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บทที่ 3
สถาปั ตยกรรมในศาลเจ้ าจีนในกรุ งเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 - 5
ในบทที่ 2 เราได้ เห็นภาพของชาวจีนอพยพกลุ่มต่างๆที่เข้ ามาตังรกรากในกรุ
้
งเทพฯ ว่า มี
กลุ่มใดบ้ าง และกลุ่มเหล่านันตั
้ งถิ
้ ่นฐานอยู่ที่ใดในประเทศจีน โดยเราสามารถแบ่งตามภาษาพูด
ได้ 5 กลุม่ คือ แต้ จิ๋ว ฮกเกี ้ยน แคะ กวางตุ้ง และไหหลา แต่ละกลุม่ มีถิ่นฐานดังนี ้
1. ชาวจีนแต้ จิ๋ว อยู่ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลกว่างตง โดยอาศัยอยู่ใน
จังหวัดซ่านเหว่ย เจี่ยหยาง ซ่านโถว และเฉาโจว
2. ชาวจีนฮกเกี ้ยน อยูท่ างภาคใต้ ของมณฑลฝูเจี ้ยน หรื อหมิ่นหนาน ซึง่ ประกอบด้ วยจาง
โจว เซี่ยเหมิน และฉวนโจว แต่ชาวฮกเกี ้ยนในไทยโดยส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัด
จางโจว และฉวนโจว
3. ชาวจีนแคะ ถึงแม้ ชาวจีนแคะโดยหลักอาศัยอยู่ในสามมณฑล คือ เจียงซี กว่างตง
และฝูเจี ้ยน แต่จีนแคะในไทยโดยทัว่ ไปน่าจะอพยพมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลกว่างตงโดยเฉพาะในจังหวัดเหมยโจว
4. ชาวจีนกวางตุ้ง อยูใ่ นเมืองกว่างโจว
5. ชาวจีนไหหลา อยูบ่ นเกาะไห่หนาน โดยเฉพาะจังหวัดไห่โข่ว และเหวินชาง
ส าหรับ ในจีน เอง ถึง แม้ ผ้ ูคนเหล่านี จ้ ะมี การอพยพย้ ายถิ่ น จนทาให้ มี การแพร่ กระจาย
ประชากรไปทัว่ แต่ทว่าถิ่นฐานหลักคือ พื ้นที่ตา่ งๆ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ซึ่งอยูใ่ นสามมณฑล
คือ มณฑลกว่างตง มณฑลฝูเจี ้ยน และมณฑลไห่หนาน
งานสถาปั ตยกรรมที่คนจีนทัง้ 5 กลุ่มสร้ างขึ ้นในบ้ านเกิดเมืองนอนของตนเองสะท้ อนให้
เห็นลักษณะร่วมกัน และเอกลักษณ์ เฉพาะกลุ่ม อนึ่ง งานสถาปั ตยกรรมที่กลุ่มชาวจี นแต่ละกลุ่ม
สร้ างนัน้ ต่างมีชื่อเฉพาะของตนเองซึ่งใช้ เป็ นที่แพร่หลายในหมู่นกั วิชาการด้ านสถาปั ตยกรรมจีน
ซึง่ เนื่องจากชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษามีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่อย่างเห็นได้ ชดั ดังนันนั
้ กวิชาการจึงใช้
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ชื่อพืน้ ที่บ้าง ชื่อกลุ่มภาษาบ้ างเพื่อเรี ยกรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา โดย
สาหรับชื่อสถาปัตยกรรมกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับชาวจีนทัง้ 5 กลุม่ ภาษามีดงั นี ้
1. สถาปั ตยกรรมแบบเฉาซ่าน (เรี ยกตามพื ้นที่) หมายถึง งานสถาปั ตยกรรมตามแบบที่
พบในเขตเฉาซ่าน ซึง่ ได้ แก่ จังหวัดซ่านเหว่ย เจี่ยหยาง ซ่านโถว เฉาโจว พื ้นที่ดงั กล่าว
สัมพันธ์กบั วัฒนธรรมแต้ จิ๋ว
2. สถาปัตยกรรมแบบหมิ่นหนาน (เรี ยกตามพื ้นที่) หมายถึง งานสถาปัตยกรรมตามแบบ
ที่พบในเขตหมิ่นหนาน หรื อทางตอนใต้ ของมณฑลฝูเจี ้ยน ซึง่ ได้ แกจังหวัดจางโจว เซี่ย
เหมิน และฉวนโจว ซึง่ เป็ นพื ้นที่ของชาวจีนฮกเกี ้ยน
3. สถาปั ตยกรรมแบบกว๋างฝู่ (เรี ยกตามพื ้นที่) หมายถึง งานสถาปั ตยกรรมที่พบในแถบ
ภาคกลางตอนล่างของมณฑลกว่างตง โดยเมืองกว่างโจวเป็ นเมืองสาคัญ ซึ่งเมือง
ดังกล่าวเป็ นถิ่นอาศัยของผู้พูดภาษาจีนกวางตุ้ง ทังนี
้ ้การเรี ยกสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่
สัมพันธ์กบั ชื่อเรี ยกเมืองกว่างโจวอีกชื่อหนึง่ คือ “กว๋างฝู่ ”1
นอกจากนี ้ นัก วิช าการสถาปั ต ยกรรมจี นได้ ขยายขอบเขตของสถาปั ต ยกรรม
กว๋างฝู่ ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ที่มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมคล้ ายกับงานสถาปั ตยกรรมที่พบ
ในเมืองกว่างโจว ได้ แก่ ภาคตะวันตกของมณฑลกว่างตง นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงเกาะ
ฮ่องกง และมณฑลไห่หนานซึง่ พื ้นที่สดุ ท้ ายเป็ นถิ่นกาเนิดของชาวไหหลาด้ วย
4. สถาปั ตยกรรมแบบเค่อ (เรี ยกตามกลุ่มภาษา) หมายถึง งานสถาปั ตยกรรมที่พบใน
พื ้นที่ของชาวจีนแคะทังที
้ ่อยูใ่ นกว่างตง ฝูเจี ้ยน และเจียงซี
จะเห็นได้ ว่า มีเพียงงานสถาปั ตยกรรมของกว่างโจวและมณฑลไห่หนานเท่านันที
้ ่รวมอยู่
ในกลุม่ เดียวกัน ส่วนกลุม่ อื่นๆมีกลุม่ ต่างหากของตนเอง

1

ดังนันคนพู
้
ดภาษาจีนกวางตุ้งนอกจากจะเรี ยกตนเองว่า “กว๋องต๊ งหยัน่ ” ซึง่ แปลว่าผู้ที่มาจากมณฑล
กว่างตงแล้ ว ยังเรี ยกตนเองว่า “กว๋องฝูหยัน่ ” หรื อ “กว๋างฝู่ เหยิน” ในภาษาจีนกลางด้ วย ทังนี
้ ้คาว่า “กว๋องฝู” และ
“กว๋างฝู่ ” แปลว่า กว่างโจว ส่วนคาว่า “หยัน่ ” หรื อ “เหยิน” แปลว่า คน ทังสองค
้
าจึงมีความหมายว่า ผู้ที่มาจาก
เมืองกว่างโจว. รายละเอียดเกี่ยวกับชาวจีนกวางตุ้งดูใน จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและ
คณะ (แปล), สังคมจีนในไทย, หน้ า 37.
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ในการแบ่ ง กลุ่ ม สถาปั ต ยกรรมศาลเจ้ าจี น ในกรุ ง เทพฯ เพื่ อ ต้ องการศึ ก ษาว่ า งาน
สถาปั ตยกรรมของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษารักษารูปแบบประเพณีดงเดิ
ั ้ มของตนเองไว้ เพียงใด และ
มีการรับอิทธิพลจากภายนอกหรื อไม่ จึงแบ่งศาลเจ้ าออกตามกลุม่ ภาษา 5 กลุม่ คือ
1. ศาลเจ้ าจีนของชาวแต้ จิ๋ว
2. ศาลเจ้ าจีนของชาวฮกเกี ้ยน
3. ศาลเจ้ าจีนของชาวกวางตุ้ง
4. ศาลเจ้ าจีนของชาวไหหลา
5. ศาลเจ้ าจีนของชาวแคะ
อย่างไรก็ดี เมื่อมีการอ้ างอิงรูปแบบสถาปั ตยกรรมต้ นแบบในจีน ผู้วิจยั ขอใช้ ชื่อเรี ยกตาม
นักวิชาการที่ศกึ ษาสถาปั ตยกรรมในประเทศจีน คือ เฉาซ่าน หมิ่นหนาน กว๋างฝู่ และ เค่อ สาหรับ
งานสถาปั ตยกรรมแบบกว๋างฝู่ เนื่ องจากผู้วิจัยพบว่า ถึงแม้ สถาปั ตยกรรมในกว่างโจว และไห่
หนาน จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ก็ยงั แสดงลักษณะแตกต่างกันด้ วย ดังนันในกรณี
้
ที่มีลกั ษณะร่วม
กัน จะใช้ คาว่า สถาปั ตยกรรมแบบกว๋างฝู่ แต่ห ากเป็ น ลักษณะที่ แตกต่างจะใช้ คาเรี ยกชื่ อเพื่ อ
เฉพาะเจาะจงลงไปเช่น สถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ แบบกว่างโจว และสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ แบบไห่
หนาน เป็ นต้ น
สาหรับงานสถาปั ตยกรรมแบบเค่อ แม้ ว่าชาวจีนแคะในฝูเจี ้ยน กว่างตง และเจียงซีจะมี
เอกลักษณ์ร่วมกัน แต่ก็มีลกั ษณะแตกต่างกันไปด้ วย ดังนันเมื
้ ่อมีการกล่าวถึงลักษณะที่พบเฉพาะ
บางพื ้นที่ ผู้วิจยั จะใช้ คาว่า งานสถาปั ตยกรรมแบบเค่อในฝูเจี ้ยน สถาปั ตยกรรมแบบเค่อในกว่าง
ตง และ สถาปั ตยกรรมแบบเค่อในเจียงซี แต่หากเป็ นลักษณะที่ปรากฏร่วมกัน ผู้วิจยั จะเรี ยกรวม
ว่า สถาปัตยกรรมแบบเค่อ
ทัง้ นี ใ้ นการศึกษารู ป แบบศาลเจ้ าที่ พ บในกรุ งเทพฯ นอกจากจะเปรี ยบเที ย บเที ยบกับ
อาคารประเภทเดียวกันที่พ บในบ้ านเกิดของชาวจีนอพยพแล้ ว ยังศึกษาเปรี ยบเทียบกับอาคาร
ประเภทอื่นด้ วย เช่น อาคารในเคหสถานของคหบดี หรื อชาวบ้ านในท้ องถิ่นนัน้ ๆด้ วย เนื่องจาก
ถึงแม้ อาคารจะต่างประเภทกัน แต่รูปแบบไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
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1. เอกลักษณ์ ร่วมกัน
ก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะเด่นของศาลเจ้ าจีนแต่ละกลุ่ม ผู้วิจยั ขอกล่าวถึงเอกลักษณ์ ที่
ปรากฏร่ วมกันในกลุ่ม สถาปั ตยกรรมทัง้ ห้ ากลุ่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นลักษณะที่ ปรากฏโดยทั่วไปใน
สถาปั ตยกรรมจีน ในขณะที่บางส่วนแสดงถึงเอกลักษณ์ เฉพาะงานสถาปั ตยกรรมจีนทางตอนใต้
ซึง่ เป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนที่อพยพเข้ ามาในไทยทัง้ 5 กลุม่ ภาษา2

