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บทคัดย่อ 

งานศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องราวบทบาทความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพร  อ . บ้านโป่ง  จ. 
ราชบุรี  ด้วยการใช้วิธีการในการสืบค้นข้อมูลมีทั้งมาจากการค้นคว้าเอกสาร  การสัมภาษณ์ทั้งแบบ
ทางการ  และไม่เป็นทางการ  รวมถึงการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมอีกด้วย  เพ่ือ
จะสามารถน ามาวิเคราะห์  ข้อมูลให้มีความครอบคลุมมากขึ้น  และเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็ใช้ทฤษฎีหน้าที่
นิยมของโบรนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Malinowski)  และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
กลายเป็นเมือง  มาอธิบายเรื่องราวของเจ้าแม่เบิกไพรและชุมชนโดยรอบ  

ส าหรับเจ้าแม่เบิกไพรเป็นความเชื่อของชาวจีนฮกเกี้ยนเรื่องเจ้าแม่ทับทิม ( เทียนโหว           
เซี้ยนบอ) ผสมกับความเชื่อท้องถิ่น  เรื่องพิธีเบิกป่า  จนท้ายที่สุดกลายมาเป็นเจ้าแม่เบิกไพร  เจ้าแม่
ผู้เป็นที่พ่ึงของนักเดินทาง  นอกจากนี้ในการศึกษายังอธิบายถึงเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนใน       
อ. บ้านโป่ง  ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีความส าคัญกับจังหวัดราชบุรี  เป็นเมืองที่มีความเจริญจาก การเกษตร  
( ข้าวและอ้อย)  การค้าและอุตสาหกรรม  ที่เกิดมาจากการขยายธุรกิจของชาวจีนในพ้ืนที่  จึงท าให้
เกิดความต้องการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก  ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไทยจากภูมิภาค
ต่างๆทั่วประเทศมากกว่าต่างด้าวที่เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่บ้านโป่งหลายโรงงานต้องใช้
แรงงานฝีมือ  เช่น  โรงกลึง  อู่ต่อรถ  เป็นต้น   
 เพราะฉะนั้นจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรจึงไม่ได้ตอบสนอง
แค่ชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น  แต่ยังตอบสนองแรงงานอพยพกลุ่มใหม่นี้ด้วย  เนื่องจากเจ้าแม่เบิก
ไพรสามารถช่วยเหลือผู้คนได้หลากหลายตั้งแต่เรื่องพ้ืนฐานอย่างการรักษาโรค  การช่วยเหลือคนด้าน
จิตใจซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคน  ดังนั้นความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรจึงสามารถเข้าถึงคนทุกระดับ  
และท่ีส าคัญคือ  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ  ในทุกอาชีพหลักของสังคมในบ้านโป่งทั้ง  เกษตรกรรม  
การค้า  อุตสาหกรรม  และรับจ้าง 
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ก่อนอ่ืนเลยต้องบอกว่า  การได้เขียนกิตติกรรมประกาศนี้ท าให้ผู้ศึกษารู้ว่าสารนิพนธ์เล่มนี้ก าลังจะ
กลายมาเป็นเล่มที่สมบูรณ์ในอีกไม่ช้านี้  แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็บอกได้เลยว่า  เหนื่อยจริง  ทั้งกายท้ังใจ  
กว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะกลายมาเป็นสารนิพนธ์ที่ท าให้ผู้ศึกษาภูมิใจ 

 แต่อย่างที่บอกอุปสรรคยิ่งเยอะยิ่งท าให้เราฮึดสู้กลับมาใหม่อีกครั้ง  เพราะเรามีก าลังใจที่ดี  เป็นคน
สนับสนุนเราไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างภาคภูมิและประสบความส าเร็จ  เพราะฉะนั้นผู้ศึกษา
จึงอยากจะขอบคุณบุคคลต่างๆที่ช่วยท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้กลายเป็นรูปเป็นร่างและกลายมาเป็นเล่มใน
ท้ายที่สุด 

 คนแรกที่ขอบพระคุณอย่างสูงในฐานะแรงบันดาลใจสูงสุดที่ท าให้ไม่ว่าจะท้อแต่ก็ไม่ถอยจนสามารถ
กลับมาฮึดสู้กับอุปสรรคได้ตลอด  คนคนนั้นไม่ใช่ใครแต่เป็นแม่ของหนู  ครูสุจิน  ตรียินดี  ผู้ที่แม้จะไม่สามารถ
อยู่ทันเห็นความส าเร็จกับตา  แต่ก็หนูรู้เสมอว่าแม่จะอยู่เคียงข้างตลอดไป 

 คนที่สองที่ควบคู่มากับคนแรกไม่ใช่ใครที่ไหน  แต่เป็นพ่อ ครูสมชาติ  ตรียินดี  ผู้เป็นทั้งคนให้
ค าปรึกษา  ที่ระบายเมื่อทุกข์ใจ  พ่อที่คอยดูแล  และเพ่ือนที่จะไม่ทิ้งกันไปไหน 

 คนที่สามเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนสวย  อาจารย์ธัญธีรา  ยิ้มอ านวย  หรืออาจารย์อ้อยที่คอยช่วย
ตรวจงาน  ชี้แนะ  และแก้ไขงานเมื่อมีข้อผิดพลาด 

 คนที่สี่อาจารย์เอกรินทร์  พ่ึงประชา  อาจารย์ที่เป็นผู้ตรวจสารนิพนธ์เล่มนี้รวมทั้งคอยให้ค าชี้แนะ  
และชี้มุมมองใหม่แก่ผู้ศึกษา 

 คนที่ห้าอาดีลีน  ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรมเพ่ือนรัก  ที่คอยเป็นห่วงเป็นใย  และช่วยเหลือกันมาตลอด
ตั้งแต่ปี 1 จนถึงตอนนี้และอนาคต   

 คนต่อมาที่ส าคัญไม่แพ้คนอ่ืนคือก าลังใจจากลุง  ป้า  น้า  อา  โกแอ  โกแอม  พี่วรรณ  น้าพร  ป้าจี้  
พ่ีพุ้ง  พ่ีเบส  รวมไปถึงเพ่ือนๆที่น่ารักอย่างแจมม่ี  บอเบส  แวมไพร์  เฟิร์นใหญ่  ที่คอยห่วงใย  และเป็น
ก าลังใจให้เสมอมา  เพราะฉะนั้นจึงขอขอบคุณทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย   
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1 

 

บทที่  1 
บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

 ความเชื่อและศาสนาเป็นหนึ่งในผลผลิตทางวัฒนธรรมของมนุษย์  ถูกสร้างมาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชีวิต  ในแง่ของปัจเจก  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต  เป็นที่พ่ึงยามทุกข์ยาก  
ในแง่ของสังคมเพ่ือเป็นการรวมกลุ่มคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและลดความขัดแย้งของผู้คน (ฉลาดชาย   
รมิตานนท์, 2549: 73)   ขณะเดียวกันในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่าง  จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  
กายภาพ  ภูมิอากาศ และสิ่งรอบตัวที่เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละสังคมให้
แตกต่างกัน  ความเชื่อและศาสนาที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละสังคมจึงมี
ความแตกต่างกันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว    ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึง
การขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือ
มนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคม
ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (ยศ สันตสมบัติ, 2537 : 214)  

 ศาสนาอาจจัดว่าเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรมที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมทางรูปธรรม 
การท าความเข้าใจศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แรกเริ่มทีเดียวศาสนา
และความเชื่อถือก าเนิดจากความกลัว ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ และความสงสัยใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว  ในสมัยโบราณมนุษย์ด าเนินชีวิตในท่ามกลางปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความมืด ความสว่าง ความร้อน ความหนาว พายุ
ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ ท าให้เกิดความกลัวและเชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี
อ านาจลี้ลับอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ ฉะนั้นมนุษย์จึง
พยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจหรือต่อรองกับอ านาจลึกลับของธรรมชาติด้วยการบูชา บนบานหรือ
เซ่นไหว้ (ปนิธิ  ศรีชัย, 2540)   

 ส าหรับความเชื่อที่พบได้ในประเทศไทย  เช่น  ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ  เพราะ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ดิน  น้ า  อากาศและความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงให้ความส าคัญกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก  เช่น  ก่อนการท านา   
จะมีการขอฝน  แห่นางแมว  หรือจัดงานบุญบั้งไฟ เป็นต้น  นอกจากนี้สังคมไทยยังให้ความส าคัญกับ
ความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ  โดยเชื่อว่าบรรพบุรุษที่เสียชีวิตแล้วจะกลายมาเป็นผู้คุ้มครองครอบครัว  
รวมถึงตระกูลของตนเอง (ปนิธิ  ศรีชัย, 2540) ซึ่งปรากฏในความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
อย่างเช่น  การไหว้ผีของชาวมอญ  การท าพิธีเสนเรือนของชาวไททรงด า  งานก าฟ้าของชาวลาวพวน  
การท าพิธีเชงเม้ง  งานสารทจีน  ของชาวจีน  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อ  เจ้าแม่  ในแต่ละ
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พ้ืนที่ของประเทศไทยเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่ม  หรือชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ  ซึ่งในแต่ละ
ต านานหรือเรื่องเล่าที่กล่าวถึงความเชื่อในกลุ่มนี้มักจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน  เช่น เจ้าพ่อสิง
หาญฟ้าแลบ ของชาวลาวครั่ง  ต าบลโพรงมะเดื่อ  จังหวัดนครปฐม  (ปนิธิ  ศรีชัย, 2540 : 2)   เจ้า
แม่ลิ้มกอเหนี่ยว  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  (จิตรา  ก่อนันทเกียรติ, 2544: 68)   เจ้าแม่สามมุก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  (ต่วน ลี่ เซิงและคณะ, 2543 : 79)   และเจ้าแม่เบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี  (สมาคมมิตรภาพ  ญี่ปุ่น-ไทย, 2550 : 168-169)   เป็นต้น 

 ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ทับทิมเป็นที่แพร่หลายในหมู่ชาวจีนฮกเกี้ยนและไหหล าเป็นอย่าง
มาก  เมื่อวิเคราะห์จากภูมิศาสตร์ที่ตั้งถิ่นเดิมของชาวจีนฮกเกี้ยนในมณฑลฝูเจี้ยนและไหหล าใน
มณฑลไห่หนานที่มีพ้ืนที่ติดทะเล  ประกอบอาชีพหลักคือการประมงและเดินเรือ  ท าให้ความเชื่อ
เกี่ยวกับเทพเจ้าที่มีปาฏิหาริย์เกี่ยวกับน้ า   ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะมีการบันทึก
ปาฏิหาริย์เกี่ยวกับเจ้าแม่ทับทิมที่ได้ช่วยเหลือผู้คนจากผู้ประสบภัยทางน้ ากว่า  35 เรื่องจากเรื่องเล่า
เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนทั้งหมด  48 เรื่อง เนื่องจากในต านานมีการกล่าวถึงความสามารถพิเศษ
ของเจ้าแม่ทับทิม 2 ประการคือ  1. มีความพิเศษเรื่องการท านายดิน ฟ้า  อากาศ                                  
2.  มีความสามารถด้านการแพทย์  (จิตรา  ก่อนันทเกียรติ, 2544: 58) ทั้งสองสิ่งนี้ท าจึงให้เจ้าแม่
ทับทิมเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มชาวไหหล าและฮกเกี้ยนรวมไปถึงจีนโพ้นทะเลกลุ่มอ่ืนๆ   ส าหรับ
ชาวจีนไหหล าเรียกเจ้าแม่ทับทิมว่า  "จุ้ยบ้วยเซี้ยเนี้ยว" แปลว่า "เจ้าแม่ชายน้ า" และชาวจีนฮกเกี้ยน  
เรียกว่า  " เทียนโหวเซี้ยนบ้อ" แปลว่า "เจ้าแม่สวรรค์ " หรือ "ม่าจ้อโป๋" ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาในหมู่
ชาวเรือและชาวประมง (ต้วนลี่เซิงและคณะ, 2543: 32)  ส าหรับในประเทศไทย รู้จักเจ้าแม่องค์นี้ใน
ชื่อว่า "เจ้าแม่ทับทิม" เพราะท่านทรงเครื่องประดับประจ าองค์เป็นพลอยสีแดง  โดยในแต่ละพ้ืนที่ที่มี
ชาวจีนไหหล าและฮกเกี้ยนอาศัยอยู่จะมีการสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้น  เพ่ือเป็นศูนย์รวมของผู้คนใน
กลุ่มตนเองและเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  อาจกล่าวได้ว่าบริเวณใดที่มีศาลเจ้าตั้งอยู่  บริเวณ
นั้นก็จะมีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่โดยรอบ  ซึ่งในการสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมแต่ละแห่งมักจะสร้างศาล
เจ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ า  สอดคล้องกับต านานในการเป็นผู้รักษาชาวเรือ  การนับถือเจ้าแม่ทับทิมใน
ประเทศไทยมีอยู่ทั่วไป  เช่น  ศาลเจ้าแม่ทับทิม เชิงสะพานซังฮ้ี กรุงเทพมหานคร  ศาลเจ้าพ่อ
เทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์  ศาลเจ้าซัมเทียนเฮวกึ๋ง (ศาลเจ้าแม่ย่านาง 
สมาคมชาวฟูโจว ) ถ.กระบี่  ต.วิชิต อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต  (จิตรา  ก่อนันทเกียรติ , 2544: 54)                
เป็นต้น 

 ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง  มีการสันนิษฐานว่าท่านเป็นเจ้าแม่ทับทิม
เช่นเดียวกัน  เนื่องจากหลักฐานของต านานเจ้าแม่เบิกไพรและเจ้าแม่ทับทิมที่มีความสอดคล้องกัน
ประกอบกับค าบอกเล่าของคนในพ้ืนที่ที่ เรียกเจ้าแม่องค์นี้ในภาษาจีนว่า  เทียนโหวเซี้ยนบ้อ                   
แตเ่นื่องจากความเชื่อของศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  เป็นเรื่องราวเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่  อ าเภอบ้าน
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โป่ง  จังหวัดราชบุรี (พระยาคฑาบดี  จางวางโท , 2468) ที่กล่าวถึงอิทธิฤทธิ์  ปาฏิหาริย์ของเจ้าแม่
เบิกไพร  ในการช่วยเหลือผู้คนที่สัญจรทางน้ าอันเป็นการคมนาคมหลักในสมัยโบราณ  เรื่องราวความ
เป็นมาของเจ้าแม่เบิกไพรมีการอ้างอิงย้อนหลังไปถึงความเชื่อของชาวจีนอพยพที่เดินทางเข้ามาตั้ง
รกรากในบ้านโป่งและได้น าความเชื่อของตนเองเข้ามาด้วย (วิลาภรณ์  ศรีค า, สัมภาษณ์, 2557)             
แต่สิ่งส าคัญที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าแม่เบิกไพรคือการปรับความเชื่อแบบจีน
อพยพเข้ากับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่เดิมในพ้ืนที่  เช่น  ชาวไทย  ชาวมอญ  ชาวยวนและชาวลาว  เป็นต้น  
เนื่องจากความเชื่อดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่นั้นให้ความส าคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  ในรูปแบบของเทพ  
เทวดา  รุกขเทวดาที่อาศัยในป่าและต้นไม้  เพ่ือคอยปกป้องพ้ืนที่ป่า   ดังนั้นเวลาเดินทางเข้าป่าใน
สมัยโบราณจึงมีพิธีเบิกป่า  อันหมายถึงการบอกกล่าวให้เทพเทวดาที่รักษาป่าได้รับทราบและเป็นการ
ขอพรก่อนเดินทางเข้าป่า  (ละออง  ศรีค า, สัมภาษณ์, 2557)  ต่อมาเมื่อมีชาวจีนไหหล าและฮกเกี้ยน
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวได้มีการตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่มี
การท าพิธีเบิกป่าของคนในพ้ืนที่เดิม  ท าให้มีการน าความเชื่อแบบจีนเข้ามาผสมกับความเชื่อท้องถิ่น
จนเป็นที่มาของชื่อเจ้าแม่เบิกไพรในปัจจุบัน (ละออง  ศรีค า , สัมภาษณ์, 2557)  
 พ้ืนที่ในเขตอ าเภอบ้านโป่งเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่หลายกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่
ร่วมกันมาอย่างยาวนาน  ไม่เฉพาะแต่ชาวไทย  ชาวจีนเท่านั้น  แต่ยังมี  ชาวมอญ  ชาวเขมร                 
ชาวลาวโซ่ง  ชาวยวนและลาวเวียงที่ปัจจุบันอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอโพธาราม  (อาภรณ์  สุนทร
วาท, 2547: 5)  ตัวอย่างเช่นชาวมอญบ้านม่วงที่มีประวัติในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานกว่า 300 ปี อพยพ
รวม 9 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ในสมัยพระนเรศวรมหาราชและครั้งที่ใหญ่ที่สุดในสมัยรัชการที่ 3  จากมอญ 7 
หัวเมืองที่เคยรักษาเมืองหน้าด่าน  ระหว่างรัฐไทยและพม่า (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2544: 43)  
ชาวลาวโซ่ง  ยวน  และลาวเวียงมีการอพยพเข้ามาจากการถูกกวาดต้อนในสมัยรัชการที่ 3 หลังเกิด
กบฏเจ้าอนุวงศ์  (อาภรณ์  สุนทรวาท, 2547: 45)  โดยมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นคนกลางในการติดต่อของผู้คนระหว่างกลุ่ม  เนื่องจากชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่
อ าเภอบ้านโป่งล้วนประกอบอาชีพค้าขาย  ทั้งเครื่องอุปโภค  บริโภค  ของใช้ในชีวิตประจ าวัน        
เช่น  กะปิ  น้ าปลา  น้ าตาล  ไม้  ถ่าน  เกลือ  ฯลฯ (สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์, 2544: 29-30)  
 ในขณะที่คนกลุ่มอ่ืนๆส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักการท าหน้าที่ในการ
ติดต่อค้าขายของชาวจีนในบ้านโป่งท าให้ชาวจีนกลุ่มนี้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีจนเริ่มมีการตั้ง
บ้านเรือนเป็นหลักแหล่งกระจุกตัวอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลองทางทิศตะวันออก  ซึ่งในปัจจุบันเรียกพ้ืนที่
ดังกล่าวว่า  “ตลาดบ้านโป่ง” (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2544: 25)  อันเป็นพ้ืนที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการ  และตลาดค้าขายขนาดใหญ่  ส าหรับพ้ืนที่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ าแม่กลองอันเป็น พ้ืนที่ตั้ง
ศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้นเป็นพ้ืนที่มีความลาดชันสูงกว่า  คนในพ้ืนที่เดิมอย่างชาวไทย  ลาว  มอญ  
เขมร  และยวนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการท านา  และการปลูกอ้อย  
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(สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย, 2550: 78)  การที่ชาวจีนท าหน้าที่เป็นคนกลางในการค้าขายท าให้ชาว
จีนมีการติดต่อกับคนกลุ่มอ่ืนอยู่เสมอ  จึงมีการเรียนรู้และแลกรับวัฒนธรรมกับคนกลุ่มต่างๆ
โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพร  ตัวอย่างเช่น  ชาวมอญที่ต้องพายเรือมาตลาด
บ้านโป่งจะต้องหยุดเรือบริเวณหน้าศาลเจ้า  และต้องจุดประทัดเพ่ือเป็นการท าความเคารพเจ้าแม่
เบิกไพรรวมทั้งเพ่ือบอกกล่าวและขอพรให้เจ้าแม่คุ้มครองตนเอง   ให้เดินทางได้ปลอดภัย (ชัย            
ทองเย็น, สัมภาษณ์, 2557)  ชาวไทยในพ้ืนที่ต าบลเบิกไพรนั้นก็ให้ความเคารพ  ศรัทธาเจ้าแม่เบิก
ไพรเช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  1  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรี  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  เมื่อมีงานที่บ้านเช่น  งานบวช  งานแต่ง  งานขึ้น
บ้านใหม่ ฯลฯ  ชาวบ้านจะมีการไปบอกกล่าวเจ้าแม่ให้รับทราบและขอให้เจ้าแม่อวยพรแก่เจ้าของ
งาน ให้ชีวิตประสบแต่ความสุขและสิ่งทีดี่  (ประกาย  อ่อนแช่ม, สัมภาษณ์, 2557)  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
นับแต่อดีตมาความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรเป็นความเชื่อร่วมกันของผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่บ้านโป่ง 
 แต่เมื่อความเจริญของเมืองเข้ามาเริ่มตั้งแต่    หลัง   พ.ศ.2523  ที่มีการปล่อย
กระแสไฟฟ้าจากเข่ือนศรีนครินทร์ (กฟผ, 2543: 16)   อันนับได้ว่าเป็นความเจริญที่พลิกวิถีชีวิตแบบ
เก่าของชุมชนและความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรไปอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากไฟฟ้าคือปัจจัยพ้ืนฐานของ
การน ามาสู่การใช้เทคโนโลยี  อย่างวิทยุ  โทรทัศน์  การรับข่าวสาร  และเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ าตาลที่มีการตั้งอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง
จากอ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรีถึงอ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  รวมกันกว่า 10 โรงงาน  
(ปริมประภา แก้วละเอียด, 2551: 38)  ในขณะเดียวกันเมื่อมีเขื่อนเหนือแม่น้ าแม่กลองก็น ามาสู่ความ
เจริญด้านอ่ืน  ทั้งในแง่การชลประทานเพ่ือขยายที่ดินท ากินเข้าสู่ พ้ืนที่ตอนในที่ไม่ติดกับแม่น้ า        
เกิดการตัดถนนชายคลองเพ่ือถูกใช้ในการคมนาคมทางบกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ท าให้ประชาชน
สามารถขยายพ้ืนที่ทางเกษตรสู่แผ่นดินตอนในได้โดยเฉพาะเพ่ือใช้ในการปลูกอ้อยเพ่ือป้อนสู่โรงงาน
น้ าตาล  (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2544: 55)  ซึ่งการขยายตัวของความเจริญทั้งในด้านเทคโนโลยี  
ไฟฟ้าและการชลประทาน  น ามาสู่ความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  เกิดการอพยพของแรงงานจากต่างที่ไม่ว่าจะเป็นอีสาน  เหนือ  
หรือต่างด้าวอย่างเช่น  พม่า  ลาว และเขมรเข้ามาในพ้ืนที่บ้านโป่งมากขึ้น  ในช่วงแรกการอพยพของ
คนต่างพ้ืนที่นี้จะเป็นในลักษณะชั่วคราว  มาเฉพาะในช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยและช่วงโรงงานน้ าตาล
เปิดหีบตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเท่านั้น  (เตียม  เกษตรลักษมี, สัมภาษณ์, 
2557)  แต่ต่อมาพ้ืนที่เขตอ าเภอบ้านโป่งมีโรงงานชนิดอ่ืนเกิดขึ้นอีกเป็นจ านวนมากโดยแต่ละที่
ต้องการแรงงานถาวร  เช่นในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ  อุตสาหกรรมผลิตกระจก  อุตสาหกรรมผลิต
ผงชูรส  อุตสาหกรรมผลิตทเซรามิกซ์  อุตสาหกรรมอู่ต่อรถบัส ฯลฯ รวมแล้วมากกว่า 500 โรงงานทั้ง
โรงงานขนาดใหญ่  กลาง  เล็ก  (ส านักงานอุตสาหกรรม  จังหวัดราชบุรี, 2555)   
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 ท าให้คนอพยพหลายกลุ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่และเริ่มเข้ามาตั้งรกรากถาวรที่อ าเภอ        
บ้านโป่งมากขึ้นเห็นได้จากจ านวนประชากรของอ าเภอบ้านโป่งที่เพ่ิมขึ้นจาก 158,243 คน ในปี      
พ.ศ.  2543  เป็น 171,199 คน ปี พ.ศ.  2555  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2557)  ความหลากหลาย
ของผู้คนในสังคมบ้านโป่งเริ่มเปลี่ยนไปสู่ลักษณะการเป็นเมืองอุตสาหกรรมมากขึ้น  จากการเพ่ิมขึ้น
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจายตัวไปในหมู่บ้านต่างๆของอ าเภอบ้านโป่งกว่า  48  หมู่บ้าน         
จากทั้งหมด  161  หมู่บ้าน ( ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  2557)  การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปมีความเร่งรีบ
มาก  และมีตารางการท างานที่แน่นอนแตกต่างจากวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมที่จะมีเวลาว่างใน
ระหว่างรอเก็บเก่ียวผลผลิต   

 เนื่องจากในวิถีแบบโรงงาน พนักงานโรงงานจะมีเวลาท างานที่แน่นอนในแต่ละวัน  
โรงงานจะแบ่งการท างานออกเป็นวันละ  3 กะ1 และพนักงานจะต้องท างานทุกวัน  เพราะรายได้ของ
พนักงานจะนับเป็นรายชั่วโมง  ซึ่งใน 1 วันจะต้องท าครบ 8 ชั่วโมง  ดังนั้นหากต้องการเงินมากจึงต้อง
ท างานทุกวันตามช่วงเวลาที่ ตนได้รับมอบหมาย  สิ่งเหล่านี้ท าให้ชุมชนเขตอ าเภอบ้านโป่ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เห็นได้จากการอพยพเข้ามาหางานของคนต่างถิ่น  และคนในพ้ืนที่เปลี่ยน
จากการท าเกษตรมาเป็นขายที่ดินให้แก่เจ้าของโรงงานส่วนตนเองท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน  
เช่นกรณีของ นางเอ้ียง  แซ่อ้ึง  ท าการขายที่ของตนเองจ านวน  74 ไร่  ให้แก่เจ้าของโรงกลึง    
เกษตรกลการ เพ่ือสร้างเป็นโรงงานขนาดใหญ่แทน  เนื่องจากตนเองมีลูก 5 คน  เสียชีวิตแล้ว 1 คน  
อีก 3 คนไปท างานในกรุงเทพฯ  อีกหนึ่งคนรับราชการครูในอ าเภอบ้านโป่งท าให้ไม่มีเวลามาท าไร่
อ้อยอีกต่อไป  ส่วนตนเองและสามีแก่แล้ว  จึงปรึกษาลูกๆ  และได้ผลสรุปว่าให้ขายแล้วน าเงินมาแบ่ง
ให้ดีกว่า (เอ้ียง  แซ่อ้ึง, สัมภาษณ์, 2557)  ในขณะที่  ผู้ซื้อที่ดินของนางเอ้ียง  เพ่ือการสร้างโรงงาน
อย่างนางใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา  (สัมภาษณ์, 2557) กล่าวว่า  ราคาที่ฝั่งเบิกไพรไม่แพงมากนัก  
เมื่อคิดหักลบก าไรขาดทุนแล้วซื้อที่ดินขาดเลยดีกว่า  เพราะเครื่องมือบางอย่างต้องติดตั้งไม่เหมาะกับ
การย้ายที่บ่อย  แล้วอีกอย่างหากต้องการขยายโรงงานออกไปก็ยังคงซื้อที่ได้เพราะพ้ืนที่โดยรอบ
จ านวนมากยังเป็นพ้ืนที่ เกษตร  ราคาจึงไม่สูงนัก  ยอมลงทุนตอนนี้ อีกไม่นานก็ได้ทุนคืนแล้ว          
หรือในอนาคตหากขายกิจการก็ได้เงินจากการขายที่ดินด้วย     

 อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันปรากฏว่าความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพรยังคงมีอยู่
ในพ้ืนที่ต าบลเบิกไพร  และมีผู้เข้ามาสักการะบูชาเจ้าแม่อยู่เสมอ  แต่มีการเปลี่ยนแปลงการขอพรซึ่ง
แสดงถึงความต้องการในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น  ขอเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ  ความส าเร็จ
ในการท างาน ขอให้มีโชคลาภโดยเฉพาะวันที่  30  และ 15  ของทุกเดือน  ขอให้ได้เลื่อนต าแหน่ง  
                                                           
1

 กะ  คือการแบ่งช่วงเวลาในการท างานโรงงาน  บางโรงงานมี  3  กะ  กะละ 8 ช่ัวโมง   คือ  ช่วงแรกเวลา  
00.00-08.00 น.  ช่วงที่สองเวลา  08.00-16.00น.  และช่วงที่สามเวลา  16.00-24.00น.   
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ขอให้สอบติดมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียน  ขอให้หายป่วย  เป็นต้น ความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรจึงยัง
สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านโป่งได้  ซึ่งผู้ที่เข้ามาขอพรส่วนใหญ่ยังเป็นคนดั้งเดิม  
คือชาวจีน  ชาวมอญและชาวไทย  แต่ที่น่าสนใจคือ  กลุ่มแรงงานที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และกลุ่มคนใน
พ้ืนที่เดมิที่เปลี่ยนจากการท าอาชีพเกษตรกรรมไปเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงาน  ซึ่งจากการสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์ในเบื้องต้นพบว่ามีรูปแบบของการแก้บนขอพรเจ้าแม่ที่เปลี่ยนไป  เช่น  กรณี
ของ คุณทองศรี  ปัญญา พนักงานโรงงาน (2557)  ที่กล่าวว่า  “คนท างานโรงงานไม่ค่อยมีเวลาไป
ศาลเจ้าหรอกเพราะต้องลางานไป  กลางวันก็พักแค่ชั่วโมงเดียว  ไปเช้าศาลเจ้าก็ยังไม่เปิด                
ไปตอนเลิกงานศาลเจ้าก็ปิดแล้ว  เพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีปัญหาก็จะขอให้เจ้าแม่ช่วย  ด้วยการจุดธูป
สามดอก  แล้วตั้งจิตอธิฐานถึงหลังจากนั้นก็ปักธูปกลางแจ้ง  ถ้าขอแล้วได้  ก็ค่อยเอาของไปแก้บน” 

 ท่ามกลางบรรยากาศของการกลายเป็นเมืองจากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ข้าพเจ้าสนใจ
ศึกษาสภาพสังคมทั่วไปของชุมชนในเขตอ าเภอบ้านโป่ง  ที่ มีต่อความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพร           
และศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ  ว่าจะสามารถสะท้อนปัญหาวิถีชีวิต
ของคนในสังคมปัจจุบันได้อย่างไร  ซึ่งต่างจากงานศึกษาส่วนใหญี่เกี่ยวข้องกับอ าเภอบ้านโป่งจะเน้น
ไปที่เรื่องของด้านเศรษฐกิจ  เช่น งานของกาญจนา  คมข า  ด้านประวัติศาสตร์  เช่น งานของปริม
ประภา  แก้วละเอียด  และด้านศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ของชาวจีนใน พ้ืนที่บ้านโป่ง  แต่
ส าหรับงานศึกษาชิ้นนี้เน้นที่ความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรซึ่งเป็นความเชื่อที่เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับ      
เจ้าแม่ทับทิมของชาวจีนพุทธเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้อธิบายไปถึงเรื่องราวของสังคมบ้านโป่งใน เชิง
ความสัมพันธ์ทางความเชื่อและการด าเนินชีวิต   

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ   

  1.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสภาพสังคมและผู้คนพ้ืนที่ในเขต 
อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และชุมชนโดยรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพร 

  1.2 เพ่ือศึกษาประวัติที่มาของความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรและความสัมพันธ์กับชุมชน
โดยรอบในเขตพ้ืนที่  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

 1.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองของชุมชนโดยรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพร
ต่อระบบความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพร 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ   

    เมื่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพร    อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี ได้กลายเป็นคนเมืองมากขึ้น  ความต้องการและความคาดหวังในชีวิตก็เปลี่ยนไปจาก
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เดิม  แต่ในขณะเดียวกันผู้คนยังคงมีปัญหาที่ต้องการหาที่พ่ึงยามทุกข์ยาก  ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับ
เจ้าแม่เบิกไพรจะยังคงมีหน้าที่อยู่ในชุมชนแต่จะเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับความเป็นเมือง 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

   การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ไว้ดังนี้ 
  1.1  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพร           
ที่หมู่ 1 ต าบลเบิกไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และชุมชนที่อาศัยโดยรอบหมู่ 1ต าบล        
เบิกไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
  1.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา งานชิ้นนี้จะแบ่งช่วงการศึกษาออกเป็นสองช่วง  คือ  
การศึกษาบทบาทความสัมพันธ์ของความเชื่อศาลเจ้าแม่เบิกไพรกับชุมชนโดยรอบก่อนพ.ศ.2523          
อันเป็นช่วงก่อนที่มีการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ าของเขื่อนศรีนครินทร์    และช่วงหลังพ.ศ.
2523 ที่เริ่มมีการตั้งโรงงานน้ าตาลจนถึงปัจจุบัน 
  1.3  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ในงานศึกษาครั้งนี้เน้นกลุ่มประชากรใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเบิกไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และประชากรในพ้ืนที่เทศบาลเมือง             
บ้านโป่ง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

สถำนที่ในกำรศึกษำ 

  การศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูลในพื้นท่ีศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ที่ หมู่ 1 ต าบลเบิกไพร  อ าเภอ
บ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และชุมชนที่อาศัยโดยรอบในเขต พ้ืนที่เทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ               
บ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  การด าเนินชีวิต
และสภาพสังคมของผู้คนในพ้ืนที่ อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

2. ท าให้ทราบถึงประวัติ  ที่มาและความเชื่อเกี่ยวกับเข้าแม่เบิกไพรที่มีต่อชุมชน
โดยรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

3. ท าให้เข้าใจถึงเรื่องราวของผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองของชุมชนโดยรอบศาล
เจ้าแม่เบิกไพรที่มีต่อความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพร 
ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

 ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 – เดือนพฤษภาคม 2558  
รวมทั้งหมด  10 เดือน  และมีแผนการด าเนินงานตลอดโครงการดังนี้ 
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เดือนที่ท าการศึกษา แผนการศึกษา 
เดือนสิงหาคม  - เดือนตุลาคม  2557 เก็บข้อมูลงานวิจัย  เอกสาร และการสัมภาษณ์ 
เดือนพฤศจิกายน  2557 น าเสนอข้อมูลในการศึกษา 
เดือนธันวาคม 2557 – เดือนกุมภาพันธ์  2558 เก็บข้อมูลภาคสนาม 
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  2558 รวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์และแก้ไข

ข้อผิดพลาด 
เดือนพฤษภาคม  2558 น าเสนอผลงานการศึกษา 
 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที่  2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
      ทฤษฎีหน้าที่นิยมของโบรนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Malinowski),  แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง 

 ทฤษฎีหน้าที่นิยมของโบรนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Malinowski) (ยศ  สันติ
สมบัติ,  2556: 36-39)  ที่เสนอว่ามนุษย์มีความต้องการ  3 ประเภท คือ 

 1.  ความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานและเพ่ือความมั่นคงทางด้านจิตใจ (Basic Biological 
and Psychological Needs) อันเป็นความต้องการเชิงปัจเจกเป็นหลัก  เป็นความต้องการเบื้องต้น
ของความเป็นมนุษย์เพ่ือเอาชีวิตรอดและยังเป็นความต้องการที่เป็นธรรมชาติ อันเป็นความต้องการ
ทางร่างกาย เช่น ความต้องการอาหารหรือที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ความต้องการทาง
เพศ  ฯลฯ  (ยศ  สันติสมบัติ,  2556)  

     ซ่ึงหมายรวมถึงความจ าเป็นพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวของจิตใจด้วย  เพราะเรื่องราว
ของจิตใจแม้จะแปลตรงตัวก็คือเรื่องของนามธรรมแต่หากพิจารณาลงไปจะพบว่าต้นตอของปัญหาต่าง
ของจิตใจก็คือ  ปัญหาที่มาจากรูปธรรมทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย  การขาดแคลนอาหาร  
เรื่องของปากท้อง  ครอบครัว  หรือเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ  ซึ่ งเป็นผลมาจากรูปธรรมทั้งสิ้น  
เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมไปพร้อมกัน  (ฉลาด
ชาย  รมิตานนท์ , 2527)   
     2.  ความต้องการด้านสังคม ( Instrumental Needs)  เป็นความต้องการเกี่ยวกับความ
ร่วมมือกันทางสังคม โดยหน้าที่ที่ส าคัญของความเชื่อและศาสนานั้นจะท าให้เกิดพลัง (validating  
functions) แก่สถาบันพื้นฐานทางสังคม  เกิดการแบ่งงานกันท า การแจกจ่ายอาหาร  การป้องกันภัย 
การผลิตสินค้า การบริการต่าง ๆ และการควบคุมทางสังคม อาจก่อให้เกิดการรวมตัวตั้งเป็นกลุ่ม  
องค์กร  หรือสถาบัน  เช่น  สถาบันศาสนา  สถาบันเศรษฐกิจ  สถาบันครอบครัว ฯลฯ  (ยศ  สันติ
สมบัติ,  2556) 
 เป็นการแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ที่จะผนึกส่วนต่างของสังคมเข้าไว้ด้วยกัน  ( intergrative  
functions)  นั่นคือการผสานส่วนต่างของสังคมผ่านเรื่องราวทางความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ (ฉลาด
ชาย  รมิตานนท์ , 2527) 
     3. ความต้องการเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Needs) เป็น ความต้องการจ าเป็นของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่สามารน าเอาความรู้  ประสบการณ์มา  รวบรวมให้
เป็นระบบ   น าประยุกต์ใช้ในแต่ละเหตุการณ์ได้ และสามารถหาค าอธิบายแก่สิ่งต่า งๆหรือ

   ส
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ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ สิ่งที่สนองความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ ความรู้ กฎหมาย วิทยาศาสตร์  
ศาสนา ความเชื่อ  นิยายปรัมปรา ศิลปะ และเวทย์มนตร์คาถา (งามพิศ สัตย์สงวน, 2547: 32-33)  
โดยทั่วไปศาสนา  ความเชื่อเวทย์มนต์คาถาท าหน้าที่ให้คนรู้สึกอบอุ่นใจ เพราะมนุษย์ไม่สามารถ
คาดการณ์อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2532 : 10)  ดังนั้นจึงมีการสร้างรูปแบบ
เชิงสัญลักษณ์ที่ต้องมีการตีความ  เพ่ือให้เกิดความน่าเลื่อมใส  สามารถตีความได้ครอบคลุม  
หลากหลาย  ให้ความรู้สึกปลอดภัย  สร้างการร่วมมือระหว่างกันและความเป็นหนึ่งเดียวกัน  

 (งามพิศ สัตย์สงวน, 2547: 32-33) ได้น าแนวคิดหน้าที่นิยมมาอธิบายเรื่องราวของ
ศาสนา  ว่า โลกแบ่งเป็นสองส่วนคือ  ส่วนที่จัดการได้และส่วนที่จัดการไม่ได้  (เหตุการณ์ที่เป็นต้นตอ
ของปัญหาที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้ เช่น ตายแล้วไปไหน)  เรื่องของโลกส่วนที่จัดการได้นั้น
สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมและอธิบายได้  แต่ส าหรับโลกส่วนที่ จัดการไม่ได้  
วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกัน  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหนือการควบคุมนี้มนุษย์จึงยกให้
เป็นเรื่องของความเชื่อและศาสนา  โดยอธิบายไว้  3 ข้อคือ 

1. ความเชื่อและศาสนาคือผลผลิตของสังคมที่เกิดจากข้อตกลงของกลุ่ม  แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาความเป็นปัจเจกควบคู่กันไปด้วย  เพราะพฤติกรรมทางศาสนาจ านวนมาก
ไม่เก่ียวข้องกับกลุ่ม    มาลินอฟสกี้  เชื่อว่า  ความเชื่อทางศาสนาเกิดจากความกังวลและความกลัว
ของปัจเจกชน  จึงหันมาพ่ึงความเชื่อวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพ่ือลดความกังวล  เนื่องจากมนุษย์
มีความกลัวที่เหมือนกัน (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2532 : 18)  ความเชื่อในระดับบุคคลจึงพัฒนาสู่ความ
เชื่อของกลุ่ม  อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวความเชื่อของเจ้าแม่เบิกไพรนั้นก็ ไม่ต่างกัน          
ในแง่ของการที่ความเชื่อของเจ้าแม่เบิกไพรมีทั้งในระดับปัจเจกมาตั้งแต่อดีตและค่อยๆพัฒนาสู่
สังคม  กล่าวคือ  จากต านานของเจ้าแม่กล่าวว่าศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้นเกิดมาจากความศรัทธาของ
นายเม่งตะ แซ่ตั้น พ่อค้าชาวจีนได้เดินทางโดยทางเรือเข้ามาค้าขายที่เมืองราชบุรี เพ่ือเป็นที่พ่ึงทาง
ใจระหว่างการเดินทาง และเม่ือเดินทางมาถึงที่บ้านโป่งก็ได้สร้างศาลเล็กๆ ขึ้นหลังหนึ่ง พร้อมทั้งได้
น าผงธูปที่ติดตัวมานั้นประดิษฐานไว้  (ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ,  2547 : 40) และต่อมาเจ้าแม่เบิกไพร
จึงได้รับความนิยมไปทั้งอ าเภอบ้านโป่ง  โดยเฉพาะส าหรับชาวจีนและชาวไทยที่อาศัยอยู่โดยรอบ  
ซึ่งความศรัทธาในองค์เจ้าแม่เบิกไพรยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นการศึกษาตามรูปแบบ
แนวคิดของมาลินอฟสกี้ จึงมิได้มุ่งเน้นที่สังคมเท่านั้นแต่ต้องท าความเข้าใจในปัจเจกด้วย เพราะ
ศาสนาและความเชื่อนอกจากจะช่วยด้านจิตใจของปัจเจกแล้ว  ศาสนายังสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและเป็นการควบคุมสังคมอีกด้วย   

2. พิธีกรรมทางศาสนาช่วยลดความกังวลของมนุษย์ ในสถานการณ์ที่น่ ากลัว          
ช่วยปลอบใจให้เกิดความรู้สึกดี  และสร้างความเป็นกลุ่ม  (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554 : 40)  เช่น  พิธี             
เทกระจาด  เป็นช่วงเวลาส าคัญในการรวมตัวของผู้ศรัทธาในองค์เจ้าแม่เบิกไพร  เพราะเป็นการแสดง
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ให้เห็นถึงความเชื่อร่วมกันของคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมแสดงความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันผ่านการเคารพ
นับถือองค์เจ้าแม่เบิกไพรเช่นเดียวกัน  ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ที่มีฐานะดีจะท าการบริจาคข้าวของ
ต่างๆให้แก่ศาลเจ้าเพื่อหวังว่าตนเองจะมีอนาคตที่ดีข้ึนปล่อยทุกข์และโรคภัย  แต่ในอีกทางหนึ่งก็เป็น
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ของสังคม 

3. แนวทางในการศึกษาเรื่องศาสนานั้น  ต้องศึกษาสังคมในด้านความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของสถาบันต่างๆที่มีต่อกัน  ดูกลไกทางจิตวิทยาและสังคมที่มีต่อสถาบันเหล่านี้  (ศรีศักร              
วัลลิโภดม, 2554 : 40)  ดังเช่นในการศึกษาจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เรื่องราวทางสังคมที่มีผลต่อ
ความเชื่อความศรัทธาในเจ้าแม่เบิกไพร  เพราะการด าเนินชีวิตของคนในสังคมจะมีผลกระทบ                
ที่ต่อเนื่องกัน  เช่น  ความเชื่อความศรัทธาของเจ้าแม่เบิกไพรนอกจากจะเพ่ือท าให้ลดความกลัวใน
การด าเนินชีวิต   เป็นที่พ่ึงยามทุกข์ยากแล้ว  ยังมีเหตุผลด้านอ่ืนๆที่เข้ามาสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกัน  
อย่าง เรื่องของเศรษฐกิจ  ปากท้องที่เป็นพ้ืนฐานปัญหาส าคัญของทุกสังคม  เช่น ชาวจีน  เน้นเรื่อง
การค้าเป็นหลัก  ดังนั้นความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรที่มาพร้อมกับเรื่องราวของการค้าจึงมีความส าคัญ
เช่นเดียวกับเรื่องราวของการเดินทางในการติดต่อเพ่ือท าการค้า  เป็นต้น    

 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง  คือการขยายตัวของชานเมือง เป็น
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง เมื่อชานเมืองมีประชากรเคลื่อนย้ายเข้า
ไปตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากขึ้น มีความเจริญทั้งด้านสาธารณูปโภค และอุปโภค สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้
ส่วนหนึ่งของลักษณะกระบวนการกลายเป็นเมืองนั่นเอง   

 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524: 409) อธิบายว่า ความเป็นเมือง หมายถึง กระบวนการที่
ชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือการด าเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมืองหรือ
การขยายตัวของเมืองออกไปทางพ้ืนที่ การเพ่ิมจ านวนประชากร หรือในการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ 
มากขึน้ 

  (ดารณี  ถวิลพิพัฒน์กุล, 2539 : 38  อ้างจาก Hawley, 1981) ให้ค าจ ากัดความของ
กระบวนการกลายเป็นเมืองหรือ Urbanization ว่าเป็นการเคลื่อนไหวจากหน่วยเรียบง่ายและมีความ
เป็นท้องถิ่นสูงไปสู่ระบบที่ซับซ้อนและมีการขยายอาณาบริเวณออกไปโดยมีการจัดองค์กรแบบเมือง
การที่อัตราและระดับของกระบวนการเป็นเมืองจะเพ่ิมขึ้นได้นั้น ขึ้นอยู่อย่างมากกับเทคโนโลยีที่ใช้
เกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อให้ทุกๆส่วนประสานสัมพันธ์กัน 

  (ปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2545: 46-47  อ้างจาก Edwin Eames and Judith Goode, 
1977 ) กล่าวว่า  Urbanization หมายถึงกระบวนการของการเป็นเมือง เนื่องมาจากการอพยพทาง
ประชากรจากเขตที่ไม่ใช่เมืองไปเป็นเขตเมือง หรือเนื่องมาจากการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่
เมืองมาก่อนทั้งในด้านรูปแบบและการหน้าที่ (Forms และ Functions) ของการตั้งถิ่นฐานนั้นๆจน
เกิดเป็นชุมชนเมืองขึ้น 
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  (กฤช เพ่ิมทันจิตต์, 2536 : 22 อ้างจาก  Werner Z. Hirsch, 1973) อธิบายความเป็น
เมืองในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ว่า  กระบวนการเกิดเมือง คือการที่ชนบทถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปสู่
เศรษฐกิจเมือง กระบวนการเกิดเป็นเมืองจึงเกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพประชากร  กระบวนการผลิต 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมืองของเศรษฐกิจชุมชน ที่มีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอบนพ้ืนที่
มีลักษณะการใช้แรงงานเข้มข้น มีความเป็นปัจเจกภาพสูง  เกิดการกระจุกตัวกันบนพ้ืนที่ค่อนข้างมาก 
มีความช านาญเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าและการบริการ  มีการพ่ึงพาต่อกันระหว่างภาคเอกชน
และภาครัฐบาลอย่างใกล้ชิด ที่ส าคัญก็คือเศรษฐกิจเมืองมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation) ของการประกอบการในระดับสูง   นอกจากนี้สิ่งที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดเมือง
โดยเฉพาะคือการกระจุกตัวกันของประชาชนบนพื้นที่เพ่ิมข้ึน หรือที่เรียกว่าความหนาแน่น (Density) 
ซึ่งน าไปสู่ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของกิจการกับพ้ืนที่  เงินทุน  และแรงงาน อย่าง
ใกล้ชิด ประกอบกับความช านาญทางการผลิตเฉพาะอย่างส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาต่อกันระหว่าง
ผู้ประกอบการต่างๆ ในชุมชนเมือง  นอกจากนี้ความหนาแน่นของประชากร   ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการร่วมกันอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
สังคม และการเพิ่มงบประมาณของรัฐบาล 
 สรุปได้ว่า ความเป็นเมือง เป็นกระบวนการที่ประชากรมาอยู่รวมกันมากขึ้น ทั้งด้าน
จ านวน และความหนาแน่น ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง อันเป็นผลท าให้วิ ถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชากรเหล่านั้นเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตแบบเมือง  ตัวอย่างของชุมชนเขตอ าเภอบ้านโป่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองสามารถท าความเข้าใจได้ด้วย   ทฤษฎีหลายจุดศูนย์กลาง หรือ 
Multiple-nuclei theory   (ชาญณรงค์  พฤฒิพงศ์พิบูลย์,  2555: 7,  อ้างจาก  Chauncy D. 
Harris and Edward L. Ullman , 1945: 7-17)  ที่อธิบาย การขยายตัวของเมืองเกิดมาจากหลาย
จุดศูนย์กลาง ไม่ได้เกิดมาจากศูนย์กลางที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว เพราะในยุคปัจจุบันเมือง
อุตสาหกรรม มีการพัฒนาศูนย์กลางด้านธุรกิจ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม และศูนย์กลางด้านที่อยู่
อาศัยเกิดขึ้นจากหลายแห่ง แฮร์รีสและอัลล์แมนได้เสนอแนวความคิดการขยายตัวของเมืองว่าเกิด
จากหลายจุดศูนย์กลางมี 4 ประการดังนี้ 

 1.  ธุรกิจแต่ละประเภท มีความต้องการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
แตกต่างกัน ธุรกิจที่ต้องการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนกัน จะมารวมตัวอยู่บริเวณ
ที่มีทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ใช้เหมือนกัน เช่น ตลาดบ้านโป่งเป็นเขตค้าปลีกจะตั้งอยู่
ในท าเลที่ลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกจากทุกทิศทางของเมือง               
เขตอุตสาหกรรมน้ าตาลเป็นเขตที่ต้องการพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่ติดกับเส้นทางคมนาคมขนส่ง เช่น แม่น้ า 
ทะเล ถนน หรือใกล้กับเส้นทางรถไฟเพ่ือสะดวกในการขนส่ง และจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินกิจการด้วยการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการปลูกอ้อยเป็นจ านวนมาก  รวมไปถึงการตั้งโรงงานน้ าตาล
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อยู่ริมน้ า  เพ่ือให้เป็นสถานที่ปล่อยน้ าเสียจากการท างานของเครื่องจักร  ซึ่งนับว่าพ้ืนที่ในอ าเภอ          
บ้านโป่งเหมาะสมในการท าอุตสาหกรรมดังกล่าว 

 2.  ธุรกิจที่เหมือนกันมักจะมีการรวมตัวอยู่บริเวณเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน          
เชิงการค้าจากการเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น การกระจุกตัวของโรงงานน้ าตาล
ตลอดสองฝั่งแม่น้ าของอ าเภอบ้านโป่ง  ซึ่งท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย  กล่าวคือ  การที่มีโรงงานอยู่
ใกล้กันท ายากแก่การตรวจผลกระทบที่มีต่อชุมชนโดยรอบ  และในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ใน
เชิงการเป็นคู่แข่งทางการค้า  ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยสามารถตรวจสอบผลประโยชน์ในการ
ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ง่ายกว่า  รวมไปถึงยังสามารถสร้างความร่วมมือของชาวไร่อ้อยในการต่อสู่กับ
โรงงานน้ าตาลได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหลักของบ้านโป่งที่น ารายได้มหาศาล          
คืออุตสาหกรรม  เกี่ยวกับ การต่อรถบัส  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น  โรงกลึง  โรงประกอบ
ชิ้นส่วนของรถและอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวอยู่ริมถนนแสงชูโต  ซึ่งผู้ที่
ต้องการใช้บริการสามารถตรวจสอบ  เปรียบเทียบราคาได้ง่าย   

 3.  การใช้ที่ดินของธุรกิจที่แตกต่างกันท าให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน  เช่น พ้ืนที่ส าหรับอยู่
อาศัยไม่ควรอยู่ในบริเวณเดียวกับเขตอุตสาหกรรม เพราะ พ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยต้องการความสงบ           
มีการขนส่งที่ดี และไม่มีปัญหามลภาวะ แต่เขตอุตสาหกรรมเป็นเขตที่มีเสียงดัง มีการขนส่งและใช้
ยานพาหนะทั้งวัน และมีปัญหามลภาวะ  แต่เพราะการขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน  เราจะพบว่ามี
การใช้ที่ดินที่ทับซ้อนกัน  เช่น  ความต้องการในการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่ที่ชาน
เมือง  ในพ้ืนที่เกษตรกรรมและท่ีพักอาศัย  อย่างเช่นในกรณีของของ  นางใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา  
(สัมภาษณ์, 2557)  เจ้าของโรงงานเกษตรกลการที่ได้ซื้อที่ดินเกษตรกรรมเพ่ือท าโรงกลึงขนาดใหญ่  
ท าให้พ้ืนที่โดยรอบที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดมลภาวะทางเสียงแก่ชุมชน
โดยรอบ  

 4.  บริเวณท่ีมีราคาท่ีดินสูงมากเป็นอุปสรรคท าให้ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถเข้าไปท า
ธุรกิจได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินในราคาแพงท าให้ไม่คุ้มกับการลงทุนและผลก าไรที่ได้รับ 
นักลงทุนจึงต้องหาท าเลที่ตั้งแหล่งใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของที่จะด าเนินการ   เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่
เกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆออกสู่ พ้ืนที่ชานเมือง  จากการสัมภาษณ์ของ                  
นางใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา (2557)   เจ้าของโรงงานเกษตรกลการ  กล่าวว่า  “แต่เดิมโรงกลึง
เกษตรกลการเป็นโรงกลึงขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  ต่อมาเมื่อหมดสัญญาเช่าที่
เดิมปรากฏว่าราคาเช่าที่ดินเพ่ิมจากเดิมถึงหลัก 15 ล้านบาทดังนั้น จึงลงทุนซื้อที่ดินและย้ายโรงงาน
ออกมาที่ต าบลเบิกไพรซึ่งอยู่ใกล้กับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  แต่มีราคาที่ดินถูกกว่ามาก  เพราะยังมี
พ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่มาก  เพราะฉะนั้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมจึงขยายออกมาสู่ชานเมือง
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โดยรอบมากขึ้น  เพราะท้ังที่ดินที่มีราคาถูกกว่า  และมีพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของโรงงาน
ในอนาคตได้ดีกว่า” 
 ในกรณีของชุมชนบ้านโป่งนั้น  เรียกได้ว่า  เป็นพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมของภาคตะวันตก
โดยเฉพาะการส่งเสริมในอุตสาหกรรมน้ าตาล  ที่มีการกระจายตัวตลอดสองฝั่งแม่น้ าแม่กลอง  
เนื่องจากอยู่ในเขตการให้บริการไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์และมีแม่น้ าและทางรถไฟในการขนส่ง
น้ าตาล  รวมไปถึงอุตสาหกรรมการต่อรถบัส  ที่นับว่าเป็นสองอุตสาหกรรมหลักของพ้ืนที่เขตบ้านโป่ง  
สิ่งส าคัญคือ  เมื่อมีการสร้างโรงงานน้ าตาลจึงน ามาสู่การปลูกอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักแทนการปลูก
ข้าว  และมีผลต่อการอพยพของประชากรต่างถิ่นที่เข้ามาท างานทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  
การขยายตัวของเมืองจึงเข้ามามีผลต่อการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 ในการศึกษาความเชื่อเรื่องเรื่องศาลเจ้าแม่เบิกไพรและกระบวนการกลายเป็นเมือง           
นั้นจ าเป็นต้องศึกษางานทางด้านเอกสารเพื่อท าความเข้าใจ  เรื่องราวพื้นฐานในด้านต่างๆ  เสียก่อนที่
จะลงภาคสนามในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยเฉพาะที่มาและเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งในแง่ความเชื่อศาลเจ้าแม่เบิกไพรและชุมชนโดยรอบ  รวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากการกลายเป็นเมืองและทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษา  แต่เนื่องจากในการท า 
สารนิพนธ์เรื่อง  “ความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพร อ. บ้านโป่ง  จ.  ราชบุรีกับกระบวนการกลายเป็นเมือง ”  
นั้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายด้าน  ดังนั้นผู้จัดท าจึงแบ่งการทบทวนวรรณกรรมเป็น 4 กลุ่ม  คือ   

1. งานศึกษาที่อธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  สภาพภูมิศาสตร์  วิถีชีวิตของประชากร
ในพื้นที่เขตอ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
 จังหวัดราชบุรีนั้น  ประกอบไปด้วยประชากรหลากที่มา  หลายชาติพันธุ์  ไม่ว่าจะเป็น
คนไทยภาคกลางพื้นถิ่น,ชาวไทยเชื้อสายจีน,ชาวไทยยวน,ชาวไทยมอญ,ชาวไทยกะเหรี่ยง,ชาวไทยลาว
โซ่ง,ชาวไทยลาวตี้หรือชาวไทยลาวเวียนและชาวไทยเขมร  ตามที่มีกล่าวถึงในหนังสือ  สายสัมพันธ์ 8 
เชื้อชาติในราชบุรีของอาภรณ์ สุนทรวาท (2547) ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมือง
ราชบุรีเป็นอู่รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนทั้งจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพ้ืนเมืองอีกหลาย
กลุ่มที่อยู่อาศัยบริเวณชายแดนระหว่างไทย และประเทศสหภาพพม่าอพยพเข้ามาตั้งรกรากเมือง
ราชบุรีจึงประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ และการปรับตัวเมื่อเข้าไปอยู่ในแต่ชุมชน  ต าบลเบิกไพร  
อ าเภอบ้านโป่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่มีเรื่องราวเฉพาะตัว  อันเห็นได้จากการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองที่เป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างชาวไทยพ้ืนที่และชนอพยพอ่ืนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน  ตลอดสองฝั่งแม่น้ าแม่กลอง  
เป็นรูปแบบหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางน้ าในการไปมาหาสู่ซื้อขายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคกันหมู่บ้าน 
ลักษณะหมู่บ้านตามแนวยาวไปตามสายน้ าเช่นนี้ จะไม่พบในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้   
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 ตามที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือ  วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยของฉัตรทิพย์ นาถสุภา  (2541) 
หลักการดังกล่าวมาช่วยอธิบายเพ่ิมเติมว่าการตั้งบ้านเรือนมีผลต่อการประกอบอาชีพ  วิถีชีวิตที่จะ
เกิดเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่ม  เช่น เขตเบิกไพร(ฝั่งเดียวกับศาลเจ้า)  มีชาวจีนไหหล าและชาวไทยพ้ืน
ถิ่นอาศัยร่วมกัน ท าการเกษตร  ปลูกบ้านริมน้ าในขณะที่พ้ืนที่ท านาและอ้อยจะอยู่ลึกเข้าไป  ส่วน
พ้ืนที่ฝั่งตรงข้าม(ตลาดบ้านโป่ง)  บ้านเรือนกระจุกตัวหนาแน่นริมฝั่งแม่น้ าโดยเฉพาะชาวจีนแคะและ
จีนแต้จิ๋วในการท าการค้าเป็นหลัก  แต่สิ่งส าคัญในปัจจุบันคือ  เมื่อมีถนนตัดผ่าน  มีคลองชลประทาน  
ท าให้มีการขยายตัวของประชาชนจากริมฝั่งแม่น้ า  ในขณะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ ากลับมีการสร้าง
โรงงานน้ าตาลเป็นจ านวนมากตลอดล าน้ าตั้งแต่เขต อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จนกระทั่งถึง
เขตอ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ผลการเข้ามาของโรงงานน้ าตาลนี้เองที่ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนตลอดสองฝั่งแม่น้ าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง   

 เรื่องราวที่กล่าวถึงที่มาและประวัติของเมืองบ้านโป่งนั้นได้มีการท าศึกษาเอาไว้ใน            
สารนิพนธ์ของ   กาญจนา  คมข า  (2539)  เรื่อง ตลาดนัด  ความสัมพันธ์ต่อชุมชน  กรณีศึกษา
ตลาดนัดบ้านหุบกระทิง  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   และ วิทยานิพนธ์ของ
ปริมประภา แก้วละเอียด (2551)  เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ของชุมชน
บริเวณลุ่มน้ าแม่กลองกรณีอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อันเป็นการที่ช่วยอธิบายเหตุผลและ
หลักการทางประวัติศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  วิถีชีวิต  การเปลี่ยนแปลง  ของผู้คนริมฝั่ง
แม่น้ าแม่กลอง  ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง  โดยท าการวิเคราะห์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกเล่า  
โบราณคดี  และหลักฐานลายลักษณ์  เพ่ือให้เข้าใจชุมชนอย่างท่องแท้  เข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา  อันน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรมและ         
ความเชื่อแบบใหม่  พร้อมกับการที่สังคมเปิดรับความเจริญจากภายนอกหลังรัฐออกแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ  ที่เป็นจุดเริ่มต้นการก่อสร้างและการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตลอดแม่น้ า         
แม่กลองและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ าตาล ซึ่งส่งผลต่อแม่น้ าจากการปล่อยน้ าเสีย  มลพิษจาก          
เศษเขม่าควัน  และที่ส าคัญคือ เป็นการกระตุ้นให้คนในพ้ืนที่เปลี่ยนจากการท านามาเป็นการปลูก
อ้อยเพ่ือส่งโรงงานแทน ในขณะเดียวกันเมื่อมีโรงงานขนาดใหญ่และพ้ืนที่ในการปลูกอ้อยมากขึ้น            
ท าให้บ้านโป่งต้องการแรงงานจ านวนมากและน ามาสู่การย้ายเข้ามาของคนต่างถิ่นทั้งไทยและต่างด้าว  
ประเพณีและวัฒนธรรมจึงไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะคนไทยพ้ืนถิ่น   

 ซึ่ งสอดคล้องกับ สุภาภรณ์  จินดามณี โรจน์   (2544)  ที่กล่าวไว้ ในหนังสือ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ าแม่กลอง ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม บ้านโป่ง-
บ้านเจ็ดเสมียน ในการอธิบายวิถีชีวิตของประชาชนในแง่มุมเชิงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของผู้คน
แต่ละกลุ่มและผู้คนกับธรรมชาติโดยเฉพาะพ้ืนที่สองฝั่งของแม่น้ าแม่กลอง  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้
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เป็นหลักฐานประกอบการศึกษาทางด้าน  ภูมิศาสตร์ ความเชื่อและวัฒนธรรม ที่เป็นปัจจัยหลั กให้
ชุมชนบริเวณรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้นไม่ใช่มีเพียงชาวจีนไหหล า  แต่ยังประกอบไปด้วยผู้คนอีก
มากมายทั้งจีนแคะ  จีนแต้จิ๋ว  ชาวไทยภาคกลางในพ้ืนที่  มอญ  เขมร  ลาวและยวน  ให้สามารถอยู่
ด้วยกันได้  ภายใต้การปรับตัวในการอยู่อาศัยร่วมกัน   

2.   งานศึกษาที่  อธิบายเกี่ยวกับ คนจีนและความเชื่อของคนจีน 
“บริเวณใดที่มีคนจีนอาศัยอยู่  บริเวณนั้นจะต้องมีการสร้างศาลเจ้าหรือวัดจีนเพ่ือเป็น

สถานที่ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีนจากการต้องอพยพย้ายถิ่นฐานที่ท าให้เกิดความรู้สึก            
ไม่ปลอดภัย  ศาลเจ้าจึงเป็นสถานที่ช่วยยึดเหนี่ยวปลอบประโลมจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมอันเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวจีนทุกคนที่ช่วยกันสร้างศาลเจ้าขึ้น”  ค ากล่าวนี้
ปรากฏในหนังสือของต่วน ลี่ เซิงและคณะ(2543 ) อธิบายไว้ในหนังสือ  ความเป็นมาของวัดจีน
และศาลเจ้าจีนในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาที่กล่าวไว้ในสารนิพนธ์ของ เมธาวี  โรจนะ
เสน (2549) เรื่อง ศาลเจ้าจีน  ศรัทธากับการรักษาโรค  กรณีศึกษาศาลเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว  เขตสัม
พันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร ในการอธิบายว่าศาลเจ้าและวัดจีนแต่ละแห่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์
กลุ่มโดยใช้เกณฑ์เรื่องชาติพันธุ์เป็นหลัก  ส าหรับชาวจีนในประเทศไทยนั้นมีหลายกลุ่ม  แต่ส่วนมาก
เป็นจีนแต้จิ๋ว  กวางตุ้ง แคะ  ไหหล า  และฮกเกี้ยน  ดังนั้นเมื่อมีการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยจึงมีการ
น าความเชื่อดั้งเดิมของตนมาด้วย  โดยการสร้างศาลเจ้าที่ประดิษฐานเทพตามที่ตนเองนับถือมาองค์
ประธานของศาลเจ้าแต่ละแห่งซึ่งมีความแตกต่างกัน  เช่น เจ้าแม่ทับทิมในประเทศไทยนั้นนับถือ
อย่างแพร่หลาย  เพราะชาวจีนโพ้นทะเลให้ความส าคัญกับทะเลมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่   

