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ต�ำนานพระกิวหองไต่เต่ทป่ี รากฏในสังคมไทย เป็ นต�ำนานทีน่ � ำทฤษฎีทาง
ดาราศาสตร์เรือ่ งกลุม่ ดาวเป๋ยโต่วมาจากประเทศจีน ต�ำนานพระกิวหองไต่เต่ทค่ี นไทย
รับรูม้ ากทีส่ ดุ มี 3 ต�ำนาน คือ ต�ำนานดาวเทพเป๋ยโต่ว ทัง้ 9 ของศาสนาเต๋า ต�ำนานอดีต
พระจักรพรรดิ 9 พระองค์ ผูป้ กครองแผ่นดินในสมัยยุคปกรณัมจีน และต�ำนานทาง
ประวัตศิ าสตร์จนี ทีร่ ำ� ลึกถึงจักรพรรดิองค์สดุ ท้ายแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ จากการศึกษา พบ
ว่า ชาวจีนโพ้นทะเลทีอ่ พยพมาสูแ่ ผ่นดินไทย โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกีย้ น ก็ได้น�ำต�ำนาน
ความคิดนี้มาด้วย ท�ำให้ความเชือ่ ความศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระกิวหองไต่เต่เกิดการผสมผสาน
ระหว่า งแนวคิด ทางพุท ธศาสนามหายาน เต๋ า และแนวคิด ที่เ ชื่อ มโยงเรื่อ งราวใน
ประวัตศิ าสตร์อกี ด้วย นอกจากนัน้ การทีพ่ ระกิวหองไต่เต่ด�ำรงอยู่ในฐานะเทพเจ้า
จักรพรรดิแห่งประเพณีถอื ศีลกินเจ ท�ำให้พระกิวหองไต่เต่มบี ทบาทส�ำคัญ และด�ำรงอยู่
ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาในสังคมชาวไทยเชือ้ สายจีนในปจั จุบนั นี้
ค�ำส�ำคัญ:  1. ต�ำนาน.  2. ความเชือ่ .  3. พระกิวหองไต่เต่.  4. ประเพณีกนิ เจ.  
    5. สังคมไทย.
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Abstract
The legend of Kiu Hong Tai Te in Thai society was taken from an
astronomical theory of Pak Tao in China. Three best known legends of Kiu Hong
Tai Te in Thailand are the legend of Nine Pak Tao in Taoism, the legend of Nine
Emperors, the rulers during Chinese mythological period, and the legend related
to Chinese history commemorating the last emperor of the Southern Song Dynasty.
The study revealed that the Chinese who immigrated into Thailand, especially
the Hokkien, brought these three astronomical theories along with them. The
beliefs and faith in Kiu Hong Tai Te are thus a combination of Taoism, Mahayana
Buddhism and the concept related to history. In addition, being a divine emperor
of the Vegetarian Festival, Kiu Hong Tai Te has been an influential god in the
society of the Thai-Chinese people in Thailand up until the present time.
Keywords: 1. Legend. 2. Beliefs. 3. Kiu Hong Tai Te. 4. Vegetarian Festival.  
5.Thai society
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บทน�ำ : ความเชื่อและความศรัทธาสู่ประเพณี โบราณอันศักดิ์ สิทธิ์
ประเพณีถอื ศีลกินเจในประเทศไทยเป็ นประเพณีทเ่ี ต็มไปด้วยมนต์เสน่หแ์ ห่ง
วิถชี วี ติ ของชาวไทยเชือ้ สายจีน มนต์ขลังแห่งความศรัทธายังคงสะกดให้ผคู้ นทีเ่ ฝ้ารอ
คอยงานบุญอันยิง่ ใหญ่ โดยช่วงวันเวลาดังกล่าวเต็มไปด้วยกุศลแห่งบุญทีช่ าวไทยเชือ้
สายจีนได้รว่ มกันลดละเลิกเบียดเบียนชีวติ เดินหน้าสร้างคุณงามความดีอนั เป็นสิรมิ งคล
แก่ตนเอง โดยทีม่ าของประเพณีน้ีนนั ้ แต่ละท้องถิน่ ต่างก็มตี ำ� นานทีแ่ ตกต่างกันไป  แต่
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในสังคมไทยมากทีส่ ดุ ต่างเชือ่ ว่าเกิดจากความเชือ่ ทางศาสนาเต๋าทีม่ ตี ่อ
พระกิวหองไต่เต่1 หรือพระราชาธิราช 9 พระองค์ ซึง่ เกิดขึน้ พร้อมกับการอพยพเข้ามา
ตัง้ ถิน่ ฐานของกลุม่ ชาวจีนฮกเกีย้ นทีอ่ พยพมาจากประเทศจีน โดยทางเรือแล้วขึน้ จอด
ั่
ทีช่ ายฝงทางจั
งหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ชาวจีนกลุม่ นี้ได้น�ำต�ำนานและความศรัทธา
ทีม่ ตี ่อพระกิวหองไต่เต่มาเผยแพร่ เพือ่ เป็ นศูนย์รวมจิตใจ และความสามัคคีในการอยู่
รวมกันเป็นกลุม่ ประเพณีถอื ศีลกินเจจึงถือก�ำเนิดขึน้ นับตัง้ แต่นนั ้ มาด้วย ท�ำให้ประเพณี
ถือศีลกินเจในสังคมไทยยังคงปฏิบตั ติ ่อกันมาอย่างเคร่งครัดจวบจนทุกวันนี้
1. เทพดาวเป๋ยโต่ว (ปักเต้า) : รากฐานสู่ความศรัทธาพระกิ วหองไต่เต่
จากการศึกษาความเข้าใจเรือ่ งการกินเจของแปลงนาม (2549, น. 5) พบว่า 
เทพดาวเป๋ยโต่วมีอทิ ธิพลต่อระบบความเชือ่ ท้องถิน่ ของชาวจีนโพ้นทะเลเชือ้ สายฮกเกีย้ น
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย โดยต�ำนาน
นี้มที ม่ี าจากรากฐานความเชือ่ ทางดาราศาสตร์เกีย่ วกับกลุม่ ดาวเป๋ยโต่วของชาวจีน ซึง่
“ดาวเป๋ยโต่ว” (北斗星) เป็นชือ่ ของกลุม่ ดาวฤกษ์ทเ่ี รียงตัวเกาะกลุม่ บนท้องฟ้าทีม่ อง
เห็นได้จากทางด้านเหนือของเส้นศูนย์สตู ร ซึง่ เป็นความเชือ่ และความรูท้ างดาราศาสตร์
ของชาวจีนโบราณ โดยคนไทยจะเรียกว่า  “ดาวจระเข้” คนแถบยุโรปเรียกว่า  “ดาวหมี
ใหญ่” (Ursa Major) ส่วนคนจีนเรียกว่า  “ดาวเป๋ยโต่ว” กลุ่มดาวนี้ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อชีวติ
ความเป็นอยูข่ องชาวจีนในอดีตอย่างมาก เพราะนอกจากนักเดินทางต้องอาศัยกลุม่ ดาว
เป๋ยโต่วในการหาต�ำแหน่งดาวเหนือ ซึง่ มีความจ�ำเป็ นต่อการเดินเรือทางทะเลและการ
เดินทางในทะเลทรายยามค�่ำคืน จนความเชือ่ นี้ได้ววิ ฒ
ั นาการมาเป็ นพิธกี รรมการบูชา
ดาวเป๋ยโต่วของศาสนาเต๋า  ด้วยการบูชาประทีปโคมไฟหรือตะเกียง 9 ดวง อันเป็ น
1

