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ภาพที่ 3 - 56   ต าแหน่งของ “เซี่ยน” และ “เยาตู้ ” บนหน้าบันทรงยกกะเปาะที่ส่วนยอด ศาลเจ้าโรงเจบุญ
สมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ (จากภาพที่ 3 - 52) 

 

 หน้าบนัของอาคารขนาดเล็กหลงัหนึ่งท่ีศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคมแตกต่างๆ จากหน้าบนั

อ่ืนๆ ในกลุ่มศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ คือ ยอดหน้าบนัท าเป็นรูปคล่ืนซึ่งแทนธาตนุ า้ แตส่งัเกตได้

ว่า ขนาดของส่วนยอดค่อนข้างกว้างกว่าหน้าบนัอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกัน (ภาพท่ี 3 - 57) อย่างไรก็ดี

ลกัษณะหน้าบนัแบบธาตนุ า้ท่ียอดค่อนข้างบานผายเช่นนีมี้ปรากฏในกลุ่มสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน

เช่นกัน (ภาพท่ี 3 - 58) แต่มีความนิยมน้อยกว่ากลุ่มหน้าบันท่ียอดบนสอบสูง โดยเรียกว่า “ต้า

ฝู่ สุ่ย”22 ซึ่งแปลว่า หน้าบันธาตุน า้ขนาดใหญ่ ทัง้นีห้น้าบันทรงดังกล่าวยังเป็นท่ี นิยมในกลุ่ม

สถาปัตยกรรมเคอ่ของกว่างตงด้วย แตก่ารท่ีศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นของชาวจีนแต้จิ๋ว ดงันัน้แรงบนัดาล

ใจหลกัคงมาจากสถาปัตยกรรมเฉาซา่นมากกวา่ 

                                                           
22
陆琦《广东民居》，第 226 页。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, หน้า 226.) 
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ภาพท่ี 3 - 57   หน้าบนัธาตนุ า้ของอาคารในศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม 
 

หลักฮวงจุ้ ยของจีนประการ

หนึ่งสัมพันธ์กับเร่ืองธาตุทัง้ห้า เช่ือ

ว่า ธาตชุนิดหนึ่งมีฤทธ์ิเสริมธาตุอีก

ชนิดหนึ่งได้ เช่น ธาตุน า้กับธาตุไม้ 

ธาตุไม้กับธาตุไฟ ในขณะเดียวกัน

เช่ือว่า มีธาตบุางอย่างไม่ถกูกันและ

มีฤทธ์ิเหนืออีกธาตหุนึ่ง เช่น ธาตนุ า้

มีฤทธ์ิเหนือธาตไุฟ และธาตไุฟมีฤทธ์ิ

เหนือธาตุทอง23 หลักการดงักล่าวมี

ผลตอ่การสร้างอาคารบ้านเรือนด้วย 

โดยในกรณีของอาคารในเฉาซ่าน 

เม่ือมีการสร้างอาคาร ช่างจะเลือก

สร้างหน้าบนัแบบใดต้องขึน้อยู่กับฮวงจุ้ยของพืน้ท่ีนัน้ซึ่งจะมีอาจารย์ด้านฮวงจุ้ยมาช่วยพิจารณา

                                                           
23
陈建军《风水与建筑》，北京：中央编译出版社，2010 年，第 144 页。(เฉินเจีย้นจวิน, 

เฟิงสุ่ยหยเูจีย้นจู้, (เป่ยจิง: จงยางเปียนอีช้ปู่านเซอ่, 2010), หน้า 144.) 

 

ภ าพ ที่  3 - 58   ห น้ าบั น ธา ตุ น ้า ข น าด ให ญ่  ซึ่ ง นิ ย ม ใน

สถาปัตยกรรมเฉาซา่น พทุธศตวรรษที่ 22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง 

ที่มา   陆琦《广东民居》，图 7 - 21。(ลู่ฉี, กว่างตงหมินจู, 

ภาพท่ี 7 - 21.) 
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วา่บริเวณดงักลา่วมีธาตใุดมากเกินไป ก็จะเลือกหน้าบนัสมัพนัธ์กบัธาตท่ีุมีฤทธ์ิชนะธาตนุัน้ได้ เช่น 

หากพิจารณาเห็นว่าพืน้ท่ีนัน้มีธาตไุฟมากเกินไป ก็จะเลือกสร้างอาคารท่ีมีหน้าบนัธาตนุ า้ เพราะ

ธาตนุ า้สามารถชนะธาตไุฟได้24  

ส าหรับศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯในสมัยรัชกาลท่ี 1 - 5 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใช้

หลกัการข้างต้นหรือไม่ แตน่่าสงัเกตว่า หน้าบนัแบบธาตนุ า้ปรากฏหลกัฐานเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านัน้ 

เช่นโรงเจบุญสมาคม (ภาพท่ี 3 - 57) และศาลเจ้าปุนเท่าก๋ง เขตดุสิต (ภาพท่ี 3 - 51)นอกจากนี ้

สงัเกตได้ว่า ทกุศาลเจ้าจะต้องมีหน้าบนัธาตไุฟเสมอ (ภาพท่ี 3 - 59) ลกัษณะเช่นนีส้อดคล้องกับ

การสร้างอาคารของชาวแต้จิ๋วในเขตเฉาซ่านด้วยซึ่งหน้าบนัแบบท่ีพบน้อยท่ีสดุคือ หน้าบนัธาตนุ า้ 

สว่นหน้าบนัธาตไุฟห้ามใช้กบัอาคารบ้านเรือน แตจ่ะใช้กบัอาคารศาสนสถานเช่น วดั ศาลเจ้า และ

หอบรรพชน เท่านัน้ โดยเพ่ือให้มีนยัยะถึงการขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง25 การท่ีไม่นิยมใช้ธาตุ

น า้อาจเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของธาตนุ า้ท่ีเป็นธาตหุยินและไมถ่กูกบัธาตไุฟก็เป็นได้ ดงันัน้หาก

ใช้ร่วมกนัอาจเกิดความไมเ่ป็นมงคลขึน้ 

                                                           
24
林凯龙《潮汕老屋》，汕头：汕头大学出版社，2004 年，第 238 页。（หลินข่ายหลง , 

เฉาซ่านเหล่าอู, (ซา่นโถว: ซา่นโถวต้าเสวียชปู่านเซอ่, 2004), หน้า 238. ) 
25
谢奕锋《妙手华章——潮汕建筑与嵌瓷》，广州：广东教育出版社，2013 年，第 72

页。(เซี่ยอีเ้ฟิง, เมี่ยวโซ่วหัวจาง ——เฉาซ่านเจีย้นจู้หยูเชี่ยนฉือ, (กว่างโจว: กว่างโจวเจีย้วยู่ชูป่านเซ่อ, 
2013), หน้า 72.) 
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ภาพท่ี 3 - 59 อาคารทางเข้าของศาลเจ้าปนุเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุติ หน้าบนัธาตไุฟ
ซ้อนอยูบ่นหน้าบนัธาตไุม้ 

  

  2.3.2 รูปทรงหลังคา 

รูปทรงหลงัคาในกลุ่มศาลเจ้าแต้จิ๋วโดยทัว่ไปมีลกัษณะร่วมกนัคือ หากเป็นหน้าบนัท่ีมิใช่

ธาตไุฟ ช่างจะปัน้แถบปนูประดบักรอบหน้าบนัซ้อนกนัขึน้มาหลายชัน้ และท่ีปลายกรอบหน้าบนั

ประดบัประติมากรรมปนูปัน้ผสมกระเบือ้งตดั แต่หากเป็นหน้าบนัธาตไุฟนอกจากจะปัน้แถบปูน

ประดับท่ีกรอบหน้าบันแล้ว ยังนิยมต่อชายคาท่ีมีลักษณะโค้งงอนโดยส่วนปลายประดับพันธุ์

พฤกษาม้วนตวดัด้วย (ภาพท่ี 3 – 60) 

ส าหรับสนัหลงัคานัน้ จะท าสนัหลงัคาสูงเพ่ือประดบังานกระเบือ้งตดั (ภาพท่ี 3 - 60, 3 - 

61) แตจ่ะไม่สงูมากเม่ือเทียบกับสถาปัตยกรรมกลุ่มชาวจีนกวางตุ้งในกรุงเทพฯ (ภาพท่ี 3 - 160 ) 

ซึง่ได้รับอิทธิพลจากงานสถาปัตยกรรมกลุม่กวา๋งฝู่ ในกวา่งโจว 
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ภาพที่ 3 - 60   รูปทรงองค์ประกอบต่างๆของหลังคา ศาลเจ้าเลีย้งเป็ด  ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์  
เขตสมัพนัธวงศ์ 

 

 
ภาพที่ 3 - 61   รูปทรงองค์ประกอบต่างๆ ของหลงัคา ศาลเจ้าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล  
เขตดสุติ ถึงแม้งานประติมากรรมประดบัจะเป็นของใหม ่แตน่า่จะได้ต้นแบบจากงานประดบัเดิม 
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การซ้อนชัน้หลังคาท่ีพบในศาลเจ้า

แต้จิ๋วก็มีลกัษณะนา่สนใจ โดยน่าสงัเกตวา่ มี

การสร้างอาคารหลงัคาชัน้เดียวโดยใช้หลงัคา

ท่ีมีหน้าบนัท่ีมิใช่ธาตไุฟ (ภาพท่ี 3 - 62) และ

พบว่ามีการสร้างหลังคาซ้อนสองชัน้  โดย

ประเภทหลงันิยมใช้หลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตไุฟ

ซ้อนทบัลงบนหลงัคาหน้าบนัธาตอ่ืุนๆ ท่ีมิใช่

ธาตไุฟ เช่น ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ ถนนอิสรา

นภุาพ แขวงจกัรวรรดิ ์เขตสมัพนัธวงศ์(ภาพท่ี 

3 - 37) และศาลเจ้าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชย

ศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต (ภาพท่ี 3 - 

59) ซึ่งใช้หลังคาธาตุไฟซ้อนทับบนหลังคา

ธาตไุม้ แต่ไม่พบการสร้างหลงัคาท่ีมีหน้าบนั

ธาตไุฟซ้อนกนัสองชัน้ 

ในงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเองก็ 

พบว่า หลังคาท่ีมีหน้าบนัธาตุต่างๆ (ยกเว้น

หน้าบนัธาตไุฟ) นิยมสร้างทัง้ชัน้เดียว (ภาพท่ี 3 - 63) และซ้อนสองชัน้ โดยส าหรับอาคารหลงัคา

ซ้อนสองชัน้ สงัเกตได้ว่า หากเป็นหลงัคาธาตนุ า้ ธาตไุม้ ธาตทุอง และธาตดุิน ช่างนิยมใช้หลงัคาท่ี

