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ภาคผนวก ก.
ประวัตโิ ดยย่ อของศาลเจ้ าที่ปรากฏในงานวิจัย
ประวัติโดยย่อของศาลเจ้ าที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ป้ ระกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนจีนที่ดแู ล ปี ศกั ราช
ที่เก่าที่สดุ ในศาลเจ้ า และรายงานสภาพปั จจุบนั ซึ่งนอกจากจะใช้ อ้างอิงในงานวิจยั ชิ ้นนี ้แล้ ว ผู้วิจยั หวังว่าจะ
เป็ นฐานข้ อมูลให้ กบั ผู้สนใจต่อไปด้ วย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ แบ่งศาลเจ้ าโดยอิงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริ ย์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้ ง่ายต่อความเข้ าใจด้ วย
ในบรรดาศาลเจ้ าที่ปรากฏนามด้ านล่าง มี 1 ศาลเจ้ าที่กล่าวถึงเป็ นกรณีพิเศษ คือ ศาลเจ้ ากวนอู ถนน
เทอดไท 22 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี ภายในศาลเจ้ าแห่งนี ้ ปรากฏแผ่นป้ายภาษาจีนที่มีศกั ราชภาษาจีนเทียบ
ได้ กบั ปี พ.ศ. 2324 ถึงแม้ งานวิจยั ฉบับนี ้กาหนดขอบเขตไว้ ในช่วงรัชกาลที่ 1 – 5 แต่ศกั ราชที่ปรากฏในศาลเจ้ า
กวนอูห่างจากปี สถาปนากรุ งรัตนโกสินทร์ เพียง 1 ปี เท่านัน้ ด้ วยเหตุผลที่สมัยสร้ างศาลเจ้ า แห่งนี ้มิได้ ห่างจาก
ขอบเขตวิจยั มากนัก ผู้วิจยั จึงนาศาลเจ้ าทังสองแห่
้
งมาใช้ ในการวิจยั ด้ วย
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สมัยกรุงธนบุรี
ชื่อศาลเจ้ า
1. ศาลเจ้ ากวนอู

สถานที่
734 ถ.เทอดไท 22
แขวงตลาดพลู เขต
ธนบุรี

กลุ่มจีน
แต้ จิ๋ว

ปี ศักราชที่เก่ าสุด
พ.ศ. 2324

หลักฐาน
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 乾隆辛丑
年 เทียบได้ กบั ปี พ.ศ. 2324

สภาพปั จจุบัน
ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเดิมมากนัก
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สมัยรัชกาลที่ 1
ชื่อศาลเจ้ า
1. ศาลเจ้ ากวนอู

2. ศาลเจ้ าโรงเกือก

3. ศาลเจ้ าโจวซือก๋ง

สถานที่
251 ถ.สมเด็จ
เจ้ าพระยา แขวง
สมเด็จเจ้ าพระยา เขต
คลองสาน
1192 ซ.วานิช 2 แขวง
ตลาดน้ อย เขตสัม
พันธวงศ์

กลุ่มจีน
ปี ศักราชที่เก่ าสุด
ปั จจุบนั เป็ นของ พ.ศ. 2331
แต้ จิ๋ว เดิมเป็ น
ของฮกเกี ้ยน

หลักฐาน
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 乾隆戊申
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ. 2331

สภาพปั จจุบัน
แผ่น พับศาลเจ้ าบอกว่ามีการ
สร้ างขยายหลายครั ง้ เช่ น
สมัยรัชกาล 2 และ รัชกาลที่ 5

แคะ

ราวพ.ศ. 2332

พิจารณาจากป้ายศิลาที่ทาขึ ้นในพ.ศ.2432 ป้ายศิลานี ้
กล่าวว่า ได้ มีการสถาปนาศาลเจ้ าดังกล่าวในสยามร้ อย
กว่าปี แล้ ว ดังนันศาลเจ้
้
าแห่งนี ้น่าจะสร้ างขึ ้นราว พ.ศ.
2332

758 ซ.วานิช 2 แขวง
ตลาดน้ อย เขตสัม
พันธวงศ์

ฮกเกี ้ยน

พ.ศ. 2347

ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 嘉庆甲子
年 เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2347

หากมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่
อยูใ่ นช่วง พ.ศ. 2432 เพราะ
ในจารึกกล่าวถึงการซื ้อที่เพื่อ
ขยายศาลเจ้ า
ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเดิมมากนัก
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สมัยรัชกาลที่ 2
ชื่อศาลเจ้ า
1. ศาลเจ้ าบ้ านหม้ อ

1

90.

