
 
 

บทที ่4 

เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยเช้ือสายจนีและการเปลีย่นแปลง 

 ชาวไทยเช้ือสายจีนไดน้าํเอาความเช่ือและศาสนาตามแบบอยา่งบรรพบุรุษแผน่ดินจีนซ่ึง

เป็นแผน่บา้นเกิดเมืองนอนก่อนท่ีจะอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย  ลูกหลานในรุ่นต่อมากไ็ด้

ยดึแนวปฏิบติัตามแบบอยา่งความเช่ือและศาสนาของบรรพบุรุษ  ความเช่ือดงักล่าวไดห้ล่อ

หลอมเป็นความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อแรงบนัดาลใจสาํหรับสร้างงานวฒันธรรมแบบคนไทยเช้ือ

สายจีนอยา่งมีลกัษณะสาํคญั  ชุมชนท่ีสาํคญัในภาคตะวนัออกท่ีชาวจีนอาศยักนัอยูอ่ยา่ง

หนาแน่นคือ ชุมชนเมืองท่าชายทะเลฝ่ังตะวนัออกเมืองสาํคญั 5 แห่งตามหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์คือ เมืองบางปลาสร้อยตั้งอยูท่ี่ชลบุรี เมืองแปดร้ิวท่ีฉะเชิงเทรา เมืองระยอง 

จนัทบุรีและตราด การตั้งชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนในแหล่งดงักล่าวทาํใหมี้การก่อตั้งศาลเจา้

จาํนวนมากในชุมชนเหล่านั้น และไดก้ระจายตวัไปตามชุมชนอ่ืน ๆ รอบชุมชนหลกัทั้ง 5 แห่ง

การวจิยัไดส้รุปแนวความคิดเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมจีนท่ีศาลเจา้ของคนไทยเช้ือสาย

จีนในประเดน็ต่าง ๆ คือ 

ประการแรก เอกลกัษณ์ดา้นสถาปัตยกรรม วฒันธรรมจีนแผน่ดินแม่มีอิทธิพลกาํหนด

สถาปัตยกรรมตวัอาคารท่ีศาลเจา้อยา่งเป็นเอกลกัษณ์ดา้นการประดบัตกแต่งอาคารแสดงความ

เป็นจีนอยา่งโดดเด่น  เช่น  การประดบัหลงัคาอาคารดว้ยมงักร  มงักรเรียกวา่เลง้หรือเหลง

ปรากฏในสมยักษตัริยอ้ึ์งต่ี สร้างข้ึนมาโดยใหถื้อวา่เป็นเคร่ืองหมายประจาํชาติ1 รูปแบบ

เอกลกัษณ์เฉพาะของสถาปัตยกรรมจีนมีความโดดเด่นในเร่ืองหลงัคาสีสดใส เคร่ืองประดบับน

หลงัคาประกอบไปดว้ยสตัวม์งคลต่าง ๆ ตามธรรมเนียมจีน สตัวใ์นเทพนิยายเช่ือวา่สามารถขจดั

ภูติผปีีศาจและภยัต่าง ๆ การประดบัหลงัคาดว้ยสตัวค์รบทุกชนิดจะสามารถประดบัไดเ้ฉพาะ

อาคารของพระมหากษตัริยเ์ท่านั้น ส่วนพระมเหสีหรือขนุนางจะมีจาํนวนสตัวป์ระดบัลดหลัน่

กนัลงไปตามศกัด์ิของเจา้ของอาคาร สตัวท่ี์นิยมประดบัหลงัคาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปคือมงักร   
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หลงัคาศาลเจา้ในเมืองไทยจะนิยมหลงัคา ซานเหมินต่ิง เป็นแบบท่ีนิยมแพร่หลายทางภาคใต้

ของจีนอนัเป็นท่ีดั้งเดิมของชาวจีนในไทย2  

 

 

 การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมไทยและจีนดา้นสถาปัตยกรรมแสดงใหเ้ห็นเด่นชดัท่ี
วดัพนญัเชิงวรวหิารท่ีเคยเป็นศาลเจา้แบบจีนมาก่อนปัจจุบนัเปล่ียนเป็นวดัไทย ทาํใหมี้การ
เลียนแบบสร้างวดัหลวงพอ่โตซาํปอกงท่ีวดักลัยาณมิตรมหาวรวหิาร ธนบุรี เจา้พระยานิกร
บดินทร์ (โต) ตน้สกลุกลัยาณมิตรวา่ท่ีสมุหนายก ไดอุ้ทิศบา้นและท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง เดิมเป็น
หมู่บา้นท่ีมีภิกษุจีนพาํนกัอยูแ่ละเรียกกนัต่อมาวา่หมู่บา้นกฎีุจีน สร้างเป็นวดัข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2368 
และนอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 
พระราชทานนามวา่วดักลัยาณมิตร และทรงสร้างพระวหิารหลวงและพระประธานพระราชทาน 
เป็นพระพทุธรูปองคใ์หญ่ช่ือพระพทุธไตรรัตนนายกหรือหลวงพอ่โตดว้ยมีพระประสงคจ์ะให้
เหมือนกรุงเก่า คือมีพระโตอยูน่อกกาํแพงเมืองอยา่งเช่นวดัพนญัเชิงวรวหิาร หลวงพอ่โตเป็นท่ี
เคารพสกัการะในหมู่ชาวจีนเรียกช่ือแบบจีนวา่ ซาํปอฮุดกงหรือซาํปอกง เป็นพระพทุธรูปปูน
ป้ัน ปางมารวชิยั  พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระราชทานช่วย
เจา้พระยานิกรบดินทร์ เสดจ็ก่อพระฤกษเ์ม่ือ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2380 อยูภ่ายในพระวหิาร
ขนาดใหญ่3  
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ศาลเจา้อ่ืน ๆ ในประเทศไทยท่ีไดผ้สมผสานวฒันธรรมไทยเขา้ไว ้ เช่น วดัชยัภูมิการาม 

