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ลักษณะโครงสร้ างไม้ ที่ บรรยายไว้ ข้างต้ น คล้ ายกับที่ พ บในศาลเจ้ ากวนอันเก๋งซึ่ง อาจมี
ความแตกต่างบ้ างเล็กน้ อย คือ มีการแกะสลักรูปสิงโตรองรับโต่วอีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การ
แกะสลักรูปสัตว์ หรื อรูปอื่นๆเพื่อรองรับหรื อแทนโต่วก็ปรากฏในศิลปะหมิ่นหนานด้ วย (ภาพที่ 3 116) ดังนันจึ
้ งไม่ใช่เรื่ องแปลกแต่อย่างใด
สาหรับศาลเจ้ าโจซือก๋ง ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์และศาลเจ้ ากวนอู
ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน มีรูปแบบที่เรี ยบง่ายกว่า คือ มีเพียง
โต่ว เสา และวานฟาง เท่านัน้ แต่ไม่มีการใช้ ก่ง (ภาพที่ 3 - 112, 3 - 113) ทังนี
้ ้จากการสารวจงาน
สถาปัตยกรรมในเขตหมิ่นหนานโดยผู้วิจยั ยังไม่พบการลดรูปในลักษณะดังกล่าว แต่อาจสังเกตได้
ว่า ระยะห่างระหว่างผนังและหลังคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าทังสองแห่
้
ง ในกรุงเทพฯ น้ อยกว่าที่
พบในศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง เนื่องด้ วยระยะห่างที่มีเพียงเล็กน้ อยนี ้ อาจทาให้ ช่างต้ องตัดทอนก่ง ซึ่ง
เป็ นส่วนเพิ่มความสูงนัน่ เอง

3.2 เครื่ องบน
3.2.1 หน้ าบันและรู ปทรงหลังคา
เมื่อพิจารณาตามแหล่งบันดาลใจ สามารถแบ่งหน้ าบันและรูปทรงหลังคาได้ เป็ น
2 กลุ่ม คือ รู ปแบบที่ได้ ต้นแบบจากงานสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานเป็ นหลัก และรู ปแบบที่ได้ รับ
ต้ นแบบจากสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านเป็ นหลัก โดยภายในศาลเจ้ าแห่งหนึ่งนัน้ มี หน้ าบันและรูปทรง
หลังคาในรูปแบบทังสถาปั
้
ตยกรรมหมิ่น และเฉาซ่านผสมผสานกันอยู่
รูปแบบที่ได้ ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานเป็ นหลัก
สาหรับกลุ่มแรกนัน้ ปรากฏเด่นชัดในศาลเจ้ า โจซือก๋ง และกวนอันเก๋ง โดยพบว่า อาคาร
ในศาลเจ้ าทังสองแห่
้
งนิยมหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ เป็ นอย่างมาก โดยอาคารทางเข้ าศาล
เจ้ าโจซือก๋งสร้ างเป็ นหลังคาหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ซ้ อนกันสองชัน้ (ภาพที่ 3 - 117)47 ส่วน
47

เนื่องจากศาลเจ้ าโจวซือก๋งในปั จจุบนั มีการสร้ างหลังคาปิ ดส่วนพื ้นที่ลานโล่งด้ านในศาลเจ้ า ประกอบ
กับมีการสร้ างอาคารบ้ านเรื อนประชิดล้ อมบริ เวณศาล ทาให้ ไม่สามารถมองเห็นได้ วา่ หลังคาของอาคารประธาน
มีลกั ษณะเช่นไร
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ศาลเจ้ ากวนอันเก๋งนัน้ อาคารทางเข้ ามีหลังคาหน้ าจัว่ ซ้ อนกันสองชัน้ แต่อาคารประธานมี หลังคา
หน้ าจัว่ เพียงชันเดี
้ ยว (ภาพที่ 3 - 118)

ภาพที่ 3 - 117 อาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโจซือก๋ง หลังคาหน้ าจัว่ ซ้ อนกันสองชัน้

ภาพที่ 3 - 118 อาคารภายในศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง ด้ านหน้ าเป็ นอาคารทางเข้ าสร้ างเป็ นหลังคาหน้ าจัว่ ซ้ อนกัน
สองชัน้ ส่วนอาคารด้ านหลังเป็ นอาคารประธานมีหลังคาหน้ าจัว่ เพียงชันเดี
้ ยว
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หน้ าบันแบบดังกล่าว อาจดูคล้ ายกับหน้ าบันธาตุไฟที่พบในกลุ่มศาลเจ้ าแต้ จิ๋วซึ่งได้ รับ
อิทธิพลสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน แต่พบว่ามีความแตกต่างกันคือ ในศิลปะเฉาซ่านไม่นิยมการสร้ าง
หน้ าบันทรงหน้ าจัว่ หรื อหน้ าบันธาตุไฟเพียงชันเดี
้ ยว หรื อถ้ าซ้ อนสองชันก็
้ ไม่นิยมสร้ างหน้ าบันชัน้
ล่างให้ เป็ นธาตุไฟ (ลักษณะเหล่านีไ้ ด้ กล่าวไปในหัวข้ อศาลเจ้ าของชาวจีนแต้ จิ๋ว) ทว่าลักษณะ
เช่ น นี ป้ รากฏอยู่ ทั่ ว ไปในสถาปั ต ยกรรมหมิ่ น หนาน (ภาพที่ 3 - 106, 3 - 119) ทั ง้ นี ใ้ นกลุ่ ม
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน หน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ เรี ยกว่า “เหยินจื ้อกุย” （人字规）48ซึ่ง
แปลว่า หน้ าบันแบบตัวอักษร “เหยิน” （人）

ภาพที่ 3 - 119 อาคารทางเข้ าวัด ไคหยวน เมื องฉวนโจว มณฑลฝูเจี ย้ น ไม่เก่ าไปกว่าพุท ธศตวรรษที่ 17
หลังคาหน้ าจัว่ เพียงชันเดี
้ ยว

รู ป ทรงหลัง คาของอาคารในศาลเจ้ ากวนอัน เก๋ งยังปรากฏลักษณะอื่ น ๆ ที่ สัม พัน ธ์ กับ
สถาปั ตยกรรมหมิ่ น หนานด้ วย คือ ความแอ่ นโค้ งของสัน หลังคา โดยจะเห็น ได้ ว่า หลังคาของ
อาคารทางเข้ า (ภาพที่ 3 - 102) และอาคารประธาน (ภาพที่ 3 - 118) มีความแอ่นโค้ งมากกว่า
อาคารในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว (ภาพที่ 3 - 37, 3 - 47) โดยสังเกตได้ วา่ เพื่อให้ หลังคาดูโค้ งอย่างมาก ช่าง
48

曹春平《闽南建筑》，第 99 页。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานเจีย้ นจู้, หน้ า 99.)
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ได้ ปรับขอบชายคาให้ เฉียงขึ ้น (ภาพที่ 3 - 102) หรื อให้ สนั หลังคามีความแอ่นโค้ งอย่างมาก (ภาพที่
3 - 118) เทคนิคแรกไม่ปรากฏในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว แต่สาหรับเทคนิคที่สองนัน้ ถึงแม้ ช่างผู้สร้ างศาล
เจ้ าแต้ จิ๋วจะทาหลังคาธาตุไฟให้ สนั หลังคาแอ่นโค้ งเช่นกันก็ตาม แต่ความแอ่นโค้ งยังเทียบไม่ได้ กบั
หลังคาของอาคารประธานศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง การที่หลังคาของศาลแห่งนี ้แอ่นโค้ งอย่างมากน่าจะ
เป็ นเพราะได้ ต้นแบบจากสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 - 106, 3 – 119) ซึ่งให้ ความสาคัญ
กับความแอ่นโค้ งของหลังคามากกว่าสถาปัตยกรรมเฉาซ่านนัน่ เอง (ภาพที่ 3 - 65)
ลักษณะปลายสันหลังคา และการประดับสันหลังคาของอาคารประธานศาลเจ้ ากวนอัน
เก๋ง (ภาพที่ 3 - 118) มีความน่าสนใจ โดยสันหลังคาก่ออิฐถื อปูนซ้ อนเป็ นชันๆ
้ และแนวปูนชัน้
บนสุดมีการบากที่ปลายสันเพื่อให้ เกิดร่ องคล้ ายปลายหางนกนางแอ่น และแนวปูนชันล่
้ างมีการ
บากในลั ก ษณะล้ อกั บ ชัน้ บนด้ วย แนวปู น ที่ มี ก ารบากทั ง้ สองแนวมี ร ะยะห่ า งระหว่ า งกั น
ค่อนข้ างมากและมีการทาเหลี่ยมมุม (ภาพที่ 3 - 120) นอกจากนี ้ สันหลังคาของอาคารประธาน
หลังดังกล่าวมีการประดับเพียงประติมากรรมรู ปมังกรเท่านัน้ และมิได้ ประดับที่ปลายสันหลังคา
หากแต่ขยับเข้ ามาด้ านใน (ภาพที่ 3 - 121)
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ภาพที่ 3 - 120 ภาพถ่ายด้ านข้ างสันหลังคาของอาคารประธาน ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง
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ภาพที่ 3 - 121 การประดับสันหลังคาของอาคารประธานศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง

งานประดับข้ างต้ นคล้ ายกับสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน และเฉาซ่าน อย่างไรก็ตาม หาก
เปรี ยบเทียบในรายละเอียดจะพบว่า อาคารของศาลเจ้ ากวนอันเก๋งใกล้ เคียงกับสถาปั ตยกรรม
หมิ่นหนานมากกว่า เห็นได้ จากการบากปลายสันหลังคาให้ คล้ ายหางนกนางแอ่นซ้ อนกันสองชัน้
และเว้ นระยะห่างระหว่างชันค่
้ อนข้ างมาก แนวปูนสันหลังคาใต้ หางนกนางแอ่นค่อนข้ างหนาและมี
เหลี่ ย มุ ม และงานประดั บ ประติ ม ากรรมบนสั น หลั ง คาที่ ไ ม่ ชิ ด ปลายสั น หลั ง คามากนั ก
(เปรี ยบเทียบระหว่างภาพที่ 3 - 120, 3 - 121 ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง และ ภาพที่ 3 - 122 ศาลเจ้ าแม่
เทียนโหว เมืองฉวนโจว) ต่างจากสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านซึ่งบากปลายสันหลังคาเช่นกัน แต่นิยมทา
เพียงชันเดี
้ ยว หรื อหากทาสองชัน้ จะสังเกตได้ ว่าความห่างระหว่างชันค่
้ อนข้ างน้ อย รวมถึงแนวปูน
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ใต้ สนั หลังคาหางนกนางแอ่นเป็ นเส้ นโค้ ง อีกทังปลายสั
้
นหลังคามักจะประดับพันธุ์พฤกษาม้ วนซึ่ง
งานประดับดังกล่าวไม่พบในงานสถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 - 65, 3 - 67)

ภาพที่ 3 - 122 สันหลังคาของศาลเจ้ าแม่เทียนโหว เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง ปลายสันหลังคาบากเป็ นสองแฉกเหมือนหางนกนางแอ่น โดยบากลึกกว่าสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน และ
นิยมทาสองชัน้ โดยระยะห่างระหว่างชัน้ ค่อนข้ างมาก แนวปูนใต้ หางนกนางแอ่นมีสนั เหลี่ยม บนสันหลังคา
ประดับประติมากรรมรูปมังกรโดยมิได้ ประดับที่ปลายสันหลังคา แต่ขยับมาทางด้ านใน

อย่างไรก็ดี ผู้วิจยั พบรายละเอียดบางประการที่แสดงถึงอิทธิพลของเฉาซ่านปะปนอยู่ใน
กลุ่มนี ้ด้ วย เช่น สันหลังคาของอาคารประธานในศาลเจ้ าเกียนอันเก็งที่มีการบากที่ปลายเป็ นสอง
แฉกเหมื อนหางนกนางแอ่น แต่สังเกตได้ ว่า ร่ องที่ บากค่อนข้ างตืน้ (ภาพที่ 3 - 120) เมื่ อเที ยบ
กับเยี่ ยนเหว่ยในงานสถาปั ตยกรรมหมิ่ นหนาน (ภาพที่ 3 - 122) แต่บากตืน้ ๆ เหมือนปลายสัน
หลังคาของสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน (ภาพที่ 3 - 67) ลักษณะเช่นนี ้พบในศาลเจ้ าอื่นด้ วย เช่น อาคาร
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ประตูทางเข้ าของศาลเจ้ าโจซือก๋ง (ภาพที่ 3 - 117) นอกจากนี ้ อาคารบางหลัง เช่น อาคารทางเข้ า
ศาลเจ้ าโจซือก๋ง กลับทาแนวปูนใต้ สันหลังคาหางนกนางแอ่นเป็ นแนวแอ่นโค้ งแทนที่จ ะหักมุม
พร้ อมกับ มี การประดับพันธุ์พ ฤกษาปลายตวัดม้ วนที่ ปลายสันหลังคา (ภาพที่ 3 - 117) อัน เป็ น
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเช่นกัน (ภาพที่ 3 - 65)
รูปแบบที่ได้ ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่านเป็ นหลัก
ศาลเจ้ ากวนอูบนถนนสมเด็จ เจ้ าพระยามี ประวัติบอกเล่ากันต่อมาว่าสร้ างโดยชาวจี น
ฮกเกีย้ น ลักษณะที่ สะท้ อนความเป็ นจีนกลุ่มดังกล่าวได้ อย่างชัดเจน คือ โครงสร้ างไม้ เหนือผนัง
ของอาคารทางเข้ า และการเจาะช่องหน้ าต่างขนาบอาคารทางเข้ าซึ่งได้ กล่าวไปข้ างต้ นแล้ ว (ภาพ
ที่ 3 - 113)
ถึงกระนัน้ ลักษณะหน้ าบัน และรู ปทรงหลังคากลับแสดงต้ นแบบจากสถาปั ตยกรรมเฉา
ซ่านชัดเจน โดยทาเป็ นหลังคาซ้ อนกันสองชัน้ (ภาพที่ 3 - 123) หน้ าบันชันล่
้ างที่ส่วนยอดทาเป็ น
รู ปเรขาคณิ ตมีห้าเหลี่ยม (ภาพที่ 3 - 124) ส่วนหลังคาชัน้ บนเป็ น หลังคาหน้ าจั่วสันหลังคาโค้ ง
รูปแบบของหน้ าบันด้ านล่างเหมือนกับหน้ าบันธาตุไม้ และชันบนคื
้
อ หน้ าบันธาตุไฟในศิลปะเฉา
ซ่าน อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับหลักการสร้ างหลังคาสองชันในศิ
้ ลปะเฉาซ่าน ที่หากชันบนเป็
้
นหน้ าบัน
ธาตุไฟ ชันล่
้ างจะต้ องเป็ นหลังคาหน้ าบันธาตุอื่นที่มิใช่ธาตุไฟ
นอกจากนี ้ในศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง ปรากฏอาคารบริวารที่หลังคามีหน้ าบันธาตุไม้ ด้วย (ภาพ
ที่ 3 - 125) หลัก ฐานของอาคารกลุ่ ม นี แ้ สดงให้ เห็ น ถึ ง การที่ ช าวจี น ฮกเกี ย้ นรั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
วัฒนธรรมภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 3 - 123 ศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็ จ เจ้ าพระยา หลัง คาซ้ อนกัน สองชัน้ แต่ ล ะชัน้ มี ห น้ าบัน รู ป ทรง
แตกต่างกัน

ภาพที่ 3 - 124 หน้ าบันของหลังคาชันล่
้ าง ศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา ทาเป็ นหน้ าบันธาตุไม้
แบบศิลปะเฉาซ่าน
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ภาพที่ 3 - 125 อาคารบริ วารในศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง หน้ าบันธาตุไม้ แบบเฉาซ่าน

3.2.2 ไม้ เติงเหลียง
โครงสร้ างไม้ ภายในอาคารประธานของศาลเจ้ ากวนอันเก๋งมีลักษณะคล้ ายกับ
อาคารในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว และศาลเจ้ าฮกเกีย้ นอื่นๆ ในกรุงเทพฯ คือ ใช้ โครงสร้ างแบบชาเหลียง ซึ่ง
ได้ อธิ บ ายโดยละเอี ย ดในหั ว ข้ อก่ อ นหน้ าแล้ ว กระนั น้ อาจสั ง เกตได้ ว่ า มี อ งค์ ป ระกอบ
สถาปั ตยกรรมหนึ่งที่ไม่พบในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว คือ ไม้ แปที่มีความบางกว่าไม้ แปทัว่ ไป และยาวขนาด
หนึ่งห้ อง ไม้ แปพิเศษดังกล่าวนี ้จะไม่วางติดกับไม้ แปอกไก่ แต่จะเว้ นระยะห่างโดยพาดบนขื่อที่อยู่
ห่างจากไม้ แปอกไก่มาก และต้ องวางให้ ไม้ แปดังกล่าวอยู่ระหว่างแปอกไก่และแปลาน (ภาพที่ 3 126)
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ภาพที่ 3 - 126 ไม้ เติงเหลียงภายในศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง

องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมดังกล่าวนี ท้ าให้ นึกถึง “ไม้ เติงเหลียง” ในงานสถาปั ตยกรรม
หมิ่นหนาน ซึ่งมีขนาดบาง และนิยมจัดวางให้ ห่างจากไม้ แปอกไก่ โดยพาดบนขื่อและอยู่ระหว่าง
ไม้ แปอกไก่และไม้ แปลาน (ภาพที่ 3 - 127)49

49

曹春平《闽南传统建筑》，第 58 页。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, หน้ า 58.)
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ภาพที่ 3 - 127 ไม้ เติงเหลียงในศาลขงจื่อ อาเภอถงอัน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจีย้ น ต้ นพุทธศตวรรษที่ 24
สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง

ทางหมิ่นหนานซึ่งเป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนฮกเกี ย้ น เมื่อมีการสร้ างอาคารในบ้ านคหบดี
ศาลบรรพบุรุษ วัด หรื อศาลเจ้ า นิยมทาไม้ เติงเหลียงไว้ ด้วย โดยไม้ ดงั กล่าวนี ้ไม่มีหน้ าที่รับน ้าหนัก
โครงสร้ าง หากแต่เตรี ยมไว้ เพื่อแขวนโคม 50 ในกรณี ของวัดหรื อศาลเจ้ า ชาวจีนในเขตหมิ่นหนาน
นิยมถวายโคมเป็ นของบูชา สาหรับมูลเหตุในการจัดวางตาแหน่งดังกล่าว อาจเกี่ยวข้ องกับหลัก
ฮวงจุ้ยของทางหมิ่นหนานเอง โดยเชื่อว่า หากตาแหน่งเติงเหลียงตรงกับไม้ แปอื่นๆ ทางด้ านบนจะ
เกิดความอัปมงคล51