สถานที่
303 ถ.บ้ านหม้ อ แขวงบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร

กลุ่มจีน
แต้ จิ๋ว

ปี ศักราชที่เก่ าสุด
พ.ศ. 2359

หลักฐาน
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 嘉庆岁
次丙子 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ. 2359

สภาพปั จจุบัน
ชาวจีนที่นับถือได้ ร่วมกันสร้ าง
ศาลเจ้ า บ้ านหมอขึน้ ใหม่เป็ น
อาคารคอนกรีต 1

รายงานการสารวจโบราณสถานในกรุ งรัตนโกสินทร์ เล่ ม 3: ประเภทวัง ศาลเจ้ า อนุสาวรีย์ อาคารร้ านค้ า, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สมาพันธ์, 2521), หน้ า
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สมัยรัชกาลที่ 3
ชื่อศาลเจ้ า
1. ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากง

833 ถ.ทรงวาด แขวง
จักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์

แตจิ๋ว

ปี ศักราชที่เก่ า
สุด
พ.ศ.2367

2. ศาลเจ้ าพ่อเสือ

486 ถ.ตะแนว แขวงศาล
เจ้ าพ่อเสือ เขตพระนคร

แต้ จิ๋ว

พ.ศ.2367

3. ศาลเจ้ าซินปุนเถ้ ากง

942/7 แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์

แต้ จิ๋ว
(ปั จจุบนั อยู่
ภายใต้ การ
ดูแลของ
สภาพคมแซ่
จาง)

พ.ศ.2372

2

สถานที่

กลุ่มจีน

หลักฐาน

สภาพปั จจุบัน

ศาลเจ้ าปั จจุบันสร้ างใหม่โดย
เข ยิ บ ม า ท า ง ด้ า น ห น้ า
ส ร้ า ง ปี พ .ศ . 2460 เส ร็ จ
24882
จารึกบนระฆังระบุศกั ราชว่า 道光甲申年 ซึ่งเทียบได้ กับปี ศาลเจ้ าปั จจุบันเป็ นศาลเจ้ าที่
พ.ศ. 2367 (ศาลเจ้ าแห่งนีเ้ ดิ มมีประวัติ เล่าว่า เก่าแก่ไปถึงสมัย สร้ างใหม่ ใ นสมัย รั ช กาลที่ 5
โดยย้ ายมาจากถนนบ ารุ ง
รัชกาลที่ 23 แต่ผ้ วู ิจยั ยังไม่พบหลักฐานที่เก่าถึงยุคดังกล่าว)
เมือง4
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 道光九年 และ 道 ศาลเจ้ าน่ าจะสร้ างขึน้ ใหม่ใน
ภายห ลั ง เพ ราะตั ง้ อยู่ บ น
光已丑年 ซึง่ ตรงกับพ.ศ.2372
ดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์
จารึกบนระฆังระบุศกั ราชว่า 道光甲申年 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี
พ.ศ. 2367

http://laopuntaokong.org/history/index.asp (เข้ าเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558)
3
รายงานการสารวจโบราณสถานในกรุ งรัตนโกสินทร์ เล่ ม 3: ประเภทวัง ศาลเจ้ า อนุสาวรีย์ อาคารร้ านค้ า, หน้ า 84.
4
เรื่ องเดียวกัน.
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สมัยรัชกาลที่ 3 (ต่ อ)
ชื่อศาลเจ้ า
4. ศาลเจ้ าแม่ประดู่