 เพราะฉะนั้นเทพเจ้าที่ เกี่ยวข้องกับทะเลจึงได้รับความนิยม  ในขณะที่จีน
แผ่นดินใหญ่นั้นมีเจ้าแม่มากมายแต่ที่เคารพมากที่สุดคือเจ้าแม่กวนอิม  ส าหรับเจ้าแม่เบิกไพรนั้น            
ก็นับว่าท่านเป็นเจ้าแม่ทับทิมเพราะพ้ืนที่ตั้งนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับน้ าและการเกิดอุบัติเหตุทางน้ า
บ่อยครั้ง  ประกอบกับในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการอพยพเข้ามาของชาวจีนไหหล าและฮกเกี้ยน จึงได้มีการ
สร้างศาลเจ้าขึ้น  แต่ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อบางอย่างให้สอดคล้องกับสังคมใหม่   
ที่มีความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้ว  ดังปรากฏจากชื่อเรียกที่   ไม่ใช้ชื่อเจ้าแม่ทับทิมหากเปลี่ยนเป็นเจ้าแม่
เบิกไพร  เพราะมีต านานเล่าว่า  ในสมัยก่อนบริเวณทั้งหมดของอ าเภอบ้านโป่งยั งคงมีสภาพเป็นป่า  
และแม่น้ าคือเส้นทางการคมนาคมหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในการเดินทางจากปากแม่น้ าสู่
การค้าของป่าที่จังหวัดกาญจนบุรี  พ้ืนที่ที่มีการตั้งศาลนั้นมีความเชื่อดั้งเดิมว่าเป็นประตูสู่ป่าลึกด้าน
ใน  ดังนั้นตามความเชื่อของคนโบราณจึงมีพิธี”เบิกป่า” หรือชื่อเบิกไพร ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการบอก
กล่าวแก่สิ่งศักดิสิทธิ์ให้คุ้มครองและเดินทางปลอดภัย  ต่อมาจึงมีการน าความเชื่อพ้ืนถิ่นเข้ามารวมกับ
ความเชื่อของชาวจีนจึงเกิดเป็นต านานเจ้าแม่เบิกไพร   
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 เรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่เบิกไพรหรือในอีกชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมนั้น            
เป็นหนึ่งในความเชื่อแบบจีนฮกเกี้ยนตามการอ้างอิงจากจิตรา  ก่อนันทเกียรติ (2544)  ในหนังสือ  
ท าเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน  ที่ได้ท าการรวบรวมเจ้าแม่และผู้วิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์  
และท าให้เราสามารถท าความเข้าใจกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องดังกล่าวได้ว่า  มีสภาพความเป็นอยู่
อย่างไร  หรือมีความคาดหวังในสิ่งใด  ผ่านต านาน  เรื่องเล่าถึงประวัติ  ที่มาของผู้วิเศษต่างๆ            
เช่น  เทพธิดาไหม  เทพธิดาทอผ้า  เทพีเข็มเย็บปักถักร้อย  เจ้าแม่ทอผ้า เป็นต้นซึ่งหากพิจารณาดูจะ
พบว่าเรื่องราวผู้วิเศษต่างๆที่ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกันจากการทอผ้าของผู้หญิง  
เพราะในสมัยโบราณไม่มีเสื้อผ้าส าเร็จรูปเหมือนปัจจุบัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจึงต้องท าด้วยมือและท า
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในหลายๆพ้ืนที่ที่กล่าวถึง  การทอผ้าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของผู้หญิงในสังคม            
แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือ  แม้จะมีความเชื่อบางอย่างร่วมกันระหว่างผ้าทอกับผู้หญิง  แต่ต านานเทพธิดา
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวนั้นมาจากคนละพ้ืน คนละช่วงเวลา  เพราะฉะนั้นเรื่องราวปาฏิหาริย์
ที่ถูกกล่าวถึงในต านานต่างๆจึงแตกต่างกัน  เช่น  เทพธิดาไหมนั้นเป็นที่รู้จักสมัย จากจักรพรรดิ            
อ๊ึงตี่กว่า  4,700 ปีก่อน  โดยมเหสีของพระองค์ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นผู้คิดค้นผ้าทอไหมได้           
สิ่งส าคัญท่ีเกี่ยวโยงกับสภาพทางภูมิศาสตร์นั้นได้มีการกล่าวถึง  ทุ่งคายไหมที่อยู่ทางทิศตะวันตกของ
ประเทศ  ในขณะที่เจ้าแม่ทอผ้าหรืออ๊ังเต๋าปอนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่เขตเซี่ยงไฮ้           
ด้านตะวันออกของจีน โดยเจ้าแม่คือคนธรรมดาที่เป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมปั่นทอให้แพร่หลาย  
ขยายตลอดลุ่มน้ าแยงซีเกียง  ท าให้ชาวบ้านมีงานท า  เมื่ออ๊ังเต๋าปอถึงแก่กรรมชาวบ้านจึงยกให้สร้าง
ศาลและยกให้เป็นผู้วิเศษ 

 เราจะพบว่าต านานเรื่องราวของเจ้าแม่และเทพเจ้าของจีนนั้นมีอีกมากมายตามแต่
ค่านิยม  เพศ  สภาพการด าเนินชีวิตและเงื่อนไขต่างๆ  ท าให้ความเชื่อเหล่านี้สามารถเป็นการแสดง
ของเอกลักษณ์กลุ่มร่วมกัน  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน  เจ้าแม่เบิกไพรจึง
กลายเป็นตัวแทนกลุ่มคนที่อาศัยในบริเวณโดยรอบ  เพราะผู้คนแถบบ้านโป่งและพ้ืนที่ใกล้เคียงล้วน
รู้จักและกราบไหว้  ให้ความเคารพ  แม้เงื่อนไขการจ าแนกทางชาติพันธุ์แบบสมัยก่อนจะใช้ไม่ได้
เพราะปัจจุบันเราอยู่แบบรัฐชาติ  ที่รวมทุกคนหลายชาติพันธุ์ไว้ด้วยกัน  แต่ความเชื่อสิ่งศักดิ์จึงยังคงมี
หน้าที่ในการยึดโยงคนที่แตกต่างกันไว้ด้วยกันภายใต้ความเชื่อเดียวกัน เราจึงพบว่า  ไม่ว่าจะเป็นคนที่
อยู่ในต่างพ้ืนที่  ต่างเชื้อชาติแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในเขตบ้านโป่ง   ก็ล้วนจะให้ความนับถือ  เพราะส่วน
หนึ่งเป็นกระบวนการกลืนกลายทางสังคม  เหมือนภาษิตที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม”  
โดยข้อมูลที่กล่าวถึงชาวจีนในบ้านโป่งนั้นปรากฏอยู่ ในหนังสือ สังคมจีนในประเทศไทย : 
ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์  ของ  Skinner G.William ที่แปลโดย  พรรณี ฉัตรพลรักษ์(2548)  
อันเป็นผลงานที่วิเคราะห์สังคมไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้อธิบายถึงภูมิหลังและสาเหตุของการอพยพเข้ามาของคน
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จีน  เช่น  ความยากจน  ภัยพิบัติท่ีเกิดในประเทศจีน  รวมไปถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้การที่
ชาวจีนยังมีความความคล้ายคลึงด้านวัฒนธรรมกับประเทศไทย  ท าให้เป็นการดึงดูดชาวจีนในอพยพ
เข้ามาสู่ประเทศไทยและกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ  ส่งผลให้ในปัจจุบันชาวจีนเข้ามามีอิทธิพล
ควบคุมการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยความช านาญเฉพาะอย่างในการประกอบอาชีพที่
ได้รับสืบทอดกันมาตามแต่กลุ่มต่างๆ   นอกจากอิทธิพลด้านเศรษฐกิจแล้ว  ชาวจีนยังเข้ามามีอิทธิพล
เรื่องการเมืองจนท าให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มคนไทย  และมีกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในสมัย          
จอมพลป. พิบูลสงคราม 

 ผลงานวิจัยชิ้นนี้จึงท าให้ผู้ศึกษาได้ท าความเข้าใจสภาพโดยทั่วไปของสังคมจีนโพ้นทะเล
และยังเป็นรากฐานในการท าความเข้าใจความเชื่อ ประเพณี  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
ของชาวจีนที่สะท้อนออกมาจากการปฏิบัติตน  รวมไปถึงยังเป็นการอ้างอิงในการกล่าวถึงการอพยพ
ของชาวจีนสู่ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์   จากการที่ชาวจีนเข้ามาในประเทศ
ไทยและกระจายตัวออกไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ  หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศและนโยบาย
เศรษฐกิจแบบเสรี  ท าให้ชาวจีนเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมจากผู้ใช้แรงงานสู่การเป็นนายทุน               
จนส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ที่
มีการหลอมรวมวัฒนธรรมไทย-จีนเข้าไว้ด้วยกันในสังคม  ด้านความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรหรือเจ้า
แม่ทับทิมนั้นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้ามาตั้งรกรากของชาวจีนในเขตอ าเภอบ้านโป่งเช่นเดียวกัน 
 3.  งานศึกษาที่เกี่ยวข้อกับ แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรฐกิจ  และ
วัฒนธรรม 

 ความเชื่อต่างๆนั้นคงจะอยู่ไม่ได้หากขาดการสนับสนุน  สืบทอดต่อไป  ความเชื่ อเรื่อง
เจ้าแม่เบิกไพรจึงสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ  อย่างเหนียวแน่น  แต่เราคงมิอาจปฏิเสธความเจริญจาก
เทคโนโลยี  วิทยาการต่างๆ  และสิ่งอ านวยความสะดวกจากภายนอกได้ ในขณะเดียวกันหากมองใน
มุมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้ว  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องปกติ  หากแต่เรา
ต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลอย่างไร  มีที่มาอย่างไร  แล้วเมื่อชุมชนเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อ
ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรได้อย่างไร   ดุจฤดี คงสุวรรณ์  ได้อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ใน
บทความเรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ลงในนิตยสาร ท้องถิ่นไทย  ปีที่ 2 ฉบับที่  24  
(กันยายน 2549)  หน้า 57-126  ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงว่า  สังคมมนุษย์มีลักษณะ
เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  มีการเปลี่ยนแปลง บางสังคมเปลี่ยนแปลงช้าขณะที่บางสังคม
เปลี่ยนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จนเกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างส าคัญในรอบ
ร้อยปี แต่ในระยะประมาณร้อยปีที่แล้วสังคมจ านวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบ
โบราณกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่เห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรม จากสังคมแบบชนบทมาเป็นสังคมเมือง  การเปลี่ยนแปลง เหล่านี้เกิดขึ้นมากน้อยและ
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เร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนกลายเป็นสังคมที่ก้าวหน้า            
และเป็นศูนย์กลางของโลกยุคใหม่ หลายสังคมเปลี่ยนแปลงช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางด้านที่เป็น
ปัญหา เช่น ประชากรเพ่ิมมากจนกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย ในบางประเทศเน้น
การพัฒนาด้านวัตถุเกินไปจนเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ทางสังคม แนวโน้มที่ก าลังเป็นไปขณะนี้           
คือ การแพร่กระจายเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจจากสังคมที่ “พัฒนาแล้ว” ไปสู่สังคมที่ “ด้อย
พัฒนา” หรือ “ก าลังพัฒนา” ทั่วโลก หรือที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” นักสังคมวิทยามองการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนใหญ่รวมทั้งสังคมไทยในปัจจุบันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคม
แบบประเพณีไปสู่สังคมแบบใหม่ เรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่า “การเปลี่ยนเป็นความ
ทันสมัย” (modernization) หรือ “ภาวะทันสมัย” ซึ่งหมายถึง “การเปลี่ยนเป็นแบบสังคม
ตะวันตก” 

 สังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยนั้นมักพบลักษณะบางประการที่เรียกว่า      
“ทวิลักษณ”์ (dualism) คือมีภาวะที่แตกต่างกันมากด ารงอยู่ควบคู่กัน เช่น ด้านเศรษฐกิจภาคเกษตร
และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่คู่กันแค่มีความไม่เท่าเทียมกัน รายได้ระหว่างกลุ่มคนภาคเกษตรกับ    
ภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกันมาก รัฐบาลมักจะเอาใจใส่และเอ้ือประโยชน์แก่         
นักธุรกิจมากกว่าเกษตรกร และนักธุรกิจมักได้รับชัยชนะเหนือเกษตรกรในการขัดแย้งเพ่ือแย่ง
ทรัพยากรน้ า ที่ดิน ป่าไม้ ในด้านการเมืองก็มีลักษณะสองด้าน คือ ด้านหนึ่งคนเมืองและชนชั้นกลาง
ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องการมีส่วนร่วมมากข้ึน เสรีภาพทางการเมืองหรือระบบ
ประชาธิปไตยเป็นกระแสหลักถูกผลักดันให้เกิดขึ้นเพ่ือรองรับระบบธุรกิจตลาดเสรี แต่ในอีกด้านหนึ่ง
เกษตรกรในชนบทยังคุ้นเคยกับระบบอ านาจแบบอุปถัมภ์ และวิถีชีวิตแบบประเพณี ท าให้สังคม        
มีรูปแบบของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแต่มีพฤติกรรมทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ มีความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ของฝ่ายชนบทกับฝ่ายคนเมือง   ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนบท        
กับคนเมืองนั้นเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีในประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายคนเมืองหรือเอกชน
นั้นมีรัฐบาลให้การสนับสนุนในการเข้ามาหาประโยชน์ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดภายใต้การก าหนดเป็น
นโยบายรัฐ  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทบางกลุ่มต้องขายที่ดิน  เปลี่ยนอาชีพจากภาคการเกษตร  
มาเป็นสาวโรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนภาคการเกษตร   
 หนังสือเรื่อง กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลัง
พัฒนา  ของ  ดารณี  ถวิลพิพัฒน์กุล (2539)  และหนังสือเรื่อง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยานคร
ของปรีชา   คุวินทร์พันธุ์ (2547) ได้อธิบายแนวคิด  “ Urbanism  as  a Way  of  Life” ของ 
Louis Wirth  ที่พยายามให้ค าจ ากัดความของค าว่า นครหรือเมือง  โดยการก าหนดปัจจัยหลัก  3 
ประการคือ   
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 1.  ขนาด  ที่มีความหลากหลายด้านประชากรทั้งเรื่องเชื้อชาติและสถานภาพ  ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์แบบหลวม  ตัวใครตัวมันมากกว่าในชนบทที่จะมีความสัมพันธ์แบบ face to face   

 2.  ความหนาแน่น  จากการที่มีคนจ านวนมากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน  ตามโรงงาน
อุตสาหกรรม มีความชาญเฉพาะอย่าง  แบ่งงานกันท าชัดเจน  แต่ผู้คนรู้จักกันแบบผิวเผิน  เน้นเรื่อง
วัตถุมากกว่าศีลธรรม 

 3.  ความหลากหลาย  ซึ่งเป็นผลกระทบจากขนาดของประชากรและความหนาแน่นที่
เพ่ิมสูงขึ้น  ท าให้เกิดความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นในสังคม  มีการรวมกลุ่มตามความสนใจของ
ปัจเจกแต่หากต้องการรวมกลุ่มในสถาบันหลักอย่างด้านศาสนา  การเมือง ก็จะต้องยอมเสียสละ    
ความเป็นปัจเจก  เพื่อลดความแตกต่างให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นสังคม 

 ซึ่งในแนวคิดดังกล่าวยังถูกน ามาต่อยอดจากกลุ่มนักคิดเรื่อง  นิเวศวิทยานคร  เช่น 
Burgess  ที่เสนอการเกิดแนวคิดการเกิดศูนย์กลางเมืองแบบวงแหวน ตามการใช้ที่ดิน  Homer  
Hoyt  ได้เสนอแนวคิดการเกิดศูนย์กลางของเมืองถูกแบ่งเป็น ภาค ตามลักษณะการคมนาคม  และ  
Harris and Ullman  ได้เสนอแนวคิดการเกิดศูนย์กลางของเมืองแบบหลายจุดศูนย์กลางไม่มีการ
ก าหนดเจาะจง  แต่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามของก าหนดต่างๆที่มี    สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์เรื่อง
การปรับตัวต่อเศรษฐกิจและสังคมของลาวครั่ง  ที่บ้านโคก จังหวัดสุพรรณบุรี  ของ คะนึงนุช            
มียะบุญ (2544) ในการอธิบายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งหรือกลุ่มลาวอพยพจากการกวาดต้อนของ  
เจ้าอนุวงศ์ในสมัยก่อกบฏช่วงรัชกาลที่  3  เมื่อรัฐไทยสามารถปราบกบฏได้ส าเร็จจึงได้กวาดต้อนผู้คน
จากเมืองศรีสัตนาคนหุต ล้านช้างลงมา  ส่วนหนึ่งจึงท าการอพยพเพ่ือเข้ามาตั้งรกรากที่บ้านโคก  
จังหวัดสุพรรณบุรี  อย่างเช่นที่พบในปัจจุบัน  แต่หลังจากการอพยพเข้ามาเพ่ือท าการเกษตรนั้นได้
เปลี่ยนไปเมื่อกระแสทุนนิยมจากโลกตะวันตก  เข้ามาสู่ประเทศไทย  พร้อมกับการที่รัฐออก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  โดยมุ่งเน้นที่การขจัดความยากจนด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ตลอดจนการพัฒนาด้านการคมนาคม  อุปโภค บริโภค  ซึ่งภายหลังได้มีการสร้างเขื่อนเหนือแม่น้ า
เจ้าพระยา  การขุดคลองชลประทาน  การสร้างถนน  ซึ่งน ามาสู่การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่  ได้กระจายตัวออกมาจากส่วนกลาง เมื่อโลกรอบตัวเปลี่ยนแปลง  ชาวลาวครั่งก็ต้องมีการ
ปรับตัวเช่นเดียวกัน  งานวิจัยเล่มนี้คือการอธิบายสาเหตุของการปรับวิถีชีวิตของชาวลาวครั่ง  เพ่ือให้
เข้ากับโลกสมัยใหม่  และการเปลี่ยนรูปแบบของสังคม   

 ประเด็นหลักท่ีผู้เขียนได้กล่าวถึงคือ  1. ผลจากการเพ่ิมขนาดประชากร  อันเนื่องมาจาก
การแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น  ส่งผลให้มีการหาอาชีพที่สองในการเลี้ยงครอบครัว  เช่นท านาในฤดูฝน
และรับจ้างในฤดูแล้ง  2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศ  เนื่องจากในพ้ืนที่ประสบกับภัยแห้งแล้ง
อย่างหนักท าให้ไม่สามารถท าการเกษตรได้ จึงมีแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายออก  และบางส่วน
กลายเป็นสาวโรงงาน  3.  การพัฒนาของเทคโนโลยีและความทันสมัย  เข้ามาสู่ชุมชน  ความ
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สะดวกสบายจากเครื่องจักรเข้ามาท าหน้าที่แทนแรงงานสัตว์ ท าให้ความผูกพันและประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรจึงค่อยๆหายไป  4.  ความตื่นตัวของคนในชุมชน  น ามาสู่ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือที่จะได้เท่าทันกับโลกสมัยใหม่  เกิดการเลือกรับ    5.  การติดต่อกับชุมชนภายนอก  
และทัศนคติในการแข่งขัน  เมื่อกล่าวถึงชุมชนอ่ืนนั่นหมายถึงเรามีการแบ่งแยกความเป็นกลุ่มและ
ความเป็นอ่ืน เพราะฉะนั้นการติดต่อกับคนอ่ืนจึงเป็นทั้งการรับข่าวสารและในขณะเดียวกันยังท าให้
เราต้องพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่เหนือคนกลุ่มอ่ืนได้  การที่เราเข้าใจของสาเหตุปัญหาเราจึง
สามารถเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจว่า ทั้งหมดนี้คือเรื่อง
เดียวกัน  ส่วนหนึ่งเปลี่ยนส่วนอื่นๆจึงเปลี่ยนตาม  แม้ว่าบางเรื่องอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าอีกเรื่อง
เช่น  ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะเปลี่ยนและเรียนรู้ความทันสมัยได้ช้ากว่าวัยรุ่น  ท าให้สังคมจึงต้องใช้
ระยะเวลาในการหลอมคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้สนิท    

 แนวทางในการศึกษาชุมชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชีวิตชาวลาวครั่ง
นั้นเป็นแนวทางในการศึกษางานความเชื่อเรื่องศาลเจ้าแม่เบิกไพรกับสังคม  ในการอธิบายว่าความ
เชื่อต่างๆนั้นคงจะอยู่ไม่ได้หากสังคมรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง  เพราะฉะนั้นในสภาวการณ์
เดียวกันกับกรณีของลาวครั่ง  จึงเป็นที่น่าสนใจว่า  แล้วชุมชน  ผู้คนบริเวณรอบศาลเจ้านั้นจะมี
วิธีการปรับตัวอย่างไรและส่งผลให้ศาลเจ้าเองจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรในการเข้าถึงประชาชน  
นอกจากนี้  สารนิพนธ์นิพนธ์ของ  ชวลิต  พุฒพิสุทธิ์.  (2540) เรื่อง “  การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม-เศรษฐกิจ   กรณีศึกษาชุมชนคนจีนที่ตลาดห้วยพลู  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม.”  
ได้อธิบายเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจว่าปรากฏอยู่ทั่วไปในทุก
พ้ืนที่  ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป  จนเกิดเป็นเรื่องราวเฉพาะกลุ่มของ
ตนเอง  ส าหรับชุมชนจีนที่ตลาดห้วยพลูก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกน ามาอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  อันมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในชุมชนในการท าให้
รูปแบบการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวจีนในตลาด
ห้วยพลูนั้น  ผู้แต่งได้วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง (change)  ว่า  เป็นความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งขององค์กรหนึ่งซึ่งยังคงตัวอยู่ได้ ”  โดยอาศัยการ
ตีความถึงแนวคิดดังกล่าวว่าจะต้องใช้เงื่อนไขเรื่องของ เวลา เข้ามามีส่วนส าคัญในการท าให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างก่อนและหลัง  ซึ่งผลที่ได้นั้นมีท้ังในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  หรืออาจ
เป็นการเพ่ิม  ลด  ปรับแต่งโดยยังคงปรากฏเรื่องราวในอดีตเอาไว้ได้  และส าหรับสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมี  2  แนวคิดท่ีส าคัญคือ   

1. การประดิษฐ์คิดค้น (Invention)  คือแนวคิดที่กล่าวถึงการคิดค้นสิ่งใหม่  เทคนิค
วิทยาการใหม่  สร้างธรรมเนียมหรือประเพณีใหม่  จนเมื่อได้รับการยอมรับก็จะสามารถแพร่หลายใน
สังคมกลายเป็นรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ที่ได้รับการยอมรับ 
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2.  วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงหรือขอยืมได้ ( Culture Borrowing)  เพราะแต่ละสังคม
จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและมีการติดต่อกับสังคมอ่ืนๆ  ท าให้มนุษย์สามารถเลือกรับวัฒนธรรมอ่ืน
เพ่ือเข้ามาปรับให้เข้ากับกับแนวทางที่มีอยู่เดิม  และสร้างสิ่งที่เหมาะสมส าหรับตนเองที่สุด   ซึ่งใน
การศึกษาสารนิพนธ์เล่มดังกล่าวท าให้สามารถน าไปปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและตัวศาลเจ้าแม่เบิกไพรได้  ในเรื่องของการวิเคราะห์ผลจากการการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีความเจริญจากเมืองเข้ามาสู่ชุมชน  และส่งผลต่อเนื่องถึงความเชื่อเรื่องศาลจ้าแม่
เบิกไพรว่าจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชน   

 4.  งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับวิถี
ชีวิตของคนในสังคม  

 การมีผู้คนหลากกลุ่มหลายชาติพันธุ์ในพ้ืนที่เดียวกัน  ท าให้สังคมเกิดความแตกต่าง
แตกแยก  ดังนั้นความเชื่อจึงมาเป็นกาวประสานความแตกต่างของผู้คนที่อาศัยร่วมกัน  แต่ความเชื่อ
นั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะแค่เรื่องของศาสนาหลักอย่างพุทธศาสนา  คริสต์ศาสนา  ศาสนาอิสลามหรือ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเท่านั้น  แต่ความเชื่อยังมีความหมายที่คลอบคลุมไปถึงความเชื่อท้องถิ่นและ
ความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติด้วย  เพราะมนุษย์ยังคงต้องการที่พ่ึงทางใจ  ไม่ว่าจะผ่านมา
กี่ยุคกี่สมัย    ดังที่ สนิท  สมัครการ(2539) ได้เขียนไว้ในหนังสือ  ความเชื่อและศาสนาใน
สังคมไทย:  วิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  ได้เสนอว่า ความเชื่อและศาสนานอกจาก
จะมีประโยชน์ในการสร้างก าลังใจและบ ารุงขวัญให้แก่บุคคลแต่ละคนแล้วศาสนายังท าหน้าที่ด้าน
สังคมด้วย  ศาสนาได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของสังคมหรือกลุ่มชนที่นับถือศาสนาร่วมกัน
อย่างมาก  และมีความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันมีจุดก าเนิด  ปัจจุบันและอนาคตร่วมกัน  มีค าสอน
แบบเดียวกันย่อมอ านวยความสะดวกในการอยู่ร่วมกัน  

 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันศาสนาก็มีการแยกย่อยเป็นนิกายต่างๆมากมาย  มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลายด้านเพื่อให้ตอบสนองแก่สังคมได้มากขึ้น  ส่วนหนึ่งมาจากกลัทธิทุนนิยม  บริโภคนิยม
ที่ท าศาสนาเกี่ยวข้องกับระบบพาณิชย์  แสวงหาผลก าไร  มีการขายเครื่องรางของขลังมากมาย            
ทั้งพระเครื่อง  ตะกรุด  ยันต์(ฮู้)  หรือใบ้หวย  เสกคาถา ทั้งนี้เพราะเป็นไปตามการตอบสนองทาง
สังคมในการหาที่พ่ึงทางใจที่สามารถจับต้องได้  ในขณะที่ศาสนาพุทธเน้นให้ปล่อยวาง  ตัดกิเลส 
ดังนั้นจึงมีคนจ านวนไม่น้อยที่หันไปหาแนวทางไสยศาสตร์กันเพ่ิมขึ้น  ซึ่งเป็นการอธิบายเรื่องของ
ความเชื่อกับสังคมที่กล่าวไว้  งานวิจัยชิ้นนี้ช่วยให้เห็นถึงความส าคัญทางศาสนาที่มีต่อสังคม  เพ่ือท า
ให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้   

 แต่เมื่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
ภายนอกเข้ามามากขึ้น  รูปแบบของศาสนาจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  มีการน าความเชื่อ
ดั้งเดิมของตนผนวกเข้ากับศาสนา  เปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  ผ่านระบบสัญลักษณ์
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และแสดงออกอย่างกลมกลืน  ในปัจจุบันเรื่องราวของความเชื่อในแต่ละสังคมวัฒนธรรมจะมีความ
เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงทัศนคติ  วิถีชีวิต  ค่านิยม  และการด าเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคม  ซึ่ง 
ปนิธิ  ศรีชัย (2540)  ได้อธิบายไว้ในสารนิพนธ์เรื่อง “ ความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ากับหมู่บ้าน  
กรณีศึกษา  ชุมชนหมู่ 1  บ้านนา  ต าบลโพรงมะเดื่อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.” ที่กล่าวถึง
ความเชื่อของผู้คนที่มีต่อเจ้าพ่อสิงหาญฟ้าแลบ  อันเป็นหมู่บ้านของชาวลาวครั่งที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยเฉพาะชื่อของเจ้าพ่อว่า  “ ฟ้าแลบ ”  นั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ก่อนที่ฝนจะตก  เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นท านา  อันเป็นอาชีพหลักของชุมชน  
ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อสิงหาญฟ้าแลบนอกจากจะมีความส าคัญกับการเกษตรแล้วยังกลายเป็นแหล่ง
ศูนย์รวมใจของคนในชุมชนทั้งด้านปัจเจกและด้านสังคม  รวมไปถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนกับชุมชนใกล้เคียง  ที่มีความเชื่อเหมือนกันและคนในชุมชนกับคนภายนอก  ซึ่ง
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนแลกรับทางวัฒนธรรม  จนกระทั่งได้มีการเข้ามาของโรงงานในพ้ืนที่ใกล้เคียง
ท าให้สมาชิกในชุมชนท าการเกษตรลดลง  ไปท างานในโรงงานมากขึ้น  หรือแม้แต่การที่มีคนงานใน
โรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในบริเวณดังกล่าว  ประกอบกับความเจริญของเมืองนครปฐมที่
ขยายตัวออกมา  ท าให้ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษามากขึ้นให้ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อ         
สิงหาญฟ้าแลบลดลง  และท าให้ความเชื่อดังกล่าวต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน   
งานศึกษาชิ้นนี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อความเชื่อเรื่อง
ศาลเจ้าแม่เบิกไพรได้ในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้นมีผล
มาจากความเจริญของเมือง  การเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการคมนาคมที่
สะดวกสบาย  ท าให้ผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเองไป   

 ความเชื่อเรื่องศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือท าให้สามารถคงอยู่ได้  
สอดคล้องกับ  บทความเรื่อง  เกลือและโพแทส :  การสร้างความรู้ อ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดินอีสาน  กรณีศึกษา  โครงการเหมืองแร่    โพแทส  จังหวัดอุดรธานี 
ของ นัฐวุฒิ  สิงห์กุล (2550)  ที่ลงในหนังสือพ้ืนที่ทางสังคมร่วมสมัยจากมุมมองคนรุ่นใหม่  หน้า  
57-126   ว่า  โครงการเหมืองแร่โพแทส  คือจุดเริ่มต้นของการที่ต่อสู้กันของประชาชนในพ้ืนที่กับ   
ทุนนิยมข้ามชาติผ่านการเอ้ืออ านวยจากภาครัฐในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  ทั้งใน
การแก้กฎการหมายและใช้อ านาจรัฐในการสนับสนุนโครงการ โดยการให้ค าอธิบายกับชาวบ้านจาก
แรงจูงใจเรื่องปากท้อง  ว่าหากให้มีการสร้างโรงงานประชาชนในพ้ืนที่จะมีงานท าจากการเป็น       
สาวโรงงาน  ส่วนประชาชนในภาคเกษตรก็จะสามารถใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูก   เนื่องจากแร่โพแทส  คือ
หนึ่งในสามแร่หลักของภาคการเกษตร ท าให้ประชาชนบางส่วนหลงเชื่อ  จนกระทั่งได้มีนักวิชาการ
เข้าไปให้ความรู้  ว่าเมื่อขุดแร่ใต้พ้ืนดินออกหมดแล้วสภาพทางภูมิศาสตร์ก็จะไม่เหมือนเดิม  เกิด
ปัญหามลภาวะทั้งทางอากาศ  เสียงและการปล่อยน้ าเสีย ที่ส าคัญที่สุดคือราคาปุ๋ยนั้นไม่ถูกลงอย่างที่
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ผู้ผลิตได้โฆษณาไว้  ท าให้ชาวบ้านเริ่มตระหนักและตื่นตัวมากขึ้น  จึงมีการรวมกลุ่มเพ่ือต่อสู้กับ
ภาคเอกชนและภาครัฐโดยใช้แนวทางวาทกรรมจากต านานผาแดงนางไอ่  มาเป็นการประกอบสร้าง
เป็นองค์ความรู้เพ่ือต่อสู้กับระบบทุนนิยมข้ามชาติที่ใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ในการด าเนินการเพ่ือ
ความส าเร็จ  โดยมุ่งเน้นที่ผลก าไรมากกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัว  การเข้ามาของโครงการเหมืองแร่นั้น
หากท าได้ส าเร็จ  วิถีชีวิตของผู้คนพ้ืนถิ่นที่ยังคงอาศัยการท านาเป็นหลักนั้นก็คงเปลี่ยนไป  แต่การจะ
ต่อสู้กับนายทุนได้นั้นชาวบ้านจ าเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันโดยอาศัยสิ่งที่ยึดโยงผู้คนโดยรอบเอาไว้ผ่าน
ต านานผาแดงนางไอ่นั่นเอง 

 เมื่อเราพิจารณาความคิดข้างต้นจะพบว่า  “ต านานผาแดงนางไอ่”  ท าหน้าที่เป็นความ
เชื่อร่วมกันของคนในสังคม  ในการรวมผู้คนที่เคยได้ยินหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในแง่ของพ้ืนที่และ
วัฒนธรรมให้สามารถรวมพลังกันในการต่อสู่ได้  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้กล่าวไว้ในต านานเจ้าแม่
เบิกไพรเช่นเดียวกัน  แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ  ต านานผาแดงนางไอ่นั้นถูกน ามาใช้ในระยะเวลาที่ชุมชน
พร้อมจะช่วยเหลือกันในการต่อต้านนายทุนเหมืองขนาดใหญ่ได้ส าเร็จ  แต่กรณีของเจ้าแม่เบิกไพรนั้น
ไม่สามารถท าได้ด้วยข้อแม้จากการที่สังคมมีเริ่มมีความเป็นปัจเจกชนสูง  สังคมกลายเป็นเกษตรกรรม
กึ่งอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ าตาลนั้นกลายเป็นปัจจัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และวิถีชีวิตที่ผู้คนทิ้งการเป็นชาวนา ชาวไร่ไปเป็นสาวโร งงาน  
ขายที่ดินเพราะไม่มีใครท ากินต่อ  แต่สิ่งส าคัญคือ  การที่บทความข้างต้นได้อธิบายการขยายตัวของ
โลกทุนนิยมรุกเข้าไปสู่ภาคการเกษตรนั้น  นอกจากจะต้องมีเงินหนาเป็นนายทุนขนาดใหญ่แล้ว  
ภาครัฐยังกลายมาเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน  เพราะในแง่ของศาล
เจ้าแม่เบิกไพรนั้นมีทั้งเรื่องกฎหมายควบคุมมลพิษต่างๆที่รัฐเอ้ือแก่กลุ่มโรงงาน  จนกระทั่งกลายเป็น
ข่าวหนังสือพิมพ์จึงท าให้มีการกวดขันมากขึ้น  และที่ส าคัญต่อวิถีชีวิตตลอดสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองคือ  
โครงการการสร้างเข่ือนของรัฐบาลที่จังหวัดกาญจนบุรีมาพร้อมกับสัมปทานทรัพยากร ทั้งป่าไม้  ถนน  
ก่อสร้างและการดูดทรายตลอดล าน้ าแม่กลองซึ่งมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม             
ความเชื่อ  ของผู้คนไปอย่างรวดเร็ว 

 อีกตัวอย่างงานคลาสสิคที่อธิบายการเปลี่ยนของโครงสร้างชุมชนในชีวิตจริงจนน ามาสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางความเชื่อนั้น  เป็นผลงานของ  ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545)  ใน
หนังสือ  ผีเจ้านาย  ที่กล่าวถึงผีเจ้านายหรือเจ้าพ่ี เจ้าพ่อ  อันหมายถึงคติความเชื่อของคนใน
ภาคเหนือที่ เป็นผู้คุ้มครอง หรือ ดูแลหมู่บ้าน โดยจะมีคนทรงหรือม้าขี่ เป็นคนกลางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผีเจ้านายและลูกเลี้ยงหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ   ผีเจ้านายแต่ละองค์ก็มี
การจัดแบ่ง  ล าดับโครงสร้างองค์กรที่ต่างกันไป  ซึ่งในแผนภูมิของการจัดองค์กรของผีเจ้านายแต่ละ
องค์ได้แสดงให้เห็นถึงการน าตัวแทนของศาสนาทั้งพุทธ  พราหมณ์  และผี  มาผสมกัน  เพ่ือให้คนที่มี
ความเชื่อทางศาสนาต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและยังเป็นการเพ่ิมความขลังในพิธี  
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รวมไปถึงสามารถเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย  สิ่งส าคัญที่ท าให้คนใน
ภาคเหนือยังคงเชื่อและนับถือผีเจ้านายนั่นก็คือ  คนยังคิดว่าผีเจ้านายมีหน้าที่บางอย่างที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่คนในสังคมได้  ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้น าเอาทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่
นิยมมาอธิบายความเชื่อ  กับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมแบบเดิมที่ในดินแดนแถบนี้เป็น
อาณาจักรขนาดใหญ่มาก่อน  แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5  ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
คนไทยโดยมีศูนย์กลางการปกครองที่กรุงเทพฯ    ส าหรับหน้าที่และบทบาทที่ส าคัญของประเพณีผี
เจ้านายได้ถูกแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. มีผลต่อส่วนรวม คือ เป็นผู้สนับสนุนสถาบันหลักในสังคม  โดยยึดโยงสถาบันเหล่านี้
เข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นการรวมอ านาจการปกครองสู่ศูนย์กลาง  การรวมคนต่างชาติต่างที่มาเข้าด้วยกัน
เพ่ือต้องการอาณาเขต  ดินแดนที่มั่นคงนั้นสิ่งส าคัญนั้นคือหากรัฐสามารถเข้าควบคุมความเชื่อของคน
ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ สิ่งนี้ถูกแสดงออกจากการประชุมและผังการแบ่งการปกครอง  ซึ่งต้องมีการ
รายงานมาท่ีกรุงเทพฯทุกเดือนของเหล่าผีเจ้านาย   

 2. มีผลต่อปัจเจกชน คือ เป็นความเชื่อที่ได้ถ่ายทอดมาเพ่ือการหาค าตอบในสิ่งที่
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้  และมีขอบเขตในการใช้มากกว่าโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับจิตใจ  ถ้า
รักษาไม่ได้ก็สามารถตอบค าถามได้ว่าเป็นเพราะบุญกรรม 
 เรื่องผีเจ้านายนี้ท าให้ผู้ศึกษาเห็นภาพการใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมกับความ
เชื่อทางศาสนา  ว่ามีความคล้ายคลึงกับความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรในแง่ การน าความเชื่อมาอธิบาย
ในเชิงวัฒนธรรมมากกว่าการเป็นโครงสร้างหลักหรือสถาบันทางสังคม  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาจาก
การเปลี่ยนแปลงสถาบันอ่ืนที่ส่งผลกับวิถีชีวิตโดยตรงและรวดเร็วอย่างการเมือง  เศรษฐกิจ          
เพราะระบบศาสนาและความเชื่อผูกโยงอยู่กับกรอบทางความคิดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
รวมถึงเป็นที่พ่ึงทางใจเมื่อไม่สามารถหาทางออกได้  กลไกทางความเชื่อจึงจะเป็นตัวชี้น าในการด าเนิน
ชีวิตอนาคต 

 สิ่งที่ส าคัญในการศึกษาเรื่องระบบศาสนาและความเชื่อ  ท าให้เราเห็นพัฒนาการด้าน
ความเชื่อในอีกหลายรูปแบบที่ไม่ตายตัว  เกิดความเชื่อต่างๆขึ้นมากมายในสังคมปัจจุบัน  โดยอิง
พ้ืนฐานมาจากระบบเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  เพราะศาสนารูปแบบใหม่หรือลัทธิพิธีแบบใหม่นั้นมีความ
หลากหลายสูง  เน้นกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะของอาชีพและความเป็นอยู่เฉพาะอย่างมากขึ้น  แต่
ไม่ใช่เพ่ือคนหมู่มากตามแบบระบบเกษตรกรรมที่ผู้คนไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญเฉพาะอย่างมาก
เหมือนในปัจจุบัน  ตัวอย่างเช่น  ผลงานของนิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2546) อธิบายไว้ในหนังสือ ลัทธิพิธี
เสด็จพ่อ ร. 5 ที่ได้ท าความเข้าใจผู้ประกอบธุรกิจของกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองว่ามีความเสี่ยงสูงอัน
เนื่องมาจากนโยบายและอ านาจของรัฐที่เข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ  เมื่อความต้องการที่จะ
เข้าถึงอ านาจรัฐในการประกันความเสี่ยงของธุรกิจ  ลัทธิพิธี เสด็จพ่อร. 5  จึงเกิดขึ้น  การเรียก 
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รัชกาลที่ 5 ว่าเสด็จพ่อนั้นเป็นการเน้นความสัมพันธ์ของรัชกาลที่  5  กับประชาชนให้เกิดความ
ใกล้ชิด  อันเปรียบร. 5 คือตัวแทนของภาครัฐในปัจจุบัน  แต่กลับให้ภาพของความแตกต่างทางสังคม
ที่มีช่องว่างน้อยกว่า  ประชาชนในโลกปัจจุบันไม่มีอ านาจในการต่อรองกับรัฐ  ในขณะที่พิธีเสด็จพ่อ 
ร.5 นั้นทุกคนกลับสามารถเข้าถึงได้ทั้งที่พระองค์คือกษัตริย์  มีฐานันดรที่สูงที่สุดแต่กลับใกล้ชิดกับ
ประชาชน  ดังนั้นชนชั้นกลางส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าถึงอ านาจได้ในชีวิตจริงจึงหันเข้าหาพิธีนี้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของตนมากกว่ามุ่งเน้นที่การรวมกลุ่มทางสังคม  ความเชื่อในลัทธิ
พิธีเสด็จพ่อ ร. 5 จึงมีโครงสร้างแบบหลวม  เพราะผู้คนมีความเป็นปัจเจกชนสูง  ต่างคนต่างมา          
เสร็จพิธีก็แยกจากกันซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนสังคมทุนนิยม  ที่ขาดความร่วมมือกันหากไม่ได้
ผลประโยชน์  ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความมีเสรีภาพและทันสมัยอีกด้วย 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีการศึกษา   

สนามศึกษาและประชากร 

  งานวิจัยครั้งนี้เลือกพ้ืนที่ 2  บริเวณในการท าการศึกษาคือ  1. ในส่วนของเทศบาลต าบล
เบิกไพร  ในฝั่งพ้ืนที่ของศาลเจ้าแม่เบิกไพรเป็นในลักษณะการสอบถามแบบเชิงลึก  ราว 40%  และ
สุ่มอีก 20% เนื่องจากในพ้ืนที่ส่วนเทศบาลต าบลเบิกไพร  นอกจากจะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่เบิกไพร
แล้ว  สถานที่แห่งนี้ยังมีการประกอบอาชีพ  รับจ้างและท างานในโรงงานอุตสาหกรรมกว่า  45%  
รองลงมาคือเกษตรกรรม 45%  และท้ายที่สุดคือค้าขายและรับราชการอย่างละ 5%  (ส านักงาน
ปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร , 2558) 2. ในส่วนของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดต่อ
กับต าบลเบิกไพรและเป็นพ้ืนที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุด  เพ่ือใช้ท าการศึกษา  โดยการศึกษาใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งนี้จะเป็นในลักษณะการสุ่ม  สอบถามราว 40%  โดยอาชีพส่วนใหญ่คือ  
การค้าและธุรกิจกว่า 60%  รับจ้าง 35%  และอ่ืนๆ 5% (ส านักงานปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง , 
2558) 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  เนื่องจากในการศึกษาสารนิพนธ์เรื่องความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรีกับกระบวนการกลายเป็นเมือง  มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก  ทั้งจากข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพร  ข้อมูลด้านพ้ืนในอ าบ้านโป่ง  รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นความ
คิดเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของวิธีชีวิต    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล  
ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุมทุกด้าน  จึงมีการใช้วิธีด าเนินการเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังนี้ 
  3.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ทั้งจากหนังสือ  สารนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์  และ บทความ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในลักษณะข้อมูลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  และเป็นข้อมูลที่มีผู้รวบรวมงานไว้ก่อนหน้านี้  ทั้งในด้าน  ทฤษฏีที่น ามาใช้  เรื่องราว
เกี่ยวกับความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพร  ประวัติ ที่มา  อภินิหารและความศรัทธาของคนในพ้ืนที่ ที่ได้รับการ
สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีการจดบันทึกไว้  และเรื่องราวเกี่ยวกับอ าเภอบ้านโป่ง  ทั้งเรื่องของ
เศรษฐกิจ  สังคม  การปกครอง  ความเชื่อและศาสนา  ที่ได้มีการเขียนไว้เป็นเรื่องราวทั้งจาก         
งานวิทยานิพนธ์ของ ปริมประภา  แก้วละเอียด  และงานศึกษาเก่ียวกับชุมชนบ้านโป่งของ  สุภาภรณ์  
จินดามณีโรจน์  ซึ่งทั้งสองเล่มนี้ถือว่าเป็นงานศึกษาเชิงวิชาการพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องราววิถีชีวิต
ของผู้คนของชาวบ้านโป่ง      
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  3.2  เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  โดยการเข้าไป
สังเกตปรากฏการณ์ทั้งในพ้ืนที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรและเข้าร่วมพิธีกรรมในบริเวณศาลเจ้าแม่เบิกไพร
ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์   
  3.3  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  เนื่องจากเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่
เบิกไพรนั้น  แม้จะการเขียนและจดบันทึกอยู่บ้าง  แต่มักจะเป็นข้อมูลในเชิงประวัติที่มาและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าเป็นส่วนใหญ่  แต่ส าหรับในรายละเอียดของการขอพรและผู้ที่เข้ามา
ขอพรนั้นยังไม่มีการรวบรวมและน าไปวิเคราะห์  ดังนั้นงานวิจัยเล่มนี้จึงเป็นการเน้นท าความเข้าใจใน
มูลเหตุของการขอพรในเรื่องต่างๆที่สะท้อนปัญหาในวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่มีความ
หลากหลาย  ซึ่งของมูลในส่วนดังกล่าวนี้จึงเป็นข้อมูลที่มาจากการสัมภาษณ์  ทั้งผู้ที่ดูแลศาลเจ้าแม่
เบิกไพร  ร่างทรงเจ้าแม่เบิกไพร  ผู้ที่เข้ามาสักการะเจ้าแม่เบิกไพร  อดีตก านันต าบลเบิกไพร  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1ต าบลเบิกไพร    คณะกรรมการดูแลศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ชาวบ้ านในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี และในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  อ าเภอบ้านโป่ง  
จงัหวัดราชบุรี  โดยการแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญด่ังนี้ 
  3.3.1  สัมภาษณ์แบบเป็นทางการรวมทั้งหมด 35 คน  แบ่งได้เป็นกลุ่มศึกษา
ทั้งหมด 5 กลุ่ม   
  3.3.1.1  กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน  ระหว่างอายุ 15-80 ปี  จ านวน  10 คน  
คละเพศ  เนื่องจาก  เรื่องราวของเจ้าแม่เบิกไพร  เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวจีน
โพ้นทะเล  และที่ส าคัญคือ  ไม่ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยกว่าปี  แต่ชาวจีนในอ าเภอบ้านโป่งยังคงเป็นคน
กลุ่มใหญ่ที่ให้การสนับสนุน  ศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ยังคงเข้ามาขอพร  และท านุบ ารุงศาลเจ้าอยู่เสมอ  
ดังนั้น  ส าหรับชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอบ้านโป่ง  ที่เข้ามาขอพรเจ้าแม่เบิกไพรนั้นจึงมีตั้งแต่ในวัย
เด็กจนกระทั้งเข้าสู่วัยชรา  อันจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเทศกาส าคัญของชาวจีน  เช่นตรุษจีน  สารทจีน  
เชงเมง้  งานเทกระจาด เป็นต้น   
  3.3.1.2  กลุ่มเกษตรกรระหว่างอายุ 30-70 ปี  จ านวน  5 คน คละเพศ 
เนื่องจากในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรีนั้น  แม้ปัจจุบันอาชีพที่คนส่วนมากท ามักจะท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากในอ าเภอบ้านโป่ง  แต่ถึงกระนั้นในอ าเภอบ้านโป่งก็เป็นอีกหนึ่งอ าเภอที่มี
ผลิตผลทางการเกษตรเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ  ข้าวและอ้อย  พืชเศรษฐกิจหลักใน
อ าเภอบ้านโป่ง  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักในอ าเภอบ้านโป่งมาก่อน  และได้เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การเริ่มเข้ามาตั้งโรงงานน้ าตาล  จนมาสู่โรงงานอีกหลากหลายชนิดอย่างเช่นใน
ปัจจุบัน  ดังนั้นผู้ที่ท าอาชีพเกษตรกรรมจึงมักอยู่ในช่วงอายุราว  40 ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ 
    3.3.1.3  กลุ่มคนที่เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรมาท างานในโรงงาน  และคนใน
พ้ืนที่ที่ท างานในโรงงาน  ระหว่างอายุ 18-60 ปี  จ านวน  10 คน คละเพศ  เนื่องจาก ในปัจจุบัน
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หลังจากมีการตั้งโรงงานน้ าตาลขึ้นในพื้นท่ี  ก็ได้มีการขยายตัวของโรงงานอุสตสาหกรรมอีกหลายชนิด
ในอ าเภอบ้านโป่ง  จนท าให้อ าเภอบ้านโป่งสามารถเก็บภาษีได้เป็นจ านวนมาก  การเพ่ิมขึ้นของ
โรงงานอุตสาหกรรมส่งผลต่อการการด านงชีวิตของผู้คนในอ าเภอบ้านโป่ง  อย่างเห็นได้ชัด  คือการที่
คนหนุ่มสาวเปลี่ยนการท างานในภาคการเกษตรและเข้าไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  
เนื่องจากได้รายได้ดีในขณะที่ไม่ต้องท างานหนัก  ท าให้ลูกหลานเกษตรกรหลายคนเลิกท าเกษตรต่อ
จากพ่อแม่และเข้าไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน 
    3.3.1.4  กลุ่มคนอพยพจากภายนอกเพ่ือมาท างานในโรงาน  ระหว่างอายุ    
18-60 ปี  จ านวน  10 คน  คละเพศ  เนื่องจากในปัจจุบันบ้านโป่งมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก  
ท าให้ความต้องการแรงงานมากตามไปด้วย  ดังนั้นจึงกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการอพยพย้าย
แรงงานเพ่ือเข้ามาท างานท่ีอ าเภอบ้านโป่ง  และกลายเป็นคนกลุ่มใหม่ท่ีเข้ามาขอพรกับเจ้าแม่เบิกไพร  
ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโป่งนับถือ  ซึ่งการขอพรของคนกลุ่มนี้จึงจะเป็นภาพสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนโดยรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพรได้เป็นอย่างดี     
  3.3.2  สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  รวม 20 คน คละเพศ เพ่ือเป็นการเสริมข้อมูล  
หรือข้อคิดเห็นจากผู้คนในทัศนคติหรือมุมมองที่แตกต่างกันออกไป  โดยการศึกษานั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ทั้งในแบบไม่นัดล่วงหน้าหรือสัมภาษณ์จากแหล่งรวมตัวของผู้คนในชุมชนใกล้ศาลเจ้า        
แม่เบิกไพร  เช่น  ร้านก๋วยเตี๋ยว  ร้านขายของช า  เป็นต้น 
 
การตีความ, วิเคราะห์, และผลการศึกษา 
 จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการตีความ
และวิเคราะห์เรื่อง “บทบาทความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี”  ประกอบด้วย
หัวข้อหลักส าคัญคือ  
 ข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่ อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ว่ามีพัฒนาการที่มาของการเกิด
เป็นชุมชน  ได้อย่างไร  รวมไปถึงอธิบายกลุ่มคนต่างๆที่อพยพเข้าสู่ พ้ืนที่อ า เภอบ้านโป่ง  และ
กลายเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมชาวบ้านโป่ง  ซึ่งมีวิถีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้อง สอดประสานชานเชื่อมโยง
กันในการท ากิจกรรมต่างๆที่ส่งผลถึงการพัฒนาบ้านโป่ง  รวมไปถึงข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ต าบลเบิก
ไพร  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  อันเป็นพื้นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ศาลเจ้าอันเป็นศูนย์รวม
ของชาวไทยเชื้อสายจีนและคนกลุ่มต่างๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านโป่ง  ทั้งคนไทยในพ้ืนที่  ชาวอีสาน  ชาว
ใต้  ชาวเหนือที่ท าการอพยพเพ่ือเข้ามาหางานท า  รวมทั้งชาวลาว  ชาวยวน  ชาวมอญและชาวเขมร  
(อาภรณ์ สุนทรวาท, 2547 ) 
 ข้อมูลทั่วไปของศาลเจ้าแม่ เบิกไพร  ที่ตั้ง  ประวัติ   ที่มา  ต านานที่ เกี่ยวข้อง              
ความศักดิ์สิทธิ์และการขอพรด้านต่างๆของผู้ที่เข้ามาที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ซึ่งการขอพรนั้นสะท้อน
เรื่องราวการด าเนินชีวิตของผู้คนชาวบ้านโป่งถึงด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  และการรักษาโรค  
ที่มิใช่เกิดความศรัทธาเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น  แต่มีผู้คนจากหลากหลายกลุ่มของอ า เภอ
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บ้านโป่งที่ต่างก็ให้ความศรัทธาแก่เจ้าแม่เบิกไพร และเข้ามาขอพรโดยเรื่องราวการขอพรก็เป็นการ
สะท้อนการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ 
 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  ของผู้คนอ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรี  จากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์  จนกระทั่งน ามาสู่การขยายตัวของภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม  ยังส่งผลให้ผู้คนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่งมีความหลากหลายมากขึ้นและท าให้สังคม
บ้านโป่งมีการเปลี่ยนแปลง  และปัญหาของชีวิตที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ความเชื่อเจ้า 
แม่เบิกไพรเข้ามาตอบสนองเรื่องดังกล่าวเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 
 น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และตีความ  เพ่ือท าการอธิบายเรื่องราวบทบาทของ 
ศาลเจ้าแม่เบิกไพรที่มีผลต่อสังคมเบิกไพรและบ้านโป่ง  ทั้งในแง่การเป็นศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสาย
จีน  ที่เข้ามาที่ศาลเจ้าในฐานะสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  จากปัญหาในชีวิตด้านต่างๆ  ทั้งด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  และจิตใจ  ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่สาธารณะส าหรับชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน  เช่นเดียวกับวัดในสังคมไทย  โดยที่ผู้เข้าร่วมมิได้จ ากัดเฉพาะคนจีนเท่านั้น  นอกจากนี้อีก  
นัยหนึ่งยังเป็นการแสดงถึงปัญหาทางสังคม  ส าหรับโลกที่วิทยาศาสตร์เป็นใหญ่แต่ผู้คนกลับเข้าหา
ศาลเจ้าที่เป็นเรื่องราวสิ่งนอกเหนือธรรมชาติเพ่ิมขึ้น  และเป็นการชี้ให้เห็นว่าในสังคมบ้านโป่งนั้น  
ชาวไทยเชื้อสายจีนคือคนที่มีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ  และเป็นทั้งผู้ที่สนับสนุนศาลเจ้าให้ยังคง
อยู่  รวมทั้งคนกลุ่มอ่ืนโดยเฉพาะกลุ่มที่อพยพเข้ามาใหม่ก็ใช้ศาลเจ้าในฐานะการแสดงออกทางสังคม 
เศรษฐกิจในอีกทางหนึ่ง  
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บทที่  4 

เร่ืองราวความเป็นมาของ อ าเภอบ้านโป่งและสภาพทั่วไปของต าบลเบิกไพร 

 ในบทนี้จะอธิบายถึงเรื่องราวของพ้ืนที่ทั้งในส่วนของอ าเภอบ้านโป่งและในส่วนของ
ต าบล เบิกไพร  โดยจะเริ่มต้นที่ในส่วนของเรื่องราวความเป็นมาของอ าเภอบ้านโป่งก่อน  เพ่ือที่จะให้
เห็นสภาพ  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันของชาวบ้านโป่ง
ว่า  มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลอย่างไรต่อความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพร  และในส่วนที่สองจะ
อธิบายถึงลักษณะสภาพทั่วไป  การปกครอง  เศรษฐกิจ  และการด ารงชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเบิกไพร  อันเป็นพื้นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่เบิกไพร 

เรื่องราวความเป็นมาของอ าเภอบ้านโป่ง 

   “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง 
   เมืองโอ่งมังกร  วัดขนอนหนังใหญ่ 
   ตื่นใจถ้ างาม  ตลาดน้ าด าเนินฯ 
   เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี” 
 “คนงามบ้านโป่ง” เป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญประจ าจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีที่มาจากพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในคราวเสด็จประพาสทางชลมารค  
รศ. 123  (พ.ศ. 2436) ตามล าน้ าแม่กลอง เพ่ือเสด็จไปยังอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเสด็จ
ผ่านอ าเภอโพธาราม ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเมืองโพธารามต่างแต่งตัวสวยงามนั่งรอรับเสด็จ จึงมี
พระราชด ารัสว่า “คนสวยโพธาราม” ครั้งพระองค์เสด็จขึ้นมาถึงอ าเภอบ้านโป่ง ชาวอ าเภอบ้านโป่ง
ทั้งชายและหญิงต่างมารอรับเสด็จโดยแต่งตัวกันอย่างเรียบร้อยสวยงาม และนั่งกันอยู่อย่างเป็น
หมวดหมู่ด้วยความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพียบพร้อมด้วยกริยามารยาท เมื่อพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรเห็นจึงมีพระราชด ารัสขึ้นมา “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง” และพระราชด ารัสนี้
เป็นที่ปลื้มปิติของพสกนิกรชาวอ าเภอบ้านโป่งเป็นอย่างยิ่ง  (ปริมประภา แก้วละเอียด ,2551) 
 อ าเภอบ้านโป่ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวังราชบุรี ห่างจากจังหวัดราชบุรี ระยะทาง 
41 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 77 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 364.067 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 227,541 ไร่ สภาพพ้ืนที่ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ที่ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่ทาง
ทิศตะวันตกของอ าเภอ และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอ มีแม่น้ าแม่กลอง
เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญไหลมาจากจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางความยาวไหลผ่านอ าเภอ
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอท่าม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี          
และอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก
ติดต่ออ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่ออ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อ าเภอ            
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงานปกครองท้องถิ่น อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ,  2557) 
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 ปัจจุบันอ าเภอบ้านโป่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ต าบล เทศบาล 5 แห่ง 
(เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 3 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล 12 แห่ง (ส านักงาน
ปกครองท้องถิ่น อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ,  2557)  การคมนาคมภายในอ าเภอและระหว่าง
อ าเภอ มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน 4 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินสาย 4 (เพชรเกษม)  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 323 (บ้านโป่ง-กาญจนบุรี)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3273 (แยกถนนเขางู-เบิกไพร 
เชื่อมอ าเภอท่าม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี)  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3089 (ถนน
เขางู-เบิกไพร เชื่อมอ าเภอโพธาราม และอ าเภอเมืองราชบุรี) ส่วนทางรถไฟผ่าน 3 สาย คือ ทางรถไฟ
สายใต้ ทางรถไฟสายหนองปลาดุก -สุพรรณบุรี  และทางรถไฟสายหนองปลาดุก -กาญจนบุรี 
นอกจากนี้ ยังมีถนนซอยแยกเข้าหมู่บ้านต่างๆทุกต าบล มีสะพานเชื่อมสองฝั่งแม่น้ า ท าให้การติดต่อ
ระหว่างฝั่งแม่น้ าซีกตะวันตกเชื่อมเข้าถึงตัวเมืองบ้านโป่งได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น (ส านักงานปกครอง
ท้องถิ่น อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ,  2557) 
 อ าเภอบ้านโป่ง ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ าแม่กลอง ซึ่งเป็นล าน้ าที่มีความส าคัญทางทิศ
ตะวันตกของประเทศไทย มีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ และ
พบการตั้งถิ่นฐานของผู้คนสืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวาราวดี ลพบุรี และ
อยุธยา ตลอดจนถึงรัตนโกสินทร์ 
 ตามความเห็นของนักประวัติศาสตร์เชื่อว่า เมื่อประมาณ 1,300 ปีมาแล้ว ดินแดนแถบนี้
เรียกว่า อาณาจักรทวาราวดี ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 คนส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ อินเดียและ
เขมรมาตั้งหลักแหล่งท ามาหากินในดินแดนนี้ โดยชาวอินเดียมาตั้งชื่อเมืองในแถบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง
ฝั่งตะวันออกว่าเมืองโกสินารายณ์ (อยู่ที่ต าบลท่าผาในปัจจุบัน) สมัยก่อนล าน้ าแม่กลองไหลผ่าน
ท่าเรือวกไปยังนครชัยศรีและไหลสู่ปากน้ า ร่องรอยในอดีตของแม่น้ าสายนี้ยังพอมีเหลืออยู่ที่เมือง
โบราณโกสินารายณ์  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี  และเมืองโบราณพงตึก  อ. ท่ามะกา  จ. กาญจนบุรี 
ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 17-18 มีการขุดขยายคลอง ท าให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดล าน้ า
สายใหม่ขึ้นไหลผ่านท่าเรือ ท่ามะกา บ้านโป่ง โพธาราม ราชบุรี ออกสู่อ่าวไทย มีเมืองคูบัวเป็นเมือง
ท่าเรือที่ติดต่อค้าขายกับเรือส าเภาของต่างประเทศ  (มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2536 ) 
 อ าเภอบ้านโป่งเป็นชุมชนที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งหลักแหล่งท ามาหา
กิน โดยคนไทยเชื้อสายมอญได้เริ่มอพยพเข้าสู่ประเทศไทยจากท าสงครามกับพม่า  ในครั้งแรกในปี 
พ.ศ.2135 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2202 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ซึ่งเป็นการอพยพเข้ามาเป็นจ านวนมากครั้งละหมื่นกว่าคน หลังจากนั้นได้มีการอพยพเข้ามา
อีกหลายครั้งแต่มีจ านวนไม่เท่ากับครั้งที่ 1-2 จากการอพยพดังกล่าวท าให้คนไทยเชื้อสายมอญได้
กระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบ้านโป่ง วัดตาผา วัดใหญ่นครชุมน์ วัดม่วง 
และวัดหัวหิน ส่วนชาวจีนได้อพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ศ.1136 (พ.ศ.
2317) โดยเข้ามาตั้งหลักแหล่งท ามาหากินฝั่งตะวันตกลุ่มน้ าแม่กลองด้านใต้เมืองโกสินารายณ์ ใน
บริเวณต าบลเบิกไพร ต าบลคุ้งพยอม ต าบลดอนกระเบื้อง และกระจัดกระจายไปในทุกต าบล          
และหมู่บ้าน ส่วนคนไทยเชื้อสายลาวเวียง จะตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายบริเวณแม่น้ าแม่กลองและ
ใกล้เคียง เช่น ตลาดบ้านโป่ง บ้านดอนเสลา บ้านหนองปลาดุก บ้านหนองอ้อ และบ้านฆ้องน้อย          
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ไปจนถึงอ าเภอโพธาราม ส าหรับคนไทยจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าแม่กลอง อยู่ใต้ตลาด         
บ้านโป่ง บริเวณต าบลสวนกล้วยและต าบลอื่นๆ (ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอบ้านโป่ง , 2545)  
 จากการสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ บ้านโป่งคงจะขึ้นกับเมือง
สุพรรณบุรีไปจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ต่อมาบ้านโป่งจึงถูกแยก
ไปขึ้นกับแขวงเมืองราชบุรี  (ส านักพิมพ์สารคดี, 2505) ครั้งถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) บ้านเมืองปราศจากศึกสงคราม จึงได้มีครอบครัวไทย มอญ จีน และลาว
อพยพมาตั้งรกรากสร้างที่อยู่อาศัยในเขตอ าเภอบ้านโป่ง ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นป่าทึบ เป็นที่อาศัยของ
สัตว์ต่างๆ เพราะบริเวณนี้เป็นดินโป่งที่สัตว์ป่าชอบกิน (ดินโป่งเป็นดินชนิดหนึ่งที่มีรสเค็ม) ชาวบ้านที่
อพยพมาเห็นท าเลดีและมีสัตว์ป่าชุกชุมจึงได้หักล้างถางพง เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและท าการเพาะปลูก 
จึงท าให้บริเวณนี้หมดสภาพจากป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์กลายสภาพเป็นป่าโปร่ง ตามต านานเก่าแก่เล่า
ว่าค าว่า “บ้านโป่ง” เดิมทีเดียวเรียกว่า “บ้านทับโป่ง” ซึ่งเล่ากันว่ามีกระท่อมหรือบ้าน (ทับ) อยู่ข้าง
ดินโป่ง แต่ชาวบ้านนิยมเรียก “บ้านโป่ง” ต่อมาทางราชการก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอบ้านโป่งตามไป
ด้วย 
 ส าหรับการตั้งเมืองบ้านโป่งนั้น   (ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอบ้านโป่ง , 2545)         
ตามจดหมายเหตุเมืองราชบุรี ร.ศ.116 กล่าวไว้ว่า เดิมอ าเภอบ้านโป่งตั้ งอยู่ที่ต าบลท่าผา เรียกชื่อว่า 
“อ าเภอท่าผา” มีอ ามาตย์ตรีพระบรรณสถิตบดี ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอท่าผาคนแรก ในปี ร.ศ.114 
(พ.ศ.2438) ต่อมาในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นโดยจัดตั้ง
สถานีรถไฟขึ้นที่ต าบลบ้านโป่ง (ร.ศ.124) ซึ่งต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าหากตั้งที่ว่าการอ าเภอ
อยู่ที่ต าบลท่าผา จะมีปัญหาเรื่องการคมนาคมที่ไม่สะดวก จึงได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอมาตั้งที่ต าบล       
บ้านโป่ง และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอ าเภอบ้านโป่ง ในปี ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) จนถึงปัจจุบัน มีมหาดเล็กห
รุ่น (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นนายอ าเภอบ้านโป่ง 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ได้มีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคหรือการการปกครอง 
หัวเมืองเป็นการปกครองหัวเมืองแบบระบบเทศาภิบาล “มณฑลราชบุรี”เป็นเขตการปกครองหัวเมือง
เขตหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกของภาคกลาง โดยมีเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน       
ของมณฑล ซึ่งบ้านโป่งได้รวมอยู่ในมณฑลราชบุรีด้วย หลังจากการจัดตั้งระบบเทศาภิบาลแล้ว 
รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการค้าโดยการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งภายในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ า
แม่กลอง มีการสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางน้ า เช่น การขุดคลองเชื่อมแม่น้ า และการสร้างเส้นทาง
รถไฟระหว่างกรุงเทพฯ กับหัวเมืองในเวลาต่อมา ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ      
กับบริเวณลุ่มน้ าแม่กลองอย่างมาก 
 แม่น้ าแม่กลอง ถือเป็นเส้นทางคมนาคมหลักภายในมณฑลราชบุรี เพราะไหลผ่านเมือง
กาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม นอกจากนี้การที่แม่น้ าแม่กลองไหลคู่ขนานไปกับน้ าท่าจีนและ
แม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้ง่ายต่อการเชื่อมเส้นทางติดต่อกันได้เพียงแต่ขุดคลองเชื่อมแม่น้ าเหล่านี้เข้า
ด้วยกันเท่านั้นก็จะมีทางลัดที่ย่นระยะทางจากส่วนกลางของประเทศไปทางด้านทิศตะวันตก คือ  
เมืองกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงครามได้อย่างสะดวก ในปี พ.ศ.2409 ได้มีการเริ่มขุดคลอง
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ด าเนินสะดวกขึ้น และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2411 คลองนี้เชื่อมระหว่างแม่น้ าท่าจีนกับแม่น้ าแม่กลอง 
นับว่าเป็นเส้นทางคมนาคมโดยตรงระหว่างมณฑลราชบุรีกับกรุงเทพฯ 
 การพัฒนาด้านการคมนาคมทางน้ าให้บริเวณลุ่มน้ าแม่กลองได้ท าอย่างจริงจังในช่วงการ
ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลแล้ว ต่อมาพระยาสุรินทรฤาไชย ข้าหลวงเทศาภิบาล ผู้ส าเร็จ
ราชการมณฑลราชบุรี ได้เล็งเห็นว่าการที่จะท าให้การค้าขายเจริญขึ้นจ าเป็นต้องพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม เพราะจะท าให้การขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางน้ าซึ่งเป็น
เส้นทางที่ประชาชนใช้ขนส่งสินค้ามากที่สุด เนื่องจากสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้ าแต่บรรทุกสินค้าได้มาก 
ดังนั้น ในปี พ.ศ.2437 พระยาสุรินทรฤาไชยจึงได้สั่งการให้ขุดคลองขึ้นที่บ้านโพธารามในแขวงเมือง
ราชบุรีที่เชื่อมกับคลองเก่าของชาวบ้านที่ มีจุดเริ่มต้นที่หมู่ที่ 8 ต าบลเบิกไพร  ไหลเข้าสู่ต าบล       
คุ้มพยอมและต าบลบ้านม่วงแล้วออกที่แม่น้ าแม่กลอง  (ก านันอาคม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 
2558)ให้เปลี่ยนมาเป็นออกที่บ้านโพธารามแทน เพราะแต่เดิมคลองที่โพธารามนั้นเป็นลักษณะ           
ล าประโดง1 สั้นๆ  จึงท าการเริ่มขดุเพ่ิมเพ่ือเชื่อมกับคลองที่มีอยู่ก่อนเพื่อให้กลายเป็นคลองที่ขนานกับ
คลองชลประทานใหญ่ของรัฐแต่สามารถเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตรที่อยู่ตอนใน  มีขนาดใหญ่พอที่จะ
สัญจรได้  และท าให้เรือสามารถบรรทุกสินค้าไปมาค้าขายได้โดยสะดวก โดยยังเชื่อมกับคลอง
ชลประทานใหญ่และแม่น้ าแม่กลองอีกที และในปีเดียวกันก็ได้มีการขุดลอกคลองด าเนินสะดวกที่ตื้น
เขินให้ลึกพอใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้ากรุงเทพฯได้สะดวก   (ชยันต์ ออไอสูญ, 2526) ท าให้การ
ค้าขายระหว่างบ้านโป่งกับเมืองต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   จากการสัมภาษณ์ก านัน
อาคม  เกษตรลักษมี  อดีตก านันต าบลเบิกไพร กล่าวว่า “ผลจากการขุดคลองและการลอกคลองแห่ง
นี้ท าให้สามารถขยายพ้ืนที่การเกษตรเข้าสู่ พ้ืนที่ตอนในได้มากขึ้น  เพราะแต่เดิมเวลาจะใช้น้ า            
ถ้าบ้านใครอยู่ลึกก็เพาะปลูกไม่ได้น้ าไม่พอ  ยกเว้นก็แต่จะมีสระน้ าขนาดใหญ่อยู่ด้วย  แต่คลองนี้เข้าก็
ช่วยกันขุดไว้นานแล้วเพ่ือจะได้เอาน้ ามาใช้ไม่ใช่แค่เกษตร  แต่เป็นการบริโภค อุปโภคด้วยเพราะตอน
นั้นยังไม่มีระบบประปา  เอาน้ าที่มีมาแกว่งสารส้มก็ใช้ได้แล้ว  แต่ต่อมาเม่ือพ้ืนที่เจริญมากขึ้นคนก็เริ่ม
มีโรงงานเข้ามาตั้งคนก็ขายพื้นท่ีใกล้ท าการเกษตรน้อยลง  คลองก็ไม่ค่อยได้ดูแลจนตื้นเขิน   

