
 

 

บทที ่3 

วฒันธรรมจนีทีศ่าลเจ้า 

ศาลเจา้จีนในวถีิชีวติของชาวไทยเช้ือสายจีน ศาลเจา้ถือวา่เป็นส่ิงเก่าแก่ใกลต้วัมากท่ีสุด

ในประเทศไทยหากคน้ร่องรอยความเป็นมาของชาวจีนนบัตั้งแต่เร่ิมเขา้มาติดต่อคา้ขาย ตั้งแต่

สมยัสุโขทยัจนกระทัง่ลงหลกัปักฐานในสมยัอยธุยา สมยัรัตนโกสินทร์ ชาวจีนในเมืองไทยเร่ิม

มีการผสมผสานทางวฒันธรรมมากยิ่งข้ึน วดัและศาลเจา้เป็นสถานท่ีท ากิจกรรมทางศาสนาของ

สาธารณชน ค าวา่ศาลเจา้และวดัในภาษาจีนใชค้  าวา่ ซ่ือหรือซ่ือเม่ียว ซ่ือแทนสถานท่ีทางศาสนา

พทุธ ส่วนค าวา่เม่ียวเดิมหมายถึงสถานท่ีท่ีชาวจีนใชเ้คารพนบัถือบรรพบุรุษ 

ศาลเจา้และวดัจีนมีการบริหารงานแตกตา่งกนัคือ คือ แบบแรก ศาลเจา้จดัระบบการ

บริหารงานรูปคณะกรรมการเฉพาะศาลเจา้ ในรูปของศาลเจา้เลก็ ๆ ประจ าทอ้งถ่ินต่าง ๆ ศาล 

หลกัเมือง รวมทั้งโรงเจเป็นตน้  แบบทีส่อง มูลนิธิสมาคมจีนจดัระบบการบริหารงานแบบกวาน

ซ่ีระบบเครือข่ายทางสงัคม( Guanxi -关系 ) คือสายสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการท่ีอยูใ่นวงสังคม

เดียวกนั มีความมุ่งหมาย มีความสนใจร่วมกนั และมีการท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่

จะเกิดและอาศยัในหมู่บา้นเดียวกนัหรือไม่  รวมทั้งการติดต่อส่ือสารและมีความสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัในสังคม   นอกจากน้ีความสัมพนัธ์แบบกวานซ่ียงัหมายถึงความสัมพนัธ์ของบุคคล  

สามารถถา่ยโอนต่อไปได ้ ไม่วา่จะถา่ยโอนในลกัษณะคนในรุ่นหลงัน าไปใชจ้นประสบ

ความส าเร็จหรือไม่ กวานซ่ีคือความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social relationships) เป็นกุญแจ

วฒันธรรมจีนและมีบทบาทส าคญักิจกรรมธุรกิจของจีน นกัวชิาการจีนเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่กวาน

ซ่ีมีบทบาทความเป็นศูนยก์ลาง (The centrality of guanxi) ในสังคมและวฒันธรรมจีนและ

ชีวติประจ าวนั สมาคมเหลา่น้ีเป็นมรดกทางสังคมช้ินส าคญัท่ีชาวจีนโพน้ทะเลมอบไวใ้ห้ผูมี้เช้ือ

สายจีนคือ องคก์รการกุศล รวมทั้งสมาคมในรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงปัจจุบนัองคเ์หลา่น้ีไดท้ าหนา้ท่ี

เป็นสะพานเช่ือมการติดต่อและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ช้ือสายจีนในต่างดินแดนกนั ตลอดจนเป็น

พลงัในการสร้างเครือข่ายสายใยไมไ้ผ(่Bamboo Network) ท่ีสะทอ้นความร่วมมือทั้งทาง
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เศรษฐกิจและสังคมระหวา่งชาวจีนโพน้ทะเลท่ีตั้งรกรากอยูดิ่นแดนโพน้ทะเล1 ระบบการบริหาร

เป็นมูลนิธิท่ีสามารถท ากิจกรรมไดม้ากกวา่ศาลเจา้แบบแรก เช่น มูลนิธิสวา่งบ าเพญ็ธรรมสถาน 

โดยอยูใ่นระบบกวา่นซ่ีของสมาคมพทุธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย(ช่ือยอ่เม่ง

เล้ียง) ชลบุรีเป็นศูนยก์ลางของชาวไทยเช้ือสายจีนทัว่ประเทศไทยจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม

วฒันธรรม-การศึกษา สืบทอดคุณธรรณธรรมและประเพณีอนัดีงามของจีน ปัจจุบนัมีสมาชิก

เครือเมง้ในสังกดั 52 แห่ง แบบสุดท้าย วดัจีนจะจดัระบบการบริหารข้ึนอยูก่บัคณะสงฆจี์นนิกาย

แห่งประเทศไทยไดแ้ก่วดัจีนประชาสโมสร  วดัเซียนฮุดยี่ วดัมงักรบุปผารามและวดัโพธิทตัตา

ราม ส่วนวดัอภุยัภาติการามการบริหารข้ึนอยูก่บัคณะสงฆฝ่์ายอานมันิกาย 2 

สถาปัตยกรรม 

 สถาปัตยกรรมหมายรวมถึงอาคารหรือส่ิงก่อสร้างรวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอกส่ิงปลกูสร้างนั้น ท่ีมาจากการออกแบบของมนุษย ์ดว้ยศาสตร์ทางดา้นศิลปะ 
การจดัวางท่ีวา่ง ทศันศิลป์ และวศิวกรรมการก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ใชส้อย สถาปัตยกรรมยงั
เป็นส่ือความคิดและสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของสงัคมในยคุนั้น ๆ ดว้ย ชาวจีนไดส้ร้าง
สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัคือศาลเจา้   ศาลเจา้สร้างข้ึนมาจากแรงศรัทธาในศาสนาเต๋า ขงจ้ือ ศาสนา
พทุธนิกายมหายานและความเช่ือถือพ้ืนบา้น ศาลเจา้ของชาวจีนมีความส าคญัเป็นศูนยร์วมทาง
สังคมของชาวจีน มีตั้งแต่ศาลเจา้ขนาดเลก็ในชนบทท่ีห่างไกล จนถึงศาลเจา้ขนาดใหญ่ประดบั
ตกแต่งวจิิตรตระการตาส่วนโรงเจซ่ึงเป็นสถานท่ีอาคารถาวรท่ีสร้างข้ึนประกอบกบัศาลเจา้นั้น
สืบเน่ืองมาจากศาสนาพทุธนิกายมหายานศาสนาเต๋า ศาสนาขงจ้ือและขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมสืบทอดกนัมาบา้งค าภาษาจีนท่ีใชเ้รียกศาลเจา้นั้นแตกต่างกนัไปตามลกัษณะภาษาของแต่
ละกลุม่ชาวจีนใชก้นัอยูห่ลายค า คือ กง ต๊ิ กงั หมู่ ซ่ือ เหนียง เต้ียน จู่ ฐาน มา เม้ียวและอ่ืน ๆ 
ส าหรับโรงเจมกัจะใชช่ื้อภาษาจีนวา่ “ไจกงั” ซ่ึงชาวจีนแตจ๋ิ้วเรียกวา่ “เจต้ึง” ไม่วา่จะเป็นงาน
ฉลองหรืองานบูชาเทพประจ าปีตามประเพณีชาวจีนกม็กัจะไปชุมนุมกนัท่ีศาลเจา้ท าให้ศาลเจา้มี
บทบาทต่อชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนมากยิ่งข้ึน  

 สถาปัตยกรรมศาลเจา้จีนและวดัจีนในประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมแบบ

โบราณของจีนสืบต่อกนัมา โดยค านึงถึงคุณค่าในดา้นการใชส้อยและศิลปะท่ีมีความสวยงาม ดู
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จากภาพนอกส่วนใหญก่่อสร้างตามรูปแบบวดัและศาลเจา้ทางภาคใตข้องประเทศจีน รูปแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ประเภทสวนหรือบา้นแบ่งไดต้าม

ขนาดเป็น 1 ชั้น 1 ลานบา้น 1 วหิาร หรือ 2 ลานบา้นหรือ 3 ลานบา้น 3 วหิาร แบบน้ีพฒันามา

จากบา้นท่ีเรียกวา่ซือหือเวีย่ ห้องท่ีปิดมุม 4 ดา้น ประเภทท่ีสอง ประเภทวหิารหรือพระราชวงั

รูปแบบการก่อสร้างจะเป็นอาคารใหญค่ลา้ยกบัพระราชวงั       อาจมีการประยกุตห์รือเสริมส่วน

ต่าง ๆ เช่น ความสูงเพ่ือแสดงความสงา่สวยงาม วดัและศาลเจา้จีนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมี

มุงหลงัคาใหญ่ปูกระเบ้ืองเคลือบสี  มีชายหลงัคายกสูงข้ึน  อาคารสถาปัตยกรรมศาลเจา้ใน

ภาคตะวนัออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

 1.ศาลเจ้าแม่ทบัทมิจงัหวดัระยอง อาคารศาลเจา้ท่ีมีการบนัทึกวา่สร้างดว้ยไมเ้ม่ือปี พ.ศ. 

2421 เพ่ือประดิษฐานองคเ์จา้แม่ทบัทิมและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีกหลายองคอ์นัเป็นท่ีเคารพนบัถือและ

กราบไหวข้องชาวระยองทั้งชาวไทยและชาวจีนเร่ิมแรกไดส้ร้างเป็นอาคารไมห้ลงัคาเต้ีย ต่อมา

ในปี พ.ศ.2448 ไดซ่้อมแซมเปล่ียนเป็นอาคารคอนกรีตมีช่ือเป็นทางการวา่ศาลเจา้จุย้บุย้เหนียว

ตั้งอยูท่ี่ถนนยมจินดาต าบลท่าประดู่ อ  าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ท่ีศาลเจา้แม่ทบัทิมมีระฆงั

ผลิตในปี พ.ศ.24413 จกัรพรรดิชิงกวงัซวี่ ราชวงศชิ์งมอบให้ศาลเจา้นบัเป็นศาลเจา้ท่ีมีหลกัฐาน

วา่มีอายเุก่าแก่แห่งหน่ึงในภาคตะวนัออก โดยเฉพาะระฆงัท่ีผลิตในสมยัเดียวกนัน้ีในประเทศ

ไทยพบท่ีศาลเจา้อีกหลายแห่ง เช่นท่ีศาลเจา้กวางต้ี ศาลเจา้ซินเฮงกง กรุงเทพ ฯ ศาลเจา้ไหหล า

บา้นดอน สุราษฎธ์านี4 ศาลเจา้แม่ทบัทิมหรือศาลเจา้จุยบ่วยเน่ียวเป็นศาลเจา้ของชาวจีนไหหล า

ทัว่โลก บูชาเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลท่ีคุม้ครองผูเ้ดินทางทางเรือเรียกวา่ จุยบ่วยเน่ียว แปลวา่ เจา้

แม่ชายน ้า ชาวจีนฮก๊เก้ียนเรียกวา่ เทียนส่งเซ่งโบ ้ แปลวา่ เจา้แม่สวรรค ์ หรือ ม่าจอ้โป๋ เป็นท่ี

เคารพบูชาในหมู่ชาวเรือ ชาวประมงในประเทศไทยรู้จกัเทพธิดาองคน้ี์ในช่ือวา่ "เจา้แม่ทบัทิม" 

เพราะมีเคร่ืองประดบัประจ าองคเ์ป็นพลอยสีแดง5 เน่ืองจากชาวจีนผูอ้พยพจากจีนในภาค

ตะวนัออกส่วนใหญ่เป็นชาวประมงจะเห็นวา่มีศาลเจา้แม่ทบัทิมเป็นจ านวนมากในภาค

ตะวนัออกนิยมตั้งศาลเจา้แม่ทบัทิมส าหรับเคารพกราบไหว ้
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2.วดัจนีประชาสโมสร-เล่งฮกยี่ ( 龍福寺) ฉะเชิงเทรา ความหมายของวดั6 ฮกแปลวา่

วาสนา โชคลาภ ความมัง่มีศรีสุข เลง่หรือเลง้คือมงักร เรียกวดัน้ีวา่มงักรวาสนา อาคารศาลเจา้
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ภายในวดัเป็นแบบศาสนาพทุธมหายานขยายมาจากวดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร เม่ือเขา้

ประตูไปภายในทั้งสองขา้งมีประติมากรรมทา้วจตุโลกบาลทั้ง 4 องค ์  ถดัไปเป็นแท่นบูชาพระ

ศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว ์ ดา้นหลงัแท่นบูชาเป็นพระเวทโพธิสัตวห์ันหนา้เขา้หาพระอโุบสถท า

หนา้ท่ีรักษาพระอาราม แท่นบูชาพระประธานของวดัคือพระศากยมุนีพทุธ ประทบัอยูต่รงกลาง 

พระอมิตาภพทุธประทบัดา้นขวาของพระศากยมุนีพทุธ และพระไภษชัยครุุพทุธประทบัอยู่

ดา้นซ้ายของพระศากยมุนีพทุธ ระฆงัใบใหญ่น ้าหนกักวา่ 1 ตนั ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 ใบในโลกท่ีรอบ

ระฆงัมีอกัษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตรถือกนัวา่ผูไ้ดใ้ดตีระฆงัก็เหมือนกบัการสวดมนตซ่ึ์งได้

บุญกุศลมาก7    นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมือง เทพไฉ่เซ่งเอ้ียเทพเจา้แห่งโชคลาภ 

อ  านวยความมัง่คัง่และร ่ารวย ชาวไทยเช้ือสายจีนจะตอ้งไหวเ้ป็นเทพเจา้องคแ์รกของวดัในวนั

ตรุษจีนโดยเฉพาะคนท่ีท าธุรกิจคา้ขาย ท่ีวดัจีนประชาสโมสรมีเทพไฉ่เซ่งเอ้ียเป็นท่ีนิยมท่ีสุด

และใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย8 
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 3 . โรงเจเป้าฮกตั้วเป็นอาคารศาลเจา้จีนท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรีสร้างเม่ือปี ปี 

พ.ศ.2446  เป็นโรงเจเพ่ือประกอบพิธีกินเจซ่ึงเป็นประเพณีท่ีส าคญัของชาวไทยเช้ือสายจีนใน

จงัหวดัชลบุรี ภายในโรงเจมีเทพเจา้จีนประดิษฐาน 3 องคคื์อ 

1.เต๋าเลา่บอ้ง่วนกุนคือโต๊วหมู๋หยวนจวนิหรือเตา้บอ้หง่วนกุนเป็นเทพเจา้ในลทัธิเต๋าได้
สถาปนาองคเ์ต๋าเลา่บอ้ง่วนกุนให้เป็นองคผ์ูท้รงสร้างดาวฤกษด์าวเคราะห์ทั้งมวลฟากฟ้าทรง
เป็นเทพธิดาแห่งดาวเหนือพระนามเตม็คือ “จ่ิวเล่ียงไท่เม่ียวไป๋อวี้กุย้ไท่จวีก่วง จินจิงจวีห่มุ๋
หยวนจวนิ”九靈太妙白玉貴台祖光金精祖母元君 จากเทพนิยายการ
สร้างโลกในพงศาวดารจีนหนงัสือช่ือไคเภก็กลา่วถึงการสร้างโลกไวโ้ดยอาศยัพทุธศาสนาฝ่าย
มหายานเป็นพ้ืนฐานประกอบต านานกบัศาสนาเต๋า9 แสดงความส าคญัของศาสนาเต๋าท่ีศาลเจา้
โดยมีการนบัถือรูปเคารพเทพเจา้ในศาสนาเต๋าท่ีศาลเจา้ส าหรับชาวไทยเช้ือสายจีนไวเ้ป็นท่ี
เคารพบูชาเพ่ือเป็นศูนยร์วมและเป็นท่ีพ่ึงทางใจ 

