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ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ : 
ความเชื่อ รูปเคารพ และบทบาท*

Long Gaoyun**

บทคัดย่อ
	 การ วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาการก่อตั้งและพัฒนาการของศาลเจ้าหน่าจาซา
ไท้จ้ือ	ความเชือ่ของชาวไทยเชือ้สายจนีผ่านการวางแผนผงั	การตกแต่ง	และรปูเคารพทีศ่าลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อ	รวมทั้งศึกษาบทบาทของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อต่อชุมชน	โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ	(Qualitative	Research)	มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารทางด้านความเชื่อ	รูปเคารพ	และ
บทบาทจากหนังสือ	งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	วารสาร	บทความต่าง	ๆ	รวมทั้งใช้ข้อมูลรูปแบบทาง
กายภาพ	จากการสังเกต	การบันทึกภาพ	และข้อมูลจากการสัมภาษณ์และค�าบอกเล่า	เป็นต้น	
โดยน�าข้ อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์และสัง เ คราะห์	 และน�าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนา
วิเคราะห์	
	 ผลการศึกษาพบว่า	นายสมชาย	เฉยศิริ	เป็นผู้สร้างศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อขึ้นเมื่อเดือน
มีนาคม	พ.ศ.	2534		เดิมทีเป็นเพียงศาลเจ้าเล็ก	ๆ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2539	นายสมชายมีแนวคิดที่
จะพัฒนาศาลเจ้าแห่งนี้ให้ใหญ่โตสง่างาม	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ฯ	
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ	 72	 พรรษา	 การก่อสร้างศาลเจ้าใหม่แล้วเสร็จเมื่อ	 พ.ศ.	
2543
	 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้แห่งใหม่นีส้ะท้อนให้เหน็ความเชือ่ของชาวไทยเชือ้สายจนีผ่านการ
วางแผนผัง	การตกแต่ง		และการจัดวางต�าแหน่งของรูปเคารพ	ด้วยการเน้นความสมดุลในการ
ก่อสร้างอาคารต่าง	ๆ	การประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมและภาพจิตรกรรมแบบศิลปกรรม
จีน	ตามความเชื่อในลัทธิเต๋า	โดยรูปเคารพของศาลเจ้าแห่งนี้ทั้งหมดมาจากลัทธิเต๋า
	 บทบาทของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อที่มีต่อชุมชน	คือ	เป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจ	เป็นสถาน
ที่ประกอบพิธีกรรมแก้ปีชง	และท�าบุญต่าง	ๆ 	นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พบปะสมาคม	เรียนรู้	ให้
ความบนัเทงิ	ให้ความช่วยเหลอื	และเป็นศนูย์กลางของลทัธเิต๋าแห่งหนึง่ทีส่�าคญัในประเทศไทย	
รวมไปถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
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*	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	“ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	:	ความเชื่อ	รูปเคารพ	และบทบาท”	หลักสูตรการศึกษา
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Najasataiche Chinese Shrine : 
Beliefs Images and roles 

Long Gaoyun

Abstract
 The purpose of this qualitative study was to examine the origin and 

development of Najasataiche Chinese Shrine. Especially, it aimed at investigating 

the beliefs of Chinese-Thai people through the architectural design, decoration, god 

images found in the shrine. Also, this study attempted to examine the roles of the 

shirne on the community. The data collection was conducted through the investigation 

of document, observation, interview, and photographic illustrations. The results of 

this study were presented using a descriptive analysis.

 The results of the study revealed that Najasataiche Chinese Shrine was 

founded by a man, named Somchai Chaysiri in March, 1991. This shrine was originally 

a small one. Later,in 1996, to honor and celebrate His Majesty the King Bhumibol 

Adulyadej’s 72nd birthday, the shrine was expanded to its elegance. The renovation 

of the shrine was completed in the year 2000.

 The belief of Chinese-Thai people was reflected in the architectural design, 

decoration, and the layout of the position of god images found in Najasataiche Chinese 

Shrine. Focused on the balance of the construction, the shrine was decorated with 

sculptures and mural paintings with Chinese arts that reflected the beliefs in Taoism. 

In addition, all god images placed in the shrine were from a religious belief of Taoism.

 Regarding the roles of Najasataiche Chinese Shrine, it was shown that the 

shrine has been a place of mental and spiritual reliance for people visiting it. Finally, 

it was found that the shrine has played an important role as a place for social meeting 

and the center for learning, rescuing, and Taoism in Thailand.

