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บทบาททางเศรษฐกจิและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขต 
   เทศบาลเมืองโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี                                                                           

THE ECONOMIC AND SOCIAL ROLES OF THE CHINESE SHRINES  
IN PHOTHARAM RATCHABURI PROVINCE 

   นุกลู  ธรรมจง 1   รองศาสตราจารย ์นฤมิตร  สอดศุข 2 
                                           ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและกระบวนการ
ดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 2) เพื่อศึกษา
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี ขอบเขตการศึกษาวิจยั เร่ืองบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง 
โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีน้ี เลือกศึกษากลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมือง       
โพธารามท่ีมาประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอ   
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี  

ผลการวิจัยพบว่า เม่ือกาลเวลาผ่านไป  ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นแรก เร่ิมทยอยกันเสียชีวิตลง          
สังคมกา้วสู่ยคุสมยัศตวรรษท่ี 21 ชาวจีนรุ่นท่ี 2 อายมุากข้ึน บา้งก็เร่ิมลม้ป่วยบา้งก็เสียชีวิต ทาํให้ศาลเจา้
ในเขตเทศบาลเมืองโพธารามขาดสภาพคล่อง เน่ืองจากเงินบริจาค จากผูมี้จิตศรัทธานอ้ยลง ทาํให้ศาลเจา้
ตอ้งลดต้นทุนโดยการจบัคู่ศาลเจ้าท่ีแบ่งตามกลุ่มภาษาเพื่อจดังานประจาํปีข้ึน เป็นการช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของเมืองโพธารามทางออ้ม ส่วนสังคมชาวจีนโพธารามเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนั
ต่างก็พดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว อาจเป็นไปไดว้า่ชุมชนชาวจีนโพธารามส่วนมากเป็นชาวจีนแตจ๋ิ้วจึงใชภ้าษาจีน
แตจ๋ิ้วเป็นภาษากลาง แต่ดว้ยยุคสมยัใหม่ท่ีความทนัสมยัเขา้มาโถมทบั ทาํให้บทบาทของศาลเจา้จีนใน
ปัจจุบนัหลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ กลบัไม่ค่อยมีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจมากนัก เน่ืองจากว่าศาลเจ้ามีการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการท่ีหมุนเวียนผลดัเปล่ียนกนัไป ดงันั้นนโยบายแต่ละยุคแต่ละสมยัยอ่มมีความแตกต่างกนั 
ทาํใหเ้กิดมิติการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ  

 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก คณะวทิยาลยั   
   นวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม ลว้นส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน นอกเหนือจากการไปศาลเจา้เพื่อขอพรใหเ้กิด 
ความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวและเกิดความสงบสุขทางดา้นจิตใจ ตรงจุดน้ีคือความปรารถนาของวยั
ผูสู้งอายุ  วยักลางคน และวยัผูใ้หญ่บางคนเท่านั้น แต่ท่ีน่าห่วงคือวยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่ท่ีอายุตั้งแต่  40 ปี
ลงไป เป็นกลุ่มตวัแปรท่ีสาํคญั อาจทาํใหว้ฒันธรรมทางภาษาจีนแตจ๋ิ้วและการไหวเ้จา้เลือนหายไป ทั้งท่ี
มีความเช่ือและศรัทธาองคเ์ทพเจา้และส่ิงศกัด์ิภายในศาลเจา้ แต่ขาดการปลูกฝังและถูกปล่อยปละละเลย 
จากวยัผูสู้งอายแุละวยักลางคน ประจวบเหมาะกบัยุคน้ีเป็นยุคของโลกออนไลน์ทาํให้เกิดการเสพติดกบั
วตัถุส่ิงของทั้งในรูปของนวตักรรมและเทคโนโลยี จนเกิดเป็นค่านิยมผิดๆ ส่งผลให้อนาคตพฤติกรรม
การเขา้ศาลเจา้ไหวเ้จา้สําหรับคนกลุ่มดงักล่าวจะลดน้อยลง ทาํให้วนัขา้งหน้าศาลเจา้จะกลายเป็นเพียง
อนุสรณ์สถานท่ีเคยใช้ประกอบกิจกรรมโดยชาวจีนโพธารามเท่านั้น และสังคมชาวจีน   โพธารามก็จะ
กลายเป็นสังคมไทยกนัหมด 

ดงันั้น ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัทศันะและมูลเหตุปัจจยัต่อการขาดความต่อเน่ืองในการถ่ายทอด
วธีิการไหวเ้จา้แก่ลูกหลานชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ควบคู่ 
กบัการศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของศาลเจา้จีนในจงัหวดัราชบุรีหรือในเขต
พื้นท่ีอ่ืนๆ เสริมดว้ย          
ค าสาคัญ : บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม,  ศาลเจา้จีน, ชาวไทยเช้ือสาย 
 

Abstract 
The research was on “The Economy and Social Roles of Chinese Shrines in Photharam Ratchburi 
Province”.  The objectives were to 1) study the origin and the development of the operational process 
of Chinese Shrines in Photharam Municipality area in Photharam District, Ratchburi Province, 2) study 
the roles of Chinese Shrines towards the economy and the social community  in Photharam 
Municipality area in Photharam District, Ratchburi Province. The scope of the study was designated 
for a certain group of the Thai residents with Chinese race in Photharam municipality area, especially 
for those who joined the activities and the rituals which organized by and at the Chinese shrines in 
P h o t h a r a m  M u n i c i p a l i t y  a r e a  i n  P h o t h a r a m  D i s t r i c t ,  R a t c h b u r i  P r o v i n c e .   

The results indicated that the pioneer groups who migrated from China mainland in the early 
period, passed away by time over time. When turning to the 21st century, the second generation also 
became seniors, and some even had already passed away.  As the result, the Chinese shrines in 
Photharam had a shortage of financial liquidity due to effect of the smaller gross amount of voluntary 
donation.  To reduce expense, sometimes the shrines paired themselves together by the match of 
common dialect use, as to enable themselves in organizing the annual festival.  It was in a beneficial 
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way to stimulate Photharam local economy.  Regarding to the Chinese-Thai society in Photharam, it 
was noticeable that the dialect they mostly used as the means to communicate was “Teochew”.  It 
seemed possible that they had their origin of “Teochew” so they used “Teochew”. However, after the 
paradigm shifted to new technological world, the roles of Chinese temple contrastively had no valid 
impacts on the economy since their management was under the form of committee, which was 
switched over after a regular period of time. The policy in different periods probably varied according 
the management team. Due to the periodical rotations of management committee shuffles of the 
shrines, the administrational policies in each period had its’ own characteristics, which triggered new 
economic developmental dimensions.  At present, after being affected by the new world changes, the 
Chinese Shrine’s roles also had been altered as a consequence. For instance, seniors, middle-aged, 
people had strongly believed that going to the shrines was particularly to make holy requests for life/ 
family prosperities and mental peacefulness. Meanwhile, the new generations, considering those 
whose ages are lower than 40 years as a key variable, gradually changed the culture especially that of 
“Teochew language.” Additionally, the belief in making holy respects began to fade away. The cause 
was from the lack of the old belief practices handing down from generations to generations, though 
they still believed in Gods and holy spirits in the shrines. Furthermore, the new generation was in an 
online network world in which the people paid more attentions on materials in terms of innovations 
and technologies. The social values had been changed. Attendance to the shrines became less 
frequented. Nobody knew that the shrines might become just a memorial as a place for Photharam 
Chinese in doing their activities. Photharam Chinese possibly became like other Thais.          