มีธาตเุดียวกันซ้อนไว้ท่ีชัน้บน (ภาพท่ี 3 - 64) แต่ในส่วนหลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตไุฟนัน้ ไม่พบว่ามี

การสร้างหลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตไุฟชัน้เดียว และหลงัคาหน้าบนัธาตไุฟซ้อนสองชัน้ แตก่ลบัพบว่า

นิยมน าหลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตไุฟซ้อนทบับนหลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตอ่ืุนๆ (ภาพท่ี 3 - 65) ลกัษณะ

ดงักล่าวถือเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัประการหนึ่งของเฉาซ่าน เพราะถึงแม้อาคารในสถาปัตยกรรม

หมิ่นหนาน หรือทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจีย้นจะมีการใช้หน้าบนัซึ่งมีลกัษณะค่อนข้างใกล้เคียง

กบัหน้าบนัธาตไุฟของสถาปัตยกรรมแบบเฉาซา่น แตส่งัเกตได้ว่า ชา่งหมิ่นหนานนิยมท าหลงัคาท่ี

มีหน้าบนัลกัษณะดงักล่าวทัง้แบบชัน้เดียว (ภาพท่ี 3- 119) และแบบซ้อนกันสองชัน้ (ภาพท่ี  3 - 

 

ภาพที่ 3 - 62   อาคารภายในศาลเจ้าปนุเทา่ก๋ง ศาลเจ้า

ปนุเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

เคร่ืองบนท าเป็นหน้าบนัธาตไุม้ หลงัคามีเพียงชัน้เดียว 
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106) ดงันัน้จะเห็นได้วา่ ศาลเจ้าชาวแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ สมัพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรมแบบเฉาซ่าน

อยา่งใกล้ชิด 

 

 
ภาพท่ี 3 - 63   อาคารของศาลบรรพชนอาผอ หมูบ้่านหลงห ูเมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง 
พทุธศตวรรษที่ 23 สมยัจกัรพรรดิคงัซี ราชวงศ์ชิง ใช้หลงัคาชัน้เดียว 

 

 
 
ภาพท่ี 3 - 64   หลงัคาที่มีหน้าบนัธาตทุองซ้อนกนัสองชัน้ในงานสถาปัตยกรรมเฉาซา่น 
ที่มา   林凯龙《潮汕老屋》，第 114 页。(หลนิขา่ยหลง, เฉาซ่านเหล่าอู, หน้า 114.) 
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ภาพที่ 3 - 65   ศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอู เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง พ.ศ.2422 สมยัจักรพรรดิ 
กวางซู ่ราชวงศ์ชิง อาคารทางเข้าของทัง้สองศาลเจ้าท าเป็นหลงัคาซ้อนสองชัน้ ด้านบนเป็นหลงัคาหน้าบนัธาตุ
ไฟ ด้านลา่งเป็นธาตไุม้ 

 

สนัหลงัคาในศาลเจ้ากลุ่มแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ มีระเบียบคล้ายกับสถาปัตยกรรมกลุ่มเฉา

ซ่านเช่นกัน โดยหลงัคาของหน้าบนัธาตตุ่างๆ จะมีสนัหลงัคาตดัตรง (เปรียบเทียบระหว่างภาพท่ี  

3 - 62 ศาลเจ้าปนุเทา่ก๋ง เขตดสุิต และ ภาพท่ี 3 - 63 อาคารของศาลบรรพชนอาผอ หมูบ้่านหลงห ู

เมืองเฉาโจว) ในขณะท่ีหลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตไุฟจะมีสนัหลงัคาท่ีแอ่นโค้ง (เปรียบเทียบระหว่าง

ภาพท่ี 3 - 59 ศาลเจ้าปนุเท่าก๋ง เขตดสุิต และ ภาพท่ี 3 - 65 ศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอู 

เมืองซา่นโถว)  

ส าหรับปลายสันหลังคาของหน้าบนัธาตุไฟของศาลเจ้าแต้จิ๋วนัน้ สังเกตได้ว่าปลายสัน

หลงัคามิใช่ตดัตรง แต่ช่างจะบากให้ปลายแยกออกเป็นสองแฉก (ภาพท่ี 3 - 66) ทัง้นีก้ารท าสัน

หลงัคาแอ่นโค้งคู่กับหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ และปลายสนัหลงัคามีการบากออกเป็นสอง
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แฉก ปรากฏทัง้ในสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน แตท่ัง้สองแห่งก็มีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน 

โดยทางหมิ่นหนานนัน้ ช่างจะบากปลายสันหลงัคาให้เกิดร่องลึกคล้ายกับหางนกนางแอ่น ช่าง

หมิ่นหนานจึงเรียกว่า “เย่ียนเหว่ย”26 อนัหมายถึงหางนกชนิดดงักล่าว อีกทัง้ปนูปัน้ใต้สนัหลงัคา

เย่ียนเหว่ยอยู่ในรูปทรงมีเหล่ียมมุม (ภาพท่ี 3 - 122) แต่ส าหรับสนัหลงัคาของหน้าบนัธาตไุฟใน

ศลิปะแบบเฉาซ่านนัน้ ปลายสนัหลงัคาบากเป็นแฉกแบบหางนกนางแอน่เช่นกนัแตไ่มล่กึมาก และ

รูปทรงของปูนใต้ส่วนดังกล่าวไม่เป็นเหล่ียมมุม แต่ท าเป็นแนวเส้นโค้ง (ภาพท่ี 3 - 67, ภาพท่ี  

3 - 68) ดงันัน้เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบปลายสนัหลงัคาของศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ หมิ่นหนาน 

และเฉาซ่าน เห็นได้ว่า ลักษณะสันหลังคาท่ีพบในศาลเจ้าแต้จิ๋ วคล้ายกับ ท่ีพบในงาน

สถาปัตยกรรมเฉาซา่นมากกว่า เพราะมีการบากปลายสนัหลงัคาท่ีไม่ลึกมากนกั และปนูปัน้ใต้สนั

หลงัคาท าเป็นเส้นโค้ง 

 
ภาพท่ี 3 - 66   ลกัษณะปลายสนัหลงัคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าเลง่บ๊วยเอีย๊ะ 

 

                                                           
26
陈柳玲《泰国拉玛二、三世时期佛教美术中的中国美术影响》，第 34 页。（เ ฉิ น ห ลิ่ ว 

หลงิ, ไท้กั๋วลาหม่าเอ้อซานซื่อสือชีฝอเจีย้วเหม่ยซู่จงเตอะจงกั๋วเหมยซู่หยงิเสี่ยง, หน้า 34.) 
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ภาพที่ 3 - 67   ลกัษณะปลายสนัหลงัคาของอาคาร หมู่บ้านหลงห ูเมืองเฉาโจว มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษ
ที ่22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง 

 

 
ภาพที่ 3 - 68   ลกัษณะปลายสนัหลงัคาของอาคาร ศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอ ูเมืองซ่านโถว มณฑล
กวา่งตง 
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อย่างไรก็ตาม ได้พบวา่อาคารบางหลงัของศาลเจ้าแต้จิ๋วท่ีมีการท าสนัหลงัคาโค้ง แตก่ลบั

ไม่มีการบากแฉกท่ีปลายสันหลังคา เช่น อาคารในศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคม  (ภาพท่ี 3 - 69) 

ลกัษณะเช่นนีอ้าจเกิดจากการซ่อมแซมในภายหลังด้วยความไม่เข้าใจก็เป็นได้ เพราะไม่พบสัน

หลงัคาลกัษณะเชน่นีใ้นงานสถาปัตยกรรมเฉาซา่น  

 
ภาพท่ี 3 - 69   สนัหลงัคาของอาคารในศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม สงัเกตได้ว่าปลายสนัหลงัคาไม่มีการบากแฉก 
อาจซอ่มใหมใ่นภายหลงั 

 

 2.4 งานประดับสถาปัตยกรรม  

 ในงานสถาปัตยกรรมของชาวจีนทัง้ห้ากลุ่มภาษาท่ีพบในจีนนัน้  ช่างได้ใช้งาน

ประติมากรรม และจิตรกรรมประดับต าแหน่งต่างๆ ของอาคารภายในศาลเจ้า อาทิ หลังคา 

โครงสร้างไม้ และผนงัด้านนอกของอาคารประตทูางเข้า โดยในส่วนของงานประติมากรรมมีทัง้ท่ี

เป็นงานแกะสลักศิลาและไม้ รวมไปถึงงานปูนปัน้ และการประดับกระเบือ้งตัดเป็นแผ่นเล็กๆ  
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นอกจากนี ้น่าสงัเกตว่า ช่างนิยมผสมผสานศาสตร์ทัง้สองแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เช่น บนสนัหลงัคา

และผนังของประตูทางเข้าท่ีปั ้นปูนและประดับกระเบือ้งตัดเป็นงานประติมากรรมนูนสูง ใน

ขณะเดียวกันก็มีเขียนภาพจิตรกรรมประกอบประติมากรรมเหล่านัน้ด้วย อย่างไรก็ดี ถึงแม้

วิธีการใช้เทคนิคจิตรกรรม และประติมากรรมจะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีลักษณะบางประการท่ี

แตกต่างออกไปตามพืน้ท่ีด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปเม่ือท าการเปรียบเทียบศาลเจ้าในกรุงเทพฯ 

และศาลเจ้าในบ้านเกิดของชาวจีนทัง้ห้ากลุม่ภาษา 

 ส าหรับศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วท่ีพบในกรุงเทพฯ นัน้ จากการส ารวจพบการใช้งานจิตรกรรม และ

ประติมากรรมในลกัษณะท่ีกลา่วมาข้างต้น นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพบลกัษณะบางประการท่ีถือว่าเป็น

เอกลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมเฉาซา่นด้วย ดงันี ้

  2.4.1 การใช้แผ่นกระเบือ้งเคลือบตัดประดับหรือเทคนิคเช่ียนฉือ 

  ในส่วนของสันหลังคา ชายคา ผนังอาคารด้านนอกโดยเฉพาะผนังของอาคาร

ทางเข้า หน้าบนั และก าแพงมงักร-เสือ นอกจากช่างประดบัด้วยงานปนูปัน้ และจิตรกรรมแล้ว ชา่ง

ยงัเลือกใช้แผ่นกระเบือ้งเคลือบชิน้เล็กๆ ซึ่งตดัจากเคร่ืองถ้วยสีสนัต่างๆ มาประประดบัด้วย โดย

ท าเป็นรูปตา่งๆ เชน่ สตัว์ พนัธุ์พฤกษา และบคุคล (ภาพท่ี 3 - 70, 3 - 71) 

