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ภาพที่ 3 - 171   งานประดบัโครงสร้างไม้รองรับชายคาด้านหน้าของอาคารทางเข้าบ้านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว 
มณฑลกวา่งตง มีลกัษณะคล้ายกบังานประดบัในต าแหนง่เดียวกนัของศาลเจ้ากวางตุ้งในกรุงเทพฯ 

 

 4.4 ข้อสรุป 

 ศาลเจ้าของชาวจีนกวางตุ้งในกรุงเทพฯ ท่ีสร้างในช่วงรัชกาลท่ี 1 - 5 มีเพียงศาลเจ้าเดียว

คือ ศาลเจ้ากวางตุ้งหรือศาลเจ้ากว่องสิว โดยศาลเจ้าแสดงความสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่

ในเมืองกวา่งโจวซึ่งเป็นพืน้ท่ีของชาวจีนท่ีพดูภาษาจีนกวางตุ้งอยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นได้จากอาคาร

ทางเข้าท่ีมีการใช้เสา และแปแกะสลกัจากศิลา พืน้ท่ีสองข้างท่ีขนาบประตทูางเข้ามีการยกแทน่สงู 



185 
 

และมีการเขียนภาพจิตรกรรมประดบัท่ีผนงัด้านบนสดุ แตผ่นงัด้านล่างไม่มีการฉาบปนูทาสีทบัท า

ให้เห็นแนวการก่ออิฐ 

 หน้าบนัและรูปทรงหลงัคายงัสอดคล้องกบัสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจวเช่นกัน 

กล่าวคือ หน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ฐานกว้าง มีการประดบักระเบือ้งกาบกล้วยท่ีขอบหน้าบนั 

และสันหลังคาตัดตรง ส าหรับงานประดับสถาปัตยกรรม พบว่ามีการประดับกระเบือ้งเคลือบ

ส าเร็จรูป ปนูปัน้เขียนสี ประติมากรรมนนูสงูประดบัสนัผนงัอาคารโดยแกะสลกัจากอิฐ โครงสร้าง

รับน า้หนกัท่ีมีทัง้แบบเรียบง่ายและประดบัลวดลายอยา่งมากมาย ทัง้หมดแสดงถึงเอกลกัษณ์ของ

สถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในกวา่งโจวด้วย 

 

5. ศาลเจ้าจีนของชาวไหหล า 

 จากการส ารวจศาลเจ้าท่ีปรากฏในรายช่ือของกรมการปกครอง พบศาลเจ้าไหหล าท่ีสร้าง

ในช่วงรัชกาลท่ี 1 – 5 อยู่หลายศาล โดยศาลเจ้าท่ีเก่าท่ีสุดคือ ศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว ซึ่งไม่น่าจะเก่า

ไปกว่ารัชกาลท่ี 3 นอกจากนีพ้บว่า ศาลเจ้าไหหล าโดยส่วนใหญ่สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ตวัอยา่งส าคญั อาทิ ศาลเจ้าไท้ฮัว้ในเขตสมัพนัธวงศ์ ศาลเจ้าแมท่บัทิมในเขตบางแค ศาลเจ้าเจียว

เอ็งเบีย้วในเขตบางรัก เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี ศาลเจ้ากลุ่มนีห้ลายแห่งมีการรือ้ถอนในเวลาต่อมา และสร้างขึน้ใหม่ทดแทน 

โดยรูปแบบท่ีสร้างขึน้แตกตา่งจากในอดีตอย่างเห็นได้ชดั เช่น ศาลเจ้าแม่ทบัทิมในเขตบางแค ซึ่ง

สร้างขึน้ใหม่เม่ือสิบกว่าปีท่ีผ่านมา (ภาพท่ี 3 - 172a, 3 - 172b)66 บางศาลเจ้าไม่มีหลักฐาน

เอกสารบันทึกว่ามีการรือ้ถอนแล้วสร้างใหม่ แต่สภาพภายในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผ่านการ

ซ่อมแซมบูรณะจนเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมไปแล้ว เช่น ศาลเจ้ารางบวั เขตภาษีเจริญ   โดย

โครงสร้างอาคารภายในศาลเจ้าแห่งนีไ้ม่เป็นระบบชาเหลียง แตเ่ป็นโครงสร้างคอนกรีตแล้ว (ภาพ

ท่ี 3-173) 

                                                           
66จากการสมัภาษณ์ผู้ดแูลศาลเจ้า วนัท่ี 21 มีนาคม 2558 
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ภาพที่ 3 - 172a   ศาลเจ้าแม่ทับทิม เขตบาง
แค ในปัจจบุนั 

ภาพที่ 3 - 172b   ภาพถ่ายเก่าของศาลเจ้าแม่ทบัทิม เขตบาง
แค ก่อนการสร้างอาคารหลงัใหม่ 
ที่มา   ภาพถ่ายเก่าซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในศาลเจ้าแม่ทับทิม 
เขตบางแค 

 

 
ภาพท่ี 3 - 173   ศาลเจ้ารางบวั เขตบางแค 
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ดงันัน้ในการศึกษารูปแบบศาลเจ้าของชาวจีนกลุ่มนี ้ผู้วิจยัจึงขอศกึษาจากศาลเจ้าจยุโบ

เนีย้ว ไท้ฮัว้ และศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้วเป็นหลัก เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเปล่ียนแปลง

รูปแบบสถาปัตยกรรมมากนกั รวมถึงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมหลายประการท่ีพบยงัแสดงให้

เห็นความเช่ือมโยงกับงานสถาปัตยกรรมแบบกว๋างฝู่ ในไห่หนานซึ่งเป็นเขตท่ีชาวจีนไหหล าอาศยั

อยู ่สว่นศาลเจ้าอ่ืนๆ อาจมีการกลา่วถึงในบางประเดน็เทา่นัน้ 

5.1 รูปแบบอาคารทางเข้า  

รูปแบบอาคารทางเข้าของศาลเจ้าจีนไหหล าในกรุงเทพฯ มีการตกแตง่ผนงัคอ่นข้างน้อย ดู

เรียบง่ายหากเทียบกบัศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว  โดยเน้นประดบัเฉพาะแถบบนของฝาผนงัส่วนเบือ้งลา่งไม่

มี ก า รป ระดับ ใดๆ  (ภ าพ ท่ี  3 - 174, 3 - 175) ค วาม เรียบ ง่ ายดั งก ล่ า วค ล้ ายกับ งาน

สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน ท่ีอาคารทางเข้ามีการประดับเฉพาะด้านบนของผนังอาคาร 

(ภาพท่ี 3 - 176) หรือไมป่ระดบัเลย (ภาพท่ี 3 - 177) 

 
ภาพท่ี 3 - 174   ลกัษณะผนงัอาคารทางเข้า ศาลเจ้าไท้ฮัว้ เน้นการประด้านบนสดุของผนงั 
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ภาพที่ 3 - 175   ลักษณะการประดับผนังอาคารทางเข้าศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว สงัเกตได้ว่าเน้นประดับเฉพาะ
ด้านบน  

 

 
ภาพท่ี 3 - 176   อาคารทางเข้าศาลเจ้าสยุเหวย่เซิ่งเหนียง จงัหวดัเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พทุธศตวรรษที่ 20 
– 22 สมยัราชวงศ์หมิง สงัเกตได้วา่ ช่างประดบัผนงัเฉพาะพืน้ท่ีด้านบนเทา่นัน้ 
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ภาพท่ี 3-177   ศาลบรรพชนตระกลูหวง จงัหวดัเหวินชาง มณฑลไหห่นาน พทุธศตวรรษที่ 23 – 25 สมยัราชวงศ์
ชิง สงัเกตได้วา่ ผนงัของอาคารทางเข้าไมม่ีการประดบัใดๆ 

 

นอกจากนีพ้บว่า อาคารทางเข้าของศาลเจ้าจีนไหหล ามีการเจาะช่องหน้าต่างท่ีสองด้าน

ของประตูทางเข้า โดยแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ ช่องหน้าต่างทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า เช่น ศาลเจ้าไท้ฮัว้  

(ภาพท่ี 3 - 174) และช่องหน้าตา่งทรงกลม เช่น ศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว (ภาพท่ี 3 - 175) และศาลเจ้า

เจียวเอ็งเบีย้ว   

จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในบ้านเกิดของชาวจีนอพยพทัง้ห้ากลุ่ม พบว่า มี

เพียงงานสถาปัตยกรรมของสองกลุ่มเท่านัน้ ท่ีมีการเจาะช่องหน้าต่างท่ีอาคารทางเข้าคือ 

สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน และสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน โดยกลุ่มแรกเจาะเป็นช่อง

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า (ภาพท่ี 3 - 176, 3 - 177) ในขณะท่ีกลุ่มท่ีสองมีหลากหลายรูปทรง (ภาพท่ี 3 - 

106, 3 - 107) ดังนัน้ในกรณีของศาลเจ้าไท้ฮัว้ พอจะกล่าวได้ว่า การเจาะช่องหน้าต่างแสดง

ลกัษณะพืน้ถ่ินของชาวจีนไหหล าอย่างชดัเจน ในขณะท่ีในศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว และศาลเจ้าเจียว

เอ็งเบีย้วแสดงถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานซึ่งเก่ียวข้องกับชาวจีนท่ีพูดภาษาถ่ิน

ฮกเกีย้น  
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เม่ือกล่าวถึงการเจาะช่องหน้าต่างท่ีผนงัด้านข้างของอาคารทางเข้า จ าเป็นต้องกล่าวถึง

การเจาะชอ่งหน้าตา่งของอาคารประธานในศาลเจ้าเหล่านีด้้วยเชน่กนั  

ผู้ วิจัยพบว่า อาคารประธานของศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว และไท้ฮัว้มีลักษณะแตกต่างจาก

อาคารประธานในศาลเจ้าของชาวจีนกลุ่มอ่ืนๆ ในกรุงเทพฯ คือ ศาลเจ้ากลุ่มอ่ืนๆนิยมให้ด้านหน้า

ของอาคารเปิดโล่ง ไมมี่การก่อผนงัทึบ (ภาพท่ี 3 - 178, 3 - 179) แตส่ าหรับศาลเจ้าชาวจีนไหหล า 

