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ขออนุญาตนําบันทึกของทานผูรู จากศาลเจาเตี่ยนหงานเกงกูใชตึ๋ง (ไมสามารถ
ทราบไดวาเปนใคร) อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา มาเผยแพรเพื่อประดับความรู
และยึดถือปฏิบัติในเรื่องการกินผัก “เจี๊ยะกิวอองฉาย” ของชาวตะกั่วปา สืบไป
ประวัติ เมื่อถึงเดือน ๙ ทางจีน ตางคนตางนุงขาวหมขาวไปถือศีลกินเจกัน
ณ ศาลเจาสักแหง เพื่อปฏิบัติตนอยางเครงครัด ละเวนการฆาสัตวตัดชีวิต ไมลวงสิทธิ์
ถือเอาทรัพยของผูอื่นดวยการลักขโมย ไมทํากาเมกับลูกเมียเขาและภรรยาสามีตนจะไม
นอนแหงเดียวกัน ไมพูดเท็จนินทาหรือใชคําหยาบสอเสียดผูอื่น เวนจากการดื่มน้ําเมา
สุราเมรัย อยางนี้จีนเรียกวา “สิวโหงวกาย” ประเพณีนี้มาจากจีนชาวฮั่น ในประเทศ
จีนผืนแผนดินใหญ ตอมาเมื่อชาวจีนที่เขามาอาศัยทํามาหากินในเมืองไทย ที่ตะกั่วปา
นั้นสวนมากเปนชาวกวางตุง ฮกเกี้ยน และแตจิ๋ว มีทั้งคณะงิ้ว คาขาย ทําเหมืองแร
และกรรมกร ทํางานขนเอาเงินกลับไปเมืองจีน แตก็มีอยูเปนจํานวนมากที่เพียงแตพอ
หากินไปวัน ๆ ไมมีเงินเพียงพอที่จะกลับไปเมืองจีนได สวนคณะงิ้วของแตจิ๋วเมื่อ
ไมสามารถหาเงินไดมากพอก็ตองแตกคณะแยกกันไปทํามาหากิน เหลือไวแตคนแก ๆ
ที่ทํางานไมไหว เที่ยวหาเฒาแกตามบานรานคาขอความชวยเหลือ หาบานเล็ก ๆ พอได
อยูพักอาศัย และพารูปพระครูงิ้วเขาไปไวดวย เขาเรียกบานหลังนี้วา เลาเอี๋ยเกง อยู
บริเวณคลองป หลังตลาดเกา (ตลาดตะกั่วปา)
กอนสิ้นเดือน ๘ จีน เขาชวยกันตอเติมยกโรงครัวขึ้น ที่หลังบานเลาเอี๋ยเกง
เพื่อหุงตมอาหารเวลากินเจ เมื่อถึงเวลากินเจ เขาใชไมไผตงทําเสาโกเต็ง จุดตะเกียง
๙ ดวง ทําพิธีกินเจ เจียะกิวอองฉาย กินเจบูชากิวอองเอี๋ย จัดทําพิธีรับสงพระกิวออง

เอี๋ยกันที่ริมน้ําคลองป หลังตลาดเกานี้ สมัยนั้นน้ําคลองปกวางและลึก น้ําทะเลขึ้นถึง
น้ําใสสะอาด
หลายชั่วอายุคนตอมา เลาเอี๋ยเกงเกาโทรมลง ขณะนั้นมีคนจีนฮกเกี้ยนคนหนึ่ง
จีนเรียกวาเซงเฮี้ยงเทา หรือเฒาแกจก ตั้งรานคาขายอยูที่ตลาดเหนือ มีบานอยูหลาย
หลัง และมีหลังหนึ่งตั้งอยูตรงหัวแหลมหักมุมของคลองป เฒาแกเซงเฮี้ยง ไดมอบบาน