 
ภาพที่ 3 - 70   งานประดับกระเบือ้งเคลือบตดั (เช่ียนฉือ) บนสนัหลงัคาของศาลเจ้าเลีย้งเป็ด  ถนนเจริญกรุง 
แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ ราวสมยัรัชกาลที่ 5 
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งานประดบัเช่นนีท้ าให้

นึกถึงเทคนิคท่ีแพร่หลายใน

งานสถาปัตยกรรมเฉาซ่านซึ่ง

เ รียก ว่ า   “ เ ช่ี ยน ฉื อ ”  ค าว่ า 

“เช่ียน” หมายถึง ฝัง  และ “ฉือ” 

หมายถึงเคร่ืองกระเบือ้งเคลือบ  

การประดับกระเบือ้งท่ีตัดเป็น

ชิน้เล็กๆ ปรากฏครัง้แรกท่ีเขต

เฉาซ่านในสมัยราชวงศ์หมิง 

ราวยคุจกัรพรรดวิ่านล่ี และเป็น

ท่ี นิ ย ม อ ย่ า ง ม า ก ใน ส มั ย

ราชวงศ์ชิง27 เทคนิคดงักล่าวมี

พัฒนาการมาจากการใช้เศษ

เคร่ืองดินเผาท่ีแตกเป็นชิน้มา

ประดบัท่ีด้านข้างของสันหลังคาเป็นรูปต่างๆ อาทิ พันธุ์พฤกษา ต่อมาภายหลงัจึงหันมาใช้งาน

กระเบือ้งเคลือบท่ีแตกหกัเป็นวตัถุดิบ (ภาพท่ี 3 - 72, 3 - 73)28  ส าหรับขัน้ตอนการท าคือ ช่างจะ

น างานเคร่ืองดินเผา หรือกระเบือ้งเคลือบท่ีแตกหกั  หรือทิง้อยู่ในแหล่งผลิตเคร่ืองถ้วยมาตดัเป็น

รูปทรงตา่งๆ แล้วน ามาประกอบเป็นรูปร่างตา่งๆ เพ่ือประดบัสถาปัตยกรรม จนปลายสมยัราชวงศ์

ชิง – ต้นสมยัสาธารณรัฐจึงเกิดพฒันาการใหม่คือ    มีการสัง่ผลิตงานเซรามิกรูปทรงเฉพาะเพ่ือใช้

                                                           
27郑立新、秦波《潮汕建筑剪贴装饰的艺术特色探析》，《中国陶瓷》，2008

年，第 06期，第 68 页。(เจิง้ลี่ซิน, ฉินปอ, “เฉาซ่านเจีย้นจู้ เจ่ียนเทียฉือจวงซื่อเตอะอีซู้่เท่อเซ่อทั่นซี,” 
จงกั๋วเถาฉือ. 2008, ฉบบัท่ี 6, หน้า 68.) 

28
姜省《潮汕传统建筑嵌瓷工艺研究》，《古建园林技术》，2008 年，第 01 期，第 

3 - 4 页。（เจียงเสิง่, “เฉาซา่นฉวนถ่งเจีย้นจู้ เช่ียนฉือกงอีเ้หยียนจิว,” กู่เจีย้นจู้หยวนหลินจีซู้่. 2008, ฉบบัที่ 
1, หน้า 3 - 4.) 

 

 
ภาพท่ี 3 - 71   งานประดบักระเบือ้งเคลอืบตดัที่ชายคาของศาลเจ้า
เลีย้งเป็ด 



97 
 

ในงานประดับแบบเช่ียนฉือบนสถาปัตยกรรม ซึ่งจะมีสีสันท่ีสดใสและหลากหลายกว่า 29 การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้ทุ่นเวลาของช่างในการท่ีจะต้องตดัเคร่ืองถ้วยออกเป็นชิน้ๆ กระนัน้ ใน

ปัจจบุนัพบวา่ ชา่งเฉาซา่นยงัมีการใช้เทคนิคดัง้เดมิอยู่30 

 

 

                                                           
29 温平《潮汕嵌瓷艺人手工作坊考察报告》，《装饰》，2008 年，第 02 期，第 95 页。

(เวินผิง, “เฉาซา่นเช่ียนฉืออีเ้หยินโสว่กงจัว้ฟางเขา่ฉาเปา้เก้า,” จวงซื่อ. 2008, ฉบบัท่ี 2, หน้า 95.) 
30การส ารวจดังกล่าวดู ใน 温平《潮汕嵌瓷艺人手工作坊考察报告》，第 94 - 96

页。(เวินผิง, “เฉาซา่นเช่ียนฉืออีเ้หยินโสว่กงจัว้ฟางเขา่ฉาเปา้เก้า,” หน้า 94 - 96.) 

 

ภาพที่ 3 - 72  งานประดับกระเบือ้งเคลือบตัด (เช่ียนฉือ) บนสนัหลงัคาของศาลเจ้าเทียนโหวและ

กวนตี ้เมืองซา่นโถว มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง 
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ปัญ ห าใน การศึ กษ า งาน

ประดับป ระ เภทดังกล่ าวในศาล

เจ้าของกรุงเทพฯ คือ งานประดบัของ

ศาลเจ้าหลายหลงัอาจเป็นงานซ่อมใน

คราวใดคราวหนึ่งหลังจากสถาปนา 

ซึ่งรวมถึงงานซ่อมในยุคปัจจุบันด้วย 

อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาจากวสัดท่ีุใช้ 

สี ลักษณะความเรียบของขอบแผ่น  

และความสม ่าเสมอของขนาด เป็น

ข้อสังเกตเบือ้งต้น   คือ  ในบางศาล

เจ้า    วสัดท่ีุใช้ตดัมาจากภาชนะเซรา

มิกอย่างชัดเจน เช่น งานประดับรูป

ดอกไม้ท่ีศาลเจ้าเลีย้งเป็ด ถนนเจริญกรุง แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 71) และ

ประติมากรรมทหารบนหลังคาของศาลเจ้าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม

พนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 74) อีกทัง้สงัเกตได้ว่า สีสนัน้อยและไม่คอ่ยสดใส ขอบของแตล่ะแผ่นไม่คอ่ย

สม ่าเสมอ และขนาดของแต่ละแผ่นไม่คอ่ยเท่ากันนกั ลกัษณะเหล่านีส้อดคล้องกับการใช้เทคนิค

เช่ียนฉือแบบดัง้เดิมท่ีน าภาชนะเคร่ืองเคลือบมาเป็นวัสดุ และวิธีการตดัอาจยังไม่ก้าวหน้านัก 

ดงันัน้จงึอาจเป็นงานพร้อมคราวแรกสร้าง หรือหากเป็นงานซอ่มก็อาจไมใ่ชง่านในปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 - 73   งานประดบักระเบือ้งตดัรูปดอกไม้ บนสนัหลงัคา

ของศาลเจ้าเทียนโหวและกวนตี ้เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง 

พทุธศตวรรษที่ 22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง 
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ภาพที่ 3 - 74   งานประดับกระเบือ้งตัดรูปนักรบ ศาลเจ้าแม่ประดู่  ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสมั
พนัธวงศ์ 
 

ลกัษณะของงานกลุ่มนีจ้ะแตกต่างจากอีกกลุ่มท่ีแผ่นกระเบือ้งแต่ละชิน้มีสี เรียบ แต่ไม่มี

ลวดลายใดๆ แตล่ะแผ่นมีขนาดเท่ากนั ขอบแผ่นเรียบและได้รูปทรงตามต้องการมากกว่า  อีกทัง้สี

สดใสกว่า เช่น งานประดบัหลงัคาท่ีศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม  ถนนราชวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ ์เขตสมั

พนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 69) และศาลเจ้าปนุเทา่ก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต (ภาพ

ท่ี 3 - 75) งานกลุ่มนีอ้าจเก่ียวข้องกับเทคนิคใหม่ท่ีเกิดขึน้ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงซึ่งได้กล่าวไป
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ข้างต้น ประกอบกับเคร่ืองมือตดัท่ีน่าจะทนัสมยัมากขึน้ ดงันัน้งานกลุ่มนีจ้ึงเป็นงานยุคหลังกว่า

กลุม่แรก  

 
ภาพท่ี 3 - 75   งานประดบักระเบือ้งตดับนหลงัคาของศาลเจ้าปนุเทา่ก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดสุติ 
 

จากการเปรียบเทียบงานประดับเช่ียนฉือท่ีพบในศาลเจ้าแต้จิ๋ว กรุงเทพฯ กับใน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน ยงัพบความสอดคล้องกนัหลายประการ อาทิ การประดบัแผ่นกระเบือ้งตดั

บนพืน้ผิวอาคารโดยตรง การประดับลงบนโกลนปูน หรือการผสมผสานกับงานปูนปัน้ และ

จิตรกรรม อีกทัง้ ต าแหน่งท่ีประดบั เช่น บนสนัหลงัคา ผนงัด้านนอกของอาคาร หน้าบนั ยงัมีความ

เหมือนกนัอีกเช่นกนั (เปรียบเทียบระหว่างภาพท่ี 3 - 70 ศาลเจ้าเลีย้งเป็ด และ ภาพท่ี 3 - 72 ศาล

เจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนตี )้  นอกจากนีรู้ปทรงของแผ่นกระเบือ้งท่ีตดัเพ่ือประกอบเป็นรูป

ต่างๆ รวมถึงการประกอบก็มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ขอบของชุดเกราะนักรบนิยมประดบัแผ่น

กระเบือ้งสีขาวท่ีมีขนาดเล็กแคบแตย่าว (เปรียบเทียบระหว่างภาพท่ี 3 - 72 ศาลเจ้าแม่เทียนโหว 

และศาลเจ้ากวนตี ้และ 3 - 74 ศาลเจ้าแม่ประดู่) และดอกไม้นิยมประกอบเป็นดอกไม้ท่ีมีกลีบ

ซ้อนชัน้ (เปรียบเทียบระหว่างภาพท่ี 3 - 71 ศาลเจ้าเลีย้งเป็ด และ 3 - 73 ศาลเจ้าเทียนโหว และ

ศาลเจ้ากวนตี)้ เป็นต้น 
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 เทคนิคดงักล่าวไม่ได้ปรากฏเฉพาะในงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเท่านัน้ หากแต่พบใน

หมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 128) และแคะ (ภาพท่ี 3 - 210) ด้วย แต่แท้จริงแล้วงานประดบัเช่นนีเ้ป็น

เอกลกัษณ์ของกลุ่มเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน31 ส าหรับงานสถาปัตยกรรมจีนแคะนัน้ เน่ืองจากมี

