บทที่ 5
บทสรุ ป
การวิจยั เพื่อศึกษาวัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าในภาคตะวันออก

เพื่อศึกษาแนวความคิด

ความสําคัญของวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนประเภทสถาปั ตยกรรม

ประติมากรรม

จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมที่ศาลเจ้าในภาคตะวันออกสําหรับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็ น
แหล่งการเรี ยนรู ้เพื่อการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ศาลเจ้าจํานวน 51 แห่งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสํารวจและสัมภาษณ์แล้วนํามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการพรรณาธิ บายตามแบบการวิจยั เชิง
คุณภาพ คนไทยเชื้อสายจีนได้สร้างวัฒนธรรมที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเห็นได้
ชัดเจนจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมแม่ในจีนที่ชาวจีนนําอพยพเข้ามาตั้งรกราก
ในสังคมไทยและได้เลือกสรรวัฒนธรรมที่เหมาะกับผูอ้ พยพชาวจีนด้านความเชื่อก่อให้เกิดภูมิ
ปั ญญาที่แตกต่างกับวัฒนธรรมแผ่นดินแม่

ผลการศึกษาสามารถสรุ ปในประเด็นปลีกย่อยดังมี

รายละเอียดสามารถนําเสนอได้ดงั คือไปนี้คือ
ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ต้ งั ชุมชนอยูอ่ ย่างหนาแน่นแถบเมืองท่าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
จํานวน 5 แห่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ เมืองบางปลาสร้อยตั้งอยูท่ ี่ชลบุรี เมืองแปดริ้ ว
ที่ฉะเชิงเทรา เมืองระยอง จันทบุรีและตราด การตั้งชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในแหล่งดังกล่าว
ทําให้มีการก่อตั้งศาลเจ้าจํานวนมากในชุมชนเหล่านั้น

การวิจยั ได้สรุ ปแนวความคิดเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าในประเด็นต่าง ๆ คือ ตัวอย่างอาคารสถาปั ตยกรรมจีนที่มีลกั ษณะ
โดดเด่นสําหรับการอนุรักษ์และพัฒนาคือ ศาลเจ้าในภาคตะวันออกที่สาํ คัญจํานวน 10 ศาลเจ้า
ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมจังหวัดระยอง วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา โรงเจเป้ าฮกตั้ว ศาลเจ้า
เซียนซือไท้ ศาลเจ้าฮ๊กเกี้ยน จังหวัดชลบุรี ศาลหลักเมืองขลุง จันทบุรี ศาลหลักเมืองระยอง วัด
เทพพุทธาราม เซียนฮุดยี่ ชลบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดตราดและวัดอุภยั ภาติการาม
ฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านประวัติความเป็ นมาของศาลเจ้า บทบาทความสําคัญใน
ชุมชนประกอบกับปัจจัยด้านความโดดเด่นของตัวอาคารศิลปกรรมแบบจีน
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ตัวอย่างประติมากรรมในศาลเจ้าประกอบด้วยประติมากรรม 8 ประเภทที่มีลกั ษณะเป็ น
เอกลักษณ์ดา้ นประวัติการสร้างประติมากรรม บทบาทความสําคัญของประติมากรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย ประติมากรรมหลวงพ่อซําปอกง ต้า ฉง เป่ า เตี้ยน ที่วดั อุภยั ภาติการาม ฉะเชิงเทรา
ประติมากรรมในศาสนาพุทธนิกายมหายานที่วดั จีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา วัดเทพพุทธาราม
เซียนฮุดยี่ จังหวัดชลบุรี วัดมังกรบุปผาราม จังหวัดจันทบุรี และที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน
สระแก้ว ประติมากรรมในศาสนาเต๋ า ประติมากรรมสามก๊ก ประติมากรรมไซอิ๋ว ประติมากรรม
ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประติมากรรมพระโพธิ สตั ว์กวนอิม และประติมากรรมเจ้าแม่ทบั ทิม
จิตรกรรมที่ศาลเจ้าที่มีลกั ษณะโดดเด่น มีจาํ นวน 11 จิตรกรรมได้แก่ จิตรกรรมตามความ
เชื่อศาสนาพุทธนิกายมหายาน จิตรกรรมในศาสนาเต๋ า จิตรกรรมสามก๊ก จิตรกรรมไซอิ๋ว
จิตรกรรมเจียงเจือหยาง จิตรกรรมห้องสิ น จิตรกรรมตํานานหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัว จิตรกรรม
ความฝันในหอแดง จิตรกรรมไซซี จิตรกรรมซิ ยนิ่ กุย้ -ซิเต็งซาน และจิตรกรรมกิเลน ความ
สวยงามของศิลปวัฒนธรรมจีนที่ศาลเจ้าในภาคตะวันออกมีรายละเอียดมากมายดูรายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 2 ประกอบ
ประการสุ ดท้ายภาษาและวรรณกรรมที่ศาลเจ้ามีลกั ษณะเป็ นเอกลักษณ์แบ่งเป็ น

