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“เทพนาจา”: ความหมายขององคเทพผานตํานานและพิธีกรรมในบริบทสังคมรวมสมัย ∗
“Nezha”: Signification of the Deity through the Myths and Rituals in the Contemporary
Social Context
กฤตยา ณ หนองคาย∗∗
Krittaya Na Nongkhai
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตํานานและพิธีกรรมเกี่ยวกับเทพนาจา ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
ตํ า บลอ า งศิ ล า จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี ส มมติ ฐ านว า การผลิ ต ซ้ํ า ตํ า นานเทพนาจา ณ วิ ห ารแห ง นี้ ทํ า ให เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนตํานานเพื่อสรางชุดความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจของเทพนาจาขึ้นใหมใหสัมพันธกับบริบทสังคมรวมสมัยที่
มีความแตกตางหลากหลาย ผลการศึกษาพบวา การผลิตซ้ําตํานานเกี่ยวกับเทพนาจามีลักษณะสําคัญ 2 ประการ
คือ มีการผลิตซ้ําตํานานเทพนาจาผานงานศิลปกรรมที่ใชตกแตงวิหารทั้งภายในและภายนอกอาคาร และการ
สื่อสารตํานานผานการแสดงออกขององคเทพในพิธีกรรม ทั้งนี้การผลิตซ้ําตํานานเกี่ยวกับเทพนาจาสื่อใหเห็นวามี
ทั้งการสืบทอดการรับรูตามความเชื่อดั้งเดิมและการปรับเปลี่ยน ซึ่งสงผลใหการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทพนาจา
กวางขวางขึ้น จากเทพที่มีลักษณะเปนเด็กผูมีอิทธิฤทธิ์ มีพลังแรงกลา ผูเปนแมทัพและไดรับบัญชาใหทําหนาที่
ปกปองประตูสวรรค ขยายความหมายไปสูการเปนเทพผูประทานพรและกําจัดอุปสรรค การสรางสรรคความหมาย
ของเทพนาจาในแงมุมใหมนี้สอดคลองและสนองความตองการของผูคนในสังคมปจจุบัน ที่มีเงื่อนไขในการดําเนิน
ชีวิตแตกตางและหลากหลายภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยมไดอยางแทจริง

ABSTRACT
This article aims to examine the creation myths and rituals of Nezha at Wihan Thep Sathit Phra
Kitti Chaloem in Tambon Ang Sila, Ampoe Muang, Chonburi Province. The proposed assumption of
this study is that the reproduction of myths and rituals of Nezha has been adapted and created a new
set of beliefs about the power of Nezha. And these beliefs are interestingly consistent with the diversity
of contemporary social contexts. The results of the study show that when the Thai society develops
into a globalized one, communication without boundaries generates an incessant competition and
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consumption. Therefore, the myths and rituals of Nezha are redefined and presented in accordance
with the social situations through the reinvention of the deity’s image in the myths and rituals of Nezha.
The reinvented images are constructed by two major methods: the communication through the arts in
temple decoration, both inside and outside of the building, and the communication through the
expression and action of the medium in the rituals. This process has widely extended the recognition of
Nezha from a childlike God with the supernatural power and the commander-in-chief who protects the
Heaven’s gate to Nezha, who is regarded as deity with blessing power and as a remover of obstacles
in order to serve the needs of the worshippers. Thus, the myths and rituals of Nezha are examples of
the combination of the people’s traditional beliefs and their modern ways of life. And the changes in the
definition and the manifestation of Nezha are in response to consumerism in contemporary society.
บทนํา
เลียบชายฝงทะเลในตําบลอางศิลา จังหวัดชลบุรีมีศาลเจาอยูเปนจํานวนมาก ศาลเจาสวนใหญ
ประดิษฐานรูปเคารพเจาแมกวนอิมหรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปนเทพประธาน แตศาลเจาใหญแหงหนึ่งใน
บริเวณตําบลอางศิลาที่ชื่อ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจาหนาจาซาไทจื้อ ประดิษฐานเทพ
นาจาเปนเทพประธาน ศาลเจาแหงนี้มีพื้นที่กวางขวางและประกอบดวยวิหารขนาดใหญ สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมจีน สูง 4 ชั้น รอบบริเวณรายลอมดวยอาคารบริวารและประติมากรรมขนาดใหญจํานวนมาก
เชน เสาฟาดิน ศาลาบูชาฟาดินและศาลาพระธรณี ทําใหวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมโดดเดน วิหารแหงนี้ จึง
ไดรับความสนใจ มีประชาชนมากราบไหวบูชารูปเคารพของเทพเจานาจาและเทพเจาอื่นๆ เปนจํานวนมาก
วิหารแหงนี้ประกอบพิธีกรรมทุกวันอาทิตย ประชาชนจํานวนมากจากหลากหลายที่เดินทางมารวม
พิธีเคารพบูชาเทพนาจา โดยเฉพาะพิธีประทับทรงเทพนาจาในชวงเชาวันอาทิตย แสดงใหเห็นพลังศรัทธา
ของประชาชนที่มีตอองคเทพหนาจาซาไทจื้อ ดังนั้นความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนตอเทพนาจา
จึงนาจะมีความหมายพิเศษ ที่อาจสะทอนระบบคิดของผูคนในสังคมปจจุบัน
จากการศึกษาผูวิจัยพบวามีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการเลือกประดิษฐานเทพนาจาใหเปนองค
ประธานของวิ หารเทพสถิตพระกิติ เฉลิม จนกลายเปนที่รูจักรั บรูกันในนามศาลเจ าหนาจาซาไท จื้อ ซึ่ ง
แตกตางกับศาลเจาอื่นๆ อีกหลายแหงในบริเวณใกลเคียง ที่ใหความสําคัญและเลือกประดิษฐานพระโพธิสัตว
อวโลกิเตศวรกวนอิมเปนเทพประธาน ขอสังเกตดังกลาวนี้ทําใหเกิดคําถามในลําดับตอมาวา เพราะเหตุใด
วิหาร/ศาลเจาแหงนี้จึงเลือกเทพนาจาเปนเทพประธาน ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตํานานเทพนาจากับสังคม
ทั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตขอมูลในการศึกษาครั้งนี้วา จะมุงศึกษาการสื่อสารตํานานที่เกี่ยวกับ
เทพนาจาผานงานศิลปะหลากหลายประเภทที่ประดับตกแตงวิหารแหงนี้และการศึกษาความหมายในพิธี
ประทับทรงองคเทพนาจาผานการสังเกตการณอยางมีสวนรวม
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการศึกษาในครั้งนี้วา การผลิตซ้ําตํานานและพิธีกรรมเทพนาจา ณ วิหารแหงนี้เปน
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กระบวนการปรับเปลี่ยนตํานานเพื่อสรางชุดความเชื่อเกี่ยวกับเทพนาจาใหสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงที่
หลากหลายในสั งคมป จจุ บัน ทั้ งนี้ การรวบรวมขอมูลเริ่ มจากการศึ กษาขอมูลเอกสารและการเก็ บข อมู ล
ภาคสนามที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจาหนาจาซาไทจื้อ ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 วันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม 2551 สังเกตการณและสัมภาษณคุณสมศักดิ์ หวังเอื้อชัยอารี
(อายุ 59 ป) และคุณวัชราภรณ มีเงิน (อายุ 22 ป) ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตยที่ 18 มกราคม 2552 และครั้งที่ 3
เมื่อวันอาทิตยท่ี 10 กรกฎาคม 2554 โดยผูวิจัยเขาไปสังเกตการณอยางมีสวนรวมในพิธีประทับทรงเทพนาจา
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหตํานานและพิธีกรรมสมัยใหม ผูวิจัยจึงประยุกตแนวคิด
สําคัญ 2 แนวคิดมาเปนแนวทางในการศึกษา ไดแก แนวคิดการศึกษาวิเคราะหตํานานเทพปกรณัมของโจเซฟ
แคมพเบลล (Joseph Campbell) และแนวคิดการศึกษากระบวนการทางพิธีกรรมของวิคเตอร เทอรเนอร
(Victor Turner) แนวคิดดังกลาวสรุปไดดังตอไปนี้
แนวคิดเรื่องการเดินทางของวีรบุรุษในเทพปกรณัม
ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับตํานานเทพนาจาคือ การที่ตํานานเทพนาจามีลักษณะเปน
เรื่องเลาทํานองเทพปกรณัมและมีเรื่องราวที่เขาลักษณะหรือมีแบบเรื่องเปน “การผจญภัยของวีรบุรุษ” ซึ่ง
ในการศึกษาตํานานเทพปกรณัมแนวคิดของโจเซฟ แคมพเบลล เรื่อง การเดินทางของวีรบุรุษในเทพ
ปกรณัม เปนแนวคิดที่เผยแพรและยอมรับกันในวงกวาง กิ่งแกว อัตถากร (ม.ป.ป.) อธิบายแนวคิดเรื่องวีรบุรุษ
ของแคมพเบลลไวในปริทัศนหนังสือยุควีรบุรุษ วีรบุรุษพันหนา วรรณกรรมดาโฮเมียน โครงการเอกสารเชิง
คติชนวิทยา เอกสารฉบับที่ 6 วา โจเซฟ แคมพเบลลเปนนักเทพปกรณัมศึกษาคนสําคัญที่ศึกษาเทพปกรณัม
ในหลายวัฒนธรรม จึงทําใหไดขอสรุปที่นาสนใจที่เสนอวา ตํานานเทพปกรณัมสัมพันธกับการเปลี่ยนภาวะ หรือ
การกาวผานลําดับขั้นตอนตางๆ ในชีวิตมนุษย (the rites of passage) ในหนังสือที่ชื่อ The Hero with a
Thousand Faces แคมพเบลลเสนอวา “ความฝนก็ดี เทพปกรณัมก็ดี เปนการแสดงออกของจิตไรสํานึก
พฤติกรรมของตัวเอกวีรบุรุษในเทพปกรณัมจึงมิใชพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หากแตเปนพฤติกรรมทางจิต”
(Campbell, 1968:18) ทั้งนี้การเดินทางผจญภัยของวีรบุรุษในตํานานและเทพปกรณัมทั้งหลายจะมีโครงสราง
ลําดับขั้นในการเดินทางของวีรบุรุษซึ่งแบงได 3 สวน เพื่อจําลองการกาวผานความสับสนและยากลําบากในชีวิต
ดังนี้
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-

-

การพลัดพราก Separation
การเรียกรองใหออกผจญภัย
Call To Adventure
การปฏิเสธการเรียกรองนั้น
Refusal Of The Call
ความช ว ยเหลื อ จากอํ า นาจเหนื อ
ธรรมชาติ ก ารได พ บผู ช ว ยเหลื อ หรื อ
คํ า แนะนํ า จากนั ก ปราชญ ห รื อ ของ
วิเศษ Meeting With The Mentor
การกาวเขาสูโลกแหงอันตราย
Crossing The First Threshold

-
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การสถาปนา Initiation
เขาสูเสนทางการทดสอบ
The Road of Trials
การได พ บพี่ ส าวหรื อ น อ งสาวที่ ช ว ย
Meeting with the Goddess
พบหญิงที่ยวนใจ
Woman as the Temptress
การชดใชใหบิดา
Atonement with the Father
ไดรับยกยองยอมรับ Apotheosis
ไดน้ําอมฤตหรือของวิเศษ
The Ultimate Boon

การกลับคืน Return
- ปฏิเสธการหวนกลับ
Refusal of the Return
- การหลบหนีดวยวิธีพิเศษ
Magic Flight
- การไดรับการชวยเหลือ
Rescue from Without
- การกาวขามกลับไปสูโลกสามัญ
Crossing of the Return Threshold
- ยิ่งใหญในสองโลก
Master of the Two Worlds
- กลับสูความสุข
Freedom to Live

