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ภาพที่ 3 - 56 ต าแหน่งของ “เซี่ ยน” และ “เยาตู้” บนหน้ าบัน ทรงยกกะเปาะที่ ส่วนยอด ศาลเจ้ าโรงเจบุญ
สมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ (จากภาพที่ 3 - 52)

หน้ าบันของอาคารขนาดเล็ก หลังหนึ่งที่ศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคมแตกต่างๆ จากหน้ าบัน
อื่นๆ ในกลุ่มศาลเจ้ าแต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ คือ ยอดหน้ าบันทาเป็ นรูปคลื่นซึ่งแทนธาตุน ้า แต่สงั เกตได้
ว่า ขนาดของส่วนยอดค่อนข้ างกว้ างกว่าหน้ าบันอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน (ภาพที่ 3 - 57) อย่างไรก็ ดี
ลักษณะหน้ าบันแบบธาตุน ้าที่ยอดค่อนข้ างบานผายเช่นนี ้มีปรากฏในกลุ่มสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
เช่นกัน (ภาพที่ 3 - 58) แต่มีความนิยมน้ อยกว่ากลุ่มหน้ าบันที่ยอดบนสอบสูง โดยเรี ยกว่า “ต้ า
ฝู่ สุ่ย ”22 ซึ่ง แปลว่า หน้ าบัน ธาตุน า้ ขนาดใหญ่ ทัง้ นี ห้ น้ าบัน ทรงดัง กล่า วยัง เป็ น ที่ นิ ย มในกลุ่ม
สถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตงด้ วย แต่การที่ศาลเจ้ าแห่งนี ้เป็ นของชาวจีนแต้ จิ๋ว ดังนันแรงบั
้
นดาล
ใจหลักคงมาจากสถาปัตยกรรมเฉาซ่านมากกว่า

22

陆琦《广东民居》，第 226 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ างตงหมินจู, หน้ า 226.)
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ภาพที่ 3 - 57 หน้ าบันธาตุน ้าของอาคารในศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม

หลักฮวงจุ้ยของจีนประการ
หนึ่งสัม พันธ์ กับเรื่ องธาตุทัง้ ห้ า เชื่ อ
ว่า ธาตุชนิดหนึ่งมี ฤทธิ์ เสริ มธาตุอีก
ชนิ ดหนึ่ง ได้ เช่น ธาตุนา้ กับ ธาตุไม้
ธาตุไม้ กับ ธาตุไฟ ในขณะเดี ย วกัน
เชื่อว่า มีธาตุบางอย่างไม่ถกู กันและ
มีฤทธิ์ เหนืออีกธาตุหนึ่ง เช่น ธาตุน ้า
มีฤทธิ์เหนือธาตุไฟ และธาตุไฟมีฤทธิ์ ภ า พ ที่ 3 - 58 ห น้ า บั น ธ า ตุ น ้า ข น า ด ให ญ่ ซึ่ งนิ ย ม ใน
เหนือธาตุทอง23 หลักการดังกล่าวมี สถาปัตยกรรมเฉาซ่าน พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง
ผลต่อการสร้ างอาคารบ้ านเรื อนด้ วย ที่มา 陆琦《广东民居》，图 7 - 21。(ลู่ฉี, กว่ างตงหมินจู,
โดยในกรณี ข องอาคารในเฉาซ่ า น ภาพที่ 7 - 21.)
เมื่ อมี การสร้ างอาคาร ช่างจะเลื อ ก
สร้ างหน้ าบันแบบใดต้ องขึ ้นอยู่กับฮวงจุ้ยของพื ้นที่ นนซึ
ั ้ ่งจะมีอาจารย์ด้านฮวงจุ้ยมาช่วยพิจารณา
23

陈建军《风水与建筑》，北京：中央编译出版社，2010 年，第 144 页。(เฉิ น เจี ย้ นจวิ น ,

เฟิ งสุ่ยหยูเจีย้ นจู้, (เป่ ยจิง: จงยางเปี ยนอี ้ชูป่านเซ่อ, 2010), หน้ า 144.)
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ว่าบริ เวณดังกล่าวมีธาตุใดมากเกินไป ก็จะเลือกหน้ าบันสัมพันธ์กบั ธาตุที่มีฤทธิ์ชนะธาตุนนได้
ั ้ เช่น
หากพิจารณาเห็นว่าพื ้นที่นนมี
ั ้ ธาตุไฟมากเกินไป ก็จะเลือกสร้ างอาคารที่มีหน้ าบันธาตุน ้า เพราะ
ธาตุน ้าสามารถชนะธาตุไฟได้ 24
สาหรับศาลเจ้ าแต้ จิ๋วในกรุ งเทพฯในสมัยรัชกาลที่ 1 - 5 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใช้
หลักการข้ างต้ นหรื อไม่ แต่น่าสังเกตว่า หน้ าบันแบบธาตุน ้าปรากฏหลักฐานเพียงไม่กี่แห่งเท่านัน้
เช่นโรงเจบุญ สมาคม (ภาพที่ 3 - 57) และศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง เขตดุสิต (ภาพที่ 3 - 51)นอกจากนี ้
สังเกตได้ ว่า ทุกศาลเจ้ าจะต้ องมีหน้ าบันธาตุไฟเสมอ (ภาพที่ 3 - 59) ลักษณะเช่นนี ้สอดคล้ องกับ
การสร้ างอาคารของชาวแต้ จิ๋วในเขตเฉาซ่านด้ วยซึ่ง หน้ าบันแบบที่พบน้ อยที่สดุ คือ หน้ าบันธาตุน ้า
ส่วนหน้ าบันธาตุไฟห้ ามใช้ กบั อาคารบ้ านเรื อน แต่จะใช้ กบั อาคารศาสนสถานเช่น วัด ศาลเจ้ า และ
หอบรรพชน เท่านัน้ โดยเพื่อให้ มีนยั ยะถึง การขอให้ มีแต่ความเจริ ญรุ่งเรื อง25 การที่ไม่นิยมใช้ ธาตุ
น ้าอาจเกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของธาตุน ้าที่เป็ นธาตุหยินและไม่ถกู กับธาตุไฟก็เป็ นได้ ดังนันหาก
้
ใช้ ร่วมกันอาจเกิดความไม่เป็ นมงคลขึ ้น

24

林凯龙《潮汕老屋》，汕头：汕头大学出版社，2004 年，第 238 页。（หลิ น ข่ า ยหลง,

เฉาซ่ านเหล่ าอู, (ซ่านโถว: ซ่านโถวต้ าเสวียชูป่านเซ่อ, 2004), หน้ า 238. )
25

谢奕锋《妙手华章——潮汕建筑与嵌瓷》，广州：广东教育出版社，2013 年，第 72

页。(เซี่ยอี ้เฟิ ง, เมี่ ยวโซ่ วหั วจาง

2013), หน้ า 72.)

——เฉาซ่ านเจีย้ นจู้หยูเชี่ยนฉื อ, (กว่างโจว: กว่างโจวเจีย้ วยู่ชูป่านเซ่อ,
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ภาพที่ 3 - 59 อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ หน้ าบันธาตุไฟ
ซ้ อนอยูบ่ นหน้ าบันธาตุไม้

2.3.2 รู ปทรงหลังคา
รูปทรงหลังคาในกลุ่มศาลเจ้ าแต้ จิ๋วโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะร่วมกันคือ หากเป็ นหน้ าบันที่มิใช่
ธาตุไฟ ช่างจะปั น้ แถบปูน ประดับกรอบหน้ าบันซ้ อนกันขึ ้นมาหลายชัน้ และที่ ปลายกรอบหน้ าบัน
ประดับประติมากรรมปูนปั น้ ผสมกระเบื ้องตัด แต่หากเป็ นหน้ าบันธาตุไฟนอกจากจะปั น้ แถบปูน
ประดับที่ กรอบหน้ าบันแล้ ว ยังนิยมต่อชายคาที่ มี ลักษณะโค้ งงอนโดยส่วนปลายประดับ พั น ธุ์
พฤกษาม้ วนตวัดด้ วย (ภาพที่ 3 – 60)
สาหรับสันหลังคานัน้ จะทาสันหลังคาสูงเพื่อประดับงานกระเบื ้องตัด (ภาพที่ 3 - 60, 3 61) แต่จะไม่สงู มากเมื่อเทียบกับสถาปั ตยกรรมกลุ่มชาวจีนกวางตุ้ง ในกรุงเทพฯ (ภาพที่ 3 - 160 )
ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากงานสถาปัตยกรรมกลุม่ กว๋างฝู่ ในกว่างโจว
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ภาพที่ 3 - 60 รู ป ทรงองค์ ป ระกอบต่ า งๆของหลัง คา ศาลเจ้ า เลีย้ งเป็ ด ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงสัม พัน ธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์

ภาพที่ 3 - 61 รู ปทรงองค์ ประกอบต่างๆ ของหลังคา ศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิ รพยาบาล
เขตดุสติ ถึงแม้ งานประติมากรรมประดับจะเป็ นของใหม่ แต่นา่ จะได้ ต้นแบบจากงานประดับเดิม
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การซ้ อนชัน้ หลังคาที่ พ บในศาลเจ้ า
แต้ จิ๋วก็มีลกั ษณะน่าสนใจ โดยน่าสังเกตว่า มี
การสร้ างอาคารหลังคาชันเดี
้ ยวโดยใช้ หลังคา
ที่มีหน้ าบันที่มิใช่ธาตุไฟ (ภาพที่ 3 - 62) และ
พบว่า มี ก ารสร้ างหลัง คาซ้ อ นสองชัน้ โดย
ประเภทหลังนิยมใช้ หลังคาที่มีหน้ าบันธาตุไฟ
ซ้ อนทับลงบนหลังคาหน้ าบันธาตุอื่นๆ ที่มิใช่
ธาตุไฟ เช่น ศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ ถนนอิสรา
นุภาพ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์(ภาพที่
3 - 37) และศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชย
ศรี แขวงวชิ รพยาบาล เขตดุสิ ต (ภาพที่ 3 59) ซึ่ง ใช้ ห ลัง คาธาตุไฟซ้ อนทับ บนหลังคา
ภาพที่ 3 - 62 อาคารภายในศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ศาลเจ้ า
ปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
เครื่ องบนทาเป็ นหน้ าบันธาตุไม้ หลังคามีเพียงชันเดี
้ ยว

ธาตุไม้ แต่ไม่พบการสร้ างหลังคาที่มีหน้ าบัน
ธาตุไฟซ้ อนกันสองชัน้
ในงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านเองก็
พบว่า หลังคาที่มีหน้ าบันธาตุต่างๆ (ยกเว้ น