พืน้ท่ีตดิกบัเฉาซา่น และหมิ่นหนาน จงึอาจท าให้รับอิทธิพลดงักลา่วไปด้วย  

ถึงแม้วา่เทคนิคเช่ียนฉือจะเป็นเอกลกัษณ์ของเฉาซา่น และหมิ่นหนานทัง้คู ่แตส่ าหรับงาน

ประดบัลกัษณะดงักล่าวในกลุ่มศาลเจ้ากลุ่มแต้จิ๋วน่าจะเป็นผลงานของช่างกลุ่มแต้จิ๋วซึ่งสืบทอด

รูปแบบประเพณีของสถาปัตยกรรมเฉาซ่านโดยตรงมากกว่า โดยอาจเป็นช่างแต้จิ๋วในไทย หรือ

อาจเป็นช่างแต้จิ๋วท่ีเดินทางมาจากจีน หลักฐานประการแรกคือ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี

ปรากฏในศาลเจ้า เช่น รูปทรงของหลงัคาท่ีเหมือนกับต้นแบบในเขตเฉาซ่าน และแสดงสดัส่วนท่ี

งดงาม ได้แสดงให้เห็นวา่ชา่งมีความช านาญในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมประเภทดงักลา่ว  

 ประการท่ีสอง ดงัท่ีกล่าวไปในบทก่อนหน้าว่า บรรดาชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ มีอาชีพท่ี

หลากหลาย และช่างฝีมือเป็นอาชีพหนึ่ง ทัง้นี ้ชาวจีนแต้จิ๋วซึ่งเป็นชาวจีนอพยพท่ีมีจ านวนมาก

ท่ีสดุในบรรดาชาวจีนกลุม่อ่ืนๆในกรุงเทพฯ ก็น่าจะมีช่างฝีมือเช่นกนั ข้อสนันิษฐานนีส้อดคล้องกบั

หลกัฐานเอกสารของไทย คือ  บทร้อยกรองสรรเสริญพระเกียรติรัชกาลท่ี 3 ประพันธ์โดยพระยา

ไชยวิชิต (เผือก) ได้กลา่วถึงชา่งจีนแต้จิ๋วจากส าเพ็งมาร่วมในการสร้างวดัราชโอรสาราม32  

นอกจากนี ้มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า หากเลือกใช้เทคนิคเช่ียนฉือ ชาวจีนในกรุงเทพฯ

เลือกท่ีจะจ้างช่างแต้จิ๋ว หลกัฐานส าคญัส าหรับข้อสนันิษฐานนีคื้อ งานประดบัเช่ียนฉือในศาลเจ้า

บางแห่ง ปรากฏนามของช่างผู้ท าด้วย เชน่ ศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม  ถนนราชวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ ์

เขตสัมพันธวงศ์ ท่ีผนงัด้านนอกของอาคารทางเข้ามีการประดบัตกแต่งเป็นฉากเล่าเร่ืองและวิว

ทิวทัศน์ต่างๆ โดยผสมผสานเทคนิคงานปูนปัน้ เช่ียนฉือ และจิตรกรรม ในหลายช่องภาพได้

ปรากฏตวัอกัษรจีนเขียนช่ือของช่างนามว่า “อู๋ตนัเฉิง” （吴丹成）พร้อมกบัปีท่ีท าวา่ “ปีอซูู่ในรัช

                                                           
31
姜省《潮汕传统建筑嵌瓷工艺研究》，第 3 页。(เจียงเสิ่ง, “เฉาซ่านฉวนถ่งเจีย้นจู้ เช่ียนฉื

อกงอีเ้หยียนจิว,” หน้า 3.) 
32พระยาไชยวิชิต (เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล, พิมพ์แจกในงานศพ พระนิเวศน์วิสทุธ์ (ถึก สาร

สตุ), (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2459), หน้า 34 – 35. 
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สมยัพระเจ้ากวางซู๋” （光绪戊戌年）เทียบได้กบั พ.ศ. 2441 ซึ่งอยูใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 3 - 

43, 3 - 76) 

 
ภาพที่ 3 - 76   งานประดบักระเบือ้งตดับนฝาผนงัของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม ช่างได้เขียนปีที่
สร้างรวมถึงนามของทา่นซึง่ก็คือ อูต๋นัเฉิง (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) 

 

ช่างท่านดงักล่าวได้ร่วมในการปฏิสงัขรณ์ศาลเจ้าโรงเกือก ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้อย 

เขตสมัพนัธวงศ์ ของชาวจีนแคะด้วย เพราะปรากฏหลกัฐานเป็นตวัอกัษรภาษาจีนข้างงานประดบั

ผนงัของอาคารทางเข้าเชน่กนั แตม่ิได้อยูใ่นปีเดียวกบัศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม หากแตอ่ยูใ่น “ปีอ่ี

ซ่ือในรัชสมยัพระเจ้ากวางซู่” （光绪乙巳年）เทียบได้กบัพ.ศ. 2448 อีกทัง้ยงัปรากฏนามบ้านเกิด

ของช่างอู๋ตนัเฉิงด้วย โดยช่องภาพหนึ่งเขียนว่า “อู๋ตนัเฉิงแห่งเฉาหยาง” （潮阳吴丹成）(ภาพท่ี  

3 - 77) เฉาหยางคือ เมืองหนึง่ท่ีอยูใ่นเขตเฉาซา่น ทัง้นีใ้นงานศกึษาของนกัวิชาการจีนเก่ียวกบัชา่ง

เฉาซา่นท่ีใช้เทคนิคเช่ียนฉือ ปรากฏนามของอู๋ตนัเฉิงด้วย โดยอยูใ่นช่วงรัชสมยัพระเจ้ากวางซู่ และ
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เป็นช่างท่ีร่วมในการสร้างศาลเจ้าฉนุซินซา่นถงั ซึ่งตัง้อยู่เมืองซ่านโถว (ซวัเถา)33 ดงันัน้เป็นได้ว่า อู๋

ตนัเฉิง ซึง่ปรากฏนามภายในศาลเจ้าจีนของกรุงเทพฯ นา่จะเป็นคนเดียวกบัอูต๋นัเฉิงซึ่งเป็นหนึ่งใน

กลุ่มชา่งท่ีร่วมสร้างศาลเจ้าฉนุซินซ่านถงั หลกัฐานชิน้ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ในสมยันัน้คงมีการ

จ้างช่างมาจากจีน และชวนให้เข้าใจได้ว่า ช่างแต้จิ๋วหรือช่างเฉาซ่านมีช่ือเสียงในการใช้เทคนิค

เช่ียนฉืออยา่งมาก ท าให้ชาวจีนอพยพกลุม่อ่ืนเลือกท่ีจะวา่จ้างให้ท างานประดบัศาลเจ้าของตน 

 

ภาพท่ี 3 - 77   งานประดบักระเบือ้งตดับนฝาผนงัของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเกือก ช่างได้จารึกปีที่สร้างนาม

ของทา่นซึง่ก็คือ อูต๋นัเฉิง และบ้านเกิดของทา่นคือ เฉาหยาง (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) 

 

 

 

                                                           
33
卢继定《潮汕嵌瓷：永不褪色的风采》，《中华手工》，2005 年，第 03 期，第 70-

71 页。(หลซููต่ิง้, “เฉาซา่นเช่ียนฉือ: หยง่ปู๋ ทุย่เซอ่เตอะเฟิงฉ่าย,” จงหัวโส่วกง. 2005, ฉบบัท่ี 3, หน้า 70-71.) 
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2.4.2 งานประดับโครงสร้างรับน า้หนัก และกรอบประตูทางเข้า  

  งานประดบัโครงสร้างรับน า้หนกั 

  ถึงแม้โครงสร้างรับน า้หนักแบบชาเหลียงจะพบในงานสถาปัตยกรรมของทัง้ห้า

กลุ่มภาษา แตเ่ม่ือพิจารณารายละเอียดงานประดบัโครงสร้างในแตล่ะกลุ่มแล้วจะพบว่า มีความ

แตกต่างอยู่บางประการด้วย ซึ่งเก่ียวข้องกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกันไปตาม

พืน้ท่ีด้วย 

 งานประดบัท่ีน่าสนใจของโครงสร้างไม้รับน า้หนกัในศาลเจ้าแต้จิ๋วของกรุงเทพฯ คือ ถ่งจู้

หรือเสาขนาดเล็กบนข่ือ ทัง้นีพ้บว่า ถ่งจู้ ในศาลเจ้าแต้จิ๋วจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฐานและตวั

เสา สว่นฐานท าเป็นแทน่ไม้เหล่ียมซึง่เรียกวา่ “โตว่” โดยในหลายศาลเจ้าพบวา่ ชา่งแกะสลกัชิน้ไม้

เป็นรูปทรงคล้ายฟักทองมีแฉกคร่อมข่ือ (ภาพท่ี 3 - 78) บางครัง้อาจท าเป็นรูปบุคคล หรือสัตว์ 

(ภาพท่ี 3 - 79) เพ่ือรองรับโต่ว  หรือบางแห่งมีแต่เพียงโต่วเท่านัน้ (ภาพท่ี 3 - 80) ส าหรับในส่วน

เสานัน้ หลายแห่งท าเป็นแท่งเสาเด่ียวเรียบๆ (ภาพท่ี 3 - 78) แต่บางท่ีท าเป็นโต่วสลับเสาเรียบ

ซ้อนชัน้ขึน้ไป (ภาพท่ี 3 - 80) ซึง่เสานีจ้ะท าหน้าท่ีรับแปด้านบน 

 
ภาพที่ 3 - 78   งานประดบัโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าเลง่บ๊วยเอี๊ยะ สงัเกตได้ว่าฐานของถ่งจู้ แกะสลกัเป็นรูปฟักทอง 
สว่นตวัเสาท าเป็นเสาเรียบ ระหวา่งเสามีจาเชียนเช่ือมระหวา่งเสา 
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ภาพท่ี 3 - 79   งานประดบัโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าปนุเท่าก๋ง เขตดสุิต สมยัรัชกาลที่ 3 ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 
24   สงัเกตฐานท่ีรองรับโตว่แกะสลกัเป็นรูปสตัว์และคน 
 

 
ภาพท่ี 3 - 80   งานประดบัโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม รัชกาลที่ 5 กลางพทุธศตวรรษที่ 25 สงัเกต
ฐานถ่งจู้มีเพียงโตว่ สว่นเสาประกอบด้วยโตว่สลบัเสาเรียบ 
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เอกลกัษณ์อีกประการหนึ่ง คือ ระหว่างจินจู้  (เสาคู่หลกั) และถ่งจู้  (เสาขนาดสัน้ท่ีตัง้บน

ข่ือ) จะมีแผ่นไม้ทรงโค้งเช่ือมต่อซึ่งเรียกว่า “จาเชียน” (ภาพท่ี 3 - 78) โดยช่างนิยมเขียนงาน

