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การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชน

บ้านปากน ้าท่าทอง ต้าบลท่าทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2) ศึกษาประวัติความ

เป็นมาของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทอง ต้าบลท่าทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทองและร่างทรงเทพเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้าน

ปากน ้าท่าทอง โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการเจาะจงพื นที่ภายในชุมชนบ้านปากน ้าท่าทอง 

และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา มีทั งสิ น 32 คน ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านในชุมชน จ้านวน 20 คน กลุ่มร่าง

ทรงเทพเจ้า จ้านวน 5 คน และกลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้า จ้านวน 7 คน ด้วยแนวคิดทฤษฎี

โครงสร้างหน้าที่นิยม ของ Alfred Reginald Radcliffe – Brown และแนวคิดกระบวนการท้าให้เป็น

โลกฆราวาส (Secularization) 

ผลการศึกษาบ่งชี ว่า ชุมชนบ้านปากน ้าท่าทอง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั งอยู่ติดกับแม่น ้าท่าทอง

ซึ่งไหลอออกสู่อ่าวบ้านดอน ท้าให้พื นที่บริเวณนี เหมาะแก่การตั งถิ่นฐานบ้านเรือน  และมักมีกลุ่มคน

จีนไหหล้า แคะและแต้จิ๋ว แล่นเรือส้าเภาเข้ามาติดต่ออยู่เสมอ จนต่อมาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน

อย่างถาวร และตามธรรมเนียมของชาวจีน เมื่อได้อพยพไปยังสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง สิ่ง

หนึ่งที่เป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเวลามีปัญหานั่นก็คือความเชื่อในเทพเจ้าที่ตนเองนับถือ ต่อมาจึงเกิด

การสร้างศาลเจ้าขึ นเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าที่ตนนับถือ ซึ่งภายในชุมชนบ้านปาก





จ 
 

 
 

น ้าท่าทองก็มีศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทองเป็นศาลเจ้าประจ้าชุมชน  ที่เป็นศาลเจ้าที่มี

ความส้าคัญต่อคนไทยเชื อสายจีนและคนไทยทั่วไปและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนา บทบาทของ

ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทองและเทพเจ้าที่มีต่อชาวบ้านและชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละด้านจะ

มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ ทางสังคม ซึ่งได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา  สถาบัน

เศรษฐกิจ สถาบันศาสนา และสถาบันการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นบทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทที่เข้า

มาเติมเต็มให้แก่สถาบันอ่ืนๆ ให้ท้าหน้าที่ต่อไปในสังคมได้ ต่อมาเมื่อชุมชนได้มีความเจริญมากยิ่งขึ น 

วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้ศาลเจ้าต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือให้เข้ากับความต้องการของ

ผู้คน อีกทั งยังมีการเพิ่มเติมบทบาทที่เก่ียวข้องกับความต้องการทางโลกียะมากขึ น ทั งนี เพ่ือให้ศาลเจ้า

และองค์เทพเจ้าเองสามารถด้ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
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 รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ของผู้ศึกษาได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอกล่าว

ขอบคุณผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในงานการศึกษาครั้งนี้เป็นจ านวนมาก ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวร 

ฟ้าดิษฐี (พ่ีโฟล์ค) อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษาเล่มนี้มากๆ นะคะ ที่คอยให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานและคอยให้ก าลังใจกันมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ขอบคุณพ่ีโฟล์คที่

เลือกหนูมาเป็นเด็กธีสิสของพ่ีนะคะ และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศิริ อรุณภาคย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงพล อินทร์จันทร์ กรรมการสอบทั้งสองท่านมากๆ ที่คอยช่วยชี้แนะแนวทางให้

งานการศึกษาเล่มนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอบคุณอาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย อาจารย์คอยเป็นห่วงและ

ถามไถ่เรื่องงานทุกครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังให้พวกหนูติดรถกลับบ้านทุกครั้ง รวมไปถึงอาจารย์

ในภาคมานุษยวิทยาทุกๆ ท่าน ที่ช่วยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์คนนี้ให้ได้มีความรู้ 

ขอบคุณเพ่ือนๆ เดอะแก๊งค์ ปลา ลิปส์ ใบบิล รวมถึงกวิน ที่เป็นก าลังให้ตลอด ชวนกันไป

ท างานด้วยเสมอ อีกทั้งยังให้ที่พักเพ่ือหลับนอนตลอดการท าธีสิสเสมอมา นอกจากนี้  ขอบคุณใหม่ที่

เป็นที่ปรึกษาในการท างาน คอยชวนไปหอสมุดด้วยกัน ขอบคุณชาวแก๊งค์ธีสิสทีมพ่ีโฟล์ค เคน อาย 

เซน ที่คอยให้ก าลังใจกันในการแก้งานทุกครั้ง ช่วยกันเตือนเรื่องการนัดหมายส่งงาน ขอบคุณเพ่ือนๆ 

ในเอกมานุษยวิทยามากๆ ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด 4 ปี ทุกครั้งที่ได้เจอทุกครั้งที่ได้คุยมันดีมากจริงๆ  

ขอบคุณพ่อ แม่ ตา ยาย น้าจก โบ น้องนนท์ มากๆ ในการให้ความช่วยเหลือในการลงฟิลด์ 

ทั้งเรื่องของการสนับสนุนเงินค่าเดินทางที่จะกลับสุราษฎร์ฯ ทั้งยังพาไปหาคนรู้จักเพ่ือให้ได้ข้อมูล อีก

ทั้งยังสละเวลาขับรถพาไปชุมชน ขอบคุณปี่เพชรส าหรับที่ต้องมาคอยรับฟังทุกเรื่องราว คอยอยู่เป็น

เพ่ือนในยามที่ต้องนอนดึกทุกคืน  

ขอบคุณชาวบ้านชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองทุกๆ คน ที่คอยตอบค าถามและสละเวลามาพูดคุย

ทุกครั้ง ขอบคุณครูบุปผา ศรีวิไลย ที่เป็นธุระในการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้ทุกครั้งที่ต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ขอบคุณศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองและก๋งทุกองค์รวม

ไปถึงพ่อตาทวด ที่เป็นที่พ่ึงทางใจในยามที่รู้สึกท้อ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความหลากหลายมีวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศ 

แต่ในวัฒนธรรมไทยนั้นก็อยู่บนความหลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม ประชากร

ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลายทางภาษา และหลากหลาย

ทางขนบธรรมเนียมประเพณี โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงามเป็นของตนเอง 

ซึ่งจัดว่าเป็นสีสันทางชาติพันธุ์ของมนุษย์อย่างหนึ่งและเป็นความงดงามของสังคมโลกที่ประกอบไป

ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย (ดุลยภาค ปรีชารัชช, มปป. : 2)  

ชาวจีน เป็นหนึ่งในกลุ่มท่ีเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับประเทศไทย ท าให้ในช่วงเวลาต่อมาเกิดการ

อพยพเข้ามาของกลุ่มชาวจีน ซึ่งอพยพมาจากดินแดนทางตอนใต้ของประเทศจีน คือ มณฑลกวางตุ้ง 

ฮกเกี้ยน และไหหล า ชาวจีนเหล่านี้จึงได้แก่ ชาวจีน 5 กลุ่มภาษาใหญ่ คือ กวางตุ้ง แคะหรือฮากกา 

แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน และไหหล า การเดินทางของชาวจีนเป็นจ านวนมากเกิดขึ้นภายหลังจากประเทศไทย

เปิดประเทศจากการลงสนธิสัญญาเบาว์ริ่งในปี พ.ศ. 2398 และหลัง พ.ศ. 2435 ที่ไทยต้องการ

แรงงานในการสร้างทางรถไฟ ขุดคลอง และท างานในโรงสีเป็นจ านวนมาก ประกอบกับในประเทศจีน

เองก็เกิดความวุ่นวายทางการเมือง นอกจากนี้การเกิดภัยแล้งและการขาดแคลนอาหารอย่างหนักใน

จีนตอนใต้ อีกทั้งการเดินทางด้วยเรือกลไฟมาสยามมีความปลอดภัยและราคาถูกลง ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักให้ชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น (G. William Skinner, 2529 : 62-67) 

ระบบเศรษฐกิจของไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจีนเป็นเรื่องการค้าทั้งการค้าภายในและ

การค้าเพ่ือการส่งออก โดยมีกิจกรรมการผลิตและการค้าบางอย่างที่เป็นของชาวจีน เช่น การผลิต

น้ าตาล การท าเหล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าชาวจีนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประมง ซึ่ง

การประมงเหล่านี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าส่งออกเช่นกัน กิจกรรมทางการค้าของชาวจีนผลักดันให้

ชาวจีนกระจัดกระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆ ของประเทศไทย การค้าภายในท าให้ชาวจีนไปตั้งหลัก

แหล่งเพื่อการค้าอยู่ตามชุมชนที่เป็นเมืองเกือบทุกแห่งในท้องที่ภาคกลางและภาคใต้ การอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมเพื่อการตลาดก็ดึงดูดชาวจีนไปสู่เมืองที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเขตท่ีมีการ 

เพาะปลูกเพ่ือการพาณิชย์เช่นกัน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555 : 111-114)
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ในภาคใต้ของประเทศไทยได้พบหลักฐานการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีน เช่น ตามบันทึก

เก่าๆ ของไทย แหลมมลายูเป็นที่แรกที่พ่อค้าชาวจีนจะเข้ามาเป็นจ านวนมาก โดยจะมีเรือส าเภาจาก

เมืองจีนแวะที่ท่าเรือและที่ตั้งต่างๆ ทางฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู อาจไปไกลแค่เพียงที่ชุมพร สุ-

ราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราชเท่านั้น หรือหลักฐานการท าเหมืองแร่ดีบุก สันนิษฐานว่าชาวจีนได้

ค้นพบแหล่งแร่โดยบังเอิญและท าการถลุงแร่ใช้เองในระหว่างการเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยัง

ตรัง โดยสันนิษฐานว่าเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ชาวจีนส่วนมากเป็นคนงานในเหมือง การเข้าสู่

อุตสาหกรรมเหมืองดีบุกของชาวจีนท าให้ผลผลิตดีบุกเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลยังได้ให้ดีบุก

เป็นสินค้าเสรีในตลาดอีกด้วย (เพ่ิงอ้าง, 2555 : 106-107) สาเหตุส าคัญของการอพยพเข้ามาของชาว

จีนในพ้ืนที่ภาคใต้ เช่น ปัจจัยด้านการค้า ในทางภาคใต้ของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นเส้นทางการค้า

โบราณ อยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลซึ่งเอ้ือต่อการเป็นจุดพักเพ่ือหลบมรสุมและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน

สินค้า นอกจากปัจจัยด้านการค้าแล้ว สาเหตุอีกประการคืออาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากภูมิหลังของชาว

จีนกลุ่มที่เดินทางเข้ามาค้าขายในภาคใต้ เดิมทีอาศัยอยู่ทางมณฑลทางตอนใต้ของจีนที่มีสภาพ

ภูมิศาสตร์ไม่แตกต่างจากพ้ืนที่ทางภาคใต้ของไทยมากนัก จึงเอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่สอดคล้องกับความถนัดเดิมของตน (วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน, 2558 : 53-54)  

เส้นทางการค้าโบราณที่ส าคัญที่มักจะมีเรือสินค้าแวะเข้ามาเช่นในบริเวณอ่าวบ้านดอน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดิมเคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่มีความส าคัญและเป็นทางลัดส าหรับการค้าขาย

ระหว่างตะวันตกคือประเทศอินเดียกับตะวันออกคือประเทศจีน มีชาวจีนอพยพเข้ามาในจังหวัดสุ -

ราษฎร์ธานีเป็นระยะเวลากว่า 200 ปีมาแล้ว เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยใดยังไม่แน่ชัด 

ส่วนมากมักจะเป็นพวกกะลาสีและพ่อค้า โดยจะตั้งชุมชนครั้งแรกที่บ้านหน้าทอน อ าเภอเกาะสมุย 

และบ้านโฉลกหล า อ าเภอเกาะพะงัน การอพยพได้ต่อเนื่องกันมาหลายครั้ง ท าให้ชาวไทยเชื้อสายจีน

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งชุมชนเก่าและชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งหลักแหล่งกระจัดกระจายใน 10 

อ าเภอ คือ อ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เคียนซา ท่าชนะ 

พุนพิน และบ้านนาสาร (ชวน เพชรแก้ว, 2550 : 2-3) 

ชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีด้วยกันอยู่หลายกลุ่ม ทั้ งชาวจีนแต้จิ๋ว ไหหล า ฮกเกี้ยน 

และแคะ โดยชาวจีนไหหล าเป็นกลุ่มชาวจีนที่พบมากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งเข้ามาอาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่เกาะอย่างเกาะสมุยหรือบนส่วนที่ติดแผ่นดินใหญ่ของตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้น าเอาความ
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เชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมที่ตนเองนับถือมาเผยแพร่ด้วย พ้ืนฐานความเชื่อของชาวจีนไหหล าคล้าย

กับความเชื่อของจีนกลุ่มอ่ืนๆ คือ การนับถือเทพเจ้าและบรรพบุรุษ อีกทั้งมีการรับเอาศาสนาพุทธ

มหายานมาปรับใช้เข้ากับการนับถือเทพเจ้า และนับถือในหลักปรัชญาของนักปราชญ์คนส าคัญใน

ศาสนาเต๋า ส าหรับประเทศไทยนั้น ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าก็ยังคงฝังอยู่อย่างเหนียวแน่น คนไทย

ทั่วไปนิยมกราบไหว้บูชาเทพเจ้าและวิญญาณคนตายด้วยเช่นกัน (เนตรดาว พละมาตย์, 2532 : 221-

222) ความเชื่อลักษณะเดียวกันที่เข้ามากับพ่อค้าจีนจึงได้รับการยอมรับนับถือโดยง่ายจากคนไทย 

ดังนั้น ความเชื่อของคนจีนไหหล าและคนไทยจึงไม่แตกต่างกันมากจึงสามารถผสมผสานกันอย่าง

สอดคล้อง  

ศาลเจ้าของชาวจีนกลุ่มต่างๆ ที่มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น ศาลเจ้า

ปุนเถ่ากงหรือศาลเจ้าแต้จิ๋วของกลุ่มจีนแต้จิ๋ว ศาลเจ้าต าหนักอ๋องฮกเกี้ยนของกลุ่มจีนฮกเกี้ยน ศาล

เจ้าไหหล าบ้านดอนของกลุ่มจีนไหหล า เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่ามีชาวจีนไปตั้งถ่ินฐาน ณ ที่ใดต้องมีการ

สร้างศาลเจ้าขึ้น ณ ที่นั่น ในอดีตชาวจีนมีการอพยพจากบ้านเกิดและต้องมาเผชิญกับสังคม

สิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยรู้จักจึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยที่พ่ึงทางใจ นั่นคือ องค์เทพเจ้าที่ตนนับถือ แล้ว

น าไปสู่การสร้างวัดหรือศาลเจ้า การปรากฏขึ้นของศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสิ่งที่

ยืนยันได้ว่าเมื่อชาวจีนได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันกับคนไทยในพ้ืนที่แล้วก็เริ่มมีการผสมผสานกันด้าน

วัฒนธรรมประเพณี  

ชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์-

ธานี ตัวชุมชนตั้งอยู่แถบล าแม่น้ าท่าทอง เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่าง

ยาวนาน หลังจากพม่าเข้ายึดครองเมืองท่าทอง และได้ย้ายเมืองไปตั้งใหม่ที่บ้านกะแดะ ท าให้เมืองท่า

ทองมีผู้คนอาศัยกระจายเป็นหย่อมๆ และต่อมามีการอพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากตัว

ชุมชนอยู่ใกล้กับทะเลและเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าอุดมไปด้วยทรัพยากรมากมาย จึงมีเรือส าเภาจาก

ประเทศจีนมาติดต่ออยู่เสมอ ท าให้ต่อมามีกลุ่มชาวจีนไหหล าบางกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากที่บ้านปาก

น้ าท่าทอง และได้น าเอาความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวจีนไหหล าเข้ามาเผยแพร่ใน

ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ความเชื่อนั้นก็คือการเคารพกตัญญูต่อบรรพบุรุษและการยึดเอาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามความเชื่อของบรรพบุรุษมาเป็นก าลังใจหรือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ (กมลเทพ วิเชียร

ฉาย, 2554 : 7-8) 
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 ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง (กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพนับ

ถือของชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองและชุมชนอ่ืนใกล้เคียง ภายในศาลเจ้ามีเทพเจ้า

ประดิษฐานอยู่จ านวน 5 องค์ คือ องค์บุ้นเถ้าเยเย่ ท่านเป็นเทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุดโจ้ว องค์กวั่นก๋งหรือที่

รู้จักในนามเทพเจ้ากวนอู, องค์กวั่นเพ่งก๋ง, องค์จิวซางก๋ง, องคย์าดีก๋ง หรือเทพเจ้า 108 องค์ และองค์

สุดท้ายคือเจ้าพ่อเสือหรือพ่อตาทวด เทพเจ้าทั้ง 5 องค์ ที่อยู่ภายในศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 

ล้วนแล้วแต่เป็นเทพเจ้าที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก หากมีเรื่องเดือดร้อนก็มักจะมา

ขอความช่วยเหลือจากองค์เทพเจ้าทั้ง 6 องค์ ให้ช่วยปัดเป่าความเดือดร้อนให้  

จากการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ทั้งหนังสือ บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาลเจ้าจีนในสังคมไทย พบว่ามีนักวิชาการที่มีความสนใจต่อการศึกษาชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสังคมไทย

ในมิติต่างๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เช่น งานการศึกษาของกนกพร เจริญแสนสวย (2552) 

ที่ได้ศึกษากลุ่มชาวจีนแต้จิ๋ว ในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าไต้ฮงกง เทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีน

นิยมเคารพบูชา กรณีศึกษา: ศาลเจ้าไต้ฮงกง ถนนไมตรีจิตต์ เขต-แขวงป้อมปราบ กรุงเทพฯ ศึกษา

เกี่ยวกับบทบาทที่ส าคัญของศาลเจ้าไต้ฮงกงและมูลนิธิป่อเต็กตึ้งที่มีต่อผู้ศรัทธา ในด้านปัจเจกบุคคล

เป็นที่พ่ึงพาทางด้านจิตใจ ด้านสังคมเสร้างคุณประโยชน์ด้วยการเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่คอย

ช่วยเหลือคนยากจนและผู้ประสบภัย นอกจากนี้งานของเมธาวี โรจนะเสน (2549) ได้ศึกษา ศาลเจ้า

จีน ศรัทธากับการรักษาโรค กรณีศึกษา ศาลเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยเป็น

การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้า ที่เลือกใช้เทพเจ้าเป็นทางเลือกในการรักษา

โรค งานการศึกษาเก่ียวกับชาวจีนอยู่มากมาย แต่งานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวจีนไหหล ามีอยู่

เป็นจ านวนน้อย เช่น งานของสรัญ เพชรรักษ์ (2545) ศึกษาเรื่อง ศาลเจ้า คน และก๋ง: การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมกินเจ ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากกะแดะ เป็นงาน

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวจีนไหหล า โดยศึกษาบทบาทของศาลเจ้าผ่านพิธีกรรมการกินเจ แต่

งานการศึกษาของผู้ศึกษาในครั้งนี้จะต่างออกไป โดยจะเป็นการศึกษาบทบาทของศาลเจ้าจีนไหหล าที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ ภายในชุมชน ไม่ได้เน้นเฉพาะการน าพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งมา

ศึกษา 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาสนใจประเด็นบทบาทของศาลเจ้าที่มีต่อชุมชนชาวจีนไหหล า 

ที่ชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยสาเหตุที่ว่า 

ชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นชุมชนหนึ่งที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากกว่า
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พ้ืนที่ใกล้เคียง ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองยังเป็นที่สถิตของเทพเจ้าที่เคารพนับถือมากทั้งคน

ไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทั่วไปทั้งในและนอกชุมชน เมื่อวันเวลาผ่านไป เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามา

ในชุมชน แต่ความเชื่อองค์เทพเจ้าในศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองยังคงอยู่ อีกทั้งงานการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าไหหล าในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีจ านวนน้อย ในขณะที่กลุ่มชาวจีนไหหล าเป็น

กลุ่มท่ีมีจ านวนมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ศาลเจ้ากับชุมชน: 

บทบาทของศาลเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี” โดยมีความมุ่งหมายว่า ผลการศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับชาวไทย

เชื้อสายจีนไหหล าและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้ามากขึ้น เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา

ชาวไทยเชื้อสายจีนอื่นๆ อีกต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ต าบลท่าทอง 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง ต าบลท่าทอง อ าเภอ

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองและร่างทรงเทพเจ้าที่มีต่อ

ชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง 

 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองเป็นศาลเจ้าที่มีความส าคัญต่อชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ใน

ฐานะที่เป็นศาลเจ้าประจ าชุมชนและมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชาวไทยเชื้อสายจีน ร่างทรงเทพเจ้ามีส่วน

ช่วยในการเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของคนในชุมชน ซึ่งสามารถอธิบายผ่านหน้าที่ของศาลเจ้าที่เข้ามามี

บทบาทในการท าหน้าที่หลักแทนบางสถาบันทางสังคม 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองและศาลเจ้า

ไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง รวมถึงศึกษาบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าที่มีต่อชุมชน นอกจากนี้ยังเน้น

ศึกษาจากข้อมูลการลงภาคสนาม งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์และการอพยพ

ของชาวจีนไหหล าเข้าสู่ประเทศไทย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาลเจ้าของชาวจีน

ไหหล า 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ศึกษาชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองและศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าทอง 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

สถำนที่ในกำรศึกษำ 

ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง  ต าบลท่าทอง อ าเภอ

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุที่เลือกศาลเจ้าแห่งนี้เพราะเป็นศาลเจ้าที่เป็นที่พ่ึงของ

ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองรวมถึงชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียงทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสาย

จีนในด้านจิตใจ ความเชื่อ และความศรัทธา 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ซึ่งเป็นชุมชน

เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานชุมชนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ท าให้เห็นถึงบทบาทในด้านต่างๆ ของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองที่มีต่อชุมชนบ้าน

ปากน้ าท่าทอง ในฐานะท่ีเป็นศาลเจ้าที่มีความส าคัญต่อคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชน 

3. ท าให้สามารถเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีนที่มีอยู่ในสังคมไทย 

 

นิยำมศัพท์ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยในครั้งนี้ 

ไว้ดังนี้ 
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องค์บุ้นเถ่ำ เยเย่ หมายถึง เทพเจ้าที่เป็นประธานศาลไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง เป็นกษัตริย์

องค์ที่ 2 ของกิ้วอ้วงฮุดโจ้ว รูปเคารพนั่งบนบัลลังก์แต่งกายคล้ายกษัตริย์ มีเข็มขัดคาดเอว 

ประดิษฐานไว้ข้างองค์เทพเจ้ากวนอู 

องค์กว่ันก๋ง หมายถึง เทพเจ้ากวนอู เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่เคารพของชาวจีน

ทั่วไปทุกกลุ่ม รูปเคารพจะมีลักษณะนั่งบนบัลลังก์อยู่ตรงกลางระหว่างองค์กวั่นเพ่งก๋งและองค์จิวซาง

ก๋ง  

องค์จิวซำงก๋ง หมายถึง ทหารคู่บุญของเทพเจ้ากวนอู เป็นคนสนิทผู้คอยถืออาวุธให้กวนอู 

อดีตเคยเป็นโจร แต่ให้ความเคารพเลื่อมใสองค์กวนอูมากจนถึงอุทิศตนเป็นผู้รับใช้คอยติดตาม รูป

เคารพจะวางอยู่ทางด้านซ้ายขององค์กวั่นก๋ง ยืนถืออาวุธให้ท่านกวนอู 

องค์กว่ันเพ่งก๋ง หมายถึง บุตรบุญธรรมของเทพเจ้ากวนอู รูปเคารพจะวางอยู่ด้านขวาของ

องค์กวั่นก๋ง ในมือถือยาให้ท่านกวนอ ู

องค์ยำดีก๋ง หมายถึง เทพเจ้า 108 องค์ ซึ่งเป็นวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน รูปบูชาเป็นแผ่น

ป้ายสลักอักษรแทนเทพทั้ง 108 องค ์

พ่อตำทวด หมายถึง เจ้าพ่อเสือ มีศาลประจ าอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามกับศาลเจ้าไหหล าบ้านปาก

น้ าท่าทอง ในเขตบ้านดอนส าโรง หมู่ที่ 3 ต าบลพลายวาส มีอายุใกล้เคียงกับศาลเจ้าบ้านปากน้ า 

ปัจจุบันกิจกรรมส่วนใหญ่ท าร่วมกับศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง รูปเคารพของพ่อตาทวดเป็น

รูปเสือโคร่งก าลังค าราม 

ก๋ง หมายถึง เป็นค ากล่าวเรียกรวมๆ ถึงเทพเจ้าทั้งหมดภายในศาล ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า

เป็นองค์ใด 

 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

ในการศึกษาเรื่อง ศาลเจ้ากับชุมชน: บทบาทของศาลเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง 

ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ผู้ศึกษา

จึงเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบระเบียบ

การวิจัยไว้ดังนี้ 
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 1. แหล่งที่มำของข้อมูล 

 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงภาคสนามในชุมชนบ้านปากน้ าท่า

ทอง ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มชาวบ้านในชุมชน 

 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้นจากการ

รวบรวมข้อมูลทางหนังสือ เอกสาร บทความต่างๆ ทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และข้อมูลทาง

สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการ

อพยพของชาวจีน ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวจีนไหหล า และบทบาทของศาลเจ้าไหหล าในพ้ืนที่

ต่างๆ ที่ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าจีนที่มีต่อชุมชน ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้เพ่ือเป็น

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลอ้างอิงและใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

 2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1 กำรสังเกตกำรณ์ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลที่นอกเหนือจากส่วนของเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษายังได้รวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม ด้วยการการสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ดังนี้ 

  - การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาลเจ้า เช่น การเข้าร่วมพิธีกรรมการกินเจ การเข้าร่วมงานวันเกิดเทพเจ้าภายในศาลที่ผู้

ศึกษาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมของร่างทรงขณะท าการทรงและผู้ที่

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยศาลเจ้าอีกด้วย 

  - การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตพฤติกรรมของร่างทรงขณะ

ประทับทรงภายในศาลเจ้า โดยผู้ศึกษาไม่สามารถเข้าไปภายในศาลเจ้าด้วยกฎข้อห้ามผู้หญิงเข้าไปใน

ศาลเจ้า จึงได้ท าการสังเกตการณ์อยู่บริเวณใกล้ๆ ศาลเจ้าที่ท าให้ตัวผู้ศึกษาสามารถมองเห็นพิธีกรรม

ภายในศาลเจ้าได้  

2.2 กำรสัมภำษณ์ ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งการสนทนาแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนต่อการศึกษา ในแง่ของเนื้อหาต่างๆ 

เช่น ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชน ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชุมชน รวมไปถึงระบบความเชื่อและพิธีกรรมภายในชุมชน จากผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

ภายในชุมชน เช่น ร่างทรงเทพเจ้า คณะกรรมการศาลเจ้า รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชน 
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กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

 เพ่ืออธิบายให้เห็นผลของการศึกษาได้อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์เอง โดยเป็นการสัมภาษณ์ร่าง

ทรงเทพเจ้าทั้ง 5 คน คณะกรรมการศาลเจ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ศึกษาพิจารณาดูแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาได้อย่างแน่นอน และการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 

โดยการเริ่มสัมภาษณ์ผู้ที่ให้สัมภาษณค์นแรกและไดรับการแนะน าให้สัมภาษณ์ผู้ที่ให้สัมภาษณ์คนอ่ืนๆ 

ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ คือ สัมภาษณ์ผู้ที่มากราบไหว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้าและชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้ าท่า

ทอง กลุ่มประชากรส าหรับการศึกษาจึงเป็นการเลือกแบบก าหนดผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่อง

ที่จะศึกษาหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้แก่ 

1. กลุ่มชาวบ้านในชุมชน 

 กลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง เบื้องต้นพบว่ามีจ านวนประชากรจ านวน 923 คน 

แบ่งเป็นชาย 452 คน หญิง 471 คน ผู้ศึกษาจะเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยก าหนดช่วงอายุ

ระหว่าง 40-80 ปี ไม่จ ากัดเพศ จ านวน 20 คน โดยจ านวนนี้เป็นจ านวนที่ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นจ านวนที่

เหมาะสมที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งช่วงวัยดังกล่าวเป็นกลุ่มช่วงวัยกลางคนถึงวัยผู้สูงอายุที่สามารถ

บอกเล่าเรื่องราวภายรวมไปถึงพัฒนาการต่างๆ ภายในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองได้ รวมถึงชาวบ้านใน

ชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองเป็นกลุ่มคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมของศาลเจ้าเป็นจ านวน

มากกว่าชุมชนอ่ืน การเลือกช่วงอายุดังกล่าวจะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นนี้ อีก

ทั้งยังได้ข้อมูลที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองและศาลเจ้าไหหล า

บ้านปากน้ าท่าทองได้เป็นอย่างดี 

2. กลุ่มร่างทรงเทพเจ้า 

 ซึ่งหมายถึง กลุ่มผู้น าทางพิธีกรรมในศาลเจ้าไหหล าปากน้ าท่าทอง ผู้ที่เป็นร่างทรงของศาล

เจ้า เทพเจ้าที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าบ้านปากน้ าท่าทองมีท้ังหมด 6 องค์ แต่ร่างทรงมีจ านวนแค่ 5 

คน เนื่องจากร่างทรงองค์กวั่นเพ่งก๋งและร่างทรงจิวซางก๋งจะใช้ร่างทรงคนเดียวกัน ดังนั้น ผู้ศึกษาจะ

ท าการสัมภาษณ์ร่างทรงเป็นจ านวน 5 คน ซึ่งได้แก่ คุณเกษม รัตนเดชากร ร่างทรงองค์บุ้นเถ่าเยเย่, 

คุณรณชิต ชูชาติ ร่างทรงเทพเจ้ากวนอู, คุณเตง แซ่ด่าน ร่างทรงองค์กวั่นเพ่งก๋งหรือร่างทรงจิวซางก๋ง, 

คุณพีระพล วิภาคหัตกิจ ร่างทรงยาดีก๋ง และคุณพงษ์ณรินทร์ พรหมเลิศ ร่างทรงพ่อตาทวด การ
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สัมภาษณ์กลุ่มร่างทรงเทพเจ้าจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของศาลเจ้าและเทพเจ้าที่อยู่

ภายในศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง  

3. กลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้า 

กลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

และศาลเจ้า อีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาวิเคราะห์ได้ ผู้ศึกษา

จะเลือกท าการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาลเจ้าที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน โดยเป็นการเลือก

สัมภาษณ์ตัวแทนของแต่ละฝ่าย คือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายหัวหน้ากิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และฝ่ายที่ปรึกษาพิเศษ ฝ่ายละ 1 คน เป็น

จ านวน 7 คน การสัมภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้าจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของ

ศาลเจ้า รวมไปถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าไหหล าบ้านปาก

น้ าท่าทอง 

 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 32 คน ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านในชุมชน จ านวน 

20 คน กลุ่มร่างทรงเทพเจ้า จ านวน 5 คน และกลุ่มคณะกรรมการศาลเจ้า จ านวน 7 คน 

 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

 ผู้ศึกษาก าหนดระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร ต่อมา

จึงท าการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม และท าการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 

ระยะเวลำ กำรด ำเนินกำร 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ทั้งจากหนังสือ 

วิทยานิพนธ์และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา เครื่องมือ และวิธีการ

ที่จะใช้ในการศึกษา 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 –  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและเก็บข้อมูล

ภาคสนาม ทั้ งจ ากการสั มภาษณ์และการ
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สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

มีนาคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2560 
น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษา มาท าการ

วิเคราะห์เพื่อสรุปผลการศึกษา 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 น าเสนอผลการศึกษา 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะน าเสนอถึงแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

เรื่อง ศาลเจ้ากับชุมชน: บทบาทของศาลเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ต าบลท่าทอง อ าเภอ

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในส่วนแรกจะน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ใน

การศึกษา ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-Functionalism) ของ Alfred 

Reginald Radcliffe – Brown และแนวคิดกระบวนการท าให้เป็นโลกฆราวาส (Secularization) 

และในส่วนที่สอง คือ การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

ประวัติศาสตร์และการอพยพของชาวจีนไหหล าเข้าสู่ประเทศไทย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ

เชื่อและศาลเจ้าของชาวจีนไหหล าในประเทศไทย ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้

สามารถน ามาใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยงในงานศึกษาครั้งนี้ได้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

แนวคิดที่ผู้ศึกษาเลือกมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ทฤษฎีโครงสร้าง

หน้าที่นิยม (Structural-Functionalism) ของ Alfred Reginald Radcliffe – Brown และแนวคิด

กระบวนการท าให้เป็นโลกฆราวาส (Secularization) ซ่ึงเรียบเรียงได้ดังนี้ 

 

 แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-Functionalism) 

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมของแรดคลิฟ-บราวน์ เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1922 ภายหลังจากที่

แรดคลิฟท์-บราวน์ได้ศึกษางานของเดอร์ไคม์จนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว เริ่มมีความเห็นว่า

การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมนั้น ควรศึกษาเพ่ือค้นหาความหมายและการหน้าที่

ขององค์ประกอบต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมมากกว่าจะศึกษาในเชิงประวัติวิวัฒนาการ  

ส าหรับแรดคลิฟท์-บราวน์ วิชามานุษยวิทยาแนวทางใหม่ของเขาไม่เพียงแต่เป็นการจด

บันทึกถึงความเชื่อปรัมปราและธรรมเนียมประเพณีของชาวอันดามันไว้เท่านั้น แต่ยังพยายามอธิบาย

ถึงความหมายของสิ่งเหล่านั้นด้วย ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เขาตั้งใจจะค้นหาไม่ใช่จุดก าเนิดและ

วิวัฒนาการของความเชื่อและประเพณีต่างๆ อีกต่อไป แต่เป็นความหมายของความเชื่อและประเพณี
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เหล่านั้น ดังจะเห็นได้จากค าอธิบายของเขาที่ว่า “ประเพณีและความเชื่อทุกอย่างในสังคมดั้งเดิมมี

ส่วนก าเนิดชีวิตทางสังคมของชุมชน เช่นเดียวกับที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะมีส่วน

ควบคุมชีวิตโดยทั่วไปของสิ่งมีชีวิตนั้น สถาบัน ประเพณี และความเชื่อต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือระบบซึ่งก าหนดชีวิตของสังคมและชีวิตของสังคมก็ไม่ได้เป็นความจริงหรืออยู่

ภายใต้การควบคุมบังคับของกฎธรรมชาติน้อยไปกว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิต” เขาเห็นว่าความเชื่อและ

ประเพณีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ส าคัญขึ้นในความส านึกของกลุ่มสังคมเพ่ือให้

เกิดเสถียรภาพและความม่ันคงยั่งยืนของสังคมเอง 

หนังสือเล่มแรกและเป็นเล่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของแรดคลิฟท์ -บราวน์ คือ The 

Andaman Islanders (1922) เป็นผลจากการพยายามท่ีจะทดสอบสมมติฐานของเดอร์ไคม์ ว่าหน้าที่

หลักของพิธีกรรมคือการแสดงออกความรู้สึกร่วมของสังคมซึ่งจะน าไปสู่การติดต่อสัมพันธ์กันกับสังคม

อ่ืนๆ รวมถึงเป็นการรักษาสภาพของสังคมให้คงไว้ แต่ในงานเขียนของแรดคลิฟท์ -บราวน์ เขาอ้างว่า

พิธีกรรมมีหน้าที่มากไปกว่าการแสดงออกถึงการพ่ึงพากันของคนในสังคม โดยอาจเป็นการแสดงออก

ถึงความคิดที่มีค่าที่ใช้ร่วมกันในสังคม แต่สิ่งที่ส าคัญของแรดคลิฟท์-บราวน์ ความจริงที่ว่าพิธีกรรม

เป็นการแสดงออก มันคือวิธีการพูดบางอย่างพร้อมๆ กับการกระท าบางสิ่ง  

ส าหรับแรดคลิฟท์-บราวน์ มี 2 สิ่งที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนทางพิธีกรรม อย่างที่หนึ่งคือ

บางสิ่งที่หมายถึงคนที่มีมัน และสองสิ่งที่เป็นต าแหน่งของสังคม แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีงานภาคสนาม

เพ่ือรองรับการก าหนดปัญหาการควบคุมทางสังคม แต่การท างานของเราจะมีลักษณะกรอบที่ชัดเจน

และมีความแม่นย าในการตรวจสอบในระดับสังคมขนาดเล็ก ในด้านการเมือง เขาได้ดัดแปลงสูตร

ของเวเบอร์เพื่อน ามาอธิบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม นอกจากนี้ยังใช้ค าอธิบายเชิงจิตวิทยา

มาใช้ในการอธิบายอีกด้วย เช่น การอธิบายว่า The Anamneses weeping rite ที่ก าหนดให้คนที่

เคยจากกันสวมกอดกันแล้วร้องไห้ ท าหน้าที่ในการผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ของผู้ที่

เกี่ยวข้อง หรือการเต้นร าในพิธีฉลองสันติภาพ คือวิธีการปลดปล่อยอารมณ์โกรธที่มีอยู่ร่วมกั น โดย

ส่วนใหญ่แล้ว แรดคลิฟท์-บราวน์จะพูดถึงหน้าที่ของประเพณีทางสังคมในลักษณะที่เป็นกลไกในการ

ปรับตัวที่ช่วยให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ได้ เช่น เขากล่าวว่าเมื่อพูดถึงหน้าที่

ของสถาบัน ข้าพเจ้าหมายถึงบทบาทหน้าที่ที่สถาบันมีต่อระบบการรวมตัวทางสังคมที่สถาบันนั้นเป็น

องค์ประกอบส่วนหนึ่ง ข้าพเจ้าตั้งข้อสันนิษฐานว่า หน้าที่ของวัฒนธรรมทั้งมวล คือ การรวมเอา

