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ภาคผนวก ก. 

ประวัตโิดยย่อของศาลเจ้าที่ปรากฏในงานวจิัย 

 ประวตัิโดยยอ่ของศาลเจ้าท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบักลุ่มคนจีนท่ีดแูล ปีศกัราช

ท่ีเก่าท่ีสดุในศาลเจ้า และรายงานสภาพปัจจบุนั ซึ่งนอกจากจะใช้อ้างอิงในงานวิจยัชิน้นีแ้ล้ว ผู้ วิจยัหวงัว่าจะ

เป็นฐานข้อมูลให้กบัผู้สนใจตอ่ไปด้วย ทัง้นีผู้้วิจยัได้แบ่งศาลเจ้าโดยอิงกบัรัชสมยัของพระมหากษัตริย์ในสมยั

รัตนโกสินทร์เพ่ือให้ง่ายตอ่ความเข้าใจด้วย 

 ในบรรดาศาลเจ้าท่ีปรากฏนามด้านล่าง มี 1 ศาลเจ้าท่ีกล่าวถึงเป็นกรณีพิเศษ คือ ศาลเจ้ากวนอ ูถนน

เทอดไท 22 แขวงตลาดพล ูเขตธนบรีุ ภายในศาลเจ้าแหง่นี ้ปรากฏแผ่นปา้ยภาษาจีนท่ีมีศกัราชภาษาจีนเทียบ

ได้กบัปีพ.ศ. 2324 ถึงแม้งานวิจยัฉบบันีก้ าหนดขอบเขตไว้ในช่วงรัชกาลท่ี 1 – 5 แตศ่กัราชท่ีปรากฏในศาลเจ้า

กวนอหู่างจากปีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพียง 1 ปีเท่านัน้ ด้วยเหตผุลท่ีสมยัสร้างศาลเจ้าแห่งนีม้ิได้ห่างจาก

ขอบเขตวิจยัมากนกั ผู้วิจยัจงึน าศาลเจ้าทัง้สองแหง่มาใช้ในการวิจยัด้วย  
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สมัยกรุงธนบุรี 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่าสุด หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 
1. ศาลเจ้ากวนอ ู 734 ถ.เทอดไท 22 

แขวงตลาดพล ูเขต
ธนบรีุ 

แต้จิ๋ว 
 
 
 

พ.ศ. 2324  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่ 乾隆辛丑

年 เทียบได้กบัปี พ.ศ. 2324 
 
 

ยงัไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเดิมมากนกั 
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สมัยรัชกาลที่ 1 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่าสุด หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 
1. ศาลเจ้ากวนอ ู 251 ถ.สมเด็จ

เจ้าพระยา แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน 

ปัจจบุนัเป็นของ
แต้จิ๋ว เดิมเป็น
ของฮกเกีย้น  
 

พ.ศ. 2331  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่乾隆戊申
เทียบได้กบัปี พ.ศ. 2331 

แผ่นพับศาลเจ้าบอกว่ามีการ
ส ร้างขยายหลายค รั ง้  เช่น 
สมยัรัชกาล 2 และ รัชกาลที่ 5 

2. ศาลเจ้าโรงเกือก 1192 ซ.วานิช 2 แขวง
ตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ 

แคะ  ราวพ.ศ. 2332  พิจารณาจากป้ายศลิาที่ท าขึน้ในพ.ศ.2432 ป้ายศิลานี ้
กลา่ววา่ ได้มีการสถาปนาศาลเจ้าดงักลา่วในสยามร้อย
กวา่ปีแล้ว ดงันัน้ศาลเจ้าแหง่นีน้่าจะสร้างขึน้ราว พ.ศ.
2332 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่
อยูใ่นชว่ง พ.ศ. 2432 เพราะ
ในจารึกกลา่วถึงการซือ้ที่เพ่ือ
ขยายศาลเจ้า 

3. ศาลเจ้าโจวซือก๋ง 758 ซ.วานิช 2 แขวง
ตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ 

ฮกเกีย้น พ.ศ. 2347 ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่嘉庆甲子

年 เทียบได้กบัปีพ.ศ.2347 
 
 

ยงัไมพ่บหลกัฐานการบรูณะที่
สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเดิมมากนกั 
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สมัยรัชกาลที่ 2 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่าสุด หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 
1. ศาลเจ้าบ้านหม้อ 303 ถ.บ้านหม้อ แขวงบรูพา

