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สาระสังเขป
จังหวัดเพชรบุรเี ป็ นจังหวัดที่มปี ระวัติความเป็ นมาอันยาวนาน ด้ว ยเป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่ใ นเขต
ั่
ลุ่มแม่น้ าใกล้บริเวณชายฝงทะเล
ซึง่ อยูใ่ นจุดทีเ่ ปรียบเสมือนประตูเชื่อมระหว่างภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ภายใน
และนอกประเทศได้โดยสะดวก จึงมีความสาคัญมาตัง้ แต่โบราณ ตัง้ แต่อดีตกาลมีชาวจีน จานวนมากเข้า
มาตัง้ รกรากทามาหากินอยูร่ ว่ มกับคนไทยในเมืองเพชรบุร ี และได้นาวัฒนธรรมประเพณีจากเมืองจีนเข้า
มาผสมผสานกับวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืน จนมีค าที่พูดว่า “ไทย-จีน
พี่น้องกัน” จากการศึกษาร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักรจีนในเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ พบว่า ในเอกสารไทย มีการบันทึกร่องรอยการติดต่อระหว่างเมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักร
จีนใน “ตานานเมืองนครศรีธรรมราช” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบการ “จิ้มก้อง” และ
“สร้างไมตรีดว้ ยการสมรส” นอกจากนี้ ยังพบร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักรจีน
จากตานานพื้นบ้าน “ท้าวม่องไล่ เจ้ากงจีน และเจ้าลาย” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางเข้ามาของชาว
จีน และการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรษุ ของคนเพชรบุรกี บั ชาวจีนในอดีตอีกด้วย สาหรับเอกสารจีน
พบว่า ชื่อของเมืองเพชรบุรไี ด้ปรากฏอยู่ในบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ของจีนทีเ่ กี่ยวกับการเดินเรือตัง้ แต่
สมัยราชวงศ์ฮนั ่ ต่อมาพบร่องรอยการติดต่อระหว่างเมืองเพชรบุรแี ละอาณาจักรจีนจากบันทึกในสมัย
ราชวงศ์หยวน รัชสมัยพระเจ้าหงวนสีโจ๊ว (หยวนซื่อจู หรือ กุบไลข่าน) ซึง่ ตรงกับสมัยสุโขทัย รัชสมัย
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ซึง่ กล่าวถึงการทีส่ ่งราชทูตเป็ นเจ้าเมืองจากเพชรบุรไี ป “จิม้ ก้อง” ที่เมืองจีน
นอกจากนี้ยงั มีบนั ทึกในสมัยราชวงศ์หมิง ซึง่ ตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 2 กล่าวถึงราชทูต
ทีม่ าจากดินแดนทีส่ นั นิษฐานว่าจะเป็ นเมืองเพชรบุร ี ได้เข้าถวายบรรณาการแก่พระเจ้าฮ่งบู้ (จักรพรรดิ
หงอู่ หรือ จูหยวนจาง) แห่งอาณาจักรจีนอีกด้วย ซึง่ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั ว่ามีชาวจีน อพยพมาตัง้
ถิน่ ฐานอยูใ่ นประเทศไทยสมัยนัน้ แต่รอ่ งรอยดังกล่าวก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งทีท่ าให้สนั นิษฐานได้ว่าการที่
ชาวจีนในสมัยนัน้ รู้จกั อาณาจักรสยามและเมืองเพชรบุรใี นฐานะที่เป็ นดินแดนที่อุด มสมบูรณ์และเป็ น
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เมืองท่าที่สาคัญ น่ าจะเป็ นจุดเริม่ ต้นที่ทาให้ต่อมาเริ่มมีชาวจีนจานวนมากอพยพเข้ามาตัง้ ถิ่นฐานใน
ประเทศไทย จนต่อมากลายเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ท่เี ข้มแข็งและมีอทิ ธิพลต่อ เมืองเพชรบุรรี วมถึง ประเทศ
ไทยในทีส่ ุด
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์ไทย-จีน ประวัตศิ าสตร์ไทย ประวัตศิ าสตร์จนี ประวัตศิ าสตร์เพชรบุร ี ตานาน
เมืองเพชรบุร ี

Summary
Petchaburi is a province with a long history. The city is located in the river valley near
the coast which is the important gateway between the regions both inside and outside the
country from ancient times. Many Chinese have settled down in Phetchaburi. They brought their
cultural tradition of the Chinese to mix with the Thai lifestyles and cultures harmoniously that is
to say “Thai and Chinese like cousins”. The study of the traces of relationship between
Phetchaburi province and Chinese empire in historical documents found that Thai historical
documents have recorded evidence of contact between the Chinese empire in Phetchaburi in
“The Legend of Nakhonsrithammarat” that shows the relationship in "Imperial Chinese tributary
system" and "Make peace with marriage". Also traces the relationship between Phetchaburi
with the Chinese empire in The Legend of "Ta-Mong-lai, Chao Kong-Chine and Chao-Lai"
which shows the arriving of the Chinese and the relationship between the ancestors of
Phetchaburi and the Chinese people in the past. In the Chinese historical documents found the
name “Phetchaburi” has in The Chinese maritime chronicle from the Han Dynasty. Then found
the traces of relationship between Phetchaburi province and Chinese empire in the Chinese
chronicle of Yuan Dynasty in the “Yuan Shi Zhu” or “Kublai Khan” which coincides with the
reign of King Ramkhamhaeng of Sukhothai said the ambassador from Phetchaburi was sent to
give the tributes to an emperor of China. Besides, There are also the Chinese chronicle of Ming
Dynasty which coincides with the reign of the King Mahadhammaraja 2nd said the ambassador
from the city assumed to be Phetchaburi was sent to give the tributes to “Hong Zhu” or “Zhu
Yuanzhang” of China. Although there are no conclusive evidence that Chinese immigrants had
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settled in those days. But such traces may be assumed that the Chinese in those days known
the Kingdom of Siam and Phetchaburi Province as a land of plenty and an important port. It is
the starting point of Chinese immigrants settled in Thailand that became strong and influential
ethnic groups in Phetchaburi and Thailand.
Keywords : Thailand-China Relationship, Thai History, Chinese History, Phetchaburi History,
Phetchaburi Legend

บทนา
จั ง หวั ด เพชรบุ ร ี ถื อ เป็ นจั ง หวั ด ที่ มี
ประวัตคิ วามเป็นมาอันยาวนาน ด้วยเป็ นเมืองที่
ั่
ตัง้ อยู่ใ นเขตลุ่ ม แม่น้ าใกล้บริเ วณชายฝ งทะเล
ซึ่งอยู่ในจุดที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมระหว่าง
ภูม ิภ าคต่ า งๆ ทัง้ ภายในและนอกประเทศได้
โดยสะดวก จึงมีความสาคัญมาตัง้ แต่โบราณ ดัง
ปรากฏเรื่องราวการกล่าวถึงทัง้ ในจารึก ตานาน
พงศาวดารมาเป็ นเวลายาวนาน ป จั จุ บ ั น
เพชรบุ ร ีเ ป็ น จัง หวัด ที่ ส าคัญ ในฐานะที่ เ ป็ น
จัง หวัด ที่ ม ีศ ัก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ย วของ
ภูม ิภ าคตะวัน ตก ด้ว ยมีค วามหลากหลายทัง้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ ภู เ ขา น้ าตก
ชายหาดที่มชี ่อื เสียงรวมถึงความอุ ดมสมบูรณ์
ของผื น ป่ า นอกจากนี้ ย ัง มี ท รั พ ยากรทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีความโดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยว
เป็ นอย่างยิ่ง อันก่ อ ให้เ กิดการพัฒ นาทางการ
ท่ อ งเที่ย วมากมาย (มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร,
2543, หน้า 4-6) นอกจากนี้เพชรบุรยี งั มีแหล่ง
ท่ อ งเที่ย วทางประวัติ ศ าสตร์ ม ีโ บราณวัต ถุ
โบราณสถาน วัด ทางพุ ทธศาสนา กระจายอยู่
ทั ว่ ไ ป แ ล ะ น อ ก จ า ก ก า ร มี คุ ณ ค่ า ใ น ท า ง
ประวัติศาสตร์ ศิล ปวัฒนธรรม โบราณคดีแล้ว

