บทที่ 3
วัฒนธรรมจีนทีศ่ าลเจ้า
ศาลเจ้าจีนในวิถีชีวติ ของชาวไทยเชื้อสายจีน ศาลเจ้าถือว่าเป็ นสิ่ งเก่าแก่ใกล้ตวั มากที่สุด
ในประเทศไทยหากค้นร่ องรอยความเป็ นมาของชาวจีนนับตั้งแต่เริ่ มเข้ามาติดต่อค้าขาย ตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนกระทัง่ ลงหลักปักฐานในสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสิ นทร์ ชาวจีนในเมืองไทยเริ่ ม
มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น วัดและศาลเจ้าเป็ นสถานที่ทากิจกรรมทางศาสนาของ
สาธารณชน คาว่าศาลเจ้าและวัดในภาษาจีนใช้คาว่า ซื่อหรื อซื่ อเมี่ยว ซื่ อแทนสถานที่ทางศาสนา
พุทธ ส่วนคาว่าเมี่ยวเดิมหมายถึงสถานที่ที่ชาวจีนใช้เคารพนับถือบรรพบุรุษ
ศาลเจ้าและวัดจีนมีการบริ หารงานแตกต่างกันคือ คือ แบบแรก ศาลเจ้าจัดระบบการ
บริ หารงานรู ปคณะกรรมการเฉพาะศาลเจ้า ในรู ปของศาลเจ้าเล็ก ๆ ประจาท้องถิ่นต่าง ๆ ศาล
หลักเมือง รวมทั้งโรงเจเป็ นต้น แบบทีส่ อง มูลนิธิสมาคมจีนจัดระบบการบริ หารงานแบบกวาน
ซี่ ระบบเครื อข่ายทางสังคม( Guanxi - 关 系 ) คือสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการที่อยูใ่ นวงสังคม
เดียวกัน มีความมุ่งหมาย มีความสนใจร่ วมกัน และมีการทากิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่
จะเกิดและอาศัยในหมู่บา้ นเดียวกันหรื อไม่

รวมทั้งการติดต่อสื่ อสารและมีความสัมพันธ์

ระหว่างกันในสังคม นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบกวานซี่ ยงั หมายถึงความสัมพันธ์ของบุคคล
สามารถถ่ายโอนต่อไปได้

ไม่วา่ จะถ่ายโอนในลักษณะคนในรุ่ นหลังนาไปใช้จนประสบ

ความสาเร็จหรื อไม่ กวานซี่ คือความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) เป็ นกุญแจ
วัฒนธรรมจีนและมีบทบาทสาคัญกิจกรรมธุรกิจของจีน นักวิชาการจีนเห็นพ้องต้องกันว่ากวาน
ซี่ มีบทบาทความเป็ นศูนย์กลาง (The centrality of guanxi) ในสังคมและวัฒนธรรมจีนและ
ชีวติ ประจาวัน สมาคมเหล่านี้เป็ นมรดกทางสังคมชิ้นสาคัญที่ชาวจีนโพ้นทะเลมอบไว้ให้ผมู้ ีเชื้อ
สายจีนคือ องค์กรการกุศล รวมทั้งสมาคมในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบนั องค์เหล่านี้ได้ทาหน้าที่
เป็ นสะพานเชื่อมการติดต่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ชื้อสายจีนในต่างดินแดนกัน ตลอดจนเป็ น
พลังในการสร้างเครื อข่ายสายใยไม้ไผ่(Bamboo

Network)

ที่สะท้อนความร่ วมมือทั้งทาง
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เศรษฐกิจและสังคมระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลที่ต้ งั รกรากอยูด่ ินแดนโพ้นทะเล1 ระบบการบริ หาร
เป็ นมูลนิ ธิที่สามารถทากิจกรรมได้มากกว่าศาลเจ้าแบบแรก เช่น มูลนิธิสว่างบาเพ็ญธรรมสถาน
โดยอยูใ่ นระบบกว่านซี่ของสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย(ชื่อย่อเม่ง
เลี้ยง)

ชลบุรีเป็ นศูนย์กลางของชาวไทยเชื้อสายจีนทัว่ ประเทศไทยจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ ม

วัฒนธรรม-การศึกษา สื บทอดคุณธรรณธรรมและประเพณีอนั ดีงามของจีน ปัจจุบนั มีสมาชิก
เครื อเม้งในสังกัด 52 แห่ง แบบสุ ดท้าย วัดจีนจะจัดระบบการบริ หารขึ้นอยูก่ บั คณะสงฆ์จีนนิกาย
แห่งประเทศไทยได้แก่วดั จีนประชาสโมสร วัดเซี ยนฮุดยี่ วัดมังกรบุปผารามและวัดโพธิทตั ตา
ราม ส่วนวัดอุภยั ภาติการามการบริ หารขึ้นอยูก่ บั คณะสงฆ์ฝ่ายอานัมนิกาย 2
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมหมายรวมถึงอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างรวมถึงสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสิ่ งปลูกสร้างนั้น ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ
การจัดวางที่วา่ ง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ใช้สอย สถาปัตยกรรมยัง
เป็ นสื่ อความคิดและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมในยุคนั้น ๆ ด้วย ชาวจีนได้สร้าง
สถาปัตยกรรมที่สาคัญคือศาลเจ้า ศาลเจ้าสร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาในศาสนาเต๋ า ขงจื้อ ศาสนา
พุทธนิกายมหายานและความเชื่อถือพื้นบ้าน ศาลเจ้าของชาวจีนมีความสาคัญเป็ นศูนย์รวมทาง
สังคมของชาวจีน มีต้ งั แต่ศาลเจ้าขนาดเล็กในชนบทที่ห่างไกล จนถึงศาลเจ้าขนาดใหญ่ประดับ
ตกแต่งวิจิตรตระการตาส่วนโรงเจซึ่ งเป็ นสถานที่อาคารถาวรที่สร้างขึ้นประกอบกับศาลเจ้านั้น
สื บเนื่องมาจากศาสนาพุทธนิกายมหายานศาสนาเต๋ า ศาสนาขงจื้อและขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมสื บทอดกันมาบ้างคาภาษาจีนที่ใช้เรี ยกศาลเจ้านั้นแตกต่างกันไปตามลักษณะภาษาของแต่
ละกลุม่ ชาวจีนใช้กนั อยูห่ ลายคา คือ กง ติ๊ กัง หมู่ ซื่อ เหนียง เตี้ยน จู่ ฐาน มา เมี้ยวและอื่น ๆ
สาหรับโรงเจมักจะใช้ชื่อภาษาจีนว่า “ไจกัง” ซึ่ งชาวจีนแต้จิ๋วเรี ยกว่า “เจตึ้ง” ไม่วา่ จะเป็ นงาน
ฉลองหรื องานบูชาเทพประจาปี ตามประเพณีชาวจีนก็มกั จะไปชุมนุมกันที่ศาลเจ้าทาให้ศาลเจ้ามี
บทบาทต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมากยิง่ ขึ้น
สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนและวัดจีนในประเทศไทยได้รับอิทธิ พลทางวัฒนธรรมแบบ
โบราณของจีนสื บต่อกันมา โดยคานึงถึงคุณค่าในด้านการใช้สอยและศิลปะที่มีความสวยงาม ดู
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จากภาพนอกส่วนใหญ่ก่อสร้างตามรู ปแบบวัดและศาลเจ้าทางภาคใต้ของประเทศจีน รู ปแบบ
สถาปัตยกรรมที่สาคัญแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก ประเภทสวนหรื อบ้านแบ่งได้ตาม
ขนาดเป็ น 1 ชั้น 1 ลานบ้าน 1 วิหาร หรื อ 2 ลานบ้านหรื อ 3 ลานบ้าน 3 วิหาร แบบนี้พฒั นามา
จากบ้านที่เรี ยกว่าซื อหื อเวีย่ ห้องที่ปิดมุม 4 ด้าน ประเภทที่สอง ประเภทวิหารหรื อพระราชวัง
รู ปแบบการก่อสร้างจะเป็ นอาคารใหญ่คล้ายกับพระราชวัง

อาจมีการประยุกต์หรื อเสริ มส่วน

ต่าง ๆ เช่น ความสูงเพื่อแสดงความสง่าสวยงาม วัดและศาลเจ้าจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมี
มุงหลังคาใหญ่ปูกระเบื้องเคลือบสี มีชายหลังคายกสูงขึ้น

อาคารสถาปัตยกรรมศาลเจ้าใน

ภาคตะวันออกที่สาคัญได้แก่
1.ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมจังหวัดระยอง อาคารศาลเจ้าที่มีการบันทึกว่าสร้างด้วยไม้เมื่อปี พ.ศ.
2421 เพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทบั ทิมและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์อนั เป็ นที่เคารพนับถือและ
กราบไหว้ของชาวระยองทั้งชาวไทยและชาวจีนเริ่ มแรกได้สร้างเป็ นอาคารไม้หลังคาเตี้ย ต่อมา
ในปี พ.ศ.2448 ได้ซ่อมแซมเปลี่ยนเป็ นอาคารคอนกรี ตมีชื่อเป็ นทางการว่าศาลเจ้าจุย้ บุย้ เหนียว
ตั้งอยูท่ ี่ถนนยมจินดาตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมมีระฆัง
ผลิตในปี พ.ศ.24413 จักรพรรดิชิงกวังซวี่ ราชวงศ์ชิงมอบให้ศาลเจ้านับเป็ นศาลเจ้าที่มีหลักฐาน
ว่ามีอายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก โดยเฉพาะระฆังที่ผลิตในสมัยเดียวกันนี้ในประเทศ
ไทยพบที่ศาลเจ้าอีกหลายแห่ง เช่นที่ศาลเจ้ากวางตี้ ศาลเจ้าซิ นเฮงกง กรุงเทพ ฯ ศาลเจ้าไหหลา
บ้านดอน สุราษฎ์ธานี 4 ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมหรื อศาลเจ้าจุยบ่วยเนี่ยวเป็ นศาลเจ้าของชาวจีนไหหลา
ทัว่ โลก บูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คมุ้ ครองผูเ้ ดินทางทางเรื อเรี ยกว่า จุยบ่วยเนี่ยว แปลว่า เจ้า
แม่ชายน้ า ชาวจีนฮ๊กเกี้ยนเรี ยกว่า เทียนส่งเซ่งโบ้ แปลว่า เจ้าแม่สวรรค์ หรื อ ม่าจ้อโป๋ เป็ นที่
เคารพบูชาในหมู่ชาวเรื อ ชาวประมงในประเทศไทยรู้จกั เทพธิดาองค์น้ ีในชื่อว่า "เจ้าแม่ทบั ทิม"
เพราะมีเครื่ องประดับประจาองค์เป็ นพลอยสี แดง5

เนื่องจากชาวจีนผูอ้ พยพจากจีนในภาค

ตะวันออกส่วนใหญ่เป็ นชาวประมงจะเห็นว่ามีศาลเจ้าแม่ทบั ทิมเป็ นจานวนมากในภาค
ตะวันออกนิยมตั้งศาลเจ้าแม่ทบั ทิมสาหรับเคารพกราบไหว้
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2.วัดจีนประชาสโมสร-เล่ งฮกยี่ ( 龍福寺) ฉะเชิงเทรา ความหมายของวัด6 ฮกแปลว่า
วาสนา โชคลาภ ความมัง่ มีศรี สุข เล่งหรื อเล้งคือมังกร เรี ยกวัดนี้วา่ มังกรวาสนา อาคารศาลเจ้า
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ภายในวัดเป็ นแบบศาสนาพุทธมหายานขยายมาจากวัดมังกรกมลาวาส กรุ งเทพมหานคร เมื่อเข้า
ประตูไปภายในทั้งสองข้างมีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ ถัดไปเป็ นแท่นบูชาพระ
ศรี อริ ยเมตไตรยโพธิสัตว์ ด้านหลังแท่นบูชาเป็ นพระเวทโพธิสัตว์หันหน้าเข้าหาพระอุโบสถทา
หน้าที่รักษาพระอาราม แท่นบูชาพระประธานของวัดคือพระศากยมุนีพทุ ธ ประทับอยูต่ รงกลาง
พระอมิตาภพุทธประทับด้านขวาของพระศากยมุนีพทุ ธ

และพระไภษัชยคุรุพทุ ธประทับอยู่

ด้านซ้ายของพระศากยมุนีพทุ ธ ระฆังใบใหญ่น้ าหนักกว่า 1 ตัน ซึ่ งเป็ น 1 ใน 3 ใบในโลกที่รอบ
ระฆังมีอกั ษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตรถือกันว่าผูไ้ ด้ใดตีระฆังก็เหมือนกับการสวดมนต์ซ่ ึ งได้
บุญกุศลมาก7 นอกจากนี้ยงั มีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมือง เทพไฉ่ เซ่งเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
อานวยความมัง่ คัง่ และร่ ารวย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไหว้เป็ นเทพเจ้าองค์แรกของวัดในวัน
ตรุ ษจีนโดยเฉพาะคนที่ทาธุรกิจค้าขาย
และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย8

ที่วดั จีนประชาสโมสรมีเทพไฉ่เซ่งเอี้ยเป็ นที่นิยมที่สุด
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3 . โรงเจเป้ าฮกตั้วเป็ นอาคารศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีสร้างเมื่อปี ปี
พ.ศ.2446

เป็ นโรงเจเพื่อประกอบพิธีกินเจซึ่ งเป็ นประเพณีที่สาคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนใน

