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บทที่ 4 

ภาพสะท้อนชาวจนีอพยพผ่านสถาปัตยกรรมศาลเจ้าในกรุงเทพฯ 

สมัยรัชกาลที่ 1 - 5 

  

ในบทท่ีผ่านมา ผู้วิจยัได้ท าการศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมภายในศาลเจ้าท่ีสร้างขึน้ระหว่างรัชกาลท่ี 

1 - 5 ในกรุงเทพฯ โดยพิจารณาประเภทตามภาษาพูดของกลุ่มชาวจีนท่ีสร้างศาลเจ้า สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม 

คือ ศาลเจ้าแต้จิ๋ว ศาลเจ้าฮกเกีย้น ศาลเจ้ากวางตุ้ง ศาลเจ้าไหหล า ศาลเจ้าแคะ ทัง้นีจ้ากการศกึษารูปแบบท า

ให้สามารถตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯในชว่งเวลาดงักลา่ว ได้ 2 ประการ ดงันี ้

 

1. การสืบทอดรูปแบบสถาปัตยกรรมจากถิ่นก าเนิดของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา 

 เรารับรู้กนัว่า ชาวจีนอพยพในประเทศไทยซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ มีทัง้หมด 5 กลุ่ม คือ ชาวจีนแต้จิ๋ว ชาว

จีนฮกเกีย้น ชาวจีนไหหล า ชาวจีนแคะ และชาวจีนกวางตุ้ง การแบ่งข้างต้นเน้นท่ีภาษาถ่ินของชาวจีนแต่ละ

กลุ่มเป็นหลกั ทัง้นีน้อกจากจะแบ่งตามภาษาพูดแล้ว เรายงัรับรู้เอกลกัษณ์ของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาผ่าน

วฒันธรรมด้านอ่ืนๆ เช่น  อาหาร การแต่งกาย การแสดง การรับรู้ดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากชาวจีนแต่ละกลุ่ม

ภาษามีการสืบทอดวฒันธรรมของตนเอง 

 อยา่งไรก็ตาม ดงัท่ีได้กล่าวไปในบทท่ี 2 วา่ ภาษาถ่ินทัง้ 5 ภาษาใช้ในพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั ซึง่แตล่ะพืน้ท่ี

ก็มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้วย ทัง้นีผู้้ วิจยัพบว่า ชาวจีนอพยพแต่ละกลุ่มภาษาใน

กรุงเทพฯ มีการสืบทอดงานสถาปัตยกรรมของตนเองด้วย 

จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าจีนแต่ละกลุ่มภาษาในกรุงเทพฯท่ีสร้างขึน้ในช่วง

รัชกาลท่ี 1 - 5 พบวา่ ศาลเจ้าของทกุกลุ่มภาษาแสดงเอกลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมจีน และสถาปัตยกรรม

จีนพืน้ถ่ิน โดยเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมจีน เช่น การหันด้านยาวของอาคารเป็นด้านหน้า แผนผังท่ีเน้น

ความสมมาตร การจดัวางอาคารท่ีอยู่บนแกนสมมาตรในรูปแบบ二 三 工 และ丁 เป็นต้น ลกัษณะท่ีกล่าวมา
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เหล่านี ้เม่ือกลบัไปเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมจีนพบว่าเป็นลกัษณะท่ีปรากฏโดยทั่วไป นอกจากนีย้งัพบ

ลกัษณะสถาปัตยกรรมหลายประการภายในศาลเจ้าท่ีสะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ด้วย 

 เอกลักษณ์ประการแรกคือ โครงสร้างรับน า้หนักของศาลเจ้าทุกกลุ่มภาษาอยู่ในระบบท่ีเรียกว่า  

“ชาเหลียง” โดยพบว่า ระบบโครงสร้างรับน า้หนกัดงักล่าวเป็นท่ีนิยนในจีนตอนใต้เท่านัน้ โดยเฉพาะมณฑล  

เจ้อเจียง ฝูเจีย้น กว่างตง และไห่หนาน ซึ่งสอดคล้องกับชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯท่ี ล้วนมีถ่ินก าเนิดจากจีน

ตอนใต้ทัง้สิน้ 

 นอกจากนี ้ยงัพบรูปแบบบางประการท่ีสมัพันธ์กับสถาปัตยกรรมท่ีพบในถ่ินฐานของชาวจีนเฉพาะ

กลุม่ภาษา โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนแต้จ๋ิว สมัพนัธ์กบัรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉาซ่านซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัซ่าน

โถว ซ่านเหวย่ เฉาโจว และเจ่ียหยาง อนัเป็นภูมิล าเนาของชาวจีนท่ีพดูภาษาจีนแต้จิ๋วในเมืองไทย โดยรูปแบบ

ของศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯท่ีแสดงถึงความสมัพันธ์กับท้องถ่ินดงักล่าว เช่น การแบ่งผนงัด้านหน้าของ

อาคารทางเข้าเป็นช่องๆ ภายในประดบัประติมากรรมและจิตรกรรมเป็นภาพเล่าเร่ือง หน้าบนั 5 ธาต ุการซ้อน

ชัน้หลงัคาโดยหน้าบนัธาตไุฟจะต้องซ้อนบนหน้าบนัธาตอ่ืุนๆเสมอ การท าสนัหลงัคาหน้าบนัธาตไุฟให้โค้งงอน

และปลายสนัหลงัคามีการประดบัพนัธุ์พฤกษาม้วน การใช้เทคนิคเช่ียนฉือ และการประดบัภาพมงักรเขียว-เสือ

ขาวบนผนงั เป็นต้น  

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนฮกเก้ียน สมัพนัธ์กบัรูปแบบสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานซึง่พบได้ทัว่ไปในจงัหวดัจาง

โจว ฉวนโจว อันเป็นบ้านเกิดของชาวจีนท่ีพูดภาษาฮกเกีย้นในกรุงเทพฯ ลักษณะท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์

สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน อาทิ ช่องหน้าต่างฉือหู่ชวง โครงสร้างไม้บนผนงัด้านหน้าอาคารทางเข้าเพ่ือระบาย

อากาศ การท าหลังคาทรงสามเหล่ียมหน้าจั่วซ้อนกันสองชัน้  สันหลังคาท่ีแอ่นโค้งกว่าสันหลังคาใน

สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน การบากสนัหลงัคาเป็นหางนกนางแอ่นซ้อนกันสองชัน้ ไม้เติงเหลียง เทคนิคเช่ียนฉือ 

เสาซูจู้  การเขียนภาพยนัต์แปดทิศ มงักร และค ามงคลบนไม้แปอกไก่ 

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนกวางตุ้ง สมัพนัธ์กับรูปแบบสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ท่ีพบในเมืองกว่างโจวหรือบ้าน

เกิดของชาวจีนท่ีพดูภาษาจีนกวางตุ้ง โดยจะเห็นได้จากลกัษณะอาคารทางเข้าท่ีมีเสาและแปแกะสลกัจากศลิา 

แท่นยกสูงท่ีขนาบประตูทางเข้า หน้าบันทรงสามเหล่ียมหน้าจั่วท่ีบานผายกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ประติมากรรม
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กระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูปท่ีประดบัสนัหลงัคา งานประดบัชาเหลียงท่ีมีทัง้แบบเรียบง่ายและประดบัลวดลาย

อยา่งวิจิตรบรรจง 

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนไหหล า สมัพันธ์กับรูปแบบสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ท่ีพบในมณฑลไห่หนานซึ่งเป็น

ดินแดนบ้านเกิดของชาวจีนท่ีพดูภาษาจีนไหหล า ดงัจะเห็นได้จากการเจาะช่องหน้าต่างส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาบ

ประตขูองอาคารทางเข้า และอาคารประธาน การใช้หน้าบนัทรงฟางเออ่ โครงสร้างรับน า้หนกัท่ีไม่มีการประดบั

มากนกั  

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนแคะ  สัมพันธ์กับรูปแบบสถาปัตยกรรมเค่อท่ีพบในกว่างตงหรือกล่าวให้

เฉพาะเจาะจงคือ จงัหวดัเหมยโจวซึ่งเป็นบ้านเกิดของชาวจีนแคะในกรุงเทพฯ ทัง้นีเ้น่ืองจากจงัหวดัเหมยโจวมี

อาณาบริเวณติดต่อกับพืน้ท่ีของชาวจีนท่ีพูดภาษาแต้จิ๋ว และหมิ่นหนานจึงท าให้มีรูปแบบบางประการของ

สถาปัตยกรรมทัง้สามกลุ่มในจีนมีลกัษณะคล้ายกนั ลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกันดงักล่าวปรากฏหลกัฐานในศาล

เจ้าชาวจีนแคะในกรุงเทพฯด้วย โดยส่วนท่ีคล้ายกับสถาปัตยกรรมเฉาซ่านอย่างเห็นได้ชัด อาทิ ผนังอาคาร

ทางเข้าท่ีแบง่เป็นช่องๆเพ่ือประดบัภาพเล่าเร่ืองหรือภาพมงคล ส่วนลกัษณะท่ีคล้ายทัง้สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน 