1.1 แผนผังอาคาร
ศาลเจ้ าจีนในกรุงเทพฯ แต่ละแห่ง ประกอบด้ วยอาคารหลายหลัง โดยจานวนของอาคาร
แตกต่างกันไปตามขนาดศาลเจ้ า เช่น บางแห่งอาจมี 2 - 3 หลัง (ภาพที่ 3 - 4) บางแห่งมีจานวน
อาคารมากกว่านัน้ (ภาพที่ 3 - 5) ทัง้ นีพ้ บว่า อาคารภายในศาลเจ้ า ใช้ ด้านยาวของอาคารเป็ น
ด้ านหน้ า และด้ านกว้ างเป็ นด้ านข้ าง (ภาพที่ 3 - 1) ซึ่งต่างจากวัฒ นธรรมไทยที่ ด้านกว้ างเป็ น
ด้ านหน้ าของอาคาร แต่เป็ นเอกลักษณ์หนึ่งที่พบโดยทัว่ ไปในงานสถาปั ตยกรรมจีน (ภาพที่ 3 - 2,
ภาพที่ 3 - 3)

2

เราสามารถแบ่งพื ้นที่ในประเทศจีนได้ อย่างกว้ างๆ 2 ส่วนคือ ภาคเหนือและภาคใต้ โดยบ้ านเกิดของ
ชาวจีนอพยพทัง้ 5 กลุม่ ภาษาในกรุงเทพฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ตอนใต้ ของจีน
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ภาพที่ 3 - 1 ศาลเจ้ าตึกดิน แขวงตลาดพลู เขตธนุบรี ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 25 สมัยรัชกาลที่ 5 สังเกตได้
ว่า ช่างใช้ ด้านยาวเป็ นด้ านหน้ าของอาคาร

ภาพที่ 3 - 2 พระตาหนักในพระราชวังต้ องห้ าม กรุงปั กกิ่ง พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 สมัยราชวงศ์ชิง
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ภาพที่ 3 - 3 ศาลอูก่ งฉือ จังหวัดไหโข่ว มณฑลไห่หนาน ไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษที่ 22 หรื อสมัยราชวงศ์
หมิง

แผนผังอาคารของศาลเจ้ าจีนแต่ละกลุม่ ภาษาในกรุงเทพฯ มีการจัดวางอาคารในลักษณะ
คล้ ายคลึงกันคือ ไม่สร้ างอาคารกระจัดกระจาย แต่มีแนวแกนประธานและเน้ นความสมมาตร โดย
แนวแกนประธานประกอบด้ วยอาคารทางเข้ าซึ่งอยู่ด้านหน้ าสุด และอาคารประดิษฐานเทพเจ้ า
ประธานของศาลเจ้ านันซึ
้ ่งอยูท่ างด้ านหลัง (ภาพที่ 3 - 4) ทังนี
้ ้ศาลเจ้ าบางแห่งหากมีพื ้นที่มากพอ
ก็จะสร้ างอาคารระหว่างอาคารทางเข้ า และอาคารประธาน โดยอาคารดังกล่าวเป็ นพื ้นที่สาหรับผู้
ศรัทธาเข้ ามาสักการะ หรื อทาพิธีกรรมต่างๆ (ภาพที่ 3 - 5, ภาพที่ 3 - 8b)
ศาลเจ้ าบางแห่งจะมีเพียงกลุ่มอาคารดังกล่าวข้ างต้ นตังบนแนวแกนประธาน
้
และมีการ
สร้ างกาแพงเชื่อมผนังด้ านกว้ างของอาคารทุกหลัง หรื อบางครัง้ ช่างสร้ างอาคารทังสองหลั
้
งให้ ผนัง
ด้ านกว้ างติดกัน เช่น ศาลเจ้ าตึกดิน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี ซึ่งประกอบด้ วยอาคารเพียงสอง
หลังตังเรี
้ ยงอยู่บนแกนเดียวกัน โดยอาคารด้ านหน้ าเป็ นอาคารทางเข้ า และอาคารด้ านหลังเป็ น
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อาคารประธานที่ประดิษฐานรู ปเคารพของศาลเจ้ า นอกจากนี ้ ช่างได้ สร้ างให้ ผนังด้ านข้ างของ
อาคารทังสองหลั
้
งชิดติดกัน (ภาพที่ 3 - 4) แต่ศาลเจ้ าบางแห่งมีการสร้ างอาคาร หรื อกาแพงขยาย
มาจากอาคารที่ ตงั ้ บนแนวแกนประธานทัง้ ซ้ ายและขวา โดยสร้ างต่อเนื่ องมาจากอาคารประตู
ทางเข้ า และล้ อมกรอบอาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ในแนวแกนประธาน จึงทาให้ เกิดแผนผังที่สมมาตร และยัง
เกิดพืน้ ที่ว่างระหว่างอาคารบนแนวแกนประธาน และอาคารที่อยู่ด้านข้ างแกนประธาน ตัวอย่าง
ศาลเจ้ าที่จดั วางอาคารในลักษณะนี ้ เช่น ศาลเจ้ าโรงเกือก แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพ
ที่ 3 - 5)

ภาพที่ 3 - 4 ศาลเจ้ าตึกดิน แขวงตลาดพลู เขตธนุบรี ครึ่ งแรกพุทธศตวรรษที่ 25 สมัยรัชกาลที่ 5 ถ่ายจาก
ด้ านหลังของศาลเจ้ า ศาลแห่งนี ้ประกอบด้ วยอาคารสองหลังคือ อาคารทางเข้ าและอาคารประธาน ทังหมดตั
้
ง้
บนแนวแกนเดียวกัน
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ภาพที่ 3 - 5 ศาลเจ้ าโรงเกือก แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยรัชกาลที่ 1

ตัวอย่างที่กล่าวมาข้ างต้ นแสดงถึงแผนผังที่เน้ นแนวแกนประธานและความสมมาตรอย่าง
เห็นได้ ชดั ลักษณะเช่นนี ้ปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมจีนโดยทัว่ ไปในอาคารทุกประเภทในทุกพื ้นที่
ของจีน (ภาพที่ 3 - 6 และ ภาพที่ 3 - 7)
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ภาพที่ 3 - 6 แผนผังวัดไป๋ หยุนก้ วน กรุงปั กกิ่ง กลางพุทธศตวรรษที่ 23 สมัยราชวงศ์ชิง
ที่มา 《北京白云观》。(เป่ ยจิงไป๋หยุนก้ วน)

ภาพที่ 3 - 7 แผนผังวัดเหมินเจี่ยหลงซาน จังหวัดไถเป่ ย เกาะไต้ หวัน พ.ศ.2281 สมัยราชวงศ์ชิง
ที่ ม า 林从华《闽台传统建筑文化历史渊源的研究》，图 6.2 - 29。(หลิ น ฉงหั ว , หมิ น ไถ
ฉวนถ่ งเจีย้ นจู้เหวินหัว้ ลี่สือยวนหยวนเตอะเหยียนจิว, ภาพที่ 6.2 - 29.)
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สาหรับการจัดวางกลุ่มอาคารในแนวแกนประธานที่พบในศาลเจ้ าจีนของกรุ งเทพฯ ยัง
เหมือนกับแบบแผนที่พบโดยทัว่ ไปในสถาปัตยกรรมจีนด้ วย โดยสามารถจัดได้ 3 แบบ ดังนี ้
1.ผังตัวอักษรจีน “二” และ “三” กล่าวคือ ผังแบบแรกประกอบด้ วยอาคารสองหลังบน
แนวแกนหลัก เช่ น ศาลเจ้ า กวางตุ้ง ศาลเจ้ า ตึก ดิ น (ภาพที่ 3 - 4)เป็ น ต้ น ส่ว นผัง แบบที่ ส อง
ประกอบด้ วยอาคารสามหลัง อาทิ ศาลเจ้ าโรงเกือก (ภาพที่ 3 - 5) ศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว เป็ นต้ น
2. ผังตัวอักษรจีน “丁” มีอาคารประธานที่ประดิษฐานเทพเจ้ าประธานหนึ่งหลัง ด้ านหน้ า
มีอาคารอีกหนึ่งหลังซึ่งใช้ ด้านกว้ างเป็ นด้ านหน้ าอาคาร อีกทัง้ วางตัวในแนวตังฉากและมี
้
ฐ าน
ต่อเนื่องกับอาคารประธาน ตัวอย่างสาคัญ เช่น ศาลเจ้ าไต้ ฮงกง ศาลเจ้ าจุยโบเนีย้ ว (ภาพที่ 3 8a, 3 - 8b)

ภาพที่ 3 - 8a ด้ านในศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยรัชกาลที่ 3
แกนหลักประกอบด้ วยอาคารสองหลัง คือ อาคารประธาน และอาคารโถงที่จดั วางในลักษณะตังฉากกั
้
บอาคาร
ประธาน โดยอาคารทังสองหลั
้
งจะยกฐานสูง และฐานต่อเนื่องกัน
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ภาพที่ 3 - 8b แผนผังศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว อาคารประธานและอาคารด้ านหน้ าจัดวางในผัง “丁”