จังหวัดชลบุรี ภายในโรงเจมี เทพเจ้าจีนประดิษฐาน 3 องค์คือ
1.เต๋ าเล่าบ้อง่วนกุนคือโต๊วหมู๋หยวนจวินหรื อเต้าบ้อหง่วนกุนเป็ นเทพเจ้าในลัทธิเต๋ าได้
สถาปนาองค์เต๋ าเล่าบ้อง่วนกุนให้เป็ นองค์ผทู้ รงสร้างดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ท้ งั มวลฟากฟ้ าทรง
เป็ นเทพธิดาแห่งดาวเหนือพระนามเต็มคือ “จิ่วเลี่ยงไท่เมี่ยวไป๋ อวี้กยุ้ ไท่จวีก่ วง จินจิงจวีห่ มุ๋
หยวนจวิน”九靈太妙白玉貴台祖光金精祖母元君 จากเทพนิยายการ
สร้างโลกในพงศาวดารจีนหนังสื อชื่อไคเภ็กกล่าวถึงการสร้างโลกไว้โดยอาศัยพุทธศาสนาฝ่ าย
มหายานเป็ นพื้นฐานประกอบตานานกับศาสนาเต๋ า9 แสดงความสาคัญของศาสนาเต๋ าที่ศาลเจ้า
โดยมีการนับถือรู ปเคารพเทพเจ้าในศาสนาเต๋ าที่ศาลเจ้าสาหรับชาวไทยเชื้อสายจีนไว้เป็ นที่
เคารพบูชาเพื่อเป็ นศูนย์รวมและเป็ นที่พ่ งึ ทางใจ
2.ยูไล้ฮุดโจ้วคือองค์พระศากยมุณีพทุ ธเจ้าผูท้ รงเป็ นศาสดาแห่งพุทธศาสนา
แสดง
ความสาคัญของศาสนาพุทธโดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสนาพุทธนิยากยมหายานที่เป็ นที่นิยมสร้างรู ป
เคารพพระพุทธเจ้าองค์พระศากยมุณีที่ชาวพุทธนิกายหิ นยานให้ความเคารพนับถือร่ วมกัน
แสดงถึงการปรับตัวของชาวพุทธทั้งสองนิกาย
3.กิ้วอ๊วงฮุกโจ้วคือเทพตามคติพทุ ธมหายานนั้นคือพระพุทธ 9 องค์ที่เสด็จลงมาโปรด
สัตว์ในเมืองมนุษย์ ประกอบไปด้วยการอวตาลของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์และพระโพธิสัตว์อีก
2 พระองค์ ซึ่ งทั้ง 9 พระองค์น้ ี ได้แบ่งภาคลงมาเป็ นเทพเจ้า 9 องค์ ที่จะทรงเครื่ องแบบกษัตริ ย ์
จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่า "เก้ าอ๊ วง" หรื อ "กิว้ อ๊ วง" มีความหมายว่า นพราชาทรงอานาจ
ในการบริ หารธาตุท้ งั ห้า คือ ดิน น้ า ลม ไฟ และทอง10
ที่โรงเจเป้ าฮกตั้วมีระฆังที่จารึ กคนชื่อจือเหลียงจากฮ่องกงสมัยจักรพรรดิชิงกวังซวี่
นับว่าเป็ นโรงเจเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีประวัติการก่อตั้งยาวนาน
เป็ นศาลเจ้าที่สาหรับผูน้ บั ถือ
ศาสนาพุทธนิกายมหายานและศาสนาเต๋ า นอจากนี้ที่โรงเจเป้ าฮกตั้วยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยนวุฒิ
วิทยา-บ่วงฮุดซ่วยไต่เจ่งหักเหา- นับเป็ นบทบาทของศาลเจ้าด้านการศึกษาในชุมชนที่สาคัญอีก
ด้านหนึ่งด้วย
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4.ศาลเจ้าเซียนซือไท้ บา้ นบึง ชลบุรี ตัวอาคารสร้างในปี พ.ศ.2475 เดือน 11 จีน การ
ก่อสร้างเทวสถานเซี ยนซื อไท้นบั ว่าเป็ นอาคารคอนกรี ตแบบสองชั้นหลังแรกของตลาดบ้านบึง
มีความโอ่อา่ สง่างามในขณะนั้นเป็ นที่โจษขานของคนทัว่ ไป ในปี พ.ศ. 2476 คุณพ่อโต๊ะเท้าได้
จัดหาเทวรู ปองค์โป๊ ยเซี ยนมาจากเมืองจีน เทวสถาน เซี ยนซื อไท้สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.2476 ได้
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กาหนดให้วนั เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ.2476 อัญเชิญเทวรู ปองค์โป๊ ยเซี ยนโจวซื อขึ้นประดิษฐ์
พร้อมกระถางธูปเป็ นอันเสร็จพิธีงานอันยิ่งใหญ่11 ภายในศาลเจ้ามีภาพจิตรกรรมเจ้า จือหยาและ
จิตรกรรมอื่น ๆ สวยงาม
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5.ศาลเจ้าฮ๊ กเกีย้ น อาคารศาลเจ้าฮ๊กเกี้ยนน่าจะสร้างก่อนสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เพราะมีหลักฐานบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองชลบุรีเมื่อปี พ.ศ.
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2451 ได้ทรงบันทึกว่า “ ...เรื อเมล์เขามาจอดที่สะพานศาลเจ้าอยูร่ ะหว่างสะพานหลวงเดิม” 12ศาล
เจ้าฮ๊กเกี้ยนตั้งอยูเ่ ชิงสะพานท่าเรื อพลีหรื อสะพานศาลเจ้าเป็ นศาลเดิมด้านหลังศาลติดถนน
ด้านหน้าหันออกทางทะเล ชาวชลบุรีเรี ยกศาลนี้วา่ ศาลเจ้าตีนทะเลเป็ นศาลเจ้าที่ต้ งั มาก่อน พ.ศ.
2451 หลังจากเกิดเพลิงไหม้บางปลาสร้อยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2457 ตัวอาคารศาลเดิมเปลี่ยน
สภาพไป13 ปัจจุบนั เป็ นอาคารคอนกรี ตขนาดสามคูหา ภายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมภาพชายหญิง
ชาวจีนแต่งกายแบบต่าง ๆ ศาลเจ้ามีประตูใหญ่เข้าด้านหน้า มีประตูเล็ก 2 ด้านเข้าด้านข้าง
ประตูเล็กสาหรับผูต้ ิดตามประตูใหญ่สาหรับผูอ้ าวุโส ภาษาจีนที่เขียนไว้ที่ประตูเล็กทั้งสองด้าน
จะสอนให้ผอู้ าวุโสน้อยเป็ นคนมีระเบียบและมีน้ าใจ14 ศาลเจ้าฮ๊กเกี้ยนเป็ นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีเทพ
เจ้าหลายองค์ให้ผคู้ นได้เคารพสักการะบูชาโดยเฉพาะเทพเจ้าสาคัญคือ เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่ง
ความซื่ อสัตย์ ถือเป็ นเทพเจ้าสาคัญประจาศาลเจ้าแห่งนี้ ชุมชนชาวฮ๊กเกี้ยนที่อพยพเข้ามาในสมัย
ต้นรัตนโกสิ นทร์เป็ นกลุม่ ที่ผกู พันกับการเดินเรื อสาเภามาก ศาลเจ้าที่ชาวฮ๊กเกี้ยนล้วนแต่เป็ น
ศาลสาหรับเทพหรื อวีรบุรุษของชาวเรื อ เช่น กวนอู กวนอูเป็ นเทพที่ชาวเรื อนับถือเพราะเป็ น
สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เป็ นคุณสมบัติที่จาเป็ นของลูกเรื อ
สาเภาเมื่อได้ออกเรื อมาเสี่ยงโชคผจญภัยในทะเลจีนใต้ร่วมกัน15 นอกจากนี้ยงั มีเจ้าแม่เทียงโหว
เซี ยบ้อหรื อเจ้าแม่ทบั ทิมเทพธิดาแห่งท้องทะเลประดิษฐานอยูใ่ นศาลเจ้าด้วย
6. ศาลหลักเมืองเมืองขลุง อยูท่ ี่อาเภอขลุง ประวัติศาสตร์อาเภอขลุงเริ่ มจากการค้นพบ
ศิลาจารึ กขลุงซึ่งเป็ นหิ นทรายสี แดงใช้อกั ษรปัลลวะพุทธศตวรรษ

12 เมืองขลุงนี้น่าจะเป็ น

เมืองขึ้นของของอาณาจักรขอมสาหรับเป็ นสถานที่ตอ้ นช้างไปที่เมืองเพนียด จันทบูรณ์แล้วคัด
ช้างส่งไปใช้แรงงานในอาณาจักรขอม

อาเภอขลุงเป็ น “เมือง” มีเจ้าเมืองปกครองเรี ยกกันว่า

“เมืองขลุง” (หรื อเมืองขลุงบุรี ตามหลักฐานเมื่อปี จ.ศ.1233/ค.ศ.1871/พ.ศ.2414) จดหมายเหตุ
เกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ฉบับที่ 12 ใบบอกเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิ งห์
หเสนี) ปัจจุบนั ยังพบซากบ้านเมืองเก่าบริ เวณโรงเจขลุงซึ่ งพบก้อนอิฐโบราณมากมาย

สิ ง
จากคา

บอกเล่าของผูด้ ูแลว่าภายใต้พ้นื ดินซึ่ งทางโรงเจก่อผนังปูนล้อมไว้น้ นั เป็ นสิ่ งก่อสร้างจากอิฐและ
มีของเก่าโบราณมากมายแต่ยงั ไม่อนุญาตให้ใครขุดขึ้นมาด้วยเหตุผลหลายประการปัจจุบนั
อาเภอขลุงเคยเป็ นเมืองขลุงมาก่อน จนกระทัง่ ปี พุทธศักราช

2448 ยุบเป็ นอาเภอต่อมาในปี

พุทธศักราช 2449 กลับได้ยกฐานะเป็ นเมืองอีกแล้วกลับยุบเป็ นอาเภอขลุงถึงปัจจุบนั จาก
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หลักฐานภาพถ่ายอาคารเดิมเป็ นอาคารทรงไทยพื้นบ้าน หน้าจัว่ มีลายเทพพนมแบบไทยใช้ชื่อว่า
ศาลเจ้าหลักเมือง-เฉิ ง หวง เหมี่ยว รู ปทรงตัวอาคารคล้ายกับศาลเจ้าหลักเมืองที่ค่ายเนินวงซื่ ง
เป็ นศาลหลักเมืองอีกแห่งหนึ่งของจันทบุรีใช้คาว่าเจ้าหลักเมือง-เฉิ ง หวง เหมี่ยวด้วย เมื่อมีการ
ซ่อมแซมศาลใหม่แทนหลังเดิมเป็ นอาคารคอนกรี ตประดับลวดลายอาคารแบบจีนเข้าไปเป็ น
ทรงเก๋ งจีนและเรี ยกชื่อศาลเปลี่ยนจากศาลเจ้าหลักเมืองเป็ นศาลหลักเมือง 16ภายในศาลมีหลัก
เมืองตั้งอยู่ 2 หลัก มีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองขลุง มีอกั ษรจีนกากับว่า “กง เชิง หวู ซื่ อ” –
คนซื่ อสัตย์ และมีสญ
ั ลักษณ์ศาสนาเต๋ าอยูด่ า้ นหลัง ภายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมศาสนาเต๋ าและ
วรรณกรรมเลียดก๊กมีอกั ษรจีนกากับไว้
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7.ศาลหลักเมืองระยองไม่พบหลักฐานว่าได้มีการสร้างหลักเมืองไว้ในสมัยก่อนหรื อไม่
จึงได้มีการสร้างอาคารศาลหลักเมืองระยองขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2438 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ระยอง

ที่ถนนหลักเมือง ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองในเขตเทศบาลเมือง

เมื่อปี พ.ศ.2486 ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เสาหลักเมืองเกิดชารุดหักขาดลง

ชาวบ้านได้ช่วยกันนาไปฝังไว้ในที่เดิมโดยไม่มีอาคารคลุม ต้องกราแดด กราฝนผุกร่ อนไปตาม
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กาลเวลา ต่อมาชาวระยองได้ช่วยกันสร้างศาลหลักเมืองด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กสร้างเสร็จเมื่อ
ปี พ.ศ.2510

แต่เนื่องจากบริ เวณที่ต้ งั ศาลหลักเมืองเดิมมีพ้นื ที่คบั แคบชาวจังหวัดระยองจึงได้

พร้อมใจกันสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ฯ ได้
ทรงพระกรุ ณาเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์สร้างมณฑป เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็ นมณฑปจัตุรมุขและได้
นาเสาหลักเมืองที่ทาขึ้นใหม่ดว้ ยไม้สักทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลปัจจุบนั ได้ทรง
พระสุหร่ายและพระราชทานกลับมาสวมหลักเมืองเก่าให้สูงและสง่างามยิ่งขึ้นเป็ นมิ่งขวัญ
สาคัญแก่ชาวระยองตลอดไป17
อาคารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแบบจีนตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับอาคารศาลหลักเมืองมณฑป
จัตุรมุข ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมืองปึ งเถ้ากงหรื อปุนเถ้ากง ปรากฏ
หลักฐานว่าที่ประเทศจีนไม่พบเทพเจ้าที่เรี ยกเช่นนี้ ในกลุม่ ชุมชนไทยเชื้อสายจีน สันนิษฐานว่า
คาว่าปุนเถ้ากงนั้นเป็ นชื่อเรี ยกเทพเจ้าของชาวจีนโพ้นทะเลที่มาจากอักษรปิ่ งแปลว่าเดิมหรื อ
ดั้งเดิมรวมกับอักษรเถ้าน่าจะลดคามาจากคาว่า โปวเถ้าแปลว่าชุมชน เมื่อรวมคาแล้วจึงน่าจะ
หมายถึงชุมชนดั้งเดิม ปุนเถ้ากงจึงน่าจะแปลว่าเป็ นเทพเจ้าผูร้ ักษาชุมชนดั้งเดิม เพราะคนไทย
เชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นเมืองไทยมักมีความผูกพันกับแผ่นดินมาตุภูมิหรื อแผ่นดินแม่ใน
ประเทศจีน รวมทั้งการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าที่ตนเคยนับถือมาก่อนครั้งที่อยูเ่ มืองจีน เทพเจ้า
ประจาชุมชนของชาวแต้จิ๋วส่วนใหญ่มกั เป็ นเจ้าที่เรี ยกว่าแป๊ ะเอี๊ยกงคือเทพเจ้าที่คมุ้ ครองรักษา
ท้องถิ่นต่าง ๆ ปุนเถ้ากงจึงน่าจะหมายถึงเทพเจ้าผูค้ มุ้ ครองรักษาชุมชน ความเชื่อเรื่ องการนับถือ
ปุนเถ้ากงได้สืบทอดชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่ นหลัง