6

ประการ คือ
ประการแรก ภาษาและวรรณกรรมจีนเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายมหายานมีจารึ กที่ระฆัง
สําริ ดที่วดั จีนสโมสร เป็ นต้น ประการที่สอง การจารึ กประวัติการสร้างระฆังเช่นที่ศาลเจ้าแม่
ทับทิม จังหวัดระยอง โรงเจเป้ าฮกตั้ว ชลบุรี ประการที่สาม

การเขียนโคลงตุย้ เลี้ยง

เช่นที่

บริ เวณเสาของอาคารศาลเจ้าบริ เวณสําคัญหลายแห่ง ประการที่สี่ แผ่นป้ ายจารึ กบนแผ่นสําริ ด
เช่น จารึ กชื่อเทพเฉิ นหวงกงที่ ศาลหลักเมืองจันทบุรี ประการที่หา้ แผ่นป้ ายชื่ออาคาร ชื่อเทพ
เจ้าต่าง ๆ

ประการสุ ดท้าย ภาษาที่อธิ บายประกอบจิตรกรรมต่าง ๆ

ผลการศึกษาเป็ นไปตามกรอบแนวความคิดที่ต้ งั ไว้คือ

แนวความคิดตามศาสนาพุทธ

นิกายมหายาน ศาสนาเต๋ า ลัทธิขงจื้อ และภูมิปัญญาจีนมีอิทธิ พลต่อความเชื่อของชาวไทยเชื้อ
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สายจีนเป็ นแนวความคิดวัฒนธรรมด้านจิตใจมีอิทธิ พลทําให้เป็ นแรงบันดาลใจสําหรับ
ออกแบบสร้างวัฒนธรรมประเภทวัตถุที่เป็ นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ภาษา
และวรรณกรรมอย่างมีนยั ยะสําคัญ

กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนได้รับอิทธิ พลจากภูมิปัญญาจีน
จากแผ่นดินแม่ซ่ ึงเป็ นวัฒนธรรมประเภทจิตใจ

คือแบบอย่างการปฏิบตั ิหรื อแนวทางแห่ง

ความคิด ความเชื่ออุดมการณ์ ศีลธรรมจรรยา ธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย พิธีการ
ต่าง ๆ ของชาวจีนแผ่นดินแม่ที่เกิดจากศาสนาพุทธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋ า ลัทธิ ขงจื้อ และภูมิ
ปั ญญาจีนทั้งหลาย
ประเทศไทย

หล่อหลอมส่ งทอดให้กบั ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางอพยพเข้ามาใน

โดยเฉพาะในกลุ่มผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวติ ได้สละทรัพย์สมบัติ

เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเภทวัตถุที่ศาลเจ้าในรู ปของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม

164

ภาษาและวรรณกรรมเพื่อเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยกันมาทํากิจกรรม
ร่ วมกัน ศาลเจ้าจึงเป็ นแหล่งสถานที่ที่มีบทบาทความสําคัญในชุมชนบันทึกประวัติความเป็ นมา
การอพยพ และความสัมพันธ์ของชาวจีนที่มีต่อคนไทย
เอกลักษณ์ ศาลเจ้ าภาคตะวันออก เนื่องจากภาคตะวันออกประกอบด้วย 8 จังหวัดมี
ลักษณะเป็ นเมืองท่าชายทะเลในส่ วนที่เป็ นภาคตะวันออกตอนล่างและภาคตะวันออกตอนบน
ภาคตะวันออกตอนล่างเป็ นชายฝั่งทะเล

