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ศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” 
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การจดัวางประติมากรรมท้ังหมดที่ส าคัญภายในศาลเจ้าแห่งนี้ และศาลเจ้าหน่าจาแห่งอื่นในประเทศไทย  
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สร้างในปี พ.ศ. 2534 ก่อนมีการสร้างขึ้นใหม่เป็นจ านวน 4 ชั้น ตามรูปแบบปัจจุบันในปี 2542 โดยมี
แนวความคิดในการจัดวางที่มีความเชื่อโยงสัมพันธ์กับทั้งประเทศจีนเอง และมีรูปแบบแนวความคิดที่
ผสมผสานแตกต่างออกไป ซึ่งมีทั้งความเหมือนและแตกต่างจากศาลเจ้าหน่าจาในประเทศไทยที่สร้างภายใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกันนั่นเอง ซึ่งปัจจัยในการก าหนดแนวความคิดและรูปแบบในแต่ละศาลซึ่งแตกต่างกัน อาจ
เกิดจากลักษณะของท้องถิ่นแต่ละที่ตั้ง และความเชื่อของคนในแต่ละพ้ืนที่ที่ศาลตั้งอยู่  รวมทั้งบริบททางสังคม 
และเวลาอีกด้วย 
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บันดาลใจ และค าแนะน าในการท างานจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผ่านพ้นไป 
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ด้วยอีกแล้วในการเย็บและเข้าเล่มให้ ขอบคุณหนังจีนทุกเรื่องที่ดูมา ที่เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจในการศึกษา 
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 ขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ที่เสียสละมาช่วยตรวจงาน รวมทั้งสอบวิทยานิพนธ์เล่ม

นี้ และขอบคุณอาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและภาคประวัติศาตร์ทุกท่านที่สั่งสอน และมอบความรู้

ในด้านประวัติศาตร์ศิลปะ และประวัติศาตร์มาตลอดเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนที่คณะ 

 ขอบคุณคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นที่พักพิงและศึกษาหาความรู้มาตั้งแต่ต้นจนจบ 

 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับเทพหน่าจา

และศาลเจ้าหน่าจาอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคตได้ 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
นาจาเป็นเทพเจ้าส าคัญองค์หนึ่งที่มีปรากฏทั้งในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานและลัทธิเต๋า ชื่อ นาจา หาก

ออกเสียงในส าเนียงจีนกลาง คือ หน่าจา (Nazha) และ เหนอจา (Nezha) โดยมีต้นก าเนิดมาจากเทพนิยายอิง

พงศาวจีน เฟิงเสินเอ่ียนอ้ี หรือ พงศาวดารประกาศิตสวรรค์แต่งตั้งเทพเจ้า1 ที่คุ้นเคยเรียกในไทยว่า 

พงศาวดารจีน ฮ่องสิน ตามส าเนียงแต้จิ๋ว นอกเหนือจากเทพนิยายอิงพงศาวดารเรื่องดังกล่าวแล้ว เรื่องราว

ของนาจายังมีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่อง ไซอ๋ิว อีกด้วย ในปัจจุบันศาลเจ้านาจาที่มีความเก่าแก่ที่สุดยังคงอยู่

ในประเทศไต้หวัน โดยสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2271 ในสมัยราชวงศ์ชิง และยังคงไดร้ับความศรัทธาจากชาวไต้หวันถึง

ทุกวันนี้2 นอกจากศาลเจ้านาจาที่ใต้หวันแล้ว ศาลเจ้านาจายังปรากฏในบริเวณมณฑลทางภาคใต้ของประเทศ

จีน อย่างเสฉวน เกาะฮ่องกง และมาเก๊าด้วย 

ในประเทศไทยเองปรากฏหลักฐานการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 

ตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายลงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีจ านวนชาวจีนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามามาก

เนื่องด้วยเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิง โดยชาวจีนทีอพยพเข้ามาสามารถ

จ าแนกตามกลุ่มภาษาได้ 5 กลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มแต้จิ๋วเป็นกลุ่มที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด และมีการตั้งถิ่น

ฐานกระจายตัวกันอยู่ทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ าภาคกลาง และหัวเมืองทะเลภาคตะวันออก ซึ่งการส ารวจ

ชาวจีนในจังหวัดชลบุรี พบว่าชาวจีนแต้จิ๋วมีจ านวนมากที่สุด3 และเมื่อเข้ามาแล้วเขาเหล่านี้ไม่ได้มาเพียงตัว

เปล่าหากแต่ยังน าวัฒนธรรม ความเชื่อของตนที่มีอยู่มาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทย จนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ไทยจีนอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน และด้วยลักษณะของความเชื่อของชาวจีนในชลบุรีเองนี้ นับถือลัทธิ

                                                           
1 ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สิ่ง มิ่งมงคลจนี, (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยูเคชั่น, 2553), หน้า 64. 

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 

3 ภารดี ,นันท์ชญา มหาขันธ์, ตระกูลแซ่ในจังหวัดชลบุรี : วิถีและพลัง, (ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 2553). หน้า 103. 
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เต้าและความเชื่อพ้ืนถิ่นมากกว่าศาสนาพุทธ การสร้างศาลเจ้าที่ตนเคารพนับถือกันจึงปรากฏขึ้นเป็นจ านวน

มากกว่าการสร้างวัด อีกท้ังเทพเจ้านาจายังเป็น 1 ใน 15 เทพส าคัญที่ปรากฏการสร้างศาลเจ้าในจังหวัดชลบุรี4 

ในที่นี้จึงเลือกศึกษากรณีของศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมพัีฒนาการความส าคัญ  

ประวัติความเป็นมาของการสร้าง เป็นอันดับต้นๆของศาลเจ้าหน่าจาในเมืองไทย โดยแรกสร้างในปี พ.ศ. 2534 

เป็นเพียงศาลเล็กๆ ก่อนที่จะมีการสร้างเพ่ือเฉลิมพระเกียรติจนมีสภาพแบบปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 25395 และ

ปัจจุบันเป็นศาลเจ้านาจาในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนไปสักการะเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย 

ความน่าสนใจอีกประการคือการเลือกท าเลที่ตั้งของตัวศาลเจ้าให้สอดคล้องกับคติ ฮวงจุ้ยแบบจีนโบราณ อีก

ประการหนึ่งคือการจ าลองประติมากรรมเทพนาจา 3 ปางมาจากศาลเจ้าหน่าจา  ที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

ตามความเชื่อว่าศาลดังกล่าวเป็นศาลเจ้าหน่าจาที่เกิดข้ึนเป็นศาลแรกตามประวัติของเทพองค์นี้ 

 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าหน่าจาในประเทศไทยมีน้อยมากหรือแทบไม่มี

การศึกษามาก่อนเลย ยิ่งในด้านการศึกษารูปแบบทางศิลปะและ ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคติความเชื่อต่างๆ   

ยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างจริงจัง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์งานเพ่ือให้เป็นประเด็นศึกษา

แก่ที่สนใจต่อไป 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบการจัดวางประติมากรรมภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ จ.ชลบุรี    

ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับศาลเจ้านาจาทั้งในประเทศไทยเอง และประเทศจีน 

สมมติฐานของการศึกษา 

เทพเจ้าหนา่จาเป็นเทพเจ้าที่มีความส าคัญในกลุ่มชาวจีน เมืองชลบุรีโดยอาจมีสัมพันธ์กับลักษณะของ

ความเป็นชาวจีนใต้ซึ่งอพยพมาในบริเวณมณฑลทางใต้ แต่ทั้งนี้ รูปแบบ คติ และลักษณะทางประติมานวิทยา

ของเทพเจ้านาจาในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไป บริบททางสังคม รวมทั้งลักษณะและนัยยะแฝงของการสร้าง

ศาลเจ้านาจาในประเทศแตกต่างกันกับในประเทศจีน   นอกจากนี้ยังมีต าแหน่งที่ตั้งของศาลเจ้าที่สอดคล้องกับ

ลักษณะฮวงจุ้ยโบราณของจีน 

                                                           
4 ภารดี ,นันท์ชญา มหาขันธ์, ตระกูลแซ่ในจังหวัดชลบุรี : วิถีและพลัง, หน้า 111 - 118. 

5 long gaoyun, ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ : ความเชื่อ รูปเคารพ และบทบาท, (ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต คณะมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2558), หน้า 41. 
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ขอบเขตการศึกษา 
1. การศึกษาศาลเจ้าหน่าจาจะใช้ทั้งเอกสาร รูปถ่ายจากเว็บไซต์ รวมทั้งการลงภาคสนาม 

2. ในส่วนของการลงพ้ืนที่ภาคสนามจะลงในพ้ืนที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ จังหวัดชลบุรี  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบและมีความเข้าใจต่อคติความเชื่อของทั้งชาวไทยและชาวจีนที่มีต่อหน่าจาในช่วงเวลา

ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 

2. ทราบและเข้าใจถึงรูปแบบของการจัดวางแแผนผัง ตามคติ ฮวงจุ้ย ของประติมากรรมหลักและ   

ประติมากรรมรองอ่ืนๆ ในศาลเจ้าหน่าจา  

3. ทราบความเป็นมาและความส าคัญของหน่าจาในสังคมไทยของชาวจีน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่

จังหวัดชลบุรี 

แหล่งข้อมูล 
1. ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
2. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. สื่อออนไลน์ 
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บทที่ 2 

ประวัติความเป็นมาของคติ ความเชื่อเทพเจ้าหน่าจา 

2.1 ประวัติความเป็นมาของคติ ความเชื่อต่อเทพเจ้าหน่าจาในประเทศจีน 

 ประวัติความเป็นมาของเทพหน่าจามีมากมายหลายต านาน แต่ที่ปรากฏอยู่เป็นหลักฐานลายลักษณ์

อักษร มีต้นก าเนิดมาจากเทพนิยายอิงพงศาวดารจีน เฟิงเสินเอ่ียนอ้ี มีความหมายว่า วีรคติเรื่องสถาปนา

เทวดา (Romance of the Investiture of the Gods) เป็นวรรณกรรมจีนที่มีการประพันธ์ขึ้นในช่วงปลาย

สมัยราชวงศ์หมิง โดยใช้ส านวนภาษาชาวบ้าน มีทั้งสิ้นหนึ่งร้อยตอน จัดพิมพ์ครั้งแรกราว พ.ศ. 2093 จัดหมวด

อยู่ในประเภทนิยายภูตผีปีศาจ6 ในวงวิชาการลงความเห็นว่า ผู้เขียนนิยายนี้ คือ สฺวี่จ้งหลิน เรื่องราวกล่าวถึง

ในช่วงสมัยราชวงศ์ซาง เมื่อหลี่ฮูหยินภรรยาของ หลี่จิ้ง แม่ทัพคนส าคัญของ โจวบุ้นอ๋อง ผู้เป็นฮ่องเต้

ครองราชย์สมบัติในขณะนั้น ตั้งท้องเป็นเวลานานถึง 3 ปีครึ่ง เมื่อคลอดออกมาปรากฏลักษณะประหลาดเกิน

กว่าเด็กทารกทั่วไป คือปรากฏเป็นก้อนเนื้อกลมพันไปด้วยรก ด้วยความวิตกกังวลตั้งแต่ต้นว่าลูกของตนอาจ

เป็นปีศาจ หลี่จิ้งผู้เป็นบิดาจึงใช้กระบี่ฟันก้อนเนื้อ พบภายในก้อนเนื้อเป็นทารกเพศชาย ในมือขวาถือห่วง

ทองค า ทั่งทั้งร่างกายพันด้วยผ้าแพรสีแดง บิดาจึงตั้งให้ชื่อให้ว่าหน่าจา7 ตามชื่อของกิมจา และบั่กจา ผู้เป็น

บุตรชายคนโตและคนกลาง 

ถึงแม้หลี่จิ้งผู้เป็นบิดาจะได้เลี้ยงดูอย่างเด็กธรรมดาทั่วไปแล้วก็ตาม แต่หน่าจาในวัย 7 ขวบ ได้ออกไป

เล่นน้ าที่ทะเลตะวันออกตามประสาเด็กทั่วไป โดยใช้เพียงผ้าแพรสีแดงที่ติดมาตั้งแต่ก าเนิดเพ่ือเล่นน้ า แต่ด้วย

อิทธิฤทธิ์และพลังพิเศษเหนือเด็กอ่ืนทั่วไป ท าให้เกิดแผ่นดินไหว น้ าในทะเลปั่นป่วนจนเทพมังกรซึ่งอาศัยอยู่ใน

พระราชวังบาดาลเกิดความสงสัย เมื่อส่งคนมาดูจึงเกิดการต่อสู้ หน่าจาได้ฆ่าทหารของเทพมังกรตายจนหมด 

เทพมังกรจึงตัดสินใจส่งลูกชายของตนมาปราบหน่าจาแต่ไม่ เป็นผลส าเร็จและต้องเสียลูกชายไปอีกคน 

เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความโกรธเคืองแก่เทพมังกรเป็นอย่างมาก จึงได้เข้าไปกล่าวโทษกับหลี่จิ้งผู้เป็นบิดา

ของหน่าจาถึงเรื่องดังกล่าว และเขาต้องการแก้แค้นให้กับลูกชายของตน โดยการเอาชีวิตหลี่จิ้ง และหลี่ฮูหยิน

                                                           
6 Haase, Donald, The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales; (A-F. Greenwood 

Publishing Group,2008), P. 340. 
7 Sanders, Tao Tao Liu, Dragons, gods & spirits from Chinese mythology,( New York, N.Y. : Peter 

Bedrick Books, 1994), c1980. P.74. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Xu_Zhonglin_(writer)&action=edit&redlink=1
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เมื่อหน่าจาทราบ จึงช่วยชีวิตพ่อแม่ของตนโดยการเสียสละชีวิตของตนเองแทน เทพมังกรรับข้อเสนอดังกล่าว 

หน่าจาจึงฆ่าตัวตาย  

เมื่อตายแล้ววิญญาณของหน่าจาได้ล่องลอยไปพบอาจารย์ของเขา และเอ่ยถามว่าตนจะสามารถ

กลับมามีชีวิตได้อีกหรือไม่ อาจารย์ของเขาจึงตอบว่าแม่ของเขาจะต้องสร้างศาลขึ้ นอุทิศให้หน่าจา และ

ภายหลังจากนั้นเป็นเวลา 3 ปี เขาจึงจะสามารถกลับมามีชีวิตได้ หน่าจาจึงไปเข้าฝันหลี่ฮูหยินเพ่ือบอกถึงสิ่งที่

อาจารย์ของตนได้บอกไว้ เธอจึงน าเรื่องดังกล่าวไปปรึกษากับหลี่จิ้งซึ่งไม่เห็นด้วย และบอกให้ภรรยาของตน

ห้ามท าตามที่หน่าจาขอ อีกทั้งยังบอกให้หลี่ฮูหยินลืมลูกชายปีศาจที่สร้างแต่ความล าบากให้พวกเขาไปด้วย 

แต่หน่าจายังไม่ยอมแพ้ เขาเข้าฝันแม่ของตนจนเธอไม่สามารถหลับตานอนได้ นางจึงสร้างศาลขึ้นเพ่ือนอุทิศ

ให้กับเขาในที่สุด ศาลของหน่าจาเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียง จึงมีผู้มาสักการบูชาเป็นจ านวนมาก วิญญาณของ 

นาจาสถิตอยู่ที่ศาลนี้ เพ่ือเตรียมการกลับมาเกิดใหม่ จนวันหนึ่งหลี่จิ้งได้ผ่านไปที่ศาลนี้และถามคนภายในศาล

ว่าศาลดังกล่าวสร้างขึ้นให้กับผู้ใด คนในศาลจึงตอบว่าหน่าจาผู้ที่ยอมเสีลสละชีวิตตนเองเพ่ือช่วยชีวิตพ่อแม่ 

วิญญาณของเขาอยู่ที่ศาลแห่งนี้เพ่ือรอเวลาที่จะกลับมาเกิดใหม่ เมื่อได้ยินดังนั้นหลี่จิ้งจึงท าลายศาลจนพินาศ 

และเผาศาลของลูกชายตนทิ้งจนมอดไหม้ด้วยความโกรธ  

เมื่อเป็นเช่นนี้วิญญาณของหน่าจาซึ่งสถิตอยู่ที่ศาลจึงเกิดความสงสัยในสิ่งที่พ่อของตนได้ท า และคิดว่า

เมื่อตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วก็น่าจะเป็นการชดใช้สิ่ งที่เขาท าผิดแล้วไม่ใช่หรือ เมื่อคิดได้ดังนั้นด้วยความโกรธ

แค้นเขาจึงคิดที่จะท าร้ายหลี่จิ้ง วิญญาณของหน่าจาจึงกลายสภาพไปจากเดิม โดยสูงถึง 6 ฟุต 8 กร แต่ละมือ

ถืออาวุธหลายชนิด ใต้เท้ามีล้อซึ่งมีไฟลุกตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถไปที่ใดก็ได้ที่ต้องการไป และ เขา

เลือกที่จะไปหาหลี่จิ้ง เพ่ือฆ่าพ่อของตน เมื่อการณ์เป็นเช่นนี้เทพบนสวรรค์จึงส่งทูตลงมาเพ่ือช่วยชีวิตหลี่จิ้ง 

และพยายามที่จะใช้เหตุผลพูดกับหน่าจา แต่หน่าจาในตอนนั้นโกรธเกินกว่าที่จะรับฟังเสียแล้ว หนทางที่จะ

