
 
 

บทที ่5 

บทสรุป 

 การวจิยัเพ่ือศึกษาวฒันธรรมจีนท่ีศาลเจา้ในภาคตะวนัออก เพ่ือศึกษาแนวความคิด 

ความสาํคญัของวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 

จิตรกรรม ภาษาและวรรณกรรมท่ีศาลเจา้ในภาคตะวนัออกสาํหรับการอนุรักษแ์ละพฒันาเป็น

แหล่งการเรียนรู้เพ่ือการท่องเท่ียวในภาคตะวนัออก  ศาลเจา้จาํนวน 51 แห่งเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ดว้ยวธีิการสาํรวจและสมัภาษณ์แลว้นาํมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการพรรณาธิบายตามแบบการวิจยัเชิง

คุณภาพ คนไทยเช้ือสายจีนไดส้ร้างวฒันธรรมท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยา่งเห็นได้

ชดัเจนจากความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมแม่ในจีนท่ีชาวจีนนาํอพยพเขา้มาตั้งรกราก

ในสงัคมไทยและไดเ้ลือกสรรวฒันธรรมท่ีเหมาะกบัผูอ้พยพชาวจีนดา้นความเช่ือก่อใหเ้กิดภูมิ

ปัญญาท่ีแตกต่างกบัวฒันธรรมแผน่ดินแม่ ผลการศึกษาสามารถสรุปในประเดน็ปลีกยอ่ยดงัมี

รายละเอียดสามารถนาํเสนอไดด้งัคือไปน้ีคือ 

 ชาวไทยเช้ือสายจีนไดต้ั้งชุมชนอยูอ่ยา่งหนาแน่นแถบเมืองท่าชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก

จาํนวน 5 แห่งตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์คือ เมืองบางปลาสร้อยตั้งอยูท่ี่ชลบุรี เมืองแปดร้ิว

ท่ีฉะเชิงเทรา เมืองระยอง จนัทบุรีและตราด การตั้งชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนในแหล่งดงักล่าว

ทาํใหมี้การก่อตั้งศาลเจา้จาํนวนมากในชุมชนเหล่านั้น การวจิยัไดส้รุปแนวความคิดเก่ียวกบั

ศิลปวฒันธรรมจีนท่ีศาลเจา้ในประเดน็ต่าง ๆ คือ ตวัอยา่งอาคารสถาปัตยกรรมจีนท่ีมีลกัษณะ

โดดเด่นสาํหรับการอนุรักษแ์ละพฒันาคือ ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกท่ีสาํคญัจาํนวน  10 ศาลเจา้

ไดแ้ก่ ศาลเจา้แม่ทบัทิมจงัหวดัระยอง วดัจีนประชาสโมสร  ฉะเชิงเทรา  โรงเจเป้าฮกตั้ว  ศาลเจา้

เซียนซือไท ้  ศาลเจา้ฮ๊กเก้ียน จงัหวดัชลบุรี ศาลหลกัเมืองขลุง จนัทบุรี ศาลหลกัเมืองระยอง  วดั

เทพพทุธาราม เซียนฮุดยี ่ ชลบุรี ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง จงัหวดัตราดและวดัอุภยัภาติการาม 

ฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นประวติัความเป็นมาของศาลเจา้ บทบาทความสาํคญัใน

ชุมชนประกอบกบัปัจจยัดา้นความโดดเด่นของตวัอาคารศิลปกรรมแบบจีน 
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 ตวัอยา่งประติมากรรมในศาลเจา้ประกอบดว้ยประติมากรรม 8 ประเภทท่ีมีลกัษณะเป็น

เอกลกัษณ์ดา้นประวติัการสร้างประติมากรรม บทบาทความสาํคญัของประติมากรรมดงักล่าว 

ประกอบดว้ย ประติมากรรมหลวงพอ่ซาํปอกง ตา้ ฉง เป่า เต้ียน ท่ีวดัอุภยัภาติการาม ฉะเชิงเทรา 