เนื่องจากมีการตั้งศาลปุนเถ้ากงทั้งที่บา้ นและ

ตามชุมชนต่าง ๆ เป็ นอันมาก18 ในภาคตะวันออกนอกจากมีการประติมากรรมปุนเถ้ากงที่
ศาลหลักเมืองระยองแล้วยังมีประติมากรรมปุนเถ้ากงที่ศาลหลักเมืองบางพระ

จังหวัดชลบุรี

และที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบ่อไร่ –จู ซาน โป่ ว เถ้า กง เหมี่ยว” จังหวัดตราด19 รวมทั้งศาลเจ้าปุ่ น
เท้ากงที่โรงเจขลุง จันทบุรีอีกด้วย แสดงให้เห็นบทบาทความสาคัญของเทพเจ้าปุนเถ้ากงเทพเจ้า
ที่พบที่ศาลเจ้าจีนในประเทศไทยที่สาคัญในชุมชน
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8.วัดเทพพุทธาราม เซียนฮุดยี่ อาคารวัดเทพพุทธารามสร้างในปี พ.ศ.2480 ประตู
ทางเข้าวิหารด้านหน้ามีจารึ กด้วยธารณีมนต์ภาษาทิเบตและภาษาจีน ด้านหน้าประตูทางเข้าจะมี
วิหารท้าวจตุโลกบาลรักษาประตูท้ งั สี่ ทิส ตรงกลางมีวหิ ารระหว่างประตูเป็ นวิหารพระศรี อริ ย
เมตไตรยหันพระพักตร์ไปนอกศาลเจ้า
ด้านหลังพระศรี อาริ ยเมตไตรประดิษฐานพระเวท
โพธิสัตว์หรื อพระสกันทโพธิสัตว์หันพระพักตร์เข้าไปดูแลศาลเจ้า ภายในวิหารซึ่ งประกอบด้วย
พระศรี ศากยมุนีพทุ ธเจ้า พระอมิตาภะพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้าเป็ น
ประธาน และพร้อมด้วยอัครสาวกทั้งสอง คือ พระอานนท์เถระและพระมหากัสสปะมหาเถระ
ด้านหน้าพระประธานมีแผ่นป้ ายไม้แกะสลัก บันทึกโดยมหาอามาตย์ตรี พระยาพิพฒั นธนากร
จารึ กไว้วา่ วัดนี้สร้างเสร็จในปี พุทธศักราช 2480 ภายในพระวิหารเป็ นศิลปะจีนแท้เขียนลวดลาย
และรู ปภาพตามความเชื่อของชาวจีน ด้านซ้ายมือของพระประธานเป็ นที่ประดิษฐานของพระอว
โลกิเตศวรโพธิสัตว์ปางสหัสรภุชสหัสรเนตร และด้านขวามือเป็ นที่ประดิษฐานของบูรพาจารย์
นิกายฌาน คือ พระสังฆนายกมหาโพธิธรรมหรื อปรมาจารย์ตกั๊ ม้อและพระสังฆปริ ณายกฮุ่ย
เหนิงหรื อเว่ยหลาง ด้านข้างทั้งสองของวิหารประดิษฐานพระอรหันต์ท้ งั สิ บแปดองค์สิบแปด
อรหันต์ดา้ นซ้ายมือเป็ นวิหารเทพเจ้าต่าง ๆ ตามความเชื่อของคนจีน และด้านขวามือเป็ น
สานักงานเจ้าอาวาส และห้องเก็บพระคัมภีร์ เป็ นรู ปแบบการจัดแผนผังภายในวัดที่สวยงามแบบ
หนึ่ง
พระอุโบสถตัวอาคารสถาปัตยกรรมอุโบสถก่อสร้างด้วยศิลปะจีนแท้ประยุกต์ทิเบต
ก่อสร้างเป็ นรู ปเจดียท์ รงจีนสูง 7 ชั้น ด้านหน้าตรงข้ามประตูทางขึ้นพระอุโบสถเป็ นที่
ประดิษฐานของพระเวทย์โพธิสัตว์ ด้านในเจดียม์ ีพระศรี ศากยมุนีพทุ ธเจ้าเป็ นประธาน พร้อม
ด้วยพระอัครโพธิสัตวสาวก คือ พระมัญชุศรี โพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ อยูด่ า้ นข้าง
ทั้งสองข้าง สถาปัตยกรรมนี้สร้างขึ้นตามคติความเชื่อในพระสูตรมหายาน ชื่อพระสูตรว่า "อว
ตังสกคัณฑวยูหสูตร"
ภายในเป็ นภาพเขียนสี พระพุทธเจ้าฝ่ ายมหายานและพุทธภาษิตฝ่ าย
มหายาน รอบอุโบสถเป็ นใบเสมาแกะสลักจากหิ นเป็ นรู ปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ศิลปะทิเบต และมี
จารึ กอักขระภาษาทิเบต ด้านข้างของพระอุโบสถเป็ นกุฏิสงฆ์สองชั้น แบ่งเป็ นห้อง ๆ ด้าน
ขวามือเป็ นหอฉัน และด้านหลังหอฉันเป็ นหออาคันตุกะ20 นอกจากนี้ยงั มีประติมากรรมเจ้าพ่อ
หลักเมืองเซี ยะอึ่งกง เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ยและฮัวท้อเซี ยงซื อหมอเทวดาประดิษฐานอยู่
ด้วยรู ปแบบการวางรู ปเคารพภายในอาคารเหมือนกับวัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา
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9.ศาลเจ้าพ่ อหลักเมืองจังหวัดตราด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราดตั้งอยูบ่ นถนนหลัก
เมืองใกล้วดั โยธานิมิต ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมือง จังหวัดตราดสร้างอาคารศาลหลักเมือง
แบบจีน สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสิ นมหาราชเป็ นผูส้ ร้างศาลไว้เมื่อครั้งมารวบรวมรี้ พลกอบกู้
เอกราชที่ตราด ชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดีและศาลหลักเมืองนี้เป็ นที่เคารพนับถือของ
ชาวจังหวัดตราดเป็ นอย่างมาก21 สถาปัตยกรรมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดสร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ.
2543

รู ปทรงคล้ายพระราชวังจีนโบราณ หลังคามี 3 ช่วงมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา มีรูป

มังกรคู่อยูบ่ นหลังคา ชายคา 2 ชั้น ส่วนชายคาล่างเป็ นรู ปหงส์ท้ งั 4 มุม ดูออ้ นช้อยงดงาม ภายใน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้แบ่งพื้นที่เป็ น 2 ส่วน ชั้นในของศาลเจ้าตรงกลางเป็ นแท่นที่ประทับองค์
เจ้าพ่อหลักเมืองเสี่ ยอึ่งกง เคียงข้างด้วยเทพเจ้าอีก 2 องค์ดา้ นซ้ายคือเทพเจ้าโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี๊ย
ด้านขวาคือเทพเจ้าปฐพีกาเทียงได้ตี่

ชั้นนอกของศาลหลักเมืองเป็ นที่ประดิษฐานของเสาหลัก

เมือง 2 หลัก เสาต้นสูงคือเสาหลักเมือง เสาต้นต่าคือเสาศิวลึงค์ มีเรื่ องเล่าว่าศิวลึงค์เดิมอยูท่ ี่
ตาบลห้วยแร้ง

เจ้าเมืองสมัยนั้นเดินทางไปพบมีผคู้ นศรัทธากราบไหว้เชื่อว่าสามารถรักษา

โรคภัยไข้เจ็บได้จึงอัญเชิญมาไว้คู่กนั
การสร้างวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่ก่อสร้างตามรู ปแบบศาลเจ้าทาง
ภาคใต้ของประเทศจีนแบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ ประเภทแรกสวนหรื อบ้าน ประเภทที่สอง
วิหารหรื อพระราชวัง ศาลเจ้าในประเทศไทยที่สร้างอาคารเป็ นแบบพระราชวังจีนโบราณที่อื่น
เช่นที่ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพ ฯ มูลนิธิธรรมกตัญญู –เสี ยนหลอ ไต้เทียนกง จังหวัด
สมุทรปราการและ ศาลเจ้าไหหลา จังหวัดสุราษฎ์ธานี 22

รู ปแบบอาคารและแผนผังของ

สถาปัตยกรรมจีนมีรูปแบบโดดเด่นเฉพาะตัว กลุม่ อาคารต่าง ๆ มักมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน
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ทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นพระราชวัง วัด หรื อศาลเจ้า หลังคาสีสดใส เครื่ องประดับบนหลังคา
ประกอบด้วยสัตว์มงคลตามธรรมเนียมจีน 10 ชนิด การประดับหลังคาด้วยสัตว์ครบชุดจะ
สามารถประดับได้เฉพาะอาคารของพระมหากษัตริ ยเ์ ท่านั้น ส่วนพระมเหสี หรื อขุนนางก็จะมี
จานวนสัตว์ประดับลดหลัน่ กันไปตามศักดิ์ของเจ้าของอาคาร สัตว์ในเทพนิยายที่พบเห็นทัว่ ไป
คือมังกร หลังคาศาลเจ้าในประเทศไทยจะนิยมหลังคาแบบ “ซานเหมินติ่ง” เป็ นแบบที่นิยม
แพร่ หลายทางตอนใต้ของจีน อันเป็ นถิ่นดั้งเดิมของชาวจีนในประเทศไทย23
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10.วัดอุภยั ภาติการามหรื อวัดซาปอกงเดิมเป็ นวัดจีน

ปัจจุบนั เป็ นวัดญวนในลัทธิ

มหายานภายในวัดมีวหิ ารลักษณะเหมือนศาลเจ้าเป็ นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรื อพระไตร
รัตนนายกที่ชาวจีนเรี ยกว่าเจ้าพ่อซาปอกง เจ้าพ่อซาปอกง-ต้าฉง เป่ า เตี้ยน วัดอุภยั ภาติการาม
สร้างโดยขุนพิพิธพานิชกรรมเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
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เจ้าอยูห่ ัวได้เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรวัดนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์บารุงวัด 200
บาทและพระราชทานนามวันนี้วา่ วัดอุภยั ภาติการาม
ประติมากรรม
ประติมากรรมคืองานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัด
องค์ประกอบความงามอื่นลงบนสื่ อต่างๆ เช่น ไม้ หิ น โลหะ สาริ ด ฯลฯ เพื่อให้เกิดรู ปทรง 3 มิติ
มีความลึกหรื อนูนหนา สามารถสื่ อถึงสิ่ งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์
ประติมากรรมที่ศาลเจ้าที่สาคัญได้แก่พระพุทธรู ปตามความเชื่อของชาวจีนในศาสนาพุทธ
มหายาน เช่น พระพุทธรู ปที่วดั อุภยั ภาติการาม วัดซาปอกง ที่ฉะเชิงเทรา เป็ นต้น ประติมากรรม
ที่ประดิษฐานที่ศาลเจ้าที่สาคัญได้แก่
1.หลวงพ่ อซาปอกง ต้ า ฉง เป่ า เตีย้ น ที่วดั อุภยั ภาติการาม ฉะเชิงเทรา ประวัติการสร้าง
ประติมากรรมหลวงพ่อซาปอกงเกิดจากเศรษฐีสองคนพ่อลูกชาวตลาดบ้านใหม่มีใจศรัทธา
หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาในปี พ.ศ.2499 ได้สละทรัพย์สร้างซาปอกง
โดยจาลองมาจากที่วดั พนัญเชิงวรวิหาร
และสละที่ดินใกล้ตลาดบ้านใหม่เพื่อสร้างเป็ นที่
ประดิษฐานซาปอกงที่สร้างมีขนาดหน้าตักกว้าง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร คนไทยเชื้อ
สายจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือซาปอกง เป็ นความเชื่อโดยเฉพาะแบบหนึ่งตามรากฐาน
ของศาสนาพุทธเกี่ยวกับพระรัตนไตรที่นบั ถือหลักศาสนาสาคัญสามประการ
คือองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ แปลตามตัวอักษรเป็ นภาษาจีนคือ ซันเป่ า แม้วา่ เป่ า
ในชื่อตัวเล็กของเจิ้ง
เหอนามาเขียนในลักษณะอื่นและมีความหมายต่างออกไปคือหมายถึง
การคุม้ ครองปกปักษา แตกต่างกับคาว่าเป่ าความความคิดของชาวพุทธ คาสองคานี้ออกเสี ยง
อย่างเดียวกันแต่ความหมายต่างกัน จึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าคนจีนในไทยไม่รู้หนังสื อส่วน
ใหญ่จะสับสนกับชื่อที่ออกเสี ยงเหมือนกันสองชื่อในตานานความเชื่อของชาวจีน ชาวจีนในไทย
บูชาเจิ้งเหออย่างพระผูเ้ ป็ นเจ้าในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ชื่อของซันเป่ ากงเขียนบ่อยครั้ง
หมายถึงพระรัตนไตรปกป้ องรักษาสามประการ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงกล่าวถึงพระรัตน
ไตรในประเทศไทยสร้างโดยเจิ้งเหอ สมัยอยุธยามีความสับสนเกิดขึ้นระหว่างซันเป่ ากงที่ได้รับ
การยกย่องอย่างเทพเจ้ากับความคิดของชาวพุทธ แทนที่จะหมายถึงการคุม้ ครอง เกิดจากการยก
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ย่องเจิ้งเหอที่เป็ นที่รู้จกั กันในชื่อซันเป่ าไทเซี ยน เจิ้งเหอได้รับการบูชาอย่างเทพเจ้าในหมู่คนไทย
เชื้อสายจีนในซื่ อซันเป่ ากงหรื อซาปอกง24 นอกจากหลวงพ่อซาปอกง ต้า ฉง เป่ า เตี้ยนแล้วยังมี
การบูชากวนอู เล่าปี่ และเตียวหุยตามเรื่ องสามก๊ก พระกษิติครรภโพธิสัตว์หรื อนอลากินซี โปรด
สัตว์ให้บรรลุธรรม ปลุกพวกหลงหลับให้ตื่นขึ้น พ้นจากทุคติ25 พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าไต้
ซื่ อเอี้ย ฮัวท้อเซี ยงซื อ เทพหมอยา และเทพไท้จือเอี้ย เป็ นต้น
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2.ประติมากรรมในศาสนาพุทธนิกายมหายาน พระพุทธรู ปที่ประดิษฐานที่ศาลเจ้า เช่น
ที่วดั จีนประชาสโมสรจะมีอกั ษรจีนเขียนไว้วา่ -โฝ กวาง ผู่ เจ้า- ปัญญาของพระพุทธเจ้าแผ่ไปทัว่
โลก ส่วนอักษรจีนที่เขียนไว้ที่วดั เซี ยนฮุดยี่เขียนไว้วา่
พระพุทธรู ป หรื อซาปอกง-