และหมิ่นหนาน อาทิ เทคนิคเช่ียนฉือ ลวดลายท่ีใช้ประดบัโครงสร้างชาเหลียง และงานเขียนจิตรกรรมบนแป

อกไก่ 

 มลูเหตท่ีุชาวจีนแตล่ะกลุ่มภาษาน ารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพืน้ถ่ินของตนเองมาใช้ในการสร้างศาล

เจ้าสว่นหนึ่งน่าจะสืบเน่ืองจากความคุ้นเคยตอ่รูปแบบอาคารท่ีนิยมทัว่ไปในถ่ินก าเนิดของตนเอง นอกจากนีไ้ด้

กล่าวไปในบทท่ี 2 ว่า เม่ือชาวจีนอพยพเข้ามาในกรุงเทพฯได้ตัง้ชุมชนตามกลุ่มภาษาของตนเอง เช่น ชาวจีน

แต้จิ๋วอาศยัอยู่ทางส าเพ็ง ในขณะท่ีชาวจีนฮกเกีย้นอยู่ทางตลาดน้อยเป็นต้น ดงันัน้เม่ือมีการสร้างศาลเจ้า

ประจ าชมุชนขึน้ จึงไม่แปลกท่ีจะน ารูปแบบศิลปกรรมท่ีคนโดยทัว่ไปในชมุชนรู้จกัดีมาใช้ในการออกแบบศาล

เจ้า นอกจากนีช้มุชนเป็นแหลง่รวมคนจีนไว้หลากหลายอาชีพซึง่นา่จะรวมชา่งฝีมือไว้ส่วนหนึง่ด้วย  

 นอกจากความคุ้นชินกับงานศิลปกรรมในท้องถ่ินของตนเองแล้ว ยังอาจเก่ียวข้องกับความต้องการ

รักษาอตัตลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรมด้วย ซึ่งในท่ีนีม้ิได้หมายถึงความเป็นจีนเท่านัน้ ยงัหมายถึงความเป็นกลุ่ม

ภาษาของตนเอง ความรู้สึกดงักล่าวของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาได้สะท้อนผ่านการรวมตัง้ชมุชนและสมาคม

ตามกลุม่ภาษา หรือการท่ีชาวจีนเฉพาะกลุม่ภาษาใดภาษาหนึง่ร่วมสร้างศาลเจ้า  
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 การสร้างศาลเจ้าสืบเน่ืองมาจากการตัง้ชมุชน ดงันัน้ หากคนในชมุชนมีแนวโน้มรักษาความเฉพาะตวั

ของกลุ่มภาษาตน ศาลเจ้าอนัเป็นตวักลางหนึ่งท่ีจะเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างชาวจีนในชมุชนซึง่พดูภาษาถ่ิน

เดียวกนัจึงต้องแสดงความเป็นตวัตนของชาวจีนแตล่ะกลุ่มภาษา ตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงแนวคิดดงักล่าวคือ การ

บูชาเทพเจ้าบางองค์ในฐานะเทพเจ้าประธานท่ีปรากฏในบางกลุ่มภาษาเท่านัน้ เช่น เทพเจ้าเป่ินโถวกง  และ

ไต้ฮงกงจะได้รับการบชูาเฉพาะในกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋ว ส่วนเทพสุ่ยเว่ยเซิ่งเหนียงเป็นเทพเจ้าของชาวจีนไหหล า 

เป็นต้น ดงันัน้การให้ความส าคญักบัเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มวฒันธรรมของตนเองจงึนา่จะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้

ชาวจีนผู้สร้างศาลเจ้าเลือกรูปแบบศลิปกรรมท่ีแสดงถึงบ้านเกิดเมืองนอนด้วย  

หลกัฐานส าคญัประการหนึ่งอนัเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความพยายามของชาวจีนบางกลุม่ภาษาท่ีจะรักษา

รูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มคือ การจ้างช่างชาวจีนจากถ่ินก าเนิดท่ีตนอาศยัอยู่ ดงั

ปรากฏเป็นหลกัฐานจารึกท่ีศาลเจ้าโรงเจบญุสมาคมซึ่งท าให้ทราบว่า ศาลเจ้าแห่งนีมี้การจ้างช่างนามว่า “อู่

ตนัเฉิง” (吴丹成) ซึ่งจากการศกึษาในบทท่ีผ่านมาท าให้ทราบว่า เป็นช่างท่ีมาจากเมืองจีน โดยมีถ่ินพ านกัอยู่

ในเฉาหยาง อนัเป็นถ่ินพ านกัของชาวแต้จิ๋วอีกถ่ินหนึง่1  

นอกจากนี ้เรายงัพบหลกัฐานท่ีศาลเจ้ากวางตุ้งด้วย โดยท่ีสนัผนงัอิฐพบงานประดบัประติมากรรมท่ี