ผู้เขียนอ่านชื่อพระตามการเรียกของผู้คนในพื้นถิ่นจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำ�เนียงจีน
ฮกเกี้ยน คำ�ว่า “กิวหองไต่เต่” อักษรจีน คือ “九皇大帝” อักษรจีนคำ�ว่า “皇” ตามสำ�เนียงฮกเกี้ยน อ่านว่า
“หอง” ซึ่งแปลว่า กษัตริย์ พระราชา พระเจ้าแผ่นดิน จักรพรรดิ หากอ่านออกเสียงว่า “อ๋อง” จะเป็นอักษรจีน
คำ�ว่า “王” ซึ่งแปลว่า ผู้ครองแคว้น อ้างอิงจากพจนานุกรม《普通话闽南方言常用词典》ผู้แต่ง Lin
Baoqing(林宝卿)กล่าวถึง อักษรจีน “皇”ออกเสียงว่า “hóng” (林宝卿,2007:224) ส่วนอักษรจีน “王”
ออกเสียงว่า “óng” (林宝卿,2007:578)
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สัญลักษณ์ของดวงดาวทัง้ 9 และมีเครือ่ งมงคลทะนานประทีป ทีเ่ รียกว่า “เต้าเต็ง” (斗
灯)เป็ นเครือ่ งมงคลประกอบในพิธกี รรม
ดาวเป๋ยโต่ว (北斗星) ในคติทางดาราศาสตร์นนั ้ ถือเป็นกลุม่ ดาวฤกษ์จำ� นวน
เจ็ดดวงทีเ่ รียงตัวเกาะกลุม่ บนท้องฟ้าทีม่ องเห็นได้เฉพาะผูท้ อ่ี ยูท่ างด้านเหนือของเส้น
ศูนย์สตู ร นอกจากนี้ยงั ถือเป็นกลุม่ ดาวทีเ่ สมือนว่าอยูก่ บั ที่ แต่เมือ่ เรามองจากพืน้ ผิวโลก
ในเวลาที่ต่างกัน กลับจะรูส้ กึ ว่ากลุ่มดาวนี้มกี ารเคลื่อนหมุนวนในลักษณะทวนเข็ม
นาฬิกาไปรอบดาวเปย่ จี๋ (北极星) หรือ ดาวขัว้ ฟ้าเหนือ ทัง้ นี้เพราะโลกหมุนรอบตัว
เอง โดยชีแ้ กนหมุนไปทางดาวขัว้ ฟ้าเหนือพอดี ท�ำให้เราจึงรูส้ กึ ว่ากลุม่ ดาวเป๋ยโต่วอยู่
กับที่ ดังนัน้ ท�ำให้ชาวจีนเห็นลักษณะการเรียงตัวของดาวทัง้ เจ็ดนี้เป็ นรูปทรงกระบวยที่
มีดา้ มจับ ภาษาจีน เรียกว่า “โต่ว” (斗) ด้วยดาวสีด่ วงแรกเรียงตัวกันคล้ายกระบวยตัก
น�้ำ ส่วนอีกสามดวงทอดตัวยาวออกเป็ นตัวด้ามจับ และด้วยเหตุทด่ี าวกลุม่ นี้ปรากฏแต่
ในฟากฟ้าทางด้านเหนือ จึงเรียกว่า “ดาวเป๋ยโต่ว” หรือ “ดาวปกั เต้า” อันหมายถึง ดาว
ทางเหนือ  ค�ำว่า “โต่ว” พจนานุกรมจีนฉบับ《现代汉语词典》2 ให้ความหมาย
ดังนี้  1.สิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับโต่ว 2.ชือ่ หนึ่งของกลุม่ ดาวนักษัตรทัง้ 28(28宿星)
ซึง่ มักจะเรียกกันว่า กลุม่ ดาวหนานโต่ว (南斗星) 3.ชือ่ กลุม่ ดาวเป๋ยโต่ว (北斗星)
ตามการบันทึกประวัตศิ าสตร์ หมวดดาราศาสตร์ จากต�ำรา《史记•天官
书》ในสมัยฮันตะวั
่ นตก(西汉期)ระบุวา 
่ กลุม่ ดาวเป๋ยโต่ว ยังเปรียบเสมือนราชรถ
3
ของเง็กเซียนฮ่องเต้(斗为帝车) มนุษย์รจู้ กั การใช้ประโยชน์จากกลุม่ ดาวเป๋ยโต่ว
ไม่น้อยกว่า  4,000 ปี โดยนอกจากจะใช้การหาทิศเหนือในยามค�่ำคืนแล้ว ยังใช้ในการ
ก�ำหนดฤดูกาลส�ำหรับการเพาะปลูกอีกด้วย ชาวจีนโบราณจะสังเกตหางของดาวเป๋ย
โต่วในการก�ำหนดฤดูกาล ในต�ำราเห้อกว้านจื่อ《鹖冠子•环流》กล่าวว่า  ฤดู
ใบไม้ผลิหางของดาวเป๋ยโต่วจะชีไ้ ปทางทิศตะวันออก ฤดูรอ้ นหางของดาวเป๋ยโต่วจะชี้
ไปทางทิศใต้ ฤดูใบไม้รว่ งหางของดาวเป๋ยโต่วจะชีไ้ ปทางทิศตะวันตก และฤดูหนาวหาง
ของดาวเป๋ยโต่วจะชีไ้ ปทางทิศเหนือ(斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下
皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬)4 การทีห
่ างของดาว
เป๋ยโต่วชีไ้ ปทางทิศต่างๆ นัน้ คือการทีด่ าวเป๋ยโต่วโคจรรอบดาวขัว้ ฟ้าเหนือ ชาวจีน
โบราณเชื่อว่า  เสมือนการประทับราชยานเสด็จประพาส เพื่อตรวจตราโลกมนุ ษย์ขอ
งองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ โดยเชือ่ กันว่าในฤดูใบไม้ผลิจะเสด็จประพาสไปทางทิศตะวันออก
2

中国社会科学院语言研究所:《现代汉语词典》(第5版),商务印
书馆.2005年版，第330页。
3
朱文鑫：《史记天官书恒星图考》，商务印书馆.1927年版，第
14页。
4
黄怀信:《鹖冠子汇校集注》,中华书局.2004年版, 第76页。
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ฤดูรอ้ นจะเสด็จประพาสทางทิศใต้ ฤดูใบไม้รว่ งจะเสด็จประพาสไปทางทิศตะวันตก และ
ฤดูหนาวจะเสด็จประพาสไปทางทิศใต้ (陈勇, 2009)
เทพดาวเป๋ยโต่วในแง่คติความเชือ่ ทางศาสนาเต๋านัน้ คือ เทพเป๋ยโต่วซิงจวิน
(北斗星君)ปรากฏอยู่ในคัมภีรข์ องศาสนาเต๋ามากมาย อาทิเช่น《北斗本生
经》《太上玄灵北斗本命延生经》《北斗本命延生经》เป็ นต้น ต่อ
มาความเชือ่ นี้คอ่ ยๆปรับเปลีย่ นเป็ นความเชือ่ เรือ่ ง “เทพเจ้า 9 พระองค์” ซึง่ ทางศาสนา
เต๋าได้เพิม่ ขึน้ มาอีก 2 ดวง โดยอธิบายว่าดาวอีก 2 ดวง คือ ดาวทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ดาวเหนือ
ซึง่ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าผูใ้ ดสามารถมองเห็น แสดงว่าผูน้ นั ้ จะมีดวงชะตาทีย่ นื ยาว
ส่งผลให้กลุ่มดาวเป๋ยโต่วอยูใ่ นฐานะได้รบั การกราบไหว้บชู า เพือ่ เป็ นการอธิษฐานขอ
พรไม่ต่างจากเทพเจ้าอืน่ ๆ ของชาวจีนตัง้ แต่อดีตกาล
สมัยราชวงศ์ถงั เป็นช่วงทีป่ ระเทศจีนติดต่อค้าขายกับต่างประเทศผ่านเส้นทาง
สายไหม ในช่วงนี้เองพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมันคงในประเทศจี
่
น พุทธ
ศาสนาในประเทศจีน มีทงั ้ นิกายมหายานจากประเทศอินเดีย และนิกายวัชรยานจาก
ทิเบต หลังจากทีน่ ิกายวัชรยานได้เผยแพร่เข้าสูป่ ระเทศจีน ได้ผสมผสานกับวัฒนธรรม
ของศาสนาเต๋าให้กอ่ เกิดพระพุทธศาสนาแบบใหม่ขน้ึ เรียกว่า “พุทธศาสนาวัชรยานสมัย
ถัง”(唐密宗派)(ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บัฏเสน, 2538) ซึง่ ได้มกี ารน�ำความเชือ่ เรือ่ ง
ดาวเทพเป๋ยโต่วมาผสมผสานและปรับเปลีย่ นเป็น “พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ พระโพธิสตั ว์
2 พระองค์”ซึ่งในพระสูตร《佛说北斗七星延命经》 5 ได้กล่าวถึงพระนาม
พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสตั ว์อกี 2 พระองค์ ดังนี้
ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 1 ต้าขุยหยางหมิงทานหลางไท่ซงิ จวิน(大 阳明
贪狼太星君)คือ พระวิชยั โลกมนจรพุทธะ ณ บูรพาพุทธเกษตร(东方最胜世
界运意通证如来)

ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 2 ต้าซัวยิ
่ นจิงจวีเ้ หมินเหยวียนซิงจวิน(大 阴精
巨门元星君)คือ พระศรีรตั นโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ ณ บูรพาพุทธเกษตร(东
方妙宝世界光音自在如来)
ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 3 ต้าฮวานเจินเหรินลูฉ่ ุนเจินซิงจวิน(大 真人禄
存贞星君)คือ พระเวปุลลรัตนะโลกสุวรรณสิทธิพท
ุ ธะ ณ บูรพาพุทธเกษตร(东方
圆珠世界金色成就如来)

ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 4 ต้าซิง่ เสวียนหมิงเหวินฉวีห่ นิ่วซิงจวิน(大 玄
冥文曲纽星君)คือ พระอโศกโลกวิชยั มงคลพุทธะ ณ บูรพาพุทธเกษตร(东方无
忧世界寂胜吉祥如来)
5
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ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 5 ต้าปี้ตานเหยวียนเหลียนเจินกังซิงจวิน(大 丹
元廉贞罡星君)คือ พระวิสท
ุ ธิ ์อาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ ณ บูรพาพุทธ
เกษตร(东方净住世界广达智辨如来)
ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 6 ต้าฝูเ่ ปย่ จีอ๋ ๋ฉู วีจ่ ซ้ี งิ จวิน(大 北极武曲纪星
君)คือ พระธรรมมติโลกธรรมสาครจรนันทิพท
ุ ธะ ณ บูรพาพุทธเกษตร(东方法意
世界法海游戏如来)

ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 7 ต้าเปียวเทียนกวานโพ่จวินกวานซิงจวิน(大 天
关破军关星君)คือ พระเวปุลลจันทรโลกไคษัชยไวฑูรย์พท
ุ ธะ ณ บูรพาพุทธเกษตร
(东方满月世界药师琉璃光如来)

ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 8 ต้งหมิงว่ายฝูซ่ งิ จวิน (洞明外辅星君)คือ พระ
ศรีสขุ โลกปทั ครรภอลังการโพธิสตั ว์ ณ ประจิมแดนสุขาวดี(西方妙喜世界华藏
庄严菩萨)

ดาวเทพเป๋ยโต่ว องค์ท่ี 9 อิน่ กวังเน่ยปี้ซงิ จวิน (隐光内弼星君)คือ พระ
ศรีเวปุลลสังสารโลกสุขะอิศวรโพธิสตั ว์ ณ ประจิมแดนสุขาวดี(西方妙圆世界安
乐自在菩萨)

จากการศึก ษาคัม ภีร์ท่ีก ล่า วถึง เรื่อ งราวเทพดาวเป๋ ยโต่ ว ท�ำ ให้ท ราบว่า 
พระนามของดาวเทพเป๋ยโต่วยังสอดคล้องกับพระนามในคัมภีรเ์ ป๋ยโต่วจือ้ ฝาอูเ่ วยจิง
《北斗治法武威经》6 ดังนี้
เทพเป๋ยโต่ว
ชือ่ ดาว
พระนาม
ฉายา
องค์ท่ี 1
เทียนซู 天枢 ขุย
ทานหลาง 贪狼
องค์ท่ี 2

เทียนเริน่ 天任

ซัว่

จวีเ้ หมิน

巨门

องค์ท่ี 3

เทียนจู้

天柱

ฮวาน

ลูฉ่ ุน

禄存

องค์ท่ี 4

เทียนซิน

天心

ซิง่

เหวินฉวี่

文曲

องค์ท่ี 5

เทียนฉิน

天禽

ปี้

เหลียนเจิน

廉贞

องค์ท่ี 6

เทียนฝู่

天辅

ฝู่

อู๋ฉวี่

武曲

องค์ท่ี 7

เทียนชง

天冲

เปียว

โพ่จวิน

破军

6
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ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