แคมพเบลลอธิบายวา การพลัดพราก (Separation) หมายถึงภาวะการณที่มนุษยจะกาวขามเขาไปสู
สภาวะใหม จะมีพิธีหรือวิธีการเตรียมความพรอมใหพวกเขาพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได เมื่อ
เขาพรอมแลวก็เขาสูภาวะเปลี่ยนผาน ซึ่งสภาวะนี้มนุษยจะมีความกังวล สับสนอยางยิ่งแตเมื่อเขากาวไปสู
สภาวะใหม สิ่งนั้นเปรียบไดกับชวงการสถาปนา (Initiation) ตัวตนหรือภาวะใหมที่เขาเพิ่งไดรับ สวนการหวน
คื น (Return) นั้นสามารถเปรี ยบได กั บภาวะที่มนุษย สมบูรณ พร อมในสภาวะใหม ความสั บสนกังวลและ
หวาดกลัวตางๆ หมดสิ้น จิตใจของเขากลับคืนสูภาวะปกติไดดังเดิม การเทียบสภาวะจิตของมนุษยดังกลาว
กับเรื่องราวการผจญภัยของวีรบุรุษเปนการแปรนามธรรมใหเปนรูปธรรม กอใหเกิดความเขาใจสภาวะจิตและ
บรรเทาความเครียด แคมพเบลลย้ําความคิดดังกลาวนี้อีกครั้งในหนังสือ The Power of Myth (พลานุภาพแหง
เทพปกรณัม) วา เทพปกรณัมคือ “อุปลักษณของศักยภาพทางจิตวิญญาณในตัวมนุษย เปนพลังเดียวกับสิ่งที่
ทําใหชีวิตของเรามีการขับเคลื่อน ทําใหชีวิตในโลกมีการขับเคลื่อน สิ่งนี้หมายถึง เทพปกรณัมมีสองระบบที่
แตกตางกัน เทพปกรณัมระบบหนึ่งเชื่อมโยงมนุษยเขากับสัญชาตญาณของมนุษยเองและเชื่อมโยงมนุษยกับ
โลกแหงธรรมชาติที่มนุษยเปนสวนหนึ่งในโลกธรรมชาตินั้น สําหรับเทพปกรณัมอีกระบบหนึ่งเปนเรื่องเชิงสังคม
วิทยา ซึ่งเชื่อมโยงมนุษยเขากับสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษยจึงมิใชมนุษยในโลกธรรมชาติแตเพียงลําพัง หากแต
เปนสมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่งดวย” (แคมพเบลล, 2551: 47-49) ดังนั้นแนวคิดเรื่องการเดินทางของวีรบุรุษ
ในเทพปกรณัมจึงเปนระบบสัญลักษณ เพื่อเปรียบเทียบเหตุการณในเทพปกรณัมนั้นเสมือนการเผชิญหนากับ
ความยากลําบากในชีวิต ซึ่งการศึกษาเทพปกรณัมจึงชวยทําใหเขาใจภูมิปญญาที่บรรพบุรุษสรางสรรคไว
อธิบายสภาวะจิตไดอยางนาสนใจ
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แนวคิดเรื่องกระบวนการทางพิธีกรรม (The Ritual Process)
วิทยานิพนธของพิเชฐ สายพันธ (2539: 15-20) เรื่อง “นาคาคติ” อีสานลุมน้ําโขง ชีวิตทางวัฒนธรรม
จากพิธีกรรมรวมสมัย อธิบายแนวคิดเรื่องกระบวนการทางพิธีกรรมของวิคเตอร เทอรเนอรไวอยางชัดเจน
ดังนี้ เทอรเนอรพัฒ นาแนวคิดการศึกษากระบวนการทางพิธีกรรมขึ้นจากการศึกษาพิ ธีกรรมในแตละ
วัฒนธรรมรวมกับการพิจารณาบริบทสังคมในวัฒนธรรมนั้นๆ เทอรเนอรศึกษาพิธีกรรมจากฐานคิดที่วา
สังคมมีลักษณะเปนกระบวนการที่สืบเนื่องกัน ขณะเดียวกันก็โตตอบซึ่งกันและกันระหวางสภาวะในสังคม
สองสภาวะคือ สภาวะโครงสรางกับสภาวะไรโครงสราง ซึ่งเทอรเนอรเรียกวา Structure กับ Communitas
ภาวะทั้งสองมีความเกี่ยวของสืบเนื่องกันตลอดเวลา ผูคนในสังคมจะไดรับการปลดปลอยจากภาวะแหง
โครงสรางไปสูภาวะไรโครงสราง เมื่อเขาไดรับความพึงพอใจอยางเพียงพอในภาวะไรโครงสรางแลวเขาจะกาว
กลับคืนสูภาวะแหงโครงสรางอีกครั้ง ดังนั้นภาวะทั้งสองจึงดํารงอยูดวยกัน ไมสามารถแยกออกเปนเอกเทศ
จากกันได
ความแตกตางระหวางภาวะทั้งสองสามารถเห็นไดจากสัญลักษณที่แสดงออกในกระบวนการตางๆ
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพิธีกรรมซึ่งเทอรเนอรมุงศึกษาเปนสําคัญ อยางไรก็ตามแนวคิดโครงสราง ของ
พิธีกรรมดังกลาวนี้ เทอรเนอรพัฒนามาจากแนวคิดเรื่องพิธีกรรมการเปลี่ยนภาวะ (the rite of passage) ของ
นักคิดอีกคนหนึ่งคือ แวน เกนเนป (Arnold van Gennep) ซึ่งเกนเนปเสนอวา พิธีกรรมคือการเปลี่ยนผาน
สามารถแยกโครงสร างตามกระบวนการของพิ ธี กรรมได 3 ขั้ น คื อ ขั้ นการแยก (separation)ขั้ นชายขอบ
(margin/liminal) และขั้นคืนกลับสูภาวะปกติ (aggregation)
ขอคนพบของเทอรเนอรที่เสนอวา ในพิธีกรรมมีการแสดงความหมายเชิงสัญลักษณและพิธีกรรม
เปนการแสดงการเปลี่ยนผาน (transition) ซึ่งการเปลี่ยนผาน หมายถึง สถานะของภาวะหนึ่งที่กําลังจะกาว
ไปสู อี ก ภาวะหนึ่ ง ในพิ ธี ก รรมหนึ่ ง ๆ ได แ สดงให เ ห็ น กระบวนการเปลี่ ย นผ า นที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งภาวะ
โครงสราง (structure) กับภาวะไรโครงสราง (communitas) ของสังคม เทอรเนอรเรียกสภาวะระหวางการ
เปลี่ยนผานนี้วา ‘liminal’ หรือ ชวงชายขอบเชนกัน กลาวอีกนัยหนึ่งสําหรับเทอรเนอรในขณะเวลาของการ
เปลี่ยนผานเปนชวงชายขอบของภาวะโครงสรางเพื่อกาวเขาสูภาวะไรโครงสราง การแสดงออกในพิธีกรรม
ของคนทรงหรือหมอผี จึงเปนการแสดงออกใหเห็นคุณสมบัติของภาวะไรโครงสราง
เทอรเนอรนําแนวคิดเรื่องชายขอบมาจัดประเภทพิธีกรรม จึงทําใหสามารถแบงชวงชายขอบออกเปน
2 ลักษณะ คือ (1) ชวงชายขอบที่แสดงคุณสมบัติของการเปลี่ยนผาน มักเปนพิธีกรรมแหงวิกฤตชีวิต เชน การ
เกิด การตาย หรือพิธีกรรมที่นําเขาสูหนวยทางสังคมใหม เชน การแตงงาน และ (2) ชวงชายขอบที่แสดง
คุณสมบัติของพิธีการคืนกลับ ผูเขารวมในพิธีจะแสดงออกตางไปจากสถานภาพปกติของตน สวนใหญจะเปน
พิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรของฤดูกาลหรือพิธีกรรมของสังคม เชน พิธีขอฝน ทั้งนี้เทอรเนอรเชื่อวาสัญลักษณใน
พิธีกรรมมีความสัมพันธอยางยิ่งกับชวงชายขอบ เนื่องจากคุณสมบัติของชวงชายขอบคือลักษณะที่กํากวม
เพราะชวงเวลาดังกลาว คือ การอยูในภาวะเลื่อนผาน เปนตําแหนงที่อยูระหวาง (betwixt and between
position) คุ ณสมบัติ ดังกล าวนี้จะแสดงออกผ านดวยระบบสัญลักษณ ที่ปรากฏอยูมากมายในพิ ธีกรรม
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พลวัตแหงองคความรูกับพหุลักษณทางวัฒนธรรม

เทอรเนอรจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก
(1) สัญลักษณที่เปนการสื่อสารที่จะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงตนเองเขากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยการใชวัตถุสัญลักษณ (symbol) เชน รูปปน รูปสลัก เครื่องดนตรี อาจใชตํานานหรือความเชื่อในวัฒนธรรม
ไดดวย เชน การรายรําหรือการสอนเกี่ยวกับระบบจักรวาล
(2) สัญลักษณที่เปนการสงเสริมการละเลนหรือการกระทําที่ผิดจากปกติ คือการอนุญาตใหแสดง
พฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ พฤติกรรมที่ไมอาจเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตตามภาวะปกติ การกระทําที่ผิด
จากปกตินี้มีนัยยะหรือวัตถุประสงคบางประการเนื่องในพิธีกรรม
(3) สัญลักษณที่เปนการสงเสริมใหเกิด communitas เพื่อสนองตอบความตองการบางประการของ
สมาชิกในกลุมดึงดูดใหมาเขารวมพิธีกรรม รวมกันแสดงออกพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดสํานึกรวมถึงความ
เปนกลุมเปนพวก นอกจากนี้ในชวงเวลาของพิธีกรรมจะมีการแสดงออกใหเห็นการควบคุมพลังพิเศษ
บางอยาง เชน เวทมนตร (magic) จากเทพ บรรพบุรุษหรือปศาจ ซึ่งการเชื่อมโยงพลังหรืออํานาจพิเศษ
ดังกลาวนี้มีความจําเปนอยางยิ่งในพิธีกรรม
หลังจากที่เทอรเนอรศึกษาพิธีกรรมจํานวนมาก เขาใหนิยามพิธีกรรมวา “พิธีกรรมคือการแสดง
เชิงพิธีกรรม” พิธีกรรมคือฉากหนึ่งๆ ของเหตุการณหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแสดงทาทาง คําพูดและ
วัตถุที่ถูกนํามาใชประกอบขึ้นในพื้นที่เฉพาะ และแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของสิ่งที่มีอยูจริงที่ผิดธรรมดาหรือ
ถู ก บั ง คั บ ให เ ป น ไปตามความสนใจและความมุ ง หมายของผู แ สดงพิ ธี ไ ม ไ ด เ กิ ด จากการทํ า งานของ
เทคโนโลยีและสามารถเชื่อมโยงไปสูความเชื่อในเรื่องของอํานาจและการกระทําที่ลึกลับหรือมีความหมาย
แฝงเรน และพิธีกรรมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทอรเนอรเสนอวาการแสดง
ทางพิ ธี ก รรมต า งๆ จะมี ลั ก ษณะแห ง การต อ ต า นโครงสร า ง ทั้ ง นี้ เ พราะมนุ ษ ย มี ชี วิ ต อยู ใ นโครงสร า ง
ขอบังคับทางสังคมเปนวิธีควบคุมใหมนุษยอยูในระเบียบ แตมนุษยมีความตองการภายในใจที่อาจตรงขาม
กับโครงสรางในภาวะปกติ มนุษยจึงกาวไปสูกลุม (communitas) เพื่อประกอบพิธีในแบบที่เขาพึงพอใจแลวจึง
กาวกลับมาสูโลกของโครงสรางปกติเมื่อเสร็จพิธี
พิธีกรรมในสังคมสมัยใหมมีความซับซอนกวาพิธีกรรมในสังคมดั้งเดิ ม พิธี กรรมบางพิธีในสังคม
สมัยใหมแสดงถึงความวิตกกังวลในชีวิต ดังนั้นพิธีกรรมอาจเปนเรื่องนอกเหนือจากสิ่งที่เกี่ยวของกับศาสนา
อย างไรก็ ตามพิ ธี กรรมบางพิ ธี ก็ ไ ม อาจปฏิ เสธได ทั้ งหมดว า พิ ธี กรรมไม เกี่ ยวข องกั บระบบทางศาสนา
เทอรเนอรเสนอว า ในการศึกษาการแสดงและการเขารวมของผูคนในพิธีกรรมในสังคมสมัยใหมนั้นควร
พิจารณาประเด็นดังตอไปนี้
(1) ความเปนมาของการแสดงเชิงพิธีกรรมนั้นๆ เปนกระบวนการ ควรศึกษาประวัติความเปนมา
ของกลุมชน ประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนบริบทของพิธีกรรมนั้นๆ ตลอดจนศึกษาความคิดทาง
ศาสนาเพื่อทําใหเขาใจปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงประกอบพิธีกรรม
(2) ลักษณะสําคัญของการแสดงเชิงพิธีกรรมในสังคมสมัยใหมคือ ตองตอบสนองความตองการบาง
ประการของผูคนในสังคม ไมวาจะเปนพิธีกรรมทางศาสนาหรือนอกขอบเขตของศาสนา การแสดงเชิงพิธีกรรม
หนึ่งๆ ตองทําหนาที่รองรับชุดความคิดใดความคิดหนึ่งของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ พิธีกรรมที่จะดํารง
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อยูไดอยางมั่นคงโดยเฉพาะในสังคมเมือง มักเปนพิธีกรรมที่สามารถลดความวิตกกังวลเปนที่พึ่งหรือที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจเปนพิธีกรรมเพื่อความสบายใจและสรางความมั่นคงในจิตใจใหคนในสังคมที่เต็มไปดวยการ
แขงขัน
(3) การตีความสัญลักษณในพิธีกรรมสามารถพิจารณาไดทั้งสัญลักษณท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม
กลาวคือ ควรพิจารณาทั้งวัตถุสัญลักษณ กิจกรรมตางๆ ในพิธีคําพูด การแสดงออกกิริยาทาทาง เหตุการณ
ในขณะแสดงเชิงพิธีกรรม ความสัมพันธของเหตุการณ เวลา สถานที่ ตลอดจนสิ่งที่เปนนามธรรมรอบพิธี
เชน เสียงดนตรี บรรยากาศ อารมณความรูสึกในพิธีกรรม
กลาวโดยสรุปเทอรเนอรมองวาพิธีกรรมเปนการแสดง มีหนาที่ และตอบสนองความตองการเบื้องลึก
ของผูคนได โดยแสดงออกในขณะรวมกลุม communitas ที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปในแตละพิธีกรรม และใน
แตละพิธีกรรมมีระบบสัญลักษณเปนหนวยความหมายที่เล็กที่สุดในกระบวนการสื่อสาร ระบบสัญลักษณนี้อาจ
มีลักษณะที่หลากหลาย พิธีกรรมสมัยใหมจึงมีประเด็นที่นาสนใจศึกษาอยางยิ่ง โดยเฉพาะความแตกตาง
หลากหลายในระบบสัญลักษณ ซึ่งเปนปจจัยที่แสดงคุณลักษณเฉพาะของแตละพิธีกรรมได ในที่สุด ดังนั้นจึง
เกิดแนวคิดในการศึกษาพิธีกรรมใหมๆ เชน การพิจารณาวาพิธีกรรมคือกระบวนการสื่อสาร เพราะพิธีกรรม
เปนการแสดงแสดงที่มนุษยเปนผูกําหนด การแสดงเชิงพิธีกรรมในสังคมหนึ่งๆ จึงอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่
หลากหลายไดเพราะมนุษยมีความแตกตางหลากหลาย
จากการสรุปแนวคิดทั้งสองขางตน ชี้ใหเห็นวาทั้งโจเซฟ แคมพเบลลและวิคเตอร เทอรเนอรตาง
เชื่อมโยงการศึกษาตํานานและพิธีกรรมของพวกเขาเขากับแนวคิดการเปลี่ยนภาวะ ทําใหเห็นวาทั้งตํานาน
เทพปกรณัมและพิธีกรรมสามารถนํามาศึกษาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของกลุม
ชนหนึ่งๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษาศาลเจาหนาจาซาไทจื้อ ผูวิจัยสังเกตวา ศาลเจาแหงนี้สรางแรงจูงใจจนไดรับการสนับสนุน
จากผูมีจิตศรัทธาเปนจํานวนมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสรางสรรคระบบสัญลักษณเกี่ยวกับตํานานเทพ
นาจาออกมาใหมในหลากหลายรูปแบบไดสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ใหเทพนาจา ทําใหเทพนาจากลายเปน
ศูนยรวมจิตใจของกลุมคนที่เลื่อมใสศรัทธาไดอยางแทจริง ผูวิจัยไดรวบรวมตํานานเทพนาจามา 4 สํานวน
ซึ่งเปนตํานานที่เผยแพรในวารสารของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตนและในสื่ออิเล็กทรอนิกส ตํานานเทพนาจาที่
แพรหลายทั้ง 4 สํานวนนี้มีเนื้อหาที่เหมือนและแตกตางกัน ดังนี้
สํานวนที่ 1 เผยแพรในวารสารศรัทธา ปที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2551) หนา 17-18 จัดทําโดยมูลนิธิ
ธรรมรัศมีมณีรัตน กิตติ พุทธนพเปนบรรณาธิการ ในบทความเรื่อง “ประวัติองคเทพหนาจาซาไทจื้อ” เลา
วา ตํานานนี้เลาขานกันมาแตครั้งโบราณ เชน สมัยปลายราชวงศเชียงตนราชวงศจิว สมัยนั้นจิวบุนอวงเปน
ฮองเต ยุคนั้นผูที่นับถือวาเปนอัจฉริยะบุคคลมี "เกียงจื๋อเง" หรือเกียงไทกง และหนาจาซาไทจื้อ ตํานานเลา
วา องคเทพเจาหนาจาซาไทจื้อเปนบุตรคนที่ 3 ของแมทัพหลี่เจง กับนางฮิง มีบุตรคนโตชื่อ "กิมจา" และคน
รองชื่อ "บักจา" ในตอนที่มารดาตั้งครรภหนาจาเปนเวลา 3 ป 6 เดือนจึงคลอด หลังจากคลอดแลวหนาจาไมได
เปนเด็กทารกดั่งเชนเด็กทั่วไป แตกลับเปนกอนเนื้อทรงกลมหอหุมไวดวยเนื้อเยื่อ และรกพันจนเต็ม แมทัพ
หลี่เจงและนางฮิงผูเปนบิดามารดาตกใจและประหลาดใจอยางยิ่ง ดวยความประหลาดดังกลาว หลี่เจงผูเปน
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บิดาจึงใชกระบี่ฟนกอนเนื้อ ปรากฏวาภายในกอนเนื้อนั้นเปนเด็กทารกเพศชายในมือขวาถือหวงทองคําและ
รอบตัวพันดวยผาแพรสีแดงยังความปติยินดีใหกับครอบครัว ขุนนางใหญนอยไดมาแสดงความยินดีกับแม
ทัพหลี่เจง ในขณะนั้นมีนักพรตทานหนึ่งมีนามวา "ไทอิกจิงยิ้ง" ซึ่งบําเพ็ญศีลภาวนาอยู ณ ยอดเขาเคี่ยงงวน
ซัวกิมกวงตังหรือปจจุบันเรียกวา "ไทอิกติ่ง" มารวมแสดงความยินดีดวย และเมื่อไดเห็นบุคลิกลักษณะของเด็ก
นอยก็เกิดความชื่นชม พรอมกับไดชี้แจงใหแมทัพหลี่เจงและนางฮิงทราบวาหวงทองและผาแดงที่ติดตัวมานั้น
เปนของศักดิ์สิทธิ์ เด็กคนนี้เปนผูมีบุญบารมีสูง เขาจึงรับไวเปนศิษยเพื่อถายทอดวิชาใหเกงกลายิ่งขึ้นและตั้ง
ชื่อใหวา "หนาจา"
เมื่อหนาจาอายุ 7 ขวบ ไดขออนุญาตมารดาออกเที่ยวเลนจนถึงแมน้ํากิวอวง พบองคชายสาม เงาเปย
บุตรชายเจา สมุทรและมีปญหาขัดแยงกันจนถึงขั้นตอสูรุนแรง ในที่สุดองคชายสามเสียชีวิต เจาสมุทร
เดินทางมาแกแคนที่จวนแมทัพหลี่เจงผูเปนบิดา หนาจาจึงกลาววา “ใครทําคนนั้นก็รับผิดชอบ มิบังอาจ
เดือดรอนถึงพอแม” เรื่องจึงคลี่คลาย ตอมาหนาจาเดินทางไปทางทิศตะวันออกถึงประตูใหญของกําแพง
ตั้งทั้งกวง ไดพบคันธนูและลูกศรซึ่งเปนอาวุธโบราณของจักรพรรดิฮึ้งอวงที่ตกทอดไวเปนของวิเศษค้ําจุน
ดานทั้งกวง เรียกกันวาคันธนูดินฟากับลูกศรสะทานฟา หนาจายกคันธนูนั้นขึ้นมายิงไกลออกไปยังถ้ํา
กระดูกขาวแหงเขาหัวกะโหลก ธนูไปตองลูกศิษยของผูทรงศีลชื่อเจี๊ยะกี่เนี่ยเนี้ยตาย เมื่อเจี๊ยะกี่เนี่ยเนี้ย
ทราบเรื่องจึงเดินทางไปชําระความกับแมทัพหลี่เจงผูเปนบิดา เมื่อหนาจาและแมทัพหลี่เจงผูเปนบิดาพบ
เจี๊ยะกี่เนี่ยเนี้ยเกิดตอสูกัน หนาจาใชของวิเศษทั้งหวงทองคําและผาแพรก็ยังไมสามารถตอตานอาวุธของ
เจี๊ยะกี่เนี่ยเนี้ยได จึงรุดไปหาอาจารยไทอิกจิงเพื่อขอความชวยเหลือ ดานจาวสมุทรที่ยังโกรธแคนหนาจา
จึงมาจับตัวบิดาไป หนาจาขอเปนผูรับผิดชอบทุกอยางดวยการชดใชดวยชีวิต หนาจาประกาศวาตนคือ
เทวดาบนสวรรคชื่อ “เลงจูจื้อ” เง็กเซียนฮองเตมีบัญชาใหลงมาเกิดในโลกมนุษยวันนี้จะยอมผาทอง ควักไส
ถอดกระดูกใชคืนพอแม จะไมขอโยนบาปใดใดใหแกพอแม หลังจากจบชีวิต แมของหนาจานําศพไปฝงที่
ภูเขาซุยผิงซัน สรางตําหนักและศาลเจาไว และองคหนาจาไดแสดงความศักดิ์สิทธิ์ตางๆ จนประชาชนนับ
หมื่นเชื่อถือศรัทธา ตอมาเทพอาจารยไทอิกจิงชุบชีวิตเทพหนาจาจากดอกบัว จึงทําใหมีลักษณะหนาขาว
ปากแดง ดวงตาแวววาว ลําตัวสูง 6 ฟุต และมอบลอไฟลอลมใหเปนพาหนะ องคหนาจาศึกษาธรรมจนได
เปนเทพ เง็กเซียนทรงแตงตั้งใหเปนขุนพลแหงสวรรค มีหนาที่ปราบปรามภูตผีปศาจ จนเหลาปศาจพากัน
เกรงกลัวไมออกมาทํารายผูคนอีกตอไป เกียรติยศแหงองคเทพหนาจาจึงขจรไปในสามภพ ประชาชนพา
กันขอพรใหองคเทพคุมครองตนและโลกใหสงบสุข
สํานวนที่ 2 เผยแพรในเว็บไซต www.najamaeklong.net มีขอความวา เรื่องของเทพนาจาถูก
กลาวถึงครั้งแรกในหนังสือ “ตํานานเทพสามศาสนา ฉบับสมบูรณ” ของจีน ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยราชวงศ
หยวน (ราชวงศมองโกล ค.ศ.1279-1368) และถูกเสริมแตงเรื่อยมา โดยทั่วไปจะมีเนื้อหาดังนี้
นาจาเปนบุตรชายคนที่ 3 ของหลี่จิ้ง แมทัพใหญรักษาดานเฉิงถัง นาจามีพี่ชาย 2 คน ภรรยาของแม
ทัพหลี่จิ้งตั้งครรภเปนเวลานานถึง 3 ป 6 เดือน คอยคลอดนาจาออกมา ตอนที่นาจาเกิด ผูวิเศษไทอี่ไดมาเยือน
คฤหาสนแมทัพหลี่จิ้งเพื่ออวยพรในการเกิดของนาจาและขอรับนาจาเปนศิษย พรอมกับมอบของวิเศษให 2
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อยางคือ กงจักรจันทรา และแพรคลุมฟา (สวนใหญเวลาวาดภาพ มักวาดแพรคลุมฟาสีแดง แตจิตรกรบางทาน
วาดแพรคลุมฟาเปนสีเขียว)
ในปที่นาจาอายุ 7 ขวบ วันหนึ่งนาจาไดไปเลนน้ําที่ทะเลตะวันออก แลวใชกงจักรจันทราตีน้ําเลน
(บางตําราบอกวาใชแพรคลุมฟาตีน้ําเลน) ดวยอํานาจของกงจักรจันทรา สงผลใหเกิดแผนดินไหวที่วัง
บาดาลของพญามังกร พญามังกรจึงสงทหารมาตรวจดูวาเกิดอะไรขึ้น ทหารวังบาดาลพูดจาไมถูกหู ทําให
นาจาโกรธ เกิดการสูกันนาจาไดฆาทหารวังบาดาลตายพญามังกรจึงสั่งใหบุตรชายคนที่ 3 ของตน ยกทัพ
บุกมาสูกับนาจาแตถูกนาจาตีแตกพาย องคชาย 3 ของพญามังกรถูกนาจาสังหาร พญามังกรโกรธมากขึ้น
ไปฟองเง็กเซียนฮองเต และจับพอแมของนาจามาลงโทษฐานอบรมลูกไมดี นาจาจึงขึ้นไปยังประตูสวรรค
บอกวาความผิดของตนไมเกี่ยวกับพอแม ตนขอชดใชความผิดโดยแลเนื้อตนคืนใหกับแม ตัดกระดูกคืนใหพอ
บางตํานานกลาววา พญามังกรโกรธที่บุตรชายถูกนาจาสังหาร จึงบันดาลใหน้ําทวมเมืองของนาจา
เพื่อบีบใหแมทัพหลี่จิ้งและภรรยาสงตัวนาจาออกมารับโทษ นาจาคิดเลนงานพญามังกรกลับ แตถูกบิดา
หามไว ทั้งบิดายังริบของวิเศษทั้งสองไป นาจาจึงไดแตยืดอกออกรับโทษ และเชือดคอตัวเองตายตอหนา
พญามังกร ในบางตํานานกลาววาพญามังกรเปนฝายมาระรานมนุษยกอนโดยบันดาลใหเกิดน้ําทวม และสง
ทหารวังบาดาลมาไลสังหารมนุษย นาจาจึงไปสูกับทหารวังบาดาลและสังหารโอรสของพญามังกรตาย
พญามังกรโกรธจึงไปฟองเง็กเซียน ซึ่งระหวางทางไปก็โดนนาจาดักเลนงานปางตาย แตก็ไปฟองสําเร็จ ทํา
ใหนาจาตองฆาตัวตายไถโทษ
หลังจากนาจาตายไปแลว ผูวิเศษไทอี่ไดใหแมของนาจาสรางรูปปนนาจาขึ้น เพื่อที่ทานผูวิเศษจะได
ทําพิธีชุบชีวิตให แตพอนาจาไมชอบใจลูกชายที่ชางกอเรื่องไปเห็นชาวบานกราบไหวบูชารูปปนของนาจา
เขาก็โกรธสั่งใหทําลายรูปปนทิ้ง ทําใหนาจาไมมีรางใหวิญญาณกลับคืน ผูวิเศษไทอี่ใชดอกบัวชวยชุบชีวิต
ของนาจาแทน โดยใชกานบัวแทนกระดูก รากบัวแทนเนื้อ ใยบัวแทนเอ็น และใบบัวแทนอาภรณ จากนั้นได
มอบทวนอัคคีและกงลอเพลิงใหเปนอาวุธเพิ่มเติม แลวนาจาก็ไปลางแคนถลมวังพญามังกรจนราบคาบ
บางตํานานก็กลาววานาจาคือรางอวตารของเง็กเซียนฮองเต เง็กเซียนฮองเตทรงใหนาจาลงมาจุติ
ลงยังโลกเพื่อปราบมารปศาจโดยใหนาจาเกิดในครรภมเหสีของทาวอัญเจดีย หลังจากที่นาจากําเนิดออก
มาแลว ไดลงเลนน้ําในทะเลตะวันออกลงไปจนถึงวังใตน้ําและไปเหยียบวังเจดียของพญามังกร พญามังกร
ไดสั่งใหทหารจับแตกลับถูกนาจาฆาตายหมดรวมทั้งพญามังกรเกาตัว ดวยเหตุนี้จึงทําใหพญามังกรโกรธ
มากและจะนําความฟองเง็กเซียน แตถูกนาจาสกัดไวและใชธนูพระยูไลยิงตาย สื่อจี้พญามังกรเฒาบิดาของ
พญามังกรโกรธแคนเปนอยางยิ่งจึงไดนําทหารออกจับนาจาแตก็ถูกนาจาใชกระบองวิเศษของพระบิดาตน
ฆาตายทั้งหมด เมื่อบิดาทราบนาจาจึงตัดสินใจเชือดเนื้อตัวเองชดใชความผิด แลวคืนกระดูกใหกับพระบิดา
ของตน เมื่ อ นาจาตายแล ว จึ ง หอบวิ ญ ญาณของตนไปพบเซี ย นซื อ จุ น เซี ย นซื อ จุ น เห็ น ว า นาจามี
ความสามารถในการปราบมารปศาจ จึงไดชุบชีวิตใหกับนาจา โดยใชกานบัวแทนกระดูก รากบัวแทนเนื้อ
ใยบัวแทนเอ็น และใบบัวแทนอาภรณขึ้นมาใหม ตั้งแตนั้นเปนตนมา จะเห็นวารูปลักษณของนาจาเหยียบ
ลอไฟมือถือหอกอัคคีเหาะเหินได เหลามารปศาจตางก็สยบตอนาจาทั้งสิ้น ตอมาภายหลังเง็กเซียนทรง
แตงตั้งใหเปนแมทัพแหงสวรรค เพื่อปกปองประตูสวรรคตลอดไป
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สํานวนที่ 3 เผยแพรในตํานานวัดและเทพเจาจีน หนา 83-84 เรียบเรียงโดยตาฟู กลาววา เรื่อง
เลาเกี่ยวกับ เนอจา (Ne Zha) ไดรับการบันทึกไวในบทหนึ่งของตํานานเทพเจา พอของเนอจา คือ ลีเจ็ง
(Li Zeng) กับภรรยามีลูกดวยกัน 3 คน คือ จินจา มูจา และเนอจา หลายปกอนเนอจาเกิด แมของเขาฝนวา
ไดพบนักบวชลัทธิเตาเขามาในหองนอนและบอกเธอวา เธอจะใหกําเนิดบุตรชายของสัตวเหมือนมามีเขา
เดียวกลางศีรษะ เธอตื่นตกใจดวยความตระหนกกลัว และแลวเธอก็ใหกําเนิดเนอจา เมื่อองคชาย 3 (เนอจา)
อายุได 7 ป เขามีความสูงถึง 2 เมตร อยูมาวันหนึ่งเขาไดฆาลูกชายองคที่ 3 ของกษัตริยมังกรในทะเล
ตะวันออกอยางไมตั้งใจจนทําใหพอแมของเขาตองเขามารับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อชวยพอแม เนอจาจึงยอม
จํานนตอพญามังกรยอมใหเลาะเนื้อออกจากกระดูก เขาจึงตาย วิญญาณของเนอจาไดไปอยูกับครูที่สอน
ศิลปะการรบใหเขาและชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหมจากลําตนบัวเผื่อนและกลีบดอกบัวและมอบหอกใหเปนอาวุธ
พรอมกับวงลอไฟ เพื่อใชในเวลาเดินทางใหรวดเร็ว แมของเนอจาไดสรางวัดเพื่อยกยองเขาไวบนภูเขาตาม
ตํานาน และเมื่อผูนับถือไดสวดมนตของพรจากเขาไดสําเร็จก็ทําใหวัดนี้กลายเปนที่ที่มีผูนับถือสักการะกัน
อยางมากมาย
สํานวนที่ 4 เรียบเรียงโดยจิตรา กอนันทเกียรติ (2544: 81-83) และเผยแพรในทําเนียบเจาแม
และผูวิ เ ศษของจี นวา ชื่อ เรีย กเทพนาจา อาจจะมี ทั้ง นาจา หรือ หล า จา หรื อ ลาจา ประวั ติข องนาจา
แบงเปน 2 ชวง คือ ตนเรื่องเริ่มที่นาจาเปนราชรถเทียมมาของเง็กเซียนฮองเต นามวา “แกเหี่ยไตลอเซียน”
เมื่อเปนเทวดามีความสูงถึง 20 เมตร มี 3 เศียร เศียรหนึ่งสวมมงกุฎทองคํา มี 9 เนตร 8 กร มีควันกระจาย
ออกจากโอษฐตลอดเวลา มีศิลารองบาทเสมอ ทรงคทาวิเศษและยามสงเสียงคํารามกองก็สะเทือนเลื่อนลั่น
ในอากาศ เปนเสียงพายุฟารองเขยาทั้งจักรวาล จึงเปนเทพที่ทรงฤทธิ์เดชมาก เมื่อเง็กเซียนฮองเตมีบัญชา
ใหจุติลงไปเกิดในโลกเพื่อปราบปศาจ จึงไดเกิดเปนนาจา โอรสองคที่ 3 ของลีเจ็ง (เทพผูเทิดพระสถูป) เลา
วาพระมารดาอุมทองนาจานานถึง 3 ป 6 เดือน เมื่อเกิดมาก็มีฤทธิ์มาก จนอายุ 7 ขวบนาจาไปเที่ยวมหาสมุทร
ตะวันออกแลวเกิดทะเลาะอาละวาดทําลายวังมณีของพญามังกรตะวันออก ฆาลูกนองขุนพลมังกรตาย
จํานวนมาก พญามังกรโกรธจนยกทัพออกไปรบ โอรสพญามังกรถูกนาจาฆา พญามังกรจึงขึ้นไปเฝาเง็ก
เซียนฮองเต บิดาของนาจาตองรับผิดชอบความผิดของนาจา บางตํานานเลาวาบิดาโกรธ บางตําราเลาวา
นาจาสํานึกผิดที่ทําใหบิดาเดือดรอนจึงขอชดใชดวยชีวิตตนเอง ดวยการเลาะเนื้อถอดกระดูกใหพญามังกร
บางตํานานเลาวานาจาขอคืนชีวิตที่พอแมใหกําเนิดตนมาดวยการเชือดเนื้อใหแม เลาะกระดูกใหพอ เมื่อ
ตายวิญญาณลองลอยไปพบอาจารยชื่อไทอิกจิงยิ้ง เปนผูมีความสามารถจึงนําวิญญาณนาจาไปสถิตไวใน
ดอกบัว ตอมาดอกบัววิญญาณนาจาไดทราบกิตติศัพทของเจาแมกวนอิมก็ไปหา เจาแมจึงชุบชีวิตนาจา
จากดอกบัวและไดฝกวิชาจนแกกลาและเวลาตอมาไดกลายปนเทพผูทรงอิทธิฤทธิ์อีกครั้ง บางเวลามี 3 เศียร
6 กร หรือ 8 กร ในบางเวลา และทําหนาที่ปราบเหลาปศาจ ในเวลาตอมาเง็กเซียนฮองเตแตงตั้งใหเปน
ขุนพลของเหลาเทพ มีหนาที่รักษาประตูสวรรค
จะเห็นไดวาตํานานเทพนาจาทั้ง 4 สํานวนที่ผูวิจัยยกมาศึกษานี้มีทั้งสวนที่เหมือนและแตกตาง
เปรียบเทียบเหตุการณหลักของตํานานเทพนาจาใหชัดเจน ดังตารางตอไปนี้
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เหตุการณ
สํานวนที่ 1
หนาจาซาไทจื้อ
ชื่อเรียก
เรือ่ งการกําเนิด บุ ต รคนที่ 3 ของแม
ทัพหลี่เจง กับนางฮิง
มารดาตั้งครรภหนา
จาเป น เวลา 3 ป 6
เดื อ น หน า จาคลอด
ออกมาเปนกอนเนื้อ
ทรงกลมห อ หุ ม ไว
ด ว ยเนื้ อ เยื่ อ และรก
พั น จนเต็ ม ภายใน
เป น เด็ ก ทารกเพศ
ชาย ในมื อขวาถื อ
ห ว ง ท อ ง คํ า แ ล ะ
รอบตั ว พั น ด ว ยผ า
แพรสีแดง
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สํานวนที่ 2
นาจา
นาจาเปนบุตรชายคน
ที่ 3 ของหลี่จิ้ง แมทัพ
ใหญรักษาดานเฉิงถัง
นาจามี พี่ ช าย 2 คน
ภรรยาของแม ทั พ
หลี่ จิ้ ง ตั้ งครรภ เป น
เวลานานถึ ง 3 ป 6
เดื อ น นาจาคื อ ร า ง
อวตารของเง็กเซียน
ฮองเต