หน้ าบันธาตุไฟ) นิยมสร้ างทังชั
้ นเดี
้ ยว (ภาพที่ 3 - 63) และซ้ อนสองชัน้ โดยสาหรับอาคารหลังคา
ซ้ อนสองชัน้ สังเกตได้ ว่า หากเป็ นหลังคาธาตุน ้า ธาตุไม้ ธาตุทอง และธาตุดิน ช่างนิยมใช้ หลังคาที่
มีธาตุเดียวกันซ้ อนไว้ ที่ชนบน
ั ้ (ภาพที่ 3 - 64) แต่ในส่วนหลังคาที่มีหน้ าบันธาตุไฟนัน้ ไม่พบว่ามี
การสร้ างหลังคาที่มีหน้ าบันธาตุไฟชันเดี
้ ยว และหลังคาหน้ าบันธาตุไฟซ้ อนสองชัน้ แต่กลับพบว่า
นิยมนาหลังคาที่มีหน้ าบันธาตุไฟซ้ อนทับบนหลังคาที่มีหน้ าบันธาตุอื่นๆ (ภาพที่ 3 - 65) ลักษณะ
ดังกล่าวถือเป็ นเอกลักษณ์ สาคัญประการหนึ่งของเฉาซ่าน เพราะถึงแม้ อาคารในสถาปั ตยกรรม
หมิ่นหนาน หรื อทางตอนใต้ ของมณฑลฝูเจี ้ยนจะมีการใช้ หน้ าบันซึ่งมีลกั ษณะค่อนข้ างใกล้ เคียง
กับหน้ าบันธาตุไฟของสถาปัตยกรรมแบบเฉาซ่าน แต่สงั เกตได้ ว่า ช่างหมิ่นหนานนิยมทาหลังคาที่
มีหน้ าบันลักษณะดังกล่าวทังแบบชั
้
นเดี
้ ยว (ภาพที่ 3- 119) และแบบซ้ อนกันสองชัน้ (ภาพที่ 3 -
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106) ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ศาลเจ้ าชาวแต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ สัมพันธ์กบั งานสถาปั ตยกรรมแบบเฉาซ่าน
อย่างใกล้ ชิด

ภาพที่ 3 - 63 อาคารของศาลบรรพชนอาผอ หมูบ่ ้ านหลงหู เมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง
พุทธศตวรรษที่ 23 สมัยจักรพรรดิคงั ซี ราชวงศ์ชิง ใช้ หลังคาชันเดี
้ ยว

ภาพที่ 3 - 64 หลังคาที่มีหน้ าบันธาตุทองซ้ อนกันสองชันในงานสถาปั
้
ตยกรรมเฉาซ่าน
ที่มา 林凯龙《潮汕老屋》，第 114 页。(หลินข่ายหลง, เฉาซ่ านเหล่ าอู, หน้ า 114.)
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ภาพที่ 3 - 65 ศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง พ.ศ.2422 สมัยจักรพรรดิ
กวางซู่ ราชวงศ์ชิง อาคารทางเข้ าของทังสองศาลเจ้
้
าทาเป็ นหลังคาซ้ อนสองชัน้ ด้ านบนเป็ นหลังคาหน้ าบันธาตุ
ไฟ ด้ านล่างเป็ นธาตุไม้

สันหลังคาในศาลเจ้ ากลุ่มแต้ จิ๋ว ในกรุ งเทพฯ มีระเบียบคล้ ายกับสถาปั ตยกรรมกลุ่มเฉา
ซ่านเช่นกัน โดยหลังคาของหน้ าบันธาตุต่างๆ จะมีสนั หลังคาตัดตรง (เปรี ยบเทียบระหว่างภาพที่
3 - 62 ศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง เขตดุสิต และ ภาพที่ 3 - 63 อาคารของศาลบรรพชนอาผอ หมูบ่ ้ านหลงหู
เมืองเฉาโจว) ในขณะที่หลังคาที่มีหน้ าบันธาตุไฟจะมีสนั หลังคาที่แอ่นโค้ ง (เปรี ยบเทียบระหว่าง
ภาพที่ 3 - 59 ศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง เขตดุสิต และ ภาพที่ 3 - 65 ศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู
เมืองซ่านโถว)
สาหรับ ปลายสันหลังคาของหน้ าบันธาตุไฟของศาลเจ้ าแต้ จิ๋วนัน้ สังเกตได้ ว่า ปลายสัน
หลังคามิใช่ตดั ตรง แต่ช่างจะบากให้ ปลายแยกออกเป็ นสองแฉก (ภาพที่ 3 - 66) ทัง้ นีก้ ารทาสัน
หลังคาแอ่นโค้ งคู่กับหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ และปลายสันหลังคามีการบากออกเป็ นสอง
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แฉก ปรากฏทังในสถาปั
้
ตยกรรมเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน แต่ทงสองแห่
ั้
งก็มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
โดยทางหมิ่นหนานนัน้ ช่างจะบากปลายสัน หลังคาให้ เกิดร่ องลึกคล้ ายกับหางนกนางแอ่น ช่าง
หมิ่นหนานจึงเรี ยกว่า “เยี่ยนเหว่ย”26 อันหมายถึงหางนกชนิดดังกล่าว อีกทัง้ ปูนปั น้ ใต้ สนั หลังคา
เยี่ยนเหว่ยอยู่ในรูปทรงมีเหลี่ยมมุม (ภาพที่ 3 - 122) แต่สาหรับสันหลังคาของหน้ าบันธาตุไฟใน
ศิลปะแบบเฉาซ่านนัน้ ปลายสันหลังคาบากเป็ นแฉกแบบหางนกนางแอ่นเช่นกันแต่ไม่ลกึ มาก และ
รู ปทรงของปูน ใต้ ส่วนดังกล่าวไม่เป็ นเหลี่ ยมมุม แต่ท าเป็ นแนวเส้ นโค้ ง (ภาพที่ 3 - 67, ภาพที่
3 - 68) ดังนันเมื
้ ่อเปรี ยบเทียบรูปแบบปลายสันหลังคาของศาลเจ้ าแต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ หมิ่นหนาน
และเฉาซ่ า น เห็ น ได้ ว่ า ลั ก ษณ ะสั น หลั ง คาที่ พ บในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ ว คล้ ายกั บ ที่ พ บในงาน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่านมากกว่า เพราะมีการบากปลายสันหลังคาที่ไม่ลึกมากนัก และปูนปั น้ ใต้ สนั
หลังคาทาเป็ นเส้ นโค้ ง

ภาพที่ 3 - 66 ลักษณะปลายสันหลังคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอีย๊ ะ

26

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

หลิง, ไท้ ก๋ วั ลาหม่ าเอ้ อซานซื่อสือชีฝอเจีย้ วเหม่ ยซู่จงเตอะจงกั๋วเหมยซู่หยิงเสี่ยง, หน้ า 34.)
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ภาพที่ 3 - 67 ลักษณะปลายสันหลังคาของอาคาร หมู่บ้านหลงหู เมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษ
ที่ 22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

ภาพที่ 3 - 68 ลักษณะปลายสันหลังคาของอาคาร ศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู เมืองซ่านโถว มณฑล
กว่างตง
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อย่างไรก็ตาม ได้ พบว่าอาคารบางหลังของศาลเจ้ าแต้ จิ๋วที่มีการทาสันหลังคาโค้ ง แต่กลับ
ไม่มี ก ารบากแฉกที่ ป ลายสัน หลัง คา เช่น อาคารในศาลเจ้ าโรงเจบุญ สมาคม (ภาพที่ 3 - 69)
ลักษณะเช่นนี ้อาจเกิดจากการซ่อมแซมในภายหลัง ด้ วยความไม่เข้ าใจก็เป็ นได้ เพราะไม่พบสัน
หลังคาลักษณะเช่นนี ้ในงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน

ภาพที่ 3 - 69 สันหลังคาของอาคารในศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม สังเกตได้ ว่าปลายสันหลังคาไม่มีการบากแฉก
อาจซ่อมใหม่ในภายหลัง

2.4 งานประดับสถาปั ตยกรรม
ในงานสถาปั ตยกรรมของชาวจี น ทั ง้ ห้ ากลุ่ ม ภาษาที่ พ บในจี น นั น้ ช่ า งได้ ใช้ งาน
ประติ ม ากรรม และจิ ต รกรรมประดับ ต าแหน่ ง ต่างๆ ของอาคารภายในศาลเจ้ า อาทิ หลัง คา
โครงสร้ างไม้ และผนังด้ านนอกของอาคารประตูทางเข้ า โดยในส่วนของงานประติมากรรมมีทงที
ั้ ่
เป็ นงานแกะสลักศิล าและไม้ รวมไปถึง งานปูน ปั น้ และการประดับกระเบื อ้ งตัดเป็ นแผ่นเล็กๆ
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นอกจากนี ้ น่าสังเกตว่า ช่างนิยมผสมผสานศาสตร์ ทงสองแขนงเข้
ั้
าไว้ ด้วยกัน เช่น บนสันหลังคา
และผนัง ของประตูท างเข้ าที่ ปั ้น ปูน และประดับ กระเบื อ้ งตัด เป็ น งานประติ ม ากรรมนูน สูง ใน
ขณะเดี ย วกัน ก็ มี เขี ย นภาพจิ ต รกรรมประกอบประติม ากรรมเหล่ านัน้ ด้ ว ย อย่ างไรก็ ดี ถึ ง แม้
วิธี ก ารใช้ เทคนิ ค จิ ต รกรรม และประติม ากรรมจะคล้ ายคลึง กัน แต่ก็ มี ลัก ษณะบางประการที่
แตกต่างออกไปตามพื ้นที่ด้วย ซึ่งจะได้ กล่าวถึงต่อไปเมื่อทาการเปรี ยบเทียบศาลเจ้ าในกรุ งเทพฯ
และศาลเจ้ าในบ้ านเกิดของชาวจีนทังห้
้ ากลุม่ ภาษา
สาหรับศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋วที่พบในกรุงเทพฯ นัน้ จากการสารวจพบการใช้ งานจิตรกรรม และ
ประติมากรรมในลักษณะที่กล่าวมาข้ างต้ น นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบลักษณะบางประการที่ถือว่าเป็ น
เอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่านด้ วย ดังนี ้
2.4.1 การใช้ แผ่ นกระเบือ้ งเคลือบตัดประดับหรือเทคนิคเชี่ยนฉือ
ในส่วนของสันหลังคา ชายคา ผนังอาคารด้ านนอกโดยเฉพาะผนัง ของอาคาร
ทางเข้ า หน้ าบัน และกาแพงมังกร-เสือ นอกจากช่างประดับด้ วยงานปูนปั น้ และจิตรกรรมแล้ ว ช่าง
ยังเลือกใช้ แผ่นกระเบื ้องเคลือบชิ ้นเล็กๆ ซึ่งตัดจากเครื่ องถ้ วยสีสนั ต่างๆ มาประประดับด้ วย โดย
ทาเป็ นรูปต่างๆ เช่น สัตว์ พันธุ์พฤกษา และบุคคล (ภาพที่ 3 - 70, 3 - 71)

