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บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคญั ที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวจิัย  

หากกล่าวถึงชาวต่างชาติท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในเมืองไทย หลายท่านคงนึกถึงชาวจีน 
เน่ืองจากมีจ านวนมาก และตัง้ชมุชนกระจายไปทัว่ทกุพืน้ท่ี พร้อมกนันัน้ก็มีบทบาทในด้านตา่งๆ เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม อีกทัง้ชาวจีนอพยพยงัแต่งงานกบัคนพืน้ถ่ินและมีลูกหลานสืบ
ตอ่มาอีกหลายชัว่อายคุนจนเกิดค าวา่ “ชาวไทยเชือ้สายจีน”  

คนจีนเม่ือเข้ามาตัง้หลกัแหล่งในดินแดนใหม่ ย่อมไม่ลืมความเช่ือดัง้เดิมของตน นัน่คือการ
บชูาเทพเจ้าตา่งๆในลทัธิเต้า อาทิ กวนหย ู(กวนอ)ู หรือ เป่ินโถวกง (ปนุเถ้ากง) เป็นต้น คนเหล่านีไ้ด้
น าประติมากรรมแทนเทพเจ้าเหล่านีต้ิดตวัมา บ้างก็มาสร้างขึน้ใหม่ในดินแดนแห่งใหม่  แตไ่ม่ว่าจะ
อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการบูชารูปเคารพ จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างศาสนสถานเพ่ือประดิษฐานรูป
เคารพ ซึง่ในปัจจบุนัเราเรียกวา่ ศาลเจ้า  

ปัจจุบันหลายคนอาจเข้าใจผิดว่า ศาลเจ้าจีน กับ วัดจีน มีความหมายเดียวกัน เช่นอาจ
เข้าใจว่า  วัดมั งก รกมลาวาส ท่ี เยาวราช คือศาสนสถานประเภท เดียวกับศาล เจ้ า เป่ิ น  
โถวกง แตแ่ท้ท่ีจริงแล้วมีความหมายแตกตา่งกนั  

ศาลเจ้าจีน แปลมาจากค าว่า เม่ียว （庙）1 กง（宫）2 ในขณะท่ีวดัจีนแปลมาจากค าว่า 
ซ่ือ (寺) ความแตกตา่งอีกประการหนึ่งคือ ศาลเจ้าจีนเก่ียวข้องกบัเทพในลทัธิเต้า อีกทัง้ไม่มีนกับวช
ประจ าวดั มีเพียงผู้ดแูลศาลเจ้าซึ่งเป็นคนธรรมดาเท่านัน้ ส่วนวดัจีนมีความสมัพนัธ์กบัพุทธศาสนา
นิกายมหายาน และจ าเป็นจะต้องมีพระนกับวชจ าพรรษาอยูด้่วย  

มีนกัวิชาการกล่าวว่า เม่ือชาวจีนอพยพถ่ินฐานไปตา่งแดน พวกเขาหวงัว่า สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิจะ
ปกปอ้งคุ้มครอง ดงันัน้จงึมีการสร้างวดัจีนและศาลเจ้าในดนิแดนใหมท่ี่ตนไปตัง้หลกัปักฐาน3 ผู้ วิจัย
เห็นพ้องกบัค ากลา่วนี ้เพราะจะสงัเกตได้วา่ ทัง้ศาลเจ้าจีนและวดัจีนจะต้องปรากฏในชมุชนจีนเสมอ  

กระนัน้หากศกึษาอย่างลึกซึง้จะพบวา่ แม้ศาลเจ้าจีนและวดัจีนจะเป็นของอยูคู่ก่บัชมุชนจีน
ในไทยเป็นเวลาช้านาน แต่เม่ือสืบค้นกนัอย่างจริงจงัแล้วกลบัพบว่า ประวตัิการสร้างวดัจีนในชมุชน

                                                           
1
辞海编辑委员会《辞海》，中卷，上海：上海辞书出版社，1989年，第 2229页。(ฉื อ ไห่

เปียนจ๋ีเหวย่หยวนหุ้ย, ฉือไห่, จงจ้วน, (ซา่งไห:่ ซา่งไหฉื่อซูชปู่านเซอ่, 1989), หน้า 2229.) 
2
辞海编辑委员会《辞海》，中卷，第 2667页。(ฉือไห่เปียนจ๋ีเหว่ยหยวนหุ้ ย, ฉือไห่, จงจ้วน, 

