ตั้งวัด  หมู่ที่ 7  ต าบลหนองหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  
วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “ฉื่อ ปุย ซัว ผู่ ที้ ย่ี” สถาปนา 

วัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยหลวงจีนปลัดเย็นหมง จากส านักวัดโพธิ์เย็น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด 
กาญจนบุรี ท่านได้ธุดงค์มาถึงที่แห่งนี้ และได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมในถ้ าบนภูเขาทางด้านทิศเหนือ และ 
ได้พ านักปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ 5 เดือน จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานและปวารณาตนที่จะสร้างวัดจีนนิกาย 
ขึ้นในบริเวณที่แห่งนี้ จึงได้กลับมาปรึกษากับคณะสงฆ์จีนนิกายและพุทธบริษัทไทย-จีน ซึ่งได้การ 
สนับสนุนอย่างดี วัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเพื่อให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนามหายาน
จีนนิกายอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่เผยแผ่ศึกษาค้นคว้า 
พระพุทธศาสนานิกายจีนมหายาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะของชาวไทยและชาวต่างชาต2ิ53 

ด้วยเจตนากุศลข้างต้นท่านจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาธรรมโพธิญาณ ขึ้นเพื่อรองรับการ 
ก่อสร้างวัดต่อไป ได้ด าเนินการขอซื้อสิทธิ์ที่ดินท าการเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ในเขต สปก. จากชาวบ้าน 
ในบริเวณนี้รวม 242 ไร่ เข้าเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ และได้ด าเนินเรื่องตามขั้นตอนของทางราชการ  
จนได้รับการอนุมัติให้เป็นที่ดินของมูลนิธิได้อย่างสมบูรณ์ ทางวัดจึงเริ่มก่อสร้างศาลาหลังแรกส าเร็จ
เมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 ประทานชื่อว่า “ศาลาโพธิญาณเฉลิมพระเกียรติ” ต่อมา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542254 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ 
1) หลวงจีนปลัด  (เย็นหมง)  พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน 

 

5.12 วัดจีนประชาสโมสร  龙福寺  (เล่ง ฮก ย่ี)  
ที่ตั้ง  291 ถนนศุภกิจ  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
วัดจีนประชาสโมสร  มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “เล่ง ฮก ย่ี” ด าเนินการก่อสร้างภายใต้ 

การอ านวยการของพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรก เพื่อขยาย 
เป็นอารามจีนส าคัญแห่งที่ 2 ส าหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานในหัวเมืองตะวันออก  
เนื่องด้วยเป็นแหล่งที่มีชาวจีนที่เดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอาศัยอยู่มาก มี นายอากร 
เทียนเอ็น แซ่ลี้ ต้นตระกูล “วงศ์เธียรทอง” และ “ศรีเฑียรอินทร์” กับภรรยาชื่อ นางเปี่ยม ร่วมกับ

                                                            
253 สัมภาษณ์, หลวงจีนปลัดเย็นหมง, เจ้าอาวาสวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ, 14 เมษายน 2561. 
254 วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ, 慈悲山开山落成纪念 อนุสรณ์สมโภชวัดเมตตา

ธรรมโพธิญาณ (กาญจนบุร:ี ม.ป.ท., 2542), 7. 
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ตระกูล “พูลผล” และพุทธศาสนิกชนชาวจีน ต าบลบ้านใหม่ ร่วมกันถวายที่ดินและสร้างวัดขึ้นเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2416 ใช้เวลาก่อสร้างอยู่นานถึง 10 ปี จึงแล้วเสร็จ ซึ่งนานกว่าการสร้างวัดจีนอื่น ๆ  
ในประเทศไทย เนื่องจากวัสดุที่ ใช้ในการก่อสร้างล้วนน ามาจากประเทศจีนทั้งสิ้น 255 ต่อมา  
ในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จพระราชด าเนินไปทรงตรวจ 
ราชการหัวเมืองตะวันออก ณ เมืองฉะเชิงเทรา ได้เสด็จฯ มา ณ วัดเล่งฮกยี่ จึงได้ทรงพระกรุณา 
โปรดพระราชทานนามวัดเป็นช่ือภาษาไทยว่า “วัดจีนประชาสโมสร”256 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร 
1) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (สกเห็ง) 
2) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต  (กวยล้ง) 
3) พระอาจารย์ตั๊กฮี้  
4) พระอาจารย์เซียงซิว  
5) พระอาจารย์เซี่ยงหงี  
6) พระอาจารย์จงฉื่อ  พ.ศ. 2507   
7) พระอธิการเย็นจุง  พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน  เป็นรักษาการ 

 

5.13 วัดมังกรบุปผาราม  龙华寺 (เล่ง ฮั้ว ยี่) 
ที่ตั้ง ถนนสายจันทบุร-ีขลุง  ต าบลพลิ้ว  อ าเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี   
วัดมังกรบุปผาราม มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า “เล่ง ฮั้ว ย่ี” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520  

แต่เดิมวัดแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูป
แรก เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร  และ วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวคือหลังจากการด าเนินการก่อสร้างวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) และวัดจีน
ประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ท่านมีปณิธานจะสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี (ในราวปี พ.ศ. 2417  
- พ.ศ. 2427) จึงได้จาริกมายังน้ าตกพลิ้วและเลือกชัยภูมิบริเวณนั้นเพื่อสร้างวัด โดยท่านได้ให้มงคล
นามวัดที่จะด าเนินการก่อสร้างแห่งนี้ว่า “เล่ง ฮั้ว ยี่” แต่มิทันได้ด ารงขันธ์เพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ท่านก็เกิดอาพาธถึงแก่มรณภาพเสียก่อน จึงเหลือแต่มงคลนามส านักแห่งนี2้57 ต่อมาหลวงจีนคณาณัติ 

                                                            
255 สิทธิชัย เจียรกุลประเสริฐ, สารัตถธรรมมหายาน วัดจีนประชาสโมสร (กรุงเทพฯ:  

กราฟิคอาร์ต 28, 2540), 18. 
256 แผ่นจารึกพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ วัดเล่งฮกยี่ ร.ศ. 126 ภายในวัดจีนประชาสโมสร. 
257 หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ), ประวัติวัดมังกรบุปผาราม (กรุงเทพฯ: การศาสนา,  

2525), 27. 
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จีนพรต (ก้วยล้ง) ศิษย์ของท่านได้ด าเนินการตามเจตนาของท่านต่อ แต่ด้วยสถานที่ดังกล่าว 
เป็นป่ารกชัฏมากด้วยไข้ป่า เป็นเหตุให้หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ก้วยล้ง) เกิดอาพาธด้วยไข้ป่าและ 
ถึงแก่มรณภาพ ท าให้ส านักแห่งนี้จึงไม่แล้วเสร็จตามเจตนาที่ได้ตั้งใจไว้ หลังจากนั้นเวลาได้ล่วงเลยมา
กว่า 80 ปี  สถานที่ดั งกล่าวขาดผู้สืบทอดเจตนารมณ์ด า เนินการสร้างต่อ จึง เป็นเหตุ ให้ 
รกร้างไป เหลือเพียงหลักฐานการเป็นธรณีสงฆ์258 ด้วยเหตุที่ในอดีตนั้นการคมนาคมไม่สะดวก
ประกอบกับขาดผู้ดูแลธรณีสงฆ์แห่งนี้ ทางราชการสมัยนั้นจึงยกธรณีสงฆ์แห่งนี้ถวาย วัดเขตต์นา 
บุญญาราม อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย ปกครองดูแลรักษาสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบัน คงเหลือไวแ้ต่มงคลนามและปณิธานของบูรพาจารย์เป็นประวัติศาสตรส์ืบมา259 

ประมาณปี พ.ศ. 2506 พระอาจารย์เย็นฮวง ศิษย์ของพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  
(โพธิ์แจ้ง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีเจตนาศรัทธาที่จะก่อสร้างส านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้  
ในนาม “วัดมังกรบุปผาราม” (เล่งฮั้วยี่) ให้ส าเร็จ โดยท่านเองปฏิบัติธรรมหาความวิเวกเดินตาม
แนวทางของท่านอาจารย์จีนองค์ก่อน ณ บริเวณน้ าตกพลิ้ว อาศัยพุทธบารมีเป็นที่ตั้ง ด้วยแรงศรัทธา
ของมวลหมู่พุทธศาสนิกชน ในบริเวณน้ าตกพลิ้วและตัวจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป  
ในการน าของอุบาสก-อุบาสิกา ได้รวบรวมปัจจัย ทั้งด้านทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมากมาย
และแรงงานของมวลชาวหมู่บ้านทั้งยุวพุทธิกะที่เสียสละ เพื่อพระพุทธศาสนาได้จัดหาที่ดินแปลงหนึ่ง 
จ านวน 6 ไร่ 3 งาน ตาม น.ส. 3 เล่มที่ 1 หน้า 36 เลขที่ 177 เป็นสถานที่ก่อสร้างวัดมังกรบุปผาราม  
นับเป็นอารามในบวรพุทธศาสนา ท่ีพุทธศาสนิกชนท้ังหลายมคีวามยินดีเป็นอย่างย่ิง ได้ร่วมแรงร่วมใจ 
ปฏิสังขรณ์ก่อสร้างวัดมังกรบุปผารามขึ้นใหม่ ต่อมาพระเย็นฮวง มรณภาพลงด้วยไข้มาเลเรีย  
พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้มีบัญชาให้หลวงจีนคณาณัติ 
จีนพรต (เย็นบุญ) เจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร ได้ดูแลจนการก่อสร้างวัดได้ส าเร็จ260 

ล าดับเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม 
1) พระอาจารย์เย็นฮวง 
2) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต  (เย็นบุญ) 
3) พระอาจารย์เสี่ยหย่ง  (จี้คง)  พ.ศ. 2527  รักษาการ 
4) พระอาจารย์เสี่ยคัง  (จี้เซ้ง)  พ.ศ. 2553 -ปัจจุบัน  รักษาการ 

                                                            
258 สัมภาษณ์, พระอธิการเสี่ยคัง (จี้ เซ้ง), รักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม,  

10 พฤษภาคม 2560. 
259 หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ), ประวัติวัดมังกรบุปผาราม (กรุงเทพฯ: การศาสนา,  

2525) 30   
260 เรื่องเดียวกัน, 36. 
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5.14 วัดเล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย  灵鷲精舍 (เล่ง จิ๋ว เจ็ง เสีย่) 
ที่ตั้ง  40  ซอยสมปรารถนา ถนนดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
วัดเล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย  

ได้สร้างขึ้นจากศรัทธา ของเหล่าศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนจีน-ไทย ในครั้งแรกตั้งอยู่บริเวณ 
สะพานเหลือง ปทุมวัน ชื่อว่า ส านักสงฆ์เล่งจิ๋วต้ัว โดยได้อาราธนาพระอาจารย์เจียงบุ๊ง เป็นเจ้าอาวาส 
รูปแรก ส านักสงฆ์แห่งนี้ได้นามมาจาก วัดเดิมของพระอาจารย์เจียงบุ๊ง ชื่อวัดเล่งจิ๋วยี่ ในประเทศจีน  
แต่ต่อมาได้เกิดอัคคีภัยในบริเวณใกล้เคียง แล้วเพลิงเกิดลุกลามท าให้ส านักสงฆ์แห่งนี้  ต่อมา 
เหล่าศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือพระอาจารย์เจียงบุ๊ง จึงได้มุ่งมั่นที่จะสร้า งส านักสงฆ์ขึ้นมาใหม่  
ครั้งนั้นได้ที่ตั้งอยู่บริเวณ จุฬาซอย 11 ใช้นามส านักสงฆ์ว่า เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย ส านักสงฆ์น้ีได้เจริญขึ้นโดย 
ล าดับจากจิตศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ โดยการสร้างวัดครั้งนี้อยู่ในความเมตตาอุปถัมภ์ของ  
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มาโดยตลอดจนวัดได้สร้าง 
ส าเร็จ และตั้งอยู่จนปี 2512 ทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ต้องการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์  
อย่างอ่ืน ส านักสงฆ์จึงต้องย้ายที่ต้ังอีกครั้งหนึ่ง261 

ส านักสงฆ์เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย (ต่อมาได้ประกาศเป็นวัด ชื่อวัดเล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย) จึงได้ย้ายมาอยู่ 
ณ ที่ตั้งในปัจจุบันคือ เลขที่ 40 ซอยสมปรารถนา ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้จัดพิธีสมโภช โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรม
สมาธิวัตร(โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นประธานพิธีสงฆ์ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร 
(โพธ์ิแจ้ง) จึงได้แต่งตั้งให้พระอธิการเจียงบุ๊ง ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก262 

ล าดับเจ้าอาวาส วัดเล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย  
1) พระอาจารย์เจียงบุ๊ง 
2) พระอาจารย์เสี่ยปึ้ง (จี้เจี่ย)  พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน  รักษาการ 

 

5.15 วัดพุทธคุณ  佛恩寺  (ฮุก อึง ยี่) 
ที่ตั้ง ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
วัดพุทธคุณ มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “ฮุก อึง ยี่” เป็นวัดในพระพุทธศาสนาจีนนิกาย  

เดิมก่อนจะยกฐานะเป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกาย เดิมเป็นโรงเจเก่าแก่ชื่อ โรงเจหุ่ยเต็กตึ๊ง มีอายุ

                                                            
261 คณะศิษยานุศิษย์วัดเล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย, อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลศพ พระอธิการเจียงบุ๊ง 

(ฟ้อนลิ้ม) (กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์, 2540), 25. 
262 สัมภาษณ์, พระอธิการเสี่ยปึง (จี่ เจี่ย) , รักษาการเจ้าอาวาสวัดคิชฌกูฏวิหาร,  

28 เมษายน 2561. 
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ประมาณ 60-70 ปีต่อมาในปี พ.ศ. 2548 นายเกียรติไกร – นางบุญยนี แสงวัฒนาโรจน์ ประธาน
บริษัท ไทยวานิตแวร์จ ากัด เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารโรงเจหุ่ยเต็กตึ้ง ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน
และอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ยกถวายคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร 
(เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นผู้รับมอบ ต่อมาท่านมีด าริที่จะสร้างเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ 
จีนนิกาย เพื่อเป็นสังฆรามเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานโดยเล็งเห็นว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยังไม่ปรากฎมีการสร้างวัดฝ่ายจีนนิกาย ท่านจึงมีปณิธานที่จะสร้างวัดฝ่ายจีนนิกายขึ้นในภาคอีสาน263

ดังนี้ 
1) เป็นการร าลึกบูชาพระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ  

แห่งองค์พระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  
2) เป็นการสนองพระคุณประเทศจีน ซึ่งเป็นดินแดนของบรรพบุรุษ และสนองพระคุณ 

ของประเทศไทย อันเป็นชาติมาตุของตน เป็นที่เกิด ที่อาศัยอยู่ ได้บรรพชาอุปสมบทในบวร 
พระพุทธศาสน ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ด้วยความร่วมเย็นผาสุกตลอดมา 

3) เป็นการปฏิการคุณแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระมหากษัตริย์ไทย  
ซึ่งเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ 
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จีนนิกาย  

4) เป็นการบูชาพระคุณของบิดามารดาและบุพการีชน 
ดังนั้นคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) จึงเริ่ม 

ด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี จึงแล้วเสร็จ264 
ล าดับเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ 
1) พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน รักษาการ 

 

5.16 ส านักสงฆ์สุธรรม 玄宗精舍  (เหี่ยง จง เจ็ง เสี่ย) 
ที่ตั้ง 354 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ส านักสงฆ์สุธรรม มีชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “เฮี่ยง จง เจ็ง เสี่ย” สร้างขึ้นโดยคณะ 

ศิษยานุศิษย์ ผู้ศรัทธาในหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ซิวแจ๋) เมื่อครั้งยังด ารงต าแหน่งเป็นหลวงจีนธรรม 
รสจีนศาสน์ ปลัดซ้ายจีนนิกาย เนื่องจากภายหลังเมื่อปี พ.ศ.2505 ท่านได้ย้ายไปจ าพรรษายังส านักสงฆ์ 
จริงอยู่ (จิง อยู่ เจ็ง เสี่ย) อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ส านักสงฆ์แห่งนี้เดิมเป็นโรงเจเฮียงกวงตึ๊ ง 

                                                            
263 วัดพุทธคุณ, อนุสรณ์พิธีปิดทองลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา (นครปฐม: ต้นน้ า, 2559), 36. 
264 สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ,  

7 เมษายน 2561. 
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ซึ่งคณะกรรมการได้ถวายแก่คณะสงฆ์จีนนิกาย และได้ปรับปรุงก่อสร้างเป็นวัดโพธิทัตตาราม)265  
ซึ่งในครั้งนั้นยังกันดารการคมนาคมยังไม่สะดวก และห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ท าให้ 
คณะศิษยานุศิษย์  ที่ เคารพศรัทธาในหลวงจีนคณาณัติจีนพรต  (ซิวแจ๋ )  จะต้องเดินทาง 
ไปกลับอยู่ เป็นประจ า เหล่าคณะศิษยานุศิษย์ มักปรารภกันที่จะหาสถานที่จ าพรรษาใหม่  
ถวายแด่หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ซิวแจ๋) จนเมื่อปี พ.ศ. 2511 คณะศิษยานุศิษย์ได้ประชุมกันเสนอ
จัดตั้งมูลนิธิ เพื่อน าดอกผลมาถวายอุปัฏฐากแด่ท่าน หากแต่มีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถ 
ตกลงกันได้ จึงเปลี่ยนมติเป็นบริจาคทรัพย์จ านวนหนึ่งเพื่อจัดหาที่ดินสร้างส านักสงฆ์ เพื่อถวายให้  
เป็นที่จ าพรรษาในกรุงเทพฯ ครั้งนั้นคณะศิษยานุศิษย์ได้มอบหมายให้นายสุมิตร พงษ์พินิจภิญโญ  
ผู้เป็นบุตรนายอิ้วหลอย แซ่ผูง โยมพี่ชายของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาที่ดินส าหรับสร้างส านักสงฆ์ 
โดยได้จัดซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ ต าบลบางแคเหนือ  อ าเภอภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  
มีเนื้อที่ 600 ตารางวา แล้วอาราธนา โดยการก่อสร้างได้เริ่มจนแล้วเสร็จในปีต่อมา และประกอบพิธี
ฉลองสมโภช ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2512266 หลวงจีนคณาณัติจีนพรต(ซิวแจ๋) ได้ตั้งนาม 

ส านักสงฆ์ว่าเฮี่ยงจงเจ็งเสี่ย โดยน าอักษร “เฮี่ยง” (玄) มาจากอักษรฉายาของพระอาจารย์ทงกัง 
แห่งโรงเจฮกสิ่วตั๊ว ตลาดลูกแก (ในปัจจุบันคือสถานที่ตั้งวัดโพธิ์เย็น) เพื่อเป็นกตเวทิตานุสรณ์ 
แก่พระอาจารย์ทงกัง ผู้ เป็นพระอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนแก่ท่านสมัยที่ยังไม่ได้ออกบรรพชา  

ซึ่งหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ซิวแจ๋) ได้อธิบายความหมายว่า “เฮี่ยง”(玄) มาจากค าว่า “เฮี่ยงเหมียว”  

(玄妙) แปลว่า ล้ าเลิศ ส่วนค าว่า “จง” (宗) แปลว่า คณะสงฆ์ ซึ่งอาจารย์เสถียร โพธินันทะ  
ได้ตั้งชื่อส านักในภาษาไทยว่า  “ส านักสงฆ์สุธรรม” นับว่าตรงกับความหมายในภาษาจีน 267  
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้หล่อพระประธาน เป็นศิลปะจีน-ไทยโดยช่างกรมศิลปากร 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 คณะศิษยานุศิษย์โดยการน าของ คุณณัฐวัฒน์ -คุณดวงพร  

แพรพริ้วงาม บริษัทสยามวีเอ็มซีจ ากัด ได้สร้างนิรวาณธรรมเจดีย์  (ซังอี๋ถะ) (双圆塔) เป็นเจดีย์ 
คอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น ศิลปะจีน ถวายเพื่อใช้ชั้นบนเป็นที่บรรจุพระสารีริกธาตุ ชั้นที่สอง
ประดิษฐานพระไตรปิฎก และชั้นล่างเป็นที่บรรจุสรีระของท่านพระคุณเจ้าหลวงจีนคณาณัติจีนพรต 
(ซิวแจ๋) ปลัดขวาจีนนิกาย และพระคุณเจ้าหลวงจีนวินยานุกร (เย็นจู) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีน 
นิกาย โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1 ปีเศษ เจดีย์ได้ชื่อในภาษาจีนว่า ซังอี๊ แปลว่า นิรวาณ (นิพพาน) คู่  
                                                            

265 ส านักสงฆส์ุธรรม, งานฉลองสมโภชส านักสงฆ์สุธรรม (กรงุเทพฯ: การศาสนา, 2512), 3. 
266 ส านักสงฆ์สุธรรม, อนุสรณ์งานบรรจุศพ พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นจู)  

(กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์, 2542), 47. 
267 สัมภาษณ์, เศรษฐพงษ์ จงสงวน, นักวิชาการพระพุทธศาสนามหายาน คณะสงฆ์ 

จีนนิกาย, 16 พฤษภาคม 2560. 
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หมายถึงที่บรรจุสรีระของพระมหาเถระทั้งสองรูป ซึ่งอาจารย์พรศิลป์ รัตนชูเดช ได้ให้ชื่อในภาษาไทยว่า  
นิรวาณธรรมเจดีย์268 

ล าดับเจ้าส านักสงฆ์สุธรรม 
1) หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ซิวแจ๋)  
2) หลวงจีนสังฆรักษ ์(เย็นมุ่ย)  

 

5.17 ส านักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย 光明精舍 (กวง เม้ง เจ็ง เสี่ย) 
ที่ตั้ง 149 ถนนวรจักร แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
ส านักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยพระอาจารย์ฉ่วงจิง ฉายา เอี้ยงเม้ง  

มีกลุ่มทายกพุทธศาสนิกชนชาวจีน ได้แก่ นายเป้งฮุย แซ่เล้า, นายเต็กลิ้ม แซ่โง้ว, นายป้อชิว แซ่ก้วย,  
นายผ่วงโซย แซ่ลี้ , นายเต้าน้ า แซ่ฮิ้ม และ นายบุ่งเอ๊ก แซ่ เตีย เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง  
พระอาจารย์ฉ่วงจิงนั้นเป็นศิษย์พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (ย่งปิง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 
รูปที่ 4 อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 4 เดิมท่านจ าพรรษาที่วัดมังกรกมลาวาส จนเมื่อ 
พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (ย่งปิง) มรณภาพ จึงได้ย้ายมาจ าพรรษา ณ ส านักสงฆ์แห่งนี2้69   

ล าดับเจ้าส านักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย 
1) พระอาจารย์ฉ่วงจิง 
2) พระอาจารย์เจียงฮุ้ง 

 

5.18 ส านักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม 觉园念佛林 (กัก ฮึ่ง เนี่ยม ฮุก ลิ้ม) 
ที่ตั้ง 192 ซอยแม้นศรี 1  ถนนบ ารุงเมือง  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
ส านักสงฆ์กั๊กฮ้ึงเน่ียมฮุกลิ้ม สร้างโดยพระอาจารย์กวงคี ฉายา ท้วงเซ้ง เป็นชาวอ าเภอ 