ถ.เยาวพานิช แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์

แต้ จิ๋ว

ปี ศักราชที่เก่ า
สุด
พ.ศ. 2381

5. ศาลเจ้ าจุยโบเนี ้ยว

6 ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสติ

ไหหลา

พ.ศ.2384

6. ศาลเจ้ าเล่งบ๊ วยเอี๊ยะ

ถ.อิสรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์

แต้ จิ๋ว

พ.ศ.2386

5

สถานที่

กลุ่มจีน

หลักฐาน

สภาพปั จจุบัน

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนัก
ยังไม่พ บหลัก ฐานการบูรณะที่
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 道光辛丑年 ซึง่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2384
แบบเดิมมากนัก
จารึกบนระฆังระบุปีที่ 23 ของพระเจ้ าเต้ ากวาง ซึง่ ตรงกับพ.ศ.
ยังไม่พ บหลัก ฐานการบูรณะที่
2386
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมาเคยมีการกล่าวถึงป้ายภาษาจีนที่มีจารึ กศักราชว่า แบบเดิมมากนัก
เก่าถึงอยุธยา แต่ยังมีข้ อไม่มีข้ อสรุป ที่ แน่ ชัดเกี่ ยวกับ ที่ มาของ
แผ่นป้ายนี5้
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 道光戊戌年 ซึง่
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2381

ต้ วนลีเ่ ซิง (เขียน), บุญยิง่ ไร่สขุ สิริ (แปล), ความเป็ นมาของวัดจีนและศาลเจ้ าจีนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: เรื อนแก้ วการพิมพ์, 2543), หน้ า 90.
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สมัยรัชกาลที่ 3 (ต่ อ)
ชื่อศาลเจ้ า
7. ศาลเจ้ าชาไนเก็ง

8. ศาลเจ้ ากวนอันเก๋ง

สถานที่

กลุ่มจีน

405 ถ.ท่าดินแดง แขวง
แคะ
สมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลอง
สาน

582 ถ.เทศบาลสาย 1
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

9. ศาลเจ้ าปุนเท่าก๋ง
70 ถ.นครไชยศรี แขวงวชิ
รพยาบาล เขตดุสิต

ปี ศักราชที่เก่ า
สุด
พ.ศ.2390

หลักฐาน
ระฆังภายในศาลเจ้ าจารึกศักราชว่า 道光二十七
年 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2390

ฮกเกี ้ยน

พ.ศ.2391

ระฆังภายในศาลเจ้ าจารึกศักราชว่า 道光戊申年
ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2391

แต้ จิ๋ว

พ.ศ.2392

ศิลาจารึกในศาลเจ้ าจารึกศักราชว่า 道光廿九年 ซึง่
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2392

สภาพปั จจุบัน
จารึกกล่าวถึงการที่รัฐขอเวนคืน
ที่ดิน ทาให้ ต้องย้ ายที่มาสร้ าง
ศาลเจ้ าใหม่ในปั จจุบนั โดยจารึก
กล่าวถึงปี ที่ย้ายศาลคือ 民国
二十八年 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี
พ.ศ.2482 ดังนันศาลเจ้
้
าที่เห็น
ในปั จจุบนั ควรเป็ นงานสร้ างในปี
ดังกล่าว
ยังไม่ พ บหลัก ฐานการบู รณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนัก
ยังไม่ พ บหลัก ฐานการบู รณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิมมากนัก
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สมัยรัชกาลที่ 3 (ต่ อ)
ชื่อศาลเจ้ า

สถานที่

กลุ่มจีน

10. ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ าก๋ง

375/4 ถ.สมเด็จพระเจ้ าตากสิน
4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