ปัจเจกบุคคลเข้าเป็นโครงสร้างที่มั่นคง ซึ่งท าให้ชีวิตทางสังคมที่เป็นระเบียบเกิดข้ึนได้  
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ใน The Andaman Islanders (1922) แรดคลิฟท์-บราวน์ได้เน้นถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคม 

ซึ่งหมายถึงประสิทธิผลของสิ่งที่มีความเก่ียวข้องกับการด ารงอยู่อย่างปกติสุขของสังคม เช่น เครื่องมือ

ล่าสัตว์ อาหาร กองไฟ ลมพายุ ล้วนมีผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของชาวอันดามัน จึงได้รับพิจารณาว่า

เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม ซึ่งเห็นได้จากการมีความเก่ียวข้องกับอ านาจความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ 

ธนูและลูกศรได้เป็นเพียงเครื่องมือล่าสัตว์ธรรมดา เพราะมีพลังอ านาจศักดิ์สิทธิ์บรรจุอยู่ด้วย และ

สามารถขับไล่วิญญาณร้ายได้ หรือลมพายุประจ าปีก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ

ธรรมชาติ สิ่งใดที่ได้รับคุณค่าทางสังคมมากขึ้นเพียงใดก็จะยิ่งได้รับการพิจารณาว่ามีพลังอ านาจ

ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น (Alfred Reginald Radcliffe – Brown, 1922 : 156-167) 

ดังนั้น ระบบความเชื่อและพิธีกรรมซึ่งแสดงออกถึงคุณค่าของสังคมของสิ่งเหล่านี้ จึงมีหน้าที่ 

2 ประการ คือ 

1. ตอกย้ าถึงความส าคัญของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลมพายุหรือเทคโนโลยีในการล่า

สัตว์ ในความคิดความเข้าใจของสมาชิกในสังคม 

2. ก่อเกิดความรู้สึกของการจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาสังคมและสถาบันเพ่ือความอยู่รอด มนุษย์

จึงผูกพันอยู่กับจารีตประเพณี ซึ่งส่งผลให้สังคมมีความม่ันคงและยั่งยืน 

หน้าที่ของสถาบันทางสังคมคือการก่อให้เกิดเสถียรภาพและความสืบเนื่องของสังคม และ

เน้นในความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในด้านการหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ที่เสริมสร้างความเป็นระเบียบ

ให้แก่สังคม 

ส าหรับแรดคลิฟท์-บราวน์ โครงสร้างของสังคมคือชุดของความสัมพันธ์ทางสังคมที่ผูกพัน

ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกให้เป็นกลุ่มสังคมที่มีความเป็นเอกภาพและด ารงอยู่ได้ด้วยกระบวนการ

ของชีวิตทางสังคม อันประกอบขึ้นด้วยกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และของกลุ่มที่ได้รับการจัด

ระเบียบซึ่งบุคคลได้รับการผนึกรวมเข้าด้วยกัน 

ค าว่า “โครงสร้าง” โดยทั่วไปแล้วหมายถึงองค์ประกอบส่วนต่างๆ ที่ได้รับการจัดระเบียบ

แล้ว โครงสร้างทางสังคมก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นองค์ประกอบหรือกระบวนการทางสังคมต่างๆ ที่

ได้รับการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมมีความกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ หน่วยย่อยๆ แต่ละหน่วยของ

องค์ประกอบทางสังคมคือมนุษย์ ซึ่งครอบครองสถานภาพและแสดงบทบาททางสังคมแตกต่างกัน

ออกไปอย่างหลากหลาย เพ่ือที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ให้ชัดเจน แรด 

คลิฟท์-บราวน์ จึงใช้แนวทางการอธิบายโดยเปรียบเทียบกับอินทรีย์ (Organic Analogy) เขากล่าวว่า
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ทั้งสังคมและสิ่งมีชีวิตล้วนมีโครงสร้างการหน้าที่ขององค์ประกอบส่วนต่างๆ คือ การประสานงานกัน

เพ่ือให้มีชีวิตโดยรวมอยู่รอดได้ การหน้าที่ของโครงสร้างทางสังคมคือความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของสังคมส่วนต่างๆ ซึ่งช่วยให้ชีวิตของสังคมด ารงอยู่ได้ ปรากฏการณ์ทางสรีระวิทยาใน

ร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ได้เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของเซลล์เท่านั้น หากแต่เป็นผลมาจาก

การที่เซลล์ต่างๆ ได้รับการจัดระเบียบในลักษณะที่แน่นอนเฉพาะอย่างให้เป็นอวัยวะส่วนต่างๆ และ

การประสานงานกันระหว่างอวัยวะเหล่านี้คือสิ่งที่ท าให้มีชีวิตอยู่รอด การศึกษาถึงโครงสร้างของสังคม

จึงไม่พิจารณาจากธรรมชาติของปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องพิจารณาถึง

การจัดระเบียบเชิงการหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลเท่านั้น เพราะการจัดระเบียบดังกล่าวคือสิ่งที่

ช่วยให้สังคมด ารงอยู่ได้  

โดยแนวคิดนี้ แรดคลิฟท์-บราวน์ ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก Emile Durkheim  ซึ่ง

กล่าวไว้ว่า สังคมประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ แต่ละโครงสร้างจะท าหน้าที่ประสานกัน หากขาด

โครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งหรือโครงสร้างใดเกิดความล้มเหลวขึ้นจนท าหน้าที่บกพร่อง อาจส่งผล

กระทบต่อไปแก่สถาบันอื่นจนเป็นลูกโซ่ และอาจเป็นเหตุให้สังคมล่มสลายลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

สังคมอาจจะหยุดชะงักงันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดสังคมก็จะมีการรักษาเยียวยาหรือ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านั้น เพ่ือให้สังคมสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ (ปิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิ

ริ, 2550 : 98) ยิ่งไปกว่านั้น แรดคลิฟท์-บราวน์ยังมีความสนใจเกี่ยวกับกฎในทางสังคม (Social 

Laws) ที่ควบคุมพฤติกรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างๆ เขาต้องการจะแสดงให้เห็นว่า

ระบบวัฒนธรรมท าหน้าที่ในการที่จะด ารงไว้ซึ่งดุลยภาพของสังคม เขายืนยันว่ามานุษยวิทยาเป็น

วิทยาศาสตร์ ในความคิดของเขานักมานุษยวิทยาควรจะให้ความสนใจในการแสวงหากฎเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นสากลที่เปรียบเทียบได้กับกฎของธรรมชาติ  

แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมสามารถน ามาอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ของ

โครงสร้างทางสังคมภายในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการด ารงอยู่และบทบาท

หน้าที่ของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรต่อชุมชน  

 

แนวคิดกระบวนการท าให้เป็นโลกฆราวาส (Secularization) 

Berger Peter เป็นนักทฤษฎีในส านักปรากฏการณ์นิยมที่ให้ความสนใจในการวิเคราะห์

ศาสนาในสังคมสมัยใหม่ โดยเขาได้เขียนหนังสือเรื่อง The Social Reality of Religion (1967) ไว้ว่า 
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ค าว่า Secularization มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาค่อนข้างนาน แต่เดิมใช้ในสงครามแห่งศาสนาเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงการก าจัดดินแดนหรือทรัพย์สินจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่สงฆ์ ส่วนในกฎหมาย

โรมันได้บัญญัติศัพท์ค านี้ไว้ว่า “การกลับไปสู่โลกของบุคคล” โดยถูกใช้เป็นแนวคิดทางอุดมการณ์ซึ่ง

ในบางครั้งก็เป็นทางด้านบวกและบางครั้งก็เป็นทางด้านลบ Secularization เป็นกระบวนการที่มีอยู่

จริงในประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่ ไม่ว่ากระบวนเหล่านี้จะได้รับการเสียดสีหรือได้รับความยินดี

ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมของนักประวัติศาสตร์หรือนักสังคมวิทยา  ส่วนในทาง

โลกาภิวัตน์ Secularization นั้นหมายถึง กระบวนการที่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมถูก

ก าจัดออกจากการปกครองของสถาบันทางศาสนา เมื่อเราพูดถึงสังคมและสถาบันในประวัติศาสตร์

ตะวันตกที่ทันสมัย แน่นอนว่าการกลายเป็นโลกาภิวัตน์ปรากฏขึ้นในการอพยพของคริสตจักรคริส

เตียนในพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือมีอิทธิพลของพวกเขา อย่างไรก็ตาม Secularization นั้น

เป็นมากกว่ากระบวนการทางสังคม เพราะมันมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและอุดมการณ์ทั้งหมด โดย

สังเกตได้จากการเสื่อมโทรมของศาสนาและการเพ่ิมขึ้นของวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นสิ่งสากล ท าให้

ปัจเจกบุคคลมองโลกและใช้ชีวิตโดยไม่สนใจศาสนา ในขณะที่ Secularization อาจถูกมองว่าเป็น

ปรากฏการณ์ระดับโลกของสังคมสมัยใหม่แต่ไม่ได้กระจายอย่างสม่ าเสมออีกแล้ว (Berger Peter, 

1967 : 111-114) 

นอกจากนี้ แนวคิด Secularization ยังเคยถูกใช้เพ่ืออธิบายการเสื่อมของอิทธิพลของ

คริสตจักรเมื่อยุโรปก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ สะท้อนการคลี่คลายของประวัติศาสตร์สังคมตะวันตกจากยุค

กลางที่ศาสนจักรมีอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และหยั่งรากลึกทางวัฒนธรรมในยุโรป

อย่างลึกซึ้งมาเป็นการค่อยๆ เสื่อมอ านาจลงเมื่อหมดยุคกลาง แนวคิดนี้เชื่อว่าศาสนจักรรวมถึงศาสนา

อ่ืนๆ มีที่ทางและอิทธิพลไม่มากนักในโลกและสังคมยุคใหม่ เมื่อวิทยาศาสตร์เข้ามาตอบค าถามอย่าง

หลายอย่างเก่ียวกับความเป็นจริงทางธรรมชาติแทนศาสนา คริสตจักรจึงถูกผลักเข้าไปอยู่ในมุมแคบที่

เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล นักเทววิทยาและนักปรัชญาต้องท างานอย่างหนักในการหาที่ทางที่

เหมาะสมแก่พระผู้สร้างในโลกของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ข้อสรุปนี้ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดความทันสมัย 

ในยุคที่อุดมการณ์พัฒนาและความทันสมัยเริ่มเฟ่ืองฟู ศาสนาถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงการพัฒนา เป็น

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ท าให้สังคมถูกผูกติดอยู่กับจารีตประเพณี เป็นแรงเฉื่อยต่อ

ความก้าวหน้า (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, มปป. : 3-4) 
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ความแตกต่างระหว่างสังคมดั้งเดิมกับสังคมปัจจุบันนั้นอยู่ที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก

การเป็นสังคมแบบเน้นศาสนาและความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred World) มาเป็นสังคมที่เน้นทางโลกย์หรือ

การเป็นฆราวาส (Secular World) โดยขณะที่สังคมทุกสังคมประกอบด้วยสถาบันย่อยๆ นั้น แต่ใน

แต่ละยุคสมัยจะมีสถาบันย่อยอันหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนสถาบันย่อยอ่ืนๆ ใน

สังคมแบบประเพณีจะมีสถาบันศาสนาเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนทุกสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

 สถาบันการเมือง  ผู้ปกครองจะต้องอยู่ในทศพิธราชธรรม มีหิริโอตัปปะ 

 สถาบันเศรษฐกิจ  การท ามาหากินต้องท าเพ่ือเลี้ยงและท าบุญให้ทาน (ในประเพณ ี

ดั้งเดิมของคนเหนือห้ามเอาดอกเบี้ยจากการกู้ยืมข้าว เป็นต้น) 

 สถาบันครอบครัว  การตอบแทนบุญคุณ แนวคิดเรื่องทิศหก 

 สถาบันการศึกษา  เรียนรู้เพ่ือการหลุดพ้นจากกิเลส มีทั้งความรู้ สติและปัญญา (เรียน 

ที่วัด) การศึกษาบวชเรียน 

 ศิลปะ    มีเป้าหมายเพ่ือการระงับกิเลสและมุ่งสู่ความหลุดพ้น 

 นอกจากนี้ชีวิตประจ าวันของผู้คนผูกพันอยู่กับกิจกรรมทางสังคม เช่น ตื่นเช้าไปใส่บาตร 

สวดมนต์ก่อนเข้านอน ไปวัดในวันพระ ฯลฯ 

แต่เมื่อสังคมประเพณีผ่านเข้าสู่กระบวนการ Secularization ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

สถาบันหลักที่ท าหน้าที่เป็นแกนกลางของสังคม สถาบันทางสังคมศาสนาจะต้องถอยหลีกทางให้แก่

สถาบันเศรษฐกิจที่ก้าวเข้ามาเป็นแกนกลางของสังคม ดังนั้น สังคมสมัยใหม่ ก็คือสังคมที่ขับเคลื่อนไป

ด้วยพลังเศรษฐกิจที่เข้าไปก าหนดทิศทางของสถาบันย่อยอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น 

สถาบันการเมือง   การใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สถาบันศาสนา   การกลายเป็นศาสนพาณิชย์ 

สถาบันครอบครัว  การก่อตั้งครอบครัวต้องพิจารณาฐานะเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 

สถาบันการศึกษา  เป็นไปเพ่ือเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ 

ศิลปะ    กลายเป็นพาณิชย์ศิลป์ 

ส่วนชีวิตประจ าวันของผู้คนจะผูกติดอยู่กับการท างานเพ่ือหาเงินและการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ 

เป้าหมายในชีวิตคือการมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 1 กระบวนการท าให้เป็นโลกฆราวาส (Secularization) 

ที่มารูป: ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา โดย กาญจนา แก้วเทพ (2544) 

 

โดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านของ Secularization นั้น จะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือเกิดความ

ขัดแย้งอย่างรุนแรงก็แล้วแต่ปฏิบัติการทางสังคมของผู้กระท าการในสังคม รวมทั้งลักษณะของสถาบัน

ย่อยต่างๆ ในกรณีของตะวันตก ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวค่อนข้างเป็นไปอย่างรุนแรง 

เนื่องจากสถาบันศาสนามีอ านาจมากและครอบคลุมทุกมิติของชีวิต ดังที่ปรากฏการณ์ปะทะกัน

ระหว่างความคิดทางศาสนาและวิทยาศาสตร์ ส่วนในกรณีไทยนั้น กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ไมค่อยมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับทางตะวันตก เพราะทั้งวิทยาศาสตร์และสถาบัน

เศรษฐกจิสามารถอยู่ร่วมอย่างสันติกับสถาบันเดิมคือศาสนาได้ 

ในขณะที่ส านักปรากฏการณ์นิยมเสนอแนวคิดเรื่องเปลี่ยนผ่านของสังคมประเพณีมาสู่สังคม

สมัยใหม่ด้วยการเข้ามาทดแทนนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายของสังคมคือ มิติทางด้านศาสนาสูญหายไป และ

สังคมสมัยใหม่ก็จะเป็นสังคมท่ีเป็นเรื่องของทางโลก เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลและเป็นเรื่องที่จับต้อง

ได้เท่านั้น อย่างไรก็ตามทัศนะดังกล่าวนั้นได้มีผู้คัดค้านไว้ เช่น G. Murdock (1997) ได้น าเสนอความ

คิดเห็นในบทความเรื่อง The Re-enchantment of the World ซึ่งเสนอว่า กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่สังคมประเพณีมาเป็นสังคมในยุคปัจจุบันนั้น อาจจะไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบการเข้ามา

ทดแทน หากแต่เป็นการใช้ระบบคู่ขนาน กล่าวคือ ในด้านของสถาบันที่ยังคงเน้นความลึกลับ โลกที่

พ้นไปจากการจับต้องสัมผัส โลกแห่งการจินตนาการและอารมณ์รู้สึกจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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และคู่ขนานไปกับการพัฒนาโลกที่เน้นวัตถุ การใช้ประโยชน์ การใช้เหตุผล ดังตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้น

ของลัทธิพิธีกรรมต่างๆ อย่างมากมาย เป็นต้น 

นักคิดอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธเรื่องการเข้ามาแทนที่ของ Secular world ที่มีต่อ Scared World 

เช่นกัน โดยอ้างประจักษ์พยานจากปรากฏการณ์ในปัจจุบันว่า ไม่ว่าสังคมจะทันสมัยก้าวหน้าไปถึง

ระดับใด แต่ศาสนาก็ยังด ารงอยู่ในบางแห่งถึงกับขยายตัวและเพ่ิมพลังอ านาจโดยประสานเข้ากับมิติ

อ่ืนๆ ของสังคม ดังนั้น แทนที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Secular world และ Scared World 

ด้วยกลยุทธ์การเข้าแทนที่แบบค าอธิบายของ Berger ควรจะใช้ค าอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ

สลับไปมาระหว่างโลกทั้งสองมากกว่า (Hoover & Lundby, 1997 : 166-172) 

โดยผู้ศึกษาจะน าแนวคิดกระบวนการท าให้เป็นโลกฆราวาส (Secularization) มาใช้ในการ

วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าที่มีความเกี่ยวพันกับสถาบันทางศาสนา แต่เมื่อกาลเวลา

เปลี่ยนไป ศาลเจ้าก็ได้ถูกเชื่อมโยงให้เข้ากับสถาบันอ่ืนๆ อีกด้วย ซึ่งจะมีผลต่อท าให้บทบาทหน้าที่

ของศาลเจ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ผู้ศึกษาจะอาศัยแนวคิดดังกล่าวนี้มาเป็นกรอบในการ

วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  

 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งประเภท

วรรณกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประวัติศาสตร์และการอพยพของชาวจีนเข้าสู่ประเทศไทย

และทางภาคใต้ของประเทศไทย 2) ความเชื่อและศาลเจ้าของชาวจีนไหหล าในประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

 

 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการอพยพของชาวจีนเข้าสู่ประเทศไทยและ

ทางภาคใต้ของประเทศไทย 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยพบหลักฐาน

ต่างๆ ที่สนับสนุนประกอบค าอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งยังอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

อพยพของชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย เช่น ปัจจัยจากเหตุผลทางการเมือง ปัจจัยจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ รวมทั้งความเจริญทางวิทยาการที่มีมากขึ้น ท าให้การเดินทางระหว่างจีนตอนใต้และสยาม
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ด้วยเรือกลไฟมีความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายก็ลดต่ าลง จึงท าให้ชาวจีนบางส่วนอพยพเข้ามาใน

ประเทศไทยมากขึ้น (G. William Skinner, 2529 : 5-6) 

การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวจีนได้เริ่มข้ึนในต้นราชวงศ์ชิง เพราะก่อนหน้านั้นได้มี

การติดต่อสัมพันธ์กันทางพ่อค้าและราชทูตกันอย่างไม่ขาดสาย หลังจากนั้นในหลังสงครามโลกครั้ งที่ 

2 ก็เกิดกระแสการอพยพขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการอพยพดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากประเทศจีนในตอน

นั้นเกิดภัยพิบัติ ท าให้รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนนโยบายประเทศ โดยการเปิดประเทศและอนุญาตให้พ้ืนที่ที่

อยู่บริเวณริมฝั่งชายฝั่งทะเลสามารถท าการค้ากับต่างประเทศได้ ท าให้มีชาวจีนส่วนหนึ่งเมื่อเข้ามาท า

การค้ากับไทยแล้วไม่เดินทางกลับประเทศ อีกสาเหตุหนึ่งคือ เนื่องด้วยในช่วงที่เกิดสงครามระหว่าง

ไทยกับพม่า พม่าได้กวาดต้อนคนไทยไปเป็นแรงงานจ านวนมาก ท าให้เหลือผู้คนอยู่น้อย รัฐบาลไทย

จึงอนุญาตให้คนจีนเข้ามาอาศัยอยู่ในไทยได้ (ต้วน ลี่ เซิง และบุญยิ่ง ไร่สุขสิริ, 2543 : 34)  

ปัจจัยส าคัญของการอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวจีน อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากปัจจัย

หลัก 9 ประการ คือ ประการแรก จีนมีประชากรล้นหลามแต่ทรัพยากรมีจ ากัด ประกอบกับมีภัยพิบัติ

ตามธรรมชาติบ่อยครั้ง จึงท าให้มีคนจีนยากจนส่วนหนึ่งเดินทางออกนอกประเทศเพ่ือแสวงหาชีวิต

ใหม่ ประการที่สอง ภัยสงครามที่เกิดอย่างต่อเนื่อง ประการที่สาม การคมนาคมด้วยเรือส าเภามีความ

เสี่ยงลดน้อยลง ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้มีเรือกลไฟของยุโรปวิ่งรับผู้โดยสารระหว่างจีนกับไทย ท าให้การ

อับปางของเรือกลางทะเลลดน้อยลง ประการที่สี่ การชักชวนของญาติพ่ีน้องที่มาตั้งบ้านเมืองอยู่ก่อน

แล้ว ประการที่ห้า สังคมศักดินาของไทยสามารถดูดซับคนจีนให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างกลมกลืน 

อีกทั้งยังมีคนจีนบางกลุ่มมีส่วนในการช่วยกอบกู้อิสรภาพของไทย นอกจากนี้พระบิดาของพระเจ้า

ตากสินเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ท าให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาอีกระลอกใหญ่ ประการที่หก ไทยต้องการแรงงาน

ชาวจีนเป็นจ านวนมากหลังในการบูรณะกรุงธนบุรีจากการท าสงครามกับพม่า ประการที่เจ็ด ในสมัย

รัตนโกสินทร์ เศรษฐกิจไทยเฟ่ืองฟูมากจากการค้าโดยเรือส าเภา ดังนั้น ชาวจีนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถในการเดินเรือและการติดต่อการค้า จึงเป็นที่หมายปองของกษัตริย์ไทยและขุนนาง 

ประการที่แปด ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวจีนได้เข้ามาเป็นจ านวนมาก 

ทั้งนี้เพราะเกิดปัญหาสภาวะตกต่ าทั่วโลก ชาวจีนจึงเดินทางออกนอกประเทศเป็นจ านวนมาก 

ประการที่เก้า ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะได้รับชัยชนะทางการเมือง ก็มีชาวจีนจ านวนไม่น้อยที่หนีภัย

ทางการเมืองเข้าสู่ประเทศไทย เพราะปัญหาความแตกต่างทางด้านลัทธิการเมือง (เจษฎา โลหอุ่นจิตร 

และสมบูรณ์ ศิริประชัย, 2526 : 133-136)  
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ชาวจีนกลุ่มแรกที่เข้ามาติดต่อกับชาวไทยสมัยสุโขทัย เป็นพวกพ่อค้าที่เดินเรือเข้ามาค้าขาย

ในบริเวณอ่าวไทย ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้มีการน าเอาช่างปั้นดินเผาจากประเทศจีนมายัง

ประเทศไทย จนถงึสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งนับว่าเป็นยุคที่ประเทศอุดมสมบูรณ์ มีการติดต่อค้าขายกับจีน

มากขึ้น ท าให้นอกจากกลุ่มพ่อค้าแล้วยังมีกลุ่มครู หมอ ช่างฝีมือ และคนงานทั่วไป สมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ ในตอนต้นศตวรรษที่ 19 ชาวจีนส่วนมากจะอาศัยอยู่ตามแหล่งหัวเมืองชายทะเลของ

อ่าวไทย และในกรุงเทพมหานครมีชาวจีนอยู่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในกรุงเทพฯทั้งหมด 

หลังศตวรรษท่ี 19 จึงได้กระจายตัวออกไปตามเมืองต่างๆ ตามชนบทที่เป็นศูนย์กลางการค้า (ขจัดภัย 

บุรุษพัฒน์, 2517 : 28) 

ภาคใต้ของไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญ จึงท าให้มีชาวจีนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน

อยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเข้ามาอาศัยอยู่อย่างถาวรบริเวณรอบๆ แหล่งดีบุกส าคัญของภาคใต้ 

เช่น ปัตตานี นครศรีธรรมราช บ้านดอน หลังสวน กระบี่ กันตัง และตะกั่วป่า เป็นต้น  ซึ่งมีปัจจัยที่

แตกต่างกันตามมิติของเวลา ดังนี้ ประการแรก เนื่องจากภาคใต้อยู่ในเส้นทางการค้าการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและการค้าเรือ ประการที่สอง เนื่องจากภาคใต้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทของป่า เครื่องเทศ และเครื่องหอม ซึ่งเป็นสินค้าส าคัญ ประการที่สาม เนื่องจากภาคใต้อุดม

ด้วยแหล่งแร่และกิจการเหมืองแร่ดีบุก ประการที่สี่ ภาคใต้มีสภาพเส้นทางทางภูมิศาสตร์เอ้ือต่อพืช

เกษตรและพืชเศรษฐกิจ จึงดึงดูดใจให้เข้ามาด าเนินการเชิงธุรกิจการค้า ประการที่ห้า เนื่องจากการ

ขาดแคลนแรงงานในประเทศ ประการที่หก เนื่องจากปัญหาภายในของประเทศจีน ประการที่เจ็ด 

เนื่องจากชาวต่างชาติแทรกแซงด้านอธิปไตยและการค้าในประเทศจีนและเอเชียอาคเนย์ ประการที่

แปด เนื่องจากชาวจีนไหหล าบางส่วนมีญาติและมิตรที่เข้ามาอยู่ในภาคใต้ก่อนที่ตนจะอพยพเข้ามา 

และประการสุดท้าย คือ เนื่องจากสภาพความแตกต่างภายใต้ความคล้ายคลึงของคนจีนและคน

ภาคใต้ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน  

ลักษณะการอพยพของชาวจีนเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เช่น มักจะอพยพมาด้วยเรือ

ส าเภาจีนแบบไม่มีจุดหมายปลายทาง ขึ้นฝั่งที่ไหนก็พร้อมที่จะเผชิญและต่อสู้ชีวิต กลุ่มนี้มักจะเข้ามา

ตั้งหลักแหล่งท ากินบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บริเวณไชยา รอบอ่าวบ้านดอน ลุ่มน้ าปากพนัง 

สงขลา ตลอดจนถึงปัตตานี เป็นคนจีนประเภทที่เข้ามาเพ่ือมุ่งมั่นประกอบอาชีพโดยสุจริตและ

พยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย ไม่ฝักใฝ่เรื่องการเมือง ไม่มีความมุ่งหมายหาความดีจาก

รัฐบาลจีน คนจีนกลุ่มนี้เข้ามาสู่เมืองปัตตานีในสมัยกรุงศรีอยุธยามากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ปัตตานี
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เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญและมีความมั่นคงด้านการปกครอง ส่วนช่วงก่อนและช่วง

หลังจากนี้มีคนจีนอพยพเข้ามามากหรือน้อยแล้วแต่โอกาสหรือปัจจัย เช่น จีนไหหล าอพยพเข้ามายัง

บริเวณเกาะสมุยและรอบอ่าวบ้านดอนมากในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จีนฮกเกี้ยนอพยพเข้า มายัง

เมืองสงขลาและบริเวณใกล้เคียงในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและมากขึ้นอีกในช่วงรัชกาลที่ 3-5 

โดยรัฐบาลไม่ได้รังเกียจกีดกันคนจีน แต่กลับส่งเสริมให้เข้ามาอยู่มาก เพราะได้อาศัยแรงงาน ทุนจาก

การสะสม และผลประโยชน์อีกๆ เช่น ส่วน ภาษีการด าเนินกิจการบางอย่าง คนจีนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เข้า

มาประกอบอาชีพค้าขาย ท าเกษตร เลี้ยงสัตว์ ท าการประมง รับจ้าง เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนจีนที่อพยพเข้ามาทางภาคกลางของประเทศไทยก่อนแล้วจึง

เคลื่อนย้ายไปตั้งหลักแหล่งทางภาคใต้ในภายหลัง โดยจะเคลื่อนย้ายมากที่สุดในช่วงรัชกาลที่ 3-5 

แล้วค่อยทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก าลังก่อสร้างทาง

รถไฟสายใต้ (พ.ศ. 2452-2567) ที่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยแรงงานคนจีน ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนจีนแคะ จีน

กวางตุ้ง จีนแต้จิ๋ว เป็นต้น เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่งกระจายอยู่ตามบริเวณสถานี

รถไฟและบริเวณใกล้เคียงเกือบทุกสถานี นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้นายทุนชาวจีนแคะที่รับเหมา

ก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ระดมทุนตั้งบริษัทสวนยางพาราขึ้น 2 แห่ง และจ้างกุลีจีนที่เคยสร้างทาง

รถไฟท าสวนยางพาราตรงบริเวณรอยต่อระหว่างอ าเภอหาดใหญ่กับคลองแงะในเขตอ าเภอสะเดา ทั้ง

ยังเปิดโอกาสให้ชาวจีนที่อยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและฮอลันดาเขามาจับจองพ้ืนที่ท าสวนยางพารา

ด้วยเช่นกัน   

กลุ่มกรรมกรจีนที่อพยพเข้ามาเป็นกุลีจีนในเหมืองแร่ดีบุกของภาคใต้ฝั่งตะวันตก อัน

เนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงาน ในระหว่างปี พ.ศ. 2435-2444 มีทั้งพวกจีนอพยพเข้ามาด้วย

ตัวเองและท่ีมาตามข้อเสนอของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีที่เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเรือที่รับ

กุลีจีนจากเมืองจีนมายังเมืองภูเก็ต โดยบริษัทจัดหาแรงงานและนายเหมืองที่ออกค่าโดยสารและ

ค่าใช้จ่ายให้ก่อน แล้วจึงท างานชดใช้ในภายหลัง คนจีนกลุ่มนี้เดินทางเข้ามายังเมืองภูเก็ตและบริเวณ

ใกล้เคียงเป็นจ านวนมากในช่วงปี พ.ศ. 2449-2464 โดยมีทั้งกลุ่มที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตและบาง

พวกเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ทางการเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอ้ังยี่ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น 

การติดการพนัน การเสพฝิ่น เป็นต้น 

โดยสรุปแล้ว คนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้มากในช่วงรัชกาลที่ 3-5 โดยไม่ทราบ

จ านวนที่ชัดเจน เนื่องจากการควบคุมและตรวจตราไม่เข้มงวด มีการอพยพเข้ามาสู่ภาคใต้โดยตรง
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และถ่ายเทระหว่างภาคอ่ืนๆ หรือประเทศอ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ก็มีจ านวนมาก หลังจากที่เข้า

มาตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่มีการกิจการเหมืองแร่และการท าสวน

ยางพารา ก็มีการกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ที่มีปัจจัยในการท าการค้าและประกอบอาชีพที่มั่นคง (สุธิ

วงศ์ พงษ์ไพบูลย์ และคณะ, 2544 : 156-157)  

ชาวจีนกลุ่มไหหล าหรือไห่หนัน (Hainanese) เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวจีนที่เริ่มเข้ามาในไทยโดยมี

ปลาทูในอ่าวไทยเป็นชนวนดึงดูดให้เข้ามา โดยชาวประมงไหหล าได้ติดตามฝูงปลาทูจากเกาะไหหล า 

ซึ่งเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วก็มักจะหนีออกจากน่านน้ ารอบเกาะไหหล าเพ่ือเข้ามาวางไข่ในบริเวณอ่าวไทย 

ตรงบริเวณอ่าวบ้านดอนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งอ่าวหลังสวนในจังหวัดชุมพร 

และอ่าวปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวประมงไหหล าที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองเหวินจางและ

เฉียงไห่ในมณฑลไห่หนันในปัจจุบัน จึงค่อยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ือท าอาชีพประมงในเกาะสมุยซึ่ง

ต่อมากลายเป็นชุมชนไหหล าแห่งแรกของประเทศไทย ถัดจากนั้นมาชุมชนไหหล าก็ค่อยๆ ขยายตัว

ใหญ่ขึ้น เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน อ่าวหลังสวน และอ่าวปาก

พนัง จึงท าให้ยังมีชาวไหหล าอพยพเข้ามาเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าการอพยพส่วนใหญ่ของชาวจีนไหหล าเข้าสู่

ชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ยังคงใช้เรือใบและเรือประมงขนาดเล็กเป็นพาหนะ แต่พวกเขาก็ยังจะ

กล้าเสี่ยงภัยพายุต่างๆ เพื่อเข้ามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้ ด้วยการยึดอาชีพประมงเป็นหลัก ต่อมาพ้ืนที่

บริเวณอ่าวต่างๆ เหล่านี้จึงพัฒนากลายเป็นตลาดหรือชุมชนขนาดใหญ่ถัดจากชุมชนบนเกาะสมุย 

ในช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อราชส านักไทยได้ตัดสินใจ

ส่งเสริมการท าเหมืองแร่ดีบุกในเมืองตะกั่วป่าอย่างจริงจังมากขึ้นกว่าในอดีต ราชส านักไทยจึงอนุญาต

ให้เจ้าเมืองน าเงินภาษีทั้งหมดไปจ้างนายหน้าในเกาะสิงคโปร์ท าการขนกุลีจีนจากเกาะไหหล าเข้ามา

พัฒนาเหมืองแร่ดีบุกในเมืองตะกั่วป่าหลายครั้งด้วยกัน เพราะฉะนั้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 

เป็นต้นมา เมืองตะกั่วป่าก็กลายเป็นเมืองแรกในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งมีชุมชนกุลีจีนไหหล า

อาศัยอยู่ 

ส าหรับการอพยพครั้งต่อๆ มาจากเกาะไหหล าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและส่วนอ่ืนๆ เริ่มขึ้น

อย่างจริงจังเมื่อบริษัทเดินเรือกลไฟของชาวตะวันตกได้ร่วมมือประสานประโยชน์กับนายหน้ากุลีจีน

ไหหล า เพ่ือน าแรงงานราคาถูกเหล่านี้มาสร้างเส้นทางรถไฟในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ .ศ. 2435 

ขณะเดียวกัน ชาวจีนไหหล าคนอ่ืนๆ ก็ได้ตัดสินใจหลบหนีการถูกขูดรีดของราชวงศ์แมนจู  ตลอดจน

ความแห้งแล้งและความอดอยากต่างๆ ซึ่งเพ่ิมขึ้นในเกาะแห่งนี้ตลอดเวลา เพ่ือมาอาศัยขอความ
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ช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้องในภาคใต้ของไทย ซึ่งสามารถท าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะได้มีการเปิด

บริการบริษัทเรือกลไฟชาวตะวันตกซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองไห่โข่วของเกาะไหหล ากับกรุ งเทพมหานคร

โดยตรง เมื่อมาข้ึนฝั่งที่กรุงเทพมหานครแล้ว ชาวจีนไหหล าจะโดยสารเรือเพ่ือไปยังเมืองท่าต่างๆ ของ

ภาคใต้ต่อไป  

ดังนั้น ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา คนกลุ่มนี้จึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้ชุมชนจีน

ไหหล าที่มีอยู่เดิมในแต่ละจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน ประจวบกับ

เศรษฐกิจของมณฑลนครศรีธรรมราชในขณะนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วมากจากการเติบโตของธุรกิจ

โรงสีข้าวในอ าเภอปากพนังและธุรกิจโรงเลื่อยไม้ในอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชาวจีนไหหล าอพยพ

เข้ามาเป็นแรงงานและตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในบริเวณอย่างต่อเนื่อง ส่วนการขยายตัวในภาคธุรกิจ

ประมง ซึ่งมีศูนย์กลางใหญ่อยู่บริเวณปากแม่น้ าตาปีและปากแม่น้ าหลังสวน ก็มีส่วนท าให้ชุมชน

ประมงจีนไหหล ากระจายไปทั่วชายฝั่งทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร  

เมื่อเศรษฐกิจของภาคใต้โดยรวมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลั งสงครามโลกครั้งที่ 1 

ขณะเดียวกัน เส้นทางรถไฟสายใต้ก็ได้เปิดบริการครบ บรรดาลูกหลานจีนไหหล าก็ได้ใช้โอกาส

ดังกล่าวขยายบทบาททางเศรษฐกิจของพวกเขาไปสู่ธุรกิจการค้าและการบริการต่างๆ ของแต่ละเมือง

ต่อไป ชาวจีนไหหล าบางส่วนจากอาณานิคมมลายูของอังกฤษก็ได้อาศัยเรือกลไฟอพยพเข้ามาเพ่ือตั้ง

ถิ่นฐานในบริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ทุนทรัพย์

พอสมควรแล้ว เมื่อเข้ามาจึงสามารถประกอบธุรกิจขนาดเล็กได้ เช่น โรงน้ าชา โรงแรม แทนที่จะยึด

อาชีพแรงงานเหมือนคนไหหล ารุ่นก่อนๆ ที่ผ่านมา (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2548 : 39-43) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการอพยพของชาวจีนมายัง

ประเทศไทย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพของการอพยพของชาวจีนในสมัยต่างๆ รวมถึงสาเหตุของ

การอพยพเข้ามา ที่เกิดมาจากหลายๆ ปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ยังให้

ภาพของการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดย

การแสดงออกให้เห็นจากการที่รัฐบาลไทยไม่กีดกันคนจีน อีกทั้งยังให้การต้อนรับอย่างดี ดังค ากล่าว

ที่ว่า “จีนกับไทยไม่ใช่อ่ืนไกลเป็นพ่ีน้องกัน” รวมทั้งคนจีนยังได้เข้ามามีบทบาทในหลายๆ ด้าน เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง เป็นต้น การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้มีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจ

ภูมิหลังของชาวจีนในประเทศไทย ในส่วนของการอพยพเข้ามาของคนจีนกลุ่มต่างๆ ที่เข้าสู่ทาง

ภาคใต้ของไทย จะให้ภาพของการอธิบายสาเหตุการอพยพและลักษณะการอพยพที่แคบลงมา โดย
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เน้นเฉพาะทางภาคใต้ของไทยที่มีปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นตัวดึงดูดชาวจีนให้เลือกอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานอย่างถาวร และหนึ่งในนั้นคือกลุ่มจีนไหหล าที่เลือก

เข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในบริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณอ่าว

บ้านดอนที่มีแหล่งชุกชุมของปลาทู ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชาวจีนไหหล าชอบมากเป็นพิเศษ จนต่อมาเกิดเป็น

ชุมชนชาวจีนไหหล าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้จึงมีส่วน

เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาในครั้งนี้ โดยสามารถน ามาอธิบายถึงการอพยพเข้ามาของชาวจีนไหหล าใน

