บทที่ 4
เอกลักษณ์ วฒ
ั นธรรมไทยเชื้อสายจีนและการเปลีย่ นแปลง
ชาวไทยเชื้อสายจีนได้นาํ เอาความเชื่อและศาสนาตามแบบอย่างบรรพบุรุษแผ่นดินจีนซึ่ง
เป็ นแผ่นบ้านเกิดเมืองนอนก่อนที่จะอพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย ลูกหลานในรุ่ นต่อมาก็ได้
ยึดแนวปฏิบตั ิตามแบบอย่างความเชื่อและศาสนาของบรรพบุรุษ

ความเชื่อดังกล่าวได้หล่อ

หลอมเป็ นความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจสําหรับสร้างงานวัฒนธรรมแบบคนไทยเชื้อ
สายจีนอย่างมีลกั ษณะสําคัญ ชุมชนที่สาํ คัญในภาคตะวันออกที่ชาวจีนอาศัยกันอยูอ่ ย่าง
หนาแน่นคือ

ชุมชนเมืองท่าชายทะเลฝั่งตะวันออกเมืองสําคัญ

5

แห่งตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ คือ เมืองบางปลาสร้อยตั้งอยูท่ ี่ชลบุรี เมืองแปดริ้ วที่ฉะเชิงเทรา เมืองระยอง
จันทบุรีและตราด

การตั้งชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในแหล่งดังกล่าวทําให้มีการก่อตั้งศาลเจ้า

จํานวนมากในชุมชนเหล่านั้น และได้กระจายตัวไปตามชุมชนอื่น ๆ รอบชุมชนหลักทั้ง 5 แห่ง
การวิจยั ได้สรุ ปแนวความคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าของคนไทยเชื้อสาย
จีนในประเด็นต่าง ๆ คือ
ประการแรก เอกลักษณ์ดา้ นสถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมจีนแผ่นดินแม่มีอิทธิ พลกําหนด
สถาปั ตยกรรมตัวอาคารที่ศาลเจ้าอย่างเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นการประดับตกแต่งอาคารแสดงความ
เป็ นจีนอย่างโดดเด่น เช่น การประดับหลังคาอาคารด้วยมังกร มังกรเรี ยกว่าเล้งหรื อเหลง
ปรากฏในสมัยกษัตริ ยอ์ ้ ึงตี่

สร้างขึ้นมาโดยให้ถือว่าเป็ นเครื่ องหมายประจําชาติ1

รู ปแบบ

เอกลักษณ์เฉพาะของสถาปั ตยกรรมจีนมีความโดดเด่นในเรื่ องหลังคาสี สดใส เครื่ องประดับบน
หลังคาประกอบไปด้วยสัตว์มงคลต่าง ๆ ตามธรรมเนียมจีน สัตว์ในเทพนิยายเชื่อว่าสามารถขจัด
ภูติผปี ี ศาจและภัยต่าง ๆ การประดับหลังคาด้วยสัตว์ครบทุกชนิดจะสามารถประดับได้เฉพาะ
อาคารของพระมหากษัตริ ยเ์ ท่านั้น ส่ วนพระมเหสี หรื อขุนนางจะมีจาํ นวนสัตว์ประดับลดหลัน่
กันลงไปตามศักดิ์ของเจ้าของอาคาร

สัตว์ที่นิยมประดับหลังคาที่พบเห็นได้ทวั่ ไปคือมังกร
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หลังคาศาลเจ้าในเมืองไทยจะนิยมหลังคา ซานเหมินติ่ง เป็ นแบบที่นิยมแพร่ หลายทางภาคใต้
ของจีนอันเป็ นที่ด้ งั เดิมของชาวจีนในไทย2

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนด้านสถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นเด่นชัดที่
วัดพนัญเชิงวรวิหารที่เคยเป็ นศาลเจ้าแบบจีนมาก่อนปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นวัดไทย
ทําให้มีการ
เลียนแบบสร้างวัดหลวงพ่อโตซําปอกงที่วดั กัลยาณมิตรมหาวรวิหาร ธนบุรี เจ้าพระยานิกร
บดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตรว่าที่สมุหนายก ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริ เวณใกล้เคียง เดิมเป็ น
หมู่บา้ นที่มีภิกษุจีนพํานักอยูแ่ ละเรี ยกกันต่อมาว่าหมู่บา้ นกุฎีจีน สร้างเป็ นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2368
และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3
พระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตร และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน
เป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ชื่อพระพุทธไตรรัตนนายกหรื อหลวงพ่อโตด้วยมีพระประสงค์จะให้
เหมือนกรุ งเก่า คือมีพระโตอยูน่ อกกําแพงเมืองอย่างเช่นวัดพนัญเชิงวรวิหาร หลวงพ่อโตเป็ นที่
เคารพสักการะในหมู่ชาวจีนเรี ยกชื่อแบบจีนว่า ซําปอฮุดกงหรื อซําปอกง เป็ นพระพุทธรู ปปูน
ปั้น ปางมารวิชยั พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานช่วย
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ เสด็จก่อพระฤกษ์เมื่อ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2380 อยูภ่ ายในพระวิหาร
ขนาดใหญ่3
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ศาลเจ้าอื่น ๆ ในประเทศไทยที่ได้ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้าไว้ เช่น วัดชัยภูมิการาม
กรุ งเทพมหานคร วัดพุทธศาสนานิกายมหายาน อานัมนิกายวัดญวน ตัวอาคารเป็ นบ้านโบราณ
แบบจีน