ยัง เป็ น ที่พ ัก ผ่ อ นหย่ อ นใจอีก ด้ว ย (จริน ทร์
แสงเจริญ, 2547, หน้า 2-3)
นอกจากประวัติศ าสตร์และวัฒนธรรม
อัน ยาวนานแล้ ว ยัง มีส ิ่ง หนึ่ ง ที่ท าให้ จ ัง หวัด
เพชรบุรมี คี วามหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และ
วัฒนธรรมประเพณี คือ การที่ตงั ้ แต่อดีตกาลมี
ชาวจีนมากมายเข้ามาตัง้ รกรากทามาหากินอยู่
ร่ว มกับคนไทย และได้นาวัฒนธรรมประเพณี
จากเมืองจีนเข้ามาผสมผสานกับวิถีชวี ติ ความ
เป็ นอยู่และวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืน จน
มีคาที่พูดว่า “ไทย-จีนพี่น้องกัน” คนกลุ่มนี้เป็ น
กลุ่ มคนที่มอี ิทธิพลต่ อ ประเทศไทย ทัง้ ในทาง
เศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม และการเมือ ง
การปกครองมาตัง้ แต่อดีต จังหวัดเพชรบุรเี ป็ น
จัง หวั ด หนึ่ ง ที่ ม ีช าวจี น เข้ า มาตั ้ง รกรากอยู่
จานวนมากจนกลายเป็ นชุ มชน ซึ่งโดยทัวไป
่
เมื่อชาวจีนได้เข้ามาลงหลักปกั ฐานอย่างมันคง
่
แล้ว ก็ได้สร้างสถานทีเ่ พื่อเป็ นศูนย์รวมของชาว
จีนโพ้นทะเล ไม่ว่าจะเป็ น โรงเรียนจีน สมาคม
และมูลนิธติ ่างๆ เพื่อเป็นองค์กรทีท่ าหน้าทีส่ ร้าง
คุณประโยชน์ให้กบั สังคม และทาหน้าที่สบื สาน
วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนโพ้นทะเลให้คง
อยูต่ ่อไป และนอกจากนี้อกี สิง่ หนึ่งทีช่ าวจีนนิยม
ทาเพื่อเป็ นสถานทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจของชาวจีนที่
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อยู่ ใ นชุ ม ชน คือ การสร้า งวัด หรือ ศาลเจ้า ไว้
ประกอบพิธกี รรมตามความเชื่อ ดัง้ เดิม ดังนัน้
ภายในชุมชนชาวจีนของจังหวัดเพชรบุร ี จึงมี
ศาลเจ้า และโรงเจเกิด ขึ้น มากมายหลายแห่ ง
ซึ่ ง ยัง คงไว้ ด้ ว ยรู ป แบบสถาป ตั ยกรรมและ
ศิลปกรรมแบบจีน นอกจากนี้ วิถีชวี ติ ของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเพชรบุรยี งั คงสืบทอด
วัฒนธรรม และรูปแบบการดาเนินชีวติ แบบจีน
ไว้ ผ่านประเพณีต่างๆ ที่ยงั คงถือปฏิบตั อิ ยู่ ไม่
ว่าจะเป็ น การ ไหว้เ จ้า กิน เจ ในเทศกาลตาม
ความเชื่อของชาวจีนโบราณ ซึ่งวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้
ได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว ซึ่ง
ชาวไทยและชาวไทยเชื้อ สายจีน ในจัง หวัด
เพชรบุรไี ด้ยดึ ถือและปฏิบตั มิ าจนถึงทุกวันนี้
แต่ ปจั จุบนั เรื่อ งราวความเป็ นมาของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเพชรบุร ี เริม่ สูญ
หายไปตามกาลเวลา จากสภาพสังคมและวิถี
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป องค์ความรูต้ ่างๆ เริม่ สูญ
หายไปพร้อมกับผู้เฒ่าผู้แก่ท่ลี ่วงลับ แม้ว่าจะมี
การค้นพบเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ท่กี ล่าวถึง
ร่ อ งรอยการติด ต่ อ ระหว่ า งเมือ งเพชรบุ ร ีกับ
อาณาจั ก รจี น ในอดี ต ทั ้ง จากเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ของจีนและของไทย แต่ก็ยงั ไม่ม ี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรูด้ งั กล่าว
ไว้ จากเหตุผลดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึงมีความสนใจที่
จะศึก ษาและรวบรวมร่ อ งรอยความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งเมือ งเพชรบุ ร ีก ับ อาณาจัก รจีน จาก
เอกสารทางประวัติศ าสตร์ ทงั ้ ของไทยและจีน
เพื่อทีจ่ ะได้ทราบถึงจุดเริม่ ต้นความสัมพันธ์และ
ก า ร ติ ด ต่ อ กั น ร ะ ห ว่ า ง เ มื อ ง เ พ ช ร บุ รี กั บ
อาณาจักรจีนในอดีต ซึ่งสันนิษฐานว่าน่ าจะเป็ น
จุดเริม่ ต้นให้ต่อมามีชาวจีนมากมายอพยพเข้า

มาตั ง้ รกรากถิ่ น ฐานท ามาหากิ น ในจัง หวัด
เพชรบุร ี จนกลายเป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งจนมาถึง
ปจั จุบนั ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็ นประโยชน์
ต่ อ การศึก ษาเกี่ย วกับ ความเป็ น มา วิถีชีว ิต
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน ใน
จังหวัดเพชรบุรที งั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ ศึกษาร่อ ยรอยความสัมพันธ์ การ
ติดต่อกันระหว่างเมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักรจีน
ในอดีต โดยศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากเอกสาร
ทางประวัติ ศ าสตร์ ท ั ง้ จากของไทยและจี น
รวมทั ้ง ต านานเรื่ อ งเล่ า ต่ า งๆ ที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของทัง้ สองดินแดน

คาถามในการศึกษา
เมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักรจีนในอดีตมี
การติดต่อสัมพันธ์กนั ในรูปแบบใด

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ ศึกษาเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเพชรบุรกี บั
อาณาจักรจีนจากเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ ทัง้
เอกสารไทยและเอกสารจีน เท่านัน้

ระเบียบวิ ธีศึกษา
ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท า ง
ประวัติศาสตร์ (Historical Method) ในการ
ค้ น คว้ า หาหลั ก ฐานข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ น ามา
กลันกรองจั
่
ดระบบ ตีความ สังเคราะห์ เชื่อมโยง
เพื่อ ให้ใ ห้อ งค์ค วามรู้ ท่ตี ้อ งการ แล้ว น าเสนอ
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รายงานการศึกษาด้วยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์
(Analytical Description)

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ได้ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ
สัมพันธ์ระหว่างเมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักรจีน
ในอดีต ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึก ษา
เกี่ ย วกั บ ความเป็ นมา วิ ถี ชี ว ิ ต วั ฒ นธรรม
ประเพณี ข องชาวไทยเชื้อ สายจีน ในจัง หวัด
เพชรบุรที งั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต

การนาเสนอผลการศึกษา
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ไ ด้แ บ่ ง ประเด็น ใน
การศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. ประวัติ ศ าสตร์ แ ละที่ม าของชื่อ เมือ ง
เพชรบุร ี
2. ร่องรอยการติดต่อระหว่างเมืองเพชรบุร ี
กั บ อาณาจั ก รจี น จ ากเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ของไทย
3. ร่องรอยการติดต่อระหว่างเมืองเพชรบุร ี
กั บ อาณาจั ก รจี น จากเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ของจีน

