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บทนำ
1. ควำมสำคัญ ที่มำของปั ญหำที่ทำกำรวิจัย
หากกล่ า วถึ ง ชาวต่า งชาติ ที่ เข้ า มาตัง้ ถิ่ น ฐานในเมื อ งไทย หลายท่ า นคงนึ ก ถึ ง ชาวจี น
เนื่องจากมีจานวนมาก และตังชุ
้ มชนกระจายไปทัว่ ทุกพื ้นที่ พร้ อมกันนันก็
้ มีบทบาทในด้ านต่างๆ เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกทังชาวจี
้
นอพยพยังแต่งงานกับคนพื ้นถิ่นและมีลูกหลานสืบ
ต่อมาอีกหลายชัว่ อายุคนจนเกิดคาว่า “ชาวไทยเชื ้อสายจีน”
คนจีนเมื่อเข้ ามาตังหลั
้ กแหล่งในดินแดนใหม่ ย่อมไม่ลืมความเชื่อดังเดิ
้ มของตน นัน่ คือการ
บูชาเทพเจ้ าต่างๆในลัทธิเต้ า อาทิ กวนหยู (กวนอู) หรื อ เปิ่ นโถวกง (ปุนเถ้ ากง) เป็ นต้ น คนเหล่านี ้ได้
นาประติมากรรมแทนเทพเจ้ าเหล่านี ้ติดตัวมา บ้ างก็มาสร้ างขึ ้นใหม่ในดินแดนแห่งใหม่ แต่ไม่ว่าจะ
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการบูชารู ปเคารพ จึงมีความจาเป็ นต้ องสร้ างศาสนสถานเพื่ อประดิษฐานรู ป
เคารพ ซึง่ ในปัจจุบนั เราเรี ยกว่า ศาลเจ้ า
ปั จ จุบันหลายคนอาจเข้ าใจผิดว่า ศาลเจ้ าจี น กับ วัดจี น มี ความหมายเดียวกัน เช่นอาจ
เข้ าใจว่ า วั ด มั ง กรกม ลาวาสที่ เยาวราชคื อ ศาสนสถานป ระเภ ทเดี ย วกั บ ศาลเจ้ าเปิ่ น
โถวกง แต่แท้ ที่จริงแล้ วมีความหมายแตกต่างกัน
ศาลเจ้ าจีน แปลมาจากคาว่า เมี่ยว （庙）1 กง（宫）2 ในขณะที่วดั จีนแปลมาจากคาว่า
ซื่อ (寺) ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ ศาลเจ้ าจีนเกี่ยวข้ องกับเทพในลัทธิเต้ า อีกทังไม่
้ มีนกั บวช
ประจาวัด มีเพียงผู้ดแู ลศาลเจ้ าซึ่งเป็ นคนธรรมดาเท่านัน้ ส่วนวัดจีนมีความสัมพันธ์ กบั พุทธศาสนา
นิกายมหายาน และจาเป็ นจะต้ องมีพระนักบวชจาพรรษาอยูด่ ้ วย
มีนกั วิชาการกล่าวว่า เมื่อชาวจีนอพยพถิ่นฐานไปต่างแดน พวกเขาหวังว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะ
ปกป้องคุ้มครอง ดังนันจึ
้ งมีการสร้ างวัดจีนและศาลเจ้ าในดินแดนใหม่ที่ตนไปตังหลั
้ กปักฐาน3 ผู้ วิ จั ย
เห็นพ้ องกับคากล่าวนี ้ เพราะจะสังเกตได้ วา่ ทังศาลเจ้
้
าจีนและวัดจีนจะต้ องปรากฏในชุมชนจีนเสมอ
กระนันหากศึ
้
กษาอย่างลึกซึ ้งจะพบว่า แม้ ศาลเจ้ าจีนและวัดจีนจะเป็ นของอยูค่ กู่ บั ชุมชนจีน
ในไทยเป็ นเวลาช้ านาน แต่เมื่อสืบค้ นกันอย่างจริงจังแล้ วกลับพบว่า ประวัติการสร้ างวัดจีนในชุมชน
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จีนอพยพในดินแดนไทยเพิ่ง เกิดขึน้ ในสมัยรัช กาลที่ 5 เท่านัน้ เอง 4โดยเริ่ ม จากการสร้ างวัดมั งกร
กมลาวาสหรื อวัดเล่งเน่ยยี่ เป็ นแห่งแรก ในขณะที่ศาลเจ้ าจีนนัน้ มีหลักฐานเก่าไปถึงสมัยอยุธยา 5
นอกจากนีย้ งั เป็ นที่น่าสังเกตว่า จานวนศาลเจ้ าจีนในชุมชนจีนอพยพทัว่ ไปมักมีจานวนมากกว่าวัด
จีน สิ่งเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า ศาลเจ้ าจีนเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สาหรับกลุม่ ชาวจีนอพยพในไทย
ในอดีต ได้ มีผ้ ศู ึกษาเกี่ยวกับศาลเจ้ าในชุมชนชาวจีน อพยพแต่มีจานวนไม่มากนัก หนึ่งใน
นันคื
้ อ ต้ วนลี่เซิงซึ่งถือเป็ นนัก วิชาการรุ่นต้ นๆ ที่ได้ ศึกษาวัดจีนและศาลเจ้ าจีนในประเทศไทย โดย
