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ลักษณะโครงสร้างไม้ท่ีบรรยายไว้ข้างต้นคล้ายกับท่ีพบในศาลเจ้ากวนอันเก๋งซึ่งอาจมี

ความแตกต่างบ้างเล็กน้อย คือ มีการแกะสลกัรูปสิงโตรองรับโต่วอีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การ

แกะสลกัรูปสตัว์ หรือรูปอ่ืนๆเพ่ือรองรับหรือแทนโตว่ก็ปรากฏในศิลปะหมิ่นหนานด้วย (ภาพท่ี 3 - 

116) ดงันัน้จงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกแตอ่ยา่งใด 

ส าหรับศาลเจ้าโจซือก๋ง ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์และศาลเจ้ากวนอ ู

ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน มีรูปแบบท่ีเรียบง่ายกว่า คือ มีเพียง 

โตว่ เสา และวานฟาง เท่านัน้ แตไ่ม่มีการใช้ก่ง (ภาพท่ี 3 - 112, 3 - 113) ทัง้นีจ้ากการส ารวจงาน

สถาปัตยกรรมในเขตหมิ่นหนานโดยผู้วิจยั ยงัไมพ่บการลดรูปในลกัษณะดงักลา่ว แตอ่าจสงัเกตได้

วา่ ระยะหา่งระหวา่งผนงัและหลงัคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าทัง้สองแห่งในกรุงเทพฯ น้อยกวา่ท่ี

พบในศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง เน่ืองด้วยระยะห่างท่ีมีเพียงเล็กน้อยนี ้อาจท าให้ช่างต้องตดัทอนก่ง ซึ่ง

เป็นสว่นเพิ่มความสงูนัน่เอง 

 3.2 เคร่ืองบน 

  3.2.1 หน้าบันและรูปทรงหลังคา 

  เม่ือพิจารณาตามแหล่งบนัดาลใจ สามารถแบง่หน้าบนัและรูปทรงหลงัคาได้เป็น 

2 กลุ่ม คือ รูปแบบท่ีได้ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานเป็นหลัก และรูปแบบท่ีได้รับ

ต้นแบบจากสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเป็นหลกั โดยภายในศาลเจ้าแห่งหนึ่งนัน้ มีหน้าบนัและรูปทรง

หลงัคาในรูปแบบทัง้สถาปัตยกรรมหมิ่น และเฉาซา่นผสมผสานกนัอยู่ 

 รูปแบบท่ีได้ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานเป็นหลกั 

ส าหรับกลุ่มแรกนัน้ ปรากฏเด่นชดัในศาลเจ้าโจซือก๋ง และกวนอนัเก๋ง โดยพบว่า อาคาร

ในศาลเจ้าทัง้สองแห่งนิยมหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่เป็นอย่างมาก โดยอาคารทางเข้าศาล

เจ้าโจซือก๋งสร้างเป็นหลงัคาหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ซ้อนกนัสองชัน้ (ภาพท่ี 3 - 117)47 ส่วน

                                                           
47เนื่องจากศาลเจ้าโจวซือกง๋ในปัจจบุนัมกีารสร้างหลงัคาปิดสว่นพืน้ท่ีลานโลง่ด้านในศาลเจ้า ประกอบ

กบัมีการสร้างอาคารบ้านเรือนประชิดล้อมบริเวณศาล ท าให้ไมส่ามารถมองเห็นได้วา่หลงัคาของอาคารประธาน
มีลกัษณะเช่นไร 
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ศาลเจ้ากวนอนัเก๋งนัน้ อาคารทางเข้ามีหลงัคาหน้าจัว่ซ้อนกนัสองชัน้ แตอ่าคารประธานมีหลงัคา

หน้าจัว่เพียงชัน้เดียว (ภาพท่ี 3 - 118) 

 
ภาพท่ี 3 - 117   อาคารทางเข้าศาลเจ้าโจซือก๋ง หลงัคาหน้าจัว่ซ้อนกนัสองชัน้ 

 

 
ภาพที่ 3 - 118   อาคารภายในศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง ด้านหน้าเป็นอาคารทางเข้าสร้างเป็นหลงัคาหน้าจัว่ซ้อนกนั
สองชัน้ สว่นอาคารด้านหลงัเป็นอาคารประธานมีหลงัคาหน้าจัว่เพียงชัน้เดียว 
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หน้าบนัแบบดงักล่าว อาจดูคล้ายกับหน้าบนัธาตุไฟท่ีพบในกลุ่มศาลเจ้าแต้จิ๋วซึ่งได้รับ

อิทธิพลสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน แต่พบว่ามีความแตกตา่งกันคือ ในศิลปะเฉาซ่านไม่นิยมการสร้าง

หน้าบนัทรงหน้าจัว่ หรือหน้าบนัธาตไุฟเพียงชัน้เดียว หรือถ้าซ้อนสองชัน้ก็ไม่นิยมสร้างหน้าบนัชัน้

ล่างให้เป็นธาตุไฟ (ลักษณะเหล่านีไ้ด้กล่าวไปในหัวข้อศาลเจ้าของชาวจีนแต้จิ๋ว) ทว่าลักษณะ

เช่นนีป้รากฏอยู่ทั่วไปในสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน  (ภาพท่ี 3 - 106, 3 - 119) ทัง้นี ใ้นกลุ่ม

สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน หน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่เรียกว่า “เหยินจือ้กยุ” （人字规）
48ซึ่ง

แปลวา่ หน้าบนัแบบตวัอกัษร “เหยิน” （人） 

 
ภาพที่ 3 - 119   อาคารทางเข้าวัดไคหยวน เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจีย้น ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 17 
หลงัคาหน้าจัว่เพียงชัน้เดียว 

 

 รูปทรงหลังคาของอาคารในศาลเจ้ากวนอันเก๋งยังปรากฏลักษณะอ่ืนๆ  ท่ีสัมพันธ์กับ

สถาปัตยกรรมหมิ่นหนานด้วย คือ ความแอ่นโค้งของสันหลังคา โดยจะเห็นได้ว่า หลังคาของ

อาคารทางเข้า (ภาพท่ี 3 - 102) และอาคารประธาน (ภาพท่ี 3 - 118) มีความแอ่นโค้งมากกว่า

อาคารในศาลเจ้าแต้จิ๋ว (ภาพท่ี 3 - 37, 3 - 47) โดยสงัเกตได้วา่ เพ่ือให้หลงัคาดโูค้งอย่างมาก ช่าง
                                                           

48
曹春平《闽南建筑》，第 99 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานเจีย้นจู้, หน้า 99.) 
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ได้ปรับขอบชายคาให้เฉียงขึน้ (ภาพท่ี 3 - 102) หรือให้สนัหลงัคามีความแอน่โค้งอยา่งมาก (ภาพท่ี 

3 - 118) เทคนิคแรกไม่ปรากฏในศาลเจ้าแต้จิ๋ว แต่ส าหรับเทคนิคท่ีสองนัน้ ถึงแม้ช่างผู้สร้างศาล

เจ้าแต้จิ๋วจะท าหลงัคาธาตไุฟให้สนัหลงัคาแอน่โค้งเชน่กนัก็ตาม แตค่วามแอน่โค้งยงัเทียบไม่ได้กบั

หลงัคาของอาคารประธานศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง การท่ีหลงัคาของศาลแห่งนีแ้อ่นโค้งอย่างมากนา่จะ

เป็นเพราะได้ต้นแบบจากสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 106, 3 – 119) ซึ่งให้ความส าคญั

กบัความแอน่โค้งของหลงัคามากกวา่สถาปัตยกรรมเฉาซ่านนัน่เอง (ภาพท่ี 3 - 65) 

ลกัษณะปลายสนัหลงัคา และการประดบัสันหลงัคาของอาคารประธานศาลเจ้ากวนอัน

เก๋ง (ภาพท่ี 3 - 118)   มีความน่าสนใจ โดยสนัหลงัคาก่ออิฐถือปูนซ้อนเป็นชัน้ๆ และแนวปูนชัน้

บนสุดมีการบากท่ีปลายสนัเพ่ือให้เกิดร่องคล้ายปลายหางนกนางแอ่น และแนวปนูชัน้ล่างมีการ

บากในลักษณะล้อกับชัน้บนด้วย แนวปูน ท่ีมีการบากทัง้สองแนวมีระยะห่างระหว่างกัน

ค่อนข้างมากและมีการท าเหล่ียมมุม (ภาพท่ี 3 - 120) นอกจากนี ้สันหลงัคาของอาคารประธาน

หลงัดงักล่าวมีการประดบัเพียงประติมากรรมรูปมงักรเท่านัน้ และมิได้ประดบัท่ีปลายสนัหลงัคา 

หากแตข่ยบัเข้ามาด้านใน (ภาพท่ี 3 - 121)  
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ภาพท่ี 3 - 120   ภาพถ่ายด้านข้างสนัหลงัคาของอาคารประธาน ศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง 
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ภาพท่ี 3 - 121   การประดบัสนัหลงัคาของอาคารประธานศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง     

 

งานประดบัข้างต้นคล้ายกับสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน และเฉาซ่าน อย่างไรก็ตาม  หาก

เปรียบเทียบในรายละเอียดจะพบว่า อาคารของศาลเจ้ากวนอนัเก๋งใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรม

หมิ่นหนานมากกว่า เห็นได้จากการบากปลายสนัหลงัคาให้คล้ายหางนกนางแอ่นซ้อนกนัสองชัน้

และเว้นระยะหา่งระหวา่งชัน้คอ่นข้างมาก แนวปนูสนัหลงัคาใต้หางนกนางแอน่คอ่นข้างหนาและมี