ประวัติศาสตร์และที่มาของชื่อเมือง
เพชรบุรี
เพชรบุ รไี ม่ใ ช่ เ มือ งที่เ กิดใหม่ แต่ เ ป็ น
ชุมชนเก่ าที่มมี าตัง้ แต่ สมัยก่อ นประวัติศาสตร์
โดยพบแหล่ ง ฝ งั ศพบริเ วณรอบๆ เขากระจิว
อาเภอท่ายาง ซึ่งปรากฏโบราณวัตถุหลายชนิด
ที่บ่ ง บอกว่ า เป็ น ชุ ม ชนที่ร่ ว มสมัย กั บ แหล่ ง
โบราณคดีก่ อ นประวัติศ าสตร์ท่ีบ้า นดอนตา
เพชรและบริเวณเมืองอู่ทอง และชุมชนดังกล่าว
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ได้มกี ารอยู่อาศัยสืบต่อมาถึงสมัยทวารวดี (ราว
พุทธศตวรรษที่ 11-16) อาณาจักรนี้มกี ล่าวไว้
ในจดหมายเหตุการเดินทางของหลวงจีน เรียก
อาณาจัก รนี้ว่ า ตุ ย ลอปาตี หรือ สุ้ย ล้อ บึ้ง ตี้
(สมบู ร ณ์ แก่ น ตะเคีย น, 2525, หน้ า 92) ซึ่ง
รวมถึ ง เมื อ งเพชรบุ ร ี ราชบุ ร ี คู บ ั ว พงตึ ก
นครปฐม กาแพงแสน ลพบุร ี นครสวรรค์ ลาพูน
ฯลฯ นอกจากนี้ยงั พบชุมชนเล็กๆ สมัยทวารวดี
ั่
กระจายตัวอยู่ใกล้แนวสันทรายชายฝงทะเลเดิ
ม
ทีเ่ รียกว่า “ถนนท้าวอู่ทอง” เริม่ มาจากเมืองคูบวั
ผ่ า นอ าเภอปากท่ อ จัง หวัด ราชบุ ร ี เข้า เขต
อาเภอเขาย้อ ย ที่พบแหล่ งโกลนหินธรรมจักร
และพระพุทธรูปในเขตตาบลหนองปรง ผ่านตัว
เมืองเพชรจนมาถึงจุดที่พบซากพระสถูปเจดีย์
ทวารวดีขนาดใหญ่บริเวณเทือกเขาเจ้าลายใกล้
ั่
ชายฝ งทะเลในเขตอ
าเภอชะอ า คือ ในส านั ก
สงฆ์ทุ่งเศรษฐี ต าบลนายาง ชุมชนเหล่ านี้ค ือ
ชุมชนของพวกที่มาจากโพ้นทะเล ซึ่งมีทงั ้ พวก
ที่มาค้าขาย และบางพวกบางเหล่ าก็มาตัง้ ถิ่น
ฐานเป็ นชุมชนขึ้นมา เพราะจากการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบภาชนะและเศษภาชนะดินเผาทัง้
เ ค ลื อ บ แ ล ะ เ ผ า แ ก ร่ ง ที่ เ ป็ น ข อ ง ม า จ า ก
ต่างประเทศกระจายอยู่ตามทีต่ ่างๆ จานวนมาก
โดยเฉพาะที่มาจากประเทศจีน ที่มอี ายุต งั ้ แต่
สมัยห้าราชวงศ์ (五代) ลงจนมาถึงราชวงศ์
ซ่ง (宋朝) หยวน (元朝) และ หมิง (明
朝) คือตัง้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 จนถึง
พุทธศตวรรษที่ 18-19 อันเป็ นช่วงที่การค้าขาย
ทะเลขยายตั ว อย่ า งมาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ประวัตศิ าสตร์ราชวงศ์ฮนฉบั
ั ่ บหลวง ที่กล่าวถึง
ร่องรอยการติดต่อระหว่างอาณาจักรจีนกับเมือง
เพชรบุร ี (สุดารา สุจฉายา, 2547, หน้า 45-46)
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มนู อุ ด มเวช (2531, หน้ า 5-6) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับชื่อ ของเมืองเพชรบุรใี นอดีตไว้ว่า ชื่ อ
ของเมืองเพชร หรือ เพชรบุรนี ัน้ อาจเรียกกัน
ไปเป็ นอย่างอื่นบ้าง แต่ ก็ยงั อยู่ใ นความหมาย
หรือสาเนียงทีใ่ กล้เคียงกับ “เพชรบุร”ี อยู่นนั ่ เอง
เช่น “ศรีชยวชรปุร”ี ในจารึกปราสาทพระขันธ์
ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 หรือ “พริบพรี”
ในหนังสือเก่าบางแห่ง หรือ “พิเพลี” ในหนังสือ
Kingdom of Siam ของ ลา ลูแบร์ เป็ นต้น จาก
ชื่ อ ต่ า งๆ เหล่ า นี้ พอจะอนุ มานได้ ว่ า ชื่ อ
“เพชรบุร ี” เป็ น ชื่อ ของเมือ งนี้ม าแต่ เ ดิม จริง ๆ
เพราะแม้แต่ในจารึกรุ่นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็
ยังออกชื่อเมืองไว้ว่า “ศรีวชั ร ปุระ” ซึง่ เป็ นคา
ทีถ่ อดไปจาก “เพชรบุร”ี อย่างเห็นได้ชดั ส่วนที่
มีค าว่ า “พริบ พรี” ต่ อ มาอีก นั ้น ก็ น่ า จะเป็ น
ภาษาปากของชาวบ้านเรียกกันไป แล้วเกิดการ
กลายเสียงไปเรือ่ ยๆ นัน่ เอง สาหรับคาว่า “พิเพ
ลี” นัน้ น่ าจะเป็ นการที่ชาวยุโรปพยายามเลียน
เสียงคาว่า “เพชรบุร”ี อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ มนู อุดมเวช (2531, หน้า 6)
ยังได้ตงั ้ ข้อสังเกตถึงที่มาของคาว่า “เพชรบุร ”ี
ว่ า เกิด มาจาก “แม่ น้ า เพชรบุ ร ี” นี้ เ นื่ อ งด้ว ย
แม่น้ าสายนี้มมี าแต่เดิมแล้ว เป็ นแม่น้ าทีไ่ หลมา
จากเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านภูเขาที่ช่อื ว่า “เขา
เพชรรอบ” อยู่ ใ นอ าเภอหนองหญ้ า ปล้ อ ง
จังหวัดเพชรบุร ี ภูเขาแห่งนี้มหี นิ สีต่ างๆ คล้าย
เพชรพลอย เมื่อถูกน้ าไหลเซาะก้อนหินสีเล็กๆ
เหล่านี้ก็หลุดเลื่อนไหลลงตามลาน้ า มีชาวบ้าน
ต้น น้ า เก็บ ได้เ สมอมา และได้ค ัด เลือ กก้ อ นที
สวยงามไปเจีย ระไนท าหัว แหวนด้ว ย ดัง นั น้
ล าน้ าสายนี้ จงึ เรีย กว่า “แม่น้ าเพชร” และเมื่อ
เรียกชื่อแม่น้าว่า “แม่น้าเพชร” จนเป็ นความเคย

ชิน แล้ ว ครัน้ มีเ มือ งตัง้ ขึ้น ริม แม่ น้ า นี้ ก็ ย่ อ ม
เรียกชื่อตามไปด้วยว่า เมืองเพชรบุร ี

