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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาล
อ าเภอโพธาราม 2) ศึ ก ษาความเชื่ อ ของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ต่ อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นศาลเจ้ า จี น ใน
เขตเทศบาลอาเภอโพธาราม และ 3) ศึกษาบทบาทของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอาเภอโพธาราม
ต่อการดาเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน กลุ่ ม ประชากรผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย ผู้ ดู แ ล
ศาลเจ้า ชาวบ้านที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชน ชาวบ้านต่างชุมชน และชาวไทยเชื้อสายอื่นๆ
ที่เดินทางมากราบไหว้ศาลเจ้าจีน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยประกอบด้วยแบบสังเกต และ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์ผลการวิจัย
โดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analytics) ในรูปแบบคาบรรยาย สรุป และอภิปรายผล
ผลการวิจัย พบว่า สถานภาพของศาลเจ้าจี นในเขตเทศบาลอาเภอโพธารามในปัจจุบันมี
ทั้งหมด 5 แห่ง ต่างก็ยังคงเป็นสถานที่สาหรับชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลอาเภอโพธารามให้
ความเคารพนับถือ และยังเป็น สถานที่ใช้จัดพิธีกรรมทางความเชื่อ ตามหลักคาสอนของลัทธิขงจื้อ
ลัทธิเต๋า และคาสอนของพระพุทธศาสนานิกายมหายานอีกด้วย ส่วนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในเขตเทศบาลอาเภอโพธารามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าจีนยังคงมีความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าจีน สังเกตได้จากแรงศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่เกือบทุกหลังคาเรือน
เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าอย่างไม่ขาดสายทั้งวันตรุษจีน วันสารทจีน และวันฉลอง
ศาลเจ้าประจาปี แสดงให้เห็นว่า บทบาทศาลเจ้าจีนต่อการดาเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขต
เทศบาลอาเภอโพธารามอย่างไม่เสื่อมคลาย ถึงแม้ว่าบางช่วงเวลาอาจมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ศาลเจ้า
ลดน้อยลงก็ตาม ศาลเจ้าไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสาหรับเคารพบูชากราบไหว้ของชาว
ไทยเชื้อ สายจี น เท่านั้ น บทบาทที่ส าคัญอี กประการหนึ่ง คือช่ว ยส่ งเสริม เศรษฐกิ จ ของชุ มชนชาว
โพธารามทางด้านการค้าขายให้แก่ครอบครัวจากมีประเพณีกิจกรรมต่างๆ ที่ศาลเจ้าจีนจัดขึ้นเป็นการ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างศาลเจ้าจีนกับสังคมชุมชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน
ในท้องถิ่น
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ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to explore the current condition of the
Chinese Shrines located in Photharam Municipality, 2) to investigate the beliefs of
Thai of Chinese descent towards the sanctity of the Chinese shrines in Photharam
Municipality, and 3) to explore the roles of the Chinese shrines in Photharam
Municipality towards the living of Thai of Chinese decent. The key informants
included shrine overseers, residents of Chinese decent in the community, residents
from other communities, Thai of other ethnic origins who came to visit the Chinese
shrines. The research instruments consisted of observation, structured interview and
unstructured interview. Data was later synthesized by using descriptive analytics in
forms of describing, summarizing, and discussing.
From the finding of the condition or general information concerning with the
shrines, there were 5 Chinese shrines found in Photharam Municipality. They were
considered as the holy places for Thai of Chinese descent living in Photharam
Municipality and the places for holding rituals for Confucian, and Toaist practitioners
as well as those who believed in Mahayana Buddhism. Besides, according to the
finding regarding the religious belief towards the sanctity of the Chinese Shrines of
Thai of Chinese decent in Photharam Municipality, it was discovered that they still
had strong faith in the holy spirit presence in the Chinese shrines. That had been
clearly seen from their regular visits to the Chinese shrines all year long, especially in
religious events such as Chinese New Year, Hungry Ghost Festival, and Shrine Annual
Festival and so on. From these findings, Chinese Shrines presented significant roles
adhering the persistent belief of Thai of Chinese descent towards their living,
regardless of some period of fewer visitors. The contributed roles of Chinese Shrines
were not only being the center to combine heart and soul of all Thai of Chinese
descent, but also being the places for promoting community economics, in terms of

ค
trading on the days that the aforementioned events held by the Chinese Shrines
authority. These would help binding the relationship between the Chinese Shrines,
the local Thai community and the local Thai of Chinese descent community
together.