สํานวนที่ 3
เนอจา
พ อ ของเนอจา คื อ
ลีเจ็ง (Li Zeng) กับ
ภรรยามี ลู ก ด ว ยกั น
3 คน คือ จินจา มูจา
และเนอจา หลายป
ก อ นเนอจาเกิ ด แม
ของเขาฝนว าไดพ บ
นั ก บวชลั ท ธิ เ ต า เข า
มาในห อ งและบอก
ว า เธอจะให กํ า เนิ ด
บุ ต รชายของสั ต ว
เหมือนมามีเขาเดียว
กลางศีรษะ

สํานวนที่ 4
นาจา
ชวงที่ 1 เริ่มที่ นาจา
เป น ราชรถเที ย มม า
ของเง็กเซียนฮองเต
นามว า “แก เ หี่ ย ไต
ลอเซียน” เมื่อเปน
เทวดามี ค วามสู ง ถึ ง
20 เมตร มี 3 เศี ย ร
เศียรหนึ่งสวมมงกุฎ
ทองคํา มี 9 เนตร 8
กร มี ค วั น กระจาย
ออกจากโอษฐตลอด
มีศิ ลารองบาทเสมอ
ทรงคทาวิเศษ เสียง
คํ า รามก อ งสะเทื อ น
เลื่ อ นลั่ น ในอากาศ
เปนเสียงพายุฟารอง
เขย า ทั้ ง จั ก รวาลจึ ง
เป น เทพที่ ท รงฤทธิ์
เดชมาก
ชวงที่ 2 เง็กเซียน
ฮองเตมีบัญชาใหจุติ
ลงไปเกิดในโลกเพื่อ
ปราบป ศ าจ จึ ง ได
เกิด เป นนาจา โอรส
องค ที่ 3 ของลี เ จ็ ง
(เทพผูเทิดพระสถูป)
พระมารดาอุ ม ท อ ง
นานถึง 3 ป 6 เดือน
เมื่อเกิดมีฤทธิ์มาก
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เหตุการณ
ชื่อเรียก
พลัง/อิทธิฤทธิ์

สํานวนที่ 1
หนาจาซาไทจื้อ
หน า จาเป น ผู มี บุ ญ
บารมี ดังนั้นนักพรต
นามว า "ไท อิ กจิ งยิ้ ง"
จึ งขอรั บเป นศิ ษย
เมื่ออายุ 7 ขวบตอสู
กับองคชาย 3 เงาเปย
บุ ต รชายเจ า สมุ ท ร
องคชาย 3 เสียชีวิต
สามารถยกคั น ธนู
แ ล ะ ลู ก ศ ร ซึ่ ง เ ป น
อ า วุ ธ โ บ ร า ณ ข อ ง
จั ก รพรรดิ ฮึ้ ง อ ว งที่
ตกทอดไว เ ป น ของ
วิ เ ศ ษ ค้ํ า จุ น ด า น
ทั้งกวงไดสําเร็จ

สํานวนที่ 2
นาจา
เมื่ออายุ 7 ขวบ นาจา
สามารถใช ก งจั ก ร
จันทราตีน้ําเลน ดวย
อํ า นาจของกงจั ก ร
จั น ทราส ง ผลให เ กิ ด
แ ผ น ดิ น ไ ห ว ที่ วั ง
บาดาลของพญา
มั ง กร ต อ สู กั บ พญา
มังกรฆาบุตรชายคน
ที่ 3 ของพญามังกร
นาจาถู ก ลงโทษจึ ง
ขอชดใช ค วามผิ ด
ดวยชีวิต
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สํานวนที่ 3
เนอจา
อายุ 7 ขวบ มี ค วาม
สูงถึง 2 เมตร อยูมา
วันหนึ่งเขาไดฆาลูก
ชายองค ที่ 3 ของ
กษัตริยมังกรในทะเล
ตะวั น ออกอย า งไม
ตั้งใจจนทําใหพอแม
ของเขาต อ งเข า มา
รับผิดชอบดังนั้นเพื่อ
ชวยพอแม เนอจาจึง
ยอมจํ า นนต อ พญา
มั ง กรยอมให เ ลาะ
เนื้อ ออกจากกระดู ก
จนตาย

สํานวนที่ 4
นาจา
อายุ 7 ขวบ นาจาไป
เ ที่ ย ว ม ห า ส มุ ท ร
ตะวั น ออกแล ว เกิ ด
ทะเลาะอาละวาด
ทํ า ลายวั ง มณี ข อง
พญามังกรตะวันออก
ฆ า ลู ก น อ ง ขุ น พ ล
มั ง กรตายจํ า นว น
มาก จึ ง ต อ งชดใช
ด ว ยชี วิ ต นาจาขอ
คืนชีวิตที่พอแมดวย
การเชื อ ดเนื้ อ ให แ ม
เลาะกระดูกใหพอ
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เหตุการณ
ชื่อเรียก
สภาวะแหง
ความเปนเทพ