ชุมชนได้ 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับความเชื่อและศาลเจ้าของชาวจีนไหหล าในประเทศไทย 

 

ชนชาติจีนเป็นชนชาติเก่าแก่ชนชาติหนึ่ง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชนชาติจีนกระจายตัว

อยู่ในส่วนต่างๆ ของโลกอย่างกว้างขวาง วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชาวจีนที่สืบทอดกัน

มาและติดตามไปกับชนชาติในส่วนต่างๆ ของโลกนั้น ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีผู้ปฏิบัติกันอย่าง

กว้างขวาง จนกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัฒนธรรมมนุษยชาติ ก่อนที่จีนจะหันมา

เคารพนับถือหลักปรัชญาของนักปราชญ์คนส าคัญอย่างขงจื้อและรับเอาศาสนาพุทธมหายาน จีนยังคง

นับถือเทพเจ้าและวิญญาณมาก่อน  

ในราชวงศ์เฉียและราชวงศ์เซียง ชาวจีนนับถือบูชาปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น ทะเล 

ภูเขา ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีเทพเจ้าประจ าอยู่ และเทพเจ้าเหล่ านั้นมี

อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ นิยมใช้กระดูกสัตว์มาเป็นเครื่องมือในการท านายเสี่ยงทาย ต่อมา

ในราชวงศ์โจวอัน ชาวจีนเริ่มหันมานับถือเทพเจ้าที่เกิดจากมนุษย์และเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ รวมไป

ถึงการเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ ในราชวงศ์ฮ่ัน พุทธศาสนาเข้าไปในประเทศจีนโดยเข้าไปรวมกับความ

เชื่อดั้งเดิม ท าให้เกิดพระโพธิสัตว์หลายองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม เทพโป๊ยเซียน เป็นต้น  (เนตรดาว 

พละมาตย,์ 2532 : 221-222) 

ซึ่งชาวจีนแบ่งเทพเจ้าที่ตนนับถือออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. เทพเจ้าระดับชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงพวกผีวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ตามบ้านเรือนหรือสถานที่

ต่างๆ เทพเจ้าชั้นนี้เหนือกว่าคนธรรมดาไม่มากนัก ยังไม่ถือว่าสะอาดบริสุทธิ์ เพราะยังใช้ชีวิตและมี
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ความเป็นอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์ ศาลเจ้าของเทพชนิดนี้มักตั้งอยู่ในบ้าน มีลักษณะเป็นศาลเล็กๆ วาง

อยู่บนพื้น ชาวจีนจะเรียกว่า “ตี่จู๋เอี๊ยะ” การเซ่นไหว้มักจะใช้อาหารคาวหวานทั่วไป 

2. เทพเจ้าประจ าป่าเขาและเทพที่ล่องลอยไม่อยู่กับที่ เป็นเทพเจ้าที่ล่องลอยไปตามที่ต่างๆ 

แม้ว่ามีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าเทพชั้นแรกแต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนัก เปรียบได้กับเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้า

เขาท่ัวไป การกราบไหว้มักจะใช้พ้ืนที่กลางแจ้ง โดยการสร้างเป็นแท่นสูงสี่เหลี่ยมขึ้นมาจากพ้ืน ข้างๆ 

อาจมีเสาไว้ส าหรับแขวนตะเกียงหรือโคมไฟ ชาวจีนเรียกศาลชนิดนี้ว่า “ทีตี่” การกราบไหว้ส่วนใหญ่

มักเป็นของเจแต่ก็พบว่าบางครั้งเป็นเนื้อสัตว์ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน 

3. เทพเจ้าชั้นสูง เป็นเทพผู้มีคุณธรรม เช่น เจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อกวนอู เป็นต้น เทพเจ้าจะ

สถิตอยู่ตามศาลเจ้าเฉพาะศาลที่คนสร้างถวาย เรียกว่า “ตั๊ว” มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ มี

ที่ตั้งของเซ่นไหว้และท่ีส าหรับประกอบศาสนพิธี การกราบไหว้ต้องใช้อาหารเจเท่านั้น  

4. เทพเจ้าชั้นสูงสุด เป็นเทพเจ้าสูงสุด ได้แก่ พระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า ศาลเจ้าของเทพ

ชั้นนี้มีลักษณะคล้ายวัด คือมีทั้งส่วนที่เป็นที่ตั้งพระพุทธรูปและเทพชั้นสูง (เพ่ิงอ้าง, 2532 : 223-224) 

นอกจากนี้ ยังมีชาวจีนยังมีนับถือลัทธิขงจื้อ (Confucianism) ลัทธิค าสอนนี้เริ่มขึ้นในสมัยชุน

ชิวมาจนถึงราชวงศ์ฮ่ัน มักเกี่ยวข้องกับอักษรศาสตร์ ปรัชญา จริยศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

เป็นสิ่งที่นิยมในกลุ่มนักปกครองชาวจีน เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมและระบบความเชื่อทางศาสนาที่

มีอิทธิพลส าคัญต่อการการจัดระเบียบทางสังคมและความสัมพันธ์ของบุคคลสถานภาพต่างๆ กัน 

ดังนั้น ความสัมพันธ์ของบุคคลแบ่งออกเป็นสถานภาพต่างๆ ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และ

บุตรหลาน จัดเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา เป็น

ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมชีวิต ความมั่นคง ความสามัคคี และการสืบต่อสกุลอันเป็นจุดเน้นของ

สถาบันครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง จะเป็นการตอกย้ าถึงความแตกต่างทางสถานภาพที่

ก าหนดโดยวัยวุฒิและระดับของสายโลหิต ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับครอบครัว เป็นการ

ขยายความสัมพันธ์จากสังคมภายในครอบครัวเดียวกันมาเป็นระหว่างครอบครัว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ

ก่อร่างเป็นชุมชนต่อไป ดังนั้น ค าสอนของลัทธิขงจื้อจึงมักจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็น

หลัก (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, 2547 : 564-565) 

ชาวจีนยังนับถือลัทธิเต๋า (Taoism) เป็นปรัชญาทางศาสนา มีศาสดาชื่อเหลาจื้อ เป็นศาสนา

เก่าแก่ท่ีวิวัฒนาการผสมผสานเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นกับความเชื่อเรื่องพ่อมดหมอผี  

สัญลักษณ์คือ หยินหยาง ซึ่งหมายถึงความสมดุลของสรรพสัตว์ในโลก หลักของศาสนาเต๋าคือ
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ธรรมชาติเป็นที่มาและสอดแทรกอยู่ในสรรพสิ่งในโลก การคงอยู่เท่ากับการคงอยู่ของโลก การแตก

สลายหรือการไปท าลายหลักการเต๋าเท่ากับการท าลายโลก ลัทธิเต๋าสอนให้บุคคลด าเนินชีวิตโดยไม่ฝืน

ธรรมชาติ รู้จักตนเองอย่างถูกต้อง รู้จักพอ เทพเจ้าที่ศาสนาเต๋าเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีต าแหน่งสูงสุด 3 

องค์ คือ เทพหยวนสื่อเทียนจุน หลิงเป่าเทียนจุน และไท้สั้งเหล่าจวิน เทพเจ้าสามองค์นี้ หลิงเป่า

เทียน หรือที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวไทยว่า เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์

ปาฏิหาริย์สามารถคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ และผลที่สุดก็ได้กลายเป็นเทพเจ้าสูงสุดทาง

ศาสนาเต๋าเพียงองค์เดียว (สรัญ เพชรรักษ์, 2545 : 10-11) นอกจากนี้ ชาวจีนยังนับถือพุทธศาสนา

มหายาน ซึ่งมีมานานในประเทศจีนมานานกว่า 2,000 ปี นอกจากการนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดา

แล้ว ยังนับถือพระโพธิสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงธรรมะแต่ไม่ยอมหลุดพ้น อยู่เพ่ือคอยช่วยเหลือมนุษย์

ให้หลุดพ้น พุทธศาสนามหายานมีความผสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติของมนุษย์มากและพยายาม

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในหลายๆ ด้าน 

ส าหรับความเชื่อของชาวจีนไหหล านั้น มีความเชื่อทางคล้ายกับชาวจีนทั่วไป ที่เชื่อในเรื่อง

วิญญาณ เวรกรรม ทั้งนี้มีแนวค าสอนของขงจื้อและพุทธศาสนามหายาน จึงเกิดนิทานปรัมปราจ านวน

มากเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทพเจ้าที่ชาวจีนไหหล านับถือ และมักจะสร้างศาลเจ้าขึ้นซึ่งมี

จ านวนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยแห่ง  

ความเชื่อในเทพเจ้าของชาวจีนไหหล าที่ส าคัญ เช่น เจ้าแม่ทับทิม คนจีนไหหล าจะเรียกว่า

ตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยง มีต านานที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮ่ันในสมัยพระเจ้าฮ่ันกวงบู๊ตี๋ (ประมาณปี 

พ.ศ. 537-610) ว่าเจ้าแม่ทับทิมได้รับความยกย่องนับถือโดยได้ชื่อว่าเป็นเทพยดาแห่งความเมตตา

การุณย์ ช่วยคุ้มครองมวลมนุษย์ให้พ้นจากสรรพภัยและขจัดความทุกข์ยาก จนกระทั่งถึงปลาย

ราชวงศ์เหม็งและตอนต้นราชวงศ์เช็ง (ประมาณปี พ.ศ. 2167) ที่เกาะไหหล า เขตบ่นเชียว แขวงหน่ า

ไห้ มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อตุ้ยบ้วย มีครอบครัวชาวประมงที่ยากจนครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวแซ่พัว 

เป็นบุคคลที่ขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีคืนหนึ่งเขาได้ออกไปหาปลาในทะเล โดยมีแหผูกติด

ไว้กับหัวเรือ เวลาผ่านไปนานเขาก็ยังไม่ได้ปลาซักตัว สิ่งที่ติดข้ึนมามีแต่ขอนไม้ท่อนหนึ่ง เขาจึงท าการ

บนบานศาลกล่าวต่อท่อนไม้นั้นว่าถ้าเขาจับปลาได้จะน าไม้ท่อนนี้ไปแกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่พร้อมกับ

กราบไหว้บูชา หลังจากนั้นเขาก็ปลาเป็นจ านวนมาก เวลาผ่านไป 6 เดือน ชายผู้นี้ได้กลายเป็นเศรษฐี

และอยู่สุขสบายจนลืมค าสาบานที่ให้ไว้ จนกระทั่งคืนหนึ่ง เขารู้สึกอ่อนเพลียและหลับไป ได้ฝันว่าเขา

ล่องลอยไปในสถานที่หนึ่ง และได้พบกับเจ้าแม่และได้นึกถึงค าสาบานที่ได้ให้ไว้ เมื่อตื่นขึ้นจึงรีบท า
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การแกะสลักไม้ท่อนนั้นเป็นรูปเจ้าแม่ หมู่บ้านแห่งนี้จึงมีศาลของเจ้าตุ้ยบ้วยเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 เดือน 

10 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน วิญญาณของเจ้าแม่ได้ประทับเพ่ือมาคุ้มครองสรรพสัตว์ทั้งหลาย และ

ตั้งแต่นั้นมาเจ้าตุ้ยบ้วยก็เป็นที่ศรัทธาของชาวไหหล า จนกระทั่งชื่อเสียงได้ลอยไปถึงกษัตริย์เต้ากวง 

(ประมาณปี พ.ศ. 2364-2393) ในราชวงศ์เช็ง (แมนจู) จึงได้ประทานตราตั้งและพระราชทานนามว่า 

“หน่ าเทียนเอ้ียมก้ าเอ๋ง ห้วย หลุ่ยตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยง” แปลว่า เจ้าแม่สามารถคอยให้ความช่วยเหลือ 

พิทักษ์ เกื้อกูลแก่ชาวบ้านได้ทันที เมื่อชาวจีนไหหล าได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในราวปี พ.ศ. 

2385 โดยการเดินเรือ ชาวจีนไหหล าจะนึกถึงเจ้าตุ้ยบ้วยให้ช่วยคุ้มครองให้การเดินทางมีความ

ปลอดภัย เมื่อถึงแผ่นดินไทยจึงได้ร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าแม่ตุ้ยบ้วยขึ้นเป็นศาลแรก ที่บริเวณเชิง

สะพานซังฮ้ี เขตสามเสน กรุงเทพฯ (สมเกียรติ สิกขารักษ์สกุล, 2537 : 80-82)  

นอกจากนี้ ยังมีต านานเกี่ยวกับเทพเจ้ายาดีกง (ในภาษาจีนไหหล า ยาดี แปลว่า พ่ีน้อง ส่วน 

กง แปลว่า เทพ) หรือเทพเจ้า 108 องค์ ว่า ในเกาะไหหล าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิ

ประเทศเป็นเกาะล้อมรอบด้วยผืนน้ า มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีความช านาญในการต่อเรือและเดินเรือ ชอบ

การผจญภัยเพ่ือแสวงหาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า โดยส่วนมากมักจะเดินทางมาที่แหลมสุวรรณ

ภูมิเพราะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก การเดินทางในครั้งนั้นมีคณะเดินทางของชาวจีน

ไหหล าจ านวน 108 คน เรือได้เจอมรสุมอย่างหนักท าให้ต้องหยุดเข้าฝั่งทะเลเวียดนามเพ่ือหยุดพักรอ

ให้คลื่นสงบ แต่ได้ถูกชาวเวียดนามจับตัวไปให้พระเจ้าแผ่นดินเวียดนาม และเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็น

พวกโจรสลัดปล้นเรือประมงของชาวเวียดนาม จึงสั่งประหารลูกเรือชาวจีนไหหล าทั้งหมด ภายหลังสืบ

ทราบความจริงจึงส านึกความผิด และสั่งให้ตั้งศาลขึ้นบริเวณที่ประหารชาวจีนไหหล านั้นขึ้นมา ชาว

จีนไหหล าที่เดินเรือออกทะเลเมื่อเจอพายุ มักจะนึกถึงยาดีกงให้มาช่วยคุ้มครองตลอดระยะเวลาใน

การเดินทางอยู่เสมอ (เพ่ิงอ้าง, 2537 : 83-84) 

เทพเจ้าปุนเถ่ากง ในภาษาจีนไหหล าเรียกว่าบ้วนเห่ากง เป็นเทพเจ้าที่พบในประเทศไทย 

ฟิลิปปินส์และปีนังเท่านั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงความเป็นเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์นี้ต่างกันไป 

เช่น หานหวยจุ่น กล่าวว่า เปิ่นโถวกงเป็นเทพเจ้าที่นักเดินเรือในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ซ้อง) กราบไหว้กัน 

ซวี่อวิ๋นเฉียว มีความเห็นว่า ชื่อเปิ่นโถวกงเป็นเพียงแค่ต าแหน่ง ซึ่งจะด ารงต าแหน่งแตกต่างกันไปตาม

บุคคล เวลา และสถานที่ มีความสัมพันธ์กับเจ้าที่ โดยเขากล่าวว่าเปิ่นโถวกง นั้นกลายเสียงมาจาก ถู่ตี้

กงหรือเจ้าที่นั่นเอง ซึ่งเทียนกวนซื่อกล่าวเสริมว่า อาจจะเป็นชื่อต าแหน่งและเป็นใหญ่ในเขตนั้นๆ ใน

ประเทศจีน ซึ่งได้ท าคุณประโยชน์มากมาย เมื่อตายไปจึงถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้า มักจะตั้งไว้เป็นเทพ
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ประธานในศาลและเทพชั้นรอง มีหน้าที่ช่วยปกป้องความร่มเย็นและการค้าเจริญรุ่งเรือง (พรพรรณ 

จันทโรนานนท์, 2533 : 69)  

เทพเจ้ากวนอู หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ากวนก๋ง เป็นเทพเจ้าที่ชาวไทยและชาวจีนทั่วไปรู้จักกันดี 

เพราะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กและเป็นเทพเจ้าที่นับถือกันโดยทั่วไปว่ามีความ

ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพแห่งคุณธรรม ปัญญา และสัจจะ มีประวัติความเป็นมา

คือ กวนอูเป็นข้าราชการในราชส านัก มีต าแหน่งเป็นอ๋อง ชื่ออวี่ แซ่กวน และมีอีกชื่อหนึ่งว่าอวิ๋นฉาง 

เป็นชาวเจี่ยเหลียงในเมืองผู่โจว ในปลายสมัยราชวงศ์ฮ่ัน ได้ร่วมกับเล่าปี่และเตียวหุยตั้งประเทศ

เรียกว่าสู่ (จก) โดยมีขงเบ้งเป็นที่ปรึกษา ต่อมาถูกลวี่เมิ่งปองร้ายหาอุบายท าให้กวนอูต้องจบชีวิตลง 

หลังจากเสียชีวิตแล้วจึงได้เลื่อนต าแหน่งเป็นขุนพลใหญ่และได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ในสมัยราชวงศ์ซ่ง 

ศพของกวนอูถูกฝังไว้ที่อวี่เฉวียนซาน ต่อมาผู้คนได้ส านึกบุญคุณและความมีคุณธรรมของกวนอูจึงได้

สร้างศาลขึ้นเพื่อเคารพกราบไหว้ (กนกพร เจริญแสนสวย, 2557 : 13) 

ศาลเจ้าจีนในประเทศไทยนั้น แม้จะไม่มีหลักฐานปรากฏว่ามีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตในอดีต 

แต่เชื่อกันว่าได้มีการสร้างศาลเจ้าขึ้นในบริเวณชุมชนอันเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนเพ่ือใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรมของชุมชน ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง

พรรณนาถึงย่านที่อยู่ของชาวจีนที่ปะปนอยู่กับชาวไทยในสมัยนั้นว่า “ตามสองข้างทางเดินมีศาลเจ้า 

ร้านเจ๊ก ช่างไม้ ต่อตู้ ต่อรถ...ฯ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ศาลเจ้าในสมัยนั้นได้มีการสร้างกันอย่างเปิดเผย

และมีเป็นจ านวนมาก (เนตรดาว พละมาตย์, 2532 : 222) 

วัดและศาลเจ้าจีนเป็นผลมาจากความเชื่อทางศาสนาที่มีการพัฒนาขึ้น โดยมีค ากล่าวที่ว่า 25 

ครอบครัวจะต้องตั้งศาล 1 ศาล ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือกันบริจาคทรัพย์ เพราะฉะนั้นศาลเจ้า

และวัดจึงเป็นสถานที่สาธารณะและเป็นของส่วนรวม แต่บางครั้งก็เป็นการสร้างขึ้นเพ่ือเป็นศาลเจ้า

ประจ าตระกูล เพ่ือใช้เป็นการกราบไหว้บรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว หรือสร้างศาลเจ้าขึ้ นตามความนิยม 

ตลาดเกือบทุกแห่งมักจะมีศาลเจ้าประจ าชุมชนอยู่ตลอด ซึ่งจะมีลักษณะเป็นศาลเจ้าเล็กๆ มักจะ

ประดิษฐานเทพปุนเถ่ากง โดยกล่าวกันว่าในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีตลาดของชาวจีนแห่งหนึ่ง ชื่อ ตลาด

เจ้าสัวเนียม ในตลาดมีการสร้างศาลเจ้าไว้ด้วย กิจการของตลาดก็รุ่งเรืองมาก ชาวบ้านต่างเชื่อว่าการ

สร้างศาลเจ้าประจ าตลาดจะท าให้กิจการรุ่งเรืองหรือเรียกได้ว่าเป็นการสร้างศาลเจ้าเพ่ือการค้า 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างศาลเจ้าเพ่ือการแก้บน เช่น เมื่อการบนบานประสบผลส าเร็จบางคนแก้บน

ด้วยการสร้างศาลเจ้าถวายเทพ เป็นต้น (รตพร ปัมเจริญ, 2544 : 98) 
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งานการศึกษาเรื่องศาลเจ้าของกลุ่มจีนไหหล ายังไม่ค่อยมีปรากฏเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับ

จีนกลุ่มอ่ืนๆ  งานของสรัญ เพชรรักษ์ (2545) เรื่อง ศาลเจ้า คน และก๋ง : การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชนและเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมกินเจ ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากกะแดะ เป็นงานวิจัยที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนและศาลเจ้า ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรม

ต่างๆ ในศาลเจ้าโดยผ่านพิธีกรรมกินเจ รวมไปถึงการศึกษาบทบาทและอิทธิพลของเทพเจ้าที่มีต่อวี ถี

ชีวิตของคนในชุมชน ผลการศึกษาปรากฏว่า ชุมชนบ้านปากน้ ากะแดะเป็นชุมชนที่มีชาวจีนไหหล าเข้า

มาอาศัยอยู่ประมาณ 130-200 ปี โดยมีศาลเจ้าเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรม เป็นที่

ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าหรือก๋งและเป็นที่แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาของ

ผู้คน คนในชุมชนเชื่อกันว่า ก๋งสามารถดลบันดาลให้มีความสุขได้ด้วยบทบาทต่างๆ เช่น การปกป้อง

ชุมชนจากภัยธรรมชาติ รักษาโรค ขับไล่ภูตผีปีศาจ แก้คุณไสย นอกจากนี้ก๋งยังมีบทบาทเป็นผู้น า

ชุมชนและผู้น าในพิธีกรรม เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ ช่วยบูรณาการและสร้างเครือข่ายทางสังคมให้กล่อม

เกลาทางสังคม นอกจากนี้ก๋งยังท าหน้าที่ให้ความมั่นใจในการค้าขายส าหรับลูกหลานที่ออกไปท างาน

นอกชุมชน โดยการคงไว้ซึ่งความเชื่อก๋ง เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้คนในชุมชนสามารถอยู่รอดได้อย่างมี

ความสุขและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสุดท้าย สรัญได้กล่าวสรุปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

คน ก๋ง และศาลเจ้าไว้ว่า หมายถึง การที่สังคมได้สร้างเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้ด ารงความเป็น

ปึกแผ่นในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันในพ้ืนที่ของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน โดยไม่มีปัญหาจากความแปลกแยก อีก

ทั้งยังสามารถปรับตัวได้อย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ของชาวจีน

ไหหล า ท าให้สามารถมีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานในความเชื่อ ทั้งความเชื่อดั้งเดิมที่เชื่อใน

ธรรมชาติและต่อมาได้พัฒนามาเป็นความเชื่อในเทพเจ้า ชาวจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพุทธ

ศาสนามหายาน ลัทธิขงจื้อและเต๋าปนกันไป ความเชื่อทั้งสามอย่างนี้มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของ

ชาวจีน กล่าวคือ เมื่อต้องการความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและความสุขทางกายก็จะหันไปพ่ึงค าสอน

ของขงจื้อ แต่เมื่อต้องการหาสาระแก่นสารของชีวิต หาความสงบจิตใจก็จะหันไปหาลัทธิเต๋า ลัทธิ

ขงจื้อช่วยจัดระเบียบสังคม ส่วนลัทธิเต๋าช่วยจัดระเบียบจิตใจ จึงเหมือนกับลัทธิขงจื้อเป็นเสมือน

เปลือกวัฒนธรรมจีนซึ่งห้อหุ้มแก่นวัฒนธรรมจีนไว้นั้นคือลัทธิเต๋า ดังนั้น  ลัทธิขงจื้อและเต๋าจึงช่วย

ส่งเสริมกัน ส่วนพุทธศาสนามหายานช่วยตอบค าถามเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและการบรรลุ

นิพพานที่จะน าไปสู่ความสงบสุขได้  
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วรรณกรรมทั้งหมดที่น ามาใช้ทบทวนดังกล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาใน

ครั้งนี้ เป็นการเปิดมุมมองขององค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชาวจีนไหหล า ตั้งแต่ประวัติการอพยพเข้ามา

ในประเทศไทย ที่มีสาเหตุมาจากหลายๆ สาเหตุ ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ของชาวจีนไหหล า ซึ่ง

เป็นประเด็นส าคัญอย่างมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าซึ่งเป็นประเด็นหลักในการศึกษาครั้งนี้ 

ไปจนถึงงานการศึกษาอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนไหหล าที่มีอยู่อย่างมากมาย
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บทที่ 3 

ประวัติความเป็นมาและสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านปากน ้าท่าทอง 

 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นจะ

กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง 

ต้าบลท่าทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็นความเป็นมาของชุมชน ลักษณะ

ทั่วไป ระบบสาธารณูปโภค ระบบการศึกษา ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเครือญาติ ระบบ

เศรษฐกิจ รวมไปถึงความเชื่อและพิธีกรรมภายในชุมชน ซึ่ง เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารของ

หน่วยงานราชการในจังหวัดและจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน

การศึกษาบทบาทของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทอง ซึ่งเป็นประเด็นหลักในงานการศึกษาชิ้นนี้ 

 

ที่ตั งและอาณาเขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนภาคใต้ตอนบน มีพ้ืนที่ประมาณ 12,891.40 ตารางกิโลเมตร มี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย 

ทิศใต ้ ติดกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ 

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี, มปป. : 

ออนไลน์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงอาณาเขตและอ้าเภอต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่มาภาพ: http://suratthani.mol.go.th/node/69 

 

 ความเป็นมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อาณาจักรศรีวิชัยได้เสื่อมอ้านาจลงตรงกับสมัยที่กรุงสุโขทัยก้าลังเจริญรุ่งเรือง และได้ขยาย

อ้านาจลงมาทางตอนใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู เมืองไชยาซึ่งเป็นเมืองในอาณาจักรศรีวิชัยจึงตกอยู่

ภายใต้การปกครองของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยามีเมืองส้าคัญทางใต้คือเมืองนครศรีธรรมราช 

เมืองไชยา เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา  นอกจากนี้ยังมี เมืองเล็กๆ ขึ้นตรงต่อเมือง

นครศรีธรรมราช คือ เมืองคีรีรัฐนิคมและเมืองท่าทอง  

ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้

อิสรภาพแล้วจึงสถาปนากรุงธนบุรีสืบต่อจากกรุงศรีอยุธยา หลวงสิบปลัดผู้รักษาราชการเมือง

นครศรีธรรมราช เมื่อทราบข่าวเสียกรุงศรีอยุธยาจึงตั้ งตนเป็นอิสระเป็นเจ้ าครองเมือง

นครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯให้หลวงนายศักดิ์เป็นแม่ทัพไปปราบ โดย

เดินทัพผ่านเมืองปะทิว เมืองชุมพร เจ้าเมืองชุมพรคุมสมัครพรรคพวกเข้าสมทบกรุงธนบุรี เดินทัพถึง

เมืองไชยา หลวงปลัดเมืองไชยารวบรวมสมัครพรรคพวกร่วมสมทบด้วย หลวงนายศักดิ์เห็นปลัดเมือง
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ไชยาเป็นผู้มีความสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงน้าความกราบบังคมทูลพระกรุณา

แต่งตั้งเป็นพระยาวิชิตภักดีสงคราม (พระยาคอปล้อง) เป็นราชทินนามเมืองไชยาสืบมา ทัพหลวงนาย

ศักดิ์เดินทางข้ามแม่น้้าตาปีที่ท่าข้าม (อ้าเภอพุนพิน) หลวงศักดิ์ตั้งรับทัพเมืองนครศรีธรรมราช ที่จะ

ผ่านทางบ้านท่าหมาก อ้าเภอบ้านนาสาร ทัพหลวงนายศักดิ์ถูกตีล่าถอยกลับไป แล้วไปตั้งทัพรวมไพร่

พลเสบียงอาหารอยู่ที่เมืองไชยา เมื่อไพร่พลหายเหนื่อยแล้ว หลวงนายศักดิ์ได้ส่งก้าลังข้ามแม่น้้าตาปี

อีก แต่ถูกทัพเมืองนครศรีธรรมราชตีพ่ายกลับมาอีก เป็นอันว่าทัพหลวงนายศักดิ์ไม่สามารถจะ

เอาชนะทัพหลวงนายสิบได้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงต้องยกทัพหลวงโดยทางชลมารคออก

แทนเอง โดยทรงพลหลวงมาขึ้นที่ต้าบลพุมเรียง อ้าเภอไชยา แล้วเสด็จไปสรงน้้าละลอตโขลนทวารที่

สระน้้าคงคาไชยา ทัพเมืองนครศรีธรรมราชจึงได้สงบราบคาบมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  

พอถึงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยานคร (น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช

ได้มาสร้างอู่ต่อเรือพระที่นั่งและเรือรบถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่บ้านดอนนี้ 

แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านดอนนี้มีความสามารถขนาดต่อเรือรบได้นับว่ามีฝีมือยอดเยี่ยมมากในสมัย

นั้น ครั้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองนครศรีธรรมราชอ่อนแอลงเพราะสิ้นบุญ

เจ้าพระยานคร (น้อย) ขณะนั้นบ้านดอนมีความเจริญรุ่งเรืองมากและมีการติดต่อค้าขายกับ

ต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน โดย

การย้ายส่วนราชกาลเมืองมาทั้งหมด แล้วพระราชทานเมืองใหม่ที่มาตั้งที่บ้านดอนว่าเมืองกาญจน-

ดิษฐ์ และยกฐานะเมืองกาญจนดิษฐ์เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ 

ในเวลาต่อมาโปรดเกล้าให้รวมเมืองกาญจนดิษฐ์ (บ้านดอน) และเมืองคีรีรัฐนิคมเข้ามาเป็น

เมืองเดียวกัน เรียกว่าเมืองไชยา ให้รวมเมืองไชยา เมืองชุมพร เมืองหลังสวน ขึ้ นเป็นมณฑลหนึ่ง

เรียกว่าชุมพร ตั้งศาลากลางอยู่ที่ชุมพร ต่อมาได้ย้ายศาลากลางมณฑลมาตั้งที่บ้านดอน ในบริเวณ

เดียวกับที่ว่าการไชยา ยกฐานะเมืองท่าทองเป็นอ้าเภอโดยน้าเอาชื่อเมืองกาญจนดิษฐ์ให้เป็นอ้าเภอ 

ขนานนามว่าเมืองไชยา ยกฐานะอ้าเภอกาญจนดิษฐ์ลดฐานะเมือไชยาเดิมเป็นอ้า เภอ เรียกว่าอ้าเภอ

เมืองไชยา และได้แบ่งเขตการปกครองซอยลงไปอีก ท้องที่ใดมีคนมากเป็นที่ชุมชนหนาแน่นพอสมควร

หรือท้องที่กว้างขวางเกินไปไม่สะดวกแก่การปกครอง ก็แบ่งแยกไปตั้งเป็นอ้าเภอและกิ่งอ้าเภอขึ้นใหม่

อีกหลายอ้าเภอ  

ต่อมาได้มีระบบการปกครองก้าหนดออกมาอีก อ้าเภออันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนั้นให้

เรียกว่าอ้าเภอเมือง อ้าเภอเมืองไชยาจึงถัดค้าว่าเมืองออกเสีย คงเรียกว่า “อ้าเภอไชยา” เฉยๆ มาจน
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ทุกวันนี้ ในเวลาเดียวกันกับอ้าเภอบ้านดอนก็กลายเป็นอ้าเภอเมืองบ้านดอน ซึ่งเป็นอ้าเภอที่ตั้งศาลา

กลางจังหวัดและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ้าเภอเมืองบ้านดอน เป็นอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตามชื่อ

จังหวัดที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่

บ้านดอนเป็น “สุราษฏร์ธานี” ก็เพราะทรงสังเกตเห็นว่าชาวเมืองนี้เป็นคนดีสุภาพเรียบร้อย และ

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเปลี่ยนนามแม่น้้าหลวงเป็นแม่น้้าตา

ปี  โดยเล่ากันว่า พระองค์ทรงน้าแบบมาจากอินเดีย ซึ่งเป็นแม่น้้าสายหนึ่งตั้งต้นจากขุนเขาสัตตปุระ

ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียทางอ่าวแคมเบย์ชื่อแม่น้้าตาปติ ทางฝั่งซ้ายก่อนที่แม่น้้าตาปติจะออก

ปากอ่าวนี้ มีเมืองๆ หนึ่งชื่อเมืองสุรัฎร์ตั้งอยู่ ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นสุราษฎร์

ธานีจึงทรงเปลี่ยนแม่น้้าหลวงเป็นตาปีด้วย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี, มปป. : ออนไลน์) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเกาะพะงัน อ้าเภอ

เกาะสมุย อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ อ้าเภอเคียนซา อ้าเภอคีรีรัฐนิคม อ้าเภอไชยา อ้าเภอชัยบุรี อ้าเภอดอน

สัก อ้าเภอท่าฉาง อ้าเภอท่าชนะ อ้าเภอบ้านตาขุน อ้าเภอบ้านนาเดิม อ้าเภอบ้านนาสาร อ้าเภอพนม 

อ้าเภอพระแสง อ้าเภอพุนพิน อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ้าเภอวิภาวดี และอ้าเภอเวียงสระ (เพ่ิงอ้าง, 

มปป. : ออนไลน์) 

อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ ได้จัดตั้งเป็นอ้าเภอเมื่อปี พ.ศ. 2440 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร โดยชื่อกาญจนดิษฐ์มาจาก

สมเด็จกรมพระยาด้ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกลัวค้าว่ากาญจนดิษฐ์จะหายไปเมื่อ

เปลี่ยนชื่อจังหวัดเป็นสุราษฎร์ธานี จึงตรัสสั่งให้เรียกเมืองเก่าว่าอ้าเภอกาญจนดิษฐ์มาจนถึงปัจจุบัน มี

อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทย 

ทิศใต ้ ติดกับ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ้าเภอสิชล อ้าเภอท่า 

ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ทิศตะวันออก ติดกับ อ้าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ้าเภอนพพิต้า จังหวัด 

นครศรีธรรมราช  

ทิศตะวันตก ติดกับ อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ 

ธานี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
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 อ้าเภอกาญจนดิษฐ์แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลทุ่งรัง ต้าบลทุ่งกง ต้าบล

ตะเคียนทอง ต้าบลช้างขวา ต้าบลช้างซ้าย ต้าบลป่าร่อน ต้าบลกรูด ต้าบลพลายวาส ต้าบลท่าทอง

ใหม่ ต้าบลคลองสระ ต้าบลกะแดะ ต้าบลท่าอุแทและต้าบลท่าทอง  (อ้าเภอกาญจนดิษฐ์, 2556 : 

ออนไลน์) 

 ต้าบลท่าทองเป็นต้าบลเก่าแก่และเคยเป็นชุมชนระดับเมืองมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย เดิมคือเมือง

ท่าทอง ตัวเมืองตั้งอยู่แถบล้าแม่น้้าท่าทอง ตามต้านานเมืองนครศรีธรรมราชระบุให้เห็นว่าเป็นเมือง 

12 นักษัตรของเมืองนครศรีธรรมราช มีการสร้างเมืองใหม่ข้ึนเป็นศูนย์การค้าขายหลายแห่งและยังพบ

โบราณวัตถุอยู่มากมาย (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2526 : 23) ส้าหรับพ้ืนที่ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ชุมชน

บ้านปากน้้าท่าทอง ผู้ศึกษาได้น้าเสนอไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านปากน ้าท่าทอง 

ที่ตั งและอาณาเขตของชุมชน 

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์-

ธานี อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ้าเภอกาญจนดิษฐ์ ระยะห่างประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจาก

ตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 27 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนอื่น ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ  หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านท่าโพธิ์ ต้าบลท่าทอง 

ทิศใต ้ ติดกับ  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านในราม ต้าบลพลายวาส 

ทิศตะวันออก ติดกับ  หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านในราม ต้าบลพลายวาส และหมู่ท่ี 9 ชุมชนบ้าน 

ดอนยาง ต้าบลท่าทอง 

ทิศตะวันตก ติดกับ  อ่าวบ้านดอน 
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงอาณาบริเวณหมู่ที่ 1 ต้าบลท่าทอง 

วาดโดย อรวรรณ สวสัดี วาดเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ความเป็นมาของชุมชนบ้านปากน ้าท่าทอง 

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็น

ส่วนหนึ่งที่อยู่ในอาณาบริเวณท่ีเรียกว่าเมืองท่าทองในอดีต  จากค้าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนได้

เล่าว่า บรรพชนรุ่นแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นคนไทยแล้วต่อมาจึง เป็นกลุ่มคนจีนที่อพยพมา

จากประเทศจีน คนไทยคนแรกที่เข้ามา ชื่อว่า ขุนทนงเสือ เสืออินโท ท่านเป็นทหารที่ย้ายมาจาก

อ้าเภอไชยา ได้มาตั้งหลักแหล่งท้ากินที่บริเวณบ้านปากน้้าท่าทอง ท่านได้แต่งงานและมีลูก จึงสร้าง

ครอบครัวขึ้นที่นี่ ต่อมามีคนในบริเวณใกล้เคียงย้ายเข้ามาอาศัยในชุมชนมากขึ้นจึงเกิดเป็นชุมชนเล็กๆ 

ขึ้น 

เมื่อขุนทนงเสือได้เสียชีวิตลง ได้มีกลุ่มคนจีนแล่นเรือส้าเภาเข้ามาค้าขายในชุมชน กลุ่มคนจีน

ที่เข้ามาในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง ส่วนมากมักจะเป็นกลุ่มจีนไหหล้า จีนแคะและจีนแต้จิ๋ว ส่วนมาก

จะเข้ามาประกอบอาชีพค้าไม้ ค้าขาย และท้าการประมง ด้วยความที่ตัวชุมชนอยู่กับอ่าวบ้านดอนซึ่ง
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เป็นพื้นที่เดินเรือส้าเภาค้าขายระหว่างประเทศอินเดียและจีน จึงท้าให้มีเรือส้าเภาจากประเทศจีนเข้า

มาอยู่เสมอโดยในสมัยนั้นเรือส้าเภาเป็นชนิดที่เรียกว่าเรือสามหลัก จะอาศัยลมพัดใบส้าเภาแล้วล่อง

ตามล้าน้้ามาเรื่อยๆ จนมาถึงบริเวณอ่าวบ้านดอน ได้ล่องเรือเข้ามาแวะพักในชุมชน ซึ่งต่อมานางหมีด 

เสืออินโท หนึ่งในลูกสาวของขุนทนงเสือได้แต่งงานกับคนจีน เกิดเป็นครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนขึ้น 

คนจีนที่เข้ามาในชุมชนบางคนมักจะไม่กลับไปประเทศของตน แต่จะเลือกแต่งงานกับผู้หญิงในชุมชน

