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ซุมประตูศาลฯ หลังเกา 

老廊央本头公妈神廟像 
 

         
อาคารศาลเจาฯ หลังเกา 

老廊央本头公妈神廟像 
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ความเปนมา 

 
 ศาลเจาพอลําปลายมาศ กอต้ังมาเมื่อไรไมสามารถตอบไดแนชัด จากคําบอกเลาของ        
ผูอาวุโส เลาวาเดิมสรางดวยไม สันนิษฐานวาเจาโรงเลื่อยงวน ซึ่งเปนเครือขายโรงเลื่อยไม
หลายแหงในภาคอีสาน และโรงเลื่อยงวนฮง สาขาลําปลายมาศ มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณ
หลังสถานีรถไฟลําปลายมาศ (ปจจุบันคือ โรงสีไทยทวี) ไดกอต้ังศาลเจาขึ้น เพื่อใหประชาชน
ในทองถิ่น และกรรมกรในโรงเลื่อย ใชเปนที่พ่ึงกราบไหวตามความเชื่อดั้งเดิม และชุมชนก็
ยอมรับนับถอืเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทองถิ่นตั้งแตนั้นมา 

จนกระทั่งในป พ.ศ.2519 ชาวตลาดลําปลายมาศ ไดรวมใจกันบูรณะศาลเจาพอลําปลาย
มาศ จากเดิมที่สรางดวยไม มาเปนอาคารศาลเจาฯ ที่สรางโดยการกออิฐฉาบปูน ทําปูนปนดวย
ลวดลายตาง และเขียนสีลวดลายสวยงาม (ศาลหันหนาไปทางทิศตะวันตก) พรอมกบัสรางซุม
ประตูทางเขาดวย (หันหนาทางทิศใต) 
 
       廊央本头公妈神廟是何时建成，无从查寻。从前辈
的述说中得知：神廟以前是用木材建成的。据推测源锯
木厂厂主，在东北部拥有多所连锁锯木厂，在喃拜目有
分厂源丰锯木厂，建厂在喃拜目火车站后面（现在泰塔
伊碾米厂 ）。为了能让本地人民和锯木厂工人能够祭拜
原先信奉的神，因此而建立廊央本头公妈神廟，从那个
时候就将本头公妈信奉为地方的神圣。 
    一直到佛历二五一九年，喃拜目全体人民齐心协力修
复廊央本头公妈神庙。把以前的木材建筑，改建为水泥
结构的本头公妈神庙；并在水泥结构上雕出各种花纹，
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涂上绚丽的色彩，增添美感。（本头公妈神庙坐东朝
西），同时建了大门牌楼（面朝南方）。 
 
 

 
 
 

Background 

The Lamplaimat Shrine. Established could be established when not explicit. 
From the hearsay of elders told that it was made of wood. They assumed that Nguan, 
the sawmill owner who had many network of sawmills in northeastern and Nguan 
Heng sawmill, the branch of Lamplaimat. He moved to live in the area behind 
Lamplaimat train sation  ( Thai Thawee Mill in the present day ) and established the 
Lamplaimat Shrine for the local people and the sawmill committee to use as the 
traditional beliefs. And the community accepted and respected it as the holy place 
since that time. 

Until in 1976, the Lamplaimat marketing people restored it and changed the 
wood to be the bricks and cement building. They made the stucco with different 
patterns and painted gracefully ( Facing west ). Moreover they made the wonderful 
door at the entrance ( Facing south ).  
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ประตูศาลหลังเกา 

老廊央本头公妈神廟大门 
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ภายในอาคารศาลฯ หลังเกา 

