โครงการ

ตามรอยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง: ราลึก ๑๐๔ ปี
วันเสด็จสวรรคต เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จัดโดย

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-๑-

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้า
หลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบรมราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน 10 แรม 3
ค่า ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่า ปี
มะโรง (พ.ศ. 2411) รวมสิริดารงราชสมบัติ 42 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 4 ค่า ปีจอ (23
ตุลาคม พ.ศ. 2453) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา พระองค์ทรงปกครอง อาณา
ประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนามาใช้บริหาร
ประเทศให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.
2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่กรมสมเด็จพระเทพศิรินท
รามาตย์ (ต่อมาภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระนามเจ้านายฝ่ายในให้ถูกต้องชัดเจน
ตามโบราณราชประเพณีนิยมยุคถัดมาเป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ) ได้รับพระราชทานนามว่า
สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราช
กุมาร พระองค์ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชารวม 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
จั น ทรมณฑล กรมหลวงวิ สุ ท ธิ ก ระษั ต ริ ย์ สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า จาตุ ร นต์ รั ศ มี กรมพระ
จักรพรรดิพงศ์ และ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ
วงศ์วรเดช วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2404 สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ ได้รับการสถาปนาให้ขึ้นทรงกรม
เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และเมื่อ พ .ศ. 2409
พระองค์ทรงผนวชตามราชประเพณี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังจากการทรงผนวช พระองค์ได้รับการ
เฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ เมื่อปี
พ.ศ. 2410 โดยทรงกากับราชการกรมมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมทหารบกวังหน้า

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตภายหลังทรง
เสด็จออกทอดพระเนตรสุริยุปราคา โดยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคตนั้น ได้มี
พระราชหัตถเลขาไว้ว่า "พระราชดาริทรงเห็นว่า เจ้านายซึ่งจะสืบพระราชวงศ์ต่อไปภายหน้า พระเจ้าน้อง
ยาเธอก็ได้ พระเจ้าลูกยาเธอก็ได้ พระเจ้าหลานเธอก็ได้ ให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษากันจงพร้อม สุดแล้วแต่
จะเห็ น ดี พ ร้ อ มกั น เถิ ด ท่ า นผู้ ใ ดมี ป รี ช าควรจะรั ก ษาแผ่ น ดิ น ได้ ก็ ใ ห้ เ ลื อ กดู ต ามสมควร " ดั ง นั้ น เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเสด็จสวรรคต จึงได้มีการประชุมปรึกษาเรื่องการถวายสิริราชสมบัติแด่พระ
เจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ซึ่งในที่ประชุมนั้นประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ
พระสงฆ์ โดยพระเจ้า น้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ ได้เ สนอสมเด็จพระเจ้าลูก ยาเธอ เจ้าฟ้ า
จุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการทูลเชิญให้
ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดา [3] โดยในขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา
ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ จนกว่าพระองค์จะทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 20 พรรษา โดยทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2411 โดยได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระ
จุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระนามตามจารึกในพระสุบรรณบัฎว่า
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ
วรุตมพงศบริพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณี
จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางค
ประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม บรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลย
วิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก
มหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศม
โหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิลิต สรรพทศทิศวิชิต
ชัย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทร มหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิ
ไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหา
รัษฎาธิบดินทร ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว"
เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา จึงทรงลาผนวชเป็นพระภิกษุ และได้มีการจัด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 โดยได้รับการเฉลิมพระ
ปรมาภิไธยในครั้งนี้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี
พระนามตามจารึกในพระสุบรรณบัฎว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหา
มงกุฏ บุรุษรัตนราช รวิวงศ วรุตมพงศบริพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ

อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุจริตมูลสุสาธิต อรรคอุกฤษฏไพบูลย์ บุ
รพาดูลย์กฤษฎาภินิหาร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณต
บาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ
สรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขมาตยาภิรมย์
อุดมเดชาธิการ บริบูรณ์คุณสารสยามาทินครวรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์ มหันตวรฤทธิเดช
สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร
สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิลิต สรรพทศทิศวิชิตชัย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหิ
นทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบ
ดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิบดินทร ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช
บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว " พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วย
โรคพระวักกะ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 2.45 นาฬิกา รวมพระชนมายุได้ 58 พรรษา