2 แห่งนี ้ได้แก่ ศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว และศาลเจ้าไท้ฮัว้ ด้านหน้าอาคารประธานมีการก่อผนงัปิดหนึ่ง

ชว่งเสา และบนผนงัมีการเจาะชอ่งหน้าตา่งทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าทัง้ด้านซ้ายและขวา โดยภายในชอ่ง

หน้าตา่งประดบัซ่ีลกูกรงขนาดเล็กไมมี่ลวดลาย (ภาพท่ี 3 - 180, 3 - 181) ทัง้นีอ้าคารประธานของ

ศาลเจ้าในสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ของไหห่นานจะมีลกัษณะดงักล่าวนีเ้ชน่กนั (ภาพท่ี 3 - 182) 

 

 
ภาพท่ี 3-178   อาคารประธานของศาลเจ้ากวางตุ้ง ที่ด้านหน้าเปิดโลง่ไมม่ีการสร้างก าแพงเจาะช่องหน้าตา่ง 
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ภาพที่ 3 - 179   อาคารประธานของศาลเจ้ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ด้านหน้าเปิดโล่งไม่มีการสร้าง
ก าแพงเจาะช่องหน้าตา่ง 

 

 
ภาพที่ 3 - 180   ด้านหน้าของอาคารประธานศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว มีการก่อผนงัเจาะช่องหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยม 
หน้าตา่งภายในเป็นซี่ลกูกรงเรียบๆ 
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ภาพท่ี 3 - 181  ด้านหน้าของอาคารประธานศาลเจ้าไท้ฮัว้ มีการก่อผนงัเจาะช่องหน้าตา่งทรงสี่เหลีย่ม หน้าตา่ง
เป็นซี่ลกูกรงเรียบๆ 

 

 
ภาพท่ี 3 - 182   อาคารประธานของศาลบรรพชนตระกูลหวง จงัหวดัเหวินชาง มณฑลไห่หนาน สมยัราชวงศ์ชิง 
พทุธศตวรรษที่ 23 – 25 สงัเกตได้วา่ ด้านหน้าก่อผนงัเจาะช่องหน้าตา่ง 
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5.2 เคร่ืองบน 

5.2.1 หน้าบัน 

รูปทรงของหน้าบนัท่ีพบภายในสามศาลเจ้า มีทัง้ท่ีแสดงถึงอิทธิพลจากงานศลิปกรรมกลุ่ม

อ่ืน และแสดงเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมในไหห่นาน 

หน้าบนัท่ีสมัพนัธ์กบัแบบสถาปัตยกรรมเฉาซา่น 

ผู้วิจยัพบว่า หน้าบนัของอาคารบางหลงัมีลกัษณะเหมือนกบัสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน อาทิ 

หน้าบนัธาตไุม้และธาตดุินของศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว (ภาพท่ี 3 - 183, 3 - 184) โดยสดัส่วนท่ีสอบ

สงูของยอดจัว่ตรงกบัระเบียบของหน้าบนัในกลุม่สถาปัตยกรรมเฉาซา่น  

 
ภาพท่ี 3 - 183   หน้าบนัธาตไุม้แบบเฉาซา่นในศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว  
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ภาพท่ี 3 - 184   หน้าบนัธาตดุินแบบเฉาซา่นในศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว 
 

หน้าบนัท่ีสมัพนัธ์กบัแบบสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในไหห่นาน 

อาคารบางหลงัของศาลเจ้าไท้ฮัว้ และศาลเจ้าจุยโบเนีย้วมีหน้าบนัทรงขัน้บนัได (ภาพท่ี  

3 - 185) หน้าบนัทรงดงักล่าวไม่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่นหนาน และเคอ่ แตป่รากฏ

ในสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ของกวา่งโจว และไห่หนาน (ภาพท่ี 3 - 186) แตเ่น่ืองจากศาลเจ้าดงักล่าว

สร้างโดยชาวจีนไหหล า ดงันัน้หน้าบนัทรงนีจ้งึเป็นตวับง่บอกความสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมกวา๋ง

ฝู่ ในไหห่นาน ทัง้นี ้ในกลุ่มสถาปัตยกรรมกวา่งโจว และไหห่นาน เรียกหน้าบนัทรงดงักลา่ววา่ “ฟาง

เออ่”67 

                                                           
67
陆琦《广东民居》，第 228 页。(ลูฉี่, กว่างตงหมินจู, หน้า 228.) 
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ภาพท่ี 3 - 185  หน้าบนัทรงขัน้บนัไดในศาลเจ้าไท้ฮัว้ 

 

 
ภาพท่ี 3 - 186   หน้าบนัทรงขัน้บนัไดของอาคารในศาลขงจ่ือ จงัหวดัเหวินชาง มณฑลไหห่นาน พทุธศตวรรษที่ 
22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง  
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นอกจากนี ้ผู่วิจัยพบรูปแบบหน้าบันท่ีคล้ายกับหน้าบันเฉาซ่านแต่มีการปรับเปล่ียน

รูปแบบบางประการ เช่นในศาลเจ้าไท้ฮัว้ และศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว โดยหน้าบนัท่ีพบในศาลเจ้า

แรกมีรูปทรงคล้ายกบัหน้าบนัธาตทุอง (ภาพท่ี 3 - 187) และธาตไุม้ (ภาพท่ี 3 - 188) ส่วนศาลเจ้า

ท่ีสอง พบหน้าบนัรูปทรงคล้ายหน้าบนัธาตทุอง และธาตนุ า้ (ภาพท่ี 3 - 189) 

 
ภาพท่ี 3 - 187   หน้าบนัท่ีคล้ายหน้าบนัธาตทุอง ศาลเจ้าไท้ฮัว้ 

 

 
ภาพท่ี 3 - 188   หน้าบนัท่ีคล้ายหน้าบนัธาตไุม้ ศาลเจ้าไท้ฮัว้ 
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ภาพท่ี 3 - 189   หน้าบนัท่ีคล้ายหน้าบนัธาตนุ า้ ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว 

 

แม้รูปทรงของหน้าบันกลุ่มนีจ้ะชวนให้นึกถึงสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน แต่ลักษณะบาง

ประการท าให้หน้าบนักลุ่มดงักล่าวแตกต่างจากรูปแบบท่ีพบในเฉาซ่านด้วย ลักษณะส าคญัคือ 

ในขณะท่ียอดจัว่ในสถาปัตยกรรมเฉาซ่านค่อนข้างสอบสูง (ภาพท่ี 3 - 49, 3 - 50, 3 - 51, 3 - 52) 

แต่ยอดจัว่ของหน้าบนัท่ีพบในศาลเจ้าไหหล าในกรุงเทพฯ เตีย้และกว้างกว่า อีกทัง้กรอบหน้าบนั

ทัง้สองข้างมีการปัน้แถบปนูประดบั โดยแถบปนูมีความกว้างเท่ากันตลอดเส้นแถบ ต่างจากหน้า

บนัในสถาปัตยกรรมเฉาซา่นท่ีแถบปนูประดบัในสว่นท่ีใกล้ยอดจัว่จะแคบ สว่นปลายจะผายออก 

การท่ีลกัษณะหน้าบนักลุ่มดงักล่าวคล้ายกบัหน้าบนัแบบเฉาซ่าน อาจมองได้ว่า เป็นการ

แพร่อิทธิพลท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ คือ ช่างท่ีสร้างศาลเจ้าจีนไหหล าได้น าต้นแบบจากศาลเจ้าจีน
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แต้จิ๋วมาประยุกต์ใช้ กระนัน้ ในการส ารวจไหโข่ว และเหวินชางในมณฑลไห่หนาน  ผู้ วิจัยพบว่า 

ศาลเจ้าบางแห่งของชาวจีนในพืน้ท่ีดงักล่าวมีการสร้างหน้าบนัคล้ายกับท่ีพบในศาลเจ้าไหหล า

ของกรุงเทพฯ (ภาพท่ี 3 - 190, 3 - 191) ดงันัน้ศาลเจ้าชาวจีนไหหล าในกรุงเทพฯ คงน าต้นแบบมา

จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนอีกเช่นกนั ทัง้นี ้ความคล้ายคลึงกันของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่

หนาน และสถาปัตยกรรมเฉาซา่นอาจสืบเน่ืองจากหลายปัจจยัซึง่นา่สนใจศกึษาตอ่ไป 

 
ภาพที่ 3 - 190   หน้าบนัคล้ายหน้าบนัธาตนุ า้ ศาลขงจ่ือ จงัหวดัเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พทุธศตวรรษที่ 22-
25สมยัราชวงศ์ชิง 
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ภาพที่ 3 - 191   หน้าบนัคล้ายหน้าบนัธาตุทอง ศาลขงจ่ือ จังหวดัเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่  
22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง 
 

จ า เป็น ต้องกล่ าวถึ งห น้ าบันของ

อาคารหลังหนึ่งในศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว โดย

รูปทรงคล้ายกับหน้าบันธาตุทอง (ภาพท่ี  

3-192) แต่น่าสังเกตว่า เส้นกรอบหน้าบัน

ระหว่างยอดจั่วกับส่วนท่ีจะบานผายออก

คอ่นข้างหกัมมุ ซึ่งตา่งจากรสนิยมของหน้าบนั

ในไห่หนาน (ไม่รวมหน้าบันทรงขัน้บันได) ท่ี

เส้นค่อนข้างดูเล่ือนไหล (ภาพท่ี 3 - 191) จึง

เป็นได้ว่า มีการซ่อมแปลงในช่วงเวลาใดเวลา

หนึง่จนรูปแบบเปล่ียนแปลงไปจากเดมิแล้ว 

 

ภาพที่ 3 - 192   หน้าบันของอาคารในศาลเจ้าจุยโบ

เนีย้ว 
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5.2.2 รูปทรงหลังคา 

จากการสงัเกตพบวา่ กลุ่มอาคารท่ีหน้าบนัมิใช่ทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ จะมีสนัหลงัคาตดั

ตรง  (ภาพท่ี 3 - 193) ลกัษณะดงักล่าวเป็นระเบียบท่ีพบในกลุ่มสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน 