老廊央本头公妈神殿 
 
 ป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการศาลเจาพอลําปลายมาศ ไดมีความเห็นวา สมควรที่จะบูรณะ
ศาลเจาพอลําปลายมาศอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากสภาพภูมิทัศน รวมถึงตัวอาคารศาลเจาฯทรุดโทรม
ตามกาลเวลา คณะกรรมการศาลเจาฯ ประจําป 2548 จึงไดจัดประชุมชาวตลาดลําปลายมาศเปน
กรณีพิเศษเพื่อหารือ ขอประชามติทั้งชุมชน วาสมควรที่จะมีการบูรณะครั้งใหญหรือไม  
 ปรากฏวาในที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันท ใหสรางใหม มีขนาดใหญและสวยงาม
กวาเดิม โดยมีการตั้งคณะกรรมการบูรณะศาลเจาพอลําปลายมาศ เรียกวา คณะกรรมการสราง
ศาลเจาพอลําปลายมาศ เพื่อดําเนินการจัดหาทุน และกอสราง โดยไดฤกษเบิกหนาดิน เริ่ม
กอสรางเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2549  เวลา  10.10 น. มีพิธอัีนยิ่งใหญ                
ชาวลําปลายมาศมารวมงานอยางคับคั่ง  
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      佛历二五四八年，廊央本头公妈神廟委员会开会，由
于随着时间的推移，本头公妈神廟已逐渐破旧，各委员
取得共同的意见，决定请全廊央的民众来开会，征求集
体的意见。要不要重新修建规模较大的廊央本头公妈神
廟。开会之后的决议是重新建古廟，比之前规模更大，
更加辉煌灿烂。之后就成立廊央本头公妈理事会，叫廊
央本头公妈神廊建廟董事会。为集资和建设，选好良辰
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吉日，开始兴建。佛历二五四九年一月十二日十时十分
(星期四) 全廊央群众参加壮观的开建仪式。 
 

Since 2005 Shrine Board Lamplaimat is think that the Shrine should be 
restored Lamplaimat, again. This is because landscape, including the  Shrine 
building of that was ruined. Lamplaimat Shrine Board during the years 2005 talked 
to the people in Lamplaimat market in they should reconstruct the Shrine building.  

It appeared that at the people unanimously resolved to create a new large 
beautiful building than the original one. The renovation of a committee called     
“the Shrine Lamplaimat Board.”  Shrine Lamplaimat created to perform the 
construction funds and reach the auspicious withdraw soil. Construction starts on 
Thursday, the twelfth in January AD 2006. It’s 10-10 minutes. With great ceremony, 
Lamplaimat people worked heavily to finish the construction. 
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สิ่งศักดิส์ิทธิ์ในศาลเจา 
本头公妈神廟里的神 

The holy shrine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทพ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิท์ี่ตองสักการะ 
要祭拜的神仙或神圣 

God or Sacred thing to worship 
 
ทีต่ีแปปอ (เทพยดาฟาดิน)   
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天地父母（天地的神仙） 
Tee Ti Pae Por (The god of sky and earth)  
 

ถือเปนศูนยรวมเทพจากสวรรค ในศาลเจาใหมนี้จะมีศาลาที่เปนที่ประทับพรอมกับกระถางธปู
ขนาดใหญวางไวบนแทนประทับภายในศาลาสําหรับสักการะ มักจะตั้งอยูกลางแจงหนาศาลเจา  
ความหมายคือ ความมั่งมีศรีสุข 
 

   
 

是天上众仙的聚集场所，新建的神廟有凉亭可以休
憩。大香炉放在神坛的上面，专为烧金钱所用，神坛位
于神廟前面露天的地方。 
 

It is the centre of the gods from the heaven. In this new shrine, there is a big 
hall for staying with alarge incense burner pot on the altar. It is located outdoor in 
front of the shrine. It means to wealt and peace. 
 
ทีกงเต็ง (โคมไฟสวรรค) / เสามังกร 
天公灯 
Tee Gong Teng (Heaven Lantern) 
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 มีลักษณะเปนเสาสูง ตั้งอยูขางทีตี่แปปอ ปนมังกรพันตัวรอบเสา บนยอดเสามีโคมไฟ
ประดับอยู เปรียบเปนดวงไฟสวรรคคอยสองสวางใหโลกมนษุย ชวยสองนําทางสวางแกผูคน
ใหดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอง ความหมายคือ แสงสวางสองชีวิต ครอบครัว เกี่ยวกับพลัง
ธาตุทั้ง 5 ที่อุดมสมบูรณ 
 

   
 

   建在天地父母旁边，是一根很高的有雕龙盘绕的柱子，
最高处有灯笼。好像天上的明灯普照大地，为人们指出
光明大道，指引人们走上正确的道路，过上美好幸福的
生活。 
 

It is a high pole that is located beside Tee Ti Pae Por. It is  binded around by 
the invented dragon. There is a light on the top likes the heaven lantern to light the 
earth and the people to do the right thing. It means to the light for life, and five 
power elements of fertility. 
 