เห ล่ียมุม  และงานประดับประติมากรรมบนสันหลังคาท่ีไม่ชิดปลายสันหลังคามากนัก 

(เปรียบเทียบระหว่างภาพท่ี 3 - 120, 3 - 121 ศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง และ ภาพท่ี 3 - 122 ศาลเจ้าแม่

เทียนโหว เมืองฉวนโจว) ตา่งจากสถาปัตยกรรมเฉาซ่านซึ่งบากปลายสนัหลงัคาเช่นกนัแตน่ิยมท า

เพียงชัน้เดียว หรือหากท าสองชัน้ จะสงัเกตได้ว่าความห่างระหวา่งชัน้คอ่นข้างน้อย รวมถึงแนวปนู
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ใต้สนัหลงัคาหางนกนางแอ่นเป็นเส้นโค้ง อีกทัง้ปลายสันหลงัคามกัจะประดบัพนัธุ์พฤกษาม้วนซึ่ง

งานประดบัดงักลา่วไมพ่บในงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 65, 3 - 67) 

 
ภาพที่ 3 - 122   สนัหลงัคาของศาลเจ้าแม่เทียนโหว เมืองฉวนโจว มณฑลฝเูจีย้น พทุธศตวรรษที่ 22 – 25 สมยั
ราชวงศ์ชิง ปลายสนัหลงัคาบากเป็นสองแฉกเหมอืนหางนกนางแอน่ โดยบากลกึกวา่สถาปัตยกรรมเฉาซา่น และ
นิยมท าสองชัน้ โดยระยะห่างระหว่างชัน้ค่อนข้างมาก  แนวปูนใต้หางนกนางแอ่นมีสนัเหลี่ยม บนสนัหลงัคา
ประดบัประติมากรรมรูปมงักรโดยมิได้ประดบัท่ีปลายสนัหลงัคา แตข่ยบัมาทางด้านใน 

 

 อย่างไรก็ดี ผู้ วิจยัพบรายละเอียดบางประการท่ีแสดงถึงอิทธิพลของเฉาซ่านปะปนอยู่ใน

กลุ่มนีด้้วย เช่น สนัหลงัคาของอาคารประธานในศาลเจ้าเกียนอนัเก็งท่ีมีการบากท่ีปลายเป็นสอง

แฉกเหมือนหางนกนางแอ่น แต่สังเกตได้ว่า ร่องท่ีบากค่อนข้างตืน้  (ภาพท่ี 3 - 120) เม่ือเทียบ

กับเย่ียนเหว่ยในงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 122) แต่บากตืน้ๆ เหมือนปลายสัน

หลงัคาของสถาปัตยกรรมเฉาซา่น (ภาพท่ี 3 - 67) ลกัษณะเชน่นีพ้บในศาลเจ้าอ่ืนด้วย เชน่ อาคาร
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ประตทูางเข้าของศาลเจ้าโจซือก๋ง (ภาพท่ี 3 - 117) นอกจากนี ้อาคารบางหลงั เชน่ อาคารทางเข้า

ศาลเจ้าโจซือก๋ง กลับท าแนวปูนใต้สันหลังคาหางนกนางแอ่นเป็นแนวแอ่นโค้งแทนท่ีจะหักมุม 

พร้อมกับมีการประดับพันธุ์พฤกษาปลายตวัดม้วนท่ีปลายสันหลังคา (ภาพท่ี  3 - 117) อันเป็น

เอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉาซา่นเชน่กนั (ภาพท่ี 3 - 65) 

รูปแบบท่ีได้ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเป็นหลกั 

 ศาลเจ้ากวนอูบนถนนสมเด็จเจ้าพระยามีประวัติบอกเล่ากันต่อมาว่าสร้างโดยชาวจีน

ฮกเกีย้น ลักษณะท่ีสะท้อนความเป็นจีนกลุ่มดงักล่าวได้อย่างชดัเจน คือ โครงสร้างไม้เหนือผนัง

ของอาคารทางเข้า และการเจาะช่องหน้าตา่งขนาบอาคารทางเข้าซึ่งได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว  (ภาพ

ท่ี 3 - 113) 

 ถึงกระนัน้ ลกัษณะหน้าบนั และรูปทรงหลงัคากลบัแสดงต้นแบบจากสถาปัตยกรรมเฉา

ซ่านชดัเจน โดยท าเป็นหลงัคาซ้อนกันสองชัน้ (ภาพท่ี 3 - 123) หน้าบนัชัน้ล่างท่ีส่วนยอดท าเป็น

รูปเรขาคณิตมีห้าเหล่ียม  (ภาพท่ี 3 - 124) ส่วนหลังคาชัน้บนเป็นหลังคาหน้าจั่วสันหลังคาโค้ง 

รูปแบบของหน้าบนัด้านล่างเหมือนกับหน้าบนัธาตไุม้ และชัน้บนคือ หน้าบนัธาตไุฟในศิลปะเฉา

ซา่น อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัหลกัการสร้างหลงัคาสองชัน้ในศิลปะเฉาซ่าน ท่ีหากชัน้บนเป็นหน้าบนั

ธาตไุฟ ชัน้ลา่งจะต้องเป็นหลงัคาหน้าบนัธาตอ่ืุนท่ีมิใชธ่าตไุฟ  

นอกจากนีใ้นศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง ปรากฏอาคารบริวารท่ีหลงัคามีหน้าบนัธาตไุม้ด้วย (ภาพ

ท่ี 3 - 125) หลักฐานของอาคารกลุ่มนีแ้สดงให้เห็นถึงการท่ีชาวจีนฮกเกีย้นรับอิทธิพลจาก

วฒันธรรมภายนอกได้เป็นอยา่งดี 



142 
 

 
ภาพที่  3 - 123   ศาลเจ้ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้าพระยา หลังคาซ้อนกันสองชัน้ แต่ละชัน้มีหน้าบันรูปทรง 
แตกตา่งกนั 
 

 
ภาพที่ 3 - 124   หน้าบนัของหลงัคาชัน้ลา่ง ศาลเจ้ากวนอ ูถนนสมเด็จเจ้าพระยา ท าเป็นหน้าบนัธาตไุม้
แบบศิลปะเฉาซา่น 
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  3.2.2 ไม้เตงิเหลียง 

  โครงสร้างไม้ภายในอาคารประธานของศาลเจ้ากวนอนัเก๋งมีลักษณะคล้ายกับ

อาคารในศาลเจ้าแต้จิ๋ว และศาลเจ้าฮกเกีย้นอ่ืนๆ ในกรุงเทพฯ คือ ใช้โครงสร้างแบบชาเหลียง ซึ่ง

ได้อธิบายโดยละเอียดในหัวข้อก่อนหน้าแล้ว กระนัน้  อาจสังเกตได้ว่า มีองค์ประกอบ

สถาปัตยกรรมหนึ่งท่ีไม่พบในศาลเจ้าแต้จิ๋ว คือ ไม้แปท่ีมีความบางกว่าไม้แปทัว่ไป และยาวขนาด

หนึ่งห้อง ไม้แปพิเศษดงักล่าวนีจ้ะไม่วางตดิกบัไม้แปอกไก่ แตจ่ะเว้นระยะห่างโดยพาดบนข่ือท่ีอยู่

หา่งจากไม้แปอกไก่มาก และต้องวางให้ไม้แปดงักลา่วอยู่ระหว่างแปอกไก่และแปลาน (ภาพท่ี 3 - 

126) 

 
ภาพท่ี 3 - 125   อาคารบริวารในศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง หน้าบนัธาตไุม้แบบเฉาซา่น 
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ภาพท่ี 3 - 126   ไม้เติงเหลยีงภายในศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง 

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมดงักล่าวนีท้ าให้นึกถึง “ไม้เติงเหลียง” ในงานสถาปัตยกรรม

หมิ่นหนาน ซึ่งมีขนาดบาง และนิยมจดัวางให้ห่างจากไม้แปอกไก่ โดยพาดบนข่ือและอยู่ระหว่าง

ไม้แปอกไก่และไม้แปลาน (ภาพท่ี 3 - 127)49 

 

                                                           
49
曹春平《闽南传统建筑》，第 58 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, หน้า 58.) 
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ภาพที่ 3 - 127   ไม้เติงเหลียงในศาลขงจ่ือ อ าเภอถงอนั เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจีย้น ต้นพุทธศตวรรษที่ 24 
สมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง 
 

ทางหมิ่นหนานซึ่งเป็นบ้านเกิดของชาวจีนฮกเกีย้น เม่ือมีการสร้างอาคารในบ้านคหบดี 

ศาลบรรพบรุุษ วดั หรือศาลเจ้า นิยมท าไม้เติงเหลียงไว้ด้วย โดยไม้ดงักล่าวนีไ้ม่มีหน้าท่ีรับน า้หนกั

โครงสร้าง หากแต่เตรียมไว้เพ่ือแขวนโคม50 ในกรณีของวดัหรือศาลเจ้า ชาวจีนในเขตหมิ่นหนาน

นิยมถวายโคมเป็นของบูชา ส าหรับมูลเหตใุนการจดัวางต าแหน่งดงักล่าว อาจเก่ียวข้องกับหลัก 

ฮวงจุ้ยของทางหมิ่นหนานเอง โดยเช่ือว่า หากต าแหน่งเติงเหลียงตรงกบัไม้แปอ่ืนๆ ทางด้านบนจะ

เกิดความอปัมงคล51 

 

 

                                                           
50
曹春平《闽南建筑》，第 82 页。(เฉาชนุผิง, หมิ่นหนานเจีย้นจู้, หน้า 82.) 

