
เจ้าพ่อเขาตก: ศรัทธา ความเชื่อชาวจีนในย่านบางล าพู 
 

ศราวุฒิ  วัชระปันตี* 
 

 ย่านบางล าพูเป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะเป็นย่านการค้าผสมผสานระหว่างเชื้อชาติต่าง ๆ มาตั้งแต่
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนเกิดวัฒนธรรมความเชื่อหลากหลายที่เข้ามาพร้อมกับชาติพันธุ์ต่าง  ๆ รวมทั้ง            
กลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยและท าการค้าขายในย่านบางล าพู ซึ่งมีคติความเชื่อในเทพเจ้าหรือ                    
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวเข้ามาจนเกิดคติความเชื่อผสมต่างวัฒนธรรมระหว่างความเชื่อของไทยกับจีน          
เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบสัมมาอาชีพ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในชุมชนบางล าพู      
จึงมีศาลเจ้าจีนอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าชุมชนที่มีประชาชนให้ความเคารพนับถือและเป็นที่รู้จักกันดี
ในย่ านบางล าพู  ได้ แก่  ศาล เจ้ าพ่ อหนู  ศาลพระเจ้ าตากสิ นมหาราช และศาล เจ้ าพ่ อ เขาตก                     
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเจ้าพ่อเขาตกซึ่งเป็นเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนในย่านบางล าพูเคารพนับถือมายาวนาน 
 
ที่มาของความเชื่อเจ้าพ่อเขาตก 

 เจ้าพ่อเขาตก เป็นเทพารักษ์ของเขาตก สระบุรี ซึ่งเล่ากันว่าเป็นหินก้อนใหญ่สีด าอยู่ปลายสุด    
ของเขาหินปูน อยู่ห่างจากมณฑปพระพุทธบาทประมาณ ๓ กิโลเมตร ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอุกกาบาตทีต่กมา
จากท้องฟ้า เนื่องจากมีเนื้อหินแตกต่างจากหินภูเขาทั่วไปซึ่งเป็นหินปูน๑ ชาวบ้านจึงพากันมากราบไหว้     
ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ต่อมาได้สร้างศาลไม้ไว้ ณ บริเวณนี้ เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อเขาตก  
 

 
ภาพลายรดน้ าแสดงสถานท่ีต่าง ๆ ในเส้นทางไปนมสักการพระพุทธบาท สระบรุี ของวัดนาคกลางวรวหิาร 

โดยในภาพเขยีนช้ินนี้ ศาลเจ้าพ่อเขาตกเขียนเป็นรูปหินก้อนขนาดใหญ่วางอยู่กลางศาลาแบบจีน 

                                                           

 * ภัณฑารักษ์ช านาญการ ส่วนจัดแสดง ๒ (พิพิธบางล าพู) กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ  
 ๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 
(ฉบับเพิ่มเติม) เล่ม 3, กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2555, หน้า 233. 
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 ใน พ.ศ. ๒๔๐๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด าเนินมาสักการะ        
รอยพุทธบาท สระบุรี ขณะที่เสด็จผ่านศาลเจ้าพ่อเขาตก ทอดพระเนตรเห็นประชาชนเข้ามากราบไหว้ศาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเพชรรัตน์สงคราม น าศิลาก้อนหนึ่ งจากเขาตกมายั ง
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ช่างจ าหลักเป็นรูปเทวดานั่งชันเข่า ถืออาวุธ สูงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร         
และน ามาประทับยังศาลเจ้าพ่อเขาตก สระบุรี เพ่ือให้ประชาชนสักการบูชา 

 
เจ้าพ่อเขาตก สระบรุ ี

 ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตัวศาลถูกไฟป่าไหม้อีก              
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (มา) เมื่อยังเป็นพระมงคลทิพมุนี สร้างศาลขึ้นใหม่
และหล่อรูปเคารพใหม่อีกองค์หนึ่งท าเป็นรูปเทวดาทรงเครื่อง สูงประมาณ ๑ เมตร ประทับนั่งอยู่ด้านหน้า
เจ้าพ่อเขาตก ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจ้าตาก” และชาวจีนได้ตีความหมายว่ารูปเคารพดังกล่าว คือ สมเด็จ      
พระเจ้าตากสินมหาราช๒ และรูปเคารพเจ้าพ่อหนู เจ้าพ่อเสืออยู่ซ้ายและขวา  