50

曹春平《闽南建筑》，第 82 页。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานเจีย้ นจู้, หน้ า 82.)
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3.3 งานประดับสถาปั ตยกรรม
3.3.1 ความเหมือนระหว่ างงานประดับสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน และเฉา
ซ่ าน : เอกลักษณ์ ร่วม และการรับอิทธิพล
งานประดับสถาปั ตยกรรมที่พบในศาลเจ้ าจีนฮกเกี ้ยนในกรุงเทพฯ คล้ ายกับศาล
เจ้ า จี น แต้ จิ๋ ว ในกรุ ง เทพฯ กล่ า วคื อ ในด้ า นเทคนิ ค มี ก ารผสมผสานทัง้ งานจิ ต รกรรม และ
ประติมากรรมเข้ าด้ วยกัน นอกจากนีใ้ นส่วนของงานประติมากรรมมีการใช้ เทคนิคเชี่ยนฉื อ หรื อ
กระเบือ้ งตัด เป็ น ชิ น้ เล็ กๆ และนามาประกอบเป็ น รู ป ร่ างต่างๆ (ภาพที่ 3 - 128) ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจาก
เทคนิคเชี่ยนฉื อปรากฏในสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 - 129) และเป็ นที่นิยมใช้ โดยทัว่ ไป
เช่นกัน ดังนัน้ งานประดับกระเบื ้องตัดในศาลเจ้ าของชาวจีนฮกเกีย้ นน่าจะได้ แรงบันดาลใจจาก
งานประดับในบ้ านเกิดเมืองนอนมากกว่า

ภาพที่ 3 - 128 งานประดับกระเบื ้องตัดบนสันหลังคาอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง
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ภาพที่ 3 - 129 งานประดับกระเบื ้องตัดบนสันหลังคา ศาลเจ้ าฮัวเฉียวกง เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 สมัยจักรพรรดิกวางซู่

งานประดั บ โครงสร้ างไม้ รับ น า้ หนั ก ในศาลเจ้ าฮกเกี ย้ นมี ลักษณะคล้ ายกับศาลเจ้ า
แต้ จิ๋ว คือ ฐานของถ่งจู้มีการแกะสลักเป็ นฐานโต่วธรรมดา รู ปฟั กทอง สัตว์ บุคคล หรื อรู ปพันธุ์
พฤกษา ส่วนตัวเสามีทงั ้ ที่เป็ นเสาเรี ยบ และโต่วสลับเสาเรี ยบด้ วย (ภาพที่ 3 - 130, 3 - 131, 3 132, 3 - 133) นอกจากนี ร้ ะหว่างเสายังมี จ าเชี ยนเป็ น ตัวเชื่ อมด้ วย ความเหมื อนกัน เช่นนี ม้ ิ ใช่
หมายความว่า ศาลเจ้ าฮกเกีย้ นได้ รับแรงบันดาลใจจากศาลเจ้ าแต้ จิ๋วหรื อสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
แต่น่ า จะเกี่ ย วข้ อ งกับ สถาปั ต ยกรรมหมิ่ น หนานซึ่ ง ชาวจี น ฮกเกี ย้ นรู้ จัก ดี ม ากกว่า เพราะเป็ น
เอกลักษณ์ของท้ องถิ่นตนเองในเมืองจีน (ภาพที่ 3 - 134, 3 - 135)
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ภาพที่ 3 - 130 งานประดับโครงสร้ างไม้ ศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา ฐานถ่งจู้ทาเป็ นรูปโต่ว และ
สิงโต เสาประกอบด้ วยโต่สลับกับเสาเรี ยบ แต่ละเสามีการเชื่อมด้ วยจาเชียน

ภาพที่ 3 - 131 งานประดับโครงสร้ างไม้ ศาลเจ้ าโจซือก๋ง ฐานถ่งจู้ทาเป็ นรูปฟั กทอง เสาเรี ยบ มีจาเชียนเชื่อม
ระหว่างเสา
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ภาพที่ 3 - 132 งานประดับโครงสร้ างไม้ ศาลเจ้ า โจซือก๋ง ฐานถ่งจู้ทาเป็ นรู ปสิงโต และพันธุ์พฤกษา
เสาเรี ยบ แต่ละเสามีการเชื่อมด้ วยจาเชียน

ภาพที่ 3 - 133 งานประดับโครงสร้ างไม้ ศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา ฐานถ่งจู้ทาเป็ นรู ปสิงโต และ
บุคคล เสาประกอบด้ วยโต่วสลับกับเสาเรี ยบ แต่ละเสามีการเชื่อมด้ วยจาเชียน
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ภาพที่ 3 - 134 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าฮัวเฉียวกง เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน ต้ นพุทธศตวรรษที่
25 สมัยจักรพรรดิกวางซู่ ฐานถ่งจู้แกะเป็ นรู ปฟั กทอง และรู ปสิงโต เสาประกอบด้ วยโต่วซ้ อนกันขึ ้นไป และมี
จาเชียนเชื่อมระหว่างเสา

ภาพที่ 3 - 135 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในศาลขงจื่อ เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี ้ยน พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง ฐานถ่งจู้แกะเป็ นรูปโต่ว เสาทาเป็ นโต่วซ้ อนชันขึ
้ ้นไป มีจาเชียนเป็ นตัวเชื่อมระหว่างเสา
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ที่ปลายชายคาของอาคารในศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง ศาลเจ้ ากวนอูบนถนนสมเด็จเจ้ าพระยา
และศาลเจ้ าโจซือก๋งพบว่ามีงานประดับประเภทหนึ่งน่าสนใจ โดยสังเกตได้ ว่ามีการประดับคล้ าย
แท่งเสาห้ อยยาวลงมาจากชายคาแต่ไม่ยาวจรดพื ้นดิน ที่ปลายเสาด้ านล่างจะมีการแกะสลักเป็ น
รูปดอกไม้ หน้ าที่ของเสาเหล่านี ้ คือ เป็ นตัวยึดไม้ แปที่อยู่บริ เวณชายคา (ภาพที่ 3 - 136, 3 - 137,
3 - 138) เสาดังกล่าวเทียบได้ กับเสา “ซูจ้ ู” ในสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 - 139) อย่างไร
ก็ตาม เสาลักษณะเป็ นที่นิยมในสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านเช่นกัน (ภาพที่ 3 - 140) เพียงแต่จากการ
สารวจศาลเจ้ าแต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ ไม่พบการใช้ องค์ประกอบด้ งกล่าว ซึ่งอาจเป็ นเพราะเสาซูจ้ ไู ม่ใช่
องค์ประกอบบังคับที่งานสถาปั ตยกรรมของเฉาซ่าน และหมิ่นหนานทุกหลังจะต้ องมี ดังจะสังเกต
ได้ วา่ ในพื ้นที่เฉาซ่าน และหมิ่นหนาน เสาซูจ้ ปู รากฏในอาคารบางหลัง

ภาพที่ 3 - 136 การประดับซูจ้ ู (ภายในวงกลม)ในศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา
เขตคลองสาน
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ภาพที่ 3 - 137 เสาซูจ้ ทู ี่ห้อยลงมาจากชายคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง ถนนเทศบาลสาย 1 แขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

ภาพที 3 - 138 เสาซูจ้ ทู ี่ศาลเจ้ าโจซือก๋ง ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์
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ภาพที่ 3 -139 ซูจ้ ขู องอาคารในศาลขงจื่อ เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 17

ภาพที่ 3 - 140 การประดับซูจ้ ูที่ชายคาของอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ าเทียนโหวและกวนตี ้ เมืองซ่านโถว มณฑล
กว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

154

รู ป แบบอี กประการหนึ่งที่ คล้ ายกับ ศาลเจ้ าแต้ จิ๋ ว คื อการเขี ยนยั น ต์ ป า-กว้ า (ภาพที่
3 - 141) หรื อภาพมังกร (ภาพที่ 3 - 142) บนแปอกไก่ และมีไม้ แปขนาดบางกว่าอีกท่อนหนึ่งซ้ อน
อยู่ทางด้ านล่างและมีการเขียนจารึ กภาษาจีนกากับ (ภาพที่ 3 - 141) โดยพบว่า การประดับใน
ตาแหน่งดังกล่าวนอกจากจะพบในสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน ยังพบในสถาปั ตยกรรมหมิ่ นหนาน
(ภาพที่ 3 - 143)52 ซึ่งอาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความเป็ นมงคลให้ กับศาสนสถานเช่นเดียวกับ
งานสถาปัตยกรรมในเฉาซ่าน แนวคิดเช่นนี ้คงมีอิทธิพลต่อชาวจีนฮกเกี ้ยนอพยพในกรุงเทพฯ ด้ วย

ภาพที่ 3 - 141 ภาพยันต์ปา-กว้ า บนแปอกไก่ของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโจซือก๋ง ไม้ แปที่ซ้อนอยูด่ ้ านล่างเขียน
คาภาษาจีน

52

曹春平《闽南建筑》，第 130 页。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานเจีย้ นจู้, หน้ า 130.)
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ภาพที่ 3 - 142 ภาพยันต์มงั กรบนแปอกไก่ของอาคารในศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา

ภาพที่ 3 - 143 งานประดับบนแปอกไก่ ศาลขงจื่อ เมืองจางโจว มณฑลฝูเจีย้ น พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง

156

นอกจากนี ้ ยังพบลักษณะอื่นๆที่นา่ จะเกิดจากการรับอิทธิพลจากศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋วซึง่ สร้ าง
ตามสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านด้ วย นัน่ คือ การประดับรู ปมังกร และเสือ ซึ่งพบในศาลเจ้ าบางแห่ง
เช่น ศาลเจ้ าโจซือก๋ง โดยช่างประดับประติมากรรมนูนสูงรู ป มังกรไว้ กาแพงด้ านขวา (ภาพที่ 3 144) และเสือไว้ บนกาแพงด้ านซ้ ายภายในศาลเจ้ า (ภาพที่ 3 - 145)