หน้า 2667.) 
3 ต้วนลี่เซิง (เขียน), บญุยิ่ง ไร่สขุสริิ (แปล), ควำมเป็นมำของวัดจีนและศำลเจ้ำจีนในประเทศไทย, 

(กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์,  2543),  หน้า 11. 
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จีนอพยพในดินแดนไทยเพิ่งเกิดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เท่านัน้เอง4โดยเร่ิมจากการสร้างวัดมังกร 
กมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยย่ีเป็นแห่งแรก ในขณะท่ีศาลเจ้าจีนนัน้มีหลักฐานเก่าไปถึงสมัยอยุธยา5 
นอกจากนีย้งัเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า จ านวนศาลเจ้าจีนในชุมชนจีนอพยพทัว่ไปมกัมีจ านวนมากกว่าวดั
จีน สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่ ศาลเจ้าจีนเป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ส าหรับกลุม่ชาวจีนอพยพในไทย 

ในอดีต ได้มีผู้ศึกษาเก่ียวกับศาลเจ้าในชุมชนชาวจีนอพยพแต่มีจ านวนไม่มากนกั หนึ่งใน
นัน้คือ ต้วนล่ีเซิงซึ่งถือเป็นนกัวิชาการรุ่นต้นๆ ท่ีได้ศึกษาวดัจีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย  โดย
ท่านได้รวบรวมประวตัิความเป็นมาของวดัจีนและศาลเจ้าจีนในไทย ต านานของเทพเจ้าองค์ต่างๆ 
รวมถึงได้ส ารวจหลกัฐานโบราณวตัถใุนศาสนสถานเหลา่นัน้6 นกัวิชาการอีกท่านหนึ่งท่ีเขียนเก่ียวกบั
ศาลเจ้าจีนในไทยคือ รองศาสตราจารย์พรพรรณ จนัทโรนานนท์ โดยงานเขียนของท่านได้กล่าวถึง
มูลเหตกุารสร้างศาลเจ้า ความส าคญัของศาลเจ้าต่อชุมชน และยงัศึกษาถึงงานศิลปกรรมภายใน
ศาลเจ้าด้วย7 นอกจากนีย้งัมีนกัวิชาการอ่ืนๆ ท่ีศึกษาด้านนีอี้กเช่น อาจารย์กลุศิริ อรุณภาคย์ ซึ่งได้
ศกึษาเก่ียวกับศาลเจ้าส าคญั 9 แห่งในกรุงเทพฯ โดยเขียนถึงประวตัิการสร้างศาลเจ้า และต านาน
ความเช่ือเก่ียวกบัเทพในศาลเหลา่นัน้8  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านีม้กัเน้นเร่ืองประวตัิการก่อสร้าง และต านานต่างๆของเทพ
เจ้าเป็นส่วนใหญ่ มีการกล่าวถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมคอ่นข้างน้อย และมกักล่าวเพียงบางประเด็น 
เช่น ต้วนล่ีเซิงกล่าวว่า วดัจีนและศาลเจ้าจีนจะต้องมีชายหลงัคายกสูงขึน้ หลงัคามุงด้วยกระเบือ้ง
เคลือบสี ตวัอาคารประดบัภาพวาด และมีมังกรทองพันรอบ หรือบางวดัมีการตกแต่งบริเวณด้วย
สวน9 รองศาสตราจารย์พรพรรณ จนัทโรนานนท์ ได้ศกึษาสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าจีนเช่นกนั โดย
ได้กล่าวถึงไว้หลายประเด็น อาทิ แผนผัง ลักษณะหลังคาศาลเจ้า การประดับหลังคา  และ
ส่วนประกอบภายใน10 งานเหล่านีมี้คุณูปการท าให้เราเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมในศาลเจ้าจีนได้ดี

                                                           
4 ต้วนลี่เซิง (เขียน), บญุยิ่ง ไร่สขุสริิ (แปล), ควำมเป็นมำของวัดจีนและศำลเจ้ำจีนในประเทศไทย, 

หน้า 63. 
5ดงัที่ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะบนถนนเจริญกรุง ซึ่งพบแผ่นป้ายเขียนภาษาจีนเก่าไปถึง พ.ศ. 2201. เร่ือง