- ต้า ฉง เป่ า เตี้ยน –วิหารที่ต้ งั

พระพุทธรู ปที่พบในศาลเจ้าคือ พระศากยมุนีพทุ ธเจ้า หมายถึง

พระพุทธเจ้าหรื อเจ้าชายสิ ทธัตถะในฝ่ ายหิ นยานชื่อจีนเรี ยกท่านว่า สิกแกเหม่านี้ฮุด พระอมิตา
พุทธเจ้าพระพุทธผูใ้ ห้แสงสว่างและอายุอนั ประมาณมิได้ชื่อจีนเรี ยกว่า อามีทอ้ ฮุด พระไภษัชย
คุรุพทุ ธเจ้า พระพุทธผูเ้ ป็ นครู แห่งยารักษาโรค ชื่อจีนเรี ยกว่าเอี๊ยะซื อฮุด ประติมากรรมแบบนี้
เป็ นรู ปแบบที่พบในวัดศาสนาพุทธในจีน พระพุทธรู ปทั้งสามองค์ประดิษฐานตรงกลางคือองค์
กลางเป็ นพระพุทธศากยมุนี องค์ขวาเป็ นพระไภษัชยคุรุไพฑุรย์พทุ ธเจ้า องค์ซ้ายเป็ นพระพุทธอ
มิตาภะ 26

นอกจากนี้ชาวจีนนับถือหัวโถแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงในสมัยสามก๊กว่าเป็ นเทพเจ้าแห่ง

การแพทย์ 27
วัดเทพพุทธาราม เซี ยนฮุดยี่ จังหวัดชลบุรี วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
วัดมังกรบุปผาราม จังหวัดจันทบุรีเป็ นวัดจีนในในประเทศไทยที่มีการบริ หารจัดการขึ้นอยูก่ บั
คณะสงฆ์นิกายมหายานมีการบูชารู ปเคารพพระพุทธเจ้าสามพระองค์คล้ายกัน

โดยเฉพาะวัด

มังกรบุปผาราม จังหวัดจันทบุรี แต่อาจมีรูปแบบประติมากรรมแตกต่างกันในรายละเอียดที่
สาคัญบ้าง
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วัดมังกรบุปผารามมีชื่อเรี ยกในภาษาจีนว่าเล่งฮั้วยี่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 มีพ้นื ที่
จานวน 8 ไร่ เศษ เป็ นวัดในพุทธศาสนามหายานฝ่ ายจีนนิกายมีประวัติเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์
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จีนวังสสมาธิวตั ร-สกเห็ง
ปฐมเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส-เล่งเน่ย
ยี่ กรุ งเทพฯ และวัดจีนประชาสโมสร- เล่งฮกยี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาปัตยกรรมเป็ น
ลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ ไทยและจีน ศิลปะแบบสถาปัตยกรรมจีนภาคใต้ ด้านหน้า
วัดมีซุ้มประตูวดั สร้างด้วยศิลปะจีน ลานหน้าวัดด้านนอกเป็ นลานโล่งมีสนามหญ้า มีหอแปด
เหลี่ยมเคียงคูก่ นั สองหลัง ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกและหิ นขัดลวดลายสวยงาม
หอแปด
เหลี่ยม หลังด้านซ้ายเป็ นที่ประดิษฐานรู ปหล่อหลวงจีนคณาณัติจีนพรต-เย็นบุญ อดีตปลัดขวา
จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดทิพยวารี วหิ าร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม ผูด้ ูแลการ
ก่อสร้างวัดได้สาเร็จจนมรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2526
ด้านหน้าวัดเป็ นวิหารท้าวจตุโลกบาล ด้านหน้าวิหารจารึ กธารณีภาษาสันสกฤต อักษร
สิ ทธัมภายในประดิษฐานพระศรี อารยเมตไตรยโพธิสัตว์-หมี่เล็กผ่อสัก พระโพธิ์สัตว์ผจู้ ะตรัสรู้
เป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต ด้านหลังเป็ นพระสกันทโพธิสัตว์-อุย่ ท้อผ่อสัก และท้าวจตุโลกบาล
ทั้งสี่ -ซี่ ไต่เทียงอ้วง
อุโบสถเป็ นรู ปทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ภายในเป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธประธานสามพระองค์ ถ้าหันหน้าสู่ภายในอุโบสถคือองค์กลางพระศากย
มุนีพทุ ธเจ้า-เซ็กเกียหม่อนี้ฮุก องค์ซา้ ยพระอมิตาภพุทธเจ้า- ออมีทอ้ ฮุก องค์ขวาพระไภษัชยคุรุ
พุทธเจ้า-เอี๊ยะซื อฮุก- พร้อมด้วยพระสาวกเบื้องซ้ายและขวาคือพระมหากัสสปเถระ-เกียเหี๊ ยะจุน
เจี้ยและพระอานนท์-ออหนัง่ ท้อจุนเจี้ย ด้านข้างประดิษฐานพระมัญชุศรี โพธิสัตว์-บุ่งซู่ผอ่ สัก ผู้
เลิศด้วยมหาปัญญาประทับบนหลังสิ งโตหมายถึงพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ทรงมีพระ
ปัญญาคุณเลิศกว่าหมู่สรรพสัตว์ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์-โผวเฮี้ยงผ่อสัก ผูเ้ ลิศด้วยมหาจริ ยา
ประทับบนหลังช้างเผือกหกงา อันหมายถึงบารมีหกที่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ท้ งั หลาย
บาเพ็ญ รู ปเคารพทั้งหลายปิ ดทองคาเปลวประดิษฐานภายในซุ้มแบบจีนบนฐานชุกชี ภายในมี
ลวดลายไม้แกะสลักปิ ดทองแบบศิลปะจีน
พื้นภายในเป็ นหิ นขัดยอดหลังคาอุโบสถเป็ น
เจดีย ์ พื้นอุโบสถด้านนอกเป็ นหิ นขัดลายจีน
ด้านหลังอุโบสถเป็ นวิหารสุขาวดีตรี อารยะ
ภายในประดิษฐานพระอมิตาภพุทธ
เจ้า องค์ศาสดาแห่งสุขาวดีโลกธาตุปัจฉิ มทิศ พร้อมด้วยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์-กวงซี อิม
ผ่อสักและพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์-ไต่ซีจี่ผอ่ สักมหาสาวกของพระองค์ แห่งสุขาวดีพทุ ธ
เกษตร
จีงเรี ยกกันว่าพระตรี อารยะแห่งปัจฉิ มทิศ-ไซฮึงชาเสี่ ยคือแดนสุขาวดี
ด้านข้าง
ประดิษฐานรู ปเหมือนพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวตั ร-สกเห็งมหาเถระ ปฐมเจ้าคณะใหญ่จีน
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นิกาย ผูส้ ถาปนาวัดมังกรบุปผารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่
5 และรู ปเหมือนพระเย็นฮ้วง ผูพ้ ฒั นาวัดมังกรบุปผารามในสมัยต่อมา นอกจากนี้ยงั มีวหิ าร
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์-กวนซี อิมผ่อสัก ปางสหัสรหัตถ์สหัสรเนตร -พระกวนอิมปางพัน
มือพันตา วิหารพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์-ตี่จงั่ อ้วงผ่อสัก วิหารบรรพบุรุษเป็ นที่สาธุชนตั้งป้ าย
บูชาวิญญาณผูล้ ว่ งลับ และสถูปเจดียท์ รงทิเบตที่บรรจุอฐั ิบูรพาจารย์ดา้ นหลังวัด แวดล้อมด้วย
หมู่กุฏิสงฆ์ โรงครัว โรงอาหาร ที่พกั ผูป้ ฏิบตั ิธรรม เรี ยงรายอยูโ่ ดยรอบอย่างเป็ นระเบียบ
ทางเดินภายในวัดส่วนใหญ่เป็ นหิ นขัด 28 พระเมตไตรย์โพธิสัตว์-มีตีหลี่เย คือพระโพธิสัตว์เป็ น
รู ปพระเมตไตรโพธิสัตว์แนะนาสรรพสัตว์ ปฏิบตั ิมหากรุ ณาธรรมพระเวทโพธิสัตว์ ชาวจีน
เรี ยกว่าอุย่ ท้อผูส่ ักในภาษาสันสกฤตแปลความหมายตามภาษาจีนว่าผูม้ ีอานุภาพสนองปฏิการะ
เป็ นมหาเทพโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีหน้าที่รักษาพระศาสนา ได้บาเพ็ญพรตพรหมจรรย์ทรงเคารพ
นอบน้อมต่อพระธรรมวินยั พร้อมที่จะรักษาพระธรรมวินยั และมีเมตตากรุ ณาต่อสัตว์ท้ งั หลาย
มหาเทพองค์น้ ีมีหน้าคุม้ ครองรักษาวัดวาอารามตลอดจนพุทธบริ ษทั ทั้งหลาย พระเวทโพธิสัตว์
หัตถ์หนึ่งประคองวัชคราวิเศษ อีกหัตถ์หนึ่งในท่าประณม วัชรคราวุธนี้ใช้ปราบปรามพวกปี ศาจ
มารร้ายที่มารังควาญพระพุทธศาสนา ผูบ้ ูชาจะพ้นภัยพิบตั ิมีสุขสมบูรณ์ และมัง่ คัง่ ปรารถนาทุก
ประการ พระเวทโพธิสัตว์ต้ งั ประดิษฐานคู่กบั พระเมตรไตรย์โพธิสัตว์ โดยพระเมตไตรย์
โพธิสัตว์ประทับนัง่ ต้อนรับผูเ้ ข้ามากราบไหว้ ส่วนพระเวทโพธิสัตว์ประทับยืนหันหน้าเข้าไป
ในศาลเจ้าเพื่อดูแลศาลเจ้า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์นงั่ ขัดสมาธิบนภันธหัสดร์
ร้อยรัตนะให้สรรพสัตว์บรรลุการปฏิบตั ิธรรมโดยสมบูรณ์ประทับนัง่ บนหลังช้าง พระมัญชูศรี
โพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ปรากฏเป็ นอากาศครรภ์โพธิสัตว์ ถือดอกไม้นงั่ บนอาสน์หินให้สัตว์
โลกมัน่ คงในศรัทธา วิริยะกล้าหาญ29
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มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน-เม่งเจี่ย สระแก้ว เป็ นเทวสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
ประติมากรรมรู ปเคารพในศาสนาพุทธนิกายมหายานไว้ช้ นั สองมีอกั ษรจีนเขียนไว้ท้ งั สองแบบ
คือ-โฝ กวาง ผู่ เจ้า- ปัญญาของพระพุทธเจ้าแผ่ไปทัว่ โลก และ - ต้า ฉง เป่ า เตี้ยน –วิหารที่ต้งั
พระพุทธรู ป หรื อซาปอกง- พระพุทธรู ปในนศาลเจ้าคือ พระศากยมุนีพทุ ธเจ้า พระอมิตาพุทธ
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เจ้าและพระไภษัชยคุรุพทุ ธเจ้า ชั้นที่หนึ่งจะประดิษฐานเทพเหนือใต้ โป๊ ยเซี ยนโจวซื อและพระ
โพธิสัตว์กวนอิม
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3.ประติมากรรมในศาสนาเต๋ า ศาสนาเต๋ าเป็ นที่พ่ งึ ทางใจให้กบั ชาวจีนผูอ้ พยพเข้ามาใน
ประเทศไทยมากโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางผจญภัยในทะเล เมื่อสามารถตั้งถิ่นฐานได้ก็ประกอบ
พิธีกรรมเพื่อให้เกิดความอบอุน่ ใจและทาให้เป็ นศูนย์รวมการทากิจกรรมของชาวไทยเชื้อสาย
จีน ศาสนาเต๋ ามีความสาคัญกับวัฒนธรรมจีนในรุ่ นต่อ ๆ มาอย่างมาก ถือได้วา่ เทียบเท่าได้กบั
ขงจื๊อ ศาลเจ้าในภาคตะวันออกนับถือเล่าจื้อโดยสร้างเป็ นประติมากรรมและจิตรกรรมในหลาย
สถานที่ เช่นที่ มูลนิ ธิซาเต๊กไท้ ชลบุรี มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน สระแก้ว อเนกกุศลศาลา
(วิหารเซี ยน)ชลบุรี วัดโพธิทตั ตาราม ชลบุรี และศาลเจ้ากวงตี่หลุง ชลบุรีเป็ นต้น ประติมากรรม
เล่าจื้อจะทาเป็ นรู ปเล่าจื้อขี่ควายเขียวทั้งในที่เป็ นควายยืน ควายหมอบ ควายมีสามเขา เหตุที่
เล่าจื้อชอบใช้ควายเป็ นพาหนะเดินทางท่องเที่ยวจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาก็เพราะเล่าจื้อ
บาเพ็ญตนเป็ นผูม้ กั น้อยสันโดษ ชอบความเรี ยบง่าย ความสงัด ไม่วนุ่ วาย ถ่อมตัวและมีจิตเมตตา
ต่อผูอ้ ื่น 30
ความเชื่อในลัทธิ ขงจื้อมักจะมีอิทธิพลในกลุม่ นักคิดและนักปรัชญาสังคมที่มีชื่อเสี ยง
ตามความคิดชาวจีนซึ่ งเป็ นปัญญาชนและชนชั้นสูงผูน้ าในสังคม

