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การสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวกับศาล
เจ้าจีนในประเทศไทยผ่านฐานข้อมูลของไทย1
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บทคัดย่อ: บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าใน
ประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลผ่านฐานข้อมูลของไทยในช่วงปี พ.ศ.2529 – 2559 จานวนผลงานที่พบทั้งสิ้น
64 รายการ ดังนี้ วิทยานิพนธ์มีจานวน 15 รายการ รายงานการวิจัยจานวน 5 รายการ บทความจานวน 33
รายการ และหนังสือจานวน 11 รายการจัดแบ่งกลุ่มตามเนื้อหาได้ 5 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1.การศึกษามุมมอง
ประวั ติ ศาสตร์ และความเชื่ อทางศาสนา 2.การศึ กษาบทบาทที่ เกี่ ยวกั บด้ านสั งคมวั ฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 3.การศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า 4. การศึกษาสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ 5.การแนะนาศาล
เจ้าด้านการท่องเที่ยว
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเนื้อหาด้านสถาปัตยกรรมการอนุรักษ์และเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์และ
ความเชื่อทางศาสนาเป็นกลุ่มเนื้อหาที่มีการศึกษามากที่สุด หากดูจากขอบเขตของช่วงเวลาทาให้ทราบทิศทาง
การศึกษาเรื่องศาลเจ้าในประเทศไทยว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาการศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า
อาจเป็นผลมาจากประชาชนให้ความสนใจเรื่องของประเพณี จึงทาให้มีผู้ทาการศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า
เพิ่มขึ้น และนอกจากนีท้ าให้ทราบว่าศาลเจ้ามีความสาคัญและควรคู่แก่การอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป
คาสาคัญ:องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม; ศาลเจ้าจีนในไทย; ศาลเจ้า
1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพ นธ์เรื่อ งการศึก ษาองค์ความรู้ท างวั ฒนธรรมจีนผ่า นศาลเจ้ าในจั งหวัดปราจีนบุรี
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Survey and Collection of Chinese Cultural Knowledge of Joss
Houses in Thailand through Thailand’s Internet Database
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Abstract: This article aims to survey and collect overall cultural knowledge of joss houses in
Thailand. All the data was collected through the Thailand’s Internet database found in 19862016. 64 results were found in the database that consist of 15 theses, 5 research studies, 33
articles and 11 books. They can be grouped by their different contents into 5 smaller
subgroups which are 1.) a group that aims that studies religious belief and historical view on
joss houses, 2.) a group that studies culture and cultural changing of joss houses, 3.) a group
that studies rituals performed in joss houses, 4.) a group that studies architecture and
preservation of joss houses and 5.) a group that introduces joss houses as tourist destinations.
The result reveals that the group that studies architecture and preservation of joss houses
and the group that studies religious belief and historical view on joss houses are the two
groups that have been studied on the most. Judging from the span of time, it is likely that
there is an increase in the studies of joss houses in Thailand, especially the studies that deal
with joss house’s ceremonies, possibly because people are becoming more and more
interested with the ceremonies. That’s why there is an increase in the studies that deal with
joss house’s holy ceremonies. From this study, we can establish that joss houses are of
importance and therefore worth preserving and developing.
Keywords: Cultural Knowledge; Joss houses in Thailand; Joss houses
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摘要:此篇文章是以调查及收集有关泰国祠堂的内容为主要目的，其将收集
1986-2016 年的有关泰国祠堂的资讯。我们收集到的相关资料共有 64 份：15
篇毕业论文；5 篇研究资料；33 篇文章；11 本书籍。从而可以分为五个部分：
第一、历史观及宗教信仰的探究；第二、社会文化观及社会变迁观的探究；
第三、神殿与习俗的探究；第四、设计及保护的探究；第五、神殿的旅游方
面的介绍。
研究结果显示，神殿的设计及保护的探究方面和历史观及宗教信仰
探究方面的内容最多。若从广度及时间来看，我们可了解到，学者们对泰国
神殿的探究越来越深入，并且体现出神殿文化在泰国的宗教文化中占据着重
要地位，其应当得到更好的保护和发展。