Hence, there should be more studies on people attitudes, causes and factors that possibly affect 
the break of the continuity of indoctrination on paying respect to the holy spirits in the shrines for 
Chinese in Photharam, Ratchaburi. In addition to that, it would be suggestive to further study 
economic and politic roles that the shrines had on other communities in Ratchaburi, or in any other 
broaden areas.  
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุหลากหลายประเทศหน่ึงในแถบเอเชียอาคเนย ์  อาทิ
เช่น ชาวจีน ชาวลาว ชาวมอญ ชาวญวณ ชาวเขา หรือแม้แต่ชาวมุสลิม ล้วนแต่มีการตั้งถ่ินฐานตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งส้ิน แต่ถา้จะมองลกัษณะของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีโดดเด่นและมีบทบาทต่อ
การเมืองการปกครอง ศาสนา และวฒันธรรมของชาติไทยแลว้ กลุ่มชาติพนัธ์ุชาวจีน เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ
กลุ่มหน่ึงท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานทาํมาหาเล้ียงชีพในประเทศไทยเป็นระยะเวลานบัร้อยปีตั้งแต่ช่วงสมยั
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ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ เพราะดว้ยภยัสงครามทางการเมืองจีนท่ีบีบคั้นให้ผูค้นยากจนตอ้งหนีเอาชีวิตรอด
อพยพออกนอกประเทศ ประจวบเหมาะกบัประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมถึง
คนไทยมีจิตใจท่ีเป็นมิตรนิสัยเอ้ืออารี ไม่รังเกียจคนต่างชาติต่างภาษา และให้อิสระในการนบัถือศาสนา
โดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาและชั้นชนแต่อยา่งใด (ขจดัภยั บุรุษพฒัน์. 2514 : 11-15)  
            บทบาทของชาวจีนทางเศรษฐกิจในสังคมไทยนั้น เร่ิมจากการคา้ขาย ซ่ึงตามประวติัศาสตร์จีน
กบัไทยติดต่อและคา้ขายกนัมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา บางพวกก็ตั้งรกรากทาํมาหากินและแต่งงานกบั
ภรรยาคนไทย และเน่ืองจากชาวจีนมีความรู้และชาํนาญดา้นการคา้ขายและการเงิน ทางราชการไทยจึง
เปิดโอกาสให้ช่วยติดต่อกับฝร่ัง บางคนได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอากร ไทยปฏิบติัต่อชาวจีนโดยถือ
เป็นญาตพี่นอ้งเหมือนคนในสังคมเดียวกนั เพราะคนไทยไม่ชาํนาญการคา้ขาย และการเงิน ชาวจีนจึงได้
เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของไทยในเกือบทุกๆ ด้าน เช่น การขายส่ง ขายปลีก การธนาคาร 
การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม เป็นต้น ฐานะของคนจีนจึงได้รับการยอมรับมากข้ึนและ
ความรู้สึกเป็นชนกลุ่มนอ้ยก็ค่อยๆ ลดหายไป (ยพุเรศ บุญกล่ินขจร. 2517 : 99-100)   
            เม่ือพดูถึงคนจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยแลว้ เรามกัจาํแนกไม่ไดว้า่คนจีนกลุ่มใด
มีสําเนียงแบบไหน เช่น คนจีนแตจ๋ิ้ว แคะ ฮกเก้ียน ไหหลาํ หรืออ่ืนๆ (อดุลย ์รัตนมัน่เกษม. 2551 : 11)  
เราจึงเรียกภาพรวมของชนกลุ่มน้ีวา่ “ชาวจีนโพน้ทะเล” หรือ หวาเฉียว  (华侨) ซ่ึงเป็นชาวจีนอพยพ
เขา้มาจากชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคใตข้องประเทศจีนโดยส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกรรมกรและ
ชาวนา และนาํเอาประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนท่ีติดตวัมาเป็นแนวทางการดาํเนินชีวิต เม่ือผา่นไป
หลายชัว่อายคุนจึงเกิดการผสมกลมกลืนทางภาษาและวฒันธรรมไทย จนกระทัง่กลายเป็น “ชาวไทยเช้ือ
สายจีน” หวาอ้ี (华裔) กนัเกือบหมดแลว้ แต่วา่ ในช่วงเวลาท่ีชาวจีนโพน้ทะเลเขา้มาสู่ประเทศไทย ได้
แฝงเอาพิธีกรรมความเช่ือต่างๆ ตามถ่ินฐานบา้นเกิดของตนท่ีถูกถ่ายทอดกนัจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกนัน้ียงั
ผสมผสานกบัการนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ลทัธิเต๋า และลทัธิขงจ๊ือ ท่ีเนน้ในเร่ืองคุณธรรม ความ
กตญัํูรู้คุณและสัจธรรม เคารพเซ่นไหวบ้รรพบุรษ รวมทั้งคาํสอนของเหลาจ้ือ ซ่ึงเนน้ให้ใชชี้วิตท่ีเรียบ
ง่าย รู้จกัการถือสันโดษ รู้จกัพอ และปล่อยวางให้เป็นตามธรรมชาติ ทั้งน้ีโดยพื้นฐานเช่ือวา่ผูท่ี้เป็นคนดี
และอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมเม่ือจบชีวิตลงจะถูกยกย่องให้กลายเป็นเซียน ดงัจะเห็นไดจ้ากเทศกาล 
ตรุษจีน สารทจีน หรือเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ เป็นตน้ (ปรารถนา โกเมน. 2533 : 36)  ดว้ยเหตุน้ี ประเทศ
ไทยจึงเป็นประเทศท่ีมี ชาวไทยเช้ือสายจีนเป็นกลุ่มชนท่ีมีบทบาททางวฒันธรรม การเมืองเศรษฐกิจ 
และสังคมอยา่งมาก  