กรุงเทพมหานคร วดัพทุธศาสนานิกายมหายาน อานมันิกายวดัญวน ตวัอาคารเป็นบา้นโบราณ

แบบจีน ภายในมีระฆงัแบบไทย  วดัมงคลสมาคมสร้างแบบศาสนาพทุธภายในวหิารมี

พระพทุธรูปแบบวดัไทย เป็นวดัท่ีชาวเวยีดนามเช้ือสายจีนสร้างข้ึน ปัจจุบนัไม่มีพระเวยีดนาม

จาํพรรษาแต่มีพระไทยทาํพิธีกรรมแบบไทย และศาลเจา้ปู่-ยา่ อุดรธานี เป็นศาลเจา้ท่ีมีความเช่ือ

ทอ้งถ่ินและเช่ือเทพเจา้จีน มีการฉลองเทพเจา้ปู่-ยา่ดว้ยขบวนสิงโต เป็นตวัอยา่งความสมัพนัธ์

วฒันธรรมไทย-จีนท่ีศาลเจา้ การศึกษาศาลเจา้จีนท่ีชุมชนยีส่ารกพ็บวา่ศาลเจา้จีนเปล่ียนเป็นศาล

เจา้แบบไทยดว้ย  4  การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมจีนและไทยของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีศาล

เจา้เป็นตวัอยา่งความพยายามปรับตวัของคนจีนผูอ้พยพเขา้มาในชุมชนไทย ทางดา้นการปรับตวั

ทางวฒันธรรมดา้นรูปธรรมท่ีเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม อนัจะนาํไปสู่การ

ยอมรับวฒันธรรมแบบอ่ืน ๆ ตามมาดว้ย 

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองชลบุรีแสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งการสร้างสถาปัตยกรรมแบบไทยพ้ืนถ่ิน
ภาคกลางท่ีนาํเอาเอาวฒันธรรมไทย-จีนเขา้ไปประดิษฐานประกอบไวภ้ายในและรอบนอก  
ปรากฎอยูท่ ัว่ไปในชุมชนไทยเช้ือสายจีนโดยเฉพาะศูนยก์ลางของชุมชนโดยทัว่ไป ในชุมชน
ภาคตะวนัออก  เช่นท่ี ศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทรา ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองระยองและและศาลเจา้พอ่
หลกัเมืองบ่อไร่ จงัหวดัตราดแสดงใหเ้ห็นการสร้างศาลเจา้พอ่หลกัเมืองแบบจีนเคียงคู่กบั
ศาลหลกัเมืองแบบไทย ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองแบบจีนจะเป็นท่ีประดิษฐานประติมากรรมเจา้พอ่
หลกัเมืองแบบจีน ส่วนศาลเจา้พอ่หลกัเมืองแบบไทยจะเป็นท่ีประดิษฐานหลกัเมืองท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากศิวลึงคข์องอินเดียผา่นทางกมัพชูา แสดงความสมัพนัธ์เคียงคู่ระหวา่งวฒันธรรมไทย
จีนดา้นสถาปัตยกรรม   ลกัษณะโดดเด่นของศาลหลกัเมืองจนัทบุรีสถาบตัยกรรมแบบไทย
ภายในมีประติมากรรมจีนเจา้พอ่หลกัเมืองคู่กบัเสาหลกัเมือง เป็นตน้ เจวด็ไมก้เ็ป็นเคร่ืองแสดง
อยา่งหน่ึงใหเ้ห็นบทบาทความสาํคญัของวฒันธรรมไทยท่ีศาลเทพารักษ ์เจวด็พบอยูท่ี่ศาลเจา้พอ่
หลกัเมืองชลบุรี ศาลหลกัเมืองนครนายก ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองระยอง และศาลเจา้แม่บุษบา พาน
ทอง ชลบุรี 
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 วดัโพธิทตัตาราม (โผวเตก็ยี-่ 普德寺) ตั้งอยูท่ี่ศรีราชา จงัหวดัชลบุรีคือตวัอยา่งการ

สร้างสถาปัตยกรรมไทยท่ีวดัสงักดัคณะสงฆจี์นนิกายแห่งประเทศไทย  ภายในอาคารมีการ

ประดบัตกแต่งทัว่ไปเหมือนวดัจีนสงักดัคณะสงฆจี์น พระประธานประดิษฐานหลวงพอ่ซาํปอ

กง ตา้ ฉง เป่า เต้ียน ไม่มีพระประธานพระอมิตาภะพทุธเจา้ พระศากยมุนีพระพทุธเจา้ พระ