关键词:文化知识；泰国中式寺庙；中式寺庙
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บทนา
“ศาลเจ้าจีน” เป็นศาสนสถานทางชาติพันธุ์จีน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับ
ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมายังประเทศไทย จุดประสงค์ของการสร้างศาลเจ้าประการแรกคือ
เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวจีนที่ห่างบ้านเกิดเมืองนอน ประการ
ต่อมาเพื่อเป็นศูนย์รวมทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางการพบปะทากิจกรรมร่วมกันของผู้คน
ที่มาจากถิ่นเดียวกัน
ในประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนจานวนมาก ส่วนหนึ่งมีบรรพบุรุษที่อพยพมาจาก
ประเทศจีน โดยสาเหตุการอพยพเข้ามานั้น คือ ชาวจีนประสบพบเจอกับความจนความ
ยากแค้นเนื่องจากภัยธรรมชาติพร้อมกับผลกระทบจากความวุ่นวายในประเทศ และความ
ต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ในการทามาหากิน (ศุภการ สิริไพศาล, 2550: 6) และผนวกกับ
ความอุดมสมบูรณ์ของธัญญาหารและนโยบายของรัฐที่เปิดกว้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาไทยได้
จึงทาให้มีจานวนชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นจานวนมากทั้งนี้
ชาวจีนโพ้นทะเลไม่เพียงอพยพเข้ามาในไทยเท่านั้นแต่ยังได้อพยพไปทั่วแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ติดกับทะเล เช่น พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยในจานวน
ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปในแต่ละประเทศนั้น ไทยเป็นประเทศที่มีชาวจีนโพ้นทะเลอพยพ
เข้ามามากที่สุด
การที่ชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามายังประเทศไทยส่งผลให้ มีความเกี่ยวข้องกับไทย
หลายด้าน อาทิเช่น เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและความ
เชื่อ ชาวจีนถือได้ว่าเป็นชาติที่มีความเชื่อดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณเพราะชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่มี
วัฒนธรรมความเชื่อที่ได้รับการส่งต่อมาจากบรรพบุรุษ จึงทาให้ยังคงสืบสานและปฏิบัติต่อ
อย่างเหนียวแน่นและผนวกกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย จึงทาให้พวกเขานึกถึงบ้านเกิดและ
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อยากที่จะสร้างสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อสืบสานและเป็นตัวแทนความเชื่อท้องถิ่นของตน สัญลักษณ์
ที่ว่าคือ “ศาลเจ้า”
ศาลเจ้าเปรียบเสมือนเป็นระบบสัญลักษณ์ของชาวจีนในไทย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์
รวมกลุ่ ม ความสัม พั น ธ์ ห รือ เพื่ อ สร้ างสิ่ งยึ ดเหนี่ ยวให้ แ ก่ ค นในกลุ่ มของตน สอดคล้ อ งกับ
นักวิชาการด้านจีนศึกษาทีไ่ ด้ให้ความหมายของศาลเจ้าไว้ว่า ศาลเจ้าเป็นศาสนสถานที่ชาวจีน
รวมกลุ่มสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่า งคนกลุ่มภาษาเดียวกัน เพื่อใช้เป็นที่
ประดิษฐานรูปเคารพที่พวกตนติดตัวมาหรือกราบไหว้เทพเจ้าที่กลุ่มภาษาของตนเคารพนับถือ
หรือสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลประจาเขตๆหนึ่งของชาวจีนทุกกลุ่ม ภาษาที่อาศัยอยู่ปะปนในเขต
เดียวกัน (พรพรรณ จันทโรนานนท์, 2546: 81) ดังนั้นศาลเจ้าจึงถือเป็นศาสนสถานที่แสดง
ถึงความเป็นชาติพันธุ์จีน เป็นสถานที่สาคัญที่อุดมไปด้วยคุณค่าของชาติพันธุ์ ทั้งยังเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่ควรแก่การศึกษาและการอนุรักษ์อีกด้วย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศาลเจ้ า จี น จาก
ฐานข้อมูลภาษาไทย จากการตรวจเอกสารเบื้องต้นพบว่ามีงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
การศึกษาครั้งนี้ 5 รายการ ดังต่อไปนี้
วิทยานิพนธ์เรื่ององค์ความรู้จีนในไทยตั้งแต่ ค.ศ.1975-ค.ศ.1995 ของนารีรัตน์ ปริสุทธิ
วุฒิพร งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงงานเขียนที่เกี่ยวกับจีนที่เขียนในไทยตั้งแต่ ค.ศ.
1975-ค.ศ.1995 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงค.ศ. 1975-1985 และช่วงค.ศ. 1985-1995
บทความชิ้นนี้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองช่วงเวลาเพื่อชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา
การเขียนในแต่ละช่วงเวลา จากการแบ่งตามหัวข้อ 3 ด้าน ตามช่วงเวลาดังกล่าวนั้นพบว่า
งานด้านการเมืองมีแนวโน้มน้อยลงหรือหาแนวทางการศึกษาใหม่ๆได้น้อย ส่วนงานด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้น ทั้งนี้เพราะ
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ช่วงหลังมีการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของจีนโพ้นทะเลทั้ง ทั่วโลกและในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
(นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร, 2540)
การวิจัย “จีนในไทย” ผ่านภาษา และหนังสือ การสารวจเบื้องต้น พ.ศ. 2524-2552 ของ
เครือหวาย พรหมมาและคณะ งานชิ้นนี้เป็นการสารวจงานวิจัยจีนในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
ภาษาและวรรณกรรมจีนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2524-พ.ศ.2552
โดยนาเสนอภาพรวมของวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจีนในประเทศไทย แบ่งหมวดหมู่
เนื้อหาได้ดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งภาษาและวรรณกรรมและกลุ่มที่สองการเรียนการสอนภาษาจีน ผล
การศึกษาพบว่างานวิจัยกลุ่มภาษาและวรรณกรรมเป็นหัวข้อที่มีผู้สนใจศึกษามากที่สุดโดย
ส่วนใหญ่เน้นการศึกษาวรรณกรรมสมัยใหม่มากกว่าวรรณกรรมโบราณ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็น
ว่าการขยายตัวของงานวิจัยเกี่ยวกับจีนในไทยนั้นมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวของหลักสูตร
ด้านจีนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและความต้องการของสังคม (เครือหวาย พรหมมา, 2553:
9-57)
งานวิจัยเรื่องการสารวจองค์ความรู้ดา้ นไทยศึกษาในฐานข้อมูล CNKI ของจีน: กรณีศึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ งานวิจัยชิ้นนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสารวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาจากฐานข้อมูล CNKI ของจีน ขอบเขตของ
การศึ ก ษาคื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ท าการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วั น ที่ 5
ตุลาคม 2012 จากการสืบค้นพบว่าวิทยานิพนธ์ด้านไทยศึกษาตามคาค้น “泰国” ที่ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลมีจานวนทั้งสิ้น 447 รายการ แบ่งออกเป็น ระดับดุษฎีบัณฑิต 26 รายการ และ
ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต 421 รายการ โดยจ าแนกการวิ เ คราะห์ ต าม 1.กลุ่ ม เนื้ อ หา 2.กลุ่ ม
มหาวิทยาลัย 3.สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และ 4.ปีที่สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้ได้
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นาเสนอให้เห็นแนวโน้มขององค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในประเทศจีน และยังชี้ให้เห็นถึงปัญหา
และทิศทางในอนาคตอีกด้วย (สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์, 2556: 277-302)
งานวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในไต้ห วัน: การสารวจวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล
NDLTD ของสุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจองค์ความรู้ด้านไทย
ศึกษาจากฐานข้อมูล NDLTD (National Digital of Theses and Dissertations: NDLTD) ของหอสมุด
แห่งชาติไต้หวัน โดยศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเท่านั้น ทา
การสืบค้นข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2013 และจาแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1.
เนื้อหาวิทยานิพนธ์ 2.มหาวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษา 3.ปีที่สาเร็จการศึกษา ผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมขององค์ความรู้ไทยศึกษาในไต้หวันว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (สุรสิทธิ์
อมรวณิชศักดิ์, 2559: 25-49)
งานวิจัยเรื่อง การสารวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในฐานข้อมูลเวยผู่ของจีน: กรณีศึกษา
บทความช่วงปี 1989-2012 ของศิริวรรณ วรชัยยุทธ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ไทยที่ทาการศึกษาในประเทศจีนโดยสารวจข้อมูลผ่านฐานข้อมูลเวยผู่ของจีน ศึกษา
เฉพาะบทความที่เกี่ยวข้องกับไทยช่วง ค.ศ. 1989-2012 แบ่งการคัดกรองข้อมูลออกเป็น 5
หมวดหมู่ คือ หมวดการจัดการและเศรษฐกิจ หมวดสังคมและวัฒนธรรม หมวดการเมืองการ
ปกครอง หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดภาษาและวรรณคดี ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้ได้
นาเสนอภาพรวมและทิศทางองค์ความรู้ไทยศึกษาผ่านฐานข้อมูลเวยผู่ของจีน อีกทั้งยังได้
นาเสนอปัจจัยและนโยบายที่ส่งผลกระทบต่ อการศึก ษาองค์ความรู้ไทยศึ กษาอี กด้วย (ศิ
ริวรรณ วรชัยยุทธ, 2559: 1-23)
จากการตรวจเอกสารเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่การสารวจองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านไทย
ศึกษาในจีนหรือจีนศึกษาในไทยจะเป็นการศึกษาภาพรวมขององค์ความรู้ พัฒนาการและ
ทิศทางของการศึกษาในอนาคตเท่านั้น ยังไม่พบงานวิจัยชิ้นใดที่ทาการสารวจและรวบรวม
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องค์ความรู้จีนในไทยแบบเฉพาะด้านมาก่อน ดังนั้นบทความชิ้นนี้จึงเป็นการพยายามที่จะ
สารวจและรวบรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่ เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในประเทศ
ไทยผ่านฐานข้อมูลของไทย
ขอบเขตของการวิจัย
บทความชิ้นนี้เป็นการสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับศาลเจ้า
จีนในประเทศไทยโดยสารวจและรวบรวมข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ
และหนังสือในช่วง พ.ศ. 2529 – 2559 กาหนดการเข้าถึงข้อมูล วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โดยรวบรวมข้อมูลผ่านฐานข้อมูลไทย ดังนี้
1. ฐานข้ อ มู ล ThaiLIS (โครงการเครือ ข่า ยห้ องสมุ ดในประเทศไทย Thailand Library
Integrated System)
2. ฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO)
3. ฐานข้อมูลจากสานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
3.1 ฐานข้อมูลหอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 ฐานข้อมูลหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.3 ฐานข้อมูลหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนื่องจากฐานข้อมูลข้างต้น ฐานข้อมูล ThaiLIS เป็นศูนย์กลางด้านสารสนเทศ เป็น
ฐานข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมผลงานวิ จัย ทุ ก ระดับ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส่ ว นฐานข้ อ มู ล Thai
Journals Online ถือเป็นระบบฐานข้อมูลที่รวมวารสารวิชาการในประเทศไทยไว้ทุกสาขาวิชา
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และฐานข้อมูลจากสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยข้างต้นที่เป็นฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ของ
ประเทศไทย
วิธีวิดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
1. รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล ThaiLIS ฐานข้อมูลThai Journals Online (ThaiJO) และ
ฐานข้อมูลจากสานักหอสมุดมหาวิทยาลัย จากคาค้น “ศาลเจ้า”
2. นาข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลจาก ThaiLIS และ Thai Journals Online (ThaiJO) จาแนก
ชนิดข้อมูลตามหัวข้อ วิทยานิพนธ์ รายงานการงานวิจัย บทความ ส่วนข้อมูลประเภทหนังสือ
และบทความบางบทความพบในฐานข้อมูลจากสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นคัด
กรองข้อมูลตามชนิดและเนื้อหาที่ตั้งไว้
3. จัดกลุ่มจาแนกประเภทตามหัวข้อต่างๆ
4. สรุปผล
ข้อจากัดในงานวิจัย
1. ข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล ThaiLISThai Journals Online (ThaiJO) และฐานข้อมูล
จากสานักหอสมุด มีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน
2. ใช้คาค้น “ศาลเจ้า” ในการค้นหาเท่านั้น อาจมีบางชิ้นงานมีการศึกษาเกี่ยวกับศาล
เจ้าจีนแต่ไม่ได้ใช้คาค้นว่า“ศาลเจ้า” จึงทาให้งานวิจัยหรือผลงานบางชิ้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศาลเจ้าจีนไม่ปรากฏอยู่ในบทความชิ้นนี้
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษามากมาย เช่น
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจการเมือง ด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา เป็นต้น
บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจและรวบรวมองค์ความรูท้ างวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวกับศาล
เจ้าจีนในประเทศไทย เน้นรวบรวมเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับ ศาลเจ้าจีนเท่านั้น เมื่อทาการ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในประเทศไทย พบว่ามีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาลเจ้าจีน
ปีที่ 10ฉบับที่ 2พุทธศักราช 2560

95

中國學研究期刊·泰國農業大學

ในหลายแง่มุม จากการรวบรวมข้อมูลสามารถจาแนกขอบเขตตามประเภทได้ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประเภทที่ 2 รายงานการวิจัย ประเภทที่ 3 บทความ
และประเภทที่ 4 หนังสือ และจาแนกกลุ่มตามขอบเขตเนื้อหาได้ต่อไปนี้ กลุ่ม ที่ 1 การศึกษา
มุมมองประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา กลุ่มที่ 2 การศึกษาบทบาทที่เกี่ยวกับด้าน
สั ง คมวั ฒ นธรรมและการเปลี่ ย นแปลง กลุ่ ม ที่ 3 ศึ ก ษาประเพณี ผ่ า นศาลเจ้ า กลุ่ ม ที่ 4
สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ และกลุ่มที่ 5 คู่มือแนะนาศาลเจ้าในด้านการท่องเที่ยว
สาหรับเนื้อหาประเภทที่ 1 การศึกษามุมมองประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนามี
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาศาลเจ้าในมุมมองประวัติความเป็นมาและศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาผ่านศาลเจ้า ประเภทที่ 2 การศึกษาบทบาทที่เกี่ยวกับด้านสังคมวัฒนธรรมและ
การเปลี่ยนแปลง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทหรือการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของ
ศาลเจ้า ประเภทที่ 3 ศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้าเป็นการศึกษาวิถีชีวิต พิธีกรรมและประเพณี
ของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ผ่ า นศาลเจ้ า ประเภทที่ 4 สถาปั ต ยกรรมและการอนุ รั ก ษ์ เ ป็ น
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม สัญลักษณ์ในศาลเจ้าและศึกษาถึงแนวทางในการอนุรั กษ์ การ
ทานุบารุงและพัฒนาศาลเจ้าและประเภทที่ 5 คู่มือแนะนาศาลเจ้าในด้านการท่องเที่ยว
ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลตามกลุ่มประเภทและเนื้อหาได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.ข้ อ มู ล ประเภทวิท ยานิ พนธ์ แ ละสารนิ พนธ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ศาลเจ้ า จี น ตามขอบเขตเนื้ อ หา
ดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีเนื้อหาทุกประเภท แต่ไม่ปรากฏเนื้อหาประเภทที่ 5 คู่มือแนะนาศาล
เจ้าในด้านการท่องเที่ยว ตัวอย่างจากข้อมูลที่สารวจพบมีดังนี้
1.1 ประเภทวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสารนิ พ นธ์ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามุ ม มอง
ประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา ดังต่อไปนี้