ชาวจีนในประเทศไทยช่วงปี  พ.ศ.  2450  ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  5  เป็นช่วงท่ีชาวจีนอพยพเขา้มายงัดินแดนประเทศไทยมากท่ีสุด ชาวจีนท่ีอพยพ   
เขา้มาสามารถแยกออกเป็น 5  กลุ่มตามสาํเนียงการพดูไดแ้ก่  ชาวจีนกลุ่มแตจ๋ิ้ว  แคะ  ไหหลาํ  กวางตุง้ 
 และ ฮกเก้ียน  ชาวจีนเหล่าน้ีกระจายกนัอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองราชบุรี  อาํเภอดาํเนินสะดวก  และอาํเภอ
บา้นโป่ง  วิลเลียม จี. สกินเนอร์ (William G. Skinner. 1957 : 112-113)  ส่วนในอาํเภอโพธาราม แมว้า่
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ชาวจีนมาจากหลายมณฑล มีภาษพูดท่ีหลากหลายกลุ่มภาษา แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอคือการธาํรง
รักษาประเพณีวฒันธรรมจีนของตนเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งแน่นเหนียว 
                เน่ืองจากชาวจีนส่วนใหญ่ยงัคงยดึมัน่ในแนวทางการดาํรงชีวิตอยา่งบรรพบุรุษ ยึดถือคติความ
เช่ือของตนอย่างเหนียวแน่น และปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือเก่ียวกบั
ความกตญัํูต่อวิญญาณบรรพบุรุษผูล่้วงลบั เพราะชาวจีนเช่ือว่าส่ิงน้ีจะประทานความสุข ความเจริญ 
และความโชคดีใหไ้ด ้(ปัญญา เทพสิงห์. 2542 : 72)   

การท่ีชาวจีนเป็นชาติท่ีฝั งใจในอดีตและยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนตลอดมาดังกล่าว 
ศิลปวฒันธรรมของจีนจึงกระจายกวา้งในทุกถ่ินท่ีคนจีนไปตั้งรกรากอยู ่(มานพ ถนอมศรี. 2530 : 58     -
59) สังเกตไดจ้ากศาสนสถานของชาวจีนมีอยูท่ ัว่ไปในแหล่งชุมชนท่ีมีชาวจีนอาศยั เช่น ศาลเจา้ วดั และ
โรงเจ เพื่อไวเ้ป็นสถานท่ีประดิษฐานเทพเจา้และประกอบพิธีตามประเพณีของบรรพชนจีนตามระบบ
ความเช่ือเดิมและประเพณีโบราณท่ียดึถืออยา่งเคร่งครัด (พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2529 : 124-133)   

สาํหรับในชุมชนเมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีชาวจีนอยูเ่พียง 4 กลุ่มภาษา และมีชาวจีนแตจ๋ิ้ว 
เป็นจีนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด รองลงมาคือชาวจีนแคะ และชาวจีนไหหลาํ ส่วนชาวจีนกวางตุง้มีครัวเรือนนอ้ย
มาก กลุ่มชาติพนัธ์ุจีนเหล่าน้ีนบัเป็นชาติพนัธ์ุท่ีเก่าแก่มาก สังเกตไดจ้ากบางแซ่ตระกูลอาจสืบเช้ือสายต่อ
กนัลงมาถึงรุ่นท่ี 6 หรือ 7 แลว้ (พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2553 : 322)   

 ชุมชนเมืองโพธารามน้ี ยงัมีชาวไทยเช้ือสายมอญ และชาวไทยเช้ือสายลาวเวียงอีกดว้ย  การท่ี
ชาวจีนในโพธารามถูกผสมกลมกลืนให้เป็นชาวไทยเช้ือสายจีนก็คือการแต่งงาน พื้นฐานวิถีชีวิตแบบ
ชนบทและความยากจนของชาวจีนอพยพมาสร้างหลกัฐานใหม่ท่ีไทย ด้วยความท่ีจีนไทยมีความเช่ือ
ใกล้เคียงกนั คือ นับถือศาสนาพุทธ เช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ภาษาคาํโดดเหมือนกนั แต่ความยึดมัน่ใน
ความคิดแบบจีนยงัฝังลึก ทาํใหช้าวจีนถูกกลืนเป็นไทยไดย้าก เพราะชาวจีนยงัคงยดึประเพณีจีนท่ีมีมาแต่
โบราณ และมีอุปนิสัยขยนัทาํมาหากิน ซ่ือสัตยสุ์จริต จริงใจ ปัจจยัดงักล่าวช่วยเสริมให้ชาวจีนเกิดการ
ผสมผสานในสังคมไทย วิลเลียม จี. สกินเนอร์ (William G. Skinner. 1957 : 127-144)  จนเกิดเป็นชาว
ไทยเช้ือสายจีนในชุมชนเมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรีในปัจจุบนั  

ชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนเมืองโพธาราม เร่ิมมีบทบาทโดดเด่นข้ึนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม รวมถึงบทบาททางการเมืองทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติจนได้ดาํรงตาํแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นายกเทศมนตรีอาํเภอโพธาราม (นกัการเมืองทอ้งถ่ิน) ทั้งน้ีถา้กล่าวถึงชาวไทย
เช้ือสายจีนในบทบาททางเศรษฐกิจ กลุ่มชนน้ีไดป้ระกอบอาชีพธุรกิจคา้ขายทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก เช่น บริษทัรถยนตแ์ละจกัรยานยนต์ ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือ โรงงานนํ้ าปลา  ฟาร์มเล้ียง
สุกร โรงงานดิน-ปุ๋ย โรงงานหวัไชโป้ว โรงงานเตา้หู ้ โรงงานเส้นก๋วยเต๋ียว และโรงเพาะถัว่งอก เป็นตน้ 
ส่วนบทบาททางด้านศาสนาและความเช่ือได้มีการสร้างศาลเจ้า และโรงเจ เพื่อไวป้ระกอบพิธีตาม
ประเพณีของบรรพชน รวมทั้งดา้นวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วในจงัหวดั
ราชบุรี ก็มีการปฏิบติัพิธีกรรมในรอบปี ดงัจะสังเกตไดจ้ากในรอบ 1 ปี   จะแบ่งประเพณีและพิธีกรรม
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ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  ประเภทแรก ประเพณีและพิธีกรรมประจาํปีตามปฏิทินทางจนัทรคติ 
ประกอบดว้ย  1) เทศกาลตรุษจีน  2) เทศกาลเช็งเมง้ 3) เทศกาลไหวบ้ะจ่างหรือขนมจา้ง 4) ประเพณีทิ้ง
กระจาด 5) เทศกาลสารทจีน  6) เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ 7) เทศกาลกิน  และ 8) เทศกาลขนมอ้ี (บวัลอย) 
ประเภททีส่อง ประเพณีและพิธีกรรมเฉพาะถ่ิน ประกอบดว้ย 1) งานประจาํปีหาดทรายโพธาราม 2) งาน
เก็บศพไร้ญาติ และ ประเภทที่สาม ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ประกอบดว้ย 1) พิธีการทาํ
ศพ (สรายทุธ สุกีธรและเสวก สุบรรณเกตุ. 2548 : 13-47)   