องคปุงเถากงมา (เจาพอ-เจาแม)   
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本头公妈 
Ong Pung Thao Kong Ma 
 

 เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทองถิ่นของชาวตลาดลําปลายมาศ (โดยเฉพาะคนเชื้อสายจีน) 
เมื่อเขาไปภายในตัวอาคารศาลเจา จะเห็นองคจําลองของปุงเถากงมาอยูตรงกลาง ในลักษณะ
ประทับนั่งบนเกาอี้ ซึ่งมี 2 องค แตงองคแบบชาวจีนโบราณ   
      本头公妈神殿是廊央全市的神圣地方。走进正殿，就
能看见在中间的本头公妈神位，本头公妈端坐在椅子
上，穿着中国古代服装。 

This is the holy thing for the Lamplaimat marketing people (especially 
Chinese people). When you walk in the shrine, you will see the simulate of Ong 
Pung Thao Kong Ma in the middle by sitting on a chair. There are two bodies with 
old Chinese style. 

 

องคผูชาย  คือ ปุงเถากง 本头公  Male body: Pung Thao Kong 

องคผูหญิง คือ ปุงเถามา 本头妈  Female body: Pung Thao Ma 
 

  
  
 ปุงเถากงมา (องคเดิม)     ปุงเถามา(เจาแม)  ปุงเถากง (เจาพอ) 

 本头公妈   本头妈  本头公 
 Pung Thao Kong-Ma  Pung Thao Ma  Pung Thao Kong 
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(Old body)        (New body) 

 
 
 
 
 

                                 
     

ท่ีประทับของ ปุงเถากงมา (เจาพอ-เจาแม) 
本头公妈神殿 

The presence of Pung Thao Kong-Ma 
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 องคฮวยสิง่เอี๊ย (เทพอัคคี)   
火神爷 
Ong Huay Zing  Eia (The god of fire) 
 

 เปนองคศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนเชื่อกันวาดูแลความปลอดภัยในดานของการปองกันไมให
เกิดอัคคีภัย แตงองคแบบชาวจีนโบราณ มือขวาถือดาบ ประทับอยูดานซายของปุงเถากงมา 
(ดานขวาเรา หันหนาเขา) 

中国人民相信火神爷能除去火灾，给人民带来安宁
的生活，免遭灾难。穿着中国古代服装，端坐在本头妈
的左边（面向里面）。 

This is the holy body the Chinese people believe that he works as the security 
guardian about the fire prevention. He wears the old Chinese style and holds the 
sword on right hand. He is on Pung Thao Kong Ma left hand (on our right hand 
when facing one). 
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เทพอัคคี(ฮวยสิ่งเอี๊ย)    火神爷 
The god of fire (Huay Zing Eia) 

(องคเดิม) 老火神爷                (องคใหม)  新火神爷  
(Old body)          (New body) 

 

 
 
 
 

            
 

ท่ีประทับของฮวยสิ่งเอี๊ย (เทพอัคคี) 
火神爷神殿 

   The presence of Huay Zing Eia (The god of fire) 
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เจาปู เจายา  
泰本头公、泰本头妈 
Chao Pu - Chao Ya 
 

 เปนองคศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนยอมรับนับถือ ใหการยกยองวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ           
ชนพื้นเมืองที่ตนเองไดไปอาศัยอยู ลักษณะประทับนั่งบนเกาอี้ แตงกายแบบไทยโบราณ 
ประทับอยูดานขวาของปุงเถากงมา(ดานซายของเราเมื่อหันหนาเขา) 

是泰国人民信仰的神圣，人们把他们信奉为自己所
住地方的神。泰本头公妈穿着泰国古装，端坐在本头公
妈的右边（面向里面）。 

This is the holy body the Chinese people respect and praise as the holy body 
for the local people when they move in. The bodies sit on a chair and wear the old 
Thai style dress and sit on Pung Thao Kong Ma’s right hand.  (On left hand when 
we turn in) 
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องคผูชาย คือ  เจาปู 泰本头公 Male body: Chao Pu 

องคผูหญิง คือ  เจายา 泰本头妈 Female body: Chao Ya 
 

  
 
 เจาปู-เจายา (องคเดิม)    เจายา         เจาปู 
原泰本头公、泰本头妈     泰本头妈 泰本头公 
Chao Pu Chao Ya  (Old body)   Chao Ya      Chao Pu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศาลเจาพอลาํปลายมาศ  Introduce of Lamplaimat Shrine（廊央本头公妈神廟) 