หุ่ยไล้ เมืองแต้จิ๋ว เป็นผู้น าพุทธบริษัทก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503  เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา 
พระพุทธธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนิกายฌาน ต่อมาส านักสงฆ์มีสภาพทรุดโทรมลง  
ในปี พ.ศ. 2535 จึงได้ก่อสร้างใหม่ทั้งหมด อยู่ในอุปถัมภ์ของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  
(เย็นเตก็) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 จากนั้นไดป้ระกอบพิธสีมโภชเบิกพุทธรัศมี  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยอาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธาน270  

 

                                                            
268 สัมภาษณ์, หลวงจีนปลัด (เย็นหมง), เจ้าอาวาสวัดเมตตาคุณาราม, 12 เมษายน 2561. 
269 สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต, ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย, 24 มิถุนายน 2560. 
270 เรื่องเดียวกัน. 
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ล าดับเจ้าส านักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม 
1) พระอาจารย์กวงคี   
2) พระอาจารย์ปึงจง  

 
6. อาจาริยวงศ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย  

ส าหรับบทที่ 3 ผู้วิจัยได้น าเสนอเกี่ยวกับประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย มีส่วนส าคัญประกอบด้วย  
1) การเข้ามาของบรรพชิตจีนในไทย 2) ประวัติเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 3) พระมหาเถระที่มีบทบาทต่อ 
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 4) การบริหารปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย และ 5) ประวัติวัด 
และส านักสงฆ์สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย ทั้ง 5 ส่วนส าคัญนี้ ท าให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของคณะสงฆ์จีน 
นิกายค่อนข้างครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้บางประการที่ผู้วิจัยตั้งใจที่จะน าเสนอร่วมด้วย  
เพราะเป็นอัตลักษณ์ของพระพุทธศาสนามหายานจีนนิกาย ที่ยังคงสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน นั้นคือ การล าดับอาจาริยวงศ์ ซึ่งวิธีเช่นนี้เป็นมรดกธรรมที่บูรพาจารย์ ใช้เป็นวิธีในการ 
สืบล าดับรุ่นธรรมทายาทของสายนิกาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศจีน แต่ละตระกูลมักจะนิยมล าดับวงศ์สกุลด้วยค ากลอน 

เรียกว่า “ป้วยสู” 辈序 เพื่อใช้เป็นชื่อลูกหลานในแต่ละรุ่น ในทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จีน 
เมื่อออกบวชก็ถือว่า ตัดขาดจากการสืบวงส์สกุลการครองเรือนแบบฆราวาส แต่ในระยะเริ่มแรก  

พระสงฆ์จีนยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่ จนเมื่อสมัยราชวงศ์จิ้น 晋朝 (ราว พ.ศ. 802-945) พระอาจารย์เต้าอัน  

道安 พระมหาเถระผู้เป็นปราชญ์ในยุคนั้น ได้เป็นผู้วางระเบียบแบบแผนการเรียกฉายาของ 

พระสงฆ์จีนในพระพุทธศาสนา โดยเริ่มให้พระสงฆ์ใช้แซ่เป็นอักษรจีน 释 (จีนกลาง ออกเสียงว่า  
“ซรื่อ”, จีนแต้จิ๋วออกเสียงว่า “เส็ก” เป็นค าทับศัพท์ “ศากยะ” ซึ่งมาจากพระนามของพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าว่า พระศากยมุนีพุทธเจ้า 释迦牟尼佛271 (พระนามพระพุทธเจ้าในภาษาจีนกลาง
อ่านว่า “ซรื่อ เจีย โหมว นี ฝอ”, ภาษาจีนแต้จิ๋วอ่านว่า “เส็ก เกีย โม่ว นี ฮุก”) น ามาเป็นช่ือสกุลของ 
พระสงฆ์จีนแทนชื่อสกุลเดิมของตน (ใช้แซ่ออกบวชซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของพระนามพระพุทธเจ้า  

แทนการใช้แซ่เดิมตอนเป็นคฤหัสถ์) ดังนั้นฉายาของพระสงฆ์จีนจึงใช้เป็นอักษร 3 ตัว คือ แซ่ 释  

ขึ้นต้น ตามด้วยฉายา 2 อักษร เช่น บรรพชิตมีฉายาว่า 道安 รวมเรียกเป็น 释道安 ธรรมเนียม 
การใช้แซ่ออกบวชกับฉายาเช่นนี้ มีแพร่หลายไปในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามหายาน เช่น  
เวียดนาม เกาหลี และญี่ปุ่น ส าหรับฉายาหรือชื่อบวชนั้น บูรพาจารย์มักจัดล าดับศิษย์ในแต่ละสาย 

                                                            
271 ถาวร สิกขโกศล, ชื่อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์ส าคัญเบื้องต้นของคนจีน  

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2016), 156. 
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โดยประพันธ์เป็นค ากลอนไว้ ศิษย์รุ่นหลังจะใช้ตัวอักษรในค ากลอนเป็นชื่อล าดับรุ่น ซึ่งท าให้พระสงฆ์ 
ทราบการสืบทอดสายบูรพาจารย์และความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นได้อย่างชัดเจน272 นอกจากการต้ังฉายา 
ตามล าดับรุ่นที่บูรพาจารย์ได้ประพันธ์ไว้ ยังมีแนวทางปฏิบัติในการตั้งชื่อบวชที่มีมาแต่อดีต  
โดยพระสงฆ์จีนส่วนใหญ่มักมีหลายฉายา เช่น ฉายาที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตามล าดับนิกาย เป็นฉายาที่ 

พระอาจารย์เรียกกันภายในส านัก การตั้งฉายาเช่นนี้เรียกว่า 内名 จีนกลางอ่านว่า “เน่ยหมิง”,  
แต้จิ๋วอ่านว่า “ไหล่เมี้ย” แปลตามศัพท์ว่า “ชื่อใน” หมายถึง ชื่อที่ใช้ในส านักโดยพระอุปัชฌาย์ 

เป็นผู้ตั้ง อาจเรียกอีกอย่างว่า 字 จีนกลางอ่านว่า “จื้อ” แต้จิ๋วอ่านว่า “หยี่ หรือ หยือ” แปลว่า  
สมณฉายา นั้นเอง นอกจากนี้แล้วยังมีฉายาอีกประเภทหนึ่ง ใช้ส าหรับทั่วไปในสังคม เป็นฉายาที่  

ผู้เป็นสัทธิวิหาริกหรือสานุศิษย์ใช้ขนานยกย่อง ฉายาประเภทนี้เรียกว่า 外号 หรือ 号 จีนกลาง 
อ่านว่า “ว่ายเฮ่า”, แต้จิ๋วอ่านว่า “วั่วเหา” แปลว่า สมณสมัญญา273 เช่น พระมหาคณาจารย์จีนธรรม

สมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 6 มีสมณนามว่า 能持 จีนกลางอ่านว่า  

“เหนิงฉือ” แต้จิ๋วอ่านว่า “เหล่งที้” มีสมณสมัญญาว่า 普净 จีนกลางอ่านว่า “ผู่จิ้ง” แต้จิ๋วอ่านว่า  
“โผวเจ๋ง” มีธรรมเนียมประการหนึ่งซี่งเป็นเรื่องส าคัญคือ ผู้เป็นศิษย์ไม่พึงเรียกครูบาอาจารย์ 
ชั้นพระอุปัชฌาย์หรือพระมหาเถระผู้ใหญ่ด้วย “สมณนาม” โดยเด็ดขาด แต่ต้องเรียกท่านด้วย  
“สมณสมัญญา” จึงจะถูกต้องเหมาะสมและแสดงถึงการถวายเกียรติ ปัจจุบันนับตั้งแต่ล าดับ 
รุ่นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 7 และสัทธิวิหาริก  
รุ่นหลังลงมานิยมใช้เฉพาะ “สมณนาม” เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า274 ซึ่งการต้ังฉายาในสายอาจาริยวงศ์
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีการปฏิบัติสืบทอดดังนี ้
 

6.1 สายอาจาริยวงศ์ของนิกายฌาน (禅宗) ในประเทศจีน  

นิกายฌาน (禅宗) ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า “ธยาน” จีนกลางเรียกว่า “ฉานจง”  
แต้จิ๋วเรียกว่า “เสี่ยมจง” ญี่ปุ่นเรียกว่า “เซ็น” (การเรียกทั้งหมดนี้คือนิกายเดียวกัน แต่นิยมเรียก  
ว่านิกายเซ็น ตามแบบญี่ปุ่น ซึ่งแท้จริงแล้วญี่ปุ่นนั้นรับพระพุทธศาสนานิกายนี้มาจากประเทศจีน  

อี กทอดหนึ่ ง  ใ นประ เทศจี นนิ ก ายนี้ นั บ ถื อ แต่ พ ระ โพธิ ธ ร รม  ( ตั๊ ก ม้ อ )  达摩祖师  

                                                            
272 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, เกร็ดน่ารูค้ณะสงฆจ์ีนนิกาย (นครปฐม: ต้นน้ า, 2559), 72. 
273 ถาวร สิกขโกศล, ชื่อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์ส าคัญเบื้องต้นของคนจีน 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2016), 67. 
274 วัดเทพพุทธาราม, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ 

(เย็นซิม), เรียบเรียงโดย เศรษฐพงษ์ จงสงวน (กรุงทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2551), 65. 



 148 

 

เป็นปฐมบูรพาจารย์ของนิกาย มีพระสังฆปริณายกผู้สืบทอดบาตรและจีวร อันเป็นสัญลักษณ์การสืบ
ทอดต าแหน่งพระสังฆปริณายกลงมา 6 รูป ดังนี ้

1) พระสังฆปริณายกองค์ที่ 1  พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) 菩提达摩 

2) พระสังฆปริณายกองค์ที่ 2.  พระอาจารย์ฮุ่ยเข่อ 慧可 

3) พระสังฆปริณายกองค์ที่ 3  พระอาจารย์เซิงชั่น 僧璨 

4) พระสังฆปริณายกองค์ที่ 4  พระอาจารย์เต้าซิ่น 道信 

5) พระสังฆปริณายกองค์ที่ 5  พระอาจารย์หงเริ่น 弘忍 

6) พระสังฆปริณายกองค์ที่ 6  พระอาจารย์ฮุ่ยเหนิง 慧能275 
หลังจากที่พระสังฆปริณายกองค์ 6 (ฮุ่ยเหนิง) สืบลงมาก็ไม่มีการมอบบาตรและจีวร

อันเป็นสัญลักษณ์ของต าแหน่งพระสังฆปริณายกอีก แต่ยังคงมีศิษย์สืบทอดสายบูรพาจารย์สืบลงมา 
โดยล าดับ ซึ่งต่อมาแบ่งออกเป็น “5 นิกายสาขา” ตามที่พ านักของพระอาจารย์ได้แก่ 

1) นิกายสาขา “หลินจี้” 临济宗 

2) นิกายสาขา “เฉาต้ง” 曹洞宗 

3) นิกายสาขา “อวิ๋นเหมิน” 云门宗 

4) นิกายสาขา “ฝ่าเหยียน” 法眼宗 

5) นิกายสาขา “เว่ยหย่าง” 沩仰宗276 
ล าดับอาจาริยวงศ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย มีล าดับตามบูรพาจารย์ที่ 

สืบสายนิกายฌาน (禅宗) สาขาหลินจี้ (临济宗) ในมณฑลกวางตุ้ง มีอารามส าคัญ ได้แก่  

วัดกั๊วเอินซื่อ (国恩寺) ภูเขาหลงซัน , วัดกวงเซี่ยวซื่อ (光孝寺) นครกวางเจา เป็นต้น  
ซึ่งอารามเหล่านี้สืบทอดมาโดยตรงจากศิษย์ของพระสังฆปริณายกองค์ที่ 6 (ฮุ่ยเหนิง) โดยล าดับ  

นิกายฌาน (禅宗) สาขาหลินจี้ (临济宗) นับแต่บูรพาจารย์หงีเฮี้ยง ศิษย์รุ่น 5 ผู้เป็นต้นนิกาย 
สาขาหลินจี้ แห่งราชวงศ์ถัง จึงถือว่าท่านเป็นรุ่นแรกของนิกายสาขาหลินจี้ มีการสืบทอดกันมาจนถึง  
“พระอาจารย์ทุกคง ตี่ปั้ง” บูรพาจารย์สาขาหลินจี้ รุ่นที่ 25 ท่านได้พิจารณาถึงความส าคัญของ 
การล าดับรุ่น เพื่อให้สานุศิษย์รุ่นหลังสามารถสืบสายบูรพาจารย์ได้อย่างถูกต้อง จึงได้ประพันธ์  

ค ากลอนอักษรจีนส าหรับเป็นสมณนามส าหรับศิษย์ในสายของท่านโดยเริ่มจากอักษร “ตี่” (智)  

ซึ่งเป็นสมณนามอักษรแรกของท่าน จนถึงตัวอักษร “ทง” (通) รวมทั้งสิ้น 16 อักษร ดังนี้ 
                                                            

275 คณะสงฆ์จีนนิกาย, เหว่ยหลาง สังฆปริณายก รูปที่ 6 แห่งนิกายเซ็น (พระนคร:  
ม.ป.ท., 2502), 23. 

276  沙门仁闻,  《禅门日诵》(上海：静安寺，中华民国  

58 年)168. 
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临济下二十五世碧峰下第七世突空智板禅师演派十六字 
智  慧  清  净 道  德  园  明 
真  如  性  海 寂  照  普  通277 

ค าอ่านจีนกลาง จื้อ  ฮุ่ย  ชิง  จิ้ง เต้า  เต๋อ  เยวียน  หมิง 
 เจิน  ยรู  ซิ่ง  ไฮ่ จี้  เจ้า  ผู่  ทง 

ค าอ่านจีนแต้จิ๋ว ตี่  หุย  เช็ง  เจ๋ง เต๋า  เต็ก  อี่  เม้ง 
 จิง  ยู้  แซ่  ไฮ้ สก  เจี่ยว  โพว  ทง 

ต่อมาบูรพาจารย์ภูเขาอู่ไถซัน , ภูเขาเอ๋อเหมยซัน , อารามหน้าเกาะผู่จี้ซื่อ 普济寺  
ภูเขาผู่ถวอซัน ได้ร่วมประพันธ์ขึ้นใหม่เป็น 32 อักษร ดังนี้  

心  源  广  续 本  觉  昌  隆 
能  仁  圣  果 常  演  宽  宏 
惟  传  法  印 证  悟  会  融 
坚  持  戒  定 永  记  祖  宗278 
 

ค าอ่านจีนกลาง ซิน  เยวียน  กว่าง  ซวี ่ เปิ่น  เจวี๋ย  ชาง  หลง 
 เหนิง  เยริน  เซิ่ง  กว่อ ฉาง  เหยี่ยน  ควน  หง 
 เหวย  ฉวน  ฝ่า  อิ้ง เจิ้ง  อู้  ฮุ่ย  ยร๋ง 
 เจียน  ฉือ  เจี๋ย  ติ้ง ย่ง  จี้  จู่  จง 
ค าอ่านแต้จิ๋ว ซิม  ง้วง  ก้วง  สก ปึง  กัก  เชียง  ล้ง 
 เล้ง  ยิ้ง  เสี่ย  ก้วย เชี่ยง  เอี๊ยง  ควน  ฮ้ง 
 ยุ่ย  ท้วง  หวบ  อิ่ง เจ่ง  หงอ  หวย  ย้ง 
 เกียง  ที้  ก่าย  เตี่ย ย่ง  กี้  โจ้ว  จง 
 

6.2 บูรพาจารย์นิกายฌาน สาขาหลินจี้ ในประเทศไทย 
สายบูรพาจารย์ของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย เริ่มนับแต่พระอาจารย์จีนวังส  

สมาธิวัตร (สกเห็ง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรก ท่านสืบทอดล าดับอาจาริยวงศ์ นิกายฌาน 

                                                            
277 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, อนุสรณ์ครบรอบ 1 ปี การละสังขาร พระอาจารย์จีนวิยานุกร 

(เย็นจู) (กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์, 2543), 79. 
278  沙门仁闻,  《禅门日诵》(上海：静安寺，中华民国 

58 年)260. 
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สาขาหลินจี้ มากจากพระอาจารย์ฮวบที้ 法持 สมณนาม “ก้วงหุย” 广慧 ผู้เป็นพระอาจารย์ของ 
ท่านสกเห็ง อักษรสมณนามตัวแรกซึ่งบอกล าดับการสืบอาจาริยวงศ์ของท่านฮวบที้คือ อักษร  

“ก้วง 广” กล่าวคือท่านฮวบที้ มีสมณนามขึ้นต้น เป็นตัวที่ 3 ในจ านวน 32 อักษรประพันธ์ 
การสืบอาจาริยวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 43  

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง 续行) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรก  
มีสมณนามขึ้นต้น เป็นตัวที่ 4 ในจ านวน 32 อักษรประพันธ์การสืบอาจาริยวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 44  
และเป็นบูรพาจารย์รุ่นที่ 1 ในประเทศไทย 

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ 果悟) สมณนาม “ปึงเก็ง” 本涇 อดีต 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 2 วัดมังกรกมลาวาส , หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (กวยล้ง 果隆)  

สมณนาม “ปึงเจี่ยว” 本照 วัดบ าเพ็ญจีนพรต ศิษย์ทั้ง 2 ของพระอาจารย์สกเห็ง มีสมณนาม 
ขึ้นต้น เป็นตัวที่ 5 ในจ านวน 32 อักษรประพันธ์การสืบอาจาริ ยวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 45 และ 
เป็นบูรพาจารย์รุ่นที่ 2 ในประเทศไทย 

พระอาจารย์ตั๊กฮี้ 达喜 สมณนาม “กักสิ่ง” 觉醒 ;วัดเทพพุทธาราม ศิษย์ของ 

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ 果悟) มีสมณนามขึ้นต้น เป็นตัวที่ 6 ในจ านวน 32 อักษร 
ประพันธ์การสืบอาจาริยวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 46 และเป็นบูรพาจารย์รุ่นที่ 3 ในประเทศไทย 

พระอาจารย์วังสสมาธิวัตร (เซียงหงี  常义) สมณนาม “เชียงยิ้ ง” 昌仁  

อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 5 , พระอาจารย์เซียงกี่ 常机 สมณนาม “เชียงเม้ง” 昌明  

วัดเช็งจุ้ยยี่ ถ้ าประทุน, พระอาจารย์เซียงซิว 常修 วัดจีนประชาสโมสร, พระอาจารย์เซียงกุ่ย  

常贵 วัดเช็งจุ้ยยี่ ถ้ าประทุนศิษย์ทั้ง 4 ของพระอาจารย์ตั๊กฮี้ 达喜 มีสมณนามขึ้นต้น เป็นตัวที่ 7  
ในจ านวน 32 อักษรประพันธ์การสืบอาจาริยวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 47 และเป็นบูรพาจารย์รุ่นที่ 4  
ในประเทศไทย 

พระอาจารย์เล่งเคียม 宁谦 วัดเทพพุทธาราม, พระอาจารย์กี้หุย 继慧 วัดเช็งจุ้ยยี่  

ถ้ าประทุน สมณนามตัวแรกของทั้ง 2 ท่านนี้ คือ 隆 เป็นตัวที่ 8 ในจ านวน 32 อักษรประพันธ์ 
การสืบอาจารยิวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 48 และเป็นบูรพาจารย์รุ่นที่ 5 ในประเทศไทย 

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง 普净) สมณนาม “เล่งที้” 能持 

อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่  6 , พระอาจารย์ฮ่งเล้ง 宏能 (立化菩萨) สมณนาม  

“เล่งเตี่ย”能定 ศิษย์ผู้พี่ของพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง มีสมณนามขึ้นต้น เป็นตัวที่ 9 ในจ านวน  
32 อักษรประพันธ์การสืบอาจารยิวงศ์ เปน็ล าดับรุ่นที่ 49 และเป็นบูรพาจารย์รุ่นที่ 6 ในประเทศไทย 
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พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก 仁得) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 7,  

พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว 仁晁) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  

(พระอุปัชฌาย์ของผู้วิจัย), พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่ 仁意) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา 

จีนนิกาย (พระอาจารย์ลุงของผู้วิจัย) หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้ 仁谊) ผู้ช่วยปลัดขวา 

จีนนิกาย และหลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี 仁依) (พระอาจารย์อาทั้ง 2 ของผู้วิจัย)  
มีสมณนามขึ้นต้น เป็นตัวที่ 10 ในจ านวน 32 อักษรประพันธ์การสืบอาจาริยวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 50 
และเป็นบูรพาจารย์รุ่นที่ 7 ในประเทศไทย 

ปัจจุบันคณะสงฆ์จีนนิกายสืบทอดถึงล าดับอักษร “เสี่ย” 圣 เป็นตัวที่ 11 ในจ านวน 
32 อักษรประพันธ์การสืบอาจาริยวงศ์ เป็นล าดับรุ่นที่ 51 และเป็นรุ่นที่ 8 ในประเทศไทย279 เช่น  

หลวงจีนเสี่ยเหลียง (圣量) หลวงจีนเสี่ยสก (圣淑) (ผู้วิจัย) และหลวงจีนเสี่ยไท้ (圣台)  
เป็นต้น 

ซึ่งการล าดับสายอาจาริยวงศ์คณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย แสดงในแผนภาพที่ 10  
  

                                                            
279 วัดเทพพุทธาราม, อนสุรณง์านพระราชทานเพลิงศพ หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ 

(เย็นซิม) (กรุงทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2551), 65-70. 
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แผนภาพที ่10 ล าดับสายอาจารยวงศ์คณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย 
ที่มา: เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (กรุงเทพฯ:  
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 234-236. 
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บทที่ 4 

การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนกิายในอดีต 
 

บทบาทของคณะสงฆ์จีนนิกาย นอกจากจะบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ด ารงไว้ซึ่งอริยประเพณี และเจริญศรัทธาแก่ชาวจีนที่นับถือพระพุทธศาสนา 
มหายานบนแผ่นดินไทยแล้ว บทบาทส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเป็นศูนย์กลางทางความรู้แขนง 
ต่าง ๆ เช่น เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎก ศิลปวัฒนธรรมจีน  
ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษา และปรัชญาแนวคิด ซึ่งคณะสงฆ์จีนนิกายยังคงบริหารจัดการศึกษา  
อันสืบทอดรูปแบบมาจากประเทศจีน บทนี้ผู้วิจัยจะได้พรรณนาถึงการบริหารจัดการศึกษาของ 
คณะสงฆ์จีนนิกายในอดีต โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการศึกษาของ 
พระพุทธศาสนา 2) การศึกษาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน 3) การบริหารจัดการศึกษา 
ของวัดจีนในอดีต 4) การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในยุคก่อตั้ง 5) การบริหาร 
จัดการศึกษาในยุคปฏิรูปฟื้นฟูซึ่งรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
1. การบริหารจัดการศึกษาของพระพุทธศาสนา 

การศึกษานั้น ได้มีมาพร้อม ๆ กับมนุษย์ที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกโดยรู้จักการแก้ปัญหา  
รู้จัก รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดทั้งแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุและผล รู้จักส านึกและเข้าใจ  
ในคุณค่าของสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏให้เราได้เรียนรู้ในแง่ต่าง ๆ ตลอดทั้ง สิ่งแวดล้อม
สมัยนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้เพราะการศึกษาหรือการค้นคว้าท าให้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นในโลก 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และสามารถรู้และคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตได้  นอกจากนั้น การศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นคดีโลกหรือคดีธรรม ย่อมเป็นเหตุปัจจัยยกระดับฐานะของตนเองให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
ในปัจจุบันด้วย280  

เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระองค์ได้ทรงประกาศค าสอนใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติต่อค าสอน  
ของพราหมณ์ ก าจัดความเชื่อถือเรื่องวรรณะ ไม่ให้ถือเอาชาติก าเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยกสูงต่ าและ 
สิทธิของมนุษย์ ให้ถือว่าทุกคน ทุกวรรณะเกิดมามีความเสมอภาคกัน จะดี จะชั่ว จะประเสริฐ หรือ 
ต่ าทราม เพราะการกระท า และการประพฤติดีของตนเอง จะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร  

                                                            
280 กรมการศาสนา, การศึกษาของคณะสงฆไ์ทย (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516), 81. 
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จัณฑาล หรือปุกุสะก็ตาม ท าดีก็ได้ผลดีเหมือนกัน ท าชั่วก็ได้ผลชั่วเหมือนกัน281 คนใดปฏิบัติธรรม 
ก็ได้ความสงบทางจิต มีความก้าวหน้า ถึงจุดหมายของศาสนาได้เหมือนกัน ชาติก าเนิด ไม่ส าคัญ  
ส าคัญที่การฝึกอบรม นอกจากทรงประกาศค าสอน เพื่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติ ทางความเชื่อถือ
อย่างใหม่ ของประชาชนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงน าหลักการนี้มาปฏิบัติให้เกิดผลในรูปสถาบันด้วย  
ทรงตั้ง คณะสงฆ์ขึ้น คณะสงฆ์นี้เปิดรับบุคคลทุกวรรณะและนอกวรรณะ ทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิก 
ของ สถาบันสงฆ์นั้นแล้วมีสิทธิเสมอกันในทางด้านการปกครองและชีวิตทางสังคม มีข้อก าหนดเพียง  
ให้แสดงความเคารพกันตามล าดับอายุสมาชิกภาพ และมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับการ  
ศึกษาอบรมตลอดจนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุดที่ชีวิตในสงฆ์จะเข้าถึงได้สถาบันวัดกลายเป็น  
สถาบันทางการศึกษา เพราะเป็นที่ฝึกหัดอบรม บรรยากาศภายในวัดรวมถึงวิถีชีวิตของพระสงฆ์   
ภายในวัดเป็นบรรยากาศส าหรับฝึกหัดพัฒนาคนและพัฒนาตนให้เดินไปในวิถีชีวิตที่ถูกต้องดี งาม  
ตามระบบพัฒนาคน 3 ด้าน ที่เรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก ่

1) ฝึกฝนพัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา (อธิศีล)  
2) ฝึกฝนพัฒนาด้านคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต (อธิจิต)  
3) ฝึกฝนพัฒนาสมองหรือปัญญา (อธิปัญญา)282 
พิจารณาจากประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ในความหมายที่ 

แท้นั้น พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเป็น “สังคมตัวอย่าง” ที่มีการจัดระบบต่าง ๆ ทั้งในการปกครอง  
การเลี้ยงชีพ ชีวิตทางสังคม ตลอดจนการศึกษาอบรมทุกอย่าง  โดยให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของสถาบันโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความรู้สึก
ที่ดีต่อกัน เคารพในคุณค่าของกันและกัน อยู่ด้วยความกลมกลืนประสานกัน เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีความปลอดโปร่งเป็นอิสระทั้งทางกาย ทางวาจา และความคิด มีโอกาสพร้อมบริบูรณ์ที่จะให้
ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของตน ได้รับการฝึกอบรมเจริญก้าวหน้า โดยเต็มที่ถึงขีดสุด 
เท่าที่ตนจะท าได้ในมรรคาแห่งการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงจุดหมายของพระศาสนา คือให้ทุกคนมีสิทธิ 
ในการปกครองสถาบันของตน มีปัจจัย 4 พอเหมาะพอดีแก่การที่จะให้ชีวิตด ารง  อยู่ด้วย 
ความสะดวกสบายพอสมควร และช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี  สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกัน  
โดยให้ความเคารพนับถือกันฉันพี่น้อง ช่วยเหลือกันและให้โอกาสแก่กันในการปฏิบัติหน้าที่   

                                                            
281 สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย,  

7 เมษายน 2561. 
282 ส. ศิวรักษ์, ศาสนากับสังคมไทย (กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์, 2523), 53. 
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ผู้จบการศึกษาอบรมแล้ว หรือศึกษาต่ ากว่า ผู้รับการศึกษาจะต้องฝึกฝนอบรมตนเอง ด้วยตั้งใจจริง
เต็มหน้าที่และความสามารถของตน 283 

หลักทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักธรรม เช่น  
เรื่อง พระนิพพาน การก าจัดอวิชชา ไตรสิกขา การเน้นปัญญา ความส าคัญของกัลยาณมิตร  
ความเป็นพหูสูต เป็นต้น หรือทางพระวินัย เช่น การถือนิสัยของพระนวกะ การร่วมประชุมในอุโบสถ 
เดียวกัน การนั่งประชุมแสดงธรรม สนทนาสากัจฉา อภิปราย ตอบปัญหาธรรมกันเป็นต้น ทั้งนี้  
โดยมีวัดเป็นสถาบันการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุ เป็นชีวิตที่มุ่งต่อการฝึกฝนอบรมและ 
การให้การศึกษาอบรม ดังนั้น ชีวิตของสังคมภิกษุจึงมากไปด้วยกิจกรรมการศึกษา พัฒนาการ 
ทางการศึกษาของอารยันที่ได้จากพระพุทธศาสนา การศึกษาคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ด าเนินตาม 
แนวไตรสิกขา โดยยึดถือพุทธพจน์ คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก มีความมุ่งหมายส าคัญ 
เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตน ด ารงรักษาและเผยแผ่พรหมจรรย์อันเป็นระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ 
ด าเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระธรรมวินัย284 ต่อมาได้แยกออกเป็นฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ   
คือคันถธุระ ได้ศึกษา พระธรรมวินัย ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และวิปัสสนาธุระ ได้แก่ การเรียน 
วิธีฝึกหัดจิตใจของ ตนเองให้ปราศจากกิเลส เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์  
พุทธสาวก จึงประชุมกันท าสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธองค์   
ที่ได้ตรัสสอน ไว้มีจ านวน 84,000 พระธรรมขันธ์ จัดไว้เป็น 3 หมวด คือ พระสูตร พระวินัย  
และพระอภิธรรม เรียกรวมกันว่า พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาสืบมา285 

พระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปริยัติ คือ การเล่าเรียน ปฏิบัติ  
คือ ลงมือกระท า และปฏิเวธ คือ ประจักษ์แจ้งผลการศึกษาปริยัติ เป็นองค์ประกอบส าคัญ อันเป็น 
พื้นฐานของการปฏิบัติ ความเจริญทางการศึกษาหรือปริยัติของคณะสงฆ์ เป็นปัจจัยส าคัญ เกี่ยวกับ 

                                                            
283 อรัสธรรม ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม:ศึกษาเฉพาะ

กรณีพระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพน์สังคมวิทยา
มหาบัณฑิต คณะสังมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), 98-101. 

284 สัมภาษณ์, สาโรจน์ กาลศิริศิลป์, ผู้อ านวยการส านักงานมหาเถรสมาคม, 27 พฤษภาคม 
2561. 

285 สัมภาษณ์, ดร. บุญเลิศ โสภา, อดีตผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา, 25 กรกฎาคม 
2561. 
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ความเจริญของพระพุทธศาสนา286 โดยลักษณะของการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
ตามระบบดังนี ้

1) ระบบการรับเข้าศึกษาพระพุทธศาสนา ตามพุทธบัญญัติพระวินัย กุลบุตรที่จะเข้ามาสู่
สถาบันแห่งนี้ต้องบรรพชาอุปสมบท สามเณรมีอาย ุ7 ปีขึ้นไป พระภิกษุอายุ 20 ปีขึ้นไป  

2) ระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา เป็นแบบโรงเรียนกินนอน  
3) สถานศึกษา คือ วัด  
4) ชีวิตนักศึกษา ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันตามพระวินัย ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ  
5) ด้านปัจจัย 4 ได้รับการดูแลและอุปถัมภ์โดยพระราชา อ ามาตย์ พ่อค้า คหบดี  

และประชาชนทั่วไป  
6) เครื่องแบบการแต่งกาย ใช้ผ้าบังสุกุลตามพุทธบัญญัติ เรียบง่าย สะอาด  
7) วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อก าจัดตัณหา อันเป็นวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด 

ของมนุษย์ และด าเนินตามมรรคมีองค์ 8 คือ ทางสายกลางมุ่งเข้าสู่นิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุด 
ของพระพุทธศาสนา  

8) หลักสูตร พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก หลักสูตรนี้ใช ้หลักการ 
ท่องจ า เรียกว่า มุขปาฐะ โดยการแต่งเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพื่อสะดวกในการท่องจ า ผู้เรียน 
จะเลือกเรียนตามความสมัครใจ  

9) วิธีสอน สอนด้วยการใช้มุขปาฐะ (ปากเปล่า) สนทนา การบรรยาย การถามตอบ  
แบบวางกฎข้อบังคับ  

10) บทบาทของครู ครูผู้สอนมักเรียกว่า อุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นผู้มีบทบาทในการสอน ให้
การอบรม ให้ค าปรึกษา และสอบวัดผลด้วยตนเอง287 
  

                                                            
286 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นจี่), ปลัดซ้ายจีนนิกาย, 4 ตุลาคม 

2561. 
287 สมศักดิ์ บุญปู่, “การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย บทความ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จากhttp://mcu.ac.th/En/ 
articlecontent_desc.phparticle_id=731&articlegroup_id=157. 
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2. การศึกษาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน 
การศึกษาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานมีระบบการศึกษาดังนี ้
2.1 ระบบการศึกษาแบบเถรวาท  

ระบบการศึกษาแบบเถรวาท (พ.ศ. 1-500) รูปแบบการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ  
คันถธุระและวิปัสสนาธุระ โดยมีส านักต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการศึกษาอย่างอิสระต่อกัน บางส านัก 
เน้นพระสุตตันตะ บางส านักเน้นพระวินัย เป็นต้น แต่เมื่อใดแต่ละส านักมีความ เข้าใจพุทธธรรม  
และปฏิบัติแตกต่างกันมาก คณะสงฆ์ก็จะขอพึ่งอ านาจรัฐให้เข้ามาจัดท าสังคายนา เป็นครั้งคราวไป 
เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของพระพุทธศาสนา288 

2.2 ระบบการศึกษาแบบมหายาน  
ระบบการศึกษาแบบมหายาน (พ.ศ. 600-1400) มีประเด็นศึกษา 2 ประเด็น คือ  
1) ส านักปรัชญาพุทธ (พ.ศ. 600-900) การเกิดขึ้นของมหายานท าให้การศึกษาใน 

พระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปจากรูปแบบของศาสนาสู่ระบบปรัชญา เกิดส านักทางปรัชญาเด่น ๆ  
ขึ้น 2 ส านัก คือ 1) ส านักมาธยมิกะ ผู้ก่อตั้ง คือ นาคารชุน (พ.ศ. 709 - 739) ผลงานที่ส าคัญ คือ 
“มาธยมิกศาสตร์” หรือ “มาธยมิกการิกา” ให้ตรรกศาสตร์ ความคิดที่ว่องไว กล้าหาญ แนวคิดที่ 
ส าคัญเน้น “ศูนยตา” มีอิทธิพลทั่วชมพูทวีปและขยายออกนอกเขตประเทศ , 2) ส านักโยคาจารย์  
ผู้ก่อตั้งคือ ท่านอสังคะและท่านวสุพันธุ์  (พุทธศตวรรษที่ 9) ผลงานที่ส าคัญคือ อภิธรรมโกศะ, 
มหายานสัมปริครหะ และประกรณะอารยวาจา แนวค าสอนเป็นจิตนิยม  

2) มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 1000-1700) ในช่วงนี้ วัดซึ่งเดิมเป็น  
ศูนย์รวมของผู้ฝึกฝนอบรมตนเองอยู่แล้วได้พัฒนามาเป็นสถาบันทางการศึกษา  โดยสืบทอด 
คุณลักษณะกลุ่มของสาวกของพระพุทธเจ้าที่ว่า “สังฆะ” คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ราว พ.ศ. 900  
วัดหลายแห่งได้ร่วมกันด าเนินการทางการศึกษา จนกลายเป็นระบบมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา
ขึ้นและขยายรูปแบบการให้การศึกษากว้างขวางขึ้น  มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แก่ นาลันทา วัลภี  
โอทานตะปุระ วิกรมศิลา โสมปุระ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีผู้เข้าศึกษาหลายหมื่นคน  
มีหลักสูตร มีการวัดผลประเมินผล289   

                                                            
288 วิโรจน์ วิชัย, “วิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงวิชาการ” (วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), 108. 
289 Buddhadasa Bhikkhu, A Religious View (BKK: Thammasapa, 2010), 124. 
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2.3 ระบบการศึกษาแบบตนัตระ  
ระบบการศึกษาแบบตันตระ (พ.ศ. 1200 - 1700) ซึ่งมีพัฒนาการมาตามล าดับคือ 
1) มันตรยาน/รหัสยาน ลักษณะส าคัญคือพร่ าสอน บ่นมนตร์และลงเลขยันต์   

ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นทางรอดพ้นจากทุกข์ 
2) วัชรยาน นับถือฌานิพุทธและพระโพธิสัตว์ น าศักติ ของฮินดูตันตระมานับถือ 

อ้อนวอนผู้เข้าอยู่ในองค์นิรตมเทวีเป็นผู้เข้าสู่นิพพาน  
3) กาลจักร นับถือเหมือนสองอย่างแรก เพิ่มการเซ่นผีเข้าด้วย ถือว่าการอ้อนวอนบูชา

จะส าเรจ็ประสบสุขได2้90 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในสมัยด ารงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์  

มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานว่า  การศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยนั้นแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกราว พ.ศ. 1000 ถึง 1400 เป็นระยะที่มีการศึกษา
วิชาการต่าง ๆ กว้างขวาง ทั้งทางวิชาศาสนาและ วิชาสามัญ แต่ครั้นถึงระยะหลัง พ.ศ. 1400  
เป็นต้นมา การที่พระสงฆ์หันมานิยมศึกษาและใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาวิชาการ ได้กลายเป็น 
การจ ากัดวงการศึกษาให้แคบเข้ากว่าเดิมอีก ที่นาลันทาและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เหลือ ก็ปรากฏว่า 
พระพุทธศาสนามหายาน ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ น ามาผสมผสานกันมาจนกลายเป็น
นิกายตันตระ หรือวัชรยานขึ้น ระยะนี้ก็นิยมชื่นชมกับผลงานเก่า ๆ ที่สร้างสมกันมา ยุคนี้เป็นระยะ
ของการเขียนอรรถกถาและอรรถาธิบาย ต่าง ๆ พร้อมกับมีความรู้สึกหยิ่งล าพองในความรู้ใจแคบ 
และล าเอียง นอกจากนี้ ความนับถือ เรื่องวรรณะก็เหมือนจะรุนแรงขึ้น วิธีการเรียนการสอน 
ก็เป็นแบบประเพณีตายตัว โดยนัยนี้ การศึกษาในชมพูทวีปก็เสื่อมถอย และยังไม่ทันรู้ตัวที่จะรื้อฟื้น
แก้ไข ก็ประสบเหตุให้พินาศเสียก่อน สาเหตุที่ท าให้พินาศนั้น ก็คือ การเข้ายึดครองของต่างชาติ  
เริ่มด้วยชาวเติร์กยกทัพเข้ามา และท าลายมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาหมดสิ้น ท าลายวัดส่วนมาก 
พระสงฆ์ที่ไม่ถูกฆ่า หนีไปต่างประเทศ อันเป็นเหตุการณ์ในราว พ.ศ. 1700 ตามปกติการใช้อ านาจ 
เข้ากดขี่บีบคั้นถ้าไม่ถึงกับท าลายให้  สูญสิ้นเสียทีเดียว หรือให้เปลี้ยหมดก าลังจริง  ๆ แล้ว  
ย่อมเป็นทางให้เกิดการดิ้นรนต่อสู้  ให้เกิดความเข้มแข็งและการกลับฟื้นตัวได้ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้  
เป็นแบบท าลายโดยสิ้นเชิง พระพุทธศาสนาจึงไม่มีโอกาสคืนชีวิตได้อีก เป็นอันสิ้นยุคความเจริญ 
ในอดีต291 

                                                            
290 เรโวเชธรรมสถาน, วัชรยานคือทางตื่นรู ้(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 173. 
291 สมศักดิ์ บุญปู่, “การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย” (บทความ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย), เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://mcu.ac.th/En/ 
articlecontent_desc.php?article_id=731&articlegroup_id=157. 
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3. การบริหารจัดการศึกษาของวัดจีนในอดีต 
พระพุทธศาสนามหายานได้ประดิษฐานเป็นหนึ่งในสามเสาหลักทางปรัชญาแนวคิด  

และจิตวิญญาณของจีน จนมั่นคงสถาพรนับแต่อดีตถึงปัจจุบันสืบเนื่องมากว่า 1,900 ปี บทบาทหน้าที่
ส าคัญประการหนึ่งของวัดพุทธมหายานในจีน นอกจากการประกาศศาสนาเผยแผ่พระพุทธธรรมแล้ว  
ยังท าหน้าที่เป็นส านักศึกษาสรรพวิชาแขนงต่าง ๆ มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเทียบเคียงกับ 
ปัจจุบัน คือ มีวัดเป็นสถานศึกษา มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักเป็นผู้บริหาร, มีพระเถระผู้ทรงความรู้  
ด้านต่าง ๆ เป็นอาจารย์ผู้สอน, มีการก าหนดชั้นปี ระยะเวลา และหมวดวิชา, มีบรรพชิตหรือฆราวาส 
ผู้ฝึกหัดเป็นผู้เรียน มีวิถีชีวิตเหมือนกับโรงเรียนประจ า ที่ศิษย์จะกินอยู่หลับนอนและร่ าเรียนจนส าเร็จ 
การศึกษา292 ซึ่งหากจะกล่าวถึงรูปแบบส านักของคณะสงฆ์จีนนิกายในไทยให้เห็นภาพชัดเจน  
ก็จ าเป็นต้องนึกถึงชีวิตของหลวงจีนส านักวัดเส้าหลินในภาพยนตร์จีนเป็นตัวตั้งต้นความเข้าใจ  
โดยผู้ที่ปารถนาจะศึกษาพุทธธรรมและสรรพวิชาต่าง ๆ จะเดินทางมาถวายตัวเป็นศิษย์ในส านัก  

มีทั้งบรรพชิตที่รับตรีวิสุทธิศีล (三坛大戒)293 และฆราวาสผู้ฝึกหัด ในกรณีบรรพชิตที่รับ 
ตรีวิสุทธิศีลแล้ว จะถวายตัวบวชตลอดชีวิตไม่ลาสิกขา ประการนี้มิได้เป็นข้อบัญญัติในพระธรรมวินัย 
แต่เป็นเจตนากุศลที่เกิดจากการตั้งปณิธานตามแนวทางโพธิสัตวมรรคของผู้บวช กอปรกับค่านิยม  
ทางสังคมจีนที่เชื่อว่า การบวชนั้นเป็นการละทางโลกอย่างเด็ดขาด จ าต้องตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยว  
หนักแน่น เมื่อบวชแล้วต้องมุ่งอุทิศตนแก่ศาสนา หากจิตใจไม่มั่นคงลาสิกขาภายหลัง ทั้งว งศา 
คณาญาติและคนในสังคมจะติเตียนไม่ให้การยอมรับใด ๆ เลย เมื่อผู้ถวายตัวเป็นศิษย์แสดงเจตนา 
สถานภาพของตนในการเข้าสู่ส านักแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกหัดวัตรปฏิบัติ  ฝึกหัด  
ความรับผิดชอบต่องานส่วนรวม, ศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาจีน, ศึกษาสรรพวิชา
ความรู้อันเป็นอัตลักษณ์ของส านักนั้น ๆ กระบวนการเหล่านี้มีในส่วนของการบังคับและในส่วนที่ให้
เลือกศึกษาตามความสมัครใจและความประสงค์ของศิษย์ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วก็น าความรู้  
ไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า294 เช่น ในสมัยราวงศ์ถังที่พระพุทธศาสนามหายาน นิกายเซ็น  
(ฉานจง) ส านักพระสังฆปริณายก ล าดับที่ 5 (ฮ่งยิ่ม) รุ่งเรืองเจริญศรัทธาเป็นอันมาก ท าให้ผู้คน 
ต่างพากันมาถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษานิกายเซ็นจากท่าน มีทั้งบรรพชิตและฆราวาส ซึ่งเพชร  

                                                            
292 徐国隆，《泰国汉传佛教之研究------以泰国华宗普门报

恩寺为例》硕士论文，宗教学系，玄装大学，中华民国 103 年 
293  沙门仁闻,《禅门日诵》（上海：静安寺，中华民国  

58 年）250. 
294 สัมภาษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ฟ่านจวิน (Fan Jun), อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน, 31 ตุลาคม 2560. 
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เม็ดงามของส านักนี้ คือท่านเว่ยหลาง ในเบื้องต้นนั้นท่านถูกดูหมิ่นจากผู้ร่วมส านักว่าไม่รู้หนั งสือ 
จะศึกษาพระธรรมได้อย่างไร อีกทั้งยังเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนมาจากทางใต้ ท าให้ท่านยังไม่สามารถ
บวชได้ทันที ได้เพียงแต่เป็นฆราวาสฝึกหัด ผ่าฟืนต าข้าวในโรงครัว แต่ด้วยพุทธภาวะและกุศลพิสัย
แห่งปัญญารู้แจ้งในสัมโพธิญาณของท่าน ท าให้เห็นแจ้งในธรรมแห่งนิกายเซ็น ต่อมาได้บวช 
เป็นบรรพชิตและได้สืบต าแหน่งพระสังฆปริณายกแห่งนิกายเซ็น ล าดับที่ 6 ด้วยความวุ่นวายในการ
ช่วงชิงต าแหน่งพระสังฆปริณายกท าให้ท่านตัดสินใจไปปักหลักตั้งส านักที่นครกวางเจาในภายหลัง295 

ตามที่กล่าวข้างต้น ถือเป็นตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของส านักต่าง  ๆ  
ทั่วสังฆมณฑลในประเทศจีน รวมถึงประเทศใกล้เคียงที่รับเอาพระพุทธศาสนามหายานแบบจีน เช่น 
ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม ซึ่งล้วนแล้วแต่นับถือนิกายเซ็นเป็นส่วนมากทั้งสิ้น ส าหรับประเทศไทย
ถึงแม้ประวัติศาสตร์จะระบุว่ามีชาวจีนและบรรพชิตจีนเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง 
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างมากมายก็ตามที แต่ก็ยังมิปรากฏมีหลักฐานการตั้งคณะสงฆ์ วัดจีน หรือ
ส านักศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายแต่อย่างใด จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาคณะสงฆ์จีนนิกายขึ้น การด าเนินกิจการทางศาสนาตลอดจนการบริหาร
จัดการศึกษาส าหรับบรรพชิตก็เริ่มต้นนับแต่นั้นมา296  
 
4. การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆจ์ีนนิกายในยคุก่อตั้ง (พ.ศ. 2414 – 2479) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2414 – 2479 อยู่ในช่วงสมณสมัย พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร      
(สกเห็ง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 1 ถึง สมัยพระอาจารย์ฮวบจง (ฟุกยิ้น) อดีตเจ้าอาวาส  
วัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 4 ระยเวลา 65 ปี ท่ามกลางการเริ่มต้นและปัจจัยที่ส่งผลหลายด้าน  
ท าให้การบริหารจัดการศึกษาด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยยึดถือการตามแบบมหายานประเทศ
จีน มีการบริหารจัดการในอารามจีนนิกายทั้งในและนอกพระนคร นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน 
ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับกลุ่มชาวจีนด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

                                                            
295 Schlutter Morten, Transmission and Enlightenment in Chan Buddhism  

Seen Through the Platform Sutra (Liuzu tanjing 六祖坛经) (Chung-Hwa Buddhist 
Journal, 2007), 379 – 410. 