ภาพที่ 3 - 144 ภาพมังกรในศาลเจ้ าโจซือก๋ง
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ภาพที่ 3 - 145 ภาพเสือในศาลเจ้ าโจซือก๋ง

ได้ กล่าวมาแล้ วว่า การประดับมังกร และเสือสัมพันธ์กบั ความเชื่อเรื่ องสัตว์ประจาทิศ และ
การมีเทพผู้พิทกั ษ์ ประจาศาสนสถาน ถึงแม้ ความเชื่อดังกล่าวเป็ นที่แพร่หลายในวัฒนธรรมจีน แต่
การแสดงออกทางศิล ปกรรมแตกต่างกัน ในงานสถาปั ต ยกรรมเฉาซ่าน ช่างประดับ สัต ว์ สอง
ประเภทเต็ม ช่อ งกาแพงที่ เตรี ยมไว้ ทัง้ ด้ านขวาและซ้ ายของศาลเจ้ า ดัง นัน้ อาจเป็ น ได้ ว่า งาน
ประดับมังกร และเสือในศาลเจ้ าจีนฮกเกี ้ยน ได้ รับแรงบันดาลใจจากศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋ว ทังนี
้ ้ถึงแม้
งานประดับที่พบในศาลเจ้ าจะดูคอ่ นข้ างใหม่ แต่อาจเป็ นไปได้ ที่ทาขึ ้นจากเค้ าเดิม
งานประดับอีก ประการหนึ่งที่ น่าจะได้ รับอิทธิ พ ลจากศาลเจ้ าจี นแต้ จิ๋วคือ งานประดับ
กรอบประตู โดยพบว่า กรอบประตูทางเข้ าของศาลเจ้ าฮกเกีย้ นมีการประดับเหมินจาน หรื อปิ่ น
ประตู (ภาพที่ 3 - 146) ทัง้ นี จ้ ากการศึก ษาสถาปั ต ยกรรมจี น ที่ สัม พัน ธ์ กั บ ชาวจี น อพยพใน
กรุงเทพฯ พบว่า การประดับเหมินจานมิได้ ปรากฏในสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านเท่านัน้ (ภาพที่ 3 - 88)
แต่ปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานด้ วยเช่นกัน (ภาพที่ 3 - 147) นอกจากนี ้ น่าสังเกตว่า
ศาลเจ้ าฮกเกี ้ยนบางแห่งในกรุงเทพฯ มีการประดับประติมากรรมรูปสิงโตเหนือเหมินจานด้ วย ซึ่ง
การประดับสิงโตในตาแหน่งดังกล่าวกลับไม่พบมาก่อนในงานสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3
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- 147) แต่เป็ น เอกลักษณ์ ห นึ่ง ของสถาปั ต ยกรรมเฉาซ่าน (ภาพที่ 3 - 88) ดังนัน้ งานประดับ
ดังกล่าวคงได้ รับอิทธิพลจากเฉาซ่านผ่านศาลเจ้ าแต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ

ภาพที่ 3 - 146 ประตูทางเข้ าศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา มีการประดับสือเหมินจาน และสิงโต

ภาพที่ 3 - 147 ประตูท างเข้ าศาลเจ้ า ตงเยว่ อ าเภอหุ้ย อาน เมื อ งฉวนโจว กลางพุท ธศตวรรษที่ 20 สมัย
ราชวงศ์หมิง มีการประดับเหมินจาน แต่ไม่มีสงิ โต
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จากหลัก ฐานข้ า งต้ น แสดงให้ เห็ น ว่า งานประดับ สถาปั ต ยกรรมของศาลเจ้ า ชาวจี น
ฮกเกี ้ยนในกรุงเทพฯ มีความเหมือนกับงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน โดยปั จจัยหนึ่งสืบเนื่องมาจาก
งานประดับเหล่านันเป็
้ นเอกลักษณ์ร่วมกันของงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน และหมิ่นหนานในจีนอยู่
แล้ ว เช่น เทคนิ ค เชี่ ย นฉื อ โครงสร้ างรับ น า้ หนัก เสาซู จ้ ู การเขี ย นยัน ต์ ป ากว้ า บนอกไก่ แต่ใน
ขณะเดี ย วกั น พบว่ า รู ป แบบบางประการเกิ ด ขึ น้ สื บ เนื่ อ งมาจากการได้ ต้ นแบบจากงาน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน คือ การประดับรู ปมังกรและเสือ และงานประดับกรอบประตูทางเข้ า โดย
รูปแบบในกลุม่ หลังคงเป็ นการส่งอิทธิพลทางรูปแบบที่เกิดขึ ้นในกรุงเทพฯแล้ ว เพราะไม่ปรากฏมา
ก่อนในสถาปัตยกรรมทางแถบหมิ่นหนาน
3.3.2 งานประดับสถาปั ตยกรรมที่ได้ รับอิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมกว๋ างฝู่
ในกว่ างตง
สันหลังคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโจซือก๋งมีงานประดับที่นา่ สนใจ โดยด้ านบน
สัน หลัง คามี ก ารประดับ มัง กรวิ่ ง เข้ า หากัน สองตัว (ภาพที่ 3 - 148) ซึ่ง เป็ น ระเบี ย บที่ นิ ย มใน
สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน (ภาพที่ 3 - 119)

ภาพที่ 3 - 148 งานประดับสันหลังคาอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโจซือก๋ง

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของศาลเจ้ าแห่งนี ค้ ือ เรายังพบงานประดับที่แสดงอิทธิพล
ศิลปะอื่นด้ วย โดยนอกจากงานประดับพันธุ์พฤกษาม้ วนที่ปลายสันหลังคาทังสองข้
้
าง ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับศิลปะเฉาซ่านแล้ ว ยังพบงานประดับรูปบุคคล และอาคารขนาดเล็กจานวนมากที่ด้านหน้ าของ
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สันหลังคา โดยงานประติมากรรมเหล่านี ้ช่างใช้ ทงเทคนิ
ั้
คปูนปั น้ ตัดกระเบื ้องประดับ รวมถึงงาน
ประดับกระเบื ้องสาเร็จรูป ซึง่ เป็ นเทคนิคที่ชา่ งในหมิ่นหนานใช้ โดยทัว่ ไป53
ถึงแม้ เทคนิคจะเป็ นที่ค้ นุ เคยในกลุ่มช่างทางหมิ่นหนาน แต่ระเบียบการประดับค่อนข้ าง
แตกต่างจากงานสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานโดยทัว่ ไป กล่าวคือด้ านหน้ าของสันหลังคาอาคารทาง
แถบหมิ่นหนานมีการประดับประติมากรรมเช่น เดียวกับด้ านบนของสันหลังคา ทว่าช่างไม่นิ ยม
ประดับประติมากรรมที่มีขนาดใหญ่นกั โดยอาจเลยแนวขอบสันหลังคาเล็กน้ อย และมีจานวนไม่
มาก เพื่อยังให้ เห็นแนวแถบสันหลังคาอยู่ (ภาพที่ 3 – 119, 3 - 128) ลักษณะเช่นนี ้แตกต่างจาก
งานประดับที่พบในศาลเจ้ าโจซือก๋งซึ่งประดับประติมากรรมจานวนมาก พร้ อมทังมี
้ ขนาดใหญ่และ
สูงจนบดบังแนวสันหลังคา
งานประดับสถาปั ตยกรรมแบบเฉาซ่านมีลกั ษณะเดียวกับหมิ่นหนาน ดังนัน้ จึงไม่น่าจะ
เป็ นแรงบันดาลใจ แต่ผ้ วู ิจยั กลับพบว่า ระเบียบการประดับที่ศาลเจ้ าโจซือก๋งคล้ ายกับงานประดับ
สันหลังคาในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของกว่างโจว (ภาพที่ 3 - 149)

53

ข้ อมูลเกี่ยวกับงานประดับสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน ดูใน 戴志坚《福建民居》，第 270 - 282
页。(ไต้ จื ้อเจียน, ฝูเจีย้ นหมินจู, หน้ า 270 - 282.)
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ภาพที่ 3 - 149 งานประดับสันหลังคาของบ้ านตระกูลเฉินซึง่ สร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของกว่างโจว
พุทธศตวรรษที่ 24 -25 สมัยราชวงศ์ชิง