แล้วสร้างครอบครัวขึ้นที่นี่แทน เมื่อมีคนมาอาศัยเพ่ิมมากขึ้นจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ชื่อว่าบ้านท่าทอง 

โดยชื่อเรียกนี้มีความหมายว่าที่แห่งนั้นเป็นท่าเรือเป็นตลาดค้าขายติดต่อและเป็นแหล่งท้ามาหากิน 

เจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทอง และเมื่อมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมากขึ้นกลายเป็นต้าบลใหญ่ชื่อว่า

ต้าบลท่าทอง (ณรินทร์ เสืออินโท, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

ลักษณะทางกายภาพ 

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ชาวบ้านชุมชน

ส่วนมากเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ตัวชุมชนตั้งอยู่ติดกับแม่น้้าท่าทองซึ่งไหลอออกสู่อ่าวบ้านดอน ท้าให้

พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มี

ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแนวภูเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะใช้ท้าการเกษตร

ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้้ามัน และใช้ประกอบกิจการการท้านากุ้ง  แหล่งน้้าที่ส้าคัญคือ แม่

น้้าท่าทอง เป็นแม่น้้าที่ไหลจากภูเขาเหมือง โดยไหลผ่านต้าบลท่าอุแทและต้าบลท่าทอง จากนั้นจะ

ไหลลงสู่อ่าวบ้านดอนที่บริเวณชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง นอกจากนี้คลองท่าทองยังเป็นแนวกั้นแบ่ง

เขตระหว่างต้าบลท่าทองและต้าบลพลายวาส ชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองจะใช้เพ่ือประกอบอาชีพท้าการ

ประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้้า ส่วนทิศตะวันตกของชุมชนเป็นพ้ืนที่ราบชายฝั่งติดกับอ่าวบ้านดอน 

ซึ่งมีระบบนิเวศหลากหลาย เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง แหล่งที่อยู่ แหล่งหากิน แหล่งวางไข่

ของสัตว์น้้านานาพันธุ์และเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญจนกลายเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยชนิดต่างๆ ทั้ง

หอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่  

ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะสร้างอยู่ใกล้ริมแม่น้้าท่าทองและต้ังอยู่ใกล้กันในหมู่เครือญาติของ

ตน บ้านแต่ละหลังจะเป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่อดีต ส่วนมากมีลักษณะเป็นบ้านไม้ มักจะสร้างด้วยไม้ที่

หาได้ชุมชน โดยจะยกพ้ืนสูงเพ่ือป้องกันน้้าท่วมเพราะตัวชุมชนอยู่ใกล้กับแม่น้้า มุงหลังคาด้วยใบจาก 

ปูพ้ืนด้วยไม้ไผ่ กั้นผนังด้วยไม้ไผ่สาน โดยในปัจจุบันยังคงสามารถพบเห็นลักษณะบ้านดังกล่าวอยู่
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ภายในชุมชน ทั้งนี้มักจะมีการซ่อมแซมเพ่ิมเติม เช่น เปลี่ยนชนิดของไม้ที่ใช้สร้าง หรือเปลี่ยนเป็น

สร้างบ้านแบบครึ่งไม้ครึ่งปูน แต่ก็มีบางส่วนที่นิยมสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ คือ เป็นบ้านปูนหลังคามุง

กระเบื้อง บางบ้านที่ประกอบอาชีพประมงจะมีอู่จอดเรือของแต่ละบ้าน มีพื้นที่ลานกว้างไว้ส้าหรับวาง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมงหรือไว้ใช้ในการคัดแยกหอยแครงและหอยแมลงภู่ (อาทิตยา เพชรมณี, 

สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560) 

 

  
 

ภาพที ่4 และ 5 ลักษณะบ้านภายในชุมชน 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 6 อู่จอดเรือ 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560  
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สาธารณูปโภค 

ในอดีต ภายในชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านในชุมชนจะใช้ขี้ไต้และน้้ามันก๊าดในการให้แสง

สว่างตอนกลางคืน ใช้เตาถ่านและไม้ฟืนในการประกอบอาหาร ในหมู่บ้านมีบ่อน้้า ลักษณะเป็นบ่อน้้า

ฝังลงไปในดินไว้ส้าหรับรองน้้าฝนเพ่ือน้ามาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการท้านาท้าสวน ชาวบ้าน

ในชุมชนเรียกบ่อน้้าแห่งนี้ว่า “น้้าบ่อก๋ง” สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นบ่อน้้าที่ก๋งขุดไว้ให้ลูกหลานใน

หมู่บ้านไว้ใช้ โดยร่างทรงจะท้าการเข้าทรงแล้วจะเป็นผู้ชี้ว่าบริเวณที่ใดมีน้้าอยู่ใต้ดิน  แล้วจึงบอกให้

ชาวบ้านมาขุด จากนั้นจึงสร้างบ่อน้้าขึ้นมา ชาวบ้านในชุมชนก็จะมาใช้น้้าที่บ่อนี้ นอกจากนี้ยังมีการ

เดินเท้าเพ่ือไปขนน้้าจากนอกหมู่บ้านมาใช้อีกด้วย (วรรณนา แดงนภาพรกุล, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 

2560) การเดินทางไปยังที่ต่างๆ มักจะใช้การเดินเท้าและการใช้บริการเรือเมล์ เพราะยังไม่มีถนนและ

สะพานท่าทองใช้สัญจรอย่างเช่นในปัจจุบัน โดยเรือเมล์นี้จะเป็นเรือเมล์ของชาวบ้านในชุมชนที่น้ามา

รับจ้าง ค่าบริการจะอยู่ที่ราคา 5-10 บาท ซึ่งในขณะนั้นนับว่าเป็นราคาที่สูง โดยจะมีท่าเรืออยู่

ระหว่างสองฝั่งแม่น้้าท่าทอง คือ ท่าเรือฝั่งต้าบลท่าทอง และท่าเรือฝั่งต้าบลพลายวาส  เมื่อมีผู้ที่

ต้องการเดินทางเข้าไปในชุมชนปากน้้าท่าทองจะขึ้นเรือเมล์ที่ฝั่งต้าบลพลายวาสพายไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ

ฝั่งต้าบลท่าทอง เมื่อต้องการเดินทางไปในตัวอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกบ้าน

ดอน จะพายไปขึ้นฝั่งที่ต้าบลกะแดะ เพราะในขณะนั้นพ้ืนที่ต้าบลกะแดะมีถนนตัดผ่านแล้วและเป็น

ทางเดียวที่ต้องสัญจรผ่านเพ่ือเดินทางต่อเข้าไปในตัวอ้าเภอเมือง จากนั้นจึงใช้บริการรถเมล์เดินทาง

ต่อเข้าในตัวเมืองในราคา 15 บาท (มนัส มรรคทรัพย์, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2560) 

กระทั่งปี พ.ศ. 2525 ไฟฟ้าได้เข้ามาในชุมชน มีถนนลูกรังภายในชุมชนแต่ชาวบ้านบางส่วน

ยังคงใช้เรือเมล์อยู่ ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ถนนลาดยางได้ตัดผ่านต้าบลพลายวาสและต้าบลท่าทอง และ

มีการสร้างสะพานท่าทองขึ้นเพ่ือใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างสองต้าบลขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2528 

ถนนคอนกรีตได้ตัดผ่านภายในตัวชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง การสัญจรโดยเรือหายไป ชาวบ้านเริ่มหัน

มาใช้รถจักรยานเป็นพาหนะ หากบ้านหลังไหนมีฐานะดีจะซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้ ปี พ .ศ. 2532 

ชาวบ้านมีน้้าบาดาลใช้ ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นน้้าประปาใช้ในชุมชน แท็งก์น้้าประปาจะอยู่บริเวณหลัง

สถานีอนามัยปากน้้าท่าทอง โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าทองร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสร้างไว้ให้ชุมชน 

(วรรณนา แดงนภาพรกุล, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 7 แท็งก์น้้าประปาในชุมชนหลังสถานีอนามยั 

ถ่ายภาพโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

ปัจจุบัน การเดินทางมายังชุมชน จะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4177 และถนนสาย

นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี มีทางแยกเข้าทางสี่แยกพ่วงถนนสายกาญจนดิษฐ์ -บ้านกะแดะ 

ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรจะถึงตัวชุมชน (อ้าเภอกาญจนดิษฐ์, 2556 : ออนไลน์) ถนนสายหลัก

ที่ใช้สัญจรภายในชุมชนจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนสายย่อยที่แยกไปซอยต่างๆในชุมชนจะเป็นถนน

ลูกรัง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นพาหนะ  

 

 
 

ภาพที่ 8 ถนนคอนกรีตที่ใช้สัญจรในชุมชน 

ถ่ายภาพโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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ประชากร 

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง มีจ้านวนประชากรประมาณ 923 คน แบ่งเป็นเพศชาย 452 คน และ

เพศหญิง 471 คน ประชากรส่วนมากเป็นคนไทยเชื้อสายจีน (องค์การบริการส่วนต้าบลท่าทอง, 2559 

: ออนไลน์)  

 

การศึกษา 

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ้านวน 1 โรง คือ 

โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม โดยมีพระอธิการย้วน ถาวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระนิ่ม นายวาทิน ศรีสุ

ธรรม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และนายบั้น ตันหยง อดีตก้านันต้าบลท่าทอง ร่วมกันเป็นผู้ด้าเนินการ

สร้างโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มข้ึน เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2483 เริ่มแรกก่อสร้างเป็นอาคาร

เรียนชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดเขาพระนิ่ม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมจนถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรและประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ อาคารหลังแรกที่เริ่ม

สร้างเป็นอาคารไม้ สร้างด้วยไม้เคี่ยม1 ซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนได้มาช่วยกัน

สร้าง มีครูจ้านวน 2 คน เป็นครูที่มาจากชุมชนอ่ืน ไม่ได้เป็นคนในชุมชน จะสลับสับเปลี่ยนเวียนกันมา

สอนคนละสัปดาห์ มีนายเที่ยว แซ่ภู่ (ตี้ภู่) เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุญาตให้

เปิดสอนถึงชั้นประถมปลาย โดยใช้พ้ืนที่ของวัดเขาพระนิ่มเช่นเดิม แต่ได้ย้ายจากอาคารหลังเดิมมาตั้ง

บริเวณข้างตัวภูเขาเขาพระนิ่ม (บริเวณพ้ืนที่เมรุในปัจจุบัน) เป็นอาคารไม้เช่นเดียวกัน ได้ชาวบ้านและ

นักเรียนในโรงเรียนมาช่วยขนไม้ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ลักษณะตัวอาคารเป็นเพียงอาคารเปิดโล่ง ไม่

มีผนังกั้น (บุปผา ศรีวิไลย, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560)  

ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณและเงินร่วมบริจาคจากชาวบ้านในการสร้างอาคารเรียน 

โดยได้ย้ายจากบริเวณวัดเขาพระนิ่มมาสร้างบริเวณตัวชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองในปัจจุบัน ที่ดินที่ใช้

ในการก่อสร้างเดิมจะสร้างบริเวณฟาร์มกุ้งของบริษัท ช.วัฒนกิจ ในปัจจุบัน แต่ก๋งเล็งเห็นว่าที่ดิน

                                                           
1 เคี่ยม เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Dipterocarpaceae ล้าต้นตรง เปลือกสีน้้าตาลเข้มอมด้า ผิวแตก

เป็นร่องลึก หลุดออกได้ ใบเดี่ยวเรียบเป็นมัน ดอกสีเหลืองอ่อน เนื้อไม้แข็งแรงทนทาน ใช้ในงาน
ก่อสร้าง เปลือกไม้ใส่ในภาชนะรองรับน้้าตาลไม่ให้บูดเน่า ใช้เป็นยาห้ามเลือด แก้ท้องร่วง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae
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บริเวณนี้เกิดปัญหาน้้าท่วมทุกปีเพราะติดกับอ่าวบ้านดอน จึงได้ท้าการเปลี่ยนให้มาสร้างอีกบริเวณ

หนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองเช่นกัน เพราะเมื่อศาล

เจ้าย้ายไปตั้งบริเวณใจกลางหมู่บ้าน ที่ดินตรงนี้จึงว่างลง ศาลเจ้าจึงยกให้สร้างโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม

แทน (เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2560) อาคารหลังแรกที่สร้างเป็นอาคารไม้ มี 2 

ชั้น จ้านวน 4 ห้องเรียน ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินและช่วยกันก่อสร้างอาคารอนามัยและ

อาคารวิทยาศาสตร์เพ่ิม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดท้าการเรียนการสอน

ในระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆ ที่ใกล้เคียงมาเข้า

เรียน เช่น หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าทอง มีชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองและชุมชนบ้านหาดบน หมู่ที่ 3 ต้าบล

พลายวาส มีชุมชนบ้านดอนส้าโรง, บ้านในรามและบ้านบางจงหลุด เมื่อมีจ้านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น

จึงได้ท้าการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขึ้น เพ่ือรองรับจ้านวนนักเรียนที่มากขึ้น โดยเป็นอาคารปูน 2 

ชั้น จ้านวน 4 ห้องเรียน (สาธิต สร้างสกุล, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560)  

 

   
 

ภาพที่ 9 และ 10 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 

ถ่ายภาพโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มข้ึนตรงกับส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 1 มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง อาคารส้านักงานโรงเรียน อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรง

อาหาร 1 หลัง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล มีจ้านวนนักเรียนประมาณ 197 คน และคุณครู 17 

คน (โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม, 2560 : ออนไลน์) 
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เด็กที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ส่วนมากนิยมเรียนต่อ

โรงเรียนที่อยู่ในตัวอ้าเภอกาญจนดิษฐ์และอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยสาเหตุเพราะมีสื่อการเรียน

การสอนที่ดีกว่า แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มต่อ 

จากนั้นจึงเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลเพ่ือศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการเข้าเรียนต่อ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

เป็นต้น สาเหตุที่นิยมศึกษาต่อในตัวอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพราะผู้ปกครองส่วนมากมั่นใจว่าระบบ

การเรียนการสอนของโรงเรียนในตัวอ้าเภอดีกว่าโรงเรียนภายในชุมชน ประกอบกับการคมนาคมที่มี

รถเมล์โดยสารและรถรับส่งนักเรียนบริการรับ-ส่งไปยังโรงเรียนในตัวอ้าเภอเมืองที่มีความ

สะดวกสบายมากขึ้น (จิราพร มรรคทรัพย,์ สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2559) 

 

การเมืองการปกครอง 

ในอดีตการปกครองในชุมชนจะมีผู้ใหญ่บ้านคอยปกครองดูแล ในสมัยแรกๆ ผู้ใหญ่บ้านมักจะ

เป็นคนจีนที่มาจากประเทศจีน เป็นผู้ที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญ มีอ้านาจและบารมี 

ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชุมชนคือ นายผก แซ่ฉั่ว ต่อมาคือนายหยกเก้า แซ่ด่าน ส่วนผู้ใหญ่บ้านคนถัดๆ 

มามักจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายผก แซ่ฉั่ว  

2. นายหยกเก้า แซ่ด่าน 

3. นายสุข สุขภัคดี 

4. นายวาทิน ศรีสุธรรม 

5. นายสิริ ตันหยง 

6. นายกมล อนุรักษ์ 

7. นายราชัน พุทธิพงษ์ 

8. นายสมพงษ์ หมู่มาก 

9. นายกรีฑา แดงเก้ือสกุล 

10. นายปรีชา อัยยะวรากุล 

11. นายชัยรัตน์ ศรีสุธรรม (ด้ารงต้าแหน่งในปัจจุบัน) (ชัยรัตน์ ศรีสุธรรม, 2559 : สัมภาษณ์)  
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ผู้ใหญ่บ้านทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน ยกเว้นนายสมพงษ์ หมู่มาก ที่

เป็นคนไทยมาจากชุมชนอ่ืน แต่ได้ภรรยาเป็นคนในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจึงย้ายมาอยู่ และต่อมา

ได้ท้างานในโรงเลื่อยเป็นผู้จ่ายเงินให้กับคนงาน ซึ่งคนงานส่วนมากเป็นคนในชุมชน ท้าให้นายสมพงษ์

ถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

หน้าที่หลักๆ ที่ส้าคัญของผู้ใหญ่บ้าน คือ จะเป็นผู้รับแจ้งการเกิดการตายของลูกบ้าน ทั้งนี้

เพราะการเดินทางมีความยากล้าบาก ฉะนั้นการที่จะให้ลูกบ้านเป็นผู้เดินทางไปแจ้งเองที่อ้าเภอจึง

เป็นเรื่องยาก จงึถือว่าเป็นการช่วยเหลือนายอ้าเภอ หน่วยงานราชการและเป็นผู้แทนประชาชนในการ

ติดต่อกับภาคส่วนต่างๆ บทบาทของผู้ใหญ่บ้านจึงมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้าน

การดูแลประชาชนและการรักษาความเรียบร้อย นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านยังถูกรับเลือกให้ด้ารงต้าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการศาลเจ้า แต่ใช่ว่าจะสามารถเป็นได้ทุกคน ยังต้องมีการพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในด้านการเงินที่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณแก่ศาลเจ้าได้ อีกทั้งด้าน

ชื่อเสียงบารมีของตัวผู้ใหญ่บ้านเองด้วยที่ผู้ใหญ่บ้านสามารถมีหน้ามีตาในสังคม มีคนรู้จักมากมายใน

หลายๆ พ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเวลาที่ศาลเจ้าจัดกิจกรรมขึ้น 

ต้ารวจเริ่มเข้ามาในชุมชนเมื่อมีการระบาดของเสือหรือโจรในชุมชนที่มักจะเกิดตอนชาวบ้าน

ออกเรือประมงในทะเล ประมาณปี พ.ศ. 2512-2514 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงยุคคอมมิวนิสต์ โดยในต้าบล

ท่าทองจะสร้างป้อมต้ารวจขึ้นจ้านวน 2 ป้อมหลักๆ คือ ป้อมต้ารวจที่ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง จะ

คอยดูแลความปลอดภัยชุมชนหมูที่ 1 ต้าบลท่าทองและหมู่ที่ 3 ต้าบลพลายวาส ป้อมที่สองคือป้อมที่

ชุมชนบ้านท่าเกตุ จะดูแลหมู่ที่ 2 3 4 5 6 7 8 9 ของต้าบลท่าทอง ซึ่งบางครั้งสองป้อมนี้จะร่วมมือ

กันปฏิบัติงาน ป้อมต้ารวจในตัวชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจะมีต้ารวจประจ้าอยู่ประมาณ 10 นาย 

หมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ โดยจะเป็นต้ารวจที่มาจากสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอกาญจนดิษฐ์และ

สถานีต้ารวจภูธรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในตอนแรกจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับทะเล เช่น 

ต้ารวจจะโดยสารไปกับเรือประมงของชาวบ้านเพ่ือคุ้มกันอันตรายจากโจรที่ดักปล้นเรือประมง 

จนกระท่ังมีต้ารวจ 2 นาย เข้ามาปราบโจรได้ส้าเร็จ ปัจจุบันหน้าที่จึงเปลี่ยนไปจากเดิม โดยนอกจาก

จะเป็นการดูแลทางทะเลแล้วจึงเป็นการดูแลเรื่องทางบกด้วย ท้าให้มีการเปลี่ยนสถานที่ตั้งของป้อม

ต้ารวจจากในชุมชนมาบริเวณหน้าปากซอยเข้าตัวชุมชน โดยคุณวันวิสา อักษรภักดี ชาวบ้านในชุมชน

เป็นผู้สร้างให้ (สุธรรม วิภาคหัตถกิจ, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ปัจจุบัน ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านปากน้้าท่าทองอยู่ในการปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบล

ท่าทอง มีนายภิรมณ์ สุขสม เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าทอง มีนายอนุชา เกตุสกุล และ

นายศักดิ์ชัย ฤทธี เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าทอง   

 

ระบบเครือญาติ 

 ตระกูลที่ส้าคัญในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองหลักๆ จะมีอยู่ 2 ตระกูล ซึ่งก็คือ ตระกูลเสืออิน

โท และตระกูลศรีสุธรรม (แซ่เลี้ยว) ตระกูลเสืออินโทถือว่าเป็นสายตระกูลแรกที่เข้ามาบุกเบิกพ้ืนที่ใน

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง โดยมีขุนทะนงเสือเป็นบรรพบุรุษคนแรก ปัจจุบันมีลูกหลานสายตระกูลเสือ

อินโทอยู่เป็นจ้านวนมากภายในชุมชนและมีบางส่วนที่เมื่อแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ชุมชนอ่ืน โดยคุณน้้า 

เสืออินโท เป็นสายตระกูลที่มีอายุมากที่สุด มีศักดิ์เป็นเหลนของขุนทะนงเสือ ส่วนตระกูลศรีสุธรรม

เป็นสายตระกูลของคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีน โดยนามสกุลเดิมคือแซ่เลี้ยว แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น

ศรีสุธรรม บรรพบุรุษคนแรกของสายตระกูลคือ นายโฮ่ง แซ่เลี้ยว ได้อาศัยเรือส้าเภาเข้ามาในชุ มชน

และได้แต่งงานกับนางห้อง แซ่ลิ้ม และมีลูกชายชื่อนายลุ้น แซ่เลี้ยว ซึ่งก็คือพ่อของนายชัยรัตน์ ศรีสุ

ธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นั่นเอง สายตระกูลนายโฮ่ง แซ่เลี้ยว มีความส้าคัญคือนายโฮ่งเป็นผู้น้าความ

เชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาลเจ้าเข้ามาในชุมชนและยังเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่า

ทองอีกด้วย จึงนับว่าเป็นอีกตระกูลที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง (ณรินทร์ เสืออินโท, สัมภาษณ์, 20 

กุมภาพันธ์ 2560) 

ลักษณะครอบครัวภายในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจะมีทั้งครอบครัวเดี่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 

พ่อ แม่ และลูก และครอบครัวขยายซึ่งจะมีญาติผู้ใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พ่ี 

น้อง ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวขยาย เพราะความต้องการทางแรงงานทางด้านเกษตรกรรมที่ต้อง

อาศัยแรงงานคนเป็นจ้านวนมาก โดยจะให้ความส้าคัญกับการนับถือเครือญาติของทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 

ซ่ึงต่างจากในอดีตที่มักจะนับญาติข้างพ่อเป็นหลัก ภายในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างให้

ความส้าคัญต่อลูกชายหรือหลานชายอยู่มากเพราะจะเป็นผู้สืบทอดวงศต์ระกูล  

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นแบบพ่ึงพาเกื้อกูลช่วยเหลือกัน บ้างก็เป็นญาติกัน ด้วย

ลักษณะการปลูกบ้านที่ใกล้กัน ท้าให้สามารถเดินไปมาหาสู่กันได้ง่าย จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่

เกิดขึ้นมีลักษณะที่ดี สนิทสนมใกล้ชิดกัน เมื่อว่างจากงานประจ้า ผู้สูงอายุจะมารวมกลุ่มกันสนทนา

หรือเลี้ยงดูบุตรหลาน เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กไปท้างาน หรือบางครั้งก็มีการปรึกษาหารือ บอกเล่า 
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แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข่าวสารที่เกิดขึ้นในชุมชน การรวมกลุ่มกันเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด

ขึ้นในชุมชนก็สามารถท้าได้ง่าย เพราะทุกคนรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้ว บางครั้งก็จะมีการขอแรงเพ่ือมา

ช่วยงานบุญและจะมีการตอบแทนกลับให้ในคราวต่อไป แต่ในปัจจุบันกลับไม่ค่อยพบเห็น แต่จะมีการ

จ้างแทน ซึ่งแรงงานที่จ้างมามักจะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกัน

โดยการให้ค่าตอบแทนไม่ได้เป็นการขอแรงแบบสมัยก่อน  

ปัจจุบัน ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูป แบบ

ครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน สมาชิกในครอบครัวเมื่อเริ่มโตเป็นหนุ่มสาวก็มักจะออกจาก

หมู่บ้านไปเรียนหรือเลือกท้างานนอกหมู่บ้านหรือตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยจากภายนอก

ที่มีผลต่อการเลือกตัดสินใจ เช่น การคมนาคมที่มีความสะดวกมากข้ึนสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้

อย่างสะดวก อีกทั้งเศรษฐกิจภายนอกชุมชนยังดีกว่าในชุมชน หนุ่มสาวสมัยใหม่ไม่นิยมประกอบ

อาชีพประมงหรือท้าการเกษตรดังเช่นในอดีตอีกแล้ว บางคนออกไปหางานท้าและสร้างครอบครัวอยู่

ภายนอกชุมชน โดยมักจะกลับมาเยี่ยมญาติพ่ีน้องในชุมชนเมื่อถึงช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ท้าให้ใน

ชุมชนจะพบว่ามีจ้านวนของผู้สูงอายุและเด็กเพ่ิมมากขึ้น โดยไม่ค่อยพบวัยหนุ่มสาว (วรรณนา แดง

นภาพรกุล, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560) 

 

ระบบเศรษฐกิจ 

ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการท้าประมงเป็นหลัก ประมาณ

ร้อยละ 70 ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับ

ราชการ มีประมาณร้อยละ 30  

ก่อนปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านในชุมชนส่วนมากท้าอาชีพท้าโป๊ะ (ที่ส้าหรับดักปลา) ท้านา ท้า

กะปิจากกุ้งเคย ท้าสวนมะพร้าว ซึ่งส่วนใหญ่ส่งขายเป็นมะพร้าวแห้ง รับจ้างท้างานในโรงเลื่อย โดย

ภายในชุมชนมีโรงเลื่อยตั้งอยู่ เรียกกันทั่วไปว่า โรงเลื่อยนาย ช. พัฒนกิจ เจ้าของคือ นายเชวง พัฒน-

กิจ บางครั้งชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงจะตัดไม้บรรทุกใส่เรือล่องมาตามล้าคลองท่าทองเพ่ือน้ามา

ขายให้กับโรงเลื่อย และจะมีเรือใหญ่เข้ามาบรรทุกไม้จากโรงเลื่อยไปขายอีกที ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 

2501-2510 อาชีพการท้าโป๊ะหายไป ท้ากะปิน้อยลง สาเหตุเพราะจ้านวนกุ้งเคยในทะเลมีน้อยลง  

ชาวบ้านเริ่มหันมาศึกษาทดลองเลี้ยงหอยนางรม โดยในปี พ.ศ. 2503 นายไสว วิเชียรฉาย 

คนไทยเชื้อสายจีนไหหล้าชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง สังเกตเห็นว่าเมื่อท้าการปักรั้วไม้ลงใน
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ทะเลจะมีลูกหอยนางรมมาเกาะและโตเร็วมาก หอยมีลักษณะอ้วนสามารถน้าไปขายได้ ต่อมาจึงยึด

เป็นอาชีพ เริ่มด้าเนินการกั้นคอกและน้าลูกหอยนางรมมาปล่อยไว้ จากนั้นจึงเริ่มขยายพ้ืนที่ท้าการ

เลี้ยงหอยเป็นจ้านวนมาก ชาวประมงคนอ่ืนเห็นด้วยก็ท้าตามกันมากขึ้น บางคนเลิกท้าโป๊ะมาเลี้ยง

หอยเลยก็มี ฟาร์มหอยนางรม จะมีลักษณะเป็นแปลงสี่เหลี่ยม มีไม้ปักกั้นบริเวณรั้วรอบพ้ืนที่เพ่ือ

แสดงเขตการเพาะเลี้ยงและจะมีการสร้างบ้านหลังเล็กๆ ไว้ในบริเวณฟาร์มของตน เรียกว่า ขน้า ไว้

ส้าหรับเป็นที่พักอาศัยและเฝ้าหอย (กมลเทพ วิเชียรฉาย, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2560) 

พัฒนาการของการเลี้ยงหอยนางรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ ได้แก่ ช่วงแรก ก่อน

ปี พ.ศ. 2518 เริ่มต้นการเพาะเลี้ยง โดยการน้าเอาวัสดุธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน เช่น ไม้ไผ่ ไม้เนื้อแข็ง 

เปลือกหอย กระเบื้องเก่าๆ และหินก้อนใหญ่ๆ น้าไปวางเป็นแนวยาวบริเวณปากล้าคลอง ส่วนไม้ไผ่

จะน้ามาตัดเป็นท่อนแล้วน้ามาผ่าครึ่งเป็นสองซีก น้าไปผึ่งแดดให้แห้ง จึงจะน้าไปปักในดินโคลน นิยม

ปักเป็นแถวคู่เรียงกัน โดยเว้นช่วงห่างระหว่างคู่เพ่ือความสะดวกในการน้าเรือเข้า-ออก แต่เมื่อเวลา

ผ่านไป วัสดุเหล่านี้ก็จะผุกร่อน หักและล้มเสมอ ต่อมาช่วงที่สอง ประมาณปี พ.ศ. 2519-2522 เป็น

ช่วงที่เริ่มน้าวัสดุคงทนมาใช้แทนไม้ไผ่บางส่วน เพ่ือความคงทนและมีอายุการใช้งานเพ่ิมขึ้น สามารถ

ทนต่อสภาพคลื่นลมแรงได้ดีกว่าไม้ไผ่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงมรสุม ช่วงที่สาม ประมาณปี 

พ.ศ. 2523 ได้มีการน้าวัสดุคงทน เช่น ปูนซีเมนต์ พลาสติก มาผสมผสานกันสร้างเป็นแท่งปูนซีเมนต์

หรือปล่องซีเมนต์ มีอายุการใช้ได้กว่า 10 ปี โดยการน้าหอยนางรมตัวเล็กๆ มาติดกับหลอดแท่งปูน 

ปล่องปูน หรือติดเป็นพวงกับเชือก ใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวเชื่อมประสาน จากนั้นจึงน้าไปเลี้ยงต่อใน

ฟาร์มจนโต นับเป็นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงที่ท้าให้ได้ประสิทธิภาพสูง จนในปัจจุบันฟาร์มหอย

นางรมของชุมชนบ้านปากาน้้าท่าทองได้พัฒนาขึ้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว (สมชาย สินมา , 

สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2560) 

ปี พ.ศ. 2511-2520 อาชีพท้านาเริ่มลดน้อยลงและเริ่มหายไป เนื่องจากเกิดฝนแล้งในปี พ.ศ. 

2516 ชาวบ้านหันกลับมาท้าอวนรุน
2
 ขนาดกลางโดยใช้คันไม้และเลี้ยงหอยหรือกุ้งแทน การท้ากะปิ

หายไป เริ่มหันมาท้าอาชีพประมงมากขึ้น เลี้ยงสัตว์น้้าในบ่อดินหรือตามธรรมชาติ มีการส่งออกและ

ค้าขายมากขึ้น มีเรืออวนรุนของชาวบ้านเพ่ือใช้ในการจับปลา เริ่มมีการจับจองพ้ืนที่เพ่ือเลี้ยงหอยใน

                                                           
2 อวนรุน เครื่องมือประมงที่ใช้อวนลักษณะคล้ายถุง ปากอวนประกอบกับคันรุน ติดตั้งบริเวณ

หัวเรือ จับสัตว์น้้าโดยวิธีผลักด้วยแรงคนหรือเครื่องยนต์ 
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ทะเล ท้าให้เรืออวนรุนเข้ามาในพ้ืนที่ได้น้อยลง ทางราชการจึงห้ามไม่ให้ใช้เรืออวนรุน ต่อมาในปี พ.ศ. 

2521-2530 การท้าสวนมะพร้าวไม่ค่อยได้รับความนิยมจึงท้าให้มีบางครอบครัวเลิกการท้าสวน

มะพร้าวไป เริ่มมีการจับจองพ้ืนที่เพ่ือเลี้ยงหอยกันมากขึ้น และมีนากุ้งกุลาด้าธรรมชาติ โดยชาวบ้าน

ในชุมชนเป็นเจ้าของที่ดินนากุ้งและท้าธุรกิจเลี้ยงกุ้งเอง  

ปี พ.ศ. 2531-2540 ขยายพ้ืนที่ในการเลี้ยงหอยนางรมและมีการน้าหอยแครงมาเลี้ยง การ

เลี้ยงหอยในช่วงนี้ จ้าเป็นต้องขออนุญาตเลี้ยงอย่างเป็นทางการกับส้านักงานประมงอ้าเภอ และเสีย

ภาษีไร่ละ 80 บาทต่อปี (สมชาย สินมา, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2559) ในปี พ.ศ. 2536 มีการยกเลิก

สัมปทานป่าไม้ ท้าให้อาชีพรับจ้างโรงเลื่อยหายไป ปี พ.ศ. 2541 การเลี้ยงกุ้งกุลาด้ามีน้อยลง เพราะ

เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโรค จึงหันมาเลี้ยงกุ้งขาวแทน มีนายทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้น เนื่องจากมี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงท้าให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของนากุ้งล้มเลิกอาชีพเลี้ยงกุ้งไป นายเชวง พัฒนกิจ 

เจ้าของโรงเลื่อยที่ปิดตัวลงได้หันมาท้าอาชีพเลี้ยงกุ้งแทน โดยได้เช่าที่ดินจากศาลเจ้าไหหล้าบ้านปาก

น้้าท่าทองบริเวณภูเขาแกลบ ในราคาปีละ 15,000 บาทต่อปี ปี พ.ศ. 2542 มีการเลี้ยงหอยแมลงภู่

โดยซื้อลูกพันธุ์จากแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามมาเลี้ยง จนถึงปี พ.ศ. 2549 ชาวบ้านบางส่วนมีการ

ท้าสวนปาล์มน้้ามันมากขึ้น โดยมักจะมีการออกนอกชุมชนไปซื้อที่ดินที่บริเวณอ่ืนเพ่ือท้าสวนเพ่ิมเติม 

(สุธรรม วิภาคหัตถกิจ, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 

การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของคนในชุมชนจะมีตลาดนัดเป็นศูนย์กลาง ถือได้ว่าตลาดนัด

เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็น

แหล่งพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชนและระหว่างชุมชนด้วย โดยในอดีตในชุมชน

บ้านปากน้้าท่าทองจะมีตลาดนัดเพียง 2 แห่ง คือ บริเวณโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มจะจัดขึ้นในทุกๆ วัน

เสาร์และบริเวณโรงภาพยนตร์เก่าจะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคาร โดยจะจัดขึ้นในตอนเช้าตั้งแต่เวลา 5.00 

น. ถึง 10.00 น. แต่ปัจจุบันได้จัดเพ่ิมขึ้นอีก 1 แห่ง คือบริเวณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง 

จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. จึงรวมเป็น 3 แห่ง ผู้ที่มาซื้อส่วนมากจะเป็น

คนในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองและชุมชนอ่ืนที่ใกล้เคียง ส่วนพ่อค้าแม่ค้าจะมีทั้งคนในชุมชนและนอก

ชุมชนที่น้าสินค้ามาขาย สินค้าที่น้ามาขายส่วนมากจะเป็นสินค้าทางการเกษตรและอาหารสด 

 

 

 



50 
 

 
 

ศาสนาและความเชื่อในชุมชนบ้านปากน ้าท่าทอง 

 ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และมีความเชื่อวัฒนธรรม 

ประเพณีตามแบบจีนและไทยผสมผสานกัน ศูนย์กลางความเชื่อทางพุทธศาสนาหลักจะอยู่ที่วัดเขา

พระนิ่ม ส่วนของชาวไทยเชื้อสายจีนจะอยู่ที่ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทอง 

 วัดเขาพระนิ่มเป็นวัดแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง จากหลักฐานท้าให้พอจะ

ทราบได้ว่า สร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง

ระหว่างหลวงวิเศษกับพระวิสูตรสงครามรามภักดี ซึ่งเป็นเจ้าเมืองท่าทองในระหว่างปี พ .ศ. 2300-

2399 บริเวณวัดจะมีภูเขาอยู่ ซึ่งภายในได้ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสร้างพระธาตุ

นครศรีธรรมราช ต้านานได้กล่าวว่าสร้างโดยเศรษฐีผู้หนึ่งที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ซึ่งได้เดินทางโดย

เรือส้าเภาบรรทุกทรัพย์สินเต็มล้าเรือ เมื่อมาถึงกลางอ่าวบ้านดอน เกิดลมพายุจึงได้น้าเรือเข้าไปหลบ

ใกล้กับภูเขาลูกหนึ่ง บริวารของเศรษฐีได้ขึ้นไปส้ารวจพบเพิงถ้้าบริเวณภูเขา เศรษฐีจึงตัดสินใจน้า

ทรัพย์สินทั้งหมดสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นจ้านวนมากบริเวณเพิงถ้้าดังกล่าว ด้วยคิดว่าคลื่นลมแรงและ

ระยะทางที่ต้องเดินทางยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงเมืองนครศรีธรรมราช เวลาผ่านไป ได้มีชาวประมงผู้

หนึ่งมาพบถ้้าแห่งนี้เข้า และได้พบว่าเมื่อเอามือไปแตะหรือกดพระพุทธรูปจะรู้สึกนิ่ม จึงเรียกต่อมากัน

ว่า “พระนิ่ม” เมื่อเป็นที่รู้จักกันของชาวบ้านโดยทั่วไปแล้ว จึงเรียกถ้้าซึ่งมีพระพุทธรูปดังกล่าวอยู่ใน

ภายในว่า “ถ้้าเขาพระนิ่ม” ต่อมามีวัดสร้างข้ึนในภายหลังก็เรียกชื่อตามว่า “วัดเขาพระนิ่ม” (ณรินทร์ 

เสืออินโท, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560) 

 ถ้้าเขาพระนิ่ม เป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก ปากถ้้ากว้างประมาณ 6 เมตร หันหน้าไปทางทิศ

ตะวันออก ภายในถ้้ามีลักษณะเป็นคูหา มี 2 คูหา อยู่ชิดติดกัน โดยคูหาแรกจะอยู่ทางด้านหน้าของ

ปากถ้้า เป็นบริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์อยู่ริมฝั่งด้านซ้าย พระพุทธไสยาสน์ยาวประมาณ 6 

เมตร หันพระเศียร (ศีรษะ) ไปทางทิศตะวันตก สร้างโดยฝีมือช่างพ้ืนถิ่น ครองจีวรห่มเฉียง ชาย

สังฆาฏิ (ชายจีวร) ยาวถึงพระชานุ (เข่า) ตรงกลางของคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลย์อยู่ริมชิด

ผนัง มีช้างและสิงห์หมอบอยู่เบื้องหน้า ด้านขวาของคูหา ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