หลังนี้ใหใชทําพิธีกินเจแทนเลาเอี๋ยเกง คนจีนฮกเกี้ยนเรียกพระเลาเอี๋ยวา เตี่ยนฮูหงวน
โซย จึงไดเปลี่ยนชื่อศาลเจา จากเลาเอี๋ยเกง เปน เตี่ยนหงวนเกง กูใชตึ๋ง และอยูใน
ความปกครองดูแลของนายหงอเซงเจี้ยน บุตรชายเฒาแกจก หรือเซงเฮี้ยงเทาตอมา
สําหรับตัวศาลเจาเดิมนั้นเปนบาน ๒ ชั้น หลังคามุงดวยกระเบื้องจีน ตอมาในป
๒๕๒๔ ไดยายศาลเจาไปสรางใหมที่บางไทร ใชชื่อศาลเจาพระแมกวนอิมโพธิสัตว
“กวนอิมโปเตี่ยน” และประกอบพิธีกรรมถือศีลกินเจ ณ ศาลเจาใหมแหงนี้จนกระทั่ง
ปจจุบัน
สําหรับศาลเจาพอกวนอู (โปยฮองซานเบว) นั้น นายนิกร คันธวณิชพันธุ ได
เขียนไวในหนังสือประวัติการกินผัก “เจียะกิวอองฉาย” ศาลเจาพอกวนอู ตะกั่วปา วา
เกิดขึ้นที่ชุมชนคลองป เนื่องจากมีชาวจีนเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีโรงถลุงแร
ดีบุกของเถาแกหลิม บุน ตก สวนมากชาวจีนนับถือเทพเจากวนอู และไดทําพิธีกินผัก
หรือที่ชาวจีนเรียกวา “เจียะกิวอองฉาย” เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖ ปมะเส็ง เดือน ๙ ขึ้น ๑
ค่ํา ถึง ๙ ค่ํา (เกาวัน เกาคืน) ตามปฏิทินจีน ใชไมไผทําเปนเสาแขวนตะเกียง ๙ ดวง
เรียกวา กิ้วอองเตง มาเปนเวลานาน ตอจากนั้นไดยายไปทําพิธีกินผักที่บานแซหลิมใน
ตลาดใหญ ตะกั่วปา มีรูปเทพเจากวนอู (นั่งเกาอี้) เปนประธาน ตอมาแปะติว กาว
หยี่ ผูดูแลศาลเจา ไดไปรักษาคนจีนติดฝนที่เกาะสอง กอนเดินทางกลับ ตันเถาแกที่
ตันเหลา (เกาะสอง) ไดมอบกิมซิ่นรูปพระ ๒ องค คือ รูปเตเอี๋ยเทพเจากวนอู เปนรูป
ยืนแตงตัวเปนนักรบ (บูซ ิ่น) และรูปหลีโลเฉี่ย (ตงตั๋นหวั่นโซย) เพื่อเปนที่สักการะ
ของชาวตะกั่วปาตอไป เมื่อกลับถึงตะกั่วปา แปะกาวหยี่ ไดเชิญกิมซิ่นทั้ง ๓ องค
เขาประทับที่บานของแปะฮก จง เส็ง (หลิม ฮก เส็ง) และไดจัดพิธีกินผักเจียะกิวออง
ฉายอยูที่นั้นนานหลายป ตอมานายหลิม เอง เซง (เถาแกพอแดง) บุตรแปะหลิม บุน
ตก ไดรวบรวมเงินซื้อบานใชเปนศาลเจาแหงใหม และยายมาประกอบพิธีกรรม ในป
พ.ศ. ๒๔๔๕ ใหชื่อวา ศาลเจาพอกวนอู (โปยฮองซานเบว)

พิธีกรรม
กอนวันกินผัก ๑๕ วัน (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ของจีน) ทําพิธีปางเอี้ยกุน