ภายในมีระฆังแบบไทย

วัดมงคลสมาคมสร้างแบบศาสนาพุทธภายในวิหารมี

พระพุทธรู ปแบบวัดไทย เป็ นวัดที่ชาวเวียดนามเชื้อสายจีนสร้างขึ้น ปั จจุบนั ไม่มีพระเวียดนาม
จําพรรษาแต่มีพระไทยทําพิธีกรรมแบบไทย และศาลเจ้าปู่ -ย่า อุดรธานี เป็ นศาลเจ้าที่มีความเชื่อ
ท้องถิ่นและเชื่อเทพเจ้าจีน มีการฉลองเทพเจ้าปู่ -ย่าด้วยขบวนสิ งโต เป็ นตัวอย่างความสัมพันธ์
วัฒนธรรมไทย-จีนที่ศาลเจ้า การศึกษาศาลเจ้าจีนที่ชุมชนยีส่ ารก็พบว่าศาลเจ้าจีนเปลี่ยนเป็ นศาล
เจ้าแบบไทยด้วย

4

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและไทยของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ศาล

เจ้าเป็ นตัวอย่างความพยายามปรับตัวของคนจีนผูอ้ พยพเข้ามาในชุมชนไทย ทางด้านการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมด้านรู ปธรรมที่เป็ นสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม อันจะนําไปสู่การ
ยอมรับวัฒนธรรมแบบอื่น ๆ ตามมาด้วย
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรีแสดงให้เห็นตัวอย่างการสร้างสถาปัตยกรรมแบบไทยพื้นถิ่น
ภาคกลางที่นาํ เอาเอาวัฒนธรรมไทย-จีนเข้าไปประดิษฐานประกอบไว้ภายในและรอบนอก
ปรากฎอยูท่ วั่ ไปในชุมชนไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะศูนย์กลางของชุมชนโดยทัว่ ไป ในชุมชน
ภาคตะวันออก เช่นที่ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองระยองและและศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองบ่อไร่
จังหวัดตราดแสดงให้เห็นการสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแบบจีนเคียงคู่กบั
ศาลหลักเมืองแบบไทย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแบบจีนจะเป็ นที่ประดิษฐานประติมากรรมเจ้าพ่อ
หลักเมืองแบบจีน
ส่ วนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแบบไทยจะเป็ นที่ประดิษฐานหลักเมืองที่ได้รับ
อิทธิ พลจากศิวลึงค์ของอินเดียผ่านทางกัมพูชา แสดงความสัมพันธ์เคียงคู่ระหว่างวัฒนธรรมไทย
จีนด้านสถาปัตยกรรม
ลักษณะโดดเด่นของศาลหลักเมืองจันทบุรีสถาบัตยกรรมแบบไทย
ภายในมีประติมากรรมจีนเจ้าพ่อหลักเมืองคู่กบั เสาหลักเมือง เป็ นต้น เจว็ดไม้กเ็ ป็ นเครื่ องแสดง
อย่างหนึ่งให้เห็นบทบาทความสําคัญของวัฒนธรรมไทยที่ศาลเทพารักษ์ เจว็ดพบอยูท่ ี่ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองชลบุรี ศาลหลักเมืองนครนายก ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองระยอง และศาลเจ้าแม่บุษบา พาน
ทอง ชลบุรี
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วัดโพธิ ทตั ตาราม (โผวเต็กยี-่ 普德寺) ตั้งอยูท่ ี่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรีคือตัวอย่างการ
สร้างสถาปั ตยกรรมไทยที่วดั สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย

ภายในอาคารมีการ

ประดับตกแต่งทัว่ ไปเหมือนวัดจีนสังกัดคณะสงฆ์จีน พระประธานประดิษฐานหลวงพ่อซําปอ
กง ต้า ฉง เป่ า เตี้ยน ไม่มีพระประธานพระอมิตาภะพุทธเจ้า พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระ
ไภษัชคุรุไวทูรยประภาพุทธเจ้า มีพระภิกษุจีนประจําอยู่
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ศาลเจ้าในภาคตะวันออกที่มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นได้แก่

ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม

จังหวัดระยอง วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเจเป้ าฮกตั้ว จังหวัดชลบุรี ศาลเจ้า
เซี ยนซือไท้ จังหวัดชลบุรี ศาลเจ้าฮ๊กเกี้ยน จังหวัดชลบุรี ศาลหลักเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
ศาลหลักเมืองระยอง วัดเทพพุทธาราม จังหวัดชลบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด และวัด
อุภยั ภาติการาม โดยพิจารณาจากประวัติการก่อตั้ง และเอกลักษณ์ดา้ นผังตัวอาคาร เป็ นต้น
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อเนกกุศลศาลา

(วิหารเซียน)