2.ยไูลฮุ้ดโจว้คือองคพ์ระศากยมุณีพทุธเจา้ผูท้รงเป็นศาสดาแห่งพทุธศาสนา แสดง
ความส าคญัของศาสนาพทุธโดยเฉพาะอยา่งยิง่ศาสนาพทุธนิยากยมหายานท่ีเป็นท่ีนิยมสร้างรูป
เคารพพระพทุธเจา้องคพ์ระศากยมุณีท่ีชาวพทุธนิกายหินยานใหค้วามเคารพนบัถือร่วมกนั 
แสดงถึงการปรับตวัของชาวพทุธทั้งสองนิกาย 

3.ก้ิวอว๊งฮุกโจว้คือเทพตามคติพทุธมหายานนั้นคือพระพทุธ 9 องคท่ี์เสดจ็ลงมาโปรด
สัตวใ์นเมืองมนุษย ์ประกอบไปดว้ยการอวตาลของพระพทุธเจา้ 7 พระองคแ์ละพระโพธิสัตวอี์ก 
2 พระองค ์ ซ่ึงทั้ง 9 พระองคน้ี์ ไดแ้บ่งภาคลงมาเป็นเทพเจา้ 9 องค ์ ท่ีจะทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์
จึงทรงไดรั้บการขนานพระนามวา่ "เก้าอ๊วง" หรือ "กิว้อ๊วง" มีความหมายวา่ นพราชาทรงอ านาจ
ในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น ้า ลม ไฟ และทอง10 

ท่ีโรงเจเป้าฮกตั้วมีระฆงัท่ีจารึกคนช่ือจือเหลียงจากฮ่องกงสมยัจกัรพรรดิชิงกวงัซวี่ 
นบัวา่เป็นโรงเจเก่าแก่แห่งหน่ึงท่ีมีประวติัการก่อตั้งยาวนาน เป็นศาลเจา้ท่ีส าหรับผูน้บัถือ
ศาสนาพทุธนิกายมหายานและศาสนาเต๋า นอจากน้ีท่ีโรงเจเป้าฮกตั้วยงัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนวฒิุ
วทิยา-บ่วงฮุดซ่วยไต่เจ่งหักเหา- นบัเป็นบทบาทของศาลเจา้ดา้นการศึกษาในชุมชนท่ีส าคญัอีก
ดา้นหน่ึงดว้ย 
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4.ศาลเจ้าเซียนซือไท้บา้นบึง ชลบุรี ตวัอาคารสร้างในปี พ.ศ.2475 เดือน 11 จีน การ

ก่อสร้างเทวสถานเซียนซือไทน้บัวา่เป็นอาคารคอนกรีตแบบสองชั้นหลงัแรกของตลาดบา้นบึง 

มีความโออ่า่ สงา่งามในขณะนั้นเป็นท่ีโจษขานของคนทัว่ไป ในปี พ.ศ. 2476  คุณพอ่โต๊ะเทา้ได้

จดัหาเทวรูปองคโ์ป๊ยเซียนมาจากเมืองจีน เทวสถาน เซียนซือไทส้ร้างเสร็จเม่ือ ปี พ.ศ.2476 ได้
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ก าหนดให้วนัเสาร์ท่ี 10 พฤศจิกายนพ.ศ.2476   อญัเชิญเทวรูปองคโ์ป๊ยเซียนโจวซือข้ึนประดิษฐ์

พร้อมกระถางธูปเป็นอนัเสร็จพิธีงานอนัยิ่งใหญ่11 ภายในศาลเจา้มีภาพจิตรกรรมเจา้ จือหยาและ

จิตรกรรมอ่ืน ๆ สวยงาม 
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 5.ศาลเจ้าฮ๊กเกีย้น อาคารศาลเจา้ฮก๊เก้ียนน่าจะสร้างก่อนสมยัก่อนพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว เพราะมีหลกัฐานบนัทึกไวเ้ม่ือคร้ังเสดจ็ประพาสเมืองชลบุรีเม่ือปี พ.ศ.
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2451 ไดท้รงบนัทึกวา่ “ ...เรือเมลเ์ขามาจอดท่ีสะพานศาลเจา้อยูร่ะหวา่งสะพานหลวงเดิม” 12ศาล
เจา้ฮก๊เก้ียนตั้งอยูเ่ชิงสะพานท่าเรือพลีหรือสะพานศาลเจา้เป็นศาลเดิมดา้นหลงัศาลติดถนน 
ดา้นหนา้หันออกทางทะเล ชาวชลบุรีเรียกศาลน้ีวา่ศาลเจา้ตีนทะเลเป็นศาลเจา้ท่ีตั้งมาก่อน พ.ศ. 
2451 หลงัจากเกิดเพลิงไหมบ้างปลาสร้อยคร้ังใหญ่เม่ือปี พ.ศ.2457 ตวัอาคารศาลเดิมเปล่ียน
สภาพไป13 ปัจจุบนัเป็นอาคารคอนกรีตขนาดสามคหูา ภายในศาลเจา้มีจิตรกรรมภาพชายหญิง
ชาวจีนแต่งกายแบบต่าง ๆ   ศาลเจา้มีประตูใหญ่เขา้ดา้นหนา้  มีประตูเลก็ 2 ดา้นเขา้ดา้นขา้ง
ประตูเลก็ส าหรับผูติ้ดตามประตูใหญ่ส าหรับผูอ้าวโุส ภาษาจีนท่ีเขียนไวท่ี้ประตูเลก็ทั้งสองดา้น
จะสอนให้ผูอ้าวโุสนอ้ยเป็นคนมีระเบียบและมีน ้าใจ14 ศาลเจา้ฮก๊เก้ียนเป็นศาลเจา้เก่าแก่ท่ีมีเทพ
เจา้หลายองคใ์ห้ผูค้นไดเ้คารพสักการะบูชาโดยเฉพาะเทพเจา้ส าคญัคือเทพเจา้กวนอเูทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย ์ถือเป็นเทพเจา้ส าคญัประจ าศาลเจา้แห่งน้ี ชุมชนชาวฮ๊กเก้ียนท่ีอพยพเขา้มาในสมยั
ตน้รัตนโกสินทร์เป็นกลุม่ท่ีผกูพนักบัการเดินเรือส าเภามาก ศาลเจา้ท่ีชาวฮก๊เก้ียนลว้นแต่เป็น
ศาลส าหรับเทพหรือวรีบุรุษของชาวเรือ เช่น กวนอู กวนอเูป็นเทพท่ีชาวเรือนับถือเพราะเป็น
สัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั เป็นคุณสมบติัท่ีจ าเป็นของลกูเรือ
ส าเภาเม่ือไดอ้อกเรือมาเส่ียงโชคผจญภยัในทะเลจีนใตร่้วมกนั15 นอกจากน้ียงัมีเจา้แม่เทียงโหว
เซียบอ้หรือเจา้แม่ทบัทิมเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลประดิษฐานอยูใ่นศาลเจา้ดว้ย 

 6. ศาลหลักเมอืงเมอืงขลุง อยูท่ี่อ  าเภอขลงุ ประวติัศาสตร์อ  าเภอขลงุเร่ิมจากการคน้พบ

ศิลาจารึกขลงุซ่ึงเป็นหินทรายสีแดงใชอ้กัษรปัลลวะพุทธศตวรรษ 12 เมืองขลงุน้ีน่าจะเป็น

เมืองข้ึนของของอาณาจกัรขอมส าหรับเป็นสถานท่ีตอ้นชา้งไปท่ีเมืองเพนียด จนัทบูรณ์แลว้คดั

ชา้งส่งไปใชแ้รงงานในอาณาจกัรขอม      อ าเภอขลงุเป็น “เมือง” มีเจา้เมืองปกครองเรียกกนัวา่ 

“เมืองขลงุ” (หรือเมืองขลงุบุรี ตามหลกัฐานเม่ือปีจ.ศ.1233/ค.ศ.1871/พ.ศ.2414) จดหมายเหตุ

เก่ียวกบัเขมรและญวนในรัชกาลท่ี 3 ฉบบัท่ี 12 ใบบอกเจา้พระยาบดินทรเดชา(สิงห์    สิง

หเสนี) ปัจจุบนัยงัพบซากบา้นเมืองเก่าบริเวณโรงเจขลงุซ่ึงพบกอ้นอิฐโบราณมากมาย จากค า

บอกเลา่ของผูดู้แลวา่ภายใตพ้ื้นดินซ่ึงทางโรงเจก่อผนงัปูนลอ้มไวน้ั้น เป็นส่ิงก่อสร้างจากอิฐและ

มีของเก่าโบราณมากมายแต่ยงัไม่อนุญาตให้ใครขดุข้ึนมาดว้ยเหตุผลหลายประการปัจจุบนั

อ าเภอขลงุเคยเป็นเมืองขลงุมาก่อน จนกระทัง่ปีพทุธศกัราช  2448 ยบุเป็นอ าเภอต่อมาในปี

พทุธศกัราช 2449 กลบัไดย้กฐานะเป็นเมืองอีกแลว้กลบัยบุเป็นอ าเภอขลงุถึงปัจจุบนั จาก
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หลกัฐานภาพถา่ยอาคารเดิมเป็นอาคารทรงไทยพ้ืนบา้น หนา้จัว่มีลายเทพพนมแบบไทยใชช่ื้อวา่

ศาลเจา้หลกัเมือง-เฉิง หวง เหม่ียว  รูปทรงตวัอาคารคลา้ยกบัศาลเจา้หลกัเมืองท่ีค่ายเนินวงซ่ืง

เป็นศาลหลกัเมืองอีกแห่งหน่ึงของจนัทบุรีใชค้  าวา่เจา้หลกัเมือง-เฉิง หวง เหม่ียวดว้ย เม่ือมีการ

ซ่อมแซมศาลใหม่แทนหลงัเดิมเป็นอาคารคอนกรีตประดบัลวดลายอาคารแบบจีนเขา้ไปเป็น

ทรงเก๋งจีนและเรียกช่ือศาลเปล่ียนจากศาลเจา้หลกัเมืองเป็นศาลหลกัเมือง16ภายในศาลมีหลกั

เมืองตั้งอยู ่2 หลกั มีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองขลงุ มีอกัษรจีนก ากบัวา่ “กง เชิง หว ู ซ่ือ” –

คนซ่ือสัตย ์ และมีสญัลกัษณ์ศาสนาเต๋าอยูด่า้นหลงั ภายในศาลเจา้มีจิตรกรรมศาสนาเต๋าและ

วรรณกรรมเลียดก๊กมีอกัษรจีนก ากบัไว ้
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7.ศาลหลักเมอืงระยองไม่พบหลกัฐานวา่ไดมี้การสร้างหลกัเมืองไวใ้นสมยัก่อนหรือไม่

จึงไดมี้การสร้างอาคารศาลหลกัเมืองระยองข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2438 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  ท่ีถนนหลกัเมือง ต าบลท่าประดู่ อ  าเภอเมืองในเขตเทศบาลเมือง

ระยอง      เม่ือปีพ.ศ.2486 ระหวา่งสงครามมหาเอเชียบูรพา เสาหลกัเมืองเกิดช ารุดหักขาดลง

ชาวบา้นไดช่้วยกนัน าไปฝังไวใ้นท่ีเดิมโดยไม่มีอาคารคลมุ ตอ้งกร าแดด กร าฝนผกุร่อนไปตาม
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กาลเวลา   ต่อมาชาวระยองไดช่้วยกนัสร้างศาลหลกัเมืองดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็สร้างเสร็จเม่ือ

ปีพ.ศ.2510 แต่เน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งศาลหลกัเมืองเดิมมีพ้ืนท่ีคบัแคบชาวจงัหวดัระยองจึงได้

พร้อมใจกนัสร้างศาลหลกัเมืองข้ึนมาใหม่ โดยสมเดจ็พระญาณสังวรสมเดจ็พระสงัฆราช ฯ ได้

ทรงพระกรุณาเสดจ็มาทรงวางศิลาฤกษส์ร้างมณฑป เม่ือปีพ.ศ. 2535 เป็นมณฑปจตัุรมุขและได้

น าเสาหลกัเมืองท่ีท าข้ึนใหม่ดว้ยไมส้ักทอง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวรัชกาลปัจจุบนัไดท้รง

พระสุหร่ายและพระราชทานกลบัมาสวมหลกัเมืองเก่าให้สูงและสงา่งามยิ่งข้ึนเป็นม่ิงขวญั

ส าคญัแก่ชาวระยองตลอดไป17  

อาคารศาลเจา้พอ่หลกัเมืองแบบจีนตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารศาลหลกัเมืองมณฑป

จตัุรมุข  ภายในศาลเจา้พอ่หลกัเมืองประดิษฐานเจา้พอ่หลกัเมืองปึงเถา้กงหรือปุนเถา้กง ปรากฏ

หลกัฐานวา่ท่ีประเทศจีนไม่พบเทพเจา้ท่ีเรียกเช่นน้ี ในกลุม่ชุมชนไทยเช้ือสายจีน สันนิษฐานวา่

ค าวา่ปุนเถา้กงนั้นเป็นช่ือเรียกเทพเจา้ของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีมาจากอกัษรป่ิงแปลวา่เดิมหรือ

ดั้งเดิมรวมกบัอกัษรเถา้น่าจะลดค ามาจากค าวา่ โปวเถา้แปลวา่ชุมชน เม่ือรวมค าแลว้จึงน่าจะ

หมายถึงชุมชนดั้งเดิม ปุนเถา้กงจึงน่าจะแปลวา่เป็นเทพเจา้ผูรั้กษาชุมชนดั้งเดิม เพราะคนไทย

เช้ือสายจีนท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยมกัมีความผกูพนักบัแผน่ดินมาตุภูมิหรือแผน่ดินแม่ใน

ประเทศจีน รวมทั้งการกราบไหวบู้ชาเทพเจา้ท่ีตนเคยนบัถือมาก่อนคร้ังท่ีอยูเ่มืองจีน เทพเจา้

ประจ าชุมชนของชาวแตจ๋ิ้วส่วนใหญ่มกัเป็นเจา้ท่ีเรียกวา่แป๊ะเอ๊ียกงคือเทพเจา้ท่ีคุม้ครองรักษา

ทอ้งถ่ินต่าง ๆ ปุนเถา้กงจึงน่าจะหมายถึงเทพเจา้ผูคุ้ม้ครองรักษาชุมชน ความเช่ือเร่ืองการนบัถือ

