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บทคัดย'อ 

 

 ศาลเจ'าแซ*ซิ ้มแห*งนี้ถูกสร'างขึ้นเมื่อป= พ.ศ. 2429 ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล'าเจ'าอยู*หัว (รัชกาลที่ 5) โดยผู'นำตระกูลแซ*ซิ้ม เนื่องจากคิดว*าการที่ชาวตระกูลแซ*ซิ้มซ่ึง

อาศัยอยู*ในย*านวงเวียนใหญ*และธนบุรีมีจำนวนมากขึ้น ควรที่จะมีการสร'างศาลเจ'าแซ*ซิ้มเพื่อเปXนศาล

ประจำตระกูล ทั้งนี้ได'รับการสนับสนุนและความร*วมมือจากผู'ร*วมสายตระกูลเปXนอย*างดี มีการรวบรวม

ทุนในการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนสมเด็จพระเจ'าตากสินในป[จจุบัน สร'างศาลเจ'าจนแล'วเสร็จ รวม

งบประมาณในการก*อสร'างทั้งสิ้น 1,862 บาท ป[จจุบันศาลเจ'าแซ*ซิ้มได'กลายเปXนศูนย`รวมจิตใจของ

ลูกหลานชาวตระกูลแซ*ซ้ิมท่ีอาศัยอยู*ในบริเวณใกล'เคียงเร่ือยมา 

 ศาลเจ'าแซ*ซิ้มมีงานสถาป[ตยกรรมแบบจีนที่สวยงาม งานสถาป[ตยกรรมในส*วนของโครงสร'าง

หลังคาก็มีการออกแบบให'มีลักษณะใกล'เคียงกับ ชาเหลียง ซึ่งเปXนงานสถาป[ตยกรรมแบบจีน หน'าบันก็

เปXนงานสถาป[ตยกรรมจีนแบบแต'จิ๋วในสกุลช*างเฉาซ*าน เสาในอาคารที่เปXนส*วนหนึ่งของโครงสร'าง

อาคารท่ีสำคัญก็มีลักษณะท่ีแปลกออกไป นอกจากน้ี ยังมีงานประดับสถาป[ตยกรรมท่ีเลือกใช'สัญลักษณ̀

มงคลมาประดับตกแต*งศาลเจ'า และสุดท'ายที่ศาลเจ'าแซ*ซิ้มแห*งนี้ใช'เทพบรรพบุรุษของตัวเองมาเปXน

เทพองค`ประธาน ซึ่งต*างจากศาลเจ'าจีนโดยทั่วไปที่ใช'เทพเจ'าจีนทั่วไปมาเปXนเทพองค`ประธานภายใน

ศาลเจ'า 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาค'นคว'าวิทยานิพนธ̀ฉบับน้ีไม*อาจสำเร็จได'เลย หากไม*ได'ผู'สนับสนุนข'าพเจ'า ดังน้ี 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อชิรัชญ` ไชยพจน`พานิช อาจารย`ที่ปรึกษา ที่เปXนผู'ให'คำแนะนำและเปXนท่ี

ปรึกษาของข'าพเจ'าตลอดการทำวิทยานิพนธ̀ในภาคการศึกษาน้ี 

ขอขอบคุณ คุณก'องภพ สิมะพิเชฐ คณะกรรมการบริหารศาลเจ'า ที่ช*วยกรุณาให'ข'อมูลศาลเจ'า

แก*ข'าพเจ'า จนวิทยานิพนธ̀ฉบับน้ีสำเร็จผ*านลุล*วงไปได'ด'วยดี 

ขอขอบคุณครอบครัว พ*อ แม* อา ย*า และพี่ ๆ ที่คอยให'กำลังใจ ห*วงใยข'าพเจ'า และยังสละ

เวลาไปออกภาคสนามเพ่ือเก็บข'อมูลศาลเจ'าเปXนเพ่ือนข'าพเจ'า 

ขอบคุณเตนล̀ ชิตพล ล้ีชัยพรกุล ท่ีเปXนแรงบันดาลใจและเปXนกำลังใจให'กับข'าพเจ'า 

และสุดท'ายขอขอบคุณตัวข'าพเจ'าเองที่มีความพยายามและอดทนในการศึกษาค'นคว'าหา

ข'อมูลวิทยานิพนธ`ฉบับนี้ และถึงแม'จะมีอุปสรรคที่ทำให'รู'สึกท'อแท'ในบางครั้ง แต*ก็ไม*เคยคิดจะถอย 

และทำให'รู'ว*าเม่ือลงมือทำส่ิงใดแล'วถ'าต้ังใจจริง ๆ ก็สามารถทำให'สำเร็จลุล*วงไปได'ด'วยดี 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป0นมาและความสำคัญของป:ญหา 

ศาลเจ&าแซ)ซิ ้มแห)งนี้ถูกสร&างขึ้นเมื่อป< พ.ศ. 2429 ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล&าเจ&าอยู)หัว (รัชกาลที่ 5) โดยผู&นำตระกูลแซ)ซิ้ม ได&แก) นายบ&วนเช&ง แซ)ซิ้ม, นายย)งกือ แซ)ซ้ิม 

และนายโจวหงวน แซ)ซิ้ม เปVนผู&ริเริ่ม เนื่องจากคิดว)าการที่ชาวตระกูลแซ)ซิ้มซึ่งอาศัยอยู)ในย)านวงเวียน

ใหญ)และธนบุรีมีจำนวนมากขึ้น ควรที่จะมีการสร&างศาลเจ&าแซ)ซิ้มเพื่อเปVนศาลประจำตระกูล ทั้งนี้ได&รับ

การสนับสนุนและความร)วมมือจากผู&ร)วมสายตระกูลเปVนอย)างดี มีการรวบรวมทุนในการจัดซื้อที่ดิน

บริเวณถนนสมเด็จพระเจ&าตากสินในป\จจุบัน สร&างศาลเจ&าจนแล&วเสร็จ รวมงบประมาณในการก)อสร&าง

ทั้งสิ้น 1,862 บาท ป\จจุบันศาลเจ&าแซ)ซิ้มได&กลายเปVนศูนย`รวมจิตใจของลูกหลานชาวตระกูลแซ)ซิ้มท่ี

อาศัยอยู)ในบริเวณใกล&เคียงเรื่อยมา โดยศาลเจ&าประจำตระกูลแห)งนี้ได&ก)อสร&างขึ้นก)อนศาลเจ&าประจำ

ตระกูลชาวจีนแห)งอื่นในย)านนี้ จนกระทั่งป< พ.ศ. 2505 คณะกรรมการตระกูลแซ)ซิ้มได&ดำเนินการ

ปรับปรุงอาคารศาลเจ&าให&มีขนาดใหญ)ขึ้น อาคารศาลเจ&าแซ)ซิ้มที่ได&รับการก)อสร&างใหม)ดำเนินการรวม

ระยะเวลากว)า 3 ป<จนแล&วเสร็จ  และเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ได&มอบหมายให&นายวิบูลย̀            

สินประสงค̀ ดำเนินการจดทะเบียนศาลเจ&าจัดต้ังมูลนิธิสีมาสงเคราะห̀ (ซ้ิมกงจืออ่ี) 

ความสำคัญและความน)าสนใจของศาลเจ&าแซ)ซิ้ม คือเปVนศาลเจ&าที่นับถือเทพที่เปVนบรรพบุรุษ

ของตัวเองไม)ใช)เทพเจ&าจีนทั่วไปเหมือนกับศาลเจ&าแห)งอื่นโดยจะศึกษาผ)านงานศิลปกรรมภายในศาล

เจ&าแซ)ซิ้มแห)งนี้และนอกจากนี้ งานสถาป\ตยกรรมและประติมากรรมก็อาจจะสะท&อนแนวคิดในการ

สร&างศาลเจ&าแห)งนี้และอาจสะท&อนไปถึงวัฒนธรรมของจีนที่เข&ามาในไทยในขณะนั้นด&วย ตามประวัติ

ศาลเจ&าได&บอกว)าศาลเจ&าแห)งนี้ได&สร&างในช)วงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทำให&เปVนข&อที่น)าสังเกตว)าน)าจะเปVน

คนจีนที่สร&างศาลเจ&าแห)งนี้ขึ้นมา หรือเปVนช)างไทยที่รู&จักการสร&างศาลเจ&าจีนเพียงเท)านั้น และข&อที่น)า

สังเกตอีกอย)างหนึ่งคือที่ศาลเจ&าแห)งนี้มีงานแบบใหม)ผสมอยู)ด&วย คงเปVนเพราะว)าในช)วงหนึ่งได&เกิดการ

บูรณะซ)อมแซมขึ้นมา แต)ก็เปVนอีกจุดที่น)าสนใจว)าการรับอิทธิพลจีนเข&ามาในไทยในขณะนั้นมีการ

เปล่ียนแปลงอย)างไรบ&าง แต)เน่ืองจากว)ามีป\ญหาในเร่ืองของเอกสารท่ีเก่ียวกับข&อมูลของศาลเจ&าแห)งน้ีมี

อยู)ค)อนข&างน&อย อาจเปVนเพราะมีผู&สนใจที่จะศึกษาศาลเจ&าแห)งนี้ไม)มากนัก หรือมีแล&วแต)เอกสารยัง

ไม)ได&เผยแพร) ดังนั้น จึงควรมีการเก็บข&อมูลงานศิลปกรรมทั้งสถาป\ตยกรรม ประติมากรรม หรือประวัติ
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ความเปVนมาของศาลเจ&าและแนวคิดในการสร&างไว&อย)างละเอียด เพื่อที่จะเปVนข&อมูลพื้นฐานสำหรับผู&ท่ี

สนใจศึกษาศาลเจ&าแซ)ซ้ิมแห)งน้ีต)อไป 

1.2 ความมุ>งหมายและวัตถุประสงคCของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวคิดงานสถาป\ตยกรรมในศาลเจ&าแซ)ซ้ิม 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวคิดงานประติมากรรมในศาลเจ&าแซ)ซ้ิม 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 จากประวัติศาลเจ&าแซ)ซิ ้มเบื้องต&นทำให&ทราบว)าศาลเจ&าแห)งนี้ถูกสร&างในสมัยรัชกาลที่ 5 

รูปแบบศิลปกรรมที่เปVนงานเก)าก็น)าจะเปVนศิลปะในช)วงสมัยรัชกาลที่ 5 ส)วนสิ่งที่ต)อเติมเข&ามาใหม)ใน

ภายหลังอาจจะมีแนวคิดที่คล&ายกับของเดิมแต)ปรับรูปแบบให&เหมาะสมช)วงเวลาในขณะนั้น การสร&าง

ศาลเจ&าแห)งน้ีก็สร&างข้ึนเพ่ือบูชาบรรพบุรุษของสายตระกูลแซ)ซ้ิมโดยตรง เพราะในพ้ืนท่ีใกล&เคียงกับศาล

เจ&ามีลูกหลานของตระกูลแซ)ซิ้ม จำนวนมากอาศัยอยู) ทำให&เห็นว)าสังคมไทยก็เปhดรับเอาวัฒนธรรมจีน

เข&ามาได&อย)างลงตัว 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาแนวความคิดจากงานศิลปกรรมที่ศาลเจ&าแซ)ซิ ้ม ว)างานศิลปกรรมแต)ละประเภทมี

แนวความคิดในการสร&างอย)างไร ท้ังงานศิลปกรรมท่ีเปVนงานเก)าและงานใหม) 

 

1.5 ข้ันตอนการศึกษา 

1. ค&นคว&าและเก็บข&อมูลจากเอกสาร โดยการรวบรวมจากหนังสือและเอกสารต)าง ๆ ที่เกี่ยวข&อง 

เช)น ผลของการศึกษาวิจัยต)าง ๆ  

2. ลงพื้นที่เก็บข&อมูลภาคสนามและถ)ายภาพงานศิลปกรรมของศาลเจ&า รวมถึงสำรวจศาลเจ&า

ใกล&เคียงกับศาลเจ&าแซ)ซ้ิม 

3. คัดกรองและจัดระเบียบข&อมูลทั้งหมดที่ได&จากการค&นคว&า วิเคราะห`และตีความจากข&อมูลจาก

หลักฐานท่ีรวบรวมมาได& 

4. สรุปผลท่ีได&จากการศึกษาค&นคว&า 

5. นำเสนอข&อมูลท่ีได&จากการศึกษาค&นคว&าโดยการจัดพิมพ̀เปVนรูปเล)ม 
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1.6 แหล>งขOอมูลท่ีใชOในการศึกษา 

1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร̀ วิทยาเขตท)าพระจันทร̀ 

3. ห&องสมุดศูนย̀มานุษยวิทยาสิริธร 

4. ห&องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ̀ 

5. E-book, บทความออนไลน̀ จากคลังข&อมูลหรือฐานข&อมูลเว็บไซต̀ต)าง ๆ 

6. เก็บข&อมูลจากการสำรวจภาคสนาม 
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บทท่ี 2 

รูปแบบความเช่ือในการสรOางศาลเจOา 

ของชาวจีนในประเทศไทยและประวัติเบ้ืองตOนของศาลเจOาแซ>ซ้ิม 

 ในบทนี้จะกล)าวถึงรูปแบบความเชื่อในการสร&างศาลเจ&าของจีนในประเทศไทย โดยที่ศาลเจ&า

จีนสร&างข้ึนโดยชาวจีนโพ&นทะเลท่ียึดม่ันในประเพณีและความเช่ือด้ังเดิมอย)างเหนียวแน)น ชาวจีนกลุ)มน้ี

ได&สร&างศาลเจ&าขึ้นตามกลุ)มภาษาของตนเอง เพื่อไว&กราบไหว&บูชาเทพเจ&าที่ตนเองนับถือ ซึ่งถือได&ว)า