ทําพิธีปลอยทหาร (ปางเอี๋ยเปง) ใหไปเตือนหรือแสดงอภินิหารใหพวกฉายอิ้วทราบวา
ถึงเวลากินผัก(เจียะฉาย) แลว เนื่องจากสมัยกอนหาปฏิทินดูอยาก
กอนกินผัก ๑ วัน พิธียกเสาโกเตง เวลาประมาณบายโมง หอยตะเกียง ๙
ดวง เปนสัญลักษณวาพิธีกินผักไดเริ่มขึ้นแลว เสร็จแลวพระจะออกไปทําพิธีโกย
เฉงอิ๋ว ทําความสะอาดเฉงในตลาด ตามหนาบานรานคา ทุกบานตั้งโตะบูชา พระที่
กําลังอยูในรางทรงแวะรับเครื่องบูชา เชือดลิ้นปายเลือด ทําใบกิมฮูใหปดประตูบาน
ทั่วไป จบแลวกลับศาลเจา หลังเทีย่ งคืนแลวจะทําพิธีอัญเชิญกิวอองไตเต เพราะทาน
เปนเจาของพิธีกรรม สวนใหญทํากลางแมน้ําหรือทะเล เชิญขึน้ ประทับเกวและวแห
กลับศาลเจา จากนั้นทําพิธีอัญเชิญหยกอองซงเต ตรงบริเวณใกลเสาโกเตง มาเปน
ประธานในพิธีกินผัก
วันขึ้น ๑ – ๒ ค่ํา เดือน ๙ มีการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ตามแตพระจะ
กําหนดของแตละศาลเจา เชน รักษาโรค เปนตน
วันขึ้น ๓ เดือน ๙ (เกาโงยเฉซา) ตอนบายทําพิธีโคกุน เปนการทําบุญ เลี้ยง
ทหาร เที่ยนเอี๋ย เที่ยนเจี่ยง ซิ่นเอี๋ย ซิ่นเจี่ยง
วันขึ้น ๔ ค่ํา เดือน ๙ ทําพิธีโกยหาน (ขามสะพานสะเดาะเคราะห)
วันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๙ (เกาโงยเฉลาก) อัญเชิญเทพเจาและกิ่วอองไตเต
ประทับเกวและแหไปทั่วตลาด เพื่อแสริมสรางศิริมงคลใหแกบานเมือง แลวกลับศาล
เจา ทําพิธีโคกุน อีกครั้งเพื่อเปนการขอบคุณ
วันขึ้น ๗ ค่ํา เดือน ๙ ทําพิธีกรรมตามแตพระของแตละศาลเจาจะกําหนด ทํา
พิธีโกยหาน (ขามสะพานสะเดาะเคราะห)
วันขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๙ ทําพิธีโกยหาน (ขามสะพานสะเดาะเคราะห)
วันขึ้น ๙ ค่าํ เดือน ๙ (เกาโงยเฉเกา) ตอนเชาถักซอ ตอนกลางวันอัญพระ
และและหยกอองซงเตประทับเกวออกแหไปทั่วตลาดเปนการโปรดสัตว เปนวันสุดทาย
ขึ้นวันใหมอัญเชิญกิ่งอองไตเตแหไปที่แมน้ํา เวลาประมาณ ๕ นาฬิกา สงเสด็จกลับสู
สวรรค ถือเปนการเสร็จพิธีกินผักครบ ๙ วัน ๙ คืน

วันขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๙ (เกาโงยเฉจั๊บ) กลางวันพี่เลี้ยงพระทําการเซี่ยตั๋ว
เซี่ยโกเตง ชวยกันเอาเสาโกเตงลง ตอนบายพี่เลี้ยงพระทําพิธีขุยโฉ โคกนุ ดวยอาหาร