ภาพที่ 3 - 70 งานประดับกระเบื ้องเคลือบตัด (เชี่ยนฉือ) บนสันหลังคาของศาลเจ้ าเลี ้ยงเป็ ด ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ราวสมัยรัชกาลที่ 5
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งานประดับเช่นนี ้ทาให้
นึ ก ถึ ง เทคนิ ค ที่ แ พร่ ห ลายใน
งานสถาปั ต ยกรรมเฉาซ่านซึ่ง
เรี ย ก ว่ า “เชี่ ย น ฉื อ ” ค าว่ า
“เชี่ยน” หมายถึง ฝั ง และ “ฉือ”
หมายถึงเครื่ องกระเบื ้องเคลือบ
การประดับ กระเบื อ้ งที่ ตัด เป็ น
ชิน้ เล็กๆ ปรากฏครัง้ แรกที่ เขต
เฉาซ่ า นในสมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง
ราวยุคจักรพรรดิว่านลี่ และเป็ น
ที่ นิ ย ม อ ย่ า ง ม า ก ใน ส มั ย
ราชวงศ์ชิง 27 เทคนิคดังกล่าวมี
ภาพที่ 3 - 71 งานประดับกระเบื ้องเคลือบตัดที่ชายคาของศาลเจ้ า
เลี ้ยงเป็ ด

พัฒ นาการมาจากการใช้ เศษ
เครื่ อ งดิน เผาที่ แตกเป็ น ชิ น้ มา

ประดับที่ด้านข้ างของสันหลังคาเป็ นรู ปต่างๆ อาทิ พันธุ์พ ฤกษา ต่อมาภายหลังจึงหันมาใช้ งาน
กระเบื ้องเคลือบที่แตกหัก เป็ นวัตถุดิบ (ภาพที่ 3 - 72, 3 - 73)28 สาหรับขันตอนการท
้
าคือ ช่างจะ
นางานเครื่ องดินเผา หรื อกระเบื ้องเคลือบที่แตกหัก หรื อทิ ้งอยู่ในแหล่งผลิตเครื่ องถ้ วยมาตัดเป็ น
รูปทรงต่างๆ แล้ วนามาประกอบเป็ นรูปร่างต่างๆ เพื่อประดับสถาปัตยกรรม จนปลายสมัยราชวงศ์
ชิง – ต้ นสมัยสาธารณรัฐจึงเกิดพัฒนาการใหม่คือ มีการสัง่ ผลิตงานเซรามิกรูปทรงเฉพาะเพื่อใช้

27

郑立新、秦波《潮汕建筑剪贴装饰的艺术特色探析》，《中国陶瓷》，2008

年，第 06 期，第 68 页。(เจิ ง้ ลี่ซิน, ฉิ นปอ, “เฉาซ่านเจี ย้ นจู้เจี่ ยนเทีย ฉื อจวงซื่ อเตอะอี ้ซู่เท่อ เซ่อ ทั่นซี, ”

จงกั๋วเถาฉือ. 2008, ฉบับที่ 6, หน้ า 68.)
28

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

3 - 4 页。（เจียงเสิง่ , “เฉาซ่านฉวนถ่งเจี ้ยนจู้เชี่ยนฉือกงอี ้เหยียนจิว ,” กู่เจีย
้ นจู้หยวนหลินจีซ้ ่ ู. 2008, ฉบับที่

1, หน้ า 3 - 4.)
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ในงานประดับ แบบเชี่ ยนฉื อบนสถาปั ตยกรรม ซึ่งจะมี สีสันที่ สดใสและหลากหลายกว่า 29 การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ ท่นุ เวลาของช่างในการที่ จะต้ องตัดเครื่ องถ้ วยออกเป็ นชิ ้นๆ กระนัน้ ใน
ปัจจุบนั พบว่า ช่างเฉาซ่านยังมีการใช้ เทคนิคดังเดิ
้ มอยู30่

ภาพที่ 3 - 72 งานประดับกระเบือ้ งเคลือบตัด (เชี่ยนฉื อ) บนสันหลังคาของศาลเจ้ าเทียนโหวและ
กวนตี ้ เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

29

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

(เวินผิง, “เฉาซ่านเชี่ยนฉืออี ้เหยินโส่วกงจัวฟางเข่
้
าฉาเป้าเก้ า,” จวงซื่อ. 2008, ฉบับที่ 2, หน้ า 95.)
30
การส ารวจดั ง กล่ า วดู ใ น 温平《潮汕嵌瓷艺人手工作坊考察报告》，第 94
页。(เวินผิง, “เฉาซ่านเชี่ยนฉืออี ้เหยินโส่วกงจัวฟางเข่
้
าฉาเป้าเก้ า,” หน้ า 94 - 96.)
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ปั ญ ห าใน ก ารศึ ก ษ า งาน
ป ระดั บ ป ระเภ ท ดั ง กล่ า วใน ศ าล
เจ้ าของกรุ งเทพฯ คือ งานประดับของ
ศาลเจ้ าหลายหลังอาจเป็ นงานซ่อมใน
คราวใดคราวหนึ่ง หลัง จากสถาปนา
ซึ่งรวมถึงงานซ่อมในยุคปั จจุบันด้ วย
อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาจากวัสดุที่ใช้
สี ลัก ษณะความเรี ย บของขอบแผ่ น
ภาพที่ 3 - 73 งานประดับกระเบื ้องตัดรู ปดอกไม้ บนสันหลังคา

และความสม่ า เสมอของขนาด เป็ น

ของศาลเจ้ าเทียนโหวและกวนตี ้ เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง

ข้ อ สัง เกตเบื อ้ งต้ น คื อ ในบางศาล

พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

เจ้ า วัสดุที่ใช้ ตดั มาจากภาชนะเซรา
มิ ก อย่ า งชัด เจน เช่ น งานประดับ รู ป

ดอกไม้ ที่ศาลเจ้ าเลี ้ยงเป็ ด ถนนเจริ ญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 71) และ
ประติม ากรรมทหารบนหลัง คาของศาลเจ้ า แม่ป ระดู่ ถนนเยาวพานิ ช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 74) อีกทังสั
้ งเกตได้ ว่า สีสนั น้ อยและไม่คอ่ ยสดใส ขอบของแต่ละแผ่นไม่คอ่ ย
สม่าเสมอ และขนาดของแต่ละแผ่น ไม่คอ่ ยเท่ากันนัก ลักษณะเหล่านี ้สอดคล้ องกับ การใช้ เทคนิค
เชี่ยนฉื อแบบดัง้ เดิม ที่ นาภาชนะเครื่ องเคลื อบมาเป็ นวัสดุ และวิธีการตัดอาจยังไม่ก้าวหน้ านัก
ดังนันจึ
้ งอาจเป็ นงานพร้ อมคราวแรกสร้ าง หรื อหากเป็ นงานซ่อมก็อาจไม่ใช่งานในปัจจุบนั
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ภาพที่ 3 - 74 งานประดับกระเบือ้ งตัดรู ปนักรบ ศาลเจ้ าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์

ลักษณะของงานกลุ่มนี ้จะแตกต่างจากอีกกลุ่มที่แผ่นกระเบื ้องแต่ละชิ ้นมีสี เรี ยบ แต่ไม่มี
ลวดลายใดๆ แต่ละแผ่นมีขนาดเท่ากัน ขอบแผ่นเรี ยบและได้ รูปทรงตามต้ องการมากกว่า อีกทังสี
้
สดใสกว่า เช่น งานประดับหลังคาที่ศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 69) และศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต (ภาพ
ที่ 3 - 75) งานกลุ่มนี อ้ าจเกี่ ยวข้ องกับเทคนิคใหม่ที่ เกิดขึน้ ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงซึ่งได้ กล่าวไป

100

ข้ างต้ น ประกอบกับเครื่ องมือตัดที่น่าจะทันสมัยมากขึ ้น ดังนัน้ งานกลุ่มนีจ้ ึงเป็ นงานยุคหลังกว่า
กลุม่ แรก

ภาพที่ 3 - 75 งานประดับกระเบื ้องตัดบนหลังคาของศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสติ

จากการเปรี ย บเที ย บงานประดับ เชี่ ย นฉื อ ที่ พ บในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ ว กรุ ง เทพฯ กั บ ใน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน ยังพบความสอดคล้ องกันหลายประการ อาทิ การประดับแผ่นกระเบื ้องตัด
บนพื น้ ผิ ว อาคารโดยตรง การประดับ ลงบนโกลนปูน หรื อ การผสมผสานกับ งานปูน ปั น้ และ
จิตรกรรม อีกทัง้ ตาแหน่งที่ประดับ เช่น บนสันหลังคา ผนังด้ านนอกของอาคาร หน้ าบัน ยังมีความ
เหมือนกันอีกเช่นกัน (เปรี ยบเทียบระหว่างภาพที่ 3 - 70 ศาลเจ้ าเลี ้ยงเป็ ด และ ภาพที่ 3 - 72 ศาล
เจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนตี )้ นอกจากนี ร้ ู ปทรงของแผ่นกระเบือ้ งที่ตดั เพื่อประกอบเป็ นรู ป
ต่างๆ รวมถึงการประกอบก็มีความคล้ ายคลึงกัน เช่น ขอบของชุดเกราะนักรบนิยมประดับแผ่น
กระเบื ้องสีขาวที่มีขนาดเล็กแคบแต่ยาว (เปรี ยบเทียบระหว่างภาพที่ 3 - 72 ศาลเจ้ าแม่เทียนโหว
และศาลเจ้ ากวนตี ้ และ 3 - 74 ศาลเจ้ าแม่ประดู่) และดอกไม้ นิยมประกอบเป็ นดอกไม้ ที่มีกลี บ
ซ้ อนชัน้ (เปรี ยบเทียบระหว่างภาพที่ 3 - 71 ศาลเจ้ าเลี ้ยงเป็ ด และ 3 - 73 ศาลเจ้ าเทียนโหว และ
ศาลเจ้ ากวนตี ้) เป็ นต้ น
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เทคนิคดังกล่าวไม่ได้ ปรากฏเฉพาะในงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านเท่านัน้ หากแต่พบใน
หมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 - 128) และแคะ (ภาพที่ 3 - 210) ด้ วย แต่แท้ จริ งแล้ วงานประดับเช่นนี ้เป็ น
เอกลักษณ์ ของกลุ่มเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน 31 สาหรับงานสถาปั ตยกรรมจีนแคะนัน้ เนื่องจากมี
พื ้นที่ตดิ กับเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน จึงอาจทาให้ รับอิทธิพลดังกล่าวไปด้ วย
ถึงแม้ วา่ เทคนิคเชี่ยนฉือจะเป็ นเอกลักษณ์ของเฉาซ่าน และหมิ่นหนานทังคู
้ ่ แต่สาหรับงาน
ประดับลักษณะดังกล่าวในกลุ่มศาลเจ้ ากลุ่มแต้ จิ๋ วน่าจะเป็ นผลงานของช่างกลุ่มแต้ จิ๋วซึ่งสืบทอด
รูปแบบประเพณี ของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านโดยตรงมากกว่า โดยอาจเป็ นช่างแต้ จิ๋วในไทย หรื อ
อาจเป็ นช่างแต้ จิ๋ วที่ เดินทางมาจากจี น หลักฐานประการแรกคื อ รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่
ปรากฏในศาลเจ้ า เช่น รู ปทรงของหลังคาที่เหมือนกับต้ นแบบในเขตเฉาซ่าน และแสดงสัดส่วนที่
งดงาม ได้ แสดงให้ เห็นว่าช่างมีความชานาญในการก่อสร้ างสถาปัตยกรรมประเภทดังกล่าว
ประการที่สอง ดังที่กล่าวไปในบทก่อนหน้ าว่า บรรดาชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ มีอาชีพที่
หลากหลาย และช่างฝี มือเป็ นอาชีพหนึ่ง ทัง้ นี ้ ชาวจีนแต้ จิ๋วซึ่งเป็ นชาวจีนอพยพที่มีจานวนมาก
ที่สดุ ในบรรดาชาวจีนกลุม่ อื่นๆในกรุงเทพฯ ก็น่าจะมีช่างฝี มือเช่นกัน ข้ อสันนิษฐานนี ้สอดคล้ องกับ
หลักฐานเอกสารของไทย คือ บทร้ อยกรองสรรเสริ ญพระเกียรติรัชกาลที่ 3 ประพันธ์ โดยพระยา
ไชยวิชิต (เผือก) ได้ กล่าวถึงช่างจีนแต้ จิ๋วจากสาเพ็งมาร่วมในการสร้ างวัดราชโอรสาราม32
นอกจากนี ้ มี หลักฐานแสดงให้ เห็นว่า หากเลือกใช้ เทคนิคเชี่ยนฉื อ ชาวจีนในกรุ งเทพฯ
เลือกที่จะจ้ างช่างแต้ จิ๋ว หลักฐานสาคัญสาหรับข้ อสันนิษฐานนี ้คือ งานประดับเชี่ยนฉือในศาลเจ้ า
บางแห่ง ปรากฏนามของช่างผู้ทาด้ วย เช่น ศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ ที่ ผนังด้ านนอกของอาคารทางเข้ ามีการประดับตกแต่งเป็ น ฉากเล่าเรื่ องและวิว
ทิวทัศ น์ ต่างๆ โดยผสมผสานเทคนิ ค งานปูน ปั น้ เชี่ ยนฉื อ และจิ ต รกรรม ในหลายช่อ งภาพได้
ปรากฏตัวอักษรจีนเขียนชื่อของช่างนามว่า “อู๋ตนั เฉิง” （吴丹成）พร้ อมกับปี ที่ทาว่า “ปี อซู ู่ในรัช
31

姜省《潮汕传统建筑嵌瓷工艺研究》，第 3 页。(เจี ย งเสิ่ ง , “เฉาซ่ า นฉวนถ่ ง เจี ย้ นจู้ เ ชี่ ย นฉื

อกงอี ้เหยียนจิว,” หน้ า 3.)
32
พระยาไชยวิชิต (เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รั ชกาล, พิมพ์แจกในงานศพ พระนิเวศน์วิสทุ ธ์ (ถึก สาร
สุต), (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2459), หน้ า 34 – 35.
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สมัยพระเจ้ ากวางซู๋” （光绪戊戌年）เทียบได้ กบั พ.ศ. 2441 ซึ่งอยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 3 43, 3 - 76)

ภาพที่ 3 - 76 งานประดับกระเบื ้องตัดบนฝาผนังของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม ช่างได้ เขียนปี ที่
สร้ างรวมถึงนามของท่านซึง่ ก็คือ อูต๋ นั เฉิง (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม)

ช่างท่านดังกล่าวได้ ร่วมในการปฏิสงั ขรณ์ศาลเจ้ าโรงเกือก ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้ อย
เขตสัมพันธวงศ์ ของชาวจีนแคะด้ วย เพราะปรากฏหลักฐานเป็ นตัวอักษรภาษาจีนข้ างงานประดับ
ผนังของอาคารทางเข้ าเช่นกัน แต่มิได้ อยูใ่ นปี เดียวกับศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม หากแต่อยูใ่ น “ปี อี่
ซื่อในรัชสมัยพระเจ้ ากวางซู่” （光绪乙巳年）เทียบได้ กบั พ.ศ. 2448 อีกทังยั
้ งปรากฏนามบ้ านเกิด
ของช่างอู๋ตนั เฉิงด้ วย โดยช่องภาพหนึ่งเขียนว่า “อู๋ตนั เฉิงแห่งเฉาหยาง” （潮阳吴丹成）(ภาพที่
3 - 77) เฉาหยางคือ เมืองหนึง่ ที่อยูใ่ นเขตเฉาซ่าน ทังนี
้ ้ในงานศึกษาของนักวิชาการจีนเกี่ยวกับช่าง
เฉาซ่านที่ใช้ เทคนิคเชี่ยนฉือ ปรากฏนามของอู๋ตนั เฉิงด้ วย โดยอยูใ่ นช่วงรัชสมัยพระเจ้ ากวางซู่ และ
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เป็ นช่างที่ร่วมในการสร้ างศาลเจ้ าฉุนซินซ่านถัง ซึ่งตังอยู
้ ่เมืองซ่านโถว (ซัวเถา)33 ดังนันเป็
้ นได้ ว่า อู๋
ตันเฉิง ซึง่ ปรากฏนามภายในศาลเจ้ าจีนของกรุงเทพฯ น่าจะเป็ นคนเดียวกับอูต๋ นั เฉิงซึ่งเป็ นหนึ่งใน
กลุ่มช่างที่ร่วมสร้ างศาลเจ้ าฉุนซินซ่านถัง หลักฐานชิ ้นดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ในสมัยนันคงมี
้
การ
จ้ างช่างมาจากจีน และชวนให้ เข้ าใจได้ ว่า ช่างแต้ จิ๋วหรื อช่างเฉาซ่านมีชื่อเสียงในการใช้ เทคนิค
เชี่ยนฉืออย่างมาก ทาให้ ชาวจีนอพยพกลุม่ อื่นเลือกที่จะว่าจ้ างให้ ทางานประดับศาลเจ้ าของตน

ภาพที่ 3 - 77 งานประดับกระเบื ้องตัดบนฝาผนังของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเกือก ช่างได้ จารึกปี ที่สร้ างนาม
ของท่านซึง่ ก็คือ อูต๋ นั เฉิง และบ้ านเกิดของท่านคือ เฉาหยาง (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม)

33

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

71 页。(หลูซูต
่ ิ ้ง, “เฉาซ่านเชี่ยนฉือ: หย่งปู๋ ทุย่ เซ่อเตอะเฟิ งฉ่าย,”

จงหัวโส่ วกง. 2005, ฉบับที่ 3, หน้ า 70-71.)
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2.4.2 งานประดับโครงสร้ างรับนา้ หนัก และกรอบประตูทางเข้ า
งานประดับโครงสร้ างรับน ้าหนัก
ถึงแม้ โครงสร้ างรับน ้าหนักแบบชาเหลียงจะพบในงานสถาปั ตยกรรมของทัง้ ห้ า
กลุ่มภาษา แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดงานประดับโครงสร้ างในแต่ละกลุ่มแล้ วจะพบว่า มีความ
แตกต่างอยู่บางประการด้ วย ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับเอกลักษณ์ ทางสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างกันไปตาม
พื ้นที่ด้วย
งานประดับที่น่าสนใจของโครงสร้ างไม้ รับน ้าหนักในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว ของกรุงเทพฯ คือ ถ่งจู้
หรื อเสาขนาดเล็กบนขื่อ ทังนี
้ ้พบว่า ถ่งจู้ในศาลเจ้ าแต้ จิ๋วจะประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ฐานและตัว
เสา ส่วนฐานทาเป็ นแท่นไม้ เหลี่ยมซึง่ เรี ยกว่า “โต่ว” โดยในหลายศาลเจ้ าพบว่า ช่างแกะสลักชิ ้นไม้
เป็ นรู ปทรงคล้ ายฟั กทองมี แฉกคร่ อมขื่อ (ภาพที่ 3 - 78) บางครัง้ อาจทาเป็ นรู ปบุคคล หรื อสัตว์
(ภาพที่ 3 - 79) เพื่อรองรับโต่ว หรื อบางแห่งมีแต่เพียงโต่วเท่านัน้ (ภาพที่ 3 - 80) สาหรับในส่วน
เสานัน้ หลายแห่งทาเป็ นแท่งเสาเดี่ยวเรี ยบๆ (ภาพที่ 3 - 78) แต่บางที่ ทาเป็ นโต่วสลับเสาเรี ยบ
ซ้ อนชันขึ
้ ้นไป (ภาพที่ 3 - 80) ซึง่ เสานี ้จะทาหน้ าที่รับแปด้ านบน

ภาพที่ 3 - 78 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ สังเกตได้ ว่าฐานของถ่งจู้แกะสลักเป็ นรู ปฟั กทอง
ส่วนตัวเสาทาเป็ นเสาเรี ยบ ระหว่างเสามีจาเชียนเชื่อมระหว่างเสา
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ภาพที่ 3 - 79 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง เขตดุสิต สมัยรัชกาลที่ 3 ราวปลายพุทธศตวรรษที่
24 สังเกตฐานที่รองรับโต่วแกะสลักเป็ นรูปสัตว์และคน