คาสอนของขงจื๊อนั้นฝังราก

อิทธิ พลลึกลงไปในสังคมเอเชียตะวันออกมาก หลักปรัชญาของขงจื๊อนั้นเน้นเกี่ยวกับศีลธรรม
ส่วนตัวและศีลธรรมในการปกครอง การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีระเบียบและมีเหตุล
เหมาะสมของความสัมพันธ์ในสังคมและความยุติธรรมและบริ สุทธิ์

ความถูกต้อง

คาสอนของขงจื้อเน้น

ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ อ้ ยกับผูใ้ หญ่ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ความกตัญญูการ
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ความซื่ อสัตย์ เช่น การบูชาเทพเจ้ากวนอูเทพแห่งความซื่ อสัตย์ เป็ นการเน้น
การสั่งสอนเรื่ องความซื่ อสัตย์เป็ นคาสอนที่สาคัญของขงจื้อ ชาวไทยเชื้อสายจีนกวางตุง้ นิยมมา
กราบไหว้ประติมากรรมขงจื้อในศาลเจ้ากวางตุง้ ภาคตะวันออกจะมีประติมากรรมขงจื้อที่อเนก
กุศลศาลา (วิหารเซี ยน) ชลบุรี และที่สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ปัจจุบนั มีสถาบัน
ขงจื้อในหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ ผลงานและเกียรติคุณของขงจื้อและศึกษา
วัฒนธรรมจีนตามแนวของขงจื้อ
ทางการศึกษาวิจยั ในสังคม

จึงเป็ นการเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็ นผูน้ า
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4.ประติมากรรมสามก๊ กที่ศาลเจ้าจะพบหลายรู ปแบบ เช่น แบบเทพสามองค์คือเล่าปี่
กวนอู และเตียวหุยที่วดั อุภยั ภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เทพเจ้ากวนอูเป็ นเทพที่คนไทยเชื้อ
สายจีนนิยมสร้างเป็ นประติมากรรมกราบไหว้มากที่สุดเพราะเป็ นเทพด้านความซื่ อสัตย์ตาม
หลักคาสอนของขงจื้อ กวางตี้หรื อกวนอูเดิมชื่อกวางหยี่ได้พบกับเล่าปี่ และเตียวหุยสาบานเป็ นพี่
น้องกัน โจโฉนับถือกวนอูมากแต่กวนอูยงั มีจิตใจซื่ อสัตย์ต่อเล่าปี่ ต่อมาเมื่อเล่าปี่ ได้เป็ นกษัตริ ย ์
จึงแต่งตั้งให้กวนอูปกครองเมืองเก็งจิ๋ว ในปี พ.ศ.762 ซุนกวนยกทัพไปโจมตีเมืองเก็งจิ๋วและฆ่า
กวนอูตาย สมัยราชวงศ์ซ้องกวนอูได้รับยกย่องให้เป็ นเทพบดีมีชื่อว่ากวางตี้ คาว่า ตี้หมายถึงบดี
คือผูเ้ ป็ นใหญ่ เพื่อต้องการให้ชื่อของเทพเจ้าองค์น้ ีเป็ นที่บูชาของประชาชนให้เข้าร่ วมต่อสู้กบั
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ชาวต่างชาติทางภาคเหนือ สมัยราชวงศ์ชิง เฉียนหลงฮ่องเต้เชื่อว่าพระองค์ระลึกชาติได้วา่ ชาติ
ก่อนพระองค์เป็ นหลิวเป้ พี่ชายร่ วมสาบานของกวนอู
จึงยกย่องกวางตี้ให้เป็ นเทพเจ้าแห่ง
สงครามมีฐานะเทียบเท่ากับขงจื้อซึ่งยกย่องให้เป็ นเทพเจ้าทางด้านวัฒนธรรม ทาให้มีการสร้าง
ศาลเจ้ากวางตี้ข้ ึนทุกแห่งในเมืองต่าง ๆ ของจีน ชาวไทยเชื้อสายจืนก็ได้รับอิทธิพลจาก
แนวความคิดนี้ ในศาสนาเต๋ าบูชากวางตี้เป็ นเทพเจ้าแห่งสงครามถือว่าปราบมารและปี ศาจทุก
วันที่ 15 เดือน 2 เป็ นวันที่กวางตี้ถึงแก่กรรมชาวไทยเชื้อสายจีนจะไปกราบไหว้ที่ศาลเจ้ากวางตี้
มากมาย ประติมากรรมเทพเจ้ากวางตื้ส่วนใหญ่จะมีใบหน้าสี แดง หนวดยาว มีดวงตาเหมือนตา
นกฮูก สวมเสื้ อปักลายมังกรเหมือนเสื้ อของกษัตริ ยท์ ี่บ้ นั เอวคล้องกระบี่ไว้สองข้าง มีขนุ พล
โจวชางถือง้าวและมีกวางผิงบุตรบุญธรรมยืนอยูอ่ ีกข้างหนึ่ง 31
5.ประติมากรรมไซอิ๋ว ประติมากรรมไต้เซี้ ยฮุกโจ้วหรื อเห้งเจียปรากฏในวรรณคดีเรื่ อง
ไซอิ๋วเรื่ องการเดินทางผจญภัยของพระถังซัมจัง๋ ไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกที่อินเดียดินแดนแห่ง
ชมพูทวีป การเคารพบูชาเห้งเจียมีมาก่อนแล้วในชุมชนจีนฮ๊กเกี้ยนซึ่ งเป็ นชาวจีนกลุมแรกที่เข้า
มาตั้งถิน่ ฐานในประเทศไทย เนื่องจากลิงเป็ นสัญลักษณ์ของผูม้ ีอานาจวาสนา เป็ นเครื่ องหมาย
ของสิ ริมงคล ชาวจีนได้นาเอาปาฎิหาริ ยแ์ ละอิทธิฤทธิ์ ของเห้งเจียที่สามารถปกป้ องพระถังซัมจัง๋
พระสงฆ์ในศาสนาพุทธ ทาให้ยกขึ้นเป็ นเทพไต้เซี้ ยฮุกโจ้วแปลว่าพระผูย้ งิ่ ใหญ่เทียบเท่าพระ
โพธิสัตว์ มณฑลฮ๊กเกี้ยนนับถือเห้งเจียมากที่สุดและมีศาลเจ้าเห้งเจียเก่าแก่ที่สุด เห้งเจียเป็ น
สัญลักษณ์ของกบฎต่อระบบอานาจที่ครอบงาในสังคมขณะนั้น เป็ นความหวัง ความยุติธรรม
และจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้32 ชาวจีนในประเทศไทยเคารพนับถือเทพเจ้าเห้งเจียมาก ได้ต้ งั ศาล
ขึ้นโดยทัว่ ไป33 ศาลเจ้าเก่าแก่ในภาคตะวันออก เช่น ที่วดั อุภยั ภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรามี
ประติมากรรมไต้เซี้ ยฮุกโจ้วสาหรับผูเ้ ข้าเคารพสักการะ รวมทั้งเทพเจ้าไต้เซี ยฮุกโจ้วที่อาเภอ
พนัสนิคม และศาลเจ้าแม่สามมุข ชลบุรี ซึ่ งเป็ นศาลเจ้าในชุมชนที่สาคัญในภาคตะวันออก
นอกจากมีประติมากรรมพระถังซัมจัง๋ กับลูกศิษย์ครบทั้งสามที่อเนกกุศลศาลา(วิหารเซี ยน)
ประดิษฐานไว้สาหรับผูเ้ ข้าเยี่ยมชม
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5.ประติมากรรมทีศ่ าลเจ้าพ่ อหลักเมือง ชาวไทยเชื้อสายจีนได้สร้างประติมากรรมเจ้าพ่อ
หลักเมืองปึ งเถ้ากงถึงสามแห่งคือที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปึ่ งเถ้ากง บางพระ ชลบุรี ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองปึ งกง ระยอง และศาลเจ้าพ่อบ่อไร่ เปิ่ นโถ่วกง คาว่าปูนเถ้ากงเป็ นภาษาแต้จิ๋ว ภาษาจีน
กลางออกเสี ยงว่าเปิ่ นโถวกง ทั้งสองคามีความหมายเช่นเดียวกัน หมายถึงที่ด้ งั เดิม ส่วนคาว่า เล่า
หมายถึงผูอ้ าวุโส เล่าปูนเถ้ากงหมายถึงผูเ้ ป็ นใหญ่หรื อผูน้ าชุมชนหรื อที่น้ นั ๆ หรื ออีกนัยหนึ่งก็
คือเจ้าที่ทอ้ งถิ่นนั้น ๆ อาจเป็ นผูท้ ี่เคยทาคุณประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่นเมื่อเสี ยชีวติ แล้วจึงได้รับการ
ยกย่องให้ข้ ึนเป็ นเทพคอยดูแลทุกข์สุขของประชาชน
อีกนัยหนึ่ง ปูนเถ้ากงอาจมาจากคาว่า ถูต้ ี่กง หมายถึงเจ้าที่อาจหมายคาที่สื่อแทนบรรพ
บุรุษของชาวจีนโพ้นทะเล หรื ออีกความหมายหนึ่งเล่าปูนเถ้ากงอาจเป็ นเทพที่นกั เดินเรื อในสมัย
ราชวงศ์ซ่งเคารพนับถือเดิมชื่อว่า โตวกง ความหมายอื่นคือ เล่า หมายถึงเทพเจ้าที่มีบทบาท
ระดับสูงดูแลคุม้ ครองอาณาเขตกว้างใหญ่ พื้นที่ขนาดเล็กลงมาในระดับหมู่บา้ นเป็ นหน้าที่ของ
เทพแป๊ ะกง ตี่จู๊เอี้ยทาหน้าคุม้ ครองเขตบ้าน

สันนิษฐานว่าการนับถือเล่าปูนเถ้ากงเข้ามาใน

ประเทศไทยพร้อมกับการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลชาวแต้จิ๋วและชาวฮ๊กเกี้ยนที่นบั ถือเทพ
องค์น้ ี

โดยนาองค์จาลองติดต่อมาแล้วสร้างศาลประดิษฐานไว้เพื่อให้คมุ้ ครองดูแลทุกข์สุข

ชุมชน อีกความเห็นหนึ่งปึ่ ง เท้ากงหมายถึงเทพที่ช่วยเหลือคนเดินทางทะเล สื บเนื่ องมาจาก
นิยายจีนในไหหลา34 ศาลจ้าวปึ งเท่ากงที่จนั ทบุรีเป็ นศาลเจ้าสร้างขึ้นบูชาเล่าปูนเถ้ากงโดยเฉพาะ
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นอกจากนี้ยงั มีประติมากรรมเฉิ งหวงกงที่ศาลหลักเมืองจันทบุรีและเฉิ นหวงกงเมี่ยว
ศาลหลักเมืองขลุง จันทบุรี ชาวจีนนับถือหลักเมืองเท่ากับเฉิ งหวงซึ่ งเป็ นเทวดาประจากาแพง
และคูรอบป้ อมปราการของคนจีนตามเมืองต่าง ๆ ที่มีกาแพงล้อม ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดจะ
มีเจ้าพ่อหลักเมืองเซี ยอึ่งกงเป็ นประติมากรรมที่พบในหลายศาลเจ้า เช่นที่วดั เซี ยนฮุดยี่ ชลบุรีมี
ประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองเซี ยะอึ่งกงให้ประชาชนเข้าไปบูชา แม้วา่ ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ชลบุรีจะไม่มีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองไว้สาหรับประชาชนเข้าสักการะกราบไหว้ รวมทั้ง
เจ้าพ่อเซี ยะอึ่งกงที่วดั จีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทราด้วย
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6.ประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม
จากตานานเล่าว่าทรงเป็ นพระราชธิดานาม
เมี่ยวซ่าน เดิมเป็ นเทพธิดาจุติลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภยั แก่มวลมนุษย์
เป็ นราชธิดาองค์สุดท้ายของกษัตริ ยเ์ มี่ยวจวง ซึ่ งมีราชธิดา 3 องค์ องค์โตชื่อ เมี่ยวอิมองค์รองชื่อ
เมี่ยว หยวนเยาว์วยั เป็ นพุทธมามกะรู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ ง ตั้งพระทัยแน่วแน่จะบาเพ็ญภาวนา
เพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏ ภายหลังสาเร็จอรหันต์แสดงปาฏิหาริ ยเ์ ป็ นปางกวนอิมพันมือ องค์หญิง
เมี่ยวซ่านนั้นตอนแรกเป็ นชาวพุทธ ตอนหลังเทพไท่ไป๋ ได้มาโปรดชี้แนะหนทางดับทุกข์ เหตุน้ ี
พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็ นเทพทั้งฝ่ ายพุทธและฝ่ ายเต๋ าในเวลาเดียวกัน35 ชาวจีนส่วนใหญ่นบั
ถือพระโพธิสัตว์กวนอิมมาก ในประเทศจีนศาลเจ้าแม่กวนอิมมีอยูม่ ากมายมักเรี ยกว่าวัดกวนอิม
หรื อกวนอิมอาน วัดไป๋ อีอานแปลว่าวัดเสื้ อขาว ศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็ นอารามสาหรับภิกษุณีหรื อ
แม่ชีอาศัยอยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่ พระโพธิสัตว์กวนอิมมักทรงพัสตราภรณ์สีขาวประทับบนดอกบัว
พระหัตถ์ถือแจกันบรรจุทิพย์วารี อีกข้างหนึ่งถือกิ่งหลิว บางครั้งก็ประทับนัง่ อยูบ่ นสัตว์เรี ยกว่า
เห่า หัวเป็ นมังกรร่ างกายเป็ นสิ งโต พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกเรื่ อง
รวมทั้งช่วยเหลือในการให้กาเนิดบุตรธิดา จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ซ่งจือกวนอิม แปลว่าเจ้าแม่
กวนอิมผูใ้ ห้บุตร36 ศาลเจ้าแม่กวนอิมมีอยูห่ ลายแห่งในภาคตะวันออก เช่น ศาลเจ้าแม่กวนอิม
หนองมน ศาลเจ้าแม่กวนอิมหนองใหญ่ ชลบุรี นอกจากนี้ยงั มีประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม
ประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าแห่งอื่น ๆ เป็ นจานวนมากด้วย
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7.ประติมากรรมเจ้าแม่ ทบั ทิม หรื อ ศาลเจ้าจุยบ่ วยเนี่ยว เป็ นศาลเจ้าของชาวจีนไหหลา
บูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คมุ้ ครองผูเ้ ดินทางทางเรื อเรี ยกว่า จุยบ่วยเนี่ยว แปลว่าเจ้าแม่ชายน้ า
ชาวจีนฮ๊กเกี้ยนเรี ยกว่า