ช่วยชีวิตหลี่จิ้งจึงเหลือน้อยเต็มที เมื่อเป็นเช่นนี้เทพแห่งสวรรค์จึงได้มอบเจดีย์ทองค าให้กับเขา เจดีย์ดังกล่าวมี

ความวิเศษโดยจะป้องกันไม่ให้หน่าจาสามารถเข้ามาใกล้หลี่จิ้งได้ หน่าจาจึงกลับไปหาอาจารย์ของเขาและ

เรียนรู้วิธีที่จะควบคุมและใช้พลังของตนให้เหมาะสม  

ภายหลังจากท่ีรอดชีวิตหลี่จิ้งได้กลายเป็นอมตะ และกลายเป็น 1 ในเทพนักรบของสวรรค์ และท้ังเขา

และลูกชายได้ช่วยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวสู้รบและสร้างอาณาจักร และถึงแม้จะเป็นนั้นหลี่จิ้งก็ยังไม่สามารถ

จะไว้วางใจหน่าจา เขาจึงต้องมีเจดีย์ทองค าวิเศษไว้ ดังนั้นเขาจึงเป็นที่รู้จักในนาม หลี่จิ้งผู้ถือเจดีย์  
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ยังมีต านานเทพนาจาที่มีรายละเอียดแตกต่างจากต านานข้างต้นอีก เช่น บางต าราอาจกล่าวว่าหน่าจา

ส านึกผิดเองจึงเลาะเนื้อถอดกระดูกให้เทพมังกรหรือฆ่าตัวตายบ้าง หรือบางต าราก็ว่าทดแทนคุณพ่อแม่โดย

การเชือดเนื้อให้แม่ เลาะกระกระดูกให้พ่อบ้าง และบางต านานก็กล่าวว่าวิญญาณของหน่าจาไปสถิตอยู่ใน

ดอกบัว จนเจ้าแม่กวนอิมได้ชุบชีวิตจากดอกบัวและรับเข้าเป็นศิษย์ และฝึกวิชาจนแก่กล้า บางเวลามี3 เศียร 6 

กร บางเวลามี 8 กร และได้ปฏิบัติภารกิจตามที่เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงบัญชา ต่อมาเง็กเซียนฮ่องเต้จึงแต่งตั้งให้

เป็น 1 ใน 36 ขุนพลเทพสวรรค์ มีหน้าที่รักษาประตูสวรรค์ วันเกิดของหน่าจาคือวันที่ 8 หรือ 9 ในเดิอน 9 

ของจีน8  

นอกเหนือจากท่ีกล่าวมายังปรากฏความสัมพันธ์กับเทวนิยายอินเดีย ซึ่งอาจเป็นอีกแหล่งที่มาของหน่า

จา ประการแรกอาจมีความสัมพันธ์กับยักษ์ตนหนึ่งนามว่า Nalakubar ผู้เป็นลูกชายของท้าว Kubera หรือ 

กุเวรผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งปวง ความสัมพันธ์ดังกล่าวปรากฏในชื่อภาษาจีนของพระสูตรทางพระพุทธศาสนา 

โดยดั้งดิมปรากฏชื่อเป็น Naluojiupoluo (那羅鳩婆羅) ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Naluojubaluo (捺

羅俱跋羅), Nazhajuwaluo (那吒矩韈囉), และเป็น Nazha (那吒) ในที่สุด อีกประการอาจ

สัมพันธ์กับเทพเด็กอย่างกฤษณะ เพราะทั้งหน่าจาและกฤษณะเป็นเทพเด็กที่มีพละก าลัง และอิทธิฤทธิ์ สูงทั้งคู่ 

ซึ่งในส่วนของกฤษณะได้มีตอนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงการปราบนาคกาลิยะที่คล้ายกับการปราบลูกชายเทพมังกร

ของหน่าจาอีกด้วย ในพุทธศตวรรษที่ 16 ในพระสูตรของพุทธมหายานตันตระได้มีการกล่าวถึง เทพเด็กองค์

                                                           
8 จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ท าเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน. (กรุงเทพฯ : จิตรา, 2545). หน้า 83. 

1 ใน 4 จตุโลกบาล อายุประมาณ947ปี  พบที่เอเชียกลาง บริเวณทะเลทรายตุนหวง เด็กในภาพมุมบนด้านขวามือมี
ลักษณะคล้ายหน่าจา ที่มาภาพ : http://asia.haifa.ac.il/pdf/dep-seminar-meir-sahar.pdf 

ภาพที่ 1 ภาพพิมพ์ท้าวเวศสุวรรณ  
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หนึ่งซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงระหว่างเทพทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น นามว่า Nana (那拏)9 นอกจากนี้ในส่วน

ของท้าวกุเวรพ่อของ Nalakubar ยังถูกเชื่อมโยงกับท้าวเวศสุวรรณ 1 ใน 4 จตุโลกบาลผู้พิทักษ์วิหารในศาสนา

พุทธ และอาจมีความเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับหลี่จิ้ง บิดาของหน่าจาซึ่งภายหลังถูกอธิบายว่าเป็นเทพ

สวรรค์ผู้ถือเจดีย์ จากเหตุการณ์ในบางต านานของเทพนาจา เมื่อหลี่จิ้งเผาท าลายศาลของนาจาและถูกนาจา

ตามมาแก้แค้นและไม่สามารถต่อกรกับบุตรชายตนเองได้ จึงหนีไปขอความคุ้มครองจากพระพุทธองค์ที่ชมพู

ทวีป พระพุทธองค์ทรงขอให้นาจาละทิ้งความแค้น และอโหสิกรรมให้บิดา นาจาไม่เพียงจะไม่กลับหากแต่ยัง

จะใช้ทวนท าร้ายพระองค์อีก พระพุทธองค์จึงเนรมิตเจดีย์ครอบนาจาไว้ นาจาทนไม่ได้ร้องขอให้พระพุทธองค์

ปล่อย รับปากว่าจะเคารพเจดีย์เป็นตัวแทนของพุทธองค์เสมือนเคารพบิดา พระองค์จึงปล่อยแล้วมอบเจดีย์

ให้หลี่จิ้งถือไว้ ภายหลังสงครามกับโจวอ๋อง แห่งราชวงศ์ซางได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งให้เป็นจงถานหยวน คอย

เฝ้าประตูสวรรค์10 

2.2 ตัวอย่างศาลเจ้าหน่าจาในประเทศจีนและใกล้เคียง 

จะขอยกกลุ่มตัวอย่างศาลเจ้าหน่าจา ในประเทศจีนและใกล้เคียงซึ่งมีประวัติและความน่าสนใจ

เกี่ยวกับเทพเจ้าหน่าจาและตัวพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

 ศาลเจ้าหน่าจา ในเมืองอ๋ีปิน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน 

เมืองอ๋ีปินเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าจินซา และแม่น้ าหมิน ก่อนที่แม่น้ าทั้งสองสายจะมารวมกัน

กลายเป็นแม่น้ าแยงซีเกียงในมณฑลเสฉวน ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูเขาชิ่วปิง โดยถูกสร้างขึ้นใหม่ ใน

ปี พ.ศ. 2534 ด้วยพ้ืนที่ขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยมีการสร้างจ าลองคล้ายพระราชวัง ในแนวความคิดของ

                                                           
9 Meir Shahar. 2012. Nezha’s connections to india deities.  (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : 

http://asia.haifa.ac.il/pdf/dep-seminar-meir-sahar.pdf. 21 กุมภาพันธ์ 2559. 
10 นวรัตน์ ภักดีค า, เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนี, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์,2553), หน้า 155-156. 

ศาลเจ้าหน่าจา เมืองอี้ปิน มณฑลเสฉวน  ที่มสภาพประเทศจีน ที่มาภาพ : http://www.nezha.com 

 

ภาพที่ 2 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจา 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meir_Shahar
http://asia.haifa.ac.il/pdf/dep-seminar-meir-sahar.pdf.%2021
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การความเป็นเทพเจ้า ตามต านานตอนหนึ่งของประวัติเทพเจ้าหน่าจาที่กล่าวถึงเหตุการณ์การไปเข้าฝันบอก

มารดาภายหลังการฆ่าตัวตาย ว่าให้ท าการสร้างศาลอุทิศให้แก่หน่าจาที่ภูเขาลูกนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับการ

สนับสนุนจากทั้งรัฐบาลท้องถิ่นและองค์การจัดการศาสนาเต้าจากไต้หวันมาช่วยจัดการด้านการท่องเที่ยวใน

รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเทพหน่าจาอย่างครบรูปแบบ และเป็นศาลที่มีการเดินทางไปจ าลองประติมากรรม

เทพเจ้าหน่าจามาไว้ที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรีอีกด้วย11 

 ศาลเจ้าหน่าจา ในหมู่บ้านคุ้ยเหวิน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน 

ศาลแห่งนี้สร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2544 จากการพังทลายภายหลังสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2538 

การสร้างใหม่ได้รับแรงสนับสนุนจากทางรัฐบาลท้องถิ่นของหมู่บ้านคุ้ยเหวินและการรวบรวมทุนจากชาว

ไต้หวันบางส่วน นอกจากที่กล่าวมา เมืองหนานยัง (南阳) และ เมืองเติ้งโจว (邓州) มณฑลเหอหนาน    

(河南) เมืองเฟิงหวาง(凤凰) มณฑลเสฉวน (淅川) สถานที่เหล่านี้เรียกถือเป็นสถานที่ที่ถือก าเนิด

เรื่องราวของเทพหน่าจาขึ้น จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีศาลเจ้าหน่าจาปรากฏอยู่12 

  ศาลเจ้าหน่าจา ปักกิ่ง ประเทศจีน 

 ปักกิ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ ”เมืองแห่งหน่าจา 8 กร” ในบทความของศาสตราจารย์ เฉิน ซูยหลิน 

อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ซึ่งท างานในอเมริกา เนื้อความเล่าถึงต านานของการสร้างเมืองปักกิ่ง ภายหลังการ

ล่มสลายของราชวงศ์หยวน ผ่านมาในสมัยราชวงศ์หมิง รัชสมัยของจูตี้ หรือจักรพรรดิหยงเล่อ ซึ่งตัดสินใจที่จะ

กลับมาสร้างพระราชวังที่เมืองปักกิ่งเช่นเดิม ร่ าลือกันว่า หลิวปั๋วเหวิน นักโหราศาสตร์ในสมัยราชวงศ์หมิง ได้

อ้างอิงขนาดโหงวเฮ้ง องคาพยพทั้งห้า และส่วนสัมพันธ์ต่างๆ ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเทพหน่าจาในการ

ด าเนินการก่อสร้างพระราชวังเมืองปักกิ่ง13 และถึงแม้รูปแบบและโครงสร้างโดยมากจะถูกเปลี่ยนแปลงให้มี

ความแตกต่างไปจากพระราชวังของหยวนแล้วโดยสิ้นเชิง แต่เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปักกิ่งในปลายสมัย

ราชวงศ์หยวนที่หยงเล่อเองเคยได้ประสบมาก่อน และตามต านานที่กล่าวว่าเทพมังกรแห่งทะเลตะวันออกเป็น

ผู้ดูแลเรื่องของฝนและฟ้ารวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ดังนั้นการมีเทพเจ้าหน่าจาคอยดูแลปกป้อง

เมืองไว้จึงอาจแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วมได้ จากต านานประวัติของเทพเจ้าหน่าจาซึ่งกล่าวถึงการปราบลูกชายเทพ

                                                           
11 สมชาย เฉยสริิ และคณะ. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม. (ชลบุรี : มลูนิธิธรรมรัศมรีัตน์,2552). หน้า 242. 
12 เร่ืองเดยีวกนั, หน้า 243. 
13 Alfred Schinz. The Magic Square: Cities in Ancient China. (Edition Axel Menges,1996). P.333. 
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มังกร ดังนั้นบริเวณภูเขาใต้สุดของเมืองปักกิ่งจึงพบศาลาแห่งหนึ่งซึงเคยเป็นศาลเจ้าหน่าจา อายุสมัยราว พ.ศ. 

2281 ซึ่งต่อมาศาลาหลังดังกล่าวได้พังทลายลงในปี พ.ศ.2495 

 ศาลเจ้าหน่าจา เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน 

 

มีศาลเจ้านาจาอยู่ทั่วประเทศไต้หวันตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเกาะ มักจะตั้งชื่อว่าศาลเจ้าว่า หน่าจาซา

ไท้จื้อ หรือหน่าจาผู้ปราบองค์ชาย 3 ซึ่งโดยทั่วไปของผู้เคารพนับถือเทพในลักทธิเต้ามักมีความเชื่อว่าเทพ  

หน่าจาเป็นขุนพลสวรรค์ ผู้ดูแลรักษาประตูสวรรค์ ซึ่งจะคอยปกป้องและดูแลผู้ที่เคารพบูชา และศาลเจ้าส่วน

ใหญ่ในประเทศไต้หวันเองก็มีความส าคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเฉพาะศาลเจ้าหน่าจาที่เมืองเกาสง 

ประเทศไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์หมิง – ต้นราชวงศ์ชิง มีอายุราว 300 ปี14 ด้านในศาลมี

ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาด้านบนศีรษะสวมศิราภรณ์  แต่งกายด้วยชุดนักรบเต็มยศ มือซ้ายถือห่วงทองท า 

มือขวาถือทวน  

ศาลเจ้าหน่าจา ใกล้โบสถ์ Sao Paulo มาเก๊า 

                                                           
14 Nezha.com. 2007. Monastery Related to Nezha. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 

http://www.nezha.com/eng/temple.php. 2 เมษายน 2559. 
 

ในศาลเจ้าหนา่จา เมืองเกาสง ประเทศไต้หวนั ที่มาภาพ : http://www.nezha.com 

 

ศาลเจ้าหน่าจา ใกลโ้บสถ ์Sao Paulo ที่มาภาพ : http://www.temple.mo 

 

  

 

ประเทศมาเก๊า 

ภาพที่ 3 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจา 

ภาพที่ 4 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจา 
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ศาลเจ้าหน่าจา ที่เกาะมาเก๊าแห่งนี้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2441 ในบริเวณด้านซ้ายติดกับโบสถ์ Sao 

Paulo ด้านหน้าประตูมีกลอน แปลความได้ว่า “ห่วงแห่งจักรวารปราบมารร้าย” และ “กงล้อแห่งไฟน าพาซึ่ง

ความสงบสุข”ตัวศาลจะมีอาคารหลัก และศาลาให้ผู้ที่มาสักการะ ด้านในมีประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาในวัย

เด็ก เกล้าแกละ 2 ข้าง แต่งกายด้วยชุดสีแดง มือซ้ายถือทวน มือขวาถือห่วงทองค า ในปี พ.ศ. 2546 องค์การ

วัฒนธรรมของมาเก๊าได้เสนอชื่อพ้ืนที่บริเวณในเกาะมาเก๊าซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งศาลหน่าจาหลังนี้ให้เป็นมรดก

โลก ก่อนจะถูกอนุมัติและประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 254815 

 

 

 

ความเชื่อที่มีต่อเทพหน่าจาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว โดยในอดีตมี

ความเชื่อว่าเทพหน่าจาจะคอยดูแลปกป้องและคุ้มครองจากภัยชั่วร้ายต่างๆ ด้วยความที่เป็นถึง  1 ใน 36 ขุม

พลสววรค์ และผู้รักษาประตูสวรรค์ ลักษณะของประติมากรรมเทพหน่าจาซึ่งปรากฏใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

หน่าจาในวัยเด็กมือซ้ายถือทวน มือขวาถือห่วงทองค าซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิด แต่บางครั้งการถือของอาจ

สลับกันไม่มีการก าหนดชัดเจนนัก แต่งกายด้วยชุดสีแดง มีการมัดแกละตามลักษณะเทพเจ้าเด็กท่ัวไป ที่ใต้เท้า

ปรากฏล้อซึ่งมีไฟลุก และหน่าจาเมื่อเป็น 1 ใน 36 ขุนพลเทพสวรรค์ โดยจะแต่งกายด้วยชุดเกราะนักรบเต็ม

ยศ ที่บางครั้งมีการสวมศิราภรณ์บนศีรษะ มือซ้ายถือห่วงทองค า มือขวาถือทวนยาว ใต้เท้ามีล้อไฟเช่นเดียวกัน 

                                                           
15 Macau Temple Civilization. 2012. The Na Tcha Temple by Ruinas de Sao Paulo (ออนไลน์). 

แหล่งที่มา : http://www.temple.mo/?mod=temples&id=81&lang=en. 2 เมษายน 2559. 
 