Keywords : Najasataiche Chinese Shrine, beliefs,  images, roles
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บทน�า
 ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนนั้นมีความเก่าแก่ยาวนานนับพันปี	 หลักฐานที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนและคนไทยเริ่มปรากฏชัดเจนตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา	ในสมัยนี้ชาวจีนเริ่ม
เข้าม าติดต่อสัมพันธ์	 โดยกลุ่มพ่อค้าท่ีเดินเรือเข้ามาค้าขายบริเวณอ่าวไทย	 ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา	
การติ ดต่อการค้าระหว่างจีนกับไทยมีมากขึ้น	 ชาวจีนได้มาตั้งหลักแหล่งการค้าเป็นการชั่วคราวและถาวร
ในบริเวณภาคกลาง	ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย	ต่อจากนั้นในสมัยกรุงธนบุรี	ชาวจีนที่เข้า
มาพ�านักอาศัยอยู่ในประเทศไทย	นับว่าได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายไทยเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะกลุ่มชาว
จีนทีพูดภาษาแต้จ๋ิวจะได้รับความเอาใจใส่จากฝ่ายไทยเป็นพิเศษ	 เนื่องจากพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมี
เช้ือสายชาวจีนแต้จิว๋	ในสมยันีพ้ระองค์ยงัทรงส่งคณะราชทตูไปเจรญิพระราชไมตรกีบัพระเจ้ากรงุจนีด้วย	
จนมาถึ งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ปรากฏว่าชาวจีนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้อพยพเข้ามาใน
เมืองไทยเป็นจ�านวนมาก	ชาวจีนมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพต่าง	ๆ 		เพื่อหารายได้โดยสะดวก	เช่น	การท�า
เหมืองแร่ดีบุกทางภาคใต้	การสร้างวัด	การรับจ้างขุดลอกคูคลอง	และการสร้างทางรถไฟ		เป็นต้น	
	 ชาวจนีท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยได้น�าวัฒนธรรมจนีและความเชือ่จากมณฑลหรอืท้องถิน่ของ
ตนมา	เมือ่มาอยูร่วมกนัในประเทศไทยกจ็บักลุม่อยู่เป็นชมุชนและน�าวัฒนธรรมความเชือ่ทีต่ดิตวัมาใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินชีวิต	(สมบูรณ์	สุขส�าราญ.	2529	:	8)	ซึ่งแบ่งเป็นสกุล	แซ่	หรือมณฑล	ได้	5	กลุ่ม
ภาษาหลักด้วยกัน	ประกอบด้วย	กลุ่มจีนแต้จิ๋ว	กลุ่มจีนฮกเกี้ยน	กลุ่มจีนกวางตุ้ง	กลุ่มจีนไหหล�า	กลุ่มจีน
แคะ	(สกินเนอร์.	2529	:	51)	
	 จากความแตกต่างของกลุม่ภาษานัน้กลบัมลีกัษณะบางอย่างทีม่คีวามเหมอืนกนัหรอืคล้ายกันอยู	่
คือ	 ลั กษณะทางด้านความเชื่อในการนับถือสิ่งเคารพ	 ศาสนา	 การบูชาเทพเจ้าและประเพณีการเซ่นไหว้	
ประเทศ ไทยมีวัดจีนหรือศาลเจ้าจีนเป็นจ�านวนมาก	 เนื่องจากในอดีตชาวจีนที่อพยพมาจากบ้านเกิด	 ต้อง
เผชิญกับสังคมสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เคยรู้จัก	 จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องอาศัยที่พึ่งทางใจนั่นคือองค์เทพเจ้าที่ตน
นับถือ	จึงได้สร้างวัดหรือศาลเจ้าขึ้น	วัตถุประสงค์ในการสร้างวัดหรือศาลเจ้าก็เพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาแ ละความเชื่อความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพเจ้า	 อันมีแหล่งก�าเนิดมาจากความลี้ลับ
ทางธรรมชาติ	มาจากค�าสอนในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน	ศาสนาเต๋า	และศาสนาขงจื่อ
	 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้เป็นศาลเจ้าทีส่ร้างขึน้โดยนายสมชาย	เฉยศริ	ิเม่ือเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2534		
เดิมที เป็นเพียงศาลเจ้าเล็ก	 ๆ	 และด้วยความเชื่อว่าเป็นเพราะบุญบารมีแห่งองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ือ	
ท�าให้ศิษยานุศิษย์	พ่อค้า	และประชาชนที่เคารพเลื่อมใส	ร่วมบริจาคทุนเพื่อสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้น	เมื่อ
วันที่	4	ตุลาคม	2545		พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	เสด็จทรงเปิดซุ้ม
ประตูเฉ ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 แล้วทรงเปิดเทศกาลกินเจเดือน	 9	 ตามปฏิทิน
จันทรคติจีนทรงหล่อรูปพระโพธิสัตว์	3	พระองค์	และทรงปลูกต้นสาละในครั้งนี้ด้วย	การก่อสร้างศาลเจ้า
ได้มีการจัดตั้งเป็นวิหาร	4	ชั้น		ขึ้นเป็นสถานที่ในโครงการ	“เฉลิมพระเกียรติครบรอบ	72	พรรษา	พระบาท	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”		ปัจจุบันขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นรวมกว่า	25	ไร่	นับเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่และสวยงามแห่ง
หนึ่งของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก	
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	 เนือ่งจากศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ได้รบัความนยิมศรทัธามากจากผูค้นทัง้ในจงัหวัดชลบุรแีละต่าง