296 徐国隆，《泰国汉传佛教之研究------以泰国华宗普门报

恩寺为例》硕士论文，宗教学系，玄装大学，中华民国 103 年. 
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4.1 การให้ความร่วมมือทางการศึกษา 
ชาวจีนที่เข้ามาในไทยแต่ละยุคแต่ละสมัย ล้วนมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ในการสร้ างคุณประโยชน์ ให้กับสั งคมตอบแทนประเทศชาติ  ทั้ งด้ านสั งคม เศรษฐกิจ  
ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์ และการศึกษา ด้วยอุดมการณ์ที่ชาวจีนยึดมั่นคือ ความกตัญญู  
และความเสียสละ ไปอยู่ที่ใดต้องสร้างความเจริญให้กับที่นั้น สอดคล้องกับบทโศลกกลอนคู่  
ในหอประดิษฐานป้ายวิญญาณบูรพจารย์วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่ )  ซึ่ งประพันธ์ โดย  
พระอาจารย์จีนวั งสสมาธิวัตร (กวยหงอ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่  2 ความว่า  

食果须念种果人 住山当思开山祖 แ ปล ว่ า  “ กิ น ผ ล ไ ม้ ใ ห้ นึ ก ถึ ง คนปลู ก  
อยู่วัดให้ร าลึกถึงผู้สร้าง”297 ความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวนี้ คณะสงฆ์จีนนิกายได้อบรมสั่งสอนปลูกฝัง 
รุ่นสู่รุ่นว่า “คณะสงฆ์จีนนิกายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าแผ่นดิน และได้รับความศรัทธา 
จากสาธุชนอย่างมาก จึงต้องกระท าตนให้เป็นบรรพชิตที่ดี อยู่ในสัมมาปฏิบัติ ใช้ศีลพรตที่บ าเพ็ญ 
เป็นเครื่องบูชา พระคุณของพระศาสนา พระคุณของพระมหากษัตริย์, พระคุณของประเทศชาติ  
พระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย์ และพุทธบริษัท”298 

ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์จีนนิกาย จึงได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
ประเทศชาติ ไม่เพียงแต่การสั่งสอนพระพุทธธรรมเท่านั้น ยังรวมถึงการสนับสนุนกิจการด้านบริหาร  
การศึกษา เป็นที่เข้าใจกันดีว่าในช่วงต้นของการก่อตั้งคณะสงฆ์ ทั้งระบบการบริหาร ศาสนบุคลากร  
ทุนทรัพย์ มีค่อนข้างจ ากัด ในภารกิจทางการบริหารจัดการศึกษา คณะสงฆ์จีนนิกายในยุคก่ อตั้ง 
ยังไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินการเอง แต่ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกับกลุ่มชาวจีนในยุคนั้น299  
ดังปรากฎในประวัติของโรงเรียนจิ๋นเตอะ ว่า “โรงเรียนจิ้นเตอะ เปิดท าการเรียนการสอน เมื่อปี   
พ.ศ. 2456 โดยการสนับสนุนจากกลุ่มชาวจีนฮากกา และเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ โดยได้ใช้ที่ของวัดตึก  
(วัดชัยชนะสงคราม) สร้างเป็นตึกแถว 2 ชั้น จ านวน 5 ห้อง จัดตั้งเป็นโรงเรียนในเบื้องต้น มีนักเรียน
จ านวนหนึ่งร้อยกว่าคน”300  

                                                            
297 โศลกกลอนคูจ่ีนในวิหารเล่งฮั้วตึ้ง 龙华堂 วัดมังกรกมลาวาส. 
298 ความตอนหนึ่งในธรรมโอวาท พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) 

ธรรมจริยานุสรณ์ 2559 แปลจาก โศลกในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร (金刚经) 20 มีนาคม 2557. 
299 ร.ร มังกรกมลาวาสวิทยาลัย, มังกรสาร (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2550), 53. 
300 สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ประวัติโรงเรียน 

จิ้นเตอะ, เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ ์2561, เข้าถึงได้จาก http://www.jintek.ac.th/data_7036. 
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4.2 กระบวนการพระปริยัตศิึกษา 
กลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาในไทย จะมุ่งหลักปักฐานในเขตพระนคร หัวเมืองส าคัญ  

และเมืองท่า เพื่อประกอบอาชีพใช้แรงงานจนไปถึงการเป็นเจ้าของกิจการ เกิดเป็นชุมชนจีนขึ้น  
ดังเช่นในสมัยการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยา ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แทนที่กรุงธนบุรี ในปี พ.ศ 2325 โดยมีพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้น
ในพื้นที่ ๆ แต่เดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีน และโปรดให้ย้ายชุมชนชาวจีนออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่ 
นอกประตูพระนครทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ขนานไปกับล าน้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้ม 
(วัดจักรวรรดิราชาวาส) ไปจนถึงคลองสามเพ็ง หรือส าเพ็ง301 ลักษณะเช่นนี้หากเทียบเคียงแล้ว  
คณะสงฆ์จีนนิกายก็ได้อาศัยการก่อตัวขึ้นของชุมชนจีนตามพระนคร หัวเมืองส าคัญต่าง ๆ สร้างวัดเผย
แผ่พระพุทธศาสนามหายานดังจะเห็นจากการรับพระราชทานที่ดินหรือการเลือกชัยภูมิที่ตั้งของวัด 
สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายในอดีต ด้วยเพราะว่า เป็นศูนย์กลางในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ สะดวก
ต่อการติดต่อกับทางการและกลุ่มชาวจีน และยังสะดวกต่อการตั้งเป็นส านักเรียนเพื่อให้พระสงฆ์จีน 
ในไทยยุคนั้นสามารถมาพ านักและศึกษาได้ ในยุคก่อตั้งคณะสงฆ์ จ านวนวัดและบรรพจีนยังไม่มาก  
การศึกษาพระปริยัติของคณะสงฆ์จีนนิกายจึงเป็นการจัดการศึกษาภายในส านักวัดนั้น ๆ 302  

 
5. การบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรปูฟื้นฟู  (พ.ศ. 2479 - 2529) 

การบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปฟื้นฟูนี้ เป็นช่วงเวลารอยต่อกับการบริหารจัดการศึกษา
ในยุคก่อตั้ง และสืบเนื่องไปถึงยุคปฏิรูปฟื้นฟู ประกอบด้วยส านักต่าง ๆ ดังนี ้

 

5.1 ส านักสงฆ์หลับฟ้า (立化精舍 หลิบ ห่วย เจ็ง เสีย่)  
ในช่วงสมณสมัย พระอาจารย์ฮวบจง (ฟุกยิ้น) อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส  

รูปที่ 4 (พ.ศ. 2475 – 2483) สมณสมัย พระอาจารย์จีนวังสมาธิวัตร (ย่งปิง) อดีตเจ้าคณะใหญ่ 
จีนนิกาย รูปที่ 4 (พ.ศ. 2486 – 2491) และสมณสมัย พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซียงหงี) อดีต 
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 5 (พ.ศ. 2491 – 2497) มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
คณะสงฆ์ ที่ส่งผลให้การบริหารปกครองและการจัดการศึกษาในยุคนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควร  
โดยเหตุการณ์ภายนอกมีสาเหตุมาจากสภาวะสังคม การเมืองการปกครอง มาตรการของรัฐ  

                                                            
301 ปิยนาถ บุนนาค, “ส าเพ็ง ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2325 – 2475) 

ตอนที่ 1” วารสารราชบัณฑิตยสถาน 18,3 (เมษายน – มิถุนายน 2536), 63-81. 
302 สัมภาษณ์, อาจารย์สมชัย กวางทองพาณิชย์, นักจีนวิทยา, 18 กรกฎาคม 2560. 
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สถานะความมั่นคงของชาวจีน ปัญหาเศรษฐกิจ และผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนเหตุการณ ์
ภายในมีสาเหตุมาจากการแยกกลุ่มบรรพชิตจีนตามชาติพันธุ์ของตน การไม่สังกัดจ าพรรษา 
วัดของคณะสงฆ์จีนนิกาย และการปรับรูปแบบการบริหารปกครอง ตลอดจนวัตรปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และระเบียบของคณะ ซึ่งถือภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน303 มีเหตุการณ์หนึ่งที่ 
พระมหาคณะจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ) ท่านเคยเล่าให้ศิษย์บรรพชิตในส านักสงฆ์หลับฟ้า

ฟังว่า “หลังจากการบ าเพ็ญธรรมที่ส านักสงฆ์ถ้ าประทุน (清水寺 เช็งจุ้ยยี่ ) เขาพระพุทธบาท  
ได้ติดตามพระอาจารย์หล่งง้วน (อิวเคียม) พระอุปัชฌาย์ เข้ามาในพระนครเพื่อมาจ าพรรษา  
ณ ส านักสงฆ์หมี่กัง สะพานอ่อน มีเหตุการณ์ที่ท าให้ท่านสะท้อนใจและตั้งปณิธานที่จะปฏิรูปฟื้นฟู
คณะสงฆ์ คือวันหนึ่งท่านไปร้านขายกระจกย่านเยาวราช โดยเจตนาว่าจะไปซื้อมาท ากระจกพระรัศมี 

องค์พระพุทธรูป ทันทีที่ เข้าไปในร้านพนักงานก็พูดว่า “师父啊, 今日老板不在  
ซือหูกิมยิกเถ่าแกบ่อต๋อ” แปลว่า พระอาจารย์ วันนี้เถ้าแก่ไม่อยู่นะครับ ท่านยืนนิ่งครู่หนึ่งแล้วตอบว่า  

我不是来找你的老板，来买镜子呢 อั้วอึ่มสีไหล่ฉ่วยนิ่งก่ายเถ่าแก ไหล่โบ๋ยเกี่ย”  
แปลว่า อาตมาไม่ได้มาพบเถ้าแก่ของประสก อาตมาจะซื้อกระจก ทันใดนั้นท่าทีของพนักงานก็แสดง 
อาการต้อนรับขับสู้ พร้อมกับน าสินค้าที่ต้องการมาแนะน าสรรพคุณ ท่านจึงพิจารณาเห็นว่า  
ในขณะนั้นเอง ด้วยสภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต่ าอยู่แล้ว บรรพชิตคงมีการมาภิกขาจารเรี่ยไร  
กันมากจนเป็นการรบกวนสาธุชน เขาจึงแสดงท่าทีปฏิเสธทางอ้อมในตอนต้น304 

เมื่อจ าพรรษาอยู่ส านักสงฆ์หมี่กังได้ระยะหนึ่ง พระอาจารย์หล่งง้วน (อิวเคียม)  
พระอุปัชฌาย์ของท่านได้เดินทางกลับประเทศจีน ท่านจึงรับเอาธุระในการบริหารส านักสงฆ์และ 
การอบรมสั่งสอนพระศาสนาแทนพระอุปัชฌาย์ ด้วยเพราะส านักสงฆ์หมี่กังมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติศาสนกิจและสั่งสอนสาธุชน ท่านจึงด าริที่จะสร้างสถานที่ส าหรับอบรมฝึกหัดวัตรปฏิบัติ 
ศึกษาศาสนธรรม และพระวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตศาสนบุคลากร โดยในปี พ.ศ. 2479 ท่านได้
ด าเนินการเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อก่อสร้างส านักสงฆ์อีกแห่งหนึ่งบริเวณพื้นที่
ด้านข้างส านักสงฆ์หมี่กัง ณ ซอยจุฬา 6 ย่านสะพานอ่อน เขตปทุมวัน ชื่อว่า ส านักสงฆ์หลับฟ้า  

(立化精舍 หลิบห่วยเจ็งเสี่ย) มงคลนามของส านักใช้หลักการตั้งชื่อค าไทยทับศัพท์จีน เพื่อเป็น

อนุสรณ์แด่พระอาจารย์ฮ่งเล้ง (立化菩萨 ลิบห่วยผู่สัก) ศิษย์ผู้พี่ที่ได้ปฏิบัติภาวนาจนดับขันธ์  

                                                            
303 สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย,  

18 เมษายน 2561. 
304 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) , ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย,  

13 เมษายน 2561. 
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ในอิริยาบถยืน ณ บริเวณพระเจดีย์เซียงฮู้ อ าเภอเตี่ยเอี๊ย ประเทศจีน305 ส านักสงฆ์แห่งนี้แม้มีพื้นที่ 
จ ากัด แต่มีการวางผังตามระเบียบอาคารส านักนิกายเซ็นแบบจีน แบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส 
และสถานที่ส าหรับศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติ หลังจากด าเนินการสร้างส านักสงฆ์แล้วเสร็จ ท่านได้เริ่มรับ 
ผู้เลื่อมใสศรัทธาบรรพชาเป็นรุ่นต่อปี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย พระสูตรคัมภีร์ มนต์พิธี และภาษาจีน 
โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทั้งหมดนี้ใช้ระยะเวลา 2 - 5 ปี  
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและความสามารถของผู้เรียน ส าหรับการศึกษา 
ภาษาจีนนั้นนับว่าเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเรียนวิชาใด ๆ ในส านักนี้ จะใช้ภาษาจีน 
ในการเรียนการสอน ทั้งสิ้น306 บางโอกาสได้เชิญครูจีนจากภายนอกเข้ามาสอนพิเศษในภาคค่ า  
โดยบรรพชิตก็ได้ลงขันรวบรวมปัจจัยมอบให้เป็นค่าเดินทางของครู ส านักสงฆ์แห่งนี้มีลักษณะเด่น 
ประการหนึ่งที่ใครผ่านไปมามักเกิดความสงสัยคือ ไม่ว่าจะมีงานเทศกาลหรือวันธรรมดาก็ตาม จะไม่มี 
การเปิดประตูใหญ่ สาธุชนที่มาติดต่อธุระใด ๆ จะเคาะระฆังให้สัญญาณ พระสงฆ์ผู้มีหน้าที่ต้อนรับจะ
มาเปิดประตูข้างให้ กรณีนี้เป็นความตั้งใจของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)  
ว่า หากยังไม่สามารถสั่งสอนศิษย์ให้เป็นเนื้อนาบุญ มีความรู้ความสามารถ และเป็นศาสนทายาทที่ดี
พร้อมได้ จะไม่เปิดประตูใหญ่เด็ดขาด307  

บรรพชิตรุ่นแรก ๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากส านักสงฆ์หลับฟ้า และมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามพระธรรมวินัยแล้ว จะเดินทางไปอุปสมบทรับตรีวิสุทธิศีลที่ประเทศจีน และถือโอกาสศึกษา  
พระปริยัติที่ส านักเรียนตามอารามนั้น ๆ เนื่องจากแต่เดิมบรรพชิตจีนล้วนอุปสมบทมาจากประเทศจีน 
ทั้งสิ้น เพราะที่ประเทศไทยไม่มีสีมามณฑลอันชอบด้วยวินัยนิยมตามคติของฝ่ายจีน ดังนั้นจึงมี 
แต่การบรรพชาสามเณรในไทยได้เท่านั้น ครั้นเมื่อสร้างวัดโพธิ์เย็น พระมหาคณาจารย์จีนธรรม 
สมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ก็ได้ประกอบสังฆกรรมผูกพัทธสีมา  ตามวินัยนิยม จึงเป็นวัดจีนวัดแรก 
ในประเทศไทยที่สามารถท าการอุปสมบทแก่กุลบุตรได้308 ครั้งนั้น พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาส 
วัดมกุฏกษัตริยาราม สั่งการแทนสมเด็จพระสังฆนายก ได้ก าหนดระเบียบพระอุปัชฌาย์ และระเบียบ 

                                                            
305 เศรษฐพงษ์ จงสงวน, ธรรมจริยานุสรณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ 

(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559), 209. 
306 สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี), ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย, 13 ตุลาคม 

2561. 
307 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) , ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย,  

23 พฤษภาคม 2561. 
308 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนธรรมานุกร (เย็นเฮ้า), ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย,  

23 ธันวาคม 2560 
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การบรรพชาอุปสมบทฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย กล่าวคือ ผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบท ต้องมาขอบรรพชา 
อุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์จีนนิกาย ที่สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งขึ้นเท่านั้น ซึ่งพระมหาคณาจารย์จีน 
ธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้ง) ก็ได้รับบัญชาแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์จีนรูปแรก ให้การบรรพชาอุปสมบท 
แก่กุลบุตร ณ วัดโพธิ์เย็นเป็นแห่งแรก309 ในส่วนของส านักสงฆ์หลับฟ้านั้น นับเป็นส านักส าคัญที่ 
สามารถผลิตศาสนบุคลากร ตามปณิธานของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)  
เป็นการจัดการศึกษาที่ประสานรอยต่อในยุคก่อตั้งและยุคปฏิรูปฟื้นฟูได้อย่างดีอยู่ระยะหนึ่ง  
ก็จ าเป็นที่จะต้องย้ายส านักด้วยเพราะว่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอสิทธิ์พื้นที่คืน310  

 

5.2 การก่อตั้งโรงเรียนสังฆปริยัติศึกษาในคณะสงฆ์จีนนิกาย  (僧伽学苑)  
(เจ็ง เกีย หัก อ้วง) 

ระยะหน่ึงในการปกครองบริหารจัดการศึกษาในส านักสงฆ์หลับฟ้า พระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ได้เดินทางไปรับต าแหน่งสังฆนายกนิกายวินัย ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ในครั้งนั้นท่านได้น าพระคัมภีร์ต่าง ๆ พระวินัย สิกขาบทของฝ่ายมหายานกลับมาไทย ได้มีการแปล 
เป็นภาษาไทย เพื่อให้เป็นต าราในการเรียนการสอนพระภิกษุสามเณร และเป็นเอกสารเผยแผ่  
พระพุทธศาสนามหายาน ในระยะเวลานั้นนอกจากมีส านักสงฆ์หลับฟ้าเป็นสถาบันการศึกษาของ  
คณะสงฆ์จีนนิกายแล้ว ก็เป็นช่วงเวลาที่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ได้เริ่มก่อตั้ง 
วัดโพธิ์เย็นให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารปกครองและจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
แหล่งส ารองจากส านักสงฆ์หลับฟ้า และกลายเป็นส านักใหญ่ให้กาลต่อมาด้วยเพราะว่า วัดโพธิ์เย็น  
เป็นวัดจีนนิกายแห่งเดียวในยุคนั้นที่มีพัทธสีมาอุโบสถ สามารถท าการบรรพชาอุปสมบทได้  
จึงมีกุลบุตรชาวไทยเชื้อสายจีนมาอุปสมบทจ านวนมาก311  

เมื่อวัดโพธิ์เย็นมีพระภิกษุสามเณรมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2500 อันเป็นปีเฉลิมฉลอง  
25 พุทธศตวรรษ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมิวัตร (โพธิ์แจ้ง) จึงด าริให้จัดตั้ง “โรงเรียนพระปริยัติ 

ศึกษาวัน 普仁寺僧伽学苑”ณ วัดโพธิ์เย็น ให้เป็นอนุสรณ์และให้เป็นสถานที่ศึกษาพระ
ปริยัติของคณะสงฆ์จีนนิกาย การเรียนการสอนนั้นยังคงเน้นการศึกษาพระธรรมวินัย พระสูตรคัมภีร์  
ศาสนพิธี วัตรปฏิบัติ และภาษาจีนเป็นหลัก ตามแบบส านักสงฆ์หลับฟ้า312  

                                                            
309 ส านักสงฆ์หลบัฟ้า, สมันตศุทธสาร (พระนคร: ม.ป.ท., 2502), 32. 
310 วัดโพธ์ิเย็น, ใต้ร่มโพธิ์เย็น (กาญจนบุร:ี ม.ป.ท., 2534), 40. 
311 เรื่องเดียวกัน, 45. 
312 แผ่นจารึกอนสุรณ์การก่อต้ังโรงเรียนพระปริยัติศึกษาวัน วัดโพธ์ิเย็น พ.ศ. 2500. 
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ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายในเติบโตขึ้น มีบรรพชิตจีนนิกายเพิ่มขึ้นมาก พระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) จึงด าริให้สร้างวัดโพธิ์แมนคุณารามให้เป็นศูนย์กลางให้การบริหารปกครอง 
และจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เมื่อการก่อสร้างศาสนสถานแล้วเสร็จท่านได้ด าริให้จัดตั้ง  

“โรงเรียนสังฆปริยัติศึกษา 普门报恩寺僧伽学苑”ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม การบริหาร 
จัดการศึกษาในส านักแห่งนี้ยังคงด ารงอัตลักษณ์วิถีแบบจีนนิกายดั่งเดิม เฉกเช่นส านักสงฆ์หลับฟ้า 
และวัดโพธิ์ เย็น แต่มีการยกระดับทางวิชาการมหายานเพิ่มขี้นด้วยการศึกษาตีความและแปล 
พระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนเป็นภาษาไทย มีการเชิญนักวิชาการมหายานที่มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารย์
พิเศษ เช่น อาจารย์เสถียร โพธินันทะ และอาจารย์เลียง เสถียรสุต มีการจัดท าวารสารเผยแผ่ค าสอน 
มหายานอย่างเป็นกิจจลักษณะ313 

                                                            
313 วัดโพธ์ิแมนคุณาราม, สารัตธรรมมหายาน (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2537), 67. 
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บทที่ 5 

การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนกิายในปัจจุบนั 
 

จากการศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ในบทที่ผ่านมาผู้วิจัยได้น าเสนอ การบริหารจัดการของ 
คณะสงฆ์จีนนิกายในอดีต ซึ่งเป็นรูปแบบส านักเรียนที่สืบทอดมาจากประเทศจีน เพื่อด ารงรักษา  
อัตลักษณ์และจารีตของพระพุทธศาสนามหายานจีนนิกาย โดยเนื้อหาในบทนี้จะได้น าเสนอ 
การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การก าเนิด
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) กฎหมาย ระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง 3) ความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 ของคณะสงฆ์ 
จีนนิกาย 4) ประวัติสังเขปโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ก าเนิดการบริหารจดัการศึกษาของ โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลี 
มัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ พ . ศ. 2432  
และ พ.ศ.2489 ตามล าดับ ต่อมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดแผนกมัธยมศึกษาขึ้น เรียกว่า  
“โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา” เมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาได้แพร่หลายออกไป ทางคณะสงฆ์โดย 
องค์กรศึกษา จึงได้ก าหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่า “โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส าหรับนักเรียน” 
โดยสังฆมนตรี จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี   
พ. ศ. 2500 ต่อมาปี พ. ศ. 2507 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีขึ้น
ใหม่เรียกว่า “บาลีศึกษาสามัญและปริยัติศึกษา” พร้อมทั้งยกเลิกระเบียบสังฆมนตรีว่าด้วยการศึกษา
ของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส าหรับนักเรียน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
เป็นการศึกษาที่ รัฐก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์  โดยพระปรารภของ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) ว่า  
“....การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม 
ก็จ าเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้าง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียน
พระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้
ศึกษาได้มี โอกาสบ า เพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ทั้ งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป. . . . ”  
ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
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แผนกสามัญศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมสนับสนุนของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ในปี  พ.ศ. 2545 ได้มี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ท าให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับสนองงานคณะสงฆ์ 
และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยตรง คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งแยกมาจาก 
กรมการศาสนา ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบควบคุมการด าเนินงานที่ชัดเจนส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าด้วยโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว 
เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักร ก็จะได้ศาสนทายาท 
ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
ด ารงอยู่ในสมณธรรม สมควร แก่ภาวะ สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป 
และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ลาสิกขาไปแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้  
หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าแก่ตนเอง และบ้านเมืองสืบต่อไปด้วยเช่นกัน314 

ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 มาตรา 12 ว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง”  
และมาตรา 18 (2) ก าหนดว่า “โรงเรียนได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัด 
สถาบันพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น”315 ดังนั้น จึงถือได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ข้อความในมาตรา 12 และมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัตินี้  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก 
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต3ิ16 

                                                            
314 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2561, เข้าถึงจาก http://deb.onab.go.th. 
315 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (กรุงเทพฯ: องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2553), 8.  
316 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือปฏิบัติงาน (กรุงเทพฯ:  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2557), 28. 
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมุ่งเน้น 
ให้วัดที่จัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของคณะสงฆ์เป็นส าคัญ กาลต่อมามหาเถรสมาคมจึงได้ออกประกาศมหาเถรสมาคม  
ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้มีการบริหาร 
จัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน แผนการจัดการศึกษา  
ให้ค าแนะน าส่งเสริมการจัดการศึกษา และพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  
มีสมเด็จพระวันรัตเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้แทนจากบุคคลและหน่วยงานส าคัญต่าง ๆ อาทิ ประธานกลุ่มโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นคณะกรรมการ  
โดยมีผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ317 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
มัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ หรือ 2 ช่วงชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป  โดยใช ้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 8 กลุ่มสาระ คือ 

1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร ์ 
3) วิทยาศาสตร์  4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5) สุขศึกษา  6) ศิลปะ  
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8) ภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีวิชาเฉพาะที่ก าหนดให้พระภิกษุสามเณรต้องเรียนตามนโยบายของคณะสงฆ์ 

โดยมหาเถรสมาคม คือ วิชาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนา (อันประกอบด้วยพุทธประวัติ ธรรมวินัย 
และศาสนปฏิบัติ) เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระไตรปิฎกสามารถ
น าไปเป็นเครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของพระภิกษุสามเณร ในฐานะ 
ศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา318 

                                                            
317 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประวัติโรงเรียนพระปริยัติ 

ธรรม แผนกสามัญศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2561, เข้าถึงจาก http://deb.onab.go.th. 
318 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย, หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมังกรกมลาวาส 

วิทยาลัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 46. 
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งอยู่ในวัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ดินของมูลนิธิ 
ทางพระพุทธศาสนา จัดการศึกษาเฉพาะส าหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น โรงเรียนจะได้รับการจัดตั้ง 
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นผู้ออกใบอนุญาต แก่เจ้าอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียน โดยเจ้าอาวาสวัดหรื อพระภิกษุที่ 
เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นผู้จัดการ และผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้  
ในประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปหนึ่งท าหน้าที่เป็น 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะด าเนินการคัดเลือกพระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน319 นอกจากนี้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ยังได้ปรับตัวบ่งชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา  (หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คือ  
วิชาพุทธประวัติ  และธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบัติ  และวิชาภาษาบาลี ) นอกจากผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย ในการนี้ เพื่อด าเนินการ 
ดังกล่าว ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านพระพุทธศาสนา หรือเรียกย่อว่า B-NET (Buddhism National Educational Test)320 

ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ 
การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา  โดยใช้หลักธรรมค าสอนแห่ง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา ปัจจุบันการศึกษาสงฆ์มี อยู่  3 แผนก ได้แก่  
แผนกธรรม แผนกบาลี  และแผนกสามัญศึกษา  ในส่วนแผนกธรรม  และแผนกบาลีนั้น  
เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาล้วน ๆ ไม่มีวิชาสามัญศึกษา 
เข้าไปปะปน ส่วนแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม  
แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน  แต่หลักสูตรแผนก 
ธรรม - บาลีไม่เข้มข้นมากนัก แต่ก็ยังมีเนื้อหามากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมทั่วไป  
ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบัน 
เพราะสามารถบูรณาการน าเอาการศึกษาสงฆ์ทั้ง 3 แผนกมาหลอมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการศึกษา 

                                                            
319 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,คู่มือปฏิบัติงาน (กรุงเทพฯ:  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2557), 1-2. 
320 เรื่องเดียวกัน, 3-4. 
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แผนกเดียวที่ทุกคนย่อมรับว่า  เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542321 

 
2. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด าเนินการตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ
ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 
มาตรา 12 ก าหนดว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรมหาชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี 
ดังต่อไปนี ้

(1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบดูแล 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กฎหมายก าหนด 
(3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา พ.ศ. 2546322  
 

3. ความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที่ 13 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 เป็นกลุ่มโรงเรียนที่บริหาร 

จัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์จีนนิกาย มีอัตลักษณ์ในความเป็นคณะสงฆ์มหายาน ที่สืบทอดจารีต  
ประเพณี และวัตรปฏิบัติมาจากประเทศจีน การสวดภาวนาประกอบศาสนพิธี การศึกษาพระสูตร

                                                            
321 พระธวัชชัย แก้วสิงห์, “อัตลักษณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ของคณะสงฆ์จีนนิกาย” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขากาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560) 109. 

322 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 มาตรา 12. 
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คัมภีร์  ตลอดจนการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่อ งมือส าคัญ  
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย จะละทิ้งภาษาจีนและพุทธธรรมจีนมิได้ ผู้ที่บวชเข้ามาใน  
คณะสงฆ์จีนนิกายจ าเป็นต้องเป็นฝึกฝนวิชาความรู้ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีปณิธานค้ าชู  
พระศาสนา323 การบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถจ าแนกได้ดังนี ้

ยุคแรก (พ.ศ. 2414 - 2479) ผู้บวชล้วนแล้วแต่เป็นชาวจีนที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรม 
โพธิสมภารในแผ่นดินไทย บุคคลเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาพุทธมหายาน วัฒนธรรม  
และภาษาจีนเป็นอย่างด ี

ยุคปฏิรูปฟื้นฟู (พ.ศ. 2479 - 2529) ผู้บวชเป็นทายาทชาวจีนในไทยรุ่นที่ 1 - 2 บุคคล 
เหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาพุทธมหายาน วัฒนธรรม และภาษาจีนเป็นรองจากยุคแรก 

ยุคหลังการปฏิรูปฟื้นฟู (พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน) ผู้บวชมีทั้งเป็นทายาทชาวจีนในไทย 
ชั้นหลานลงมา และเยาวชนไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ บุคคลเหล่านี้ขาดความรู้ความเข้าใจในศาสนาพุทธ 
มหายาน วัฒนธรรม และภาษาจีน324 

นับแต่การสถาปนาคณะสงฆ์จีนนิกาย (พ.ศ. 2414) จนถึงช่วงปลายสมณสมัยของ 
พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซียงหงี) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 5 (พ.ศ. 2497) เป็นเวลา 83 ปี  
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนี้ การศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ด าเนินไปตามแบบที่สืบทอดมาจาก  
ประเทศจีน มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ด้วยเพราะปัจจัยที่ส่งผลหลายประการ อาทิ  

(1) วัดและบรรพชิตในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายมีจ านวนน้อย ข้อมูลของคณะสงฆ์  
ราวปี 2414 ถึง 2497 มีวัดและส านักสงฆ์เพียงไม่กี่แห่ง  

(2) ในอดีตวัดจีนในไทยไม่มีพัทธสีมาอุโบสถ จึงสามารถท าได้เพียงการบรรพชาเป็นสามเณร 
บรรพชิตที่มีอายุครบบวชตามพระธรรมวินัยต้องเดินไปอุปสมบทที่ประเทศจีน  

(3) ผู้มีศรัทธาบวชโดยมากเป็นคนจีน ซึ่งในอดีตเมื่อไปรับศีลบวชพระสงฆ์และศึกษาที่
ประเทศจีนแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับมาไทย หรือกรณีส าคัญ คือ ในสมณสมัยของพระอาจารย์จีน  
วังสสมาธิวัตร (โล่วเข่ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 3 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และด ารง
ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ท่านได้ 
ถวายพระพรลากลับไปเยี่ยมอาการป่วยของมารดา ด้วยกตัญญูกตเวทิตาจึงจ าเป็นต้องดูแลพยาบาล  
เป็นเวลานาน จึงไม่ได้เดินทางกลับมาไทย  

                                                            
323 บันทึกบทสมัภาษณ์พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเช้ียว) พ.ศ. 2555. 
324 บันทึกปาฐกถาพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว), อดีตรองเจ้าคณะ

ใหญ่จีนนิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (龙莲寺 พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2557. 
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( 4 )  ห้ ว ง เ วลาขณะนั้ น เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ความวุ่ น วายทาง เมื อ ง ในจี นช่ ว งปลาย 
ราชวงศ์ชิง - สาธารณรัฐจีน อีกทั้งเหตุการณ์ของโลกและในไทยที่ส่งผลต่อชาวจีน เช่น สงครามโลก,  
กบฎอั้งยี่, มาตรการของรัฐไทยที่บังคับใช้ต่อชาวจีนในไทย325 เป็นต้น  

เมื่อถึงสมณสมัยของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่ 
จีนนิกาย รูปที่ 6 (พ.ศ. 2479 - 2529) เป็นช่วงส าคัญแห่งการปฏิรูปและฟื้นฟูคณะสงฆ์ ภารกิจส าคัญ
ในยุคนี้ คือ  

(1) ผลิตศาสนบุคลากร โดยระยะแรก ได้ใช้ส านักสงฆ์หลับฟ้า (หลิบห่วยเจ็งเสี่ย)  
เป็นสถานที่สร้างศาสนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการพระศาสนา  
เมื่อคณะสงฆ์จีนนิกายเติบโตเป็นที่ยอมรับและเจริญศรัทธายิ่งขึ้นแล้ว ระยะต่อมาจึงได้สร้าง  
วัดโพธิ์เย็น และวัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นฐานการสร้างศาสนบุคลากร มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติ

ศึกษา (僧伽学苑) แบบมหายาน เน้นการสอนพระธรรมวินัย ภาษาจีน ปรัชญา พระสูตร  
และศาสนพิธี โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงและยกระดับตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ในยุคนั้น 

(2) ฟื้นฟูระเบียบแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์และวิธีวัตรต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ  
(3) สร้างวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายให้ครอบคลุมตามภูมิภาคส าคัญ เพื่อเป็นแหล่งประกาศ 

สั่งสอนพระศาสนา เมื่อพิจารณาแล้วได้พบทั้ง 3 ภารกิจนี้ ถือว่าเป็นการปูทางอย่างสง่างามสู่การ
พัฒนาในขั้นต่อไป326 

ต่อมาในสมณสมัยของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่ 
จีนนิกาย รูปที่ 7 (พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน) พร้อมกับบรรดาพระมหาเถระจีนนิกายหลายรูปที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการร่วมกันพัฒนาคณะสงฆ์ เช่น พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)  
พระอาจารย์วินยานุกร (เย็นอี่) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์ส าคัญในพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร 
(โพธิ์แจ้ง) ได้สานต่อปณิธานและสืบสานพันธกิจของพระอุปัชฌาย์อย่างเต็มก าลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มีการส่งเสริมงานสังคมเคราะห์และการศึกษา ในยุคนี้เองถือเป็นการบุกเบิกของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ที่ให้โอกาสทางการศึกษาพร้อมกับการสร้างศาสนทายาท327 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระคณาจารย์จีน

                                                            
325  สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย,  

7 เมษายน 2561. 
326 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) , ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย,  

23 พฤษภาคม 2561. 
327 สัมภาษณ,์หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี), ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย, 17 กรกฎาคม  

2561. 
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ธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เป็นพระมหาเถระจีนนิกายรูปแรกที่ผลักดันด าเนินการ  
ด้านบริหารการศึกษา ในระยะแรกที่ท่านได้ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายนั้น ท่านได้  
ด าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา การสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน จากนั้น 
ได้ด าริถึงการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธธรรม ภาษาและวัฒนธรรมจีน  
ท่านจึงได้ด าเนินการจัดตั้ง “โรงเรียนภาษาจีนวัดมังกรกมลาวาส” ให้เป็นสถานที่สอนภาษาจีน 
แก่พระภิกษุสามเณร ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เป็นพระจีนต้องรู้ภาษาจีน เพื่อจะได้น าไปใช้ศึกษา 
พระไตรปิฎกภาษาจีน” ซึ่งการบริหารกิจการด้านบริหารการศึกษาของบรรพชิตจีนเดิมเป็นภาษาจีน 
มีการสื่อสารด้วยภาษาจีน การเรียนการสอนให้หลักสูตรพุทธศาสตร์ภาษาจีน บรรพชิตมีความจ าเป็น 
ในการใช้ภาษาจีนศึกษาหลักธรรมและพระสูตรต่าง ๆ 328 การจัดตั้งโรงเรียนลักษณะนี้จึงเป็น 
แนวคิดตามประสบการณ์ของท่าน ที่ในสมัยครองเพศฆราวาส เคยศึกษาที่โรงเรียนสหคุณศึกษา  

(黄魂学校)  
เพื่อทราบถึงเจตนารมณ์ของท่าน เราต้องเข้าใจก่อนว่าโรงเรียนจีนในเมืองไทยเกิดขึ้นมา  

พร้อม ๆ กับการก่อเกิดชุมชนชาวจีนบนผืนแผ่นดินไทยที่กระจายตัวท ามาค้าขายตามท่าน้ า ท่าเรือ 
สถานีรถไฟและชุมชนในหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ เมื่อการก่อตั้งชุมชนมั่นคงเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น  
ก็จะมีการก่อตั้งศาลเจ้า สุสาน และโรงเรียนจีนตามมาสนองตอบต่อจารีต วิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณี
วัฒนธรรม และด ารงอัตลักษณ์ของชนชาติจีนสืบต่อกันมา การจัดตั้งโรงเรียนจีนของชาวจีนในช่วง 
เริ่มต้น มีเป้าหมายเพื่อให้ลูกหลานมีโอกาสเรียนรู้หนังสือจีนสนองต่อการท ามาค้าขาย ซึ่งมีข่ายการค้า
อยู่ทั่วประเทศไทย และนานาประเทศเพื่อนบ้าน โดยช่วง ค.ศ. 1900 เป็นช่วงที่เมืองจีนมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมือง ชนชาวจีนในมณฑลทางใต้ เช่น กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหล า ฯลฯ ได้อพยพมายังประเทศ 
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มากมาย จนสามารถสร้างฐานทางเศรษฐกิจให้กับตนเองและก่อความ 
รุ่งเรืองให้กับภาคเศรษฐกิจของท้องถิ่น กระทั่ง ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นช่วงที่มี 
กระแสจีนอพยพครั้งใหญ่ และโรงเรียนสอนภาษาจีนมีความรุ่งเรืองสูงสุด ต่อมาในปี ค.ศ. 1955  
ทางการไทยได้เข้มงวดและสั่งปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทยหลายแห่ง โดยจ ากัดการสอน 
ภาษาจีนให้เหลือเฉพาะระดับประถมต้น พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่รัฐ ต ารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ 
ศึกษาธิการ ตรวจสอบโรงเรียนสอนภาษาจีนอย่างเข้มงวด มีการจับกุมนักเรียน ครู ผู้สอนที่ฝ่าฝืน 
แอบเรียนภาษาจีนตามสถานที่ต่าง ๆ จนเกิดวลีที่ว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" ถือเป็นจุดที่ท าให้ 

                                                            
328 กนกวรรณ โกลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”

(วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), 58. 
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การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยถดถอย ซึ่งนโยบายดังกล่าวด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน เป็นผลให้ปัจจุบันคนไทยเช้ือสายจีนวัยหนุ่มสาวหลายคนพูดและอ่านหนังสือจีนไม่ได้เลย329  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ท่านได้พิจารณาเห็นว่า ควรจัดตั้งโรงเรียนที่สามารถรองรับให้
เยาวชนที่มาบรรพชาเป็นสามเณรนักเรียนมีความรู้สามัญศึกษาควบคู่ศาสนา โดยมุ่งความเป็นเลิศ  
ด้านภาษาจีน เพื่อการผลิตอัตราก าลังเป็นศาสนทายาทที่มีความรู้ความสามารถแก่คณะสงฆ์ และ  
เป็นการด าเนินการตามปณิธานในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งคือการส่งเสริมโอกาส 
ทางการศึกษา จึงอาศัยกฎกระทรวง หมวดที่ 2 เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ ว่าด้วยอ านาจหน้าที่  
ในการจัดการศึกษา ประกอบการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบจากมติกรรมการสงฆ์จีนนิกาย  
ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 ซึ่งได้สถาปนา  
โรงเรียนมังกรกมลาวาสพิทยาคม ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย330 นับเป็น
ก้าวแรกของการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายที่มีผลการด าเนินการสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน 

 
4. ประวัติสังเขปโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13  

4.1 โรงเรียนมงักรกมลาวาสวิทยาลัย (龙莲中学) (เล่ง เน่ย ตง ฮกั) 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามด าริของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์   

(เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ซึ่งเล็งเห็นความส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
มหายานจีนนิกาย ตลอดจนช่วยเหลือพัฒนาสังคมด้วยการรับเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ  
เข้าบรรพชาเป็นสามเณรนักเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนามหายานจีนนิกาย คุณธรรมจริยธรรม  
และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มแรกได้ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม เป็นสถานที่ 
จัดการเรียนการสอน และได้ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักคณะกรรมการ  
การศึกษาเอกชน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนภาษาจีนวัดมังกรกกมลาวาส” บริหารจัดการในรูปแบบโรงเรียน 
จีนเอกชน ต่อมาได้มาอยู่ในก ากับของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และมาอยู่ในสังกัดกอง
พุทธศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามล าดับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความเป็นเลิศด้านภาษาจีน  

                                                            

329 ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์ และ เอกรัตน์ บรรเลง , 100 ปี โรงเรียนจีนบนแผ่นดินไทย,  
เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์  2561, เข้าถึงได้จากhttp://info.gotomanager.com/news/details. 
aspxid=82731. 

330 ส าเนาบันทึกข้อความ เรื่องขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กองนิติการ ที่ 1400 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534. 
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ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.)331  

ในปี พ.ศ. 2551 พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ได้พิจารณาว่า 
เมื่อสามเณรนักเรียนส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ได้ลาสิกขา เพื่อหาทางศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา แต่สามเณรนักเรียนบางรูปเมื่อลาสิกขาแล้ว ถึงกับขาดโอกาสศึกษาต่อ ด้วยเพราะ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกประการหนึ่งท่านมักปรารภเสมอว่า “...พวกเราอยู่กับซือหู ม.1 - 6 จัดว่าเป็น 
ช่วงวัยที่เพิ่งเริ่มมีวุฒิภาวะ โอกาสของชีวิตจะว่าสุกก็ไม่สุก จะว่าดิบก็ไม่ดิบ ซือหูจึงอยากให้พวกเรา 
เรียนให้สูงกว่านี้ จะได้มีวิชาความรู้ติดตัว ถ้ากุศลส่งบวชอยู่ต่อ ก็มีความรู้ความสามารถช่วยงาน  
พระศาสนาได้ แต่ถ้าจ าเป็นต้องสึกไปเป็นฆราวาส ก็มีวิชาประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังมีพระธรรมเป็น 
ภูมิคุ้มกันใจไม่ให้ไปตกในทางอบาย...”332 ดังนั้นท่านจึงมีเมตตาส่งเสริมให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
(ปริญญาตรี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างวัดมังกรกมลาวาส และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา333 และเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแล้ว ยังส่งเสริมโอกาสให้บรรพชิตศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ จึงเป็น 
การสร้างศาสนทายาท และบุคลากรที่มีคุณภาพต่อเนื่อง อันก่อเกิดประโยชน์กับศาสนาและสังคม
อย่างแท้จริง 

 

4.2 โรงเรียนวดัหมืน่พุทธวทิยา (万佛慈恩寺中学) (บ่วง ฮุก ฉื่อ อึง ยี่ ตง ฮัก) 
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ ่

จีนนิกาย เหตุผลในการก่อตั้งโรงเรียนเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 ในขณะนั้นท่านได้ไปด าเนินงานก่อสร้าง 
วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ณ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นวัดส าคัญเพื่อการเผยแผ่  
พระพุทธศาสนามหายานจีนนิกายในภาคเหนือของไทย และเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่านได้สังเกตเห็นวิถีชีวิตของเยาวชน
พื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างล าบากทั้งยังขาดโอกาสในการศึกษา

                                                            
331 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย, มังกรสาร (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550), 81. 
332 บันทึกบทเทศนาพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)  โอวาทด าริ

ก่อนการด าเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ  
วัดมังกรกมลาวาส 2551 (อธิบายค าศัพท์เฉพาะ “ซือหู” 师父 เป็นค าเรียกพระอุปัชฌาย์  
เจ้าอาวาส หรือพระอาจารย์ ในคณะสงฆ์จีนนิกาย คล้ายกับชาวไทยพุทธเรียกว่า “หลวงพ่อ”). 