 แต่ต่อมาหลังพิษเศรษฐกิจปี 2540 โรงงานหลายโรงปิดตัว หลายคนที่เคยออกไปท างาน
ข้างนอกก็เริ่มกลับบ้านเพราะตกงานกลับมาท าเกษตร  ช่วงนั้นแค่น้ าจากคลองชลใหญ่อย่างเดียวมัน   
ก็เข้าไม่ถึง  เค้าก็เลยเรียกร้องให้ลอกคลองนี้ใหม่จะได้ใช้น้ าได้  จนถึงปัจจุบัน  แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มี
ปัญหาโดยเฉพาะปีล่าสุด (2558) น้ าแล้ง  ทางเบิกไพรก็ได้ขอให้จังหวัดอนุญาตของสูบน้ าจากคลอง
ชลใหญ่เข้าพ้ืนที่ท าไร่ แต่ชาวบ้านก็เริ่มมีปัญหากันเพราะแย่งน้ า  คนที่อยู่ต้นน้ าเค้าเลี้ยงปลาแล้วเอา
กระชังไปปิดท่อท าให้น้ าไหลน้อยไม่เพียงพอจึงมีเรื่องกันจนถึงต ารวจกับพวกเทศบาลต้องไปจัดการ  
แล้วยังมีปัญหาอีกว่า  เพราะคลองนี้ยาวไปที่ต าบลอ่ืนด้วยและเข้าสู่โพธาราม  ไปออกที่แม่น้ า          
แม่กลอง  ท าให้คนต่างหมู่บ้านพอเขาเห็นว่าเบิกไพรมีน้ าแต่ตนเองไม่มีเลยมีปัญหาทะเลาะกันระหว่าง
ผู้ใหญ่บ้านของต าบลด้วย  แต่สุดท้ายก็ไกล่เกลี่ยส าเร็จ” 

                                                           
1
 ล าประโดง  คือคลองขุดลักษณะหนึ่ง  แต่มีทางเข้า-ออกเพียงด้านเดียว  อีกด้านหนึ่งตัน  ส่วนใหญ่ปลายสุดของล าประโดงมักจะ

อยู่ที่นาของชาวบ้านและมีความยาวไมม่ากนัก  เพ่ือรับน้ าเข้าไร่ นาในการท าเกษตรเท่านั้นมิสามารถสัญจรได้ 
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 ต่อมารัฐให้การสนับสนุนการคมนาคมทางรถไฟทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2439 ได้มีการ
สร้างเส้นทางรถไฟสายใต้ ในระยะแรกของการก่อสร้างมีระยะทางจากกรุงเทพฯ-เมืองเพชรบุรีเท่านั้น 
รถไฟสายนี้สร้างเสร็จโดยรัฐบาลและเริ่มเปิดใช้เมื่อ พ.ศ.2446 รถไฟสายนี้ได้สร้างผ่านไปในพ้ืนที่ท า
การเพาะปลูกและเป็นที่ชุมชนใหญ่ถึง 6 แห่ง คือ กรุงเทพฯ พระปฐมเจดีย์ บ้านโป่ง โพธาราม ราชบุรี 
และเพชรบุรี สินค้าและคนตามเมืองหรืออ าเภอส าคัญๆ ในบริเวณนี้ได้อาศัยเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ของรถไฟสายนี้บรรทุกหรือเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางน้ าที่มีอยู่เดิม ในระยะแรกรถไฟสายนี้ไม่
ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร นั่นก็เป็นเพราะว่าประชาชนยังไม่เคยชินทั้งๆที่รถไฟเดินทางได้สะดวก
รวดเร็วและขนส่งสินค้าได้มากกว่าการขนส่งทางน้ าก็ตาม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในบริเวณลุ่มน้ าแม่กลองนี้ยังขยายตัวได้ไม่ทันท่วงทีหรือสัมพันธ์กับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว  (ชยันต์ ออไอสูญ, 2526) 
 เส้นทางรถไฟสายใต้เฉพาะส่วนที่ผ่านลุ่มน้ าแม่กลองนั้นได้ผ่านตัวอ าเภอบ้านโป่งซึ่งเป็น
แหล่งชุมชนและแหล่งสินค้า สถานที่ที่รถไฟผ่านดังกล่าวได้พัฒนาเป็นตลาดขึ้นมาคือ สถานีบ้านโป่ง 
กลายเป็นตลาดบ้านโป่ง โดยตลาดบ้านโป่งเป็นตลาดระดับเมืองที่พัฒนามาจากการเป็นแหล่งชุมชน
ทางการค้าทางน้ าทางรถไฟ สินค้าภายในและฝั่งตรงข้ามต้องมาขายกันที่นี่ จึงเป็นแหล่งค้าขายสินค้า
ของชาวไทย ลาว มอญ และจีน โดยคนจีนจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าพูดได้หลายภาษา ลูกค้าหรือแม่ค้าราย
ย่อยมักเป็นคนมอญ มีคนไทยบ้างลาวบ้างมาพบปะสังสรรค์กัน ท าให้เห็นภาพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม แม้ว่าตลาดบ้านโป่งจะถูกไฟไหม้หลายครั้งก็ตาม แต่ก็ยิ่งเจริญและขยายตัวยิ่งขึ้น              
เพราะตลาดบ้านโป่งเป็นชุมทางน้ า จุดรวมสินค้าทางน้ าจากเมืองกาญจนบุรี และจากตอนในบริเวณ
สุพรรณบุรีต้องมาลงที่ตลาดบ้านโป่ง  (มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2536 ) ดังปรากฏบันทึกในสมุดราชบุรี 
พ.ศ.2469 ดังนี้ “...เมื่อถึงสถานีบ้านโป่งที่หลักกิโลเมตร ๖๙ ท่านจะได้เห็นบ้านเรือนและโรงแถว
ตั้งอยู่ที่หลังสถานี้ตั้ง ๑๐๐๐ หลังนี้ คือ ตลาดบ้านโป่ง ซึ่งมีผู้คนท าการค้าขายอยู่อัดแอ ด้วยบ้านโป่ง
เปนชุมทางและท่าตลาดของจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐมกับอ าเภอต่างๆที่ใกล้เคียงทั้งทางบกและ
ทางน้ า...”  (พระยาคฑาธรบดี จางวางโท , 2468 : 144) 
 ความเจริญเติบโตของตลาดบ้านโป่ง ท าให้ชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพ่ือท าการค้ามาก
ขึ้น จึงมีบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกมาสร้างวัดที่ตลาดบ้านโป่งด้วย ในระยะแรกสร้างวัดอยู่ริมน้ า
แม่กลองฝั่งรถไฟที่ต าบลสวนกล้วย ต่อมาได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ที่หน้าสถานีรถไฟแทน คือ วัดนักบุญ
ยอแซฟบ้านโป่ง ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือคริสต์ คนจีนคริสตังที่มีบทบาทมากน าความเจริญมาสู่บ้านโป่ง 
ก็คื อ หลวงสิทธิ เทพการ  หรือ  กิม เลี้ ยง  วั งตาล เป็นลู กชาวจีนบ้ านห้วยลึกที่ อพยพมา                   
บ้านดอนกระเบื้อง เมื่อโตขึ้นก็ย้ายมาท ากิจการที่บ้านบางตาล จนมีฐานะดีจึงขยายกิจการมายัง   
ตลาดบ้านโป่ง ท าการค้าหลายอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย โรงน้ าแข็ง โรงหีบอ้อย หลวงสิทธิฯมีที่ดินนับ
หมื่นไร่รวมทั้งที่ดินในตลาดบ้านโป่ง นอกจากนี้หลวงสิทธิฯยังให้การสนับสนุนกิจการของคริสตจักร 
ได้แก่ วัดนักบุญยอแซฟ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงพยาบาลซานคามิลโล ส่วนชาวบ้านที่ อยู่
บริเวณนี้ก็หันมาเข้ารีตเป็นคริสตังกันจ านวนมาก ถึงแม้คนจีนในตลาดบ้านโป่งจะนับถือคริสต์ แต่ก็มี
ศาลเจ้าและมีการไหว้เจ้าด้วย  
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 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงโปรดฯให้สร้าง 
ถนนทรงพล เมื่อปี พ.ศ.2458 จากนครปฐมไปยังค่ายต่างๆในจังหวัดราชบุรี และทรงเลือกอ าเภอ 
บ้านโป่งเป็นค่ายลูกเสือป่า และเสด็จมาประทับที่ค่ายแห่งนี้ ในปี พ.ศ.2466 ซึ่งชาวบ้านเรียกพ้ืนที่
บริเวณนี้ว่า “ค่ายหลวงบ้านโป่ง” เพราะเป็นค่ายของ “ในหลวง” ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต
แล้ว การซ้อมรบของลูกเสือป่าก็ถูกระงับไปด้วย พ้ืนที่บริเวณค่ายหลวงนี้ได้ถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของ
เอกชน มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตลอดมา ท าให้พลับพลาที่ประทับและบ้านพักเสือป่าถูกรื้อถอนไปจน
หมดสิ้น  (ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอบ้านโป่ง , 2545) 
 เมื่อการคมนาคมสะดวก อ าเภอบ้านโป่งจึงเป็นแหล่งชุมชนแลกเปลี่ยนสินค้ าจุดรวม
สินค้าทั้งทางน้ าและทางรถไฟ โดยเฉพาะสินค้าจากเมืองกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีต้องลงมาถ่าย
สินค้าที่อ าเภอบ้านโป่ง ท าให้ชาวจีนบ้านเบิกไพร บ้านคุ้งพยอม เริ่มอพยพเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณ
ตลาดบ้านโป่ง เมื่อชาวจีนเพิ่มจ านวนมากขึ้น จึงมีการสร้างศาลเจ้าและโรงเจขึ้นหลายแห่ง เช่น โรงเจ
บ้วนฮกตั้ว โรงเจก๊กอิงติ๊ง โรงเจหลังโรงเรียนดุสิต ศาลเจ้าแม่เบิกไพร (ศาลเล็ก) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ
มาเป็นศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าแม่ทับทิม  (เรณู ลีฬหกุล และคณะ , 2544) 
 ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484) อ าเภอบ้านโป่งได้โอนไปขึ้นกับจังหวัด
กาญจนบุรี บ้านโป่งเป็นสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นได้ระดมเชลยศึกพันธมิตรก่อสร้างทางรถไฟจากหนอง
ปลาดุกสู่ประเทศพม่า เพ่ือขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ จนเป็นที่มาของเส้นทางของรถไฟสายมรณะ           
และภายหลังที่สงครามสงบลง ในปี พ.ศ.2489 อ าเภอบ้านโป่งจึงโอนกลับมาขึ้นกับจังหวัดราชบุรี
ตามเดิม ทางรถไฟสายนี้ถูกรื้อถอนเหลือเพียงแค่สถานีน้ าตกไทรโยคน้อยและถนนสายกาญจนบุรี -
กรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นได้น าความเจริญมาสู่อ าเภอบ้านโป่ง เพราะเป็นจุดรวมของการ
คมนาคมทั้งทางน้ าและทางบก ท าให้ผู้คนมาตั้งรกรากมากขึ้น มีการค้าขายการปลูกสร้างห้องแถม
เพ่ิมขึ้น และได้เกิดอัคคีภัยขึ้นครั้งหลังสุด เมื่อ พ.ศ.2497 อาคารร้านต่างๆถูกไฟไหม้จนหมดสิ้น 
หลังจากนั้นก็มีการสร้างตึกแถว อาคารพาณิชย์แทนอาคารไม้ และกล่าวกันว่าผังเมืองเฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นผังเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง เพราะมีลักษณะเชื่อมโยงกันทุกถนน
เหมือนใยแมงมุม คือมีถนนทุกเส้นทางติดต่อกันได้ อาคารร้านค้าในเขตเพลิงไหม้ต้องปลูกใหม่เป็น
อาคารตึก อาคารไม้ปลูกไม่ได้ ถนนสายต่างๆจากสถานีรถไฟตรงไปทางเหนือ คือ ถนนแสงชูโต              
ด้านริมน้ า เรียก ถนนริมน้ า จากสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายมือไปถนนริมน้ าชื่อ ถนนเนียมนิยม ถนนต่อมาก็
มีชื่อคล้องกันหมด คือ ถนนอนันต์อุทิศ (ซอย 1) ถนนมิตรเสถียร (ซอย 2) ถนนเนียนทองค า (ซอย 3) 
ถนนด ารงสุข (ซอย 4) ถนนยุคประชา (ซอย 5) ถนนสุขาวดี (ซอย 6) และถนนศรีวังตาล (ซอย 7) 
ถัดไปเป็นถนนทรงพล ไปสุดเขตเทศบาลที่โรงฆ่าสัตว์เก่าของเทศบาล ติดกับทางรถไฟสายมรณะ 
(จากสถานีหนองปลาดุกไปกาญจนบุรี) ต่อมาขยายเขตเทศบาลออกไปจนถึงทางรถไฟสายธนบุรี -
สงขลา  (ปริมประภา  แก้วละเอียด , 2551) 
 การปกครองภายในชุมชนในอดีต ต าบลบ้านโป่งซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งและ
นอกเขตเทศบาล มีนายใช้ ศุขโต เป็นก านัน (มีต าแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีในปัจจุบัน) ก านันใช้ผู้นี้ได้
ให้ความช่วยเหลือกิจการด้านสาธารณะประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอันมาก เช่น ช่วยสร้างโรงเรียน
ให้เด็กบ้านโป่งได้เล่าเรียน โดยบริจาคเงินส่วนตัวซื้อเสาโรงเรียนให้ทั้งหมด และปลูกเป็นโรงเรียนแบบ
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ชั้นเดียวหลังคามุงจาก ยาว 12 วา กว้าง 5 วา และอยู่ในความควบคุมดูแลของพระพิทักษ์สมุทรเขตต์ 
(ฟ้ืน อินทรวัชระ) นายอ าเภอบ้านโป่งสมัยนั้น ท าให้เด็กบ้านโป่งมีสถานที่ศึกษา ได้รับความรู้                 
เป็นก้าวแรกของการศึกษาในอ าเภอบ้านโป่ง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ทรงเลือกบ้านโป่งเป็นค่ายลูกเสือที่ค่ายหลวง ก านันใช้    ศุขโต ยังช่วยเหลือราชการในการจัดตั้งค่าย
ลูกเสือป่านี้ด้วย จนได้รับต าแหน่งบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนโป่งประดิษฐ์” เมื่อหลังจากขุนโป่งประดิษฐ์ 
ก านันต าบลบ้านโป่งได้ถึงแก่กรรมแล้ว ทางราชการได้แต่งตั้ง “ขุนด าเนินสวัสดิ์” (สง่า ศุขโต) 
ผู้ใหญ่บ้าน บุตรชายด ารงต าแห่งก านันต าบลบ้านโป่งแทน ขุนด าเนินสวัสดิ์ได้รับเลือกเป็นเทศมนตรี
ถึง 2 สมัย และนับว่าเป็นก านันคนสุดท้ายของต าบลบ้านโป่ง  (ราชบุรี : ม.ป.ท.)  
 ต่อมากระทรวงมหาดไทยเห็นความส าคัญของต าบลบ้านโป่ง จึงได้ตั้งต าบลบ้านโป่งขึ้น
เป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 และได้ยกฐานะสุขาภิบาลอ าเภอบ้านโป่งขึ้นเป็น 
“เทศบาลเมืองบ้านโป่ง” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 (เหมือนเทศมนตรีในปัจจุบัน) เข้าบริหาร
กิจการของเทศบาล มีส านักงานตั้งอยู่ระหว่างที่ว่าการอ าเภอกับที่ว่าการไปรษณีย์บ้านโป่ง (ปัจจุบัน
เป็นศูนย์การค้าและตลาดเทศบาล) ต่อมาได้ย้ายส านักงานเทศบาลไปอยู่เยื้องวัดดอนตูม ริมถนนทรง
พลด้านซ้ายมือ มีทางแยกไปหมู่บ้านดอนกระชาย บ้านใหม่ โพธิ์คู่ และได้เปิดท าการเมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 มาจนกระทั่งทุกวันนี้ (ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอบ้านโป่ง , 2545) 

การอพยพตั้งถิ่นฐานของผู้คนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 บ้านโป่ง เป็นอ าเภอที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานปรากฏร่องรอยหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน หลักฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการอพยพตั้ งถิ่นฐานของ
ผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอาศัยอยู่ทั้งไทย มอญ ลาว เขมร ยวนและจีน 
 จากร่องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่พบบริเวณชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองในเขต
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะวัดและศาลเจ้า ซึ่งตั้งเรียงรายอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ า        
แม่กลองเป็นจ านวนมาก หลักฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการอพยพตั้งถิ่นฐานของผู้คนหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์เข้ามาอาศัยอยู่ทั้งไทย มอญ ลาว และจีน สาเหตุของการอพยพตั้งถิ่นฐานของผู้คน สืบเนื่อง
จากสงครามไทยกับพม่าในสมัยธนบุรี และกรุงเทพฯตอนต้น ท าให้มีผู้คนอพยพลี้ภัยสงครามหนีทัพ
เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร โดยเฉพาะกลุ่มชาวมอญได้เริ่มอพยพเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในปี 
พ.ศ.2135 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และครั้งที่ 2 พ.ศ.2202 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ซึ่งเป็นการอพยพเข้ามาเป็นจ านวนมากครั้งละหมื่นกว่าคน หลังจากนั้นได้มีการอพยพเข้ามา
อีกหลายครั้ง จากการอพยพดังกล่าวท าให้คนไทยเชื้อสายมอญได้กระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ 
โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบ้านโป่ง เช่น วัดตาผา วัดใหญ่นครชุมน์ วัดม่วง วัดบ้านโป่ง และวัดหัวหิน 
เป็นต้น  (สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์ , 2544) สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารประวัติวัดบ้านโป่ง 
กล่าวถึงสาเหตุของการอพยพตั้งถิ่นฐานของชาวมอญว่า  “ท่านพ่อเฒ่าด่าง (พระภิกษุด่าง) ซึ่งเป็น
พระรามัญมาจากเมืองหงสาวดี เพราะว่าสมัยนั้นเมืองหงสาวดี ก าลังได้รับความปั่นป่วนจากภัย
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สงคราม ราษฎรตลอดจนพระภิกษุสามเณรรามัญต่างพากันอพยพครอบครัวหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศ
ไทย ทางด่านสิงขรบ้าง ทางด่านพระเจดีย์ ๓ องค์บ้าง จะอย่างไรก็ตามผลที่สุดก็ได้มาท ามาหากินพ่ึง
พระบรมโพธิสมภารเจ้าแผ่นดินไทย ณ ลุ่มน้ าแม่กลองตอนกลาง ฉะนั้น แถวบ้านโป่ง-ราชบุรี จึงมักมี
ชนชาติรามัญสืบรกรากมาถึงสมัยปัจจุบันมากที่สุด และในแถบนี้สถิติวัดรามัญจึงมีส่วนมากตราบเท่า
ทุกวันนี้” (อาภรณ์ สุนทรวาท , 2547) 
 ส่วนกลุ่มชาวจีนได้อพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ศ.1136 (พ.ศ.
2317) โดยเข้ามาตั้งหลักแหล่งท ามาหากินฝั่งตะวันตกลุ่มน้ าแม่กลองด้านใต้เมืองโกสินารายณ์ใน
บริเวณต าบลเบิกไพร ต าบลคุ้งพยอม ต าบลดอนกระเบื้อง และกระจัดกระจายไปในทุกต าบลและ
หมู่บ้าน  (ส านักศึกษาธิการอ าเภอบ้านโป่ง , 2545) ปรากฏหลักฐานประวัติศาสตร์ อาทิ ศาลเจ้าแม่
เบิกไพร บ้านเบิกไพร ศาลเจ้าองค์เอ้ีย บ้านคุ้งพยอม เป็นต้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นต้นมา ชาวจีนได้อพยพเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมากขึ้น เนื่องจาก
การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง ยกเลิกระบบการผูกขาดการค้า เปิดการค้าเสรี ข้าวเป็นสินค้าที่ส าคัญ 
ประกอบกับรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบไพร่ ท าให้มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งท ากิน            
ในดินแดนไทยมากกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนได้ขยายตัวไปตั้งถิ่นฐานในย่านตลาด โดยเฉพาะ
บ้านโป่ง เป็นเมืองที่พัฒนามาจากบริเวณที่เป็นย่านตลาดเป็นศูนย์กลางมาก่อน ชาวจีนเหล่านี้ได้ผสม
กลมกลืนกับผู้คนที่อาศัยอยู่เดิมในท้องถิ่น พร้อมทั้งน าคติความเชื่อและแบบแผนการด าเนินชีวิตของ
ตนเองเข้าไปผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย เช่น การผสมผสานความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี
บรรพบุรุษหรือผีบ้านผีเรือนของคนไทยและคนมอญ เข้ากับประเพณีการนับถือเจ้าที่และการสร้าง
ศาลเจ้าจีนเอาไว้ตามย่านศูนย์กลางชุมชนของชาวจีน ซึ่งในท้องถิ่นลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่างนั้น                
จะพบการตั้งศาลเจ้าเป็นจ านวนมากในเขตอ าเภอบ้านโป่งและโพธาราม ซึ่งบริเวณย่านตลาดมักมีศาล
เจ้าตั้งอยู่ด้วยเสมอ เพราะเป็นสถานที่ที่คนจีนมากราบไหว้และประกอบพิธีกรรม ศาลเจ้าจีนนิยม
สร้างกันแพร่หลายในจังหวัดราชบุรีบริเวณลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่าง แต่ที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 ก็คือ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าแม่กลองฝั่งตะวันตก  ต าบลเบิกไพร  
อ าเภอบ้านโป่ง (เรณู ลีฬหกุล และคณะ , 2544) 
 ส่วนกลุ่มชาวลาวและเขมร อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลองตั้งแต่สมัยธนบุรี
และกรุงเทพฯตอนต้นในฐานะเชลยศึก โดยให้มาตั้งถิ่นฐานเพ่ือเป็นก าลังในการท าสงคราม เคยอาศัย
อยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองตั้งแต่อ าเภอบ้านโป่งถึงโพธาราม ต่อมากลุ่มคนมอญขยายตัวอพยพ
เข้ามาอยู่มากขึ้น ท าให้ชาวลาวและเขมรต้องค่อยๆถอยร่นเข้าไปในตอนในของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดอน 
จะเห็นได้ว่า ตลอดริมฝั่งแม่น้ าทั้งสองฟากตั้งแต่บ้านโป่งลงมาถึงโพธารามจะเป็นกลุ่มคนมอญเสีย
เกือบทั้งหมด ถัดจากฝั่งแม่น้ าทางด้านทิศตะวันออกหรือฝั่งซ้ายออกไปจึงจะเป็นกลุ่มคนลาว บริเวณ
ริมฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ าใกล้ๆวัดสร้อยฟ้าก็ยังมีกลุ่มคนลาวตกค้างอยู่อีกกลุ่มเล็กๆ และยัง
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มีลาวอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางจากริมแม่น้ าแม่กลองมาทางทิศตะวันตกตั้งถิ่นฐานในเขตอ าเภอจอมบึง          
ซึ่งสาเหตุส าคัญของการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวลาว น่าจะมาจากการขยายตัวของประชากร ท าให้
ต้องหาที่ดินท ากินใหม่ นอกจากนี้ยังมีลาวที่อพยพมาจากเพชรบุรี สุพรรณบุรี และภาคกลางของไทย
เข้ามาตั้งถิ่นฐานท ามาหากินในลุ่มน้ าแม่กลอง ดังนั้น ลาวบริเวณนี้จึงมีหลายกลุ่ม ได้แก่ ลาวยวน  
ลาวเวียง ลาวโซ่ง ลาวพวน และลาวครั่ง แต่ละกลุ่มต่างอยู่ในกลุ่มของตน   (สุจิตต์  วงษ์เทศ , 2547)  
ส่วนชาวเขมรนั้นถูกกวาดต้อนมาพร้อมกันแต่ปัจจุบันได้กระจายตัวในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดราชบุรี  
ในท้องที่บางส่วนของต าบลคุ้มกระถิน  และต าบลคุ้งน้ าวน  เขตอ าเภอเมืองราชบุรี  อ าเภอปาก
ท่อ  ที่ต าบลวัดยางงาน  หมู่  3 บ้านกอไผ่  ต าบลบ่อกระดาน  ที่บ้านบ่อตะคร้อ  บ้านหัว
ถนน    และบางส่วนของต าบลดอนทราย  ที่หมู่บ้านหนองจอก  อ าเภอวัดเพลง  ที่ต าบลวัดเพลง
บริเวณวัดศรัทธาราษฎร์บ้านบางนางสูญ  ต าบลเกาะศาลพระ  ที่บ้านคลองขนอน  คลอง               
พะเนาว์  บ้านโคกพริก  อ าเภอบางแพ  ที่ต าบลหัวโพ  บ้านดอนมะขามเทศ  ต าบลวังเย็น  ที่บ้านเตา
อิฐ  บ้านหนองม่วง  ต าบลวัดแก้ว  ที่บ้านเสาธง  บ้านท านบ  ต าบลบางแพ  ที่บ้านท่าราบ   ส่วน
อ าเภอบ้านโป่งนั้น  ไม่มีการตั้งเป็นกลุ่มชุมชนที่เด่นชัดเช่นเดียวกับคนในกลุ่มชนอ่ืนหากแต่ได้ผสาน
เข้ากับชนในกลุ่มต่างๆได้อย่างกลมกลืน (อาภรณ์ สุนทรวาท , 2547)  
 กลุ่มชาวยวน ดังที่ปรากฏในเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหนอง
ปลาหมอ กล่าวถึงการอพยพตั้งถิ่นฐานของชาวไท-ยวนในอ าเภอบ้านโป่งว่า กลุ่มชาวไท-ยวนได้อพยพ
เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) พ.ศ.
2349 พระองค์ทรงโปรดให้แบ่งชาวเชียงแสนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อ าเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี และอีกส่วนหนึ่งให้ไปอยู่ท่ีอ าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ บ้านไร่ บ้านคูบัว บ้านดอนแจง 
บ้านดอนตะโก บ้านทุ่งหลวง อีกจ านวนหนึ่งมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านดงหนองโพธิ์ และบ้านบางกระโด 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ต่อมาชาวเชียงแสนที่อพยพมาก็มีลูกหลานเพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงได้
แยกย้ายไปอยู่ถิ่นต่างๆ อีกพวกหนึ่งแยกย้ายมาจับจองที่ดินที่อ าเภอบ้านโป่ง ขณะนั้นท้องที่อ าเภอ
บ้านโป่งมีผู้คนอาศัยอยู่น้อย ท้องที่เป็นป่าดงพงไพรหนาแน่น มีสัตว์ป่านานาชนิด ที่บ้านหนอง          
ปลาหมอ ประชาชนพวกแรกที่มาตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน เป็นพวกที่มาจากบ้านดงหนองโพธิ์ อ าเภอ               
โพธาราม พวกนี้มาพบหนองน้ าโบราณอยู่กลางป่า มีปลาหมอชุกชุม จึงตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆหนองน้ า
และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “หนองปลาหมอ” ต่อมาจึงได้มีการสร้างวัดประจ าหมู่บ้านขึ้นโดยให้ชื่อว่า             
“วัดหนองปลาหมอ” ตามชื่อหนองน้ า (แก้ว อินทะแสน , ม.ป.ป.) 
 ดังนั้นบริเวณชุมชนลุ่มแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงนับได้ว่า
เป็นชุมชนที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ อันเป็นผลเนื่องมาจากสงครามที่เป็นสาเหตุให้มีการกวาดต้อน
ผู้คนจากดินแดนต่างๆเข้าสู่สยาม เพ่ือเป็นก าลังพลในการพัฒนาประเทศ ปรากฏร่องรอยหลักฐานให้
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เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการอพยพตั้งถิ่นฐานของผู้คนและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมด้านความเชื่อท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนสืบทอดจนถึงปัจจุบัน 

ผลกระทบของการพัฒนาประเทศต่อชุมชน บ้านโป่ง สมัยปฏิรูป( ร.5) ถึงปัจจุบัน 

 ครั้นเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 “มณฑลราชบุรี” เป็นเขตการ
ปกครองหัวเมืองเขตหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางทางทิศตะวันตก ซึ่งการปกครองส่วนมณฑล
เทศาภิบาลนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัชกาลที่ 5 ทรงตระหนักถึงความล้มเหลวของการปกครองหัว
เมืองแบบเก่าที่เรียกว่า “ระบบกินเมือง” ภายหลังจากที่ทรงได้ปรับปรุงการบริหารงานการปกครอง
ส่วนกลาง พ.ศ.2435 แล้ว ต่อมาจึงทรงให้เริ่มจัดการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคหรือ                    
การปกครองหัวเมืองขึ้นใน พ.ศ.2437 โดยแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑล ประกอบด้วยหลายเมือง
รวมกัน มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีศาลาว่าการมณฑล การบริหารงานปกครอง
ขึ้นอยู่กับมหาดไทย ส าหรับมณฑลราชบุรี ประกอบด้วย 6 เมือง ได้แก่ ราชบุรี  กาญจนบุรี 
สมุทรสงคราม ปราณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยตั้งที่ว่าการมณฑลไว้ที่เมืองราชบุรี และให้
เมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางบริหารงานของมณฑลด้วย (ชยันต์ ออไอสูญ , 2526) จนถึงปี พ.ศ.2476 
เมื่อมีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล มณฑลราชบุรีจึงได้ยุบและคงฐานะเป็นจังหวัด
ราชบุรีจนถึงปัจจุบัน  (มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2536 ) 
 ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งหัวเมืองบริเวณตะวันตกของภาคกลางเป็นมณฑล พ.ศ.
2437 สภาพเศรษฐกิจของลุ่มน้ าแม่กลองที่คับแคบค่อยๆคลี่คลายขยายตัวขึ้น เพราะรัฐให้การ
สนับสนุนการผลิตเพ่ือการค้าควบคู่กันไปกับการปรับปรุงการบริหารและการปกครองหัวเมือง                
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ตลาดมีความต้องการสินค้า เช่น ข้าว ยาสูบ น้ าตาล  
เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนจึงขยายการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมากขึ้นตามไปด้วย 
การค้าที่ด าเนินไปอย่างราบรื่นนั้นเป็นผลมาจากการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างหัวเมือง             
ในเขตมณฑลราชบุรีกับกรุงเทพฯ ได้แก่ การขุดคลองเชื่อมแม่น้ า และต่อมามีการสร้างทางรถไฟสาย
ใต้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท าให้บริเวณท่ีเส้นทางรถไฟผ่านได้กลายเป็นแหล่งชุมชนและสินค้า จากนั้นจึงได้
พัฒนามาเป็นตลาดขึ้นมา  (มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2536 ) 
 นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญของลุ่มน้ า           
แม่กลอง กล่าวคือ เมื่อไทยท าสนธิสัญญาเบาว์ริง ยกเลิกระบบการผูกขาดการค้า เปิดการค้าเสรี               
ข้าวเป็นสินค้าที่ส าคัญ ประกอบกับรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบไพร่ ท าให้มีการเคลื่อนย้ ายเข้ามาตั้ง
หลักแหล่งท ากินในดินแดนไทยมากกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนได้ขยายตัวไปตั้งถิ่นฐานไปย่าน
ตลาดตามที่ต่างๆจนเกิดเป็นชุมชนเมืองขึ้นหลายแห่งริมน้ าแม่กลองตั้ งแต่ราชบุรีลงไปถึง
สมุทรสงคราม เช่น ที่อ าเภอโพธาราม บ้านโป่ง ด าเนินสะดวกและอัมพวา เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า
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บรรดาเมืองที่เกิดขึ้นในละแวกนี้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา พัฒนามาจากบริเวณที่เป็นย่านตลาด 
เป็นศูนย์กลางมาก่อน บริเวณย่านตลาดมักมีศาลเจ้าตั้งอยู่ด้วยเสมอ เพราะเป็นสถานที่ที่คนจีน           
มากราบไหว้และประกอบพิธีกรรม ศาลเจ้าจีนนิยมสร้างกันแพร่หลายในจังหวัดราชบุรีบริเวณลุ่มน้ า
แม่กลองตอนล่าง แต่ที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่บริเวณ
ริมแม่น้ าแม่กลองฝั่งตะวันตกในเขตอ าเภอบ้านโป่ง (ปริมประภา  แก้วละเอียด , 2551) 
 ส่วนกลุ่มคนลาว ภายหลังจากท่ีรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯให้มีการเลิกทาส บรรดาเชลยลาว
ทั้งหลายก็มีอิสระในการตั้งบ้านเรือน และท ามาหากินจึงพากันโยกย้ายไปตามที่ต่างๆ แบ่งเป็น 2 สาย 
คือ สายทางทิศตะวันตก จากบริเวณเขาแร้งมาอ าเภอจอมบึงมีการตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านนาสมอ       
บ้านสูงเนิน บ้านท าเนียบ บ้านเกาะ บ้านวังมะเดื่อ เป็นต้น สายที่สองทางทิศตะวันออกอยู่บริเวณ          
วัดพญาไม้ บ้านนางแก้ว วัดบ้านฆ้อง บ้านเลือก บ้านดอนเสลา บ้านหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี  
เป็นต้น นอกจากนี้ ภายหลังจากการตกลงเรื่องเขตแดนทางตะวันตกที่เข้าไปสู่เขตมอญ -พม่าซึ่งอยู่
ภายใต้การปกครองอังกฤษ ท าให้มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนกลุ่มต่างๆเข้ามาตั้งหลักแหล่งท ากินในเขต
แดนไทยมากกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะพวกกะเหรี่ยงนั้นกระจายกันตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่สูงเนินป่าเขา
ทางด้านตะวันตกของแม่น้ าแม่กลองอีกด้วย  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542)   

 ภายหลังปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เป็นช่วงของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่กลองถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคตะวันตก 
รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการท าให้ประเทศพัฒนา ดังนั้นรัฐจึงให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรม
มากกว่าภาคเกษตรกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ า
แม่กลองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรี  คือ  เขื่อนวชิราลง
กรณ์ (เขื่อนศรีนครินทร์เดิม)   มีลักษณะเขื่อน  เป็นประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุด และมี
ความจุมากที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 
เมตร พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ 17,745 ล้านลูกบาศก์
เมตร ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1-3 ก าลังผลิต เครื่องละ 120,000 กิโลวัตต์ 
เครื่องที่ 4-5 เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าระบบสูบกลับ ก าลังผลิต เครื่องละ 180,000 กิโลวัตต์ รวมก าลัง
ผลิตทั้งสิ้น 720,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 1,250  ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (กฟภ. 
, 2543)  เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าแม่กลอง โดยมีวัตถุประสงค์ด้าน
ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สร้างปิดกั้นแม่น้ าแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี   เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 สร้างเสร็จในปี 2523 แต่เดิมมีชื่อว่า              
เขื่อนเจ้าเณรโดยเรียกตามสถานที่ หลังจากสร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร์ มาขนานนามเขื่อน และเสด็จ 
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พระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2524  (กฟภ. , 2543) 
 ประโยชน์ส าคัญท่ีได้จากการสร้างเขื่อน 

 ด้านพลังงาน สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 1,250  ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมงเพ่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันตก  และภาคกลางตอนล่าง  

 ด้านการชลประทาน ช่วยส่งเสริมระบบชลประทาน โครงการแม่กลองใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี เขื่อนแม่กลองของกรมชลประทานเป็นหัวงานทดน้ าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรได้
ตลอดปีเป็นเนื้อที่ถึง 4,118 ล้านไร่ 

 บรรเทาอุทกภัย สามารถกักเก็บน้ าที่หลากมาในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ า ได้เป็น
จ านวนมาก ช่วย บรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ าแม่กลองให้ลดน้อยลง 

 ผลักดันน้ าเค็ม สามารถปล่อยน้ าลงผลักดันน้ าเค็มมิให้หนุนล้ าเข้ามาท าความเสียหายแก่
พ้ืนที่บริเวณ ปากน้ าแม่กลองในช่วงฤดูแล้ง 

 ด้านการประมง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับ
ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย 

 ด้านการท่องเที่ยว เขื่อนศรีนครินทร์นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม
อีกแห่งหนึ่ง ในจังหวัด กาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปีละกว่าแสนคน ก่อให้เกิด การขยายตัว
ทางการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เช่น แพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ า 

 ด้านการคมนาคม  หลังจากมีการสร้างเขื่อนแล้วทางกรมชลประทานจ าเป็นต้องสร้าง
คลองส่งน้ าเข้าไปตามพ้ืนที่ต่างๆที่ไม่ติดกับแม่น้ าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร  ผลพลอยได้จากการ
สร้างคลองส่งน้ าคือถนนที่สร้างเลียบคลองตลอดสายนั่นเอง 

  นอกจากเรื่องของการสร้างเขื่อนแล้ว  ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอ่ืนๆจากภาครัฐที่
ตามมา ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายถนน การพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทาน
แม่กลองใหญ่ พ.ศ.2506)   และการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม (มณฑล คงแถวทอง , 2544)            
ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งใน
ด้านของระบบนิเวศของลุ่มน้ า ระบบการผลิต และสภาพสังคมวัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย่อมมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของลุ่มน้ า ภายหลังจากการสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ท าให้ระบบนิเวศของลุ่มน้ าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสร้างเขื่อนท าให้ไม่มีตะกอนจากน้ า
หลากมาทับถมเรือกสวนไร่นา เกษตรกรต้องหันมาใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
ผืนดิน ทั้งยังต้องพ่ึงพายาปราบศัตรูพืช ในขณะแต่เดิม น้ าท่วมจะช่วยท าลายตัวอ่อนของแมลงที่อาศัย
อยู่ในดินรวมทั้งปลวกที่กัดกินมะพร้าว ปัญหาโรคแมลงระบาดจึงไม่มี ในขณะที่มีการขยายตัวของ
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โรงงานอุตสาหกรรมจากย่านเมืองหลวงมาตั้งริมแม่น้ าแม่กลองทั้งสองฝั่ง เช่น อุตสาหกรรมสีข้าว 
น้ าตาล กระดาษ ทอผ้า และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมอีกจ านวนมาก ในขณะที่ระบบนิเวศลุ่มน้ า
ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน         
ยิ่งท าให้ความไม่สมดุลของระบบนิเวศรุนแรงมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่เรียงรายอยู่
ตามริมแม่น้ าแม่กลองได้ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ความเน่าเสียดังกล่าว             
ไม่เพียงน าความเสียหายมาสู่นาข้าว สวนผัก ไม้ผล และพืชไร่ที่ตั้งอยู่สองฝั่งล าน้ าเท่านั้น ยังท าให้
ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ าลดลง บางชนิดถึงกับสูญพันธุ์ไปเลยก็มี ต่อมาเมื่อเกิดภาวะ             
ความแห้งแล้งขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในลุ่มน้ าแม่กลอง ชาวสวนไม่สามารถปลูกข้าว
ในร่องสวนได้อีกต่อไป เพราะน้ าจืดมาไม่ถึง สภาพน้ าเค็มจัด เมื่อน้ าจืดไหลลงมาน้อย ประกอบกับ
เมื่อเขื่อนศรีนครินทร์ถูกสร้างขึ้นที่แควใหญ่ตอนบนและก่อนจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ.2523 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เริ่มกักเก็บน้ า และปล่อยน้ าจืดลงมาน้อย ท าให้น้ าทะเลหนุนเข้า
มาบริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง ทั้งนี้เพราะล าน้ าแม่กลองถูกปิดด้วยเขื่อนที่ตามมาอีกสามเขื่อน         
คือ เขื่อนเขาแหลม เขื่อนท่าทุ่งนา และเขื่อนวชิราลงกรณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของดินและน้ า
เกิดขึ้นเช่นนี้ สวนจ านวนไม่น้อยจึงถูกโค่นท าลายลง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใช้งาน เช่น เป็นที่ดิน
จัดสรร เป็นปั๊มน้ ามัน เป็นร้านค้า ฯลฯ ซึ่งเข้ามาแทนที่สวนที่ร่มรื่นด้วยร่มเงาของไม้ผลต่างๆ ปัจจุบัน
พ้ืนที่สวนในบ้านโป่งไม่มีอีกแล้ว  ชาวบ้านที่ยังคงท าการเกษตรจึงเปลี่ยนไปท าไร่ อ้อยและ            
มันส าปะหลัง  รวมทั้งท านาในพ้ืนดอนมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชลประทาน (มณฑล 
คงแถวทอง , 2544) 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมท าให้คนหนุ่ม
สาว  คนรุ่นใหม่ละทิ้งการท านาท าสวนหันไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเห็นว่าการท านาท า
สวนเป็นงานหนักได้เงินน้อย ส่วนคนรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่ยังคงท าอาชีพเกษตรกรรมอยู่  ก็จะปลูก
พืชชนิดในชนิดหนึ่งโดยไม่ได้อาศัยความเคยชิน แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะราคาตลาด           
ของผลผลิต ในขณะที่การท านาและท าสวนผสมลดน้อยลง เมื่อมีการเปลี่ยนระบบการผลิตจากการท า
สวนผสมไปเป็นสวนเชิงเดี่ยว ท าให้เกษตรกรต้องขวนขวายหาพันธุ์ใหม่ๆมาทดลองปลูกอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้ชาวสวนท าทุกวิถีทางที่เร่งผลผลิตให้ทันกับความต้องการ มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลาย (มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2536 ) 

 แต่ภายหลังจากการพัฒนาระบบชลประทาน การพัฒนาโครงข่ายถนน ก็ท าให้รูปแบบ
การท านาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ชาวนาสามารถผลิตข้าวได้ปีละ 2 -3 ครั้ง ด้วยการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น การไถนาโดยใช้ควายอย่างแต่ก่อนนั้นล้าสมัยเพราะมีความล่าช้าและล าบาก 
ชาวนาหันมาใช้รถไถหรือควายเหล็กแทน และใช้เครื่องนวดข้าวแทนการใช้ควายนวด นอกจากนี้ 
วิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายก็คือ “นาหว่านนาตม” 
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ซึ่งมีลักษณะวิธีการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดข้าวที่งอกแล้วลงไปในแปลงนาข้าวที่มีการเตรียมดิน
อย่างดี และมีการปรับระดับแปลงนาให้ราบเรียบ และสามารถควบคุมน้ าในแปลงนาที่ปลูกได้ดี2 การ
ท านาหว่านนาตมท าให้สะดวกและรวดเร็วกว่าการท านาแบบเดิมมาก ชาวนาจึงนิยมกันอย่าง
แพร่หลาย แต่การท านาในสมัยยุคพัฒนาเป็นการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกในการผลิตทั้งหมด ค่าใช้จ่ายใน
การท านาจึงสูงขึ้น แต่ราคาข้าวในปัจจุบันให้ก าไรน้อยไม่ค่อยคุ้มทุน ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่นิยมยึดอาชีพ
ท านา ชาวนาส่งลูกหลานของตนไปเรียนหนังสือเพ่ือเตรียมท าอาชีพอ่ืน หรือไม่ก็ให้เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับแล้วให้เข้าท างานในโรงงานอุตสาหกรรมใกล้ๆบ้าน เมื่อแรงงานหนุ่มสาวเคลื่อนย้ายออกไป
ท างานนอกชุมชน ท าให้แรงงานที่เหลือในครอบครัวไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรมการผลิตเพ่ือยังชีพ 
(ท านา) ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าหรือต าข้าว ฯลฯ อีกต่อไป การเข้ามาของสินค้าและบริการใหม่ๆ เช่น 
เสื้อผ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมแทน  
 ภายใต้บริบทการพัฒนาสมัยใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าแม่กลองต่างๆ เช่น 
โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ โครงการประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งต้องการผันน้ าจากแม่น้ าแม่กลอง
ไปผลิตน้ าประปาป้อนกรุงเทพฯ และโครงการพัฒนาแม่น้ าแม่กลองให้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเพ่ือ
การส่งออกของกรมเจ้าท่า ซึ่งโครงการเหล่านี้น าไปสู่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่ต ามมา 
เนื่องจากความขัดแย้งในการใช้น้ าในล าน้ าแม่กลองเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน 
 สมัยปฏิรูปจนถึงทศวรรษ 2500 สภาพวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าแม่กลองต้องอาศัยน้ าใน
การด ารงชีวิต ชาวบ้านจึงต้องปรับวิถีชีวิตของตนเองให้สัมพันธ์กับธรรมชาติของน้ า ในช่วงฤดูน้ า
หลากเป็นช่วงที่ผู้คนในลุ่มน้ าแม่กลองมีความคึกคัก น้ าที่ท่วมตลิ่งและทุ่งนาท าให้เกิดความ
หลากหลายของสัตว์น้ า พืชพันธุ์ธรรมชาติในน้ าให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น การคมนาคมทางน้ า
สะดวกสบาย ในช่วงฤดูแล้ง น้ าในล าคลองแห้งขอด การคมนาคมทางน้ าไม่ค่อยสะดวก บริเวณสองฝั่ง
แม่น้ าแม่กลอง และล าคลองต่างๆ มีบ้านเรือน ตลาดริมน้ า วัด โบสถ์ ศาลเจ้า และโรงสี ตั้งเรียงราย
อยู่ริมแม่น้ าเป็นระยะๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย และด าเนินชีวิตสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ในยุ้งฉางมีข้าวกินตลอดปี ปลูกผักผลไม้ในบริเวณบ้าน กับข้าวแทบไม่ต้องซื้อเพราะในน้ ายัง
มีกุ้งปลาเหลือเฟือ ชาวบ้านซื้อเฉพาะของใช้ที่จ าเป็นเท่านั้น การจัดงานบุญ งานบวช งานแต่ง                
เป็นประเพณีท่ีท าสม่ าเสมอ เทศกาลส าคัญๆเป็นโอกาสให้ผู้คนมาพบปะและท าบุญร่วมกัน เช่น ตรุษ
สงกรานต์ ตรุษไทย สารทไทย บรรยากาศประเพณีงานบุญของลุ่มน้ าในสมัยนี้ เป็นที่สนุกสนาน 
นอกจากนี้ชุมชมลุ่มน้ าแม่กลองในอดีตยังมีแรงยึดเหนี่ยวภายในชุมชนอย่างแน่นแฟ้น มีความสัมพันธ์
กันแบบเครือญาติ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี สามารถใช้การลงแขกเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การสร้างบ้าน โดยแรงยึดเหนี่ยวของชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
                                                           

 
2 กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม พัมนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์และภมูิปัญญา จังหวัดราชบุรี, 

216. 
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การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมี โ รง เรี ยนเป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้ ของชุมชน  
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2547) 
 ภายหลังจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ พ.ศ.2518 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญๆหลายอย่างตามมา เช่น มีการตัดถนนติดลูกรังผ่านหมู่บ้านต่างๆ และเชื่อม
หมู่บ้านอ่ืนๆริมฝั่งล าน้ าแม่กลอง ท าให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านด้วยกันเอง และหมู่บ้านกับตัว
เมืองเปลี่ยนจากทางน้ าเป็นทางถนน บ้านเรือนที่เคยอยู่ริมฝั่งน้ าก็สร้างถอยออกห่างออกมาโดยปลูก
ชิดริมถนนเป็นเกณฑ์ สภาพน้ าที่เคยท่วมสูงทุกปีนั้นหายไปเพราะเขื่อนสามารถควบคุมน้ าได้ 
บ้านเรือนแบบเดิมที่เป็นชั้นเดียวพ้ืนยกสูงเพ่ือป้องกันน้ าเริ่มเปลี่ยนไปโดยต่อเติมชั้นล่างของบ้าน
แบบเดิมให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ และมีการสร้างบ้านสองชั้นแบบใหม่ข้ึน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา , 2544) 
 จากการท านาได้ปีละ 2 ครั้ง ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวนาเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์กัน
แบบเครือญาติลดลง การลงแขกเกี่ยวข้าวและการช่วยกันนวดข้าวหมดไป เมื่อมีเวลาว่างชาวนาก็จะ
ไปแสวงหาอาชีพอ่ืนๆทั้งในและนอกชุมชน ท าให้เวลาพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนบ้านในงานบุญและงาน
ประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ค่อยๆหายไป ชาวนาเริ่มซื้อข้าวกิน ส่วนข้าวตัวเอง
ส่งขายหมด การผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่กลองเป็นการผลิตเพ่ือขายทั้งหมด ไม่ได้ผลิตเพ่ือไว้บริโภค
เหมือนในอดีต ท าให้โรงสีขนาดเล็กที่เรียงรายตามริมแม่น้ าค่อยๆหมดไป  (อาคม  เกษตรลักษมี , 
สัมภาษณ์ , 2557) 
 จากค าบอกเล่าของ คุณหมด  สาสาย  อายุ  87  ปี  ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นที่เคารพของชุมชน
เบิกไพร  เล่าถึงวิถีชีวิตชาวสวนบริเวณลุ่มน้ าแม่กลองหลังการสร้างเข่ือนวชิราลงกรณ์ว่า “สวนบริเวณ
ที่ราบลุ่มน้ าแม่กลองไม่มีน้ าท่วมจนผู้คนสมัยหลังไม่รู้จักหน้าน้ า และคนรุ่นก่อนเริ่มลืมเลือนฤดูน้ า
หลากไปแล้ว นอกจากนี้ ภายหลังเมื่อการคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯกับลุ่มน้ าแม่กลองสะดวกขึ้น           
ท าให้คนหนุ่มสาวมักทิ้งถิ่นฐานไปท างานในกรุงเทพฯจ านวนมาก เหลือแต่พ่อแม่และคนแก่อยู่ที่บ้าน 
พอถึงวันหยุดจึงจะกลับมาเยี่ยมบ้าน ท าให้ความสัมพันธ์กับแม่น้ าเริ่มห่างเหินไป 
 การที่คนหนุ่มสาวต่างหันไปท างานโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิถีการท างานที่มี
ก าหนดเวลาที่แน่นอน ท าให้แรงงานเหล่านี้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ความสัมพันธ์
กับชุมชนเริ่มห่างเหิน สัปดาห์หนึ่งมีวันหยุดเพียง 1 วัน ท าให้พวกเขาต้องการพักผ่อนมากกว่าท า
กิจกรรมออกมาสังสรรค์กับชุมชน การมีรายได้ประจ าที่แน่นอน ท าให้มีความต้องการซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกในราคาเงินผ่อน มีการอพยพของคนต่างถิ่นเข้ามาเป็นแรงงาน
รับจ้างในพ้ืนที่ ท าให้มีการแต่งงานระหว่างคนนอกพ้ืนที่มากขึ้น” 
 เพราะฉะนั้นผลอันสืบเนื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านภูมิศาสตร์  การเมือง  และ
เศรษฐกิจ  จึงมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านโป่งในปัจจุบัน  เพ่ือเป็นการ
ปรับตัวให้สอดรับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งเรื่องราวของเศรษฐกิจที่กลายมาเป็นปัจจัยหลักการ
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ด าเนินชีวิตของผู้คน  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสทุนนิยม ซึ่งในปัจจุบันบ้านโป่งกลายเป็นอีก
หนึ่งพ้ืนที่ที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูงเป็นล าดับต้นๆของพ้ืนที่ภาคตะวันตก (มณฑล  คงแถว
ทอง , 2534)  และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนี้เองที่ท าให้ชาวบ้านโป่งรุ่นใหม่ท างานใน
โรงงานมากขึ้น  มีการอพยพของคนต่างถิ่นเพ่ือเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  และท าให้บ้าน
โป่งกลายเป็นเมืองหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีความหลากหลายอย่าง
รวดเร็ว 

สภาพทั่วไปของต าบลเบิกไพร  

 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงสภาพทั่วไปของต าบลเบิกไพรได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ลักษณะประชากร การคมนาคม ระบบเศรษฐกิจในชุมชน ครอบครัวและเครือญาติ การศึกษา               
การปกครอง การติดต่อกับสังคมภายนอก และการสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นลักษณะพ้ืนฐานของชุมชน 
ท าให้สามารถเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น  
 สภาพทั่วไป 
 1.  ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
 ต าบล เบิก ไพร  อยู่ ใ น เขตอ า เภอบ้ านโป่ ง  จั งหวัดราชบุ รี  ได้ รั บการยก 
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ.2550  โดยมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  และมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ า           
แม่กลอง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่รวม 17.12 ตารางกิโลเมตรหรือ 10,700  ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับต าบลอื่นๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(แผนที่ 1  แผนที่ต าบลเบิกไพร ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 
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 ทิศเหนือ จรด ต าบลลาดบัวขาว 
  ทิศใต ้  จรด ต าบลคุ้งพยอม 
  ทิศตะวันตก จรด ต าบลคุ้งพยอม 
  ทิศตะวันออก จรด แม่น้ าแม่กลอง 
 2.  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านด้านทิศตะวันออก  มีระบบการจัดการ
ชลประทานและระบบปฏิรูปที่ดิน  เพ่ือสามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภค บริโภค  ในภาคการเกษตร
และภาคอุสาหกรรม 

 3.  จ านวนหมู่บ้าน  
 ต าบลเบิกไพรแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านเบิกไพร(ศาลเจ้าแม่) นายประกาย อ่อนแช่ม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2  บ้านเบิกไพร  นายชาญวิทย์ ผิวนวล   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3   บ้านเบิกไพร  นายชัยนรินทร์ แย้มงานเลิศฤทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4   บ้านปลักแรด  นายเชาว์ หมวกเมือง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5  บ้านหัวสระ  นายสมีไทย ขวัญชัยเกษมสุข  ก านัน 
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเกาะ  นายสมโภชน์ เกษี   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7  บ้านหมู่   นายวิเชียร อร่ามรส   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8  บ้านบางพัง  นายพระราม เพชรสน   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 9  บ้านหัวทุ่ง  นายอมรเชษฐ์ มาลา   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10  บ้านหุบกระทิง  นายสัญชัย บุญฉาย   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 11  บ้านโป่งลาน  นายสมศักดิ ์ คนชม   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 12  บ้านตระคร้อ  นายวินัย  จันทแนน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านเบิกไพร (ศาลเจ้าแม่) เป็นหนึ่งใน 12 หมู่บ้านของต าบลเบิกไพร อยู่ห่างจากตัว
อ าเภอบ้านโป่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่  477 ไร่  

 4.  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูร้ อนจะเริ่มจาก
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูนี้อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง บางปีอากาศร้อนจัด
ซึ่งมีอุณหภูมิตอนเที่ยงวันสูงถึง 40 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝนจะเริ่มในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม บางปีปริมาณฝนน้อย 
บางปีปริมาณฝนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทย ส าหรับปีที่
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ปริมาณน้ าฝนน้อยจะส่งผลกระทบต่อเกษตรไม่มากนัก เนื่องจากในชุมชนมีระบบชลประทานที่ดี 
ส าหรับปีที่มีปริมาณน้ าฝนมากโดยเฉพาะถ้าตกเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์จะต้องมีการระบายน้ าออก
จากตัวเขื่อนเพ่ือให้เขื่อนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย น้ าจากเขื่อนจะไหลลงมาตามแม่น้ าแม่กลอง และจะ
เอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมเรือกสวนไร่นา ก่อความเสียหายเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะข้าวที่ออกรวงแล้ว 
ถ้าน้ าท่วมเพียง 4-5 วัน รากจะเน่าและตายในที่สุด (สนม  เที่ยงทัด, สัมภาษณ์, 2558) 
 ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศมักจะไม่หนาว
เป็นเพียงอากาศเย็นและแห้ง บางวันก็มีหมอกลงจัดในตอนเช้า ทั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาเอาลมหนาวมาจากประเทศจีน ในฤดูนี้ชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวผลผลิต 
โดยเฉพาะอ้อยและข้าวถ้าเก็บในฤดูหนาว ข้าวจะไม่มีความชื้นเนื่องจากมีลมพัดแรงตลอดเวลา           
ส่วนอ้อยนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่อ้อยจะแก่จัด  รวมไปถึงง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต  เนื่องจากใน
ที่ดินปลุกอ้อยส่วนใหญ่จะมีการตักหน้าดินไปขาย  เพราะฉะนั้นหากเป็นช่วงฤดูฝน  น้ าจะท่วมขังใน
พ้ืนที่ปลูกอ้อยท าให้ไม่สามารถตัดและขนส่งได้ (เตียม  เกษตรลักษมี, สัมภาษณ์, 2558)  
 ในระยะหลังพบว่าอากาศแปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ ฤดูหนาวสั้นลง ฤดูร้อนยาวนาน
มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างเช่นในปี พ.ศ.  2558  ถือได้
ว่าเป็นที่คาดการณ์ว่าน้ าแล้งตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม  จนกระท่ังทางเทศบาลต้องยื่นเรื่องขอน้ าเพ่ือใช้ใน
การเริ่มต้นการเพาะปลูกพืชไร่ใหม่  แต่ยกเว้นการขอน้ าเพ่ือการท านา (ก านันอาคม  เกษตรลักษมี ,
สัมภาษณ์, 2558) ผลจากการที่ฤดูกาลผิดปกตินี้จึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 5.  ประชากร 
 ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยจีน นับถือศาสนาพุทธ มีประชากรจ านวน 5,683 
ครัวเรือน ประชากรแยกเป็นชาย จ านวน 7,411 คน หญิงจ านวน 8,028 คน รวมทั้งสิ้น 15,439 คน 
(ศูนย์พัฒนาต าบลเบิกไพร , 2557)  มีความหนาแน่น 902 คน/ตารางกิโลเมตร   
 อัตราการย้ายถิ่นเข้าของประชากรในต าบลเบิกไพรเพ่ิมสูงขึ้น  เนื่องจากการส ารวจของ
ศูนย์พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง พบว่าถึงสิ้นปี 2538 มีจ านวนประชากรในต าบลเบิกไพรทั้งสิ้น 770 
คน 166 ครัวเรือน เป็นชาย 393 คน หญิง 387 คน  และเพ่ิมขึ้นในปี 2542 เป็น 1,837 ครัวเรือน 
ประชากรแยกเป็นชาย จ านวน 3,667 คน หญิงจ านวน 3,816 คน รวมทั้งสิ้น 7,483 คน (ศูนย์พัฒนา
ต าบลเบิกไพร , 2542)   ชาวบ้านมักประกอบอาชีพในต าบลและต าบลที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ต าบล
หนองปลาหมอ ต าบลหนองอ้อ และต าบลท่าผาในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งอ าเภอ         
ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เป็นต้น ซึ่งสามารถไปเช้าเย็นกลับได้ ส่วนการย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากการศึกษาเป็นการย้าย
ถิ่นแบบชั่วคราวจึงไม่ส่งผลกระทบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร  จนกระทั่งการส ารวจล่าสุดใน
ปี 2557 มีประชากรจ านวน 5,683 ครัวเรือน ประชากรแยกเป็นชาย จ านวน 7,411 คน หญิงจ านวน 
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8,028 คน รวมทั้งสิ้น 15,439 คน  (ศูนย์พัฒนาต าบลเบิกไพร , 2557)  อาชีพส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนเป็น  
การรับจ้างและท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีอัตราส่วนสูงสุด (ศูนย์พัฒนาต าบลเบิกไพร , 2557)    
จึงส่งผลต่อการอพยพย้ายเข้ามาท างานในพ้ืนที่เบิกไพรมากขึ้น และท าให้มีประชากรเพ่ิมสูงขึ้นในวัย
ท างานและวัยเรียน  
 6.  ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 6.1  การคมนาคม 
 ต าบลเบิกไพรอยู่ห่างจากอ าเภอบ้านโป่ง 5 กิโลเมตร ทางเข้าหมู่บ้านแยกจากทาง
หลวงจังหวัดสายเขางู-เบิกไพร ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสายปลักแรด -หนองหิน 
หมู่บ้านไม่มีรถประจ าทางผ่าน การเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านท าได้โดยนั่งรถประจ าทางสายบ้านโป่ง -
ราชบุรีแล้วลงตรงทางแยกเข้าหมู่บ้าน แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามา ในอดีตสายปลักแรด-
หนองหินที่ตัดผ่านหมู่บ้านเป็นทางลูกรังประกอบกับมีรถบรรทุกดินใช้เส้นทางนี้เป็นประจ าท าให้ถนน
ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งในหน้าฝนชาวบ้านต้องประสบปัญหาในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน 
เพราะถนนมีสภาพเป็นโคลน สภาพถนนอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ โดยเฉพาะรถ
เล็กหรือรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้มีการสร้าง
ถนนใหม่ ทางโยธาธิการจังหวัดจึงจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจัดสร้างถนน เป็นถนนลาดยาง          
ผิวจราจร 6 เมตร สร้างใน พ.ศ.2536 (หมด  สาสาย , สัมภาษณ์ , 2558)  ท าให้การเดินทางเข้าออก
หมู่บ้านสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนถนนใหญ่ในหมู่บ้านเองจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
จัดสร้าง โดยล าดับความส าคัญคือสร้างถนนลาดยางในสายที่มีประชากรอยู่กันหนาแน่นเป็นอันดับ
แรก ส่วนในสายอื่นๆก็จะมีการซ่อมแซมถนนให้ทุกปี และท าให้ในปัจจุบันถนนทุกเส้นในเขตเทศบาล
ต าบลเบิกไพรเป็นถนนลาดยางทุกสายรวมทั้งถนนเข้าบ้านของชาวบ้านที่มีมากกว่า 2 หลังคาเรือนขึ้น
ไป  จากการพัฒนาของถนน ท าให้ในปัจจุบันมีการขยายตัวของบ้านเรือนออกไปตามแนวถนนเป็น
จ านวนมาก 
 6.2  การประปา 
 เดิมก่อนที่จะมีการจัดการการเรื่องระบบประปาหมู่บ้านก่อนพ.ศ. 2530  หลายครัวเรือน
ในเบิกไพรมีการขุดเจาะน้ าบาดาลขึ้นมาใช้เอง  รวมถึงการสร้างท่อส่งน้ าจากคลองชลประทานเข้า
บ้าน  เนื่องจากการจัดการระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน  ดังนั้นในพ้ืนที่ใดที่มีชุมชนอยู่
หนาแน่นจะการจัดการระบบประปาก่อน  แล้วจึงขยายออกสู่ชุมชนอ่ืนๆในภายหลัง  แต่ในปัจจุบัน  
ได้มีการจัดการระบบประปาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของเทศบาลเบิกไพร  โดยมีการจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านจ านวน  31 แห่ง  ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  บ้านเบิกไพร(ศาลเจ้าแม่) จ านวน  2 แห่ง 
หมู่ที่ 2  บ้านเบิกไพร  จ านวน  4 แห่ง 
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หมู่ที่ 3   บ้านเบิกไพร  จ านวน  3 แห่ง 
หมู่ที่ 4   บ้านปลักแรด  จ านวน  4 แห่ง 
หมู่ที่ 5  บ้านหัวสระ  จ านวน  3 แห่ง 
หมู่ที่ 6  บ้านหัวเกาะ  จ านวน  2 แห่ง 
หมู่ที่ 7  บ้านหมู่   จ านวน  2 แห่ง 
หมู่ที่ 8  บ้านบางพัง  จ านวน  2 แห่ง 
หมู่ที ่9  บ้านหัวทุ่ง  จ านวน  2 แห่ง 
หมู่ที่ 10  บ้านหุบกระทิง  จ านวน  2 แห่ง 
หมู่ที่ 11  บ้านโป่งลาน  จ านวน  4 แห่ง 
หมู่ที่ 12  บ้านตระคร้อ  จ านวน  1 แห่ง 