ไภษชัคุรุไวทูรยประภาพทุธเจา้ มีพระภิกษุจีนประจาํอยู ่
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 ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นไดแ้ก่ ศาลเจา้แม่ทบัทิม

จงัหวดัระยอง วดัจีนประชาสโมสร จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โรงเจเป้าฮกตั้ว จงัหวดัชลบุรี ศาลเจา้

เซียนซือไท ้ จงัหวดัชลบุรี ศาลเจา้ฮ๊กเก้ียน จงัหวดัชลบุรี ศาลหลกัเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  

ศาลหลกัเมืองระยอง วดัเทพพทุธาราม จงัหวดัชลบุรี ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองจงัหวดัตราด และวดั

อุภยัภาติการาม โดยพิจารณาจากประวติัการก่อตั้ง  และเอกลกัษณ์ดา้นผงัตวัอาคาร เป็นตน้  
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อเนกกศุลศาลา (วหิารเซียน) และอุทยานสามก๊กแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การบริหาร

จดัการและการปรับตวัเขา้สู่ยคุใหม่ใชส้ถาปัตยกรรมเป็นจุดดึงดูดจดัระบบคลา้ยพิพิธภณัธ์หรือ

อุทยานกลางแจง้ มีพนกังานเฝ้าเกบ็บตัรผา่นประตู เป็นรูปแบบการบริหารจดัการศาลเจา้แบบ

ใหม่ท่ีมีการจดัหารายไดเ้พ่ือบาํรุงศาลเจา้  ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองบางพระ ชลบุรีมีการ

ออกแบบสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบสมยัใหม่  สมาคมพทุธมามกสงเคราะห์การกศุลแห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัชลบุรี ออกแบบตวัอาคารเป็นสาํนกังานศูนยก์ลางศาลเจา้ในเครือข่าย

จาํนวน 51 ศาลเจา้5  

ประการทีส่อง เอกลกัษณ์ดา้นประติมากรรม เอกลกัษณ์ของประติมากรรมท่ีศาลเจา้คือ

หลวงพอ่ซาํปอกง ตา้ ฉง เป่า เต้ียน ท่ีวดัอุภยัภาติยาราม จงัหวดัฉะเชิงเทราสร้างโดยช่างพ้ืนบา้น

ท่ีแตกต่างกบัหลวงพอ่ซาํปอกงท่ีวดัพนญัเชิงวรวหิาร อยธุยาและวดักลัยาณมิตรมหาวหิาร 

ธนบุรี เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นดา้นประติมากรรมศาสนาพทุธนิกายมหายานในประเทศไทยของ

คนไทยเช้ือสายจีน  ประติมากรรมท่ีโดดเด่นอีกรูปแบบหน่ึงคือประติมากรรมพระอมิตาภะพทุธ

เจา้ พระศากยมุนีพระพทุธเจา้ พระไภษชัคุรุไวฑูรยประภาพทุธเจา้ ท่ีวดัจีนประชาสโมสร

(เล่งฮกยี)่ จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นวดัท่ีสร้างสมยัรัชกาลท่ี 5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยชาวไทย

เช้ือสายจีนเน่ืองจากพระจีนมีมากข้ึน กลุ่มขนุนางจีน พอ่คา้ชาวจีน และพระอาจารยส์กเห็งเป็น

ผูน้าํสร้างวดัจีนสาํคญั 3 วดัคือ วดัมงักรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี ่ ) กรุงเทพมหานคร ส่วนวดัมงักร    

บุปผาราม(เล่งฮวัยี)่จงัหวดัจนัทบุรีสร้างเสร็จในสมยัรัชกาลท่ีปัจจุบนั5 รูปแบบประติมากรรม

ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปเป็นแบบพทุธศิลป์แบบไทยมากข้ึนดงัท่ีปรากฏท่ีศาลเจา้กวนอ ู จงัหวดั

ตราด  นอกจากน้ียงัมีการสร้างประติมากรรมพระพทุธเจา้ทั้งสามประดิษฐานในศาลเจา้ประเภท

อ่ืนท่ีไม่ใช่วดั เช่นท่ีมูลนิธิสวา่งเท่ียงธรรมสถาน จงัหวดัสระแกว้ท่ีอเนกกศุลศาลา (วหิารเซียน) 

ชลบุรี ไดส้ร้างประติมากรรมพระพทุธเจา้ทั้งสามแสดงใหผู้เ้ขา้ชมสกัการะไวท้ั้งสามแห่ง เป็น

ตน้  
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 ประติมากรรมพระอมิตาภะพทุธเจา้ พระศากยมุนีพระพทุธเจา้ พระไภษชัคุรุไวฑูรย

ประภาพทุธเจา้เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวดัศาสนาพทุธในประเทศจีนเป็นตน้แบบ  ศาล

เจา้ในประเทศไทยส่วนใหญ่กจ็ะนาํมาปรับรูปแบบใหมี้ลกัษณะโดดเด่นเฉพาะถ่ิน เช่น รูปแบบ

การจดัแสดงท่ีอเนกกศุลศาลา (วหิารเซียน) จะแสดงใหเ้ห็นพฒันาการประติมากรรม

พระพทุธเจา้สามองคต์ั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัจนถึงปัจจุบนั ท่ีศาลเจา้กวนอู จงัหวดัตราดไดป้รับ