(ภาพท่ี 3 - 194) ส าหรับอาคารท่ีมีหน้าบนัทรงสามเหล่ียม ปรากฏหลกัฐานภายในศาลเจ้าจุยโบ

เนีย้ว และเจียวเอ็งเบีย้ว โดยเป็นอาคารทางเข้า และอาคารบริวาร สนัหลงัคาของอาคารดงักล่าวมี

ทัง้ท่ีตดัตรง (ภาพท่ี 3 - 195) และแอน่โค้ง (ภาพท่ี 3 - 196, 3 - 198) 

 
ภาพท่ี 3 - 193   อาคารในศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว หน้าบนัทรงขัน้บนัได สนัหลงัคาตดัตรง 

 

 
ภาพที่ 3 - 194  หน้าบนัในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ที่ไม่ใช่ทรงสามเหลี่ยมหน้าจัว่ สนัหลงัคาจะตดัตรง ศาลขงจ่ือ 
จงัหวดัเหวินชาง มณฑลไหห่นาน พทุธศตวรรษที่ 22 - 25 สมยัราชวงศ์ชิง 
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ภาพท่ี 3 - 195   อาคารบริวารของศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว หน้าบนัทรงสามเหลีย่มหน้าจัว่ สนัหลงัคาตดัตรง 

 

 
ภาพท่ี 3 - 196   อาคารทางเข้าของศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว หน้าบนัทรงสามเหลีย่มหน้าจัว่ สนัหลงัคาโค้ง 
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ในกลุ่มสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนาน อาคารท่ีมีหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่จะมี

สนัหลังคาอยู่ 2 แบบ คือ สนัหลงัคาตดัตรงตลอดแนว (ภาพท่ี 3 -197) และสนัหลงัคาตดัตรงแต่

ปลายสนัหลงัคาโค้งขึน้เล็กน้อย (ภาพท่ี 3 - 176)   

 

 
ภาพท่ี 3 - 197   อาคารประธานของศาลเจ้าเหวินชาง หน้าบนัทรงสามเหลีย่ม สนัหลงัคาตดัตรง 

 

ลกัณะดงักล่าวท่ีพบในไห่หนานอาจท าให้หลายคนเช่ือว่า ทรงสนัหลงัคาแอ่นโค้งท่ีพบใน

ศาลเจ้าไหหล าของกรุงเทพฯ เชน่ ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว (ภาพท่ี 3 - 196) คงแสดงถึงความสมัพนัธ์

กบัสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในไหห่นาน  

กระนัน้ผู้ วิจัยกลับเห็นว่า ทรงสันหลังคาแอ่นโค้งในศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว ไม่น่าจะ

เก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรมในไห่หนาน แตแ่สดงถึงการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบเฉาซ่าน 

และหมิ่นหนาน เพราะหากสงัเกตลกัษณะปลายสนัหลงัคาของอาคารหลงัดงักล่าวจะพบวา่ มีการ

บากให้เป็นรูปหางนกนางแอ่นท่ีมีความลึกไม่มาก นอกจากนีป้ลายสนัหลงัคาประดบัพันธุ์พฤกษา
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ม้วนด้วย ลักษณะเหล่านีช้วนให้นึกถึงงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน  อย่างไรก็ตาม การซ้อนชัน้

หลงัคากลบัแสดงความสมัพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน โดยสงัเกตได้ว่า หลงัคาทัง้สอง

ชัน้แอ่นโค้ง และหน้าบนัเป็นทรงหน้าจัว่ ลกัษณะดงักล่าวเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมหมิ่ น

หนานดงัท่ีเคยกลา่วไปข้างต้นแล้ว 

นอกจากนีจ้ าเป็นต้องกล่าวถึงอาคารทางเข้าศาลเจ้าจยุโบเนีย้วด้วย โดยในสว่นหลงัคาท า

เป็นหน้าบนัธาตุไม้แบบเฉาซ่าน และท าสันหลังคาสองชัน้ ซ้อนกัน ชัน้แรกตดัตรง และชัน้ท่ีสอง

แอน่โค้ง (ภาพท่ี 3-198) 

 
ภาพท่ี 3 - 198   ลกัษณะหลงัคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว  

 

หลงัคาทรงดงักล่าวชวนให้นึกถึง การซ้อนชัน้หลังคาแบบเฉาซ่าน ท่ีให้หน้าบนัธาตไุฟอยู่

ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นหลงัคาธาตอ่ืุน อย่างไรก็ตาม การลดรูปหลงัคาชัน้บนให้เหลือเพียงสนั

หลงัคาท่ีแอ่นโค้งไมป่รากฏมาก่อนในศิลปะเฉาซา่น อาจเป็นได้วา่ การซ่อมในคราวหนึ่งอาจสง่ผล

ให้เปล่ียนแปลงรูปแบบไป ทัง้นีด้้านหน้าอาคารทางเข้าของศาลเจ้าจยุโบเนีย้วปรากฏแผน่ปา้ยศลิา

เหนือประตทูางเข้าซึ่งระบุว่า “ซ่อมในปีกุ่ยซ่ืออนัเป็นปีท่ี 19 แห่งรัชสมยัพระเจ้ากวางซู่”     (光绪

癸巳十九年重修) (ภาพท่ี 3 - 199) ปีดังกล่าวเทียบได้กับ พ.ศ.2436 ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
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แล้ว การเปล่ียนแปลงอาจเกิดขึน้ในคราวนี ้หรือหลงัจากนัน้ เพราะศาลเจ้าแห่งนีย้งัใช้งานจนถึง

ปัจจบุนั จงึอาจมีการซอ่มแซมบรูณะอีกหลายครัง้ 

  

 
ภาพที่ 3 - 199   แผ่นปา้ยศิลาที่อาคารทางเข้าของศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว  ด้านขวาสดุปรากฏจารึกอกัษรจีนขนาด
เลก็ระบศุกัราชเทียบได้กบัปี พ.ศ. 2436 (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) 

 

5.3 งานประดับสถาปัตยกรรม 
5.3.1 กระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูปบนสันหลังคา และเทคนิคเช่ียนฉือ 

หลงัคาของอาคารหลังหนึ่งในแนวแกนหลกัของศาลเจ้าจุยโบเนีย้วมีงานประดบัสัน

หลังคาท่ีน่าสนใจ คือ มีการก่ออิฐฉาบปูนและเขียนสีประดับท่ีสันหลังคา แต่ส่วนกลางของสัน

หลงัคากลบัประดบัเป็นกระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูป (ภาพท่ี 3 - 193, 3 - 200) 



205 
 

 
ภาพท่ี 3 - 200   กระเบือ้งส าเร็จรูปประดบัสนัหลงัคาอาคารของศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว 

 

 ในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนาน มีการประดบัสันหลังคา 2 แบบ แบบแรกคือ 

การก่ออิฐปัน้ปูนพร้อมเขียนลายประดบัตกแต่ง (ภาพท่ี 3 - 194) แบบท่ีสองคือ ก่ออิฐเป็นโกลน

และประดบัครอบด้วยกระเบือ้งท่ีรูปทรงสอดรับกับสนัหลงัคา (ภาพท่ี 3 - 176) ลกัษณะดงักล่าว

แตกต่างจากอาคารหลงันีท่ี้ใช้เทคนิคก่ออิฐถือปูนผสมการประดบักระเบือ้งและไม่ใช้กระเบือ้งท่ี

รูปทรงสอดรับกบัสนัหลงัคา หากแตเ่ป็นกระเบือ้งเคลือบท่ีปัน้เป็นรูปอาคารและบคุคล 

 กระเบือ้งเคลือบกลุม่ดงักลา่วจะพบวา่ ใช้โทนสีน า้เงิน เขียว ขาว เหลือง และเมื่อพิจารณา

ร่วมกบัการปัน้เป็นรูปบคุคล และอาคารบ้านเรือน พร้อมกบัประดบับนสนัหลงัคา จึงชวนให้นึกถึง

งานประดบัสนัหลงัคาในกลุ่มอาคารกว๋างฝู่ ของกว่างโจวท่ีสัง่มาจากเตาสือวาน (ภาพท่ี 3 - 149) 

อย่างไรก็ดี นา่สงัเกตวา่ ถึงแม้งานสถาปัตยกรรมในไห่หนานจะได้รับอิทธิพลจากกว่างโจว แตจ่าก

การส ารวจไม่พบว่า มีความนิยมประดบัสันหลังคาแบบเดียวกับท่ีพบในกว่างโจว ดงันัน้จึงพอ

สนันิษฐานได้ว่า งานประดบัท่ีพบนีอ้าจเป็นแรงบนัดาลใจของช่างในกรุงเทพฯ ท่ีมีโอกาสเห็นงาน

สถาปัตยกรรมแบบกวา๋งฝู่ ในเมืองกวา่งโจวก็เป็นได้ 
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 นอกจากการประดบัประตมิากรรมกระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูปแล้ว ยงัพบว่าศาลเจ้ากลุ่มนีมี้

การประดบัด้วยเทคนิคเช่ียนฉือ หรือการตัดกระเบือ้งเป็นชิน้เล็กๆ  แล้วน ามาประกอบเป็นงาน

ประติมากรรม งานท่ีพบโดยส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากการซ่อมแซมในยุคปัจจุบัน โดยสามารถ

พิจารณาได้จากสีสันของกระเบือ้ง และรอยตัด (ภาพท่ี 3 - 198) อย่างไรก็ตาม งานประดับ

กระเบือ้งตดับนสนัหลงัคาของอาคารทางเข้า ศาลเจ้าไท้ฮัว้ ซึ่งสีค่อนข้างหลุดลอก และขอบแผ่น

กระเบือ้งแต่ละแผ่นดูไม่เรียบนักเม่ือเทียบกับงานประดบักระเบือ้งตัดท่ีอยู่ใกล้ๆกัน (ภาพท่ี 3 - 

201) งานดงักล่าวอาจเป็นฝีมือช่างในคราวแรกสร้าง ทัง้นีเ้ทคนิคประดบักระเบือ้งตดัหรือเช่ียนฉือ

มิใช่เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน แต่เป็นจุดเด่นของสถาปัตยกรรม เฉาซ่าน 