ศาลเจ้าหน่าจา ท่ีมาเกา๊ ซึ่งยังสามารถมองเห็นซากอาคารของโบสถ์เก่า Sao Paulo ได้ชัดเจน ที่มาภาพ : 

http://www.temple.mo 

ภาพที่ 5 ภาพด้านหน้าศาลเจ้าหนา่จาเกาะมาเก๊า ภาพที่ 6 ภาพด้านซ้ายมือศาลเจ้าหน่าจาเกาะมาเก๊า 
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 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นถึงการพยายามเชื่อมโยงต านานของเทพเจ้าหน่าจากับพ้ืนที่ และ

ประวัติศาสตร์ในช่วงต่างๆ กับการตั้งศาลขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของไต้หวันและมาเก๊า พ้ืนที่นอกจีน

แผ่นดินใหญ่ที่มีความนิยมเคารพนับถือเทพองค์นี้มากเป็นพิเศษ ในประเทศไต้หวันนั้นจากข้อมูลศาลเจ้าที่

กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงการเข้าไปมีส่วนรวมในการซ่อมแซม และบูรณะศาลเจ้าหน่าจาในประเทศจีนอยู่

เสมอๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะเทพเจ้าหน่าจาในไต้หวันได้มีความหมายใหม่ๆตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง

ไป รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของคนไต้หวันรุ่นใหม่ไปแล้ว โดยทั้งจากภาพลักษณ์ของเทพหน่าจาที่เป็นเด็ก มีกงล้อ

ไฟ สะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่มีความคล่องแคล่วว่องไวสูง อีกทั้งต านานการเกิดใหม่ของเทพองค์นี้เองก็ได้ถูก

น ามาอธิบายถึงความมีอิสระ เสรีภาพของประเทศไต้หวันและคนไต้หวันอย่างภาคภูมิใจอีกด้วย16 ในส่วนของ

มาเก๊าจะมีการเฉลิมฉลองในวันเกิดของเทพเจ้าหน่าจา โดยมีความเชื่อว่าเทพเจ้าองค์นี้จ ะช่วยปกป้องคนจีน

จากความลุ่มหลง มัวเมา ในการพนัน และการทุจริตคดโกง ของชาวตะวันตก โดยเฉพาะชาวโปรตุเกสที่เข้าไป

ครอบครองและมีบทบาทจากลัทธิอาณานิคมในขณะนั้นของมาเก๊า17 

2.3 ประวัติความเป็นมา คติ และความเชื่อต่อเทพเจ้าหน่าจาภายในประเทศไทย 

 ประวัติความเป็นมาและคติความเชื่อต่อเทพเจ้าหน่าจาในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดยังไม่

ปรากฏแน่ชัดนัก แต่หากกล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์การติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับจีนนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัย

อยุธยาตอนต้นจนถึงรัตนโกสินทร์ โดยตั้งแต่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่ในรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 สืบต่อมาจนถึงรัชกาลที่ 5 ปรากฏการแปลวรรณกรรมพงศาวดารจีนเป็นจ านวน

มาก ไม่ว่าจะเป็นเลียดก๊ก ไซ่ฮ่ัน ไซอ๋ิว ฯลฯ ซึ่งในบรรดาวรรณกรรมพงศาวดารจีนเหล่านี้ เนื้อหาหรือลักษณะ

ของตัวละครและแนวคิดในบางเรื่องมีอิทธิพลต่อการแต่งวรรณกรรมไทยในสมัยต่อมา โดยประวัติความเป็นมา

ของพงศาวดารจีนฮ่องสินมีการกล่าวไว้ว่าอาจมีการแปลวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 218 ภายหลัง

ต่อมา โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ได้ท าการตีพิมพ์ออกเผยแพร่ครั้งแรกในรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2419 เป็นสมุดสอง

เล่ม โดยปรากฏหลักฐานการแต่งพบในภายหลังว่า ฮ่องสินเป็นวรรณกรรมแปลพงศาวดารที่มีผู้แปลเป็น

ภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยคณะผู้แปลและเรียบเรียง ได้แก่ กรมหมื่นนเรศ์โยธี 

เจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ พระยาฎึกราชเศรษฐี พระทองสื่อ จมื่นไวยวรนาท หลวงลิขิตปรีชา 

                                                           
16 Kea Sheng. The different faces of Nezha in Taiwanese culture, (Oriental Archive. 2013), P.406. 
17  Michael Saso.  2010.  The Nezha Daoist shrine of Macao protects an ancient Catholic 

cathedral.  (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : http://www.michaelsaso.org/. 22 กุมภาพันธ์ 2559. 
18 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2471). ต านานหนังสือสามก๊ก. (กรุงเทพฯ: ราช

บัณฑิตยสภา), หน้า 12–13. 

http://asia.haifa.ac.il/pdf/dep-seminar-meir-sahar.pdf.%2021
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หลวงวิเชียรปรีชา หลวงญาณปรีชา ขุนมหาสิทธิโวหาร นายจ่าเรศ นายเล่ห์อาวุธเป็นผู้แปล ในปีพ.ศ. 2362 19

โดยแปลพร้อมกับวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องเลียดก๊ก 

2.4 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างหน่าจา และโกมินทร์กุมาร 

สิ่งที่น่าสนใจคือวรรณกรรมไทยประเภทนิทานเรื่องหนึ่งคือโกมินทร์กุมาร ผู้แต่งอาจได้รับอิทธิพลจาก

วรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องฮ่องสิน เพราะบทบาทของหน่าจา รวมทั้งตัวละครประกอบอ่ืน ๆ ที่มี

ความสัมพันธ์กับหน่าจาที่เป็นทั้งมิตรและศัตรูมีบทบาทคล้ายคลึงกับบทบาทของโกมินทร์รวมทั้งตัวละคร

ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันกับโกมินทร์ ส่วนนิทานพื้นบ้านของไทยเรื่องโกมินทร์ไม่ปรากฏหลักฐานว่า

มีขึ้นก่อนการแปลงพงศาวดารจีนเรื่องฮ่องสินสันนิษฐานว่าผู้แต่งน่าจะแต่งขึ้นภายหลังยุครัชกาลที่ 5 ขึ้น

ครองราชย์เนื่องจากตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5-7 เป็นระยะเวลาที่มีผู้นิยมแต่งนิทานหลายประเภท และเป็นยุคที่

วงการส านักพิมพ์ในประเทศไทยก าลังเฟ่ืองฟู  

ในงานวิจัยของพัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ ได้น าข้อมูลระหว่างเทพหน่าจา และโกมินทร์กุมารมาท าการ

เปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ ทั้งในด้านชาติก าเนิด,ความเหมือนและต่างระหว่างอาวุธ,ความเหมือนและต่างของ

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา,บทบาทภายหลังการถูกชุบชีวิต,บทบาทของผู้เป็นอาจารย์ และบทบาทของ

ผู้เป็นศัตรู พบความเหมือนและแตกต่างกันแยกเป็นประเด็น20 ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ประเด็นเรื่องชาติก าเนิด มีความเหมือน 2 ประการ ส่วนที่เหมือนกันทั้งคู่เกิดเป็นบุตรชายคนที่ 3 และ

บิดาตั้งชื่อบุตรให้มีถ้อยค าคล้องจองกันคือ เรื่องฮ่องสินชื่อ กิมจา บั่กจา และหน่าจา เรื่องโกมินทร์ ชื่อ โกเมศ 

โกมล และโกมินทร์  ในด้านความต่างมี 3 ประการ คือชาติก าเนิดหน่าจา เป็นสามัญชน ส่วนโกมินทร์มีชาติ

ก าเนิดเป็นกษัตริย์  

ประเด็นความเหมือนและต่างระหว่างอาวุธ ทั้งเหมือนและต่าง 1 ประการ ส่วนที่มีเหมือนกันคือ   
หน่าจา และโกมินทร์มีอาวุธวิเศษเป็นผ้าแพรแดง ก าไล และทวน  ส่วนที่ต่างกันคือ หน่าจาได้ผ้าแพรแดง และ
ก าไลทองมาแต่ก าเนิด แต่ส่วนโกมินทร์ ได้อาวุธจากสุเมศฤษีผู้เป็นอาจารย์ ส่วนความต่าง 2 ประการ ส่วน
ก าไลของหน่าจาท าด้วยทอง แต่ก าไลของโกมินทร์ท าด้วยหยก  

ประเด็นความเหมือนและต่างของความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา  ความเหมือน 3 ประการ คือ

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่าจา และโกมินทร์กับมารดานั้นแสดงถึงความ สัมพันธ์ที่ดี มีความรัก ความผูกพันและ

                                                           
19พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเร่ืองห้องสินต่อวรรณกรรมประเภทนิทานเร่ือง

โกมินทร์. (มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558), หน้า 3-4.  
20 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 6-7. 
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ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างมารดากับบุตร มารดาของตัวละครทั้งสองเรื่อง จึงมีส่วนช่วยสร้างศาลและรูปปั้น

จาลองรูปร่างบุตรชาย อีกประการคือ บทบาทความสัมพันธ์กับบิดาเอง ก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนัก 

ด้วยต่างก็ไม่เข้าใจกัน สาเหตุหลักที่ท าให้บิดาและบุตรไม่ลงรอยกันจนกลายเป็นศัตรู มีความคล้ายคลึง เพราะ

ทั้งหน่าจา และโกมินทร์เมื่อเป็นเด็กมีพละก าลังมากกว่าคนปกติ มีอาวุธวิเศษ มีนิสัยกล้าหาญ มุทะลุ จึงมักมี

เรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน  

จากข้อสันนิษฐานดังกล่าวการรับรู้ในช่วงแรกของคนไทยจึงอาจปะปนกับวรรณกรรมไทยอย่างนิทาน

พ้ืนบ้านเรื่องโกมินทร์ไปเสียส่วนใหญ่ และศาลเจ้าหน่าจา ในช่วงแรกๆของไทยนั้นส่วนใหญ่จึงผสมบวกรวมกับ

ความเชื่อพ้ืนถิ่นที่เข้าถึงได้ง่าย ท าให้กลายเป็นศาลเจ้าโกมินทร์แทน  

2.5 ตัวอย่างศาลเจ้าหน่าจาในประเทศไทย 

ในส่วนของศาลเจ้าหน่าจาในประเทศไทยนี้จึงสามารถแบ่งได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อน พ.ศ. 2534 

และ ช่วงหลัง พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงแรกนั้นอาจมีเพียงศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น

ที่จัดอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น แต่ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมาก็มีการสร้างศาลเจ้าหน่าจาขึ้นในทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี  (หลังเก่า) ในปี พ.ศ.

2534 ศาลเจ้านาจาไทจื้อเอ้ียกง แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ หาดใหญ่ สงขลา 

ในปี พ.ศ.2538 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีการสร้างในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน อีกท้ังการจัดวางองค์ประกอบต่างๆยังมีความ

คล้ายคลึงกันอีกด้วย อีกท้ังบางแห่งยังมีชื่อท่ีใกล้เคียงกัน เช่น ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา ชลบุรี และศาล

เจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ หาดใหญ่ สงขลา ซึ่งนอกจากชื่อที่คล้ายกันแล้ว การจัดวางองค์ประกอบหลักที่ส าคัญเช่น 

พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 84 ปาง ภายในศาลยังมีเฉกเช่นเดียวกันอีกด้วย ซึ่ง

ลักษณะที่ปรากฏอาจแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศาลทั้ง 2 ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
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ศาลเจ้าโกมินทร์  จังหวัดนครสวรรค์  

ปรากฏตามการสัมภาษณ์ของอาจารย์ ต้วน ลี่ เซิง ว่ามีอายุย้อนไปถึงช่วงสิบปีให้หลังใน พ.ศ. 2500 มี

ลักษณะเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึกหลังเดี่ยว การก่อสร้างเป็นแบบไทยจีนผสมกัน กล่าวคือเป็นอาคารทรงไทย 

ด้านหน้าศาลเจ้ามีเสามังกรแบบจีน บานประตูเป็นเหล็กพับ เหนือช่องประตูป้ายชื่อศาลเป็นศาลไทย – จีน 

ประติมากรรมประธานหลักของศาลเป็นรูปสลักไม้เทพเจ้าหน่าจา จากประเทศจีน นอกจากนี้ยังมี

ประติมากรรมโลหะสลักรูปเจ้าพ่อโกมินทร์อย่างไทยประกอบกันอีกด้วย ตัวศาลมีจารึกอักษรจีนว่าเป็นศาลเก่า

ของเทพหน่าจา แสดงให้เห็นถึงก าเนิดของศาลหน่าจาในประเทศไทยว่าอาจเริ่มมีข้ึนไม่หลังไปจากศาลเจ้าแห่ง

นี้ ด้านในศาลมีค าโคลงประดับแปลความหมายว่า “ก าราบเหล่าร้าย อภิบาลคนดี กงล้อไฟใช้เบิกทางลดละ

โลกีย์เข้าสู่อาริยะปทุมมาลย์ดั่งกายา”21  

 

                                                           
21ต้วน ลี ่เซิง, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อ

การพฒันา, 2543), หน้า 227.   

ถนนธรรมวิถี ต าบลปากน้ าโพ  จังหวัดนครสววรค์ ที่มาภาพ : http://wikimapia.org 

ประตมิากรรมภายในศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ จะเหน็ถึงการผสมผสานระหว่างความเป็นไทย ความเป็น

พื้นถิ่นทั้งแนวความคิด และการจดัวาง 

ภาพที่ 7 ภายถ่ายแผนที่ทางอากาศศาลเจา้พ่อโกมินทร ์

ภาพที่ 9 ประติมากรรมภายในศาลเจ้าพ่อโกมินทร ์ ภาพที่ 8 ประติมากรรมภายในศาลเจ้าพ่อโกมินทร ์
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N 

                     

    1                                       2                                     3 

ภาพที่ 10 แผนผังการจัดวางประตมิากรรมศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ 

                                                                                                                 

 

ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อสร้างขึ้นในราว เดือนมีนาคม พ.ศ.2534 บนเนื้อที่ 200 ตารางวา โดยอาจารย์

สมชาย เฉยศิริ เดิมเป็นเพียงศาลเล็กๆ แต่เมื่อมีผู้ศรัทธาบริจาค เมื่อมาสักการะมากขึ้น ในปี  พ.ศ.2539 ได้มี

การวางแผนสร้างอาคารใหม่ท้ังหมด เป็นอาคารถาวร 4 ชั้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาส มีพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ รวมศิริพระชนม์พรรษา 72 ชันษา การก่อสร้างเริ่มด าเนินการ

ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2541 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็น

ประธานท าพีธีเททองหล่อพระพุทธรูป 7 องค์ และประทานพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 

พระองค์ให้แก่ผู้ด าเนินงาน พร้อมประทานนามว่า “วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม” ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อแห่งนี้ 

ตั้งอยู่ริมถนนสายอ่างศิลา – บางแสน เนินปากคลองโรงนาค ต าบลอ่างศิลา สร้างบนพ้ืนที่ระดับสูงที่สุดที่หัน

หน้าไปทางทิศตะวันตก สอดคล้องกับฮวงจุ้ยที่ดีซึ่งผู้อยู่อาศัยจะเจริญรุ่งเรือง ด้านหน้าศาลเป็นทะเลอ่างศิลา 

ด้านหลังเป็นภูเขาซึ่งเชื่อมต่อกันหลายลูก และศาลเจ้าที่สร้างตามลักษณะนี้ยังสอดคล้องกับหลั ง “หน้าต้องมี

น้ า หลังต้องพิงเขา” อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวยิ่งส่งเสริมให้อาคารมีลักษณะความมงคลยิ่งประกอบขึ้นด้วยกัน

หลายประการ22 

                                                           
22 Long gaoyun. ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ : บทบาท รูปเคารพ และความเชื่อ. (ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา,2558.) หน้า 44. 

1. พระพุทธรูป         2. คือเทพเจ้าหน่าจา  

3. เทพเจ้าอื่นๆ 
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 ปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้ขยายพ้ืนที่ออกในพ้ืนที่ 25 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารหลัก 3 หลัง หอฟ้าดิน 

ศาลประทับองค์แม่ธรณี ศาลเล็ก โรงเจ และอาคารจ าหน่ายของที่ระลึก ตัวอาคารหลักแบ่งออกเป็น 3 หลัง 

คืออาคารหลังกลาง อาคารปีกขวาซึ่งมีหอกลอง และอาคารปีกซ้ายซึ่งมีหอระฆัง อาคารหลักหลังกลางมี 4 ชั้น 

ใช้ในการประกอบพิธีส าคัญ 

ภาพที่ 12 ภาพศาลหลังเก่าในช่วงปี พ.ศ 2534   ภาพที่ 13 ภาพศาลหลังเก่าในช่วงปี พ.ศ 2534 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพศาลหลังใหม่ขณะก าลังก่อสร้าง     ภาพที่ 15 ภาพศาลหลังใหม ่

ที่มาภาพ มูลนิธิธรรมรัศมรีัตน์, วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

, 4. 