เปVนศาสนสถานท่ีสำคัญต)อด&านพิธีกรรมและความเช่ือ 

1. หนOาท่ีของศาลเจOาจีนในไทย 

 การเดินทางเข&ามาของคนจีนตั้งแต)สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร` โดยเฉพาะในช)วงสมัย

รัตนโกสินทร̀ ช)วงทศวรรษท่ี 1930 ไปจนถึงก)อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีคนจีนในเมืองไทยอยู)ราว 3 ล&าน

คน ชาวจีนที่อพยพเข&ามาส)วนใหญ)จะเดินทางมาจากมณฑลฮกเกี้ยนและมณฑลกวางตุ&งของประเทศจีน 

เมื่อชาวจีนไปอาศัยอยู)ที่ใดก็มักจะสร&างศาสนสถานที่ใช&ประกอบพิธีกรรมและบูชาเทพเจ&าของตนเอง

เสมอ จึงเปVนผลทำให&เกิดการสร&างศาลเจ&าจีนกระจายทั่วไป1 ศาลเจ&าจีนในสังคมไทยมีจำนวนมากมาย

ท่ีเปVนศาลเจ&าท่ีมีความเก)าแก) และมีอายุมากกว)า 200 ป< ซ่ึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร̀ 

 ศาลเจ&า เปVนสิ่งก)อสร&างที่เกี่ยวข&องกับศาสนาเตrาและความเชื่อพื้นถิ่น ด&วยเหตุที่วิถีชีวิตดั้งเดิม

ของชาวจีนแผ)นดินใหญ)น้ันมีความเช่ือในเร่ืองศาสนาเตrาและคำสอนของขงจ๊ือท่ีแทรกซึมเข&าสู)ชีวิตความ

เปVนอยู) จนได&ผสมผสานมาเปVนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให&ชาวจีนอพยพมีจุดร)วมของการนับถือเทพเจ&า

จนก)อให&เกิดกิจกรรมต)าง ๆ ที่กระทำร)วมกัน ไม)ว)าจะเปVนกิจกรรมในพิธีทางศาสนา เพราะพวกเขามี

ความเชื่อร)วมกัน จึงทำให&พวกเขาพร&อมใจกันจุดธูปคุกเข)ากราบไหว&สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดเปVนความสมาน

สามัคคีข้ึนมา และเม่ือชาวจีนย&ายถ่ินฐานมาอยู)ในประเทศไทย ความเช่ือ และรูปแบบการดำรงชีวิตก็ถูก

นำมาสู)ประเทศไทยด&วย ทุกวันนี้สามารถเห็นรูปแบบและสถาป\ตยกรรมที่โดดเด)นของศาลเจ&าจีนได&

อย)างชัดเจน ถึงแม&จะตั้งอยู)ในพื้นถิ่นที่มีความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ`และศาสนา แต)ทุกศาลเจ&าจีน

 
1 เจษฎา นิลสงวนเดชะ, “ศาลเจ3าจีน : ศรัทธาสถานในสังคมไทย,” วารสารภาษาและวัฒนธรรม 37, 1 (มกราคม – มิถุนายน 

2561): 47. 
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ในไทยก็ยังคงมีการอนุรักษ`อย)างต)อเนื่อง อนุรักษ`ให&อยู)ในรูปแบบเดิมที่มีมาตั้งแต)ครั้งอดีต และถึงแม&ว)า

จะมีการเปล่ียนแปลงไปบ&างตามยุคสมัย แต)ก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมให&เข&ากันอย)างลงตัว2 

และจากการค&นคว&าหาข&อมูลเก่ียวกับหน&าท่ีของศาลเจ&าจีนในไทยสามารถสรุปได& ดังน้ี 

1. เปVนที่พึ ่งทางใจของชาวจีนตามแต)ละกลุ)มภาษา : ชาวจีนอพยพที่ย&ายมาตั้งถิ ่นฐานอยู)ใน

ประเทศไทยได&มีการนำเอาวัฒนธรรมความเชื่อด&านการนับถือเทพเจ&าเข&ามาด&วย แสดงให&เห็น

ว)าศาลเจ&าจีนมีบทบาทเปVนศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเปVนสถานที่เชื ่อมเกี ่ยว

ความสัมพันธ`ระหว)างมนุษย`กับเทพเจ&า น่ีจึงเปVนป\จจัยหลักที่ทำให&เกิดการก)อสร&างศาลเจ&าจีน

ขึ้นมาเพื่อใช&ประกอบพิธีกรรมการบูชา  เทพเจ&าของชาวจีน และชาวจีนอพยพมักจะอัญเชิญ

องค̀เทพเจ&าท่ีตนเองเคารพนับถือมาในรูปแบบต)าง ๆ ติดตัวมาด&วย เช)น แผ)นภาพ เทวรูป หรือ

แม&กระทั่งผงธูปจากกระถางที่แท)นบูชา เพื่อนำมาเปVนเครื่องรางปvองกันภัย เมื่อมาถึงจุดหมาย

โดยสวัสดิภาพด&วยความสำนึกในบุญคุณ จึงได&สร&างศาลเจ&าขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเคารพหรือ

ตัวแทนรูปเคารพน้ัน3 

2. เปVนที่พึ่งทางกายของผู&คนในชุมชน : ยกตัวอย)างเช)น ศาลเจ&าแห)งหนึ่งมีการเสี่ยงเซียมซีเพื่อขอ

ยารักษาโรค โดยผู&ท่ีมากราบไหว&จะต&องต้ังจิตอธิษฐานต)อองค̀เทพ เพ่ือถามเก่ียวกับป\ญหาเร่ือง

สุขภาพ จากนั้นจึงเขย)าเซียมซีและเมื่อได&เลขแล&วก็นำไปให&ซินแสที่ห&องจ)ายยา ซินแสก็จะจัด

ยาให&ตามการระบุในใบเซียมซี ซึ่งจะมีรายละเอียดตำรับยา ประเภทโรค ตัวยา ล&วนเปVนยา

สมุนไพรโดยทั้งสิ้น นอกจากนี้ในใบเซียมซีก็ยังมีคำกลอนคติเตือนใจต)าง ๆ อีกด&วย เปVนการ

แสดงให&เห็นว)าชาวจีนเชื่อว)าองค`เทพสามารถรักษาโรคให&หายได& การขอยาจากเทพเช)นน้ี

สะท&อนให&เห็นถึงกลวิธีในการรักษาโรคของชาวจีนอีกวิธีหน่ึง ซึ่งทำได&ทั้งรักษาทางกายและ

รักษาทางใจ โดยยาที่ได&รับเปVนยาสมุนไพรจีนก็ยังสามารถช)วยปรับสมดุลของร)างกายให&

 
2 เจษฎา นิลสงวนเดชะ, “ศาลเจ3าจีน : ศรัทธาสถานในสังคมไทย,” วารสารภาษาและวัฒนธรรม 37, 1 (มกราคม – มิถุนายน 

2561): 57. 
3 เรื่องเดียวกัน, 58. 
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ร)างกายแข็งแรงขึ้นแล&วก็ยังช)วยเสริมสร&างกำลังใจของผู&ปwวยที่เชื่อว)าตนเองได&รับการรักษาจาก

เทพเจ&าอีกด&วย4 

3. สืบทอดความเช่ือและประเพณีของชาวจีน : ชาวจีนโพ&นทะเลรุ)นแรกท่ีมาเมืองไทยน้ันจะนับถือ

ศาสนาดั้งเดิม ความเชื่อท&องถิ่นผสมกับความเชื่อทางศาสนาเตrา จนได&กลายเปVนหนึ่งในศาสนา

บนความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในป\จจุบัน และจากการผสมผสานวัฒนธรรมจีนเข&ากับ

วัฒนธรรมไทยนี้เอง ก็ทำให&มีบางความเชื่อของชาวจีน คนไทยก็นำมาเปVนแนวปฏิบัติร)วมกับ

พุทธศาสนาเช)นเดียวกัน และบางธรรมเนียมถึงแม&จะไม)สมบูรณ`เหมือนเดิมแต)ก็ยังได&รับความ

นิยมเปVนอย)างมาก จากจุดนี้เองจึงทำให&ศาลเจ&าจีนได&เกิดขึ้นจากความร)วมมือร)วมใจของชุมชน

ชาวจีนและความศรัทธาจากคนทั่วไปที่มีความเชื่อมั่น เคารพ นับถือ เลื่อมใสต)อองค`เทพเจ&า 

จึงเปVนจุดเริ่มต&นของงานประเพณีต)าง ๆ ที่ชาวจีนร)วมกันจัดอย)างยิ่งใหญ) ศาลเจ&าจึงเปVน

สัญลักษณ`สำคัญอย)างหนึ่งของชุมชนชาวจีน เพราะเมื่อชาวจีนได&เข&าไปตั้งถิ่นฐานอยู)ที่ใดก็

มักจะมีการสร&างศาลเจ&าขึ้นมาด&วย เพราะนอกจากจะเปVนศูนย`รวมจิตใจของผู&คนแล&ว ศาลเจ&า

ยังเปVนสถานที่ที่สร&างขึ้นเพื่อสืบทอดประเพณีโบราณอย)างประเพณีกินเจเดือนเก&าของชาว

ฮกเกี้ยนและแต&จิ๋ว และด&วยความที่ชาวจีนในเมืองไทยมีความยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิม ดังน้ัน 

จึงทำให&ศาลเจ&ามีความสำคัญต)อชาวจีนมาก ไม)ว)าจะเปVนงานฉลองหรืองานประจำป< ชาวจีนก็

มักจะไปชุมนุมกันที่ศาลเจ&า ทำให&ศาลเจ&าได&มีบทบาทต)อชีวิตความเปVนอยู)ของชาวจีนใน

เมืองไทยมากย่ิงข้ึน5 

4. สืบทอดงานสาธารณกุศล : มูลเหตุการสร&างศาลเจ&าข้ึนเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ̀ในการช)วยเหลือ

ผู&ตกทุกข`ได&ยากของพระภิกษุที่มีจริยวัตรงดงาม ทำให&มีการสร&างศาลเจ&าขึ้นจากแรงศรัทธา

ของผู&คนก)อให&เกิดงานสาธารณกุศลต)าง ๆ ไปด&วยกัน เช)น เมื่อชาวจีนแต&จิ๋วอพยพมาตั้งรกราก

ในประเทศไทย ก็ได&รวมใจกันสร&างศาลเจ&าขึ้นพร&อมกับอัญเชิญรูปสลักหลวงปูwไต&ฮงกงมา

 
4 เจษฎา นิลสงวนเดชะ, “ศาลเจ3าจีน : ศรัทธาสถานในสังคมไทย,” วารสารภาษาและวัฒนธรรม 37, 1 (มกราคม – มิถุนายน 

2561): 59. 
5 เรื่องเดียวกัน, 60. 
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ประดิษฐานในศาลเจ&า เพื่อให&ชาวจีนในไทยได&กราบไหว&บูชา ต)อมาชาวจีนกลุ)มนี้จึงร)วมใจกัน

ก)อต้ัง คณะเก็บศพไต&ฮงตง ข้ึนเพ่ือเก็บศพไร&ญาติ รู&จักกันในนาม ปwอเต็กต้ึง6  

5. ตามความนิยมของเจ&าของตลาด : ตลาดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนขายของอยู)แทบทุกตลาด

จะต&องมีศาลเจ&าประจำตลาด โดยท่ัวไปศาลเจ&าชนิดน้ีมักเปVนศาลเจ&าขนาดเล็ก 

6. เปVนที่ระลึกถึงผู&ที่มีคุณูปการต)อสังคม : ศาลเจ&ากลุ)มนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนร)วมกันสร&าง

ขึ้น เพื่อเปVนที่ระลึกถึงผู&ที่สร&างความเจริญรุ)งเรืองจนเปVนประวัติสืบต)อกันมา และยังเปVนท่ี

เคารพของผู&คนในชุมชนย)านน้ัน ๆ สืบต)อมาจนถึงป\จจุบัน 

7. เปVนสถานที่บูชาบรรพชนประจำตระกูล : ศาลเจ&าประจำตระกูลในประเทศไทยที่สร&างขึ้นมา

เพ่ือเปVนสถานท่ีใช&บูชาบรรพชนประจำตระกูล เช)น ศาลเจ&าแซ)ซ้ิม วงเวียนใหญ) 

 

นอกจากนี้หน&าที่ของศาลเจ&าจีนในไทยก็ยังมีความเกี่ยวข&องกับวิถีชีวิตในด&านความเชื่อของ

ผู&คนและการรวมกลุ)มของชาวจีนเปVนอย)างมาก ศาลเจ&าจีนจึงอยู)ในฐานะศาสนสถานที่เกี ่ยวเนื่อง

ทางด&านคติความเชื่อและความศรัทธาที่มีต)อเทพเจ&าของชาวจีนโพ&นทะเลที่อาศัยอยู)ในประเทศไทย 

สถาป\ตยกรรมและการประดับด&วยลวดลายมงคลต)าง ๆ ที่ปรากฏอยู)ในตัวอาคารศาลเจ&าล&วนเปVนศิลปะ

จีนที่รับรู&ได&ด&วยสายตาจึงทำให&ผู&ที่เข&ามาเยือนและกราบไหว&บูชาเกิดแรงกระตุ&น และตอบสนองด&าน

จิตใจทำให&จิตใจผ)อนคลายสุขภาพจิตดีขึ้น เพราะมีสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได&7 เหมือนกับศาลเจ&า

แซ)ซิ้มที่สร&างขึ้นเพื่อใช&เปVนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานในตระกูลแซ)ซิ้มและภายในศาลเจ&าก็มีการ

ประดับตกแต)งให&มีความสวยงามเช)นเดียวกัน 

 

2. ประวัติเบ้ืองตOนของศาลเจOาแซ>ซ้ิม 

หัวหน&าชาวตระกูลซิ้มเมื่อประมาณป< พ.ศ. 2429 ได&ริเริ่มก)อตั้งศาลเจ&าตระกูลซิ้มขึ้นในย)านที่มี

