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บทที่ 3 

สถาปัตยกรรมในศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 - 5 

 ในบทท่ี 2 เราได้เห็นภาพของชาวจีนอพยพกลุ่มตา่งๆท่ีเข้ามาตัง้รกรากในกรุงเทพฯ ว่า มี

กลุ่มใดบ้าง และกลุ่มเหล่านัน้ตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีใดในประเทศจีน โดยเราสามารถแบ่งตามภาษาพูด

ได้ 5 กลุม่ คือ แต้จิ๋ว ฮกเกีย้น แคะ กวางตุ้ง และไหหล า แตล่ะกลุม่มีถ่ินฐานดงันี ้

1. ชาวจีนแต้จิ๋ว อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่างตง โดยอาศยัอยู่ใน

จงัหวดัซา่นเหวย่ เจ่ียหยาง ซา่นโถว และเฉาโจว  

2. ชาวจีนฮกเกีย้น อยูท่างภาคใต้ของมณฑลฝเูจีย้น หรือหมิ่นหนาน ซึง่ประกอบด้วยจาง

โจว เซ่ียเหมิน และฉวนโจว แตช่าวฮกเกีย้นในไทยโดยส่วนใหญ่อพยพมาจากจงัหวดั

จางโจว และฉวนโจว  

3. ชาวจีนแคะ ถึงแม้ชาวจีนแคะโดยหลักอาศัยอยู่ในสามมณฑล คือ เจียงซี กว่างตง 

และฝูเจีย้น แต่จีนแคะในไทยโดยทัว่ไปน่าจะอพยพมาจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของมณฑลกวา่งตงโดยเฉพาะในจงัหวดัเหมยโจว  

4. ชาวจีนกวางตุ้ง อยูใ่นเมืองกวา่งโจว 

5. ชาวจีนไหหล า อยูบ่นเกาะไหห่นาน โดยเฉพาะจงัหวดัไหโ่ขว่ และเหวินชาง 

ส าหรับในจีนเอง ถึงแม้ผู้ คนเหล่านีจ้ะมีการอพยพย้ายถ่ินจนท าให้มีการแพร่กระจาย

ประชากรไปทัว่ แตท่วา่ถ่ินฐานหลกัคือ พืน้ท่ีตา่งๆ ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งอยูใ่นสามมณฑล 

คือ มณฑลกวา่งตง มณฑลฝเูจีย้น และมณฑลไหห่นาน  

งานสถาปัตยกรรมท่ีคนจีนทัง้ 5 กลุ่มสร้างขึน้ในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองสะท้อนให้

เห็นลกัษณะร่วมกัน และเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม อนึ่ง งานสถาปัตยกรรมท่ีกลุ่มชาวจีนแต่ละกลุ่ม

สร้างนัน้ ต่างมีช่ือเฉพาะของตนเองซึ่งใช้เป็นท่ีแพร่หลายในหมู่นกัวิชาการด้านสถาปัตยกรรมจีน 

ซึง่เน่ืองจากชาวจีนแตล่ะกลุ่มภาษามีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีอยา่งเห็นได้ชดั ดงันัน้นกัวิชาการจึงใช้
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ช่ือพืน้ท่ีบ้าง ช่ือกลุ่มภาษาบ้างเพ่ือเรียกรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา โดย

ส าหรับช่ือสถาปัตยกรรมกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัชาวจีนทัง้ 5 กลุม่ภาษามีดงันี ้ 

1. สถาปัตยกรรมแบบเฉาซ่าน (เรียกตามพืน้ท่ี) หมายถึง งานสถาปัตยกรรมตามแบบท่ี

พบในเขตเฉาซ่าน ซึง่ได้แก่ จงัหวดัซา่นเหวย่ เจ่ียหยาง ซา่นโถว เฉาโจว พืน้ท่ีดงักลา่ว

สมัพนัธ์กบัวฒันธรรมแต้จิ๋ว 

2. สถาปัตยกรรมแบบหมิ่นหนาน (เรียกตามพืน้ท่ี) หมายถึง งานสถาปัตยกรรมตามแบบ

ท่ีพบในเขตหมิ่นหนาน หรือทางตอนใต้ของมณฑลฝเูจีย้น ซึง่ได้แกจงัหวดัจางโจว เซ่ีย

เหมิน และฉวนโจว ซึง่เป็นพืน้ท่ีของชาวจีนฮกเกีย้น 

3. สถาปัตยกรรมแบบกว๋างฝู่  (เรียกตามพืน้ท่ี) หมายถึง งานสถาปัตยกรรมท่ีพบในแถบ

ภาคกลางตอนล่างของมณฑลกว่างตง โดยเมืองกว่างโจวเป็นเมืองส าคญั ซึ่งเมือง

ดงักล่าวเป็นถ่ินอาศยัของผู้พูดภาษาจีนกวางตุ้ง ทัง้นีก้ารเรียกสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่

สมัพนัธ์กบัช่ือเรียกเมืองกวา่งโจวอีกช่ือหนึง่คือ “กวา๋งฝู่ ”1 

นอกจากนี ้นักวิชาการสถาปัตยกรรมจีนได้ขยายขอบเขตของสถาปัตยกรรม 

กว๋างฝู่ ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกบังานสถาปัตยกรรมท่ีพบ

ในเมืองกว่างโจว ได้แก่ ภาคตะวนัตกของมณฑลกวา่งตง นอกจากนีย้งัรวมไปถึงเกาะ

ฮอ่งกง และมณฑลไหห่นานซึง่พืน้ท่ีสดุท้ายเป็นถ่ินก าเนิดของชาวไหหล าด้วย 

4. สถาปัตยกรรมแบบเค่อ (เรียกตามกลุ่มภาษา) หมายถึง งานสถาปัตยกรรมท่ีพบใน

พืน้ท่ีของชาวจีนแคะทัง้ท่ีอยูใ่นกวา่งตง ฝเูจีย้น และเจียงซี 

จะเห็นได้ว่า มีเพียงงานสถาปัตยกรรมของกว่างโจวและมณฑลไห่หนานเท่านัน้ท่ีรวมอยู่

ในกลุม่เดียวกนั สว่นกลุม่อ่ืนๆมีกลุม่ตา่งหากของตนเอง  

                                                           
1ดงันัน้คนพดูภาษาจีนกวางตุ้งนอกจากจะเรียกตนเองว่า “กวอ๋งต๊งหยัน่” ซึง่แปลว่าผู้ที่มาจากมณฑล

กวา่งตงแล้ว ยงัเรียกตนเองวา่ “กวอ๋งฝหูยัน่” หรือ “กวา๋งฝู่ เหยิน” ในภาษาจีนกลางด้วย ทัง้นีค้ าวา่ “กวอ๋งฝ”ู และ 
“กวา๋งฝู่ ” แปลวา่ กว่างโจว สว่นค าว่า “หยัน่” หรือ “เหยิน” แปลว่า คน ทัง้สองค าจึงมีความหมายว่า ผู้ที่มาจาก
เมืองกว่างโจว. รายละเอียดเก่ียวกบัชาวจีนกวางตุ้งดใูน จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและ
คณะ (แปล), สังคมจีนในไทย, หน้า 37. 
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ในการแบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ เพ่ือต้องการศึกษาว่า งาน

สถาปัตยกรรมของชาวจีนแตล่ะกลุ่มภาษารักษารูปแบบประเพณีดัง้เดิมของตนเองไว้เพียงใด และ

มีการรับอิทธิพลจากภายนอกหรือไม ่จงึแบง่ศาลเจ้าออกตามกลุม่ภาษา 5 กลุม่คือ  

1. ศาลเจ้าจีนของชาวแต้จิ๋ว 

2. ศาลเจ้าจีนของชาวฮกเกีย้น 

3. ศาลเจ้าจีนของชาวกวางตุ้ง 

4. ศาลเจ้าจีนของชาวไหหล า 

5. ศาลเจ้าจีนของชาวแคะ 

อย่างไรก็ดี เม่ือมีการอ้างอิงรูปแบบสถาปัตยกรรมต้นแบบในจีน ผู้ วิจยัขอใช้ช่ือเรียกตาม

นกัวิชาการท่ีศกึษาสถาปัตยกรรมในประเทศจีน คือ เฉาซ่าน หมิ่นหนาน กว๋างฝู่  และ เคอ่ ส าหรับ

งานสถาปัตยกรรมแบบกว๋างฝู่  เน่ืองจากผู้ วิจัยพบว่า ถึงแม้สถาปัตยกรรมในกว่างโจว และไห่

หนาน จะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั แตก็่ยงัแสดงลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย ดังนัน้ในกรณีท่ีมีลกัษณะร่วม

กันจะใช้ค าว่า สถาปัตยกรรมแบบกว๋างฝู่  แต่หากเป็นลักษณะท่ีแตกต่างจะใช้ค าเรียกช่ือเพ่ือ

เฉพาะเจาะจงลงไปเช่น สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ แบบกว่างโจว และสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ แบบไห่

หนาน  เป็นต้น 

ส าหรับงานสถาปัตยกรรมแบบเค่อ แม้ว่าชาวจีนแคะในฝูเจีย้น กว่างตง และเจียงซีจะมี

เอกลกัษณ์ร่วมกนั แตก็่มีลกัษณะแตกตา่งกนัไปด้วย ดงันัน้เม่ือมีการกล่าวถึงลกัษณะท่ีพบเฉพาะ

บางพืน้ท่ี ผู้วิจยัจะใช้ค าว่า งานสถาปัตยกรรมแบบเคอ่ในฝูเจีย้น  สถาปัตยกรรมแบบเคอ่ในกว่าง

ตง และ สถาปัตยกรรมแบบเค่อในเจียงซี แต่หากเป็นลกัษณะท่ีปรากฏร่วมกนั ผู้วิจยัจะเรียกรวม

วา่ สถาปัตยกรรมแบบเคอ่ 

ทัง้นีใ้นการศึกษารูปแบบศาลเจ้าท่ีพบในกรุงเทพฯ นอกจากจะเปรียบเทียบเทียบกับ

อาคารประเภทเดียวกันท่ีพบในบ้านเกิดของชาวจีนอพยพแล้ว ยังศึกษาเปรียบเทียบกับอาคาร

ประเภทอ่ืนด้วย เช่น อาคารในเคหสถานของคหบดี หรือชาวบ้านในท้องถ่ินนัน้ๆด้วย เน่ืองจาก