51
曹春平《闽南传统建筑》，第 284 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานฉวนถ่งเจีย้นจู้, หน้า 284.) 
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 3.3 งานประดับสถาปัตยกรรม 

  3.3.1 ความเหมือนระหว่างงานประดับสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน และเฉา

ซ่าน : เอกลักษณ์ร่วม และการรับอิทธิพล 

งานประดบัสถาปัตยกรรมท่ีพบในศาลเจ้าจีนฮกเกีย้นในกรุงเทพฯ คล้ายกบัศาล

เจ้าจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ กล่าวคือ ในด้านเทคนิค  มีการผสมผสานทัง้งานจิตรกรรม และ

ประติมากรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนีใ้นส่วนของงานประติมากรรมมีการใช้ เทคนิคเช่ียนฉือ หรือ

กระเบือ้งตัดเป็นชิน้เล็กๆ และน ามาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ (ภาพท่ี 3 - 128) ทัง้นีเ้น่ืองจาก

เทคนิคเช่ียนฉือปรากฏในสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 129) และเป็นท่ีนิยมใช้โดยทัว่ไป

เช่นกัน ดงันัน้งานประดบักระเบือ้งตดัในศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกีย้นน่าจะได้แรงบนัดาลใจจาก

งานประดบัในบ้านเกิดเมืองนอนมากกวา่ 

 
ภาพท่ี 3 - 128   งานประดบักระเบือ้งตดับนสนัหลงัคาอาคารทางเข้า ศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง 

 



147 
 

 
ภาพที่ 3 - 129   งานประดบักระเบือ้งตดับนสนัหลงัคา ศาลเจ้าฮัวเฉียวกง เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจีย้น 
ต้นพทุธศตวรรษที่ 25 สมยัจกัรพรรดิกวางซู ่

 

 งานประดับโครงสร้างไม้รับน า้หนักในศาลเจ้าฮกเกีย้นมีลักษณะคล้ายกับศาลเจ้า

แต้จิ๋ว คือ ฐานของถ่งจู้ มีการแกะสลักเป็นฐานโต่วธรรมดา รูปฟักทอง สัตว์ บุคคล หรือรูปพันธุ์

พฤกษา ส่วนตวัเสามีทัง้ท่ีเป็นเสาเรียบ และโต่วสลบัเสาเรียบด้วย (ภาพท่ี 3 - 130, 3 - 131, 3 - 

132, 3 - 133) นอกจากนีร้ะหว่างเสายังมีจาเชียนเป็นตัวเช่ือมด้วย ความเหมือนกันเช่นนีม้ิใช่

หมายความว่า ศาลเจ้าฮกเกีย้นได้รับแรงบนัดาลใจจากศาลเจ้าแต้จิ๋วหรือสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน 

แต่น่าจะเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานซึ่งชาวจีนฮกเกีย้นรู้จักดีมากกว่า เพราะเป็น

เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินตนเองในเมืองจีน (ภาพท่ี 3 - 134, 3 - 135) 
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ภาพท่ี 3 - 130   งานประดบัโครงสร้างไม้ศาลเจ้ากวนอ ู ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา ฐานถ่งจู้ท าเป็นรูปโตว่ และ
สงิโต เสาประกอบด้วยโตส่ลบักบัเสาเรียบ แตล่ะเสามกีารเช่ือมด้วยจาเชียน 
 

 

 
ภาพท่ี 3 - 131   งานประดบัโครงสร้างไม้ศาลเจ้าโจซือก๋ง ฐานถ่งจู้ท าเป็นรูปฟักทอง เสาเรียบ มีจาเชียนเช่ือม
ระหวา่งเสา 
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ภาพที่ 3 - 132   งานประดบัโครงสร้างไม้ศาลเจ้าโจซือก๋ง ฐานถ่งจู้ท าเป็นรูปสิงโต และพนัธุ์พฤกษา 
เสาเรียบ แตล่ะเสามีการเช่ือมด้วยจาเชียน 
 

 
ภาพที่ 3 - 133   งานประดบัโครงสร้างไม้ศาลเจ้ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ฐานถ่งจู้ท าเป็นรูปสิงโต และ
บคุคล เสาประกอบด้วยโตว่สลบักบัเสาเรียบ แตล่ะเสามีการเช่ือมด้วยจาเชียน 
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ภาพที่ 3 - 134   งานประดบัโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าฮวัเฉียวกง เมืองฉวนโจว มณฑลฝเูจีย้น ต้นพทุธศตวรรษที่ 
25 สมยัจักรพรรดิกวางซู่ ฐานถ่งจู้ แกะเป็นรูปฟักทอง และรูปสิงโต เสาประกอบด้วยโต่วซ้อนกันขึน้ไป และมี
จาเชียนเช่ือมระหวา่งเสา 

 

 
ภาพท่ี 3 - 135   งานประดบัโครงสร้างไม้ในศาลขงจ่ือ เมืองจางโจว มณฑลฝเูจีย้น พทุธศตวรรษที่ 22 - 25 สมยั
ราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้แกะเป็นรูปโตว่ เสาท าเป็นโตว่ซ้อนชัน้ขึน้ไป มีจาเชียนเป็นตวัเช่ือมระหวา่งเสา 
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 ท่ีปลายชายคาของอาคารในศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง ศาลเจ้ากวนอบูนถนนสมเด็จเจ้าพระยา 

และศาลเจ้าโจซือก๋งพบว่ามีงานประดบัประเภทหนึ่งน่าสนใจ โดยสงัเกตได้ว่ามีการประดบัคล้าย

แท่งเสาห้อยยาวลงมาจากชายคาแต่ไม่ยาวจรดพืน้ดิน ท่ีปลายเสาด้านล่างจะมีการแกะสลกัเป็น

รูปดอกไม้ หน้าท่ีของเสาเหล่านี ้คือ เป็นตวัยึดไม้แปท่ีอยู่บริเวณชายคา (ภาพท่ี 3 - 136, 3 - 137, 

3 - 138) เสาดงักล่าวเทียบได้กับเสา “ซูจู้” ในสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 139) อย่างไร

ก็ตาม เสาลกัษณะเป็นท่ีนิยมในสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเช่นกนั (ภาพท่ี 3 - 140) เพียงแตจ่ากการ

ส ารวจศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ ไม่พบการใช้องค์ประกอบด้งกล่าว ซึ่งอาจเป็นเพราะเสาซูจู้ ไม่ใช่

องค์ประกอบบงัคบัท่ีงานสถาปัตยกรรมของเฉาซ่าน และหมิ่นหนานทกุหลงัจะต้องมี ดงัจะสงัเกต

ได้วา่ ในพืน้ท่ีเฉาซา่น และหมิ่นหนาน เสาซูจู้ปรากฏในอาคารบางหลงั 

 

 
ภาพท่ี 3 - 136   การประดบัซูจู้  (ภายในวงกลม)ในศาลเจ้ากวนอ ูถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน 
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ภาพที่ 3 - 137   เสาซูจู้ที่ห้อยลงมาจากชายคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง ถนนเทศบาลสาย 1 แขวง
วดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 

 

 
ภาพที 3 - 138   เสาซูจู้ที่ศาลเจ้าโจซือก๋ง ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ 
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ภาพท่ี 3 -139   ซูจู้ของอาคารในศาลขงจ่ือ เมืองฉวนโจว มณฑลฝเูจีย้น ไมเ่ก่าไปกวา่พทุธศตวรรษที่ 17 

 

 
ภาพที่ 3 - 140   การประดับซูจู้ ที่ชายคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าเทียนโหวและกวนตี ้เมืองซ่านโถว มณฑล
กวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง  
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 รูปแบบอีกประการหนึ่งท่ีคล้ายกับศาลเจ้าแต้จิ๋ว คือการเขียนยันต์ปา-กว้า (ภาพท่ี  

3 - 141) หรือภาพมงักร (ภาพท่ี 3 - 142) บนแปอกไก่ และมีไม้แปขนาดบางกว่าอีกท่อนหนึ่งซ้อน

อยู่ทางด้านล่างและมีการเขียนจารึกภาษาจีนก ากับ (ภาพท่ี 3 - 141) โดยพบว่า การประดบัใน

ต าแหน่งดังกล่าวนอกจากจะพบในสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน ยังพบในสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน  

(ภาพท่ี 3 - 143)52 ซึ่งอาจมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเป็นมงคลให้กับศาสนสถานเช่นเดียวกับ

งานสถาปัตยกรรมในเฉาซา่น แนวคดิเชน่นีค้งมีอิทธิพลตอ่ชาวจีนฮกเกีย้นอพยพในกรุงเทพฯ ด้วย 

 
ภาพที่ 3 - 141   ภาพยนัต์ปา-กว้า บนแปอกไก่ของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโจซือก๋ง ไม้แปท่ีซ้อนอยูด้่านลา่งเขียน
ค าภาษาจีน 

 

                                                           
52
曹春平《闽南建筑》，第 130 页。(เฉาชนุผิง, หม่ินหนานเจีย้นจู้, หน้า 130.) 
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ภาพท่ี 3 - 142  ภาพยนัต์มงักรบนแปอกไก่ของอาคารในศาลเจ้ากวนอ ูถนนสมเด็จเจ้าพระยา  
 

 
ภาพที่ 3 - 143  งานประดบับนแปอกไก่ ศาลขงจ่ือ เมืองจางโจว มณฑลฝเูจีย้น พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง 
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นอกจากนี ้ยงัพบลกัษณะอ่ืนๆท่ีนา่จะเกิดจากการรับอิทธิพลจากศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วซึง่สร้าง

ตามสถาปัตยกรรมเฉาซ่านด้วย นัน่คือ การประดับรูปมังกร และเสือ ซึ่งพบในศาลเจ้าบางแห่ง 