สํานวนที่ 1
หนาจาซาไทจื้อ
หนาจาประกาศวาตน
คื อเทวดาบนสวรรค
ชื่อ “เลงจูจื้อ” เง็กเซียน
ฮ องเต มี บั ญชาให ลง
มาเกิ ด ในโลก หลั ง
จากจบชี วิ ต แม ของ
หนาจานําศพไปฝงที่
ภูเขาซุ ยผิงซัน สราง
ตํ า หนั ก และศาลไว
มี ค ว า ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ตอมาเทพอาจารยไท
อิกจิงชุบชีวิตหนาจา
จากดอกบั ว ทํ า ให มี
ลักษณะหนาขาว ปาก
แดง ดวงตาแวววาว
ลํ าตั วสู ง 6 ฟุ ต และ
มอบล อ ไฟล อ ลมให
เป นพาหนะ หน าจา
ศึกษาธรรมจนไดเปน
เทพ เง็กเซียนทรงตั้ง
ให เป นขุ นพลแห ง
สวรรค มีหนาที่กําจัด
ภูตผีปศาจ
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สํานวนที่ 2
นาจา
หลั งนาจาตาย เซี ยน
ซื อจุ นเห็ นว านาจามี
ความสามารถในการ
ปราบมารปศาจ จึงได
ชุบชีวิตใหนาจา โดย
ใชกานบัวแทนกระดูก
รากบัวแทนเนื้อ ใยบัว
แทนเอ็ น และใบบั ว
แทนอาภรณ ขึ้ น มา
รู ป ลั ก ษณ ใ หม ข อง
นาจาเหยี ย บล อ ไฟ
มื อถื อหอกอั คคี เหาะ
ได เหลามารตางสยบ
ต อ มาเง็ ก เซี ย นทรง
แต ง ตั้ ง ให น าจาเป น
แม ทั พ แห ง สวรรค มี
ห น า ที่ เ ป น เ ท พ ผู
ปกปองประตูสวรรค

สํานวนที่ 3
เนอจา
หลั ง เนอจาตาย แม
ของเนอจาสร า งวั ด
เพื่ อ บู ช าคุ ณ ธรรม
และการเสียสละของ
เนอจา จนเนอจาได
ยกย อ งเป น เทพผู
ประทานพร

สํานวนที่ 4
นาจา
เ มื่ อ ต า ย วิ ญ ญ า ณ
ลองลอยไปพบอาจารย
ชื่อไทอิกจิงยิ้ง อาจารย
นําวิญญาณนาจาไปไว
ในดอกบั ว เจ าแม
กวนอิ มชุ บชี วิ ตนาจา
จากดอกบั วและได ฝ ก
วิชาจนแกกลา เปนเทพ
ผูทรงอิทธิฤทธิ์ และทํา
หนาที่ปราบเหลาปศาจ
ในเวลาตอมาเง็กเซียน
ฮ องเต แต งตั้ งให เป น
ขุ นพลของเหล าเทพ
ทํ าหน าที่ รั กษาประตู
สวรรค

กลาวไดวาเนื้อเรื่องสวนที่แตกตางนี้เปนไปตามเงื่อนไขของการแพรกระจายของนิทาน คือ อาจมีการ ละ
ความ ขยายความ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ผนวกเรื่อง สลับเหตุการณ ทําใหนิทานหรือเรื่องเลาเรื่องหนึ่งๆ มี
หลายสํานวนไดและมีลักษณะที่หลากหลายแตกตางไป แตอยางไรก็ตามอนุภาค (motif) หลักของนิทานหรือ
เรื่องเลานั้น จะทําใหนิทานเรื่องเลานั้นๆ รักษาเอกลักษณของเรื่องใหคงอยูได (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2548: 126)
เชน ตํานานเทพนาจามีอนุภาคสําคัญคือ เปนเทพเด็กชายที่มีพลังและอิทธิฤทธิ์ ปราบปศาจ ตอสูกับทัพพญา
มังกร กลายรางเปนดอกบัวและไดรับบัญชาจากเง็กเซียนใหเปนแมทัพแหงสวรรค ทําหนาที่ปกปองประตู
สวรรคในทายที่สุด
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การศึกษาตํานานเทพนาจาดวยแนวคิดการเดินทางของวีรบุรุษในเทพปกรณัม
เมื่อรวบรวมและสรุปตํานานเกี่ยวกับเทพนาจาแลว ผูวิจัยนําตํานานเทพนาจามาจัดลําดับตามกรอบ
แนวคิดของโจเซฟ แคมพเบลลซึ่งทําใหเห็นโครงสรางของเรื่องเลาเกี่ยวกับเทพนาจาและทําใหเกิดความ
เขาใจการผจญภัยของเทพนาจาวามีนัยที่สําคัญตอการสรางความหมายขององคเทพที่นาสนใจ ดังขอมูลใน
ตารางตอไปนี้
ตอนที่
ลําดับขั้นตอนการเดินทาง
การพลัดพราก 1. Sacred World

เหตุการณในตํานานเทพนาจา
ราชรถเทียมมาของเง็กเซียนฮองเต นามวาแกเหี่ยไตลอ
เซียน (4)
2. Ordinary World
บุตรคนที่ 3 ของแมทัพลี่เจง
3. Call To Adventure
ขอออกเดินทางไปเที่ยวเมื่อมีอายุ 7 ขวบ
4. Crossing the First Threshold ออกเดินทางทองเที่ยวไปในที่ตางๆ
ตอสูกับปศาจตางๆ โดยเริ่มที่พญามังกรเดินทางไปทาง
การโจมตี/ตอสู 5. Tests, Enemies,
Supreme Ordeal
ทิศตะวันออกถึงประตูใหญของกําแพงตั้งทั้งกวง
ไดคันธนูดินฟากับลูกศรสะทานฟา จนเปนเหตุใหตอสูกับ
ผูทรงศีลชื่อเจี๊ยะกี่เนี่ยเนีย้
ขอรั บ ผิ ด ชอบกั บ เหตุ ก ารณ ต า งๆ โดยยอมสละชี วิ ต
การสถาปนา 6. Crossing the Second
Threshold
ทดแทน
อาจารยไทอิกจิงหรือเจาแมกวนอิม
7. Meeting With he Mentor
ไดรับการชุบชีวิตจากดอกบัว
8. Resurrection
9. Reward
ไดของวิเศษลอไฟลอลมใหเปนพาหนะ
10. The Road Back
ฝกธรรมจนไดคืนเขาสูภาวะเทพ คืนกลับสูโลกศักดิ์สิทธิ์
การหวนคืน
11. The Master of the Two
เง็กเซียนแตงตั้งใหเปนเทพขุนพลแหงสวรรค มีหนาที่
Worlds
ปราบปศาจอสูรรายประชาชนจึงนับถือบูชาในฐานะเทพ
ผูปกปอง
12. Return With Elixir
สังคมมนุษยกลับสูความสงบสุข

การวิเคราะหตํานานเทพนาจา ทําใหผูวิจัยพบวาตํานานทั้ง 4 สํานวนมีโครงเรื่องหลักเหมือนกัน
และแสดงใหเห็นลําดับขั้นในชีวิตเทพนาจา จากเด็กจนถึงภาวะของเทพผูปกปกรักษา การกาวผานขั้นตอน
ตางๆ ในชีวิตของเทพนาจาเริ่มตั้งแตภาวะเปนเทพจุติลงมาเกิดในโลกมนุษย (พลัดพรากจากโลกศักดิ์สิทธิ์
และกาวเขาสูโลกสามัญ) ตอนเปนเด็กและเติบโตจนมีอายุ 7 ขวบจนตายและกาวกลับเขาสูภาวะแหงเทพ
อีกครั้ง การตายที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งในโลกของความศักดิ์สิทธิ์ ดวยเหตุนี้องคเทพนาจาจึงมีความชอบ
ธรรมในฐานะเทพเจา มิใชเปนเพียงเด็กที่มีอิทธิฤทธิ์และซุกซนสรางความเดือดรอนใหบิดามารดาอีกตอไป
การเดินทางในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของเทพนาจาจึงมีความหมายแฝงอยูดวย เมื่อยอนกลับไปพิจารณา
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ตํานานเทพนาจาใน สํานวนที่ 1 ซึ่งเปนสํานวนที่ถายทอดโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตนผูดูแลศาลเจา หนาจา
ซาไทจื้อที่ตําบลอางศิลา พบวามีเนื้อหาอยูหลายสวนที่เนนประวัติเทพนาจาตอนสละชีวิตเพื่อชดใชกรรม การ
สละชีวิตขององคเทพในตอนนี้นับเปนการแสดงออกถึงคุณธรรมอันสูงสง เทพนาจายอมสละชีพเพื่อยุติปญหา
ที่จะเกิดแกบิดามารดานับการแสดงออกถึงความกตัญูที่เปนคุณธรรมและอุดมการณ (Ideology) หลักขอหนึ่ง
ของวัฒนธรรมจีน ดังปรากฏในหนังสือ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน (2549: 19-25) ที่อธิบายวา
เพราะชาวจีนเชื่อวาผูที่ใหการดูแลเอาใจใสบิดามารดาและคนในครอบครัวของตนถือวาเปนคนที่มีความ
ซื่อสัตยและรูบุญคุณคนอื่น ในสังคมจีนจึงมักมีนิทานเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญูรูคุณที่ถายทอด สืบตอกันมา
นอกจากนี้ ตํ านานองค เทพนาจาในตอนนี้ยั งสะทอนคุ ณธรรมเรื่ องความซื่ อสั ตย และรั กษาคํ าพู ดซึ่ งเป น
คุณธรรมและอุดมการณอีกขอของวัฒนธรรมจีน เมื่อสองพันปกอนขงจื๊อก็ไดสอนสั่งลูกศิษยใหมีความซื่อสัตย
รวมถึงคําสอนโบราณของจีนที่ถายทอดกันมาเปนหลายพันปที่กลาววา “คําพูดตองนาเชื่อถือ การกระทําตอง
เห็นผล” เปนตน ดังนั้นในลําดับตอมาเทพนาจาจึงไดพัฒนาไปสูภาวะแหงความเปนเทพที่สมบูรณ เมื่อทาน
ทรงไวซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐและเขาสูแนวทางแหงการปฏิบัติธรรม (กลับสูโลกศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง) ดังนั้น
ลําดับขั้นในชีวิตเทพนาจาจึงถูกใชเปนกลวิธีประกาศอุดมการณหลักขอหนึ่งของวัฒนธรรมจีนและใชสถาปนา
ความศักดิ์สิทธิ์ใหแกองคเทพไดอีกดวย
ประเด็นที่นาสนใจในโครงสรางการเดินทางของเทพนาจาเมื่อเทียบกับแบบแผนการเดินทางของวีรบุรุษ
ของแคมพเบลล คือ ลําดับเหตุการณที่ไมไดเปนไปตามลําดับโครงสรางที่แคมพเบลลจัดลําดับไว แสดงใหเห็น
ลักษณะพิเศษของตํานานเทพนาจา โดยเฉพาะการสลับพื้นที่โดยเริ่มตนจากโลกศักดิ์สิทธิ์สูโลกสามัญ เนื่องจาก
นาจาเปนเทพ ความคิดเกี่ยวกับ “เทพอวตาร” สามารถอธิบายลําดับการพลัดพรากหรือการออกเดินทางจากโลก
ศักดิ์สิทธิ์สูโลกสามัญได ดังนั้นชุดความคิดเรื่อง เทพอวตาร จึงปรากฏในตํานานสํานวนที่ 1, 2 และ 4 ดังนี้
สํานวนที่ 1
“หนาจาขอเปนผูรับผิดชอบทุกอยางดวยการชดใชดวยชีวิต หนาจาประกาศวาตนคือเทวดาบนสวรรค
ชื่อ “เลงจูจื้อ” เง็กเซียนฮองเตมีบัญชาใหลงมาเกิดในโลกมนุษย วันนี้จะยอมผาทอง ควักไส ถอดกระดูกใช
คืนพอแม จะไมขอโยนบาปใดใดใหแกพอแม...”
สํานวนที่ 2
“บางตํานานก็กลาววานาจาคือรางอวตารของเง็กเซียนฮองเต เง็กเซียนฮองเตทรงใหนาจาลงมาจุติลงยัง
โลก เพื่อปราบมารปศาจโดยใหนาจาเกิดในครรภของมเหสีของทาวอัญเจดีย...”
สํานวนที่ 4
“ตนเรื่องเริ่มที่นาจาเปนราชรถเทียมมาของเง็กเซียนฮองเต นามวา “แกเหี่ยไตลอเซียน” เมื่อเปน
เทวดามีความสูงถึง 20 เมตร มี 3 เศียร เศียรหนึ่งสวมมงกุฎทองคํา มี 9 เนตร 8 กร มีควันกระจายออก
จากโอษฐตลอดเวลา มีศิลารองบาทเสมอ ทรงคทาวิเศษและยามสงเสียงคํารามกองก็สะเทือนเลื่อนลั่นใน
อากาศ เปนเสียงพายุฟารองเขยาทั้งจักรวาล จึงเปนเทพที่ทรงฤทธิ์เดชมาก เมื่อเง็กเซียนฮองเตมีบัญชาให
จุติลงไปเกิดในโลกเพื่อปราบปศาจ…”
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การที่ตํานานเทพนาจามีพลังและสมเหตุสมผล นอกจากจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือในการสถาปนา
นาจาขึ้นมาเปนเทพเจาประจําศาลเจาแลวยังสงผลใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ดวย จากการศึกษาขอมูลในพื้นที่
ผูวิจัยพบวา บริเวณโดยรอบศาลเจารวมถึงพื้นที่ที่ประกอบพิธีกรรมประทับทรงไดรวบรวมและประดิษฐาน
รูปเคารพเทพเจาในลัทธิเตาไวเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังประดับตกแตงอาคารดวยงานศิลปะที่เลาเรื่อง
เกี่ยวกับตํานานเทพเจาตางๆ มีหลายรูปแบบและประดิษฐานไวทั่วอาคารทั้ง 4 ชั้น เชน จิตรกรรมฝาผนัง
ประติมากรรมรูปเคารพของเทพเจา อยางไรก็ตามผูวิจัยพบวาศาลเจาแหงนี้ เลาตํานานที่เกี่ยวกับเทพ
นาจาเปนหลัก สําหรับพิธีกรรมประทับทรงเทพนาจานั้นก็เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ ในเบื้องตน
จึงอาจกลาวไดวา ศิลปะและพิธีกรรมทรงเทพนาจานาจะมีบทบาทในการสื่อสาร สรางความหมายและสราง
พลังศรัทธาใหเกิดขึ้นแกประชาชนผูมากราบไหวไดอยางมีนัยสําคัญ
การสื่อสารตํานาน นอกจากจะมีการเผยแพรตํานานผานเรื่องเลาแบบลายลักษณอักษรแลว มูลนิธิ
ธรรมรัศมีมณีรัตนยังใชกลวิธีอื่นๆ ชวยเนนย้ําตํานานของเทพนาจาใหเขมขนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภายในพื้นที่
ศาลเจา ซึ่งการผลิตซ้ําและเนนย้ําความหมายเทพนาจานี้ นอกจากจะชวยตอกย้ําความศักดิ์สิทธิ์ขององค
เทพแลวยังสงผลดีตอการบริหารจัดการธุรกิจของศาลเจาไดอยางนาสนใจ ซึ่งจะไดวิเคราะหดังตอไปนี้
ศิลปะและสื่อสมัยใหม: การผลิตซ้ํา เนนย้ําและเลาขานตํานานเทพนาจา
1. สถาปตยกรรมกับพื้นที่สัญลักษณ สถาปตยกรรมของศาลเจาหนาจาซาไทจื้อแสดงให เห็ น
แนวคิดในการออกแบบ การวางผังอาคารและการกอสรางที่งดงามตระการตา นาจะมีความหมายและสัมพันธ
กับตํานานขององคเทพนาจา อาจกลาวไดวางานสถาปตยกรรมเปนหนึ่งในระบบสัญลักษณที่ชวยเนนย้ํา
ความหมายประวัติความเปนมาของเทพนาจาใหชัดเจนขึ้น แนวคิดนี้สงผลใหศาลเจาหนาจาซาไทจื้อมีลักษณะ
ที่โดดเดนและมีพลังดึงดูดความสนใจ เพราะสถาปตยกรรมสรางบรรยากาศใหศาลเจาแหงนี้สูงสงศักดิ์สิทธิ์สม
กับที่เปนวิหารแหงเทพ ดังชื่ออาคารคือ “เทพสถิต” ไดสะทอนใหเห็นความคิดเรื่องพื้นที่ของเทพอยางชัดเจน
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของมูลนิธิ เลาวาอาคารแหงนี้เกิดจากนิมิตของอาจารยสมชาย พุทธนพ ผูเปนราง
ทรงองคเทพนาจาและเปนกําลังหลักในการกอสรางศาลเจาแหงนี้ใหสรางอาคารนี้ รวมทั้งงานศิลปะที่ประดับ
ตกแตงอาคารทั้งหลายเปนเทพบัญชา (สมศักดิ์ หวังเอื้ยชัยอารี, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2551) ดังนั้นอาคาร
เทพสถิตพระกิติเฉลิมจึงมีแนวคิดในการสรางเพื่อจําลองภพภูมิเปนโลกและสวรรค อาคารสูง 4 ชั้น หมายถึงที่
สถิตของเทพเจาตางๆ เปนลําดับชั้น ดังนี้
ลําดับชั้น
เทพประธาน
ชั้นที่ 4
พุทธมารดา

