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บทที่ 4
ภาพสะท้ อนชาวจีนอพยพผ่ านสถาปั ตยกรรมศาลเจ้ าในกรุ งเทพฯ
สมัยรั ชกาลที่ 1 - 5
ในบทที่ผ่านมา ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมภายในศาลเจ้ าที่สร้ างขึ ้นระหว่างรัชกาลที่
1 - 5 ในกรุงเทพฯ โดยพิจารณาประเภทตามภาษาพูดของกลุ่มชาวจีนที่สร้ างศาลเจ้ า สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม
คือ ศาลเจ้ าแต้ จิ๋ว ศาลเจ้ าฮกเกี ้ยน ศาลเจ้ ากวางตุ้ง ศาลเจ้ าไหหลา ศาลเจ้ าแคะ ทังนี
้ ้จากการศึกษารูปแบบทา
ให้ สามารถตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ 2 ประการ ดังนี ้

1. การสืบทอดรู ปแบบสถาปั ตยกรรมจากถิ่นกาเนิดของชาวจีนแต่ ละกลุ่มภาษา
เรารับรู้กนั ว่า ชาวจีนอพยพในประเทศไทยซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ มีทงหมด
ั้
5 กลุ่ม คือ ชาวจีนแต้ จิ๋ว ชาว
จีนฮกเกีย้ น ชาวจีนไหหลา ชาวจีนแคะ และชาวจีนกวางตุ้ง การแบ่งข้ างต้ นเน้ นที่ภาษาถิ่นของชาวจีนแต่ละ
กลุ่มเป็ นหลัก ทัง้ นี น้ อกจากจะแบ่งตามภาษาพูดแล้ ว เรายังรับรู้เอกลักษณ์ ของชาวจีนแต่ละกลุ่ม ภาษาผ่าน
วัฒนธรรมด้ านอื่นๆ เช่น อาหาร การแต่งกาย การแสดง การรับรู้ ดงั กล่าวสืบเนื่องมาจากชาวจีนแต่ละกลุ่ม
ภาษามีการสืบทอดวัฒนธรรมของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้ กล่าวไปในบทที่ 2 ว่า ภาษาถิ่นทัง้ 5 ภาษาใช้ ในพื ้นที่ที่แตกต่างกัน ซึง่ แต่ละพื ้นที่
ก็มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวด้ วย ทังนี
้ ผ้ ้ วู ิจยั พบว่า ชาวจีนอพยพแต่ละกลุ่มภาษาใน
กรุงเทพฯ มีการสืบทอดงานสถาปัตยกรรมของตนเองด้ วย
จากการศึกษารู ปแบบสถาปั ตยกรรมของศาลเจ้ าจีนแต่ละกลุ่ม ภาษาในกรุ งเทพฯที่สร้ างขึน้ ในช่วง
รัชกาลที่ 1 - 5 พบว่า ศาลเจ้ าของทุกกลุ่มภาษาแสดงเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมจีน และสถาปั ตยกรรม
จีนพืน้ ถิ่น โดยเอกลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรมจีน เช่น การหันด้ านยาวของอาคารเป็ นด้ านหน้ า แผนผังที่เน้ น
ความสมมาตร การจัดวางอาคารที่อยู่บ นแกนสมมาตรในรูปแบบ 二 三 工 และ 丁 เป็ นต้ น ลักษณะที่กล่าวมา
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เหล่านี ้ เมื่อกลับไปเปรี ยบเทียบกับสถาปั ตยกรรมจีนพบว่าเป็ นลักษณะที่ปรากฏโดยทั่วไป นอกจากนีย้ งั พบ
ลักษณะสถาปัตยกรรมหลายประการภายในศาลเจ้ าที่สะท้ อนความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกลุม่ ด้ วย
เอกลักษณ์ ป ระการแรกคื อ โครงสร้ างรั บ น า้ หนัก ของศาลเจ้ าทุกกลุ่ม ภาษาอยู่ในระบบที่ เรี ยกว่า
“ชาเหลียง” โดยพบว่า ระบบโครงสร้ างรับน ้าหนักดังกล่าวเป็ นที่นิยนในจีนตอนใต้ เท่านัน้ โดยเฉพาะมณฑล
เจ้ อเจียง ฝูเจี ้ยน กว่างตง และไห่หนาน ซึ่งสอดคล้ องกับชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯที่ ล้วนมีถิ่นกาเนิดจากจีน
ตอนใต้ ทงสิ
ั ้ ้น
นอกจากนี ้ ยังพบรู ปแบบบางประการที่สมั พันธ์ กับสถาปั ตยกรรมที่พบในถิ่นฐานของชาวจีนเฉพาะ
กลุม่ ภาษา โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นแต้จิ๋ว สัมพันธ์กบั รูปแบบสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดซ่าน