ดว้ยเหตุปัจจยัดงักล่าวจึงทาํให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือของชาวจีน
ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และชีวติประจาํวนัของคนท่ีพาํนกัอาศยั
อยูใ่นชุมชนจีนแห่งน้ี ซ่ึงเห็นจากชาวจีนในโพธารามในอดีตไดมี้การจดัการดา้นองคก์รของชาวจีนข้ึนมา
อย่างเป็นระบบและเขม้แข็ง การมีศาลเจา้ 5 แห่ง โรงเจ 3 แห่ง และโรงเรียนจีน 1 แห่ง ประกอบกบั
กระแสจีนท่ีเป็นกระแสของโลกปัจจุบนั จึงกลายเป็นปัจจยัสําคญัต่อความคงอยู่ของประเพณีและ
วฒันธรรมจีน (พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2553 : บทคดัยอ่)  

ศาลเจ้าจีน จึงเป็นแหล่งรวมความรู้ ทั้ งในทางศาสตร์และศิลป์ของคนจีนหลายๆ อย่าง 
โดยเฉพาะเป็นแหล่งขอ้มูลขั้นตน้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของคนจีน (ส.ศิวรักษ ์ตรุษจีนปี ๒๕๔๓. 2543 : คาํนาํ) เหตุเพราะวา่ศาลเจา้จีนถูกสร้างข้ึนดว้ย
ความสัมพนัธ์ทางดา้นทอ้งถ่ิน (สมาคมทอ้งถ่ินเดียวกนั) ก็มกัใชส้มาคมทอ้งถ่ินเดียวกนันั้น เป็นตวักลาง
ในการสร้างศาลเจา้จีนข้ึน ซ่ึงทาํให้มีลกัษณะทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้นๆ อยา่งเด่นชดั บางศาลเจา้ก็
ใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งของสมาคมทอ้งถ่ินเดียวกนั คนจีนถือวา่จะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกนันั้น แต่ถา้เป็น
คนท่ีมาจากทอ้งถ่ินเดียวกนัมกัจะสนิทสนมกนั ดงันั้นคนจีนจึงนิยมใชศ้าลเจา้จีนเป็นสถานท่ีผกูสัมพนัธ์
ทางสังคม เช่น เพื่อทาํความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ เจรจาธุรกิจ หรือแนะนาํอาชีพ เป็นตน้ (ตว้น ล่ี เซิง. 2543 : 
13)  

สําหรับศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม ท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนนิยมกราบไหวบู้ชามาก
ท่ีสุดคือ ศาลเจา้พ่อกวนอู ซ่ึงเช่ือวา่ศาลเจา้จีนแห่งน้ี จะช่วยปัดเป่าทุกขภ์ยัให้ผูค้นท่ีเดือดร้อน (สรายุทธ 
สุกีธรและเสวก สุบรรณเกตุ. 2548 : 34)  ทั้งนกัธุรกิจ นกัการเมือง นกักฎหมาย หรือผูมี้อาชีพการงาน
อ่ืนๆ และยงัเช่ืออีกวา่รักษาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ได ้ถา้กราบไหวอ้งคเ์ทพเจา้ฮัว่ทอ้เซียน (หมอเทวดา) ซ่ึง      
เป็นหมอดูแลรักษาเจา้พ่อกวนอู รวมทั้งสักการะท่ีแท่นบูชารูปเคารพเทพเจา้ขงเบง้ ในคราวเดียวกนั 
(ทนงศกัด์ิ แซ่อุน. 2556 : สัมภาษณ์)  

ดว้ยเห็นถึงลกัษณะเด่นของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้จีนในเขตเทศบาล
เมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรีดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาวิจยัเพื่อให้ทราบถึง
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรีวา่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่ิงใดบา้ง  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและกระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง

โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
2. เพื่อศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวิจยัน้ี เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบับทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาล
เจา้จีนใน   เขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

2. ผลการวจิยัน้ี ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงและการดาํรงอยูข่องบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

3. ผลการวจิยัน้ี เป็นแนวทางสาํคญัต่อการพฒันาองคก์รของชาวจีนและชาวไทยเช้ือ   สายจีนใน
เขตพื้นเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 



86 

วารสารการตลาดและการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี 

ดงัน้ี 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                               
                                                                                           
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง          
โพธาราม  อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี  

1. ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาล  
เจา้จีน 
1.1 บทบาททางเศรษฐกิจ 
1.2 บทบาททางสงัคม 

3. ประเด็นปัญหา  : ปัจจุบนั   ศาลเจา้
จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม  
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ยงัไม่
มีการศึกษาในส่วนของบทบาททาง
เศรษฐกิจ และบทบาททางสงัคมของ
ศาลเจา้จีนท่ีชดัเจน 

4. การศึกษา บทบาททางเศรษฐกิจ 
และสงัคมศาลเจา้จีนในเขตเทศบาล
เมืองโพธาราม  อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี  

1. สภาพชุมชนบริเวณศาลเจา้จีน 
- วถีิชีวติ 
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

- สถานภาพทางสงัคม 

4.1. ผลการศึกษา 
- เศรษฐกิจของศาลเจา้จีนใน 
  เขตเทศบาลเมืองโพธาราม         
  มีผลกระทบต่อชุมชนชาวจีน 
- สงัคมบริเวณรอบศาลเจา้ 
   จีนในเขตเทศบาลเมือง      
  โพธาราม คงอยูแ่ละเกิดความ 
  สมานฉนัท ์

4.2 ความเช่ือและความศรัทธาของ 
     คนในชุมชนต่อศาลเจา้จีนใน  
     เขตเทศบาลเมืองโพธาราม     
     อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  

ความสมัพนัธ์ 

การพ่ึงพา 

ทฤษฎี
ผสม
กลมกลืน 

แนวคิด
หลงั
โครงสร้าง
นิยม 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ประวติัความเป็นมาและกระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีเป็นอยา่งไร  
2. บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรีเป็นอยา่งไร 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั เร่ืองบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง
โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีน้ี เลือกศึกษากลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมือง       
โพธารามท่ีมาประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอ    
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่  

1. ศาลเจา้ปุนเถ่ากง    (本头古庙)หรือ (本头公)  

2. ศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย   (水尾圣娘庙)หรือ (水尾娘)หรือ(天后圣母)  

3. ศาลเจา้พอ่กวนอู  (忠义庙)หรือ(协天上帝)  

4. ศาลเจา้แม่พนัพิมพ ์(天后圣母古庙)หรือ (天后圣母) 

5. ศาลเจา้พอ่สามตา  (炎光庙) หรือ (火神爷) หรือ (炎光大帝) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. บทบาททางเศรษฐกิจ หมายถึง สถานภาพหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
การคา้ และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจดัจาํหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภค และบริการสาธารณูปโภค
แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง         โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
 2. บทบาททางสังคม หมายถึง สถานภาพหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ     
วถีิชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน ของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

3. ศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม หมายถึง ศูนยก์ลางสําหรับใชป้ระกอบกิจกรรมและ
พิธีกรรมท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มชนชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนเมือง 
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศาลเจา้ปุนเถ่ากง  (本头古庙)หรือ (本头公)  
2) ศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย  (水尾圣娘庙)หรือ (水尾娘)หรือ(天后圣母) 3) ศาลเจา้พ่อกวนอู  
(忠义庙)หรือ(协天上帝) 4) ศาลเจา้แม่พนัพิม (天后圣母古庙)หรือ (天后圣母) 
5) ศาลเจา้พอ่สามตา  (炎光庙) หรือ (火神爷) หรือ (炎光大帝) 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยนาํเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม (Poststructuralism) ของ กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล (2551 : 1-5)  

กล่าวถึงแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม หรือแนวคิดหลงัความทนัสมยั (Postmodernism) ของ        
ฟีสเตอร์สโตน (Featherstone) ท่ีอธิบายเคร่งครัดไปในทางวิชาการสังคมศาสตร์วา่ เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ี
ไม่เหมือนกบัทฤษฎีอ่ืนๆ คือ มีหลกัการท่ีไม่ตอ้งการใหมี้กรอบในการอธิบายปรากฏการณ์หรือวิธีการใน
การแสวงหาความรู้อยา่งตายตวั ทวา่มีลกัษณะเป็นแนวคิดหรือมุมมองท่ีมีต่อปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการจะ
ศึกษา ท่ีเร่ิมดว้ยการตั้งคาํถามกบั    “ชุดของการอธิบายว่า เป็นความจริงอยู่ในปัจจุบนั”  ว่า   ท่ีวา่เป็น
ความจริงนั้นเป็นความจริงแทห้รือไม่         

แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม หรือแนวคิดหลงัความทนัสมยั จึงหมายถึงสภาวะของผูค้นและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปลายศตวรรษท่ี 20 หรือยุคในปัจจุบนัน้ี ถือว่าความจริงทั้งหลาย ย่อม
แตกต่างกนัไปตามกาละ และเทศะ ในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีชุดการอธิบายความเป็นจริงอนัเป็นของตนเอง 
ดงันั้น ความจริงแทท่ี้เป็นความจริงสัมบูรณ์จึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีจริง กล่าวอีกอยา่งหน่ึง ยอ่มไม่มีระบบความ
เช่ือชุดใดชุดเดียว ท่ีจะสามารถอธิบายความจริงเหล่านั้นได ้การใชเ้หตุและผลอยา่งเขม้ขน้ก็ดี การสร้าง
มาตรฐานสากลก็ดี การผกูขาดวธีิคิดโดยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็ดี จึงไม่อาจนาํพาให้เขา้สู่ความจริงทั้งหลายท่ี
มีอยูไ่ด ้ 
ทฤษฎีการผสมกลมกลืน (Assimilation theory) ของ วิลเล่ียม และออร์เทกา  (William and Ortega. 
อา้งอิงจาก พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2551 : 12)  

ให้แนวคิดในฐานะนักสังคมวิทยามานุษยวิทยารุ่นใหม่ว่า การผสมกลมกลืนแทจ้ริงแลว้ ควร
เน้นเพียง 3 ด้านเท่านั้น ก็จะทราบว่าชาติพนัธ์ุนั้นๆ ได้ถูกกลืนกลายไปแลว้คือ (1) การผสมกลมกลืน
ทางด้านวฒันธรรม (cultural assimilation) (2) การผสมกลมกลืนทางด้านโครงสร้าง ( structural 
assimilation) และ (3) การผสมกลมกลืนทางดา้นพฤติกรรม (behavioral receptional assimilation)  

ความจริงแลว้คาํวา่ Assimilation หรืการผสมกลมกลืน ซ่ึงเป็นผลพวงหน่ึงท่ีเกิดจากการสังสรค์
ระหว่างวฒันธรรมนั้น หมายถึง การกลืนคนกลุ่มหน่ึงให้เขา้สู่สังคมของตนโดยท่ีคนกลุ่มนั้นจะตอ้งมี
ความเช่ือ ประเพณี แนวคิด ภาษาและเร่ืองอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัวฒันธรรมทั้งหมดในวถีิชีวติเหมือนกบักลุ่ม  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มชาวจีนและชาวไทย
เช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น  
1. บทบาททางเศรษฐกจิของศาลเจ้าจีน 

รายงานการศึกษา (2555 : 13)   : ศาสนสถานประเภทศาลเจา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี   พ.ศ. 
2554 ของ กองนโยบายและแผนงาน  กล่าวถึง ความสําคญัของศาลเจา้ท่ีมีต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจว่า 
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บริเวณวดัจีนและศาลเจา้โดยทัว่ๆ ไปจะมีร้านขายดอกไม ้ธูปเทียน ผลไม ้ซ่ึงเป็นส่ิงของท่ีเก่ียวกบัศาสนา
และการไหวเ้จา้ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ ซ่ึงเป็นธุรกิจชนิดหน่ึงท่ีมีคนจาํนวนมากหาเล้ียงชีพโดยการคา้ขาย
ส่ิงของประเภทน้ี นอกจากน้ียงัมีการขายส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีทาํดว้ยกระดาษ เช่น เส้ือผา้ รถ ตูเ้ยน็ 
ฯลฯ ตามความเช่ือของคนจีนนั้น ญาติจะตอ้งเอากระดาษเงินหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยกระดาษเผา
ไปให้คนตายนาํไปใช้ ทาํให้มีร้านคา้ผลิตสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึนเป็นจาํนวนมากทาํให้คนกลุ่มหน่ึง
ดาํรงชีพไดโ้ดยการผลิต คา้ขายของประเภทเหล่าน้ี 
2. บทบาททางสังคมของศาลเจ้าจีน 

2.1 รายงานวิจยัเร่ือง อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนในอาํเภอ        โพธาราม : 
การคงอยู่และการเปล่ียนแปลง ของ พรพรรณ จันทโรนานนท์ (2553 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือของชาวจีนลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการดาํเนินกิจกรรม
ทางดา้นสังคม และชีวติความเป็นอยูข่องคนท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นชุมชนจีนแห่งน้ี ซ่ึงเห็นจากชาวจีนในโพ
ธารามในอดีตไดมี้การจดัการดา้นองค์กรของชาวจีนข้ึนมาอย่างเป็นระบบและเขม้แข็ง การมีศาลเจา้ 5 
แห่ง โรงเจ 3 แห่ง และโรงเรียนจีน 1 แห่ง ประกอบกับกระแสจีนท่ีเป็นกระแสของโลกปัจจุบนั จึง
กลายเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความคงอยูข่องประเพณีและวฒันธรรมจีน   
3. งานวจัิยเกีย่วกบัศาลเจ้าจีน 
 3.1 งานวิจยัเร่ือง ความเช่ือเก่ียวกบัศาลเจา้ในเขตเทศบาลนครสงขลา อาํเภอสงขลา จงัหวดั
สงขลา ของ ปัญญา เทพสิงห์ (2548 : บทคดัยอ่)  ผลการวิจยัพบวา่ ศาลเจา้นอกจากจะใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ และไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากเทพเจา้ เพื่อให้บนัดาลให้มีชีวิตอยูอ่ย่างผาสุกสงบสุข
แลว้ยงัเป็นสถานท่ีผกูพนัธ์ทางสังคมของชาวจีนดว้ย พร้อมทั้งเป็นองคก์รการกุศลและสังคมสงเคราะห์
ของชาวจีน เพื่อช่วยเหลือตนยากจนและผูป้ระสบภยัต่างๆ  