     
 

ท่ีประทับของเจาปู-เจายา 
泰本头公妈的神位 

The presence of  Chao Pu Chao Ya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงโลว  / กระถางธูปรวมเทพ 
总炉（诸众神位）： 
Chong Lo 
 
 คือ กระถางธูปองครวมสิ่งศักด์ิสิทธิ์  เปนกระถางธูปท่ีถือวาเปน ศูนยรวมของ            
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายของทองถิ่น 
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是诸众神位，众地方神的香炉。 
This is the holy incense burner that it is the centre of the holy things in the 

local. 
 
 

 
 
  จงโลว (เดิม) 

     原总炉 
Chong Lo  (Old body) 

 
 
 
 
 
หมึ่งซิ้ง / เทพอารักษ  
门神 
Mueng  Zing 
 

 เทพอารักขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจาฯ โดยอารักขาที่หนาประตูศาลเจา มีเทพ 2 องค คือ 
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เทพฝายบุน (อยูทางขวา)(หันหนาเขาศาลเจาฯ) แตงกายแบบจีนโบราณ ถือตราตั้ง และตํารา    
เทพฝายบู  (อยูทางซาย) (หันหนาเขาศาลเจาฯ) แตงกายชุดนักรบจีนโบราณ ถือหอกเปนอาวุธ 
      有两尊在门前保护本头公妈的侍卫。在右边的是文门
神（面向本头公妈）穿中国古装，手执圣印和经书。在
左边的是武门神（面向本头公妈神廟）穿着中国古装，
持着矛，拿着枪。 

There are 2 guardians at the door to protect the shrine.  
One of  the guardian is the philosopher (on right hand and facing the shrine). 

He wears the old Chinese style and carries of royal command  and textbooks.  
Another guardian is the combatant (on left hand and facing the shrine). He 

wears the old Chinese warrior dress and carries the spear. 
 

      
   
         เทพฝายบู (นักรบ)            เทพฝายบุน (เสนาธิการ) 
  武门神      文门神 

The combatant (Warrior)    The  philosopher (Chief) 
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สวนประกอบอื่น ๆ ของศาลเจาพอลําปลายมาศ 

 
关于廊央本头公妈神廟的其它部分 

 
The other parts the Lamplaimat Shrine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซุมประตูทางเขา  
大门牌楼入口 
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The entrance 

ความหมาย คือ พลังแหงโชคลาภ และความอยูดีมีสุข 
喻意是：财运亨通，幸福快乐。 
It means to the power of good luck and wealthy and happy. 
 

      
 ซุมประตู (ดานหนา)      ซุมประตู (มองจากดานใน) 
  大门牌楼 （前面）   大门牌楼（后面） 
The front door (door facade)  The front door (Looking from inside) 
 

    
      ประตูเล็กซาย   ประตูใหญ       ประตูเล็กขวา 

（左小门）  大门牌楼（大门）（右小门） 
A small door        The main gate            A small door  
on left hand            on right hand 
สิงหคู  
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双狮 
Chinese guardian lion 
 
ความหมายคือ พลังแหงโชคลาภ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  อํานาจ 
喻意是：财运亨通，声誉，名誉，权威。 
It means to the power of good luck, honor, reputation, and authority. 
 
 

    
 สิงห    สิงหคู   ประทับหนาทางเขาอาคารศาลเจาฯ 
            狮子   双狮坐落在本头公妈神廟入门的前面 
 Lion    Chinese guardian lion  

sitting on each side of the shrine’s entrance 
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ซุมมุขหนาประตูศาล (ไปเต็ง) 
本头公妈神廟门前牌楼的牌亭 

 Pearl archway front of shrine door (Pai Teng)  

ความหมายคือ มุขแหงความเจริญรุงเรือง อํานาจ วาสนา ความร่ํารวย อายุยืนนาน 
喻意是：繁荣昌盛,权威，福气，富有，福如东海， 

寿比南山。 
It means to pearl of prosperity, wealth, and long life. 

 

 
   
    ซุมมุข (ไปเต็ง) ทางเขาอาคารศาลเจาฯ 
         本头公妈神廟门前牌楼的牌亭 

Pearl archway (Pai Teng) at the shrine’s entrance 
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ประตูศาลเจา(ใหญ)  
本头古廟大门 

 The shrine’s main gate  
 
ความหมายคือ ความมั่งมีศรีสุข  ความเจริญรุงเรือง  อํานาจวาสนา 
喻意是：幸福快乐，繁荣昌盛，有权力、有福气。 
It means to wealth, prosperity, and authority. 
 