จังหวัด ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลเจ้า	 โดยประกอบไปด้วยเทพเจ้าหรือ
รูปเคาร พที่คนไทยเช้ือสายจีนให้ความเคารพศรัทธาประดิษฐานอยู่มากมาย	 นอกจากนั้นยังมีสัญลักษณ์
มงคลตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนอยู่อีกด้วย	ซึ่งรูปเคารพ	และสัญลักษณ์มงคลเหล่านี้ถือเป็นสิ่ง
ทีน่่าสนใจ	มคีณุค่าทางด้านศลิปกรรม	สนุทรยีศาสตร์	และมคุีณค่าทางด้านการศึกษา	นอกจากน้ีรปูเคารพ
และสัญลักษณ์มงคลเหล่าน้ียังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นประวัติความเป็นมาของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความเป็นมา
ทางสังคม	คติความเชื่อ	และวัฒนธรรมประเพณี	
	 ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึเหน็ความส�าคญัทีจ่ะต้องท�าการศกึษา	เรือ่งศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้	:	ความเช่ือ	
รูปเคาร พ	 และบทบาท	 ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรและความหมายของรูปเคารพตามความเชื่อของ
ชาวไทยเ ชื้อสายจีน	 ตลอดจนบทบาทของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	 เพ่ือให้เข้าใจถึงความหลากหลาย		
ความนิย ม	 รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อรูปเคารพและศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้ออันจะท�าให้เกิดความเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรมด้านคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนได้ดียิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์ของกรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาการก่อตั้งและพัฒนาการของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	
	 2.	 เพื่อศึกษาความเชื่อของคนไทยเช้ือสายจีนในเรื่องการวางแผนผัง	 การตกแต่งของศาลเจ้า	
ความเชื่อของรูปเคารพที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	
	 3.	เพื่อศึกษาบทบาทของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อที่มีต่อชุมชน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. รูปแบบการศึกษา 
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ใช้วิธีการศึกษามาจาก
เอกสารและการเกบ็ข้อมลูภาคสนาม	และน�ามาวเิคราะห์	สงัเคราะห์	น�าเสนอโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์	
(Descriptive	Analytics)
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 	 2.1	การศึกษาเอกสาร	
	 	 	 ศึกษา จากงานวิจัย	 วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่วิจัยและข้อมูลส่ิงพิมพ์	 วารสาร	
บทความต่าง	ๆ	
	 	 2.2	การศึกษาภาคสนาม	
	 	 	 การสังเกต	(Observation)		เป็นการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม	โดยการ
เข้าไปสั งเกตหลักฐาน	 และปรากฏการณ์เก่ียวกับความเชื่อในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	 เช่น	 สถานที่	 การ
ประกอบพิธีกรรมหรือการนมัสการของผู้ที่มากราบไหว้รูปเคารพที่ศาลเจ้า	
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	 	 	 การสัมภาษณ์	 (Interview)	 เป็นการสัมภาษณ์ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นการร่วมพูดคุยกับผู้ท่ีเดินทางมานมัสกราบไหว้ขอพรท่ีศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อโดยทั่วไป	และผู้ที่มีความรู้หรือความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและรูปเคารพ	ส่วนการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการนัน้เปน็การเก็บข้อมลูจากบคุลากรส�าคญัดว้ยแบบสมัภาษณ	์ไดแ้ก	่กรรมการประชาสมัพนัธ	์
และพนักงานต่าง	ๆ	ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 3.1	การจัดระบบข้อมูล	
	 	 	 รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ		และรูปเคารพที่เลือกศึกษา
	 	 รวบรวมแบบสัมภาษณ์		การเขียนบันทึก
						 	 จัดหมวดหมู่ข้อมูลทั้งหมดตามลักษณะของเนื้อหา
	 	 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์		การสังเกต		และเอกสาร
												 3.2	การวิเคราะห์ข้อมูล	
	 	 วิเคราะห์เนื้อหาด้านการก่อตั้งและพัฒนาการของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจากเอกสาร
และค�าสัมภาษณ์		ด้านความคิดความเชื่อในการวางแผนผัง	การตกแต่ง	และรูปเคารพที่เลือกศึกษาของ
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	
													3.3	ขั้นสรุป	
	 	 สรุปผลการวิจัยสังเคราะเชื่อมโยงข้อมูล	
	 	 น�าเสนอผลการวิจัยเป็นรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์	
	 	 ข้อเสนอแนะ	