จากตารางข้างต้น ท�ำให้เห็นว่า เรื่องราวดาวเป๋ยโต่วตามทฤษฎีทาง
ดาราศาสตร์จะมีเพียง 7 ดวง แต่ถา้ อิงตามคัมภีรเ์ ป๋ยโต่ว《北斗经》ของศาสนาเต๋า
นัน้ จะทราบว่า นอกจากดาวเป๋ยโต่วทีม่ เี พียง 7 ดวงแล้วนัน้ ยังมีการกล่าวถึงดาวอีก
2 ดวง คือ ดาวว่ายฝู่(外辅星)สามารถมองเห็นแสงของดาวเวลากระพริบ ซึ่งอยู่
ภายนอกบริเวณดาวอู๋ฉวี(่ 武曲星)และดาวเน่ ยปี้ (内弼星)ซึง่ มองไม่เห็น อยู่
ภายในบริเวณดาวจวี้เหมิน( 巨门星) หากกล่าวถึงเรื่องราวของดาวทัง้ สองนี้
สอดคล้องกับคัมภีร《
์ 北斗治法武威经》7 ระบุวา่ ดาวทีซ่ ่อนอยู่ คือ ดาวฝู่ ดาว
ทีป่ รากฏ คือ ดาวปี้ (一隐一现者，辅弼星也。)กลายเป็ นทฤษฎี “หนึ่ง
ปรากฏ หนึ่งซ่อนเร้น” (一现一隐) ดังนัน้ เมือ่ รวมกันเป็ นเทพเจ้า 9 พระองค์ จึง
ควรเรียกว่า  “แปดปรากฏ หนึ่งซ่อนเร้น”(八现一隐)ซึง่ มีความชัดเจนถูกต้องกว่า
ทีจ่ ะเรียก “เจ็ดปรากฏ สองซ่อนเร้น” (七现二隐) นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงเทพเจ้าอีก
2 องค์(二尊)คือ จักรพรรดิเทียนฮว๋าง(天皇大帝)และจักรพรรดิจอ่ื เวย(紫微
大帝)และเทพดาวอีก 3 องค์(三台)คือ ดาวชัน้ บน ซ่างถายซวีจงิ คายเต๋อซิงจวิน(
上台虚精开德星君)ดาวชัน้ กลาง จงถายลิว่ ฉุนซือคงซิงจวิน(中台六淳司空
星君)และดาวชัน้ ล่าง เซีย่ ถายฉวีเ่ ซิงซือลูซ
่ งิ จวิน(下台曲生司禄星君)นอกจาก
นัน้ ยังมีการกล่าวถึงผูแ้ ทนเทพดาวเป๋ยโต่ว (北斗七星的使者) 2 องค์ คือ เทพ
ฉิงหยาง(擎羊)และเทพถัวหลัว(陀罗)ด้วย ทัง้ หมดนี้ลว้ นอยูใ่ นบริวารของดาวเป๋
ยโต่วทัง้ สิน้ （萧登福, 1997 : 30)
แต่หากจะอิงตามต�ำนานทีก่ ล่าวกันว่า เทพดาวเป๋ยโต่วมีนริ มาณกายเป็นเทพ
ดาวนพเคราะห์นัน้ ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้ระบุอยู่ในคัมภีร์《 北斗经》 หากแต่
ปรากฎในต�ำรา《白宝口抄•卷百五十六•北斗法第二》ซึง่ มีขอ้ ความกล่าว
ถึงดาวเป๋ยโต่ว ทัง้ 7 ดวง ดังนี้
ดาวดวงที่ 1 ดาวทานหลาง นิรมาณกาย คือ ดวงอาทิตย์ (第一贪狼星,日精)
ดาวดวงที่ 2 ดาวจวีเ้ หมิน นิรมาณกาย คือ ดวงจันทร์(第二巨门星,月精)
ดาวดวงที่ 3 ดาวลูฉ่ ุน นิรมาณกาย คือ ไฟ (第三禄存星，火精)
ดาวดวงที่ 4 ดาวเหวินฉวี่ นิรมาณกาย คือ น�้ำ(第四文曲星,水精)
ดาวดวงที่ 5 ดาวเหลียนเจิน นิรมาณกาย คือ ดิน(第五廉贞星,土精)		
ดาวดวงที่ 6 ดาวอู๋ฉวี่ นิรมาณกาย คือ ไม้(第六武曲星,木精)
ดาวดวงที่ 7 ดาวโพ่จวิน นิรมาณกาย คือ ทอง(第七破军星，金精)
ในพระสูตรนี้ไม่มขี อ้ ความทีร่ ะบุวา่ เทพดาวเป๋ยโต่ว คือ พระพุทธเจ้า 7 พระองค์
และพระโพธิสตั ว์อกี 2 พระองค์ ทีแ่ บ่งพระภาคเป็ นดาวนพเคราะห์ 9 ดวง อันได้แก่
7  
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พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู
และพระเกตุ ตามเอกสารทีแ่ พร่หลายกันทัวไปในประเทศไทย
่
และทีส่ ำ� คัญในคัมภีรบ์ ท
สวด《北斗经》ไม่มสี ว่ นใดกล่าวว่า พระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสตั ว์ 2 องค์
เป็ นเทพนพเคราะห์  ซึง่ ค�ำว่า “นพเคราะห์” เป็นความเชือ่ เกีย่ วกับเหล่าเทพหรือหมูด่ าว
ทีม่ อี ทิ ธิพลในการก�ำหนดเคราะห์หรือชะตากรรมของมนุ ษย์โลก ซึง่ ประเทศไทยได้รบั
สืบทอดความเชือ่ นี้มาจากพวกพราหมณ์อนิ เดีย ต่อมาได้ปรับเปลีย่ นมาเป็นการบูชานพ
เคราะห์ มีการสะเดาะเคราะห์เพือ่ ให้รอดพ้นจากสรรพเคราะห์ทงั ้ ปวง ซึง่ ในสมัยอยุธยา
จวบจนต้นยุครัตนโกสินทร์การบูชานพเคราะห์เป็นพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระมหากษัตริย์ เพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศลและถือเป็ นการสะเดาะห์สรรพทุกขภัยของ
แผ่นดิน เมือ่ กาลเวลาผ่านไป ความศรัทธาในพิธกี รรมนี้ ได้แพร่หลายจากพระราชส�ำนัก
มาสูภ่ ายนอก พร้อมกับเปลีย่ นผูน้ �ำในการประกอบพิธกี รรมจากพราหมณ์มาเป็ นพระ
ภิกษุแทน (แปลงนาม, 2549 : 3) อีกทัง้ ยังมีความเชือ่ ว่าชีวติ มนุษย์อยูภ่ ายใต้การก�ำหนด
ของดาวนพเคราะห์ตงั ้ แต่เกิดจนสิน้ อายุขยั ท�ำให้ดาวนพเคราะห์กลายบทบาทเป็น “เทพ
ดาวนพเคราะห์” ภาษาจีนเรียกว่า  “จิว่ ย่าวซิงจวิน”(九曜星君)และเป็ นดาวคนละ
กลุม่ กับดาวเป๋ยโต่ว ซึง่ แต่ละดวงจะส่งผลต่อมนุษย์ทต่ี กอยูใ่ นแต่ละปีนกั ษัตรตามอันดับ
สลับกันไป บุคคลเมือ่ ตกอยูใ่ นบารมีของเทพพระเคราะห์องค์ใด ก็จะมีผลให้ตอ้ งประสบ
ชะตากรรมไปตามอ�ำนาจบารมีของเทพดาวเคราะห์องค์นนั ้ จากความเชือ่ นี้เอง ในช่วง
เทศกาลกินเจท�ำให้ศาลเจ้าในประเทศไทยนิยมจัดให้มพี ธิ สี วดบูชาเทพนพเคราะห์ ซึง่
ถือเป็ นการสะเดาะเคราะห์ดว้ ย
จากการศึกษาต�ำนานข้างต้น พบว่า ในคัมภีรท์ ก่ี ล่าวถึงดาวเป๋ยโต่วทัง้ ของทาง
เต๋า  คือ《太上玄灵北斗本命延生真经》และคัมภีรท์ างพุทธมหายาน คือ
《佛说天中北斗古佛消灾延寿妙经》ปรากฏความสอดคล้องกันว่า  เทพ
ดาวเป๋ยโต่วมีทพิ ย์อำ� นาจในการปกป้องผูส้ วดบูชาให้ปลอดพ้นจากเคราะห์กรรม ทัง้ ส่ง
เสริมดวงชะตาของผูน้ นั ้ ให้ได้ประสบกับความสุขความเจริญ สามารถจ�ำแนกทิพย์อำ� นาจ
ของเทพดาวเป๋ยโต่วแต่ละองค์ในการปกป้องคุม้ ครอง ดังนี้ 1. ดาวเทพทานหลาง
คุม้ ครองผูเ้ กิดในนักษัตรปีชวด 2. ดาวเทพจวีเ้ หมิน คุม้ ครองผูเ้ กิดในนักษัตรปีฉลูและ
กุน  3. ดาวเทพลูฉ่ ุน คุม้ ครองผูเ้ กิดในนักษัตรปีขาลและจอ 4. ดาวเทพเหวินฉวี่ คุม้ ครอง
ผูเ้ กิดในนักษัตรปีเถาะและระกา 5. ดาวเทพเหลียนเจิน คุม้ ครองผูเ้ กิดในนักษัตรปีมะโรง
และวอก 6. ดาวเทพอู๋ฉวี่ คุม้ ครองผูเ้ กิดในนักษัตรปีมะเส็งและมะแม  7. ดาวเทพโพ่จ
วิน คุม้ ครองผูเ้ กิดในนักษัตรปีมะเมีย
ทฤษฎีดาวเทพเป๋ยโต่ว 9 พระองค์ ค่อย ๆ ปรับเปลีย่ นความเชือ่ เป็ น “พระกิว
หองไต่เต่” ในภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “ จิว่ ฮว๋างต้าตี”้ (九皇大帝)จีนแต้จวิ๋ ออก
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เสียงว่า  “เก้าอ๊วงไต่ต”่ี และจีนฮกเกีย้ นออกเสียงว่า  “กิวหองไต่เต่” แปลเป็ นภาษาไทย
ว่า “พระราชาธิราช 9 พระองค์” เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ต�ำนานเรือ่ งพระกิวหองไต่เต่เกิดขึน้
โดยอาศัยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และคัมภีรท์ างศาสนาเต๋า  ท�ำให้สนั นิษฐานได้ว่า
ความเชือ่ ดังกล่าวเริม่ ขึน้ ในสมัยราชวงศ์ซง่ (李庆年，2012)แต่แรกเริม่ นัน้ ความเชือ่
นี้อยู่ในวงจ�ำกัดไม่ได้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง ตัง้ แต่ปลายราชวงศ์หมิงถึงช่วงต้น
ราชวงศ์ชงิ ความเชือ่ ดังกล่าวจึงได้แพร่หลายไปสูภ่ าคกลางและภาคใต้ของประเทศจีน
จากการศึกษา พบว่า ประเทศจีนไม่ได้บญ
ั ญัตเิ ทศกาลกินเจเป็นเทศกาลส�ำคัญ
ของชาติ จะเป็ นประเพณีทย่ี ดึ ปฏิบตั กิ นั เพียงชาวจีนโพ้นทะเลเท่านัน้ โดยเฉพาะคนจีน
เชือ้ สายฮกเกี้ยน ซึง่ ถือเป็ นกลุ่มคนทีร่ เิ ริม่ และยึดถือประเพณีน้ีมาตลอดเวลา (ถาวร  
สิกขโกศล,2555) ท�ำให้การถ่ายทอดความเชือ่ เรือ่ งพระกิวหองไต่เต่ไม่คอ่ ยจะสมบูรณ์
นัก  ชาวบ้านทัวไปมั
่ กทราบถึงความด�ำรงอยูข่ องพระกิวหองไต่เต่ แต่กลับไม่ทราบถึง
การก�ำเนิดของเทพดังกล่าว จึงท�ำให้มตี ำ� นานทีม่ าของพระกิวหองไต่เต่ทแ่ี ตกต่างกันไป
ตามแต่ความเชือ่ ของแต่ละท้องถิน่ ในคัมภีร《
์ 太上玄灵斗姆大圣元君本命
8
延生心经》 ของศาสนาเต๋านัน้ ระบุวา 
่ พระกิวหองไต่เต่เป็ นพระโอรสของ “โต๋วหมู่
เยวีย๋ นจวิน”(斗姆元君)ชาวจีนฮกเกีย้ น เรียกว่า “พระนางเต้าบ้อ” ซึง่ ศาสนาเต๋าได้
สถาปนาให้เป็ นเทพผูส้ ร้างดวงดาวทัง้ มวลบนท้องฟ้า  ด�ำรงฐานะเป็ นเทพมารดาแห่ง
ดาวทัง้ ปวง
ต�ำนานเทพนิยายการสร้างโลกในพงศาวดารจีน ได้กล่าวถึงช่วงทีจ่ กั รวาลได้
ระเบิดอยูน่ นั ้ ท�ำให้เกิดมีแสงจรัสสว่างจ้าไปทัว่ พร้อมทัง้ พลังงานแห่งความร้อน จึงท�ำให้
เทพเต้าบ้อเกิดพระนามอีกอย่างหนึ่ง คือ พระนางจือ่ กวาง(紫光)แปลว่า พลังแสงสี
ม่วง ทีม่ พี ลังความร้อนสูง  จึงเรียกกันว่า “จือ่ กวางฟูเหริน”(紫光夫人)9 การระเบิด
ครัง้ นี้ทำ� ให้เกิดวัตถุขนาดต่างๆลอยอยู่ นันคื
่ อ ดาวฤกษ์ ซึง่ ยังคงความร้อน ท�ำให้เรา
เห็นแสงกระพริบในเวลากลางคืน อีกกลุม่ หนึ่งคือ ดาวเคราะห์ทด่ี บั และเย็นลงแล้ว เช่น
ดวงจันทร์ ดาวพุธ โลก ฯลฯ จากบนฟากฟ้าทีม่ องเห็น ดวงดาวเป็ นกลุม่ ๆนี่เอง ได้ม ี
การตัง้ ชือ่ เป็ นกลุม่ ดาวเป๋ยโต่ว(北斗星)
ตามคัมภีร《
์ 玉清无上灵宝自然北斗本生真经》10 ระบุวา 
่ เดิมที
เทพเต้าบ้อเป็ นสามัญชน ต่อมาได้เป็ นพระสนมของกษัตริยโ์ จวยวีห่ วัง(周御王)
พระนางทรงตัง้ จิตภาวนาวอนขอต่อฟ้าให้ได้บุตรทีค่ รองธรรมมาสืบอ�ำนาจต่อจากพระ