 

ที่มาภาพ : http://wikimapia.org 

 

ภาพที่ 11 ภายถ่ายแผนที่ทางอากาศของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 

ที่มาภาพ มูลนิธิธรรมรัศมรีัตน์, วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

, 4. 
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บทที่ 3 

แผนผังการจัดวาง และประติมานวิทยา ประติมากรรมภายใน ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ือ 

3.1 แผนผังและการจัดวางประติมากรรมภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ หลังปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันจ านวน 4 ชั้น แต่ละชั้นมีการจัดวางกลุ่ม

ประติมากรรมเทพเจ้าตามความส าคัญแตกต่างกันไปดังนี้ 

ชั้นที่ 1 เป็นที่ประดิษฐานของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ซึ่งทรงตั้งปณิธานคล้ายพระโพธิสัตว์กวนอิม แต่

มีความแตกต่างกันออกโดย พระองค์จะต้องโปรดเวยไนยสัตว์ที่อยู่ในนรกให้หมด ดังนั้นจึงเกิดการบูชาท่านใน

งานศพจนกลายเป็นพิธีสืบต่อกันมา ส่วนงานพิธีมงคลจึงนิยมบูชาพรโพธิสัตว์กวนอิมแทน เป็นที่มาของค าว่า 

“ตี๋จั๋งโปรดคนตาย พระโพธิสัตว์กวนอิมโปรดคนเป็น” นอกจากนี้ยังมีองค์เทพไท่ส่วย ซึ่งเป็นองค์เทพดาวนพ

เคราะห์ทั้ง 60 องค์ (ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่อาคารด้านหลังศาลหลัก) และองค์พระศรีอาริยะเมตไตรโพธิสัตว์อีก

ด้วย  

 

 

 1. อวโลกิเตศวร 84 ปาง        2. พระศรีอาริยะเมตไตร          

3. พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์  

ภาพที่ 16 แผนผังการจัดวางประติมากรรม ช้ันท่ี 1 ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 
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ชั้นที่ 2 เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพหน่าจาซาไท้จื้อ ทั้ง 3 ปาง  ที่จ าลองมาจากศาลมณฑลเสฉวน 

ซึ่งมีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าเป็นศาลแรกที่ท่านแม่ขององค์เทพหน่าจาเป็นผู้สร้างให้ตามประวัติของท่าน 

และยังมีประติมากรรมเหมือนองค์เทพหน่าจาปางประสูติ และปางนั่งบัลลังก์ที่หล่อขึ้นภายหลังที่ศาลแห่งนี้ 

นอกจากนี้ในบริเวณชั้นนี้ยังประดิษฐานประติมากรรมแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว จากประเทศ

พม่า ในปีกอาคารด้านทิศเหนือประดิษฐานองค์เทพโป๊ยเซียนทั้ง8 ด้านทิศตะวันออกสองข้างทางเข้า  

 

  

 

 

 

 

1.เทพเจ้ากวนอู         2. เทพโป๊ยเซียน 

3. เทพเจ้านาจา         4. เทพอุ่ยท้อผ่อสัก  

5. กวนอิมหยก 

ภาพที่ 17 แผนผังการจัดวางประติมากรรม ช้ันท่ี 2 ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 
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ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าสูงสุด 1 ใน 3 ของลัทธิเต้า อย่างองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือหยู่ชิง 

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ อีกท้ังในชั้นนี้ยังมีพระแม่ธรณี องค์ฮ่ัวท้อเซียนซือ องค์

ไท้อิกก่ิวโค่วกิ่วหลั่งเทียงจุง องค์ไท้เสียงเล่ากุง องค์ไท้แป๊ะกิมแซ ซึ่งเป็นเทพส าคัญที่ชาวจีนให้ความเคารพนับ

ถือ ในบริเวณอาคารปีกด้านทิศใต้ ซึ่งสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวรโร

กาศครบรอบ 60 พรรษา ยังมีองค์เทพอวโลกิเตศวรหรือพระโพธิสัตว์กวนอิม ในปางต่างๆ ประดิษฐานร่วมอยู่

ด้วย  

 

 

 

  

 

1. 3. กลุ่มประตมิากรรมรององค์เทพในลัทธิเต้าอื่นๆ 2. เกียงไท้กง ไท้อิดจินหยิน ไท้แปะ๊กิมแซ ไท้เสียงเหล่ากุง 

4. เง็กเซียนฮ่องเต้       5. พระโพธิสัตว์กวนอิม ในส่วนปกีด้านทิศใต ้

 

ภาพที่ 18  แผนผังการจัดวางประติมากรรม ช้ันท่ี 3 ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 
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ชั้นที่ 4 เป็นชั้นสูงสุดที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์ประธานใหญ่ พระศรีศากยะมุนี และองค์พระพุทธเจ้า

อีก 5 พระองค์ องค์สมเด็จพระอนุตรธรรมมารดา ผู้ให้ก าเนิดจักรวาล และสรรพสิ่งชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ 

พระศรีศากยะมุนีสองด้านซ้ายขวาประดิษฐานด้วยพระโพธิสัตว์สมันตภัทร และมัญชุศรีโพธิสัตว์23 

 

 

 

  

ในส่วนภายนอกด้านหน้าวิหารเป็นทีกงในรูปของเสาฟ้าดินมีอักษรแกะสลักหินไว้ 4 ค า คือค าว่า ที ตี่ 

แป่ บ้อ (ฟ้า ดิน พ่อ แม่) เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาบูชากราบไหว้สักการะเป็นจุดแรก เนื่องจากฟ้าดินเปรียบได้ดังกับ

การบูชาพ่อแม่ สิ่งเป็นสิ่งที่คนจีนถือเป็นเรื่องใหญ่ ต่อมาจะเป็นจุดบูชาพระแม่ธรณี ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลา

โถง ก่อนที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชาองค์เทพเจ้าในวิหาร ด้านหน้าวิหารจะมีเสามังกรสูง 36 เมตร มีมังกรพันเสา

ทั้งหมด 9 ตัว ซึ่งหมายถึงดวงดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวง 

 

                                                           
23 สมชาย เฉยสิริ และคณะ. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม. (ชลบุรี : มลูนิธิธรรมรัศมรีัตน์,2552). หน้า 11 – 12. 

1,2 กลุ่มเทพมารดาในลัทธิเตา้      3. พระศรีศากยะมุนี    
4.พระพุทธเจ้า 5 พระองค์  

ภาพที่ 19 แผนผังการจัดวางประตมิากรรม ช้ันท่ี 4 ของศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ 
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3.2 ประติมานวิทยาประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจา  

 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาเป็นประติมากรรมหลักของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี แห่งนี้ โดย

ประดิษฐานอยู่ในบริเวณชั้น 2 ของวิหารทั้งหมด โดยมีการจัดวางเรียงจากทิศเหนือไปทิศใต้ดังนี้ 

                 

จะเห็นอาคารหลัก อยูต่รงกลางขนาบข้างด้วยปักอาคารเชื่อมต่อด้านทิศเหนือ และอาคารเฉลิมพระชนม์พรรษา     

พระนางเจ้าบรมราชินีนาถที่ปีกฝั่งด้านใต้  

1. ปางประสูต ิ 2. ปางออกศึก 3. ปางจตุรพิธพรชัย 4.ปางปราบมาร 5. ปางบ าเพ็ญศีล 6. ปางเสวยสุข 

ภาพที่ 20 ภาพภายนอกของศาลเจ้า 

ภาพที่ 21 ภาพภายนอกของศาลเจ้า 

ภาพที่ 22 แผนผังการจัดวางประติมากรรมเทพเจา้หน่าจาในช้ัน 2 เรียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต ้
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 ในแต่ละปางสอดคล้องกับประติมานวิทยาในประวัติส่วนตัวขององค์เทพหน่าจา ตามล าดับต้นจนจบ

เรียงตามการวางจากทิศเหนือไปใต้ การแบ่งเป็นปางต่างๆ ตามช่วงเวลาในต านานเทพหน่าจานี้เป็นเพียงการ

จ าลองมาจากศาลเจ้าหน่าจาที่มณฑลเสฉวน และการสร้างขึ้นเพ่ิมเติม โดยมีปางจตุรพิธพรชัยเป็นปางส าคัญซึ่ง

สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เป็นปางส าคัญที่ผู้สักการะนิยมมากราบไหว้บูชาเป็นหลัก ความแตกต่างในการ

บูชาในแต่ละปางไม่ปรากฏความแตกต่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเทพหน่าจาเป็นเทพขุนพลสวรรค์ ซึ่งมักปกป้อง

คุ้มครองผู้บูชา และด้วยความเป็นขุนพลองค์ส าคัญของเง็กเซียนฮ่องเต้ พรอีกข้อคือยังช่วยอวยพรในเรื่องของ

ต าแหน่งข้าราชการแก่ผู้บูชาอีกด้วย โดยจะอธิบายตามล าดับจากเหนือไปใต้ดังนี้ 

 ปางประสูต ิ

ประติมากรรมที่ปรากฏมีลักษณะเป็นเด็กชาย ผมแกละ 2 ข้าง มีผ้าสีแดงพันช่วงตัว แขนซ้ายมีห่วง

ทองค าคล้องอยู่ ท่าทางก าลังกระโดดก้าวเดิน สอดคล้องตามต านานกล่าวถึงอิทธิฤทธิ์การประสูติของเทพ  

หน่าจาไว้ว่า  

“นางตั้งครรภ์ถึงสามปีหกเดือนก็ยังไม่คลอดออกมา จนกระทั่งคืนหนึ่งฝันว่ามีฤษีมาหาและส่งบุตรให้ 

รุ่งเช้าจึงคลอดออกมาเป็นก้อนเนื้อแล้วมีรัศมีสว่างทั่วห้อง และมีกลิ่นหอมอบอวล หลี่จิ้งใช้กระบี่ผ่าก้อนเนื้อ

แหวะออกดูพบเด็กทารกผิวขาว มีก าไลทองใส่มือข้างหนึ่ง มีแพรหลินพาดอกอยู่ ทารกนั้นลุกขึ้นเดินได้เลย”24 
ประติมากรรมปางประสูติจึงมีลักษณะเป็นองค์เทพหน่าจาในวัยเด็ก มัดผมแกละสองข้าง มีผ้าแพรสีแดงพันรอ

บอก มือข้างนึงสวมก าไลทองอยู่ สอดคล้องตามต านานการเกิดดังกล่าวในพงศาวดารฮ่องสิน  (ภาพที่ 23)  

                                                           
24 สี่ว์จ้งหลิน. ห้องสิน สถาปนาเทวดาจีน. (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549), หน้า 87 – 108. 

ภาพที่ 23 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาปางประสูต ิ
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ปางออกศึก 

 ประติมากรรมท่ีพบมีลักษณะเป็นเทพหน่าจาตอนโต สวมชุดเกราะแบบนักรบจีนทั่วไป มือซ้ายถือหวง

ทองค า มือขวาถือทวนวิเศษ ใต้เท้ามีกงล้อไฟซึ่งเป็นของวิเศษ ที่ไท้อิดจินหยินผู้เป็นอาจารย์มอบให้ เมื่อชุบ

ชีวิตหน่าจาขึ้นมาใหม่ จากส่วนของฝักบัวแทนกระดูก รากบัวและใยบัว เป็นเนื้อและเส้นเอ็น ส่วนใบบัวแทน

เสื้อผ้าให้หน่าจาสวมใส่25 โดยภายหลังปรับความเข้าใจกับหลี่จิ้งผู้เป็นบิดาแล้ว ทั้งเขาและหน่าจาได้เข้าร่วม

เป็นก าลังส าคัญไปช่วยกองทัพเจียงจื่อหยาท าสงครามกับกองทัพของพระเจ้าติวอ๋องตามบัญชาของสวรรค์

ต่อไป26 

 

 

ปางจตุรพิธพรชัย 

 ประติมากรรมปางนี้มีลักษณะเป็นเทพหน่าจาสวมชุดเกราะแบบนักรบจีน มือซ้ายถือห่วงทองค า มือ

ขวาถือทวน ใต้เท้าทั้งสองข้างเหยียบอยู่บนล้อไฟ ด้านหลังเป็นมังกรแผ่ล้อมรอบอยู่เป็นจ านวน 9 ตัว 

ประติมากรรมองค์นี้อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างองค์อ่ืนๆ และยังมีลักษณะเช่นเดียวกับประติมากรรมในสระน้ า

                                                           
25 นวรัตน์ ภักดีค า, เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนี, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553), หน้า 155. 
26 ชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเร่ืองห้องสินต่อวรรณกรรมประเภทนิทานเร่ือง

โกมินทร์. (มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558), หน้า 15. 

ภาพที่ 24 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาปางออก
ศึก 
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ด้านหน้าศาลอีกด้วย ซึ่งลักษณะที่ปรากฏเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาในศาลที่

ไต้หวัน และถึงแม้ไม่ได้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมาของเทพหน่าจาโดยตรง แต่แสดงถึงความเป็นซาไท้จื้อ 

ซึ่งในที่นี้ตามการให้ความหมายของพระองค์ว่าทรงเป็นผู้พิชิตองค์ชาย 3 แห่งเจ้ามังกรทะเลตะวันออก และ

เป็นชื่อที่บอกให้รู้ถึงความส าคัญและตัวตนของเทพหน่าจาได้อย่างชัดเจน โดยจะปรากฏชื่อของศาลเจ้าหน่าจา

ที่มีค าว่า ซาไท้จื้อ ตามท้ายอยู่เป็นจ านวนมากในประเทศไทย เช่น ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ อ าเภอหาดให ญ่ 

จังหวัดสงขลา เป็นต้น ถึงแม้รูปแบบจะเป็นลักษณะที่พบในประเทศไทยทั่วไปแต่การตั้งชื่อปางว่าจตุรพิธพรชัย

เป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากศาลเจ้าหน่าจาในที่อ่ืนๆ ซึ่งในที่นี้อาจเป็นเพราะปางนี้เป็นปางประธานหลักในการ

สร้างเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนม์พรรษาครบ 72 พรรษา ในคราวสร้าตัวศาลหลังใหม่ในปี พ.ศ. 

2542 

 

 

ปางปราบมาร 

ประติมากรรมปางปราบมารจึงมีลักษณะเป็นเทพหน่าจาในชุดเกราะนักรบ มี 3 พักตร 6 กร ถืออาวุธ 

เพ่ิมจากเดิมที่ถือห่วงทองค าเพียงหนึ่งมือ มาถืออาวุธที่ได้รับเพ่ิมในคราวนี้อีกจนครบทั้ง 6 กร (ภาพที่ 26)  

ตามประวัติของเทพหน่าจาภายหลังเมื่อเข้าร่วมช่วยรบกับเจียงจื่อหยา ครั้งหนึ่งขณะออกท าศึกกับศัตรู หน่าจา

ถูกอาวุธบาดเจ็บ ภายหลังจากการักษาตัวจนหาย ไท้อิดจินหยินอาจารย์ของเขาจึงมอบความสามารถพิเศษ

ภาพที่ 25 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาปางจตุรพิธพรชัย 
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ให้กับหน่าจาโดยมอบความสามารถในการกลายร่าง เป็นคนมี 3 พักตร 6 กร ได้ ก่อนจะมอบอาวุธวิเศษ

เพ่ิมเติมให้กับเขา ได้แก่ ทวนคู่หนึ่ง,กระบี่ด้ามหนึ่ง,อิฐทอง และระฆังทอง ตามความในฮ่องสินว่า 

 “ไท้อิดจินหยินส่งสุราให้โลเฉียสามจอกกับพุทราสามเม็ด โลเฉียรับสุรากับพุทราสามเม็ดมากิน แล้ว

คานับลาไท้อิดจินหยินออกจากถ้า ขึ้นจักรเหาะไป เหลียวดูตัวข้างเบื้องซ้าย มีมือออกมาอีกสองมือแลดูข้างขวา

ก็เป็นเหมือนกัน ลูบหน้าดูหน้ากลายเป็นสามหน้ามือหกมือ…ไท้อิดจินหยินมอบอาวุธวิเศษให้ ได้แก่ ระฆังทอง 

อิฐทอง ทวนคู่หนึ่ง กระบี่เล่มหนึ่ง”27 

  

 

ปางบ าเพ็ญศีล 

ลักษณะประติมากรรมนั่งท าสมาธิ ทรงผมปล่อยยาวเกล้าแกละสองข้าง สวมชุดสีแดงมรสัญลักษณ์           

หยินหยาง ตามแบบนักพรตลัทธิเต้านั่งท าสมาธิในมือขวามีลูกแก้ว มือซ้ายถือห่วงทองค าที่ติดตัวมาตั้งแต่

ก าเนิด สอดคล้องตามเรื่องราวภายหลังสงครามที่หน่าจาได้เข้าไปบ าเพ็ญพรตในป่า (ภาพที่ 27) ก่อนส าเร็จ

เป็นเซียนสวรรค์และได้รับการแต่งตั้งเป็น 1 ใน 36 ขุนพลสวรรค์ 

                                                           
27 สี่ว์จ้งหลิน. ห้องสิน สถาปนาเทวดาจีน. (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549), หน้า 426. 

ภาพที่ 26 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาปราบมาร 
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ปางเสวยสุข 

โดยประติมากรรมด้านใต้สุดของชั้น เป็นประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาในชุดขุนนางเต็มยศตามแบบ

เครื่องแต่งกายของขุนนางสูงศักดิ์ชาวจีน (ภาพที่ 28) ซึ่งน่าจะหมายถึงการสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ขององค์

เทพหน่าจาภายหลังจากชีวิตบนโลกมนุษย์ได้ลุล่วงไป รูปลักษณ์ส าคัญที่มักปรากฏนอกเหนือจากสิ่งที่น่าสนใจ

ดังกล่าวคือห่วงทองค าในมือข้างใดข้างหนึ่งเสมอ ซึ่งห่วงดังกล่าวเป็นอาวุธที่ติดตัวองค์เทพหน่าจามาตั้งแต่

ก าเนิด สอดคล้องกับลักษณะที่ปรากฏในจีนเช่นเดียวกัน 

ภาพที่ 27 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาปางบ าเพ็ญศลี 

ภาพที่ 28 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาปางเสวย
สุข 
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3.3 ประติมานวิทยา ประติมากรรมเทพเจ้าหลักตามชั้นต่างๆ 

 ชั้นที่ 1 พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ 

ลักษณะประติมากรรมเป็นพระภิกษุ ประทับนั่งอยู่บนดอกบัว มีศิราภรณ์สวมทับศีรษะที่ปลงพระ

เกศาแล้ว หัตถ์ขวาทรงจับหรือไม้เท้าวงแหวน เรียกว่า ขรักขระ (ปฎาก) เป็นไม้เท้าซึ่งใช้เปิดประตูนรก หัตถ์

ซ้ายทรงถือแก้วจินดามณี (แก้วสารพัดนึก) เพ่ือประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืด28 

ชื่อกษิติครรภ์ มีความหมายว่าผู้เป็นครรภ์ของแผ่นดิน พระกษิติครรภโพธิสัตว์ได้รับมอบหมายจาก

พระศากยมุนีพุทธเจ้าให้เป็นผู้แสดงธรรมโปรดสัตว์ในกามภูมิ 6 ในช่วงที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วและพระศรี

อริยเมตไตรยยังไม่ได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระกษิติครรภมีปณิธานส าคัญในการช่วยสัตว์โลกท้ังหมดให้

พ้นจากนรกภูมิ หากนรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรกก็จะยังไม่ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุดังกล่าว พระองค์

จึงถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ มีนรกทั้งปวง พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งใน

พระโพธิสัตว์ 4 พระองค์ ซึ่งเป็นที่นับถืออย่างยิ่งในศาสนาพุทธมหายานแถบเอเชียตะวันออก ร่วมกับพระ

สมันตภัทรโพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ จิตรกรรมฝาผนังสมัยก่อนราชวงศ์ถัง

ของจีนที่ถ้ าผาม่อเกาและถ้ าผาหลงเหมิน ได้แสดงภาพของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ไว้ตามความนิยมใน

                                                           
28 สมยศ เศรษฐสวสัดิ์, 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ ฉบับกวนอิมโพธิสัตต์ (กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อยท์ กราฟิคดี

ไซน์ จ ากัด, 2544), 38. 