ด้านล่างแกะสลกัภาษาจีนว่า  “粤东昌盛店造” (เยว่ตงชางเซิ่งเตีย้นเจ้า) ซึ่งแปลว่า “ร้านชางเซิ่งแห่งเยว่ตง

เป็นผู้ท า” 2 ทัง้นีล้กัษณะอิฐท่ีแกะสลกัประดบัสนัผนงัดูประณีตได้สดัส่วนเหมือนกับท่ีพบในกว่างโจว ดงันัน้

แสดงให้เห็นวา่ “ร้านชางเซิ่งแห่งเยวต่ง” คงอยูใ่นเมืองกวา่งโจวนัน่เอง ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ศาลเจ้ากวางตุ้งแหง่นี ้

คงมีการจ้างช่างจากเมืองกว่างโจวซึ่งเป็นบ้านเกิดของชาวจีนกวางตุ้งด้วย ทัง้นีใ้นกรณีของศาลเจ้ากวางตุ้ ง 

หรือศาลเจ้ากว่องสิวเป็นกรณีหนึ่งท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากไม่พบรูปแบบท่ีแสดงถึงอิทธิพลจากภายนอก  อาจ

เป็นได้ว่า กลุ่มผู้สร้างมิได้จ้างเพียงช่างแกะสลกัอิฐเท่านัน้ แต่อาจจ้างช่างกลุ่มอ่ืนจากว่างโจวด้วย ลกัษณะ

ดงักลา่วแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวจีนกวางตุ้งอพยพ และบ้านเกิดของตนเองอยา่งใกล้ชิด 

อย่างไรก็ดี จากการส ารวจและศกึษา ผู้ วิจยักลบัพบว่า ถึงแม้ชาวจีนอพยพจะยึดแนวทางดงักล่าวใน

การสร้างศาลเจ้า แต่ขณะเดียวกันพบลักษณะศิลปะบางประการท่ีไม่สัมพนัธ์กับเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาวจีน

ผู้สร้างด้วย ซึง่จะขอวิเคราะห์ให้หวัข้อถดัไป 

                                                           
1ดรูายละเอยีดในบทท่ี 3  
2ดรูายละเอยีดในบทท่ี 3 
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2. การเปิดรับวัฒนธรรมจากกลุ่มภายนอกของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา 

 ศาลเจ้าจีนแตล่ะกลุ่มภาษานอกจากจะสะท้อนรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรมพืน้

ถ่ินท่ีพบในบ้านเกิดของแต่ละกลุ่มภาษาแล้ว ยงัพบลกัษณะบางประการท่ีแสดงให้เห็นถึงแรงบนัดาลใจงาน

ศลิปกรรมไทย และงานศลิปกรรมของชาวจีนตา่งกลุม่ภาษาท่ีมาตัง้รกรากในเมืองไทยเชน่เดียวกนั  

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนแต้จ๋ิวเป็นตวัอย่างแรกท่ีน่าสนใจ โดยพบรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย เช่น การ

ยกฐานอาคารสงูและมีบนัไดอยูด้่านนอก อีกทัง้ยงัพบรูปแบบสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน และกวา๋งฝู่ ในไหห่นาน 

อาทิ การเจาะชอ่งหน้าตา่งท่ีผนงัของอาคารทางเข้า  

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนฮกเก้ียน ปรากฏลักษณะของงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน เช่น การแบ่งผนังของ

อาคารทางเข้าออกเป็นช่องๆโดยภายในประดับภาพเล่าเร่ือง สันหลังคาบากปลายค่อนข้างตืน้ ปลายสัน

หลงัคาประดบัพนัธุ์พฤกษาม้วน นอกจากนีอิ้ทธิพลดงักล่าวยงัสะท้อนจากการใช้หน้าบนั 5 ธาต ุการประดบั

ประตูท่ีใช้ทัง้ป่ินศิลาและสิงโตศิลา เป็นต้น ส่วนอิทธิพลสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว คือ การประดับ

ประตมิากรรมรูปอาคารและบคุคลเตม็สนัหลงัคา 

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนไหหล า มีการใช้หน้าบนั 5 ธาต ุหน้าบนัธาตไุฟท่ีมีสนัหลงัคาแอ่นโค้งและปลายสนั

หลงัคาประดบัพนัธุ์พฤกษาม้วน และเทคนิคเช่ียนฉือ ทัง้หมดแสดงถึงแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมเฉาซา่น 

นอกจากนีย้งัพบรูปแบบสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานด้วย ได้แก่ หลงัคาท่ีมีหน้าบนัสามเหล่ียมหน้าจัว่ซ้อนกนัสอง