บนฐานชุกชี ซึ่งท้าเป็นฐานสิงห์ ส่วนบัวหงายเป็นรูปบัวจงกล ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี ส่วนคูหาที่

สอง ด้านในสุดของผนังถ้้า ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หันพระเศียร (ศีรษะ) ไปทางทิศใต้ ยาว

ประมาณ 7 เมตร ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ (ชายจีวร) ยาวถึงพระชานุ (เข่า) ลักษณะคล้ายพระ

พุทธไสยาสน์คูหาแรก ฝั่งตรงข้ามมีพระพุทธรูปไสยาสน์ปางมารวิชัยอยู่ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
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ประทับบนฐานสิงห์ ส่วนบัวหงายเป็นรูปบังจงกล ด้านหน้าห้อยผ้าทิพย์ เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น (โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม, 2553 : 20-23) 

  นอกจากนี้แล้ว ทางวัดเขาพระนิ่มยังได้สร้างจุดชมวิวบนเขาไว้ส้าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

โดยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณรอบๆ ต้าบลท่าทองและอ่าวบ้านดอนได้ 

 

 
 

ภาพที่ 11 บริเวณปากถ้้าเขาพระนิ่ม 

ถ่ายภาพโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 ในอดีต วัดเขาพระนิ่มเคยเป็นที่พักอาศัยให้กับต้ารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ปราบโจรในทะเลที่

คอยดักปล้นเรือประมง โดยให้ต้ารวจได้พักอาศัยในศาลาวัด นอกจากนี้วัดยังมีความสัมพันธ์กับศาล

เจ้ามาเนิ่นนานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างศาลเจ้า โดยจะมีการนิมนต์เฉพาะเจ้าอาวาสของแต่ละวัดในละแวก

ชุมชนจ้านวน 5 รูป มาท้าพิธีสวดชยันโตงานท้าบุญศาลเจ้าในวันแรม 1 ค่้า เดือน 11 และกระท้า

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560) ปัจจุบัน มีพระจ้าพรรษา

อยู่จ้านวน 5 รูป มที่านสมพร ฐิตาญาโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 

 นายทรงวุฒิ นพคุณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เสนอโครงการให้นายธานี เทือก

สุบรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส้านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จนเมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2553 จึงได้เริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองขึ้น โดยมีแนวคิดเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นแหล่งรวบรวม

เรื่องราวเมืองท่าทองและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนใกล้เคียง รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม 
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จารีต ประเพณีของชุมชน อีกท้ังภายในยังได้เก็บ รักษาวัตถุโบราณและเครื่องใช้ท้องถิ่นที่ก้าลังจะสูญ

หายอีกด้วย  

 
 

ภาพที่ 12 พิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์เมืองท่าทอง 

ถ่ายภาพโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

นอกจากวัดเขาพระนิ่มท่ีถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางความเชื่อหลักของคนในชุมชนบ้านปากน้้าท่า

ทองแล้ว ยังมีศูนย์กลางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย นั่นคือ ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่า

ทอง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

เชื้อสายจีนในชุมชน เช่น ประเพณีถือศีลกินเจ งานเลี้ยงวันเกิดเทพเจ้าภายในศาล ประเพณีสารทจีน 

เป็นต้น ภายในมีเทพเจ้าที่เป็นที่เคารพและเป็นที่พ่ึงพาทางจิตใจของชาวบ้านในชุมชนซึ่งจะกล่าว

อย่างละเอียดในบทที่ 4 

 

พิธีกรรมและประเพณีในชุมชน 

1. พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต 

1.1 พิธีการเกิด 

การท้าคลอดในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองในสมัยที่ยังไม่มีโรงพยาบาลดังเช่นในปัจจุบัน 

ชาวบ้านจะนิยมคลอดกับหมอต้าแย ซึ่งหมอต้าแยผู้ที่มักมาท้าคลอดในชุมชนเป็นประจ้าจะเป็น

ชาวบ้านในชุมชนอ่ืน (ในชุมชนไม่มีหมอต้าแย) โดยถ้าบ้านใดจะคลอดลูกก็ต้องไปตามหมอต้าแยมา 

ส้าหรับวิธีการคลอดจะเริ่มโดยการคัดท้องให้กับแม่ของเด็กก่อนเพ่ือให้เด็กกลับหัวได้ง่ายขึ้น จากนั้น

จึงท้าการเบ่งให้เด็กคลอดออกมา เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วจึงน้าเด็กใส่กระด้ง แล้วค่อยๆ ร่อน 
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จากนั้นจึงน้าสายสะดือของเด็กใส่ในภาชนะหม้อดินแล้วน้าไปฝังดินหรือใต้ต้นไม้ ส่วนแม่ของเด็กจะ

อยู่ท้าการอยู่ไฟเพ่ือช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้น (ทองใบ มรรคทรัพย์, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) 

ปัจจุบันเมื่อระบบสาธารณสุขและการแพทย์ได้พัฒนาขึ้น คนนิยมเกิดที่โรงพยาบาลมากขึ้นด้วยความ

เชื่อมั่นในเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่มากกว่าการคลอดด้วยวิธีการพ้ืนบ้านโดยหมอต้าแยเช่นแต่ก่อนที่มี

ความเสี่ยงมากกว่า ชาวบ้านในชุมชนนิยมใช้บริการโรงพยาบาลในอ้าเภอนั่นคือโรงพยาบาลกาญจน -

ดิษฐ์ในการคลอด ด้วยเหตุนี้ท้าให้ครอบครัวหมอต้าแยไม่มีการสืบทอดอาชีพนี้ แล้ว (วรรณนา แดง

นภาพรกุล, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560)  

1.2 พิธีการบวช 

พิธีการบวชของชาวบ้านในชุมชน จะก้าหนดให้ผู้ชายที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ได้บวชบรรพชา

เป็นพระภิกษุตามประเพณีไทย โดยนิยมกระท้าที่บ้านของเจ้าภาพ โดยจะเริ่มจากการติดต่อวัดก่อน 

ส่วนมากคนในชุมชนจะบวชที่วัดเขาพระนิ่มซึ่งเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในชุมชน โดยผู้ที่จะบวชจะต้อง

อาศัยอยู่ที่วัดก่อนเป็นเวลา 3 วัน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากฆราวาสเข้าสู่การเป็นบรรพชิต 

จากนั้นจะต้องท่องค้าขอบวช ส่วนการจัดงานจะมี 2 แบบ คือ มีการจัดงานเลี้ยงและท้าขวัญนาคและ

แบบไม่มีการจัดงานเลี้ยงและท้าขวัญนาค  

การบวชแบบจัดงานเลี้ยงจะเป็นแบบที่นิยมท้ากัน โดยจะนิมนต์พระมาท้าพิธีสมโภชผ้าไตร

และเจริญพระพุทธมนต์ แล้วจึงท้าขวัญนาคเพ่ือเรียกพระขวัญ เข้าสู่การบายศรีและกินไข่ยอดบายศรี, 

น้้ามะพร้าวบายศรี แล้วจึงเวียนเทียนบายศรี เสร็จแล้วจะไปท้าพิธีต่อที่วัด ส่วนแบบไม่มีการจัดงาน

เลี้ยงและท้าขวัญ ผู้ที่บวชจะท้าพิธีขอขมาต่อบิดามารดาและญาติ เพ่ือขออนุญาตลาบวช จากนั้นจะ

ท้าการตัดผมใส่ลงในใบบัวโดยให้ญาติผู้ใหญ่ที่อายุมากที่สุดเริ่มก่อน ตัดเสร็จจะมีการประพรมน้้ามนต์

และโกนผม ซึ่งบางครั้งจะมีการทาขมิ้นและมะกรูดด้วย จากนั้นจึงใส่ชุดนาค มีรัดเกล้า , กรวยใส่

ดอกไม้ ธูป เทียน หมากพลู ส้าหรับใช้ในการบวช จากนั้นจึงแห่ไปที่วัดเพ่ือเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ 

โดยนาคจะมีคนแบกไว้ตลอดเพ่ือไม่ให้เท้าถึงพ้ืน พอเข้าไปในโบสถ์จะมีการเคาะที่ประตูโบสถ์  3 ครั้ง

แล้วท้าการโปรายทาน จากนั้นจะน้าเครื่องสักการบูชาถวายพระสงฆ์ นาคจะท้าการท่องค้าขอบวช

และสวดเจริญพุทธมนต์ พอเข้าสู่การเป็นพระใหม่จะมีการให้ญาติตักบาตรเป็นอันเสร็จพิธี (ปฎิภาณ 

รัมมะกรณ,์ สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) 
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1.3 พิธีการแต่งงาน 

การจีบกันระหว่างหญิงชายในชุมชนมักจะเกิดขึ้นในตอนที่มีการจัดงานวัดหรือการไปชม

ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ภายในชุมชน ซึ่งล้วนเป็นสถานที่ๆ สามารถให้หญิงชายได้พบปะท้าความ

รู้จักกัน ซึ่งจะน้าไปสู่การชอบพอกันจนตกลงปลงใจที่จะแต่งงาน โดยครอบครัวของฝ่ายชายจะเป็น

ฝ่ายมาสู่ขอครอบครัวฝ่ายหญิง สินสอดตามแต่ตกลงกันของทั้งสองฝ่าย พอแต่งงานแล้วการจะย้ายไป

อยู่บ้านของฝ่ายใดก็ตามแต่จะตกลงกัน ด้วยความที่เป็นชุมชนชาวจีนจึงมักเป็นฝ่ายหญิงที่จะต้องย้าย

เขา้ไปอยู่บ้านของสามี แต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยยึดหลักตามธรรมเนียมจีนแล้ว ฝ่ายชายจึงมักย้ายเข้ามาอยู่

บ้านฝ่ายหญิงก่อนจะแยกไปอยู่บ้านของตัวเองในเวลาต่อมา พิธีแต่งงานมักจะท้าพิธีหมั้นในตอนเช้า

และพิธีแต่งงานในตอนเย็นของวันเดียวกัน สถานที่มักจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของสถานที่ว่าพ้ืนที่

ของบ้านฝ่ายใดสะดวกในการจัดงานมากกว่ากัน  

1.4 พิธีการตาย 

การเผาศพในสมัยก่อน ครอบครัวของผู้ตายมักไม่เก็บศพไว้นานหลายวัน โดยเฉพาะถ้าเป็น

ศพที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายไม่ดี เมื่อน้าศพใส่โลงแล้วจะมีการโรยปูนขาวใส่ไปในโลงศพ หรือ

บางครั้งจะมีการต้าใบฝรั่งผสมกับปูนขาวใส่ลงไปในโรงศพเพ่ือดับกลิ่นเหม็นจากศพ และจะนิมนต์

พระมารับศพที่บ้านแล้วญาติผู้ตายจะหามโลงศพตามไปเพ่ือน้าไปเผาที่วัดเขาพระนิ่มด้วยการเผาที่

เรียกว่า “เชิงกราน” แต่ในปัจจุบันเมื่อโลงศพได้รับการพัฒนาขึ้นท้าให้สามารถเก็บศพไว้ได้หลายวัน 

ซึ่งส่วนมากจะไว้ประมาณ 5-7 วัน ทั้งนี้เพ่ือรอญาติพ่ีน้องที่อยู่ไกลๆ ได้มาร่วมงานได้ การตั้งศพนิยม

จัดขึ้นที่บ้านของครอบครัวผู้ตาย ภายในงานจะมีการจัดโต๊ะอาหารไว้รองรับแขกที่มางาน และ

เจ้าภาพจะคอยรับซองเงินจากแขกที่มาร่วมงาน รวมถึงมีการพูดคุยแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว

ของผู้ตาย แต่ละคืนจะมีการสวดอภิธรรมศพ โดยจะมีเจ้าภาพผลัดเปลี่ยนหนุนเวียนไปในแต่ละคืน ซึ่ง 

1 ในเจ้าภาพจะเป็นก้านันหรือผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องมาร่วมงานศพ เมื่อถึงวันเผาจะเคลื่อนย้ายศพไปยัง

วัดเขาพระนิ่มที่ในปัจจุบันได้มีการสร้างเมรุแทนการเผาเชิ งกราน (วรรณนา แดงนภาพรกุล, 

สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560)  

 

 

 



55 
 

 
 

   
 

ภาพที่ 13 และภาพที่ 14 ลักษณะการเผาศพในสมัยก่อน ภาพจากอัลบั้มรูปของคณุพัชรพงษ์ แซ่ด่าน 

ถ่ายภาพโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

2. พิธีกรรมในรอบปี 

ส้าหรับชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง ชาวบ้านส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ จึงมีประเพณีที่ส้าคัญที่

เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่จะต้องจัดเป็นประจ้าทุกปี ซึ่ง ได้แก่ วันตรุษจีน 

งานก๋งซิวเดือนสาม วันจบปีจบเดือน งานสรงน้้าพระประจ้าปี งานก๋งซิวเดือนเจ็ดหรือวันเกิดกวั่นก๋ง 

เทศกาลสารทจีน เทศกาลกินเจ ประเพณีรับ-ส่งตายายหรืองานบุญสารทเดือน10 งานสวดท้าบุญศาล

เจ้าประจ้าปี ประเพณีชักพระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 15 แผนผังประเพณีและพธิีกรรมของชุมชน 

วาดโดย อรวรรณ สวสัดี วาดเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 
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2.1 วันตรุษจีน 

วันตรุษจีน ถือเอาวันที่ 1 เดือนที่ 1 ของจีน เป็นพิธีกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่ของชาวจีน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มศักราชใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาของการ

บูชาเทพเจ้าเพ่ือความเป็นสิริมงคลในปีที่จะมาถึง โดยทั่วไปลูกหลานในครอบครัวจีนมักจะกลับบ้าน

มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันสิ้นปีและอยู่ร่วมกันรับประทานอาหารในวันรุ่งขึ้นซึ่ง เป็นวันปีใหม่ ไม่

ว่าจะไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดหรือมีครอบครัวแยกออกไปแล้วก็ตาม กิจกรรมส่วนใหญ่จะ

เกี่ยวข้องกับการท้าพิธีเซ่นไหว้ เริ่มต้นด้วยการไหว้เจ้าตามศาลเจ้าต่างๆ ที่ตนเคารพนับถือหรือศาล

เจ้าบริเวณละแวกบ้าน เมื่อไหว้ศาลเจ้าเรียบร้อยแล้วก็จะมาไหว้เจ้าที่บ้าน เช่น ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ 

ต่อจากนั้นจะเซ่นไหว้บรรพบุรุษซึ่งจะใช้เวลานานกว่าการเซ่นไหว้อื่นๆ  

 

2.2 งานก๋งซิวเดือนสาม 

 งานก๋งซิวเดือนสามเป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ตรงกับวันแรม 15 ค่้า เดือน 3 หรือหลังจากวัน

ตรุษจีนประมาณ 15 วัน เป็นงานที่ก๋งจัดขึ้นเพ่ือเลี้ยงอาหารให้แก่ลูกหลานหลังจากที่ท่านไปจ้าศีล 

โดยการจัดโต๊ะจีนมีประมาณ 50 โต๊ะ ชาวบ้านในชุมชนจะมาร่วมงานกัน อาหารในงานจะต้องมีเมนู

ทั้งหมด 6 อย่าง เมนู 3 อย่างแรกจะต้องเป็นไก่ต้ม เป็ดตุ๋น และผัดวุ้นเส้น ส่วนกับข้าวอีกสามอย่างจะ

เป็นเมนูอะไรก็ได้ การแต่งกายในการร่วมงานชาวบ้านที่มาร่วมงานสามารถใส่ชุดสีอะไรก็ได้ แต่

คณะกรรมการศาลเจ้าที่มาร่วมงานจะต้องใส่เสื้อสีแดง ตอนกลางคืนจะมีการทอดเบี้ย คือการเสี่ยง

ทายเบี้ยต่อหน้าองค์เทพเจ้าจ้านวน 3 ครั้ง เพ่ือรับของรางวัลเป็นล้าไยกระป๋อง เงาะกระป๋องและเงิน

อ่ังเปา ชาวบ้านในชุมชนเชื่อว่าการได้กินเงาะและล้าไยจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิต (เกษม รัตนเดชากร, 

สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

2.3 งานสรงน ้าพระประจ้าปี 

เป็นงานประจ้าปีของชุมชน จัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่้า เดือน 5 ของทุกปี หรือหลังวันสงกรานต์

ประมาณ 15 วัน บริเวณวัดเขาพระนิ่ม งานจะจัดอย่างน้อย 3 วัน หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่

ความพร้อมของทางวัด กิจกรรมภายในงาน ตอนกลางวันจะมีการท้าบุญตักบาตรพระจ้านวน 108 

องค์ รดน้้ารูปหล่อพระครูวรคีรีนิมิต (อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระนิ่ม) ส่วนตอนกลางคืนจะมีมโหรสพ

การแสดงสับเปลี่ยนกันไป เช่น การแสดงของคณะแม่บ้านในชุมชน การแสดงของเด็กนักเรียน เป็นต้น 
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วันสุดท้ายของงาน จะมีการแห่ผ้าขึ้นเขาเข้าไปในถ้้าเขาพระนิ่ม เพ่ือน้าผ้าห่มไปห่มพระพุทธไสยาสน์

ทีป่ระดิษฐานอยู่ภายในถ้้า (ทองใบ มรรคทรัพย์, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2559) ส้าหรับงานสรงน้้าพระ

ประจ้าปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดเป็นเวลาทั้งหมด 9 วัน 9 คืน ในระหว่างวันที่ 

18-26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังมีการจัดพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่บูชาพระราหูเพ่ือแก้เคล็ดปี

ชง ซึ่งถือว่าเป็นงานพิธีที่ไม่พบบ่อยมากนักในการจัดงาน 

 

2.4 วันจบปีจบเดือน 

จะตรงกับวันแรม 15 ค่้า เดือน 5 และขึ้น 1 ค่้า เดือน 6 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ

กันในแทบทุกพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันสิ้นปีสิ้นเดือนของปีเก่า และ

เป็นวันเริ่มปีใหม่ ชาวบ้านในชุมชนจะหยุดท้ากิจกรรมการงานทั้งหมด และมีการท้าบุญและการเล่น

คล้ายๆ กับเทศกาลสงกรานต์ คือ มีการท้าบุญตักบาตรที่วัดเขาพระนิ่มพร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่

บรรพบุรุษ จากนั้นชาวบ้านจะนิยมเดินขึ้นเขาพระนิ่ม เพราะเชื่อว่าการเดินขึ้นที่สูงจะท้าให้ชีวิตการ

งานมีความเจริญก้าวหน้า ถือเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่ดี (ทองใบ มรรคทรัพย์, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 

2559) 

 

2.5 งานเลี ยงฉลององค์เทพเจ้ากวนอู 

งานเลี้ยงฉลององค์เทพเจ้ากวนอูจะจัดขึ้นทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 13 เดือน 7 ถือว่าเป็นงานที่

จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองที่กวนอูได้กวั่นเพ่งมาเป็นบุตรบุญธรรม กิจกรรมในงานจะจัดคล้ายงานก๋งซิว

เดือนสาม มีการกางเต้นท์เพ่ือจัดเลี้ยงโต๊ะจีน มีกิจกรรมสังสรรค์ร้องเพลงในงาน (เกษม รัตนเดชากร, 

สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

2.6 เทศกาลสารทจีน 

ประเพณีนี้จัดขึ้นเพ่ือท้าบุญท้าทานอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณที่ไร้ญาติ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่้า 

เดือน 7 ตามปฏิทินของจีน ประเพณีสารทจีนที่จัดขึ้นในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจัดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่

ของหมู่บ้าน มีชาวบ้านมาร่วมงานกันทั้งต้าบลท่าทองรวมไปถึงต้าบลอ่ืนด้วย มีการจัดงานเป็นเวลา 3 

วัน 3 คืน ณ ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทอง กิจกรรมตอนกลางวันจะเป็นการไหว้เจ้าคล้ายกับวัน

ตรุษจีน ส่วนกลางคืนจะมีมโหรสพลิเกมาท้าการแสดงเพ่ือให้ก๋งและชาวบ้านชม วันสุดท้ายของการจัด



58 
 

 
 

งาน ก๋งจะประทับทรง มีขบวนแห่ตีฆ้อง กลอง ฉาบ ไปเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนทุกบ้าน ชาวบ้านจะตั้ง

ของรับที่หน้าบ้านของตน เช่น มีผลไม้ ขนม ธูปเทียน อาหารต่างๆ และประทัด จากนั้นก๋งจะ

ประทับตราและพรมน้้ามนต์ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้าน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน 

พอตกตอนกลางคืนของวันสุดท้าย ก๋งจะท้าพิธีจุดไฟเผาเสื้อผ้า เงินทอง บ้าน ซึ่งทั้งหมดล้วนท้าด้วย

กระดาษไปให้แก่บรรพบุรุษ จากนั้นจึงท้าพิธีเท (รณชิตต์ ชูชาติ, สัมภาษณ์, 28 กันยายน 2559) 

 

2.7 เทศกาลกินเจ 

ส้าหรับพิธีกรรมการกินเจในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง ชาวบ้านจะถือศีลกินเจกันเป็นเวลา 9 

วัน 9 คืน ก่อนถึงวันเจ จะมีพิธีกรรมการยกเสาเจและธงเจ จากนั้นจะท้าพิธีไหว้เทพเจ้าในศาล

ปวารณาตัวว่าจะกินเจตลอดระยะเวลา 9 วันจนครบ เสร็จแล้วจึงท้าพิธีล้างท้องโดยการกินน้้ามนต์ 

และเริ่มกินเจในวันรุ่งขึ้น คืนที่ 4 ของการกินเจเป็นต้นไป จะมีพิธีเวียนเทียนรอบศาลเจ้าโดยก๋งจะเป็น

ผู้น้าในพิธี ยกเว้นคืนสุดท้ายของวันที่ 9 จะมีพิธีลุยไฟแทน โดยจะมีการเตรียมกองไฟตั้งแต่ช่วงบ่าย 

จนกระทั่งตอนค่้าไฟจึงเริ่มมอดลงพอที่จะลุยได้ ก๋งจะประทับทรงและเริ่มลุยไฟก่อน จากนั้นจึงให้ผู้

ที่มารวมพิธีเข้าแถวเพ่ือลุยไฟทีละคน ข้อห้ามของการลุยไฟคือ ห้ามผู้หญิงที่มีประจ้าเดือนลุยไฟ

เด็ดขาด เพราะถือว่าสกปรกและไม่บริสุทธิ์ เมื่อครบ 9 วัน 9 คืน จะมีการออกเจในตอนเช้าวันที่ 10 

ก๋งจะท้าพิธีน้าเสาธงเจลง และท้าพิธีลอยเรือพระเคราะห์ ซึ่งการลอยเคราะห์จะท้าร่วมกันทั้งหมู่บ้าน

คล้ายพิธีการลอยกระทง (บุญฤทธิ์ พงศ์พิพัฒนา, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2559)  

 

2.8 ประเพณีรับ-ส่งตายายหรืองานบุญสารทเดือน 10 

เป็นประเพณีท่ีเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่้า เดือน 10 

ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชื่อว่า พวกเปรตซึ่งหมายถึงบรรพบุรุษพ่ีน้ องที่

ล่วงลับไปแล้วและตกทุกข์ได้ยากในนรก จะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาเยี่ยมลูกหลานในเมืองมนุษย์ในช่วง

เดือน 10 บรรดาลูกหลานมักจะพากันท้าบุญที่วัด  

ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองมักจะประกอบพิธีในวันขึ้น 13 ค่้า เดือน 10 โดยจะเป็น

การเตรียมการซื้อขนมและสิ่งของเครื่องใช้ ซึ่งของต่างๆ เหล่านี้มักจะมีการซื้อมาจากในตัวอ้าเภอ

เมืองสุราษฎร์ธานี โดยมักจะเดินทางไปซื้อก่อนวันงาน 1 วัน ของที่ขาดไม่ได้คือขนม 5 อย่าง อันเป็น

เอกลักษณ์ของประเพณี คือ 
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ขนมพอง  เป็นสัญลักษณ์แทนเรือที่บรรพบุรุษจะใช้ข้ามห้วงมหรรณพ เพราะขนมพอง

มีลักษณะแผ่จึงเปรียบเสมือนแพที่มีน้้าหนักเบา ลอยข้ามน้้าได้ 

ขนมลา  เป็นสัญลักษณ์แทนแพรพรรณ เครื่องนุ่งห่ม เพราะขนมลามีลักษณะเป็น

เส้นใยเสมือนใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม 

ขนมบ้า  เป็นสัญลักษณ์แทนลูกสะบ้า ส้าหรับเป็นของเล่นต้อนรับสงกรานต์ ขนมบ้า

มีรูปร่างคล้ายลูกสะบ้าที่นิยมเล่นกันอย่างมากในสมัยก่อน 

ขนมดีซ้า  เป็นสัญลักษณ์แทนเงินส้าหรับไว้ใช้สอย มีรูปร่างคล้ายเบี้ยหอย 

ขนมกง   เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ มีลักษณะคล้ายก้าไล , แหวน (จิราพร

มรรคทรัพย์, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2559) 

ชาวบ้านจะน้าของทั้งหมดจัดใส่ลงในหมรับ (ส้ารับ) แล้วน้าไปถวายพระที่วัดเขาพระนิ่ม

พร้อมกับปิ่นโตที่ใส่อาหารคาวหวาน ในวันขึ้น 15 ค่้าเดือน 10 จากนั้นจะมีการท้าหลาเปรต (หลา 

เป็นภาษาใต้ แปลว่า ศาลา) ไว้บริเวณลานวัด คือการน้าอาหาร ขนม ผลไม้ หมาก พลูไปไว้บนร้าน

สูงๆ แล้วท้าพิธีบังสุกุลพร้อมกับกรวดน้้าอุทิศส่วนกุศล จากนั้นลูกหลานจะเข้ามาแย่งอาหาร เรียกว่า 

การชิงเปรต ถือว่าถ้าใครได้กินขนมที่ชิ งเปรตมาจะได้บุญกุศลแรง เป็นสิริมงคลต่อตนเองและ

ครอบครัว  

 

2.9 งานสวดท้าบุญศาลเจ้าประจ้าปี 

งานสวดท้าบุญศาลเจ้าประจ้าปีของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองจะจัดข้ึนตรงกับวันแรม 

1 ค่้า เดือน 11 หลังจากเทศกาลกินเจ พิธีกรรมนี้จะใช้พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามา โดยจะอัญเชิญ

พระสงฆ์ท่ีมีต้าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของแต่ละวัดในอ้าเภอกาญจนดิษฐ์ (ซึ่งแต่ละปีจะมีการอัญเชิญไม่

เหมือนกัน) จ้านวน 5 รูป มาสวดชยัญโตหรือการสวดธรรมจักรในศาลเจ้าเพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคล

ให้แก่ศาลเจ้า ซึ่งวันนี้ถือว่าจะเป็นวันพิเศษที่ก๋งอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถขึ้นไปฟังสวดบนศาลเจ้าได้ 

(เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) ส่วนการสวดศาลพ่อตาทวดจะจัดขึ้นในวันขึ้น 

3 ค่้า เดือน 11 โดยจะจัดงานเป็นจ้านวน 1 วัน 1 คืน กิจกรรมจะเริ่มจากการตักบาตรและท้าการ

สวดศาลในตอนเช้า ส่วนตอนกลางคืนจะมีการแสดงเล่นหนังตะลุง ซึ่งเชื่อว่าเป็นมโหรสพที่พ่อตาทวด

โปรดเป็นพิเศษ 
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2.10 ประเพณีชักพระ 

ประเพณีชักพระ เป็นการสมมติและการสมโภชเฉลิมฉลองตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ โดย

วิธีอัญเชิญพระพุทธรูปยืน “พระลาก” ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ซึ่งถ้าเป็นทางบกบุษบกจะตั้งอยู่บน

พาหนะท้าเป็นรูปเรือหรือพญานาค เรียกกันว่า “นมพระ หรือ พนมพระ” ถ้าเป็นการลากพระทางน้้า

หรือทางเรือเรียกว่า “เรือพระ” คือ การเอาเรือหลายล้ามาเทียบเรียงขนานผูกติดกันเป็นแพขนาด

ใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างปราสาทมณฑปอย่างวิจิตร แห่แหนมีเครื่องดนตรีประโคมไฟตามแม่น้้าล้า

คลอง ท้าให้เกิดประเพณีการละเล่นต่างๆ ตามมาอีก เช่น การเล่นเรือเพลง การประชันปืน (ตะโพน) 

การประชันโพน (กลอง) การแข่งเรือ และการประกวดประชันอ่ืนๆ 

ในสมัยมีการจัดประเพณีชักพระทางน้้าในอ้าเภอกาญจนดิษฐ์มาแล้วนับร้อยปี  ในพ้ืนที่บ้าน

ท่าสะท้อน ต้าบลท่าทอง โดยมีวัดประสพ วัดดอนยาง วัดเขาพระนิ่ม และวัดจันทาวาสเป็นผู้ริเริ่มท้า

เรื่อยมา ชาวบ้านจะมาร่วมแรงร่วมใจกันท้าเรือพระ เมื่อถึงวันแรม 1 ค่้า เดือน 11 จะมีการท้าพิธี

สมโภชเรือพระบนบก ชาวบ้านมาตักบาตรท้าบุญ เวลาประมาณ 9.00-10.00 นาฬิกา ก็แห่ไปตามที่

ต่างๆ ใครท่ีนึกสนุกก็ขึ้นไปอยู่บนเรือ มีการท้าขนมต้มส้าหรับผู้ที่ไปกับเรือพระได้กินระหว่างทางและ

แจกจ่ายแก่ผู้มาท้าบุญ จากนั้นก็ชักลากเรือพระไปยังจุดต่างๆ โดยจะหยุดที่ท่าน้้าที่มีชาวบ้านมารอ

ท้าบุญ มีพระสงฆ์ประจ้าเรือ 2-3 รูป คอยให้ศีลให้พรแก่ผู้มาท้าบุญ มีการจัดงานมหรสพโดยมากจะ

จัดขึ้นใน 1-2 วัน และมีการประกวดเรือพระด้วยเช่นกัน มีรางวัลเป็นตะเกียง น้้ามัน ข้าวสาร น้้าตาล 

หรือสิ่งที่จ้าเป็นต้องใช้ในวัด เป็นต้น เรือพระจะแยกย้ายไปจอดบริเวณจุดต่างๆ เพ่ือให้ชาวบ้านร่วม

ท้าบุญ เช่น บริเวณศาลเจ้าบ้านปากกะแดะ 1 คืน ก็จะมีชาวบ้านมาท้าพิธีสมโภชเรือพระ คือ 

กลางคืนพระจะสวดพุทธมนต์เจริญคาถา ตอนเช้าชาวบ้านก็มาตักบาตร มีความเชื่อว่าเหมือนได้ตัก

บาตรกับพระพุทธเจ้า จากนั้นย้ายไปที่อ่ืน 2-3 คืน เรือพระจึงกลับถึงวัด บรรยากาศสมัยก่อนเต็มไป

ด้วยความสนุกสนาน มีผู้มาร่วมงานมากมายทั้งจากในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ประเพณีชักพระทางน้้า

ของบ้านปากน้้าท่าทองเริ่มหมดไปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510-2520 เมื่อการคมนาคมส่วนใหญ่เปลี่ยน

มาเป็นทางบก ชาวบ้านจึงหันมาท้าเรือพระบกขึ้นแทน (สุคนธ์ รุ่งแดง , สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 

2560) 

ในปัจจุบัน เมื่อถึงวันงาน ชาวบ้านจะท้าบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน แล้วท้าการชักเรือ

พนมพระและรถพนมพระออกจากวัดไปสมโภชพร้อมกับตีกลองไปตลอดทางเพ่ือประกาศให้ชาวบ้าน

ได้รู้ว่ามีการชักพระแล้ว ส้าหรับวัดเขาพระนิ่มซึ่งเป็นวัดในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจะไปรวมตัวเพ่ือ
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ตั้งขบวนบริเวณที่ว่าการอ้าเภอกาญจนดิษฐ์เก่าพร้อมกับชุมชนอ่ืนๆ ในอ้าเภอกาญจนดิษฐ์เพ่ือเป็น

การเตรียมตัวความพร้อมก่อน 1 คืน วันรุ่งขึ้นจึงลากไปริมเขื่อนแม่น้้าตาปีในตัวอ้าเภอเมืองสุราษฎร์

ธานีพร้อมกัน  

 

 
 

ภาพที่ 16 เรือพระบกของวัดเขาพระนิ่ม 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาในบทที่ 3 นี้ แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ ของชุมชน คือ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันศาสนา ซึ่ง
จะสังเกตเห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆ ด้านที่แตกต่างจากในอดีต ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ 
โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อและพิธีกรรม ผู้ศึกษาจะน้ามากล่าวอย่างละเอียดและวิเคราะห์ต่อในบทที่ 4 
ต่อไป 
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บทที่ 4 

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทอง 

และบทบาทของศาลเจ้าและเทพเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน ้าท่าทอง 

 

 ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 8 ประเด็น ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญใน

การท าความเข้าใจศาลเจ้าแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) ที่ตั้งของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 

2) ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง  

3) ข้อห้ามศาลเจ้า 

4) แผนผังศาลเจ้า  

5) สภาพทั่วไปของศาลเจ้า 

6) เทพเจ้าภายในศาลเจ้าและร่างทรงเทพเจ้า 

7) คณะกรรมการศาลเจ้าและการท างานในการบริหารภายในศาลเจ้า 

8) ประเพณีและพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับศาลเจ้า 

ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษารวมไปถึงบทบาทของศาลเจ้าและเทพ

เจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองในด้านต่างๆ อีกด้วย 

 

ที่ตั งของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทอง 

 ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง หมู่ที่ 

1 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของ

คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทั่วไป ด้านหน้าของศาลเจ้าหันหน้าเข้าหาแม่น้ าท่าทองซึ่งเป็นด้านทิศ

ตะวันออก การสร้างศาลเจ้าที่มีแม่น้ าไหลผ่านถือว่าเป็นฮวงจุ้ยดี เพราะคนจีนมีความเชื่อว่าน้ าก็คือ

เงินนั่นเอง
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ภาพที่ 17 ศาลเจ้าไหหล าบา้นปากน้ าท่าทอง 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทอง 

ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง (กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว) ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง หมู่

ที่ 1 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพนับ

ถือของชาวจีนไหหล าในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองและคนพ้ืนที่อ่ืนใกล้เคียง เป็นที่รู้กันดีส าหรับคนใน

ชุมชนว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุราวๆ 200 กว่าปี แรกเริ่มตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บริเวณนี้มาแต่เดิม ที่ดินผืนที่

สร้างศาลเจ้านี้เป็นที่ดินของศาลเจ้ามาแต่เดิม ตัวศาลมีลักษณะเป็นศาลเจ้าไม้หลังเล็กๆ ภายในมีรูป

บูชาเล็กๆ และป้ายเคารพที่น ามาจากเมืองจีนมาไว้ส าหรับการกราบไหว้บูชา โดยผู้ริเริ่มสร้างศาลเจ้า

ชื่อนายโฮ่ง แซ่เลี้ยว เป็นบรรพบุรุษคนจีนไหหล าที่อพยพเข้ามาในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ตระกูล

ของนายโฮ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อตระกูลเป็นศรีสุธรรม ซึ่งเป็นตระกูลของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน อีกทั้งนาย

โฮ่งยังเป็นผู้ที่น าเอาความเชื่อในเทพเจ้าเข้ามาในชุมชนอีกด้วย ซึ่งเทพเจ้าภายในศาลเจ้าที่นายโฮ่ง

น ามาจะมีอยู่จ านวน 5 องค์ คือ องค์บุ้นเถ่า เยเย่, องค์กวั่นก๋งหรือที่รู้จักในนามเทพเจ้ากวนอู, 

องค์กวั่นเพ่งก๋ง, องค์จิวซางก๋งและองคย์าดีก๋ง หรือเทพเจ้า 108 องค์ เทพเจ้าทั้ง 5 องค์นี้ ล้วนแล้วแต่
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เป็นเทพเจ้าที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก (ณรินทร์ เสืออินโท, สัมภาษณ์, 20 

กุมภาพันธ์ 2560)  

 

 
 

ภาพที่ 18 ศาลเจ้าไหหล าบา้นปากน้ าท่าทองก่อนการบูรณะครั้งใหญ่ 

ที่มารูป : แผ่นพับของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 

 

ต่อมาได้มีการบูรณะศาลเจ้าขึ้น โดยได้รับเงินสนับสนุนจากนายเชวง พัฒนกิจ เจ้าของ

โรงเลื่อยในชุมชน เนื่องจากนายเชวงมีความเคารพศรัทธาต่อเทพเจ้าในศาลเพราะท าให้ตนหายป่วย 

จึงได้มอบเงินนี้เพื่อใช้เป็นการซ่อมแซมศาลเจ้าที่มีสภาพทรุดโทรม การบูรณะครั้งนั้นตัวศาลเจ้ายังคง

มีลักษณะสร้างด้วยไม้อยู่ และยังได้มีการด าเนินการสร้างรูปเคารพขององค์เทพเจ้าในศาล โดยสร้างที่

ประเทศจีนแล้วน าใส่เรือแล่นกลับมายังบ้านปากน้ าท่าทอง ในครั้งนั้นได้กระท าร่วมกับศาลเจ้าไหหล า

เกาะสมุยอีกด้วย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของศาลเจ้า 

เพราะได้มีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ โดยเปลี่ยนจากศาลเจ้าไม้เป็นศาลเจ้าที่สร้างด้วยปูนอย่างที่เห็นใน

ปัจจุบัน ช่างที่รับเหมาในการสร้างศาลเจ้า จะเป็นช่างที่จ้างมาจากอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ใช้เวลาใน

การก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 จากนั้นจึงได้ท าพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประจ าศาล

เข้าสถิตในศาลเจ้าหลังใหม่ เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2547 และมีงานสมโภชศาลเจ้าเป็นเวลา 

9 วัน 9 คืน พร้อมกันนี้ยังได้สร้างศาลานั่งเล่นไว้บริเวณใกล้ๆ ศาลเจ้า เพ่ือเป็นที่พบปะสังสรรค์ของ

ชาวบ้านในชุมชนชื่อว่า “ศาลาเทพเนรมิต” (สุธรรม วิภาคหัตถกิจ, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560)  
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ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองยังมีความสัมพันธ์กับศาลพ่อตาทวดในต าบลพลายวาสด้วย 