96ปีที่ 10ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560

วารสารจีนศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมจีน (2552) ของ
เศรษฐพงษ์ จงสงวน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมจีนอย่าง
เป็ น ระบบ โดยศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของสถาปั ต ยกรรมในประเทศจี น ท าให้ ท ราบว่ า
สถาปั ต ยกรรมในประเทศจี น พั ฒ นาไปตามสภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์ ภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ ความเชื่อและเทคนิควิทยาการก่อสร้างซึ่งส่งผลให้เกิดสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย
ในส่ ว นของการศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมพระพุ ท ธศาสนานั้ น พบว่ า ชาวจี น สร้ า งวั ด ตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นหลัก โดยสถาปัตยกรรมของ
พระพุ ท ธศาสนาที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ สถาปั ต ยกรรมอาคารวิ ห ารและสถู ป เจดี ย์ รวมทั้ ง
สถาปัตยกรรมวัดถ้าและสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ทางพระพุทธศาสนา ทาให้ทราบชาวจีนรับ
แนวคิดการก่อสร้างมาจากอินเดียและเอเชียกลางมาประยุกต์ใช้ ผลการวิจัยของอิทธิพลของ
พระพุ ท ธศาสนาต่ อ สถาปั ต ยกรรมจี น ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ สถู ป เจดี ย์ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น
สถาปัตยกรรมพุทธเพียงอย่างเดียวที่ชาวจีนในสมัยหลังยอมรับ จนถือเป็นสถาปัตยกรรมของ
ตน รูปแบบเจดีย์ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง การประดับ การตกแต่งถือเป็นรูปแบบ
สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของจีนที่สวยงามและสะดุดตาในมุมมองของสาธารณชน
คติความเชื่อของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษาประติมากรรมรูปเคารพ
(2553) ของสุนีย์ เดชวิริยะกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประติมากรรมรูปเคารพในศาลเจ้าโดยศึกษา
เฉพาะศาลเจ้ า ในสมั ยรัต นโกสินทร์ใ นพื้ น ที่ก รุงเทพมหานครและเพื่ อ ศึก ษาเปรี ยบเทียบ
ประติมากรรมรูปเคารพของศาลเจ้า ในด้านการนับถือศาสนา ความหลากหลาย ความนิยม
การให้ ค วามส าคั ญ รวมถึ ง ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บในด้ า นความเหมื อ นและความแตกต่ า ง
ผลการวิจัยพบว่า ศาลเจ้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ศาลเจ้าที่มีการนับถือศาสนาเดียวและศาล
เจ้าที่มีการนับถือมากกว่า 1 ศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื้อและความเชื่อ
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ท้องถิ่นของชาวจีนดั้งเดิม ฯลฯ ส่วนการนับถือประติมากรรมรูปเคารพของชาวจีนในแต่ละ
กลุ่ ม ภาษาจะไม่ มี ก ารแบ่ ง แยกรู ป เคารพเฉพาะกลุ่ ม ต่ อ มาด้ า นการให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ประติมากรรมรูปเคารพ สามารถสรุปได้ 2 ประการ คือ ให้ความสาคัญจากการเป็นรูปเคารพ
ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยแรกสร้างศาลเจ้าและให้ความสาคัญจากการเป็นรูปเคารพที่ถือว่ามีศั กดิ์สูง
กว่าหรือได้รับความนิยมในการนับถือมาก ส่วนประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพุทธที่พบมี
ดังนี้ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม) พระศรีอริยเมตตรัย(พระสังกัจจายน์) และรูป
เคารพในศาสนาเต๋า เช่น เจ้าพ่อเสือ เทพเจ้ากวนอู ในศาสนาขงจื้อ เช่น ขงจื้อ และในความ
เชือ่ ท้องถิ่น เช่น ปึงเถ่ากง เป็นต้น
การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการประกอบพิธีกรรมในศาลเจ้า ศาล
พระภูมิ และศาลเพียงตา อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (2556) ของพระครูปัญญาวุฒิสุนทร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิ พลของพระพุท ธศาสนาที่มีต่อ การ
ประกอบพิธี กรรมในศาลเจ้ า ศาลพระภูมิ และศาลเพี ยงตา อ าเภอเมือ ง จั งหวั ดสุรินทร์
ผลการวิจัยมีดังนี้
1.คาจากัดความเกี่ยวกับศาลเจ้า “ศาลเจ้า”หมายถึง สถานที่สิงสถิตวิญญาณของ
เทพเจ้า เป็นความเชื่อของชาวจีนที่เชื่อว่าวิญญาณมีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันมาก โดยคติ
ความเชื่อเช่นนี้ของชาวจีนคล้ายๆกับของชาติอื่นเช่นกันที่มีการแบ่งชั้นของเทพหรือวิญญาณ
2.อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการประกอบพิธีกรรมในศาลเจ้า ศาลพระภูมิ
และศาลเพียงตา อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เชื่อว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการประกอบ
พิธีกรรมในศาลเจ้าเป็นอย่างมาก เพราะพระพุทธศาสนามุ่งเน้นถึงการพัฒนาจิตให้สูงขึ้น ก่อน
จะทาพิธีใดๆต้องกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัยก่อน เพื่อเป็นการทาความเคารพสิ่งที่อยู่สูงกว่า
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3.คุ ณ ค่ า ของศาลเจ้ า ศาลเจ้ า เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะของชาวไทยเชื้ อ สายจี น
เพราะฉะนั้นศาลเจ้าจึงมีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าชาวจีน
มีพื้นฐานคาสอนมาจากศาสนาพุทธสายมหายาน
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ความเชื่อ รูปเคารพและบทบาท (2557) ของหลงเกาเยียน
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากาเนิดและพัฒนาการของศาลเจ้าหน่าจาซา
ไท้จื้อและศึกษาความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านการวางแผนผัง การตกแต่ง รูปเคารพที่
ปรากฏอยู่ในศาลเจ้า และได้ศึกษาถึงบทบาทของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อที่มีต่อชุมชน ผล
การศึกษาพบว่าความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปรากฏในการวางแผนผัง การตกแต่ง การ
จัดวางตาแหน่งของรูปเคารพ เป็นการตกแต่งด้วยศิลปกรรมแบบจีนและมีความเชื่อในลัทธิ
เต๋าแฝงอยู่ด้วย ส่วนรูปเคารพในศาลเจ้าแห่งนี้ทั้งหมดมาจากลัทธิเต๋า ด้านบทบาทพบว่าศาล
เจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมีบทบาทต่อชุมชนทั้งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการหล่อหลอมทา
ให้เกิดความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินและที่สาคัญที่สุดคือเป็นสัญลักษณ์ที่ให้กาลังใจในการ
ดารงชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
1.2 ประเภทวิท ยานิ พนธ์ แ ละสารนิ พนธ์ที่ มี เนื้อ หาเกี่ย วกั บ การศึ ก ษาบทบาทที่
เกี่ยวกับด้านสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ศึกษากรณีในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (2544) ของรตพร ปัทมเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์จีนผ่านศาลเจ้าในบริบทสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่าศาลเจ้ามีบทบาทอย่างยิ่ง
ต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในการธารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จีน และพบว่าการพยายามรื้อ
ฟื้นโรงเรียนสอนภาษาจีนถือเป็นการธารงอัตลักษณ์ของชุมชนรูปแบบหนึ่ง ส่วนด้านความเชื่อ
พบว่าศาลเจ้าจีนช่วยธารงความเชื่อชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทาง
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ศาสนาที่เกี่ยวกับความเชื่อ เช่น พิธีกินเจ เป็นต้น และทิ้งท้ายว่าผู้นาชุมชนของชาวไทยเชื้อ
สายจีนที่เป็นผู้ควบคุมการดาเนินงานของศาลเจ้าถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการชักนาให้
เกิดการธารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จีน
บทบาทศาลเจ้าในการธารงอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลพังโคน
จังหวัดสกลนคร (2552) ของยุพิน เรืองแจ้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของศาลเจ้าในการธารงอัตลักษณ์
ความเป็นจีนของคนไทยเชื้อสายจีน ผลการวิจัยพบว่าศาลเจ้าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์จีน โดยสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และศิลปกรรมที่ปรากฏในศาลเจ้ า
ถึงแม้ว่าจะมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนอยู่บ้างแต่ยังคงสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นตัวตนที่เป็นอัตลักษณ์ของจีนได้ชัดเจน ส่วนสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชื้อ
สายจีนในเขตเทศบาลพังโคน จังหวัดสกลนครมีความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าอยู่นั้นเห็นได้จาก
การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบูชาเทพเจ้า การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การไหว้ฟ้าดิน นอกจากนี้พบว่า
คณะกรรมการศาลเจ้ามีบทบาทอย่างมากในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นจีน
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี (2556) ของ นุกูล ธรรมจง มหาวิทยาลัยรังสิต
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาและกระบวนการ
ดาเนินงานของศาลเจ้าจีนและเพื่อศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจ และสังคมของศาลเจ้ า จี น
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการดาเนินงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการศาลเจ้าควบคุมและบริหาร ทั้งนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เชื่อ
ว่าถ้าในอนาคตไม่มีคณะกรรมการศาลเจ้าที่คอยควบคุมบริหารกิจกรรมต่างๆของศาลเจ้า จะ
ทาให้กิจกรรมเหล่านั้นหมดไปจากสังคม จะคงเหลือแต่เพียงสถาปัตยกรรมที่อยู่ในศาลเจ้าที่ไว้
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ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเท่านั้น ส่วนบทบาทด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่ าความทันสมัยเข้า
มามีอิทธิพลต่อชุมชนชาวจีนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ความทันสมัย เช่น สื่อออนไลน์ การเสพติดกับ