3. ผังตัวอักษรจีน “工” โดยประกอบด้ วยอาคารประธาน และอาคารทางเข้ าจัดวางบน
แนวแกนหลักของศาสนสถาน โดยแต่ละหลังใช้ ด้านยาวเป็ นด้ านหน้ าอาคาร และมีอาคารอีกหนึ่ง
หลังซึง่ มีขนาดสันกว่
้ าอาคารประธาน และอาคารประตูทางเข้ า อาคารหลังดังกล่าวเชื่อมอาคารทัง้
สองเข้ าด้ วยกันทาให้ แผนผังมีลกั ษณะเป็ นรู ปตัว 工 ตัวอย่างศาลเจ้ าที่มีแผนผัง แบบนี อ้ าทิ ศาล
เจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ ศาลเจ้ าแม่ป ระดู่ โรงเจบุญ สมาคม ศาลเจ้ ากวนอูบ นถนนสมเด็จ เจ้ าพระยา
(ภาพที่ 3 - 9a และ ภาพที่ 3 - 9b) เป็ น ต้ น ลัก ษณะผัง นี ด้ ูค ล้ ายกับ ผัง “三” และ “丁” แต่มี ข้ อ
แตกต่างคือ สาหรับผัง 三 อาคารมีขนาดเท่ากันหมด ส่วนผัง 丁 นัน้ อาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ด้านหน้ าอาคาร
ประธานไม่เชื่อมต่อกับอาคารทางเข้ า
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ภาพที่ 3 - 9a การจัดวางอาคารภายในศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลอง
สาน ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยรัชกาลที่ 1 จัดเรี ยงอาคารบนแนวแกนประธานเป็ นรูปตัว “工”

ภาพที่ 3 - 9b แผนผังของศาลเจ้ ากวนอู ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน (ภาพที่ 3 - 9a)
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แผนผังทัง้ 3 แบบที่กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นแผนผังที่ปรากฏมาก่อนแล้ วในศิลปะจีน โดย
ปรากฏทัง้ ในกลุ่ม พระราชวัง ศาสนสถาน และที่ อยู่อาศัย 3 ซึ่งแผนผังทัง้ 3 แบบมี พัฒ นาการที่
สัมพันธ์ กันคือ เมื่อชาวจีนสร้ างอาคารประธานบนแกนหลักก็สร้ างอาคารที่วางขนานกับอาคาร
ประธาน จึงทาให้ เกิดผัง “二”“三” หลังจากนัน้ จึงก่ออาคารบริ วารหรื อกาแพงต่อเนื่องจาก
อาคารประธานในลักษณะให้ เกิดพื ้นที่ หรื อลานโล่งตรงกลางระหว่างกลุม่ อาคาร เรี ยกว่า “ถิงย่วน”
หรื อ “ย่วนลัว่ ” 4 หรื อตรงกับคาว่า courtyard ในภาษาอังกฤษ ต่อมาภายหลัง ช่างจีนสร้ างอาคาร
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นฉนวนเชื่อมอาคารในแนวแกนประธานแต่ละหลัง จึงทาให้ เกิดผังอีกสองลักษณะ
คือ “丁” และ “工”5 โดยสาหรับผังแบบ “工” ซึ่งปรากฏหลักฐานครัง้ แรกในสมัยราชวงศ์ถงั 6 (ภาพ
ที่ 3 - 10, 3 - 11, 3 - 12, 3 - 13)

3

ดู ตัว อย่ า งแผนผัง แบบ 一, 二, 三 อื่ น ๆใน 戴志坚《福建民居》，北京：中国建筑工业出版
社，2009 年，第 128 - 129 页。(ไต้ จื ้อเจียน, ฝูเจีย้ นหมินจู, (เป่ ยจิง: จงกัว๋ เจี ้ยนจู้กงเย่ชป
ู ่ านเซ่อ, 2009),
หน้ า 128 – 129.). ตัวอย่างแผนผังแบบ 工 อื่นๆดูใน 张加勉《解读故宫》，北京：当代中国出版社，
2009 年，第 78 页。(จางเจียเหมี่ยน, เจี่ยตู๋ก้ ก
ู ง, (เป่ ยจิง: ตังไต้ จงกัว๋ ชูป่านเซ่อ, 2009), หน้ า 78.)
4

潘谷西《中国建筑史》，北京：中国建筑工业出版社，2009 年，第 87 – 89、116、

155 页。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้ นจู้ส่ อ
ื , (เป่ ยจิง: จงกัว๋ เจี ้ยนจู้กงเย่ชปู ่ านเซ่อ, 2009), หน้ า 87 - 89, 116, 155.)
5

尹家琦《工字形平面建筑的演进探析》，《价值工程》2011 年，第 14 期，第 113

页。(หยิ่นเจียฉี, “กงจื ้อสิงผิงเมี่ยนเจี ้ยนจู้เตอะเหยี่ยนจิ ้นทัน
่ ซี,” เจีย้ จื๋อกงเฉิง, 2011, ฉบับที่ 41, หน้ า 113.)
6

尹家琦《工字形平面建筑的演进探析》，第 112 页。(หยิ่ น เจี ย ฉี , “กงจื อ้ สิ ง ผิ ง เมี่ ย นเจี ย้ นจู้

เตอะเหยี่ยนจิ ้นทัน่ ซี,” หน้ า 112.)
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ภาพที่ 3 - 10 ภาพลายเส้ นแสดงผังการวางผังอาคารแบบ“二”ซึง่ พบโดยทัว่ ไปในศิลปะจีน
ที่มา 戴志坚《福建民居》，图 5 - 2。(ไต้ จื ้อเจียน, ฝูเจีย้ นหมินจู, หน้ า 5 - 2.)

ภาพที่ 3 - 11 ภาพลายเส้ นแสดงผังการวางผังอาคารแบบ“三”ซึง่ พบโดยทัว่ ไปในศิลปะจีน
ที่มา 戴志坚《福建民居》，图 5–44。(ไต้ จื ้อเจียน, ฝูเจีย้ นหมินจู, หน้ า 5 – 44.)
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ภาพที่ 3 - 12 ศาลเจ้ าสุย เหว่ย เซิ่ ง เหนี ย ง จัง หวัด เหวิ น ชาง มณฑลไห่ ห นาน พุ ท ธศตวรรษที่ 20 – 22
สมัยราชวงศ์หมิง ด้ านหน้ าอาคารประธานมีอาคารโถงวางตัวในแนวตังฉากที
้
่ให้ เกิดผังรูป “丁”
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ภาพที่ 3 - 13 ภาพลายเส้ นแสดงผังการวางผังอาคารแบบ“工”ซึง่ พบโดยทัว่ ไปในศิลปะจีน
ที่มา 陆琦《广东民居》，图 4 - 80。(ลูฉ่ ี, กว่ างตงหมินจู, ภาพที่ 4 - 80.)

น่าสังเกตว่า ในกลุ่มศาลเจ้ าจีนของกรุงเทพฯ ผังแบบ “工” เป็ นแผนผังที่นิยมมากที่สุด
อาจเป็ นได้ ว่า ในวัฒ นธรรมจีน ผังรู ป “工” ใช้ กับสถานที่ ที่มี ความสาคัญ เช่น ศาสนสถาน หรื อ
เคหาสถานของชนชัน้ สูง 7 ธรรมเนี ย มดังกล่าวอาจส่ง ผลให้ ช าวจี น อพยพในกรุ งเทพฯเลื อกใช้
แผนผังดังกล่าวในการสร้ างศาลเจ้ าซึง่ ถือเป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อชุมชนอย่างมาก

7

尹家琦《工字形平面建筑的演进探析》，第 113 页。(หยิ่ น เจี ย ฉี , “กงจื อ้ สิ ง ผิ ง เมี่ ย นเจี ย้ นจู้

เตอะเหยี่ยนจิ ้นทัน่ ซี,” หน้ า 113.)
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1.2 โครงสร้ างรั บนา้ หนัก
โครงสร้ างรั บน า้ หนัก แบบชาเหลี ยง: ต้ น แบบของโครงสร้ างรั บน า้ หนัก ของศาลเจ้ าใน
กรุงเทพฯ
อาคารที่พบในศาลเจ้ าที่กรุงเทพฯไม่วา่ จะเป็ นของชาวจีนกลุ่มใด มีลกั ษณะคล้ ายกันคือ มี
การก่อโครงสร้ างไม้ หลายชุดและซับซ้ อนเป็ นตัวหลักในการทาหน้ าที่รับน ้าหนัก ส่วนผนังที่ก่อทัง้
ทางด้ านกว้ างและด้ านยาวมีหน้ าที่หลักคือกันให้
้ เกิดพื ้นที่ภายใน และอาจรับน ้าหนักเพียงบางส่วน
เท่านัน้
โครงสร้ างแต่ละชุด เรี ยกว่า “โกวเจีย้ ” ในภาษาจีนกลาง ประกอบด้ วยเสาและขื่อขนาด
ต่างๆ ก่อขึ ้นมาป็ นชุดๆ แต่ละชุดจะตังขนานกั
้
บด้ านกว้ างของอาคาร ด้ านบนของโครงสร้ างจะก่อ
ล้ อรับกับทรงหลังคาซึ่งเป็ นสามเหลี่ยม ดังนันหากเที
้
ยบกับสถาปั ตยกรรมไทยประเพณี อาจนึกถึง
อาคารที่มีเสารับโครงสร้ างไม้ ภายในจัว่ ทังนี
้ ้โกวเจี ้ยแต่ละชุดจะมีไม้ แปเชื่อมเพื่อเสริมความมัน่ คง
ช่างไม่นิยมก่อเพดานปิ ด จึงทาให้ เราเห็นโครงสร้ างรับนา้ หนักด้ านบนอย่างชัดเจน น่า
สังเกตว่า โครงสร้ างที่พบภายในศาลเจ้ าของของกรุงเทพฯ มีลกั ษณะคล้ ายกันคือ ช่างตังเสาหลั
้
ก
ขึ ้นหนึ่งคูซ่ ึ่งมีระยะห่างระหว่างช่วงเสามาก และนาไม้ ขื่อยาวเสียบเข้ าเดือยกับเสาทัง้ 2 ต้ น บนขื่อ
ดังกล่าวจะตังเสาขนาดเล็
้
กสันสองเสาซึ
้
่งมีไม้ ขื่อขนาดสันกว่
้ าขื่อด้ านล่างเสียบเชื่อมเสาทังสองอี
้
ก
เช่นกัน เหนือขื่อชันที
้ ่สองนี ้มีการต่อไม้ ในลักษณะเดียวกันอีกซ้ อนลดหลัน่ กันไป และยอดบนสุดจะ
ตัง้ เสาขนาดเล็ ก สัน้ เพี ยงเสาเดี ยว ทัง้ นี ถ้ ึง แม้ เสาแต่ล ะต้ น จะมี ความสูงไม่เท่ากัน แต่มี ห น้ าที่
เดียวกันคือ รับไม้ แป ส่วนชายคาที่ยื่นล ้าจากเสาต้ นหลักทังสองข้
้
างจะมีการตังเสาบริ
้
วารที่มีความ
สูงน้ อยกว่าเสาคูห่ ลัก โดยเสาเหล่านี ้ทาหน้ าที่รองรับชายคา หากชายคาสัน้ จะตังเสาข้
้
างละ 1 ต้ น
แต่หากชายคาค่อนข้ างยาว จะตังเสาข้
้
างละ 2 ต้ น แต่ระยะห่างระหว่างช่วงเสาจะไม่กว้ างเท่าเสา
คูก่ ลาง นอกจากนี ้โครงสร้ างไม้ ระหว่างช่วงเสาที่ขยายออกไปมีลกั ษณะคล้ ายกับโครงสร้ างไม้ ที่อยู่
ระหว่างเสาคู่หลักเช่นกัน คือมีการเสียบขื่อระหว่างช่วงเสาเหล่านี ้ด้ วย ขื่อเหล่านี ้ทาหน้ าที่รองรับ
เสาขนาดเล็กที่รองรับไม้ แปอีกทอดหนึง่ เสาที่อยูใ่ นส่วนชายคาทังหมดท
้
าหน้ าที่รับแปเช่นเดียวกัน
(ภาพที่ 3 - 14 และภาพที่ 3 - 15)
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ภาพที่ 3 - 14 ศาลเจ้ าโจวซือก๋ง แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ ครึ่ งแรกพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยรัชกาลที่ 1
ภาพแสดงองค์ประกอบโครงสร้ างรับน ้าหนักหรื อโกวเจี ้ย 1 ชุด