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	
 1. การก่อตั้งและพัฒนาการของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 

											 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	 (วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม	 มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์)	 ตั้งอยู่
ริมถนนสายอ่างศิลา-บางแสน	หมู่	5	เนินปากคลองโรงนาค	ต.อ่างศิลา	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	สร้างขึ้นเมื่อราว
เดือนมีนา คม	 พ.ศ.	 2534	 บนเนื้อที่ประมาณ	 200	 ตารางวา	 โดยนายสมชาย	 เฉยศิริ	 เป็นผู้ริเริ่มสร้าง
ศาลเจ้าแห่งนีเ้ดมิทเีป็นเพยีงศาลเจ้าเลก็	ๆ 	แต่ด้วยบารมแีห่งองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้	ท�าให้ผูท้ีม่ากราบ
ไหว้มีความร่มเย็นเป็นสุข	มีชีวิตที่ดีขึ้น	ต่างประสบความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้ามากมาย	ท�าให้เกิด
พลังศรัทธาอย่างแรงกล้าในวงกว้างขึ้นโดยล�าดับ	ส่งผลให้มีผู้มาร่วมท�าบุญมากขึ้น	 ในปีพ.ศ.	2539	นาย
สมชาย	 เฉยศิริ	ผู้ริเริ่มก่อสร้างศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	 จึงด�าริจะสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ให้ใหญ่โตสวยงามเพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์
พระบาทสมเ ด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 6	 รอบ	
(9	ธันวาคม	พ.ศ.	2542)	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	การก่อสร้างเริ่มต้นเมื่อวันที่	11	มกราคม	พ.ศ.	2541	
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และแล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่	8	เมษายน	พ.ศ.	2543	ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า	4	ปี	งบประมาณกว่า	300	
ล้านบาท	บนเนื้อที่	5	ไร่	และเนื้อที่อยู่รอบศาลเจ้าอีกกว่า	9	ไร่	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	พ.ศ.	2544	สมเด็จ
เจ้าฟ้าจุ ฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงวางศิลาฤกษ์สร้างสระบัว	 ซึ่งได้รับ
พระราชทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชว่า	“สระเย็นศิระเพราะพระบริบาล”	เมื่อวันที่	10	กันยายน	พ.ศ.	
2545	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเบิกพระเนตรองค์
พระมารดาอ งค์เทพเจ้าแห่งดวงดาว	 องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	 เมื่อวันที่	 4	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2545	
พระเจ้าวรวงศ์เธอ		พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	เสด็จทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	และทรงเปิดเทศกาลกนิเจเดอืน	9	ตามปฏิทนิจนี	ทรงหล่อรปูพระโพธสิตัว์	
3	พระองค์
  2.  ความเชื่อของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ แบ่งเป็นเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
  2.1	ความเชื่อในการวางแผนผังของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ      
	 	 การวางแผนผังของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ยดึหลกัฮวงจุย้ตามความเชือ่ของชาวจนี	โดยเลอืก
ท�าเลที่ตั้งอยู่บนเนินดินหลังเต่าและรอบ	 ๆ	 ตัวศาลเจ้ามีลักษณะเป็นเนินลาดต�่าลงไป	 ถือว่าเป็นศาลเจ้า
ที่เข้าลักษณะมงคล	เชื่อกันว่าเจ้าของอาคารจะประสบความส�าเร็จเจริญรุ่งเรือง ด้านหน้าศาลเจ้าหน่าจา
ซาไท้จื้อเป็นทะเลบริเวณอ่างศิลา	ด้านหลังเป็นหมู่บ้านชุมชน		ถ้ามองทางไกลจากด้านหลังไป	จะมีภูเขาที่
เชื่อมต่อกันหลายเนิน	ศาลเจ้าที่สามารถสร้างได้ตามลักษณะนี้	ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในท�าเลที่เป็นมงคล
ยิ่งซึ่งสอดคล้องกับฮวงจุ้ยที่ดีคือ	“หน้าต้องมีน�้า	หลังต้องพิงเขา”	ดังแผนผังการสร้างศาลเจ้าข้างล่างนี้