ชัน้และหลงัคาแอ่นโค้ง ส่วนสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจวมีปรากฏอิทธิพลเช่นกัน ดงัจะเห็นได้จากงาน

ประดบักระเบือ้งเคลือบส าเร็จรูปจากเตาสือวาน  

 ศาลเจ้ากลุ่มชาวจีนแคะ พบรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉาซ่านและหมิ่นหนาน โดยลักษณะในกลุ่มแรก 

ได้แก่ หน้าบนั 5 ธาต ุสันหลงัคาหน้าบนัธาตไุฟท่ีแอ่นโค้งและปลายสนัหลงัคาประดบัพันธุ์พฤกษาม้วน การ

ซ้อนชัน้หลงัคาท่ีน าหลงัคาหน้าบนัธาตไุฟซ้อนบนหลงัคาท่ีมีหน้าบนัธาตอ่ืุนๆ ส่วนอิทธิพลสถาปัตยกรรมหมิ่น

หนาน อาทิ การเจาะชอ่งหน้าตา่งท่ีผนงัด้านหน้าของอาคารทางเข้าและกรุหน้าตา่งแบบฉือหู่ชวง 

หลักฐานทางศิลปกรรมท่ีสะท้อนถึงการท่ีชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาเปิดรับวัฒนธรรมจากกลุ่มอ่ืน

สอดคล้องกบัหลกัฐานประเภทจารึกภายในศาลเจ้าท่ีระบถุึงชาวจีนตา่งกลุม่ภาษาด้วยเชน่กนั 
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 ของอุทิศถวายท่ีพบอยู่ในศาลเจ้าได้จารึกถึงบ้านเกิดของผู้ ถวาย ในหลายศาลเจ้า ผู้ วิจัยพบนาม

สถานท่ีซึ่งสมัพนัธ์กับกลุ่มภาษาท่ีดแูลศาลเจ้านัน้ๆอยู่เท่านัน้ อาทิ ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว ศาลเจ้าจุยโบเนีย้ว  

ซึ่งเป็นศาลเจ้าของชาวจีนไหหล า โดยทัง้สองศาลเจ้าพบป้ายไม้ และระฆงัท่ีมีจารึกกล่าวถึง “ฉงโจว” “ฉงฝู่ ” 

และ “เหวินอี”้ ซึง่ล้วนเป็นบ้านเกิดของชาวจีนไหหล าทัง้สิน้3  

 อย่างไรก็ตาม จารึกท่ีพบบนของถวายในศาลเจ้าบางแห่งแสดงถึงการท่ีชาวจีนกลุ่มภาษาอ่ืนมีส่วน

ร่วมอยู่ด้วย เช่น ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง ถนนทรงวาด เขตสมัพนัธวงศ์ ศาลเจ้าแห่งนีต้ามประวตัิสร้าง และได้รับ

การดูแลโดยชาวจีนแต้จิ๋ว ซึ่งสอดคล้องกับจารึกของป้ายไม้บางป้ายท่ีกล่าวถึงถ่ินก าเนิดของผู้บริจาคว่าอยู ่

“เฉาอนั” ( 潮安) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีชาวจีนแต้จิ๋วอาศยัอยู่ กระนัน้ ระฆงัประจ าศาลเจ้ากลบัจารึกถึงชาวจีน

อีกกลุ่มภาษาหนึ่ง ความว่า “หวงหยวนซุ่น ชาวหมู่บ้านอนัเหยินหลี่ ต าบลถงอนั เมืองฉวนโจว มณฑลฝเูจ้ียน

ได้อุทิศถวาย ระฆังใบใหญ่หน่ึงใบหนกัสี่ร้อยกว่า ในปีเจ่ียเซินแห่งรัชสมัยพระเจ้าเต้ากวาง ”  (ภาพท่ี 4 - 1) 

ทัง้นี ้“ปีเจ่ียเซินแห่งรัชสมยัพระเจ้าเต้ากวาง” คือ ปีพ.ศ. 2367 และเมืองฉวนโจวเป็นดินแดนบ้านเกิดของชาว

จีนฮกเกีย้น จารึกดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากงจะสร้างโดยชาวแต้จิ๋วก็ตาม แตค่งมีชาว

จีนกลุม่ภาษาอ่ืนให้ความศรัทธากราบไหว้ และถวายสิ่งของเป็นการบชูา 

                                                           
3 ดรูายละเอยีดในบทท่ี 2  
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ศาลเจ้าชิดเซียม้า แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก  สร้างขึน้ในช่วงเวลาไม่เก่าไปกว่าพ.ศ. 2394 ซึ่งเป็น