สวามี วันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิ พระนางได้เสด็จประพาสอุทยาน เสด็จไปถึงสระน�้ำพุรอ้ น
张继禹主编:《中华道藏》,华夏出版社. 2004年版，第758页。
马书田：《中国道教诸神》,北京团结出版社.1996年版，第68页。
10
张继禹主编：《中华道藏》，华夏出版社.2004年版，第767页。
8   
9  
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ทรงโปรดน�้ำอุ่นจึงลงสรงน�้ำอย่างสบายพระทัย ด้วยอ�ำนาจผลบุญทีพ่ ระนางทรงสังสม
่
ทันใดนัน้ ปรากฏว่ามีดอกบัวก�ำลังทะยอยกันโผล่ขน้ึ มาเหนือน�้ำจ�ำนวน 9 ดอก จึงถือ
ก�ำเนิดเทพเป๋ยโต่วทัง้ เก้าขึน้ พร้อมกันกลางสระบัว พระนางทรงเลีย้ งพระโอรสทัง้ 9 จน
เติบใหญ่ ต่อมาโอรสองค์โต คือจักรพรรดิเทียนฮว๋าง(天皇大帝)โอรสองค์รอง คือ
จักรพรรดิจอ่ื เวย(紫微大帝)โอรสอีก 7 องค์ คือ ดาวเทพเป๋ยโต่วทัง้ 7 รวมกันเป็ น
พระกิวหองไต่เต่
2. พระกิ วหองไต่เต่ : สืบสายต�ำนานประวัติศาสตร์ยคุ เทพปกรณัมจีน
ต�ำนานปรัมปรา หรือเทพปกรณัม เป็นเรือ่ งอธิบายถึงก�ำเนิดจักรวาล โครงสร้าง
และระบบจักรวาล มนุษย์ สัตว์ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวันกลาง
คืน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า สุรยิ คราส และจันทรคราส ความเป็ นมาของชนชัน้ ผูน้ �ำ ล�ำดับชัน้ และ
บทบาทหน้าทีม่ นุษย์ ตลอดจนประเพณี พิธกี รรม และการประพฤติปฏิบตั ติ ่างๆว่าเกิด
ขึน้ เมือ่ ไร เพราะเหตุใด (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551 : 18) นับเป็ นเรือ่ งไม่งา่ ยนัก
หากเราต้องการจะเห็นภาพสังคมในยุคจีนโบราณได้อย่างแจ่มชัด เนื่องด้วยประเทศจีน
มีอารยธรรมยาวนาน อันเริม่ ต้นก�ำเนิดจากชนเผ่าเล็ก ๆ ในอาณาบริเวณทีเ่ รียกว่า “จง
หยวน”(中原)ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ร่ี าบลุม่ แม่น้�ำฮวงโห(黄河)ตัง้ แต่ชว่ งกลางของ
ั ่ น้�ำฮวงโห มีชนเผ่าใหญ่น้อยตัง้ ถิน่ ฐานกระจาย
แม่น้�ำจนถึงปากน�้ำ บริเวณสองฝากฝงแม่
อยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากมาตัง้ แต่ราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว
ประวัตศิ าสตร์จนี ยุคเทพปกรณัม กล่าวถึงการสร้างโลกและก�ำเนิดมนุษย์และ
ชนเผ่าต่าง ๆ ว่า  “ผานกู่”(盘古)ได้แยกฟ้าดินออกจากกันจนตัวตายและทุกอณูของ
ร่างกายของเขาได้กลายเป็ นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ภูเขา แม่น้�ำ ต้นไม้ ฯลฯ ประกอบ
กันขึน้ เป็ นโลกในทีส่ ดุ จากนัน้ เทพหนวีว่ า(女娲)กับเทพฝูซ(ี 伏羲)ได้รว่ มกันสร้าง
มนุ ษย์ขน้ึ จากก้อนดินเหนียว มนุ ษย์จงึ ได้ตงั ้ ถิน่ ฐานกระจายกันอยู่เป็ นชนเผ่าต่างๆ
ตัง้ แต่นัน้ สืบมา เทพปกรณัมยังได้กล่าวถึงบรรพชนผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการรังสรรค์
วัฒนธรรมจีนจ�ำนวน 8 พระองค์ เรียกว่า “สามกษัตริยห์ า้ จักรพรรดิ” หรือ “ซานฮว๋างอู่
ตี้”(三皇五帝)จากต�ำรา《孝经援神契》ระบุว่า  “สามกษัตริย”์ หรือ “ซาน
ฮว๋าง”(三皇) คือ ฝูซ(ี 伏羲) เสินหนง(神农) และซุ่ยเหริน(燧人) ส่วน “ห้า
จักรพรรดิ” หรือ “อู่ต้”ี (五帝)ต�ำรา《史记•五帝本纪》ระบุว่า  ประกอบด้วย
จักรพรรดิฮว๋างตี(้ 黄帝)จักรพรรดิจวน ซวี(颛顼)จักรพรรดิตค้ี (ู่ 帝喾)จักรพรรดิ
ถังหยาว(唐尧)และจักรพรรดิยวีซ๋ ุ่น(虞舜)
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์จนี ท�ำให้ทราบว่าต�ำนานพระกิว
หองไต่เต่ในแง่มุมทางประวัตศิ าสตร์ยุคโบราณของจีนนัน้ แท้จริงแล้วไม่ได้อยูช่ ่วงยุค
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สมัยทีเ่ ริม่ จากจักรพรรดิฝซู (ี 伏羲)เสินหนง (神农)ฮว๋างตี(้ 黄帝)ส่าวห้าว(少
昊)จวนซวี(颛顼)ตีค้ (ู่ 帝喾)ถังหยาว(唐尧)ซุน
่ (舜)และหยวี(่ 禹)ตามทีก่ ล่าว
กันในเอกสารประวัตติ ำ� นานพระกิวหองไต่เต่ทป่ี รากฎในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั สันนิษฐาน
ว่าน่าจะเริม่ จากยุคสมัยเทพปกรณัมจีน หรือ ยุคเทพนิยาย(神话时代)โดยเริม่ ตัง้ แต่
หลังจากทีผ่ านกู่(盘古)เทพผูส้ ร้างโลก ในต�ำนานกล่าวว่า เมือ่ ครัง้ แรกฟ้าดินยังผสม
ปนเปกันอยู่ ยังไม่ได้แยกออกจากกันซึง่ เปรียบเสมือนไข่ไก่ทม่ี เี ปลือกหุม้   ภายในไข่ไก่
นี้เองผานกู่กไ็ ด้ถอื ก�ำเนิดขึน้ มา  ผ่านไปได้ประมาณ 18,000 ปี ผานกู่กต็ ่นื ขึน้ มาจาก
การหลับไหล  เขาพบว่าบริเวณรอบ ๆ ตัวมืดมิดไปหมด ทัง้ ร้อนทัง้ ร�ำคาญรูส้ กึ ไม่สบาย
อย่างยิง่ เขาอยากจะลุกขึน้ ยืนก็ยนื ไม่ได้  ดังนัน้ ผานกู่จงึ โกรธเป็ นอย่างมาก เขาจึงลุก
ขึน้ คว้าขวานทีต่ ดิ ตัวเขามาตัง้ แต่เกิดทีอ่ ยูด่ า้ นข้าง โดยใช้แรงฟนั ไปหนึ่งที เกิดเสียงอัน
ดังสนัน  ไข่
่
ไก่แตกออกเป็ นเสีย่ ง ๆ ทันที   เห็นสิง่ อันบางเบาและโปร่งใสจ�ำนวนหนึ่ง
ลอยขึน้ ไปอยูข่ า้ งบน จนกลายเป็นท้องฟ้า สิง่ ทีห่ นักและขุน่ ข้นอีกจ�ำนวนหนึ่งก็รว่ งหล่น
ลงจนกลายเป็ นพืน้ ดิน  ฟ้าและดินจึงเริม่ แยกออกจากกัน  หลังจากนัน้ เขาก็ยนื อยูต่ รง
กลางระหว่างท้องฟ้าและพืน้ ดิน มือทัง้ สองยันท้องฟ้าเอาไว้ ต่อมาหลังจากทีผ่ านกู่สน้ิ
ชีวติ ลง ดวงตาได้กลายเป็ นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แขนและขาได้กลายเป็ นเทือกเขา 
เลือดได้กลายเป็ นแหล่งน�้ำ เส้นเอ็นได้กลายเป็ นถนนหนทาง กล้ามเนื้อได้กลายเป็ นที่
นา เส้นผมและหนวดเคราได้กลายเป็ นดวงดาวบนท้องฟ้า  ผิวหนังและขนได้กลายเป็ น
ั
แมกไม้พฤกษา ฝนและกระดู
กได้กลายเป็ นโลหะ ก้อนหินแข็งและอัญมณีแวววาว เหงือ่
ได้กลายเป็ นน�้ ำฝน และที่ส�ำคัญก็คอื แมลงตัวเล็ก ๆ มากมายในตัวได้กลายเป็ น
มนุ ษยชาติ และนี้กค็ อื ต�ำนานผานกู่เบิกฟ้าผ่าดิน(盘古开天辟地)ซึง่ เป็ นต�ำนาน
เทพเจ้าสร้างโลกของจีนทีเ่ ล่าสืบต่อกันมา
ต�ำนานทีร่ ะบุวา่ พระราชาธิราชทัง้ เก้าพระองค์ คือจักรพรรดิฝซู (ี 伏羲)เสิน
หนง (神农)ฮว๋างตี(้ 黄帝)ส่าวห้าว(少昊)จวนซวี(颛顼)ตีค้ (ู่ 帝喾)ถังหยาว
(唐尧)ซุ่น(舜)และหยวี(่ 禹)(ไชยยุทธ ปิ่ นประดับ, 2533) นัน้ มีสว่ นเกีย่ วเนื่องกับ
ประวัตศิ าสตร์จนี ยุคโบราณ สมัยสามกษัตริยห์ า้ จักรพรรดิ(三皇五帝)ซึง่ ถือเป็ นยุค
แรกของบรรพกษัตริยผ์ ปู้ กครองบ้านเมืองของชาวจีน สมัยตัง้ แต่ครัง้ ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารก่อ
ตัง้ สืบสายเป็ นล�ำดับราชวงศ์ สืบเนื่องจากบรรดาชนเผ่าทัง้ หลายในบริเวณจงหยวนนัน้
มีชนเผ่าส�ำคัญอยู่ 3 ชนเผ่า คือ ชนเผ่าทางใต้ของเหยียนตี้ (炎帝)ชนเผ่าทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของฮว๋างตี(้ 黄帝)และชนเผ่าจิว่ หลี(九黎族)ของชือโหยว(蚩尤)
ชนเผ่าของชือโหยวมีกำ� ลังเข้มแข็งมากและมักรุกรานชนเผ่าอืน่ อยูเ่ นืองๆ เมือ่ ชือโหยว
ท�ำสงครามกับชนเผ่าของเหยียนตี้ เหยียนตีไ้ ด้ขอความช่วยเหลือจากฮว๋างตี้ จนสามารถ
เอาชนะชือโหยวได้ เมือ่ ชือโหยวถูกก�ำจัดแล้ว ชนเผ่าของเหยียนตีก้ บั ฮว๋างตีจ้ งึ หันมา
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ท�ำสงครามกันเพือ่ แย่งชิงความเป็ นใหญ่ ปรากฏว่า  เหยียนตีเ้ ป็ นฝา่ ยแพ้ ฮว๋างตีจ้ งึ ได้
รับการสถาปนาเป็ นหัวหน้าของชนเผ่าทัง้ หลาย ประวัตศิ าสตร์เรียกว่า  “ตี”้ (帝)หรือ
“จักรพรรดิ” ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ จน
กลายวัฒนธรรมของพงศ์เผ่าฮว๋าเซีย่ (华夏)ซึง่ เป็ นรากฐานวัฒนธรรมของชาวฮันสื
่ บ
่
ต่อมา (ทวีป วรดิลก, 2551) อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ฮว๋างตีจ้ ะเป็ นฝายได้ชยั ชนะและถือว่า
เป็ นปฐมจักรพรรดิพระองค์แรก แต่อนุชนรุน่ หลังยังถือว่าตนเป็ นทัง้ “ลูกหลานเหยียนฮว๋าง”(炎黄子孙)อยูน่ นเอง
ั่
จากพจนานุกรม《中国神话人物辞典》11กล่าวถึง  “สามกษัตริย”์ ที่
อ้างอิงจากต�ำรา《太平御览》卷七八引《春秋纬》กล่าวว่าในยุคเทพ
ปกรณัมนัน้ แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ฟ้า(天皇)ซึง่ ก็คอื ต�ำแหน่งกษัตริยผ์ ปู้ กครองสวรรค์
อันหมายถึงเง็กเซียนฮ่องเต้ ดิน(地皇)ซึง่ ก็คอื ต�ำแหน่ งเจ้าแห่งดิน และมนุ ษย์(人
皇)ซึง่ ก็คอื มนุ ษย์โลก อันหมายถึงต�ำแหน่ งของหัวหน้าชนเผ่าในอดีตทีม่ เี ก้าคนพีน่ ้อง
แล้วแบ่งพืน้ ทีก่ นั ปกครองออกเป็ นเก้าแผ่นดิน(人皇，兄弟九人，分为九州
长天下也。 )รวมกัน เป็ น “สามกษัต ริย์” (三皇) จากประเด็น นี้ ท�ำ ให้ผู้ว ิจ ยั
สันนิษฐานต่อความเชือ่ มโยงกับต�ำนานทฤษฎีดาราศาสตร์เกีย่ วกับเรือ่ งเทพดาวเป๋ยโต่ว
ทัง้ เก้า  จากต�ำรา《五行大义•卷一•第五论九宫数》กล่าวว่าดาวเป๋ยโต่วทัง้
เก้า ได้แบ่งผืนแผ่นดินออกเป็ นเก้าส่วนตามหลักเก้าฟ้า ซึง่ แบ่งออกได้ดงั นี้
3