ถึงแม้อาคารจะตา่งประเภทกนั แตรู่ปแบบไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั 
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1. เอกลักษณ์ร่วมกัน 

 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงลักษณะเด่นของศาลเจ้าจีนแต่ละกลุ่ม ผู้ วิจยัขอกล่าวถึงเอกลักษณ์ท่ี

ปรากฏร่วมกันในกลุ่มสถาปัตยกรรมทัง้ห้ากลุ่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลักษณะท่ีปรากฏโดยทั่วไปใน

สถาปัตยกรรมจีน ในขณะท่ีบางส่วนแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะงานสถาปัตยกรรมจีนทางตอนใต้

ซึง่เป็นบ้านเกิดของชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในไทยทัง้ 5 กลุม่ภาษา2 

1.1  แผนผังอาคาร 

ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ แตล่ะแห่ง ประกอบด้วยอาคารหลายหลงั โดยจ านวนของอาคาร

แตกต่างกันไปตามขนาดศาลเจ้า เช่น บางแห่งอาจมี 2 - 3 หลงั (ภาพท่ี 3 - 4) บางแห่งมีจ านวน

อาคารมากกว่านัน้ (ภาพท่ี 3 - 5)  ทัง้นีพ้บว่า อาคารภายในศาลเจ้าใช้ด้านยาวของอาคารเป็น

ด้านหน้า และด้านกว้างเป็นด้านข้าง (ภาพท่ี 3 - 1) ซึ่งต่างจากวัฒนธรรมไทยท่ีด้านกว้างเป็น

ด้านหน้าของอาคาร  แตเ่ป็นเอกลกัษณ์หนึ่งท่ีพบโดยทัว่ไปในงานสถาปัตยกรรมจีน (ภาพท่ี 3 - 2, 

ภาพท่ี 3 - 3) 

                                                           
2เราสามารถแบ่งพืน้ท่ีในประเทศจีนได้อยา่งกว้างๆ 2 สว่นคือ ภาคเหนือและภาคใต้ โดยบ้านเกิดของ

ชาวจีนอพยพทัง้ 5 กลุม่ภาษาในกรุงเทพฯ เป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีตอนใต้ของจีน 
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ภาพท่ี 3 - 1   ศาลเจ้าตกึดิน แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี คร่ึงแรกพทุธศตวรรษที่ 25 สมยัรัชกาลที่ 5 สงัเกตได้
วา่ ชา่งใช้ด้านยาวเป็นด้านหน้าของอาคาร 

 

 
ภาพท่ี 3 - 2   พระต าหนกัในพระราชวงัต้องห้าม กรุงปักก่ิง พทุธศตวรรษที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง 
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ภาพท่ี 3 - 3   ศาลอูก่งฉือ จงัหวดัไหโขว่ มณฑลไหห่นาน ไมเ่ก่าไปกวา่กลางพทุธศตวรรษที่ 22 หรือสมยัราชวงศ์ 
หมิง 
 

แผนผงัอาคารของศาลเจ้าจีนแตล่ะกลุม่ภาษาในกรุงเทพฯ มีการจดัวางอาคารในลกัษณะ

คล้ายคลึงกนัคือ ไมส่ร้างอาคารกระจดักระจาย แตมี่แนวแกนประธานและเน้นความสมมาตร โดย

แนวแกนประธานประกอบด้วยอาคารทางเข้าซึ่งอยู่ด้านหน้าสุด และอาคารประดิษฐานเทพเจ้า

ประธานของศาลเจ้านัน้ซึ่งอยูท่างด้านหลงั (ภาพท่ี 3 - 4) ทัง้นีศ้าลเจ้าบางแห่งหากมีพืน้ท่ีมากพอ 

ก็จะสร้างอาคารระหวา่งอาคารทางเข้า และอาคารประธาน โดยอาคารดงักล่าวเป็นพืน้ท่ีส าหรับผู้

ศรัทธาเข้ามาสกัการะ หรือท าพิธีกรรมตา่งๆ  (ภาพท่ี 3 - 5, ภาพท่ี 3 - 8b) 

ศาลเจ้าบางแห่งจะมีเพียงกลุ่มอาคารดงักล่าวข้างต้นตัง้บนแนวแกนประธาน และมีการ

สร้างก าแพงเช่ือมผนงัด้านกว้างของอาคารทกุหลงั หรือบางครัง้ช่างสร้างอาคารทัง้สองหลงัให้ผนงั

ด้านกว้างติดกัน เช่น ศาลเจ้าตึกดิน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยอาคารเพียงสอง

หลงัตัง้เรียงอยู่บนแกนเดียวกัน โดยอาคารด้านหน้าเป็นอาคารทางเข้า และอาคารด้านหลงัเป็น
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อาคารประธานท่ีประดิษฐานรูปเคารพของศาลเจ้า นอกจากนี ้ช่างได้สร้างให้ผนังด้านข้างของ

อาคารทัง้สองหลงัชิดติดกนั (ภาพท่ี 3 - 4) แตศ่าลเจ้าบางแห่งมีการสร้างอาคาร หรือก าแพงขยาย

มาจากอาคารท่ีตัง้บนแนวแกนประธานทัง้ซ้ายและขวา โดยสร้างต่อเน่ืองมาจากอาคารประตู

ทางเข้า และล้อมกรอบอาคารท่ีตัง้อยู่ในแนวแกนประธาน จึงท าให้เกิดแผนผงัท่ีสมมาตร และยงั

เกิดพืน้ท่ีว่างระหว่างอาคารบนแนวแกนประธาน และอาคารท่ีอยู่ด้านข้างแกนประธาน ตวัอย่าง

ศาลเจ้าท่ีจดัวางอาคารในลกัษณะนี ้เช่น ศาลเจ้าโรงเกือก แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ (ภาพ

ท่ี 3 - 5) 

 
ภาพที่ 3 - 4   ศาลเจ้าตึกดิน แขวงตลาดพล ูเขตธนุบรี คร่ึงแรกพุทธศตวรรษที่ 25 สมัยรัชกาลที่ 5 ถ่ายจาก
ด้านหลงัของศาลเจ้า ศาลแห่งนีป้ระกอบด้วยอาคารสองหลงัคือ อาคารทางเข้าและอาคารประธาน ทัง้หมดตัง้
บนแนวแกนเดียวกนั  
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ภาพท่ี 3 - 5   ศาลเจ้าโรงเกือก แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ ราวต้นพทุธศตวรรษที่ 24 สมยัรัชกาลที่ 1  

 

ตวัอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงถึงแผนผงัท่ีเน้นแนวแกนประธานและความสมมาตรอย่าง

เห็นได้ชดั ลกัษณะเช่นนีป้รากฏในงานสถาปัตยกรรมจีนโดยทัว่ไปในอาคารทกุประเภทในทกุพืน้ท่ี

ของจีน (ภาพท่ี 3 - 6 และ ภาพท่ี 3 - 7) 
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ภาพท่ี 3 - 6   แผนผงัวดัไป๋หยนุก้วน   กรุงปักก่ิง กลางพทุธศตวรรษที่ 23 สมยัราชวงศ์ชิง 
ที่มา   《北京白云观》。(เป่ยจิงไป๋หยุนก้วน) 

 

 
ภาพท่ี 3 - 7   แผนผงัวดัเหมินเจ่ียหลงซาน จงัหวดัไถเป่ย เกาะไต้หวนั พ.ศ.2281 สมยัราชวงศ์ชิง 
ที่มา   林从华《闽台传统建筑文化历史渊源的研究》，图 6.2 - 29。(หลินฉงหัว, หมิน ไถ 

ฉวนถ่งเจีย้นจู้ เหวินหัว้ลี่สือยวนหยวนเตอะเหยยีนจิว, ภาพท่ี 6.2 - 29.) 
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ส าหรับการจัดวางกลุ่มอาคารในแนวแกนประธานท่ีพบในศาลเจ้าจีนของกรุงเทพฯ ยัง

เหมือนกบัแบบแผนท่ีพบโดยทัว่ไปในสถาปัตยกรรมจีนด้วย โดยสามารถจดัได้ 3 แบบ ดงันี ้ 

1. ผงัตวัอักษรจีน “二” และ “三” กล่าวคือ ผังแบบแรกประกอบด้วยอาคารสองหลังบน

แนวแกนหลัก เช่น ศาลเจ้ากวางตุ้ ง  ศาลเจ้าตึกดิน (ภาพท่ี 3 - 4)เป็นต้น ส่วนผังแบบท่ีสอง

ประกอบด้วยอาคารสามหลงั อาทิ ศาลเจ้าโรงเกือก (ภาพท่ี 3 - 5) ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว เป็นต้น  

2.  ผงัตวัอกัษรจีน “丁” มีอาคารประธานท่ีประดิษฐานเทพเจ้าประธานหนึ่งหลงั ด้านหน้า

มีอาคารอีกหนึ่งหลังซึ่งใช้ด้านกว้างเป็นด้านหน้าอาคาร อีกทัง้วางตวัในแนวตัง้ฉากและมีฐาน

ต่อเน่ืองกับอาคารประธาน ตวัอย่างส าคญั เช่น ศาลเจ้าไต้ฮงกง ศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว (ภาพท่ี 3 - 

8a, 3 - 8b)  

 
ภาพท่ี 3 - 8a   ด้านในศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุติ ปลายพทุธศตวรรษที่ 24 สมยัรัชกาลที่ 3 
แกนหลกัประกอบด้วยอาคารสองหลงั คือ อาคารประธาน และอาคารโถงที่จดัวางในลกัษณะตัง้ฉากกบัอาคาร
ประธาน โดยอาคารทัง้สองหลงัจะยกฐานสงู และฐานตอ่เนื่องกนั 
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ภาพท่ี 3 - 8b   แผนผงัศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว อาคารประธานและอาคารด้านหน้าจดัวางในผงั “丁” 
  