ชั้นที่ 3

เง็กเซียนฮองเต

ความหมาย
เทพมารดาผูใหกําเนิดดวงดาวและสรรพสิ่งบนโลก
(อาจหมายถึงเทียนโฮว มารดาแหงสวรรคเปนเทพธิดาผูปลดปลอยความทุกข
ของมวลมนุษย ตามตํานานกลาววาพระนางเปนราชินีแหงสวรรค นอกจากนี้
พระนางยังเปนเทพผูพิทักษคนเดินทะเลใหปลอดภัย) (ตาฟู, ม.ป.ป.: 61)
กษัตริยแหงทวยเทพ
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ลําดับชั้น
เทพประธาน
ความหมาย
ชั้นที่ 2
เทพนาจาซาไทจื้อ ขุนพลแหงสวรรค ผูไดรับบัญชาใหเฝาประตูสวรรค
ชั้นที่ 1
ตี่ชั่งอวงผอสักและ พระโพธิสัตวกษิติครรภโพธิสัตว เทพผูโปรดสัตวผูยากในนรกและเทพเจาผูดูแล
คุม ครองดวงชะตาของมนุษย
เทพไทสวยเอี๊ย

พื้นที่ประทับขององคเทพประธานในอาคาร สัมพันธกับระดับของอํานาจและบทบาทหนาที่ขององค
เทพ กลาวคือ ตี่ชั่งอวงผอสักและเทพไทสวยเอี๊ย หมายถึงพระโพธิสัตวกษิติครรภโพธิสัตวเทพ เปนเทพผูทํา
หนาที่ชวยเหลือมนุษยและโปรดสัตวนรก จึงจัดใหทานเปนเทพที่ประดิษฐานในชั้นที่ 1 สื่อถึงพื้นที่ของมนุษย
โลกและสัตวนรก ขณะที่ชั้นที่ 2 คือที่ประทับของเทพนาจา ผูทําหนาที่เฝาประตูสวรรค จึงเปรียบเสมือนวาชั้น
ที่ 2 คือประตูสวรรค ทําใหความหมายของชั้นลําดับที่ 3 และ 4 มีความหมายถึงสวรรคชั้นที่สูงขึ้นไปและเปนที่
ประทับของเทพชั้นสูง ดังนั้นจึงสัมพันธกับลําดับความสําคัญขององคเทพดวย เชน เง็กเซียนฮองเตและพุทธ
มารดาหรือราชินีแหงสรวงสวรรคซึ่งมีสถานะเปนเทพชั้นสูงผูมอบโองการ ดวยเหตุนี้วิหารแหงนี้จึงใชงาน
สถาปตยกรรมจึงเปนอีกหนึ่งกลวิธีที่เนนย้ําและผลิตซ้ําตํานานเทพนาจาไดอยางมีพลัง วิหารแหงนี้ไดรับการ
ยกยองวาเปนวิหารแหงลัทธิเตาที่ใหญที่สุดในประเทศไทย (ขอมูลจาก www.najathai.net)
นอกจากนี้ภายในอาคารทั้ง 4 ชั้นตกแตงดวยงานจิตรกรรม ประติมากรรมรูปเคารพของเทพเจา
จํานวนมากโดยทั่ว ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรมภาพนูนต่ําและประติมากรรมแบบลอยตัวเหลานั้น
เล า เรื่อ งราวเกี่ ย วกั บ เทพเจา ซึ่งศิ ล ปะเหลา นี้ส ามารถจํา แนกและวิเ คราะหค วามหมายเชิ งสัญ ลัก ษณ
อธิบายไดดังตอไปนี้
2. จิตรกรรมและประติมากรรมรูปเคารพ การผลิตซ้ําและเนนย้ําความหมาย ตํานาน เทพนาจาที่
ถูกนํามาเลาใหมในรูปแบบของงานศิลปะที่หลากหลาย ไมวาจะเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพวาดในกรอบ
กระจก ประติมากรรมนูนต่ําที่ประดับอาคารในตําแหนงตางๆ หรือประติมากรรมแบบลอยตัวลวนสะทอนใหเห็น
ความคิดเกี่ยวกับการเนนย้ําพัฒนาการขององคเทพนาจา มีขอที่นาสังเกตที่นาสนใจอยางยิ่ง คือวิธีคิดในการ
เลือกตอนมานําเสนอหรือเลือกแสดงอนุภาคเพื่อนําเสนอตํานานของเทพนาจา ผูวิจัยพบวาตอนที่ถูกนํามาเลา
ซ้ํานี้ช วยเนนย้ํ าการเดินทางก าวผ านวิกฤตในแตละชวงวัยของเทพนาจา ทําใหเห็นถึงอานุภาพและความ
ศักดิ์สิทธิ์ขององคเทพไดดวยการแสดงใหเห็นอิทธิฤทธิ์หรือคุณวิเศษขององคเทพอยางพิสดารดวยการสื่อผาน
งานศิลปะ เชน ภาพวาดทั้ง 5 ตอนในกรอบกระจกที่มูลนิธิผลิตเพื่อจําหนายใหผูมีจิตศรัทธานําไปบูชาและเปน
ของที่ระลึกมอบให แก กลุมบุคคลที่ มาเยี่ ยมชมหรือร วมกิจกรรมกับมูลนิธิ ภาพวาดทั้ ง 5 ไดรั บการนิ ยาม
ความหมายกํากับไววา
ปางประสูติ (กิตติ พุทธนพ, 2551: 12) องคเทพนาจามีหวงทองคําและแพรแดงเปนของศักดิ์สิทธิ์ติดตัว
ออกมา ในตํานานเองก็ไดกลาวถึงวามารดาองคเทพอุมทองอยูถึง 3 ป 6 เดือน เมื่อเกิดมาก็มีฤทธิ์มาก ภาพนี้
จึงมีนัยในการย้ําใหเห็นบุญบารมีขององคเทพทานจึงมีกําเนิดที่ผิดปกติแตกตางจากพี่นอ ง
ปางปราบมังกร (กิตติ พุทธนพ, 2551: 12) เปนปางที่สมบูรณพรอมดวยสรรพาวุธตางๆ มีความสําคัญใน
การปราบสิ่งชั่วรายปกปองผดุงพุทธศาสนาไมใหมารมาทําลาย ปางนี้มีคุณในฐานะภาคสมบูรณแหงความสําเร็จ

309

พลวัตแหงองคความรูกับพหุลักษณทางวัฒนธรรม

ปางออกศึก (กิตติ พุทธนพ, 2551: 12) เปนปางที่มีความสําคัญในดานการผดุงความยุติธรรม กําจัด
อยุติธรรม เปนปางที่เทพคอยชวยเหลือใหประชาชนอยูอยางรมเย็นเปนสุข
ปางปราบมาร 3 ภพ (สมศักดิ์ หวังเอื้อชัยอารีย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2551) ปางนี้มีความหมายวา เทพ
ปราบเหลามารทั้ง 3 ภพ คือโลกมนุษย สวรรคและนรก เปนปางที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของเทพ
นาจาวาโปรดสัตวผูยากในทุกภพภูมิ ใหปราศจากทุกขและเปนคนดี
ปางปราบ 9 มังกร (สมศักดิ์ หวังเอื้อชัยอารีย, สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2551) เปนการแสดงใหเห็นถึง
เมตตาธรรมขององคเทพในการอุทิศตนเพื่อปราบเหลาปศาจ มารราย
ดังนั้นภาพเลาเรื่องทั้ง 5 ปางนี้เปนเสมือนการผลิตซ้ําเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตขององคเทพ (Life Story)
ซึ่งทําใหเห็นพัฒนาการในขั้นตอนชีวิตของทานตอนที่กาวผานจากภาวะความเปนเด็กซึ่งแสดงอิทธิฤทธิ์
ดวยความหาวหาญไปถึงภาวะความเปนผูใหญที่องคเทพมีบทบาทในการชวยเหลือและคุมครองมนุษย
เปนการใชอิทธิฤทธิ์เพื่อใหเกิดคุณประโยชน จึงสรางความชอบธรรมและบารมีใหองคเทพมีความศักดิ์สิทธิ์
มีบุญญาธิการอยางสูงสงอีกครั้ง
3. สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส: ตํานานกับการสื่อสารสมัยใหม นอกจากมูลนิธิจะใชพื้นที่
ของศาลเจ า ในการเผยแพร แ ละสถาปนาความหมายให แ ก เ ทพนาจาผ า นการตกแต ง ด ว ยศิ ล ปะและ
สถาปตยกรรมอยางเต็มที่แลว ยังมีการใชสื่อสมัยใหม เชน อินเทอรเน็ต ฉลากติด (sticker) และวารสาร
ของมูลนิธิเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมสาธารณประโยชนของมูลนิธิใหแพรหลายไปสูมวลชน ขอมูลที่ผูวิจัย
ไดรับจากสื่อสิ่งพิมพและขาวสารในเว็บไซต najathai.net กลาวไดวาเปนอีกชองทางหนึ่งที่เผยแพรตํานาน
พิธีกรรมบูชาเทพนาจา อาจกลาวไดวา สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนวิธีหนึ่งของการผลิตซ้ําตํานาน
ทั้งนี้เพื่อทําใหการสื่อสารตํานานเทพนาจาสอดรับกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมและวิทยาการที่กาวหนาในโลก
ปจจุบัน การเลาขานตํานานจึงจําเปนตองมีกระบวนการผลิตซ้ําและการเนนย้ําเพื่อสถาปนาความศักดิ์สิทธ
และตอบสนองความตองการของผูศรัทธาทุกกลุมในสังคมยุคทุนนิยมและบริโภคนิยมเชนปจจุบัน ที่ผูคนตาง
แสวงหาที่พึ่งทางใจเพราะปญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ปญหาการทํางาน อุปสรรคในการเรียนและการแขงขัน
กันอยางเขมขน ดังนั้นความปรารถนาในความสําเร็จหรือความปรารถนาที่จะปราศจากอุปสรรคจึงเปน
ประเด็นที่คนในปจจุบันโหยหา
ในการสังเกตการณภาคสนาม ผูวิจัยพบวา ประชาชนที่เดินมาขอพรจากองคเทพนาจาหรืออีกนามหนึ่ง
คือ “องคพระจตุรพิธพรชัย” นั้น ไดขยายความหมายและพลังอํานาจของเทพนาจาใหกวางออกไป ทําใหเกิดความ
เชื่อใหมที่วาเทพนาจาทานมีบทบาทในฐานะที่เปนเทพเจาผูขจัดอุปสรรค ความหมายใหมนี้จึงสนองตอบความ
ตองการของผูคนในสังคมปจจุบันที่มีความตองการและมีเงื่อนไขในการดําเนินชีวิตซับซอนและหลากหลายมาก
ขึ้น สังเกตจากจํานวนผูศรัทธามากมายลนศาลเจา โดยเฉพาะในวันอาทิตยแสดงใหเห็นวา ศาลเจาแหงนี้ประสบ
ความสําเร็จในกระบวนการผลิตซ้ําและเนนย้ําความหมายของเทพนาจาอยางแทจริง กลาวคือ การรับรูเกี่ยวกับ
เทพนาจาจากชุดความเชื่อเดิมคือ สถานะของทานที่เปนเทพในรางเด็กแตทรงอิทธิฤทธิ์และพละกําลังจนไดเปน
เทพนักรบผูปราบปศาจและเปนขุนพลเอกในกองทัพสวรรค ไดพัฒนาจนกลายเปนชุดความเชื่อใหมที่วาเทพนาจา
คือเทพผูอํานวยความสําเร็จและขจัดปดเปาอุปสรรคใหมวลมนุษยไดดังที่ปรากฏในปจจุบัน
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ภาพที่ 1 พิธีกรรมประทับทรงเทพนาจา

