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บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินนี้มุ่งศึกษาการผสมผสานความเช่ือต่างๆ ทางศาสนา (Syncretism) ของวัดทาง
พุทธศาสนาในสังคมไทย กรณีศึกษา วัดสมานรัตนาราม ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยศึกษาผ่านพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของวัดสมานรัตนาราม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา นับต้ังแต่มีการปรับปรุงและพัฒนาวัดแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2542 และการ ศึกษาถึง
กระบวนการท่ีวัดสมานรัตนารามใช้เพื่อท าให้วัดกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความเช่ือท่ีหลายหลายท่ีมีอยู่ภายในวัด และการเปล่ียนแปลงของวัด
สมานรัตนาราม รวมท้ังพฤติกรรมและทัศนคติของผู้มาท าบุญ โดยสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอายุต้ังแต่ 
20 – 70 ปี จ านวน 23 ราย แบ่งออกเป็น พระสงฆ์ 1 รูป เจ้าหน้าท่ีของวัด 6 ราย ผู้ท่ีมาท าบุญ 10 
ราย พ่อค้าแม่ค้า 5 ราย และคนขับรถโดยสารประจ าทางวัดโสธรวราราม – วัดสมานรัตนาราม 1 ราย
และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 50 ราย 

ผลจากการศึกษาพบว่า สังคมไทยเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม คือ มีวัฒนธรรมท่ีมากมาย
แตกต่างกันออกไป รวมท้ังความเช่ือทางศาสนาท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายเช่นเดียวกับในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และนับต้ังแต่มีการปรับปรุงและพัฒนาวัดแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2542 วัดสมานรัตนารามมีการ
พัฒนาจากศาสนสถานทางพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทและความส าคัญในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีส าคัญของชาวพุทธในด้านต่างๆ และเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านในชุมชน ปัจจุบันวัด
สมานรัตนารามได้เข้ามามีบทบาทท่ีเพิ่มมากขึ้นต่อผู้คนในชุมชนและประชาชนโดยท่ัวไป ผ่านการ
พัฒนาวัดให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสร้างรายได้ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา จน
กลายเป็นที่ยอมรับจากประชาชนโดยท่ัวไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 “จบแล้ว” นี่คงเป็นค าท่ีข้าพเจ้าคิดว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีก าลังท าสารนิพนธ์ทุกคนต่างรอ
คอยค าๆ นี้ด้วยความหวัง หวังว่าเราจะท าได้ หวังว่าเราจะสอบผ่าน หวังว่าเราจะท าส าเร็จ…. ต่างคน
ต่างก็มีความหวังแตกต่างกันออกไป แต่อุปสรรคและปัญหาก็มากมายเหลือเกิน บางครั้งส่ิงเหล่านั้นก็
ไม่ได้เกิดขึ้นจากใคร แต่เป็นตัวเราเองท่ีท าให้ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ส่ิงหนึ่งท่ี
นับเป็นปัญหาใหญ่และหนีไม่พ้นคงเป็นความเกียจคร้านท่ีข้าพเจ้าคิดว่าหลายคนคงเคยประสบกับ
ปัญหานี้ขณะท าสารนิพนธ์ และนอกจากความเกียจคร้านแล้วปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตต่างก็มี
ถาโถมเข้ามาโดยไม่ทันได้ต้ังตัวอย่างไม่ขาดสาย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราก็ไม่สามารถเอา
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างในการหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ เราต้อง
รับผิดชอบ และเดินหน้าท าทุกอย่างต่อไป เพราะเมื่อสารนิพนธ์นี้จบลง ทางข้างหน้านี้ต่างหากท่ีก าลัง
จะเริ่มต้นขึ้น ชีวิตจริงก าลังจะเริ่ม พร้อมกับปัญหาและอุปสรรคมากมายท่ีใครๆ ต่างก็บอกว่ามัน
ยิ่งใหญ่กว่าการท าสารนิพนธ์ยิ่งนัก 

 อย่างไรก็ตามกว่าจะข้ามพ้นผ่านอุปสรรคต่างๆ ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ไปได้ ล้วนแล้วแต่
มีบุคคลท่ีพร้อมจะคอยช่วยเหลือข้าพเจ้าในยามท่ีต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ บุคคลแรกท่ีคอย
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่างๆ ในการท างานของข้าพเจ้าข้าพเจ้า คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. มณีวรรณ ผิวนิ่มหรือ อ. มณีวรรณ ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมาก อาจารย์เป็นท่ี
ปรึกษาของพวกเรามาต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 และสอนพวกเราหลายวิชาด้วยกัน นับต้ังแต่วันท่ีเข้าไปขอให้
อาจารย์มาเป็นท่ีปรึกษา วินาทีนั้นรู้สึกได้เลยว่า นี่เราก าลังจะไปสร้างภาระให้อาจารย์หรือเปล่า 
อาจารย์จะรับเรามั้ย (ฮ่าๆ) แต่ก็อยากให้ อ. มาเป็นท่ีปรึกษาจริงๆ สุดท้ายก็ไปตามต๊ือจนท่านรับเรา
เป็นนักศึกษาในความดูแลของท่าน ถึงแม้ว่าระยะหลัง อ.จะมีปัญหาสุขภาพมารบกวน แต่ อ.ก็
พยายามท่ีจะฝืนมาช่วยพวกเราตลอด พยายามอ่านงานของพวกเราท้ังท่ีสุขภาพไม่สู้ดีนัก และคอยให้
ค าแนะน าเสมอในงานท่ีพวกเราท า และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับพวกเรา ขอบคุณอาจารย์มากนะ
คะอาจารย์ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ   

 อาจารย์อีกท่านหนึ่งท่ีข้าพเจ้าขอขอบคุณมากๆ คือ อ.ชินวร ฟ้าดิษฐี หรือ อ.โฟล์ค อาจารย์
กรรมการสอบของข้าพเจ้า ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะท่ีคอยติดตามถามไถ่ตลอดว่างานเป็น
อย่างไรบ้าง จนกระท่ังตอนสอบอาจารย์มีความเมตตาต่อข้าพเจ้ามากๆ ท่ีให้ค าแนะน ากับงานของ
ข้าพเจ้าให้สอบผ่านไปได้ด้วยดี ถึงแม้ว่างานของข้าพเจ้าในตอนนั้นจะขาดข้อมูลอย่างมาก แต่อาจารย์
ก็ยังให้โอกาส ขอบคุณอาจารย์โฟล์คมากนะคะ 
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 ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้เราได้พบกับมิตรภาพดีดีและบุคคลท่ีคอยช่วยเหลือเราให้ข้ามพ้น
จากอุปสรรคต่างๆ มากมาย และมีบุคคลหนึ่งท่ีข้าพเจ้าอยากขอขอบคุณมากๆ เขาเป็นบุคคลท่ีคอย
ฉุดข้าพเจ้าออกจากความเกียจคร้านท่ีเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ และคอยเตือนสติ
ข้าพเจ้าอยู่เสมอให้ข้อคิดดีดี และพยายามช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกๆ อย่าง ท้ังไปลงภาคสนามด้วยกัน 
หรือในการท าสารนิพนธ์ก็คอยให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่างๆ จนข้าพเจ้าท าสารนิพนธ์ฉบับนี้
ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีขอบคุณมากๆ นะคะ  

 นอกจากนี้จะขาดไปไม่ได้เลยหากไม่พูดถึงเหล่าเพื่อนท่ีคบกันมาตลอดส่ีปี และในช่วงท าสาร
นิพนธ์บุคคลเหล่านี้นี่เองท่ีช่วยสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และก าลังใจในการต่อสู้กับการท าสารนิพนธ์ 
ขอบคุณพวกแกมากนะ อ้วน อิง นัท เจ ต๊ิยา ป้ายี โม เก๋ จุงโกะ และคนอื่นๆ ท้ังเพื่อนในเอกมานุษฯ 
และนอกเอก ทุกคนต่างช่วยให้ก าลังใจเราให้ส าเร็จ โดยเฉพาะแกเพื่อนรักอ้วนรู้จักกันมาต้ังแต่ปีหนึ่ง
ถ้าไม่มีแกเราอาจจะท าทีสิสเล่มนี้ไม่เสร็จก็ได้ ขอบคุณแกมากจริงๆ เป็นเพื่อนท่ีน่ารักอย่างนี้ตลอดไป
นะ  

สุดท้ายนี้หากไม่กล่าวถึงก็คงจะไม่ได้บุคคลท่ีท าให้ข้าพเจ้าเติบโตมาได้จนประสบความส าเร็จ
ในทุกวันนี้ ขอบคุณนะคะพ่อกับแม่ ขอบคุณคุณย่า คุณตา คุณยาย คุณปู่ท่ีอยู่บนฟ้า ด้วยนะคะ 
ขอบคุณทุกๆ เลย โดยเฉพาะแม่ท่ีคอยรับฟังปัญหา และช่วยเหลือทุกอย่าง ขอบคุณมากจริงๆ ค่ะ  

การท าสารนิพนธ์ได้สอนอะไรเราหลายอย่างไม่เพียงแต่ความรู้ในต าราแต่ยังสอนในส่ิงอื่นๆ 
อีกมาก แต่หากถามว่ามันให้อะไรเราและให้อธิบายก็คงไม่หมดภายในกระดาษแผ่นนี้ แต่คงจะบอกได้
เพียงประโยคส้ันๆ ว่า มันท าให้เราโตขึ้น เราก าลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราท ามันส าเร็จแล้วนะทุกคน…. 
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1 

บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ความเช่ือของมนุษย์มีความหลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม วัฒนธรรม 
เช้ือชาติ ศาสนา จารีตประเพณี เพศ วัย สถานภาพ ตลอดจนระดับการศึกษา ในสังคมไทยจะเห็นได้
ว่าระบบความเช่ือท่ีมีความส าคัญมาก ก็คือความเช่ือในพุทธศาสนา และความเช่ือในอ านาจเหนือ
ธรรมชาติหรือการนับถือผี ซึ่งมีอยู่ควบคู่ไปกับสังคมไทยมาช้านาน (นันทิกานต์ รุจิชัย, 2554 : 2)  

รูปแบบความเช่ือในอดีตท่ีปรากฏเป็นอย่างแรกในสังคมไทยนั้น คือ ความเช่ือในเรื่องภูตผี
วิญญาณ (Animism) ซึ่งถือเป็นความเช่ือท่ีสามารถพบได้ในสังคมท่ัวโลกเช่นกัน ความเช่ือในเรื่องของ
วิญญาณนี้อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน จนกระท่ังการรับเอาศาสนาพุทธเข้ามาในสังคมและเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาบริบทของศาสนาพุทธได้ถูกผสมผสานกลมกลืนเข้ากับ
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู รวมท้ังความเช่ือด้ังเดิมเรื่องภูตผีวิญญาณ สังคมไทยในอดีตนั้นมีรูปแบบ
ความเช่ือท่ีชัดเจนสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมต้ังแต่เกิด ดังจะเห็นได้จาก
ทุกๆ กิจกรรมของชีวิตย่อมมีความเกี่ยวโยงกับศาสนาและความเช่ือแทบท้ังส้ิน และมักเกิดจากความ
เกรงกลัวในส่ิงท่ีไม่สามารถหาข้อพิสูจน์หรือควบคุมได้ จึงท าให้เกิดวิธีการหรื อพิธีกรรมต่างๆ เพื่อ
ต่อรองกับอ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น การบนบานศาลกล่าวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์เพื่อให้ส่ิงศักดิสิทธิ์
คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายหรือขอพรในส่ิงท่ีตนต้องการ โดยการต่อรองนั้นจะมี
อาหารคาวหวาน หรือส่ิงของต่างๆ มาให้เป็นการตอบแทน หากค าขอนั้นประสิทธิผล เช่น ในพิธีการ
ขอฝนซึ่ งเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์  อย่างประเพณีบุญบั้ งไฟ หรือการแห่นางแมวเพื่อ
เปรียบเสมือนกับเครื่องเซ่นไหว้ให้กับเทวดาฟ้าดินดลบันดาลให้เกิดฝนตกลงมา มีน้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค และการเพาะปลูก ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการด ารงชีวิตของคนไทยในอดีต นอกจากนี้
มนุษย์ยังเชิดชูพลังเหนือธรรมชาติ หรือแม้กระท่ังส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติด้วยเช่นกัน ดังเช่น ยกให้ฝน
เปรียบเป็นพญาแถน หรือมีพระแม่คงคาคอยปกปักรักษาแม่น้ า พระแม่ธรณีคุ้มครองผืนดิน เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้จึงจะเห็นว่ามนุษย์มีการสร้างรูปแบบความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ข้ึนมารองรับการ
เคารพบูชาส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือค าสอนของศาสนานั่นเอง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเป็นเมือง
พุทธ แต่จะเห็นว่าการนับถือพุทธศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะ การนับถือพุทธแบบ
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ชาวบ้าน คือเป็นหลักท่ีคนในสังคมเข้าใจ เช่ือถือและปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆ เป็นการผสมผสานระหว่าง
พุทธ พราหมณ์ และผี เข้าด้วยกัน (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2527 : 34) แม้ว่าบ้านเมืองจะมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการสมัยใหม่ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ความเช่ือเหล่านั้น
ก็ยังไม่ได้หมดไป ในทางตรงกันข้ามกลับพัฒนาตัวเองขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนภายใต้
การเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท้ังท่ีพึ่งทางใจในและนอกพุทธศาสนา ความเช่ือ
ต่างๆ เช่น การนับถือผีในระบบความเช่ือด้ังเดิม การนับถือพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนา การนับถือเทพ
เจ้าในทางศาสนาพราหมณ์และความเช่ือเรื่องเจ้าท่ี ท่ีมาจากความเช่ือแบบจีนและอื่นๆ หรือ
แม้กระท่ังวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทอยู่ในสังคมไทยไม่น้อย ถึงแม้ว่า
จะเป็นสังคมพุทธก็ตาม (อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม, 2536 : 2) ดังจะเห็นได้จากความเช่ือมากมายหลาย
รูปแบบท่ีนอกเหนือไปจากในพุทธศาสนาปรากฏให้เห็นอยู่ในวัดไทยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น พระ
พิฆเนศ พระตรีมูรติ พระพรหม พระวิษณุ พระราหู ในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เทพเจ้าหรือศาลเจ้า
ต่างๆ ท่ีเป็นท้ังความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณและลัทธิอื่นๆ เป็นต้น  

นับต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น วัดมีบทบาทอย่างมากต่อสังคมไทยในหลายๆ ด้าน วัด 
เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในสังคม และเป็นศาสนสถานท่ีส าคัญส าหรับการ
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์คอยท าหน้าท่ี เผยแพร่หลักธรรมค าสอน เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนมีท่ีพักพิงใจและเกิดความสบายใจ แต่หากมองตามความเป็นจริงแล้ว วัดไม่ได้ท า
หน้าท่ีตามหลักคัมภีร์เพียงอย่างเดียว  แต่ยังท าหน้าท่ีตอบสนองความต้องการทางจิตใจให้กับคนใน
สังคม ท้ังขจัดปัดเป่า มีการประกอบพิธีกรรมท่ีเป็นพุทธแบบชาวบ้าน คือผสมผสานท้ัง ความเช่ือใน
พุทธ ไสยศาสตร์ พราหมณ์และภูตผี วิญญาณเข้าด้วยกัน มีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังเพื่อให้
ประชาชนเช่าไปบูชา โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ท าหน้าท่ีประกอบพิธีกรรมปลุกเสก ซึ่งในอดีตการปลุกเสก
จะมุ่งเน้นในเรื่องอยู่ยงคงกระพัน ปลอดภัยจากการสู้รบ มีการแฝงหลักศีลธรรม ข้อปฏิบัติและข้อห้าม
เพื่อควบคุมศีลธรรม (พระธรรมปิฎก, 2538 : 57-59) แต่ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นเรื่องโชคลาภ ร่ ารวย  
สามารถช่วยในการท ามาหากิน  เสริมดวงโชคลาภ ป้องกันภัย สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ในการด าเนินชีวิตซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน รวมท้ังมีการน าวัตถุมงคล
และเครื่องรางของขลังท่ีเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธิ์ไปบูชา ซึ่งนอกจากการกราบไหว้แล้วยังคงมีการ
วิงวอนขอร้อง บนบานศาลกล่าว หรือต่อรองแลกเปล่ียนบางส่ิงบางอย่างกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์นั้นหาก
สามารถดลบันดาลให้สมหวังได้ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือในเขตพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ี
มีความเช่ือในรูปแบบจีนอยู่มาก ท้ังศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศาลเทพเจ้าต่างๆ ท่ี
แตกต่างจากศาสนาพุทธด้ังเดิมในสังคมไทยท่ีเป็นศาสนาพุทธในนิกายเถรวาท ดังจะเห็นได้จาก
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สถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือของจังหวัดฉะเชิงเทราและศาสนสถานท่ีส าคัญอย่าง วัดหลวงพ่อโสธร ท่ี
ปรากฏมีโรงเจอยู่ทางด้านหลังของวัดบริเวณท่ีติดกับแม่น้ าบางปะกง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ
แบบจีนในแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน และมีเทพเจ้าต่างๆ ภายในศาลเจ้า เป็นต้น จากการ
สอบถามพระครูสุนทรกิจประยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ท าให้ทราบว่าโรงเจแห่งนี้จัดสร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 หรือกว่า 40 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าหรือวัดจีนให้พบเห็นอีกมากมาย
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราท่ีมีศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ า หรือ 
วัดอุภัยภาติการาม หรือท่ีเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า วัดซ าเปากง วัดนี้เดิมทีเป็นวัดจีนมาก่อนจึงมีลักษณะ
เหมือนศาลเจ้าแต่ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นวัดญวน ซึ่งเป็นพุทธศาสนาในนิกายมหายานจึงมีรูปแบบของ
วัดท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังในจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ ท่ีปรากฏมีพระศิวะความเช่ือใน
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูรวมอยู่ด้วย เป็นต้น ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสังคมใน
รูปแบบพหุวัฒนธรรม หรือมีความเช่ือท่ีหลากหลายในสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาถึงความเป็นมา
ตลอดจนพฤติกรรมทางศาสนา และความเช่ือท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายของผู้คนท่ีมาสักการบูชาส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทราได้ต่อไป  

  จากการศึกษาพบว่าวัดสมานรัตนารามได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงอย่างมากนับต้ังแต่
ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็น 1 ในสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีความน่าสนใจและส าคัญอย่างมากของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังจะเห็นได้จากการถูกผลิตซ้ าผ่านทางส่ือต่างๆ ในการแนะน าและเชิญชวนให้ผู้บริโภค
ส่ือมาท่องเท่ียวยังวัดสมานรัตนาราม ท้ังรายการทางโทรทัศน์ เช่น รายการใจบุญ ท่ีออกอากาศในช่วง
ปี พ.ศ. 2554  หรือ รายการ good day ท่ีออกอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2557 และ ส่ือออนไลน์ต่างๆ 
เช่น www.paiduaykan.com, www.sawasdee-padriew.com, www.travel.kapook.com ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์น าเท่ียวชั้นน าของประเทศไทย เป็นต้น อีกท้ังยังมีการปรับบริบทของวัดให้เข้ากับยุคสมัย
ในปัจจุบัน โดยมีส่ือออนไลน์ต่างๆ ของวัด อาทิ facebook วัดสมานรัตนาราม, เว็บไซต์วัดสมาน
รัตนาราม, ช่องทีวีออนไลน์วัดสมานรัตนาราม ใน www.youtube.com เป็นต้น  

 วัดสมานรัตนารามเป็นหนึ่งในวัดไทยในปัจจุบันที่ปรากฏให้เห็นความเช่ือมากมายหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่พระพุทธรูป หรือพระประธานไว้ให้กราบไหว้บูชาเท่านั้น หากแต่ภายในวัด
แห่งนี้ยังมีท้ังองค์พระพิฆเนศ พระราหู ช้างเอราวัณ พระพรหม เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ 
หลวงพ่อโสธร พญานาคราช เทพทันใจ จระเข้โหราเทพารักษ์ เป็นต้น นับต้ังแต่ ปีพ.ศ. 2500 - 2542 
วัดสมานรัตนารามได้ถูกว่างเว้นจากการบูรณปฏิสังขรณ์มาเป็นเวลานาน จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2542 
วัดได้รับการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่อง และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดจากการจัดสร้างองค์พระ
พิฆเนศปางนอนเสวยสุขใน ปี พ.ศ. 2552 ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้น และมีส่ิงศักด์ิอื่นๆ 
อาทิ หลวงพ่อองค์ด าซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัด ประดิษฐานจังหวัดละหนึ่งองค์, หลวงพ่อโต

http://www.paiduaykan.com/
http://www.sawasdee-padriew.com/
http://www.travel.kapook.com/
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พระประธานองค์ใหญ่ท่ีสุดในฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อประทานพรขอโชคลาภและให้สุขภาพแข็งแรง 
จระเข้โหราเทพารักษ์ประทานเรื่องโชคลาภการค้าขาย, พระราหูท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสะเดาะ
เคราะห์ฝากดวงชะตา และยังมีบริการต่างๆ เช่น ล่องเรือชมแม่น้ าบางประกง ร้านค้า ร้านอาหาร
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งท าให้วัดสมานรัตนารามแห่งนี้มีช่ือเสียงอย่างมาก และไม่ได้เป็นท่ีรู้จักเฉพาะในหมู่
คนไทยในประเทศเท่านั้น แม้แต่ต่างประเทศก็รู้ จักวัดสมานรัตนารามแห่งนี้  ดังจะเห็นได้จาก
การศึกษาภาคสนามท่ีพบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมากราบไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์เป็นจ านวนมาก อาทิ จีน 
ญี่ปุ่น อินเดีย และชาวตะวันตก เป็นต้น ยิ่งเป็นการสร้างรายได้และท าให้วัดพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง  

อีกท้ังวัดสมานรัตนารามยังมีการจัดกิจกรรมการท าบุญต่างๆ และปรากฏเครื่องรางของขลัง
อยู่อย่างมากมายหลายรูปแบบ เช่น ท่ีฐานวิหารพระพิฆเนศ บริเวณโดยรอบของวัด รวมถึงของฝาก
และสินค้าต่างๆ วัดสมานรัตนารามได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย โดยกลุ่ม
นักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวไทยท้ังในและนอกพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมท้ังมีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์แล้ววัดแห่งนี้ยังมีส่ิง ท่ีน่าสนใจอื่นๆ ท่ีสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้อีก เช่น บริเวณโดยรอบของวัดสมานรัตนารามมีสถานท่ีให้พักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง 
ท้ังสวนเล็กๆ บริเวณหน้าร้านกาแฟ บริการเก้าอี้นวด ร้านอาหารแพริมน้ า เป็นต้น และยังมีตลาดท่ีมี
การค้าขายตลอดทุกวัน แต่จะมีนักท่องเท่ียวมากเป็นพิเศษในวันเสาร์ – อาทิตย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าวัด
สมานรัตนารามได้รวบรวมส่ิงต่างๆ เอาไว้อย่างครบครัน ท้ังความเช่ือท่ีหลากหลาย และกิจกรรม
ท าบุญตามจุดต่างๆ ภายในวัดสมานรัตนาราม รวมท้ังสถานท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
นักท่องเท่ียว และร้านค้าให้ได้จับจ่ายใช้สอย หรือแม้แต่ร้านอาหารต่างๆ วัดสมานรัตนารามแห่งนี้จึง
ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว และมีช่ือเสียงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาวัดข้ึนตามล าดับ   

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ได้ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจในรูปแบบความ
เช่ือและศาสนาท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการผสมผสานในความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย
การผสมผสานและการปรับเปล่ียนดังกล่าวสอดคล้องกับทัศนะของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2548 : 85) 
ท่ีกล่าวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในประวัติศาสนาทุกศาสนา โดยสรุปไว้ว่ า 
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางศาสนา ยังมีมโนทัศน์ส าคัญอีกคู่หนึ่งท่ีใช้อธิบาย วัฏจักรของการ
เปล่ียนแปลงได้ เมื่อศาสนาถูกเผยแพร่ออกไปนอกปริมณฑลทางวัฒนธรรมเดิมของตนเอง ก็มักเกิด
การ ผสมผสานกับวัฒนธรรมด้ังเดิมของท้องถิ่นขึ้น Syncretism หมายถึง การผสมผสานทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถพบได้ในประวัติของทุกศาสนา เช่น เมื่อศาสนาพุทธแพร่กระจายเข้ามาในแถบ
อุษาคเนย์ ก็ผสมผสานกับความเช่ือผีแบบด้ังเดิมในท้องถิ่นนั้น และต่อมาการผสมผสานกับลัทธิ
พราหมณ์ท าให้เกิดคติเทวราชาขึ้นในอาณาจักรแถบนี้ การผสมผสานทางวัฒนธรรมนี้ พบได้ในหลาย
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มิติ เช่น การผสมในเนื้อหาสาระ หรือหลักค าสอนทางศาสนา การผสมผสานในสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูป
เคารพ หรือในพิธีกรรม เป็นต้น  

งานวิจัยช้ินนี้มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาการผสมผสานความเช่ือทางศาสนา (Syncretism) ของวัดใน
สังคมไทย ซึ่งปัจจุบันการศึกษาในเรื่องราวดังกล่าวยังมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบวัดใน
สังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปมากขึ้น โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาผ่านการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของวัด
สมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ามกลางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปต้ังแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมทางศาสนาและความเช่ือของประชาชนท่ีมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และการศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีวัดสมานรัตนารามใช้เพื่อท าให้วัด
เปล่ียนแปลงบริบทไปจากศาสนาสถานทางพุทธศาสนามาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมากขึ้นในปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของวัดสมานรัตนาราม หลังจากการ
บูรณปฏิสังขรณ์ปี พ.ศ. 2542 มาจนถึงปัจจุบัน  

2. เพื่อศึกษารูปแบบการผสมผสานความเช่ือท่ีปรากฏอยู่ในวัดสมานรัตนาราม 
3. เพื่อศึกษากระบวนการท่ีวัดสมานรัตนารามใช้เพื่อท าให้วัดกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียว 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านพื้นท่ี ผู้ศึกษาได้เลือกท าการศึกษาและเก็บข้อมูลท่ีวัดสมาน
รัตนาราม ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นท่ีทางพุทธศาสนาท่ีมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ต่างๆ ภายในวัดมากมาย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานความเช่ือทางศาสนา (Syncretism) 
ของวัดในสังคมไทยได้ และบริเวณโดยรอบของวัดท่ีมีร้านค้า ร้านอาหาร และบริการต่างๆ รวมถึงการ
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ ท่ีน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัดสมานรัตนาราม , รายการของวัดสมานฯ จาก
เว็บไซต์ youtube และ Facebook Page โดยมีการน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของวัด 
นอกจากนี้ยังสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางวัดจัดขึ้น 

ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยช้ินนี้มุ่งศึกษาการผสมผสานความเช่ือต่างๆ ทางศาสนา 
(Syncretism) ของวัดทางพุทธศาสนาในสังคมไทย กรณีศึกษา วัดสมานรัตนาราม ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาผ่านพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของวัด
สมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา นับต้ังแต่มีการปรับปรุงและพัฒนาวัดแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2542 โดย
ปรากฏความเช่ือท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น พระพิฆเนศ พระราหู ช้างเอราวัณ พระพรหม เจ้าแม่
กวนอิม เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ หลวงพ่อโต พญานาคราช จระเข้โหราเทพารักษ์ เป็นต้น และการศึกษา
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ถึงกระบวนการท่ีวัดสมานรัตนารามใช้เพื่อท าให้วัดกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียว  โดยใช้แนวคิดการ
ผสมผสานความเช่ือทางศาสนา และกระบวนการกลายเป็นสินค้า มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาในประเด็นดังกล่าวช่วยให้เกิดความเข้าใจในการผสมผสานความเช่ือทางศาสนา
(syncretism) ท่ีมีความหลากหลาย ของวัดในสังคมไทย ตลอดจนการศึกษาบทบาทความส าคัญของ
เครื่องรางของขลัง และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่อย่างมากมายภายในวัด รวมท้ังช่องทางการเข้าถึงประชาชน
มากขึ้นซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของวัดในสังคมไทยปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องการผสมผสานความเช่ือทางศาสนากับการกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียวของวัด
ในสังคมไทย : กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ศึกษา
ได้ศึกษาและน าแนวความคิดเพื่อน ามาใช้ในการประกอบการศึกษาท้ังหมด 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิด
การผสมผสานความเช่ือทางศาสนา (Syncretism)  และแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การผสมผสานความเชื่อทางศาสนา (Syncretism)  
จากงานศึกษาในแนวนี้ ได้แก่ หนังสือเรื่อง Syncretism/ Anti- Syncretism : the Politics 

of Religious Synthesis ซึ่งชาร์ลส์ สจ๊วต (Charles Steward) และโรสซาลินด์ ชอว์ (Rosalind 
Shaw) เป็นบรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความท่ีศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวทางศาสนาในหลาย
ประเทศและวัฒนธรรม โดยเน้นความสนใจท่ีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางศาสนาท่ีซับซ้อนและ
เล่ือนไหล บรรณาธิการเลือกมโนทัศน์คู่ตรงข้ามท่ีมีการใช้แพร่หลาย คือการผสมผสานและการต่อต้าน
การผสมผสานความเช่ือมาเป็นแกนของหนังสือ ในแวดวงศาสนศึกษาและเทววิทยา ค าว่า 
syncretism มีนัยยะเชิงลบ ส่ือถึงกระบวนการเมื่อศาสนาหนึ่งแพร่กระจายไปในท่ีต่างๆ และเกิดการ
ผสมผสานกับความเช่ือท้องถิ่น ท าให้ความหมายด้ังเดิมเพี้ยนหรือแปรรูปไป กระบวนการนี้เกิดขึ้นกับ
ทุกศาสนาและระบบความเช่ือ และการผสมผสานก็มีท้ังการผสมกับความเช่ือหรือศาสนาของถิ่นนั้นๆ 
หรือผสมกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอาจมิใช่ศาสนาก็ได้ กระบวนการนี้ท่ีจริงแล้วเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรม (acculturation) ท่ีเกิดขึ้นเมื่อสังคมหนึ่งมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับอีกสังคมหนึ่ง ในเรื่องของศาสนานั้น หากการผสมผสานความเช่ือด าเนินไปถึงจุด
หนึ่ง ก็มักเกิดแนวโน้มของการต่อต้านการผสมผสาน (anti- syncretism) โดยกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อ
ปฏิรูปศาสนาซึ่งมักถูกมองในเชิงบวกว่าเป็นกระบวนการช าระความบริสุทธิ์แก่ศาสนา ท าให้ค าสอน
ด้ังเดิมหวนคืนมาได้ ประวัติศาสตร์ของพัฒนาการศาสนาใหญ่ๆ ในโลกมักแกว่งไปมาระหว่างขั้วท้ัง
สองนี้อยู่เสมอ (Charles Steward & Rosaline Shaw, 1994 : 5) 

 สจ๊วตและชอว์เสนอการตีความมโนทัศน์คู่นี้เสียใหม่ โดยไม่มองการผสมผสานความเช่ือในเชิง
ลบและการมองการต่อต้านการผสมผสานในเชิงบวก เพราะการให้ค่าเชิงบวกนั้นเท่ากับมองว่าการ
ต่อต้านการผสมผสานเป็นการคืน “ความบริสุทธิ์” แก่ค าสอน และมองค าสอนทางศาสนาด้ังเดิมว่า
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เป็นส่ิงท่ีมีความเป็นจริงแท้ (authentic) และแง่มุมหนึ่งของความเป็นของแท้ก็คือ การปราศจากการ
ปนเป้ือนกับส่ิงอื่นๆ นอกค าสอนนั้น ท าให้เห็นว่าความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ในตัวเอง อย่างไรก็ตาม 
หากเราเช่ือว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นธรรมชาติของพัฒนาการทางสังคม ก็จะเห็นว่าค าสอน
ของศาสดาแห่งศาสนาใหญ่ๆ ในโลกนั้นล้วนมีองค์ประกอบแห่งการผสมผสานทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย
เสมอ ตัวอย่างเช่น ศาสนาพุทธนั้น เราก็ทราบกันดีว่าถือก าเนิดในท่ามกลางวัฒนธรรมฮินดู พระพุทธ
องค์อาศัยศัพท์ของความเช่ือฮินดูหลายค าในค าสอนของพระองค์ ทว่าทรงน ามาตีความเสียใหม่ เช่น 
ค าว่า การหลุดพ้น (โมกษะ) หรือค าว่า พรหม หรือค าว่า ทิศหก ตลอดจนการบูชาไฟ เป็นต้น การ
ตีความศัพท์ฮินดูด้วยโลกทัศน์แบบพุทธจะถือเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรมช้ันยอดก็ว่าได้ท่ีท าให้
ปราชญ์และนักบวชฮินดูยุคนั้นเป็นจ านวนมากยอมจ านนและหันมายอมรับนับถือพุทธศาสนาแทน
(Charles Steward & Rosaline Shaw, 1994 : 6) 

อย่างไรก็ตามกระบวนการเปล่ียนแปลงทางศาสนา ยังมีมโนทัศน์ส าคัญอีกคู่หนึ่งท่ีใช้อธิบาย 
วัฏจักรของการเปล่ียนแปลงได้ เมื่อศาสนาถูกเผยแพร่ออกไปนอกปริมณฑลทางวัฒนธรรมเดิมของ
ตนเอง ก็มักเกิดการ ผสมผสานกับวัฒนธรรมด้ังเดิมของท้องถิ่นขึ้น Syncretism หมายถึง การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมท่ีสามารถพบได้ในประวัติของทุกศาสนา เช่น เมื่อศาสนาพุทธแพร่กระจาย
เข้ามาในแถบอุษาคเนย์ ก็ผสมผสานกับความเช่ือผีแบบด้ังเดิมในท้องถิ่นนั้น และต่อมาการผสมผสาน
กับลัทธิพราหมณ์ท าให้เกิดคติเทวราชาขึ้นในอาณาจักรแถบนี้ การผสมผสานทางวัฒนธรรมนี้ พบได้
ในหลายมิติ เช่น การผสมในเนื้อหาสาระ หรือหลักค าสอนทางศาสนา การผสมผสานในสัญลักษณ์ท่ี
เป็นรูปเคารพ หรือในพิธีกรรม เป็นต้น (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 2548 : 118-119) 

จากผลงานเขียนของ ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ ได้ท าให้เห็นถึง การผสมผสานความเช่ือ
ทางวัฒนธรรมและศาสนา (Syncretism) ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่า ความเช่ือทางศาสนาของ
ประชาชนในแถบเอเชียอาคเนย์แต่ด้ังเดิมนั้น เป็นความเช่ือใน "ศาสนาปฐมบรรพ์" (Primitive 
Religion) ท่ีมีลักษณะแบบ "วิญญาณนิยม" (Animism) ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ัง
ดินแดนท่ีเป็นท่ีต้ังของประเทศไทยปัจจุบัน แต่เดิมนั้นเช่ือเรื่องผีสางเทวดา เช่น ผีบ้านผีเรือน รุกข -
เทวดา นางไม้ ซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบันในรูปของความเช่ือเรื่อง "แม่นาคพระโขนง" และ "ปู่เจ้าสมิง
พราย" เป็นต้น ต่อมาศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ของอินเดีย (ประมาณว่าเป็นศาสนาท่ีมี
อายุไม่ต่ ากว่า 5,000 ปี) ได้แพร่หลายมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และค่อยๆ มีบทบาทและอิทธิพล
ท้ังต่อความเช่ือและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในแถบนี้ เช่น ความเช่ือในทฤษฎี "การกลับชาติมา
เกิดใหม่" (Reincarnation Theory) ท้ังต่อการเมืองการปกครองของรัฐ เช่นท่ีปรากฏในความเช่ือและ
พิธีกรรมของ "อาณาจักรขอม" (Khmer Kingdom) และต่อศิลปวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ ดังเช่น
ท่ีปรากฏท่ี "นครวัด" และ "นครธม" เป็นต้น  
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เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียกว่า 2,500 ปีมาแล้วนั้น พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแบบ 
"อเทวนิยม" (Atheism) ท่ีไม่เช่ือเรื่องอ านาจดลบันดาลและการมีอยู่ของพระเจ้า ต้องต่อสู้ทาง
ความคิดกับศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาแบบ "พหุเทวนิยม" (Polytheism) ท่ีเช่ือการมีอยู่ของพระ
เจ้าหลายองค์ ในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประสบความส าเร็จในการประกาศแนวความคิดใหม่
ทางศาสนา โดยทรงจัดต้ังคณะสงฆ์ขึ้นเพื่อให้สืบทอดค าสอนของพระองค์ ต่อมาพระจักรพรรดิอโศก
มหาราชได้ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาไปอย่างกว้างไกลท่ัวท้ังชมพูทวีป และยังได้ส่งพระธรรมทูตเผยแผ่
พุทธศาสนาลงมาท่ีเกาะลังกา และดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ท าให้ประชาชนในเอเชีย
อาคเนย์รับนับถือพุทธศาสนาเข้าไว้อีกศาสนาหนี่ง ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีลักษณะเป็น
การผสมผสานลัทธิความเช่ือทางศาสนา (Syncretism) ซึ่งประกอบด้วยศาสนาปฐมบรรพ์ ศาสนา
พราหมณ์ และพุทธศาสนา โดยภาพรวมแล้วศาสนาพราหมณ์มีชัยชนะเหนือศาสนาปฐมบรรพ์ของคน
ท้องถิ่น และพุทธศาสนาก็มีชัยชนะเหนือท้ังศาสนาพราหมณ์และศาสนาปฐมบรรพ์ แต่ท้ังสามศาสนา
ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือของผู้คนในเอเชียอาคเนย์เป็นอย่างมาก (ทวีวัฒน์ 
ปุณฑริกวิวัฒน์, 2552 : 6) 

ทฤษฎีการผสานความเช่ือทางศาสนา หรือ Syncretism สามารถใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับ
งานวิจัยช้ินนี้ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถใช้เช่ือมโยงการศึกษาและอธิบายถึงกระบวนการเกิดการ
ผสมผสานกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม ศาสนา และความเช่ือต่างๆ ท่ีปรากฏให้เห็นในวัดของ
สังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีปรากฏให้เห็นถึงความเช่ือท่ี
หลากหลายท่ีอยู่ภายในวัด อันเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรม ความเช่ือ และศาสนา ต่างๆเข้าไว้
ด้วยกัน ท้ังพราหมณ์ พุทธ ฮินดู และอื่นๆ  

2. แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า 
 การผลิตและการแลกเปล่ียนสินค้านั้นเป็นส่ิงท่ีมีมานานแล้ว นับแต่มนุษย์เริ่มมีผลผลิต
ส่วนเกินจากการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน แต่ผลผลิตส่วนเกินในอดีตนั้นเป็นเพียงส่วนน้อย หากน ามา
เทียบกับสังคมทุนนิยมอย่างในปัจจุบันท่ีมีการผลิตสินค้าครั้งละจ านวนมาก เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้คนในสังคมท่ีมีมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าภายใ ต้การผลิตสินค้าแบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมนั้น การแลกเปล่ียนถือเป็นปรากฏการณ์ปกติท่ีสามารถพบเห็นได้ท่ัวไปในสังคม สินค้า
มิได้ถูกผลิตเพื่อมูลค่าเชิงการใช้สอยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เป็นการผลิตเพื่อสร้าง
ความหมายและมูลค่าเชิงการแลกเปล่ียนในตัวสินค้านั้นๆ อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ดังจะเห็นได้จากการท่ีส่ิง
ต่างๆ ในสังคมทุนนิยมถูกแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีมูลค้าทางเศรษฐกิจผ่านทางการใส่ความหมาย 
คุณค่า มาตรฐาน รวมไปถึงการผลิตซ้ า ซึ้งส่ิงท่ีถูกน ามาแปรรูปเป็นสินค้าในระบบทุนนิยมก็มิได้จ ากัด
อยู่เพียงวัตถุส่ิงของเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึงประเพณี วัฒนธรรมหรือแม้กระท่ังระบบความเช่ือ
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ท่ีถูกน ามาเช่ือมโยงเข้ากับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและกระบวนการจ าแนกประเภท เพื่อให้
กลายเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าและมาตรฐานทางการค้าและสามารถเสนอขายต่อผู้คนในสังคมร่วมสมัยได้ 
(ขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร, 2543 : 21) 

 Theodor Adormo และ Mark Horkheimer เป็นหนึ่งในบรรดานักคิดคนส าคัญของ
ส านักแฟรงค์เฟิร์ท (Frankfurt School) ท่ีได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ
กระบวนการกลายเป็นสินค้า ท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้ประชาชนหลงอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ทาง
การตลาด ทฤษฎีนี้เสนอว่าวัฒนธรรมไม่เพียงแต่เป็นกระจกสะท้อนภาพสังคมแต่ยังมีบทบาทส าคัญใน
การปรับสร้างสังคม (shaping society) ด้วย Adorno และ Horkheimer มองว่า สังคมภายใต้ระบบ
ทุนนิยมนี้ได้สูญเสียความสามารถท่ีจะหล่อเล้ียงความมีเสรีภาพอันแท้จริงและความเป็นปัจเจกบุคคล 
เนื่องมาจากกระบวนการผลิตผลงานทางวัฒนธรรมนั้นได้เคล่ือนย้ายจากเวทีศิลปะท่ีต้องอาศัยความ
พยายามจากศิลปินผู้เป็นปัจเจกบุคคลท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ค านึงถึงการลงทุน การขายและการ
เก็งก าไร มาสู่เวทีอุตสาหกรรมท่ีใช้หลักการของทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ้งเน้นเรื่องของผลก าไรและการ
ลงทุนเป็นหลัก “สินค้า” หรือส่ิงประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม (Cultural product) ท่ีสามารถวัดคุณค่าได้
ด้วยเงินตรา เช่น งานเพลงและงานศิลปะในปัจจุบันท่ีกลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งในอุตสาหกรรมความ
บันเทิงไปอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกระบวนการผลิต 4 ขั้นตอน คือ 1. กระบวนการท าให้เป็นสินค้า 
เป็นขั้นของการสร้างมูลค่าและความหมายให้กับสินค้าในท้องตลาด 2. กระบวนการท าให้เป็น
มาตรฐาน เป็นการท าสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการ
ยอมรับและวางใจในสินค้า 3. การผลิตจ านวนมาก เป็นการผลิตภายใต้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ี
เน้นผลิตสินค้าในปริมาณมากเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาด 4. การผลิต
ซ้ า เป็นขั้นของการตอกย้ าภาพลักษณ์หรือความหมายของสินค้าผ่านทางส่ือโฆษณาและเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในความหมายท่ีถูกสร้างขึ้นจนต้องการสินค้าเหล่านั้นมา
ไว้ในครอบครอง (นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2549 : 7) 