วั ต ถุ แ ละเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ รวมถึ ง การขาดการปลู ก ฝั ง จากผู้ สู ง วั ย ส่ ง ผลกระทบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมการเข้าศาลเจ้าอย่างชัดเจน พฤติกรรมดังกล่าวอาจ
ส่งผลให้ภายภาคหน้าศาลเจ้าจะเป็นเพียงแค่อนุสรณ์สถานของชาวจีนและชุมชนชาวจีนใน
เมืองโพธารามก็จะสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และถูกกลมกลืนจนอาจไม่เหลืออัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษ
1.3 ประเภทวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาประเพณีผ่าน
ศาลเจ้า ดังต่อไปนี้
ปรากฏการณ์ใหม่ของประเพณีกินผักในจังหวัดภูเก็ต: กรณีศึกษาศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้า
โบ้เก้ง (2551) ของสมชาย มนูจันทรัถ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาความเป็นมา การสืบสานและการเปลี่ยนแปลงของประเพณี
กินผักในจังหวัดภูเก็ตโดยศึกษาผ่านศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยโบ้เก้ง การวิจัยสรุปได้ว่าประเพณีกินผักของ
จังหวัดภูเก็ตถือกาเนิดขึ้นจากการนาพิธีกรรมของคณะงิ้วแต้จิ๋วมาปรับใช้ ในส่วนการจัด
ประเพณีกินผักของศาลเจ้านั้นยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการจัดงานและการ
ประกอบพิธีกรรมตามหลักความเชื่อทางศาสนา นอกจากนี้พบว่าปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น
ในประเพณีกินผักของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างพิธีกรรมให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน ซึ่งภาครัฐและ
องค์กรท้องถิ่นมีส่วนชี้นาและเกื้อหนุน ทั้งนี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ชุมชนและกลุ่มผู้นาภายในศาลเจ้าเป็นสาคัญ
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ประเพณีกินเจของชาวภูเก็ต: กรณีศึกษาศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง (2554) ของ ปิ
ยะพงษ์ ทับทิมทอง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประเพณีการกินเจผ่านศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้
เก้ง เป็นการศึกษาด้านประวัติ วิธีการปฏิบัติตามประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้มีเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
1.4 ประเภทวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมและการ
อนุรักษ์ ดังต่อไปนี้
แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาศาลเจ้ า จี น ในการพั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชนภู เก็ ต
(2539) ของพงศ์สวัสดิ์ สระวาสี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้า
เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนเมืองภูเก็ต สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. แนวทางด้านการพัฒนา โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่โดยรอบของศาล
เจ้า ปรับทางเข้าออกให้สะดวก ปลอดภัยและร่มรื่น จัดเตรียมที่จอดรถ ติดป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ศาลเจ้ามีความพร้อมที่จะรองรับบทบาทที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองภูเก็ตในอนาคต
2. แนวทางด้านการอนุรักษ์ โดยบารุงรักษาส่วนต่างๆของอาคารและวัตถุโบราณ เพื่อ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่าแนวทางด้านการพัฒนาและแนวทางด้านการอนุรักษ์ เป็นแนวทางที่เหมาะสม
ในการอนุรักษ์ศาลเจ้าและสอดคล้องต่อชุมชนเมืองภูเก็ต เพื่อที่จะทาให้บทบาทของศาลเจ้าจีน
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาของชุมชนภูเก็ตด้านการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย
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การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางความคิดในการอนุรักษ์ศาลเจ้าในกรุงเทพมหานครฯที่
สร้ า งขึ้ น ช่ วงสมั ย รั ช กาลที่ 1 ถึ ง รั ช กาลที่ 5 (2542) ของรุ่ ง สุ จิ นั น ท์ กุ ล จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มีจุด มุ่งหมายเพื่อ น าเสนอแนวความคิ ดในการอนุรั กษ์ ศาลเจ้ าจีนใน
กรุงเทพมหานครฯที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 โดยเน้นศึกษาสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมเป็นหลัก ผลการวิจัยได้เสนอภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ศาลเจ้า
ดังต่อไปนี้
1. ทาการขึ้นทะเบียนศาลเจ้าให้เป็นโบราณสถานเพราะศาลเจ้าถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่า
2. ทาการสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสานึกให้เห็นในคุณค่าของโบราณสถาน รวมทั้ง
ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อการอนุรักษ์
3. ทาการจัดตั้งหน่วยงานหลักในการดูแลงานอนุรักษ์ และพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ข้อมูล หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับศาลเจ้า
4. ทาการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศาลเจ้า
5. ทาการศึกษาพัฒนาในเรื่องข้อมูลความรู้และวิชาช่างที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมจีน
6. ทาการตรวจสอบการดาเนินการอนุรักษ์ศาลเจ้า โดยจะต้องคงหัวใจสาคัญของศาล
เจ้าเอาไว้ คือ องค์รูปเคารพ สัญลักษณ์สิริมงคลหรือศิลปกรรมการตกแต่งอาคาร การวางผัง
บริเวณ บรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมทางศาสนา และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
7. วางแผนดูแลรักษา
การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุรักษ์อาคารเก่าที่ใช้พัก
อาศัยและอาคารสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีศึกษาศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงหรือศาล
เจ้าเก่าในย่านไชน่าทาวน์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ (2545) ของพันทิพย์ ปิยะทัศนา
นนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุ รั ก ษ์
อาคารเก่าและอาคารสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีศึกษาศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงหรือ
ศาลเจ้าเก่าในย่านไชน่าทาวน์ โดยแยกประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารสาธารณะของ
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงหรือศาลเจ้าเก่า ดังนี้
1. สัญญาณของประชากรที่มีต่อศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง พบว่ากลุ่มประชากรในพื้นที่
ยังคงเห็นคุณค่าของศาลเจ้า เพราะเห็นว่าศาลเล่าเจ้าปุนเถ้ากงมีประวัติมายาวนาน ศาลเจ้า
เล่าปุนเถ้ากงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเคารพนับถือของคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ใน
ส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประชากรที่มีต่อศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงที่นาไปสู่การอนุรักษ์พบว่า
กลุ่มคนที่มีจุดกาเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีธรรมเนียมเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์ต่อศาล
เจ้าเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์มากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่น
2. ทัศนคติในการมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุรักษ์ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง พบว่า
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงเป็นโบราณสถานประเภทที่ยังคงใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการ
อนุรักษ์โบราณสถานจาเป็นต้องมีผู้ที่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารหรือผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อความถูกต้องในการอนุรักษ์
3. ข้อเสนอในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง พบว่าประชากรส่วน
ใหญ่ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของศาลเจ้ า ดั ง นั้ น รั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรท าการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะในย่านไชน่าทาวน์ได้ทราบถึง
ประวัติความเป็นมาและบทบาทของศาลเจ้าให้คนรุ่นใหม่ได้ท ราบเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึง
คุณค่าของศาลเจ้า เช่น การจัดนิทรรศการขนาดเล็กแสดงประวัติความเป็นมาเรื่องราวต่างๆ
อธิบายความหมายของลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ภายในและภายนอกศาลเจ้า
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โดยบรรยายเป็น ภาษาไทย จีน อังกฤษ พร้อมทั้งรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด หา
แนวทางในการกระตุ้นประชากรให้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงต่อไป
การศึ ก ษาปรากฏการณ์ ศ าสตร์ เชิ ง จี เนี ย สโลไซเพื่ อ การปรั บ ใช้ ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม: กรณีศึกษาศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร (2556) ของ
พิมพ์ชนก ศรีรัชตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เน้นการศึกษาและทาความเข้าใจเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้อยที่ก่อให้เกิดความเป็นตลาดน้อยในมิติของปรากฏการณ์ศาสตร์
(Phenomenology) จากการศึกษาพบว่าเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของตลาดน้อยปรากฏ
อยู่ใน 1.แสงและเงาภายในชุมชน 2.การใช้พื้นที่ซ้อนทับกันระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่
สาธารณะและ 3.การรั บ รู้ ผ่านประสบการณ์ภายในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ได้น าแนวคิดทั้งสาม
แนวคิด มาปรับใช้ในการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ของศาลเจ้าโจวซือกง จากการปรับใช้
และปรับปรุงพื้นที่ทาให้ศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของชุมชนและนอกจากนี้ยังคงปรากฏความเป็น