ปุนเถา้กงไดสื้บทอดชาวไทยเช้ือสายจีนรุ่นหลงั  เน่ืองจากมีการตั้งศาลปุนเถา้กงทั้งท่ีบา้นและ

ตามชุมชนต่าง ๆ เป็นอนัมาก18 ในภาคตะวนัออกนอกจากมีการประติมากรรมปุนเถา้กงท่ี

ศาลหลกัเมืองระยองแลว้ยงัมีประติมากรรมปุนเถา้กงท่ีศาลหลกัเมืองบางพระ จงัหวดัชลบุรี  

และท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองบ่อไร่ –จู ซาน โป่ว  เถา้ กง เหม่ียว” จงัหวดัตราด19 รวมทั้งศาลเจา้ปุ่น

เทา้กงท่ีโรงเจขลงุ จนัทบุรีอีกดว้ย แสดงให้เห็นบทบาทความส าคญัของเทพเจา้ปุนเถา้กงเทพเจา้

ท่ีพบท่ีศาลเจา้จีนในประเทศไทยท่ีส าคญัในชุมชน 
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 8.วดัเทพพุทธาราม เซียนฮุดยี่ อาคารวดัเทพพทุธารามสร้างในปี  พ.ศ.2480 ประตู
ทางเขา้วหิารดา้นหนา้มีจารึกดว้ยธารณีมนตภ์าษาทิเบตและภาษาจีน ดา้นหนา้ประตูทางเขา้จะมี
วหิารทา้วจตุโลกบาลรักษาประตูทั้งส่ีทิส ตรงกลางมีวหิารระหวา่งประตูเป็นวหิารพระศรีอริย
เมตไตรยหันพระพกัตร์ไปนอกศาลเจา้ ดา้นหลงัพระศรีอาริยเมตไตรประดิษฐานพระเวท
โพธิสัตวห์รือพระสกนัทโพธิสัตวห์ันพระพกัตร์เขา้ไปดูแลศาลเจา้ ภายในวหิารซ่ึงประกอบดว้ย
พระศรีศากยมุนีพทุธเจา้ พระอมิตาภะพทุธเจา้ พระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาพทุธเจา้เป็น
ประธาน และพร้อมดว้ยอคัรสาวกทั้งสอง คือ พระอานนทเ์ถระและพระมหากสัสปะมหาเถระ 
ดา้นหนา้พระประธานมีแผน่ป้ายไมแ้กะสลกั บนัทึกโดยมหาอ ามาตยต์รีพระยาพิพฒันธนากร 
จารึกไวว้า่วดัน้ีสร้างเสร็จในปีพทุธศกัราช 2480 ภายในพระวหิารเป็นศิลปะจีนแทเ้ขียนลวดลาย
และรูปภาพตามความเช่ือของชาวจีน ดา้นซา้ยมือของพระประธานเป็นท่ีประดิษฐานของพระอว
โลกิเตศวรโพธิสัตวป์างสหัสรภุชสหสัรเนตร และดา้นขวามือเป็นท่ีประดิษฐานของบูรพาจารย์
นิกายฌาน    คือ  พระสงัฆนายกมหาโพธิธรรมหรือปรมาจารยต์ัก๊มอ้และพระสังฆปริณายกฮุ่ย
เหนิงหรือเวย่หลาง ดา้นขา้งทั้งสองของวหิารประดิษฐานพระอรหันตท์ั้งสิบแปดองคสิ์บแปด
อรหันตด์า้นซา้ยมือเป็นวหิารเทพเจา้ต่าง ๆ ตามความเช่ือของคนจีน และดา้นขวามือเป็น
ส านกังานเจา้อาวาส และห้องเก็บพระคมัภีร์ เป็นรูปแบบการจดัแผนผงัภายในวดัท่ีสวยงามแบบ
หน่ึง 

พระอโุบสถตวัอาคารสถาปัตยกรรมอโุบสถก่อสร้างดว้ยศิลปะจีนแทป้ระยกุตทิ์เบต
ก่อสร้างเป็นรูปเจดียท์รงจีนสูง 7 ชั้น ดา้นหนา้ตรงขา้มประตูทางข้ึนพระอโุบสถเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระเวทยโ์พธิสัตว ์ ดา้นในเจดียมี์พระศรีศากยมุนีพทุธเจา้เป็นประธาน พร้อม
ดว้ยพระอคัรโพธิสัตวสาวก คือ พระมญัชุศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์อยูด่า้นขา้ง
ทั้งสองขา้ง สถาปัตยกรรมน้ีสร้างข้ึนตามคติความเช่ือในพระสูตรมหายาน ช่ือพระสูตรวา่ "อว
ตงัสกคณัฑวยหูสูตร" ภายในเป็นภาพเขียนสีพระพทุธเจา้ฝ่ายมหายานและพทุธภาษิตฝ่าย
มหายาน รอบอโุบสถเป็นใบเสมาแกะสลกัจากหินเป็นรูปทา้วจตุโลกบาลทั้งส่ีศิลปะทิเบต และมี
จารึกอกัขระภาษาทิเบต ดา้นขา้งของพระอโุบสถเป็นกุฏิสงฆ์สองชั้น แบ่งเป็นห้อง ๆ ดา้น
ขวามือเป็นหอฉัน และดา้นหลงัหอฉันเป็นหออาคนัตุกะ20 นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมเจา้พอ่
หลกัเมืองเซียะอ่ึงกง เทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้ไฉ่ส่ิงเอ้ียและฮวัทอ้เซียงซือหมอเทวดาประดิษฐานอยู่
ดว้ยรูปแบบการวางรูปเคารพภายในอาคารเหมือนกบัวดัจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา 
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 9.ศาลเจ้าพ่อหลักเมอืงจงัหวดัตราด ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัตราดตั้งอยูบ่นถนนหลกั

เมืองใกลว้ดัโยธานิมิต ต าบลวงักระแจะ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัตราดสร้างอาคารศาลหลกัเมือง

แบบจีน สันนิษฐานวา่พระเจา้ตากสินมหาราชเป็นผูส้ร้างศาลไวเ้ม่ือคร้ังมารวบรวมร้ีพลกอบกู้

เอกราชท่ีตราด ชาวเมืองตราดไดบู้รณะให้คงสภาพดีและศาลหลกัเมืองน้ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของ

ชาวจงัหวดัตราดเป็นอยา่งมาก21 สถาปัตยกรรมศาลเจา้พอ่หลกัเมืองตราดสร้างข้ึนใหม่ใน พ.ศ.

2543    รูปทรงคลา้ยพระราชวงัจีนโบราณ หลงัคามี 3 ช่วงมุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบดินเผา มีรูป

มงักรคู่อยูบ่นหลงัคา ชายคา 2 ชั้น ส่วนชายคาลา่งเป็นรูปหงส์ทั้ง 4 มุม ดูออ้นชอ้ยงดงาม ภายใน

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองไดแ้บ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ส่วน ชั้นในของศาลเจา้ตรงกลางเป็นแท่นท่ีประทบัองค์

เจา้พอ่หลกัเมืองเส่ียอ่ึงกง เคียงขา้งดว้ยเทพเจา้อีก 2 องคด์า้นซ้ายคือเทพเจา้โชคลาภไฉ่ซ้ิงเอ๊ีย 

ดา้นขวาคือเทพเจา้ปฐพีก าเทียงไดต่ี้ ชั้นนอกของศาลหลกัเมืองเป็นท่ีประดิษฐานของเสาหลกั

เมือง 2 หลกั เสาตน้สูงคือเสาหลกัเมือง  เสาตน้ต ่าคือเสาศิวลึงค ์ มีเร่ืองเลา่วา่ศิวลึงคเ์ดิมอยูท่ี่

ต  าบลห้วยแร้ง  เจา้เมืองสมยันั้นเดินทางไปพบมีผูค้นศรัทธากราบไหวเ้ช่ือวา่สามารถรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บไดจึ้งอญัเชิญมาไวคู้่กนั   

การสร้างวดัจีนและศาลเจา้จีนในประเทศไทยส่วนใหญ่ก่อสร้างตามรูปแบบศาลเจา้ทาง

ภาคใตข้องประเทศจีนแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ประเภทแรกสวนหรือบา้น ประเภทท่ีสอง

วหิารหรือพระราชวงั ศาลเจา้ในประเทศไทยท่ีสร้างอาคารเป็นแบบพระราชวงัจีนโบราณท่ีอ่ืน 

เช่นท่ี วดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพ ฯ มูลนิธิธรรมกตญัญู –เสียนหลอ ไตเ้ทียนกง จงัหวดั

สมุทรปราการและ ศาลเจา้ไหหล า จงัหวดัสุราษฎธ์านี22  รูปแบบอาคารและแผนผงัของ

สถาปัตยกรรมจีนมีรูปแบบโดดเด่นเฉพาะตวั กลุม่อาคารต่าง ๆ มกัมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนั
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ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นพระราชวงั วดั หรือศาลเจา้ หลงัคาสีสดใส เคร่ืองประดบับนหลงัคา

ประกอบดว้ยสัตวม์งคลตามธรรมเนียมจีน 10 ชนิด การประดบัหลงัคาดว้ยสัตวค์รบชุดจะ

สามารถประดบัไดเ้ฉพาะอาคารของพระมหากษตัริยเ์ท่านั้น ส่วนพระมเหสีหรือขนุนางก็จะมี

จ านวนสัตวป์ระดบัลดหลัน่กนัไปตามศกัด์ิของเจา้ของอาคาร สัตวใ์นเทพนิยายท่ีพบเห็นทัว่ไป

คือมงักร หลงัคาศาลเจา้ในประเทศไทยจะนิยมหลงัคาแบบ “ซานเหมินต่ิง” เป็นแบบท่ีนิยม

แพร่หลายทางตอนใตข้องจีน อนัเป็นถ่ินดั้งเดิมของชาวจีนในประเทศไทย23 
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 10.วดัอุภัยภาติการามหรือวดัซ าปอกงเดิมเป็นวดัจีน ปัจจุบนัเป็นวดัญวนในลทัธิ

มหายานภายในวดัมีวหิารลกัษณะเหมือนศาลเจา้เป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพอ่โตหรือพระไตร

รัตนนายกท่ีชาวจีนเรียกวา่เจา้พอ่ซ าปอกง เจา้พอ่ซ าปอกง-ตา้ฉง เป่า เต้ียน วดัอภุยัภาติการาม

สร้างโดยขนุพิพิธพานิชกรรมเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
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เจา้อยูห่ัวไดเ้สดจ็พระราชด าเนินทอดพระเนตรวดัน้ี ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยบ์ ารุงวดั 200 

บาทและพระราชทานนามวนัน้ีวา่ วดัอภุยัภาติการาม 

ประติมากรรม 

 ประติมากรรมคืองานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการป้ัน แกะสลกั หลอ่ และการจดั
องคป์ระกอบความงามอ่ืนลงบนส่ือต่างๆ เช่น ไม ้หิน โลหะ ส าริด ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปทรง 3 มิติ 
มีความลึกหรือนูนหนา สามารถส่ือถึงส่ิงตา่งๆ สภาพสังคม วฒันธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย ์
ประติมากรรมท่ีศาลเจา้ท่ีส าคญัไดแ้ก่พระพทุธรูปตามความเช่ือของชาวจีนในศาสนาพทุธ
มหายาน เช่น พระพทุธรูปท่ีวดัอภุยัภาติการาม วดัซ าปอกง ท่ีฉะเชิงเทรา เป็นตน้ ประติมากรรม
ท่ีประดิษฐานท่ีศาลเจา้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

 1.หลวงพ่อซ าปอกง ต้า ฉง เป่า เตีย้น ท่ีวดัอภุยัภาติการาม ฉะเชิงเทรา ประวติัการสร้าง
ประติมากรรมหลวงพอ่ซ าปอกงเกิดจากเศรษฐีสองคนพอ่ลกูชาวตลาดบา้นใหม่มีใจศรัทธา
หลวงพอ่โตวดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปี พ.ศ.2499 ไดส้ละทรัพยส์ร้างซ าปอกง
โดยจ าลองมาจากท่ีวดัพนญัเชิงวรวหิาร และสละท่ีดินใกลต้ลาดบา้นใหม่เพ่ือสร้างเป็นท่ี
ประดิษฐานซ าปอกงท่ีสร้างมีขนาดหนา้ตกักวา้ง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12  เมตร คนไทยเช้ือ
สายจีนมีความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือซ าปอกง เป็นความเช่ือโดยเฉพาะแบบหน่ึงตามรากฐาน
ของศาสนาพทุธเก่ียวกบัพระรัตนไตรท่ีนบัถือหลกัศาสนาส าคญัสามประการ คือองคพ์ระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์ แปลตามตวัอกัษรเป็นภาษาจีนคือ ซันเป่า แมว้า่เป่า
ในช่ือตวัเลก็ของเจ้ิง     เหอน ามาเขียนในลกัษณะอ่ืนและมีความหมายต่างออกไปคือหมายถึง 
การคุม้ครองปกปักษา แตกตา่งกบัค าวา่เป่าความความคิดของชาวพทุธ ค าสองค าน้ีออกเสียง
อยา่งเดียวกนัแต่ความหมายตา่งกนั จึงไม่น่าประหลาดใจเลยวา่คนจีนในไทยไม่รู้หนงัสือส่วน
ใหญ่จะสับสนกบัช่ือท่ีออกเสียงเหมือนกนัสองช่ือในต านานความเช่ือของชาวจีน ชาวจีนในไทย
บูชาเจ้ิงเหออยา่งพระผูเ้ป็นเจา้ในราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 21 ช่ือของซันเป่ากงเขียนบ่อยคร้ัง
หมายถึงพระรัตนไตรปกป้องรักษาสามประการ ประวติัศาสตร์ราชวงศห์มิงกลา่วถึงพระรัตน
ไตรในประเทศไทยสร้างโดยเจ้ิงเหอ สมยัอยธุยามีความสับสนเกิดข้ึนระหวา่งซันเป่ากงท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งอยา่งเทพเจา้กบัความคิดของชาวพทุธ แทนท่ีจะหมายถึงการคุม้ครอง เกิดจากการยก
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ยอ่งเจ้ิงเหอท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือซันเป่าไทเซียน เจ้ิงเหอไดรั้บการบูชาอยา่งเทพเจา้ในหมู่คนไทย
เช้ือสายจีนในซ่ือซันเป่ากงหรือซ าปอกง24 นอกจากหลวงพอ่ซ าปอกง ตา้ ฉง เป่า เต้ียนแลว้ยงัมี
การบูชากวนอ ู เลา่ป่ีและเตียวหุยตามเร่ืองสามก๊ก พระกษิติครรภโพธิสัตวห์รือนอลากินซีโปรด
สัตวใ์ห้บรรลธุรรม ปลกุพวกหลงหลบัให้ต่ืนข้ึน พน้จากทุคติ25 พระโพธิสัตวก์วนอิม เทพเจา้ไต้
ซ่ือเอ้ีย ฮวัทอ้เซียงซือ เทพหมอยา และเทพไทจื้อเอ้ีย เป็นตน้ 
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 2.ประติมากรรมในศาสนาพุทธนิกายมหายาน  พระพทุธรูปท่ีประดิษฐานท่ีศาลเจา้ เช่น