 
เจ้าพ่อเขาตกและเจา้ตาก 

                                                           

 ๒ สุรสิทธิ์ อมรวณิชสักดิ์ , เจ้าพ่อเขาตก: เทพารักษ์ไทยที่กลายเป็นเทพเจ้าจีน , สืบค้นจาก  
so02.tci-thaijo.org › index.php › easttu › article › download เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
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 เจ้าพ่อเขาตกเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างมาก ต่อมามีการตัดถนน
พหลโยธิน ท าให้เส้นทางการเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทได้เปลี่ยนไป ชาวจีนในอ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ร่วมมือกันสร้างศาลเจ้าพ่อเขาตกใหม่ขึ้น๓ ใกล้กับวัดพระพุทธบาท และได้อัญเชิญเจ้าพ่อเขาตก
มาประทับยังศาลใหม่ เรียกกันว่า “โรงเจเจ้าพ่อเขาตก” ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเจ้าพ่อเขาตก 
มีการจัดงานเทศกาลประจ าปีของศาลในช่วงใกล้เคียงกับเทศกาลตรุษจีนโดยมีมหรสพสมโภชที่ยิ่งใหญ่ 

 
ศาลเจ้าพ่อเขาตก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

      
ศาลเจ้าพ่อเขาตก (เก่า) 

 
โรงเจเจา้พ่อเขาตก 

 ในปัจจุบันพบว่ามีศาลเจ้าพ่อเขาตก ซึ่งมีรูปเคารพในลักษณะคล้ายกับเจ้าพ่อเขาตก สระบุรี       
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ หลายแห่งด้วยกัน เช่น ศาลเจ้าพ่อเขาตก วังหน้า ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร      
ศาลเจ้าพ่อเขาตก ในวัดราชคฤห์วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ศาลเจ้าพ่อเขาตก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

                                                           

 ๓
 ตรี  อมาตยกุล, จังหวัดสระบุรี, พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพนางสละ  มิ่งขวัญ ณ ฌาปนสถาน

กองทัพบก วัดโสมนัสวรมหาวิหาร, พระนคร: โรงพิมพ์ศรีหงส์ 2507, หน้า 31. 
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เขตพระนคร กรุงเทพฯ นอกจากนี้แล้วยังมีศาลเจ้าพ่อเขาตก ซึ่งมีรูปเคารพในลักษณะจีนในชุมชนชาวจีนต่าง ๆ 
เช่น ศาลเจ้าพ่อเขาตก ย่านบางล าพู ศาลเจ้าพ่อเขาตก บางยี่เรือ กรุงเทพฯ  ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข     
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ศาลเจ้ากา่เทียงไตตี้ ชุมชนบ้านหัวกุญแจ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 

ศาลเจ้าพ่อเขาตก บางล าพู 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ศาลเจ้าพ่อเขาตก (伯公古廟) หรือ ศาลเจ้าปั๋วกง ในชื่อภาษาจีน ตั้งอยู่บนถนนไกรสีห์      
ข้างอาคารจอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ถนนไกรสีห์  (BMA Public Parking) โดยแต่เดิมเป็น       
ศาลเจ้าประจ าตลาดยอด  ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างและปีที่สร้าง เป็นอาคารเล็ก ๆ แบบจีน ก่ออิฐถือปูน          
มีรูปเคารพเทพเจ้าต่าง ๆ๔  โดยมีเจ้าพ่อเขาตกเป็นเทพประธาน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เกิดไฟไหม้ตลาดยอด
ท าให้ศาลเจ้าพ่อเขาตกได้รับความเสียหายไปด้วย 

 หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้น ชาวจีนในย่านบางล าพูได้สร้างศาลเจ้าพ่อเขาตกข้ึนใหม่ บริเวณ
ลานจอดรถของตลาดยอดเดิม (ซึ่งปัจจุบันคือพ้ืนที่อาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ถนนไกรสีห์) 
เป็นอาคารไม้ชั่วคราว จนกระทั่ง พ.ศ. 2532 – 2534 กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเป็นที่จอดยานยนต์ในย่านบางล าพู จึงจ าเป็นต้องย้ายศาลเจ้าพ่อเขาตกอีกครั้ง    
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดบวรนิเวศวิหารให้ใช้สถานที่บริเวณสวนสาธารณะถนนสิบสามห้าง       
เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเขาตกชั่วคราว๕ 

 ต่อมาใน พ.ศ. 253๔ หลังจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอาคารจอดยานยนต์เรียบร้อยแล้ว    
ชาวบางล าพูได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่บนถนนไกรสีห์ เพ่ือก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเขาตก – เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ 
ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช     
สกลมหาสังฆปริณายก) ทรงพระกรุณาพระราชทานเงิน นอกจากนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) 
เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประชาชนย่านบางล าพู และประชาชนทั่วไป    
                                                           

 ๔ สัมภาษณ์นายสุวกิตต์  ฉันทศิลป์และนายคุณากร  สวัสดิ์ธนะโรจน์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 2563 
 ๕ สัมภาษณ์นายสุวกิตต์  ฉันทศิลป์และนายคุณากร  สวัสดิ์ธนะโรจน์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 2563 



- 5 -  

ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างศาลเจ้าครั้งนี้ด้วย และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
เสด็จพระราชด าเนิน เป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ศาลเจ้า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2534  

 ในระหว่างก่อสร้างศาลแห่งใหม่นั้น ชาวบางล าพูได้หล่อรูปเคารพเจ้าพ่อเขาตกขึ้นใหม่ พร้อมด้วย
เทพเจ้ากวนอู และเทพอัคคี เมื่อสร้างศาลแล้วเสร็จ ชาวบางล าพูได้อัญเชิญ รูปเคารพเจ้าพ่อเขาตก             
และเทพบริวาร ขึ้นประทับบนแท่นบูชา และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง       
วชิรญาณสังวร เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในการเปิดศาลแห่งนี้เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2535 

 
  เจ้าพ่อเขาตก เทพเจ้ากวนอู และเทพอัคคีบนแท่นบูชา 

 

 

ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อเขาตกของชาวจีนในประเทศไทย 

 ความศรัทธาในเจ้าพ่อเขาตกของชาวจีนในประเทศไทย คาดว่าเกิดจากความเชื่อเรื่องเทพ     
“เจ้าที่” ของชาวจีนมาตั้งแต่โบราณ เนื่องด้วยสถานที่ตั้งขององค์เจ้าพ่อเขาตกของไทยตั้งอยู่บนเนินเขา 
และมีฐานะเป็นเทพารักษ์ดูแลเขาตกซึ่งเปรียบได้กับเทพ “เจ้าที่” ตามความเชื่อของชาวจีน ดังเช่น     
“หนานเทียนเหมินเหล่าปั๋วกง”และ“ก่านเทียนต้าตี้”๖ ซึ่งเป็นเจ้าที่แห่งป่าเขาที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เจ้าที่ดูแลประตูสวรรค์ ตามความเชื่อทางพุทธมหายานแบบจีนว่า สวรรค์  คือ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า     
ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อเดิมของเจ้าพ่อเขาตกแบบไทยที่ท าหน้าที่เป็น เทพารักษ์ดูแลเขาตกอันเป็น
ทางผ่านเพ่ือไปสักการะรอยพระพุทธบาทอันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นได้จากป้ายชื่อ
ภาษาจีนของศาลเจ้าพ่อเขาตกได้ระบุชื่อเทพเจ้าก่านเทียนต้าตี้ไว้อย่างชัดเจน 

          
        ศาลเจ้าเทพก่านเทียนต้าตี้ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน                        ศาลเจ้าพ่อเขาตก (เก่า)  สระบุร ี
                                                           