เช่น ศาลเจ้าโจซือก๋ง โดยช่างประดบัประติมากรรมนูนสูงรูปมงักรไว้ก าแพงด้านขวา (ภาพท่ี 3 - 

144) และเสือไว้บนก าแพงด้านซ้ายภายในศาลเจ้า (ภาพท่ี 3 - 145)  

 
ภาพท่ี 3 - 144  ภาพมงักรในศาลเจ้าโจซือก๋ง 
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ภาพท่ี 3 - 145  ภาพเสอืในศาลเจ้าโจซือก๋ง 
 

ได้กลา่วมาแล้ววา่ การประดบัมงักร และเสือสมัพนัธ์กบัความเช่ือเร่ืองสตัว์ประจ าทิศ และ

การมีเทพผู้พิทกัษ์ประจ าศาสนสถาน ถึงแม้ความเช่ือดงักล่าวเป็นท่ีแพร่หลายในวฒันธรรมจีน แต่

การแสดงออกทางศิลปกรรมแตกต่างกัน ในงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน  ช่างประดับสัตว์สอง

ประเภทเต็มช่องก าแพงท่ีเตรียมไว้ทัง้ด้านขวาและซ้ายของศาลเจ้า ดังนัน้อาจเป็นได้ว่า งาน

ประดบัมงักร และเสือในศาลเจ้าจีนฮกเกีย้น ได้รับแรงบนัดาลใจจากศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว  ทัง้นีถ้ึงแม้

งานประดบัท่ีพบในศาลเจ้าจะดคูอ่นข้างใหม ่แตอ่าจเป็นไปได้ท่ีท าขึน้จากเค้าเดมิ 

งานประดบัอีกประการหนึ่งท่ีน่าจะได้รับอิทธิพลจากศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วคือ งานประดับ

กรอบประตู โดยพบว่า กรอบประตทูางเข้าของศาลเจ้าฮกเกีย้นมีการประดบัเหมินจาน หรือป่ิน

ประตู (ภาพท่ี 3 - 146) ทัง้นีจ้ากการศึกษาสถาปัตยกรรมจีนท่ีสัมพันธ์กับชาวจีนอพยพใน

กรุงเทพฯ พบว่า การประดบัเหมินจานมิได้ปรากฏในสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเทา่นัน้ (ภาพท่ี 3 - 88)  

แต่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานด้วยเช่นกัน (ภาพท่ี 3 - 147) นอกจากนี ้น่าสงัเกตว่า 

ศาลเจ้าฮกเกีย้นบางแห่งในกรุงเทพฯ มีการประดบัประติมากรรมรูปสิงโตเหนือเหมินจานด้วย ซึ่ง

การประดบัสิงโตในต าแหน่งดงักล่าวกลบัไม่พบมาก่อนในงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 
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- 147) แต่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน (ภาพท่ี 3 - 88)   ดังนัน้งานประดับ

ดงักลา่วคงได้รับอิทธิพลจากเฉาซา่นผา่นศาลเจ้าแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ  

 
ภาพท่ี 3 - 146   ประตทูางเข้าศาลเจ้ากวนอ ูถนนสมเด็จเจ้าพระยา มีการประดบัสอืเหมินจาน และสงิโต 

 

 
ภาพที่ 3 - 147   ประตูทางเข้าศาลเจ้าตงเยว่ อ าเภอหุ้ ยอาน เมืองฉวนโจว กลางพุทธศตวรรษที่ 20  สมัย
ราชวงศ์หมิง มีการประดบัเหมินจาน แตไ่มม่ีสงิโต 
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จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า งานประดับสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าชาวจีน

ฮกเกีย้นในกรุงเทพฯ มีความเหมือนกบังานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน โดยปัจจยัหนึ่งสืบเน่ืองมาจาก 

งานประดบัเหลา่นัน้เป็นเอกลกัษณ์ร่วมกนัของงานสถาปัตยกรรมเฉาซา่น และหมิ่นหนานในจีนอยู่

แล้ว เช่น เทคนิคเช่ียนฉือ โครงสร้างรับน า้หนัก เสาซู จู้  การเขียนยันต์ปากว้าบนอกไก่ แต่ใน

ขณะเดียวกัน พบว่า รูปแบบบางประการเกิดขึน้สืบเน่ืองมาจากการได้ต้นแบบจากงาน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน คือ การประดบัรูปมงักรและเสือ และงานประดบักรอบประตทูางเข้า โดย

รูปแบบในกลุม่หลงัคงเป็นการส่งอิทธิพลทางรูปแบบท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพฯแล้ว เพราะไม่ปรากฏมา

ก่อนในสถาปัตยกรรมทางแถบหมิ่นหนาน 

 3.3.2 งานประดับสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่

ในกว่างตง 

สนัหลงัคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโจซือก๋งมีงานประดบัท่ีนา่สนใจ โดยด้านบน

สันหลังคามีการประดับมังกรวิ่งเข้าหากันสองตัว  (ภาพท่ี 3 - 148) ซึ่งเป็นระเบียบท่ีนิยมใน

สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพท่ี 3 - 119) 

 
ภาพท่ี 3 - 148   งานประดบัสนัหลงัคาอาคารทางเข้าศาลเจ้าโจซือก๋ง 

 

สิ่งท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งของศาลเจ้าแห่งนีคื้อ เรายังพบงานประดบัท่ีแสดงอิทธิพล

ศลิปะอ่ืนด้วย โดยนอกจากงานประดบัพนัธุ์พฤกษาม้วนท่ีปลายสนัหลงัคาทัง้สองข้าง ซึง่เก่ียวข้อง

กบัศิลปะเฉาซ่านแล้ว ยงัพบงานประดบัรูปบคุคล และอาคารขนาดเล็กจ านวนมากท่ีด้านหน้าของ
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สนัหลงัคา โดยงานประติมากรรมเหล่านีช้่างใช้ทัง้เทคนิคปนูปัน้ ตดักระเบือ้งประดบั รวมถึงงาน

ประดบักระเบือ้งส าเร็จรูป ซึง่เป็นเทคนิคท่ีชา่งในหมิ่นหนานใช้โดยทัว่ไป53 

 ถึงแม้เทคนิคจะเป็นท่ีคุ้นเคยในกลุ่มช่างทางหมิ่นหนาน แต่ระเบียบการประดบัค่อนข้าง

แตกตา่งจากงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานโดยทัว่ไป กล่าวคือด้านหน้าของสนัหลงัคาอาคารทาง

แถบหมิ่นหนานมีการประดบัประติมากรรมเช่นเดียวกับด้านบนของสันหลังคา ทว่าช่างไม่นิยม

ประดบัประติมากรรมท่ีมีขนาดใหญ่นกัโดยอาจเลยแนวขอบสนัหลงัคาเล็กน้อย และมีจ านวนไม่

มาก เพ่ือยังให้เห็นแนวแถบสันหลังคาอยู่ (ภาพท่ี 3 – 119, 3 - 128) ลักษณะเช่นนีแ้ตกต่างจาก

งานประดบัท่ีพบในศาลเจ้าโจซือก๋งซึ่งประดบัประตมิากรรมจ านวนมาก พร้อมทัง้มีขนาดใหญ่และ

สงูจนบดบงัแนวสนัหลงัคา 

 งานประดบัสถาปัตยกรรมแบบเฉาซ่านมีลกัษณะเดียวกับหมิ่นหนาน ดงันัน้จึงไม่น่าจะ

เป็นแรงบนัดาลใจ แตผู่้วิจยักลบัพบวา่  ระเบียบการประดบัท่ีศาลเจ้าโจซือก๋งคล้ายกบังานประดบั

สนัหลงัคาในสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ของกว่างโจว (ภาพท่ี 3 - 149) 

 

                                                           
53ข้อมูลเก่ียวกับงานประดบัสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน ดูใน 戴志坚《福建民居》，第 270 - 282

页。(ไต้จือ้เจียน, ฝูเจีย้นหมินจู, หน้า 270 - 282.) 
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ภาพท่ี 3 - 149   งานประดบัสนัหลงัคาของบ้านตระกลูเฉินซึง่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ของกวา่งโจว 

พทุธศตวรรษที่ 24 -25 สมยัราชวงศ์ชิง 

สนัหลงัคาของอาคารในกว่างโจวนิยมใช้กระเบือ้งเผาส าเร็จรูปมาเรียงต่อกันเพ่ือท าสัน

หลังคา อันเป็นลักษณะท่ีแตกต่างจากสถาปัตยกรรมเฉาซ่านและหมิ่นหนาน  นอกจากนี ้อาจ

สังเกตได้ว่ากระเบือ้งส าเร็จรูปดังกล่าวนิยมปัน้เป็นรูปอาคารบ้านเรือนจ าลองทรงสูงและมีรูป

บุคคลท ากิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารเหล่านัน้คล้ายกับงานประดบับนสันหลังคาของศาลเจ้า 

โจซือก๋ง  จึงอาจเป็นได้ว่า ช่างท่ีสร้างศาลเจ้าหลงันีอ้าจใช้เทคนิคท่ีตนเองคุ้นเคยมาประดิษฐ์สิ่งท่ี

ได้ต้นแบบจากสนัหลงัคาอาคารแบบกวา๋งฝู่ ในกวา่งโจวก็เป็นได้  

เน่ืองจากศาลเจ้าจีนกวางตุ้ งท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดในกรุงเทพฯ เพิ่งสร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ดังนัน้หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มอาคารศาลเจ้าท่ีพบในกรุงเทพฯ เป็นหลัก งานประดับบนสัน

หลังคาของศาลเจ้าโจซือก๋ง อาจเป็นงานซ่อมในช่วงเวลาเดียวกัน แต่แท้จริงแล้ว แรงบนัดาลใจ