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นคนไทยเช้ือสายจีนและเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบับทบาททาง

เศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
ประกอบดว้ยประชากรเป้าหมาย จาํนวน  25 คน ไดแ้ก่ 

- กลุ่มท่ี 1 วยัผูสู้งอาย ุ   อาย ุ66 ปีข้ึนไป  จาํนวน  8  คน 
- กลุ่มท่ี 2 วยักลางคน   อาย ุ46-65 ปี      จาํนวน  9  คน 
- กลุ่มท่ี 3 วยัผูใ้หญ่      อาย ุ26-45 ปี      จาํนวน  6  คน 
- กลุ่มท่ี 4 วยัรุ่น         อาย ุ18-25 ปี      จาํนวน  2  คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช้สัมภาษณ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้คาํถามปลายเปิดท่ีให้ผูถู้กสัมภาษณ์บอกเล่าเร่ืองราว

ต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระและไม่ปิดบงัขอ้มูล โดยมีประเด็นสาํคญั  6  ขอ้ ดงัน้ี   
1. ประวติัส่วนตวั ความเป็นมา และความเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้จีนในอาํเภอโพธาราม 
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2. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อเศรษฐกิจชุมชนโพธาราม 
3. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อสังคมชุมชนโพธาราม 
4. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ 
5. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม 
6. ความเช่ือและความศรัทธาของคนในชุมชนต่อศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองพธาราม  อาํเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลกลุ่มประชากรกลุ่มที ่1 ถึงกลุ่มที ่4 สามารถแยกออกเป็นรายข้อได้ดังนี้  

 1. ชาวจีนและชาวไทยเช้ือจีนในเขตเทศบาลเมือง อาํเภอโพธารามส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเช้ือสาย
แตจ๋ิ้วและชาวจีนเช้ือสายแคะ นิยมใชภ้าษาจีนแตจ๋ิ้วเป็นภาษากลางสาํหรับส่ือสารระหวา่งกนัและกนั 

2. อาชีพประกอบการส่วนใหญ่ของชาวจีนมกัทาํการคา้ขายและมีตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้ 
3. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อเศรษฐกิจชุมชนโพธาราม มีการจบัคู่ศาลเจา้จีนจดังานประจาํปีบริเวณหาด

ทรายโพธาราม ทาํใหเ้กิดการกระตุน้กลไกทางเศรษฐกิจของเมืองโพธารามทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อ
เป็นการสร้างรายไดใ้ห้พ่อคา้ แม่คา้และคนในชุมชนรอบๆ ตลาด ออกมาตั้งร้านคา้ขายสินคา้นานาชนิด 
ลว้นแต่สร้างกาํไรค่อนขา้งมากในแต่ละวนั นอกจากนั้นศาลเจา้จีนยงัไดรั้บเงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธา
ท่ีมาเท่ียวชมงาน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดไหลผ่านเขา้ศาลเจา้อยา่งต่อเน่ือง ลว้นแต่เป็นการสร้างรายได้
ใหก้บัศาลเจา้และชาวชุมชนโพธารามทั้งส้ิน 

4. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อสังคมชุมชนโพธาราม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัชาวจีนและชาวไทยเช้ือสาย
จีนเดินทางเขา้มาศาลเจา้เพื่อขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากองค์เทพในศาลเจา้แต่ละแห่ง ให้เกิดความเป็นศิริ
มงคลต่อการดาํเนินชีวิตให้เกิดความสงบร่มเยน็ทางจิตใจ สุขภาพแข็งแรง การคา้เจริญรุ่งเรือง และการ
งานการเงินไม่สะดุด   

5. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ทาํให้ประชาชนท่ีเขา้ศาลเจา้บริจาคเงินน้อยลงไม่มากเหมือนในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม   
ศาลเจา้จีนยงัคงตอ้งอาศยัความร่วมมือจดังานร่วมกนัอยู ่เพื่อหาเงินท่ีไดรั้บจากการบริจาคมาบริหารงาน
ของแต่ละศาลเจา้ จึงยงัคงมีการจดังานประจาํปีและงานประเพณีของศาลเจา้ ให้อยูคู่่ชุมชนโพธารามเพื่อ
เป็นการสร้างรายไดท้างออ้มใหก้บัธุรกิจ และร้านคา้ของชาวจีนและชาวไทยสืบต่อไป 

6. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ทาํให้ชาวไทยเช้ือสายจีนไหวเ้จา้ในศาลเจา้น้อยลง แต่จะไหวเ้จา้ท่ีบา้นมากข้ึน แต่เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่ อนาคตอาจมีแต่ชาวไทยท่ีเคยเป็นลูกหลานของชาวไทยเช้ือสายจีน เพราะภาษาจีนแตจ๋ิ้วถูกใช้
นอ้ยลง บทบาทของศาลเจา้จีนในสังคมชาวจีนโพธาราม พอถึงระยะเวลาหน่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไป
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ตามยคุตามสมยั เหตุเพราะขาดความเขม้งวดและขาดการเอาใจใส่ของลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงอีก
ไม่นานชุมชนโพธารามคงมีศาลเจา้เป็นเพียงอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของชาวจีนเท่านั้น 

7. ความเช่ือและความศรัทธาของคนในชุมชนต่อศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม  
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ยงัคงเช่ือและนบัถือเทพเจา้ทุกองค์ท่ีประดิษฐานในศาลเจา้จีนทุกแห่ง
ตามบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมา นอกจากนั้นยงัยึดถือคาํสอนของเม่งจ้ือ ท่ีกล่าวา่  “ทุกคนเกิดมาดี
เหมือนกนัหมด แต่ส่ิงแวดลอ้มต่างหากท่ีเป็นตวัทาํให้พฤติกรรมคนเปล่ียนไป” และคาํสอนของขงจ้ือท่ี
กล่าววา่ “คนเราเกิดมาแลว้ทุกคนเป็นคนมีจิตใจเลวร้าย การจะเป็นคนดีไดย้อ่มอยูท่ี่การบ่มเพาะขดัเกลา”  
นอกจากนั้น ศาลเจา้จีนยงัเป็นเสมือนฐานทางความเช่ือและแหล่งรวมคาํสอนของพระพุทธศาสนา นิกาย
มหายาน แต่อนาคตเช่ือวา่ ชาวไทยเช้ือสายจีนรุ่นอายุ 40 ปีลงไป อาจเกิดความเช่ือต่อศาลเจา้ท่ีตรงขา้ม
กบัยุคสมยัน้ีอยา่งส้ินเชิง เพราะดว้ยความทนัสมยัทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวติของคนในชุมชน 
 