จิตวิญญาณของพื้นที่ตลาดน้อยไว้อีกด้วยอย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้เป็นการศึกษาในด้าน
สถาปัตยกรรมเป็นหลัก ทาให้ผลสรุปเป็นไปในทางด้านการออกแบบและการจัดการเนื้อที่ของ
ศาลเจ้าโจวซือกง
2.ข้อมูลประเภทรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนตามขอบเขตเนื้อหาพบมีเนื้อหาในกลุม่
การศึกษามุมมองประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา การศึกษาบทบาทที่เกี่ยวกับด้าน
สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ ตัวอย่าง
จากข้อมูลที่สารวจพบมีดังนี้
2.1 ข้ อ มู ล ประเภทรายงานการวิ จั ย ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามุ ม มอง
ประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา ดังต่อไปนี้
หอผี ศาลเจ้ า ปู่ กั บ ความเป็ น จี น ในอี ส าน (2553) ของนารี รัตน์ ปริ สุ ท ธิ วุฒิพ ร
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องเทพปุนเถ้ากงม่าและศาลเจ้า
ปู่ย่าของคนจีนในอีสาน จากการศึกษาพบว่าชาวจีนในภาคอีสานมีความเชื่อเรื่องเทพปุนเถ้า
กงม่าและการสร้างศาลเจ้าต่างกัน จากการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบที่
1 เทพเจ้าจีนและศาลเจ้าจีนที่คงความเป็นจีน แบบที่ 2 เทพเจ้าและศาลเจ้าที่อยู่ในกลุ่มของ
ศาลท้องถิ่น และแบบที่ 3 เทพเจ้าจีนและศาลเจ้าจีนที่ผสมกลมกลืนเข้ากับท้องถิ่น
2.2 ข้อมูลประเภทรายงานการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาบทบาทด้านสังคม
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
ศาลเจ้ า คน และก๋ ง : การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งชุ ม ชนและเทพเจ้ า ผ่ า น
พิ ธี ก รรมกิ น เจ ศาลเจ้ า ไหหล าบ้ า นปากกะแดะ (2545) ของสรั ญ เพชรรั ก ษ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนและศาลเจ้าในชุมชน
บ้านปากกะแดะ โดยศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆในศาลเจ้าผ่านเทศกาลกินเจ และ
ศึกษาบทบาท อิทธิพลของศาลเจ้าต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผลการศึกษาพบว่าชาวบ้านปาก
กะแดะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีนไหหลาที่อพยพเข้ามาตั้งแต่
130-200 ปีที่ผ่านมา โดยมีศาลเจ้าเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าที่คนในชุมชนเรียกกันว่า “ก๋ง” ซึ่งถือเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างความเชื่ อ ทางศาสนา ที่ เ กิ ด จากการผสมผสานระหว่ างพุ ท ธศาสนานิกาย
มหายาน ความเชื่อทางเต๋าของจีนและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติของชาวใต้ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับก๋งมีหลายรูปแบบเช่น การกราบไหว้บนบานกับรูปเคารพ การ
ติดต่อก๋งโดยการประทับร่างทรง ทั้งนี้คนในชุมชนเชื่อว่าก๋งมีบทบาทในด้านการปกป้องชุมชน
จากภัยธรรมชาติ บทบาทในการช่วยล้างบาปจากการฆ่าสัตว์ของชาวประมงผ่านเทศการกินเจ
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การรักษาโรค ขับไล่ปีศาจ นอกจากนี้เชื่อว่าการปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่
คนในชุมชนเท่านั้นที่สามารถทาให้ธารงอยู่ต่อได้ จาเป็นต้องพึ่งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทา
ให้เกิดแรงในการอนุรักษ์และการธารงอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
รายงานการวิจัยเรื่องความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัด
สมุทรสงคราม (2551) ของเรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานวิจัยฉบับนี้ทาการศึกษาศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงครามจานวน 23 แห่ง มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของศาลเจ้าจีนในจังหวัด
สมุ ท รสงคราม ผลการศึ ก ษาพบว่ า ศาลเจ้ า จี น ในจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามส ามารถด ารง
เอกลักษณ์และมีบทบาทต่อชาวไทยเชื้อสายจีนในรูปแบบของการเป็นที่พึ่งทางใจ การเป็นศา
สนสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมใน
เทศกาลสาคัญ การเป็นศาลเจ้าประจาตระกูล การเป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจีน
ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงพบว่าศาลเจ้ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่ส่งผลต่อศาลเจ้า
ได้แก่ การสูญหายหรือการปรับเปลีย่ นรูปแบบพิธีกรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารศาล
เจ้า การบริหารจัดการภายในศาลเจ้า การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมด้านต่างๆของ
ศาลเจ้า และการอนุรักษ์และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ส่วนด้านบทบาทพบว่าศาลเจ้ายังคง
เป็นศูนย์กลางทางสังคมของชาวจีน
2.3 ข้ อ มู ล ประเภทรายงานการวิจั ย ที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมและการ
อนุรักษ์ ดังต่อไปนี้
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบของศาลเจ้าและวัดจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
(2542) ของปัญญา เทพสิงห์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของศาลเจ้าและวัดจีนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ โดยศึกษาความหมายของภาพ สัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏและความเชื่อที่ส่งผล
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ถึงรูปแบบในศาลเจ้า ผลการศึกษาพบว่าศาลเจ้าและวัดจีนส่วนใหญ่มีรูปแบบประยุกต์และ
ผสมผสานระหว่างองค์ประกอบแบบจีนกับแบบสากล ส่วนรูปเคารพที่ปรากฏในศาลเจ้าเป็น
รูปเคารพแบบผสม นอกจากนี้พบว่าในศาลเจ้าหรือวัดจีนในหาดใหญ่แต่ละแห่งมีรูปเคารพ
ของลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธนิกายมหายานอยู่รวมกัน ในส่วนความเชื่อที่ส่งผลต่อรูปแบบศาล
เจ้า ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษ อานาจ วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวรรค์ เทพ
เจ้า ความเชื่อเกี่ยวกับสมดุลแห่งธรรมชาติ หลักฮวงจุ้ย ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล
ของภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆ
รายงานการวิจัยเรื่องศาสนสถานประเภทศาลเจ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
2554 (2555) ของกองนโยบายและแผนงานสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงจานวนที่ตั้งและการกระจายตัวของศาลเจ้า
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางและจัดทาผังเมืองและเพื่อเสนอแนวทาง
ในการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้าให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า ผลการศึกษาพบว่าศาลเจ้าหลายแห่ง
ในกรุงเทพมหานครมีความสวยงามทั้งตัวอาคารโดยรอบและภายในตัวอาคาร โดยมีการสร้าง
ขึ้นอย่างประณีต บรรจง จึงเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ทั้งยังเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์ศาลเจ้าโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 1) ทาการขึ้นทะเบียนศาลเจ้าที่มีคุณค่าในเรื่อง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม 2) จัดอบรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการอนุรักษ์และ
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ที่ เ ห็ น ถึ งคุ ณค่ า ของสถาปั ตยกรรมและศิ ลปกรรมในศาลเจ้ าแก่ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 3) จัดตั้งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการประสานงานและให้
ความรู้ด้านต่างๆเพื่อวางแนวทางการอนุรักษ์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4) ทาการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานศาลเจ้าให้โปร่งใส เปิดเผยและเป็นที่น่าเชื่อถือ 5) ทาการศึกษา พัฒนา
เรื่องข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีน
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3.ข้อมูลประเภทบทความที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนตามขอบเขตเนื้อหาพบมีเนื้อหาทุกประเภท
ตัวอย่างจากข้อมูลที่สารวจพบมีดังนี้
3.1 ข้อมูลประเภทบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษามุมมองประวัติศาสตร์และ
ความเชื่อทางศาสนา ดังต่อไปนี้
บทความเรื่อง“ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกง ณ เมืองสายบุรี ” (2555) ของพุมรี อรรถรัฐ
เสถียร วารสารรูสมิแล ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555) หน้า 71-77
บทความเรื่องนี้กล่าวถึงประวัติของศาลเจ้า เล่าเอี๊ยะกง ตั้งอยู่ที่อาเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี ในส่วนหนึ่งของบทความนี้กล่าวถึงเมืองสายบุรีที่ในอดีตมีลักษณะภูมิประเทศที่อุดม
สมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สาคัญของภาคใต้ ในเส้นทาง
การเดินเรือสินค้ามักจะใช้เมืองสายบุรีเป็นที่หลบพายุฝนจึงทาให้มีพ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติ
เข้ามาแวะเวียน พ่อค้าชาวจีนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาและตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยน อย่างไรก็ตามการอพยพเข้ามาของชาวจีนนี้ได้
น าเอาวั ฒ นธรรมประเพณี พิ ธี ก รรม ความเชื่ อ ในองค์ เ ทพเข้ า มาด้ ว ย มี ห ลั ก ฐานจาก
สถาปัตยกรรมตามบ้านเรือนและงานประเพณีสมโภชองค์ต่างๆ เช่น งานสมโภชองค์เล่าเอี๊ยะ
กง ณ ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกง และศาลเจ้าตี่ฮู้อ่องเอี๊ยะ ซึ่งเป็นเทวสถานที่ชาวจีนสายบุรีร่วมใจ
กันสร้างขึ้นด้วยความเชื่อความศรัทธา ซึ่งศาลเจ้า เล่าเอี๊ยะกงมีอายุกว่าร้อยปี และเป็นเทวส
ถานที่พึ่งทางจิตใจที่สาคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อชาวไทยเชื้อสายจีนในสายบุรี
การสารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ไทย (2556) ของเมชฌ สอดส่องกฤษ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่