ดงักล่าวไมจ่ าเป็นต้องรอให้มีการสร้างศาลเจ้ากวางตุ้งขึน้ในกรุงเทพฯ เพราะหากพิจารณาว่ากวา่ง
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โจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวา่งตง ในขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองทา่นานาชาติท่ีส าคญั จึงอาจท า

ให้มีคนจากหลายพืน้ท่ีเดินทางไปกว่างโจว เพ่ือท าการค้าขาย หางานท า หรือเดินทางต่อไป

ดินแดนอ่ืน เป็นต้น ก็อาจเป็นได้ท่ีช่างหรือผู้ออกแบบศาลเจ้าแห่งนีมี้โอกาสได้เดินทางไปเมืองนี ้

และสงัเกตเห็นเอกลกัษณ์งานสถาปัตยกรรม และเกิดแรงบนัดาลใจน ามาประยกุต์ใช้ 

3.4 ข้อสรุป 

ตัวอย่างของศาลเจ้าของชาวฮกเกีย้นในกรุงเทพฯ อาทิ ศาลเจ้ากวนอู ถนนสมเด็จ

เจ้าพระยา ศาลเจ้าโจซือก๋ง และศาลเจ้ากวนอันเก๋ง ได้แสดงให้เห็นถึงการน ารูปแบบศิลปกรรม

จากบ้านเกิดของชาวจีนฮกเกีย้นมาใช้ได้ดี ได้แก่ อาคารทางเข้าท่ีมีการเจาะช่องหน้าต่าง  “ฉือหู ่

ชวง” และโครงสร้างไม้บนผนงัด้านหน้าของอาคารเพ่ือระบายอากาศ นอกจากนี เ้อกลักษณ์จาก

สถาปัตยกรรมหมิ่นหนานยงัสะท้อนให้เห็นจากการท าหลงัคาท่ีมีหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่

ซ้อนกันสองชัน้ สนัหลงัคาท่ีแอ่นโค้งอย่างมาก ลกัษณะปลายสนัหลงัคาท่ีค่อนข้างมีเหล่ียม การ

ประดบัไม้เติงเหลียง งานประดบัสถาปัตยกรรม อาทิ การแกะสลกัรูปสิงโต คน พนัธุ์ พฤกษาเพ่ือ

ประดบัโครงสร้างรับน า้หนัก เสาซูจู้  ภาพรูปยันต์แปดทิศบนไม้แปอกไก่ และการประดบักรอบ

ประตเูพียงป่ินศลิา เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัปรากฏแรงบนัดาลใจจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาอ่ืน

ด้วย โดยพบรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเฉาซ่าน เช่น การแบ่งช่องบนผนงัของอาคารทางเข้า

เพ่ือประดบัภาพ การประดบัพนัธ์พฤกษาม้วนท่ีปลายสนัหลงัคาและชายคา การใช้หน้าบนั 5 ธาต ุ

เป็นต้น อีกทัง้ยังพบลักษณะของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างตงด้วย คือ สันหลังคาอาคาร

ทางเข้าของศาลเจ้าโจซือก๋งท่ีมีการประดบัประติมากรรมอาคารและบคุคลอยา่งมากมายจนบงัสนั

หลงัคา โดยอิทธิพลเหลา่นีน้า่จะมีการถ่ายทอดกนัเม่ือชาวจีนแตล่ะกลุม่เข้ามาตัง้รกรากในสยาม 
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4. ศาลเจ้าจีนของชาวกวางตุ้ง  

 จากการส ารวจพบศาลเจ้าจีนของชาวกวางตุ้ งเพียงแห่งเดียว คือ ศาลเจ้ากวางตุ้ ง ช่ือ

ดงักล่าวเป็นช่ือเรียกท่ีปรากฏในทะเบียนศาลเจ้าท่ีขึน้ทะเบียนกับกรมการปกครอง อีกนามหนึ่ง

ของศาลเจ้าแหง่นีคื้อ ศาลเจ้ากวอ่งสิว สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2420 โดยพอ่ค้าชาวจีนกวางตุ้ง54  

4.1 รูปแบบอาคารทางเข้า  

ด้านหน้าของศาลเจ้ากวางตุ้งปรากฏอาคารสามหลงั โดยอาคารหลงักลางท าหน้าท่ีเป็น

อาคารทางเข้าหลกั ด้านข้างทัง้สองเป็นเพียงอาคารประกอบ (ภาพท่ี 3 - 150)  

 
ภาพที่ 3 - 150   ด้านหน้าศาลเจ้ากว่องสิวหรือศาลเจ้ากวางตุ้ง (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2558 หลงัจากการบรูณะ แต่
เดิมนัน้ผนงัไม่มีการทาสีทบัท าให้เห็นแนวการก่ออิฐ แต่หลงัจากการบรูณะช่างได้ทาสีทบัทัง้หมด โดยสามารถ
เทียบกบั ภาพท่ี 3 – 151 และ 3 – 154 ซึง่ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2555) 

 

เอกลกัษณ์ของอาคารแบบกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจว (ซึ่งเป็นถ่ินก าเนิดของชาวจีนกวางตุ้ง) 

ท่ีสะท้อนบนอาคารทางเข้านีคื้อ ลกัษณะเสา แป และการแบง่พืน้ท่ีทางด้านหน้าอาคาร ดงันี ้

ด้านหน้าของอาคาร ช่างได้ใช้เสาศลิารองรับชายคา และมีแปศิลาเป็นตวัเช่ือมระหว่างเสา 

(ภาพท่ี 3 - 151)  ทัง้นีจ้ากการศึกษาสถาปัตยกรรมในเมืองจีนพบว่า ศิลาจะเป็นวัสดุท่ีชาวจีน
                                                           

54ข้อมลูตามปา้ยประวตัซิึง่จดัท าโดยผู้ดแูลศาลเจ้า 
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หลายกลุ่มใช้ในการก่อโครงสร้างอาคาร ชาวจีนในเมืองกว่างโจวมีความนิยมเช่นเดียวกบัชาวจีน

กลุ่มอ่ืน แตใ่นขณะเดียวกนัมีระเบียบเฉพาะของตนเองด้วย คือ เสา และแปท่ีด้านหน้าของอาคาร

ทางเข้าจะใช้ศิลาเป็นวสัดสุ าคญั (ภาพท่ี 3 – 152) ในขณะท่ีเสาและแปของอาคารอ่ืนๆ มีการใช้

ทัง้ไม้และศิลา ลักษณะดงักล่าวท่ีพบในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของเมืองกว่างโจวเหมือนกับ

ลกัษณะท่ีปรากฏในอาคารทางเข้าของศาลเจ้ากวางตุ้งในกรุงเทพฯ 

 
ภาพท่ี 3 - 151   อาคารทางเข้าศาลเจ้ากวางตุ้ง 

 

นอกจากนี ้น่าสังเกตว่า พืน้ท่ีว่างสองข้างของอาคารทางเข้าท่ีศาลเจ้ากวางตุ้งมีการท า

แท่นศิลายกสูงขึน้มา โดยแท่นเหล่านีท้ าหน้าท่ีรับเสาศิลาซึ่งรองรับชายคาอีกทอดหนึ่ง  (ภาพท่ี  

3 - 151) ลกัษณะเหลา่นีล้้วนปรากฏในสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ของกวา่งโจวเชน่กนั (ภาพท่ี 3 - 152, 

3 - 153) 
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ภาพที่ 3 - 152   อาคารทางเข้าบ้านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่  24 - 25 
สงัเกตเห็นได้วา่มีการใช้เสา และแปศิลาที่ด้านหน้าของอาคารทางเข้า 

 

 
ภาพท่ี 3 - 153  อาคารทางเข้าบ้านตระกลูเฉิน แทน่ศิลาที่ยกสงูขึน้มาเพื่อรองรับเสา 
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แนวทางในการป ระดับ ภาพ

จิตรกรรมของอาคารทางเข้าชวนให้นึกถึง

อาคารในเมืองกว่างโจวด้วยเช่นกัน โดย

ผนังด้านบนสุดของอาคารทางเข้ามีการ

เขียนภาพจิตรกรรมตลอดแนว กระนัน้

ช่างไม่ท าการตกแตง่ผนงัท่ีอยู่ด้านล่างลง

มาจากแนวภาพดังกล่าว แต่กลับปล่อย

ให้เป็นผนังโล่ง ไม่ทาสีทับท าให้เห็นแนว

อิฐท่ีก่อเรียงตวัขึน้ไปอย่างชัดเจน อีกทัง้

ไมมี่การเจาะช่องหน้าตา่งด้วย (ภาพท่ี 3 - 

154) การประดับเช่นนี เ้หมือนกับงาน

ประดบัในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของกว่าง

โจว (ภาพท่ี 3 - 155, 3 - 156)แตแ่ตกต่าง

จากงานสถาปัตยกรรมกลุ่มเฉาซ่านและกลุ่มหมิ่นหนานซึ่งนิยมการประดบัอย่างมากมายท่ีอาคาร

ด้านหน้า และในกลุม่หมิ่นหนานนิยมเจาะชอ่งหน้าตา่งประดบัไม้หรือกระเบือ้งปรุ  

นอกจากนี ้จ าเป็นต้องกล่าวด้วยว่า หลงัการบรูณะศาลเจ้ากวางตุ้งของกรุงเทพฯ เม่ือราว 

พ.ศ. 2557 – 2558 ช่างได้ทาสีทบัผนงัก่ออิฐทัง้หมดซึง่ขดักบัรูปแบบสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกวา่ง