ร่องรอยการติ ดต่อระหว่างเมือง
เพชรบุรีกบั อาณาจักรจีนจากเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ของไทย
ร่องรอยการติดต่อระหว่างเมืองเพชรบุร ี
กับ อาณาจัก รจีนในอดีต มีป รากฏใน ต านาน
เมืองนครศรีธรรมราช ได้บนั ทึกเกี่ยวกับการตัง้
ถิน่ ฐานของเจ้าเมืองเพชรบุร ี รวมถึงการติดต่อ
ระหว่างเมืองเพชรบุรแี ละอาณาจักรจีน ไว้ว่า
“พระพนมทะเลศรีมเหสวัสดิทราธิราช
พระบวรเชษพระราชกุ ม าร อัน เป็ น พระราช
นัดดา ได้ลาพระเจ้าปู่พระเจ้าย่ามาตัง้ บ้านเมือง
อยู่ ณ เพชรบุร ี โดยได้นาคนนมาสามหมืนน สาม
พันคนน ช้างพังพลายห้าร้อยเชือก ม้าเจ็ดร้อยตัว
สร้างพระราชวังและบ้านเรือนอยู่หน้าพระลาน
ให้คน นเหล่ า นัน้ ท านาเกลือ คนรองราชย์อ ยู่ก รุง
เพชรบุรไี ม่นานนัก มีสาเภาจีนลาหนึงน ถูกพายุ
มาเกยฝงั น ชาวเพชรบุรไี ด้นาขุนล่ามจีนเข้าเฝ้า
ขุ น ล่ า มได้ ถ วายเคนรื อน งราชบรรณาการแก่
กษัตริยเ์ มืองเพชรบุร ี ขุนล่ามจีนได้ขอฝาง ทาง
เมืองเพชรบุรไี ด้มอบฝางจนเต็มเรือ เมือน เรือกลับ
ถึง เมือ งจีน พระเจ้า กรุง จีนทรงทราบจึงโปรด
พระราชทานบุตรีชอื น พระนางจันทรเทวีศรีบาท
ราชบุตรีทองสมุทร ซึงน ประสูตแิ ต่นางจันทรเมาลี
ศรีบ าทนาถสุ ร วงศ์พ ระธิด าเจ้า เมื อ งจ าปาได้
ถวายแก่ พ ระเจ้ า กรุ ง จีน พระพนมทะเลศรี
มเหสวัส ดิท ราธิร าชทรงมีพ ระราชบุ ต รหลาย
พระองคน์ องคน์ ห นึ นง พระนามว่ า พระพนมวั ง
มีมเหสีทรง พระนามว่า พระนางสะเดียงทอง
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พระพนมทะเลโปรดให้ไ ปสร้างเมือ งนคนรดอน
พระ พร้อมด้วยพระเจ้าศรีราชา พระราชทานคนน
เจ็ดร้อยคนน แขกห้าร้อ ยคนน ช้างสามร้อยเชือ ก
ม้าสองร้อยตัว เมือน ไปถึงเมืองและสร้างพระธาตุ ”
(สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, 2525, หน้า 93)
บทวิ เคราะห์: เมืองเพชรบุรใี นอดีต
เป็ นหัวเมืองหนึ่งที่สาคัญของอาณาจักรฟูนาน
ในยุคสุวรรณภูม ิ (พุทธศตวรรษที่ 6-12) ในยุคนี้
หัว เมือ งที่มเี จ้าเมือ งปกครองและที่มหี ลักฐาน
ทางโบราณคดีมที งั ้ หมด 5 เมือง ได้แก่ เมือง
นครไชยศรี (สุวรรณภูม)ิ เมืองราชบุร ี เมืองสิงห์
(กาญจนบุร)ี เมืองตะนาวศรี และเมืองเพชรบุร ี
ดิน แดนเหล่ า นี้ ต ามจดหมายเหตุ จ ีน เรีย กว่ า
“ตุนสุน” บางช่วงบางสมัยปกครองแบบรัฐอิสระ
บางสมัย ปกครองแบบนครรัฐ (สมบู รณ์ แก่ น
ตะเคียน, 2525, หน้า 92)
จากต านานเมือ งนครศรีธ รรมราชได้
กล่ าวถึงการสร้างบ้านแปงเมือ งของเจ้า เมือ ง
เพชรบุร ี และเมื่อบ้านเมืองมีความมันคงดี
่
แล้ว
ก็ได้ส่งพระโอรสไปสร้างเมืองศิรธิ รรมนครหรือ
นครศรีธ รรมราชและสร้า งพระบรมธาตุ เ มือ ง
นครอีกด้วย จากภูมปิ ระเทศของเมืองเพชรบุรที ่ี
ติด กับ ทะเลและพบบัน ทึก การติด ต่ อ ระหว่ า ง
เมืองเพชรบุรกี บั ต่างชาติ จึงทาให้สนั นิษฐานได้
ว่าในอดีตเมืองเพชรบุรเี ป็ นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง
อุดมสมบูรณ์ มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อและทา
การค้า เป็ น จ านวนมาก ซึ่ง สามารถวิเ คราะห์
สถานะของเจ้าเมือ งเพชรบุ รใี นขณะนั ้นได้ว่ า
น่ าจะมีบทบาทสาคัญในด้านวิเทศสัมพันธ์ของ
อาณาจัก ร เนื่ อ งจากปกครองหัว เมือ งที่เ ป็ น
เมืองท่าสาคัญของดินแดนสุวรรณภูม ิ จึงต้องมี
การติดต่อกับต่างชาติอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จาก
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บัน ทึก การเข้า ถวายเครื่อ งบรรณาการแด่ เ จ้า
เมื อ งเพชรบุ ร ี ข องขุ น ล่ า มจี น ซึ่ ง เจ้ า เมื อ ง
เพชรบุรกี ไ็ ด้พระราชทานไม้ฝางให้เป็ นการตอบ
แทน
นอกจากนี้ตานานเมืองนครศรีธรรมราช
ยังมีการบันทึก ต่ อ ไปอีกว่ า พระเจ้ากรุงจีน ได้
พระราชทานพระราชธิดาให้กบั เจ้าเมืองเพชรบุร ี
อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง หลายคราวในประวั ติ ศ าสตร์ ท่ี
พระเจ้าแผ่นดินไทยมีการส่งพระราชสาสน์ไปขอ
พระราชธิด าพระเจ้า กรุง จีน เช่ น ในสมัย กรุง
ธนบุร ี พระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชสาสน์
ไปขอพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีน หลักฐานทาง
เมืองจีนมิได้มจี ดบันทึกไว้ แต่ ทางเอกสารของ
ไทยได้มบี นั ทึกอยู่ ใจความว่า
“ให้แต่งสาเภาทรงพระราชสาสน์ ไปถึง
พระเจ้าปกั กิงน ว่า จะขอลูกสาวพระเจ้าปกั กิงน ให้
เจ้าพระยาศรีธรรมธิราชผูเ้ ถ้า กับหลวงนายฤทธิ์
หลวงนายศักดิ์เ ป็ นราชทูต หุ้ม แพร มหาดเล็ก
เลวไปกันมาก แต่งเคนรือน งบรรณาการไปกล่าวขอ
ลูกสาวเจ้าปกั กิงน ” (ชลอ ช่วยบารุง, 2528, หน้า
100)
บทวิ เคราะห์: การที่พระเจ้ากรุงจีน
พระราชทานพระราชธิดามาอภิเษกกับเจ้าเมือง
ของไทยนัน้ เป็ นวิเทโศบายสร้างความสัมพันธ์
ระหว่ า งสองดิน แดน ซึ่ง พระราชธิด าที่ส่ ง มา
ถวายพระเจ้าแผ่นดินต่างเมือง บางทีอาจไม่ใช่
พระราชธิดาของพระอัครมเหสี อาจเป็ นพระราช
ธิด าของนางสนมก็ ไ ด้ อี ก ประการหนึ่ ง ทาง
กรุงปกั กิง่ หรืออาณาจักรจีนในสมัยนัน้ พระเจ้า
แผ่นดินมีนางสนมนับไม่ถ้วน การพระราชทาน
พระราชธิดาให้เจ้าต่างเมืองคงไม่เสียหาย ซึง่ ใน
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ประวัติศ าสตร์ ข องไทยและจีน ตัง้ แต่ อ ดีต ก็ ม ี
เหตุการณ์ “สร้างไมตรีด้วยการสมรส” ปรากฏ
อยูห่ ลายครัง้ หลายครา
การค้น คว้า หาร่ อ งรอยความสัม พัน ธ์
ระหว่างเมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักรจีน นอกจาก
จะสืบ หาจากบัน ทึ ก ทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
พงศาวดารแล้ว “ตานาน” และ “นิทานพืน้ บ้าน”
ก็เป็ นอีกสิง่ หนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะทาให้
คนรุน่ หลังได้มองเห็นร่องรอยการติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างสองดินแดนผ่านเรื่องเล่าทีก่ ล่าวขานสืบ
ต่ อ กัน มา จากการค้ น คว้ า หนั ง สือ “ต านาน
จังหวัดเพ็ชร์บุร”ี (สุนทรพิพธิ , 2480, หน้า 1219) ได้กล่าวถึง ตานานที่กล่าวถึงร่อยรอยการ
ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนเพชรบุรแี ละชาวจีน ใน
อดีต นัน่ คือตานาน “ท้าวม่องไล่ เจ้ากงจีน และ
เจ้าลาย” มีเนื้อหาตามสานวนของ อามาตย์เอก
พระยาสุนทรพิพธิ (เชย มัฆวิบลู ย์) ดังต่อไปนี้
“ว่าด้วยโลกเมือน ตัง้ กัลปยุคนนัน้ โลกเรามี
แต่ น้ า กับ ฟ้ า ตอนตัง้ แต่ น้ ี ต่ อ มาช้า นาน จึง น้ า
ทะเลลดแล้วงวดลงจนปรากฏยอดเขาและภูเขา
เป็นบางแห่งแล้ว ก็ปรากฏพื้นดินเป็นบางแห่ง ที น
ปรากฏแผ่ นดินเป็ นพื้นแผ่ นนัน้ ปรากฏทีชน มพู
ทวีปเราก่อนประเทศทัง้ ปวง จึงได้สมมุตเิ รียกที น
ตรงนั ้น ว่ า มัธ ยมประเทศ ในตอนที นม ัธ ยม
ประเทศได้ ต ัง้ เป็ น บ้ า นเมือ งลงบางแห่ ง บาง
ประเทศ แต่ยงั ไม่ถงึ เป็ นพืดแผ่นดินนัน้ จะเห็น
ได้ว่าระดับน้ าด้านตะวันออกมาเพิงน มีภูเขาและ
แผ่ น ดิน บางประเทศบางแห่ ง เพิงน โผล่ จ ากน้ า
หรือเพิงน เป็ นพืดเป็ นสันโขดเขินเนินเขาและดิน
เป็ นกระบ่อนกระแบ่นในเวิ้งน้ าบางแห่ง เช่น ดัง
เวิ้ง ทะเลด้า นตะวัน ออกแห่ ง ชมพู ท วีป ทีเน วิ้ง
ต่างๆ เมือน คนรัง้ พระพุทธองคน์ยงั ทรงพระชนม์อยู่