โถว ซ่านเหว่ย เฉาโจว และเจี่ยหยาง อันเป็ นภูมิลาเนาของชาวจีนที่พดู ภาษาจีนแต้ จิ๋วในเมืองไทย โดยรูปแบบ
ของศาลเจ้ าจีนแต้ จิ๋วในกรุ งเทพฯที่แสดงถึงความสัมพันธ์ กับท้ องถิ่นดังกล่าว เช่น การแบ่งผนังด้ านหน้ าของ
อาคารทางเข้ าเป็ นช่องๆ ภายในประดับประติมากรรมและจิตรกรรมเป็ นภาพเล่าเรื่ อง หน้ าบัน 5 ธาตุ การซ้ อน
ชันหลั
้ งคาโดยหน้ าบันธาตุไฟจะต้ องซ้ อนบนหน้ าบันธาตุอื่นๆเสมอ การทาสันหลังคาหน้ าบันธาตุไฟให้ โค้ งงอน
และปลายสันหลังคามีการประดับพันธุ์พฤกษาม้ วน การใช้ เทคนิคเชี่ยนฉือ และการประดับภาพมังกรเขียว-เสือ
ขาวบนผนัง เป็ นต้ น
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นฮกเกี ้ยน สัมพันธ์กบั รูปแบบสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานซึง่ พบได้ ทวั่ ไปในจังหวัดจาง
โจว ฉวนโจว อัน เป็ น บ้ า นเกิ ด ของชาวจี น ที่ พูด ภาษาฮกเกี ย้ นในกรุ ง เทพฯ ลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง เอกลัก ษณ์
สถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน อาทิ ช่องหน้ าต่างฉือหู่ชวง โครงสร้ างไม้ บนผนังด้ านหน้ าอาคารทางเข้ าเพื่อระบาย
อากาศ การท าหลัง คาทรงสามเหลี่ ย มหน้ าจั่ว ซ้ อนกั น สองชัน้ สั น หลัง คาที่ แ อ่ น โค้ ง กว่ า สัน หลัง คาใน
สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน การบากสันหลังคาเป็ นหางนกนางแอ่นซ้ อนกันสองชัน้ ไม้ เติงเหลียง เทคนิคเชี่ ยนฉื อ
เสาซูจ้ ู การเขียนภาพยันต์แปดทิศ มังกร และคามงคลบนไม้ แปอกไก่
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นกวางตุ้ง สัมพันธ์กับรูปแบบสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ที่พบในเมืองกว่างโจวหรื อบ้ าน
เกิดของชาวจีนที่พดู ภาษาจีนกวางตุ้ง โดยจะเห็นได้ จากลักษณะอาคารทางเข้ าที่มีเสาและแปแกะสลักจากศิลา
แท่ น ยกสูง ที่ ข นาบประตูท างเข้ า หน้ า บัน ทรงสามเหลี่ ย มหน้ าจั่วที่ บ านผายกว่า กลุ่ม อื่ น ๆ ประติม ากรรม
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กระเบื ้องเคลือบสาเร็ จรู ปที่ประดับสันหลังคา งานประดับชาเหลียงที่มีทงแบบเรี
ั้
ยบง่ายและประดับลวดลาย
อย่างวิจิตรบรรจง
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นไหหลา สัมพันธ์ กับรูปแบบสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ที่พบในมณฑลไห่หนานซึ่งเป็ น
ดินแดนบ้ านเกิดของชาวจีนที่พดู ภาษาจีนไหหลา ดังจะเห็นได้ จากการเจาะช่องหน้ าต่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาบ
ประตูของอาคารทางเข้ า และอาคารประธาน การใช้ หน้ าบันทรงฟางเอ่อ โครงสร้ างรับน ้าหนักที่ไม่มีการประดับ
มากนัก
ศาลเจ้ า กลุ่ ม ชาวจี น แคะ สัม พั น ธ์ กั บ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมเค่ อ ที่ พ บในกว่ า งตงหรื อ กล่ า วให้
เฉพาะเจาะจงคือ จังหวัดเหมยโจวซึ่งเป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนแคะในกรุงเทพฯ ทังนี
้ ้เนื่องจากจังหวัดเหมยโจวมี
อาณาบริ เวณติดต่อกับพืน้ ที่ของชาวจี นที่พูดภาษาแต้ จิ๋ว และหมิ่นหนานจึงทาให้ มีรูปแบบบางประการของ