และหมิ่นหนาน ดงันัน้อาจมองได้ว่า ช่างท่ีสร้างศาลเจ้าไท้ฮัว้ได้แรงบนัดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ทัง้สองกลุม่โดยอาจผา่นทางศาลเจ้าแต้จิ๋วและฮกเกีย้นในกรุงเทพฯ 

 
ภาพที่ 3 - 201   งานประดบักระเบือ้งตดับนสันหลงัคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าไท้ฮัว้ ส่วนที่เป็นรูปดอกไม้
น่าจะเป็นงานคราวแรกสร้างโดยพิจารณาจากสีกระเบือ้ง และขอบที่ไม่สม ่าเสมอ ส่วนกระเบือ้งตัดประดับ
ประติมากรรมหงสน์า่จะเป็นของที่ท าหรือซอ่มขึน้ใหม่เนื่องจากสสีดกวา่ และขอบกระเบือ้งเรียบกวา่ 
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5.3.2 งานประดับโครงสร้างรับน ้าหนัก : เอกลักษณ์ ร่วมกันระหว่างงาน

สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ในกว่างโจว และไห่หนาน 

 งานประดบัโครงสร้างไม้ภายในศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว ศาลเจ้าไท้ฮัว้ และศาลเจ้าเจียวเอ็ง

เบีย้วมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ โครงสร้างเสาไม้ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับโครงสร้างไม้ท่ีพบใน

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว ฮกเกีย้น และแคะ แต่ถ่งจู้ค่อนข้างสัน้กว่าศาลเจ้ากลุ่มอ่ืนๆ และเรียบง่ายไม่มี

การประดบัใดๆ ไม้ข่ือท่ีรองรับก็ไม่มีการแกะสลักหรือเขียนภาพจิตรกรรม  อีกทัง้ไม้ข่ือยาวทะลุ 

ถ่งจู้ออกมา และไมมี่จาเชียนเช่ือม (ภาพท่ี 3 - 202, 3 - 203)  

ลักษณะดังกล่าวชวนให้นึกถึงงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว (ภาพท่ี  3 - 169) 

อย่างไรก็ดี เช่ือว่า งานประดับโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าไหหล าน่าจะไม่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม

กลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากโครงสร้างไม้ของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนาน ก็มีลักษณะนี ้

เช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 3 - 204) ศาลเจ้าจีนของชาวไหหล าในกรุงเทพฯ คงได้แรงบันดาลจาก

สถาปัตยกรรมกลุม่หลงัมากกวา่  

 

 
ภาพท่ี 3 - 202   ลกัษณะโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว 
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ภาพท่ี 3 - 203   ลกัษณะโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าไท้ฮัว้ 

 

  

 
ภาพที่  3 - 204   ลักษณ ะโค รงส ร้างไม้ ในศาล เจ้าสุย เหว่ย เซิ่ ง เหนี ย ง  จังหวัด เหวินชาง มณฑล 
ไหห่นาน พทุธศตวรรษที่ 20 – 22 สมยัราชวงศ์หมิง 
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5.4 ข้อสรุป 

 ชาวจีนไหหล าในกรุงเทพฯอพยพมาจากมณฑลไห่หนานซึ่งพืน้ทีดั่งกล่าวมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมเป็นของตนเองเชน่กนั โดยพบว่าศาลเจ้าชาวจีนไหหล าในกรุงเทพฯ อาทิ ศาลเจ้าไท้

ฮัว้ ศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว ยงัรักษาเอกลกัษณ์ดงักล่าวไว้ด้วย หลกัฐานประการหนึง่คือ รูปแบบอาคาร

ทางเข้าท่ีมีการประดบัภาพจิตรกรรมผสมประติมากรรมเฉพาะท่ีแถบด้านบนสุดของผนงัเท่านัน้ 

ผนังด้านล่างไม่มีการประดับใดๆ และมีการเจาะช่องหน้าต่างรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าเพ่ือล้อรับกับ

หน้าตา่งทรงเดียวกนัของอาคารประธาน  

 นอกจากนี  ้พบว่ามีการใช้หน้าบันทรง “ฟางเอ่อ” ซึ่งเป็นท่ีนิยมอย่างมากในงาน

สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนาน และสนัหลงัคาตดัตรง อีกทัง้มีการใช้หน้าบนัคล้ายกับหน้าบนั 

5 ธาตขุองสถาปัตยกรรมเฉาซา่น แตมี่ความแตกตา่งคือ หน้าบนักลุ่มนีข้องศาลเจ้าไหหล าจะบาน

ผายมากกว่า ทัง้นีพ้บหน้าบนัลกัษณะดงักล่าวในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนานเช่นกัน จึง

แสดงให้เห็นว่า หน้าบนักลุ่มนีเ้ป็นการสืบทอดรูปแบบจากสถาปัตยกรรมในบ้านเกิดของชาวจีน

ไหหล า ไม่ใชเ่ป็นการรูปแรงบนัดาลใจจากสถาปัตยกรรมเฉาซา่นท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ ลกัษณะอีก

ประการหนึ่งท่ี สืบทอดเอกลักษณ์จากงานสถาปัตยกรรมบ้านเกิดของชาวจีนไหหล า คือ 

โครงสร้างรรับน า้หนกัท่ีมีการประดบัคอ่นข้างน้อย  

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่ามีอิทธิพลจากแรงบนัดาลใจอ่ืนด้วย โดยพบลกัษณะ

บางประการท่ีสมัพันธ์กับสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน กล่าวคือ หน้าบนั 5 ธาตุ การประดิษฐ์หน้าบนั

ธาตไุฟให้มีสนัหลงัคาแอ่นโค้งและปลายสนัหลงัคาประดบัพนัธุ์พฤกษา และการใช้เทคนิคเช่ียนฉือ 

(อาจเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานด้วย) ส่วนลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมหมิ่น

หนานคือ การท าหลงัคาท่ีมีหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ซ้อนกนัสองชัน้ และสนัหลงัคาแอ่นโค้ง 

สว่นแรงบนัดาลใจจากสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว คือ การประดบักระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูป

จากเตาสือวาน ทัง้นีแ้รงบนัดาลใจท่ีกล่าวถึงทัง้หมดน่าจะเกิดขึน้จากการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัชาวจีน

กลุม่ภาษาแต้จิ๋ว ฮกเกีย้น และกวางตุ้ง ในกรุงเทพฯ 
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6. ศาลเจ้าจีนของชาวจีนแคะ 

 จากการส ารวจพบศาลเจ้าจีนแคะท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 - 5 และมีความส าคญัอยู่ 3 

แหง่ คือ ศาลเจ้าโรงเกือก ศาลเจ้าช าไนเก็ง ศาลเจ้าหลีตีเ้บีย้ว  

กระนัน้ศาลเจ้าบางแห่งมีประวตัิว่า ได้สร้างขึน้ใหม่ในภายหลังด้วย อาทิ ศาลเจ้าหลีตี ้

เบีย้ว ซึ่งมีประวตัิว่าสร้างขึน้ในปีพ.ศ. 2445 อนัตรงกับสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยในคราวแรกสร้างเป็น

เพียงอาคารไม้ ต่อมาไฟไหม้เสียหายหนกั จนต้องปิดปรับปรุงในปี พ.ศ. 2532 – 2535 โดยสร้าง

เป็นอาคารคอนกรีต68 หรือ ศาลเจ้าช าไนเก็งซึ่งน่าจะสร้างขึน้ไม่ช้าไปกว่าสมัยรัชกาลท่ี 3 ตาม

จารึกท่ีพบในศาลเจ้า แต่กลุ่มอาคารในปัจจุบนัเพิ่งสร้างขึน้ใหม่ในปี พ.ศ.2482 เพราะพืน้ท่ีเดิม

ต้องถกูเวนคืน เป็นต้น  

ดงันัน้ในท่ีนี ้ผู้ วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะศาลเจ้าโรงเกือก ซึ่งมีประวตัิว่าสร้างขึน้ในสมัย

รัชกาลท่ี 1 และมีการขยายศาลเจ้าในสมยัรัชกาลท่ี 5 หลังจากนัน้ไม่พบประวตัิการสร้างใหม่แต่

อย่างใด กระนัน้ต้องกล่าวด้วยว่า ศาลเจ้าในปัจจุบันอาจเป็นงานสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 5 แล้ว 

เน่ืองจากประวตัิบนศิลาจารึกระบวุา่ ในสมยันัน้ได้มีการซือ้ท่ีดินเพิ่มเพ่ือขยายศาลเจ้า ในคราวนัน้

อาจมีการปรับรูปแบบของศาลเจ้าใหม ่

ในบทท่ี 2 ผู้ วิจัยได้อ้างถึงการศึกษาของนักวิชาการในแขนงอ่ืนๆ เก่ียวกับชาวจีนแคะ

อพยพ โดยสามารถส รุปได้ว่า  ถ่ินฐานของชาวจีนแคะในประเทศจีนมีอยู่  3 แหล่งคือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่างตง ตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี ย้น และทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี แตส่ าหรับชาวจีนแคะอพยพในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่

มาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวา่งตง  

ในการส ารวจศาลเจ้าโรงเกือก พบข้อมลูท่ีสนับสนนุแนวคิดข้างต้น คือ ปา้ยวิญญาณของ

ผู้วายชนม์ชาวจีนแคะท่ีเก็บไว้ภายในศาลเจ้า โดยหลายปา้ยได้ระบบุ้านเกิดของผู้วายชนม์  ซึง่มี 2 

                                                           
68เมธาวี โรจนะเสน, “ศาลเจ้าจีน ศรัทธากับการรักษาโรค กรณีศึกษาศาลเจ้าหลี่ตี เ้บีย้ว เขต  

สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร,” รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
มานษุยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549, หน้า 34. 
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เมือง คือ เจียงยิง และเฟิงซุ่น สถานท่ีเหล่านีปั้จจบุนัอยู่ในจงัหวดัเหมยโจวซึ่งเป็นเมืองของชาวจีน

แคะท่ีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่า งตง ทั ง้ นี จ้ากการศึกษารูปแบบ

สถาปัตยกรรมของศาลเจ้าโรงเกือก พบลักษณะบางประการท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์กับงาน