สันหลังคาของอาคารในกว่างโจวนิยมใช้ กระเบื ้องเผาสาเร็ จรู ปมาเรี ยงต่อกันเพื่อทาสัน
หลังคา อันเป็ น ลักษณะที่ แตกต่างจากสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านและหมิ่ นหนาน นอกจากนี ้ อาจ
สังเกตได้ ว่ากระเบือ้ งส าเร็ จ รู ปดังกล่าวนิยมปั น้ เป็ นรู ปอาคารบ้ านเรื อนจาลองทรงสูงและมี รูป
บุคคลทากิ จกรรมต่างๆ ภายในอาคารเหล่านัน้ คล้ ายกับงานประดับบนสันหลังคาของศาลเจ้ า
โจซือก๋ง จึงอาจเป็ นได้ ว่า ช่างที่สร้ างศาลเจ้ าหลัง นี ้อาจใช้ เทคนิคที่ตนเองคุ้นเคยมาประดิษฐ์ สิ่ง ที่
ได้ ต้นแบบจากสันหลังคาอาคารแบบกว๋างฝู่ ในกว่างโจวก็เป็ นได้
เนื่ องจากศาลเจ้ าจีนกวางตุ้งที่ เก่าแก่ ที่สุดในกรุ งเทพฯ เพิ่ งสร้ างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5
ดังนัน้ หากพิ จ ารณาเฉพาะกลุ่ม อาคารศาลเจ้ าที่ พ บในกรุ ง เทพฯ เป็ น หลัก งานประดับ บนสัน
หลังคาของศาลเจ้ าโจซือก๋ง อาจเป็ นงานซ่อมในช่วงเวลาเดียวกัน แต่แท้ จริ งแล้ ว แรงบันดาลใจ
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องรอให้ มีการสร้ างศาลเจ้ ากวางตุ้งขึ ้นในกรุงเทพฯ เพราะหากพิจารณาว่ากว่าง
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โจวเป็ นเมืองหลวงของมณฑลกว่างตง ในขณะเดียวกันก็เป็ นเมืองท่านานาชาติที่สาคัญ จึงอาจทา
ให้ มี ค นจากหลายพื น้ ที่ เดิน ทางไปกว่างโจว เพื่ อ ท าการค้ าขาย หางานท า หรื อ เดิน ทางต่อไป
ดินแดนอื่น เป็ นต้ น ก็อาจเป็ นได้ ที่ช่างหรื อผู้ออกแบบศาลเจ้ าแห่งนี ้มีโอกาสได้ เดินทางไปเมืองนี ้
และสังเกตเห็นเอกลักษณ์งานสถาปัตยกรรม และเกิดแรงบันดาลใจนามาประยุกต์ใช้

3.4 ข้ อสรุ ป
ตัว อย่ า งของศาลเจ้ า ของชาวฮกเกี ย้ นในกรุ ง เทพฯ อาทิ ศาลเจ้ า กวนอู ถนนสมเด็ จ
เจ้ าพระยา ศาลเจ้ าโจซือก๋ง และศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง ได้ แสดงให้ เห็นถึงการนารู ปแบบศิลปกรรม
จากบ้ านเกิดของชาวจีนฮกเกีย้ นมาใช้ ได้ ดี ได้ แก่ อาคารทางเข้ าที่มีการเจาะช่องหน้ าต่าง “ฉื อหู่
ชวง” และโครงสร้ างไม้ บนผนังด้ านหน้ าของอาคารเพื่อระบายอากาศ นอกจากนี เ้ อกลักษณ์ จาก
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานยังสะท้ อนให้ เห็นจากการทาหลังคาที่มีหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่
ซ้ อนกันสองชัน้ สันหลังคาที่แอ่นโค้ งอย่างมาก ลักษณะปลายสันหลังคาที่ค่อนข้ างมีเหลี่ยม การ
ประดับไม้ เติงเหลี ยง งานประดับสถาปั ตยกรรม อาทิ การแกะสลักรู ปสิงโต คน พันธุ์ พฤกษาเพื่อ
ประดับ โครงสร้ างรับนา้ หนัก เสาซูจ้ ู ภาพรู ปยันต์แปดทิศบนไม้ แปอกไก่ และการประดับกรอบ
ประตูเพียงปิ่ นศิลา เป็ นต้ น
นอกจากนีย้ งั ปรากฏแรงบันดาลใจจากรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาอื่น
ด้ วย โดยพบรูปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบเฉาซ่าน เช่น การแบ่งช่องบนผนังของอาคารทางเข้ า
เพื่อประดับภาพ การประดับพันธ์พฤกษาม้ วนที่ปลายสันหลังคาและชายคา การใช้ หน้ าบัน 5 ธาตุ
เป็ น ต้ น อี กทัง้ ยังพบลัก ษณะของสถาปั ต ยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างตงด้ วย คือ สัน หลัง คาอาคาร
ทางเข้ าของศาลเจ้ าโจซือก๋งที่มีการประดับประติมากรรมอาคารและบุคคลอย่างมากมายจนบังสัน
หลังคา โดยอิทธิพลเหล่านี ้น่าจะมีการถ่ายทอดกันเมื่อชาวจีนแต่ละกลุม่ เข้ ามาตังรกรากในสยาม
้
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4. ศาลเจ้ าจีนของชาวกวางตุ้ง
จากการส ารวจพบศาลเจ้ าจี นของชาวกวางตุ้งเพี ยงแห่งเดียว คือ ศาลเจ้ ากวางตุ้ง ชื่ อ
ดังกล่าวเป็ นชื่อเรี ยกที่ปรากฏในทะเบียนศาลเจ้ าที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง อีกนามหนึ่ง
ของศาลเจ้ าแห่งนี ้คือ ศาลเจ้ ากว่องสิว สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2420 โดยพ่อค้ าชาวจีนกวางตุ้ง54

4.1 รู ปแบบอาคารทางเข้ า
ด้ านหน้ าของศาลเจ้ ากวางตุ้งปรากฏอาคารสามหลัง โดยอาคารหลังกลางทาหน้ าที่เป็ น
อาคารทางเข้ าหลัก ด้ านข้ างทังสองเป็
้
นเพียงอาคารประกอบ (ภาพที่ 3 - 150)

ภาพที่ 3 - 150 ด้ านหน้ าศาลเจ้ ากว่องสิวหรื อศาลเจ้ ากวางตุ้ง (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2558 หลังจากการบูรณะ แต่
เดิมนันผนั
้ งไม่มีการทาสีทบั ทาให้ เห็นแนวการก่ออิฐ แต่หลังจากการบูรณะช่างได้ ทาสีทบั ทังหมด
้
โดยสามารถ
เทียบกับ ภาพที่ 3 – 151 และ 3 – 154 ซึง่ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2555)

เอกลักษณ์ของอาคารแบบกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจว (ซึ่งเป็ นถิ่นกาเนิดของชาวจีนกวางตุ้ง)
ที่สะท้ อนบนอาคารทางเข้ านี ้คือ ลักษณะเสา แป และการแบ่งพื ้นที่ทางด้ านหน้ าอาคาร ดังนี ้
ด้ านหน้ าของอาคาร ช่างได้ ใช้ เสาศิลารองรับชายคา และมีแปศิลาเป็ นตัวเชื่อมระหว่างเสา
(ภาพที่ 3 - 151) ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาสถาปั ตยกรรมในเมื องจีนพบว่า ศิลาจะเป็ นวัสดุที่ช าวจี น
54

ข้ อมูลตามป้ายประวัตซิ งึ่ จัดทาโดยผู้ดแู ลศาลเจ้ า
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หลายกลุ่มใช้ ในการก่อโครงสร้ างอาคาร ชาวจีนในเมืองกว่างโจวมีความนิยมเช่นเดียวกับชาวจีน
กลุ่มอื่น แต่ในขณะเดียวกันมีระเบียบเฉพาะของตนเองด้ วย คือ เสา และแปที่ด้านหน้ าของอาคาร
ทางเข้ าจะใช้ ศิลาเป็ นวัสดุสาคัญ (ภาพที่ 3 – 152) ในขณะที่เสาและแปของอาคารอื่นๆ มีการใช้
ทัง้ ไม้ และศิลา ลักษณะดังกล่าวที่พบในงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของเมืองกว่างโจวเหมือนกับ
ลักษณะที่ปรากฏในอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ ากวางตุ้งในกรุงเทพฯ

ภาพที่ 3 - 151 อาคารทางเข้ าศาลเจ้ ากวางตุ้ง

นอกจากนี ้ น่าสังเกตว่า พื น้ ที่ว่างสองข้ างของอาคารทางเข้ าที่ศาลเจ้ ากวางตุ้ง มีการทา
แท่นศิลายกสูงขึ ้นมา โดยแท่น เหล่านีท้ าหน้ าที่รับเสาศิลาซึ่งรองรับชายคาอีกทอดหนึ่ง (ภาพที่
3 - 151) ลักษณะเหล่านี ้ล้ วนปรากฏในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของกว่างโจวเช่นกัน (ภาพที่ 3 - 152,
3 - 153)
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ภาพที่ 3 - 152 อาคารทางเข้ า บ้ า นตระกู ล เฉิ น เมื อ งกว่ า งโจว มณฑลกว่า งตง พุ ท ธศตวรรษที่ 24 - 25
สังเกตเห็นได้ วา่ มีการใช้ เสา และแปศิลาที่ด้านหน้ าของอาคารทางเข้ า

ภาพที่ 3 - 153 อาคารทางเข้ าบ้ านตระกูลเฉิน แท่นศิลาที่ยกสูงขึ ้นมาเพื่อรองรับเสา
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แน วท างใน การป ระดั บ ภ าพ
จิตรกรรมของอาคารทางเข้ าชวนให้ นึกถึง
อาคารในเมื องกว่างโจวด้ วยเช่นกัน โดย
ผนังด้ านบนสุดของอาคารทางเข้ ามี การ
เขี ย นภาพจิ ต รกรรมตลอดแนว กระนัน้
ช่างไม่ทาการตกแต่งผนังที่อยู่ด้านล่างลง
มาจากแนวภาพดังกล่า ว แต่กลับปล่อย
ให้ เป็ นผนังโล่ง ไม่ทาสีทับทาให้ เห็นแนว
อิฐที่ ก่อเรี ยงตัวขึน้ ไปอย่างชัดเจน อีกทัง้
ไม่มีการเจาะช่องหน้ าต่างด้ วย (ภาพที่ 3 ภาพที่ 3 - 154 การตกแต่งผนังของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ า
กวางตุ้ง

154) การประดั บ เช่ น นี เ้ หมื อ นกั บ งาน
ประดับในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของกว่าง
โจว (ภาพที่ 3 - 155, 3 - 156)แต่แตกต่าง