ภาพที่ 3 - 80 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม รัชกาลที่ 5 กลางพุทธศตวรรษที่ 25 สังเกต
ฐานถ่งจู้มีเพียงโต่ว ส่วนเสาประกอบด้ วยโต่วสลับเสาเรี ยบ
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เอกลักษณ์ อีกประการหนึ่ง คือ ระหว่างจินจู้ (เสาคู่หลัก) และถ่งจู้ (เสาขนาดสันที
้ ่ตงบน
ั้
ขื่ อ) จะมี แผ่นไม้ ท รงโค้ งเชื่ อ มต่อซึ่ง เรี ย กว่า “จาเชี ยน” (ภาพที่ 3 - 78) โดยช่างนิ ยมเขี ย นงาน
จิตรกรรมแสดงเรื่ องเล่า หรื อสัญลักษณ์มงคลบนจาเชียน
งานประดับโครงสร้ างรับน ้าหนักที่กล่าวมาข้ างต้ นปรากฏมาก่อนในสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
(ภาพที่ 3 - 81, 3 - 82, 3 - 83) นอกจากนันยั
้ งปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมหมิ่น หนาน (ภาพที่ 3 134, 3 - 135) และเค่อในกว่างตงด้ วย (ภาพที่ 3 - 221) ซึง่ ทังสองเป็
้
นแรงบันดาลใจหลักของศาล
เจ้ าฮกเกี ้ยน และแคะในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมูลเหตุตงต้
ั ้ นของการสร้ างศาลเจ้ าเหล่านี ้
สัม พันธ์ กับกลุ่ม ชาวจี นแต้ จิ๋ ว อีกทัง้ ดังที่ ได้ กล่าวแล้ วว่า ในบรรดาชาวจีน แต้ จิ๋วอพยพน่าจะมี
ช่างฝี มือด้ วย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเชื่อว่า งานประดับดังกล่าวคงเป็ นฝี มือของช่างชาวแต้ จิ๋วมากกว่า

ภาพที่ 3 - 81 งานประดับโครงสร้ างไม้ ศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง พ.ศ.
2422 สมัยจักรพรรดิกวางซู่ ราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้สลักเป็ นรู ปฟั กทองรองรับโต่ว เสาประกอบด้ วยโต่วสลับเสา
เรี ยบ และมีจาเชียนเชื่อมระหว่างเสา
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ภาพที่ 3 - 82 งานประดับโครงสร้ างไม้ ภายในศาลบรรพชนกู่ซี เมืองเจี่ยหยาง (พื ้นที่ชาวจีนแต้ จิ๋ว) มณฑลกว่าง
ตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้แกะสลักเป็ นรู ปบุคคล เสาประกอบด้ วยโต่วสลับกับเสา
เรี ยบ
ที่มา 林凯龙《潮汕老屋》，第 218 页。(หลินข่ายหลง, เฉาซ่ านเหล่ าอู, หน้ า 218.)

ภาพที่ 3 - 83 งานประดับโครงสร้ างไม้ ภายในบ้ านโบราณหมูบ่ ้ านเติงกัง่ เมืองเจี่ยหยาง (พื ้นที่ชาวจีนแต้ จิ๋ว)
มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้เป็ นรูปโต่วรองรับเสาเรี ยบ
ที่มา

林凯龙《潮汕老屋》，第 215 页。(หลินข่ายหลง, เฉาซ่ านเหล่ าอู, หน้ า 215.)
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งานประดับกรอบประตูทางเข้ า
ศาลเจ้ าบางหลังใช้ กรอบประตูไม้ ในขณะที่หลายหลังใช้ กรอบประตูศิลา สาหรับ
กลุ่มหลัง ในส่วนบนของกรอบประตูช่างจะแกะสลักศิลาเป็ นทรงสี่เหลี่ยมยื่นออกมาสองแท่ง โดย
บนหน้ าตัดแกะสลักตัวอักษรภาษาจีน และเหนือกรอบประตูขึ ้นไปช่างแกะสลักศิลาเป็ นรูปสิงโตจีน
เพื่อเป็ นตัวรองรับป้ายชื่อศาลเจ้ าอีกทอดหนึ่ง นอกจากนีใ้ นส่วนกรอบประตูด้านซ้ ายขวามีการ
แกะสลักประติมากรรมนูนสูงขนาดเล็กอยู่ในระดับสายตาไว้ ใช้ ปักธูป ทังนี
้ ้ศาลเจ้ าบางแห่งมีการ
แกะสลักองค์ประกอบเหล่านีท้ งั ้ หมด เช่น ศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ (ภาพที่ 3 - 84) กระนัน้ ศาลเจ้ า
บางแห่งอาจลดทอนบางองค์ประกอบลงไป เช่น โรงเจบุญ สมาคมยังคงองค์ประกอบแท่งศิลา
สี่เหลี่ยม และสิงห์ (ภาพที่ 3 - 85) ส่วนศาลเจ้ ากวนอิมเก็งหรื ออาเนี ้ยเก็ง บนถนนพาดสาย ปรากฏ
เพียงสิงห์เท่านัน้ (ภาพที่ 3 - 86)

ภาพที่ 3 - 84 กรอบประตูของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ า เล่งบ๊ วยเอี๊ยะ ถนนอิสรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์
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ภาพที่ 3 - 85 กรอบประตูของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเจบุญ สมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์

ภาพที่ 3 - 86 กรอบประตูทางเข้ าศาลเจ้ ากวนอิมเก็งหรื ออาเนี ้ยเก็ง ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัม
พันธวงศ์ มีเพียงงานประดับรูปสิงโตเท่านัน้
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งานประดับทังสามส่
้
วนชวนให้ นึกถึงสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเป็ นอย่างมาก โดยในส่วนท่อน
ศิลาที่ทาเป็ นกรอบประตูด้านบน ช่างถิ่นเฉาซ่านนิยมสลักแท่งหินทรงสี่เหลี่ยม หรื อทรงกลมให้ ยื่น
ออกมาจากกรอบประตูด้านบน 2 แท่ง เนื่องจากงานประดับนี ้มีลกั ษณะคล้ ายปิ่ นปักผม จึงเรี ยกว่า
“สือเหมินจาน” ซึ่งแปลว่า “ปิ่ นประตูศิลา”34 งานแกะสลักดังกล่าวพัฒนามาจากเครื่ องไม้ โดยแต่
เดิม กรอบประตูทาจากไม้ และส่วนกรอบด้ านบนจะต้ องมี ท่อนไม้ 2 ท่อน หรื อ 4 ท่อน เรี ยกว่า
“เหมินจาน” แปลว่า “ปิ่ นประตู” เสียบเพื่อยึดให้ แน่นหนา (ภาพที่ 3 - 87) ไม้ ดงั กล่าวเป็ นต้ นแบบ
ให้ กับปิ่ นประตูศิลา โดยปิ่ นประตูศิลาเกิดขึ ้นครัง้ แรกสมัยราชวงศ์หมิง 35 นอกจากนีเ้ หนือปิ่ น
ประตูศิลาขึ ้นไป ช่างประดับรู ปสัตว์ หรื อพันธุ์พฤกษาศิลา 2 ชิ ้น ประติมากรรมดังกล่าวมีหน้ าที่
รองรับแผ่นป้ายของศาลเจ้ าเหนือประตูทางเข้ า และที่กรอบประตูด้านข้ างแกะสลักประติมากรรม
รู ปต่างๆ เช่น แจกันดอกไม้ สัญ ลักษณ์ ม งคล เพื่ อไว้ ใช้ ปักธูป 36 ทัง้ นี บ้ างแห่งอาจแกะสลักงาน
ประดับทังสามส่
้
วน แต่บางแห่งอาจลดทอนลงไปเช่นเดียวกับที่พบในศาลเจ้ าแต้ จิ๋วของกรุงเทพฯ
(ภาพที่ 3 - 88, 3 - 89)

34

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

ลี่ ซู่

หง, เฉาซ่ านเจีย้ นจู้สือเตียวอีซ้ ่ ู, (กว่างโจว: กว่างโจวหมินจูชปู ่ านเซ่อ, 2012), หน้ า 159.)
35
李绪洪《潮汕建筑石雕艺术》，第 159 - 160 页。(หลี่ซู่หง, เฉาซ่ านเจีย
้ นจู้สือเตียวอีซ้ ่ ู,
หน้ า 159 - 160.)
36
李绪洪《潮汕建筑石雕艺术》，第 159 - 162 页。(หลี่ซู่หง, เฉาซ่ านเจีย
้ นจู้สือเตียวอีซ้ ่ ู,
หน้ า 159 - 162.)
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ภาพที่ 3 - 87 ภาพลายเส้ นแสดงตาแหน่งเหมินจานหรื อปิ่ นประตู
ที่มา 李绪洪《潮汕建筑石雕艺术》第 159 页。(หลีซ่ ูห่ ง, เฉาซ่ านเจีย้ นจู้สือเตียวอีซ้ ่ ู, หน้ า 159.)

ภาพที่ 3 - 88 ประตูทางเข้ าศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง พ.ศ.2422
สมัยจักรพรรดิกวางซู่ ราชวงศ์ชิง กรอบประตูมีองค์ประกอบทังสามส่
้
วน
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ภาพที่ 3 - 89 ประตูทางเข้ าของศาลบรรพชนอาผอ หมูบ่ ้ านหลงหู เมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษ
ที่ 23 สมัยจักรพรรดิคงั ซี ราชวงศ์ชิง กรอบประตูมีการประดับสือเหมินจาน และสิงโต
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อาจมีผ้ ูสงสัยว่า การประดับเช่นนี ้พบในงานสถาปั ตยกรรมท้ องถิ่นอื่นของจีน โดยเฉพาะ
กลุ่มที่สมั พันธ์กบั ชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ หรื อไม่ ทังนี
้ ้พบว่า งานสถาปั ตยกรรมเค่อ หมิ่นหนาน
และกว๋างฝู่ ในไห่หนาน นิยมการแกะสลักปิ่ นประตูศิลาเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็ นเพราะมีพฒ
ั นาการ
มาจากอาคารเครื่ องไม้ เช่นเดียวกับสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน กระนัน้ ไม่พบว่ามีการประดับรู ปสัตว์
เหนื อปิ่ น ประตูศิล าเพื่ อรั บ แผ่น ป้าย หรื อ มี ป ระติม ากรรมนูน สูง ประดับ กรอบประตูเพื่ อ ปั กธู ป
ส าหรั บ สถาปั ต ยกรรมกว๋า งฝู่ ในกว่า งโจวนัน้ ไม่ พ บว่า กรอบประตูศิ ล ามี ก ารประดับ ทัง้ สาม
องค์ประกอบนี ้ (ดูรายละเอียด และตัวอย่างในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับศาลเจ้ าของชาวจีนกลุ่มภาษา
อื่นๆ)
2.4.3 งานประดับที่สัมพันธ์ กับการคุ้มครองศาสนสถาน
มังกรเขียว และเสือขาว : ความเชื่อเรื่ องสัตว์ประจาทิศ
เมื่อเดินเข้ าสู่ศาลเจ้ าแต้ จิ๋วหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ ศาลเจ้ าแม่ประดู่
จะพบว่า บนผนังด้ านขวามือจะประดับประติมากรรมปูนปั น้ หรื อแผ่นกระเบื ้องตัดชิ ้นผสมกับงาน
จิตรกรรมทาเป็ นรูปมังกร (ภาพที่ 3 - 90) ในขณะที่ฝั่งตรงข้ ามของผนังด้ านนี ้ทาเป็ นรูปเสือ (ภาพที่
3 - 91) จากลักษณะกระเบื ้องตัดที่ใช้ และเทคนิคการปั น้ อาจกล่าวได้ ว่า งานเหล่านี เ้ ป็ นของช่าง
ยุคหลัง อย่างไรก็ ต าม การที่ ปรากฏอยู่ในหลายศาลเจ้ า และอยู่ในต าแหน่งเดี ยวกัน จึง ทาให้
สันนิษฐานได้ ว่า อาจมีการประดับประติมากรรมรูปมังกรและเสือบนตาแหน่งดังกล่าวตังแต่
้ คราว
แรกสร้ าง แต่ในภายหลังมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่โดยช่างรุ่นหลัง
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ภาพที่ 3 - 90 ประติมากรรมนูนต่ารู ปมังกรบนผนังภายในศาลเจ้ าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์