9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556) หน้า 117-147
บทความเรื่องนี้ เป็ นการสารวจศาสนสถานจี นในจังหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ
ตอนล่างของไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ รวบรวมรายชื่อที่อยู่ ประวัติ รูปเคารพบูชาในศาสนสถาน
จีนและศึกษาวิถีความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดในเขตภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยมีศาสนสถานจีนหลายประเภท ดังนี้ ศาลเจ้า มูลนิธิ
สมาคม และสุสาน ส่วนของรูปเคารพบูชาที่พบในศาลเจ้า ได้ แก่ นักบวชในลัทธิเต๋า เทพเจ้า
ตามความเชื่อในลัทธิเต๋า รูปบรรพบุรุษ บุคคลที่ได้รับยกย่องให้เป็นเทพและเทพเจ้าจาก
ตานานและวรรณคดีจีน นอกจากนี้ยังพบว่าการสร้างศาลเจ้าถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดารงอัต
ลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านความเป็นจีนไปสู่ชาวไทย
บทความเรื่องท่าน้าศาลเจ้าเก่า โรงโคม อิสรานุภาพ (2558) ของพรพิมล เจริญ
บุตร วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) หน้า 127-131
บทความเรื่องนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าเก่าที่อยู่บริเวณถนนทรงวาด
อดีตศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวจีนในย่านสาเพ็ง เป็นศูนย์กลางทางการค้า
เพราะอยู่ใกล้กับบริเวณแม่น้าเจ้าพระยา สมัยต่อมาพื้นที่บริเวณหน้าศาลเจ้าบางส่วนถูกสร้าง
เพื่อเป็นถนนในการคมนาคม ท่าน้าหน้าศาลเจ้าก็ถูกถมไปด้วย แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้นับว่า
เป็นฮวงจุ้ยที่ดีเพราะเชื่อว่าเป็นฮวงจุ้ยที่มีลักษณะ“ที่หลังเต่า” ความหมายทางฮวงจุ้ยคือเป็น
พื้นที่ที่มีความรุ่งเรือง ยั่งยืนเหมาะแก่การเป็นย่านเศรษฐกิจการค้า ดังนั้นการถมท่าน้าหน้า
ศาลเจ้าเท่ากับเป็นการลดความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ ทั้งยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าในย่านนี้ที่เคย
คึกคักนั้นซบเซาลงด้วย
3.2 ข้ อ มู ล ประเภทบทความที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบทบาทด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
บทความเรื่องสนามหนังพร้อมและศาลเจ้าเปากง: จากอดีตที่น่าจดจาสู่ปจั จุบนั ที่
จางหาย (2556) ของนพรัตน์ เกือ้ สกุล วารสารชุมชนศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายนกันยายน 2556) หน้า 121-137
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บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของสนามหนังพร้อมและศาลเจ้า
เปากงและเพื่อศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้สถานที่สองแห่งนี้ไม่เป็นที่รู้จักและถูกลดความสาคัญ
ไปจากชุมชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกต ในส่วนนี้จะมุ่งไปที่ศาลเจ้าเปากง ศาลเจ้าเปา
กงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2502 ก่อสร้างโดยชาว
จีนที่เข้ามาทาการค้าขายในพื้นที่ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นตามความเชื่อประเพณีที่สืบทอดมา
แต่โบราณ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และถูกใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา
จุดมุ่งหมายในการสร้างอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวจีน ด้านบทบาทของ
ศาลเจ้าและชุมชน ในอดีตศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เมื่อมีกิจกรรมใดชาว
จีนในท้องที่มักจะมาพบปะรวมกลุ่มกัน แต่ปัจจุบันชาวจีนในชุมชนลดลงจึงทาให้คนที่มาทา
กิจกรรมในศาลเจ้าแห่งนี้ลดลงตามไปด้วยรวมทั้งหลังจากที่ผู้สร้างเสียชีวิตลง ไม่มีผู้สืบต่อจึง
เป็นเหตุผลที่ทาให้ศาลเจ้าแห่งนี้ค่อยๆเลือนหายไป
3.3 ข้ อ มู ล ประเภทบทความที่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึก ษาประเพณี ผ่านศาลเจ้า
ดังต่อไปนี้
บทความเรื่องเทศกาลและพิธีกรรมสาคัญของศาลเจ้าในจังหวัดสมุทรสงคราม (2552)
ของเรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2552) หน้า 113-138
บทความเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องความต่อเนื่ องและการเปลี่ยนแปลงของ
ศาลเจ้าในจังหวัดสมุทรสงคราม จุดมุ่งหมายของบทความคือเพื่อนาเสนอเทศกาลสาคัญ
ภายในศาลเจ้าของชาวจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของเทศกาล
สาทรจีน เทศกาลกินเจ และเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเหนียวแน่นทางสังคมของชาวจีนผ่านการ
ดาเนินงานและการประกอบพิธีต่างๆในเทศกาลสาคัญ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เทศกาลที่สาคัญในรอบปีของศาลเจ้าในจังหวัดสมุทรสงครามมี
8 เทศกาล ได้แก่ วันสาทรจีน วันเทศกาลหยวนเซียว วันฉลองตอบแทนบุญ คุณเทพเจ้ า
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ปลายปี วันฉลองวันเกิดเทพผู้เป็นประธานของศาลเจ้า วันฉลองวันเกิดเทพชั้นรองในศาลเจ้า
วันฉลองวันสร้างศาลเจ้า เทศกาลกินเจ และวันระลึกวันตายของเทพผู้เป็นประธานของศาล
เจ้า ในส่วนของพิธีกรรมสาคัญในเทศกาลสาทรจีน ได้แก่ การเจริญพระพุทธมนต์ของพระจีน
และพิ ธี ทิ้ งกระจาด และส่ ว นรู ป แบบความเหนี ย วแน่ น ของกลุ่ ม ชาวจี น ในเทศกาลต่ า งๆ
สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ที่ช่วยกันเตรียมงาน การมีส่วนร่วม
ในพิ ธี ก รรมทางศาสนา ความเชื่ อ เรื่อ งเทพที่ มีเ หมื อนกั น และการมี ปฏิ สัมพั น ธ์เ ชิ งบวก
ระหว่างชาวจีนกลุ่มต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการดารงอยู่ในอนาคตของ
ศาลเจ้าจังหวัดสมุทรสงคารม
3.4 ข้ อ มู ล ประเภทบทความที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สถาปั ตยกรรมและการอนุ รั ก ษ์
ดังต่อไปนี้
บทความเรื่องศาลเจ้า (2556) ของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
วารสารเทศาภิบาล ปีที่ 108 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2556) หน้า 63-67
บทความเรื่องนี้จัดทาขึ้นโดยกรมการปกครองเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับศาลเจ้า เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงการขึ้นทะเบียนศาลเจ้า ประเภทที่ดินของ
ศาลเจ้ า การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ป กครองและผู้ ต รวจสอบศาลเจ้ า กฎหมายและระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับศาลเจ้า
บทความเรื่องประเด็นความรู้ความเข้าใจที่มีต่อกฎหมายเกี่ยวกับศาลเจ้า (2556)
ของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง วารสารเทศาภิบาล ปีที่ 108 ฉบับที่ 5
(พฤษภาคม 2556) หน้า 66-67
บทความเรื่องนี้จัดทาขึ้นโดยกรมการปกครอง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ ศาลเจ้ า เนื้ อ หามี ดั งนี้ การว่ า ด้ ว ยที่ กุ ศ ลสถานชนิ ด ศาลเจ้ า ประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดินศาลเจ้า พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
การบารุงท้องที่ เป็นต้น
4.ข้อมูลประเภทหนังสือที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนตามขอบเขตเนื้อหาพบมีเนื้อหาทุกประเภท แต่
ไม่พบเนื้อหาประเภทการศึกษาบทบาทเกี่ยวกับด้านสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างจากข้อมูลที่สารวจพบมีดังนี้
ต้วน ลี่ เซิง. ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:
เรือนแก้วการพิมพ์, 2543.
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การรวบรวมและส ารวจข้ อ มู ล ชั้ น ต้ น ของวั ด และศาลเจ้ า จี น ใน
กรุงเทพมหานครฯและจังหวัดตามภูมิภาคของประเทศไทยจานวน 60 แห่ง เนื้อหาหนังสือเล่ม
นี้เป็นการศึกษาเชิงประวัติของและรูปแบบของศาลเจ้าทั้งหมด 60 แห่ง
กุลศิริ อรุณภาคย์. ศาลเจ้า ศาลจีน ในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553.
เป็นหนังสือแนะนาการท่องเที่ยวศาลเจ้า 9 แห่งในกรุงเทพฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
แนะนาเทพเจ้า พิธีกรรมและความเชื่อของศาลเจ้าในกรุงเทพฯและแนะนาการไหว้เทพในแต่
ละศาลเจ้า
ศีลและธรรม.สถานที่ขอพรศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อเปลี่ยนชีวิตในข้ามวัน.กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2554.
หนั งสื อ เล่ ม นี้ อ ยู่ ใ นหมวดวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ หนั งสื อ เล่ ม นี้ เ สมือ นเป็ นคู่มือ
แนะนาการไหว้ทั้งศาลเจ้าจีน วัดไทย ที่มีชื่อเสียง ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นิยมทั่วประเทศ
สานักผังเมือง. ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก . กรุงเทพมหานคร: สานักผัง
เมือง, 2559.
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สานักผังเมืองกรุงเทพฯจัดทาขึ้น เป็นการสารวจศาลเจ้า
จี น ในกรุ งเทพฯ มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ รวบรวมเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็นมา
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของศาลเจ้าในกรุงเทพฯ และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
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ข้อมูลตามกลุ่มเนื้อหา
จากการสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจี นใน
ประเทศไทยมี จ านวนผลงานทั้ งสิ้ น 64 รายการ ดั งนี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ มี จ านวน 15 รายการ
รายงานการวิจัยจานวน 5 รายการ บทความจานวน 33 รายการ และหนังสือจานวน 11
รายการ ทั้งนี้สามารถจาแนกตามขอบเขตของเนื้อหาได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงการจาแนกตามขอบเขตเนื้อหา
จากตารางข้างต้นพบว่ากลุ่มวิทยานิพนธ์มีการทาการศึกษาเกี่ยวกับศาลเจ้าจานวน 15
รายการ มีการศึกษาศาลเจ้าในมุมมองประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาและการศึกษา
เนื้อหา