333 บันทึกรายงานการประชุม ที่  ม .ก .  902/002 เรื่ องความร่วมมือทางวิชาการ 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551. 
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ต่อ ท่านจึงมีด าริให้ด าเนินการสืบสานตามแนวทางพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ในการส่งเสริมโอกาสช่วยเหลือชาวไทยภูเขา334 โดยได้รับเยาวชนเหล่านั้นมาอบรมเลี้ยงดู  
สั่งสอนให้นับถือพระพุทธศาสนา จากนั้นจึงได้ให้บรรพชาเป็นสามเณร และได้ประสานความร่วมมือ
กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอแม่จัน เพื่อจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และขยาย 
ไปถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาเมื่อมีสามเณรนักเรียนมากขึ้น จึงได้ด าเนินการจัดตั้ งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดท าการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี และหลักสูตรภาษาจีน มีครูสอนภาษาจีนจากสาธารณรัฐจีนไทเป (ไต้หวัน)  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ให้การสนับสนุน335 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยาได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นลักษณะคอนกรีต
เสริมเหล็ก 3 ชั้น มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 22 ห้อง มีคุณหลี่เนียนหลุน และคุณหลี่จงหลิง  
ชาวไต้หวัน ประธานอุปถัมภ์ บริจาคทรัพย์ จ านวน 30 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง  
และให้เป็นทุนการศึกษา เมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา 
มีมติขอพระราชทานนามอาคารเรียนว่า “อาคารสิรินธร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร3ี36  
 

4.3 โรงเรียนโพธิทัตราชวิทยาลัย (普德寺中学) (โผว เต็ก ยี่ ตง ฮัก) 
สถานศึกษาแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นห้องเรียนส ารองพิเศษของวัดมังกรกมลาวาส 

กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย มีการบรรพชารับสามเณรนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 80 รูป เสนาสนะที่พักสงฆ์ภายในวัดมังกรกมลาวาสไม่เพียงพอต่อ
จ านวนสามเณรนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ในขณะนั้นมีเพียงหอวิสุทธิธรรม ที่สามารถใช้เป็นที่พักสงฆ์ได้
เท่านั้น ส่วนอาคารที่พักหลังวิหารบูรพาจารย์ และอาคารตึกแถวหลังวิหารเทพ ซึ่งอยู่ระหว่าง  
การขอคืนสิทธิ์จากกลุ่มนักพรตในศาสนาเต๋าและสาธุคุณโซยทีเต๋า คณะตงฮั้วตึ้งนั้น ยังเป็นที่พ านัก
บ าเพ็ญพรตของนักพรตและสาธุคุณจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่บริการทางการแพทย์แผนจีน  

                                                            
334 สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย,  

18 เมษายน 2561. 
335 เรื่องเดียวกัน. 
336 ศิริชัย ภมรศิลปะธรรม, “แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มที่ 13 เพื่อเตรียมสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ,์ 2558), 26. 
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ที่สืบทอดมาตั้งแต่เหตุการณ์กบฎอั้งยี่337 ด้วยเหตุนี้ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์  
(เย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย นอกด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสแล้ว  
ยังด ารงต าแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตารามสมัยด้วย จึงด าริว่าควรให้สามเณรนักเรียน 
ในปีการศึกษาดังกล่าว ไปเรียนที่วัดโพธิทัตตาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การจัดการศึกษาชั่วคราวที่  
วัดโพธิทัตตารามด าเนินการอยู่ที่นั้น 3 ปีการศึกษา ซึ่งเมื่อเสนาสนะที่พักสงฆ์ภายในวั ดมังกร 
กมลาวาส ด าเนินการแล้วเสร็จ จึงย้ายสามเณรนักเรียนมาศึกษาที่โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย
ต่อไป  

การบริหารจัดการศึกษาที่ด าเนินการ ณ วัดโพธิทัตตาราม ไม่ได้ยุติลง เพราะว่าตลอด  
3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา สาธุชนได้รับทราบทั่วไปว่าวัดโพธิทัตตารามเปิดโรงเรียน จึ งน ากุลบุตรมา
ถวายตัวบรรพชาเป็นสามเณรนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของคณะสงฆ์
จีนนิกาย ในภารกิจการพัฒนาสังคมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนควบคู่ไปกับการสร้างศาสนทายาท  
ด้วยประการนี้เอง พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นเกา) ปลัดซ้ายจีนนิกาย ผู้ด ารงต าแหน่ง 
เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตารามในกาลต่อมา ได้ด าริจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
ชื่อว่า “โรงเรียนโพธิทัตราชวิทยาลัย” ภายในวัด เริ่มแรกจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายหลังเมื่อจ านวนสามเณรนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขออนุญาตจัดการเรียน
การสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเป็น  
กิจจลักษณะบนเน้ือที่ใกล้เคียงวัด338 

                                                            
337 สัมภาษณ์, พรรธน์ วีระพละ, ข้าราชการช านาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว,  

28 มิถุนายน 2561. 
338 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเกา), ปลัดซ้ายจีนนิกาย, 18 มิถุนายน  

2561. 



 
 

181 

 
บทที่ 6 

แนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต 
 

การศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ในบทนี้ จะน าเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มการบริหาร 
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต ซึ่งคณะสงฆ์จีนนิกายมีแผนยุทธศาสตร์ ในการบริหาร  
จัดการศึกษาในอนาคต เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมีโครงการด าเนินการเพื่อเตรียม 
ความพร้อมและผลักดันไปสู่โครงการต่าง ๆ ในการนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอสิ่งที่ได้จากการค้นพบ ทั้งหมด   
7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
2) โครงการวามร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ  
(Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3) โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
4) โครงการส่งเสริมบรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกายศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต 5) โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 6) โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย 7) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ซึ่งมีรายละเอียดังต่อไปนี ้
 
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มต้นตั้งแต่  
พ.ศ. 2551 คณะสงฆ์จีนนิกายน าร่องโดยวัดมังกรกมลาวาส ด าเนินโครงการตามด าริพระคณาจารย์
จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ที่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นการต่อยอดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยจัดศูนย์การศึกษาที่วัดมังกรกมลาวาส  
กรุงเทพมหานคร339 เพื่อความเหมาะสมและสะดวกแก่การเดินทางของพระภิกษุสามเณรจีนนิกาย 
จากวัดต่าง ๆ ความร่วมมือในการผลิตพระภิกษุสามเณรให้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  
ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การมีความเป็นอิสระ และความคล่องตัวสูงแต่เป็นไปตามระบบของ 

                                                            
339 บันทึกรายงานการประชุม ที่  ม .ก .  902/002 เรื่ องความร่วมมือทางวิชาการ 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551. 



 182 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีภารกิจหลักตามสถาบันการอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มี 
คุณภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในขณะนั้นมี  
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ศรีพระจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดี ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน มีบรรพชิตจีนนิกายเข้าศึกษารุ่นแรกจ านวน 30 รูป ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาเป็น
รุ่นที่ 4 หลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญต่ออัตลักษณ์จีนนิกาย การศึกษาพระไตรปิฏกภาคภาษาจีน 
และก่อเกิดประโยชน์แก่การเผยแผ่ศาสนาสืบต่อไป340  

 
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ  

(Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนส าหรับคนต่างชาติ  

(Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้บริหารโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยามีนโยบายในการยกระดับ 
การเรียนการสอนภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ โดยการท าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสนับสนุน
การเรียนภาษาจีนส าหรับคนต่างชาติ (Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอให้ทางสถาบัน 
ส่งครูผู้สอนมาจัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อสามเณรนักเรียนเหล่านี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 แล้ว สถาบันจะให้มีสิทธิ์ในการสอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน หรือส่งให้ไป 
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฝูเหยียน สาธารณรัฐจีนไทเป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนทางการศึกษาของสามเณรนักเรียนให้มีทางเลือกทางการศึกษาที่ดีต่อไป341 

 
3. โครงการจัดตั้งสถาบันอดุมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนกิาย 

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญา 
จริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นผู้ด าริโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาตร์จีนนิกาย มุ่งเน้น 
การศึกษาภาษาจีนและพระไตรปิฎก และ (2) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยตามแบบก ากับของรัฐหรือ
เอกชน ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา  
ของคณะสงฆ์จีนนิกายนี้  ได้ด าเนินการมาถึงขั้นก าหนดนโยบายและแผนด าเนินการจัดตั้ง  
แต่พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ได้มรณภาพเสียก่อน แต่กระนั้น 

                                                            
340 บันทึกรายงานการประชุม ที่  ม .ก .  902/002 เรื่ องความร่วมมือทางวิชาการ 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551. 
341 สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย,  

18 เมษายน 2561. 
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ความปรารถนาที่จะมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นของคณะสงฆ์จีนนิกาย ก็ยังมีอยู่ดังปณิธานของ  
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เพราะที่จริงแล้วการที่ท่านมุ่งเน้นให้พระภิกษุ
สามเณรในคณะสงฆ์จีนนิกายเร่งส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
ก็เพื่อเป็นการสนองอัตลักษณ์บรรพชิตจีนต้องมีความรู้ความสามารถสื่อสารและใช้ภาษาจีนใน
การศึกษาพุทธศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไป แต่ด้วยเพราะบริบทและค่านิยมการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
ในไทย ไม่เหมือนกับสถาบันพุทธศาสตร์ในประเทศจีน หรือประเทศอื่น ๆ ที่บริหารจัดการศึกษาโดย
วัดและสถาบันพระพุทธศาสนา คือมุ่งเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั้น จึงจ าเป็นต้อง 
จัดการศึกษาให้หลากหลาย โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 342 โดยในปี พ.ศ. 2551  
เป็นต้นมา ได้ด าเนินการเพ่ือเตรียมการจัดต้ังอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที่ 1 จัดท าโครงการสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ขั้นที่ 2 ตั้งคณะกรรมการโครงการ ให้ด าเนินการศึกษาหลักการและรูปแบบการบริหาร 

จัดการศึกษาของสถาบันพุทธศาสตร์ในจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ใน
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเอกชนในไทย  

ขั้นที่ 3 น าเสนอหลักการและวัตถุประสงค์ในการประชุมกรรมการสงฆ์จีนนิกาย 
ขั้นที่ 4 ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณรอบวัดบรมราชากาญจนาภิเษก 

อนุสรณ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพิ่มเติม343 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งการด าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน ส าเร็จในระยะเวลาที่ 

ก าหนด นับเป็นการเตรียมรากฐานความพร้อมในการก่อตั้ง เสมือนว่าก าลังเห็นแสงระยับทอประกาย 
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ท่านได้ให้นโยบายในการประชุมคณะกรรมการ  
โครงการว่า หากอนาคตสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายส าเร็จ จะเปิดคณะต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
ต่อการรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคม ประกอบด้วย 1) คณะพุทธศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามรถด้านศาสนา 2) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาศาสตร์  
โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 3) คณะครุศาสตร์ เพื่อผลิตครูสอนภาษาจีนและวิชาอื่น  ๆ  
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานประเทศจีน 4) คณะสาธาณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตผู้มีความรู้ด้านสาธารณสุข 
และการแพทย์แผนจีน การจัดการศึกษาเบื้องต้น 4 คณะนี้ ให้โอกาสทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการ 
ตรากตร าทุ่มเทก าลังกายก าลังใจเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การบูรณปฏิสังขรณ์อารามโบราณ
จีนนิกายทุกแห่ง เพื่ออนุรักษ์พุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม และการพัฒนายกระดับการศึกษาของ 

                                                            
342 สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้), ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย, 26 มิถุนายน  

2560. 
343 บันทึกรายงานการประชุมคณะสงห์จีนนิกาย ที่ คจ.04/013 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559. 
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คณะสงฆ์จีนนิกายมาเป็นเวลานาน ท าให้ท่านอาพาธในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี พ.ศ. 2558 และ  
มรณภาพลงเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยอาการล าไส้ขาดเลือด344 ดังนั้นแม้ว่าสังขารของ 
ท่าน จะเสื่อมสลายไปตามสามัญลักษณะ แต่ปณิธานของท่านที่ตั้งมั่นยังคงอยู่และต้องด าเนินต่อไป 
เมื่องานบ าเพ็ญกุศลศพ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ก าหนดครบ 100 วันแล้ว  
ในระหว่างที่ด านินการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯพระราชทานดินบรรจุศพ คณะสงฆ์  
จีนนิกายได้น าโครงการต่าง ๆ ของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) มาด าเนินงาน
สานต่อ โดยในเบื้องต้นคณะสงฆ์จีนนิกายได้มีบัญชาเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย แต่งตั้งให้ หลวงจีนธรรม 
รัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มาด ารงต าแหน่ง  
รักษาการเจ้าอาวาสทั้งวัดมังกรกมลาวาสและวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ 
เป็นประธานโครงการด าเนินการศาสนกิจต่าง ๆ 345 หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ได้ศึกษา
และด าเนินการในศาสนกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการศึกษา ท่านด าริว่า 
การเปิดสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายเอง ต้องเผชิญกับการแข่งขันและใช้ระยะเวลานาน  
กว่าจะเติบโตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม หากเราเปลี่ยนวิธีใหม่โดยไม่ทิ้งอุดมการณ์เดิมก็เป็นสิ่ง 
ที่น่าท้าทายอย่างยิ่งทั้งยังให้ผลดีในภายหลังเช่นกัน ดังวาทะของท่าน เติ้งเสี่ยวผิง ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ว่า “จะเป็นแมวสีด าหรือขาวไม่ส าคัญ ขอให้จับหนูได้ก็พอ” แนวคิดของ
หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) เป็นที่ยอมรับในคณะสงฆ์จีนนิกายและคณะกรรมการโครงการ  
จึงได้มติว่า คณะสงฆ์จีนนิกายจะขอเจรจาความร่วมมือกับรัฐบาลจีน เพื่อขอเสนอให้โครงการจัดตั้ง
อุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นวิทยาเขตหรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยจีนใน 
ประเทศไทย346 เมื่อแนวคิดของหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ได้มติเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่าย  
แล้ว จึงด าเนินการท าแผนโครงการเพื่อน าเสนอพิจารณาในขั้นตอนต่อไปตามล าดับ โดยเมื่อวันที่  
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้ด าเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
มี หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ประธานโครงการ, หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง ผู้จัดการ
โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย, หลวงจีนภาณุวัฒน์ เสี่ยสก (ผู้วิจัย) และนายเศรษฐพงษ์ จงสงวน  
นักวิชาการพระพุทธศาสนามหายานคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้เข้าพบนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชฑูต
ไทยประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อน าเสนอโครงการแก่ ฯพณฯ เอกอัครราชฑูต  

                                                            
344 ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอุดมศึกษาจีนนิกาย 28 เมษายน

2560. 
345 บันทึกรายงานการประชุมคณะสงห์จีนนิกาย ที่ คจ.04/013 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559. 
346 สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้), ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการ 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย, 9 กรกฎาคม 2561. 
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ด้วยหลักการและเหตุผลส าคัญคือ คณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจาก 
ประเทศจีน มีเจตนารมณ์ในการเผยแผ่ ส่งเสริม ด ารงไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา 
แบบจีน โดยเฉพาะการขอความร่วมมือจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีน ฯพณฯ  
เอกอัครราชฑูต ได้กล่าวชื่นชมพร้อมรับหลักการ และยินดีจะเป็นผู้แทนเจรจากับกระทรวงศึกษาธิการ 
ของจีน แต่สิ่งหนึ่งที่ ฯพณฯ เอกอัครราชฑูต ตั้งข้อกังวลคือ รัฐบาลจีนมีจุดยืนชัดเจนไม่ยินยอมให้การ
บริหารจัดการศึกษาที่อยู่ภายใต้การรับรองของรัฐ ด าเนินการโดยองค์กรทางศาสนาหรือคณะนักบวช  
ด้วยเพราะว่าไม่สอดคล้องกับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งรัฐค่อนข้างระวังการเคลื่อนไหวของ
ศาสนาต่าง ๆ อันจะสั่งสอนหรือบริหารจัดการขัดต่อหลักการปกครองของประเทศ ในช่วงหนึ่งในการ 
สนทนา ฯพณฯ เอกอัครราชฑูต ยังได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา  
สถานเอกอัครราชฑูตไทย จัดงานท าบุญวันสงกรานต์ มีการนิมนต์พระผู้ใหญ่มาแสดงธรรม รัฐบาล
กลางของจีนยังขออนุญาตส่งเจ้าหน้าระดับสูงของสันติบาลจีนที่รู้ภาษาไทย มาสังเกตกาณ์ 
ฟังการแสดงธรรมว่าขัดต่อหลักการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์หรือไม่ เรื่องดังกล่าวนี้ ถือเป็น  
ข้อพึงสังเกตเพื่อความระมัดระวังในการด าเนินการขั้นต่อไป347 หลังจากการไปเจรจาที่ประเทศจีน  
หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ได้ด าเนินการจัดงานวางศิลาฤกษ์ วิทยาลัยสงฆ์จีนนิกาย  
บริเวณพื้นที่โซน C ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ในการนั้นคณะสงฆ์จีนนิกายได้กราบ 
อาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
วิทยาราม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์จีนนิกาย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559348 หลังจากงานวางศิลาฤกษ์ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) ผู้สานต่อปณิธานของ 
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ได้เร่งด าเนินการขั้นต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้นความจ าเป็นที่คณะสงฆ์จีนนิกายต้องจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเหตุผลเพราะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534  
ที่คณะสงฆ์จีนนิกายเริ่มมีการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ  
ศึกษา อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน พร้อมกั บการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนามหายานจีนนิกาย ตลอดจนเป็นโอกาสในการสร้างศาสนทายาทสืบศาสนา และผลิต
คนดีมีคุณธรรมสู่สังคม แต่การบริหารจัดการศึกษานี้ จะมีปัญหาต่าง ๆ ของสามเณรนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี ้

                                                            
347 บันทึกของผู้วิจัย การเข้าเจรจากับเอกอัคราชทูตไทยประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บันทึกเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560. 
348 สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้), ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการ 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย, 9 กรกฎาคม 2561. 
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(1) คณะสงฆ์จีนนิกายไม่มีสถาบันอุดมศึกษารองรับต่อยอด เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณร 
ต้องลาสิกขาเพื่อไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  

(2) บรรพชิตศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด อาทิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมธิราช ไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จึงไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ตั้งเป้าไว้ 

(3) เป้าประสงค์ของคณะสงฆ์จีนนิกายคือ มุ่งผลิตศาสนทายาทที่มีความสามารถ 
ด้านภาษาจีน ซึ่งอาจไม่ตรงกับความถนัดของนักเรียนและเป้าหมายของวัด 

ดังนั้นจากปัญหาข้างต้นคณะสงฆ์จีนนิกายมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการหาแนวทางให้ 
โอกาสพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และยกระดับสูงในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคตต่อไป349 และอีกประการหนึ่งจากสภาพปัญหาจนน าไปสู่ความจ าเป็น 
ที่คณะสงฆ์จีนนิกายต้องมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ ในข้างต้นเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์  
จีนนิกายต้องด าเนินการเพื่อเป็นการยกระดับการศึกษา และในขณะเดียวกันยังเป็นโอกาส 
ที่จะสร้างศาสนทายาทให้กับคณะสงฆ์จีนนิกายด้วย แต่ถ้าหากผู้นั้นจ าเป็นต้องลาสิกขาไปก็จะเป็น
ผลผลิตที่ดีของสังคม ดังข้อความต่อไปนี้เป็นโอวาทธรรมของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์  
(เย็นเชี้ยว) พระมหาเถระผู้วางรากฐานการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายทั้งในส่วนของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับบรรพชิตจีนนิกาย และ  
ในส่วนของการบุกเบิกส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ “......ที่ซือหูเปิดศูนย์
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น เพราะอยากให้พระภิกษุสามเณรของวัดเราและ 
คณะสงฆ์จีนนิกาย มีการศึกษาต่อยอดเพิ่มจากชั้นมัธยมปลาย จะได้เป็นการเรียนการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
ซือหูได้ปรึกษากับ รศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจริง ๆ แล้ว เราได้เตรียมการกันมานานพอสมควรแล้ว บัดนี้เป็นรูปเป็นร่าง 
ขึ้นมา ซือหูขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และขออนุโมทนากับพระภิกษุและสามเณรที่เป็นนักศึกษา
ด้วย เราได้เริ่มเปิดศักราชการเรียนมหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีนกลางเป็นหลักอย่างเต็มรูปแบบ  
อย่างจริงจังสักที จะมีพระภิกษุบางรูปที่จบปริญญาตรีมาแล้วก็มี และที่ใกล้จะจบแล้วก็มี พวกเราจะ
ได้มาเริ่มเรียนกันใหม่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่  ๆ บนโลกใบนี้ มันไม่มี 

จบสิ้น ไม่มีที่สิ้นสุด ภาษาจีนเรียกว่า 学无止境 (เสวีย อู๋ จื่อ จิ้ง) โลกเราก าลังเข้าสู่ยุค 
โลกาภิวัฒน์ เข้าสู่เทคโนโลยีที่ใหม่ ๆ วิทยาการและวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาก ทุกสิ่งทุกอย่างจะ 
เปลี่ยนไป ถ้าเราก้าวไม่ทัน ตามไม่ทัน ก็เท่ากับเราย่ าอยู่กับที่ เสมือนว่าแทบไม่ได้ก้าวตามเขาเลย  
ดังนั้นพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่ได้มีโอกาสเรียนครั้งนี้ ขอให้ตั้งใจเรียนต่อไปอาจจะหลายปีหรือบางรูป
จะเรียนช้ากว่าเขาหน่อยก็ไม่เป็นไร ซือหูทราบมาว่าคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

                                                            
349 ส าเนาสรุปการประชุมกรรมการสงฆ์จีนนิกาย ประจ าเดือนตุลาคม 2549. 
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มีชื่อเสียงในด้านวิชาการและการสอน สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ คณาจารย์มีน้ าใจที่จะให้กับพระภิกษุ
สามเณรนักศึกษาทุกรูป ซือหูจึงหวังว่า นาทีทองและโอกาสทองนี้ พวกเราจะตั้งใจกันอย่างเต็มที่  
ทุกสิ่งทุกอย่างของความส าเร็จนั้นอยู่ที่ความต้ังใจ สนใจ และความพยายามของตัวเอง ดั่งที่ซือหูได้เคย 
พูดทุก ๆ เช้ากับพวกเราอยู่เสมอ เพราะซือหูมาดูการสวดมนต์ท าวัตร การปฏิบัติ การฉันของพระภิกษุ 
สามเณร จึงค่อนข้างใกล้ชิดกับพระภิกษุสามเณรพอสมควร ซือหูจึงรู้ว่าคน ๆ นั้นเป็นอย่างไร มีนิสัย 
อย่างไร จิตใจเป็นอย่างไร แล้วจึงได้ชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือควรแก้ไข เมื่อซือหูรู้ 
หรือพบเห็นข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ซือหูพิจารณาว่าควรท าอย่างไร จะมีวิธีที่ขัดเกลาจิตใจของเขา 
ให้เขาคิดและปฏิบัติตนได้อย่างที่ซือหูหวังไว้ ให้เป็นคนดี มีความกตัญญู รู้เสียสละ เป็นศาสนทายาท  
ของพระพุทธศาสนา แม้บางครั้งอาจไม่ได้ดั่งใจ แต่ซือหูก็ไม่เคยท้อ ซือหูมีแต่ความกังวลใจห่วงใยว่า 
ต่อไปเขาผู้นั้นจะเป็นอย่างไร แต่หากทุกคนก้าวเดินไปในทางที่ดีที่ถูก ปฏิบัติตนให้ตั้งมั่น จิตใจนั่งสงบ 
รวมสมาธิไว้กับการศึกษา และบ าเพ็ญตนอยู่ในธรรมของสมณเพศ ซือหูคิดว่าพวกเราจะเดินร่วมทาง
กันระหว่างการศึกษาเล่าเรียนนี้ การท าหน้าที่เป็นสมณเพศได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้เป็นความปรารถนา  
ขอซือหูที่มีต่อพพระภิกษุและสามเณร ซือหูไม่เพียงแค่ต้องการให้พวกเราเรียนจนส าเร็จอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ต้องการให้พวกเราเป็นคนดีต่อสังคม คนที่มีคุณธรรมต่างหากที่ซือหูให้ความส าคัญ  
หากขาดคุณธรรมแล้วความเป็นคนย่อมไม่บริบูรณ์ น่าเสียดาย น่าผิดหวัง ไม่ก่อเกิดผลส าเร็จตามที่จะ 
รอเราอยู่ข้างหน้า ขอให้ทุกคนจงมีความตั้งมั่น เมื่อสติมั่นคงแล้วเราจะประสบความส าเร็จใน 
การศึกษา รวมทั้งการเป็นคน ด ารงซึ่งความเป็นสมณเพศได้บริบูรณ์........”350  

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายเพราะ 
การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศจีนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาจากส านักเรียนในวัดผสมผสาน
กับระบบการศึกษาสากล คือการจัดสถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีหลักสูตรของสถาบัน  
มีการวัดและประเมินผล ตลอดกระบวนการอื่น ๆ ในการบริหารวิชาการ สถาบันการศึกษาของสงฆ์
ลักษณะเช่นนี้มีทั่วประเทศจีน ได้รับการสนับสนุนและอยู่ภายใต้การดูแลจากพุทธสมาคมแห่ง  
ประเทศจีนและเป็นที่ยอมรับขององค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศจีนเท่านั้น แต่มิได้รับการรับรอง  
วิทยฐานะจากรัฐบาล ผู้วิจัยได้มีโอกาสสังเกตการเรียนการสอน และสัมภาษณ์กับพระธรรมาจารย์จ่
วนจื้อ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์แห่งชาติจีน ได้ทราบว่ามีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับ 
ระบบมหาวิทยาลัย น ากระบวนวิชาในพระพุทธศาสนาตลอดจนปรัชญาแนวคิดมาจัดหลักสูตร  
การเข้าศึกษาสงวนสิทธิ์เฉพาะพระสงฆ์จีนในประเทศจีนเท่านั้น351 