โจวท่ีนิยมปล่อยให้เห็นแนวก่ออิฐของผนังอาคารมากกว่า ดังนัน้จึงท าให้เอกลักษณ์ทาง

สถาปัตยกรรมของชาวจีนกวางตุ้งท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิในศาลเจ้าแหง่นีห้ายไปด้วย  (เปรียบเทียบระหวา่ง

ภาพท่ี 3 – 150 ศาลเจ้ากวางตุ้ ง ถ่ายในปีพ.ศ. 2558 และ ภาพท่ี 3 – 151, 3 – 154 ซึ่งเป็นภาพ

อาคารทางเข้าของศาลเจ้าแหง่เดียวกนัแตถ่่ายเม่ือ พ.ศ.2555) 

 

 

 

ภาพที่ 3 - 154   การตกแต่งผนงัของอาคารทางเข้าศาลเจ้า

กวางตุ้ง 
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ภาพที่ 3 - 155   ลกัษณะการประดับผนงัของอาคารทางเข้า สมาคมจ่ินหลนุ เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง 
ปลายพทุธศตวรรษที่ 23 สงัเกตได้วา่ ช่างไมท่าสบีนผนงั แตป่ลอ่ยโลง่ให้เห็นแนวก่ออิฐ 

 

 
ภาพที่ 3 - 156   งานประดับผนังในสมาคมจ่ินหลุนหุ้ ยก่วน  เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 23  สงัเกตได้วา่มีการเขียนจิตรกรรมเฉพาะขอบด้านบนของผนงั 
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นอกจากลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบรูปแบบขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม

อ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงอิทธิพลจากเมืองกวา่งโจวด้วย หลกัฐานท่ีเห็นได้ชดัคือ แปท่ีเช่ือมระหวา่งเสา โดย

แปเป็นเส้นตรงแตห่ยกัตรงส่วนปลายทัง้สองข้าง และมีการแกะสลักสิงห์ศิลาเพ่ือเช่ือมระหว่างแป

และชายคา (เปรียบเทียบระหว่างภาพท่ี 3 - 151 อาคารทางเข้าศาลเจ้ากวางตุ้ ง และ 3 - 152 

อาคารทางเข้าบ้านตระกลูเฉิน) หลกัฐานประการถดัมาคือ ประติมากรรมศิลาท่ีประดบับนเสาฝ่ังท่ี

หนัสูด้่านนอกของศาลเจ้า โดยชา่งแกะสลกัเป็นรูปบคุคลท่ีมาจากเร่ืองเลา่และต านานตา่งๆของจีน 

(ภาพท่ี 3 - 157) การประดบัเชน่นีไ้มพ่บในพืน้ท่ีอ่ืนมาก่อนยกเว้นเมืองกวา่งโจว (ภาพท่ี 3 - 158) 

  
ภาพที่ 3 -  157   ประติมากรรมศิลาที่ประดบับนเสา
ฝ่ังที่หนัสูด้่านนอก ศาลเจ้ากวางตุ้ง 

ภาพที่ 3 - 158   ประติมากรรมศิลาที่ประดบับนเสาฝ่ัง
ที่หนัสูด้่านนอก บ้านตระกลูเฉิน เมืองกวา่งโจว มณฑล
กวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 24 - 25  
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4.2 เคร่ืองบน 

ลกัษณะหน้าบนัของศาลเจ้ากวางตุ้งเป็นทรงสามเหล่ียม (ภาพท่ี 3 - 159) ถึงแม้ว่าหน้า

บนัทรงสามเหล่ียมปรากฏในงานสถาปัตยกรรมกลุม่เฉาซา่น (ภาพท่ี 3 - 67) และหมิ่นหนาน (ภาพ

ท่ี 3 - 107) เช่นกัน แต่มีความแตกต่างจากศาลเจ้ากวางตุ้ งอย่างชัดเจน โดยหน้าบันทรง

สามเหล่ียมในงานสถาปัตยกรรมของเฉาซ่านและหมิ่นหนานจดัเป็นหน้าบนัยอดจัว่คอ่นข้างสอบ

แหลม และปลายสนัหลงัคาย่ืนล า้ออกมาจากหน้าบนัค่อนข้างมากและตวดัโค้งขึน้ ส่วนหน้าบนั

อาคารของศาลเจ้ากวางตุ้งแสดงเอกลกัษณ์แตกตา่งออกไป โดยหน้าบนัทรงสามเหล่ียมท่ีศาลเจ้า

กวางตุ้งนัน้ ยอดจัว่ และฐานจะค่อนข้างกว้าง ในขณะเดียวกนัปลายสนัหลงัคาเสมอพอดีกบัขอบ

หน้าบนั (ภาพท่ี 3 - 160) ทัง้นีพ้บรูปแบบดงักลา่วเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่

ของเมืองกวา่งโจว (ภาพท่ี 3-161) 
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ภาพท่ี 3 - 160   ลกัษณะหลงัคาของอาคารทางเข้าในศาลเจ้ากวางตุ้ง  

 

นอกจากนี ้หน้าบนัศาลเจ้ากวางตุ้งไม่มีการประดบัลวดลายมากมาย และชายคาไม่งอน

โค้งหากแตท่ าเป็นแนวเฉียงตรง อีกทัง้ช่างประดบักระเบือ้งกาบกล้วยบนกรอบหน้าบนัทัง้สองข้าง 

(ภาพท่ี 3 - 160) รูปแบบแบบดงักลา่วกลา่วกลบัคล้ายอาคารแบบกว๋างฝู่ ในเมืองกวา่งโจว (ภาพท่ี 

3 - 161) มากกวา่งานสถาปัตยกรรมจีนกลุม่อ่ืน อีกทัง้หากพิจารณาสนัหลงัคาของศาลเจ้ากวางตุ้ง 

 

ภาพที่ 3 - 159   ลกัษณะหน้าบนัของศาลเจ้ากวางตุ้ง หน้าบนัเป็นทรงสามเหลีย่ม ยอดจัว่ไมส่อบสงูแต่ปา้นออก 

ขอบหน้าบนัท่ีการมงุกระเบือ้ง 



171 
 

(ภาพท่ี 3 - 160) พบว่า สูงกว่าสันหลังคาท่ีพบในกลุ่มอาคารของสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่น

หนาน และเคอ่ แตค่ล้ายอาคารแบบกวา๋งฝู่ ในเมืองกวา่งโจวซึง่เน้นสนัหลงัคาสงู (ภาพท่ี 3 - 161) 

 
ภาพที่ 3 - 161   หลงัคาของอาคารภายในบ้านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง  พทุธศตวรรษที่ 24 – 
25 สมยัราชวงศ์ชิง  สงัเกตได้วา่ สนัหลงัคาสงู ท่ีขอบหน้าบนัมีการมงุกระเบือ้งกาบกล้วยประดบัด้วย 
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4.3 งานประดับสถาปัตยกรรม 

 4.3.1 กระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูป และงานปูนป้ันประดับหลังคา  

 ชา่งผู้สร้างศาลเจ้ากวางตุ้งได้ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการประดบัสถาปัตยกรรม

เชน่กนักบัช่างผู้สร้างศาลเจ้ากลุม่อ่ืนๆ โดยปรากฏทัง้เทคนิคในงานประติมากรรม และจิตรกรรม 

แตใ่นขณะเดียวกนัก็ยงัแสดงเอกลกัษณ์ของตนเองด้วย 

 การใช้กระเบือ้งเคลือบและปูนปัน้ของศาลเจ้ากวางตุ้ งจะปรากฏอยู่เฉพาะในส่วนงาน

ประดบัสนัหลงัคา และกรอบหน้าบนัเท่านัน้ ส าหรับส่วนของสนัหลงัคา ช่างจะแบง่พืน้ท่ีเป็นช่องๆ 

ด้วยเส้นแบ่งท่ีใหญ่ชดัเจน ภายในช่องตกแต่งลวดลายแตกต่างกันไป เช่น ภาพวิวทิวทศัน์  ภาพ

สัตว์ ลายพันธุ์พฤกษา และลายเรขาคณิต เป็นต้น โดยในส่วนนีช้่างจะปัน้ปูนเป็นรูปทรงอย่าง

ละเอียด และทาสีลงไป ซึ่งมีหลากหลายสี และโทนสีสดใส เหนือสันหลังคาขึน้ไปประดับ

ประติมากรรมกระเบือ้งเคลือบส าเร็จท าเป็นมังกรวิ่งเข้าหาไข่มุกไฟ แต่ในส่วนของกรอบหน้าบนั

ชา่งนิยมใช้เทคนิคปนูปัน้เป็นหลกัเทา่นัน้ (ภาพท่ี 3 - 160) 

 การประดบัเช่นนีแ้ตกตา่งจากงานประดบัในส่วนหลงัคาของสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่น

หนาน และเค่อ ประการแรกคือ การใช้กระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูป ถึงแม้ช่างในหมิ่นหนาน เฉาซ่าน 

และเค่อ จะนิยมใช้กระเบือ้งเคลือบในการประดบั แต่ไม่ปรากฏการใช้กระเบื อ้งเคลือบท่ีปัน้เป็น

รูปทรงตา่งๆ และเผาส าเร็จรูปมาแล้ว หากแตน่ิยมการตดัถ้วยชามกระเบือ้งเคลือบให้เป็นแผ่นเล็ก

แล้วจึงน ามาประกอบเป็นรูปทรงต่างๆ (ภาพท่ี 3 - 72, 3 - 128, 3 - 216) ทว่าการใช้กระเบือ้ง

เคลือบส าเร็จรูปปรากฏอย่างแพร่หลายอยู่ในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจว (ภาพท่ี  

3 - 161, 3 - 162)  
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ภาพท่ี 3 - 162   การประดบัสนัหลงัคาในสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่  บ้านตระกลูเฉิน เมืองกวา่งโจว มณฑลกวา่งตง
พทุธศตวรรษที่ 24 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง   