ภาพที่ 29 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์กษิติครรภ ์
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ลักษณะดั้งเดิมของพระโพธิสัตว์ หลังสมัยราชวงศ์ถัง รูปลักษณ์ของพระองค์ได้แพร่หลายมากขึ้นในลักษณะ

ของพระภิกษุมหายานถือไม้เท้า หรือคฑาขักขระ หรือไม้ค้ าในการธุดงค์ของพระมหายานและลูกประค า 

ชั้นที่ 3 เง็กเซียนฮ่องเต้ และพระโพธิสัตว์กวนอิม 

ประติมากรรมรูป เคารพเง็กเซียนฮ่องเต้มีลักษณะเป็นชายมีพระเกศายาว สวมเครื่องทรงอย่าง

จักรพรรดิจีน โดยเป็นเสื้อคลุมยาวเต็มตัว ปักลายมังกร ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ มีหนวดเครายาวบางครั้ง

ด้านหลังปรากฏมีผู้รับใช้สองคนคอยโบกพัด 

เง็กเซียนฮ่องเต้เป็น 1 ใน 3 ของเทพสูงสุดของลัทธิเต้า หรือซานชิง นามหยู่ชิง โดยมีฐานะเป็นเทพผู้

คอยดูแลโลกมนุษย์ และเป็นใหญ่ในทรวงสวรรค์ แต่เดิมเชื่อว่ามีต้นก าเนิดมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ประวัติของ

พระองค์กล่าวมีทรงเป็นพระราชโอรสของพระราชาจิ้งเต๋อฉือ และพระราชินีเป่าเยว่กวาง ซึ่งเดิมบิดามารดา

ของพระองค์ไม่สามารถมีลูกได้จนเมื่ออายุ 50 พรรษาแล้ว เพียรเซ่นสรวงเทวดาและอธิษฐานของบุตรอยู่เป็น

เวลานาน วันนึงเทพสวรรค์ไท่ช่างเต้าจวินได้เสด็จลงมามอบทารกให้องค์หนึ่ง ทารกองค์นี้เฉลียวฉลาดและมี

จิตใจเมตตากรุณา เมื่อพระบิดาสวรรคต ทรงสละราชสมบัติ เข้าป่าแสวงหาความเป็นเซียน บ าเพ็ญพรตอยู่เป็น

เวลาหลายสามพันสองร้อยปี จึงเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์เป็นประมุขของเทพยดา29 

 แต่หลักฐานที่เห็นชัดเจนปรากฏถึงการสนับสนุนของกษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยราชวงศ์ซ่ง ก าเนิด

และการสร้างความเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้จึงถูกสร้างขึ้นโดยองค์ประกอบของจักรวาล อย่างหยินหยาง ธาตุทั้ง 5 

                                                           
29 นวรัตน์ ภักดีค า, เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนี, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์,2553), หน้า 27-28. 

ภาพที่ 30 ประติมากรรมเทพเง็กเซียนฮ่องเต ้
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ได้แก่ โลหะ ไม้ น้ า ไฟ และแผ่นดิน ในฐานะเทพเจ้าสูงสุด เป็นผู้ปกครองของสรวงสวรรค์ เง็กเซียนฮ่องเต้ทรง

ประดับอยู่บนพระราชวังบนสวรค์กับราชินีของพระอง และมีเทพสวรรค์เป็นจ านวนมากคอยใกล้ชิด เพ่ือรับค า

สั่งจากรพระองค์คอยควบคุม และดูแลโลกมนุษย์ให้อยู่ในความสงบสุข 30 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น

เทพเจ้าสูงสุดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา 

พระโพธิสัตว์กวนอิม  

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวมอิมที่ปรากฏในศาลมีทั้งลักษณะแบบกวนอิมทั่วไปที่พบ กล่าวคือ

ทรงพัสตราภรณ์สีขาว ประทับอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์หนึ่งถือแจกันบรรจุทิพย์วารี อีกข้างหนึ่งถือกิ่งหลิว 

ประทับยืนบนดอกบัว31 (ภาพที่ 31) และลักษณะของกวนอิมพันมือพันตาหรือสหัสเนตร หรือพระสหัสหัตถ์ส

หัสเนตร    อวโลกิเตศวร มีการท าเป็นทั้งแบบ 20 พระกร (ภาพทึ ่32) และ 42 พระกร (ภาพที่ 33)  พระกรที่

เหลือเป็นรัศมีไว้ด้านหลัง พระเศียรด้านบนเป็นพระอมิตาภะพุทธเจ้า มีเศียรวางเรียงจ านวน  8 – 9 เศียร 

แตกต่างจากการเรียงตั้งขึ้นแบบที่ปรากฏในศิลปะจีน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นพระโพธิสัตว์องค์ส าคัญ

ของพระพุทธศาสนามหายาน ที่มีผู้เคารพศรัทธามากที่สุด และเป็นบุคลาธิษฐานแห่งมหากรุณาคุณของ

พระพุทธเจ้าทั้งปวง เรื่องราวของพระองค์ปรากฏอยู่ทั่วไปในคัมภีร์สันสกฤตของมหายาน อาทิ ปรัชญาปารมิ

ตาสูตร สัทธรรมปุณฑรีกสูตร และการัณฑวยูหสูตฺร32 

รูปเคารพของพระโพธิสัตว์กวนอิมเริ่มแรกนิยมสร้างเป็นรูปบุรุษ ทรงเครื่องอลังการวิภูษิตาภรณ์อย่าง

เจ้าชายอินเดียโบราณ และมีอยู่หลายปางด้วยกัน แต่สิ่งส าคัญคือศิราภรณ์บนพระเศียรพระอวโลกิเตศวร

จะต้องมีรูปของพระอมิตาภะในปางสมาธิ หากเป็นปางที่มีหลายเศียร เศียรบนสุดจะเป็นเศียรพระอมิตาภะ 

นับเป็นข้อสังเกตในด้านปฏิมากรรมของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ ส่วนดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ของพระ        

อวโลกิเตศวร คือ บัวสีชมพู ขณะที่สีขาวคือบัวของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์เท่านั้น และด้วยดอกบัวสีชมพูใน

ตระกูลปัทมะนี้เอง ท าให้พระองค์ได้รับการขนานพระนามว่าปัทมปาณีโพธิสัตว์ เมื่อพระพุทธศาสนามหายาน

ได้เข้าสู่ประเทศจีน ในช่วงของจักรพรรดิฮ่ันหมิงตี้ แห่งราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก พ.ศ. 600 - 61833 ในยุคนั้นรูป

                                                           
30 Mark Cartwright. 2012. Jade Emperor.  (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : http://www.ancient.eu. กุมภาพันธ์ 

2559.  
31 ต้วน ลี่ เซิง, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจนีในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ

พัฒนา, 2543), หน้า 26.   
32 จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ท าเนียบเจา้แม่และผู้วิเศษของจนี. (กรุงเทพฯ : จิตรา, 2545). หน้า 4-5. 
33 ต้วน ลี่ เซิง, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจนีในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ

พัฒนา, 2543), หน้า 1.   
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เคารพของพระอวโลกิเตศวรยังสร้างเป็นรูปบุรุษตามแบบพุทธศิลป์ของอินเดีย หากในกาลต่อมาช่างชาวจีนได้

คิดสร้างเป็นรูปสตรีเพ่ือแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ดังเช่น

ความรักของมารดาที่มีต่อบุตร สะท้อนถึงความรู้สึกและความเชื่อของประชาชนพื้นถิ่นที่ห่างไกลแม่แบบซึ่งมา

จากอินเดีย จนอาจจะเรียกได้ว่ากวนอิมในรูปลักษณ์ของสตรีเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ในจีน และแพร่หลายมากกว่าปางอ่ืน ๆ กระทั่งแผ่ขยายเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ทั้งนี้เพราะ

รูปลักษณ์ของฝ่ายหญิงแทนค่าในเรื่องความเมตตากรุณาได้ดี ในขณะที่รูปลักษณ์อย่างบุรุษเพศจะสะท้อนเรื่อง

คุณธรรมมากกว่าความเมตตา เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปยังเกาหลี ญี่ปุ่นและเวียดนาม พุทธศาสนิกชนใน

ประเทศนั้นก็พลอยสร้างรูปพระอวโลกิเตศวรเป็นสตรีตามแบบอย่างประเทศจีนไปด้วย โดยมิได้มีการนับถือแค่

ประเทศพุทธมหายานที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น ในประเทศไทยเองก็มีการสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนี้ด้วย

เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศพุทธเถรวาทก็ตาม ปกติ ทางมหายานเชื่อว่าพระอวโลกิเตศวรหรือพระแม่

กวนอิมจะทรงแจกัน บรรจุน้ าทิพย์อยู่ และกิ่งหลิว การแบ่งกายของพระองค์ จ าแนกออกตามความเชื่อในแต่

ละยุค แต่ละสมัย โดยเริ่มแรกปรากฏเพียง 6 ปาง ต่อมาจึงเพ่ิมเป็น 8 ปาง และสุดท้ายม ถึง33 ปาง และจาก

คัมภีร์มหากรุณาธารณีสูตร มีรูปกายปรากฏถึง 84 ปาง 

ภาพที่ 31 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม 
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พระสหัสหัตถ์สหัสเนตรอวโลกิเตศวร 

รูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรมีอยู่หลายปาง ทั้งภาคบุรุษ ภาคสตรี ไปจนถึงปางอันแสดงลักษณะดุ

ร้าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปราบมารคือสรรพกิเลส แต่ปางที่ส าคัญปางหนึ่งคือพระสหัสหัตถ์สหัสเนตร หรือ

กวนอิมพันมือพันตา ปางนี้สร้างขึ้นจากแนวความคิดของมหากรุณาธารณีสูตร เป็นปางที่ชื่อว่ามีบารมี อ านาจ 

และบ าเพ็ญตบะมาเป็นเวลานาน มีพระด าริมุ่งโปรดสัตว์ในทุกภพภูมิทั้ง10 ทิศ ประติมากรรมจะนิยมสร้าง

ตั้งแต่ 20 กร 42 กรส่วนพระกรพันกรที่เหลือนิยมสร้างเป็นรัศมีไว้หลังพระวรกาย ส่วนด้านพระเศียรนิยมต่อ

ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ มีตั้งแต่ 11 เศียร 27 เศียร 30 เศียร แต่พระเศียรบนสุดย่อมเป็นเศียรของพระอมิตาภพุทธ

เจ้าเสมอ34 

พระสูตรดังกล่าวได้เปรียบกวนอิมพันมือพันตาเสมือนการวมความศักดิ์สิทธ์ของเหล่าธยานิพุทธเจ้า 

และพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ รวมทั้งอิทธิฤทธิ์ของเหล่าเทพเจ้าองค์ส าคัญในอดีตของจีน โดยดึงรายละเอียดมา

เป็นภาคต่างๆ 84 ปาง แล้วมารวมกันเป็นหนึ่งในปางสหัสภุชสหัสเนตรนี้35 

                                                           
34 สมยศ เศรษฐสวสัดิ์, 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ ฉบับกวนอิมโพธิสัตต์ (กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อยท์ กราฟิคดี

ไซน์ จ ากัด, 2544), 58-59. 
35 สมเกียรติ โลห์รตัน์, กวนซิอิมผ่อสัก. (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2545), หน้า 207. 

ภาพที่ 33 ประติมากรมพระโพธิสตัว์กวนอิมพันมือพันตา ภาพที่ 32 ประติมากรมพระโพธิสตัว์กวนอิมพันมือพันตา 
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ชั้นที่ 4 พระพุทธเจ้าศากยมุนี 

 พระพุทธเจ้าศากยมุนี หรือพระโคตมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ไปแล้ว และอยู่

ในช่วงกัลป์เวลาปัจจุบัน ก่อนที่อนาคตพุทธเจ้าอย่างพระศรีอาริยะเมตไตรจะเสด็จลงมาประสูติ และตรัสรู้อีก

ครั้งในอนาคต ในนิกายมหายาน นิยมเรียกพระโคตมพุทธเจ้าว่าพระศากยมุนีพุทธเจ้า (จีน: 释迦牟尼

ตัวอยา่งของถือในพระหัตถ์ของกวนอิมสหัสภุชสหสัเนตร 

ที่มาภาพ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนดพ์ับลิชช่ิง, กวนซิอิมผ่อสัก, 234.  

ภาพที่ 35 ตัวอย่างของถือในพระหัตถ์ของกวนอิมสหัชภุชสหสัเนตร ภาพที่ 34 ตัวอย่างของถือในพระหัตถ์ของกวนอิมสหัชภุชสหสัเนตร 

ภาพที่ 36 ศากยมุนีพุทธเจ้า 
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佛 ซื่อเจียโหฺมวหฺนีฝอ ตามส าเนียงจีนกลาง หรือ ซึ่งมักจะนิยมสร้างประติมากรรมรูปเคารพในรูปแบบถือ

ลูกแก้วในพระหัตถ์ ประทับนั่งปางสมาธิ ถ้าพบตามวัดก็จะปรากฏพระศากยมุนีพุทธเจ้าประดิษฐานตรงกลาง 

ด้านซ้ายมือของพระศากยมุนี คือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาตถาคตพุทธเจ้า ส่วนด้ายขวามือของพระศากย

มุนี คือพระอมิตาภพุทธเจ้า หรือที่พุทธศาสนิกชนชาวจีนเรียกว่า พระไตรรัตนพุทธ36 

 แต่ลักษณะของศากยมุนีที่บนชั้นบนสุดของศาลเจ้าหน่าจาแห่งนี้แตกต่างออกไป โดยพบคู่กับพระ

สมันตภัทรโพธิสัตว์ด้านขวา และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ในด้านซ้าย โดยปรากฏลักษณะตามประติมานวิทยาดังนี้ 

กล่าวคือพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ตามต านานเชื่อว่ามีก าเนิดจากพระนลาฎของพระศากยมุนีพุทธเจ้า มักแต่งกาย

แบบกษัตริย์ ขี่สิงห์เป็นพาหนะ37 ส่วนพระสมันตภัทรโพธิสัตว์เชื่อว่าถือก าเนิดโดยพระไวโรจนพุทธเจ้ า ทรง

ประทานความรุ่งเรื่องและสงบสุข ทรงช้างเป็นพาหนะแต่งกายตามแบบกษัตริย์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์

ทั่วไป38 

เหตุที่พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ปรากฏข้างพระศากยมุนีแทนที่พระไภษัชยคุรุ

ไวฑูรย์ประภา และอมิตาภพุทธเจ้าอาจเป็นเพราะ พระสมันตภัทรพุทธเจ้าในประเทศจีน และธิเบตได้รับการ

ยกย่องให้เป็นอาทิพุทธ ส่วนพระมัญชุศรีเองตามคัมภีร์สวยัมภูปุราณะเองก็ได้ระบุว่าเดิมพระองค์มาจากเมือง

จีน อาศัยอยู่ที่ภูเขาห้ายอด กับสานุศิษย์ก่อนจะได้รับการยกย่องให้เป็นโพธิสัตว์ 39 อีกทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งสอง

ได้รับการยกย่องนับถือ ในพระสูตรอวตัมสกสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ได้รับความนิยมที่ประเทศจีนเช่นกันอีกด้วย 

3.4 ประติมานวิทยา ประติมากรรมเทพเจ้า และพระโพธิสัตว์อ่ืนๆ 

ชั้นที่ 1พระศรีอาริยะเมตไตร 

ประติมากรรมพระศรีอาริยเมตไตรที่พบ แต่งกายตามแบบพระโพธิสัตว์หรือแต่งกายแบบกษัตริย์ 

ด้านบนศิราภรณ์ประดับมีสัญลักษณ์สถูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอดีตพุทธที่เคยตรัสรู้มาแล้ว ทั้งฝ่ายเถรวาทและ

มหายานต่างก็เชื่อว่าพระศรีอาริยเมตไตรจะลงมาตรัสรู้เป็นมนุษิพุทธเจ้าในอนาคต หรือขณะนี้ทรงเป็น

                                                           
36 ผาสุก อินทราวุธ, พุทธศาสนา และประติมานวิทยา, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 

2530) ,หน้า 100 
37สมยศ เศรษฐสวสัดิ์, 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ ฉบับกวนอิมโพธิสตัต์ (กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อยท์ กราฟิคดี

ไซน์ จ ากัด, 2544), 36.  
38 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 40 
39 ผาสุก อินทราวุธ, พุทธศาสนา และประติมานวิทยา, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 

2530) ,หน้า 142 – 144. 