ได้เสด็จถึงเวิ้งทะเลรามัญ เกาะหงษาเพิงน จะโผล่
จากน้ า ประเทศหนองโสนน้ ายังเจิงน ทัวไป
น ต้อง
ประทับบนเขาราว 3 เดือน เมือน เสด็จเจ้าสู่พระ
ปรินิพพานแล้ว หน้าเมืองศรีสชั นาลัย น้ า ทะเล
ยังท่วมถึงหน้าเมือง ทีเน งาพระพุทธบาท น้ าทะเล
ยังซัดถึงจนพระฐานเก จาเริญสมานธรรมไม่ได้
หนวกหูจนต้องย้ายไปเหลียน มอืนน
ย่านเพ็ชร์บุรเี รานี้กอ็ าจกล่าวได้ว่า เวลา
หนึ นง เดิ ม จะเริมน เป็ นบ้ า นเป็ นเมื อ ง ก็ ไ ด้ ต ั ้ง
อาณาจักรของกษัตริยข์ ้นึ ทีจน อมเขาหรือไหล่เขา
ก่อนเป็ นเดิมมา ตัง้ ตานานกล่าวว่า เขาเจ้าลาย
ซึงน แรกเริมน มีเ จ้าองคน์หนึงน มีฤ ทธิ์เ ดชได้ปกป้อ ง
เขานัน้ เขานัน้ จึงได้เรียกชือน ว่าเขาเจ้าลาย ตาม
นามเจ้า และยังมีอกี เขาหนึงน เรียกว่า เขาตาม่อง
ไล่หรือท้าวม่องไล่ ก็เป็ นเจ้าคนรองอยู่อกี เขาหนึงน
และเจ้ากงจีนหนึงน คนะเนคนวามในเรือน งตานานเขา
เจ้าลาย ตามภูมขิ องเขาทีไน ด้โผล่ทะเลขึ้นในเวิ้ง
ทะเลเพ็ ช ร์ บุ ร ี มีเ ขาหลายลู ก ที แน ลเห็ น เป็ น
กระปุ่มกระปิ มน อยู่รมิ น้ า เวลานัน้ บางเขาก็มคนี น
ตัง้ บ้านเรือนประกอบการทามาหากิน บางเขาก็
ตัง้ เป็ นบ้านเป็ น เมือ ง มีแทบทัวน ไปตามลูกเขา
การทามาหากินในชัน้ นัน้ ก็เรือน งหาปลาจับสัตว์
ทะเลขายแลกแก่ ป ระเทศทีเน ป็ น ดอนเป็ น เขิน
ต่างๆ
การทียน ดึ เอาลูกเขาเป็ น บ้านเป็ น เมือ ง
นัน้ มีทางหากินอยู่ 2 ทาง คนือ ทางทีหน นึงน นัน้ หา
กิน ทางสลัด ปล้น เรือ พ่ อ คน้า พาณิ ช ทีคนน ้า ส าเภา
แล่ นผ่ านมาใกล้เ ขา ทางหนึงน หากินทางพราน
ปลาเป็ นชาวประมงแลกขายก็ เ อา แย่ ง ชิ ง
ปล้นสะดมชาวเรือก็เอา
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อ านาจอุ ก ฉกรรจ์นัน้ จึงได้เ กิดเป็ นเจ้า
ทะเลขึ้น การทีจน ะปกคนรองเขาเป็ นเจ้าทะเลได้
ก็อาศัยฤทธิเ์ ดช มีฝีมอื ลือชาคนนเกรงขามจึงจะ
ตัง้ ตัวได้ เวลานัน้ เวิ้งทะเลเพ็ชร์บุรมี เี จ้าอยู่คน ือ
เจ้าลาย 1 ท้าวม่องไล่ 1 และเจ้ากงจีน จะอยู่เขา
ใดหรือเวิ้งทะเลจีน 1
ตานานเขาเล่าว่า เจ้าเขา 3 ตนนี้มฤี ทธิ์
เดชมากขึ้นชือน ลือนามอยู่ในเวิ้งทะเลคนนละด้าน
แต่ ท้าวม่อ งไล่มธี ดิ าสวยงามทรงรูป โฉมลือ ชา
ทัวไป
น มีคนนปองหวังอยู่เป็ นอันมาก วันหนึงน เจ้า
ลายคนิดจะไปดูตวั นาง จึงปลอมเป็ นพรานปลาไป
คน้ า ทีทน ่ า เขาท้ า วม่ อ งไล่ มีน างชาวในแม่ คน รัว
เคนรือน งเสวยมาซื้อ ปลาไปถวายนาง แล้วทูล ว่า
พ่อคน้าปลาคนนหนึงน รูปสวย ตัวลายพร้อยงดงาม
เป็ นสังวาล พระธิดาได้ยนิ ก็อยากดู จึงได้สงให้
ัน
เอาปลาไปขายในวังถึงตาหนัก พระธิดาได้เห็น
เจ้าลายสะสวยก็ให้นึกรัก ต่อปลาพลางตรัสยิ้ม
แย้มกับเจ้าลาย เจ้าลายก็พูดจาแช่ มช้อ ยถ่ อ ม
ตนพลาง ชายหู ช ายตาพลาง จนต่ า งรู้ ส ึ ก
ปฏิพทั ธ์กนั เจ้าลายเลยถวายปลาพระธิดาโดย
ไม่คน ิดเอาราคนา พระธิดาจึงได้ป ระทานของรัก
รางวัลตอบ
ต่ อ มานัน้ เจ้า ลายก็พ ัก อยู่ทีทน ่ า เรือ ให้
บ่าวไพร่ไปบรรทุกปลามาขายทุกวัน การถวาย
กับซื้อปลานัน้ จนเป็ นเป็ นเรือน งสนิทชิดชอบกัน
ทั ้ง นางท้ า ว ม ารดาก็ โ ปรด ปรานเจ้ า ล า ย
จนภายหลังรู้เ รือน งกันชัดว่าเจ้าลายเป็ นเจ้าอยู่
เขาเจ้าลาย ได้พูดจาสู่ขอพระธิดาต่ อ นางท้าว
นางท้า วได้ห ารือ ท้า วม่ อ งไล่ ก็ต รัส ว่ า ตามใจ
จึงนัดเป็ นการตกลงจนนางท้าวรับหมัน้ ของเจ้า
ลายไว้แล้ว ได้กาหนดฤกษ์อภิเษกสมรสกันด้วย
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ในระหว่างหมัน้ นัน้ เจ้ากงจีนได้ทราบ
เรือน งว่ า เขาหมัน้ กัน แล้ ว เมือน ได้ข่ า วพระธิด า
ท้าวม่องไล่สวย จะใคนร่เห็นตัวนางบ้าง ก็นาเอา
ของทองเงินรูปพรรณบรรทุกสาเภา ปลอมเป็ น
พ่ อ คน้ า มายัง เมือ งท้ า วม่ อ งไล่ ชาวเมือ งเห็ น
ส าเภามาพากั น ไปซื้ อ ผ้ า แพรพรรณต่ า งๆ
เจ้ากงจีนได้ผ้า แพรของดีๆ ขนจากสาเภาเข้า
ถวายของวัน นั ้น ท้า วม่ อ งไล่ เมือน ได้ เ ห็น ของ
ผ้ า ผ่ อ นแพรพรรณมี คน่ า ต่ า งๆ ก็ ดี พ ระทั ย
ตรัส ชมเชยพ่ อ คน้า ส าเภาต่ า งๆ และทัง้ ตรัส ให้
นางท้ า วพาพระธิ ด ามาชมและเลื อ กของ
บรรณาการ เจ้ากงจีนก็ได้เห็นพระธิดา พระธิดา
ก็ได้เห็น เจ้ากงจีนแล้วด้วยกันทัง้ สองฝา่ ย
จนภายหลัง เจ้า กงจีน น าของวิเ ศษยิงน
กว่าหลายสิบเท่าเข้าถวายอีก ท้าวม่องไล่ เห็น
ของมีคน่ า ยิงน ปลื้ม ใจสุ ด จะปลื้ม เจ้า กงจีน ได้ ที
ก็กราบทูลว่าตนเป็ นเจ้ากงจีนจะขอเป็ นสุวรรณ
ปาทุกาทองรองรับบาทาบาทบงสุ์ มอบตนให้อยู่
ใต้พระบาท เวลานี้ยงั หามีพ ระมเหสีไม่ จะขอ
พระธิดาไปอภิเษกเป็นอัคนรมเหสี
ท้าวม่อ งไล่ ก็ย ินดีอ ย่างยิงน ด้ว ยเจ้ากง
จีนเป็ นเจ้าสืบฟ้ าสืบทะเลมาดึก ด าบรรพ์ มังมี
น
สมบัตไิ ม่มใี คนรสู้ได้ในโลก ก็เผลอให้สติลมื คนิดว่า
พระธิดาได้รบั หมัน้ เสียแล้ว จึงยอมให้พระธิดา
และยอมหมัน้ กาหนดฤกษ์อภิเษกสมรส วันนัด
ไปตกพ้ อ งกั น กั บ วั น ก า หนดอภิ เ ษกฤกษ์
เดียวกับเจ้าลาย เพราะโหรคนนเดียวกัน
คนรัน้ เมือน ถึงวันกาหนดอภิเษกสมรส เจ้า
ลายก็ ย กพยุ ห ยาตรานาวาทั พ แห่ ง เคนรื อน ง
ขันหมากมาทอดท่าอยู่หน้าเมือง ฝ่ายเจ้ากรุงจีน
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ก็ย กพยุห ยาตราส าเภาแห่ เ คนรือน งขัน หมากมา
ลอยลาอยู่ห น้ าเมือ งพร้อมกัน แล้ว ทัง้ สองฝ่าย
ก็แ ต่ งทูต ให้ข้ นึ เฝ้ าท้า วม่ อ งไล่ แถลงเหตุ แ ห่ ง
การขัน หมากซึงน จะขอรับ นางไป ท้า วม่ อ งไล่
ก็พจิ ารณาเหตุ เห็นว่าจะต้องทาสงคนรามกันแน่
แล้ว จึง เพทุ บ ายผัด แก่ ทู ต ทัง้ สองว่ า ให้ถ อย
สาเภาและกองทัพ เรือ ออกไปจอดเสีย ให้ห่ า ง
หน้ าเมืองเสียก่อน ฝ่ายนคนรม่องไล่จะได้จดั การ
กระบวนเรือ รับ รองแห่ แ หนให้เ ป็ น เกีย รติย ศ
จึงจะเป็นการงดงาม
คนรัน้ กองทัพ สองฝ่ า ยถอยห่ า งออกไป
แล้ว ท้าวม่องไล่ก็เกณฑ์เรือปลาเรือทะเล และ
ส าเภาใหญ่ น้ อ ย ให้ม าลอยล้อ มนคนรรอบเขา
พร้อมด้วยศาตราอาวุธคนรบมือกัน แล้วจึงให้ทูต
มาทูลเจ้านคนรทัง้ สองว่า ท้าวเธอได้ลนวาจาว่
ัน
า
จะยอมยกพระธิด าให้ เ จ้า นคนรทัง้ สองตามนั ด
หมาย แต่พระธิดามีพระองคน์เดียว ก็จะต้องแล่ง
พระธิดาออกเป็ นสองภาคน แบ่งให้กนั คนนละซีก
ฉะนี้ เจ้านคนรทัง้ สองจะยินยอมหรือไม่
ฝ่ายเจ้านคนรทัง้ สองได้ทราบคน าทูต ทู ล
ดังนัน้ ก็ตกใจไม่ยนิ ยอมรีบให้ทูตกลับไปทูลว่า
ทีจน ะแบ่งภาคนนางนัน้ ไม่ถูกต้องคนรองยุตธิ รรม
ฝ่ายเจ้านคนรทัง้ สอง เมือน ได้ตอบทูตแล้ว
เจ้าลายก็แห่เรือขันหมากไปขึ้นพักไว้ทเี น ขาแห่ง
หนึ งน (ซึงน ภายหลัง ปรากฏชือน ว่ า เขาสามร้อ ย
ยอดนัน้ หมายคนวามว่า ยอด คนือ ซองขันหมาก)
แล้ ว กรีธ านาวาทัพ มาจะรบกั บ ท้ า วม่ อ งไล่
แต่ ท ว่ า เวลานั ้น เจ้ า กงจีน ผู้ ด าลโมหะมุ ท ะลุ
ได้เข้าประชิดท้าวม่องไล่อยูแ่ ล้ว