รูปแบบพทุธศิลป์เป็นแบบไทยมากข้ึน ส่วนท่ีมูลนิธิสวา่งเท่ียงธรรมสถาน สระแกว้ได้

ประดิษฐานพระพทุธเจา้สามองคส์าํหรับผูเ้ขา้สกัการะบูชานอกจากศาลเจา้ประเภทวดัท่ีวดัจีน

ประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา วดัเทพพทุธาราม เซียนฮุดยี ่ ชลบุรี และวดัมงักรบุปผาราม จนัทบุรี 
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นอกจากน้ีท่ีศาลเจา้องครั์กษ ์ นครนายกยงัไดป้ระดบัตกแต่งพระพทุธเจา้สามพระองคเ์ป็น

จิตรกรรมสาํหรับผูส้กัการะบูชาอีกดว้ย 
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 เทพเจา้ปุนเถา้กงหรือป่ิงเถา้กงเป็นเทพเจา้ท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนนาํภายในศาลเจา้พอ่หลกั

เมืองประดิษฐานเจา้พอ่หลกัเมืองปึงเถา้กงหรือปุนเถา้กง ปรากฏหลกัฐานวา่ท่ีประเทศจีนไม่พบ

เทพเจา้ท่ีเรียกเช่นน้ี สนันิษฐานวา่คาํวา่ปุนเถา้กงนั้นเป็นช่ือเรียกเทพเจา้ของชาวจีนโพน้ทะเล

ท่ีมาจากอกัษรป่ิงแปลวา่เดิมหรือดั้งเดิมรวมกบัอกัษรเถา้น่าจะลดคาํมาจากคาํวา่ โปวเถา้แปลวา่

ชุมชน เม่ือรวมคาํแลว้จึงน่าจะหมายถึงชุมชนดั้งเดิม ปุนเถา้กงจึงน่าจะแปลวา่เป็นเทพเจา้ผูรั้กษา

ชุมชนดั้งเดิม เพราะคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยมกัมีความผกูพนักบัแผน่ดิน

มาตุภูมิหรือแผน่ดินแม่ รวมทั้งการกราบไหวบู้ชาเทพเจา้ท่ีตนเคยนบัถือมาก่อนคร้ังท่ีอยูเ่มืองจีน 

เป็นความผกูพนักบัชุมชนเดิมท่ีเป็นบา้นเกิดเมืองนอน 

เทพเจา้ประจาํชุมชนของชาวแตจ๋ิ้วส่วนใหญ่ในประเทศไทย มกัเป็นเจา้ท่ีเรียกวา่แป๊ะเอ๊ีย

กงคือเทพเจา้ท่ีคุม้ครองรักษาทอ้งถ่ินต่าง ๆ ปุนเถา้กงจึงน่าจะหมายถึงเทพเจา้ผูคุ้ม้ครองรักษา

ชุมชน 6 พวกแตจ๋ิ้วและแคะจะนบัถือเจา้องคใ์หม่คือ เป่ิน โถว กง เป่ินโถวน้ีน่าจะเลียนแบบมา

จากต่ี โถว เจา้ของทอ้งท่ีซ่ึงจะดอ้ยกวา่เฉิงหวงเป็นเทพชุมชนใหญ่กวา่ จะพบเห็นไดใ้นหมู่บา้น

ของเมืองเฉา-โจวและเจ่ีย-เอ่ิงโจว โถวคือเจา้องคห์น่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหยน ฉิง  กลุ่มสุยหู

กลายเป็นบรรบุรุษดา้นวฒันธรรมจีน เหยน ฉิงเป็นเทพเจา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนไทย แสดงวา่เป็น

เทพเจา้เก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีน มีศาลเจา้เป่ินโถวท่ีมีชาวแตจ๋ิ้วอยูเ่ป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะใน

ภาคตะวนัออก ชาวจีนแตจ๋ิ้วเป็นกลุ่มชนใหญ่ท่ีมาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นชนบทและผสมกลมกลืนชาว

ไทย บา้งกแ็ต่งงานกบัคนไทยทาํใหเ้กิดการผสมผสานทางวฒันธรรมในท่ีสุด 

ความเช่ือเร่ืองการนบัถือปุนเถา้กงไดสื้บทอดชาวไทยเช้ือสายจีนรุ่นหลงัซ่ึงพยายามสืบ

ทอดวฒันธรรมไทยเช้ือสายจีน พยายามรักษามรดกของบรรพบุรุษใหม้ากท่ีสุด พยายามทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบบรรพบุรุษท่ีเคยปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด เน่ืองจากมีการตั้งศาลปุนเถา้กงทั้งท่ี

บา้นและตามชุมชนต่าง ๆ เป็นอนัมาก เป็นเทพท่ีพบเห็นในหลายศาลเจา้ในชุมชนต่าง ๆ   เทพ

เจา้ปึงเถา้กงท่ีประดิษฐานท่ีศาลหลกัเมืองบางพระ ชลบุรี ศาลหลกัเมืองบ่อไร่ จงัหวดัตราด ศาล