 6.3  โทรคมนาคม 
 มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  35 ตู้ 
 6.4  การไฟฟ้า 
        ตั้งแต่ปพี.ศ. 2527  ก็เริ่มมีการปั่นกระแสไฟฟ้าใช้เพ่ือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าง

แล้ว แต่จะมีอยู่บ้างเฉพาะสถานที่ราชการ และผู้มีฐานะดีเท่านั้น (ก านันอาคม  เกษตรลักษมี , 
สัมภาษณ์ , 2557)  หลังจากนั้นไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์จึงเริ่มเข้าสู่พ้ืนที่เบิกไพรเริ่มครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2535  โดยเป็นการติดตั้งสายไฟฟ้าตามถนนสายหลักที่ตัดผ่านหมู่บ้าน  ซึ่งในช่วงแรก
ชาวบ้านยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้า  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536  อบต.  เบิกไพรในสมัยนั้นจึงมีการขอ
งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สถานที่ส าคัญของหมู่บ้านเช่น  วัด  สถานที่ราชการ
ก่อน  แล้วจึงค่อยกระจายสู่ครัวเรือนของชาวบ้าน  เนื่องจากในสมัยนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้ามีราคาแพง
ชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถซื้อได้  ดังนั้นจึงมีเพียงไม่กี่บ้านที่มีการขอไฟฟ้าจากทางราชการ  เช่นบ้าน
ของคุณเกียง  เกษตรลักษมี  เป็นต้น  ต่อมาจึงค่อยๆมีการพัฒนาในการต่อไฟฟ้าเพ่ือเข้าสู้ครัวเรือน
ต่างๆโดยทั่วกัน  แล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2539  (ก านันอาคม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2557)   
 7.  การปกครอง 
 ก่อนหน้านี้ต าบลเบิกไพรเป็นการปกครองแบบท้องถิ่นที่ปกครองแบบผู้ใหญ่บ้านและ
ก านันซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งและหมดหน้าที่เมื่อเกษียณอายุ 60 ปี แล้วจึ งมีการเลือกตั้งใหม่           
มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลลูกบ้านในด้านต่างๆ คือ รับแจ้งเกิด ตาย ย้ายถิ่นฐาน ดูแลความปลอดภัย และ
บริการทั่วๆไป ส่วนในเรื่องการพัฒนาท้องที่ด้านอ่ืนๆจะเป็นของทางราชการ เช่น ท าถนน ไฟฟ้า 
ประปา รวมถึงสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของผู้ใหญ่บ้านและก านั้นที่มีหน้าที่จนถึงอายุ 
60 ปีนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มีการจัดการเลือกตั้งทุก 4 ปีเข้ามาแทนที่  ซึ่งก านันคนสุดท้ายที่
เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี  คือนายอาคม เกษตรลักษมี  ในปีพ.ศ.  2554  ต่อมาในปี 2535  จึงมี
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การจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เรียกว่าเป็นการปกครองท้องถิ่น ต้องท าหน้าที่ดูแล
ท้องที่และพัฒนาท้องที่ไปพร้อมๆกัน มีการบริหารเช่นเดียวกับเทศบาลคือ ต้องเลือกก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านทุกๆ 5 ปี ทั้งก านันและผู้ใหญ่บ้านจะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง  
ซึ่งจะต้องเลือกสมาชิกจากทุกๆหมู่บ้าน หมู่ละ 2 คน รวม 12 หมู่บ้าน 36 คน และต้องมีแพทย์
ประจ าต าบลร่วมด้วยอีก 1 คน เป็น 37 คน ก านันจะเป็นประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อได้
สมาชิกแล้วก็จะเลือกตั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภา           
และเลขาธิการ ส่วนฝ่ายบริหารก็เลือกประธานฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร และเลขาธิการ 
งบประมาณท่ีใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นงบอุดหนุนของทางราชการ 4 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ
เป็นเงินภาษีในท้องที่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งแต่ละปีภาษีที่จัดเก็บได้ 8 -9 ล้านบาท เงินในส่วนนี้จะ
จัดเป็นงบพัฒนาต าบล โดยพิจารณาจากท้องที่ท่ีมีความจ าเป็นสูงสุดก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ก่อน และต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างของ อบต. ที่ท าหน้าที่ต่างๆ คือ การคลัง ธุรการ และช่าง ประธาน 
อบต.คนสุดท้าย คือ นายอาคม เกษตรลักษมี ซึ่งเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหุบกระทิง          
ได้สร้างความเจริญให้หมู่บ้านต่างๆในต าบลเบิกไพร รวมทั้งหมู่บ้านหุบกระทิงด้วย ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน
จากการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆให้มีอย่างทั่วถึง  และต่อมาในปีต าบลเบิกไพร ได้รับ
การยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล  เนื่องจากมีจ านวนประชากรถึงเกณฑ์
ที่ก าหนดขั้นต่ าคือประชากร 7,000 คนและต้องมีรายรับรวมขั้นต่ าได้ 12 ล้านบาท (พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ. 2496 , 2496) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ.2550  โดยมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  และมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 มีวาระด ารงต าแหน่ง 4  ปีซึ่งมีการ
บริหารงานดังต่อไปนี้ 
 คณะผู้บริหาร 

1. ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์ ต าแหน่ง : นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
2. ร้อยตรีอ้อย เพชรสน  ต าแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
3. นายเกษม ทองเปลว  ต าแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
4. พ.ต.อ.วิจิตร อภัยวงศ์  ต าแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ  ต าแหน่ง : เลขานุการนายกเทศบาลต าบลเบิกไพร 

 สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายประสาน บุญฉาย  ต าแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
2. นายเฉลิมชัย ทองโฉม  ต าแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
3. นายเสนอ ทรงพินิจ  ต าแหน่ง : เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
4. นายกมล สุขสมัย   ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
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5. นายจรูญ ทองดอนน้อย  ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
6. นายทองสืบ จุอ่อน  ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
7. ร.ต.บรรเทิง เที่ยงทัศน์  ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
8. นางวันเพ็ญ มามี   ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
9. นายสิงห์หา อารีย์รอบ  ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
10. นายสมัย คล่องแคล่ว  ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
11. นายลันทม ฉิมพลี  ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 
12. นายศุภรัช เทียนเครือ  ต าแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร 

 8.  ระบบเศรษฐกิจในชุมชน 
 ในอดีตระบบเศรษฐกิจของต าบลเบิกไพรขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพมากกว่าซื้อขาย ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป ชุมชนต้องพ่ึงพา
สังคมภายนอกมากขึ้น ก่อให้เกิดความหลากหลายของอาชีพมากขึ้น ซึ่งมีอาชีพ 3 อาชีพหลักๆที่
ชาวบ้านนิยมท ากันมากคือ เกษตรกรรม รับจ้าง (ท้ังในและนอกโรงงานอุตสาหกรรม)  และค้าขาย 
 8.1  อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พืชที่ใช้ท าการเพาะปลูก
คืออ้อยและข้าว ในอดีตการจ าหน่ายผลผลิตโดยเฉพาะข้าวจะมีพ่อค้าคนกลางจากตลาดเข้ามารับซื้อ
ข้าวเปลือก น าไปสีแล้วขายต่อให้ร้ายขายข้าวสารในตลาดบ้านโป่ง ส่วนอ้อยการจ าหน่ายผลผลิต               
จะคล้ายกับในปัจจุบัน คือ ถ้ามีจ านวนเพียง 1-2 ไร่ เจ้าของมักจะจ้างรถบรรทุกน าอ้อยส่งโรงงาน
น้ าตาลราชบุรีที่อยู่ในหมู่ 6 บ้านหัวเกาะ ต าบลเบิกไพร แต่ถ้ามีจ านวนไร่มากก็จะใช้ระบบโควตาของ
กลุ่มชาวไร่อ้อย ซึ่งจะเป็นผู้จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต และประกันราคาให้กับสมาชิก ปัจจุบัน
ชาวบ้านที่ปลูกอ้อยมักประกอบอาชีพอ่ืนควบคู่ไปด้วย เมื่อถึงฤดูประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือน
เมษายน โรงงานน้ าตาลจะท าการหีบอ้อยเพ่ือผลิตน้ าตาล ชาวบ้านก็จะตัดอ้อยส่งโรงงานน้ าตาล         
โดยใช้วิธีจ้างแรงงานจากพ้ืนที่อ่ืนๆเช่น อีสาน  เหนือ หรือชาวลาวในราคา 1,500 บาทต่อไร่ ทั้งนี้
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอ้อยที่จะส่งเข้าโรงงานเช่นหากเป็นอ้อยที่ถูกเผาราคา
อ้อยก็จะลดลงเพราะค่าความหวานของน้ าตาลจะลดลง  นอกจากนี้หากปีไหนที่ฝนตกน้ าท่วมขัง
บริเวณท่ีปลูกอ้อบก็จะท าให้อ้อยล้มต้นไม่แข็งแรง  ค่าความหวานก็จะน้อยล าอ้อยจะสั้นกว่าปกติและ
ภาวะทางเศรษฐกิจที่จะมีความผันผวนด้านราคาของน้ าตาลในแต่ละปี  โดยเฉพาะปัญหาจาก          
การรวมตัวของเหล่าโรงงาน้ าตาลในการกดราคาอ้อย  จนกระทั่งชาวไร่อ้อยต้องมีการจัดตั้งสมาคม
ชาวไร่อ้อยขึ้นในประเทศไทย  เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจของโรงงานน้ าตาล  ส าหรับพ้ืนที่เขตจังหวัด
นครปฐม  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  กาญจนบุรีและเพชรบุรีอยู่ในส่วนของสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 ภาค
ตะวันตก (สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 , 2543)  นอกจากนี้ในปัจจุบันเพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานส าหรับเกษตรกรที่มีไร่อ้อยจ านวนมาก  ท าให้มีการเปลี่ยนจากการตัดอ้อยด้วยแรงงานคนสู่
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การตัดอ้อยด้วยรถตัดอ้อย  และรถคีบอ้อย ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่เข้ามาในพ้ืนที่เริ่มต้นในปี พ.ศ.  
2543 (เตียม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2557) เป็นต้นมา   

 ข้าวจะปลูกน้อยกว่าอ้อย ส่วนใหญ่ เป็นการผลิตเพ่ือเป็นการบริโภคในครัวเรือนมากกว่า
เพ่ือขาย   (ก านันอาคม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2557 )  ยกเว้นในบางปีที่ราคาข้าวสูง  เกษตรกร
ก็จะท านาเพ่ิมมากขึ้น  พ้ืนที่ที่ใช้ท านามักจะอยู่นอกหมู่บ้าน ซึ่งห่างออกไปประมาณ 2-4 กิโลเมตร 
การท านาจะท าปีละ 2 ครั้ง ทั้งนาปีและนาปรัง ผลผลิตที่ได้ก็จะน าไปสีที่โรงสีในหมู่บ้านซึ่งเป็นของ
อดีตก านัน  นายอาคม เกษตรลักษมี เป็นเจ้าของ เฉลี่ยแล้วผลผลิตต่อไร่ประมาณ 550 กิโลกรัม           
แต่รายได้จากการท านามักไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นส าคัญ อาทิเช่น ในปี   
พ.ศ.2539 เกิดภาวะน้ าในแม่น้ าแม่กลองล้นตลิ่งไหลเข้ามาท่วมไร่นา ชาวบ้านเสียหาย โดยเฉพาะข้าว
เสียหายทั้งหมด (ก านันอาคม เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2557)  ส่วนในปี พ.ศ.2558 นี้ น้ าแล้ง
จนกระทั่งรัฐบาลสั่งงดการท านาปรัง  ดังนั้นชาวนาที่เคยปลูกข้าวจึงหันมาท าไร่ปลูกพืชน้ าน้อย         
เช่น ข้าวโพด  ข้าวโพดแอ้ กระชาย  และอ้อยมากขึ้น  เพราะฉะนั้นส าหรับเกษตรกรที่เบิกไพรนี้ส่วน
ใหญ่จึงเป็นทั้งชาวนาและชาวไร่ได้ในเวลาเดียวกัน เพียงแต่ว่าในแต่ละปีจะต้องดูความเหมาะสมของ
สภาพอากาศเป็นหลัก  และการเลือกท าอาชีพเกษตรกรรมนั้นหากปีไหนน้ าสมบูรณ์  การท า
การเกษตรก็จะแล้วแต่ความถนัดส่วนบุคคลและราคาของผลผลิต  เนื่องจากพ้ืนที่ส าหรับการท านา
และอ้อยนั้นสามารถใช้ในที่เดียวกันได้  เพราะในการเตรียมที่ดินทั้งการท านาและท าอ้อยส่วนใหญ่          
จะมีการตักหน้าดินไปขาย  ท าให้พื้นที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มลงไปน้ าสามารถท่วมขังเมื่อปลูกข้าวได้  แต่หากจะ
เปลี่ยนจากที่นามาท าไร่อ้อยก็เพียงแค่สูบน้ าออกปรับ ไถหน้าดิน  ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน  ซึ่งอาจจะมาจาก
การฝังกลบซังข้าวหรือกากน้ าตาลที่มีอยู่มากในพ้ืนที่  ก่อนจะท าการปลูกอ้อยในปีต่อมาได้  ดังนั้นใน
บางปีที่น้ าอุดมสมบูรณ์  พ้ืนที่ต าบลเบิกไพรจึงมีทั้งไร่อ้อยและนาข้าวอยู่ในแปลงติดกัน  ส่วนน้ าที่ใช้
ในภาคการเกษตรนี้  เป็นน้ าที่มาจากคลองชลประทานใหญ่ที่ไหลผ่านชุมชน  คลองซอยที่กระจายเข้า
ไปในหมู่บ้านและคลองขุดที่ไหลผ่านพ้ืนที่ต าบลเบิกไพร  เข้าสู่ต าบลคุ้มพยอม  ต าบลบ้านม่วงและ
ออกท่ีอ าเภอโพธาราม  เป็นอีกหนึ่งคลองที่ส าคัญในการท าการเกษตรของชุมชนนอกเหนือจากน้ าฝน 
 8.2  อาชีพเลี้ยงสัตว์จะมีทั้ง สุกร  โค และปลา เลี้ยงสุกร 9 ครัวเรือน เลี้ยงโค 6 
ครัวเรือน เลี้ยง  ปลา  1 ครัวเรือน จากการส ารวจของศูนย์พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านโป่ง 2557  พบว่า 
มีจ านวนสุกรทั้งสิ้น 152 ตัว โค 72 ตัว รายได้เฉลี่ยจากการเลี้ยงสัตว์ประมาณ 50,000-60,000 บาท
ต่อปี โคจะเลี้ยงไว้เพ่ือขายอย่างเดียว ไม่ได้เลี้ยงไว้เพ่ือใช้งาน การขายสุกรและโคจะส่งไปที่โรง
เนื้อสัตว์เทศบาลบ้านโป่ง แล้วขายต่อให้เขียงหมูในตลาดสด ซึ่งราคาเนื้อสัตว์จะข้ึนลงขึ้นอยู่กับสภาวะ
เศรษฐกิจเช่นกัน ส าหรับการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ต าบลเบิกไพรนั้น  ท าการเลี้ยงที่บริเวณคลองขุดของ
หมู่บ้าน  เนื่องจากเจ้าของบ่อปลามีพ้ืนที่อยู่ต้นคลอง  โดยจัดท ากระชังเลี้ยงปลาอยู่ในคลอง  ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาเรื่องการกักน้ าเพ่ือใช้ในการเลี้ยงปลาหลายครั้งกับชาวบ้าน  จนกระทั่งต้องมีการเกลี่ยไกล่
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และแจ้งความเนื่องจากเจ้าของกระชังปลาท าการเอาวัสดุต่างๆไปกั้นทางเดินน้ าเมื่อน้ าน้อยเพราะ          
มิเช่นนั้นปลาที่เลี้ยงไว้จะตายไม่สามารถขายได้จึงสร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านที่ต้องการใช้น้ าเพ่ือ         
ท าการเกษตร  ส่วนสัตว์เศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น เป็ดและไก่ ชาวบ้านจะไม่เลี้ยงเป็นอาชีพแต่จะเลี้ยงไว้
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น (ห้อย  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์, 2558)   
 8.3  อาชีพรับจ้าง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอาชีพรับจ้างได้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชนมาก เนื่องจากบรรดาลูกหลานของเกษตรกรมักไม่ยึดอาชีพเกษตรกรรมตามพ่อแม่ แต่นิยม
ท างานตามโรงงานอุตสาหกรรมกันมากกว่า  โดยมีปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ท าให้ชาวบ้านนิยม
ท างานรับจ้างคือ มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายแห่งในย่านนี้ ท าให้มีความต้องการจ้างแรงงาน
มาก ชาวบ้านเห็นว่ารายได้ดี ซึ่งค่าแรงขั้นต่ าส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาประมาณ 
300 บาทต่อวัน(กระทรวงแรงงาน , 2556)  ส่วนผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่านี้ก็จะได้รับต าแหน่งที่ดีกว่า
และแรงงานที่สูงกว่า ประกอบกับอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน ในขณะที่ลงทุนลง
แรงไปมากแต่ผลตอบแทนกลับไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะปี 2556-2557 ที่ผ่านมาเนื่องจากราคาข้าวในตลาด
สูงชาวบ้านจึงหันไปปลูกข้าวกันมาก  แต่เพราะรัฐบาลที่รับซื้อข้าวจากชาวบ้านไม่สามารถมีเงินมาจ่าย
ชาวบ้านได้ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน  เนื่องจากข้าวที่ใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก  แต่ยังไม่ได้เงินตามที่
คาดหวังประกอบกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกวันท าให้ชาวบ้านต้องกู้หนี้ยืมสิน  ทั้งเพ่ือน าไปจ่ายค่าปุ๋ย  
ค่าสารเคมีที่ใช้ในการปลูกข้าว  ค่าใช้จ่ายประจ าวัน  จนท าให้กลายเป็นปัญหาระดับชาติอย่างที่ผ่าน
มา  ซึ่งชาวบ้านเบิกไพรก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  โดยจากค าสัมภาษณ์ของคุณ นิตยา  น้ าใจงาม  
อายุ 56 ปี อาชีพเกษตรกรรมท านากล่าวว่า “ ยิ่งรัฐจ่ายเงินช้าชาวนายิ่งจะตายไวเพราะตนเองมีที่นา
กว่า 60 ไร่  ท านาทั้งหมด  ต้นทุนที่เอามาท านาก็สูง  ไหนจะค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าน้ ามันที่ต้องสูบน้ าเข้านา  
ค่าจ้างรถไถ ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวอีก  แล้วไหนจะจิปาถะอีกเยอะ  นี่ยังไม่นับรวมค่าแรงที่ต้องท านา 
ตอนข้าวออกมาเยอะก็ดีใจคิดว่าได้เงินมาปลดหนี้แน่แต่ที่ไหนได้  ผ่านมาหกเดือนเงินยังไม่ได้ซักบาท  
แล้วจะเอาที่ไหนไปใช้เค้า  เพราะทุกวันนี้คนมันก็ต้องกินต้องอยู่รายจ่ายมีทุกวัน  แต่รายรับมันมา
ทีเดียวเป็นก้อน เพราะฉะนั้น  ตอนนี้ก็ต้องเอาที่ไปจ านองไว้ก่อน  เอาเงินมาใช้  พอเป็นยังงี้ลูกหลาน
เลยบอกให้ยายขายที่  แล้วเอาเงินเก็บไว้ใช้ดีกว่า  เพราะยังไงคนรุ่นใหม่เค้าก็ไม่อยากเป็นชาวนาอยู่
แล้ว  ทุกวันนี้ก็ไปท างานโรงงานกันหมด ”  ชาวบ้านจึงเลือกที่จะท างานที่มีรายได้ประจ ามากกว่า 
การเดินทางไปท างานนั้นถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมย่านใกล้เคียงจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปท างาน 
แต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ไกลออกไปก็จะมีรถรับส่ง การประกอบอาชีพรับจ้างนี้จะใช้เวลา
ท างานและเวลาเดินทางมากกว่า 9 ชั่วโมง ซึ่งท าให้เกิดการเหนื่อยล้าของสภาพร่างกาย ดังนั้นจึง
เลือกบริโภคสินค้าแบบส าเร็จรูปเพราะจะช่วยประหยัดเวลา สะดวกและลดภาระการประกอบอาหาร
ประจ าวันได้ 
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 8.4  อาชีพค้าขาย เป็นอาชีพอิสระ มีเวลาท างานเป็นของตนเอง ชาวบ้านส่วนหนึ่ง
จึงชอบที่จะเป็นพ่อค้ามากกว่าการเป็นลูกจ้าง ในหมู่บ้านมีร้านค้าที่เป็นร้านขายของช าเพียง 12 ร้าน 
ซึ่งค้าขายมานานแล้ว ส่วนร้านขายอาหารเพ่ิงจะมีการขยายตัวเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วที่เริ่มมีการขยายตัว
ของชุมชน (ก านันอาคม เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2557)  มีบ้านเรือนมากขึ้น แต่เดิมร้านขาย
อาหารนั้นจะเปิดเวลา 07.00น. – 18.00 น.  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้าด้วย  แต่ต่อมาภายหลังร้าน
เหล่านี้จะท าการขายตั้งแต่เช้าถึงค่ า  เพราะจะมีลูกค้าเข้ามาตลอดทั้งวัน และมีร้านค้าแบบแฟรนด์
ชายด์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งของร้าน Cj  2 แห่ง และ 711 3 แห่ง  ที่เข้ามาเปิดในพ้ืนที่เบิกไพร
ใกล้กับโรงงานและสี่แยกถนนใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นคนในบริเวณใกล้เคียงกับร้านค้าหรือเป็นลูกค้าประจ า
ในการซื้อขายสินค้าร่วมกัน  ส่วนใหญ่มักจะเลือกขายผลไม้และอาหารส าเร็จรูป  แม่ค้าในตลาดนัด 
จะมีจ านวนมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งเกิดตลาดถาวรขึ้นในชุมชนเบิกไพรที่หมู่ที่ 9  แทนตลาดนัดที่จะ
เวียนกันจัด  เพราะในปัจจุบันชุมชนเบิกไพรมีประชากรหนาแน่นขึ้นท าให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเปิด
แผงลอยขายของได้ทุกวัน  ในปัจจุบันยังมีหน่วยธุรกิจต่างๆในเขตเทศบาลดังนี้ 
 1.  ปั้มน้ ามัน     จ านวน 2 แห่ง  ประกอบด้วย  

 1.1  ปั้มสุขสมัยบริการ    
 1.2  ปั้มไฮฮอเซอร์วิส 

 2.  โรงงานอุตสาหกรรม,บริษัท  จ านวน 10 แห่ง  ประกอบด้วย 
  2.1  โรงงานแป้งมันบ้านโป่ง  ประกอบกิจการผลิตแป้งมัน  เป็นโรงงานแป้งมันแห่ง
เดียวในภาคตตะวันตก  ซึ่งจะมีการรับมันส าปะหลังจากทั้งพ้ืนที่ในจังหวัด  ราชบุรี  กาญจนบุรี  
เพชรบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี  เพ่ือมาท าการแปรรูปแป้งมันตราปลาคู่  โดยโรงงานแป้งมันแห่งนี้
นับเป็นโรงงานขนาดใหญ่แห่งแรกของเบิกไพรที่มิได้ตั้งอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง  แต่ตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ า
ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชน  ท าให้โรงงานแห่งนี้กลายเป็นโรงงานแห่งแรกท่ีมีการเปิดรับพนักงานประจ าตลอด
ทั้งปีแห่งแรกของต าบลเบิกไพร  โดยเจ้าของโรงงานแป้งมันแห่งนี้เดิมค้าขายเส้นขนมจีนอยู่ในตลาด
แล้วได้มาท าการซื้อที่ฝั่งเบิกไพรเพ่ือท าการเปิดธุรกิจใหม่  เป็นโรงงานแป้งมันที่มีอายุกว่า 60 ปี
(สาวิตรี  ดีสม , สัมภาษณ์, 2557) 
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(รูปที่ 1 โรงงานแป้งมันบ้านโป่ง  ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร                                          
อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 

  2.2  โรงเลื่อย พ. ตั้งสุข  ประกอบกิจการไม้แปรรูป 
  2.3 บริษัท เค เค กลการ ประกอบกิจการผลิตอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร  
เป็นโรงงานผลิตอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร   และผลิตรถไถ  หางรถไถ ทั้งส่งขายภายในและนอก
ประเทศ  โดยการขยายกิจการจากโรงกลึงหางรถไถที่มีที่ตั้งเดิมอยู่ที่ในตลาดบ้านโป่ง  แต่ต่อมา    
นางใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา  (สัมภาษณ์ , 2557)  เจ้าของโรงงานได้ท าการย้ายโรงงานเพราะ
ต้องการขยายโรงงาน  ประกอบกับพ้ืนที่ในฝั่งเบิกไพรราคาไม่แพงสามารถซื้อได้  และการคมนาคม
สะดวก  ดังนั้นจึงมาเปิดโรงงานใหม่ที่หมู่ท่ี 3 และหมู่ 10 นับเป็นโรงงานขนาดใหญ่ล่าสุดที่เข้ามาเปิด
ในพ้ืนที่เมื่อปี พ.ศ.  2550  ซึ่งในโรงงานมีทั้งแรงงานชาวไทยที่ท างานในฐานะแรงงานมีฝีมือ             
และแรงงานทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว  โดยแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะมีที่อยู่อาศัย
ด้านหลังโรงงาน  ส่วนแรงงานชาวไทยจะกระจายตัวอยู่โดยรอบ  ทั้งการเช่าบ้านพักห้องแถวที่มีมาก
ในบริเวณใกล้โรงงาน  และบ้านพักที่ตลาดบ้านโป่งซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักสามารถขี่รถจักรยานยนต์มา
ท างานได้ (ใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา, สัมภาษณ์, 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 2  บริษัท เค เค เกษตรกลการบ้านโป่ง จ ากัด  ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร   
อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 
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  2.4  บริษัทไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   ประกอบกิจการประกอบอุปกรณ์
อิเล็คโทรนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 3  บริษัทไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร                         
อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 

  2.5 บริษัทซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ประกอบกิจการโรงกลึง  เป็นโรงกลึงขนาด
ใหญ่และก่อตั้งมานานที่สุดของฝั่งเบิกไพร  มีแรงงานกว่า 400 คน  ท างานเฉพาะในเวลากลางวัน
เท่านั้นไม่มีการท างานเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 4  บริษัทซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร                    
อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 

  2.6   โรงงานน้ าตาลราชบุรี  ประกอบกิจการผลิตน้ าตาลทราย   
   2.7   โรงงานเอทานอล ราชบุรี  ประกอบกิจการผลิตเอทานอล    
  2.8   โรงไฟฟ้าน้ าตาลราชบุรี ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า   
  
 โดยโรงงานทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณติดกัน  แต่ท าการแยกส่วนของการผลิต  เพ่ือให้
เกิดรายได้สูงสุดและท าให้เสียภาษีน้อยลงกว่าการจดทะเบียนเป็นบริษัทเดียว  เนื่องจากเมื่อมีการท า

มีเจ้าของคือ 

นายสุนทร 
อรุณานนท์ชัย 
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น้ าตาล  จะมีกากอ้อยที่เป็นส่วนเกิดของกระบวนการผลิตน้ าตาล  ในสมัยก่อนนั้นกากอ้อยส่วนนี้จะ
เอาไปท าปุ๋ยได้โดยตรงผ่านการหมักจนกลายเป็นกากน้ าตาล  แต่เมื่อวิทยาการเจริญมากขึ้น                 
กากอ้อยส่วนนี้ก่อนจะมีการน าไปท ากากน้ าตาลนั้นจะถูกส่งต่อไปหมักเพ่ือให้เกิดเฮชธิวแอลกอฮอล์
(กินไม่ได้)  ซึ่งจะอยู่ในส่วนรับผิดชอบของที่โรงงานเอทานอล ราชบุรี ผลจากการที่ต้องน ากากอ้อยไป
หมักนี้เองที่ท าให้เกิดมลภาวะ  ที่ชาวบ้านชาวเบิกไพรที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นท าการเรียกร้อง
ให้โรงงานน้ าตาลออกมาจัดการให้เรียบร้อย  แต่โรงงานก็ยังคงเพิกเฉยจนกระทั่งประเทศเกิดการ
ปฏิวัติในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา  ซึ่งรัฐบาลเปิดสายด่วนให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น  จนกระทั่งน ามาสู่
การตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนและมีการสั่งการให้โรงงานแก้ไขและรับผิดชอบ  มิเช่นนั้น
จะถูกสั่งปิด  จึงส่งผลให้โรงงานต้องออกมาขอโทษชาวบ้านและมีการติดป้ายโครงการในการแก้ไ ข
ปัญหาดังกล่าว  รวมทั้งมีการแจกน้ าตาลฟรีแก่ชาวบ้านทุกครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ  ครัวเรือนละ 6 
กิโลกรัม (ยิ้ม  กลิ่นจันทร์ , สัมภาษณ์, 2558)   
 หลังจากท่ีหมักกากอ้อยจนกลายเป็นเฮชธิวแอลกอฮอล์  แล้วกากอ้อยที่เหลืออยู่จึงเข้าสู่
กระบวนการท ากากน้ าตาลเพ่ือเอาไปเป็นปุ๋ยแก่อ้อยต่อไป  แต่เนื่องจากการน้ าตาลที่ผ่าน
กระบวนการหมักเพ่ือท าแอลกอฮอล์แล้วคุณค่าของปุ๋ยที่ได้กลับลดลงท าให้ชาวไร่อ้อยหลายคนเลิกใช้
กากน้ าตาลแต่หันไปใช้ขี้เป็ดแทน (เตียม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2557)  ส่วนโรงงานนั้นก็จะน า
แอลกอฮอล์ที่ได้ไปผสมกับน้ ามันกลายเป็นเอทานอล  และแอลกอฮล์บางส่วนจะถูกส่งต่อไปยังโรงงาน
ไฟฟ้า  เพ่ือน าเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ า  ในการใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน          
อีกด้วย  (เตียม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2557)   
 แม้ว่าทั้งสามโรงงานดังกล่าวจะจดทะเบียนคนละบริษัท  แต่ก็ เป็นของเจ้าของเดียวกัน
เนื่องจากจะท าให้จ่ายภาษีน้อยกว่าการจดทะเบียนภายใต้ชื่อโรงงานเดียวกัน  นอกจากนี้ส าหรับ
โรงงานน้ าตาลราชบุรีแห่งนี้เป็นโรงงานที่จะเปิดรับพนักงาน 2 รูปแบบคือ  พนักงานประจ า  ส่วนใหญ่
เป็นวิศวกร  ยาม  และพนักงานส านักงาน จะท างานในช่วงกลางสันเท่านั้น ส่วนอีกรูปแบบคือ
พนักงานชั่วคราวที่จะเปิดรับพนักงานในช่วงปลายเดือนตุลาคม  ก่อนที่โรงงานจะเปิดหีบในช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายน  โดยพนักงานชั่วครามนี้จะท างานเป็นกะ  กะละ 8 ชั่วโมง  โดยค่าแรงที่ได้จะได้ไม่
เท่ากัน  เพราะถ้าเข้ากะกลางคืนจะได้เพ่ิมอีก 20 บาทจาก 300 บาท  เป็น 320 บาท (สาวิตรี  ดีสม , 
สัมภาษณ์, 2557)     
  2.9  โรงทอผ้าเพ็ญรุ่งโรจน์  ประกอบกิจการทอผ้า 
   2.10  บริษัท ฮามอนี่ อิเลกทรอนิคส์ จ ากัด    ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น                          
อิเลกทรอนิกส์  เป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิคส์  ในแผงวงจรคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีกฏห้ามที่
ส าคัญ 1 ข้อ  คือภายในจะต้องมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเท่านั้นจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ
ตลอดแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาว  และโรงงานทั้งหมดจะต้องเป็นหน้าต่างสีชาเพ่ือป้องกันแสงแดด  ซึ่งท า
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ให้พนักงานทั้งชายและหญิงของฮามอนี่  นิยมใส่กางเกงขายาวและสวมเสื้อกันหนาวในทุกฤดู  
นอกจากนี้โรงงานแห่งนี้เป็นแห่งเดียวที่ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว  เพราะแรงงานส่วนใหญ่ต้องเป็น
แรงงานมีฝีมือ  (นายบุญมา  ยิ่งรอด, สัมภาษณ์, 2557) 

 นอกจากนี้ส าหรับเจ้าของ บริษัท ฮามอนี่  อิเลกทรอนิคส์ จ ากัด   จะเป็นเจ้า
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิคส์แล้ว  แต่แรกเริ่มเจ้าของโรงงานฮามอนี่ยังเป็นเจ้าของกิจการรับจ้าง
ขนดิน  หิน  ทราย  ด้วยรถบรรทุกทั้ งสิบล้อและสิบแปดล้อ  ภายใต้ชื่อ โชคบั ญชากรุ๊ป                    
ซึ่งเป็นเจ้าของบ่อดินและทรายที่มีอยู่หมู่ 11 และ 12 ต าบลเบิกไพร  รวมทั้งที่อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐมด้วย  แต่ในขณะเดียวกันหากอยู่ในช่วงหน้าอ้อย  ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม  ก็จะรับจ้างขนอ้อยมากกว่าบรรทุกดิน หิน ทราย ที่เป็นงานประจ า  เพราะได้
รายได้มากกว่า (นายบุญมา  ยิ่งรอด, สัมภาษณ์, 2557)  
 3.  โรงสี   จ านวน 2 แห่ง 
  3.1  โรงสีรวมสกุล  หมู่ 10  เป็นโรงสีที่เก่าแก่ที่สุดของต าบลเบิกไพร ของอดีต
ก านันต าบลเบิกไพรและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นายอาคม  เกษตรลักษมี  ก่อตั้งขึ้นโดยนายเกียง  
เกษตรลักษมี  (แซ่เฮง)  บิดาของนายอาคม  เกษตรลักษมี  เป็นกิจการแบบกงสีของตระกูลเกษตร
ลักษมี  ซึ่งต่อมาภายหลังเมื่อนายอาคมได้รับเลือกตั้งได้เป็นก านันต าบลเบิกไพร  ที่แห่งนี้จึงกลาย                                  
เป็นที่ท าการของก านันต าบลอีกด้วย   การที่สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ราชการท าให้ในปี               
พ.ศ. 2535  ที่นี่จึงกลายเป็นบ้านคนบ้านแรกและกิจการแรกที่มีไฟฟ้าจากภาครัฐเข้ามาติดตั้ง                    
(ก านันอาคม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์, 2558) 

 3.2   โรงสีนายสมศักดิ์ หมู่ 11  
 9.  ครอบครัวและเครือญาติ 
 การท าความเข้าใจในระบบครอบครัวและเครือญาติ จะท าให้เข้าใจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของต าบลเบิกไพรได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยงานพ้ืนฐานของการผลิตและการ
บริโภคประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายๆครอบครัว อยู่ในอาณาบริเวณบ้านของพ่อแม่ ไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าหลังจากแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะย้ายไปอยู่กับฝ่ายหญิง หรือฝ่ายหญิงจะย้ายมา
อยู่กับฝ่ายชาย การเลือกที่อยู่หลังจากแต่งงานนั้นจะเป็นการตกลงของคู่สมรสเป็นส าคัญว่าที่ใด
เหมาะสมกว่า คู่สมรสที่แต่งงานใหม่ๆมักจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ 2-3 ปี หรือเมื่อมีคู่สมรสอีกคู่ในบ้าน     
คู่สมรสเดิมก็ต้องย้ายออกไปปลูกบ้านอยู่เอง ซึ่งก็อยู่ในบริเวณบ้านของพ่อแม่ มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันระหว่างครอบครัวใหญ่กับครอบครัวลูกๆในด้านต่างๆ เช่นพ่อแม่อาจจะช่วยดูแลบ้าน หรืออาจช่วย
เลี้ยงหลานบ้างบางครั้ง การแบ่งมรดกจะแบ่งให้ลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ดิน
ส่วนบ้านของพ่อแม่จะไม่ได้จ ากัดว่าจะยกให้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชาย ลูกคนโตหรือลูกคนสุดท้อง แต่จะ
มอบให้ลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่เท่านั้น(ก านันอาคม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์, 2558)  รูปแบบของ
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ครอบครัวมีทั้งในแบบครอบครัวขยายและครอบครัวเดี่ยว  เนื่องจากหลายครอบครัวของชาวเบิกไพร
ยังมีอาชีพเกษตรกรรมอยู่  แม้ว่าจะมีการเลี่ยนแปลงอาชีพเช่นการรับจ้าง  และค้าขายมากขึ้นส่งผล
ต่อการเปลี่ยนไปสู่การเกิดขึ้นของครอบครัวเดี่ยวที่มีมากในปัจจุบัน ในขณะที่คนที่อพยพเข้ามาท างาน
ที่บ้านโป่งและเข้ามาตั้งรกรากในเขตเบิกไพรนั้นก็ได้มีการสร้างครอบครัวเดี่ยวในระยะแรกและเมื่อมี
การงานที่มั่นคงมากขึ้นกะมีการอพยพของญาติพ่ีน้องตามมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  ซึ่งท าให้ใน
ปัจจุบันเบิกไพรจึงมีทั้งลักษณะเป็นทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายอยู่ด้วยกัน 
 10. การศึกษา 
 ในประชากรที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปมักจะจบชั้นประถมศึกษา ส่วนเด็กรุ่นใหม่จะมีโอกาส
ทางการศึกษาที่ดีขึ้นพ้ืนที่ต าบลเบิกไพรมีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่งด้วยกันคือ  โรงเรียนศาลเจ้าแม่          
เบิกไพรที่หมู่ที่  1  ต าบลเบิกไพรมีการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2558)  โรงเรียนวัดปลักแรดหมู่ที่ 4  ต าบลเบิกไพรมีการเรียนการสอนใน
ระดับอนุบาลและปฐมวัย    เดิมมีการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แต่เนื่องจากการคมนาคมที่
สะดวก  และไม่ไกลจากอ าเภอบ้านโป่งมากนักจึงท าให้นักเรียนในระดับมัธยมเลือกไปเรียนในตัว
อ าเภอมากกว่า(กระทรวงศึกษาธิการ , 2558)    โรงเรียนวัดบางพัง หมู่ที่ 8  มีการเรียนการสอนใน
ระดับอนุบาลเท่านั้นเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยและใกล้ตัวอ าเภอบ้านโป่งท าให้ผู้ปกครอง
จึงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ตัวอ าเภอมากกว่า (กระทรวงศึกษาธิการ , 2558)   โรงเรียน                     
วัดหุบกระทิงหมู่ที่ 10   เปิดสอนในระดับก่อนปฐมวัย  ปฐมวัยประถมศึกษาถึงมัธยมต้น เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส ซึ่งแต่เดิมมีเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้น แต่พบว่าเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาแล้วมักจะ
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ เนื่องจากการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นจ าเป็นต้องใช้เงินทุนที่สูงขึ้นไปด้วย                   
เด็กท่ีฐานะไม่ค่อยดีจึงต้องช่วยพ่อแม่ท างานหาเลี้ยงชีพ ทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้ดี ในปี 
2534 จึงขยายการศึกษาเพ่ิมสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยให้การศึกษาแบบให้เปล่าช่วยลดภาระ
การส่งเสียบุตรหลานของผู้ปกครอง ซึ่งอย่างน้อยเด็กก็มีโอกาสที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากขึ้น 
ปัจจุบันโรงเรียนวัดหุบกระทิงมีครูทั้งสิ้น 30 คน นักเรียน 600 คน ในปี 2557 มีเด็กที่จบการศึกษา 
53 คน ประกอบอาชีพ 23 คน ศึกษาต่อ 30 คน ซึ่งจะมีการศึกษาต่อทั้งสายอาชีพและสายสามัญ
(งานทะเบียน-วัดผลโรงเรียนวัดหุบกระทิง , 2558) การศึกษาในสายอาชีพมักจะเป็นโรงเรียน
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค ในเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี ส่วน
การศึกษาต่อในสายสามัญหรือมัธยมศึกษาตอนปลายจะศึกษาต่อในอ าเภอบ้านโป่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
สังกัดกรมสามัญการศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  โรงเรียนประจ าอ าเภอบ้านโป่ง  
และโรงเรียนวัดบ้านโป่ง  ส่วนโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน 2 แห่ง คือ  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยา
ลัย  และโรงเรียนนารีวุฒิวิทยา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2558) 
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 11.  การติดต่อกับสังคมภายนอก 
 ในอดีตการเดินทางไปอ าเภอบ้านโป่งท าได้ทางเดียวคือทางน้ า โดยต้องนั่งเรือข้ามฟาก

ข้ามแม่น้ าแม่กลอง ซึ่งในฤดูฝนกระแสน้ าจะเชี่ยวกราดท าให้การเดินทางประสบอันตราย ดังนั้นในฤดู
ฝน ชาวบ้านจะไม่เดินทางมายังอ าเภอบ่อยนัก ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล
อย่างเร่งด่วนเท่านั้น ต่อมามีการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ าแม่กลอง ท าให้
สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น บ้านหุบกระทิงอยู่ห่างจากตัวอ าเภอ 5 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้า
หมู่บ้านได้ภายใน 15 นาที เนื่องจากเกิดความสะดวกในการเดินทางติดต่อ ท าให้ความเจริญจากตัว
อ าเภอหลั่งไหลเข้าสู่หมู่บ้านได้อย่างง่ายดาย ในอดีตการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนรายรอบจะเป็นไปใน
ลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน เพราะชุมชนที่อยู่รายรอบยกเว้นตัวอ าเภอ ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ท านา ก็จะมาช่วยกันที่เรียกว่า “ลงแขก” หรือตัดอ้อยจะเรียกว่า “เอาแรง” คือใช้
แรงงานแลกเปลี่ยนกับแรงงานความสัมพันธ์แบบนี้ก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันโดยไม่เลือกชั้น
วรรณะ และจะเห็นได้อย่างชัดเจนในงานบุญและงานศพ เมื่อบ้านใดมีงาน เพ่ือนบ้านก็จะมาช่วยกัน
เต็มที่ โดยไม่หวังผลตอบแทน และผู้ที่มีความขัดแย้งกันก็จะพักรบชั่วคราว มานั่งฟังพระสวดร่วมกัน
ได้ ลักษณะแบบนี้นับวันก็จะหาได้ยากขึ้น (นายสมจิตร  หมีแรต, สัมภาษณ์, 2557) 

 รายได้ของชาวบ้านในอดีตจะได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตปีละ 2 -3 ครั้ง จากข้าว ปีละ
ครั้งจากอ้อย  ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางจากอ าเภอมารับซื้อถึงหมู่บ้าน ลักษณะการบริโภคของชาวบ้านจึง
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับรายได้ คือ พ่ึงพาตนเองและสภาพแวดล้อมมากกว่าตลาด  เพราะในพ้ืนที่
ของบ้านจะมีการแบ่งพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ เช่นไก่ หรือเป็ด  เพ่ือบริโภค  และยังมีการปลูกผักสวน
ครัวไว้กินเอง  หรือถ้าบ้านไหนมีของที่ตนเองอยากได้อาจมีทั้งไปขอหรือขอซื้อกันเองในหมู่บ้าน (นาย
สมพร  เมืองฉิม, สัมภาษณ์, 2557 )  ทั้งนี้มิได้หมายความว่าชาวบ้านจะไม่พ่ึงพาตลาดเลย หากแต่
สินค้าที่ผลิตเองไม่ได้ชาวบ้านก็จะมาหาซื้อที่ตลาด รวมทั้งการรักษาพยาบาล การศึกษา การติดต่อ
งานในหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งจะท าได้เฉพาะที่อ าเภอเท่านั้น 
 ในปัจจุบันชาวบ้านต้องติดต่อกับสังคมภายนอกมากกว่าในอดีต อันเนื่องมาจากอาชีพที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงไป คือมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น และต้องการแรงงานเป็น
จ านวนมาก คนหนุ่มสาวจึงหันไปประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่คนวัยกลางคน
ขึ้นไปยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดิม รายได้ของชาวบ้านเพ่ิมมากขึ้นพร้อมๆกับรายจ่าย        
ที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มิได้เป็นผู้ผลิตเช่นในอดีต เป็นผู้บริโภคเท่านั้น          
จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาสังคมภายนอกมากกว่าพ่ึงตนเอง เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านต้องปรับตัว
แสวงหารายได้ที่สูงขึ้น ประกอบอาชีพที่บรรพบุรุษไม่เคยท า รวมไปถึงการส่งเสริมให้บุตรหลานมี
การศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือหวังผลว่าจะประกอบอาชีพที่ดีและรายได้ดี แต่สิ่งเหล่านี้เองที่นับวันจะท าให้
ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้น้อยลง  จากค าสัมภาษณ์ของคุณลักษณวรรณ  เมืองฉิม  อายุ  24  ปี  อาชีพ
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พนักงานในโรงงานน้ าตาลราชบุรีกล่าวว่า “ ตอนนี้พ่อกับแม่ก็ยังคงท าเกษตรอยู่  ท าไร่กระชาย            
ซึ่งในสมัยที่ตนเป็นเด็กก็ต้องช่วยพ่อแม่ท างานวันไหนไปเรียนก็ไม่ต้องท า  แต่ถ้าอยู่บ้านเค้าไปไร่เราก็
ต้องไปเหมือนกัน  ทั้งร้อน  ทั้งเหนื่อยแถมเงินก็ได้น้อย  แล้วก็ไม่รู้ว่ากระชายจะราคาดีไหม  ถ้าขุด
แล้วหัวจะเล็กหรือใหญ่  ก็เป็นเรื่องที่ต้องได้แต่หวังว่าจะดี  แต่ถึงยังงั้นแม้เงินจะได้น้อยกว่าแต่
รายจ่ายก็น้อยกว่าด้วย  เพราะเวลาเค้าปลูกผัก  ปลูกพืชสวนครัวมันก็มีอยู่ใกล้บ้านเวลาจะเอาอะไรก็
ไปเก็บเอา  ยาก็ไม่ได้ฉีด  ของก็ไม่ต้องซื้อ  รายจ่ายถึงน้อย  เพราะเรามีเวลาอยู่บ้าน  แต่อย่ างว่าพอ
โตมาก็ไม่อยากมีใครไปตากแดด  ตากลมท างานสู้ไปท างานโรงงานดีกว่า  สบายกว่า  เงินได้เร็วกว่า  
แต่ถึงยังนั้นร่ายจ่ายก็ เ พ่ิมขึ้ นเป็นเงาตามตัวเพราะทุกวันต้องขับรถจักรยานยนต์ไปทุกวัน                     
เช้า  กลางวัน  เย็น  ซื้อกินหมด  แล้วไหนจะของใช้ประจ าวันอีก  แค่นี้ก็ไม่มีเงินเก็บแล้ว  ท าได้แค่
ผ่านไปแบบวันต่อวัน  บางครั้งยังต้องกลับไปยืมเงินพ่อแม่อยู่  เพราะเงินไม่พอใช้  แต่ถึงอย่างนั้นก็ยัง
ไม่คิดจะกลับไปท าไร่  ถ้าหมดหนทางจริงๆถึงจะท า ”   

12.  การสาธารณสุข 
 สาธารณสุขต าบลหรือสถานีอนามัยตั้งอยู่ในหมู่บ้านหุบกระทิง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 
คน และมีเจ้าหน้าที่ฝึกงานอีกครั้งละ 2 คน ให้บริการรักษาพยาบาล ฉีดวัคซีนควบคุมโรคติดต่อ และ
ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆรวมถึงหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบางครั้งให้บริการนอกสถานที่โดย
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในต าบลเบิกไพร และจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ผู้มารับการรักษาพยาบาลมักจะเป็นโรคธรรมดา เช่น ไข้หวัด           
ถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรง หรือเกินขีดความสามารถที่สถานีอนามัยจะรักษาได้ ก็เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และแต่ละวันมีคนเข้ามารักษาเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นผู้มีฐานะดีในหมู่บ้านก็จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั้งในอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง 
โรคที่ชาวบ้านมักจะเป็นกันมากคือ โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ เพราะถนนสายเขางู-เบิกไพร เป็นถนนที่มี
การจราจรคับคั่ง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ริมถนนสายนี้มาก ปริมาณรถบรรทุกจึงมาก
ด้วย โดยเฉพาะบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน เป็นทางโค้งร่วมกับทางแยก โดยเฉพาะในฤดูตัดอ้อยตั้งแต่
ปลายเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนพฤษภาคม   จะเป็นช่วงที่มีรถบรรทุกมากที่สุด  วิ่งทั้งกลางวันกาง
คืน  รวมไปถึงผลจากการที่อ้อยที่บรรทุกหล่นจากหลังรถบรรทุกท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  เพราะหาก
รถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสะดุดอ้อยที่พ้ืนก็อาจล้มได้ง่าย  รวมไปถึงเมื่ออ้อยที่หล่นอยู่นั้น
โดนรถทั่วไปวิ่งทับก็จะท าให้น้ าอ้อยไหลออกมาสู่พ้ืนถนน  ท าให้ผิวจราจรลื่นมากขึ้น ซึ่งอุบัติเหตุแต่
ละครั้งก็น ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
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 13.   ด้านศาสนาและความเชื่อ 
 13.1  ด้านศาสนา  ในพ้ืนที่ต าบลเบิกไพรมีวัด  ทั้งหมด 3  แห่งคือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(รูปที่  5  วัดปลักแรด   ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 

13.1.1  วัดปลักแรด หมู่ 4  ต. เบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ.  ราชบุรี  เดิมวัด
ปลักแรด ตั้งอยู่ใกล้กับที่ตั้งในปัจจุบันนี้ ซึ่งติดกับท่าควาย ต่อมาถูกน้ าในแม่น้ าแม่กลองกัดเซาะตลิ่ง
พังเข้ามาหาวัดเรื่อย ๆ จึงขยับขยายไปตั้งอยู่ที่บริเวณคลองวัดร้างทางฝั่งขวาของคลอง ในที่สุดต้อง
ย้ายวัดอีกครั้ง จึงได้ย้ายวัดมาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน แต่เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่เศษ ต่อมาถูกน้ าใน
แม่น้ าแม่กลองกัดเซาะพังลงบ้าง และด้วยสาเหตุอ่ืนๆบ้าง ในปัจจุบันจึงมีเนื้อที่เหลือเพียงประมาณ 
24 ไร่ 30 วา  วัดปากแรดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2517 ภายในวัดมีวิหารหลวง
พ่อบ้านแหลม หลังเก่าสร้างในปี พ.ศ. 2504 การเวลาผ่านวิหารหลังเก่าเล็กและทรุดโทรมลง พระครู
เกษมปัญญาพิสุทธิ์ อดีตเจ้าอาวาส ( สมัยนั้นด ารงต าแหน่งพระครูวินัยธรหลอด เขมจาโร ) จึงได้รื้อ
ถอน แล้วสร้างวิหารหลังใหม่ลงในที่เดิม แล้วเสร็จเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551           
ซึ่งหลวงพ่อบ้านแหลมจ าลองนี้ เป็นที่สักการะนับถือของชาวต าบลเบิกไพรและใกล้เคียง วัดปลักแรด
ได้จัดให้มีงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม ในวันแรม 13 - 15 ค่ าเดือน 4 ของทุกปี (ศูนย์
ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม , 2558) 
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(รูปที่  6 วัดบางพัง  ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 

13.1.2 วัดบางพัง  หมู่ 8  ต. เบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี  วัดบางพัง 
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2425  หลวงตานวมได้เดินธุดงค์ เพ่ือแสวงหาความวิเวกในการ
ปฏิบัติธรรม ในสมัยนั้นพ้ืนที่ยังคงเป็นป่าดงดิบอยู่ เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะที่จะสร้างวัด เพ่ือให้
ประชาชนได้ท าบุญ จึงได้หารือกับชาวบ้าน แล้วจึงได้ตกลงกันสร้างวัดขึ้น เรียกตามท้องถิ่นว่า               
“วัดบางพัง” และเป็นส านักสงฆ์อยู่หลายปี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2425 ทางราชการจึงได้
ประกาศเป็นวัดบางพัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 10937 อาณาเขต          
ทิศเหนือจดแม่น้ าแม่กลอง ทิศใต้และทิศตะวันออกจดทาง สาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกจดที่ดิน
เอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ 
กุฏิสงฆ์ ศาลาบ าเพ็ญกุศล ฯลฯ ปัจจุบันมี พระครูโสภณถิรธรรม  จนทโสภโณ (จ าเนียร รสเครือ)  
เป็นเจ้าอาวาส  (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม , 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(รูปที่  7  วัดหุบกระทิง   ที่มา : ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี) 
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13.1.3  วัดหุบกระทิง  หมู่ 10  ต. เบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี   วัดหุบกระทิง จัดตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2470 วัดหุบกระทิง ได้ตั้ง
ชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน ตระกูลบุญแจ่มเป็นผู้บริจาคท่ีดินให้สร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน
ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา มีอาณาเขต ทิศเหนือจดที่สาธารณะประโยชน์ ทิศใต้และทิศ
ตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดล าห้วยสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง อาคารเสนาสนะ 
ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 หอสวดมนต์ สร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2514 กุฏิสงฆ์ 6 หลัง วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 ศาลาบ าเพ็ญกุศล หอฉัน โรงครัว โรงเก็บ
พัสดุ  วัดหุบกระทิง เป็นที่ตั้งของโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ภายในบริเวณ
วัดยังเป็นที่ตั้งของศาลหลวงพ่อเสือ ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชนในหมู่บ้านและในละแวกใกล้เคียง 
ปัจจุบันมีพระครูวิจิตรธรรมธาดา เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอ าเภอบ้านโป่ง  (ศูนย์ข้อมูลกลาง
ทางวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม , 2558) 

13.2 ด้านความเชื่อ  ในพ้ืนที่ต าบลเบิกไพรมีศาลเจ้า ทั้งหมด 3  แห่งคือ 
13.2.1  ศาลเจ้าแม่เบิกไพร   หมู่ 1  ต. เบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี  

สร้างประมาณในรัชสมัยกรุงธนบุรีหรือประมาณ พ.ศ. 2317 ที่เมืองราชบุรี (เมืองคูบัว) เป็นเมืองท่า   
มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ มีพ่อค้าชาวจีนซึ่งเคารพศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยนบ้อ 
จากเมืองจีนได้น าผงธูปติดตัวมาเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจในระหว่างเดินทางโดยได้เดินทางมาทางเรือและ
มาติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวจีนในเมืองไทย เมื่อมาถึงเมืองคูบัว (ราชบุรี) ซึ่งเป็นเมืองท่า ได้เดินทาง
มาท่ีบ้านโป่ง โดยเดินทางมาตามล าน้ าแม่กลอง เมื่อมาถึงต าบลเบิกไพร (ในสมัยนั้นเป็นชุมชนการค้า
ขาย ตามประวัติอ าเภอบ้านโป่ง จากหนังสือลุ่มน้ าแม่กลองของมหาวิทยาลัยศิลปากร)   ส ถ า น ที่ นั้ น
ถูกต้องตามต าราการสร้างศาลและยังคุ้งน้ าวนใกล้บริเวณ และสมัยนั้นบ้านคุ้งพยอมและบ้านเบิกไพร
เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนสินค้ากันจึงได้สร้างศาลเล็ก ๆ ขึ้นหลังหนึ่งอยู่ติดกับล าน้ าแม่กลอง และได้น าผง
ธูปขององค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยนบ้อ ตั้งประดิษฐานไว้ หลังจากนั้นพ่อค้าชาวจีนก็เดินทางค้าขายไป – 
มา แต่มิได้น ากระถางธูปขององค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยนบ้อกลับไปเมืองจีนแต่อย่างใด ชาวบ้านโป่งส่วน
ใหญ่เป็นชาวจีนก็ได้นมัสการองค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยนบ้อสืบสานต่อจากพ่อค้าชาวจีน ตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา และได้ขนานนาม เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยนบ้อ ว่า“เจ้าแม่เบิกไพร”ตามต าบลที่อยู่ กิตติศัพท์
อภินิหารของเจ้าแม่เบิกไพร เป็นที่เลื่องลือในหมู่ชาวตลาดบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง 
ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในอ าเภอบ้าน
โป่งและจังหวัดใกล้เคียงมาจวบจนถึงปัจจุบัน  ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ได้รับรางวัล “ศาลเจ้าดีเด่น”              
ในเขตภาคกลาง ได้เข้ารับรางวัลศาลเจ้าดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539  
ปัจจุบันบริหารงานในรูปของคณะกรรมการโดยมี นายโสมมนัส ศรีค าและนางวนิดา ศรีค า(ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็นนางวิลาภรณ์  ศรีค า) เป็นผู้ดูแล 
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13.2.2  ศาลเจ้าสระ หมู่ 5  ต. เบิกไพร  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี  เป็น 
ศาลเจ้าที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์เนื่องจาก  ในบริเวณดังกล่าวใกล้กับสระน้ าขนาดใหญ่ของ
หมู่บ้าน  ซึ่งเชื่อกันว่ามีเทพยาดาคอยรักษาอยู่  เนื่องจากน้ าที่สระแห่งนี้เป็นลักษณะน้ าผุด  คือเป็น
น้ าที่ไม่เคยแห้งและเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ส าหรับในการท าการเกษตร  อุปโภคและบริโภค  ซึ่งแต่
เดิมน้ าจากสระแห่งนี้ก็คือน้ าที่ถูกสูบขึ้นมาเพ่ือท าเป็นประปาหมู่บ้าน  คลอบคลุมพ้ืนที่ในเขต หมู่ 1  
2  3  4  5  6  และ 9 บางส่วน  ก่อนที่จะยกเลิกไปเมื่อในแต่ละหมู่บ้านสามารถผลิตน้ าประปาใช้ได้
เองจากน้ าของคลองชลประทานใหญ่  เพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงได้ตั้งศาลบูชาเจ้าพ่อเจ้าสระ แห่งนี้ขึ้น
ที่บริเวณข้างสระน้ า  แต่ในปัจจุบันสระน้ าแห่งนี้ไม่ได้นับการดูแลและมีความส าคัญเท่าสมัยก่อนอีก
ต่อไป  เพราะในพ้ืนหมู่ที่ 5 ในปัจจุบันกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีการตั้งโรงงานกระจุกตัวกันรวมทั้งหมด 5 
โรงงาน  คือโรงงานน้ าตาลราชบุรี  โรงงานเอทานอลราชบุรี  โรงงานไฟฟ้าราชบุรี  โรงงานชูเทค  
โรงงานไทรอัมพ์  ซึ่งท าให้พ้ืนที่รอบๆสระน้ ากลายเป็นบ้านเช่าเป็นส่วนมาก  และคนที่เข้ามาอยู่นั้นก็
มิใช่คนในพ้ืนที่มาแต่ก่อนท าให้จึงขาดจิตส านึกสาธารณะในการดูแลทั้งสระน้ า  และศาลเจ้า (สาวิตรี  
ดีสม , สัมภาษณ์, 2557)  

13.2.3 ศาลเจ้าแม่ต้นตะเคียน หมู่ 10  ต. เบิกไพร  อ. บ้านโป่ง                  
จ. ราชบุรี  เป็นต้นตะเคียนใหญ่อายุกว่า 100  ชาวบ้านโดยรอบเชื่อว่ามีแม่นางตะเคียนสิงอยู่ที่ต้นไม้  
เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีชุมชนชาวอีสานอพยพอยู่อย่างหนาแน่นในสมัยแรกที่มีการจ้างแรงงาน
ตัดอ้อยในพื้นท่ีเบิกไพร  ซึ่งได้ท าการอพยพมาอยู่กว่า  30 ปีมาแล้ว  จากค าสัมภาษณ์ของนางค าแปง  
แสนคง  อายุ 50 ปี  อาชีพรับจ้างกล่าวว่า  “ ตนเองเป็นชาวร้อยเอ็ดแต่เกิดย้ายมาอยู่ที่นี่ในปี          
พ.ศ.  2519  โดยที่ย้ายเข้ามาเพราะมาเป็นแรงงานตัดอ้อย  แต่สุดท้ายได้มาเจอกับนายโด่ง  แสนคง  
สามี  จึงอยู่ด้วยกันและไม่ย้ายกลับไปร้อยเอ็ดอีก  ตอนนั้นก็มีคนที่มาแล้วไม่กลับก็หลายคนอยู่  เลย
ไปตั้งบ้านที่มันลึกเข้าไปกว่าชุมชนที่เค้าเคยอยู่มาก่อน  ซึ่งก็คือรอบต้นตะเคียนใหญ่ในปัจจุบันนี้  
ตอนแรกพวกชาวบ้านเค้าเตือนเราก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามีหรอก  จนสุดท้ายพวกคนอีสานที่มาอยู่ด้วยกันพอ
ท างานเสร็จก็กินเหล้า  โวยวาย  เป็นอย่างนี้ประจ าจนกระทั่งคืนหนึ่ง  ราว ตีสองก็ได้ยินเสียงกรีดดัง
ไปหมด  พอเปิดประตูออกมาปรากฏว่าที่ต้นตะเคียนสั่นไม่หยุด  ใบปลิวว่อน  พอมองไปที่บนยอดก็
เห็นผู้หญิงชุดไทยนั่งชี้หน้าอยู่เท่านั้นแหละ วงแตกแยกย้ายจับไข้หัวโกร๋นกันไปหลายวัน”  ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวนายเตียม  เกษตรลักษมี  นายเจ้าของไร่อ้อยและจ้างของนางค าแปงและนายโด่ง  ก็เล่าเสริม
ว่า  “ตอนเช้าจะตัดอ้อยหาแรงงานไม่เจอซักคน สุดท้ายไปตามถึงเจอเป็นไข้หัวโกร๋นกันไป  กว่าจะ
กลับมาตัดอ้อยได้อีกก็สี่ ห้าวัน  เพราะไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน  พอท างานสี่โมงรีบกลับบ้านแล้วหลัง
พระอาทิตย์ตกนี่เงียบสนิทไม่มีแม้แต่แสงไฟลอดออกมา  จนสุดท้ายเรื่องก็รู้กันทั่ว  หลวงพ่อ(เจ้า
อาวาสวัดหุบกระทิง)  เลยบอกว่าให้ไปตั้งศาลแล้วขอขมาเสีย  เค้าไม่ท าอะไรหรอกแต่เราชอบ เสียง
ดังรบกวนเค้า  พอหลังจากนั้นคนหุบกระทิงเลยช่วยกันสร้างศาลขึ้น  แล้วก็มีงานสมโภชให้ทุกปีราว
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ช่วงลอยกระทง”  หลังจากนั้นนางค าแปงก็เล่าต่ออีกว่า “ พอหลังจากตั้งศาลเสร็จคนก็ยังกลัวอยู่      
พอตกกลางคืนก็ต้องรีบเข้าบ้าน  ถ้าจะกินเหล้าก็ต้องกินในบ้านไม่ออกมากินข้างนอก  ส่วนพวกที่จะ
มาเดินตอนกลางคืนก็ต้องเป็นพวกขอหวยซึ่ง  เจ้าแม่ก็ให้บ่อยอยู่  เพราะฉะนั้นที่ใต้ต้นจึงจะเห็นมี
พวกชุดไทยไปแขวนไว้ให้เพราะเอามาแก้บนนี่แหละ”      
 ในบทนี้ก็ได้กล่าวถึงสภาพทั่วๆไปของชาวเบิกไพรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการด าเนิน
ชีวิต และสภาพทางเศรษฐกิจ  อันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรซึ่งจะได้
กล่าวถึงในบทต่อไป 
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บทที่  5   