เดียวกนั, หน้า 89. 
6เร่ืองเดียวกนั. 
7พรพรรณ จนัทโรนานนท์, วิถจีีน, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ประพนัธ์สาส์น จ ากดั, 2546), หน้า 81 – 107.  
8กุลศิริ อรุณภาคย์, ศำลเจ้ำ ศำลจีนในกรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชช่ิง 

จ ากดั (มหาชน), 2553). 
9 ต้วนลี่เซิง (เขียน), บญุยิ่ง ไร่สขุสริิ (แปล), ควำมเป็นมำของวัดจีนและศำลเจ้ำจีนในประเทศไทย, 

หน้า 45 – 46. 
10 พรพรรณ จนัทโรนานนท์, วิถจีีน, หน้า 91 – 100. 
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ระดบัหนึ่ง แตท่ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมในศาลเจ้าจีนยงัมีรายละเอียดหลายอย่างท่ีซบัซ้อนและยงั
ไม่มีการกล่าวถึงเช่น รูปแบบข่ือคานรับน า้หนกั ลกัษณะหน้าบนั ลกัษณะการจดัวางผงับางประการ 
ดงันัน้จงึควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถ่องแท้มากย่ิงขึน้ 

นอกจากนี ้ถึงแม้วฒันธรรมในแต่ละพืน้ท่ีของจีนจะมีความร่วมกันอยู่ แต่ขณะเดียวกันก็มี
ความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ท่ีด้วย ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัคือ ภาษาพดูท่ีมีส าเนียงแตกตา่งกนัไปใน
แต่ละท้องถ่ิน และอาหารท่ีแต่ละพืน้ถ่ินมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั  สถาปัตยกรรมจีนก็เช่นเดียวกับ
วัฒนธรรมในด้านอ่ืนๆ คือจะสะท้อนเอกลักษณ์ในท้องถ่ินนัน้ๆ  ด้วย ทัง้นี ง้านวิจัยเก่ียวกับ
สถาปัตยกรรมจีนในจีนจ านวนมากท าให้เราตระหนกัได้วา่ แตล่ะพืน้ท่ีก็มีลกัษณะเฉพาะตนเชน่กนั 

ดังนัน้หากแต่ละพืน้ท่ีของจีนมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมร่วมกันส่วนหนึ่ง และจะมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตนด้วยส่วนหนึ่ง ศาลเจ้าจีนท่ีสร้างในไทยก็น่าจะแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ
กลุม่คนจีนท่ีอพยพมาด้วย ทัง้นีก้ารศกึษาด้านสถาปัตยกรรมในศาลเจ้าจีนของไทยท่ีผา่นมากล่าวถึง
ประเด็นดงักล่าวแต่เพียงเล็กน้อย เช่น ต้วนล่ีเซิง ซึ่งกล่าวว่า รูปแบบศาลเจ้าจีนในไทยเป็นอิทธิพล
จากจีนตอนใต้ แตท่วา่ไมไ่ด้กลา่วโดยละเอียดวา่ ลกัษณะดงักลา่วเป็นเชน่ไร11  

ในปัจจุบนัเราได้ข้อสรุปแล้วว่า ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในไทยสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่มตาม
ภาษาพูด คือ ภาษาฮกเกีย้น (หมิ่นหนาน) กวางตุ้ง (เยว่)  แต้จิ๋ว (เฉาซ่าน) ไหหล า (ไห่หนาน) แคะ 
(เคอ่)12 กลุ่มคนจีนท่ีพดูภาษาเหล่านีม้าจากพืน้มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ไห่หนาน (ไหหล า) และฝู
เจีย้น (ฮกเกีย้น) เป็นหลกั นอกจากนี ้ศาลเจ้าจีนในไทยโดยทัว่ไปสร้างขึน้โดยชาวจีนกลุ่มภาษากลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากงในเขตสมัพนัธ์วงศ์สร้างโดยชาวจีนแต้จิ๋ว ศาลเจ้าจยุโบวเนีย้
ในเขตดสุิตเป็นของชาวจีนไหหล า เป็นต้น ข้อมลูดงักล่าวเป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ีท าให้ต้องพิจารณาว่า 
รูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าท่ีพบในไทยจะสามารถสะท้อนเอกลกัษณ์ของชาวจีนทัง้ 5 กลุ่ม
ภาษาได้หรือไม ่

