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ภาพที่ 3 - 171 งานประดับโครงสร้ างไม้ รองรับชายคาด้ านหน้ า ของอาคารทางเข้ าบ้ านตระกูลเฉิน เมืองกว่างโจว
มณฑลกว่างตง มีลกั ษณะคล้ ายกับงานประดับในตาแหน่งเดียวกันของศาลเจ้ ากวางตุ้งในกรุงเทพฯ

4.4 ข้ อสรุ ป
ศาลเจ้ าของชาวจีนกวางตุ้งในกรุงเทพฯ ที่สร้ างในช่วงรัชกาลที่ 1 - 5 มีเพียงศาลเจ้ าเดียว
คือ ศาลเจ้ ากวางตุ้งหรื อศาลเจ้ ากว่องสิว โดยศาลเจ้ า แสดงความสัมพันธ์กบั สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่
ในเมืองกว่างโจวซึ่งเป็ นพื ้นที่ของชาวจีนที่พดู ภาษาจีนกวางตุ้ง อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ จากอาคาร
ทางเข้ าที่มีการใช้ เสา และแปแกะสลักจากศิลา พื ้นที่สองข้ างที่ขนาบประตูทางเข้ ามีการยกแท่นสูง
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และมีการเขียนภาพจิตรกรรมประดับที่ผนังด้ านบนสุด แต่ผนังด้ านล่างไม่มีการฉาบปูนทาสีทบั ทา
ให้ เห็นแนวการก่ออิฐ
หน้ าบันและรู ปทรงหลังคายังสอดคล้ องกับสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจวเช่นกัน
กล่าวคือ หน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ฐานกว้ าง มีการประดับกระเบื ้องกาบกล้ วยที่ขอบหน้ าบัน
และสันหลังคาตัดตรง ส าหรับ งานประดับสถาปั ตยกรรม พบว่ามี การประดับกระเบือ้ งเคลื อบ
สาเร็ จรูป ปูนปั น้ เขียนสี ประติมากรรมนูนสูงประดับสันผนังอาคารโดยแกะสลักจากอิฐ โครงสร้ าง
รับน ้าหนักที่มีทงแบบเรี
ั้
ยบง่ายและประดับลวดลายอย่างมากมาย ทังหมดแสดงถึ
้
งเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจวด้ วย

5. ศาลเจ้ าจีนของชาวไหหลา
จากการสารวจศาลเจ้ าที่ปรากฏในรายชื่อของกรมการปกครอง พบศาลเจ้ าไหหลาที่สร้ าง
ในช่วงรัชกาลที่ 1 – 5 อยู่หลายศาล โดยศาลเจ้ าที่เก่าที่สุดคือ ศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว ซึ่งไม่น่าจะเก่า
ไปกว่า รั ช กาลที่ 3 นอกจากนี พ้ บว่า ศาลเจ้ า ไหหล าโดยส่ วนใหญ่ ส ร้ างขึน้ ในสมัย รั ช กาลที่ 5
ตัวอย่างสาคัญ อาทิ ศาลเจ้ าไท้ ฮวในเขตสั
ั้
มพันธวงศ์ ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิมในเขตบางแค ศาลเจ้ าเจียว
เอ็งเบี ้ยวในเขตบางรัก เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ศาลเจ้ ากลุ่มนี ้หลายแห่งมีการรื อ้ ถอนในเวลาต่อมา และสร้ างขึ ้นใหม่ทดแทน
โดยรูปแบบที่สร้ างขึ ้นแตกต่างจากในอดีตอย่างเห็นได้ ชดั เช่น ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิมในเขตบางแค ซึ่ง
สร้ างขึน้ ใหม่ เมื่ อ สิ บ กว่า ปี ที่ ผ่ า นมา (ภาพที่ 3 - 172a, 3 - 172b)66 บางศาลเจ้ า ไม่ มี ห ลัก ฐาน
เอกสารบันทึก ว่ามี การรื อ้ ถอนแล้ วสร้ างใหม่ แต่สภาพภายในปั จ จุบันแสดงให้ เห็นว่าผ่านการ
ซ่อมแซมบูรณะจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมไปแล้ ว เช่น ศาลเจ้ ารางบัว เขตภาษี เจริ ญ โดย
โครงสร้ างอาคารภายในศาลเจ้ าแห่งนี ้ไม่เป็ นระบบชาเหลียง แต่เป็ นโครงสร้ างคอนกรี ตแล้ ว (ภาพ
ที่ 3-173)
66

จากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลศาลเจ้ า วันที่ 21 มีนาคม 2558
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ภาพที่ 3 - 172a ศาลเจ้ าแม่ทับทิม เขตบาง ภาพที่ 3 - 172b ภาพถ่ายเก่าของศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม เขตบาง
แค ในปั จจุบนั
แค ก่อนการสร้ างอาคารหลังใหม่
ที่มา ภาพถ่ายเก่าซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในศาลเจ้ าแม่ทับทิ ม
เขตบางแค

ภาพที่ 3 - 173 ศาลเจ้ ารางบัว เขตบางแค
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ดังนันในการศึ
้
กษารูปแบบศาลเจ้ าของชาวจีนกลุ่มนี ้ ผู้วิจยั จึงขอศึกษาจากศาลเจ้ า จุยโบ
เนีย้ ว ไท้ ฮวั ้ และศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยวเป็ นหลัก เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบสถาปั ตยกรรมมากนัก รวมถึงองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมหลายประการที่พบยังแสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงกับงานสถาปั ตยกรรมแบบกว๋างฝู่ ในไห่หนานซึ่ งเป็ นเขตที่ชาวจีนไหหลาอาศัย
อยู่ ส่วนศาลเจ้ าอื่นๆ อาจมีการกล่าวถึงในบางประเด็นเท่านัน้

5.1 รู ปแบบอาคารทางเข้ า
รูปแบบอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าจีนไหหลาในกรุงเทพฯ มีการตกแต่งผนังค่อนข้ างน้ อย ดู
เรี ยบง่ายหากเทียบกับศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋ว โดยเน้ นประดับเฉพาะแถบบนของฝาผนังส่วนเบื ้องล่างไม่
มี ก ารป ระ ดั บ ใด ๆ (ภ าพ ที่ 3 - 174, 3 - 175) ค วาม เรี ย บ ง่ า ย ดั ง ก ล่ าวค ล้ าย กั บ งาน
สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่ หนาน ที่ อาคารทางเข้ ามี การประดับเฉพาะด้ านบนของผนังอาคาร
(ภาพที่ 3 - 176) หรื อไม่ประดับเลย (ภาพที่ 3 - 177)

ภาพที่ 3 - 174 ลักษณะผนังอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้ เน้ นการประด้ านบนสุดของผนัง
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ภาพที่ 3 - 175 ลักษณะการประดับ ผนังอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าจุยโบเนีย้ ว สังเกตได้ ว่าเน้ นประดับ เฉพาะ
ด้ านบน

ภาพที่ 3 - 176 อาคารทางเข้ าศาลเจ้ าสุยเหว่ยเซิ่งเหนียง จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่ 20
– 22 สมัยราชวงศ์หมิง สังเกตได้ วา่ ช่างประดับผนังเฉพาะพื ้นที่ด้านบนเท่านัน้
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ภาพที่ 3-177 ศาลบรรพชนตระกูลหวง จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่ 23 – 25 สมัยราชวงศ์
ชิง สังเกตได้ วา่ ผนังของอาคารทางเข้ าไม่มีการประดับใดๆ

นอกจากนี ้พบว่า อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าจีนไหหลามีการเจาะช่องหน้ าต่างที่สองด้ าน
ของประตูทางเข้ า โดยแบ่งได้ 2 รู ปแบบ คือ ช่องหน้ าต่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า เช่น ศาลเจ้ า ไท้ ฮวั ้
(ภาพที่ 3 - 174) และช่องหน้ าต่างทรงกลม เช่น ศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว (ภาพที่ 3 - 175) และศาลเจ้ า
เจียวเอ็งเบี ้ยว
จากการศึกษารู ปแบบสถาปั ตยกรรมในบ้ านเกิดของชาวจี นอพยพทัง้ ห้ ากลุ่ม พบว่า มี
เพี ย งงานสถาปั ต ยกรรมของสองกลุ่ม เท่ า นัน้ ที่ มี ก ารเจาะช่ อ งหน้ าต่า งที่ อ าคารทางเข้ า คื อ
สถาปั ต ยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่ ห นาน และสถาปั ต ยกรรมหมิ่ น หนาน โดยกลุ่ม แรกเจาะเป็ น ช่อ ง
สี่เหลี่ ยมผื นผ้ า (ภาพที่ 3 - 176, 3 - 177) ในขณะที่ กลุ่ม ที่ สองมี หลากหลายรู ปทรง (ภาพที่ 3 106, 3 - 107) ดัง นัน้ ในกรณี ของศาลเจ้ า ไท้ ฮัว้ พอจะกล่าวได้ ว่า การเจาะช่องหน้ าต่างแสดง
ลักษณะพื ้นถิ่นของชาวจีนไหหลาอย่างชัดเจน ในขณะที่ในศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว และศาลเจ้ าเจียว
เอ็ง เบี ย้ วแสดงถึ งอิ ท ธิ พ ลของสถาปั ต ยกรรมหมิ่ น หนานซึ่งเกี่ ย วข้ องกับ ชาวจี น ที่ พูด ภาษาถิ่ น
ฮกเกี ้ยน
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เมื่อกล่าวถึงการเจาะช่องหน้ าต่างที่ ผนังด้ านข้ างของอาคารทางเข้ า จาเป็ นต้ องกล่าวถึง
การเจาะช่องหน้ าต่างของอาคารประธานในศาลเจ้ าเหล่านี ้ด้ วยเช่นกัน
ผู้วิจัยพบว่า อาคารประธานของศาลเจ้ าจุยโบเนี ย้ ว และไท้ ฮัว้ มี ลักษณะแตกต่างจาก
อาคารประธานในศาลเจ้ าของชาวจีนกลุ่มอื่นๆ ในกรุงเทพฯ คือ ศาลเจ้ ากลุ่มอื่นๆนิยมให้ ด้านหน้ า
ของอาคารเปิ ดโล่ง ไม่มีการก่อผนังทึบ (ภาพที่ 3 - 178, 3 - 179) แต่สาหรับศาลเจ้ าชาวจีนไหหลา
2 แห่งนี ้ ได้ แก่ ศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว และศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้ ด้ านหน้ าอาคารประธานมีการก่อผนังปิ ดหนึ่ง
ช่วงเสา และบนผนังมีการเจาะช่องหน้ าต่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าทังด้
้ านซ้ ายและขวา โดยภายในช่อง
หน้ าต่างประดับซี่ลกู กรงขนาดเล็กไม่มีลวดลาย (ภาพที่ 3 - 180, 3 - 181) ทังนี
้ ้อาคารประธานของ
ศาลเจ้ าในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนานจะมีลกั ษณะดังกล่าวนี ้เช่นกัน (ภาพที่ 3 - 182)