สถาปั ตยกรรมทังสามกลุ
้
่มในจีนมีลกั ษณะคล้ ายกัน ลักษณะที่คล้ ายคลึงกันดังกล่าวปรากฏหลักฐานในศาล
เจ้ าชาวจีนแคะในกรุงเทพฯด้ วย โดยส่วนที่คล้ ายกับสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านอย่างเห็นได้ ชัด อาทิ ผนังอาคาร
ทางเข้ าที่แบ่งเป็ นช่องๆเพื่อประดับภาพเล่าเรื่ องหรื อภาพมงคล ส่วนลักษณะที่คล้ ายทังสถาปั
้
ตยกรรมเฉาซ่าน
และหมิ่นหนาน อาทิ เทคนิคเชี่ยนฉื อ ลวดลายที่ใช้ ประดับโครงสร้ างชาเหลีย ง และงานเขียนจิตรกรรมบนแป
อกไก่
มูลเหตุที่ชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษานารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพื ้นถิ่นของตนเองมาใช้ ในการสร้ างศาล
เจ้ าส่วนหนึ่งน่าจะสืบเนื่องจากความคุ้นเคยต่อรูปแบบอาคารที่นิยมทัว่ ไปในถิ่นกาเนิดของตนเอง นอกจากนี ้ได้
กล่าวไปในบทที่ 2 ว่า เมื่อชาวจีนอพยพเข้ ามาในกรุงเทพฯได้ ตงชุ
ั ้ มชนตามกลุ่มภาษาของตนเอง เช่น ชาวจีน
แต้ จิ๋วอาศัยอยู่ทางส าเพ็ง ในขณะที่ชาวจีนฮกเกี ย้ นอยู่ทางตลาดน้ อยเป็ นต้ น ดังนัน้ เมื่อมีการสร้ างศาลเจ้ า
ประจาชุมชนขึ ้น จึงไม่แปลกที่จะนารูปแบบศิลปกรรมที่คนโดยทัว่ ไปในชุมชนรู้ จกั ดีม าใช้ ในการออกแบบศาล
เจ้ า นอกจากนี ้ชุมชนเป็ นแหล่งรวมคนจีนไว้ หลากหลายอาชีพซึง่ น่าจะรวมช่างฝี มือไว้ ส่วนหนึง่ ด้ วย
นอกจากความคุ้นชินกับงานศิลปกรรมในท้ องถิ่นของตนเองแล้ ว ยังอาจเกี่ยวข้ องกับความต้ องการ
รักษาอัตตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมด้ วย ซึ่งในที่นี ้มิได้ หมายถึงความเป็ นจีนเท่านัน้ ยังหมายถึงความเป็ นกลุ่ม
ภาษาของตนเอง ความรู้สึกดังกล่าวของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาได้ สะท้ อนผ่านการรวมตังชุ
้ มชนและสมาคม
ตามกลุม่ ภาษา หรื อการที่ชาวจีนเฉพาะกลุม่ ภาษาใดภาษาหนึง่ ร่วมสร้ างศาลเจ้ า
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การสร้ างศาลเจ้ าสืบเนื่องมาจากการตังชุ
้ มชน ดังนัน้ หากคนในชุมชนมีแนวโน้ มรักษาความเฉพาะตัว
ของกลุ่มภาษาตน ศาลเจ้ าอันเป็ นตัวกลางหนึ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนในชุมชนซึง่ พูดภาษาถิ่น
เดียวกันจึงต้ องแสดงความเป็ นตัวตนของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา ตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงแนวคิดดังกล่าวคือ การ
บูชาเทพเจ้ าบางองค์ในฐานะเทพเจ้ าประธานที่ปรากฏในบางกลุ่มภาษาเท่านัน้ เช่น เทพเจ้ าเปิ่ นโถวกง และ
ไต้ ฮงกงจะได้ รับการบูชาเฉพาะในกลุ่มชาวจีนแต้ จิ๋ว ส่วนเทพสุ่ยเว่ยเซิ่งเหนียงเป็ นเทพเจ้ าของชาวจีนไหหลา
เป็ นต้ น ดังนันการให้
้
ความสาคัญกับเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมของตนเองจึงน่าจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้
ชาวจีนผู้สร้ างศาลเจ้ าเลือกรูปแบบศิลปกรรมที่แสดงถึงบ้ านเกิดเมืองนอนด้ วย
หลักฐานสาคัญประการหนึ่งอันเป็ นเครื่ องยืนยันถึงความพยายามของชาวจีนบางกลุม่ ภาษาที่จะรักษา
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะกลุ่มคื อ การจ้ างช่างชาวจีนจากถิ่นกาเนิด ที่ตนอาศัยอยู่ ดัง