 3. ผงัตวัอกัษรจีน “工” โดยประกอบด้วยอาคารประธาน และอาคารทางเข้าจดัวางบน

แนวแกนหลกัของศาสนสถาน โดยแต่ละหลงัใช้ด้านยาวเป็นด้านหน้าอาคาร และมีอาคารอีกหนึ่ง

หลงัซึง่มีขนาดสัน้กว่าอาคารประธาน และอาคารประตทูางเข้า อาคารหลงัดงักล่าวเช่ือมอาคารทัง้

สองเข้าด้วยกันท าให้แผนผงัมีลกัษณะเป็นรูปตวั工 ตวัอย่างศาลเจ้าท่ีมีแผนผงัแบบนีอ้าทิ ศาล

เจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ ศาลเจ้าแม่ประดู่ โรงเจบุญสมาคม ศาลเจ้ากวนอูบนถนนสมเด็จเจ้าพระยา  

(ภาพท่ี 3 - 9a และ ภาพท่ี 3 - 9b) เป็นต้น ลักษณะผังนีดู้คล้ายกับผัง “三” และ “丁” แต่มีข้อ

แตกตา่งคือ ส าหรับผงั三 อาคารมีขนาดเทา่กนัหมด ส่วนผงั丁 นัน้ อาคารท่ีตัง้อยู่ด้านหน้าอาคาร

ประธานไมเ่ช่ือมตอ่กบัอาคารทางเข้า 
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ภาพท่ี 3 - 9a   การจดัวางอาคารภายในศาลเจ้ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลอง

สาน คร่ึงแรกพทุธศตวรรษที่ 24 สมยัรัชกาลที่ 1 จดัเรียงอาคารบนแนวแกนประธานเป็นรูปตวั “工” 
 

 
ภาพท่ี 3 - 9b   แผนผงัของศาลเจ้ากวนอ ูถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน (ภาพที่ 3 - 9a) 
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 แผนผังทัง้ 3 แบบท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นแผนผงัท่ีปรากฏมาก่อนแล้วในศิลปะจีน โดย

ปรากฏทัง้ในกลุ่มพระราชวัง ศาสนสถาน และท่ีอยู่อาศัย3 ซึ่งแผนผังทัง้ 3 แบบมีพัฒนาการท่ี

สมัพันธ์กันคือ  เม่ือชาวจีนสร้างอาคารประธานบนแกนหลกัก็สร้างอาคารท่ีวางขนานกับอาคาร

ประธาน จึงท าให้เกิดผัง “二”“三” หลังจากนัน้จึงก่ออาคารบริวารหรือก าแพงต่อเน่ืองจาก

อาคารประธานในลกัษณะให้เกิดพืน้ท่ี หรือลานโลง่ตรงกลางระหว่างกลุม่อาคาร เรียกวา่ “ถิงยว่น”   

หรือ “ย่วนลัว่” 4 หรือตรงกบัค าว่า courtyard ในภาษาองักฤษ ต่อมาภายหลงั ช่างจีนสร้างอาคาร

เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นฉนวนเช่ือมอาคารในแนวแกนประธานแตล่ะหลงั จึงท าให้เกิดผงัอีกสองลกัษณะ

คือ “丁” และ “工”5 โดยส าหรับผงัแบบ “工”  ซึ่งปรากฏหลกัฐานครัง้แรกในสมยัราชวงศ์ถงั6 (ภาพ

ท่ี 3 - 10, 3 - 11, 3 - 12, 3 - 13) 

 

 

                                                           
3ดูตัวอย่างแผนผังแบบ  一, 二, 三 อื่นๆใน 戴志坚《福建民居》，北京：中国建筑工业出版

社，2009 年，第 128 - 129 页。(ไต้จือ้เจียน, ฝูเจีย้นหมินจู, (เป่ยจิง: จงกัว๋เจีย้นจู้กงเยช่ปู่านเซอ่, 2009), 
หน้า 128 – 129.). ตัวอย่างแผนผงัแบบ 工 อื่นๆดูใน 张加勉《解读故宫》，北京：当代中国出版社，

2009 年，第 78 页。(จางเจียเหมี่ยน, เจี่ยตู๋กู้กง, (เป่ยจิง: ตงัไต้จงกัว๋ชปู่านเซอ่, 2009), หน้า 78.) 
4
潘谷西《中国建筑史》，北京：中国建筑工业出版社，2009 年，第 87 – 89、116、

155 页。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้นจู้สื่อ, (เป่ยจิง: จงกัว๋เจีย้นจู้กงเยช่ปู่านเซอ่, 2009), หน้า 87 - 89, 116, 155.) 
5
尹家琦《工字形平面建筑的演进探析》，《价值工程》2011 年，第 14 期，第 113

页。(หยิ่นเจียฉี, “กงจือ้สงิผิงเมี่ยนเจีย้นจู้ เตอะเหยี่ยนจิน้ทัน่ซี,” เจีย้จื๋อกงเฉิง, 2011, ฉบบัท่ี 41, หน้า 113.) 
6
尹家琦《工字形平面建筑的演进探析》，第 112 页。(หยิ่นเจียฉี, “กงจือ้สิงผิงเมี่ยนเจีย้นจู้

เตอะเหยี่ยนจิน้ทัน่ซี,” หน้า 112.) 
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ภาพท่ี 3 - 10   ภาพลายเส้นแสดงผงัการวางผงัอาคารแบบ“二”ซึง่พบโดยทัว่ไปในศิลปะจีน 
ที่มา   戴志坚《福建民居》，图 5 - 2。(ไต้จือ้เจียน, ฝูเจีย้นหมินจู, หน้า 5 - 2.) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 - 11   ภาพลายเส้นแสดงผงัการวางผงัอาคารแบบ“三”ซึง่พบโดยทัว่ไปในศิลปะจีน 
ที่มา   戴志坚《福建民居》，图 5–44。(ไต้จือ้เจียน, ฝูเจีย้นหมินจู, หน้า 5 – 44.) 
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ภาพที่  3 - 12   ศาลเจ้าสุยเหว่ยเซิ่งเหนียง  จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่  20 – 22  
สมยัราชวงศ์หมิง ด้านหน้าอาคารประธานมีอาคารโถงวางตวัในแนวตัง้ฉากที่ให้เกิดผงัรูป “丁” 
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ภาพท่ี 3 - 13   ภาพลายเส้นแสดงผงัการวางผงัอาคารแบบ“工”ซึง่พบโดยทัว่ไปในศิลปะจีน 
ที่มา   陆琦《广东民居》，图 4 - 80。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, ภาพท่ี 4 - 80.) 

 

 น่าสงัเกตว่า ในกลุ่มศาลเจ้าจีนของกรุงเทพฯ ผงัแบบ “工” เป็นแผนผงัท่ีนิยมมากท่ีสุด 

อาจเป็นได้ว่า ในวฒันธรรมจีน ผังรูป “工” ใช้กับสถานท่ีท่ีมีความส าคญัเช่น ศาสนสถาน หรือ

เคหาสถานของชนชัน้สูง7 ธรรมเนียมดังกล่าวอาจส่งผลให้ชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯเลือกใช้

แผนผงัดงักลา่วในการสร้างศาลเจ้าซึง่ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัตอ่ชมุชนอย่างมาก 

 

 

                                                           
7
尹家琦《工字形平面建筑的演进探析》，第 113 页。(หยิ่นเจียฉี, “กงจือ้สิงผิงเมี่ยนเจีย้นจู้

เตอะเหยี่ยนจิน้ทัน่ซี,” หน้า 113.) 
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1.2  โครงสร้างรับน า้หนัก 

โครงสร้างรับน า้หนักแบบชาเหลียง : ต้นแบบของโครงสร้างรับน า้หนักของศาลเจ้าใน

กรุงเทพฯ 

อาคารท่ีพบในศาลเจ้าท่ีกรุงเทพฯไมว่า่จะเป็นของชาวจีนกลุ่มใด มีลกัษณะคล้ายกนัคือ มี

การก่อโครงสร้างไม้หลายชุดและซบัซ้อนเป็นตวัหลกัในการท าหน้าท่ีรับน า้หนกั ส่วนผนงัท่ีก่อทัง้

ทางด้านกว้างและด้านยาวมีหน้าท่ีหลกัคือกัน้ให้เกิดพืน้ท่ีภายใน และอาจรับน า้หนกัเพียงบางสว่น

เทา่นัน้ 

 โครงสร้างแต่ละชุดเรียกว่า “โกวเจีย้” ในภาษาจีนกลาง ประกอบด้วยเสาและข่ือขนาด

ตา่งๆ ก่อขึน้มาป็นชดุๆ แตล่ะชดุจะตัง้ขนานกบัด้านกว้างของอาคาร ด้านบนของโครงสร้างจะก่อ

ล้อรับกบัทรงหลงัคาซึ่งเป็นสามเหล่ียม ดงันัน้หากเทียบกบัสถาปัตยกรรมไทยประเพณี อาจนึกถึง

อาคารท่ีมีเสารับโครงสร้างไม้ภายในจัว่ ทัง้นีโ้กวเจีย้แตล่ะชุดจะมีไม้แปเช่ือมเพ่ือเสริมความมัน่คง  

ช่างไม่นิยมก่อเพดานปิด จึงท าให้เราเห็นโครงสร้างรับน า้หนักด้านบนอย่างชัดเจน น่า

สงัเกตว่า โครงสร้างท่ีพบภายในศาลเจ้าของของกรุงเทพฯ มีลกัษณะคล้ายกันคือ ช่างตัง้เสาหลกั

ขึน้หนึ่งคูซ่ึ่งมีระยะหา่งระหวา่งชว่งเสามาก และน าไม้ข่ือยาวเสียบเข้าเดือยกบัเสาทัง้ 2 ต้น บนข่ือ

ดงักล่าวจะตัง้เสาขนาดเล็กสัน้สองเสาซึ่งมีไม้ข่ือขนาดสัน้กว่าข่ือด้านลา่งเสียบเช่ือมเสาทัง้สองอีก

เชน่กนั เหนือข่ือชัน้ท่ีสองนีมี้การตอ่ไม้ในลกัษณะเดียวกนัอีกซ้อนลดหลัน่กนัไป และยอดบนสดุจะ