ความเชื่อศาลเจ้าแม่เบิกไพร อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี 
 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ที่ตั้ง  ประวัติ  ที่มา  ต านานที่
เกี่ยวข้อง  ความศักดิ์สิทธิ์และการขอพรด้านต่างๆของผู้ที่เข้ามาที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ซึ่งการขอพรนั้น
สะท้อนเรื่องราวการด าเนินชีวิตของผู้คนชาวบ้านโป่งถึงด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  และการ
รักษาโรค  ที่มิใช่เกิดความศรัทธาเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น  แต่มีผู้คนจากหลากหลายกลุ่ม
ของอ าเภอบ้านโป่งที่ต่างก็ให้ความศรัทธาแก่เจ้าแม่เบิกไพร และเข้ามาขอพรโดยเรื่องราวการขอพร       
ก็เป็นการสะท้อนการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ 
 
ที่มาของความเชื่อเจ้าแม่ทับทิมก่อนจะมาเป็นเจ้าแม่เบิกไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่  8  เจ้าแม่ทับทิม  (เจ้าแม่เบิกไพร)  ถ่ายโดย  นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี  งานภาคสนาม                 
วันที่  8  มกราคม  2558  ) 

 ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ทับทิมนั้นมีพ้ืนฐานมาจากเรื่องเล่าของชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีน
ไหหล าในประเทศจีน  โดยต านานที่กล่าวถึงเจ้าแม่ทับทิมนั้นมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องราวเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เดินทาง  ทางน้ า  การเดินเรือ  ชาวประมงและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่
ชาวบ้าน  ส าหรับชาวจีน  จะยกย่องผู้ที่ท าคุณงามความดี  ในขณะที่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ 
จะได้รับการเคารพจากผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่และยกย่องให้กลายเป็นเทพยดาคอยปกป้องคุ้มครองภัย  
เช่นเดียวกับเรื่องราวต านานของเจ้าแม่ทับทิมของชาวฮกเกี้ยน  แซ่ลิ้ม  ชื่อว่าลิ้มมิก  เกิดในสมัย
ราชวงศ์ซ่งเหนือ  เรื่องราวต านานกล่าวถึงลิ้มมิกว่าในขณะเกิดได้มีปาฏิหาริย์ที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไป
และเจ้าแม่กวนอิมมาเป็นสักขีพยานเพราะพ่อและแม่ของท่านได้ไปบนบานต่อเจ้าแม่กวนอิมไว้  
ครอบครัวของลิ้มมิกเป็นชาวประมง  มีทั้งหมด 4 คนคือ  พ่อ (ลิ้มเฮ้ง)  แม่ (ลิ้มยุ้ย)  พ่ีชาย  และลิ้ม
มิก  (จิตรา  ก่อนันทเกียรติ, 2544: 58) 
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 เรื่องราวของลิ้มมิกยังกล่าวต่อมาว่าในวัย 13  ปี  มีนักพรตชรามาที่บ้านพร้อมกับท านาย
ว่าเด็กคนนี้จะสูงส่งสร้างความดียิ่งใหญ่  เพราะฉะนั้นนักพรตจึงได้สอนวิชาพร้อมยกต าราให้เล่มหนึ่ง  
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่เพราะความเฉลียวฉลาดนางจึงสามารอ่านออก  เขียนได้ อย่าง
รวดเร็ว  เมื่ออายุ 16 ความสามารถของลิ้มมิกก็เริ่มปรากฏเด่นชัด  2  ประการคือ   

     1.  นางมีสัญชาตญาณในการท านายดิน ฟ้า อากาศได้อย่างแม่นย า แล้วใช้ความสามารถ
นี้เตือนชาวประมงเรื่อยมา  ในสถานที่ต่างกันในเวลาเดียวกันได้  หรือสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องดินฟ้า  
เช่นฝนแล้งก็สามารถท าให้ตกได้  ฝนมากก็ขอให้หยุดได้    หรือการใช้ญาณช่วยหาตาน้ าส าหรับใช้ใน
หมู่บ้าน  เป็นต้น 

     2.  นางมีความรู้ทางการแพทย์อย่างน่าประหลาดใจ  สามารถรักษาโรคที่หมอทั่วไป
รักษาไม่ได้ให้หายได้  หรือรักษาโรคที่ไม่เป็นที่รู้จักได้ 

     นอกจากนี้ก็ยังเชื่อกันว่า  เจ้าแม่ทับทิมมีความสามารถในด้านการปราบภูตผี   ปิศาจ   
ซึ่งท าให้ท่านมีบริวารคือ  เซียนหูทิพย์1ได้ยินเสียงในระยะทางที่ไกลพันลี้  และเซียนตาทิพย์2 เห็นไกล
พันลี้3  นอกจากนี้ยังมี  18  องค์รักษ์เทวดา  และพญามังกรมาเป็นบริวารด้วย 

 แต่ถึงกระนั้นท่านก็เสียชีวิตลงในวัย  18  ปี ซึ่งตามต านานได้กล่าวว่า  ก่อนเสียชีวิตท่าน
ฝันว่าพ่อและพ่ีชายเจอพายุใหญ่  ท่านจึงไปช่วยแต่ในขณะที่ก าลังจะส าเร็จแม่ท่านมาปลุกเสียก่อน  
ปรากฏว่าอีกสองวันถัดมาเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเกิดพายุใหญ่  เรือแตกพ่อและพ่ีชายถูกคลื่นซัดหายไป  
ท่านจึงเสียใจมากจนตรอมใจตาย  และได้ปฏิญาณตนว่าจะคอยดูแลช่วยเหลือชาวเรือเพ่ือไม่ให้เจอ
เหตุการณ์เหมือนพ่อและพ่ีชายท่านอีก (จิตรา  ก่อนันทเกียรติ, 2544: 66-69) 

 หลังจากนั้นชาวบ้านก็สร้างศาลเจ้าให้ท่านเป็นศาลเล็กๆที่หมู่บ้านและเรียกท่านว่า  
“หม่าโจว” แปลว่าเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์  แต่ต่อมา  ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ.  1503-1822)  การค้าทาง
ทะเลแถบมณฑลฮกเกี้ยนเจริญมาก  เวลาที่เรือประสบภับพิบัติชาวเรือจะขอให้หม่าโจว  (เจ้าแม่
ทับทิม)  ช่วยเหลือและรอดปลอดภัย  ดังนั้นชื่อเสียงของเจ้าแม่จึงเป็นที่รู้จักของชาวเรือโดยทั่วไป  
แบบปากต่อปาก  นอกจากนี้เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังมีปรากฏในราชส านักจีน  เมื่อราว  
พ.ศ.  1665  ในสมัยของซ่งฮุยฮ่องเต้ได้ส่งราชฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเกาหลีแต่ปรากฏว่าเกิด
พายุใหญ่กลางทะเลเรือทั้งหมด 8 ล ารอดเหลือเพียงล าเดียว  ซึ่งบังเอิญเป็นของราชทูตลู่หยุนตี้            
ท่านจึงร าพึงร าพันว่าเทพเจ้าองค์ที่ช่วยชีวิตท่าน  เมื่อชาวเรือได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่า  เป็นเพราะหม่า
โจว  ดังนั้นเมื่อราชทูตลู่หยุนตี้  กลับถึงจีนจึงได้น าเรื่องเล่านี้ถวายแด่ฮ่องเต้  พระองค์จึงทรง
พระราชทานป้ายชื่อแก่เจ้าแม่ทับทิม  ว่า  “ซุ่นจี”  ที่แปลว่าช่วยเหลือหรือสงเคราะห์  ไว้ที่หน้าศาล
เจ้าที่บ้านเกิดพร้อมให้บรรดาศักดิ์เป็นคุณหญิง  และท่านได้เลื่อนบรรดาศักดิ์สูงสุดในสมัยเซียงจง

                                                           
1
 เซียนหูทิพย์ ได้ยินเสียงไกลหมื่นลี้ (จะมีสีแดงเป็นสีประจ าตัว) ชื่อเซียนชุนเฝิงเอ้อ Shun Fung Yi 

2
 เซียนตาทิพย์มองได้ไกลหมื่นลี้ (จะมีสีเขียวเป็นสีประจ าตัว) ชื่อเซียนเฉียนลี่เหยิน Chin Lei Ngan 

3
 ลี้ (พินอิน: lǐ หลี่) เป็นหน่วยวัดของจีนมีความยาวเท่ากบั 500 เมตร ตัวอักษรจีนของค าว่า ลี้ (里) ประกอบขึ้นตัวอักษรสองค า

คือ ค าว่า เถียน (田, tián) ที่แปลว่าทุ่งนา กับค าว่า ถู่ (土, tǔ) ที่แปลว่าดนิ ซึ่งกล่าวถึงว่าหนึ่งลี้เป็นระยะทางระหว่างหมู่บ้านใน
สมัยก่อน 
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ฮ่องเต้  ในราชวงศ์เช็ง  (พ.ศ.  2382 )  ให้เป็นเจ้าแม่สวรรค์  หรือที่เรียกว่า  “เทียนโหว” (เทียนโหว
เซี่ยบ้อ) 

 ส่วนเจ้าแม่เทียนเซียงเซี่ยบ้อ หรือเทียนโหวเซี่ยบ้อ ไหหล าเรียกเทียงโหวเต๋งหม้าย เต๋งก็
คือ เซี่ยบ้อ เป็นเจ้าแม่ท่ีดูแลทางน้ า  

 "หม่าโจ้ว  จุ้ยบ๊วยเนี้ยว  เทียนโหวเซี่ยบ้อ  หม่าจ๋อโป๋  เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ เจ้าแม่                  
เบิกไพร  เจ้าแม่เขาสามมุข  ชื่อทั้งหมดนี้เป็นชื่อเรียกของอาม่า (เจ้าแม่ทับทิม)  ทั้งหมด  แต่การ
เรียกชื่อในแต่ละท้องที่นั้นไม่เหมือนกัน  จึงท าให้มีหลากหลายชื่อ 
           เจ้าแม่ทับทิมมีทั้งหมด 4 องค์  ตามต านานก าเนิด เรียงล าดับดังนี้คือ 

1. เทียนโหวเซี้ยบ้อหรือหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิมเดือน 3 ) เช่น เจ้าแม่โต๊ะโมะ           
จ.นราธิวาส เจ้าแม่ม่าผ่อ จ.ยะลา เจ้าแม่เบิกไพร จ.ราชบุรี 

2. จุ้ยบ่วยเสี่ยเนี้ยหรือตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยง เป็นเจ้าแม่ทับทิมเดือน 10 ที่ชาวไหหล าให้
ความเคารพนับถือมาก ตามประวัติที่แกะจากขอนไม้ลอยน้ าแล้วน ามาแกะสลักเป็นองค์เจ้าแม่ 

3. ไท้ฮ้ัวเสี่ยเนี้ยหรือไท้หว่าโผ่  (เจ้าแม่ทับทิมเดือน 6)  เป็นเจ้าแม่ที่มีประวัติลึกลับ
คล้าย ๆ กับจุ้ยบ่วยเสี่ยเนี้ยคือไม่มีชีวิตเป็นตัว เป็นตนจริง ซึ่งที่ตลาดน้อย ริมคลองผดุงเกษมจะมีศาล
ของไท้ฮ้ัวโผ่ 

4. เจี่ยสุ้นเสี่ยเนี้ยหรือเจ้าแม่ทับทิมเดือน 2 ซึ่งศาลท่านที่พบเห็นแถวย่านบางโพ ซึ่งมี
ประวัติคล้ายๆ ท้าวสุรนารี (ย่าโม) หรือคุณหญิงมุก ของชาวภูเก็ต เป็นวีรสตรีผู้กล้า มีประวัติจารึกอยู่
ที่ไหหล า  ประเทศจีน  

 ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง  มีการสันนิษฐานว่าท่านเป็นเจ้าแม่ทับทิม
ดังที่  ปรากฏในหนังสือ 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี ของ ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ ได้เขียนไว้ว่า "....ในการขึ้น
ล่องค้าขายทางเรือของชาวจีน เมื่อผ่านคุ้งน้ าส าคัญๆ ก็ได้น าวัฒนธรรม ความเชื่อตามประเพณีบอก
เล่า ได้สร้างศาลที่พวกตนนับถือมาตั้งแต่อยู่เมืองจีน เช่น ชาวไหหล านิยมสร้างศาลเจ้าแม่ชุ่ยเว่ย
เหนียง หรือเจ้าแม่ชายน้ า ที่คนไทยรู้จักในชื่อของเจ้าแม่ทับทิม ที่ต าบลท่าผา อ.บ้านโป่ง และชาว
ฮกเกี้ยนได้สร้างศาลเจ้าเทียนโหวเซี้ยบ้อหรือหม่าโจ้ว (เจ้าแม่เบิกไพร)ก่อนที่คนไทยภายหลังจะ
เรียกว่า ศาลเจ้าแม่เบิกไพร อ.บ้านโป่ง  โดยกล่าวว่า 
 "ในราวปี พ.ศ.2317 นายเม่งตะ แซ่ตั้น พ่อค้าชาวฮกเกี้ยนได้เดินทางโดยทางเรือเข้ามา
ค้าขายที่เมืองราชบุรี หรือที่เรียกว่าเมืองคูบัวในสมัยนั้น นายเม่งตะ เป็นผู้ที่มีความเคารพศรัทธาต่อ
เจ้าแม่เทียงโหวเซี้ยบ้อ จึง ได้น าผงธูปที่ไหว้เจ้าแม่ติดตัวมาด้วยจากประเทศจีน เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจ
ระหว่างการเดินทาง และเมื่อเดินทางมาถึงที่บ้านโป่งก็ได้สร้างศาลเล็กๆ ขึ้นหลังหนึ่ง พร้อมทั้งได้น า
ผงธูปที่ติดตัวมานั้นประดิษฐานไว้ ต่อมาศาลแห่งนั้นก็ได้รับความเคารพจากชาวจีนในบ้านโป่งต่อมา 
และได้ขนานนามศาลเจ้าแห่งนั้นไว้ว่า "ศาลเจ้าแม่เบิกไพร" เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเรือ เชื่อว่าจะ
คุ้มครองให้ปลอดภัย และเบิกทางให้ไปถึงจุดหมายด้วยดี" 
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สภาพทั่วไปของศาลเจ้าแม่เบิกไพร 

 จากจุดเริ่มต้นของการสร้างศาลเจ้าแม่เบิกไพรดังที่อธิบายมาแล้วในข้างต้น  พบว่า            
ผงธูปที่นายเม่งตะน ามาตั้งเอาไว้บริเวณคุ้งน้ า ได้มีการก่อดินเหนียวเพ่ือน ามาครอบผงธูป  และสร้าง
ศาลาหลังเล็กๆไว้เท่านั้น  ต่อมาเมื่อผู้คนเลื่อมใสเจ้าแม่มากขึ้นประกอบกับในฤดูน้ าหลากได้เซาะตลิ่ง
พัง  ชาวบ้านจึงสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่เป็นศาลที่ 2  ไม่ปรากฏว่าสร้างเป็นศาลลักษณะใด  พอถึงฤดูน้ า
หลาก  น้ าเซาะตลิ่งพังทุกปีจนมาถึงบริเวณศาลเจ้า  ชาวบ้านโป่งจึงสร้างศาลใหม่เป็นครั้งที่ 3  หลาย
ปีต่อมาตลิ่งก็พังลงมาอีกจึงต้องสร้างครั้งที่ 4   เป็นศาลมุงจาก  ฝากระดานอยู่ด้านหน้า  ด้านหลังมี
เรือนจีน  ฝากระดานหลังคามุงกระเบื้อง  มีผู้ดูแลอยู่ติดกันซึ่งมีชาวจีน 3 คนเป็นผู้ดูแล  ข้างศาลมีต้น
คัดเค้าขนาดใหญ่เลื้อยเกาะอยู่ที่หน้าศาล  และบริเวณข้างๆมีต้นมะพลับใหญ่หลายต้น (เรณู  ลีฬหกุล
และคณะ , 2544) 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
(รูปที่  9  ศาลเจ้าแม่เบิกไพร สร้างในครั้งที่ 4  ที่มา : หนังสือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และ

จังหวัดราชบุรี  หน้า 87) 
 

 ต่อมาเพราะความศรัทธาอันแรงกล้าของนายกล่ า  อ่อนแช่ม  ได้มอบที่ดินโดยรอบศาล
เจ้าจ านวน 604  ตารางวา มีพ้ืนที่ติดแม่น้ าแม่กลองถวายแด่ศาลเจ้า  ในปี พ.ศ. 2466  ต่อมาแต่ในปี
พ.ศ. 2482  ราชการท าคันดินและตัดถนนผ่านหลังศาลเจ้า  คณะกรรมการศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงได้
สร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่เป็นครั้งท่ี 5 (ศาลเจ้าในปัจจุบัน)  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2482  (เรณู  ลีฬหกุล
และคณะ , 2544)  โดยมีชาวบ้านโป่งทั้งฝั่งตลาดและฝั่งศาลเจ้าแม่ (เบิกไพร)  รวมทั้งผู้คนทั้งในและ
นอกจังหวัดที่มานมัสการเจ้าแม่เบิกไพรได้ร่วมกันบริจาคสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่  สร้างด้วยปูนหลังคา
สังกะสี  แต่คณะที่ยังก่อสร้างไม่สมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2484  ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  ท าให้การ
ก่อสร้างหยุดชะงักและเม่ือเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี พ.ศ. 2488  ก็มีความคิดจะกลับมาสร้าง
ศาลเจ้าให้เสร็จ  แต่หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2497  ได้เกิดอัคคีภัยที่ตลาดบ้านโป่ง  ไฟเผาผลาญ
บ้านเรือนและตลาดทั้งหมด  ความคิดที่จะสร้างศาลเจ้าเบิกไพรให้เสร็จจึงหยุดชะงักอีกครั้ง                  
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จนกระทั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2503 (เรณู  ลีฬหกุลและคณะ , 2544) จึงกลับมาสร้างจนแล้วเสร็จ            
ทั้งภายนอกและการตกแต่งภายใน  รวมทั้งการสร้างรูปเหมือนขององค์เจ้าแม่เบิกไพร  ในลักษณะ
เป็นหญิงสาวชาวจีนทรงชุดกษัตริย์  ประดับด้วยทับทิมสีแดง  แล้วยกพ้ืนสูง  เพ่ือสร้างครอบสถูป          
ผงธูปให้ถูกฝังอยู่ใต้ฐานรูปเหมือนองค์เจ้าแม่เบิกไพร ดังเช่นในปัจจุบันนี้  ต่อมาน้ าได้เซาะตลิ่งพังอีก
ครั้ง  ประกอบกับมีจระเข้มาขุดดินบริเวณหน้าศาล  ท าให้ต้องสร้างเขื่อนกั้นดินขึ้นเพ่ือการป้องกัน
ศาลเจ้าและถนนบริเวณหน้าศาลเจ้า  ในปีพ.ศ. 2535  ผู้ใหญ่เนียร  กันข า  มีความประสงค์สร้าง
ถนนลาดยางเพ่ือให้คนมานมัสการเจ้าแม่เบิกไพรได้สะดวกขึ้น  และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน     
จึงช่วยกันบริจาคดินและขยายถนนให้กว้างขึ้น  ตั้งแต่ทางแยกท่าควายจนถึงหน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพร 
(ประกาย  อ่อนแช่ม , สัมภาษณ์, 2557) และตั้งแตใ่นปีพ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  ได้เริ่มมีการบูรณะศาล
เจ้าแม่เบิกไพรอีกครั้ง  ตั้งแต่การฉาบปูนและซ่อมแซมศาลเจ้าใหม่  รวมไปถึงการเปลี่ยนกระเบื้อง   
ที่ใช้มากว่า  50 ปี  (วิลาภรณ์ ศรีค า , สัมภาษณ์, 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่  10  ศาลเจ้าแม่เบิกไพร   สร้างในครั้งที่ 5  ถ่ายโดย  นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี  
งานภาคสนาม วันที่  8  สิงหาคม  2557) 
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ต านานศาลเจา้แม่เบิกไพร อ. บ้านโป่ง  จ.  ราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่  11   จิตกรรมฝาผนังอธิบายเรื่องราวประวัติเจ้าแม่เบิกไพร ที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพร   ถ่ายโดย  
นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี  งานภาคสนาม วันที่  8  มกราคม  2558  ) 

 
 จากการณ์สัมภาษณ์ของคุณวิลาภรณ์  ศรีค า  อายุ  63  ปี  คนดูแลศาลเจ้าแม่เบิกไพร   

ได้กล่าวถึงต านานเจ้าแม่เบิกไพรว่า  “ ท่าน เป็นบุตรีของชาวประมง มีพ่ีชายหนึ่งคน ระหว่างที่ท่าน
อยู่ในครรภ์มารดา มารดาของท่านรับประทานแต่อาหารเจ และเมื่อเจ้าแม่คลอดจากครรภ์มารดา  
เจ้าแม่ก็รับประทานแต่อาหารเจตลอดชีวิตของท่าน  เหตุที่ท่านเป็นที่นับถือของคนเดินเรือ 
เนื่องมาจากวันหนึ่ง  บิดาและพ่ีชายของท่าน ออกหาปลาด้วยเรือคนละล า เกิดพายุใหญ่ท าให้เรือของ
บิดาและพ่ีชายโดนพายุเกือบจะอับปาง ท่านได้ตั้งจิตช่วยเหลือด้วยการใช้ปากคาบเรือของบิดาและใช้
มือสองข้างจับเรือของพ่ีชาย  

 ขณะนั้นมารดาและพ่ีสะใภ้มาพบเข้าและไม่รู้ว่าเจ้าแม่ก าลังตั้งจิต จึงร้องเรียก  เจ้าแม่
ขานรับค า เรือของบิดาท่านจึงหลุดออกจากปากจมลงทะเล ท่านเสียใจมากที่ช่วยบิดาไว้ไม่ได้ จึงตั้งใจ
จะช่วยคนเดินเรือทุกคนให้เดินเรือด้วยความปลอดภัย จากนั้นท่านจึงเดินลงทะเลหายไป ตั้งแต่นั้นมา
ชาวเรือท่ีบูชาเจ้าแม่จะเดินเรือด้วยความปลอดภัย ” 

 ดังนั้นหากจะพิจารณาจากต านานเจ้าแม่ทับทิมของชาวจีนและต านานของเจ้าแม่เบิกไพร
นั้นก็นับว่ามีความคล้ายคลึงกัน  ทั้งในเรื่องการที่ท่านเกิดในครอบครัวชาวประมง  การเป็นที่พ่ึงของ
ชาวเรือ  และการเสียชีวิตจากการตรอมใจและตั้งจิตอธิฐานเพ่ือช่วยผู้คนต่อไป  นอกจากนี้ยังมี
เรื่องราวเกี่ยวกับบริวารของเจ้าแม่เบิกไพร  ที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ  เช่นเดียวกับเจ้าแม่ทับทิม  
ซึ่งบริวารของเจ้าแม่เบิกไพรนั้นส าหรับคนในพื้นที่จะเรียกว่า  “เรือเจ้าแม่”  หรือส าหรับคนทั่วไปรู้จัก
ก็คือจระเข้  ตามค าบอกเล่าของคุณทิวา  ตันติวัฒนวิทย์  อายุ  56 ปี  ผู้ดูแลศาลเจ้า  ได้อธิบาย
เกี่ยวกับเรือของเจ้าแม่ไว้ดังนี้  “  ในสมัยก่อนแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าที่มีตลิ่งเตี้ยสามารถเดินลงไป
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ในแม่น้ าได้ง่าย  และเป็นแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้น  จึงมีคนพบเห็นจระเข้ขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณ
ดังกล่าว  และต่อมาเพราะเป็นจระเข้ขนาดใหญ่จึงท าร้ายคนที่สัญจรทางน้ า ดังนั้นผู้คนจึงรวมตัวกัน
เพ่ือไปปราบจระเข้ดังกล่าว  แต่สุดท้ายก็หาไม่พบ  และไม่สามารถปราบได้  ท าให้สร้างความ
หวาดระแวงให้คนที่ต้องสัญจร  ดังนั้นจึงมีคนไปขอเจ้าแม่เบิกไพรให้ช่วยเหลือ  หลังจากนั้นไม่นานก็มี
คนเห็นจระเข้ตัวนี้มานอนอยู่ตรงท่าน้ าหน้าศาลเจ้า  และไม่ยอมไปไหนกว่า 1 สัปดาห์  หลังจากนั้น
จระเข้ตัวนี้ก็หายไปและไม่มาท าร้ายผู้คนอีก  ส่วนคนที่เข้าไปขอให้เจ้าแม่ช่วยปราบจระเข้ก็ฝันเห็น  
ผู้หญิงสาวแต่งตัวเหมือนชาวจีนก าลังเดินทางข้ามแม่น้ าด้วยการยืนอยู่บนหลังจระเข้  ดังนั้นเมื่อตื่น
ขึ้นมาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟัง และท าให้ชาวบ้านเชื่อว่าจระเข้ตัวนี้กลายมาเป็นบริวารของ  
เจ้าแม่เบิกไพรแล้ว  

 ต่อมาจึงเกิดเรื่องราวที่เล่ากันต่อมาว่า  มีโจรพยายามเข้าไปขโมยของที่ศาลเจ้าแม่ใน
เวลากลางคืน  แต่สุดท้ายตอนเช้า  เมื่อมีคนเข้าไปที่ศาลเจ้าก็พบว่าโจรดังกล่าวก าลังร้องขอ           
ความช่วยเหลือให้พาตนออกไปจากศาลเจ้าเพราะตนเองออกไปไม่ได้เนื่องจากมีจระเข้ขนาดใหญ่  
ขวางทางเอาไว้ท าให้ไม่กล้าออกมาจนกระท่ังมีคนเข้ามาเห็น  เรื่องราวดังกล่าวจึงท าให้ชาวบ้านเชื่อว่า
จระเข้คืออีกหนึ่งบริวารของเจ้าแม่เบิกไพร  และเชื่อว่า  ที่อยู่ของเรือเจ้าแม่อยู่ที่บริเวณน้ าวนหน้า
ศาลเจ้าที่มีท้ังหมด  2 แห่ง  โดยศาลเจ้าแม่เบิกไพรตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างวังน้ าวนแห่งนี้  คนในพ้ืนที่
เชื่อว่าเป็นวังน้ าวนก็คือวังหินอยู่ที่ใต้พ้ืนน้ า  ”   

 ซึ่งเรื่องของเรือเจ้าแม่นั้นคุณละออง  ศรีค า  อายุ  85  ปี ร่างทรงของเจ้าแม่เบิกไพรได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า  “   เมื่อผู้คนที่เข้ามาขอพรเจ้าแม่แล้วส าเร็จจะต้องรีบมาท าการแก้บนไม่อย่างนั้น
แล้วจะรู้สึกไม่สบายใจจะท าการอะไรก็จะขัดข้อง  มีหลายคนที่ฝันเห็นจระเข้  ซึ่งถือว่าเป็นพาหนะ
ของเจ้าแม่  นั้นแสดงว่าถึงเวลาที่ต้องไปท าการแก้บน  คนที่นับถืออาม่า4จะไม่เรียก  จระเข้ ว่าจระเข้  
แต่จะเรียกว่าเรือของเจ้าแม่  มีความเชื่อเรื่องเรือของเจ้าแม่ว่า  หากมาไหว้เจ้าแม่แล้วมองลงไปที่หน้า
ศาลเจ้าสามารถเห็นเรือเจ้าแม่ได้นั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญและจะมีโชคลาภ  สิ่งดีตามมา  แต่หากฝันเห็น
เรือเจ้าแม่นั้นหลายถึงเรื่องไม่ดีต้องรีบไปท าการแก้บน  และมีคนเห็นเรือเจ้าแม่ที่มากที่สุดเมื่อ
ประมาณสามสิบปีที่แล้ว  ที่มีงานเททององค์เจ้าแม่ใหม่และมีผู้คนมาร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก  ซึ่งมี
หลายคนบอกว่าในงานพิธีเห็นเรือของเจ้าแม่  แต่ส าหรับในสมัยก่อนมักจะมีคนเห็นเรือเจ้าแม่ในช่วง
ก่อนงานปี  มีความเชื่อกันว่าเรือเจ้าแม่อาศัยอยู่ที่บริเวณน้ าวนหน้าศาลเจ้าและจากค าบอกเล่าของคน
โบราณบอกว่าในบริเวณดังกล่าวมีวังอยู่ข้างล่าง  คนในบริเวณศาลเจ้าแม่เชื่อว่าถ้าเป็นเด็กไปเล่นน้ า
ในบริเวณนั้นจะไม่มีอันตรายจากน้ าวนเพราะเรือเจ้าแม่จะคอยช่วยเนื่องจากเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วมี
เด็กตกน้ าแล้วหายไป  พ่อแม่ก็คิดว่าตายไปแล้วเพราะลงไปงมเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ  ปรากฏว่าวันต่อมา
เด็กคนดังกล่าวเดินกลับบ้านมาเอง  พ่อแม่เลยถามว่ามาได้ยังไง  เด็กเลยตอบว่ามีคนมาช่วยไว้แล้วพา
ไปอยู่ในถ้ าเพราะตอนนี้ตอนกลางวันแดดร้อนเดี๋ยวไม่สบาย  พอตอนเช้าเลยพามาส่ง  เมื่อพ่อแม่เด็ก
ได้ยินดังนั้นเลยรู้ว่าคนที่ช่วยลูกคือเรือเจ้าแม่  แล้วก็รีบมาไหว้เจ้าแม่ในวันรุ่งขึ้น  แต่ห้ามมีการจับปลา

                                                           
4
 อาม่า ตามค าสัมภาษณ์บางส่วน ก็คือ สรรพนามที่ผู้เข้ามาขอพรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่บางส่วนเรียกท่าน  เพราะเจ้าแม่เบิก

ไพรท่านเป็นชาวจีนและอยู่ช่วยเหลือชาวบ้านโป่งมาเป็นระยะเวลานาน  ดังนั้นจึงเรียกเจ้าแม่เบิกไพรในอีกชื่อหนึ่งว่า “อาม่า” 
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ในบริเวณนี้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นบริวารของเจ้าแม่เช่นเดียวกับเรือของเจ้าแม่  มิเช่นนั้นจะอยู่ไม่
เป็นสุข ”    

 ส าหรับที่มาของชื่อว่าเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  จากการสัมภาษณ์ของคุณหมด  สาสาย  อายุ  
87  ปี  กล่าวว่า “ คนในพ้ืนความเชื่อว่าบริเวณที่มีการตั้งศาลเจ้านั้นคือบริเวณที่เรียกว่า  ประตูป่า
หรือโขลนทวาร5  เป็นที่ประกอบพิธีกรรมของชาวบ้านในบริเวณนี้อยู่แล้ว  โดยพิธีกรรมที่ท า           
คือพิธีกรรมเปิดป่า  เพราะเชื่อในเรื่องราว  “อาถรรพ์ป่า”   เช่น  ผีบังตา – เป็นความเชื่อ ที่เชื่อกัน
ว่า บางครั้งผู้คนที่หายไปในป่า อาจมี ผีป่า มาบัง หรือ พรางตา ของคนที่สูญหาย ท าให้เดินหลงทาง 
หรืออีกประการ ผีมาบังตาคนที่ค้นหา ท าให้มองไม่เห็นคนที่หาย ซึ่งบางครั้งหลังการค้นพบ                            
ในภายหลัง มักจะพูดกันว่า "จุดนี้ก็เคยค้นหามาหลายรอบแล้ว แต่ท าไมไม่เห็น"   ป่ามีชีวิตเป็นความ
เชื่อของคนโบราณ ที่เชื่อว่า ต้นไม้ใบหญ้าในป่าใหญ่ นั้นมีชีวิตมีวิญญาณ เปลี่ยนแปลงไปได้ 
เคลื่อนไหวไปได้ ไม่เหมือนเดิม บางครั้งจนท าให้คนที่หลงทาง ยิ่งเดินยิ่งหลง หรือ คนค้นหา ยิ่งหา         
ก็ยิ่งไม่เจอ  และประตูป่า – เป็นเรื่องเล่าในบางต านาน ว่าในป่าลึก ป่าดงดิบ มีประตูข้ามภพ บางครั้ง
คนที่หาย อาจพลัดหลงข้ามประตูป่า จนไปโผล่ยังสถานที่อ่ืน ที่ไม่รู้จัก จนหาทางออกไม่ได้ หรือยิ่งท า
ให้คนหา มองไม่เห็น จนสุดท้ายก็หากันไม่เจอ บางทีก็บอกว่า ประตูป่า เป็นช่องทางเข้าสู่เขาวงกต  
หรือเป็นทางเชื่อมระหว่างป่าในและป่านอก  ในสมัยก่อนพ้ืนที่เบิกไพรนี้ยังคงเป็นป่าอยู่   คนไม่
หนาแน่นโดยเฉพาะแถวศาลเจ้าก็เพ่ิงจะมีคนมาอยู่รอบศาลเจ้าหนาแน่นไม่เกินสามสิบกว่าปีมานี้   
อันจะเห็นได้จากชื่อที่เรียกสถานที่ต่างๆในต าบลเบิกไพร  เช่น  หุบกระทิง  ปลักแรด  ปากแรด            
โป่งลาน  เป็นต้น   

 คนโบราณเลยบอกว่าตรงที่มีการสร้างศาลเจ้าก็คือประตูป่า  เป็นเขตแดนที่มองไม่เห็น
ระหว่างป่าในและป่านอก  เพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางเข้าป่าใน(ตั้งแต่เบิกไพรเข้าไปถึงเมืองกาญจน์)  
จะมีพิธีเปิดป่า  ด้วยการ  จุดธูป 9 ดอก  พร้อมกับอธิษฐานขอให้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา ผีเหย้า 
ผีเรือน เจ้าของที่ เจ้าของทาง ลูกขอเปิดป่า  ถ้าหากลูกท าผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแต่ ขอกราบ ขอขมา
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย  แล้วก็กลั้นใจเอามีดท่ิมดินแล้วก็พลิกดินขึ้นมา 3 ครั้ง  พร้อมกับพลิกใบไม้ทั้งสด-แห้งที่
ตกอยู่ข้างๆ ให้จับหงายขึ้นมาให้หมดและเมื่อออกจากป่าก็จะท าพิธีปิดป่า เมื่อเราท าภารกิจเดินป่า
เสร็จแล้วก็ต้องน าดินที่พลิกขึ้นมาแล้ว ใบไม้ที่เราจับพลิกปิดเอาไว้อย่างเดิม   นี่กรณีเราเดินออกมา
ทางเดิม แต่ถ้าเดินออกจากป่าอีกด้านหนึ่งก็ยกมือไหว้บอกเล่าและขอขมาเจ้าป่าธรรมดา  เรื่องแบบนี้
พูดไปไม่เชื่ออย่าลบหลู่   

 ส่วนชื่อที่บอกว่าเบิกไพร  มันก็มาจากชื่อว่าที่ เป็นทางการของค าว่า  เปิดป่า 
เพราะฉะนั้นตอนหลังเมื่อมีคนจีนมาสร้างศาลเจ้าไว้ที่ประตูป่า  เพราะฉะนั้นคนในพ้ืนที่ที่เป็นคนไทย

                                                           
5
 เป็นปากทางที่จะเข้าสู่ป่า ซึ่งมักจะปรากฏอยู่เป็นเสา ตั้งอยู่ที่ชายหมู่บ้าน ขนาบทางเดินที่จะเข้าป่าซึ่งมักจะเป็นสว่นประดับอยู่

ระหว่างเสาทั้งคู่ ใช้เป็นบริเวณที่ประกอบพิธีกรรมส าหรับหมู่บ้าน เพ่ือประกอบพิธีของพราหมณ์เพ่ือความเป็นมงคลแก่ผู้คนและ
สัตว์ป่าที่จะเข้ามาในเมืองหรือจะออกจากเมือง ไปท่องป่านอนป่าเป็นแรมวนั ก็จะได้ลอดผ่านหรือออกไปทางโขลนทวารหรือ
ประตูป่า โขลนทวารมักจะถูกสร้างขึ้นบริเวณแถวๆเขตสิ้นสุดของป่าที่ต่อกับเขตของบ้านเมืองหรือเขตชานเมืองที่ต่อกับชนบท อัน
ซึ่งเป็นที่ท าพิธีเบิกโขลนทวาร 
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จึงเรียกศาลเจ้านี้ว่า  “ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ”  เพราะคนไทยเชื่อว่าเจ้าแม่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เปรียบเสมือนเจ้าป่า  เจ้าที่  คอยช่วยเหลือผู้คนเช่นเดียวกัน  ต่อมาในภายหลังพิธีเปิดป่าก็หมดไป
พร้อมกับการที่  คนเดินทางจะเข้ามาที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรเพ่ือขอให้ตนเองเดินทางปลอดภัยแทนการ
ท าพิธีเปิดป่าดังแต่ก่อน  เช่นเดียวกับคนจีนที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างศาลเจ้าแม่ให้ช่วยเรื่องเดินทาง
ปลอดภัยเช่นเดียวกัน ” 

 และจากบันทึกศาลเจ้าแม่เบิกไพร ในสมุดภาพราชบุรี พ. ศ.  2468  หน้า  26  ได้กล่าว
ไว้ว่า  “  เจ้าแม่องค์นี้ เป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายไปถึงต่างจังหวัดที่ ใกล้เคียง ศาล         
เจ้าแม่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาล าน้ าแม่กลอง ณ ต าบลเบิกไพร ท้องที่อ าเภอบ้านโป่ง อยู่เยื้องตลาดบ้านโป่งลง
มาทางใต้ระยะทางประมาณ 40 เส้น6 

 เจ้าแม่องค์นี้ได้มีปรากฏมาแต่กาลนานก่อนตั้งที่ว่าการอ าเภอและตลาดบ้านโป่ง  แต่ไม่
ทราบแน่ชัดว่ามีมาอย่างใด เมื่อครั้งไร ศาลของเจ้าแม่โดยเหตุที่ตั้งอยู่ริมน้ าและตรงท้องคุ้งตลิ่งพัง จึง
ได้มีการขยับเลื่อนหนีน้ าประมาณ 2 ครั้งแล้ว ในบัดนี้ลักษณะรูปศาลคงเป็นเช่นเรือนฝากระดาน 2 
หลังแฝด หลังคามุงสังกะสี พ้ืนกระดานขนาดกว้างยาว 4 วา 2 ศอก สี่เหลี่ยม ความเป็นอยู่ภายใน
เหมือนอย่างศาลเจ้า 

 รูปเจ้าแม่ในบัดนี้ เป็นรูปพระจีนทรงเครื่องปิดทองนั่งอยู่บนฐานสูงประมาณ 1 ฟุต และ
มีรูปสาวกอีก 2 องค์ ความจริงเจ้าแม่ควรจะเป็นเทพารักษ์อย่างไทยๆ แต่ที่กลายเป็นไปอย่างจีนและ
ศาลก็เป็นศาลเจ้าไปเช่นนี้ เพราะเหตุด้วยคนจีนเป็นผู้ปกครองดูแลศาลและความนิยมนับถือก็อยู่ใน
หมู่ชาว จีนเป็นส่วนมากด้วย 

 แต่อย่างไรก็ดีเกือบจะกล่าวได้ว่า เจ้าแม่องค์นี้ราษฎรมีความนิยมนับถือในความ
ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเทพารักษ์องค์อ่ืนๆ ในจังหวัดราชบุรี ตามปกติมีผู้ไปเซ่นไหว้ทุกวัน วันละหลายๆ 
พวก บ้างไปบนบานศาลกล่าว บ้านก็ไปเสี่ยงทายขอใบเซียมซี  ด้วยปรากฏว่าใบเสี่ยงทายมีความ
ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมาก บรรดาชาวเรือแทบทุกล าที่ขึ้นล่องผ่านหน้าศาล ต้องท าการเซ่นไหว้มีจุดธูป
เทียนเผากระดาษเงิน ทอง และจุดประทัด นับว่าในวันหนึ่งๆ ที่ศาลนี้จะไม่ขาดเสียงประทัดเลย
ก าหนด เวลาที่ราษฎรไปไหว้กันมากก็คือระหว่างใกล้ตรุษจีน ตลอดไปจนหมดตรุษจีนแล้ว ซึ่งราษฎร
ตามจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัดได้พากันมาเป็นจ านวนมากทุกๆวัน  

 การจะไปยังศาลนี้ เป็นความสะดวกทั้งทางบกและทางเรือ ในทางบกนั้นเมื่อลงรถไฟที่
สถานีบ้านโป่งแล้วเดินผ่านตลาดไปยังริมแม่น้ า และเดินต่อไปข้างใต้อีกไม่ช้าก็จะถึงท่าเรือจ้าง แล้วลง
เรือข้ามฟาก ซึ่งมีประจ าคอยรับผู้โดยสารอยู่เสมอ  ส่วนทางเรือนั้น ในล าน้ าแม่กลอง มีเรือเมล์คอย
รับส่งคนโดยสารขึ้นล่องอยู่ตลอดล าน้ า และทุกๆ วัน ฉะนั้นเมื่อจะโดยสารจากที่ใดไปก็ได้เสมอ ” 
   นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็ได้เคยเสด็จมา
สักการะศาลเจ้าแม่เบิกไพรแห่งนี้ด้วยเช่นกัน โดยครั้งแรกปี พ.ศ.2420 พระองค์ได้เสด็จประพาสทาง
                                                           
6
 เส้น เป็นหน่วยวัดความยาวของไทย  พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ จึงก าหนดให้ 1 เส้นยาวเท่ากับ 

40 เมตร  และใช้อักษรย่อว่า สน. 
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ชลมารคผ่านแม่น้ าแม่กลองเมืองราชบุรี เพ่ือเสด็จไปยังเมืองกาญจนบุรี  ในตอนขากลับพระองค์ ก็ได้
ขึ้นไปสักการะท่ีศาลเจ้านั้นด้วย ต่อมาครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 พ.ศ.2431 คราวเสด็จ
กลับจากประพาสไทรโยค   สมเด็จพระพ่ีนางในรัชกาลที่ 5  ในคราวที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงไป
ยังเมืองกาญจนบุรีครั้งที่ 2  ปรากฏว่าพระองค์ทรงประชวรตลอดการเดินทาง  ท าอย่างไรก็ไม่หาย
เมื่อทรงเสด็จมาถึงศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงได้เข้ามาสักการะและขอพร  หลังจากที่เสด็จถึงพระนครแล้ว
ทรงโปรดให้น า  พระเจ้าห้าพระองค์มาถวายและยังทรงพระองค์เสด็จมาทอดกฐินที่อ าเภอบ้านโป่งนี้
ด้วย จึงถือว่าศาลเจ้าแม่เบิกไพรนี้มีความส าคัญ และเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนโดยเสมอมา  
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้น , 2448, 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปที่ 12  พระเจ้า 5 พระองค์  ถ่ายโดย  นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี  งานภาคสนาม                                     
วันที่  8 มกราคม 2558) 

 
งานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าแม่เบิกไพร 

 ในแต่ละปี  ศาลเจ้าแม่เบิกไพรจะมีการจัดงานที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. งานวันเกิดเจ้าแม่  ตามประเพณี  จะมีการก าหนดวันก่อนวันตรุษจีนประมาณหนึ่ง

อาทิตย์  โดยจะมีการนับวันเริ่มต้นของงานวันเกิดเจ้าแม่จากการสัมภาษณ์คุณวิลาภรณ์  ศรีค า  อายุ  
63 ปี ผู้เป็นร่างทรง ดังนี้  “ การก าหนดวันเกิดเจ้าแม่จะต้องเข้าใจก่อนว่าวันตรุษจีนเค้านับกัน
อย่างไร  เพราะหากดูในปฏิทินไทยโดยทั่วไปจะมีวันหยุดที่เขียนว่าเป็นวันตรุษจีนนั้น  ความจริงแล้ว
มิใช่ตรงกับวันไหว้ของคนจีน  เพราะในงานเทศกาลตรุษจีนนั้นจะมีวันส าคัญในระหว่างช่วงเวลา
ดังกล่าวทั้งหมด  3 วันคือ  วันจ่าย  วันไหว้  และวันเที่ยว  โดยในปฏิทินของไทยโดยทั่วไปจะเขียนว่า
วันหยุดของวันตรุษจีนตรงกับวันเที่ยวซึ่งเป็นวันสุดท้ายเพราะหากนับตามปฏิทินจีน  วันจ่ายจะเป็น
วันก่อนวันสุดท้ายของปี  เป็นวันที่จะต้องมีการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในการไหว้บรรพบุรุษ              
เช่นกระดาษเงินกระดาษทอง  เงินปลอม  หรือแม้แต่วัตถุดิบต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารอย่าง
ไก่  หมู  ปลา  กุ้ง  ปู  ก็จะต้องมีการหาซื้อล่วงหน้าก่อนวันไหว้  ต่อมาคือวันไหว้จะตรงกับวันสุดท้าย
ของปีเก่าเป็นการไหว้เพื่อขอให้ปีใหม่ที่จะถึงมีแต่ความโชคดี  ร่ ารวย  สุขภาพดี  ส่วนสิ่งไม่ดีในปีเก่าก็
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ขอให้ผ่านไป  การไหว้เจ้าของชาวจีนในวันตรุษจีนจึงตรงกับวันสุดท้ายของปีเก่า  ส่วนวันปีใหม่หรือที่
เรียกว่าวัน 1 ค่ าเดือน 1 ของชาวจีน  จึงตรงกับท่ีคนไทยรู้จักในวันเที่ยว  เพราะจะเป็นวันที่ครอบครัว
ต้องมารวมกัน  ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน  ซึ่งจะมีธรรมเนียมว่าห้ามท างานในปีใหม่ (วัน 1 ค่ าเดือน 1)  
เพราะถ้ายังคงท างานเหมือนปกติ  ก็จะเท่ากับว่าปีใหม่ที่จะมาถึงก็จะต้องท างานหนักเหมือนเดิม           
ซึ่งไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ที่ดี  ดังนั้นจึงห้ามท างานในวันนี้  เพราะฉะนั้นในภาษาของชาวจีนโดยทั่วไปจึง
เรียกวันนี้ว่า “วันเที่ยว”  ไม่ต้องท างานแต่หาความสุขกับครอบครัวเพ่ือให้ปี่ใหม่ที่จะมาถึงมีแต่
ความสุขเช่นเดียวกัน ” ดังนั้นในงานวันเกิดเจ้าแม่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวันส่งเจ้าแม่ขึ้นสวรรค์       
จึงจะต้องนับวันแรกของงานโดยนับวันก่อนจะถึงวันเที่ยวขึ้นไป 7 วัน  มิใช่เริ่มนับจากวันไหว้ขึ้นไป
เจ็ดวัน  เพราะส าหรับในประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นประชาชนส่วนมากที่ไหว้เจ้าจะหยุด
งานและให้ความส าคัญในวันไหว้  ส่วนวันเที่ยวจะมีความส าคัญน้อยกว่าบางคนที่ไม่เคร่งครัดมากนักก็
จะเริ่มกลับไปท างานในวันเที่ยว  จะหยุดเพียงวันจ่ายเพราะต้องไปซื้อของเตรียมตัว  และวันไหว้
เท่านั้น   

 ภายในงานจะต้องมีการประดับศาลเจ้าด้วยกระดาษแดง  ซึ่งจะต้องมีม่านแดงบริเวณ
หน้าซุ้มของเจ้าแม่เบิกไพร  ที่จะต้องท าการปิดม่านในช่วงระหว่างที่เจ้าแม่ขึ้นสวรรค์หรือเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ในช่วงที่องค์เจ้าแม่ไม่อยู่  โดยในหนึ่งปีจะมีการปิดม่านบริเวณรูปปั้นของเจ้าแม่เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น  ซึ่งกระดาษแดงที่น ามาตกแต่งนั้นเกิดมาจากความร่วมมือของคนที่เคารพศรัทธาในเจ้า
แม่  จะมาช่วยกันจัดงานโดยไม่คิดค่าจ้าง  และจะต้องมีผู้ท าพิธีหรือร่างทรง  ในปี 2558  ก็คือ          
คุณวิลาภรณ์  ศรีค า  อายุ  63 ปี  ลูกสาวของคุณละออง  ศรีค า อดีตร่างทรงคนก่อน  ซึ่งในงานพิธี
จะมีทั้งหมด  3  วัน  คือ    

 วันแรก  ใส่บาตรท าบุญเลี้ยงพระตอนเช้า  ช่วงกลางวันจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาขอพร
และช่วยกันส่งเจ้าแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยการเขียนชื่อ  นามสกุล  ของตนเอง  แล้วเขียนต่อว่าต้องการจะ
อุทิศบุญนี้ให้ใครลงบนกระดาษแดง  ที่จะมีการเผาในวันที่สาม เพ่ือเป็นการท าบุญไปพร้อมกับเจ้าแม่
เมื่อเจ้าแม่ขึ้นไปบนสวรรค์เพ่ือบ าเพ็ญเพียร  ตอนกลางคืนจะมีหนังกลางแปลง  ลิเก  งิ้วบริเวณลาน
อเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ตลอดสามวันจากตอนเย็นถึงเช้าของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งที่ศาลเจ้าแม่
เบิกไพรนี้จะมีกฎข้อหนึ่งเกี่ยวกับการแสดงหนังกลางแปลง  ลิเก  งิ้ว   คือหากมีใครบนเจ้าแม่แล้ว
ต้องการแก้บนด้วยการแสดงดังกล่าวจะไม่สามารถแก้บนได้เลยเหมือนกับการบนของอย่างอ่ืน   
เพราะช่วงเวลาที่อนุญาตให้แก้บนนั้นมีสามช่วงคือในงานปีหรืองานวันเกิดเจ้าแม่  งานตรุษจีน         
และงานเทกระจาดเท่านั้น  เนื่องจากในปัจจุบันรอบข้างศาลเจ้าแม่เบิกไพรกลายเป็นชุมชน  การแก้
บนด้วยการแสดงเช่นนี้จะเป็นการรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง(ละออง  ศรีค า , สัมภาษณ์, 2557)       

 วันที่สอง  จะมีการเข้าทรง  แต่ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  การเข้าทรงของเจ้าแม่ 
เบิกไพรจะต้องเริ่มเข้าทรงตั้งแต่เวลา  07.00 น.  ของเช้าวันที่สอง  หรือเริ่มมีแสงอาทิตย์ขึ้น          
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ในระหว่างการทรงนี้จะท าการปิดประตูหน้าศาลเจ้าเพื่อมิให้มีการรบกวนระหว่างทรง  ภายในศาลเจ้า
จะมีผู้เข้าร่วมการท าพิธีการทรงเพียงสามคน   คือ  คนทรง  ผู้จดค าท านายตามที่ร่างทรงพูด  และผู้มี
อาวุโสและเป็นที่เคารพของชาวบ้านเพ่ือที่จะช่วยแปลค าท านาย    ใช้เวลาในการเข้าทรงราว 1-2 
ชั่วโมง  จากค าบอกเล่าของ คุณวิลาภรณ์  ศรีค าผู้เป็นร่างทรง    ได้อธิบายการทรงเจ้าว่า   

“ การเข้าทรงของเจ้าแม่เบิกไพรไม่เหมือนที่อ่ืน  เพราะความจริงแล้วเจ้าแม่ไม่ได้ลงมา
ประทับทรงที่ตัวของคนทรงโดยตรง  แต่เป็นการที่คนทรงได้ยินเสียงของเจ้าแม่กระซิบเข้ามา  แล้วจึง
น าค าที่เจ้าแม่บอกไปบอกต่อเท่านั้น  เนื่องจากมีความเชื่อว่าเจ้าแม่เป็นเทพ  เป็นเซียน  ซึ่ งมีกาย
ละเอียด7  ที่บริสุทธิ์จะไม่มาเข้าประทับทรงแก่บุคคลที่เป็นปุถุชนที่มีกายหยาบ8 และกายละเอียดที่
สกปรก  ดังนั้นการเข้าทรงจึงไม่ใช่การประทับทรง  แต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากเจ้าแม่ผ่านคน
ทรงเท่านั้น  และที่ส าคัญคือ  ในขณะที่เข้าทรงนั้นผู้ที่เข้าทรงยังคงมีสติอยู่ครบถ้วน  แต่ต้องใช้สมาธิ
เพ่ือเพ่งในการจับกระแสเสียง  หรือใจความที่เจ้าแม่ต้องการบอก  ดังนั้นจึงต้องมีคนคอยช่วยจดค า
บอกเล่า  ซึ่งจะต้องรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนด้วย  เนื่องจากค าบางค าจะเป็นภาษาจีนและบางค า
เป็นภาษาไทย”   

โดยก่อนที่จะมีการเข้าทรงนี้ผู้ที่เข้าทรงจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ในการถือ
ศีล  กินเจ  และเข้าวัด  เพ่ือท าจิตใจให้สงบ  บริสุทธิ์  และจะต้องท าการถือศีลกินเจตลอดไปจนถึง
งานตรุษจีน  หรืองานที่เจ้าแม่จะลงมาจากสวรรค์  ภายในงานช่วงที่มีการเข้าทรง  จะเป็นการเข้าทรง
เพ่ือการท านายว่าในแต่ละปีชาวบ้านและชุมชนจะเป็นอย่างไร  ซึ่งอีกบุคคลหนึ่งที่มีความส าคัญใน
ระหว่างงานเข้าทรงอีกคน ก็คือ ผู้ที่คอยจดค าท านาย  ที่จะต้องเป็นว่าที่ร่างทรงคนต่อไปหรือก็คือ 
คุณวิลาวรรณ  ศรีค า  อายุ  18 ปี  ลูกสาวของคุณวิลาภรณ์  ศรีค าผู้เป็นร่างทรง    เพราะจากการ
สัมภาษณ์ของคุณวิลาภรณ์  ศรีค า  ได้กล่าวว่า  

“ ตนเองได้สืบเชื้อสายมาจากร่างทรงคนแรกของเจ้าแม่เบิกไพร  ตั้งแต่ในสมัยรุ่นทวด  
เพราะตอนนั้นทวดป่วยหนักจึงมาขอให้เจ้าแม่ช่วยและเมื่อหายดีแล้วจึงยอมมาเป็นร่างทรงของเจ้าแม่  
แต่เพราะไม่มีลูกและอายุก็เกือบ 40 ปีแล้ว  จึงกลัวว่าหากตายจะไม่มีใครมาท าหน้าที่ต่อ  
เพราะฉะนั้นจึงไปขอพรแก่เจ้าแม่ให้ตนเองมีลูกสาว  และในที่สุดเมื่ออายุครบ  40  ปีก็ท้องและคลอด
ลูกสาวเพียงคนเดียวได้เป็นผลส าเร็จ  หลังจากนั้นเมื่อทวดเสียชีวิตยายของตนก็เป็นร่างทรงต่อ  และ
สืบทอดมาสู่แม่ของตนเองหรือคุณละออง  ศรีค า  และจะต้องสืบทอดมาที่ตนเองเมื่อแม่เสียชีวิต 
เพราะฉะนั้นการเข้าไปเป็นผู้ช่วยของร่างทรงจึงเป็นงานส าคัญที่ต้องเรียนรู้   คนในตระกูลศรีค า            
หรือในนามสกุลเดิมคือแซ่ตั้นที่เป็นผู้หญิงจะต้องเรียนรู้ทั้ง  เรื่องราวประวัติความเป็นมา  อภินิหาริย์

                                                           
7 กายละเอียด  คือดวงจิตหรือวิญญาณ 
8 กายหยาบ  คือร่างกายที่มีเนื้อหนงัมังสา 
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ของเจ้าแม่  เรื่องราวเกี่ยวกับค าท านายบนใบเซียมซีว่ามีความหมายและสามารถตีความได้อย่างไร  
เพราะในใบเซียมซีนั้นจะมิใช่การบอกกล่าวตรงๆแต่จะต้องมีการตีความ  รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ศาลเจ้าในด้านต่างๆทั้งเรื่องของการตัดการดูแลศาลเจ้า  รวมไปถึงภาษาจีนที่จ าเป็นจะต้องรู้ เอาไว้  
แต่สิ่งที่น่าสนใจจากกการสัมภาษณ์ประการหนึ่งคือ  ตั้งแต่เริ่มมีการทรงเจ้าแม่นั้น  มิใช่ธรรมเนียม
ปฏิบัติมาแต่ก่อน  เพิ่งจะมาเริ่มต้นในสมัยของทวดคุณวิลาภรณ์  ศรีค าเท่านั้น  ซึ่งหากเทียบเวลาช่วง
ที่มีการสร้างศาลเจ้าจะตรงกับการสร้างศาลเจ้าครั้งที่ 5 เทา่นั้น  และหลังจากมีการทรงตระกูลศรีค าก็
คือตระกูลที่ดูแลศาลเจ้ามาโดยตลอด  และท าหน้าที่การเป็นร่างทรงนับมาตั้งแต่รุ่นทวดของ                 
คุณวิลาภรณ์  โดยอีกหนึ่งข้อสังเกตคือ  หลังจากท่ีทวดของคุณวิลาภรณ์  ศรีค าได้ท าการขอลูกสาวกับ
เจ้าแม่โดยจะยอมเป็นร่างทรงให้เจ้าแม่  หลังจากนั้นในรุ่นลูกรุ่นหลานของต่อมาเมื่อมีลูกก็จะมีลูก
เพียงหนึ่งคนและเป็นลูกสาวเพียงอย่างเดียว  โดยลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนี้เองก็สืบทอดการเป็นร่างทรง
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ”     

 หลังจากได้ค าท านายแล้วก็จะต้องมีการน าค าท านายที่ได้มาท าการตีความ  โดยการ
ตีความจะต้องท าการตีความตั้งแต่หลังการเข้าทรงเสร็จ  และจะต้องตีความให้เสร็จก่อนเวลา                  
12.00 น.  แล้วน าข้อความหรือเรื่อราวที่ได้มาแปะไว้ที่หน้าศาลเจ้า  เพ่ือน าไปบอกกล่าวแก่บุคคล
ทั่วไปหรือหากเจ้าแม่ท่านท านายหรือทักใครเป็นพิเศษก็จะต้องมีคนจากศาลเจ้าไปบอกเรื่องราว        
ค าท านายแก่บุคคลนั้นในมาพบเจ้าแม่  ก่อนวันรุ่งขึ้น  เพราะวันรุ่งขึ้นเป็น วันสุดท้ายก่อนที่เจ้าแม่จะ
ขึ้นสวรรค์  นั่นหมายถึงว่าหลังจากวันนี้ไปอีกเจ็ดวันเจ้าแม่จะไม่ประทับอยู่ที่ศาลเจ้าแต่จะทรงไป
บ าเพ็ญเพียรบนสวรรค์  ดังนั้นจึงต้องให้ผู้ที่เจ้าแม่ทักมาเป็นพิเศษเข้ามาพบเจ้าแม่ในวันรุ่งขึ้น 

 ส าหรับในช่วงของการตีความนั้นจะมีผู้เข้าร่วมการตีความคือ  1. ผู้ที่เป็นร่างทรง              
2. ผู้ที่เป็นผู้จดค าท านายและเตรียมตัวเพ่ือเป็นร่างทรง  3. ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือศีลกินเจและเป็นที่เคารพ
ของชุมชน ซึ่งก็คือคุณยายหมด  สาสาย  อายุ  87  ปี  เพราะค าท านายที่ได้มานั้นจะเป็นค าท านายที่
ต้องอาศัยการตีความ  ซึ่งบางครั้งเจ้าแม่จะไม่บอกเรื่องราวโดยตรง หรือบอกมาเป็นค ากลอน                    
ค าคล้องจอง  หรือในบางครั้งในหนึ่งประโยคมีทั้งการใช้ภาษาไทยและจีนผสมกัน  จากการสัมภาษณ์
ของคุณหมด  สาสาย  อายุ  87  ปี  กล่าวว่า  “ เรื่องราวในค าท านายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของ
ส่วนรวม  เรื่องราวของการด าเนินชีวิตว่าในปีนี้จะท างานดี  ค้าขายดี  และสภาพดินฟ้าอากาศเป็น
อย่างไร  เพราะเจ้าแม่ท่านเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ  นอกจากนี้  หากลูก
ศิษย์คนใดที่นับถือท่านมาก  และจะประสบคราวเคราะห์หรือมีเรื่องในปีที่จะมาถึง  ท่านก็จะมาบอก
ไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นการให้เตรียมตัวและช่วยเหลือ  ดังนั้นเมื่อท าการตีความผลจากค าท านายแล้ว
จะต้องไปบอกกล่าวแก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบศาลเจ้า เพ่ือเป็นการให้เตรียมตัวและเพ่ือเป็นการน าพรของ
เจ้าแม่ไปบอกกล่าวแก่ผู้คนในชุมชนด้วย 
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 จากการสังเกตของผู้ศึกษาในปีนี้พบว่าเรื่องราวที่ได้จากการท านายส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องราวการประกอบอาชีพทั่วไป  เช่น ปีนี้น้ าแล้ง  ฝนน้อย  แต่ปลายปีจะเริ่มฝนมากอีกครั้งและจะ
เป็นอย่างนี้อีกปีติดกัน  การท าเกษตรควรพิจารณาให้ดี  ส่วนการค้าจะดี  การลงทุนจะดี  และท่านได้
ให้คนไปเรียกคนที่เป็น “ลูกเจ้าแม่”9 ให้มาพบเพราะปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครมาหามากนัก  ท่านเป็น
ห่วงและคิดถึง    

 วันที่สาม  จะเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปไหว้ขอพรเจ้าแม่  รวมไปถึงให้คนที่เจ้าแม่ได้ท านาย
ทายทักได้เข้ามาขอพรกับเจ้าแม่   ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปก็สามารถเข้าไปขอพรกับเจ้าแม่ได้โดยตรงไม่
ต้องผ่านร่างทรง  เพราะเจ้าแม่เบิกไพรนั้นท่านมีหูทิพย์และตาทิพย์เป็นบริวาร  คอยส่งข่าวสารและ
ความต้องการแก่ผู้ที่มาขอพรแก่เจ้าแม่อยู่แล้ว  ดังนั้นจึงสามารถจุดธูปแล้อธิษฐาน   พร้อมกับเสี่ยง
เซียมซี  เพ่ือดูว่าสิ่งที่ขอจะได้หรือไม่ได้เลย ตัวอย่างเช่น   คุณพยูง  ใบเนียน   อายุ  53  ปี  อาชีพ
ค้าขาย  ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “ตนเองอาศัยและท ากิจการค้าขายที่ฝั่งตลาดบ้านโป่ง จะมาไหว้เดือนละ
ครั้งกับลูกสาว  ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องการท าการค้าอย่าให้มีอุปสรรค  สาเหตุที่เข้ามากราบไหว้
เนื่องจากพ่อ แม่นับถือ  ตนจึงนับถือตาม  และตนเองเป็นคนที่มีลูกยากอยากจะมีลูกสาวเลยมาขอพร  
ปรากฏว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนตนท้องและมีลูกสาวสมใจ  รวมทั้งได้น าผมไฟของลูกสาวมาให้อาม่า
ช่วยคุ้มครองดูแล  ตนเองเชื่อว่าลูกสาวเป็นลูกของอาม่า  และลูกสาวจะขอให้ตนเองพามากราบไหว้
เดือนละครั้งเป็นประจ า  ตนเองและครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีน(จีนแคะ)แต่ตนเองเคารพทั้ง
อาม่าเบิกไพรมาก”  สิ่งส าคัญคือ  วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของปีเก่าที่เจ้าแม่จะอยู่บนโลกมนุษย์เพ่ือ
ช่วยผู้คนมาตลอดทั้งปี  เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้จนถึงวันตรุษจีน  เจ้าแม่เบิกไพรจะไม่ประทับอยู่ที่
ศาลเจ้า  แต่ท่านอยู่บนสวรรค์เพ่ือไปเสริมบารมี  ก่อนที่จะเสด็จกลับมาในวันตรุษจีนเพ่ืออวยพรแก
ทุกคน  ดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงที่ศาลเจ้าจะไม่มีคนเข้ามาหรือมีการจุดธูปเพ่ือการ
ขอพรตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์” 