ภาพที่ 3 - 91 ประติมากรรมนูนต่ารู ปเสือบนผนังภายในศาลเจ้ าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์
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ดร.เอวีลีน ลิป ได้ ตีความสัตว์ค่ดู งั กล่าวไว้ ว่า หมายถึงพยัคฆ์ขาวและมังกรฟ้าผู้ซึ่งเป็ นผู้
คุ้มครองศาสนสถาน โดยทัง้ สองเป็ นบุคคลจริ งในประวัติศาสตร์ จีนที่มีคณ
ุ งามความดี ต่อมาถูก
สังหาร แต่ด้วยความดี ของท่านจึง ได้ รับการยกย่องเป็ น พยัค ฆ์ ขาว และมังกรฟ้ า 37 แต่ผ้ ูวิจัย มี
ความเห็นแตกต่างออกไป โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ ยวกับความเชื่อเรื่ องสัตว์ประจาทิศของจีน
มากกว่า
ชาวจีนเชื่อว่า แต่ละทิศมีสตั ว์วิเศษประจาอยู่ และมีสีตา่ งกันซึง่ ถือเป็ นสีประจาทิศ ดังนี ้
ทิศตะวันออก – มังกรเขียว
ทิศใต้ – นกแดง
ทิศตะวันตก – เสือขาว
ทิศเหนือ – งูพนั เต่าสีดา
ความเชื่ อดังกล่าวปรากฏหลัก ฐานอย่างช้ าสุด ราวสมัย ราชวงศ์ ฮั่น ตะวัน ตกแล้ ว โดย
ปรากฏในเอกสารสมัยนัน้ เช่น หลี ่จี้ และ หวยหนานจื ่อ อย่างไรก็ดีอาจมีรายละเอียดปลีกย่อย
แตกต่างกันเล็กน้ อยในเอกสารแต่ละฉบับ แต่ความสัมพันธ์ กบั ทิศที่ประจาอยู่เป็ นระบบตายตัว 38
ความเชื่อดังกล่าวปรากฏในสมัยหลังด้ วย
วัฒนธรรมจีนให้ ความสาคัญกับทิศใต้ ซึ่งส่งผลต่องานสถาปั ตยกรรมด้ วย โดยในจีนนัน้
พระราชวัง ศาสนสถาน และสุสาน นิยมหันหน้ าไปทางทิศใต้ เป็ นหลัก39 และน่าสังเกตว่า สถานที่
เหล่านี ้โดยเฉพาะสถานที่ซงึ่ มิได้ สร้ างตามคติศาสนาพุทธ แต่สร้ างขึ ้นตามลัทธิเต้ าซึง่ เป็ นความเชื่อ
พื ้นถิ่น จะปรากฏหลักฐานของมังกรเขียวและเสือขาวในลักษณะของเทพผู้พิทกั ษ์ สถานที่ด้วย โดย

37

ดร.เอวีลีน ลิป เขียน, ต้ าฟู๊ เรี ยบเรี ยง, ตานานวัด และเทพเจ้ าจีน , (กรุ งเทพฯ: รุ่ งแสงการพิมพ์ ,
2537), หน้ า 69.
38

李凇《中国道教美术史》，长沙：湖南美术出版社，2011 年，第 66 - 73 页。(หลีซ
่ ง,

จงกั๋วเต้ าเจีย้ วเหม่ ยซู่ส่ อื , (ฉางซา: หูหนานเหม่ยซูช่ ปู ่ านเซ่อ, 2011), หน้ า 66 - 73.)
39
陈建军《风水与建筑》，第 136 页。(เฉินเจี ้ยนจวิน, เฟิ งสุ่ยหยูเจีย้ นจู้, หน้ า 136.)
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จะประจาอยู่ตามทิศของตนเอง ซึ่งก็ คือ ด้ านขวา (ทิศตะวันออก) และด้ านซ้ าย (ทิศตะวันตก)
ตามล าดับ (เมื่ อ เราหัน เข้ า หาสถานที่ ดัง กล่ า ว) ตัว อย่า งเช่ น สุส านสมัย ราชวงศ์ ฮั่น ที่ พ บใน
มหาวิทยาลัยหลี่กง ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี โดยสุสานดังกล่าวหันไปทางทิศใต้ ที่บานประตู
ทางเข้ าเขียนภาพมังกรเขียว และเสือขาวยืนถื ออาวุธในลักษณะผู้พิทั กษ์ โดยมังกรเขียวอยู่ทาง
ด้ านขวา และเสือขาวอยูท่ างด้ านซ้ าย40
นอกจากนี ้ วัดจื่อเซียวกง ซึ่งสร้ างราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 สมัยราชวงศ์หมิง เป็ นอีก
ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ วัดแห่งนี ้สร้ างขึ ้นตามลัทธิเต้ า อาคารด้ านหน้ าสุ ดเป็ นอาคารประดิษฐาน
กลุ่มเทพผู้พิทกั ษ์ ในลัทธิเต้ า ซึ่งเมื่อเดินเข้ าไปในอาคาร ทางด้ านขวา และด้ านซ้ ายประดิษฐานรูป
เทพมังกรเขียว (ภาพที่ 3 - 92) และเสือขาวตามลาดับ (ภาพที่ 3 - 93) โดยทาเป็ นรูปบุคคล

ภาพที่ 3 - 92 ประติมากรรมเทพมังกรเขียว วัดจื่อเซียวกง เขาอูต่ งั มณฑลหูเป่ ย ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20
40

148.)

李凇《中国道教美术史》，第 147-148 页。(หลี่ซ ง, จงกั๋ ว เต้ า เจี ย
้ วเหม่ ยซู่ ส่ ือ , หน้ า

147-
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ภาพที่ 3 - 93 ประติมากรรมเทพเสือขาว วัดจื่อเซียวกง เขาอูต่ งั มณฑลหูเป่ ย ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20

ศาลเจ้ าที่ประดิษฐานเทพเจ้ าองค์ตา่ งๆ เป็ นส่วนหนึ่งของความเชื่อในลัทธิเต้ าเช่นดียวกัน
จึงรับคติเกี่ยวกับสัตว์ประจาทิศด้ วยแต่อาจแสดงออกแตกต่างกันไป สาหรับศาลเจ้ าในเขตเฉาซ่าน
มีการแสดงออกที่น่าสนใจ โดยภายในศาลเจ้ าจะประดับรู ปมังกรและเสือไว้ ที่ผนังด้ านขวา และ
ซ้ าย (ภาพที่ 3 - 94, 3 - 95) การประดับเช่นนี ้คงจะสัมพันธ์ กบั ความเชื่อดังกล่าว และรวมทังศาล
้
เจ้ าก็หนั ไปทางทิศใต้ ด้วย อย่างไรก็ดี จากการสารวจโดยผู้วิจยั พบว่า ความนิยมนี ้ปรากฏอยู่เพียง
ในเขตเฉาซ่านเท่านัน้ จึงพอสันนิษฐานได้ ว่า การประดับภาพมังกรและเสือไว้ ที่ผนังด้ านขวาและ
ซ้ ายของศาลเจ้ าเป็ นความนิยมเฉพาะถิ่นดังกล่าวนัน่ เอง และได้ เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้ างศาล
เจ้ าแต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ อีกด้ วย
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ภาพที่ 3 - 94 ประติมากรรมรูปมังกรบนผนังด้ านขวา ภาพที่ 3 - 95 ประติมากรรมรู ปเสือบนผนังด้ านซ้ าย
ของศาลเจ้ าศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู เมือง ของศาลเจ้ าศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู เมือง
ซ่านโถว มณฑลกว่างตง
ซ่านโถว มณฑลกว่างตง

อาจมีข้อโต้ แย้ งว่า ศาลเจ้ าในกรุงเทพฯ ไม่อาจใช้ หลักการเดียวกันได้ เพราะหลายแห่งมิได้
หันไปทางทิศใต้ เช่น ศาลเจ้ ากวนอูบนถนนสมเด็จเจ้ าพระยาหันไปทางทิศเหนือ อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างดังกล่าวอาจสืบเนื่องมาจากข้ อจากัดในเรื่ องพื ้นที่ แต่สงั เกตได้ ว่า ถึงแม้ ศาลเจ้ าจะ
มิได้ หนั ไปทางทิศใต้ ตามแบบประเพณี จีน แต่ ช่างก็ยังประดับรู ปมังกร และเสือบนผนังด้ านขวา
และซ้ ายตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความคุ้นชินกับประเพณีเดิม
นอกจากนี ้ บางศาลเจ้ าแต้ จิ๋วประดับรูปภาพแตกต่างออกไป เช่น ศาลเจ้ ากวนอิมเก็งหรื อ
อาเนีย้ เก็งบนถนนพาดสาย เขตสัมพันธวงศ์ ประดับภาพกวางแทนเสือ (ภาพที่ 3 - 96) แต่งาน
ประดับ นี เ้ ป็ น งานที่ ท าขึน้ ใหม่ จึง อาจเป็ น ได้ ว่า ชนรุ่ น หลัง ไม่เข้ า ใจที่ ม าของการประดับ ภาพ
ดังกล่าวแล้ ว ทาให้ เปลี่ยนไปประดับภาพประเภทอื่นแทน
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ภาพที่ 3 - 96 ภาพกวางบนผนังด้ านซ้ ายของศาลเจ้ ากวนอิ มเก็ งหรื ออาเนีย้ เก็ ง ถนนพาดสาย แขวงสัม
พันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