ภิรมย์ เขตพระนคร 
แต้จิ๋ว พ.ศ. 2359 

 
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่ 嘉庆岁

次丙子 ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ. 2359 

ชาวจีนที่นับถือได้ร่วมกันสร้าง
ศาลเจ้าบ้านหมอขึน้ใหม่เป็น
อาคารคอนกรีต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 รายงานการส ารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสนิทร์ เล่ม 3: ประเภทวัง ศาลเจ้า อนุสาวรีย์ อาคารร้านค้า, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สมาพนัธ์, 2521), หน้า 
90. 
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สมัยรัชกาลที่ 3 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่า
สุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

1. ศาลเจ้าเลา่ปุ่ นเถ้ากง 833 ถ.ทรงวาด แขวง
จกัรวรรดิ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 

แตจิ๋ว พ.ศ.2367 จารึกบนระฆงัระบศุกัราชวา่道光甲申年 ซึง่เทียบได้กบัปี
พ.ศ. 2367 
 

ศาลเจ้าปัจจบุันสร้างใหม่โดย
เข ยิ บ ม า ท า ง ด้ า น ห น้ า 
 ส ร้ า ง ปี พ .ศ .  2460 เส ร็ จ 
24882  

2. ศาลเจ้าพอ่เสือ 486 ถ.ตะแนว แขวงศาล
เจ้าพอ่เสือ เขตพระนคร 

แต้จิ๋ว พ.ศ.2367 จารึกบนระฆังระบุศกัราชว่า道光甲申年 ซึ่งเทียบได้กับปี
พ.ศ. 2367 (ศาลเจ้าแห่งนีเ้ดิมมีประวัติเล่าว่า เก่าแก่ไปถึงสมัย
รัชกาลที่ 23 แตผู่้วิจยัยงัไมพ่บหลกัฐานที่เก่าถึงยคุดงักลา่ว) 

ศาลเจ้าปัจจบุันเป็นศาลเจ้าที่
สร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่  5 
โดยย้ายมาจากถนนบ า รุง
เมือง4 

3. ศาลเจ้าซินปนุเถ้ากง 942/7 แขวงจกัรวรรดิ ์
เขตสมัพนัธวงศ์ 

แต้จิ๋ว 
 (ปัจจบุนัอยู่
ภายใต้การ
ดแูลของ
สภาพคมแซ่
จาง) 

พ.ศ.2372 ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่道光九年 และ 道

光已丑年 ซึง่ตรงกบัพ.ศ.2372 

ศาลเจ้าน่าจะสร้างขึน้ใหม่ใน
ภายหลั ง  เพ ราะตั ง้อยู่บ น
ดาดฟา้ของอาคารพาณิชย์ 

 

 

 
                                                           

2 http://laopuntaokong.org/history/index.asp (เข้าเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2558) 
3รายงานการส ารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสนิทร์ เล่ม 3: ประเภทวัง ศาลเจ้า อนุสาวรีย์ อาคารร้านค้า, หน้า 84. 
4 เร่ืองเดยีวกนั. 
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สมัยรัชกาลที่ 3 (ต่อ) 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่า
สุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

4. ศาลเจ้าแมป่ระดู ่ ถ.เยาวพานิช แขวงจกัรวรรดิ ์
เขตสมัพนัธวงศ์ 

แต้จิ๋ว พ.ศ. 2381  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่道光戊戌年 ซึง่
เทียบได้กบัปีพ.ศ.2381 

ยงัไมพ่บหลกัฐานการบรูณะที่
สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

5. ศาลเจ้าจยุโบเนีย้ว 6 ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดสุติ 

ไหหล า พ.ศ.2384  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่道光辛丑年 ซึง่
เทียบได้กบัปี พ.ศ.2384 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

6. ศาลเจ้าเลง่บ๊วยเอ๊ียะ ถ.อิสรานภุาพ แขวงจกัรวรรดิ ์
เขตสมัพนัธวงศ์ 

แต้จิ๋ว พ.ศ.2386 จารึกบนระฆงัระบปีุที่ 23 ของพระเจ้าเต้ากวาง ซึง่ตรงกบัพ.ศ.
2386 
ทัง้นี ้ที่ผ่านมาเคยมีการกลา่วถึงป้ายภาษาจีนที่มีจารึกศกัราชว่า
เก่าถึงอยุธยา แต่ยังมีข้อไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเก่ียวกับที่มาของ
แผ่นป้ายนี ้5 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 ต้วนลีเ่ซงิ (เขียน), บญุยิง่ ไร่สขุสริิ (แปล), ความเป็นมาของวดัจนีและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์,  2543), หน้า 90. 
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สมัยรัชกาลที่ 3 (ต่อ) 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่า
สุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