ตัง้เสาขนาดเล็กสัน้เพียงเสาเดียว ทัง้นีถ้ึงแม้เสาแต่ละต้นจะมีความสูงไม่เท่ากัน แต่มีหน้าท่ี

เดียวกนัคือ รับไม้แป ส่วนชายคาท่ีย่ืนล า้จากเสาต้นหลกัทัง้สองข้างจะมีการตัง้เสาบริวารท่ีมีความ

สงูน้อยกว่าเสาคูห่ลกั โดยเสาเหลา่นีท้ าหน้าท่ีรองรับชายคา หากชายคาสัน้ จะตัง้เสาข้างละ 1 ต้น 

แต่หากชายคาคอ่นข้างยาว จะตัง้เสาข้างละ 2 ต้น แตร่ะยะห่างระหว่างช่วงเสาจะไม่กว้างเท่าเสา

คูก่ลาง  นอกจากนีโ้ครงสร้างไม้ระหวา่งช่วงเสาท่ีขยายออกไปมีลกัษณะคล้ายกบัโครงสร้างไม้ท่ีอยู่

ระหว่างเสาคู่หลกัเช่นกัน คือมีการเสียบข่ือระหว่างช่วงเสาเหล่านีด้้วย ข่ือเหล่านีท้ าหน้าท่ีรองรับ

เสาขนาดเล็กท่ีรองรับไม้แปอีกทอดหนึง่ เสาท่ีอยูใ่นส่วนชายคาทัง้หมดท าหน้าท่ีรับแปเชน่เดียวกนั 

(ภาพท่ี 3 - 14 และภาพท่ี 3 - 15) 
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ภาพที่ 3 - 14   ศาลเจ้าโจวซือก๋ง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ คร่ึงแรกพทุธศตวรรษที่ 24 สมยัรัชกาลที่ 1 
ภาพแสดงองค์ประกอบโครงสร้างรับน า้หนกัหรือโกวเจีย้ 1 ชดุ  
  

 
ภาพท่ี 3 - 15   ศาลเจ้าเลง่บ๊วยเอี๊ยะ แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 24  สมยัรัชกาล
ที่ 3 ภาพแสดงตวัอยา่งลกัษณะโครงสร้างไม้ที่ประกอบด้วยเสา และขื่อหลายขนาด 
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 ในงานสถาปัตยกรรมจีน ช่างให้ความส าคญักบัโครงสร้างไม้รับน า้หนกัเป็นอย่างมาก อาจเน่ือง

ด้วยเป็นตัวรับน า้หนักส าคัญ ทัง้นีพ้บว่า ระบบโครงสร้างท่ีพบบ่อยในงานสถาปัตยกรรมจีนมีอยู่ 2 

ประเภท  

ประเภทแรกเรียกว่า  “ไถเหลียง” โดยมีลักษณะเด่นคือ ช่างตัง้เสาหลักขึน้หนึ่งคู่ซึ่ง

ระยะห่างระหว่างช่วงเสาค่อนข้างกว้าง โดยหวัเสาท าหน้าท่ีรองรับข่ือ บนข่ือชัน้นีม้ีการตัง้เสาขนาดเล็ก

สัน้ 2 ต้น เพ่ือรองรับข่ือท่ีสัน้กว่าข่ือชัน้ล่าง เหนือข่ือชัน้นีข้ึน้ไปมีการตัง้เสาและข่ือในลกัษณะคล้ายกัน

จนถึงยอดจัว่ โดยข่ือชัน้บนสดุจะรองรับเสาเพียง 1 ต้นเท่านัน้ นอกจากนี ้มีการตัง้เสาบริวารขนาบเสาคู่

หลกัอีก 1 - 2 คู่  แต่ระยะห่างระหวา่งช่วงเสาจะแคบกว่าเสาคู่หลกั เสาเหล่านีท้ าหน้าท่ีรองรับข่ือเช่นกนั 

เหนือข่ือขึน้ไปมีการตัง้เสาและข่ือซ้อนลดหลัน่กันเหมือนกับท่ีปรากฏในเสาคู่กลาง เคร่ืองไม้ท่ีขยายมา

ทางด้านข้างนีม้ีหน้าท่ีรองรับชายคานั่นเอง ส าหรับโครงสร้างประเภทไถเหลียง ขื่อท าหน้าที่ รับแป

โดยตรง (ภาพท่ี 3 - 16)8  

ประเภทท่ีสองเรียกว่า “ชวนโต่ว” โดยเอกลกัษณ์ส าคญัคือ  ในหนึ่งชุดโครงสร้างท่ีตัง้ขนาน

กบัหน้าบนัประกอบด้วยเสาเป็นจ านวนมากกกวา่ และระยะห่างระหวา่งช่วงเสาแคบกว่าระบบโครงสร้าง

ไถเหลียง เสาเหล่านีจ้ะสงูต่อเน่ืองจากพืน้ดินจรดแป และระหว่างเสามีการเสียบข่ือเพ่ือเสริมความมัน่คง

ให้กบัโครงสร้าง โดยบนข่ือมีการตัง้เสาขนาดเล็กขึน้ไปด้วยเช่นกนั ทัง้นีส้ าหรับโครงสร้างชวนโต่ว เสาทุก

เสาท าหน้าที่รับแปโดยตรง (ภาพท่ี 3 - 17)9  

                                                           
8
潘谷西《中国建筑史》，第 4 页。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้นจู้สื่อ, หน้า 4.) 

9
潘谷西《中国建筑史》，第 4 页。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้นจู้สื่อ, หน้า 4.) 
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ภาพท่ี 3 -16   ลายเส้นแสดงโครงสร้างแบบไถเหลยีง 
ที่มา   潘谷西《中国建筑史》，图 0 - 1。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้นจู้สื่อ, ภาพท่ี 0 - 1.) 

 

 
ภาพท่ี 3 - 17 ลายเส้นแสดงโครงสร้างแบบชวนโตว่ 
ที่มา   潘谷西《中国建筑史》，图 0 - 2。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้นจู้สื่อ, ภาพท่ี 0 - 2.) 
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เม่ือเปรียบเทียบโครงสร้างไม้ท่ีพบในศาลเจ้าของกรุงเทพฯ (ภาพท่ี 3 - 14, 3 - 15) กับ

โครงสร้างไม้แบบไถเหลียง (ภาพท่ี 3 - 16) และชวนโต่ว (ภาพท่ี 3 - 17) พบว่า โครงสร้างรับ

น า้หนกัของศาลเจ้าในกรุงเทพฯมิได้เป็นแบบใดแบบหนึ่ง หากแต่มีลกัษณะท่ีผสมผสานกัน โดย

หากเทียบกับระบบไถเหลียง จะพบความเหมือนกันคือ เสาท่ีตัง้บนพืน้ดินซึ่งรวมทัง้เสาหลกัและ

เสาขนาบข้างมีเพียง 1 – 3 คู่เท่านัน้ และระยะห่างระหว่างเสาคู่หลักกว้างกว่าช่วงเสาอ่ืน  ข่ือ

ระหว่างเสาหลักรองรับเสาขนาดเล็ก 2 ต้น ยกเว้นข่ือชัน้บนสุดรองรับเสาเพียง 1 ต้น ส่วนความ

แตกตา่งคือ เสาท่ีพบในศาลเจ้ากรุงเทพฯ มีหน้าท่ีรับแป แตเ่สาในระบบไถเหลียงมีหน้าท่ีรับข่ือ  

หากเปรียบเทียบกบัโครงสร้างชวนโต่ว พบลกัษณะคล้ายกันคือ การใช้เสารับแป ส่วนข่ือ

ใช้เสียบเช่ือมระหวา่งชว่งเสา แตมี่ความแตกตา่งคือ เสาท่ีตัง้บนพืน้ดนิของชดุโครงสร้างรับน า้หนกั

ในศาลเจ้าท่ีกรุงเทพฯ มีจ านวนเสา 1-3 คู ่และเสาหลกัคูก่ลางมีระยะห่างระหวา่งเสาคอ่นข้างมาก 

และกว้างกว่าช่วงเสาอ่ืน ในขณะท่ีเสาท่ีตัง้บนพืน้ดินในโครงสร้างระบบชวนโต่วจะตัง้เรียงเป็น

จ านวนมากกว่า และระยะหา่งคอ่นข้างน้อยกวา่เสาในชดุโครงสร้างรับน า้หนกัท่ีพบในศาลเจ้าของ

กรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมจีนพบว่า โครงสร้างรับ

น า้หนักนอกจากสองระบบดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกระบบหนึ่งด้วย โดยเรียกระบบดังกล่า วว่า  

“ชาเหลียง” (ภาพท่ี 3 – 18, 3 - 19) ซึ่งเป็นระบบท่ีผสมลกัษณะเด่นของโครงสร้างไถเหลียง และ

ชวนโตว่10  ดงัสรุปได้ตามตารางดงันี ้

 

 

 

 

                                                           
10
曹春平《闽南传统建筑》，厦门：厦门大学出版社，2006 年，第 38-39 页。(เฉาชุนผิง, 

หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, (เซี่ยเหมิน: เซี่ยเหมินต้าเสวียชปู่านเซอ่, 2007), หน้า 38-39.) 
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 ไถเหลียง ชวนโต่ว ชาเหลียง 

ในหนึ่งชุดโครงสร้างรับน า้หนกั (โกว
เจีย้) ประกอบด้วยเสา 1-3 คู ่โดยเสา
คู่หลักหรือเสาคู่กลางมีระยะห่าง
ระหวา่งชว่งเสามากกวา่ชว่งเสาอ่ืนๆ 

√ - √ 

ข่ือท่ีอยู่ระหว่างเสาคู่หลักแต่ละชัน้
รองรับ เสา 2 ต้น  ยก เว้น ข่ือ ด้าน
บนสดุท่ีรองรับเสาเพียงต้นเดียว 

√ - √ 

เสามีหน้าท่ีรับแป - √ √ 
ข่ือเสียบเช่ือมระหวา่งเสา - √ √ 

 
 

 
ภาพท่ี 3 - 18   ลายเส้นแสดงโครงสร้างไม้แบบชาเหลยีงซึง่รองรับสว่นกลางหลงัคา 
ที่มา   曹春平《闽南传统建筑》，图 2 - 1 - 2。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, ภาพท่ี 2 - 1 - 2.) 
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ภาพท่ี 3 - 19   ลายเส้นแสดงต าแหนง่เสาจินจู้  และเสาปูจู้้ ในโครงสร้างแบบชาเหลยีง 
ที่มา   曹春平《闽南传统建筑》，图 2 - 1 - 4。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, ภาพท่ี 2 – 1 - 4.) 
 