ประติมากรรมในศาสนาพทุธนิกายมหายานท่ีวดัจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา วดัเทพพทุธาราม

เซียนฮุดยี ่ จงัหวดัชลบุรี วดัมงักรบุปผาราม จงัหวดัจนัทบุรี และท่ีมูลนิธิสวา่งเท่ียงธรรมสถาน 

สระแกว้ ประติมากรรมในศาสนาเต๋า ประติมากรรมสามก๊ก ประติมากรรมไซอ๋ิว ประติมากรรม

ท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมือง ประติมากรรมพระโพธิสตัวก์วนอิม และประติมากรรมเจา้แม่ทบัทิม  

 จิตรกรรมท่ีศาลเจา้ท่ีมีลกัษณะโดดเด่น มีจาํนวน 11 จิตรกรรมไดแ้ก่ จิตรกรรมตามความ

เช่ือศาสนาพทุธนิกายมหายาน จิตรกรรมในศาสนาเต๋า จิตรกรรมสามก๊ก จิตรกรรมไซอ๋ิว 

จิตรกรรมเจียงเจือหยาง จิตรกรรมหอ้งสิน จิตรกรรมตาํนานหญิงทอผา้กบัชายเล้ียงววั จิตรกรรม

ความฝันในหอแดง จิตรกรรมไซซี จิตรกรรมซิยิน่กุย้-ซิเตง็ซาน และจิตรกรรมกิเลน  ความ

สวยงามของศิลปวฒันธรรมจีนท่ีศาลเจา้ในภาคตะวนัออกมีรายละเอียดมากมายดูรายละเอียดใน

ภาคผนวกท่ี  2 ประกอบ 

 ประการสุดทา้ยภาษาและวรรณกรรมท่ีศาลเจา้มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์แบ่งเป็น 6 

ประการ คือ   

 ประการแรก ภาษาและวรรณกรรมจีนเก่ียวกบัศาสนาพทุธนิกายมหายานมีจารึกท่ีระฆงั

สาํริดท่ีวดัจีนสโมสร เป็นตน้ ประการท่ีสอง การจารึกประวติัการสร้างระฆงัเช่นท่ีศาลเจา้แม่

ทบัทิม จงัหวดัระยอง โรงเจเป้าฮกตั้ว ชลบุรี ประการท่ีสาม การเขียนโคลงตุย้เล้ียง เช่นท่ี

บริเวณเสาของอาคารศาลเจา้บริเวณสาํคญัหลายแห่ง ประการท่ีส่ี แผน่ป้ายจารึกบนแผน่สาํริด 

เช่น จารึกช่ือเทพเฉินหวงกงท่ี ศาลหลกัเมืองจนัทบุรี ประการท่ีหา้ แผน่ป้ายช่ืออาคาร ช่ือเทพ

เจา้ต่าง ๆ ประการสุดทา้ย ภาษาท่ีอธิบายประกอบจิตรกรรมต่าง ๆ  

 ผลการศึกษาเป็นไปตามกรอบแนวความคิดท่ีตั้งไวคื้อ แนวความคิดตามศาสนาพทุธ

นิกายมหายาน ศาสนาเต๋า ลทัธิขงจ้ือ และภูมิปัญญาจีนมีอิทธิพลต่อความเช่ือของชาวไทยเช้ือ
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สายจีนเป็นแนวความคิดวฒันธรรมดา้นจิตใจมีอิทธิพลทาํใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจสาํหรับ

ออกแบบสร้างวฒันธรรมประเภทวตัถุท่ีเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ภาษา

และวรรณกรรมอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

 

  

 กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนไดรั้บอิทธิพลจากภูมิปัญญาจีน

จากแผน่ดินแม่ซ่ึงเป็นวฒันธรรมประเภทจิตใจ คือแบบอยา่งการปฏิบติัหรือแนวทางแห่ง

ความคิด ความเช่ืออุดมการณ์ ศีลธรรมจรรยา ธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย   พิธีการ