2. งานตรุษจีนจะจัดขึ้นหลังวันเกิดเจ้าแม่หนึ่งสัปดาห์ และเป็นงานรับเสด็จเจ้าแม่ลง
จากสวรรค์โดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 3 วัน   

วันแรก คือวันจ่ายหรือวันเตรียมของ  ซึ่งส าหรับที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก็ไม่ได้จัดการเตรียม
อะไรมากมาย  ที่ศาลเจ้าจะมีการท าความสะอาดครั้งใหญ่  เพราะตรุษจีนคือวันปีใหม่  จึงต้องก าจัด
สิ่งสกปรกของไม่ดี  ฝุ่นละอองต้องท าให้สะอาดเพ่ือรับแต่สิ่งดีที่จะมาถึง  ประกอบกับความเชื่อของ
ชาวจีนที่ว่า วันตรุษจีนหรือวันไหว้จะไม่ท างานใดใด  โดยเฉพาะการกวาดบ้าน  เพราะการกวาดบ้าน
จะมีทิศทางจากในบ้านออกสู่ข้างนอกบ้านดังนั้นจึงเปรียบกับกวาดข้าวของ  เงินทองและสิ่งดีๆ 
ออกไปจากปีใหม่ที่ก าลังมาถึง  และส าหรับในวันนี้คนที่มาที่ศาลเจ้าจะไม่ได้มาเพ่ือขอพร  แต่มาเพ่ือ
                                                           
9
 ลูกเจ้าแม่ คือ ค าเรียกของเด็กที่เป็นบตุรที่เกิดมาจากการขอลูกกับเจ้าแม่เบิกไพร 
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ช่วยกันเตรียมศาลเจ้าให้สะอาด  จัดวางสิ่งของ  เปลี่ยนธูป เทียนใหม่  เพ่ือการเตรียมพร้อมส าหรับ
วันตรุษจีนหรือวันไหว้ในวันรุ่งขึ้น  (วิลาภรณ์    ศรีค า , สัมภาษณ์, 2558) 

 วันที่สอง  หรือวันไหว้ คือช่วงเวลาที่ประชาชนจะเข้ามาขอพรกับเจ้าแม่หลังจากหนึ่ง
สัปดาห์ที่เจ้าแม่ประทับอยู่บนสวรรค์  ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันรับเสด็จลงจากสวรรค์และเป็นวันปีใหม่
ของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย  ส าหรับในวันนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ต้องการเข้ามาขอพรกับเจ้าแม่  
นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้มาพบเจอกัน  เป็นวันเฉลิมฉลองจึงเป็น
วันหยุด  ดังนั้นในวันตรุษจีนจึงจะมีผู้คนเข้ามาขอพรจ านวนมาก  ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวมีทั้ง
ผู้สูงอายุ  คนวัยท างาน  วัยรุ่น  และเด็กๆ  พร้อมกับน าสิ่งของ เช่น  ผลไม้และของหวานมาถวาย  
เพ่ือเป็นการต้อนรับเจ้าแม่และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง   นอกจากนี้ส าหรับที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรยัง
ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการจัดงานกฐินสามัคคีไปพร้อมกันด้วย  โดยในปี 2558 นี้จะน าเงินกฐินที่ได้ไป
ทอด ณ วัดโพธิบัลลังก์  อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี   หลังจากนั้นในตอนเย็นจะมีการแสดงลิเก  งิ้ว             
เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองแด่เจ้าแม่  โดยในการจัดลิเกและงิ้วในวันไหว้นี้มิใช่เป็นการแก้บน  แต่เกิดจาก
การช่วยกันบริจาคของเหล่าผู้คนที่เข้ามาไหว้เจ้าแม่ในวันดังกล่าว   เพราะฉะนั้นในวันนี้เจ้าของคณะ
ลิเกและงิ้วจะได้รับเงินค่าจ้างตามแต่ที่ศาลเจ้าได้รับการบริจาคมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ครบตาม
จ านวนราคาปกติ   (วิลาภรณ์    ศรีค า , สัมภาษณ์, 2558)   

 และจากการสัมภาษณ์ คุณนิกร  ชัยณรงค์  อายุ  59 ปี  เจ้าของคณะลิเกศรีชัยยา  
กล่าวว่า  “ จริงๆแล้วในวันนี้ของทุกปีตนเองก็มาเล่นลิเกถวายเจ้าแม่ตั้งแต่ตนเองเป็นเด็กในคณะลิเก  
จนกระท่ังโตมากลายเป็นเจ้าของคณะลิเกอย่างตอนนี้  ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีโทรทัศน์  ชาวบ้านก็มาดู
ลิเกกันเยอะ  กลางคืนนี้เป็นเวลาที่หนุ่มสาวมาเจอกัน  บางคนก็มากับครอบครัวมาดูลิเก  ซึ่งสมัยก่อน
จ าได้ว่าโรงลิเกกับโรงงิ้วจะตั้งอยู่คนละฝั่ง  เล่นแข่งกันมันก็สนุกไปอีกแบบ  และในสมัยก่อนคืนวัน
ไหว้นี้เค้าไม่ได้ให้เงินนะ  มาเล่นกันให้ฟรี  ทางศาลเจ้าเค้าจะเอากับข้าว  ขนม  ผลไม้  มาให้เพราะมี
เยอะมาก  ส่วนที่เก็บเงินหน่ะมันวันต่อไปเพราะเค้ามาแก้บนกัน  ส่วนถ้าจะได้เงินก็เพราะมีพ่อยกแม่
ยกให้มาหรอก  แต่ตอนนี้คนดูมันน้อยลง  แต่มันกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้ว  เพราะฉะนั้นตอนนี้ศาล
เจ้าเค้าก็เลยให้เงินมาส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นค่าสินน้ าใจ  บางทีก็ได้น้อยบ้างมากบ้างแต่เราก็มาท าถวายให้
ทุกปี  เพราะเราก็หวังว่าจะได้มีงานบ่อยๆเหมือนกัน ” 

 วันที่สาม  หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเรียกว่าวันเที่ยว  วันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันและวัน
สุดท้ายของงานวันตรุษจีน  ภายในวันนี้ในตอนรุ่งสางจะมีการเปิดผ้าม่านแดงที่ถูกน ามาปิดรูปปั้นของ
องค์เจ้าแม่ตั้งแต่ในวันเกิดเจ้าแม่  รวมระยะเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์  หรือเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการบอก
ว่าเจ้าแม่เบิกไพรท่านกลับมาประทับที่ศาลเจ้าแม่อีกครั้ง  ในวันนี้ทั้งวันจะมีผู้คนเข้ามาขอพร
เช่นเดียวกับในวันไหว้  ส่วนในตอนเย็นนั้นจะยังคงมีการแสดงลิเกและงิ้วเช่นเดียวกับวันไหว้  แต่ใน
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วันดังกล่าวลิเกและง้ิวที่แสดงนั้นเป็นผลมาจากการแก้บนของชาวบ้านที่เคยมาบนไว้  (วิลาภรณ์ ศรีค า 
, สัมภาษณ์, 2558) 

3. งานเทกระจาด  จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  เพราะเดือนธันวาคนคือเดือน
สุดท้ายของปีก่อนจะเริ่มปีใหม่ดังนั้น  เพ่ือเป็นการท าบุญ  ทางศาลเจ้าจึงก าหนดวันงานเทกระจาดขึ้น    
จากการสัมภาษณ์ของคุณ ทิวา  ตันติวัฒนวิทย์  อายุ  56 ปี  ผู้ดูแลศาลเจ้า  กล่าวว่า “ก่อนที่จะมี
งานเทกระจาด 2 วัน ทางศาลเจ้าจะมีการประกาศให้คนทั้งในพ้ืนที่ต าบลเบิกไพร  เทศบาลเมือง             
บ้านโป่ง  ต าบลท่าผา  ต าบลปากแรด  ได้มีการเตรียมของที่จะเทกระจาด  หลังจากนั้นพนักงานของ
ศาลเจ้าจะมาท าการเก็บในวันรุ่งขึ้นก่อนท าการเทกระจาดจริง  กิจกรรมงานเทกระจาดนี้เป็นความ
ร่วมมือของคนหลากหลายกลุ่มในสังคมทั้งพ่อค้า  เจ้าของกิจการและโรงงานต่างๆ  ข้าราชการและ  
ประชาชนทั่วไป  ซึ่งข้าวของส่วนใหญ่ที่มีการบริจาคยังคงมาจากกลุ่มของชาวจีนในตลาดบ้านโป่ง  
นอกจากนี้ก็ยังมีคนอีกสองกลุ่มที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับเจ้าแม่เบิกไพร  นั่นก็คือคนที่ย้ายมาใหม่
เพ่ือเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ  การเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจากการมาอยู่เมืองใหม่ที่
ไม่คุ้นเคยท าให้คนกลุ่มนี้ต้องการที่พ่ึงทั้งในเรื่องความต้องการด้านจิตใจและความต้องการด้านปัจจัย 
4  รวมไปถึงเรื่องของการหารายได้เพ่ือจุนเจือครอบครัว”   

 และเมื่อถึงเช้าของวันงานเทกระจาด  ในช่วงเช้าจะมีการใส่บาตรท าบุญและเริ่มท าการ
เทกระจาดในช่วงเวลา 09.09 น.  เป็นต้นไป  โดยของที่จะน ามาเทกระจาดเป็นของใช้และอาหารแห้ง
เช่น  ข้าวสาร  น้ าตาล  ปลากระป๋อง  มาม่า  เป็นต้น  ที่ได้มาจากการบริจาคทั้งในส่วนที่ขอบริจาค
จากชุมชน  และในเวลาเที่ยงจะมีการเปิดซุ้มอาหารฟรีบริการแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน  ส าหรับอาหารฟรี
ที่มีในงานนั้นเกิดจากความศรัทธาที่มีต่อองค์เจ้าแม่เบิกไพรของชุมชนเพราะเป็นการจัดสรรอาหาร
ของแต่ละครอบครัวในชุมชนหรือผู้มีฐานะดีเพ่ือเป็นการแจกจ่ายและท าทานส าหรับผู้เข้าร่วมงาน                  
ทุกคน     
ขั้นตอนการขอพรเจ้าแม่เบิกไพร ในปัจจุบัน 

 คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะมีทั้งประชาชนทั่วไปและชาวไทยเชื้อสายจีน  แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันมีถนนใช้แทนเรือดังนั้นการบูชาจะต้องขึ้นมาไหว้รูปปั้นองค์เจ้าแม่เบิกไพรที่ประทับอยู่ในศาล
เจ้า  โดยจะมีข้ันตอนในการปฏิบัติตนดังแผนภาพต่อไปนี้  (ทิวา  ตันติวัฒนวิทย์, สัมภาษณ์, 2558) 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          ลานหน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ลานหน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพร  และสถานที่จุดธูป (19 ดอก) 
 
 
 
          ถนน 
 
 
 

แม่น้ าแม่กลอง 
 

(แผนภาพแสดงล าดับการไหว้เทพเจ้าต่างๆที่อยู่ภายในศาลเจ้าแม่เบิกไพร) 
 

1. กระถางธูปฟ้าดิน 
5 ดอก 

3. กระถางธูป
พระเจ้าหา้องค์  3 ดอก 

2. กระถางธูปเจ้าแม่         
เบิกไพร  3 ดอก 4. กระถางธูปไฉซ่ิงเอ๊ือ 

3 ดอก 

5. กระถางธูปแป๊ะกง 
3 ดอก 

7. กระถางธูปมิ่งซึ้ง 
1 ดอก 

6. กระถางธูปมิ่งซึ้ง 
1 ดอก 

ศาลเจ้าแม่
เบิกไพร 

  ทางเข้า - ออก ทางเข้า – ออก 

ลานอเนกประสงค์  หน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพร 
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 เมื่อท าการจุดธูปรวมทั้งหมด 19  ดอก  แล้วต้องเดินไปปักธูปตามล าดับ  1 - 7            

ดังแผนภาพด้านบน  ซึ่งกระถางธูปทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณลานหน้าศาลเจ้า  เมื่อปักธูปหมดแล้วก็จะเดิน
เข้ามาขอพรเจ้าแม่อีกครั้งที่บริเวณในศาลเจ้าหน้ารูปปั้นขององค์เจ้าแม่  หากมีเรื่องต้องการขอให้เจ้า
แม่ช่วย  ให้ไปเสี่ยงเซียมซีถามทีละเรื่อง ถ้าเรื่องใดขอแล้วได้เซียมซีทายว่าดีก็ให้เก็บไว้กับตัวเลย            
แต่ถ้าเสี่ยงแล้วจะไม่ประสบความส าเร็จก็จะต้องท าการเสี่ยงทายอีกครั้งด้วยปัวะโป้ย10 เป็นการเสี่ยง
ทายในขั้นตอนสุดท้ายของการบวงสรวง เพ่ืออธิษฐานต่อเทพเจ้าหรือบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนที่ตน
เคารพสักการะบูชา  โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้นคนส่วนใหญ่ที่เมื่อท าการเสี่ยงทายด้วย           
ปัวะโป้ย  จะท าการเสี่ยงทายที่บริเวณหน้าหิ้งของพระเจ้าห้าพระองค์  ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือขององค์เจ้า
แม่เบิกไพร   ขอให้ประทานวินิจฉัยในสิ่งที่ตนพึงปรารถนาว่า จะโปรดฉันทานุมัติหรือไม่  การท า
พิธีกรรมเสี่ ยงทาย เ พ่ือต้องการทราบค าตอบรับหรือปฏิ เสธ ผู้อธิษฐานต้องกระท าด้วย
ตนเอง       โดยน าเอาวัตถุเสี่ยงทายทั้งสองชิ้นยกขึ้นมาประกบกัน  ตั้งจิตอธิษฐานแล้วบรรจงปล่อย
ให้หล่นลงสู่พื้น ณ บริเวณเบื้องหน้าแท่นบูชา  ผลของการทอดวัตถุเสี่ยงทาย อาจพิจารณาได้ ดังนี้ 

 1.  การตอบรับหรืออนุญาต  หรือที่เรียกว่า "อ้ินโป้ย" คือ วัตถุเสี่ยงทายปรากฏผล 
เท่ากับ ชิ้นหนึ่งคว่ ากับชิ้นหนึ่งหงาย 

 2.  การปฏิเสธหรือไม่อนุญาตหรือที่เรียกว่า"โบ่โป้ย" คือ  วัตถุเสี่ยงทายปรากฏผลเท่ากับ 
คว่ าพร้อมกันทั้งสองชิ้น 

3.  การปฏิเสธหรือไม่อนุญาตหรือที่เรียกว่า"เช้วโป้ย” คือ วัตถุเสี่ยงทายปรากฏผล
เท่ากับหงายพร้อมกันทั้งสองชิ้น หรือที่เชื่อว่าผู้อนุญาตยิ้มรับ แม้จะไม่อนุญาต  แต่ก็ดีกว่าความหมาย
ในข้อที่ 2 คือโบ่โป้ย 

 ดังนั้นเพ่ือความแน่ใจในผลของการเสี่ยงทาย  อาจจะขออธิษฐานกระท าเสี่ยงทายซ้ า 3 
ครั้งก็ได้  ซึ่งอาจปรากฏผลการเสี่ยงทาย ดังนี้ คือ 

 ตอบรับ     ปฏิเสธ          ความหมาย 
 3 ครั้ง       0 ครั้ง        อนุญาตโดยเอกฉันท์           
     0 ครั้ง       3 ครั้ง        ไม่อนุญาตเด็ดขาด 
     2 ครั้ง       1 ครั้ง        อนุญาต แต่ให้มีเงื่อนไข    เพ่ิมเติม  
     1 ครั้ง       2 ครั้ง        ไม่อนุญาต ให้เสนอเง่ือนไขใหม่ 

                                                           
10

 ปัวะโป้ย  อา่นตามส าเนียงชาวจีนฮกเกีย้นวา่ "ปกโป่ย"  ส าเนียงจีนกลางวา่ "ปู่ เป้ย" หมายถึง การเสี่ยงทายด้วยเบีย้หอย

หรือการทอดเบีย้หอย เพื่อการเสี่ยงทาย  แตปั่จจบุนันิยมเป็นรากไผผ่า่ซีก 2 ชิน้ 
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 หลังจากนั้นเมื่อผู้ที่ต้องการขอพรจากเจ้าแม่  ได้รับผลขอการเสี่ยงทายแล้ว  เงื่อนไขที่
ชาวบ้านที่มาบนส่วนใหญ่คือ  ผลไม้ และต้องเป็นเลขคี่ เช่น สามอย่าง  ห้าอย่าง  เป็นต้น   (ทองศรี  
ปัญญา, สัมภาษณ์, 2558)  และห้ามน าผลไม้ต่อไปนี้ถวายแด่เจ้าแม่  คือ  มะไฟ (ต้อง เร่งๆ รีบๆ 
เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ)  ละมุด (ไม่โดดเด่น ปิดๆ ซ่อนๆ)  น้อยหน่า (มักมีปัญหา อุปสรรค 
เล็กน้อย จุกๆจิกๆ อยู่เสมอๆ ท าแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด)  น้อยโหน่ง (ได้ผลสมบรูณ์เพียงน้อยนิด มี
อุปสรรคปัญหา)  ระก า (มักจะไม่ประสบความส าเร็จ)  ลางสาด (เป็นผลไม้ที่มียาง ท าอะไรแล้วมักจะ
มีเรื่อง ยุ่งยากวุ่นวาย)  มะตูม (ไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอยู่ตลอด ไม่ก้าวหน้า ไปไม่ได้
ไกล)  มะขวิด (จะประสบปัญหา วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบ ขาดโน่น ขาดนี่เสมอ ท าอะไร
แล้ว มักจะไม่ยั่งยืน)  พุทรา (ท าอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆ ช่วงหลังๆ ซาซา)  มังคุด (ท าอะไรแล้วไม่ได้ดี
เท่าท่ีควร ไปไม่ถึงที่สุด ไม่โดดเด่น)  มะเฟือง (มักฝืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง) ลูกพลับ (ผลงาน
ต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน)  กระท้อน (สิ่งที่ดีๆ ที่ต้องการเผยแพร่ออกไป กลับสะท้อน
มายังจุดเดิม)  

 นอกจากผลไม้แล้วยังมีของชนิดอ่ืนที่นิยมเพ่ือการแก้บน  เช่น พวงมาลัย  ประทัด  
ข้าวสาร  เครื่องหอม  หนัง  ลิเก  งิ้ว  และน้ ามัน    แต่ที่ส าคัญคือห้ามเอาเนื้อสัตว์มาถวาย  รวม            
ไปถึงอาหารคาวที่มีเนื้อสัตว์ด้วย  เพราะเจ้าแม่เบิกไพรท่านทานเจ (วิลาภรณ์  ศรีค า , สัมภาษณ์, 
2558) 

เรื่องท่ีขอพร 

 เป็นการอธิบายเรื่องราวของผู้คนที่เข้ามาขอพรกับเจ้าแม่เบิกไพร  ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปใน 
ส่วนบทวิเคราะห์วิเคราะห์  ส าหรับการขอพรนั้นผู้ศึกษาจะแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 

1. ส าหรับชาวเรือ “การบูชาเจ้าแม่เม่ือเดินเรือผ่านศาล คนเดินเรือจะไหว้ด้วยมะพร้าว 
กล้วยน้ าว้าสุก และจุดประทัด จากนั้นจะวิดน้ าจากหน้าศาลเจ้าเข้าเรือ 3 ครั้งเพ่ือเป็นน้ ามนต์   
เพราะสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษในแง่ของ  ไม่ว่าสิ่งของที่อยู่ด้านทิศเหนือจะลอยลงใต้หรือของที่อยู่
ทางทิศใต้ใกล้บริเวณวังน้ าวนนี้จะต้องลอยเข้ามาท่ีบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพรเสมอ  ดังนั้นชาวเรือ
จึงถือว่าน้ าบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่คือน้ าศักดิ์สิทธิ์   และหากผู้เดินเรือคนใดไม่ท าการจุดประทัดหรือ
ท าการเคาะที่เรือเมื่อมาถึงหน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพร  จะท าให้เจ้าแม่ไม่โปรดและการเดินทางช้าลงไป  
เนื่องจากมีคนที่ค้าขายแต่ลืมท าการบอกเจ้าแม่ท าตามเคยกล่าวว่า  เดิมใช้เวลาเดินทางเพียง 3 วัน        
ก็จะถึงที่หมาย  แต่คราวนี้เดินทางกว่า 5 วันแล้วยังไม่ถึงที่หมาย  นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคมาก            
อย่างเรือเสีย  หรือคนบนเรือเจ็บไข้ได้ป่วย  จนสุดท้ายคืนนั้นตนเองฝันเห็นจระเข้ใหญ่มาคอยฉุดเรือ
ไว้จึงรู้ว่าตนเองไม่ได้ไหว้เจ้าแม่ก่อนมา  จึงตั้งจิตร าลึกถึงแล้วขากลับจึงน าของไปแก้บน”  (ทิวา  ตัน
ติวัฒนวิทย์, สัมภาษณ์, 2558)  แต่เพราะในปัจจุบันการเดินเรือในแม่น้ าแม่กลองนั้นไม่มีอีกแล้ว  
เพราะตลอดล าน้ าแม่กลองระหว่างเขตเทศบาลต าบลเบิกไพร และเทศบาลเมือบ้านโป่งมีสะพานเชื่อม
สองฝั่งอยู่ถึงสามสะพาน  และมีการใช้รถจักรยานยนต์  รถยนต์เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้การสัญจรทางน้ ามี
เริ่มมลีดลงจนกระท่ังในที่สุดในปี พ.ศ.  2540  ผู้รับจ้างพายเรือข้ามฝากคนสุดท้ายได้เลิกอาชีพนี้   
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 ซึ่งจากค าสัมภาษณ์ของคุณนสมน  กิจกร  อาชีพ ค้าขาย  อายุ 50  ได้อธิบายถึงคุณแดง     
กิจกร คุณพ่อของเธอในฐานะคนพายเรือข้ามฝากไว้ว่า  “ จริงๆแล้วอาชีพพายเรือข้ามฝากสมัยที่เป็น
เด็ก  ก็ท ารายได้ดีอยู่แต่พอรัฐเค้าสร้างสะพานปูนสะพานแรกตรงที่ท าการเทศบาลเบิกไพร  ตอนนั้น
คนก็เริ่มเดินเท้าเพ่ือข้ามแม่น้ าบ้าง  เพราะฝั่งนี้ (เบิกไพร)  กับตลาดมันไม่ไกลกัน  แต่โดยรวมก็ยังท า
รายได้อยู่  แต่ต่อมาพอเริ่มมีรถเมล์11  คราวนี้เลยเริ่มล าบาก  คนเค้าไปขึ้นรถเมล์  ขึ้นเรือน้อยลง  
และพ่อก็เริ่มอายุมากขึ้น  พอต่อมาคนก็เริ่มซื้อรถเครื่อง12  เพราะรวดเร็วและสะดวกสบาย  หรือบาง
คนที่มีตังค์ก็ซื้อรถยนต์  ประกอบกับมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าอีกหนึ่งสะพานตรงหน้าใกล้วัด
บ้านโป่ง  ยิ่งท าให้คนมีทางเลือกที่จะเดินทางมากขึ้น  สุดท้ายเมื่อไม่มีคนข้ามเรืออีกต่อไป  พ่อก็ต้อง
เลิกอาชีพนี้  ประกอบกับอายุที่มากขึ้น  และโรคประจ าตัวยิ่งเยอะ  ที่บ้านผูกพันกับสายน้ าแห่งนี้ไม่ใช่
แค่เพราะพ่อท าอาชีพพายเรือข้ามฝาก  แต่เพราะบ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง  และตนเองก็ใช้ชี วิตที่
เกี่ยวข้องกับแม่น้ าแห่งนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เกิดที่พอถึงช่วงโกนผมไฟ  ที่บ้านเค้าจะเอาผมไปฝังอยู่ตรง
เรือนใกล้แม่น้ า  เพราะคนโบราณเค้าว่าให้เอาผมไปอยู่ที่เย็นๆ  ชีวิตต่อไปจะได้ร่มเย็น   แม้กระทั่ง
ตายเมื่อเผาแล้วก็เอาเถ้าไปลอยในแม่น้ าหน้าบ้าน  นอกจากนี้น้ าจากแม่น้ าก็เอามาใช้ทั้งเพ่ืออุปโภค  
บริโภคและท าการเกษตรของที่บ้านด้วย  สมัยก่อนแม่น้ าจึงเป็นสถานที่ส าคัญดังนั้น  ที่บ้านจึงเชื่อถือ
เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เกี่ยวกับน้ า  ตั้งแต่พระแม่คงคาและเจ้าแม่เบิกไพร   

 โดยเฉพาะเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  พ่อและพ่ีชายยิ่งนับถือมาก  เพราะต้องท าอาชีพพายเรือ
ข้ามฝาก  ครั้งหนึ่งเคยเกือบเรือจมเพราะเป็นช่วงน้ าหลากท าให้บังคับเรือไม่อยู่  สุดท้ายเรือจม         
แต่คนรอด  พ่อเลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก็ไม่รู้จ ายังไงขอให้ใครช่วยก็ได้  แล้วอยู่ๆก็เหมือนน้ าลดความ
แรงลงและหาที่เกาะได้จนกระทั่งสามารถว่ายถึงฝั่ง  พอขึ้นฝั่งมองไปอีกทีเห็นเหมือนเป็นจระเข้ตัว
ใหญ่นอนขวางแม่น้ าอยู่ตอนนั้นทั้งกลัว  ทั้งขนลุกรีบกลับบ้าน  ผ่านไปสองวันก็ฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่
นอนขวางแม่น้ าและมีผู้หญิงแต่งตัวแบบคนจีนยืนอยู่ข้างบน  เท่านั้นแหละรู้เลยว่าเป็นเจ้าแม่แน่  
เพราะทุกคนในแถบนี้รู้กันดี  พอตอนเช้าพ่อเลยเอาของไปถวายเจ้าแม่เพ่ือเป็นการขอบคุณ          
และหลังจากนั้นก่อนจะออกเรือเพ่ือท างานพ่อจะบอกเจ้าแม่ให้ช่วยก่อนทุกครั้งและไปงานปีทุกปี ” 

แต่เพราะปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนั้นเปลี่ยนไปจากเรือมาสู่การเดินทางทาง
บกโดยเฉพาะรถยนต์  ซึ่งมีมากในปัจจุบัน  ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ที่ต้อง
เดินทาง  ที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงมีการน าฮู้รถมาแจกแก่ชาวบ้านที่ศรัทธาเพ่ือเอาไว้ติดที่รถอีกด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าการคุ้มครองของเจ้าแม่เรื่องการเดินทางทางเรือจะหมดไปตามยุคสมัย  แต่ถึง
กระนั้นก็ยังมีเรื่องราวการคุ้มครองของเจ้าแม่เรื่องรถเข้ามาแทนที่ 

 
 
 
 

 
                                                           
11 รถเมย์  คือ ภาษาถิ่น แปลว่ารถประจ าทาง 
12 รถเครื่อง  คือ ภาษาถิ่น แปลว่ารถจักรยานยนต ์
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(รูปที่ 13  ฮู้ติดรถของศาลเจ้าแม่เบิกไพร ถ่ายโดย  นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี  งานภาคสนาม                     
วันที่  8 มกราคม 2558) 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ  ส าหรับชาวบ้านโป่งเรื่องราวของเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องส าคัญอย่าง

ยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งผู้ที่มีอ านาจในการก าหนดทิศทางของเศรษฐกิจบ้านโป่งนั้น  ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
เชื้อสายจีน  และชาวจีนเหล่านี้ก็ เป็นชาวจีนกลุ่มคนที่ เข้าหาศาลเจ้าแม่ เบิกไพรมากที่สุด            
เพราะในช่วงของการเกิดเป็นชุมชนบ้านโป่งในบริเวณตลาดบ้านโป่งที่มีชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่นนั้น  
มีมาภายหลังการก่อตั้งศาลเจ้าแม่เบิกไพร  เพราะฉะนั้นเมื่อชาวจีนอพยพเหล่านี้ได้เข้ามายังพ้ืนที่
อ าเภอบ้านโป่ง  จึงได้เคารพเจ้าแม่เบิกไพรและมาขอพรกับเจ้าแม่อยู่เสมอ  ประกอบกับอาชีพของ
ชาวจีนส่วนใหญ่ท าอาชีพค้าขาย  ดังนั้น  จะต้องดินทางเพ่ือท าการค้าอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งการค้าในสมัย
โบราณจ าเป็นจะต้องเดินทางทางน้ าเป็นส่วนใหญ่  เป็นการรับของจากที่หนึ่งไปขายอีกที่หนึ่ง  ไม่ว่า 
จะเป็นกะปิ  น้ าตาล  น้ าปลา  เครื่องอุปโภค  บริโภค  ไปจนถึงยารักษาโรค  ของป่า  ไม้  ถ่าน  ข้าว 
ฯลฯ (สมจิตร  หมีแรต  , สัมภาษณ์, 2557)  หรือต่อมาในภายหลังชาวไทยเรียกการค้าขายแบบ
ครอบจักรวาลนี้ว่า  “โชห่วย”  ร้านขายของช าที่มีทุกอย่างที่ต้องการ  การเดินทางเพ่ือการค้าของ 
ชาวจีนในการเป็นพ่อค้าคนกลางนั้นมีความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยทั้งจากธรรมชาติ  โจรปล้น  
เป็นโรค  ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น  ดังนั้น  เจ้าแม่เบิกไพรจึงมีส่วน
ส าคัญที่ท าให้พ่อค้าชาวจีนเหล่านี้มีที่พ่ึงพิงทางใจ  เมื่อต้องเดินทาง  และผลที่ตามมาก็คือ  การขอพร
ของชาวจีนในรุ่นต่อมาได้เพ่ิมเรื่องราวของการค้าขายดี  ร่ ารวยไปพร้อมกัน  และส่งผลให้ความเชื่อ
ของเจ้าแม่เบิกไพรด้านการค้าขาย  ความเจริญรุ่งเรืองในการสร้างเนื้อสร้างตัว  รวมถึงจากการเสี่ยง
ทายขอเลขในช่วงวันที่  30  และ15 ของทุกเดือนก็จะมีชาวบ้านทั้งชาวไทย  ชาวจีน  ต่างมาขอเลข
เด็ดเพ่ือความร่ ารวย  เป็นประจ า  (ศรีจันทร์  พลชุมแสง , สัมภาษณ์, 2557)  

 ผลจากการขอพรเจ้าแม่ของชาวจีนนั้นได้ขยายออกไปสู่คนกลุ่มอ่ืนในสังคม  โดยเฉพาะ
เมื่อสังคมบ้านโป่งเริ่มเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรม  เพราะชาวจีนเหล่านี้ได้ยกระดับตนเองจากพ่อค้า
คนกลางสู่การเป็นเจ้าของโรงงานและธุรกิจขนาดใหญ่ในบ้านโป่ง  เช่น  นายสุนทร อรุณานนท์ชัย  
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เจ้าของโรงงานน้ าตาลราชบุรี  และเจ้าของโรงงานเอทานอลล์ราชบุรี  แต่เดิมเป็นลูกจีนที่เป็นลูกจ้าง
ในการท าไร่ท านาของพ้ืนที่บ้านโป่ง  จนกระทั่งต่อมาสามารถเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งมีไร่อ้อยเป็น
ของตนเอง  และในที่สุดก็เปลี่ยนจากการท าไร่อ้อยสู่การเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ าตาลดังในปัจจุบัน   
นายวิบูลย์ ผาณิตพิเชฐวงศ์  เจ้าของโรงงานน้ าตาลบ้านโป่ง  เป็นลูกจีนที่ท าการค้าทั่วไปแถบพ้ืนที่
บ้านโป่ง-ห้วยกระบอก  จนกระทั่งมีเงินทุนประกอบกับเป็นช่วงที่รัฐสนับสนุนในภาคตะวันตกของ
ประเทศมีการปลูกอ้อยเพ่ือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่  คุณวิบูลย์ ผาณิตพิเชฐวงศ์ ได้ร่วมทุนกับ
เพ่ือนสร้างโรงงานน้ าตาลในชื่อว่าโรงงานน้ าตาลมิตรผล   

แต่ต่อมาเมื่อเริ่มมีการขยายตัวของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานท าให้ 
ผู้ร่วมกิจการมิตรผลต้องการย้ายโรงงานไปตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ่ืน   ท าให้คุณ วิบูลย์ ผาณิตพิเชฐวงศ์จึงแยก
โรงงานเป็นของตนเองใหม่ในชื่อโรงงานน้ าตาลบ้านโป่ง  นางใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา  เจ้าของ       
โรงกลึงเกษตรกลการ 2 แห่ง เดิมเป็นคนจีนอยู่ในตลาดบ้านโป่งท าอาชีพค้าขายทั่วไปจนกระทั่ง
เปลี่ยนไปเป็นลูกจ้างในโรงกลึง  แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มเก็บเงินและสร้างโรงกลึงเป็นของตนเองใน
พ้ืนที่ตลาดบ้านโป่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  2540-2550  จนกระทั่งโรงกลึงที่ตั้งอยู่ในตลาดบ้านโป่งหมดสัญญา
เช่า  จึงได้ย้ายที่ใหม่มาอยู่ที่ฝั่งเบิกไพร  เพราะที่โรงงานเดิมนั้นขึ้นค่าเช่าจากไร่ละ 1ล้านบาทต่อปี  
เป็น 6 ล้านบาทต่อปี (ใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา,สัมภาษณ์ ,2557)  ประกอบกับไม่มีพ้ืนที่สามารถ
ขยายกิจการออกไปได้จึงย้ายมาซื้อที่ในหมู่ 3 เบิกไพร กว่า 60 ไร่  ซึ่งเดิมเป็นโรงงานผลไม้กระป๋อง
แต่ปิดตัวลงเพราะพิษเศรษฐกิจ  และอีกหนึ่งที่ที่หมู่ 10  เบิกไพรอีก 74 ไร่ นายจ ารูญ ตั้งตระกูล
ธรรม  เจ้าของอุตสาหกรรมรถบรรทุกและเจ้าของบ่อดิน  หิน  ทราย (ปลัดส านักงานเทศบาลเบิกไพร 
, 2558) นายกัมปนาท พูสมจิตต์เจ้าของโรงหล่อโลหะ  ขึ้นรูปและชุบโครเมียม (ปลัดส านักงาน
เทศบาลต าบลปากแรต , 2558)  นายสินชัย  เจริญกิจ  เจ้าของบริษัทในเครือ ซี เค เจริญกิจบ้านโป่ง 
จ ากัด  ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง  ผลิตภัณฑ์โลหะ  และกิจการก่อสร้าง  (ปลัดส านักงานเทศบาลต าบล
ปากแรต , 2558) เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกมากที่มีชาวจีน        
เป็นเจ้าของ  ส่วนคนไทยกลายมาเป็นลูกจ้าง  หรือเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมสู่การเป็นสาวโรงงาน 

  นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมในอ าเภอบ้านโป่งรวมแล้วกว่า 500 โรงงาน
(ส านักงานอุตสาหกรรม  จังหวัดราชบุรี , 2555)  ท าให้ความต้องการแรงงานถาวรจ านวนมากใน
ภาคอุตสาหกรรม  และในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ าตาลท าให้
อ าเภอบ้านโป่ง  มีพ้ืนที่ในการเกษตรเพ่ือปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นจากการสนับสนุนของภาครัฐ   ตั้งแต่ในปี 
พ.ศ. 2516-2517  เป็นต้นมา ประกอบกับแนวคิดที่รัฐบาลจะเริ่มสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์  ในปี          
พ.ศ. 2518 (ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533)  ซึ่งน ามาสู่ความเจริญด้านชลประทาน  
ไฟฟ้า  และเทคโนโลยี  ท าให้ความต้องการแรงงานในภาคการเกษตรจึงเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  
เพราะฉะนั้น บ้านโป่งจึงกลายมาเป็นสถานที่หางานและพ้ืนที่ที่มีการอพยพของคนจากภาคอีสาน  
ภาคใต้และภาคเหนือเป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี  ต่อมาหลังจากที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอ าเภอบ้านโป่ง
แล้วจึงค่อยๆรับวัฒนธรรมของชาวบ้านโป่งไปพร้อมกัน  เช่น  ในภาคอุตสาหกรรมน้ าตาลทั้งหมด         
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือภาคการเกษตร  จะไม่ถือว่าวันที่สิ้นปีจะได้รับเงินโบนัสจากโรงงานส าหรับ
แรงงานในโรงงานและต้องมาท างานตามปกติในช่วง  ตั้งแต่วันที่  31  ธันวาคม – 4 มกราคม           
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ของทุกปี  แต่ตนเองจะสามารถหยุดงานได้พร้อมกับอ่ังเปาหรือแต๊ะเอียในวันตรุษจีนจ านวน 2-3  วัน 
เริ่มจากวันไหว้และวันเที่ยว  เนื่องจากส าหรับชาวจีนถือว่าในช่วงเวลาตรุษจีนคือเวลาแห่งการ            
เฉลิมฉลองและเริ่มต้นปีใหม่จะไม่มีการท างานใดใดทั้งสิ้น    และจะเริ่มงานได้อีกครั้งก็จะต้องดูตาม
ปฏิทินจีนโดยจะต้องเริ่มหรือสามารถกลับมาท างานได้อีกครั้งในช่วงเวลา  2 ค่ า หรือ 4  ค่ า  
ตัวอย่างเช่นส าหรับโรงงานน้ าตาลจะปิดเครื่องทั้งหมดในวันจ่าย (ก่อนวันไหว้หนึ่งวัน)  ภายในโรงงาน
จะต้องไม่มีรถบรรทุกอ้อยอยู่ในโรงงานเลย  พนักงานทุกคนจะหยุดท างานตลอดระยะเวลาช่วง
ตรุษจีน  และจะเริ่มกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งในวัน 2 ค่ า(ตามปฏิทินจีน) แต่ภายในวันนี้จะยังคงไม่มี
พนักงานท างานเนื่องจากในระบบโรงงานน้ าตาลเมื่อปิดเครื่องแล้วจะต้องใช้ระยะ เวลาในการรีบูท
เครื่องใหม่ราวหนึ่งวัน   เพราะฉะนั้นพนักงานและรถบรรทุกต่างๆจึงเริ่มกลับเข้ามาท างานอีกครั้งใน
วัน  4 ค่ า เป็นต้นไป   นอกจากนี้ส าหรับโรงงานน้ าตาลธุรกิจร้านค้าอ่ืนของชาวจีนจะหยุดอีกครั้งครั้ง
ในวันเชงเม้ง (4 หรือ 5 เมษายน)  (เตียม  เกษตรลักษมี, สัมภาษณ,์ 2557)   

และเมื่อถึงวันตรุษจีนจะมีการไหว้เจ้าไปทั่วทั้งบ้านโป่ง  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ไทย           
เชื้อสายจีน  ทั้งคุณนาตยา  แซ่โค้ว  อายุ  47 ปี  อาชีพค้าขายผักและผลไม้  คุณรตนาพร  สิระชัย
โชค  อายุ  56  ปี  อาชีพเจ้าของร้านถ่ายเอกสาร  และคุณอนิรุทร  อินทรสุนทร  อายุ  62 ปี  อาชีพ
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  กล่าวในท านองเดียวกันว่าทั่วทั้งอ าเภอบ้านโป่งแทบทุกบ้านจะตั้งโต๊ะไหว้เจ้า   
คนมีมากก็ท ามาก  มีน้อยก็ท าน้อย  แต่ต้องมีไก่ต้ม  หมูต้ม  อย่างละที่  ผลไม้ต้องเป็นเลขคี่             
ขนมเทียน ขนมเข่ง  และเหล้าหรือน้ าชาก็ได้เป็นอย่างน้อย  เพราะฉะนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็น
ช่วงเวลาที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะหยุดพัก  ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวและเข้าไปขอพรที่ศาลเจ้า   
ทั้งเรื่องปัญหาต่างๆที่ยังแก้ไม่ได้เช่น  เรื่องการเงินติดขัด  หาได้ไม่พอกับรายจ่าย  อาการเจ็บป่วย         
ไม่สบายก็ขอให้หาย  เพราะเจ้าแม่ท่านมีชื่อเรื่องการรักษา  และที่ส าคัญยังเป็นการขอพรเพ่ือให้ปีใหม่
นี้ได้พบเจอแต่สิ่งดีเข้ามาชีวิต  เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีแต่จะดีขึ้นและดีขึ้นในทุกด้าน  ในขณะเดียวกัน
ในเทศกาลดังกล่าวก็เป็นการรวมตัวของครอบครัวที่ในปัจจุบันได้แยกย้ายกันไปท างาน  เรียนหนังสือ  
ประกอบอาชีพในที่ต่างๆให้กลับมารวมตัวกัน   

ส าหรับครอบครัวชาวของคุณอนิรุทร  อินทรสุนทร  ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ใช้เทศกาล
ตรุษจีนเป็นวันรวมญาติและเป็นวันที่ลูกหลานจะได้เข้าไปขอพรกับเจ้าแม่เบิกไพรร่วมกัน  จากค า
สัมภาษณ์ของคุณอนิรุทร  อินทรสุนทรกล่าวว่า  “ ที่บ้านจะไหว้เจ้าในวันตรุษจีนทั้งหมด 3 ครั้ง         
คือ  ครั้งแรกตอนเช้าต้องไหว้ก่อน 10.00  น. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่คุ้มครองเป็นพิเศษที่นับถือมาก  
และเป็นเทพเจ้าจีน  รวมไปถึงการไหว้พระในห้องพระ  และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลบ้าน  ครั้งที่
สอง  ตอน 11.00 น.  หรือไหว้กลางวันเป็นการไหว้กลางแจ้ง  ไหว้บรรพบุรุษ  และครั้งสุดท้ายคือ
หลังจากที่ครอบครัวรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก็จะไปไหว้เจ้าแม่เบิกไพร  แต่การไปไหว้ใน
ครั้งนี้จะมีการเอาผลไม้ไปเท่านั้น  ไม่ใช่การตั้งโต๊ะไหว้เหมือนที่บ้ านที่ต้องมี หมู ไก่ ปลา  ข้าวสวย  
กับข้าว เหล้า  ผลไม้เลขค่ี ขนมเทียน  ขนมเข่ง  และกระดาษเงินและทองที่เตรียมเผาไปให้บรรพบุรุษ  
เนื่องจากเจ้าแม่ท่านทานเจ  ดังนั้นที่บ้านจึงน าแต่ขนมและผลไปถวายเท่านั้น  และโดยพรที่ขอกัน
ส่วนใหญ่คือขอให้ท าการค้ารุ่งเรือง  เพราะทั้งตระกูลท าการค้ากันทั้งหมด  และมีเงินเหลือ  เพ่ือจะได้
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เลี้ยงลูกหลานได้อย่างดี  ได้สบายไม่ต้องล าบากเหมือนพ่อแม่  และที่ส าคัญก็เพ่ือให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่ง
ดีๆ ”  

แต่เดี๋ยวนี้การตั้งโต๊ะไหว้เจ้าและเข้าไปขอพรเจ้าแม่เบิกไพรไม่ได้มีแค่ชาวไทยเชื้อสายจีน
เท่านั้นแต่แรงงานอพยพหลายคนก็เริ่มที่จะเข้าไปศาลเจ้ามากขึ้น    เพราะในขณะที่ข้าวของแพง        
แต่รายจ่ายกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ประกอบกับการท างานในโรงงานหรือการเป็นลูกจ้าง
เป็นอาชีพที่ไม่มีความแน่นอน  ดังการสัมภาษณ์ของคุณวิจิตร  แก้วสม  อายุ  34 ปี  เป็นลูกจ้าง        
ของโรงงานแป้งมัน  กล่าวว่า  “ตนเองไม่ใช่คนในพ้ืนที่ย้ายมาจากสกลนคร  เมื่อกว่า 10 กว่าปีที่แล้ว  
เพราะตอนนั้นเค้าต้องการแรงงานมาตัดอ้อย  ตนเองก็มา  แต่หลังจากหมดหน้าอ้อยก็ไม่คิดจะกลับไป
อยู่บ้านอีก  เลยหางานท า  และได้ท างานท่ีโรงงานผลไม้กระป๋อง  แต่ท าได้นานโรงงานก็ปิดตัวลงโดย
ไม่บอกพนักงาน  เนื่องจากพิษเศรษฐกิจในปี 50  ตนเองตกงาน  เพราะฉะนั้นมีงานอะไรมาก็ท าหมด  
ต้องมาท างานอยู่ที่โรงกลึงเกษตรกลการ  ค่าจ้างก็ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐก าหนดคือ  230 บาทต่อวัน 
(กระทรวงแรงงาน , 2550)  แต่ก็ต้องยอมเพราะโรงงานมีคนงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานแล้วได้เงิน
น้อยกว่าอีก  เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยอมท าไปก่อน   และค่อยๆหางานใหม่   พอปัญหามันเยอะยืมเงิน
คนโน้น คนนี้  แต่สุดท้ายมันก็แทบไม่พอกิน  คนในพ้ืนที่เค้าก็เลยบอกว่ามาไหว้ที่เจ้าแม่สิ  จะได้หา
งานได้ใหม่แถมอาจถูกหวยด้วย  ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็ยอมไปเพราะมันอาจจะโชคดีก็ได้  
สุดท้ายตอนนี้หางานใหม่ได้แล้วเงินเดือนพอโอเค เลยโชคดีไปและหลังจากนั้นก็เลยมาหาเจ้าแม่เวลามี
ปัญหา ”   

เช่นเดียวกับในกรณีของคุณดารณี  สินชัย  อายุ  27 ปี  อาชีพ พนักงานโรงงานฮามอนี่               
อิเล็กทรอนิคส์ ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์  ให้สัมภาษณ์ในท านองเดียวกันว่า  “ตนเอง
ย้ายมาจากจังหวัดอุดรธานี  มีญาติอยู่ที่นี่เค้าเลยถามว่าจะมาท างานที่นี่ไหม  ตอนนั้นตนเองอายุ 16 
ปี  เรียนไม่จบท้องก่อนแต่ง  พ่อแม่ให้ลาออกจากโรงเรียนแล้วให้กลับไปท าไร่  แต่ก็ไม่อยากท า           
พอป้าโทรมาถามเลยบอกว่าจะมาอยู่ที่บ้านโป่งด้วยเพราะถ้าอยู่ที่โน้นก็คนล้อ  คนอ่ืนในหมู่บ้านก็มอง
ไม่ดี  สุดท้ายเลยย้ายมาอยู่ที่นี่ต้องมาท างานโรงงาน  เพราะมีแต่วุฒิ ม . 3 เท่านั้น  แถมยังมีลูกอีก  
ต้องท างานหาเงิน เลี้ยงลูกแต่เอาเข้าจริงๆ  ค่าใช้จ่ายก็ดู เหมือนจะเยอะกว่าตลอด  ดังนั้นจึงต้อง
ท างานสองกะ  แต่เงินก็พอใช้แต่ไม่ค่อยเหลือเก็บ  พอท างานซักพักเศรษฐกิจไม่ดีเราเลยต้องโดนออก
คราวนี้แย่เลย  พอดีช่วงนั้นที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรเค้ามีงานเทกระจาดก็เลยไปด้วย  และคิดว่าไหนไหน
ไปแล้วก็ขอให้เจ้าแม่ช่วยหน่อยทั้งเรื่องงานใหม่เรื่องลาภลอย  เพราะอีกไม่กี่วันหวยจะออกแล้ว  
สุดท้ายงวดนั้นถูกจริงๆ  หลังจากนั้นไม่นานก็ได้งานใหม่  พอหลังจากนั้นเวลาศาลเจ้ามีงานก็เลยมา
ตลอด ”  ซึ่งนอกจากคุณคุณวิจิตร  แก้วสมแล้ว  และคุณดารณี  สินชัยแล้ว  จากการสัมภาษณ์ของ
เหล่าคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาท างานในอ าเภอบ้านโป่งส่วนใหญ่หลายรายมีความเห็นตรงกันในแง่ของ  
การเข้ามาหางานท าในโรงงานหรือการเป็นลูกจ้างของร้านค้าต่างๆนั้นไม่ใช่อาชีพที่มีความแน่นอน  
แต่เพราะเรียนจบไม่สูง  ไม่มีเงิน  จึงไม่มีทางเลือกมากนัก   

ดังนั้นการเข้ามาหางานท าที่บ้านโป่งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ประกอบกับเมื่อท างานไป
ซักพักหลายคนเริ่มมีครอบครัว  และคิดที่จะลงหลักปักฐานโดยส่วนใหญ่แล้วเลือกที่จะอยู่ที่อ าเภอ
บ้านโป่งต่อไป  อย่างคุณ พนิดา  แจ้งจิต  อายุ  29 ปี อาชีพพนักงานโรงงานเกษตรกลการที่ให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

 

สัมภาษณ์ว่า  “ แรกเริ่มตนเองย้ายมาจากสุโขทัยเข้ามาท างานเป็นลูกจ้างร้านขายเหล็กและวัสดุ
ก่อสร้างที่ร้านเจริญกิจ  แต่ต่อมาไปเจอแฟนที่เป็นคนเชียงใหม่เข้ามาท างานที่อู่ซ่อมรถ  แล้วก็เลยมี
ลูก 2 คนตอนนี้ตัดสินในว่าจะท างานที่บ้านโป่ง  อยู่ที่นี่  ส่งลูกเรียนที่นี่  และค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัว  
ตอนนี้เพ่ิงซื้อรถมา  เพราะต้องเอารถไปขนรถของเวลาเอาของเข้าร้านมีรถมันสะดวกกว่า  ตอนนี้อยู่
ในช่วงต้องผ่อนส่งและหวังว่าอนาคตจะซื้อบ้านของตัวเองได้จะต้องไม่ต้องอยู่ห้องแถวอีก  แต่วันนี้
ที่มาขอเจ้าแม่ก็เรื่องเงินทองนี่แหละ  เพราะรายจ่ายเยอะเหลือเกิน  เลยอยากขอให้เจ้าแม่ช่วยให้ผ่าน
พ้นไปได้ด้วยดีและถ้าให้ดีมีลาภลอยงวดนี้ด้วยก็ได้  เพราะเมื่อกี้เพ่ิงซื้อล็อตตอรี่มา”   

นอกเรื่องของความมั่นคงจากการท างานแล้ว  จากการสัมภาษณ์คุณศรีจันทร์                   
พลชุมแสง     อายุ  52  ปี  อาชีพ ค้าขาย และเป็นชาวร้อยเอ็ดยังกล่าวว่า  “แรกเริ่มตนเองก็ย้ายมา
ที่บ้านโป่งเพ่ือเป็นสาวโรงงานแต่ต่อมาเพ่ือท างานเก็บเงินก็ออกจากงานมาเปิดร้านขายส้มต า          
ทุกวันนี้ก็มีปัญหาการเงินเหมือนคนอ่ืนชักหน้าไม่ถึงหลัง  เพราะฉะนั้นที่ไปศาลเจ้าก็ขอให้นอกจาก 
จะขายดีแล้วก็ขอให้เจ้าแม่บอกโชคลาภบ้าง  เพราะเจ้าแม่มีชื่อเสียงด้านโชคลาภ  สังเกตดูวันไหน
หวยออกวันนั้นไม่คอยมีคนอกมาซื้อของหรอก  เพราะคนไปลุ้นหวยกันหมด  เพราะฉะนั้นที่ศาลเจ้า  
คนจะเยอะก็ช่วงหวยออกนี่แหละ  แค่เดินออกมาหน้าศาลเจ้าก็มีคนขายลอตเตอรี่เต็มไปหมด”  

และผลจากการสัมภาษณ์คนที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานโรงงานส่วนใหญ่พบว่า  มักจะ
ย้ายมาเพ่ือหางานท า  โดยการเข้ามาเป็นลูกจ้างและพนักงานโรงงานในระยะเริ่มแรก  ต่อมาภายหลัง
จึงค่อยๆเก็บหอมรอมริมในการเปิดร้านค้าหรือกิจการของตนเอง  เพราะการเป็นเจ้านายตนเองคือสิ่ง
ที่ดีที่สุด  ดังค าสัมภาษณ์ของคุณปาจรีย์  มิ่งมงคล  อายุ  42  ปี  แม่ค้าขายผลไม้กล่าวว่า  “ตนเองก็
เคยเป็นลูกจ้างมาก่อน  เพราะย้ายจากร้อยเอ็ดเข้ามาท างานที่บ้านโป่งตั้งแต่เป็นสาว  เป็นลูกจ้างเค้า
เกือบ 20 ปี  แต่ตลอดเวลาก็เก็บเงินมาตลอด  เพราะไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างหรอก  มันเหมือนเรา
ท างานหนักแค่ไหนแต่ผลตอบแทนก็น้อย แต่ถ้าเป็นนายตัวเองท าได้มากก็ได้เงินมาก  แต่ท าไงได้          
ไอ้เรามันคนจนกว่าจะมีเงินมาลงทุนก็ต้องขายแรงงานไปก่อนแล้วค่อยๆมาเก็บหอมรอมริบจนถึงทุก
วันนี้”  ซึ่งการที่คนเหล่านี้เข้ามาที่ศาลเจ้าส่วนใหญ่นั้นเรื่องที่ขอพรจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง          
และความม่ันคงทางอาชีพ  รวมไปถึงเรื่องลาภลอยมากที่สุด 

แต่สิ่งที่น่าสังเกตจากการสอบถามคนที่ดูแลศาลเจ้ากลับพบว่า  ทุกวันนี้ มีคนเข้าศาลเจ้า
บ้างแต่น้อย  และไม่ค่อยเห็นคนในโรงงานเท่าไหร่  ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน  แต่เวลามาทุก
ครั้งมักจะมีของมาแก้บนเสมอ  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่ว่า  คนท างาน
โรงงานไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามา  หรือคนในพ้ืนที่เดิมแต่เปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรไป
ท างานในโรงงานส่วนใหญ่รู้จักเจ้าแม่เบิกไพร  แต่ตนเองไม่ค่อยมีเวลามากนัก  เพราะต้องท างานเป็น
กะ  สุดท้ายถ้ามีปัญหาก็จะจุดธูปสามดอก  อธิษฐานในใจ  แล้วปักกลางแจ้งเพ่ือบอกเจ้าแม่           
ถ้าส าเร็จก็จะเอาของมาแก้บน (คุณทองศรี  ปัญญา, สัมภาษณ์, 2557)  ซึ่งการท าเช่นนี้เป็นผลมาจาก
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป  และเพ่ือให้สอดรับวิถีการใช้ชีวิต  ดังนั้นรูปแบบของการ
ขอพรเจ้าแม่จึงแตกต่างกันออกไป 

และอีกสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้เหล่าลูกจ้างหรือพนักงานโรงงานเหล่านี้เข้ามาไหว้เจ้าแม่           
เบิกไพรนั้น  ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะตนเองมีปัญหาด้านการเงินเท่านั้น  แต่ยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับ
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สังคมบ้านโป่งที่เศรษฐกิจหลักนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยชาวไทยเชื้อสายจีน  โดยเฉพาะการที่ชาวไทย         
เชื้อสายจีนให้การยอรับนับถือเจ้าแม่เบิกไพร  คนกลุ่มนี้จึงนับถือเจ้าแม่เบิกไพรเช่นเดียวกัน  เพราะ
คนจีนไหว้แล้วค้าขายดีร่ ารวย  ตนเองจึงท าตามบ้าง  ดังเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของคุณ ค าแปง           
ตาเล็ก  อายุ  50 ปี  อาชีพรับจ้างทั่วไป  และขายของร้านช ากล่าวว่า “ตนเองเป็นคนยโสธรแต่ก าเนิด  
ย้ายมาที่บ้านโป่งเพราะเข้ามารับจ้างตัดอ้อยในหน้าอ้อย  พอหมดอ้อยก็ตัดสินใจไม่กลับบ้านแล้ว  
เพราะที่บ้านแห้งแล้งไม่สมบูรณ์  แต่ที่นี่มีน้ าตลอดปี สุดท้ายเลยตัดสินใจไม่กลับไปและท าง าน           
เป็นลูกจ้างร้านขายของแห้ง  สุดท้ายได้แต่งงานกับคนที่มาท างานด้วยกัน  ตอนเป็นลูกจ้างก็เห็น
เจ้าของร้านเค้าไหว้ตรุษจีน  เชงเม้ง  สารทจีน  บะจ่าง  ไหว้พระจันทร์  พอถึงวันพระเค้าก็เอาผลไม้
ไปไหว้ที่ศาลเจ้าแม่ด้วย  พอท าทุกปีก็เห็นว่าร้านค้าก็ขายดี  ไม่มีขาดทุน ร้านอ่ืนที่ท าอย่างนี้ก็ขายดี
เหมือนกันแถมลูกหลานก็เรียนหนังสือสูง  มีความรู้  ตนเองท างานเป็นลูกจ้างกว่า 15 ปี  ก็ออกมาท า
ร้านเอง  จากที่เป็นคนอีสานไม่มีหรอกธรรมเนียมไหว้เจ้าแบบนี้  แต่ตอนนี้ก็เลยไหว้บ้าง  เค้าไหว้
ตรุษจีน  เชงเม้ง  เราก็ตั้งโต๊ะไหว้ด้วย  แต่เราแค่ไหว้บรรพบุรุษเราไม่ได้ปักธูปลงบนจานทุกจานที่ไหว้
หรอก  ก าธูปรวมๆกันแล้วปักเลย  ไหว้เสร็จจุดประทัด  แล้วก็ลาเอาของไหว้มากินได้  ท าแล้วมันรู้สึก
ว่าจะค้าขายดี  ใครเห็นก็คิดว่าเราเป็นคนจีนมีตังค์  ส่วนที่ศาลเจ้าก็เอาผลไม้ไปไหว้เหมือนคนจีนอ่ืนๆ  
ทัง้เพ่ือจะได้ขอพรและเป็นการเข้าสังคมด้วย” 

3. ด้านการท านายดินฟ้าอากาศ  แม้ว่าเจ้าแม่จะมีผู้ที่เข้ามาขอพรส่วนใหญ่จะเป็น        
ชาวจีนค้าขาย  แต่ถึงกระนั้นส าหรับชาวไทยในพ้ืนที่ ที่ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมนั้น  ก็ยังคงมี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะเรื่องฝนฟ้าที่ส าคัญในการท าการเกษตร  แม้ว่าจะมีการสร้าง
เขื่อนและขุดคลองชลประทานก็ตาม  แต่ในสมัยก่อนน้ าจากคลองชลประทานก็ยังไม่สามารถเข้าถึงทุก
พ้ืนที่  หรือหากจะใช้น้ าก็จะเป็นจะต้องมีเครื่องสูบน้ า  ซึ่งมีราคาแพง  ชาวบ้านบางครอบครัวไม่มีเงิน
พอที่จะซื้อได้ (ยายหมด  สาสาย , สัมภาษณ์, 2557)  ท าให้ยังมีชาวบ้านบางส่วนเข้ามาขอให้เจ้าแม่
บันดาลให้ฝนตก  จากการสัมภาษณ์ของ คุณสนม  เที่ยงทัด  อายุ  50  ปี  อดีตผู้ช่วยก านันต าบล 
เบิกไพร กล่าวว่า “ ตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงตอนนี้ (2558) ถ้าฝนไม่ตก  ฝนแล้ง ก็จะมีคนไปจุดธูป
บอกเจ้าแม่ให้ช่วยหน่อย  หลังจากนั้นก็จะจุดประทัดใหญ่เพ่ือเป็นการถือเคล็ดที่ว่า  ถ้าส าเร็จจะจุด
ประทัดให้  เพราะฉะนั้นการจุดประทัดหลังจากขอพรเลย  ก็เพ่ือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยว่าฝนจะต้อง
ตกแน่  เพราะแก้บนแล้ว  ส่วนบางคนถ้าไม่บนประทัดก็จะมีการแห่นางแมวเหมือนกัน  เค้าจะแห่
รอบหมู่บ้าน แต่พอมาถึงศาลเจ้าเค้าก็จะเข้ามาขอเจ้าแม่เหมือนกัน  เพราะเจ้าแม่ท่านท าให้ฝนตก
หลายครั้ง”  

 หรืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการท านายที่เกี่ยวกับฝนฟ้านั้น  เป็นเรื่องราวที่จะมีการ
ท านายไว้ตั้งแต่ในช่วงงานวันเกิดเจ้าแม่  อย่างเช่นที่ท่านท านายไว้ในปี  2558 ว่า  ปีนี้น้ าจะแล้งแต่
แต่ปลายปีจะเริ่มฝนมากอีกครั้งและจะเป็นอย่างนี้อีกปีติดกัน  การท าเกษตรควรพิจารณาให้ดี 

4. ด้านการรักษาโรค  การรักษาโรคของเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  คือการที่ผู้ป่วยจะเข้าไป        
ที่ศาลเจ้าแม่แล้วท าการจุดธูปขอพรต่อหนาเจ้าแม่  แล้วจึงท าการเสี่ยงเซียมซี  ซึ่งในเซียมซีทุกใบ(28  
ใบ)  จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับค าท านายเรื่องโรคภัยอยู่ในทุกใบเซียมซี  ดังนั้นหากเป็นโรคแล้วรักษาไม่
หาย  หรือหมอในแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย  ก็จึงมาลองเสี่ยงเซียมซีถามเจ้าแม่   ตัวอย่างเช่น  
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คุณจุฑามาศ   ตันติวัฒนวิทย์  อายุ  52 ปี  เป็นผู้ดูแลศาลเจ้า  และเคยเป็นมะเร็งได้กล่าวว่า                    
“ แรกเริ่มเดิมทีตนเองไม่ได้มาท างานที่ศาลเจ้าหรอก  เคยท าไร่อยู่  แต่สามีเป็นคนดูแลศาลเจ้า            
พอตอนแรกที่รู้สึกว่าปากบวมไปหมดก็หาหมอ  หมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่ 
3 หายยากแล้ว  แต่ก็ไปให้คีโมตลอด  ตอนนั้นกลัวมากจนไม่มีแรง  จิตตกสามีบอกว่าตนเองท างานที่
ศาลเจ้า เจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จึงให้ไปขอ  พอลองเสี่ยงเซียมซีดูปรากฏว่า ในใบเซียมซีบอกจะค่อยๆดีขึ้น  
พอไหว้เสร็จเลยบนว่าถ้าหายจะมาท างานที่ศาลเจ้าเหมือนสามี  หลังจากนั้นก็ เดินไปกินน้ ามนต์ที่อยู่
หน้าเจ้าแม่  พอหลังจากนั้นก็เหมือนมีก าลังใจสู้กับมันอีกตั้งคราวนี้ก็ค่อยๆดีขึ้น  เลยมาท างานที่ศาล
เจ้าตั้งแต่นั้นมา ”   

 หรืออย่างกรณีของคุณธีรวัฒน์  เลิศสัตตบุตร  อายุ  55  ปี  ท ากิจการร้านทอง  ได้เข้า
มาไหว้ขอพรเจ้าแม่เนื่องในวันตรุษจีนกับครอบครัว  รวมทั้งหลานสาวที่เป็นริดสีดวงแต่รักษาไม่หาย
ได้กล่าวว่า  “ เป็นชาวกรุงเทพฯ  รู้เรื่องความศักดิ์ของเจ้าแม่เบิกไพรจาการชักชวนและบอกเล่าของ
เพ่ือนตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม  เมื่อขออะไรมักจะได้ตามท่ีขอจึงท าให้เกิดศรัทธาและเมื่อแต่งงานก็เลยชวน
ภรรยาและลูกมากราบไหว้เป็นประจ าของส่วนใหญ่ที่จะน ามาแก้บนคือข้าวสารวันนี้มาเพ่ือขอให้ช่วย
หลานสาวที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร  ซึ่งไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันหลายคนแล้วไม่หายเลยมาขอให้
เจ้าแม่ช่วย”  ซึ่งวิธีการขอให้เจ้าแม่ช่วยเรื่องการรักษาโรคนั้นก็ท าเช่นเดียวกับคุณจุฑามาศ               
ตันติวัฒนวิทย์  แต่เพราะใบเซียมซีของหลานสาวคุณธีรวัฒน์  เลิศสัตตบุตรนั้นออกมาไม่ดี  ดังนั้นจึง
ต้องมีการเสี่ยงทายอีกรอบด้วยปัวะโป้ย  และผลสุดท้ายออกมาว่าส าเร็จ ” 