เอกลักณ์ศาลเจ้าในภาคตะวันออกแสดงให้เห็นได้ใน

ประเด็นสาระสําคัญดังนี้ คือ ประการแรก เอกลักษณ์ความสัมพันธ์วฒั นธรรมไทย-จีน รู ปแบบ
สถานปั ตยกรรมตัวอาคาร การจัดวางเครื่ องสักการะบูชา ประติมากรรมรู ปเคารพ แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน

ตามแบบอย่างการสร้างอาคารสถาปั ตยกรรมศาล

เจ้าแรกที่วดั
พนัญเชิงวรวิหาร แสดงให้เห็นความเคารพวัฒนธรรมไทยแต่กย็ งั คงนําวัฒนธรรมจีนเข้าไปไว้
ในวัดพนัญเชิงวรวิหารได้อย่างผสมผสานกลมกลืน

นอกจากนี้วดั จีนยังเริ่ มสร้างแบบ

สถาปั ตยกรรมไทยบ้างแล้ว การจัดวางเจว็ด ประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมือง เทพเจ้าประจําถิ่น
เหล่านี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างเป็ นรู ปธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปันมหากษัตริ ยก์ บั วัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนจะเห็นได้จาก
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าประเภทตํานานเรื่ องพระเจ้าสายนํ้าผึ้ง กับพระนางสร้อยดอกหมากดังจะ
เห็นได้จากประวัติการสร้างศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก นอกจากนี้ยงั มีประวัติการสร้างศาลเจ้าที่
วัดพนัญเชิงวรวิหารจากประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรื อของเจิ้งเหอในสมัยราชวงศ์หมิงที่
เดินทางมาในสมัยอยุธยา ตลอดจนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชซึ่งทรงมีเชื้อสายเป็ นจีน
แต้จิ๋วราชสํานักปักกิ่งบันทึกว่าพระเจ้าตากสิ นเป็ นเจิ้ง เจา ทรงมีพระบิดาชื่อ เจิ้งยูงได้รับแต่งตั้ง
เป็ นขุนพัฒน์ พระมารดาเป็ นชาวไทยชื่อนกเอี้ยงสมัยอยุธยาใกล้จะเสี ยกรุ งแก่พม่าครั้งที่ 2 ได้
รวบรวมกําลังต่อสู้กบั พม่าจนได้สถาปนาเมืองหลวงกรุ งธนบุรีสาํ เร็ จ
มหาราชสนับสนุนชาวจีนแต้จิ๋วรู้จกั กันในนามของจีนหลวง

สมเด็จพระเจ้าตากสิ น

ในภาคตะวันออกเป็ นเส้นทาง
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เดินทัพเพื่อกูช้ าติที่สาํ คัญ ศาลพระเจ้าตากสิ นมหาราชเป็ นแบบไทยและมีวฒั นธรรมจีนอยูด่ ว้ ยที่
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยจีนที่มีบนั ทึก
ไว้ในประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่สมัยอยุธยา
ประการทีส่ อง เอกลักษณ์ศาลเจ้าไทยจีนในภาคตะวันออก แสดงให้เห็นการยอมรับโลกา
ภิวตั น์ เช่น การสร้างอาคารแบบสมัยใหม่ การจัดการแบบใหม่ เพื่อสามารถร่ วมมือกับชุมชน
ศาลเจ้าในบริ เวณนี้จะเป็ นศาลเจ้าที่เกี่ยวกับการเดินเรื อ เช่น ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมเทพผูพ้ ิทกั ษ์รักษา
ทะเล เทพเจ้ากวนอูเทพผูซ้ ื่อสัตย์เป็ นคุณลักษณะสําคัญสําหรับผูเ้ ดินทางผจญภัยในท้องทะเลที่มี
แต่อนั ตรายรอบด้าน

รวมทั้งภูมิปัญญาด้านศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีความสัมพันธ์กบั