ต่าง ๆ ของชาวจีนแผน่ดินแม่ท่ีเกิดจากศาสนาพทุธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋า ลทัธิขงจ้ือ และภูมิ

ปัญญาจีนทั้งหลาย หล่อหลอมส่งทอดใหก้บัชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเดินทางอพยพเขา้มาใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติไดส้ละทรัพยส์มบติั

เพ่ือสร้างวฒันธรรมประเภทวตัถุท่ีศาลเจา้ในรูปของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
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ภาษาและวรรณกรรมเพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งชาวไทยเช้ือสายจีนดว้ยกนัมาทาํกิจกรรม

ร่วมกนั ศาลเจา้จึงเป็นแหล่งสถานท่ีท่ีมีบทบาทความสาํคญัในชุมชนบนัทึกประวติัความเป็นมา 

การอพยพ และความสมัพนัธ์ของชาวจีนท่ีมีต่อคนไทย 

 เอกลกัษณ์ศาลเจ้าภาคตะวนัออก เน่ืองจากภาคตะวนัออกประกอบดว้ย 8 จงัหวดัมี

ลกัษณะเป็นเมืองท่าชายทะเลในส่วนท่ีเป็นภาคตะวนัออกตอนล่างและภาคตะวนัออกตอนบน

ภาคตะวนัออกตอนล่างเป็นชายฝ่ังทะเล เอกลกัณ์ศาลเจา้ในภาคตะวนัออกแสดงใหเ้ห็นไดใ้น

ประเดน็สาระสาํคญัดงัน้ีคือ ประการแรก เอกลกัษณ์ความสมัพนัธ์วฒันธรรมไทย-จีน  รูปแบบ

สถานปัตยกรรมตวัอาคาร การจดัวางเคร่ืองสกัการะบูชา ประติมากรรมรูปเคารพ แสดงใหเ้ห็น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมไทยจีน        ตามแบบอยา่งการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมศาล

เจา้แรกท่ีวดั 

พนญัเชิงวรวหิาร แสดงใหเ้ห็นความเคารพวฒันธรรมไทยแต่กย็งัคงนาํวฒันธรรมจีนเขา้ไปไว้

ในวดัพนญัเชิงวรวหิารไดอ้ยา่งผสมผสานกลมกลืน นอกจากน้ีวดัจีนยงัเร่ิมสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมไทยบา้งแลว้  การจดัวางเจวด็ ประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมือง เทพเจา้ประจาํถ่ิน  

เหล่าน้ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมไทย-จีนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาปันมหากษตัริยก์บัวฒันธรรมคนไทยเช้ือสายจีนจะเห็นไดจ้าก

ประวติัศาสตร์บอกเล่าประเภทตาํนานเร่ืองพระเจา้สายนํ้าผึ้ง กบัพระนางสร้อยดอกหมากดงัจะ

เห็นไดจ้ากประวติัการสร้างศาลเจา้แม่สร้อยดอกหมาก นอกจากน้ียงัมีประวติัการสร้างศาลเจา้ท่ี

วดัพนญัเชิงวรวหิารจากประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือของเจ้ิงเหอในสมยัราชวงศห์มิงท่ี

เดินทางมาในสมยัอยธุยา ตลอดจนศาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชซ่ึงทรงมีเช้ือสายเป็นจีน

แตจ๋ิ้วราชสาํนกัปักก่ิงบนัทึกวา่พระเจา้ตากสินเป็นเจ้ิง เจา ทรงมีพระบิดาช่ือ เจ้ิงยงูไดรั้บแต่งตั้ง

เป็นขนุพฒัน์ พระมารดาเป็นชาวไทยช่ือนกเอ้ียงสมยัอยธุยาใกลจ้ะเสียกรุงแก่พม่าคร้ังท่ี 2 ได้