ท่ีวดัจีนประชาสโมสรจะมีอกัษรจีนเขียนไวว้า่-โฝ กวาง ผู ่เจา้- ปัญญาของพระพทุธเจา้แผไ่ปทัว่

โลก ส่วนอกัษรจีนท่ีเขียนไวท่ี้วดัเซียนฮุดยี่เขียนไวว้า่   - ตา้ ฉง เป่า เต้ียน –วหิารท่ีตั้ง

พระพทุธรูป หรือซ าปอกง-   พระพทุธรูปท่ีพบในศาลเจา้คือ พระศากยมุนีพทุธเจา้ หมายถึง

พระพทุธเจา้หรือเจา้ชายสิทธตัถะในฝ่ายหินยานช่ือจีนเรียกท่านวา่ สิกแกเหม่าน้ีฮุด พระอมิตา

พทุธเจา้พระพทุธผูใ้ห้แสงสวา่งและอายอุนัประมาณมิไดช่ื้อจีนเรียกวา่ อามีทอ้ฮุด พระไภษชัย

คุรุพทุธเจา้ พระพทุธผูเ้ป็นครูแห่งยารักษาโรค ช่ือจีนเรียกวา่เอ๊ียะซือฮุด ประติมากรรมแบบน้ี

เป็นรูปแบบท่ีพบในวดัศาสนาพทุธในจีน พระพทุธรูปทั้งสามองคป์ระดิษฐานตรงกลางคือองค์

กลางเป็นพระพทุธศากยมุนี องคข์วาเป็นพระไภษชัยคุรุไพฑุรยพ์ทุธเจา้ องคซ์้ายเป็นพระพทุธอ

มิตาภะ 26      นอกจากน้ีชาวจีนนบัถือหัวโถแพทยท่ี์มีช่ือเสียงในสมยัสามก๊กวา่เป็นเทพเจา้แห่ง

การแพทย ์27   

วดัเทพพทุธาราม เซียนฮุดยี่ จงัหวดัชลบุรี วดัจีนประชาสโมสร จงัหวดัฉะเชิงเทรา   และ

วดัมงักรบุปผาราม จงัหวดัจนัทบุรีเป็นวดัจีนในในประเทศไทยท่ีมีการบริหารจดัการข้ึนอยูก่บั

คณะสงฆนิ์กายมหายานมีการบูชารูปเคารพพระพทุธเจา้สามพระองคค์ลา้ยกนั     โดยเฉพาะวดั

มงักรบุปผาราม จงัหวดัจนัทบุรี แต่อาจมีรูปแบบประติมากรรมแตกตา่งกนัในรายละเอียดท่ี

ส าคญับา้ง 
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  วดัมงักรบุปผารามมีช่ือเรียกในภาษาจีนวา่เลง่ฮั้วยี่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2520  มีพ้ืนท่ี
จ านวน 8 ไร่เศษ  เป็นวดัในพทุธศาสนามหายานฝ่ายจีนนิกายมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัพระอาจารย์
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จีนวงัสสมาธิวตัร-สกเห็ง  ปฐมเจา้คณะใหญ่จีนนิกายเจา้อาวาสวดัมงักรกมลาวาส-เลง่เน่ย
ยี่  กรุงเทพฯ  และวดัจีนประชาสโมสร-  เลง่ฮกยี่  จงัหวดัฉะเชิงเทรา             สถาปัตยกรรมเป็น
ลกัษณะผสมผสานระหวา่งพทุธศิลป์ไทยและจีน  ศิลปะแบบสถาปัตยกรรมจีนภาคใต ้ ดา้นหนา้
วดัมีซุ้มประตูวดัสร้างดว้ยศิลปะจีน ลานหนา้วดัดา้นนอกเป็นลานโลง่มีสนามหญา้  มีหอแปด
เหล่ียมเคียงคูก่นัสองหลงั ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสกและหินขดัลวดลายสวยงาม      หอแปด
เหล่ียม หลงัดา้นซา้ยเป็นท่ีประดิษฐานรูปหลอ่หลวงจีนคณาณติัจีนพรต-เยน็บุญ  อดีตปลดัขวา
จีนนิกาย  เจา้อาวาสวดัทิพยวารีวหิาร  และรักษาการเจา้อาวาสวดัมงักรบุปผาราม ผูดู้แลการ
ก่อสร้างวดัไดส้ าเร็จจนมรณภาพ เม่ือ พ.ศ. 2526   

            ดา้นหนา้วดัเป็นวหิารทา้วจตุโลกบาล ดา้นหนา้วหิารจารึกธารณีภาษาสันสกฤต  อกัษร
สิทธมัภายในประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว-์หม่ีเลก็ผอ่สัก  พระโพธ์ิสัตวผ์ูจ้ะตรัสรู้
เป็นพระพทุธเจา้ในอนาคต  ดา้นหลงัเป็นพระสกนัทโพธิสัตว-์อุย่ทอ้ผอ่สัก  และทา้วจตุโลกบาล
ทั้งส่ี-ซ่ีไต่เทียงอว้ง                อโุบสถเป็นรูปทรงจีนหลงัคาซ้อน  3  ชั้น  ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพทุธประธานสามพระองค ์ ถา้หันหนา้สู่ภายในอโุบสถคือองคก์ลางพระศากย
มุนีพทุธเจา้-เซ็กเกียหม่อน้ีฮุก  องคซ์า้ยพระอมิตาภพทุธเจา้- ออมีทอ้ฮุก  องคข์วาพระไภษชัยคุรุ 
พทุธเจา้-เอ๊ียะซือฮุก-  พร้อมดว้ยพระสาวกเบ้ืองซ้ายและขวาคือพระมหากสัสปเถระ-เกียเห๊ียะจุน
เจ้ียและพระอานนท-์ออหนัง่ทอ้จุนเจ้ีย  ดา้นขา้งประดิษฐานพระมญัชุศรีโพธิสัตว-์บุ่งซู่ผอ่สัก  ผู ้
เลิศดว้ยมหาปัญญาประทบับนหลงัสิงโตหมายถึงพระพทุธเจา้และพระโพธิสัตว์ ทรงมีพระ
ปัญญาคุณเลิศกวา่หมู่สรรพสัตว ์ พระสมนัตภทัรโพธิสัตว-์โผวเฮ้ียงผอ่สัก  ผูเ้ลิศดว้ยมหาจริยา
ประทบับนหลงัชา้งเผือกหกงา  อนัหมายถึงบารมีหกท่ีพระพทุธเจา้และพระโพธิสัตวท์ั้งหลาย
บ าเพญ็  รูปเคารพทั้งหลายปิดทองค าเปลวประดิษฐานภายในซุ้มแบบจีนบนฐานชุกชี  ภายในมี
ลวดลายไมแ้กะสลกัปิดทองแบบศิลปะจีน  พ้ืนภายในเป็นหินขดัยอดหลงัคาอโุบสถเป็น
เจดีย ์ พ้ืนอโุบสถดา้นนอกเป็นหินขดัลายจีน 

             ดา้นหลงัอโุบสถเป็นวหิารสุขาวดีตรีอารยะ  ภายในประดิษฐานพระอมิตาภพทุธ
เจา้  องคศ์าสดาแห่งสุขาวดีโลกธาตุปัจฉิมทิศ  พร้อมดว้ยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว-์กวงซีอิม
ผอ่สักและพระมหาสถามปราปตโ์พธิสัตว-์ไตซี่จ่ีผอ่สกัมหาสาวกของพระองค ์ แห่งสุขาวดีพทุธ
เกษตร  จีงเรียกกนัวา่พระตรีอารยะแห่งปัจฉิมทิศ-ไซฮึงชาเส่ียคือแดนสุขาวดี  ดา้นขา้ง
ประดิษฐานรูปเหมือนพระอาจารยจี์นวงัสสมาธิวตัร-สกเห็งมหาเถระ ปฐมเจา้คณะใหญ่จีน
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นิกาย  ผูส้ถาปนาวดัมงักรบุปผารามในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 
5 และรูปเหมือนพระเยน็ฮว้ง  ผูพ้ฒันาวดัมงักรบุปผารามในสมยัต่อมา      นอกจากน้ียงัมีวหิาร
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว-์กวนซีอิมผ่อสัก ปางสหสัรหัตถส์หสัรเนตร  -พระกวนอิมปางพนั
มือพนัตา  วหิารพระกษิติครรภโ์พธิสัตว-์ต่ีจัง่อว้งผอ่สัก  วหิารบรรพบุรุษเป็นท่ีสาธุชนตั้งป้าย
บูชาวญิญาณผูล้ว่งลบั    และสถปูเจดียท์รงทิเบตท่ีบรรจุอฐิับูรพาจารยด์า้นหลงัวดั แวดลอ้มดว้ย
หมู่กุฏิสงฆ ์ โรงครัว  โรงอาหาร  ท่ีพกัผูป้ฏิบติัธรรม  เรียงรายอยูโ่ดยรอบอยา่งเป็นระเบียบ
ทางเดินภายในวดัส่วนใหญ่เป็นหินขดั 28  พระเมตไตรยโ์พธิสัตว-์มีตีหล่ีเย คือพระโพธิสัตวเ์ป็น
รูปพระเมตไตรโพธิสัตวแ์นะน าสรรพสัตว ์ ปฏิบติัมหากรุณาธรรมพระเวทโพธิสัตว ์ ชาวจีน
เรียกวา่อุย่ทอ้ผูส่ักในภาษาสันสกฤตแปลความหมายตามภาษาจีนวา่ผูมี้อานุภาพสนองปฏิการะ 
เป็นมหาเทพโพธิสัตวอ์งคห์น่ึงมีหนา้ท่ีรักษาพระศาสนา ไดบ้ าเพญ็พรตพรหมจรรยท์รงเคารพ
นอบนอ้มต่อพระธรรมวนิยัพร้อมท่ีจะรักษาพระธรรมวนิยัและมีเมตตากรุณาต่อสัตวท์ั้งหลาย 
มหาเทพองคน้ี์มีหนา้คุม้ครองรักษาวดัวาอารามตลอดจนพทุธบริษทัทั้งหลาย พระเวทโพธิสัตว์
หัตถห์น่ึงประคองวชัคราวเิศษ อีกหัตถห์น่ึงในท่าประณม วชัรคราวธุน้ีใชป้ราบปรามพวกปีศาจ
มารร้ายท่ีมารังควาญพระพทุธศาสนา ผูบู้ชาจะพน้ภยัพิบติัมีสุขสมบูรณ์ และมัง่คัง่ปรารถนาทุก
ประการ พระเวทโพธิสัตวต์ั้งประดิษฐานคู่กบัพระเมตรไตรยโ์พธิสัตว ์ โดยพระเมตไตรย์
โพธิสัตวป์ระทบันัง่ตอ้นรับผูเ้ขา้มากราบไหว ้ ส่วนพระเวทโพธิสัตวป์ระทบัยืนหันหนา้เขา้ไป
ในศาลเจา้เพ่ือดูแลศาลเจา้ พระสมนัตภทัรโพธิสัตวคื์อพระโพธิสัตวน์ัง่ขดัสมาธิบนภนัธหัสดร์
ร้อยรัตนะใหส้รรพสัตวบ์รรลกุารปฏิบติัธรรมโดยสมบูรณ์ประทบันัง่บนหลงัชา้ง พระมญัชูศรี
โพธิสัตวคื์อพระโพธิสัตวป์รากฏเป็นอากาศครรภโ์พธิสัตว ์ ถือดอกไมน้ัง่บนอาสน์หินให้สัตว์
โลกมัน่คงในศรัทธา วริิยะกลา้หาญ29               
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 มูลนิธิสวา่งเท่ียงธรรมสถาน-เม่งเจ่ีย สระแกว้ เป็นเทวสถานท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป

ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพทุธนิกายมหายานไวช้ั้นสองมีอกัษรจีนเขียนไวท้ั้งสองแบบ

คือ-โฝ กวาง ผู ่ เจา้- ปัญญาของพระพทุธเจา้แผไ่ปทัว่โลก และ   - ตา้ ฉง เป่า เต้ียน –วหิารท่ีตั้ง

พระพทุธรูป หรือซ าปอกง-   พระพทุธรูปในนศาลเจา้คือ พระศากยมุนีพทุธเจา้ พระอมิตาพทุธ
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เจา้และพระไภษชัยคุรุพทุธเจา้ ชั้นท่ีหน่ึงจะประดิษฐานเทพเหนือใต ้ โป๊ยเซียนโจวซือและพระ

โพธิสัตวก์วนอิม 
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 3.ประติมากรรมในศาสนาเต๋า ศาสนาเต๋าเป็นท่ีพ่ึงทางใจให้กบัชาวจีนผูอ้พยพเขา้มาใน

ประเทศไทยมากโดยเฉพาะเม่ือตอ้งเดินทางผจญภยัในทะเล เม่ือสามารถตั้งถ่ินฐานไดก้็ประกอบ

พิธีกรรมเพ่ือให้เกิดความอบอุน่ใจและท าให้เป็นศูนยร์วมการท ากิจกรรมของชาวไทยเช้ือสาย

จีน ศาสนาเต๋ามีความส าคญักบัวฒันธรรมจีนในรุ่นตอ่ ๆ มาอยา่งมาก ถือไดว้า่เทียบเท่าไดก้บั

ขงจ๊ือ ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกนบัถือเลา่จ้ือโดยสร้างเป็นประติมากรรมและจิตรกรรมในหลาย

สถานท่ี เช่นท่ี มูลนิธิซ าเต๊กไท ้ชลบุรี มูลนิธิสวา่งสระแกว้ธรรมสถาน สระแกว้ อเนกกุศลศาลา

(วหิารเซียน)ชลบุรี วดัโพธิทตัตาราม ชลบุรี และศาลเจา้กวงต่ีหลงุ ชลบุรีเป็นตน้ ประติมากรรม

เลา่จ้ือจะท าเป็นรูปเลา่จ้ือข่ีควายเขียวทั้งในท่ีเป็นควายยืน ควายหมอบ  ควายมีสามเขา  เหตุท่ี

เลา่จ้ือชอบใชค้วายเป็นพาหนะเดินทางท่องเท่ียวจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าก็เพราะเลา่จ้ือ

บ าเพญ็ตนเป็นผูม้กันอ้ยสันโดษ ชอบความเรียบง่าย ความสงดั ไม่วุน่วาย ถอ่มตวัและมีจิตเมตตา

ต่อผูอ่ื้น 30 

 ความเช่ือในลทัธิขงจ้ือมกัจะมีอิทธิพลในกลุม่นกัคิดและนกัปรัชญาสงัคมท่ีมีช่ือเสียง 

ตามความคิดชาวจีนซ่ึงเป็นปัญญาชนและชนชั้นสูงผูน้ าในสังคม ค าสอนของขงจ๊ือนั้นฝังราก