เพราะในอดีตชาวบ้านเชื่อว่าพ่อตาทวดจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด่านแรกที่ป้องกันความชั่วร้ายและความ

อันตรายที่มาจากปากอ่าวบ้านดอนก่อนที่ความชั่วร้ายนั้นจะเข้ามายังตัวชุมชน ด้วยตัวศาลของพ่อตา

ทวดจะเป็นศาลที่เมื่อเข้ามาในชุมชนทางอ่าวบ้านดอนจะเจอศาลพ่อตาทวดก่อนศาลเจ้าไหหล าบ้าน

ปากน้ าท่าทอง อีกทั้งพ่อตาทวดจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องเก่ียวกับทะเล ชาวประมงในชุมชนเมื่อแล่น

เรือผ่านศาลพ่อตาทวดจะยกมือไหว้เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ก๋งได้อัญเชิญพ่อตาทวดให้มาร่วมมือกัน

คุ้มครองชาวบ้านด้วยกัน แต่ในอดีตพ่อตาทวดไม่สามารถเข้าไปภายในศาลเจ้าได้ เพราะท่านไม่ได้รับ

อนุญาตจากก๋ง แต่ปัจจุบันนี้ พ่อตาทวดสามารถเข้าไปร่วมประทับทรงภายในศาลเจ้าได้ แต่การ

ประทับทรงจะต้องรอให้ก๋งองค์ใดองค์หนึ่งประทับทรงก่อน จะไม่สามารถประทับทรงเป็นองค์แรกได้ 

(เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีชาวบ้านในชุมชนชื่อนายโสพล ไม่ทราบนามสกุล มีจิตศรัทธา

บริจาคท่ีดินให้กับศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ดินที่เป็นมรดกของนายโสพลเอง เมื่อนายโสพลเสียงชีวิตลงจึงได้ท า

พินัยกรรมมอบที่ดินบริเวณด้านหน้าสถานีอนามัยบ้านปากน้ าท่าทองให้แก่ศาลเจ้า ทางศาลเจ้าจึง

ด าเนินการท าหนังสือไปทางราชการเพ่ือด าเนินการสร้างมูลนิธิเทพประทานพรขึ้น โดยจะมีโกดังอยู่

ทางด้านหลัง ภายในโกดังจะแบ่งพ้ืนที่การใช้สอยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งจะใช้เป็นที่ประชุมใน

งานส าคัญต่างๆ และส่วนที่สองจะแบ่งเป็นห้องๆ เพ่ือใช้เป็นที่เก็บสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องศาลเจ้า 

เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สะพานสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น (อภิชาต เจนกิจวัฒนะ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 

2560) 

 
ภาพที่ 19 มูลนิธิเทพประทานพร 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 
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ข้อห้ามศาลเจ้า 

 

 
 

ภาพที่ 20 ข้อห้ามศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

ในส่วนของข้อห้ามศาลเจ้าจะมีท้ังหมด 6 ข้อ ดังนี้  

1) ห้ามผู้หญิงข้ึนบนศาลเจ้า (ยกเว้นก๋งประทับทรงและอนุญาตให้ขึ้น)  

2) ห้ามผู้ที่ผ่านการเข้างานศพ (ยกเว้นอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่) 

3) ห้ามผู้ไว้ทุกข์ให้ผู้ตายยังไม่ครบ 100 วัน 

4) ห้ามผัว-เมียที่คลอดบุตรยังไม่ครบ 3 เดือน 

5) ห้ามเจ้าของบ้านที่ผ่านการจัดงานศพยังไม่ครบ 3 เดือน 

ข้อห้ามทุกข้อของศาลเจ้าถือว่ามีความส าคัญมากที่ชาวบ้านรวมถึงผู้ที่มากราบไหว้ที่ศาลเจ้า

ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเป็นกฎข้อห้ามที่มีมาตั้งแต่ในอดีตตอนเริ่มสร้างศาลเจ้า 

โดยข้อห้ามที่ห้ามผู้หญิงทุกคนข้ึนบนศาลเจ้า ยกเว้นในกรณีท่ีก๋งประทับทรงและอนุญาตให้ขึ้นบนศาล

เจ้าไดน้ั้น ทั้งนี้จะรวมไปถึงการที่ไม่สามารถเดินผ่านหน้าศาลเจ้าด้วย สาเหตุที่ผู้หญิงไม่สามารถขึ้นไป

ได้นั้นเพราะองค์เทพเจ้าประธานของศาลเจ้าเป็นถึงกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ อีกทั้งการที่ผู้หญิงที่มี

ประจ าเดือนขึ้นไปเดินบนศาลเจ้าจะถือว่าเป็นการน าของไม่ดีข้ึนไปบนศาลเจ้า จะท าให้ความศักดิ์สิทธิ์
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ขององค์เทพเจ้าเสื่อมลง เพราะใต้เสาแต่ละต้นในศาลเจ้าจะมีการฝังของศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ

แต่ละองค์เทพเจ้าเอาไว้ ทั้งนี้อาจจะท าให้ของเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงได้ โดยป้ายข้อห้ามจะวางไว้อยู่

บริเวณรอบๆ ตัวศาลเจ้า (ณรงศักดิ์ ยุธิษยานุวัฒน์, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2559) ข้อห้ามนี้ยังมีส่วน

เกี่ยวข้องกับข้อห้ามที่ว่าห้ามผัว-เมียที่คลอดบุตรยังไม่ครบ 3 เดือนเข้าไปภายในศาลเจ้าเพราะมีส่วน

เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ว่าหญิงที่คลอดบุตรจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเลือดว่าไม่สะอาด มีความสกปรก 

เช่นเดียวกับประจ าเดือน โดยในระยะ 3 เดือนหลังคลอดนี้จะเป็นระยะที่ผู้หญิงจะใช้อยู่ไฟ ส่วนสามีก็

มีส่วนเกี่ยวข้องโดยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดภรรยา ถ้าครบก าหนด 3 เดือนแล้วจึงจะสามารถเข้าศาล

เจ้าได้ตามปกติ (เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

ส่วนข้อห้ามข้ออ่ืนๆ จะเป็นที่น่าสังเกตว่ามักจะเกี่ยวข้องกับความตาย เช่น ห้ามผู้ที่ผ่านการ

เข้าร่วมงานศพ ห้ามผู้ไว้ทุกข์ให้ผู้ตายยังไม่ครบ 100 วัน และการห้ามเจ้าของบ้านที่ผ่านการจัดงาน

ศพยังไม่ครบ 3 เดือน เข้าไปภายในศาลเจ้า ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อว่าศาลเจ้าเป็นสถานที่บริสุทธิ์ที่

ปราศจากความไม่ดีต่างๆ ส่วนงานศพถือว่าเป็นงานที่เป็นอัปมงคล มีสิ่งชั่วร้ายต่างๆ การที่ไปเข้า

ร่วมงานศพมาจะถือว่ามีสิ่งที่ไม่ดีติดตัวคนๆ นั้น ถ้าเกิดเข้าไปภายในศาลเจ้า จะเป็นการน าสิ่งไม่ดีหรือ

สิ่งอัปมงคลเข้าไปภายในศาลเจ้าด้วย (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

การก าหนดข้อห้ามดังกล่าวนี้คล้ายกับในหลายวัฒนธรรมที่จะแยกความแตกต่างระหว่างสิ่ง

สะอาดและสิ่งสกปรก สิ่งที่บริสุทธิ์กับสิ่งที่มีมลทิน ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ตาม ซึ่งการ

แบ่งแยกนี้เกิดขึ้นโดยความเชื่อทางศาสนา ความบริสุทธิ์จะถูกมองว่าเป็นสภาวะจิตใจที่สูงสุด ความ

แตกต่างเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งจะมองในมุมที่ต่างกัน เช่น ในหลายวัฒนธรรมมองว่าประจ าเดือน

ของผู้หญิงเป็นสิ่งสกปรก เมื่อผู้หญิงมีประจ าเดือนจะถูกห้ามไม่ให้ท างานบางอย่างและห้ามติดต่อกับ

ผู้ชาย เป็นต้น กฎเกี่ยวกับความสะอาดและสกปรกนี้ ยังเชื่อมโยงถึงปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมด้าน

อ่ืนๆ เช่น การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ทางเพศ การเจ็บป่วย และพิธีกรรม

เกี่ยวกับชีวิต อีกด้วย  

มีนักวิชาการจ านวนมากสนใจที่จะศึกษาความเชื่อเรื่องสิ่งสกปรก ซึ่งมีหน้าที่รักษาระเบียบ

สังคม การศึกษาของเรดคลิฟฟ์-บราวน์ (1952) ที่หมู่เกาะอันดามัน อธิบายว่าข้อห้ามต่างๆ ท าให้

สังคมด ารงอยู่อย่างสมดุล ชาวเกาะอันดามันจะมีข้อห้ามเรื่องอาหาร เด็กๆ จะกินอาหารได้บางอย่าง 

ส่วนนักมานุษยวิทยาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 หันมาสนใจเรื่องความแตกต่าง การต่อสู้ดิ้นรนในทาง

วัฒนธรรม โดยมองว่าความคิดเรื่องสกปรกและสะอาดน าไปสู่การสร้างโครงสร้างสังคม ท าให้เกิด
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ฐานะของคนที่ไม่เท่ากัน การศึกษาหลายชิ้นสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง และ

ความสัมพันธ์ที่เกิดจากแนวคิดเรื่องสิ่งสกปรกจากเพศสัมพันธ์  ในหลายวัฒนธรรมเพศของผู้หญิงจะ

ถูกมองว่าสกปรก เช่น ผู้หญิงเดนมาร์กในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จะต้องไปให้พระสวดให้พรก่อนที่จะ

คลอดบุตร เพราะการคลอดเป็นของสกปรกและผู้หญิงที่คลอดลูกจะท าให้ศาสนามีมลทิน ในสังคมหมู่

เกาะปาปัวนิวกินี มีความเชื่อว่าเลือดจากประจ าเดือนสตรีเป็นพิษ ผู้ชายจะไม่เข้าไปใกล้ประจ าเดือน

ของสตรี การออกห่างจากเลือดประจ าเดือนนี้สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการเมืองระหว่างผู้ชายและ

ผู้หญิง เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของข้อห้ามศาลเจ้าอาจเป็นผลมาจากความเชื่อในทาง

ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์และความสกปรกที่ส่งผลต่อการจัดระเบียบทางโครงสร้างสังคม 

คอยควบคุมสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นความสกปรก ในที่นี่ก็คือ ผู้หญิง นั่นเอง 

 

แผนผังศาลเจ้า 

 

 
 

ภาพที่ 21 รูปจ าลองศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 

ที่มารูป : แผ่นพับของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 
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ภาพที่ 22 แผนผังศาลเจา้ไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 

วาดโดย อรวรรณ สวสัดี วาดเมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 ค าอธิบายหมายเลขในแผนผัง 

หมายเลข 1  ที่ประทับองค์บุ้นเถ้าเยเย่, องค์กวั๋นก๋ง, องค์กวั๋นเพ่งก๋งและองค์จิวซางก๋ง 

หมายเลข 2  โต๊ะบูชา 

หมายเลข 3  ที่ประทับองค์พ่อตาเสือ 

หมายเลข 4 ชั้นวางของ 

หมายเลข 5 ที่ประทับองค์ยาดีก๋ง (เทพเจ้า 108 องค)์ และโต๊ะวางกระถางธูปเทียน 

หมายเลข 6 โต๊ะบูชา 

หมายเลข 7 กระถางธูป 

หมายเลข 8 โรว (เตาใส่กระดาษ) 

หมายเลข 9 เสาธงฟ้าดิน 

หมายเลข 10 ศาลเจ้าที่ 

หมายเลข 11 เสามังกรและฉัตร 9 ชั้น 

หมายเลข 12 สิงโตตัวผู้และสิงโตตัวเมีย 

หมายเลข 13 ศาลาเทพเนรมิต 
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สภาพทั่วไปของศาลเจ้า 

 ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง สร้างเป็นอาคารล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเรียกกันว่าแบบซื่อ

เหอเอ๊ียน โดยประกอบด้วยตัวอาคารจ านวน 2 หลังเชื่อมติดกัน โดยชาวบ้านในชุมชนจะเรียกอาคาร

แต่ละหลังว่า “อ่ า” อาคารหลังแรกหรือที่เรียกกันว่า “อ่ าหลัง” จะเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจ านวน 

5 องค์ ซึ่งได้แก่ องค์บุ้นเถ่า เยเย่ องค์กวั๋นก๋ง องค์กวั่นเพ่งก๋ง องค์จิวซางก๋ง และองค์พ่อตาทวด 

ต าแหน่งรูปเคารพหรือองค์เทพจะอยู่ติดกับผนังด้านในสุดของอาคาร โดยที่องค์เทพประธานของศาล

จะอยู่ที่แท่นประทับตรงกลาง ซึ่งในที่นี่คือ องค์บุ้นเถ่า เยเย่ นอกจากนี้ยังมีองค์เทพเจ้าอ่ืนมาประทับ

ร่วมด้วย คือ องค์เทพเจ้ากวนอู ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายขององค์บุ้นเถ้า เยเย่ องค์เทพเจ้ากวนอูจะมี

องค์กวั๋นเพ่งและองค์จิวซางก๋งประทับอยู่ด้านซ้ายและขวาตามล าดับ ดังภาพที่ 19 บริเวณถัดจาก

แท่นประทับตรงกลางมาด้านขวา จะเป็นแท่นประทับขององค์พ่อตาเสือ ส่วนทางซ้ายจะเป็นพ้ืนที่ที่ใช้

เก็บของจ าพวกธงต่างๆ ฉัตรและชั้นวางของ 

 

 
 

ภาพที่ 23 บริเวณอาคารหลังที่ 1 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 24 ต าแหน่งการจดัวางเทพเจ้าบริเวณอาคารหลังที่ 1 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ส่วนอาคารหลังที่สองหรือ “อ่ าหน้า” จะเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้า 108 องค์ หรือองค์ยาดีก๋ง 

ซึ่งจะประทับอยู่ด้านบนหลังคา รูปเคารพของเทพเจ้า 108 องค์ จะมีลักษณะเป็นแผ่นป้าย 

ประดิษฐานอยู่ในซุ้ม ส่วนบริเวณด้านล่างมีโต๊ะส าหรับตั้งกระถางธูปเทียนและโต๊ะบูชา ดังภาพที่ 20 

อ่ าหน้าจะเป็นสถานที่ท่ีถ้าเกิดมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในศาลเจ้าจะต้องผ่านองค์ยาดีก๋งและพ่อตาทวดไปก่อนที่

จะเข้าไปหาองค์ประธานศาลเจ้าบริเวณด้านใน โดยระหว่างอาคารหลังที่ 1 และ 2 จะมีบันไดไว้

ส าหรับเป็นทางเข้า-ออกอยู่ทั้งสองข้างของอาคาร (กมลเทพ วิเชียรฉาย, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2559) 

 
 

ภาพที่ 25 ต าแหน่งการจดัวางบริเวณอาคารหลังที่ 2 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 



72 
 

 
 

เมื่อเดินออกมายังบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าจะมีกระถางธูปวางอยู่ด้านหน้าประตู ส่วนทางด้าน

ซ้ายจะเป็นที่ประดิษฐานศาลเจ้าที่  ทางด้านขวาจะเป็นกระถางไว้ส าหรับใส่กระดาษที่เผาแล้ว 

ภาษาจีนจะเรียกว่า โรว มีลักษณะรูปทรงคล้ายเจดีย์จีนหรือน้ าเต้า มีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ไว้ส าหรับใส่

กระดาษท่ีเผาหลังจากการเซ่นไหว้เสร็จแล้ว ซึ่งคนจีนเชื่อว่า เมื่อลงมือท าสิ่งใดแล้วย่อมต้องมีที่สิ้นสุด

เสมอ การเผากระดาษจึงถือเป็นการแสดงว่าการเซ่นไหว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้ยังมีเสาทีกง ซึ่ง

ถือว่าเป็นตัวแทนของชายสูงวัยที่จะคอยค้ าจุนศาลเจ้า มักจะสร้ างเป็นเสามังกรอย่างสวยงาม โดย

ด้านบนของเสาทีกงจะประดับฉัตร 9 ชั้นไว้ด้วย โดยถือว่าถ้าศาลเจ้ามีการประดับฉัตร 9 ชั้น จะเป็น

ศาลเจ้าขององค์เทพเจ้าที่มีความยิ่งใหญ่ (เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

     
  

                    ภาพที่ 26 กระถางธูป                   ภาพที่ 27 ศาลเจ้าที ่

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 
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                            ภาพที่ 28 โรว          ภาพที่ 29 เสาทีกง 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ในส่วนของหลังคามีการท าหลังคาให้ตรงกลางจะสูงกว่าส่วนอ่ืนจึงท าให้ดูเหมือนหลังคาไม่

เสมอกัน ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องตัดประดับบนหลังคา ด้านข้างจะเป็นอาคารก่อผนังขึ้นไป  หน้าจั่ว

ของศาลเจ้าจะสร้างแตกต่างกันระหว่างอาคารหลังที่ 1 และ 2 โดยอาคารหลังที่ 1 จะเป็นหน้าจั่ว

แบบหกเหลี่ยม ส่วนอาคารหลังที่ 2 หน้าจั่วจะเป็นแบบสามเหลี่ยม (กมลเทพ วิเชียรฉาย, สัมภาษณ์, 

4 ตุลาคม 2559) 

รูปแบบเสาของศาลเจ้ามีลักษณะเป็นเสาวงกลมที่มีมังกรพันล้อมรอบอย่างสวยงามทั้งเสา

ภายในศาลเจ้าและนอกศาลเจ้า อีกท้ังยังมีการเพ่ิมการเขียนลวดลายมังกรลงบนเสา ส่วนฐานของเสา

จะสร้างมาจากหินเพ่ือยกเสาให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันความชื้นจากพ้ืนดิน 

สัตว์มงคลที่มีความส าคัญที่สุดของชาวจีนคือ มังกร ซึ่งที่ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองมี

การประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมมังกรคู่ชูพระอาทิตย์หรือไข่มุกไฟบนแถบสันหลังคาทั้งสองหลัง 

ชาวจีนถือว่ามังกรเป็นสัตว์มงคลที่มีความยิ่งใหญ่จึงให้ความส าคัญมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์

ของจักรพรรดิ จึงสามารถพบเห็นมังกรได้ในหลายๆ ส่วนของศาลเจ้า นอกจากนี้ ยังมีการน าสิงโตหรือ

ไซซึ่งเป็นสัตว์มงคลมาวางไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักจะเป็นเสมือนการปกป้องรักษาศาลเจ้าจากสิ่ง

ชั่วร้าย โดยจะมีสิงโตสองตัวซึ่งเป็นสิงโตตัวผู้และสิงโตตัวเมียหันหน้าเข้าหากัน สิงโตตัวผู้จะวางอยู่

ทางด้านซ้ายมือ เท้าจะเหยียบลูกบอล ส่วนสิงโตตัวเมียจะอยู่ทางด้านขวามือ จะมีลูกสิงโตเล็กๆ วาง
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อยู่ข้างๆ โดยรูปปั้นสิงโตนี้จะซื้อมาจากอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ระหว่างสิงโตทั้งสองตัวจะถูกคั่นด้วย

บันไดทางเข้าหลักซ่ึงมี 3 ช่อง โดยบันไดช่องขวาและซ้ายจะเป็นบันไดที่ลูกศิษย์และคนทั่วไปเดิน ส่วน

บันไดช่องกลางจะเป็นบันไดที่ร่างทรงเดิน 

 

 
 

ภาพที่ 30 สิงโตคูบ่ริเวณด้านหน้าศาลเจ้า 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

เทพเจ้าภายในศาลเจ้าและร่างทรงเทพเจ้า 

 เทพเจ้าภายในศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองมีจ านวนทั้งสิ้น 5 องค์ คือ องค์บุ้นเถ่า เยเย่, 

องค์กวั๋นก๋ง, องค์ยาดีก๋ง, องค์กวั่นเพ่งก๋ง องค์จิวซางก๋ง รวมพ่อตาทวด จึงเป็น 6 องค์ โดยแต่ละองค์

จะมีร่างทรงประจ าแต่ละองค์ โดยในอดีตร่างทรงจะมีประจ าครบทั้ง 6 องค์ แต่ในปัจจุบันจะมีเพียง

องค์กวั่นเพ่งก๋งและองค์จิวซางก๋งที่จะใช้ร่างทรงคนเดียวกัน และมักจะเป็นองค์จิวซางก๋งที่จะเข้าทรง

บ่อยกว่าองค์กวั่นเพ่งก๋ง ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะองค์เทพเจ้ายังไมต่กลงจะเลือกใครเป็นร่างทรงประจ า  

 ในส่วนของประวัติเทพเจ้าและร่างทรงเทพเจ้านั้น จะเริ่มจากเทพประธานศาลเจ้าก่อน นั่น

คือ องค์บุ้นเถ่า เยเย่ ต่อมาคือ องค์กวั่นก๋ง , องค์ยาดีก๋ง, องค์กวั่นเพ่งก๋งและองค์จิวซางก๋ง และ

สุดท้ายองค์พ่อตาทวด ตามล าดับ ดังนี้ 
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1) องค์บุ้นเถ่า เยเย่  

 องค์บุ้นเถ่า เยเย่ นับได้ว่าเป็นองค์เทพเจ้าประธานในศาลเจ้า มีอ านาจใหญ่ที่สุด ชาวบ้านใน

ชุมชนจะเรียกท่านสั้นๆ ว่า “ก๋งเต่า” จากการสอบถามประวัติความเป็นมาของท่าน ชาวบ้านบางคน

เล่าว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของจีน บ้างก็ว่าท่านคือกษัตริย์ล าดับที่ 2 ของกิ้วอ้วงฮุดโจ้ว ที่ในพ้ืนที่

ภาคใต้ของประเทศไทย มีอยู่เพียง 3 จังหวัดเท่านั้น นั่นคือ ที่ศาลเจ้ากิ้วอ้วง จังหวัดตรัง, ศาลเจ้าบาง

เหนียว จังหวัดภูเก็ต และศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์บุ้นเถ่า เยเย่ จะ

มีหน้าทีใ่นการจัดการทุกอย่างภายในศาลเจ้าว่าควรเป็นเช่นไรจากนั้นเทพองค์อ่ืนๆ จะต้องปฏิบัติตาม 

(เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2560) 

ร่างทรงประจ าองค์บุ้นเถ่า เยเย่ คือ คุณเกษม รัตนเดชากร คนในชุมชนจะเรียกกันว่า “โก

เกษม” เป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ปัจจุบันอายุ 39 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

ราชการที่ส านักงานกรมประมงอ าเภอกาญจนดิษฐ์ คุณเกษมเล่าว่า กระบวนการการกลายมาเป็นร่าง

ทรงของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองนั้นมีอยู่ 2 กรณี คือ คนๆ นั้นเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่

เคยเป็นร่างทรงมาก่อนหรือคนๆ นั้นอาจจะก าลังชะตาขาด ที่พบเห็นส่วนมากร่างทรงทุกคนมักจะ

เป็นแบบกรณีแรก โดยในส่วนของการกลายมาเป็นร่างทรงของคุณเกษมนั้นก็เป็นเช่นในกรณีแรก คือ 

นายเทียนเตง แซ่ลี ตาของคุณเกษมเคยเป็นร่างทรงองค์กวั่นก๋งมาก่อน  

ในปี พ.ศ. 2543 ขณะนั้นร่างทรงประจ าศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองมีเพียงแค่ 2 องค์ 

คือ องค์บุ้นเถ่า เยเย่ และองค์กวั่นก๋ง แต่ร่างทรงบุ้นเถ่า เยเย่ คนเก่าซึ่งก็คือนายสุทิน วิภาคหัตถกิจ 

(นายซ้อง แซ่อุ่ย) ได้แก่ชราภาพมากแล้วจึงเริ่มท าการทรงไม่ไหว จึงต้องหาร่างทรงคนใหม่มาแทน 

คุณเกษมในตอนนั้นอายุได้ 22 ปี ได้หลับฝันถึงองค์บุ้นเถ่า เยเย่ ว่าท่านได้มาแสดงอภินิหารต่างๆ 

สอนวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นร่างทรง และบอกคุณเกษมว่า คุณเกษมมีบุญคู่ บารมีและท่านได้

เลือกให้เป็นร่างทรง จะรับเป็นร่างทรงไหม จากนั้นจึงได้มีพิธีเลือกร่างทรงประจ าองค์บุ้นเถ่า เยเย่ ขึ้น

ที่ศาลเจ้า ในตอนแรกคุณเกษมไม่อยากรับเป็นร่างทรงจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมพิธี มีการตั้งโต๊ะจุดธูปและ

บอกกล่าวแก่องค์บุ้นเถ่า เยเย่ ว่าท่านชอบคนไหนเลือกได้เลย ในตอนนั้นคุณเกษมที่ก าลังพักผ่อนอยู่ที่

บ้านของตนเองก็เกิดอาการหูอ้ือ ตาลาย ร้อนตัว กระวนกระวาย มีอาการเบลอๆ ไม่รู้สึกตัว ต่อมาจึง

มีคนเล่าว่าเห็นคุณเกษมเดินตรงไปที่ศาลเจ้า มีลักษณะเดินหลับตา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลักษณะประจ า

ขององค์บุ้นเถ่า เยเย่ จึงรู้กันว่าคุณเกษมได้ถูกรับเลือกให้เป็นร่างทรง จึงได้น าผ้าสีแดงมาผูกคาดที่หัว

และท่ีเอว และจากนั้นจึงรับเป็นร่างทรงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 17 ปี 
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ชีวิตหลังการเป็นร่างทรงของคุณเกษม ในช่วงแรกๆ คุณเกษมได้ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด แต่

ต่อมาก็ได้ถือแต่ เพียงบางข้อเท่านั้น เหตุ เพราะ ศีลบางข้อเช่นห้ามฆ่าสัตว์มีผลกระทบต่อ

ชีวิตประจ าวันของตนเอง โดยคุณเกษมเล่าว่า บางครั้งต้องออกไปท าประมง ต้องจับสัตว์น้ า จึง

จ าเป็นต้องขาดการถือศีลบางข้อไป อีกทั้งการมีบ้านติดอยู่ริมทะเลจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง

กับสัตว์น้ าได้ (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

 

2) องค์กวั่นก๋ง 

 องค์กวั่นก๋งหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ องค์กวนอู เป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของจีน 

เป็นชาวเมืองฮอตั๋งไกเหลียง ชื่อเดิมคือหุนเตี๋ยง สูงประมาณหกศอก หนวดยาวประมาณศอกเศษ 

หน้าแดงดั่งผลพุทราสุก ปากแดงดังชาดแต้ม คิ้วดังตัวไหม จักษุยาวดังนกการเวก (พระยาพระคลัง 

(หน), 2417 : 8) ลักษณะนิสัยของกวนอูเป็นผู้มีนิสัยห้าวหาญ กิริยาท่าทางองอาจน่าเกรงขามแก่ผู้ที่

พบเห็น กตัญญูรู้คุณคนและซื่อสัตย์เป็นเลิศ นิสัยรักความยุติธรรม มีคุณธรรมไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า

และผู้ที่ไร้ทางสู้ ถือสัตย์ไม่ชอบการกดขี่ห่มเหง หยิ่งทระนงในศักดิ์ศรีและเชื่อมั่นในตัวเอง ฝีมือเชิง

ยุทธ์เก่งกาจเนื่องจากช านาญต าราพิชัยสงครามและคัมภีร์ชุนชิวตั้งแต่เด็ก มีความองอาจกล้าหาญไม่

กลัวตาย มีอาวุธประจ ากายคือ ง้าวรูปจันทร์เสี้ยว ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ท าให้เมื่อกวนอูตายไปจึง

ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้ปกครองในหลายดินแดนว่าเป็นบุคคลดีเด่นในประวัติศาสตร์และ

ต่อมาได้กลายมาเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพกราบไหว้บูชาในคุณความดีทั้ง 4 ของท่าน คือ สัตย์ซื่อ 

ถือคุณธรรม กตัญญูรู้คุณและความกล้าหาญ ลักษณะรูปปั้นขององค์กวั่นก๋งที่ประดิษฐานในศาลเจ้า

ไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองจะเป็นลักษณะประทับนั่งบนบัลลังก์ หรือเรียกว่า องค์กวนอูครองเมือง ซึ่ง

เหมาะส าหรับฝ่ายบุ๋น คือคนที่ท าธุรกิจการค้าและชาวบ้านทั่วไปที่นิยมบูชา 

ในส่วนของร่างทรงประจ าองค์กวั่นก๋งของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง คือ คุณรณชิตต์ 

ชูชาติ ชื่อเล่น โจ ปัจจุบันอายุ 25 ปี ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการทหารประจ าอยู่มณฑลทหารบกที่ 45 

และมีอาชีพเสริมคือท าคอกหอย ครอบครัวของคุณรณชิตต์เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย โดยตาของคุณรณชิตต์เป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีนชื่อ นายสุทิน วิภาคหัตถกิจ 

ได้มาแต่งงานกับหญิงสาวในชุมชน ซึ่งต่อมาได้ให้ก าเนิดแม่ของคุณรณชิตต์ ส่วนพ่อเป็นคนจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่ย้ายมาอยู่ในชุมชนและได้แต่งงานกับแม่ของคุณรณชิตต์ ในขณะนั้นตาของคุณรณ

ชิตต์ได้เป็นร่างทรงขององค์บุ้นเถ่า เยเย่ ส่วนคุณรณชิตต์เมื่อเรียนจบจึงไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยสยาม
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ธุรกิจ ที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งอายุ 17 ปี ในช่วงนั้นคุณรณชิตต์ได้ฝันถึงองค์กวั่นก๋งอยู่เสมอๆ 

อีกทั้งยังฝันเกี่ยวกับการเข้าทรง การท าพิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง 

และตนเองก็รู้สึกร้อนใจ อึดอัด อยากกลับบ้านอยู่ตลอดเวลา จนวันหนึ่งคุณรณชิตต์ได้กลับมาที่ชุมชน

จึงทราบว่าตนเองได้เป็นผู้ที่เลือกจากองค์กวั่นก๋งให้เป็นร่างทรง แต่ในขณะนั้นคุณรณชิตต์ยังต้อง

ศึกษาเล่าเรียนจึงจะกลับมาทรงเมื่อยามมีงานหรือมีการจัดพิธีกรรมขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อปี พ .ศ. 

2555 คุณรณชิตต์อายุได้ 21 ปี ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ในระหว่างการเข้ารับเป็นทหาร คุณรณชิตต์

จะขอลากลับบ้านเมื่อมีการท าพิธีที่จะต้องเข้าทรง จนกระทั่งหลังจากปลดทหารจึงได้กลับมาอยู่ที่บ้าน

ในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ในการทรงเจ้าครั้งแรก คุณรณชิตต์ได้เล่าว่า จะรู้ สึกไม่สบายตัวและอึด

อัด แต่ตอนนี้ไม่รู้สึกเช่นนั้นแล้ว ตอนแรกๆ ที่ได้รับเลือกเป็นร่างทรง คุณรณชิตต์จะฝันถึงองค์กวั่นก๋ง 

องค์กวั่นเพ่งก๋งและองค์จิวซางก๋งอยู่เสมอว่ามีลักษณะเช่นใด เมื่อมีการเข้าทรง คุณรณชิตต์จะมี

ผู้ติดตามที่คอยดูแลอยู่ 2 คนเสมอ และในปัจจุบันองค์กวั่นก๋งจะพูดภาษาไทยถิ่นใต้ผสมกับภาษาจีน 

ซึ่งต่างจากในอดีตที่จะพูดภาษาจีนทั้งหมดเนื่องจากมีผู้ที่สามารถแปลได้ (รณชิตต์ ชูชาติ, สัมภาษณ์, 

24 ตุลาคม 2559) 

 

3) องค์ยาดีก๋ง 

องค์ยาดีก๋งหรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้า 108 องค ์มีหลายต านานที่มีกล่าวถึงเกี่ยวกับเทพเจ้า 

108 เช่น เทพเจ้า 108 องค์ เป็นพ่อค้าที่ล่องเรือส าเภามาท าการค้าที่ประเทศเวียดนาม ด้วยความที่

เป็นส าเภาการค้าจึงเสี่ยงต่อการปล้นสะดมของโจรสลัด เรือล านั้นจึงขึ้นใบล าเรือเป็นเรือโจรสลัด 

เพราะโจรสลัดมักจะไม่ปล้นโจรสลัดด้วยกันเอง เมื่อล่องเรือผ่านมาบริเวณน่านน้ าของเวียดนาม เรือ

ของทัพเรือเวียดนามก็ได้พบเห็นเข้า ด้วยความที่คิดว่าเป็นเรือโจรสลัดจึงเข้าโจมตีเรือทันที เรือสินค้า

ล านั้นพยายามจะบอกว่าเป็นเพียงการขึ้นใบเรือเพ่ือป้องกันการปล้นสะดม แต่ด้วยการสื่อสารไม่เข้าใจ 

หรืออย่างไรก็ตาม ลูกเรือก็ได้โดนฆ่าโดยการประหารตัดศีรษะทั้งล าเรือ เมื่อเหล่าคนเรือเสียชีวิตจน

หมดก็ได้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในทะเล เมื่อปึงเถ่าก๋งที่ดูแลน่านน้ าแถบนั้นได้มาพบวิญญาณของ

คนกลุ่มนี้ซึ่งตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้น าวิญญาณทั้ง 108 ดวง ไปถวายกับเจ้าแม่ทับทิม 

เพ่ือร้องขอความเป็นธรรมในล าดับต่อมา และเจ้าแม่ทับทิมก็ได้รับวิญญาณทั้ง 108 ดวงไว้เป็นน้อง

บุญธรรม (สิปปนนท์ จันทรโชตะ, 2557 : ออนไลน์) 
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ต่อมาเม่ือมีการพูดคุยกันในเหล่าดวงวิญญาณว่าจะหาวิธีการใดที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม

ได้ วิญญาณเหล่านั้นจึงไปเข้าสิงร่างของชาวเวียดนามคนหนึ่งที่อยู่ริมทะเลและบอกเล่าเรื่องราว และ

ได้ไปเข้าฝันเล่าเรื่องราวให้เจ้าเมืองขอองเวียดนามสมัยนั้นฟังแต่ก็กลับไม่ได้ความคืบหน้า จึงเป็นเหตุ

ให้เกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในเมือง เจ้าเมืองจึงมาพบกับร่างทรงและถามไถ่เรื่องราว ต่อมาจึงได้สร้าง

ศาลเจ้าส าหรับสถิตวิญญาณไว้ และท าการขอขมาต่อวิญญาณก็ได้รับการให้อภัย ชาวประมงในแถบ

นั้นก็ได้มาสักการะขอพรทางการค้าและการประมงก็สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดี และเทพเจ้า 108 องค์นี้ ก็

ได้แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางการประมง หลักฐานที่พอจะยืนยันได้และมีน้ าหนักก็คือ 

แถบอ่าวไทยมีศาลเจ้าเทพเจ้า 108 แทบทุกอ าเภอที่มีการท าการประมง (เพ่ิงอ้าง, 2557 : ออนไลน์)  

ร่างทรงขององค์ยาดีก๋งในปัจจุบันคือ คุณเตง แซ่ด่าน อายุ 64 ปี เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน 

แต่งงานกับนางกิ้มเซี้ยน แซ่ด่าน อายุ 60 ปี คุณเตงได้รับเลือกจากองค์ยาดีก๋งให้เป็นร่างทรงเมื่อปี 

พ.ศ. 2552 หลังจากที่คุณมุ้ย แซ่ด่าน ร่างทรงคนก่อนเสียชีวิตลง ซึ่งคุณมุ้ย แซ่ด่าน เป็นญาติห่างๆ 

ของคุณเตง คุณเตงเล่าว่า เมื่อครั้งมีการหาร่างทรงมาแทนท่ีคุณมุ้ยนั้น ได้มีผู้ชายเกือบสิบคนมาเข้ารับ

การเลือก โดยศาลเจ้าได้ให้ผู้ชายทั้งหมดที่มาเข้าไปในศาลเจ้าและท าพิธี แต่คุณเตงเองไม่ได้เข้าร่วม

พิธีนั้น ตนเองก าลังให้อาหารไก่อยู่ที่บ้าน จู่ๆ ก็ไม่รู้สึกตัว เดินมุ่งหน้าไปยังศาลเจ้าและท าการประทับ

ทรง จึงทราบว่าตนเองเป็นผู้ถูกเลือก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วอาจเป็นเพราะร่างทรงองค์ยาดีก๋งจะต้อง

เป็นคนในตระกูลแซ่ด่านเท่านั้นมาตั้งแต่ในอดีต (เตง แซ่ด่าน, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2560) 

การประทับขององค์ยาดีก๋งในแต่ละครั้ง คุณเตงเล่าว่า ไม่ได้เข้าประทับทรงทั้ง 108 องค์ แต่

จะเข้าครั้งละ 1 องค์ แล้วแต่ว่าจะองค์ไหนจะเข้า แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นเทพเจ้าองค์ที่ 2 3 4 5 ที่จะ

เข้าประทับทรงบ่อยกว่าองค์อ่ืนๆ ซึ่งลักษณะของแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันในการเข้าทรง เช่น ถ้า

เทพเจ้าองค์ท่ี 1 เข้าประทับทรง จะมีลักษณะดุดันและโกรธเกรี้ยว ซึ่งบางครั้งผู้ติดตามของร่างทรงไม่

สามารถจับตัวไว้ได้เลย และหลังจากประทับทรงเสร็จ คุณเตงจะรู้สึกเหนื่อยมากจนบางครั้งอาจสลบ

เลยก็มี ปัจจุบัน คุณเตงได้ย้ายมาอาศัยกับลูกสาวในเขตต าบลกะแดะ จะกลับไปในชุมชนเฉพาะเมื่อมี

ธุระและมีการจัดงานที่ศาลเจ้า โดยคุณเตงเล่าว่าถ้าในวันนั้นจะมีการประทับทรง ตนเองจะรู้สึก

กระวนกระวาย ใจร้อนลุ่ม ไม่สามารถอยู่บ้านหลังนั้นได้ จะมีความรู้สึกอยากกลับไปที่ชุมชนบ้านปาก