รวบรวมกาํลงัต่อสู้กบัพม่าจนไดส้ถาปนาเมืองหลวงกรุงธนบุรีสาํเร็จ สมเดจ็พระเจา้ตากสิน

มหาราชสนบัสนุนชาวจีนแตจ๋ิ้วรู้จกักนัในนามของจีนหลวง   ในภาคตะวนัออกเป็นเส้นทาง
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เดินทพัเพ่ือกูช้าติท่ีสาํคญั ศาลพระเจา้ตากสินมหาราชเป็นแบบไทยและมีวฒันธรรมจีนอยูด่ว้ยท่ี

ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบุรี และตราด แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมไทยจีนท่ีมีบนัทึก

ไวใ้นประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมยัอยธุยา 

ประการทีส่อง เอกลกัษณ์ศาลเจา้ไทยจีนในภาคตะวนัออก แสดงใหเ้ห็นการยอมรับโลกา

ภิวตัน์ เช่น การสร้างอาคารแบบสมยัใหม่ การจดัการแบบใหม่ เพ่ือสามารถร่วมมือกบัชุมชน  

ศาลเจา้ในบริเวณน้ีจะเป็นศาลเจา้ท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ เช่น ศาลเจา้แม่ทบัทิมเทพผูพิ้ทกัษรั์กษา

ทะเล เทพเจา้กวนอเูทพผูซ่ื้อสตัยเ์ป็นคุณลกัษณะสาํคญัสาํหรับผูเ้ดินทางผจญภยัในทอ้งทะเลท่ีมี

แต่อนัตรายรอบดา้น รวมทั้งภูมิปัญญาดา้นศาสนาพทุธนิกายมหายานท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ศาสนาพทุธในชุมชนไทยเป็นตน้ บริเวณเมืองท่าสาํคญัในแถบตะวนัออกตอนล่างประกอบดว้ย 

ชลบุรี ระยอง จนัทบุรีและตราด เป็นชุมชนสาํคญัของชาวจีนมาตั้งแต่สมยัอยธุยา โดยเฉพาะ

สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชซ่ึงทรงมีเช้ือสายเป็นจีนแตจ๋ิ้วในฐานะเป็นจีนหลวงไดท้าํสงคราม

กูช้าติไดก้าํลงัชาวจีนในภาคตะวนัออกเป็นกาํลงัสาํคญัสนบัสนุนจนสาํเร็จ  

 ประการสุดท้าย เอกลกัษณ์ศาลเจา้แบบเมืองชายฝ่ังทะเล ภาคตะวนัออกตอนล่างชายฝ่ัง

ทะเลศาลเจา้ในบริเวณน้ีจะเป็นศาลเจา้ท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ เช่นศาลเจา้ชาวจีนฮ๊กเก้ียน ศาลเจา้

พอ่กวนอ ูและศาลเจา้แม่ทบัทิม ภาคตะวนัออกตอนบนเป็นดินแดนท่ีประกอบดว้ยลุ่มนํ้าบางปะ

กง ลุ่มนํ้ าระยอง ลุ่มนํ้ าจนัทบุรี และลุ่มนํ้ าตราด ชาวไทยเช้ือสายจีนไดส้ร้างศาลเจา้แม่ทบัทิม 

เอกลกัษณ์ศาลเจา้ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากชาวไทยเช้ือสายจีนจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นจุดรวม

ของชาวจีนอพยพเขา้มาในประเทศไทยก่อนอพยพแยกยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน เช่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

คือวดัจีนประชาสโมสร สร้างวดัตามแบบวดัจีนท่ีกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งวดัอุภยัภาติการามกรั็บวฒันธรรมศาลเจา้แบบอยธุยาท่ีวดัพนญัเชิง

วรมหาวหิารท่ีเคยเป็นศาลเจา้มาก่อนมาสร้างพระพทุธรูปแบบบซาํปอกงนาํมาเป็นพระพทุธรูป

ประธานของศาลเจา้  



166 
 

ศาลเจา้แม่เขาสามมุข บางแสน ชลบุรี เป็นตวัอยา่งความสาํคญัของประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน

ปะเภทตาํนานของชุมชนของชาวจีนผูอ้พยพโดยสร้างศาลเจา้ใหส้อดคลอ้งกบัตาํนานเขาสามมุข 

แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลเจา้กบัตาํนานพ้ืนบา้นชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ปัจจุบนัศาล

เจา้แม่สามสุขมีสองศาลเป็นท่ีเคารพของชาวเรือ มกัถือเป็นประเพณีท่ีตอ้งกราบไหว ้ บนบาน

ศาลกล่าวเพ่ือใหเ้ป็นศิริมงคลแก่ตวัเองและเดินทางโดยปลอดภยั ภายในศาลเจา้มีประติมากรรม

รูปเคารพแบบจีนประดิษฐานอยูจ่าํนวนมาก 

การบริหารจดัการศาลเจา้แบบใหม่ป็นรูปแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การจดัการบริหาร

ศาลเจา้เพ่ือสามารถดาํรงรักษาศิลปวฒันธรรมนไทยเช้ือสายจีนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากรูปแบบท่ี

สาํคญัดงัน้ีคือ  

ประการแรกคอื การบริหารจดัการแบบพิพิธภณัฑ ์ เน่ืองจากภาคตะวนัออกเป็นภาคท่ีมี

บทบาทดา้นการท่องเท่ียวมากโดยเฉพาะจงัหวดัชลบุรีมีหอ้งพกัสูงท่ีสุดทัว่ประเทศ      รูปแบบ

การปรับตวัการบริหารจดัการเพื่อการท่องเท่ียวจึงเป็นประเดน็สาํคญัท่ีน่าศึกษาอยา่งยิง่  

โดยเฉพาะการจดัการบริหารแบบพิพิธภณัฑ ์ การบริหารจดัการพิพิธภณัฑข้ึ์นอยูก่บัสายงานของ

ภาครัฐบาลท่ีทาํหนา้กาํกบัดูแล ต่อจากนั้นกเ็ป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสูงสุดทาํหนา้ท่ีดา้นการ

จดัการพิพิธภณัฑใ์หอ้ยูร่อดไดด้ว้ยการวางแผนกลยทุธ์  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของพิพิธภณัฑ ์  

อเนกกศุลศาลา(วหิารเซียน) ชลบุรีเป็นตวัอยา่งการจดัการบริหารศาลเจา้แบบพิพิธภณัฑแ์บบ

ใหม่ รูปแบบการจดัเกบ็บตัรผา่นประตู การจดัวางประติมากรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

โดยเฉพาะรัฐบาลจีนมอบโบราณศิลปวตัถุจาํนวน 328 รายการมาจดัแสดงไว ้   อเนกกศุลศาลา

(วหิารเซียน)เป็นงานก่อสร้างท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสาํคญัของจีนดา้นพทุธ

ศาสนา ผนวกเขา้กบัความเช่ือในศาสนาเต๋าและขงจ้ือแบบตั้งเดิมตามหลกัฮวงจุย้หรือภูมิลกัษณ์ 

งานประดบัตกแต่งตวัอาคารมีความหมายเชิงคตินิยมความเช่ือทางเทววทิยาของชาวจีนเป็นงาน

นฤมิตท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จึงเป็นท่ีศูนยก์ลางศาสนาพทุธ ศาสนาเต๋าและขงจ้ือ  รวมทั้ง

ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจีนท่ีสาํคญั 
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ประการทีส่อง การบริหารจดัการแบบกวานซ่ีกจ็ะทาํใหศ้าลเจา้ในภาคตะวนัออกมีศูนย์

รวมการทาํกิจกรรมตามประเพณีมากข้ึน เช่น ประเพณีกินเจซ่ึงเป็นประเพณีท่ีสาํคญัดา้นการ