ท้าวม่องไล่กท็ รงพระคนทาฤาเดช ลงเรือ
รบแผลงฤทธิเ์ ข้าตีเจ้ากงจีน สาเภาเลากาก็แตก
ร่นล่าหนีไป ท้าวม่องไล่ไล่ตามตีจนขับพลขึ้นไป
ปล้นบนสาเภา จับได้ไต้ก๋ง ล้าต้า ต้นหน บัน้ จูง
คนนพ่อคน้าจีนได้ส้นิ แต่เจ้ากงจีนได้โดดน้ าหายไป
ในก้นทะเล
ท้าวม่องไล่กใ็ ห้เททิ้งเคนรือน งขันหมากเจ้า
กงจีนลงทะเล (กลายเป็ นหอยเป็ นปลาไปสิ้น จน
ภายหลัง ปรากฏชื อน ว่ า หอยมวนพลู คนลอง
ขนมจีน เป็นอาทิ)
เมือน เวลาเจ้ า กงจีน ติ ด เมือ งนั ้น ฝ่ า ย
พระธิดาเกรงว่ าจะเสีย ทีเ จ้า กงจีน เพราะนาง
ไม่รกั จึงได้ลอบลงเรือหนีไปในกลางคนืนจะเข้าหา
เจ้าลาย แต่เผอิญคนลืนน ได้ซดั เรือซัดเซไปล่มลง
นางก็ไ ด้ว่ า ยน้ าขึ้น ไปอาศัย อยู่ทีเน ขาหนึ งน (ซึงน
ปรากฏว่าชือน ว่า เขานมสาว)
เมือน เจ้า ลายขับ เรือ มาถึงเมือ ง ไม่เ ห็น
ทัพท้าวม่องไล่กใ็ ห้ขบั พลเมืองเข้าคน้นในราชฐาน
เพือน จะหานาง พบแต่นางท้าวมารดา ทราบว่า
นางได้ลงเรือไปหากองทัพตน แต่ไม่พบกัน ก็รบี
ถอยทัพ ออกจากเมือ งม่อ งไล่ เ พือน ตามหานาง
กลางทะเล ไปพบนางทีเน ขานมสาวนัน้ จึงได้รบั
นางกลับ พวกจีนทีเน รือแตกติดอยู่ จะพาไปเขา
เจ้าลายแล่นมากลางทะเล
ท้าวม่อ งไล่ เมือน มีชยั ชนะแก่ เ จ้ากงจีน
ก็ขบั ให้คนุมสาเภาเลากาสินคน้าข้าวของเงินทอง
ผูคน้ นจีนทีไน ด้เอามาเมืองมากมายขึ้นเมืองแล้วไม่
เห็นพระธิดา ถามนางท้าวก็ว่าพระธิดาหายไป
ก่ อ น แต่ เ จ้าลายยังไม่ได้เ ข้าเมือ ง ท้าวม่อ งไล่
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กริ้ว นางท้ า วจึง จับ ตั ว โยนทะเลเสี ย ให้ ต าย
นางท้ า วได้ ว่ า ยน้ าทะเลไปขึ้น ได้ ที เน ขาหนึ นง
(ซึงน เรียกว่า เขาแม่ราพึง ต่ อ มาในภายหลังนี้ )
แล้ ว ท้ า วม่ อ งไล่ ให้ จ ั ด เรื อ รบเป็ นอั น มาก
ยกกองทัพ เรือ เทียน วไล่ ต ามหาพระธิด ากลาง
ทะเล ได้เห็นกองทัพเจ้าลายกาลังแล่นจะกลับ
เมือ ง ท้า วม่อ งไล่ ก็ข บั พลเข้า ไปสะกดตาม
เจ้าลายเห็นว่ากองทัพศัตรูมากมายจะหนีไม่พ้น
จึงได้แวะกองทัพเข้าแอบเขาลูกหนึงน แล้วยกขึ้น
ตัง้ มันรั
น บอยูท่ ยี น อดเขานัน้
ท้าวม่องไล่ก็ให้ล้อมไว้รอบเขา เจ้าลาย
จะแหกออกก็ ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งแพ้ ว อยู่ บ นยอดเขา
พากันขาดเสบียงอาหารอดอยากเต็มที มีเสบียง
กรังก็ขา้ วตังกับกะปิเท่านัน้ (เขานัน้ จึงได้ปรากฏ
ชือน ว่า เขาเสวยกะปิ ต่อมา) เมือน เจ้าลายอดอยาก
หิวโหยเต็มที จึงปรึกษากับพระธิดา พระธิดาว่า
ให้ลงไปงอนง้อขอรับผิดชอบเสียเถิด แล้วก็พา
กัน ลงมาขอโทษต่ อ ท้า วม่อ งไล่ ท้า วม่อ งไล่ ก็
หายพิโรธ แล้วก็รบั มาอภิเษกสมรสกันทีเน มืองม่
องไล่ แล้วส่งกลับไปคนรองเขาเจ้าลายต่อมา
คนรัน้ กาลนานมา แต่ บ รรดาเจ้ า เขา
ทัง้ หลายได้ส ืบ พืช พัน ธุ์ก ัน เมือน ตัง้ เอกราชอยู่
ตามจอมเขาต่ า งๆ นัน้ ได้ท าสงคนรามกัน เหตุ
ด้วยแย่งนางกันบ้าง แย่งเขากันบ้าง จนรวมๆ
กันเป็ นเจ้าอานาจ เจ้าทะเลในย่านทะเลหนึงน ๆ
นับเป็นเอกราชหนึงน ในเวิ้งเขาทะเลหนึงน นมนาน
มา จนน้ าทะเลลดแห้ ง ลงเป็ น โขดเนิ น เป็ น
อานาจสืบๆ กัน จึงได้จดั ตัง้ ชนบทนิคนมคนามราช
ธานี น้อยใหญ่ตามภูมพิ ้นื แผ่นดิน อันเป็ นดึกดา
บรรพ์นนั ้ ”
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บทวิ เคราะห์: “ท้าวม่องไล่ เจ้ากงจีน
และเจ้าลาย” เป็ นตานานพืน้ บ้านที่กล่าวถึงทีม่ า
ของชื่อ ภูเขา เกาะแก่งต่างๆ ในละแวกอ่าวไทย
เพชรบุร ี ระยอง จันทบุร ี และคาบสมุทรภาคใต้
ซึง่ มีอยู่หลายสานวน มีรายละเอียดแตกต่างกัน
ไป แต่ เ นื้ อ หาหลัก เป็ นเรื่อ งราวการปะทะ
สัมพันธ์เพื่อแย่งชิงความรักระหว่างเจ้าเมืองของ
ไทย (เจ้าลาย) และพระเจ้ากรุงจีน (เจ้ากงจีน)
อัน แสดงให้เ ห็น ร่ อ งรอยของความขัด แย้ง ใน
พื้นที่แถบนี้ระหว่างเจ้าของถิ่นเดิมกับผู้อพยพ
เข้า มาใหม่ อย่า งไรก็ดีแ ม้ต านานจะมีข้อ อ่ อ น
ด้อ ยที่นัก ประวัติศ าสตร์ไม่ยอมรับ ตรงที่ไม่ม ี
ระยะเวลาระบุ ไ ว้แ น่ น อน แต่ ห ากเป็ น บัน ทึก
อัน หนึ่ ง ที่เ ป็ น การบอกเป็ นนัย ว่า ในอดีต เมือ ง
เพชรบุรนี ัน้ เป็ นเมืองท่าที่สาคัญที่มสี าเภาจาก
ดินแดนอื่นเข้ามาติดต่อทาการค้า แสดงให้เห็น
ถึงร่องรอยการเดินทางเข้ามาของชาวจีน และ
การติด ต่ อ สัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบรรพบุ รุษ ของคน
เพชรบุรกี บั ชาวจีนในอดีตอีกด้วย