น้ าท่าทองอยู่ตลอดเวลา (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2560) 
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 4) องค์กวั่นเพ่งก๋งและองค์จิวซางก๋ง 

องค์กวั่นเพ่งก๋งหรือกวนเป๋งไท้จื้อ ตามต านานเล่าว่าท่านเป็นบุตรบุญธรรมของท่านกวนอู 

ลักษณะรูปร่างจะเป็นหนุ่มรูปงาม หน้าขาว ถือตราตั้งของท่านพ่อ ยืนด้านซ้ายมือ บิดาแท้ๆ ชื่อกวน

เต๋ง กวนเต๋งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมครั้งเมื่อกวนอูเดินทางผ่านและท่านกวนเต๋งนับถือท่านกวนมูมาก

อีกทั้งยังมีแซ่เดียวกัน ต่อมาได้ติดตามกวนอูไปทุกที่และเป็นหนึ่งในขุนพลคนส าคัญของเล่าปี่เช่นกัน 

เมื่อครั้งที่ท่านกวนอูเสียเมืองจนต้องโดนจับตัวประหาร กวั่นเพ่งก็ได้โดนประหารชีวิตพร้อมบิดาด้วย 

ส่วนองค์จิวซางก๋ง ตามต านานเล่าว่าเป็นชาวเมืองกวนซี ลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ หน้าด า เคราดก 

ท่าทางสง่าผ่าเผย บ่าทั้งสองข้างมีก าลังมาก แบกของได้หนักพันชั่ง ว่ายน้ าเก่ง เคยร่วมในขบวนโจร

โพกผ้าเหลืองอยู่ที่เขาโงจิวสัน มณฑลเหอหนาน ต่อมาได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อกวนอู จิวซางเป็นคนสนิท

ของกวนอูและกวั่นเพ่ง ในขณะที่กวนอูกับกวั่นเพ่งถูกจับประหารชีวิต จิวซางรักษาด่านอยู่ที่เมืองเป๊ก

เสีย มณฑลหูเป่ย เมื่อทราบข่าวจึงเสียใจมาก เอาดาบเชือดคอตัวเองตาย ณ ที่นั้น เมื่อได้ตายลง กวั่น

เพ่งและจิวซางก็ยังเป็นวิญญาณติดตามท่านกวนอูอยู่ไม่ห่างเช่นกัน (สามก๊กวิทยา, 2556 : ออนไลน์) 

ร่างทรงประจ าองค์กวั่นเพ่งก๋งและจิวซางก๋ง คือ คุณพีระพล วิภาคหัตถกิจ หรือโกริ้นหลี่ อายุ 

55 ปี สถานะโสด ปัจจุบันประกอบอาชีพท าคอกหอยแมลงภู่ คุณพีระพลเป็นร่างทรงมาได้ประมาณ 

10 กว่าปี ซึ่งก่อนหน้านี้ต าแหน่งร่างทรงทั้งสองว่างมาตลอด จนกระทั่งคุณพีระพลได้ถูกรับเลือกให้

เป็นร่างทรง พ่อของคุณพีระพลคือ คุณสุทิน วิภาคหัตถกิจ อดีตร่างทรงองค์บุ้นเถ่า เยเย่ ซึ่งก็คือตา

ของคุณรณชิตต์ ชูชาติ ร่างทรงองค์กวั่นก๋งในปัจจุบัน โดยคุณพีระพลสามารถเข้าทรงได้ทั้งองค์กวั่น

เพ่งก๋งและจิวซางก๋ง แล้วแต่ว่าจะเป็นเทพองค์ใดเข้า แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นองค์จิวซางก๋งที่ประทับ

ทรงอยู่บ่อยๆ โดยชาวบ้านในชุมชนจะเรียกทั้งสององค์ว่าองค์หน้าด า (กวั่นเพ่งก๋ง) และองค์หน้าแดง 

(จิวซางก๋ง) (พีระพล วิภาคหัตถกิจ, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) 
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5) องค์พ่อตาทวด 

 

 

ภาพที่ 31 พ่อตาทวด 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

องค์พ่อตาทวดหรือองค์พ่อตาเสือ เป็นเทพเจ้าที่มีศาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 ต าบลพลาย

วาส หรือบริเวณปากคลองท่าทอง เชื่อว่ามีอายุใกล้เคียงกับศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง ตาม

ต านานเล่าว่า เมื่อครั้งตาทวดยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ที่ชอบเรื่องอาคม มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย วันหนึ่งท่าน

คิดลองวิชาการแปลงเป็นเสือ แล้วให้ลูกศิษย์คอยแก้ เมื่อตาทวดกลายร่างเป็นเสือจริง ลูกศิษย์เกิด

ความกลัวจึงพากันหนีไปหมด ตาทวดในร่างเสือจึงไม่สามารถกลายร่างกลับเป็นคนได้ ดังนั้น เมื่อตา

ทวดเข้าทรงจึงไม่สามารถพูดได้ เวลาเขียนหนังสือต้องใช้ปากคาบพู่กัน (กมลเทพ วิเชียรฉาย , 

สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2559) นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพ่อตาทวดมีเชื้อสายอิสลาม ด้วยสาเหตุความ

เป็นไปได้หลายประการ เช่น บริเวณหลังคาของศาลเจ้ามีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว ซึ่งคือ

สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นมุสลิม รวมไปถึงการมีกฎข้อห้ามเรื่องการห้ามน าเนื้อหมูขึ้นบนศาลเจ้า

เด็ดขาด อีกทั้งยังเชื่อว่าพ้ืนที่บริเวณนี้ในอดีตมีชาวแขกอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ก่อนที่จะ

อพยพย้ายไปพื้นท่ีอ่ืน (แวว กลิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ภาพที่ 32 และ 33 บริเวณตัวศาลพ่อตาทวดและกฎข้อห้ามของศาล 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

ตาทวดได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านในชุมชนทั้งต าบลท่าทองและต าบลพลายวาสว่า 

เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่คอยปกปักรักษาดูแลลูกหลานในพ้ืนที่ในเรื่องของการท ามาหากิน การคุ้มครอง

ให้อยู่รอดปลอดภัย เป็นเสมือนกับที่พ่ึงทางจิตใจให้แก่ลูกหลาน โดยเชื่อว่าท่านเป็นได้ปกป้องดูแล

ลูกหลานร่วมกับองค์เทพเจ้าในศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองรวมไปถึงพ่อตาเกาะปราบซึ่งเชื่อกัน

ว่าเป็นเพ่ือนของท่าน ทั้งสองมีอิทธิฤทธิ์ที่โด่งดังในเรื่องเกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างมาก โดยพ่อตาเกาะ

ปราบจะมีศาลที่ตั้งอยู่บนเกาะปราบซึ่งเป็นเกาะที่นักเดินเรือทุกคนจะต้องผ่านเมื่อมาถึงบริเวณอ่าว

บ้านดอน  

ส าหรับร่างทรงขององค์พ่อตาทวด คือ คุณพงษ์ณรินทร์ พรหมเลิศ หรือโกเนื่อง อายุ 58 ปี 

ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง แต่งงานกับคุณกรกนก พรหมเลิศ อายุ 32 ปี ชาวอ าเภอเมืองสุ

ราษฎร์ธานี โดยทั้งสองยังไม่มีลูก ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทสุราษฎร์ฟู๊ดซัพพลาย

จ ากัด ท าการขายส่งหอยนางรม หอยแครงและหอยแมลงภู่  ไปยัง พ้ืนที่จังหวัดภู เก็ตและ

กรุงเทพมหานคร คุณพงษ์ณรินทร์ได้รับการเป็นร่างทรงต่อจากพ่อ คือ นายเขื้อน พรหมเลิศ ที่

เสียชีวิตไป ปัจจุบันเป็นร่างทรงมาแล้วประมาณ 30 กว่าปี โดยในตอนแรกที่คุณพงษ์ณรินทร์ทราบว่า

ตนเองได้รับเลือกให้เป็นร่างทรง ก็พยายามที่จะปฏิเสธการเป็นร่างทรง โดยได้พยายามขับรถยนต์หนี

ออกจากสุราษฎร์ธานี แต่ไม่สามารถขับต่อไปได้ด้วยสาเหตุอันใดไม่ทราบ ไม่ว่าพยายามเพียงใดรถก็

ไม่ขยับเขยื้อน จนคุณพงษ์ณรินทร์ยกมือขึ้นไหว้พร้อมบอกว่าตกลงจะรับเป็นร่างทรง รถก็กลับมาขับ

ได้ตามปกติ จึงได้ขับรถกลับมาบ้านตามเดิม (พงษ์ณรินทร์ พรหมเลิศ, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) 
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เมื่อได้มาเป็นร่างทรงแล้ว คุณพงษ์ณรินทร์เล่าว่า ในการเข้าทรงครั้งแรก ตนเองรู้สึกอึดอัด 

ไม่สบายตัว การประทับทรงของพ่อตาทวดไม่ได้เป็นการเข้าสิงร่าง แต่จะมีลักษณะการขี่คอร่างทรงไว้ 

และตนเองจะไม่มีสติ ไม่สามารถจ าเหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างเข้าทรงได้เลย โดยจะมีผู้ติดตามคอย

ดูแล 2 คน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่สามารถรู้และสื่อสารกับพ่อตาทวดได้ว่าควรจะปฏิบัติเช่นใด เพราะ

ในขณะท าการทรงร่างทรงพ่อตาทวดจะไม่สามารถพูดหรือบอกกล่าวได้เพราะท่านเป็นเสือ แต่ในกรณี

ที่ไม่สามารถเข้าใจจริงๆ ท่านจะแก้ไขโดยการเขียนบอกลงบนกระดาษแทน (เพ่ิงอ้าง, สัมภาษณ์, 16 

มีนาคม 2560) 

 

 
 

ภาพที่ 34 ร่างทรงในขณะท าการทรง เรียงจากซ้ายไปขวา 

คุณพงษ์ณรินทร์ พรหมเลิศ คณุเตง แซ่ด่าน คุณเกษม รัตนเดชากร คุณรณชิตต์ ชูชาติ  

และคณุพีระพล วิภาคหตัถกิจ 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

คณะกรรมการศาลเจ้าและการบริหารท้างานภายในศาลเจ้า 

 คณะกรรมการศาลเจ้าของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองจะต้องเป็นชาวบ้านในชุมชน

บ้านปากน้ าท่าทองเท่านั้น มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าทุกอย่าง แต่การแบ่งหน้าที่ยัง

ไม่มีความชัดเจนและมีความคาบเกี่ยวในหน้าที่ของตนเองอยู่ จนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ได้มีประกาศจากทางคุณชัยรัตน์ ศรีสุธรรม ประธานกรรมการศาลเจ้าเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองขึ้นมาใหม่ โดยหวังเพ่ือให้การท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงาน
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ของศาลเจ้ามีความพร้อมในด้านการบริหารงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้

ยังมีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าคณะกรรมการศาลเจ้าชุดใหม่ควรจะรับสมาชิกภายนอกชุมชนซึ่ง

ได้แก่ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต าบลพลายวาสและผู้ที่ศรัทธาในองค์เทพเจ้าในศาลเจ้า ทั้งนี้เพ่ือให้เข้ามาช่วย

ศาลเจ้าในด้านการท างานและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการเชื่อม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ต าบล คือ ต าบลท่าทองและต าบลพลายวาสอีกด้วย  

ในการบริหารงานของคณะกรรมการศาลเจ้าจะประกอบไปด้วยต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการจ านวน 2 คน ผู้ช่วยรองประธาน และฝ่ายต่างๆ อีก 5 ฝ่าย 

ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายหัวหน้ากิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและฝ่ายที่ปรึกษา

พิเศษ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะคอยควบคุมดูแลทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาลเจ้า รองประธาน

กรรมการจะช่วยดูแลการบริหารงานต่างๆ ในเวลาที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ว่างมาคอยดูแลได้ 

เลขานุการจะช่วยจดบันทึกการประชุมและดูแลเอกสารต่างๆ ของศาลเจ้า ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะคอย

ดูแลเรื่องงานประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรในงานเลี้ยงที่จัดขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ชาวบ้านจะเรียกกันว่า

กรรมการชุดขาว ซึ่งก็คือ ทีมงานที่คอยช่วยงานศาลเจ้าทุกอย่าง ทั้งงานที่ ใช้ก าลัง ขนของ หยิบของ 

ส่วนกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาจะถูกเชิญมาปรึกษาพูดคุยวางแผนงานกันเวลามีกิจกรรมหรือมีการจัดงาน

ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับศาลเจ้า (กมลเทพ วิเชียรฉาย, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2560)  

การจัดการประชุมของศาลเจ้าจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ จัดขึ้นโดยองค์บุ้นเถ่า เยเย่ เป็นผู้สั่งให้

เกิดการประชุมขึ้น โดยการประชุมนี้มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก จะเกิดเฉพาะมีเรื่องที่ก๋งเห็นว่า

ส าคัญจริงๆ ก๋งจะประทับทรงทุกองค์และเป็นผู้พูดคุยกับชาวบ้านโดยตรง และอีกแบบคือการจัดขึ้น

โดยคณะกรรมการศาลเจ้าเป็นผู้เรียกประชุม 

 

พิธีกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับศาลเจ้า 

พิธีกรรมและประเพณีของชาวจีนมีความส าคัญต่อชีวิตของคนในฐานที่เป็นเสมือนจุดรวมของ

ความเชื่อที่ออกมาในรูปของพิธีกรรมและความสนุกสนานของคนในชุมชน พิธีกรรมในรอบปีหนึ่งของ

ชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองมีอยู่ 

6 วันที่ส าคัญ นั่นคือ วันตรุษจีน วันก๋งซิวเดือนสาม วันก๋งซิวเดือนเจ็ดหรือวันเกิดองค์กวั่นก๋ง วันสารท

จีน เทศกาลกินเจ และวันสวดท าบุญศาลประจ าปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. วันตรุษจีน 

วันตรุษจีน ถือเอาวันที่ 1 เดือนที่ 1 ของจีน เป็นพิธีกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่ของชาวจีน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มศักราชใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาของการ

บูชาเทพเจ้าเพ่ือความเป็นสิริมงคลในปีที่จะมาถึง โดยทั่วไปลูกหลานในครอบครัวจีนมักจะกลับบ้าน

มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันสิ้นปีและอยู่ร่วมกันรับประทานอาหารในวันรุ่งขึ้นซึ่ง เป็นวันปีใหม่ ไม่

ว่าจะไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดหรือมีครอบครัวแยกออกไปแล้วก็ตาม คนในชุมชนมักจะปัดกวาด

ท าความสะอาดบ้านเพ่ือต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ในวันสิ้นปีของชาวจีน กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง

กับการท าพิธีเซ่นไหว้ เริ่มต้นด้วยการไหว้เจ้าตามศาลเจ้าต่างๆ ที่ตนเคารพนับถือหรือศาลเจ้าบริเวณ

ละแวกบ้าน เมื่อไหว้ศาลเจ้าเรียบร้อยแล้วก็จะมาไหว้เจ้าที่บ้าน เช่น ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ 

ต่อจากนั้นจะเซ่นไหว้บรรพบุรุษซึ่งจะใช้เวลานานกว่าการเซ่นไหว้อ่ืนๆ เนื่องจากสมาชิกทุกคนจะต้อง

เซ่นไหว้บรรพบุรุษในพิธีดังกล่าว ตอนบ่ายจะมีเซ่นไหว้ผีไร้ญาติ ด้วยความเชื่อว่าบรรดาปีศาจใน

ยมโลกจะได้รับโอกาสให้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ ผีปีศาจตนใดที่มีลูกหลานเตรียมเซ่นไหว้อยู่แล้วจะไปรอ

อยู่ที่ศาลบรรพบุรุษของตน ส่วนผีไร้ญาติจะอดอยากทรมานเพราะไม่มีคนอุทิศส่วนกุศลให้ (สุดา เลิศ

นาราการ, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560) 

ในวันแรก เรียกว่า วันจ่าย เป็นวันที่ต้องซื้อของเตรียมไหว้ ซึ่งประกอบไปด้วย ของคาว เช่น 

ไก่ เป็ด หมู ปลา ของหวาน เช่น ขนมเปี๊ยะ ผลไม้ ดอกไม้ธูปเทียน และประทัด วันที่สอง คือ วันไหว้ 

ชาวบ้านจะน าของไปไหว้ที่ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง โดยสามารถไหว้ได้ทั้งวันแล้วแต่ว่าจะ

สะดวกเวลาไหน นอกจากนี้ในตอนเย็นยังมีการกินเลี้ยงภายในบ้าน ส่วนวันที่สาม คือ วันถือ ชาวบ้าน

ในชุมชนจะไม่ท างานใดๆ ทั้งสิ้น มีการแจกอ่ังเปาให้กับลูกหลาน บางครอบครัวจะพากันออกไปเที่ยว

ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้เวลาร่วมกัน (ทองใบ มรรคทรัพย์, 2559 : สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 35 ของไหว้วันตรุษจีน 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

  
 

ภาพที่ 36 ชาวบ้านมาไหว้ท่ีศาลเจ้าในวันตรุษจีน 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

2. งานก๋งซิวเดือนสาม 

 งานก๋งซิวเดือนสามเป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 3 หรือหลังจากวัน

ตรุษจีนประมาณ 15 วัน เป็นงานที่ก๋งจัดขึ้นเพ่ือเลี้ยงอาหารให้แก่ลูกหลานหลังจากที่ท่านไปจ าศีล 

โดยค าว่า ซิว มีความหมายว่า กินหรือสังสรรค์ งานก๋งซิวเดือนสามจัดมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว ก๋งจะท าพิธี

เข้าทรงในตอนเช้าของวันงานเพ่ือท าการบอกกล่าวกิจกรรมและสิ่งที่ต้องท าให้แก่คณะกรรมการศาล

เจ้า ตกเย็นจะเป็นการกินเลี้ยงฉลองกัน โดยในอดีตจะเป็นแค่การปูเสื่อนั่งพ้ืนกิน เลี้ยงกัน แต่ใน
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ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโต๊ะจีนมีประมาณ 50 โต๊ะ สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะลูกหลานที่ศรัทธาในองค์เทพ

เจ้ามีจ านวนมากขึ้น โต๊ะหนึ่งมีจ านวน 8 คน ชาวบ้านที่มากินเลี้ยงจะต้องเสียเงินคนละ 350 บาท 

รวมโต๊ะหนึ่งราคา 2,800 บาท นอกจากนี้ศาลเจ้ายังตั้งโต๊ะรับบริจาคเงินและมีการน าวัตถุมงคลมาให้

เช่าบูชาอีกด้วย อาหารในงานจะสั่งมาจากร้านอาหารของคนในชุมชน จะต้องมีเมนูทั้งหมด 6 อย่าง 

เมนู 3 อย่างแรกจะต้องเป็นไก่ต้ม เป็ดตุ๋น และผัดวุ้นเส้น ส่วนกับข้าวอีกสามอย่างจะเป็นเมนูอะไรก็

ได้ ส่วนการแต่งกายในการร่วมงานชาวบ้านที่มาร่วมงานสามารถใส่ชุดสีอะไรก็ได้ แต่คณะกรรมการ

ศาลเจ้าที่มาร่วมงานจะต้องใส่เสื้อสีแดง (สุเทพ วงศ์กองแก้ว, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

 กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะกระท ากันนั่นคือ การทอดเบี้ย คือการเสี่ยงทายเบี้ยต่อหน้าองค์

เทพเจ้าจ านวน 3 ครั้ง เพ่ือรับของรางวัลเป็นล าไยกระป๋อง เงาะกระป๋องและเงินอ่ังเปา ชาวบ้านใน

ชุมชนเชื่อว่าการได้กินเงาะและล าไยจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิต (เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 23 

กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 
 

ภาพที่ 37 และ 38 บรรยากาศงานก๋งซิวเดือนสาม 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 39 โต๊ะรับบรจิาคในงานก๋งซิวเดือนสาม 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

 

3. งานเลี ยงฉลององค์เทพเจ้ากวนอู 

งานเลี้ยงฉลององค์เทพเจ้ากวนอูหรือองค์กวั่นก๋งจะจัดขึ้นทุกปี ตรงกับวันขึ้น 13 เดือน 7 ถือ

ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือหารายได้เข้าศาลเจ้า ในอดีตที่เริ่มก่อสร้างศาลเจ้างานเลี้ยงนี้ยังไม่มีการจัดขึ้น 

แต่ต่อมาในยุคสมัยของนายพีระพันธ์ พัฒนะพลานนท์ ในขณะที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นประธาน

คณะกรรมการศาลเจ้าคนก่อนหน้านี้ ได้เล็งเห็นว่ารายได้ของศาลเจ้ามีจ านวนไม่พอกับรายจ่าย จึงได้

ท าการศึกษาจากศาลเจ้าอื่นๆ ว่ามีการบริหารจัดการงานอย่างไร ต่อมาจึงมีความคิดจัดงานเลี้ยงฉลอง

องค์เทพเจ้ากวนอูขึ้นเพ่ือหารายได้เข้าศาลเจ้า โดยจะถือว่าเป็นการเลี้ยงฉลองที่องค์กวนอูได้องค์กวั่น

เพ่งมาเป็นบุตรบุญธรรม กิจกรรมในงานจะจัดคล้ายงานก๋งซิวเดือนสาม มีการกางเต็นท์เพ่ือจัดเลี้ยง

โต๊ะจีน มีกิจกรรมสังสรรค์ร้องเพลงในงาน (อภิชาต เจนกิจวัฒนะ, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ภาพที่ 40 บรรยากาศงานก๋งซิวเดอืนเจ็ด 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

4. เทศกาลสารทจีน 

ประเพณีนี้จัดขึ้นเพ่ือท าบุญท าทานอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณที่ไร้ญาติ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า 

เดือน 7 ตามปฏิทินของจีน ประเพณีสารทจีนที่จัดขึ้นในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองจัดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่

ของหมู่บ้าน มีชาวบ้านมาร่วมงานกันทั้งต าบลท่าทองรวมไปถึงต าบลอ่ืนด้วย มีการจัดงานเป็นเวลา 3 

วัน 3 คืน ณ ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง กิจกรรมตอนกลางวันจะเป็นการไหว้เจ้าคล้ายกับวัน

ตรุษจีน ส่วนกลางคืนจะมีมโหรสพลิเกมาท าการแสดงเพ่ือให้ก๋งและชาวบ้านชม วันสุดท้ายของการจัด

งาน ก๋งจะประทับทรง มีขบวนแห่ตีฆ้อง กลอง ฉาบ ไปเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนทุกบ้าน ชาวบ้านจะตั้ง

ของรับที่หน้าบ้านของตน เช่น มีผลไม้ ขนม ธูปเทียน อาหารต่างๆ และประทัด จากนั้นก๋งจะ

ประทับตราและพรมน้ ามนต์ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้าน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน 

พอตกตอนกลางคืนของวันสุดท้าย ก๋งจะท าพิธีจุดไฟเผาเสื้อผ้า เงินทอง บ้าน ซึ่งทั้งหมดล้วนท าด้วย

กระดาษไปให้แก่บรรพบุรุษ โดยมีลูกศิษย์เป็นผู้ช่วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายมีทั้งเด็กจนกระทั่งถึงคน

แก่ ส่วนผู้หญิงและชาวบ้านคนอ่ืนๆ จะอยู่บริเวณรอบนอก โดยไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่ท าพิธีได้ 

ก๋งจะน าเหล็กแหลมมาเสียบบริเวณปาก จากนั้นจึงท าพิธีเทกระจาด โดยการเขียนสิ่งของที่จะแจกลง

บนคูปองและโปรยให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธี เมื่อได้คูปองแล้วจะน ามาแลกเป็นสิ่งของตามที่เขียนไว้ในคูปอง 
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สิ่งของพวกนั้นที่น ามาใช้ในการโปรยทานนั้นได้มาจากผู้มีศรัทธาและเครือข่ายศาลเจ้าน ามาบริจาค 

(รณชิตต์ ชูชาติ, สัมภาษณ์, 28 กันยายน 2559) 

 
 

ภาพที่ 41 และภาพที่ 42 ก๋งเดินเยี่ยมลูกหลานในวันสารทจีน 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2559 

 
 

ภาพที่ 43 บรรยากาศในวันสารทจีน 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

5. ประเพณีกินเจ 

ประวัติความเป็นมาของประเพณีกินเจเล่าว่า การกินเจเป็นพิธีกรรมการบูชาพระพุทธทั้ง 9 

หรือเทวดานพเก้า ซึ่งพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระสูตรปั๊กเต๊าโก๋วฮุกเวียว

ไจเอียงซิ่วเมียวเก็ง ได้กล่าวนามพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ คือ 
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1. พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ 

2. พระศรีรัตนโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ 

3. พระเวปุลลรัตนโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ 

4. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ 

5. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลปรัชญาวิภาคพุทธะ 

6. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกนโมพุทธะ 

7. พระเวปุลลจันทรโลกไภสัชชไวฑูรยพุทธะ 

8. พระศรีสุขโลกปัทมครรภอลังการโพธิสัตว์ 

9. พระเวปุลลสังสารโลกสุขอิศวรโพธิสัตว์ 

พระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 พระองค์ ทรงตั้งปณิธานว่าจักโปรดสัตว์ จึง

ได้แบ่งภาคมาเป็นเทพเจ้า 9 พระองค์ ทรงอ านาจในการบริหารธาตุดิน น้ า ลม ไฟ ทอง ซึ่งเป็นธาตุที่

ส าคัญส าหรับมนุษย์ คือ 

1. ไต้ขวยเอี๊ยงเม้งทัมหลังไท้แชกุน 

2. ไต้เจียกอิมเจ๊งก้ือมึ้งง้วนแชกุน 

3. ไต้กวนจิงหยิ้งลกซุ้งเจงแชกุน 

4. ไต้ฮ้ัวเฮ่ียงเม้งบุ่งเคียกนิวแชกุน 

5. ไต้ปิ๊กตังง้วนเนี้ยมเจ็งกังแชกุน 

6. ไต้โพ้วปั๊กเก็กบู๊เคียกก่ีแชกุน 

7. ไต้เพียวเทียนกวนพั่วกุงกวนแชกุน 

8. ตั่งเม้งงั่วหูแชกุน 

9. อุ้ยกวงไลเพ้ียกแชกุน (สรัญ เพชรรักษ์, 2545 : 11-13)  

ส าหรับพิธีกรรมการกินเจในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทอง ชาวบ้านจะถือศีลกินเจกันเป็นเวลา 9 

วัน 9 คืน ก่อนถึงวันเจ จะมีพิธีกรรมการยกเสาเจและธงเจ จากนั้นจะท าพิธีไหว้เทพเจ้าในศาล

ปวารณาตัวว่าจะกินเจตลอดระยะเวลา 9 วันจนครบ เสร็จแล้วจึงท าพิธีล้างท้องโดยการกินน้ ามนต์ 

และเริ่มกินเจในวันรุ่งขึ้น คืนที่ 4 ของการกินเจเป็นต้นไป จะมีพิธีเวียนเทียนรอบศาลเจ้าโดยก๋งจะเป็น

ผู้น าในพิธี ยกเว้นคืนสุดท้ายของวันที่ 9 จะมีพิธีลุยไฟแทน โดยจะมีการเตรียมกองไฟตั้งแต่ช่วงบ่าย 

จนกระทั่งตอนค่ าไฟจึงเริ่มมอดลงพอที่จะลุยได้ ก๋งจะประทับทรงและเริ่มลุยไฟก่อน จากนั้นจึงให้ผู้
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ที่มารวมพิธีเข้าแถวเพ่ือลุยไฟทีละคน ข้อห้ามของการลุยไฟคือ ห้ามผู้หญิงที่มีประจ าเดือนลุยไฟ

เด็ดขาด เพราะถือว่าสกปรกและไม่บริสุทธิ์ 

  

 
 

ภาพที่ 44 บรรยากาศในเทศกาลกินเจ 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

พิธีกรรมลุยไฟในชุมชนบ้านปากน้ าท่าทองไม่ได้ถูกจัดขึ้นมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว สาเหตุ

เพราะพิธีลุยไฟครั้งล่าสุดที่จัดขึ้น ได้มีกลุ่มผู้ก่อกวนเข้ามาเพ่ือท าลายความศักดิ์สิทธิ์ของพิธี ทาง

คณะกรรมการศาลเจ้าจึงตัดสินใจยกเลิกพิธีลุยไฟไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 (ปัจจุบัน) ได้กลับมาจัด

พิธีลุยไฟขึ้นอีกครั้ง โดยก๋งเป็นผู้บอกให้จัดขึ้น สาเหตุเพราะในปีนี้ได้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆ  ขึ้นกับ

เด็กในชุมชน การลุยไฟจะช่วยเป็นการช าระล้างให้ร่างกายสะอาดจากสิ่งอัปมงคลและสิ่งไม่ดีต่างๆ 

ออกไป (กมลเทพ วิเชียรฉาย, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2559) 
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ภาพที่ 45 พิธีการลุยไฟในเทศกาลกินเจ 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

เมื่อครบ 9 วัน 9 คืน จะมีการออกเจในตอนเช้าวันที่ 10 ก๋งจะท าพิธีน าเสาธงเจลง และท า

พิธีลอยเรือพระเคราะห์ ซึ่งการลอยเคราะห์จะท าร่วมกันทั้งหมู่บ้านคล้ายพิธีการลอยกระทง จะใช้ไม้

ไผ่ท าเป็นแพยาวประมาณ 4 เมตร กว้างประมาณ 1.5 เมตร ในแพใส่เครื่องครัว เงิน ตัดผมตัดเล็บ 

จากนั้นจึงน าลงเรือเพ่ือไปลอยกลางทะเลโดยร่างทรงจะเป็นผู้น าทางไปพร้อมลูกศิษย์ที่ติดตามไป

จ านวนหนึ่ง ซึ่งการลอยเคราะห์จะคล้ายกับว่าเป็นการลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิต (บุญฤทธิ์ พงศ์พิพัฒ

นา, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2559)  

 
 

ภาพที่ 46 เรือพระเคราะห ์

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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นอกจากนี้ ปีนี้ยังมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพ่ือน าเงินรายได้ทั้งหมดถวายให้แก่

ศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทอง โดยจะมีการอัญเชิญพระสงฆ์สมณศักดิ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา 

จากนั้นก๋งจะประทับทรงเพ่ือรับพุ่มผ้าป่าจากชาวบ้าน  

 

  
 

ภาพที่ 47 และ 48 การทอดผ้าป่าสามัคคีในเทศกาลกินเจ 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 

6. งานสวดท้าบุญศาลเจ้าประจ้าปี 

งานสวดท าบุญศาลเจ้าประจ าปีของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองจะจัดข้ึนตรงกับวันแรม 

1 ค่ า เดือน 11 หลังจากเทศกาลกินเจ พิธีกรรมนี้จะใช้พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามา โดยจะอัญเชิญ

พระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของแต่ละวัดในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ (ซึ่งแต่ละปีจะมีการอัญเชิญไม่

เหมือนกัน) จ านวน 5 รูป มาสวดชยัญโตหรือการสวดธรรมจักรในศาลเจ้าเพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคล

ให้แก่ศาลเจ้า ซึ่งวันนี้ถือว่าจะเป็นวันพิเศษที่ก๋งอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถขึ้นไปฟังสวดบนศาลเจ้าได้ 

(เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ภาพที่ 49 และภาพที่ 50 พิธีสวดศาลเจ้า 

ถ่ายโดย อรวรรณ สวสัดี ถ่ายเมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 

ซึ่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดในบทนี้จะให้ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับศาลเจ้าไหหล าบ้าน

ปากน้ าท่าทอง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญในการที่ผู้ศึกษาจะสามารถน ารายละเอียดต่างๆ เหล่านี้มาใช้

ในการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นถึงบทบาทของศาลเจ้าไหหล าบ้านปากน้ าท่าทองและเทพเจ้าที่มีต่อชุมชน

บ้านปากน้ าท่าทองในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศาลเจ้าในบทถัดไป  
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 บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

 เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงบทบาทของศาลเจ้าและเทพเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน้้าท่า

ทอง ต้าบลท่าทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน้าข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม 

ซึ่งได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนและศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทอง จากนั้นจึงท้าการวิเคราะห์

และอธิบายด้วยแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ของ Alfred Reginald Radcliffe – Brown และ

แนวคิดกระบวนการท้าให้เป็นโลกฆราวาส (Secularization) โดยผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดทั้งสองมาใช้

ในการวิเคราะห์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงบทบาทของศาลเจ้าและเทพเจ้าที่มีต่อชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองที่

มีต่อสถาบันต่างๆ รวมไปถึงแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าว่ามีความ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 

การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของกลุ่มชาวจีนไหหล้าหรือไห่หนัน เริ่มจากการอพยพเข้ามา

โดยมีปลาทูในอ่าวไทยเป็นชนวนดึงดูดให้เข้ามา โดยชาวประมงไหหล้าได้ติดตามฝูงปลาทูจากเกาะ

ไหหล้าที่เข้ามาวางไข่ในบริเวณอ่าวไทย ตรงพ้ืนที่บริเวณอ่าวบ้านดอนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น

ส่วนใหญ่ ต่อมาจึงค่อยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ือท้าอาชีพประมงบริเวณเกาะสมุย เนื่องจากความ

อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน อ่าวหลังสวน และอ่าวปากพนัง จึงท้าให้ยังมีชาวจีน

ไหหล้าอพยพเข้ามาเรื่อยๆ จนกลายเป็นชุมชนไหหล้าที่ต่อมาค่อยๆ ขยายตัวใหญ่ขึ้น การขยายตัวใน

ภาคธุรกิจประมง ซึ่งมีศูนย์กลางใหญ่อยู่บริเวณปากแม่น้้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและปากแม่น้้าหลัง

สวน จังหวัดชุมพร ก็มีส่วนท้าให้ชุมชนประมงจีนไหหล้ากระจายไปทั่วชายฝั่งทะเลของจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร  

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง ต้าบลท่าทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชน

ชาวจีนที่มีความเก่าแก่ ในอดีตนับว่าเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองอย่างมาก ด้วยความที่ตัวชุมชนตั้งอยู่

ติดกับแม่น้้าท่าทองซึ่งไหลอออกสู่อ่าวบ้านดอน ท้าให้พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน 

และมักมีกลุ่มคนจีนไหหล้า แคะและแต้จิ๋ว แล่นเรือส้าเภาเข้ามาติดต่ออยู่เสมอ  จนต่อมาได้เข้ามา

อาศัยอยู่ในชุมชนอย่างถาวร และตามธรรมเนียมของชาวจีน เมื่อได้อพยพไปยังสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่บ้าน

ของตนเอง สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเวลามีปัญหานั่นก็คือความเชื่อในเทพเจ้าที่ตนเองนับ
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ถือ ชาวจีนไหหล้าก็เช่นเดียวกับชาวจีนกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีความเชื่อในเรื่องวิญญาณ เวรกรรม มีแนวค้า

สอนของขงจื้อนับถือลัทธิเต๋า นอกจากนี้ยังนับถือเทพเจ้าต่างๆ ต่อมาจึงเกิดการสร้างศาลเจ้าขึ้นเพ่ือ

เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าที่ตนนับถือ ซึ่งภายในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองก็มีศาลเจ้า

ไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองเป็นศาลเจ้าประจ้าชุมชน  

 

บทบาทของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน ้าท่าทองและองค์เทพเจ้าที่มีต่อชุมชนในด้านต่างๆ 

 

 ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองเป็นศาลเจ้าเพียงแห่งเดียวที่มีความส้าคัญต่อคนไทยเชื้อ

สายจีนในชุมชนและคนไทยในชุมชนอ่ืนใกล้เคียง ท้าให้ศาลเจ้าและองค์เทพเจ้ามีบทบาทต่อชุมชนใน

ด้านต่างๆ ผู้ศึกษาจึงได้ท้าการแบ่งบทบาทออกเป็น 9 ข้อ คือ บทบาทในด้านการเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ 

บทบาทในการช่วยรักษาโรค บทบาทในการช่วยแก้คุณไสยมนต์ด้าและขับไล่ภูตผีปีศาจ บทบาทใน

การช่วยพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ บทบาทในการสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชน บทบาทในการ

เป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี บทบาทในการเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และให้ความ

บันเทิงในงานเทศกาลต่างๆ บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนรวมถึงศาลเจ้าอ่ืนๆ และบทบาทในด้าน

การใช้พื้นท่ีของศาลเจ้าในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

1) บทบาทในด้านการเป็นที่พึ่งทางจิตใจ 

 ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองมีความเคารพและศรัทธาต่อศาลเจ้าและองค์ก๋งเป็น

อย่างมาก โดยชาวบ้านส่วนมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กไปจนกระทั่งผู้สูงอายุมักจะห้อยรูปเคารพก๋งไว้ที่

คอ โดยรูปเคารพนี้มีลักษณะวงรี ด้านหน้าเป็นรูปองค์บุ้นเถ่า เยเย่ องค์กวั่นก๋ง องค์กวั่นเพ่ งก๋งและ

องค์จิวซางก๋ง ส่วนด้านหลังเป็นรูปองค์ยาดีก๋ง เคลือบพลาสติกอย่างดี ซึ่งในอดีตศาลเจ้าปล่อยให้เช่า

ในราคาองค์ละ 100 บาท ส่วนในปัจจุบันจะอยู่ที่ราคา 299 บาท ชาวบ้านจึงนิยมเช่าเพ่ือน้ามาแขวน

ห้อยคอไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ นอกจากนี้ ตามบ้านแต่ละหลังในชุมชนมักจะติดผ้า

ยันต์ของก๋งไว้บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านแทบทุกหลัง จากการสังเกตของผู้ศึกษา ด้วยความเชื่อว่าผ้า

ยันต์นี้จะคอยปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้สามารถเข้ามาภายในบ้านของตนเองได้ จะท้าการเปลี่ยนผ้า

ยันต์ผืนใหม่ทุกๆ วันตรุษจีนของปีนั้นๆ ชาวบ้านสามารถไปขอรับผ้ายันต์ได้จากผู้ดูแลศาลเจ้าได้ในวัน

ตรุษจีน ส่วนมากมักจะมีการบริจาคเงินตามศรัทธาก่อนรับผ้ายันต์ เมื่อได้ผ้ายันต์มาแล้วมักจะนิยมให้
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ผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือมาเปลี่ยนและติดใหม่ให้หรือบางบ้านเจ้าบ้านก็นิยมเปลี่ยนผ้ายันต์เอง (พัชร