ศาสนาพุทธในชุมชนไทยเป็ นต้น บริ เวณเมืองท่าสําคัญในแถบตะวันออกตอนล่างประกอบด้วย
ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด เป็ นชุมชนสําคัญของชาวจีนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเฉพาะ
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชซึ่ งทรงมีเชื้อสายเป็ นจีนแต้จิ๋วในฐานะเป็ นจีนหลวงได้ทาํ สงคราม
กูช้ าติได้กาํ ลังชาวจีนในภาคตะวันออกเป็ นกําลังสําคัญสนับสนุนจนสําเร็ จ
ประการสุ ดท้ าย เอกลักษณ์ศาลเจ้าแบบเมืองชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกตอนล่างชายฝั่ง
ทะเลศาลเจ้าในบริ เวณนี้จะเป็ นศาลเจ้าที่เกี่ยวกับการเดินเรื อ เช่นศาลเจ้าชาวจีนฮ๊กเกี้ยน ศาลเจ้า
พ่อกวนอู และศาลเจ้าแม่ทบั ทิม ภาคตะวันออกตอนบนเป็ นดินแดนที่ประกอบด้วยลุ่มนํ้าบางปะ
กง ลุ่มนํ้าระยอง ลุ่มนํ้าจันทบุรี และลุ่มนํ้าตราด ชาวไทยเชื้อสายจีนได้สร้างศาลเจ้าแม่ทบั ทิม
เอกลักษณ์ศาลเจ้าที่ได้รับอิทธิพลจากชาวไทยเชื้อสายจีนจากกรุ งเทพมหานคร

ซึ่ งเป็ นจุดรวม

ของชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยก่อนอพยพแยกย้ายไปอยูท่ ี่อื่น เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
คือวัดจีนประชาสโมสร สร้างวัดตามแบบวัดจีนที่กรุ งเทพมหานครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์

รวมทั้งวัดอุภยั ภาติการามก็รับวัฒนธรรมศาลเจ้าแบบอยุธยาที่วดั พนัญเชิง

วรมหาวิหารที่เคยเป็ นศาลเจ้ามาก่อนมาสร้างพระพุทธรู ปแบบบซําปอกงนํามาเป็ นพระพุทธรู ป
ประธานของศาลเจ้า
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ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข บางแสน ชลบุรี เป็ นตัวอย่างความสําคัญของประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
ปะเภทตํานานของชุมชนของชาวจีนผูอ้ พยพโดยสร้างศาลเจ้าให้สอดคล้องกับตํานานเขาสามมุข
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ากับตํานานพื้นบ้านชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปั จจุบนั ศาล
เจ้าแม่สามสุ ขมีสองศาลเป็ นที่เคารพของชาวเรื อ มักถือเป็ นประเพณี ที่ตอ้ งกราบไหว้ บนบาน
ศาลกล่าวเพื่อให้เป็ นศิริมงคลแก่ตวั เองและเดินทางโดยปลอดภัย ภายในศาลเจ้ามีประติมากรรม
รู ปเคารพแบบจีนประดิษฐานอยูจ่ าํ นวนมาก
การบริ หารจัดการศาลเจ้าแบบใหม่ป็นรู ปแบบที่แสดงให้เห็นแนวโน้มการจัดการบริ หาร
ศาลเจ้าเพื่อสามารถดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมนไทยเชื้อสายจีนแสดงให้เห็นได้จากรู ปแบบที่
สําคัญดังนี้คือ
ประการแรกคือ การบริ หารจัดการแบบพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากภาคตะวันออกเป็ นภาคที่มี
บทบาทด้านการท่องเที่ยวมากโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีมีหอ้ งพักสู งที่สุดทัว่ ประเทศ

รู ปแบบ

การปรับตัวการบริ หารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็ นประเด็นสําคัญที่น่าศึกษาอย่างยิง่
โดยเฉพาะการจัดการบริ หารแบบพิพิธภัณฑ์ การบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ข้ ึนอยูก่ บั สายงานของ
ภาครัฐบาลที่ทาํ หน้ากํากับดูแล

ต่อจากนั้นก็เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทําหน้าที่ดา้ นการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ให้อยูร่ อดได้ดว้ ยการวางแผนกลยุทธ์
อเนกกุศลศาลา(วิหารเซียน)