 ด้วยขั้นตอนการผลิตท่ีมีลักษณะของการพยายามท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับตัวสินค้าผ่านทางส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ นั้น ท าให้สินค้าท่ีถูกผลิตขึ้นภายใต้ตรรกะ
ของระบบทุนนิยมมีลักษณะท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของมวลชนเป็นหลัก Adorno กล่าวว่าลักษณะเช่นนี้ได้ท าให้คุณค่าหรือออร่า (Aura) 
บางอย่างในวัฒนธรรมหรือตัวสินค้าถูกทลายลงจนไม่หลงเหลือความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว และ
ในขณะเดียวกันยังท าให้เสรีภาพหรืออิสรภาพภายในตัวปัจเจกเหือดหายไป เนื่องมาจากการกระตุ้น
หรือล่อลวงของส่ือท่ีเข้ามาท าให้ตัวผู้บริโภคเกิดการยอมรับหรือจ ายอมต่อส่ิงท่ีส่ือน าเสนอโดยท่ีไม่ต้ัง
ค าถามหรือต่อต้าน ซึ่งในท่ีสุดแล้วผู้บริโภคเหล่านี้ก็จะบอกกับตัวเองว่าช่ืนชอบในส่ิงท่ีอุตสาหกรรม
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วัฒนธรรมผลิตขึ้น แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงความต้องการจอมปลอมท่ีถูกผลิตสร้างขึ้นโดยระบบทุน
นิยมท่ีพยายามกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความต้องการต่อวัฒนธรรมและตัวสินค้าต่างๆ อย่างไม่จ ากัด 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2540 : 53) 

 ดังนั้นจากทฤษฎีดังกล่าวสามารถน ามาอธิบายและเช่ือมโยงเข้ากับการศึกษากระบวนการ 
Syncretism ในสังคมไทย โดยวิเคราะห์เฉพาะในแง่มุมของการน าวัตถุมงคล และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ 
ภายในวัด ท่ีเดิมเป็นเรื่องของความเช่ือและความศรัทธาของคนในสังคมไทย เมื่อยุคสมัยเปล่ียนแปลง
ไปท่ามกลางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายและมูลค่าใน
ตัวเอง โดยผลิตวัตถุมงคลต่างๆเป็นจ านวนมาก เพื่อจ าหน่ายให้กับผู้คนในสังคมและหารายได้ให้กับ
วัดมากกว่าในอดีต และการสร้างมูลค่าและความหมายของส่ิงศักดิ์สิทธิต่างๆนี้เอง ท่ีสอดคล้องกับการ
เกิดขึ้นของการผสานความเช่ือต่างๆ (Syncretism) โดยมีการผลิตซ้ าความเช่ือในรูปแบบนี้ ท่ีมีการท า
ให้เป็นรูปแบบของสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีถูกผลิตด้วยผู้ผลิต เพื่อท าให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าท่ีถูกผลิต
ขึ้น เพราะ วัดได้เพิ่มความเช่ือท่ีหลากหลายให้ครบครันมากขึ้น และดึงดูดผู้คนให้มาสักการบูชา 

หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบความเช่ือในพุทธศาสนาและวัดในสังคมไทยต้ังแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ค่านิยม ตลอดจนความเช่ือท่ีมีอยู่หลากหลายในสังคมไทย 
และการผสมผสานของความเช่ือท้ังพุทธ พราหมณ์ ผี ท่ีเกิดขึ้นในวัดไทยในปัจจุบัน และกระบวนการ
กลายเป็นสินค้า ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยท่ีชัดเจน และเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. งานวิจัยเก่ียวกับความเชื่อในสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ในทางมานุษยวิทยากล่าวถึงหน้าท่ีของความเช่ือทางศาสนาว่าสามารถแบ่งออกได้ 3 

แนวทาง คือ 1. อธิบายตามแนวจิตวิทยา คือ ความเช่ือมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการพื้นฐาน

ทางด้านจิตใจของมนุษย์ในการให้ค าอธิบายวิธีคิด ความเช่ือและแบบแผนเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับอ านาจเหนือธรรมชาติ ช่วยลดความวิตกกังวล และอารมณ์ตึงเครียด อันเกิดจาก

ความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิต และพิธีกรรมยังท าให้มนุษย์เกิดความมั่นใจ ช่วยลดความขัดแย้ง และเป็น

หลักประกันความต่อเนื่องและราบรื่นของสังคม 2. อธิบายตามแนวสังคมวิทยา คือ ศาสนาเป็นพลังใน

การสร้างความสมานฉันท์ เป็นท่ีมาของส านึกร่วม และกลไกส าคัญในการควบคุมรักษากฎกติกา และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 3. อธิบายผสมผสานระหว่างแนวจิตวิทยากับแนวสังคมวิทยา 
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โดยศาสนาเป็นผลตอบสนองจากความรู้สึกกดดัน  อึดอัด หรือขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจากการแปรผันของ

สภาวะสมดุลทางสังคม อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณ์อื่นๆ ในสภาวะเช่นนี้ สังคมจะ

พยายามฟื้นพลังด้วยหนทางต่างๆ เช่น สร้างลัทธินิกายใหม่ๆขึ้น นอกจากนั้น ยังกล่าวถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์ โดยความเช่ือทางศาสนาได้กลายเป็นพื้นฐานของกฎ

ข้อห้าม และพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการบวงสรวงเพื่อขอให้

ช่วยในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของมนุษย์ (ยศ สันตสมบัติ, 2548) 

 อมรา พงศาพิชญ์ (2533) เรื่อง “วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทย
แนวมานุษยวิทยา”  ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างวัฒนธรรมกับศาสนา รวมท้ังศาสนากับ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ ท่ีปรากฏอยู่ในสังคมไทย อีกท้ังยังอธิบายไว้อีกว่าความเช่ือและศาสนามี
อิทธิพลต่อการก าหนดบทบาท ค่านิยม และโลกทัศน์ของสมาชิกในสังคม ให้ด าเนินไปตามวิถีทางแบบ
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ สังคมต่างๆ และความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อกันและกัน  
ในตอนท้ายผู้เขียนได้สรุป และวิเคราะห์ถึงแนวทาง ในการปรับตัวของสังคมไทยในยุคสมัยใหม่ซึ่ง
สามารถน ามาใช้อ้างอิงในการศึกษาของข้าพเจ้าท่ีอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของวัดท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น
อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวของสังคมยุคสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยอาศัยความเช่ือเป็นกลไกส าคัญ  

 ผลงานของ ปรานี วงษ์เทศ (2543) เรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์” เป็นการ
ขยายขอบเขตความเข้าใจของสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน
สังคมและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์ ท้ังนี้ผลงานช้ินนี้ได้ศึกษาท าความเข้าใจผู้คนและสังคมวัฒนธรรม
ท่ีในปัจจุบันมีท้ังแนวคิดทฤษฎี และการศึกษาในแง่มุมของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งถูก
แบ่งแยกเป็นประชากรของประเทศต่างๆ คือ ประเทศพม่า ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม ในเอเชีย
อุษาอาคเนย์ โดยเน้นกลุ่มคนท่ีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เน้นการวิเคราะห์และอธิบายวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและเห็นถึง
พัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมในดินแดนแถบนี้ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเป็นความ
คล้ายคลึงและแตกต่างกัน จึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ผลงานการศึกษาช้ินนี้ท่ีอาจได้รับอิทธิพลจากประเทศในอุษาอาคเนย์ เช่น การเข้ามาของเทพเจ้าใน
ศาสนาฮินดู ซึ่งมาจากศาสนาพราหมณ์ด้ังเดิม ตลอดจนอิทธิพลจากระบบความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม 
สังคมและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์ได้เช่นกัน  

นับต้ังแต่เมื่อครั้งศาสนาพราหมณ์แผ่ขยายเข้ามาในประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า 
ใครเป็นผู้น าเข้ามาเผยแพร่ และมีมาต้ังแต่เมื่อไร มีเพียงหนังสือจดหมายเหตุต่างๆท่ียังหลงเหลืออยู่ 
และกล่าวไว้ว่าเมื่อประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา ศาสนสถานทางศาสนาพราหมณ์ได้หลงเหลือ
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ไว้เพียงซากและกลายเป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถานตามสถานท่ีต่างๆไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่เป็นท่ีสรุป
แน่ชัดถึงเรื่องราวความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย ตลอดจนวิวัฒนาการของลัทธิ
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งกลายเป็นศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์ใหม่ในปัจจุบัน ค ากล่าวในข้างต้น
อ้างอิงจากผลงานการวิจัยของ จักรชัย อภิชาตบุตร (2515) เรื่อง “ศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย”  
ท้ังนี้ผลงานการศึกษาช้ินนี้ยังช้ีให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีเกิดขึ้นในชมพูทวีป และท่ีมีต่อ
ชาวอินเดียซึ่งพวกเขามีความเช่ือว่าศาสนาพราหมณ์เป็นต้นก าเนิดของลัทธิประเพณีทางด้านศาสนา 
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์ใหม่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ศาสนาใหม่นั้นส่วนมากจะ
ขึ้นอยู่กับความเช่ือและการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ตามศาสนาพราหมณ์ด้ังเดิมนั่นเอง ผลงานการศึกษา
ช้ินนี้ได้มีส่วนท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ ตลอดจนบริบท
ต่างๆ ท้ังต้นก าเนิด วิวัฒนาการของศาสนา และอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีมีต่อสังคมไทย  

จากการผลงานการศึกษา “ศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย” ท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของ
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของศาสนาต่างๆ คือ ศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์ใหม่ใน
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่องานการศึกษาของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเข้าใจต่างๆ 
เหล่านี้ได้น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวของพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ตลอดจน
ต านานและพิธีกรรมในการบูชาพระพิฆเนศต่างๆ ดังจะเห็นได้จากในผลงานการศึกษาของ กิตติ 
วัฒนะมหาตม์ (2549) ในหนังสือ ตรีเทวปกรณ์ : พระคเณศ พระลักษมี พระสรัสวดี ถึงแม้ว่าใน
หนังสือเล่มนี้จะน าเสนอเรื่องราวของเทพเจ้าท้ัง 3 ในศาสนาฮินดู แต่ทว่าผลงานการศึกษาช้ินนี้ได้ท า
ให้เห็นถึงการนับถือเทพเจ้าในศาสนาฮินดูท่ีมีอยู่มากมาย และในบทของประวัติพระพิฆเนศใน
ประเทศไทยก็ได้กล่าวถึงคติการนับถือพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความส าเร็จในประเทศไทย ต้ังแต่อดีต
มาจนถึงปัจจุบัน นับต้ังแต่การเข้ามาในพุทธศตวรรษท่ี 10 โดยเข้ามาจากทางภาคใต้ แต่เทวาลัยของ
พระพิฆเนศท่ีเก่าท่ีสุดในเมืองไทยปรากฏท่ีแหล่งโบราณคดีเขาคา จ.นครศรีธรรมราช มีอายุในพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 และการนับถือพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา เป็นการริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์ท่านโปรดการประพันธ์กวีนิพนธ์ และศิลปศาสตร์ จึงทรง
ยกย่องพระพิฆเนศเป็นพิเศษ  

ผลงานการศึกษาเกี่ยวกับพระพิฆเนศท่ีส าคัญมากและได้น าเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระ
พิฆเนศไว้โดยละเอียดอีกช้ินหนึ่ง คือ “คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศที่พบในประเทศ
ไทย” ของ จิรัสสา คชาชีวะ (2531) นับได้ว่าผลงานการศึกษาช้ินนี้เป็นผลงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับพระพิฆเนศในยุคแรกๆ และเป็นต้นแบบรวมท้ังหนังสืออ้างอิงการศึกษาให้กับผลงานการศึกษา
พระพิฆเนศในยุคหลังของไทยได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นประโยชน์และสามารถน ามาใช้ในผลงาน
การศึกษาของข้าพเจ้าได้อย่างมาก ท้ังในแง่ของแนวคิดตลอดจนคติความเช่ือซึ่งเกี่ยวข้องกับพระ
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พิฆเนศท่ีพบในประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและบริบทของสังคม นับต้ังแต่การเข้า
มาโดยสันนิษฐานจากหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ศิลาจารึก และ วรรณกรรมต่างๆ รวมท้ัง
หลักฐานทางโบราณคดีท้ังโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ เช่น ประติมากรรมรูปเคารพของพระ
พิฆเนศท่ีพบแทบทุกภาคของประเทศไทย โดยจ าแนกเป็นศิลปะแบบต่างๆ แล้วแต่อิทธิพลทาง
ศิลปกรรมของวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ จึงท าให้ได้ข้อสันนิษฐาน คือ การนับถือบูชาพระพิฆเนศนั้น
เข้ามาในไทยภายหลังการจากการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์  ตลอดจนการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญ
ของพระพิฆเนศส าหรับคนไทยอีกด้วย ผลงานดังกล่าวจึงสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาท และอิทธิพลของลัทธิพิธีบูชาพระพิฆเนศในปัจจุบันได้  

 ส าหรับรูปแบบของศาสนาและความเช่ือในสังคมไทยท่ีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดนั้น 
จะเห็นได้จากผลงานการศึกษาวิจัยต่างๆ อาทิ งานของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2546) ใน “ลัทธิพิธีเสด็จ
พ่อ ร.5” ท่ีมองรูปแบบ ลักษณะ และสาเหตุของลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร .5 เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
อย่างหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคมเมืองท่ีแวดล้อมไปด้วยระบบทุนนิยม ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้คน เมื่อเกิดความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเศรษฐกิจ เพื่อสนองความต้องการของ
ตนในด้านต่างๆ ท้ังหน้าท่ีการงาน การประกอบอาชีพ ความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น จึงเกิด
เป็นความเช่ือในลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 ซึ่งมีความแตกต่างจากลัทธิพิธีทั้งหลายท่ีมีมาท้ังหมดในเมืองไทย 
อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มคนท่ีนับถือบูชาเสด็จพ่อ ร.5 คนกลุ่มนี้สังกัดอยู่ในกลุ่มคนช้ันกลาง เป็นผู้มีชีวิตใน
เขตเมือง มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังเกตได้จากอัตราราคาค่าเช่าวัตถุมงคลท่ีเกี่ยวข้องกับลัทธิพิธีนี้ ลัทธิ
พิธีเสด็จพ่อ ร.5 จึงเป็นท้ังผลผลิตของและเพื่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ และเป็นลัทธิพิธีแรกท่ีเริ่มปรากฏ
มาในประเทศไทยยุคใหม่ ซึ่งในอนาคตอาจมีลัทธิพิธีใหม่อื่นๆ เกิดขึ้นตามมาอีก ท้ังส าหรับคนกลุ่มนี้
และกลุ่มอื่น ผลงานช้ินนี้จึงเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางการศึกษาในประเด็นความเช่ือในสังคม
สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี 

เช่นเดียวกันกับผลงานการศึกษาของ สุภาภรณ์ เลิศวรรัตติกุล (2549) เรื่อง “ลัทธิบูชาพระ
ตรีมูลติ : กรณีศึกษาบริเวณลานเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าอิเซตันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
เขตราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร” ท่ีท าการศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับความเช่ือของคนเมืองท่ีมีต่อ
พระตรีมูรติเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อิทธิพลของศาสนาท่ีเปล่ียนไปอยู่ในรูปแบบของการเป็น
ลัทธิความเช่ือหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อคนในสังคมเมือง ซึ่งผลงานช้ินนี้ได้ให้ประโยชน์อย่างมากในแง่มุมของ
การศึกษาเกี่ยวกับลัทธิพิธี และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่นกันกับ “ลัทธิพิธีบูชาพระ
พิฆเนศ : กรณีศึกษา เทวสถานลานพระพิฆเณศวร (สนามบินน้้า) ถนนสนามบินน้้า จังหวัด
นนทบุรี” ของ สาวนัจภัค เสาธง (2552) ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาพระพิฆเนศในรูปแบบของการเป็น
ลัทธิพิธีอย่างหนึ่ง ผลงานการศึกษาในลัทธิพิธีท้ัง 3 นั้น มีความคล้ายคลึงกันคือ เป็นลัทธิพิธีท่ีเกิดขึ้น
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ในสังคมแบบเมืองมีผู้คนมักกราบไหว้บูชา และมีความเช่ือควบคู่ไปกับความเช่ือในพระพุทธศาสนา 
ท้ังนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
ในด้านต่างๆ และลัทธิพิธีต่างๆเหล่านี้ยังมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะ 
สังคมเต็มไปด้วยปัญหามากมาย ท้ังนี้ลัทธิพิธีท่ีมักได้รับความนิยมนั้น มักเป็นความเช่ือท่ีไม่ขัดแย้ง 
หรือต่อต้านกับศาสนาหลัก แต่กลับเป็นความเช่ือเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างทางด้าน
จิตใจ  

นอกจากนี้ยังมีผลงานท่ีสามารถน ามาอ้างอิงเสริมควบคู่ไปกับงานการศึกษาดังท่ีกล่าวไปใน
ข้างต้นได้ คือ ผลงานของโชศี, ลาล มณี (2542) เรื่อง “พราหมณ์ พุทธ ฮินดู” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับความเป็นมาท้ังศาสนาพราหมณ์ พุทธศาสนา และศาสนาฮินดู ตลอดจนศาสนาท่ีมีอยู่ก่อน
ศาสนาท้ังสามในอินเดีย รวมท้ังความสัมพันธ์กันระหว่างศาสนาพราหมณ์ พุทธศาสนา และศาสนา
ฮินดู เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างศาสนาพราหมณ์และพุทธ จนน าไปสู่การ
เกิดของศาสนาฮินดูท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง ศาสนาพราหมณ์แบบพระเวท ศาสนาพุทธ 
และ แนวความเช่ือแบบ ศรมณะ หรือ สมณะ  และผลงานของ เสฐียร พันธรังษี. (2516). เรื่อง 
“ศาสนาเปรียบเทียบ” เป็นการศึกษาศาสนากับสังคมและความจ าเป็นแห่งการด ารงอยู่ของสังคม 
ตลอดจนการศึกษาถึงความหมายของศาสนา ลัทธิ ปรัชญา และจริยธรรม ฯลฯ อาทิ มูลเหตุของ
ศาสนาต่างๆและศรัทธา ล าดับแห่งศรัทธา การนับถือธรรมชาติ การนับถือผี การนับถือบรรพบุรุษ 
เป็นต้น และมีการศึกษาประเภทของศาสนา ท้ัง พราหมณ์(ฮินดู) , เชน, พุทธ, สิกข์, คริสต์, อิสลาม, 
เต๋า และ ขงจ๊ือ   ดังนั้น ผลงานท้ังสองเล่มนี้จึงมีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นของลัทธิพิธีพระพิฆเนศ ตลอดจนการคงอยู่ของลัทธิพิธีบูชาพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นเทพเจ้าของ
ศาสนาฮินดูในสังคมไทยท่ีผู้คนของสังคมส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังท าให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาท้ังสองในบริบทต่างๆ อีกด้วย 

ผลงานท้ังสองในข้างต้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในงานการศึกษาช้ินนี้ในการท าความ
เข้าใจระหว่างความสัมพันธ์ในบริบทของท้ังสามศาสนาคือ พราหมณ์ พุทธ และฮินดู เพื่อท าความ
เข้าใจถึงการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ของความเช่ือท้ัง 3 แบบ ตลอดจนความเช่ือท่ีหลากหลายท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมไทย 
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2. งานวิจัยเก่ียวกับกระบวนการท้าให้เป็นสินค้า 
 ในบทความเรื่อง “พระราหู วัดศีรษะทอง ปริศนาการสร้างเคร่ืองรางสมัยหลวงพ่อน้อย” 
ของ เอกรินทร์ พึ่งประชา (2549) เป็นอีกผลงานหนึ่งท่ีใจความหลักเป็นเรื่องราวของพุทธพาณิชย์ 
และสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องราวระหว่างศาสนากับพาณิชย์ หรือพุทธพาณิชย์ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจาก พระราหู วัดศีรษะทอง สมัยหลวงพ่อน้อย ถือเป็นเครื่องรางช้ินเอกท่ีมีราคา และ
อิทธิปาฏิหาริย์ต่อผู้นับถือเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามหากมองพระราหู วัดศีรษะทอง สมัยหลวงพ่อ
น้อยในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งโดยพิจารณาจากประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้จะท าให้เห็นว่ามูลเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดการสร้างความเช่ือพระราหูในสมัย
หลวงพ่อน้อยคือ วัดศีรษะทองมีความจ าเป็นต้องน าปัจจัยด้านการเงินมาพัฒนาวัด ดังนั้น ผลงาน
การศึกษาช้ินนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในแง่ของความเป็นมาบทบาท และอิทธิพลจากต านาน
ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีต่อสังคมนั้นๆ อีกท้ังปัจจัยและสาเหตุท่ีท าให้เครื่องสักการบูชา หรือท่ี
เรียกว่า เครื่องรางของขลัง นั้นถูกท าให้เป็นท่ีนิยม ตลอดจนการเป็นท่ียอมรับ และมีช่ือเสียง ท าให้
ได้รับความนิยมและมีบทบาทและความส าคัญต่อผู้ท่ีสักการบูชาเป็นอย่างมาก 

 ผลงานในส่วนของ สุริยา สมุทคุปต์ิ และคณะ (2539) เรื่อง “ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของ
ลัทธิพิธีและวิกฤติการณ์ ของความทันสมัยในสังคมไทย” ลัทธิพิธีทรงเจ้าเข้าผี เป็นส่วนหนึ่งของ
การใช้ไสยศาสตร์ และกระแสพุทธพาณิชย์ในสังคมไทยสมัยใหม่ ซึ่งมีอยู่แล้วในวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม 
แต่ได้รับการปรับเปล่ียนและเสนอความหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชากรเมือง และยังท าให้
เข้าใจปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีส าคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะการโต้แย้งระหว่างพุทธศาสนากับไสย
ศาสตร์ อ านาจรัฐกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาของปัจเจกบุคคล เป็นต้น จากผลงานการศึกษาช้ินนี้
จึงท าให้เห็นว่าผลจากกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมสมัยใหม่ นอกจากจะท าให้การด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะในสังคมเมืองเปล่ียนแปลงไปแล้ว ยังเป็นท่ีมาของการพึ่งพาไสยศาสตร์ 
เช่นเดียวกันกับลัทธิความเช่ือต่างๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากความเช่ือในรูปแบบของพุทธศาสนาเพื่อเป็นท่ี
พึ่งพาทางจิตใจหรือช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิต เนื่องจากวิธีการทางไสยศาสตร์นั้นเห็นผล
รวดเร็วกว่าการพึ่งพาพุทธศาสนาท่ีเช่ือในเรื่องของภพชาติ ท าบุญชาตินี้เห็นผลในชาติหน้านั่นเอง อีก
ท้ังผลงานการศึกษาช้ินนี้ยังท าให้เห็นถึงความเป็นพุทธพาณิชย์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับ
การบูชาพระพิฆเนศ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ในวัดสมานรัตนาราม ท่ีมีการบูชาวัตถุมงคล ตลอดจนการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่ีหลายอย่างได้กลายเป็นเรื่องของศาสนา ความเช่ือ กับพาณิชย์ไปแล้วใน
ปัจจุบัน 

งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการท าให้เป็นสินค้ามีอยู่จ านวนมาก ท้ังผลงานการศึกษาเรื่อง 
“สินค้าการท่องเที่ยวตลาดบ้านใหม่ : กระบวนการท้าให้เป็นสินค้า” ของ สมลักษณ์ อื้อเทียน 
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(2553) ผลงานช้ินนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดบ้านใหม่ รูปแบบของสินค้าและความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวในตลาดบ้านใหม่ต่อสินค้าและบริการในตลาดบ้านใหม่ รวมท้ังกระบวนการ
ท าให้เป็นสินค้าการท่องเท่ียวในตลาดบ้านใหม่ โดยงานช้ินนี้ท าให้เห็นถึงการท าวัฒนธรรมด้ังเดิมอย่าง
ความเป็นตลาดในอดีต ให้กลายเป็น “สินค้า” การท่องเท่ียว ซึ่งตลาดโบราณทุกแห่งจะมีรูปแบบและ
การผลิตกระบวนการสร้างสินค้าท่องเท่ียวท่ีคล้ายคลึงกัน และวิธีการน าเสนอสถานท่ีสามารถ
ออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าท่ีแตกต่างกัน โดยผลงานช้ินนี้ได้ท าให้เห็นแนวทางการศึกษา
กระบวนการผลิตสินค้าท่ีเป็นขั้นตอน และท าให้เห็นบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปของตลาดโบราณเพราะ 
ปัจจุบันภาพลักษณ์ของตลาดก าลังจะหมดไป และเป็นไปในลักษณะ สินค้าท่องเท่ียว ช้ินหนึ่ง ท่ีสร้าง
มูลค่าด้วยการเสนอขาย การจัดกิจกรรม เทศกาล เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอยู่ในวังวน
แห่งการบริโภคไม่ส้ินสุด 

ผลงานการวิจัยช้ินต่อมาคือ “กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพ” ผลงาน
ของ ปัญญา เลิศสุขประเสริฐ (2548)  การศึกษาช้ินนี้ อธิบายกระบวนการกลายเป็นสินค้าของ
พิธีกรรมงานศพ ภายใต้บริบทท่ีวัดอยู่ในฐานะผู้ให้บริการ โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ 
เพื่อให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของพิธีกรรมงานศพไปสู่การเป็นสินค้าบริการ และบทบาทของวัดท่ีเข้า
มามีสัมพันธ์กับการผลิตบริการภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจ ซึ่งการกลายเป็นสินค้าของพิ ธีกรรมงานศพ
เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ โดยเปล่ียนวิถีการผลิตจากในอดีตท่ีเจ้าภาพจะเป็นผู้ด าเนินงานเอง
ท้ังหมด ไปสู่การผลิตในลักษณะสินค้าบริการ โดยฝ่ายฌาปนสถานของวัด จุดเปล่ียนส าคัญคือ ช่วง
ปฏิรูปเศรษฐกิจวัดในสมัยรัชกาลท่ี ท่ีรัฐเปิดโอกาสให้วัดเลือกบริการเผาศพตามผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ด้วยสภาพของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนท าให้วัดสามารถขยายบริการงานศพได้จน
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของเจ้าภาพได้ครบถ้วน การศึกษาพบว่า พิธีกรรมงานศพใน
ฐานะสินค้าบริการมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองการบริโภคท่ีมีค่านิยมจัดงานศพอย่างใหญ่โต เพื่อแสดง
สถานภาพทางสังคมของครอบครัวผู้ตายมากกว่าการให้ความส าคัญต่อคุณค่าเชิงศาสนา  

จากการอ่านทบทวนงานวิจัยดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางการศึกษาให้กับงานของผู้ศึกษาได้ 
ท้ังบทบาทความสัมพันธ์ของวัดท่ีสัมพันธ์กับการผลิตบริการภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันวัด
สมานรัตนารามได้กลายเป็นผู้ผลิตสินค้า และบริการต่างๆ รวมท้ังขั้นตอนของการกลายเป็นสินค้าใน
พิธีกรรมงานศพท่ีสามารถเป็นแนวทางปรับใช้กับการกลายเป็นสินค้าของวัดในสังคมไทยท่ีมีการ
ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าวัด 

ผลงานการศึกษาของ ณัชธัญนพ สุขใส เรื่อง “กระบวนการสร้างความหมายและมูลค่าของ
จตุคามรามเทพในบริบทสังคมแบบพาณิชย์” โดยศึกษากระบวนการสร้างความหมายและมูลค่าของ
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จตุคามรามเทพในบริบทสังคมแบบพาณิชย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาเงื่อนไขของการ
เปล่ียนแปลงความหมายและมูลค่าของจตุคามรามเทพ ผลการศึกษาพบว่ารูปสัญญะและความหมาย
สัญญะด ารงอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมายาวนาน แต่การผลิตในฐานะวัตถุ
มงคลเริ่มขึ้นปี พ.ศ. 2530 วัตถุมงคลจตุคามรามเทพได้กลายเป็นสินค้าท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ จากการ
เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว ตรงจุดนี้สามารถน าไปปรับใช้ในผลงานการศึกษาของข้าพเจ้าได้ โดย
ผ่านการศึกษาข้ันตอนต่างๆ ของการผลิตจตุคามรามเทพทั้งการให้ความหมายและมูลค่าท่ีถูกสร้างใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต ท้ังก่อนและหลังการผลิต รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีมีส่วนอย่าง
ยิ่งในการเปล่ียนแปลงความหมายและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ  

จาการทบทวนงานวิจัยช้ินนี้ท าให้เข้าใจการให้ความหมายและมูลค่าท่ีถูกสร้างในขั้นตอน
ต่างๆ ของการผลิตวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ โดยน าไปปรับใช้กับการให้ความหมายและมูลค่าท่ีถูก
สร้างขึ้นของวัดสมานรัตนารามว่าเป็นอย่างไร นับต้ังแต่ในขั้นตอนการผลิตท่ีวัดสมานรัตนารามมีการ
ใช้ส่ือโฆษณามาเป็นตัวกลางส าคัญท่ีให้ความหมายและมูลค่าของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นภายใน
วัด  เช่น พระพิฆเนศองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก หรือเจ้าแม่กวนอิม พระราหู ท้าวมหาพรหมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย เป็นต้น 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research methodology) 

 ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้
จากบันทึกงานภาคสนาม (Field note) ท่ีได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ 
(Observation) ณ วัดสมานรัตนาราม ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมท้ัง
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากการค้นคว้าหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความเช่ือ 
(Syncretism) และกระบวนการกลายเป็นสินค้า โดยใช้วิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (documentary data) 
การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บันทึก ภาพถ่าย ฐานข้อมูล

ออนไลน์ต่างๆ งานวิจัย หนังสือ นิตยสาร บทความ สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีจะท าการศึกษาและศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์ เพื่อเป็น
ข้อมูลเบ้ืองต้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาภาคสนาม 

 
2. การศึกษาภาคสนามและกลุ่มประชากรที่ศึกษา 
 การศึกษาภาคสนาม เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีวัดสมานรัตนาราม ต าบลบาง-
แก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งออกเป็น 

2.1 การสังเกตการณ์  

เพื่อเข้าถึงข้อมูล นอกเหนือจากข้อมูลของเอกสารและงานวิจัย ซึ่งอาจกล่าวถึงเพียงวิธีคิด
และแนวทางการศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้โดยน าข้อมูลมารวมกับส่วนของการสัมภาษณ์บุคคล ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม (Non-Participatory Observation)  ได้แก่ 
การส ารวจลักษณะทางกายภาพของบริเวณพื้นท่ี วัดโดยรอบว่ามีส่ิงศักด์ิสิทธิ์อะไรบ้าง 
และอยู่ในลักษณะใด การจัดวางส่ิงปลูกสร้าง ว่ามีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร รวมท้ัง
สังเกตรูปแบบพฤติกรรมทางศาสนาของผู้คนท่ีมา ท าบุญท่ีวัด ท้ังในวันธรรมดาและใน
วันส าคัญทางศาสนา ว่าท ากิจกรรมอะไร และอย่างไรบ้าง  
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- การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) โดยผู้ศึกษาเข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาในวันตักรบาตรเทโววันท่ี 9 ตุลาคม 2557 โดยร่วมท าบุญตักบาตร
และเวียนเทียนในช่วงเย็น ต่อมาในวันงานลอยกระทง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มี
กิจกรรมการรับขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ า และโชว์การแสดงและแข่งเรือเจ็ทสกี 
เรือฟอร์มูล่าวันบริเวณสนามแม่น้ าหน้าวัดสมานรัตนาราม ส่วนในช่วงเย็นนั้นมีพิธีพุทธา
ภิเษกวัตถุมงคล โดยหลวงพ่อเสือ และงานแสดงดนตรีและตลกหลายคณะ และในวันขึ้น
ปีใหม่ผู้ศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดย
เริ่มสวดมนต์ในเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 00:30 น.  

 

2.2 การสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก (Key Informant) โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ความเช่ือท่ีหลายหลายท่ีมีอยู่ภายในวัด และการเปล่ียนแปลงของวัดสมานรัตนาราม  รวมท้ัง
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้มาท าบุญ โดยสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 23 ราย แบ่งออกเป็น 
พระสงฆ์ 1 รูป เจ้าหน้าท่ีของวัด 6 ราย ผู้ท่ีมาท าบุญ 10 ราย พ่อค้าแม่ค้า 5 ราย และคนขับรถ
โดยสารประจ าทางวัดโสธรวราราม – วัดสมานรัตนาราม 1 ราย 

2.3 แบบสอบถาม  

เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางศาสนาและทัศนคติของผู้ท่ีมาท าบุญ ณ วัดสมานรัตนา
ราม จ านวน 50 คน มีอายุต้ังแต่ 20 – 70 ปี แบ่งออกเป็นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 32 คน ในการ
สัมภาษณ์นั้นจะเป็นการสัมภาษณ์ท้ังจากการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยการเก็บข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
และครั้งท่ี 2 ในวันอาทิตย์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

3. เคร่ืองมือในการศึกษา 

 เนื่องจากการเก็บข้อมูลจะเป็นการบันทึกด้วยการจดข้อมูลภาคสนาม และการน าเอา
เทคโนโลยีมาประกอบกับการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อความแม่นย าและเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยท่ีสุดได้แก่ 
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 3.1. กล้องถ่ายภาพ เพื่อใช้ถ่ายภาพในการเก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม ณ วัดสมานรัตนา
ราม โดยจะถ่ายภาพให้เห็นถึงการจัดวางส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด และกิจกรรม
ของผู้มาท าบุญที่วัด 

3.2. เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ข้อมูล ป้องกันการบันทึกข้อมูล
ภาคสนามท่ีอาจขาดบางส่วนไป ท าให้ข้อมูลอาจไม่เช่ือมต่อกัน ฉะนั้นการมีเครื่องบันทึกเสียงไว้จึงเป็น
เรื่องจ าเป็นในการลงภาคสนาม อีกท้ังยังก่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย 

3.3. สมุดโน้ตและปากกา ในการลงภาคสนามทุกครั้ง ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดหากเครื่องเทคโนโลยี
ท่ีพกพามานั้นใช้การไม่ได้ หรือเกิดความช ารุดในการลงภาคสนาม ดังนั้นสมุดโน้ตและปากกาจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวต่างๆจากการลงภาคสนาม อีกท้ังในการจดบันทึกจะท าให้
จดจ าเรื่องราวท่ีบันทึกได้ดีอีกด้วย   

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ท้ังค้นคว้าข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนาม รวบรวมข้อมูลท้ังหมด
มาวิเคราะห์และสรุปผล น าเสนอรายงาน ใช้เวลาท้ังส้ินประมาณ 9 เดือน นับต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

 

 

 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร บทความ 

หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – มกราคม 
พ.ศ. 2558 

ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2558 รวบรวมข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาประมวลผล ท้ัง
จากการศึกษาเอกสารต่างๆ และจากการศึกษา
ภาคสนาม 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ และ

สรุปผลการศึกษาวิจัย เพื่อน าเสนอรายงาน 



 

22 
 

บทที่ 4 

ข้อมูลพื้นฐานของวัดสมานรัตนาราม 

 ในการศึกษาเรื่องการผสมผสานความเช่ือทางศาสนา (Syncretism) กับการกลายเป็นสินค้า
ของวัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนื้อหาของการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้ถึงข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดฉะเชิงเทราและ
วัดสมานรัตนารามเสียก่อน ท้ังด้านประวัติศาสตร์พื้นท่ีและด้านกายภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของศาสนาและความเช่ือต่างๆ 
ต้ังแต่ในอดีตมาจนถึงป๎จจุบัน อีกท้ังข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ถึง การผสมผสาน
ความเช่ือทางศาสนา (Syncretism) กับการกลายเป็นสินค้าของวัดไทยได้ต่อไป 

ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. ข้อมูล
พื้นฐานวัดสมานรัตนาราม ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตราประจ าจงัหวัดฉะเชิงเทราเป็นรูปโบสถ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

 
“แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต  พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร  

  พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์”  
   (ท่ีมา : http://www.website.chachoengsao.go.th)

  



23 
 

 

จากตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราในข้างต้นปรากฏสถานท่ีส าคัญทาง
ศาสนาและเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ วัดโสธรวรา-
รามวรวิหาร ซึ่งมีหลวงพ่อพุทธโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเห็นได้ว่าท้ังตราสัญลักษณ์
และค าขวัญประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราได้สะท้อนถึงความส าคัญของวัดโสธรวรารามและความเช่ือทาง
พุทธศาสนาท่ีมีความส าคัญต่อประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประวัติศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน
นับต้ังแต่ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังท่ีปรากฏจากหลักฐานทางโบราณคดี ถึงแม้ว่าจังหวัด
ฉะเชิงเทราจะถือก าเนิดข้ึนเมื่อใด ไม่มีผู้ยืนยันได้แน่ชัด แต่จากท่ีต้ังของเมือง นักโบราณคดีสันนิษฐาน
ว่าริมฝ่๎งแม่น้ าบางปะกงแห่งนี้ เมื่อหลายพันปีก่อน น่าจะเป็นแหล่งอารยธรรมส าคัญแห่งหนึ่ง
เช่นเดียวกับท่ีราบลุ่มแม่น้ าอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงอาศัยของผู้คนมาแต่โบราณ และเมื่อมีการขุด
ค้นพบโครงกระดูกและเครื่องประดับมีค่าอายุกว่า 5,000 ปี ณ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเช่ือว่าอยู่ในเขตการปกครองของเมืองฉะเชิงเทรามาก่อน จึงเกิดเป็น
หลักฐานว่า ผู้ท่ีเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ในครั้งนั้น น่าจะเป็นมนุษย์โบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ท้ังหลายก็น่าจะต้ังรกรากอยู่ ใกล้เคียงกันตามชายฝ่๎งทะเลแถบนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า เจ้าของ
อารยะธรรมท่ีโคกพนมดีอาจจะเป็นบรรพชนของผู้สร้างอารยะธรรมยุคส าริด อันเล่ืองช่ือท่ีบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานีก็ได้ (เลิศลักษณา บุญเจริญ, บรรณาธิการ, 2539 : 56) 

เมื่อล่วงเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ แหล่งอารยะธรรมลุ่มแม่น้ าบางปะกงดูจะมีหลักฐานชัดเจน
ขึ้น แต่บ้านเมืองในยุคต้นพุทธกาลนี้ก็ยังไม่ได้รวมเป็นลักษณะ "อาณาจักร" ท่ีมีราชธานี ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง
เป็นศูนย์กลางการปกครอง เป็นเพียงการรวมกลุ่มขึ้นเป็น "แคว้น" หรือ "นครรัฐ" เล็กๆ กระนั้น 
บทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว หากพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ชุมชนศูนย์กลางของ
อารยะธรรมกลุ่มแม่น้ าบางปะกงนั้น น่าจะเป็นทางออกสู่ทะเลซึ่งสามารถติดต่อซื้อขายหรือ
แลกเปล่ียนสินค้าและ วัฒนธรรมกับดินแดนโพ้นทะเล ในขณะเดียวกัน ก็สามารถน าพาสินค้าและ
วัฒนธรรมเหล่านั้นไปยังดินแดนภายในแผ่นดินใหญ่ ซึ่งอยู่บริเวณท่ีราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และท่ีราบต่ าในกัมพูชา อันถือได้ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างสะดวก หลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบได้ในบริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถาป๎ตยกรรม
หรือประติมากรรม ล้วนแสดงว่าชุมชนแห่งนี้มีอายุต่อเนื่องยืนยาวหลายพันปี และมีมนุษย์อาศัย
สืบเนื่องมาไม่ขาดสายต้ังแต่ยุคบรรพกาล  

ช่ือ "ฉะเชิงเทรา" ได้มาปรากฏอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดิน
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (พ.ศ. 1991 - พ.ศ. 2031) ฉะเชิงเทราได้รับบทบาทส าคัญในการ
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ปกครอง ในฐานะหัวเมืองช้ันในหรือเมืองจัตวาท่ีอยู่ใกล้ราชธานีของประเทศ เช่นเดียวกับราชบุรี 
เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครไชยศรี นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี 
ปราจีนบุรี และนครนายก ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา บทบาทของ 
"เมือง" แห่งนี้ในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์สุขของพี่น้องชาวไทยเริ่มเห็นชัดเจนเป็น รูปธรรมครั้งแรก ด้วย
เหตุท่ีฉะเชิงเทราต้ังอยู่ใกล้ชายแดนเขมร แต่ไหนแต่ไรมา เขมรมักถือโอกาสซ้ าเติมไทยโดยยกทัพมา
กวาดต้อนผู้คนอยู่เนืองๆ ในเวลาท่ีไทยเพล่ียงพล้ าในการศึกกับพม่า ในปี พ.ศ. 2126 สมเด็จพระนเรศ
วนมหาราชจึงได้ทรงเกณฑ์ผู้คนนับหมื่น เสด็จกรีธาทัพไปตีเมืองละแวกเพื่อแก้แค้นเขมร การศึกครั้ง
นั้นเป็นครั้งใหญ่ท่ีมีการวางแผนรบอย่างรอบครอบ และฉะเชิงเทราได้กลายเป็นขุมก าลังและแหล่ง
เสบียงส าคัญท่ีมีหน้าท่ีแจกจ่าย เสบียงให้แก่กองทัพหลวงไม่ถึงสองร้อยปีให้หลัง ฉะเชิงเทราท่ีมี
บทบาททางการเมืองอย่างส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกครั้ง หนึ่ง ในปี พ.ศ. 2310 ซึ่งเป็นปีท่ี
กรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายแก่พม่า พระยาก าแพงเพชรผู้ซึ่งในภายหลังได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราชได้ชุมนุมพลพันเศษ เดินทัพจากกรุงศรีอยุธยาท่ีล่มแล้ว หมายจะไปซ่องสุมก าลังท่ี
เมืองจันทบุรีเพื่อกอบกู้ชาติไทย ทัพไทยถูกทหารพม่าติดตามมาดักท่ีบริเวณปากน้ าเจ้าโล้ซึ่งเป็นท่ีต้ัง
เมือง ฉะเชิงเทราในขณะนั้นจึงเกิดปะทะกันขึ้นแต่ด้วยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะแก่ การท าสงคราม
กองโจรพระยาก าแพงเพชรจึงสามารถตีทัพพม่าแตกพ่ายไปและเดินทางต่อ ไปได้จนถึงท่ีหมาย และ
ภายหลังจากท่ีฝึกปรือทหารจนมีก าลังกล้าแข็งแล้วก็ได้น าก าลังโดยใช้ ฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางหนึ่งใน
การเดินทัพเข้าโจมตีพม่าท่ีเมืองธนบุรี แล้วขึ้นไปตีค่ายโพธิ์สามต้นซึ่งเป็นค่ายใหญ่ของพม่าท่ีอยุธยา 
ท าการกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยได้เป็นผลส าเร็จ  