ชาวตระกูลซิ้มอาศัยอยู)แน)นหนาที่สุด เพื่อเปVนที่ตั้งเทวรูปและรูปจำลองของบรรพบุรุษร)วมตระกูลไว&

 
6 เจษฎา นิลสงวนเดชะ, “ศาลเจ3าจีน : ศรัทธาสถานในสังคมไทย,” วารสารภาษาและวัฒนธรรม 37, 1 (มกราคม – มิถุนายน 

2561): 61. 
7 เรื่องเดียวกัน, 63. 
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สำหรับสักการะบูชาและใช&เปVนศูนย̀สัมพันธ̀ของชาวตระกูลซ้ิมท่ัวราชอาณาจักร ศาลเจ&าแห)งน้ีได&รับการ

ทะนุบำรุงปรับปรุงเสริมแต)งจากผู&ร)วมตระกูลซิ้มรุ)นหลัง ๆ ตลอดมา จนป\จจุบันนี้ศาลเจ&าแซ)ซิ้มจึงมี

พ้ืนท่ีท่ีกว&างขวางอยู)ริมถนนพระเจ&าตากสิน และเปVนท่ีเชิดหน&าชูตาแก)ชาวตระกูลซ้ิมเปVนอย)างมาก 

 เมื่อประมาณป< พ.ศ. 2429 ได&มีหัวหน&าชาวตระกูลซิ้ม 3 ท)านคือ นายบ&วนเช&ง แซ)ซิ้ม, นาย     

ย)งกือ แซ)ซิ้ม, นายโจหงวน, แซ)ซิ้ม ได&มีความเห็นสอดคล&องต&องกันว)าชาวตระกูลซิ้มที่เข&ามาตั้งถิ่นฐาน

บ&านเรือนอยู)ในย)านวงเวียนใหญ) ธนบุรี มีมากขึ้น จึงได&ริเริ่มก)อตั้งศาลเจ&าแซ)ซ้ิมขึ้นมา ซึ่งปรากฏว)า

ความริเริ่มนี้ก็ได&รับแรงสนับสนุนจากบรรดาผู&ร)วมตระกูลเปVนอย)างดี มีผู&ที่ยินดีบริจาคเงินค)าก)อสร&าง

ทั้งหมดประมาณ 225 คน เมื่อได&รับเงินบริจาคจนเพียงพอแล&ว ก็ได&จัดซื้อที่ดินรวม 2 ไร) 2 งาน 70 

ตารางวา ด&วยราคาเพียง 540 บาท และได&ลงมือก)อสร&างศาลเจ&าแซ)ซิ้มทันที และในเวลาไม)นานงาน

ก)อสร&างศาลเจ&าแซ)ซิ้มก็แล&วเสร็จ ทั้งที่ดินและตัวอาคารเสียค)าใช&จ)ายไปทั้งหมดประมาณ 1,862 บาท 

และตั้งแต)นั้นมาชาวตะกูลซิ้มก็ได&มีศาลเจ&าสำหรับสักการะบูชาบรรพบุรุษตลอดมา นับว)าเปVนศาลเจ&า

ประจำตระกูลท่ีก)อต้ังข้ึนมาก)อนตระกูลอ่ืนใดท้ังหมด 

 ศาลเจ&าแซ)ซิ้มในสมัยนั้นตัวอาคารมีเนื้อที่เพียง 20 ตารางวาเท)านั้น และเปVนโครงสร&างแบบ

ง)าย ๆ เม่ือกาลเวลาผ)านไปตัวอาคารก็เร่ิมเก)าและชำรุดลง ประกอบกับพ่ีน&องร)วมตระกูลแซ)ซ้ิมมีจำนวน

ที่เพิ ่มมากขึ ้น และมีประชาชนชาวตระกูลแซ)ซิ ้มและไม)ใช)แซ)ซิ ้มพากันมากราบไหว&บูชามากข้ึน 

คณะกรรมการชาวตระกูลแซ)ซิ้มจึงได&ทำการซ)อมแซมและขยับขยายให&กว&างขวางออกไปอยู)เรื่อยมา 

จนกระทั่งป< พ.ศ. 2505 คณะกรรมการในตระกูลแซ)ซิ้ม ได&แก) นายเทียนฮ&อ แซ)ซิ้ม, นายชนะ สิมะชาติ, 

นายกลิ่น ศิริสมบัติยืนยง และนายโอวเจีย แซ)ซิ้ม ได&ร)วมกันปรึกษาหารือกันว)าสมควรจะก)อสร&างศาล

เจ&าแซ)ซิ้มขึ้นมาใหม)ให&กว&างขวางและงดงามมากกว)าเดิม เพราะศาลเจ&าหลังเดิมนอกจากจะชำรุดทรุด

โทรมลงทุกวันแล&ว บริเวณศาลเจ&าก็ยังคับแคบไม)มีพื้นที่เพียงพอสำหรับพี่น&องชาวตระกูลซิ้มและ

ประชาชนทั่วไปที่ได&มาเข&าร)วมพิธีกรรมกราบไหว&บูชา คณะกรรมการผู&ริเริ่มทั้ง 4 คน ต)างก็มีความเห็น

ว)า ควรจะก)อสร&างอาคารศาลเจ&าขึ้นมาใหม) และหลังจากที่ได&มีการปรึกษาหารือวางแผนงานกันหลาย

ครั้งแล&ว คณะกรรมการผู&ริเริ่มทั้ง 4 คน ก็ได&ไปขอความเห็นจากผู&ร)วมตระกูลแซ)ซิ้มอีกหลายท)าน ก็

ปรากฏว)าได&รับการสนับสนุนเปVนอย)างดี ยังมีผลให&คณะกรรมการผู&ริเร่ิมได&รับกำลังใจเพ่ิมข้ึนอีก 
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และในขณะที่กำลังทำการก)อสร&างศาลเจ&าแซ)ซิ้มอยู)นั้น ทางคณะกรรมการก็ได&มอบหมายให&

นายวิบูลย`  สินประสงค` เปVนผู&ไปขอจดทะเบียนจัดตั้งเปVนมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2506 ช่ือ

ว)า มูลนิธิสีมาสงเคราะห`  (ซิ ้มกงจืออี่) โดยมีนายวิบูลย` สินประสงค` ได&บริจาคทรัพย`เพื่อเปVนทุน

ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในข้ันต&นเปVนจำนวนเงิน 10,000 บาท 

วัตถุประสงค̀ของมูลนิธิมี ดังน้ี  

1. ส)งเสริมการกุศล และสาธารณกุศล 

2. ส)งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 

3. ช)วยเหลือผู&ประสบภัยต)าง ๆ เช)น น้ำท)วม ไฟไหม& เปVนต&น 

4. จัดตั้งสถานพยาบาล โรงเรียน สุสาน ฌาปนสถาน ศาลบูชาผู&ล)วงลับไปแล&ว ตลอดจนสาธารณ

กุศลท่ัวไป ท้ังน้ีไม)เก่ียวกับการเมืองแต)อย)างใด 

 

จากนั้นคณะกรรมการควบคุมการก)อสร&างก็ได&ดำเนินการก)อสร&างไปจนกระทั่งงานก)อสร&างได&

บรรลุผลสำเร็จ อันเปVนผลมาจากความช)วยเหลือของชาวตระกูลซิ้มทุกคนที่ได&ร)วมแรงร)วมใจกัน จึงทำ

ให&การก)อสร&างศาลเจ&าแซ)ซิ้มหลังใหม)นี้แล&วเสร็จภายในเวลา 3 ป<เศษ โดยช)างผู&ชำนาญได&สร&างตาม

แบบอย)างของจีนสมัยโบราณ ซึ่งมีฝ<มือในการก)อสร&างได&วิจิตรงดงามมากเพื่อที่จะได&เปVนอนุสรณ`แก)คน

รุ)นหลังสืบต)อไป ในขณะน้ันทรัพย̀สินของทางศาลเจ&าแซ)ซ้ิมมีมูลค)ากว)าเจ็ดล&านบาท 

หลังจากงานการก)อสร&างศาลเจ&าแซ)ซิ้มสำเร็จเรียบร&อยแล&ว ก็ได&มีการประกอบพิธีสมโภชเฉลิม

ฉลองศาลเจ&าหลังใหม)อย)างมโหฬาร เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2508 โดยทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จ

พระอริยวงศ`ศาตญาณ) เสด็จมาเปVนประธานในพิธีเปhดปvาย หลังจากเปhดปvายแล&วก็ได&อัญเชิญรูปเจ&าปูw  

บู&เต็กโฮ&ว ผู&เปVนต&นตระกูลแซ)ซ้ิมขึ้นสู)แท)นที่ประทับในศาลเจ&าหลังใหม) งานสมโภชในครั้งนี้ได&มีมหรสพ 

(งิ้ว) แสดงติดต)อกันสามวันสามคืน แล&วยังมีสิงโตเข&าขบวนแห)ตามศาสนพิธี เพื่อความครึกครื้นและ

เปVนศิริมงคลแก)งานอีกด&วย บรรดาแขกผู&มีเกียรติที่ได&รับเชิญมาร)วมพิธี มีทั้งข&าราชการชั้นผู&ใหญ) พ)อค&า

คหบดีท้ังชาวจีนและชาวไทย ตลอดจนพ่ีน&องชาวตระกูลซ้ิมรวมท้ังส้ินประมาณ 2,000 คน 

เมื่องานการก)อสร&างสำเร็จลงภาระหน&าที่ของคณะกรรมการควบคุมการก)อสร&างก็ยุติลงด&วย

เช)นกัน และมีการเลือกตั้งอนุกรรมการฝwายบริหารงานของศาลเจ&าขึ้นมาใหม)อีกคณะหนึ่ง เพื่อที่จะได&
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ดูแลรักษาผลประโยชน̀และกิจการงานของศาลเจ&าให&เจริญก&าวหน&าย่ิง ๆ ข้ึนไป อนุกรรมการชุดน้ีข้ึนอยู)

กับกรรมการของมูลนิธิ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของชาวตระกูลแซ)ซิ้มนั้นควรจะได&รับการ

ส)งเสริมให&กว&างขวางยิ่งขึ้น ด&วยเหตุนี้คณะกรรมการมูลนิธิจึงได&เรียกประชุมชาวตระกูลแซ)ซิ้มขึ้นมา 

เพ่ือเลือกต้ังอนุกรรมการปกครองดูแลศาลเจ&า พร&อมกันน้ันได&วางระเบียบข&อบังคับของศาลเจ&าแซ)ซ้ิมให&

รัดกุมย่ิงข้ึน 

เมื ่ออนุกรรมการสมัยที่ 1 เข&ารับตำแหน)งหน&าที่ในการบริหารงานของศาลเจ&าแล&ว ก็เร่ิม

กำหนดนโยบายการบริหารงานของศาลเจ&าโดยทันที ซ่ึงนอกจากวางแผนงาน ขยายกิจการท่ัว ๆ ไปแล&ว 

ยังได&มีมติให&ก)อสร&างซุ&มประตูศาลเจ&า เพื่อเพิ่มความสง)างามของศาลเจ&า รูปแบบซุ&มประตูและรั้วรอบ

ศาลเจ&านั้น เกิดจากฝ<มือของสถาปนิกชั้นแนวหน&าเช)นเดียวกัน ความวิจิตรงดงามของซุ&มประตูก็ได&

ปรากฏแก)สายตาของประชาชนอยู)จนถึงทุกวันน้ี 

และได&จัดพิธีฉลองการเปhดซุ&มประตูเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2509 โดยนิมนต`ท)านสมเด็จ

พระวันรัตน` เสด็จมาเปVนประธานในพิธี และจัดให&มีมหรสพสมโภช เช)น งิ้ว อันเปVนการแสดงออกซ่ึง

ความสามัคคีร)วมแรงร)วมใจของชาวตระกูลแซ)ซ้ิมอีกคร้ังหน่ึง 

ต)อจากนั้นทางคณะกรรมการมูลนิธิสีมาสงเคราะห` ยังได&จัดตั้งแผนกฌาปนกิจสงเคราะห`ขึ้นใน

สำนักงานของมูลนิธิสีมาสงเคราะห` เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 เพื่อช)วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กันในด&านฌาปนกิจหรือจัดการศพตามประเพณีนิยมให&แก)บุคคลภายในตระกูลแซ)ซิ้มด&วยกัน และให&

การสงเคราะห`แก)ครอบครัวของตระกูลแซ)ซิ้มที่ถึงแก)กรรม เพื่อเปVนการช)วยเหลือและสมานสามัคคี

ระหว)างบุคคลในตระกูลเดียวกันให&มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน กิจการของศาลเจ&าแซ)ซิ้มภายใต&การ

อำนวยงานของอนุกรรมการสมัยที่ 1 ได&เจริญรุดหน&าไปเปVนอันมาก เมื่อครบกำหนดการดำรงตำแหน)ง

กรรมการ 2 ป< ก็ได&มีการเลือกต้ังอนุกรรมการชุดใหม) เพ่ือรับหน&าท่ีสืบต)อไป8 

สำหรับงานที่คณะกรรมการ และอนุกรรมการได&ดำเนินไปก็สามารถสรุปได&ว)า ได&มีการร)วมมือ

กับสมาคมศาลเจ&าและมูลนิธิต)าง ๆ ในการช)วยเหลือบรรเทาทุกข`ผู&ประสบอัคคีภัย อุทกภัย และสา

ธารณภัยต)าง ๆ และมีการส)งผู&แทนเข&าร)วมประชุมปรึกษาหารือกับสมาคมศาลเจ&าและมูลนิธิต)าง ๆ เพ่ือ

 
8 หนังสืออนุสรณ5 งานฉลองครบรอบ 100 ป= ศาลเจAาตระกูลซิ้ม (ม.ท.ป.,ม.ป.ป.), 151-156. 
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ประโยชน`สุขของประชาชนส)วนรวม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ`ในการดำเนินงานของ