กรุงเทพฯ เป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีชาวจีนอพยพ รวมถึงลูกหลานชาวจีน ตัง้หลักปักฐานอยู่เป็น
จ านวนมาก โดยประวัติการอพยพสามารถย้อนไปถึงพุทธศตวรรษท่ี 22 หรือราวสมัยอยุธยา
ตอนกลาง13 และมีการอพยพเร่ือยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ทัง้นีจ้ากการศึกษาของนกัวิชาการท า
ให้ทราบว่า ชาวจีนในกรุงเทพฯในสมยัรัตนโกสินทร์สามารถแบง่ได้ 5 กลุ่มภาษา เหมือนกบัท้องถ่ิน

                                                           
11 ต้วนลี่เซิง (เขียน), บญุยิ่ง ไร่สขุสิริ (แปล), ควำมเป็นมำของวัดจีนและศำลเจ้ำจีนในประเทศไทย, 

หน้า 45. 
12 จี. วิลเลียม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย, (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิโตโยต้า, 2548), หน้า 36 – 52. 
13 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 19. 
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อ่ืนๆในไทย คือ ภาษาฮกเกีย้น กวางตุ้ง แต้จิ๋ว ไหหล า แคะ14  ข้อมลูดงักลา่วสอดคล้องกบัการส ารวจ
ศาลเจ้าสมยัรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพฯเบือ้งต้นโดยผู้วิจยัคือ หากแบง่ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯตามกลุ่ม
ภาษาชาวจีนผู้สร้างศาลเจ้า สามารถแบ่งได้ตาม 5 กลุ่มภาษาข้างต้น ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงตัง้เป้าหมาย
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯและชาวจีนอพยพทัง้ 5 
กลุ่มภาษา โดยเน่ืองจากการส ารวจพบว่า ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯโดยส่วนใหญ่สร้างขึน้ ในสมัย
รัชกาลท่ี 1 - 5 หลงัจากยุคดงักล่าวนัน้ยงัมีการสร้างศาลเจ้าอยู่เช่นกัน แต่มีจ านวนลดลง ดงันัน้จึง
ก าหนดขอบเขตส าหรับการศึกษาคือ ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯท่ีสร้างในรัชสมยัดงักล่าวซึ่งตรงกบัต้น
พทุธศตวรรษท่ี 24 – กลางพทุธศตวรรษท่ี 25  

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลท่ี 1 - 5 ว่ามี
ความสมัพันธ์กับลกัษณะท่ีปรากฏอยู่ทัว่ไปในสถาปัตยกรรมจีน และลกัษณะท่ีปรากฏเฉพาะบาง
ท้องถ่ินของจีนอยา่งไร  

 2. เพ่ือศึกษาลกัษณะของชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ สมยัรัชกาลท่ี 1 – 5 โดยวิเคราะห์ผ่าน
รูปแบบศลิปกรรมร่วมกบัหลกัฐานเอกสาร 
 

3. ขอบเขตของกำรวจิัย 
ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลท่ี 1 – 5 หรือต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 – กลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 25  
 

4. ข้อจ ำกัดในกำรวจิัย 
 ปัญหาส าคญัในการศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ คือ ประวตัิการ
สร้างศาลเจ้าท่ีไม่แน่ชดั โดยพบว่า ข้อมูลส่วนนีม้ักเป็นข้อมูลท่ีถ่ายทอดกันปากต่อปากของผู้ดแูล
ศาลเจ้ารุ่นตา่งๆ หรือคนในชมุชน นอกจากนีข้้อมลูดงักล่าวยงัคอ่นข้างคลมุเครือด้วยเพราะบางครัง้
ผู้ดแูลศาลเจ้าก็ไมส่ามารถระบชุว่งเวลาการสร้างได้แนช่ดั  

อย่างไรก็ดี จากกส ารวจภาคสนาม ผู้ วิจยัพบว่า ป้ายไม้สลกัค ามงคลภาษาจีน เคร่ืองเรือน 
และของถวายภายในศาลเจ้าซึ่งมาจากการบริจาค มักมีจากรึกภาษาจีนก ากับซึ่งจะระบุนามและ

                                                           
14วรศกัดิ์ มหทัธโนบล, คือ .ฮำกกำ” คือ “จีนแคะ”, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มติชน, 2546), หน้า 155 – 