วิทยานิพนธ์

รายงานการงานวิจัย

บทความ

หนังสือ

รวม

กลุ่มที่ 1 การศึกษามุมมองประวัติศาสตร์และ
5

1

14

4

24

2

2

-

7

12

ความเชื่อทางศาสนา
กลุ่ ม ที่ 2 การศึ ก ษาบทบาทที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า น
3
สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มที่ 3 การศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า

2

-

7

3

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์

5

2

8

2

17

-

-

2

2

4

33

11

64

กลุ่ ม ที่ 5 คู่ มื อ แนะน าศาลเจ้ า ในด้ า นการ
ท่องเที่ยว
รวม

15

5

ศาลเจ้าด้านสถาปัตยกรรมมากที่สุด รองลงมาคือการศึกษาบทบาทที่เกี่ย วกับด้านสั งคม
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงต่อมาคือการศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า และสุดท้ายการศึกษา
ประเพณีผ่านศาลเจ้าตามลาดับ
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กลุ่ ม งานวิ จั ย พบว่ า มี ก ารศึ ก ษาบทบาทที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงและการศึกษาศาลเจ้าด้านสถาปัตยกรรมและแนวทางในการอนุรักษ์มากที่สุด
รองลงมาคื อ การศึ ก ษามุ ม มองประวั ติ ศ าสตร์ ความเชื่ อ ทางศาสนาตามล าดั บ ส่ ว นการ
การศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้าและคู่มือแนะนาด้านการท่องเที่ยวไม่พบในงานวิจัย
กลุ่ ม บทความพบว่ าการศึก ษามุมมองประวัติศ าสตร์แ ละความเชื่ อทางศาสนาเป็น
เนื้อหาที่มีผู้สนใจศึกษามากที่สุด รองลงมาคือการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม แนวทางในการ
อนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้า และการศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า ส่วนการศึกษาบทบาทที่
เกี่ยวกับด้านสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง การศึกษาศาลเจ้าในเชิงแนะนาท่องเที่ยว
เป็นกลุ่มเนื้อหาที่มีผู้ศึกษาน้อยที่สุด
กลุ่มหนังสือพบว่า เนื้อหาที่พบส่วนใหญ่นั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ มุมมองประวัติศาสตร์
และความเชื่อทางศาสนา รองลงมาคือการศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้าและด้านสถาปัตยกรรม
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้า คู่มือแนะนาศาลเจ้าในด้านการท่องเที่ยว แนะนา
เทพเจ้า แนะนาการไหว้ในศาลเจ้าโดยเน้นเฉพาะศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมตามลาดับ
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเนื้อหาที่1 การศึกษามุมมองประวัติศาสตร์และ
ความเชื่อทางศาสนาเป็นกลุ่มเนื้อหาที่มีการศึกษามากที่สุด จานวน 24 รายการ รองลงมาคือ
กลุ่มที่ 4 เนื้อหาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้า จานวน 17
รายการ กลุ่มที่ 3 การศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า จานวน 12 รายการ กลุ่มที่ 2 การศึกษา
บทบาทที่เกี่ยวกับด้านสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง จานวน 7 รายการ และกลุ่มที่ 5
คู่มือแนะนาศาลเจ้าในด้านการท่องเที่ยว จานวน 4 รายการตามลาดับ และพบว่าข้อมูล
ประเภทบทความเป็นประเภทข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาลเจ้ามากที่สุด
จากการจาแนกเนื้อหาพบว่าการศึกษาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับศาลเจ้าใน
ประเทศไทยในครั้งนี้ การศึกษามุมมองประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาถูกศึกษามาก
ที่ สุ ด โดยมี เ นื้ อ หาเฉพาะเจาะจงเกี่ ย วกั บ การเล่ า ถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของศาลเจ้ า
ปีที่ 10ฉบับที่ 2พุทธศักราช 2560

115

中國學研究期刊·泰國農業大學

ความสาคัญของศาลเจ้า ความเชื่อทางศาสนาหรืออิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อศาลเจ้า เช่น
วิทยานิพนธ์เรื่องศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ความเชื่อ รูปเคารพและบทบาท(2557)และ
วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการประกอบพิธีกรรมในศาล
เจ้า ศาลพระภูมิ และศาลเพียงตา อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์( 2556)เป็นต้น ต่อมาแง่มุม
สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์เป็นเนื้อหาที่ถูกศึกษารองลงมา รูปแบบเนื้อหาในการศึกษามี
ทั้งการอนุรักษ์ การตีความหมายจากสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศาลเจ้าและมีการแตกย่อยเนื้อหา
ออกเป็นด้านจิตรกรรม ด้านศิลปกรรม นอกจากนี้พบว่ามีการศึกษาวรรณกรรมจีนที่แฝงอยู่ใน
ภาพวาดจิ ตรกรรมด้ วย ถื อว่ ามี การศึ กษาทุ กแง่ มุ มของสถาปั ตยกรรมผ่ านตั วศาลเจ้ า เช่ น
วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางความคิดในการอนุรักษ์ศาลเจ้าในกรุงเทพมหานครฯ
ที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5(2542) และรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบของศาลเจ้า
และวัดจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (2542)เป็นต้นส่วนเนื้อหาด้านการศึกษาประเพณีผ่านศาล
เจ้า มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่รวมทั้งการศึกษาพิธีกรรมและประเพณี
ของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านศาลเจ้าเช่น บทความเรื่องเทศกาลและพิธีกรรมสาคัญของศาลเจ้าใน
จังหวัดสมุทรสงคราม(2552) บทความเรื่องประเพณีกินเจของชาวภูเก็ต : กรณีศึกษาศาลเจ้าจุ้ย
ตุ่ยเต้าโบ้เก้ง (22557)และบทความเรื่องความเหมือนและแตกต่างของพิธีกรรมในเทศกาลกินเจ
ของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง (2558) เป็นต้น เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาบทบาทด้านสังคมวัฒนธรรม
และการเปลี่ยนแปลง มีเนื้อหาครอบคลุมถึง บทบาทการธารงอัตลักษณ์ บทบาทการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคม เศรษฐกิจของศาลเจ้า เช่น วิทยานิพนธ์เรื่องบทบาทของศาลเจ้าจีนในการธารงอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ ศึกษากรณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (2544) และรายงานการวิจัยเรื่องศาล
เจ้า คน และก๋ง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมกินเจ ศาลเจ้า
ไหหลาบ้านปากกะแดะ (2545) เป็นต้น และเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาศาลเจ้าด้านการท่องเที่ยว
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เช่น หนังสือเรื่องศาลเจ้า ศาลจีน ในกรุงเทพฯ และหนังสือเรื่องสถานที่ขอพรศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปลีย่ น
ชีวิตในข้ามวัน เป็นต้น
ข้อมูลตามช่วงระยะเวลา
เพื่อให้เห็นถึงทิศทางความสนใจและความก้าวหน้า ทางการศึกษาเรื่องศาลเจ้าจะ
จาแนกขอบเขตช่วงเวลาและเนื้อหาตามตารางและกราฟต่อไปนี้
พ.ศ.2529-2539
กลุ่มที่ 1 การศึกษามุมมองประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา

3

พ.ศ.2540-2549

พ.ศ.2550-2559

6

15

-

2

5

กลุ่มที่ 3 การศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า

-

1

11

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์

2

4

11

กลุ่มที่ 5 คู่มือแนะนาศาลเจ้าในด้านการท่องเที่ยว

-

1

3

5

14

45

กลุ่ ม ที่ 2 การศึ ก ษาบทบาทที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ านสัง คมวั ฒ นธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง

รวม

64

ตารางจาแนกขอบเขตเนื้อหาและช่วงเวลา
15
10
5
0
-5

กลุม่ ที่ 1การศึกษามุมมอง
ประวัติศาสตร์ และความเชื่อ
ทางศาสนา
กลุม่ ที่ 2 การศึกษาบทบาท
ที่เกี่ยวกับด้ านสังคม
วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง

กราฟแสดงขอบเขตเนื้อหาและช่วงเวลา
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จากตารางและกราฟข้างต้นเป็นการจาแนกขอบเขตเนื้อหาและช่วงเวลาของการศึกษา
เรื่องศาลเจ้า โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ พ.ศ.2529-2539 พ.ศ.2540-2549
และพ.ศ.2550-2559 โดยช่วงพ.ศ.2529-2539 พบผลงานจานวน 5 รายการ จานวนทั้งหมด
เป็ น การศึ ก ษาเรื่ อ งมุ ม มองประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเชื่ อ ทางศาสนาและการศึ ก ษาแง่มุม
สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ ต่อมาช่วง พ.ศ.2540-2549 พบผลงานจานวน 14 รายการ
การศึ ก ษาเรื่ อ งมุ ม มองประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเชื่ อ ทางศาสนาและการศึ ก ษาแง่ มุ ม
สถาปั ต ยกรรมและการอนุ รั ก ษ์ ยั ง คงเป็ น หั ว ข้ อ ที่ ถู ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด นอกจากนี้ ไ ด้ เ ริ่ ม มี
การศึกษาบทบาทด้านสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง การศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า
และมี คู่มือแนะนาศาลเจ้า ในด้านการท่ องเที่ย วอีกด้ วย และในช่วง พ.ศ.2550-2559 พบ
จานวนผลงานทั้งสิ้น 45 รายการ โดยการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา
ยังคงเป็นหัวข้อที่ถูกศึกษามากที่สุดทั้งนี้กลุ่มเนื้อหาด้านการศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้า และ
การศึกษาแง่มุมสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์มีจานวนผลงานเท่ากัน ที่น่าสนใจคือการศึกษา
ประเพณี ผ่ า นศาลเจ้า มี จ านวนชิ้ น งานเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชัด ท าให้ ค าดการณ์ ไ ด้ว่า
ช่วงเวลานี้มีการให้ความสาคัญกับวิถี ชีวิต ประเพณีของชาติพันธุ์จีน ส่วนการศึกษาแง่มุม
สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ ยังคงเป็นแง่มุมที่ยังอยู่ในความสนใจต่อเนื่อง และการศึกษา
บทบาทที่เกี่ยวกับด้านสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงคู่มือแนะนาศาลเจ้าในด้านการ
ท่องเที่ยว มีการศึกษาเพิ่มขึ้นตามลาดับ
เนื้อหาการศึกษาประเพณีผ่านศาลเจ้าเป็นเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากกราฟช่ วง
พ.ศ.2529-2539 ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หาด้ า นนี้ ต่ อ มาช่ ว ง พ.ศ.2540-2549 พบ
งานวิจัย 1 รายการและพ.ศ.2550-2559 เป็นช่วงที่พบงานวิจัยจานวน 11 รายการ ถือเป็น
กลุ่มเนื้อหาที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทาให้ทราบว่าช่วง พ.ศ.2550-2559 มีผู้ให้
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ความสาคัญเรื่องประเพณีมากขึ้น โดยใช้ศาลเจ้าเป็นตัวหลักในการศึกษา ส่วนใหญ่ศึกษาจาก
ประเพณีการถือศีลกินเจทางภาคใต้ ประเพณีกินเจทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นประเพณีที่
มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และถือเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงสืบทอดและสาน
ต่อได้ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ชาวต่างชาติและชาว
ไทยให้ความสนใจ และที่สาคัญการแสดงออกด้านประเพณีถือเป็นวิธีการธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ความเป็นชาติพันธุ์จีนอีกด้วย
นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็น การศึกษาศาลเจ้าตามท้องถิ่นหรือตามภูมิภ าคหลาย
รายการ เช่น วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้าจีนในการพัฒนา
เมืองและชุมชนภูเก็ต (2539) วิทยานิพนธ์เรื่องบทบาทของศาลเจ้าจีนในการธารงอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ศึกษากรณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (2544) รายงานการวิจัย
เรื่องรูปแบบของศาลเจ้าและวัดจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (2542)วิทยานิพนธ์เรื่อง
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี (2556) และบทความเรื่องการสารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัด
ภาคตะวั น ออกฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งของไทย (2556) เป็ น ต้ น ท าให้ ท ราบว่ า การศึ ก ษา
เฉพาะเจาะจงที่เป็นรายสถานที่และการศึกษาภาพรวมของทั้งภูมิภาค เป็นการแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมจีนที่แทรกตัวและมีอิทธิพลอยู่ทุกท้องที่ของประเทศไทย และทาให้ทราบว่าทุก
ภูมิภาคของไทยยังคงให้ความสาคัญต่อการศึกษาวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับศาลเจ้า
ทิศทางการศึกษาเรื่องศาลเจ้าจีนในประเทศไทย
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ในครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบว่ า ในช่ ว งระยะเวลา 30 ปี มี ผู้ ที่ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับศาลเจ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกช่วงเวลาและทุกกลุ่มเนื้อหาซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางความสนใจความก้าวหน้า การต่อเนื่องของการศึกษาเรื่องศาลเจ้า ในอนาคตว่ามีผู้ให้
ความสนใจเพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มเนื้อหาที่มีผู้สนใจศึกษามากที่สุดคือ
เนื้ อ หาด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเชื่ อ ทางศาสนา รองลงมาคื อ กลุ่ ม เนื้ อ หาด้ า น
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สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ สองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเนื้อหาที่มีก ารศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเนื้อหาที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดคือเนื้อหาเกี่ ยวกับการศึกษาประเพณีผ่าน
ศาลเจ้าระยะสิบปีหลังมานี้ประชาชนสนใจและให้ความสาคัญกับประเพณี จึงทาให้มีผู้ทา
การศึกษาประเพณีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเพณีถือศีลกินเจ ผนวกกับ ประเด็นการทาน
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ท าให้ ป ระชาชนหั น มาใส่ ใ จสุ ข ภาพ นอกจากนี้ สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ หรือ
อินเตอร์เน็ตมีการโฆษณาให้ความรู้ เชิญชวนให้หันมารักสุขภาพอีกด้วย อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ช่วงสิบปีหลังมีการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะ
ประเพณีกินเจ
สาหรับทิศทางการศึกษาเกี่ยวกั บศาลเจ้าคาดว่า ในอนาคต ไม่เพียงแค่เนื้อหาด้ า น
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละการอนุ รั ก ษ์ เ ท่ า นั้ น ที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง คาดว่ า เนื้ อ หาทุ ก ด้ า นจะมี
การศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย
สรุป
ศาลเจ้าถือเป็นศาสนสถานทางชาติพันธุ์จีนและเป็นศูนย์กลางทางความรู้ไม่ว่าจะเป็น
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอนุรักษ์และดูแลอย่างถูกวิธี จะทาให้ศาลเจ้ากลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้รู้จัก
และอาจน าไปสู่ ก ารเป็ น ศาลเจ้ า ร้า งในที่ สุ ด การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมจี น เกี่ ย วกั บ ศาลเจ้ าใน
ประเทศไทยนั้นถือเป็นการศึกษาเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจในวงจากัด จากการสารวจ
และรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ โดยจาแนกขอบเขตประเภทข้อมูล ประเภทเนื้อหาและช่วงเวลา
เป็นปรากฏการณ์ที่ทาให้ทราบถึงการตื่นตัวและการหันมาให้ความสาคัญกับศาสนสถาน
ประเภทศาลเจ้ามากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มเนื้อหาทุกกลุ่มล้วนมีความสาคัญ และเป็นพื้นฐานที่ควร
ศึกษาควบคู่กันไป
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ภาพรวมของการสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีน
ในประเทศไทยผ่ า นฐานข้ อ มู ล ของไทยในช่ ว ง พ.ศ. 2529 – 2559 ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ทาง
ความก้าวหน้าในอนาคตของการศึกษาที่เกี่ยวกับศาลเจ้า ที่คาดว่าจะมีการศึกษาเพิ่มขึ้น ส่วน
ขอบเขตด้านระยะเวลายังทาให้ทราบถึงทิศทางในการศึกษาต่อด้านความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่
เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนว่าจะมีความต่อเนื่องในการศึกษา โดยอาจจะมีการพัฒนาหรือต่อยอดจาก
องค์ความรู้เดิมที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้วิจัย หวังว่าบทความชิ้นนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้ที่
สนใจศึกษาเรื่องเฉพาะด้านอย่างเช่นศาลเจ้าจีน
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