7. ศาลเจ้าช าไนเก็ง 405 ถ.ทา่ดินแดง แขวง
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลอง
สาน 

แคะ พ.ศ.2390  ระฆงัภายในศาลเจ้าจารึกศกัราชวา่ 道光二十七

年 ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2390 

จารึกกลา่วถึงการที่รัฐขอเวนคืน
ที่ดิน ท าให้ต้องย้ายที่มาสร้าง
ศาลเจ้าใหมใ่นปัจจบุนั โดยจารึก

กลา่วถึงปีที่ย้ายศาลคือ民国

二十八年 ซึง่เทียบได้กบัปี
พ.ศ.2482 ดงันัน้ศาลเจ้าที่เห็น
ในปัจจบุนัควรเป็นงานสร้างในปี
ดงักลา่ว  

8. ศาลเจ้ากวนอนัเก๋ง 582 ถ.เทศบาลสาย 1 
แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 

ฮกเกีย้น พ.ศ.2391  ระฆงัภายในศาลเจ้าจารึกศกัราชวา่道光戊申年 
 ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2391 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

9. ศาลเจ้าปนุเทา่ก๋ง 
 
 
 
 
 

70 ถ.นครไชยศรี แขวงวชิ
รพยาบาล เขตดสุิต 
 
 
 

แต้จิ๋ว 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2392  
 
 
 
 
 

ศิลาจารึกในศาลเจ้าจารึกศกัราชวา่ 道光廿九年 ซึง่
เทียบได้กบัปีพ.ศ.2392 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 
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สมัยรัชกาลที่ 3 (ต่อ) 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่า
สุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

10. ศาลเจ้าปุ่ นเถ้าก๋ง 375/4 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบรีุ 

ไมท่ราบ พ.ศ.2393 ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่道光戊申年 
ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2393 

จากสภาพสันนิษฐานว่า คงมี
การสร้างใหม่ เพราะโครงสร้าง
รับน า้หนกัไม่เป็นระบบชาเหลียง 
อาคารก่อปนูซีเมนต์ 

11. ศาลเจ้าซิดเซียม้า แขวงสี่พระยา เขตบางรัก แต้จิ๋ว  
 

พ.ศ.2394  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่咸丰元年 
เทียบได้กบัปีพ.ศ.2394 

โครงสร้างรับน า้หนักน่าจะเคย
ได้รับการซ่อมแซมครัง้ใหญ่จน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป เพราะ
ปัจจุบันมิใช่โครงสร้างไม้ระบบ
ชาเหลียง 

12. ศาลเจ้าสงู 580 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ 
เขตธนบรีุ 

แต้จิ๋ว พ.ศ.2394  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่咸丰元年 ซึง่
เทียบได้กบัปีพ.ศ.2394 

จากสภาพปัจจบุนั น่าจะมีการ
สร้างศาลเจ้าขึน้มาใหม ่
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สมัยรัชกาลที่ 4 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่า
สุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

ศาลเจ้าเซียงกง ถ.ทรงวาด แขวงตลาดน้อย 
เขตสมัพนัธวงศ์ 

ปัจจุบันเป็นแต้จิ๋ว  แต่
ขัดกับประวัติที่ติดใน
ศาลเจ้าว่าชาวฮกเกีย้น
อัญ เชิญ เทพมาจาก
ฮ ก เ กี ้ ย น  แ ล ะ
ประดิษฐานไว้ที่นี ้

พ.ศ.2397 ป้ายประวตัิที่ท าโดยศาลเจ้าเอง ระบวุ่าสร้างในปี 咸

丰四年 ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2397  ในศาลเจ้าพบ
ป้ายภาษาจีนที่มีจารึกระบศุกัราชดงักลา่วด้วย 
 
 
 

ป้ายประวตัิศาลเจ้าระบุวา่ มีการ
บูรณะครัง้ใหญ่ในปีพ.ศ. 2552 
ดงันัน้สภาพปัจจบุนัส่วนใหญ่คง
เป็นงานของชา่งในยคุดงักลา่ว 
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สมัยรัชกาลที่ 5 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่เก่า
สุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

1.ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบีย้ว 420 ถ.เจริญกรุง เขต
บางรัก 