34 
 

พระอนคตพุทธเจ้าและจะเสด็จลงมาตรัสรู้ในกัลป์ที่ 5 เพราะในกัลป์นี้มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้ว 4 พระองค์ 

คือพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และสมณโคดม หรือศากยมุนี40  

ชั้นที่ 2 เทพโป๊ยเซียน เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าอุ่ยท้อผ่อสัก 

ประติมากรรมโป๊ยเซียน 

ต านานของโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเล่าตรงกันบ้างไม่ตรงบ้าง ต่อมามีการน ามาประพันธ์ใน

สมัยราชวงศ์หมิง มีชื่อว่าตงหยวนจี้ หรือในภาษาแต้จิ๋วว่า ตังอ๋ิวกี่ แปลว่าบันทึกแปดเซียน ผู้แต่งคืออู๋หยวน

ไท4่1 ประติมากรรมโป๊ยเซียนภายในศาลเจ้าเรียงตามล าดับการจัดวางจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ดังนี้ 

เจียงกั๋วเล้า เป็นเซียนล าดับที่สี่ ประติมากรรมเป็นชายเก่า เคราสีขาวยาว แต่งกายแบบนักพรต มือ

ถือกลองไม้ไผ่ (กลองประมง) ด้านซ้าย มือขวาถือไม้ตี เจียงกั้วเล้ามีอายุยืนเป็นร้อยปี มีจักรพรรดิถังไท้จง 

และพระนางบูเช็กเทียนเชิญให้เข้าเฝ้าหลายครั้งแต่ไม่ยอม ต่อมาในรัชสมัยถังเสวียนจงจึงเข้าเฝ้า แต่ต่อมา
ลาออกเมืองเฮ่งจิว ภายหลังแกล้งตายและเข้าเป็น 1 ใน 8 เซียนไปแล้ว  

น่าไชหัว เป็นเซียนล าดับที่ห้า ประติมากรรมเป็นชายหนุ่มหน้าตาสดใส ในมืออุ้มตระกร้า แต่งกาย
แบบนักพรตทั่วไป ในต านานกล่าวว่าในตระกร้าบรรจุด้วยดอกเบญจมาศ กิ่งสน และใบไผ่ ต านานกล่าวว่าน่า

                                                           
40 สมยศ เศรษฐสวัสดิ,์ 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ ฉบับกวนอิมโพธิสตัต์ (กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อยท์ กราฟิคดี

ไซน์ จ ากัด, 2544), หน้า 36. 
41 นวรัตน์ ภักดีค า, เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนี, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์,2553), หน้า 41-59. 

ภาพที่ 39 ประติมากรรมเทพโป๊ยเซียน ภาพที่ 38 ประติมากรรมเทพโปย๊เซียน 

ภาพที่ 37 ประติมากรรมเทพโป๊ยเซียน 
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ไชหัวเป็นเซียนจุติลงมาเกิดเป็นขอทาน เที่ยวขอทานวันนึงพบทิก๋วยลี่ ก่อนจะขี่นกกระเรียนบินหายไปเป็น
เซียนล าดับที่ห้า 

ฮั่นเซียงจื๊อ เป็นเซียนล าดับที่เจ็ด ประติมากรรมเป็นชายหนุ่มแต่งกายแบบนักพรตทั่วไป ก าลังเป่า

ขลุ่ย เดิมเขาเป็นบุตรหลายข้าราชการ แต่มีใจสันโดษ ชอบความสงบ และบ าเพ็ญตบะเมอ ต่อมาจึงเข้าป่า

แสวงหาอาจารย์พบหลี่ทงปินและฮ่ันเจงหลี่จึงเข้าฝึกวิชา โดยมีวิชาเป่าขลุ่ยและเป็นศิษย์คนโปรดของหลี่ทงปิน 

ฮั่นเจงหลี่ เป็นเซียนล าดับที่สอง ประติมากรรมมีลักษณะเป็นชายร่างอ้อนในมือซ้ายถือพัด มือขวาถือ

คัมภีร์ (คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง) ซึ่งเป็นของที่ติดตัวมาภายหลังการตายของภรรยาของตน  

ทิก๋วยลี้ เป็นเซียนคนแรก ประติมากรรมเป็นชายขาพิการ ในมือซ้ายถือไม้เท้าพยุงเดิน มือขวาถือ

น้ าเต้า เดิมเล่าว่าเขาไม่ได้อยู่ในร่างนี้ แต่ได้บ าเพ็ญพรตถอดจิตไปที่เขาหัวซาน แต่ศิษย์ของตนเกิดเกายเนื้อทิ้ง

ไป เมื่อเหาะกลับมาเหลือเพียงศพของขอทาน รูปร่างน่าเกลียด ผมรุงรัง ขาพิการ ตนจึงเข้าสิงร่างนั้น แล้วไป

พบหลีเล่ากุนกลายเป็นเซียนคนแรก 

หลี่ทงปิน เป็นเซียนล าดับที่สาม ประติมากรรมเป็นชายร่างสูงใหญ่ ในชุดนักพรต สะพายกระบี่ คิ้ว

ยาวตายาวเหมือนหงส์ หลี่ทงปินเคยรับราชการต าแหน่งจิ้นสือ และเป็นบุคคลที่เกิดในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นกวี 

มีสติปัญญา ชอบเสพสุรา เอาแบบหลี่ไป๋กวีเอกในรัชกกาลพระเจ้าถังเสวียนจง 

เชาก๊กกู๋ เป็นเซียนล าดับที่แปด ประติมากรรมเป็นชายไว้หนวดเครายาว แต่งกายชุดข้าราชการ 

เพราะเดิมเคยรับราชการต าแหน่งถึงน้องชายของพระพันปีหลวง แต่ละทิ้งต าแหน่งออกเข้าบ าเพ็ญตบะ

เนื่องจากความเอือมละอาในน้องชาย ต่อมาจึงเข้าเป็นเซียนคนสุดท้าย 

เหอเซียนกู เป็นเซียนล าดับที่หก ประติมากรรมเป็นหญิงหน้าตางดงาม ในมือถือซ้ายถือดอกบัว มือ

ขวาถือผลท้อ เป็นหญิงเพียงคนเดียวในบรรดาโป๊ยเซียน เดิมเป็นหญิงมีตัวตนจริงในราชวงศ์ถังสมัยพระนาง   

บูเช็กเทียน ต่อมาได้กินของวิเศษท าให้ตัวเบา และภายหลังตั้งปณิธานจะไม่แต่งงานตลอดชีวิต และถือศีลกินเจ 

ภายหลังทิก๋วยลี่น านางเหาะข้ึนเป็นเซียน 
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เทพเจ้ากวนอู  

เทพเจ้ากวนอู หรือกวางตี้ ลักษณะประติมากรรมที่พบเป็นชายร่างสูงใหญ่ สวมชุดเกราะแบบนักรบ

จีน ในมือถือทวน ไว้หนวดเคราใบหน้าดุดัน ในหนังสือสามก๊กมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านเพียง

เล็กน้อย ในสมัยหนุ่มได้ร่ าเรียนวิชากังฟู และภายหลังได้เข้าร่วมกับเล่าปี่ และเตียวหุย กวนอูมีความสามารถ

ด้านการรบเป็นอย่างมาก ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพคหบดี ต่อมาในราชวงศ์หยวน

และชิงได้รับการยกย่องนับถือด้านความซื่อสัตย์และกล้าหาญมาก โดยเฉพาะจักรพรรดิ    เฉียนหลงทรงยก

ฐานะให้เทียบเท่ากับเทพเจ้าสงคราม ท าให้ในระยะนั้นมีการสร้างศาลเจ้ากวนอูขึ้นเป็นจ านวนมาก42 

เทพอุ่ยท้อผ่อสัก หรือพระเวทโพธิสัตว์ 

                                                           
42ต้วน ลี่ เซิง, ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจนีในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ

พัฒนา, 2543), หน้า 29 - 30.    

ภาพที่ 40 ประติมากรรมเทพเจ้ากวนอู 

ภาพที่ 41 ประติมากรรมพระเวทโพธิสัตว ์
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ประติมากรรมพระเวทโพธิสัตว์ที่พบในศาลเจ้าเป็นชายหนุ่มสวมชุดเกราะอย่างนักรบเต็มยศ สวม

หมวกนักรบ มือซ้ายถือดาบ ตามต านานกล่าวว่าเป็นเทพอารักษ์พุทธศาสนาโดยถูกแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้า 

เมื่อเข้ามาในจีนเป็นเทพธรรมบาลจึงมีการแต่งกายแบบชุดนักรบตามแบบกลุ่มของท้าวจตุโลกบาล43 

ชั้นที่ 4 พระธยานิพุทธเจ้า 

 กลุ่มพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ที่นิกายตันตระบัญญัติขึ้น เป็นพระพุทธเจ้าประจ าทิศทั้ง 5 คือ ทิศกลาง 

ตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้ หรือธยานิพุทธพุทธเจ้า โดยเกิดจากอ านาจของอาทิพุทธ เป็นอุปปาติก คือ

เกิดข้ึนเอง โดยไม่ต้องมีบิดามารดาให้ก าเนิด ไม่ต้องเสด็จลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์ เพียงแต่ประทับสั่งสอนธรรม

อยู่ในพุทธเกษตรของตนเท่านั้น โดยมีพระไวโรจนะอยู่ทิศกึ่งกลาง พระอักโษภยะประจ าในทิศตะวันออก 

พระอมิตาภะประจ าในทิศตะวันตก พระอโมฆสิทธิประจ าอยู่ทางทิศเหนือ และพระรัตนสัมภาวะประจ าใน ทิศ

ใต ้44 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Robert E. Buswell Jr, The Princeton Dictionary Buddhism, (Pinceton : Princeton University 

Press, 2014), P.2092 
44สมยศ เศรษฐสวสัดิ์, 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ ฉบับกวนอิมโพธิสตัต์ (กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อยท์ กราฟิคดี

ไซน์ จ ากัด, 2544), หน้า 159 – 160. 
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บทที่ 4 

คติ และแนวคิดในการจัดวางประติมากรรมภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 

4.1แนวความคิดการสร้างสวรรค์ที่มีล าดับชั้น 

 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อแห่งนี้มีความพยายามที่จะจัดวางประติมากรรมในแต่ละชั้น โดยใช้

แนวความคิดในการจ าลองโลก และจักรวาลในแต่ละภพภูมิไว้ 45โดยเรียงจากภพภูมิที่ต่ าสุดไปสู่ภพที่สูงที่สุดใน

ทุกชั้นที่สูงขึ้นของตัวอาคารศาลหลัก โดยจ าลองส่วนของชั้นต่างๆ เรียงตามล าดับดังนี้ 

ชั้นที่ 1 ให้เป็นนรกภูมิ มีประธานหลักเป็นพระกษิติครรภ์พระโพธิสัตว์ และอวโลกิเตศวร 84 ปางเพ่ือไว้คอย

โปรดสรรพสัตว์ในนรก  

ชั้นที่ 2 เป็นมนุษยภูมิ ก่อนเปิดทางไปสู่ประตูสวรรค์ มีเทพหน่าจาประธานหลักของศาลเป็นผู้ดูแลความสงบ

สุขบนโลก และเป็นผู้ดูแลประตูสวรรค์ 

ชั้นที่ 3 เป็นสวรรค์ มีเหล่าเทพและเซียนในลัทธิเต้า และเง็กเซียนฮ่องเต้ประมุขแห่งสวรรค์คอยท าหน้าที่ดูแล 

สอดส่องความเป็นไปของโลกมนุษย์ ก่อนออกค าสั่งแก่เหล่าเทพเมื่อเกิดเรื่องร้ายแรงให้ไปดูแล จัดการต่อไป ใน

ปีกด้านทิศใต้ มีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือพันตาคอยช่วยดูแล และสอดส่องสัตว์ผู้ต้องการความช่วยเหลือให้

ทั่วถึง 

ชั้นที่ 4 เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งรวมผู้ปกป้องคุ้มครองและดูแล ผู้ให้ก าเนิดสรรพสิ่งต่างๆ บนโลก และ

ชั้นฟ้าอย่างพระอนุตรมารดา และธยานิพุทธเจ้าทั้ง 5 ผู้ดูแลคุ้มครองจักรวาลต่างๆ และให้ก าเนิดพระโพธิสัตว์

ซ่ึงคอยคุ้มครองดูแลมนุษย์ต่อไป 

 โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเทพองค์ต่างๆ ตามลักษณะเรื่องราวตามต านาน และประติมานวิทยาของ

เทพแต่ละองค์ดังจะอธิบายละเอียดดังนี้ 

 

 

                                                           
45 หมายเหตุ : ทั้งนี้ในการลงภาคสนามไดร้ับข้อมูลจากทางศาลเจ้าเองน้อยมาก การวิเคราะห์ในส่วนนี้จงึอาศัยข้อมูลการจดั
วาง และประติมานวิทยาต่างๆ มาวิเคราะหเ์ป็นแนวความคดิดังกลา่ว 
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ชั้นที่ 1 พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ 

 ตามต านานที่กล่าวถึงประวัติของพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 ต านาน ต านานแรก

กล่าวว่าเดิมพระองค์เกิดเป็นหญิง อยู่ในวรรณะพราหมณ์มีมารดาเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนา เมื่อเสียชีวิต

ไปแล้วได้รับความทุกข์ทรมานตกนรกหมกไหม้อยู่ ด้วยความปรารถนาจะช่วยแม่ของตนและสรรพสัตว์ผู้ทน

ทุกข์ทรมานในนรก พระองค์จึงตั้งปณิธานจะบ าเพ็ญกุศลเพ่ือช่วยเหลือเหล่าสัตว์นรก ต่อมาเมื่อกลับชาติมา

เกิดเป็นชายและได้เป็นพระโพธิสัตว์นามว่าพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์หรือตี๋จั๋ง เป็นใหญ่ในแดนนรกและคอย

ช่วยเหลือเหล่าสัตว์ในแดนปรโลก ส่วนต านานที่ 2 เชื่อว่าพระองค์เป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์

ถัง โดยกล่าวว่าเมเป็นกษัตริย์ก่อนออกบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัย ต่อมาทรงเรี่ยไรเงินขึ้นสร้างวัดที่ภูเขาจิ่วหัวซาน 

เปิดรับสายานุศิษย์และอบรมสั่งสอนธรรมะ ต่อมาเสด็จดับขันธ์สังขารไม่เน่าเปื่อย จึงได้น าศพบรรจุเจดีย์ให้

นามว่าเจดีย์มังสะกายกษิติครรภ46 

 โดยปกติทั่วไปพระกษิติครรภ์จะท าหน้าที่คล้ายพระมาลัย โดยจะทรงโปรดสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ใน

นรก เป็นตัวแทนของนรกภูมิ จากชื่อ กษิติครรภ ซึ่งแปลว่าห้วงดิน หรือห้องดิน เพราะมีความเชื่อกันว่านรก

นั้นอยู่ลึกลงไปใต้พ้ืนดิน การปรากฏของพระกษิติครรภโพธิสัตว์มักปรากฏอยู่เสมอทั่วไปในศาลเจ้า แต่การ

ปรากฏในชั้นแรกอาจะแทนในส่วนของปรโลก หรือการจ าลองภพภูมิของนรก อีกทั้งในชั้นนี้ยังปรากฏ

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือกวนอิม 84 ปาง ซึ่งตามมหากรุณาธารณีสูตรกล่าวถึงปางทั้ง 84 

ว่าเป็นการรวมพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ อรหันต์สาวก และเทพธรรมบาลต่างๆ ไว้ในองค์เอง เพ่ือความ

เหมาะสมในการโปรดสัตว์ตามห้วงภพภูมิ ซึ่งถือเป็นการต้องรับภาระของสรรพสัตว์มากท่ีสุด และประจ าอยู่ใน

นรกภูมิเช่นเดียวกัน 

ชั้นที่ 3 เง็กเซียนฮ่องเต้ และพระโพธิสัตว์กวนอิม 

เง๊กเซียนฮ่องเต้  

เง็กเซียนฮ่องเต้เป็น 1 ในเทพซานชิง หรือ 1 ในเทพสูงสุดของลัทธิเต้า โดยเป็นเทพผู้เป็นใหญ่คอย

ปกครองดูแลสรวงสวรรค์ ในด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทพนาจา ถึงค าอธิบายถึงเหตุผลการลงมาเกิดของ

นาจาว่าเป็นตะเกียงหน้าพระที่เง็กเซียนฮ่องเต้เสกให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในกองทัพของ

                                                           
46 สมยศ เศรษฐสวสัดิ์, 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์ ฉบับกวนอิมโพธิสัตต์ (กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อยท์ กราฟิ

คดีไซน์ จ ากัด, 2544), 39. 
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พระเจ้าบุ๋นอ๋อง โดยมีเกียงจูแหยเป็นแม่ทัพท าสงครามกับกองทัพของพระเจ้าติวอ๋องที่มีบุ้นไทสือเป็นแม่ทัพ 