ภาพที่ 3-178 อาคารประธานของศาลเจ้ ากวางตุ้ง ที่ด้านหน้ าเปิ ดโล่งไม่มีการสร้ างกาแพงเจาะช่องหน้ าต่าง
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ภาพที่ 3 - 179 อาคารประธานของศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านหน้ าเปิ ดโล่งไม่มีการสร้ าง
กาแพงเจาะช่องหน้ าต่าง

ภาพที่ 3 - 180 ด้ านหน้ าของอาคารประธานศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว มีการก่อผนังเจาะช่องหน้ าต่างทรงสี่เหลี่ยม
หน้ าต่างภายในเป็ นซี่ลกู กรงเรี ยบๆ
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ภาพที่ 3 - 181 ด้ านหน้ าของอาคารประธานศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้ มีการก่อผนังเจาะช่องหน้ าต่างทรงสี่เหลีย่ ม หน้ าต่าง
เป็ นซี่ลกู กรงเรี ยบๆ

ภาพที่ 3 - 182 อาคารประธานของศาลบรรพชนตระกูลหวง จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน สมัยราชวงศ์ชิง
พุทธศตวรรษที่ 23 – 25 สังเกตได้ วา่ ด้ านหน้ าก่อผนังเจาะช่องหน้ าต่าง
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5.2 เครื่ องบน
5.2.1 หน้ าบัน
รูปทรงของหน้ าบันที่พบภายในสามศาลเจ้ า มีทงที
ั ้ ่แสดงถึงอิทธิพลจากงานศิลปกรรมกลุ่ม
อื่น และแสดงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในไห่หนาน
หน้ าบันที่สมั พันธ์กบั แบบสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน
ผู้วิจยั พบว่า หน้ าบันของอาคารบางหลังมีลกั ษณะเหมือนกับสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน อาทิ
หน้ าบันธาตุไม้ และธาตุดินของศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว (ภาพที่ 3 - 183, 3 - 184) โดยสัดส่วนที่สอบ
สูงของยอดจัว่ ตรงกับระเบียบของหน้ าบันในกลุม่ สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน

ภาพที่ 3 - 183 หน้ าบันธาตุไม้ แบบเฉาซ่านในศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว
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ภาพที่ 3 - 184 หน้ าบันธาตุดินแบบเฉาซ่านในศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว

หน้ าบันที่สมั พันธ์กบั แบบสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน
อาคารบางหลังของศาลเจ้ า ไท้ ฮวั ้ และศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยวมีหน้ าบันทรงขันบั
้ นได (ภาพที่
3 - 185) หน้ าบันทรงดังกล่าวไม่ปรากฏในสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่นหนาน และเค่อ แต่ปรากฏ
ในสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ของกว่างโจว และไห่หนาน (ภาพที่ 3 - 186) แต่เนื่องจากศาลเจ้ าดังกล่าว
สร้ างโดยชาวจีนไหหลา ดังนันหน้
้ าบันทรงนี ้จึงเป็ นตัวบ่งบอกความสัมพันธ์กบั สถาปั ตยกรรมกว๋าง
ฝู่ ในไห่หนาน ทังนี
้ ้ ในกลุ่มสถาปัตยกรรมกว่างโจว และไห่หนาน เรี ยกหน้ าบันทรงดังกล่าวว่า “ฟาง
เอ่อ”67

67

陆琦《广东民居》，第 228 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ างตงหมินจู, หน้ า 228.)
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ภาพที่ 3 - 185 หน้ าบันทรงขันบั
้ นไดในศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้

ภาพที่ 3 - 186 หน้ าบันทรงขันบั
้ นไดของอาคารในศาลขงจื่อ จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่
22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง
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นอกจากนี ้ ผู่วิจัย พบรู ป แบบหน้ าบัน ที่ ค ล้ ายกับ หน้ าบัน เฉาซ่านแต่มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
รูปแบบบางประการ เช่นในศาลเจ้ า ไท้ ฮวั ้ และศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว โดยหน้ าบันที่พบในศาลเจ้ า
แรกมีรูปทรงคล้ ายกับหน้ าบันธาตุทอง (ภาพที่ 3 - 187) และธาตุไม้ (ภาพที่ 3 - 188) ส่วนศาลเจ้ า
ที่สอง พบหน้ าบันรูปทรงคล้ ายหน้ าบันธาตุทอง และธาตุน ้า (ภาพที่ 3 - 189)

ภาพที่ 3 - 187 หน้ าบันที่คล้ ายหน้ าบันธาตุทอง ศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้

ภาพที่ 3 - 188 หน้ าบันที่คล้ ายหน้ าบันธาตุไม้ ศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้
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ภาพที่ 3 - 189 หน้ าบันที่คล้ ายหน้ าบันธาตุน ้า ศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว

แม้ รูป ทรงของหน้ าบัน กลุ่ม นี จ้ ะชวนให้ นึก ถึง สถาปั ต ยกรรมเฉาซ่าน แต่ลัก ษณะบาง
ประการทาให้ หน้ าบันกลุ่มดังกล่าวแตกต่างจากรู ปแบบที่พบในเฉาซ่านด้ วย ลักษณะสาคัญคือ
ในขณะที่ยอดจัว่ ในสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านค่อนข้ างสอบสูง (ภาพที่ 3 - 49, 3 - 50, 3 - 51, 3 - 52)
แต่ยอดจัว่ ของหน้ าบันที่พบในศาลเจ้ าไหหลาในกรุงเทพฯ เตี ้ยและกว้ างกว่า อีกทังกรอบหน้
้
าบัน
ทังสองข้
้
างมีการปั น้ แถบปูนประดับ โดยแถบปูนมีความกว้ างเท่ากันตลอดเส้ นแถบ ต่างจากหน้ า
บันในสถาปัตยกรรมเฉาซ่านที่แถบปูนประดับในส่วนที่ใกล้ ยอดจัว่ จะแคบ ส่วนปลายจะผายออก
การที่ลกั ษณะหน้ าบันกลุ่มดังกล่าวคล้ ายกับหน้ าบันแบบเฉาซ่าน อาจมองได้ ว่า เป็ นการ
แพร่ อิทธิพลที่เกิดขึ ้นในกรุ งเทพฯ คือ ช่างที่สร้ างศาลเจ้ าจีนไหหลาได้ นาต้ นแบบจากศาลเจ้ าจีน
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แต้ จิ๋วมาประยุกต์ใช้ กระนัน้ ในการสารวจไหโข่ว และเหวินชางในมณฑลไห่หนาน ผู้วิจัยพบว่า
ศาลเจ้ าบางแห่งของชาวจีนในพืน้ ที่ดงั กล่าวมีการสร้ างหน้ าบันคล้ ายกับที่พ บในศาลเจ้ าไหหลา
ของกรุงเทพฯ (ภาพที่ 3 - 190, 3 - 191) ดังนันศาลเจ้
้
าชาวจีนไหหลาในกรุงเทพฯ คงนาต้ นแบบมา
จากบ้ านเกิดเมืองนอนของตนอีกเช่นกัน ทังนี
้ ้ ความคล้ ายคลึงกันของสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่
หนาน และสถาปัตยกรรมเฉาซ่านอาจสืบเนื่องจากหลายปัจจัยซึง่ น่าสนใจศึกษาต่อไป

ภาพที่ 3 - 190 หน้ าบันคล้ ายหน้ าบันธาตุน ้า ศาลขงจื่อ จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่ 2225สมัยราชวงศ์ชิง
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ภาพที่ 3 - 191 หน้ าบันคล้ ายหน้ าบันธาตุทอง ศาลขงจื่อ จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่
22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

จ าเป็ นต้ องกล่ า วถึ ง หน้ าบั น ของ
อาคารหลัง หนึ่ ง ในศาลเจ้ า จุย โบเนี ย้ ว โดย
รู ป ทรงคล้ ายกั บ หน้ าบั น ธาตุ ท อง (ภาพที่
3-192) แต่ น่ า สั ง เกตว่ า เส้ นกรอบหน้ าบั น
ระหว่ า งยอดจั่ว กั บ ส่ ว นที่ จ ะบานผายออก
ค่อนข้ างหักมุม ซึ่งต่างจากรสนิยมของหน้ าบัน
ในไห่หนาน (ไม่รวมหน้ าบันทรงขัน้ บันได) ที่
เส้ นค่อนข้ างดูเลื่ อนไหล (ภาพที่ 3 - 191) จึง
เป็ นได้ ว่า มีการซ่อมแปลงในช่วงเวลาใดเวลา
ภาพที่ 3 - 192 หน้ าบันของอาคารในศาลเจ้ าจุยโบ
เนี ้ยว

หนึง่ จนรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ ว
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5.2.2 รู ปทรงหลังคา
จากการสังเกตพบว่า กลุ่มอาคารที่หน้ าบันมิใช่ทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ จะมีสนั หลังคาตัด
ตรง (ภาพที่ 3 - 193) ลักษณะดังกล่าวเป็ นระเบียบที่พบในกลุ่มสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน
(ภาพที่ 3 - 194) สาหรับอาคารที่มีหน้ าบันทรงสามเหลี่ยม ปรากฏหลักฐานภายในศาลเจ้ า จุยโบ
เนี ้ยว และเจียวเอ็งเบี ้ยว โดยเป็ นอาคารทางเข้ า และอาคารบริ วาร สันหลังคาของอาคารดังกล่าวมี
ทังที
้ ่ตดั ตรง (ภาพที่ 3 - 195) และแอ่นโค้ ง (ภาพที่ 3 - 196, 3 - 198)

