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บทคัดยอ  
 

  อําเภอโพธารามมีวัด 71 แหง มีกลุมชาติพันธุ 5 กลุมคือ ไทยมอญ ไทยลาวเวียง ไทยจีน 
ไท-ยวน และไทยเขมรลาวเดิม แตละชาติพันธุใชวัดทํากิจกรรมทางศาสนาและทางประเพณี วัดจึงเปน
สื่อของการถายทอดเรื่องราวสะทอนผานศิลปกรรมและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอยูภายในวัด การวิจัยครั้งนี้
มุงศึกษาการสื่อความหมายของวัดดานอัตลักษณชาติพันธุ ประเมินบทบาทของวัดในการสื่อความหมาย 
อัตลักษณและสืบทอดอัตลักษณชาติพันธุ และหาแนวทางเสริมสรางบทบาทของวัดในการสืบทอดอัตลักษณ
ชาติพันธุในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใชการวิจัยแบบผสานวิธีคือ เชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ การจัดเวทีเสวนาผูมีสวนเก่ียวของ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการ
สํารวจเอกสาร วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา เชิงปริมาณโดยแจกแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การสื่อความหมายของวัด
ดานอัตลักษณชาติพันธุมี 2 ประเภทคือ 1) การสื่อความหมาย อัตลักษณชาติพันธุดานรูปธรรมผานสิ่ง
ปลูกสรางและวัตถุสิ่งของภายในวัด โดยมีชาติพันธุไทยมอญและไทยลาวเวียงท่ีสื่อความหมายอัตลักษณ
ชาติพันธุดานนี้ชัดเจน เชน เจดียมอญวัดคงคาราม วัดเขาชองพราน หงสสัตวสัญลักษณมอญท่ีวัด
หนองกลางดง วัดดอนกระเบื้อง สิมลาวท่ีวัดกําแพงเหนือ หอวัฒนธรรมลาวเวียงท่ีวัดโบสถ เปนตน 2) 
การสื่อความหมายอัตลักษณชาติพันธุดานนามธรรมผานการทํากิจกรรมทางศาสนาและทางประเพณี
ภายในวัด เชน ความเชื่อผีบรรพบุรุษมีการเซนไหวผีบรรพบุรุษไทยมอญ ไทยลาวเวียง ไทยจีน ไท-ยวน 
ไทยเขมร ในวันสําคัญตาง ๆ ตามวัดประจําชุมชน เชน วันตรุษ วันสารท วันสงกรานต เปนตน การ
ประเมินบทบาทของวัดในการสื่อความหมายอัตลักษณและการสืบทอดอัตลักษณชาติพันธุพบวา 
บทบาทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.44) โดยมีดานการสื่อความหมายอัตลักษณชาติพันธุของ
วัดเปนอันดับท่ี 1 ( X  = 3.54) และแนวทางเสริมสรางบทบาทของวัดในการสืบทอดอัตลักษณชาติพันธุ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.25) โดยวัดรวมกับชุมชนจัดทําปาย/บอรดใหความรูเก่ียวกับ
ชาติพันธุไวในวัดเปนอันดับท่ี 1 ( X  = 3.70) ผลการจัดเวทีเสวนาพบวา ความเขมขนทางประเพณี 
โดยเฉพาะดานภาษาของแตละชาติพันธุไดกลายไปมาก แตทุกชาติพันธุใชวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปน
แหลงใหความรูและสืบทอดอัตลักษณชาติพันธุ สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกันและมีความสัมพันธ
ท่ีดีตอวัด ความศรัทธาในพุทธศาสนาและความเชื่อเก่ียวกับผีทําใหสืบทอดประเพณีจากรุนสูรุน  
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ABSTRACT 
 

There are 71 temples and 5 ethnic groups in Photharam District. Those 
groups are Mon, Laos Vieng, Chinese, Tai-Yuan, and Khemr. Each ethnic group has 
organized religious activities, and cultural activities in the temples, where have been 
media to convey information through the variety of arts and activities in them. This 
research aimed to investigate the temples in conveying ethnic identity, evaluate the 
temples roles in conveying ethnic identity, and initiate a guideline to reinforce ethnic 
identity through temples in Photharam district, Ratchaburi province. The research was 
mixed method. The qualitative methods of in-depth interview with key persons, 
forum discussion of relevant, non-participant observation, and documentary survey 
were collected data, and analyzed based on a content analysis. The quantitative 
method of questionnaires was used, and analyzed by a number of frequency, the 
percentage, the mean and the standard deviation. The findings revealed that the 
temples had conveyed ethnic identity into two categories. 1) The concrete meaning 
through physical characteristics of the buildings in the temples. Mon and Laos Vieng 
could convoy this ethnic identity clearly such as Mon Pagoda at Wat Kongkaram, Wat 
Kheachongphran, Swan, the symbol of Mon at Wat Nongklangdong, wat 
donkrabueng, Laos Sim at Wat Kampangnue. Lao Vieng Cultural Hall at Wat Bod etc. 
2) The abstract meaning through religious activities, and cultural activities that had 
been organized in the temples. For example, the belief in the existence of their 
ancestors’ spirits; Mon, Laos Vieng, Chinese and Khemr worshiped their ancestral 
spirits on important days in community temples such as Trut Day, Sart Day, Songran 
Day etc. The evaluation of the role of temples in conveying ethnic identity and 
inheritance of ethnic identity showed that the overall role was moderate ( X =3.44). 
Conveying ethnic identity of the temples was the first ranked ( X =3.54). Additionally, 
the overall of guidelines to reinforce ethnic identity through the temples was 
moderate ( X =3.25). The first rank was that temples and communities made 
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billboards to educate about ethnicity in the temple ( X =3.70). For the forum 
discussion, it was recommended that each ethnic group had decreased the 
traditional concentration especially ethnic language. However, they used the temples 
for community center, learning resources, and inheriting ethnic identity. The 
community members had positive relationship to each other and to their temples. 
The faith in Buddhism and belief of their ancestors’ spirits made them inherited the 
tradition from generation to generation. 
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