จากรูปแบบโครงสร้างรับน า้หนกัท่ีพบในศาลเจ้ากรุงเทพฯ และโครงสร้างรับน า้หนกัทัง้ 3 

ระบบของจีนท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า โครงสร้างรับน า้หนกัท่ีพบในศาลเจ้าจีนของกรุงเทพฯ 

สมยัรัชกาลท่ี 1 - 5 มีลกัษณะเดน่ 4 ประการท่ีปรากฏในระบบชาเหลียง คือ 1.ในหนึง่ชดุโครงสร้าง

รับน า้หนกั (โกวเจีย้) ประกอบด้วยเสา 1 - 3 คู่ โดยเสาคู่หลกัมีระยะห่างระหว่างช่วงเสามากกว่า

ชว่งเสาอ่ืนๆ 2.ข่ือท่ีอยู่ระหว่างเสาหลกัแตล่ะชัน้รองรับเสา 2 ต้น ยกเว้นข่ือด้านบนสดุท่ีรองรับเสา

เพียงต้นเดียว 3.เสามีหน้าท่ีรับแป และ 4.ข่ือเสียบเช่ือมระหวา่งเสา (เปรียบเทียบระหว่างภาพท่ี 3 

- 14 ศาลเจ้าโจวซือก๋ง และภาพท่ี 3 - 18 โครงสร้างแบบชาเหลียงในศลิปะจีน) 

 โครงสร้างรับน า้หนักระบบดังกล่าวมิใช่ลักษณะท่ีพบทั่วไป โดยจากการศึกษาของ

ผู้ เช่ียวชาญสถาปัตยกรรมจีนพบวา่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของงานสถาปัตยกรรมใน 3 มณฑล คือ 
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มณฑลเจ้อเจียง มณฑลฝูเจีย้น และมณฑลกว่างตง 11 และจากการส ารวจโดยผู้ วิจัยเองพบ

โครงสร้างไม้ดงักล่าวในมณฑลไห่หนานด้วย ข้อมลูดงักล่าวดสูอดคล้องกบัประวตัิของศาลเจ้าจีน

ในกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างโดยชาวจีน 5 กลุ่มภาษาท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยู่ในมณฑลฝเูจีย้น มณฑลกว่างตง 

และมณฑลไหห่นาน 

เน่ืองจากจะต้องกล่าวถึงงานประดับบนโครงสร้างชาเหลียงในหัวข้องานประดับ

สถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแต่ละกลุ่มอีก จึงขออธิบายช่ือเรียกองค์ประกอบสถาปัตยกรรมใน

โครงสร้างรับน า้หนกัแบบชาเหลียง เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจเม่ือมีการกล่าวถึงองค์ประกอบดงักล่าว

อีก (ภาพท่ี 3 - 18, 3 - 19) คือ  

- เสา เสาคู่หลักด้านในเรียกว่า “จินจู้ ” ส่วนเสาบริวารท่ีรองรับชายคาเรียกว่า “ปู้จู้ ”  

สว่นเสาขนาดสัน้เล็กท่ีตัง้บนข่ือเรียกวา่ “ถ่งจู้ ”  

- ข่ือ เรียกวา่ “เหลียง”  

 พฒันาการของโครงสร้างรับน า้หนกัระบบชาเหลียงในศาลเจ้าจีนของกรุงเทพฯ 

 ผู้วิจยัได้ศกึษาพฒันาการของโครงสร้างชาเหลียงในศาลเจ้าจีนของกรุงเทพฯ พบว่า การ

สร้างโครงสร้างรับน า้หนกัตามแบบแผนของระบบดงักลา่วยงัปรากฏถึงสมยัรัชกาลท่ี 8 – รัชกาล 9

โดยพบโครงสร้างรับน า้หนกัระบบชาเหลียงภายในศาลเจ้าท่ีสร้างขึน้ในช่วงเวลานี ้ตวัอย่างส าคญั

คือ ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง ถนนทรงวาด แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพันธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 20) และศาล

เจ้าฮกเล่ียนเก็ง ถนนอภยัราชบ ารุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 21) 

 

 

 

                                                           
11
曹春平《闽南传统建筑》，第 38 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, หน้า 38.) 
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ภาพที่ 3 - 20   ชุดโครงสร้างรับน า้หนักภายในศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พนัธวงศ์ สมยัรัชกาลที่ 6 - 8 

 

 
ภาพที่ 3 - 21   ชุดโครงสร้างภายในศาลเจ้าฮกเลี่ยนเก็ง ถนนอภยัราชบ ารุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ 
กลางพทุธศตวรรษที่ 26 สมยัรัชกาลที่ 9 
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 ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง ถนนทรงวาด ซึ่งจะสร้างขึน้ราวรัชกาลท่ี 3 แต่ศาลเจ้าในปัจจุบัน

เป็นศาลเจ้าท่ีสร้างขึน้ใหม่โดยเร่ิมสร้างตัง้แต่ปีพ.ศ.2460 และเสร็จสิน้ในปีพ.ศ. 248812 ส าหรับ

ศาลเจ้าฮกเล่ียนเก็ง จากหลกัฐานจารึกพบวา่ ศาลเจ้าแหง่นีมี้อายเุก่าแก่ถึงรัชกาลท่ี 5 แตจ่ากปา้ย

ประวัติศาลเจ้าท าให้ทราบว่า ในปีพ.ศ.2550 มีการสร้างศาลเจ้าขึน้มาใหม่  ทัง้นีส้ังเกตได้ว่า 

โครงสร้างรับน า้หนกัในศาลเจ้ากลุ่มดงักล่าวยงัแสดงลกัษณะเดน่ของระบบชาเหลียงอย่างชดัเจน 

คือ โครงสร้างแตล่ะชดุประกอบด้วยเสา 1 - 3 คู ่ระหว่างเสามีการเสียบข่ือเพ่ือยึดโยงเสา เหนือข่ือ

ชัน้ล่างขึน้ไปมีการจดัวางเสาและข่ือขนาดเล็กลดหลัน่กนัไปจนถึงยอดจัว่ โดยเสาท าหน้าท่ีรับแป

โดยตรง  

 นอกจากนี ้ในศาลเจ้าจีนบางหลงัของกรุงเทพฯ ยงัปรากฏโครงสร้างรับน า้หนกัในรูปแบบ

อ่ืนๆด้วย อาทิ ศาลเจ้าแม่ทับทิม แขวงบางแค เขตบางแค (ภาพท่ี 3 - 22) ศาลเจ้ารางบวั แขวง

บางหว้า เขตภาษาเจริญ (ภาพท่ี 3 - 23) และศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 

แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ (ภาพท่ี 3 - 46) เป็นต้น โดยน าระบบการโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างท่ีเพิ่งเร่ิมนิยมแพร่หลายทั่วไปราวรัชกาลท่ี 613 ทัง้นีบ้างศาลเจ้าในกลุ่ม

ดงักล่าวยงัปรากฏหลกัฐานการสร้าง และบูรณะชดัเจน ท าให้พอทราบว่า โครงสร้างรับน า้หนกัท่ี

พบเป็นงานของช่างในสมยัรัชกาลท่ี 9 เช่น ศาลเจ้าแม่ทบัทิม ซึ่งผู้ดแูลศาลเจ้าได้ให้สมัภาษณ์ว่า

ศาลเจ้าหลังปัจจุบันสร้างขึน้แทนของเดิมราวสิบกว่าปีท่ีแล้ว 14 ส่วนศาลเจ้ารางบัว พบจารึก

ภาษาจีนท่ีกล่าวถึงการสร้างเพิ่มและขยายศาลในช่วงคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 2615 อาจพอ

สนันิษฐานได้ว่า การใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกลุ่มศาลเจ้าจีนอาจเร่ิมในช่วงรัชกาลท่ี 9 

นีเ้อง 
                                                           

12 http://laopuntaokong.org/history/index.asp (เข้าเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2558) 
13โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเร่ิมน ามาใช้ในไทยครัง้แรกสมยัรัชกาลที่ 5 แต่ในสมยัดงักลา่วยงั

ใช้เฉพาะอาคารของพระมหากษัตริย์ เจ้านายเชือ้พระวงศ์ชัน้สงู และอาคารส าคญัทางราชการเทา่นัน้ และเร่ิมมา
ปรากฏในกลุม่อาคารพาณิชย์อย่างแพร่หลายในสมยัรัชกาลที่ 6  สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่  4 – พ.ศ.2480, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), หน้า 114, 155, 168, 464. 