ร่องรอยการติ ดต่อระหว่างเมือง
เพชรบุรีกบั อาณาจักรจีนจากเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ของจีน
ชื่อ ของเมือ งเพชรบุ ร ีไ ด้ป รากฏอยู่ใ น
เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ของจีนมาตัง้ แต่สมัย
ราชวงศ์ฮนั ่ (漢朝) จากการสัมมนาในหัวข้อ
“ประวัติค วามสัม พัน ธ์ไ ทย-จีน ในเอกสารจีน ”
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2555 ณ ห้อง 301 ตึกคณะ
ศิล ปศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ภายใต้ความร่วมมือของ โครงการ
ปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ อาศรมสยาม-จีน
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วิทยา โรงเรียนภาษาและภูมปิ ญั ญาตะวันออก
OKLS และศูนย์ฮากกาศึกษา อาจารย์ประพฤทธิ ์
ศุ ก ลรัต นเมธี ผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เสนอ
หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึง
ความสัม พัน ธ์ไ ทย-จีน ได้ แ ก่ “ประวัติศ าสตร์
ราชวงศ์ฮนฉบั
ั ่ บหลวง” ซึ่งบันทึกถึงประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮนตะวั
ั่
นตก (ก่อน พ.ศ. 748568 หรือ ก่อนค.ศ. 205 - ค.ศ. 25) แต่งโดย
ปนั กู้ ซึง่ ในบรรพ 28 ว่าด้วยภูมศิ าสตร์ มีเนื้อหา
ระบุถงึ การเดินเรือผ่านไปยังดินแดนต่างๆ ว่า
“จากจั ้ง ไส้ ข องยื อน หนาน กล่ า วคนื อ
สี เ หวิ น และเหอผู่ เดิ น ทางโดยเรื อ เป็ น
ระยะเวลา 5 เดือน มีอาณาจักรตูหยวน และเมือน
เดินทางโดยเรือต่อไปอีก 4 เดือน มีอาณาจักร
อี้หลูม่อ คนรัน้ เดินทางโดยเรืออีก 20 วันเศษ
มีอาณาจักรเฉินหลี หรือสินหลี ต่อมาเดินเท้า
ต่อไปอีก 10 วันเศษ มีอาณาจัก รฟูกานตูหลู
จากนั ้น เดิน ทางโดยเรือ อีก 2 เดือ นเศษ
มีอ าณาจัก รหวงจือ ขนบธรรมเนีย มประเพณี
คนล้ายคนลึงกับจูหยา ฯลฯ”
กลุ่มนักวิชาการได้สนั นิษฐานถึงสถาน
ที่ตงั ้ ปจั จุบนั ของอาณาจัก รต่ างๆ ในเนื้อหา
ข้างต้นไว้ ดังต่อไปนี้
อาณาจักตูหยวน น่ าจะอยู่ท่เี มืองใด
เมืองหนึ่งของดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่น้ าโขง
ในประเทศเวียดนาม หรืออยู่ท่ี จังหวัดเพชรบุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี หรือบริเวณด้านเหนือคอคอด
กระ
อาณาจักรอี้หลูม่อ น่ าจะอยู่ท่ี จังหวัด
ราชบุร ี หรือบริเวณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา

จังหวัดระนอง และมีบางส่วนอยู่ในพม่า หรือ
เมืองเก่าอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี จังหวัดลพบุร ี
หรือในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
อาณาจักรเฉินหลี หรือสินหลี น่ าจะอยู่
ที่ จัง หวัด ประจวบคีร ีขนั ธ์ จังหวัด กาญจนบุ ร ี
จังหวัดนครปฐม หรือบริเวณพะโค หรือบริเวณ
เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า
เป็ นที่น่าเสีย ดายว่า ในประวัติศ าสตร์
ร า ช ว ง ศ์ ฮ ั น่ ฉ บั บ ห ล ว ง เ พี ย ง แ ต่ เ อ่ ย ชื่ อ
อาณาจักรเหล่านี้ไว้เท่านัน้ ไม่ได้กล่าวถึงสภาพ
ต่างๆ ภายในอาณาจักรอย่างละเอียด
หลัก ฐานที่ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์
ฉบับ ต่ อ มา เป็ น บั น ทึ ก สมัย ราชวงศ์ ห ยวน
(元朝) (พ.ศ. 1814-1911) ซึ่ง ตรงกับ สมัย
สุ โ ขทัย (พ.ศ. 1792–1981) ในขณะนั น้ เมือ ง
เพชรบุ ร ีเ ป็ น อาณาจัก รเล็ ก ๆ ที่ ข้ึน ตรงต่ อ
อาณาจักรสุโขทัย จากบันทึกของจีนในสมัยพระ
เจ้าหงวนสีโจ๊ว2 ได้บนั ทึกไว้ว่า
“พ.ศ. 1837 (คน.ศ. 1294) ปี ที น 31 ใน
รัชกาลจื้อหยวน 3 เดือ นหก วันเกิงอิ๋น (วันที น 5
กรกฎาคนม) กัน มู่ ติ ง 4 จากเมือ งปี้ ชาปู้ หลี5น
ส่ ง ราชทู ต มาถวายเคนรือน งราชบรรณาการ”
(สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, 2525, หน้า 95)
นอกจากนี้ยงั ได้บนั ทึกต่อไปอีกว่า

2

พระเจ้าหงวนสีโจ๊ว คือ ฮ่องเต้หยวนซื่อจู (元世祖) หรือ
กุบไลข่าน (孛兒只斤忽必烈)
3
รัชศกจือ้ หยวน (至元) ค.ศ. 1264-1294
4
กันมูต่ งิ หรือ กมรเตง จิตร ภูมศิ กั ดิ ์ เขียนไว้ใน "ศัพท์
สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย" ว่า กมฺรเตง คือตาแหน่ง
"ประแดง" หรือผูค้ รองแคว้น ผูส้ าเร็จราชการแทนเหนือหัวเมือง
ประเทศราช บางฉบับเขียน กัมจูยอื ตัง กันจูเออตัน
5
ปี้ชาปู้หลี่ คือ เมืองเพชรบุร ี บางฉบับเขียน ปิกชิกฮัน้ ปูลเี ฮียะ
ปีฉปี ลุ เี ยะ ปิกชิกปูล ี ปิชะปูล ี
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“พร ะ โ อ ง ก าร ชี้ ช ว น ใ ห้ ก ั น จู ย ื อ ตั ง
เจ้าประเทศสยามมาเฝ้ า มีกิจก็ใ ห้ลูก น้ อ งชาย
กับ อ ามาตย์ม าเป็ น ตัว จ าน า” (สมบู ร ณ์ แก่ น
ตะเคียน, 2525, หน้า 95)

“ใน พ.ศ. 1934 (คน.ศ. 1391) สมัยรัชกาล
พระเจ้าฮ่ งบู้6 ประเทศริวกิวสยาม เปี ยกสิกโปบลี้
(เปะชีป าหลี)น กัศ มิร ะ เข้า ถวายบรรณาการ”
(สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, 2525, หน้า 95)

บทวิ เคราะห์: จิม้ ก้อง หมายถึง การ
มอบบรรณาการให้ เ พื่อ ผู ก ไมตรี ในการท า
การค้ากับจีนในสมัยโบราณ พ่อค้ามักจะนาของ
ก านั ล ไปให้เ พื่อ ขอความสะดวกในการท ามา
ค้าขาย แต่จนี มักถือว่า ผูท้ ม่ี าจิม้ ก้อง เป็ นผูท้ ม่ี า
สวามิภกั ดิ ์ขอเป็ นเมืองขึน้ เมื่อมีของกานัลมาให้
นอกจากจีน จะให้ค วามสะดวกในการค้า แล้ว
พระเจ้ากรุงจีนยังตอบแทนด้วยของกานัลอย่าง
มากมายด้ ว พ่ อ ค้ า ไทยจึ ง นิ ย มไปจิ้ ม ก้ อ ง
(กาญจนา นาคสกุล, 2556)
พ.ศ. 1837 เป็ นรั ช สมั ย ของพ่ อ ขุ น
รามคาแหงมหาราช ซึ่งส่งราชทูตไป “จิ้มก้อง”
ที่เ มือ งจีน แม้เ มือ งเพชรบุ ร ี จะเป็ น หัว เมือ ง
ชัน้ นอก หรือ เมือ งพระยามหานคร มีขุน นาง
ใหญ่ หรือ เจ้า เมือ งปกครองอยู่ แต่ ก็ น่ า จะมี
ความสามารถในด้า นวิเ ทศสัมพัน ธ์ เนื่ อ งจาก
ปกครองเมือ งเพชรบุ ร ีท่ีถือ ว่ า เป็ น เมือ งท่ า ที่
สาคัญ ของอาณาจัก ร จึง เป็ น ที่ไ ว้ว างพระราช
หฤทัยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ส่งให้ไป
เจรจาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ย งั มีบ ัน ทึก ในสมัย ราชวงศ์
หมิง (明朝) กล่าวถึงดินแดนที่สนั นิษฐานว่า
จะเป็นเมืองเพชรบุรอี กี ว่า

ข้อความดังกล่าว นายเลียง เสถียรสุต
ผูแ้ ปล อธิบายว่า เมืองเปี ยกกสิกโปบลี้หรือเปะ
ซีป ากลี่ นัน้ หมายถึงแคว้น โคถานในมองโกล
แต่ จ ากการศึก ษาของ สมบูร ณ์ แก่ น ตะเคีย น
(2525) สันนิษฐานว่าน่ าจะเป็ นเมืองเพชรบุร ี
มากกว่ า เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ค าอื่น ที่จ ีน ได้
บัน ทึก ไว้ ด ัง ค าแรกๆ ที่ก ล่ า วไว้ ข้า งต้ น ในปี
ดังกล่ าวจะตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชา
ที่ 27 ซึง่ ครองราชย์ถงึ พ.ศ. 1942
บทวิ เคราะห์: ในอดีต การ “จิม้ ก้อง”
นี้ ทางอาณาจักรจีนถือว่าเมืองใดทีไ่ ป “จิม้ ก้อง”
ก็ถือว่าเป็ นเมืองขึ้น แต่ทางเมืองไทยนัน้ ถือว่า
เป็ นแต่เ พียงไปเจริญ สัมพันธไมตรีทางการค้า
เท่านัน้

บทสรุปและข้อวิ จารณ์
เอกสารทางประวัติ ศ าสตร์ ข องไทย
ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง ร่ อ งรอยการติด ต่ อ ระหว่ า ง
เมืองเพชรบุรกี บั อาณาจักรจีน ในอดีต พบว่ามี
ปรากฏใน “ตานานเมืองนครศรีธรรมราช” ที่ได้
บัน ทึก เกี่ย วกับ การตัง้ ถิ่ น ฐานของเจ้ า เมือ ง
6

จักรพรรดิหงอู่ (洪武帝) หรือ จูหยวนจาง (朱元璋)