ภาพที่ 3 - 193 อาคารในศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว หน้ าบันทรงขันบั
้ นได สันหลังคาตัดตรง

ภาพที่ 3 - 194 หน้ าบันในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ที่ไม่ใช่ทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ สันหลังคาจะตัดตรง ศาลขงจื่อ
จังหวัดเหวินชาง มณฑลไห่หนาน พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง
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ภาพที่ 3 - 195 อาคารบริ วารของศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว หน้ าบันทรงสามเหลีย่ มหน้ าจัว่ สันหลังคาตัดตรง

ภาพที่ 3 - 196 อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว หน้ าบันทรงสามเหลีย่ มหน้ าจัว่ สันหลังคาโค้ ง
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ในกลุ่มสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนาน อาคารที่มีหน้ าบันทรงสามเหลี่ย มหน้ าจัว่ จะมี
สันหลังคาอยู่ 2 แบบ คือ สันหลังคาตัดตรงตลอดแนว (ภาพที่ 3 -197) และสันหลังคาตัดตรงแต่
ปลายสันหลังคาโค้ งขึ ้นเล็กน้ อย (ภาพที่ 3 - 176)

ภาพที่ 3 - 197 อาคารประธานของศาลเจ้ าเหวินชาง หน้ าบันทรงสามเหลีย่ ม สันหลังคาตัดตรง

ลักณะดังกล่าวที่พบในไห่หนานอาจทาให้ หลายคนเชื่อว่า ทรงสันหลังคาแอ่นโค้ งที่พบใน
ศาลเจ้ าไหหลาของกรุงเทพฯ เช่น ศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว (ภาพที่ 3 - 196) คงแสดงถึงความสัมพันธ์
กับสถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน
กระนัน้ ผู้วิ จัย กลับ เห็ น ว่า ทรงสัน หลัง คาแอ่ น โค้ ง ในศาลเจ้ า เจี ย วเอ็ ง เบี ย้ ว ไม่ น่ า จะ
เกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมในไห่หนาน แต่แสดงถึงการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมแบบเฉาซ่าน
และหมิ่นหนาน เพราะหากสังเกตลักษณะปลายสันหลังคาของอาคารหลังดังกล่าวจะพบว่า มีการ
บากให้ เป็ นรูปหางนกนางแอ่นที่มีความลึกไม่มาก นอกจากนี ้ปลายสันหลังคาประดับพั นธุ์พฤกษา
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ม้ วนด้ วย ลักษณะเหล่านี ช้ วนให้ นึก ถึงงานสถาปั ต ยกรรมเฉาซ่าน อย่างไรก็ ตาม การซ้ อ นชัน้
หลังคากลับแสดงความสัมพันธ์ กบั งานสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน โดยสังเกตได้ ว่า หลังคาทังสอง
้
ชันแอ่
้ นโค้ ง และหน้ าบันเป็ นทรงหน้ าจัว่ ลักษณะดังกล่าวเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรมหมิ่ น
หนานดังที่เคยกล่าวไปข้ างต้ นแล้ ว
นอกจากนี ้จาเป็ นต้ องกล่าวถึงอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยวด้ วย โดยในส่วนหลังคาทา
เป็ นหน้ าบันธาตุไม้ แบบเฉาซ่าน และทาสันหลังคาสองชัน้ ซ้ อนกัน ชัน้ แรกตัดตรง และชัน้ ที่สอง
แอ่นโค้ ง (ภาพที่ 3-198)

ภาพที่ 3 - 198 ลักษณะหลังคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว

หลังคาทรงดังกล่าวชวนให้ นึกถึง การซ้ อนชันหลั
้ งคาแบบเฉาซ่าน ที่ให้ หน้ าบันธาตุไฟอยู่
ด้ านบน ส่วนด้ านล่างเป็ นหลังคาธาตุอื่น อย่างไรก็ตาม การลดรูปหลังคาชันบนให้
้
เหลือเพียงสัน
หลังคาที่แอ่นโค้ งไม่ปรากฏมาก่อนในศิลปะเฉาซ่าน อาจเป็ นได้ วา่ การซ่อมในคราวหนึ่งอาจส่งผล
ให้ เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทังนี
้ ้ด้ านหน้ าอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยวปรากฏแผ่นป้ายศิลา
เหนือประตูทางเข้ าซึ่งระบุว่า “ซ่อมในปี ก่ยุ ซื่ออันเป็ นปี ที่ 19 แห่งรัชสมัยพระเจ้ ากวางซู่” (光绪
癸巳十九年重修)

(ภาพที่ 3 - 199) ปี ดัง กล่าวเที ย บได้ กับ พ.ศ.2436 ซึ่ง อยู่ในสมัยรั ช กาลที่ 5
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แล้ ว การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ ้นในคราวนี ้ หรื อหลังจากนัน้ เพราะศาลเจ้ าแห่งนี ้ยังใช้ งานจนถึง
ปัจจุบนั จึงอาจมีการซ่อมแซมบูรณะอีกหลายครัง้

ภาพที่ 3 - 199 แผ่นป้ายศิลาที่อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ า จุยโบเนี ้ยว ด้ านขวาสุดปรากฏจารึกอักษรจีนขนาด
เล็กระบุศกั ราชเทียบได้ กบั ปี พ.ศ. 2436 (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม)

5.3 งานประดับสถาปั ตยกรรม
5.3.1 กระเบือ้ งเคลือบสาเร็จรู ปบนสันหลังคา และเทคนิคเชี่ยนฉือ
หลังคาของอาคารหลังหนึ่งในแนวแกนหลักของศาลเจ้ าจุยโบเนีย้ วมีงานประดับสัน
หลังคาที่ น่าสนใจ คือ มีการก่ออิฐฉาบปูนและเขียนสีประดับที่ สันหลังคา แต่ส่วนกลางของสัน
หลังคากลับประดับเป็ นกระเบื ้องเคลือบสาเร็จรูป (ภาพที่ 3 - 193, 3 - 200)
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ภาพที่ 3 - 200 กระเบื ้องสาเร็ จรูปประดับสันหลังคาอาคารของศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว

ในงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนาน มีการประดับสันหลังคา 2 แบบ แบบแรกคือ
การก่ออิฐปั น้ ปูนพร้ อมเขียนลายประดับตกแต่ง (ภาพที่ 3 - 194) แบบที่ สองคือ ก่ออิฐเป็ นโกลน
และประดับครอบด้ วยกระเบื ้องที่รูปทรงสอดรับกับ สันหลังคา (ภาพที่ 3 - 176) ลักษณะดังกล่าว
แตกต่างจากอาคารหลังนี ท้ ี่ใช้ เทคนิคก่ออิฐถือปูนผสมการประดับกระเบื ้องและไม่ใช้ กระเบื ้องที่
รูปทรงสอดรับกับสันหลังคา หากแต่เป็ นกระเบื ้องเคลือบที่ปัน้ เป็ นรูปอาคารและบุคคล
กระเบื ้องเคลือบกลุม่ ดังกล่าวจะพบว่า ใช้ โทนสีน ้าเงิน เขียว ขาว เหลือง และเมื่ อพิจารณา
ร่วมกับการปั น้ เป็ นรูปบุคคล และอาคารบ้ านเรื อน พร้ อมกับประดับบนสันหลังคา จึงชวนให้ นึกถึง
งานประดับสันหลังคาในกลุ่มอาคารกว๋างฝู่ ของกว่างโจวที่สงั่ มาจากเตาสือวาน (ภาพที่ 3 - 149)
อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่า ถึงแม้ งานสถาปั ตยกรรมในไห่หนานจะได้ รับอิทธิพลจากกว่างโจว แต่จาก
การส ารวจไม่พ บว่า มี ความนิยมประดับสันหลังคาแบบเดียวกับที่ พ บในกว่างโจว ดังนัน้ จึงพอ
สันนิษฐานได้ ว่า งานประดับที่พบนี ้อาจเป็ นแรงบันดาลใจของช่างในกรุงเทพฯ ที่มีโอกาสเห็นงาน
สถาปัตยกรรมแบบกว๋างฝู่ ในเมืองกว่างโจวก็เป็ นได้
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นอกจากการประดับประติมากรรมกระเบื ้องเคลือบสาเร็จรูปแล้ ว ยังพบว่าศาลเจ้ ากลุ่มนี ้มี
การประดับด้ วยเทคนิคเชี่ยนฉื อ หรื อการตัดกระเบือ้ งเป็ นชิน้ เล็กๆ แล้ วนามาประกอบเป็ นงาน
ประติม ากรรม งานที่ พ บโดยส่วนใหญ่ น่าจะเกิ ดจากการซ่อ มแซมในยุค ปั จ จุบัน โดยสามารถ
พิ จ ารณาได้ จ ากสี สัน ของกระเบื อ้ ง และรอยตัด (ภาพที่ 3 - 198) อย่ า งไรก็ ต าม งานประดับ
กระเบื ้องตัดบนสันหลังคาของอาคารทางเข้ า ศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้ ซึ่งสีค่อนข้ างหลุดลอก และขอบแผ่น
กระเบือ้ งแต่ละแผ่นดูไม่เรี ยบนักเมื่ อเทียบกับงานประดับกระเบื ้องตัดที่อยู่ใกล้ ๆกัน (ภาพที่ 3 201) งานดังกล่าวอาจเป็ นฝี มือช่างในคราวแรกสร้ าง ทังนี
้ ้เทคนิคประดับกระเบื ้องตัดหรื อเชี่ยนฉือ
มิใช่เอกลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน แต่เป็ นจุดเด่นของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
และหมิ่นหนาน ดังนันอาจมองได้
้
ว่า ช่างที่สร้ างศาลเจ้ า ไท้ ฮวได้
ั ้ แรงบันดาลใจจากสถาปั ตยกรรม
ทังสองกลุ
้
ม่ โดยอาจผ่านทางศาลเจ้ าแต้ จิ๋วและฮกเกี ้ยนในกรุงเทพฯ