และอุทยานสามก๊กแสดงให้เห็นแนวโน้มการบริ หาร

จัดการและการปรับตัวเข้าสู่ ยคุ ใหม่ใช้สถาปั ตยกรรมเป็ นจุดดึงดูดจัดระบบคล้ายพิพิธภัณธ์หรื อ
อุทยานกลางแจ้ง มีพนักงานเฝ้ าเก็บบัตรผ่านประตู เป็ นรู ปแบบการบริ หารจัดการศาลเจ้าแบบ
ใหม่ที่มีการจัดหารายได้เพื่อบํารุ งศาลเจ้า

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางพระ

ออกแบบสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่
ประเทศไทย

จังหวัดชลบุรี

ชลบุรีมีการ

สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่ง

ออกแบบตัวอาคารเป็ นสํานักงานศูนย์กลางศาลเจ้าในเครื อข่าย

จํานวน 51 ศาลเจ้า5
ประการทีส่ อง เอกลักษณ์ดา้ นประติมากรรม เอกลักษณ์ของประติมากรรมที่ศาลเจ้าคือ
หลวงพ่อซําปอกง ต้า ฉง เป่ า เตี้ยน ที่วดั อุภยั ภาติยาราม จังหวัดฉะเชิงเทราสร้างโดยช่างพื้นบ้าน
ที่แตกต่างกับหลวงพ่อซําปอกงที่วดั พนัญเชิงวรวิหาร

อยุธยาและวัดกัลยาณมิตรมหาวิหาร

ธนบุรี เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านประติมากรรมศาสนาพุทธนิ กายมหายานในประเทศไทยของ
คนไทยเชื้อสายจีน ประติมากรรมที่โดดเด่นอีกรู ปแบบหนึ่งคือประติมากรรมพระอมิตาภะพุทธ
เจ้า พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้า ที่วดั จีนประชาสโมสร
(เล่งฮกยี)่ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นวัดที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 5แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยชาวไทย
เชื้อสายจีนเนื่องจากพระจีนมีมากขึ้น กลุ่มขุนนางจีน พ่อค้าชาวจีน และพระอาจารย์สกเห็งเป็ น
ผูน้ าํ สร้างวัดจีนสําคัญ 3 วัดคือ วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่ ) กรุ งเทพมหานคร ส่ วนวัดมังกร
บุปผาราม(เล่งฮัวยี)่ จังหวัดจันทบุรีสร้างเสร็ จในสมัยรัชกาลที่ปัจจุบนั 5

รู ปแบบประติมากรรม

ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปเป็ นแบบพุทธศิลป์ แบบไทยมากขึ้นดังที่ปรากฏที่ศาลเจ้ากวนอู จังหวัด
ตราด นอกจากนี้ยงั มีการสร้างประติมากรรมพระพุทธเจ้าทั้งสามประดิษฐานในศาลเจ้าประเภท
อื่นที่ไม่ใช่วดั เช่นที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน จังหวัดสระแก้วที่อเนกกุศลศาลา (วิหารเซี ยน)
ชลบุรี ได้สร้างประติมากรรมพระพุทธเจ้าทั้งสามแสดงให้ผเู้ ข้าชมสักการะไว้ท้ งั สามแห่ง เป็ น
ต้น
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ประติมากรรมพระอมิตาภะพุทธเจ้า พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระไภษัชคุรุไวฑูรย
ประภาพุทธเจ้าเป็ นรู ปแบบที่ได้รับอิทธิ พลจากวัดศาสนาพุทธในประเทศจีนเป็ นต้นแบบ ศาล
เจ้าในประเทศไทยส่ วนใหญ่กจ็ ะนํามาปรับรู ปแบบให้มีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะถิ่น เช่น รู ปแบบ
การจัดแสดงที่อเนกกุศลศาลา

(วิหารเซี ยน)

จะแสดงให้เห็นพัฒนาการประติมากรรม

พระพุทธเจ้าสามองค์ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ถงั จนถึงปัจจุบนั ที่ศาลเจ้ากวนอู จังหวัดตราดได้ปรับ
รู ปแบบพุทธศิลป์ เป็ นแบบไทยมากขึ้น

ส่ วนที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน

สระแก้วได้

ประดิษฐานพระพุทธเจ้าสามองค์สาํ หรับผูเ้ ข้าสักการะบูชานอกจากศาลเจ้าประเภทวัดที่วดั จีน
ประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา วัดเทพพุทธาราม เซี ยนฮุดยี่ ชลบุรี และวัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี

143

นอกจากนี้ที่ศาลเจ้าองค์รักษ์

นครนายกยังได้ประดับตกแต่งพระพุทธเจ้าสามพระองค์เป็ น

จิตรกรรมสําหรับผูส้ กั การะบูชาอีกด้วย
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เทพเจ้าปุนเถ้ากงหรื อปิ่ งเถ้ากงเป็ นเทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนําภายในศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมืองปึ งเถ้ากงหรื อปุนเถ้ากง ปรากฏหลักฐานว่าที่ประเทศจีนไม่พบ
เทพเจ้าที่เรี ยกเช่นนี้