ดังเนื้อความในห้องสินตอนหนึ่งมีว่า 

“ด้วยโลเฉียคนนี้ให้ลงไปเกิดส าหรับเป็นทหาร ผู้มีบุญคือเลงจูจือ ภาษาไทยว่า ตะเกียงหน้าพระอิศวร 
47ซึ่งเทพยดาให้ลงไปเกิดเพ่ือช่วยเกียงจูแหยปราบปรามแซ่เสี่ยงทาง จะยกย่องจิวบุ๋นอ่องให้รุ่งเรืองขึ้น”48 

จากข้อความที่ยกมาจะเห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเทพนาจาและองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ตั้งแต่ต้น และ

ภายหลังเองเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจช่วยศึกสงครามตามพระประสงค์แล้ว ยังประทานต าแหน่งแก่เทพนาจาและยก

ให้เป็น 1 ใน 36 เทพขุนพลสวรรค์ ท าหน้าที่รักษาประตูสวรรค์อีกด้วย จะเห็นถึงความสอดคล้องของการ

จ าลองพ้ืนที่ในแต่ละชั้น หากชั้นที่ 1 เป็นส่วนของนรกภูมิแล้ว ชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นชั้นที่ประดิษฐานเทพนาจาตั้งแต่

ปางประสูติ จนถึงปางนั่งบัลลังก์หรือปางเสวยสุขบนสวรรค์ด้านทิศใต้สุดแล้ว การเป็นผู้รักษาประตูสวรรค์ของ

ปางสุดท้ายนี้ อยู่ในบริเวณก่อนขึ้นบันไดไปสู่ชั้น 3 ของศาลหลัก ซึ่งเป็นส่วนของพ้ืนที่การจ าลองชั้นของสรวง

สวรรค์ซึ่งมีองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ประมุขของสวรรค์ตามความเชื่อจีนเป็นประธานของกลุ่มประติมากรรมชั้นนี้ 

อีกทั้งในความเชื่อของชาวจีนจักรพรรดิสูงสุดผู้ปกครองสรวงสวรรค์คือเง็กเซียนฮ่องเต้ หรือจักพรรดิ

หยกเป็นรูปแบบแนวความคิดที่สืบมาจากจีน เนื่องจากชาวจีนหรือชาวฮ่ันเป็นผู้ที่มีความเชื่อแบบจีนแข็งแรง

กว่าชนกลุ่มน้อย การรับพุทธศาสนาจึงไม่สามารถลบแนวความคิดความเชื่อดั้งเดิมอย่างสวรรค์ในความคิดชาว

จีนได้ ท าให้ชาวจีนส่วนใหญ่ยังเคารพนับถือเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นเทพสูงสุดปกครองสวรรค์ 49เช่นเดียวกับพระ

อินทร์ในความคิดของชาวไทย จากที่กล่าวมาจะเห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่ของเมือง

ชลบุรีแห่งนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะของความเชื่อของชาวจีนที่นับถือลัทธิเต้าและความเชื่อพ้ืนถิ่นมากกว่า

ศาสนาพุทธ การสร้างศาลเจ้าที่ตนเคารพนับถือกันจึงปรากฏขึ้นเป็นจ านวนมากกว่าการสร้างวัด50 เหตุผลการ

เลือกสร้างประติมากรรมเง็กเซียนฮ่องเต้ให้เป็นจักรพรรดิสูงสุดของชั้นสวรรค์ของศาลเจ้าแห่งนี้จึงอาจเป็นไป

ด้วยเหตุผลข้างต้น 

                                                           
47 บางครั้งในพงศาวดารจีนมักจะแปลเง็กเซียนฮ่องเต้ ว่า “พระอินทร์” หรือในวรรณกรรมจีนฉบับแปลภาษาไทย

รัชกาลที่ 5 แปลว่า “พระอิศวร” 
48 สี่ว์จ้งหลิน. ห้องสิน สถาปนาเทวดาจีน. (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2506). หน้า 98. 

49 Christie Anthony, Chinese mythology, (Middlesex : Newnes Books, 1983), P. 104.  
50 ภารดี ,นันท์ชญา มหาขันธ์, ตระกูลแซ่ในจังหวัดชลบุรี : วิถีและพลัง, (ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 2553)., หน้า 111 - 118. 
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พระโพธิสัตว์กวนอิม 

 กล่าวถึงบางต านานของการชุบชีวิตเทพเจ้านาจา บางต านานได้กล่าวว่าวิญญาณของนาจาไปสถิตอยู่

ในดอกบัว จนเจ้าแม่กวนอิมได้ชุบชีวิตจากดอกบัวและรับเข้าเป็นศิษย์ และฝึกวิชาจนแก่กล้า  ซึ่งต านาน

ดังกล่าวน่าจะเป็นต านานที่เกิดข้ึนภายหลังการรวบความคิดความเชื่อระหว่างลัทธิเต้าและศาสนาพุทธมหายาน

เข้าด้วยกันแล้ว เพราะแท้จริงแล้วในพงศาวดารฮ่องสินปรากฏชื่อ และการชุบชีวิตของหน่าจาแตกต่างกัน

ออกไป โดยกล่าวว่าอาจารย์ของเขา นามว่าไท้อิดจินหยินท าการชุบชีวิตหน่าจาด้วยก้านบัว และดอกบัว การมี

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือกวนอิมในอาคารปีกด้านทิศใต้นอกจากจะช่วยสอดส่องดูแล สรรพสัตว์ที่ตกทุกข์

ได้ยากแล้ว อาคารด้านทิศใต้ที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาศพระชนม์พรรษา 60 พรรษาของพระบรมราชินีนาถ ยัง

อาจสื่อความถึงการชุบชีวิตของกวนอิมต่อเทพหน่าจา หรือความเป็นแม่ เนื่องจากหน่าจาครั้งก่อนเป็นเทพมี

ความซุกซน ด้วยมีอิทธิฤทธิ์มาก การมีพระโพธิสัตว์กวนอิมคอยสั่งสอนและตักเตือนจึงเป็นสิ่งส าคัญเสมอที่ต้อง

อยู่คู่กัน  

ชั้นที่ 4 พระพุทธเจ้าศากยะมุนี 

 ในชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่มีความผสมผสมผสานระหว่างแนวความคิดระหว่างพุทธและเต้าที่ผ่านการ

ประนีประนอม และผสมรวมในความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนไปแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะแท้จริงแล้ว

ประธานหลักของชั้นคือสมเด็จพระอนุตรธรรมมารดา ผู้เป็นแม่ผู้ให้ก าเนิดสรรพสิ่งในจักรวาล ทั้งยังเป็นแม่ของ

องค์เทพสูงสุดผู้ปกครองสวรรค์อย่างเง็กเซียนฮ่องเต้ อีกทั้งยังเป็นองค์เดียวกับพระแม่แห่งดวงดาวทั้ง 9 อีก

เช่นกัน แต่ในส่วนของด้านทิศใต้ยังมีพระธยานิพุทธ หรือพระพุทธเจ้าทั้ง 5 องค์ซ่ึงประทับดูแล สรรพสัตว์ตาม

พุทธเกษตรต่างๆ ทั้ง5 ทิศ และพระศากยมุนีพระปัจจุบันพุทธเจ้าอยู่ด้านหน้าสุดของชั้นบริเวณทางเข้า จึง

เรียกได้ว่าในชั้น 4 ของศาลเจ้านาจานี้เป็นการจ าลองจักวาลในความเชื่อของชาวจีนไว้ ซึ่งพ้ืนที่จักรวาลนี้มีทั้ง

เทพสูงสุดผู้ให้ก าเนิดทุกสิ่งบนโลกของลัทธิเต้า และรวมถึงเหล่าธยานิพุทธเจ้าองค์ส าคัญในส่วนของพุทธ

ศาสนามหายานไว้ด้วยนั้นเอง 

 น่าสนใจที่ชั้นสูงสุดมีการผสมผสานความเชื่อทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน และถึงแม้กึ่งกลางบริเวณชั้นวาง

ประธานอย่างสมเด็จพระอนุตรมารดา ด้านหน้าถูกวางด้วยพระศากยะมุนีเคียงข้างด้วยพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ 

และพระโพธิสัตว์มัญชุศรี อีกทั้งด้านทิศใต้ยังมีพระพุทธเจ้าธยานิพุทธพุทธเจ้า 5 พระองค์ อาจเป็นลักษณะ

ของแนวความคิดที่สืบมาจากช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงแล้ว โดยในบางช่วงผู้นับถือศาสนาพุทธและเต้ามี

ความเห็นแตกต่างกัน ก็เกิดการต่อสู้ ไม่ว่าจะต่างศาสนาหรือแม้แต่ต่างนิกายกันก็ตาม และภายหลังมี



42 
 

นักปราชญ์ นักการเมืองเล็งเห็นจุดอ่อนนี้ จึงเกิดการจัดระบบแนวความคิดและประกาศให้ศาสนาพุทธ ลั ทธิ

เต้า และลัทธิขงจื้อเป็นเอกภาพความเชื่อเดียวกัน  และตั้งแต่นั้นมา วัดจีนหรือแม้แต่ศาลเจ้าจึงมีการ

ประดิษฐานพระพุทธรูปในศาสนาพุทธ และเทพเจ้าในลัทธิเต้ารวมกัน ในประเทศไทยเองก็ได้รับแนวความคิด

ดังกล่าวมาเช่นเดียวกัน51 ลักษณะดังกล่าวนี้มีตัวอย่างศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ไท้เอ้ียกง จังหวัดสมุทรสงครามที่

มีการประดิษฐานพระพุทธรูปในศาสนาพุทธเองด้วย 

 แนวความคิดที่อาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะความแตกต่างที่เฉพาะตัวที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ จังหวัด

ชลบุรีมีลักษณะของตัวศาลเจ้าถึง 4 ชั้น แตกต่างจากศาลเจ้าหน่าจาอ่ืนๆ ในประเทศไทยที่มักเป็นอาคารชั้น

เดียวทั่วไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากแนวความคิด 2 แนว ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ กล่าวคือ แนวคิดการสร้าง

สวรรค์ที่มีล าดับชั้นดังที่กล่าวไปข้างต้น และอีกแนวคิดคือแนวคิดที่สอง แนวคิดของการจ าลองศาลเจ้าหน่าจา

ให้เปรียบดังพระราชวังจักรพรรดิ โดยแนวความคิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นที่ศาลเจ้านาจาเมืองอ๋ีปิน มณฑลเสฉวน

ก่อนแล้ว ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ที่จีนได้มีความช่วยเหลือจากองค์การทางศาสนาของลัทธิเต้าเข้ามาช่วยจัดการใน

รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตของเทพเจ้าหน่าจาอย่างเต็มรูปแบบ52 ซึ่งตัวศาลเจ้าหน่าจาซา

ไท้จื้อ ชลบุรีเองก็ได้รับแนวความคิดดังกล่าวมาเห็นได้จากการจ าลองประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจา และการ

หล่อจ าลองปางที่เกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตของเทพเจ้าหน่าจาขึ้นเองภายหลังด้วย อย่างไรก็ตามแนวความคิดท่ี

ช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อเกิดการสร้างศาลหลังปัจจุบันขึ้นในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและยิ่งท าให้ลักษณะการสร้างเด่นชัดขึ้นเป็นอาคาร 

4 ชั้น คล้ายการจ าลองพระราชวัง โดยเริ่มสร้างภายในปี  2538 และเสร็จสิ้นภายในปี 2541 และภายหลังได้

การประทานชื่อจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนเพ่ิมเติม ว่าวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ก็ยิ่งเป็นการบอกถึง

แนวความคิดท่ีจะสร้างและจ าลองศาลแห่งนี้ให้เปรียบดังสรวงสวรรค์ที่มีเทพองค์ต่างๆ สถิตอยู่เป็นจ านวนมาก 

และด้วยการสร้างเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนอกจากจะท าให้มีโครงสร้างตัวอาคาร 4 ชั้น แตกต่างจากตัวศาล

เจ้าทีอ่ืนแล้วยังเป็นการจ าลองพระราชวังของเทพเจ้าให้เด่นชัดขึ้นตามรูปแบบความคิดที่สืบทอดมาจากศาล

เจ้าที่มณฑลเสฉวนอีกเช่นกัน ซึ่งแนวความคิดที่สองนี้จะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไป 

 ลักษณะร่วมที่เห็นได้ชัดในทุกศาล คือลักษณะของการจัดวางประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิม เคียง

ข้างประติมากรรมเทพเจ้านาจาเสมอ ซึ่งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นได้กล่าวอธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้ถึงต านานประวัติ

                                                           
51สวี่จ้งหลิน, พงศาวดารจีนฮ่องสิน : เฟิง เสิน ประกาศิตแต่งต้ังเทพเจ้า เนื้อหาสมบูรณ์,(กรุงเทพฯ : ต้นไม้, 

2551), หน้า 3 – 4.  
52 สมชาย เฉยสิริ และคณะ. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม. (ชลบุรี : มลูนิธิธรรมรัศมรีัตน์,2552) หน้า 242. 
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ความเป็นมาของเทพเจ้านาจาเองบางต านาน ได้กล่าวถึงการชุบชีวิตของพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมได้ทรง

ชุบชีวิตจากดอกบัว และรับเข้าเป็นศิษย์ฝึกวิทยายุทธ และเป็นต านานในเมื่อลัทธิความเชื่อแบบเต้าได้

ผสมผสานกับความเชื่อของพุทธมหายานอย่างชัดเจนแล้ว โดยลักษณะดังกล่าวปรากฏทุกศาลเจ้านาจาตั้งแต่

ก่อนปี พ.ศ. 2534 ศาลเจ้าพ่อโกมินท์ จังหวัดนครสวรรค์53 จนถึงศาลเจ้านาจาปัจจุบัน ดังเช่นตัวอย่างศาล

หน่าจาซาไท้จื้อ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาลเจ้าหน่าจา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 

 

 

 

                                                           
53 ต้วน ลี่ เซิง. ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจนีในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ

พัฒนา, 2543). หน้า 227.   

ที่มาภาพ : http://www.najathailand.com 

ที่มาภาพ : http://www.najathailand.com 

 

ที่มาภาพ : http://www.hatyaitaxi.com 

ภาพที่ 43 ด้านหน้าศาลเจา้หน่าจาไท้เอี้ยกง ภาพที่ 42 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจา และพระโพธิสตัว์กวนอิม 

ภาพที่ 44 ประติมากรรมภายนอกศาลเจ้าหน่าจาไท้เอี้ยกง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพที่ 45 ประติมากรรมประธานภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ที่มาภาพ : http://www.hatyaitaxi.com 

 

ภาพที่ 46 ประติมากรรมประธานด้านนอกศาลเจ้าหน่าจาซาซไท้จื้อ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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4.2 การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับศาล โดยการจ าลองประติมากรรมเทพหน่าจา 

 ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาเป็นประติมากรรมหลักของศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ชลบุรี แห่งนี้ โดย

ประดิษฐานอยู่ในบริเวณชั้น 2 ของวิหารทั้งหมด โดยมีการจัดวางเรียงจากทิศเหนือไปทิศใต้ โดยมีเริ่มต้นตั้งแต่

ปางประสูติในทิศเหนือสุดไปจนจบที่ปางเสวยสุขในทิศใต้สุดเป็นจุดสิ้นสุด นอกจากมีการจัดวางและเรียง

ประติมากรรมให้สอดคล้องสัมพันธ์กับล าดับเหตุการณ์และประวัติความเป็นมาของชีวิตส่วนตัวตามต านานของ

เทพเจ้าหน่าจา ที่ปรากฏในเฟิงเสียนเอ่ียนอ้ีแล้ว ปางต่างๆ ยังมีความน่าสนใจเพ่ิมเติมอีกด้วย กล่าวคือ มี 3 

ปางที่ได้จ าลองมาจากศาลเจ้าหน่าจามณฑลเสฉวน ได้แก่ปางออกศึก ปางปราบมาร และปางจตุรพิธพรชัย 

ส่วนประติมากรรมเหมือนปางประสูติ ปางบ าเพ็ญศีล และปางเสวยสุขหรือปางนั่งแท่นได้มีการหล่อขึ้น

ภายหลังที่ศาลเจ้าแห่งนี้เอง54 ซ่ึง 3 ปางหลังนี้เป็นปางที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับรูปแบบจากจีนจึงน่าจะเป็น

ปางที่แตกต่างจากท่ีจีน  

อย่างไรก็ตามถึงจะเป็นการจ าลององค์ประติมากกรรมหลักบางส่วนมาจากศาลที่มณฑลเสฉวน แต่

ลักษณะบางประการก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากตัวต้นแบบของศาลที่จีนบ้างเล็กน้อย รวมถึงการ

ตั้งชื่อปางต่างๆ ให้เป็นแบบเฉพาะของตนเองภายหลังท าให้มีความแตกต่างระหว่างประติมากรรมที่จ าลองมา

                                                           
54 สมชาย เฉยสิริ และคณะ. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม. (ชลบุรี : มลูนิธิธรรมรัศมรีัตน์,2552). หน้า 9. 