ภาพที่ 3 - 201 งานประดับกระเบื ้องตัดบนสันหลังคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ า ไท้ ฮวั ้ ส่วนที่เป็ นรู ปดอกไม้
น่าจะเป็ นงานคราวแรกสร้ างโดยพิจารณาจากสีกระเบือ้ ง และขอบที่ไม่สม่าเสมอ ส่วนกระเบือ้ งตัดประดับ
ประติมากรรมหงส์นา่ จะเป็ นของที่ทาหรื อซ่อมขึ ้นใหม่เนื่องจากสีสดกว่า และขอบกระเบื ้องเรี ยบกว่า
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5.3.2 งานประดั บ โครงสร้ างรั บ น ้า หนั ก : เอกลั ก ษณ์ ร่ วมกั น ระหว่ างงาน
สถาปั ตยกรรมกว๋ างฝู่ ในกว่ างโจว และไห่ หนาน
งานประดับโครงสร้ างไม้ ภายในศาลเจ้ าจุยโบเนีย้ ว ศาลเจ้ า ไท้ ฮวั ้ และศาลเจ้ าเจียวเอ็ง
เบี ้ยวมีลักษณะคล้ ายคลึงกัน คือ โครงสร้ างเสาไม้ ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับโครงสร้ างไม้ ที่พ บใน
ศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋ว ฮกเกีย้ น และแคะ แต่ถ่งจู้ค่อนข้ างสัน้ กว่าศาลเจ้ ากลุ่มอื่นๆ และเรี ยบง่ายไม่มี
การประดับใดๆ ไม้ ขื่อที่รองรับก็ ไม่มีการแกะสลัก หรื อเขียนภาพจิตรกรรม อีกทัง้ ไม้ ขื่อยาวทะลุ
ถ่งจู้ออกมา และไม่มีจาเชียนเชื่อม (ภาพที่ 3 - 202, 3 - 203)
ลักษณะดังกล่าวชวนให้ นึกถึ งงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว (ภาพที่ 3 - 169)
อย่างไรก็ดี เชื่อว่า งานประดับโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าไหหลาน่าจะไม่ เกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรม
กลุ่ ม ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากโครงสร้ างไม้ ของสถาปั ต ยกรรมกว๋ า งฝู่ ของไห่ ห นานก็ มี ลัก ษณะนี ้
เช่ น เดี ย วกัน (ภาพที่ 3 - 204) ศาลเจ้ าจี น ของชาวไหหล าในกรุ ง เทพฯ คงได้ แ รงบัน ดาลจาก
สถาปัตยกรรมกลุม่ หลังมากกว่า

ภาพที่ 3 - 202 ลักษณะโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว
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ภาพที่ 3 - 203 ลักษณะโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้

ภาพ ที่ 3 - 204 ลั ก ษ ณ ะโค รงสร้ างไม้ ในศ าลเจ้ าสุ ย เหว่ ย เซิ่ ง เหนี ย ง จั ง หวั ด เหวิ น ชาง ม ณ ฑ ล
ไห่หนาน พุทธศตวรรษที่ 20 – 22 สมัยราชวงศ์หมิง
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5.4 ข้ อสรุ ป
ชาวจี น ไหหล าในกรุ ง เทพฯอพยพมาจากมณฑลไห่ ห นานซึ่ง พื น้ ที ดั่ง กล่ า วมี รูป แบบ
สถาปั ตยกรรมเป็ นของตนเองเช่นกัน โดยพบว่าศาลเจ้ าชาวจีนไหหลาในกรุงเทพฯ อาทิ ศาลเจ้ าไท้
ฮัว้ ศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว ยังรักษาเอกลักษณ์ดงั กล่าวไว้ ด้วย หลักฐานประการหนึง่ คือ รูปแบบอาคาร
ทางเข้ าที่มีการประดับภาพจิตรกรรมผสมประติมากรรมเฉพาะที่แถบด้ านบนสุดของผนังเท่านัน้
ผนัง ด้ านล่างไม่มี การประดับใดๆ และมี ก ารเจาะช่องหน้ าต่างรู ป สี่ เหลี่ ยมผื น ผ้ าเพื่ อล้ อรั บกับ
หน้ าต่างทรงเดียวกันของอาคารประธาน
นอกจากนี ้ พบว่ า มี ก ารใช้ หน้ าบัน ทรง “ฟางเอ่ อ ” ซึ่ ง เป็ นที่ นิ ย มอย่ า งมากในงาน
สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนาน และสันหลังคาตัดตรง อีกทังมี
้ การใช้ หน้ าบันคล้ ายกับหน้ าบัน
5 ธาตุของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน แต่มีความแตกต่างคือ หน้ าบันกลุ่มนี ้ของศาลเจ้ าไหหลาจะบาน
ผายมากกว่า ทัง้ นีพ้ บหน้ าบันลักษณะดังกล่าวในสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ของไห่หนานเช่นกัน จึง
แสดงให้ เห็นว่า หน้ าบันกลุ่มนีเ้ ป็ นการสืบทอดรู ปแบบจากสถาปั ตยกรรมในบ้ านเกิดของชาวจีน
ไหหลา ไม่ใช่เป็ นการรูปแรงบันดาลใจจากสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านที่เกิดขึ ้นในกรุงเทพฯ ลักษณะอีก
ประการหนึ่ ง ที่ สื บ ทอดเอกลั ก ษณ์ จ ากงานสถาปั ต ยกรรมบ้ านเกิ ด ของชาวจี น ไหหล า คื อ
โครงสร้ างรรับน ้าหนักที่มีการประดับค่อนข้ างน้ อย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่ามีอิทธิพลจากแรงบันดาลใจอื่นด้ วย โดยพบลักษณะ
บางประการที่สมั พันธ์ กับสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน กล่าวคือ หน้ าบัน 5 ธาตุ การประดิษฐ์ หน้ า บัน
ธาตุไฟให้ มีสนั หลังคาแอ่นโค้ งและปลายสันหลังคาประดับพันธุ์พฤกษา และการใช้ เทคนิคเชี่ยนฉือ
(อาจเกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานด้ วย) ส่วนลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมหมิ่น
หนานคือ การทาหลังคาที่มีหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ซ้ อนกันสองชัน้ และสันหลังคาแอ่ นโค้ ง
ส่วนแรงบันดาลใจจากสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว คือ การประดับกระเบื ้องเคลือบสาเร็ จรูป
จากเตาสือวาน ทังนี
้ ้แรงบันดาลใจที่กล่าวถึงทังหมดน่
้
าจะเกิดขึ ้นจากการติดต่อสัมพันธ์กบั ชาวจีน
กลุม่ ภาษาแต้ จิ๋ว ฮกเกี ้ยน และกวางตุ้ง ในกรุงเทพฯ
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6. ศาลเจ้ าจีนของชาวจีนแคะ
จากการสารวจพบศาลเจ้ าจีนแคะที่สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1 - 5 และมีความสาคัญ อยู่ 3
แห่ง คือ ศาลเจ้ าโรงเกือก ศาลเจ้ าชาไนเก็ง ศาลเจ้ าหลีตี ้เบี ้ยว
กระนัน้ ศาลเจ้ าบางแห่งมีประวัติว่า ได้ สร้ างขึน้ ใหม่ในภายหลังด้ วย อาทิ ศาลเจ้ าหลี ตี ้
เบี ้ยว ซึ่งมีประวัติว่าสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2445 อันตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยในคราวแรกสร้ างเป็ น
เพียงอาคารไม้ ต่อมาไฟไหม้ เสียหายหนัก จนต้ องปิ ดปรับปรุ งในปี พ.ศ. 2532 – 2535 โดยสร้ าง
เป็ นอาคารคอนกรี ต 68 หรื อ ศาลเจ้ าชาไนเก็ งซึ่งน่าจะสร้ างขึน้ ไม่ช้าไปกว่าสมัยรัชกาลที่ 3 ตาม
จารึ กที่พบในศาลเจ้ า แต่กลุ่มอาคารในปั จจุบนั เพิ่ง สร้ างขึน้ ใหม่ในปี พ.ศ.2482 เพราะพืน้ ที่เดิม
ต้ องถูกเวนคืน เป็ นต้ น
ดังนัน้ ในที่นี ้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะศาลเจ้ าโรงเกื อก ซึ่งมีประวัติว่าสร้ างขึ ้นในสมัย
รัชกาลที่ 1 และมีการขยายศาลเจ้ าในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากนันไม่
้ พบประวัติการสร้ างใหม่แต่
อย่างใด กระนัน้ ต้ องกล่าวด้ วยว่า ศาลเจ้ าในปั จจุบันอาจเป็ นงานสร้ างในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ ว
เนื่องจากประวัติบนศิลาจารึกระบุวา่ ในสมัยนันได้
้ มีการซื ้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายศาลเจ้ า ในคราวนัน้
อาจมีการปรับรูปแบบของศาลเจ้ าใหม่
ในบทที่ 2 ผู้วิจัยได้ อ้างถึงการศึกษาของนักวิชาการในแขนงอื่น ๆ เกี่ ยวกับชาวจี นแคะ
อพยพ โดยสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ถิ่ น ฐานของชาวจี น แคะในประเทศจี น มี อ ยู่ 3 แหล่ ง คื อ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลกว่ า งตง ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ของมณฑลฝู เ จี ย้ น และทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี แต่สาหรับชาวจีนแคะอพยพในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่
มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่างตง
ในการสารวจศาลเจ้ าโรงเกือก พบข้ อมูลที่สนับสนุนแนวคิดข้ างต้ น คือ ป้ายวิญ ญาณของ
ผู้วายชนม์ชาวจีนแคะที่เก็บไว้ ภายในศาลเจ้ า โดยหลายป้ายได้ ระบุบ้านเกิดของผู้วายชนม์ ซึง่ มี 2
68

เมธาวี โรจนะเสน, “ศาลเจ้ าจี น ศรั ท ธากั บ การรั ก ษาโรค กรณี ศึ ก ษาศาลเจ้ าหลี่ ตี เ้ บี ย้ ว เขต
สัม พัน ธวงศ์ กรุ ง เทพมหานคร,” รายงานการศึ ก ษาเฉพาะบุค คล ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต ภาควิ ช า
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, หน้ า 34.
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เมือง คือ เจียงยิง และเฟิ งซุ่น สถานที่เหล่านี ้ปั จจุบนั อยู่ในจังหวัดเหมยโจวซึ่งเป็ นเมืองของชาวจีน
แคะที่ อ ยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของมณ ฑลกว่ า งตง ทั ง้ นี จ้ ากการศึ ก ษารู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมของศาลเจ้ าโรงเกื อก พบลัก ษณะบางประการที่ แ สดงถึง ความสัม พันธ์ กับ งาน
สถาปัตยกรรมท้ องถิ่นในแถบดังกล่าวด้ วย