 ซึ่งการที่เจ้าแม่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคนั้นมิใช่เป็นเรื่องราวที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่แต่อย่าง
ใด  เพราะตามต านานการเกิดเจ้าแม่ทับทิมนั้น  การรักษาโรคคือหนึ่งในอภินิหาริย์ของเจ้าแม่มาตั้งแต่
อดีต  นอกจากนี้จากการที่การรักษาโรคของเจ้าแม่เบิกไพรสามารถช่วยให้พระพ่ีนางของรัชกาที่ 5 
สามารถหายประชวรได้   และหลังจากนั้นก็ทรงมาทอดกฐิน ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร  รวมไปถึงได้ส่ง
พระพุทธรูป  5 พระองค์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  พระเจ้า 5 พระองค์ มาประดิษฐานได้ที่ศาลเจ้าแม่
เบิกไพรแห่งนี้ด้วย  (มณฑลราชบุรี, 2544: 55)  จึงยิ่งท าให้ชื่อเสียงด้านการรักษาโรคของเจ้าแม่       
เบิกไพรยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้  อนึ่งในการรักษาโรคนั้นอาจจะมิใช่การรักษาทางร่างกาย
โดยตรง  แต่เป็นการช่วยให้จิตใจของผู้ป่วยมีก าลังใจ  ในการต่อสู้กับโรคภัยได้  ในขณะที่ครอบครัว
ของผู้ป่วยก็จะมีความหวัง  ในการที่จะท าให้คนในครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ 

5. ด้านการขอบุตร  คุณวิลาภรณ์  ศรีค า  ร่างทรงเจ้าแม่เบิกไพรเล่าให้ฟังว่า “มีความ
เชื่อว่าหากครอบครัวที่อยู่กินกันมานานแต่ไม่มีลูกสืบสกุล ก็มักจะนิยมกันมาขอลูกจากศาลเจ้าแม่  
เบิกไพร ซึ่งเคยมีคนหนึ่งขอได้ คนต่อๆมาก็ได้เหมือนกัน จนเลื่องลือกันว่าถ้าหากว่าใครไม่มีลูกก็ให้มา
ขอที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพร และเจ้าแม่ก็จะประทานลูกของเจ้าแม่ให้กับคนที่มาขอให้ได้สมตามความ
ปรารถนา และชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเด็กที่เกิดมานั้นจะเป็นลูกของเจ้าแม่เบิกไพร จะเป็นเด็กที่มีบุญ
วาสนาสูง เด็กท่ีเป็นลูกของเจ้าแม่นั้น จะเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก จะเป็นผู้มีบุญบารมีสูงกว่าพ่อแม่ ถ้าหาก
ว่าเลี้ยงดีเด็กก็จะได้ดี แต่ถ้าหากว่าเลี้ยงไม่ดี ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเด็กคนนั้นจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา 
ดังนั้น คนที่ได้ลูกของเจ้าแม่ไปเลี้ยงไว้แล้วก็มักจะถือเคล็ดที่ว่าลูกของเจ้าแม่เบิกไพรนั้น ดุไม่ได้ ตีไม่ได้ 
เพราะกลัวว่าเด็กที่เกิดมาจะมีอันเป็นไป และเจ้าแม่จะมาเอาเด็กคืนไป จากความเชื่อเรื่องลูกของ         
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เจ้าแม่ดังกล่าว ต่อมาการบนบานของลูกจากเจ้าแม่เบิกไพรนั้นมีการระบุว่าขอลูกศิษย์ของเจ้าแม่         
เบิกไพรมาเลี้ยงดูแทนเป็นการแก้เคล็ดลูกของเจ้าแม่เบิกไพรนั่นเอง ”   

โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องการขอบุตรอันเป็นที่เลื่ องลือก็คือ  การขอบุตรของ        
คุณ  ละไม ศรีค า  ทวดของคุณวิลาภรณ์  ศรีค านั่นเอง  และด้วยเหตุที่คุณละไม ต้องการมีบุตรแล้วไป
ขอเจ้าแม่หลังจากนั้นก็ได้ตามค าขอท าให้คุณละไม  กลายมาเป็นร่างทรงคนแรกของเจ้าแม่เบิกไพร  
ส่วนลูกสาวคนคนเดียวต่อมาก็เป็นร่างทรงสืบมาจากแม่  จนกระทั่งลูกสาวมีลูก คือคุณละออง  ศรีค า
ก็รับต าแหน่งร่างทรงก่อนที่จะเสียชีวิตลงได้มอบต าแหน่งนี้ให้กับลูกสาวคนเดียวนั่นก็คือคุณวิลาภรณ์  
ศรีค า  ร่างทรงคนปัจจุบัน  และคุณวิลาภรณ์  ศรีค านี้ก็มีลูกสาวคนเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือ                
คุณวิลาภรณ์  ศรีค าที่ตอนนี้ท าหน้าที่จดบันทึกเมื่อมีการเข้าทรงของแม่  อันเป็นต าแหน่งฝึกงาน
ก่อนที่จะเข้ามารับต าแหน่งร่างทรงต่อไป   

 ซึ่งจากเรื่องราวของคุณละไม  ศรีค ากับการขอบุตรนี้เองที่ท าให้มีหญิงสาวมากมายมาขอ
บุตรกับเจ้าแม่  โดยคนที่มาขอนั้นเมื่อบุตรแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง  และในทุกปีจะต้องเข้ามา
ไหว้เจ้าแม่หลายครั้ง  หากปีไหนใครไม่มาในวันที่มีการทรงเจ้าใหญ่ช่วงวันเกิดเจ้าแม่อย่างเช่นในปี 
2558 นี้  ก็จะมีค าท านายที่ท่านต้องการให้ลูกๆของท่านมาหา     

6. ด้านสังคมและการด าเนินชีวิต  ส าหรับชาวบ้านโป่งแล้วมีหลากหลายชาติพันธุ์     
ดังปรากฏในงานของ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์  (2544)  ในหนังสือเรื่อง  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ า
แม่กลอง ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม บ้านโป่ง-บ้านเจ็ดเสมียน  ที่อธิบายชุมชน
บริเวณรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้นไม่ใช่มีเพียงชาวจีนไหหล า(ฝั่งศาลเจ้า)  แต่ยังประกอบไปด้วยผู้คน
อีกมากมายทั้งจีนแคะ  จีนแต้จิ๋ว (ฝั่งตลาดบ้านโป่ง) ชาวไทยภาคกลางในพ้ืนที่  มอญ  เขมร  ลาว
และยวน  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านโป่งเช่นเดียวกัน  และส าหรับเจ้าแม่เบิกไพรนั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายกลุ่มเหล่านี้ด้วย  เนื่องมากจากการที่ชาวจีนคือคนกลางในการ
ติดต่อการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ  เรื่องราวความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรของชาวจีนจึงเป็นที่รับรู้ของคน
ทั่วไปในบ้านโป่งด้วย  โดยเฉพาะเมื่อบ้านโป่งกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากชาวจีน
ในบ้านโป่งจึงกลายมาเป็นผู้กุมเศรษฐกิจที่ส าคัญของบ้านโป่ง  เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ชาวจีนในบ้านโป่งคือเรื่องที่อยู่ในการรับรู้ของคนทั่วไป  ตัวอย่างเช่น นางสาวจิรวดี  ผ่องใส อายุ            
34 ปี  อาชีพลูกจ้าง   ชาวไทยเชื้อสายลาวยวนกล่าวว่า “ ในสมัยที่ยังเป็นเด็ก  ในพ้ืนที่หนองปลา
หมอปลูกข้าวเยอะมาก  โดยเฉพาะข้าวที่มีชื่อเสียงคือข้าวเหลืองอ่อน  ดังนั้นเวลาจะเอาข้าวไปขายที่
ตลาดบ้านโป่งจะต้องเดินทางผ่านศาลเจ้าแม่เบิกไพรก่อน  คนในหมู่บ้านจะเข้าไปขอให้ขายของได้
ราคาดี เดินทางปลอดภัย แล้วค่อยไปลงเรือหน้าศาลเจ้าเพ่ือเดินทางต่อข้ามแม่น้ าไปตลาดบ้าน โป่ง
เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ า  ไม่มีรถยนต์  ดังนั้นหากจะเดินทางไปตลาดต้อง
นั่งเรือเพียงอย่างเดียว ” 

 จากค าสัมภาษณ์ของคุณชัย  ทองเย็น อายุ 56 ปี อาชีพเกษตรกรรม ท านา  เป็นชาว
มอญบัวงาม  กล่าวว่า “  ในสมัยก่อนเมื่อชาวมอญจะเดินทางไปตลาดบ้านโป่งจะต้องผ่านหน้าศาล
เจ้าแม่เบิกไพร  เมื่อไปถึงจะมีการเคาะที่เรือสามครั้ง  เพ่ือเป็นการบอกกล่าวและเพ่ือเป็นการเคารพ
รวมทั้งขอพรแก่เจ้าแม่ด้วย  แม้ว่าตนเองจะเป็นชาวมอญแต่ก็คิดว่าเจ้าแม่เบิกไพรนั้นศักดิ์สิทธิ์           
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ซึ่งไม่ใช่แค่ชาวมอญเท่านั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาหน้าศาลเจ้าก็จะต้องหยุดพายเรือแล้วต้องเคาะเรือเพ่ือ
เป็นสัญญาณบอกเจ้าแม่ทั้งนั้น  จะต่างหน่อยก็ตรงที่ชาวจีนจะเอาประทัดมาจุดแทน  เพราะชาวจีน  
มีเงินซื้อประทัด” 

 หรือแม้แต่คนไทยในพ้ืนที่อย่าง ซึ่งคุณยายหมด  สาสาย  อายุ  87  ปี  ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นที่
เคารพของชุมชน  กล่าวว่า  “  ส าหรับชาวไทยนั้นจะมาที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรเวลาไม่สบายใจ  มีเรื่อง
ทุกข์ใจต่างๆ  เพราะอย่างน้อยการมาขอพรเจ้าแม่ก็ช่วยระบายสิ่งที่อัดอ้ันตันใจที่พูดกับคนอ่ืนไม่ได้  
ท าให้สบายใจได้ นอกจากนี้ส าหรับชาวเบิกไพรแล้วศาลเจ้าแม่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก  เป็นหนึ่งในสถานที่
ส าคัญของชุมชน  เวลาจะขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้องมาจุดธูปบอกเจ้าแม่ให้คุ้มครอง  หรืออย่างเวลางาน
บวช  คนที่จะบวชช่วงที่เป็นนาค  จะต้องมาลาเจ้าแม่เบิกไพรด้วยเสมอ  เพราะท่านคือหนึ่งใน          
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน ” 

 ในขณะเดียวกันนอกจากศาลเจ้าแม่เบิกไพรยังเป็นพ้ืนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่มีความส าคัญ
ในแง่ของการเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย  หรือแม้แต่เป็นสถานที่ใน
การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ  ในขณะที่ปัจจุบันความเชื่อในศาลเจ้าแม่เบิกไพรมิใช่                
เป็นเรื่องราวของชาวจีนเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไป  เพราะส าหรับในพ้ืนที่บ้านโป่ง -เบิกไพรยังประกอบ
ไปด้วยคนอีกมากมายหลายกลุ่ม  ที่เข้ามามีความสัมพันธ์กันทั้งในรูปแบบของการแต่งงาน  การติดต่อ
เพ่ือผลประโยชน์ทั้งในแง่เศรษฐกิจ  สังคม  สถานภาพทางสังคม  ดังปรากฏการณ์แบบใหม่ของ
ชาวบ้านโป่งที่เป็นกลุ่มคนแรงงานอพยพ  หรือท่ีมิใช่คนไทยเชื้อสายจีน  ได้ท าการไหว้เจ้าเช่นเดียวกับ
ชาวจีน  การเข้าศาลเจ้าแม่เบิกไพรเช่นเดียวกับชาวจีน  หรือแม้แต่การสอนบุตรหลานให้ใช้ค าเรียก
พ่อแม่  พ่ีน้องแบบชาวจีน  ดังเช่นกรณีของคุณ  สิทธิกร  นิยม  อายุ  30 ปี  อาชีพพนักงานโรงงาน  
ชาวจังหวัดขอนแก่นที่กล่าวว่า “ วันนี้ลูกสาวร้องไห้กลับบ้านเพราะโดนเพ่ือนล้อว่า ไม่มีพ่อ              
เพราะตนเองมีแต่เตี่ย  สุดท้ายเลยต้องอธิบายกับลูกสาวว่า  เตี่ย เป็นภาษาจีนแปลว่า พ่อใน
ภาษาไทย  และที่ส าคัญก็มี โกหนึ่งคน  ซึ่งแปลว่า  พ่ีชายด้วยเช่นเดียวกัน ”   

 จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของสังคมบ้าน
โป่งได้อีกทางหนึ่ง  เพราะจากพ้ืนเพของคุณสิทธิกร  นิยม  มิใช่ชาวไทยเชื้อสายจีนแต่อย่างใด           
แต่เป็นคนไทยเชื้อสายลาว  เมื่อย้ายเข้ามาท างานที่บ้านโป่งได้ระยะหนึ่ง ก็เริ่มปรับตัวและสอนลูกให้
เรียกตนเองแบบที่ชาวจีนเรียกกัน  โดยจะเห็นว่า  ค าที่ให้เรียกชื่อญาตินั้นมีทั้ง แบบที่เป็นจีน แคะ
หรือแต้จิ๋ว  จากการเรียกพ่อว่า เตี่ย  และมีการผสมจีนไหหล าในการเรียกพ่ีชายว่า  โก  เพราะฉะนั้น
จึงแสดงให้เห็นว่าตนเองมิใช่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่ก าเนิด  แต่เริ่มมีการใช้ในภายหลังจาก
ประสบการณ์ในสังคมใหม่   นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ  ในเทศกาลของชาวจีนที่ต้องมีการไหว้เจ้า  
ทั้งตรุษจีน  เชงเม้ง  หรือแม้แต่สารทจีน  

คุณสิทธิกร  นิยม  ก็ท าการไหว้เจ้าเช่นเดียวกับคนจีน  หรือแม้แต่การเข้าศาลเจ้า  ก็เพ่ือเป็น
การเข้าสังคมในอีกทางหนึ่ง  หรือเป็นการแสดงความเป็นพวกพ้องหนึ่งเดียวกับสังคม  ที่ในปัจจุบันใน
อ าเภอบ้านโป่งมีลักษณะเช่นเดียวกับคุณสิทธิกรเป็นจ านวนมาก  จนกระทั่งมีค าเรียกคนกลุ่มนี้ของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านโป่งว่า “จีนเทียม”   ดังค ากล่าวของ คุณนาตยา  แซ่โค้ว  อายุ  47 ปี  
อาชีพค้าขายผักและผลไม้  ชาวไทยเชื้อสายจีน กล่าวว่า “ เดี๋ยวนี้เวลาเค้าไหว้เจ้าพวกคนจีนเค้าก็ไหว้
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กันเป็นปกติตามธรรมเนียมปฏิบัติมา  เพราะเราไหว้บรรพบุรุษเวลาไหว้เราจะเอาธูปปักที่อาหาร             
ทุกจานที่อยู่บนโต๊ะเพ่ือเป็นการส่งอาหาร  เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ แก่บรรพบุรุษเรา  แบบนี้เค้าเรียกจีน
แท้  จีนที่มีสายเลือดมาจากชาวจีนจริงๆ  แต่ตอนนี้มันมีพวก จีนเทียมด้วยที่ไม่มีเชื้อสายจีนเลย          
เป็นพวกคนที่ย้ายมาใหม่แต่ก็ไหว้เจ้าตอนวันตรุษจีนเหมือนกัน  แต่ถ้าไปดูจะเห็นว่ าเค้าตั้งโต๊ะไหว้
เหมือนเรา  เรามีอะไรเค้าก็มีแต่อาจน้อยกว่าบ้าง ของถูกกว่าบ้าง  แต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียว             
เพราะเวลาเค้าไหว้ไม่เห็นเค้าปักธูปลงบนอาหารที่ไหว้เลย  ยังงั้นมันจะถึงบรรพบุรุษได้ไง  แต่ก็อย่าง
ว่ามันไม่ใช่จีนจริงๆที่เคยท ากันมา รายละเอียดบางอย่างก็ต้องผิดกันไป  จะว่าไปตอนนี้คน บ้านโป่งก็
มีแบบนี้เยอะอยู่  ที่พยายามท าตัวเหมือนจีนเนี่ยแต่ถ้าถามว่ารู้รายละเอียดจริงๆของจีนก็แทบไม่มี  
สุดท้ายคนบ้านโป่งเลยเรียกคนพวกนี้ว่า จีนเทียม ” 

 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าแม่เบิกไพรนั้นเป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปใน
สังคมบ้านโป่งรับรู้โดยทั่วกัน  ดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายเข้ามาขอพร  ในการใช้ชีวิตให้ประสบ
ความส าเร็จตามสิ่งที่ตนเองมุ่งหวัง  ด้วยเพราะ สิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้กันของชาวบ้านโป่งคือ  เจ้าแม่        
เบิกไพรศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่เข้ามาขอพรจะรู้ผลของการขอพรได้ภายในหนึ่งอาทิตย์  และเมื่อได้ตามที่
ต้องการแล้วให้รีบกลับมาแก้บนมิฉะนั้นที่ขอไว้จะมิได้อีก  ซึ่งท าให้เป็นที่นิยมของชาวบ้านโป่งทั่วไป  
เช่น  วิลาภรณ์  ศรีค า  อายุ  63  ปี  คนดูแลศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ได้กล่าวว่า “ มีผู้หญิงไทยที่อาศัย
ใกล้กับศาลเจ้ามาร้องไห้ขอให้เจ้าแม่ช่วยเรื่องที่สามีฝรั่งไม่ยอมมารับกลับไปอยู่ด้วยเพราะต้องกลับไป
งานศพของญาติที่ต่างประเทศและไม่เคยโทรมาคุยหรือติดต่อตนเองเลย  จากนั้นสามวันถัดมาปรากฏ
ว่า  ผู้หญิงคนดังกล่าวพาสามีฝรั่งมาไหว้ขอพรเจ้าแม่และรีบมาท าการแก้บน  ได้ตามที่ต้องการแล้ว ”   

 หรืออีกเรื่องหนึ่งของคุณทิวา  ตันติวัฒนวิทย์  อายุ  56 ปี  ผู้ดูแลศาลเจ้า เบิกไพร
เช่นเดียวกันได้เล่าเรื่องว่า  “ มีนักศึกษาไทยไปเรียนต่างประเทศปรากฏว่าท ากระเป๋าสตางค์หล่นหาย
โดยที่ในกระเป๋าสตางค์มีบัตรทุกอย่างของตนเอง  หลังจากที่กลับมาถึงห้องพักและไม่รู้จะท าอย่างไรดี
หลังจากที่ไปแจ้งความก็เลยขอให้เจ้าแม่ช่วยเพราะในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองมี ฮู้13 ของเจ้าแม่อยู่  
ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก่อนออกไปเรียนก็เจอคนที่เช่าห้องอยู่ใกล้กันเอากระเป๋าสตางค์มาคืนและบอกว่า
หล่นอยู่หน้าปากซอย  เมื่อตนเห็นรูปในกระเป๋าสตางค์ก็เลยจ าได้และเอามาคืน ซึ่งเมื่อได้คืนแล้วก็
บอกให้แม่รีบเอาของไปแก้บนที่ศาลเจ้าทันที”   

 การที่ขอพรเจ้าแม่เบิกไพรแล้วทราบผลอย่างรวดเร็วท าให้เจ้าแม่เป็นที่พ่ึงของคนใน
สังคมปัจจุบันได้อย่างดี  เพราะสังคมปัจจุบันมีความเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา  เวลาเป็นเงินเป็นทอง  
ดังนั้นที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงเป็นศาลเจ้าที่มีกลุ่มคนโรงงานเข้ามาขอพรมากที่สุด  และเพ่ือให้เป็นการ
ตอบสนองแก่คนหลากหลายกลุ่มดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องราวของการขอพรในปัจจุบันมีหลากหลาย
มากขึ้นกว่าสมัยก่อนที่มีเพียงแค่  การเดินทาง  ค้าขาย  ร่ ารวย  และเรื่องรักษาโรค  แต่ในปัจจุบัน 
จะพบว่ามีเรื่องราวทั้งเรื่องของหาย  เรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในยุคแรกนั้นการ
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในแถบเบิกไพรนี้ไม่เป็นที่นิยม  เพราะในประเทศมีมหาวิทยาลัยอยู่น้อย  
การเดินทางไปเรียนล าบาก  และครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งลูกหลานไปเรียนได้  ต้องท างานเพ่ือ
                                                           
13

 ฮู้  หรือ ยนัต์ ท่ีนิยมเขียนสีเหลืองคือประเภทคุ้ทครองตวั(ติ่นซิน) หรือพิทกัษ์บ้าน ได้แก่ฮู้  ป๊ัดกัว๋ฮู้  เป็นต้น 
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เลี้ยงครอบครัว  ต่างกับปัจจุบันที่การศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในสมัยก่อน  และเป็นที่นิยม
ส าหรับพ่อแม่ในการพยายามส่งให้ลูกเรียนหนังสือ  เพ่ือที่จะได้มีอนาคตที่ดี  มีงานท าที่ดีจะได้ไม่ต้อง
ล าบากเหมือนพ่อแม่  ส่วนเรื่องราวของความรักที่ในสมัยก่อนไม่มีใครมาขอเรื่องนี้เนื่องจากตาม
ต านานกล่าวว่าท่านเป็นโสดและถือศีลตลอดชีวิตแต่ในปัจจุบันจะพบว่ามีคนมาขอเจ้าแม่เรื่องความรัก
มากขึ้น  ดังปรากฏได้จากในใบเซียมซีท่ีมีการท านายเรื่องความรักเพ่ิมเข้ามา   

 เรื่องราวของการขอพรเจ้าแม่เบิกไพรก็คือเรื่องราวที่เป็นภาพสะท้อนการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมว่าเป็นเช่นไร  และประสบพบเจอปัญหาอย่างไร  การที่มนุษย์นั้นพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติ  เพราะเชื่อว่าเป็นหนึ่งในทางออกอีกทางหนึ่ง  หากขอแล้วประสบความส าเร็จอย่างในกรณี
ของเจ้าแม่เบิกไพร  ก็จะท าให้เจ้าแม่เบิกไพรยังสามารถมีอยู่ได้สังคม  และในขณะเดียวกันแม้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  จะส่งผลที่ท าให้เจ้าแม่เบิกไพรมีรูปแบบการขอพรที่เปลี่ยนไป  
และเรื่องราวที่มาขอพรก็เปลี่ยนไปตามสังคมที่ด ารงอยู่โดยรอบ  แต่ในท้ายที่สุดไม่ว่าสังคมจะ
เปลี่ยนไปเช่นไร  เจ้าแม่เบิกไพรจึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงไม่สามารถอธิบายทุกสิ่ง
ทุกอย่าง  ทุกความต้องการได้ด้วยเหตุ-ผล  ด้วยวิทยาศาสตร์ในทุกค าตอบ   
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บทที่  6 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 การที่ผู้คนในสังคมยังคงสามารถรักษาและสืบทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเจ้าแม่         
เบิกไพรไว้ได้จนกระทั้งถึงปัจจุบันนั้น  อาจจะมีวิธีการอธิบายได้หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถน าไปสู่
ข้อสรุปที่แตกต่างกันได้  แต่ในที่นี้ผู้ศึกษาจะใช้วิธีของ ส านักหน้าที่นิยมของโบรนิสลอว์ มาลินอฟ สกี้ 
(Bronislaw Malinowski) (ฉลาดชาย  รมิตานนท์ , 2527) และแนวคิดของกระบวนการกลายเป็น
เมืองในการขยายความเพ่ือให้เห็นสภาพสังคมในปัจจุบัน  เหตุผลที่เลือกใช้แนวคิดดังกล่าว  ก็เพราะ
เห็นว่า  เป็นการมองเรื่องราวของความเชื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของงาน นั่นคือ  ต้องการดู
ความสัมพันธ์ของการด ารงอยู่ของความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรกับหน้าที่ของความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรที่มีต่อ
สังคมบ้านโป่ง  ว่าความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรที่ยังคงอยู่ได้นั้นเพราะยังมีหน้าที่บางอย่างที่ตอบสนองคน
ในสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านโป่งได้อยู่  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวการขอพรไปตาม
วิถีชีวิตที่แท้จริงของตนเอง  แต่ถึงกระนั้นความศรัทธา  รูปแบบพิธีกรรม  ของความเชื่อเจ้าแม่เบิก
ไพรก็ยังคงมีการสืบทอดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น  โดยยังคงมีการรักษาวัฒนธรรมทางความเชื่อใน
แบบดั้งเดิมเอาไว้  อาจมีการปรับเพ่ือความเหมาะสมกับยุคสมัย   

 แต่มิได้เปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ  จนกระทั้งผู้คนที่เข้ามาที่ศาลเจ้าแม่เบิก
ไพรนั้นไม่ทราบว่าแต่เดิมความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เป็นอย่างไร  และมีรูปแบบ  เรื่องราวของความเชื่อ
เป็นอย่างไร  เพราะทุกวันนี้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในศาลเจ้านั้นยังคงวิถีปฏิบัติเช่นที่เคยท ากันมา  
คล้ายกับกรณีของการที่คนไทยนับถือพุทธศาสนาสืบต่อมา  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ก็ยังคงยึดหลัก
ปฏิบัติแบบเดิม ปรับบ้างเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย  แต่แก่นของศาสนาและความเชื่อยังคงมีอยู่คือการที่
เป็นที่พ่ึงของคนทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์เรื่องไหน  อาชีพอะไรก็ช่วยได้ทั้งสิ้น   เช่นเดียวกับความเชื่อเจ้าแม่
เบิกไพรที่ตอบสนองคนที่เชื่อในทุกกลุ่มมากหรือน้อยแล้วแต่ศรัทธา   

 ดังจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ศรัทธาในเจ้าแม่อย่างคุณนสมน  กิจกร  อาชีพ ค้าขาย  อายุ 50  
ได้อธิบายถึงคุณแดง  กิจกร คุณพ่อของเธอในฐานะคนพายเรือข้ามฝากไว้ว่า  “การที่เคารพและ
ศรัทธาในเจ้าแม่ก็มิใช่แค่เพราะท่านเด่นทางน้ าแต่เป็นเพราะ เชื่อกันมาตลอดว่าท่านศักดิสิทธิ์ในทุก
เรื่อง มีปัญหาอะไรก็ไปขออยู่  แม้ว่าตอนนี้พ่อเลิกพายเรือแล้วแต่ถ้ามีปัญหาในชีวิตก็ยังขออยู่  เอา
ง่ายๆคือท่านเหมือนเจ้าแม่สารพัดนึกขออะไรก็ได้หมด  มันก็แล้วแต่ว่าใครมีปัญหาอะไร  ตอนไหนก็
ไปบอกไปขอตอนนั้น  ถ้าได้แล้วก็ค่อยไปแก้บนเอาใครๆเค้าก็ท ากันสืบมาแบบนี้” 
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 เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของบ้านโป่ง  มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  แต่ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน     
วชิราลงกรณ์(เข่ือนศรีนครินทร์เดิม) ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ในปี พ.ศ. 2518  แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 
ท าให้แนวคิดการตั้งรกรากของผู้คนเปลี่ยนไป  เพราะการสร้างเขื่อนน ามาซึ่งสองสิ่งที่ส าคัญต่อการ
กลายเป็นเมือง คือ  

 1. กระแสไฟฟ้า  การที่พ้ืนที่ใดก็ตามสามารถผลิตกระแสไฟฟ้านั้นหมายถึงการเข้ามา
ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  และความเจริญต่างๆที่จะเข้ามา  รวมทั้งข่าวสารจากวิทยุและโทรทัศน์   

 2.  การขุดคลองชลประทาน  การขุดคลองกระจายออกไปทั่วบริเวณพ้ืนที่ห่างไกลท าให้
ที่ดินที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้กลายมาเป็นแหล่งการเพาะปลูกที่ส าคัญ  ประชาชนจึงเริ่มกระจายตัว
ออกไปตามพ้ืนที่โดยรอบตามพ้ืนที่ต่างๆจนท าให้พ้ืนที่เขตอ าเภอบ้านโป่งกลายมาเป็นพ้ืนที่กสิกรรม
ขนาดใหญ่ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่ส าคัญ  นอกจากนี้ผลพลอยได้ของคลองส่งน้ าคือ
การสร้างถนนตลอดแนวคลองส่งน้ าท าให้ความเจริญจึงรุดหน้าเข้าสู่พ้ืนที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากกว่า
แต่ก่อน  เมื่อบ้านโป่งกลายมาเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ  ประกอบกับความพร้อมเรื่องการคมนาคม
ขนส่งแล้ว  สิ่งต่อมาท่ีเข้ามาและมีผลมากจนถึงในปัจจุบันคือ  การเข้ามาของโรงงานขนาดใหญ่  ไม่ว่า
จะเป็นโรงงานผลิตและซ่อมรถ  โรงงานแปรรูปไม้อัด  โรงงานกระดาษ  และที่ส าคัญที่สุดคือโรงงาน
น้ าตาลที่กระจายตัวตลอดสองฝั่งแม่น้ าแม่กลอง  การสร้างโรงงานน้ าตาลขนาดใหญ่ท าให้เกิดผล
ตามมาอีก  2  ประการ  คือ    

 1. การเปลี่ยนอาชีพของคนในพื้นที่  กล่าวคือ  ประชาชนส่วนหนึ่งเลิกท านาไปปลูกอ้อย
เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการส่งโรงงานตามนโยบายของรัฐเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ า  (นายเตียม  
เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2558)       

 2.  การที่ประชาชนเปลี่ยนไปท างานในโรงงาน  เลิกท าการเกษตรและขายที่ดินให้
นายทุน  ประกอบกับการอพยพของคนต่างถิ่นเพ่ือเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  ไม่ว่าจะเป็น
คนไทยต่างจังหวัด  หรือคนต่างด้าว  โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนชาวบ้านโป่งให้เข้ากับ
อุตสาหกรรมหลัก  อย่าง  อุตสาหกรรมน้ าตาล  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากการใช้ 
ทฤษฎีการกลายเป็นเมืองแบบหลายจุดศูนย์กลาง (Multiple-nuclei theory)  ของชวนซี่ ดี. แฮร์รีส 
และเอ็ดวาร์ด แอล. อัลล์แมน (Chauncy D. Harris and Edward L. Ullman) ที่เสนอแนวความคิด
การขยายตัวของเมืองว่าเกิดจากหลายจุดศูนย์กลางมี 4 ประการดังนี้ 

 1.  ธุรกิจแต่ละประเภท มีความต้องการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
แตกต่างกัน ธุรกิจที่ต้องการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนกัน จะมารวมตัวอยู่บริเวณ
ที่มีทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ใช้เหมือนกัน ซึ่งในส่วนดังกล่าวนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน
เมื่อเดินทางเลียบริมฝั่งแม่น้ าแม่กลองเราจะพบการตั้งโรงงานน้ าตาลขนาดใหญ่ขนานไปกับสองฝั่งของ
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แม่น้ า  เพราะในการผลิตน้ าตาลนั้นจ าเป็นต้องใช้น้ าจ านวนมากเข้าสู่กระบวนการผลิตและน ามาสู่การ
ปล่อยน้ าเสียตามมา  นอกจากนี้ในบริเวณเขตบ้านโป่งนั้น  มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งจากการขนส่ง
ด้วยรถ  เรือและรถไฟ  ประกอบกับพ้ืนที่โดยรอบนั้นได้เปลี่ยนจากการท านามาเป็นการปลูกอ้อยเป็น
หลักเพ่ือรองรับการผลิตน้ าตาลและยังคงด าเนินมาถึงปัจจุบัน   

 2.  ธุรกิจที่เหมือนกันมักจะมีการรวมตัวอยู่บริเวณเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิง
การค้าจากการเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า ในการรวมตัวกันของโรงงานน้ าตาลท าให้
เกษตรกรสามารถเลือกได้ว่าตนเองจะเข้าร่วมโควตาของโรงงานใดแล้วจะได้ผลดีกว่า  ซึ่งท าให้ทั้ง
โรงงานน้ าตาลและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต่างมีการรวมตัวและสามารถสร้างอ านาจในการต่อรองได้มาก
ขึ้นและในขณะเดียวกันก็ไม่ท าให้เกิดการค้าแบบผูกขาด  ดังการเกิดขึ้นของสมาคมเกษตรกรชาวไร่
อ้อยเขต 7  ที่เป็นการวมตัวของเกษตรกรเพื่อคานอ านาจกับโรงงานน้ าตาลต่างๆในพ้ืนที่ 

 3.  การใช้ที่ดินของธุรกิจที่แตกต่างกันท าให้เกิดความขัดแย้งต่อกันและไม่สามารถอยู่
ร่วมกันได้ เช่น พ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยไม่สามารถอยู่ในบริเวณเดียวกับเขตอุตสาหกรรม เพราะ พ้ืนที่
ส าหรับอยู่อาศัยต้องการความสงบ มีการขนส่งที่ดี และไม่มีปัญหามลภาวะ แต่เขตอุตสาหกรรมเป็น
เขตที่มีเสียงดัง มีการขนส่งและใช้ยานพาหนะทั้งวัน และมีปัญหามลภาวะซึ่งกลายมาเป็นปัญหาใน
การด ารงชีวิตในปัจจุบันเนื่องจาก  การเข้ามาตั้งโรงงานส่วนใหญ่ในบ้านโป่งมักจะเข้ามาตั้งในเขตที่ดิน
ใกล้ชุมชนจนก่อให้เกิดมลพิษต่าง เช่น  กลิ่นเหม็นจากโรงงานน้ าตาล  โรงงานเอทานอลและโรงงาน
แป้งมัน  หิมะด าหรือกากอ้อยที่เหลือจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมน้ าตาล  เสียงดัง รบกวนจาก
อุตสาหกรรมเช่นโรงกลึงต่างๆ  และน้ าเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานน้ าตาและแป้งมัน   

 4.  บริเวณท่ีมีราคาท่ีดินสูงมากเป็นอุปสรรคท าให้ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถเข้าไปท า
ธุรกิจได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินในราคาแพงท าให้ไม่คุ้มกับการลงทุนและผลก าไรที่ ได้รับ 
นักลงทุนจึงต้องหาท าเลที่ตั้งแหล่งใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของที่จะด าเนินการ  เพราะฉะนั้นใน
ระยะเวลาต่อมาเมื่อที่ดินริมฝั่งแม่น้ ามีราคาแพงมากขึ้น อย่างกรณีการย้ายโรงงานเกษตรกลการของ
คุณใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา   ที่ได้ท าการย้ายโรงงานจากในตลาดบ้านโป่งออกมาเนื่องจากหมด
สัญญาเช่าและหากจะใช้ที่เดิมก็จะต้องเช้าในราคาที่แพงขึ้นและไม่คุมกับการลงทุน     

 ในขณะเดียวกันการเข้ามาตั้งโรงงานส่วนใหญ่นอกจากจะใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของ
ชุมชนแล้วยังมีการสร้างโรงงานในพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรเดิม  เพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้
ที่ดินบริเวณโดยรอบและมีราคาแพงมากขึ้น  เกษตรกรหลายคนจึงเลือกที่จะขายที่ดินใกล้กับโรงงาน
หรือการเปลี่ยนที่ดินจากการเกษตรสู่การสร้างห้องแถวหรือบ้านพักคนงาน  รวมไปถึงการเปิดร้านค้า
ต่างๆ  แทนที่การท าการเกษตรกรรมแบบเดิม  ผลของราคาท่ีดินท าให้หลายโรงงานจึงเลือกที่จะไม่ตั้ง
ติดกับริมแม่น้ าโดยตรง  แต่จะตั้งลึกเข้าไปในแผ่นแล้วท าการต่อท่อน้ าทิ้งลงแม่น้ า  บางโรงงานย้ายไป
ตั้งริมฝั่งคลองชลประทานแทน เช่น  โรงงานแป้งมันบ้านโป่งเป็นต้น   
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 สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรเป็นอย่างมากเพราะการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมน ามาสู่ความเจริญด้านต่างๆทั้งในแง่วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น  เพราะหากมองในแง่วิทยาศาสตร์แล้วความเชื่อดังกล่าวก็ไม่ต่างกับ
ไสยศาสตร์และศาสนาที่เป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้  จับต้องไม่ได้  ไม่สามารถแสดงความเป็นรู ปธรรมได้
เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์  ท าให้ความเชื่อเรื่องศาลเจ้าแม่เบิกไพรต้องปรับตัว  เลือกรับในส่วนดีของ
วิทยาการสมัยใหม่  และน ามาปรับปรุงใช้เพ่ือให้ความเชื่อดังกล่าวสามารถอยู่รอดในสังคม เช่น  จาก
บทสัมภาษณ์ของ คุณวิลาภรณ์  ศรีค า  กล่าวว่า  “มีนักศึกษาไทยไปเรียนต่างประเทศปรากฏว่าท า
กระเป๋าสตางค์หล่นหายโดยที่ในกระเป๋าสตางค์มีบัตรทุกอย่างของตนเอง  หลังจากที่กลับมาถึง
ห้องพักและไม่รู้จะท าอย่างไรดีหลังจากที่ไปแจ้งความก็เลยขอให้เจ้าแม่ช่วยเพราะในกระเป๋าสตางค์
ของตัวเองมีฮู้ของเจ้าแม่อยู่  ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก่อนออกไปเรียนก็เจอคนที่เช่าห้องอยู่ใกล้กันเอา
กระเป๋าสตางค์มาคืนและบอกว่าหล่นอยู่หน้าปากซอย  เมื่อตนเห็นรูปในกระเป๋าสตางค์ก็เลยจ าได้
และเอามาคืน”  ตัวอย่างข้างต้นแสดงว่าแนวคิดเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรไม่ได้จ ากัดวงให้อยู่ในกลุ่มชาวจีน
อีกต่อไป  แต่สามารถมีผลถึงต่างประเทศในแง่ของการน าไปใช้ให้พกพาสะดวกและยังเป็นการช่วยให้
คนที่อ่อนแอด้านจิตใจ  ในขณะที่ไปเรียนต่างแดน  ไม่มีคนรู้จักมากนักและต่างวัฒนธรรมให้มีที่พ่ึง
ทางใจได้  จึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบทางแนวคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่มากขึ้น     

 รูปแบบของพิธีกรรมในการขอพรเจ้าแม่ก็มีการปรับให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ที่รีบเร่ง  
เพราะในสมัยก่อนหากต้องการเข้ามาขอพรกับเจ้าแม่ก็จะต้องเข้ามาไหว้เจ้าแม่ที่ศาลเจ้าเท่านั้น  แต่
ในปัจจุบันสามารถขอพรเจ้าแม่ได้แค่เพียงการระลึกถึงเจ้าแม่  แล้วท าการจุดธูปสามดอกปักกลางแจ้ง
เท่านั้น  ไม่จ าเป็นต้องไปไหว้ที่ศาลเจ้าก็ได้  หากจะแก้บนจึงเอาของแก้บนมาที่ศาลเจ้า   
 ส าหรับการแก้บนนั้น  ของแก้บนส่วนใหญ่จะยังคงตามขนบธรรมเนียมแบบเดิมเอาไว้  
เช่นพวงมาลัย  น้ ามัน  ข้าวสาร  เทียน  ลิเก  งิ้ว  แต่ก็มีเพ่ิมขึ้นบ้างตามกระแสนิยมเช่น  หนัง
กลางแปลงที่จะฉายหนังได้หลายเรื่อง  ทั้งหนังตลาดจากต่างประเทศและหนังไทย   ในส่วนนี้เองที่ท า
ให้มีความชัดเจนว่าการท่ีความเชื่อเรื่องศาลเจ้าแม่เบิกไพรอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่
ก็ยังสามารถยืดหยัดอยู่ได้เพราะศาลเจ้าแม่ยังคงมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของผู้คนดังนี้ 

1. หน้าที่ในด้านการตอบสนองความต้องการจ าเป็นพื้นฐานและด้านจิตใจ (Basic 
Biological and Psychological Needs)  ของมนุษย์เพ่ือเอาชีวิตรอด (ยศ  สันติสมบัติ,  2556)  
โดยเฉพาะเรื่องการรักษาโรค  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ยังคงท าให้ความเชื่อเกี่ยวกับ          
เจ้าแม่เบิกไพรยังคงได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีต  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษา
โรคของเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  ส่วนใหญ่โรคจะมาขอให้เจ้าแม่ช่วยจะเป็นโรคที่หายยาก  หรือเป็นโรคที่ไม่
มีใครรู้จักและมีโอกาสเสียชีวิตสูง  อย่างเช่นในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่ เจริญมากนัก  โรคบางชนิดที่
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ปัจจุบันสามารถรักษาได้  แต่ในสมัยก่อนยังเป็นโรคที่หาทางรักษาไม่ได้หรือรักษาได้ยาก เช่น          
อัมพฤกษ์  โรคฝีที่เป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  โรคริดสีดวงทวาร เป็นต้น   การที่ผู้คนที่
เป็นโรคในกลุ่มนี้มาหาเจ้าแม่เพราะจากต านานของเจ้าแม่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการรักษาผู้ป่วย  
ดังนั้นหากเป็นโรคที่รักษาหายยากหรือเป็นโรคที่ไม่มีใครรู้จัก  ก็จะท าให้ส่งผลต่อด้านจิตใจโดยตรง  
การเข้ามาขอพรให้เจ้าแม่ช่วยเหลือนั้น  ส่วนใหญ่ที่ศาลเจ้าจะมีน้ ามนต์ที่ได้รับการปลุกเสกในช่วงงาน
เข้าทรง  ให้แก่ผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือดื่มและน ากลับบ้านเพ่ือไปอาบ  ทั้งนี้การท าเช่นนี้ส่วนใหญ่
แล้วเป็นการรักษาด้านจิตใจให้มีแรงใจที่จะสู้กับโรคร้ายต่อไป 
 นอกจากนี้ หลังจากที่มีการบันทึกของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพที่กล่าวเรื่อง
อิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่ในการรักษาพระพ่ีนางของรัชกาลที่ 5  ไว้ว่า  “ในการเสด็จพระพาสต้นที่               
ไทรโยคครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 พ.ศ.2431 คราวเสด็จกลับจากประพาสไทรโยค   
สมเด็จพระพ่ีนางในรัชกาลที่ 5    ปรากฏว่าพระองค์ทรงประชวรตลอดการเดินทาง  ท าอย่างไรก็ไม่
หายเมื่อทรงเสด็จมาถึงศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงได้เข้ามาสักการะและขอพร  หลังจากที่ทรงเด็จถึง         
พระนครแล้วทรงโปรดให้น า  พระเจ้าห้าพระองค์มาถวายและยังทรงพระองค์เสด็จมาทอดกฐินที่
อ าเภอบ้านโป่งนี้ด้วย จึงถือว่าศาลเจ้าแม่เบิกไพรนี้มีความส าคัญ”   
 ยิ่งท าให้เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาโรคของเจ้าแม่  แล้วสามารถท าให้ผู้ป่วยหายจากโรค
ที่เป็นอยู่ได้นั้นท าให้เรื่องราวเกี่ยวกับการขอพรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ  ยังคงเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงได้รับ
การสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

เรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยทางการแพทย์ได้มีการอธิบายไว้ว่า  การเจ็บป่วยมีสอง
สาเหตุหลัก  นั่นคือ  เจ็บป่วยทางร่างกายและทางจิตใจ (ผศ. นพ. ปราโมทย์ สุดคนิชย์ , 2552 )          
สองส่วนที่จะส่งผลซึ่งกันและกัน  เช่น   ไมเกรนและโรคปวดศีรษะจากความตึงเครียด (Tension 
headache)  เกิดจากสภาพของจิตใจที่ตึงเครียดอันเป็นผลจากการด าเนินชีวิ ตในแต่ละวัน                
ส่วนมะเร็งที่แม้ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่แน่ชัดว่าจิตใจคือตัวการของการเกิดมะเร็ง  แต่เมื่อเป็น
มะเร็งแล้ว  ผลของจิตใจที่เข้มแข็งก็ท าให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้  (ผศ. นพ. ปราโมทย์           
สุดคนิชย์, 2552 )      

 จะเห็นได้ว่า โรคทางกายที่เป็นผลจากจิตใจดังกล่าว แม้จะมีสภาพทางกายหรือสรีระ         
ที่เกิดขึ้นจริง แต่การใช้ยารักษาอาการทางกายโดยไม่สนใจสภาพจิตใจ จะท าให้ประสิทธิภาพการ
รักษาด้อยลง ดังกรณีของคุณจุฑามาศ   ตันติวัฒนวิทย์  อายุ  52 ปี  ผู้ดูแลศาลเจ้า  และเคยเป็น
มะเร็งที่ช่องปากมาก่อนพบว่า  ผลจากการเป็นมะเร็งท าให้กลัว  จิตตกไม่มีแรงจะสู้ต่อเพราะการ
รักษามะเร็งในปัจจุบันคือ  การผ่าตัดและให้คีโมซึ่งมีผลข้างเคียงมากอย่างการคลื่นไส้  อาเจียน   
เวียนหัว  และหมดแรงเพราะไม่ทานอะไรท าให้เม็ดเลือดขาวและแดงน้อย  จนท้ายที่สุดไม่สามารถ
ให้คีโมได้อีก  ก็เสียชีวิต  เพราะฉะนั้นสามีคุณจุฑามาศ   ตันติวัฒนวิทย์  จึงต้องหาวิธีทางในการช่วย
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ภรรยาเพ่ือให้มีแรงใจกลับมาสู้กับมะเร็งต่อโดยเฉพาะการหาที่พ่ึงทางใจ  ที่จะสามารถท าให้ภรรยา         
มีความหวังว่าจะหาย  การเข้ามาขอพรเจ้าแม่เบิกไพรจึงเป็นหนึ่ งในการท าให้ภรรยาสบายใจ           
และกลับไปสู้กับมะเร็งจนกระทั่งหายจากโรคได้ในปัจจุบัน  เรื่องราวการมาขอพรเจ้าแม่เบิกไพรใน
เรื่องของการขอให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะโรค         
ที่เป็นแล้วหายยากหรือมีสิทธิ์เสียชีวิตสูง   

 ในปัจจุบันโรคมะเร็งคือโรคที่เป็นมากในสังคมอุตสาหกรรม  อันเนื่องมาจากการด าเนิน
ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีจ านวนมาก  ทั้งจากการสูดดมกลิ่นต่างๆที่ปล่อยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  การทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยปุ๋ยและยา  ดังนั้นมะเร็งจึงเป็นโรคที่เป็นง่ายหายยาก  
คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เข้ามาขอพรกับเจ้าแม่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงเป็นกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเป็น
หลัก  เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อมาที่ศาลเจ้าส่วนใหญ่จะผมร่วง  หัวล้าน  ร่างกายสูบผอมอันเนื่องมาจาก
การให้คีโม  และในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องยากล าบากในการด ารงชีวิตอย่ างปกติ  เพราะฉะนั้นการ
เข้ามาขอพรเจ้าแม่จึงเป็นการเข้ามาขอพรเพ่ือให้เกิดปาฏิหาริย์แก่ชีวิต  เป็นการสร้างก าลังใจในการ
ต่อสู้กับโรคร้ายและผู้ที่เข้ามาขอพรก็มิใช่แค่ชาวจีน  แต่เป็นคนทุกกลุ่มในสังคม  ดังนั้นความเชื่อเจ้า
แม่เบิกไพรเกี่ยวกับการรักษาโรคจึงยังคงตอบสนองคนในสังคมได้อยู่ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด   
ตราบเท่าที่มนุษย์จะไม่เจ็บป่วย  ซึ่งคงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
 2.  ความต้องการด้านสังคม ( Instrumental Needs)  เป็นความต้องการเกี่ยวกับ
ความร่วมมือกันทางสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่มาจากความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจน ามาสู่ 
การแบ่งงานกันท า การแจกจ่ายอาหาร  การป้องกันภัย การผลิตสินค้า การบริการต่าง ๆ และการ
ควบคุมทางสังคม   อาจก่อให้เกิดการรวมตัวตั้งเป็นกลุ่ม  องค์กร  หรือสถาบัน (ยศ  สันติสมบัติ,  
2556)  ส าหรับความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  เป็นหนึ่งในการเกิดขึ้นของสถาบันศาสนาและ         
ความเชื่อในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง  ซึ่งมีความสัมพันธ์  หน้าที่เก่ียวเนื่องกับสถาบันอ่ืนๆในสังคมดังนี้ 

2.1   หน้าที่ของเจ้าแม่เบิกไพรกับสถาบันเศรษฐกิจ  ส าหรับด้านเศรษฐกิจ        
นั้นเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของปากท้อง  การด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายไปจากสังคม
เกษตรกรรมจนถึงระบบอุตสาหกรรมที่งานมีความซับซ้อน  แบ่งงานกันท า  ต้องการแรงงานจ านวน
มากและน ามาสู่การอพยพของคนต่างถิ่นที่เข้ามาเป็นลูกจ้างหรือพนักงานในโรงงาน  ล้วนแต่เป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้น  ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงถึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ที่ท าให้ความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรยังมีบทบาทอยู่ในสังคมของชาวบ้านโป่ง  สังคมบ้านโป่งเป็นสังคมที่มี
ความหลากหลายจากทั้งเชื้อชาติและการด าเนินชีวิต  มาตั้งแต่ในสมัยอดีต  เพราะส าหรับพ้ืนที่               
บ้านโป่งนั้นมีคนหลายกลุ่มชาติพันธุ์  ทั้งไทยพ้ืนถิ่น  จีน  มอญ  ยวน  ลาวและเขมร ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มี
เอกลักษณ์เป็นของตนเองมีการรวมตัวอยู่เป็นกลุ่มที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เช่น ไทยพ้ืนถิ่นจะกระจายตัว
อยู่ทั่ ว ไป  เน้นการท าการเกษตรเป็นหลัก   จีนอยู่ เป็นชุมชนการค้า เช่นตลาดบ้ านโป่ ง                        
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ตลาดห้วยกระบอก  มอญคือกลุ่มชนอพยพกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่บ้านโป่งแถบบ้านม่วง  นครชุม  ยวน  
ลาวและเขมร อพยพเข้ามาจากการกวาดต้อนในตั้งแต่ในสมัยธนบุรีเรื่อยลงมาจนกระทั้งถึงในสมัย
รัชกาลที่ 3 แยกกันออกเป็นกลุ่มๆ เช่น ยวนอยู่ที่หนองปลาหมอปลูกข้าวเป็นหลัก  โดยเฉพาะข้าวที่มี
ชื่อเสียงคือข้าวเหลืองอ่อน  ลาวตี้หรือลาวเวียงอาศัยแถบหนองปลาดุก  บ้านม่วงบางส่วน  เขมร          
คือกลุ่มคนที่กระจายตัวออกไปอยู่แทรกตัวกลับกลุ่มอ่ืนๆในชุมชนบ้านโป่ง   

ดังนั้นการที่บ้านโป่งมีความหลากหลายของแต่ละกลุ่มชาติ พันธุ์ก็ท าให้แต่คนมีวิถีชีวิตและ
ความเชื่อต่างกันออกไป  ถึงกระนั้นแม้จะอยู่ต่างกลุ่มกันแต่ก็มีความสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกัน  เช่นการ
แต่งงาน  การแลกเปลี่ยนสินค้า  โดยเฉพาะการที่ชาวจีนเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าท าให้ความเชื่อ
เกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพรของชาวจีนแพร่กระจายไปสู่กลุ่มอ่ืนๆด้วย  แม้จะมีอิทธิพลไม่มากเท่าความเชื่อ
ในกลุ่มของตนเองแต่ก็ท าหน้าที่ในการเป็นตัวกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  เช่น ในงาน         
เทกระจาดแม้ว่าชาวจีนจะท าหน้าที่เป็นหลักในการเข้าร่วมแต่ก็มีชาวมอญที่อยู่ใกล้เคียงบางส่วนมา
บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เช่นเดียวกับชาวไทยในพ้ืนที่  นอกจากนี้ทุกปีในงานวันตรุษจีน  ศาลเจ้า
แม่เบิกไพรจะมีการตั้งกองกฐินเพ่ือน าเงินที่ได้ไปบริจาคแก่วัดต่างทั้งวัดไทยปากแรดในปี 2550             
วัดมอญ  อย่างวัดโพธิโสภารามในปี 2558   วัดยวน อย่างวัดหนองปลาหมอในปี 2535 เป็นต้น   

 ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ท าให้บ้านโป่งมีแรงงาน
อพยพจากทั่วทุกภูมิภาคข้ามาในพื้นที่มาขึ้นโดยเฉพาะแรงงานจากภาคอีสาน การเข้ามาของแรงงงาน
ต่างถ่ินท าให้สังคมบ้านโป่งเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะแรงงานกลุ่มนี้คือ  คนกลุ่มที่มีจ านวนมากและยังคง
เพ่ิมมากข้ึน  สิ่งส าคัญที่ท าให้คนกลุ่มนี้เข้ามานั่นก็คือการค้าแรงงาน  ในระยะแรกคนอพยพส่วนใหญ่
เข้ามาเป็นลูกจ้างทั้งจากร้านค้าและในโรงงานอุสาหกรรม  และพยายามที่จะตั้งตัวจนกระทั่ง           
ในท้ายที่สุดก็ออกมาประกอบกิจการร้านค้าเป็นของตนเอง  หรือมีการสร้างครอบครัวและเมื่อเก็บเงิน
ไประยะหนึ่งก็ให้ฝ่ายสามีหรือภรรยาออกจากการเป็นลูกจ้างใช้เงินที่มีเปิดร้านเป็นของตนเอง   

ดังเช่นกรณีของคุณ พนิดา  แจ้งจิต  อายุ  29 ปี อาชีพพนักงานโรงงานเกษตรกลการ              
ให้สัมภาษณ์ว่า “แรกเริ่มตนเองย้ายมาจากสุโขทัยเข้ามาท างานเป็นลูกจ้างร้านขายเหล็กและวัสดุ
ก่อสร้างที่ร้านเจริญกิจ  แต่ต่อมาไปเจอแฟนที่เป็นคนเชียงใหม่เข้ามาท างานที่อู่ซ่อมรถ  แล้วก็เลยมี
ลูก 2 คนตอนนี้ตัดสินในว่าจะท างานที่บ้านโป่ง  อยู่ที่นี่  ส่งลูกเรียนที่นี่  และค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัว  
ตอนนี้เพิ่งซื้อรถมา  เพราะต้องเอารถไปขนรถของเวลาเอาของเข้าร้านมีรถมันสะดวกกว่า”   

หรืออย่างคุณศรีจันทร์  พลชุมแสง   อายุ  52  ปี  อาชีพ ค้าขาย และเป็นชาวร้อยเอ็ด           
ยังกล่าวว่า  “แรกเริ่มตนเองก็ย้ายมาที่บ้านโป่งเพ่ือเป็นสาวโรงงานแต่ต่อมาเพ่ือท างานเก็บเงินก็            
ออกจากงานมาเปิดร้านขายส้มต า”  ซึ่งผู้ศึกษาจะแบ่งการศึกษาออกเป็นประเด็นย่อย 3 ประเด็นตาม
อาชีพหลักของชาวบ้านโป่งดังนี้ 
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 2.1.1  อาชีพค้าขาย  ร้านค้าและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว  เป็นอาชีพหลักของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านโป่ง  เนื่องจากการรวมตัวเป็นตลาดบ้านโป่งในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจาก  
การทีพ่่อค้าชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากเป็นกระจุกริมฝั่งแม่น้ าแม่กลองทางทิศตะวันออก  อันเป็นที่ตั้งของ
ตัวอ าเภอในปัจจุบัน  ซึ่งความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรนั้นก็มีจุดเริ่มต้นมาจากชาวจีนค้าขาย ผ่านพ่อค้า
ชื่อ  เม่งต๊ะ  แซ่ตั้น  ผู้มีความศรัทธาในองค์เจ้าแม่เทียนโหวเซียนบ้อ (เจ้าแม่ทับทิม)  ที่ มีอภินิหาร
เรื่องการช่วยเหลือชาวเรือให้เดินทางปลอดภัย  จากจุดนี้เองที่ท าให้ความเชื่อเจ้าแม่เทียนโหวเซียนบ้อ  
เข้ามายังพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่งตามเส้นทางการค้าของชาวจีนที่ต้องการเดินทางไปค้าขายของป่าที่
จังหวัดกาญจนบุรี  ผ่านแม่น้ าแม่กลองขึ้นไปตั้งแต่ปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรสงคราม  ผ่านอ าเภอด าเนิน
สะดวก  อ าเภอโพธาราม  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เข้าจังหวัดกาญจนบุรีที่อ าเภอท่ามะกา 
อ าเภอท่าม่วงและท้ายสุดที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ตลาดซื้อขายของป่าจากตอนในระหว่างผู้ หาของ
ป่าหรือคนในพ้ืนที่และพ่อค้าชาวจีน   

 จากจุดก าเนิดของความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เทียนโหวเซียนบ้อหรือต่อมาภายหลังเรียกว่า       
เจ้าแม่เบิกไพรนั้นก็เริ่มมาจากชาวจีนที่ท าการค้า  การสัญจรทางน้ าในสมัยโบราณจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งยวดเพราะแม่น้ า ล าคลอง ของคนโบราณก็คือถนนของคนปัจจุบัน  ดังนั้นการที่จะรู้จัก
เส้นทางจึงเป็นเรื่องส าคัญ  ส าหรับคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้วก็อาจจะรู้วิธีการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องของเส้นทางน้ า   แนวหินใต้น้ า  หรือร่องน้ า  และเนื่องจากส่วนมากท าอาชีพ
เกษตรกรรมจึงไม่จ าเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน  ท าให้การเดินทางจึงมีน้อยและไม่ใช่ปัญหาส าคัญ  ต่างจาก
พ่อค้าส่วนใหญ่ที่จะเป็นชาวจีนที่เข้ามาติดต่อค้าขายตั้งแต่ในสมัยธนบุรี  ใช้แม่น้ าแม่กลองเพ่ือเข้าไป
ซื้อของป่าจากเมืองกาญจนบุรีออกมาขาย   

 การตั้งศาลเจ้าแม่เบิกไพรเกิดขึ้นตามแนวคิดแบบคนจีนบริเวณเขตต าบลเบิกไพร         
เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คนเดินทาง  และมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการในเรื่องของความสบายใจ
จากการเดินทางให้ปลอดภัย      เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  เป็นบริเวณคุ้งน้ า  
ที่ในช่วงหน้าฝนน้ าจะไหลแรงและเชี่ยวมาก  บังคับเรือล าบากและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  ประกอบ
กับมีเกาะกลางแม่น้ า  2  เกาะจึงเป็นผลให้น้ าที่ไหลมาจะวนเป็นวงและยังมีโขดหินที่แหลมคมใน
บริเวณเดียวกันอีกด้วย  สิ่งเหล่านี้จึงท าให้เรือที่เข้ามาแล้วไม่ระมัดระวัง  อาจถูกน้ าวนหรือโขดหินท า
ให้เสียหาย  และจมในที่สุด  

 ในขณะเดียวหากจะพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งก็พบว่า  การที่มีการตั้งศาลเจ้าแม่เบิกไพร
ในบริเวณคุ้งน้ านอกจากจะเพ่ือเป็นเรื่องของการตอบสนองด้านจิตใจแล้ว  ยั งสามารถตีความได้ว่า  
การที่มนุษย์เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ  หรือการสร้างระบบความเชื่อหรือศาสนานั้นมิได้มีหน้าที่แค่เพ่ือ
ในการท าให้สบายใจเท่านั้น  แต่ยังเป็นกุศโลบายที่ส าคัญที่ท าให้คนในสังคมมีความปลอดภัยและหาก
ไม่ท าตามก็จะเกิดผลเสียหรือบทลงโทษตามมา   
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 เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วการเดินเรือเพ่ือท าการค้านั้น  ก่อนที่จะมาถึงบริเวณที่มี
อุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้เดินเรืออาจจะขาดความระมัดระวัง  ดังนั้นถ้าผู้เดินเรือเห็นศาลเจ้าแม่เบิกไพรอยู่
ริมฝั่งแม่น้ านั่นหมายความว่า  จะต้องระมัดระวังมากขึ้น  เพราะเป็นพ้ืนที่เดินเรือที่อันตราย  ชาวเรือ
จึงต้องชลอความเร็วเพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ  ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพร
ที่กล่าวว่า  เมื่อชาวเรือเดินทางถึงบริเวณศาลเจ้าจะต้องหยุดเรือที่หน้าศาลแล้วท าการเคาะเรือหรือ 
จุดประทัดเพ่ือบอกให้เจ้าแม่ทราบแล้วท่านจะอวยพรและช่วยเหลือ  แต่หากใครไม่ท าตามก็จะท าให้
เกิดอุปสรรคกับการเดินทางเช่นมีเรือเจ้าแม่ (จระเข้)  คอยฉุดเรือให้เดินทางได้ช้าลง   เกิดอุปสรรคใน
การเดินเรือต้องล่าช้า  จึงท าให้ผู้คนกลัวและยอมท าตาม  ในความเป็นจริงแล้วการท าเช่นนี้จะท าให้
ชาวเรือท่ีเดินทางต้องคอยระมัดระวังในการเดินเรือมากข้ึนอีกด้วย   

 ผลจากการที่เจ้าแม่เบิกไพรตอบสนองด้านความปลอดภัย  ความสบายใจแก่พ่อค้า         
ชาวจีนที่ต้องเดินเรือในระยะเวลานานท าให้ในภายหลังต่อมา  หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการของเจ้าแม่
เบิกไพรจึงเน้นตอบสนองเรื่องของการค้าที่ร่ ารวย  เพราะการค้ากับการเดินเรือคือของคู่กัน  ดังนั้น
ความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรจึงครอบคลุมเรื่องการค้าขายด้วย  แม้ว่าในภายหลังการเดินเรือจะหมดไปจาก
พ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง  แต่ถึงกระนั้นการค้ากลับขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  ถึงขนาดที่เรียกได้ว่า  พ้ืนฐาน
เศรษฐกิจของอ าเภอบ้านโป่งมาจากการค้าและอุตสาหกรรม  เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าแม่ที่มีต่อ
ด้านการค้านั้นจึงยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ทั้งเรื่องการเข้าไปขอพรให้การค้าขายดี  ร่ ารวย  
และไม่มีอุปสรรค  นอกจากนี้เพราะการที่ชาวจีนส่วนใหญ่ในบ้านโป่งประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจ
ส่วนตัว  สืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  เพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรก็ยังคงได้รับการ         
สืบทอดลงมาเช่นเดียวกัน  

 2.1.2  ด้านการเกษตรกรรม  ส าหรับด้านการเกษตรกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวไทยในพ้ืนที่  ที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบเนื่องต่อกันมาจากอดีต  ส่วนส าคัญที่ท าให้ความเชื่อ          
เจ้าแม่เบิกไพรเกี่ยวข้องกับการท าอาชีพเกษตรกรรมนั้น  มาจากหนึ่งในอภินิหารของเจ้าแม่เรื่องการ
ท านายดินฟ้าอากาศ  ดังปรากฏในค าท านายทุกปีระหว่างช่วงการเข้าทรงใหญ่ประจ าปีในช่วงงาน
วันที่สองของงานวันเกิดเจ้าแม่  เพ่ือมาบอกให้ชาวบ้านเตรียมตัวรับมือกับดินฟ้าอากาศและช่วยใน
การตัดสินใจในการปลูกพืชว่าควรจะปลูกชนิดใด  ดังค าท านายในปี พ .ศ. 2558  ที่ท่านท านาย         
ว่า “ปีนี้น้ าแล้ง   ฝนน้อย  แต่ปลายปีจะเริ่มฝนมากอีกครั้ งและจะเป็นอย่างนี้ อีกปีติดกัน                 
การท าเกษตรควรพิจารณาให้ดี”  สอดคล้องกับการประกาศของรัฐบาลที่ออกประกาศงดการท าข้าว
นาปรังเนื่องจากน้ าไม่พอทั่วทั้งประเทศ  ดังนั้นชาวบ้านจึงมีเวลาในการตัดสินใจเลือกว่า ในปีจะปลูก
พืชชนิดใด  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเลือกที่จะปลูกอ้อยเพราะใช้น้ าน้อยและไม่ต้องดูแลรักษามากนัก  มีตลาด
รองรับใกล้บ้าน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 

 