ไม่ทราบ

ปี ศักราชที่เก่ า
สุด
พ.ศ.2393

11. ศาลเจ้ าซิดเซียม้ า

แขวงสี่พระยา เขตบางรัก

แต้ จิ๋ว

พ.ศ.2394

12. ศาลเจ้ าสูง

580 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี

แต้ จิ๋ว

พ.ศ.2394

หลักฐาน

สภาพปั จจุบัน

ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 道光戊申年 จากสภาพสั น นิ ษ ฐานว่า คงมี
การสร้ างใหม่ เพราะโครงสร้ า ง
ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2393
รับน ้าหนักไม่เป็ นระบบชาเหลียง
อาคารก่อปูนซีเมนต์
โครงสร้ างรั บ น า้ หนัก น่ า จะเคย
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 咸丰元年
ได้ รับ การซ่อมแซมครั ง้ ใหญ่ จ น
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2394
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบไป เพราะ
ปั จ จุบัน มิใ ช่โครงสร้ า งไม้ ระบบ
ชาเหลียง
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 咸丰元年 ซึง่ จากสภาพปั จจุบนั น่าจะมีการ
สร้ างศาลเจ้ าขึ ้นมาใหม่
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2394
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สมัยรัชกาลที่ 4
ชื่อศาลเจ้ า
ศาลเจ้ าเซียงกง

สถานที่
ถ.ทรงวาด แขวงตลาดน้ อย
เขตสัมพันธวงศ์

กลุ่มจีน

ปี ศักราชที่เก่ า
สุด
ปั จ จุบัน เป็ นแต้ จิ๋ ว แต่ พ.ศ.2397
ขั ด กั บ ประวัติ ที่ ติ ด ใน
ศาลเจ้ าว่าชาวฮกเกีย้ น
อั ญ เชิ ญ เทพมาจาก
ฮ ก เ กี ้ ย น แ ล ะ
ประดิษฐานไว้ ที่นี ้

หลักฐาน

สภาพปั จจุบัน

ป้ายประวัติที่ทาโดยศาลเจ้ าเอง ระบุว่าสร้ างในปี 咸 ป้ายประวัติศาลเจ้ าระบุวา่ มีการ
丰四年 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2397 ในศาลเจ้ าพบ บูรณะครั ง้ ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2552
ดังนันสภาพปั
้
จจุบนั ส่วนใหญ่คง
ป้ายภาษาจีนที่มีจารึกระบุศกั ราชดังกล่าวด้ วย
เป็ นงานของช่างในยุคดังกล่าว
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สมัยรัชกาลที่ 5
ชื่อศาลเจ้ า

สถานที่

กลุ่มจีน

ปี ศักราชที่เก่ า
สุด
พ.ศ.
2414

1.ศาลเจ้ าเจียวเอ็งเบี ้ยว

420 ถ.เจริญกรุง เขต
บางรัก

ไหหลา

2.ศาลเจ้ าอาเนี ้ย

386 ซ.อาเนี ้ยเก็ง
เขตสัมพันธวงศ์

แต้ จิ๋ว

พ.ศ. 2417

3.ศาลเจ้ าตึกดิน

817 ถ.ริมทางรถไฟ
แขวงตลาดพลู เขต
ธนบุรี

แต้ จิ๋ว

พ.ศ.
2419

4.ศาลเจ้ ากวางตุ้ง

511 – 515 ถ.เจริญกรุง กวางตุ้ง
แขวงป้อมปราบ เขต
ป้อมปราบศัตรูพา่ ย

พ.ศ.2420

หลักฐาน

สภาพปั จจุบัน

ยังไม่ พ บหลัก ฐานการบู รณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบเดิ มมากนัก แต่มีการขยาย
ในส่วนอาคารรอบนอกด้ านข้ าง
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 同治十三年 ยังไม่ พ บหลัก ฐานการบู รณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2417
แบบเดิมมากนัก
มีจารึกบนแผ่นศิลาหน้ าศาลเจ้ าระบุปีที่สร้ างชัดเจนว่า 源
自同治辛未年始创照应神 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี
พ.ศ.2414

ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 光绪三年 ซึง่
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2419

ป้ายประวัติของศาลเจ้ าซึง่ จัดทาในสมัยปั จจุบนั

จากการสัมภาษณ์คนเฝ้าศาล มี
การซ่อมแซมค่อนข้ างมากจน
รูปแบบภายในค่อนข้ าง
เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ ว
อ า ค า ร มี ซ่ อ ม แ ซ ม บ้ า ง ที่
สร้ างใหม่คือซุ้มประตูทางเข้ า ทา
ตอนพ.ศ.2546
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สมัยรัชกาลที่ 5 (ต่ อ)
ชื่อศาลเจ้ า