สันนิษฐานว่าคําว่าปุนเถ้ากงนั้นเป็ นชื่อเรี ยกเทพเจ้าของชาวจีนโพ้นทะเล

ที่มาจากอักษรปิ่ งแปลว่าเดิมหรื อดั้งเดิมรวมกับอักษรเถ้าน่าจะลดคํามาจากคําว่า โปวเถ้าแปลว่า
ชุมชน เมื่อรวมคําแล้วจึงน่าจะหมายถึงชุมชนดั้งเดิม ปุนเถ้ากงจึงน่าจะแปลว่าเป็ นเทพเจ้าผูร้ ักษา
ชุมชนดั้งเดิม เพราะคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นเมืองไทยมักมีความผูกพันกับแผ่นดิน
มาตุภูมิหรื อแผ่นดินแม่ รวมทั้งการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าที่ตนเคยนับถือมาก่อนครั้งที่อยูเ่ มืองจีน
เป็ นความผูกพันกับชุมชนเดิมที่เป็ นบ้านเกิดเมืองนอน
เทพเจ้าประจําชุมชนของชาวแต้จิ๋วส่ วนใหญ่ในประเทศไทย มักเป็ นเจ้าที่เรี ยกว่าแป๊ ะเอี๊ย
กงคือเทพเจ้าที่คุม้ ครองรักษาท้องถิ่นต่าง ๆ ปุนเถ้ากงจึงน่าจะหมายถึงเทพเจ้าผูค้ ุม้ ครองรักษา
ชุมชน 6 พวกแต้จิ๋วและแคะจะนับถือเจ้าองค์ใหม่คือ เปิ่ น โถว กง เปิ่ นโถวนี้น่าจะเลียนแบบมา
จากตี่ โถว เจ้าของท้องที่ซ่ ึงจะด้อยกว่าเฉิ งหวงเป็ นเทพชุมชนใหญ่กว่า จะพบเห็นได้ในหมู่บา้ น
ของเมืองเฉา-โจวและเจี่ย-เอิ่งโจว โถวคือเจ้าองค์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหยน ฉิ ง

กลุ่มสุ ยหู

กลายเป็ นบรรบุรุษด้านวัฒนธรรมจีน เหยน ฉิ งเป็ นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทย แสดงว่าเป็ น
เทพเจ้าเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีน มีศาลเจ้าเปิ่ นโถวที่มีชาวแต้จิ๋วอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออก ชาวจีนแต้จิ๋วเป็ นกลุ่มชนใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นชนบทและผสมกลมกลืนชาว
ไทย บ้างก็แต่งงานกับคนไทยทําให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมในที่สุด
ความเชื่อเรื่ องการนับถือปุนเถ้ากงได้สืบทอดชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่ นหลังซึ่งพยายามสื บ
ทอดวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีน พยายามรักษามรดกของบรรพบุรุษให้มากที่สุด พยายามทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบบรรพบุรุษที่เคยปฏิบตั ิให้มากที่สุด เนื่องจากมีการตั้งศาลปุนเถ้ากงทั้งที่
บ้านและตามชุมชนต่าง ๆ เป็ นอันมาก เป็ นเทพที่พบเห็นในหลายศาลเจ้าในชุมชนต่าง ๆ เทพ
เจ้าปึ งเถ้ากงที่ประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองบางพระ ชลบุรี ศาลหลักเมืองบ่อไร่ จังหวัดตราด ศาล
จ้าวปึ งเท่ากง ขลุง จังหวัดจันทบุรีจึงเป็ นสัญลักษณ์ของความเชื่อคนไทยเชื้อสายจีน
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ประติมากรรมที่ศาลเจ้าในภาคตะวันออกที่สาํ คัญอื่น ๆ เช่น ประติมากรรมสามก๊ก
ประติมากรรมไซอิ๋ว ประติมากรรมที่ศาลหลักเมือง

ประติมากรรมพระโพธิ์สตั ว์กวนอิมปาง

ต่าง ๆ ประติมากรรมเจ้าแม่ทบั ทิม เป็ นต้น โดยเฉพาะประติมากรรมเจ้าแม่ทบั ทิมแสดงให้เห็น
ความสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในแถบเมืองท่าชายฝั่งทะเลในหมู่ชาวจีนฮ๊กเกี้ยน ชาวแต้จิ๋ว
ผูเ้ คารพเจ้าแม่ทบั ทิม

ชาวจีนฮ๊กเกี้ยนสร้างศาลเจ้าแม่ทบั ทิมรอบอ่าวและเมืองค้าขายตามปาก

แม่น้ าํ ต่าง ๆ เจ้าแม่ทบั ทิมเป็ นเจ้าแม่ประจําเรื อ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมจังหวัดระยองเป็ นศาลเจ้าเก่าแก่
แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยงั มีศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ชลบุรีอีกหลายแห่งที่พนัสนิคม บางละมุงและสัตหี บ
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เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็ นเมืองท่าสําคัญของภาคตะวันออกตั้งแต่เมืองศรี พะโล เมืองบางปลา
สร้อยหรื อเมืองชลบุรีปัจจุบนั รวมทั้งศาลเจ้าแม่ทบั ทิมที่ปราจีนบุรีซ่ ึ งเป็ นเมืองสําคัญแถบลุ่มนํ้า
บางปะกงด้วย
ประการทีส่ าม เอกลักษณ์ดา้ นจิตรกรรม