โฉมหน้าใหม่ของเมืองนี้เริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ โดนเฉพาะอย่างยิ่งใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเป็นเวลาท่ีฉะเชิงเทราได้รับบทบาทในฐานะ 
"เมืองหน้าด่าน" ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อญวนเกิดฮึกเหิม หมายจะแย่งชิง
อ านาจในการปกครองเขมรและสถาปนากษัตริย์เขมรจากไทย จนเกิดเหตุลุกลามกลายเป็นสงคราม 
"อานามสยามยุทธ" ระหว่างไทยกับญวนด าเนินไปได้ราว 1 ปี คือในปี พ.ศ. 2377 พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายท่ีว่าการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมซึ่งต้ังอยู่ท่ีปากน้ าเจ้าโล้ มา
สร้างก าแพงเมืองใหม่ท่ีบ้านท่าไข่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ชิดกับล าน้ าบางปะกง ซึ่งเป็นเสมือนก าแพง
ธรรมชาติท่ีป้องกันศัตรูได้อย่างดี หมายให้ช่วยรักษาเมืองหลวงให้พ้นภัยจากข้าศึก ก าแพงนี้นอกจาก
จะเป็นปราการในการปกป้องเมืองหลวงแล้ว ยังกลายเป็นศูนย์กลางอ านาจรัฐแห่งใหม่และเป็นเครื่อง
แสดงอาณาเขตของเมือง ด้วย ต่อมาเมื่อเกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ภายในก าแพง ความเป็น 
"เมือง" ท่ีมีอาณาเขตแน่นอนของฉะเชิงเทราจึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์  

"สมัยใหม่" ของฉะเชิงเทราเริ่มต้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่ง 
ราชวงศ์จักรี เมื่อไทยได้เปิดรับอารยะธรรมตะวันตกและเริ่มผันชีวิตความเป็นอยู่รับ สถานการณ์โลก 
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มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนานัปการเพื่อให้นานาชาติเห็นว่า ไทยเป็นประเทศท่ีมี
อารยะธรรมประเทศหนึ่ง เมื่อถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อิทธิพลของ
มหาอ านาจตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยิ่งกว้างขวาง กิจการภายในของไทยถูกคุกคามและ
แทรกแซง เป็นอีกครั้งหนึ่งท่ีไทยพบกับภัยทางการเมืองในรูปแบบใหม่ท่ีรุนแรงด้วย พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยได้หันมาใช้นโยบาย "การเมือง" น าหน้า "การทหาร" 
และในขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัย ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ด้าน 
น าการปกครองระบบ "เทศาภิบาล" มาใช้โดยรวบรวมเมืองต่างๆ ขึ้นเป็น "มณฑล" โดยยึดเอาล าน้ า
เป็นหลัก ฉะเชิงเทราก็ได้ร่วมมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงโฉมหน้าครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วย โดยให้รวมเข้า
เป็นหนึ่งในมณฑลปราจีนในปี พ.ศ. 2435 ร่วมกับเมืองปราจีนบุรี นครนายก พนมสารคาม มีล าน้ า
บางปะกงเป็นล าน้ าสายหลักและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นครั้งแรก และเมื่อมีการ
ขยายอาณาเขตโดยรวมเอาเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมืองบางละมุงเพิ่มเข้าไปด้วย ฉะเชิงเทรา
จึงกลายเป็นที่ว่าการมณฑลแห่งนี้ต้ังแต่นั้นมา "มณฑลปราจีน" ในครั้งนั้นคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้
เพื่อเอกราชของชาติในยุคของการล่า อาณานิคมอย่างแท้จริง ฉะเชิงเทราซึ่งเป็นท่ีว่าการมณฑล ก็ได้
กลายเป็นต้นฉบับของการปกครองท่ีก้าวหน้าและมั่นคง ให้มณฑลอื่นๆ ได้ถือเป็นแบบอย่าง จวบจน
ย่างเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 เมื่อการปกครองระบบ "เทศาภิบาล" ยุติลงและเริ่มมี
การใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย "ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476" อ านาจ
ปกครองจึงเริ่มกระจายสู่ส่วนภูมิภาค ค าว่า "เมือง" ได้เปล่ียนเป็น "จังหวัด" มี "ผู้ว่าราชการจังหวัด" 
เป็นผู้ดูแลกิจการของเมือง มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศ และในปี 
พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นปีท่ีมีการตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราก็ได้รับเลือกเป็นสถานท่ีต้ังภาค มี
เขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งท่ีส าคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ (ปรุงศรี 
วัลลิโภดมและคณะ, 2542 : 37) 

"ฉะเชิงเทรา" กับ "แปดร้ิว" 

"ฉะเชิงเทรา" กับ "แปดริ้ว" คือสองช่ือท่ีเรียกขานเมืองนี้ "ฉะเชิงเทรา" เป็นช่ือท่ีใช้ในทาง
ราชการ ส่วน "แปดริ้ว" เป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียกกันมาช้านาน ซึ่งท้ังสองช่ือต่างก็มีเรื่องเล่า
ขานถึงความเป็นมาอย่างหลากหลายและมีสีสัน ช่ือ "ฉะเชิงเทรา" มีต้นเค้าหนึ่งมาจากหนังสือชุมนุม
พระนิพนธ์ภาคปกิณกะ ภาค 1 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความพาดพิงถึงเมือง
ฉะเชิงเทราว่า "...ช่ือบ้านเมืองเหล่านี้เป็นช่ือไทยบ้าง ช่ือเขมรบ้าง เป็นสองช่ือท้ังไทยท้ังเขมรบ้าง 
อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมร แปดริ้วเป็นช่ือไทย..." นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่าน
จึงมีความเห็นว่า "ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพี้ยนมาจากค าเขมรว่า "สตึงเตรง" หรือ "ฉทรึงเทรา" ซึ่งแปลว่า 
"คลองลึก" ความเห็นนี้คงอาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราต้ังอยู่สองฝ่๎งแม่น้ า
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บางปะกง เมื่อครั้งท่ีขอมยังมีอ านาจปกครองแผ่นดินไทยอยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งท่ีอยู่ในอ านาจ
การปกครองของขอมมาก่อน เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้ าบางปะกงว่า 
"คลองลึก" หรือคลองใหญ่ ตามลักษณะท่ีมองเห็น และด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกช่ือแม่น้ าเป็นภาษา
เขมรว่า "สตรึงเตรง" หรือ "ฉทรึงเทรา" ครั้นเรียกกันไปนานๆ เสียงก็เพี้ยนกลายเป็น "ฉะเชิงเทรา" 
เมืองท่ีอยู่บนฝ่๎งแม่น้ าก็พลอยได้ช่ือว่า "ฉะเชิงเทรา" ไปด้วย  

อย่างไรก็ตามคนจ านวนมากมักมีความเห็นต่างออกไปว่า ช่ือ "ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพี้ยนจาก 
"แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา" อันเป็นช่ือเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีได้ 
ตามท่ีพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้มากกว่า เพราะการออกเสียงใกล้เคียงกันมาก ยิ่งเมื่อ
ประกอบความคิดท่ีว่า เมืองต้ังขึ้นในตอนต้นกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเวลาท่ีช่ือเสียงเรียงนามต่างๆ น่าจะ
เป็นค าไทยหมดแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างนนทบุรี 
นครไชยศรีและสาครบุรี ซึ่งล้วนแต่มีเช้ือสายไทยอิทธิพลอินเดีย ยิ่งท าให้น่าเช่ือว่าเมืองนี้ไม่ใช่ค าเขมร 
หากแต่เป็นค าไทยท่ีเพี้ยนมาจากช่ือเมืองในพงศาวดารนี่เอง ส่วนความเป็นมาของช่ือ "แปดริ้ว" ก็มี
ต านานเล่าขานสืบต่อกันมามากมาย บ้างก็ว่าท่ีได้ช่ือว่าเมืองแปดริ้ว ก็เพราะขนาดอันใหญ่โตของปลา
ช่อนท่ีชุกชุมเม่ือน ามาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ก็ว่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง "พระรถเมรี" เล่า
ว่ายักษ์ฆ่านางสิบสองแล้วช าแหละศพออกเป็นช้ินๆ รวมแปดริ้ว ท้ิงลอยไปตามล าน้ าท่าลาดส าหรับข้อ
สันนิษฐานการต้ังเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองช้ันในหรือ
เมืองจัตวา ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 – พ.ศ. 2031)  

การต้ังถ่ินฐาน   
ฉะเชิงเทรา ถือก าเนิดขึ้นเมื่อใด ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด จากท่ีต้ังเมือง นักโบราณคดี  

นักภูมิศาสตร์ และนักธรณีวิทยาหลายคนได้ลงความเห็นว่า เมื่อหลายพันปีท่ีผ่านมา ช่วงแนวชายฝ่๎ง
ทะเลเดิม บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามีลักษณะเป็นอ่าวลึกเข้าไปในแผ่นดินมากกว่าป๎จจุบัน ภูมิ
ประเทศบริเวณใกล้เคียงกับชายฝ่๎งทะเลเดิมเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ าท่ีอาจใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ติดต่อกันระหว่างชุมชน บริเวณฝ่๎งทะเลกับชุมชนท่ีอาศัยลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่อย่างท่ัวถึง ทางน้ า
เหล่านี้จะเป็นตัวกลางในการพัฒนาและทับถมของตะกอนดินในฤดูฝนอันเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้
บริเวณท่ีราบลุ่มเหล่านี้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง บริเวณพื้นท่ีด้าน
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา คือบริเวณสองฝ่๎งแม่น้ าบางปะกงนั่นเอง (สุนทร คัยนันท์, 2534 : 21) 

วิวัฒนาการของแผ่นดินบริเวณลุ่มแม่น้ าบางปะกง เป็นเช่นเดียวกับลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อ
แหล่งอารยธรรมโบราณส าคัญ ๆ ได้รับการส ารวจ และขุดค้นขึ้นมาท าให้ทราบว่าเมืองฉะเชิงเทราเคย
เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์โบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นดินแดนท่ีเก่าแก่บริเวณหนึ่งในด้านฝ่๎ง
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ทะเลตะวันออก ประชาชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีถิ่นท่ีอยู่อาศัยตามชายฝ่๎งทะเลแถบนี้ (พีระ 
เทพพิทักษ์และคณะ, 2539 : 8 - 9) 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมลุ่มแม่น้ าบางปะกง แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองในยุค
ต้นๆ นี้ ไม่ได้รวมกันเป็นลักษณะ "อาณาจักร" ท่ีมีราชธานีอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครอง 
แต่มีลักษณะเป็น "แคว้น" หรือ "นครรัฐ" เล็กๆ ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมาต้ังแต่ต้นพุทธกาล ในยุค
นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มฟากตะวันตกของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา และกลุ่มตะวันออกของลุ่ม
แม่แม่น้ าเจ้าพระยา กลุ่มฟากตะวันออกของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา มีเมืองศรีมโหสถ เป็นศูนย์กลางอารย
ธรรมลุ่มน้ าบางปะกง โดยสภาพภูมิศาสตร์แล้วบริเวณท่ีต้ังเมืองศรีมโหสถอยู่บนปลายท่ีราบสูง ซึ่ง
ทอดยาวมาจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงประชิดท่ีราบลุ่มชายขอบอ่าวไทย จากหลักฐานท่ีค้นพบ
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

จากสภาพภูมิศาสตร์และหลักฐานท่ีค้นพบน่าเช่ือถือได้ว่า เมืองศรีมโหสถ มีภูมิสถานเปิดออก
สู่ทะเลท่ีสามารถติดต่อแลกเปล่ียนหรือค้าขายสินค้าและวัฒนธรรมจากดินแดนท่ีอยู่ห่างไกลทางทะเล 
ในขณะเดียวกันก็เป็นต้นทางน าสินค้าและวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้าสู่ดินแดนภายในแผ่นดินใหญ่ซึ่งอยู่
บริเวณท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และท่ีราบต่ าในกัมพูชา อันถือได้ว่าเป็นดินแดนอันเป็นบ่อ
เกิดอารยธรรมสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สุนทร คัยนันท์, 2534 : 23) 
 
สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ 
 ขนาดที่ต้ัง และอาณาเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และอยู่ห่างจากจังหวัด
กรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง82 กิโลเมตรมีขนาดพื้นท่ีท้ังส้ิน 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,344,375 ไร่อาณาเขตติดต่อของจังหวัดแผ่ไปจนจรดจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีทาง
ทิศเหนือ ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชลบุรี อ่าวไทยและจันทบุรี ทางทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว และกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานีทางทิศตะวันตก  

ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบชายฝ่๎งทะเล ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สูง

กว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2 เมตร และมีท่ีดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัยเขตและ
อ าเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นท่ีดอนซึ่งบริเวณท่ีอยู่ถัดเข้าไปในพื้นท่ีแผ่นดินด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพพื้นท่ีราบ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พื้นท่ีจะค่อยๆ ลาด
สูงขึ้นไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคล่ืนและ
สูงชัน เป็นพื้นท่ีภูเขา ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอสนามชัยเขตมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 30 - 80 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านพื้นท่ีอ าเภอต่างๆ คือ 
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อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโพธิ์ และออกสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอบางปะ-
กง รวมความยาวชายฝ่๎งทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร 

บางส่วนของพื้นท่ีสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 20 เมตร แต่บางส่วนอยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลพื้นท่ี
ราบนั้นสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนบริเวณเทือกเขาปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมไปด้วยไม้มีค่า
และสัตว์ป่าหายาก ท้ังยังเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร แม่น้ าบางปะกง เส้นเลือดใหญ่ของฉะเชิงเทราก็ถือ
ก าเนิดจากเทือกเขาเหล่านี้ แล้วไหลลงสู่เบื้องล่างเพื่อหล่อเล้ียงให้ความสมบูรณ์กับผืนดินก่อนลงสู่ 
ทะเลท่ีอ่าวไทย ลักษณะดินในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านาในบริเวณ
พื้นท่ีด้านตะวันตกของจังหวัด ส าหรับบริเวณสองฝ่๎งแม่น้ าบางปะกงในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ
อ าเภอบางคล้าเหมาะแก่การปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น ส่วนพื้นท่ีตอนกลางและบางส่วนทางตะวันออก
ของจังหวัดเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ส าหรับพื้นท่ีด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นดินภูเขาไม่เหมาะสม
ในการท าเกษตรกรรมและเป็นพื้นท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่ 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันกล่าวคือ มีสภาพ
พื้นท่ีท่ีแตกต่างกันโดยสามารถจัดแบ่งตามลักษณะของพื้นท่ีคือ 

เขตท่ีราบสูงและภูเขาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นท่ีเป็นลักษณะท่ีราบสูงและภูเขาอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีของอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ 
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 11.2% หรือ ประมาณ 1,174.7 ตารางกิโลเมตร (จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2540 
: 20 – 22) 

เขตท่ีราบลูกฟูก ท่ีดอนและภูเขาเต้ียๆ เป็นเขตท่ีอยู่ในพื้นท่ีตอนกลางค่อนไปทางตะวันตก
และทางเหนือท่ีติดต่อกับปราจีนบุรี โดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ 
บางส่วนของอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอแปลงยาว ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลอน ประกอบด้วยภูเขา
เต้ียๆ หลายลูก ป่าไม้ขึ้นปกคลุมทึบ เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ไม้มีค่าอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุม
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดคือ ประมาณ 51.1% หรือ ประมาณ 2,205.60 ตารางกิโลเมตร 

เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าและชายฝ่๎งทะเลเป็นบริเวณท่ีส าคัญท่ีสุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะ
เป็นเขตพื้นท่ีราบเรียบดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ าเพื่อการชลประทานพอเพียง เขตพื้นท่ีราบลุ่ม
แม่น้ า และชายฝ่๎งทะเลจะครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 7% หรือประมาณ 2,042.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
อยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอบางประกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า 
อ าเภอราชสาส์น กิ่งอ าเภอคลองเขื่อน บางส่วนของอ าเภอแปลงยาว และอ าเภอพนมสารคาม ซึ่ง
บริเวณดังกล่าวจะมีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านท าให้เกิดท่ีราบลุ่มเป็นบริเวณกว้าง เป็นเขตพื้นท่ีท่ีมีการ
ท านาข้าวและนากุ้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรุงศรี วัลลิโภดม และคนอื่นๆ, 2542 : 3 - 4) 
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สายน้ าบางปะกงแบ่งพื้นดินออกเป็นสองส่วน ฟากหนึ่งคือความเป็นเมืองอันทันสมัย อาคาร 
บ้านเรือน และโรงงานก าลังผุดขึ้นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่วนอีกฟาก
หนึ่งเต็มไปด้วยป่าและพื้นท่ีเกษตร อาทิ นากุ้ง สวนผลไม้และนาข้าวออกรวงสีทองอร่าม ตลอดสองฝ่๎ง
น้ า ป่าจากอันเป็นพืชด้ังเดิมคู่ล าน้ าบางปะกงยังคงหนาทึบ ฉะเชิงเทราเป็นเมืองใกล้ทะเล ตลอดแนว
ชายฝ่๎งคือป่าชายเลนท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ พื้นท่ีติดทะเลท าให้เมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากลมบกและลม
ทะเลอย่างเต็มท่ี และด้วยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ฉะเชิงเทราจึงชุ่มช้ืนด้วย
ฝนท่ีตกต้องตามฤดูกาล น าพาพืชพรรณธัญญาหารให้ผลิดอกออกผลตลอดปี  

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะอากาศร้อนช้ืน โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปี อุณหภูมิ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะอากาศแบบเมืองเขตร้อน คืออยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ดังนั้นอุณหภูมิของ
จังหวัดฉะเชิงเทราจึงสูงตลอดท้ังปีโดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 34.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด
เฉล่ีย 19.9 องศาเซลเซียส คือ ในฤดูหนาว จะไม่หนาวจัด ฤดูร้อนก็จะไม่ร้อนจัด เพราะอยู่ใกล้ทะเล
ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล  
ฤดูกาลในจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลม
ฝ่ายใต้พัดปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน 
ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉล่ีย 35 - 38 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ระหว่าง 25 - 27 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉล่ีย 200 - 300 มิลลิเมตร เป็น
ช่วงท่ีเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน เช่น ข้าวโพดและถั่วต่างๆ 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกท าให้มี ฝนฟ้า
คะนองเกือบท่ัวไป และตกหนักบางพื้นท่ี ส่วนมากในบริเวณเทือกเขาด้านอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอ
ท่าตะเกียบ โดยมีปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1,000 - 1,200 มิลลิลิตร เป็นฤดูท่ีเหมาะแก่การท านาและ
เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ 

ฤดูหนาว  เริ่ ม ต้ั งแต่กลาง เ ดือนตุลาคมถึ งกลาง เ ดือนกุมภาพันธ์ โดยมี ลมมร สุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศจะเย็นและแห้ง อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ระหว่าง 18 - 21 องศา
เซลเซียส แต่ส่วนใหญ่จะไม่เย็นมากเพราะอยู่ใกล้ทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมทะเล ในฤดูหนาวจะมี
ฝนตกบ้างเป็นครั้งคราว ปริมาณฝนรวมเฉล่ีย 50 - 100 มิลลิเมตร เนื่องจากเกิดแนวปะทะอากาศ
ระหว่างลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือกับลมฝ่ายตะวันตกเป็นช่วงท่ีเหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว 
ไม้ดอกและไม้ประดับ 
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สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจ 

จ านวนประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพศ จ านวน 

ประชากรชาย 339,812 คน 

ประชากรหญิง 353,789 คน 

รวม 693,601 คน 

(ท่ีมา: ท่ีท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ กันยายน 2557) 

เขตการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีขนาดพื้นท่ีท้ังส้ิน 5,351.60 ตารางกิโลเมตร (ปรุงศรี วัลลิโภดมและคณะ, 
2542 : 2) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 91 ต าบล 892 หมู่บ้าน 34 เทศบาล (1 เทศบาล
เมือง, 33 เทศบาลต าบล) และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 74 องค์การบริหารส่วนต าบล โดย
อ าเภอมีเนื้อท่ีมากท่ีสุด คือ อ าเภอสนามชัยเขต 1,666,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.13 
รองลงมา คือ อ าเภอท่าตะเกียบ 1,054,772 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.71 และพื้นท่ีน้อย
ท่ีสุด คือ อ าเภอคลองเข่ือน 127.400 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 2.38 (ท่ีมา : ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557) 
         ท้ังนี้จังหวัดฉะเชิงเทรามีการบริหารส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
2) เทศบาลต าบล 26 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง 
3) องค์การบริหารส่วนต าบล 85 แห่ง 

เศรษฐกิจ 
 ป๎จจุบันเศรษฐกิจโดยท่ัวไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม โครงสร้าง
รายได้ประกอบด้วยการผลิตยานยนต์รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม 
การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เครื่องจักร การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์
พลาสติก จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2555 
ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียต่อคนต่อปี เท่ากับ 44,924 บาท และ
จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 ของส านักงานสถิติจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีรายได้และค่าใช้จ่ายเฉล่ียประมาณ 34,548 บาท และ 26,071 บาท ต่อเดือนต่อ
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ครัวเรือน ตามล าดับ (ข้อมูล ณ กันยายน 2557) และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2555 
เท่ากับ 325,932 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนเท่ากับ 440,924 บาทต่อปี เป็น
อันดับท่ี 2 ของประเทศ และเป็นอันดับท่ี 2 ของภาคตะวันออก โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขา
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังส้ิน จ านวน 1,700 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ จ านวน 219 แห่ง รองลงมาคืออุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 
188 แห่ง และอุตสาหกรรมขนส่ง จ านวน 150 แห่ง ตามล าดับป๎จจุบันพบว่าจ านวนเงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรามีเพิ่มขึ้นทุกปี ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ พิจารณาจาก
เงินลงทุน คือ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนเงินลงทุนสูง และมีการจ้างแรงงานท่ีช่วยสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้จ านวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตช้ินส่วนและประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เฟอร์นิเจอร์และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมเหล็กและโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย  (ท่ีมา :  ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557) 
 นอกจากนี้จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีอาชีพอื่นๆ ท่ีสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอีก อาทิ  ด้าน
เกษตรกรรมซึ่งถือเป็นอาชีพหนึ่ง ท่ีมีความโดดเด่น โดยประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด 95,735ครัวเรือน พื้นท่ีเพาะปลูกพืชท้ังหมด 
2,066,168 ไร่ พื้นท่ีเก็บเกี่ยวท้ังหมด1,892,804.50 ไร่ ผลผลิตรวมท้ังหมด 7,741,028.60 ตัน
ผลผลิตท่ีขึ้นช่ือในจังหวัด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะพร้าว มะม่วง และหมาก 
เป็นต้น อ าเภอท่ีเพาะปลูกพืชสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอสนามชัยเขต และ
อ าเภอเมือง ตามล าดับ และเกษตรกรรมนี้เองท่ีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรในจังหวัด 27,681 ล้านบาท
ต่อปี (ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 พ.ค. 2556 – 30 เม.ย. 2557) 
 ด้านการประมงมีจ านวนผู้ประกอบการท้ังหมด 7,793 รายจ านวนฟาร์ม 7,941 แห่งมีเนื้อท่ี
เล้ียงรวม 71,607.60 ไร่โดยอ าเภอท่ีมีจ านวนผู้ประกอบการเล้ียงสัตว์น้ าสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อ าเภอ
บางคล้า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอ าเภอบ้านโพธิ์ ตามล าดับ (ท่ีมา  : ส านักงานประมงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2557) 

ด้านพาณิชยกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในอดีตเป็นศูนย์กลางทางการค้า และเป็นเมืองด่านทาง
ภาคตะวันออกท่ีเช่ือมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชุมทางการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ท้ังทาง
รถไฟ ทางรถยนต์ และการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ า เพื่อป้อนตลาดกรุงเทพฯ ต่อมาได้รับอิทธิพลการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนเมือง ประกอบกับทางราชการได้มีโครงการ
พัฒนาชายฝ่๎งทะเลภาคตะวันออก เพื่อสร้างท่าเรือน้ าลึกท่ีแหลมฉบัง สนามบินนานาชาติท่ีสุวรรณภูมิ 
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จังหวัดฉะเชิงเทรามีความได้เปรียบด้านท าเลท่ีต้ัง และมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร ท้ังพืชผลการเกษตรและปศุสัตว์อยู่ก่อนแล้ว จึงก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การเกษตรอย่างรวดเร็ว และด้วยมีทรัพยากรการเกษตรและปศุสัตว์อยู่ก่อนแล้วและทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณภาพที่ได้รับการศึกษาในระดับสูง มีประสบการณ์ และความสามารถในการจัดการเป็นอย่างดี 
และมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนของจังหวัดกระจายสู่สาขาต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้ด้าน
พาณิชยกรรมของจังหวัดมีความก้าวหน้า มีการเช่ือมโยงไปสู่การส่งออก กลายเป็นการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีมีขอบข่ายด าเนินการกว้างมากขึ้นในอนาคต 

ในด้านการท่องเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรามีความโดดเด่นเช่นกันจังหวัดฉะเชิงเทรามีทรัพยากร
ด้านการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น 
รวมท้ังงานเทศกาลประเพณีของจังหวัด โดยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงศิลปะศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประเทศ และนานาชาติ ได้แก่ องค์หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้มาเยี่ยม
เยือนท้ังส้ิน 155,869 คน คิดเป็นร้อยละ 98.62 และมีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศร้อยละ 
1.38 หรือ 2,150 คน รวมรายได้จากการท่องเท่ียวประมาณ 121.962 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นรายได้
ท่ีมาจากการท่องเท่ียวจากหมวดซื้อสินค้า/ของท่ีระลึก รองลงมาเป็นหมวดอาหารและเครื่องด่ืม คิด
เป็นร้อยละ 36.86 และ 30.75 ตามล าดับ โดยการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
ฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 18.9 นับเป็นอันดับ 10 ของประเทศไทย  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้
รายได้ประชากรเฉล่ียต่อคนประมาณ 77,848 บาทต่อปี (ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2540 : 6) 

 

สภาพทั่วไปทางวัฒนธรรม 

ศาสนา 
 ความศรัทธาและความเช่ือ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานับถือพุทธศาสนา โดย
คิดเป็นร้อยละ 90.31 ของประชากรท้ังหมด แต่ก็มีประชากรส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 8.38 ของ
ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาอิสลาม และอีกประมาณร้อยละ 1.31 ของประชากรท้ังหมดนับถือ
ศาสนาคริสต์ประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์มีอยู่กระจัดกระจายโดยท่ัวไป ยกเว้น
ประชากรในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ท่ีประมาณร้อยละ 52 นับถือศาสนาอิสลาม ถือได้ว่าในเขตอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยวมีชุมชนชาวไทยมุสลิมมากท่ีสุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวโดยท่ัวไปชาวแปดริ้วมีความ
ยึดมั่นในศาสนาและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ปูชนียสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีอยู่มากมาย
ท้ังวัดพุธ โบสถ์คริสต์ และมัสยิดอิสลาม แต่ความแตกต่างทางศาสนาไม่ได้ท าให้เกิดความขัดแย้งใน
ความคิดและการอยู่ร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากศรัทธาและความเช่ือในหลักธรรมทุกศาสนา
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มีความมุ่งหมายเดียวกันคือ ให้คนประพฤติดีประพฤติชอบ จึงหล่อหลอมและกล่อมเกลาให้ประชาชน
ชาวแปดริ้วเป็นคนดีมีสัมมาอาชีพ และมีความสมัครสมานสามัคคี มีการยอมรับกันและพึ่งพิงด้วย
ความสงบสุข (ปรุงศรี วัลลิโภดมและคณะ, 2542 : 26 - 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หลวงพ่อโสธร อันศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ที่มา : http://www.chachoengsao.go.th) 

นอกจากนี้ชาวแปดริ้วยังมีความศรัทธาและนับถือเล่ือมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อพระ
พุทธโสธร เป็นอย่างมาก กล่าวกันว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย มีเรื่องเดือดร้อน ต้องการจะได้บุตรหรือคู่ครอง 
ต้องการท่ีจะมีโชคลาภหรือต้องการจะให้พลวงพ่อพระพุทธโสธรช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆ 
ถ้าไปนมัสการอธิฐานขอต่อหลวงพ่อพระพุทธโสธรก็มักได้ดังปรารถนา และถ้าต้องการเส่ียงทาย
เหตุการณ์อนาคตก็ไปส่ันต้ิวเส่ียงสลากค าท านาย 

วัดโสธรวรารามเป็นอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากของจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดนี้มีเวลา
เปิดให้เข้านมัสการ ในวันธรรมดาต้ังแต่เวลา 07.00 - 16.15 น. และวันหยุด ต้ังแต่เวลา 07.00 - 
17.00 น.  บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีบริการร้านค้าจ าหน่ายอาหารและสินค้าของท่ีระลึกจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้นบริเวณท่าน้ าของวัด มีบริการล่องเรือเพื่อชมวิถี
ชีวิต 2 ฝ่๎งแม่น้ าบางปะกง จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผ่านตลาดบ้านใหม่ จนถึงวัดสมานรัตนาราม 

 

 

 

 

http://www.chachoengsao.go.th/
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ป๎จจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีวัด จ านวน 353 แห่ง พระภิกษุ จ านวน 4,404 รูป และสามเณร 
จ านวน 570 รูป 

ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557) 

การปกครองคณะสงฆ์ 

1.  ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (มหานิกาย) ต้ังอยู่ ท่ีวัดปิ ตุลาธิราชรังสฤษฎิ์                                                              
(พระอารามหลวง) ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระธรรมปริยัติ
มุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.9) เป็นเจ้าคณะจังหวัดโดยมีพระครูปริยัติธรรมกิจ (มาโนชญ์ มหาปุํฺ
โญป.ธ.3) เจ้าคณะอ าเภอท่าตะเกียบ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (พระอาราม
หลวง) เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 

2. ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุต) ต้ังอยู่วัดเทพนิมิตร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง                          
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพระเทพวิสุทธินายก เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัด โดยมีพระป๎ญญาวิสุทธิ
โมลี เจ้าคณะอ าเภอท่าตะเกียบ - แปลงยาว เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 
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ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางในการ
ประกอบพิธีกรรม เช่น วันส าคัญทางศาสนา วันธรรมะสวนะ  (วันพระ) โดยในอดีตประชาชนชาว
ฉะเชิงเทราส่วนใหญ่จะนิยมมารวมกลุ่มกันท่ีวัดในวันส าคัญทางศาสนา เพื่อประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ แต่ในป๎จจุบันจะเป็นคนชราท่ีมาท าบุญท่ีวัด ในวัยรุ่นจะไม่นิยมมาร่วมงานบุญเท่าใดนัก 
(สมลักษณ์อื้อเทียน, 2553 : 35) 

ศาสนสถานอื่นๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัดจีนประชาสโมสร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 วัดจีนประชาสโมสรสะท้อนความเชื่อของชุมชนชาวจีนใน จ. ฉะเชิงเทรา 

(ที่มา : http://www.chachoengsao.go.th) 

ต้ังอยู่ ท่ีถนนศุภกิจ ต าบลบ้านใหม่ เดิมช่ือว่าวัดเล่งฮกยี่ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 4 
กิโลเมตร เป็นวัดพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ผู้สร้างคือหลวงจีนชกเฮง ซึ่งเป็นศิษย์ของวัดมังกรกม
ลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพมหานครวัดจีนประชาสโมสรเป็น1 ใน 3 วัดมังกรของประเทศไทย 
ท่ีผู้เล่ือมใสศรัทธา ต่างแวะเสริมบุญ เสริมทรัพย์ เพราะว่ากันว่าท่ีนี่เป็นวัดมังกรส่วนท้อง ส่วนหัว
มังกรอยู่ท่ีวัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราชและ หางมังกรอยู่ท่ีจันทบุรี โดยตามคติความเช่ือแล้ว ผู้ใดท่ีได้ลูบท้อง
มังกรจะมีความมั่งค่ัง ร่ ารวยในชีวิต และการเดินทางมาวัดนี้นอกจากจะทางถนนแล้ว ก็สามารถ
ล่องเรือมาตามล าน้ าบางปะกง สายน้ าแห่งชีวิตของชาวแปดริ้ว ได้อีกด้วย 

 
 

http://www.chachoengsao.go.th/
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โรงเจวัดโสธรวราราม 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4 บริเวณด้านหน้าโรงเจวัดโสธรวราราม (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

โรงเจวัดโสธรวราราม อยู่ติดกับวัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา ด้านแม่น้ าบางปะกง โรงเจนี้มี ๒ ช้ัน 
มีเทพเจ้าต่างๆ ตามความเช่ือของจีน ให้กราบไหว้ขอพรท้ังสองช้ัน ช้ันล่างนอกจากมีพระสังกัจจายน์ 
ให้ไหว้ขอพร และเส่ียงทายโยนเหรียญแล้ว ยังมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ (เทพคุ้มครองดวงชะตา) ซึ่งท่ีนี่
สวยงามมากไม่ค่อยพบเห็นรูปแบบนี้ที่ไหน และมีเทพเจ้าแห่งโชคลาภ รวมท้ังจตุโลกบาล ส่วนช้ันสอง
มีเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆ กับเทพเจ้าต่างๆ รวมท้ังเทพบุพเพ ให้กราบไหว้ขอพร 

งานประเพณี 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึง
ป๎จจุบัน โดยสรุปงานประเพณีของแต่ละเดือนไว้ ดังนี้  

1) ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม (กุมภาพันธ์)  
เป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์ สมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งเรียก

ตัวเองว่า "ชาวลาวเวียง" การเผาข้าวหลามจะท าในวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 3 ซึ่งในวันดังกล่าวจะมี
การละเล่นของชาวบ้านด้วย พอวันรุ่งขึ้น คือ วันขึ้น 15 ค่ า ชาวบ้านจ าพากันขึ้นเขาไปนมัสการรอย
พระพุทธบาทจ าลองบนเขาดงยาง (วัดสุวรรณคีรี) พร้อมกับน าข้าวหลามไปถวายแด่พระสงฆ์ และเป็น
เสบียง ระหว่างเดินทางขึ้นเขา ป๎จจุบันเป็นงานประจ าปีของอ าเภอแปลงยาวท่ีจัดร่วมกับสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ (จัดงาน ขึ้น 14 - 15 ค่ า เดือน 3) 
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2) บุญข้าวหลามท่ีพนมสารคาม (กุมภาพันธ์)  
เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายลาวท่ีเข้ามาป๎กหลักอยู่ในอ าเภอพนมสารคาม งานบุญ

ข้าวหลามเป็นการท าบุญด้วยข้าวหลามและขนมจีน หรือข้าวปุ้นกับน้ ายาป่า หมายถึงน้ ายาท่ีไม่ใส่
กะทิ แต่ใส่ปลาร้า โดยจะท ากันในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี ท่ีก าหนดเอาวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 
เป็นวันงานบุญก็เนื่องจากเป็นช่วงท่ีชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเสร็จ จากการเกี่ยวข้าว จึงถือ
โอกาสน าข้าวท่ีได้มาท าเป็นข้าวหลามและขนมจีน เพื่อท าบุญเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 
(จัดงาน ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 วันมาฆบูชา) 

3) บวงสรวงเจ้าพ่อเขากา (มีนาคม)  
วิธีด าเนินการ จะจัดงาน 2 วัน ดังนี้ วันแรก จะมีการแข่งขันเผาข้าวหลามกัน บริเวณหน้า

ศาลเจ้าพ่อเขากา ซึ่งชาวบ้าน จะเข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจ านวนมากมาย เนื่องจาก ถ้าชนะการแข่งขัน
จะได้รางวัล แต่จะชนะหรือไม่ ไม่ใช่ป๎ญหา แต่จะน าข้าวหลามนั้นมาถวายเจ้าพ่อเขากา กลางคืนจะมี
มหรสพสมโภชตลอดคืน วันท่ี 2 ท าพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 จะมีพิธี
บวงสรวงแต่เช้ามืด เครื่องบวงสรวงจะประกอบไปด้วย หัวหมู ไก่ พิธีบวงสรวงอื่นๆโดยท่ัวไป แต่ ส่ิงท่ี
เพิ่มเติมในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา คือ ข้าหลาม ยาเส้น เหล้าป่า เพราะเช่ือว่าเจ้าพ่อช่ืนชอบมาก 
ต่อจากพิธีบวงสรวงจะเป็นพิธีสงฆ์ และในวันดังกล่าวจะมีผู้ท่ีเคารพศรัทธาเจ้าพ่อเขากาจากท่ัวทุก
สารทิศ น าข้าวหลามมาถวายเป็นจ านวนมาก และในวันนี้ถ้าใครมาจะได้กินข้าวหลามอย่างอิ่มหน า
ส าราญใจทุกคน (จัดงานเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ า) 

4) ช่วงร า (เมษายน)  
เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านย่านต าบลหัวส าโรงอ าเภอแปลงยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

ชาวไทยเช้ือสายเขมรโดยบรรพบุรุษได้เข้ามาต้ังรกรากอยู่ใน ประเทศไทยเมื่อกว่า  100 ปี มาแล้ว 
ประเภทของการละเล่นของช่วงร า เช่น การเล่นชักเย่อสะบ้า รวมถึงการสวดคฤหัสถ์การละเล่นนี้จะ
เริ่มข้ึนหลังจากท าบุญบนศาลาวัดเสร็จแล้ว ซึ่งชาวบ้านจะพากันไปท่ีลานวัดยึดโคนต้นไม้ใหญ่เป็นท่ี
หลบร้อนและเล่นช่วงร า เพื่อรอเวลาสรงน้ าพระในตอนเย็น วิธีการเล่น คือ ผู้เล่นจะขี่คอกันเป็นคู่ ๆ 
ยืนล้อมวงประมาณ 5 - 6 คู่ ผู้เล่นมีต้ังแต่หนุ่มสาวไปจนถึงคนอายุ 60 - 70 ปี หากใครมั่นใจว่ายัง
แข็งแรง สามารถให้คนอื่นขี่คอได้ก็สามารถร่วมเล่นได้ เมื่อจับคู่ขี่คอกันได้แล้วผู้เล่นก็จะโยนลูกช่วงให้
กัน เมื่อมีผู้รับพลาดทุกคู่จะลงจากคอแล้วมาร้องเพลงระบ าแก้กัน คู่ท่ีรับลูกช่วงไม่ได้ต้องออกมาร้อง
เพลงระบ าก่อน คู่ท่ีเหลือจะคอยปรบมือให้จังหวัดและเป็นลูกคู่เมื่อร้องแก้กันจนจบ ก็ถือเป็นการจบ 
1 เพลง จากนั้นเริ่มจับคู่ขี่ (จัดงานวันท่ี 12 - 14 เมษายน ของทุกปี) 
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5) พิธีกรรมล้อมบ้าน(ฮีบ้าน) (พฤษภาคม)  
วัฒนธรรม/ประเพณี/ความเช่ือของชาวไทยพวน อ าเภอพนมสารคามในหมู่บ้าน เกิดมีคน

ป่วย และล้มตายติดต่อกันหลายคนบางคนป่วยเช้า สายก็ตาย บางคนป่วยสาย บ่ายก็ตาย บางคนป่วย
เย็น กลางคืนก็ตาย ติดต่อกันแบบนี้ชาวบ้านเกิดหวาดกลัว ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจึงพาชาวบ้านไปไหว้
ศาล ขอให้คุ้มครอง เจ้าพ่อได้มาเข้าทรงบอกว่า ดวงบ้านดวงเมืองก าลังมีเคราะห์ เนื่องจากต้ังหมู่บ้าน
ไม่มีหลักบ้านหลักเมือง ชาวบ้านจึงต้ังหลักบ้านหลักเมืองไว้บริเวณใกล้ๆ ศาล เรียกกันว่า "หลักศีล" 
และให้ท าบุญเสียเคราะห์หมู่บ้านการท าบุญเสียเคราะห์หมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้ านทุกหลังคาเรือนท า
กระทงหน้าวัว ป๎้นคน โค กระบือ ม้า สุนัข ไก่ ข้าวด า ข้าวแดง ใส่มาในกระทงหน้าวัว ช่วยกันหาหญ้า
คามาถักต่อกันให้ยาว เพื่อล้อมรอบหมู่บ้านให้น าหญ้าคาและกระทงหน้าวัวนี้มารวมกัน ณ บริเวณ 
ศาล ท าบายศรีปากชาม สู่ขวัญหลักบ้านหลักเมือง ท าบายศรีพุ่มสู่ขวัญชาวบ้าน เมื่อทุกคนพร้อมกัน
แล้วคนทรงอัญเชิญเจ้าพ่อประทับทรงเจ้าพ่อจะท าพิธี ท าน้ ามนต์รดกระทงรดหญ้าคา และให้น าหญ้า
คาท่ีท าพิธีแล้วไปล้อมรอบหมู่บ้านน ากระทงไปส่งตามแยกต่าง ๆ ของหมู่บ้านเป็นการส่งผี ส่งเคราะห์
ร้ายออกไปจากหมู่บ้าน และไม่ให้ผีหรือเคราะห์ร้ายๆ ใด เข้ามาในหมู่บ้านได้อีก 

6) ประเพณีบุญบั้งไฟ (มิถุนายน) 
วิธีด าเนินการ จะจัดงาน 2 วันดังนี้ วันแรก จะท าพิธีบวงสรวงศาลปู่ตา มีการแข่งขันขบวน

แห่บั้งไฟ ท่ีจะต้องมี ผู้ฟ้อนร าอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป มีพระบรมฉายาลักษณ์ของท้ัง 2 พระองค์ มีธง
ชาติอย่างน้อย ขบวนละ 4 ผืน ประกวดการเอ้บ้ังไฟ(ตกแต่ง) ทุกขบวนจะมีการตกแต่งบั้งไฟสวยงาม
อลังการมาก ซึ่งในวันนี้จะใช้เวลาท้ังวันรุ่งขึ้น จะมีการแข่งขันจุด บั้งไฟขึ้นสูง ซึ่งมีคนส่งเข้าแข่งขัน
เป็นจ านวนมาก เริ่มจุดต้ังแต่ 9.00 - 19.00 น. แล้วผู้ชนะการแข่งทุกรายการจะได้รับ เงินรางวัลและ
ถ้วยรางวัล ในการจัดงาน ทุกครั้งจะมีผู้เข้าร่วมงานจากท่ัวทุกสารทิศ เป็นจ านวนมาก จึงถือได้ว่าการ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของอ าเภอท่า ตะเกียบ เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นทีเดียว 

7) งานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (กรกฎาคม)  
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นคนต าบลโสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา           

จ.ฉะเชิงเทรา เป็นปราชญ์ทางภาษาไทย ผู้แต่งแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก เคยเป็นครูสอนใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลท่ีส าคัญของเมืองแปดริ้วท่ีได้
ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว และควรจะได้มีการสักการะเพื่อร าลึกถึง คุณงามความดีท่ีได้สร้างไว้ ในวันงาน
จะ มีการท าบุญและพิธีสักการะท่ีบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร โดยมีข้าราชการ
นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ รวมท้ังมีการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องทางด้านภาษาไทย (จัดงาน วันท่ี 5 กรกฎาคม ของทุกปี) 
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8) เทศกาลกินเจ (สิงหาคม)  
ประชาชนจะถือศีลกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ 9 วัน 9 คืน เป็นประเพณีของพี่น้องเช้ือสายจีนใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา (จัดงานเดือน 9 ของทุกปี) 

9) ประเพณีตักบาตรน้ าผ้ึง (กันยายน)  
เป็นประเพณีถวายน้ าผ้ึงแก่พระสงฆ์และสามเณรของชาวรามัญท่ีวัดพิมพาวาส(ใต้) อ าเภอ

บางปะกง มูลเหตุของการถวายน้ าผ้ึงสืบเนื่องจากสมัยพุทธกาลซึ่งพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ พระภิกษุ
สามเณรรับน้ าผ้ึงและน้ าอ้อยเป็นยาได้ ชาวรามัญท่ีอาศัยอยู่ในต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง นั้นจะท า
การตักบาตรน้ าผ้ึงกันท่ีศาลาวัด ในขณะท่ีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยชาวบ้านจะน าน้ าผ้ึงมาใส่
บาตรและใส่น้ าตาลในจานท่ีวางคู่กับบาตร ส่วนอาหารคาวหวานน าไปใส่ภาชนะท่ีวางไว้อีกด้านหนึ่ง
ของศาลา อาหารพิเศษท่ีน ามาใส่บาตรนอกเหนือไปจากน้ าผ้ึงและน้ าตาลแล้ว มักจะมีข้าวต้มมัด
ส าหรับพระจ้ิมน้ าผ้ึงฉันด้วย (จัดงาน กลางเดือน 9 ทุกปี) 

10) ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร (ตุลาคม) 
ในวันขึ้น 12 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี ชาวแปดริ้วจะอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้น รถคันใหญ่

พร้อมกับน้ ามนตร์ที่จะคอยประพรมให้กับประชาชนท่ีเข้าไปนมัสการองค์ หลวงพ่อตามสองข้างทางท่ี
แล่นผ่าน ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าแห่ทางบก ส าหรับวันขึ้น 14 - 15 ค่ า เดือน 12 จะเป็นการอัญเชิญ
หลวงพ่อโสธรลงในเรืองกระแซง หรือเรือขนาดใหญ่ ซึ่งประดับด้วยธงทิวสีสันสวยงามล่องไปตามล า
น้ าบางปะกง เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่ริมน้ าได้ท าการกราบไหว้บูชา โดยเรือจะหยุดให้ประชาชนกระท า
พิธีสักการบูชาตามจุดต่างๆ เช่น ท่าเรือ ท่ีว่าการอ าเภอ ส าหรับในงานจะมีการละเล่น มหรสพ เช่น 
การแข่งเรือฝีพาย แข่งเรือเร็ว เป็นต้น (จัดงาน ขึ้น 12 ค่ า เดือน 12 ถึง แรม 1 ค่ า เดือน 12) 

11) การแข่งขันวิ่งควาย (ตุลาคม) 
เป็นประเพณีของชาวจังหวัดชลบุรี ท่ีอพยพมาต้ังถิ่นฐาน ในอ าเภอท่าตะเกียบ แล้วน า

ประเพณีพื้นบ้านมาสืบทอดในวันงานจะมีการท าบุญเล้ียงพระในช่วงเช้า บริเวณศาลากลางกลางบ้าน 
ช่วงบ่ายจึงท าการแข่งขันวิ่งควาย มีประชาชนเข้าร่วมงานจ านวนมาก (จัดงาน แรม 5 ค่ า เดือน 11 
หลังเทศกาลออกพรรษา 
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12) ประเพณีแข่งเรือยาว (พฤศจิกายน)  
งานแข่งเรือท่ียิ่งใหญ่และถือเป็นประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด จะจัด ณ บริเวณหน้าวัดโสธรว-

รารามวรวิหาร ส าหรับเรือท่ีนิยมน ามาประลองก าลังกัน ได้แก่ เรือยาวเล็ก เรือยาวใหญ่ เรือเร็วติด
เครื่องยนต์หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า "การแข่งสกีน้ า" และ เรือท่ีมีความเร็วสูง เช่น เรือฟอร์มูล่าวัน เป็น
ต้น (จัดงาน 15 ค่ า เดือน 12 และ แรม 1 ค่ า เดือน 12)   

(ท่ีมา : ปรุงศรี วัลลิโภดม และคณะ, 2542 : 161 – 169) 

 

จากท่ีกล่าวมานั้นเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้เห็นถึงสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด
ฉะเชิงเทราท่ีมีความหลากหลาย ท้ังลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตลอดจน
ความหลากหลายในการประกอบอาชีพ และความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา ท้ังศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม รวมท้ังชุมชนชาวจีนท่ีมีอาศัยอยู่มากในจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงแม้ว่า
ศาสนาพุทธจะมีผู้นับถือมากท่ีสุดในจังหวัด แต่ก็ประกอบด้วยศาสนาอื่นๆ อีกมากมาย และกล่าวได้
ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายนั่นเอง  

ในส่วนต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมา และข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ของวัด
สมานรัตนาราม เพื่อท าความเข้าใจถึงพัฒนาการของวัดสมานรัตนารามในการผสมผสานทางความเช่ือ 
(Syncretism) และการกลายเป็นสินค้าได้ต่อไป 
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2. ข้อมูลพื้นฐานวัดสมานรัตนาราม 
 ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัดสมานรัตนารามท้ังประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน ท่ีต้ัง 
อาณาเขต ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ของวัดภายหลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ .ศ. 2542 โดย
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ภาคสนาม ท้ังการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ รวมท้ังเว็บไซต์
ของวัดสมานรัตนาราม คือ www.watsaman56.com และ วีดิทัศน์ท่ีทางวัดได้จัดท าขึ้นทางเว็บไซต์ 
Youtube หรือ https://www.youtube.com/channel/UCdi0mNNrkvc1uLCq8f0Tl8g/feed  
 ท้ังนี้ข้อมูลท่ีจัดท าขึ้นนั้นเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจถึงข้อมูลแต่ละด้านของวัดสมานรัตนาราม
เพิ่มมากขึ้น รวมท้ังได้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของวัดสมานรัตนารามท่ีมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงป๎จจุบัน  
 

ประวัติความเป็นมาของวัดสมานรัตนาราม 
ประวัติการสร้างวัดสมานรัตนารามนั้น พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปํฺญาธ

โร) เจ้าอาวาสองค์ป๎จจุบัน ได้เล่าให้ฟ๎งว่า ตามค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีเล่าสืบกันต่อกันมา เดิมที ณ 
ต าบลบางแก้วแห่งนี้ มีขุนท่านหนึ่ง เป็นคหบดีผู้มีฐานะฐานะมั่นคงและเป็นท่ีเคารพนับถือของคน
ท่ัวไป ขุนท่านนี้มีนามว่า ขุนสมานจีนประชา (เดิมช่ือจ๋าย สืบสมาน) ซึ่งภายหลังเล่ือนเป็นหลวงสมาน 
เพิ่มนคร ท่านขุนมีน้องสาว 1 คน คือนางยี่สุ่น วิริยะพาณิชย์ และมีภรรยา 2 คนด้วยกันคือ นางทิม 
สืบสมาน และนางผ่อง  สืบสมาน (เพิ่มนคร) 

ต่อมาเมื่อท่านขุนสมานจีนประชาถึงแก่อนิจกรรมลง นางยี่สุ่นผู้เป็นน้องสาวพร้อมกับภรรยา
ท้ัง 2 มีความประสงค์จะสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ขุนสมานจีนประประชาผู้ล่วงลับจึงได้
ด าเนินการสร้างวัดนี้ขึ้น เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ต้ังช่ือวัดว่า“วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร”   
แต่ชาวบ้านโดยท่ัวไปมักเรียกว่า “วัดใหม่ขุนสมาน” เป็นวัดราษฎร์ คณะสงฆ์ปกครองวัดสมัยนั้นเป็น
ฝ่ายมหานิกาย แต่ปกครองไม่นานนัก ผู้สร้างวัดได้ถวายพระในคณะธรรมยุตมีพระครูศิริป๎ญญามุนี 
(อ่อน เทวนิโพ) เป็นประธานสงฆ์ในการรับถวาย ภายหลังนางยี่สุ่นผู้เป็นน้องได้สร้างพระปรางค์เพื่อ
บรรจุอัฐิบรรพบุรุษเอาไว้ ซึ่งพระปรางค์ดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นท่ีหน้าพระอุโบสถ์จนถึงป๎จจุบัน และ
ได้ค้นพบหลักฐานท่ีส าคัญว่า ในปีพุทธศักราช 2522 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
5 ได้เสด็จประทับท่ีวัดนี้ ว่า พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทางชลมารคผ่านมาได้ทรงแวะเยี่ยมวัด
ขุนสมานจีนประชา  ชาวบ้านผู้หนึ่งช่ือ นายเหว่า โพนสุวรรณ์ น านกกวักเผือกถวาย ณ วัดแห่งนี้ด้วย
ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ส าคัญและเป็นอุดมมงคลยิ่งแก่วัดและประชาชนชาวบางแก้วสมัยนั้นจวบจน
ป๎จจุบัน 

เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จออกตรวจสังฆมณฑลทางเรือ
ตามล าแม่น้ าบางปะกง  พระองค์ได้เยี่ยมวัดนี้ และทรงเห็นป้ายวัดไม่สอดคล้องกับช่ือต าบลไผ่แสวก 

https://www.youtube.com/channel/UCdi0mNNrkvc1uLCq8f0Tl8g/feed
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จึงทรงต้ังช่ือวัดเสียใหม่ว่า “วัดไผ่แสวก”เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือของต าบล ครั้นกาลเวลาล่วงเลยมา
นานหลายสิบปี ทางราชการได้ยุบต าบลไผ่แสวกไปรวมกับต าบลบางแก้ว เมื่อเป็นเช่นนี้  พระเถระ
ผู้ใหญ่พร้อมด้วยภิกษุสามเณรชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาได้มีมติเห็นพร้องกันว่าสมควรท่ีจะเปล่ียนช่ือ
วัดเสียใหม่ โดยช่ือวัดท่ีต้ังขึ้นใหม่นี้ต้องมีค าว่า “สมาน” เพื่อให้เกียรติแก่ตระกูลสืบสมานผู้สร้างวัด 
และให้มีค าว่า “แก้ว” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือต าบล จึงได้ขออนุญาตไปยังหน่วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบเปล่ียนช่ือวัดใหม่ว่า “วัดสมานรัตนาราม” มาจนทุกวันนี้ 

วัดสมานรัตนารามมีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้ว 5 รูป ป๎จจุบัน 1 รูป รวม 6 รูป คือ 
1) พระสมุห์ทัด  สุวัณโณ 
2) พระสุชิต   สุชิโต 
3) พระครูอนันตธรรมรัต (อนันต์  อติลาโภ) 
4) พระสมุห์เอี่ยม (เอี่ยมบุญเลอ) 
5) พระครูสุทธาภิมุข (ผินสุทธาภิมุโข  สิทธิโกศล)     
6) พระครูธรรมธร ไพรัตน์ ป๎ญญาธโร องค์ป๎จจุบัน (พ.ศ. 2553 – ป๎จจุบัน) 
 
วัดสมานรัตนารามก่อนการพัฒนา 
พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปํฺญาธโร) เจ้าอาวาสองค์ป๎จจุบัน ได้เล่าให้ฟ๎ง

ว่า เดิมทีสนามหน้าวัดสมานรัตนาราม มีเจดีย์ซึ่งบรรจุอัฐิของผู้ท่ีล่วงลับท่ีบรรดาญาติได้สร้างไว้เป็น
อนุสรณ์หลายองค์ด้วยกัน นับแต่อัฐิของขุนสมานจีนประชาและบรรดาเครือญาติ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป ภายในวัดมีต้นไทรใหญ่เป็นท่ีอาศัยของหมู่นกกา เขตวัดด้านท่ีติดกับแม่บางประกงมีแนวสนต้ัง
เรียงเป็นแถว  กระแสน้ าในแม่น้ าบางปะกงแต่ก่อนไหลเช่ียวมากจนบางครั้งพัดเอาสะพานปูนข้าม
แม่น้ าหายไปเลยก็มี  ส่วนเนื้อที่ดินด้านหลังของวัดชาวบ้านจะเช่าเป็นท่ีท าสวน  มีท้ังสวนหมาก สวน
พลู สวนมะม่วง วัดจึงต้ังอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ ท าให้บรรยากาศอึมครึม ทางสัญจรก็คดเค้ียว วังเวง 
และทางสัญจรไปมาล าบาก 

วัดสมานรัตนาราม ต้ังแต่ท่ีเริ่มก่อต้ังมาได้รับการพัฒนาและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
ชาวบ้านมาตามล าดับ จนกระท่ังในราวปี พ.ศ. 2500 - 2542 วัดได้ว่างเว้นจากการบูรณปฏิสังขรณ์มา
เป็นเวลานาน ปรากฏความช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หลวงพ่อพระครูธรรมธรไพรัตน์ได้พูดถึง
สภาพของวัดในขณะนั้นว่า “ไม่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพท่ีไม่เจริญตา เจริญใจ เจริญศรัทธา
เสียเลย เพราะความคร่ าคร่าไปตามกาลเวลา ชนิดท่ีว่าเหมือนไร้ส้ินศรัทธาจะมาเหลียวแล แม้แต่
ชาวบ้านในละแวกนั้นก็ไม่อยากเข้าวัด พากันหนีไปท าบุญท่ีอื่นเสียหมด หรือหากจ าเป็นต้องมาวัด ก็
มาแบบจ ายอมเสียมิได้ ขนาดเข้าห้องน้ า ห้องสุขา ยังต้องเอามือปิดจมูก” (วัดสมานรัตนาราม, 2555 
: 131) 
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ในปี พ.ศ. 2543 พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปํฺญาธโร) เจ้าอาวาสองค์
ป๎จจุบัน ซึ่งขณะนั้นเพิ่งเป็นพระนักบวชได้เพียง 2 พรรษา (ท่านอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2541) เมื่อเห็น
สภาพความทรุดโทรมของวัดซึ่งนับวันก็ยิ่งจะเส่ือมโทรมลงไปทุก เมื่อเป็นดังนี้ท่านจึงต้ังจิตอธิษฐานใน
ใจจะเป็นผู้น าในการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยตัวท่านเองให้จงได้ 

นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา  ท่านก็ได้ทุ่มท้ังแรงกายแรงใจและสติป๎ญญาบูรณปฏิสังขรณ์ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาวัดอย่างเอาจริงเอาจัง  โดยยึดหลักของอิทธิบาทธรรม  4 ประการ คือ 

ฉันทะ    คือมีความพอใจในงานท่ีท า 
วิริยะ     คือมีความต้ังใจ พากเพียรในงานท่ีท า 
จิตตะ    คือมีความเอาใจใส่ในงานท่ีท า 
วิมังสา   คือมีการคิดพิจารณาทบทวนงานนั้นๆ 

พัฒนาการของวัดสมานรัตนาราม  

ภายหลังจากว่างเว้นจากการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นเวลานาน วัดสมานรัตนารามได้รับการ
พัฒนาอีกครั้ง โดยพระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปํฺญาธโร) และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2542 เริ่มมีการบูรณะส่วนต่างๆ ของวัดท่ีมีความช ารุดทรุดโทรม ท้ังพระปรางค์ , 
ศาลาท่าน้ า และสร้างเข่ือนท่ีบริเวณหน้าวัดตลอดแนวริมแม่น้ า 

ปี พ.ศ. 2543 สร้างพระประธานหน้าวัด ปางลีลาประทานพรองค์ใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น้ าบาง
ปะกงพร้อมปรับภูมิทัศน์หน้าวัด 

ปี พ.ศ. 2544 ปรับปรุงอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดสมานรัตนาราม และบูรณะศาลาการ
เปรียญหลังใหญ่ช้ันล่าง 

ปี พ.ศ. 2545 บูรณะศาลาการเปรียญหลังใหญ่ช้ันบน สร้างห้องน้ าจ านวน10 ห้อง บูรณะ
ศาลาตักบาตร และวิหารหลวงพ่อองค์ด า 

ปี พ.ศ. 2547 บูรณะเมรุเปล่ียนเป็นระบบเตาเผาแบบไร้มลภาวะ 

ปี พ.ศ. 2548 สร้างกุฏิสงฆ์ 3 หลัง จ านวน 15 ห้อง และศาลาหอฉัน 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2549 สร้างเตาเมรุไร้มลภาวะแห่งแรกของต าบล และต้ังกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
แก่ผู้ยากไร้โดยท่ัวไป เป็นการสงเคราะห์บริการชุมชน และป้องกันมลภาวะ รักษาส่ิงแวดล้อม 
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ปี พ.ศ. 2551 บูรณะทาสีอาคารโรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สร้างอุโบสถหลังใหม่แล้วเสร็จ
ภายใน 14 เดือน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระนามาภิไธย สธ. ประดิษฐาน หน้าบรรณอุโบสถ 

ปี พ.ศ. 2552 สร้างพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และ สร้างเขื่อนตลอด
แนวหน้าวัด พร้อมศาลาอีก 3 หลัง และเริ่มโครงการสร้างพระประธานอุโบสถ หน้าตัก 129 นิ้ว องค์
ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปี พ.ศ. 2553 สร้างตลาดน้ าชุมชน ศาลาริมแม่น้ าและเรือนแพ ท่าเทียบเรือล่องล าน้ า เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติริมฝ่๎งแม่น้ าบางปะกง ส่งเสริมชุมชนให้มีอาชีพ น า
สินค้าท้องถิ่นมาจ าหน่ายภายในวัดสมานรัตนารามเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน  

ปี พ.ศ. 2554 จัดซื้อท่ีริมแม่น้ า 2 ไร่เศษ จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด บูรณะศาลา
ใหญ่, สร้างพระราหู องค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และจัดต้ังกองทุนทรัพย์บริจาคแก่หน่วยงาน  
องค์กรการกุศล สาธารณประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุเสด็จทรงตัดหวาย เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2554 ทรงเบิกเนตร พระพิฆเนศวร 
ปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และทรงพระราชทานพระนามาภิไธย ส.ส ประดิษฐานท่ีบริเวณ
ฐานองค์พระพิฆเนศ 

ปี พ.ศ. 2555 โครงการสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย และพระพรหมองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมท้ังจัดซื้อท่ีดิน 26 ไร่ เพื่อเตรียมสร้างโรงพยาบาลขนาด 
100 เตียง และสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม 

ปี พ.ศ. 2556 โครงการสร้างพระพรหมองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก, พิธียกเสาเอก โรงพยาบาลวัด
สมานรัตนาราม ณ มณฑลพิธีวัดสมานรัตนาราม เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ปี พ.ศ. 2557 เริ่มโครงการสร้างองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก สูงเท่า
ตึก 12 ช้ัน และอาคารแพทย์แผนไทย เปิดบูชาศาลเจ้าพ่อกวนอู วัดสมานรัตนาราม วันท่ี 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2558 อยู่ในระหว่างด าเนินการสร้างพระธาตุอินทร์แขวน โดยจ าลองแบบมาจาก 
พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระธาตุไจทีโย ประเทศพม่า  

(ท่ีมา : วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 104 – 105)  
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ที่ต้ัง และ อาณาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ซุ้มประตูทางเข้าวัดสมานรัตนาราม  
(ที่มา : https://www.facebook.com/WatSaman.Rattanaram) 

วัดสมานรัตนาราม ป๎จจุบันต้ังอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง หมู่ท่ี 11 ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีท่ีดินตามหน้าโฉนดท่ีต้ังวัดท้ังหมด 26 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา วัดสมานรัตนา
ราม ต้ังอยู่ระหว่างอ าเภอบางคล้า และอ าเภอคลองเข่ือน ริมแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
วัดท่ีมีจุดเด่นและมีช่ือเสียงในเรื่องขององค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยท่ีมีขนาด สูงถึง 16 เมตร ยาว 
22 เมตร เนื้อชมพู และเป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

 
 

ภาพที่ 6 แผนที่บริเวณ ฮวงจุ้ยมงคล และต าแหน่งที่ต้ังของวัดสมานฯ  
(ที่มา : https://www.facebook.com/WatSaman.Rattanaram) 

https://www.facebook.com/WatSaman.Rattanaram
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ต าแหน่งท่ีต้ังของวัดสมานรัตนาราม อยู่ในต าแหน่งท่ีเช่ือกันว่าเป็นบริเวณ "ฮวงจุ้ยมงคล" (มี
ลักษณะเป็นรูปร่างเหมือนถุงเงินถุงทอง ) เดิมทีไม่ค่อยมีคนรู้จักว่าวัดแห่งนี้อยู่ท่ีใด มีความส าคัญ
อย่างไร แต่มีหมอดูท่านหนึ่งเคยดูไว้ว่า วัดแห่งนี้ทึมๆผู้คนไม่รู้จักแต่มีของดี ต่อมาได้มีพระหนุ่มรูป
หนึ่งมาบวชท่ีวัดนี้ ท่านได้ปวารณาไว้ว่าจะพัฒนาวัดอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ให้เจริญและ
เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป เพื่อเผยแผ่สืบทอดพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือ 
พระครูธรรมธร ไพรัตน์ ป๎ญญาธโร เจ้าอาวาสองค์ป๎จจุบัน 

การเดินทางไปวัดสมานรัตนาราม  

หากเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ วิ่งเข้าถนนรามอินทรา ออกมีนบุรี ก่อนถึงมีน
บุรีเล้ียวซ้ายไปจังหวัดฉะเชิงเทรา สังเกตป้ายบอกทางเมื่อจะเข้าแปดริ้วเล้ียวซ้ายบนสะพาน (ตรงไป
จะไปชลบุรี ) ไปเรื่อย ๆ เลยไฟแดงชิดขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกง ตรงไปถึงส่ีแยกไฟแดงแยก
คอมเพล็กซ์ เล้ียวซ้ายไปทางบางคล้า 4 กิโลเมตร จะถึงปากทางวัดจุกเฌอ เล้ียวช้ายเข้าไปอีก
ประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีทางเบ่ียงขวาสังเกตป้าย วิ่งข้ามสะพานสูงซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ า ลงสะพานวิ่ง
ต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงปากทางเข้าวัดสมานรัตนาราม 

 

ภาพที่ 7 แผนที่การเดินทางมายังวัดสมานรัตนาราม 
(ที่มา : http://www.watsaman56.com) 

แต่หากเดินทางโดยรถประจ าทางสามารถเดินทางได้โดยรถตู้โดยสารประจ าทางสาย 
อนุสาวรีย์ – ฉะเชิงเทรา ราคา 100 บาทต่อคน ท่ารถอยู่ท่ีอนุสารีย์ชัย ฝ่๎งห้างเซนจูรี่ รถใช้เส้นทาง
สายมอเตอร์เวย์มาจอดท่ีหน้าสถานีขนส่งใหม่ จ.ฉะเชิงเทราจากนั้นต่อรถสองแถวจากสถานีขนส่งใหม่ 

http://www.watsaman56.com/
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จ.ฉะเชิงเทรา เข้าไปยังวัดสมานรัตนารามโดยรถสองแถวจะเข้ามาถึงวัดสมานรัตนาราม และท่ารถ
สองแถววัดสมานฯ จะอยู่บริเวณหน้าองค์พระราหู ค่ารถราคา 30 บาทต่อคน  

 จากข้อมูลท้ังหมดนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าวัดสมานรัตนารามได้ปรับปรุงและพัฒนาวัดให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากวัดท่ีมีสภาพทรุดโทรมได้รับการบูรณะจนก้าวทันความทันสมัยและทัน
ต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ในป๎จจุบัน เพื่อประชาชนโดยท่ัวไปให้ความสนใจมาสักการบูชาส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และมาท่องเท่ียวยังวัดสมานรัตนารามแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น จนกล่าวได้ว่าวัดสมานรัตนา
รามเป็นศาสนสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
อันดับต้นๆ ของจังหวัดจากการพัฒนาจนกลายเป็นที่ยอมรับจากผู้คนโดยท่ัวไป  
 ท่ามกลางกระแสการท่องเท่ียวของจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสมานรัตนารามได้กลับมาได้รับความ
นิยมอีกครั้ง จนมีช่ือเสียงท้ังในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งผู้ท่ีมาท าบุญยังวัดสมานรัตนาราม
แห่งนี้ จะได้สักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ท่ีรวบรวมไว้ที่นี้อย่างมากมายและมีอยู่อย่างครบถ้วน ในบท
ต่อไปจะกล่าวถึงวัดสมานรัตนารามกับการผสมกลมกลืนทางศาสนาและการกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียว
สินค้าท่ีส าคัญของวัดสมานรัตนาราม และพฤติกรรมทางศาสนาของประชาชน 
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บทที่ 5 

วัดสมานรัตนารามกับการผสมกลมกลืนทางศาสนาและการกลายเป็นสินค้าท่องเที่ยว 

ในบทนี้จะเป็นการนําเสนอข้อมูลจากการลงภาคสนามในประเด็นเกี่ยวกับการผสมกลมกลืน
ทางศาสนา และกระบวนการทําให้วัดสมานรัตนารามกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียวท่ีได้จากการ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ พระสงฆ์ เจ้าหน้าท่ีของวัด ผู้ท่ีมาทําบุญ 
พ่อค้าแม่ค้า และคนขับรถโดยสาร เป็นต้น รวมท้ังแบบสอบถามจากผู้มาทําบุญท่ีวัดสมานรัตนาราม 
เพื่อทําให้เห็นถึงความเป็นมาและพัฒนาการต่างๆ ของวัด ตลอดจนการผสมผสานความเช่ือท่ีมีอยู่
อย่างมากมายภายในวัด และกระบวนการท่ีวัดสมานรัตนารามใช้เพื่อทําให้วัดกลายเป็นสินค้า
ท่องเท่ียวและมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 

การผสมกลมกลืนทางศาสนา 
วัดสมานรัตนารามมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่มากมาย แต่ละศาสนา และความเช่ือท่ีต่างกัน

ออกไป ท้ังท่ีมีอยู่แต่เดิมในอดีต และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ รวมท้ังท่ีจัดสร้างขึ้นใหม่โดยส่วนมาก
จะเป็นความเช่ือในพุทธศาสนาท้ังนิกายเถรวาทซึ่งเป็นนิกายท่ีคนไทยนับถือเป็นศาสนาหลัก และ
นิกายมหายานซึ่งรับรูปแบบความเช่ือมาจากจีน เช่น เทพเจ้าและศาลเจ้าต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีความเช่ืออื่นๆ อีก ได้แก่ ความเช่ือพราหมณ์ - ฮินดู  และ ความเช่ือแบบวิญญาณนิยม (Animism) 

\ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แผนทีแ่สดงตําแหน่งที่ต้ังสิ่งศักด์ิสิทธ์ิภายในวัดสมานรัตนาราม (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2557) 
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จากแผนท่ีแสดงตําแหน่งท่ีต้ังส่ิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสมานรัตนาราม จะเห็นได้ว่ามีส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ต่างๆ มากมาย และเป็นความเช่ือท่ีหลากหลายแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งประเภทของ
รูปแบบความเช่ือท่ีมีอยู่ในวัดตามหลักความเช่ือทางศาสนาต่างๆ ดังนี้ 

 
ศาสนาพุทธ 
 

1. ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (หินยาน) 
ศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาในประเทศอินเดีย มีศาสดาคือพระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า) มีพระ

นามเดิมว่า สิทธัตถะ โคตมะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่ง
ศากยวงศ์ ปกครองกรุงกบิลพัสด์ุ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาอเทวนิยม คือ ปฏิเสธไม่ยอม
เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าและไม่ยอมรับระบบวรรณะ แต่เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาจิตไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน โดยมุ่งสอนให้ประชาชนไปสู่ปรินิพพาน คือ หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธศาสนามุ่งดําเนินสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา สอนการไปสู่
ปรินิพพานด้วยการระงับกิเลสและบําเพ็ญทาน เจริญรุ่งเรืองและเผยแผ่ออกไปนอกประเทศอินเดียใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราวพุทธศตวรรษที่ 3 (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549 : 9)  

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนั้น เป็นศาสนาพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งวัดสมานรัตนาราม
จัดเป็นวัดทางพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท โดยมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 
1.1. พระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย หรือ หลวงพ่อโต  

 พระประธาน หรือหลวงพ่อโต มีอายุกว่า 120 ปี เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ของวัดสมาน
รัตนารามท่ีมีความสําคัญต่อชาวบ้านในตําบลและอําเภอแห่งนี้มาอย่างยาวนาน และเป็นท่ีเคารพนับ
ถือของประชาชนโดยท่ัวไป ปัจจุบันมีองค์จําลองอีกองค์หนึ่ง หน้าตักกว้าง 129 นิ้ว เป็นพระประธาน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อโตองค์นี้มีเนื้อทองเหลืองสําริด และประ ดิษฐานอยู่ใน
อุโบสถหลังใหม่ ส่วนพระประธานองค์เดิมนั้นประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าอุโบสถหลังใหม่  

นอกจากนี้ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวีดิทัศน์เรื่อง “ตํานานสร้างวัดสมานรัตนาราม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา” ท่ีจัดทําขึ้นโดยวัดสมานรัตนาราม ปี พ.ศ. 2556 โดยพระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร 
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้เล่าเอาไว้ว่า 

“สําหรับหลวงพ่อโตนี้ เป็นพระประธานท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์มาก ซึ่งจําลองแบบมาจากหลวงพ่อโต
องค์เดิมท่ีอยู่ในอุโบสถหลังเก่า หลวงพ่อโตนี้เดิมทีนั้นมีการจัดสร้างอุโบสถราว 14 เดือน ก็แล้วเสร็จ ซึ่ง
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อุโบสถหลังนี้ถือว่าได้รับการกล่าวขานขนามว่า หลวงพ่อโตศักด์ิสิทธิ์อุโบสถสัมฤทธิ์ทันใจ เนื่องจากอุโบสถ
หลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างเพียง 14 เดือน มีความเรียบง่าย งดงาม และต้ังอยู่ในตําแหน่งท่ีเป็นมงคลยิ่ง” 

จากการสอบถามคุณวิภา เจ้าหน้าท่ีของวัดท่ีอยู่บริเวณนั้น ทําให้ทราบว่าอุโบสถหลังเก่านั้น
ถูกปิดไว้และไม่เปิดให้เข้าไปภายใน เนื่องจากมีความชํารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  ประชาชนส่วน
ใหญ่จึงมาท่ีอุโบสถหลังใหม่มากกว่า 

“ไม่แน่ใจเกี่ยวกับตํานานความเชื่อของหลวงพ่อโต แต่อุโบสถหลังนี้สร้างแทนอุโบสถหลังเก่า
ประมาณปี พ.ศ. 2551 อุโบสถเก่าทรุดโทรมมากเลยไม่เปิดให้เข้า และย้ายพระประธานองค์เดิมมาไว้ท่ีหน้า
อุโบสถหลังใหม่แทน ส่วนข้างในก็เป็นพระประธาน หลวงพ่อโต องค์จําลองท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ปี พ.ศ. 2552 
ผู้คนท่ีมาตรงนี้มีไม่มากถ้าเทียบกับตรงพระพิฆเนศ มีแต่คนไทยท่ีมาตรงนี้ ต่างชาติก็มีบ้างแต่จะมาถ่ายรูป
มากกว่า ก็มีท้ังคนจีน อินเดีย ฝรั่ง ส่วนมากจะเป็นจีน อินเดีย เขาจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกับพระพิฆเนศ”  

 

1.2. หลวงพ่อองค์ด า 
หลวงพ่อองค์ดําโดยจากป้ายบอกเอาไว้ว่าจําลองแบบจากนาลันทา เมืองราชคฤห์ ประเทศ

อินเดีย พระพุทธรูปประจําจังหวัด ประดิษฐานจังหวัดละหนึ่งองค์ โดยประดิษฐานอยู่ภายในศาลา
หลวงพ่อองค์ดํา ซึ่งอยู่ติดกับลานจอดรถบริเวณด้านหลังขององค์พระพิฆเนศ  

 
ภาพที่ 9 หลวงพ่อองค์ดํา (ที่มา: โดยพิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวีดิทัศน์เรื่อง “ตํานานสร้างวัดสมานรัตนาราม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา” พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้เล่าเอาไว้ว่า 
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“องค์หลวงพ่อองค์ดํานี้เป็นพระพุทธรูปท่ีได้ทําการจัดสร้างหรือหล่อข้ึน ในสมัยก่อนนั้นประเทศ
ไทยมี 73 จังหวัด ก็ 73 องค์ เมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นก็ได้ทําการอัญเชิญมายังวัดสมานรัตนารามแห่งนี้  เป็น 
1 ใน 73 จังหวัด ในช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้นก็มีผู้คนมาสักการบูชาเป็นจํานวนมาก หลวงพ่อองค์ดํานี้มีต้ังแต่ท่ี
วัดยังไม่เจริญขนาดนี้ และต้ังแต่ได้มาก็ถือด้วยเป็นเหตุแห่งความศักด์ิสิทธิ์และเหตุบังเอิญ เป็นระยะเวลาจาก
เนื่องมาก็มีความเจริญอย่างที่เห็นซึ่งเป็นเรื่องแปลกตรงท่ีว่า ตอนท่ีอัญเชิญท่านมาประดิษฐานนั้น เป็นช่วง
เดือนเมษาเป็นกลางวันแดดจ้า แต่เมื่ออัญเชิญท่านลงมาจากรถนั้นฝนก็ตก ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายท่ีดีท่ีจะ
สร้างความร่มเย็นให้ชาวบ้านแถวนี้ และผู้คนท่ัวไป ช่วงนั้นเป็นท่ีฮือฮามาก หลังจากนั้นมาก็มีความศักด์ิสิทธิ์ 
ชาวบ้านนั้นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาสักการบูชาและได้รับพรตามประสงค์” 

 

1.3. หลวงพ่อประทานพร พระประธานหน้าวัด  

หลวงพ่อประทานพรเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์แรกของวัดสมานรัตนาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ .ศ. 2543
หลังจากท่ีพระครูไพรัตน์ในขณะนั้นนําคณะญาติโยมทําการบูรณะพระปรางค์ด้านหน้าอุโบสถหลังเก่า
แล้ว ท่านก็มีแนวคิดท่ีจะสร้างพระพุทธรูปประทานพรขึ้นมา โดยท่านได้นิมิตว่า “วัดแห่งนี้มีวิบาก
กรรมมาก จึงมีความตกต่ําอย่างนี้ ขาดศรัทธาเข้ามา เหมือนวัดร้างอย่างนี้ ก่อนท่ีจะสร้างหรือบูรณะ
ส่ิงอื่นขึ้นมานั้น จะต้องสร้างส่ิงมงคลขึ้นมาหน้าวัดอย่างหนึ่ง อาตมาก็เลยต้ังจิตท่ีจะสร้างองค์พระ
ประทานพร เพราะเคยเห็นท่ีพุทธมณฑล จึงได้มีแนวคิดท่ีจะสร้างองค์ท่านขึ้นเพื่อความเป็นมงคลไว้ท่ี
หน้าวัด” (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 131) 

 

ภาพที่ 10 พระพุทธรูปประทานพร ริมฝั่งแม่นํ้าบางประกง (ที่มา: โดยพิภัทรา แจ่มรุจี, 2558)  
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ปัจจุบันองค์หลวงพ่อประทานพรต้ังอยู่ในตําแหน่งฮวงจุ้ยมงคล ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความเช่ือว่า
เป็นปากถุงเงินถุงทองและทิศหมอเทพ เหมายแก่การขอโชคลาภ เงินทอง สุขภาพแข็งแรงและหาย
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกง  เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ประทานพรองค์ใหญ่ท่ีสุดใน
ลุ่มน้ําบางปะกง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายพระนาม
ว่า พระพุทธมหากรุณาคุณประสิทธิ์ และทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ บรรจุบนเกศพระ 
ในครั้งนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส ราช
วรวิหาร เป็นผู้ทรงประกอบพิธีอัญเชิญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกพระเนตรรวมถึงเป็น
ประธานสมโภชในวันท่ี 5 ธันวาคม 2543 (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 131) 

 
1.4. ศาลาหลวงพ่อ 5 พี่น้อง  

ศาลาหลวงพ่อ 5 พี่น้อง ต้ังอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกง ด้านหน้าของอุโบสถหลังใหม่โดย
มีหลวงพ่อ 5 พระองค์ประดิษฐานอยู่ คือ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่
ใน หลวงพ่อบ้านแหลม และหลวงพ่อเขาตะเครา  

 
ภาพที่ 11 ศาลาหลวงพ่อ 5 พ่ีน้อง (ที่มา: โดยพิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2557) 

จากการสอบถามถึงความเป็นมาของศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์ คุณชัย เจ้าหน้าท่ีของวัด ได้
เล่าว่า “หลวงพ่อ 5 พระองค์ มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะหลวงพ่อโสธรท่ีสําคัญต่อคนใน จ .ฉะเชิงเทรา 
อย่างมาก ท่านเจ้าอาวาสจึงสร้างศาลานี้ข้ึนมา ปีท่ีสร้างไม่ทราบแน่ชัด น่าจะประมาณ 3 ปีมาแล้ว ตํานานท่ี
เกี่ยวกับหลวงพ่อท้ัง 5 องค์ มีอยูว่่า ท่านเป็นพี่น้องชาวเหนือท่ีบวชเป็นพระ บําเพ็ญบารมีและมีฤทธิ์อํานาจ
ทางจิตมาก พอท้ังห้าองค์นี้มรณภาพไปก็เข้าสถิตอยู่ในพระพุทธรูปท้ังห้าองค์ และอยากจะช่วยมนุษย์ต่อไป 
เลยมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้พระพุทธรูปท้ังห้าองค์ลอยน้ํามาตามแม่น้ําสายหลักของภาคกลางท้ัง 5 สาย ชาวบ้าน
ตามริมฝั่งแม่น้ําเห็นพระพุทธรูปท้ังห้าองค์ลอยน้ํามาก็พากันเลื่อมใสศรัทธาแล้วนําพระพุทธรูปท่ีลอยมาข้ึน
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ฝั่ง ข้ึนสถิตอยู่ตามวัดต่างๆ ซึ่งองค์แรกก็ลอยมาตามแม่น้ําบางปะกง แล้วข้ึนประดิษฐานอยู่ท่ีวัดโสธรฯ คือ 
หลวงพ่อโสธร องค์ท่ีสอง ลอยไปตามแม่น้ํานครชัยศรี อยู่ท่ีวัดไร่ขิง จ.นครปฐม หรือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง องค์ท่ี
สาม ลอยไปตามแม่น้ําเจ้าพระยา อยู่ท่ีวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เรียกว่า หลวงพ่อโต องค์ท่ีสี่ ลอย
ตามแม่น้ําแม่กลอง อยู่ท่ีวัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม เรียกว่า หลวงพ่อบ้านแหลม ส่วนพระพุทธรูปองค์ท่ี
ห้า ลอยมาตามแม่น้ําเพชรบุรี อยู่ท่ีวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี เรียกว่า หลวงพ่อเขาตะเครา”  

 
2. ศาสนาพุทธนิกายมหายาน  

ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นศาสนาพุทธลิทธิใหม่ท่ีเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 6 ซึ่งแยกตัว
ออกมาจากลัทธิเถรวาท (หินยาน) แต่ด้ังเดิมพุทธศาสนาลัทธิมหายานได้รับเอาความเช่ือถือในศาสนา
พราหมณ์เขเมาปะปน มีการนับถือพระอาทิพุทธเป็นพระพุทธเจ้าผู้สร้างโลก พระองค์บันดาลให้มี
พระธยานิพุทธเจ้าขึ้น 5 พระองค์ ประทับอยู่ตรงกลาง 1 พระองค์ และประจําอยู่ตามทิศท้ังส่ีอีกทิศ
ละองค์ พระธยานิพุทธยังบัลดาลให้มีพระโพธิสัตว์อีกมากมายเป็นผู้คุ้มครองผู้ท่ีนับถือพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549 : 9) 

 
2.1. พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปางประทานบุตรแห่งโชคลาภ

และประทานการงานเงินทอง องค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรนั้นมีตํานานว่า เมื่อนานมาแล้ว ท่ีมณฑลฮกเกี้ยน 
มีวัดลัทธิเต๋าอยู่แห่งหนึ่ง เต๋าซือในวัดได้คิดจะทํายาอายุวัฒนะขึ้นมา ซึ่งเช่ือกันว่าเมื่อทานเข้าไปแล้ว
จะอายุยืนและไม่แก่เฒ่า แต่จะต้องใช้หัวใจของเด็กผู้ชายจํานวน 100 ลูกมาผสมปรุงเป็นยา เต๋าซือจึง
ลงจากเขาและจับเด็กชายจํานวน 100 คนมาขังไว้ในห้องมืดเพื่อเตรียมนําหัวใจมาปรุงยา ในคืน
นั้นเององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งกําลังเสด็จข้ามสะพานเมืองฉวนโจวท่ีสร้างเช่ือมไปสู่เกาะผู่โถว
ซาน1 ได้ยินเสียงร้องของเด็กๆเหล่านั้น เลยลงจากดอกบัวมาดู และได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ 
เหล่านั้น ภายหลังพระโพธิสัตว์กวนอิมจะพาเด็กๆไปส่งบ้าน แต่เด็กเหล่านั้นยังเล็กเกินกว่าท่ีจะรู้ว่า
บ้านตัวเองอยู่ท่ีไหน จึงนําเด็กๆเหล่านั้นไปให้เจ้าเมืองฉวนโจว และชาวบ้านผู้ไม่มีบุตรได้รับไปเล้ียงดู
โดยมีความเช่ือว่า หากใครต้องการมีบุตรมักนิยมไปไหว้ขอจากองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร 
เพื่อให้สมดังปรารถนา (สํานักพิมพ์ผู้จัดการ, 2551 : ออนไลน์) 

การจัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมท่ีวัดสมานรัตนาราม สร้างขึ้นในปี พ .ศ. 2555 โดยพระครู
ธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จากหนังสือวัดสมานรัตนารามได้มีบทสัมภาษณ์
                                                             
1

เกาะแหง่หนึง่ของจีน สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิทีผู่้คนนิยมไปขอลูก จากเจ้าแมก่วนอิมปางประทานบตุรแหง่นี ้
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ของพระครูธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมไว้ว่า “นานมาแล้วได้
เคยมีคนมาบอกให้อาตมาสร้างเจ้าแม่กวนอิม แต่อาตมาก็ปฏิเสธว่า เจ้าแม่กวนอิมจะมาอยู่ในวัดได้
อย่างไร และสถานท่ีมันไม่เหมาะ ทางวัดยังสร้างให้ไม่ได้ เพราะยังต้องมีการบูรณะวัดอะไรอีกหลาย
อย่าง ยังเกินความจําเป็น และครั้งล่าสุดเมื่อปีท่ีแล้ว (พ.ศ. 2554) ก็มีคนมาขอให้สร้างอีก คราวนี้
เหมือนมาบังคับเลยก็คือเอารูปขององค์ท่านมา อาตมาก็บอกว่า ไม่ได้หรอกให้สร้างไม่ได้ ตอนหลังก็
ให้เซียนซือท่ีบางคล้ามาอัญเชิญองค์ท่านไปไว้ที่อื่นก่อน” ในท้ายท่ีสุดแล้วพระครูธรรมธร ไพรัตน์ ก็ได้
ตกลงท่ีจะสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิม ในปีพ.ศ. 2555 โดยจัดสร้างบนพื้นท่ีบริเวณปากคลอง ทางออกสู่
แม่น้ําบางประกง เพราะเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมท่ีสุด (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 153) 

 

 
ภาพที่ 12 พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานบุตร (ที่มา: โดยพิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

 
นอกจากนี้บริเวณฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นถูกสร้างเป็นลักษณะรูป 8 เหล่ียม จากการ

สอบถามคุณเพ็ญ ศรีสุข เจ้าหน้าท่ีของวัด จึงทราบว่า  

“สาเหตุท่ีสร้างฐานเป็นทรง 8 เหลี่ยม เพราะมีเทพโป๊ยเซียนท่ีเชื่อว่าเป็นองครักษ์ของเจ้าแม่กวนอิ
มอยู่ 8 องค์เทพ คือ ทิก๋วยลี้ ลือต้งปิง เหอเซียนกู ฮันจงหลี จางกั๋วเหล่า หลันไฉ่เหอ หันเซียงจื่อ และเชา
ก๊กกู๋ ส่วนบริเวณด้านหน้าจะมีเด็กชายและเด็กหญิง เป็นเหมือนสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาขององค์ท่าน คือ  
กุมารทอง (กิมท้ง) และ กุมารีหยก (เง็กนึ้ง)”  
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2.2. ศาลเจ้าลือโจ้วซือ 

 

ภาพที่ 13 ศาลเจ้าพ่อเสือองค์ลือโจ้วซือ (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2557) 

 ศาลเจ้าลือโจ้วซือต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งภายในนั้นมีองค์เทพ
ต่างๆ ประดิษฐานอยู่ ท้ังพระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะ เทพเจ้าลือโจ้วซือ และ กามเทพองค์
เหวยเล่าแชกุง โดยจากการสอบถามคุณเพ็ญ ศรีสุข เจ้าหน้าท่ีวัดท่ีอยู่บริเวณนั้น กล่าวว่า  

 “ศาลนี้สร้างข้ึนพร้อมกับ องค์เจ้าแม่กวนอิม ประมาณปี  52 ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ท่ีสร้าง
เหมือนกัน แต่คาดว่าเพราะเป็นองค์เทพองครักษ์เจ้าแม่กวนอิม ข้างในศาลจะมีองค์เจ้าแม่กวนอิม และมีองค์
ไฉ่ซิ่งเอี้ย ขอโชคลาภได้ ข้างหน้ามีองค์ลือโจ้วซือ ช่วยคุ้มครองขจัดทุกข์ และเทพเหวยเล่าแชกุงขอเรื่องความ
รัก เวลาคนจีนมาเจอเทพเหวยเล่าแชกุงจะดีใจมาก ต่ืนเต้นแล้วเขาก็พากันมาไหว้ท่ีนี่ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า

ทําไม” (เพ็ญ ศรีสุข, สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558) 

2.3. เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ศาลเทพเจ้าไท้ส่วยเอ๊ียะ  (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2557) 
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 ศาลเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ ต้ังอยู่ติดกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตร โดยมีไว้
สําหรับผู้ท่ีต้องการสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง ภายในมีท้ังเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะคุ้มครองดวงชะตา แก้ปีชง, 
พระโพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์ (ต่ีจ๋ังอ๊วง) พระผู้โปรดดวงวิญญาณ และขจัดทุกข์ รวมท้ังมีศาลเจ้ากวนอู
อยู่ภายในอีกด้วย  

จากการสอบถามเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องการไหว้เทพเจ้าไท้ ส่วยเอี๊ยะ คุณเพ็ญ ศรีสุข 
เจ้าหน้าท่ีของวัด บอกว่า  

“เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ สร้างข้ึนประมาณปลายปี 53 หลังจากสร้างศาลเจ้าลือโจ้วซือและเจ้าแม่
กวนอิม คนจะมาไหว้เพี่อฝากดวงชะตาและคุ้มครองดวงชะตา แก้ปีชง ไม่เหมือนกับเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ ท่ีจะ
ไหว้เพื่อขอโชคลาภ มีความสุข ปกปักรักษา คุ้มครอง เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะจะช่วยให้ดวงเราตลอดปีดีข้ึน ถ้า
ใครมีเกณฑ์ท่ีดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งข้ึน แต่ถ้าใครมีดวงชะตาท่ีไม่ดีทําอะไรก็มีปัญหาติดขัด ก็อธิษฐานขอพรจาก
ท่านให้ช่วยปัดเป่าให้ แต่ละวันก็มีผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรกับท่านเยอะ ท้ังไทย ท้ังจีน โดยเฉพาะคนท่ี
เกิดปีชงกับองค์ไท้ส่วยเอี๊ยะ ปีทับไท้ส่วย ปีร่วมชงไท้ส่วย ปีเฮ้งไท้ส่วย ปีไห่ไท้ส่วย ปีผั่วไท้ส่วย ต่างก็มี
อิทธิพลร้ายต่อดวงชะตาท้ังนั้น อาจทําให้ร่างกายเจ็บป่วยง่าย จิตใจไม่เป็นสุข การงานไม่ดี การลงทุน
เสียหาย ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว มีคดีความ ผิดหวังในความรัก หรืออาจจะหนักถึงข้ันเลือดตก

ยางออก กระทั่งถึงแก่ชีวิต” (เพ็ญ ศรีสุข, สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558) 

 

ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู   

ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เป็นศาสนาท่ีเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย เช่ือในเรื่องการเวียนว่ายตาย
เกิดและเช่ือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าคือ มหาบุรุษหรือพรหมัณเป็นผู้สร้างโลกและสร้างส่ิงมีชีวิตท้ังปวง มี
เทพพระเจ้าสูงสุดคือ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์ รวมถึงมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ อีกมากมาย 
เช่น พระยม พระอินทร์ พระสุริยะ พระลักษมี พระวิศกรรม ฯลฯ ศาสนาพราหมณ์เกิดจากศาสนา
พระเวทของชาวอารยันเข้ามาปะปนกับความเช่ือพื้นเมืองท่ีมีมาก่อนของอินเดีย ซึ่งศาสนาพระเวทเข้า
มาในประเทศอินเดียราว 1,000 ปีก่อนพุทธกาล เป็นศาสนาท่ีบูชาเทวดาท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น 
พระอินทร์ เทพแห่งสายฟ้าและสงคราม พระวรุณเทพแห่งฝน พระพายเทพแห่งลม ฯลฯ                          
(สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549 : 8)  

 
1.  พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ในเมืองไทยมีความนิยมประดิษฐ์เทวรูปพระพิฆเนศสําหรับบูชาโดยวัดและองค์กรต่าง ๆ เป็น
จํานวนมากต้ังแต่ภายหลัง พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาและมาแพร่หลายแท้จริงก็เมื่อภายหลังเหตุการณ์
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เทวรูปด่ืมนม เมื่อปลายปี 2538 เทวรูปพระพิฆเนศขนาดบูชาของไทยมักเป็นแบบท่ีประทับนั่งบนฐาน
ธรรมดา และฐานหัวกะโหลก และมีอีกแบบหนึ่งท่ีค่อนข้างหายากคือประทับบนบัลลังก์เมฆ ซึ่งเป็น
ตราของกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบันนี้ ในบรรดาเทพท้ังหมดคนไทยรู้จักพระ
พิฆเนศมากท่ีสุดเพราะท่านเป็นมหาเทพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมากท่ีสุดจนกล่าวได้ว่า คน
ไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นตราประจํา
กรมกองต่าง ๆ มากมาย ด้วยศรัทธาและอานุภาพอันโดดเด่นของท่าน วัดใหม่สมานรัตนาราม หรือวัด
ใหม่ขุนสนาม จึงได้จัดสร้างพระพิฆเนศปานนอนเสวยสุข ท่ีมีความหมายว่า ความสุขสบาย ความสุข
บริบูรณ์มั่งค่ังพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้าหมอง อิ่มหนํา สําราญ มีกินมีโชคลาภ จะนํา
ความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา (อุษณีย์ จูฑะศิลป์, ผู้เรียบเรียง. 2553 : ออนไลน์) 

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขประดิษฐานอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกง โดยหันหน้าออก
ทางแม่น้ําบางปะกง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2552 จากการสัมภาษณ์คุณสมยศ เลิศวัฒนนา เจ้าหน้าท่ีของ
วัด ดูแลบริเวณองค์พระพิฆเนศ ได้อธิบายถึงความหมายของพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขว่า “รูปกาย
ท่ีอ้วนพีหมายความว่า ความอุดมสมบูรณ์ เศียรท่ีเป็นช้างมีความหมายว่า ผู้มีปัญญามาก ความหมายของ 
พระพิฆเนศปางนอน หมายถึง ประทานความมีกินมีใช้ เงินทองไม่ขาดมือ อยู่อย่างสุขสบาย อิ่มหนําสําราญ 
ขจัดปัญหา ไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจ และองค์ท่านมีบริวารคือ หนูมุสิกะ เปรียบได้กับความคิด ท่ีพุ่งพล่าน 
รวดเร็ว ดังนั้น การขอพรจากองค์พระพิฆเนศจึงเปรียบเสมือนให้คําขอเหล่านั้นได้รับความสําเร็จอย่าง

รวดเร็วนั่นเอง” (สมยศ เลิศวัฒนา, สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2558) 

 

ภาพที่ 15 พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2557) 

 นอกจากนี้บริเวณฐานองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ยังมีรูปสลักนูนตํ่าขององค์พระ
พิฆเนศให้สักการบูชา 32 ปาง ซึ่งจะมีป้ายบอกความหมายของแต่ละปางท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความหมายของพระพิฆเนศแต่ละปางก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น 
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- ปางท่ี 1: พระบาล คณปติ (Bala Ganapati) อวตารภาคเด็ก : ปางอันเป็นท่ีรักของทุกคน
และเด็กๆ เป็นพระพิฆเนศในวัยเด็ก คลานอยู่กับพื้น หรืออิริยาบทอื่นๆ เมื่อโตขึ้นจึงเปล่ียน
ลักษณะ มีวรรณะสีแดงเข้มมี 4 กร แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และภาวการณ์เจริญเติบโต 

- ปางท่ี 2: พระตรุณ คณปติ (Taruna Ganapati) อวตารภาควัยหนุ่ม : ปางท่ีให้คุณประโยชน์
ในกิจการงาน ปางนี้เป็นตัวแทนการเจริญเติบโต ความเป็นหนุ่มสาว นิยมต้ังบูชาไว้ตาม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือสถานท่ีทํางานท่ีเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาววัยกระตือรือร้น 

- ปางท่ี 3 : พระภักติ คณปติ (Bhakti Ganapati) ปางบูชาขอพระเวท เพื่อความสมบูรณ์เติม
เต็มของชีวิต หมายถึงผู้ภักดีอย่างแท้จริง บูชาเพื่อความสุขสมหวังในชีวิต หรือเพื่อหลุดพ้น 

- ปางท่ี 9 : พระวิฆณา คณปติ (Vighna Ganapati) ปางขจัดอุปสรรค และแก้ไขปัญหา 
อํานวยผลให้ประสบความสําเร็จท่ัวไป ตามแต่จะอธิษฐาน 

- ปางท่ี 12 : พระมหา คณปติ (Maha Ganapati) ปางประทานความสุขอันยิ่งใหญ่ให้
ครอบครัว อํานวยผลให้ครอบครัวเกิดความสมบูรณ์พูนสุข มีทรัพย์สิน และบริวารมาก 

- ปางท่ี 18 : พระวระ คณปติ (Vara Ganapati) ปางแห่งความรักท่ีสุขสมหวัง อํานวยผลให้
สมหวังในความรัก ควรต้ังบูชาไว้ในร้านเส้ือผ้า ร้านค้าท่ีเกี่ยวกับการสมรส การแต่งงาน และ
ความรัก  

- ปางท่ี 25 : พระรีนาโมจัน คณปติ (Runamochana Ganapati) ปางแก้กรรม และขจัด
หนี้สิน เหมาะบูชาสําหรับผู้ต้องการเปล่ียนแปลงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น (พลิกดวงชะตา) แก้ไขกรรม
เก่า ปลดหนี้สิน ล้างมลทินท้ังปวง เป็นต้น 

 
ความเป็นมาของการจัดสร้างพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข วัดสมานรัตนารามนั้น ขณะนั้น 

ก่อนท่ีจะมีการสร้างเกี่ยวกับเรื่องของพระพิฆเนศ ตอนนั้นท่านพระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร ยัง
ไม่มีแนวคิดในการท่ีจะสร้างอะไรใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่ด้วยเหตุปัจจัยแห่งความปรารถนาท่ีได้เคย
อธิษฐานจิตเกี่ยวกับการพัฒนาวัดวาอารามมีความสําเร็จมาโดยลําดับ ตามคําอธิษฐานท่ีว่า ถ้าหากว่า
เทพองค์ใดองค์หนึ่งมาช่วยสร้างโบสถ์กับบูรณะวัดสําเร็จแล้วจะสร้างองค์ท่านไว้หน้าวัด เมื่อรําลึกถึง
คําท่ีเคยต้ังจิตขอไว้ ก็ปรากฏความคิดขึ้นมาในดวงจิตของท่านพระครูฯ ว่า เมื่อทําสําเร็จมาถึงขั้นนี้
แล้วก็ต้องทําให้เป็นไปตามคําพูดสักที จากนั้นพระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร จึงทําการหล่อองค์
พระพิฆเนศขึ้นมา ซึ่งตอนนั้นเมื่อหล่อเสร็จแล้วได้นําไปไว้ท่ีต้นโพธิ์ กางเต็นท์เอามุงไว้เฉยๆ ยังไม่มีท่ี
ประดิษฐานให้เป็น กิจจะลักษณะ จากนั้นท่านพระครูฯ ก็มีนิมิตท่ีท่านเช่ือว่าเป็นการส่ือสารจากเทพ
ว่า ขอให้ท่านสร้างเป็นองค์ใหญ่ วัดจะได้มีบารมีรุ่งเรืองไพศาล ถึงแม้ว่าจะได้รับการส่ือสารจากเทพให้
สร้างองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่ก็ขาดเรื่องของปัจจัย เพราะทางวัดเพิ่งสร้างอุโบสถหลังใหม่ไป 20 ล้าน
บาท (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 133 - 134)  



59 
 

เนื่องจากวัดประสบปัญหาเรื่องปัจจัยท่ีไม่พอ ท่านพระครูธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร จึง
ยังคงต้ังรูปหล่อองค์พระพิฆเนศท่ีหล่อด้วยทองเหลืองกับท้าวจตุคามไว้ท่ีเต็นท์ตามเดิม  (ปัจจุบัน
เทวรูปท้ังสองประดิษฐานอยู่บริเวณศาลาริมน้ําหน้าองค์พระพิฆเนศปางนอน) หลังจากนั้นท่านพระครู
ธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร ได้นิมิตว่า “สร้างพระพิฆเนศเป็นองค์ใหญ่และให้ต้ังอยู่หน้าวัดไปเลย วัด
จะได้รุ่งเรืองไพศาลกว่าท่ีเป็นอยู่” อาจจะมองได้ว่า ส่ิงท่ีมาส่ือสารให้สร้างนั้นคือความคิดของท่าน
พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร ท่ีมีความต้องการจะสร้าง แต่ก็ยังลังเลเนื่องจากปัญหาด้านปัจจัย 
และอีกเหตุผลหนึ่งคือ รูปหล่อพระพิฆเนศนั้นมีการสร้างมาหลายท่ีแล้ว เช่น พระพิฆเนศองค์นั่งท่ีใหญ่
ท่ีสุด ท่ี จ.นครนายก และพระพิฆเนศองค์ยืนท่ีใหญ่ท่ีสุด ท่ีอําเภอคลองเข่ือน ขณะท่ีคิดใคร่ครวญอยู่ก็
มีเสียงดังก้องขึ้นมาว่า “ถ้าอย่างนั้นให้ทําเป็นองค์นอนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” หลังจากนั้นก็ได้แบบมาจาก
ท่าน พระราชพิพัฒน์โกศล หลังจากทีได้แบบมาแล้วนั้น ก็คิดขึ้นมาว่าจะใช้เป็นสีชมพู เพราะในปีนั้น
เป็นวันท่ีในหลวงทรงพระราชสมภพตรงกับวันอังคาร และในปีนั้นกําลังนิยมสีชมพู และสีชมพูเป็นสีท่ี
สดใสดูแล้วสบายตา ซึ่งภายหลังท่านพระครูฯ มารู้ว่าเป็นสีประจําวันเกิดขององค์พระพิฆเนศ เมื่อได้
แบบเรียบร้อยแล้ว ท่านพระครูธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร ก็ติดต่อช่างและได้กําหนดวางศิลาฤกษ์ 
โดยเชิญท่านโภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา มาเป็นประธาน ซึ่งเบื้องต้นท่านยังไม่รับปาก เพราะ
ท่านต้องการดูก่อนว่าเหมาะสมไหม ท่ีจะเอาพระพิฆเนศไปสร้างในวัดท่านพระครูฯ จึงช้ีแจงว่า “ส่ิงท่ี
อาตมาสร้างนี้ แม้ว่าจะอยู่ใกล้องค์หลวงพ่อประทานพร อยู่ใกล้กับพระพุทธรูปก็จริง แต่จะสร้างท่าน
ให้ตํ่ากว่าองค์พระประทาน เพราะอย่างไร ทางวัดเราเองก็ยกย่องพระพุทธเจ้าเหนือกว่าองค์เทพอยู่
แล้ว” เมื่ออธิบายจนกระจ่างแล้ว ท่านโภคิน พลกุล ก็ตกลงเป็นประธานให้ กําหนดการวางศิลาฤกษ์
ในวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552  (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 134 - 135) 

จากหนังสือวัดสมานรัตนาราม มีบทสัมภาษณ์ท่ีสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการสร้างองค์
เทพไว้ในวัด ว่าทําไมทางวัดต้องเอาองค์เทพมาสร้างไว้หน้าวัด ท้ังท่ีเป็นเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ไม่ใช่
ของศาสนาพุทธ ด้วยเหตุนี้ท่านพระครูธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร จึงช้ีแจงว่า 

“เหตุแห่งการสร้าง ด้วยที่เราได้อธิษฐานไว้ส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง เราสร้างจุดท่ีลักษณะ
ของทําด้วยความรอบคอบ คือไม่ให้ฐานองค์เทพสูงกว่าฐานขององค์พระ ถ้าหากเราไม่วางอะไรให้
รอบคอบป่านนี้ก็คือโดนทุบไปแล้ว เพราะท่ีฐานองค์เทพนั้นมีพระนามของสมเด็จพระสังฆราชอยู่ด้วย 
และก็มีพระผู้ใหญ่นั้นได้มาตรวจสอบแล้ว เราก็ได้ช้ีแจงไปว่าลักษณะอย่างนี้ก็องค์พระประทานก็อยู่ใน
ตําแหน่งเหนือกว่าอยู่แล้ว แล้วก็ตามท่ีทําเรื่องถึงสํานักพระราชวังในการขอพระนามาภิไธยของ
พระองค์โสม ก็มีการตรวจสอบแล้ว ก็ไม่ขัดข้องอะไรก็จึงได้มี พระนามาภิไธยพระราชทานมาให้ทาง
วัด” (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 136) 
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กล่าวโดยสรุป คือ การสร้างองค์เทพขึ้นภายในวัดสมานรัตนารามนั้น พระครูธรรมธร ไพรัตน์ 
ปัญญาธโร ได้ช้ีแจงว่า ได้จัดสร้างโดยมีฐานท่ีตํ่ากว่าองค์พระ เพราะทางวัดให้ความสําคัญกับ
พระพุทธเจ้าเหนือกว่าองค์เทพ อีกท้ังมีพระนามและพระนามาภิไธยรับรองจากสมเด็จพระสังฆราช 
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตามลําดับ 

 
2. พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร  

วัดสมานรัตนาราม นอกจากจะมีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแล้ว ยังมีพระ
พิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร ซึ่งประดิษฐานอยู่ใกล้กับพระพิฆเนศปางนอน และหลวงพ่อประทาน
พร บริเวณริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงอีกด้วย  

 
ภาพที่ 16 พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร ขอส่ิงใดสําเร็จรวดเร็วทันใจดังปาฏิหาริย์ เป็นเทพผู้
ประทานความสําเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคกีดขวางท้ังปวงได้ ในวัดสมานรัตนารามมีองค์พระพิฆเนศ
ท่ีหล่อด้วยทองเหลืองอยู่ก่อนหน้านี้ 2 ปาง ด้วยกัน คือ ปางนั่ง ปางนอน ยังขาดปางยืน ท่านพระครู
ธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร จึงดําริที่จะหล่อพระพิฆเนศปางยืนขึ้นโดยไมได้เน้นใหญ่โตอะไรนัก แต่ว่า
อยากให้มีความหมายและอยากให้มีความศักด์ิสิทธิ์ด้วย ท่านจึงอธิฐานจิตอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้ได้พบ
แบบหรือลักษณะขององค์พระพิฆเนศปางยืนท่ีมีความหมาย สําหรับเป็นแบบในการก่อสร้าง ซึ่ง
หลังจากท่ีท่านพระครูฯ ต้ังจิตอธิฐานเพียงไม่กี่วันก็มีเด็กหนุ่มเอารูปแบบรูปวาดของพระพิฆเนศ 108 
กร มาถวาย ท่านพระครูฯ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระพิฆเนศ 108 กร ว่า “มีเด็กหนุ่มได้นําแบบมาให้ซึ่ง
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เป็นความบังเอิญท่ีตรงกับความต้องการของอาตมา ท่ีเคยอธิฐานไว้ว่าอยากจะได้ปางยืนและก็มี
ความหมายในทางให้ผู้บูชาสําเร็จในส่ิงท่ีขอด้วยความรวดเร็วทันตาทันใจได้ดังปาฏิหาริย์ ซึ่งปางนี้ก็
ตรงกับความต้องการ คือมีมือมากก็ช่วยให้สําเร็จได้เร็ว” (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 136) 

 
3. พระราหูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

พระราหอูงค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย สักการะคุ้มดวง คุ้มภัย แก้วัน แก้ปีชง ประดิษฐานอยู่
บริเวณหน้าศาลาการเปรียญหลังใหญ่ ติดกับลานจอดรถ ตลาด ร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ รวมท้ัง
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  

 
ภาพที่ 17 พระราหูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

จากหนังสือวัดสมานรัตนารามพระครูธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้
กล่าวถึงความเป็นมาในการสร้างพระราหูท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยไว้ว่า 

“เดิมทีศาลาท่ีสร้างพระราหูสถิตไว้นั้น เป็นศาลาท่ีหลวงพ่อผินเจ้าอาวาสองค์ก่อนท่านอยู่ 
ศาลาท่ีท่านสร้างจะมีมุขท่ียื่นออกมาแล้วดูไม่งาม หลังจากท่ีท่านมรณภาพไปแล้ว อาตมาก็เดินไปดูว่า
ต้องแก้ไขอะไรบ้าง ก็บังเอิญว่าจินตนาการเห็นรูปพระราหูองค์ใหญ่สถิตท่ีหน้ามุขศาลา ก็เลยได้
ความคิดว่าน่าจะสร้างองค์พระราหู จากนนั้นจึงดําเนินการสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนก็สร้าง
เสร็จ หลังจากนั้นก็เกิดกระแสการบูชาพระราหูข้ึน เพราะในปีท่ีสร้างนั้น (พ.ศ. 2554) มีกระแสให้คน
เกิดปีชงบูชาพระราหูเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงทําให้มีผู้คนหล่ังไหลเข้ามาบูชาพระราหูเป็นพิเศษ และ
ในปีถัดมาก็ยังมีผู้เวียนเข้ามาบูชาพระราหูกันมากมิได้ขาด” (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 146) 
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4. พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร 

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ลอดท้องช้าง 3 เศียร หมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย 
ประดิษฐานอยู่บริเวณลานจอดรถใกล้กับศาลาบูชาพระราหู ศาลาขุนสมานจีนประชาและติดกับ
บริเวณท่ีเป็นตลาดของวัดสมานรัตนาราม  

พระอินทร์เป็นชื่อของเทวดาในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ โดยมีตําแหน่ง
เป็นจอมเทพ เป็นประมุขแห่งเทวดาท้ังปวง มีหน้าท่ีปกครองสวรรค์และอภิบาลโลก ถือกําเนิดขึ้นใน
สมัยฤคเวท ต่อมาในสมัยท่ีตรีมูรติอุบัติขึ้น พระอินทร์ก็ถูกลดบทบาทลงและเริ่มมีพฤติกรรมทางเพศ
มากขึ้น กระท่ังกลายเป็นเทวดาช้ันรองจากมหาเทพตรีมูรติในปัจจุบันในเอกสารทางพุทธศาสนาและ
ศาสนาเชน มักเรียกพระอินทร์โดยท่ัวไปในช่ือท้าวสักกะหรือท้าวศักระ ผู้ปกครองสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 

 
ภาพที่ 18 พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2557) 

ท้าวสักกะนั้นในบางครั้งมักถูกเรียกด้วยช่ือ "อินทระ" หรือในช่ือท่ีเรียกขานท่ัวไปอีกช่ือว่า "เทวานัม
อินทระ" อันหมายถึง "จอมเทพ" หรือ "หัวหน้าแห่งเทพท้ังหลาย" พระอินทร์มีร่างกายกํายํา มีตาท่ัว
กาย มีกรยาวมาก 4 กร และสามารถเปล่ียนรูปได้ตามใจนึก พระอินทร์มักถือพิณไว้ในกรซ้าย กรขวา
ไว้ดีดพิณ โดยมากจะเขียนแค่ 2 กร โดยหัตถ์ถือวัชระ สีพระวรกายเป็นสีแสดประกายทอง และจางลง
เป็นสีนวล ในเวลาต่อมาเปล่ียนเป็นสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับ พระอินทร์ในระยะหลังมักเขียนรูปกัน
เป็นสีคนผิวนวล โดยในอินเดียและไทยส่วนมากจะเขียนเป็นสีเขียว ส่วนทางทิเบตเช่ือว่าเป็นสีขาว
นวล พาหนะของพระอินทร์ คือ ช้างทรงช่ือ ไอราวตะ (Airavata) หรือ เอราวัณ (Airavana) ซึ่งปรกติ
เป็นเทวดาองค์หนึ่ง เมื่อพระอินทร์ประสงค์จะเดินทางไปในท่ีใด เทวดาเอราวัณก็จะกลายร่างเป็นช้าง
พาหนะ (สุรศักด์ิ ทอง, 2553 : 122 - 124) 
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5. พระพรหม 
พระพรหมท่ีวัดสมานรัตนารามนั้นมีอยู่ 3 จุดด้วยกันคือ 1) บริเวณใกล้กับเรือนรับรองริมน้ํา

ของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 2) ในศาลาห้องกระจกริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงอยู่ระหว่างศาลเจ้าลือโจ้วซือ
และหันหน้าไปทางพระพรหมองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และ 3) พระพรหมองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลกอยู่บริเวณ
ริมฝ่ังแม่น้ําถัดจากพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตร 

 

ภาพที่ 19 พระพรหมที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2557) 

จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีของวัดเกี่ยวกับความเป็นมาของการสร้างพระพรหมท่ีวัดสมาน
รัตนาราม และความเช่ือเกี่ยวกับพระพรหม ทําให้ทราบว่า  

“พระพรหมท่ีวัดสมานรัตนาราม เดิมทีสร้างข้ึนขนาดปกติ 1 องค์ คือ องค์ท่ีอยู่ใกล้เรือนรับรอง
ท่านเจ้าอาวาส แล้วก็สร้างองค์ต่อมาท่ีอยู่ในศาลาห้องกระจกนี้ พร้อมๆ กับพระพรหมองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ี
ท่านเจ้าอาวาสมีแนวคิดท่ีจะสร้างข้ึน น่าจะหลังจากท่ีได้สร้างองค์พระพิฆเนศ พระราหู และเจ้าแม่กวนอิ
มองค์ใหญ่ท่ีสุดไปแล้วได้รับการตอบรับจากผู้คนท่ีมาไหว้พระดีมาก คนมากันเยอะ ท่านเลยสร้างพระพรหม
องค์นี้ด้วยอีกสิ่งหนึ่ง พระพรหมนี้เริ่มสร้างประมาณปี พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2557 มีความเชื่อกันว่า
พระพรหมคือ ผู้สร้างโลก เป็นผู้ท่ีกําหนดชะตาชีวิตให้แก่มนุษย์จนเกิดมีคําว่า พรหมลิขิต ข้ึนมา หลายคน
อยากได้อะไรก็เลยไปขอจากพระพรหม ซึ่งตามความเชื่อแล้วสิ่งท่ีขอจะได้สมหวังอย่างท่ีปรารถนาหรือไม่ ก็

ต้องข้ึนอยู่กับการทําความดีด้วย เพราะ พระพรหมไม่ชอบคนท่ีทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่น” (นัยนา แซ่
ต้ัง, สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2558) 
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ความเชื่อแบบวิญญาณนิยม (Animism)  

ความเช่ือด้ังเดิมเรื่องภูตผีวิญญาณ สังคมไทยในอดีตนั้นมีรูปแบบความเช่ือท่ีชัดเจนสืบต่อกัน
มาจากบรรพบุรุษและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมต้ังแต่เกิด ดังจะเห็นได้จากทุกๆ กิจกรรมของชีวิตย่อมมี
ความเกี่ยวโยงกับศาสนาและความเช่ือแทบท้ังส้ิน และมักเกิดจากความเกรงกลัวในส่ิงท่ีไม่สามารถหา
ข้อพิสูจน์หรือควบคุมได้ จึงทําให้เกิดวิธีการหรือพิธีกรรมต่างๆ เพื่อต่อรองกับอํานาจเหนือธรรมชาติ 
เช่น การบนบานศาลกล่าวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์เพื่อให้ส่ิงศักด์ิ สิทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจาก
อันตรายหรือขอพรในส่ิงท่ีตนต้องการ โดยการต่อรองนั้นจะมีอาหารคาวหวาน หรือส่ิงของต่างๆ มาให้
เป็นการตอบแทน หากคําขอนั้นประสิทธิผล เช่น ในพิธีการขอฝนซึ่งเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์
อย่าง ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือการแห่นางแมวเพื่อเปรียบเสมือนกับเครื่องเซ่นไหว้ให้กับเทวดาฟ้าดิน
ดลบันดาลให้เกิดฝนตกลงมา มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูก ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ในการดํารงชีวิตของคนไทยในอดีต นอกจากนี้มนุษย์ยังเชิดชูพลังเหนือธรรมชาติ หรือแม้กระท่ังส่ิงท่ี
เป็นธรรมชาติด้วยเช่นกัน ดังเช่น ยกให้ฝนเปรียบเป็นพญาแถน หรือมีพระแม่คงคาคอยปกปักรักษา
แม่น้ํา พระแม่ธรณีคุ้มครองผืนดิน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงจะเห็นว่ามนุษย์มีการสร้างรูปแบบความเช่ือ
และพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นมารองรับการเคารพบูชาส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือคําสอนของศาสนานั่นเอง (ฉลาด
ชาย รมิตานนท์, 2527 : 34)   

 ความเช่ือในรูปแบบวิญญาณนิยม (Animism) ท่ีมีอยู่ภายในวัดสมานรัตนารามนั้น มีส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 
1. จระเข้โหราเทพารักษ์ ประทานเร่ืองโชคลาภการค้า 

 

ภาพที่ 20 จระเข้โหราเทพารักษ์ (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 
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จระเข้โหราเทพารักษ์ ในวิหารหลวงพ่อองค์ดําวัดสมานรัตนาราม ชาวบ้านเช่ือกันว่าเป็น
จระเข้ประจําศาลเจ้าพ่อตรงคุ้งแม่น้ําบางปะกง มีผู้ไม่รู้นําปืนไปยิงจนตาย เมื่อราว พ .ศ. 2535 เสร็จ
แล้วนําเนื้อมากินและนําเอาตัวมาสตาฟไว้ท่ีบ้าน ก็เกิดแต่เรื่องมีแต่ปัญหากิจการงานต่างๆ เสียหาย
จนไม่กล้านําร่างจระเข้ไว้ที่บ้านจึงนํามาถวายวัดสมานรัตนารามในราวปี พ.ศ. 2542 พระภิกษุไพรัตน์
(เจ้าวาสองค์ปัจจุบัน) ได้รับเอาไว้และวางไว้ข้างกุฏิ ปรากฏว่ามีเด็กวัยรุ่นมาเล่นโดยนําศรีษะเข้าไปมุด
ในปากจระเข้เพื่อถ่ายรูป เมื่อกลับไปเพียงไม่กี่วันก็ประสบอุบัติเหตุขับรถชนราวสะพานศรีษะแตกตาย 
และปรากฏเหตุการณ์คล้ายนี้อีกหลายราย พระภิกษุไพรัตน์ เห็นว่าจระเข้ตัวนี้ดุอาฆาตนัก จึงนึกถึง
หลวงพ่อองค์ดําพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ประจําวัด น่าจะช่วยโปรดดวงวิญญาณ จระเข้ตัวนี้ได้ จึงได้
อธิษฐานบอกจระเข้ว่าอย่าได้อาฆาตแก่มนุษย์เลย จงมาช่วยบูรณะวัดเถิด จะได้เป็นบุญกุศล และ
อธิษฐานบอกแก่หลวงพ่อองค์ดําช่วยโปรดดวงวิญญาณจระเข้ตนนี้ด้วย หลังจากนั้นก็จึงมีเหตุการณ์
ต่างๆ เริ่มดีขึ้นโดยมีชาวบ้านมาขอโชคลาภและบนขอให้ประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จก็ได้สม
ความปรารถนาจํานวนมาก และในปี พ.ศ. 2543 ได้อัญเชิญองค์ลือโจวซือหรือเซียนซือบางคล้า มา
ประกอบพิธีแก้ดวงจิตท่ีอาฆาตของจระเข้ โดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าจระเข้นี้มาทําการเซ่นไหว้และ
ขอขมาปิดทองตลอดตัว นับแต่นั้นก็ทําให้ผู้คนเหล้านั้นดีขึ้นโดยลําดับมา และวัดจะทําการส่ิงใดก็
ราบรื่นมีความเจริญมาดังทุกวันนี้ (วัดสมานรัตนาราม, 2555 : 145) 

2. พ่อปู่บรมครูฤาษี (พ่อแก่) 

วัดสมานรัตนารามมีพ่อปู่ฤาษี หรือ พ่อแก่ อยู่ 3 จุด คือ 1) บริเวณใกล้เรือนรับรองริมน้ําและ
พระพรหม 2) บริเวณลานจอดรถใกล้กับพระราหู 3) ด้านหน้าศาลาพิพิธภัณฑ์องค์เทพ 

 \ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 พ่อปู่บรมครูฤาษีทั้ง 3 จุดในวัดสมานรัตนาราม  (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 
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จากป้ายท่ีติดอยู่บริเวณนั้น ได้บอกถึงเรื่องราวของพ่อปู่บรมครูฤาษี ไว้ดังนี้ พ่อแก่ หรือ พ่อปู่
บรมครูฤาษีของเหล่าศิลปินทุกแขนง ให้โชคลาภ เงินทอง ถือเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีคนในแวดวงศิลปะ
แขนงต่างๆ ล้วนนิยมเคารพนับถือบูชา เนื่องด้วยเกิดจากความเช่ือท่ีว่า ในอดีต พ่อแก่หรือพระฤาษีได้
เป็นผู้นําเอาศิลปะ แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องรําทําเพลง หรือแม้แต่การร่ายรํา นาฏศิลป์ต่างๆ 
มาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ได้รับรู้ความงาม ความอ่อนช้อยของศิลปะ รู้จักความอ่อนโยน รู้จักรัก รู้จัก
เมตตา และ การให้อภัย ก่อให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษยชาติ ดังนั้นศิลปิน หรือผู้เกี่ยวข้องในศิลปะ
ทุกแขนง ในประเทศไทยจึงได้เคารพบูชาพ่อแก่ หรือครูฤาษีว่าเปรียบดังบรมครูแห่งศาสตร์ของการ
แสดง เมื่อได้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดศิริมงคล มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงาน มีเสน่ห์ เมตตามหา
นิยมในตัวพ่อแก่, พระฤาษี หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า ครูฤาษี ถือเป็นบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดง 
ตามตํานานกล่าวไว้ว่า พระฤาษีมีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 108 องค์ ปางเสมอเถรถือว่าเป็นปางท่ีมีฤทธิ์มาก
ท่ีสุดในบรรดาท้ัง 108 องค์ คําว่า ฤาษี มาจากคําว่า ฤาษิ แปลว่า ผู้เห็นด้วยความรู้พิเศษอันเกิดจาก
ฌาน ซึ่งสามารถแลเห็นอดีตปัจจุบัน และอนาคตได้ บางครั้งก็เรียกพ่อแก่หรือฤาษีว่า  "ตฺริกาลชฺญ" 
แปลว่า ผู้รู้กาลท้ังสาม  

นอกจากนี้พระฤาษียังถือว่าเป็นผู้ประทานสรรพวิชาความรู้ ท้ังมวลแก่มนุษยชาติ เนื่องด้วย
ตําราทางโหราศาสตร์ และตําราทางเทววิทยา กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า พระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อให้เป็นอาจารย์แห่งสรรพวิชาความรู้ท้ังมวลเนื่องด้วยพระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทให้ฤาษี  19 
ตน ป่นเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมด้วยน้ําอมฤต บังเกิดเป็นเทวราช มีสีกายด่ังแก้ว
ไพฑูรย์ มีวิมานบุษราคัม ทรงกวางทองเป็นพาหนะ รักษาเขาพระสุเมรุด้านทิศตะวันตก มีร่างกาย
แสดงด้วยสัญลักษณ์ของฤาษีจึงมีปัญญาบริสุทธิ์ เฉลียวฉลาด พูดจาไพเราะเสนาะหู เป็นอาจารย์แห่ง
สรรพวิชาความรู้ท้ังมวลรวมถึงเป็นอาจารย์ของเหล่าเทพเทวดา จึงให้ถือว่าวันพฤหัสบดีอันแสดงด้วย
สัญลักษณ์ของฤาษีเป็นวันครูจึงมีการไหว้ครูกัน 

 
3. ศาลขุนสมานจีนประชา 

ศาลนี้ต้ังอยู่บริเวณใกล้กับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ จากป้ายท่ีอยู่ภายในศาลนี้บอกไว้ว่า 
พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เป็นผู้ก่อตั้งศาลขุนสมานรัตนารามจีน
ประชาบรรพบุรุษผู้สร้างวัด ศาลขุนสมานรัตนารามจีนประชาก่อต้ังขึ้น เมื่อวันเสาร์ท่ี 17 กันยายน 
พ.ศ. 2554 ด้วยความระลึกถึงในต้นสกุลบรรพบุรุษผู้สร้างวัด และประสบผลแห่งความสําเร็จในการ
บูรณะวัดแห่งนี้ โดยพระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร ได้นิมิตแรงบันดาลช่วยเหลือจากบรรพบุรุษต้น
สกุลผู้สร้างวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านขุนสมานจีนประชา ผู้มีความศักด์ิสิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้พ้นภัย
อันตราย อุปสรรคต่างๆ มาหลายต่อหลายครั้ง พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโรจึงได้ทําการสร้าง
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ศาลนี้ขึ้น เพื่อแทนคุณและเป็นอนุสรณ์ แก่ท่านขุนสมานจีนประชา และย่าทิม ย่าผ่อง ย่ายี่สุ่น ย่าปุ่น 
ตลอดจนบรรพบุรุษผู้ร่วมสร้างวัดนี้ และขอยกย่องให้ท่านขุนสมานจีนประชาเป็นเจ้าท่ีคอยปกป้อง
และเปิดทางแก่ผู้เข้ามาขอพร ให้บังเกิดความสําเร็จดังใจปรารถนาทุกท่าน  

 
4. พญานาคราช 

พญานาค หรือ พญานาคราช ต้ังอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้ําบางประกง โดยจะมีเป็นรู ปปั้น
พญานาคราชถือลูกแก้วอยู่บริเวณใกล้กับหุ่นขี้ผ้ึงจําลองพระเกจิอาจารย์ต่างๆ และรูปปั้นพญานาค
ทอดยาวริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงบริเวณหน้าวัดสมานรัตนาราม จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีของวัด ได้
เล่าให้ฟังว่า 

“พญานาคนี้จัดสร้างตามตํานานและนิมิตฝันของเจ้าอาวาส ประมาณปลายปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
ความเชื่อว่า มาขอพรกับท่านแล้วจะได้ทุกอย่างตามใจคิด เพราะ ดวงแก้วท่ีท่านถืออยู่นี้ คือ ดวงแก้วสารพัด
นึก ขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นทุกประการ ผู้คนก็จะมาต่อแถว เพื่อเข้าคิวรอลูบดวงแก้ว พร้อมคิดคําอธิษฐานไป
ด้วย แล้วนําเงินใส่โหลบริจาคเพื่อถวายเป็นปัจจัย” 