จิตรกรรมแสดงเร่ืองเลา่ หรือสญัลกัษณ์มงคลบนจาเชียน 

งานประดบัโครงสร้างรับน า้หนกัท่ีกลา่วมาข้างต้นปรากฏมาก่อนในสถาปัตยกรรมเฉาซา่น 

(ภาพท่ี 3 - 81, 3 - 82, 3 - 83) นอกจากนัน้ยงัปรากฏในงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 -

134, 3 - 135)  และเคอ่ในกวา่งตงด้วย (ภาพท่ี 3 - 221)  ซึง่ทัง้สองเป็นแรงบนัดาลใจหลกัของศาล

เจ้าฮกเกีย้น และแคะในกรุงเทพฯ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากมลูเหตตุัง้ต้นของการสร้างศาลเจ้าเหลา่นี ้

สัมพันธ์กับกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋ว อีกทัง้ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ในบรรดาชาวจีนแต้จิ๋วอพยพน่าจะมี

ชา่งฝีมือด้วย ดงันัน้ผู้วิจยัจงึเช่ือวา่ งานประดบัดงักลา่วคงเป็นฝีมือของชา่งชาวแต้จิ๋วมากกวา่  

 
ภาพท่ี 3 - 81   งานประดบัโครงสร้างไม้ ศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอ ูเมืองซา่นโถว มณฑลกวา่งตง พ.ศ.
2422 สมยัจักรพรรดิกวางซู่ ราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้สลกัเป็นรูปฟักทองรองรับโต่ว เสาประกอบด้วยโต่วสลบัเสา
เรียบ และมีจาเชียนเช่ือมระหวา่งเสา 
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ภาพท่ี 3 - 82   งานประดบัโครงสร้างไม้ภายในศาลบรรพชนกู่ซี เมืองเจ่ียหยาง (พืน้ท่ีชาวจีนแต้จ๋ิว) มณฑลกวา่ง
ตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้ แกะสลกัเป็นรูปบุคคล เสาประกอบด้วยโต่วสลบักับเสา
เรียบ 
ที่มา   林凯龙《潮汕老屋》，第 218 页。(หลนิขา่ยหลง, เฉาซ่านเหล่าอู, หน้า 218.) 

 

ภาพที่ 3 - 83   งานประดบัโครงสร้างไม้ภายในบ้านโบราณหมูบ้่านเติงกัง่  เมืองเจ่ียหยาง (พืน้ที่ชาวจีนแต้จ๋ิว) 

มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้ เป็นรูปโตว่รองรับเสาเรียบ 

ที่มา   林凯龙《潮汕老屋》，第 215 页。(หลนิขา่ยหลง, เฉาซ่านเหล่าอู, หน้า 215.) 
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 งานประดบักรอบประตทูางเข้า 

  ศาลเจ้าบางหลงัใช้กรอบประตไูม้ ในขณะท่ีหลายหลงัใช้กรอบประตศูิลา ส าหรับ

กลุ่มหลงั ในส่วนบนของกรอบประตชู่างจะแกะสลกัศิลาเป็นทรงส่ีเหล่ียมย่ืนออกมาสองแท่ง โดย

บนหน้าตดัแกะสลกัตวัอกัษรภาษาจีน และเหนือกรอบประตขูึน้ไปชา่งแกะสลกัศิลาเป็นรูปสิงโตจีน

เพ่ือเป็นตวัรองรับป้ายช่ือศาลเจ้าอีกทอดหนึ่ง นอกจากนีใ้นส่วนกรอบประตูด้านซ้ายขวามีการ

แกะสลกัประติมากรรมนูนสงูขนาดเล็กอยู่ในระดบัสายตาไว้ใช้ปักธูป ทัง้นีศ้าลเจ้าบางแห่งมีการ

แกะสลักองค์ประกอบเหล่านีท้ัง้หมด เช่น ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ  (ภาพท่ี 3 - 84) กระนัน้ศาลเจ้า

บางแห่งอาจลดทอนบางองค์ประกอบลงไป เช่น โรงเจบุญสมาคมยังคงองค์ประกอบแท่งศิลา

ส่ีเหล่ียม และสิงห์ (ภาพท่ี 3 - 85) สว่นศาลเจ้ากวนอิมเก็งหรืออาเนีย้เก็ง บนถนนพาดสาย ปรากฏ

เพียงสิงห์เทา่นัน้ (ภาพท่ี 3 - 86) 

 
ภาพที่ 3 - 84  กรอบประตูของอาคารทางเข้าศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนอิสรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสมั
พนัธวงศ์  
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ภาพที่ 3 - 85  กรอบประตูของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสมั
พนัธวงศ์ 
 

 

ภาพที่ 3 - 86   กรอบประตทูางเข้าศาลเจ้ากวนอิมเก็งหรืออาเนีย้เก็ง ถนนพาดสาย แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมั

พนัธวงศ์ มีเพียงงานประดบัรูปสงิโตเทา่นัน้  
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งานประดบัทัง้สามส่วนชวนให้นึกถึงสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเป็นอยา่งมาก โดยในสว่นทอ่น

ศลิาท่ีท าเป็นกรอบประตดู้านบน ช่างถ่ินเฉาซ่านนิยมสลกัแท่งหินทรงส่ีเหล่ียม หรือทรงกลมให้ย่ืน

ออกมาจากกรอบประตดู้านบน 2 แทง่ เน่ืองจากงานประดบันีมี้ลกัษณะคล้ายป่ินปักผม จึงเรียกว่า    

“สือเหมินจาน” ซึ่งแปลว่า “ป่ินประตศูิลา”34  งานแกะสลกัดงักลา่วพฒันามาจากเคร่ืองไม้ โดยแต่

เดิมกรอบประตูท าจากไม้ และส่วนกรอบด้านบนจะต้องมีท่อนไม้ 2 ท่อน หรือ 4 ท่อน เรียกว่า  

“เหมินจาน” แปลว่า “ป่ินประต”ู เสียบเพ่ือยึดให้แน่นหนา (ภาพท่ี 3 - 87) ไม้ดงักล่าวเป็นต้นแบบ

ให้กับป่ินประตูศิลา     โดยป่ินประตูศิลาเกิดขึน้ครัง้แรกสมัยราชวงศ์หมิง35 นอกจากนีเ้หนือป่ิน

ประตศูิลาขึน้ไป ช่างประดบัรูปสตัว์ หรือพนัธุ์พฤกษาศิลา  2  ชิน้ ประติมากรรมดงักล่าวมีหน้าท่ี

รองรับแผ่นปา้ยของศาลเจ้าเหนือประตทูางเข้า และท่ีกรอบประตดู้านข้างแกะสลกัประติมากรรม

รูปต่างๆ เช่น แจกันดอกไม้ สัญลักษณ์มงคล เพ่ือไว้ใช้ปักธูป36 ทัง้นีบ้างแห่งอาจแกะสลักงาน

ประดบัทัง้สามส่วน แต่บางแห่งอาจลดทอนลงไปเช่นเดียวกับท่ีพบในศาลเจ้าแต้จิ๋วของกรุงเทพฯ  

(ภาพท่ี 3 - 88, 3 - 89) 

 

                                                           
34
李绪洪《潮汕建筑石雕艺术》，广州：广东人民出版社，2012 年，第 159 页。(ห ลี่ ซู่

หง, เฉาซ่านเจีย้นจู้สือเตียวอีซู้่, (กวา่งโจว: กวา่งโจวหมินจชูปู่านเซอ่, 2012), หน้า 159.) 
35
李绪洪《潮汕建筑石雕艺术》，第 159 - 160 页。(หลี่ซู่หง, เฉาซ่านเจีย้นจู้สือเตียวอีซู้่ , 

หน้า 159 - 160.) 
36
李绪洪《潮汕建筑石雕艺术》，第 159 - 162 页。(หลี่ซู่หง, เฉาซ่านเจีย้นจู้สือเตียวอีซู้่ , 

หน้า 159 - 162.) 
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ภาพท่ี 3 - 87   ภาพลายเส้นแสดงต าแหนง่เหมินจานหรือป่ินประตู 
ที่มา    李绪洪《潮汕建筑石雕艺术》第 159 页。(หลีซู่ห่ง, เฉาซ่านเจีย้นจู้สือเตียวอีซู้่, หน้า 159.) 

 

 
ภาพที่ 3 - 88  ประตูทางเข้าศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอู เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง พ.ศ.2422 
สมยัจกัรพรรดิกวางซู ่ราชวงศ์ชิง กรอบประตมูีองค์ประกอบทัง้สามสว่น 
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ภาพท่ี 3 - 89   ประตทูางเข้าของศาลบรรพชนอาผอ หมูบ้่านหลงห ูเมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง พทุธศตวรรษ
ที่ 23 สมยัจกัรพรรดิคงัซี ราชวงศ์ชิง กรอบประตมูีการประดบัสอืเหมินจาน และสงิโต 
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อาจมีผู้สงสยัว่า การประดบัเช่นนีพ้บในงานสถาปัตยกรรมท้องถ่ินอ่ืนของจีน โดยเฉพาะ

กลุ่มท่ีสมัพนัธ์กบัชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ หรือไม่ ทัง้นีพ้บว่า งานสถาปัตยกรรมเคอ่ หมิ่นหนาน 

และกว๋างฝู่ ในไห่หนาน นิยมการแกะสลกัป่ินประตศูิลาเชน่เดียวกนั ซึ่งอาจเป็นเพราะมีพฒันาการ

มาจากอาคารเคร่ืองไม้เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน กระนัน้ไม่พบว่ามีการประดบัรูปสตัว์

เหนือป่ินประตูศิลาเพ่ือรับแผ่นป้าย หรือมีประติมากรรมนูนสูงประดับกรอบประตูเพ่ือปักธูป 

ส าหรับสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจวนัน้ไม่พบว่ากรอบประตูศิลามีการประดับทัง้สาม

องค์ประกอบนี ้(ดรูายละเอียด และตวัอย่างในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัศาลเจ้าของชาวจีนกลุ่มภาษา

อ่ืนๆ) 

2.4.3 งานประดับที่สัมพันธ์กับการคุ้มครองศาสนสถาน 

มงักรเขียว และเสือขาว : ความเช่ือเร่ืองสตัว์ประจ าทิศ 

  เม่ือเดินเข้าสู่ศาลเจ้าแต้จิ๋วหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ ศาลเจ้าแม่ประดู่

จะพบวา่ บนผนงัด้านขวามือจะประดบัประติมากรรมปนูปัน้ หรือแผ่นกระเบือ้งตดัชิน้ผสมกบังาน

จิตรกรรมท าเป็นรูปมงักร (ภาพท่ี 3 - 90) ในขณะท่ีฝ่ังตรงข้ามของผนงัด้านนีท้ าเป็นรูปเสือ (ภาพท่ี 