สมาคมศาลเจ&าและมูลนิธิ นอกจากนี้ ยังได&เข&าร)วมกับสมาคมต)าง ๆ จัดงานสาธารณกุศลและจัดงาน

รับรองแขกผู&มีเกียรติท่ีมาจากต)างประเทศท่ีเก่ียวข&องกับสมาคมศาลเจ&าและมูลนิธิเปVนคร้ังคราว 

 

สรุป 

 เมื่อชาวจีนย&ายถิ่นฐานมาอยู)อาศัยในประเทศไทย ความเชื่อ และรูปแบบการดำรงชีวิตก็ถูก

นำมาสู)ประเทศไทยด&วย สำหรับหน&าที่ของศาลเจ&าจีนในประเทศไทยก็สามารถบ)งบอกได&ถึงความเช่ือ 

ความศรัทธา ของชาวจีนที่สร&างศาลเจ&าได&เปVนอย)างดี โดยศาลเจ&าจีนส)วนใหญ)มักมีหน&าที่เปVนที่พึ่งทาง

ใจของผู&คนในชุมชน หรือใช&เปVนที่สืบทอดความเชื่อ ประเพณีของชาวจีน หรือแม&กระทั่งงานสาธารณ

กุศล นอกจากนี้ ศาลเจ&าจีนก็สามารถใช&เปVนที่ระลึกถึงผู&ที่มีคุณูปการต)อสังคม และสุดท&ายศาลเจ&าจีนก็

สามารถใช&เปVนสถานท่ีบูชาบรรพชนประจำตระกูล ดังเช)น ศาลเจ&าแซ)ซ้ิม ท่ีวงเวียนใหญ) 

 ศาลเจ&าแซ)ซิ้ม หรือสามารถเรียกอีกชื่อได&ว)า มูลนิธิสีมาสงเคราะห` มีวัตถุประสงค̀ในการก)อต้ัง

มูลนิธิก็เพื่อบรรเทาทุกข`ผู&ที่ประสบสาธารณภัยต)าง ๆ และจัดงานสาธารณกุศล ส)วนศาลเจ&าแซ)ซิ้มก็

สร&างข้ึนเพ่ือใช&เปVนท่ีต้ังเทวรูปและรูปจำลองบรรพบุรุษร)วมตระกูลไว&สำหรับสักการะบูชา และใช&เปVนจุด

ศูนย`กลางของชาวตระกูลซิ้มทั่วประเทศไทย ศาลเจ&าแห)งน้ีได&รับการทะนุบำรุงปรับปรุงเสริมแต)งจากผู&

ร)วมตระกูลซิ้มรุ)นหลัง ๆ ตลอดมา จนในป\จจุบันนี้ศาลเจ&าแซ)ซิ้มก็มีขนาดใหญ)โตมากขึ้นและตั้งอยู)ริม

ถนนพระเจ&าตากสินจวบจนทุกวันน้ี 
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บทท่ี 3 

รูปแบบงานศิลปกรรมภายในศาลเจOาแซ>ซ้ิม 

 สำหรับในบทนี ้ก ็จะกล)าวถึงรูปแบบงานศิลปกรรมที ่อยู )ภายในศาลเจ&าแซ)ซิ ้ม ทั ้งงาน

สถาป\ตยกรรมท่ีมีการปรับรูปแบบให&เข&ากับสภาพแวดล&อมและความเชื่อของคนจีนในประเทศไทย และ

ยังมีงานประติมากรรมในศาลเจ&าแซ)ซิ้มแห)งนี้ใช&เทพบรรพบุรุษของตัวเองมาเปVนเทพองค`ประธานแทน

เทพเจ&าจีนท่ัวไป ซ่ึงแตกต)างจากศาลเจ&าจีนแห)งอ่ืน  

1. สถาป:ตยกรรม 

 สถาป\ตยกรรมจีนนับว)าเปVนสิ่งที่เปVนแบบแผนมาเนิ่นนานแล&ว ไม)ว)าจะยุคสมัยใดชาวจีนก็ยังคง

ยึดหลักในการสร&างให&เหมือนกับในสมัยโบราณทั้งยังคงรูปแบบและความสง)างามเอาไว& รวมไปถึงการ

คำนึงถึงประโยชน̀ใช&สอยต)าง ๆ ซึ่งจะสามารถเห็นได&จากศาสนสถาน พระราชวัง รวมท้ังบ&านท่ีอยู)อาศัย

ของสามัญชน ที่ต)างก็ใช&แนวคิด แผนผังและโครงสร&างที่มีความคล&ายคลึงกันมาก แต)ทั้งนี้ก็ยังสามารถ

พบเห็นความแตกต)างได&เช)นกัน เน่ืองจากสถาป\ตยกรรมของจีนน้ันจะแบ)งเปVนในส)วนทางภาคเหนือและ

ภาคใต& โดยชาวจีนที่อพยพเข&ามาในไทยส)วนใหญ)จะมาจากทางตอนใต&ของประเทศจีนก็จะถูกเรียกว)า 

ชาวจีนโพ&นทะเล และชาวจีนเหล)านี้ก็จะนำเอารูปแบบงานศิลปกรรมจากบ&านเกิดเมืองนอนของตนเอง

เข&ามาด&วย เพื่อใช&เปVนที่ระลึกถึงการพลัดพรากจากถิ่นที่อยู)อาศัย รวมถึงความศรัทธาต)อเทพเจ&าท่ี

ตนเองเคารพ นำมาปรับใช&ให&เข&ากับสภาพแวดล&อมของสังคมท่ีตนเองใช&อยู)อาศัยใหม)9 

 จากการที่คนจีนได&เข&ามามีบทบาททั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในดินแดนไทยมา

อย)างยาวนาน การตั้งหลักแหล)งที่อยู)อาศัยของชาวจีนจึงปรากฏเปVนชุมชนอยู)ตามหัวเมืองสำคัญเกือบ

ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด&วยเหตุนี้จึงทำให&เกิดงานศิลปกรรมขึ้นมา เช)น งานศิลปกรรมในด&าน

สถาป\ตยกรรมของศาลเจ&าจีนในไทยส)วนประกอบโดยหลักของสถาป\ตยกรรมจะประกอบไปด&วยส)วน

ฐาน ตัวอาคาร และในส)วนของหลังคา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงลวดลายปูนป\�นประดับต)าง ๆ ที่ถูกสร&าง

ข้ึนมาเพ่ือความสวยงามและสัมพันธ̀กับความเช่ือของชาวจีน ซ่ึงจะกล)าวถึงอย)างละเอียดต)อไปในบทน้ี 

 

 
9 อภิชญา วงษXระวีวัฒนX, “รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏในศาลเจ3าเล^งบ_วยเอี๊ย เขตสัมพันธวงศX กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธX

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรXศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 11. 
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 1.1 แผนผัง 

ศาลเจ&าจีนในกรุงเทพฯ แต)ละแห)งจะประกอบไปด&วยอาคารหลายหลัง โดยจำนวนของอาคาร

จะแตกต)างกันไปตามขนาดศาลเจ&า เช)น บางแห)งอาจมี 2-3 หลัง บางแห)งอาจมีจำนวนอาคารมากกว)า

นั้น ทั้งนี้ยังพบว)าอาคารภายในศาลเจ&าใช&ด&านยาวของอาคารเปVนด&านหน&า และด&านกว&างเปVนด&านข&าง 

ซึ่งต)างจากวัฒนธรรมไทยที่ด&านกว&างเปVนด&านหน&าของอาคาร แต)เปVนเอกลักษณ`หนึ่งที่พบได&โดยทั่วไป

ในงานสถาป\ตยกรรมจีน สำหรับการจัดวางกลุ)มอาคารในแนวแกนประธานที่พบในศาลเจ&าจีนของ

กรุงเทพฯ ก็ยังเหมือนกับแบบแผนที่พบได&โดยทั่วไปในงานสถาป\ตยกรรมจีน โดยสามารถจัดได&เปVน 3 

แบบ ดังน้ี 

1) ผังตัวอักษรจีน 二 และ 三 : ผังแบบแรกประกอบด&วยอาคาร 2 หลังบนแนวแกนหลัก 

ส)วนผังแบบท่ีสองประกอบด&วยอาคาร 3 หลัง 

2) ผังตัวอักษรจีน 丁 : มีอาคารประธานที่ประดิษฐานเทพเจ&าประธาน 1 หลัง ด&านหน&ามี

อาคารอีก 1 หลัง ซึ่งใช&ด&านกว&างเปVนด&านหน&าอาคาร อีกทั้งยังวางตัวในแนวตั้งฉากและมี

ฐานต)อเน่ืองกับอาคารประธาน 

3) ผังตัวอักษรจีน 工 : โดยจะประกอบไปด&วยอาคารประธานและอาคารทางเข&าท่ีจัดวางบน

แนวแกนหลักของศาสนสถาน โดยแต)ละหลังใช&ด&านยาวเปVนด&านหน&าอาคาร และมีอาคาร

อีก 1 หลัง ซึ่งมีขนาดสั้นกว)าอาคารประธานและอาคารประตูทางเข&า อาคารหลังดังกล)าว

เช่ือมอาคารท้ังสองเข&าด&วยกันจึงทำให&แผนผังมีลักษณะเปVนรูปตัว 工10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 อชิรัชญX ไชยพจนXพานิช, ศาลเจAาจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 41-47. 
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ภาพที่ 1 แผนผังของศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 

   ที่มา : ผู4จัดทำสำรวจเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 

 

 

แผนผังของศาลเจ&าแซ)ซิ้ม (ภาพที่ 1) มีลักษณะคล&ายกับแผนผังตัวอักษรจีน 二 ซึ่งประกอบ

ไปด&วยอาคาร 2 หลังบนแนวแกนหลัก โดยส)วนสำคัญของผังอาคาร คือ ตำแหน)งรูปเคารพหรือองค̀เทพ

ประธานของศาลเจ&าจะต้ังอยู)ติดกับผนังด&านในสุดของอาคาร และเทพองค̀ประธานจะอยู)ท่ีช)วงเสากลาง 

ซ่ึงก็คือองค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วในรูปใส)หน&ากาก (ภาพท่ี 2) และขนาบข&างซ&ายขวาด&วยภรรยาของท)าน (ภาพ

ท่ี 3) และองค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วในรูปถอดหน&ากาก (ภาพท่ี 4) ตามลำดับ และมีการวางอาวุธ (ภาพท่ี 5) ไว&

ที่ริมกำแพงทางด&านขวาของเทพองค`ประธาน เพื่อต&องการสื่อว)าท)านเปVนนักรบ และอาวุธพวกนี้ก็ถือว)า

1 = องค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว 

ใส)หน&ากากออกรบ 

2 = องค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว 

ในรูปถอดหน&ากาก 

3 = โจวม)า  

(ภรรยาเจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว) 

4 = โต�ะหมู)บูชา 

5 = ลานโล)ง 

6 = ท่ีเก็บอาวุธของ 

องค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว 

 

 = เสาทอง 

 = แทนตำแหน)งเสา 

    ภายในศาลเจ&า 

 = เสาของอาคารบริวาร 

N 
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เปVนเครื่องสูงอีกด&วย ส)วนลักษณะการจัดวางอาคารคือมีรูปแบบที่ไม)สร&างอาคารกระจัดกระจาย มี

แนวแกนประธานและเน&นความสมมาตรชัดเจน 

นอกจากนี้ตัวศาลเจ&ายังหันหน&าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งตามหลักแล&วการวางอาคารตามแบบ

ประเพณีของสถาป\ตยกรรมจีนจะต&องวางอาคารตามแนวแกนเหนือ-ใต&เปVนหลักและหันหน&าไปทางทิศ

ใต& แต)ที่ศาลเจ&าแซ)ซิ้ม กลับหันไปทางทิศตะวันออกอาจเปVนเพราะศาลเจ&าต้ังเปVนแนวที่ตัดขนานกับ

ถนนจึงหันหน&ามาทางนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก)การคมนาคม แสดงให&เห็นว)าอาจจะยึดหลักในการหัน

หน&าสู)ถนนเปVนเกณฑ̀หลักมากกว)าคำนึงถึงเร่ืองทิศทางตามแบบประเพณีจีน  

 

 
ภาพที่ 2 องคHเจ4าปูJบู4เต็กโฮ4วในรูปใส6หน4ากาก 
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ภาพที่ 3 ภรรยาขององคHเจ4าปูJบู4เต็กโฮ4ว 
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ภาพที่ 4 องคHเจ4าปูJบู4เต็กโฮ4วในรูปถอดหน4ากาก 

 
ภาพที่ 5 อาวุธขององคHเจ4าปูJบู4เต็กโฮ4วที่วางไว4ริมกำแพง 
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1.2 โครงสร&างหลังคา 

 

 

ภาพที่ 6 ระบบโครงสร4างไม4แบบชาเหลียงในศิลปะจีน                                                                                                                                                       

ที่มา : https://m.facebook.com/SaveHistoricalHomes/posts/2199216440331615:0 

ศาลเจ&าแซ)ซิ้มเปVนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได&รับการออกแบบให&มีลักษณะใกล&เคียงกับ

สถาป\ตยกรรมแบบจีนที่มีโครงสร&างแบบไม&คล&ายกับระบบโครงสร&างไม&แบบ ชาเหลียง (ภาพที่ 6) 

สำหรับโครงสร&างไม&แบบชาเหลียงคือการก)อโครงสร&างไม&หลายชุดและซับซ&อนอันแสดงให&เห็นว)าเปVนตัว

หลักในการทำหน&าที่รับน้ำหนัก ส)วนผนังที่ก)อทั้งทางด&านกว&าง และด&านยาวมีหน&าที่หลักคือ กั้นให&เกิด

พื้นที่ภายใน และอาจรับน้ำหนักเพียงบางส)วนเท)านั้น สำหรับโครงสร&างไม&รับน้ำหนักก็จะประกอบไป