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ดังท่ีกล่าวไปในข้างต้น 
ทําให้เห็นว่าวัดสมานรัตนารามมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังวัดสมานรัตนา
รามยังมีการสร้างส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบของศาสนสถานต่างๆ ท่ีมีความเช่ือท่ีหลายหลายท้ังความ
เช่ือแบบพุทธศาสนา นิกายเถรวาท และนิกายมหายาน (แบบจีน) รวมท้ังศาสนาพราหมณ์  – ฮินดู 
และความเช่ือแบบวิญญาณนิยม (Animism)  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีแนวคิดท่ีทําให้ส่ิงปลูกสร้างนั้น
เป็นจุดท่ีน่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีมาทําบุญ โดยมีการใช้แนวคิดเรื่องความใหญ่โต ท้ัง
ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นต้น รวมท้ังแนวคิดเรื่อง
ตําแหน่งท่ีต้ังของวัดและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ท่ีจะอยู่ในตําแหน่งท่ีต้ังดีและเป็นมงคล  

นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของวัด ทําให้เห็นถึงการเลือกรับ ปรับ
ใช้ ดังจะเห็นได้จากการสร้างส่ิงศักดิ์สิทธิ์แต่ละอย่างนั้น จะมีตํานานหรือความเป็นมาท่ีเป็นเหตุเป็นผล
ทําให้เป็นที่มาของการสร้างส่ิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนั้นได้ อย่างไรก็ตามในส่วนต่อไปจะเป็นการศึกษาใน
ความหลากหลายของพิธีกรรมต่างๆ ในวัดสมานรัตนาราม เช่น วันวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา ถือศีลกิน
เจ ตลอดจนพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ว่ามีพิธีกรรมใดบ้าง และมีวิธีการในพิธีกรรมนั้นอย่างไร เพื่อ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต่อไป 
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การกลายเป็นสินค้าท่องเที่ยว  
วัดสมานรัตนาราม ก้าวเข้ามามีบทบาทและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากแห่ง

หนึ่งในปัจจุบันของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็น 1 ในวัดไทยปัจจุบันท่ีมีความเช่ือปรากฏให้เห็น
มากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่พระพุทธรูป หรือพระประธานไว้ให้กราบไหว้บูชา
เท่านั้น หากแต่ภายในวัดแห่งนี้ยังมีท้ังองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก พระราหูท่ีใหญ่ท่ีสุดในปร
เทศไทย และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระพรหมใหญ่ท่ีสุดในโลก และเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทยเช่นกัน อีกท้ังยังมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ หลวงพ่อองค์ดํา พญานาคราช เป็นต้น  

นับต้ังแต่ พ.ศ. 2500 - 2542 วัดสมานรัตนารามได้ถูกว่างเว้นจากการบูรณปฏิสังขรณ์มาเป็น
เวลานาน จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2542 วัดได้รับการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่อง จนทําให้
ได้เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงอย่างมาก และมีประชาชนเดินทางมามาสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ อย่างไม่
ขาดสาย ท้ังในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ยิ่งทําให้วัดพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

สิ่งศักด์ิสิทธิ์กับการกลายเป็นสินค้าท่องเที่ยว 

จากการพูดคุยกับคุณอารี มณเฑียรทอง อายุ 59 ปี มีอาชีพขับรถตู้โดยสารประจําทาง
ระหว่างวัดหลวงพ่อโสธร – วัดสมานรัตนาราม มานานกว่า 30 ปี โดยคุณลุงเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มาโดยกําเนิด และเห็นพัฒนาการของวัดมาต้ังแต่สมัยท่ียังไม่มีช่ือเสียงมากเท่าทุกวันนี้ ซึ่งคุณลุงได้
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ไว้ว่า 

 “ลุงขับรถตู้มาต้ังแต่สมัยก่อนตอนท่ีวัดยังไม่ดังเท่านี้ แต่ก่อนวิ่งรถมาก็มีคนบ้างไม่มีคนบ้าง ตอนท่ี
ยังไม่มีพระพิฆเนศคนก็ยังมาไม่เยอะเท่านี้หรอก ตอนนั้นวัดนี้ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ แต่พอมีพระพิฆเนศแล้ว
คนก็เร่ิมมา ย่ิงช่วงท่ีมีจตุคามรามเทพนั่นละ ลุงคิดว่าสมัยตอนท่ีเร่ิมดังคือช่วงจตุคามรามเทพนี่แหละ เพราะ
วัดสมานฯ จตุคามรามเทพเขาดังช่วงนั้น สร้างประมาณปี 52 มีทําพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่เลย แล้วก็ต้ังแต่นั้นมา
ลุงก็สังเกตนะว่าวัดก็เร่ิมดังข้ึน จนมีการสร้างนั่นนี่ คนก็อยากมาเห็นละว่าพระพิฆเนศองค์ใหญ่มันเป็นยังไง 
คนไทยชาวพุทธก็มาไหว้พระด้วย แล้วหลังจากนั้นก็สร้างทีละอย่างๆ ข้ึนเรื่อยๆ โดยท่านเจ้าอาวาสนี่แหละ
เป็นหัวคิดว่าจะสร้างอะไรบ้าง แล้วด้วยมีคนท่ีมาไหว้พระเยอะก็เลยทําให้พอมีทุนสร้าง พอเงินเยอะล่าสุด
ท่านก็เลยสร้างโรงพยาบาลถวายให้ในหลวงฯ   

 คนท่ีมาท่องเท่ียวท่ีนี่ตอนนี้ก็มีท้ังคนไทยแล้วก็ต่างชาติ มีไม่รู้กี่ชาติเลยละ ก็มีท้ังจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งมา
เท่ียวกัน มาข้ึนรถตู้ลุงก็มีประจําเลยนะ วันเสาร์ – อาทิตย์ คนจะเยอะๆ มากกว่าวันธรรมดา ต่างชาติท่ีมา
เท่ียวบางคนเขาก็มากับคนไทย แต่บางคนเขามากันเอง คือ บางคนเขาก็มาไหว้ด้วยความนับถือ บางคนเขาก็
มา เพราะอยากจะรู้ว่าวัดนี้สวยขนาดไหน เพราะมีลง Facebook ลงสื่อต่างๆ เขาก็อยากมาดูกัน บางคนก็
มาไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็เลยเลยมาที่นี่” 
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 นอกจากนี้ในวันท่ีผู้ศึกษาเดินทางไปยังวัดสมานรัตนารามนั้น ได้สังเกตการณ์ว่าท่ีวัดสมาน
รัตนารามแห่งนี้มีนักท่องเท่ียวกลุ่มใดบ้าง ซึ่งนอกจากจะมีนักท่องเท่ียวชาวไทยจํานวนมากแล้ว ยังมี 
ชาวอินเดียท่ีมาสักการบูชาองค์พระพิฆเนศโดยเดินทางมากับไกด์ชาวไทย รวมท้ังชาวเขมร ฝรั่ง และ
ชาวจีนท่ีเดินทางมากับเรือท่องเท่ียวอีกด้วย อีกท้ังผู้ศึกษาได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามพระครู
ธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสสมานรัตนารามเกี่ยวกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีรู้จักและ
เดินทางมายังวัดสมานรัตนารามแห่งนี้ได้อย่างไร ท่านพระครูฯ ได้บอกว่า  

“นักท่องเท่ียวท่ีนี่ช่วงนี้ เยอะมากเป็นพิเศษ เพราะปิดเทอม แต่พอเปิดเทอมก็จะน้อยลง 
ชาวต่างชาติก็มีมาเร่ือยๆ นะ เขารู้จักวัดจากทางเว็บไซต์ และออกรายการโทรทัศน์ ช่อง 5 ทุกวัน แล้วก็ปาก

ต่อปาก แล้วก็รายการท่ีออกทางช่อง 5 ได้ออกอากาศไป 177 ประเทศท่ัวโลกด้วย” (พระครูธรรมธรไพ
รัตน์ ปัญญาธโร, สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558)     

 สําหรับพฤติกรรมการสักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัดในแต่ละจุดนั้น เมื่อลงรถท่ีลาน
จอดรถบริเวณด้านหน้าของวัด ส่ิงศักดิ์สิทธิ์แรกท่ีจะเจอคือ พระราหู และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
3 เศียร ในบริเวณนั้นจะมีศาลาบูชาพระราหูให้ประพิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ โดยเน้น
หลักไปท่ีการสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง จากการพูดคุยกับคุณลุงต้ัง เจ้าหน้าท่ีของวัดท่ีอยู่บริเวณนั้น ได้
อธิบายถึงการสักการบูชาพระราหูให้ฟังว่า 

 “การไหว้พระที่นี่ คนท่ีมาทําบุญส่วนใหญ่ถ้าขับรถมาเองแล้วไปจอดรถท่ีลานจอดรถหลังองค์พระ
พิฆเนศก็จะไหว้พระพิฆเนศกันก่อน แต่ถ้ามารถประจําทางส่วนใหญ่ก็จะเร่ิมต้นไหว้ท่ีพระราหู เพราะต้องลง
รถตรงนี้ ซึ่งการไหว้พระราหู มีท้ังแก้ปีชงและฝากดวงกับพระราหูได้ โดยท่ีนี่จะมีปากกาและกระดาษไว้ให้
เราพร้อมเลย แล้วทางวัดจะทําพิธีให้ง่ายๆ แต่ได้มาตรฐาน บางทีถ้าเราตายไปแล้วเขาก็ยังสวดให้เราอยู่เลย 
เพราะ กระดาษที่เราเขียนแล้วฝากดวงไว้ท่ีนี่ ทางวัดจะมาเก็บไปและทําพิธีให้ทุกๆ วันพุธเรื่อยไปตลอด วันนี้
หนูมาวันพุธถือว่าโชคดีมาก พอวันนี้หนูเขียนเสร็จเขาจะมาเก็บไป เก็บรายชื่อนี้ไปไว้ท่ีใต้ฐานพระองค์ใหญ่ๆ 
ทุกองค์ท่ีอยู่ในวัดสมานฯ อัดไว้ในใต้ฐาน เจ้าแม่กวนอิมบ้าง พระพรหมบ้าง พระพิฆเนศบ้าง แล้วพอ
กลางคืนเขาก็จะทําพิธีสวดให้เรา 

ในกระดาษท่ีเราต้องเขียนชื่อเนี่ย พอเราเขียนชื่อ วัน เดือน ปี เกิด เสร็จแล้ว เราก็เขียนคําอธิษฐาน
เลย สมมติเราจะเขียนว่าเคราะห์ร้ายก็ขอให้กลายเป็นดี เคราะห์ดีก็ขอให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป สุขภาพแข็งแรง 
ทํางานอะไรขอให้เจริญก้าวหน้า อะไรก็แล้วแต่เราก็ขอท่านไป พอเขียนเสร็จก็ยกมืออธิษฐาน แล้วทําบุญไม่
ต้องมากก็ได้ลูก เขาไม่ได้บังคับเรา บาท 2บาท 5บาท 10บาท ก็ได้ แล้วแต่เราจะทํา พอทําเสร็จถ้าเรานึกถึง

พ่อแม่ เราก็หยิบมาอีกใบหนึ่งแล้วทําให้ท่านด้วยก็ได้ ทําแบบเดียวกันกับเรานี่ละ” (ลุงต้ัง, สัมภาษณ์ 18 
พฤษภาคม 2558)     
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ภาพที่ 22 จุดสักการบูชาภายในศาลาบูชาพระราหู (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

จากการสังเกตการณ์โดยรอบการประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง และบูชาพระ
ราหูนั้น จะทําในศาลาบูชาพระราหู โดยเริ่มจากรับธูปสีดํา 8 ดอก จากจุดบริการธูปเทียน โดยบริจาค 
20 บาท ต่อ 1 ชุด และหากต้องการบูชาพระราหูด้วยของไหว้ก็มีจุดบริการเช่นกัน ราคาชุดละ 100 
บาท ประกอบไปด้วย ของดํา 9 อย่าง คือ ขนมสีดํา ข้าวเหนียวดํา ดอกไม้สีดํา กาแฟดํา งาดํา ถั่วดํา 
ไข่เยี่ยวม้า และน้ําด่ืม จากนั้นจึงจุด ธูป เทียน วางดอกไม้ และท่องบทสวดมนต์ และบูชาตามปกติ 

ใกล้กันนั้นเป็นบริเวณของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งตรงจุดนี้จะนิยมมาสักการบูชา เพื่อ
สะเดาเคราะห์ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของวัดคอยบอกวิธีทําว่าต้องทําอย่างไร ซึ่งผู้ศึกษาได้ประกอบ
พิธีกรรมตรงจุดนี้ด้วย เริ่มจากรับป้ายบทสวดมนต์ และวิธีการสะเดาะเคราะห์ รวมท้ังใบโพธิ์จาก
เจ้าหน้าท่ีของวัดจากนั้นสวดมนต์พร้อมกับเดินลอดใต้ท้องช้างเอราวัณวนไปทางซ้าย 1 รอบ เพื่อนํา
ส่ิงไม่ดีออกไปจากตัวเรา และเดินลอดใต้ท้องช้างเอราวัณวนไปทางขวา 3 รอบ เพื่อรับส่ิงดีๆ เข้ามา 
โดยตลอดทางเดินจะมีป้ายบอกวิธีการทําอยู่ตลอดทาง และหลังจากเดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ี
จะบอกให้เรานําเงินใส่ในใบโพธิ์ และนําไปปักในกระถางท่ีมีต้นไม้จําลองคล้ายต้นกล้วย และมีป้ายติด
ไว้ว่าถวายบูชาพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ คุ้มครอง ดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ 

อีกส่ิงศักดิ์สิทธิ์หนึ่งท่ีถือเป็นจุดสําคัญของวัดสมานฯ คือ องค์พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข ท่ี
ป้ายภายในวัดบอกไว้ว่าเป็นพระพิฆเนศองค์ปางนอนเสวยสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พระพิฆเนศองค์นี้
ประดิษฐานอยู่ตรงบริเวณลานโล่งริมแม่น้ํา โดยหันหน้าออกทางฝ่ังแม่น้ําบางปะกง ผู้คนส่วนใหญ่ท่ีมา
ท่ีนี่นั้นจะมาสักการบูชาองค์พระพิฆเนศท่ีบริเวณองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขเป็นอันดับต้นๆ ของ
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภายในวัด ท่ีฐานของพระพิฆเนศองค์ใหญ่ ยังมีพระพิฆเนศอีก 32 ปาง ให้เดินเวียน
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ทักษิณาบูชา และมีหนูสัตว์พาหนะของพระพิฆเนศอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์พระพิฆเนศ ช่ือว่าหนูมุ
สิกะ ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวต่อแถวยืนรอกระซิบท่ีรูปป้ัน ท่านหนูอยู่เป็นจํานวนมาก 

“เชื่อกันว่าถ้าอยากได้สิ่งใด ขอพรให้สมหวัง ให้ไปกระซิบที่ข้างหู ท่านหนูมุสิกะ แล้วท่านหนูจะนํา
สิ่งท่ีเราขอนั้นไปเตือนท่านพระพิฆเนศอีกครั้งเพื่อให้ประทานสิ่งท่ีต้องการกลับมา และมีเคล็ดลับเล็กน้อยว่า
ให้นําเงินทําบุญใส่ตู้รับบริจาคท่ีวางอยู่บริเวณด้านหน้าของท่านหนูเพื่อเป็นการติดสินบนอีกด้วย เคล็ดลับอีก
อย่างหนึ่งในการขอพรคือ ขณะกระซิบบอกท่านหนู ให้เราเอามืออีกข้างอ้อมไปปิดรูหูของท่านด้วย เพื่อ

ป้องกันไม่ให้การฝากขอพรเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไป” (สมยศ เลิศวัฒนา สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2558)  

 

ภาพที่ 23 จุดสักการบูชาและแก้บนองค์พระพิฆเนศภายในศาลาริมนํ้า (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2557) 

การประกอบพิธีกรรมไหว้องค์พระพิฆเนศ ท้ังบูชาธูป เทียน ดอกไม้ และของไหว้ต่างๆ จะทํา
ในศาลาริมแม่น้ําบางปะกง พิธีกรรมเริ่มจากมีจุดบริการดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องบูชาต่างๆ อยู่บริเวณ
ด้านข้างองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข โดยจะมีป้ายติดไว้เพื่อบอกราคาของทําบุญต่างๆ ท้ัง
พวงมาลัย และ ดอกไม้ ธูป เทียน ชุดละ 20 บาท ชุดผลไม้ตะกร้าละ 99 บาท บายศรีคู่ละ 99 บาท 
แลกเงินเพื่อใส่บาตรดอกบัวพระพิฆเนศ 32 ปาง ถ้วยละ 40 บาท และขนมลาดู กล่องละ 50 บาท ซึ่ง
จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีทําให้ทราบว่า ลาดู เป็นขนมท่ีพระพิฆเนศ ทรงโปรดเป็นพิเศษเหนือกว่า
ของบูชาใดๆ  

“ลาดู เป็นขนมท่ีพระพิฆเนศ ท่านชอบมากกว่าของบูชาอื่นๆ จะเห็นได้จากรูปปั้นองค์พระพิฆเนศ
ในพระหัตถ์ของท่านจะถือถาดขนม ลาดู อยู่เสมอ พระองค์เองยังได้ประกาศไว้ด้วยว่า ถ้าผู้ใดถวายบูชา
สักการะพระองค์ด้วยขนมลาดู ความปราถนาใดๆ ของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล และผู้นั้นจะได้รับการประทานพร
ให้สําเร็จตามท่ีปรารถนา”  
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ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมานั้นก็จะมาไหว้ขอพร หรือบูชาพระพิฆเนศเพื่อให้ได้รับความสําเร็จ 
สมความปรารถนา ขจัดปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ดังเช่น คุณชาลิณี อายุ 29 ปี พนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ท่ีเดินทางมาจากบ้านเกิดท่ีกรุงเทพทุกปีเพื่อสักการบูชาองค์พระพิฆเนศ    

“มาท่ีนี่ครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 ตอนนั้นเพื่อนชวนมา เป็นช่วงท่ีกระแสบูชาพระพิฆเนศกําลังมา
แรง และท่ีวัดแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงว่า มีองค์พระพิฆเนศองค์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พอมาแล้วก็สวยงามประทับใจ
มาก จําได้ว่ามาครั้งแรกมาขอพรและบนกับท่านว่าขอให้ได้งานท่ีตัวเองหวังเอาไว้ แล้วถ้าสําเร็จจะกลับมา
บูชาองค์ท่านอีทุกปี ตอนแรกก็บนไปเฉยๆ ไม่ได้คิดอะไรนะ เสร็จแล้วได้อย่างท่ีคิดไว้ เลยศรัทธาในองค์พระ
พิฆเนศ แล้วหลังจากนั้นมาก็มาตลอด บางทีก็ มาไหว้เฉยๆ บางทีก็มา บนขอเรื่องอื่นๆ ก็มี วัดท่ีนี่
เปลี่ยนแปลงเร็ว มาทุกครั้งก็สร้างสิ่งศักด์ิสิทธิ์เพิ่มตลอด แต่พี่มาจะชอบมาไหว้แค่พระพิฆเนศองค์นี้ กับเจ้า
แม่กวนอิม เพราะเราศรัทธา ส่วนอย่างอื่นก็แล้วแต่โอกาส ก็มีแก้ปีชงบ้าง ไหว้พระราหูบ้าง ตัวพี่เองนับถือ
พุทธ แต่ก็เชื่อในความศักด์ิสิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศ และเจ้าแม่กวนอิมด้วย และเทพเจ้าอื่นๆ แต่ก็ไหว้พระ 
ทําบุญตามปกติ คือ สิ่งไหนดี เราก็นับถือบูชา” 

คุณบุญมี อายุ 33 ปี ผู้มาสักการบูชาอีกคนหนึ่งท่ีเดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ เช่นกัน 
เล่าว่า “มาครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 2 แล้ว ก็ไหว้ เพราะ ศักด์ิสิทธิ์นะ คือขออะไรก็จะสําเร็จ เพราะ ท่ีบ้านจะบูชาอยู่
แล้ว มาขออะไรก็จะได้ อย่างขอให้ได้เดินทางไปท่ีนั่นท่ีนี่ก็จะได้จะสําเร็จ ก็คือมาครั้งแรกก็คือไม่รู้ว่ามีวัดนี้
คือเข้ามาแล้วก็เจอ ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงได้เข้ามา พอเข้ามาแล้วก็เจอก็เห็นองค์ท่านเลย คือตอนนั้นไม่รู้เลยว่าวัด
นี้สร้างมาแล้วอะไรอย่างนี้ มาต้ังแต่ก่อนท่ีวัดนี้จะมีคนรู้จัก คือมาช่วงแรกๆ เลย” 

คุณสนชัย อายุ 36 ปี เดินทางมาจากจังหวัดอยุธยาบอกว่า “มาท่ีนี่ครั้งแรก คือได้ยินมาว่าขอ
แล้วได้ประสบความสําเร็จก็เลยมา แต่ก็ชอบพระพิฆเนศอยู่แล้ว มาก็ทําพิธีตามปกติจุดธูป เทียน ไหว้ขอพร
พร้อมดอกไม้ตรงศาลาริมน้ํา แล้วก็มากระซิบหูหนูแล้วก็ปิดหูข้างนึง แล้วบอกว่าถ้าประสบความสําเร็จจะ
กลับมาอีก แล้วแต่เราจะบอกว่าเราจะกลับมาแก้อะไร เราบนอะไรไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยกับอ้อย ผลไม้
ขององค์ท่านชุดใหญ่ๆ ท่ีเห็นนะ แล้วก็ดอกดาวเรือง มาก็ไหว้ทุกจุดเลยที่มีท่ีนี่”  

นอกจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว จากการสังเกตการณ์พบว่าประชาชนท่ีมา
สักการบูชา องค์พระพิฆเนศจะนิยมถ่ายรูปท้ังกับองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข และท่านหนูมุสิกะ    

ถัดมาจากพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข จะมีพระพิฆเนศอีกปางหนึ่งคือ พระพิฆเนศปาง
ปาฏิหาริย์ 108 กร มีป้ายติดไว้ว่า พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร ให้ส่ิงท่ีคิดหวังได้รับความสําเร็จ
อย่างรวดเร็วเหมือนมีปาฏิหาริย์ จากการสังเกตการณ์พบว่าตรงจุดนี้ผู้คนก็นิยมมาสักการบูชาจํานวน
มากไม่ต่างจากจุดอื่นๆ และนิยมถ่ายรูปกับพระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร เช่นกัน 
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อีกฝากหนึ่งขององค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขพระพุทธมหากรุณาคุณประสิทธิ์ หรือหลวง
พ่อประทานพร ถูกจัดวางให้อยู่ในตําแหน่งฮวงจุ้ยท่ีเป็นมงคล ท้ังปากถุงเงินถุงทองและทิศหมอเทพ 
ไหว้ขอพรในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง สุขภาพแข็งแรง ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และด้านหน้า
หลวงพ่อประทานพร มีท้ังพระศรีอาริยเมตไตรย หลวงพ่อประทานพรองค์เล็ก และพระสิวลี ไหว้ขอ
พรในเรื่องของสุขภาพ ให้หายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ค้าขายขอให้ร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมา เป็นต้น  

ต่อจากนั้นจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร อยู่กลางแจ้ง มีป้ายบอกไว้ว่าเป็นเจ้าแม่
กวนอิมปางประทานบุตรที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และบริเวณใกล้กันนั้นมีศาลเจ้าพ่อเสือลือโจ้วซือ
ต้ังอยู่อีกด้วย ซึ่งด้านในจะเป็นสถานท่ีสําหรับสักการบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิม ส่ิงศักด์ิสิทธิ์และเทพเจ้า
จีนต่างๆ การสักการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมในบริเวณนี้นั้นจะทําบริเวณหน้าศาลเจ้าแบบจีนท่ีอยู่
ติดกัน โดยภายในศาลนั้นจะมีพระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย และเทพเจ้าอื่นๆ ประดิษฐานอยู่ 
เช่น เทพเจ้าลือโจ้วซือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และ กามเทพองค์เหวยเหล่าแชกุง ขอความรัก สุ ข  
สมหวัง เป็นต้น บรรยากาศโดยรอบจะเหมือนการสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในวัดจีนโดยท่ัวไป คือ มีจุด
ปักธูปบูชา 3 จุด โดย จุดท่ี 1 ไหว้ทีกง หรือเทพยาดาฟ้าดิน, จุดท่ี 2 ไหว้เทพเจ้าในศาลเจ้าแม่กวนอิม 
และจุดท่ี 3 ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 

   

 

 

 

ภาพ 

ภาพที่ 24 จุดสักการบูชา พระโพธิสัตว์และเทพต่างๆ (ที่มา: โดยพิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

อีกท้ังในศาลเจ้าลือโจ้วซือมีขั้นตอนวิธีการขอโชคลาภเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ โดยมีจุดบริการของ
ไหว้ราคา 100 บาท ขั้นตอนคือ 1.นําชุดไหว้ ชุดละ 100 บาท 2. จุดธูป 3 ดอก อธิฐานไหว้องค์ไฉ่ซิ้ง
เอี๊ยะ อยู่ในศาลด้านซ้าย 3. ใช้กระดาษเงินทอง อธิฐานโบกเข้าตัวรับความเป็นมงคลต้ังแต่ศรีษะจด
ท้อง 3 ครั้ง 4. นํากระดาษเงินทอง ส้ม มาวางบูชาท่ีหน้าองค์เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ อยู่ในศาลด้านซ้าย 
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และ 5. เติมน้ํามันตะเกียงเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองมีอายุยืนยาว ใกล้กันนั้นมีชุดบูชาฝากดวงชะตากับองค์
เจ้าแม่กวนอิม ราคาชุดละ 40 บาท 

จากเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตรเดินต่อมาทางซ้ายมือจะมีห้องกระจกท่ีภายในเป็นท่ีต้ัง
ของพระพรหม และในบริเวณเดียวกันกับองค์พระพรหมท่ีอยู่ในศาลาห้องกระจกจะมีเทพทันใจนัตโบ
โบยีอยู่ และมีป้ายบอกวิธีการขอพรกับเทพทันใจไว้ด้วย โดยวิธีการขอพรคือ ม้วนเงิน 2 ใบ แล้วเสียบ
ท่ีมือองค์เทพจากนั้นเอาศรีษะ จรดท่ีปลายนิ้วองค์เทพ แล้วอธิษฐานขอพรได้ 1 ข้อ เสร็จแล้วเอาเงิน
ใบท่ี 1 ทําบุญใส่ตู้บริจาค และใบท่ี 2 ให้นํากลับไปเป็นเงินขวัญถุง นอกจากนี้วัดสมานรัตนารามยังมี
พระพรหมอยู่อีก 2 ท่ีคือ บริเวณด้านหลังของศาลาห้องกระจกแห่งนี้ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของพระพรหมท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2557 ท่ีผ่านมา และอีกองค์หนึ่งนั้นอยู่ระหว่างทางท่ีจะ
ไปไหว้องค์พระพิฆเนศ ซึ่งใกล้กันนั้นมีพ่อปู่ฤาษี หรือ พ่อแก่อยู่ด้วย  

การสักการบูชาพ่อปู่ฤาษีนั้นภายในศาลาพ่อปู่ฤาษีจะมีดอกไม้ ธูป เทียนท่ีวางอยู่บริเวณ
ด้านหน้าของพระพรหมท่ีอยู่ติดกัน โดยมีป้ายติดอยู่ท่ีตู้รับบริจาคว่า ไหว้พระพรหมใช้ธูป 16 ดอก 
ไหว้ปู่ฤาษีใช้ธูป 9 ดอก ผ้าสามสี 99 บาท ผลไม้ชุดละ 99 บาท และ บายศรีคู่ละ 99 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 ปู่บรมครูฤาษี และการช้อนลูกบอลเสี่ยงทาย (ที่มา: โดยพิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

นอกจากนี้ภายในศาลาจะมีรูปปั้นไก่จํานวนมาก ตู้รับบริจาคบูชาบรมครูฤาษี  ช้างเส่ียงทาย 
โดยมีป้ายบอกวิธีการเส่ียงถามไว้ว่า นั่งคุกเข่าชิดตัวช้างและเสมอมือข้างท่ีถนัด พร้อมต้ังจิตให้มั่น 
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อธิษฐานพร้อมเงินบูชาครูพ่อปู่ฤาษี ผู้ชายยกด้วยนิ้วก้อย 
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ผู้หญิงยกด้วยนิ้วนาง หากยกขึ้น 3 ครั้ง ส่ิงท่ีปรารถนาจะสําเร็จ และใกล้กันนั้นมีโหลใส่ลูกปิงปอง
ตัวเลข เพื่อให้เราได้เส่ียงทายจากการช้อนลูกบอลตัวเลขขึ้นมา จากการสังเกตการณ์พบว่า บางคนก็
จะช้อนขึ้นมาเป็นเลข 2 ตัว หรือ 3 ตัว เมื่อสอบถามผู้ท่ีมาประกอบกิจกรรมตรงจุดนี้ บอกว่า 

“พอได้เลขมาก็จะเอาไปเสี่ยงโชค ซื้อล็อตเตอรี่  เผื่อถูกรางวัลกับเขาบ้าง เคยมาขอพรนะ แล้วได้

ตามท่ีขอ เขาก็บอกกันว่าต้องเอารูปปั้นไก่มาถวาย แล้วมารู้ทีหลังว่าเขาเชื่อกันว่ารูปปั้นไก่จะช่วยเรียกโชค

ลาภและเงินทองมาให้ ถ้าบนเร่ืองเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองแล้วบอกว่าจะเอาไก่มาถวาย ก็มักจะได้ตามท่ีขอ

ทุกคน” (สิริน, สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558)  

 บริเวณใต้ฐานองค์พระพรหมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจะมีห้องภายในท่ีเป็นท่ีต้ังของส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ต่างๆ ดังนี้ 1. พญาครุฑช้ีนิ้วประกาศิต แก้ดวงตก แก้อาถรรพ์ 2. พระนารายณ์ปางเปิดโลก เปิด
โชคชะตาชีวิตให้รุ่งเรือง และ 3. พระพิฆเนศปางนาฏราช ช้ีนิ้วประกาศิต ให้ความสําเร็จ ให้เกิดโชค
ลาภ โดยมีวิธีการขอพรท่ีไม่แตกต่างกันนัก คือ ใช้เงินเสียบท่ีมือองค์เทพต่างๆ จากนั้นบูชาและ
อธิษฐาน และใช้หน้าผากชนท่ีปลายนิ้วองค์ท่าน และเมื่ออธิษฐานขอพรเสร็จแล้วให้นําเงินใส่ลงในตู้
รับบริจาค เมื่อเดินขึ้นไปท่ีช้ัน 2 จะเป็นห้องเก็บองค์พระคุ้มดวง คุ้มภัย สร้างพระแทนตัว สร้างขึ้น
เพื่อบรรจุวิหารฐานพรหม โดยเมื่อครบ 99 วัน ทางวัดจะยกขยับนําขึ้นไปไว้บนหัวใจ (ช้ัน 3) ใจกลาง
องค์พระพรหมเพื่อรักษาคุ้มครองดวงชะตาชีวิตตลอดไป ผู้ท่ีสนใจสักการบูชาจะสามารถติดต่อเช่า
บูชาพระคุ้มดวงได้ท่ีบริเวณช้ัน 1 องค์ละ 1,000 บาท 

 

ภาพที่ 26 ห้องเก็บองค์พระคุ้มดวงใต้ฐานองค์พระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

อีกด้านหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร จะมีศาลเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ สะเดาะ
เคราะห์แก้ปีชง มีขั้นตอนคือ นําชุดไหว้ชุดละ 100 บาท ท่ีซื้อจากบริเวณลานด้านหน้าของศาลเทพ
เจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ โดยจะมีแผ่นป้ายบอกวิธีการสะเดาะเคราะห์เอาไว้ว่า 1. จุดธูป 3 ดอก ไหว้องค์เทพ
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ไท้ส่วยเอี๊ยะ 2. เขียนช่ือและนามสกุลลงบนชุดไหว้แล้วนําไปใส่บาตรเพื่อฝากดวงชะตาพร้อมเงินต่อ
อายุ 3. ใช้กระดาษเงินกระดาษทองอธิษฐานปัดเคราะห์ออกจากตัวต้ังแต่หัวจรดเท้า 4. เดินไปเติม
น้ํามันตะเกียง 5. นํากระดาษไปท่ีเตาเผาเป็นอันเสร็จพิธี 

บริเวณลานริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกงจะมีลานท่ีอยู่บริเวณกลางแจ้งและลานท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมี
หลังคา บริเวณนั้นจะมีองค์พญานาคทอดยาวริมฝ่ังแม่น้ํา  จากการสังเกตการณ์จะเห็นว่าจะมี
ประชาชนมาประกอบพิธีกรรมตรงนี้โดย ยกมืออธิษฐานพร้อมเงินปัจจัยจากนั้นนําเงินใส่ลงในโหล
ด้านข้างของพญานาคราช จากนั้นใช้มือวนลูบพร้อมอธิษฐานอีกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 องค์พญานาคตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์  (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2557) 

จากนั้นจะเป็นองค์จําลองหุ่นขี้ผ้ึงของเหล่าพระเกจิอาจารย์ช่ือดังจากวัดต่างๆ ซึ่งตรงจุดนี้จะ
มีโต๊ะวางตู้รับบริจาค โดยเขียนป้ายไว้ว่า ใส่บาตรบูชาคุณ พระอริยะ – เกจิอาจารย์ ถ้วยละ 20 บาท 
จากนั้นก็นําเงินใส่ตู้เพื่อแลกเงิน และนําเงินเหรียญท่ีอยู่ในถ้วยมาใส่บูชาบริ เวณหน้าพระเกจิอาจารย์
แต่ละองค์ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจอยู่เป็นจํานวนมาก ส่วนทางด้านหลังจะมีกระทงหรือประทีป
ยักษ์ท่ีภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีป้ายเชิญชวนให้ใส่บาตรบูชาพระพุทธเจ้า กลางสายน้ํา
บางปะกง บนกระทงใหญ่และสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งบริเวณด้านหน้านั้นจะมี  เจ้าหน้าท่ีของวัดคอย
ให้บริการแลกเหรียญใส่บาตรพระบรมสารีริกธาตุบนกระทง 20 บาท และประชาชนจะเดินเข้าไป
สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุท่ีอยู่ภายในกระทงโดยนําเหรียญวางท่ีหน้าพระพุทธรูปปางวันเกิดของ
แต่ละคนและพระบรมสารีริกธาตุ 
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ภาพที่ 28 องค์จําลองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัดต่างๆ  (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2557) 

สุดทางเดินด้านนี้มีศาลาหลวงพ่อพุทธโสธร 5 พี่น้อง ด้านหน้าศาลามีหลวงพ่อนาคปรก ท่ีทํา
ไว้ให้อธิษฐานบูชาเพื่อโยนเหรียญเส่ียงทาย อยากรู้ว่าส่ิงท่ีอธิษฐานขอจะสําเร็จหรือไม่ และจะช้าหรือ
เร็วเพียงไร ก็หยิบเหรียญ 5 บาท หรือ 10 บาท จํานวน 3 เหรียญ ขึ้นมาอธิษฐานเส่ียงทาย แล้วโยน
ใส่บาตรท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อนาคปรก ถ้าเหรียญลงบาตรครบท้ัง 3 เหรียญ แสดงว่าส่ิงท่ีขอจะ
สําเร็จเร็วทันใจ ลง 2 เหรียญ สําเร็จแน่แต่ช้าหน่อย ลงเหรียญเดียวสําเร็จช้า และอาจจะสําเร็จเพียง
แค่บางส่วน ถ้าโยนแล้วไม่ลงในบาตรเลย แสดงว่าคําอธิษฐานจะไม่เป็นผล บริเวณใกล้กันนั้นยังมี
บริการจุดเทียนดอกบัวสีประจําวันเกิดสะเดาะเคราะห์สืบชะตา บูชาโชค ลอยทุกข์ ลอยโศก รับโชค 
เสริมดวง ราคาดอกละ 40 บาท อีกด้วย ส่วนข้างในศาลานั้นจะมีพระพุทธรูปอยู่ 5 องค์ เรียกว่าหลวง
พ่อโสธร 5 พี่น้อง ไหว้พระขอพรและรดน้ํามนต์  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 จุดโยนเหรียญเสี่ยงทายบริเวณหลวงพ่อนาคปรก (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 
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จากศาลาหลวงพ่อพุทธโสธร 5 พี่น้อง ลึกเข้ามาด้านในจากฝ่ังแม่น้ํา ฝ่ังตรงข้ามศาลาหลวง
พ่อพุทธโสธร 5 พี่น้อง จะเป็นอุโบสถหลังใหม่ของวัดสมานฯ ด้านข้างอุโบสถเป็นลานจอดรถ 
ด้านหน้าอุโบสถใหม่มีหลวงพ่อโตให้ไหว้บูชาอยู่ บางคนท่ีไม่ได้เข้าไปในอุโบสถ ก็จะไหว้หลวงพ่อโต
องค์ท่ีอยู่หน้าแทนส่วนข้างในก็จะมีหลวงพ่อโตอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ หลวงพ่อ
โตท่ีอยู่ข้างในอุโบสถหลังนี้จากป้ายท่ีอยู่ภายในวัดบอกว่าเป็นพระพุทธรูปสําริดองค์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา นามของท่านคือ หลวงพ่อโต มีความเช่ือว่าให้ไหว้ขอพรให้มีตําแหน่งหน้าท่ีการ
งานใหญ่โต และมีความเจริญก้าวหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 พระประธาน อุโบสถหลังใหม่ (ที่มา: โดยพิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

การประกอบพิธีกรรมบริเวณอุโบสถหลังใหม่จะมีจุดบริการดอกไม้ ธูป เทียนต่างๆ โดยมีตู้รับ
บริจาคตามกําลังศรัทธาต้ังอยู่ในบริเวณใกล้กัน และให้ประชาชนสักการบูชา ปักธูป เทียน วางดอกไม้ 
ท่ีบริเวณด้านหน้าของอุโบสถหลังใหม่ ส่วนด้านในนั้นไม่อนุญาตให้ปักธูป เทียน และวางดอกไม้ แต่
สามารถเข้าไปสักการบูชา และเข้าชมภายในอุโบสถหลังใหม่ได้  

จากการสอบถามผู้ท่ีมาสักการบูชาท่ีอุโบสถหลังใหม่ทําให้ทราบถึงทัศนคติของคนท่ีมาทําบุญ
ว่า “มาทําบุญท่ีนี่ถ้าจะคิดในแง่ดีมันก็ดีนะมีครบท้ังพระ ท้ังองค์เทพ และหลายอย่าง แต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่ง
ก็เหมือนท่ีนี่จะโดนโจมตีเยอะนะ ว่าเป็นวัดแต่ทําไมสร้างองค์เทพ แต่เราก็มาด้วยความศรัทธา คือ ไม่ได้คิด
อะไรมาก อยากมาทําบุญก็มา แล้วก็เข้าใจด้วยว่าวัดคงอยากจะพัฒนาให้ดึงดูดคนปัจจุบันท่ีไม่ค่อย
เข้าวัดเข้าวากันให้มามากข้ึน เด็กๆ วัยรุ่น อะไรอย่างนี้ ต่างชาติยังมี ก็ดีนะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้

ชาวบ้านเพิ่ม” (นัทธิดา, สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558) 
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ผู้มาทําบุญอีกท่านหนึ่ง ได้บอกถึงทัศนคติท่ีมีต่อวัดสมานรัตนารามว่า 

“มาท่ีนี่ดี ชอบ แต่ว่าหลังๆ นี่คนเยอะมาก บางทีเราก็ไม่สะดวก ถ้าวันเสาร์ อาทิตย์ ก็จะไม่มา จะ
มาวันธรรมดาแทน สบายกว่า ไม่ต้องเบียดเสียดกัน เด๋ียวนี้เห็นว่ามีทัวร์จีนมาลงด้วย เขามีเรือท่องเท่ียวด้วย 
คนก็เลยเยอะข้ึนมาก แต่ก็ยังชอบมา เพราะใกล้บ้าน อยู่บางแก้วนี้แหละ แล้วอีกอย่างก็ศรัทธาองค์พระ
พิฆเนศด้วย ชอบมาเช่าบูชาองค์ท่าน แล้วก็ซื้อของฝากลูกหลานกลับบ้าน อาหารเยอะมีอร่อยหลายอย่าง” 
(พรรณทิพา, สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 บริเวณลานจอดรถและพระอุโบสถหลังใหม่  (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

จากนั้นเมื่อย้อนกลับเข้ามาทางตลาด หันหน้าไปทางฝ่ังถนนตรงกันข้ามกับพระพิฆเนศปาง
นอนเสวยสุของค์ใหญ่ท่ีอยู่ลานริมน้ํา เป็นศาลาหลวงพ่อองค์ดํา ข้างในมีหลวงพ่อองค์ดํา ซึ่งจําลองมา
จากพระพุทธรูปองค์ดํา ประดิษฐานอยู่ ท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย อายุ
ประมาณ 1,200 ปี ชาวบ้านท่ีนั้นถ้าเกิดเจ็บป่วย ก็จะมาอธิษฐานขอให้หายจากโรค โดยใช้น้ํามันมา
ลูบท่ีองค์พระ แล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ท่ีชาวบ้านได้หายจากโรคต่างๆ ได้จริงๆ คนท่ีเจ็บป่วยจะมา
ไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ดําท่ีวัดสมานฯ ให้หายบ้างก็เป็นไปตามความศรัทธา (นัยนา แซ่ต้ัง, สัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2558)  
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ภาพที่ 32 ศาลาหลวงพ่อองค์ดํา  (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

การประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาหลวงพ่อองค์ดํานี้จะสักการบูชาท่ีบริเวณด้านในของ
ศาลาหลวงพ่อองค์ดํา และวางดอกไม้ จุดธูปเทียนบูชา ท่ีบริเวณด้านหน้าห้องกระจกท่ีองค์ท่าน
ประดิษฐานอยู่ และในศาลาหลวงพ่อองค์ดํายังมีจระเข้โหราเทพารักษ์ และบริเวณด้านหน้ายังมีรอย
พระพุทธบาทจําลองแห่งแรกในประเทศไทยท่ีประชาชนนิยมไปสักการบูชา และจะนําเงินใส่ไว้ข้างใน
รอยพระพุทธบาทเพื่อทําบุญและสักการบูชาอีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์คุณกฤษ ผู้ท่ีมาทําบุญ ณ จุดนั้น บอกว่า 