                                                            
350 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย, มังกรสาร (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2551), 83. 
351 ส าเนารายงานผลการด าเนินการ การเจรจาประสานงานการจัดตั้งอุดมศึกษาจีนนิกาย 

สรุปและแปลจากบทสัมภาษณ์ พระธรรมาจารย์ จว่นจื้อ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์แห่งชาติจีน. 
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สรุปว่า โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ด าเนินการประสาน 
ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสนอโครงการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย และขอเป็นวิทยาเขตหรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐบาลจีน ซึ่งโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายนี้คาดว่าจะส าเร็จ
และเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2565 

 
4. โครงการสง่เสริมบรรพชติในคณะสงฆจ์ีนนิกายในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ในคณะสงฆ์จีนนิกายในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
ซึ่งพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  มีด าริให้
บรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกายมีวุฒิทางการศึกษาให้สูงถึงขั้นดุษฎีบัณฑิต ดังนั้นในปีการศึกษา 2558  
ได้ส่งบรรพชิตจีนนิกายจ านวน 3 รูป คือ พระธวัชชัย แก้วสิงห์ พระภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์  
(ผู้วิจัย) และพระวีระพงษ์ ปาสานนท์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งในปัจจุบันนี้ พระธวัชชัย แก้วสิงห์ ได้ส าเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยได้ท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง อัตลักษณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย พระภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์ (ผู้วิจัย) ท าดุษฎีนิพนธ์ 
เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย และพระวีระพงษ์ ปาสานนท์ ท าดุษฎีนิพนธ์  
เรื่อง อนาคตภาพการจัดอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยา
ภรณ์ (เย็นเชี้ยว) คาดหวังว่าเมื่อพระสงฆ์จีนนิกายทั้ง 3 รูป จบการศึกษาแล้ว จะน าความรู้ที่ได้รับ 
มาช่วยในการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายสืบต่อไป 

 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์การศกึษาภาษาและวัฒนธรรมจนี 

โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญา
จริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  มีด าริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษา 
และวัฒนธรรมจีนขึ้น เพื่อเป็นวิทยบริการแก่ชุมชนในการศึกษาค้นคว้าภาษาและวัฒนธรรมจีน  
ในการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการก่อสร้างและจัดตั้ง จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณธนินทร์ 
เจียรวนนท์ ทั้ งนี้ โครงการดังกล่าวได้ เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้ งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2561  
คาดว่าโครงการนี้จะส าเร็จในปี 2565352 

                                                            
352 สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้), ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการ 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย, 9 กรกฎาคม 2561. 
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6. โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งพระคณาจารย์ 

จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีด าริให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศล 
ในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วไปได้รับโอกาสทาง 
การศึกษาที่ดีอย่างมีคุณภาพ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน  
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติมีทางเลือกทางการศึกษา ในการนี้ได้รับทุนสนับสนุน
การก่อสร้างและจัดตั้ง จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ ทั้งนี้โครงการ  
ดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2561 คาดว่าโครงการนี้จะส าเร็จ 
และรับนักเรียนในปีการศึกษา 2565353 

 
7. โครงการจัดตั้งสถาบันวจิัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

โครงการจัดตั้ งสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  ของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
ซึ่งพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีด าริให้จัดตั้ง 
สถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อให้เป็นสถาบันวิจัย ศึกษาค้นคว้า  
พระไตรปิฎก ปรัชญาพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย คือ นิกายเถรวาท นิกายมหายาน และนิกาย 
วัชรยาน ในการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการก่อสร้างและจัดตั้ง จากบริษัทไทยเบฟเวอเรท โดย  
คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในเดือน
กรกฎาคม 2562 คาดว่าโครงการนี้จะส าเร็จในปี 2570354 

 

                                                            
353 สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้), ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการ 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย, 9 กรกฎาคม 2561. 
354 สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่), ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย,  

23 พฤษภาคม 2560. 
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บทที่ 7 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาโดย
การค้นคว้าเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการสัมภาษณ์ ด าเนินการวิจัยโดยขั้นตอนวิธีการ  
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
มหายาน ประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย และการบริหารจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์จีนนิกาย ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 2) สัมภาษณ์พระราชาคณะจีนนิกาย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนามหายาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจีนวิทยา 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 3) รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร ์

 
สรุปผลการวิจยั 

การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  สรุปผลการวิจัยตาม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้

คณะสงฆ์จีนนิกาย คือ คณะสงฆ์อื่น ตามความใน มาตรา 5 ทวิ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่  2 )  พ.ศ .  2535 มีการปกครองเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่  3  (พ.ศ .  2520)  
และกฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  
เป็นคณะบรรพชิตที่เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงสถาปนาคณะสงฆ์ขึ้น 
ใน ปี พ.ศ. 2414 มีสถานภาพเป็นองค์การทางพระพุทธศาสนามหายานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
มีธรรมประเพณีและจารีตตามแบบอุตตรนิกายสืบทอดจากประเทศจีน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

1) การบริหารจัดการศึกษาในอดีต สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ คือ (1) ราว พ.ศ. 2414 – 2479  
มีการบริหารจัดการศึกษาตามแบบส านักเรียนในประเทศจีน แต่ด้วยบริบทของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
เพิ่งเริ่มก่อตั้ง กอปรกับวัดและจ านวนพระสงฆ์มีจ านวนน้อย จึงบริหารจัดการศึกษาภายในวัด  
มีหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ศึกษาพระธรรมวินัย  
พระสูตรคัมภีร์ ศาสนพิธี ปรัชญามหายาน ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน ด้วยเพราะว่าในระยะนี้ 
การอุปสมบทยังไม่สามารถกระท าได้ในไทย บรรพชิตจึงต้องเดินทางไปอุปสมบทที่ประเทศจีน  
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และมีการเข้าศึกษาในส านักเรียนอารามส าคัญก่อนเดินทางกลับมาไทย (2) ราว พ.ศ. 2479 – 2497  
เป็นช่วงเวลาที่เกิดสภาวะทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2  
ในระยะนี้คณะสงฆ์จีนนิกายเกิดภาวะพลวัตและปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการบริหารปกครอง 
และการจัดการศึกษาส่วนกลาง ในยุคนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เริ่มก่อตั้ง  
ส านักสงฆ์หลับฟ้า เพื่อฟื้นฟูระเบียบแบบแผนของคณะ การปกครอง วัตรปฏิบัติ และการศึกษา  
ในระยะนี้ส านักเรียนมีการเติบโตมากขึ้น ด้วยเพราะคณะสงฆ์จีนนิกายสามารถบรรพชาอุปสมบทได้
ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (3) ราว พ.ศ. 2497 – 2529 ในยุคนี้เป็นสมณสมัยของพระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสามธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นยุคทองของคณะสงฆ์จีนนิกาย
ในทุกด้าน โดยเฉพาะการศึกษา มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติศึกษาวัน ของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
อันเป็นแนวทางตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติศึกษา ในยุคนี้เกิด
โรงเรียนที่มีรูปแบบมาตรฐาน 2 แห่ง คือ โรงเรียนพระปริยัติศึกษาวัน วัดโพธิ์เย็น และโรงเรียน 
สังฆปริยัติศึกษา วัดโพธิ์แมนคุณาราม ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาแบบมหายานยังคง  
มีตามวัดต่าง ๆ ในยุคนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการมหายานระดับประเทศมาถวายการสอน
บรรพชิต เช่น อาจารย์เสถียร โพธินันทะ , อาจารย์เลียง เสถียรสุต เป็นต้น 

2) การบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน ราว พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน คณะสงฆ์จีนนิกาย 
ต้องปรับบริบทการบริหารจัดการศึกษาเข้าหาบริบทการศึกษาในยุคปัจจุบัน มุ่งการสังคมสงเคราะห์  
และส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสู่การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา โดยปณิธานของพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีต 
รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย บริหารจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน 
พร้อมไปกับการเผยแผ่ศาสนาและการสร้างศาสนทายาท นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการด าเนินการ 
ต่อยอดไปสู่แนวโน้มในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3) แนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต เริ่มต้นตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา มีโครงการด าเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและผลักดันไปสู่โครงการ 
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต ได้แก ่

3.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ซึ่งพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ได้ด าริถึง 
การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บรรพชิตจีนนิกายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551  
จึงได้ด าเนินการท าความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนี้ เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีระเบียบ
การบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมาย หลักคือการมีความเป็นอิสระ และความคล่องตัวสูง 
แต่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีภารกิจหลักตามสถาบันการอุดมศึกษา คือ 
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การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ในขณะนั้นมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นคณบดี มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีบรรพชิตจีนนิกายเข้าศึกษารุ่นแรกจ านวน 30 รูป ปัจจุบันมี 
การจัดการศึกษาเป็นรุ่นที่ 4 หลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญต่ออัตลักษณ์จีนนิกาย การศึกษา 
พระไตรปิฏกภาคภาษาจีน และก่อเกิดประโยชน์แก่การเผยแผ่ศาสนาสืบต่อไป 

3.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนส าหรับ 
คนต่างชาติ (Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้บริหารโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยามีนโยบาย 
ในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ โดยการท าความร่วมมือทางวิชาการ  
กับสถาบันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนส าหรับคนต่างชาติ (Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เพื่อขอให้ทางสถาบันส่งครูผู้สอน มาจัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อสามเณรนักเรียนเหล่านี้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว สถาบันจะให้มีสิทธิ์ในการสอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 
ในประเทศจีน หรือส่งให้ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฝูเหยียน สาธารณรัฐจีนไทเป ซึ่งโครงการ  
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาของสามเณรนักเรียนให้มีทางเลือกทางการศึกษา
ที่ดีต่อไป 

3.3 โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งพระคณาจารย์จีน 
ธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็นผู้ด าริโครงการจัดตั้ง  
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การจัดตั้งวิทยาลัย 
พุทธศาตร์จีนนิกาย มุ่งเน้นการศึกษาภาษาจีนและพระไตรปิฎก และ (2) การจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ตามแบบก ากับของรัฐหรือเอกชน ใช้ภาษาจีนแลภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยโครงการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายนี้ ได้ด าเนินการมาถึงขั้นก าหนดนโยบายและแผนด าเนินการ
จัดตั้ง แต่ท่านพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ได้มรณภาพลงเสียก่อน คณะสงฆ์
จีนนิกายจึงมีบัญชาให้ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) รับด าเนินการต่อตามปณิธานของ 
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเช้ียว) โดยในส่วนการก่อสร้าง ทางคณะกรรมการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ขอประทานกราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  
(สนิท ชวนปัญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ในวันที่  3 กรกฎาคม 2559 และ
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ด าเนินการประสานความร่วมมือกับสถาน  
เอกอัครราชทูตไทยประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยื่นเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา  
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ขอเป็นวิทยาเขตหรือสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลจีน 
ซี่งโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายนี้คาดว่า จะส าเร็จและเปิดรับนักศึกษา 
ได้ในปีการศึกษา 2565 
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3.4 โครงการส่งเสริมบรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกายในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
โดยพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  มีด าริให้ 
บรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกายมีวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น จึงส่งบรรพชิตจีนนิกายจ านวน 3 รูป คือ  
พระธวัชชัย แก้วสิงห์ พระภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์ (ผู้วิจัย) และพระวีระพงษ์ ปาสานนท์  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในปีการศึกษา 2558  

3.5 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งพระคณาจารย์จีนธรรม 
ปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีด าริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษา 
และวัฒนธรรมจีนขึ้น ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เพื่อเป็นวิทยบริการแก่ชุมชน  
ในการศึกษาค้นคว้าภาษาและวัฒนธรรม โครงการดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการก่อสร้ างตั้งแต่วันที่ 
 25 ตุลาคม 2561 คาดว่าโครงการนี้จะส าเร็จในปี 2565   

3.6 โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
โดย พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  มีด าริให้
จัดตั้งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย่างมีคุณภาพ  
ระดับประถมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้เยาวชนของชาติมีทางเลือกทางการศึกษา โครงการดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่  
25 ตุลาคม 2561 คาดว่าโครงการนี้จะส าเสร็จและรับนักเรียนในปีการศึกษา 2565  

3.7 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
โดย พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  มีด าริให้
จัดตั้งสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก  
อนุสรณ์ เพื่อให้เป็นสถาบันวิจัย ศึกษาค้นคว้า พระไตรปิฎก ปรัชญาพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย คือ 
เถรวาท มหายาน และวัชรยาน โครงการดังกล่าวจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2562  
คาดว่าโครงการนี้จะส าเร็จในปี 2570  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง 
ประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
การด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนต่าง ๆ มี 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ศึกษาจากเอกสาร (Documenttary  
Reserch)  ได้แก่  (1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง คือ พระพุทธศาสนามหายาน  
ประวัติศาสตร์ไทย-จีน ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกาย และงานวิจัยการศึกษาคณะสงฆ์   
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(2) ศึกษาเอกสารวิธีทางประวัติศาสตร์ และการบริหารจัดการศึกษา  และ(3) ศึกษาเอกสาร 
วิวัฒนาการการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 2) การสัมภาษณ์ ได้แก่ พระราชาคณะจีน 
นิกาย จ านวน 12 รูป ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวนรวม 17 ท่าน  
ประกอบด้วย ด้านสหวิทยาการ จ านวน 1 ท่าน, ด้านจีนวิทยา จ านวน 5 ท่าน, ด้านประวัติศาสตร์ 
จ านวน 4 ท่าน, ด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 3 ท่าน และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 4 ท่าน  
3). การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 5 วิธี คือ (1) การศึกษาประวัติศาสตร์  
(2) การวิเคราะห์เอกสาร (3) การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ (4) การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วม และ(5) การสัมภาษณ์ 4) การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการ 
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ การตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร การตรวจสอบข้อมูลจากผู้วิจัย คือ การสัมภาษณ์  
จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 
สร้างข้อสรุปซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีย่อย ๆ 3 วิธี คือ (1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 
(2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล Typological Analysis) และ (3) การวิเคราะห์โดย 
การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) แล้วน าเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และ 
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 5) การสรุปและน าเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น  
7 บทได้แก่ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 พระพุทธศาสนามหายานและประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย บทที่ 3  
คณะสงฆ์จีนนิกาย บทที่ 4 การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอดีต บทที่ 5 การบริหาร
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบัน บทที่ 6 แนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
จีนนิกายในอนาคต และ บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในครั้งนี้ ได้ศึกษา 
การเขียนวิจัยเชิงประวัติศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง  ๆ และจากข้อค้นพบในงานวิจัย 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

1. พระพุทธศาสนามหายานและประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย สามารถแบ่งเป็น 3 เรื่อง  
ได้แก่ 1) พระพุทธศาสนามหายาน 2) เหตุการณ์ส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์จีนที่ส่งผลให้ชาวจีน
อพยพเข้ามาในไทย และ 3) ประวัติศาสตร์ชาวจีนในสยาม โดยสิ่งที่ค้นพบผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากวิธี
ทางประวัติศาสตร์  3 ชั้น คือ (1) ชั้นปฐมภูมิ  ได้แก่  แผ่นจารึกในวัดต่าง  ๆ จดหมายเหตุ   
พระราชหัตถเลขา (2) ชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  
พระพุทธศาสนามหายาน จีนวิทยาและการศึกษา (3) ชั้นตติยภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ พระราชาคณะ 
จีนนิกาย จ านวน 12 รูป ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวนรวม 17 ท่าน  
ประกอบด้วย ด้านสหวิทยาการ จ านวน 1 ท่าน, ด้านจีนวิทยา จ านวน 5 ท่าน, ด้านประวัติศาสตร์ 
จ านวน 4 ท่าน, ด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 3 ท่าน และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 4 ท่าน  
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2. คณะสงฆ์จีนนิกาย สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การเข้ามาของบรรพชิต 
จีนในไทย 2) ประวัติ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  3) พระมหาเถระส าคัญในคณะสงฆ์จีนนิกาย  
4) การบริหารปกครองในคณะสงฆ์จีนนิกาย 5) ประวัติวัดและส านักสงฆ์สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย และ  
6) อาจาริยวงศ์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยสิ่งที่ค้นพบผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากวธิีทางประวัติศาสตร์ 3 ชั้น  
คือ (1) ชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ แผ่นจารึกในวัดต่าง ๆ จดหมายเหตุ พระราชหัตถเลขา ราชกิจจานุเบกษา  
(2) ชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนามหายาน  
จีนวิทยาและการศึกษา (3) ชั้นตติยภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ พระราชาคณะจีนนิกาย จ านวน 12 รูป  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวนรวม 17 ท่าน ประกอบด้วย ด้านสหวิทยาการ 
จ านวน 1 ท่าน, ด้านจีนวิทยา จ านวน 5 ท่าน, ด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 4 ท่าน ด้านพระพุทธศาสนา  
จ านวน 3 ท่าน และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 4 ท่าน  

3. การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอดีต โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ 
1) การบริหารจัดการศึกษาของพระพุทธศาสนา 2) การศึกษาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน 
3)  การบริหารจัดการศึกษาของวัดจีนในอดีต 4)  การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
จีนนิกายในยุก่อตั้ง 5) การบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปฟื้นฟู โดยสิ่งที่ค้นพบผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจาก 
วิธีทางประวัติศาสตร์ 3 ชั้น คือ (1) ชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ แผ่นจารึกในวัดต่าง ๆ สถานที่จัดการเรียน 
การสอนรูปถ่ายวัตรปฏิบัติและการเรียนการสอนในอดีต (2) ช้ันทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ พระราชบัญบัติคณะสงฆ์ ต าราคัมภีร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
หนังสืออนุสรณ์ของวัดต่าง ๆ (3) ชั้นตติยภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ พระราชาคณะจีนนิกาย จ านวน  
12 รูป ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวนรวม 17 ท่าน ประกอบด้วย  
ด้านสหวิทยาการ จ านวน 1 ท่าน, ด้านจีนวิทยา จ านวน 5 ท่าน, ด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 4 ท่าน, 
 ด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 3 ท่าน และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 4 ท่าน  

4. การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในปัจจุบัน แบ่งข้อค้นพบเป็น 4 เรื่อง  
ได้แก่ 1) การก าเนิดการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
2) พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 3) ความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 4) ประวัติสังเขปโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา โดยสิ่งที่ค้นพบผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากวิธีทางประวัติศาสตร์ 2 ชั้น คือ ภูมิ ได้แก่  
(1) ชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (2) ชั้นตติยภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ พระราชาคณะจีนนิกาย  
จ านวน 12 รูป ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวนรวม 17 ท่าน ประกอบด้วย  
ด้านสหวิทยาการ จ านวน 1 ท่าน, ด้านจีนวิทยา จ านวน 5 ท่าน, ด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 
4 ท่าน, ด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 3 ท่าน และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 4 ท่าน  
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5. แนวโน้มการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในอนาคต โดยมีข้อค้นพบ  
ทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสนับสนุนการเรียนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ  
(Hanban) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3) โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
4) โครงการส่งเสริมบรรพชิตในคณะสงฆ์จีนนิกายศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต 5) โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 6) โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาของ 
คณะสงฆ์จีนนิกาย 7) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
ศึกษา โดยสิ่งที่ค้นพบผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ พระราชาคณะจีนนิกาย จ านวน 12 รูป  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ านวนรวม 17 ท่าน  

จากการอภิปรายผลข้างต้นของการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
จีนนิกาย แสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์จีนนิกายมีการบริหารการจัดการศึกษาตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต จากโครงการต่าง ๆ ที่ได้ค้นพบ ท าให้งานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เล่มนี้ สามารถช่วย
พยากรณ์เพื่อการวางแผนการพัฒนา การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายสืบต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมาในอดีต การบริหารจัดการในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารจัดการศึกษา 
ของคณะสงฆ์จีนนกาย ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอส าหรับพระมหาเถระที่ เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ 
พระพุทธศาสนามหายาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา สามารถน าข้อค้นพบ  
ที่ได้นี้ ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการและวางนโยบายดังต่อไปน้ี 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. คณะสงฆ์จีนนิกายควรเร่งด าเนินการจัดสร้างหอประวัติศาสตร์ เพื่อเก็บรวมรวมหลักฐาน 

เอกสาร หนังสือส าคัญ ภาพเหตุการณณ์ส าคัญ และจดหมายเหตุรายวันของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
2. คณะสงฆ์จีนนิกายควรมีการวางแผนด้านการอนุรักษ์และจัดสรรงบประมาณเพื่อ 

การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
3. คณะสงฆ์จีนนิกายควรส่งเสริมให้นักวิชาการด้านบริหารการศึกษาและนักประวัติศาสตร์ 

มาร่วมกันท างานวิจัยด้านต่าง ๆ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 ทั้งยังก่อเกิดคุณค่าทางวิชาการ 
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4. คณะสงฆ์จีนนิกายควรส่งเสริมให้รวบรวมข้อมูลส าคัญเพื่อจัดท าแบบเรียน หรือเอกสาร 
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามหายาน ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนและชาวจีนในไทย และวิวัฒนาการ 
การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

5. คณะสงฆ์จีนนิกายควรจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
และการบริหารจัดการศึกษาแก่สาธารณะ 

6. คณะสงฆ์จีนนิกายควรด าเนินการท าแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
จีนนิกายในอนาคต 

7. คณะสงฆ์จีนนิกายควรพลักดันและขอความร่วมจากรัฐบาลไทยเพื่อเป็นคนกลางใน 
การเจรจาประสานความร่วมมือทางการศึกษาโดยองค์กรทางศาสนากับรัฐบาลจีน 

8. คณะสงฆ์จีนนิกายควรท าโครงการบรรพชิตแลกเปลี่ยนน าร่องเป็นกรณีศึกษา  
เพื่อประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต 

9. จากการสัมภาษณ์พระเถระผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีน 
นิกายจ านวน 12 รูป พบว่า มีพระเถระเห็นด้วยว่าควรด าเนินจัดการศึกษาตามโครงการต่าง  ๆ  
ในอนาคต จ านวน 10 รูป และมีพระเถระจ านวน 2 รูปที่ไม่เห็นด้วยและมีความเห็นแตกต่าง มีแนวคิด
อนุรักษ์นิยม ว่าไม่ควรด าเนินจัดการศึกษาตามโครงการต่าง ๆ เหตุผลเพราะว่า การด าเนินโครงการ 
เหล่านั้น อาจจะส่งผลต่อวัดปฏิบัติ วิถีชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายที่ควรจะเป็นตามธรรมวินัยและ
ระเบียบของบูรพาจารย์ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 ท่าน มีความเห็นว่าควรที่จะด าเนิน 
จัดการศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
2. ควรศึกษาประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ช่วง พ.ศ. 2414 – 2497 เชิงลึก  

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในอดีต 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อนัมนิกาย หรือ 

คณะบรรพชิตจีนและไต้หวัน ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบมลูนิธิ ซึ่งมิได้สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย  
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการศึกษาของศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ 

นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรแตสแตนท์ และศาสนาอิสลาม 
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รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

เอกสารและหลักฐานปฐมภูมิ 
ป้ายไม้สลักในวิหารพระรัตนตรัย โดย มหาอ ามาตย์ตรีพระยาพิพัฒนธนากร พ.ศ. 2480. 
แผ่นจารึกประวัติวัดทิพยวารีวิหาร พ.ศ. 2439. 
แผ่นจารึกพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ วัดเล่งฮกยี่ รศ. 126 ภายในวัดจีนประชาสโมสร. 
แผ่นจารึกภาษาจีนสถูปบรรจุอัฐิธาตุบูรพาจารย์ หน้าหอวิสุทธิธรรม วัดมังกรกมลาวาส ด้านที่ 1. 
แผ่นจารึกภาษาจีนสถูปบรรจุอัฐิธาตุบูรพาจารย์ หน้าหอวิสุทธิธรรม วัดมังกรกมลาวาส ด้านที่ 2. 
แผ่นจารึกล าดับเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร. 
แผ่นจารึกสดุดีพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร) หน้าตู้ประดิษฐานป้ายวิญญาณต้นตระกูลโชติกเสถียร 

ภายในวิหารบูรพาจารย์วัดมังกรกมลาวาส พ.ศ. 2454. 
แผ่นจารึกอนุสรณ์การบูรณปฏิสังขรณ์หน้าซุ้มประตูวัดทิพยวารีวิหาร พ.ศ. 2548. 
พระราชหัตถเลขา ร.5 ศ8 พระสงฆ์และอาราม 4 พระต่างเมืองและต่างคณะ รหัสไมโครฟิล์ม มร.5  

ศ/33 ปึกที่ 3 เรื่อง ยกพระญวนพระจีนมาขึ้นกระทรวงธรรมาธิการ (13-21 สิงหาคม 117). 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 78 ตอนที่ 16 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504. 