											 ปัจจบุนัศาลเจา้หนา่จาซาไทจ้ือ้มเีนือ้ทีร่วม	25	ไร	่และสรา้งอาคารตา่ง	ๆ 	ประกอบดว้ยอาคาร
หลัก	 3	หลัง	 (อาคารหลังกลาง	อาคารปีกขวา	 “หอกลอง”	และอาคารปีกซ้าย	 “หอระฆัง”	 )	หอฟ้าดิน	
ศาลาประทบัองคแ์มพ่ระธรณ	ีศาลเลก็	อาคารจ�าหน่ายของทีร่ะลกึและวัตถมุงคล	และโรงอาหารเจ	ส�าหรบั
อาคารหลังกลางนั้น	 เป็นอาคารที่ใช้ประกอบพิธีที่ส�าคัญ	มีทั้งหมด	4	ชั้น	ชั้นที่	 1	 เป็นที่ประดิษฐานของ
พระตี่จ๋ัง	 (พระกษิติครรภโพธิสัตว์)	 และองค์ดวงดาวเทพพระเคราะห์	 (องค์ไท้ส่วย)	 ทั้งหมด	 60	 องค์		
ชั้นที่	 2	 เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	 ทั้ง	 3	 ปาง	 ที่จ�าลองมาจากมณฑลเสฉวนจาก
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ประเทศจนี	เปน็ศาลเจา้แหง่แรกขององคเ์ทพเจา้หนา่จาซาไท้จือ้	ช้ันที	่3	เป็นท่ีประดษิฐานขององคเ์งก็เซยีน
ฮ่องเต้	ส่วนชั้นที่	4	เป็นชั้นที่สูงสุด	เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์ประธาน	หรือองค์พระศรีอริยเมตตรัยและ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อกี	5	พระองคท์ีต้ั่งอยู	่5	ทศิ	ยงัมอีงคส์มเดจ็พระอนตุรธรรมมารดา	การ
จัดวางองค์เทพเจ้าตามล�าดับแต่ละชั้น	ทั้งหมดเป็นการวางแผนผังแบบจีนโบราณ
	 บรเิวณด้านหน้าของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้	จดัเป็นสระน�า้อยูใ่นลานโล่งซึง่ได้รับพระราชทานนาม
จากสมเดจ็พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายก	(เจรญิ	สวุฑฒฺโน)	ว่า	“สระเย็นศริะ
เพราะพระบริบาล”	ในตอนกลางของสระน้�าจัดวางรปูหลอ่ทองเหลอืงเทพเจา้หนา่จาซาไทจ้ือ้ปางปราบมาร
หันหน้าไปทางทะเล	ซึ่งมีความเชื่อว่าองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อปกป้องทะเลใต้ไม่ให้มีพายุใหญ่	การสร้าง
สระน�้าไ ว้ใน บริเวณอ าคาร	 นับเป็นองค์ป ร ะกอบที่ส�าคัญในการสร้างเสริมบารมีหรือโชคลาภตามหลัก
ความเชื่อทางฮวงจุ้ย		ส่วนหอฟ้าดิน	กับศาลาประทับองค์แม่พระธรณี	และอาคารปีกขวา	“หอกลอง”	กับ
อาคารปีกซ้าย	“หอระฆัง”	ต่างเป็นอาคารสองหลังที่วางแบบสมดุลสองข้างเท่ากันทั้งซ้ายขวา	และการ
วางผังตามหลักหยินหยาง	
 2.2	ความเชื่อในการตกแต่งศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
	 	 2.2.1	 การต กแต่งหลังคาของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	 หลังคาของศาลเจ้าหน่าจาซา
ไท้จื้อเป็นส่วนที่มีความส�าคัญและความสวยงามมาก	มีการประดับตกแต่งส่วนต่าง	ๆ	ของหลังคาทั้งแถบ