จิตรกรรมที่ศาลเจ้าจํานวน 11 ประเภทที่

พบในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ จิตรกรรมตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน จิตรกรรมใน
ศาสนาเต๋ า

เป็ นจิตรกรรมที่ได้รับอิทธิ พลจากความเชื่อศาสนาที่กล่อมเกลาจากบรรพบุรุษ

จิตรกรรมสามก๊ก ไซอิ๋ว

เจียงจือ หยาง ห้องสิ น เป็ นความสําคัญของพงศาวดารที่มีการบันทึก

เรื่ องราวไว้ตามหลักฐานการบันทึกต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้บนั ทึกไว้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ตํานานหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัว

ความฝันในหอแดง ไซซี ซิ ยนิ่ กุย้ และกิเลน เป็ นตัวอย่าง

จิตรกรรมที่พบที่ศาลเจ้าที่มีเอกลักษณ์มีคุณค่าสําหรับศึกษาเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับผูศ้ รัทธา
สักการะศาลเจ้าให้มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากที่มีมาแต่เดิม เนื่องจากได้มีการแปล
วรรณกรรมจีนหลายเรื่ องมาเป็ นภาษาไทยอยูก่ ่อนแล้ว
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ประการสุ ดท้ าย เอกลักษณ์ดา้ นภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมที่ศาลเจ้าส่ วนใหญ่
มักจะเป็ นวรรณกรรมจีนที่แปลเป็ นภาษาไทยแล้ว เช่น สามก๊ก

รวมทั้งที่มีการนําไปทําบท

ภาพยนตร์ หรื อหนังการ์ ตูน เช่น ไซอิ๋ว เป็ นที่นิยมรู ้จกั กันแพร่ หลายมากในรู ปของสื่ อที่ทนั สมัย
เนื่องจากที่ศาลเจ้าไม่มีภาษาไทยอธิบายกํากับภาพ มีเพียงผูส้ ร้างถวาย ศาลเจ้าหลายแห่งในภาค
ตะวันออกได้เขียนภาษาไทยกํากับระบุชื่อผูส้ ร้างถวายเพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าสักการะบูชาศาลเจ้า รวมทั้ง
นักท่องท่องเที่ยวได้เข้าใจวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนมากขึ้น เป็ นวิธีการเผยแพร่ วฒั นธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวที่น่าสนใจรู ปแบบหนึ่ง
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การเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของคนไทยเชื้อสาย
จีนตั้งแต่ระดับรัฐสู่ ระดับประชาชน

ชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ สมั ภารแห่งพระมหา

กษัตราธิราชเจ้า ได้อาศัยอยูภ่ ายใต้ร่มพระบวรพุทธศาสนาในผืนแผ่นดินไทยได้นาํ เอารากฐาน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนมาสู่สงั คมสยามจนหลอมรวมเป็ นรู ปแบบวัฒนธรรมไทย-จีนแบบใหม่
อย่างน่าสนใจ ได้ฝังรากลึกลงสู่กระแสสํานึกและจิตวิญญาณของคนไทยเชื้อสายจีน ชาวจีนใน
รุ่ นที่อพยพมาสู่แผ่นดินไทยได้ปรับตัวและหล่อหลอมเข้าเป็ นหนึ่งเดียวกับคนไทยได้โดย
สมานฉันท์เป็ นพลังทางสังคมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการและการประยุกต์ใช้วฒั นธรรมอย่างมี
คุณค่า

การประยุกต์ทางวัฒนธรรมดูได้จากสถาปัตยกรรมอาคารศาลเจ้า แสดงให้เห็นความ

ศรัทธาความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนปรากฏให้เห็นอยูท่ วั่ ไป แสดงให้เห็นวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาพุทธผสมผสานควบคู่ไปกับขนบธรรมเนียมแบบจีนอย่างลงตัวและเป็ นศูนย์รวมแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยจีนอันโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ในปั จจุบนั 7
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กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนได้รับอิทธิ พลจากภูมิปัญญาจีน
จากแผ่นดินแม่ซ่ ึ งเป็ นวัฒนธรรมประเภทจิตใจ8

คือแบบอย่างการปฏิบตั ิหรื อแนวทางแห่ง

ความคิด ความเชื่ออุดมการณ์ ศีลธรรมจรรยา ธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย พิธีการ
ต่าง ๆ ของชาวจีนแผ่นดินแม่ที่เกิดจากศาสนาพุทธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋ า ลัทธิขงจื้อ และภูมิ
ปัญญาจีนทั้งหลาย
ประเทศไทยบ้างก็ลม้ เหลว

หล่อหลอมส่ งทอดให้กบั ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางอพยพเข้ามาใน
บ้างก็ประสบความสําเร็ จ

ในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่ประสบ

ความสําเร็ จในการดําเนินชีวติ ได้สละทรัพย์สมบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมประเภทวัตถุที่ศาลเจ้าใน
รู ปของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมเพื่อเป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร
ระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยกันมาทํากิจกรรมร่ วมกัน