พระราชกรณียกิจที่สาคัญ
พระราชกรณียกิจที่สาคัญของรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีเลิกทาส การ
ป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศออกมาให้มีการ
นั บ ถื อ ศาสนาโดยอิ ส ระในประเทศ โดยบุ ค คลศาสนาคริ ส ต์ แ ละศาสนาอิ ส ลามสามารถ
ปฏิบัติการในศาสนาได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ได้มีมีการนาระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศ
ไทย ได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑล
เทศาภิบาล จั งหวัดและอาเภอ และได้มีการสร้างรถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมือง
นครราชสีมา ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2433 นอกจากนี้ได้มีงาน
พระราชนิพนธ์ ที่สาคัญ
การเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส
ครั้งที่ 1 เสียแคว้นเขมร (เขมรส่วนนอก) เนื้อที่ประมาณ 123,050 ตารางกิโลเมตร
และเกาะอีก 6 เกาะ วันที่ 15 กรกฎาคม 2410
ครั้ งที่ 2 เสี ย แคว้น สิ บ สองจุ ไท หั ว พัน ห้าทั้งหก เมืองพวน แคว้นหลวงพระบาง
แคว้นเวียงจันทน์ คาม่วน และแคว้นจาปาศักดิ์ฝั่งตะวันออก (หัวเมืองลาวทั้งหมด) โดยยึดเอา
ดินแดนสิบสองจุไทย และได้อ้างว่าดินแดนหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และนครจาปาศักดิ์ เคย
เป็นประเทศราชของญวนและเขมรมาก่อน จึงบีบบังคับเอาดินแดนเพิ่มอีก เนื้อที่ประมาณ
321,000 ตารางกิโลเมตร วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2431 ฝรั่งเศสข่มเหงไทยอย่างรุนแรงโดยส่ง
เรือรบล่วงเข้ามาในแม่น้าเจ้าพระยา

เมื่อถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า ฝ่ายไทยยิงปืนไม่บรรจุกระสุน 3 นัดเพื่อเตือนให้ออกไป แต่ทางฝรั่งเศสกลับ
ระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาเป็นอันมาก เกิดการรบกันพักหนึ่ง ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสนาเรือ
รบมาทอดสมอ หน้าสถานทูตของตนในกรุงเทพฯ ได้สาเร็จ (ทั้งนี้ประเทศอังกฤษ ได้ส่งเรือรบเข้ามาลอยลา
อยู่ 2 ลา ที่อ่าวไทยเช่นกัน แต่มิได้ช่วยปกป้องไทยแต่อย่างใด) ฝรั่งเศสยื่นคาขาดให้ไทย 3 ข้อ ให้ตอบใน
48 ชั่วโมง เนื้อหา คือ
1.ให้ไทยใช้ค่าเสียหายสามล้านแฟรงค์ โดยจ่ายเป็นเหรียญนกจากเงินถุงแดง พร้อมส่งเช็คให้
สถานทูตฝรั่งเศสแถวบางรัก
2. ให้ยกดินแดนบนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงและเกาะต่างๆ ในแม่น้าด้วย
3. ให้ถอนทัพไทยจากฝั่งแม่น้าโขงออกให้หมดและไม่สร้างสถานที่สาหรับการทหาร ในระยะ 25
กิโลเมตร ทางฝ่ายไทยไม่ยอมรับในข้อ 2 ฝรั่งเศสจึงส่งกองทัพมาปิดอ่าวไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 3
สิงหาคม พ.ศ. 2436 และยึดเอาจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดไว้ เพื่อบังคับให้ไทยทาตาม
การเสียดินแดนให้อังกฤษ
เสียดินแดน รัฐไทรบุรี รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู และรัฐปะลิส ให้อังกฤษ เมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ.
2451 ( นับอย่างใหม่ พ.ศ. 2452) เพื่อขอกู้เงิน 4 ล้านปอนด์ทองคาอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี มีเวลาชาระ
หนี้ 40 ปี
พระราชปณิธาน
พระราชบิดาของฉัน ได้ทรงสละเวลาเป็น
ส่วนใหญ่ ในการศึกษาและคุ้มครองศาสนาของชาติ
ส่วนฉันได้ขึ้นครองราชย์ในขณะอายุยังน้อย จึงไม่มี
เวลาที่จะเป็นนักศึกษาอย่างพ่อ ฉันเองมีความสนใจใน
การศึกษาหนังสือหลักธรรมต่างๆ สนใจที่จะคุ้มครอง
ศาสนาของเรา และต้องการให้มหาชนทั่วไปมีความ
เข้าใจถูกต้อง ดูเหมือนว่า ถ้าชาวยุโรปเชื่อในคาสอน
ของคณะมิชชันนารีว่า ศาสนาของเราโง่งมงาย และชั่ว
ทราม คนทั้งหลายก็จะต้องถือว่าพวกเราเป็นคนโง่งม
งายและชั่ วทรามไปด้ วย ฉัน จึ งรู้สึ ก ขอบคุ ณ บรรดา
บุคคล เช่น ท่านเป็นตัวอย่าง ที่สอนชาวยุโรปให้ความ
คารวะแก่ศาสนาของเรา
http://www.zeekway.com/review/2012/
06/koh-sri-chang-part-2