สถานที่

กลุ่มจีน

ปี ศักราชที่
เก่ าสุด
พ.ศ.
2422

5.ศาลเจ้ ารางบัว

แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริญ

ไหหลา

6.ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม

1528 ถ.ทรงวาด แขวงสัม
พันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

แคะ

พ.ศ.2425

7.ศาลเจ้ าไท้ ฮวั ้

ถ.ข้ าวหลาม แขวงตลาดน้ อย
เขตสัมพันธวงศ์

ไหหลา

พ.ศ. 2431

8.ศาลเจ้ ากวนอิมเก็ง
หรืออาเนี ้ยเก็ง

29 ถ.พาดสาย แขวงสัม
พันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

แต้ จิ๋ว

พ.ศ. 2431

9. ศาลเจ้ าเลี ้ยงเป็ ด

570/1 ถ.เจริญกรุง แขวงสัม
พันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

แต้ จิ๋ว

พ.ศ.2431

6

หลักฐาน
ป้ า ย ภ า ษ า จี น ป้ า ย ห นึ่ ง มี จ า รึ ก ศั ก ร า ช ว่ า
光绪己卯年 (ตัวอักษรตัวที่สาม และสี่ซงึ่ เป็ นตัวระบุ
ปี ค่อนข้ างเลือน จึงเป็ น การสัน นิ ษ ฐาน) ซึ่งเที ยบได้ กับ ปี
พ.ศ.2422

สภาพปั จจุบัน

สร้ า งใหม่โดยพิ จารณาจากการ
ใช้ โครงสร้ างรั บ น า้ หนั ก แบบ
อาคารคอนกรี ตในปั จจุบัน และ
ยังพบจารึกภาษาจีนภายในศาล
เจ้ า กล่ า วถึ งการสร้ างเพิ่ ม และ
ขยายศาลในช่ ว งครึ่ งแรกพุท ธ
ศตวรรษที่ 26
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 光绪壬午年 ยังไม่ พ บหลัก ฐานการบู รณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2425
แบบเดิมมากนัก
ยังไม่ พ บหลัก ฐานการบู รณะที่
ระฆังภายในศาลเจ้ าปรากฏจารึกระบุศกั ราชว่า 光绪
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
十四年 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2431
แบบเดิมมากนัก
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า
ยังไม่ พ บหลัก ฐานการบู รณะที่
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
光绪戊子年 ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2431
แบบเดิมมากนัก
6
ข้ อมูลจากอาจารย์จิตรา ก่อนันทเกียรติ
ศาลเจ้ า มี การบูรณะที่ ผ นังด้ า น
นอกโดยมีการปิ ดกระเบื ้องแผ่น

จิตรา ก่อนันทเกียรติ, 200 ศาลเจ้ า อายุเกินร้ อยปี ทั่วไทย, (กรุงเทพฯ: บริ ษัทสันติศิริจากัด, 2555), หน้ า 73.
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สมัยรัชกาลที่ 5 (ต่ อ)
ชื่อศาลเจ้ า

สถานที่

กลุ่มจีน

ปี ศักราชที่
เก่ าสุด
พ.ศ. 2441

หลักฐาน

สภาพปั จจุบัน

ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชและจารึกบนงาน
จิตรกรรมที่ผนังด้ านหน้ าว่า 光绪戊戌年 ซึง่ เทียบได้ กบั
ปี พ.ศ.2441

ยังไม่พบหลักฐานการบูรณะ
ที่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบเดิ ม
มากนัก
แต่เดิมเป็ นอาคารที่สร้ างขึน้
แ บ บ ง่ า ย ๆ แ ต่ ห ลั ง จ า ก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ มีการ
รวมทุ น กั น สร้ างม่ ปี พ .ศ .
2495