ศาลเจ้าจึงเป็ นแหล่งสถานที่ที่มี

บทบาทความสําคัญในชุมชนบันทึกประวัติความเป็ นมา การอพยพ และความสัมพันธ์ของชาว
จีนที่มีต่อคนไทย
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เอกลักษณ์ ศาลเจ้ าในภาคตะวันออก
เนื่องจากภาคตะวันออกประกอบด้วย 8 จังหวัดมีลกั ษณะเป็ นเมืองท่าชายทะเลในส่ วนที่
เป็ นภาคตะวันออกตอนล่างและภาคตะวันออกตอนบน9ภาคตะวันออกตอนล่างเป็ นชายฝั่งทะเล
เอกลักณ์ศาลเจ้าในภาคตะวันออกแสดงให้เห็นได้ในประเด็นสาระสําคัญดังนี้คือ ประการแรก
เอกลักษณ์ความสัมพันธ์วฒั นธรรมไทย-จีน รู ปแบบสถาปัตยกรรมตัวอาคาร การจัดวางเครื่ อง
สักการะบูชา ประติมากรรมรู ปเคารพ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนไทยจีน ตามแบบ
การสร้างอาคารสถาปั ตยกรรมศาลเจ้าแรกที่วดั พนัญเชิงวรวิหาร

แสดงให้เห็นความเคารพ

วัฒนธรรมไทยแต่กย็ งั คงนําวัฒนธรรมจีนเข้าไปไว้ในวัดพนัญเชิงวรวิหารได้อย่างผสมผสาน
กลมกลืน

นอกจากนี้วดั จีนยังเริ่ มสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยบ้างแล้วการจัดวางเจว็ด
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ประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมือง เทพเจ้าประจําถิ่น เหล่านี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ไทย-จีนอย่างเป็ นรู ปธรรม

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชซึ่ งทรงมีเชื้อสายเป็ นจีนแต้จิ๋ว

ราชสํานักปักกิ่งบันทึกว่าพระเจ้าตากสิ นเป็ นเจิ้ง

เจาทรงมีพระบิดาชื่อเจิ้งยูงได้รับแต่งตั้งเป็ น

ขุนพัฒน์ พระมารดาเป็ นชาวไทยชื่อนกเอี้ยงสมัยอยุธยาใกล้จะเสี ยกรุ งแก่พม่าครั้งที่ 2 ได้
รวบรวมกําลังต่อสู้กบั พม่าจนได้สถาปนาเมืองหลวงกรุ งธนบุรีสาํ เร็ จ

สมเด็จพระเจ้าตากสิ น

สนับสนุนชาวจีนแต้จิ๋วรู้จกั กันในนามของจีนหลวง 10 ในภาคตะวันออกเป็ นเส้นทางเดินทัพเพื่อ
กูช้ าติที่สาํ คัญ ศาลพระเจ้าตากสิ นมหาราชเป็ นแบบไทยและมีวฒั นธรรมจีนอยูด่ ว้ ยที่ฉะเชิงเทรา
ระยอง

จันทบุรีและตราดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยจีนที่มีบนั ทึกไว้ใน

ประวัติศาสตร์ต้ งั แต่สมัยอยุธยา
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ประการทีส่ อง เอกลักษณ์ศาลเจ้าไทยจีนในภาคตะวันออก แสดงให้เห็นการยอมรับ
โลกาภิวตั น์ เช่น การสร้างอาคารแบบสมัยใหม่ การจัดการแบบใหม่ เพื่อสามารถร่ วมมือกับ
ชุมชน

ศาลเจ้าในบริ เวณนี้จะเป็ นศาลเจ้าที่เกี่ยวกับการเดินเรื อ เช่น ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมเทพผู้

พิทกั ษ์รักษาทะเล เทพเจ้ากวนอูเทพผูซ้ ื่ อสัตย์เป็ นคุณลักษณะสําคัญสําหรับผูเ้ ดินทางผจญภัยใน
ท้องทะเลที่มีแต่อนั ตรายรอบด้าน

รวมทั้งภูมิปัญญาด้านศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มี

ความสัมพันธ์กบั ศาสนาพุทธในชุมชนไทยเป็ นต้น

บริ เวณเมืองท่าสําคัญในแถบตะวันออก

ตอนล่างประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด เป็ นชุมชุนสําคัญของชาวจีนมาตั้งแต่
สมัยอยุธยา โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชซึ่ งทรงมีเชื้อสายเป็ นจีนแต้จิ๋วในฐานะเป็ น
จีนหลวงได้ทาํ สงครามกูช้ าติได้กาํ ลังชาวจีนในภาคตะวันออกเป็ นกําลังสําคัญสนับสนุนจน
สําเร็ จ
ประการสุ ดท้ าย เอกลักษณ์ศาลเจ้าแบบเมืองชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกตอนล่างชายฝั่ง
ทะเลศาลเจ้าในบริ เวณนี้จะเป็ นศาลเจ้าที่เกี่ยวกับการเดินเรื อ เช่นศาลเจ้าชาวจีนฮ๊กเกี้ยน ศาลเจ้า
พ่อกวนอู และศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ภาคตะวันออกตอนบนเป็ นดินแดนที่ประกอบด้วยลุ่มนํ้าบางปะ
กง ลุ่มนํ้าระยอง ลุ่มนํ้าจันทบุรี และลุ่มนํ้าตราด ชาวไทยเชื้อสายจีนได้สร้างศาลเจ้าแม่ทบั ทิม
เอกลักษณ์ศาลเจ้าที่ได้รับอิทธิพลจากชาวไทยเชื้อสายจีนจากกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นจุดรวม
ของชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยก่อนอพยพแยกย้ายไปอยูท่ ี่อื่น เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
คือวัดจีนประชาสโมสร สร้างวัดตามแบบวัดจีนที่กรุ งเทพมหานครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์