พระราชนิพนธ์
ทรงมีพระราชนิพนธ์ ทั้งหมด 10 เรื่อง
1 ไกลบ้าน
2 เงาะป่า
3 นิทราชาคริต
4 อาบูหะซัน
5 พระราชพิธีสิบสองเดือน
6 กาพย์เห่เรือ
7 คาเจรจาละครเรื่องอิเหนา
8 ตารากับข้าวฝรั่ง
9 พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจา
ของกรมหลวงนรินทรเทวี
10 โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์

ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 20 กันยายน พ.ศ. 2396
วันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่า ปีฉลู
สวรรคต 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
พระราชมารดา สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
พระมเหสี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชโอรส/ธิดา 77 พระองค์
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถานที่ตามโครงการ
“โครงการตามรอยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ณ เกาะสีชัง:เพื่อราลึก 104 ปี วันเสด็จสวรรคต”
ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม: เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทวรวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านภาณุ
รังษี ทางส่วนเหนือของเกาะ บนที่ราบใกล้เชิงเขายอดพระจุลจอมเกล้า พระอารามแห่งนี้ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ให้สร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากมีพระราชดาริว่า แต่เดิมเมื่อมีการสร้างวัด
อังฏางค์นิมิตรนั้น บริเวณใกล้เคียงเป็นหมู่บ้าน พระสงฆ์สามารถออกบิณฑบาตในหมู่บ้านได้ โดยไม่ต้อง
เดินทางไกลนัก ในเวลาต่อเมื่อ เมื่อมีการตัดถนนอัษฎางค์ไปถึงหมู่บ้านเทววงษ์ และหมู่บ้านภาณุรังษี
หมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้วัดอัษฎางค์นิมิตรก็ย้ายไปอยู่ในที่ซึ่งมีความเจริญแห่งใหม่ด้วย ด้วยเหตุนี้พระภิกษุสงฆ์
แห่ ง วั ด อั ษ ฎางค์ นิ มิ ต รจึ งต้ อ งเดิ น ทางในระยะไกลเพื่ อ บิ ณ ฑบาต ไม่ เ ป็ น การสะดวก ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง
พระราชดาริว่า สมควรที่จะสร้างวัดใหม่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านภาณุรังษี เพื่อความสะดวกสาหรับพระภิกษุสงฆ์
ในการภิขาจารบิณฑบาต เนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้โคจรคาม จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอาราม
ขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่ง พระราชทานนามว่า วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม ได้พระราชทานที่อุปจารสีมา สาหรับ
พระรามใหม่นี้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2435 แต่มิได้ทรงเลิกถอนที่อุปจารสีมาของวัดอัษฎางค์นิมิตร ยัง
ทรงพระราชอุทิศเป็นสถานที่สาหรับสงฆ์ต่อไป
ที่มา:http://www.m-culture.in.th/moc_new/2010/01/วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม/
หาดถ้าพัง (อ่าวอัษฎางค์): มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง
หาดทรายขาวสวยงาม มี คลื่ น แรง นัก ท่ องเที่ ย ว
นิยมเล่นน้ากันมาก บนชายหาดมีร้านอาหารและที่
พักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ทางด้านเหนือของ
หาดยังมีแหลมถ้าพัง ซึ่งเป็นที่นิยมในการตกปลา
และชมพระอาทิตย์ตก