156. 
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บ้านเกิดของผู้บริจาค รวมไปถึงปีศกัราชท่ีบริจาคด้วย โดยในแต่ละศาลเจ้ามกัจะปรากฏปีศกัราชท่ี
หลากหลาย ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงยึดปีศกัราชท่ีเก่าท่ีสุด โดยสนันิษฐานว่า ปีดงักล่าวน่าจะเป็นช่วงท่ีศาล
เจ้าสถาปนา ซึ่งอาจขดักับข้อสนันิษฐานเดิม เช่น ศาลเจ้าพ่อเสือบนนถนนตะนาว แต่เดิมกล่าวกัน
วา่ ศาลเจ้าแห่งนีค้รัง้แรกสร้างตัง้อยู่บริเวณกระทรวงมหาดไทยและสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 2  และเม่ือ
มีการตดัถนนจังย้ายไปสร้างใหม่บนถนนตะนาวในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทัง้นีจ้ากการส ารวจโดยผู้ วิจัย 
จารึกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดภายในศาลเจ้าแห่งนีป้รากฏบนระฆงัซึ่งจากการเทียบศกัราชคือ พ.ศ.  2367 อนั
อยูใ่นสมยัรัชกาลท่ี 3 
 ในด้านการบรูณะศาลเจ้านัน้ เน่ืองจากศาลเจ้าเกือบทัง้หมดมิได้อยู่ภายในการดแูลของกรม
ศลิปากร ดงันัน้การปรับปรุงเปล่ียแปลงใดๆจงึสามารถท าได้โดยอิสระ ดงัเชน่ ศาลเจ้าแมท่บัทิม เขต
บางแค ศาลเจ้าแห่งมีประวตัิเก่าแก่ไปถึงรัชกาลท่ี 5 โดยพิจารณาจากระฆงัท่ีมีจารึกก ากับ แต่ศาล
เจ้าในปัจจบุนัเป็นงานสร้างใหม่ โดยผู้ดแูลศาลเจ้าอธิบายว่า เน่ืองจากพืน้ท่ีตัง้เป็นท่ีลุ่ม น า้ท่วมขงั
ง่าย จึงทบุศาลเจ้าเก่าเพ่ือสร้างใหม่ให้ดีกวา่เดิม15 การบรูณะเปล่ียนแปลงเหลา่นี ้บางครัง้มีหลกัฐาน
ลายลกัษณ์ หรือหลกัฐานเป็นบคุคลผู้อยู่ในเหตกุารณ์ แตใ่นหลายกรณีไม่ปรากฏหลกัฐานเลยซึ่งใน
กรณีหลังเป็นอุปสรรคหนึ่งในการศึกษา ดังนัน้ในหลายครัง้ผู้ วิจัยจะต้องตัง้เง่ือนไขให้กับข้อ
สนันิษฐานด้วย 
 

5. ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 ในงานวิจยัฉบบันีมี้การอ้างถึงค าศพัท์เฉพาะเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ศิลปกรรม 
และวฒันธรรมของจีนอยู่หลายค า ทัง้นีผู้้ วิจัยขอถอดเสียงค าศพัท์เฉพาะเหล่านีต้ามการอ่านออก
เสียงในภาษาจีนกลาง และจะวงเล็บค าเดิมท่ีคนไทยคุ้นเคย เช่น มณฑลกว่างตง (มณฑลกวางตุ้ง) 
เป็นต้น แตจ่ะมีกรณียกเว้นดงันี ้

1. ช่ือศาลเจ้าในกรุงเทพฯ การเรียกช่ือศาลเจ้าแตล่ะแห่งจะใช้ช่ือท่ีขึน้ทะเบียนไว้ในรายช่ือ
ศาล เจ้ า ท่ี ขึ น้ ท ะ เบี ยนตามกฎ เสนาบ ดี ว่า ด้ วยกุศลสถา นชนิ ดศาล จ้ าวใน
กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2554 

2. การเรียกชาวจีนอพยพกลุ่มต่างๆ ท่ีมาตัง้ถ่ินฐานในกรุงเทพฯ ได้แก่ ชาวจีนแต้จิ๋ว ชาว
จีนกวางตุ้ง ชาวจีนฮกเกีย้น ชาวจีนแคะ และชาวจีนไหหล า 

3. ภาษาถ่ินท่ีชาวจีนอพยพเหล่านีพ้ดูกนั ได้แก่ ภาษาแต้จิ๋ว ภาษากวางตุ้ง ภาษาฮกเกีย้น 
ภาษาแคะ และภาษาไหหล า 

 

                                                           
15 จากการสมัภาษณ์ผู้ดแูลศาลเจ้า วนัท่ี 21 มีนาคม 2558 