ด&วยเสาและขื่อขนาดต)าง ๆ ก)อขึ้นมาเปVนชุด ๆ แต)ละชุดจะตั้งขนานกับด&านกว&างของอาคาร ด&านบน

ของโครงสร&างจะก)อล&อรับกับทรงหลังคาซึ่งเปVนสามเหลี่ยม ที่โครงสร&างไม&ด&านบนยังมีการตั้งเสาหลัก

ข้ึนสองข&าง และนำไม&ข่ือเสียบเข&าเดือยกับเสาท้ัง 2 ต&น11 โดยโครงสร&างรับน้ำหนักระบบดังกล)าวยังเปVน

 
11 อชิรัชญX ไชยพจนXพานิช, “โครงสร3างรับน้ำหนักแบบชาเหลียงในศาลเจ3าและภาพสะท3อนชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 

1-5,” Veridian E-Journal 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 2492-2494. 
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เอกลักษณ̀เฉพาะของงานสถาป\ตยกรรมใน 4 มณฑลของจีน คือ มณฑลเจ&อเจียง มณฑลฝูเจ้ียน มณฑล

กว)างตง และมณฑลไห)หนาน12 

สำหรับโครงสร&างหลังคาภายในศาลเจ&าแซ)ซิ้ม (ภาพที่ 7) แห)งนี้ขื่อก็มีการตั้งเสาขนาดเล็กส้ัน

สองเสาซึ่งมีไม&ขื่อขนาดสั้นกว)าขื่อด&านล)างเสียบเชื่อมเสาทั้งสองอีกเช)นกัน เหนือขื่อชั้นที่สองก็มีการต)อ

ไม&ในลักษณะเดียวกันอีกซ&อนลดหลั่นกันไป ยอดบนสุดจะตั้งเสาขนาดเล็กสั้นเพียงเสาเดียว ทั้งนี้ถึงแม&

เสาแต)ละต&นจะมีความสูงไม)เท)ากัน แต)ก็มีหน&าที่เดียวกันคือรับโครงสร&างคล&ายจันทันซึ่งแตกต)างจาก

งานสถาป\ตยกรรมจีนที่รับไม&แปโดยตรง ส)วนไม&แปที่ศาลเจ&าแซ)ซิ ้มดูเหมือนว)าจะใช&โครงสร&างที่มี

ลักษณะคล&ายกับจันทันมารองรับไม&แปแทน แปกลมที่อยู)ในตำแหน)งสูงสุดก็จะเปVนส)วนที่สำคัญที่สุด

ของหลังคา สังเกตได&จากการตกแต)งอย)างสวยงาม จากนั้นก็วางไม&กลอนที่เปVนแผ)นแบนขวางแปกลมใน

ระยะที่ถี่มาก นอกจากนี้ ท่ีข&างหัวเสายังมีการตกแต)งโดยใช&การแกะสลักชิ้นปูนเปVนรูปทรงคล&ายฟ\กทอง

มีแฉกคร)อมข่ือ ซ่ึงลักษณะเช)นน้ีสามารถพบได&ในงานสถาป\ตยกรรมจีนแบบแต&จ๋ิว 

 

 

 
ภาพที่ 7 โครงสร4างหลังคาภายในศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 

 
12 อชิรัชญX ไชยพจนXพานิช, ศาลเจAาจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 58. 

จันทัน 

ฐานเสารูป 

ฟ\กทอง 

ข่ือ 

แป 
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 1.3 หน&าบัน 

 

 
ภาพที่ 8 หน4าบันแบบแรกที่พบในศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 

 

สำหรับหน&าบันในศาลเจ&าแซ)ซิ้มพบอยู) 2 แบบด&วยกัน โดยแบบแรกมีลักษณะคือ ทรงเหลี่ยม

หักมุม ยอดจั่วสอบ ขอบหน&าบันประดับลวดลายจิตรกรรมเปVนแถบซ&อนกันหลายชั้น (ภาพที่ 8) แบบท่ี

สองทำเปVนวงโค&งรูปเกือกม&าคว่ำ (ภาพที่ 9) และจากลักษณะของหน&าบันที่พบทั้ง 2 แบบนี้ ก็มีลักษณะ

คล&ายกับหน&าบันท่ีพบในงานสถาป\ตยกรรมจีนแต&จ๋ิว  
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ภาพที่ 9 หน4าบันแบบที่สองที่พบในศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 

 

หน&าบันส)วนใหญ)ท่ีพบในกลุ)มศาลเจ&าแต&จ๋ิวมีลักษณะท่ีนอกจากเปVนทรงสามเหล่ียมหน&าจ่ัวแล&ว 

หน&าบันที่ยอดด&านบนสุดไม)เปVนมุมแหลม แต)ยืดสูงขึ้น ปลายทำเปVนรูปทรงเรขาคณิตต)าง ๆ คือ ทรงวง

โค&งรูปเกือกม&าคว่ำ ทรงเหลี่ยม ทรงลอนคลื่น และทรงยกกระเปาะที่ส)วนยอด รูปทรงที่กล)าวมาข&างต&น

คล&ายกับหน&าบันในสถาป\ตยกรรมกลุ)มเฉาซ)าน13 โดยช)างเฉาซ)านนิยมทำหน&าบันให&ส)วนยอดยืดสูงและ

สอบแคบ ประดิษฐ`เปVนหลายรูปทรง และแต)ละรูปทรงหน&าบันของสถาป\ตยกรรมเฉาซ)านจะมีชื่อเฉพาะ

ของตนเอง และต้ังช่ือโดยอิงกับความเช่ือเร่ืองธาตุท้ังห&าของจีน คือ ทอง ไม& ดิน น้ำ และไฟ (ภาพท่ี 10) 

ซ่ึงแต)ละรูปแบบมีลักษณะ ดังน้ี 

 

 
13 สถาปlตยกรรมเฉาซ^าน ใช3เรียกรูปแบบสถาปlตยกรรมที่นิยมสร3างในซ^านเหว^ย เจี่ยหยาง ซ^านโถว เฉาโจว 
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ภาพที่ 10  รูปทรงหน4าบันของสถาปrตยกรรมเฉาซ6านทั้ง 5 ธาตุ                                                                                

แถวบน ธาตุทอง ธาตุไม4 ธาตุดิน แถวล6าง ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ตามลำดับ                                                                          

ที่มา :  อชิรัชญ. ไชยพจน.พานิช, ศาลเจ&าจีนในกรุงเทพฯ, หน6า 83. 

 

ธาตุทอง : ยอดหน&าบันทำเปVนวงโค&งรูปเกือกม&าคว่ำ 

ธาตุไม& : ยอดประดิษฐ̀เปVนรูปทรงเรขาคณิตคล&ายทรงหลายเหล่ียม 

ธาตุดิน : ปลายยอดมีการยกกระเปาะขนาดเล็ก 

ธาตุน้ำ : ยอดเปVนรูปทรงคล่ืนน้ำโดยมีวงโค&งท้ังหมด 3 วง วงกลางใหญ)สุด 

ธาตุไฟ : ยอดแหลมเหมือนยอดหน&าจ่ัวธรรมดา 

 

เมื่อนำลักษณะหน&าบันแบบแรกของศาลเจ&าแซ)ซิ้มมาเทียบก็จะพบว)ามีลักษณะเหมือนกับหน&า

บันธาตุไม& ส)วนแบบที่สองก็มีลักษณะเหมือนกับหน&าบันธาตุทอง และยังสังเกตได&อีกว)าพื้นที่ส)วนขอบ

บนหน&าบันมีการก)อปูนซ&อนกันเปVนชั้น ๆ แต)ละชั้นมีความหนาไม)เท)ากัน งานประดับเช)นนี้ปรากฏใน

งานสถาป\ตยกรรมเฉาซ)านเช)นกัน ซึ่งเรียกแถบเหล)านี้ว)า เซี่ยน14 และในส)วนของหน&าบันธาตุไม&ที่พบ

 
14 อชิรัชญX ไชยพจนXพานิช, ศาลเจAาจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 85. 
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ภายในศาลเจ&า15แซ)ซิ้มก็ยังมีจุดที่น)าสังเกตอีกอย)างก็คือ ในส)วนของเซี่ยนมีการประดับงานจิตรกรรม 

และยังมีงานประดับจิตรกรรมบริเวณยอดจั่วใต&เซี่ยน เรียกว)า เยาตู& ซึ่งลักษณะที่กล)าวมานี้เปVนลักษณะ

หน&าบันของงานสถาป\ตยกรรมจีนแบบแต&จ๋ิว  

 

 1.4 เสา 

เสาในอาคารเปVนส)วนหนึ่งของโครงสร&างที่มีความสำคัญจะถูกจัดวางให&อยู)เปVนระเบียบและมี

กฎเกณฑ` เสามีอยู)หลายประเภท ได&แก) เสารับชายคาหรือเสาภายนอก, เสาทอง (เสาทองคือเสาสี่ต&นท่ี

อยู)ด&านหน&ารูปเคารพองค`ประธาน), เสาภายใน และเสากลาง ซึ่งเสาแต)ละประเภทนี้จะแบ)งได&เปVน

หลายรูปแบบไม)ว)าจะเปVน วงกลม สี่เหลี่ยม และแปดเหลี่ยม16 สำหรับเสาที่มีการตกแต)งมากที่สุดคือ 

เสาทอง ท่ีจะทำเปVนรูปมังกรพันเสา โดยเสาทองนิยมสร&างอยู)ในผังกลมและมีลักษณะพิเศษคือ เส&นผ)าน

ศูนย`กลางตอนบนกับตอนล)างของเสาจะเล็ก ส)วนตรงกลางจะใหญ) ซึ ่งการทำลักษณะแบบนี้อาจ

สันนิษฐานได&ว)าช)างจงใจทำให&ส)วนกลางของเสาเปVนตัวรับน้ำหนักมากที่สุด และเสาอาจมีการตกแต)ง

ด&วยการเขียนลายหรือการแกะสลัก (ภาพท่ี 11)17  

 

 
15 อชริัชญX ไชยพจนXพานิช, ศาลเจAาจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 81. 
16 รุ^ง สุจินันทXกุล, “การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษXศาลเจ3าจีนในกรุงเทพมหานคร ที่สร3างขึ้นช^วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง

รัชกาลที่ 5” (วิทยานิพนธXสถาปlตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปlตยกรรม คณะสถาปlตยกรรมศาสตรX จุฬาลงกรณX

มหาวิทยาลัย, 2542), 118. 
17 อภิชญา วงษXระวีวัฒนX, “รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏในศาลเจ3าเล^งบ_วยเอี๊ย เขตสัมพันธวงศX กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธX

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรXศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 21. 
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ภาพที่ 11 เสาทองที่ตกแต6งด4วยประติมากรรมมังกรที่ศาลเจ4าโกวบuอ 

เสาทองของศาลเจ&าแซ)ซ้ิมที่อยู)ขนาบข&างกับบริเวณที่ใช&ประดิษฐานเทพองค`ประธานและเทพ

บริวารมีการตกแต)งด&วยประติมากรรมมังกร 1 คู) (ภาพที่ 12) และเสาทองที่ไม)มีการตกแต)งใด ๆ แต)มี

การห&อยปvายที่เขียนคำมงคลภาษาจีนเอาไว&อีก 1 คู) แต)โดยปกติแล&วเสาทองจะมีลักษณะที่คล&ายเมล็ด

ข&าว คือส)วนปลายยอดกับฐานเรียว และมีการตกแต)งด&วยประติมากรรมหรือภาพจิตรกรรมรูปมังกรท้ัง 

4 ต&น แต)ที่ศาลเจ&าแซ)ซิ้มแห)งนี้มีเสาทองที่ประดับด&วยประติมากรรมมังกรมีเพียง 1 คู)เท)านั้น ส)วนอีก 1 

คู) ทำเปVนเสากลมสีเรียบธรรมดา ๆ และเสาทองทั้ง 2 คู) ก็ไม)ได&ทำในรูปแบบที่ปลายยอดเสากับฐานเสา

เรียว แสดงให&เห็นถึงแนวคิดในการสร&างของช)างที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเปVนเพราะช)างที่ทำไม)เข&ามี

ความเข&าใจในส)วนประกอบของเสาในศาลเจ&าก็เปVนไปได&  

ส)วนเสาถัดมาคือ เสาภายในคู)ที่อยู)ถัดจากเสาทองจะถูกตกแต)งอย)างเรียบง)ายโดยทาเปVนพื้นสี

แดงเรียบ ๆ ไม)มีการตกแต)งใด ๆ (ภาพที่ 13) และที่ศาลเจ&าแซ)ซิ้มแห)งนี้ไม)มีเสาภายนอกประตูทางเข&า

ศาลเจ&า มีเพียงเสาคู)หน&าสุดที่อยู)ถัดจากประตูทางเข&า (ภาพที่ 14) ที่ตกแต)งอย)างเรียบง)ายเหมือนกับ

เสาทองท่ีอยู)ด&านใน 
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การทำเสาในลักษณะแบบนี้เปVนรูปแบบการทำเสาในยุคสมัยป\จจุบัน สามารถเปรียบเทียบได&

กับศาลเจ&าที่สร&างในช)วงยุคสมัยเดียวกัน เช)น ที่ศาลเจ&าโกวบ�อ เขตธนบุรี (ภาพที่ 15) ก็มีลักษณะการ

ทำเสาคล&ายกับศาลเจ&าแซ)ซ้ิมคือที่ตัวเสาทองไม)ได&มีลักษณะคล&ายเมล็ดข&าวคือส)วนปลายยอดกับฐาน

เรียว แต)กลับทำเปVนเสาตรง ๆ ธรรมดาเหมือนกับเสาทองที่ศาลเจ&าแซ)ซิ้ม เช)นเดียวกันกับที่ศาลเจ&าพ)อ