14 จากการสมัภาษณ์ผู้ดแูลศาลเจ้า วนัท่ี 21 มีนาคม 2558 
15แผน่จารึกภายในศาลเจ้ารางบวัซึง่จดัท าเป็นภาษาจีน 
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ภาพท่ี 3 - 22   โครงสร้างภายในศาลเจ้าแม่ทบัทิม แขวงบางแค เขตบางแค 

 

 
ภาพท่ี 3 - 23   ศาลเจ้ารางบวั แขวงบางหว้า เขตภาษาเจริญ 
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2. ศาลเจ้าจีนของชาวแต้จิ๋ว 

 2.1 อาคารยกพืน้สูงหน้าศาลเจ้า: สถานที่แสดงงิว้ถวายเทพเจ้า 

 ดงัท่ีได้กลา่วข้างต้นวา่ ศาลเจ้าของชาวจีนกลุ่มตา่งๆ ในกรุงเทพฯ มีลกัษณะเหมือนกนัคือ 

มีการวางผงัอยา่งสมมาตร บนแนวแกนหลกัเป็นท่ีตัง้ของอาคารประธาน และอาคารประตทูางเข้า 

ในศาลเจ้าหลายแห่ง ส่วนด้านซ้ายและขวามีการสร้างก าแพง หรืออาคารบริวารเช่ือมต่อจาก

อาคารประตทูางเข้าและปิดล้อมอาคารบนแนวแกนประธาน การจดัวางอาคารของศาลเจ้าแต้จิ๋วก็

อยูใ่นลกัษณะเดียวกนั 

 อย่างไรก็ตาม พบว่า ในศาลเจ้าแต้จิ๋วบางแห่งของกรุงเทพฯ ปรากฏการวางผงัอาคารท่ีมี

ลกัษณะท่ีแปลกจากศาลเจ้ากลุ่มอ่ืนด้วยเช่นกนั โดยมีการสร้างอาคารอีกหลงัหนึ่งท่ีด้านนอกทาง

ด้านหน้าศาลเจ้าโดยมีลักษณะเป็นอาคารพืน้สูง หันหน้าเข้าศาล ศาลเจ้าท่ีมีการสร้างอาคาร

ดงักล่าว ได้แก่ ศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง ซอยอาเนีย้เก็ง เขตสมัพนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 24, 3 - 25) ศาลเจ้า

โรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 26) ศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง 

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 เขตธนบุรี (ภาพท่ี 3 - 27) ศาลเจ้าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวง

จกัรวรรดิ ์เขตสมัพนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 28 และภาพท่ี 3 - 29)  
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ภาพที่  3 - 24   อาคารด้านหน้าศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง 
มมุมองเมื่อถ่ายจากศาลเจ้า 

ภาพท่ี 3 - 25   อาคารด้านหน้าศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง เป็น
ลกัษณะอาคารยกพืน้สงู 

 

 
ภาพท่ี 3 - 26   อาคารด้านหน้าของศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม มมุมองเมื่อถ่ายจากศาลเจ้า 
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ภาพที่ 3 - 27   อาคารด้านหน้าของศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 เขตธนบรีุ ซึง่หนัหน้าเข้าหา
ตวัศาลเจ้า 

 

 
ภาพท่ี 3 - 28   อาคารด้านหน้าของศาลเจ้าแมป่ระดู ่แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 
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ภาพที่ 3 - 29   ภาพแสดงต าแหนง่ของศาลเจ้าแม่ประดู ่และอาคารท่ีอยูด้่านหน้า สงัเกตได้ว่าอาคารด้านหน้านี ้
จะหนัเข้าหาศาลเจ้า 

 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ดูแลศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง ท าให้ทราบว่า อาคารหลังดังกล่าวไว้ใช้

ส าหรับแสดงงิว้ถวายเทพเจ้า16 นา่สนใจวา่ ในศิลปะจีนนัน้ ศาลเจ้าหลายแหง่มีการสร้างอาคารยก

พืน้สูงไว้ท่ีด้านหน้าของอาคารท่ีประดิษฐานเทพเจ้าประธาน และหันหน้าเข้าหาอาคารประธาน

อาคารดังกล่าวจัดไว้ส าหรับแสดงงิว้ถวายให้กับเทพประธานแห่งศาลเจ้านัน้ ในเทศกาลต่างๆ 

(ภาพท่ี 3 - 30, ภาพท่ี 3 - 31)  ลกัษณะเชน่นีป้รากฏทัว่ไปในจีน17  แตม่ิใชข้่อบงัคบัตายตวั เพราะ

                                                           
16 จากการสมัภาษณ์ผู้ดแูลศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557. 
17ดตูวัอยา่งอาคารส าหรับจดัแสดงงิว้ภายในศาลเจ้าในที่พืน้ท่ีอื่นๆใน 石拓《桂阳县古戏台建筑研

究》，长沙理工大学硕士学位论文，2013 年，第 20-21 页。(สือท่า, “กุ้ ยหยางเซี่ยนกู่ซี่ไถเจีย้นจู้ เห
ยียนจิว,” ฉางซาหลี่กงต้าเสวียซัว่ซื่อเสวียเว่ยลุ่นเหวิน, 2013, หน้า 20 – 21.) 段懿庭《雷州市现存古戏台

调查与研究》，山西师范大学硕士学位论文，2014 年。(ต้วนอีถิ้ง, “เหลย่โจวซื่อเซี่ยนฉนุกู่ซี่ไถเตีย้วฉา
หยูเ่หยียนจิว,” ซานซีซือฝา้นต้าเสวียซัว่ซื่อเสวียเวย่ลุน่เหวิน, 2014.) 
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ศาลเจ้าหลายแห่งไม่ปรากฏอาคารดงักล่าว  เป็นได้ว่าการสร้างอาคารชนิดนีอ้าจขึน้อยู่กับขนาด

ของศาสนสถานเอง เพราะมกัพบอาคารแสดงงิว้ในศาสนสถานท่ีมีขนาดใหญ่  

 
ภาพที่ 3 - 30   ศาลเจ้าแม่เทียนโหว เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจีย้น ด้านซ้ายเป็นอาคารโถงที่ไว้
แสดงงิว้ซึ่งจะตัง้อยู่ตรงข้าม และหนัหน้าเข้าหาอาคารประธาน  ศาลเจ้าแห่งนีส้ร้างขึน้ในปีพ.ศ. 
1739 แตม่ีการซอ่ม และสร้างเพิ่มหลายครัง้ เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของโรงงิว้ในปัจจบุนั นา่จะ
เป็นงานสร้างสมยัราชวงศ์ชิง (พทุธศตวรรษที่ 22 – 25) 

 

 
ภาพที่ 3 - 31   แผนผงัของศาลเจ้าแม่เทียนโหว (ภาพที่ 3 - 30) แสดงต าแหน่งของอาคารต่างๆรวมถึงอาคาร
แสดงงิว้ซึง่อยูด้่านหน้าสดุของศาลเจ้า 



66 
 

จากการเปรียบเทียบรูปแบบ และต าแหน่งอาคารกับงานสถาปัตยกรรมจีน ผนวกกับการ

สมัภาษณ์ จึงสนันิษฐานได้ว่า อาคารท่ีพบในศาลเจ้าแต้จิ๋วเป็นอาคารท่ีสร้างขึน้เพ่ือไว้ใช้จดัแสดง

งิว้ถวายในเทศกาลต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถกล่าวได้ว่า อาคารแสดงงิว้ดังกล่าวเป็น

ลกัษณะเฉพาะตวัของศาลเจ้าแต้จิ๋วเท่านัน้ เน่ืองจากในสถาปัตยกรรมจีน อาคารดงักล่าวพบได้ใน

ศาลเจ้าของทุกพืน้ท่ี ส าหรับการท่ีไม่ค่อยนิยมสร้างอาคารประเภทนีใ้นศาลเจ้าจีนของกรุงเทพฯ 

อาจเน่ืองมาจากพืน้ท่ีท่ีคอ่นข้างจ ากดัก็เป็นได้ 

 น่าสังเกตว่า ในงานสถาปัตยกรรมจีน ถึงแม้อาคารแสดงงิว้มักสร้างยกพืน้สูง แต่กลุ่ม

อาคารศาลเจ้าท่ีประดิษฐานเทพเจ้านัน้ยังคงสร้างบนฐานเตีย้ๆตามปรกติ  (ภาพท่ี 3 - 30) เม่ือ

กลับมาพิจารณากลุ่มศาลเจ้าในกรุงเทพฯ ท่ีมีการสร้างอาคารแสดงงิว้ พบศาลเจ้าท่ีมีลักษณะ

เหมือนกับศาลเจ้าในสถาปัตยกรรมจีน 2 แห่ง คือ ศาลเจ้าแม่ประดู่ (ภาพท่ี 3 - 32) และศาลเจ้า

ศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง (ภาพท่ี 3 - 33) ซึง่กลุม่อาคารท่ีหนัเข้าหาอาคารแสดงงิว้ของศาลเจ้าทัง้สองแห่ง 

เป็นอาคารท่ีสร้างบนฐานเตีย้หนึง่ชัน้  

 

 
ภาพท่ี 3 - 32   ศาลเจ้าแมป่ระดู ่ตวัศาลเป็นอาคารชัน้เดียว และหนัเข้าหาอาคารแสดงงิว้ 
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ภาพท่ี 3 - 33   ศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสนิ 4 เขตธนบรีุ 

 

อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้าอีกสองแห่ง คือ ศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง (ภาพท่ี 3 - 34) และศาลเจ้าโรง

เจบุญสมาคม (ภาพท่ี 3 - 35) มีความแตกต่างออกไป คือ อาคารท่ีประดิษฐานเทพเจ้าสร้างบน

ฐานสองชัน้ แตช่ัน้ลา่งมีลกัษณะเหมือนใต้ถนุเพราะเตีย้กว่าชัน้บน อีกทัง้ช่างได้สร้างบนัไดทางขึน้ 

2 ทางท่ีด้านนอกอาคาร 
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ภาพท่ี 3 - 34  ศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง สร้างเป็นอาคารสองชัน้ 

 

 
ภาพท่ี 3 - 35   ศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม สร้างเป็นอาคารสองชัน้ 
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ลกัษณะดงักล่าวแตกต่างจากอาคารของศาลเจ้าในเมืองจีนท่ีนิยมสร้างอาคารบนฐาน

เตีย้ๆเพียงชัน้เดียวเท่านัน้ อย่างไรก็ดี รูปแบบอาคารท่ีพบคล้ายกบัอาคารแบบไทยประเพณีกลุ่ม

หนึ่งท่ีจะสร้างอาคารสองชัน้ โดยชัน้ล่างคอ่นข้างเตีย้กว่าชัน้บน และทางขึน้จะอยู่ด้านนอกของตวั

อาคาร อาคารรูปแบบดงักล่าวปรากฏอย่างช้าสุดสมยัอยุธยาตอนปลาย ราวรัชสมัยของสมเด็จ

พระนารายณ์ และยงันิยมสร้างจนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ภาพท่ี 3 - 36) 