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่:ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว
เกาะสีชังให้ความเคารพนับถือ ลักษณะเป็นถ้าซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถาน ที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรม
จีนและไทย จากบริเวณศาลมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน
ประวัติของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่สรุปได้ว่า สมัยก่อนการเดินทางค้าขายทางทะเลย่านเกาะสีชัง
เป็นไปอย่างคึกคัก เรือนับร้อยลาจอดอยู่ในทะเลรอบเกาะเพื่อขนส่งสินค้าเข้า -ออก นับเป็นแหล่งขนถ่าย
สินค้าทางทะเลแห่งเดียวของประเทศไทยที่ไม่ต้องใช้ท่า เทียบเรือ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณเกาะสีชังมีภูมิ
ประเทศที่เหมาะสม คืออยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง 12 กิโลเมตร กับยังอยู่ใกล้ปากแม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้า
บางปะกงที่มีชุมชนหนาแน่น นอกจากนี้เกาะสีชังและเกาะบริวารยังเป็นชัยภูมิที่เรือสามารถจอดหลบคลื่น
ลม ได้เป็นอย่างดีประกอบกับร่องน้าในทะเลบริเวณนี้ลึกมากพอในหมู่ของพ่อค้าเรือสาเภาต่างชาติมีพ่อค้า
ชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ที่พบว่าบริเวณภูเขาหัวเกาะสีชัง (ปัจจุบันเรียกว่า เขาคยาศิระ) ซึ่งเป็นเขาหินสูงชันใน
เวลาค่ามืดจะปรากฏแสงสว่างสุกใสเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง จึงได้พากันสารวจพื้นที่และพบถ้าซึ่งปรากฏหินรูป
ของเจ้าพ่อเขาใหญ่ใ นลักษณะนั่งประทับอยู่ จึงได้เกิดศรัทธาแรงกล้า และบนบานขอให้เจริญรุ่งเรือ ง
ทางการค้า และได้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี จึงได้ก่อสร้างเป็นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้น มีหลักฐานว่ามีศาล
เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2435 ความศักดิ์สิทธิ์ได้ขยายไปจนชักจูงผู้คนที่เคารพเลื่อมใสให้มาสักการะ
เป็นจานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเชื้อสายจีน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง เป็นต้น
จนกระทั่งคนเกาะสีชังร่วมกับศิษยานุศิษย์จัดงานเทศกาลไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้น ประมาณ 45 วัน หลัง
ตรุษจีนที่เรือสินค้าขนาด ใหญ่จะสามารถจอดเทียบได้โดยไม่เกยตื้นหรือหินโสโครกบริเวณศาลเจ้าพ่อเขา
ใหญ่ นอกจากจะมีถ้าของเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้ว ยังมีสถานที่สักการะอยู่ในบริเวณเดียวกัน ได้แก่ ศาลเจ้าแม่
กวนอิม ศาลเจ้าโป๊ยเซียน ศาลเจ้าพ่อขุมทรัพย์ วิหารพระสังกัจจายน์ ศาลแป๊ะม้า - แป๊ะกง ศาลเจ้าพ่อ
เห้งเจีย และศาลเจ้าอู๋ไต้กง ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สักการะในคราวเดียวกัน กับการมาสักการะเจ้าพ่อเขา
ใหญ่ด้วย ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จะมีเทศกาลสาคัญประจาปีอยู่ 3 เทศกาลได้แก่ ประเพณีรับส้มและปิดฮู้
เจ้าพ่อเขาใหญ่ ประมาณก่อนตรุษจีน 2 สัปดาห์ (ตามฤกษ์ที่เซียนซือกาหนด) ประเพณีไหว้ตรุษจีนตรงกับ
วันตรุษจีนของทุกปี และประเพณีนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ ประมาณ 45 วัน หลังตรุษจีน
ที่มา: http://www.chonburi-city.com/th/content/pages/kaoyai_02292012_s.aspx

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชลบุรี: ในปี พ.ศ.2529 กรมประมงได้ทาการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืดชลบุรี โดยขอใช้ที่ดินจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างขึ้นในโครงการ
บูรณะแหล่งน้าธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น (โอ.อี.ซี.
เอฟ.) โดยศูนย์ฯมีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษาค้นคว้าทดสอบวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืด โดยเน้นสัตว์น้าจืดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้าที่หายากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น มีหน้าที่ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืด ตรวจสอบติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3
จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

www.holidaythai.com