งานจิตรกรรมบนไม้ แปอกไก่
ศาลเจ้ าแต้ จิ๋วในกรุ งเทพฯ หลายแห่ง มีการเขี ยนจิตรกรรมประดับ ไม้ แปอกไก่
หรื อไม้ แปหลักของอาคารประธาน หรื ออาคารด้ านหน้ าอาคารประธาน โดยบางแห่งเขียนเป็ นภาพ
มังกรไข่มุกไฟ เช่น ศาลเจ้ าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม พันธวงศ์ (ภาพที่
3 - 97) บางแห่งเขียนเป็ นรูปยันต์แปดทิศหรื อปา-กว้ า เช่น โรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวง
จักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 98a) นอกจากนี ้ ช่างจะประดับไม้ แปอีกท่อนหนึ่งที่ มีขนาด
บางกว่าใต้ ไม้ แปหลัก ไม้ แปท่อนดังกล่าวในศาลเจ้ าบางแห่งมีการเขียนภาษาจีน ไว้ ด้วย โดยอาจ
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เขียนปี ที่สร้ างหรื อซ่อม คามงคลต่างๆ เช่น “合众平安” (เหอจ้ งผิงอาน) ซึ่งแปลว่า “ทุกคนสงบสุข”
หรื อ “光前裕后” ซึ่งแปลว่า “สร้ างเกี ยรติยศให้ บรรพบุรุษ มอบความสุขให้ คนรุ่ นหลัง ” (ภาพที่
3 - 98b)

ภาพที่ 3 - 97 แปอกไก่ของศาลเจ้ าแม่ประดู่เขียนเป็ นรู ปมังกร ใต้ ไม้ แปดังกล่าวมีไม้ แปขนาด
บางกว่าวางขนานอยู่

ภาพที่ 3 - 98 a แปอกไก่ของศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคมเขียนเป็ นรู ปยันต์ปา-กว้ า ใต้ ไม้ แปดังกล่าวมีไม้ แปขนาด
บางกว่าวางขนานอยู่ และเขียนคาว่า “光前裕后”
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ภาพที่ 3 - 98 b รายละเอียดของภาพยันต์ปา-กว้ า และตัวอักษรจีน บนแปอกไก่ ศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม

งานประดับไม้ แปซ้ อนกันสองชันที
้ ่ตาแหน่ง อกไก่ รวมไปถึงการเขียนภาพบนไม้ แปอกไก่
และตัวอักษรบนไม้ แปที่ซ้อนกับไม้ แปอกไก่ พบอยู่โดยทัว่ ไปในศาลเจ้ าในเขตเฉาซ่าน (ภาพที่ 3 99, 3 - 100) สาหรับที่มาของการเขียนภาพปา-กว้ านัน้ เนื่ องจากในหลายแห่ง การสร้ างอาคาร
ต้ องสอดคล้ องกับถนนที่ตดั ขึ ้นก่อน ซึ่งทาให้ สถานที่แห่งนันไม่
้ สามารถหันไปในทิศทางที่ดี หรื อตัง้
ในที่ตงมงคลตามหลั
ั้
กฮวงจุ้ยได้ อันอาจทาให้ มีสิ่งชัว่ ร้ าย ดังนันในคราวแรกสร้
้
างจะมีการติดต่อกับ
อาจารย์ด้านฮวงจุ้ยเพื่อให้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถแก้ ไขได้ หลายวิธี และบางวิธีก็จะเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะพื ้นที่ เช่น ในกลุ่มสถาปั ตยกรรมเค่อของมณฑลกว่างตง จะนิยมแก้ ไขโดยสร้ าง
ประตูทางเข้ าหลักให้ เบี่ยงออกจากแกนหลักเล็กน้ อย หรื อในกลุ่มสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ นิยมสร้ าง
ประตูด้านข้ าง41 ส่วนในกลุ่มสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน นิยมใช้ ภาพยันต์แปดทิศเพื่อขับไล่สิ่งชัว่ ร้ าย
โดยอาจประดับ ไว้ ที่ ป ระตูห น้ า หรื อ ประดับ บนไม้ แ ปหลัก 42 นอกจากนี อ้ าจสัง เกตได้ ว่า ภาพ
ปา-กว้ าในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ วบางแห่ง มี ก ารเขี ย นจุด กลมสี ขาวหลายจุด และลากเส้ น ต่อเชื่ อ มกัน
ประดับอยู่โดยรอบปา-กว้ า (ภาพที่ 3 - 98b) จุดกลมสีขาวเหล่านัน้ แทนภาพของกลุ่มดาว ทัง้ นี ้
41

陆琦《广东民居》，第 35 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ างตงหมินจู, หน้ า 35.)

42

陆琦《广东民居》，第 35-36 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ างตงหมินจู, หน้ า 35 - 36.)
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การเขียนภาพกลุม่ ดาวล้ อมรอบยันต์แปดทิศสื่อถึงภาพ“เหอถูหลัวซู”43 ซึ่งเป็ นที่มาของศาสตร์ ฮวง
จุ้ยจีน

ภาพที่ 3 - 99 งานประดับบนไม้ แปอกไก่ และไม้ แปใต้ ไม้ แปอกไก่ของ ศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ ากวนอู
เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง ด้ านบนเขียนภาพยันต์ปา-กว้ า ไม้ แปด้ านล่างเขียนภาษาจีนว่า “合众平安”
(เหอจ้ งผิงอาน)

ภาพที่ 3 - 100 งานประดับบนไม้ แปอกไก่ และไม้ แปใต้ ไม้ แปอกไก่ของศาลเจ้ าศาลเจ้ าเทียนโหว และศาลเจ้ า
กวนอู เมืองซ่านโถว มณฑลกว่างตง ด้ านบนเขียนภาพมังกร ไม้ แปด้ านล่างเขียนภาษาจีนว่า “元亨利贞”
(หยวนเฮิงลีเ่ จิน)
43

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

หนานเจีย้ นจู้, (ฝูโจว: ฝูเจี ้ยนเหยินหมินชูป่านเซ่อ, 2008), หน้ า 130.)

หมิ่ น

123

การจัดวางไม้ แปซ้ อนกันสองชันในต
้ าแหน่งอกไก่ยงั ปรากฏในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่
หนานด้ วยแต่ก็มีลกั ษณะแตกต่างกันคือ ในงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนานไม่นิยมเขียน
ลวดลายประดับในส่วนดังกล่าว (ภาพที่ 3 - 204) งานสถาปั ตยกรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการจัดวางไม้
แปและงานประดับในลักษณะเช่นเดียวกับเฉาซ่าน คือ สถาปั ตยกรรมเค่อในกว่างตง (ภาพที่ 3 220, 3 - 223) แต่ศาลเจ้ าแต้ จิ๋ วในกรุ งเทพฯ น่าจะสัมพันธ์ กับสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านซึ่ง ปรากฏ
ทัว่ ไปในบ้ านเกิดของชาวแต้ จิ๋วที่เมืองจีน

2.5 ข้ อสรุ ป
จากการศึกษาศาลเจ้ าของชาวจี น แต้ จิ๋วในกรุ งเทพฯ พบลักษณะเด่น หลายประการที่
สัมพันธ์กบั งานสถาปั ตยกรรมในบ้ านเกิดของชาวจีนกลุม่ นี ้ ซึง่ เรี ยกว่า “สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน” ดัง
จะเห็นได้ จากอาคารทางเข้ าที่มีการแบ่งช่องบนฝาผนังเพื่อประดับประติมากรรม และจิตรกรรมเล่า
เรื่ อง นอกจากนี ้ยังสังเกตได้ ว่า รูปทรงหน้ าบันคล้ ายกับหน้ าบัน 5 ธาตุของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
อี ก ทัง้ รู ป ทรงของกรอบหน้ า บัน สัน หลัง คา และงานประดับ อาทิ การใช้ เทคนิ ค เชี่ ย นฉื อ งาน
แกะสลักบนโครงสร้ างรับน ้าหนัก ผนังประดับรูปมังกรเขียว-เสือขาว งานจิตรกรรมภาพมังกรหรื อ
ยันต์แปดทิศบนไม้ แปอกไก่ ยังแสดงความสัมพันธ์กบั รูปแบบศิลปกรรมที่พบดินแดนดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ตาม ลักษณบางประการแสดงให้ เห็นถึงแรงบันดาลใจจากแหล่งอื่น คือ การยก
ฐานอาคารสูงและมีบนั ไดทางข้ างไว้ ด้านนอกซึ่งพบมาก่อนในงานสถาปัตยกรรมไทย การเจาะช่อง
หน้ าต่างเป็ นรูปทรงเรขาคณิตแบบแปลกๆซึง่ พบมาก่อนในสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน และการเจาะ
ช่อ งหน้ าต่างของอาคารเป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ าและกรุ ด้ วยซี่ ลูกกรงซึ่ง เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องงาน
สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน ทังนี
้ ้สาหรับแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมจีนพื ้นถิ่น
อื่นๆ คงเกิดขึ ้นจากการปฏิสมั พันธ์กบั ชาวจีนกลุม่ อื่นๆในกรุงเทพฯ
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3. ศาลเจ้ าจีนของชาวฮกเกีย้ น
ศาลเจ้ าจีนฮกเกี ย้ นที่มีประวัติการสร้ างในช่วงรัชกาลที่ 1 – 5 คือ ศาลเจ้ ากวนอูบนถนน
สมเด็จเจ้ าพระยา ศาลเจ้ าโจซือก๋ง ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง ศาลเจ้ าฮกเลียนเก็ง อย่างไรก็ดี บางศาล
เจ้ าน่าจะเป็ นงานในสมัยปัจจุบนั แล้ ว เช่น ศาลเจ้ าฮกเลียนเก็งซึ่งมีหลักฐานจารึกเก่าถึงรัชกาลที่ 5
(ภาพที่ 3 - 101) แต่จากประวัติที่เขียนโดยกลุม่ ผู้อปุ ถัมภ์ศาลเจ้ าเองกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2550 ศาล
เจ้ ามีสภาพชารุดมากจึงบูรณะใหม่ทงหลั
ั ้ ง ดังนันจึ
้ งมิได้ นาศาลเจ้ าดังกล่าวมาพิจารณาเป็ นหลัก

ภาพที่ 3 - 101 แผ่นป้ายเหนือประตูทางเข้ าศาลเจ้ าฮกเลียนเก็ง ถนนอภัยราชบารุ ง แขวงตลาดน้ อย เขตสัม
พันธวงศ์ ด้ านขวาสุดปรากฏตัวอักษรจีนระบุศกั ราชเทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2446