สถาปัตยกรรมท้องถ่ินในแถบดงักล่าวด้วย 

 6.1 รูปแบบอาคารทางเข้า 

 อาคารทางเข้าของศาลเจ้าโรงเกือกมีการท าประตทูางเข้าท่ีส่วนกลางอาคาร ส่วน

ผนงัด้านหน้าสองด้านมีการเจาะช่องหน้าต่างทรงกลม บนผนงัมีการแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียม ในแต่

ละช่องประดบัประติมากรรมปนูปัน้ประดบักระเบือ้งผสมกับการเขียนภาพจิตรกรรมเพ่ือเล่าเร่ือง 

(ภาพท่ี 3 - 205, 3 - 206) ทัง้นีก้ารแบ่งช่องบนฝาผนังเพ่ือประดับภาพต่างๆ  ปรากฏในงาน

สถาปัตยกรรมเคอ่ของกวา่งตง (ภาพท่ี 3 - 207)  

 
ภาพท่ี 3 - 205   อาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเกือก ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ 
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ภาพท่ี 3 - 206   งานประดบับนฝาผนงัอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเกือก 

 

 
ภาพที่ 3 - 207   การประดบัผนงัของอาคารทางเข้าของบ้านในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑล
กวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง  
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อย่างไรก็ตาม การแบ่งช่องในสถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตง นิยมประดบัภาพภายใน

ชอ่งทางตอนบน ส่วนทางตอนลา่งมกัทาสี หรือเขียนลวดลายเพียงเล็กน้อย (ภาพท่ี 3 - 207) แตใ่น

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน นอกจากจะแบ่งช่องเช่นเดียวกันแล้วยงัมีการประดบัอย่างมากเหมือนกัน

ทกุช่อง (ภาพท่ี 3 - 38) แสดงให้เห็นวา่ แนวทางการประดบัดงักลา่วท่ีศาลเจ้าโรงเกือกอาจสมัพนัธ์

กบัสถาปัตยกรรมเฉาซา่น  

 หลกัฐานหนึ่งท่ีสนบัสนนุข้อสนันิษฐานข้างต้นคือ ตวัอกัษรภาษาจีนท่ีพบบนภาพเล่าเร่ือง

ประดบัฝาผนังอาคารทางเข้า ซึ่งบนัทึกปีท่ีซ่อมแซมด้วย คือ  “ปีอ่ีซ่ือในรัชสมัยพระเจ้ากวางซู่” 

（光绪乙巳年）เทียบได้กับพ.ศ. 2448 อีกทัง้ยังปรากฏนามของช่างผู้ ท างานประดับอาคาร

ทางเข้าคือ อู๋ตนัเฉิง (吴丹成) อีกทัง้ยังปรากฏนามบ้านเกิดของอู๋ตนัเฉิงด้วย โดยช่องภาพหนึ่ง

เขียนว่า “อู๋ตันเฉิงแห่งเฉาหยาง” （潮阳吴丹成）เฉาหยางคือ เมืองหนึ่งท่ีอยู่ในเขตเฉาซ่าน 

(ภาพท่ี 3 - 77) หลกัฐานดงักล่าวอาจท าให้มองได้ว่า งานประดบัภายในช่องบนผนงัของอาคาร

ทางเข้าท่ีศาลเจ้าโรงเกือกสมัพนัธ์ได้ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมเฉาซา่น 

 อย่างไรก็ตาม ภาพเล่าเร่ืองภายในช่องเหล่านีเ้ป็นงานของช่างในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึ่งเรามิ

อาจทราบได้แน่ชดัว่า ช่างอู๋ตนัเฉิงท าตามเค้าโครงท่ีมีอยู่เดิมหรือท าขึน้ใหม่ ดงันัน้หากเป็นการท า

ตามของเดิม ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นหลกัฐานท่ีแสดงการรับอิทธิพลรูปแบบจากงานศิลปะของ

ชาวจีนต่างกลุ่มตัง้แต่สมัยแรกสร้างคือ รัชกาลท่ี 1 แต่หากเป็นงานท าขึน้ใหม่ ก็เป็นหลักฐานท่ี

แสดงปรากฏการณ์ในลกัษณะเดียวกนัเพียงแตเ่กิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 

 นอกจากร่องรอยท่ีอาจสัมพันธ์กับชาวจีนแต้จิ๋วแล้ว ยังพบความสัมพันธ์กับชาวจีน

ฮกเกีย้นด้วย คือ การเจาะช่องหน้าต่างทรงกลมและประดบัลายฉลุแบบท่ีเรียกว่า “หน้าต่างเสือ

มงักร” หรือฉือหู่ชวง (ภาพท่ี 3 - 208) การเจาะช่องหน้าต่างและประดบัลายฉลดุงักล่าวท่ีอาคาร

ทางเข้าไม่ปรากฏมาก่อนในสถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตง แต่นิยมในงานสถาปัตยกรรมหมิ่น

หนาน (ภาพท่ี 3 - 111b) 
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ภาพท่ี 3 - 208   ช่องหน้าตา่งของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเกือก 

 

 6.2 เคร่ืองบน 

 หน้าบนัในศาลเจ้าโรงเกือกมีทัง้หมด 2 แบบ คือ หน้าบนัท่ีมีการประดบัยอดจัว่ให้เป็นรูป

เรขาคณิตตา่งๆ และหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ ทัง้นีจ้ากการตรวจสอบรูปแบบพบวา่ น่าจะได้

ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมเฉาซา่น 

 หน้าบนัท่ีมียอดจัว่เป็นรูปทรงเรขาคณิตอ่ืนๆ  ของศาลเจ้าโรงเกือก คล้ายกบัหน้าบนัธาตุ

ไม้ในสถาปัตยกรรมเฉาซา่น คือ ยอดจัว่สอบสงู และประดษิฐ์ให้มีทรงคล้ายห้าเหล่ียม พืน้ท่ีบริเวณ

กรอบหน้าบันทัง้สองข้างประดับแถบปูน โดยแถบด้านบนแคบ และด้านล่างผายออก (ภาพท่ี  

3 - 209) 
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ภาพท่ี 3 - 209   หน้าบนัธาตไุม้ในศาลเจ้าโรงเกือก 

 

อาจมีผู้ โต้แย้งว่า รูปทรงหน้าบันธาตุต่างๆ และระเบียบการประดับกรอบหน้าบันใน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่านส่งอิทธิพลให้กับสถาปัตยกรรมเค่อในกว่างตงอยู่แล้ว ดงัปรากฏหลกัฐาน

จ านวนมากในเมืองเหมยโจว (ภาพท่ี 3 - 210) ทว่าถึงแม้ช่างในเหมยโจวจะได้รับอิทธิพล

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน แต่ก็ได้สร้างลกัษณะเฉพาะตวัด้วย โดยสังเกตได้ว่าในกรณีท่ีเป็นอาคาร

ขนาดเล็กเช่นซุ้มประตทูางเข้า หน้าบนัทัง้สองด้านเป็นรูปทรงเดียวกัน  (ภาพท่ี 3 - 211) แต่หาก

เป็นอาคารขนาดใหญ่ ช่างมกัจะสร้างหน้าบนัด้านหลงัเป็นทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ ส่วนด้านหน้า

จะสร้างเป็นหน้าบันธาตุต่างๆ แบบเฉาซ่าน (ภาพท่ี 3 - 212) ซึ่งต่างจากศาลเจ้าโรงเกือก ท่ี

ด้านหน้าและด้านหลงัอาคารเป็นหน้าบนัธาตไุม้เหมือนกนั โดยลกัษณะดงักล่าวเป็นท่ีนิยมปฏิบตัิ

ในกลุม่ชา่งสถาปัตยกรรมเฉาซา่นซึง่ปรากฏในศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วด้วย 
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ภาพที่ 3 - 210   หน้าบนัธาตไุม้ของบ้านในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พทุธศตวรรษที่ 22 – 
25 สมยัราชวงศ์ชิง 

 

 
ภาพที่ 3 - 211   อาคารขนาดเล็กในสถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตง นิยมท าหน้าบนัทัง้สอง
ข้างเป็นทรงเดียวกนั (ในภาพเป็นหน้าบนัธาตไุม้) ซุ้มประตทูางเข้าของบ้านในหมูบ้่านเฉียวซี 
เมืองเหมยโจว มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง 
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ภาพที่ 3 - 212   อาคารขนาดใหญ่ในสถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตง หน้าบนัด้านหน้าเป็นหน้าบนัธาตุไม้ แต่
ด้านหลงัเป็นหน้าบนัทรงสามเหลีย่มหน้าจัว่ บ้านในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พทุธศตวรรษ
ที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง 

 

ส าหรับหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มอาคารของเมืองเหมยโจวเช่นกัน 

ทว่าองค์ประกอบหลายประการไม่เหมือนกับหน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ในศาลเจ้าโรงเกือก 

โดยในศาลเจ้าโรงเกือก อาคารท่ีประดิษฐ์หน้าบนัทรงดงักล่าวจะมีสนัหลงัคาแอน่โค้ง และซ้อนชัน้

บนหลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตไุม้ ปลายสนัหลงัคาบากเป็นร่องเล็กน้อยเลียนแบบหางนกนางแอ่น และ

ประดบัด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาม้วนสะบดัปลาย (ภาพท่ี 3 - 213) ลกัษณะเหล่านีต้รงข้ามกับ

หน้าบนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่ในเหมยโจว ท่ีสนัหลงัคาโค้งเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และไมย่ื่นล า้จาก

หน้าบนัมากนกั ไม่มีการประดบัพนัธุ์พฤกษาม้วน และหลงัคาทรงดงักล่าวซ้อนบนหลงัคาท่ีมีหน้า
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บนัทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่เหมือนกนั (ภาพท่ี 3 - 214) อย่างไรก็ดี ลกัษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้

นกึถึงเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉาซา่นมากกวา่ (ภาพท่ี 3 - 65) 

 

 
ภาพท่ี 3 - 213   หลงัคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเกือก หน้าบนัธาตไุฟซ้อนอยูบ่นหน้าบนัธาตไุม้ 
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ภาพที่ 3 - 214   หลงัคาของอาคารทางเข้าของศาลโซ่วช่ิง หมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พทุธ
ศตวรรษที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง 