ภาพที่ 3 - 15 ศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยรัชกาล
ที่ 3 ภาพแสดงตัวอย่างลักษณะโครงสร้ างไม้ ที่ประกอบด้ วยเสา และขื่อหลายขนาด
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ในงานสถาปั ตยกรรมจีน ช่างให้ ความสาคัญกับโครงสร้ างไม้ รับน ้าหนักเป็ นอย่างมาก อาจเนื่อง
ด้ วยเป็ น ตัวรั บ น า้ หนัก ส าคัญ ทัง้ นี พ้ บว่า ระบบโครงสร้ างที่ พ บบ่ อยในงานสถาปั ตยกรรมจี น มีอยู่ 2
ประเภท

ประเภทแรกเรี ย กว่ า “ไถเหลี ย ง” โดยมี ลัก ษณะเด่น คื อ ช่ า งตัง้ เสาหลัก ขึน้ หนึ่งคู่ซึ่ง
ระยะห่างระหว่างช่วงเสาค่อนข้ างกว้ าง โดยหัวเสาทาหน้ าที่รองรับขื่อ บนขื่อชันนี
้ ้มีการตังเสาขนาดเล็
้
ก
สัน้ 2 ต้ น เพื่อรองรับขื่อที่ สนกว่
ั ้ าขื่อชัน้ ล่าง เหนือขื่อชัน้ นีข้ ึ ้นไปมีการตังเสาและขื
้
่อในลักษณะคล้ ายกัน
จนถึงยอดจัว่ โดยขื่อชันบนสุ
้
ดจะรองรับเสาเพียง 1 ต้ นเท่านัน้ นอกจากนี ้ มีการตังเสาบริ
้
วารขนาบเสาคู่
หลักอีก 1 - 2 คู่ แต่ระยะห่างระหว่างช่วงเสาจะแคบกว่าเสาคู่หลัก เสาเหล่านี ้ทาหน้ าที่รองรับขื่อเช่นกัน
เหนือขื่อขึน้ ไปมีการตังเสาและขื
้
่อซ้ อนลดหลัน่ กัน เหมือนกับที่ปรากฏในเสาคู่กลาง เครื่ องไม้ ที่ขยายมา
ทางด้ านข้ างนี ม้ ีหน้ าที่ รองรั บ ชายคานั่น เอง สาหรั บ โครงสร้ างประเภทไถเหลียง ขื่อทาหน้ าที่รับ แป
โดยตรง (ภาพที่ 3 - 16)8

ประเภทที่สองเรียกว่ า “ชวนโต่ ว” โดยเอกลักษณ์สาคัญคือ ในหนึ่งชุดโครงสร้ างที่ตงขนาน
ั้
กับหน้ าบันประกอบด้ วยเสาเป็ นจานวนมากกกว่า และระยะห่างระหว่างช่วงเสาแคบกว่าระบบโครงสร้ าง
ไถเหลียง เสาเหล่านี ้จะสูงต่อเนื่องจากพื ้นดินจรดแป และระหว่างเสามีการเสียบขื่อเพื่อเสริ มความมัน่ คง
ให้ กบั โครงสร้ าง โดยบนขื่อมีการตังเสาขนาดเล็
้
กขึ ้นไปด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้สาหรับโครงสร้ างชวนโต่ว เสาทุก
เสาทาหน้ าที่รับแปโดยตรง (ภาพที่ 3 - 17)9

8

潘谷西《中国建筑史》，第 4 页。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้ นจู้ส่ อ
ื , หน้ า 4.)

9

潘谷西《中国建筑史》，第 4 页。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้ นจู้ส่ อ
ื , หน้ า 4.)

53

ภาพที่ 3 -16 ลายเส้ นแสดงโครงสร้ างแบบไถเหลียง
ที่มา 潘谷西《中国建筑史》，图 0 - 1。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้ นจู้ส่ อื , ภาพที่ 0 - 1.)

ภาพที่ 3 - 17 ลายเส้ นแสดงโครงสร้ างแบบชวนโต่ว
ที่มา 潘谷西《中国建筑史》，图 0 - 2。(พานกู่ซี, จงกั๋วเจีย้ นจู้ส่ อื , ภาพที่ 0 - 2.)
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เมื่ อเปรี ยบเที ยบโครงสร้ างไม้ ที่พ บในศาลเจ้ า ของกรุ งเทพฯ (ภาพที่ 3 - 14, 3 - 15) กับ
โครงสร้ างไม้ แ บบไถเหลี ย ง (ภาพที่ 3 - 16) และชวนโต่ว (ภาพที่ 3 - 17) พบว่า โครงสร้ างรั บ
น ้าหนักของศาลเจ้ าในกรุ งเทพฯมิได้ เป็ นแบบใดแบบหนึ่ง หากแต่มีลกั ษณะที่ผสมผสานกัน โดย
หากเทียบกับระบบไถเหลียง จะพบความเหมือนกันคือ เสาที่ตงบนพื
ั้
้นดินซึ่งรวมทังเสาหลั
้
กและ
เสาขนาบข้ างมี เพี ยง 1 – 3 คู่เท่านัน้ และระยะห่างระหว่างเสาคู่หลักกว้ างกว่าช่วงเสาอื่ น ขื่ อ
ระหว่างเสาหลักรองรับเสาขนาดเล็ก 2 ต้ น ยกเว้ นขื่อชันบนสุ
้
ดรองรับเสาเพียง 1 ต้ น ส่วนความ
แตกต่างคือ เสาที่พบในศาลเจ้ ากรุงเทพฯ มีหน้ าที่รับแป แต่เสาในระบบไถเหลียงมีหน้ าที่รับขื่อ
หากเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างชวนโต่ว พบลักษณะคล้ ายกันคือ การใช้ เสารับแป ส่วนขื่ อ
ใช้ เสียบเชื่อมระหว่างช่วงเสา แต่มีความแตกต่างคือ เสาที่ตงบนพื
ั้
้นดินของชุดโครงสร้ างรับน ้าหนัก
ในศาลเจ้ าที่กรุงเทพฯ มีจานวนเสา 1-3 คู่ และเสาหลักคูก่ ลางมีระยะห่างระหว่างเสาค่อนข้ างมาก
และกว้ างกว่าช่วงเสาอื่น ในขณะที่ เสาที่ตงบนพื
ั้
น้ ดินในโครงสร้ างระบบชวนโต่ วจะตังเรี
้ ยงเป็ น
จานวนมากกว่า และระยะห่างค่อนข้ างน้ อยกว่าเสาในชุดโครงสร้ างรับน ้าหนักที่พบในศาลเจ้ าของ
กรุงเทพฯ
อย่างไรก็ ตาม จากงานวิจัยของนักวิช าการด้ านสถาปั ตยกรรมจีนพบว่า โครงสร้ างรับ
น า้ หนัก นอกจากสองระบบดัง กล่ า วแล้ ว ยัง มี อี ก ระบบหนึ่ ง ด้ ว ย โดยเรี ย กระบบดัง กล่ า วว่ า
“ชาเหลียง” (ภาพที่ 3 – 18, 3 - 19) ซึ่งเป็ นระบบที่ผสมลักษณะเด่นของโครงสร้ างไถเหลียง และ
ชวนโต่ว10 ดังสรุปได้ ตามตารางดังนี ้

10

曹春平《闽南传统建筑》，厦门：厦门大学出版社，2006 年，第 38-39 页。(เฉาชุนผิง,

หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, (เซี่ยเหมิน: เซี่ยเหมินต้ าเสวียชูป่านเซ่อ, 2007), หน้ า 38-39.)
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ไถเหลียง
ในหนึ่งชุดโครงสร้ างรับน ้าหนัก (โกว
เจี ้ย) ประกอบด้ วยเสา 1-3 คู่ โดยเสา
คู่ ห ลั ก หรื อ เสาคู่ ก ลางมี ร ะยะห่ า ง
ระหว่างช่วงเสามากกว่าช่วงเสาอื่นๆ
ขื่ อที่ อยู่ระหว่างเสาคู่ห ลัก แต่ล ะชัน้
รองรั บ เสา 2 ต้ น ยกเว้ นขื่ อ ด้ าน
บนสุดที่รองรับเสาเพียงต้ นเดียว
เสามีหน้ าที่รับแป
ขื่อเสียบเชื่อมระหว่างเสา

ชาเหลียง

√

ชวนโต่ ว
-

√

-

√

-

√
√

√
√

√

ภาพที่ 3 - 18 ลายเส้ นแสดงโครงสร้ างไม้ แบบชาเหลียงซึง่ รองรับส่วนกลางหลังคา
ที่มา 曹春平《闽南传统建筑》，图 2 - 1 - 2。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, ภาพที่ 2 - 1 - 2.)
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ภาพที่ 3 - 19 ลายเส้ นแสดงตาแหน่งเสาจินจู้ และเสาปูจ้ ้ ใู นโครงสร้ างแบบชาเหลียง
ที่มา 曹春平《闽南传统建筑》，图 2 - 1 - 4。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, ภาพที่ 2 – 1 - 4.)