         
 

ประตูใหญเขาศาลเจาพอลําปลายมาศ 
廊央本头古廟大门 

The main gate of the Lamplaimat shrine 
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ประตูศาลเจา (เล็ก)  
廊央本头古廟小门 

 The shrine’s small doors  

 
ประตูศาลเจาเล็ก มีอยู 2 ขาง ดานซาย และดานขวา (หันหนาเขาศาลเจาฯ)  
ความหมายคือ ความอุดมสมบูรณ  โชคดีมีสุข  พลงัแหงโชคลาภ-เงินทอง 
        廊央本头公妈神廟有两扇小门，分别在大门的左边
和右边（面向神廟）。 
There are 2 small doors on left side and on right side (facing the shrine) 
It means to abundantly, good luck, happy, and the power of fortune money. 
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     ประตูเล็ก(ซาย)     ประตูเล็ก(ขวา) 

 古廟左小门       古廟右小门 
    Small door (on left hand)   Small door (on right hand) 
 
 
 
 
 
 
ปอถะ (เตาเผา)  
宝塔 

 Por Ta (klin) 
 
ความหมายคือ เซฟเงิน-ทอง ของปุงเถากงมา (เจาพอ-เจาแม) 
喻意是本头公妈储存财物 ，金钱财宝。 
It means to save money and gold of Pung Thao Kong Ma (Chao Por and Chao Mae) 
 
 



ศาลเจาพอลาํปลายมาศ  Introduce of Lamplaimat Shrine（廊央本头公妈神廟) 

 
 
 
 
 
 
 
หนาตาง ดานหนา  ดานขาง  และชองลม 
前财窗 ，旁财窗，风眼， 

 Front side window and blowhole 
 
ความหมายคือ ชองทางการเงิน  พลังแหงโชคลาภ  วาสนา 
这些为金银通口，喻意为：财运亨通，有福气。 
It means to the ways of money, power of good luck, and fortune. 
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มุกหนาตางดานหนา และ ชองลม 
           财窗和风眼 

Pearl front window and blowhole 

 
 
 
 
สระน้ําเสือ  และสระน้ํามังกร  
虎池和龙池 

 Tiger pool and dragon pool 
 
ความหมายคือ ความอุดมสมบูรณดวยทรัพยสิน และบริวาร 
喻意是金银通口，财源滚滚，有福气。 
It means to rich of property and followers. 
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  สระน้ําเสือ    虎池   Tiger pool 
  

                   
                             สระน้ํามังกร  龙池 Dragon pool 

 
ประตูเสือ และประตูมังกร   
虎门和龙门 

 Tiger door and Dragon door  
 
ความหมายคือ ความอุดมสมบูรณดวยทรัพยสิน และบริวาร 
喻意是风调雨顺，国泰安民。 
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It means to rich of property and followers. 
 
 

   
      ประตูเสือ     ประตูมังกร 

        虎门               龙门 
   Tiger door      Dragon door 

 
 
 
 
 
 
 
การเซนไหว / สักการะปุงเถากงมาและสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ในศาลเจาพอลําปลายมาศ 
 
 การเซนไหว / การสักการะปุงเถากงมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจาพอลําปลายมาศนั้น การนํา
ส่ิงของมาเซนไหว ขึน้อยูกับศรัทธาของแตละบุคคล และลักษณะของการสักการะ เชน การสักการะเมื่อผาน
มาหรือมาติดตอธุระสวนตัว ก็จุดธูปไหวเทานั้น เพื่อแสดงความเคารพ หรือ การสักการะตามเทศกาลตาง ๆ 
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รวมถึงการสักการะตามพิธีบวงสรวงของคณะกรรมการศาลเจาฯ ซ่ึงจะมีส่ิงของที่นํามาเซนไหว แบงเปน
ประเภทตาง ๆ ดังนี ้
1. ประเภทเคร่ืองดื่ม 
 1.1 น้ําชา  หรือ ใบชาใสถวย  จํานวน 1 , 3 หรือ 5 ที่ก็ได  หรือไมมีกไ็ด 
 1.2 สุรา  จํานวน 1 , 3 หรือ 5 ที่ก็ได (ใชเฉพาะกรณีเครื่องเซนไหวมีเนือ้สัตวเทานั้น) 
 1.3 น้ําบริสุทธิ์ ใชสําหรับพธีิบวงสรวงของคณะกรรมการศาลเจา ตองใช จํานวน 5 ที่ โดยวางถัด
จากน้ําชา สวนการไหวของบุคคลทั่วไปไมตองใช 
 