 

6.3 งานประดับสถาปัตยกรรม  

งานประดบักระเบือ้งเทคนิคเช่ียนฉือ 

ภายในศาลเจ้าโรงเกือก ปรากฏหลักฐานการประดบัอาคารโดยใช้กระเบือ้งตดั

เป็นชิน้เล็กๆ และน ามาจัดวางให้เป็นประติมากรรมรูปต่างๆ เช่น บนสันหลังคา และผนังของ

อาคารทางเข้า โดยมีทัง้ท่ีเป็นรูปพนัธุ์พฤกษา บคุคล และสิ่งของ (ภาพท่ี 3 - 215) 
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ภาพท่ี 3 - 215   งานประดบักระเบือ้งตดัหรือเช่ียนฉือบนหลงัคาของอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเกือก 

 

 เทคนิคเช่ียนฉือ หรือการตัดกระเบือ้งเป็นชิน้เพ่ือประดับ ถือเป็นเอกลักษณ์ของงาน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน นอกจากนีเ้ทคนิคดงักล่าวได้แพร่เข้าไปในดินแดนของชาว

จีนแคะทัง้ท่ีอยู่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกว่างตงด้วย (ภาพท่ี 3 - 216) โดยอาจได้รับ

อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมเฉาซา่น หรือหมิ่นหนาน เพราะเป็นบริเวณท่ีอยูใ่กล้กนั 
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ภาพที่ 3 - 216   การประดบักระเบือ้งตดับนหน้าบนัในสถาปัตยกรรมเค่อในกวา่งตง หมูบ้่านเฉียวซี เมืองเหมย
โจว มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง 

 

 ในกรณีของศาลเจ้าโรงเกือก การประดบัอาคารด้วยเทคนิคเช่ียนฉือสามารถตีความได้

หลายแนวทาง โดยสามารถกล่าวได้ว่า หากช่างเป็นชาวจีนแคะ ก็คงเป็นการสืบทอดจากเทคนิคท่ี

ถ่ินบ้านเกิดตนเองคุ้นเคย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเราได้พบหลกัฐานของชา่งจากเฉาหยางซึง่อยูใ่น

กลุ่มสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน ดงันัน้การปรากฏเทคนิคดงักล่าวจงึสามารถพิจารณาได้เชน่กนัว่าเป็น

หลกัฐานท่ีแสดงถึงอิทธิพลจากศลิปะกลุม่อ่ืน 

งานประดบับนโครงสร้างรับน า้หนกั 

  น่าสงัเกตว่า งานประดบัโครงสร้างรับน า้หนกัชาเหลียงมีลกัษณะคล้ายกับท่ีพบ

ในศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว และฮกเกีย้น คือ ถ่งจู้ประกอบด้วยฐานและตวัเสา ส่วนฐานท าเป็นโต่วเพียง

อย่างเดียว (ภาพท่ี 3 - 217) หรืออาจแกะสลกัชิน้ไม้เป็นรูปทรงคล้ายฟักทองมีแฉกคร่อมข่ือ (ภาพ

ท่ี 3 - 218) บางครัง้อาจท าเป็นรูปต่างๆ เพ่ือรองรับโตว่ (ภาพท่ี 3 - 217)  ส าหรับในส่วนเสานัน้ มี

ทัง้ท่ีเป็นแท่งเสาเด่ียวเรียบๆ (ภาพท่ี 3 - 218) และท าเป็นโต่วสลบัเสาเรียบซ้อนชัน้ขึน้ไป (ภาพท่ี 

3 - 217) นอกจากนีย้งัมีจาเชียนเช่ือมระหวา่งเสา 
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ภาพท่ี 3 - 217   โครงสร้างไม้รับน า้หนกัของศาลเจ้าโรงเกือก ฐานถ่งจู้มีทัง้ที่แกะสลกัรูปพนัธุ์พฤกษารองรับโต่ว 
หรือแกะสลกัเพียงโตว่อยา่งเดียว สว่นเสาประกอบด้วยโตว่สลบักบัแทง่เสาเรียบ มีจาเชียนเช่ือมระหวา่งเสา 

 

 
ภาพท่ี 3 - 218   โครงสร้างไม้รับน า้หนกัของศาลเจ้าโรงเกือก ฐานถ่งจู้ เป็นรูปฟักทองรองรับโตว่ เสาเป็นเสาเรียบ 
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จากการส ารวจพบวา่ สถาปัยกรรมเคอ่ของกวา่งตงมีการประดบัโครงสร้างไม้รับน า้หนกัใน

ลกัษณะดงักลา่วด้วยเชน่กนั (ภาพท่ี 3 - 219, 3 - 220, 3 - 221) ความเหมือนกนักบัสถาปัตยกรรม

เฉาซ่าน และหมิ่นหนาน อาจสืบเน่ืองมาจากพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้กันท าให้มีการเผยแพร่อิทธิพลซึ่งกัน

และกนั 

 
ภาพท่ี 3 - 219   งานประดบัโครงสร้างไม้ในสถาปัตยกรรมเคอ่ของกว่างตง ฐานถ่งจู้มีเพียงโตว่ เสาเป็นเสาเรียบ 
และมีจาเชียนเช่ือมระหว่างเสา หมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง 
  

 
ภาพที่ 3 - 220   งานประดบัโครงสร้างไม้ในสถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตง ฐานถ่งจู้ เป็นรูปฟักทองรองรับโต่ว 
บ้านพกัหวงจนุเซียน เมืองเหมยโจว มณฑลกวา่งตง ต้นพทุธศตวรรษที่ 25 
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ภาพที่ 3 - 221   งานประดบัโครงสร้างไม้ในสถาปัตยกรรมเคอ่ของกวา่งตง ฐานถ่งจู้แกะเป็นรูปสิงโต เสาเป็นรูป
โตว่สลบัเสาเรียบ และมีจาเชียนเช่ือมระหวา่งเสา หมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกวา่งตง พทุธศตวรรษที่ 
22 – 25 สมยัราชวงศ์ชิง 
 

 นอกจากนี ้ควรกลา่วถึง งานประดบัท่ีแปอกไก่ในอาคารประธานของศาลเจ้าโรงเกือกด้วย 

โดยสงัเกตได้ว่า ใต้ไม้แปอกไก่มีการประดบัไม้แปขนาดบางอีกท่อนหนึ่ง ส่วนบนไม้แปอกไก่ มีงาน

เขียนสีจิตรกรรม แตภ่าพเลือนไปมากจนไม่อาจทราบได้ว่าเป็นภาพเก่ียวกบัอะไร (ภาพท่ี 3 - 222) 

ทัง้นีไ้ด้กล่าวข้างต้นแล้วว่า การเขียนจิตรกรรมประดบัแปอกไก่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน 

และหมิ่นหนาน และยงัปรากฏในศิลปะเค่อของกว่างตง (ภาพท่ี 3 - 223) ดงันัน้ งานประดบัท่ีพบ

ในศาลเจ้าโรงเกือกอาจสมัพนัธ์กบับ้านเกิดของชาวจีนแคะในมณฑลกวา่งตงก็เป็นได้ 
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ภาพท่ี 3 - 222   แปอกไก่ของอาคารในศาลเจ้าโรงเกือกยงัปรากฏร่องรอยงานจิตรกรรม 

 

 
ภาพที่ 3 - 223   แปอกไก่ของอาคารในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พทุธศตวรรษที่ 22 – 25 
สมยัราชวงศ์ชิง มีการเขียนภาพยนัต์แปดทิศ 
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งานประดบักรอบประต ู

  ชอ่งประตขูองอาคารทางเข้าศาลเจ้าโรงเกือก มีลกัษณะคล้ายกบัศาลเจ้าของชาว

จีนกลุ่มอ่ืนๆ อีกหลายแห่งในกรุงเทพฯ คือ มีการติดตัง้กรอบประตูท าจากศิลา ในส่วนกรอบ

ด้านบนมีการแกะสลักแท่นส่ีเหล่ียมนูนขึน้มา 2 แท่ง (ป่ินประตู) และแกะสลักภาษาจีนท่ีด้าน

บนสดุ เหนือแทน่ดงักล่าวเป็นประตมิากรรมรูปสิงโตสองตวัท าหน้าท่ีรองรับปา้ยช่ือศาลเจ้า (ภาพท่ี 

3 - 224) 

 
ภาพท่ี 3 - 224   งานประดบับริเวณประตขูองอาคารทางเข้า โดยมีการประดบัป่ินประต ูเหนือขึน้ไปเป็นสงิโตสอง
ตวัท าหน้าที่รองรับปา้ยช่ือของศาลเจ้าโรงเกือก 

 

 ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ป่ินประตปูรากฏในงานสถาปัตยกรรมจีนโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม 

พบว่า สิงโตท่ีประดบัเหนือขึน้ไปเพ่ือท าหน้าท่ีรับป้ายช่ือศาลเจ้าเป็นท่ีนิยมในสถาปัตยกรรมเฉา

ซ่านเท่านัน้ ส่วนกรอบประตขูองสถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตงประดบัป่ินประตูเพียงอย่างเดียว 
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(ภาพท่ี 3 - 225) ดงันัน้ งานประดบัสิงโตบนกรอบประตใูนศาลเจ้าโรงเกือกน่าจะเก่ียวกบัอิทธิพล

ของสถาปัตยกรรมเฉาซา่น 

 
ภาพที่ 3 - 225   งานประดบับริเวณประตขูองอาคารทางเข้า โดยมีการประดบัป่ินประตูเท่านัน้ บ้านพกัหวงจุน
เซียน เมืองเหมยโจว มณฑลกวา่งตง ต้นพทุธศตวรรษที่ 25 

 

 6.4 ข้อสรุป 

 ถึงแม้ศาลเจ้าชาวจีนแคะท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 - 5 มีหลายแห่ง แตส่ภาพของศาล

เจ้าบางแห่งในปัจจุบัน คือ งานของช่างในยุคปัจจุบนั จึงท าให้ตัวอย่างในการศึกษาน้อยลงไป