“ส่วนใหญ่ก็จะมาไหว้ขอพรจระเข้ให้มีโชคลาภ ทํามาค้าข้ึน ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างท่ี
หวัง เพราะเคยมาขอครั้งนึงแล้วเห็นมีคนเอาไก่สดมาแก้บนท่านเต็มเลยเลยอยากลองขอดูบ้างขอเสร็จแล้วก็

ได้สําเร็จอย่างที่หวัง ก็เลยกลับมาอีก แล้วชอบท่ีนี่ด้วย มีหลายอย่าง ได้มาไหว้องค์พระพิฆเนศด้วย” (กฤษ, 
สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558) 

 จากข้อมูลข้างต้นท่ีกล่าวมานั้นทําให้เห็นว่าวัดสมานรัตนารามมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์มากมายท้ังใน
แบบพุทธศาสนา หรือพราหมณ์ – ฮินดู รวมท้ังความเช่ือแบบจีนในเรื่องของเทพเจ้าต่างๆ และความ
เช่ือในแบบด้ังเดิมในแบบวิญญาณนิยม (Animism) ก็มีให้เห็นเช่นเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าวัดสมาน
รัตนารามเป็นศูนย์รวมความเช่ือรูปแบบต่างๆ ไว้ด้วยกัน 
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กิจกรรมภายในวัดสมานรัตนาราม 

 ปัจจุบันวัดสมานรัตนารามเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงได้รับความสนใจจากประชาชน
โดยท่ัวไป ท้ังนี้ผู้ศึกษาจะนําเสนอโดยแบ่งเป็น 1) กิจกรรมทางศาสนา และ 2) กิจกรรมอื่นๆ 
นอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้ 

1) กิจกรรมทางศาสนา เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในวันสําคัญทางศาสนาท่ัวไป โดยจะจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนาหลักๆ เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา ตักรบาตรเทโว
ฯลฯ กิจกรรมท่ีทําจะเป็นท้ังด้านพิธีกรรมทางศาสนาท่ัวไป เช่น ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ 
เวียนเทียน เป็นต้นและไม่ใช่พิธีกรรม เช่น มีการออกร้าน ขายของ มหรสพต่างๆ และรับ
บริจาคผ่านการซื้อสินค้าภายในวัด เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้านเช่าวัตถุมงคล จะมีป้าย
ติดไว้ว่า รายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม เป็นต้น ส่วนผู้ท่ีมาร่วมงานนั้น
จากการสังเกตุการณ์ สัมภาษณ์ และทําแบบสอบถาม ทําให้ทราบว่า มีจํานวนของบุคคลท่ีมา
จากภายนอกมากกว่าคนในท้องถิ่น 
 

2) กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนา คือ กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในวันสําคัญต่างๆ เช่น  
-   งานวันแม่แห่งชาติ มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศล 12 สิงหา วัน
แม่ ในวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ตลอดวัน วันท่ี 12 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 เช้าแปดโมงทําบุญตักบาตร มีพระสงฆ์จํานวน 12 รูป  
- งานวันพ่อแห่งชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
- งานทําบุญประจําปีอุทิศให้ท่านขุนสมานจีนประชาและบรรพบุรุษผู้สร้างวัดสมานรัตนา

รามวันท่ี 17 กันยายนพ.ศ. 2557   

- การแข่งขันเรือความเร็วหลายประเภท จัดขึ้นท่ีสนามแม่น้ําหน้าวัดสมานรัตนารามวันท่ี 

29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

- การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจําปีของวัดสมานรัตนาราม จัดขึ้นในวันท่ี 27 - 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีการบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม ทําบุญตักรบาตร และ

ถวายผ้าป่า เป็นต้น 

- กิจกรมมทอดผ้าป่าโดยวัดสมานรัตนารามถวายผ้าป่าและเทียนจํานําพรรษา 17 วัด 
ให้กับวัดในเขตป่าทุรกันดาร ในวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมียอดเงินบริจาครวม
ท้ังส้ิน 255,453 บาท 



82 
 

ตารางการจัดงานวันส าคัญต่างๆในรอบปีของวัดสมานรัตนาราม 
เดือน กิจกรรม 

มกราคม วันขึ้นปีใหม ่(สวดมนต์ข้ามปี) 
กุมภาพันธ ์ วันมาฆบูชา 
มีนาคม - 
เมษายน วันสงกรานต์ 

พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 
มิถุนายน - 
กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา 
สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 
กันยายน งานถือศีลกินเจ, ทําบุญประจําปีอุทิศให้ท่านขุนสมานจีนประชาและบรรพบุรุษ

ผู้สร้างวัดสมานรัตนาราม 
ตุลาคม ตักบาตรเทโว 

พฤศจิกายน งานประจําปีศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม, วันลอยกระทง, การแข่งขันเรือความเร็ว 
ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 

 
(ที่มา : https://www.facebook.com/WatSaman.Rattanaram) 

 

 จากตารางแสดงกิจกรรมต่างๆ ของวัดทําให้เห็นว่าจะเห็นได้ว่าวัดสมานรัตนารามมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี ท้ังในวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญอื่นๆ ตลอดจน
กิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยท่ัวไปเป็นอย่างมาก และการจัด
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ทําให้เกิดแรงจูงใจได้อย่างดีให้ผู้คนจากทุกสารทิศให้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ 
วัดสมานรัตนารามแห่งนี้ 
 นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสสอบถามพระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบัน เกี่ยวกับการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีวัดสมานรัตนารามว่านอกจากการจัดกิจกรรมหลัก
ทางพุทธศาสนาแล้ว ทางวัดมีการจัดงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานทางพุทธศาสนาอีกหรือไม่ ซึ่งได้รับ
คําตอบว่าท่ีวัดสมานรัตนารามแห่งนี้จะไม่มีการจัดกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา   

“ท่ีนี่มีเพียงวันสําคัญวันเดียวคือวันวิสาขบูชา วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเท่านั้นเอง คือเราจะไม่มีการไปยกเอาคนอื่นๆ มาให้ความสําคัญมากไปกว่านี้อีก ฉะนั้นก็คือมีแค่พระองค์
ท่านเท่านั้นท่ีเป็นสิ่งท่ีบูชา แต่การท่ีจะมุ่งเน้นความสําคัญในการจะไปออกอะไรให้เกิดหรือนอกหน้านอกตา

https://www.facebook.com/WatSaman.Rattanaram
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นั้นไม่มี ไม่มีการเอาพราหมณ์ไปเจิมหัวใคร ไม่มีพราหมณ์มานั่งในวัดเลยท้ังสิ้นไม่มี จะเห็นได้ว่าพระพิฆเนศ
ขนาดนี้ทําไมเราจึงไม่มีการจัดงานวันเกิดพระพิฆเนศจตุรถีอะไรต่างๆ ซึ่งใครท่ีมาวัดนี้มันมีขอบเขตในการท่ี
วางแนวไม่มีการจัดวันพระพิฆเนศใดๆ ท้ังสิ้นเพราะท่ีนี่คือวัด แล้วก็แล้วก็ไม่มีการเอาช้างมาเพื่อให้มาแล้วเรา
เอากล้วยให้เพื่อเอาสัตว์มาทรมานเราก็ไม่ให้มี การปล่อยสัตว์น้ํา ก่อนท่ีจะปล่อยสัตว์นั้นทรมานมันไม่รู้กี่วัน
ก่อนจะเอาไปปล่อยก็ไม่ให้มี ท้ังๆ ท่ีมันอยู่ริมน้ํา มันก็น่าจะดีอย่างนั้นก็ไม่ให้มีนี้ไม่ใช่นโยบาย เพราะเราเอง

อยากจะให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นไป” (พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร , สัมภาษณ์ 18 
พฤษภาคม 2558) 

กิจกรรมที่ผู้ศึกษาเคยเข้าร่วม ณ วัดสมานรัตนาราม 
ผู้ศึกษาเคยเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในงานประเพณีตักรบาตรเทโว หรือเทโวโรหณะ ใน

วันท่ี 9 ตุลาคม 2557 โดยกิจกรรมท่ีทํานั้นในช่วงเช้าจะมีขบวนรถทรงหรือคานหามพระพุทธรูป เพื่อ
ชักหรือหามนําหน้าพระสงฆ์ในการรับบาตร จากนั้นประชาชนเตรียมภัตตาหารใส่บาตร โดยแต่ละคน
จะเตรียมของมาทําบุญแตกต่างกันออกไป อาหารท่ีเตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้ม
มัด และข้าวต้มลูกโยน โดยเฉพาะข้าวต้มลูกโยนท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีทําบุญตักบาตรเทโว
โรหณะ และจะมีการใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รวมท้ังอาหารสดต่างๆ ด้วย ผู้ท่ีมาทําบุญก็ถือของ
ใส่ตะกร้ามาบ้าง ถุงบ้าง บางคนก็มาซื้อท่ีวัด ซึ่งบริเวณตลาดจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของตักรบาตร
เป็นจํานวนมาก ท้ังข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน ข้าว กับข้าว น้ําด่ืมเป็นต้น จากนั้นทุกคนก็จะไปรอใส่
บาตรบริเวณลานโล่งริมน้ําหน้าวัดสมานรัตนาราม ซึ่งจะมีการจัดวางเก้าอี้ ในลักษณะท่ีเป็นแถวยาว 
เพื่อให้ประชาชนนั่งระหว่างรอพระสงฆ์ หลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์มารับบิณฑบาตแล้ว แต่ละคนก็จะ
วางของบนเก้าอี้ของตัวเอง และรอใส่บาตร ซึ่งพระสงฆ์แต่ละรูปนั้นจะเดินเรียงแถวมา จนสุดทางเดิน 
จํานวนของใส่บาตรของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน คือ 3 รูป 5 รูป 9 รูป หรืออาจมากกว่านั้น หลังจาก
นั้นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหลังใส่บาตรเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วประชาชนก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัย 
บางคนก็ไปสักการบูชาองค์พระพิฆเนศ และส่ิงศักด์ิสิทธิ์อื่นๆ ภายในวัด หรือพักผ่อนตามจุดบริการ
พักผ่อนต่างๆ ของวัด และในช่วงเย็นมีกิจกรรมเวียนเทียนบริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่  ซึ่งมี
พุทธศาสนิกชนให้ความสนใจอยู่เป็นจํานวนมาก จากการสังเกตการณ์นั้นผู้ท่ีมาเวียนเทียนช่วงเย็นจะ
มีมากกว่าในตอนเช้าท่ีมีการตักรบาตร โดยส่วนใหญ่จะมีกลุ่มวัยรุ่นท่ีเพิ่มมากขึ้นโดยมาทํากิจกรรม
เวียนเทียนรอบโบสถ์ท่ีวัดสมานรัตนารามแห่งนี้ 

อีกกิจกรรมหนึ่งท่ีผู้ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ในวันงานลอยกระทง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557 ในวันนี้วัดสมานรัตนารามได้จัดงานและกิจกรรมต่างๆ มากมายท้ังในช่วงกลางวันมีการรับ
ขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ํา โดยเป็นประเพณีด้ังเดิมของชาวฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม
ท้ังจังหวัด ท้ังขบวนแห่บนบกและทางน้ํา ซึ่งประชาชนท่ีมาเข้าร่วมนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในจังหวัด
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ฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะมีท้ังครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แต่งกายกันอย่างสวยงาม
เพื่อมาร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ครั้งนี้ หลังจากขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ําผ่านไปแล้ว ก็จะมี
กิจกรรมโชว์ต่างๆ เช่น โชว์การแสดงและแข่งเรือเจ็ทสกี เรือฟอร์มูล่าวันบริเวณสนามแม่น้ําหน้าวัด
สมานรัตนาราม เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศในงานค่อนข้างคึกคักและเนืองแน่นไปด้วยผู้คนท่ีมาร่วม
กิจกรรมจํานวนมาก ทางวัดได้จัดท่ีนั่งเชียร์แข่งเรือเอาไว้ด้วย โดยเมื่อเรือเริ่มแข่งนั้นประชาชนต่างส่ง
เสียเชียร์อย่างสนุกสนาน และบริเวณโดยรอบงานนั้น มีของขาย และร้านอาหารเปิดตามปกติ และจะ
มีซุ้มแจกของรางวัลต่างๆ จากสปอนเซอร์ท่ีสนับสนุนการจัดงานแข่งเรือเจ็ทสกี เรือฟอร์มูล่าวัน อีก
ด้วย ส่วนจํานวนคนท่ีมาในวันนี้นั้นจะหนาแน่นและมากกว่าวันธรรมดา และวันอาทิตย์ท่ีผู้ศึกษาเคย
มาเก็บข้อมูล และในช่วงเย็นนั้นมีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นแก้ปีชง 58 โดยหลวงพ่อเสือดํา เจ้า
อาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์หลวง
ปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจ และรอคอยการแจกวัตถุมงคล หลังเสร็จพิธี
แล้วจึงมีการแจกตะกรุดหลวงพ่อโสธร ส่วนในเวลากลางคืนนั้นมีการจัดแสดงดนตรี และตลกหลาย
คณะอีกด้วย บรรยากาศภายในงานนั้นมีประชาชนท่ีมาอย่างหนาแน่น เพราะวัดสมานรัตนารามต้ังอยู่
ติดกับบริเวณริมฝ่ังแม่น้ําบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงทําให้ผู้คนนิยมมา
ลอยกระทงท่ีวัดแห่งนี้เป็นอย่างมาก โดยมีท้ังคนจากในและนอกท้องถิ่น มีการทํากระทงขายบริเวณ
หน้าวัดจํานวนมาก  

ในวันขึ้นปีใหม่ผู้ศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
โดยเริ่มสวดมนต์ในเวลา 21.00 น. ถึงเวลา  00:30 น. และจากการสอบถามทราบว่าในวันนี้ช่วงเช้า
จะมีการทําบุญตักบาตรตามปกติ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ การจัดกิจกรรมเริ่มขึ้นต้ังแต่เวลา 
17.00 น. เป็นต้นไป มีการออกร้านขายของ ร้านอาหาร และเส้ือผ้าต่างๆ บรรยากาศภายในงานนั้นมี
ผู้คนบางส่วนแต่งกายด้วยชุดขาวเพื่อเตรียมตัวมาสวดมนต์ข้ามคืน   

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีวัดสมานรัตนารามจัดขึ้นได้รับความสนใจจากประชาชนโดยท่ัวไป ท้ัง
คนในและคนนอกท้องถิ่น และยังทําให้เห็นอีกว่าวัดสมานรัตนาราม ได้รับความสนใจจากประชาชนท่ี
ไม่เพียงแต่เป็นศาสนสถานของชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังสามารถมาใช้บริการต่างๆ ในฐานะสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่มีการจัดกิจกรรมจํานวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน 
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 สินค้าและบริการภายในวัดสมานรัตนาราม 

วัดสมานรัตนารามไม่เพียงแต่มีส่ิงศักด์ิสิทธิ์มากมายให้สักการบูชาเท่านั้น แต่ท่ีนี่ยังเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะท่ีมีสินค้าและบริการไว้ดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้อย่างครบครันอีกด้วย วัดสมานฯ จึงมีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจมาท่องเท่ียวยัง
สถานท่ีแห่งนี้เป็นจํานวนมากในแต่ละวัน โดยผู้ศึกษาได้แบ่งสินค้าและบริการต่างๆ ของวัดเป็น 3 
ประเภท คือ 1) สินค้าทางความเช่ือหรือวัตถุมงคลต่างๆ 2) ตลาดและร้านค้าภายในวัด 3) สถานท่ี
พักผ่อนและบริการต่างๆ ของวัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) สินคา้ทางความเชื่อหรือวัตถุมงคลต่างๆ 
วัดสมานรัตนารามมีช่ือเสียงในเรื่องของความศักด์ิสิทธิ์ของวัตถุมงคลต่างๆ มากมายจึงทําให้

มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์และเช่าบูชาวัตถุมงคลเหล่านี้เป็นจํานวน
มาก ซึ่งมีรูปแบบและประเภทมากมายแตกต่างกันออกไป เช่น เหรียญ รูปเคารพองค์เทพต่างๆ พระ
พิมพ์ ตะกรุด สีผ้ึง และเครื่องรางต่างๆ เป็นต้น  

สําหรับวัตถุมงคลท่ีมีจัดจําหน่ายในนามวัดสมานรัตนาราม มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น 
 

- เหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรก งานบุญใหญ่สร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม           
จ. ฉะเชิงเทรา เนื้อบรอนซ์ลงยา จํานวนสร้าง 999 เหรียญ ราคาจองทําบุญ 1,199 บาท 

- เหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรกวัดสมานรัตนาราม เนื้อทองเหลืองรมดํา จํานวนสร้าง 
3,333 เหรียญ ราคาส่ังจองทําบุญ 799 บาท  

- เหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรกวัดสมานฯ เนื้อเงินซาติน สร้าง 999 เหรียญเท่านั้น จอง
ทําบุญ 3,999 บาท 

- พระพิฆเนศนวะโลหะพิงคโกลด์ มีแค่ 555 เหรียญในโลก ทําบุญ 1,999 บาท 
- พระพิฆเนศเนื้อทองเหลือชุบ 3k จัดสร้าง 1,111 เหรียญ ทําบุญ 1,199 บาท 
- เหรียญปั๊มพระพิฆเนศ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง สร้าง 1999 เหรียญ บูชา 149 บาท 

อัลปาก้า สร้าง 799 เหรียญ บูชา 299 บาท 
 
นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลอื่นๆ อีก เช่น 

- เครื่องรางแก้ปีชง และ ตะกรุดหลวงพ่อโสธรท่ีเล็กท่ีสุดในโลก 
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ภาพที่ 33 เครื่องรางแก้ปีชง และ ตะกรุดหลวงพ่อโสธร 

(ที่มา : https://www.facebook.com/100008352914507) 
 

- เหรียญหล่อ พระกริ่ง พระบูชา พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นปฐมฤกษ์ สร้างโรงพยาบาล วัดสมาน
รัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

  

ภาพที่ 34 เหรียญหล่อ พระกริ่ง พระบูชา พ่อปู่ชีวกฯ 
(http://www.เว็บพระเครื่องออนไลน์.com) 

 

การท าพิธีปลุกเสก 

พิธีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลต่างๆ ของวัดสมานรัตนาราม โดยส่วนใหญ่
จะนิมนต์พระอาจารย์ช่ือดังจากวัดต่างๆ มาทําการปลุกเสก หรืออธิษฐานจิต และปลุกเสกโดยเจ้า
อาวาสวัดสมานรัตนาราม (พิภพ ถือมั่น, สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2558) 

https://www.facebook.com/100008352914507
http://www.เว็บพระเครื่องออนไลน์.com/
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- พิธีมหาพุทธาภิเษก เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
 

 

 

 

ภาพที่ 35 พิธีมหาพุทธาภิเษก พ.ศ. 2556 
(http://www.เว็บพระเครื่องออนไลน์.com) 

 
- การจัดทําสีผ้ึงเมตตามหานิยมเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยใช้เทียนชัย

พุทธาภิเษก ของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก เกจิอาจารย์ช่ือดัง จากพระนครศรีอยุธยา 
เค่ียวผสมว่านมหาเสน่ห์ 108  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่36 การจัดทําสีผึ้งเมตตามหานิยมโดยหลวงพ่อรวย 
(ที่มา : https://www.facebook.com/100008352914507) 

  

สถานที่เช่าบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

ภายในวัดสมานฯ จะมีสถานท่ีให้เช่าสักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์หลักๆ อยู่ 2 ท่ีด้วยกัน คือ  

1) บริเวณใต้ฐานองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข  

http://www.เว็บพระเครื่องออนไลน์.com/
https://www.facebook.com/100008352914507
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 บริเวณนี้จะมีห้องโถงอยู่ใต้ฐานองค์พระพิฆเนศ ซึ่งภายในใช้จัดแสดงรูปจําลองของพระ
พิฆเนศปางต่าง ๆ รวมท้ังให้เช่าบูชาพระพิฆเนศ และวัตถุมงคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์พระพิฆเนศ 
ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น รูปจําลอง ภาพวาด เหรียญ ซีดีบทสวด กําไลหินสี เป็นต้น 

 2) บริเวณใต้ฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร 

  บริเวณนี้จะมีห้องโถงอยู่บริเวณใต้ฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมเช่นเดียวกับใต้ฐานองค์พระ
พิฆเนศท่ีสร้างขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งภายในจัดให้เช่าบูชาเจ้าแม่กวนอิม และวัตถุมงคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความเช่ือแบบจีน เช่น รูปจําลอง ภาพวาด เหรียญ เครื่องรางแก้เคล็ด แก้ปีชง และซีดีบทสวดเจ้า
แม่กวนอิม เป็นต้น 

2) ตลาดและร้านค้าภายในวัด 

 ภายในวัดสมานรัตนารามมีร้านค้าอยู่โดยรอบ ส่วนมากจะเป็นร้านค้าแผงลอย ซึ่งมีสินค้า
หลากหลายประเภท เช่น ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องด่ืม ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายขนม ร้าน
ขายของฝากเป็นต้น นอกจากนี้ภายในวัดยังแบ่งเขตสําหรับเป็นโซนอาหาร ซึ่งจะมีโต๊ะและเก้าอี้
สําหรับประชาชนท่ีต้องการจะนั่งพักรับประทานอาหาร โดยจะมีร้านขายอาหาร เครื่องด่ืม และขนม 
อยู่ภายในโซนอาหารนี้ หรือประชาชนบางคนต้องการรับประทานอาหารติดกับแม่น้ํา ทางวัดก็มี
ร้านอาหารของวัดท่ีเป็นแพอยู่บนน้ํา ซึ่งรายได้จะนําไปสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลของวัด 

    

 

 

 

 

 ภาพที่ 37 โซนร้านอาหารภายในวัดสมานรัตนาราม (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

“ร้านของป้าเร่ิมขายมานานมากแล้วก่อนท่ีจะสร้างองค์พระพิฆเนศเสียอีก แต่ตอนนั้นมีอยู่ไม่กี่ร้าน 
ส่วนใหญ่มีแต่ร้านขายน้ําขายอาหาร ถึงจะเร่ิมสร้างเรือนแพกับตลาดน้ํา ตรงตลาดแต่ก่อนของก็มีน้อยไม่มาก

เท่านี้ ตอนนี้ร้านจะเปิดมากช่วงเสาร์ - อาทิตย์ แล้วก็วันหยุด เพราะคนเยอะมากกว่าวันธรรมดา”  (น้อย, 
สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2558) 
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ร้านขายของตลอดสองฝ่ังทางท่ีเดินเข้าไปในบริเวณวัด มีท้ังของกินและของใช้ขายกันเป็น
ตลาดบกยาวไปจนถึงริมแม่น้ําบางปะกงภายในวัด สุดปลายทางก็จะมีตลาดน้ําและแพแม่น้ํา
ร้านอาหารซึ่งจะขายของกินกันเป็นส่วนใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 50 ร้าน โดยประมาณ 

 

ภาพที่ 38 ร้านขายของสองฝ่ังทางท่ีเดินเข้าไปในบริเวณวัด (ที่มา: พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

จากการสอบถามร้านขายผลไม้ถึงเรื่องการเก็บค่าเช่าและบรรยากาศการค้าขาย พบว่า 

“ขายของท่ีนี่ไม่เสียค่าท่ี แล้วแต่ใครจะทําบุญใส่บาตรทําบุญเพื่อทํานุบํารุงวัดก็ได้ แล้วแต่ศรัทธา 
ขายของท่ีนี่ขายดี เพราะมีนักท่องเท่ียวมาเยอะ มีคนมาทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุด หรือวันเสาร์ – อาทิตย์จะ
ขายดีมาก ป้ามาขายท่ีนี่ทุกวัน ไม่ได้หยุด ของท่ีเอามาขายก็เก็บมาเองจากสวนป้าที่ อําเภอบางคล้านี่แหละ” 
(อาภา ฤดี, แม่ค้า สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2558) 

อีกร้านหนึ่งเป็นบริเวณร้านขายของท่ีระลึก ของฝากต่างๆ มากมายหลายชนิด โดยจะเป็น
อาหารขึ้นช่ือท่ีผลิตขึ้นในชุมชน เช่น มะขามหวาน กล้วยตาก ทองม้วน กะหรี่พัฟ และขนมต่างๆ  

“ขายอยู่ท่ีได้ 4 – 5 ปีแล้ว ขายดี ของท่ีขายส่วนใหญ่รับมาจากโรงงาน บางอย่างก็เป็นของท่ีทํากัน
ในชุมชน ของท่ีขายก็จะมีของกินอย่างมะขามหวาน กล้วยตาก ทองม้วน กะหรี่พัฟ พวกขนมต่างๆ ส่วน

พ่อค้าและแม่ค้าท่ีนี่มีท้ังคนในตําบลบางแก้ว และท่ีมาจากข้างนอกชุมชน” (วิมลวรรณ ทองสุข, สัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2558) 

“ขนมจากนี้ทําเองค่ะ แต่จากนี่ไม่ได้ปลูกเอง ซื้อมาจากตลาด เพราะปลูกเองไม่ไหว แต่ก่อนปลูก
เองแต่มาตอนหลัง อบต. มาไล่ท่ีขุดคลองด้วยเด๋ียวนี้ก็เลยปลูกไม่ได้ ขายท่ีนี่ดีวันเสาร์ – อาทิตย์หรือวันหยุด 

คนจะแน่นเลย ท่านพระครูฯ ก็ใจดีให้ขายของฟรีๆ สร้างรายได้ให้หลายคนมากๆ”  (หญิง, สัมภาษณ์ 18 
พฤษภาคม 2558) 
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วัดสมานรัตนารามไม่เพียงแต่มีร้านอาหาร ศูนย์อาหาร หรือ ส่วนท่ีเป็นตลาดขายของเท่านั้น
โดยรอบบริเวณของวัดก็มีร้านค้าอยู่หลายจุดด้วยกัน เช่น ร้านขายเซรามิค ร้านดอกไม้ ร้านกาแฟ 
ร้านหนังสือ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่39 ร้านขายดอกไม้ (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

 

ภาพที่ 40 ร้านกาแฟ Coffee @ Watsaman (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

นอกจากนี้เมื่อเดินมาทางด้านหลังของวัดสมานรัตนาราม จะเห็นว่ามีร้านค้าสวัสดิการของวัด
สมานรัตนารามอยู่ด้วย ซึ่งของท่ีขายภายในร้านนั้นจะเป็นสินค้าท่ัวๆ ไป เช่น ของใช้ อาหาร 
เครื่องด่ืม ขนม แต่ด้านในของร้านจะสังเกตเห็นตู้แช่ท่ีของสดขายอยู่ด้วย เช่น ไก่สด หมูสด ผักสด 
หอมกระเทียม หน่อไม้ เป็นต้น จากการสอบถามคุณสันติ พนักงานขายของภายในร้าน บอกว่า 
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  ภาพที่ 41 ร้านค้าสวัสดิการวัดสมานรัตนาราม (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

 “ท่ีนี่เปิดมาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว ของท่ีขาย ก็จะพวกของในร้านสะดวกซื้อทั่วๆ ไป แต่ว่าจะมีของท่ี
ชาวบ้านเอามาฝากขายด้วย และเป็นแนวคิดของเจ้าอาวาสท่ีจะช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งเราก็ไม่ได้บวกกําไร
เพิ่มเยอะนะ เพราะถือว่าจะได้ช่วยกันท้ังคนซื้อและคนขาย รายได้ท้ังหมดก็สมทบทุนเป็นรายได้ทําบุญให้วัด 
แต่ตอนนี้มีเซเว่นมาเปิดแล้วนะ เจ้าของก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใคร แต่ไม่ใช่ของทางวัด น่าจะเป็นคนนอกมาขอ

เปิด เปิดเมื่อเดือนเมษาท่ีผ่านมา ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกระทบอะไรมั้ย เพราะเพิ่งเปิด” (สันติ, สัมภาษณ์ 
18 พฤษภาคม 2558)    

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวัดสมานรัตนารามมีการค้าขายสินค้าต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ให้ผู้มา
ท่องเท่ียวได้เลือกจับจ่ายใช้สอยได้อย่างครบถ้วน นอกจากจะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้มาเยือนแล้ว
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านท้ังในและนอกชุมชนอีกด้วย  

3) สถานที่พักผ่อนและบริการต่างๆ 

 ภายในวัดสมานรัตนารามจะมีสถานท่ีและบริการท่ีให้ประชาชนท่ีเดินทางมาสักการบูชาส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้พักผ่อนหย่อนใจ เช่น บริการเครื่องนวดฝ่าเท้า เก้าอี้นวด สวนหย่อม และร้าน
กาแฟสด Café’ Amazon ร้านทําผม เป็นต้น  นอกจากนี้ทางวัดยังมีบริการเรือนําเท่ียวรอบวัดสมาน
รัตนารามอีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงผู้ท่ีมาท่องเท่ียวท่ีวัดสมานรัตนาราม ทําให้ได้ทราบถึงกิจกรรม

ต่างๆ และทัศนคติของผู้ท่ีมาทําบุญเพิ่มเติมว่า 

“ได้ยินว่าวัดนี้มีพระพิฆเนศ พระพรหม เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ท่ีสุดในโลกเลยสนใจพาครอบครัวมาทําบุญ ตรงนี้
มีท่ีให้นั่งพักผ่อน มีเครื่องให้นวดเท้า ส่วนแฟนผมเขาไปซื้อกาแฟร้านข้างๆ ผมเห็นหนังสือธรรมะเป็นตัว
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การ์ตูน เลยซื้อให้ลูกๆ อ่านกัน เด็กๆ จะได้รู้เรื่องพุทธประวัติมากข้ึน แถมได้ทําบุญไปในตัวด้วย เพราะเงินที
ได้เขาจะเอาไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานฯ ประทับใจท่ีนี่ด้วย เพราะว่ามีทุกอย่างครบท้ังสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ ของขาย ร้านอาหาร แล้วก็บริการดี ห้องน้ําห้องท่าก็สะอาด ลานจอดรถเยอะดี” (หนึ่ง, สัมภาษณ์ 
18 พฤษภาคม 2558) 

 

ภาพที่ 42 ร้านกาแฟสด Café’ Amazon  (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

 “เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาไหว้พระทําบุญ ขอพรพระพิฆเนศ พอดีเพิ่งจอดรถแล้วเห็นมีแพะด้วย

เลยเดินมาดู ก็เลยให้นมแพะ แล้วก็อันนี้กําลังให้นมปลา รู้สึกแปลกดีท่ีในวัดมีให้นมแพะนมปลา แต่นมปลานี้

ผมไม่เคยเห็นท่ีไหน แล้วก็ไม่แพงด้วยทําบุญแค่ 20 บาท เงินเขาเอาไปสร้างโรงพยาบาลวัดสมานฯ ก็ถือว่าได้

ทําบุญไปด้วยแถมสนุกดีได้ป้อนนมสัตว์ด้วย ท่ีนี่มีกิจกรรมครบเลย กะว่าจะไปเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศเขาว่า

ท่ีนี่ศักด์ิสิทธิ์ด้วยครับ” (แจ๊ค, สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2558) 

 “พาเพื่อนๆ มาไหว้พระแก้ปีชงค่ะ กําลังกลับเลยมาแวะเดินตลาดกัน ซื้อของไปหลายอย่างพวก

ขนมจากเห็นมีหลายร้านเลยสงสัยของดังท่ีนี่ อร่อยทุกร้านด้วย แล้วก็ของฝาก อันนี้ชิพฟ่อนปูกะเอได้ยินมา

ว่าเป็นของมีชื่อแปดริ้วนะ กําลังจะกลับแล้วอากาศร้อนก็เลยมาซื้อไอติมมะพร้าวกินกัน คนขายบอกว่าไอติม

ทําเอง ก็ช่วยดับร้อนไปเยอะ กินตอนร้อนๆ ชื่นใจดี ได้อุดหนุนของทําเองในชุมชนด้วย” (ญาดา, สัมภาษณ์ 

18 พฤษภาคม 2558) 
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การน าเสนอภาพลักษณ์วัดสมานรัตนาราม 

กระแสการท่องเท่ียวของวัดสมานรัตนารามได้สะท้อนผ่านทางส่ือต่างๆ มากมาย ซึ่งทําให้
เห็นว่าวัดสมานฯ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับความ
สนใจอย่างมากจากส่ือท้ังเว็บไซต์ท่องเท่ียวต่างๆ รายการโทรทัศน์ หรือหนังสือและนิตยสาร  เช่น 
www.travel.kapook.com, www.paiduaykan.com, www.sawasdee-padriew.com เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 
 

    www.travel.kapook.com  (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.paiduaykan.com  (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

http://www.travel.kapook.com/
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www.sawasdee-padriew.com  (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจ,ี 2558) 

 นอกจากนี้วัดสมานรัตนารามยังมีส่ือกลางสําหรับเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของวัดอีกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์  http://www.watsaman56.com, ช่อง 
Channal ของวัดสมานรัตนารามในเว็บไซต์ Youtube, รายการโทรทัศน์ท่ีออกอากาศทางช่องททบ. 
5 รวมท้ัง Facebook ของวัดสมานรัตนาราม ท่ีมีท้ังของทางวัดจัดทําขึ้นเอง และเป็นลูกศิษย์ของทาง
วัดจัดทําขึน้ ซึ่งเมื่อทําการค้นหา Facebook ท่ีช่ือ วัดสมานรัตนาราม แล้วมีอยู่มากกว่า 5 Fanpage  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook วัดสมานรัตนาราม (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 

http://www.sawasdee-padriew.com/
http://www.watsaman56.com/
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 รวมท้ังยอดการ likes และ Check in ท่ีวัดสมานรัตนารามมีจํานวนมากเกือบ 8,000 likes

และยอดการ Check in หรือ ผู้มาเยือนมีจํานวนมากถึง 300,000 กว่าคน ในตลอดระยะเวลา 4 – 5 

ปีท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า วัดสมานรัตนารามได้รับความนิยมจากประชาชนจํานวนมาก และ ส่ือ

ออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึง่ท่ีทําให้วัดสมานฯ แห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปท้ังในและนอกประเทศ  

 

        

 

 

 

 

 

 

Facebook วัดสมานรัตนาราม (ที่มา : พิภัทรา แจ่มรุจี, 2558) 
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ทัศนคติและพฤติกรรมทางศาสนาของผู้ที่มาท าบุญท่ีมีต่อวัดสมานรัตนาราม 

 ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์จํานวน 

50 คน โดยเป็นผู้ท่ีมาทําบุญ ณ วัดสมานรัตนาราม ในการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นการสัมภาษณ์ท้ังจาก

การกรอกข้อมูลในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง 

คือ ครั้งท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และครั้งท่ี 2 ในวันอาทิตย์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2558 (รายละเอียดแบบสอบถามให้ดูได้ในภาคผนวก) 

 ข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมทางศาสนาและทัศนคติท่ีมีต่อวัดสมานรัตนาราม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 1 เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศชาย 18 36.0 
เพศหญิง 32 64.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 50 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็น

กลุ่มเพศหญิง ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และในส่วนของเพศชาย มีจํานวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 

 

 ตารางที่ 2 อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

อาย ุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
อายุ 20 – 30 ปี 13 26.0 



97 
 

อายุ 31 – 40 ปี 5 10.0 
อายุ 41 – 50 ปี 18 36.0 
อายุมากกว่า 50 ปี 14 28.0 

รวม 50 100.0 
  

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของนักท่องเท่ียว จํานวน 50 คน ซึ่ง

ประกอบด้วยกลุ่มผู้มาทําบุญท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มี

จํานวนมากท่ีสุด คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ มากกว่า 50 ปี จํานวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  ส่วนกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.0 และกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลําดับ 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ท่ีมาทําบุญส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยกลางคนมากท่ีสุด คือ 41 – 50 

ปี เนื่องจากเป็นวัยทํางานและมีความเครียดมากจึงต้องการท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและสถานท่ีพักผ่อน อีก

ท้ังในวัยนี้ยังเป็นวัยที่มีสามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทําบุญ และซื้อ

สินค้าต่างๆ ส่วนในวัยสูงอายุ คือ อายุมากกว่า 50 ปีนั้น โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมากับบุตรและญาติ 

หรือคณะทัวร์ และวัยหนุ่มสาวจะเดินทางมาด้วยตนเอง โดยมีท้ังท่ีมากับคณะทัวร์และบริการรถขนส่ง

มวลชนต่างๆ จากการสัมภาษณ์นั้นทําให้ทราบว่าทุกกลุ่มอายุท่ีเดินทางมายังวัดสมานรัตนารามนั้น ได้

เดินทางไปยังสถานท่ีอื่นๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น วัดโสธรวราราม และตลาดบ้านใหม่ อีกด้วย  

  

ตารางที่ 3 ภูมิล าเนาของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

ภูมิล าเนา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 22 44.0 
เขตปริมณฑล  (นนทบุรี, 
นครปฐม, ปทุมธานี, 
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)  

10 20.0 

ฉะเชิงเทรา 12 24.0 
จังหวัดอื่นๆ  6 12.0 

รวม 50 100.0 
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จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลําเนาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด

คือ กรุงเทพมหานคร มี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ ผู้ท่ีมีภูมิลําเนาจากจังหวัด

ฉะเชิงเทราจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ต่อมาเป็นกลุ่มท่ีมีเขตภูมิลําเนาในเขตปริมณฑล 

จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นๆ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมายังวัดสมานรัตนารามพบว่าโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชาวไทย ซึ่งมา

จากทุกภาคของประเทศไทย ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล 

คือ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ลําดับต่อมาคือ กลุ่มท่ีภูมิลําเนาใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังพบผู้ท่ีมาทําบุญท่ีมาจากจังหวัดท่ีไกลออกไปอีกด้วย ท้ังจังหวัดท่ีอยู่

ทางภาคเหนือคือ จังหวัดเชียงใหม่ และทางภาคใต้คือ จังหวัดสงขลา  

 ในส่วนของชาวต่างชาติ ท่ีพบเห็นส่วนใหญ่จะเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ เช่น นักท่องเท่ียวชาว

จีน และ มีกลุ่มผู้ท่ีเดินทางมากับชาวไทย เช่น นักท่องเท่ียวจากประเทศฝ่ังตะวันตก โดยเดินทางมา

ชมสถานท่ีต่างๆ ภายในวัด และเดินชมตลาดจับจ่ายซื้อของ สําหรับนักท่องเท่ียวชาวจีนจะมา

สักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ด้วย เช่น เจ้าแม่กวนอิม และ พระพิฆเนศ เป็นต้น 

 

 ตารางที่ 4 ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 18 36.0 
ปริญญาตรี 30 60.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 4.0 

รวม 50 100.0 
  

 จากตารางที่ 4 สําหรับระดับการศึกษาของผู้ท่ีมาทําบุญนั้น มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี

มากท่ีสุด จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 18 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.0 และสุดท้ายระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมาทําบุญส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในกลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น ในลําดับต่อมา
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จะเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยจะเป็นกลุ่มอายุท่ีอยู่ในช่วงวัยกลางคน

ไปจนถึงผู้สูงอายุ ท้ังนี้เพราะในอดีตไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาดังเช่นปัจจุบัน กลุ่มคนทุก

กลุ่มการศึกษาเดินทางมายังวัดสมานรัตนารามเพื่อสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีนี่ โดยนิยมสักการบูชา

องค์พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม พระราหู ท้าวมหาพรหม ตามลําดับ   

  

 ตารางที่ 5 อาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

อาชีพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
รับราชการ 8 16.0 
พนักงานบริษัท 9 18.0 
นักเรียนนักศึกษา 7 14.0 
รับจ้างท่ัวไป  5 10.0 
เกษตรกร 6 12.0 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 12 24.0 
อื่นๆ 3 6.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีมาทําบุญท่ีวัดสมานรัตนาราม ประกอบด้วยกลุ่มท่ีมีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มากท่ีสุด มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาคือกลุ่มอาชีพ 

พนักงานบริษัท จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ลําดับต่อมาคือกลุ่มอาชีพรับราชการ จํานวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ต่อมาเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

เกษตรกรจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และนักเรียนนักศึกษาจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

ส่วนในลําดับสุดท้ายท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุดนั้นคือ อื่นๆ หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ในไม่มีงานหรืออยู่ในระหว่างหา

งานทํา มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมาทําบุญยังวัดสมานรัตนารามพบว่าเป็นกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือ

ค้าขายมากท่ีสุด เนื่องจากมีความเช่ือว่าพระพิฆเนศ และองค์เจ้าแม่กวนอิมจะช่วยในเรื่องของความ

ร่ํารวย และทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจได้กําไรดีเพิ่มมากขึ้น ลําดับต่อมาเป็นกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท 

และรับราชการ ได้แก่ ครู ทหาร และเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการต่างๆ ตามลําดับ จากการสอบถามผู้ให้
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สัมภาษณ์ใน 2 กลุ่มนี้มีความเช่ือคล้ายกันว่าพระพิฆเนศ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ในวัดจะช่วยให้ประสบ

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ได้เล่ือนขั้น เล่ือนยศ เล่ือนตําแหน่ง และเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ต่อมา

เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและมาเพื่อขอพร

กับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในวัด เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการศึกษา สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยท่ีหวังได้ 

สอบได้คะแนนดี หรือเรียนจบตามท่ีมุ่งหวังไว้ ลําดับต่อมาเป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรคือ ทําไร่ทําสวน

ปลูกผลไม้ หรือทํานากุ้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ต่อมาเป็นกลุ่มอาชีพของรับจ้างท่ัวไปคือรับจ้าง

ขายสินค้า หรือรับจ้างในร้านอาหาร เป็นต้น ลําดับสุดท้ายคือกลุ่มท่ีว่างเว้นจากการทํางาน หรืออยู่ใน

ระหว่างหางานทํา และยังไม่มีรายได้  

 

 ตารางที่ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 9 18.0 
5,000 - 20,000 บาท 25 50.0 
20,000 – 50,000 บาท 10 20.0 
50,000 บาท ขึ้นไป 6 12.0 

รวม 50 100.0 
  

 จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5 ,000 - 20,000 

บาท มากท่ีสุด มีจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีรายได้ 20,000 – 50,000 

บาทต่อเดือน มีจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และกลุ่มท่ีมีรายได้ ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 

มีจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และลําดับสุดท้ายคือ กลุ่มท่ีมีรายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป มี

จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  

 จากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ์และเดินทางมายังวัดสมานรัตนา

รามนั้น เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต้ังแต่ 10,000 – 15,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ และถ้าทําธุรกิจ