ไหหล า พ.ศ. 
2414 

มีจารึกบนแผ่นศลิาหน้าศาลเจ้าระบปีุที่สร้างชดัเจนวา่源

自同治辛未年始创照应神 ซึง่เทียบได้กบัปี
พ.ศ.2414 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนักแต่มีการขยาย
ในสว่นอาคารรอบนอกด้านข้าง 

2.ศาลเจ้าอาเนีย้ 386 ซ.อาเนีย้เก็ง 
เขตสมัพนัธวงศ์ 

แต้จิ๋ว พ.ศ. 2417  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่同治十三年
ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2417 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

3.ศาลเจ้าตกึดิน 817 ถ.ริมทางรถไฟ 
แขวงตลาดพล ูเขต
ธนบรีุ 

แต้จิ๋ว พ.ศ.
2419 

ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่光绪三年 ซึง่
เทียบได้กบัปีพ.ศ.2419 

จากการสมัภาษณ์คนเฝา้ศาล มี
การซอ่มแซมคอ่นข้างมากจน
รูปแบบภายในคอ่นข้าง
เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว 

4.ศาลเจ้ากวางตุ้ง  511 – 515 ถ.เจริญกรุง 
แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศตัรูพา่ย 

กวางตุ้ง พ.ศ.2420 ป้ายประวตัิของศาลเจ้าซึง่จดัท าในสมยัปัจจบุนั อ า ค า ร มี ซ่ อ ม แ ซ ม บ้ า ง  ที่
สร้างใหมค่ือซุ้มประตทูางเข้า ท า
ตอนพ.ศ.2546 
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สมัยรัชกาลที่ 5 (ต่อ) 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่
เก่าสุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

5.ศาลเจ้ารางบวั แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ไหหล า พ.ศ.
2422 

ป้ า ย ภ า ษ า จี น ป้ า ย ห นึ่ ง มี จ า รึ ก ศั ก ร า ช ว่ า 

光绪己卯年 (ตวัอกัษรตวัที่สาม และสี่ซึง่เป็นตวัระบุ
ปีค่อนข้างเลือน จึงเป็นการสันนิษฐาน) ซึ่งเทียบได้กับปี
พ.ศ.2422 

สร้างใหม่โดยพิจารณาจากการ
ใช้โครงส ร้างรับน า้หนักแบบ
อาคารคอนกรีตในปัจจุบัน และ
ยงัพบจารึกภาษาจีนภายในศาล
เจ้ากล่าวถึงการสร้างเพิ่มและ
ขยายศาลในช่วงคร่ึงแรกพุทธ
ศตวรรษที่ 26 

6.ศาลเจ้าแมท่บัทิม 1528 ถ.ทรงวาด แขวงสมั
พนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 

แคะ  
 

พ.ศ.2425  
 

ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่光绪壬午年
ซึง่เทียบได้กบัปี พ.ศ.2425 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

7.ศาลเจ้าไท้ฮัว้  ถ.ข้าวหลาม แขวงตลาดน้อย 
เขตสมัพนัธวงศ์ 

ไหหล า พ.ศ. 2431  ระฆงัภายในศาลเจ้าปรากฏจารึกระบศุกัราชวา่光绪

十四年 ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2431 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

8.ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง 
หรืออาเนีย้เก็ง 

29 ถ.พาดสาย แขวงสมั
พนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 

แต้จิ๋ว พ.ศ. 2431  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่ 

 光绪戊子年 ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2431 

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนกั 

9. ศาลเจ้าเลีย้งเป็ด 570/1 ถ.เจริญกรุง แขวงสมั
พนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 

แต้จิ๋ว พ.ศ.2431 ข้อมลูจากอาจารย์จิตรา ก่อนนัทเกียรติ6 ศาลเจ้ามีการบูรณะที่ผนังด้าน
นอกโดยมีการปิดกระเบือ้งแผ่น  

 

 

                                                           
6จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, 200 ศาลเจ้า อายุเกนิร้อยปีทั่วไทย, (กรุงเทพฯ: บริษัทสนัติศิริจ ากดั, 2555), หน้า 73. 
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สมัยรัชกาลที่ 5 (ต่อ) 

ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่
เก่าสุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

10.โรงเจบญุสมาคม 60 ถ.ราชวงศ์ แขวง
จกัรวรรดิ์ เขตสมั
พนัธวงศ์ 

แต้จิ๋ว พ.ศ. 2441  ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชและจารึกบนงาน

จิตรกรรมที่ผนงัด้านหน้าวา่ 光绪戊戌年 ซึง่เทียบได้กบั
ปี พ.ศ.2441 

ยงัไม่พบหลกัฐานการบูรณะ
ที่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ยนแปลงรูปแบบเดิม
มากนกั 

11. ศาลเจ้าแมท่บัทิม ถ.จกัรเพช็ร เขต
พระนคร 

แต้จ๋ิว (พิจารณาจากปา้ย
จารึกภายในโดยพบแต่
เพียงผู้บริจาคจากเมืองทาง
แถบของชาวจีนท่ีพดูภาษา
แต้จ๋ิว 

 พ.ศ. 2443 จากบนัทกึของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ แต่เดิมเป็นอาคารที่สร้างขึน้
แ บ บ ง่ า ย ๆ  แ ต่ ห ลั งจ า ก
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ได้มีการ 
รวมทุนกันส ร้างม่ ปี พ .ศ . 
2495  

12.ศาลเจ้าแมท่บัทิม 9 ม.7 แขวงบางแค 
เขตบางแค 

ไหหล า พ.ศ.2442  ระฆงัภายในศาลเจ้าปรากฏจารึกระบศุกัราชวา่光绪 乙

亥年(ตวัอกัษรตวัทีส่าม และสี่ซึง่เป็นตวัระบปีุคอ่นข้างเลือน 
จงึเป็นการสนันิษฐาน)ซึง่เทียบได้กบัปีพ.ศ.2442 
 

ส ร้ า ง ใ ห ม่  ( จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์คนดูแลศาลเจ้า 
และสภาพปัจจบุนัที่ต่างจาก
ภาพถ่ายเก่าโดยสิน้เชิง) 

13. ศาลเจ้าหลตีีเ้บีย้ว 494 ถ.พลบัพลาชยั 
แขวงป้อมปราบศตัรู
พา่ย เขตป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย 
 
 

แคะ พ.ศ.24457   สร้างใหม่ตอนปี2532 เพราะ
ไฟไหม้ และเสร็จปี 25358 

                                                           
7เมธาวี โรจนะเสน, “ศาลเจ้าจีน ศรัทธากบัการรักษาโรค กรณีศกึษาศาลเจ้าหลีต่ีเ้บีย้ว เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร,” รายงานการศกึษาเฉพาะบคุคล, หลกัสตูร

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต,  ภาควชิามานษุยวิทยา, คณะโบรารคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549, หน้า 34. 
8เร่ืองเดียวกนั.  
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ช่ือศาลเจ้า สถานที่ กลุ่มจีน ปีศักราชที่
เก่าสุด 

หลักฐาน สภาพปัจจุบัน 

14.ศาลเจ้าฮกเลี่ยนเก็ง ถ.อภยัราชบ ารุง แขวง
ตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ 

ฮกเกีย้น พ.ศ.2446 ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศกัราชวา่光绪癸卯年 ซึง่
เทียบได้กบัปีพ.ศ.2446 

ป้ายประวัติศาลเจ้าระบุว่า
ช ารุดมากจนปี พ.ศ. 2550 
 มีการซอ่มศาลเจ้าใหม ่

15.ศาลเจ้าไต้ฮงกง 326 ถ.เจ้าค ารบ 
แขวงป้อมปราบศตัรู
พา่ย เขตป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย 

แต้จิ๋ว พ.ศ.2453 ใ น ห นั ง สื อ ป ร ะ วั ติ ศ า ล เ จ้ า จั ด ท า โ ด ย ต้ ว น ลี่ เซิ ง 
กล่าวถึงศาลเจ้านีมี้มาตัง้แต่พ.ศ. 2440 แต่เร่ิมมาสร้างตรง
ปัจจบุนัเม่ือพ.ศ. 2453 โดยพระอนวุตัราชนิยม (ยี่กอฮง)9 

ศาลาด้านหน้าส ร้างใหม่  
รวมไปถึงลานภายในมีการ
ปิดหลงัคากันฝนซึ่งท าทีหลงั 
แต่ชุดอาคารหลักน่าจะคง
สภาพในคราวแรกสร้าง 

 

                                                           
9 ต้วนลีเ่ซงิ (เขียน), บญุยิง่ ไร่สขุสริิ (แปล), ความเป็นมาของวดัจนีและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, หน้า 74 - 75. 