ปรากฏเป็ นหลักฐานจารึกที่ศาลเจ้ าโรงเจบุญสมาคมซึ่งทาให้ ทราบว่า ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีการจ้ างช่างนามว่า “อู่
ตันเฉิง” (吴丹成) ซึ่งจากการศึกษาในบทที่ผ่านมาทาให้ ทราบว่า เป็ นช่างที่มาจากเมืองจีน โดยมีถิ่นพานักอยู่
ในเฉาหยาง อันเป็ นถิ่นพานักของชาวแต้ จิ๋วอีกถิ่นหนึง่ 1
นอกจากนี ้ เรายังพบหลักฐานที่ศาลเจ้ ากวางตุ้งด้ วย โดยที่สนั ผนังอิฐพบงานประดับประติมากรรมที่
ด้ านล่างแกะสลักภาษาจีนว่า “粤东昌盛店造” (เยว่ตงชางเซิ่งเตี ้ยนเจ้ า) ซึ่งแปลว่า “ร้ านชางเซิ่งแห่งเยว่ตง
เป็ นผู้ทา” 2 ทังนี
้ ล้ กั ษณะอิฐที่แกะสลักประดับสันผนังดูประณี ตได้ สดั ส่วนเหมือนกับที่พบในกว่างโจว ดังนัน้
แสดงให้ เห็นว่า “ร้ านชางเซิ่งแห่งเยว่ตง” คงอยูใ่ นเมืองกว่างโจวนัน่ เอง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ศาลเจ้ ากวางตุ้งแห่งนี ้
คงมีการจ้ างช่างจากเมืองกว่างโจวซึ่งเป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนกวางตุ้งด้ วย ทังนี
้ ใ้ นกรณี ของศาลเจ้ ากวางตุ้ง
หรื อศาลเจ้ ากว่องสิ วเป็ นกรณี หนึ่งที่ น่าสนใจ เนื่ องจากไม่พ บรู ปแบบที่แสดงถึงอิทธิ พ ลจากภายนอก อาจ
เป็ นได้ ว่า กลุ่มผู้สร้ างมิได้ จ้างเพียงช่างแกะสลักอิฐเท่านัน้ แต่อาจจ้ างช่างกลุ่มอื่นจากว่างโจวด้ วย ลักษณะ
ดังกล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนกวางตุ้งอพยพ และบ้ านเกิดของตนเองอย่างใกล้ ชิด
อย่างไรก็ดี จากการสารวจและศึกษา ผู้วิจยั กลับพบว่า ถึงแม้ ชาวจีนอพยพจะยึดแนวทางดังกล่าวใน
การสร้ างศาลเจ้ า แต่ขณะเดียวกันพบลักษณะศิลปะบางประการที่ไม่สัมพันธ์ กับเอกลักษณ์ ของกลุ่มชาวจีน
ผู้สร้ างด้ วย ซึง่ จะขอวิเคราะห์ให้ หวั ข้ อถัดไป

1
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2. การเปิ ดรั บวัฒนธรรมจากกลุ่มภายนอกของชาวจีนแต่ ละกลุ่มภาษา
ศาลเจ้ าจีนแต่ละกลุ่มภาษานอกจากจะสะท้ อนรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมพื ้น
ถิ่นที่พบในบ้ านเกิดของแต่ละกลุ่มภาษาแล้ ว ยังพบลักษณะบางประการที่แสดงให้ เห็นถึงแรงบันดาลใจงาน
ศิลปกรรมไทย และงานศิลปกรรมของชาวจีนต่างกลุม่ ภาษาที่มาตังรกรากในเมื
้
องไทยเช่นเดียวกัน
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นแต้จิ๋วเป็ นตัวอย่างแรกที่น่าสนใจ โดยพบรูปแบบของสถาปั ตยกรรมไทย เช่น การ
ยกฐานอาคารสูงและมีบนั ไดอยูด่ ้ านนอก อีกทังยั
้ งพบรูปแบบสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนาน และกว๋างฝู่ ในไห่หนาน
อาทิ การเจาะช่องหน้ าต่างที่ผนังของอาคารทางเข้ า
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นฮกเกี ้ยน ปรากฏลักษณะของงานสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน เช่น การแบ่งผนังของ
อาคารทางเข้ าออกเป็ นช่องๆโดยภายในประดับ ภาพเล่าเรื่ อง สันหลังคาบากปลายค่อนข้ างตืน้ ปลายสัน
หลังคาประดับพันธุ์พฤกษาม้ วน นอกจากนี ้อิทธิพลดังกล่าวยังสะท้ อนจากการใช้ หน้ าบัน 5 ธาตุ การประดับ
ประตูที่ใช้ ทัง้ ปิ่ นศิล าและสิ งโตศิล า เป็ นต้ น ส่วนอิทธิ พ ลสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจว คือ การประดับ
ประติมากรรมรูปอาคารและบุคคลเต็มสันหลังคา