ศกัราชจารึกท่ีเก่าท่ีสุดในศาลเจ้านัน้ ศาลเจ้าแห่งนีอ้ยู่ในความดูแลของชาวแต้จิ๋ว แต่หลักฐานลายลักษณ์

อกัษรท่ีพบในศาลเจ้าแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างศาลเจ้าแห่งนีก้บัชาวจีนหลายกลุ่ม โดย ภาพทวาร

บาลได้ปรากฏค าภาษาจีนถอดความได้ว่า “เฉินกัว๋กวางซ่ึงมีบ้านเกิดอยู่ในว่ายปู้เซียงในเขตเฉิงไห่เป็นผู้วาด” 

(ภาพท่ี 4 - 2) นามสถานท่ีดงักล่าวอยู่ในจงัหวดัซวัเถาซึ่งเป็นพืน้ท่ีของชาวจีนท่ีพดูภาษาแต้จิ๋ว แต่น่าเสียดาย

ว่าไม่ปรากฏศกัราชว่าช่างผู้ นีม้าเขียนภาพดงักล่าวเม่ือใด ทัง้นีผู้้ วิจยัยงัพบจารึกบนป้ายไม้จ านวนสองป้าย

แสดงให้เห็นถึงชาวจีนอีกสองพืน้ท่ีคือ “กว๋างฝู่ ” (ภาพท่ี 4 - 3) และ “ฉงฝู่ เหวินอี้” (ภาพท่ี 4 - 4) ซึ่งก็คือกว่าง

โจวในมณฑลกว่างตง และไหโข่วรวมไปถึงเหวินชางบนเกาะไห่หนานอนัเป็นถ่ินอาศยัของชาวจีนท่ีพูดภาษา

กวางตุ้ง และไหหล า ตามล าดบั  ป้ายไม้ทัง้สองระบุปีศกัราชแบบจีนเทียบได้กับ พ.ศ.2425  และ พ.ศ. 2429 

อนัอยูใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 

 

ภาพที่ 4 - 1   ระฆังภายในศาลเจ้าเล่าปุ่ นเถ้ากง ด้านที่มี

จารึกเก่ียวกบัชาวจีนฮกเกีย้นสร้างถวาย 
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ภาพที่ 4 - 2a   ภาพทวารบาลในศาลเจ้าชิดเซียม้า 

เขตบางรัก 

ภาพท่ี 4 - 2b   จารึกภาษาจีนบนภาพซึง่ระบนุามของช่างและบ้านเกิด 

 

 

ภาพท่ี 4 - 3   ปา้ยไม้ภายในศาลเจ้าชิดเซียม้า ระบนุามบ้านเกิดของผู้บริจาควา่ “กวา๋งฝู่ ” (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) 
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ภาพท่ี 4 - 4   ปา้ยไม้ภายในศาลเจ้าชิดเซียม้า ระบนุามบ้านเกิดของผู้บริจาควา่ “ฉงฝู่ เหวินอี”้ (ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม) 

 ได้กล่าวไปแล้วว่า ศาลเจ้าโรงเกือก เป็นศาลเจ้าของชาวจีนแคะ บนผนังของอาคารทางเข้าศาลเจ้า

แห่งนีย้งัปรากฏงานปนูปัน้ผสมจิตรกรรม ประเพณีจีนนัน้เปิดโอกาสให้ช่างเปิดเผยตนเองผ่านจารึกบนชิน้งาน

ได้ ซึ่งมีประโยชน์ตอ่การศกึษาวิจยัในรุ่นหลงัอย่างมาก ส าหรับงานประดบัผนงับนอาคารทางเข้านัน้ จากจารึก

ท่ีพบบนผลงานแสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานของช่างเพียงท่านเดียวซึ่งมีนามว่า “อู๋ตนัเฉิง” (吴丹成) น่าสนใจว่า 

ชา่งท่านนีไ้ด้จารึกปีท่ีทา่นสร้างงานซึ่งเทียบได้กบัปีพ.ศ. 2448 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 และยงัได้เขียนนามบ้าน

เกิดของท่านไว้ด้วย คือ “เฉาหยาง” อนัเป็นถ่ินฐานของชาวจีนแต้จิ๋ว หลกัฐานดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวจีน

แคะมิได้จ ากดัวา่ ชา่งท่ีจ้างจะต้องมาจากกลุม่ภาษาเดียวกบัตน 

งานศิลปกรรมและจารึกท่ีกล่าวมากข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ชาวจีนอพยพเหล่านีจ้ะมีความรักใน