永福庵 (ย่งฮกอ า) อักษรป้ายชื่ออารามแต่แรกสร้าง จารึกปีรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลง ปีอิกเบ้า  
(ค.ศ. 1795) ตรงกับ พ.ศ. 2338 ปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่ ณ วัดบ าเพ็ญจีนพรต. 

 
เอกสารทุติยภูมิ 
กนกวรรณ โกลิทธิพงศ์. “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 
กรมการศาสนา. การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516. 
กรมการศาสนา. ประวัติพระพุทธศาสนาในไทย. กรุงเทพฯ :การศาสนา, 2525. 
กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  

พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 1-6. 
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2557. 
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2561. เข้าถึงได้จาก http://deb.onab.go.th/. 
เกียรติสุดา ศรีสุข. ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม่: ช่างฆ้อง, 2552. 
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. ชาวจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยาอินเตอร์เนช่ันเนล, 2517. 
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คณะศิษยานุศิษย์วัดมังกรกมลาวาส. โพธิ์แจ้งมหาเถรานุสรณ์ ฉลองสมโภชตึกพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม  

多宝佛法藏楼 วัดมังกรกมลาวาส. กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516. 
คณะศิษยานุศิษย์วัดเล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย. อนุสรณ์งานบ าเพ็ญกุศลศพ พระอธิการเจียงบุ๊ง (ฟ้อนลิ้ม) .  

กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร,์ 2540. 
คณะสงฆ์จีนนิกาย. ประวัติแนวคิดมหายาน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2535. 
คณะสงฆ์จีนนิกาย. สมณศักดิ์ในคณะสงฆ์จีนนิกาย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2542. 
คณะสงฆ์จีนนิกาย. เหว่ยหลาง สังฆปริณายก รูปที่ 6 แห่งนิกายเซ็น. พระนคร: ม.ป.ท., 2502. 
คณะสงฆ์อนัมนิกาย. ต านานพระอนัมนิกาย (พระญวน) พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ อนุสรณ์พิธีกงเต๊กหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2560. 

คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย. เจริญธรรมปัญญานุสรณ์ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  
(เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2561. 

คนึงนิตย์ จันทบุตร. สถานะและบทบาทพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กลุ่มประสานงาน 
ศาสนาเพ่ือสังคม, 2532. 

ความตอนหนึ่งในธรรมโอวาท พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) ธรรมจริยานุสรณ์  

2559 แปลจาก โศลกในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร (金刚经). 
จันทร์ฉาย ภัคอธิคม. ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548. 
จิตราภา กุณฑลบุตร. การวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2550. 
จ านง ทองประเสริฐ. พระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์จีน . กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย, 2508. 
ฉัตรทิพย์ นาถสุดา. ประวัติศาสตร์จีน (ค.ศ.1900-1949). กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค, 2561. 
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์. ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน) . กรุงเทพฯ: มหามกุฎ 

ราชวิทยาลัย, 2525. 
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ . หลักพระพุทธศาสนาเถรวาท – มหายาน . พิมพ์รั้ งที่  2. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2534. 
ชมรมมหายาน. ชุมนุมธรรมภาษิตจีน-ไทย เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระอาจารย์จีน 

วินยานุกร (เย็นอี่) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแลนด์พับลิซซิ่ง, 2557. 
ชยพล เพชรพิมล. “ทฤษฎีบารมี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 
ชาย โพธิสิตา. ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 
ชิว ซูหลุน. วิวัฒนาการของพุทธศาสนาในจีน แปลจาก ศาสตราจารย์ เหยินจี้อี๋. เข้าถึงเมื่อ 29 

กันยายน 2560. เข้าถึงได้จาก http://thai.cri.cn/441/2012/04/19/242s197058.htm. 
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ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ์ อัครมหาเสนาบดี เล่ม 2 ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดินในรัชการที่ 5. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2505. 

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค). กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊ค, 
2551. 

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. สารานุกรมไทย เรื่อง สมเด็จพระนางเรือล่ม. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2551. 
ถาวร สิกขโกศล. ชื่อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์ส าคัญเบื้องต้นของคนจีน . กรุงเทพฯ:  

มติชน, 2016. 
ถาวร สิกขโกศล. แต้จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ.่ กรุงเทพฯ: มติชน, 2554. 
ทวีป วรดิลก. ประวัติศาสตร์จีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2538. 
ทวีป ศิริ รัศมี .  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ .  พิมพ์ครั้ งที่  4 .  นครปฐม:  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: เอมี่ เทรดดิ้ง, 2545. 
เทอด ประชาธรรม. เหมาเจ๋อตุงผู้น าจีนใหม่. กรุงเทพฯ: แสงตะวัน, 2518. 
ธนาคารกรุงเทพ. พระพุทธศาสนามหายาน งานฉลองสมโภชรัชมังคลาภิเษกพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2531. 
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ธีระ นุชเปี่ยม. ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย หมายเหตุร่วมสมัย รวมบทความ 

ประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2540. 
นฤมล บุญแต่ง. สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน ฉบับที่ 11 ต าแหน่งหลวงโชฎึกราชเศรษฐี .  

กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตสถาน, 2542. 
นาฏวิภา ชลิตานนท์. ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2524. 
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ประวัติศาสตร์และการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ . เชียงใหม่: ศึกษาศาสตร์สาร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรกฎาคม - ธันวาคม 2546. 
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16 พฤษภาคม 2560. 
บันทึกบทเทศนาพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) โอวาทด าริก่อนการด าเนินการ  

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับวัดมังกร 

กมลาวาส 2551 (อธิบายค าศัพท์เฉพาะ  “ซือหู” 师父 เป็นค าเรียกพระอุปัชฌาย์  
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เจ้าอาวาส หรือพระอาจารย์ ในธรรมเนียมของคณะสงฆ์จีนนิกาย คล้ายกับชาวพุทธเถรวาท 
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22 พฤศจิกายน 2523. เข้าถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 2560. เข้าถึงได้จาก https://pantip.com/ 
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มัลลิกา เรืองระพี. “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1  
ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518. 

เย็นเกียรติ ภิกขุ. พระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานและมหายาน. กรุงเทพฯ: พระจันทร,์ 2506. 
เย็นเหี่ยง ภิกขุ. โลกพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: กรุงสยาม, 2517. 
เย็นเหี่ยง ภิกขุ. “มหายานในนานาประเทศ” ในโลกพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์,  

2517. 
โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย. มังกรกสาร. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2551. 
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา. วารสารหมื่นพุทธ. เชียงราย: วัดหมื่นพุทธวิทยา, 2560. 
วัดเทพพุทธาราม. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ (เย็นซิม) .  

กรุงทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2551. 
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์. สูจิบัตร ในการพิธี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ .  
นนทบุรี: ม.ป.ท., 2539. 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์. สูจิบัตร พิธีเททองหล่อพระประธาน สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(เกี่ยว) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี . กรุงเทพฯ:  
ธนาคารออมสิน, 2550. 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์. สูจิบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด 
เกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์  
ในการพิธีสมโภชวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์. กรุงเทพฯ: ธนาคารออมสิน, 2551. 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์. ธรรมจริยา ปีที่  3 ฉบับที่ 6 มกราคม -มีนาคม 2554 .  
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554. 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์. สูจิบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ .  
กรุงเทพฯ: ธนาคารออมสิน, 2552. 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์. อนุสรณ์สมโภชเปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ .  
กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2551. 

วัดบ าเพ็ญจีนพรต. สูจิบัตร โอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชด าเนิน ทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจ าปี พ.ศ. 2560 .  
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2560. 

วัดพุทธคุณ. อนุสรณ์พิธีปิดทองลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา. นครปฐม: ต้นน้ า, 2559. 
วัดโพธิทัตตาราม. อนุสรณ์พิธีผูกพัทธสีมา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2520. 

 



  

 

205 
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มหาวิทยาลัย. 23 กรกฎาคม 2560. 
สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 16 มกราคม 2561. 
สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต ม่วงนวล. อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 20 มีนาคม 2561. 
สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธ.์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 16 พฤษภาคม 2560. 
สัมภาษณ์, พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก). เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย. 7 เมษายน 2560. 
สัมภาษณ์, พระอธิการเสี่ยคัง (จี้เซ้ง). รักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม. 10 พฤษภาคม 2560. 
สัมภาษณ์, พระอธิการเสี่ยปึง (จี่เจี่ย). รักษาการเจ้าอาวาสวัดคิชฌกูฏวิหาร. 28 เมษายน 2561. 
สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเกา). ปลัดซ้ายจีนนิกาย. 18 มิถุนายน 2561. 
สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนธรรมานุกร (เย็นเฮ้า). ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย. 23 ธันวาคม 

2560. 
สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี)่. ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย. 13 เมษายน 2561. 
สัมภาษณ์, พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่). ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย, 23 พฤษภาคม 

2561. 
สัมภาษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ฟ่านจวิน (Fan Jun). อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กว่างซ ีสาธารณรัฐประชาชนจีน, 27 กรกฎาคม 2560. 
สัมภาษณ์และปรึกษาการวิจัย , ดร. ทวิช แจ่มจ ารัส. รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา .  

16 มีนาคม 2562. 
สัมภาษณ์, ศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ณ นคร. อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา. 21 มีนาคม 2559. 
สัมภาษณ์ , เศรษฐพงษ์  จงสงวน. นักวิชาการพระพุทธศาสนามหายาน  คณะสงฆ์จีนนิกาย .  

16 พฤษภาคม 2560. 
สัมภาษณ์, สาโรจน ์กาลศิริศิลป.์ ผู้อ านวยการส านักงานมหาเถรสมาคม. 27 พฤษภาคม 2561. 
สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี). ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย. 13 ตุลาคม 2561. 
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สัมภาษณ์, หลวงจีนปลัดเย็นหมง. เจ้าอาวาสวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ, 14 เมษายน 2561. 
สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต. ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย. 24 มิถุนายน 2560. 
สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้). ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีน

นิกาย. 9 กรกฎาคม 2561. 
สัมภาษณ์, หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอ)ี. ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย. 13 ตุลาคม 2561. 
สัมภาษณ์, หลวงจีนปลัดเย็นหมง. เจ้าอาวาสวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ. 14 เมษายน 2561. 
สัมภาษณ์, หลวงจีนปลัด (เย็นหมง). เจ้าอาวาสวัดเมตตาคุณาราม. 12 เมษายน 2561. 
สัมภาษณ์, องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ดร., เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง สังกัด

คณะสงฆ์อนัมนิกาย. 
สัมภาษณ์, อาจารย์เศรษฐพงษ ์จงสงวน, นักวิชาการพระพุทธศาสนามหายาน, 15 พฤษภาคม 2560. 
สัมภาษณ์, อาจารย์สมชัย กวางทองพาณิชย,์ นักจีนวิทยา, 18 กรกฎาคม 2560. 
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รายชื่อและประวัติสังเขปผู้ทรงคุณวุฒทิี่ให้สัมภาษณ์งานวิจัย 
 

พระราชาคณะและพระสังฆาธิการจีนนิกาย 
1. พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ล าดับที่ 7  
เป็นผู้ก่อตั้ งโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหาร 
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในอดีตที่ท่านเป็นพระนวกะเคยศึกษาในส านักสงฆ์ หลับฟ้า  
เป็นสัทธิวิหาริกรุ่นแรก ๆ ในการร่วมก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติศึกษาวัน วัดโพธิ์เย็น และโรงเรียน 
สังฆปริยัติศึกษา วัดโพธ์ิแมนคุณาราม พร้อมกับพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้ง)  

2. พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) ผู้ชว่ยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจนีนิกาย 
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เย็น ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย  

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นผู้บริหารโรงเรียน  
พระปริยัติศึกษาวัน รูปปัจจุบัน ในอดีตที่ท่านเป็นพระนวกะเคยศึกษาในส านักสงฆ์หลับฟ้า  
เป็นสัทธิวิหาริกรุ่นแรก ๆ ในการร่วมก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติศึกษาวัน วัดโพธิ์เย็น และโรงเรียนสังฆ 
ปริยัติศึกษา วัดโพธิ์แมนคุณาราม พร้อมกับพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธ์ิแจ้ง)  

3. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร (เย็นเฮ้า) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจนีนิกาย 
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดฉื่อฉาง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย  

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในอดีตที่ท่านเป็น  
พระนวกะเคยศึกษาในโรงเรียนสังฆปริยัติศึกษา วัดโพธ์ิแมนคุณาราม  

4. พระอาจารย์คณาณัติจีนพรต (เย็นเกา) ปลัดขวาจนีนิกาย 
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม ด ารงต าแหน่งปลัดขวาจีนนิกาย เป็นผู้ก่อตั้ง 

และผู้จัดการโรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในอดีตที่ท่านเป็นพระนวกะเคยศึกษาในโรงเรียนสังฆปริยัติศึกษา วัดโพธิ์แมน
คุณาราม  

5. พระอาจารย์จีนธรรมารสจีนศาสน์ (เย็นจี่) ปลัดซ้ายจีนนิกาย 
ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ด ารงต าแหน่งปลัดซ้ายจีนนิกาย  

เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในอดีตที่ท่านเป็นพระนวกะเคยศึกษาในโรงเรียนสังฆปริยัติศึกษา  
วัดโพธ์ิแมนคุณาราม  
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6. หลวงจีนธรรมนันท์จนีประพัทธ์ (เย็นบุง๊) รองปลัดซา้ยจีนนิกาย 
ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ด ารงต าแหน่งรองปลัดซ้ายจีนนิกาย  

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ในอดีตที่ท่านเป็น  
พระนวกะเคยศึกษาในโรงเรียนสังฆปริยัติศึกษา วัดโพธ์ิแมนคุณาราม 

7. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจกัษ์ (เย็นงี้) ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย 
ท่านเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร วัดมังกรกมลาวาส วัดบรมราชา 

กาญจนาภิเกอนุสรณ์ และเป็นผู้ปกครองดูแลส านักสงฆ์สุธรรม ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย และเลขานุการเจ้าคณะใหญ่  
จีนนิกาย ท่านเป็นผู้รับธุระด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายสืบต่อจาก 
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยวมหาเถระ) ปัจจุบันเป็นผู้จัดการโรงเรียนมังกร 
กมลาวาสวิทยาลัย และเป็นประธานโครงการจัดต้ังอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

8. หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี) ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย 
ท่านเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ าเพ็ญจีนพรต รองเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนา  

ภิเษกอนุสรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส และผู้ปกครองดูแลวัดเทพพุทธาราม ด ารงต าแหน่ง
ปลัดซ้ายจีนนิกาย เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  
และเป็นรองประธานโครงการจัดต้ังอุดมศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 

9. หลวงจีนปลัดเย็นหมง 
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ในอดีตที่ท่านเป็นพระนวกะเคยศึกษา 

ในโรงเรียนพระปริยัติศึกษา วัดโพธิ์เย็น ท่านเป็นพระเถระนักพัฒนา มีส่วนส าคัญในการสนับสนุน
กิจการด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธ ิ
เมตตาธรรมโพธิญาณ เพื่อการสังคมสงเคราะห์และการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร ้

10. พระอธิการเย็นจงุ  
ท่านเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร เป็นแกนน าหลักในการอนุรักษ์ 

วิถีการจัดการศึกษาแบบดังเดิมของจีนนิกาย และเป็นประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเยาวชน 
ตามปณิธานของพระอาจารย์เจียงชื้อผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ 

11. พระอธิการจีเ้ซ้ง 
ท่านเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม เป็นสัทธิวิหาริกในหลวงจีนคณาณัติ

จีนพรต ( เย็นบุญ )  ผู้ มีบทบาทส าคัญสนองงานพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วั ตร  
(โพธิ์แจ้ง) ในการบริหารจัดการศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายในยุคปฏิรูปฟื้นฟู ปัจจุบันพระอธิการ  
จี้เซ้ง เป็นผู้บริหารส านักอบรมผู้บรรพชาเป็นสามเณรนักเรียนจีนนิกาย ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย 
ที่สนับสนุนการพัฒนาศาสนบุคคลของการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ 
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12. พระอธิการจี้เจี่ย 
ท่านเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคิชฌกูฎวิหาร ท่านเป็นบรรพชิตในยุคหลังการปฏิรูป 

ที่ได้มีโอกาสไปรับการอุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยที่ไต้หวัน จึงเป็นผู้ที่เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกายในไทยและไต้หวันเป็นอย่างดี 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  

ด้านสหวิทยาการ  จ านวน 1 ท่าน  ได้แก ่
1. ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร   

ท่านเป็นอดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2531  
เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ในด้านไทยศึกษา มีความรอบรู้ในลักษณะสหวิทยาการ  
ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อทราบ
บทบาทของชาวจีนในสยาม โดยค าแนะน าจากคุณสุกฤษฎิ์ ศรีโสภา 

 
ด้านจีนวทิยา  จ านวน 5 ท่าน  ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร สกิขโกศล   
ท่านเป็นที่ปรึกษาสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักวิชาการ 

ด้านประวัติศาสตร์ จีนวิทยา และภาษาจีน มีผลงานทางวิชาการมากมาย ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์
เกี่ยวกับจีนวิทยาและประวัติศาสตร์ชาวจีนในไทย  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม  
ท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีผลงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์และจีนวิทยามากมาย  
ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์และขอค าชี้แนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนและงานวิจัยภาษาจีน 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ฝ่าน จวนิ (Fan Jun) 
ท่านเป็นอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชน 

จีน และเป็นอาจารย์พิเศษโครงการความร่วมมือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการสอนภาษาจีน  
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ปรัชญาจีน และปรัชญาพระพุทธศาสนามหายาน ผู้วิจัยได้มีโอกาส  
สัมภาษณ์และขอค าช้ีแนะเกี่ยวกับภาษาจีนและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามหายานในจีน  
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4. อาจารย์สมชัย กวางทองพาณิชย์ 
ท่านเป็นนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ส าเพ็งเยาวราช ภูมิศาสตร์ 

และจีนวิทยา เคยมีผลงานบรรยายในรายการ Ted talk เป็นวิทยากรอาศรมจีนวิทยา ของ CP ผู้วิจัย
มีโอกาสได้สัมภาษณ์เก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาวจีนในสยาม 

5. นายพรรธน์ วีระพละ 
ท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ หัวหน้ากลุ่มระบบบริหาร  

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์  
และจีนวิทยา ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย 
และความรู้ด้านจีนวิทยา 

 
ด้านประวัติศาสตร์  จ านวน 4 ท่าน  ได้แก ่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน ์
ท่านเป็นทายาทปฐมจุฬาราชมนตรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้มีโอกาสขอค าชี้แนะเกี่ยวกับ  
แนวทางในการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และสัมภาษณ์สภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการแนะน า
จาก ดร. ศิริพร อนุสภา  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต ม่วงนวล 
ท่านด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยเพื่อเสนอ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลกต่อ UNESCO ผู้วิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาท 
ของสมเด็จเจ้าพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  
ในสมัยรัชกาลที่ 5 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธ์ 
ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มีผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์อยุธยาและผลงานอื่น ๆ มากมาย ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์และ 
ขอค าช้ีแนะเกี่ยวกับการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัทธิยากร ศศิธรามาศ 
ท่านเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร มีผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์เยอรมันและอื่น ๆ มากมาย ผู้วิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ 
และขอค าชี้แนะเกี่ยวกับการท าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ โดยท่านกรุณาน างานวิจัยอักษรศาสตร  
มหาบัณฑิตมาให้เป็นแบบอย่าง 
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ด้านพระพุทธศาสนา  จ านวน 3 ท่าน  ได้แก่ 
1. นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์  

ท่านด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม (ผู้วิจัยมีโอกาส 
สัมภาษณ์ท่าน เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี)  
โดยผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ 

2. องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) ดร. 
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อีกทั้งยังด ารงต าแหน่งประชาสัมพันธ์

และผู้ขับเคลื่อนการพัฒนากิจการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์อนัมนิกาย ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์  
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์อนัมนิกายและพระพุทธศาสนามหายาน 

3. อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน 
ท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนามหายาน ของคณะสงฆ์จีนนิกาย  

เป็นประธานโครงการแปลพระสูตรมหายานภาคภาษาจีนเป็นไทย มีผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
มหายานและจีนวิทยามากมาย ผู้วิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติและการบริหารกิจการ  
ทางศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกาย  

 
ด้านบริหารการศึกษา  จ านวน 4 ท่าน  ได้แก่ 

1. ดร. บุญเลิศ โสภา  
ท่านเป็นอดีตผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา มีบทบาทต่อการบริหารจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชลพร กองค า 
ท่านเป็นอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

และเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้วิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เก่ียวกับจิตวิทยา
เทคนิคในการสัมภาษณ์ และการบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 

3. ดร. เฉลียว ยาจันทร ์
ท่านมีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
4. ดร. ทวิช แจ่มจ ารัส 

ท่านมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์และขอค าแนะน าเกี่ยวกับการท าวิจัย 
และการบริหารจัดการศึกษา 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พระภาณุวัฒน์ เลิศประเสรฐิพันธ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 20 มีนาคม 2529 
สถานทีเ่กิด จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2542     ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุร ี 

พ.ศ. 2548     ระดับมัธยมศกึษา โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย  
พ.ศ. 2553     ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) จีนศึกษา   
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ. 2555     ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
พ.ศ. 2557     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาจีน   
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ  
พ.ศ. 2558     ก าลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
    คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศิลปากร   
 
ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2551-2558   เลขานุการ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย   
    เลขานุการ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  
พ.ศ. 2556     ครูโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย  
พ.ศ. 2559-ปจัจุบัน   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   
    วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  
พ.ศ. 2559-ปจัจุบัน   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
    แผนกสามญัศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา   
    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ ์959 หมู่ที่ 4  ต าบลโสนลอย   
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
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