อยา่งนา่เสียดาย 

 ชาวจีนแคะในกรุงเทพฯอพยพมาจากจงัหวดัเหมยโจวซึง่มีพืน้ท่ีตดิตอ่กบับริเวณถ่ินก าเนิด

ของชาวจีนแต้จิ๋ว การท่ีมีพืน้ท่ีติดต่อกนัท าให้สถาปัตยกรรมเคอ่ของกว่างโจว และสถาปัตยกรรม

เฉาซ่านมีลักษณะคล้ายกันอยู่หลายประการซึ่งได้ปรากฏในศาลเจ้าจีนแคะของกรุงเทพฯด้วย 

ได้แก่ ผนงัอาคารทางเข้าแบง่เป็นชอ่งเพ่ือประดบัประตมิากรรมและจิตรกรรม เทคนิคเช่ียนฉือ งาน

ประดบัโครงสร้างรับน า้หนกั และงานจิตรกรรมบนไม้แปอกไก่ ทัง้นีเ้ป็นการยากท่ีจะชีช้ดัลงไปว่า 
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รูปแบบท่ีพบเหล่านีไ้ด้น ามาใช้เน่ืองจากความคุ้นเคยของชาวจีนแคะท่ีมีตัง้แตย่งัอาศยัในบ้านเกิด 

หรือได้รับอิทธิพลจากชาวจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ  

 อย่างไรก็ ดี  พบรูปแบบบางประการท่ีสันนิษฐานได้ว่า ได้ รับแรงบันดาลใจจาก

สถาปัตยกรรมศาลเจ้าของชาวจีนกลุ่มภาษาอ่ืนๆในกรุงเทพฯ โดยปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรม

เฉาซ่านท่ีส่งผ่านศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว กล่าวคือ การท าหน้าบนั 5 ธาต ุการท าสนัหลงัคาโค้งงอนและ

การประดบัปลายสนัหลงัคาด้วยพนัธุ์พฤกษในกลุ่มหน้าบนัธาตไุฟ นอกจากนี ้ยงัพบการซ้อนชัน้

หลังคาตามระเบียบสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน คือ หลังคาหน้าบนัธาตุไฟจะต้องซ้อนอยู่บนหลังคา

หน้าบนัธาตอ่ืุน อีกทัง้การประดบัป่ินประตศูิลาและสิงโตศิลาบนกรอบประตยูงัแสดงลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมเฉาซา่นเช่นกนั ส่วนแรงบนัดาลใจอีกแหล่งหนึ่งคือ สถาปัตยกรรมหมิ่นหนานท่ีผ่าน

ศาลเจ้าจีนฮกเกีย้น คือ การเจาะช่องหน้าต่างท่ีผนังด้านหน้าของอาคารทางเข้า พร้อมกับกรุ

หน้าตา่งแบบฉือหชูวง  

 

7. สรุป 

 จากการศกึษาสามารถสรุปรูปแบบของศาลเจ้าแตล่ะกลุม่ภาษาได้ดงันี ้
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ศาลเจ้าของชาวแต้จิ๋ว 

 ชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมที่นิยมในบา้นเกิด สถาปัตยกรรมเฉาซา่น 

ลักษณะร่วม
กันกับศาล
เจ้าของชาว
จีนกลุ่มอื่น 

ลักษณะเด่นที่แสดงถงึต้นแบบจากบ้านเกดิ อิทธิพลจากแหล่งอื่น 

- ใช้ผงั 二、

三、工、丁 

·- ใช้โครงสร้าง
ไ ม้ แ บ บ ช า 
เหลยีง 

อาคารทางเข้า 
- ผนงัอาคารแบง่เป็นช่องๆ ภายในช่องประดบัประตมิากรรม
และจิตรกรรมเลา่เร่ือง 

สถาปัตยกรรมไทย 
- การยกฐานอาคารสงูและ
มีบนัไดอยูท่างด้านนอก 
สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน 
- การเจาะช่องหน้า
หน้าตา่งที่ผนงัของอาคาร
ทางเข้า เป็นรูปทรงตา่งๆ 
สถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในไห่
หนาน 
- การเจาะช่องหน้าตา่งที่
ผนงัของอาคารทางเข้าเป็น
รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า และกรุ
ด้วยซี่ลกูกรงแบบง่ายๆ 

หน้าบนั 
- หน้าบนั 5 ธาต ุ
รูปทรงหลงัคา 
- กรอบหน้าบนั: หลงัคาที่ไม่ใช่หน้าบนัธาตไุฟจะปัน้ปนูประดบั
พืน้ที่บริเวณกรอบหน้าบนัซ้อนขึน้ไปหลายชัน้ สว่นหลงัคาที่ใช้
หน้าบันธาตุไฟนิยมท าชายคาโค้ง ปลายประดับพันธุ์พฤกษา
ตวดัม้วน 
- สนัหลงัคา: กลุม่ทีไ่มใ่ช่หน้าบนัธาตไุฟ สนัหลงัคาตดัตรง สว่น
กลุม่หน้าบนัธาตไุฟสนัหลงัคาโค้ง ปลายสนัประดบัพนัธุ์พฤกษา
ตวดัม้วน ส่วนสนัหลงัคาของหน้าบนัธาตุไฟ ปลายสนัหลงัคา
บากปลายเป็นหางนกนางแอ่น แต่บากค่อนข้างตืน้ ปูนใต้สนั
หลงัคาท าเป็นแนวโค้ง 
- การซ้อนชัน้: หากมีการใช้หลังคาที่มีหน้าบันธาตุไฟ จะไม่
สร้างเพียงชัน้เดียว หรือหากท าหลงัคาซ้อนสองชัน้ ก็ไม่นิยมใช้
หลงัคาที่มีหน้าบนัธาตไุฟทัง้สองชัน้ แต่นิยมน าหลงัคาที่มีหน้า
บนัธาตไุฟซ้อนอยูบ่นหลงัคาที่มีหน้าบนัธาตอุื่น  
งานประดบัสถาปัตยกรรม 
- เทคนิคเช่ียนฉือ 
- งานประดบับนโครงสร้างรับน า้หนกั: ฐานเสาถ่งจู้แกะสลกัเป็นรูป
ตา่งๆ ตวัเสาท าเป็นเสาเรียบ หรืออาจประกอบด้วยโตว่สลบัเสาเรียบ 
- กรอบประตปูระดบัป่ินประตศูลิา สิงโตศลิา และประตมิากรรมนนู
ต ่าส าหรับปักธูป 
- งานประดบัมงักรเขียว และเสือขาว 
- งานประดบับนไม้แปอกไก่เป็นรูปยนัต์แปดทศิ มงักร และค ามงคล 
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ศาลเจ้าของชาวฮกเกีย้น 

 ชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมที่นิยมในบา้นเกิด สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน 

ลักษณะร่วมกัน
กับศาลเจ้าของ
ชาวจนีกลุ่มอื่น 

ลักษณะเด่นที่แสดงถงึต้นแบบจากบ้านเกดิ อิทธิพลจากแหล่งอื่น 

- ใช้ผงั 二、

三、工、丁 

·- ใช้โครงสร้างไม้
แบบชาเหลยีง 

อาคารทางเข้า 
- เจาะช่องหน้าตา่ง ภายในช่องกรุ “ฉือหูช่วง” 
- มีโครงสร้างไม้บนผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้าเพื่อ
ระบายอากาศ 

สถาปัตยกรรมเฉาซา่น 
- ผนังอาคารทางเข้ามีการแบ่ง
ช่อง ภายในแต่ละช่องประดับ
ประติมากรรมและจิตรกรรมเลา่
เร่ือง 
- สั น ห ลั ง ค า ข อ ง ห น้ า บั น 
เหยินจือ้กุย ปลายสันหลังคา
บากปลายเป็นหางนกนางแอ่น 
แต่บากค่อนข้างตืน้ ปูนใต้สัน
หลงัคาท าเป็นแนวโค้ง ปลายสนั
หลงัคาประดบัพนัธุ์พฤกษาม้วน 
- หน้าบัน 5 ธาตุ และการน า
หลงัคาหน้าบันธาตุไฟซ้อนบน
หลงัคาที่มีหน้าบนัธาตอุื่นๆ 
- การประดบัมงักรเขียว และเสอื
ขาว 
- การป ระดับ ป่ิ นประตูศิ ล า 
พร้อมกับสิงโตศิลาบนกรอบ
ประต ู
ส ถ า ปั ต ย ก ร รม ก ว๋ า ง ฝู่ ใ น 
กวา่งโจว 
- การประดับประติมากรรมรูป
อาคารและบุคคลบนสนัหลงัคา
จ านวนมากจนบงัสนัหลงัคา 

หน้าบนัและรูปทรงหลงัคา 
- หลงัคาที่มีหน้าบันทรงเหยินจือ้กุย (สามเหลี่ยมหน้า
จัว่) มีทัง้แบบชัน้เดียวและซ้อนกนัสองชัน้ 
- หลังคาหน้าบันทรงสามเหลี่ยมมีสนัหลังคาแอ่นโค้ง
มากกว่าสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน งานประดับบนสัน
หลงัคาไมต่ิดปลายสนัหลงัคา 
- ปลายสนัหลงัคาบากแยกเป็นหางนกนางแอ่นซ้อนกัน
สองชัน้และมีระยะห่างกันมาก ปูนใต้สันหลังคามี
เหลีย่มมมุ 
ไม้เติงเหลยีง 
- มีการประดบัไม้เติงเหลยีงเพื่อแขวนโคม 
งานประดบัสถาปัตยกรรม 
- เทคนิคเช่ียนฉือ 
- งานประดับบนโครงสร้างรับน า้หนัก : ฐานเสาถ่งจู้
แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ตัว เสาท าเป็นเสาเรียบ หรือ
ประกอบด้วยโตว่สลบัเสาเรียบ 
- เสาซูจู้  
- งานประดบับนไม้แปอกไก่เป็นรูปยนัต์แปดทิศ มงักร 
และค ามงคล 
- การประดบัเพียงป่ินประตศูิลาที่กรอบประต ู
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ศาลเจ้าของชาวกวางตุ้ง  

ชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมที่นิยมในบา้นเกิด สถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในกวา่งโจว 