จากรูปแบบโครงสร้ างรับน ้าหนักที่พบในศาลเจ้ ากรุงเทพฯ และโครงสร้ างรับน ้าหนักทัง้ 3
ระบบของจีนที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า โครงสร้ างรับน ้าหนักที่พบในศาลเจ้ าจีนของกรุงเทพฯ
สมัยรัชกาลที่ 1 - 5 มีลกั ษณะเด่น 4 ประการที่ปรากฏในระบบชาเหลียง คือ 1.ในหนึง่ ชุดโครงสร้ าง
รับน ้าหนัก (โกวเจี ้ย) ประกอบด้ วยเสา 1 - 3 คู่ โดยเสาคู่หลักมีระยะห่างระหว่างช่วงเสามากกว่า
ช่วงเสาอื่นๆ 2.ขื่อที่อยู่ระหว่างเสาหลักแต่ละชันรองรั
้
บเสา 2 ต้ น ยกเว้ นขื่อด้ านบนสุดที่รองรับเสา
เพียงต้ นเดียว 3.เสามีหน้ าที่รับแป และ 4.ขื่อเสียบเชื่อมระหว่างเสา (เปรี ยบเทียบระหว่างภาพที่ 3
- 14 ศาลเจ้ าโจวซือก๋ง และภาพที่ 3 - 18 โครงสร้ างแบบชาเหลียงในศิลปะจีน)
โครงสร้ างรั บ น า้ หนัก ระบบดัง กล่า วมิ ใช่ลัก ษณะที่ พ บทั่ว ไป โดยจากการศึก ษาของ
ผู้เชี่ยวชาญสถาปั ตยกรรมจีนพบว่า เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของงานสถาปั ตยกรรมใน 3 มณฑล คือ
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มณฑลเจ้ อ เจี ย ง มณฑลฝูเจี ย้ น และมณฑลกว่า งตง 11 และจากการส ารวจโดยผู้วิ จัย เองพบ
โครงสร้ างไม้ ดงั กล่าวในมณฑลไห่หนานด้ วย ข้ อมูลดังกล่าวดูสอดคล้ องกับประวัติของศาลเจ้ าจีน
ในกรุงเทพฯ ซึ่งสร้ างโดยชาวจีน 5 กลุ่มภาษาที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลฝูเจี ้ยน มณฑลกว่างตง
และมณฑลไห่หนาน
เนื่ อ งจากจะต้ อ งกล่ า วถึ ง งานประดับ บนโครงสร้ างชาเหลี ย งในหั ว ข้ องานประดับ
สถาปั ตยกรรมของศาลเจ้ าแต่ล ะกลุ่ม อี ก จึงขออธิ บายชื่อเรี ยกองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมใน
โครงสร้ างรับน ้าหนักแบบชาเหลียง เพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจเมื่อมีการกล่าวถึง องค์ประกอบดังกล่าว
อีก (ภาพที่ 3 - 18, 3 - 19) คือ
- เสา เสาคู่หลักด้ านในเรี ยกว่า “จิ นจู้” ส่วนเสาบริ วารที่ รองรับ ชายคาเรี ยกว่า “ปู้จ้ ู”
ส่วนเสาขนาดสันเล็
้ กที่ตงบนขื
ั ้ ่อเรี ยกว่า “ถ่งจู้”
- ขื่อ เรี ยกว่า “เหลียง”
พัฒนาการของโครงสร้ างรับน ้าหนักระบบชาเหลียงในศาลเจ้ าจีนของกรุงเทพฯ
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาพัฒนาการของโครงสร้ างชาเหลียงในศาลเจ้ าจีนของกรุงเทพฯ พบว่า การ
สร้ างโครงสร้ างรับน ้าหนักตามแบบแผนของระบบดังกล่าวยัง ปรากฏถึงสมัยรัชกาลที่ 8 – รัชกาล 9
โดยพบโครงสร้ างรับน ้าหนักระบบชาเหลียงภายในศาลเจ้ าที่สร้ างขึ ้นในช่วงเวลานี ้ ตัวอย่างสาคัญ
คือ ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 20) และศาล
เจ้ าฮกเลี่ยนเก็ง ถนนอภัยราชบารุง แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 21)

11

曹春平《闽南传统建筑》，第 38 页。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, หน้ า 38.)
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ภาพที่ 3 - 20 ชุด โครงสร้ างรั บ น า้ หนักภายในศาลเจ้ า เล่า ปุ่ นเถ้ ากง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์ สมัยรัชกาลที่ 6 - 8

ภาพที่ 3 - 21 ชุดโครงสร้ างภายในศาลเจ้ าฮกเลี่ยนเก็ง ถนนอภัยราชบารุ ง แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์
กลางพุทธศตวรรษที่ 26 สมัยรัชกาลที่ 9
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ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ถนนทรงวาด ซึ่งจะสร้ างขึน้ ราวรัชกาลที่ 3 แต่ศาลเจ้ าในปั จจุบัน
เป็ นศาลเจ้ าที่สร้ างขึ ้นใหม่โดยเริ่ มสร้ างตังแต่
้ ปีพ .ศ.2460 และเสร็ จสิน้ ในปี พ .ศ. 248812 สาหรับ
ศาลเจ้ าฮกเลี่ยนเก็ง จากหลักฐานจารึกพบว่า ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีอายุเก่าแก่ถึงรัชกาลที่ 5 แต่จากป้าย
ประวัติศ าลเจ้ าท าให้ ทราบว่า ในปี พ .ศ.2550 มี ก ารสร้ างศาลเจ้ าขึน้ มาใหม่ ทัง้ นี ส้ ังเกตได้ ว่า
โครงสร้ างรับน ้าหนักในศาลเจ้ ากลุ่มดังกล่าวยังแสดงลักษณะเด่นของระบบชาเหลียงอย่างชัดเจน
คือ โครงสร้ างแต่ละชุดประกอบด้ วยเสา 1 - 3 คู่ ระหว่างเสามีการเสียบขื่อเพื่อยึดโยงเสา เหนือขื่อ
ชันล่
้ างขึ ้นไปมีการจัดวางเสาและขื่อขนาดเล็กลดหลัน่ กันไปจนถึงยอดจัว่ โดยเสาทาหน้ าที่รับแป
โดยตรง
นอกจากนี ้ ในศาลเจ้ าจีนบางหลังของกรุงเทพฯ ยังปรากฏโครงสร้ างรับน ้าหนักในรูปแบบ
อื่นๆด้ วย อาทิ ศาลเจ้ าแม่ทับทิม แขวงบางแค เขตบางแค (ภาพที่ 3 - 22) ศาลเจ้ ารางบัว แขวง
บางหว้ า เขตภาษาเจริ ญ (ภาพที่ 3 - 23) และศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4
แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี (ภาพที่ 3 - 46) เป็ นต้ น โดยนาระบบการโครงสร้ างอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ กซึ่งเป็ นโครงสร้ างที่ เพิ่งเริ่ ม นิยมแพร่ หลายทั่วไปราวรัช กาลที่ 613 ทัง้ นี บ้ างศาลเจ้ าในกลุ่ม
ดังกล่าวยังปรากฏหลักฐานการสร้ าง และบูรณะชัดเจน ทาให้ พอทราบว่า โครงสร้ างรับน ้าหนักที่
พบเป็ นงานของช่างในสมัยรัชกาลที่ 9 เช่น ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม ซึ่งผู้ดแู ลศาลเจ้ าได้ ให้ สมั ภาษณ์ว่า
ศาลเจ้ าหลัง ปั จ จุบัน สร้ างขึน้ แทนของเดิม ราวสิบ กว่าปี ที่ แล้ ว 14 ส่วนศาลเจ้ ารางบัว พบจารึ ก
ภาษาจีนที่กล่าวถึงการสร้ างเพิ่ม และขยายศาลในช่วงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 2615 อาจพอ
สันนิษฐานได้ ว่า การใช้ โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กในกลุ่มศาลเจ้ าจีนอาจเริ่ มในช่วงรัชกาลที่ 9
นี ้เอง
12

http://laopuntaokong.org/history/index.asp (เข้ าเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558)
13
โครงสร้ างแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กเริ่ มนามาใช้ ในไทยครัง้ แรกสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ในสมัยดังกล่าวยัง
ใช้ เฉพาะอาคารของพระมหากษัตริ ย์ เจ้ านายเชื ้อพระวงศ์ชนสู
ั ้ ง และอาคารสาคัญทางราชการเท่านัน้ และเริ่ มมา
ปรากฏในกลุม่ อาคารพาณิชย์อย่างแพร่ หลายในสมัยรัชกาลที่ 6 สมชาติ จึงสิริอารักษ์ , สถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวั น ตกในสยาม สมั ย รั ช กาลที่ 4 – พ.ศ.2480, (กรุ งเทพฯ: คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร, 2553), หน้ า 114, 155, 168, 464.
14
จากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลศาลเจ้ า วันที่ 21 มีนาคม 2558
15
แผ่นจารึกภายในศาลเจ้ ารางบัวซึง่ จัดทาเป็ นภาษาจีน
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ภาพที่ 3 - 22 โครงสร้ างภายในศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม แขวงบางแค เขตบางแค