จากงานสถาปัตยกรรมกลุ่มเฉาซ่านและกลุ่มหมิ่นหนานซึ่งนิยมการประดับอย่างมากมายที่อาคาร
ด้ านหน้ า และในกลุม่ หมิ่นหนานนิยมเจาะช่องหน้ าต่างประดับไม้ หรื อกระเบื ้องปรุ
นอกจากนี ้ จาเป็ นต้ องกล่าวด้ วยว่า หลังการบูรณะศาลเจ้ ากวางตุ้งของกรุงเทพฯ เมื่อราว
พ.ศ. 2557 – 2558 ช่างได้ ทาสีทบั ผนังก่ออิฐทังหมดซึ
้
ง่ ขัดกับรูปแบบสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่าง
โจวที่ นิ ย มปล่ อ ยให้ เห็ น แนวก่ อ อิ ฐ ของผนัง อาคารมากกว่ า ดัง นั น้ จึ ง ท าให้ เอกลั ก ษณ์ ท าง
สถาปั ตยกรรมของชาวจีนกวางตุ้งที่มีอยูแ่ ต่เดิมในศาลเจ้ าแห่งนี ้หายไปด้ วย (เปรี ยบเทียบระหว่าง
ภาพที่ 3 – 150 ศาลเจ้ ากวางตุ้ง ถ่ายในปี พ.ศ. 2558 และ ภาพที่ 3 – 151, 3 – 154 ซึ่งเป็ นภาพ
อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าแห่งเดียวกันแต่ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2555)
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ภาพที่ 3 - 155 ลักษณะการประดับผนังของอาคารทางเข้ า สมาคมจิ่ นหลุน เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 สังเกตได้ วา่ ช่างไม่ทาสีบนผนัง แต่ปล่อยโล่งให้ เห็นแนวก่ออิฐ

ภาพที่ 3 - 156 งานประดับ ผนังในสมาคมจิ่ น หลุน หุ้ยก่ วน เมื องกว่างโจว มณฑลกว่างตง ปลายพุท ธ
ศตวรรษที่ 23 สังเกตได้ วา่ มีการเขียนจิตรกรรมเฉพาะขอบด้ านบนของผนัง
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นอกจากลักษณะที่ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ยังพบรู ปแบบขององค์ประกอบสถาปั ตยกรรม
อื่นๆ ที่แสดงถึงอิทธิพลจากเมืองกว่างโจวด้ วย หลักฐานที่เห็นได้ ชดั คือ แปที่เชื่อมระหว่างเสา โดย
แปเป็ นเส้ นตรงแต่หยักตรงส่วนปลายทังสองข้
้
าง และมีการแกะสลักสิงห์ศิลาเพื่อเชื่อมระหว่างแป
และชายคา (เปรี ยบเที ยบระหว่างภาพที่ 3 - 151 อาคารทางเข้ าศาลเจ้ ากวางตุ้ง และ 3 - 152
อาคารทางเข้ าบ้ านตระกูลเฉิน) หลักฐานประการถัดมาคือ ประติมากรรมศิลาที่ประดับบนเสาฝั่ งที่
หันสูด่ ้ านนอกของศาลเจ้ า โดยช่างแกะสลักเป็ นรูปบุคคลที่มาจากเรื่ องเล่าและตานานต่างๆของจีน
(ภาพที่ 3 - 157) การประดับเช่นนี ้ไม่พบในพื ้นที่อื่นมาก่อนยกเว้ นเมืองกว่างโจว (ภาพที่ 3 - 158)

ภาพที่ 3 - 157 ประติมากรรมศิลาที่ประดับบนเสา ภาพที่ 3 - 158 ประติมากรรมศิลาที่ประดับบนเสาฝั่ ง
ฝั่งที่หนั สูด่ ้ านนอก ศาลเจ้ ากวางตุ้ง
ที่หนั สูด่ ้ านนอก บ้ านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว มณฑล
กว่างตง พุทธศตวรรษที่ 24 - 25
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4.2 เครื่ องบน
ลักษณะหน้ าบันของศาลเจ้ ากวางตุ้งเป็ นทรงสามเหลี่ยม (ภาพที่ 3 - 159) ถึงแม้ ว่าหน้ า
บันทรงสามเหลี่ยมปรากฏในงานสถาปัตยกรรมกลุม่ เฉาซ่าน (ภาพที่ 3 - 67) และหมิ่นหนาน (ภาพ
ที่ 3 - 107) เช่ น กั น แต่ มี ค วามแตกต่ า งจากศาลเจ้ ากวางตุ้ งอย่ า งชัด เจน โดยหน้ าบั น ทรง
สามเหลี่ยมในงานสถาปั ตยกรรมของเฉาซ่านและหมิ่นหนานจัดเป็ นหน้ าบันยอดจัว่ ค่อนข้ างสอบ
แหลม และปลายสันหลังคายื่นล ้าออกมาจากหน้ าบันค่อนข้ างมากและตวัดโค้ งขึ ้น ส่วนหน้ าบัน
อาคารของศาลเจ้ ากวางตุ้งแสดงเอกลักษณ์แตกต่างออกไป โดยหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมที่ศาลเจ้ า
กวางตุ้งนัน้ ยอดจัว่ และฐานจะค่อนข้ างกว้ าง ในขณะเดียวกันปลายสันหลังคาเสมอพอดีกบั ขอบ
หน้ าบัน (ภาพที่ 3 - 160) ทังนี
้ ้พบรูปแบบดังกล่าวเป็ นที่นิยมโดยทัว่ ไปในงานสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่
ของเมืองกว่างโจว (ภาพที่ 3-161)
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ภาพที่ 3 - 159 ลักษณะหน้ าบันของศาลเจ้ ากวางตุ้ง หน้ าบันเป็ นทรงสามเหลีย่ ม ยอดจัว่ ไม่สอบสูงแต่ปา้ นออก
ขอบหน้ าบันที่การมุงกระเบื ้อง

ภาพที่ 3 - 160 ลักษณะหลังคาของอาคารทางเข้ าในศาลเจ้ ากวางตุ้ง

นอกจากนี ้ หน้ าบันศาลเจ้ ากวางตุ้งไม่มีการประดับลวดลายมากมาย และชายคาไม่งอน
โค้ งหากแต่ทาเป็ นแนวเฉียงตรง อีกทังช่
้ างประดับกระเบื ้องกาบกล้ วยบนกรอบหน้ าบันทังสองข้
้
าง
(ภาพที่ 3 - 160) รูปแบบแบบดังกล่าวกล่าวกลับคล้ ายอาคารแบบกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจว (ภาพที่
3 - 161) มากกว่างานสถาปัตยกรรมจีนกลุม่ อื่น อีกทังหากพิ
้
จารณาสันหลังคาของศาลเจ้ ากวางตุ้ง
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(ภาพที่ 3 - 160) พบว่า สูงกว่าสันหลังคาที่ พ บในกลุ่ม อาคารของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่ น
หนาน และเค่อ แต่คล้ ายอาคารแบบกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจวซึง่ เน้ นสันหลังคาสูง (ภาพที่ 3 - 161)

ภาพที่ 3 - 161 หลังคาของอาคารภายในบ้ านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 24 –
25 สมัยราชวงศ์ชิง สังเกตได้ วา่ สันหลังคาสูง ที่ขอบหน้ าบันมีการมุงกระเบื ้องกาบกล้ วยประดับด้ วย
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4.3 งานประดับสถาปั ตยกรรม
4.3.1 กระเบือ้ งเคลือบสาเร็จรู ป และงานปูนปั ้นประดับหลังคา
ช่างผู้สร้ างศาลเจ้ ากวางตุ้งได้ ใช้ เทคนิคที่หลากหลายในการประดับสถาปั ตยกรรม
เช่นกันกับช่างผู้สร้ างศาลเจ้ ากลุม่ อื่นๆ โดยปรากฏทังเทคนิ
้
คในงานประติมากรรม และจิตรกรรม
แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั แสดงเอกลักษณ์ของตนเองด้ วย
การใช้ กระเบือ้ งเคลือบและปูนปั น้ ของศาลเจ้ ากวางตุ้ง จะปรากฏอยู่เฉพาะในส่วนงาน
ประดับสันหลังคา และกรอบหน้ าบันเท่านัน้ สาหรับส่วนของสันหลังคา ช่างจะแบ่งพื ้นที่เป็ นช่องๆ
ด้ วยเส้ นแบ่งที่ ใหญ่ ชดั เจน ภายในช่องตกแต่งลวดลายแตกต่างกันไป เช่น ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพ
สัตว์ ลายพันธุ์พ ฤกษา และลายเรขาคณิ ต เป็ นต้ น โดยในส่วนนี ช้ ่างจะปั น้ ปูนเป็ นรู ปทรงอย่าง
ละเอี ย ด และทาสี ล งไป ซึ่ ง มี ห ลากหลายสี และโทนสี ส ดใส เหนื อ สัน หลัง คาขึ น้ ไปประดับ
ประติมากรรมกระเบื ้องเคลือบสาเร็ จ ทาเป็ นมังกรวิ่งเข้ าหาไข่มุกไฟ แต่ในส่วนของกรอบหน้ าบัน
ช่างนิยมใช้ เทคนิคปูนปัน้ เป็ นหลักเท่านัน้ (ภาพที่ 3 - 160)
การประดับเช่นนี ้แตกต่างจากงานประดับในส่วนหลังคาของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่น
หนาน และเค่อ ประการแรกคือ การใช้ กระเบื ้องเคลือบสาเร็ จรูป ถึงแม้ ช่างในหมิ่นหนาน เฉาซ่าน
และเค่อ จะนิยมใช้ กระเบื ้องเคลือบในการประดับ แต่ไม่ปรากฏการใช้ กระเบื อ้ งเคลือบที่ปัน้ เป็ น
รูปทรงต่างๆ และเผาสาเร็จรูปมาแล้ ว หากแต่นิยมการตัดถ้ วยชามกระเบื ้องเคลือบให้ เป็ นแผ่นเล็ก
แล้ วจึง น ามาประกอบเป็ น รู ป ทรงต่างๆ (ภาพที่ 3 - 72, 3 - 128, 3 - 216) ทว่า การใช้ ก ระเบื อ้ ง
เคลือบสาเร็ จรูปปรากฏอย่างแพร่หลายอยู่ในงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจว (ภาพที่
3 - 161, 3 - 162)
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ภาพที่ 3 - 162 การประดับสันหลังคาในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ บ้ านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง
พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