4. พิธีกรรมกับการสื่อสารและสรางสรรคตํานาน พิธีกรรมที่จัดขึ้น ณ ศาลหนาจาซาไทจื้อมีจํานวน
มากและหลากหลาย ผูวิจัยมุงพิจารณาพิธีประทับทรงเทพนาจาเปนหลัก เนื่องจากพิธีกรรมนี้จัดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอทุกวันอาทิตยและทําใหกิจกรรมการไหวเทพเจาที่ศาลเจาแหงนี้คึกคักมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่
เกิ ดขึ้ นที่ ศาลเจ าอื่ นในบริ เวณใกล เคี ยง ประเด็ นที่ สําคั ญในพิ ธีกรรมประทั บทรงเทพนาจาคื อ พิ ธี กรรมนี้
สรางสรรคความหมายใหมใหองคเทพนาจา เมื่อพิจารณาระบบสัญลักษณ โดยเฉพาะการแสดงออกของรางทรง
องคเทพนาจาแลว ผูวิจัยพบวามีการสื่อสารความหมายที่นาสนใจ ดังนี้
ที่ศาลเจาหน าจาซาไทจื้อมีการประกอบพิธีประทับทรงเทพนาจาทุก วันอาทิตยในชวงบาย ผูวิจัย
สังเกตเห็นวาพิธีกรรมจะเริ่มตนดวย รางทรงแตงกายดวยเสื้อผาสีแดง เสื้อมีลักษณะเปนเสื้อผูกคอและสวม
กางเกงทรงกระบอกสีแดง สวมเครื่องประดับศีรษะ ลักษณะคลายหมวกและมีเสนเชือกสีดํา ลักษณะคลาย
ผมติดอยูที่เครื่องสวมศีรษะนั้น เมื่อรางทรงเดินเขาสูพื้นที่พิธีกรรม กระทําพิธีบูชาองคเทพที่โตะบูชาแลว
ถัดจากนั้นสักครูรางทรงก็แสดงอาการวาองคเทพเขาประทับทรงดวยการทิ้งตัวลงมาอยางรวดเร็ว ในตอน
นั้นบรรดาเจาหนาที่ของศาลเจาจะรุดเขาไปรับตัวรางทรงผูนั้นไวโดยทันที จากนั้นรางทรงจะแสดงกิริยา
ตางไปจากตอนที่เดินเขาสูพื้นที่พิธี เมื่อเขาที่ประทับทรง เจาหนาที่ของศาลเจาจะยืนแวดลอมรอบๆ รางทรง
เจาหนาที่เหลานั้นลวนแตงกายในชุดขาว มีจํานวนหลายคน ทั้งผูหญิงและผูชาย หนาที่คือคอยรับคําสั่ง แปล
ความและหยิบจับวัตถุสิ่งของที่รางทรงจะใชในขณะดําเนินพิธี
สําหรับผูมาเขารวมพิธีจะถูกกันใหนั่งในพื้นที่ที่เจาหนาที่จัดไวใหและคอยเวลาที่จะไดเขาไปในพื้นที่
ประทับขององคเทพ ลําดับถัดจากนั้นเจาหนาที่ประกาศใหผูเขาพิธีเขาแถวเพื่อรับการประพรมน้ํามนตจาก
องคเทพ ในขั้นนี้ นับวาเปนขั้นตอนที่ผูมีจิตศรัทธาจะไดเขาใกลพื้นที่ประทับและรางทรงองคเทพมากที่สุด
เมื่อทุกคนไดรับการประพรมน้ํามนตแลว บางสวนแยกยายออกไป ผูคนบางสวนยังคงนั่งรอเพื่อที่จะไดนํา
คําถามและปญหาอุปสรรคในชีวิตเขาเหลานั้นไปสอบถามองคเทพดวยตัวของเขาเอง
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ผูวิจัยไดสอบถามวา วิธีการใดที่ทําใหไดเขาเฝาองคเทพเชนนั้นบาง สตรีวัยกลางคนผูหนึ่งที่เตรียม
คําถามมาเพื่อสอบถามองคเทพตอบวา จะตองโทรศัพทมาสอบถามและนัดหมายลวงหนากับเจาหนาที่
มูลนิธิกอนวา เราจะไดรับอนุญาตใหเขาเฝาองคเทพหรือไมและจํานวนผูเขาเฝาในแตละสัปดาหไดครบตาม
กําหนดที่องคเทพนิมิตไวแลวหรือไม แสดงใหเห็นวามีกระบวนในการบริหาร จัดการเกิดขึ้น
จากนั้นผูวิจัยไดสังเกตการณการแสดงออกของรางทรงองคเทพนาจา พบวากิริยาที่แสดงออกคือ
รางทรงองคเทพแสดงทาทางสงบ สุขุม พูดดวยเสียงอันเบาและแหลมเล็กเสมือนเสียงของเด็กแตสุขุมแบบ
ผูใหญ ภาษาที่ใชสื่อสารคือภาษาจีน และมีเจาหนาที่ที่แวดลอมอยูในบริเวณนั้นทําหนาที่แปลความเปน
ภาษาไทยใหผูที่มาสอบถามปญหาอีกทีหนึ่ง กระบวนการดังกลาวนี้สะทอนอัตลักษณขององคเทพและ
แสดงการกาวผานจากภาวะเด็กสูภาวะผูใหญสอดคลองกับตํานานที่เลาผานสื่อศิลปะตางๆ
ระหวางกระทําพิธีไมมีดนตรีประกอบ มีเพียงการสนทนาอยางใกลชิดระหวางองคเทพกับผูมีจิต
ศรัทธา และกลุมเจาหนาที่ของศาลเจาที่คอยแวดลอมและตรวจสอบไมใหมีการบันทึกภาพ ซึ่งเปนวิธีที่ทํา
ใหพิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น สําหรับประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมภายในวิหารสามารถเดินไปมาได
อยางอิสระ แตหามเขาสูพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขณะกระทําพิธีเทานั้น กระบวนการในพิธีกรรมทรงเทพนาจานี้ เมื่อ
พิจ ารณาดว ยแนวคิดโครงสรา งของพิธีก รรม พบว า ขั้น ตอนในพิธีท รงเทพนาจาแสดงใหเห็ น ทั้ งภาวะ
โครงสรางและไรโครงสราง กลาวคือ
ภาวะโครงสราง (structure) คือ ตอนที่รางทรงเขามาในพื้นที่กอนที่องคเทพจะประทับทรง เขาเขามา
สักการะเทพนาจาที่แทนบูชา และไดรับการแสดงความเคารพอยางที่สามารถเห็นไดในความสัมพันธของผูคน
เมื่ออยูในโลกสามัญ รางทรงผูนี้ในภาวะปกติ เขามีสถานะเปนอาจารยที่เคารพของสมาชิกมูลนิธิธรรมรัศมีมณี
รัตนเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับศาสนา ลัทธิเตาตลอดจนองคความรู ตางๆ เกี่ยวกั บเทพเจ าที่ ศักดิ์สิ ทธิ์ และ
พิธีกรรมในลัทธิเตา ดังนั้นเขาจึงไดรับการเคารพยอมรับนับถือแมในเวลาที่อยูในภาวะโครงสราง
ในสวนของภาวะไรโครงสราง ผูวิจัยพบวาภาวะดังกลาว ปรากฏขึ้นอยางสัมพันธกับพื้นที่พิธีกรรม
บริเวณชั้นสองมีการกําหนดเขตพื้นที่พิธีกรรมอยางชัดเจน รอบๆ พื้นที่พิธีกรรมจะมีเจาหนาที่คอยดูแล
ผูเขารวมพิธี และผูชมพิธีเปนกลุมคนในพื้นที่พิธีกรรมที่มีอิสระ สามารถเดินชมจิตรกรรมหรือกราบไหวรูป
เคารพองคเทพตางๆ ที่ประดิษฐานอยูโดยรอบบริเวณไดโดยไมถูกบังคับใหเขาสูพื้นที่พิธีกรรม การเขาสูพื้นที่
พิธีกรรมจึงเปนไปตามความประสงคของแตละบุคคล สงผลใหภาวะ communitas เกิดไดในระดับปจเจกบุคคล
ดังกลาวนี้คือภาวะไรโครงสรางที่เกิดกับผูรวมพิธี สําหรับรางทรงและเจาหนาที่ ถือวาเปนองคประกอบหลัก
ของภาวะไรโครงสราง หากรางทรงมีความสูงสงศักดิ์สิทธิ์มากเทาใด ผูวิจัยสันนิษฐานวาเขาจะสามารถกอรูป
กอรางภาวะไรโครงสรางใหเผยออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น ประเด็นที่นาสังเกตคือ รางทรงสถาปนาความศักดิ์สิทธิให
องคเทพดวยการทําพิธีพรมน้ํามนต ขั้นตอนนี้สามารถดึงดูดใหผูคนในบริเวณพื้นที่พิธีกรรมเขามารวมเปนสวน
หนึ่งของภาวะไรโครงสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนนี้อาจตีความไดวา ในพิธีกรรมประทับทรงเทพนาจามี
การเชื่อมโยงความหมายของเทพนาจากับพระสงฆ ดวยการพรมน้ํามนตซึ่งเปนความเชื่อและพิธีกรรมที่มักพบ
ในพิธีทางพุทธศาสนาแบบเถรวาท การประพรมน้ํามนตเพื่อเสริมสิริมงคลเปนการแสดงออกที่สามารถประสาน
ความเชื่อของผูคนในพื้นที่พิธีกรรมซึ่งมีความแตกตางหลากหลายได ผูรวมพิธีกรรมจะไมรูสึกตะขิดตะขวงใจ
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ในขณะรับน้ํามนตจากเทพนาจา กลาวไดวาในสถานการณนี้เทพนาจาไดแปรอิทธิฤทธิ์ของทานเปนบุญฤทธิ์
ดวยน้ํามนตศักดิ์สิทธิ์ การกาวเขาสูภาวะไรโครงสรางของผูคนในพื้นที่พิธีกรรมจึงเกิดขึ้นไดอยางงายดาย แมวา
จะดําเนินอยูในชวงเวลาสั้นๆ ก็ตาม เมื่อผูวิจัยนําพิธีกรรมประทับทรงเทพนาจามาวิเคราะหองคประกอบดวย
แนวคิ ด กระบวนการทางพิ ธี ก รรมเพื่ อ ค น หาความหมายของพิ ธี ก รรมประทั บ ทรง จึ ง ได ต ารางแสดง
องคประกอบในพิธีกรรมดังนี้
องคประกอบพิธีประทับทรงเทพนาจา
พิธีกรรม

ประเภท

สถานที่

ทรงเจา ความเชื่อ ชั้น 2 ของ
เทพนาจา
วิหาร
ซาไทจื้อ

เวลา

จุดมุงหมาย

วัน
เสริมศรัทธา
อาทิตย
(หรือตาม
วัน เวลา
ที่เทพ
กําหนด)

ผูเขารวม
1. รางทรง
เทพนาจา
2. พี่เลี้ยง
3. เจาหนาที่
4. ผูเขารวม
5. ประชาชน
ทั่วไปที่มา
ชมวิหาร

ขั้นตอน

อุปกรณ

1. เทพลงประ น้ํามนต
ทับรางทรง
2. รางทรงนั่ง
ในที่ประทับ
3. ผูศรัทธรับ
น้ํามนต
4. พรมน้ํามนต
และใหพร
5. ผูศรัทธาเขา
ไปปรึกษา

พฤติกรรมของ
ผูเขารวมพิธี
1. ผูแสดง
2. ผูติดตามคอย
ชวยเหลือในพิธี
3. ผูเขารวมพิธี
4. ผูชม