3.1 รู ปแบบอาคารทางเข้ า
รู ป แบบอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าทั ง้ สามแห่ ง แสดงการผสมผสานระหว่ า งงาน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน (ซึ่งอยู่ในถิ่นเดิมของชาวจีนแต้ จิ๋ว) และหมิ่นหนาน (ซึ่งอยู่ในถิ่นเดิมของ
ชาวจีนฮกเกี ้ยน)
อาคารมีผนังด้ านหน้ า ส่วนด้ านหลังเปิ ดโล่งสู่พื ้นที่ด้านใน ลักษณะเช่นนี ้พบโดยทัว่ ไปใน
กลุ่ม อาคารทางเข้ าของสถาปั ต ยกรรมจี น น่าสังเกตว่า บนผนังแบ่งเป็ น ช่อ งสี่ เหลี่ ยม ภายใน
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ประดับภาพต่างๆ ที่ ส ร้ างจากงานจิตรกรรม ประติม ากรรม หรื อผสมกัน (ภาพที่ 3 - 102) ทัง้ นี ้
สาหรับศาลเจ้ าโจซือก๋ง ถึงแม้ งานประดับภายในจะเป็ นของทาขึ ้นใหม่ แต่สงั เกตได้ ว่าช่องภาพแต่
ละช่องเกิ ดจากการก่อไม่ใช่เกิ ดจากการเขียนซึ่งอาจเป็ นงานก่อที่ มีม าแต่เดิม (ภาพที่ 3 - 103)
นอกจากนี ้บางช่องภาพที่ชารุ ดเผยให้ เห็นงานประดับในยุคที่เก่ากว่าด้ วย (ภาพที่ 3 - 104) ส่วน
ศาลเจ้ ากวนอูนนั ้ ปั จจุบนั มีการนาหินขัดมาบุบนผนังทาให้ ไ ม่สามารถเห็นได้ ว่างานดังเดิ
้ มเป็ น
อย่างไร (ภาพที่ 3-105)

ภาพที่ 3 -102 ผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
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ภาพที่ 3 -103 ผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าโจซือก๋ง แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์

ภาพที่ 3 -104 งานประดับบนผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ า โจซือก๋ง กรอบของแต่ละช่องภาพ
เกิดจากการก่อขึ ้นกรอบ งานประดับในปั จจุบนั ชารุดบางส่วนเผยให้ เห็นงานประดับในยุคก่อนหน้ า ซึง่ เป็ นงาน
จิตรกรรมเขียนสีที่มีโทนอ่อนกว่าปั จจุบัน โดยงานรุ่ นเก่าเขียนอยู่ภายในกรอบเหมื อนกับ งานรุ่ นหลังกว่า
เช่นกัน

127

ภาพที่ 3-105 ผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวง
สมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน

ในหมิ่นหนานซึ่งเป็ นบ้ านเกิดของชาวฮกเกี ้ยน ช่างนิยมใช้ อิฐแดงก่อผนังอาคารทังที
้ ่เป็ น
อาคารทางเข้ า และอาคารสาคัญ อิฐเหล่านี ้มีลวดลายบนพื ้นผิว และช่างจะก่อประกอบให้ เกิดเป็ น
ลวดลายต่างๆ และเมื่ อก่อเสร็ จแล้ ว ช่างไม่นิยมฉาบปูนทับ แต่ปล่อยให้ เห็นแนวก่ออิฐดังกล่าว
นอกจากนี ้ ช่างใช้ อิฐ หรื อหินมาก่อประกอบร่วมเป็ นขอบของผนัง และอาจมีการจารสลักลวดลาย
ลงบนส่วนดังกล่าว (ภาพที่ 3 - 106, 3 - 107)44
ดัง นัน้ เมื่ อ พิ จ ารณางานประดับ ของอาคารทางเข้ า ของสถาปั ต ยกรรมหมิ่ น หนานใน
ภาพรวม จะพบว่าแตกต่างจากอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าฮกเกี ้ยนในกรุงเทพฯ อย่างเห็นได้ ชดั แต่
เมื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบกับงานสถาปั ตยกรรมกลุ่มอื่นพบว่า มีความคล้ ายกับอาคารทางเข้ าใน
กลุม่ ศาลเจ้ าแต้ จิ๋วซึง่ แสดงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมกลุม่ เฉาซ่านมากกว่า (ภาพที่ 3 - 37, 3 - 38)

44
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ภาพที่ 3 - 106 อาคารทางเข้ าของศาลขงจื่อ อาเภอถงอัน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี ้ยน ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่
24 สมัยราชวงศ์ชิง

ภาพที่ 3 - 107 อาคารทางเข้ าศาลเจ้ าฝ่ าสือเจินอู่ เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน ครึ่ งแรกพุทธศตวรรษที่ 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง
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อย่างไรก็ดีแม้ ส่วนผนังแสดงลักษณะของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน แต่ส่วนอื่นๆ ยังแสดง
เอกลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานอย่างเด่นชัด ประการแรกคือ การเจาะช่ องหน้ าต่ าง
ขนาบช่ องประตูกลางของอาคารทางเข้ า (ภาพที่ 3 - 102, 3 - 103) ทังนี
้ ้ การเจาะช่องหน้ าต่าง
ขนาบประตูกลางเป็ นลักษณะหนึ่งของงานสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 -106, 3 - 107) อีก
ทังสั
้ งเกตได้ ว่า ช่องหน้ าต่างของศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง และโจซือก๋ง มีการประดับไม้ ฉลุโดยใช้ ลาย
เมฆ พันธุ์พฤกษาขดเป็ นรูปมังกร (ภาพที่ 3 - 108, 3 - 109, 3 - 110) รูปแบบดังกล่าวชวนให้ นกึ ถึง
งานประดับ ช่อ งหน้ า ต่า งของงานสถาปั ต ยกรรมหมิ่ น หนานที่ เรี ย กว่า “ฉื อ หู่ช วง” ซึ่ ง แปลว่า
“หน้ าต่างเสือมังกร” ทังนี
้ ้ ภาพมังกรที่ปรากฏในช่องหน้ าต่างมีลาตัวยาวคดโค้ งไปมามีความหมาย
หมายถึงอายุยืนด้ วย (ภาพที่ 3 - 111a และ 3 - 111b)45

ภาพ ที่ 3 - 108 ช่ อ งหน้ าต่ า งของอาคาร ภาพที่ 3 - 109 ช่องหน้ าต่างของอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ ากวน
ทางเข้ า ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง
อันเก๋ง

45
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ภาพที่ 3 - 110 ช่องหน้ าต่างของอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ าโจซือก๋ง

ภาพที่ 3 - 111a ช่องหน้ าต่างขนาบประตูทางเข้ าของ
วั ด ห ล ง ซ า น ป ร ะ เท ศ ไต้ ห วั น ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน พ.ศ.2374
ที่ ม า 曹春平《闽南传统建筑》，图 7 – 2
-3。(เฉาชุนผิง , หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, ภาพที่
7 - 2 - 3.)

ภาพที่ 3 - 111b ลายเส้ นแสดงลัก ษณะ
หน้ า ต่ า งแบบ “ฉื อ หู่ช วง” ซึ่ งเป็ น ที่ นิ ย มใน
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน
ที่ ม า 曹春平《闽南传统建筑》，
图 7 – 2 - 4。(เฉาชุ น ผิ ง , หมิ่ นหนาน
ฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, ภาพที่ 7 - 2 - 4.)
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ส่ วนที่สองคือ โครงสร้ างไม้ บนผนังด้ านหน้ า ในขณะที่ศาลเจ้ ากลุ่มภาษาอื่นๆ จะก่อ
ผนังทึบ แต่อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าฮกเกี ้ยนมีลกั ษณะที่แตกต่างออกไปคือ เหนือผนังดังกล่าว
เป็ นเครื่ องไม้ ที่ยึดโยงกันอย่างโปร่งๆทาให้ มีช่องว่างระบายอากาศได้ ชุดเครื่ องไม้ นีท้ าหน้ าที่เป็ น
ตัวเชื่อมระหว่างโครงสร้ างไม้ รับน ้าหนัก ชาเหลียง พร้ อมกันนันก็
้ ทาหน้ าที่รับหลังคาอีกทอดหนึ่ง
ด้ วย (ภาพที่ 3 - 112, 3 - 113, 3 - 114)

ภาพที่ 3 - 112 โครงสร้ างไม้ บนผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ า โจซือก๋ง (ภายในกรอบวงกลม)

ภาพที่ 3 - 113 โครงสร้ างไม้ บนผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน

132

ภาพที่ 3 - 114 โครงสร้ างไม้ บ นผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง และค าศัพท์ เรี ยกชื่ อ
องค์ประกอบต่างๆ

การสร้ างอาคารในวัฒนธรรมจีนแต่ละพื ้นที่ ให้ ความสาคัญกับการระบายอากาศภายใน
อาคาร โดยหลายพื ้นที่จะก่อโครงสร้ างไม้ แบบโปร่งบนผนังด้ านหน้ าของอาคารด้ วย ทังนี
้ ้จากการ
เปรี ยบเทียบรู ปแบบพบว่า ลักษณะขององค์ประกอบเครื่ องไม้ ที่พบในศาลเจ้ า ฮกเกี ย้ นคล้ ายกับ
รูปแบบสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานมากที่สดุ
การก่อเครื่ องไม้ ในตาแหน่งดังกล่าวของอาคารในสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานมีลักษณะ
สาคัญคือ ผนังที่ก่อขึ ้นมาทาหน้ าที่รองรับโต่วซึง่ ได้ เคยกล่าวไปข้ างต้ นแล้ วว่ามีลกั ษณะเป็ นแท่นไม้
สี่เหลี่ยม โดยแท่นไม้ เหล่านี ้มีหน้ าที่รับแผ่นไม้ แปรูปโค้ งต่อเนื่องกันเรี ยกว่า “วานฟาง” เหนือแผ่น
ไม้ นีข้ ึน้ ไปคือ “โต่ว” ซึ่งช่างจะวางให้ ตรงกับตาแหน่งโต่วชัน้ ล่าง โต่วในชันบนนี
้
ร้ องรับ “ก่ง” ที่มี
รูปทรงเหมือนอักษร W ทังนี
้ ้แต่ละแฉกของก่งรองรับโต่ว ซึ่งโต่วชันบนสุ
้
ดนี ้มีหน้ าที่รองรับไม้ แปอีก
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ทอดหนึ่ง การใช้ วานฟางร่วมกับก่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์หนึ่งของหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 - 115, 3 116)46

ภาพที่ 3 - 115 ลายเส้ นแสดงโครงสร้ างไม้ บนผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ าในงานสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน
ที่มา 曹春平《闽南传统建筑》，图 2 – 1 - 6。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, ภาพที่ 2 –
1 - 6.)

ภาพที่ 3 - 116 โครงสร้ างไม้ บ นผนังอาคารในวัดไคหยวน เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี ย้ น ไม่เก่าไปกว่าพุท ธ
ศตวรรษที่ 17
46
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