จา้วปึงเท่ากง ขลุง จงัหวดัจนัทบุรีจึงเป็นสญัลกัษณ์ของความเช่ือคนไทยเช้ือสายจีน  
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 ประติมากรรมท่ีศาลเจา้ในภาคตะวนัออกท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ เช่น ประติมากรรมสามก๊ก 

ประติมากรรมไซอ๋ิว ประติมากรรมท่ีศาลหลกัเมือง    ประติมากรรมพระโพธ์ิสตัวก์วนอิมปาง

ต่าง ๆ ประติมากรรมเจา้แม่ทบัทิม เป็นตน้ โดยเฉพาะประติมากรรมเจา้แม่ทบัทิมแสดงใหเ้ห็น

ความสาํคญัของชาวไทยเช้ือสายจีนในแถบเมืองท่าชายฝ่ังทะเลในหมู่ชาวจีนฮ๊กเก้ียน ชาวแตจ๋ิ้ว

ผูเ้คารพเจา้แม่ทบัทิม ชาวจีนฮ๊กเก้ียนสร้างศาลเจา้แม่ทบัทิมรอบอ่าวและเมืองคา้ขายตามปาก

แม่นํ้าต่าง ๆ เจา้แม่ทบัทิมเป็นเจา้แม่ประจาํเรือ ศาลเจา้แม่ทบัทิมจงัหวดัระยองเป็นศาลเจา้เก่าแก่

แห่งหน่ึง นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้แม่ทบัทิม ชลบุรีอีกหลายแห่งท่ีพนสันิคม บางละมุงและสตัหีบ  
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เน่ืองจากจงัหวดัชลบุรีเป็นเมืองท่าสาํคญัของภาคตะวนัออกตั้งแต่เมืองศรีพะโล เมืองบางปลา

สร้อยหรือเมืองชลบุรีปัจจุบนั รวมทั้งศาลเจา้แม่ทบัทิมท่ีปราจีนบุรีซ่ึงเป็นเมืองสาํคญัแถบลุ่มนํ้า

บางปะกงดว้ย 

ประการทีส่าม เอกลกัษณ์ดา้นจิตรกรรม จิตรกรรมท่ีศาลเจา้จาํนวน 11 ประเภทท่ี

พบในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ จิตรกรรมตามความเช่ือของศาสนาพทุธนิกายมหายาน จิตรกรรมใน

ศาสนาเต๋า เป็นจิตรกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือศาสนาท่ีกล่อมเกลาจากบรรพบุรุษ 

จิตรกรรมสามก๊ก ไซอ๋ิว      เจียงจือ หยาง หอ้งสิน เป็นความสาํคญัของพงศาวดารท่ีมีการบนัทึก

เร่ืองราวไวต้ามหลกัฐานการบนัทึกต่าง ๆ ท่ีบรรพบุรุษไดบ้นัทึกไวเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม 

ตาํนานหญิงทอผา้กบัชายเล้ียงววั  ความฝันในหอแดง ไซซี ซิยิน่กุย้และกิเลน เป็นตวัอยา่ง

จิตรกรรมท่ีพบท่ีศาลเจา้ท่ีมีเอกลกัษณ์มีคุณค่าสาํหรับศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูศ้รัทธา

สกัการะศาลเจา้ใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเพ่ิมมากข้ึนจากท่ีมีมาแต่เดิม เน่ืองจากไดมี้การแปล

วรรณกรรมจีนหลายเร่ืองมาเป็นภาษาไทยอยูก่่อนแลว้ 
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ประการสุดท้าย เอกลกัษณ์ดา้นภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมท่ีศาลเจา้ส่วนใหญ่

มกัจะเป็นวรรณกรรมจีนท่ีแปลเป็นภาษาไทยแลว้  เช่น สามก๊ก   รวมทั้งท่ีมีการนาํไปทาํบท

ภาพยนตร์ หรือหนงัการ์ตูน เช่น ไซอ๋ิว เป็นท่ีนิยมรู้จกักนัแพร่หลายมากในรูปของส่ือท่ีทนัสมยั

เน่ืองจากท่ีศาลเจา้ไม่มีภาษาไทยอธิบายกาํกบัภาพ มีเพียงผูส้ร้างถวาย ศาลเจา้หลายแห่งในภาค

ตะวนัออกไดเ้ขียนภาษาไทยกาํกบัระบุช่ือผูส้ร้างถวายเพื่อใหผู้ท่ี้เขา้สกัการะบูชาศาลเจา้ รวมทั้ง

นกัท่องท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมคนไทยเช้ือสายจีนมากข้ึน เป็นวธีิการเผยแพร่วฒันธรรม

เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจรูปแบบหน่ึง 

 



149 
 

 

 

การเปลีย่นแปลง 

วฒันธรรมจีนท่ีศาลเจา้แสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงและการปรับตวัของคนไทยเช้ือสาย

จีนตั้งแต่ระดบัรัฐสู่ระดบัประชาชน ชาวจีนท่ีเขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมัภารแห่งพระมหา

กษตัราธิราชเจา้ ไดอ้าศยัอยูภ่ายใตร่้มพระบวรพทุธศาสนาในผนืแผน่ดินไทยไดน้าํเอารากฐาน