ฟ้าทีห่ นึ่ง เสวียนเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีเ่ ก้า ต�ำแหน่ง ข่าน ปกครองแผ่นดิน จีโ้ จว

(玄天数一，属斗第九星，应坎宫，对冀州)			

ฟ้าทีส่ อง จูเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีแ่ ปด ต�ำแแหน่ง คุน ปกครองแผ่นดิน จิงโจว
(朱天数二，属斗第八星，应坤宫，对荆州)

ฟ้าทีส่ าม ชางเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีเ่ จ็ด ดาวหยาวกวัง ต�ำแแหน่ ง เจิน้
ปกครองแผ่นดิน ชิงโจว
(苍天数三，属斗第七瑶光星，应震宫，对青州)

ฟ้าทีส่ ่ี หยางเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีห่ ก ดาวคายหยาง ต�ำแแหน่ ง ซวิน่
ปกครองแผ่นดิน สวีโจว
(阳天数四，属斗第六开阳星，应巽宫，对徐州)

ฟ้าทีห่ า 
้ จวินเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีห่ า 
้ ดาวเหิง ต�ำแแหน่ ง จง ปกครอง
แผ่นดิน ยวีโ่ จว
(钧天数五，属斗第五衡星，应中宫，对豫州)
11

25页。
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ฟ้าทีห่ ก โยวเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีส่ ่ี ดาวเฉวียน ต�ำแแหน่ง เฉียน ปกครอง
แผ่นดิน ยงโจว
(幽天数六，属斗第四权星，应乾宫，对雍州)

ฟ้าทีเ่ จ็ด ห้าวเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีส่ าม ดาวจี ต�ำแแหน่ ง ตุย้ ปกครอง
แผ่นดิน เหลียงโจว
(昊天数七，属斗第三玑星，应兑宫，对梁州)

ฟ้าทีแ่ ปด เปี้ ยนเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีส่ อง ดาวเสวียน ต�ำแแหน่ ง เกิน่
ปกครองแผ่นดิน เหยีย่ นโจว
(变天数八，属斗第二璇星，应艮宫，对兖州)

ฟ้าทีเ่ ก้า เหยีย๋ นเทียน คือ ดาวเป๋ยโต่วทีห่ นึ่ง ดาวซู ต�ำแแหน่ง หลี ปกครอง
แผ่นดิน หยางโจว
(炎天数九，属斗第一枢星，应离宫，对扬州)