ที่มาภาพ : http://pakphanangthebuddhistassociation.blogspot.com 

 

ภาพที่ 47 ประติมากรรมทั้งหมดภายในศาลเจา้หน่าจาซาไท้จื้อ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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จากศาลที่จีน เช่นปางออกศึกของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อแห่งนี้ แต่งกายตามแบบนักรบจีนคือสวมชุดเกราะ 

มือซ้ายถือห่วงทองค า มือขวาถือทวน (ภาพบนซ้าย) แต่ตัวประติมากรรมต้นแบบของจีนเองปรากฏในท่าทาง

คล้ายกัน แต่เทพหน่าจาของศาลที่มณฑลเสฉวนยังมีลักษณะเฉพาะของหน่าจาคือการมัดผมแกละแบบเด็กชาย 

และการแต่งกายด้วยผ้าสีแดงดังที่นิยมท าในประติมากรรมในหน่าจาวัยเด็ก มือซ้ายถือห่วงทองค า(ภาพล่าง

ซ้าย) และมือขวาถือทวนเช่นเดียวกัน ในส่วนขงความแตกต่างด้านการแต่งกายอาจเป็นการผสมผสานรูปแบบ

การแต่งกายแบบนักรบที่พบในประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาในประเทศใกล้เคียงจีนอย่างไต้หวัน(ภาพล่างขวา) 

ซึ่งอาจเป็นอีกแหล่งที่ส่งรูปแบบให้กับประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาปางจตุพิธพรชัย(บนขวา)  ที่ศาลเจ้าหน่าจา

ซาไท้จื้อแห่งนี้ด้วย 

 

 

ประตมิามากรรมเทพเจ้าหน่าจา ภาพที่ 1ไทย (ซ้าย) 2 (ขวา) และ 3 จีน (ล่างซ้าย) และ 4 ไต้หวัน (ลา่งขวา) 
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นอกเหนือจากปางที่มีการจ าลองมาจากศาลที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนแล้ว ปางที่มีการหล่อขึ้น

ภายหลังที่ศาลเองอย่างปางประสูติก็ยังคงมีรูปแบบและแนวความคิดที่ประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาควรเป็น

สืบต่อมาเช่นปางประสูติมีลักษณะประติมากรรมเป็นเทพเด็ก แต่งกายชุดสีแดง ศีรษะเกล้าผมแกละตาม

ลักษณะเทพเด็กทั่วไป (ภาพที่ 4) ลักษณะประติมากรรมที่สอดคล้องเห็นได้จากประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจา

ในมาเก๊าทั้งสองศาลโดยมีลักษณะเป็นเทพเจ้าหน่าจาในวัยเด็ก มือซ้ายถือห่วงทองค า หรือมือขวาถือห่วง

ทองค า มือซ้ายถือทวนบ้าง (ภาพที่ 5,6)  

 

  

จากที่กล่าวมาจะเห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรมปางต่างๆ ทั้งจากที่สร้างจ าลองมา

จากประเทศจีนเอง และหล่อขึ้นภายหลังที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเองว่ามีทั้งการสืบต่อแนวความคิดเดิมที่เคย

ปรากฏในการสร้างประติมากรรมเทพเจ้าหน่าจาเอง และมีการน าแนวความคิดที่หลายหลายในหลายศิลปะเอง

มาผสมผสานกันจนมีรูปแบบเฉพาะของตนเองเช่นที่ศาลเอง แต่ลักษณะเด่นที่เป็นแนวคิดในการสร้าง

ประติมากรรมเทพเจ้านาจาของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อแห่งนี้คือการสร้างแต่ละปางให้สอดคล้องกับต านาน 

และเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติชีวิต โดยมีความพยายามที่จะสร้างต่อไปให้ครบ 108 ปาง ต่อไปในอนาคต55 

 

                                                           
55 สมชาย เฉยสิริ และคณะ. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม. (ชลบุรี : มลูนิธิธรรมรัศมรีัตน์,2552). หน้า 5. 

ประตมิามากรรมเทพเจ้าหน่าจา ภาพที่ 4ไทย (ซ้าย) 5 (บนขวา) และ 6(ล่างขวา) มาเก๊า  
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4.3 การเลือกเทพ และพระโพธิสัตว์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับต านานเทพหน่าจา 

 การเลือกเทพในลัทธิเต้าอ่ืนๆ ซึ่งจัดวางตามชั้นต่าง ๆโดยเฉพาะชั้นที่ 3 ซึ่งแทนชั้นของสวรรค์นั้น มี

การเลือกให้สอดคล้องกับต านานของหน่าจา โดยจะขอยกตัวอย่างประติมากรรมเทพในลัทธิเต้าที่มีความ

เกี่ยวข้องกับนาจาดังนี้ 

เทพเกียงไท่กง 

เทพเกียงไท่กงหรือเจียงจื่อหยา เป็นนักยุทธศาสตร์ทางสงครามที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุด 1 ใน 2 

ของประวัติศาสตร์จีน ตามเรื่องราวที่ปรากฏในพงศาวดารฮ่องสิน เจียงจื่อหยาเดิมรับราชการอยู่กับกษัตริย์

ราชวงศ์ซาง ต่อมาทนความโหดร้ายของจักรพรรดิโจวบุ๋นอ๋องไม่ไหวจึงลาออกจากราชส านัก ภายหลังเข้า

ร่วมกับโจวเหวินหวางแห่งราชวงศ์โจวท าสงครามโค่นล้มราชวงศ์ซาง และเป็นผู้น าทัพคนส าคัญซึ่งหลี่ จิ้ง และ

นาจาเข้าร่วมเป็นพลทหารคนส าคัญก่อนได้รับการยกขึ้นเป็น 1 ใน 36 เทพสวรรค์องค์ส าคัญ ซึ่งจากผลงาน

การเขียนต าราพิชัยยุทธปัจจุบันเจียงจื่อหยาได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในนักยุทธศาสตร์ที่เก่งที่สุดทั้งใน

ประเทศจีนและของโลกอีกด้วย56 

ไท่อิดกิ้วโค่วเทียนจุน 

ไท่อิดกิ้วโค่วเทียนจุน หรือไท้อิดจินหยิน เป็นเทพที่ปรึกษาคนส าคัญของเง็กเซียนฮ่องเต้ และเป็น

อาจารย์ซึ่งคอยสั่งสอนฝึกวิชา และเป็นผู้ชุบชีวิตเทพนาจาเมื่อครั้งยกชีวิตของตนให้เทพมังกร ดังข้อความใน

พงศาวดารฮ่องสินกล่าวถึงการเกิดของหน่าจาว่า ปรากฏแสงสว่างและมีกลิ่นหอม ในเช้าวันรุ่งขึ้นเซียนไท้อิด

จินหยินมาถึงบ้านลิเจ้งแล้วตั้งชื่อให้เด็กทารกนั้นว่า โลเฉีย(หน่าจา) ทั้งท านายว่าโตขึ้นจะต้องออกสู้รบใน

สงครามถึงพันเจ็ดร้อยครั้ง ลิเจ้งจึงบุตรชายของตนให้เป็นศิษย์ของเซียนไท้อิดจินหยิน เพราะเป็นความเชื่อของ

ชาวจีนในสมัยโบราณว่า ผู้บาเพ็ญเพียรจนเป็นเซียนที่อยู่ตามหุบเขาต่าง ๆ จะมีวิชาความรู้ในด้านการสู้รบ การ

ท าสงครามรวมทั้งเวทย์มนต์คาถาต่าง ๆ ที่จะสั่งสอนบุตรหลานของตนได้57 

 

ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 

                                                           
56 Sawyer, Ralph D, The Seven Military Classics of Ancient China, (New York: Basic Books. 2007), 

P. 27 

57พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเร่ืองห้องสินต่อวรรณกรรมประเภทนิทานเร่ือง
โกมินทร์. (มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558), หน้า 7. 



49 
 

ไต่เสี่ยฮุกโจ้วหรือเทพเฮ้งเจียศิษย์เอกของพระถังซ าจั๋ง เดิมเป็นวานรที่เกิดจากหินที่หลงเหลือจากตอน

ที่ผานกู่สร้างโลก ผ่านการอาบแสงสุริยันจันทรามาเป็นเวลานาน จึงเป็นลิงที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ทั้งผ่าน

การฝึกวิชาจนสามารถแปลงร่างได้ถึง 72 ร่าง จากปรมาจารย์เคราโพธิ์ เมื่อมีความสามารถได้ก่อความวุ่นวาย

จนเป็นที่เดือดร้อนไปถึงสรวงสวรรค์ เง็กเซียนฮ่องเต้จึงบัญชาให้หลี่เทียนหวัง และเทพหน่าจาลงมาปราบ58 แต่

หาส าเร็จไม่ ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวเทพนาจาเองภายหลังการขึ้นเป็น 1 ใน 36 

ขุนพลสวรรค์นั่นเอง 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นความพยายามในใช้แนวความคิดต่างๆ ในการสร้างสวรรค์ตามล าดับชั้น 

การพยายามสร้างความศักดิ์สิทธิให้แก่ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อแห่งนี้ การเลือกพระโพธิสัตว์และเทพต่างๆ ให้

สอดคล้องกับล าดับชั้นของภพภูมิที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชั้นของศาล อีกท้ังการเลือกเทพในลัทธิเต้า และ

ความเชื่อจีนที่มีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกันกับต านานเทพเจ้าหน่าจาดังกล่าวล้วนแสดงให้เห็นความ

เชื่อมโยงสัมพันธ์กับแนวความคิดความเชื่อแบบจีนที่ยังคงสืบต่อมาในหลายหลายรูปแบบ ทั้งแนวความคิดของ

สรวงสวรรค์ที่ยังคงมีเง็กเซียนฮ่องเต้ปกครอง ความผสมผสานการจัดวางทั้งประติมากรรมเทพเจ้าในลัทธิเต้า 

และพระพุทธเจ้าองค์ส าคัญในมหายานในชั้นสูงสุดของศาล ซึ่งเป็นคติท่ีเกิดขึ้นเองในจีนเองแล้วแต่ปรากฏเป็น

รูปแบบชัดเจนในประเทศไทยเอง และถึงแม้จะมีการพยายามอ้างความศักดิ์สิทธิโดยการจ าลองรูปแบบ

ประติมากรรม และแนวความคิดบางอย่าง แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวศาลที่แตกต่างไปจากท่ีจีน และแตกต่าง

ไปจากศาลเจ้าหน่าจาอ่ืนๆ ประเทศไทยเองด้วย และไม่ใช่เพียงการจัดวางประติมากรรมตามรูปแบบศาลใน

ศาลเจ้าสมัยใหม่ท่ีรวบรวมเทพเจ้ามากมายหลากหลายซึ่งอาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กันทั้งสิ้น เพ่ือให้คนมา

สักการบูชาในจุดๆ เดียว เป็นจ านวนมากอย่างชัดเจนเท่าศาลเจ้าอ่ืนๆ แต่ต้องยอมรับในรูปแบบที่สืบมาจาก

ศาลเจ้านาจาในมณฑลเสฉวนประเทศจีนในรูปแบบที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับต านานหน่าจาว่าศาลเจ้า

แห่งนี้เองต้องการจัดให้มีความยิ่งใหญ่ และสวยงาม เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้สักการบูชานาจาว่าศาลเจ้าแห่งนี้

มีความศักดิ์สิทธิไม่แพ้ศาลเจ้าหน่าจาที่มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นศาลแห่งแรกของเทพเจ้าหน่าจา

นั้นเอง 

 

                                                           
58 นวรัตน์ ภักดีค า, เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนี, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553), หน้า 150 – 151. 
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สรุปผลการวิจัย 

เทพเจ้าหน่าจาเป็นเทพเจ้าในลัทธิเต้า ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงในวรรณกรรมจีน เฟิงเสินเอ่ียนอ้ี 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 สมัยราชวงศ์หมิง ปรากฏหลักทางทางศิลปกรรมตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์หมิงเป็น
ศาลเจ้า ทั้งในประเทศจีนเอง รวมถึงประเทศใกล้เคียงจีน เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง  และมาเก๊า  ในประเทศไทยเอง
ภายหลังการแปลเฟิงเสินเอ่ียนอ้ีเป็นภาษาไทย ให้ชื่อว่าพงศาวดารจีนฮ่องสิน ภายในรัชกาลที่ 2 ในปีพ.ศ. 
2362 เมื่อแรกยังไม่เผยแพร่เท่าใดนัก ต่อมาเมื่อเริ่มมีแท่นพิมพ์ในสมัยต่อมาจึงเริ่มแพร่หลายมากขึ้น จึงเกิด
การส่งอิทธิพลในด้านแนวความคิด และรูปแบบตัวเอกที่คล้ายคลึงกันแก่วรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องโกมิ
นทร์กุมาร ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในช่วงหลังรัชกาลที่ 5 ส่งผลให้ศิลปกรรมศาลเจ้าหน่าจาในประเทศ
ไทยในช่วงแรก อยู่ในชื่อของศาลเจ้าโกมินทร์เสียเป็นส่วนใหญ่ 

โดยศาลเจ้าหน่าจาในประเทศไทยสามารถแบ่งช่วงเวลาออกได้เป็น 2 ช่วงเวลากว้างๆ ได้แก่ ช่วงก่อน 
พ.ศ. 2534 และ ช่วงหลัง พ.ศ. 2534 ในช่วงแรกปรากฏเพียงศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ ภายในจังหวัดนครสวรรค์
เท่านั้น ภายหลังจากนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2534เป็นต้นมาก็มีการสร้างศาลเจ้าหน่าจาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี(หลังเก่า) ในปี พ.ศ.2534, ศาลเจ้า
หน่าจาไทจื้อเอ้ียกง แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ หาดใหญ่ สงขลา ในปี พ.ศ.
2538 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการสร้างในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน 

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี เดิมเป็นศาลเล็กๆ ชั้นเดียว สร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2534 โดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ ภายหลังมีการวางแผนจะก่อสร้างตัวศาลใหม่เพ่ือนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาศพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปี 2539 ก่อนแล้วเสร็จภายใน
ปี 2541 เป็นอาคาร 4 ชั้น ในทุกชั้นมีการจัดวางประติมากรรมตามแนวความคิดที่จะจ าลองภพภูมิต่างๆ โดย
ไล่ตั้งแต่  

ชั้นที่ 1 เป็นการจ าลองนรกภูมิ มีประติมากรรมประธานหลักของชั้น คือกษิติครรภ์โพธิสัตว์ มี          
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 84 ปาง คอยสอดส่องดูแลสรรพสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในปรโลก 

ชั้นที่ 2 เป็นการจ าลองมนุษยภูมิ เป็นชั้นที่ประธานหลักของศาลอย่างเทพเจ้าหน่าจาประดิษฐานอยู่
หลากหลายปาง โดนด้วยต าแหน่งผู้รักษาประตูสวรรค์ และ 1 ใน 36 ขุนพลสวรรค์ เทพนาจาในชั้นนี้ จึงคอย
ดูแลและช่วยเหลือมนุษย์บนโลก และเป็นผู้รักษาประตูซึ่งจะเปิดไปสู่สวรรค์ 

ชั้นที่ 3 เป็นการจ าลองสรวงสวรรค์ตามความเชื่อของจีน โยมีเง็กเซียนฮ่องเต้ผู้เป็นประมุขสวรรค์เป็น
ผู้ดูแลรักษา และเป็นประธานหลักของชั้นนี้ รายล้อม้วยเหล่าเทพและเซียนต่างๆ ในลัทธิเต้า ในอาคารปีกด้าน
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ทิศใต้ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอมสหัชภุชสหัสเนตร หรือกวนอิมพันมือพันตา คอยช่วยสอดส่องดูแลสรรพ
สัตว์บนโลกมนุษย์อยู่บนสรวงสวรรค์เช่นกัน 

ชั้นที่ 4 เป็นการจ าลองศูนย์กลางของจักรวาลทั้งของลัทธิเต้า และ พุทธศาสนามหายานมาไว้ในชั้น
เดียวกัน โดยมีพระอนุตรมารดาผู้ให้ก าเนิดสรรพสิ่งบนโลกทุกสิ่ง เป็นศูนย์กลางของจักรวาลในลัทธิเต้า และ
พระธยานิพุทธเจ้า 5 องค์ ผู้ดูแลพุทธเกษตรต่างๆ ในจักรวาลเป็นตัวแทนศูนย์กลางจักรวาลของพุทธศาสนา 

ในด้านคติ แนวคิดด้านรูปแบบการจัดวางดังกล่าวนี้ เป็นแนวความคิดใหม่ในไทย ซึ่งตัวศาลเจ้าหน่าจาซา   

ไท้จื้อจังหวัดชลบุรี ได้รับมาอิทธิพลส่งต่อมาจากศาลเจ้าหน่าจา เมืองอ๋ีปิน มณฑลเสฉวนสืบมา โดยเป็นการรับ

อิทธิพลในด้านความพยายามที่จะจัดตัวของศาลให้เปรียบดังพระราชวังของเทพหน่าจา และการสร้าง

ประติมากรรมเทพหน่าจาในปางต่างๆ ให้สอดคล้องกับต านานประวัติชีวิตของพระองค์ที่ปรากฏในเฟิงเสิน

เอ่ียนอ้ี ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวแตกต่างจากศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อในประเทศไทยศาลอ่ืนๆ ซึ่งยังคงรูปแบบ 

และแนวคิดในการจัดวางแบบเดิม คือเป็นศาลเจ้าชั้นเดียว มีเพียงประติมากรรมเทพหน่าจา และพระโพธิสัตว์

กวนอิมเป็นประติมากรรมหลักส าคัญเท่านั้น 
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