พระเพลิง ตลาดพลู ที่ก็มีการทำเสาทองในลักษณะแบบนี้ แต)กลับมีเสาทองที่มีประติมากรรมมังกรพัน

เสาเพียงแค) 1 คู)เท)าน้ัน ซ่ึงคล&ายกับท่ีศาลเจ&าแซ)ซ้ิม 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 เสาทองที่มีการตกแต6งด4วยประติมากรรมมังกร

ภายในศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 
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 ภาพที่ 13 เสาภายในคู6ที่อยู6ถัดจากเสาทองกับเสาทองที่ไม6มี

การตกแต6งลวดลายใด ๆ ตามลำดับ 
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ภาพที่ 15 รูปแบบการวางเสาที่ศาลเจ4าโกวบuอ 

ภาพที่ 14 เสาคู6หน4าสุดที่อยู6ถัดจากประตูทางเข4า 
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 1.5 งานประดับสถาป\ตยกรรม 

หมายถึงส)วนประกอบต)าง ๆ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช)วยในการแต)งเติมเสริมตัวอาคารให&มีความ

สวยงามโดดเด)นมากยิ่งขึ้น เปVนการประดับตกแต)งบนส)วนต)าง ๆ ของอาคารซึ่งไม)ใช)องค`ประกอบของ

โครงสร&างหลักโดยตรง แต)เปVนการตกแต)งเพิ่มเข&าไปเพื่อให&อาคารนั้น ๆ สมบูรณ`แบบมากยิ่งข้ึนทั้งใน

ด&านความงามและความหมาย หรือเปVนการประดับตกแต)งเพื ่อจัดทำเสริมขึ ้นมาบนส)วนของ

องค`ประกอบที่เปVนโครงสร&างสำคัญสำหรับอาคารนั้น ๆ  นอกจากจะตกแต)งให&องค`ประกอบย)อย

เหล)านั้นมีความประณีตงดงามยิ่งขึ้นแล&ว ก็ยังแฝงไปด&วยความหมายที่เปVนเชิงสัญลักษณ`อีกด&วย โดย

องค`ประกอบเหล)านี้จะทำหน&าที่ 2 บทบาทได&ในเวลาเดียวกันคือ เปVนได&ทั้งองค`ประกอบทางโครงสร&าง

และองค̀ประกอบของการตกแต)ง และอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาทำเปVนงานประดับสถาป\ตยกรรมได&น่ัน

ก็คือสัญลักษณ̀มงคล 

ในงานสถาป\ตยกรรมของชาวจีน ช)างได&ใช&งานประติมากรรมและจิตรกรรมมาประดับตำแหน)ง

ต)าง ๆ ของอาคารภายในศาลเจ&า อาทิ  หลังคา โครงสร&างไม& และผนังด&านนอกของอาคารประตูทางเข&า 

โดยในส)วนของงานประติมากรรมก็มีทั ้งงานแกะสลักศิลาหรือไม& งานปูนป\�น และการประดับด&วย

กระเบ้ืองท่ีตัดเปVนแผ)นเล็ก ๆ18 

 

 1.5.1 เทคนิคเช่ียนฉือ 

ในส)วนของสันหลังคา ชายคา ผนังอาคารด&านนอกโดยเฉพาะผนังของอาคารทางเข&า หน&าบัน 

และกำแพงมังกร-เสือ นอกจากช)างจะประดับด&วยงานปูนป\�นและจิตรกรรมแล&ว ช)างยังเลือกใช&แผ)น

กระเบื้องเคลือบชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งตัดมาจากเครื่องถ&วยสีสันต)าง ๆ มาประดับด&วย โดยการทำเปVนรูปต)าง ๆ 

เช)น สัตว̀ พรรณพฤกษา และบุคคล19 

 งานประดับแบบนี้ทำให&นึกถึงเทคนิคที่ใช&กันอย)างแพร)หลายในงานสถาป\ตยกรรมเฉาซ)าน ซ่ึง

เรียกว)า เชี่ยนฉือ คำว)า เชี่ยน หมายถึง ฝ\ง และ ฉือ หมายถึง เครื่องกระเบื้องเคลือบ การประดับ

กระเบื้องที่ตัดเปVนชิ้น   เล็ก ๆ ปรากฏครั้งแรกที่เขตเฉาซ)านในสมัยราชวงศ`หมิงราวยุคจักรพรรดิว)านล่ี 

 
18 อชิรัชญX ไชยพจนXพานิช, ศาลเจAาจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 96. 
19 เรื่องเดียวกัน. 
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และเปVนท่ีนิยมอย)างมากในสมัยราชวงศ̀ชิง เทคนิคดังกล)าวมีพัฒนาการมาจากการใช&เศษเครื่องดินเผาท่ี

แตกเปVนชิ้นมาประดับที่ด&านข&างของสันหลังคาเปVนรูปต)าง ๆ ต)อมาในภายหลังจึงหันมาใช&งานกระเบื้อง

เคลือบที่แตกหักเปVนวัตถุดิบ สำหรับขั้นตอนการทำก็คือ ช)างจะนำงานเครื่องดินเผาหรือกระเบื้อง

เคลือบที่แตกหักหรือทิ้งอยู)ในแหล)งผลิตเครื่องถ&วยมาตัดเปVนรูปทรงต)าง ๆ แล&วนำมาประกอบเปVน

รูปร)าง เพื่อประดับสถาป\ตยกรรม จนปลายสมัยราชวงศ`ชิง-ต&นสมัยสาธารณรัฐจึงเกิดพัฒนาการใหม)ก็

คือ มีการสั่งผลิตงานเซรามิกรูปทรงเฉพาะเพื่อใช&ในงานประดับแบบเชี่ยนฉือบนสถาป\ตยกรรม ซึ่งจะมี

สีสันที่สดใสและหลากหลายกว)า การเปลี่ยนแปลงดังกล)าวทำให&ทุ)นเวลาของช)างในการที่จะต&องตัด

เคร่ืองถ&วยออกเปVนช้ิน ๆ แต)กระน้ัน ในป\จจุบันก็ยังพบว)าช)างเฉาซ)านยังมีการใช&เทคนิคด้ังเดิมอยู)20  

นอกจากนี้ เทคนิคเชี่ยนฉือยังพบในงานศิลปกรรมกลุ)มฮกเกี้ยนอีกด&วย (ภาพที่ 16) กล)าวคือ 

งานประดับสถาป\ตยกรรมที่พบในศาลเจ&าจีนฮกเกี้ยนคล&ายกับศาลเจ&าจีนแต&จิ๋ว (ภาพที่ 17) ทั้งในด&าน

เทคนิคมีการผสมผสานทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรมเข&าด&วยกัน ส)วนงานประดับที่ใช&เทคนิคแบบ

เชี่ยนฉือ ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคเชี่ยนฉือปรากฎในสถาป\ตยกรรมหมิ่นหนาน และเปVนที่นิยมใช&โดยทั่วไป

เช)นกัน21 

 

 

 

 

 

 

 
20 อชิรัชญX ไชยพจนXพานิช, ศาลเจAาจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2561), 98. 
21 เรื่องเดียวกัน, 142. 
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ภาพที่ 16 เทคนิคเชี่ยนฉือที่พบในงานศิลปกรรมกลุ6มฮกเกี้ยน ที่ศาลเจ4าฮัวเฉียวกง                                        

เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน                                                                                                                            

ที่มา : อชิรัชญH ไชยพจนHพานิช, ศาลเจ&าจีนในกรุงเทพฯ, หน4า 143. 

 

 
ภาพที่ 17 เทคนิคเชี่ยนฉือที่พบในงานศิลปกรรมกลุ6มแต4จิ๋ว ที่ศาลเจ4าเทียนโหวและกวนตี้                                 

เมืองซ6านโถว มณฑลกว6างตง ประเทศจีน                                                                                         

ที่มา : อชิรัชญH ไชยพจนHพานิช, ศาลเจ&าจีนในกรุงเทพฯ, หน4า 99. 
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ซึ่งที่บริเวณหลังคาของศาลเจ&าแซ)ซิ้มก็พบงานกระเบื้องตัดรูปนักรบ (ภาพที่ 18) และจะสังเกต

ได&ว)าตัวนักรบมีสีสันน&อยและไม)ค)อยสดใส ขอบของแต)ละแผ)นไม)ค)อยสม่ำเสมอ และขนาดของแต)ละ

แผ)นไม)ค)อยเท)ากันนัก ลักษณะแบบนี้สอดคล&องกับการใช&เทคนิคเชี่ยนฉือแบบดั้งเดิมที่นำภาชนะเครื่อง

เคลือบมาเปVนวัสดุ และวิธีการตัดอาจยังไม)ก&าวหน&ามากนัก  

 
ภาพที่ 18 งานประดับกระเบื้องตัดรูปนักรบบนสันหลังคาที่ศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 

 1.5.2 สัญลักษณ5มงคล 

คือสิ่งที่สามารถสื่อได&ถึงความเปVนมงคลของจีน สัญลักษณ`มงคลนั้นมีทั้งอยู)ในรูปคน สัตว` หรือ

แม&กระทั่งสิ่งของ แต)ที่จะนิยมทำกันมากที่สุดก็จะเปVนสัตว`มงคลหรือพันธุ`พฤกษา ซึ่งทางศาลเจ&าแซ)ซ้ิม

แห)งน้ีก็ได&เลือกใช&สัญลักษณ̀มงคลเหล)าน้ีมาประดับตกแต)งศาลเจ&าด&วยเช)นกัน 

 

มังกร 

 อาจจะกล)าวได&เลยว)ามังกรเปVนสัตว`มงคลที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งที่ศาลเจ&าแซ)ซิ้มก็ได&มีการ

ประดับตกแต)งด&วยประติมากรรมมังกรคู)ชูพระอาทิตย`หรือไข)มุกไฟบนแถบสันหลังคา (ภาพที่ 19) ส)วน

สาเหตุที่เลือกใช&มังกรมาประดับก็มาจากความเชื่อของชาวจีนที่ว)ามังกรเปVนสัญลักษณ`ของน้ำสามารถ

กันไฟได& และเมื่อใช&มังกรคู)กับไข)มุกไฟก็จะทำให&เกิดความสมบูรณ̀ของพลังหยิน-หยาง และชาวจีนก็ถือ

ว)ามังกรเปVนสัตว`มงคลที่มีความยิ่งใหญ)และเปVนสัญลักษณ`ของจักรพรรดิจึงได&ให&ความสำคัญมากที่สุด 
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ด&วยเหตุนี้จึงทำให&พบประติมากรรมรูปมังกรได&ในหลาย ๆ ส)วนของศาลเจ&า22 และถ&าสังเกตให&ดี ๆ ก็จะ

พบว)ามังกรมักจะตกแต)งอยู)ในส)วนที่สำคัญ เพราะมังกรเปVนสัตว`ที่ชาวจีนให&ความนิยมและเคารพเปVน

อย)างมาก จึงทำให&สามารถพบมังกรอยู)ในงานทุกสกุลช)างของจีน อาจเปVนเพราะว)ามีความเชื่อร)วมกันก็

เปVนได& 

 
ภาพที่ 19 ประติมากรรมมังกรคู6ชูพระอาทิตยHหรือไข6มุกไฟบนแถบสันหลังคา 

ปลา 

 ถือเปVนสัตว`มงคลสำหรับชาวจีน ความหมายส)วนใหญ)จะเปVนสัญลักษณ`ของความมั่งคั่ง การมี

เงินทองล&นหลาม ความอุดมสมบูรณ` โชคลาภ ความมั่งคั่งและแข็งแกร)ง สัญลักษณ`ของผลกำไรหรือ

ผลประโยชน`จากการทำธุรกิจ ดังนั้น ปลาจึงเปVนสัตว`มงคลที่สามารถเสริมฮวงจุ&ยได& จึงมักนิยมนำมา

ตกแต)งบ&านหรือแม&กระท่ังภายใน  ศาลเจ&าได&23 (ภาพท่ี 20) 

 
22 อภิชญา วงษXระวีวัฒนX, “รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏในศาลเจ3าเล^งบ_วยเอี๊ย เขตสัมพันธวงศX กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธX

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรXศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 33. 
23 ธวัชชัย ดุลยสุจริต, สัญลักษณ5มงคลจีน สืบสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ: สร3างสรรคXบุ_คสX, 2545), 25. 
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ภาพที่ 20 ประติมากรรมรูปปลาภายในศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 

 
2. ประติมากรรมเทพเจOา 

 ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องเทพเจ&าเช)นเดียวกับชนชาติอื่น แหล)งกำเนิดของเทพเจ&าของชาวจีน

นอกจากจะมาจากความไม)เข&าใจในปรากฏการณ`ของธรรมชาติแล&วยังมีเทพเจ&าจากลัทธิเตrา           

พระโพธิสัตว`จากศาสนาพุทธ และคำสอนของขงจื๊อก็เปVนป\จจัยสำคัญที่ก)อให&เกิดเทพเจ&าต)าง ๆ อย)าง

มากมาย และยังมีเทพที่เกิดมาจากความเชื่อดังกล)าวแล&ว ก็ยังมีเทพประจำท&องถิ่นที่เรียกกันว)าตี้ฟ\งเสิน 

ที่ไม)อาจจัดให&อยู)ในกลุ)มใดกลุ)มหนึ่งของความเชื่อดังกล)าวนี้ได& เพราะชาวจีนกลุ)มภาษาต)างกันจะนับถือ

เทพเจ&าท&องถิ่นที่ผิดแปลกกันออกไป24 จะเห็นได&ว)าเทพเจ&าที่อยู)ภายในศาลเจ&าว)าจะนำเทพองค`ใดมา

ประดิษฐานก็จะข้ึนอยู)กับความเช่ือของผู&สร&างศาลเจ&าเปVนเสียส)วนใหญ) 