สรุปผลการวจัิย 

อาํเภอโพธารามปัจจุบนัยงัคงเหลือชาวจีนเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้ว จีนแคะ จีนไหหลาํ ส่วนจีนกวางตุง้ 
และฮกเก้ียนเหลือน้อยมากหรือแทบจะไม่มีบทบาทให้เห็นเลยในเขตชุมชนเทศบาลเมืองโพธาราม    
(นฤพล โพธ์ิพุทธรักษา. 2556 : สัมภาษณ์) ชาวจีนในชุมชนโพธารามแต่ละกลุ่มภาษาไดส้ร้างศาลเจา้ของ
ตนเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพทางดา้นพวกพอ้งของตน  เช่น ศาลเจา้ปุนเถ่ากง   (本头古庙) หรือ 
(本头公) ตั้งอยู่บริเวณตลาดล่าง ถนนโชคชยั ศาลเจา้แม่พนัพิม (天后圣母古庙) ตั้งอยู่ใน
บริเวณคลองพนัพิม (ปัจจุบนัไดถ้มคลองเป็นถนน) และศาลเจา้ฮวยส่ินเอ๊ีย (火神爷) หรือท่ีคนทัว่ไป
เรียกว่าศาลเจา้พ่อสามตา (炎光庙) หรือเจา้พ่อตาไฟ (炎光大帝) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มชาวจีน
แตจ๋ิ้ว ศาลเจา้แม่ทบัทิม (天后圣母) หรือศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย (水尾圣娘庙) ตั้งอยูใ่นบริเวณทิศ
ใตข้องศาลเจา้ปุนเถ่ากง ศาลเจา้แม่ทบัทิม ชาวจีนเรียกว่า “จุย้บอ้เน้ีย” หรือ “เทียนโหวเน่ียเน้ีย” หรือ 
“เทียนโหวเซ่ียมบอ้” แปลวา่ “เจา้แม่ตามนํ้ า” ตั้งข้ึนภายหลงัศาลเจา้ปุนเถ่ากง และศาลเจา้พ่อกวนอู (忠
义庙) หรือ (协天上帝) ตั้งอยู่บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ (ตรอกจบักงั) โดยกลุ่มชาวจีนไหหลาํ 
(สรายทุธ     สุกีธรและเสวก สุบรรณเกตุ. 2548 : 75-83)   

คร้ังอดีตเม่ือถึงช่วงเวลาจดังานเทศกาลประจาํปีต่างๆ ของศาลเจา้ต่างคนก็ต่างจดังานรายไดจ้าก
เงินบริจาคก็นาํไปจดัสรรเพื่อบริหารจดัการศาลเจา้ท่ีตนดูแล เม่ือกาลเวลผ่านไป  ชาวจีนโพน้ทะเลรุ่น
แรก (ยุคก่อตั้งศาลเจา้) เร่ิมทยอยกนัเสียชีวิตลง พอสังคมกา้วเขา้ยุคสมยัศตวรรษท่ี 21 ชาวจีนรุ่นท่ี 2 ท่ี
อายุมากข้ึนบา้งก็เร่ิมลม้ป่วยบา้งก็เสียชีวิต ทาํให้ศาลเจา้ในเขตเทศบาลเมืองโพธารามขาดสภาพคล่อง 
เน่ืองจากเงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธานอ้ยลง ทาํให้ศาลเจา้ตอ้งลดตน้ทุน ดว้ยการจบัคู่ศาลเจา้ท่ีแบ่งตาม
กลุ่มภาษาจดังานประจาํปีข้ึน ไดแ้ก่  ศาลเจา้ปุนเถ่ากง  (本头古庙)หรือ (本头公) ท่ีตลาดล่าง   
คู่กบัศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย (水尾圣娘庙)หรือ (水尾娘)หรือ(天后圣母) ท่ีตลาดล่าง ร่วมกนั
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จดังานหาดทรายโพธาราม ส่วน 3 ศาลเจา้ท่ีเหลือ ไดแ้ก่  ศาลเจา้พ่อกวนอู (忠义庙)หรือ(协天上

帝) ท่ีตรอกจบักงั ถนนราษฎรอุทิศ  ศาลเจา้แม่พนัพิมพ ์(天后圣母古庙)หรือ(天后圣母) 
ท่ีตลาดบน และ ศาลเจา้พ่อสามตา (炎光庙) หรือ (火神爷) หรือ (炎光大帝) ถนนเลิศ
พานิช ริมทางรถไฟ ร่วมกนัจดังานเจา้พอ่กวนอู (เป่งกุย แซ่ฉัว่. 2556 : สัมภาษณ์)   

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าภาษาท่ีใช้ส่ือสารกนัต่างก็พูดภาษาจีนแตจ๋ิ้ว อาจเป็นไปได้ว่าชุมชนชาวจีน   
โพธารามส่วนมากเป็นชาวจีนแตจ๋ิ้วจึงใช้ภาษาจีนแต้จ๋ิวเป็นภาษากลาง ฉะนั้นภาษาจีนกลุ่มอ่ืน เช่น 
ภาษาจีนแคะ ภาษาจีนไหหลาํ อาจจะนาํไปใช้ส่ือสารกนัเป็นการเฉพาะในครอบครัวหรือญาติสนิท
เท่านั้น ทาํใหเ้ห็นถึงการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมของภาษาจีนแตจ๋ิ้วท่ีสอดแทรกเขา้ไปมีบทบาทต่อ
ภาษาจีนกลุ่มอ่ืนๆ และยงัรวมถึงประเพณีและวฒันธรรมของชาวจีนแต่จ๋ิวต่อบทบาททางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธารามอีกดว้ย  
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ประวติัความเป็นมาและกระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาล
เมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบวา่มีลกัษณะดงัน้ี  

1) ศาลเจา้ปุนเถ่ากง   (本头古庙) หรือ (本头公) 2) ศาลเจา้แม่ทบัทิม (天后圣母) 
หรือศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย (水尾圣娘庙) 3)  ศาลเจา้พ่อกวนอู (忠义庙)หรือ(协天上帝)  4)  
ศาลเจา้ฮวยส่ินเอ๊ีย (火神爷) และ 5)  ศาลเจา้แม่พนัพิม (天后圣母古庙) ทั้ง 5 ศาลเจา้จีนน้ี
พบวา่ กระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนตั้งแต่ในอดีตกระทัง่ยคุปัจจุบนัน้ี มกัอยูใ่นรูปแบบของคณะ
กรรมการบริหารจดัการศาลเจา้เพื่อจดักิจกรรมให้ชุมชนชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนเขา้มามีส่วนร่วม 
และจดัตูรั้บบริจาคและสถานท่ีรับเงินบริจาคในช่วงงานประจาํปีและงานเทศกาลต่างๆ ของแต่ละศาลเจา้
จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ทั้งชาวจีนเช่ือวา่ถา้ในอนาคตไม่มีคณะกรรมการศาลเจา้
กิจกรรมต่างๆ ของศาลเจา้จะหมดไปจากสังคมชุมชนโพธาราม คงเหลือแต่เพียงสถาปัตยกรรมศาลเจา้
จีนเป็นโบราณสถานท่ีไวใ้หช้นรุ่นหลงัไดร้ะลึกถึงเท่านั้น (คุณเช็งซิม แซ่อ้ึง. 2556 : สัมภาษณ์)   