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นไหหลา มีการใช้ หน้ าบัน 5 ธาตุ หน้ าบันธาตุไฟที่มีสนั หลังคาแอ่นโค้ งและปลายสัน
หลังคาประดับพันธุ์พฤกษาม้ วน และเทคนิคเชี่ยนฉือ ทังหมดแสดงถึ
้
งแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมเฉาซ่าน
นอกจากนี ้ยังพบรูปแบบสถาปั ตยกรรมหมิ่นหนานด้ วย ได้ แก่ หลังคาที่มีหน้ าบันสามเหลี่ยมหน้ าจัว่ ซ้ อนกันสอง
ชันและหลั
้
งคาแอ่นโค้ ง ส่วนสถาปั ตยกรรมกว๋างฝู่ ในกว่างโจวมีปรากฏอิทธิพลเช่นกัน ดังจะเห็นได้ จากงาน
ประดับกระเบื ้องเคลือบสาเร็จรูปจากเตาสือวาน
ศาลเจ้ากลุ่มชาวจี นแคะ พบรูปแบบสถาปั ตยกรรมเฉาซ่านและหมิ่นหนาน โดยลักษณะในกลุ่มแรก
ได้ แก่ หน้ าบัน 5 ธาตุ สันหลังคาหน้ าบันธาตุไฟที่แอ่นโค้ งและปลายสันหลังคาประดับพันธุ์พฤกษาม้ วน การ
ซ้ อนชันหลั
้ งคาที่นาหลังคาหน้ าบันธาตุไฟซ้ อนบนหลังคาที่มีหน้ าบันธาตุอื่ นๆ ส่วนอิทธิพลสถาปั ตยกรรมหมิ่น
หนาน อาทิ การเจาะช่องหน้ าต่างที่ผนังด้ านหน้ าของอาคารทางเข้ าและกรุหน้ าต่างแบบฉือหู่ชวง
หลัก ฐานทางศิล ปกรรมที่ ส ะท้ อ นถึง การที่ ช าวจี น แต่ล ะกลุ่ม ภาษาเปิ ด รับ วัฒ นธรรมจากกลุ่ม อื่ น
สอดคล้ องกับหลักฐานประเภทจารึกภายในศาลเจ้ าที่ระบุถึงชาวจีนต่างกลุม่ ภาษาด้ วยเช่นกัน
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ของอุทิศถวายที่ พ บอยู่ในศาลเจ้ าได้ จารึ กถึง บ้ านเกิดของผู้ถวาย ในหลายศาลเจ้ า ผู้วิจัยพบนาม
สถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่มภาษาที่ดแู ลศาลเจ้ านันๆอยู
้
่เท่านัน้ อาทิ ศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว ศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว
ซึ่งเป็ นศาลเจ้ าของชาวจีนไหหลา โดยทังสองศาลเจ้
้
าพบป้ายไม้ และระฆังที่มีจารึกกล่าวถึง “ฉงโจว” “ฉงฝู่ ”
และ “เหวิ นอี ”้ ซึง่ ล้ วนเป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนไหหลาทังสิ
้ ้น3
อย่างไรก็ตาม จารึ กที่พบบนของถวายในศาลเจ้ าบางแห่งแสดงถึงการที่ชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นมีส่วน
ร่วมอยู่ด้วย เช่น ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ ศาลเจ้ าแห่งนี ้ตามประวัติสร้ าง และได้ รับ
การดูแลโดยชาวจีนแต้ จิ๋ว ซึ่งสอดคล้ องกับจารึ กของป้ายไม้ บางป้ายที่กล่าวถึงถิ่นกาเนิดของผู้บริ จาคว่าอยู่
“เฉาอัน” ( 潮安) ซึ่งเป็ นพื ้นที่หนึ่งที่มีชาวจีนแต้ จิ๋วอาศัยอยู่ กระนัน้ ระฆังประจาศาลเจ้ ากลับจารึ กถึงชาวจีน
อีกกลุ่มภาษาหนึ่ง ความว่า “หวงหยวนซุ่น ชาวหมู่บ้านอันเหยิ นหลี ่ ตาบลถงอัน เมื องฉวนโจว มณฑลฝูเจี ้ยน
ได้อุทิศถวาย ระฆังใบใหญ่ หนึ่ งใบหนักสี ่ร้อยกว่า ในปี เจี ่ยเซิ นแห่งรัชสมัยพระเจ้าเต้ากวาง” (ภาพที่ 4 - 1)
ทังนี
้ ้ “ปี เจี ่ยเซิ นแห่งรัชสมัยพระเจ้าเต้ากวาง” คือ ปี พ.ศ. 2367 และเมืองฉวนโจวเป็ นดินแดนบ้ านเกิดของชาว
จีนฮกเกี ้ยน จารึกดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ถึงแม้ ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากงจะสร้ างโดยชาวแต้ จิ๋วก็ตาม แต่คงมีชาว
จีนกลุม่ ภาษาอื่นให้ ความศรัทธากราบไหว้ และถวายสิ่งของเป็ นการบูชา