ท่องเท่ียว     ตามเป้าหมายหลกัของสมาคมพทุธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย(เม่

งเล้ียง ) คือส่งเสริมวฒันธรรม-การศึกษา สืบทอดคุณธรรมและประเพณีอนัดีงามของจีน     

 ประการสุดทา้ย คือการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะศาลเจา้ใน

ทอ้งถ่ินชุมชนเลก็ ๆ ต่าง ๆ ตอ้งการใหป้ระชาชน 

โดยรอบมีส่วนร่วมเพ่ือดูแลรักษาศาลเจา้ร่วมกนัเน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบ

โดยเฉพาะ ผูดู้แลสาลเจา้ท่ีเคยมีมาแต่เดิมกอ็ายมุากไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บางศาลเจา้มีรายไดก้จ็ะจา้งคนทอ้งถ่ินอ่ืนมาดูแลศาลเจา้ หรืออาจอยูมี่หนา้ท่ีการงานอยูห่่างไกล

จากศาลเจา้ จึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเร่ืองน้ีร่วมกนั  

แนวทางการบริหารงานศาลเจา้แบบใหม่ในรูปของพิพิธภณัฑ ์ เพ่ือทาํใหศ้าลเจา้มีรายได้

ท่ีเหมาะสมกบัรายจ่ายสาํหรับการบาํรุงรักษาอาคารสถานท่ี มีรายไดส้ามารถดาํเนินการบริหาร

จดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การรักษาภูมิสถาปัตยกรรมใหมี้คุณค่าสาํหรับเป็นแหล่งท่องเท่ียว

และการเรียนรู้ การจดัการแบบกวานซ่ีหรือเครือข่ายทางสงัคม ดว้ยการทาํกิจกรรมทางสงัคม

ควบคู่กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นอีกแนวทางหน่ึงเพ่ือทาํใหค้นไทยเช้ือสายจีนมาทาํกิจกรรม

ร่วมกนั เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัประเพณี การกศุล และกิจกรรมสาธารณชนส่วนร่วมทุกอยา่ง เป็น

สถานท่ีสาํหรับการจดัการพิธีกรรมท่ีสาํคญัเป็นตน้   

ประการสุดทา้ยคือ การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมบริหารจดัการดูแลศาลเจา้ร่วมกนักบัเจา้ของ

ศาลเจา้ เน่ืองจากเป็นศาลเจา้ขนาดเลก็อยูไ่กลจากชุมชนเมือง กจ็ะเป็นแนวทางสาํหรับการ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งหน่ึง  ส่วนการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับการ

ท่องเท่ียวเป็นการจดัการทางกายภาพสาํหรับดูแลบริเวณภายนอกอาคารศาลเจา้ทาํใหเ้ป็นแหล่ง

ทางเลือกสาํหรับการท่องเท่ียวอยา่งหน่ึง  ทั้งน้ีการอนุรักษแ์ละการพฒันาทุกดา้นจะตอ้งเป็นไป

เพ่ือการสนบัสนุนแนวความคิดและความเช่ือในการสร้างศาลเจา้ท่ีมีมาแต่เดิม 
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ประเดน็พจิารณา 

 แนวความคิดเพ่ือการอนุรักษอ์าคารสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรม เป็น

แนวทางเร่งด่วน โดยเฉพาะการอนุรักษด์า้นอาคารสถาปัตยกรรม  ศาลเจา้เป็นโบราณสถานและ

มรดกทางวฒันธรรม ตวัอาคารควรค่าแก่การอนุรักษอ์ยา่งมีแบบแผนตามหลกัวชิาการให้

สอดคลอ้งกบัทศันคติความเช่ือและหลกัปฏิบติัของชาวไทยเช้ือสายจีน แนวทางปฏิบติัคือข้ึน

ทะเบียนศาลเจา้ท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท่ีสาํคญั อบรมทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อ

การอนุรักษแ์ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้  เจา้ของหรือหน่วยงานท่ีดูแลศาลเจา้ควรรวมกลุ่ม