วฒันธรรมดั้งเดิมของตนมาสู่สงัคมสยามจนหลอมรวมเป็นรูปแบบวฒันธรรมไทย-จีนแบบใหม่

อยา่งน่าสนใจ ไดฝั้งรากลึกลงสู่กระแสสาํนึกและจิตวญิญาณของคนไทยเช้ือสายจีน ชาวจีนใน

รุ่นท่ีอพยพมาสู่แผน่ดินไทยไดป้รับตวัและหล่อหลอมเขา้เป็นหน่ึงเดียวกบัคนไทยไดโ้ดย

สมานฉนัทเ์ป็นพลงัทางสงัคมท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาการและการประยกุตใ์ชว้ฒันธรรมอยา่งมี

คุณค่า  การประยกุตท์างวฒันธรรมดูไดจ้ากสถาปัตยกรรมอาคารศาลเจา้ แสดงใหเ้ห็นความ

ศรัทธาความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีนปรากฏใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป แสดงใหเ้ห็นวฒันธรรมไทยและ

ศาสนาพทุธผสมผสานควบคู่ไปกบัขนบธรรมเนียมแบบจีนอยา่งลงตวัและเป็นศูนยร์วมแห่ง

ศิลปวฒันธรรมไทยจีนอนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ในปัจจุบนั7  
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 กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนไดรั้บอิทธิพลจากภูมิปัญญาจีน

จากแผน่ดินแม่ซ่ึงเป็นวฒันธรรมประเภทจิตใจ8 คือแบบอยา่งการปฏิบติัหรือแนวทางแห่ง

ความคิด ความเช่ืออุดมการณ์ ศีลธรรมจรรยา ธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย   พิธีการ

ต่าง ๆ ของชาวจีนแผน่ดินแม่ท่ีเกิดจากศาสนาพทุธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋า ลทัธิขงจ้ือ และภูมิ

ปัญญาจีนทั้งหลาย หล่อหลอมส่งทอดใหก้บัชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเดินทางอพยพเขา้มาใน

ประเทศไทยบา้งกล็ม้เหลว บา้งกป็ระสบความสาํเร็จ ในกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติไดส้ละทรัพยส์มบติัเพ่ือสร้างวฒันธรรมประเภทวตัถุท่ีศาลเจา้ใน

รูปของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร

ระหวา่งชาวไทยเช้ือสายจีนดว้ยกนัมาทาํกิจกรรมร่วมกนั ศาลเจา้จึงเป็นแหล่งสถานท่ีท่ีมี

บทบาทความสาํคญัในชุมชนบนัทึกประวติัความเป็นมา การอพยพ และความสมัพนัธ์ของชาว

จีนท่ีมีต่อคนไทย 
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เอกลกัษณ์ศาลเจ้าในภาคตะวนัออก  

เน่ืองจากภาคตะวนัออกประกอบดว้ย 8 จงัหวดัมีลกัษณะเป็นเมืองท่าชายทะเลในส่วนท่ี

เป็นภาคตะวนัออกตอนล่างและภาคตะวนัออกตอนบน9ภาคตะวนัออกตอนล่างเป็นชายฝ่ังทะเล 

เอกลกัณ์ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกแสดงใหเ้ห็นไดใ้นประเดน็สาระสาํคญัดงัน้ีคือ ประการแรก 

เอกลกัษณ์ความสมัพนัธ์วฒันธรรมไทย-จีน  รูปแบบสถาปัตยกรรมตวัอาคาร การจดัวางเคร่ือง

สกัการะบูชา ประติมากรรมรูปเคารพ แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันไทยจีน  ตามแบบ

การสร้างอาคารสถาปัตยกรรมศาลเจา้แรกท่ีวดัพนญัเชิงวรวหิาร แสดงใหเ้ห็นความเคารพ

วฒันธรรมไทยแต่กย็งัคงนาํวฒันธรรมจีนเขา้ไปไวใ้นวดัพนญัเชิงวรวหิารไดอ้ยา่งผสมผสาน

กลมกลืน นอกจากน้ีวดัจีนยงัเร่ิมสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยบา้งแลว้การจดัวางเจวด็
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ประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมือง เทพเจา้ประจาํถ่ิน  เหล่าน้ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม

ไทย-จีนอยา่งเป็นรูปธรรม  ศาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชซ่ึงทรงมีเช้ือสายเป็นจีนแตจ๋ิ้ว

ราชสาํนกัปักก่ิงบนัทึกวา่พระเจา้ตากสินเป็นเจ้ิง เจาทรงมีพระบิดาช่ือเจ้ิงยงูไดรั้บแต่งตั้งเป็น

ขนุพฒัน์ พระมารดาเป็นชาวไทยช่ือนกเอ้ียงสมยัอยธุยาใกลจ้ะเสียกรุงแก่พม่าคร้ังท่ี 2 ได้

รวบรวมกาํลงัต่อสู้กบัพม่าจนไดส้ถาปนาเมืองหลวงกรุงธนบุรีสาํเร็จ สมเดจ็พระเจา้ตากสิน

สนบัสนุนชาวจีนแตจ๋ิ้วรู้จกักนัในนามของจีนหลวง 10 ในภาคตะวนัออกเป็นเส้นทางเดินทพัเพ่ือ