2. ประเภทอาหาร (เคร่ืองเซนไหว) แบงเปน 
 2.1 เครื่องเซนไหวทีเ่ปนเนื้อสัตว (ส่ิงมีชีวติ) จะใชเนื้อสัตว 3 ชนดิ (ซาแซ) หรือ 5 ชนิด (โงวแซ)  
ก็ไดตามแตศรัทธา เนื้อสัตวที่นิยมใช เชน หมู , เปด , ไก , ปลา , กุง , ปลาหมึกแหง เปนตน 
 2.2 เครื่องเซนไหวทีไ่มมีเนื้อสัตว (เจ)  มักนิยมใชของแหง 5 อยาง (แจไฉ) เชน วุนเสน  เห็ดหอม  
เห็ดหหูนู  ฟองเตาหู  ดอกไมจีน เปนตน 
 
3. ผลไม  
 ผลไมที่นิยมคือ สม (สมอะไรก็ได) โดยท่ัวไปมักใชสม 4 ผล วางใสจานดานลาง 3 ผล และดานบน 
1 ผล ที่เรียกวา ไตกิก   แตถาหากใชเครื่องเซนไหวประเภทเนื้อสัตว 5 ชนิด (โงวแซ) ก็ควรใชผลไม 5 
ชนิดเหมือนกนั เรียกวา โหงวกวย    หรือ ใชผลไม 3 ชนิด เรียกวา  ซากวย  ซ่ึงผลไมที่นิยมใชในการเซน
ไหวสักการะ เชน สม  แอปเปล  สาลี่  กลวยหอม  องุน แกวมังกร  เปนตน และมีผลไมที่ควรงดเวน ไมนิยม
ใชในการเซนไหว คือ สับปะรด  ทุเรียน  มะมวง  แตงโม  มังคุด  นอยหนา 
 
4. ขนมหวาน 
 การเซนไหวปกติจะมีขนมหวาน หรือไมมีก็ได  เชน ซาลาเปาใสหวาน  ขนมถวยฟู ขนมเปยะ  
ขนมเทียน ขนมเขง  ขนมบัวลอย (ถือวาเปนอาหารเจดวย) ขนมหวาน 5 ชนิด เรียกวา โหงวเปย  ถา 3 ชนิด 
เรียกวา ซาเปย  ที่นิยมใชขนมหวานไหวเฉพาะเทศกาลเทานั้น เชน สารทจีน  ตรุษจีน หรือเทศกาลไหวขนม
บัวลอย เปนตน 
 
 
5. กระดาษเงิน กระดาษทอง (งงึเตี๋ย) 
 ใชวางใตเครื่องเซนไหว จํานวน 5 ฉบับ ตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่จะสักการะ 1 ที่ (งึงเตี๋ย เปนเงินทองของ
ช้ันเทพ สวนเงินทองที่ใชกนัทั่วไปของวญิญาณตาง ๆ เรียกวา กิมจัว้) 
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หมายเหต ุ *การใชเครื่องเซนไหวเพื่อสักการะสิ่งศักดิสิ์ทธิ์ภายในศาลเจาฯ โดยเฉพาะ ทีตี่แปปอ ควร
ใชเฉพาะอาหารเจ (แจไฉ) หรือ ผลไม และน้ําชา 5 ถวย ไมควร มีสุรา และเนื้อสัตว  
 