 ถึงกระนั้นหากจะพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งว่าค าท านายในปีล่าสุดนี้อาจ อ้างอิงมาจาก       
ค าท านายของรัฐบาลก่อนหน้านี้ซึ่งส าหรับเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญมากกว่า  แต่ในอดีต
สมัยที่ยังไม่มีการพยากรณ์อากาศจากรัฐบาล  ชาวบ้านจ าเป็นที่จะต้องเสี่ยงในการปลูกพืช             
เพราะการเพาะปลูกยังคงต้องพ่ึงพาฝนเป็นหลัก  ดังนั้นพ้ืนที่ทางการเกษตรจึงอยู่กระจุกตัวริม          
ฝั่งแม่น้ าหรือตามสระน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่  แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์  และการจัดการ
ระบบชลประทานเข้ามาในพ้ืนที่  ท าให้การขยายตัวของการเกษตรขยายเข้าสู่ตอนในมากยิ่งขึ้น  จึง
ท าให้ความเชื่อของเจ้าแม่เบิกไพรในการช่วยเหลือเรื่องดินฟ้าอากาศเพ่ือการท าเกษตรในปัจจุบัน
ลดลง  แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่  เช่น  ถ้าปีไหนแล้งจัดก็ยังคงมีคนไปขอให้เจ้าแม่ช่วยท าให้ฝนตก          
ดังค าสัมภาษณ์ของคุณคุณสนม  เที่ยงทัด  อายุ  50  ปี  อดีตผู้ช่วยก านันต าบลเบิกไพร กล่าวว่า       
“ ตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงตอนนี้ (2558) ถ้าฝนไม่ตก  ฝนแล้ง ก็จะมีคนไปจุดธูปบอกเจ้าแม่ให้ช่วย
หน่อย  เพราะเจ้าแม่ท่านท าให้ฝนตกหลายครั้ง”  หรือแม้กระทั่งหากปีไหนฝนตกน้อยจะมีชาวบ้าน
บางส่วนท าการแห่นางแมวรอบหมู่บ้าน  และเมื่อมาถึงหน้าศาลเจ้าจะต้องเข้าไปไหว้เจ้าแม่ด้วยเพ่ือ
ขอให้เจ้าแม่ช่วยอีกทีหนึ่ง  

 อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีการขอพรเจ้าแม่เกี่ยวกับเรื่องฟ้า ฝน  ในปัจจุบันจะลดลงไปจนแทบ
จะไม่มีอีก (อดีตก านันอาคม  เกษตรลักษมี , สัมภาษณ์ , 2558)  แต่ถึงกระนั้นเหล่าเกษตรกรก็ยังคง
เข้ามาขอพรกับเจ้าแม่เรื่องราคาผลผลิต  หรือการขอให้ผลผลิตที่ออกมาขายได้ในราคาดี  ตามที่ตั้งใจ
ไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวในช่วงปี 2555 -2556  ที่มีปัญหาเรื่องการที่รัฐบาล
ไม่มีเงินจ่ายให้แก่ชาวนาตามโครงการรับจ าน าข้าว  เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมต่างจากการค้าขาย
หรือการเป็นลูกจ้างในโรงงานคือ  เกษตรกรเหล่านี้จะได้เงินเป็นก้อนจากการขายผลผลิตที่ตนเองมี  
แล้วแบ่งเงินไว้ใช้  แต่ส าหรับอาชีพการค้าและการเป็นลูกจ้างจะได้เงินแบบรายวันซึ่งเป็นการค้ า
ประกันอย่างหนึ่งว่าถ้าไปท างานอย่างน้อยวันนี้ก็มีเงินใช้  เพราะฉะนั้นการที่รายจ่ายมีทุกวันแต่เงินที่
ตนเองลงทุนไปยังไม่ได้คืนนั้นก็ท าให้เกษตรกรเหล่านี้เกิดความทุกข์  อันเนื่องมาจากหนี้สินที่กู้ ยืม  
บางคนจึงต้องน าที่ดินของตนเองไปขายหรือจ านองเพ่ือเอาเงินมาใช้ก่อน  ดังนั้นในปัจจุบันส าหรับ
ความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรนั้นส่วนใหญ่จึงตอบสนองด้านจิตใจ  แก่คนกลุ่มนี้มากกว่าเรื่องของการด าเนิน
ชีวิต  

 2.1.3 ด้านอุตสาหกรรม   อันเนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้
เศรษฐกิจในบ้านโป่งมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของโรงงาน
อุตสาหกรรม  ที่กลายมาเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของบ้านโป่งได้ในระยะเวลาไม่นาน  เรื่องราวของ
การกลายเป็นเมืองของบ้านโป่งในปัจจุบัน  จึงเน้นที่ด้านอุตสาหกรรม  ส าหรับด้านอุตสาหกรรมนั้น  
จะแบ่งเรื่องราวการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนคือ  ด้านของนายทุนที่เป็นเจ้าของ  โรงงานกับลูกจ้าง
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ที่เป็นทั้งคนไทยในพ้ืนที่แต่เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมสู่การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
แรงงานอพยพจากต่างถ่ิน 

 ในส่วนของนายทุนที่เป็นเจ้าของโรงงงาน  ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวจีนในพ้ืนที่อ าเภอ          
บ้านโป่งที่ขยายธุรกิจจากการค้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม  เช่น คุณใจทิพย์  เหมือนแก้วจินดา  เจ้าของ
โรงงานผลิตอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร   และผลิตรถไถ  หางรถไถ  โดยท าการขยายกิจการจาก
โรงกลึงหางรถไถที่มีที่ตั้งเดิมอยู่ที่ในตลาดบ้านโป่ง  ย้ายโรงงานมาฝั่งเบิกไพรเพ่ือขยายกิจการ            
แต่ถึงกระนั้นก็จ าเป็นต้องหาที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ท าการเกษตร  ดังนั้นในการขยาย
ธุรกิจจึงพ่ึงเจ้าแม่เบิกไพรในการขอให้ช่วยให้ตนเองสามารถซื้อที่ดินได้  ในราคาที่เหมาะสมมากที่สุด             
และสุดท้ายก็เป็นผลส าเร็จ  เมื่อคุณเอ้ียง  แซ่อ้ึง  ท าการขายที่ของตนเองจ านวน  74 ไร่ ให้แก่คุณใจ
ทิพย์  เหมือนแก้วจินดา  หลังจาที่ซื้อขายส าเร็จก็ได้ท าการแก้บนเจ้าแม่เบิกไพรด้วยการฉายหนัง
กลางแปลง ช่วงของงานวันตรุษจีน   

 นอกจากนี้การที่นายทุนส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงงานในพ้ืนที่บ้านโป่ง  เป็นคนใน         
บ้านโป่งเองแต่ได้ท าการขยายธุรกิจจากการค้าและธุรกิจส่วนตัวสู่การเป็นเจ้าของโรงงงานนั้นท าให้
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับจีนจึงกลายเป็นความเชื่อที่ส่งผลลูกจ้างในอีกทางหนึ่ง  กล่าวคือ  ส าหรับ
โรงงานหรือธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ในบ้านโป่ง  ตัวอย่างเช่นโรงงานน้ าตาลหรือร้านค้าในตลาด         
บ้านโป่งส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วไปคือวันที่ 31ธันวาคม – 4 มกราคม  และช่วงวันสงกรานต์         
ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นวันหยุดแห่งชาตินั้น  จะมีร้านค้าหลายแห่งที่ไม่หยุดแต่จะหยุดก่อน
หรือหลังเทศกาล  เนื่องจากช่วงเทศกาลคือช่วงเวลาที่จะสามารถขายของได้  แต่ในขณะที่วันตรุษจีน
ไม่ใช่วันหยุดที่รัฐบาลก าหนดร้านค้าและโรงงานน้ าตาลในบ้านโป่งกลับหยุดตั้งแต่ในวันไหว้  และวัน
เที่ยวจนกระทั่งจะกลับมาท างานอีกครั้งในช่วง 2 หรือ 4 ค่ า  ตามปฏิทินจีน  ในขณะเดียวกันการให้
เงินโบนัสที่ส่วนใหญ่จะได้ในช่วงปีใหม่  แต่ที่บ้านโป่งจะได้เป็นอ่ังเปาหรือแต๊ะเอียในช่วงวันตรุษจีน
แทน  เพราะฉะนั้นจะพบว่าเจ้าของโรงงานและเจ้าของธุรกิจการค้าคือกลุ่มคนที่ส าคัญในการก าหนด
ทิศทางเศรษฐกิจในบ้านโป่ง  ดังนั้นส าหรับคนกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มนายทุนหลักท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
บ้านโป่ง  และกลายมาเป็นกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินมากท่ีสุด  มีเงินทุน  เป็นที่ยอมรับ  อยู่ในการรับรู้และ
มีพลังมากท่ีสุดของบ้านโป่ง   

 ดังนั้นการที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรยังคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะศาลเจ้าแห่งนี้มีหน้าที่ใน
การรวมชาวจีนในบ้านโป่งเข้าไว้ด้วยกัน  เป็นหนึ่งเดียวกัน  ช่วยเหลือกัน  ตัวอย่างที่ส าคัญ         
เช่น  กิจกรรมงานเทกระจาด  งานประเพณีที่ส าคัญของศาลเจ้าแม่เบิกไพรในการช่วยเหลือระหว่าง
คนมีเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและคนที่ยังไม่สามารถตั้งตัวได้  นับเป็นการบริจาคอาหารและเงินทอง
ให้แก่คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันที่ด้อยโอกาสกว่า  ซึ่งข้าวของส่วนใหญ่ที่มีการบริจาคยังคงมาจากกลุ่ม
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ของชาวจีนในตลาดบ้านโป่งละบรรดาเจ้าของโรงงานต่างๆ  เช่น  โรงงานน้ าตาลก็จะน าน้ าตาล
จ านวนมากมาบริจาคทุกปี  เป็นต้น   

 แต่ส าหรับในส่วนของลูกจ้างที่เป็นทั้งคนไทยในพ้ืนที่แต่เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมสู่
การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานอพยพจากต่างถิ่นนั้นเริ่มท าการอพยพเข้ามาท างานใน
พ้ืนที่บ้านโป่งเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  เพราะเป็นช่วงหลังเกิดวิกฤติต้มย ากุ้ง
และโรงงานต่างๆในบ้านโป่งเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเนื่องมาจากเงินทุนที่ใช้เป็นเงินทุนที่หมุนเวียน
ภายในบ้านโป่งและมีลักษณะของการลงทุนจากต่างประเทศน้อยจึงสามารถฟ้ืนตัวได้เร็ว  ท าให้มี
ความต้องการแรงงานถาวรจ านวนมาก  และน ามาสู่การเปลี่ยนอาชีพจากคนท้องถิ่นและอพยพ
แรงงานจากภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยเฉพาะภาคอีสาน  สิ่งที่เป็นผลกระทบที่ส าคัญของจ านวน
แรงงานที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้สังคมบ้านโป่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านของธุรกิจการค้าที่มี
การขยายตัว  ประชากรเพ่ิมข้ึน  หนาแน่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการจราจรแออัด  ปัญหาการลัก
ขโมยที่เพ่ิมขึ้น  มีผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเมื่อเงินกลายมาเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการด าเนินชีวิต   

 การอพยพเข้ามายังพ้ืนที่ใหม่ท าให้คนกลุ่มนี้อยู่ในสถานลูกจ้างมีการด าเนินชีวิตแบบวัน
ต่อวัน  เงินที่เหลือเก็บมีน้อย  เพราะของใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค่ากินอยู่  เดินทางไปท างาน  ค่าเช่า
บ้าน  และที่ส าคัญสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่นโทรศัพท์มือถือ  โทรทัศน์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  
ล้วนแต่ต้องใช้เงินทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้นหากเงินที่เป็นรายได้จากการท างานในโรงงานไม่เพียงพอ          
ก็จะต้องหาเงินเพิ่มเพ่ือให้เพียงพอต่อรายจ่าย  ดังนั้นความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรจึงเข้ามาตอบสนอง
เรื่องดังกล่าว  โดยเฉพาะการเสี่ยงโชค  หรือลาภลอยที่จะเห็นว่า  ในช่วงวันที่  30 และ 15  ของทุก
เดือนจะมีผู้คนเข้ามาท่ีศาลเจ้ามากเป็นพิเศษเพ่ือมาขอเลข  และบริเวณหน้าศาลเจ้าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้า
มาขายลอตเตอรี่เป็นจ านวนมากกว่าปกติ  ซึ่งหากงวดใดมีคนถูกก็จะต้องรีบท าการแก้บน  เพราะ       
มิเช่นนั้นงวดต่อไปจะไม่ถูกอีก  การที่ไปขอเจ้าแม่ให้ช่วยเรื่องการเสี่ยงโชคนี้หากมีคนถูกก็จะบอกต่อ
และจะมาขอบ่อยครั้งมากขึ้น  ในขณะเดียวกันนอกจากเรื่องของการขอด้านโชคลาภแล้ว  อีกเรื่อง
การขอพรส่วนมากของเหล่าลูกจ้างเหล่านี้คือเรื่องการขอให้การงานมั่นคง  และได้ผลตอบแทนที่ดี  
เพราะหากตนเองถูกให้ออกจากโรงงานก็ไม่มีหลักค้ าประกันว่าจะมีอาชีพอ่ืนรองรับ  ซึ่งต่างจากคนที่
เป็นกลุ่มที่เคยเป็นลูกหลานเกษตรกรแต่เปลี่ยนอาชีพมารับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะคนกลุ่ม
นี้หากไม่ท างานในโรงงานก็ยังคงสามารถกลับไปสู่การท างานในภาคการเกษตรได้   

 นอกจากนี้การที่คนกลุ่มนี้เข้ามาท างานในพ้ืนที่บ้านโป่งในฐานะลูกจ้าง  ก็ย่อมที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตของตนให้เข้ากับสังคมใหม่  เพราะฉะนั้นดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่า  
กลุ่มนายทุนชาวจีนคือกลุ่มคนที่มีพลังก าหนดทิศทางของเศรษฐกิจในบ้านโป่ง  กลุ่มแรงงงานที่เข้ามา
ท างานในโรงงานก็จะต้องปฏิบัติตนตามและปรับตัวให้กลมกลืน  เพ่ือการอยู่รอด  ดังนั้นความเชื่อ
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เกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพรจึงมิใช่อยู่เพียงแค่ในกลุ่มของชาวจีนอีกต่อไป  แต่ยังเข้าสู่การรับรู้ของแรงงาน
ที่อพยพเข้ามาท างานในพ้ืนด้วย  ดังนั้นศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนใหม่
นี้ด้วย  โดยมิใช่แค่เรื่องของการเงินแต่รวมไปถึงเรื่องของจิตใจ  ในการช่วยท าให้รู้สึกสบายใจและเป็น
แนวทางในการตัดสินใจ  ด้วยการเข้ามาเสี่ยงเซียมซี  และเมื่อส าเร็จก็จะมีของมาแก้บน  ตามแต่ธรรม
เนียมปฏิบัติ 

 ชาวบ้านโป่งที่เป็นแรงงานอพยพจึงแบ่งได้อีกเป็นสองกลุ่มย่อยๆคือ  กลุ่มที่เข้ามาก่อน
และสามารถตั้งตัวได้กับกลุ่มที่ยังไม่สามารถตั้งตัวได้ยังคงเป็นลูกจ้างอยู่  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เห็นได้ชัดจากคนทั้งสองกลุ่มนี้  คือการที่แรงงานอพยพที่เริ่มตั้งตัวได้  พยายามที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมด้วยการปรับการแสดงออกทางสังคมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งหมด  เช่น  ผู้หญิง           
สวมเครื่องประดับมีราคาแพง  เช่นเงิน  ทอง  หรืออัญมณี  เสื้อผ้ามีราคา  รองเท้าหุ้มส้น  ฝ่ายชาย         
มักสวมนาฬิกาเรือนใหญ่เสื้อคอปก  และรองเท้าที่มีราคาแพง  เน้นภาพลักษณ์ที่ดูดี  และใช้ข้าวของ
เครื่องใช้ที่มีราคาแพง  อย่างการใช้สมาร์ทโฟน  และท่ีส าคัญซื้อรถขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งรถกระบะและรถ
เก๋ง  เพ่ือท าให้ตนเองดูแตกต่างจากแรงงานอพยพท่ียังตั้งตัวไม่ได้  เนื่องจากในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้
ของราคาแพง  และนิยมการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปท างาน   

 แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มแรงงานที่เริ่มตั้งตัวนี้มิได้เพียงแค่กระท าตัวให้กลมกลืนด้วยการ
ใช้ข้าวของราคาแพงเท่านั้น  แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมด้วย  เช่น  จากที่ตนเองไม่มีเชื้อ
สายจีน  ไม่ต้องไหว้เจ้า  เมื่อถึงเทศกาลของชาวจีน เช่น ตรุษจีนก็ท าการไหว้เจ้าเช่นเดียวกับชาวจีน
ทั่วไป  หรือการสอนลูกหลานให้ใช้ค าเรียกญาติพ่ีน้องคนรู้จัก แบบชาวจีน  เช่นเรียกว่า เตี่ย  ม้า             
เจ๊  เฮีย  โก  เป็นต้น  และหากกล่าวว่าความเชื่อเจ้าแม่เบิกไพรคือหนึ่งในตัวแทนของความเป็นคนจีน
ในบ้านโป่ง  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อของชาวจีน  คนกลุ่มนี้จึงเข้าร่วมในงานต่างๆ
ของศาลเจ้าทั้งเพ่ือการเข้าไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าแม่จริงๆ  และเพ่ือการเข้าสังคมอีกทางหนึ่ง 

 การเกิดขึ้นของค าว่า  “ จีนเทียม ” 
 เรื่องราวของค าว่า  “จีนเทียม”  เป็นค าเรียกของแรงงานอพยพที่แสดงออกว่าตนมีฐานะ

ดี  และพยายามปรับตัวให้เข้ากับความเป็นบ้านโป่ง  โดยเฉพาะการที่บ้านโป่งมีไทยเชื้อสายจีนเป็นคน
กลุ่มหลักและมีอ านาจในทางเศรษฐกิจสูง  ดังนั้นแรงงานอพยพกลุ่มใหม่ที่ก าลังสร้างตัวนี้จึงต้องการ
การยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  โดยใช้ทั้งจากการแต่งตัว  และการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งจาก
เรื่องราวทางพิธีกรรม  เช่นการไหว้เจ้า  การเข้าไปท ากิจกรรมที่ส าคัญของศาลเจ้าแม่เบิกไพรที่ถือว่า
เป็นจุดศูนย์รวมทางความเชื่อของชาวจีนในบ้านโป่ง    แต่ถึงกระนั้น  ในอีกทางหนึ่งการปรับตัว
เลียนแบบชาวไทยเชื้อสายจีนนี้  จึงท าให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านโป่ง (จีนแท้)  เรียกคนกลุ่มนี้ว่า  
“จีนเทียม”  จากการสัมภาษณ์และสังเกตชาวจีนในตลาดบ้านโป่งก็ท าให้ทราบถึงความแตกต่าง
ระหว่างชาวจีนและแรงงานอพยพท่ีเริ่มตั้งตัวกลุ่มนี้ 
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    เนื่องจากส าหรับชาวจีนในบ้านโป่งส่วนใหญ่ในการท างานหรือกิจวัตรประจ าวัน   
มักแต่งตัวเรียบๆ  ไม่สวมเครื่องประดับมาก  สวมรองเท้าแตะ  และหากต้องการไปซื้อของในตลาดถ้า
ไม่ไกลมากก็จะเดินหรือขี่จักรยาน  ส่วนการใช้โทรศัพท์ไม่เน้นที่มีราคาแพงเน้นที่การใช้งานและคงทน
คุ้มกับเงินท่ีเสียไป  ส่วนเด็กรุ่นใหม่ก็มีการใช้สมาร์ทโฟนตามกระแสวัยรุ่น  ส าหรับการไหว้เจ้าในงาน
เทศกาลต่างๆนั้นก็ท ากันเป็นปกติ  ด้วยการไหว้ หมู ไก่ คู่หนึ่ง  ข้าวสวย  เหล้า  กับข้าวที่ต้องมีอย่าง
น้อยหนึ่งอย่างต้องเป็นหมี่สั่วหรือวุ้นเส้นผัด  ขนมเทียน ขนมเข่ง  ขนมน้ าตาล  ขนมเปี๊ยะ  ผลไม้
อย่างน้อยสามอย่างขึ้นไปแต่จ านวนจะต้องเป็นเลขคี่  กระดาษเงินกระดาษทอง  ข้าวของเครื่องใช้
จ าลอง  แล้วเมื่อไหว้จะต้องไหว้สามเวลาคือ เช้า ( กอ่น 11.00  น.)  ไหว้เทพเจ้าไหว้ในบ้าน  กลางวัน
( 11.00  น.) ไหว้บรรพบุรุษไหว้กลางแจ้งหรือที่หน้าสุสาน  เย็น ( 16.00  น. )  ไหว้ผีไม่มีญาติ          
โดยการไหว้แต่ละครั้งอาหารทุกจานเมื่อทั้งตระกูลมาไหว้จะให้ผู้น าตระกูลจุดธูปทั้งหมดเป็นก า (ไม่มี
การนับแต่กะด้วยสายตาให้มากพอเท่าจ านวนคนและเหลือไปปักที่กระถางธูป)   จากนั้นก็จะแจกแก่
ญาติทุกคนคนละดอก  หลังจากนั้นก็จะธูปแต่ละดอกปักลงบนอาหารทุกจาน  ส่วนที่เหลือปักลงใน
กระถางธูปแล้วรอให้ธูปหมดดอกถึงจะลาเจ้ามารับประทานต่อได้  

  การท าเช่นนี้ของชาวจีนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกับกลุ่มแรงงานงาน
อพยพที่ชาวจีนในตลาดเรียกว่า  “จีนเทียม” ทั้งเรื่องของการแต่งตัว  การใช้เงินเพ่ือแสดงออกถึง
หน้าตาทางสังคม  และการไหว้เจ้าที่แม้ว่ากลุ่มจีนเทียมจะไหว้เจ้าเช่นเดียวกัน  ด้วยการเตรียมของ
ไหว้เจ้าเหมือนกันแต่วิธีการไหว้ไม่เหมือนกันเพราะคนกลุ่มนี้แค่จุดธูปแล้วบอกเฉยๆไม่มีการปักบน
อาหารแต่อย่างใด  อีกประการหนึ่งที่ชาวจีนในบ้านโป่งเห็นว่าแตกต่างคือ  แม้ว่าชาวจีนจะเป็น          
คนมัธยัสถ์  แต่ถึงกระนั้นถ้าเป็นงานไหว้เจ้าเพ่ือบรรพบุรุษคุณภาพของสินค้าจะต้องดี  ต้องเน้นสีแดง
ไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหนก็ตาม  ซึ่งต่างจากกลุ่มจีนเทียมที่มี เหมือนกันแต่คุภาพอาจน้อยกว่า                 
เพราะก าลังเงินที่ซื้อมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจ   

 อีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ  ผลจากการใช้ชีวิตที่เน้นวัตถุนิยมของกลุ่มจีนเทียมกลุ่มนี้ท า
ให้เกิดเป็นปัญหาที่ตามมาอีกหลายประการ  โดยเฉพาะการที่คนกลุ่มนี้มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับมาก  
ท าให้ต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกู้หนี้นอกระบบมากกว่าธนาคาร  เนื่องจากการกู้
จากธนาคารจ าเป็นต้องมีคนค้ าประกัน  ที่จะต้องสามารถตรวจสอบได้  สิ่งนี้เองที่เป็นปัญหา           
เพราะการที่เป็นแรงงานอพยพต่างถิ่นเข้ามาท าให้หาคนที่จะค้ าประกันได้ยากแม้ว่า  จะมีค ากล่าวว่า
คนอีสานจะช่วยเหลือกัน  แต่ส่วนใหญ่แล้วการช่วยเหลือจะเป็นในรูปแบบอ่ืนมากกว่าที่จะเป็นเรื่อง
เงินทอง  โดยเฉพาะด้านการเงินที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ของอ่ืน  เพราะล าพัง
แค่ตนเองก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกัน  ดังนั้นกู้นอกระบบจึงสะดวกที่สุด  แต่ก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยที่
ต้องจ่ายมากกว่าปกติ  ทั้งดอกเบี้ยจากเงินต้นและดอกเบี้ยรายวันที่ต้องจ่าย  จากการสังเกตพบว่า  
ในพ้ืนที่บ้านโป่งจะมีกลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์คันใหญ่สวมชุดด าตามทวงหนี้แก่ผู้กู้หลายกลุ่ม          
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 ซึ่งถ้าไม่มีเงินจ่ายก็จะต้องหนีหนี้  จนท าให้สิ่งที่พยายามเก็บเงินทอง  สร้างฐานะ              
ก็จะต้องหมดไป  เพราะฉะนั้นจากการสัมภาษณ์คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงพบว่า  คือกลุ่มคนหลักที่เข้าไป
ไหว้เจ้าแม่เพ่ือขอโชคลาภ  ลาภลอย  เพ่ือน าเงินมาหมุน  และเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาด้านการเงินมาก
ที่สุดที่เข้าไปขอพรเจ้าแม่  เพราะปัญหาด้านการเงินก็จะส่งผลต่อด้านจิตใจที่มีความเครียดหากไม่
สามารถส่งเงินที่ตนเองกู้ได้ตามก าหนด   

 ในขณะเดียวกันการเกิดปัญหาเรื่องเงินกู้หนี้ยืมสินนี้ยังน าไปสู่ปัญหาเรื่ องการขโมยของ
และยาเสพติด  โดยเฉพาะเรื่องการขโมยนั้นปัญหาที่พบมากที่สุดคือการขโมยรถทั้งจักรยานยนต์และ
รถยนต์เพ่ือน าไปขายต่อยังประเทศเพ่ือนบ้าน  และอีกปัญหาที่ส าคัญคือยาเสพติดเพราะการขายยา
ท าเงินได้อย่างรวดเร็วและจ านวนมาก  แต่ก็เสี่ยงกับการถูกจับและถูกเก็บเช่นเดียวกัน   

 แม้ว่าแรงงานอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านโป่งบางส่วนจะถูกเรียกว่า “จีนเทียม”            
อันสะท้อนถึงความเป็นจริงที่ว่า  แม้จะมีความพยายามเพ่ือเป็นที่ยอมรับทางสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงออก  การแต่งกาย  ค าเรียกชื่อญาติ  การไหว้เจ้าหรือแม้กระท่ังการเข้าร่วมพิธีกรรมแบบชาวจีน
ที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพร  แต่ถึงกระนั้นชาวจีนในบ้านโป่งก็ยังคงมีบางส่วนที่ยังไม่ให้การยอมรับในการ
เป็นพวกเดียวกับตนเองอย่างสนิท  อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เช่นนี้ยังคงด าเนินต่อไป  ในอนาคต
ก็อาจมีสิทธิที่จะสามารถท าให้ค าว่า “จีนเทียม” ค่อยๆหมดไปก็เป็นไปได้  ในรุ่นลูกรุ่นหลาน  

 เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาของสังคมในบ้านโป่งที่เกิดขึ้นนั้นมิใช่เป็นปัญหาที่เกิด
เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่หลากหลายและส่งผลกระทบต่อกับเป็นลูกโซ่  ดังนั้นจาก
แนวคิดของโบรนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Malinowski)  ที่จ าเป็นต้องศึกษาทั้งด้านสังคมและ
ด้านปัจเจกไปพร้อมกัน  เพราะปัญหาด้านสังคมสามารถส่งผลถึงจิตใจได้  การไม่สบายใจ              
ความกังวล  ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ท าให้ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรยังสามารถอยู่ได้มาจนถึงทุก
วันนี้ 

 2.2  หน้าที่ของเจ้าแม่เบิกไพรกับสถาบันครอบครัว  สถาบันครอบครัวถือว่าเป็น
สถาบันพ้ืนฐานของสังคม  ส าหรับเรื่องราวของสถาบันครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเจ้าแม่        
เบิกไพรนั้นมีมาตั้งแต่ในยุคของการที่ชาวบ้านโป่งอยู่กับแบบลักษณะครอบครัวขยาย  เพราะการเป็น
ครอบครัวขยายมีผลต่อการเป็นแรงงานในการท าการเกษตร  เช่นเดียวกับชาวจีนที่จะอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัวขนาดใหญ่  มีการรวมตัวของครอบครัวหลายรุ่นอยู่ร่วมกัน  และมีการให้ความเคารพเชื่อฟัง
ตามล าดับอาวุโส  ซึ่งการเป็นสังคมเช่นนี้ท าให้ครอบครัวมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น  เพราะฉะนั้น
แรงงานของครอบครัวคือสิ่งจ าเป็นเพราะฉะนั้นหากครอบครัวใดไม่มีบุตรนั้นหมายถึงการขาดคนที่จะ
เข้ามาท างานให้ครอบครัว  เพราะฉะนั้นเรื่องราวการขอบุตรกับเจ้าแม่เบิกไพรคือ  หนึ่งในการขอพร
ของหลายครอบครัว  คู่แต่งงานหลายคู่ที่ไม่มีบุตรจึงมักจะไปขอลูกกับเจ้าแม่  จากค าบอกเล่าที่สืบต่อ
กันมาว่า  เจ้าแม่ท่านประทานลูกให้แก่ตระกูล ศรีค า  จนกระทั้งในท้ายที่สุดผลจากการขอบุตรนี้ก็ท า
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ให้ตระกูลศรีค ากลายเป็นตระกูลที่ดูแลศาลเจ้า  และท าหน้าที่เป็นร่างทรงสืบทอดต่อกันมา จากเดิมที่
เจ้าแม่ไม่เคยมีร่างทรงมาก่อน  เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรจึงเข้าไปขอบุตร  ถ้าส าเร็จลูก
ที่เกิดมาส่วนใหญ่มักเลี้ยงยาก  ไม่สบายบ่อย  ดังนั้นเมื่อครบก าหนดโกนผมไฟจะมาจุดธูปบอกเจ้าแม่
เพ่ือให้ท่านอวยพร  และต้องน าผมเด็กที่ได้มาลอยน้ าที่หน้าศาลเจ้าเพ่ือให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  
และเจ้าแม่ท่านจะคอยคุ้มครอง  นอกจากนี้ เด็กที่เกิดมามักจะเฉลียวฉลาด  เป็นเจ้าคนนายคน          
รับราชการ  ซึ่งหากพิจารณาในอีกมุมหนึ่งจะพบว่า  เพราะคนส่วนใหญ่ที่มาขอบุตรกับเจ้าแม่เป็น
ลูกหลานจีน  เพราฉะนั้นส าหรับเด็กชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่เมื่อโตขึ้นพ่อแม่มักจะส่งให้เรียน
หนังสือ  จนกระทั่งกลายมาเป็นผู้มีความรู้  ดังนั้นหากเทียบกับชาวไทยที่ส่วนใหญ่แล้วยากจนกว่าจึง
ไม่สามารถเรียนหนังสือได้  เพราะฉะนั้นค่านิยมของชาวไทยในสมัยก่อนจึงไม่เน้นเรียนหนังสือแต่เน้น
ท ามาหากินมากกว่า   
 เมื่อบ้านโป่งเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมจากครอบครัวขยายเริ่ม
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  เกษตรกรที่เคยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ก็เริ่มแยกตัวออกจากกัน
เพราะในการท างานมีการใช้แรงงานจากเครื่องจักรเข้ามาแทนที่  เช่นจากการด านาหว่านข้าว  ก็มีรถ
ด านามาแทนที่  การเกี่ยวข้าวที่ต้องใช้คนจ านวนมากก็เปลี่ยนมาเป็นรถตัดข้าว  หรือแม้แต่ในการตัด
อ้อยที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากในระยะแรก  ก็พัฒนาสู่การมีรถตัดอ้อยเข้ามาแทนที่แรงงานคน           
ท าให้สังคมเกษตรกรเองก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  ส าหรับชาวจีนนั้นก็ยังคงมีการสืบเนื่องของการ
เป็นครอบครัวใหญ่อยู่เพียงแต่ได้แยกย้ายกันเพ่ือออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว   แต่ถึงกระนั้นเมื่อถึง
ในช่วงงานเทศกาลต่างๆเช่นตรุษจีน  เชงเม้ง  สารทจีน  ก็ยังคงเป็นเทศกาลที่ท าให้ครอบครัวเหล่านี้
ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง  ศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงท าหน้าที่เป็นหนึ่งในสถานที่การรวมตัวของชาวจีน
ในงานเทศกาลต่างๆ  ให้ท ากิจกรรมร่วมกันเพราะในช่วงงานเทศการนั้น  ส าหรับครอบครัวชาวจีน
ที่มาไหว้เจ้าแม่เบิกไพรจะมาในลักษณะครอบครัวใหญ่มีหลายรุ่น  โดยเฉพาะคนแก่ที่อายุมากจะพา
ลูกหลานมาไหว้ตามอย่างบรรพบุรุษ  การท าเช่นนี้ท าให้ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพรยังคงได้รับ
การสืบทอดต่อไป    

 ในปัจจุบันในสังคมของบ้านโป่งมิได้มีแค่ชาวจีน หรือชาวไทยในพ้ืนที่ที่มีจ านวนมาก
เท่านั้น  แต่กลุ่มคนที่เป็นแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญของบ้านโป่ง  คนกลุ่มนี้
เข้ามาที่บ้านโป่งเพ่ือท างานและสร้างครอบครัว  จากการสัมภาษณ์แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องการที่
จะตั้ งรกรากที่บ้านโป่งมากกว่าที่จะกลับไปบ้านเดิมของตน  สร้างฐานะและครอบครัวที่นี่                
หลายครอบครัวของคนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นคู่รักที่พบกันจากการท างานในโรงงานเดียวกัน  
หลังจากนั้นก็เริ่มสร้างครอบครัว  แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์คื อ  
คู่รักหลายคู่มีการอยู่ร่วมกันในลักษณะอยู่ก่อนแต่ง    และที่ส าคัญคือการมีบุตรตั้งแต่อยู่ในช่วงที่อายุ
น้อย     หลายคู่มีบุตรแต่ไม่มีการจดทะเบียน  ซึ่งท าให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการเช่น            
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เรื่องการหึงหวง  ส าหรับบ้านโป่งนั้นเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีการฆ่ากันตายเพราะเรื่องหึงหวงอยู่บ่อยครั้ง
ดังที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์   

 นอกจากนี้การที่มีบุตรตั้งแต่อายุยังน้อยก็น ามาสู่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตามมาเพราะจาก
รายที่มีของแต่ละคนยังไม่เพียงพอต่อการมีบุตร  ท าให้หลายคนจึงต้องท างานหลายกะมากขึ้น           
หรือท างานเสริมเพ่ือท างานเลี้ยงครอบครัวทั้งสามีและภรรยา  ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของคุณดารณี   
สินชัย  อายุ  27 ปี  อาชีพ พนักงานโรงงานฮามอนี่อิเล็กทรอนิคส์  ให้สัมภาษณ์ว่า  “ตนเองย้ายมา
จากจังหวัดอุดรธานี  ตอนนั้นตนเองอายุ 16 ปี  เรียนไม่จบท้องก่อนแต่ง  มีแต่วุฒิ ม. 3 เท่านั้น  แถม
ยังมีลูกอีก  ต้องท างานหาเงิน เลี้ยงลูกแต่เอาเข้าจริงๆ  ค่าใช้จ่ายก็ดูเหมือนจะเยอะกว่าตลอด  ดังนั้น
จึงต้องท างานสองกะ  แต่เงินก็พอใช้แต่ไม่ค่อยเหลือเก็บ ” 

 ผลที่ตามมาคือบุตรที่โตขึ้นนั้นมักเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดู  หรือการเอาใจใส่ยังไม่
มากพอ  จนกระทั่งน ามาสู่ปัญหาด้านอ่ืนๆตามมา  เช่น การหนีเรียนเพราะไม่อยากกลับบ้าน        
ติดเพ่ือน   ติดเกมส์  ติดยาเสพติด เป็นต้น  ดังนั้นหลายครอบครัวที่มีปัญหาเหล่าจึงไปขอให้เจ้าแม่
เบิกไพรช่วย  เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาครอบครัวที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้  แม้จะเช่าบ้านติดกันแต่
ก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันดังเช่นในสังคมชนบท  การที่เข้าไปขอเจ้าแม่จึงอยู่ในลักษณะของการ
ขอพรเพื่อความสบายใจการขาดหวังว่าปัญหาที่มีจะดีขึ้น  และการที่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพ้ืนฐาน
ของมนุษย์มีปัญหา  ยิ่งเป็นการสะท้อนถึงสภาพของสังคมท่ีมีปัญหาเช่นเดียวกัน 

2.3  หน้าที่ของเจ้าแม่เบิกไพรกับสถาบันการศึกษา  การศึกษาคือการสร้างความรู้
และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆในสังคม  เพราะฉะนั้นชาวจีนจึงนิยมให้บุตรหลานมี
ความรู้  และได้รับการศึกษาที่ดี  เพ่ือที่ในอนาคตจะได้สุขสบาย  แนวคิดดังกล่ าวนี้ท าให้ในพ้ืนที่         
บ้านโป่งมีโรงเรียนจ านวนมาก  โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่มีเจ้าของเป็นชาวจีน  ทั้งโรงเรียนฮกเฮง  
โรงเรียนดุสิตวิทยา  โรงเรียนอุดมวิทยา  โรงเรียนวังตาลวิทยา  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  โรงเรียน
นารีวุฒิวิทยา  โรงเรียนสามัคคีวิทยา  เป็นต้น  โรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่มีผู้ก่อตั้งเป็นชาวจีน
ทั้งสิ้น  โดยเฉพาะ  โรงเรียนอุดมวิทยาและโรงเรียนวังตาลวิทยา  เป็นโรงเรียนของตระกูลวังตาล  
ตระกูลคหบดีชาวจีนที่อาศัยอยู่ในบ้านโป่ง  และส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก  แม้ในภายหลัง
ตระกูลวังตาลจะเปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนาแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงให้การสนับสนุนศาลเจ้าแม่เบิกไพร
ด้วย  การเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคเงินช่วยเหลือในการบูรณะศาลเจ้าแม่เบิกไพร   นอกจากนี้ใน
พ้ืนที่ติดกับศาลเจ้าแม่เบิกไพรมีโรงเรียนศาลเจ้าแม่เบิกไพรตั้งอยู่  โรงเรียนแห่งนี้ท าหน้าที่ในการให้
ความรู้แก่เด็กๆที่อาศัยอยู่โดยรอบศาลเจ้าแม่เบิกไพร  ในขณะเดียวกันศาลเจ้าแม่เบิกไพรก็ยังมีการให้
ทุนการศึกษาประจ าปีแก่นักเรียนที่ยกจนแต่มีความรู้  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้เด็กมีความรู้และแบ่ง
เบาภาระของครอบครัว  การท าเช่นนี้ท าให้ศาลเจ้าแม่เบิกไพรจึงมีลักษณะคล้ายกับวัดในสังคมไทย  
ที่เป็นสถานที่ทั้งในแง่ของการประกอบพิธีกรรม  การรวมคน  และการให้การศึกษา  
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 อย่างไรก็ดี  การที่ในบ้านโป่งมีโรงเรียนจ านวนมากนี้ท าให้บ้านโป่งกลายเป็นพ้ืนที่ที่มี
นักเรียนจากพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงเข้ามาท าการศึกษา  เช่น  อ าเภอโพธาราม  อ า เภอบางแพ           
จังหวัดราชบุรีอ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ท าให้ในปัจจุบันจึงมีการเข้าไปขอพรเจ้าแม่เพ่ิม
มากขึ้นในเรื่องของการเข้าศึกษาต่อ  ทั้งที่เป็นเด็กนักเรียนเข้าไปขอพรเองและผู้ปกครองของเด็กเข้า
ไปขอพร  เพื่อขอให้สามารถสอบติดในที่ที่ตั้งใจ  และอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญคือ  เรื่องของการเข้ามาขอ
พรให้เรียนจบตามการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐก าหนด  (ม . 3)   อันเนื่องมาจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบันของชาวไทยทั่วไปที่มีค่านิยมให้เรียนหนังสือสูงๆ  และท างานที่ดีไม่ต้องล าบาก
เหมือนพ่อแม่ เพราะฉะนั้นหลายครอบครัวจึงพยายามส่งลูกเรียนให้สูงที่สุด  และในขณะเดียวกันวุฒิ
การศึกษาในปัจจุบันก็ยังส่งผลถึงเงินเดือนที่ได้จากการท างานที่ต่างกันอีกด้วย   

 เพราะฉะนั้นในปัจจุบันส าหรับชาวบ้านโป่งทั้งคนไทยในพ้ืนที่  ชาวไทยเชื้อสายจีน           
และกลุ่มแรงงงานอพยพท่ีเข้ามาอยู่ที่บ้านโป่งส่วนใหญ่พยายามที่จะส่งลูกเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน
เอกชนมากกว่ารัฐบาลแม้ว่า  ค่าเล่าเรียนจะแพงกว่าก็ตาม  เนื่องจากโรงเรียนเอกชนหลายแห่งมีศิษย์
เก่าหลายคนสอบได้ในมหาวิทยาลัย  และจบมามีงานท าที่ดีมากกว่านักเรียนจากโรงเรียนของรัฐ   
และในขณะเดียวกันการที่เด็กเข้าเรียนด้วยกันย่อมหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่เด็กๆใน
อีกทางหนึ่งด้วย  

 ดังนั้นจากค่านิยมของชาวจีนที่ส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ  และค่านิยมของชาว
ไทยสมัยใหม่ที่นิยมและยกย่องผู้มีความรู้ก็ท าให้ในปัจจุบันจึงมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้ามาขอพรเจ้ า
แม่เบิกไพรมากขึ้น  การที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาขอพรเจ้าแม่นั่นหมายถึงการที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพร        
ยังคงตอบสนองความต้องการของสังคมได้อยู่  ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตตรงที่  การให้ความส าคัญกับ
การศึกษาของคนไทยในพ้ืนที่นั้นต้องดูจากการมีความสามารถในการส่งบุตรหลานได้ มากแค่ไหน  
โดยเฉพาะการที่ครอบครัวมีบุตรหลานหลายคนจึงท าให้เงินทุนที่ใช้สูงมากกว่ารายรับที่ได้  ดังนั้น      
ในสมัยก่อนการศึกษาจึงส าคัญน้อยกว่าการเลี้ยงชีพ  เพราะฉะนั้นความเชื่อเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของเจ้าแม่เบิกไพรนั้นจึงเป็นความเชื่อที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นใหม่ได้ไม่นาน  หลังจากที่รัฐบาลออกกฎหมาย
ให้ครอบครัวต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนจนถึงอย่างน้อย ม . 3 และในขณะเดียวกันทั้งภาครัฐเอกชนก็
ส่งเสริมเรื่องการศึกษามากขึ้น  มีการให้ทุนเรียนหนังสือส าหรับเด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาส  อย่างเช่น
ทุนกยส.  ทุนโรงงานน้ าตาลราชบุรี  เป็นต้น  

3.  ความต้องการเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Needs)  เป็นความต้องการจ าเป็นของ
มนุษย์เพ่ือความมั่นคงทางด้านจิตใจ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่สามารน าเอาความรู้  
ประสบการณ์มา  รวบรวมให้เป็นระบบ   น าประยุกต์ใช้ในแต่ละเหตุการณ์ได้ และสามารถหา
ค าอธิบายแก่สิ่งต่างๆหรือปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ สิ่งที่สนองความต้องการเหล่านี้  (งามพิศ        
สัตย์สงวน, 2547)  ดังนั้นจึงมีการสร้างรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องมีการตีความ  เพ่ือให้เกิดความ        
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น่าเลื่อมใส  สามารถตีความได้ครอบคลุม  หลากหลาย  ให้ความรู้สึกปลอดภัย  สร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันและความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ส าหรับเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เบิกไพรนั้น  มีเป็นการสร้างสัญลักษณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับเจ้าแม่ที่ส าคัญ  คือ  จระเข้  หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “เรือเจ้าแม่”  เป็นสัญลักษณ์
ที่แสดงว่าเจ้าแม่ท่านมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จนสามารถปราบสัตว์ร้ายได้  เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับ
เจ้าแม่เบิกไพรผูกพันมากับเรื่องราวของสายน้ า  การเดินทางน้ าที่มีอุปสรรคจากธรรมชาติและสัตว์
ร้าย  และจระเข้นั้นถือว่าคือสัตว์ร้ายของท้องน้ า  เพราะฉะนั้นการที่เจ้าแม่สามารถปราบจระเข้ได้        
จึงเป็นการแสดงถึงนัยยะของการชนะอุปสรรคทั้งปวง  ชาวเรือที่เข้ามาไหว้ที่ศาลเจ้าแม่ส่วนใหญ่        
จึงขอให้ตนเองผ่านอุปสรรคจากการเดินทางได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย  

 หลังจากท่ีเจ้าแม่ปราบจระเข้ได้  และท าให้สัตว์ร้ายกลายมาเป็นบริวารได้ท าให้ชาวบ้าน
จึงเชื่อว่า  การเห็นจระเข้ที่หน้าศาลเจ้าแม่เป็นเรื่องดี  เรื่องมงคล  และเรียกจระเข้บริวารของเจ้าแม่
ว่า “เรือเจ้าแม่”  ดังค ากล่าวของคุณ ละออง  ศรีค า  อายุ  85  ปี ร่างทรงของเจ้าแม่เบิกไพรที่กล่าว
ว่า  “หากมาไหว้เจ้าแม่แล้วมองลงไปที่หน้าศาลเจ้าสามารถเห็นเรือเจ้าแม่ได้นั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญและ
จะมีโชคลาภ  สิ่งดีตามมา แต่ส าหรับในสมัยก่อนมักจะมีคนเห็นเรือเจ้าแม่ในช่วงก่อนงานปีแต่ที่เยอะ
ที่สุดก็ประมาณสามสิบปีที่แล้ว  มีการเททององค์เจ้าแม่ใหม่และมีผู้คนมาร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก          
ซึ่งมีหลายคนบอกว่าในงานพิธีเห็นเรือของเจ้าแม่”  แต่ในขณะเดียวกันหากชาวเรือคนใดที่เดินเรือ
ผ่านหน้าศาลเจ้าแม่แล้วไม่ท าการหยุดเคารพก็จะท าให้เกิดโทษได้เช่น เกิดอุปสรรคหรือเดินทางล่าช้า
กว่าปกติเนื่องมีความเชื่อว่าเรือเจ้าแม่คอยฉุดอยู่  นอกจากนี้เมื่อผู้คนที่เข้ามาขอพรเจ้าแม่แล้วส าเร็จ
จะต้องรีบมาท าการแก้บน มีหลายคนที่ฝันเห็นเรือเจ้าแม่นอนขวางแม่น้ า  นั้นแสดงว่าถึงเวลาที่ต้องไป
ท าการแก้บนไม่อย่างนั้นแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจจะท าการอะไรก็จะขัดข้อง  การที่คนโดยทั่วไปเชื่อว่า
เรือเจ้าแม่มีอยู่จริงยิ่งท าให้เป็นการเพ่ิมเรื่องราวความศักดิ์ขององค์เจ้าแม่ให้มีมากขึ้น   

 และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือบริเวณหน้าศาลเจ้าห้ามมีการจับปลาในบริเวณนี้อย่าง
เด็ดขาดเพราะเป็นบริวารของเจ้าแม่เช่นเดียวกับเรือของเจ้าแม่  มิเช่นนั้นผู้ที่จับปลาจะอยู่ไม่เป็นสุข 
การห้ามจับปลาที่หน้าศาลเจ้าแม่นอกจากจะเป็นไปตามข้อปฏิบัติทางความเชื่อแล้ ว  ยังเป็นการ
เพาะพันธุ์ปลาได้ในอีกทางหนึ่ง  เนื่องจากการที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพรมีเกาะหินใต้น้ าจ านวน
มากและมีพืชน้ าขึ้นในบริเวณดังกล่าว  บริ เวณนี้จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่ส าคัญอีกด้วย              
ในขณะเดียวกันก็เพ่ือเป็นการสร้างกุศโลบายที่ส าคัญเพ่ือป้องกันไม่ให้ชาวประมงเกิดอุบัติเหตุ  เพราะ
ในบริเวณหน้าศาลเจ้าที่มีน้ าวนสองแห่งนั้น  ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเป็นวังของเรือเจ้าแม่  
การที่ห้ามจับปลาก็เพ่ือไม่ให้เรือเข้าไปสู่วังน้ าวนที่อยู่ในบริเวณนั้น 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ของเจ้าแม่เบิกไพรที่มีต่อชาวบ้านโป่งนั้น  ท าให้เรา
เข้าใจในสภาพของวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น  แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมี
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ความเป็นชนบท  หรือท้องถิ่นอยู่ด้วย  บ้านโป่งในวันนี้จึงยังอยู่ในลักษณะการเปลี่ยนผ่าน  ยังคงเป็น
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ที่มีทั้งคนคนเดิมในพ้ืนที่และคนกลุ่มใหม่ที่อพยพเข้ามาเพ่ือการท างาน  
ดังนั้นจึงเกิดความซับซ้อนที่มีมากขึ้นของการเป็นปัจเจกและความพยายามเพ่ือการรวมเป็นหนึ่งใน
การเป็นชาวบ้านโป่ง  ดังเช่นความพยายามของกลุ่มแรงงานอพยพ (จีนเทียม)  ในการท าให้เหมือน
ชาวจีนแท้ที่เป็นคนกลุ่มหลักในสังคม  และในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มใหม่นี้จะได้รับการ
ยอมรับเป็นพวกเดียวกันเต็ม 100 %   

 ขณะเดียวกันเมื่อผู้คนในสังคมบ้านโป่งมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัย   
เรื่องราวที่เป็นปัญหาของมนุษย์ก็จะถูกเพ่ิมลงไปในการขอพรกับเจ้าแม่ดังที่ได้ท าการศึกษาไว้ข้างต้น  
ตามแต่ปัญหาที่มีเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งบางครั้งเป็นปัญหาที่เป็นปัจเจก  แต่เพราะอยู่ในสังคมเดียวกัน  
ปัญหาคล้ายกัน  เพราะฉะนั้นปัญหาของปัจเจกหลายคนจึงกลายเป็นปัญหาของสังคมด้วย  
เพราะฉะนั้นการที่เจ้าแม่เบิกไพรสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมและปัจเจกที่เกิดขึ้นได้จึงท าให้ความ
เชื่อเจ้าแม่เบิกไพรยังสามารถยืนหยัดท่ามกล่างการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เช่นเดียวกัน 

สรุป 

 จากการลงภาคสนามพบว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เบิกไพรมีผลต่อผู้คนที่อาศัยใน       
เขตบริเวณอ าเภอบ้านโป่ง  บริเวณใกล้เคียงและผู้คนที่สัญจรทางน้ าผ่านแม่น้ าแม่กลองเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากต านานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในเรื่องการเดินทางที่มีความเกี่ยวข้องกับ
น้ า  การค้า  ชีวิตครอบครัว  และเรื่องโรคภัย  ท าให้มีผู้คนมากมายเข้ามาขอให้เจ้าแม่เบิกไพร
ช่วยเหลือ  สิ่งส าคัญของความน่าเชื่อถือคือการที่เจ้าแม่เบิกไพรสามารถเข้าถึงคนได้ในทุกระดับของ
สังคม    จนสามารถเปลี่ยนจากความเชื่อแบบท้องถิ่นให้กลายเป็นความเชื่อที่มีการสร้างเอกลักษณ์
เป็นของตนเองผ่านการสร้างเรื่องราวและต านานให้มีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ  ทั้งที่มีการสร้างรูป
เคารพเหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไปแต่เพ่ิมความสามารถ  น่าเชื่อถือ  อิทธิฤทธิ์  และปาฎิหาริย์            
เพ่ือเป็นการยกย่อง  เป็นตัวแทนของสิ่งที่มนุษย์คาดหวัง  หรือเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์สามารถตอบ
ค าถามของการใช้ชีวิตได้  ดังนั้นเมื่อความเชื่อถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  จากค าบอกเล่า
ของผู้คนปากต่อปากสู่ผู้คนท้องถิ่นไปสู่ต่างถิ่น  จึงสามารถท าให้ความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรยัง
สามารถยืดหยัดมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความเจริญด้านต่างๆเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็น  
เทคโนโลยี  การแพทย์ที่ทันสมัย  การคมนาคมที่สะดวกสบาย  แต่การที่ความเจริญเหล่านี้เข้ามาเน้น
ไปที่วัตถุ  ท าให้บางครั้งหากผู้คนไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิต
ได้  และเมื่อปัญหาเหล่านี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้  
ผู้คนจึงต้องแสงหาทางเลือกแบบใหม่  และท าให้แนวความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติกลายมาเป็นอีก
ทางเลือกท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหา  และตอบค าถาม   
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    ส าหรับจาการสอบถามผู้คนที่เข้ามาท่ีศาลเจ้าแม่เบิกไพรพบว่า  เป็นผู้คนทั่วไปไม่เจาะจง
เฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น  คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะนับถือเจ้าแม่เบิกไพรตามที่บรรพบุรุษ
ได้เคยนับถือ  และส าหรับคนทั่วไปทั้งคนไทยพื้นที่และกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่  นับถือเนื่องจาก
ได้ยินค าบอกเล่าว่าถ้าขออะไรก็จะได้ตามนั้น  ขอได้ทุกอย่างแล้วได้ผลอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตความเป็นเมืองและสามารถขอพรได้หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  
ส าหรับผู้คนที่มามักจะมาขอพรเจ้าแม่เรื่อง  การท างานที่เน้นไปที่ธุรกิจ  การค้า  อุตสาหกรรม  ทั้งใน
ส่วนของนายจ้างและส่วนของลูกจ้างที่เข้ามาท างานในระบบการค้าและอุตสาหกรรม  แต่จากการ
สัมภาษณ์พบว่า    มีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มาขอพรเรื่องการท างานน้อยกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆมาก ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องครอบครัว  โรคภัยไข้เจ็บมากกว่า  ถ้าหากเป็นเกษตรกรคนไทยเชื้อ
สายจีนก็จะมาขอพรในวันส าคัญของชาวจีนเช่น  งานปีของศาลเจ้า  งานตรุษจีน  งานเชงเม้ง             
งานสารทจีน เป็นต้น    ส าหรับเหตุผลที่จะสามารถน ามาอธิบายได้ก็คือเพราะความเชื่อเจ้าแม่แบบ
ดั้งเดิมเป็นของชาวจีนฮกเก้ียนอพยพเข้ามาในประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่ต้องการจะเข้าไป
ค้าขายสินค้าจากป่าในเขตจังหวัดกาญจนบุรีแล้วน าออกไปขายที่อ่ืน  โดยใช้การสัญจรผ่านแม่น้ าแม่
กลองและพบว่าในบริเวณที่ตั้งศาลเจ้านั้นมีภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมกับการเดินทางจนท าให้เกิด
อุบัติเหตุเรือล่มบ่อยครั้ง  ชาวจีนที่ได้ผ่านไปมาจึงท าการตั้งศาลเจ้าขึ้น  ตามแนวคิดความเชื่อของ
ตนเอง   

 ส่วนผู้คนที่ประกอบอาชีพการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะนับถือผี  หรือ
เทพในแบบของพราหมณ์ -ฮินดู  รวมทั้งพุทธศาสนามากว่าเนื่องจากส่วนใหญ่การท าอาชีพ
เกษตรกรรมจะเป็นอาชีพหลักของคนพ้ืนเมืองในแถบบริเวณนี้     ต่อมาความเชื่อเรื่อศาลเจ้าเบิกไพร
แพร่หลายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานถาวรเขตอ าเภอบ้านโป่งทั้งฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตกของแม่น้ าแม่กลอง  โดยเฉพาะการขยายตัวของชุมชนชาวจีนในฝั่งตะวันออกของแม่น้ าแม่
กลอง  (ตลาดบ้านโป่งในปัจจุบัน)   ท าให้เกิดความเจริญด้านการค้าและเศรษฐกิจเจริญรุดหน้าไปได้
อย่างรวดเร็ว  ชาวจีนในบ้านโป่งบางส่วนสามารถขยายฐานธุรกิจของตนเองสู่การเป็นเจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เช่น  โรงงานน้ าตาล  โรงกลึงอุปกรณ์เกี่ยวกับรถชนิดต่างๆ  โรงงานต่อรถ
บัส  ซึ่งมีมากในบ้านโป่ง  จนส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของความต้องการแรงงานจ านวนมากที่อพยพเข้ามา
หางานท าจากทั่วทั้งภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย  และกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนสังคม
บ้านโป่งให้ก้าวไปข้างหน้า 

   ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องเจ้าแม่เบิกไพรจึงตอบสนองความต้องการของคนที่มากขึ้น
นอกเหนือจากแค่ความต้องการส่วนบุคคล  ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของคนรุ่นใหม่  
และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรวมผู้คนที่หลากหลายนี้ให้รู้สึกว่าเป็นหนึ่ง  เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน
โป่งได้อย่างไม่แตกต่าง      
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 ดังนั้นแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความเชื่อในแบบที่เน้นปัจเจกชนเองก็ค่อยๆพัฒนาเพ่ือการ
ขยายฐานก าลังของความศรัทธาให้มีมากขึ้นจนอาจพัฒนามาสู่สังคมโดยรวม  แต่ในขณะเดียวกัน  
ความเชื่อที่เน้นไปที่สังคมโดยรวมเองก็จะค่อยๆเปิดรับความเป็นปัจเจกชนมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะ
ในปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมมีความเป็นปัจเจกชนสูงมากกว่าแต่ก่อนมาก  อันเนื่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนตัวในเข้ากับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นไปเป็นระบบทุนนิยมและอุตสาหกรรม  
ดังนั้นหากความเชื่อเหล่านี้ต้องการอยู่รอดจึงต้องเปลี่ยนแปลงยอมรับโดยการประยุกต์ข้อดีของความ
เจริญสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น  การน าเสนอเรื่องราวผ่านอินเทอร์เน็ต  การลงหนังสือพิมพ์                
และสามารถท าให้ตัวเองกลายมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิต  ความเชื่อเจ้า
แม่เบิกไพรก็จะสามารถยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปได้  
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ที่ รบ ๕๔๗๐5/            ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเบิกไพร 
 เลขที่ 117 หมู่ ๖ ต ำบลเบิกไพร   

        อ ำเภอบ้ำนโป่ง  รบ  ๗๐๑๑๐ 
ตุลำคม  2557  

เรื่อง   ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลเบิกไพร 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย  บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 
อ้ำงถึง หนังสือ บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด GNC:455/2014-10 ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2557 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลเบิกไพร จ ำนวน  1  ชุด 
 ตำมที่ บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด มีควำมประสงค์ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูล
พ้ืนฐำนด้ำนต่ำงๆ จำกเทศบำลต ำบลเบิกไพร เพ่ือน ำไปประกอบกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
พ้ืนที่โครงกำรตั้งอยู่ที่ต ำบลท่ำผำ อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี ดังรำยละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 เทศบำลต ำบลเบิกไพร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏ    
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

          ขอแสดงควำมนับถือ 
      
           
       (ร้อยตรีอ้อย     เพชรสน) 

  รองนำยกเทศมนตรี ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรีต ำบลเบิกไพร 
      

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ำบริหำรงำนสำธำรณสุข (งำนธุรกำร)  
โทร . ๐ ๓๒21 1449 ต่อ 233             
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ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลเบิกไพร 
1.  แผนที่แสดงการแบ่งเขตหมู่บ้านของเทศบาลต าบลเบิกไพร 

 
2.  แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเบิกไพร 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
3.  แผนการบรรเทาสาธารณภัย  
 1.  กำรดับเพลิง/เหตุฉุกเฉิน 
  ควำมสำมำรถในกำรดับเพลิงของเทศบำลต ำบลเบิกไพร มีพ้ืนที่รับผิดชอบในด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยทั้งหมด  17.12  ตำรำงกิโลเมตร ได้แก่ หมู่ที่ 1-12 
 
 

  /2.ข้อมูล... 
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 2.  ข้อมูลอุปกรณ์กำรดับเพลิง/บุคลำกร/เหตุฉุกเฉิน 
 1)  ศักยภำพของหน่วยงำนดับเพลิง ได้แก่   รถหั วฉี ดน้ ำดั บ เพลิ งขนำดรถ 10 ล้ อ 
สำมำรถบรรทุกน้ ำได้ 10,000 ลิตร จ ำนวน 1 คัน 
  2)   แหล่งน้ ำส ำรองดับเพลิงในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ได้แก่  แหล่งน้ ำ
สำธำรณะภำยในเขตเทศบำลต ำบลเบิกไพร 

3)  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน จ ำนวน  8  คน 
  4)  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรบรรเทำสำธำรณภัยต่อคันจ ำนวน 8 คน 
  5)  กรณีที่หน่วยดับเพลิงของหน่วยงำนไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได้ จะมีหน่วย
ดับเพลิงเสริมเข้ำช่วย ได้แก่ 
 (1)  หน่วยดับเพลิงของเทศบำลเมืองบ้ำนโป่ง  อยู่ห่ำงจำกที่ตั้งของหน่วยงำนเป็น
ระยะทำงประมำณ  1 กิโลเมตร  ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 10 นำที 
 (2)  หน่วยดับเพลิงของเทศบำลเมืองท่ำผำ  อยู่ห่ำงจำกที่ตั้งของหน่วยงำนเป็น
ระยะทำงประมำณ  1 กิโลเมตร  ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 10 นำที 
4.   การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเบิกไพร 
 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลเบิกไพร ซึ่งครอบคุลมพ้ืนที่
ทั้งหมด 17.12 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 4.1)  รถเก็บขยะชนิดเปิดข้ำงเทท้ำย  ขนำดควำมจุ 6 ตัน จ ำนวน 1 คัน 
      4.2)  รถเก็บขยะชนิดอัดท้ำย   ขนำดควำมจุ 6 ตัน จ ำนวน 1 คัน 
 กำรจัดเก็บจะท ำกำรเก็บขน จ ำนวน  1 เที่ยว/วัน  และจ ำนวน 7 วัน/สัปดำห์  ส ำหรับขยะ
มูลฝอยที่เก็บขนมำได้นั้นจะมีวิธีกำรจัดเก็บโดยการฝังกลบกับบริษัทเอกชน ไม่มีเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ใช้
ในกำรก ำจัดขยะ  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนรวม  9  คน  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเก็บขนต่อคัน เฉลี่ย  4  
คน  เทศบำลต ำบลเบิกไพร มีแผนงำนในกำรจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย เพ่ิมอีก 1 คัน 
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5. จ านวนประชากร ชาย-หญิง และจ านวนครัวเรือน รายชุมชน/หมู่บ้าน 
 เทศบำลต ำบลเบิกไพร  มีหมู่บ้ำนทั้งหมด  12  หมู่บ้ำน  5,578  หลังคำเรือน  มีประชำกร

ชำย-หญิงรวมทั้งสิ้น  15,403 คน  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม 

หมู่ที ่ 1  บ้ำนเบิกไพร  นำยประกำย อ่อนแช่ม 
โทร.089-8005492 

455 478 933 

หมู่ที ่ 2  บ้ำนเบิกไพร  นำยชำญวิทย ์ ผิวนวล 
โทร.081-0177237 

559 568 1,127 

หมู่ที ่ 3  บ้ำนเบิกไพร  นำยชัยนรินท ์ แย้มงำมเลิศฤทธิ ์
โทร.081-7055397 

1,093 1,303 2,396 

หมู่ที ่ 4  บ้ำนปลักแรด  นำยเชำว์  หมวกเมือง 
โทร.086-1633507 

814  937 1,751 

หมู่ที ่ 5  บ้ำนหัวสระ   นำยสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข 
โทร.081-8277902 

561 561  1,122 

หมู่ที ่ 6  บ้ำนหัวเกำะ  นำยสมโภชน ์ เกษ ี
โทร.081-7788652 

935 968 1,903 

หมู่ที ่ 7  บ้ำนหมู ่  นำยวิเชียร  อร่ำมรส 
โทร.089-8373234 

363 410 773 

หมู่ที ่ 8  บ้ำงบำงพัง  ว่ำท่ี ร.ต.พระรำม  เพ็ชรสน 
โทร.081-0050127 

453 514 967 

หมู่ที ่ 9  บ้ำนหัวทุ่ง  นำงวิไล มุณีกำญจน ์
โทร.089-8375587 

666 701  1,367 

หมู่ที่ 10 บ้ำนหุบกระทิง  นำยสรรชัย บุญฉำย 
โทร.081-8547255 

709 721 1,430 

หมู่ที่ 11 บ้ำนโป่งลำน  นำยสมศักดิ ์ คนชม 
โทร.080-2202900 

496 528 1,024 

หมู่ที่ 12 บ้ำนตะคร้อ  นำยวินัย  จันทแนน 
โทร.085-1858907 

278 301  579 

รวมท้ังสิ้น 7,399 8,004 15,403 
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ประวัติผู้ศึกษา 
 
ชื่อ – สกุล   นำงสำวฐิตำพร  ตรียินดี 
วัน เดือน ปีเกิด   7   เดือนมกรำคม   พ.ศ.  2535 
ที่อยู ่    131  หมู่ 10  ต. เบิกไพร  อ. บ้ำนโป่ง  จ.  รำชบุรี 
อีเมล ์    mopang2009@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2547   ส ำเร็จกำรศึกษำประถมศึกษำตอนปลำย ที่โรงเรียนอุดมวิทยำ 

อ ำเภอ บ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 
พ.ศ. 2553   ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่โรงเรียนรำชินีบูรณะ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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