ภาพที่ 3 - 23 ศาลเจ้ ารางบัว แขวงบางหว้ า เขตภาษาเจริ ญ
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2. ศาลเจ้ าจีนของชาวแต้ จ๋ วิ
2.1 อาคารยกพืน้ สูงหน้ าศาลเจ้ า: สถานที่แสดงงิว้ ถวายเทพเจ้ า
ดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ นว่า ศาลเจ้ าของชาวจีนกลุ่มต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีลกั ษณะเหมือนกันคือ
มีการวางผังอย่างสมมาตร บนแนวแกนหลักเป็ นที่ตงของอาคารประธาน
ั้
และอาคารประตูทางเข้ า
ในศาลเจ้ าหลายแห่ง ส่วนด้ านซ้ ายและขวามี การสร้ างกาแพง หรื ออาคารบริ วารเชื่อมต่อจาก
อาคารประตูทางเข้ าและปิ ดล้ อมอาคารบนแนวแกนประธาน การจัดวางอาคารของศาลเจ้ าแต้ จิ๋วก็
อยูใ่ นลักษณะเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม พบว่า ในศาลเจ้ าแต้ จิ๋วบางแห่งของกรุงเทพฯ ปรากฏการวางผังอาคารที่มี
ลักษณะที่แปลกจากศาลเจ้ ากลุ่มอื่นด้ วยเช่นกัน โดยมีการสร้ างอาคารอีกหลังหนึ่งที่ด้านนอกทาง
ด้ านหน้ าศาลเจ้ าโดยมี ลักษณะเป็ นอาคารพื น้ สูง หันหน้ าเข้ าศาล ศาลเจ้ าที่ มีการสร้ างอาคาร
ดังกล่าว ได้ แก่ ศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง ซอยอาเนี ้ยเก็ง เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 24, 3 - 25) ศาลเจ้ า
โรงเจบุญสมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 26) ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง
ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4 เขตธนบุรี (ภาพที่ 3 - 27) ศาลเจ้ าแม่ประดู่ ถนนเยาวพานิช แขวง
จักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 28 และภาพที่ 3 - 29)
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ภาพที่ 3 - 24 อาคารด้ านหน้ า ศาลเจ้ าอาเนี ย้ เก็ ง ภาพที่ 3 - 25 อาคารด้ านหน้ าศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง เป็ น
มุมมองเมื่อถ่ายจากศาลเจ้ า
ลักษณะอาคารยกพื ้นสูง

ภาพที่ 3 - 26 อาคารด้ านหน้ าของศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม มุมมองเมื่อถ่ายจากศาลเจ้ า
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ภาพที่ 3 - 27 อาคารด้ านหน้ าของศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4 เขตธนบุรี ซึง่ หันหน้ าเข้ าหา
ตัวศาลเจ้ า

ภาพที่ 3 - 28 อาคารด้ านหน้ าของศาลเจ้ าแม่ประดู่ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์
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ภาพที่ 3 - 29 ภาพแสดงตาแหน่งของศาลเจ้ าแม่ประดู่ และอาคารที่อยูด่ ้ านหน้ า สังเกตได้ ว่าอาคารด้ านหน้ านี ้
จะหันเข้ าหาศาลเจ้ า

จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูดูแ ลศาลเจ้ าอาเนี ย้ เก็ ง ท าให้ ท ราบว่า อาคารหลัง ดัง กล่าวไว้ ใช้
สาหรับแสดงงิ ้วถวายเทพเจ้ า16 น่าสนใจว่า ในศิลปะจีนนัน้ ศาลเจ้ าหลายแห่งมีการสร้ างอาคารยก
พื ้นสูงไว้ ที่ด้านหน้ าของอาคารที่ประดิษฐานเทพเจ้ าประธาน และหันหน้ าเข้ าหาอาคารประธาน
อาคารดังกล่าวจัดไว้ ส าหรับ แสดงงิว้ ถวายให้ กับ เทพประธานแห่งศาลเจ้ านัน้ ในเทศกาลต่างๆ
(ภาพที่ 3 - 30, ภาพที่ 3 - 31) ลักษณะเช่นนี ้ปรากฏทัว่ ไปในจีน17 แต่มิใช่ข้อบังคับตายตัว เพราะ

16

จากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557.
17
ดูตวั อย่างอาคารสาหรับจัดแสดงงิ ้วภายในศาลเจ้ าในที่พื ้นที่อื่นๆใน 石拓《桂阳县古戏台建筑研
究》，长沙理工大学硕士学位论文，2013 年，第 20-21 页。(สื อ ท่ า , “กุ้ ยหยางเซี่ ย นกู่ ซี่ ไถเจี ย้ นจู้ เ ห
ยียนจิว,” ฉางซาหลี่กงต้ าเสวียซัว่ ซื่อเสวียเว่ยลุ่นเหวิน, 2013, หน้ า 20 – 21.) 段懿庭《雷州市现存古戏台
调查与研究》，山西师范大学硕士学位论文，2014 年。(ต้ วนอี ้ถิง, “เหล่ยโจวซื่อเซี่ยนฉุนกู่ซี่ไถเตี ้ยวฉา
หยูเ่ หยียนจิว,” ซานซีซือฝ้านต้ าเสวียซัว่ ซื่อเสวียเว่ยลุน่ เหวิน, 2014.)
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ศาลเจ้ าหลายแห่งไม่ปรากฏอาคารดังกล่าว เป็ นได้ ว่าการสร้ า งอาคารชนิดนี ้อาจขึ ้นอยู่กับขนาด
ของศาสนสถานเอง เพราะมักพบอาคารแสดงงิ ้วในศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่

ภาพที่ 3 - 30 ศาลเจ้ าแม่เทียนโหว เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจีย้ น ด้ านซ้ ายเป็ นอาคารโถงที่ไว้
แสดงงิ ้วซึ่งจะตังอยู
้ ่ตรงข้ าม และหันหน้ าเข้ าหาอาคารประธาน ศาลเจ้ าแห่งนี ้สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.
1739 แต่มีการซ่อม และสร้ างเพิ่มหลายครัง้ เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของโรงงิ ้วในปั จจุบนั น่าจะ
เป็ นงานสร้ างสมัยราชวงศ์ชิง (พุทธศตวรรษที่ 22 – 25)

ภาพที่ 3 - 31 แผนผังของศาลเจ้ าแม่เทียนโหว (ภาพที่ 3 - 30) แสดงตาแหน่งของอาคารต่างๆรวมถึงอาคาร
แสดงงิ ้วซึง่ อยูด่ ้ านหน้ าสุดของศาลเจ้ า
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จากการเปรี ยบเทียบรู ปแบบ และตาแหน่งอาคารกับงานสถาปั ตยกรรมจีน ผนวกกับการ
สัมภาษณ์ จึงสันนิษฐานได้ ว่า อาคารที่พบในศาลเจ้ าแต้ จิ๋วเป็ นอาคารที่สร้ างขึ ้นเพื่อไว้ ใช้ จดั แสดง
งิ ว้ ถวายในเทศกาลต่า งๆ อย่ างไรก็ ต าม ไม่ส ามารถกล่า วได้ ว่า อาคารแสดงงิ ว้ ดัง กล่าวเป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของศาลเจ้ าแต้ จิ๋วเท่านัน้ เนื่องจากในสถาปัตยกรรมจีน อาคารดังกล่าวพบได้ ใน
ศาลเจ้ าของทุกพืน้ ที่ สาหรับการที่ไม่ค่อยนิยมสร้ างอาคารประเภทนี ใ้ นศาลเจ้ าจีนของกรุ งเทพฯ
อาจเนื่องมาจากพื ้นที่ที่คอ่ นข้ างจากัดก็เป็ นได้
น่าสังเกตว่า ในงานสถาปั ตยกรรมจีน ถึงแม้ อาคารแสดงงิว้ มักสร้ างยกพื น้ สูง แต่กลุ่ม
อาคารศาลเจ้ าที่ประดิษฐานเทพเจ้ านัน้ ยังคงสร้ างบนฐานเตีย้ ๆตามปรกติ (ภาพที่ 3 - 30) เมื่ อ
กลับมาพิจารณากลุ่มศาลเจ้ าในกรุ งเทพฯ ที่มี การสร้ างอาคารแสดงงิว้ พบศาลเจ้ าที่มีลักษณะ
เหมือนกับศาลเจ้ าในสถาปั ตยกรรมจีน 2 แห่ง คือ ศาลเจ้ าแม่ประดู่ (ภาพที่ 3 - 32) และศาลเจ้ า
ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง (ภาพที่ 3 - 33) ซึง่ กลุม่ อาคารที่หนั เข้ าหาอาคารแสดงงิ ้วของศาลเจ้ าทังสองแห่
้
ง
เป็ นอาคารที่สร้ างบนฐานเตี ้ยหนึง่ ชัน้

ภาพที่ 3 - 32 ศาลเจ้ าแม่ประดู่ ตัวศาลเป็ นอาคารชันเดี
้ ยว และหันเข้ าหาอาคารแสดงงิ ้ว
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ภาพที่ 3 - 33 ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4 เขตธนบุรี

อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้ าอีกสองแห่ง คือ ศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง (ภาพที่ 3 - 34) และศาลเจ้ าโรง
เจบุญ สมาคม (ภาพที่ 3 - 35) มีความแตกต่างออกไป คือ อาคารที่ประดิษฐานเทพเจ้ าสร้ างบน
ฐานสองชัน้ แต่ชนล่
ั ้ างมีลกั ษณะเหมือนใต้ ถนุ เพราะเตี ้ยกว่าชันบน
้ อีกทังช่
้ างได้ สร้ างบันไดทางขึ ้น
2 ทางที่ด้านนอกอาคาร
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ภาพที่ 3 - 34 ศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง สร้ างเป็ นอาคารสองชัน้

ภาพที่ 3 - 35 ศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคม สร้ างเป็ นอาคารสองชัน้
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ลักษณะดังกล่าวแตกต่างจากอาคารของศาลเจ้ าในเมืองจีนที่นิยมสร้ างอาคารบนฐาน
เตี ้ยๆเพียงชันเดี
้ ยวเท่านัน้ อย่างไรก็ดี รู ปแบบอาคารที่พบคล้ ายกับอาคารแบบไทยประเพณีกลุ่ม
หนึ่งที่จะสร้ างอาคารสองชัน้ โดยชันล่
้ างค่อนข้ างเตี ้ยกว่าชันบน
้ และทางขึ ้นจะอยู่ด้านนอกของตัว
อาคาร อาคารรู ปแบบดังกล่าวปรากฏอย่างช้ าสุดสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวรัชสมัยของสมเด็จ
พระนารายณ์ และยังนิยมสร้ างจนในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (ภาพที่ 3 - 36)
เนื่ อ งจากไม่ ป รากฏการสร้ าง
ศาลเจ้ าจีนในลักษณะอาคาร 2 ชัน้ ใน
ศิลปะจีนมาก่อน ดังนันจึ
้ งอาจเป็ นได้ ว่า
อาคารหลักของศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง และ
ศาลเจ้ า โรงเจบุ ญ สมาคมได้ ต้ น แบบ
จากงานสถาปั ตยกรรมไทย สาหรับมูล
เหตุก ารน าอาคารแบบดัง กล่า วมาใช้
ไม่ มี เอ ก ส า รร ะ บุ ชั ด เจ น แ ต่ พ อ
สัน นิษฐานได้ ว่า ผู้สร้ างคงต้ องการให้
ความสูงได้ ระดับสอดคล้ องกับ อาคาร
แสดงงิ ว้ เพราะจากการส ารวจจะพบ
อาคารลักษณะเช่นนี ้ในศาลเจ้ าที่มีการ
สร้ างอาคารแสดงงิ ว้ เป็ น อาคารถาวร
ภาพที่ 3 - 36 หอไตรวัด พระเชตุพ นวิ ม ลมัง คลาราม สมัย
รัชกาลที่ 3