อิทธิพลลึกลงไปในสังคมเอเชียตะวนัออกมาก หลกัปรัชญาของขงจ๊ือนั้นเนน้เก่ียวกบัศีลธรรม

ส่วนตวัและศีลธรรมในการปกครอง การอยูร่่วมกนัอยา่งมีระเบียบและมีเหตุล  ความถกูตอ้ง

เหมาะสมของความสัมพนัธ์ในสังคมและความยติุธรรมและบริสุทธ์ิ ค าสอนของขงจ้ือเนน้

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้อ้ยกบัผูใ้หญ่ การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข ความกตญัญกูาร

เซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ความซ่ือสัตย ์ เช่น การบูชาเทพเจา้กวนอเูทพแห่งความซ่ือสัตย ์เป็นการเนน้

การสั่งสอนเร่ืองความซ่ือสตัยเ์ป็นค าสอนท่ีส าคญัของขงจ้ือ ชาวไทยเช้ือสายจีนกวางตุง้นิยมมา

กราบไหวป้ระติมากรรมขงจ้ือในศาลเจา้กวางตุง้  ภาคตะวนัออกจะมีประติมากรรมขงจ้ือท่ีอเนก

กุศลศาลา (วหิารเซียน) ชลบุรี และท่ีสถาบนัขงจ้ือ มหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี ปัจจุบนัมีสถาบนั

ขงจ้ือในหลายมหาวทิยาลยัในประเทศไทยเพ่ือเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของขงจ้ือและศึกษา

วฒันธรรมจีนตามแนวของขงจ้ือ จึงเป็นการเนน้บทบาทของมหาวทิยาลยัในฐานะเป็นผูน้ า

ทางการศึกษาวจิยัในสงัคม 
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 4.ประติมากรรมสามก๊กท่ีศาลเจา้จะพบหลายรูปแบบ เช่น แบบเทพสามองคคื์อเลา่ป่ี 
กวนอ ู และเตียวหุยท่ีวดัอภุยัภาติการาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เทพเจา้กวนอเูป็นเทพท่ีคนไทยเช้ือ
สายจีนนิยมสร้างเป็นประติมากรรมกราบไหวม้ากท่ีสุดเพราะเป็นเทพดา้นความซ่ือสัตยต์าม
หลกัค าสอนของขงจ้ือ กวางต้ีหรือกวนอเูดิมช่ือกวางหยี่ไดพ้บกบัเลา่ป่ีและเตียวหุยสาบานเป็นพ่ี
นอ้งกนั โจโฉนบัถือกวนอมูากแต่กวนอยูงัมีจิตใจซ่ือสัตยต์่อเลา่ป่ี ต่อมาเม่ือเลา่ป่ีไดเ้ป็นกษตัริย์
จึงแต่งตั้งให้กวนอปูกครองเมืองเกง็จ๋ิว ในปี พ.ศ.762 ซุนกวนยกทพัไปโจมตีเมืองเก็งจ๋ิวและฆ่า
กวนอตูาย  สมยัราชวงศซ์้องกวนอไูดรั้บยกยอ่งให้เป็นเทพบดีมีช่ือวา่กวางต้ี ค  าวา่ ต้ีหมายถึงบดี
คือผูเ้ป็นใหญ่ เพ่ือตอ้งการให้ช่ือของเทพเจา้องคน้ี์เป็นท่ีบูชาของประชาชนให้เขา้ร่วมต่อสู้กบั
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ชาวต่างชาติทางภาคเหนือ สมยัราชวงศชิ์ง เฉียนหลงฮ่องเตเ้ช่ือวา่พระองคร์ะลึกชาติไดว้า่ชาติ
ก่อนพระองคเ์ป็นหลิวเป้พ่ีชายร่วมสาบานของกวนอ ู จึงยกยอ่งกวางต้ีให้เป็นเทพเจา้แห่ง
สงครามมีฐานะเทียบเท่ากบัขงจ้ือซ่ึงยกยอ่งให้เป็นเทพเจา้ทางดา้นวฒันธรรม ท าให้มีการสร้าง
ศาลเจา้กวางต้ีข้ึนทุกแห่งในเมืองต่าง ๆ ของจีน ชาวไทยเช้ือสายจืนก็ไดรั้บอิทธิพลจาก
แนวความคิดน้ี ในศาสนาเต๋าบูชากวางต้ีเป็นเทพเจา้แห่งสงครามถือวา่ปราบมารและปีศาจทุก
วนัท่ี 15 เดือน 2 เป็นวนัท่ีกวางต้ีถึงแก่กรรมชาวไทยเช้ือสายจีนจะไปกราบไหวท่ี้ศาลเจา้กวางต้ี
มากมาย ประติมากรรมเทพเจา้กวางต้ืส่วนใหญจ่ะมีใบหนา้สีแดง หนวดยาว มีดวงตาเหมือนตา
นกฮูก สวมเส้ือปักลายมงักรเหมือนเส้ือของกษตัริยท่ี์บั้นเอวคลอ้งกระบ่ีไวส้องขา้ง     มีขนุพล
โจวชางถืองา้วและมีกวางผิงบุตรบุญธรรมยืนอยูอี่กขา้งหน่ึง  31 

 5.ประติมากรรมไซอิ๋ว ประติมากรรมไตเ้ซ้ียฮุกโจว้หรือเห้งเจียปรากฏในวรรณคดีเร่ือง
ไซอ๋ิวเร่ืองการเดินทางผจญภยัของพระถงัซัมจัง๋ไปอญัเชิญพระไตรปิฎกท่ีอินเดียดินแดนแห่ง
ชมพทูวปี การเคารพบูชาเห้งเจียมีมาก่อนแลว้ในชุมชนจีนฮ๊กเก้ียนซ่ึงเป็นชาวจีนกลมุแรกท่ีเขา้
มาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย เน่ืองจากลิงเป็นสัญลกัษณ์ของผูมี้อ  านาจวาสนา เป็นเคร่ืองหมาย
ของสิริมงคล ชาวจีนไดน้ าเอาปาฎิหาริยแ์ละอิทธิฤทธ์ิของเห้งเจียท่ีสามารถปกป้องพระถงัซัมจัง๋ 
พระสงฆใ์นศาสนาพทุธ ท าให้ยกข้ึนเป็นเทพไตเ้ซ้ียฮุกโจว้แปลวา่พระผูย้ิ่งใหญ่เทียบเท่าพระ
โพธิสัตว ์ มณฑลฮ๊กเก้ียนนบัถือเห้งเจียมากท่ีสุดและมีศาลเจา้เห้งเจียเก่าแก่ท่ีสุด เหง้เจียเป็น
สัญลกัษณ์ของกบฎต่อระบบอ านาจท่ีครอบง าในสังคมขณะนั้น เป็นความหวงั ความยติุธรรม
และจิตวญิญาณแห่งการต่อสู้32 ชาวจีนในประเทศไทยเคารพนบัถือเทพเจา้เห้งเจียมาก ไดต้ั้งศาล
ข้ึนโดยทัว่ไป33 ศาลเจา้เก่าแก่ในภาคตะวนัออก เช่น ท่ีวดัอภุยัภาติการาม จงัหวดัฉะเชิงเทรามี
ประติมากรรมไตเ้ซ้ียฮุกโจว้ส าหรับผูเ้ขา้เคารพสกัการะ รวมทั้งเทพเจา้ไตเ้ซียฮกุโจว้ท่ีอ  าเภอ
พนสันิคม และศาลเจา้แม่สามมุข ชลบุรี ซ่ึงเป็นศาลเจา้ในชุมชนท่ีส าคญัในภาคตะวนัออก  
นอกจากมีประติมากรรมพระถงัซัมจัง๋กบัลกูศิษยค์รบทั้งสามท่ีอเนกกุศลศาลา(วหิารเซียน)
ประดิษฐานไวส้ าหรับผูเ้ขา้เยี่ยมชม 
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 5.ประติมากรรมทีศ่าลเจ้าพ่อหลักเมอืง ชาวไทยเช้ือสายจีนไดส้ร้างประติมากรรมเจา้พอ่

หลกัเมืองปึงเถา้กงถึงสามแห่งคือท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองป่ึงเถา้กง บางพระ ชลบุรี  ศาลเจา้พอ่

หลกัเมืองปึงกง ระยอง และศาลเจา้พอ่บ่อไร่เป่ินโถว่กง  ค  าวา่ปูนเถา้กงเป็นภาษาแตจ๋ิ้ว ภาษาจีน

กลางออกเสียงวา่เป่ินโถวกง ทั้งสองค ามีความหมายเช่นเดียวกนั หมายถึงท่ีดั้งเดิม ส่วนค าวา่ เลา่ 

หมายถึงผูอ้าวโุส เลา่ปูนเถา้กงหมายถึงผูเ้ป็นใหญ่หรือผูน้ าชุมชนหรือท่ีนั้น ๆ หรืออีกนยัหน่ึงก็

คือเจา้ท่ีทอ้งถ่ินนั้น ๆ  อาจเป็นผูท่ี้เคยท าคุณประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินเม่ือเสียชีวติแลว้จึงไดรั้บการ

ยกยอ่งใหข้ึ้นเป็นเทพคอยดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน  

อีกนยัหน่ึง ปูนเถา้กงอาจมาจากค าวา่ ถูต่ี้กง หมายถึงเจา้ท่ีอาจหมายค าท่ีส่ือแทนบรรพ

บุรุษของชาวจีนโพน้ทะเล หรืออีกความหมายหน่ึงเลา่ปูนเถา้กงอาจเป็นเทพท่ีนกัเดินเรือในสมยั

ราชวงศซ่์งเคารพนบัถือเดิมช่ือวา่ โตวกง  ความหมายอ่ืนคือ เลา่ หมายถึงเทพเจา้ท่ีมีบทบาท

ระดบัสูงดูแลคุม้ครองอาณาเขตกวา้งใหญ่ พ้ืนท่ีขนาดเลก็ลงมาในระดบัหมู่บา้นเป็นหนา้ท่ีของ

เทพแป๊ะกง ต่ีจู๊เอ้ียท าหนา้คุม้ครองเขตบา้น  สันนิษฐานวา่การนบัถือเลา่ปูนเถา้กงเขา้มาใน

ประเทศไทยพร้อมกบัการอพยพของชาวจีนโพน้ทะเลชาวแตจ๋ิ้วและชาวฮ๊กเก้ียนท่ีนบัถือเทพ

องคน้ี์ โดยน าองคจ์ าลองติดต่อมาแลว้สร้างศาลประดิษฐานไวเ้พ่ือให้คุม้ครองดูแลทุกขสุ์ข

ชุมชน อีกความเห็นหน่ึงป่ึง เทา้กงหมายถึงเทพท่ีช่วยเหลือคนเดินทางทะเล สืบเน่ืองมาจาก

นิยายจีนในไหหล า34 ศาลจา้วปึงเท่ากงท่ีจนัทบุรีเป็นศาลเจา้สร้างข้ึนบูชาเลา่ปูนเถา้กงโดยเฉพาะ 
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 นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมเฉิงหวงกงท่ีศาลหลกัเมืองจนัทบุรีและเฉินหวงกงเม่ียว 

ศาลหลกัเมืองขลงุ จนัทบุรี ชาวจีนนบัถือหลกัเมืองเท่ากบัเฉิงหวงซ่ึงเป็นเทวดาประจ าก าแพง

และคูรอบป้อมปราการของคนจีนตามเมืองต่าง ๆ ท่ีมีก าแพงลอ้ม  ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองตราดจะ

มีเจา้พอ่หลกัเมืองเซียอ่ึงกงเป็นประติมากรรมท่ีพบในหลายศาลเจา้ เช่นท่ีวดัเซียนฮุดยี ่ ชลบุรีมี

ประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองเซียะอ่ึงกงให้ประชาชนเขา้ไปบูชา แมว้า่ท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมือง

ชลบุรีจะไม่มีประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองไวส้ าหรับประชาชนเขา้สกัการะกราบไหว ้ รวมทั้ง

เจา้พอ่เซียะอ่ึงกงท่ีวดัจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทราดว้ย 
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6.ประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม        จากต านานเลา่วา่ทรงเป็นพระราชธิดานาม
เม่ียวซ่าน เดิมเป็นเทพธิดาจุติลงมายงัโลกมนุษยเ์พ่ือมาช่วยปลดเปล้ืองทุกขภ์ยัแก่มวลมนุษย ์
เป็นราชธิดาองคสุ์ดทา้ยของกษตัริยเ์ม่ียวจวง ซ่ึงมีราชธิดา 3 องค ์องคโ์ตช่ือ เม่ียวอิมองคร์องช่ือ 
เม่ียว  หยวนเยาวว์ยัเป็นพทุธมามกะรู้แจง้ในหลกัธรรมลึกซ้ึง ตั้งพระทยัแน่วแน่จะบ าเพญ็ภาวนา 
เพ่ือหลดุพน้สังสารวฏั ภายหลงัส าเร็จอรหันตแ์สดงปาฏิหาริยเ์ป็นปางกวนอิมพนัมือ องคห์ญิง
เม่ียวซ่านนั้นตอนแรกเป็นชาวพทุธ ตอนหลงัเทพไท่ไป๋ไดม้าโปรดช้ีแนะหนทางดบัทุกข ์ เหตุน้ี
พระโพธิสัตวก์วนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพทุธและฝ่ายเต๋าในเวลาเดียวกนั35 ชาวจีนส่วนใหญ่นบั
ถือพระโพธิสัตวก์วนอิมมาก ในประเทศจีนศาลเจา้แม่กวนอิมมีอยูม่ากมายมกัเรียกวา่วดักวนอิม
หรือกวนอิมอาน วดัไป๋อีอานแปลวา่วดัเส้ือขาว ศาลเจา้แม่กวนอิมเป็นอารามส าหรับภิกษุณีหรือ
แม่ชีอาศยัอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ พระโพธิสัตวก์วนอิมมกัทรงพสัตราภรณ์สีขาวประทบับนดอกบวั 
พระหัตถถื์อแจกนับรรจุทิพยว์ารีอีกขา้งหน่ึงถือก่ิงหลิว บางคร้ังก็ประทบันัง่อยูบ่นสัตวเ์รียกวา่ 
เห่า หัวเป็นมงักรร่างกายเป็นสิงโต พระโพธิสัตวก์วนอิมทรงช่วยเหลือสรรพสัตวทุ์กเร่ือง 
รวมทั้งช่วยเหลือในการให้ก าเนิดบุตรธิดา จึงมีช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่ ซ่งจือกวนอิม แปลวา่เจา้แม่
กวนอิมผูใ้ห้บุตร36 ศาลเจา้แม่กวนอิมมีอยูห่ลายแห่งในภาคตะวนัออก เช่น  ศาลเจา้แม่กวนอิม
หนองมน ศาลเจา้แม่กวนอิมหนองใหญ่ ชลบุรี นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมเจา้แม่กวนอิม
ประดิษฐานไวท่ี้ศาลเจา้แห่งอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมากดว้ย 
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 7.ประติมากรรมเจ้าแม่ทบัทิม หรือ ศาลเจ้าจุยบ่วยเน่ียว เป็นศาลเจา้ของชาวจีนไหหล า

บูชาเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลท่ีคุม้ครองผูเ้ดินทางทางเรือเรียกวา่ จุยบ่วยเน่ียว แปลวา่เจา้แม่ชายน ้า 

ชาวจีนฮ๊กเก้ียนเรียกวา่  เทียนส่งเซ่งโบ ้ แปลวา่เจา้แม่สวรรค ์ หรือม่าจอ้โป๋หรือมา้โจ๊ว อาจ

เพราะวา่เป็นสตรี ค าวา่มา้แปลวา่แม่ โจ๊วแปลวา่บรรพชน มา้โจ๊วแปลวา่บรรพสตรี เป็นท่ีเคารพ

บูชาในหมู่ชาวเรือ ชาวประมง  ชาวแตจ๋ิ้วเรียกวา่ชิดเซ้ียม่าเน่ืองจากเป็นเทพองคสุ์ดทอ้ง อีกช่ือ

หน่ึงคือเทียนโหวแปลวา่ราชินีแห่งสวรรค ์ ช่ืออ่ืนคือเทียนฟีแปลวา่พระสนมของราชาแห่ง

สวรรค ์ สมยัราชวงศห์มิง ขนัทีเจ้ิงเหอเดินเรือไดส้ักการะบูชาพระนางเทียนโหว ชาวจีนผูอ้พยพ

นิยมกราบไหวน้บัถือสร้างศาลเจา้เพ่ือเคารพสกัการะมากมาย37 ชาวจีนฮ๊กเก๊ียนสร้างศาลเจา้แม่

ทบัทิมรอบอา่วและเมืองคา้ขายตามปากแม่น ้าตา่ง ๆ38 เจา้แม่ประจ าเรือ ศาลเจา้แม่ทบัทิมจงัหวดั



107 

 

ระยองเป็นศาลเจา้เก่าแก่แห่งหน่ึง         นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้แม่ทบัทิม ชลบุรีหลายแห่งคือท่ี

บางละมุง พนสันิคมและสัตหีบ รวมทั้งศาลเจา้แม่ทบัทิม จงัหวดัปราจีนบุรีดว้ย  ศาลเจา้แม่

บุษบาหรืออาม่าท่ีพานทอง จงัหวดัชลบุรี ตั้งช่ือศาลเจา้ตามคนทรงเจา้เดิมน่าจะเป็นศาลเจา้แม่

ทบัทิมมาก่อนมีอกัษรจีนเขียนไวว้า่ -ชี เช่ิง มา กู่ เม่ียว –ศาลเจา้โบราณของนางฟ้า รวมทั้งมี

จิตรกรรมแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบันางฟ้า บริเวณท่ีตั้งศาลเจา้แม่บุษบาเป็นท่าเรือเดิมช่ือท่าเรือท่า

ตะกูดท่ีพานทอง ชลบุรี ศาลเจา้แม่บุษบาเป็นศาลเจา้เก่าอายปุระมาณ 180 ปีเป็นอาคารไมแ้ละ

ทรุดโทรม ภายในศาลมีเจวด็ไม ้ 3 อนับูชาไวคู้่กบัประติมากรรมเจา้แม่บุษบา ภายหลงัสร้างศาล

เจา้แม่บุษบาหรือท่ีชาวบา้นเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ซิกเซียม่าเปล่ียนจากแสดงง้ิวมาเป็นลิเกสมโภชน์

แทน  พาหนะของเจา้แม่บุษบาหรืออาม่าเป็นจระเขห้รืองกัฮ้ือ 2 ตวั คอยคุม้ครองผูค้นท่ีเดินเรือ

สัญจรไปมาเป็นท่ีนบัถือกราบไหวบู้ชาชาวชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชน ไดข้ดุพบโครงกระดกู

จระเขแ้ละเก็บรักษาไวท่ี้ศาลเจา้39 

จติรกรรม  

 จิตรกรรม คืองานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการวาด ระบายสี และการจดัองคป์ระกอบความ
งามอ่ืน   จิตรกรรม คือ การระบายชั้นสีลงบนพ้ืนรองรับ เป็นการจดัรูปทรงรวมกนั และสีท่ี
เกิดข้ึนจากการเตรียมการของศิลปินแต่ละคนในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศพัท ์ อธิบายวา่ 
เป็นการสร้างงานทศันศิลป์บนพ้ืนระนาบรองรับ ดว้ยการ ลาก ป้าย ขีด ขดู วสัดุ จิตรกรรมลง
บนพ้ืนรองรับ จิตรกรรมท่ีแสดงวถีิชีวติของชาวจีนในภาคตะวนัออกมีหลกัฐานเห็นไดท่ี้
จิตรกรรมฝาผนงัวดัใหญ่อินทารามสมยัอยธุยาตอนปลายในชาดกเร่ืองมหาชนกเป็นภาพเรือ
ก าป่ันท่ีฝร่ังเป็นกปัตนัส่องกลอ้งแต่ลกูเรือทั้งหมดเป็นจีน เรือก าป่ันหมายถึงเรือแบบยโุรป เรือ
ส าเภาหมายถึงเรือต่อดว้ยไมแ้บบจีน มีเสา 3 - 5 เสาเรือส าเภาของไทยมีก าเนิดมาจากจีน40  
นอกจากน้ียงัมีภาพชายชาวจีนสองคนนัง่อยูใ่นเรือนไทยอยูบ่ริเวณท่าเรือท่ีมีเรือส าเภาจีนจอด
จิตรกรรมฝาผนงัในวธูิรชาดก มีภาพทหารชาวจีนถืออาวธุและชายชาวจีนไวห้างเปียดว้ย  ท่ีวดั
วดับุปผารามหรือเรียกอีกช่ือวา่วดัปลายคลอง จงัหวดัตราดมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระพทุธรูป
แบบจีนและมีภาพชายชาวจีนยืนอยู ่ รวมทั้งลวดลายพรรณพืชและสัตวแ์บบจีน  ท่ีวดัแกว้พิจิตร 
จงัหวดัปราจีนบุรีจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองมหาชนกสมยัรัตนโกสินทร์มีภาพเรือส าเภาจีนจอดอยูท่ี่
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ท่าเรือ จิตรกรรมจีนท่ีศาลเจา้และวดัจีนในภาคตะวนัออกไดแ้สดงให้เห็นศิลปวฒันธรรมจีนท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นตา่ง ๆ  ดงัน้ีคือ 

 1.จติรกรรมตามความเช่ือศาสนาพุทธนิกายมหายาน มีจิตรกรรมเก่ียวกบัพทุธประวติั

พระพทุธเจา้ เช่น ตอนประสูติท่ีวดัเทพพทุธาราม ศาลเจา้กวนอิม มหาโพธิสัตว ์หนองใหญ่ และ

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัตราด การเขียนภาพเนน้ธรรมชาติ ตน้ไม ้ ดอกไม ้ การแต่งกายแบบ

จีน  ท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัตราดยงัมีจิตรกรรมพทุธประวติัตอนออกบวช และท่ีมูลนิธิซ า

เตก็ไท ้ ชลบุรีภาพแสดงการแต่งกายแบบจีน  พทุธประวติัตอนบ าเพญ็เพียรท่ีโรงเจเม่งเตกตั้ว 

ฉะเชิงเทรา และท่ีมูลนิธิซ าเตก็ไท ้ พทุธประวติัตอนปฐมเทศนาปัญจวคัคียท่ี์วดัเทพพุทธาราม 

และโรงเจหลวงพอ่โสธรแสดงให้เห็นความเช่ือการประดบัตกแต่งแบบจีนอยา่งเรียบง่าย ท่ี

มูลนิธิซ าเตก็ไท ้ชลบุรีจิตรกรรมเร่ิมช ารุดเสียหายมากแลว้ 
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 2.จติรกรรมในศาสนาเต๋า เป็นศาสนาท่ีมีเทพเจา้มากมายและซับซ้อนมาก มีเทพเจา้ท่ีนบั

ถือหลายองค ์เลา่จ้ือหรือเต่าเต๋อเทียนจุงเป็นเทพท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนใหค้วามเคารพมากท่ีสุด จะ

เห็นไดว้า่มีจิตรกรรมอยูท่ัว่ไปทั้งในศาลเจา้และส่วนต่าง ๆ ของศาลเจา้ หลายศาลเจา้ในภาค

ตะวนัออกจะตอ้งมีจิตรกรรมเลา่จ้ือให้ผูศ้รัทธาไวส้กัการะบูชามากมายในภาคตะวนัออก 

3.จติรกรรมสามก๊ก เป็นจิตรกรรมท่ีมีความส าคญัมากโดยเฉพาะจิตรกรรมเก่ียวกบักวน

ออูติเทพในศาสนาเต๋า ศาลเจา้กวนอหูรือกวางต้ีมีอยูม่ากมายในภาคตะวนัออก นอกจากน้ียงัมี
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จิตรกรรมเก่ียวกบับุคคลส าคญัในเร่ืองสามก๊ก เช่น เลา่ป่ี เตียวหุย ขงเบง้ ลิโป้และหมอหัวโถเป็น

ตน้ 

     

 

 4.จติรกรรมไซอิ๋ว จิตรกรรมท่ีพบบ่อยหลายศาลเจา้ในภาคตะวนัออก  ภาพจิตรกรรม

แสดงให้เห็นการเดินทางผจญภยัของพระถงัซัมจัง๋พร้อมกบัลกูศิษย ์3 คนคือ เห้งเจีย ตือโป๊ยก่าย

และซัวเจ๋ง เพ่ือไปอญัเชิญพระไตรปิฎกท่ีประเทศอินเดีย  สมยัราชวงศห์มิง แสดงภูมิประเทศท่ี

อนัตราย ทุรกนัดารหลายรูปแบบ  ปัจจุบนัไดมี้ผูน้ าเอาเร่ืองไซอ๋ิวมาสร้างเป็นส่ือหลายรูปแบบ 

ท าให้เร่ืองไซอ๋ิวกลายเป็นตน้แบบการผจญภยัแบบใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากผูช้มมากเร่ือง

หน่ึง 
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5.จติรกรรมเจยีงจอืหยางหรือเจยีงจือ่หยา พบมากในหลายศาลเจา้ เช่นท่ี ศาลหลกัเมือง
ฉะเชิงเทรา  ศาลเจา้ไทซ้าจือ บา้งบึงชลบุรี ศาลหลกัเมืองขลงุจนัทุบรี ศาลเจา้กวนอจูงัหวดัตราด
และศาลเจา้โจซือกง ระยอง จิตรกรรมเจียงจือหยางส่วนใหญ่จะพบในรูปจิตรกรรมผูช้ายนัง่ตก
ปลามากกวา่รูปแบบอ่ืน พร้อมทั้งภาพแสดงกระบวนฮ่องเตจี้นเสดจ็มาหาเจียงจือหยาง เพ่ือเชิญ
ให้เขา้ร่วมรับราชการ  แสดงภาพให้เห็นวฒันธรรมการด ารงชีวติของชาวจีนในชนบท และการ
ประดบัตกแต่งตามแบบศิลปะจีนท่ีสวยงามในรูปของจิตรกรรมท่ีศาลเจา้ 

 6.จติรกรรมห้องสิน หนี่วา (女媧 ,ตวัยอ่: 女娲: Nǚwāหน่ีวา,ฮกเก้ียน: ลูอ่อ)

วรรณกรรมเร่ือง ห้องสิน ฉบบัรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัฯ เรียกใน

ส าเนียงฮกเก้ียนวา่ หนึงวาสีและเร่ืองไคเภก็ ฉบบัภาษาไทย เรียกวา่ หนึงออสีเป็นเทพเจา้ในเทพ

นิยายของจีนเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นผูส้ร้างมนุษยแ์ละซ่อมฟ้า ต่อมาภายหลงัเช่ือกนัวา่เป็นผูส้ร้าง

โลกของจีนตามเร่ืองห้องสินฉบบัรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัฯ กลา่วถึง

พระนางหนึงออสีไวว้า่พระนางเป็นพระกนิษฐาองคท่ี์ 9 ร่วมพระมารดาเดียวกบักบัฮอกฮีสี

ฮ่องเต ้ นอกจากทรงมีพระปรีชาสติปัญญาและทรงช่วยฮอกฮีสีฮ่องเต ้ ท านุบ ารุงแผน่ดินและจดั
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บา้นเมืองมีระเบียบยิ่งข้ึน  พงศาวดารจีนเร่ืองห้องสินเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัราชวงศเ์ซียง(พระ

เจา้เซียงทางปฐมกษตัริยสื์บราชวงศถึ์งพระเจา้ติวอ๋อง รวม 28 พระองค ์ จ านวนรัชกาล 650 ปี 

ก่อนพทุธกาล 1240 ถึง 590 ปี เร่ืองไคเภก็ตอนปลายเร่ืองห้องสินตอนตน้.ราชวงศจิ์ว พระเจา้

จิวบูอ๋องปฐมกษตัริยสื์บราชวงศถึ์งพระเจา้จิวหมั้นอ๋อง รวม 34 องค ์จ านวนรัชกาล 888 ปี ตั้งแต่

ก่อนพทุธกาล 591 ปี ถึง พ.ศ. 297 เร่ืองห้องสินเร่ืองเลียดก๊ก ยคุจา้นกว๋อหรือเลียดก๊ก41  ห้องสิน

ประพนัธ์โดยสวีจ่งัหลินเป็นนวนิยายเก่ียวกบัเทพและภูติผีปีศาจท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันแห่ง

จินตนาการ เหตุการณ์ในนวนิยายเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในช่วยปลายสมยัราชวงศซ์ัง ช่วงท่ี

กษตัริยโ์จว้อูห่วงัเจา้โจมตีกษตัริยซ์ังโจว้หวงั42 จิตรกรรมห้องสินจะมีเขียนไวท่ี้ศาลเจา้ท่ี

ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี แสดงการจดักระบวนทพัแบบจีนสมยัโบราณผสมกบัจินตนาการท่ี

สวยงามแบบศิลปจีนท่ีพบในศาลเจา้แบบหน่ึง 

 

 

 7.จติรกรรมต านานหญงิทอผ้ากับชายเลีย้งววั จิตรกรรมหญิงทอผา้กบัชายเล้ียงววัท าเป็น
รูปนกบินเช่ือมเป็นสพานให้ชายเล้ียงววัเดินไปหานางฟ้าหญิงทอผา้ และเป็นรูปหญิงทอผา้กบั
ชายเล้ียงววัท่ีศาลเจา้พอ่เจา้แม่บา้นนา นครนายก แสดงการด าเนินชีวติของนางฟ้ากบัชายเล้ียง
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ววัหนิว หลางในภาคโลกมนุษยเ์ปรียบเทียบกบัการเดินทางไปหากนัท่ีบนสวรรคท่ี์มูลนิธิซ าเตก็
ไท ้ชลบุรี 

 