รวมทั้งวัดอุภยั ภาติการามก็รับวัฒนธรรมศาลเจ้าแบบอยุธยาที่วดั พนัญเชิง

วรวิหารที่เคยเป็ นศาลเจ้ามาก่อนมาสร้างพระพุทธรู ปแบบบซําปอกงนํามาเป็ นพระพุทธรู ป
ประธานของศาลเจ้า
ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข บางแสน ชลบุรี 11 มีปรากฏอยูใ่ นนิราศเมืองแกลงของสุ นทรภู่ซ่ ึงมี
ชีวติ อยูใ่ นช่วง พ.ศ.2329-2398 ว่า”เห็นจวนจนบนเจ้าเขาสํามุก จงช่วยทุกข์ถึงที่จะทําถวาย พอ
ขาดคํานํ้าขึ้นทั้งคลื่นคลาย”

สอดคล้องกับชื่อตํานานพื้นบ้านเรื่ องตํานานเขาสามมุข

แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ากับตํานานพื้นบ้านชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปั จจุบนั ศาลเจ้าแม่
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สามสุ ขมีสองศาลเป็ นที่เคารพของชาวเรื อ มักถือเป็ นประเพณี ที่ตอ้ งกราบไหว้ บนบานศาลกล่าว
เพื่อให้เป็ นศิริมงคลแก่ตวั เองและเดินทางโดยปลอดภัย ภายในศาลเจ้ามีประติมากรรมต้าฉง เป่ า
เตี้ยน พระพุทธรู ปซําปอกง เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่เทียงโฮวเซี้ ยบ้อ เจ้าแม่ทบั ทิม ฉุยปุยเนี้ย ซึ ง
เห้งเจีย หรื อฮุกโจ้ว และเทพหมอยาฮัวท้อเซียง เป็ นต้น
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การบริ หารจัดการศาลเจ้าแบบใหม่ป็นรู ปแบบที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการจัดการบริ หาร
ศาลเจ้าเพื่อสามารถดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนแสดงให้เห็นได้จากรู ปแบบที่
สําคัญดังนี้คือ ประการแรกคือ การบริ หารจัดการแบบพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากภาคตะวันออกเป็ น
ภาคที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวมากโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีมีหอ้ งพักสู งที่สุดทัว่ ประเทศ

12

รู ปแบบการปรับตัวการบริ หารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็ นประเด็นสําคัญที่น่าศึกษาอย่างยิง่
โดยเฉพาะการจัดการบริ หารแบบพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์คือสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุที่คุณค่า

และมีความสําคัญด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมหรื อทางประวัติศาสตร์สาํ หรับสาธาณรณ
ชนด้วยวิธีการจัดการแสดงแบบชัว่ คราวหรื อถาวร พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มกั อยูใ่ นชุมชนใหญ่ การ
จัดการแสดงมักจะใช้สารสนเทศแบบทันสมัยเพื่อเป็ นที่น่าสนใจสําหรับผูเ้ ข้าชมให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะเน้นพื้นที่การแสดงศิลปะวัตถุดา้ นตัวอาคารสถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมเป็ นต้น อาจจัดรวมจิตรกรรมไว้เป็ นกลุ่ม หรื อ
อาจมีศิลปะอื่นด้วย เช่น เครื่ องถ้วยชาม โลหะ เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ของศิลปิ นคนสําคัญ การ
บริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ข้ ึนอยูก่ บั สายงานของภาครัฐบาลที่ทาํ หน้ากํากับดูแล ต่อจากนั้นก็เป็ น
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทําหน้าที่ดา้ นการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้อยูร่ อดได้ดว้ ยการวางแผนกล
ยุทธ์ (an institutional or strategic plan)ให้เป็ นไปตามนโยบายของพิพิธภัณฑ์ 13 อเนกกุศลศาลา
(วิหารเซี ยน) ชลบุรีเป็ นตัวอย่างการจัดการบริ หารศาลเจ้าแบบพิพิธภัณฑ์แบบใหม่ รู ปแบบการ
จัดเก็บบัตรผ่านประตู การจัดวางประติมากรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะรัฐบาล
จีนมอบโบราณศิลปวัตถุจาํ นวน 328 รายการมาจัดแสดงไว้