วฒันธรรมบ้านเกิดของตนเอง แตข่ณะเดียวก็เปิดรับวฒันธรรมจากภายนอกด้วยเช่นกัน มูลเหตหุนึ่งน่าจะมา

จากการท่ีชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพฯ มิได้ชุมชนปิดอย่างแท้จริง ซึ่งมีลกัษณะเช่นนีต้ัง้แต่ยุคต้นกรุง
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รัตนโกสินทร์ โดยได้กลา่วข้างต้นวา่ ชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯได้ตัง้ชมุชนตามกลุม่ภาษาของตนเอง อยา่งไรก็ดี 

เราพบหลกัฐานการแตง่งานระหว่างชาวจีนตา่งกลุ่มภาษาตัง้แตต้่นรัตนโกสินทร์ เช่น บตุรชายของหลวงอภยัวา

นิช (จาต) ซึ่งป็นจีนฮกเกีย้น แตง่งานกบัอ าแดงฉนุซึ่งเป็นบตุรสาวของคหบดีชาวแต้จิ๋ว และอ าแดงฉนุก็ย้ายมา

อยูเ่รือนฝ่ายชายซึง่อยูใ่นยา่นชมุชนชาวฮกเกีย้น4  

การผสมผสานนีมี้มากขึน้เร่ือย ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจากจ านวนชาวจีนอพยพท่ีเพิ่มมากขึน้ ปัจจยัการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท าให้การตัง้ชมุชนแบบแยกกลุ่มภาษากนัท าได้ยากขึน้  เช่น ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ส า

เพ็งนอกจากจะมีจีนแต้จิ๋ว ยงัมีจีนอ่ืนๆด้วย อาทิ จีนกวางตุ้ง และจีนไหหล า5 

ปัจจยัอีกประการหนึง่คือ ถึงแม้คนจีนจะให้ความส าคญัเร่ืองภาษาถ่ินของตน แตก็่ให้ความส าคญัเร่ือง

แซต่ระกลูอยา่งมาก ทัง้นีถ้ึงแม้แซข่องจีนจะเทียบเทา่กบันามสกลุของไทยก็ตาม แตก็่มีความแตกตา่ง โดยคนท่ี

มีแซ่เดียวกนัอาจมีจ านวนเรือนแสน แตค่นเหลา่นัน้ไม่จ าเป็นต้องรู้จกักนัและอาจอยูต่า่งมณฑลกนัเลยก็เป็นได้ 

เพราะมีแนวคิดส าคญัคือ หากแซเ่ดียวกนั ก็หมายถึงมีบรรพบรุุษคนเดียวกนั6 ด้วยปัจจยัดงักล่าว คนจีนอพยพ

ถึงแม้จะต่างภาษาพูดกัน แต่หากแซ่เดียวกัน ความแปลกแยกก็ย่อมลดน้อยลงด้วย ซึ่งน าไปสู่การซึมซับ

วฒันธรรมของกนัและกนัในท่ีสดุ  

นอกจากจะรับวฒันธรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาอ่ืนแล้ว ยงัมีการรับวฒันธรรมไทยด้วย โดยช่องทาง

หนึง่ท่ีท าให้วฒันธรรมไทยแพร่เข้าไปในชาวจีนกลุ่มตา่งๆก็คือ การแตง่งาน เพราะเน่ืองจากวา่ ชาวจีนอพยพใน

ไทย รวมไปถึงกรุงเทพฯ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จนกระทัง่ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 นัน้ เกือบทัง้หมดเป็น

ชาย ซึ่งมีผลท าให้แต่งงานกับหญิงชาวสยามเม่ือเข้ามาตัง้รกรากแล้ว7 นอกจากนี ้จากบนัทึกของตะวนัตกท่ี

เดินทางเข้ามาในช่วงนัน้ได้สะท้อนให้เห็นวา่ ชาวจีนอพยพยินดีปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมสยาม 8 อาทิ บนัทึก

                                                           
4พิมพ์ประไพ พิศาลบตุร, นายแม่, หน้า 93 - 101. 
5 แนวโน้มเช่นนีจ้ะชดัเจนมากขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 26 เป็นต้นมา ปัจจบุนันีเ้หลอืเพียงแต้จ๋ิวในยา่นส าเพ็งที่ยงั

รวมตวัได้ดี. ข้อมลูดงักลา่ว ดใูน วรศกัดิ์ มหทัธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้า 164. 
6 แสวง รัตนมงคลมาศ, “  อนาคตของสมาคมจีนในประเทศไทย,” ชาวจีนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา

อินเตอร์เนชัน่แนล หจก., 2517), หน้า 236 – 237. 