6.1 รู ปแบบอาคารทางเข้ า
อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าโรงเกือกมีการทาประตูทางเข้ าที่ส่วนกลางอาคาร ส่วน
ผนังด้ านหน้ าสองด้ านมีการเจาะช่องหน้ าต่างทรงกลม บนผนังมีการแบ่งเป็ นช่องสี่เหลี่ยม ในแต่
ละช่องประดับประติมากรรมปูนปั น้ ประดับกระเบื ้องผสมกับการเขียนภาพจิตรกรรมเพื่อเล่าเรื่ อง
(ภาพที่ 3 - 205, 3 - 206) ทัง้ นี ก้ ารแบ่ง ช่ อ งบนฝาผนัง เพื่ อ ประดับ ภาพต่า งๆ ปรากฏในงาน
สถาปัตยกรรมเค่อของกว่างตง (ภาพที่ 3 - 207)

ภาพที่ 3 - 205 อาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเกือก ซอยวานิช 2 แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์
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ภาพที่ 3 - 206 งานประดับบนฝาผนังอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเกือก

ภาพที่ 3 - 207 การประดับผนังของอาคารทางเข้ า ของบ้ านในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑล
กว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง
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อย่างไรก็ ตาม การแบ่งช่องในสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตง นิยมประดับ ภาพภายใน
ช่องทางตอนบน ส่วนทางตอนล่างมักทาสี หรื อเขียนลวดลายเพียงเล็กน้ อย (ภาพที่ 3 - 207) แต่ใน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน นอกจากจะแบ่งช่องเช่นเดียวกันแล้ วยังมีการประดับอย่างมากเหมือนกัน
ทุกช่อง (ภาพที่ 3 - 38) แสดงให้ เห็นว่า แนวทางการประดับดังกล่าวที่ศาลเจ้ าโรงเกือกอาจสัมพันธ์
กับสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน
หลักฐานหนึ่งที่สนับสนุนข้ อสันนิษฐานข้ างต้ นคือ ตัว อักษรภาษาจีนที่พบบนภาพเล่าเรื่ อง
ประดับฝาผนังอาคารทางเข้ า ซึ่งบันทึกปี ที่ซ่อมแซมด้ วย คือ “ปี อี่ซื่อในรัชสมัยพระเจ้ ากวางซู่ ”
（光绪乙巳年）เที ย บได้ กั บ พ.ศ.

2448 อี กทัง้ ยัง ปรากฏนามของช่างผู้ท างานประดับ อาคาร

ทางเข้ าคือ อู๋ตนั เฉิง ( 吴丹成) อีกทัง้ ยังปรากฏนามบ้ านเกิดของอู๋ตนั เฉิ งด้ วย โดยช่องภาพหนึ่ง
เขี ยนว่า “อู๋ตัน เฉิ ง แห่งเฉาหยาง” （潮阳吴丹成）เฉาหยางคือ เมื องหนึ่งที่ อยู่ในเขตเฉาซ่าน
(ภาพที่ 3 - 77) หลักฐานดังกล่าวอาจทาให้ มองได้ ว่า งานประดับภายในช่องบนผนังของอาคาร
ทางเข้ าที่ศาลเจ้ าโรงเกือกสัมพันธ์ได้ ต้นแบบจากงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน
อย่างไรก็ตาม ภาพเล่าเรื่ องภายในช่องเหล่านี ้เป็ นงานของช่างในสมัยรัช กาลที่ 5 ซึ่งเรามิ
อาจทราบได้ แน่ชดั ว่า ช่างอู๋ตนั เฉิงทาตามเค้ าโครงที่มีอยู่เดิม หรื อทาขึ ้นใหม่ ดังนันหากเป็
้
นการทา
ตามของเดิม ก็สามารถกล่าวได้ ว่าเป็ นหลักฐานที่แสดงการรับอิทธิพลรูปแบบจากงานศิลปะของ
ชาวจีนต่างกลุ่มตังแต่
้ สมัยแรกสร้ างคือ รัชกาลที่ 1 แต่หากเป็ นงานทาขึน้ ใหม่ ก็เป็ นหลักฐานที่
แสดงปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่เกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
นอกจากร่ อ งรอยที่ อ าจสัม พัน ธ์ กับ ชาวจี น แต้ จิ๋ วแล้ ว ยัง พบความสัม พัน ธ์ กับ ชาวจี น
ฮกเกีย้ นด้ วย คือ การเจาะช่องหน้ าต่างทรงกลมและประดับลายฉลุแบบที่เรี ยกว่า “หน้ าต่างเสือ
มังกร” หรื อฉื อหู่ชวง (ภาพที่ 3 - 208) การเจาะช่องหน้ าต่างและประดับลายฉลุดงั กล่าวที่อาคาร
ทางเข้ าไม่ปรากฏมาก่อนในสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตง แต่ นิยมในงานสถาปั ตยกรรมหมิ่ น
หนาน (ภาพที่ 3 - 111b)
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ภาพที่ 3 - 208 ช่องหน้ าต่างของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเกือก

6.2 เครื่ องบน
หน้ าบันในศาลเจ้ าโรงเกือกมีทงหมด
ั้
2 แบบ คือ หน้ าบันที่มีการประดับยอดจัว่ ให้ เป็ นรู ป
เรขาคณิตต่างๆ และหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ทังนี
้ ้จากการตรวจสอบรูปแบบพบว่า น่าจะได้
ต้ นแบบจากงานสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน
หน้ าบันที่มียอดจัว่ เป็ นรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ ของศาลเจ้ าโรงเกือก คล้ ายกับ หน้ าบันธาตุ
ไม้ ในสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน คือ ยอดจัว่ สอบสูง และประดิษฐ์ ให้ มีทรงคล้ ายห้ าเหลี่ยม พื ้นที่บริเวณ
กรอบหน้ าบัน ทัง้ สองข้ างประดับแถบปูน โดยแถบด้ านบนแคบ และด้ านล่างผายออก (ภาพที่
3 - 209)
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ภาพที่ 3 - 209 หน้ าบันธาตุไม้ ในศาลเจ้ าโรงเกือก

อาจมี ผ้ ูโต้ แ ย้ ง ว่า รู ป ทรงหน้ า บัน ธาตุต่างๆ และระเบี ย บการประดับ กรอบหน้ า บัน ใน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่านส่งอิทธิพลให้ กับสถาปั ตยกรรมเค่อในกว่างตงอยู่แล้ ว ดังปรากฏหลักฐาน
จ านวนมากในเมื อ งเหมยโจว (ภาพที่ 3 - 210) ทว่ า ถึ ง แม้ ช่ า งในเหมยโจวจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน แต่ก็ได้ สร้ างลักษณะเฉพาะตัวด้ วย โดยสังเกตได้ ว่า ในกรณี ที่เป็ นอาคาร
ขนาดเล็กเช่นซุ้มประตูทางเข้ า หน้ าบันทัง้ สองด้ านเป็ นรู ปทรงเดียวกัน (ภาพที่ 3 - 211) แต่หาก
เป็ นอาคารขนาดใหญ่ ช่างมักจะสร้ างหน้ าบันด้ านหลังเป็ นทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ส่วนด้ านหน้ า
จะสร้ างเป็ น หน้ าบัน ธาตุต่างๆ แบบเฉาซ่าน (ภาพที่ 3 - 212) ซึ่ง ต่า งจากศาลเจ้ าโรงเกื อ ก ที่
ด้ านหน้ าและด้ านหลังอาคารเป็ นหน้ าบันธาตุไม้ เหมือนกัน โดยลักษณะดังกล่าวเป็ นที่นิยมปฏิบตั ิ
ในกลุม่ ช่างสถาปัตยกรรมเฉาซ่านซึง่ ปรากฏในศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋วด้ วย
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ภาพที่ 3 - 210 หน้ าบันธาตุไม้ ของบ้ านในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 –
25 สมัยราชวงศ์ชิง

ภาพที่ 3 - 211 อาคารขนาดเล็กในสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตง นิยมทาหน้ าบันทังสอง
้
ข้ างเป็ นทรงเดียวกัน (ในภาพเป็ นหน้ าบันธาตุไม้ ) ซุ้มประตูทางเข้ าของบ้ านในหมูบ่ ้ านเฉียวซี
เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง
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ภาพที่ 3 - 212 อาคารขนาดใหญ่ ในสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตง หน้ าบันด้ านหน้ าเป็ นหน้ าบันธาตุไม้ แต่
ด้ านหลังเป็ นหน้ าบันทรงสามเหลีย่ มหน้ าจัว่ บ้ านในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษ
ที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง

สาหรับหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ เป็ นที่นิยมในกลุ่มอาคารของเมืองเหมยโจวเช่นกัน
ทว่าองค์ประกอบหลายประการไม่เหมือนกับหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ในศาลเจ้ าโรงเกือก
โดยในศาลเจ้ าโรงเกือก อาคารที่ประดิษฐ์ หน้ าบันทรงดังกล่าวจะมีสนั หลังคาแอ่นโค้ ง และซ้ อนชัน้
บนหลังคาที่มีหน้ าบันธาตุไม้ ปลายสันหลังคาบากเป็ นร่องเล็กน้ อยเลียนแบบหางนกนางแอ่น และ
ประดับด้ วยลวดลายพันธุ์พฤกษาม้ วนสะบัดปลาย (ภาพที่ 3 - 213) ลักษณะเหล่านีต้ รงข้ ามกับ
หน้ าบันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ในเหมยโจว ที่สนั หลังคาโค้ งเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ และไม่ยื่นล ้าจาก
หน้ าบันมากนัก ไม่มีการประดับพันธุ์พฤกษาม้ วน และหลังคาทรงดังกล่าวซ้ อนบนหลังคาที่มี หน้ า
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บันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ เหมือนกัน (ภาพที่ 3 - 214) อย่างไรก็ดี ลักษณะที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้
นึกถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเฉาซ่านมากกว่า (ภาพที่ 3 - 65)

ภาพที่ 3 - 213 หลังคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเกือก หน้ าบันธาตุไฟซ้ อนอยูบ่ นหน้ าบันธาตุไม้
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ภาพที่ 3 - 214 หลังคาของอาคารทางเข้ าของศาลโซ่วชิ่ง หมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธ
ศตวรรษที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง

6.3 งานประดับสถาปั ตยกรรม
งานประดับกระเบื ้องเทคนิคเชี่ยนฉือ
ภายในศาลเจ้ าโรงเกื อก ปรากฏหลักฐานการประดับอาคารโดยใช้ กระเบื ้องตัด
เป็ นชิ น้ เล็ กๆ และนามาจัดวางให้ เป็ นประติม ากรรมรู ปต่างๆ เช่น บนสัน หลังคา และผนังของ
อาคารทางเข้ า โดยมีทงที
ั ้ ่เป็ นรูปพันธุ์พฤกษา บุคคล และสิ่งของ (ภาพที่ 3 - 215)
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ภาพที่ 3 - 215 งานประดับกระเบื ้องตัดหรื อเชี่ยนฉือบนหลังคาของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเกือก

เทคนิ ค เชี่ ย นฉื อ หรื อ การตัด กระเบื อ้ งเป็ น ชิ น้ เพื่ อ ประดับ ถื อ เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องงาน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน และหมิ่นหนาน นอกจากนี ้เทคนิคดังกล่าวได้ แพร่เข้ าไปในดินแดนของชาว
จีนแคะทัง้ ที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของกว่างตงด้ วย (ภาพที่ 3 - 216) โดยอาจได้ รับ
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน หรื อหมิ่นหนาน เพราะเป็ นบริเวณที่อยูใ่ กล้ กนั
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ภาพที่ 3 - 216 การประดับกระเบื ้องตัดบนหน้ าบันในสถาปั ตยกรรมเค่อในกว่างตง หมูบ่ ้ านเฉียวซี เมืองเหมย
โจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง

ในกรณี ของศาลเจ้ าโรงเกื อก การประดับอาคารด้ วยเทคนิคเชี่ยนฉื อสามารถตีความได้
หลายแนวทาง โดยสามารถกล่าวได้ ว่า หากช่างเป็ นชาวจีนแคะ ก็คงเป็ นการสืบทอดจากเทคนิคที่
ถิ่นบ้ านเกิดตนเองคุ้นเคย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราได้ พบหลักฐานของช่างจากเฉาหยางซึง่ อยูใ่ น
กลุ่มสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน ดังนันการปรากฏเทคนิ
้
คดังกล่าวจึงสามารถพิจารณาได้ เช่นกันว่าเป็ น
หลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลจากศิลปะกลุม่ อื่น
งานประดับบนโครงสร้ างรับน ้าหนัก
น่าสังเกตว่า งานประดับโครงสร้ างรับน ้าหนักชาเหลียงมีลกั ษณะคล้ ายกับที่พบ
ในศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋ว และฮกเกีย้ น คือ ถ่งจู้ประกอบด้ วยฐานและตัวเสา ส่วนฐานทาเป็ นโต่วเพียง
อย่างเดียว (ภาพที่ 3 - 217) หรื ออาจแกะสลักชิ ้นไม้ เป็ นรูปทรงคล้ ายฟั กทองมีแฉกคร่อมขื่อ (ภาพ
ที่ 3 - 218) บางครัง้ อาจทาเป็ นรูปต่างๆ เพื่อรองรับโต่ว (ภาพที่ 3 - 217) สาหรับในส่วนเสานัน้ มี
ทังที
้ ่เป็ นแท่งเสาเดี่ยวเรี ยบๆ (ภาพที่ 3 - 218) และทาเป็ นโต่วสลับเสาเรี ยบซ้ อนชันขึ
้ ้นไป (ภาพที่
3 - 217) นอกจากนี ้ยังมีจาเชียนเชื่อมระหว่างเสา
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ภาพที่ 3 - 217 โครงสร้ างไม้ รับน ้าหนักของศาลเจ้ าโรงเกือก ฐานถ่งจู้มีทงที
ั ้ ่แกะสลักรู ปพันธุ์พฤกษารองรับโต่ว
หรื อแกะสลักเพียงโต่วอย่างเดียว ส่วนเสาประกอบด้ วยโต่วสลับกับแท่งเสาเรี ยบ มีจาเชียนเชื่อมระหว่างเสา

ภาพที่ 3 - 218 โครงสร้ างไม้ รับน ้าหนักของศาลเจ้ าโรงเกือก ฐานถ่งจู้เป็ นรูปฟั กทองรองรับโต่ว เสาเป็ นเสาเรี ยบ
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จากการสารวจพบว่า สถาปัยกรรมเค่อของกว่างตงมีการประดับโครงสร้ างไม้ รับน ้าหนักใน
ลักษณะดังกล่าวด้ วยเช่นกัน (ภาพที่ 3 - 219, 3 - 220, 3 - 221) ความเหมือนกันกับสถาปั ตยกรรม
เฉาซ่าน และหมิ่นหนาน อาจสืบเนื่องมาจากพืน้ ที่ที่อยู่ใกล้ กันทาให้ มีการเผยแพร่ อิทธิ พลซึ่งกัน
และกัน

ภาพที่ 3 - 219 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตง ฐานถ่งจู้มีเพียงโต่ว เสาเป็ นเสาเรี ยบ
และมีจาเชี ยนเชื่อมระหว่างเสา หมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง

ภาพที่ 3 - 220 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตง ฐานถ่งจู้เป็ นรู ปฟั กทองรองรับโต่ว
บ้ านพักหวงจุนเซียน เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง ต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
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ภาพที่ 3 - 221 งานประดับโครงสร้ างไม้ ในสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตง ฐานถ่งจู้แกะเป็ นรูปสิงโต เสาเป็ นรู ป
โต่วสลับเสาเรี ยบ และมีจาเชียนเชื่อมระหว่างเสา หมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่
22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง

นอกจากนี ้ ควรกล่าวถึง งานประดับที่แปอกไก่ในอาคารประธานของศาลเจ้ าโรงเกือกด้ วย
โดยสังเกตได้ ว่า ใต้ ไม้ แปอกไก่มีการประดับไม้ แปขนาดบางอีกท่อนหนึ่ง ส่วนบนไม้ แปอกไก่ มีงาน
เขียนสีจิตรกรรม แต่ภาพเลือนไปมากจนไม่อาจทราบได้ ว่าเป็ นภาพเกี่ยวกับอะไร (ภาพที่ 3 - 222)
ทังนี
้ ไ้ ด้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วว่า การเขียนจิต รกรรมประดับแปอกไก่ปรากฏในสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
และหมิ่นหนาน และยังปรากฏในศิลปะเค่อของกว่างตง (ภาพที่ 3 - 223) ดังนัน้ งานประดับที่พบ
ในศาลเจ้ าโรงเกือกอาจสัมพันธ์กบั บ้ านเกิดของชาวจีนแคะในมณฑลกว่างตงก็เป็ นได้
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ภาพที่ 3 - 222 แปอกไก่ของอาคารในศาลเจ้ าโรงเกือกยังปรากฏร่องรอยงานจิตรกรรม

ภาพที่ 3 - 223 แปอกไก่ของอาคารในหมู่บ้านเฉียวซี เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25
สมัยราชวงศ์ชิง มีการเขียนภาพยันต์แปดทิศ

226

งานประดับกรอบประตู
ช่องประตูของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ าโรงเกือก มีลกั ษณะคล้ ายกับศาลเจ้ าของชาว
จี น กลุ่ม อื่ น ๆ อี กหลายแห่ง ในกรุ ง เทพฯ คื อ มี ก ารติด ตัง้ กรอบประตูท าจากศิล า ในส่วนกรอบ
ด้ านบนมี การแกะสลักแท่นสี่เหลี่ ยมนูนขึน้ มา 2 แท่ง (ปิ่ นประตู) และแกะสลักภาษาจี นที่ ด้าน
บนสุด เหนือแท่นดังกล่าวเป็ นประติมากรรมรูปสิงโตสองตัวทาหน้ าที่รองรับป้ายชื่อศาลเจ้ า (ภาพที่
3 - 224)

ภาพที่ 3 - 224 งานประดับบริ เวณประตูของอาคารทางเข้ า โดยมีการประดับปิ่ นประตู เหนือขึ ้นไปเป็ นสิงโตสอง
ตัวทาหน้ าที่รองรับป้ายชื่อของศาลเจ้ าโรงเกือก

ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วว่า ปิ่ นประตูปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมจีนโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม
พบว่า สิงโตที่ประดับเหนือขึ ้นไปเพื่อทาหน้ าที่รับป้ายชื่อศาลเจ้ าเป็ นที่นิยมในสถาปั ตยกรรมเฉา
ซ่านเท่านัน้ ส่วนกรอบประตูของสถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างตงประดับปิ่ นประตูเพียงอย่างเดียว
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(ภาพที่ 3 - 225) ดังนัน้ งานประดับสิงโตบนกรอบประตูในศาลเจ้ าโรงเกือกน่าจะเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน

ภาพที่ 3 - 225 งานประดับบริ เวณประตูของอาคารทางเข้ า โดยมีการประดับปิ่ นประตู เท่านัน้ บ้ านพักหวงจุน
เซียน เมืองเหมยโจว มณฑลกว่างตง ต้ นพุทธศตวรรษที่ 25