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ภาพที่ 4 - 1 ระฆังภายในศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง ด้ านที่มี
จารึกเกี่ยวกับชาวจีนฮกเกี ้ยนสร้ างถวาย

ศาลเจ้ าชิ ด เซี ยม้ า แขวงสี่ พ ระยา เขตบางรัก สร้ างขึน้ ในช่วงเวลาไม่เก่ าไปกว่าพ.ศ. 2394 ซึ่ง เป็ น
ศักราชจารึ กที่เก่าที่สุดในศาลเจ้ านัน้ ศาลเจ้ าแห่งนี อ้ ยู่ในความดูแลของชาวแต้ จิ๋ว แต่หลักฐานลายลักษณ์
อักษรที่พบในศาลเจ้ าแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ าแห่งนี ้กับชาวจีนหลายกลุ่ม โดย ภาพทวาร
บาลได้ ปรากฏคาภาษาจีนถอดความได้ ว่า “เฉิ นกัว๋ กวางซึ่ งมี บ้านเกิ ดอยู่ในว่ายปู้เซี ยงในเขตเฉิ งไห่เป็ นผู้วาด”
(ภาพที่ 4 - 2) นามสถานที่ดงั กล่าวอยู่ในจังหวัดซัวเถาซึ่งเป็ นพื ้นที่ของชาวจีนที่พดู ภาษาแต้ จิ๋ว แต่น่าเสียดาย
ว่าไม่ปรากฏศักราชว่าช่างผู้นี ้มาเขียนภาพดังกล่าวเมื่อใด ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ยังพบจารึ กบนป้ายไม้ จานวนสองป้าย
แสดงให้ เห็นถึงชาวจีนอีกสองพืน้ ที่คือ “กว๋ างฝู่ ” (ภาพที่ 4 - 3) และ “ฉงฝู่ เหวิ นอี ้” (ภาพที่ 4 - 4) ซึ่งก็คือกว่าง
โจวในมณฑลกว่างตง และไหโข่วรวมไปถึงเหวินชางบนเกาะไห่หนานอันเป็ นถิ่นอาศัยของชาวจีนที่พูดภาษา
กวางตุ้ง และไหหลา ตามลาดับ ป้ายไม้ ทงั ้ สองระบุปีศกั ราชแบบจีนเทียบได้ กับ พ.ศ.2425 และ พ.ศ. 2429
อันอยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 5
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ภาพที่ 4 - 2a ภาพทวารบาลในศาลเจ้ าชิดเซียม้ า ภาพที่ 4 - 2b จารึกภาษาจีนบนภาพซึง่ ระบุนามของช่างและบ้ านเกิด
เขตบางรัก

ภาพที่ 4 - 3 ป้ายไม้ ภายในศาลเจ้ าชิดเซียม้ า ระบุนามบ้ านเกิดของผู้บริ จาคว่า “กว๋างฝู่ ” (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม)
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ภาพที่ 4 - 4 ป้ายไม้ ภายในศาลเจ้ าชิดเซียม้ า ระบุนามบ้ านเกิดของผู้บริ จาคว่า “ฉงฝู่ เหวินอี ้” (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม)

ได้ กล่าวไปแล้ วว่า ศาลเจ้ าโรงเกือก เป็ น ศาลเจ้ าของชาวจีนแคะ บนผนังของอาคารทางเข้ าศาลเจ้ า
แห่งนี ้ยังปรากฏงานปูนปั น้ ผสมจิตรกรรม ประเพณีจีนนันเปิ
้ ดโอกาสให้ ช่างเปิ ดเผยตนเองผ่านจารึกบนชิ ้นงาน
ได้ ซึ่งมีประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั ในรุ่นหลังอย่างมาก สาหรับงานประดับผนังบนอาคารทางเข้ านัน้ จากจารึก
ที่พบบนผลงานแสดงให้ เห็นว่าเป็ นผลงานของช่างเพียงท่านเดียวซึ่งมีนามว่า “อู๋ตนั เฉิ ง” (吴丹成) น่าสนใจว่า
ช่างท่านนี ้ได้ จารึกปี ที่ทา่ นสร้ างงานซึ่งเทียบได้ กบั ปี พ.ศ. 2448 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 และยังได้ เขียนนามบ้ าน
เกิดของท่านไว้ ด้วย คือ “เฉาหยาง” อันเป็ นถิ่นฐานของชาวจีนแต้ จิ๋ว หลักฐานดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ชาวจีน
แคะมิได้ จากัดว่า ช่างที่จ้างจะต้ องมาจากกลุม่ ภาษาเดียวกับตน
งานศิลปกรรมและจารึกที่กล่าวมากข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ถึงแม้ ชาวจีนอพยพเหล่านี ้จะมีความรักใน