ประติมากรรมที่ประดับบนสันหลังคาของศาลเจ้ า กวางตุ้ง ปรากฏสีเขียว เหลือง นา้ เงิน
และขาว ลักษณะเช่นนี ้เหมือนกับงานเครื่ องปั น้ ดินเผาจากเตาสือวาน ในภูเขาฝอซานซึ่งอยู่ทาง
ตะวันตกของเมืองกว่างโจว ซึ่งนิยมสีแดง เหลือง น ้าเงิน ขาว เขียว และดา 55 ทังนี
้ ้เตาดังกล่าวผลิต
เครื่ องปั น้ ดินเผาสาหรับใช้ ในชีวิตประจาวัน และยังผลิตประติมากรรมประดับสันหลังคาอาคารใน
เมืองกว่างโจวด้ วย56
งานประติม ากรรมปูนปั น้ บนสันหลังคา มีลักษณะน่าสนใจเช่นกัน คือ สันหลังคามี การ
แบ่งงานประดับออกเป็ นสองแถวชัดเจน โดยแนวสันหลังคาบนเป็ นงานกระเบื ้องเคลือบสาเร็ จรู ป
และแนวสันหลังคาล่างเป็ นงานปูนปั น้ รวมไปถึงลักษณะที่สนั หลังคาแถวล่างมีการแบ่งเป็ นช่องๆ
ในแต่ ล ะช่ อ งมี ก ารประดับ ภาพอยู่ ภ ายใน (ภาพที่ 3 - 160) แนวทางการประดับ เช่ น นี เ้ ป็ น

55

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

เถาฉือ, (กว่างโจว: หลิง่ หนานเหม่ยซูช่ ปู ่ านเซ่อ, 2009), หน้ า 65.)
56
钟汝荣《石湾陶瓷》，第 10 - 14 页。(จงหยูหยง, สือวานเถาฉือ, หน้ า 10 - 14.)
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เอกลักษณ์หนึ่งที่พบในสถาปั ตยกรรมของเมืองกว่างโจว (ภาพที่ 3 - 162) ซึ่งจะต่างจากงานของ
ช่างกลุม่ อื่นๆ ที่มกั ใช้ ทงปู
ั ้ นปัน้ และกระเบื ้องเคลือบผสมกันในภาพเดียว
เทคนิคที่ช่างกว่างโจวใช้ ในการสร้ างประติมากรรมปูนปั น้ เขียนสีเหล่านี ้ เรี ยกว่า “ฮุยพี ”
โดยช่างจะใช้ ปูนผสมกับ ฟางหมัก และกระดาษ เมื่ อผสมได้ ที่แล้ วจึงนามาปั น้ เป็ นรู ปทรงต่างๆ
ประดับอาคาร หากเป็ นประติมากรรมลอยตัว และนูนสูงจะใช้ กระเบื ้องกาบูหรื อลวดขึ ้นโครง เมื่อ
พอกปูนปัน้ รูปจนเป็ นที่ต้องการแล้ ว รอให้ แห้ งระดับหนึง่ จึงเริ่มลงสี57
4.3.2 งานจิตรกรรม และงานแกะสลักอิฐบนผนังอาคาร
บนผนังของอาคารในศาลเจ้ ากวางตุ้ง หรื อศาลเจ้ ากว่องสิว มีงานประดับอยู่สอง
แบบ คือ จิ ตรกรรม และงานแกะสลักอิฐ สาหรับงานประดับ กลุ่ม แรก ช่างเขี ยนงานจิ ตรกรรม
ประดับที่ด้านบนสุดของฝานผนังอาคารทางเข้ า ส่วนด้ านล่างไม่มีการประดับภาพหรื อทาสีผนัง
ทัง้ นีล้ ักษณะของภาพจิตรกรรมส่วนดังกล่าว ช่ างจะเขียนเลียนแบบจิตรกรรมภาพม้ วน (scroll
painting) คือ ลงสีเขียนกรอบภาพในลักษณะเหมือนขอบม้ วนภาพ ส่วนภายในเขียนเป็ นภาพเรื่ อง
ต่างๆ และมีการเขียนกลอน ลงชื่อจิตรกร และตราประทับ (ภาพที่ 3 - 163)
การเขียนแถบประดับด้ านบนสุดของผนังอาคารเป็ น เอกลักษณ์ หนึ่งของสถาปั ตยกรรม
เมืองกว่างโจว ทัง้ นี ้ พบว่าการประดับเฉพาะขอบผนังด้ านบนยังปรากฏในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่
ของไห่หนานด้ วย 58 โดยจะมี ทัง้ งานจิ ตรกรรม และประติม ากรรม (ภาพที่ 3 - 176) อย่างไรก็ ดี

57

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

จาง, เฉินเจียฉือ, (กว่างโจว: กว่างตงเหยินหมินชูป่านเซ่อ, 2006), หน้ า 73 - 74.)
58
ได้ กล่าวไว้ ในตอนต้ นของบทที่ 3 ว่า สถาปั ตยกรรมในจีนแต่ละพื ้นที่นอกจากจะมีลกั ษณะร่วมกัน ยัง
มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นด้ วย ดังนัน้ สถาปั ตยกรรมพืน้ ถิ่นจึงมีชื่อเฉพาะด้ วย เช่น สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานซึ่ง
แพร่ ห ลายในพื น้ ที่ ท างตอนใต้ ของมณฑลฝู เ จี ย้ น หรื อ ที่ เรี ย กในภาษาจี น กลางว่ า หมิ่ น หนาน ส าหรั บ
สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ นัน้ ไว้ ใช้ เรี ยกงานสถาปั ตยกรรมที่พบในเมืองกว่างโจว ฮ่องกง และมณฑลไห่หนาน ซึง่ ทัง้
สามพื ้นที่แสดงลักษณะร่วมกัน และความเป็ นพื ้นถิ่นแยกย่อยลงไปอีก ดังนันในงานวิ
้
จยั ฉบับนี ้ซึง่ จะต้ องกล่าวถึง
งานสถาปั ตยกรรมในเมืองกว่างโจว และมณฑลไห่หนาน จึงเรี ยกว่า สถาปั ต ยกรรมกว๋างฝู่ ของเมืองกว่างโจว
และสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่นหนาน ในกรณีที่ต้องการพูดถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่พบในแต่ละพื ้นที่
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เนื่องจากศาลเจ้ ากวางตุ้งหรื อกว่องสิวสร้ างโดยชาวจีนกวางตุ้ง จึงสันนิษฐานว่าลักษณะที่พบสืบ
เนื่องมาจากการที่ชาวจีนกวางตุ้งนารูปแบบสถาปัตยกรรมพื ้นถิ่นของตนเองมาใช้ มากกว่า

ภาพที่ 3 - 163 งานประดับเลียนแบบม้ วนภาพแบบจีนซึ่งประดับอยู่ทางตอนบนของผนังอาคารในศาลเจ้ า
กวางตุ้ง

ภาพที่ 3 - 164 หอฉงเซิ่งในศาลขงจื่อ จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน ครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24 บน
ผนังมีการประดับแถบปูนปั น้ ที่ขอบด้ านบน ด้ านล่างแถบดังกล่าวช่างได้ ทาสีแดงฉาบปิ ดแนวก่ออิฐ
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สาหรับงานแกะสลักอิฐปรากฏเฉพาะที่สนั กาแพงด้ านนอกของอาคารทางเข้ า ของศาลเจ้ า
กวางตุ้ ง โดยช่ า งแกะสลั ก เป็ นภาพเล่ า เรื่ อ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารทาสี แ ดงและสี ท องบนงาน
ประติมากรรมแล้ ว แต่ยงั พบว่าเนื ้ออิฐที่อยูด่ ้ านในมิได้ ทาสี จึงเห็นว่าเป็ นอิฐสีเทา (ภาพที่ 3 - 165a
และ 3 - 165b)

ภาพที่ 3 - 165a ตาแหน่งงานแกะสลักอิฐ (ภายในช่องสีเ่ หลีย่ ม) ของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ ากวางตุ้ง
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ภาพที่ 3 - 165b ลักษณะงานแกะสลักอิฐที่ปรากฏ

การแกะสลักอิฐเป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งในงานศิลปะจีน โดยปรากฏหลักฐานอย่างช้ าสุด
ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ซาง – โจวแล้ ว แต่เดิมใช้ เฉพาะในการก่อสร้ างพระราชวัง และศาสนสถาน แต่
ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงกลายเป็ นที่แพร่หลายในการสร้ างเคหาสถานของสามัญชนด้ วย59 อิฐที่
ใช้ แกะสลักต้ องเผาจากดินเหนียว โดยจะต้ องมีเทคนิคเฉพาะเพื่อให้ เกิดรูบนพื ้นผิวน้ อยที่สดุ เมื่อ
59