 ๖
 สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ , เจ้าพ่อเขาตก: เทพารักษ์ไทยที่กลายเป็นเทพเจ้าจีน , สืบค้นจาก  
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 ในส่วนของรูปเคารพเจ้าพ่อเขาตกในความเชื่อของชาวจีน ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในลักษณะของเทพ
ฝ่ายบู๊ สวมชุดเกราะทหารหรือชุดขุนนางฝ่ายบู๊ ประทับนั่งบนบัลลังก์ มือขวาถือกระบี่ มือซ้ายแบมือตั้งฉาก
อยู่บริเวณหน้าอก เท้าทั้งสองเหยียบบนเสือ รวมไปถึงรูปเคารพเจ้าพ่อเขาตก ในศาลเจ้าพ่อเขาตก           
บางล าพูด้วยเช่นกัน 

           
                         เจ้าพ่อเขาตก บางล าพู                          เจ้าพ่อเขาตก  มลูนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธาน ี

เจ้าพ่อเขาตกในฐานะก่านเทียนต้าตี้และหนานเทียนเหมินเหล่าปั๋วกง 

         
รูปเคารพก่านเทียนต้าตี้ในประเทศจีน 

  จากการศึกษารูปเคารพในศาลเจ้าพ่อเขาตก บางล าพู พบว่ามี ลักษณะตรงกับรูปแบบ               
ทางประติมานวิทยาของเทพเจ้า “ก่านเทียนต้าตี้” ของจีนทุกประการ เห็นได้จากชื่อภาษาจีนของป้ายศาลเจ้า
ที่ เป็นชื่อของเจ้าที่ในความเชื่อของจีน คือ แปะกง และรูปเคารพของเจ้าพ่อเขาตกที่มีลักษณะทาง                
ประติมานวิทยาเหมือนกับเทพเจ้าก่านเทียนต้าตี้ทุกประการ นอกจากนี้ชื่อภาษาจีนที่ใช้ระบุนามเจ้าพ่อเขาตก
ก็ปรากฏเป็นชื่อว่า “หนานเทียนต้าตี้” ซึ่งเป็นการผสมค ากันระหว่าง “หนานเทียนเหมินเหล่าปั๋วกง” และ
“ก่านเทียนต้าตี้” อีกท้ังชื่อภาษาจีนบนป้ายศาลเจ้าก็ปรากฏเป็นชื่อว่า ศาลเจ้าปั๋วกง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
เทพเจ้าที่ทั้งหมด จึงสอดคล้องกับคติความเชื่อของชาวจีนที่บูชาเจ้าพ่อเขาตกในฐานะเทพเจ้า“หนานเทียน
เหมินเหล่าปั๋วกง” และ “ก่านเทียนต้าตี้” และกลายมาเป็นเจ้าพ่อตกของชาวจีนในที่สุด 
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          ป้ายช่ือศาลเจ้าพ่อเขาตกมีภาษาจีนเขียนว่า ศาลเจ้าแปะกง 
 
 
 
                                                                                      ป้ายช่ือเจ้าพ่อเขาตกมีภาษาจีนเขียนว่า 
                                                                                                 “ หนานเทียนต้าตี้”  

 การผสมผสานคติความเชื่อเช่นนี้  เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนที่ต้องมาใช้ชีวิต            
ในสังคมไทย ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและเปิดรับความคิด คติความเชื่อของไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินชีวิต อาจเรียกได้ว่าการกลืนของวัฒนธรรมสองวัฒนธรรม ซึ่งการที่ชาวจีนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทย
ในฐานะของเทพเจ้าจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสานกันของสองวัฒนธรรมนั่นเอง  

 ต่อมาเมื่อยุคสมัยปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา พร้อมกับความไม่เข้าใจของคนรุ่นหลังท าให้ความเชื่อ
ของบรรพบุรุษเปลี่ยนแปลงไป ดังกรณีความเชื่อของเจ้าตากที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้าพ่อเขาตก (เก่า) 
ซึ่งต่อมาถูกชาวจีนตีความในฐานะใหม่ให้กลายมาเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากความเคารพ
นับถือต่อพระเจ้าตากซึ่งมีเชื่อสายจีนด้วยกันนั่นเอง 
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