วัฒนธรรมบ้ านเกิดของตนเอง แต่ขณะเดียวก็เปิ ดรับวัฒนธรรมจากภายนอกด้ วยเช่นกั น มูลเหตุหนึ่งน่าจะมา
จากการที่ชุมชนชาวจีนโพ้ นทะเลในกรุ งเทพฯ มิได้ ชุมชนปิ ดอย่างแท้ จริ ง ซึ่งมีลกั ษณะเช่นนี ้ตังแต่
้ ยุคต้ นกรุ ง
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รัตนโกสินทร์ โดยได้ กล่าวข้ างต้ นว่า ชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯได้ ตงชุ
ั ้ มชนตามกลุม่ ภาษาของตนเอง อย่างไรก็ดี
เราพบหลักฐานการแต่งงานระหว่างชาวจีนต่างกลุ่มภาษาตังแต่
้ ต้นรัตนโกสินทร์ เช่น บุตรชายของหลวงอภัยวา
นิช (จาต) ซึ่งป็ นจีนฮกเกี ้ยน แต่งงานกับอาแดงฉุนซึ่งเป็ นบุตรสาวของคหบดีชาวแต้ จิ๋ว และอาแดงฉุนก็ย้ายมา
อยูเ่ รื อนฝ่ ายชายซึง่ อยูใ่ นย่านชุมชนชาวฮกเกี ้ยน4
การผสมผสานนี ้มีมากขึ ้นเรื่ อย ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากจานวนชาวจีนอพยพที่เพิ่มมากขึ ้น ปั จจัยการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทาให้ การตังชุ
้ มชนแบบแยกกลุ่มภาษากันทาได้ ยากขึ ้น เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 4 สา
เพ็งนอกจากจะมีจีนแต้ จิ๋ว ยังมีจีนอื่นๆด้ วย อาทิ จีนกวางตุ้ง และจีนไหหลา5
ปัจจัยอีกประการหนึง่ คือ ถึงแม้ คนจีนจะให้ ความสาคัญเรื่ องภาษาถิ่นของตน แต่ก็ให้ ความสาคัญเรื่ อง
แซ่ตระกูลอย่างมาก ทังนี
้ ้ถึงแม้ แซ่ของจีนจะเทียบเท่ากับนามสกุลของไทยก็ตาม แต่ก็มีความแตกต่าง โดยคนที่
มีแซ่เดียวกันอาจมีจานวนเรื อนแสน แต่คนเหล่านันไม่
้ จาเป็ นต้ องรู้จกั กันและอาจอยูต่ า่ งมณฑลกันเลยก็เป็ นได้
เพราะมีแนวคิดสาคัญคือ หากแซ่เดียวกัน ก็หมายถึงมีบรรพบุรุษคนเดียวกัน 6 ด้ วยปั จจัยดังกล่าว คนจีนอพยพ
ถึงแม้ จ ะต่างภาษาพูดกัน แต่ห ากแซ่เดียวกัน ความแปลกแยกก็ ย่อมลดน้ อยลงด้ วย ซึ่งน าไปสู่การซึม ซับ
วัฒนธรรมของกันและกันในที่สดุ
นอกจากจะรับวัฒ นธรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นแล้ ว ยังมีการรับวัฒนธรรมไทยด้ วย โดยช่องทาง
หนึง่ ที่ทาให้ วฒ
ั นธรรมไทยแพร่เข้ าไปในชาวจีนกลุ่มต่างๆก็คือ การแต่งงาน เพราะเนื่องจากว่า ชาวจีนอพยพใน
ไทย รวมไปถึงกรุงเทพฯ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 จนกระทัง่ ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 นัน้ เกือบทังหมดเป็
้
น
ชาย ซึ่งมีผลทาให้ แต่งงานกับหญิ งชาวสยามเมื่อเข้ ามาตังรกรากแล้
้
ว 7 นอกจากนี ้ จากบันทึกของตะวันตกที่
เดินทางเข้ ามาในช่วงนันได้
้ สะท้ อนให้ เห็นว่า ชาวจีนอพยพยินดีปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมสยาม 8 อาทิ บันทึก
4

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, นายแม่ , หน้ า 93 - 101.
5
แนวโน้ มเช่นนี ้จะชัดเจนมากขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 26 เป็ นต้ นมา ปั จจุบนั นี ้เหลือเพียงแต้ จิ๋วในย่านสาเพ็งที่ยงั
รวมตัวได้ ดี. ข้ อมูลดังกล่าว ดูใน วรศักดิ์ มหัทธโนบล, คือ “ฮากกา” คือ “จีนแคะ”, หน้ า 164.
6
แสวง รัตนมงคลมาศ, “ อนาคตของสมาคมจีนในประเทศไทย,” ชาวจีนในประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ: แพร่พิทยา
อินเตอร์ เนชัน่ แนล หจก., 2517), หน้ า 236 – 237.