จากการศึกษาข้างต้น พบว่า  ทฤษฎีเกีย่ วกับ “สามกษัตริย”์ ทีก่ ล่าวถึงเรื่อง
มนุ ษย์ในยุคเทพปกรณัมจีนกับทฤษฎีดาราศาสตร์ทก่ี ล่าวถึงเทพดาวเป๋ยโต่วทัง้ 9 มี
ความสอดคล้องกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลว่า  ต�ำนานพระกิวหองไต่เต่ เกิดจาก
ประวัตศิ าสตร์ยุคเทพปกรณัมทีเ่ ริม่ ต้นจากผานกู่ ได้เบิกแผ่นฟ้าผืนดิน สืบต่อมาด้วย
เชือ้ สายมนุษย์โลก(人皇氏)หรือก็คอื ต�ำแหน่งของหัวหน้าชนเผ่าในอดีตทีเ่ ชือ่ ว่ากัน
ว่ามีเก้าพีน่ ้อง ซึง่ ตรงกับความเชือ่ เรือ่ งดาวเป๋ยโต่วทัง้ 9 ของทางศาสนาเต๋า  อันมีชอ่ื
ดาวและต�ำแหน่งทีส่ อดคล้องกัน ส่วนต�ำนานทีก่ ล่าวกันตามเอกสารทัวไปในงานกิ
่
นเจ
โดยระบุวา่ พระราชาธิราชทัง้ เก้าพระองค์ คือจักรพรรดิฝซู (ี 伏羲)เสินหนง(神农)
ฮว๋างตี(้ 黄帝)ส่าวห้าว(少昊)จวนซวี(颛顼)ตีค้ (ู่ 帝喾)ถังหยาว(唐尧)ซุ่น
(舜)และหยวี(่ 禹)นัน้ เป็ นล�ำดับยุคประวัตศิ าสตร์ถดั จากยุคเทพปกรณัม(神话时
代)แต่อยูร่ ะหว่างรอยต่อของยุคต�ำนานทีเ่ ล่าต่อ ๆ กันมา(传说时代)อันเกีย่ วข้อง
กับต�ำนานสามกษัตริยห์ า้ จักรพรรดิ กับยุคกึง่ ต�ำนาน(半信史时代)12 ทีเ่ ริม่ ต้นยุค
จากราชวงศ์เซีย่ โดยมีจกั รพรรดิหยวี(่ 禹)ปกครองแผ่นดิน
3. พระกิ วหองไต่เต่ : สืบสายต�ำนานความจงรักภักดีน�ำมาสู่การกู้ชาติ ก้แู ผ่นดิ น
ต�ำนานพระกิวหองไต่เต่ในแง่มมุ ทางประวัตศิ าสตร์จนี นัน้ กล่าวถึงเรือ่ งเศร้า
สลดเกีย่ วกับจักรพรรดิองค์สดุ ท้ายของราชวงศ์ซ่งใต้ (南宋朝)พระนามว่า  “จ้าวปิ่ง
ฮ่องเต้”(赵昺帝)ซึง่ เสวยราชย์ในยามกลียคุ ถูกพวกมองโกลบุกเข้าชิงแผ่นดินจีน สืบ
เนื่องจากปี ค.ศ. 1259 เหมิงเกอฮัน่ (蒙哥汗)จอมข่านแห่งมองโกลซึง่ ได้รบั บาดแผล
12

伯杨：《中国历史年表》，人民文学出版社.2011年版，第10页。
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จากการกรีธาทัพเข้าตีแผ่นดินจีนทางภาคเหนือได้เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหัน สมเด็จ
พระอนุชาฮูป้ีเลีย่ (忽必烈)ซึง่ ก�ำลังเข้าตีแผ่นดินจีนทางภาคใต้รบี ยกทัพกลับขึน้ เหนือ
เพือ่ ชิงต�ำแหน่ งจอมข่านแล้วยึดอ�ำนาจได้สำ� เร็จ ปราบดาภิเษกขึน้ เป็ นจักรพรรดิแห่ง
มองโกล ชาวไทยจะเรียกว่า  “กุบไลข่าน” (ทวีป วรดิลก, 2551) เมือ่ สะสางศึกภายใน
เรียบร้อยแล้ว กุบไลข่านได้ยา้ ยราชธานีจากทะเลทรายนอกด่านจีนเข้ามาอยูใ่ นก�ำแพง
เมืองจีนเมือ่ ค.ศ.1271 โดยเรียกเมืองหลวงแห่งใหม่วา 
่ “ต้าตู” (大都)แปลว่า “มหาราช
ธานี” ปจั จุบนั คือกรุงปกั กิง่ แล้วเรียกเมืองหลวงเดิมในทะเลทรายว่า “ซ่างตู” (上都)
แปลว่า “เมืองหลวงเก่า”
ฝา่ ยราชวงศ์ซ่งใต้(南宋)ชาวฮัน่ (汉)เจ้าของแผ่นดินจีนได้อพยพหนีภยั
ลงมาทางใต้อย่างทุลกั ทุเล พยายามตัง้ ราชส�ำนักสัญจรสืบสายราชวงศ์ซ่งต่อไป จนถึง
ปี ค.ศ.1274 จักรพรรดิซง่ ตูจ้ ง(宋度宗)เสด็จสวรรคต รัชทายาทวัย 4 ปีสบื ราชบังลังก์
ต่อเป็ นจักรพรรดิซง่ กงจง(宋恭宗)(包伟民，2006 : 416)จนถึง ค.ศ.1276 ก็ถกู
กองทัพมองโกลทีต่ ามมาปราบถึงภาคใต้จบั ตัวไปเป็นเชลยพร้อมด้วยพระบรมวงศาคณา
ญาติมากมายหลายร้อยคน ขุนนางผูภ้ กั ดีบางคนทีแ่ อบหนีไม่ถูกจับไปเป็ นเชลยคราว
นัน้ ได้น�ำเสด็จพระเชษฐาต่างมารดาของฮ่องเต้ซ่งกงจงหลุดรอดเงือ้ มมือของทหาร
มองโกลมาได้ 2 พระองค์ คือ จ้าวซือ่ (赵昰)และจ้าวปิ่ง(赵昺)กระทังไปตั
่ ง้ พระราช
วังหลินผูไ่ ท่ซาน(林浦泰山宫)เป็นการชัวคราวที
่
เ่ มืองฝูโจว(福州)มณฑลฝูเจีย้ น
(福建)แล้วแต่งตัง้ จ้าวซื่อ ขึน้ เป็ นจักรพรรดิซ่งตวนจง(宋端宗)แต่อยูใ่ นต�ำแหน่ ง
ถึง ค.ศ.1279 ก็ลม้ ประชวรสวรรคตลงอีก(时惠荣, 2000 : 576)พระอนุชาจ้าวปิ่ง สืบ
ราชสมบัติแทนอย่างฉุ กละหุกเป็ นฮ่องเต้องค์ท่ี 9 ของราชวงศ์ซ่งใต้ พระนามใน
ประวัตศิ าสตร์วา 
่ “ซ่งตีป้ ิ่ง”(宋帝昺)ขณะเสด็จหนีภยั เรือ่ ยลงมาทางใต้ถงึ ต�ำบลหยา
ซาน(崖山) โดยมี “ลูซ่ วิ่ ฟู” (陆秀夫)อัครเสนาบดีผจู้ งรักภักดี รับหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง
คอยพิทกั ษ์ฮอ่ งเต้น้อยและแม่ทพั จางซือ่ เจีย๋ (张世杰)เป็นผูถ้ วายการอารักขา จนหนี
เอาชีวติ รอดไปถึงดินแดนทางใต้ของประเทศจีนในยุคนัน้
ราชวงศ์หยวนของชาวมองโกล ต้องการก�ำจัดราชวงศ์ซ่งอย่างถอนรากถอน
โคน จึงส่งแม่ทพั จางหงฟา่ น(张弘范)ตามล่าอย่างสุดหล้าฟ้าเขียว กระทังลู
่ ซ่ วิ่ ฟูน�ำ
เสด็จฮ่องเต้น้อยจ้าวปิ่งหนีไปจนมุมอยูบ่ นเรือ เมือ่ เห็นว่าไม่มที างหนีรอดอีกแล้ว ลูซ่ วิ่
ฟูจงึ อุม้ ฮ่องเต้น้อยกระโจนลงในน�้ำและจมหายไปในทะเลหยาซาน(崖山海)อันเชีย่ ว
กรากไม่เหลือร่องรอย13   ซึง่ ตรงกับวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติจนี ค.ศ.1279 ขณะที่
ฮ่องเต้น้อยพระชนมายุเพียง 9 พรรษา  ราชวงศ์ซ่งใต้จงึ ปิ ดฉากลงอย่างสิน้ เชิง นับ
เป็ นการสิน้ สุดราชวงศ์อย่างน่าเวทนา ปล่อยให้ชาวมองโกลยึดครองแผ่นดินจีน ท�ำให้
13