บนหลังคาบริเวณแถบสันหลังคา	มุมชายคา	และไม้ปิดชายคา	ส่วนรายละเอียดในการประดับหลังคานั้น	
จะมีรูปมังกรชูไข่มุกบนสันหลังคา	ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจหรือหยาง	(Yang)	หงส์คู่	ปรากฏที่แถบ
หลังคา	เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายกับภรรยา	ซึ่งหมายถึงความสุข	ความรุ่งเรือง	ดอกโบตั๋น	ปรากฏที่แถบ
หลังคาตอนกลางระหว่างหงส์คู่เป็นสัญลักษณ์มงคลแสดงถึงความรุ่งเรือง	ความส�าเร็จ	โชคลาภ	ความ
มั่งคั่ง	และชื่อเสียงเกียรติยศ	เมฆ	บนสันหลังคาเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี	ความสุข	และสันติภาพ		
ดอกไม้	และใบไม้ม้วนที่ปรากฏบนปลายทั้งสองข้างของสันหลังคา	เป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจธรรมชาติ
	 	 2.2.2	การตกแต่งด้านหน้าศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	จะมีองค์ประกอบต่าง	ๆ	ได้แก่	เสา
มังกร	 อยู่หน้าศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ือข้างประตูทางออก	 	 มีมังกรพันเสาทั้งหมด	 9	 ตัว	 หมายถึง	 ดาว
นพเคราะห์	9	ดวง	สระเสือและสระมังกร	ที่ผนังด้านข้างทั้งสองด้านของศาลเจ้า	สระมังกรอยู่ด้านขวา
มือ	(เมื่อหันหน้าเข้าสถานที่)	ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นทิศทาง-ต�าแหน่งของโชคลาภ		ขณะที่ซ้ายมือคือเสือ
ถือเป็นต�าแหน่งของบารมี	เป็นสัญลักษณ์แห่งความสูงศักดิ์	สระบัว	อยู่ลานโล่งด้านหน้าศาลเจ้าหน่าจาซา
ไท้จ้ือ	ในตอนกลางของสระบวั		มรีปูหล่อทองเหลอืงเทพเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ปางปราบมารเป็นปางทีส่มบรูณ์
พร้อมด้วยสรรพาวุธต่าง	ๆ	มีความหมายในการปราบสิ่งชั่วร้าย	ภูติผีปีศาจ	ปกป้องผดุงพุทธศาสนาไม่ให้
มีสิ่งชั่วร้ายหรือเหล่ามารมาท�าลาย	ส่วนหินแกะสลักเป็นรูปสิงห์	ประดับอยู่ที่หน้าอาคารหลักตั้งไว้เป็นคู่	
เป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจและผู้คุ้มครองศาลเจ้า		ทั้งยังมีหน้าที่เป็นยามหรือผู้ปกป้องรักษาศาลเจ้าด้วย
	 	 2.2.3	การตกแต่งฝาผนังศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	จะเป็นภาพจิตรกรรมต่าง	ๆ	ซึ่งแยก
เปน็ประเภทตามพ้ืนท่ีแต่ละสว่นของศาลเจ้าเพือ่ชีใ้หเ้หน็ต�าแหนง่พืน้ทีข่องการประดบัภาพ	ภาพทีผ่นงัประตู	
เปน็ภาพเทพประตหูรอืเหมนิเสนิ	มคีวามหมายว่าการคุม้ครองดแูลมนษุยใ์หอ้ยูอ่ยา่งสงบรม่เยน็	ปราศจาก