กนัจดัตั้งหน่วยงานหลกัทาํหนา้ท่ีประสานงานใหค้วามรู้ตั้งกองทุนเพ่ืองานวางแผนงานดา้น

อนุรักษแ์ละงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ปรับปรุงงานบริหารงานศาลเจา้ใหโ้ปร่งใสน่าเช่ือถือเพ่ือเพ่ิม

จาํนวนผูส้กัการะบูชาเพิ่มมากข้ึน ประการสุดทา้ยคือ ศึกษาพฒันาความรู้ขอ้มูลดา้น

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีนเพ่ือเป็นฐานขอ้มูล 
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การอนุรักษส่ิ์งสาํคญัของศาลเจา้นอกจากอาคารสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร ท่ี

ตอ้งอนุรักษอ์ยา่งรีบด่วนประกอบดว้ย ประติมากรรมรูปเคารพ จิตรกรรมสญัลกัษณ์ศิริมงคล

หรืองานศิลปกรรมตกแต่งอาคาร การวางผงับริเวณหรือแผนผงัอาคาร บรรยากาศเงียบสงบ

ศกัด์ิสิทธ์ิและพิธีกรรม  ปัญหาท่ีพบบ่อยคือปัญหาดา้นกายภาพของสถาปัตยกรรม กรณีท่ี

ศาลเจา้ตั้งอยูใ่นยา่นประวติัศาสตร์ควรปรับปรุงภูมิทศัน์ พร้อมกบัความสามารถเขา้ถึงศาลเจา้ได้

เช่น  เส้นทางสะดวก มีป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายสารสนเทศขอ้มูลท่ีจาํเป็น มีสถานท่ีจอดรถ

เพียงพอสาํหรับผูเ้ขา้เยีย่มชมสกัการะสาํหรับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั1  

การอนุรักษศ์าลเจา้ไม่ใช่ทาํเพ่ือความสวยงามแต่เป็นการบูรณะเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของคนในชุมชนท่ีอยูอ่าศยัใหก้ลบัมีพ้ืนท่ีสาธารณะดงัเช่นท่ีประเทศสิงคโปร์ไดจ้ดั

พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน พ้ืนท่ีพกัผอ่นเช่ือมต่อกบัพ้ืนท่ีจดัเป็นสวนหยอ่ม 

ลานกิจกรรม ปัญหาการอนุรักษพ้ื์นแต่ละพ้ืนท่ีอาจแตกต่างกนัแต่ท่ีเห็นตรงกนัคือประเดน็ดา้น

ทุนทรัพยน์ั้นสาํคญัท่ีสุด นอกจากน้ีปัญหาการอนุรักษอ์าคารเก่ายงัเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการ การใชป้ระโยชนข์องอาคาร การดูแลรักษา การอนุรักษอ์าคารสถาปัตยกรรมยงัตอ้งเนน้

คุณค่าดา้นประวติัศาสตร์ของอาคาร สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  หน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบกาํหนดทางเลือกในการอนุรักษแ์ละพฒันา 2 

 การศึกษาเร่ืองการอนุรักษโ์บราณสถาน ศาสนาสถานในประเทศไทยกพ็บวา่มีปัญหา

คลา้ยคลึงกนัดา้นการปรับปรุงภูมิทศัน์ตามความเหมาะสมกบัความเป็นโบราณสถานทั้งภายใน

วดัและสภาพแวดลอ้มของวดั เช่น ปลกูตน้ไมท่ี้เก่ียวกบัพทุธศาสนา เพ่ือใหเ้กิดความร่มร่ืน

เหมาะสมท่ีจะเขา้มาหาความสงบร่มเยน็  มีมาตรการรักษาความสะอาด การสร้างอาคารสูงใกล้

วดัไม่ควรใหว้ดัเป็นท่ีจอดรถ วดัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สงบ ร่มเยน็3 
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