ขั้นตอนการสักการะ 
 เร่ิมจาก จุดธูปจํานวน 19 ดอก แลวสักการะตามลําดับดังนี้ 

1. สักการะ  ทีตี่แปปอ (เทพยดาฟาดิน) อยูบริเวณศาลาติดกับเสามังกร(ทีกงเต็ง) ดานนอกศาลเจา 
อยูกลางแจง ดวยธูป 5 ดอก 
 2. เขาสูในตัวศาลเจาฯ ใหสักการะ ปุงเถากงมา (เจาพอ-เจาแม) ซ่ึงอยูตรงกลางดวยธูป 3 ดอก 
 3. สักการะฮวยสิ่งเอี๊ยะ (เทพอัคคี) ดานขวามือ(หันหนาเขา) ดวยธูป 3 ดอก 
 4. สักการะเจาปู-เจายา ดานซายมือ (หันหนาเขา) ดวยธูป 3 ดอก 
 5. สักการะจงโลว (กระถางธูปรวมเทพ) ดวยธูป 3 ดอก 
 6. สักการะหมึง่ซิ้ง (เทพอารักษ) ดานหนาประตูศาลเจา โดยปกธูปดานละ 1 ดอก 
 
 เมื่อสักการะครบทั้งหมดตามลาํดับแลว ควรรอใหธูปหมดประมาณครึ่งดอกกอนจึงเก็บของได อยา
ใหนานเกนิจนธูปหมดดอก กอนเก็บของเซนไหวตองทําพิธีนํากระดาษเงินกระดาษทอง(งึงเตีย๋) ไปเผาที ่
ปอตะ(เตาเผา) ดานนอกศาลเจาฯ เสียกอน จึงเก็บของเซนไหวได และจะตองทําพธีิตามลําดับกอน-หลัง
เหมือนการสักการะ กอนกลบัอยาลืมเติมน้าํมันตะเกียงเพือ่ใหชีวติรุงโรจน และทําบญุตามศรัทธาได ท่ีตูรับ
บริจาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祭拜廊央本头公妈 
祭拜廊央本头公妈，用什么来祭拜及如何祭拜为

佳？如果仅仅是经过或是求护佑，点香祭拜就好，聊表
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敬意。若是祭拜节日以及参加本头公妈神廟祭拜仪式，
需要祭拜的礼数及祭拜礼品则有很大讲究。以下是祭拜
品： 
1. 酒水类： 

1.1. 茶水或干茶叶放在茶杯，一般是三杯或五杯。 
1.2. 酒一般是三杯或五杯（只用于有肉类祭拜） 
1.3. 纯净水用于本头公妈神廟祭拜仪式，要放 
五杯，在茶水之后。如私人祭拜就不用。 
 

2．食物类（祭拜品）分为以下几种： 
2.1 肉类，一般是三种（三生）或五种（五生），不

管多少都能表达人们的诚意。最常用来祭拜的有：猪、
鸭、鹅、鸡、鱼、虾等等。  

2.2 齌品，一般是五种。最常用的齌菜是粉丝、香
菇、木耳、豆腐干、金针菜等等。 
 
3．水果类： 
    最常用的水果 是桔子, 一般是四个桔子，用盘子盛
着，下面三个，上面一个，叫大吉。或五个也可以。如
果用祭拜品肉类五种；就要用五种水果，叫五果；或用
三种水果也可以，叫三果。最常用来祭拜的水果有：桔
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子，苹果，梨子，香蕉，葡萄，火龙果等等。有些水果
戒于祭拜：如菠萝，榴莲，芒果，山竹，番荔枝。 
  
 
 
 
4．甜品： 

  祭拜的时候有甜品或没甜品都可以。有的话一般是甜
包子，碗蒸发糕，甜饼，蕉叶尖椎糍粑，年糕，糯米汤
圆（这些都是齌品）。用五种的时候，叫五饼；用三种
的时候，叫三饼。甜品最常用来祭拜的特定节日是中元
节，春节，冬至等。 
5．金银纸（银钱）： 
    银钱放在祭品的下面，合五份，拜一位神一份，一般
是一张银纸钱加一张平安纸钱。（银钱是神的金银钱，
各种灵魂所用的金银叫银纸） 
备注： 
     祭拜廊央古廟里的神圣或天地父母，限用齌食品（齌
菜）或水果与茶水五杯，不用酒或肉类。 
祭拜的步骤： 
从点香开始，共十九根，按以下顺序祭拜： 
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1. 祭拜天地父母（天地的神）在凉亭之间，靠近龙柱
（天公灯）在古廟之外，求拜之后插香五根。 

2. 进入古廟，祭拜本头公妈(本头公-本头妈)，插香三
根。 

3. 在右手边（面向里边）是火神爷（火的神圣）用三
根香来祭拜。 

4. 在左手边（面向里边）用三根香来祭拜本头公-本头
妈（泰国的本头公-本头妈） 

5. 用三根香祭拜总炉（全部神圣的香炉） 
6. 各一根香祭拜门神(守卫神)在古廟的门前。 

按照顺序祭拜完了，香过一半，才可以恭送银纸
去宝塔（火炉）进行焚烧的仪式 ，祭拜完毕才可以收
祭拜品。在回家之前别忘了添灯油。为了人生辉煌灿
烂及行善积德随自诚意捐献。 

 
Sacrifice/worship Pung Thao Kong Ma  

and the sacred Lamplaimat Shrine. 
 