3 - 91) จากลกัษณะกระเบือ้งตดัท่ีใช้และเทคนิคการปัน้ อาจกล่าวได้ว่า งานเหล่านีเ้ป็นของช่าง

ยุคหลัง อย่างไรก็ตาม การท่ีปรากฏอยู่ในหลายศาลเจ้า และอยู่ในต าแหน่งเดียวกัน จึงท าให้

สนันิษฐานได้ว่า อาจมีการประดบัประติมากรรมรูปมงักรและเสือบนต าแหน่งดงักล่าวตัง้แตค่ราว

แรกสร้าง แตใ่นภายหลงัมีการบรูณะซอ่มแซมใหมโ่ดยชา่งรุ่นหลงั 
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ภาพที่ 3 - 90 ประติมากรรมนูนต ่ารูปมงักรบนผนงัภายในศาลเจ้าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวงจกัรวรรดิ์ 
เขตสมัพนัธวงศ์ 

 

 
ภาพที่ 3  - 91 ประติมากรรมนูนต ่ารูปเสือบนผนังภายในศาลเจ้าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ 
เขตสมัพนัธวงศ์ 
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ดร.เอวีลีน ลิป ได้ตีความสตัว์คู่ดงักล่าวไว้ว่า หมายถึงพยคัฆ์ขาวและมงักรฟ้าผู้ซึ่งเป็นผู้

คุ้มครองศาสนสถาน โดยทัง้สองเป็นบุคคลจริงในประวตัิศาสตร์จีนท่ีมีคณุงามความดี ต่อมาถูก

สังหาร แต่ด้วยความดีของท่านจึงได้รับการยกย่องเป็นพยัคฆ์ขาว และมังกรฟ้า 37 แต่ผู้ วิจัยมี

ความเห็นแตกต่างออกไป โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองสัตว์ประจ าทิศของจีน

มากกวา่ 

 ชาวจีนเช่ือวา่ แตล่ะทิศมีสตัว์วิเศษประจ าอยู ่และมีสีตา่งกนัซึง่ถือเป็นสีประจ าทิศ ดงันี ้ 

 ทิศตะวนัออก – มงักรเขียว 

 ทิศใต้ – นกแดง 

 ทิศตะวนัตก – เสือขาว 

 ทิศเหนือ – งพูนัเตา่สีด า 

 ความเช่ือดังกล่าวปรากฏหลักฐานอย่างช้าสุดราวสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกแล้ว  โดย

ปรากฏในเอกสารสมัยนัน้ เช่น หลี่จ้ี และ หวยหนานจ่ือ อย่างไรก็ดีอาจมีรายละเอียดปลีกย่อย

แตกตา่งกันเล็กน้อยในเอกสารแต่ละฉบบั แต่ความสมัพนัธ์กบัทิศท่ีประจ าอยู่เป็นระบบตายตวั38 

ความเช่ือดงักลา่วปรากฏในสมยัหลงัด้วย 

วฒันธรรมจีนให้ความส าคญักับทิศใต้ ซึ่งส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมด้วย โดยในจีนนัน้

พระราชวงั ศาสนสถาน และสสุาน นิยมหนัหน้าไปทางทิศใต้เป็นหลกั39 และน่าสงัเกตว่า สถานท่ี

เหลา่นีโ้ดยเฉพาะสถานท่ีซึง่มิได้สร้างตามคติศาสนาพทุธ แตส่ร้างขึน้ตามลทัธิเต้าซึง่เป็นความเช่ือ

พืน้ถ่ิน จะปรากฏหลกัฐานของมงักรเขียวและเสือขาวในลกัษณะของเทพผู้พิทกัษ์สถานท่ีด้วย โดย

                                                           
37ดร.เอวีลีน ลิป เขียน, ต้าฟู๊  เรียบเรียง, ต านานวัดและเทพเจ้าจีน, (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์, 

2537), หน้า 69. 
38
李凇《中国道教美术史》，长沙：湖南美术出版社，2011 年，第 66 - 73 页。(หลีซ่ง, 

จงกั๋วเต้าเจีย้วเหม่ยซู่สื่อ, (ฉางซา: หหูนานเหมย่ซูช่ปู่านเซอ่, 2011), หน้า 66 - 73.) 
39
陈建军《风水与建筑》，第 136 页。(เฉินเจีย้นจวิน, เฟิงสุ่ยหยเูจีย้นจู้, หน้า 136.) 
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จะประจ าอยู่ตามทิศของตนเอง ซึ่งก็คือ ด้านขวา (ทิศตะวันออก) และด้านซ้าย (ทิศตะวันตก)

ตามล าดับ (เม่ือเราหันเข้าหาสถานท่ีดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น สุสานสมัยราชวงศ์ฮั่นท่ีพบใน

มหาวิทยาลยัหล่ีกง ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี โดยสุสานดงักล่าวหนัไปทางทิศใต้ ท่ีบานประตู

ทางเข้าเขียนภาพมังกรเขียว และเสือขาวยืนถืออาวุธในลกัษณะผู้พิทักษ์ โดยมงักรเขียวอยู่ทาง

ด้านขวา และเสือขาวอยูท่างด้านซ้าย40  

นอกจากนี ้วดัจ่ือเซียวกง ซึ่งสร้างราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 20   สมยัราชวงศ์หมิง เป็นอีก

ตวัอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจ วดัแห่งนีส้ร้างขึน้ตามลทัธิเต้า อาคารด้านหน้าสุดเป็นอาคารประดิษฐาน

กลุ่มเทพผู้พิทกัษ์ในลทัธิเต้า ซึ่งเม่ือเดินเข้าไปในอาคาร ทางด้านขวา และด้านซ้ายประดิษฐานรูป

เทพมงักรเขียว (ภาพท่ี 3 - 92) และเสือขาวตามล าดบั (ภาพท่ี 3 - 93) โดยท าเป็นรูปบคุคล 

 
ภาพท่ี 3 - 92   ประติมากรรมเทพมงักรเขียว วดัจ่ือเซียวกง เขาอูต่งั มณฑลหเูป่ย ราวกลางพทุธศตวรรษที่ 20 

                                                           
40
李凇《中国道教美术史》，第 147-148 页。(หลี่ซง, จงกั๋ วเต้าเจีย้วเหม่ยซู่สื่อ, หน้า 147-

148.) 
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ภาพท่ี 3 - 93   ประติมากรรมเทพเสอืขาว วดัจ่ือเซียวกง เขาอูต่งั มณฑลหเูป่ย ราวกลางพทุธศตวรรษที่ 20 

 

ศาลเจ้าท่ีประดิษฐานเทพเจ้าองค์ตา่งๆ เป็นส่วนหนึ่งของความเช่ือในลทัธิเต้าเช่นดียวกนั 

จงึรับคตเิก่ียวกบัสตัว์ประจ าทิศด้วยแตอ่าจแสดงออกแตกตา่งกนัไป ส าหรับศาลเจ้าในเขตเฉาซา่น

มีการแสดงออกท่ีน่าสนใจ โดยภายในศาลเจ้าจะประดบัรูปมังกรและเสือไว้ท่ีผนงัด้านขวา และ

ซ้าย (ภาพท่ี 3 - 94, 3 - 95) การประดบัเช่นนีค้งจะสมัพนัธ์กบัความเช่ือดงักล่าว และรวมทัง้ศาล

เจ้าก็หนัไปทางทิศใต้ด้วย อย่างไรก็ดี จากการส ารวจโดยผู้วิจยัพบว่า ความนิยมนีป้รากฏอยู่เพียง

ในเขตเฉาซ่านเท่านัน้ จึงพอสนันิษฐานได้ว่า การประดบัภาพมงักรและเสือไว้ท่ีผนงัด้านขวาและ

ซ้ายของศาลเจ้าเป็นความนิยมเฉพาะถ่ินดงักลา่วนัน่เอง และได้เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างศาล

เจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ อีกด้วย 
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ภาพที่ 3 - 94   ประติมากรรมรูปมงักรบนผนงัด้านขวา
ของศาลเจ้าศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอ ูเมือง
ซา่นโถว มณฑลกวา่งตง 

ภาพที่ 3 - 95   ประติมากรรมรูปเสือบนผนงัด้านซ้าย
ของศาลเจ้าศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอ ูเมือง
ซา่นโถว มณฑลกวา่งตง 

 

อาจมีข้อโต้แย้งว่า ศาลเจ้าในกรุงเทพฯ ไม่อาจใช้หลกัการเดียวกนัได้เพราะหลายแห่งมิได้

หันไปทางทิศใต้ เช่น ศาลเจ้ากวนอูบนถนนสมเด็จเจ้าพระยาหันไปทางทิศเหนือ อย่างไรก็ตาม

ความแตกต่างดงักล่าวอาจสืบเน่ืองมาจากข้อจ ากดัในเร่ืองพืน้ท่ี แตส่งัเกตได้ว่า ถึงแม้ศาลเจ้าจะ

มิได้หนัไปทางทิศใต้ตามแบบประเพณีจีน แต่ช่างก็ยังประดบัรูปมังกร และเสือบนผนังด้านขวา

และซ้ายตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นถึงความคุ้นชินกบัประเพณีเดมิ  

นอกจากนี ้บางศาลเจ้าแต้จิ๋วประดบัรูปภาพแตกตา่งออกไป เช่น ศาลเจ้ากวนอิมเก็งหรือ

อาเนีย้เก็งบนถนนพาดสาย เขตสัมพันธวงศ์ ประดบัภาพกวางแทนเสือ (ภาพท่ี 3 - 96) แต่งาน

ประดับนีเ้ป็นงานท่ีท าขึน้ใหม่ จึงอาจเป็นได้ว่า ชนรุ่นหลังไม่เข้าใจท่ีมาของการประดับภาพ

ดงักลา่วแล้ว ท าให้เปล่ียนไปประดบัภาพประเภทอ่ืนแทน 
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งานจิตรกรรมบนไม้แปอกไก่ 

 ศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ หลายแห่ง มีการเขียนจิตรกรรมประดบัไม้แปอกไก่ 

หรือไม้แปหลกัของอาคารประธาน หรืออาคารด้านหน้าอาคารประธาน โดยบางแห่งเขียนเป็นภาพ

มังกรไข่มุกไฟ เช่น ศาลเจ้าแม่ประดู่  ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพท่ี  

3 - 97)  บางแห่งเขียนเป็นรูปยนัต์แปดทิศหรือปา-กว้า เช่น โรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวง

จกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ (ภาพท่ี 3 - 98a) นอกจากนี ้ช่างจะประดบัไม้แปอีกท่อนหนึ่งท่ีมีขนาด