หรือค้าขายก็จะมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จึงทําให้ทราบว่าประชาชนท่ี

เดินทางมายังวัดสมานรัตนารามนั้นอยู่ในกลุ่มชนช้ันกลางและมีรายได้ดี จึงสามารถเสียค่าใช้จ่ายใน
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การเดินทางมา และจับจ่ายใช้สอย ท้ังในส่วนของเงินทําบุญบริจาค เช่าบูชาวัตถุมงคล และซื้อสินค้า

ต่างๆ ภายในวัดสมานรัตนารามได้ 

 

ตารางที่ 7 แสดงแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้จักวัดสมานรัตนาราม 

 

แหล่งข้อมูล  จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสาร 

14 30.0 

เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 20 38.0 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 12 24.0 
บริษัทนําเท่ียว 2 4.0 
อื่นๆ 2 4.0 

รวม 50 100.0 
  

 จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์รู้จักวัดสมานรัตนารามจากแหล่งข้อมูลประเภท

เพื่อนและบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด มีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือรู้จักจากส่ือ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ลําดับต่อมาคือ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และมีผู้ท่ีรู้จักวัดสมานฯ จาก

บริษัทนําเท่ียว จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมาทําบุญท่ีวัดสมานรัตนารามรู้จักวัดสมานรัตนารามจากการบอกต่อ

ของเพื่อนและบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด โดยเมื่อมาท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะเดินทางไปไหว้พระท่ี

วัดโสธรวรารามท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย ลําดับต่อมาเป็นการรู้จักวัดสมานรัตนารามจาก

ส่ือโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร จากการสอบถามพบว่าจะรู้จักวัดผ่านส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด 

ด้วยกระแสพระพิฆเนศองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ท่ีวัดได้สร้างให้ใหญ่ท่ีสุดไป

ด้วย ถือเป็นจุดเด่นของวัดและทําให้วัดมีช่ือเสียงจนออกรายการโทรทัศน์ต่างๆ ท้ังรายการท่องเท่ียว 

หรือนําไหว้พระและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ อีกท้ังยังมีการรู้จักจากส่ือ

อินเตอร์เน็ตตามเว็บไซต์ท่องเท่ียวหรือเว็บไซต์แนะนําวัด บล็อกท่ีเขียนถึงความศักด์ิ สิทธิ์และความ

น่าสนใจขององค์พระพิฆเนศท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้ผู้คนมาทําบุญท่ีวัด
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สมานรัตนาราม ลําดับสุดท้าย คือ รู้จักจากการแนะนําของชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าภายหลังจากไป

สักการบูชาหลวงพ่อโสธร โดยนั่งรถตู้บริเวณหน้าวัดโสธรวรารามต่อมายังวัดสมานรัตนาราม  

 

ตารางที่ 8 เหตุผลที่ท าให้เลือกมาวัดสมานรัตนาราม 

 

เหตุผลที่ท าให้เลือกมาวัดสมาน-
รัตนาราม 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

การเดินทางสะดวกสบาย 6 12.0 
สนใจมาสักการบูชา/ศรัทธาส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด 

16 32.0 

ต้องการมาเช่าบูชาวัตถุมงคล 7 14.0 
วัดมีช่ือเสียงและน่าสนใจ 12 24.0 
เคยมาและประทับใจเลยมาอีกครั้ง 9 18.0 
อื่นๆ - - 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที ่8 กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกเหตุผลในการตัดสินใจท่ีจะเดินทางมาวัดสมานรัตนาราม

เป็นอันดับแรก คือ สนใจมาสักการบูชาและศรัทธาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภายในวัด จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.0 รองลงมาคือ เห็นว่าวัดมีช่ือเสียงและน่าสนใจ มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ลําดับ

ต่อมาคือผู้ท่ีเคยมาแล้วเกิดความประทับใจจนต้องกลับมาอีกครั้ง มีจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 

ส่วนผู้ท่ีมาทําบุญตัดสินใจมาเพราะต้องการมาเช่าบูชาวัตถุมงคล มีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

และลําดับสุดท้ายคือ การเดินทางวัดมีความสะดวกสบาย มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมาทําบุญนั้นมีความสนใจมาสักการบูชาและศรัทธาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภายใน

วัดคือองค์พระพิฆเนศเป็นส่วนใหญ่ และเห็นว่ามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้สักการบูชาอย่างมากมายและครบถ้วน 

รวมท้ังลําดับต่อมาเห็นว่าวัดนี้มีช่ือเสียงและน่าสนใจ ลําดับต่อมาคือเคยมาท่ีวัดนี้และประทับใจจึง

กลับมาอีกครั้ง ลําดับต่อมาคือต้องการมาเช่าบูชาวัตถุมงคลเพราะได้ยินว่าวัตถุมงคลท่ีวัดแห่งนี้มีความ

ศักดิ์สิทธิ์และมีช่ือเสียง ส่วนในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางนั้นเป็นส่วนน้อย เพราะวัด

สมานฯ หากขับรถมาเองก็จะลึกและไกลกว่าวัดหลวงพ่อโสธร เช่นเดียวกันหากมาระบบขนส่งมวลชน
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ก็จะต้องนั่งรถตู้หรือรถสองแถวมาอีกต่อหนึ่ง ขณะท่ีวัดหลวงพ่อโสธรจะมีรถตู้จากกรุงเทพฯ มาจอดท่ี

บริเวณหน้าวัดซึ่งสะดวกสบายกว่า 

 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทางศาสนาและทัศนคติต่อวัดสมานรัตนาราม  

ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมที่ผู้ท าบุญมาท าที่วัดสมานรัตนาราม 

 

กิจกรรมที่ท าที่วัดสมาน-  
รัตนาราม 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

สักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์  29 58.0 
เช่าบูชาวัตถุมงคล 7 14.0 
ท่องเท่ียวภายในวัด 10 20.0 
ซื้อสินค้าจากตลาดภายในวัด 3 6.0 
อื่นๆ 1 2.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกกิจกรรมท่ีทําขณะมาท่ีวัดสมานรัตนารามมากท่ีสุดคือ 

สักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ มีจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ ท่องเท่ียวภายในวัด มี

จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ลําดับต่อมาเช่าบูชาวัตถุมงคล มีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.0 ต่อมาซื้อสินค้าจากตลาดภายในวัด มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอื่นๆ มีจํานวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.0 

จากการสัมภาษณ์กิจกรรมของผู้มาทําบุญมากท่ีสุดคือ สักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท้ังองค์พระ

พิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม และอื่นๆ ส่วนผู้มาทําบุญบางส่วนมาท่องเท่ียว

ภายในวัด เพราะเห็นว่าวัดนี้มีทุกอย่างครบครัน เช่น ร้านอาหาร ตลาด ล่องเรือ เป็นต้น จึงมาท่ีนี่

เพราะเหมือนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและได้ทํากิจกรรมทุกอย่างครบครันมากกว่าวัดอื่นๆ และยังมี

บางส่วนท่ีมาเพื่อเช่าวัตถุมงคลโดยตรง ซึ่งหลักๆ แล้วจะเป็นพระพิฆเนศ เพราะวัดสมานรัตนารามมี

ช่ือเสียงเรื่องนี้มากท่ีสุด ผู้คนจึงเลือกเช่าบูชาพระพิฆเนศจากวัดสมานฯ และมีอีกบางส่วนท่ีมาเพื่อ

เลือกซื้อสินค้าท่ีตลาดภายในวัดสมานรัตนาราม 
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ตารางที่ 2 แสดงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ผู้ท าบุญมาเพื่อสักการบูชาที่วัดสมานรัตนาราม 

 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พระพิฆเนศ 20 40.0 
หลวงพ่อโต 2 4.0 
เจ้าแม่กวนอิม 12 24.0 
เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ 4 8.0 
ท้าวมหาพรหม 6 12.0 
พระราหู  4 8.0 
อื่นๆ 2 4.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางที่ 2 ผู้ท่ีมาทําบุญสนใจมาสักการบูชาพระพิฆเนศมากท่ีสุด มีจํานวน 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.0 ลําดับต่อมาเป็นเจ้าแม่กวนอิม มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ต่อมาเป็นท้าว

มหาพรหม มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ถัดมาเป็นเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ และพระราหู มี

จํานวนเท่ากันคืออย่างละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ลําดับสุดท้ายคือ หลวงพ่อโต มีจํานวน 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.0 และอื่นๆ จํานวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.0 เช่นกัน 

จากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่าผู้ท่ีมาทําบุญท่ีวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นิยมสักการบูชาพระ

พิฆเนศมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเจ้าแม่กวนอิม ท้าวมหาพรหม และอื่นๆ ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ผู้มาท าบุญเคยเช่าบูชาวัตถุมงคลที่วัดสมานรัตนาราม 

  

วัตถุมงคลที่เคยเช่าบูชา  จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พระพฆิเนศ 19 38.0 
พระเครื่อง 2 4.0 
เจ้าแม่กวนอิม 6 12.0 
พระราห ู 7 14.0 
พระพรหม 6 12.0 
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อื่นๆ 10 20.0 
รวม 50 100.0 

 

จากตารางที่ 3 จากกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีผู้มาทําบุญเคยเช่าบูชาวัตถุ

มงคลท่ีวัดสมานรัตนารามมากท่ีสุดคือ พระพิฆเนศ มีจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ตามมาด้วย

อื่นๆ คือ มีท้ังผู้ท่ีเช่าบูชาวัตถุมงคลอื่นๆ และ ผู้ท่ีไม่เคยเช่าบูชาวัตถุมงคลใดเลย 

ตารางที ่4 แสดงกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเข้าร่วม 

 

กิจกรรม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
วิสาขบูชา 4 8.0 
เข้าพรรษา  4 8.0 
ถือศีลกินเจ 6 12.0 
ลอยกระทง 7 14.0 
สงกรานต์ 6 12.0 
วันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ 6 12.0 
อื่นๆ 11 22.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่องอื่นๆ มากท่ีสุด มีจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 

โดยจากการสัมภาษณ์นั้น ทําให้ทราบว่าในกลุ่มนี้คือ ผู้ท่ีมาทํากิจกรรมในวันอื่นๆ และมีผู้ท่ีไม่เคยมา

ประกอบกิจกรรมใดๆ ในวันสําคัญต่างๆ ท่ีวัดสมานรัตนารามด้วย  

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบวัดสมานรัตนารามกับวัดอื่นๆ ที่ผู้ที่มาท าบุญเคยไป  

 

เปรียบเทียบกับวัดอื่นๆ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
แตกต่าง 33 66.0 
ไม่แตกต่าง 17 44.0 
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รวม 50 100.0 
 

จากตารางที่  5 กลุ่มตัวอย่างท่ีมาทําบุญท่ีวัดสมานรัตนารามมีการเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆ 

ว่ามีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ หรือไม่ โดยส่วนใหญ่คือ ผู้ท่ีมาทําบุญเห็นว่าวัดสมานรัตนารามมีความ

แตกต่างจากวัดอื่นๆ มีจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และมีผู้ท่ีคิดว่าวัดสมานรัตนารามนั้นไม่มี

ความแตกต่างจากวัดอื่นๆ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 

เมื่อเปรียบเทียบวัดสมานรัตนารามกับวัดอื่นๆ นั้น ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ท่ีมาทําบุญ

เห็นว่าวัดสมานรัตนารามมีความแตกต่างกับวัดอื่นๆ ในคือมี ส่ิงศักด์ิสิทธิ์อยู่หลายอย่าง ท่ี

นอกเหนือไปจากพระพุทธรูป ท้ังองค์พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม พระราหู พระพรหม และศาลต่างๆ 

ท่ีไม่ค่อยพบเห็นท่ีวัดอื่นๆ มากนัก 

วัดสมานรัตนาราม ผู้ท่ีเข้ามาภายในวัดมีค่อนข้างหลากหลายท้ังเรื่องของอายุ วัตถุประสงค์

ของการเดินทางมา ซึ่งกลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีมาวัดสมานรัตนารามนั้นจะเป็นกลุ่มของวัยผู้ใหญ่เป็น

ส่วนมาก รองลงมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ส่วน

ใหญ่มาเพื่อทําบุญและสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภายในวัด รองลงมาคือมาเพื่อท่องเท่ียวเนื่องจากวัดมี

ช่ือเสียงและน่าสนใจ ซึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนมาสักการะมากท่ีสุดคือพระพิฆเนศ รองลงมาคือเจ้า

แม่กวนอิม นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นประชาชนใน

จังหวัดฉะเชิงเทราเอง  

วัตถุมงคลหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้มาทําบุญวัดสมานรัตนารามให้ความสนใจเช่าบูชามากท่ีสุดคือ 

องค์พระพิฆเนศ รองลงมาเป็นสินค้าวัตถุมงคลอื่นๆ ส่วนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม พระ

พรหม พระราหู มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนกิจกรรมและพิธีกรรมของวัดท่ีประชาชนให้ความสนใจเข้า

ร่วมมากท่ีสุดเป็นกลุ่มผู้ท่ีมาทํากิจกรรมในวันอื่นๆ ท่ีไม่ใช่วันสําคัญต่างๆ และกลุ่มผู้ท่ีมาทําบุญภายใน

วัดสมานรัตนารามมีการเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ ท่ีเคยไปมา หรือบางกลุ่มมา

ทําบุญเพราะวัดสมานรัตนารามมีความแตกต่างและน่าสนใจกว่าวัดอื่นๆ 

 

 

 



107 

บทที่ 6 

วิเคราะห์และสรุป 

 จากการศึกษาในหัวข้อ การผสมผสานความเช่ือทางศาสนากับการกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียว
ของวัดในสังคมไทย: กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลท้ังเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การลงภาคสนาม โดยใช้การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีเห็นพัฒนาการและความเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมท้ังการศึกษาข้อมูล
จากฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความเช่ือด้ังเดิมในสังคมไทย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธและความเช่ืออื่นๆ ได้ท าให้เห็นว่าศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ นั้น
มีความสัมพันธ์กันมาอย่างไร และสังคมไทยเป็นสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม คือ มีวัฒนธรรมท่ีมากมาย
แตกต่างกันออกไป รวมท้ังความเช่ือทางศาสนาท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายเช่นกัน  

 ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแบบ อเทวนิยม (Atheism) ท่ีไม่
เช่ือเรื่องอ านาจดลบันดาลและการมีอยู่ของพระเจ้า แต่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีเป็นศาสนาใน
แบบพหุเทวนิยม (Polytheism) ท่ีเช่ือการมีอยู่ของพระเจ้าหลายองค์ ได้แทรกซึมมากว่า 2,500 ปี
มาแล้ว ท้ังนี้เนื่องจากพุทธศาสนาถือก าเนิดขึ้นในประเทศอินเดียท่ีมีศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนา
เก่าแก่ของอินเดียท่ีมีบทบาทและอิทธิพลท้ังต่อความเช่ือและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในแถบนี้ 
เช่น ความเช่ือในทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดใหม่ (Reincarnation Theory) ท้ังต่อการเมืองการ
ปกครองของรัฐ เช่นท่ีปรากฏในความเช่ือและพิธีกรรมของ "อาณาจักรขอม" (Khmer Kingdom) 
และต่อศิลปวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ ดังเช่นท่ีปรากฏท่ี นครวัด" และ "นครธม เป็นต้น ประกอบ
กับความเช่ือด้ังเดิมของประชาชนในแถบเอเชียอาคเนย์ท่ีเป็นความเช่ือใน ศาสนาปฐมบรรพ์ 
(Primitive Religion) ท่ีมีลักษณะแบบ วิญญาณนิยม (Animism) ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมท้ังดินแดนท่ีเป็นท่ีต้ังของประเทศไทยปัจจุบัน เช่น ความเช่ือเรื่องผีสางเทวดา ผีบ้านผีเรือน รุกข
เทวดา นางไม้ ซึ่งสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันในรูปของความเช่ือ เช่น แม่นาคพระโขนง ปู่เจ้าสมิงพราย 
เป็นต้น  

 ในสังคมไทยจะเห็นพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ปรากฏให้เห็นใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมากมาย เช่น การตั้งศาลพระภูมิ พิธีในวันพืชมงคล ฉัตรมงคล พิธีโล้ชิงช้า พิธีถือ
น้ าพิพัฒน์สัตยาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมหรือความเช่ือแบบพราหมณ์ได้ผสมกลมกลืนกับศาสนาพุทธ
มาอย่างยาวนาน 
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ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ว่าสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเช่ือทางศาสนาของประชาชนใน
แถบอุษาอาคเนย์ รวมท้ังประเทศไทยมีลักษณะเป็นการผสมผสานลัทธิความเช่ือทางศาสนา 
(Syncretism) ซึ่งประกอบด้วยศาสนาปฐมบรรพ์ ศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา โดยภาพรวมแล้ว
ศาสนาพราหมณ์มีชัยชนะเหนือศาสนาปฐมบรรพ์ของคนท้องถิ่น และพุทธศาสนาก็มีชัยชนะเหนือท้ัง
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาปฐมบรรพ์ แต่ท้ังสามศาสนาก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและ
ความเช่ือของผู้คนในเอเชียอาคเนย์เป็นอย่างมาก ดังนั้น สังคมไทยจึงเป็นสังคมท่ีรับเอาความเช่ือของ
ทุกๆ ศาสนามาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ท่ีมี
อิทธิพลมาอย่างยาวนาน จะเห็นได้จากวัดในสังคมไทยท่ีมีท้ังความเช่ือแบบพราหมณ์ปรากฏอยู่ เช่น 
วัดศีรษะทอง ท่ีมีช่ือเสียงในความศักด์ิสิทธิ์ของพระราหู เป็นต้น อีกท้ังศาสนาพุทธในสังคมไทยยังมี
รูปแบบความเช่ือปรากฏให้เห็นท้ังพุทธศาสนานิกายเถรวาท และพุทธศาสนานิกายมหายาน อยู่
ร่วมกัน เช่น ปรากฏมีเจ้าแม่กวนอิมในวัด รวมท้ังอิทธิพลของชุมชนชาวจีนท่ีแผ่ขยายเข้ามาในเอเชีย
อุษาอาคเนย์ ท าให้ความเช่ือในรูปแบบจีน ท้ังเทพเจ้าต่างๆ ตลอดจนการนับถือผีบรรพบุรุษ ก็มี
ปรากฏให้เห็นในวัดไทย เช่น วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ วัดท่าไม้ และวัดสมานรัตนาราม  

ปัจจัยต่อมานอกจากความเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยแล้ว ปัจจุบันด้วยความ
เจริญก้าวหน้าของการติดต่อส่ือสาร การเดินทาง และเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้ผู้คนสามารถเดินทางและ
ติดต่อส่ือสารถึงกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้น จากเดิมท่ีบทบาทและหน้าท่ีของวัดนั้นจะมีอิทธิพลต่อ
ชุมชนในพื้นท่ีนั้นๆ แต่ปัจจุบันการเดินทางเปิดกว้างท าให้ผู้คนจากท่ัวทุกสารทิศเดินทางหล่ังไหลมายัง
วัดท่ีมีช่ือเสียง และวัดสมานรัตนารามเองก็เป็น 1 ใน วัด ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในปัจจุบัน จะเห็นได้
จากผลการศึกษา ท่ีวัดสมานฯ ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากผู้คนโดยท่ัวไป ท่ีไม่เพียงแต่
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ประชาชนท่ัวประเทศรวมท้ังชาวต่างชาติ ต่างก็แวะมาเยี่ยมเยือน
หรือมาท่องเท่ียวยังสถานท่ีแห่งนี้ ท้ังนี้วัดจึงมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปมาก
ขึ้นในปัจจุบัน   
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การผสมผสานความเชื่อทางศาสนาที่วัดสมานรัตนาราม 

วัดสมานรัตนารามอยู่ใน อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีเป็นสังคมท่ีมีความเช่ือหลากหลาย 
เช่น ความเช่ือแบบจีน ท่ีจะเห็นได้จากโรงเจวัดโสธรวราราม หรือ วัดจีนประชาสโมสร ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จึงท าให้สังคมเป็นไปในรูปแบบสังคมแบบพหุวัฒนธรรม และประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พุทธศาสนิกชนมีความเช่ือในรูปแบบพหุวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานเดิม จึงไม่ยากมากนักท่ีเมื่อวัดสมาน
รัตนารามได้พัฒนาจนวัดมีความเช่ือท่ีหลากหลายแล้วประชาชนจึงเกิดความสนใจและยอมรับท่ีจะมา 
ท าบุญยังวัดสมานรัตนารามแห่งนี้ ดังจะเห็นได้จากผู้ท่ีมาท าบุญนั้น นอกจากจะไหว้พระประธาน หรือ
หลวงพ่อต่างๆ แต่ยัง เคารพนับถือพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ด้วย หรือ
แม้แต่ความเช่ือในแบบวิญญาณนิยม เช่น จระเข้โหราเทพารักษ์ พญานาคราช พ่อปู่บรมครูฤาษี 
ถึงแม้ว่าวัดสมานรัตนารามจะเป็นวัดท่ีอยู่ในพุทธศาสนาฝ่ายนิกายเถรวาท แต่ก็ยังมีความเช่ือรูปแบบ
จีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอยู่ด้วย เช่น เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ ลือโจ้วซือ เป็นต้น วัด
สมานรัตนารามจึงเป็นอีกวัดหนึ่งในปัจจุบันที่รับเอาความเช่ืออื่นท่ีนอกเหนือไปจากพุทธศาสนาเข้ามา
ไว้ในวัด โดยมีแนวคิดจากเจ้าอาวาส หรือ พระครูธรรมธรไพรัตน์ ปัญญาธโร ท่ีว่า บูชาและให้
ความส าคัญกับพระพุทธเจ้ามากกว่าส่ิงอื่น และไม่มีการประกอบพิธีกรรมจากศาสนาอื่นในวัดแห่งนี้ 
แต่มีการดึงเอาเทพเข้ามาไว้ในวัด เพราะเป็นกุศโลบายหนึ่งท่ีใช้เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาท าบุญท่ีวัด
และใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากขึ้น  

อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงวัดจนมีช่ือเสียงผ่านการผสมผสานความเช่ือทางศาสนา
ของศาสนาพุทธ พราหมณ์-ฮินดู และวิญญาณนิยมเข้าด้วยกัน เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาท าบุญท่ีวัด
สมานฯ แห่งนี้ รวมท้ังการเปิดตลาดและมีสินค้าต่างๆ มากมาย ท้ังวัตถุมงคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น เหรียญ
พระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรกวัดสมานรัตนาราม เนื้อบรอนซ์ลงยา, เหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรกวัด
สมานรัตนาราม เนื้อทองเหลืองรมด า, เหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรกวัดสมานฯ เนื้อเงินซาติน , 
พระพิฆเนศนวะโลหะพิงคโกลด์ พระพิฆเนศเนื้อทองเหลือชุบ 3k บาท, เหรียญปั๊มพระพิฆเนศ พิมพ์
ใหญ่ เนื้อทองแดง เป็นต้น และสินค้าอื่นๆ มากมาย ท่ีสร้างความพึงพอใจ และยิ่งท าให้วัดสมานรัตนา
รามแห่งนี้เปรียบเสมือนแหล่งท่องเท่ียว และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้มาเยือน  

การกลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวของวัดสมานรัตนาราม 

 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และส่ิงนี้เองท่ีท าให้รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป ทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาและการแพร่กระจายของเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้เข้ามาครอบง าความคิดของผู้บริโภคในชีวิตประจ าวัน ภายใต้การผลิต
สินค้าแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนั้น การแลกเปล่ียนถือเป็นปรากฏการณ์ปกติท่ีสามารถพบเห็นได้
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ท่ัวไปในสังคม สินค้ามิได้ถูกผลิตเพื่อมูลค่าเชิงการใช้สอยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เป็นการ
ผลิตเพื่อสร้างความหมายและมูลค่าเชิงการแลกเปล่ียนในตัวสินค้านั้นๆ อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ดังจะเห็น
ได้จากการที่ส่ิงต่างๆ ในสังคมทุนนิยมถูกแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีมูลค้าทางเศรษฐกิจผ่านทางการ
ใส่ความหมาย คุณค่า มาตรฐาน รวมไปถึงการผลิตซ้ า ซึ้งส่ิงท่ีถูกน ามาแปรรูปเป็นสินค้าในระบบทุน
นิยมก็มิได้จ ากัดอยู่เพียงวัตถุส่ิงของเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึงประเพณี วัฒนธรรมหรือแม้กระท่ัง
ระบบความเช่ือท่ีถูกน ามาเช่ือมโยงเข้ากับระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและกระบวนการจ าแนกประเภท 
เพื่อให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าและมาตรฐานทางการค้าและสามารถเสนอขายต่อผู้คนในสังคมร่วมสมัย
ได้ (อ้างถึงใน ขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร, 2543: 21)  

 งานวิจัยช้ินนี้ได้ใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้าของ Theodor Adormo มาใช้
วิเคราะห์รูปแบบสินค้าภายในวัดท่ีเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าทางความเช่ือท่ีถูกผลิตออกสู่
สังคม โดยโดยมีกระบวนการผลิต 4 ข้ันตอน คือ 1.กระบวนการท าให้เป็นสินค้า เป็นขั้นของการสร้าง
มูลค่าและความหมายให้กับสินค้าในท้องตลาด 2.กระบวนการท าให้เป็นมาตรฐาน เป็นการท าสินค้า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและวางใจในสินค้า 
3.การผลิตจ านวนมาก เป็นการผลิตภายใต้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเน้นผลิตสินค้าในปริมาณมาก
เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาด 4.การผลิตซ้ า เป็นขั้นของการตอกย้ า
ภาพลักษณ์หรือความหมายของสินค้าผ่านทางส่ือโฆษณาและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดการยอมรับในความหมายท่ีถูกสร้างขึ้นจนต้องการสินค้าเหล่านั้นมาไว้ในครอบครอง (สุพัตรา เทพ
วิญญากิจ, 2555: 7) 

 การสร้างมูลค่าและความหมายของวัดสมานรัตนารามมีการสร้างผ่านส่ิงต่างๆ ภายในวัด
มากมาย เริ่มจากการสร้างความหมายให้กับสินค้าต่างๆ ของวัตถุมงคลท่ีกระท าผ่านทางขั้นตอนและ
กระบวนการต่างๆ ต้ังแต่ช่วงการผลิตไปจนถึงการจัดจ าหน่าย โดยวัตถุมงคลต่างๆ นั้น จะมี
ความหมายในด้านมวลสาร กล่าวคือ มวลสารหรือสสารท่ีใช้ในการผลิตเป็นส่ิงหนึ่งท่ีช่วยเพิ่มมูลค่า 
และความขลังให้กับวัตถุมงคล ซึ่งมวลสารท่ีใช้นั้นจะมีความเป็นสิริมงคลหรือเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธิ์
ในตนเอง มาเป็นส่วนผสมในแต่ละรุ่น เพราะเช่ือว่าจะช่วยเสริมพระพุทธคุณและเพิ่มความขลัง และมี
ความโดดเด่น เช่น การปั๊มเหรียญพระพิฆเนศเนื้อต่างๆ ท้ังเนื้อทองเหลืองรมด า เนื้อเงินซาติน 
ทองเหลืองชุบ เป็นต้น และการสร้างมูลค่าและความหมายนี้ยังใช้ได้กับสินค้าอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น 
สินค้าโอท็อป ท่ีให้ค าจ ากัดความว่า เป็นของดีในแต่ละต าบล ท าให้เช่ือว่าของนั้นๆ มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า  หรือการท าพิธีปลุกเสก ในการจัดสร้างหรือพิธีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังหรือ
วัตถุมงคลต่างๆ รวมทั้งตัวพิธีกรรมและผู้ปลุกเสก ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความหมายศักดิ์สิทธิ์ให้กับ
วัตถุมงคล จะเห็นได้จากการท าพิธีปลุกเสกของของวัดสมานรัตนาราม ท่ีส่วนใหญ่แล้วจะนิมนต์พระ
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อาจารย์ช่ือดังจากวัดต่างๆ มาท าการปลุกเสก หรืออธิษฐานจิตและปลุกเสกโดยเจ้าอาวาสวัดสมาน
รัตนาราม ซึ่งท าให้วัตถุมงคลนั้นมีความขลังและเพิ่มมูลค่ารวมท้ังความหมายให้กับตัววัตถุมงคลได้
เป็นอย่างดี เช่น การจัดท าสีผ้ึงเมตตามหานิยมเป็น โดยใช้เทียน ชัยพุทธาภิเษก ของหลวงพ่อรวย 
เค่ียวผสมว่านมหาเสน่ห์ 108 เป็นต้น  

รวมท้ังการเน้นการสร้างความหมายให้กับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ภายในวัดให้เป็นส่ิงท่ี “ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก” และ “ช่วยให้มีความมั่งค่ังร่ ารวย” เช่น พระพิฆเนศ จระเข้โหราเทพารักษ์ หรือแม้แต่เจ้าแม่
กวนอิมปางประทานบุตรก็เป็นเรื่องความมั่งค่ังต่อเนื่องในเรื่องของครอบครัว ปัดเป่าทุกข์ภัย และย้ า
ความหมายเก่าในประวัติความเป็นมาในเรื่องท่ีต้ังเป็นถุงเงิน ถุงทอง สร้างความหมายใหม่ผ่านการ
อธิบายสร้างต านาน มีการจัดท าป้ายบอกในจุดสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ ว่าส่ิงศักด์ิสิทธิ์นั้นๆ ช่วย
อะไรได้ให้กับคนท่ีไม่รู้ความหมายของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ได้เกิดความศรัทธาซึ่งบางคนต้ังใจจะมาไหว้ส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์เพียงส่ิงเดียว แต่เมื่อมาแล้วพบว่ามีส่ิงศักด์ิสิทธิ์อื่นๆ อีกมากท่ีควรแก่การสักการบูชาจาก
ป้ายบอกให้คุณค่าและความหมายของส่ิงนั้น และประชาสัมพันธ์ว่ามีคุณค่าอย่างไร ประสบ
ความส าเร็จในเรื่องไหนได้บ้าง และวัดสมานรัตนารามมีความแตกต่างจากวัดอื่น คือ มีการให้คุณค่าว่า
มาท่ีเดียวไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ได้ครบ คุ้มค่า “ใหญ่ท่ีสุด” ซึ่งเป็นความหมายโดยท่ัวไปท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการทางจิตใจและในด้านอื่นๆ ของประชาชนท้ังคนไทย คนจีน และอื่นๆ ด้วยแนวความคิด
ท่ีว่าส่ิงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งถูกสร้างให้ใหญ่มากเพียงใดยิ่งจะได้บุญมากเท่านั้น และยิ่งท าบุญมากหรือครบมาก
เพียงใดก็จะได้ตามส่ิงท่ีปรารถนาทุกประการเร็วมากขึ้น  

 ในส่วนของกระบวนการท าให้เป็นมาตรฐาน เป็นการท าสินค้าให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ภายใต้กระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและวางใจในสินค้า อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนัก 
แต่อาจกล่าวได้ว่าการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกนักท่องเท่ียวเช่น ท่ีจอดรถ ห้องสุขา ร้านอาหาร
และร้านขายของท่ีระลึกก็มีส่วนในการสร้างช่ือเสียงให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวท่ีมีคนพูดถึงเพิ่มมากขึ้น 
และสร้างความพึงพอใจได้  

 การผลิตจ านวนมาก เป็นการผลิตภายใต้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเน้นผลิตสินค้าใน
ปริมาณมากเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัด ซึ่งวัตถุ
มงคลท่ีวัดสมานฯ แห่งนี้มีการผลิตในปริมาณมากและมีการจัดจ าหน่ายไปยังพื้นท่ีต่างๆ เช่น เว็บไซต์
พระเครื่องมีการเปิดให้จองวัตถุมงคลของวัดสมานฯ ผ่านทางส่ือออนไลน์ โดยรายจะน าไปสมทบทุน
เพื่อสร้างโรงพยาบาลวัดสมานฯ เช่น การสร้างเหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรกวัดสมานรัตนาราม 
เนื้อบรอนซ์ลงยา จ านวนสร้าง 999 เหรียญ ราคาจองท าบุญ 1,199 บาท, เหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่ง
รุ่นแรกวัดสมานรัตนาราม เนื้อทองเหลืองรมด า จ านวนสร้าง 3,333 เหรียญ, ราคาส่ังจองท าบุญ 799 
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บาท, เหรียญพระพิฆเนศอุดกริ่งรุ่นแรกวัดสมานฯ เนื้อเงินซาติน สร้าง 999 เหรียญเท่านั้น จองท าบุญ 
3,999 บาท, พระพิฆเนศนวะโลหะพิงคโกลด์ มีแค่ 555 เหรียญในโลก ท าบุญ 1,999 บาท , พระ
พิฆเนศเนื้อทองเหลือชุบ 3k จัดสร้าง 1,111 เหรียญ ท าบุญ 1,199 บาท, เหรียญปั๊มพระพิฆเนศ พิมพ์
ใหญ่ เนื้อทองแดง สร้าง 1999 เหรียญ บูชา 149 บาท เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวัดสมานฯ มีการผลิตวัตถุ
มงคลออกมาจ านวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการน ารายได้ต่างๆ มา
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาวัด 

 นอกจากนี้ในส่วนของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีอยู่จ านวนมากภายในวัด รวมท้ังจุดท าบุญหรือ บริการ
ต่างๆ อาทิ จุดใส่เหรียญเพื่อสักการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ของบูชาในพิธีกรรมบูชาพระพิฆเนศ สะเดาะ
เคราะห์ แก้ปีชงต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่าย และอาจกล่าวได้ว่าเป็นสินค้าอย่างหนึ่งท่ีถูกผลิตขึ้น
เป็นจ านวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และจ านวนมากของประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวัดสมาน
รัตนาราม รวมท้ังสินค้าและร้านค้าต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการพัฒนาวัดในปี พ.ศ. 2542 ท้ัง
ร้านอาหาร ร้านขนม เช่น ร้านขายขนมจาก ร้านขายของฝาก ท่ีมีมากมายหลายร้านและสินค้าต่างๆ 
มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ภายใต้สังคมในระบบทุนนิยม  

การผลิตซ้ า เป็นขั้นของการตอกย้ าภาพลักษณ์หรือความหมายของสินค้าผ่านทางส่ือโฆษณา
และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในความหมายท่ีถูกสร้างขึ้นจนต้องการ
สินค้าเหล่านั้นมาไว้ในครอบครอง ซึ่งวัดสมานรัตนารามมีการโฆษณาผ่านทางส่ือประเภทต่างๆ เช่น 
ส่ือโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ รวมไปถึงการบอกต่อของผู้มาท าบุญและผู้เช่าบูชาท่ีศรัทธาในความ
ศักดิ์สิทธิ์ โดยเนื้อหาการโฆษณานั้นมีท้ังเรื่องมวลสารที่ใช้ในการผลิต ความสามารถของพระเกจิผู้ปลุก
เสก รวมถึงพุทธคุณต่างๆ เพราะรายละเอียดเหล่านี้เองท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการวัตถุมงคลนั้น และเนื้อหาการน าเสนอภาพลักษณ์ของวัดสมานรัตนาราม ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีวัด
นี้ท ามากท่ีสุดและดูจะได้ผลมากท่ีสุด ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนคนท่ีมาท าบุญท่ีวัดสมานรัตนาราม และ
เสียงตอบรับจากชาวบ้านท้ังพ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารท่ีเห็นว่าวัดสมานรัตนารามมีช่ือเสียงอย่าง
รวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะการผลิตซ้ าผ่านส่ือต่างๆ อาทิ รายการทีวีของวัดทาง Youtube หรือ 
Facebook วัดสมานรัตนาราม รวมท้ัง www.watsaman56.com เว็บไซต์ของวัดสมานรัตนาราม 
เป็นต้น โดยมีการใช้ส่ือน าชมทางเว็บไซต์วัดสมานรัตนาราม บอกเส้นทาง น าเสนอภาพวิวทิวทัศน์ 
ส่ิงก่อสร้างของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีน่าประทับใจ ท าให้ประชาชนต่างอยากมาชมความสวยงามของวัดเพิ่ม
มากขึ้น และเกิดความสนใจและรับรู้ความมีช่ือเสียงของวัดท่ีมีความแตกต่างไปจากวัดอื่นๆ เพราะ 
นอกจากจะมาท าบุญท่ีวัดกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอย่างครบครันแล้ว เมื่อมาวัดแห่งนี้ยังสามารถประกอบ
กิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย เช่น ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ, รับประทานอาหารท้ังร้านบน

http://www.watsaman56.com/
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แพและริมแม่น้ า, ถ่ายรูปในบริเวณต่างๆ ของวัดท่ีจัดไว้อย่างสวยงามได้ , เช็คอินผ่านส่ือออนไลน์
เพื่อให้รู้ว่าได้มาวัดสมานรัตนาราม เป็นต้น 

จากท่ีได้น าแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของอดอร์โนเข้ามาวิเคราะห์ถึงกระบวนการท่ีวัด
สมานรัตนารามใช้จนกลายเป็นสินค้าท่องเท่ียวนั้น จะเห็นได้ว่าวัดมีการสร้างมูลค่า ความหมาย และ
ความเป็นมาตรฐาน ด้วยกระบวนการต่างๆ ท้ัง 4 ขั้นตอนให้กับวัดสมานรัตนารามอยู่ตลอดเวลา จึง
จะเห็นได้ว่าวัดสมานรัตนารามมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง พัฒนาจากศาสนสถานทางพุทธศาสนา
ท่ีมีบทบาทและความส าคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคัญของชาวพุทธในด้านต่างๆ 
และเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านในชุมชน จนปัจจุบันวัดสมานรัตนารามได้มีการสร้างสินค้า
และบริการต่างๆ ท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้มาเยือนไว้อย่างครบครัน จนสร้างช่ือเสียงและกลายเป็นท่ี
ยอมรับจากประชาชนโดยท่ัวไป อีกท้ังวัดสมานรัตนารามยังได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นต่อผู้คนใน
ชุมชนและประชาชนในสังคม ผ่านการพัฒนาวัดให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวและเป็นแหล่งสร้างรายได้
ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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แบบสอบถามส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมทางศาสนาของผู้ที่มาท าบุญท่ีมีต่อวัดสมานรัตนาราม 

 

จุดประสงค์ 1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลภาคสนามในการจัดท ารายงาน

ระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับพฤติกรรมทางศาสนาและทัศนคติ

ของผู้ท่ีมาท าบุญท่ีวัดสมานรัตนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความคิดเห็นของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในครั้งนี้  

  2. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมทางศาสนาและทัศนคติท่ีมีต่อวัดสมานรัตนาราม 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง (   ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีเว้นไว้ตามความจริง 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 

2. อายุ  (   ) 20 - 30 ปี  (   ) 31 - 40 ปี  (   ) 41 - 50 ปี  

  (   ) มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

3. ท่านมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีจังหวัด................................... 

4. ระดับการศึกษา      (   ) ต่ ากว่าปริญญาตรี      (   ) ปริญญาตรี      (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ (   ) รับราชการ  (   ) พนักงานบริษัท (   ) นักเรียนนักศึกษา 

  (   ) รับจ้างท่ัวไป  (   ) เกษตรกร  (   ) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

  (   ) อื่นๆ (ระบุ) ...................... 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน (   ) ต่ ากว่า 5,000 บาท  (   ) 5,000 - 20,000 บาท 

   (   ) 20,000 – 50,000 บาท (   ) 50,000 บาท ขึ้นไป 

7. ท่านรู้จักวัดสมานรัตนารามจากแหล่งข้อมูลใด 

 (   ) โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร  (   ) เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 

 (   ) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์    (   ) บริษัทน าเท่ียว  

 (   ) อื่นๆ (ระบุ) ...................... 
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8. เหตุผลท่ีท่านตัดสินใจเดินทางมาวัดสมานรัตนาราม 

 (   ) การเดินทางสะดวกสบาย  (   ) ต้องการมาเช่าบูชาวัตถุมงคล 

 (   ) สนใจมาสักการบูชา/ศรัทธาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด 

 (   ) วัดมีช่ือเสียงและน่าสนใจ  (   ) เคยมาและประทับใจเลยมาอีกครั้ง  

(   ) อื่นๆ (ระบุ) ...................... 

  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมทางศาสนาและทัศนคติต่อวัดสมานรัตนาราม 

1.ท่านมาท ากิจกรรมใดท่ีวัดสมานรัตนาราม 

 (   ) สักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์  (   ) เช่าบูชาวัตถุมงคล 

 (   ) ท่องเท่ียวภายในวัด   (   ) ซื้อสินค้าจากตลาดภายในวัด 

 (   ) อื่นๆ (ระบุ) ...................... 

2. ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใดท่ีท่านมาเพื่อสักการบูชาท่ีวัดสมานรัตนารามในครั้งนี้  

(   ) พระพิฆเนศ  (   ) หลวงพ่อโต  (   ) ท้าวมหาพรหม  

 (   ) เจ้าแม่กวนอิม (   ) เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ (   ) พระราห ู   

 (   )  อื่นๆ (ระบุ) .......... 

3. ท่านเคย/เช่าบูชาวัตถุมงคลใดท่ีวัดสมานรัตนาราม 

 (   ) พระเครื่อง  (   ) พระพิฆเนศ   (   ) เจ้าแม่กวนอิม 

 (   ) พระราห ู  (   ) พระพรหม   (   ) อื่นๆ (ระบุ) ......... 

4. ท่านเคยมาร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมใดบ้างท่ีวัดสมานรัตนาราม 

  (   ) วิสาขบูชา  (   ) เข้าพรรษา   (   ) ถือศีลกินเจ 

 (   ) ลอยกระทง  (   ) สงกรานต์   (   ) วันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ 

 (   ) อื่นๆ  

5. เมื่อเปรียบเทียบวัดสมานรัตนารามกับวัดอื่นๆ ท่ีท่านเคยไปมา  

 (   ) แตกต่างจากวัดอื่นๆ ในด้าน ........................................................................................... 

 (   ) ไม่แตกต่างจากวัดอื่นๆ    

 

ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 
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ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัดสมานรัตนาราม ในปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขบวนแห่เทียนเช้าพรรษาวัดสมานรัตนาราม 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชาชนตักบาตรเทโว ณ วัดสมานรัตนารามวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 
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งานประเพณีถือศีลกินเจ ประจ าปี 2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงงิ้วในงานประจ าปีศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดสมานรัตนาราม 30 พฤศจิกายน 2557 
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ท าบุญประจ าปีให้อุทิศให้กับขุนสมานจีนประชาบรรพบุรุษผู้สร้างวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวดมนต์ข้ามปีในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดสมานรัตนาราม  
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