กูช้าติท่ีสาํคญั ศาลพระเจา้ตากสินมหาราชเป็นแบบไทยและมีวฒันธรรมจีนอยูด่ว้ยท่ีฉะเชิงเทรา 

ระยอง จนัทบุรีและตราดแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมไทยจีนท่ีมีบนัทึกไวใ้น

ประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมยัอยธุยา 
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     ประการทีส่อง เอกลกัษณ์ศาลเจา้ไทยจีนในภาคตะวนัออก แสดงใหเ้ห็นการยอมรับ

โลกาภิวตัน์ เช่น การสร้างอาคารแบบสมยัใหม่ การจดัการแบบใหม่ เพ่ือสามารถร่วมมือกบั

ชุมชน  ศาลเจา้ในบริเวณน้ีจะเป็นศาลเจา้ท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ เช่น ศาลเจา้แม่ทบัทิมเทพผู ้

พิทกัษรั์กษาทะเล เทพเจา้กวนอูเทพผูซ่ื้อสตัยเ์ป็นคุณลกัษณะสาํคญัสาํหรับผูเ้ดินทางผจญภยัใน

ทอ้งทะเลท่ีมีแต่อนัตรายรอบดา้น รวมทั้งภูมิปัญญาดา้นศาสนาพทุธนิกายมหายานท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัศาสนาพทุธในชุมชนไทยเป็นตน้ บริเวณเมืองท่าสาํคญัในแถบตะวนัออก

ตอนล่างประกอบดว้ย ชลบุรี ระยอง จนัทบุรีและตราด เป็นชุมชุนสาํคญัของชาวจีนมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา โดยเฉพาะสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชซ่ึงทรงมีเช้ือสายเป็นจีนแตจ๋ิ้วในฐานะเป็น

จีนหลวงไดท้าํสงครามกูช้าติไดก้าํลงัชาวจีนในภาคตะวนัออกเป็นกาํลงัสาํคญัสนบัสนุนจน

สาํเร็จ  

 ประการสุดท้าย เอกลกัษณ์ศาลเจา้แบบเมืองชายฝ่ังทะเล ภาคตะวนัออกตอนล่างชายฝ่ัง

ทะเลศาลเจา้ในบริเวณน้ีจะเป็นศาลเจา้ท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ เช่นศาลเจา้ชาวจีนฮ๊กเก้ียน ศาลเจา้

พอ่กวนอ ูและศาลเจา้แม่ทบัทิม ภาคตะวนัออกตอนบนเป็นดินแดนท่ีประกอบดว้ยลุ่มนํ้าบางปะ

กง ลุ่มนํ้ าระยอง ลุ่มนํ้ าจนัทบุรี และลุ่มนํ้ าตราด ชาวไทยเช้ือสายจีนไดส้ร้างศาลเจา้แม่ทบัทิม 

เอกลกัษณ์ศาลเจา้ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากชาวไทยเช้ือสายจีนจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นจุดรวม

ของชาวจีนอพยพเขา้มาในประเทศไทยก่อนอพยพแยกยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน เช่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

คือวดัจีนประชาสโมสร สร้างวดัตามแบบวดัจีนท่ีกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งวดัอุภยัภาติการามกรั็บวฒันธรรมศาลเจา้แบบอยธุยาท่ีวดัพนญัเชิง

วรวหิารท่ีเคยเป็นศาลเจา้มาก่อนมาสร้างพระพทุธรูปแบบบซาํปอกงนาํมาเป็นพระพทุธรูป

ประธานของศาลเจา้  

ศาลเจา้แม่เขาสามมุข บางแสน ชลบุรี 11 มีปรากฏอยูใ่นนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ซ่ึงมี

ชีวติอยูใ่นช่วง พ.ศ.2329-2398 วา่”เห็นจวนจนบนเจา้เขาสาํมุก จงช่วยทุกขถึ์งท่ีจะทาํถวาย พอ

ขาดคาํนํ้ าข้ึนทั้งคล่ืนคลาย” สอดคลอ้งกบัช่ือตาํนานพ้ืนบา้นเร่ืองตาํนานเขาสามมุข แสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลเจา้กบัตาํนานพ้ืนบา้นชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ปัจจุบนัศาลเจา้แม่
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สามสุขมีสองศาลเป็นท่ีเคารพของชาวเรือ มกัถือเป็นประเพณีท่ีตอ้งกราบไหว ้บนบานศาลกล่าว

เพ่ือใหเ้ป็นศิริมงคลแก่ตวัเองและเดินทางโดยปลอดภยั ภายในศาลเจา้มีประติมากรรมตา้ฉง เป่า 

เต้ียน พระพทุธรูปซาํปอกง เจา้พอ่กวนอ ู เจา้แม่เทียงโฮวเซ้ียบอ้ เจา้แม่ทบัทิม ฉุยปุยเน้ีย ซึง

เหง้เจีย หรือฮุกโจว้ และเทพหมอยาฮวัทอ้เซียง เป็นตน้ 
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 การบริหารจดัการศาลเจา้แบบใหม่ป็นรูปแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การจดัการบริหาร

ศาลเจา้เพ่ือสามารถดาํรงรักษาศิลปวฒันธรรมไทยเช้ือสายจีนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากรูปแบบท่ี