สมมติฐานที่ 2 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่าเป็นชุมชนชาวจีนท่ีอาศยัในตลาดโพธารามนบัไดว้่ามีความกลม
เกลียวกนัอยา่งดีและมีองคก์รของชาวจีนสาํหรับจดังานประจาํปี อีกทั้งมีปัจจยัอ่ืนจากภายนอก เช่น ภาษา 
จาํนวนปริมาณประชากร หรือแมแ้ต่จาํนวน สถาปัตยกรรมของกลุ่มภาษา ท่ีเป็นตวัเสริมความเขม้แข็ง
ของชุมชนชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนในตลาดโพธารามแห่งน้ีใหย้งัคงยึดถือและปฏิบติัประเพณีและ
วฒันธรรมจีนอยา่งต่อเน่ืองอีกยาวนาน แต่ดว้ยยุคสมยัใหม่ท่ีความทนัสมยัเขา้มาโถมทบั พบวา่บทบาท
ของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ กลบั
ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงมากนัก เน่ืองจากว่าศาลเจ้ามีการบริหารจดัการในรูปของ
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คณะกรรมการท่ีหมุนเวียนผลดัเปล่ียนกนัไป ดงันั้นนโยบายแต่ละยุคแต่ละสมยัยอ่มมีความแตกต่างกนั 
ทาํให้เกิดความหลากหลายทางสังคม โดยเฉพาะรูปแบบการจดังานประจาํปีของศาลเจา้ท่ีเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนให้ชาวจีนและชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองโพธารามเกิดรายได้ทาํให้เศรษฐกิจของเมือง        
โพธารามคึกคกั แต่ในทางกลบักนั บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ลว้นส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน นอกเหนือจาก
การไปศาลเจา้เพื่อไหวเ้จา้ให้เกิดความเป็นศิริมงคลและจิตใจเบิกบาน มีแต่ความสุขความเจริญ ตรงจุดน้ี
คือความปรารถนาของวยัผูสู้งอายุ วยักลางคน และวยัผูใ้หญ่บางคนเท่านั้น แต่ท่ีน่าห่วงคือวยัรุ่น และวยั
ผูใ้หญ่ท่ีอายุตั้งแต่ 40 ปีลงไป เป็นกลุ่มตวัแปรท่ีสําคญัอาจทาํให้วฒันธรรมทางภาษาจีนแตจ๋ิ้วและการ
ไหวเ้จา้เลือนหายไป ทั้งท่ีมีความเช่ือและศรัทธาองคเ์ทพเจา้และส่ิงศกัด์ิภายในศาลเจา้ แต่ขาดการปลูกฝัง
และถูกปล่อยปละละเลย จากวยัผูสู้งอายแุละวยักลางคน ประจวบเหมาะกบัยคุน้ีเป็นยคุของโลกออนไลน์
ทาํใหเ้กิดการเสพติดกบัวตัถุส่ิงของทั้งในรูปของนวตักรรมและเทคโนโลย ีจนเกิดเป็นค่านิยมผิดๆ ส่งผล
ใหอ้นาคตพฤติกรรมการเขา้ศาลเจา้ไหวเ้จา้สาํหรับคนกลุ่มดงักล่าวจะลดนอ้ยลง ความดีงามตามประเพณี
จีนปฏิบติักลบักลายเป็นความขวยเขิน ไม่คุน้ชินท่ีจะปฏิบติัตามบรรพบุรุษของตน ดงันั้นอนาคตศาลเจา้
จะกลายเป็นเพียงอนุสรณ์สถานท่ีเคยใชป้ระกอบกิจกรรมโดยชาวจีนโพธารามเท่านั้น และสังคมชาวจีน
โพธารามก็จะกลายเป็นสังคมไทยโดยสมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา ผูใ้หส้ัมภาษณ์มกัจะประกอบอาชีพคา้ขายทาํใหต้อ้งสัมภาษณ์ไปดว้ย
เดินขายของไปดว้ย ดงันั้นการออกไปเก็บขอ้มูลภาคสนามจะตอ้งคาํนึงถึงเวลาวา่งของผูป้ระกอบการแต่
ละปรระเภทวา่จะวา่งช่วงเวลาไหนบา้ง รวมถึงคนเฝ้าศาลเจา้ดว้ยตอ้งสังเกตเวลาเปิด-ปิดศาลเจา้ใหดี้ 
 2.  ขอ้จาํกดัทางดา้นขอ้มูล ขอ้มูลบางอย่างขอ้คาํถามเป็นภาษาไทยท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วไม่เขา้ใจ
ความหมาย ควรจะตอ้งหาล่ามท่ีพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้วไปดว้ย และในบางคร้ังคนจีนไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์
กบัคนแปลกหนา้ท่ีไม่รู้จกั ฉะนั้นผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะบุคคลพอสมควร  
 3. ขอ้จาํกดัทางดา้นผูว้จิยั  ผูว้จิยัควรตอ้งมีความรู้เป็นภูมิหลงัในเร่ืองท่ีจะทาํการศึกษาคน้ควา้อยู่
ก่อนบา้ง หรือควรมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัประเด็นปัญหานั้นๆ จะดีมาก 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ชาวไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม ในอดีตมีการสอนลูกหลานให้เขา้ศาลเจา้นาํ
ของเซ่นไหวพ้ร้อมจุดธูปตามจํานวนดอกท่ีไม่เท่ากันสําหรับวางตามตําแหน่งขององค์เทพเจ้าท่ี
ประดิษฐานตามจุดต่างๆ ภายในศาลเจา้แต่ปัจจุบนัน้ี นอ้ยครอบครัวมากท่ีมีการสอนและถ่ายทอดวิธีการ
หรือขั้นตอนการไหวเ้จา้ดงัเช่นในอดีต จึงควรศึกษาเก่ียวกบัทศันะและมูลเหตุปัจจยัต่อการขาดความ
ต่อเน่ืองของการไหวเ้จา้ สําหรับลูกหลานชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี 
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 2. ปัจจุบนัมีชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเป็นกรรมการศาลเจา้จีนจาํนวนไม่น้อยท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองในจงัหวดัราชบุรีและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัอย่างมาก ดงันั้น จึงควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของศาลเจา้จีนในจงัหวดัราชบุรี หรือเขตพื้นท่ี
อ่ืนๆ เสริมดว้ย 
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