นอกจากน้ีชาวจีนแต)ละตระกูลจะมีบรรพชนและนับถือเปVนเทพเจ&าประจำตระกูลของตนเอง

เพื่อแสดงความกตัญ�ูก)อเกิดความสัมพันธ`ในระบบตระกูลทำให&เกิดการรวมตัวในรูปแบบสมาคมแซ)

ต)าง ๆ เพื่อใช&เปVนที่เคารพสักการะบูชาตามความเชื่อและเปVนสถานที่พบปะสังสรรค`ระหว)างญาติมิตร

สหายในตระกูลสายเดียวกัน มักจะเริ่มจากการมีศาลบรรพชนตระกูลแซ)ขนาดเล็ก ก)อนที่จะสร&างเปVน

ศาลเจ&าประจำตระกูลขนาดใหญ) เนื่องจากชาวจีนมีธรรมเนียมเซ)นไหว&บรรพบุรุษ ลูกหลานก็มักจะเอา

 
24 กนกพร เจริญแสนสวย, “การศึกษามิติสัมพันธXของความเชื่อส^วนบุคคลในเทพเจ3ากวนอู สำหรับการสร3างแรงผลักดันทางธุรกิจ

ของชาวไทยเชื้อสายจีนย^านเยาวราช” (วิทยานิพนธXปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557),  7-9.  
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ปvายชื่อบรรพชนมารวมกันไว&ที ่ศาลประจำตระกูลของตน ทุกป<จะรวมตัวกันในงานไหว&บรรพบุรุษ

ประจำป< ซึ่งล&วนทำคุณงามความดีให&กับประเทศชาติถือเปVนการพบปะกันของลูกหลานด&วยความภูมิใจ

อีกด&วย ศาลเจ&าประจำตระกูลในกรุงเทพมหานครล&วนสร&างขึ้นอย)างสวยงามอันแสดงถึงคุณธรรมเรื่อง

ความกตัญ�ูต)อบรรพชน เช)น ศาลเจ&าตระกูลแซ)ซ้ิม เปVนต&น25 

 

 2.1 ความเช่ือเก่ียวกับองค̀เทพเจ&าเจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว 

 

 
ภาพที่ 21 ประติมากรรมหลักภายในศาลเจ4าแซ6ซิ้ม 

ประติมากรรมหลักในศาลเจ&าแซ)ซิ้มแห)งนี้ก็มีอยู)สามองค`ด&วยกัน (ภาพที่ 16) องค`ที่สำคัญที่สุด

คือองค̀กลาง คือเจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วท่ีอยู)ในลักษณะใส)หน&ากากอยู)ซ่ึงการใส)หน&ากากน้ีก็คือการแสดงออกของ

การที่ท)านเปVนนักรบ องค`ซ&ายสุดคือโจวม)า เปVนภรรยาของเจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วส)วนองค`ขวาสุดคือเจ&าปูwบู&เต็ก

โฮ&วที่อยู)ในรูปถอดหน&ากากออก เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วชื่นชอบการทำศึกสงครามและออกรบเก)งมาก ดังน้ัน 

ศาลเจ&าแห)งนี้จึงมีคนที่มาขอเกี่ยวกับเรื่องทหารมากมายและถ&าได&สมดั่งหวังก็จะมาแก&บนโดยของที่เจ&า

 
25 เจษฎา นิลสงวนเดชะ, “ศาลเจ3าจีน : ศรัทธาสถานในสังคมไทย,” วารสารภาษาและวัฒนธรรม 37, 1 (มกราคม-มิถุนายน 

2561): 61. 
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ปูwบู&เต็กโฮ&วชอบมากที่สุดก็คือ ห)าน องค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วในศาลเจ&าแซ)ซิ้มแห)งนี้ก็คือเทพบรรพบุรุษของ

ตระกูลแซ)ซ้ิมและถือเปVนเทพองค̀ประธานของศาลเจ&าแห)งน้ีอีกด&วย โดยตามคำบอกเล)ามีประวัติ ดังน้ี 

แต)เดิมเจ&าปูwอยู)ที่ภาคกลางของประเทศจีน มณฑลเหอหนาน ใต&ฝ\�งแม)น้ำหวงเหอ อำเภอกูส่ือ 

จังหวัดหนี่หลิน กวงโจว ชื่อเดิมของเจ&าปูwคือ “ปhว” ชื่อจริงชื่อว)า “ซือจี่” ส)วนชื่อ “โย)ง” คือชื่อท่ี    

พระเจ&าแผ)นดินทรงประทานให& เจ&าปูwนั้นเปVนผู&มีความเฉลียวฉลาดเปVนเลิศ เดิมท)านเปVนเสมียนประจำ

อยู)  เหอหนาน และในขณะนั้นบ&านเมืองอยู)ในสภาวะที่ไม)สงบ แผ)นดินลุกเปVนไฟ เมื่อราชวงศ`สุยหมด

อำนาจลง ท)านก็ได&เข&าร)วมกับอ&วยชิวและ หลี่อี้ (สกุลลี้) คิดจะสนับสนุนให&อุยซุ)นกงเปVนใหญ)ในแผ)นดิน 

และยกย)องให&เฉินเจ่ิน (สกุลต้ัง) เปVนผู&นำช)วยปราบปรามความไม)สงบท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไป 

และในขณะนั้นก็มีท)านแม)ทัพต)างเมืองตั้งตัวเปVนใหญ)ในแผ)นดินชื่อ หลีเอียง มีบุตรชื่อหลี่ซือม้ิง 

ได&ยกทัพเข&าตีมณฑลฮอไซ เจ&าปูwกับเฉินเจิ่นก็ได&ยกทัพเข&าร)วมด&วย และขอสมัครเปVนทหารใต&บังคับ

บัญชา เมื่อเมืองฮอไซแตก ลี้ชือมิ้งก็ได&ประกาศตนเปVนเจ&าแผ)นดิน ราชวงศ`ถัง พร&อมกับแต)งตั้งให&ตั้งเจ)ง

เปVนนายพลผู&คุมทัพ ส)วนเจ&าปูwก็มีความดีความชอบและก็ได&อยู)ใต&บังคับบัญชาของเฉินเจิ่นตลอดมา เม่ือ

ถึงสมัยฮ)องเต&กาจงป<ที่สอง ท่ีจังหวัดชวนโจว มณฑลฮกเกี้ยง และจังหวัดแต&จิ๋ว มณฑลกวางตุ&ง ทั้งสอง

จังหวัดมีพื้นที่ติดต)อกันได&เกิดความไม)สงบขึ้น แม)ทัพเฉินเจิ่นได&ขออาสาไปปราบปรามซึ่งเจ&าปูwก็ได&

ติดตามไปด&วย เนื่องจากเจ&าปูwก็เปVนผู&ที่มีความเฉลียวฉลาดในด&านการรบเมื่อถึงเวลาออกศึกเจ&าปูwก็จะ

เปVนผู&นำทหารอยู)เสมอจึงทำให&เหล)าทหารมีขวัญและกำลังใจอย)างมาก ด&วยเหตุนี้จึงทำให&เปVนทัพที่กล&า

แข็งสามารถนำชัยชนะมาทุกคร้ังไปทำให&ช่ือเสียงโด)งดังไปท่ัวทุกสารทิศ 

เมื่อเข&าสมัยจักรพรรดิองค`ที่สามได&ครองเมืองเปVนป<ที่สอง แม)ทัพเฉินเจิ่นก็ได&เสียชีวิตลงลูกชาย

ชื่อหยวน กวงก็ได&รับตำแหน)งนี้แทนบิดาตน และในขณะนั้นมณฑลกวางตุ&งได&มีโจรผู&ร&ายกลุ)มหน่ึง

หัวหน&าโจรชื ่อ เฉินเซียน ได&สมคบกับชาวเขาเผ)าพื ้นเมือง หัวหน&าชาวเขาชื ่อ หลุยบ&วนเชงและ   

เมียวจือเฉิน ก)อการไม)สงบขึ้นยกทัพเข&าตีอำเภอเฉาเอี้ยง หัวหน&าทหารรักษาเมืองไม)สามารถต&านทาน

ได&จึงทำให&เมืองแตก เมื่อเมืองแตกแม)ทัพหยวนกวงก็ได&ยกทัพไปปราบปรามแล&วสามารถยึดเมือง

กลับคืนมาได& และเนื่องจากชายแดนภาคนี้มีเหตุร&ายเกิดขึ้นอยู)เสมอ พระเจ&าแผ)นดินจึงสั่งให&กองทัพน้ี

อยู)เพื่อรักษาการณ` เมื่อเปVนเช)นนี้ในยามว)างเจ&าปูwก็ได&สั ่งให&ทหารไปบุกเบิกพื้นที่ปwาดงเพื่อทำการ
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เพาะปลูก จัดสร&างหมู)บ&านและแต)ละหมู)บ&านก็ให&มีความสามัคคีกันเพื่อปvองกันเหตุร&ายและให&มีการ

ค&าขายซ่ึงกันและกันจนทุกครัวเรือนมีความกินดีอยู)ดี 

ค.ศ. 626-649 ซึ่งเปVนช)วงที่จักรพรรดิถังไถ)จงครองเมืองและเมื่อสิ้นพระชนม` ลูกชายเกาจง

ฮ)องเต&ก็ครองเมืองทั้งที่พระองค`มีสุขภาพไม)ค)อยแข็งแรง ภารกิจส)วนมากจึงให&พระมเหสีทำแทนและไม)

นานพระองค`ก็ได&สิ้นพระชนม`ลง พระมเหสีบูเช็คเทียนก็ได&ประกาศตัวเปVนจักรพรรดิหญิงพระนางมี

ความปรีชาสามารถเทียบกับชาย รอบรู&ด&านการปกครองบ&านเมือง ด&านชายแดนก็จัดให&มีมณฑล 

จังหวัดและอำเภอมีข&าราชการประจำอยู)เพื่อสะดวกแก)การควบคุมสอดส)องดูแลต)อมาเมื่อถึงรัชสมัย 

เฮี้ยงจงฮ)องเต&พระองค`ก็ได&ระลึกถึงคุณงามความดีของพรรคพวกของเจ&าปูwจึงโปรดให&สร&างศาลเปVนท่ี

ระลึกถึงคุณงามความดีของท)านแม)ทัพและเจ&าปูw โดยมีรูปแม)ทัพหยวนกวงกับมีรูปเจ&าปูwอยู)ร)วมด&วย

เพ่ือให&ชาวเมืองได&สักการะบูชา 

เม่ือถึงรัชสมัยของราชวงศ̀ถังครองเมืองได& 280 ป< แผ)นดินก็แยกเปVนห&าเหล)าในยามน้ีเจ&าคางเห

ลี้ยงขึ้นมาเปVนใหญ)ในแผ)นดินและเปVนจักรพรรดิองค̀แรกของราชวงศ̀ซ)ง ในสมัยราชวงศ̀ซ)งนี้มีจักรพรรดิ

องค`หนึ่งในป<ซวงหัวป<ที่สี่ได&ประทานปvายเกียรติยศแก)ศาลแห)งนี้โดยมีแม)ทัพหยวนกวงเปVนตงเจ็กกง 

และเจ&าปูwเปVนนายพล ต)อมามีจักรพรรดิอีกองค`หนึ่งในป<เซี้ยวเซงป<ที่สิบหกได&พระราชทานปvายเลื่อนยศ 

แม)ทัพหยวนกวงเปVนเล&งตูอrองและเจ&าปูwเล่ือนยศเปVนบู&เต็กโฮ&ว (นายพลผู&ย่ิงใหญ)ประจำหน&าบัลลังก̀)26 

 

 2.2 รูปแบบขององค̀เทพเจ&า 

สำหรับเทพเจ&าองค`ประธานก็คือองค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วองค`กลางที่อยู)ในรูปกำลังใส)หน&ากากอยู) 

และองค`ขวาที่กำลังอยู)ในรูปถอดหน&ากาก ทั้งนี้ก็เพราะว)าการใส)หน&ากากถือเปVนการสื่อว)าท)านเปVน

นักรบพร&อมออกรบและแสดงความน)าเกรงขาม ส)วนในรูปถอดหน&ากากก็คือตัวท)านที่อยู)ในช)วงเวลา

ทั่วไป ในส)วนของหน&ากากก็มีลักษณะครอบทั้งใบหน&าส)วนที่ปกปhดใบหน&ามีสีดำและแต&มจุดสีทอง 

สำหรับการทำเปVนหน&ากากอาจเปVนผลมาจากการเลียนแบบลักษณะตัวละครที่ใช&ในการแสดงงิ้ว ซึ่งก็

คือตัวหน&าลายหรือออกเสียงว)าจิ้ง (ฮวาเหลี่ยน) ที่ต&องมีการวาดหน&าจนมีลักษณะคล&ายหน&ากาก หรือ

 
26 หนังสืออนุสรณ5 งานฉลองครบรอบ 100 ป= ศาลเจAาตระกูลซิ้ม (ม.ท.ป.,ม.ป.ป.), 157-158. 
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เรียกกันว)า เหลียนผู) ที่มีการกำหนดการลงสีและการวาดลายไว&อย)างตายตัว สำหรับสีที่กำหนดไว& เช)น 

สีแดง หมายถึง ความจงรักภักดีซื่อสัตย`และกล&าหาญ, สีดำ หมายถึง ความเฉลียวฉลาดและความ

ซื่อตรง, สีน้ำเงิน หมายถึง คนที่แข็งกร&าวและเจ&าเล)ห`แสนกล, สีเขียว หมายถึง ผู&กล&าเปVนวีรบุรุษ เปVน

คนที่มีความหนักแน)น, สีเหลือง หมายถึง คนที่มีอารมณ`รุนแรง, สีขาว หมายถึง คนชั่วร&าย ทรยศ หัก

หลัง และข้ีระแวง, สีเงินและสีทอง หมายถึง เทพเจ&า27 

 สีที่ใช&เปVนหน&ากากขององค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วก็มีความสอดคล&องกับประวัติขององค`เจ&าปูwคือ ตาม