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์69

การรบกวนจากสิ่งช่ัวร้าย	 ภาพท่ีผนังด้านนอกเป็นภาพต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับเทพเจ้าหรือเซียน	 ภาพพืชพันธุ์	
ภาพสัตว์	ภาพสิ่งของเครื่องใช้	และภาพที่น�ามาจากวรรณกรรมจีน	หรือเรื่องเล่าพื้นบ้านของจีน	ล้วนเป็น
สัญลักษณ์ความเป็นสิริมงคลในลัทธิเต๋า	 ส่วนภาพที่ผนังด้านในจะเป็นภาพประวัติเทพหน่าจาซาไท้จื้อ	 มี
ต�านานของเทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อตั้งแต่เกิดจนได้เป็นเทพ		ซึ่งศาลเจ้าแห่งอื่นไม่มี		
	 	 2.2.4	การใช้สใีนการตกแต่งศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ส่วนใหญ่เป็นสแีดงกบัสเีหลอืง	เป็น
สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์	ความมีอ�านาจ	และโชคลาภ		
	 2.3	รูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้า	
	 		 รูปเคารพท่ีเป็นองค์หลกัในแต่ละชัน้ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้	ได้แก่	เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้		
เทพไท้ส่วย	พระกษติคิรรภโพธสิตัว์	เทพเงก็เซียนฮ่องเต้	และสมเด็จพระอนตุรธรรมมารดา		มีความส�าคญั
ดังนี้
	 	 	 2.3.1	 เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเป็นเทพเจ้าประจ�าของศาลเจ้า	 เป็นเทพเจ้าแห่งความ	
ส�าเร็จและชัยชนะ	 พระผู้ประสาทพร	 4	 ประการ	 คือ	 อายุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 ผู้ใดท�าการสักการบูชา
จะอุดมด้วยโชคลาภมีทรัพย์		มีชัยชนะไปทั่วทุกสาระทิศ		
	 	 2.3.2	เทพไท้ส่วย	60	องค์	เป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของผู้คนใน
แต่ละปี	 ท�าหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปีหรือเรียกว่า	 “เฝ้าปี”	 ซึ่งก็จะถือว่าแต่ละองค์มีอ�านาจให้คุณ	
ดลบันดาลความสุข	ทุกข์ภัยหรือให้โทษแก่ผู้ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน		
	 	 2.3.3	 พระกษิติครรภโพธิสัตว์	 เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์และขุมนรกอีก	 10	 ช้ัน	
นอกจากนีย้งัถอืเป็นเทพผูป้ลดปล่อยวญิญาณทีร่บัความทรมานในขมุนรกและโดยเนือ้แท้แล้วพระองค์ถอืว่า
เป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์
	 	 2.3.4	 เง็กเซียนฮ่องเต้	 	 เป็นเทพเจ้าสูงสุดในความเชื่อของลัทธิเต๋า	 ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดตั้งแต่โบราณกาล	 ถือว่าเป็นใหญ่เหนือฟ้า	 ดิน	 และมนุษย์	 เป็นผู้สร้างสวรรค์สั่งการ
เทวดาได้ทกุชัน้ฟ้า		ควบคมุสงครามหยินและหยาง	การก�าเนดิ	ควบคมุดแูลพืน้ดนิ	แม่น�า้	มหาสมทุรทัง้หมด	
และภูเขาทั้งห้า		
	 	 2.3.5	พระอนุตรธรรมมารดา	พระนามในภาษาจีนว่า	“ซีหวังหมู่”	หมายความว่าเจ้าแม่
สวรรค์ตะวันตกเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิจกัรวาลทัง้ปวง	ผูใ้ห้ก�าเนดิสรรพชวีติทัง้หลายในโลกนี	้และผูใ้ห้ก�าเนดิศาสดา
ทุกพระองค์ด้วย
 3. บทบาทของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อที่มีต่อชุมชน แยกออกเป็นด้าน ๆ ดังนี้
  3.1	 บทบาททางด้านขวัญ	 และก�าลังใจ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจของ
คนในชุมชนที่ตั้งศาลเจ้า	และคนจากภายนอก	ซึ่งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีน	คนไทย	และคนต่างชาติ		คนได้
เข้ามาใช้เพื่อสร้างกุศล	สร้างความดี		เมื่อคนได้เข้ามาไหว้เทพเจ้า	ท�าบุญ	ด้วยความเชื่อที่ว่าจะท�าให้จิตใจ
สบายใจปลอดโปร่งจากการท่ีตนเองมคีวามทุกข์บางอย่าง	เป็นสถานทีป่ระกอบพธีิกรรมแก้ปีชง โดยเฉพาะ
ในช่วงปีใหม่และช่วงตรษุจนี		ส�าหรบัคนทีเ่กดิปีชงนัน้เม่ือท�าพธิแีก้ปีชงแล้ว	จะท�าให้ทกุอย่างราบรืน่ตลอดปี 
และเป็นสถานที่ท�าบุญ รับบริจาคโลงศพเพื่อน�าไปบริจาคให้ผู้ไร้ญาติ	และรับบริจาคไถ่ชีวิตโค	กระบือ	 
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  3.2	บทบาททางด้านสังคม	ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเป็นสถานที่พบปะสมาคม		โดยเฉพาะใน
เทศกาลส�าคัญมีกิจกรรมตามประเพณีจีน	กรรมการกับผู้เข้าร่วมพิธีกรรม		ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกับผู้เข้า
ร่วมประกอบพิธี	การแสดงออกซึ่งความเป็นคนพวกเดียวกัน	การปฏิบัติที่เท่าเทียม	เป็นแหล่งการเรียนรู้	
สืบท อดทางประเพณี	 รว มทั้งเป็นแหล่งพิพิ ธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของลัทธิเต๋าในประเทศไทย	 เพราะว่ามี
รปูเคารพทางลทัธเิต๋าทัง้หมด	เป็นสถานทีใ่ห้ความบันเทงิ	มีการละเล่นมากมายตามประเพณใีนช่วงเทศกาล
ส�าคญัของทกุปีและเป็นแหล่งช่วยเหลือ มหีน่วยกูภั้ยทางรถและทางเรอื	สามารถช่วยเหลอืภัยทางน�า้และ
ทางบกได้เป็นการแบ่งเบาภาระของทางราชการ		