 8.ความฝันในหอแดง จิตรกรรมความฝันในหอแดงจะจ าลองภาพการด าเนินชีวติของตวั
ละครส าคญัในเร่ือง เพ่ือสะทอ้นให้เห็นการด าเนินชีวติของคนจีนในสมยันั้นให้มากท่ีสุด เช่น 
จิตรกรรมความฝันในหอแดงท่ีมูลนิธิซ าเต๊กไท ้ ชลบุรี และท่ีมูลนิธิสวา่งบ าเพญ็สถาน 
ปราจีนบุรีเป็นตน้ 
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9.ไซซี เป็นหน่ึงในส่ีหญิงงามแห่งแผน่ดินจีน  จิตรกรรมไซซีท่ีศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 
มูลนิธิสวา่งบ าเพญ็สถานสะทอ้นให้เห็นภาพการด าเนินชีวติของชาวจีนในสถานท่ีต่าง ๆ และใน
ยามพกัผอ่นเดินทางท่องเท่ียวตามแบบฉบบัของชาวจีน โดยเฉพาะการลอ่งเรือและภาพการ
ด ารงชีวติในอาคารท่ีอยูใ่นสมยันั้น 

 

 

10.ซิยิ่นกุ้ย บุคคลท่ีตวัตนจริง ๆ ในพงศาวดารของจีน เป็นเร่ืองราวของแม่ทพัท่ีมี
พละก าลงัมากและไม่เคยแพใ้คร เป็นแม่ทพัท่ีงกัฮุยวรีบุรุษอีกคนในวฒันธรรมจีนรุ่นต่อมานบั
ถือ เร่ืองของซิยิ่นกุย้เลา่จนเป็นต านานคลา้ยเป็นเร่ืองแต่งมากกวา่เร่ืองจริง เร่ืองของซิยิ่นกุย้ไม่
ปรากฏช่ือผูแ้ต่งเร่ืองต่อมาในรุ่นลกูและรุ่นหลานคือ ซิเตง็ซานและซิกงั เป็นภาคต่อเน่ืองสืบมา 
คือซิเตง็ซานเป็นบุตรชายของซิยิ่นกุย้ ท าปิตุฆาตเพราะเห็นภาพหลอนวา่ซิยิ่นกุย้เป็นเสือ
กระโจนเขา้ใส่ เน่ืองจากซิยิ่นกุย้เป็นเทพจุติมาจากเสือขาวและมีศตัรูคู่อาฆาตคือมงักรเขียวคือซิ
เตง็ซาน เร่ืองของซิเตง็ซานและซิกงันั้นเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาภายหลงัในยคุราชวงศชิ์งพ.ศ.2187-
245543 ท่ีมูลนิธิซ าเตก็ไท ้ ชลบุรีมีจิตรกรรมเร่ืองซิเตง็ซานกบัทหารไปปราบฝ่ังตะวนัตก ท่ีอเนก
กุศลศาลา (วหิารเซียน) มีจิตรกรรมปูนป้ันประดบักระเบ้ืองเคลือบสีสดใสรูปซิยิ่นกุย้รบกบัไก๊
โซวบุ๋น ซิเตง็ซันรบกบัฮวงหลีฮัว่ประดบัหลงัคาดา้นขา้งสองดา้น ประเทศจีนมีประติมากรรมซิ
ยิ่นกุย้ประดิษฐานเพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัแม่ทพัจีนผูย้ิ่งใหญ ่
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 11.กิเลน (麒麟; qílín: ch'i-linฉีหลิน;ญ่ีปุ่น: 麒麟 คริิน  สะกดเป็น Qilin, Kylinหรือ 
Kirin) ค ามาจากภาษาจีนเป็นช่ือของสัตวช์นิดหน่ึงในเทพนิยายของจีนถา้เป็นตวัผูเ้รียกวา่ "กี" ถา้
เป็นตวัเมียเรียกวา่ "เลน" หรือ "กิเลน" กิเลน ตามต านานจีนวา่มีรูปร่างเหมือนกวางมีเขาเดียว 
หางเหมือนววั หัวเป็นมงักร ตีนมีกีบเหมือนมา้ บางต าราวา่มีตวัเป็นสุนขั ล  าตวัเป็นแอนทีโลป 
เกิดจากธาตุทั้งห้า คือ ดิน, น ้า, ไฟ, ไม ้ และโลหะ ผสมกนัเช่ือวา่มีอายอุยูไ่ดถึ้งพนัปี ถือวา่เป็น
ยอดแห่งสัตวท์ั้งหลาย สญัลกัษณ์แห่งคุณงามความดี ปรากฏให้เห็นเม่ือใดจะเกิดผูมี้บุญมา
ปกครองบา้นเมืองให้อยูเ่ยน็เป็นสุขเม่ือนั้น เช่น ในยคุของฟซีูเป็นผูป้กครองโลก กิเลนได้
ปรากฏตวัข้ึนท่ีแม่น ้าฮวงโห หลงักิเลนมีลายอกัขระจารึกต่อมาไดพ้ฒันากลายมาเป็นตวัอกัษร 
กิเลนถือเป็นหน่ึงในส่ีสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงประกอบดว้ย หงส์, เต่า, มงักร และกิเลน  44การปรากฎ
กิเลนสัตวใ์นเทพนิยายชนิดน้ีถือวา่มีมงคลหรือความโชคดีปรากฏ ไม่มีเร่ืองร้ายเกิดข้ึน 45 
เน่ืองจากความเช่ือดงักลา่วท าให้ศาลเจา้ทุกแห่งมกัจะเขียนรูปกิเลนไวใ้ห้ผูค้นท่ีเขา้สกัการะ
ร่วมกบัประติมากรรมในศาลเจา้ไดเ้คารพบูชา 
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ภาษาและวรรณกรรม 

 ศาลเจา้จีนมกัจะเขียนวรรณกรรมประกอบจิตรกรรม ประกอบแผน่ป้ายจารึกแผน่หิน 

ป้ายแขวน  ป้ายอกัษรค าโคลงคู่ ระฆงั เป็นตน้ วรรณกรรมแสดงความจงรักภกัดี กตญัญรูู้คุณ มี

คุณธรรมและซ่ือสัตยเ์ป็นเลิศตามแนวความคิดของศาสนาพทุธลทัธิมหายาน ศาสนาเต๋า และ

ศาสนาขงจ้ือ   ไดแ้ก่วรรณกรรมภาษาและวรรณกรรมจีนเก่ียวกบัศาสนาพทุธนิกายมหายาน

จารึกท่ีระฆงัท่ีวดัจีนประชาสโมสรจารึกอกัษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตร เป็นตน้ การจารึก

ประวติัการสร้างระฆงัท่ีศาลเจา้แม่ทบัทิม ระยอง และโรงเจเป้าฮกตั้ว ชลบุรี แสดงให้เห็น

ประวติัการเดินทางเขา้มาของคนจีนในประเทศไทยและกลา่วถึงการสร้างศาลเจา้ประกอบไวใ้น

ระฆงั 
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 ภาษาและวรรณกรรมจีนยงัไดเ้ขียนไวบ้อกช่ือพระพทุธรูป เป็นหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ชุมชนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีพบท่ีศาลเจา้หลายแหลง่  ป้ายภาษาบอกช่ือเทพเจา้ ป้าย
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ช่ือศาลเจา้ประจ าชุมชนท าให้สามารถศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการตั้งศาลหลกัเมือง รวมทั้ง

การเขียนป้ายช่ือเทพเจา้ท่ีเป็นป้ายขนาดเลก็ภายในศาลเจา้ท าดว้ยไมห้รือส าริดเป็นหลกัฐาน

ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ประวติัของศาลเจา้ไดดี้อยา่งหน่ึง การบูชาเจา้พอ่ศาลหลกัเมืองตามคติ

ความเช่ือของคนจีนไดดี้ยิง่ โคลงตุย้เล้ียงบริเวณเสาของอาคารบริเวณส าคญั พบวา่มีทุกศาลเจา้

ท าให้สามารถเขา้ใจหลกัความคิด ความเช่ือของคนจีนท่ีถา่ยทอดเป็นภาษาและวรรณกรรม

ประจ าศาลเจา้ทุกศาล 
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ภาษาอธิบายประกอบจิตรกรรมตา่ง  ๆ เป็นตวัอยา่งภาษาและวรรณกรรมท่ีมีอยูทุ่กศาล

เจา้มีความส าคญัท าให้เป็นแหลง่ขอ้มูลส าหรับศึกษาแนวความคิด ประวติัชุมชน ประวติั

วรรณกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนเช้ือสายไทยรักษาไวท่ี้ศาลเจา้ รูปแบบการใชภ้าษา

ประกอบภาพท่ีพบอยูทุ่กแห่งในศาลเจา้ 

 

 

สรุปศิลปวฒันธรรมจนี 

สถาปัตยกรรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรม 

1.ศาลเจา้แม่ทบัทิมจงัหวดั
ระยอง มีประวตัสิร้างเม่ือ 
พ.ศ. 2421 

1.หลวงพอ่ซ าปอกง ตา้ ฉง 
เป่า เต้ียน 

1.จิตรกรรมตามความเช่ือ
ศาสนาพทุธนิกายมหายาน 

1.ภาษาและวรรณกรรมจีน
เก่ียวกบัศาสนาพทุธนิกาย
มหายานจารึกท่ีระฆงัท่ีวดั
จีนประชาสโมสร 

2.วดัจีนประชาสโมสร-
เล่งฮกย่ีมีประวตัสิร้าง
เม่ือก่อน พ.ศ. 2449 

2.ประติมากรรมในศาสนา
พทุธนิกายมหายาน   

2.จิตรกรรมในศาสนาเต๋า 2.การจารึกประวติัการ
สร้างระฆงัท่ีศาลเจา้แม่ททั
ทิม ระยอง และโรงเจเป้า
ฮกตั้ว ชลบุรี 
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3 . โรงเจเปาฮกตั้วสร้างเมื่อ 
พ.ศ. 2440 

3.ประติมากรรมในศาสนา
เต๋า 

3.จิตรกรรมสามก๊ก 

 

3.โคลงตุย้เล้ียงบริเวณเสา
ของอาคารบริเวณส าคญั 

4.ศาลเจา้เซียนซือไทส้ร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2475 

4.ประติมากรรมสามก๊ก 4.ไซอ๋ิว 4.แผน่ป้ายจารึกบนแผน่
ส าริด เช่น จารึกช่ือเทพเฉิน 
หวง กง  
 

5.ศาลเจา้ฮ๊กเก้ียนมีประวติั
สร้างเมื่อก่อน พ.ศ. 2451 

5.ไซอ๋ิว 5.เจียงจือหยาง 5.แผน่ป้ายช่ืออาคาร เทพ
เจา้ ต่าง ๆ 

6. ศาลหลกัเมืองเมืองขลุงมี
ประวติัสร้างเมื่อก่อน พ.ศ. 
2448 

6.ประติมากรรมท่ีศาลเจา้พอ่
หลกัเมือง 

6.หอ้งสิน 6.ภาษาอธิบายประกอบ
จิตรกรรมต่าง ๆ  

7.ศาลหลกัเมืองระยองมี
ประวติัสร้างเมื่อ พ.ศ. 
2448 

7.ประติมากรรมพระ
โพธิสัตวก์วนอิม 

7.ต านานหญิงทอผา้กบัชาย
เล้ียงววั 

 

 

8.วดัเทพพทุธารามสร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2448 

8.ประติมากรรมเจา้แม่
ทบัทิม 

8.ความฝันในหอแดง  

9.ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง
จงัหวดัตราดมีประวติัสร้าง
ก่อนเมื่อ พ.ศ. 2310 

 9.ไซซี  

10.วดัอุภยัภาติการาม 
ฉะเชิงเทรามีประวตัิสร้าง
เมื่อก่อน พ.ศ. 2449 

 10.ซิย่ินกุย้  

  11.กิเลน  
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 สถาปัตยกรรมศาลเจา้ท่ีมีประวติัการสร้างสามารถน าเสนอเป็นตวัอยา่งอาคาร

สถาปัตยกรรมจ านวน 10 ศาลเจา้ แมว้า่ตวัอาคารบางศาลเจา้จะมีการซ่อมแซมเปล่ียนแปลงจาก

รูปแบบเดิม แต่ก็มีคุณค่าดา้นประวติัความเป็นมาของชุมชนดา้นการตั้งถ่ินฐาน  ดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง สามารถศึกษาประวติัชุมชนไดจ้ากศาลเจา้แมจ้ะไม่มีการบนัทึกการ

ซ่อมแซมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม  

 ดา้นประติมากรรมจ านวน 8 ประเภทแสดงให้เห็นประวติัการตั้งถ่ินฐานของชาวไทยเช้ือ

สายจีนตั้งแต่สมยัก่อนอยธุยา เน่ืองจากวฒันธรรมจีนเป็นวฒันธรรมเก่าแก่มีประวติัความเป็นมา

และรายละเอียดมากมาย ตวัอยา่งประติมากรรมท่ีเลือกศึกษาจึงสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมคน

ไทยเช้ือสายจีนท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะศาลเจา้ท่ีภาคตะวนัออกเท่านั้น 

  ดา้นจิตรกรรมจ านวน 11 ประเภทแสดงให้เห็นความส าคญัของการประยกุตแ์ละการ

ถา่ยทอดวฒันธรรมจีนจากแผน่ดินแม่ของชาวไทยเช้ือสายจีน จิตรกรรมเป็นการแสดงการ

ส่ือสารประวติัศาสตร์การเดินทางของชาวไทยเช้ือสายจีนนอกจากจะแสดงออกมาเป็น

สถาปัตยกรรม ประติมากรรมแลว้ ยงัแสดงออกมาในรูปจิตรกรรมท่ีใชสี้สรรคง์ดงาม และ

ถา่ยทอดเป็นภาษาและวรรณกรรมอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ 
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ทะเลในเอเชียอาคเนย์, http:// www.polpacon 7.ru.ac.th /download/article/บทความ%2029.doc 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555   

 2ระเบียบการปกครองของคณะสงฆฝ่์ายอนมันิกาย ไดก้ าหนดให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

ประกอบพิธีกรรมในราชส านกัของพระสงฆอ์นมันิกาย ต่อมาไดร้วมเอาพระสงฆจี์นนิกายเขา้

ไปดว้ย แสดงถึงความจงรักภกัดีของคณะสงฆท์ั้ง 2 นิกาย พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่ัวจึงโปรดเกลา้ฯ ให้คณะสงฆเ์หลา่น้ีไดรั้บพระราชทานสมณศกัด์ิในท านองเดียวกนักบั

พระสงฆม์อญท่ีไดรั้บมาแลว้ในรัชกาลท่ี 4 แต่เน่ืองจากพระสงฆจี์นนิกายและอนมันิกายนบัถือ

พระพทุธศาสนานิกายมหายานและประกอบพิธีกรรมท่ีต่างไปจากพระสงฆฝ่์ายเถรวาท คือ พระ

ไทย และพระมอญ จึงโปรดเกลา้ฯ ให้มีท าเนียบสมณศกัด์ิส าหรับพระสงฆญ์วนข้ึนต่างหาก และ

โปรดเกลา้ฯ ให้มีสมณศกัด์ิส าหรับพระสงฆจี์นดว้ยในคราวเดียวกนั อีกทั้งให้เลือกพระสงฆ ์ท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสม ข้ึนเป็นพระครู พระปลดั รองปลดั (เทียบดว้ยสมุห์) ผูช่้วยปลดั (เทียบดว้ย

ใบฎีกา) และไดพ้ระราชทานสัญญาบตัร มีราชทินนามและพดัยศ จ าลองแบบมาจากพดัยศของ

พระสงฆฝ่์ายเถรวาทแต่มีขนาดเลก็กวา่ คณะสงฆอ์นมันิกายเดิมให้สงักดักรมท่าซา้ยในความ

ดูแลของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ป้ัน) และมีขนุอนมัสังฆการเป็นผูดู้แลพระสงฆฝ่์ายอนมันิกาย

ควบคู่กนัไป โดยให้เป็นผูแ้ทนติดต่อกบัส านกัพระราชวงั กรมธรรมการและกรมท่าซ้าย ต่อมา

จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้โอนพระสงฆท์ั้งฝ่ายอนมันิกายและจีนนิกาย มาข้ึนกบักระทรวงธรรมการ

เม่ือพ.ศ.2441 ปัจจุบนัวดัญวนมีสถานะเป็นองคก์รทางศาสนาเทียบเท่ากบัมหาเถรสมาคม 

ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของสมเดจ็พระสังฆราช 
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 3สมเด็จพระจกัรพรรดิชิงกวงัซวี ่ (光绪帝 ; Guāngxù) พระนามเดิมวา่ อ้ายซินเจว๋

หลวั ไจ้เถียน ( 愛新覺羅載湉; Aixin-Jueluo Zàitián) ครองราชยว์นัท่ี 14 สิงหาคม 

2414-ถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2451 เป็นพระโอรสในเจา้ชายชุนท่ี 1 ซ่ึงเป็นพระอนุชาในสมเดจ็

พระจกัรพรรดิเสียนเฟิง พระราชชนนีคือพระขนิษฐาในพระนางซูสีไทเฮา ข้ึนครองราชยต์ั้งแต่

พระชนมพรรษา 3 พรรษา 

 4     ดูรายละเอียดในตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, ความเป็นมาของวดัจนีและศาลเจ้า

จนีในประเทศไทย กรุงเทพ ฯ : บริษทั ส่องศยาม จ ากดั  2543.  