คาว เลี้ยงทหาร เที่ยนเอี๋ยเที่ยนเจี่ยง ซิ่นเอี๋ยซินเจี่ยง เสร็จแลว สิวเที่ยนเอี๋ย เก็บธงธง
เอี๋ย ฉายอิ้วขุยโฉอาหารคาว พิธีกินผัก “เจียะกิวอองฉาย” ของชาวตะกั่วปาก็เสร็จ
สมบูรณ

สําหรับพิธีกรรมเฉพาะของศาลเจาแมกวนอิม ไดบันทึกไวดังนี้
ทุกป วันสิ้นเดือน ๘ ของจีน ทางศาลเจาจัดทําพิธีการ ยกเสาโกเตงขึ้นที่หนาศาลเจา
ปกธงหยกอองเซี่ยงเตบนยอดเสา ปกธงกิวอองไตเตที่ปลายคานหอยตะเกียง ๙ ดวง
ตอนบายพระออกเจงอิ๋ว ทําความสะอาดเฉงในตลาด ตามหนาบานรานคา ทุกบานตั้ง
โตะบูชา พระที่กําลังอยูในรางทรงแวะรับเครื่องบูชา เชือดลิ้นปายเลือด ทําใบกิมฮูให
ปดประตูบานทั่วไป จบแลวกลับศาลเจา เวลาเที่ยงคืน จัดโตะบูชาที่โกเตงขา เชิญกิว
อองไตเตเสด็จพรอมปเตาทรงเขาประทับในเตาโบเกง จัดเครื่องบูชา เชิญหยกอองเซี่ยง
เตเสด็จพรอมเลงกวนไตเต ทรงเขาประทับในตั๋วเตาโบเกง จุดตะเกียงทุกดวง จุดูป
หอมเผาไมจันทน จัดผลไมอาหารเจ ถวายน้ําชาทุกกวันค่ําเชา จัดคนเฝาดูแลตลอดเวลา
ทุกคืนพระจะเขาทรงอยูที่หนาตั้วประจํา คอยรักษาผูที่มีโรคภัยไขเจ็บทั่วไป พิธีกรรม
ตาง ๆ นอกจากนี้ มีการลุยไฟ การอาบน้ํามัน การลอยเรือเคราะห ฯลฯ เหลานี้ตอง
แลวแตพระออกคําสั่ง ไมใชจัดทําขึ้นเอง
วัน ๓ ค่ํา เฉสา ตอนบายทําพิธีโคกุน เปนการทําบุญ เลี้ยงทหาร เที่ยนเอี๋ย
เที่ยนเจี่ยง ซิ่นเอี๋ย ซิ่นเจี่ยง
วัน ๖ ค่ํา เฉลั๊ก ตอนเชาถักซอ อานขอบันทึกประวัติประเพณีถือศีลกินเจบูชา
กิวอองเอี๋ย เริ่มจากชาวฮั่นถึงปจจุบัน พระที่ทรงตางก็ลาจากรางทรง จบการถักซอแลว
ขีเจงอิ๋วฉาวกุน พระจึงเขาทรงตอ เขาทําความเคารพ เชิญหยกอองเซี่ยงเต กิวอองไตเต
พระแมกวนอิมโพธิสัตว ทรงประทับในเกวใหญ ออกอิ๋วเกง กิ๋วเพงอั้น จัดขบวนแห
จากหนาศาลเจา ไปตลาดตะกั่วปา พระประทับอยูในเกวเหลียน ลุยประทัดไปตลอด
ทาง กลับถึงศาลเจาเวลาเย็น พี่เลี้ยงทําพิธีโคกุน เลี้ยงทหาร เที่ยนเอี๋ย เที่ยนเจี่ยง ซิ่นเอี๋ย
ซิ่นเจี่ยง ผูกินเจมารับอาหารที่โรงครัว
วัน ๗ ค่ํา เฉชิด ตอนเชาขีเจงอิ๋วฉาวกุน พระออกแหในตลาดยานยาว บางมวง
มีพิธีการขามสะพานสะเดาะเคราะหทั้งสองแหง

วัน ๙ ค่ํา เฉเกา ตอนเชาถักซอ อานบันทึกประเพณีถือศีลกินเจ บูชากิวอองเอี๋ย