เทียนส่งเซ่งโบ้ แปลว่าเจ้าแม่สวรรค์ หรื อม่าจ้อโป๋ หรื อม้าโจ๊ว อาจ

เพราะว่าเป็ นสตรี คาว่าม้าแปลว่าแม่ โจ๊วแปลว่าบรรพชน ม้าโจ๊วแปลว่าบรรพสตรี เป็ นที่เคารพ
บูชาในหมู่ชาวเรื อ ชาวประมง ชาวแต้จิ๋วเรี ยกว่าชิดเซี้ ยม่าเนื่องจากเป็ นเทพองค์สุดท้อง อีกชื่อ
หนึ่งคือเทียนโหวแปลว่าราชินีแห่งสวรรค์

ชื่ออื่นคือเทียนฟี แปลว่าพระสนมของราชาแห่ง

สวรรค์ สมัยราชวงศ์หมิง ขันทีเจิ้งเหอเดินเรื อได้สักการะบูชาพระนางเทียนโหว ชาวจีนผูอ้ พยพ
นิยมกราบไหว้นบั ถือสร้างศาลเจ้าเพื่อเคารพสักการะมากมาย 37 ชาวจีนฮ๊กเกี๊ยนสร้างศาลเจ้าแม่
ทับทิมรอบอ่าวและเมืองค้าขายตามปากแม่น้ าต่าง ๆ38 เจ้าแม่ประจาเรื อ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมจังหวัด
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ระยองเป็ นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ยงั มีศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ชลบุรีหลายแห่งคือที่

บางละมุง พนัสนิคมและสัตหี บ รวมทั้งศาลเจ้าแม่ทบั ทิม จังหวัดปราจีนบุรีดว้ ย ศาลเจ้าแม่
บุษบาหรื ออาม่าที่พานทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งชื่อศาลเจ้าตามคนทรงเจ้าเดิมน่าจะเป็ นศาลเจ้าแม่
ทับทิมมาก่อนมีอกั ษรจีนเขียนไว้วา่ -ชี เชิ่ง มา กู่ เมี่ยว –ศาลเจ้าโบราณของนางฟ้ า รวมทั้งมี
จิตรกรรมแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับนางฟ้ า บริ เวณที่ต้ งั ศาลเจ้าแม่บุษบาเป็ นท่าเรื อเดิมชื่อท่าเรื อท่า
ตะกูดที่พานทอง ชลบุรี ศาลเจ้าแม่บุษบาเป็ นศาลเจ้าเก่าอายุประมาณ 180 ปี เป็ นอาคารไม้และ
ทรุ ดโทรม ภายในศาลมีเจว็ดไม้ 3 อันบูชาไว้คู่กบั ประติมากรรมเจ้าแม่บุษบา ภายหลังสร้างศาล
เจ้าแม่บุษบาหรื อที่ชาวบ้านเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ซิกเซี ยม่าเปลี่ยนจากแสดงงิ้วมาเป็ นลิเกสมโภชน์
แทน พาหนะของเจ้าแม่บุษบาหรื ออาม่าเป็ นจระเข้หรื องักฮื้อ 2 ตัว คอยคุม้ ครองผูค้ นที่เดินเรื อ
สัญจรไปมาเป็ นที่นบั ถือกราบไหว้บูชาชาวชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชน ได้ขดุ พบโครงกระดูก
จระเข้และเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้า39
จิตรกรรม
จิตรกรรม คืองานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความ
งามอื่น จิตรกรรม คือ การระบายชั้นสี ลงบนพื้นรองรับ เป็ นการจัดรู ปทรงรวมกัน และสี ที่
เกิดขึ้นจากการเตรี ยมการของศิลปิ นแต่ละคนในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศัพท์ อธิบายว่า
เป็ นการสร้างงานทัศนศิลป์ บนพื้นระนาบรองรับ ด้วยการ ลาก ป้ าย ขีด ขูด วัสดุ จิตรกรรมลง
บนพื้นรองรับ
จิตรกรรมที่แสดงวิถีชีวติ ของชาวจีนในภาคตะวันออกมีหลักฐานเห็นได้ที่
จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่อินทารามสมัยอยุธยาตอนปลายในชาดกเรื่ องมหาชนกเป็ นภาพเรื อ
กาปั่นที่ฝรั่งเป็ นกัปตันส่องกล้องแต่ลกู เรื อทั้งหมดเป็ นจีน เรื อกาปั่นหมายถึงเรื อแบบยุโรป เรื อ
สาเภาหมายถึงเรื อต่อด้วยไม้แบบจีน มีเสา 3 - 5 เสาเรื อสาเภาของไทยมีกาเนิดมาจากจีน40
นอกจากนี้ยงั มีภาพชายชาวจีนสองคนนัง่ อยูใ่ นเรื อนไทยอยูบ่ ริ เวณท่าเรื อที่มีเรื อสาเภาจีนจอด
จิตรกรรมฝาผนังในวิธูรชาดก มีภาพทหารชาวจีนถืออาวุธและชายชาวจีนไว้หางเปี ยด้วย ที่วดั
วัดบุปผารามหรื อเรี ยกอีกชื่อว่าวัดปลายคลอง จังหวัดตราดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรู ป
แบบจีนและมีภาพชายชาวจีนยืนอยู่ รวมทั้งลวดลายพรรณพืชและสัตว์แบบจีน ที่วดั แก้วพิจิตร
จังหวัดปราจีนบุรีจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องมหาชนกสมัยรัตนโกสิ นทร์มีภาพเรื อสาเภาจีนจอดอยูท่ ี่
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ท่าเรื อ จิตรกรรมจีนที่ศาลเจ้าและวัดจีนในภาคตะวันออกได้แสดงให้เห็นศิลปวัฒนธรรมจีนที่
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ
1.จิตรกรรมตามความเชื่อศาสนาพุทธนิกายมหายาน

มีจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ

พระพุทธเจ้า เช่น ตอนประสูติที่วดั เทพพุทธาราม ศาลเจ้ากวนอิม มหาโพธิสัตว์ หนองใหญ่ และ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด การเขียนภาพเน้นธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ การแต่งกายแบบ
จีน ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราดยังมีจิตรกรรมพุทธประวัติตอนออกบวช และที่มูลนิธิซา
เต็กไท้ ชลบุรีภาพแสดงการแต่งกายแบบจีน

พุทธประวัติตอนบาเพ็ญเพียรที่โรงเจเม่งเตกตั้ว

ฉะเชิงเทรา และที่มูลนิธิซาเต็กไท้ พุทธประวัติตอนปฐมเทศนาปัญจวัคคียท์ ี่วดั เทพพุทธาราม
และโรงเจหลวงพ่อโสธรแสดงให้เห็นความเชื่อการประดับตกแต่งแบบจีนอย่างเรี ยบง่าย
มูลนิธิซาเต็กไท้ ชลบุรีจิตรกรรมเริ่ มชารุ ดเสี ยหายมากแล้ว

ที่
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2.จิตรกรรมในศาสนาเต๋ า เป็ นศาสนาที่มีเทพเจ้ามากมายและซับซ้อนมาก มีเทพเจ้าที่นบั
ถือหลายองค์ เล่าจื้อหรื อเต่าเต๋ อเทียนจุงเป็ นเทพที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพมากที่สุด จะ
เห็นได้วา่ มีจิตรกรรมอยูท่ วั่ ไปทั้งในศาลเจ้าและส่วนต่าง ๆ ของศาลเจ้า หลายศาลเจ้าในภาค
ตะวันออกจะต้องมีจิตรกรรมเล่าจื้อให้ผศู้ รัทธาไว้สกั การะบูชามากมายในภาคตะวันออก
3.จิตรกรรมสามก๊ ก เป็ นจิตรกรรมที่มีความสาคัญมากโดยเฉพาะจิตรกรรมเกี่ยวกับกวน
อูอติเทพในศาสนาเต๋ า ศาลเจ้ากวนอูหรื อกวางตี้มีอยูม่ ากมายในภาคตะวันออก นอกจากนี้ยงั มี
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จิตรกรรมเกี่ยวกับบุคคลสาคัญในเรื่ องสามก๊ก เช่น เล่าปี่ เตียวหุย ขงเบ้ง ลิโป้ และหมอหัวโถเป็ น
ต้น

4.จิตรกรรมไซอิ๋ว จิตรกรรมที่พบบ่อยหลายศาลเจ้าในภาคตะวันออก ภาพจิตรกรรม
แสดงให้เห็นการเดินทางผจญภัยของพระถังซัมจัง๋ พร้อมกับลูกศิษย์ 3 คนคือ เห้งเจีย ตือโป๊ ยก่าย
และซัวเจ๋ ง เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกที่ประเทศอินเดีย สมัยราชวงศ์หมิง แสดงภูมิประเทศที่
อันตราย ทุรกันดารหลายรู ปแบบ ปัจจุบนั ได้มีผนู้ าเอาเรื่ องไซอิ๋วมาสร้างเป็ นสื่ อหลายรู ปแบบ
ทาให้เรื่ องไซอิ๋วกลายเป็ นต้นแบบการผจญภัยแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผูช้ มมากเรื่ อง
หนึ่ง
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5.จิตรกรรมเจียงจือหยางหรือเจียงจือ่ หยา พบมากในหลายศาลเจ้า เช่นที่ ศาลหลักเมือง
ฉะเชิงเทรา ศาลเจ้าไท้ซาจือ บ้างบึงชลบุรี ศาลหลักเมืองขลุงจันทุบรี ศาลเจ้ากวนอูจงั หวัดตราด
และศาลเจ้าโจซื อกง ระยอง จิตรกรรมเจียงจือหยางส่วนใหญ่จะพบในรู ปจิตรกรรมผูช้ ายนัง่ ตก
ปลามากกว่ารู ปแบบอื่น พร้อมทั้งภาพแสดงกระบวนฮ่องเต้จีนเสด็จมาหาเจียงจือหยาง เพื่อเชิญ
ให้เข้าร่ วมรับราชการ แสดงภาพให้เห็นวัฒนธรรมการดารงชีวติ ของชาวจีนในชนบท และการ
ประดับตกแต่งตามแบบศิลปะจีนที่สวยงามในรู ปของจิตรกรรมที่ศาลเจ้า
6.จิตรกรรมห้ องสิน หนี่วา (女 媧 ,ตัวย่อ: 女 娲: Nǚwāหนี่วา,ฮกเกี้ยน: ลูอ่ อ)
วรรณกรรมเรื่ อง ห้ องสิน ฉบับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ เรี ยกใน
สาเนียงฮกเกี้ยนว่า หนึงวาสี และเรื่ องไคเภ็ก ฉบับภาษาไทย เรี ยกว่า หนึงออสี เป็ นเทพเจ้าในเทพ
นิยายของจีนเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์และซ่อมฟ้ า ต่อมาภายหลังเชื่อกันว่าเป็ นผูส้ ร้าง
โลกของจีนตามเรื่ องห้องสิ นฉบับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ

กล่าวถึง

พระนางหนึงออสี ไว้วา่ พระนางเป็ นพระกนิษฐาองค์ที่ 9 ร่ วมพระมารดาเดียวกับกับฮอกฮีสี
ฮ่องเต้ นอกจากทรงมีพระปรี ชาสติปัญญาและทรงช่วยฮอกฮีสีฮ่องเต้ ทานุบารุงแผ่นดินและจัด
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บ้านเมืองมีระเบียบยิ่งขึ้น

พงศาวดารจีนเรื่ องห้องสิ นเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับราชวงศ์เซี ยง(พระ

เจ้าเซี ยงทางปฐมกษัตริ ยส์ ื บราชวงศ์ถึงพระเจ้าติวอ๋ อง รวม 28 พระองค์ จานวนรัชกาล 650 ปี
ก่อนพุทธกาล 1240 ถึง 590 ปี เรื่ องไคเภ็กตอนปลายเรื่ องห้องสิ นตอนต้น.ราชวงศ์จิว พระเจ้า
จิวบูอ๋องปฐมกษัตริ ยส์ ื บราชวงศ์ถึงพระเจ้าจิวหมั้นอ๋ อง รวม 34 องค์ จานวนรัชกาล 888 ปี ตั้งแต่
ก่อนพุทธกาล 591 ปี ถึง พ.ศ. 297 เรื่ องห้องสิ นเรื่ องเลียดก๊ก ยุคจ้านกว๋อหรื อเลียดก๊ก41 ห้องสิ น
ประพันธ์โดยสวีจ่ งั หลินเป็ นนวนิยายเกี่ยวกับเทพและภูติผีปีศาจที่เต็มไปด้วยสี สันแห่ง
จินตนาการ

เหตุการณ์ในนวนิยายเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในช่วยปลายสมัยราชวงศ์ซัง