 5th.wikipedia.org/wiki/ศาลเจา้แม่ทบัทิม เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

 6เนตรนภา แกว้แสงธรรม ยาเนชโกวา, ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลจนีมงคล กรุงเทพ ฯ : อมั

รินทร์, 2554  หนา้ 49 

 7www.touronthai.com/วดัจีนประชาสโมสร_(วดัเลง่ฮกยี่)เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ.2556 

 8เนตรนภา แกว้แสงธรรม ยาเนชโกวา,แหล่งเดียวกัน  หนา้ 66 

 9 อีกต านานหน่ึงกลา่วถึงประวติัไวว้า่เดิมพระนางเป็นสามญัชนผูห้ญิงพรหมจรรยพ์  านกั

อยูใ่นราชอาณาจกัรทางทิศเหนือ กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรน้ีทรงทราบข่าวของนางจึงไดข้ออภิเษก

สมรสจนพระนางไดมี้พระโอรสถึง 9 องค ์ อาณาจกัรแห่งน้ีมีกษตัริยท์รงไวซ่ึ้งคุณธรรม 

ทศพิธราชธรรม ความเป็นธรรม ราษฎรต่างไดรั้บความสุขกนัถว้นหนา้ ขณะนั้นเทพหยวนซ่ือ

เทียนจวนิเทพผูป้กครองทอ้งฟ้าในศาสนาเต๋าเสดจ็ผา่นทางอาณาจกัรนั้นทรงเห็นจึงเหาะลงไป

หาท่านอ๋อง มเหสีและโอรสทั้ง ๙ องค ์ แลว้ตรัสชวนให้ข้ึนสวรรคไ์ปพร้อมกนั ทรงสถาปนา

นางให้เป็นเทพโต๊วหมุ๋หยวนจวนิและโอรสทั้งเกา้เป็นเทพกลุม่ดาวเหนือท่ีเรียกวา่ จ่ิวหวงตา้ต้ี 

หรือ กิวอ๋องไต่เต่ ต านานหน่ึงจากคมัภีร์ของเต๋า กลา่วเก่ียวกบัเทพเตา้บอ้หยวนกุนไวว้า่ วนัหน่ึง

พระนางไดเ้สดจ็ประพาสอทุยานเสดจ็ไปถึงสระน ้าพรุ้อน และสระบวัทรงหลงใหลน ้าอุน่จึง
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เสดจ็ลงสรงน ้าอุน่ในสระ ปรากฏวา่มีดอกบวัตูมก าลงัทยอยกนัโผลข้ึ่นมาเหนือน ้าจ านวน ๙ 

ดอกในดอกบวันั้นมีเดก็ผูช้ายพระนางจึงทรงน าข้ึนไปพระต าหนกั ทรงเล้ียงเป็นบุตรทั้งเกา้องค์

และทรงไดรั้บการสถาปนาพระนามวา่ เป่ยโต๊วจ่ิวเจินเซ่ิงเต๋อเทียนจวนิ(北斗九真聖德

天 后 )http://www.phuketvegetarian.com/borad/data/4/0220-1.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 2 

กรกฎาคม พ.ศ.2556 

 10http://www.samsenvilla.com/index.php/blog-categories/kin-j/item/47-god-of-je 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

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

 12 ขนุวจิิตรมาตรา, เร่ืองของเมอืงชล ฯ พระนคร: โรงพิมพข์่าวพาณิชย,์ พ.ศ.2497 หนา้  

28 

 13 สุบิณ สืบสงวน “เร่ืองเมืองบางปลาสร้อย หรือเมืองชลบุรี” ใน อนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพนายวชัิย อูนากูล ณ เมรุวดัใหญ่อินทาราม ชลบุรี 23พฤษภาคม 2519 

กรุงเทพฯ :หา้งหุ้นส่วนจ ากดัอดุมศึกษา, 2519, หนา้ 13-15คุณสุบิณ สืบสงวนไดบ้นัทึกไวว้า่ไฟ

ไหมเ้มืองชลบุรีเม่ือปี พ.ศ.2457  หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสดจ็จงัหวดั

ชลบุรี   6 ปี ทรงบนัทึกวา่ “..ตลาดเมืองชลน้ีตั้งแต่ไฟไหมแ้ลว้ไม่ไดเ้คยมาเห็นอีกเลย” 

14 ความเห็นของ Ni Yu นิสิตปริญญาโทสาขาบริหารศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยับูรพา 

ซ่ึงท าหนา้ท่ีผูอ้า่นภาษาจีน 

 15วสันต ์ ชีวะสาธน์,"แผนทีภู่มนิิทศัน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนวฒันธรรม ” ศาล

เจ้าและศาสนสถานอื่น  หนา้ 3 

  16 http://www.watkhlung.org เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2555 

 17http://www.rayong-culture.orgเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 
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18ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, แหล่งเดียวกัน หนา้ 107 

19บุญเดิม พนัรอบ “วฒันธรรมจีนท่ีศาลหลกัเมืองในภาคตะวนัออก”  วารสารศิลปกรรม

บูรพา ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 มิถนุายน –พฤศจิกายน 2555 หนา้ 58-74 

20th.wikipedia.org/wiki/วดัเทพพทุธาราม เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

 21http://www.thai-tour.com/thai-tour/east/trad/data/place/pic_citypole.htmเขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 

22 ดรูายละเอียดในตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, แหล่งเดียวกัน  

23กุลศิริ อรุณภาคย,์ ศาลเจ้า ศาลจนีในกรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ : มิวเซียมเพรส,2553,หนา้ 

21 

24จี. วลิเลียม  สกินเนอร์, ชาญวทิย ์เกษตรศิริ บรรณาธิการ. สังคมจนีในประเทศไทย :  

ประวตัิศาสตร์เชิงวเิคราะห์. กรุงเทพ : มูลนิธิโตโยตา้,  2548. หนา้ 131-132และดูรายละเอียดใน 

ล.เสถียรสุต, เรียบเรียง ประวตัิวฒันธรรมจนี  กทม: ห้างหุ้นส่วน ภาพพิมพ ์ , พ.ศ.2509 หนา้ 

225-229 เห็นวา่ซ าปอกงน่าจะเก่ียวขอ้งกบัพวกแตฮ้วัซ่ึงน่าจะเป็นชนชาติอาหรับนบัถือศาสนา

อิสลามในยนุนาน ค าวา่ซ าปอ น่าจะหมายถึงพวกแตฮ้วั ค  าวา่กงแปลวา่ปู่หรือนิยมเรียกผูสู้งอายุ

หรือคุณธรรมสูง ชาวจีนรู้จกัแตฮ้วัในนามซ าปอกง ชาวจีนในไทยเรียกวดัพนญัเชิงวรวหิารเป็น

วดัซ าปอกงอาจจะเพราะแตฮ้วัเคยมาแวะท่ีวดัน้ี ค  าวา่ซ าปอกงของแตฮ้วักบัซ าปอกงในพทุธ

ศาสนามีความหมายแตกต่างกนั ซ าปอในพทุธศาสนาแปลวา่ไตรรัตน์และไม่ไดต้่อค าวา่กงซ่ึง

แปลวา่ปู่ นอกจากน้ีมีค าวา่ซือกงแปลวา่พระอาจารยห์ลวงปู่ จีนในไทยออกช่ือซ าปอกงมกัจะ

หมายถึงวดัพนญัเชิงวรวหิารหรือวดักลัยาณมิตรมหาวรวหิารนั้นเป็นการเอาช่ือแตฮ้วัไปปะปน

กบัค าวา่ไตรรัตน์ 
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25หลวงจีน(เยน็บุญ) คณาณติัจีนพรต, พระมหากรุณาธารณ ี กรุงเทพ ฯ : ไทยวสิินการ

พิมพ,์ 2539 หนา้ 118 

26 http://www.phuketvegetarian.com/borad/data/2/0196-1.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  8

กรกฎาคม พ.ศ.2556 และ http://www.buddhaweekly.com/the-first-doctor-medicine-buddha-

bhaisajyaguru/เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม พ.ศ.2556  ดูรายละเอียดในล.เสถียรสุต, เรียบเรียง 

ประวตัิวฒันธรรมจนี  กทม: ห้างหุ้นส่วน ภาพพิมพ ์, พ.ศ.2509 หนา้ 109-110 

27  ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิง่ ไร่สุขสิริ, แหล่งเดียวกัน หนา้ 49 

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

พ.ศ.2556 

29หลวงจีน(เยน็บุญ) คณาณติัจีนพรต, แหล่งเดยีวกัน หนา้ 114,172, 174,และ 188  

30http://hselearning.kku.ac.th/UserFiles/chapter6(2).pdf เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  10 กรกฎาคม 

พ.ศ.2556 

31ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, แหล่งเดียวกัน หนา้ 29-30. 

32กุลศิริ อรุณภาคย,์ ศาลเจ้า ศาลจนีในกรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ : มิวเซียมเพรส,2553, หนา้

88-94 

33ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, แหล่งเดียวกัน หนา้ 34 

34กุลศิริ อรุณภาคย,์ แหล่งเดียวกัน, หนา้27-29 

35th.wikipedia.org/wiki/เจ้าแม่กวนอิม  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  12 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

36ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, แหล่งเดียวกัน หนา้ 26. 

37ตว้น ล่ี เซิง และ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, แหล่งเดียวกัน หนา้ 22-23. 



131 

 

38จี. วลิเลียม  สกินเนอร์, ชาญวทิย ์เกษตรศิริ บรรณาธิการ.แหล่งเดยีวกัน หนา้ 83. 

39ศาลเจา้แม่บุษบาเป็นศาลเจา้เก่าแก่อายปุระมาณ 180 ปี เดิมศาลเจา้แม่บุษบาเป็นอาคาร

ไมแ้ละทรุดโทรม ภายในศาลมีเจวด็ไม ้ 3 อนับูชาไวคู้่กบัประติมากรรมเจา้แม่บุษบา จากการ

สัมภาษณ์คุณหัสชยั จอ้ยลีกรรมการสมาคมสวา่งอทุยานธรรมสถาน พานทอง เห็นวา่เดิมศาลเจา้

แม่บุษบาน่าจะเป็นศาลเจา้แม่ทบัทิมมาก่อน เดิมช่ือศาลอาม่า มีคนทรงเจา้ช่ือนางบุษบา ภายหลงั

สร้างศาลเจา้แม่บุษบาหรือท่ีชาวบา้นเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ซิกเซียม่าหรือซิดเซียม่า เปล่ียนจาก

แสดงง้ิวมาเป็นลิเกสมโภชน์แทน ไดก่้อสร้างอาคารหลงัใหม่ข้ึนแทนอาคารหลงัเก่า สร้างเสร็จ

ในปี พ.ศ. 2516 ดูรายละเอียดใน พธีิเปิดวหิารเทวสถานแปดเซียน(เจ๋เยีย่งไท้)  40 ม.8 ต.พาน

ทอง อฺพานทอาง จ.ชลบุรี 11พฤศจกิายน 2550  ชลบุรี : บริษทังามช่าง ปร้ิน แอด ์ มีเดีย จ ากดั 

พ.ศ.2550 หนา้113-115 

40 บุญเดิม พนัรอบ อุตสาหกรรมการต่อเรือประมงภาคตะวนัออก ทุนสนบัสนุนการวจิยั

จากมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2537 หนา้ 4 

41ช่วง 477-222 ปีก่อนค.ศ. เป็นยคุยอ่ยยคุท่ี 2 ในสมยัราชวงศโ์จวตะวนัออก ต่อจากยคุ

ชุนชิวโดยในยคุน้ีเป็นยคุท่ีเหลือแควน้ใหญ่ท่ีท าสงครามแยง่ชิงอ  านาจกนัเพียง 7 แควน้ คือ ฉู่,ฉี,

หาน,เอ้ียน,จา้ว,เวย่ และฉิน โดยทั้ง 7 แควน้น้ีท าสงครามกนัมายาวนาถึง 255 ปี ก่อนท่ีฉินหวาง

เจ้ิง(ฉินอ๋องเจ้ิง)จะรวบรวมแผน่ดินจนเป็นปึกแผน่ไดส้ าเร็จเม่ือ 221 ปีก่อนค.ศ.

th.wikipedia.org/wiki/หน่ีวา เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

42 วรรณภา เช้ือจีน, แปล ประตูสู่วฒันธรรมจนี กรุงเทพ ฯ  : ส านกัพิพมสุ์ขภาพใจ พ.ศ.

2551,หนา้ 178 

 43 http://www.utdid.com  และ http://www.86wiki.com/view/22296.htmเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

15 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

44
th.wikipedia.org/wiki/กเิลนเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556 



132 

 

45ล่ี ไป่ ใส-Li-Pei Sai, มงคลจนี Chinese Good Luck Charms กรุงเทพ ฯ บางกอกบุ๊ค  

พ.ศ.2552 หนา้ 48 

 

 

 

 