เน่ืองจากไม่ปรากฏการสร้าง

ศาลเจ้าจีนในลักษณะอาคาร 2 ชัน้ใน

ศลิปะจีนมาก่อน ดงันัน้จงึอาจเป็นได้ว่า 

อาคารหลกัของศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง และ

ศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคมได้ต้นแบบ

จากงานสถาปัตยกรรมไทย ส าหรับมูล

เหตุการน าอาคารแบบดังกล่าวมาใช้ 

ไม่ มี เอ ก ส า ร ร ะ บุ ชั ด เจ น  แ ต่ พ อ

สันนิษฐานได้ว่า ผู้ สร้างคงต้องการให้

ความสูงได้ระดับสอดคล้องกับอาคาร

แสดงงิว้ เพราะจากการส ารวจจะพบ

อาคารลกัษณะเช่นนีใ้นศาลเจ้าท่ีมีการ

สร้างอาคารแสดงงิว้เป็นอาคารถาวร

เทา่นัน้ 

 ประเด็นท่ีนา่สนใจประการหนึ่ง

คือ อาคารดังกล่าวสร้างขึน้พร้อมศาลเจ้าหรือไม่ เพราะไม่มีหลักฐานเอกสารกล่าวถึงชัดเจน 

นอกจากนีน้่าสงัเกตว่า อาคารแสดงงิว้ท่ีพบมิได้แสดงรูปแบบศิลปะจีนชดัเจน และใช้โครงสร้าง

อาคารแบบท่ีนิยมในสมยัปัจจบุนั เช่น อาคารแสดงงิว้ของโรงเจบญุสมาคมและศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง 

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ไม่ปรากฏว่าสร้างหน้าบนั หรือโครงสร้างรับน า้หนกัแบบจีน ดงันัน้

อาจเป็นได้ว่า อาคารเหล่านีส้ร้างขึน้ในสมัยหลัง อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาได้เช่นกันว่า อาคาร

 
ภาพที่ 3 - 36   หอไตรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมัย
รัชกาลที่ 3 
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แสดงงิว้นปัจจบุนัเป็นอาคารสร้างใหม่โดยตัง้อยู่บนพืน้ท่ีอาคารแสดงงิว้เดิมก็เป็นได้ ทัง้นีแ้นวคิด

ประการหลงัมีความเป็นไปได้ เพราะการวางผงัในลกัษณะดงักลา่วปรากฏมาก่อนแล้วในศลิปะจีน 

 2.2 อาคารทางเข้า 

 ทัง้ศาลเจ้าแต้จิ๋ว และของชาวจีนกลุ่มอ่ืนๆ มีลกัษณะอีกประการหนึ่งท่ีคล้ายกันคือ ผู้ เข้า

ไปในศาลเจ้าจะต้องผ่านอาคารทางเข้าขนาดใหญ่ท่ีสร้างไว้ทางด้านหน้า กระนัน้จากการศึกษา

พบว่า มีลักษณะบางประการแสดงถึงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมของกลุ่ม ซึ่งสัมพันธ์กับงาน

สถาปัตยกรรมท่ีบ้านเกิดของชาวจีนอพยพเหลา่นีด้้วย 

 ส าหรับศาลเจ้าแต้จิ๋วท่ีส ารวจเกือบทัง้หมด อาคารทางเข้ามีลกัษณะส าคญัคือ อาจอยู่ใน

ผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า หรืออยู่ในผงัรูปตวั “U” โดยด้านท่ีหนัเข้าสูอ่าณาบริเวณด้านในของศาลเจ้าเปิด

ผนงัโล่ง ส่วนผนงัทางด้านหน้าเป็นผนงัทึบไม่มีหน้าตา่ง อาทิ อาคารทางเข้าของศาลเจ้าเล่งบ๊วย

เอ๊ียะ ถนนอิสรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 37) บนผนังมีการประดับ

ตกแตง่โดยแบง่เป็นชอ่งๆ และภายในชอ่งบรรจภุาพเลา่เร่ือง หรือสญัลกัษณ์มงคลตา่งๆ  

ภาพภายในช่องของศาลเจ้าเหล่านี ้หลายแห่งน่าจะเป็นงานของช่างในรุ่นหลัง แต่

แนวทางการแบ่งช่องอาจจะล้อกับงานประดับเดิม ทัง้นีพ้บว่าลักษณะอาคารทางเข้าท่ีมีการ

ประดบัในลกัษณะดงักลา่วเป็นเอกลกัษณ์หนึง่ในงานสถาปัตยกรรมเฉาซา่น (ภาพท่ี 3 - 38) 
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ภาพที่ 3 - 37   อาคารทางเข้าของศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนอิสรานภุาพ แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ บน
ผนงัไมม่ีการเจาะช่องหน้าตา่ง แตจ่ะแบง่เป็นช่องๆเพื่อประดบัภาพเลา่เร่ือง หรือภาพมงคล 
 

 
ภาพที่ 3 - 38   ประตทูางเข้าศาลเจ้าแม่เทียนโหว หมูบ้่านหลงห ูเมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง พทุธศตวรรษ
ที่ 20 – 22 สมยัราชวงศ์หมิง 
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ศาลเจ้าแต้จิ๋วบางแห่งต่างไปจากลักษณะข้างต้น คือ มีการเจาะช่องหน้าต่างบนผนัง

ด้านหน้าทัง้สองข้างของอาคารทางเข้า อาทิ ศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง ซอยอาเนีย้เก็ง เขตสัมพนัธวงศ์

เจาะเป็นช่องส่ีเหล่ียมผืนผ้าภายในกรุด้วยกระเบือ้งปรุลายฉลุ (ภาพท่ี 3 - 34) นอกจากนีย้งัมีศาล

เจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 เขตธนบรีุ ซึ่งเจาะช่องหน้าตา่งรูปหกเหล่ียม (ภาพท่ี 3 

- 39) และศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากงบน ถนนทรงวาด แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ ซึ่งเจาะหน้าต่าง

เป็นทรงกลม ภายในมีการกรุด้วยลายฉลเุช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 3 - 40)  ส่วนโรงเจบญุสมาคม ถนน

ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ ท่ีผนังด้านหน้าอาคารทางเข้าเจาะหน้าต่างเป็นช่อง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าทัง้สองด้าน ภายในท าเป็นลกูรงซ่ีเล็กๆเรียงกนัง่ายๆ (ภาพท่ี 3 - 41)  

 
ภาพที่ 3 - 39   อาคารทางเข้าของศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 เขตธนบุรี มีการเจาะ
หน้าตา่งเป็นรูปหกเหลีย่มขนาบประตทูางเข้า 
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ภาพท่ี 3 - 40   อาคารทางเข้าของศาลเจ้าเลา่ปุ่ นเถ้ากง ถนนทรงวาด แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ มีการเจาะ
หน้าตา่งทรงกลมขนาบประตทูางเข้า 
 

 
ภาพที่ 3 - 41   ลกัษณะหน้าต่างบนอาคารทางเข้าของศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคม  ถนนราชวงศ์  
แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 
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อย่างไรก็ดี พบว่าศาลเจ้าท่ีกล่าวมาข้างต้นมีการสถาปนาหรือสร้างขึน้ใหม่ตัง้แต่สมัย

รัชกาลท่ี 5 เป็นต้นไปทัง้สิน้ ศาลเจ้าอาเนีย้เก็งและโรงเจบญุสมาคม อาจสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 

5 โดยพิจารณาจากจารึกศกัราชแบบจีนท่ีเก่าท่ีสุดซึ่งพบอยู่ภายในศาลเจ้าอนัได้แก่ ปีพ.ศ. 2417 

(ภาพท่ี 3 - 42) และ พ.ศ. 2441 (ภาพท่ี 3 - 43) ตามล าดบั ส่วนศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากงบนถนนทรง

วาดนัน้ แม้จะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์โดยระฆงัในศาลเจ้าท่ีมีจารึกอยู่

ในพ.ศ. 2367 (ภาพท่ี 3 - 44) อันอยู่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 แต่จากประวัติศาลเจ้าท่ีจัดท าโดย

ผู้ รับผิดชอบศาลเจ้าท าให้ทราบว่า มีการย้ายศาลเจ้าขึน้มาทางด้านหน้าจึงสร้างใหม่ในปี  พ.ศ. 

2460 แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 248818 

 
ภาพที่ 3 - 42   แผ่นป้ายไม้ภายในศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง ซอยอาเนีย้เก็ง เขตสัมพันธวงศ์ ด้านขวาสุดปรากฏ
ตวัอกัษรจีน (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) ระบศุกัราชเทียบได้กบัปี พ.ศ.2417 

 

                                                           
18ประวัติศาสตร์ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากงจากเว็บไซต์จัดท าโดยผู้ ดูแลศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง. ดูใน 

http://laopuntaokong.org/history/index.asp (เข้าเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2558) 
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ภาพที่ 3 - 43  ภาพประดับบนผนังของประตูอาคารทางเข้าโรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสมัพนัธวงศ์ ปรากฏจารึกนามของช่างและปีที่ช่างท างานประดบัในศาลเจ้าแห่งนี ้ซึ่งเทียบได้กับ  ปี พ.ศ.
2441 

 

ศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง ถนนสมเด็จพระ

เจ้าตากสิน 4 เขตธนบุรี ปรากฏแผ่นไม้ท่ีมี

จารึกศกัราชจีนเทียบได้กบั พ.ศ. 2393 (ภาพ

ท่ี 3 - 45) อันแสดงให้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี ้

น่าจะสร้างราวรัชกาลท่ี 3 กระนัน้ อาคาร

ปัจจุบันอาจมิใช่รูปแบบในคราวแรกสร้าง

แล้ว แต่น่าจะสร้างใหม่ในสมัยปัจจุบนั  ดัง

จะเห็นได้จากภายในอาคารไม่ใช้โครงสร้าง

แบบชาเหลียง แตใ่ช้คานคอนกรีต (ภาพท่ี 3 

- 46) อาคารเรียบง่ายไม่มีการประดบั (ภาพ

ท่ี 3 - 33) อันแตกต่างจากศาลเจ้าแต้จิ๋วท่ี

นิยมการประดบัอยา่งมาก  

 

ภาพที่ 3 - 44   ระฆงัภายในศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง ถนน

ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์  เขตสัมพันธวงศ์  องค์ระฆัง

ปรากฏจารึกระบศุกัราช (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) เทียบได้