อเนกกุศลศาลา(วิหารเซี ยน)เป็ น

งานก่อสร้างที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสองของจีนด้านพุทธศาสนา ผนวกเข้า
กับความเชื่อในศาสนาเต๋ าและขงจื้อแบบตั้งเดิมตามหลักฮวงจุย้ หรื อภูมิลกั ษณ์ งานประดับตก
แต่งตัวอาคารมีความหมายเชิงคตินิยมความเชื่อทางเทววิทยาของชาวจีนเป็ นงานนฤมิตที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็ นที่ศูนย์กลางศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋ าและขงจื้อ รวมทั้งประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมจีนที่สาํ คัญ
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ประการทีส่ อง การบริ หารจัดการแบบกวานซี่กจ็ ะทําให้ศาลเจ้าในภาคตะวันออกมีศูนย์
รวมการทํากิจกรรมตามประเพณี มากขึ้น เช่น ประเพณี กินเจซึ่ งเป็ นประเพณี ที่สาํ คัญด้านการ
ท่องเที่ยว

ตามเป้ าหมายหลักของสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย

(เม่งเลี้ยง ) คือส่ งเสริ มวัฒนธรรม-การศึกษา สื บทอดคุณธรรมและประเพณี อนั ดีงามของจีน

14

158

ประการสุ ดท้าย คือการบริ หารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะศาลเจ้าใน
ท้องถิ่นชุมชนเล็ก

ๆ

ต่าง

ๆ

ต้องการให้ประชาชน

โดยรอบมีส่วนร่ วมเพื่อดูแลรักษาศาลเจ้าร่ วมกันเนื่ องจากไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ ผูด้ ูแลศาลเจ้าที่เคยมีมาแต่เดิมก็อายุมากไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บางศาลเจ้ามีรายได้กจ็ ะจ้างคนท้องถิ่นอื่นมาดูแลศาลเจ้า เจ้าของผูม้ ีหน้าที่ดูแลศาลเจ้าอาจอาศัย
อยูห่ ่างไกลจากศาลเจ้า

จึงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเรื่ องนี้ร่วมกัน

รวมทั้งการดูแลภูมิทศั น์รอบ ๆ ศาลเจ้าเพื่อให้เป็ นศูนย์กลางการทํากิจกรรมของคนในชุมชน
อย่างแท้จริ ง

159

เชิงอรรถ
1

ล.เสถียรสุ ต, เรี ยบเรี ยง ประวัตวิ ฒ
ั นธรรมจีน กทม: ห้างหุน้ ส่ วน ภาพพิมพ์ , พ.ศ.2509,

หน้า 35
2

กุลศิริ อรุ ณภาคย์, ศาลเจ้ า ศาลจีนในกรุ งเทพ ฯ กรุ งเทพ ฯ : มิวเซียมเพรส,2553,หน้า

21
3

th.wikipedia.org/wiki/วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ.

2556
4

ดูรายละเอียดในต้วน ลี่ เซิ ง และ บุญยิง่ ไร่ สุขสิ ริ, ความเป็ นมาของวัดจีนและศาลเจ้ า

จีนในประเทศไทย

กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั ส่ องศยาม จํากัด 2543 และ http://www.lek-

prapai.go.th เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ.2556
5

พุทธสมาคม สว่างผล หนองมน หนังสื ออนุสรณ์ งานฉลองครอบรอบ 61 ปี พร้ อมงาน

พิธีมหากุศลเก็บศพไร้ ญาติ ล้ างป่ าช้ า ครั้งที่ 4 ร่ วมกับเทศบาลเมืองแสนสุ ขและผู้มีจติ ศรัทธา(20
เมษายน พ.ศ. 2551) หน้า 289-291 และอนุสรณ์ สถาปนาครบรอบ 63 ปี และพิธีเปิ ดเทวสถานสํ านักงาน-หอประชุม สมาคมกพุทธมามกสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย 2009-2552
6

จี. วิลเลียม สกินเนอร์ , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ. สั งคมจีนในประเทศไทย :

ประวัตศิ าสตร์ เชิงวิเคราะห์ . กรุ งเทพ : มูลนิธิโตโยต้า, 2548. หน้า 139-140
7

อเนกกุศลศาลา(วิหารเซียน) กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั แมงป่ อง(มหาชน) จํากัด พ.ศ.2531หน้า

61
8

บุญเดิม พันรอบ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม: Cultural Anthropology ภาควิชาสังคม

วิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา ชลบุรี พ.ศ.2546 หน้า 115

160
9

บุญเดิม พันรอบ และภารดี มหาขันธ์. การสํ ารวจลักษณะสั งคมและวัฒนธรรมพืน้ บ้ าน

ภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน, 2522.
1o

จี. วิลเลียม สกินเนอร์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ. แหล่ งเดียวกัน หน้า 18-29

11

บุญเดิม พันรอบ และภารดี มหาขันธ์ แหล่ งเดียวกัน ภาคผนวก หน้า 15-18

12

บุญเดิม พันรอบ สั งคมและวัฒนธรรมไทยสํ าหรับการท่ องเทีย่ ว : Thai Culture and

Society for Tourism ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2550 หน้า 258-259
13
14

wikipedia.org/wiki/Museum เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ.2556

อนุสรณ์ สถาปนาครบรอบ

63

ปี และพิธีเปิ ดเทวสถาน-สํ านักงาน-หอประชุม

สมาคมกพุทธมามกสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย 2009-2552 หน้า 27