ประวัติของท)านได&กล)าวไว&ว)าท)านเปVนผู&ที่มีความเฉลียวฉลาดเปVนเลิศ ซึ่งสีดำบนหน&ากากของท)านก็

หมายถึงความเฉลียวฉลาด ส)วนสีทองก็หมายถึงก็แสดงความเปVนเทพเจ&า เพราะลูกหลานตระกูลแซ)ซ้ิม

นับถือท)านเปVนองค`เทพเจ&าสูงสุดในศาลเจ&า สันนิษฐานว)าคนที่สร&างประติมากรรมองค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว

ต&องการที่จะแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดและการเปVนองค`เทพ จึงได&นำเอาลักษณะรูปแบบของตัว

หน&าลายมาทำเปVนหน&ากาก โดยใช&สีสองสีท่ีส่ือได&ถึงองค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วมากท่ีสุด 

สำหรับรูปแบบชุดขององค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว ถ&าอยู)ในรูปใส)หน&ากากท)านจะใส)ชุดเกราะ สังเกตได&

จากเกราะที่วางเอาไว&ข&างตัวท)านที่มีลักษณะเปVนลายเกล็ดปลา (ภาพที่ 22) บนตัวท)านใส)เกราะที่มี

รูปแบบเปVนคอกลม มีปกไหล)คลุมทับ ปลายแขนเสื้อรวบพอดีข&อมือ มีเกราะที่ใช&ปvองกันส)วนท&องและ

ขา ที่เกราะที่ใช&ปvองกันบริเวณท&องมักทำเปVนรูปมังกร เพ่ือแสดงถึงความน)าเกรงขาม และเสื้อมีลักษณะ

เปVนเสื้อยาวลงมาทั้งตัว และด&วยความที่เปVนงานประติมากรรมแกะสลัก จึงทำให&ส)วนที่ทำเปVนเกราะท่ี

ปกติแล&วในความเปVนจริงควรจะต&องมีลักษณะหลวมกลับดูติดแนบเนื้อแทน ซึ่งการที่ท)านใส)ชุดเกราะน้ี

ก็ตรงกับในประวัติของท)านท่ีกล)าวไว&ว)าตัวท)านเปVนนักรบ และชุดเกราะก็ส่ือถึงความเปVนนักรบได&ดีท่ีสุด 

 

 
27 อารยา โลหากาศ, “ความงามของวิถีงิ้วสู^การออกแบบเครื่องประดับ” (วิทยานิพนธXปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

เครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลปs มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 10. 
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ภาพที่ 22 เกราะข4างตัวองคHเจ4าปูJบู4เต็กโฮ4วลายเกล็ดปลา 

ในส)วนขององค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วที่อยู)ในรูปถอดหน&ากาก ท)านจะใส)ชุดขุนนางฝwายบุrน (ภาพที่ 23) 

แทนชุดเกราะ โดยชุดขุนนางน้ีอาจอิงมาจากชุดท่ีใช&ในการแสดงง้ิว โดยชุดท่ีท)านใส)เปVนชุดพิธีการ (ภาพ

ท่ี 24) ท่ีเอาไว&ใช&กับราชวงศ̀หรือผู&ท่ีมียศถาบรรดาศักด์ิ เส้ือท่ีใส)เปVนคอกลม มีผ&าต)อยาวมาจากชายแขน

เสื้อ ชุดจะยาวถึงหลังเท&า ตามประวัติของชุดในรูปแบบนี้นั้น พัฒนามาจากชุดในสมัยราชวงศ`หมิงและ

ชิง ในสมัยราชวงศ`หมิงจะเปVนชุดที่พระราชทานให&แก)ขุนนางผู&ที่ทำคุณประโยชน`ให&แก)บ&านเมืองถือว)า

เปVนชุดพระราชทาน ต)อมาในสมัยราชวงศ̀ชิงถือเปVน ชุดสิริมงคล และมีการประดับลวดลายมังกร (มังกร

มีห&าเล็บ) หรือลวดลายหม)าง (มังกรสี่เล็บ) สำหรับลวดลายที่เลือกใช&มังกรมาประดับเพราะมังกรส่ือ

ความหมายถึงความสูงศักดิ์ที่ต&องเคารพนับถือ สื่อถึงสถานภาพของประมุข ที่เลือกใช&ชุดนี้อาจเปVน

เพราะคนทำต&องการสื่อว)าท)านมีความสูงศักดิ์และคนทั่วไปต&องเคารพนับถือจึงได&เลือกชุดนี้มาใส)ให&แก)

ท)าน 

 

เกราะลาย

เกล็ดปลา 
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ภาพที่ 23 องคHเจ4าปูJบู4เต็กโฮ4วในรูปใส6ชุดขุนนาง 
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ภาพที่ 24 ชุดแสดงงิ้วที่เป}นชุดพิธีการ                                                                                                             

ที่มา : https://pantip.com/topic/39139589 

2.3 องค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วและภรรยา 

สำหรับสาเหตุที่ต&องนำรูปภรรยาขององค`เจ&าปูwบู &เต็กโฮ&วมาตั้งไว&ข&าง ๆ ท)านด&วย จากการ

สัมภาษณ`คุณก&องภพ สิมะพิเชฐ หนึ่งในคณะกรรมการบริหารศาลเจ&าแซ)ซิ้ม ได&ให&คำสัมภาษณ`ไว&ว)า 

“ภรรยาก็คือองค`โจวม)า เรามีพ)อมีแม)เราถึงได&เกิดมา มีปูwมีย)าถึงได&เกิดพ)อแม) เรามีโจวกงโจวม)าถึงมี   

แซ)ซิ้มทุกวันนี้ เราจึงต&องเคารพบูชาองค`โจวม)าด&วย”28 ซึ่งก็คือชาวลูกหลานตระกูลแซ)ซิ้มมีความเชื่อว)า

ต&องมีทั้งโจวกงและโจวม)าถึงได&มีแซ)ซิ้มจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น ชาวลูกหลานแซ)ซิ้มจึงได&นำรูปเคารพของ

โจวม)ามาตั้งไว&ข&าง ๆ องค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว เพื่อเปVนการแสดงให&เห็นถึงความสำคัญของโจวม)าและให&

ลูกหลานตระกูลแซ)ซิ้มมากราบไหว&ท)านพร&อมกับองค̀เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วไปพร&อมกัน ซึ่งมีความคล&ายคลึงกับ

ศาลเจ&าบางแห)งที่ปกติแล&ว ถ&าตัวประติมากรรมประธานเปVนผู&ชาย ก็มักจะมีรูปภรรยาปรากฎอยู)คู)กัน

ด&วย เช)น ที่ศาลเจ&าเล)งบ�วยเอี๊ยะ เขตสัมพันธวงศ̀ ที่ภายในศาลเจ&ามีแท)นบูชาเล)งบ�วยเอี๊ยะหรือเทพเจ&า

 
28 ก3องภพ สิมะพิเชฐ. คณะกรรมการบริหารศาลเจ3าแซ^ซิ้ม. สัมภาษณX, 23 มกราคม 2564. 
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หางมังกรเปVนประธานพร&อมกับภรรยา (ภาพที่ 25) แต)การที่นำรูปภรรยามาตั้งคู)ไว&แบบนี้ก็อาจจะ

เก่ียวข&องกับวัฒนธรรมจีนท่ีว)าภรรยาต&องติดตามสามีไปด&วย  

 

 
ภาพที่ 25 เทพเจ4าหางมังกรกับภรรยา ที่ศาลเจ4าเล6งบuวยเอี๊ยะ                                                                                                            

ที่มา : www.bkknowconnect.com/viewdetail.php?type=travel&id=5f3b676a5678bd5dd8458231 

#lg=1&slide=5 

 

สรุป 

 ศาลเจ&าแซ)ซิ้มเปVนสถาป\ตยกรรมจีนแห)งหนึ่งที่มีความสวยงาม องค`ประกอบในแต)ละส)วนไม)ว)า

จะเปVนงานสถาป\ตยกรรมโครงสร&างหลังคาที่ออกแบบให&มีลักษณะใกล&เคียงกับสถาป\ตยกรรมแบบจีนท่ี

มีโครงสร&างไม&คล&ายกับระบบโครงสร&างไม&แบบชาเหลียง หน&าบันธาตุไม&ที่มีการตกแต)งอย)างสวยงาม 

เสาในอาคารที่เปVนส)วนหนึ่งของโครงสร&างที่มีความสำคัญก็มีรูปแบบที่ผิดแปลกออกไป งานประดับ

สถาป\ตยกรรมที่มีการนำสัญลักษณ`มงคลมาใช&ตกแต)งตัวอาคารศาลเจ&า รวมถึงประติมากรรมเทพเจ&าท่ี

มีความพิเศษกว)าที่อื่นนั่นก็เปVนเพราะว)าศาลเจ&าแซ)ซิ้มใช&บรรพบุรุษของตัวเองมาเปVนเทพองค`ประธาน 

ซึ่งต)างจากศาลเจ&าอื่น ๆ ที่ส)วนใหญ)ใช&เทพเจ&าจีนมาเปVนเทพองค`ประธาน และยังมีการนำรูปเคารพของ



 42 

องค`โจวม)ามาตั้งคู)กับองค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&ว แสดงให&เห็นถึงความสำคัญที่ชาวลูกหลานตระกูลซิ้มมีให&ต)อ

องค̀โจวม)าอีกด&วย 
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บทท่ี 4 

บทสรุป 

สำหรับหน&าที่ของศาลเจ&าจีนในไทยก็ต&องย&อนกลับไปตั้งแต)การเดินทางเข&ามาในไทยของคนจีน

ตั้งแต)สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร̀ เพราะเมื่อชาวจีนได&ไปอาศัยอยู)ที่ใดก็จะสร&างศาสนสถานที่ใช&

ประกอบพิธีกรรมและบูชาเทพเจ&าเสมอ จึงเปVนเหตุทำให&เกิดการสร&างศาลเจ&าจีนกระจายไปท่ัวประเทศ

ไทย ศาลเจ&าแต)แห)งในไทยก็มีสาเหตุในการสร&างท่ีแตกต)างกันออกไป แต)สาเหตุโดยหลักแล&วศาลเจ&าจีน

สร&างขึ้นเพื่อใช&เปVนที่พึ่งทางใจหรือไม)ก็ทางกายของผู&คนในชุมชน มีบ&างที่สร&างขึ้นเพื่อใช&สืบทอดความ

เชื่อและประเพณีต)าง ๆ ของชาวจีน และอีกสาเหตุที่ทำให&เกิดการสร&างศาลเจ&าจีนก็คือสร&างเพื่อใช&เปVน

สถานที่บูชาบรรพชนประจำตระกูลเหมือนดั่งเช)นศาลเจ&าแซ)ซิ้มที่ใช&องค`เจ&าปูwบู&เต็กโฮ&วมาเปVนเทพองค̀

ประธาน แทนท่ีจะใช&เทพเจ&าจีนเหมือนกับท่ีศาลเจ&าอ่ืน ๆ 

 

 ศาลเจ&าแซ)ซ้ิมได&ก)อสร&างในย)านท่ีมีชาวตระกูลซ้ิมอาศัยอยู)แน)นหนาท่ีสุด เพ่ือใช&เปVนท่ีต้ังเทวรูป

และรูปจำลองของบรรพบุรุษ และเพื่อไว&สำหรับสักการะบูชาและใช&เปVนศูนย`กลางสำหรับเชื่อมสาย

สัมพันธ̀ระหว)างชาวตระกูลซ้ิมท่ัวราชอาณาจักรไทย ศาลเจ&าแซ)ซ้ิมได&รับการปรับปรุงซ)อมแซมจากผู&ร)วม

ตระกูลซิ้มรุ)นหลัง ๆ และในป\จจุบันนี้ศาลเจ&าแซ)ซิ้มก็มีพื้นที่กว&างขวางติดอยู)ริมถนนพระเจ&าตากสินทำ

ให&เปVนที่เชิดหน&าชูตาแก)ชาวตระกูลซิ้มเปVนอย)างมาก นอกจากนี้ ทางศาลเจ&าแซ)ซิ ้มก็ได&ไปขอจด

ทะเบียนจัดตั้งเปVนมูลนิธิโดยใช&ชื่อว)า มูลนิธิสีมาสงเคราะห` ซึ่งมีวัตถุประสงค`หลักคือเพื่อส)งเสริมงาน  

สาธารณกุศล 

  

 สำหรับงานศิลปกรรมในศาลเจ&าแซ)ซิ้มนั้น ในส)วนของงานสถาป\ตยกรรมก็มีรูปแบบที่แตกต)าง

ไปจากแบบประเพณีบางส)วน อาจมีสาเหตุมาจากความเชื่อของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจ

เปVนเพราะชาวจีนโพ&นทะเลที่อพยพเข&ามาตั้งรกรากอาศัยอยู)ในประเทศไทย ไม)ได&ยึดติดกับรูปแบบ

สถาป\ตยกรรมจากบ&านเกิดเมืองนอนมากนัก หรืออาจเกี่ยวข&องกับการคลี่คลายรูปแบบแล&วนำมา

ผสมผสานกับรูปแบบใหม) จนเกิดเปVนงานสถาป\ตยกรรมที่มีความแตกต)างไปจากแบบประเพณีดั้งเดิม 

ส)วนงานประติมากรรมที่ศาลเจ&าแซ)ซิ้มนั้นใช&เทพ บรรพบุรุษของตัวเองมาเปVนเทพองค`ประธาน ซ่ึง

แตกต)างจากศาลเจ&าโดยทั่วไปที่ใช&องค`เทพเจ&าจีนมาเปVนเทพองค`ประธาน แสดงให&เห็นถึงความเช่ือ 

ความศรัทธาของลูกหลานตระกูลซ้ิมท่ีมีต)อบรรพบุรุษของตัวเองได&เปVนอย)างดี 
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