  

 ประติมากรรมท่ีประดบับนสนัหลงัคาของศาลเจ้ากวางตุ้ ง ปรากฏสีเขียว เหลือง น า้เงิน 

และขาว ลกัษณะเช่นนีเ้หมือนกับงานเคร่ืองปัน้ดินเผาจากเตาสือวาน ในภูเขาฝอซานซึ่งอยู่ทาง

ตะวนัตกของเมืองกว่างโจว ซึ่งนิยมสีแดง เหลือง น า้เงิน ขาว เขียว และด า55 ทัง้นีเ้ตาดงักล่าวผลิต

เคร่ืองปัน้ดินเผาส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และยงัผลิตประติมากรรมประดบัสนัหลงัคาอาคารใน

เมืองกวา่งโจวด้วย56 

 งานประติมากรรมปูนปัน้บนสันหลังคา มีลักษณะน่าสนใจเช่นกัน คือ สันหลังคามีการ

แบ่งงานประดบัออกเป็นสองแถวชดัเจน โดยแนวสนัหลงัคาบนเป็นงานกระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูป 

และแนวสนัหลงัคาล่างเป็นงานปนูปัน้ รวมไปถึงลกัษณะท่ีสนัหลงัคาแถวล่างมีการแบง่เป็นช่องๆ 

ในแต่ละช่องมีการประดับภาพอยู่ภายใน (ภาพท่ี 3 - 160) แนวทางการประดับเช่นนี เ้ป็น

                                                           
55
钟汝荣《石湾陶瓷》，广州：岭南美术出版社，2009 年，第 65 页。(จงหยหูยง, สือวาน

เถาฉือ, (กวา่งโจว: หลิง่หนานเหมย่ซูช่ปู่านเซอ่, 2009), หน้า 65.) 
56
钟汝荣《石湾陶瓷》，第 10 - 14 页。(จงหยหูยง, สือวานเถาฉือ, หน้า 10 - 14.) 



174 
 

เอกลกัษณ์หนึ่งท่ีพบในสถาปัตยกรรมของเมืองกว่างโจว (ภาพท่ี 3 - 162) ซึ่งจะต่างจากงานของ

ชา่งกลุม่อ่ืนๆ ท่ีมกัใช้ทัง้ปนูปัน้และกระเบือ้งเคลือบผสมกนัในภาพเดียว  

 เทคนิคท่ีช่างกว่างโจวใช้ในการสร้างประติมากรรมปูนปัน้เขียนสีเหล่านี ้เรียกว่า “ฮุยพี” 

โดยช่างจะใช้ปูนผสมกับฟางหมัก และกระดาษ เม่ือผสมได้ท่ีแล้วจึงน ามาปัน้เป็นรูปทรงต่างๆ 

ประดบัอาคาร หากเป็นประติมากรรมลอยตวัและนูนสูงจะใช้กระเบือ้งกาบูหรือลวดขึน้โครง เม่ือ

พอกปนูปัน้รูปจนเป็นท่ีต้องการแล้ว รอให้แห้งระดบัหนึง่ จงึเร่ิมลงสี57 

 4.3.2 งานจิตรกรรม และงานแกะสลักอิฐบนผนังอาคาร 

 บนผนงัของอาคารในศาลเจ้ากวางตุ้ง หรือศาลเจ้ากว่องสิว มีงานประดบัอยู่สอง

แบบ คือ จิตรกรรม และงานแกะสลักอิฐ ส าหรับงานประดับกลุ่มแรก ช่างเขียนงานจิตรกรรม

ประดบัท่ีด้านบนสุดของฝานผนงัอาคารทางเข้า ส่วนด้านล่างไม่มีการประดบัภาพหรือทาสีผนัง 

ทัง้นีล้ักษณะของภาพจิตรกรรมส่วนดังกล่าว ช่างจะเขียนเลียนแบบจิตรกรรมภาพม้วน (scroll 

painting) คือ ลงสีเขียนกรอบภาพในลกัษณะเหมือนขอบม้วนภาพ ส่วนภายในเขียนเป็นภาพเร่ือง

ตา่งๆ และมีการเขียนกลอน ลงช่ือจิตรกร และตราประทบั (ภาพท่ี 3 - 163)  

 การเขียนแถบประดบัด้านบนสุดของผนังอาคารเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสถาปัตยกรรม

เมืองกว่างโจว ทัง้นี ้พบว่าการประดบัเฉพาะขอบผนงัด้านบนยงัปรากฏในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่

ของไห่หนานด้วย58 โดยจะมีทัง้งานจิตรกรรม และประติมากรรม (ภาพท่ี 3 - 176) อย่างไรก็ดี 

                                                           
57
黄淼章《陈家祠》，广州：广东人民出版社，2006 年，第 73–74 页。（ห ว ง เห มี่ ย ว

จาง, เฉินเจียฉือ, (กวา่งโจว: กวา่งตงเหยินหมินชปู่านเซอ่, 2006), หน้า 73 - 74.) 
58ได้กลา่วไว้ในตอนต้นของบทที่ 3 ว่า สถาปัตยกรรมในจีนแตล่ะพืน้ท่ีนอกจากจะมีลกัษณะร่วมกนั ยงั

มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินด้วย ดงันัน้สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินจึงมีช่ือเฉพาะด้วย เช่น สถาปัตยกรรมหมิ่นหนานซึ่ง
แพร่หลายในพืน้ที่ทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจีย้น หรือที่ เรียกในภาษาจีนกลางว่าหมิ่นหนาน ส าหรับ
สถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ นัน้ ไว้ใช้เรียกงานสถาปัตยกรรมที่พบในเมืองกวา่งโจว ฮ่องกง และมณฑลไหห่นาน ซึง่ทัง้
สามพืน้ท่ีแสดงลกัษณะร่วมกนั และความเป็นพืน้ถ่ินแยกยอ่ยลงไปอีก ดงันัน้ในงานวิจยัฉบบันีซ้ึง่จะต้องกลา่วถึง
งานสถาปัตยกรรมในเมืองกว่างโจว และมณฑลไห่หนาน จึงเรียกว่า สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของเมืองกว่างโจว 
และสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ของไหน่หนาน ในกรณีที่ต้องการพดูถึงเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีพบในแตล่ะพืน้ท่ี 
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เน่ืองจากศาลเจ้ากวางตุ้งหรือกว่องสิวสร้างโดยชาวจีนกวางตุ้ง จึงสนันิษฐานว่าลกัษณะท่ีพบสืบ

เน่ืองมาจากการท่ีชาวจีนกวางตุ้งน ารูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินของตนเองมาใช้มากกวา่  

 
ภาพที่ 3 - 163   งานประดับเลียนแบบม้วนภาพแบบจีนซึ่งประดับอยู่ทางตอนบนของผนังอาคารในศาลเจ้า
กวางตุ้ง 

 

 
ภาพที่ 3 - 164   หอฉงเซิ่งในศาลขงจ่ือ จังหวดัเหวินชาง มณฑลไห่หนาน คร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ 24  บน
ผนงัมีการประดบัแถบปนูปัน้ท่ีขอบด้านบน ด้านลา่งแถบดงักลา่วช่างได้ทาสแีดงฉาบปิดแนวก่ออิฐ 
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ส าหรับงานแกะสลกัอิฐปรากฏเฉพาะท่ีสนัก าแพงด้านนอกของอาคารทางเข้าของศาลเจ้า

กวางตุ้ ง  โดยช่างแกะสลักเป็นภาพเล่าเร่ือง ซึ่งปัจจุบันมีการทาสีแดงและสีทองบนงาน

ประติมากรรมแล้ว แตย่งัพบวา่เนือ้อิฐท่ีอยูด้่านในมิได้ทาสี จึงเห็นวา่เป็นอิฐสีเทา (ภาพท่ี 3 - 165a 

และ 3 - 165b) 

 
 

 
ภาพท่ี 3 - 165a   ต าแหนง่งานแกะสลกัอิฐ (ภายในช่องสีเ่หลีย่ม) ของอาคารทางเข้าศาลเจ้ากวางตุ้ง 
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ภาพท่ี 3 - 165b ลกัษณะงานแกะสลกัอิฐที่ปรากฏ 

 

 การแกะสลักอิฐเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในงานศิลปะจีน โดยปรากฏหลักฐานอย่างช้าสุด

ตัง้แต่สมยัราชวงศ์ซาง – โจวแล้ว แต่เดิมใช้เฉพาะในการก่อสร้างพระราชวงั และศาสนสถาน แต่

ตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิงกลายเป็นท่ีแพร่หลายในการสร้างเคหาสถานของสามญัชนด้วย59  อิฐท่ี

ใช้แกะสลกัต้องเผาจากดินเหนียว โดยจะต้องมีเทคนิคเฉพาะเพ่ือให้เกิดรูบนพืน้ผิวน้อยท่ีสดุ เม่ือ

                                                           
59
王晓林《临夏砖雕研究》，西北师范大学硕士学位论文，2011 年，第 4 - 6 页。(หวาง

เสีย่วหลนิ, หลินเซี่ยจวนเตียวเหยยีนจิว, ซีเป่ยซือฟ่านต้าเสวียซัว่ซื่อเสวียเวย่ลุน่เหวิน, 2011, หน้า 4 - 6.) 
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เผาเสร็จแล้วน ามาฝนขัดเพ่ือให้ได้ขนาดท่ีต้องการ ในขณะเดียวกันใช้ปูนน า้มันอุดรูบนพืน้ผิว 