อภิปรายผล
	 ผลการศึกษาศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	:	ความเชื่อ	รูปเคารพ	และบทบาท	มีข้อควรสังเกตดังนี้
          ความเชื่อในการวางแผนผัง	 ในการเลือกท�าเล	 และการวางแผนศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ือจะยึด
หลกัฮวงจุ้ยตามความเชือ่ของชาวไทยเชือ้สายจนี	เช่น	การสร้างศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้บนเนนิดนิหลงัเต่า		
ด้านหน้ามีทะเล	ด้านหลังพิงภูเขา	นอกจากนี้	หลักฮวงจุ้ยเน้นความสมดุลเป็นสิ่งส�าคัญ	โดยเชื่อว่าสิ่งทั้ง
หลายที่ก่อก�าเนิดข้ึนและสามารถด�ารงอยู่ได้	 เป็นเพราะอยู่ในสภาวะอันสมดุล	 เช่น	 การวางผังอาคาร
ปีกซ้ ายกับอาคารปีกขวา	 การวางผังหอฟ้าดินกับศาลาประทับองค์แม่พระธรณี	 การวางผังสระมังกรกับ
สระเสอื		ต่างเป็นแบบสมดลุสองข้างเท่ากนั	ปัจจบัุนศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ก�าลงัก่อสร้างอาคารทีป่ระทบั
องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม	84	ปาง	บนเนื้อที่ประมาณ	36	ไร่	ในอนาคตศาลเจ้ายังคงด�าเนินการขยาย
พื้นที่ไปเรื่อย	ๆ		
 ความ เชื่อในการตกแต่ง	 รูปประติมากรรม	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ใช้ในการตกแต่งศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อ	ส่วนใหญ่จะเหมือนศาสนสถานจีนแห่งอื่น	 เช่น	รูปมังกร	หงส์คู่	 ดอกโบตั๋น	ดอกไม้และ
ใบไม้ ม้วน	 เป็นสิ่งท่ีนิยมน�ามาใช้ในการตกแต่งหลังคาทุกศาลเจ้า	 ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายนอก
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ือ	 ไม่ได้ก�าหนดตายตัวว่ามีเฉพาะศาลเจ้าแห่งน้ีเพียงแห่งเดียว	 อาจจะปรากฏที่
ศาลเจ้าแห่งอื่นได้	เช่น	ภาพโป๊ยเซียน	ภาพพืช	ภาพสัตว์	และภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่าง	ๆ 	ปรากฏที่ศาลเจ้า
หลายแ ห่ง	 แต่สิ่งท่ีควรสังเกต	 คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลเจ้าแห่งนี้	 จะเป็นภาพประวัติเทพ
หน่าจาซาไท้จื้อตั้งแต่เกิดจนได้เป็นเทพ		ซึ่งศาลเจ้าแห่งอื่นไม่มี
 รูปเ คารพที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้า รูปเคารพของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อทั้งหมดมาจากลัทธิ
เต๋า	ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางของลัทธิเต๋าในประเทศไทย ส่วนการวางรูปเคารพทั้งหลายตามล�าดับ
แต่ละชั้นนั้นจะเป็นลักษณ์แบบจีนโบราณ	มีข้อควรสังเกต คือศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมีรูปเทพเจ้าเห้งเจีย
องค์หนึง่ประดษิฐานอยูใ่นชัน้	3	อาคารหลงักลาง	ซึง่เทพเจ้าองค์นีไ้ม่ถกูกบัเทพหน่าจาซาไท้จือ้	เพราะเคย
ต่อสู้กัน	 จึงไม่ได้จัดวางอยู่ในชั้นเดียวกันกับองค์หน่าจาซาไท้จื้อ	 หรือผู้น�ามามอบให้ไม่ทราบประวัติ	
นอกจากนี้	ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	ทั้ง	3	ปาง	ที่จ�าลอง
มาจากมณฑลเสฉวนจากประเทศจีนเป็นศาลเจ้าแห่งแรกขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ		
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 บทบา ทของศาลเจ้าที่มีต่อชุมชน ศาลเจ้าเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจให้เกิดความรักความกตัญญู
ต่อแผ่นดินเกิด	 ความช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	 และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่เป็นก�าลังใจในการด�าเนิน
ชีวิต ที่ต้องมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีอาชีพท่ีมั่นคง	 และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต	 (ขรรค์ชัย	 อภิสุภาพ.
2547	:	88)	ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง	ๆ	และมีการละเล่นตามประเพณีจีน
ในช่ว งเทศกาลส�าคัญของจีนในทุกปี	 เช่น	 ขบวนแห่เชิดสิงโต	 การแสดงงิ้ว	 แต่ปัจจุบันนี้มีข้อจ�ากัดของ
บุคลากร	จึงไม่สามารถจัดการแสดงได้	เพราะศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมีวัตถุประสงค์ในทางใช้เป็นสถานที่
ศกัดิสิ์ทธิใ์ห้คนมาสกัการบชูามากกว่าใช้เป็นสถานทีใ่นการแสดงออกทางวฒันธรรม	ส่วนการบรหิารงานการ
ปกครองของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อก็เหมือนกันกับการบริหารการจัดการศาสนสถานทั่วไป		

ข้อเสนอแนะ
      	 การศึกษาเรื่อง	“ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ	 :	ความเชื่อ	รูปเคารพ	และบทบาท”	ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะดังนี้
 1. ค วรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้ออย่างลุ่มลึก	 และกว้างขวางต่อไป	 เช่น		
ศึกษา การวางแผนผัง	 และการตกแต่งของศาลเจ้าตามการด�าเนินการขยายพ้ืนที่ต่อไป	 ศึกษาพิธีกรรม				
ต่าง	ๆ	ในรอบปีของศาลเจ้าอย่างละเอียด	ศึกษาทัศนคติของชาวไทยเชื้อสายจีน	และประชาชนทั่วไปที่มี
ต่อประวัติ	ต�านาน	และความเชื่อของรูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้า  
       2.	 ควรจะได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาลเจ้าอื่น	 ๆ	 ในจังหวัดชลบุรีอย่างละเอียด	 และศึกษา
เปรียบเทียบความเหมือน	และแตกต่างของศาลแต่ละศาล
								 3.	 ควรจะให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาสนสถานจีนต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดชลบุรี	 ทั้งศาลเจ้า	 วัดจีน		
และโรงเจ	และศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของศาสนสถานแต่ละแห่ง		
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