หากพิ จ ารณาตามองค ประกอบของพิ ธี ก รรมแล วพบว า น้ํ า มนต เป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ ช วยสถาปนา
ความหมายในอีกมิติหนึ่งใหแกองคเทพนาจา ทําใหองคเทพมีสถานะเปนเทพผูทรงบุญฤทธิ์ น้ํามนตสื่อใหเห็น
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพนาจา นอกจากนี้ตํานานที่เลาไวแตอดีต ยังปรากฏอนุภาคเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์และ
บุญญาธิการ เมื่อนํามาแสดงออกในพิธีกรรม จึงกอใหเกิดพลังศรัทธาไดยิ่งขึ้น นอกจากนี้พื้นที่ที่ประกอบ
พิธีกรรมซึ่งตั้งอยูบริเวณสวนกลางของชั้น 2 ของวิหารเทพสถิตฯ เปรียบเสมือนประตูสวรรคซึ่งเทพนาจา
เปนผูปกปอง จึงชวยเนนย้ําความหมายของเทพนาจาในฐานะเทพผูพิทักษ ปราบปศาจและขจัดอุปสรรค
ประเด็นที่นาสนใจในลําดับตอมาคือ หลังจากเสร็จพิธีประทับทรงเทพนาจา รางทรงองคเทพลงมาจากวิหารเพื่อ
มาประกอบพิธีเจิมรถ บริเวณลานดานลางหนาวิหารเทพสถิตฯ พิธีเริ่มดวยองคเทพไปประทับหนารถยนต เจิม
แปงหนากระโปรงรถ รางทรงองคเทพใชแสฟาดลงไปที่พื้น 2-3 ครั้ง จากนั้นเจาของรถและครอบครัวจะรีบขึ้นรถ
บีบแตรรถ 3 ครั้ง แลวรีบพุงรถออกไปจากพื้นที่ทันที ความมุงหมายของพิธีนี้ คือ ทําใหเกิดสิริมงคลและปองกัน
อันตรายตางๆ
การแสดงพิธีเจิมรถบริเวณดังกลาวนี้มีความหมายในการสรางสรรคตํานานความเชื่อเกี่ยวกับเทพนาจา
ชุดใหม กลาวคือ พิธีเจิมรถเปนอีกหนึ่งพิธีที่แสดงออกในพื้นที่สาธารณะ ลานดานลางเปนพื้นที่กลางศาลเจา
เปนจุดสังเกตเพราะมีประติมากรรมเทพนาจาปางปราบ 9 มังกร ขนาดใหญตั้งไวกึ่งกลางบอบัว บริเวณนี้มีผูคน
เดินผานไปมาอยางคึกคัก เมื่อจะประกอบพิธีเจิมรถจะมีเสียงดนตรีประกอบ เสียงแสฟาดพื้น เสียงแตรรถยนต
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พิธีเจิมรถดึงดูดความสนใจของผูคนไดอยางมีพลัง นอกจากนี้พิธีกรรมเจิมรถยังชี้ใหเห็นวา พื้นที่พิธีกรรมเปน
ระบบสัญลักษณที่หมายถึงภูมิโลก (บริเวณชั้นลางของวิหาร) เปนพื้นที่ที่องคเทพนาจาจะลงมาปราบหมูมาร
กําจัดเหลาปศาจราย ประเด็นที่นาสังเกตคือ การแสดงออกของรางทรงองคเทพนาจาที่วิหารเทพสถิตพระกิติ
เฉลิมนี้มีลักษณะตางจากตํานานเทพนาจาชุดเดิม ซึ่งนิยมอธิบายวา นาจาเปนเทพที่ซุกซนเพราะยังเปนเด็กมี
พละกําลัง แตการแสดงออกของรางทรงองคเทพนาจาที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมจะมีบุคลิกลักษณะสุขุม
เปนเทพผูสูงสง สงบ นาเคารพบูชาและมีความอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ความหมายที่แปรเปลี่ยนนี้ชี้ใหเห็นวา ตํานาน
เทพนาจาไดรับการสรางสรรคและปรับเปลี่ยนใหสัมพันธกับพื้นที่และสภาพสังคม โดยเฉพาะการนิยามเทพ
นาจาวา เปนเทพผูสูงสง นาเคารพบูชาและมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอาจตีความไดวามีความมุงหมายใหเทพนาจา
มีบุญญาฤทธิ์เทียบเคียงไดกับเจาแมกวนอิม ซึ่งเปนเทพประธานในศาลเจาอื่นที่ตั้งอยูโดยรอบบริเวณตําบล
อางศิลา
การศึกษาตํานานและพิธีกรรมที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมแหงนี้ อาจกลาวไดวาเปนการแสดงออกทาง
สังคมที่สื่อความคิดความเชื่อของคนในสังคมปจจุบันเพราะเมื่อสังคมวิวัฒนไปสูยุคแหงการแขงขัน ความ
ปรารถนาของผูคนยอมเพิ่มมากขึ้น ตํานานกับพิธีกรรมที่ศาลเจาแหงนี้จึงไดรับการสรางสรรค ความหมายของ
เทพนาจาในตํ านานที่ สร างสรรค ใหม แสดงให เห็ นว าเทพนาจาเป นเทพผู ประทานพรและขจั ดอุ ปสรรค
นานาประการได ดังตัวอยางที่พบในการสื่อสารผานงานศิลปะและการแสดงออกในพิธีกรรม ไดแก พิธีประทับ
ทรง ประทานพร การประพรมน้ํามนตและพิธีเจิมรถเพื่อขจัดปดเปาอันตราย พิธีกรรมดังกลาวนี้ลวนชี้ใหเห็นวา
สภาพชีวิตและความปรารถนาของผูคนในสังคมปจจุบันมีลักษณะทุนเปนใหญและเนนการบริโภค ผูคนจึง
ปรารถนาความสะดวกสบาย ปรารถนาใหตนไรอุปสรรคและประสบความสําเร็จ ความหมายของเทพนาจาในมิติ
นี้จึงสอดคลองกับสภาพสังคมและความตองการที่หลากหลายซับซอนของคนในปจจุบัน
สรุป
ผูคนที่เดินทางมาเคารพเทพนาจามีทั้งกลุมคนที่อาศัยอยูในตําบลอางศิลาและกลุมคนที่เดินทางมาจาก
ตางจังหวัด กลุมคนที่เขามาสักการะบูชาองคเทพนาจาในวันอาทิตยตั้งใจที่จะไดเขารวมพิธีรับน้ํามนต ขอพร
จากองคเทพ ทําใหกิจกรรมการบูชาองคเทพที่วิหารแหงนี้คึกคักมากเมื่อเทียบกับศาลเจาอื่นๆ ในบริเวณ
ใกลเคียง นอกจากนี้ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูคนที่รอเขาไปเฝาองคเทพไดเตรียมคําถามมาทุกคน เพราะพวกเขา
เชื่อถือศรัทธาวาการเขาเฝาเทพนาจาในพิธีประทับทรงนี้ องคเทพจะชี้แนะทางออกแกตน คําตอบของเทพ
นาจาจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในชีวิตของพวกเขา สิ่งที่ผูศึกษาสังเกตเห็นอีก
ประการหนึ่งคือ ในขณะประกอบพิธีกรรมประทับทรงองคเทพนาจานี้จะอยูในการกํากับดูแลของเจาหนาที่
มู ลนิ ธิ ธรรมรั ศมี มณี รั ตน ที่ รายล อมร างทรงองค เทพตลอดเวลา คนที่ มาเข าร วมพิ ธี จะต องนํ าคํ าถามให
เจาหนาที่ไดตรวจสอบกอนและจะตองแจงความจํานงที่จะเขารวมพิธีลวงหนา เมื่อผูวิจัยสอบถามเหตุผลจึงได
คําตอบวา องคเทพนาจาจะเปนผูตัดสินวาในการประทับทรงแตละครั้งจะอนุญาตใหผูมาสักการะเขาปรึกษาได
จํานวนกี่คน สิ่งนี้ชี้ใหเห็นวาพิธีประทับทรงมีการจัดการอยางเปนระบบ
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นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมอีกหลายพิธีที่ศาลเจาแหงนี้ เชน การทําบุญตามกําหนดวันสําคัญที่ตรงตาม
ปฏิทินของจีน มูลนิธิจะประกาศใหผูมีจิตศรัทธาเขามาทําบุญ กินเจและไถชีวิตโคกระบือ พิธีอาบน้ําทิพย พิธี
เดินขามสะพานอายุวัฒนะ พิธีพุทธบูชา พิธีไหวไฉซิ่งเอี๊ย เปนตน นอกจากนี้ในบริเวณศาลาไหวเทพ มูลนิธิยัง
รวมรวมและจัดทําแทนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธในลัทธิความเชื่ออื่นๆ ที่แพรหลายอยูในสังคมไทย เชน เสาฟาดิน ศาลา
บูชาพระแมธรณี (องคตี่ บอ เนี่ย เนี้ย) แทนบูชาพระพุทธรูปประจําวันเกิด รูปเคารพพระราหู พระพิฆเนศวร
ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวาศาลเจาแหงเปนพื้นที่ที่แสดงใหเห็นวาสังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ศาลเจาแหงนี้พยายามสนองตอบความตองการของผูคนในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการที่พึ่งทางใจ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย ตํานานเทพนาจาจึงไดรับการสรางสรรค โดยขยายขอบเขตใหเทพนาจากลายเปนเทพ
ผูประทานพรและกําจัดอุปสรรคไดเชนเดียวกับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร กวนอิม พระราหู
หรือพระพิฆเนศวร ดังนั้นทานจึงไดรับขนานนามใหมวา “องคเทพจตุรพิธพรชัย” ความศักดิ์สิทธิ์ขององคเทพ
นาจาในความหมายนี้จึงมีพลังในการสนองตอบความตองการของผูคนจํานวนมากที่แตกตางและหลากหลาย
รายการอางอิง
กิ่งแกว อัตถากร. ม.ป.ป. ปริทัศนหนังสือยุควีรบุรุษ วีรบุรุษพันหนา วรรณกรรมดาโฮเมียน. โครงการ
เอกสารเชิงคติชนวิทยา เอกสารฉบับที่ 6.
กิตติ พุทธนพ, บรรณาธิการ. 2551. ประวัติองคเทพหนาจาซาไทจื้อ. ศรัทธา. 4,4 (ตุลาคม) หนา. 12, 17-18.
คณะนักวิจัยทองถิ่นบานดานซาย. 2548. ผีกับพุทธ: ศาสนาและความเชื่อในสังคมดานซาย. วลัยลักษณ
ทรงศิริ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ.
ความรูทั่วไปเกีย่ วกับวัฒนธรรมประเทศจีน. 2549. The Office of Chinese Language Council International.
จิตรา กอนันทเกียรติ. 2544. ทําเนียบเจาแมและผูวิเศษของจีน. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง.
ฉลาดชาย รมิตานนท. 2527. ผีเจานาย. เชียงใหม: พายับ ออฟเซท พรินท.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2549. วาทกรรมการพัฒนา อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และ
ความเปนอื่น. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพ: วิภาษา.
ตาฟู. ม.ป.ป. ตํานานวัดและเทพเจาจีน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สรอยทอง.
แคมพเบลล, โจเซฟ. 2551. พลานุภาพแหงเทพปกรณัม. แปลโดย บารณี บุญทรง. กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง.
ประวัติยอองคเทพนาจาซาไทจื้อ [ออนไลน] เขาถึงไดจาก:
http://www.najathai.net/index.php?mo=3&art=480760 [22 มกราคม 2552].
ปรารถนา จันทรุพันธุ. 2546. เจาแมเกาะจิก: ระบบความเชื่อในชุมชนประมง. ใน เจาแม คุณปู ชางซอ
ชางฟอน. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.

315

พลวัตแหงองคความรูกับพหุลักษณทางวัฒนธรรม

พิเชฐ สายพันธ. 2539. “นาคาคติ” อีสานลุมน้ําโขง ชีวิตทางวัฒนธรรมจากพิธีกรรมรวมสมัย.
วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รวมรูปภาพพิธีกรรม [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: http://www.najathai.net/index.php?mo=3&art=480760
[22 มกราคม 2552].
วลัยลักษณ ทรงศิริ. 2546. ตํานานคุณปูศรีราชา: ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่มีตอชุมชนยี่สาร. ใน
เจาแม คุณปู ชางซอ ชางฟอน. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.
ศิราพร ณ ถลาง. 2548. ทฤษฎีคติชนวิทยา :ชีววิทยาในการวิเคราะหตํานาน-นิทานพื้นบาน.
กรุงเทพ: คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สายปาน ปุริวรรณชนะ. 2548. ลักษณะเดนของตํานานประจําถิ่นริมแมน้ําและชายฝงทะเลภาคกลาง
ของไทย. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ. 2549. ทรงเจาเขาผี: วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤติการณของความทันสมัยใน
สังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.
แสงอรุณ กนกพงศชัย. 2540. บบั๊ดบยงกง วัฒนธรรมไทยจีน: ไมรูตองแสวง. กรุงเทพฯ: สีดา.
อาภรณ อุกฤษณ. 2531. อิทธิพลของภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอความคงอยูของศาสนา
ความเชื่อและพิธีทรงพระเนื่องในงานวันเกิดพระปุนเทากง. ใน พื้นถิ่น พื้นฐาน. วรรณี วิบูลยสวัสดิ์
แอนเดอรสัน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม.
อรอุษา สุวรรณประเทศ. 2551. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช: พลังขับเคลื่อนเบื้องหลังอํานาจ
ประชาชาติ. วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Campbell, Joseph. 1968. The Monomyth. The Hero with a Thousand Faces. 2nd ed. New York:
Bollingen.
สัมภาษณ
สมศักดิ์ หวังเอื้อชัยอารีย. วิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิม ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม 2551, สัมภาษณ.
วัชราภรณ มีเงิน. วิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิม ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม 2551, สัมภาษณ.
สมศักดิ์ หวังเอื้อชัยอารีย. วิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิม ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตยที่ 18 มกราคม 2552, สัมภาษณ.