6.4 ข้ อสรุ ป
ถึงแม้ ศาลเจ้ าชาวจีนแคะที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 - 5 มีหลายแห่ง แต่สภาพของศาล
เจ้ าบางแห่งในปั จจุบัน คือ งานของช่างในยุคปั จจุบนั จึงทาให้ ตัวอย่างในการศึกษาน้ อยลงไป
อย่างน่าเสียดาย
ชาวจีนแคะในกรุงเทพฯอพยพมาจากจังหวัดเหมยโจวซึง่ มีพื ้นที่ตดิ ต่อกับบริเวณถิ่นกาเนิด
ของชาวจีนแต้ จิ๋ว การที่มีพื ้นที่ติดต่อกันทาให้ สถาปั ตยกรรมเค่อของกว่างโจว และสถาปั ตยกรรม
เฉาซ่านมี ลักษณะคล้ ายกันอยู่หลายประการซึ่งได้ ปรากฏในศาลเจ้ าจีนแคะของกรุ งเทพฯด้ วย
ได้ แก่ ผนังอาคารทางเข้ าแบ่งเป็ นช่องเพื่อประดับประติมากรรมและจิตรกรรม เทคนิคเชี่ยนฉือ งาน
ประดับโครงสร้ างรับน ้าหนัก และงานจิตรกรรมบนไม้ แปอกไก่ ทังนี
้ ้เป็ นการยากที่จะชี ้ชัดลงไปว่า
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รูปแบบที่พบเหล่านี ้ได้ นามาใช้ เนื่องจากความคุ้นเคยของชาวจีนแคะที่มีตงแต่
ั ้ ยงั อาศัยในบ้ านเกิด
หรื อได้ รับอิทธิพลจากชาวจีนแต้ จิ๋วในกรุงเทพฯ
อย่ า งไรก็ ดี พบรู ป แบบบางประการที่ สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจาก
สถาปั ตยกรรมศาลเจ้ าของชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นๆในกรุ งเทพฯ โดยปรากฏรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
เฉาซ่านที่ส่งผ่านศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋ว กล่าวคือ การทาหน้ าบัน 5 ธาตุ การทาสันหลังคาโค้ งงอนและ
การประดับปลายสันหลังคาด้ วยพันธุ์พฤกษในกลุ่มหน้ าบันธาตุไฟ นอกจากนี ้ ยังพบการซ้ อนชัน้
หลังคาตามระเบียบสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน คือ หลังคาหน้ าบันธาตุไฟจะต้ องซ้ อนอยู่บนหลังคา
หน้ าบันธาตุอื่น อีกทังการประดั
้
บปิ่ นประตูศิลาและสิงโตศิลาบนกรอบประตูยงั แสดงลักษณะของ
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่านเช่นกัน ส่วนแรงบันดาลใจอีกแหล่งหนึ่งคือ สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานที่ผ่าน
ศาลเจ้ าจี นฮกเกี ย้ น คือ การเจาะช่องหน้ าต่างที่ ผ นังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ า พร้ อมกับกรุ
หน้ าต่างแบบฉือหูชวง

7. สรุ ป
จากการศึกษาสามารถสรุปรูปแบบของศาลเจ้ าแต่ละกลุม่ ภาษาได้ ดงั นี ้
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ศาลเจ้ าของชาวแต้ จ๋ ิว
ชื ่อเรี ยกทางสถาปัตยกรรมที ่นิยมในบ้านเกิ ด
ลักษณะร่ วม
กันกับศาล
เจ้ าของชาว
จีนกลุ่มอื่น
- ใช้ ผงั 二、

สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน

ลักษณะเด่ นที่แสดงถึงต้ นแบบจากบ้ านเกิด

อาคารทางเข้ า
三、工、丁
- ผนังอาคารแบ่งเป็ นช่องๆ ภายในช่องประดับประติมากรรม
·- ใช้ โครงสร้ าง
และจิตรกรรมเล่าเรื่ อง
ไ ม้ แ บ บ ช า หน้ าบัน
เหลียง
- หน้ าบัน 5 ธาตุ
รูปทรงหลังคา
- กรอบหน้ าบัน: หลังคาที่ไม่ใช่หน้ าบันธาตุไฟจะปั น้ ปูนประดับ
พื ้นที่บริ เวณกรอบหน้ าบันซ้ อนขึ ้นไปหลายชัน้ ส่วนหลังคาที่ใช้
หน้ าบันธาตุไฟนิยมทาชายคาโค้ ง ปลายประดับพันธุ์พฤกษา
ตวัดม้ วน
- สันหลังคา: กลุม่ ทีไ่ ม่ใช่หน้ าบันธาตุไฟ สันหลังคาตัดตรง ส่วน
กลุม่ หน้ าบันธาตุไฟสันหลังคาโค้ ง ปลายสันประดับพันธุ์พฤกษา
ตวัดม้ วน ส่วนสันหลังคาของหน้ าบันธาตุไฟ ปลายสันหลังคา
บากปลายเป็ นหางนกนางแอ่น แต่บากค่อนข้ างตืน้ ปูนใต้ สนั
หลังคาทาเป็ นแนวโค้ ง
- การซ้ อ นชัน้ : หากมี ก ารใช้ ห ลังคาที่ มี ห น้ าบัน ธาตุไฟ จะไม่
สร้ างเพียงชันเดี
้ ยว หรื อหากทาหลังคาซ้ อนสองชัน้ ก็ไม่นิยมใช้
หลังคาที่มีหน้ าบันธาตุไฟทังสองชั
้
น้ แต่ นิยมนาหลังคาที่มีหน้ า
บันธาตุไฟซ้ อนอยูบ่ นหลังคาที่มีหน้ าบันธาตุอื่น
งานประดับสถาปั ตยกรรม
- เทคนิคเชี่ยนฉือ
- งานประดับบนโครงสร้ างรับน ้าหนัก: ฐานเสาถ่งจู้แกะสลักเป็ นรู ป
ต่างๆ ตัวเสาทาเป็ นเสาเรี ยบ หรื ออาจประกอบด้ วยโต่วสลับเสาเรี ยบ
- กรอบประตูประดับปิ่ นประตูศลิ า สิงโตศิลา และประติมากรรมนูน
ต่าสาหรับปักธูป
- งานประดับมังกรเขียว และเสือขาว
- งานประดับบนไม้ แปอกไก่เป็ นรู ปยันต์แปดทิศ มังกร และคามงคล

อิทธิพลจากแหล่ งอื่น

สถาปั ตยกรรมไทย
- การยกฐานอาคารสูงและ
มีบนั ไดอยูท่ างด้ านนอก
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน
- การเจาะช่องหน้ า
หน้ าต่างที่ผนังของอาคาร
ทางเข้ า เป็ นรูปทรงต่างๆ
สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่
หนาน
- การเจาะช่องหน้ าต่างที่
ผนังของอาคารทางเข้ าเป็ น
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า และกรุ
ด้ วยซี่ลกู กรงแบบง่ายๆ
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ศาลเจ้ าของชาวฮกเกีย้ น
ชื ่อเรี ยกทางสถาปัตยกรรมที ่นิยมในบ้านเกิ ด

สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน

ลักษณะร่ วมกัน
ลักษณะเด่ นที่แสดงถึงต้ นแบบจากบ้ านเกิด
กับศาลเจ้ าของ
ชาวจีนกลุ่มอื่น
- ใช้ ผงั 二、
อาคารทางเข้ า
三、工、丁
- เจาะช่องหน้ าต่าง ภายในช่องกรุ “ฉือหูช่ วง”
·- ใช้ โครงสร้ างไม้
- มีโครงสร้ างไม้ บนผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ าเพื่อ
แบบชาเหลียง
ระบายอากาศ
หน้ าบันและรูปทรงหลังคา
- หลังคาที่มีหน้ าบันทรงเหยินจื อ้ กุย (สามเหลี่ยมหน้ า
จัว่ ) มีทงแบบชั
ั้
นเดี
้ ยวและซ้ อนกันสองชัน้
- หลังคาหน้ าบันทรงสามเหลี่ยมมีสนั หลังคาแอ่นโค้ ง
มากกว่ า สถาปั ต ยกรรมเฉาซ่ า น งานประดับ บนสัน
หลังคาไม่ติดปลายสันหลังคา
- ปลายสันหลังคาบากแยกเป็ นหางนกนางแอ่น ซ้ อนกัน
สองชั น้ และมี ร ะยะห่ า งกั น มาก ปู น ใต้ สัน หลัง คามี
เหลีย่ มมุม
ไม้ เติงเหลียง
- มีการประดับไม้ เติงเหลียงเพื่อแขวนโคม
งานประดับสถาปั ตยกรรม
- เทคนิคเชี่ยนฉือ
- งานประดับ บนโครงสร้ างรั บ น า้ หนัก : ฐานเสาถ่ ง จู้
แกะสลัก เป็ นรู ป ต่ า งๆ ตั ว เสาท าเป็ นเสาเรี ย บ หรื อ
ประกอบด้ วยโต่วสลับเสาเรี ยบ
- เสาซูจ้ ู
- งานประดับบนไม้ แปอกไก่เป็ นรู ปยันต์แปดทิศ มังกร
และคามงคล
- การประดับเพียงปิ่ นประตูศิลาที่กรอบประตู

อิทธิพลจากแหล่ งอื่น

สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
- ผนังอาคารทางเข้ ามีก ารแบ่ง
ช่ อ ง ภายในแต่ ล ะช่ อ งประดับ
ประติมากรรมและจิตรกรรมเล่า
เรื่ อง
- สั น ห ลั ง ค า ข อ ง ห น้ า บั น
เหยิ น จื อ้ กุ ย ปลายสัน หลัง คา
บากปลายเป็ นหางนกนางแอ่น
แต่ บ ากค่ อ นข้ า งตื น้ ปู น ใต้ สัน
หลังคาทาเป็ นแนวโค้ ง ปลายสัน
หลังคาประดับพันธุ์พฤกษาม้ วน
- หน้ าบั น 5 ธาตุ และการน า
หลังคาหน้ าบัน ธาตุไฟซ้ อนบน
หลังคาที่มีหน้ าบันธาตุอื่นๆ
- การประดับมังกรเขียว และเสือ
ขาว
- การป ระดั บ ปิ่ นประตู ศิ ลา
พร้ อมกั บ สิ ง โตศิ ล าบนกรอบ
ประตู
ส ถ า ปั ต ย ก รร ม ก ว๋ า ง ฝู่ ใ น
กว่างโจว
- การประดับ ประติ ม ากรรมรู ป
อาคารและบุคคลบนสันหลังคา
จานวนมากจนบังสันหลังคา