7

จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 129.
8
เรื อง่ เดียวกัน, หน้ า 131.
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ของครอว์ฟอร์ ด กล่าวว่า “คนจี น......ยอมรับนับถื อพระพุทธศาสนา เข้าวัดสยาม และตักบาตร”9 ส่วนกุตสลาฟ
กล่าวว่า คนจีน “ชอบอย่างมากทีจ่ ะทาตามพิธีการต่างๆทางศาสนา (ของคนไทย) โดยสิ้ นเชิ ง”10
ในส่ ว นลูก หลานชาวจี น อพยพที่ เกิ ด และเติ บ โตในกรุ ง เทพฯนัน้ ด้ ว ยปั จ จัย ที่ ห่ า งไกลจากแหล่ ง
วัฒนธรรมเดิมของบรรพบุรุษ ประกอบกับมีโอกาสที่จะรู้ จกั หรื อสัมผัสกับวัฒ นธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่ของกลุ่มตน
เช่น วัฒ นธรรมสยาม หรื อของจีนกลุ่ม ภาษาอื่น ก็ ยิ่งจะทาให้ มี การรับวัฒ นธรรมอื่นๆเข้ ามาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมกลุ่มภาษาเดิมของตนด้ วย ในงานศึ กษาของนักวิชาการบางท่านเกี่ยวกับการซึมซับวัฒนธรรมไทย
ของชาวจีนอพยพพบว่า ผู้สืบสกุลรุ่ นที่สามของชนจีนอพยพโดยทัว่ ไปแล้ วเป็ นไทยในด้ านวัฒนธรรม 11 และดู
เหมือนการผสมผสานเช่นนี ้จะยิ่งทาให้ ลกู หลานชาวจีนอพยพมีความห่างไกล หรื อไม่ร้ ูจกั วัฒนธรรมบรรพบุรุษ
ของตนมากขึ ้นทุกที ปั จจัยดังกล่าวอาจมีผลต่อการบูรณปฏิสงั ขรณ์ศาลเจ้ าที่สร้ างมาตังแต่
้ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
คือ มีการซ่อมแซมจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เนื่องจากลูกหลานชาวจีนผู้ดแู ลศาลเจ้ าต่อมาจากบรรพบุรุษมิได้ ยึด
ติดกับรูปแบบศิลปะท้ องถิ่นของบรรพบุรุษตนแล้ ว

3. สรุ ป
หลักฐานทางศิลปกรรมภายในศาลเจ้ าทัง้ 5 กลุม่ ภาษา ได้ แสดงให้ เห็นว่า ชาวจีนอพยพนอกจากจะมี
การสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา อาหารการกิน การละเล่น การแสดงจากท้ องถิ่นของตนแล้ ว ยังมีการสืบทอด
รูปแบบศิลปกรรมจากบ้ านเกิดด้ วย โดยเหตุผลหนึ่งนันอาจเป็
้
นเพราะความคุ้นชินกับรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่
แพร่หลายในภูมิลาเนาของตนเอง นอกจากนี ้อาจเกี่ยวข้ องกับความพยายามรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มภาษา
ตนด้ วย
9

John Crawfurd, Journal of An Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, (Kuala Lumpur:
Oxford University Press, 1967), P.450.
10
Charles Gutzlaff, Journal of Three Voyages along the Coast of China in 1831, 1832, and 1833, with
Notices of Siam, Corea and the Loo-Choo Islands, to Which is Prefixed and Introductory Essay on the Policy,
Religion, etc., of China, (London: Thomas Ward and Co., 1840), P. 72. อ้ างถึงใน จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญ
วิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 131.
11
จี. วิลเลีย่ ม สกินเนอร์ (เขียน), ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ (แปล), สังคมจีนในไทย , หน้ า 135.
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อย่างไรก็ดี ในขณะเดียวกัน เราพบรูปแบบที่สมั พันธ์กบั แรงบันดาลใจจากภายนอก เช่น อิทธิพลศิลปะ
ไทย และรู ปแบบที่พบในงานสถาปั ตยกรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาอื่นๆ น่าสังเกตว่า จารึ กในบางศาลเจ้ ามี
ลักษณะที่คล้ ายกันคือ แสดงถึงการทาบุญของชาวจีนต่างกลุ่มภาษา ลักษณะเช่นนี ้ได้ แสดงให้ เห็นว่า ชุมชน
ชาวจีนอพยพมิได้ เป็ นชุมชนปิ ดอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้ องกับสภาพสังคมของชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ ที่มีการ
ขยายชุมชนจนท้ ายที่สุดอยู่รวมกันกับชาวสยาม หรื อชาวจีนกลุ่มอื่น รวมไปถึงการแต่งงานกับคนจีนต่างกลุ่ม
ภาษา หรื อชาวสยาม