พงษ์ แซ่ด่าน, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560)  

ความผูกพันและความเคารพที่มีต่อองค์ก๋งยังเป็นสิ่งที่ผูกพันต่อคนในชุมชนอย่างมาก ดังจะ

เห็นได้จากการที่เมื่อย้ายไปอาศัยที่ชุมชนอ่ืนแล้ว มักจะน้ารูปเคารพขององค์ก๋งไปบูชาไว้ที่บ้าน

เช่นเดียวกัน โดยจะวางไว้บนหิ้งมีต้าแหน่งอยู่สูงกว่าหิ้งพระเล็กน้อย หากมีเรื่องเดือดร้อนใจให้จุดธูป

บอกกล่าวกับก๋งให้ท่านช่วยเหลือ (เตง แซ่ด่าน, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) นอกจากคนในชุมชนที่

เคารพและศรัทธาต่อองค์ก๋งแล้ว คนภายนอกชุมชนที่เข้ามาอาศัยก็ยังมีความเคารพต่อองค์ก๋ง 

อย่างเช่น คุณสุดา เลิศนาราการ อายุ 55 ปี ชาวจังหวัดเชียงรายได้สามีเป็นคนในชุมชนบ้านปาก

น้้าท่าทองจึงย้ายมาอยู่กับสามี คุณสุดาไหว้องค์ก๋งในวันตรุษจีนทุกปี ทั้งนี้เพ่ือท้าตามประเพณีของ

สามีที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและความศรัทธาที่มีต่อองค์ก๋งในศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทอง (สุดา 

เลิศนาราการ, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560) 

 

2) บทบาทในการช่วยรักษาโรค 

ในการรักษาโรคของศาลเจ้า จะมีข้ันตอนคือ เมื่อมีผู้ป่วยมา จะให้ก๋งองค์ใหญ่หรือองค์บุ้นเถ่า 

เยเย่เข้าทรงร่างทรง และเป็นผู้ที่ดูก่อนว่าจะมีวิธีรักษาอย่างไร เมื่อท่านรู้แล้วจะเป็นผู้ออกค้าสั่งกับ

องค์อ่ืนให้แต่ละองค์มาช่วยกันท้าการรักษา โดยแต่ละองค์จะมีหน้าที่ของตนเองและจะรู้ว่าองค์ไหนจะ

รักษาได้ องค์ไหนจะท้าพิธีกรรมส่วนไหน เทพเจ้าของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองมีสรรพคุณคือ

ท้าการรักษาโรคแต่ไม่ใช่โรคเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไป ถ้าเป็นโรคทั่วไปก๋งจะให้ไปรักษาตามโรงพยาบาล

แทน (กมลเทพ วิเชียรฉาย, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2560) การรักษาของก๋งส่วนมากจะใช้ยา

สมุนไพร โดยก๋งจะบอกผู้ที่ป่วยว่าควรใช้สมุนไพรชนิดใดในการรักษา แล้วผู้ป่วยจะไปหาสมุนไพรนั้น

มารักษา (พีระพล วิภาคหัตถกิจ, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2560) 
 

3) บทบาทในการช่วยแก้คุณไสยมนต์ด้าและขับไล่ภูตผีปีศาจ 

 บทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่ส้าคัญและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วของศาลเจ้าแห่งนี้คือ การแก้คุณไสย

มนต์ด้าและการขับไล่ภูตผีปีศาจ โดยครั้งล่าสุดที่มีการท้าการแก้คุณไสยนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 เมื่อมีผู้ที่ประสงค์ร้ายน้าเอาตะปูที่ปลุกเสกคุณไสยมาให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งใน

โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มให้น้าไปไว้ในโรงเรียนเพ่ือลองวิชาของตนเอง ท้าให้ถ้าใครเดินผ่านนักเรียนคนนี้
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จะท้าให้มีอาการชักและกรีดร้องโดยไม่ทราบสาเหตุ มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้รวม 32 คน 

ทั้งนักเรียนและคุณครูในโรงเรียน จนต้องน้าทั้งหมดไปที่ศาลเจ้าเพ่ือให้ก๋งช่วย เมื่อก๋งท้าพิธีแล้วจึงท้า

การขับไล่ภูตผีออกไป โดยน้าพู่กันมาจุ่มสีแดงซึ่งในที่นี่ก็คือสีย้อมผ้า มาเขียนตัวอักษรจีนลงบน

แผ่นกระดาษสีเหลืองที่ภาษาจีนกลางเรียกว่า “หู้” หรือในภาษาจีนไหหล้าเรียกกันว่า “เป่าหู้” 

จากนั้นจึงน้าไปเผาไฟ เศษจากการเผาไฟก๋งจะน้าไปผสมลงในน้้ามนต์ โดยน้าธูป 3 ดอก มาคนให้

ละลาย จากนั้นจึงน้าไปให้คนที่มีอาการโดนมนต์ด้าดื่ม (เกษม รัตนเดชากร, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 

2560) ในขณะที่องค์พ่อตาทวดได้เข้าทรงและมุ่งตรงไปที่โรงเรียนที่ห้องของนักเรียนคนนั้น หยิบตะปู

ออกมาแล้วน้าไปก้าจัดทิ้ง จึงท้าให้นักเรียนทั้งหมดรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้โดยปลอดภัย (พงษ์ณ

รินทร์ พรหมเลิศ, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

 

4) บทบาทในการช่วยพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 

 ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองได้มีการพัฒนาในหลายๆ ด้านจากในอดีต โดยศาลเจ้าและก๋งมีส่วน

ช่วยในการพัฒนาในส่วนนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ในอดีต ภายในชุมชนยังไม่มีน้้าใช้แต่จะมี

บ่อน้้า ลักษณะเป็นบ่อน้้าฝังลงไปในดินไว้ส้าหรับรองน้้าฝนเพ่ือน้ามาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและ

การท้านาท้าสวน ชาวบ้านในชุมชนเรียกบ่อน้้าแห่งนี้ว่า “น้้าบ่อก๋ง” เพราะเป็นบ่อน้้าที่ก๋งขุดไว้ให้

ลูกหลานในหมู่บ้านไว้ใช้ โดยโดยก๋งจะประทับทรงและจะเป็นผู้ชี้ว่าบริเวณที่ใดมีน้้าอยู่ใต้ดิน แล้วจึง

บอกให้ชาวบ้านมาขุดสร้างเป็นบ่อน้้าขึ้น ท้าให้ชาวบ้านในชุมชนมีความสะดวกสบายมีน้้าไว้ใช้โดยไม่

ต้องเดินไปหาบน้้าจากนอกหมู่บ้านมาใช้ หรือเมื่อก๋งเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการศึกษาที่จะท้าให้

เด็กในชุมชนได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล จึงบริจาคที่ดินส้าหรับการสร้างโรงเรียนวัดเขา

พระนิ่มข้ึน และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดการเปลี่ยนที่ดินโรงเรียนกับนากุ้งเพ่ือป้องกันโรงเรียนน้้าท่วม

อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าที่เข้ามาพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ในขณะที่

ภาครัฐยังไม่สามารถเข้ามาจัดการพัฒนาชุมชนได้ 

 

5) บทบาทในการสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชน 

 ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองได้ร่วมมือกับศาลพ่อตาทวด ทั้งสองศาลเจ้าได้ตั้งอยู่ฝั่งตรง

ข้ามริมแม่น้้าท่าทอง คอยดูแลปกป้องชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองและชุมชนหมู่ที่  3 ต้าบล

พลายวาส ท้าให้ชาวบ้านทั้งสองชุมชนจะต้องร่วมมือกันดูแลศาลเจ้าและคอยบริหารงานกิจกรรม
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าทั้งสอง โดยต่างจากในอดีตที่คณะกรรมการศาลเจ้าของศาลเจ้าไหหล้า

บ้านปากน้้าท่าทองจะต้องเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองเท่านั้น จนกระทั่งได้เปลี่ยนเป็นว่า

ควรจะรับสมาชิกภายนอกชุมชนซึ่งได้แก่ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต้าบลพลายวาสเพื่อให้เข้ามาช่วยศาลเจ้าใน

ด้านการท้างานและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง 2 ต้าบล คือ ต้าบลท่าทองและต้าบลพลายวาสในการจัดกิจกรรมต่างๆ   

 

 6) บทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณี 

  ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองเป็นศาลเจ้าจีนแห่งเดียวในต้าบลท่าทอง มีอายุมากกว่า 

200 ปี ซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพศรัทธาต่อคนไทยทั่วไปและคนไทยเชื้อสายจีน 

สถาปัตยกรรมภายในศาลเจ้าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติพันธุ์จีน โดยการสร้างศาลเจ้าจะ

สร้างตามคติความเชื่อของจีน คือ จะต้องมีสัญลักษณ์มงคลต่างๆ เช่น มังกร หงส์ เป็นส่วนหนึ่งของตัว

อาคาร อย่างเช่น ประดับอยู่ตามเสาหรือด้านบนของหลังคา ภายในศาลเจ้าจะมีการวาดจิตรกรรม

รูปภาพสัตว์หรือเรื่องเล่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวจีนทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่

แสดงถึงความมงคลและความอุดมสมบูรณ์ จากการพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนพบว่า ชาวบ้านมีความ

ภาคภูมิใจในศาลเจ้าของพวกเขามาก เพราะศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่

สวยที่สุดในละแวกพ้ืนที่นี้ ประกอบกับมีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งจึงท้าให้ดูสวยงามอยู่เสมอ จนเป็นที่

ถูกใจของกองถ่ายรายการสารคดีรายการหนึ่งได้มาขอถ่ายท้ารายการที่ศาลเจ้า แต่คณะกรรมการศาล

เจ้าได้ตกลงว่าจะไม่อนุญาตให้ถ่ายท้า เพราะกลัวทีมงานกองถ่ายจะเข้าไปวุ่นวายภายในศาลเจ้าจน

เกิดอันตรายขึ้น ดังนั้น ศาลเจ้าไหหล้าบ้านท่าทองจึงมีบทบาทในการธ้ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์จีน โดยสามารถเป็นศาลเจ้าตัวอย่างในการศึกษาสถาปัตยกรรมศาลเจ้าให้แก่ผู้ที่สนใจได้อย่าง

ครบถ้วน 

นอกจากนี้ คนจีนยังมีประเพณีท่ีส้าคัญๆ ที่จะต้องปฏิบัติและยึดถือมาตั้งแต่ในอดีตเพ่ือความ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว อีกทั้งยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้ให้แก่

ลูกหลานให้เกิดการเรียนรู้ เช่น มีการอธิบาย สั่งสอน แนะน้าให้ปฏิบัติ หรือมีการชักชวนลูกหลานใน

ครอบครัวให้เข้าร่วมงาน เมื่อเด็กๆ เหล่านั้นได้เข้าไปเห็นและมีโอกาสเข้าร่วมงานกิจกรรมก็จะเกิด

การเรียนรู้และความเข้าใจมากขึ้น ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองเองก็มีการส่งเสริมให้เด็กๆ 

เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมงานประเพณีต่างๆ ของศาลเจ้า เช่น การมอบหมายให้ เด็กผู้ชายอายุตั้งแต่ 
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10-18 ปี จ้านวนเกือบ 20 คน ได้เป็นผู้ตีโด้งผ่าง
1
 หรือฆ้องจีนซึ่งจะถูกใช้ตีเมื่อมีก๋งจะประทับทรง 

เพราะเชื่อว่าก๋งชอบเสียงของโด้งผ่างที่มีเสียงดังบ่งบอกถึงความฮึกเหิม ซึ่งเด็กๆ จะมีความยินดีที่จะ

เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เช่น จากการสอบถามคุณเขตต์ตะวัน ศรีสุธรรม อายุ 21 ปี ชาวบ้านในชุมชน 

ได้เล่าว่า การไปตีโด้งผ่างนั้นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กผู้ชายทุกคน ถึงกับมีการแย่งโด้งผ่างกันเพ่ือให้ตนได้

ตีเลยก็มี ซึ่งคุณเขตต์ตะวันนั้นไม่เคยได้ตีโด้งผ่างเลย การตีโด้งผ่างนั้นบางครั้งเด็กเหล่านั้นก็ได้เงินจาก

ชาวบ้านหรือบางครั้งก๋งก็จะให้ของตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ (เขตต์ตะวัน ศรีสุธรรม, สัมภาษณ์, 16 

กุมภาพันธ์ 2560) และเม่ือเด็กๆ เหล่านี้โตขึ้นก็จะเปลี่ยนไปช่วยงานอย่างอ่ืนในศาลเจ้าแทน เช่น การ

เป็นผู้ช่วยร่างทรงขณะประทับทรง คอยหยิบของให้ร่างทรง หรือการช่วยเตรียมสิ่งของต่างๆ ก่อนงาน

พิธีจะเริ่ม เป็นต้น หรือการที่เด็กๆ ในชุมชนทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้าร่วมพิธีลุยไฟเป็นจ้านวนมากในแต่

ละปี โดยเฉพาะปีล่าสุด (พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นปีที่กลับมาจัดพิธีลุยไฟอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้จัดมากว่า 

10 ปี ท้าให้เด็กๆ รู้สึกดีใจและตื้นเต้นที่ได้ลุยไฟอีกครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วน

ร่วมของเยาวชนในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทอง ที่ได้รับการถูกปลูกฝังให้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของ

ชุมชนตนเอง การที่เด็กๆ รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชนจะไม่มีวันเลือนหายไปอย่างแน่นอน 

 

 7) บทบาทในการเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และให้ความบันเทิงในงานเทศกาลต่างๆ  

 ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาลเจ้าถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวไทยเชื้อ

สายจีน โดยศาลเจ้ามักจะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้า ทั้งนี้เพ่ือจัดตามประเพณีของศาล

เจ้าและเพ่ือหารายได้ให้กับศาลเจ้า ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองก็เช่นเดียวกัน ได้มีงานกิจกรรม

ต่างๆ เช่น งานเลี้ยงก๋งซิวเดือน 3 และเดือน 7 ซึ่งเป็นงานเลี้ยงที่ก๋งเลี้ยงอาหารชาวบ้านในชุมชน ท้า

ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุย กินอาหาร ดื่มเหล้า อย่างสนุกสนาน ลูกหลานที่ออกไป

อาศัยอยู่นอกชุมชนก็จะใช้โอกาสนี้เพ่ือกลับมาที่ชุมชน คนในครอบครัวก็จะมีโอกาสในการพูดคุยถาม

สารทุกข์สุกดิบ หรือวันสารทจีน ที่เมื่อเสร็จจากพิธีในตอนกลางวันที่ก๋งเดินเยี่ยมบ้านแล้ว จะมีการ

                                                           
1  โด้งผ่าง เป็นค้าที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองใช้เรียกฆ้องจีนที่ใช้ตีในพิธีกรรมใน

ศาลเจ้าหรือเวลาที่ก๋งจะประทับทรง มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กหนา กลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 10 นิ้ว มีเชือกผูกโยงส้าหรับให้มือสอดได้ เวลาใช้จะน้าไม้มาตีให้เกิดเสียงดัง 
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แสดงลิเกต่อในตอนกลางคืน ชาวบ้านในชุมชนและนอกชุมชนก็จะมาร่วมงานเพ่ือดูลิเกกันเป็นจ้านวน

มากในแต่ละปี เพราะถือได้ว่าการจะชมลิเกได้นั้นต้องรอเป็นระยะเวลานานกว่ าจะมีการจ้างลิเกมา

แสดงแถวชุมชนสักครั้งหนึ่ง 

  

8) บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนรวมถึงศาลเจ้าอื่นๆ  

การเข้าช่วยเหลือชุมชนและสังคมเมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ นั้น นับเป็นบทบาทที่ส้าคัญ

อย่างหนึ่งของศาลเจ้า โดยจะมีคณะกรรมการศาลเจ้าคอยจัดการและบริหารงบประมาณในการ

ช่วยเหลือ เช่น ในกรณีล่าสุดที่เกิดน้้าท่วมภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2559 คุณอภิชาติ เจนกิจวัฒนเลิศ เป็น 1 

ในคณะกรรมการศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทอง ต้าแหน่งหัวหน้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศาล

เจ้า ได้ระดมทุนเงินบริจาคและของบริจาคต่างๆ เช่น น้้าดื่ม มาม่าและปลากระป๋อง มอบให้กับมูลนิธิ

กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีเพ่ือน้าไปบริจาคแก่ผู้ประสบภัยน้้าท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ (อภิชาติ เจนกิจวัฒน

เลิศ, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งการที่คณะกรรมการศาลเจ้าได้ไประดมทุนช่วยเหลือจะท้า

ให้ศาลเจ้าได้รับความเคารพไปด้วยเพราะถือว่าคณะกรรมการศาลเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้านั่นเอง  

นอกจากนี้ ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองยังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนศาลเจ้าอ่ืนๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย โดยมักจะได้รับบัตรเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยง

ต่างๆ ของศาลเจ้านั้นๆ อยู่เป็นประจ้าทุกๆ ปี เช่น ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุยหรือที่เรียกกันว่าศาลเจ้า

หัวถนน อ้าเภอเกาะสมุย ที่มักจะส่งบัตรเชิญให้คณะกรรมการศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองไป

ร่วมงานเมื่อครั้งจัดงานฉลองศาลเจ้าหลังใหม่ ศาลเจ้าท่าข้าม ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอพุนพิน ที่มีการเชิญ

ไปร่วมงานเลี้ยงในช่วงเดือน 7 ของทุกปี หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม ต้าบลกะแดะ อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ ที่

มักจะมีการเชิญไปร่วมงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นงานวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม หรือในกรณี

ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมต้องการเงินสนับสนุนเพ่ือซื้อที่ดินส้าหรับการขยายพ้ืนที่ศาลเจ้า ศาลเจ้าไหหล้า

บ้านปากน้้าท่าทองเองก็มีการให้เงินสนับสนุนอีกด้วย จนถือว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าไหหล้า

บ้านปากน้้าท่าทองเป็น “เชือกมือ” กัน ซึ่งหมายความว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (เพ่ิงอ้าง, 

สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2560) 
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9) บทบาทในด้านการใช้พื นที่ของศาลเจ้าในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองมีที่ดินที่อยู่ในบริเวณชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจ้านวน

หลายไร่ ทั้งนี้เกิดจากการมีที่ดินเป็นของศาลเจ้าเดิมอยู่แล้วบวกกับได้รับบริจาคเพ่ิมมาจากผู้ที่เลื่อมใส 

ท้าให้ก๋งได้ใช้พื้นที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและตัวศาลเจ้าเองโดยการปล่อยเช่าที่ดิน คุณหยง 

พงศ์พิพัฒนา อายุ 79 ปี ชาวบ้านในชุมชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณศาลเจ้าได้เล่าให้ฟังว่า ที่ดินบริเวณรอบ

ข้างของศาลเจ้าทั้งด้านซ้ายและขวาของตัวศาลเจ้ารวมเนื้อที่ประมาณ 4-5 ไร่ ได้อนุญาตให้ชาวบ้าน

เช่าที่ดินเพ่ือใช้ปลูกสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัย โดยอัตราค่าเช่าจะจ่ายเงินต่อปีแล้วแต่ชาวบ้านที่เป็นผู้

เช่าจะจ่าย ถ้ามีที่ดินจ้านวนมากก็จะจ่ายมากถ้ามีน้อยก็จะน้อย การซื้อขายที่ดินไม่สามารถท้าได้

เพราะถือว่าเป็นที่ดินของศาลเจ้าห้ามท้าการซื้อ-ขาย แต่สามารถขายบ้านที่อยู่บนที่ดินนั้นๆ ได้ 

อย่างไรก็ตามผู้เช่าคนใหม่ก็ยังจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินรายปีให้แก่ศาลเจ้าอยู่ดี นอกจากนี้พ้ืนที่บริเวณ

ภูเขาแกรบที่อยู่บริเวณชุมชนก็อนุญาตให้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัท ช. พัฒนกิจ เช่า โดยคิดอัตราค่าเช่า 

10,000-15,000 บาทต่อปี เงินค่าเช่าต่างๆ เหล่านี้ เมื่อถึงก้าหนดวันที่จะต้องจ่ายนั่นก็คือวันตรุษจีน

ของทุกๆ ปี จะมีคณะกรรมการศาลเจ้าตั้งโต๊ะเก็บเงินค่าเช่าและน้าเงินนั้นไปเข้าบัญชีธนาคารของศาล

เจ้า เพ่ือเป็นงบประมาณรายได้ของศาลเจ้าในการท้ากิจกรรมต่างๆ ต่อไป (หยง พงศ์พิพัฒนา , 

สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2560) 

นอกจากนี้ พ้ืนที่ของมูลนิธิเทพประทานพร มูลนิธิของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองนั้น 

ยังมีการใช้ประโยชน์ต่างๆ ส้าหรับชาวบ้านและชุมชน เช่น กลุ่มอาสาสมัครของต้าบลท่าทอง , แพทย์

และพยาบาลของสถานีอนามัยได้ใช้เป็นที่ส้าหรับการประชุมต่างๆ ใช้เป็นสถานที่ส้าหรับการจัดงาน

มงคลต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชน โดยมีข้อห้ามว่าห้ามจัดงานศพอย่างเด็ดขาด ไว้เป็นสถานที่รวมพล

ของชาวบ้านในชุมชนเมื่อเกิดภัยต่างๆ รวมไปถึงเป็นจุดรับของบริจาคสิ่งของเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ 

และล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าทองได้มีการจัดสรรงบประมาณมาซื้อเครื่องออกก้าลังกาย

ไว้ให้ชาวบ้านได้มาออกก้าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง (อภิชาติ เจนกิจวัฒนเลิศ, 

สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2560) 
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วิเคราะห์ 

ผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองและเทพเจ้า

โดยวิเคราะห์ผ่านสถาบันต่างๆ 5 สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน

เศรษฐกิจ สถาบันศาสนาและสถาบันการเมืองการปกครอง ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถาบันครอบครัว 

 ในส่วนของสถาบันครอบครัว ศาลเจ้าได้ถูกใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และให้ความบันเทิง

ในงานเทศกาลต่างๆ มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อศาลเจ้าจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาลเจ้า เช่น การจัดงานตามพิธีกรรมความเชื่อของชาวจีน หรือการจัดงานเลี้ยงประจ้าวันเกิดเทพเจ้า

ภายในศาลเจ้า ท้าให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมารวมตัวกัน เกิดการพบปะพูดคุย กินอาหาร ดื่มเหล้า อย่าง

สนุกสนาน ลูกหลานที่ออกไปอาศัยอยู่นอกชุมชนก็จะใช้โอกาสนี้เพ่ือกลับมาที่ชุมชน คนในครอบครัว

ก็จะมีโอกาสในการพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบ หรือวันสารทจีน ที่เมื่อเสร็จจากพิธีในตอนกลางวันที่ก๋ง

เดินเยี่ยมบ้านแล้วจะมีการแสดงลิเกต่อในตอนกลางคืน ชาวบ้านในชุมชนและนอกชุมชนก็จะมา

ร่วมงานเพ่ือดูลิเกกันเป็นจ้านวนมากในแต่ละปี ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานและความ

ผ่อนคลาย จึงนับได้ว่าศาลเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง

ครอบครัวและคนในสังคม 

 

2. สถาบันการศึกษา 

 สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่คอยอบรมสั่งสอนให้แก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้เกิดความรู้

ความเข้าใจในความสามารถ วัฒนธรรมและคุณธรรม เพ่ือน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

และเมื่อก๋งเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการศึกษาที่จะท้าให้เด็กในชุมชนได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้อง

เดินทางไปเรียนไกล จึงบริจาคที่ดินส้าหรับใช้เพ่ือการสร้างโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มขึ้น และนอกจากนี้

ยังได้มีการจัดการเปลี่ยนที่ดินโรงเรียนกับฟาร์มนากุ้งเพ่ือป้องกันโรงเรียนน้้าท่วมอีกด้วย ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าที่เข้ามาพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ในขณะที่ภาครัฐยังไม่สามารถเข้า

มาจัดการพัฒนาชุมชนได้  

ศาลเจ้าเองก็สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ส้าคัญเช่นกัน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นแหล่ง

เรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวจีนของชุมชน จึง
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จ้าเป็นที่จะต้องมีการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้ให้แก่ลูกหลานให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 

โดยใช้การอธิบาย การสั่งสอน การแนะน้าให้ปฏิบัติจริง หรือมีการชักชวนลูกหลานในครอบครัวให้เข้า

ร่วมงาน ซึ่งเด็กเหล่านั้นเองก็มีความยินดีในการเข้าร่วมงาน จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม

ประเพณีในชุมชนจะไม่มีวันเลือนหายไป อีกทั้งศาลเจ้ายังมีบทบาทในการธ้ารงรักษาอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์จีน โดยสามารถเป็นศาลเจ้าตัวอย่างในการศึกษาสถาปัตยกรรมศาลเจ้าให้แก่ผู้ที่สนใจได้

อย่างครบถ้วน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

ความเป็นชาติพันธุ์จีน โดยมีการสร้างศาลเจ้าตามคติความเชื่อของจีน คือ จะต้องมีสัญลักษณ์มงคล

ต่างๆ เช่น มังกร หงส์ เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร อย่างเช่น ประดับอยู่ตามเสาหรือด้านบนของ

หลังคา ภายในศาลเจ้าจะมีการวาดจิตรกรรมรูปภาพสัตว์มงคลหรือเรื่องเล่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ

เชื่อของชาวจีนทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมงคลและความอุดมสมบูรณ์ หาก

ต้องการศึกษาสถาปัตยกรรมของศาลเจ้า ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองก็สามารถเป็นตัวอย่างใน

การเรียนรู้ที่ดีได้อย่างแน่นอน 

 

3. สถาบันเศรษฐกิจ 

ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองมีที่ดินที่อยู่ในบริเวณชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจ้านวน

หลายไร่ และได้ท้าการใช้พ้ืนที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและตัวศาลเจ้าเอง โดยการปล่อยเช่า

ที่ดินแก่ชาวบ้านเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยและให้เอกชนเช่าเพ่ือท้าฟาร์มกุ้ง ซึ่งเงินค่าเช่าต่างๆ เหล่านี้ จะ

เป็นงบประมาณรายได้ของศาลเจ้าในการท้ากิจกรรมต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการให้ความ

ช่วยเหลือชุมชนและสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยจะมีคณะกรรมการศาลเจ้าคอยจัดการและ

บริหารงบประมาณในการช่วยเหลือ เช่น การให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้้าท่วมภาคใต้ในปี พ .ศ. 

2559 เป็นต้น 

 

4. สถาบันศาสนา 

สถาบันศาสนา ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่คอยให้ความเชื่อมั่นในการด้าเนินชีวิตของผู้คน ซึ่งใน

ชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองจะมีวัดเขาพระนิ่มเป็นศูนย์กลางความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีศาลเจ้า

ไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองอีกด้วย โดยชาวบ้านในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองมีความเคารพและศรัทธา

ต่อศาลเจ้าและองค์ก๋งเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กไปจนกระทั่งผู้สูงอายุทุกคนมักจะห้อยรูป
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เคารพก๋งไว้ที่คอเพ่ือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ ตามบ้านแต่ละหลังในชุมชนมักจะติดผ้ายันต์

ของก๋งไว้บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านแทบทุกหลัง ด้วยความเชื่อว่ายันต์นี้จะคอยปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆ 

ไม่ให้สามารถเข้ามาภายในบ้านของตนเองได้ ความผูกพันและความเคารพที่มีต่อองค์ก๋งยังเป็นสิ่งที่

ผูกพันต่อคนในชุมชนอย่างมาก ท้าให้ทั้งคนภายในและภายนอกชุมชนยังคงเคารพและศรัทธาอยู่

เสมอ สิ่งหนึ่งที่เข้ามาเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจส้าหรับผู้ที่ออกไปท้างานต่างถ่ิน นั่นคือ การเคารพ

และศรัทธาต่อองค์ก๋งภายในศาลเจ้า ที่จะเห็นได้ว่ามีการน้าเอารูปเคารพหรือผ้ายันต์ขององค์ก๋งติดตัว

ไปด้วย เพื่อน้าไปบูชาในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่แม้ไม่ได้อยู่ในตัวชุมชนแล้ว เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนใจต้องการ

ความช่วยเหลือก็มักจะจุดธูปเพ่ือบอกกล่าวกับก๋งเพ่ือขอความช่วยเหลือ จะเห็นว่าในยามที่มีปัญหา

ของชีวิต ศาลเจ้าและองค์เทพเจ้าของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองเป็นสถาบันที่เข้ามามีบทบาท

ส้าคัญในชีวิตในการแก้ไขปัญหาชีวิตของผู้คน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการช่วยแก้คุณไสยมนต์ด้า

และขับไล่ภูตผีปีศาจอีกด้วย  

  

5. สถาบันการเมืองการปกครอง 

ในขณะที่ชุมชนยังห่างไกลจากความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เข้ามาช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายใน

ชุมชนให้มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ไม่มีไฟฟ้าและน้้าประปาใช้ ชาวบ้านมีความยากล้าบาก

มากในการใช้ชีวิต โดยต้องใช้ตะเกียงแทนและยังต้องเดินไปหาบน้้าจากนอกชุมชนมาใช้ หรือเมื่อเจ็บ

ไข้ได้ป่วยก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลนานกว่าจะถึง ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่าง

ทางก็มี แต่ก๋งก็ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือ โดยจัดให้มีการสร้างน้้าบ่อก๋งขึ้นในชุมชนขึ้นเพ่ือให้ลูกหลาน

ได้ใช้น้้าและไม่ต้องออกไปหาบน้้าจากที่อ่ืนมาใช้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศาลเจ้าและองค์เทพเจ้าที่เข้ามา

ให้การช่วยเหลือแทนภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือล่าช้า หรือในสมัยก่อนที่ยังไม่มีโรงพยาบาลไว้คอย

บริการ ก๋งมีบทบาทในการช่วยรักษาโรคให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย โดยโรคนี้จะต้องเป็นโรคที่เกิดจากการ

กระท้าของภูตผีไม่ใช่การเจ็บป่วยทั่วไป การรักษาของก๋งส่วนมากจะใช้ยาสมุนไพร โดยก๋งจะบอกผู้ที่

ป่วยว่าควรใช้สมุนไพรชนิดใดในการรักษา แล้วผู้ป่วยจะไปหาสมุนไพรนั้นมารักษาจนตนเองนั้นหายดี 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชน ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปาก

น้้าท่าทองได้ร่วมมือกับศาลพ่อตาทวด ท้าให้คณะกรรมการศาลเจ้าซึ่งก็คือชาวบ้านของทั้งสองชุมชน

จะต้องร่วมมือกันดูแลศาลเจ้าและคอยบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าทั้งสอง ซึ่งถือ
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ว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ต้าบล คือ ต้าบลท่าทองและต้าบลพลายวาสในการจัด

กิจกรรมต่างๆ  

 

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าและองค์เทพเจ้าที่มี

ต่อชุมชนในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ เมื่อน้าข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้มาท้าการวิเคราะห์เชื่อม

กับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมของ Radcliffe-Brown ที่กล่าวไว้ว่า สังคมทุกสังคมมีโครงสร้าง เรา

สามารถศึกษาโครงสร้างของสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคมได้ โดยดูจากหน้าที่ของพฤติกรรม

ต่างๆ ว่ามีส่วนช่วยในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและรักษาความสมดุลของสังคมได้อย่างไรบ้าง หาก

สถาบันใดสถาบันหนึ่งทรุดโทรมลงจนท้าให้สังคมเกิดปัญหา สังคมก็จะสร้างสิ่งอ่ืนขึ้นมาทดแทน

เพ่ือให้สังคมสามารถด้ารงอยู่ในดุลยภาพและขับเคลื่อนต่อไปได้ ส้าหรับพิธีกรรมก็มีหน้าที่หลักในการ

ช่วยบ้ารุงรักษาความสามัคคีระหว่างสมาชิกในสังคมและถือเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้าน

จิตใจ ดังนั้น ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองจึงเปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างหนึ่งของชุมชน ซึ่ง

สามารถท้าหน้าทีส่ถาบันอ่ืนๆ ได้ แต่ไม่ได้เข้ามามีบทบาทจนท้าให้ความเชื่อหลักล่มสลาย หากแต่มา

เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปและจุนเจือเพ่ือให้สังคมด้าเนินไปอย่างสมดุล  เช่น ในส่วนของสถาบัน

การเมืองการปกครอง ในอดีตท่ีภาครัฐยังไม่ด้าเนินการในเรื่องของสาธารณูปโภค ชาวบ้านชุมชนยังไม่

มีไฟฟ้าและน้้าไว้ใช้ดื่มกิน ร่างทรงเทพเจ้าหรือก๋งได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่แทนในเรื่องของการจัดสรร

หาตาน้้าเพ่ือสร้างเป็นบ่อน้้าขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ หรือในส่วนของสถาบันศาสนา ร่างทรงเทพเจ้า

หรือก๋งท้าหน้าที่ในการเข้ามาเติมเต็มหน้าที่ของสถาบันศาสนา ในการคอยให้ความเชื่อมั่นในการ

ด้าเนินชีวิตของผู้คน เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาวบ้านมีการไหว้ก๋งควบคู่ไป

กับการไหว้พระ โดยจัดหิ้งบูชาไว้อยู่ใกล้เคียงกัน หรือแม้กระทั่งก๋งมีการขับไล่คุณไสยมนต์ด้าต่างๆ ที่

เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากในโลกที่ได้ก้าวพัฒนาไปสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 

จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองและร่างทรงเทพเจ้าที่มีต่อ

ชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นว่ามีบทบาทหน้าที่ที่เน้นเกี่ยวกับทางฆราวาสมากขึ้น ด้วยความที่

ในปัจจุบันที่ชุมชนได้เข้าสู่ความเจริญ มีวิธีการคิดที่เป็นเหตุผลขึ้นมาแทนที่วิธีคิดแบบศาสนา ซึ่งมี

นัยส้าคัญของการเข้าสู่ระบบทุนนิยมและเบียดขับศาสนา แต่ศาสนาเองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

บทบาทหน้าที่ของตัวเองให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ ด้วยการเกิดขึ้นของลัทธิพิธี ศาสนาปฏิบัติและ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือบรรเทาความไม่มั่นคงในชีวิ ต ภัยพิบัติ ความ
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หวาดกลัว และความเสี่ยงต่างๆ ในชีวิตของผู้คนและสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองเองก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการทางโลกของผู้คนมากขึ้น เช่น บทบาทในการเข้ามามอบพ้ืนที่ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนส้าหรับ

เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท้ากิน หรือมีการจัดให้มีการสร้างน้้าบ่อก๋งขึ้นในชุมชนขึ้นเพ่ือให้ลูกหลาน

ได้ใช้น้้าและไม่ต้องออกไปหาบน้้าจากที่อ่ืนมาใช้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงศาลเจ้าและองค์เทพเจ้าที่เข้ามา

ให้การช่วยเหลือแทนภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือล่าช้า นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสร้างความสามัคคี

อันดีระหว่างชุมชน อย่างเช่นการที่ศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองได้ร่วมมือกับศาลพ่อตาทวดใน

การดูแลปกป้องชุมชน ท้าให้คณะกรรมการศาลเจ้าซึ่งก็คือชาวบ้านของทั้งสองชุมชนจะต้องร่วมมือกัน

ดูแลศาลเจ้าและคอยบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าทั้งสองศาล ซึ่งถือว่าเป็นการ

เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ต้าบล นั่นคือ ต้าบลท่าทองและต้าบลพลายวาส ในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ  

นอกจากนี้เมื่อมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้า เช่น งานก๋งชิวเดือน 3 งานเลี้ยงฉลององค์

เทพเจ้ากวนอู ก็มักจะมีการเชิญนักการเมือง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน หรืออบต. มาร่วมงานอยู่เสมอ ซึ่ง

จะมีช่วงที่มีการเชิญกลุ่มนักการเมืองเหล่านี้ขึ้นไปร้องเพลงหรือกล่าวอะไรเล็กๆ น้อยๆ บนเวที ถ้าเป็น

ช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งภายในชุมชน ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองเหล่านี้ใช้พ้ืนที่งานของ

ศาลเจ้าในการพูดหาเสียงให้กับตนเอง และในส่วนของพ้ืนที่ของมูลนิธิเทพประทานพรจะเห็นว่าถูก

สร้างมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งการใช้เป็นสถานที่ส้าหรับการจัดการประชุมของ

องค์กรต่างๆ จัดงานมงคลของชาวบ้านในชุมชน เป็นสถานที่ออกก้าลังกาย รวมไปถึงเป็นจุดรวมพล

และรับของบริจาคสิ่งของเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเห็นได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อ

ความต้องการทางโลกของผู้คน 
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สรุป 

 ดังนั้นแล้ว จะเห็นได้ว่าศาลเจ้าไหหล้าบ้านปากน้้าท่าทองและองค์เทพเจ้าภายในศาลเจ้ามี

บทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองและชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างมาก 

ท้าให้แม้เวลาผ่านไปประมาณกว่า 200 ปี ตั้งแต่มีผู้น้าเอาความเชื่อในองค์เทพเจ้าจีนเข้ามาในชุมชน 

ความเคารพและความศรัทธาของผู้คนต่อศาลเจ้าและองค์เทพเจ้าไม่เคยลดน้อยลงไป ศาลเจ้าไหหล้า

บ้านปากน้้าท่าทองถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนาที่เป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรม

และเป็นที่ประดิษฐานรูปบูชาเทพเจ้าจีนต่างๆ ที่มีบทบาทต่อชาวบ้านและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

ต่างๆ ทางสังคม ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สามารถสร้างชุมชนบ้านปากน้้าท่าทองให้ด้ารงความเป็นปึกแผ่น

ของคนในชุมชนได้อย่างไม่เสื่อมคลาย นอกจากนี้  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาลเจ้าได้มีการ

ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของตนเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการทางโลกมากขึ้น อาจกล่าว

ได้ว่า งานการศึกษาชิ้นนี้เป็นเพียงงานการศึกษากรณีหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการปรับตัวของสถาบัน

ศาสนาเพื่อการด้ารงอยู่ในบริบทโลกท่ีมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนในปัจจุบัน 
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