จบแลว ขีเจงอิ๋วฉาวกุน พระเขารางทรง เขาทําความเคารพ เชิญหยกอองเซี่ยงเต กิว
อองไตเต พระแมกวนอิมโพธิสัตว ทรงเขาประทับในเกวใหญ ออกอิ๋วเกง กิ๋วเพงอั้น
จัดขบวนแหเหมือน ๖ ค่ํา เฉลั๊ก นําเอาสิ่งของที่จะซางทุกสิ่งออกดวย มีทนี่ ั่ง ซอบุน
หยกอองเซี่ยงเตเหนี่ยวซัว ปายภูเขาทอง ตะเกียงโคมหยกอองเซี่ยงเต ตะเกียงโคมหล่ํา
เตา ปายกิวอองเซงโฮยบนประตูใหญ ออกแหจบแลวกลับมาสงหยกอองเซี่ยงเตที่หนา
ศาลเจา ใชตั๋วกิ้มรองพื้น วางตะเกียงโคม ที่นั่ง ปายกิวอองเซงโฮย ปายภูเขาทอง
ซอบุนเหนี่ยวซั่วลงบนตั๋วกิ้ม โปรยกิ้มใบเล็ก เสียงกลองหยุดเงียบ ฉายอิ้วทุกคน
คุกเขาลงกราบไหว แลวลุกขึ้นรวมธูปนําไปวางในกองแลวจุดไฟ จุดพลุ จุดประทัดสง
พระเชิญเหี้ยวหลอ เจงหลอหยกอองเซี่ยงเตวางในกอง เสด็จพิธีสงหยกอองเซี่ยงเตแลว
พี่เลี้ยงพระทําพิธีโคกุน เลี้ยงทหาร เที่ยนเอี๋ย เที่ยนเจี่ยง ซิ่นเอี๋ย ซิ่นเจี่ยง ตอน
กลางคืน ถักซอ อานขอบันทึกประวัติประเพณีถือศีลกินเจ บูชากิวอองเอี๋ย เริ่มจาก
ชาวฮั่นถึงปจจุบัน จบแลว ขีเจงอิ๋วฉาวกุน เชิญกิวอองไตเตเหี้ยวหลอ พระแม
กวนอิมโพธิสัตว เขาประทับในเกวใหญ นําเจงหลอ เหนี่ยวหลอซอบุน ปายรายชื่อกิว
อองเอี๋ย ปายเลงกวนไตเต ปายภูเขาเงิน ปายกิวอองเซงเตี่ยน ประตูเตาโบเกง ตะเกียง
โคมกิงอองไตเต ตะเกียงโคมปกเตาออกแหจบแลวไปสงที่คลองใหญ ใชตั๋วกิ้มปูรอง
พื้น วางตะเกียงโคม ปายภูเขาเงิน ปายกิวอองเซงเตี่ยน ซอบุน เหนี่ยวซั่ว โปรยกิ้มใบ
เล็กพอประมาณ พระเชิญกิวอองเอี๋ยเหี้ยวหลอ ลงประทับในเรือปาตกั่วจุน (เรือแปด
เหลี่ยม) จุดธูปหอมใหญ ๓ ดอก เทียนแดงใหญ ๔ เลม ถวงเรือใหสวยงามแลวจึง
นําไปปลอยกลางคลอง ฉายอิ้วทุกคนคุกเขาลงกราบไหวสง แลวรวมูปเขากองไฟเหเจง
หลอ จุดพลุ ประทัด เสร็จแลวจึงกลับ
วัน ๑๐ ค่ํา เฉจั๊บ กลางวันพี่เลี้ยงพระทําการเซี่ยตั๋ว เซี่ยโกเตง ชวยกันเอาเสา
โกเตงลง ตอนบายพี่เลี้ยงพระทําพิธีขุยโฉ โคกนุ ดวยอาหารคาว เลี้ยงทหาร เที่ยนเอี๋ย
เที่ยนเจี่ยง ซิ่นเอี๋ยซินเจี่ยง เสร็จแลว สิวเที่ยนเอี๋ย เก็บธงธงเอี๋ย ฉายอิ้วขุยโฉอาหาร
คาว พิธีกินผัก “เจียะกิวอองฉาย” ของตะกั่วปา จบลงแคนี้
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