สาํคญัดงัน้ีคือ ประการแรกคอื การบริหารจดัการแบบพิพิธภณัฑ ์ เน่ืองจากภาคตะวนัออกเป็น

ภาคท่ีมีบทบาทดา้นการท่องเท่ียวมากโดยเฉพาะจงัหวดัชลบุรีมีหอ้งพกัสูงท่ีสุดทัว่ประเทศ  12    

รูปแบบการปรับตวัการบริหารจดัการเพื่อการท่องเท่ียวจึงเป็นประเดน็สาํคญัท่ีน่าศึกษาอยา่งยิง่  

โดยเฉพาะการจดัการบริหารแบบพิพิธภณัฑ ์ พิพิธภณัฑคื์อสถานท่ีรวบรวมศิลปวตัถุท่ีคุณค่า

และมีความสาํคญัดา้นวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรมหรือทางประวติัศาสตร์สาํหรับสาธาณรณ

ชนดว้ยวธีิการจดัการแสดงแบบชัว่คราวหรือถาวร พิพิธภณัฑส่์วนใหญ่มกัอยูใ่นชุมชนใหญ่ การ

จดัการแสดงมกัจะใชส้ารสนเทศแบบทนัสมยัเพ่ือเป็นท่ีน่าสนใจสาํหรับผูเ้ขา้ชมใหม้ากท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้ พิพิธภณัฑท์างศิลปะเนน้พ้ืนท่ีการแสดงศิลปะวตัถุดา้นตวัอาคารสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมเป็นตน้ อาจจดัรวมจิตรกรรมไวเ้ป็นกลุ่ม หรือ

อาจมีศิลปะอ่ืนดว้ย เช่น เคร่ืองถว้ยชาม โลหะ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชข้องศิลปินคนสาํคญั การ

บริหารจดัการพิพิธภณัฑข้ึ์นอยูก่บัสายงานของภาครัฐบาลท่ีทาํหนา้กาํกบัดูแล ต่อจากนั้นกเ็ป็น

หนา้ท่ีของผูบ้ริหารสูงสุดทาํหนา้ท่ีดา้นการจดัการพิพิธภณัฑใ์หอ้ยูร่อดไดด้ว้ยการวางแผนกล

ยทุธ์  (an institutional or strategic plan)ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของพิพิธภณัฑ ์13  อเนกกศุลศาลา

(วหิารเซียน) ชลบุรีเป็นตวัอยา่งการจดัการบริหารศาลเจา้แบบพิพิธภณัฑแ์บบใหม่ รูปแบบการ

จดัเกบ็บตัรผา่นประตู การจดัวางประติมากรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะรัฐบาล

จีนมอบโบราณศิลปวตัถุจาํนวน 328 รายการมาจดัแสดงไว ้   อเนกกศุลศาลา(วหิารเซียน)เป็น

งานก่อสร้างท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสองของจีนดา้นพทุธศาสนา ผนวกเขา้

กบัความเช่ือในศาสนาเต๋าและขงจ้ือแบบตั้งเดิมตามหลกัฮวงจุย้หรือภูมิลกัษณ์ งานประดบัตก

แต่งตวัอาคารมีความหมายเชิงคตินิยมความเช่ือทางเทววทิยาของชาวจีนเป็นงานนฤมิตท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั จึงเป็นท่ีศูนยก์ลางศาสนาพทุธ ศาสนาเต๋าและขงจ้ือ  รวมทั้งประวติัศาสตร์

วฒันธรรมจีนท่ีสาํคญั 
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ประการทีส่อง การบริหารจดัการแบบกวานซ่ีกจ็ะทาํใหศ้าลเจา้ในภาคตะวนัออกมีศูนย์

รวมการทาํกิจกรรมตามประเพณีมากข้ึน เช่น ประเพณีกินเจซ่ึงเป็นประเพณีท่ีสาํคญัดา้นการ

ท่องเท่ียว     ตามเป้าหมายหลกัของสมาคมพทุธมามกสงเคราะห์การกศุลแห่งประเทศไทย      

(เม่งเล้ียง ) คือส่งเสริมวฒันธรรม-การศึกษา สืบทอดคุณธรรมและประเพณีอนัดีงามของจีน  14   
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 ประการสุดทา้ย คือการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะศาลเจา้ใน

ทอ้งถ่ินชุมชนเลก็ ๆ ต่าง ๆ ตอ้งการใหป้ระชาชน 

โดยรอบมีส่วนร่วมเพ่ือดูแลรักษาศาลเจา้ร่วมกนัเน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบ

โดยเฉพาะ ผูดู้แลศาลเจา้ท่ีเคยมีมาแต่เดิมกอ็ายมุากไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บางศาลเจา้มีรายไดก้จ็ะจา้งคนทอ้งถ่ินอ่ืนมาดูแลศาลเจา้ เจา้ของผูมี้หนา้ท่ีดูแลศาลเจา้อาจอาศยั

อยูห่่างไกลจากศาลเจา้ จึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเร่ืองน้ีร่วมกนั  

รวมทั้งการดูแลภูมิทศัน์รอบ ๆ ศาลเจา้เพ่ือใหเ้ป็นศูนยก์ลางการทาํกิจกรรมของคนในชุมชน

อยา่งแทจ้ริง  
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