10.โรงเจบุญสมาคม

60 ถ.ราชวงศ์ แขวง
จักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์

แต้ จิ๋ว

11. ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม

ถ.จักรเพ็ชร เขต
พระนคร

พ.ศ. 2443 จากบันทึกของจิตรา ก่อนันทเกียรติ
แต้ จิ๋ว (พิจารณาจากป้าย
จารึกภายในโดยพบแต่
เพียงผู้บริ จาคจากเมืองทาง
แถบของชาวจีนที่พดู ภาษา
แต้ จิ๋ว

12.ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม

9 ม.7 แขวงบางแค
เขตบางแค

ไหหลา

494 ถ.พลับพลาชัย
แขวงป้อมปราบศัตรู
พ่าย เขตป้อมปราบ
ศัตรูพา่ ย

แคะ

13. ศาลเจ้ าหลีตี ้เบี ้ยว

7

พ.ศ.2442

ระฆังภายในศาลเจ้ าปรากฏจารึกระบุศกั ราชว่า 光绪 乙
亥年(ตัวอักษรตัวทีส่ าม และสี่ซงึ่ เป็ นตัวระบุปีคอ่ นข้ างเลือน
จึงเป็ นการสันนิษฐาน)ซึง่ เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2442

พ.ศ.24457

ส ร้ า ง ใ ห ม่ ( จ า ก ก า ร
สัม ภาษณ์ ค นดูแ ลศาลเจ้ า
และสภาพปั จจุบนั ที่ต่างจาก
ภาพถ่ายเก่าโดยสิ ้นเชิง)
สร้ างใหม่ตอนปี 2532 เพราะ
ไฟไหม้ และเสร็จปี 25358

เมธาวี โรจนะเสน, “ศาลเจ้ าจีน ศรัทธากับการรักษาโรค กรณีศกึ ษาศาลเจ้ าหลีต่ ี ้เบี ้ยว เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร,” รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล, หลักสูตร
ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต, ภาควิชามานุษยวิทยา, คณะโบรารคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, หน้ า 34.
8
เรื่ องเดียวกัน.
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ชื่อศาลเจ้ า
14.ศาลเจ้ าฮกเลี่ยนเก็ง

15.ศาลเจ้ าไต้ ฮงกง

9

สถานที่
ถ.อภัยราชบารุง แขวง ฮกเกี ้ยน
ตลาดน้ อย เขตสัม
พันธวงศ์
326 ถ.เจ้ าคารบ
แต้ จิ๋ว
แขวงป้อมปราบศัตรู
พ่าย เขตป้อมปราบ
ศัตรูพา่ ย

กลุ่มจีน

ปี ศักราชที่
เก่ าสุด
พ.ศ.2446

พ.ศ.2453

หลักฐาน

สภาพปั จจุบัน

ป้ า ยประวัติ ศ าลเจ้ า ระบุ ว่า
ช ารุ ด มากจนปี พ.ศ. 2550
มีการซ่อมศาลเจ้ าใหม่
ใ น ห นั ง สื อ ป ร ะ วั ติ ศ า ล เจ้ า จั ด ท า โ ด ย ต้ ว น ลี่ เซิ ง ศาลาด้ านหน้ าสร้ างใหม่
กล่า วถึงศาลเจ้ า นี ม้ ีม าตัง้ แต่พ .ศ. 2440 แต่เริ่ ม มาสร้ า งตรง รวมไปถึ งลานภายในมี การ
ปั จจุบนั เมื่อพ.ศ. 2453 โดยพระอนุวตั ราชนิยม (ยี่กอฮง)9
ปิ ดหลังคากันฝนซึ่งทาทีหลัง
แต่ ชุด อาคารหลัก น่ า จะคง
สภาพในคราวแรกสร้ าง
ป้ายภาษาจีนป้ายหนึ่งมีจารึกศักราชว่า 光绪癸卯年 ซึง่
เทียบได้ กบั ปี พ.ศ.2446

ต้ วนลีเ่ ซิง (เขียน), บุญยิง่ ไร่สขุ สิริ (แปล), ความเป็ นมาของวัดจีนและศาลเจ้ าจีนในประเทศไทย, หน้ า 74 - 75.