231

ศาลเจ้ าของชาวกวางตุ้ง
ชื ่อเรี ยกทางสถาปัตยกรรมที ่นิยมในบ้านเกิ ด

สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว

ลักษณะร่ วมกัน
ลักษณะเด่ นที่แสดงถึงต้ นแบบจากบ้ านเกิด
กับศาลเจ้ าของ
ชาวจีนกลุ่มอื่น
- ใช้ ผงั 二、
อาคารทางเข้ า
三、工、丁
- เสา และแปแกะสลักจากศิลา
·- ใช้ โครงสร้ างไม้
- พื น้ ที่ ส องข้ า งที่ ข นาบประตูท างเข้ า มี ก ารยกแท่ น สูง
แบบชาเหลียง
ขึ ้นมา
- มี การเขีย นภาพจิ ต รกรรมประดับ เป็ น แนวที่ ผนังด้ า น
บนสุด ด้ านล่างไม่มีการฉาบปูน แต่แสดงแนวก่ออิฐ
- ด้ าน เสาที่ หั น อ อ ก สู่ น อ ก ตั ว ศ าลมี ก ารป ระ ดั บ
ประติมากรรมศิลารูปบุคคล
หน้ าบันและรูปทรงหลังคา
- หน้ าบันทรงสามเหลีย่ มหน้ าจัว่ ยอดจัว่ และฐานกว้ าง มี
การประดับกระเบื ้องกาบกล้ วยที่ขอบหน้ าบัน สันหลังคา
ตัดตรงไม่แอ่นโค้ ง
งานประดับสถาปั ตยกรรม
- บนหลั ง คาประดั บ ประติ ม ากรรมกระเบื อ้ งเคลื อ บ
สาเร็ จรูป และปูนปั น้ เขียนสี
- เขียนภาพจิ ตรกรรมประดับ ที่ด้ านบนสุด ของผนัง แต่
ด้ านล่างไม่มีการฉาบปูน ทาสี หรื อประดับสิง่ ใด
- ที่สนั ผนังอาคารแกะสลักอิฐเป็ นภาพเล่าเรื่ อง
- งานประดับบนโครงสร้ างรับนา้ หนัก : มี 2 รู ปแบบ คือ
แบบที่หนึ่งเรี ยบง่าย ถ่งจู้ไม่แกะสลักลวดลายใดๆ และ
สัน้ ส่วนแบบที่สองมีการแกะสลักลวดลายอย่างมากมาย

อิทธิพลจากแหล่ งอื่น

-
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ศาลเจ้ าของชาวไหหลา
ชื ่อเรี ยกทางสถาปัตยกรรมที ่นิยมในบ้านเกิ ด

สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน

ลักษณะร่ วมกัน
ลักษณะเด่ นที่แสดงถึงต้ นแบบจากบ้ านเกิด
กับศาลเจ้ าของ
ชาวจีนกลุ่มอื่น
- ใช้ ผงั 二、
อาคารทางเข้ า
三、工、丁
- ผนังมีการประดับเฉพาะด้ านบน ด้ านล่างอาจฉาบปูน
·- ใช้ โครงสร้ างไม้
ทาสีเรี ยบๆไม่ประดับสิง่ ใด หรื อไม่มีการฉาบปูนแต่แสดง
แบบชาเหลียง
แนวการก่ออิฐ
- มี ก ารเจาะช่ องหน้ าต่า งเป็ น รู ป สี่เหลี่ยมผื น ผ้ าที่ ผนัง
ด้ า นหน้ า ขนาบประตูท างเข้ า ล้ อ รั บ กับ หน้ า ต่ า งของ
อาคารประธาน
หน้ าบันและรูปทรงหลังคา
- หน้ าบันทรงฟางเอ่อ
- หน้ าบันทรงคล้ ายหน้ าบัน 5 ธาตุแบบสถาปั ตยกรรม
เฉาซ่าน แต่ยอดจัว่ มีลกั ษณะบานผายมากกว่า
- สันหลังคาตัดตรง
งานประดับสถาปั ตยกรรม
- งานประดับบนโครงสร้ างรับน ้าหนัก : เรี ยบง่าย ถ่งจู้ไม่
แกะสลักลวดลายใดๆ และสัน้ เหมือ นกับที่ ป รากฏใน
สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว

อิทธิพลจากแหล่ งอื่น

สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
- หน้ าบัน 5 ธาตุ
- หน้ าบัน ธาตุไฟมี สนั หลังคาที่
แ อ่ น โค้ ง ป ล า ย สั น ห ลั ง ค า
ประดับพันธุ์พฤกษาตวัดปลาย
- เทคนิคเชี่ยนฉือ
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน
- ห ลั ง ค า ที่ มี ห น้ า บั น ท ร ง
สามเหลี่ยมหน้ าจั่วซ้ อนกันสอง
ชัน้ และสันหลังคาแอ่นโค้ ง
สถาปั ต ยกรรมกว๋า งฝู่ ในกว่า ง
โจว
- การประดับ กระเบื อ้ งเคลื อ บ
สาเร็ จรูปจากเตาสือวาน
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ศาลเจ้ าของชาวแคะ
ชื ่อเรี ยกทางสถาปัตยกรรมที ่นิยมในบ้านเกิ ด

สถาปั ตยกรรมเค่อในกว่างตง

ลักษณะร่ วมกัน
ลักษณะเด่ นที่แสดงถึงต้ นแบบจากบ้ านเกิด
กับศาลเจ้ าของ
ชาวจีนกลุ่มอื่น
- ใช้ ผงั 二、
อาคารทางเข้ า
三、工、丁
- ผนั ง อาค ารแบ่ ง เป็ นช่ อ งๆ ภายในช่ อ งป ระดั บ
·- ใช้ โครงสร้ างไม้
ประติมากรรมและจิตรกรรมเล่าเรื่ อง (หรื ออาจสัมพันธ์
แบบชาเหลียง
กับสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านด้ วย)

อิทธิพลจากแหล่ งอื่น

สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
- หน้ าบัน 5 ธาตุ
- สันหลังคา: กลุม่ ไม่ใช่หน้ าบัน
ธาตุไฟ สันหลังคาตัดตรง ส่วน
กลุ่มหน้ าบันธาตุไฟสันหลังคา
งานประดับสถาปั ตยกรรม
โค้ ง ป ลาย สั น ป ระดั บ พั น ธุ์
- เทคนิ คเชี่ ย นฉื อ (หรื ออาจสัม พันธ์ กับสถาปั ต ยกรรม
พฤกษาตวัดม้ วน
เฉาซ่านด้ วย)
- การซ้ อ นชัน้ : หากท าหลัง คา
- งานประดับบนโครงสร้ างรับน ้าหนัก: ฐานเสาถ่งจู้
ซ้ อนสองชัน้ หลังคาที่มีหน้ าบัน
แกะสลักเป็ นรูปต่างๆ ตัวเสาทาเป็ นเสาเรี ยบ หรื อ
ธาตุไฟนิยมซ้ อนอยูบ่ นหลังคาที่
ประกอบด้ วยโต่วสลับเสาเรี ยบ
มีหน้ าบันธาตุอื่น
- การประดับบนไม้ แปอกไก่ด้วยจิตรกรรม
- มีการประดับปิ่ นประตูศิลา
และสิงโตศิลาบนกรอบประตู
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน
- มีการเจาะช่องหน้ าต่างที่ผนัง
ด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ า
และกรุหน้ าต่างแบบฉือหู่ชวง
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จากตารางข้ างต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า ศาลเจ้ าแต่ ล ะกลุ่ ม ภาษาจะสะท้ อนความเป็ น
วัฒ นธรรมจีนร่ วมกัน คือ การวางผังศาลเจ้ าทัง้ 3 แบบ และสะท้ อนความเป็ นวัฒ นธรรมจี นใต้
ร่วมกันด้ วย คือ การใช้ โครงสร้ างไม้ รับน ้าหนักแบบชาเหลียง
รูปแบบบางประการได้ สะท้ อนถึงเอกลักษณ์ทางสถาปั ตยกรรมในดินแดนเกิดของชาวจีน
แต่ละกลุ่มภาษาที่เป็ นผู้อปุ ถัมภ์ศาลเจ้ า โดยศาลเจ้ าแต้ จิ๋วสัมพันธ์กบั สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน ศาล
เจ้ าฮกเกี ้ยนสัมพันธ์กบั สถาปัตยกรรมหมิ่นหนาน ศาลเจ้ ากวางตุ้งสัมพันธ์กบั สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่
ในกว่างโจว ศาลเจ้ าไหหล าสัม พัน ธ์ กับสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่ห นาน และศาลเจ้ าจีน แคะ
สัม พันธ์ กับสถาปั ตยกรรมเค่อในกว่างตง ตัวอย่างรู ปแบบที่สะท้ อนลักษณะดังกล่าว เช่น งาน
ประดับโครงสร้ างไม้ ในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว ฮกเกี ้ยน และแคะของกรุงเทพฯ นิยมทาฐานถ่งจู้เป็ นรู ปโต่ว
หรื อ ประติ ม ากรรมรู ป ฟั กทอง สิ ง โต เพื่ อ รองรั บ โต่ ว อี ก ทอดหนึ่ ง ปรากฏมาก่ อ นแล้ วใน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน หมิ่นหนาน และเค่อในกว่างตงของจีนตามลาดับ หรื อศาลเจ้ ากวางตุ้งและ
ไหหลาที่นิยมประดับแถบภาพเขียนหรื อปูนปัน้ ที่ด้านบนสุดของผนัง ก็สมั พันธ์กับสถาปั ตยกรรมใน
กว่างโจว และไห่หนาน ซึง่ เป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนกวางตุ้ง และไหหลา
นอกจากนี ้ ลักษณะบางประการที่พบในศาลเจ้ าจีนแต่ละกลุ่มภาษาได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า
แต่ละกลุ่มมีการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกด้ วยเช่นกัน โดยมีส่วนที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะ
ไทย เช่น ชาวจีนแต้ จิ๋วทาศาลเจ้ ายกฐานสูงและมีบนั ไดทางขึ ้นอยูด่ ้ านนอก อีกทังบางแห่
้
งแสดงถึง
การรับอิทธิพลจากศิลปะที่นิยมในกลุ่มภาษาอื่น เช่น อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าโรงเกือกของชาว
จี น แคะที่ ท าหลั ง คาหน้ าบั น ธาตุ ไ ฟซ้ อนลงบนหลั ง คาหน้ าบั น ธาตุ ไ ม้ ซึ่ ง เป็ นแบบนิ ย มใน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน หรื อ ศาลเจ้ าไท้ ฮวของชาวจี
ั้
นไหหลาที่ปรากฏการประดับกระเบื ้องตัดหรื อ
เชี่ ยนฉื อซึ่ง เป็ น ที่ นิ ย มในสถาปั ต ยกรรมเฉาซ่าน และหมิ่ น หนาน เป็ น ต้ น ทัง้ นี ก้ ารรั บ อิท ธิ พ ล
ดัง กล่าวน่าจะเกิ ด จากการปฏิ สัม พันธ์ กัน ของชาวจี น แต่ละกลุ่ม ภาษาเมื่ อ เข้ ามาตัง้ รกรากใน
กรุงเทพฯแล้ ว