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

เสีย่ วหลิน, หลินเซี่ยจวนเตียวเหยียนจิว, ซีเป่ ยซือฟ่ านต้ าเสวียซัว่ ซื่อเสวียเว่ยลุน่ เหวิน, 2011, หน้ า 4 - 6.)
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เผาเสร็ จ แล้ วนามาฝนขัดเพื่ อให้ ได้ ขนาดที่ ต้องการ ในขณะเดียวกันใช้ ปูนนา้ มันอุดรู บนพื น้ ผิว
หลังจากนันจึ
้ งลงมือแกะสลัก หากภาพแกะสลักมีขนาดใหญ่จะต้ องใช้ อิฐหลายก้ อน ก็จะต้ องนา
อิฐมาเชื่อมให้ เป็ นแผ่นใหญ่ก่อน โดยวิธีการประกอบคือ จะต้ องพรมน ้าให้ อิฐมีความชื ้น เมื่อเริ่ ม
แห้ งจึงใช้ วสั ดุที่มีความเหนียว มาประสานอิฐแต่ละก้ อน หลังจากนันจึ
้ งวาดเส้ นเพื่อเป็ นเค้ าโครง
บนอิฐ และลงมือแกะตามโครงดังกล่าว และเมื่อสลักเสร็ จแล้ วจึงนางานขึ ้นประดับในตาแหน่งที่
ต้ องการบนฝาผนังโดยใช้ วสั ดุที่มีความเหนียวเป็ นตัวประสานเช่นกัน60
อิฐแกะสลักปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมจีนหลายพื ้นที่ทงทางภาคเหนื
ั้
อ และภาคใต้ แต่
บริเวณบ้ านเกิดของกลุ่มชาวจีนห้ าภาษาที่อพยพเข้ ามาในไทยนัน้ พบว่ า การใช้ อิฐแกะสลักเป็ นที่
นิยมเฉพาะสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว (ภาพที่ 3 - 166)61 และสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน62
ส่ ว นที่ อื่ น เช่ น สถาปั ตยกรรมเค่ อ และเฉาซ่ า น มี ใ ช้ อยู่ เช่ น กั น แต่ ค่ อ นข้ างน้ อย 63ส าหรั บ
สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน จากการสารวจผู้วิจยั ไม่พบเทคนิคดังกล่าว

60

陆琦《广东民居》，第 237 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ างตงหมินจู, หน้ า 237.)

61

陆琦《广东民居》，第 237 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ างตงหมินจู, หน้ า 237.)

62

戴志坚《福建民居》，第 276 页。(ไต้ จื ้อเจียน, ฝูเจีย้ นหมินจู, หน้ า 276.)

63

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

(เซวียหยิ่ง, “กว๋างฝู่ ตี ้หยูซ่ ิ่งเตอะจวนเตียวอี ้ซู่,” หนานฟางเจีย้ นจู. 2013, ฉบับที่ 3, หน้ า 48.)
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ภาพที่ 3 - 166 การประดับอิฐแกะสลักบนสันกาแพง บ้ านตระกูลเฉิน เมืองกว่า งโจว มณฑลกว่างตง พุทธ
ศตวรรษที่ 24 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง
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อิฐ สลักที่ พ บในศาลเจ้ ากวางตุ้ง ในกรุ ง เทพฯ มี การแบ่ง ออกเป็ น สามส่วนคื อ ส่วนบน
ส่วนกลาง และส่วนล่าง (ภาพที่ 3 - 165b) โดยส่วนบนแกะสลักเป็ นแถบใบไม้ คล้ ายใบอะแคนตัส
ที่ ด้ านล่างใบประดับ ลวดลายคล้ ายพู่ห้ อย ส่วนกลางแกะสลัก เป็ น ฉากเล่าเรื่ อง และส่วนล่าง
แกะสลักภาษาจีนเขียนว่า “粤东昌盛店造” (เยว่ตงชางเซิ่งเตี ้ยนเจ้ า) (ภาพที่ 3 - 167) ซึ่งแปลว่า
“ร้ านชางเซิ่งแห่งเยว่ตงเป็ นผู้ทา” ลักษณะการแบ่ง และการเขียนภาษาจีนกากับตามที่กล่าวมา
เหล่านี ้ปรากฏในงานอิฐแกะสลักของสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว (ภาพที่ 3 - 166)64

ภาพที่ 3 - 167 งานประดับด้ านล่างของอิฐแกะสลักประดับสันกาแพง ปรากฏภาษาจีนว่า “粤东昌盛店造”

(เยว่ตงเหวินชางเตี ้ยนเจ้ า)

64

แนวคิดเรื่ องการแบ่งภาพอิฐแกะสลักบนสันผนังในงานสถาปั ตยกรรมกว่างโจวออกเป็ นสามส่วนดูใน
薛颖《广府地域性的砖雕艺术》，第 47 页。(เซวียหยิ่ง, “กว๋างฝู่ ตี ้หยูซ
่ ิ่งเตอะจวนเตียวอี ้ซู่,” หน้ า 47.)
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อาจเข้ าใจได้ ว่า คาว่า “เยว่ตง” หมายถึง ภาคตะวันออกของมณฑลกว่างตงซึ่งเป็ นพื ้นที่
ของเฉาโจว ซ่านโถว ซ่านเหว่ย และเจี่ยหยาง อันเป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนที่พูดภาษาแต้ จิ๋ว มิใช่
กว่างโจว อย่างไรก็ ดี คาว่า “เย่วตง” ยัง มี ค วามหมายถึงมณฑลกว่างตงทัง้ มณฑล 65 หลักฐาน
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ชาวกวางตุ้งในกรุงเทพฯ มีการจ้ างช่างจากบ้ านเกิดของตนเองด้ วย
4.3.3 งานประดับโครงสร้ างรับนา้ หนัก
งานประดับโครงสร้ างรับนา้ หนักในอาคารประธาน และอาคารทางเข้ า มีความ
แตกต่างกัน สาหรับอาคารประธานนัน้ ขื่อไม่มีการแกะสลักลวดลายประดับ ส่วนถ่งจู้นนท
ั ้ าเป็ น
เสาทรงกลมไม่มีการแกะสลักใดๆ และค่อนข้ างเตี ้ยเมื่อเทียบกับถ่ งจู้ในงานสถาปั ตยกรรมทังสอง
้
กลุ่ม ที่ ก ล่าวไปข้ างต้ น อี ก ทัง้ เหลี ยงหรื อ ขื่ อยื่ น ทะลุจ ากถ่ ง จู้ และระหว่างถ่ งจู้ไม่มี ก ารประดับ
จาเชียนหรื อไม้ วงโค้ ง (ภาพที่ 3 - 168) ลักษณะเช่นนี ้ปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่าง
โจว (ภาพที่ 3 - 169) นอกจากนี ้ลักษณะดังกล่าวยังพบในงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน
ด้ วย (ภาพที่ 3 - 204) อย่า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากศาลเจ้ ากวางตุ้ง สร้ างขึน้ โดยชาวจี น กวางตุ้ง การ
เลือกใช้ รูปแบบเช่นนี ้คงเกี่ยวข้ องกับความคุ้นเคยกับงานสถาปัตยกรรมในบ้ านเกิดตนเอง
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ภาพที่ 3-168 ลักษณะโครงสร้ างรับน ้าหนักในอาคารหลักของศาลเจ้ ากวางตุ้ง กรุงเทพฯ

ภาพที่ 3-169
ลักษณะโครงสร้ างรับน ้าหนักในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของกว่างโจว บ้ านตระกูลเฉิน เมือง
กว่างโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

ในส่วนของอาคารทางเข้ า แม้ ว่าโครงสร้ างรับนา้ หนักของชายคาด้ านหน้ าของอาคาร
ดังกล่าวจะเป็ นระบบชาเหลียงเช่นเดียวกับอาคารภายใน แต่งานประดับค่อนข้ างแตกต่างกัน โดย
มีการแกะสลักเป็ นภาพเล่าเรื่ องอย่างละเอียดทังบนขื
้ ่อ และถ่งจู้ อีกทังสั
้ งเกตได้ ว่า ตัวฐานของถ่งจู้
สลักเป็ นรูปอาคาร ภายในมีผ้ คู นทากิจกรรมต่างๆ ส่วนอาคารดังกล่าวกินพื ้นที่บนขื่อ และบางส่วน
ยื่นสูงออกมา และฐานถ่งจู้รูปอาคารดังกล่าวรองรับโต่วอีกทอดหนึ่ง นอกจากนี ้มีการแกะสลักรู ป
ปลากลับ หัว เชื่ อ มระหว่า งเสาด้ วย (ภาพที่ 3 - 170) งานประดับ เช่น นี เ้ หมื อ นกับ งานประดับ
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โครงสร้ างไม้ รับนา้ หนักของสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจวอย่างมาก (ภาพที่ 3 - 171) ซึ่งจะ
แตกต่างกับงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่นหนาน และเค่อในกว่างตงและฝูเจี ้ยนที่นิยมเขียนงาน
จิตรกรรมบนไม้ ขื่อ ไม้ ถ่งจู้เป็ นไม้ คนละชิ ้นกับขื่อ และไม่มีการสลักเป็ นรูปอาคาร รวมไปถึง นิยมใช้
จาเชียนหรื อไม้ วงโค้ งเป็ นตัวเชื่อมถ่งจู้

ภาพที่ 3 - 170 งานประดับโครงสร้ างไม้ ของชายคาด้ านหน้ าอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ ากวางตุ้ง มีการประดับ
มากกว่าโครงสร้ างไม้ ของอาคารอื่นในศาลเจ้ า นอกจากนี ้ ถ่งจู้แกะสลักเป็ นรูปอาคาร และมีไม้ แกะสลักรูปปลา
เชื่อมระหว่างเสา