กบั พ.ศ.2367 
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ภาพท่ี 3 - 45   แผน่ปา้ยภายในศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 เขตธนบรีุ ด้านขวาปรากฏจารึก
ภาษาจีนระบศุกัราช (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) เทียบได้กบั พ.ศ.2393 
 

 
ภาพท่ี 3 - 46   ลกัษณะโครงสร้าง และการประดบัภายในศาลเจ้าปุ่ นเถ้ากง๋ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสนิ 4
เขตธนบรีุ 
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อาคารทางเข้าของศาลเจ้าปนุเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต มีการ

เจาะหน้าตา่งด้วยเชน่กนั โดยท าเป็นทรงกลม (ภาพท่ี 3 - 47) จากจารึกภาษาจีนท่ีพบบนแผน่ศลิา

ภายในศาลเจ้าซึง่เทียบได้กบั พ.ศ. 2392 (ภาพท่ี 3 - 48)  ท าให้พอสนันิษฐานได้วา่ ในสมยัรัชกาล

ท่ี 3 มีการสถาปนาศาลเจ้าแหง่นีแ้ล้ว ทัง้นีผู้้วิจยัยงัไม่พบประวตักิารบรูณะในสมยัหลงัท่ีชดัเจนนกั 

แต่เม่ือพิจารณาจากโรงเจบุญสมาคม ศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง ท่ีมีการเจาะช่อง

หน้าต่างบนผนังด้านหน้าอาคารทางเข้า ล้วนมีประวัติชัดเจนว่าเป็นศาลเจ้าท่ีสร้าง หรือมีการ

บูรณะครัง้ใหญ่ตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ดงันัน้สันนิษฐานได้ว่า ช่องหน้าต่างของอาคาร

ทางเข้าศาลเจ้าปนุเทา่ก๋ง เขตดสุิตคงท าขึน้คราวใดคราวหนึง่ตัง้แตช่ว่งรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา 

 
ภาพท่ี 3 - 47   อาคารทางเข้าของศาลเจ้าปนุเทา่ก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุติ 
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ภาพที่ 3 - 48   แผ่นป้ายศิลาภายในศาลเจ้าปนุเท่าก๋ง เขตดสุิต ด้านขวาสดุปรากฏศกัราชแบบจีนเทียบได้กับ 
พ.ศ. 2392 (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) 
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นา่สงัเกตว่า สถาปัตยกรรมเฉาซ่านเองไม่มีการเจาะช่องหน้าตา่ง แตน่ิยมท าผนงัทึบแบบ

ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงเป็นได้ว่า ช่างท่ีสร้างศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ คงได้ต้นแบบจาก

สถาปัตยกรรมกลุม่อ่ืนๆ  

การเจาะหน้าตา่งแบบท่ีพบในศาลเจ้าอาเนีย้เก็ง ศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋งบนถนนสมเด็จพระเจ้า

ตากสิน 4 เขตธนบรีุ และศาลเจ้าเลา่ปุ่ นเถ้ากง ถนนทรงวาด แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ คล้าย

กบัสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานซึ่งช่างนิยมเจาะชอ่งหน้าตา่งรูปทรงตา่งๆอาทิ วงกลม ส่ีเหล่ียม แปด

เหล่ียม บนผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้า ภายในกรุด้วยลายฉลุ (ภาพท่ี 3 - 106)19  ส่วนโรงเจ

บุญสมาคมคล้ายกับงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ แบบไห่หนาน (ภาพท่ี 3 - 182) ทัง้นีก้ารท่ีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมทัง้สองกลุม่ปรากฏในศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วได้ คงได้รับผา่นศาลเจ้าฮกเกีย้น และศาลเจ้า

ไหหล าท่ีสร้างขึน้ในกรุงเทพฯ เพราะปรากฏชอ่งหน้าตา่งบนผนงัอาคารทางเข้าในลกัษณะเดียวกนั  

2.3 เคร่ืองบน 

  2.3.1 หน้าบัน 

  หน้าบนัส่วนใหญ่ท่ีพบในกลุ่มศาลเจ้าแต้จิ๋วมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ นอกจากปรากฏหน้า

บนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่แล้ว ยงัพบหน้าบนท่ียอดด้านบนสุดไมเ่ป็นมมุแหลม แตยื่ดสงูขึน้ ปลาย

ท าเป็นรูปทรงเรขาคณิตตา่งๆ คือ ทรงวงโค้งรูปเกือกม้าคว ่า (ภาพท่ี 3 - 49) ทรงเหล่ียม (ภาพท่ี 3 -

50) ทรงลอนคล่ืน (ภาพท่ี 3 - 51) และทรงยกกระเปาะท่ีสว่นยอด (ภาพท่ี 3 - 52) 

 

                                                           
19
曹春平《闽南传统建筑》，第 219 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, หน้า 219.) 
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ภาพที่ 3 - 49   หน้าบันทรงวงโค้งรูปเกือกม้าคว ่า ศาล
เจ้าบ้านหม้อ ถนนบ้านหม้อ แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระ
นคร (สร้างใหม)่ 

ภาพท่ี 3 - 50   หน้าบนัทรงเหลีย่ม ศาลเจ้าปนุเทา่กง๋ 
ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุติ 

 

 
 

  
ภาพที่ 3 - 51   หน้าบันทรงลอนคลื่น ศาลเจ้าปุนเท่า
ก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุติ 

ภาพที่ 3 - 52   หน้าบนัทรงยกกะเปาะที่สว่นยอด ศาล
เจ้าโรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสมัพนัธวงศ์ 

 

รูปทรงท่ีกล่าวมาข้างต้นคล้ายกับหน้าบนัสถาปัตยกรรมในกลุ่มเฉาซ่าน โดยช่างเฉาซ่าน

นิยมท าหน้าบนัให้ส่วนยอดยืดสงูและสอบแคบ ประดิษฐ์เป็นหลายรูปทรง (ภาพท่ี 3 – 53) อยา่งไร

ก็ดีในท้องถ่ินอ่ืนของจีนมีการสร้างหน้าบนัเป็นรูปเรขาคณิตเช่นกัน แต่ส่วนยอดบานผายกว่า (ดู

ตวัอยา่งในภาพท่ี 3 – 186, 3 - 190) 
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แต่ละรูปทรงหน้าบนัของสถาปัตยกรรมเฉาซ่านจะมีช่ือเฉพาะของตนเอง โดยเน่ืองจาก

รูปทรงของหน้าบนักลุ่มดงักล่าวมีลกัษณะคล้ายกบัภูเขาแบบตา่งๆ ซึ่งนกัฮวงจุ้ยได้จดักลุ่มเป็นห้า

ประเภท และตัง้ช่ือโดยอิงกับความเช่ือธาตทุัง้ห้าของจีน อันประกอบด้วยทอง ไม้ ดิน น า้ และไฟ 

ดงันัน้จึงมีการยืมช่ือเรียกลกัษณะภูเขา มาใช้เรียกหน้าบนักลุ่มนีด้้วย ซึ่งแตล่ะรูปแบบมีลกัษณะ

ดงันี ้(ภาพท่ี 3-53)20 

 

ธาตทุอง –ยอดหน้าบนัท าเป็นวงโค้งรูปเกือกม้าคว ่า (ภาพท่ี 3 - 54) 

 ธาตไุม้ – ยอดประดษิฐ์เป็นรูปเรขาคณิตมีคล้ายทรงเหล่ียม (ภาพท่ี 3 - 55) 

                                                           
20
陆琦《广东民居》，北京：中国建筑工业出版社，2008 年，第 226-227 页。(ลูฉี่, กว่าง

ตงหมินจู, (เป่ยจิง: จงกัว๋เจีย้นจู้กงเยช่ปู่านเซอ่, 2008), หน้า 226 - 227.) 

 

 
ภาพท่ี 3 - 53   หน้าบนัทรงห้าธาตใุนศิลปะเฉาซา่น 
แถวบน: (จากซ้ายไปขวา) ธาตทุอง ธาตไุม้ ธาตดุิน 
แถวลา่ง: (จากซ้ายไปขวา) ธาตนุ า้ ธาตไุฟ 
ที่มา   陆琦《广东民居》，图 7 - 18。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจ,ู ภาพท่ี 7 - 18.) 
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 ธาตดุนิ – ปลายยอดมีการยกกระเปาะขนาดเล็ก 

 ธาตนุ า้ –ยอดเป็นรูปทรงคล่ืนน า้โดยมีวงโค้งทัง้หมดสามวง วงกลางใหญ่ท่ีสดุ 

ธาตไุฟ – ยอดแหลมเหมือนยอดหน้าจัว่ธรรมดา 

  

 
ภาพท่ี 3 - 54   หน้าบนัธาตทุอง หมูบ้่านหลงห ูเมืองเฉาโจว มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง 

 

นอกจากนีน้่าสงัเกตว่า พืน้ท่ีส่วนขอบบนหน้าบนัในศาลเจ้าแต้จิ๋ว จะนิยมก่อปนูซ้อนกัน

เป็นชัน้ๆ แต่ละชัน้มีความหนาไม่เท่ากัน โดยมีทัง้หมดสามแถบ แถบกลางมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ส่วน

แถบทัง้สองข้างท่ีขนาบมีขนาดเทา่กนั และเล็กกว่าแถบกลาง ใต้แถบดงักล่าวในส่วนของยอดจัว่มี
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การประดบังานปนูปัน้ (เช่น ภาพท่ี 3 - 56) งานประดบัเช่นนีป้รากฏในงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน

เช่นกัน ซึ่งเรียกแถบเหล่านีว้่า “เซ่ียน” ภายในแถบมีกระประดบัด้วยปูนปัน้ กระเบือ้ง และงาน

จิตรกรรม สว่นงานประดบับริเวณยอดจัว่ใต้เซ่ียนเรียกวา่ “เยาตู้” (ภาพท่ี 3 - 55)21  

 

 

 
ภาพที่ 3 - 55   หน้าบันธาตุไม้ หมู่บ้านหลงหู เมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่  22 - 25 สมัย 
ราชวงศ์ชิง 
 

                                                           
21
陆琦《广东民居》，第 226 页。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, หน้า 226.) 