บางกว่าใต้ไม้แปหลกั ไม้แปท่อนดงักล่าวในศาลเจ้าบางแห่งมีการเขียนภาษาจีนไว้ด้วย โดยอาจ

 

ภาพที่ 3 - 96   ภาพกวางบนผนังด้านซ้ายของศาลเจ้ากวนอิมเก็งหรืออาเนีย้เก็ง ถนนพาดสาย แขวงสัม

พนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 
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เขียนปีท่ีสร้างหรือซ่อม ค ามงคลตา่งๆ เช่น “合众平安” (เหอจ้งผิงอาน) ซึ่งแปลว่า “ทกุคนสงบสขุ” 

หรือ  “光前裕后” ซึ่งแปลว่า “สร้างเกียรติยศให้บรรพบุรุษ มอบความสุขให้คนรุ่นหลัง” (ภาพท่ี  

3 - 98b) 

 
ภาพที่ 3 - 97  แปอกไก่ของศาลเจ้าแม่ประดู่เขียนเป็นรูปมงักร ใต้ไม้แปดงักล่าวมีไม้แปขนาด
บางกวา่วางขนานอยู่ 

 

 
ภาพที่ 3 - 98 a  แปอกไก่ของศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคมเขียนเป็นรูปยนัต์ปา-กว้า ใต้ไม้แปดงักลา่วมีไม้แปขนาด
บางกวา่วางขนานอยู ่และเขียนค าวา่ “光前裕后” 
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ภาพท่ี 3 - 98 b   รายละเอียดของภาพยนัต์ปา-กว้า และตวัอกัษรจีน บนแปอกไก่ ศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคม 

 

งานประดบัไม้แปซ้อนกันสองชัน้ท่ีต าแหน่งอกไก่ รวมไปถึงการเขียนภาพบนไม้แปอกไก่ 

และตวัอกัษรบนไม้แปท่ีซ้อนกับไม้แปอกไก่ พบอยู่โดยทัว่ไปในศาลเจ้าในเขตเฉาซ่าน (ภาพท่ี 3 - 

99, 3 - 100) ส าหรับท่ีมาของการเขียนภาพปา-กว้านัน้ เน่ืองจากในหลายแห่ง การสร้างอาคาร

ต้องสอดคล้องกบัถนนท่ีตดัขึน้ก่อน ซึ่งท าให้สถานท่ีแห่งนัน้ไม่สามารถหนัไปในทิศทางท่ีดี หรือตัง้

ในท่ีตัง้มงคลตามหลกัฮวงจุ้ยได้ อนัอาจท าให้มีสิ่งชัว่ร้าย ดงันัน้ในคราวแรกสร้างจะมีการติดตอ่กบั

อาจารย์ด้านฮวงจุ้ยเพ่ือให้แก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งสามารถแก้ไขได้หลายวิธี และบางวิธีก็จะเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะพืน้ท่ี เช่น ในกลุ่มสถาปัตยกรรมเคอ่ของมณฑลกว่างตง จะนิยมแก้ไขโดยสร้าง

ประตทูางเข้าหลกัให้เบี่ยงออกจากแกนหลกัเล็กน้อย หรือในกลุ่มสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ นิยมสร้าง

ประตดู้านข้าง41 ส่วนในกลุ่มสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน นิยมใช้ภาพยนัต์แปดทิศเพ่ือขบัไล่สิ่งชัว่ร้าย 

โดยอาจประดับไว้ท่ีประตูหน้า หรือประดับบนไม้แปหลัก 42 นอกจากนีอ้าจสังเกตได้ว่า ภาพ 

ปา-กว้าในศาลเจ้าแต้จิ๋วบางแห่ง มีการเขียนจุดกลมสีขาวหลายจุดและลากเส้นต่อเช่ือมกัน 

ประดบัอยู่โดยรอบปา-กว้า (ภาพท่ี 3 - 98b)  จุดกลมสีขาวเหล่านัน้แทนภาพของกลุ่มดาว ทัง้นี ้

                                                           
41
陆琦《广东民居》，第 35 页。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, หน้า 35.) 

42
陆琦《广东民居》，第 35-36 页。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, หน้า 35 - 36.) 
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การเขียนภาพกลุม่ดาวล้อมรอบยนัต์แปดทิศส่ือถึงภาพ“เหอถหูลวัซู”43 ซึ่งเป็นท่ีมาของศาสตร์ฮวง

จุ้ยจีน 

 
ภาพที่ 3 - 99   งานประดบับนไม้แปอกไก่ และไม้แปใต้ไม้แปอกไก่ของ ศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้ากวนอ ู
เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง ด้านบนเขียนภาพยนัต์ปา-กว้า ไม้แปด้านลา่งเขียนภาษาจีนว่า “合众平安”  

(เหอจ้งผิงอาน) 
 

 
ภาพที่ 3 - 100   งานประดบับนไม้แปอกไก่ และไม้แปใต้ไม้แปอกไก่ของศาลเจ้าศาลเจ้าเทียนโหว และศาลเจ้า
กวนอ ูเมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง ด้านบนเขียนภาพมงักร ไม้แปด้านลา่งเขียนภาษาจีนว่า “元亨利贞”

(หยวนเฮิงลีเ่จิน)  

                                                           
43
曹春平《闽南建筑》，福州：福建人民出版社，2008 年，第 130 页。(เฉาชุนผิง, หมิ่ น

หนานเจีย้นจู้, (ฝโูจว: ฝเูจีย้นเหยินหมินชปู่านเซอ่, 2008), หน้า 130.) 
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การจดัวางไม้แปซ้อนกนัสองชัน้ในต าแหน่งอกไก่ยงัปรากฏในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่

หนานด้วยแต่ก็มีลกัษณะแตกต่างกันคือ ในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนานไม่นิยมเขียน

ลวดลายประดบัในส่วนดงักล่าว (ภาพท่ี 3 - 204) งานสถาปัตยกรรมอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีการจดัวางไม้

แปและงานประดบัในลกัษณะเช่นเดียวกบัเฉาซ่าน คือ สถาปัตยกรรมเค่อในกว่างตง (ภาพท่ี  3 -

220, 3 - 223) แต่ศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ น่าจะสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมเฉาซ่านซึ่งปรากฏ

ทัว่ไปในบ้านเกิดของชาวแต้จิ๋วท่ีเมืองจีน 

2.5 ข้อสรุป 

จากการศึกษาศาลเจ้าของชาวจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ พบลักษณะเด่นหลายประการท่ี

สมัพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรมในบ้านเกิดของชาวจีนกลุม่นี ้ซึง่เรียกวา่ “สถาปัตยกรรมเฉาซา่น” ดงั

จะเห็นได้จากอาคารทางเข้าท่ีมีการแบง่ชอ่งบนฝาผนงัเพ่ือประดบัประตมิากรรม และจิตรกรรมเล่า

เร่ือง นอกจากนีย้งัสงัเกตได้ว่า รูปทรงหน้าบนัคล้ายกบัหน้าบนั 5 ธาตขุองสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน 

อีกทัง้รูปทรงของกรอบหน้าบัน สันหลังคา และงานประดับอาทิ การใช้เทคนิคเช่ียนฉือ งาน

แกะสลกับนโครงสร้างรับน า้หนกั ผนงัประดบัรูปมงักรเขียว-เสือขาว งานจิตรกรรมภาพมงักรหรือ

ยนัต์แปดทิศบนไม้แปอกไก่ ยงัแสดงความสมัพนัธ์กบัรูปแบบศลิปกรรมท่ีพบดนิแดนดงักลา่วด้วย 

อย่างไรก็ตาม ลกัษณบางประการแสดงให้เห็นถึงแรงบนัดาลใจจากแหล่งอ่ืน คือ การยก

ฐานอาคารสงูและมีบนัไดทางข้างไว้ด้านนอกซึ่งพบมาก่อนในงานสถาปัตยกรรมไทย การเจาะชอ่ง

หน้าตา่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบแปลกๆซึง่พบมาก่อนในสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน และการเจาะ

ช่องหน้าต่างของอาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าและกรุด้วยซ่ีลูกกรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงาน

สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไหห่นาน ทัง้นีส้ าหรับแรงบนัดาลใจท่ีเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรมจีนพืน้ถ่ิน

อ่ืนๆ คงเกิดขึน้จากการปฏิสมัพนัธ์กบัชาวจีนกลุม่อ่ืนๆในกรุงเทพฯ 
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3. ศาลเจ้าจีนของชาวฮกเกีย้น 

 ศาลเจ้าจีนฮกเกีย้นท่ีมีประวตัิการสร้างในช่วงรัชกาลท่ี 1 – 5 คือ ศาลเจ้ากวนอูบนถนน

สมเด็จเจ้าพระยา ศาลเจ้าโจซือก๋ง ศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง ศาลเจ้าฮกเลียนเก็ง อย่างไรก็ดี บางศาล

เจ้านา่จะเป็นงานในสมยัปัจจบุนัแล้ว เช่น ศาลเจ้าฮกเลียนเก็งซึ่งมีหลกัฐานจารึกเก่าถึงรัชกาลท่ี 5 

(ภาพท่ี 3 - 101) แตจ่ากประวตัิท่ีเขียนโดยกลุม่ผู้อปุถมัภ์ศาลเจ้าเองกลา่ววา่ ในปี พ.ศ. 2550 ศาล

เจ้ามีสภาพช ารุดมากจงึบรูณะใหมท่ัง้หลงั ดงันัน้จงึมิได้น าศาลเจ้าดงักลา่วมาพิจารณาเป็นหลกั 

 
ภาพที่ 3 - 101  แผ่นป้ายเหนือประตูทางเข้าศาลเจ้าฮกเลียนเก็ง ถนนอภัยราชบ ารุง แขวงตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ ด้านขวาสดุปรากฏตวัอกัษรจีนระบศุกัราชเทียบได้กบัปีพ.ศ.2446 

 

3.1 รูปแบบอาคารทางเข้า 

 รูปแบบอาคารทางเข้าของศาลเจ้าทัง้สามแห่ ง แสดงการผสมผสานระหว่างงาน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน (ซึ่งอยู่ในถ่ินเดิมของชาวจีนแต้จิ๋ว) และหมิ่นหนาน (ซึ่งอยู่ในถ่ินเดิมของ

ชาวจีนฮกเกีย้น) 

 อาคารมีผนงัด้านหน้า ส่วนด้านหลงัเปิดโล่งสู่พืน้ท่ีด้านใน ลกัษณะเช่นนีพ้บโดยทัว่ไปใน

กลุ่มอาคารทางเข้าของสถาปัตยกรรมจีน น่าสังเกตว่า บนผนังแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียม ภายใน
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ประดับภาพต่างๆ ท่ีสร้างจากงานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือผสมกัน (ภาพท่ี 3 - 102) ทัง้นี ้