ให้เป็ นไปตามนโยบายของพิพิธภัณฑ์

ชลบุรีเป็ นตัวอย่างการจัดการบริ หารศาลเจ้าแบบพิพิธภัณฑ์แบบ

ใหม่ รู ปแบบการจัดเก็บบัตรผ่านประตู การจัดวางประติมากรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
โดยเฉพาะรัฐบาลจีนมอบโบราณศิลปวัตถุจาํ นวน 328 รายการมาจัดแสดงไว้ อเนกกุศลศาลา
(วิหารเซียน)เป็ นงานก่อสร้างที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมสําคัญของจีนด้านพุทธ
ศาสนา ผนวกเข้ากับความเชื่อในศาสนาเต๋ าและขงจื้อแบบตั้งเดิมตามหลักฮวงจุย้ หรื อภูมิลกั ษณ์
งานประดับตกแต่งตัวอาคารมีความหมายเชิงคตินิยมความเชื่อทางเทววิทยาของชาวจีนเป็ นงาน
นฤมิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็ นที่ศูนย์กลางศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋ าและขงจื้อ
ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมจีนที่สาํ คัญ

รวมทั้ง
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ประการทีส่ อง การบริ หารจัดการแบบกวานซี่กจ็ ะทําให้ศาลเจ้าในภาคตะวันออกมีศูนย์
รวมการทํากิจกรรมตามประเพณี มากขึ้น เช่น ประเพณี กินเจซึ่ งเป็ นประเพณี ที่สาํ คัญด้านการ
ท่องเที่ยว

ตามเป้ าหมายหลักของสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย(เม่

งเลี้ยง ) คือส่ งเสริ มวัฒนธรรม-การศึกษา สื บทอดคุณธรรมและประเพณี อนั ดีงามของจีน
ประการสุ ดท้าย คือการบริ หารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะศาลเจ้าใน
ท้องถิ่นชุมชนเล็ก

ๆ

ต่าง

ๆ

ต้องการให้ประชาชน

โดยรอบมีส่วนร่ วมเพื่อดูแลรักษาศาลเจ้าร่ วมกันเนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ ผูด้ ูแลสาลเจ้าที่เคยมีมาแต่เดิมก็อายุมากไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บางศาลเจ้ามีรายได้กจ็ ะจ้างคนท้องถิ่นอื่นมาดูแลศาลเจ้า หรื ออาจอยูม่ ีหน้าที่การงานอยูห่ ่างไกล
จากศาลเจ้า จึงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเรื่ องนี้ ร่วมกัน
แนวทางการบริ หารงานศาลเจ้าแบบใหม่ในรู ปของพิพิธภัณฑ์ เพื่อทําให้ศาลเจ้ามีรายได้
ที่เหมาะสมกับรายจ่ายสําหรับการบํารุ งรักษาอาคารสถานที่ มีรายได้สามารถดําเนินการบริ หาร
จัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การรักษาภูมิสถาปัตยกรรมให้มีคุณค่าสําหรับเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
และการเรี ยนรู ้ การจัดการแบบกวานซี่ หรื อเครื อข่ายทางสังคม ด้วยการทํากิจกรรมทางสังคม
ควบคู่กบั กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็ นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อทําให้คนไทยเชื้อสายจีนมาทํากิจกรรม
ร่ วมกัน เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี การกุศล และกิจกรรมสาธารณชนส่ วนร่ วมทุกอย่าง เป็ น
สถานที่สาํ หรับการจัดการพิธีกรรมที่สาํ คัญเป็ นต้น
ประการสุ ดท้ายคือ การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการดูแลศาลเจ้าร่ วมกันกับเจ้าของ
ศาลเจ้า

เนื่องจากเป็ นศาลเจ้าขนาดเล็กอยูไ่ กลจากชุมชนเมือง

แก้ปัญหาได้อย่างหนึ่ง

ก็จะเป็ นแนวทางสําหรับการ

ส่ วนการปรับปรุ งภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับการ

ท่องเที่ยวเป็ นการจัดการทางกายภาพสําหรับดูแลบริ เวณภายนอกอาคารศาลเจ้าทําให้เป็ นแหล่ง
ทางเลือกสําหรับการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ทั้งนี้การอนุรักษ์และการพัฒนาทุกด้านจะต้องเป็ นไป
เพื่อการสนับสนุนแนวความคิดและความเชื่อในการสร้างศาลเจ้าที่มีมาแต่เดิม
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ประเด็นพิจารณา
แนวความคิดเพื่อการอนุรักษ์อาคารสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรม เป็ น
แนวทางเร่ งด่วน โดยเฉพาะการอนุรักษ์ดา้ นอาคารสถาปั ตยกรรม ศาลเจ้าเป็ นโบราณสถานและ
มรดกทางวัฒนธรรม

ตัวอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างมีแบบแผนตามหลักวิชาการให้

สอดคล้องกับทัศนคติความเชื่อและหลักปฏิบตั ิของชาวไทยเชื้อสายจีน

แนวทางปฏิบตั ิคือขึ้น

ทะเบียนศาลเจ้าที่มีคุณค่าทางสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมที่สาํ คัญ อบรมทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
การอนุรักษ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้า เจ้าของหรื อหน่วยงานที่ดูแลศาลเจ้าควรรวมกลุ่ม
กันจัดตั้งหน่วยงานหลักทําหน้าที่ประสานงานให้ความรู้ต้ งั กองทุนเพื่องานวางแผนงานด้าน
อนุรักษ์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จํานวนผูส้ กั การะบูชาเพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุ งงานบริ หารงานศาลเจ้าให้โปร่ งใสน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่ม
ประการสุ ดท้ายคือ

สถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมจีนเพื่อเป็ นฐานข้อมูล

ศึกษาพัฒนาความรู ้ขอ้ มูลด้าน
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การอนุรักษ์สิ่งสําคัญของศาลเจ้านอกจากอาคารสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร ที่
ต้องอนุรักษ์อย่างรี บด่วนประกอบด้วย ประติมากรรมรู ปเคารพ จิตรกรรมสัญลักษณ์ศิริมงคล
หรื องานศิลปกรรมตกแต่งอาคาร การวางผังบริ เวณหรื อแผนผังอาคาร บรรยากาศเงียบสงบ
ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรม

ปั ญหาที่พบบ่อยคือปัญหาด้านกายภาพของสถาปั ตยกรรม กรณี ที่

ศาลเจ้าตั้งอยูใ่ นย่านประวัติศาสตร์ ควรปรับปรุ งภูมิทศั น์ พร้อมกับความสามารถเข้าถึงศาลเจ้าได้
เช่น เส้นทางสะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายสารสนเทศข้อมูลที่จาํ เป็ น มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอสําหรับผูเ้ ข้าเยีย่ มชมสักการะสําหรับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ1
การอนุรักษ์ศาลเจ้าไม่ใช่ทาํ เพื่อความสวยงามแต่เป็ นการบูรณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนที่อยูอ่ าศัยให้กลับมีพ้นื ที่สาธารณะดังเช่นที่ประเทศสิ งคโปร์ได้จดั
พื้นที่สาธารณะเป็ นทางเดินเท้า ทางจักรยาน พื้นที่พกั ผ่อนเชื่อมต่อกับพื้นที่จดั เป็ นสวนหย่อม
ลานกิจกรรม ปั ญหาการอนุรักษ์พ้นื แต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันแต่ที่เห็นตรงกันคือประเด็นด้าน
ทุนทรัพย์น้ นั สําคัญที่สุด

นอกจากนี้ปัญหาการอนุรักษ์อาคารเก่ายังเกี่ยวข้องกับการบริ หาร

จัดการ การใช้ประโยชน์ของอาคาร การดูแลรักษา การอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมยังต้องเน้น
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ของอาคาร สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบกําหนดทางเลือกในการอนุรักษ์และพัฒนา 2
การศึกษาเรื่ องการอนุรักษ์โบราณสถาน

ศาสนาสถานในประเทศไทยก็พบว่ามีปัญหา

คล้ายคลึงกันด้านการปรับปรุ งภูมิทศั น์ตามความเหมาะสมกับความเป็ นโบราณสถานทั้งภายใน
วัดและสภาพแวดล้อมของวัด เช่น ปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความร่ มรื่ น
เหมาะสมที่จะเข้ามาหาความสงบร่ มเย็น มีมาตรการรักษาความสะอาด การสร้างอาคารสู งใกล้
วัดไม่ควรให้วดั เป็ นที่จอดรถ วัดเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สงบ ร่ มเย็น3
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