หลงัจากนัน้จึงลงมือแกะสลกั หากภาพแกะสลกัมีขนาดใหญ่จะต้องใช้อิฐหลายก้อน ก็จะต้องน า

อิฐมาเช่ือมให้เป็นแผ่นใหญ่ก่อน โดยวิธีการประกอบคือ จะต้องพรมน า้ให้อิฐมีความชืน้ เม่ือเร่ิม

แห้งจึงใช้วสัดท่ีุมีความเหนียว มาประสานอิฐแต่ละก้อน หลงัจากนัน้จึงวาดเส้นเพ่ือเป็นเค้าโครง

บนอิฐ และลงมือแกะตามโครงดงักล่าว และเม่ือสลกัเสร็จแล้วจึงน างานขึน้ประดบัในต าแหน่งท่ี

ต้องการบนฝาผนงัโดยใช้วสัดท่ีุมีความเหนียวเป็นตวัประสานเชน่กนั60 

 อิฐแกะสลกัปรากฏในงานสถาปัตยกรรมจีนหลายพืน้ท่ีทัง้ทางภาคเหนือ และภาคใต้ แต่

บริเวณบ้านเกิดของกลุ่มชาวจีนห้าภาษาท่ีอพยพเข้ามาในไทยนัน้ พบว่า การใช้อิฐแกะสลกัเป็นท่ี

นิยมเฉพาะสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว (ภาพท่ี 3 - 166)61 และสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน62 

ส่วนท่ี อ่ืนเช่น สถาปัตยกรรมเค่อ และเฉาซ่าน  มี ใช้อยู่ เช่นกันแต่ค่อนข้างน้อย 63ส าหรับ

สถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในไห่หนาน จากการส ารวจผู้วิจยัไมพ่บเทคนิคดงักลา่ว 

                                                           
60
陆琦《广东民居》，第 237 页。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, หน้า 237.) 

61
陆琦《广东民居》，第 237 页。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, หน้า 237.) 

62
戴志坚《福建民居》，第 276 页。(ไต้จือ้เจียน, ฝูเจีย้นหมินจู, หน้า 276.) 

63
薛颖《广府地域性的砖雕艺术》，《南方建筑》，2013 年，第 03 期，第 48 页。 

(เซวียหยิ่ง, “กวา๋งฝู่ ตีห้ยูซ่ิ่งเตอะจวนเตียวอีซู้่,” หนานฟางเจีย้นจู. 2013, ฉบบัท่ี 3, หน้า 48.) 
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ภาพที่ 3 - 166   การประดบัอิฐแกะสลกับนสนัก าแพง บ้านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง พุทธ

ศตวรรษที่ 24 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง   



180 
 

 อิฐสลักท่ีพบในศาลเจ้ากวางตุ้ งในกรุงเทพฯ มีการแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนบน 

ส่วนกลาง และส่วนล่าง (ภาพท่ี 3 - 165b) โดยส่วนบนแกะสลกัเป็นแถบใบไม้คล้ายใบอะแคนตสั 

ท่ีด้านล่างใบประดับลวดลายคล้ายพู่ห้อย ส่วนกลางแกะสลักเป็นฉากเล่าเร่ือง และส่วนล่าง

แกะสลกัภาษาจีนเขียนว่า “粤东昌盛店造” (เยว่ตงชางเซิ่งเตีย้นเจ้า) (ภาพท่ี 3 - 167) ซึ่งแปลว่า 

“ร้านชางเซิ่งแห่งเยว่ตงเป็นผู้ท า” ลกัษณะการแบ่ง และการเขียนภาษาจีนก ากับตามท่ีกล่าวมา

เหลา่นีป้รากฏในงานอิฐแกะสลกัของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกวา่งโจว (ภาพท่ี 3 - 166)64 

 

 
ภาพที่ 3 - 167   งานประดบัด้านลา่งของอิฐแกะสลกัประดบัสนัก าแพง ปรากฏภาษาจีนว่า “粤东昌盛店造” 
(เยวต่งเหวินชางเตีย้นเจ้า) 

 

                                                           
64แนวคิดเร่ืองการแบง่ภาพอิฐแกะสลกับนสนัผนงัในงานสถาปัตยกรรมกวา่งโจวออกเป็นสามสว่นดใูน

薛颖《广府地域性的砖雕艺术》，第 47 页。(เซวียหยิ่ง, “กวา๋งฝู่ ตีห้ยูซ่ิ่งเตอะจวนเตียวอีซู้่,” หน้า 47.) 
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อาจเข้าใจได้ว่า ค าว่า “เยว่ตง” หมายถึง ภาคตะวนัออกของมณฑลกว่างตงซึ่งเป็นพืน้ท่ี

ของเฉาโจว ซ่านโถว ซ่านเหว่ย และเจ่ียหยาง อันเป็นบ้านเกิดของชาวจีนท่ีพูดภาษาแต้จิ๋ว มิใช่

กว่างโจว อย่างไรก็ดีค าว่า “เย่วตง” ยังมีความหมายถึงมณฑลกว่างตงทัง้มณฑล 65 หลักฐาน

ดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ ชาวกวางตุ้งในกรุงเทพฯ มีการจ้างชา่งจากบ้านเกิดของตนเองด้วย 

 4.3.3 งานประดับโครงสร้างรับน า้หนัก 

 งานประดบัโครงสร้างรับน า้หนกัในอาคารประธาน และอาคารทางเข้า มีความ

แตกต่างกนั ส าหรับอาคารประธานนัน้ ข่ือไม่มีการแกะสลกัลวดลายประดบั ส่วนถ่งจู้นัน้ท าเป็น

เสาทรงกลมไม่มีการแกะสลกัใดๆ และคอ่นข้างเตีย้เม่ือเทียบกบัถ่งจู้ ในงานสถาปัตยกรรมทัง้สอง

กลุ่มท่ีกล่าวไปข้างต้น อีกทัง้เหลียงหรือข่ือย่ืนทะลุจากถ่งจู้  และระหว่างถ่งจู้ ไม่มีการประดับ

จาเชียนหรือไม้วงโค้ง (ภาพท่ี 3 - 168) ลกัษณะเช่นนีป้รากฏในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่าง

โจว (ภาพท่ี 3 - 169) นอกจากนีล้ักษณะดงักล่าวยงัพบในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน

ด้วย (ภาพท่ี 3 - 204) อย่างไรก็ดี เน่ืองจากศาลเจ้ากวางตุ้ งสร้างขึน้โดยชาวจีนกวางตุ้ ง การ

เลือกใช้รูปแบบเชน่นีค้งเก่ียวข้องกบัความคุ้นเคยกบังานสถาปัตยกรรมในบ้านเกิดตนเอง 

 

 

                                                           
65
辞海编辑委员会《辞海》，上卷，上海：上海辞书出版社，1989 年，第 230 页。( ฉื อ

ไหเ่ปียนจ๋ีเหวย่หยวนหุ้ย, ฉือไห่, ซา่งจ้วน, (ซา่งไห:่ ซา่งไหฉื่อซูชปู่านเซอ่, 1989), หน้า 230.) 
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ภาพท่ี 3-168   ลกัษณะโครงสร้างรับน า้หนกัในอาคารหลกัของศาลเจ้ากวางตุ้ง กรุงเทพฯ 
 

 
ภาพท่ี 3-169   ลกัษณะโครงสร้างรับน า้หนกัในสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ของกวา่งโจว บ้านตระกลูเฉิน เมือง 
กวา่งโจว มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 24 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง   

  

ในส่วนของอาคารทางเข้า แม้ว่าโครงสร้างรับน า้หนักของชายคาด้านหน้าของอาคาร

ดงักล่าวจะเป็นระบบชาเหลียงเช่นเดียวกบัอาคารภายใน แต่งานประดบัคอ่นข้างแตกตา่งกนั โดย

มีการแกะสลกัเป็นภาพเล่าเร่ืองอย่างละเอียดทัง้บนข่ือ และถ่งจู้  อีกทัง้สงัเกตได้ว่า ตวัฐานของถ่งจู้

สลกัเป็นรูปอาคาร ภายในมีผู้คนท ากิจกรรมตา่งๆ ส่วนอาคารดงักลา่วกินพืน้ท่ีบนข่ือ และบางสว่น

ย่ืนสงูออกมา และฐานถ่งจู้ รูปอาคารดงักล่าวรองรับโตว่อีกทอดหนึ่ง นอกจากนีมี้การแกะสลกัรูป

ปลากลับหัวเช่ือมระหว่างเสาด้วย (ภาพท่ี 3 - 170) งานประดับเช่นนี เ้หมือนกับงานประดับ
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โครงสร้างไม้รับน า้หนักของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจวอย่างมาก (ภาพท่ี 3 - 171) ซึ่งจะ

แตกตา่งกบังานสถาปัตยกรรมเฉาซา่น หมิ่นหนาน และเคอ่ในกวา่งตงและฝเูจีย้นท่ีนิยมเขียนงาน

จิตรกรรมบนไม้ข่ือ ไม้ถ่งจู้ เป็นไม้คนละชิน้กบัข่ือ และไม่มีการสลกัเป็นรูปอาคาร รวมไปถึงนิยมใช้

จาเชียนหรือไม้วงโค้งเป็นตวัเช่ือมถ่งจู้   

 
ภาพท่ี 3 - 170   งานประดบัโครงสร้างไม้ของชายคาด้านหน้าอาคารทางเข้าของศาลเจ้ากวางตุ้ง มีการประดบั
มากกวา่โครงสร้างไม้ของอาคารอื่นในศาลเจ้า นอกจากนี ้ถ่งจู้แกะสลกัเป็นรูปอาคาร และมีไม้แกะสลกัรูปปลา
เช่ือมระหวา่งเสา 
 