ลักษณะร่วมกัน
กับศาลเจ้าของ
ชาวจนีกลุ่มอื่น 

ลักษณะเด่นที่แสดงถงึต้นแบบจากบ้านเกดิ อิทธิพลจากแหล่งอื่น 

- ใช้ผงั 二、

三、工、丁 

·- ใช้โครงสร้างไม้
แบบชาเหลยีง 

อาคารทางเข้า 
- เสา และแปแกะสลกัจากศิลา 
- พืน้ที่สองข้างที่ขนาบประตูทางเข้ามีการยกแท่นสูง
ขึน้มา 
- มีการเขียนภาพจิตรกรรมประดับเป็นแนวที่ผนังด้าน
บนสดุ ด้านลา่งไมม่ีการฉาบปนู แตแ่สดงแนวก่ออิฐ 
- ด้ าน เสาที่ หัน ออกสู่ น อกตั วศ าลมี ก า รป ระดับ
ประติมากรรมศิลารูปบคุคล  

 
 
 
 
 
 
 
- 

หน้าบนัและรูปทรงหลงัคา 
- หน้าบนัทรงสามเหลีย่มหน้าจัว่ ยอดจัว่และฐานกว้าง มี
การประดบักระเบือ้งกาบกล้วยที่ขอบหน้าบนั สนัหลงัคา
ตดัตรงไมแ่อน่โค้ง 
งานประดบัสถาปัตยกรรม 
- บนหลังคาประดับประติมากรรมกระเบื อ้งเคลือบ
ส าเร็จรูป และปนูปัน้เขียนสี 
- เขียนภาพจิตรกรรมประดับที่ด้านบนสุดของผนัง แต่
ด้านลา่งไมม่ีการฉาบปนู ทาส ีหรือประดบัสิง่ใด 
- ที่สนัผนงัอาคารแกะสลกัอิฐเป็นภาพเลา่เร่ือง 
- งานประดับบนโครงสร้างรับน า้หนัก: มี 2 รูปแบบ คือ 
แบบที่หนึ่งเรียบง่าย ถ่งจู้ ไม่แกะสลกัลวดลายใดๆ และ
สัน้ สว่นแบบท่ีสองมีการแกะสลกัลวดลายอยา่งมากมาย 
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ศาลเจ้าของชาวไหหล า  

ชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมที่นิยมในบา้นเกิด สถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในไหห่นาน 

ลักษณะร่วมกัน
กับศาลเจ้าของ
ชาวจนีกลุ่มอื่น 

ลักษณะเด่นที่แสดงถงึต้นแบบจากบ้านเกดิ อิทธิพลจากแหล่งอื่น 

- ใช้ผงั 二、

三、工、丁 

·- ใช้โครงสร้างไม้
แบบชาเหลยีง 

อาคารทางเข้า 
- ผนงัมีการประดบัเฉพาะด้านบน ด้านลา่งอาจฉาบปนู
ทาสเีรียบๆไมป่ระดบัสิง่ใด หรือไมม่ีการฉาบปนูแตแ่สดง
แนวการก่ออิฐ 
- มีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ผนัง
ด้านหน้าขนาบประตูทางเข้า ล้อรับกับหน้าต่างของ
อาคารประธาน 
 

สถาปัตยกรรมเฉาซา่น 
- หน้าบนั 5 ธาต ุ
- หน้าบันธาตุไฟมีสนัหลงัคาที่
แ อ่ น โค้ ง  ป ลายสัน ห ลังค า
ประดบัพนัธุ์พฤกษาตวดัปลาย 
- เทคนิคเช่ียนฉือ 
สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน 
- ห ลั ง ค า ที่ มี ห น้ า บั น ท ร ง
สามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกันสอง
ชัน้ และสนัหลงัคาแอน่โค้ง 
สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่าง
โจว 
- การประดับกระเบือ้งเคลือบ
ส าเร็จรูปจากเตาสอืวาน 

 
 
 

 

หน้าบนัและรูปทรงหลงัคา 
- หน้าบนัทรงฟางเออ่ 
- หน้าบนัทรงคล้ายหน้าบนั 5 ธาตแุบบสถาปัตยกรรม
เฉาซา่น แตย่อดจัว่มีลกัษณะบานผายมากกวา่ 
- สนัหลงัคาตดัตรง 
งานประดบัสถาปัตยกรรม 
- งานประดบับนโครงสร้างรับน า้หนกั: เรียบง่าย ถ่งจู้ ไม่
แกะสลักลวดลายใดๆ และสัน้ เหมือนกับที่ปรากฏใน
สถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่ ในกวา่งโจว 
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ศาลเจ้าของชาวแคะ 

ชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมที่นิยมในบา้นเกิด สถาปัตยกรรมเคอ่ในกว่างตง 

ลักษณะร่วมกัน
กับศาลเจ้าของ
ชาวจนีกลุ่มอื่น 

ลักษณะเด่นที่แสดงถงึต้นแบบจากบ้านเกดิ อิทธิพลจากแหล่งอื่น 

- ใช้ผงั 二、

三、工、丁 

·- ใช้โครงสร้างไม้
แบบชาเหลยีง 
 
 
 

อาคารทางเข้า 
- ผนังอาคารแบ่ ง เป็ นช่ อ งๆ  ภายในช่อ งป ระดับ
ประติมากรรมและจิตรกรรมเล่าเร่ือง (หรืออาจสมัพนัธ์
กบัสถาปัตยกรรมเฉาซา่นด้วย) 

สถาปัตยกรรมเฉาซา่น 
- หน้าบนั 5 ธาต ุ
- สนัหลงัคา: กลุม่ไม่ใช่หน้าบนั
ธาตุไฟ สนัหลงัคาตดัตรง ส่วน
กลุ่มหน้าบันธาตุไฟสนัหลงัคา
โค้ ง  ปลายสันป ระดับพัน ธุ์
พฤกษาตวดัม้วน 
- การซ้อนชัน้: หากท าหลังคา
ซ้อนสองชัน้ หลงัคาที่มีหน้าบนั
ธาตไุฟนิยมซ้อนอยูบ่นหลงัคาที่
มีหน้าบนัธาตอุื่น  
- มีการประดบัป่ินประตศูิลา 
และสงิโตศิลาบนกรอบประต ู
สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน 
- มีการเจาะช่องหน้าต่างที่ผนงั
ด้านหน้าของอาคารทางเข้า
และกรุหน้าตา่งแบบฉือหู่ชวง 

 
 
 
 
 
 
 

งานประดบัสถาปัตยกรรม 
- เทคนิคเช่ียนฉือ (หรืออาจสมัพันธ์กับสถาปัตยกรรม 
เฉาซา่นด้วย) 
- งานประดบับนโครงสร้างรับน า้หนกั: ฐานเสาถ่งจู้
แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ ตวัเสาท าเป็นเสาเรียบ หรือ
ประกอบด้วยโตว่สลบัเสาเรียบ 
- การประดบับนไม้แปอกไก่ด้วยจิตรกรรม 
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จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ศาลเจ้าแต่ละกลุ่มภาษาจะสะท้อนความเป็น

วฒันธรรมจีนร่วมกัน คือ การวางผังศาลเจ้าทัง้ 3 แบบ และสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมจีนใต้

ร่วมกนัด้วย คือ การใช้โครงสร้างไม้รับน า้หนกัแบบชาเหลียง  

 รูปแบบบางประการได้สะท้อนถึงเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมในดินแดนเกิดของชาวจีน

แตล่ะกลุ่มภาษาท่ีเป็นผู้อปุถมัภ์ศาลเจ้า โดยศาลเจ้าแต้จิ๋วสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน ศาล

เจ้าฮกเกีย้นสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน ศาลเจ้ากวางตุ้งสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรมกวา๋งฝู่

ในกว่างโจว ศาลเจ้าไหหล าสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ใน ไห่หนาน และศาลเจ้าจีนแคะ

สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมเค่อในกว่างตง ตัวอย่างรูปแบบท่ีสะท้อนลักษณะดังกล่าว  เช่น งาน

ประดบัโครงสร้างไม้ในศาลเจ้าแต้จิ๋ว ฮกเกีย้น และแคะของกรุงเทพฯ นิยมท าฐานถ่งจู้ เป็นรูปโต่ว 

หรือประติมากรรมรูปฟักทอง สิงโต เพ่ือรองรับโต่วอีกทอดหนึ่ ง ปรากฏมาก่อนแล้วใน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่นหนาน และเคอ่ในกวา่งตงของจีนตามล าดบั หรือศาลเจ้ากวางตุ้งและ

ไหหล าท่ีนิยมประดบัแถบภาพเขียนหรือปนูปัน้ท่ีด้านบนสดุของผนงั ก็สมัพนัธ์กับสถาปัตยกรรมใน

กวา่งโจว และไหห่นาน ซึง่เป็นบ้านเกิดของชาวจีนกวางตุ้ง และไหหล า 

 นอกจากนี ้ลกัษณะบางประการท่ีพบในศาลเจ้าจีนแต่ละกลุ่มภาษาได้สะท้อนให้เห็นว่า 

แตล่ะกลุ่มมีการรับอิทธิพลจากวฒันธรรมภายนอกด้วยเช่นกนั โดยมีส่วนท่ีแสดงถึงอิทธิพลศิลปะ

ไทย เช่น ชาวจีนแต้จิ๋วท าศาลเจ้ายกฐานสงูและมีบนัไดทางขึน้อยูด้่านนอก อีกทัง้บางแห่งแสดงถึง

การรับอิทธิพลจากศิลปะท่ีนิยมในกลุ่มภาษาอ่ืน เช่น อาคารทางเข้าของศาลเจ้าโรงเกือกของชาว

จีนแคะท่ีท าหลังคาหน้าบันธาตุไฟซ้อนลงบนหลังคาหน้าบันธาตุไม้ซึ่งเป็นแบบนิยมใน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน หรือ ศาลเจ้าไท้ฮัว้ของชาวจีนไหหล าท่ีปรากฏการประดบักระเบือ้งตดัหรือ

เช่ียนฉือซึ่งเป็นท่ีนิยมในสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน เป็นต้น  ทัง้นีก้ารรับอิทธิพล

ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาเม่ือเข้ามาตัง้รกรากใน

กรุงเทพฯแล้ว 

  