หรือ หมิงไท่จู่ (明太祖)
7
พระยาลือไท หรือพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริย์
แห่งอาณาจักรสุโขทัยลาดับที่ 7 ครองราชย์ พ.ศ. 1911 - พ.ศ.
1942 ต่อจากพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ในรัชกาลนี้พระองค์
ได้รบกับทัพกรุงศรีอยุธยาแต่กพ็ ่ายแพ้และยอมอ่อนน้อมต่อกรุง
ศรีอยุธยาในทีส่ ุด
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เพชรบุร ี รวมถึงการติดต่อระหว่างเมืองเพชรบุร ี
และอาณาจักรจีนในเรื่องที่ร าชทูตจีนเข้าถวาย
เครื่อ งบรรณาการแด่เ จ้าเมือ งเพชรบุร ี ซึ่งเจ้า
เมืองเพชรบุรกี ็ได้มอบไม้ฝางเป็ นการตอบแทน
นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกว่า พระเจ้ากรุงจีน ได้
พระราชทานพระราชธิดาให้กบั เจ้าเมืองเพชรบุร ี
อีก ด้ว ย ซึ่ง ถือ เป็ นสร้า งเชื่อ มสัมพันธ์ระหว่า ง
สองดินแดน ซึง่ วิเทโศบาย “สร้างไมตรีดว้ ยการ
สมรส” นัน้ ปรากฏอยู่ใ นประวัติศ าสตร์ของทัง้
ไทยและจีนหลายครัง้ หลายครา นอกจากนี้
ยัง พบร่ อ งรอยความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเมือ ง
เพชรบุรกี ับอาณาจัก รจีน จากต านานพื้นบ้าน
“ท้า วม่อ งไล่ เจ้า กงจีน และเจ้า ลาย” ซึ่ง เป็ น
เรื่องราวการปะทะสัมพันธ์เพื่อแย่งชิงความรัก
ระหว่างเจ้าเมืองของไทย (เจ้าลาย) และพระเจ้า
กรุงจีน (เจ้ากงจีน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงร่องรอย
การเดินทางเข้ามาของชาวจีน และการติดต่ อ
สัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษ ของคนเพชรบุรกี ับ
ชาวจีนในอดีตอีกด้วย
สาหรับร่องรอยการติดต่อระหว่างเมือง
เพชรบุ ร ี ก ั บ อาณาจัก รจี น จากเอกสา รทาง
ประวัติศ าสตร์ของจีน พบว่า ชื่อ ของเมือ ง
เ พ ช ร บุ รี ไ ด้ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น เ อ ก ส า ร ท า ง
ประวัติศาสตร์ของจีนมาตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ฮนั ่
ใน “ประวั ติ ศ าสตร์ ร าชวงศ์ ฮ ัน่ ฉบับ หลวง ”
แต่งโดย ปนั กู้ ในบรรพ 28 ว่าด้วยภูมศิ าสตร์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านไปยังดินแดน
ต่างๆ ซึง่ กลุ่มนักวิชาการได้สนั นิษฐานถึงสถาน
ทีต่ งั ้ ปจั จุบนั ของ “อาณาจักตูหยวน” ว่าน่ าจะอยู่
ทีเ่ มืองใดเมืองหนึ่งของดินดอนสามเหลีย่ มปาก
แม่น้ า โขง ในประเทศเวีย ดนาม หรือ อยู่ท่ี
จังหวัดเพชรบุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี หรือบริเวณ
ด้า นเหนื อ คอคอดกระ หลัก ฐานที่ส าคัญ ทาง

ประวั ติ ศ าสตร์ ฉ บั บ ต่ อ มา เป็ นบัน ทึ ก สมัย
ราชวงศ์ ห ยวน รัช สมัย พระเจ้ า หงวนสี โ จ๊ ว
(หยวนซื่อ จู หรือ กุ บ ไลข่า น) ซึ่ง ตรงกับ สมัย
สุ โ ขทัย รัช สมัย พ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราช
ซึ่ง กล่ า วถึง การที่ส่ ง ราชทูต เป็ น เจ้า เมือ งจาก
เพชรบุรไี ป “จิม้ ก้อง” ทีเ่ มืองจีน ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่า เจ้า เมือ งเพชรบุร ีท่ปี กครองอยู่ใ นขณะนัน้
น่ า จะมีค วามสามารถในด้ า นวิ เ ทศสัม พัน ธ์
เนื่องจากปกครองเมืองเพชรบุรที ถ่ี อื ว่าเป็ นเมือง
ท่ า ที่ ส าคั ญ ของอาณาจัก ร จึง เป็ น ที่ ไ ว้ ว าง
พระราชหฤทัยของพ่อ ขุนรามค าแหงมหาราช
ส่ ง ให้ ไ ปเจรจาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ นอกจากนี้ยงั มีบนั ทึกในสมัย ราชวงศ์
หมิง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชา
ที่ 2 ก ล่ า ว ถึ ง ร า ช ทู ต ที่ ม า จ า ก ดิ น แ ด น ที่
สันนิษฐานว่าจะเป็ นเมืองเพชรบุร ี ได้เข้าถวาย
บรรณาการแก่พระเจ้าฮ่งบู้ (จักรพรรดิหงอู่ หรือ
จูหยวนจาง) แห่งอาณาจักรจีนอีกด้วย
จากการศึ ก ษาร่ อ งรอยการติ ด ต่ อ
สัมพันธ์ระหว่างเมืองเพชรบุรแี ละอาณาจักรจีน
โบราณจากเอกสารทางประวัติศ าสตร์ทงั ้ ไทย
และจี น ข้ า งต้ น พบว่ า มีร่ อ งรอยการติ ด ต่ อ
สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสองดิ น แดนมาตั ง้ แต่ ส มัย
ราชวงศ์ฮนหรื
ั ่ อ สมัย สุ โขทัย ซึ่งสอดคล้อ งกับ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง สั ง คมจี น ในประเทศไทย :
ประวัตศิ าสตร์เชิงวิเคราะห์ (Chinese Society
in Thailand: An Analytical History) ของ
จี วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (G. William Skinner)
(2548) ที่ว่า ประเทศจีนกับประเทศไทยมีการ
ติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั น มาตั ้ง แต่ ส มัย สุ โ ขทั ย เป็ น
ราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั ว่ามีชาว
จีนอพยพมาตัง้ ถิ่นฐานอยู่ใ นประเทศไทยสมัย
นัน้ จนกระทังถึ
่ งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึง่ เป็ นสมัย
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ที่ ม ี ก ารติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ ประเทศจี น อย่ า ง
กว้ า งขวาง
จากการศึก ษาเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ขา้ งต้นสามารถสรุปความสัมพันธ์
ของทัง้ สองดินแดนได้เป็ นสองลักษณะ กล่าวคือ
ลัก ษณะแรก เป็ น ไปในรูป แบบการส่ ง เครื่อ ง
บรรณาการหรือ “จิ้ม ก้อ ง” ซึ่ง ทางอาณาจัก ร
สยามถือว่าเป็นการให้ของขวัญแก่อาณาจักรจีน
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสอง
ดินแดน รูปแบบทีส่ อง เป็ นไปในลักษณะ “สร้าง
ไมตรีด้วยการสมรส” คือ การที่พระเจ้ากรุงจีน
ส่ ง พระราชธิด ามาอภิ เ ษกกั บ เจ้ า เมือ งของ
ดิน แดนสยามโบราณ เพื่อ สร้างสัม พัน ธไมตรี
ระหว่างสองดินแดน
แม้ว่าการศึกษาตานานและเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ต่างๆ ข้างต้น อาจยังไม่สามารถ
ยืน ยัน ด้ ว ยหลัก ฐานที่ช ัด เจน
แต่ ก็ เ ป็ น
“ร่อ งรอย” ทางประวัติศ าสตร์ท่สี าคัญ ที่ทาให้
เห็นว่าทัง้ สองดินแดนมีการติดต่อสัมพันธ์กนั มา
ตัง้ แต่ ส มัย สุ โ ขทัย ซึ่ง แม้ไ ม่ ป รากฏหลัก ฐาน
แน่ ช ัด ว่ า มีช าวจีน อพยพมาตัง้ ถิ่น ฐานอยู่ ใ น
ประเทศไทยสมัยนัน้ แต่ร่องรอยดังกล่าวก็เป็ น
เหตุผลหนึ่งที่อาจทาให้สนั นิษฐานได้ว่า การที่
ชาวจีน สมัย นั ้น รู้ จ ัก ดิน แดนสยามและเมือ ง
เพชรบุ ร ีโ บราณในฐานะที่เ ป็ น ดิน แดนที่อุ ด ม
สมบูรณ์ แ ละเป็ นเมือ งท่ า ที่ส าคัญ ของภูม ิภ าค
สุวรรณภูม ิ ก็น่าจะเป็ นจุดเริม่ ต้นสาคัญที่ทาให้
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริม่ มีชาวจีนจานวน
มากอพยพเข้า มาตัง้ ถิ่น ฐานในประเทศไทย
รวมถึงเมือ งเพชรบุร ี จนต่อมากลายเป็ นกลุ่ ม
ชาติพนั ธุท์ เ่ี ข้มแข็งและมีอทิ ธิพลต่อประเทศไทย
ทัง้ ในทางเศรษฐกิจ สัง คม วัฒ นธรรม และ
การเมืองการปกครองในทีส่ ุด
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