7 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 129. 
8 เรือง่เดยีวกนั, หน้า 131. 
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ของครอว์ฟอร์ด กลา่วว่า “คนจีน......ยอมรับนบัถือพระพทุธศาสนา เข้าวดัสยาม และตกับาตร”9 ส่วนกตุสลาฟ

กลา่ววา่ คนจีน “ชอบอย่างมากทีจ่ะท าตามพิธีการต่างๆทางศาสนา (ของคนไทย) โดยส้ินเชิง”10 

ในส่วนลูกหลานชาวจีนอพยพท่ีเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯนัน้ ด้วยปัจจัยท่ีห่างไกลจากแหล่ง

วฒันธรรมเดิมของบรรพบุรุษ ประกอบกับมีโอกาสท่ีจะรู้จกัหรือสมัผสักับวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ของกลุ่มตน 

เช่น วัฒนธรรมสยาม หรือของจีนกลุ่มภาษาอ่ืน ก็ยิ่งจะท าให้มีการรับวัฒนธรรมอ่ืนๆเข้ามาผสมผสานกับ

วฒันธรรมกลุ่มภาษาเดิมของตนด้วย ในงานศึกษาของนกัวิชาการบางท่านเก่ียวกบัการซึมซบัวฒันธรรมไทย

ของชาวจีนอพยพพบว่า ผู้ สืบสกุลรุ่นท่ีสามของชนจีนอพยพโดยทัว่ไปแล้วเป็นไทยในด้านวฒันธรรม 11 และดู

เหมือนการผสมผสานเช่นนีจ้ะยิ่งท าให้ลกูหลานชาวจีนอพยพมีความหา่งไกล หรือไม่รู้จกัวฒันธรรมบรรพบรุุษ

ของตนมากขึน้ทกุที ปัจจยัดงักลา่วอาจมีผลตอ่การบรูณปฏิสงัขรณ์ศาลเจ้าท่ีสร้างมาตัง้แตต้่นกรุงรัตนโกสินทร์ 

คือ มีการซอ่มแซมจนเปล่ียนแปลงรูปแบบ เน่ืองจากลกูหลานชาวจีนผู้ดแูลศาลเจ้าตอ่มาจากบรรพบรุุษมิได้ยึด

ตดิกบัรูปแบบศลิปะท้องถ่ินของบรรพบรุุษตนแล้ว 

 

3. สรุป 

  หลกัฐานทางศิลปกรรมภายในศาลเจ้าทัง้ 5 กลุม่ภาษา ได้แสดงให้เห็นวา่ ชาวจีนอพยพนอกจากจะมี

การสืบทอดวฒันธรรมทางภาษา อาหารการกิน การละเล่น การแสดงจากท้องถ่ินของตนแล้ว ยงัมีการสืบทอด

รูปแบบศิลปกรรมจากบ้านเกิดด้วย โดยเหตผุลหนึ่งนัน้อาจเป็นเพราะความคุ้นชินกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี

แพร่หลายในภูมิล าเนาของตนเอง นอกจากนีอ้าจเก่ียวข้องกบัความพยายามรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มภาษา

ตนด้วย 
                                                           

9John Crawfurd, Journal of An Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, (Kuala Lumpur: 
Oxford University Press, 1967),  P.450.  

10 Charles Gutzlaff, Journal of Three Voyages along the Coast of China in 1831, 1832, and 1833, with 
Notices of Siam, Corea and the Loo-Choo Islands, to Which is Prefixed and Introductory Essay on the Policy, 
Religion, etc., of China, (London: Thomas Ward and Co., 1840), P. 72. อ้างถึงใน จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญ
วิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 131. 

11 จี. วิลเลีย่ม สกินเนอร์ (เขยีน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้า 135. 
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 อยา่งไรก็ดี ในขณะเดียวกนั เราพบรูปแบบท่ีสมัพนัธ์กบัแรงบนัดาลใจจากภายนอก เชน่ อิทธิพลศิลปะ

ไทย และรูปแบบท่ีพบในงานสถาปัตยกรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาอ่ืนๆ  น่าสังเกตว่า จารึกในบางศาลเจ้ามี

ลกัษณะท่ีคล้ายกนัคือ แสดงถึงการท าบุญของชาวจีนต่างกลุ่มภาษา ลกัษณะเช่นนีไ้ด้แสดงให้เห็นว่า ชุมชน

ชาวจีนอพยพมิได้เป็นชมุชนปิดอย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพสงัคมของชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ ท่ีมีการ

ขยายชมุชนจนท้ายท่ีสุดอยู่รวมกนักับชาวสยาม หรือชาวจีนกลุ่มอ่ืน รวมไปถึงการแต่งงานกบัคนจีนตา่งกลุ่ม

ภาษา หรือชาวสยาม 

 