Sacrifice/worship Pung Thao Kong Ma and the sacred Lamplaimat Shrine. 
The people bring items to make offerings based on individual faith and worship 
styles of worship such as the past or to contact a private business is the only stick 
respect. To show respect or pay homage to the festival, including the solemn 
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worship of the sacred Shrine Board, you will bring the things that make offerings 
divided into various categories as follows. 

 
1. Type of drink  

1.1 Leaf tea or cup of tea with first, third or fifth time. Not exist. 
1.2 Alcohol with first, third or fifth time. (Use only if the meat  

offering only).  
1.3 For the pure worship ceremony of the Shrine board to use the fifth. 

Next to the tea by placing the begging of the guests do not need. 
 
2. Type of Food (offering)  

2.1  A meat dish offering (Life) will be used for three different dishes (Sa 
Sae) or five different spicies (Ngow Sae). For example, pork, poulty, fish, dried, 
shrimp, squid. etc. 

2.2  The meat dish an offering with no meat (Je) is often used five dried (Jae 
Chai), such as jelly noodle, mushroom noodle, jell mushroom, soy bean sheet, and 
gypsum flower etc.  
 
3. Fruit  

Orange is popular as fruits. Generally, we pile oranges up in triangle shape by 
putting the first tree orange at the bottom the follow by another orange on top. The 
top one called “Tai KiK”, but for the meat dish offering (five types of meat, Ngow 
Sae), we should use the same type of fruit called five physical Ngow Kuai. Or we 
can use the fruit called “Sa Kuai” The fruit that are offering to offered worship could 
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be orange, apple banana, pear, grape, etc. But there are some kind of fruits shouldn’t 
make an offer to the pineapple, durian, mango, watermelon, mangosteen, sweetsop. 
 

4. Sweet 
Oblation usually is sweet or without such steamed added sweet; dessert cups 

full, dessert candles, snack basket, snack Loi (considered as vegetarian food as well) 
five kinds of called desserts “Ngow Pia”, if there are three, it will be called “Sa Pia.” 
The popular Chinese sweets can only be found during Chinese New Year or Chinese 
Sart Festival.  
 

5. Silver Paper and gold paper  (Ngueng  Tia)  
Silver Paper and gold paper  are placed under the fifth issue of the 

offering the holy worship.  (Ngueng Tia is a layer of silver, gold.   The 
common money of the various spirits called Kim Chua).  

* Note the use offering to pay homage to the holy Shrine, especially 
for Tee Ti  Pae Por should be only vegetarian food (Jae Chai), or fruit and 
five cups of tea meat and tea should never be offered 

 
How to worship  

Start by lighting 19 incensed stick then follow the following 
instruction 
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 1. Sacredness Tee Ti  Pae Por (blue fairy land) in the pavilion adjacent to the 
dragon pillars (Tee Kong Teng) outside the Shrine is an outdoor stick with five 
flowers.  

2. Visit the Shrine to pay homage Pung Thao Kong Ma (Chao Por – Chao 
Mae), which stick in the middle with three pieces.  

3. Huay Zing Eia for worship (Thep fire) on the right (facing in) stick with 
three pieces.  

4. Chao Pu - Chao Ya to worship and the left (facing in) stick with three 
pieces.  

5. Chong Lou to worship (Incense burner and Thep) stick with three pieces.  
6. Mueng Zing to worship (Thep custody) by the front door Shrine 

embroidery stick in one piece.  
The sacred order and complete all should wait to stick out about half of the 

flowers before taking then back and not to stick out more than flowers. Collected 
before the oblation to formalize the gold paper (Ngueng Tia) to burn the Po Ta (kiln) 
Outer Shrine of the store before it can make offerings, and a ceremony will follow. 
Remember back before the fuel burner to glorious life and merit according to the 
cabinet believed donations. 
 
 
 