กษัตริ ยโ์ จ้วอูห่ วังเจ้าโจมตีกษัตริ ยซ์ ังโจ้วหวัง42

ช่วงที่

จิตรกรรมห้องสิ นจะมีเขียนไว้ที่ศาลเจ้าที่

ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี แสดงการจัดกระบวนทัพแบบจีนสมัยโบราณผสมกับจินตนาการที่
สวยงามแบบศิลปจีนที่พบในศาลเจ้าแบบหนึ่ง

7.จิตรกรรมตานานหญิงทอผ้ ากับชายเลีย้ งวัว จิตรกรรมหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวทาเป็ น
รู ปนกบินเชื่อมเป็ นสพานให้ชายเลี้ยงวัวเดินไปหานางฟ้ าหญิงทอผ้า และเป็ นรู ปหญิงทอผ้ากับ
ชายเลี้ยงวัวที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บา้ นนา นครนายก แสดงการดาเนินชีวติ ของนางฟ้ ากับชายเลี้ยง
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วัวหนิว หลางในภาคโลกมนุษย์เปรี ยบเทียบกับการเดินทางไปหากันที่บนสวรรค์ที่มูลนิธิซาเต็ก
ไท้ ชลบุรี

8.ความฝันในหอแดง จิตรกรรมความฝันในหอแดงจะจาลองภาพการดาเนินชีวติ ของตัว
ละครสาคัญในเรื่ อง เพื่อสะท้อนให้เห็นการดาเนินชีวติ ของคนจีนในสมัยนั้นให้มากที่สุด เช่น
จิตรกรรมความฝันในหอแดงที่มูลนิธิซาเต๊กไท้
ชลบุรี
และที่มูลนิธิสว่างบาเพ็ญสถาน
ปราจีนบุรีเป็ นต้น
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9.ไซซี เป็ นหนึ่งในสี่ หญิงงามแห่งแผ่นดินจีน จิตรกรรมไซซี ที่ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา
มูลนิธิสว่างบาเพ็ญสถานสะท้อนให้เห็นภาพการดาเนินชีวติ ของชาวจีนในสถานที่ต่าง ๆ และใน
ยามพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวตามแบบฉบับของชาวจีน
โดยเฉพาะการล่องเรื อและภาพการ
ดารงชีวติ ในอาคารที่อยูใ่ นสมัยนั้น

10.ซิยิ่นกุ้ย บุคคลที่ตวั ตนจริ ง ๆ ในพงศาวดารของจีน เป็ นเรื่ องราวของแม่ทพั ที่มี
พละกาลังมากและไม่เคยแพ้ใคร เป็ นแม่ทพั ที่งกั ฮุยวีรบุรุษอีกคนในวัฒนธรรมจีนรุ่ นต่อมานับ
ถือ เรื่ องของซิ ยิ่นกุย้ เล่าจนเป็ นตานานคล้ายเป็ นเรื่ องแต่งมากกว่าเรื่ องจริ ง เรื่ องของซิยิ่นกุย้ ไม่
ปรากฏชื่อผูแ้ ต่งเรื่ องต่อมาในรุ่ นลูกและรุ่ นหลานคือ ซิ เต็งซานและซิ กงั เป็ นภาคต่อเนื่องสื บมา
คือซิ เต็งซานเป็ นบุตรชายของซิ ยิ่นกุย้
ทาปิ ตุฆาตเพราะเห็นภาพหลอนว่าซิ ยิ่นกุย้ เป็ นเสื อ
กระโจนเข้าใส่ เนื่องจากซิยิ่นกุย้ เป็ นเทพจุติมาจากเสือขาวและมีศตั รู คู่อาฆาตคือมังกรเขียวคือซิ
เต็งซาน เรื่ องของซิ เต็งซานและซิ กงั นั้นเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นมาภายหลังในยุคราชวงศ์ชิงพ.ศ.2187245543 ที่มูลนิธิซาเต็กไท้ ชลบุรีมีจิตรกรรมเรื่ องซิ เต็งซานกับทหารไปปราบฝั่งตะวันตก ที่อเนก
กุศลศาลา (วิหารเซี ยน) มีจิตรกรรมปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสี สดใสรู ปซิ ยนิ่ กุย้ รบกับไก๊
โซวบุ๋น ซิ เต็งซันรบกับฮวงหลีฮวั่ ประดับหลังคาด้านข้างสองด้าน ประเทศจีนมีประติมากรรมซิ
ยิ่นกุย้ ประดิษฐานเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั แม่ทพั จีนผูย้ ิ่งใหญ่
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11.กิเลน (麒麟; qílín: ch'i-linฉี หลิน;ญี่ปน:
ุ่ 麒麟 คิริน สะกดเป็ น Qilin, Kylinหรื อ
Kirin) คามาจากภาษาจีนเป็ นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งในเทพนิยายของจีนถ้าเป็ นตัวผูเ้ รี ยกว่า "กี" ถ้า
เป็ นตัวเมียเรี ยกว่า "เลน" หรื อ "กิเลน" กิเลน ตามตานานจีนว่ามีรูปร่างเหมือนกวางมีเขาเดียว
หางเหมือนวัว หัวเป็ นมังกร ตีนมีกีบเหมือนม้า บางตาราว่ามีตวั เป็ นสุนขั ลาตัวเป็ นแอนทีโลป
เกิดจากธาตุท้ งั ห้า คือ ดิน, น้ า, ไฟ, ไม้ และโลหะ ผสมกันเชื่อว่ามีอายุอยูไ่ ด้ถึงพันปี ถือว่าเป็ น
ยอดแห่งสัตว์ท้ งั หลาย สัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี ปรากฏให้เห็นเมื่อใดจะเกิดผูม้ ีบุญมา
ปกครองบ้านเมืองให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุขเมื่อนั้น เช่น ในยุคของฟูซีเป็ นผูป้ กครองโลก กิเลนได้
ปรากฏตัวขึ้นที่แม่น้ าฮวงโห หลังกิเลนมีลายอักขระจารึ กต่อมาได้พฒั นากลายมาเป็ นตัวอักษร
กิเลนถือเป็ นหนึ่ งในสี่ สัตว์ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งประกอบด้วย หงส์, เต่า, มังกร และกิเลน 44การปรากฎ
กิเลนสัตว์ในเทพนิยายชนิดนี้ ถือว่ามีมงคลหรื อความโชคดีปรากฏ ไม่มีเรื่ องร้ายเกิดขึ้น 45
เนื่องจากความเชื่อดังกล่าวทาให้ศาลเจ้าทุกแห่งมักจะเขียนรู ปกิเลนไว้ให้ผคู้ นที่เข้าสักการะ
ร่ วมกับประติมากรรมในศาลเจ้าได้เคารพบูชา
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ภาษาและวรรณกรรม
ศาลเจ้าจีนมักจะเขียนวรรณกรรมประกอบจิตรกรรม ประกอบแผ่นป้ ายจารึ กแผ่นหิ น
ป้ ายแขวน ป้ ายอักษรคาโคลงคู่ ระฆัง เป็ นต้น วรรณกรรมแสดงความจงรักภักดี กตัญญูรู้คุณ มี
คุณธรรมและซื่ อสัตย์เป็ นเลิศตามแนวความคิดของศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ศาสนาเต๋ า และ
ศาสนาขงจื้อ ได้แก่วรรณกรรมภาษาและวรรณกรรมจีนเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายมหายาน
จารึ กที่ระฆังที่วดั จีนประชาสโมสรจารึ กอักษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตร เป็ นต้น การจารึ ก
ประวัติการสร้างระฆังที่ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ระยอง และโรงเจเป้ าฮกตั้ว ชลบุรี แสดงให้เห็น
ประวัติการเดินทางเข้ามาของคนจีนในประเทศไทยและกล่าวถึงการสร้างศาลเจ้าประกอบไว้ใน
ระฆัง
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ภาษาและวรรณกรรมจีนยังได้เขียนไว้บอกชื่อพระพุทธรู ป

เป็ นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ชุมชนที่สาคัญอย่างหนึ่งที่พบที่ศาลเจ้าหลายแหล่ง ป้ ายภาษาบอกชื่อเทพเจ้า ป้ าย
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ชื่อศาลเจ้าประจาชุมชนทาให้สามารถศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมือง รวมทั้ง
การเขียนป้ ายชื่อเทพเจ้าที่เป็ นป้ ายขนาดเล็กภายในศาลเจ้าทาด้วยไม้หรื อสาริ ดเป็ นหลักฐาน
สาหรับการศึกษาค้นคว้าประวัติของศาลเจ้าได้ดีอย่างหนึ่ง การบูชาเจ้าพ่อศาลหลักเมืองตามคติ
ความเชื่อของคนจีนได้ดียงิ่ โคลงตุย้ เลี้ยงบริ เวณเสาของอาคารบริ เวณสาคัญ พบว่ามีทุกศาลเจ้า
ทาให้สามารถเข้าใจหลักความคิด
ประจาศาลเจ้าทุกศาล

ความเชื่อของคนจีนที่ถา่ ยทอดเป็ นภาษาและวรรณกรรม
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ภาษาอธิบายประกอบจิตรกรรมต่าง ๆ เป็ นตัวอย่างภาษาและวรรณกรรมที่มีอยูท่ ุกศาล
เจ้ามีความสาคัญทาให้เป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับศึกษาแนวความคิด ประวัติชุมชน ประวัติ
วรรณกรรมที่เป็ นภูมิปัญญาของชาวจีนเชื้อสายไทยรักษาไว้ที่ศาลเจ้า รู ปแบบการใช้ภาษา
ประกอบภาพที่พบอยูท่ ุกแห่งในศาลเจ้า

สรุปศิลปวัฒนธรรมจีน
สถาปัตยกรรรม
1.ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมจังหวัด
ระยอง มีประวัตสิ ร้ างเมื่อ
พ.ศ. 2421

ประติมากรรม
1.หลวงพ่อซาปอกง ต้า ฉง
เป่ า เตี้ยน

จิตรกรรม
1.จิตรกรรมตามความเชื่ อ
ศาสนาพุทธนิ กายมหายาน

2.วัดจีนประชาสโมสรเล่งฮกยี่มีประวัตสิ ร้ าง
เมื่อก่อน พ.ศ. 2449

2.ประติมากรรมในศาสนา
พุทธนิ กายมหายาน

2.จิตรกรรมในศาสนาเต๋ า

ภาษาและวรรณกรรม
1.ภาษาและวรรณกรรมจีน
เกี่ยวกับศาสนาพุทธนิ กาย
มหายานจารึ กที่ระฆังที่วดั
จีนประชาสโมสร
2.การจารึ กประวัติการ
สร้างระฆังที่ศาลเจ้าแม่ททั
ทิม ระยอง และโรงเจเป้ า
ฮกตั้ว ชลบุรี
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3 . โรงเจเปาฮกตั้วสร้ างเมื่อ 3.ประติมากรรมในศาสนา
เต๋ า
พ.ศ. 2440

3.จิตรกรรมสามก๊ ก

3.โคลงตุย้ เลี้ยงบริ เวณเสา
ของอาคารบริ เวณสาคัญ

4.ศาลเจ้าเซี ยนซื อไท้สร้ าง
เมื่อ พ.ศ. 2475

4.ประติมากรรมสามก๊ก

4.ไซอิ๋ว

4.แผ่นป้ ายจารึ กบนแผ่น
สาริ ด เช่น จารึ กชื่ อเทพเฉิ น
หวง กง

5.ศาลเจ้าฮ๊กเกี้ ยนมีประวัติ
สร้ างเมื่อก่อน พ.ศ. 2451

5.ไซอิ๋ว

5.เจียงจือหยาง

5.แผ่นป้ ายชื่ออาคาร เทพ

เจ้า ต่าง ๆ

6. ศาลหลักเมืองเมืองขลุงมี 6.ประติมากรรมที่ศาลเจ้าพ่อ 6.ห้องสิ น
ประวัติสร้ างเมื่อก่อน พ.ศ. หลักเมือง
2448
7.ศาลหลักเมืองระยองมี
ประวัติสร้ างเมื่อ พ.ศ.
2448

7.ประติมากรรมพระ
โพธิ สัตว์กวนอิม

7.ตานานหญิงทอผ้ากับชาย
เลี้ยงวัว

8.วัดเทพพุทธารามสร้ าง
เมื่อ พ.ศ. 2448

8.ประติมากรรมเจ้าแม่
ทับทิม

8.ความฝันในหอแดง

9.ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
จังหวัดตราดมีประวัติสร้ าง

9.ไซซี

ก่อนเมื่อ พ.ศ. 2310
10.วัดอุภยั ภาติ การาม
ฉะเชิ งเทรามีประวัติสร้ าง

10.ซิ ยิ่นกุย้

เมื่อก่อน พ.ศ. 2449
11.กิ เลน

6.ภาษาอธิ บายประกอบ
จิตรกรรมต่าง ๆ
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สถาปัตยกรรมศาลเจ้าที่มีประวัติการสร้างสามารถนาเสนอเป็ นตัวอย่างอาคาร
สถาปัตยกรรมจานวน 10 ศาลเจ้า แม้วา่ ตัวอาคารบางศาลเจ้าจะมีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงจาก
รู ปแบบเดิม แต่ก็มีคุณค่าด้านประวัติความเป็ นมาของชุมชนด้านการตั้งถิ่นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง

สามารถศึกษาประวัติชุมชนได้จากศาลเจ้าแม้จะไม่มีการบันทึกการ

ซ่อมแซมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ตาม
ด้านประติมากรรมจานวน 8 ประเภทแสดงให้เห็นประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อ
สายจีนตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยา เนื่องจากวัฒนธรรมจีนเป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่มีประวัติความเป็ นมา
และรายละเอียดมากมาย

ตัวอย่างประติมากรรมที่เลือกศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมคน

ไทยเชื้อสายจีนที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะศาลเจ้าที่ภาคตะวันออกเท่านั้น
ด้านจิตรกรรมจานวน 11 ประเภทแสดงให้เห็นความสาคัญของการประยุกต์และการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนจากแผ่นดินแม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน

จิตรกรรมเป็ นการแสดงการ

สื่ อสารประวัติศาสตร์การเดินทางของชาวไทยเชื้อสายจีนนอกจากจะแสดงออกมาเป็ น
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมแล้ว ยังแสดงออกมาในรู ปจิตรกรรมที่ใช้สีสรรค์งดงาม และ
ถ่ายทอดเป็ นภาษาและวรรณกรรมอย่างเป็ นเอกลักษณ์
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เชิงอรรถ
1

ผศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค "Guanxi" : สั มพันธ์ ระหว่างบุคคล กลยุทธ์ หลักเจาะธุรกิจ

จี น” แยบยลกลยุทธ์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 8 วันที่ 23 สิ งหาคม 2547 ปี ที่ 28 ฉบับที่ 3612
(2812) ดูรายละเอียดใน Doug Guthrie and Junmin Wang, Business organization in China,
http://business.gwu.edu/dean/publications/pdf/china/business-organizations-in-china-2006.pdf
เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 และในศิริลกั ษณ์ มาศวิระยกุล, บทวิเคราะห์ เกี่ยวกับชาวจีนโพ้ น
ทะเลในเอเชียอาคเนย์ , http:// www.polpacon 7.ru.ac.th /download/article/บทความ%2029.doc
เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555
2

ระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ได้กาหนดให้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ

ประกอบพิธีกรรมในราชสานักของพระสงฆ์อนัมนิกาย ต่อมาได้รวมเอาพระสงฆ์จีนนิกายเข้า
ไปด้วย แสดงถึงความจงรักภักดีของคณะสงฆ์ท้ งั 2 นิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์เหล่านี้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทานองเดียวกันกับ
พระสงฆ์มอญที่ได้รับมาแล้วในรัชกาลที่ 4 แต่เนื่องจากพระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานและประกอบพิธีกรรมที่ต่างไปจากพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท คือ พระ
ไทย และพระมอญ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีทาเนียบสมณศักดิ์สาหรับพระสงฆ์ญวนขึ้นต่างหาก และ
โปรดเกล้าฯ ให้มีสมณศักดิ์สาหรับพระสงฆ์จีนด้วยในคราวเดียวกัน อีกทั้งให้เลือกพระสงฆ์ ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ขึ้นเป็ นพระครู พระปลัด รองปลัด (เทียบด้วยสมุห์) ผูช้ ่วยปลัด (เทียบด้วย
ใบฎีกา) และได้พระราชทานสัญญาบัตร มีราชทินนามและพัดยศ จาลองแบบมาจากพัดยศของ
พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทแต่มีขนาดเล็กกว่า

คณะสงฆ์อนัมนิกายเดิมให้สงั กัดกรมท่าซ้ายในความ

ดูแลของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ปั้น) และมีขนุ อนัมสังฆการเป็ นผูด้ ูแลพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย
ควบคูก่ นั ไป โดยให้เป็ นผูแ้ ทนติดต่อกับสานักพระราชวัง กรมธรรมการและกรมท่าซ้าย ต่อมา
จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้โอนพระสงฆ์ท้ งั ฝ่ ายอนัมนิกายและจีนนิกาย มาขึ้นกับกระทรวงธรรมการ
เมื่อพ.ศ.2441

ปัจจุบนั วัดญวนมีสถานะเป็ นองค์กรทางศาสนาเทียบเท่ากับมหาเถรสมาคม

ภายใต้การบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช
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3

สมเด็จพระจักรพรรดิชิงกวังซวี่ (光绪帝; Guāngxù) พระนามเดิมว่า อ้ ายซิ นเจว๋

หลัว ไจ้ เถียน ( 愛新覺羅載湉; Aixin-Jueluo Zàitián) ครองราชย์วนั ที่ 14 สิ งหาคม
2414-ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2451 เป็ นพระโอรสในเจ้าชายชุนที่ 1 ซึ่ งเป็ นพระอนุชาในสมเด็จ
พระจักรพรรดิเสียนเฟิ ง พระราชชนนีคือพระขนิษฐาในพระนางซูสีไทเฮา ขึ้นครองราชย์ต้ งั แต่
พระชนมพรรษา 3 พรรษา
4

ดูรายละเอียดในต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิ่ง ไร่ สุขสิ ริ, ความเป็ นมาของวัดจีนและศาลเจ้า

จีนในประเทศไทย กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั ส่องศยาม จากัด 2543.
5

th.wikipedia.org/wiki/ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556

6

เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนชโกวา, ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลจีนมงคล กรุ งเทพ ฯ : อัม

ริ นทร์, 2554 หน้า 49
7

www.touronthai.com/วัดจีนประชาสโมสร_(วัดเล่งฮกยี่)เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

พ.ศ.2556
8
9

เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนชโกวา,แหล่ งเดียวกัน หน้า 66
อีกตานานหนึ่งกล่าวถึงประวัติไว้วา่ เดิมพระนางเป็ นสามัญชนผูห้ ญิงพรหมจรรย์พานัก

อยูใ่ นราชอาณาจักรทางทิศเหนือ กษัตริ ยแ์ ห่งอาณาจักรนี้ทรงทราบข่าวของนางจึงได้ขออภิเษก
สมรสจนพระนางได้มีพระโอรสถึง 9 องค์ อาณาจักรแห่งนี้มกี ษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งคุณธรรม
ทศพิธราชธรรม ความเป็ นธรรม ราษฎรต่างได้รับความสุขกันถ้วนหน้า ขณะนั้นเทพหยวนซื่ อ
เทียนจวินเทพผูป้ กครองท้องฟ้ าในศาสนาเต๋ าเสด็จผ่านทางอาณาจักรนั้นทรงเห็นจึงเหาะลงไป
หาท่านอ๋ อง มเหสี และโอรสทั้ง ๙ องค์ แล้วตรัสชวนให้ข้ ึนสวรรค์ไปพร้อมกัน ทรงสถาปนา
นางให้เป็ นเทพโต๊วหมุ๋หยวนจวินและโอรสทั้งเก้าเป็ นเทพกลุม่ ดาวเหนือที่เรี ยกว่า จิ่ วหวงต้าตี้
หรื อ กิวอ๋ องไต่เต่ ตานานหนึ่งจากคัมภีร์ของเต๋ า กล่าวเกี่ยวกับเทพเต้าบ้อหยวนกุนไว้วา่ วันหนึ่ง
พระนางได้เสด็จประพาสอุทยานเสด็จไปถึงสระน้ าพุร้อน

และสระบัวทรงหลงใหลน้ าอุน่ จึง

128

เสด็จลงสรงน้ าอุน่ ในสระ ปรากฏว่ามีดอกบัวตูมกาลังทยอยกันโผล่ข้ ึนมาเหนือน้ าจานวน ๙
ดอกในดอกบัวนั้นมีเด็กผูช้ ายพระนางจึงทรงนาขึ้นไปพระตาหนัก ทรงเลี้ยงเป็ นบุตรทั้งเก้าองค์
และทรงได้รับการสถาปนาพระนามว่า เป่ ยโต๊วจิ่วเจินเซิ่ งเต๋ อเทียนจวิน(北斗九真聖德
天 后 )http://www.phuketvegetarian.com/borad/data/4/0220-1.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ.2556
10

http://www.samsenvilla.com/index.php/blog-categories/kin-j/item/47-god-of-je

เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2556
11

http://www.banbung.in.th/Seansuitai.htmlเข้าถึงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2556

12

ขุนวิจิตรมาตรา, เรื่องของเมืองชล ฯ พระนคร: โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, พ.ศ.2497 หน้า

13

สุบิณ สื บสงวน “เรื่ องเมืองบางปลาสร้อย หรื อเมืองชลบุรี” ใน อนุสรณ์ในงาน

28

พระราชทานเพลิงศพนายวิชัย อูนากูล ณ เมรุ วดั ใหญ่อินทาราม ชลบุรี 23พฤษภาคม 2519
กรุ งเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจากัดอุดมศึกษา, 2519, หน้า 13-15คุณสุบิณ สื บสงวนได้บนั ทึกไว้วา่ ไฟ
ไหม้เมืองชลบุรีเมื่อปี พ.ศ.2457 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเสด็จจังหวัด
ชลบุรี 6 ปี ทรงบันทึกว่า “..ตลาดเมืองชลนี้ต้ งั แต่ไฟไหม้แล้วไม่ได้เคยมาเห็นอีกเลย”
14

ความเห็นของ Ni Yu นิสิตปริ ญญาโทสาขาบริ หารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่ งทาหน้าที่ผอู้ า่ นภาษาจีน
15

วสันต์ ชีวะสาธน์,"แผนทีภ่ ูมนิ ิทศั น์ ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม ” ศาล

เจ้าและศาสนสถานอื่น หน้า 3
16
17

http://www.watkhlung.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

http://www.rayong-culture.orgเข้าถึงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553

129
18
19

ต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิ่ง ไร่ สุขสิ ริ, แหล่ งเดียวกัน หน้า 107

บุญเดิม พันรอบ “วัฒนธรรมจีนที่ศาลหลักเมืองในภาคตะวันออก” วารสารศิลปกรรม

บูรพา ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มิถนุ ายน –พฤศจิกายน 2555 หน้า 58-74
20

th.wikipedia.org/wiki/วัดเทพพุทธาราม เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556

21

http://www.thai-tour.com/thai-tour/east/trad/data/place/pic_citypole.htmเข้าถึงเมื่อ

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553
22

ดูรายละเอียดในต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, แหล่ งเดียวกัน

23

กุลศิริ อรุ ณภาคย์, ศาลเจ้า ศาลจีนในกรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ : มิวเซี ยมเพรส,2553,หน้า

24

จี. วิลเลียม สกินเนอร์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ. สังคมจีนในประเทศไทย :

21

ประวัติศาสตร์ เชิงวิเคราะห์ . กรุ งเทพ : มูลนิธิโตโยต้า, 2548. หน้า 131-132และดูรายละเอียดใน
ล.เสถียรสุต, เรี ยบเรี ยง ประวัติวฒ
ั นธรรมจีน กทม: ห้างหุ้นส่วน ภาพพิมพ์ , พ.ศ.2509 หน้า
225-229 เห็นว่าซาปอกงน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกแต้ฮวั ซึ่ งน่าจะเป็ นชนชาติอาหรับนับถือศาสนา
อิสลามในยุนนาน คาว่าซาปอ น่าจะหมายถึงพวกแต้ฮวั คาว่ากงแปลว่าปู่ หรื อนิยมเรี ยกผูส้ ูงอายุ
หรื อคุณธรรมสูง ชาวจีนรู้จกั แต้ฮวั ในนามซาปอกง ชาวจีนในไทยเรี ยกวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็ น
วัดซาปอกงอาจจะเพราะแต้ฮวั เคยมาแวะที่วดั นี้

คาว่าซาปอกงของแต้ฮวั กับซาปอกงในพุทธ

ศาสนามีความหมายแตกต่างกัน ซาปอในพุทธศาสนาแปลว่าไตรรัตน์และไม่ได้ต่อคาว่ากงซึ่ง
แปลว่าปู่ นอกจากนี้มีคาว่าซื อกงแปลว่าพระอาจารย์หลวงปู่ จีนในไทยออกชื่อซาปอกงมักจะ
หมายถึงวัดพนัญเชิงวรวิหารหรื อวัดกัลยาณมิตรมหาวรวิหารนั้นเป็ นการเอาชื่อแต้ฮวั ไปปะปน
กับคาว่าไตรรัตน์

130
25

หลวงจีน(เย็นบุญ) คณาณัติจีนพรต, พระมหากรุณาธารณี กรุ งเทพ ฯ : ไทยวิสินการ

พิมพ์, 2539 หน้า 118
26

http://www.phuketvegetarian.com/borad/data/2/0196-1.html เข้าถึงเมื่อวันที่

8

กรกฎาคม พ.ศ.2556 และ http://www.buddhaweekly.com/the-first-doctor-medicine-buddhabhaisajyaguru/เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.2556 ดูรายละเอียดในล.เสถียรสุต, เรี ยบเรี ยง
ประวัติวฒ
ั นธรรมจีน กทม: ห้างหุ้นส่วน ภาพพิมพ์ , พ.ศ.2509 หน้า 109-110
27

ต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, แหล่ งเดียวกัน หน้า 49

28

http://www.chanthaburi.go.th/tour/detail/lenghuayi.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 8กรกฎาคม

พ.ศ.2556
29

หลวงจีน(เย็นบุญ) คณาณัติจีนพรต, แหล่ งเดียวกัน หน้า 114,172, 174,และ 188

30

http://hselearning.kku.ac.th/UserFiles/chapter6(2).pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

พ.ศ.2556
31

ต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิง่ ไร่ สุขสิ ริ, แหล่ งเดียวกัน หน้า 29-30.

32

กุลศิริ อรุ ณภาคย์, ศาลเจ้า ศาลจีนในกรุงเทพ ฯ กรุ งเทพ ฯ : มิวเซี ยมเพรส,2553, หน้า

33

ต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิ่ง ไร่ สุขสิ ริ, แหล่ งเดียวกัน หน้า 34

34

กุลศิริ อรุ ณภาคย์, แหล่ งเดียวกัน, หน้า27-29

35

th.wikipedia.org/wiki/เจ้าแม่กวนอิม เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556

36

ต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิ่ง ไร่ สุขสิ ริ, แหล่ งเดียวกัน หน้า 26.

37

ต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิง่ ไร่ สุขสิ ริ, แหล่ งเดียวกัน หน้า 22-23.

88-94
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38
39

จี. วิลเลียม สกินเนอร์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ.แหล่ งเดียวกัน หน้า 83.

ศาลเจ้าแม่บุษบาเป็ นศาลเจ้าเก่าแก่อายุประมาณ 180 ปี เดิมศาลเจ้าแม่บุษบาเป็ นอาคาร

ไม้และทรุ ดโทรม ภายในศาลมีเจว็ดไม้ 3 อันบูชาไว้คู่กบั ประติมากรรมเจ้าแม่บุษบา จากการ
สัมภาษณ์คุณหัสชัย จ้อยลีกรรมการสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถาน พานทอง เห็นว่าเดิมศาลเจ้า
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