ส าหรับศาลเจ้าโจซือก๋ง ถึงแม้งานประดบัภายในจะเป็นของท าขึน้ใหม่ แตส่งัเกตได้ว่าช่องภาพแต่

ละช่องเกิดจากการก่อไม่ใช่เกิดจากการเขียนซึ่งอาจเป็นงานก่อท่ีมีมาแต่เดิม (ภาพท่ี 3 - 103) 

นอกจากนีบ้างช่องภาพท่ีช ารุดเผยให้เห็นงานประดบัในยุคท่ีเก่ากว่าด้วย (ภาพท่ี 3 - 104) ส่วน

ศาลเจ้ากวนอูนัน้ ปัจจุบนัมีการน าหินขัดมาบุบนผนังท าให้ไม่สามารถเห็นได้ว่างานดัง้เดิมเป็น

อยา่งไร (ภาพท่ี 3-105)  

 
ภาพท่ี 3 -102   ผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้าของศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 
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ภาพท่ี 3 -103   ผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้าของศาลเจ้าโจซือก๋ง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ 
 

 

ภาพท่ี 3 -104   งานประดบับนผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้าของศาลเจ้าโจซือก๋ง กรอบของแตล่ะช่องภาพ

เกิดจากการก่อขึน้กรอบ งานประดบัในปัจจบุนัช ารุดบางสว่นเผยให้เห็นงานประดบัในยคุก่อนหน้าซึง่เป็นงาน

จิตรกรรมเขียนสีที่มีโทนอ่อนกว่าปัจจุบัน โดยงานรุ่นเก่าเขียนอยู่ภายในกรอบเหมื อนกับงานรุ่นหลงักว่า

เช่นกนั 
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ภาพที่ 3-105   ผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้าของศาลเจ้ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 

 

ในหมิ่นหนานซึ่งเป็นบ้านเกิดของชาวฮกเกีย้น ช่างนิยมใช้อิฐแดงก่อผนงัอาคารทัง้ท่ีเป็น

อาคารทางเข้า และอาคารส าคญั อิฐเหล่านีมี้ลวดลายบนพืน้ผิว และช่างจะก่อประกอบให้เกิดเป็น

ลวดลายต่างๆ และเม่ือก่อเสร็จแล้ว ช่างไม่นิยมฉาบปูนทับ แต่ปล่อยให้เห็นแนวก่ออิฐดงักล่าว 

นอกจากนี ้ช่างใช้อิฐ หรือหินมาก่อประกอบร่วมเป็นขอบของผนงั และอาจมีการจารสลกัลวดลาย

ลงบนสว่นดงักลา่ว (ภาพท่ี 3 - 106, 3 - 107)44  

ดังนัน้เม่ือพิจารณางานประดับของอาคารทางเข้าของสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานใน

ภาพรวม จะพบวา่แตกตา่งจากอาคารทางเข้าของศาลเจ้าฮกเกีย้นในกรุงเทพฯ อย่างเห็นได้ชดั แต่

เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบกับงานสถาปัตยกรรมกลุ่มอ่ืนพบว่า มีความคล้ายกับอาคารทางเข้าใน

กลุม่ศาลเจ้าแต้จิ๋วซึง่แสดงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมกลุม่เฉาซา่นมากกวา่ (ภาพท่ี 3 - 37, 3 - 38) 

                                                           
44
曹春平《闽南建筑》，第 95 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานเจีย้นจู้, หน้า 95.) 
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ภาพท่ี 3 - 106   อาคารทางเข้าของศาลขงจ่ือ อ าเภอถงอนั เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝเูจีย้น คร่ึงแรกพทุธศตวรรษที่ 
24 สมยัราชวงศ์ชิง 

 

 
ภาพท่ี 3 - 107   อาคารทางเข้าศาลเจ้าฝ่าสอืเจินอู ่เมืองฉวนโจว มณฑลฝเูจีย้น คร่ึงแรกพทุธศตวรรษที่ 25 สมยั
ราชวงศ์ชิง 
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อย่างไรก็ดีแม้ส่วนผนังแสดงลักษณะของสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน แต่ส่วนอ่ืนๆ ยังแสดง

เอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานอย่างเด่นชดั ประการแรกคือ การเจาะช่องหน้าต่าง

ขนาบช่องประตูกลางของอาคารทางเข้า (ภาพท่ี 3 - 102, 3 - 103) ทัง้นี ้การเจาะช่องหน้าตา่ง

ขนาบประตกูลางเป็นลกัษณะหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 -106, 3 - 107) อีก

ทัง้สงัเกตได้ว่า ช่องหน้าต่างของศาลเจ้ากวนอันเก๋ง และโจซือก๋ง มีการประดบัไม้ฉลุโดยใช้ลาย

เมฆ พนัธุ์พฤกษาขดเป็นรูปมงักร (ภาพท่ี 3 - 108, 3 - 109, 3 - 110) รูปแบบดงักล่าวชวนให้นกึถึง

งานประดับช่องหน้าต่างของงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานท่ีเรียกว่า “ฉือหู่ชวง” ซึ่งแปลว่า 

“หน้าตา่งเสือมงักร” ทัง้นี ้ภาพมงักรท่ีปรากฏในช่องหน้าตา่งมีล าตวัยาวคดโค้งไปมามีความหมาย

หมายถึงอายยืุนด้วย (ภาพท่ี 3 - 111a และ 3 - 111b)45   

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่  3 - 108   ช่องห น้าต่างของอาคาร
ทางเข้า ศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง 

ภาพท่ี 3 - 109   ช่องหน้าตา่งของอาคารทางเข้า ศาลเจ้ากวน
อนัเก๋ง 

 

 

                                                           
45
曹春平《闽南传统建筑》，第 219 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานเจีย้นจู้, หน้า 219.) 
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ภาพท่ี 3 - 110   ช่องหน้าตา่งของอาคารทางเข้า ศาลเจ้าโจซือก๋ง 

 

  
ภาพท่ี 3 - 111a   ช่องหน้าตา่งขนาบประตทูางเข้าของ
วั ด ห ล ง ซ า น  ป ร ะ เท ศ ไ ต้ ห วั น ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม
สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน พ.ศ.2374 
ที่ ม า    曹春平《闽南传统建筑》，图 7 – 2 

-3。(เฉาชุนผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, ภาพที่ 
7 - 2 - 3.) 

ภาพที่  3 - 111b   ลายเส้นแสดงลักษณะ
หน้าต่างแบบ “ฉือหู่ชวง” ซึ่งเป็นที่นิยมใน
สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน 
ที่ ม า    曹春平《闽南传统建筑》，

图 7 – 2 - 4。(เฉาชุนผิง , หมิ่ นหนาน 

ฉวนถ่งเจีย้นจู้, ภาพท่ี 7 - 2 - 4.) 

 



131 
 

ส่วนที่สองคือ โครงสร้างไม้บนผนังด้านหน้า ในขณะท่ีศาลเจ้ากลุ่มภาษาอ่ืนๆ จะก่อ

ผนงัทึบ แต่อาคารทางเข้าของศาลเจ้าฮกเกีย้นมีลกัษณะท่ีแตกตา่งออกไปคือ เหนือผนงัดงักล่าว

เป็นเคร่ืองไม้ท่ียึดโยงกันอย่างโปร่งๆท าให้มีช่องว่างระบายอากาศได้ ชุดเคร่ืองไม้นีท้ าหน้าท่ีเป็น

ตวัเช่ือมระหว่างโครงสร้างไม้รับน า้หนักชาเหลียง พร้อมกันนัน้ก็ท าหน้าท่ีรับหลงัคาอีกทอดหนึ่ง

ด้วย (ภาพท่ี 3 - 112, 3 - 113, 3 - 114) 

 
ภาพท่ี 3 - 112   โครงสร้างไม้บนผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้า ศาลเจ้าโจซือก๋ง (ภายในกรอบวงกลม) 

 

 
ภาพที่ 3 - 113   โครงสร้างไม้บนผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้า ศาลเจ้ากวนอ ูถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
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ภาพที่ 3 - 114   โครงสร้างไม้บนผนังด้านหน้าของอาคารทางเข้า ศาลเจ้ากวนอันเก๋ง และค าศัพท์เรียกช่ือ
องค์ประกอบตา่งๆ 

 

การสร้างอาคารในวฒันธรรมจีนแตล่ะพืน้ท่ี ให้ความส าคญักบัการระบายอากาศภายใน

อาคาร โดยหลายพืน้ท่ีจะก่อโครงสร้างไม้แบบโปร่งบนผนงัด้านหน้าของอาคารด้วย ทัง้นีจ้ากการ

เปรียบเทียบรูปแบบพบว่า ลกัษณะขององค์ประกอบเคร่ืองไม้ท่ีพบในศาลเจ้าฮกเกีย้นคล้ายกับ

รูปแบบสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานมากท่ีสดุ 

 การก่อเคร่ืองไม้ในต าแหน่งดงักล่าวของอาคารในสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานมีลักษณะ

ส าคญัคือ ผนงัท่ีก่อขึน้มาท าหน้าท่ีรองรับโตว่ซึง่ได้เคยกล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีลกัษณะเป็นแทน่ไม้

ส่ีเหล่ียม โดยแท่นไม้เหล่านีมี้หน้าท่ีรับแผ่นไม้แปรูปโค้งต่อเน่ืองกันเรียกว่า “วานฟาง” เหนือแผ่น

ไม้นีข้ึน้ไปคือ “โต่ว” ซึ่งช่างจะวางให้ตรงกับต าแหน่งโต่วชัน้ล่าง โต่วในชัน้บนนีร้องรับ “ก่ง” ท่ีมี

รูปทรงเหมือนอกัษร W ทัง้นีแ้ตล่ะแฉกของก่งรองรับโตว่ ซึ่งโตว่ชัน้บนสดุนีมี้หน้าท่ีรองรับไม้แปอีก
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ทอดหนึ่ง  การใช้วานฟางร่วมกับก่งถือว่าเป็นเอกลกัษณ์หนึ่งของหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 115, 3 - 

116)46  

 
ภาพท่ี 3 - 115   ลายเส้นแสดงโครงสร้างไม้บนผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้าในงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน 

ที่มา   曹春平《闽南传统建筑》，图 2 – 1 - 6。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, ภาพที่ 2 – 

1 - 6.) 

 

 
ภาพที่ 3 - 116   โครงสร้างไม้บนผนังอาคารในวัดไคหยวน เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจีย้น ไม่เก่าไปกว่าพุทธ

ศตวรรษที่ 17 

                                                           
46
曹春平《闽南传统建筑》，第 48 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, หน้า 48.) 