เท่านัน้
ประเด็นที่นา่ สนใจประการหนึ่ง

คือ อาคารดัง กล่าวสร้ างขึน้ พร้ อมศาลเจ้ าหรื อไม่ เพราะไม่มี หลักฐานเอกสารกล่าวถึ งชัดเจน
นอกจากนี ้น่าสังเกตว่า อาคารแสดงงิว้ ที่พบมิได้ แสดงรูปแบบศิลปะจีนชัดเจน และใช้ โครงสร้ าง
อาคารแบบที่นิยมในสมัยปั จจุบนั เช่น อาคารแสดงงิ ้วของโรงเจบุญสมาคมและศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง
ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4 ไม่ปรากฏว่าสร้ างหน้ าบัน หรื อโครงสร้ างรับน ้าหนักแบบจีน ดังนัน้
อาจเป็ นได้ ว่า อาคารเหล่านีส้ ร้ างขึน้ ในสมัยหลัง อย่างไรก็ ดี อาจพิจารณาได้ เช่นกันว่า อาคาร
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แสดงงิ ้วนปั จจุบนั เป็ นอาคารสร้ างใหม่โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นที่อาคารแสดงงิ ้วเดิมก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้แนวคิด
ประการหลังมีความเป็ นไปได้ เพราะการวางผังในลักษณะดังกล่าวปรากฏมาก่อนแล้ วในศิลปะจีน

2.2 อาคารทางเข้ า
ทังศาลเจ้
้
าแต้ จิ๋ว และของชาวจีนกลุ่มอื่น ๆ มีลกั ษณะอีกประการหนึ่งที่คล้ ายกัน คือ ผู้เข้ า
ไปในศาลเจ้ าจะต้ องผ่านอาคารทางเข้ าขนาดใหญ่ที่สร้ างไว้ ทางด้ านหน้ า กระนันจากการศึ
้
กษา
พบว่า มี ลัก ษณะบางประการแสดงถึ ง เอกลัก ษณ์ สถาปั ต ยกรรมของกลุ่ม ซึ่ง สัม พัน ธ์ กับ งาน
สถาปัตยกรรมที่บ้านเกิดของชาวจีนอพยพเหล่านี ้ด้ วย
สาหรับศาลเจ้ าแต้ จิ๋วที่สารวจเกือบทังหมด
้
อาคารทางเข้ ามีลกั ษณะสาคัญคือ อาจอยู่ใน
ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ า หรื ออยู่ในผังรูปตัว “U” โดยด้ านที่หนั เข้ าสูอ่ าณาบริ เวณด้ านในของศาลเจ้ าเปิ ด
ผนังโล่ง ส่วนผนังทางด้ านหน้ าเป็ นผนังทึบไม่มีหน้ าต่าง อาทิ อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าเล่งบ๊ วย
เอี๊ ย ะ ถนนอิส รานุภ าพ แขวงจัก รวรรดิ์ เขตสัม พัน ธวงศ์ (ภาพที่ 3 - 37) บนผนัง มี การประดับ
ตกแต่งโดยแบ่งเป็ นช่องๆ และภายในช่องบรรจุภาพเล่าเรื่ อง หรื อสัญลักษณ์มงคลต่างๆ
ภาพภายในช่อ งของศาลเจ้ า เหล่ า นี ้ หลายแห่ ง น่ า จะเป็ นงานของช่ า งในรุ่ น หลัง แต่
แนวทางการแบ่งช่องอาจจะล้ อกับ งานประดับ เดิม ทัง้ นี พ้ บว่า ลักษณะอาคารทางเข้ า ที่ มี ก าร
ประดับในลักษณะดังกล่าวเป็ นเอกลักษณ์หนึง่ ในงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน (ภาพที่ 3 - 38)
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ภาพที่ 3 - 37 อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ ถนนอิสรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ บน
ผนังไม่มีการเจาะช่องหน้ าต่าง แต่จะแบ่งเป็ นช่องๆเพื่อประดับภาพเล่าเรื่ อง หรื อภาพมงคล

ภาพที่ 3 - 38 ประตูทางเข้ าศาลเจ้ าแม่เทียนโหว หมูบ่ ้ านหลงหู เมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษ
ที่ 20 – 22 สมัยราชวงศ์หมิง
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ศาลเจ้ าแต้ จิ๋วบางแห่งต่างไปจากลักษณะข้ างต้ น คือ มี การเจาะช่องหน้ าต่างบนผนัง
ด้ านหน้ าทัง้ สองข้ างของอาคารทางเข้ า อาทิ ศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง ซอยอาเนีย้ เก็ ง เขตสัมพันธวงศ์
เจาะเป็ นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ าภายในกรุด้วยกระเบื ้องปรุลายฉลุ (ภาพที่ 3 - 34) นอกจากนี ้ยังมีศาล
เจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4 เขตธนบุรี ซึ่งเจาะช่องหน้ าต่างรูปหกเหลี่ยม (ภาพที่ 3
- 39) และศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากงบน ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเจาะหน้ าต่าง
เป็ นทรงกลม ภายในมีการกรุด้วยลายฉลุเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 3 - 40) ส่วนโรงเจบุญสมาคม ถนน
ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม พันธวงศ์ ที่ ผนัง ด้ านหน้ าอาคารทางเข้ าเจาะหน้ าต่างเป็ น ช่อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าทังสองด้
้
าน ภายในทาเป็ นลูกรงซี่เล็กๆเรี ยงกันง่ายๆ (ภาพที่ 3 - 41)

ภาพที่ 3 - 39 อาคารทางเข้ า ของศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ ง ถนนสมเด็จ พระเจ้ าตากสิน 4 เขตธนบุรี มี ก ารเจาะ
หน้ าต่างเป็ นรูปหกเหลีย่ มขนาบประตูทางเข้ า
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ภาพที่ 3 - 40 อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ มีการเจาะ
หน้ าต่างทรงกลมขนาบประตูทางเข้ า

ภาพที่ 3 - 41 ลักษณะหน้ าต่างบนอาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าโรงเจบุญ สมาคม ถนนราชวงศ์
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์
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อย่างไรก็ดี พบว่าศาลเจ้ าที่ก ล่าวมาข้ างต้ นมี การสถาปนาหรื อสร้ างขึน้ ใหม่ตงั ้ แต่สมัย
รัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นไปทังสิ
้ ้น ศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง และโรงเจบุญสมาคม อาจสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่
5 โดยพิจารณาจากจารึ กศักราชแบบจีนที่เก่าที่สุดซึ่งพบอยู่ภายในศาลเจ้ าอันได้ แก่ ปี พ.ศ. 2417
(ภาพที่ 3 - 42) และ พ.ศ. 2441 (ภาพที่ 3 - 43) ตามลาดับ ส่วนศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากงบนถนนทรง
วาดนัน้ แม้ จะเป็ นศาลเจ้ าเก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ โดยระฆังในศาลเจ้ าที่มีจารึกอยู่
ในพ.ศ. 2367 (ภาพที่ 3 - 44) อัน อยู่ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 3 แต่ จ ากประวัติ ศ าลเจ้ าที่ จัด ท าโดย
ผู้รับผิดชอบศาลเจ้ า ทาให้ ทราบว่า มีการย้ ายศาลเจ้ าขึ ้นมาทางด้ านหน้ าจึงสร้ างใหม่ในปี พ.ศ.
2460 แล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 248818

ภาพที่ 3 - 42 แผ่น ป้า ยไม้ ภายในศาลเจ้ าอาเนี ย้ เก็ ง ซอยอาเนี ย้ เก็ ง เขตสัม พัน ธวงศ์ ด้ านขวาสุด ปรากฏ
ตัวอักษรจีน (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม) ระบุศกั ราชเทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2417

18

ประวัติ ศ าสตร์ ศ าลเจ้ าเล่า ปุ่ นเถ้ ากงจากเว็ บ ไซต์ จั ด ท าโดยผู้ดู แ ลศาลเจ้ าเล่า ปุ่ นเถ้ ากง. ดู ใ น
http://laopuntaokong.org/history/index.asp (เข้ าเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558)
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ภาพที่ 3 - 43 ภาพประดับ บนผนังของประตูอาคารทางเข้ าโรงเจบุญ สมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์ ปรากฏจารึ กนามของช่างและปี ที่ช่างทางานประดับในศาลเจ้ าแห่งนี ้ ซึ่งเทียบได้ กับ ปี พ.ศ.
2441

ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ า ก๋ง ถนนสมเด็จ พระ
เจ้ าตากสิน 4 เขตธนบุรี ปรากฏแผ่น ไม้ ที่ มี
จารึกศักราชจีนเทียบได้ กบั พ.ศ. 2393 (ภาพ
ที่ 3 - 45) อัน แสดงให้ เห็ น ว่าศาลเจ้ าแห่ง นี ้
น่ า จะสร้ างราวรั ช กาลที่ 3 กระนัน้ อาคาร
ปั จ จุบัน อาจมิ ใช่รูป แบบในคราวแรกสร้ าง
แล้ ว แต่น่าจะสร้ างใหม่ในสมัยปั จจุบนั ดัง
จะเห็นได้ จากภายในอาคารไม่ใช้ โครงสร้ าง
แบบชาเหลียง แต่ใช้ คานคอนกรี ต (ภาพที่ 3
ภาพที่ 3 - 44 ระฆังภายในศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ถนน
ทรงวาด แขวงจั ก รวรรดิ์ เขตสัม พั น ธวงศ์ องค์ ร ะฆั ง
ปรากฏจารึกระบุศกั ราช (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม) เทียบได้
กับ พ.ศ.2367