虞云国：《细说宋朝》，上海人民出版社.2002年版，第620页。
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ประชาชนจีนชาวฮันรู
่ ส้ กึ อาลัยอาวรณ์มาก เพือ่ เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์อนั อัปยศอดสู
พร้อมทัง้ ต้องการปลุกกระแสความรักชาติให้กลับคืนมาในคราวเดียวกัน  (สุขสันต์ วิเวก
เมธากร, 2547) โดยมีกลุม่ ผูร้ กั ชาติทไ่ี ม่ยอมสยบอยูใ่ ต้การปกครองของชาวมองโกล จึง
พยายามจะฟื้นฟูราชวงศ์ซ่งขึน้ มาอีกครัง้ จนได้รวมตัวกันเพือ่ จะโค่นล้มชาวมองโกลให้
ได้ โดยใช้การจัดงานกินเจบังหน้าเพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศล หวนร�ำลึกถึงจักรพรรดิ
น้อยจ้าวปิ่ง
อีกความเชือ่ หนึ่งเกีย่ วกับ ส�ำนักพรตนิกายบัวขาว(白莲教)ซึง่ เป็ นส�ำนักที่
มีอทิ ธิพลมากในสมัยราชวงศ์ หมิง เมือ่ พวกมองโกลเข้าปกครองแผ่นดินจีนแล้ว ส�ำนัก
บัวขาวพยายามกอบกูเ้ อกราชคืนให้กบั ชาวฮัน่ กลายเป็ นหอกข้างแคร่ของมองโกลบน
แผ่นดินจีนมาตลอด ราชส�ำนักหยวนชาวมองโกล ใช้มาตรการปราบปรามส�ำนักบัวขาว
อย่างโหดเหีย้ ม ในทีส่ ดุ ส�ำนักบัวชาวแตกยับเยิน ทายาทเจ้าส�ำนักต้องหนีไปตายในทะเล
คล้ายกับเรือ่ งจักรพรรดิองค์สดุ ท้ายของราชวงศ์ซง่ ใต้ ผูท้ เ่ี ชือ่ เรือ่ งเกีย่ วกับส�ำนักบัวขาว
มักมีพธิ กี รรมในเรือ่ งอิทธิฤทธิ ์ปาฏิหาริยป์ ระกอบด้วย โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกีย้ นตาม
ั่
แถบฝงทะเลตะวั
นออกจะเป็ นสมาชิกนิกายบัวขาวกันมาก สายส�ำนักนี้เมือ่ อพยพไปอยู่
สถานทีใ่ ด ก็มกั น� ำเอาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของส�ำนักบัวขาวไปเผยแพร่ดว้ ย (ถาวร
สิกขโกศล, 2555) ในประเพณีกนิ เจ จึงมีพธิ กี รรมลุยไฟ ปีนบันไดมีด การทรงเจ้า เป็นต้น
เมือ่ แรกเริม่ เดิมทีเป็ นการรวมตัวเพือ่ กูช้ าติ กูแ้ ผ่นดินให้พน้ จากแอกของพวกมองโกล
ต่อมาเมื่อชาวฮันสามารถขั
่
บไล่มองโกลไปได้สำ� เร็จ และสถาปนาราชวงศ์หมิงขึน้ มา 
ท�ำให้สำ� นักบัวขาวเสือ่ มถอยลง ครัน้ มาถึงสมัยราชวงศ์ชงิ ชาวแมนจูเข้ามาปกครองเหนือ
แผ่นดินจีนได้อกี ส�ำนักบัวขาวก็เกิดขึน้ มาใหม่ดว้ ยการฟื้นฟูราชวงศ์หมิงโค่นล้มราชวงศ์
ชิง(反清复明)โดยอาศัยการกินเจเป็นสิง่ ดึงดูดชาวฮันให้
่ มารวมพลังกัน ซึง่ พวกชาว
ฮันต้
่ องลีภ้ ยั หลบหนีดว้ ยวิธตี ่าง ๆ เช่น หนีออกนอกประเทศ เพือ่ ไปเป็ นศิลปินแสดงงิว้
หุน่ กระบอก หรือกลุม่ ทีเ่ ป็ นปราชญ์และนักบวชก็จะออกนอกประเทศด้วยการเผยแพร่
ศาสนา ในกลุม่ ชนชัน้ สูง ก็มเี ชือ้ พระวงศ์หมิง 9  องค์ ได้หลบหนีเดินทางมาจนถึงทาง
ใต้ของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5  เป็นกลุม่ ทีน่ �ำพิธกี นิ เจ(九皇斋节)เข้ามา  และ
ยังแบ่งสายออกไปอีก  คือ พวกนักปราชญ์กจ็ ะไปสร้างศาลเจ้า   โรงเจต่าง ๆ ส่วนพวก
ทีเ่ ดิมเป็ นทหารก็ไปรวมกับพวกอัง้ ยีส่ อนวิชาการต่อสูใ้ ห้ ในขณะทีพ่ วกนักออกบวชก็
ออกจาริกไปยังสถานทีต่ า่ ง ๆ  เพือ่ แสวงหาทีส่ งบส�ำหรับบ�ำเพ็ญฌาณ (ธ.ธีรทาส, 2545)
จากการศึกษา พบว่า  ต�ำนานพระกิวหองไต่เต่ทเ่ี กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์
การเมืองจีน เป็นต�ำนานทีอ่ ธิบายว่าการกินเจเกิดขึน้ เพือ่ ร�ำลึกถึงบุคคลในประวัตศิ าสตร์  
(ธนัสถ์ สุวฒ
ั นมหาตม์, 2551) เห็นได้จากการทีจ่ กั รพรรดิซ่งตีป้ ิ่งมีเหตุบงั เอิญพ้องกับ
เลข 9 ทัง้ เป็นฮ่องเต้รชั กาลที่ 9 ของราชวงศ์ซง่ ใต้ แล้วต่อมาสิน้ พระชนม์ในวันที่ 9 เดือน
77

ต�ำนานพระกิวหองไต่เต่กับความเชื่อในสังคมไทย

เจษฎา นิลสงวนเดชะ

9 ขณะทีม่ พี ระชนมายุ 9 พรรษา ชาวจีนจึงน�ำเรือ่ งทัง้ หมดนี้มาประมวลกันเพือ่ ใช้เป็ น
เทศกาลทีร่ ะลึกด้วยการจัดงานกินเจรวม 9 วัน ท�ำให้การกินเจของชาวจีนในสมัยก่อน
จึงมีเรือ่ งการเมืองแอบแฝงอยูม่ าก โดยผสมผสานรวมกับศาสนาเต๋าและพุทธมหายาน
และลัทธิต่างๆ ครัน้ ยุคสมัยเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะชาวจีนทีอ่ พยพไปอยูโ่ พ้นทะเล
และได้อาศัยแผ่นดินใหม่อยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็นสุข แต่ยงั ส�ำนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีดงั ้ เดิม
ของตน จึงสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยมีการประยุกต์ปรับเปลีย่ น
บางสิง่ บางอย่างให้สอดคล้องกับสังคมทีไ่ ปอยู่ เช่น ประเพณีกนิ เจของจังหวัดตรัง ใน
ปจั จุบนั จึงเป็ นเรือ่ งของความเชือ่ ความศรัทธาของชาวไทยเชือ้ สายจีนฮกเกีย้ นทีเ่ คารพ
กราบไหว้บูชาพระกิวหองไต่เต่ ตลอดถึงการเซ่นไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลาย โดยไม่ยุ่ง
เกีย่ วกับเรือ่ งการเมืองตามต�ำนานเหมือนสมัยโบราณ
บทสรุป

ต�ำนานความศรัทธาและความศักดิ ์สิทธิพระกิ
์ วหองไต่เต่น�ำมาสูง่ านประเพณี
กินเจ ถ้าจะกล่าวถึงต�ำนานพระกิวหองไต่เต่ในสังคมไทยนัน้ เป็ นการเล่าต่อกันมาจาก
รุน่ สูร่ ุน่ ซึง่ ไม่ได้มกี ารจดบันทึกไว้เป็ นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โดยบรรพบุรุษชาว
จีนเชือ้ สายฮกเกี้ยนทีอ่ พยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย โดย
เฉพาะชาวจีนในจังหวัดตรังและภูเก็ต พวกเขาได้น�ำเอาวัฒนธรรมและความเชือ่ ดัง้ เดิม
ของตนเข้ามาผสมผสานกับความเชือ่ ทางพุทธศาสนาของผูค้ นในท้องถิน่ ได้อย่างกลม
กลืน พวกเขาเหล่านัน้ ต่างก็มคี วามเชือ่ และศรัทธาต่อพระกิวหองไต่เต่ เมือ่ เข้ามาบุกเบิก
พืน้ ทีท่ �ำมาหากินใหม่จงึ มีการสร้างศาลเจ้าขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจ และในช่วงงาน
ประเพณีกนิ เจ ยังมีการประกอบพิธกี รรมอัญเชิญพระกิวหองไต่เต่มาเป็ นพระประธาน
ซึง่ ยังคงยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามแบบอย่างโบราณมากว่า 180 ปี ต�ำนานพระกิว
หองไต่เต่ในสังคมไทย จึงไม่เป็ นเพียงความเชื่อทางศาสนา หากแต่ยงั เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม ทุกวันนี้ตำ� นานความศรัทธาพระกิวหองไต่เต่น�ำมาสูป่ ระเพณีกนิ เจ จนสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาวไทยเชือ้ สายจีนและชาวไทยพืน้ ถิน่ เดิม ถือเป็ นคุณค่าต่อ
สุขภาพและจิตใจในเวลาเดียวกัน จะเห็นได้วา 
่ ทัง้ ต�ำนานและความศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระกิว
หองไต่เต่ในสังคมไทย มีสว่ นท�ำให้พระกิวหองไต่เต่สามารถด�ำรงอยูใ่ นความศรัทธาของ
ชาวไทยเชือ้ สายจีนได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ทัง้ นี้เนื่องจากต�ำนานความศรัทธาดังกล่าว
ยังคงได้รบั การสืบทอดและผสมผสานกับความเชือ่ ทัง้ ทางเต๋าและพุทธศาสนามหายาน
ในสังคมไทยตลอดเวลา นับเป็นปจั จัยทีท่ ำ� ให้คติความเชือ่ เรือ่ งพระกิวหองไต่เต่ดำ� รงอยู่
ในสังคมไทยจนถึงปจั จุบนั
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