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ช่ือโครงการวิจัย: สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนสะท้อนภาพชาวจีนในสงัคมสมยัรัตนโกสินทร์ 

หัวหน้าโครงการวิจัย:  ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 

แหล่งเงนิทุน:  กองทนุวิจยัและสร้างสรรค์ คณะโบราณคดี ปี 2557 

 งานวิจยัฉบบันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯสมยัรัชกาลท่ี 1-5 

วา่มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนในดินแดนจีนอย่างไร และแสดงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน

ของชาวจีนแตก่ลุม่ภาษามากน้อยเพียงไร 

 จากการศกึษาสามารถสรุปผลได้ดงันี ้

 1. ศาลเจ้าในกรุงเทพฯสมยัรัชกาลท่ี 1 - 5 มีการสร้างและอปุถมัภ์โดยชาวจีนเฉพาะกลุ่มภาษา ซึ่ง

รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบในศาลเจ้านอกจากจะแสดงรูปแบบท่ีปรากฏโดยทัว่ไปในสถาปัตยกรรมจีนแล้ว ยงั

แสดงให้ถึงเอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมเฉพาะถ่ินของบ้านเกิดของชาวจีนแตล่ะกลุ่มภาษาด้วย เช่น ศาลเจ้าของ

ชาวจีนแต้จิ๋วแสดงเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉาซา่นซึง่นิยมในบ้านเกิดของชาวแต้จิ๋วในจีน เช่น การใช้หน้า

บนั 5 ธาต ุศาลเจ้าของชาวจีนกวางตุ้งแสดงเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว เช่นการแกะสลกั

อิฐบนสนัผนงั เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้าของแต่ละกลุ่มภาษาในกรุงเทพฯ ยงัแสดงให้เห็นแรงบนัดาลใจ

นอกเหนือจากศิลปกรรมในบ้านเกิดของผู้ อุปถัมภ์ด้วย เช่น ศาลเจ้าไหหล าบางแห่งพบการใช้หลังคาแบบ

สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน 

 2. รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบในศาลเจ้าของชาวจีนอพยพทัง้ 5 กลุ่ม สะท้อนให้เห็นว่า ชาวจีนอพยพ

แตล่ะกลุ่มมีความพยายามสืบทอดรูปแบบสถาปัตยกรรมจากบ้านเกิดของตนเองซึ่งอาจเน่ืองมาจากความคุ้น

ชินกับสถาปัตยกรรมรูปแบบดังกล่าว หรือมาจากความต้องการรักษาอัตตลักษณ์ของกลุ่มตน อย่างไรก็ดี 

รูปแบบบางประการสะท้อนให้เห็นว่า ชาวจีนเหล่านีเ้ปิดรับวฒันธรรมจากกลุ่มภายนอกด้วยเช่นกนัซึ่งสมัพนัธ์

กบัชมุชนจีนอพยพในกรุงเทพฯ ท่ีมีลกัษณะเป็นชมุชนเปิด 
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Project’s name: Chinese Shrines and their Reflection of the Chinese in Society of the 

Rattanakosin Period 

Researcher:  Assistant Professor Achirat Chaiyapotpanit (Ph.D.) 

 This research is aimed to study the architectural styles of Chinese shrines in Bangkok which 

were established during the reigns of King Rama I and King Rama V. The researcher was curious if 

those styles were general characteristics of Chinese architecture or special features restricted to 

the hometowns of those shrines’ patrons. 

 The results of the research can be summarized as follows: 

 1. Each Chinese shrine of Bangkok has been patronized by the Chinese of a specific dialect 

group. Some of its styles show the features commonly found in every area of China while some 

show special features discovered in a specific area. The latter are relevant to the art styles famous 

in the homelands of the patrons. For example, Taecheow shrines bear art styles reminiscent of 

Chao-shan architecture such as gables of five elements. Another example is Cantonese shrine. Its 

design is prominently derived from Guangfu architectural styles in Guangzhou. However, it is also 

found that some features of those Chinese shrines show the inspirations from other resources. 

 2. The selection of art styles for shrines in each Chinese dialect group portrays that the 

Chinese immigrants tried to use the architectural designs derived from their homelands. This was 

probably related with the aim of preserving their groups’ characteristics. However, some art styles 

show that those Chinese immigrants were open to the outside influence. The latter reflects the 

openness of Chinese immigrant communities in Bangkok 

 