- 46) อาคารเรี ยบง่ายไม่มีการประดับ (ภาพ
ที่ 3 - 33) อัน แตกต่า งจากศาลเจ้ า แต้ จิ๋ ว ที่
นิยมการประดับอย่างมาก
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ภาพที่ 3 - 45 แผ่นป้ายภายในศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4 เขตธนบุรี ด้ านขวาปรากฏจารึ ก
ภาษาจีนระบุศกั ราช (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม) เทียบได้ กบั พ.ศ.2393

ภาพที่ 3 - 46 ลักษณะโครงสร้ าง และการประดับภายในศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 4
เขตธนบุรี
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อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต มีการ
เจาะหน้ าต่างด้ วยเช่นกัน โดยทาเป็ นทรงกลม (ภาพที่ 3 - 47) จากจารึกภาษาจีนที่พบบนแผ่นศิลา
ภายในศาลเจ้ าซึง่ เทียบได้ กบั พ.ศ. 2392 (ภาพที่ 3 - 48) ทาให้ พอสันนิษฐานได้ วา่ ในสมัยรัชกาล
ที่ 3 มีการสถาปนาศาลเจ้ าแห่งนี ้แล้ ว ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ยังไม่พบประวัตกิ ารบูรณะในสมัยหลังที่ชดั เจนนัก
แต่เมื่อพิจารณาจากโรงเจบุญสมาคม ศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ที่มีการเจาะช่อง
หน้ าต่างบนผนังด้ านหน้ าอาคารทางเข้ า ล้ วนมี ประวัติชัดเจนว่าเป็ นศาลเจ้ าที่ สร้ าง หรื อมี การ
บูรณะครัง้ ใหญ่ ตงแต่
ั ้ สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา ดังนัน้ สันนิษฐานได้ ว่า ช่องหน้ าต่างของอาคาร
ทางเข้ าศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง เขตดุสิตคงทาขึ ้นคราวใดคราวหนึง่ ตังแต่
้ ชว่ งรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา

ภาพที่ 3 - 47 อาคารทางเข้ าของศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ
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ภาพที่ 3 - 48 แผ่นป้ายศิลาภายในศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง เขตดุสิต ด้ านขวาสุดปรากฏศักราชแบบจีนเทียบได้ กับ
พ.ศ. 2392 (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม)
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น่าสังเกตว่า สถาปั ตยกรรมเฉาซ่านเองไม่มีการเจาะช่องหน้ าต่าง แต่นิยมทาผนังทึบแบบ
ที่ ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น จึงเป็ นได้ ว่า ช่างที่ สร้ างศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว ในกรุ งเทพฯ คงได้ ต้นแบบจาก
สถาปัตยกรรมกลุม่ อื่นๆ
การเจาะหน้ าต่างแบบที่พบในศาลเจ้ าอาเนี ้ยเก็ง ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋งบนถนนสมเด็จพระเจ้ า
ตากสิน 4 เขตธนบุรี และศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ คล้ าย
กับสถาปัตยกรรมหมิ่นหนานซึ่งช่างนิยมเจาะช่องหน้ าต่างรูปทรงต่างๆอาทิ วงกลม สี่เหลี่ยม แปด
เหลี่ยม บนผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ า ภายในกรุ ด้วยลายฉลุ (ภาพที่ 3 - 106)19 ส่วนโรงเจ
บุญสมาคมคล้ ายกับงานสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ แบบไห่หนาน (ภาพที่ 3 - 182) ทัง้ นีก้ ารที่รูปแบบ
สถาปัตยกรรมทังสองกลุ
้
ม่ ปรากฏในศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋วได้ คงได้ รับผ่านศาลเจ้ าฮกเกี ้ยน และศาลเจ้ า
ไหหลาที่สร้ างขึ ้นในกรุงเทพฯ เพราะปรากฏช่องหน้ าต่างบนผนังอาคารทางเข้ าในลักษณะเดียวกัน

2.3 เครื่ องบน
2.3.1 หน้ าบัน
หน้ าบันส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่มศาลเจ้ าแต้ จิ๋วมีลกั ษณะที่สาคัญคือ นอกจากปรากฏหน้ า
บันทรงสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ แล้ ว ยังพบหน้ าบนที่ยอดด้ านบนสุดไม่เป็ นมุมแหลม แต่ยืดสูงขึ ้น ปลาย
ทาเป็ นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ คือ ทรงวงโค้ งรูปเกือกม้ าคว่า (ภาพที่ 3 - 49) ทรงเหลี่ยม (ภาพที่ 3 50) ทรงลอนคลื่น (ภาพที่ 3 - 51) และทรงยกกระเปาะที่สว่ นยอด (ภาพที่ 3 - 52)

19

曹春平《闽南传统建筑》，第 219 页。(เฉาชุนผิง, หมิ่นหนานฉวนถ่ งเจีย้ นจู้, หน้ า 219.)
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ภาพที่ 3 - 49 หน้ าบันทรงวงโค้ งรู ปเกือกม้ าคว่า ศาล ภาพที่ 3 - 50 หน้ าบันทรงเหลีย่ ม ศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง
เจ้ าบ้ านหม้ อ ถนนบ้ านหม้ อ แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระ ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ
นคร (สร้ างใหม่)

ภาพที่ 3 - 51 หน้ าบันทรงลอนคลื่น ศาลเจ้ าปุนเท่า ภาพที่ 3 - 52 หน้ าบันทรงยกกะเปาะที่สว่ นยอด ศาล
ก๋ง ถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ
เจ้ าโรงเจบุญ สมาคม ถนนราชวงศ์ แขวงจัก รวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์

รูปทรงที่กล่าวมาข้ างต้ นคล้ ายกับหน้ าบันสถาปั ตยกรรมในกลุ่มเฉาซ่าน โดยช่างเฉาซ่าน
นิยมทาหน้ าบันให้ ส่วนยอดยืดสูงและสอบแคบ ประดิษฐ์ เป็ นหลายรูปทรง (ภาพที่ 3 – 53) อย่างไร
ก็ดีในท้ องถิ่นอื่นของจีนมี การสร้ างหน้ าบันเป็ นรู ปเรขาคณิตเช่นกัน แต่ส่วนยอดบานผายกว่า (ดู
ตัวอย่างในภาพที่ 3 – 186, 3 - 190)
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แต่ละรู ปทรงหน้ าบันของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านจะมีชื่อเฉพาะของตนเอง โดยเนื่องจาก
รูปทรงของหน้ าบันกลุ่มดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายกับภูเขาแบบต่างๆ ซึ่งนักฮวงจุ้ยได้ จดั กลุ่มเป็ นห้ า
ประเภท และตังชื
้ ่อโดยอิงกับความเชื่อธาตุทงห้
ั ้ าของจีน อันประกอบด้ วยทอง ไม้ ดิน น ้า และไฟ
ดังนันจึ
้ งมีการยืมชื่อเรี ยกลักษณะภูเขา มาใช้ เรี ยกหน้ าบันกลุ่มนี ้ด้ วย ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลกั ษณะ
ดังนี ้ (ภาพที่ 3-53)20

ภาพที่ 3 - 53 หน้ าบันทรงห้ าธาตุในศิลปะเฉาซ่าน
แถวบน: (จากซ้ ายไปขวา) ธาตุทอง ธาตุไม้ ธาตุดิน
แถวล่าง: (จากซ้ ายไปขวา) ธาตุน ้า ธาตุไฟ
ที่มา 陆琦《广东民居》，图 7 - 18。(ลูฉ่ ี, กว่ างตงหมินจู, ภาพที่ 7 - 18.)

ธาตุทอง –ยอดหน้ าบันทาเป็ นวงโค้ งรูปเกือกม้ าคว่า (ภาพที่ 3 - 54)
ธาตุไม้ – ยอดประดิษฐ์ เป็ นรูปเรขาคณิตมีคล้ ายทรงเหลี่ยม (ภาพที่ 3 - 55)
20

陆琦《广东民居》，北京：中国建筑工业出版社，2008 年，第 226-227 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ าง

ตงหมินจู, (เป่ ยจิง: จงกัว๋ เจี ้ยนจู้กงเย่ชปู ่ านเซ่อ, 2008), หน้ า 226 - 227.)
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ธาตุดนิ – ปลายยอดมีการยกกระเปาะขนาดเล็ก
ธาตุน ้า –ยอดเป็ นรูปทรงคลื่นน ้าโดยมีวงโค้ งทังหมดสามวง
้
วงกลางใหญ่ที่สดุ
ธาตุไฟ – ยอดแหลมเหมือนยอดหน้ าจัว่ ธรรมดา

ภาพที่ 3 - 54 หน้ าบันธาตุทอง หมูบ่ ้ านหลงหู เมืองเฉาโจว มณฑลกว่างตง พุทธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัยราชวงศ์ชิง

นอกจากนี ้น่าสังเกตว่า พืน้ ที่ส่วนขอบบนหน้ าบันในศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว จะนิยมก่อปูนซ้ อนกัน
เป็ นชันๆ
้ แต่ละชันมี
้ ความหนาไม่เท่ากัน โดยมีทงหมดสามแถบ
ั้
แถบกลางมีขนาดใหญ่ที่สดุ ส่วน
แถบทังสองข้
้
างที่ขนาบมีขนาดเท่ากัน และเล็กกว่าแถบกลาง ใต้ แถบดังกล่าวในส่วนของยอดจัว่ มี
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การประดับงานปูนปั น้ (เช่น ภาพที่ 3 - 56) งานประดับเช่นนี ้ปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
เช่นกัน ซึ่งเรี ยกแถบเหล่านีว้ ่า “เซี่ ยน” ภายในแถบมี กระประดับด้ วยปูนปั น้ กระเบือ้ ง และงาน
จิตรกรรม ส่วนงานประดับบริเวณยอดจัว่ ใต้ เซี่ยนเรี ยกว่า “เยาตู้” (ภาพที่ 3 - 55)21

ภาพที่ 3 - 55 หน้ าบัน ธาตุไม้ หมู่บ้ า นหลงหู เมื อ งเฉาโจว มณฑลกว่างตง พุท ธศตวรรษที่ 22 - 25 สมัย
ราชวงศ์ชิง

21

陆琦《广东民居》，第 226 页。(ลูฉ
่ ี, กว่ างตงหมินจู, หน้ า 226.)