ท่านได้ รวบรวมประวัติความเป็ นมาของวัดจีนและศาลเจ้ าจีนในไทย ตานานของเทพเจ้ าองค์ต่างๆ
รวมถึงได้ สารวจหลักฐานโบราณวัตถุในศาสนสถานเหล่านัน้ 6 นักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับ
ศาลเจ้ าจีนในไทยคือ รองศาสตราจารย์ พรพรรณ จันทโรนานนท์ โดยงานเขียนของท่านได้ กล่าวถึง
มูลเหตุการสร้ างศาลเจ้ า ความสาคัญของศาลเจ้ าต่อชุมชน และยังศึกษาถึงงานศิลปกรรมภายใน
ศาลเจ้ าด้ วย7 นอกจากนี ้ยังมีนกั วิชาการอื่นๆ ที่ศึกษาด้ านนี ้อีกเช่น อาจารย์กลุ ศิริ อรุณภาคย์ ซึ่งได้
ศึกษาเกี่ยวกับศาลเจ้ าสาคัญ 9 แห่งในกรุงเทพฯ โดยเขียนถึงประวัติการสร้ างศาลเจ้ า และตานาน
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพในศาลเหล่านัน้ 8
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านี ้มักเน้ นเรื่ องประวัติการก่อสร้ าง และตานานต่างๆของเทพ
เจ้ าเป็ นส่วนใหญ่ มีการกล่าวถึงรูปแบบสถาปั ตยกรรมค่อนข้ างน้ อย และมักกล่าวเพียงบางประเด็น
เช่น ต้ วนลี่เซิงกล่าวว่า วัดจีนและศาลเจ้ าจีนจะต้ องมีชายหลังคายกสูงขึ ้น หลังคามุงด้ วยกระเบื ้อง
เคลือบสี ตัวอาคารประดับภาพวาด และมีมังกรทองพันรอบ หรื อบางวัดมีการตกแต่งบริ เวณด้ วย
สวน9 รองศาสตราจารย์พรพรรณ จันทโรนานนท์ ได้ ศกึ ษาสถาปั ตยกรรมของศาลเจ้ าจีนเช่นกัน โดย
ได้ ก ล่ า วถึ ง ไว้ ห ลายประเด็ น อาทิ แผนผัง ลัก ษณะหลัง คาศาลเจ้ า การประดับ หลัง คา และ
ส่วนประกอบภายใน 10 งานเหล่านี ม้ ี คุณูปการทาให้ เราเข้ าใจถึงสถาปั ตยกรรมในศาลเจ้ าจีนได้ ดี
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ระดับหนึ่ง แต่ทว่ารูปแบบสถาปั ตยกรรมในศาลเจ้ าจีนยังมีรายละเอียดหลายอย่างที่ซบั ซ้ อนและยัง
ไม่มีการกล่าวถึงเช่น รูปแบบขื่อคานรับน ้าหนัก ลักษณะหน้ าบัน ลักษณะการจัดวางผังบางประการ
ดังนันจึ
้ งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถ่องแท้ มากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ ถึงแม้ วฒ
ั นธรรมในแต่ละพื ้นที่ของจีนจะมีความร่ วมกันอยู่ แต่ขณะเดียวกันก็มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่ด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือ ภาษาพูดที่มีสาเนียงแตกต่างกันไปใน
แต่ล ะท้ องถิ่น และอาหารที่ แต่ล ะพื น้ ถิ่ น มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว สถาปั ตยกรรมจี นก็เช่นเดียวกับ
วัฒ นธรรมในด้ านอื่ น ๆ คื อ จะสะท้ อนเอกลั ก ษณ์ ใ นท้ องถิ่ น นั น้ ๆ ด้ ว ย ทัง้ นี ง้ านวิ จัย เกี่ ย วกั บ
สถาปัตยกรรมจีนในจีนจานวนมากทาให้ เราตระหนักได้ วา่ แต่ละพื ้นที่ก็มีลกั ษณะเฉพาะตนเช่นกัน
ดัง นัน้ หากแต่ล ะพื น้ ที่ ข องจี น มี ลัก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมร่ ว มกัน ส่ ว นหนึ่ ง และจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะตนด้ วยส่วนหนึ่ง ศาลเจ้ าจีนที่สร้ างในไทยก็น่าจะแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
กลุม่ คนจีนที่อพยพมาด้ วย ทังนี
้ ้การศึกษาด้ านสถาปัตยกรรมในศาลเจ้ าจีนของไทยที่ผา่ นมากล่าวถึง
ประเด็นดังกล่าวแต่เพียงเล็กน้ อย เช่น ต้ วนลี่เซิง ซึ่งกล่าวว่า รูปแบบศาลเจ้ าจีนในไทยเป็ นอิทธิพล
จากจีนตอนใต้ แต่ทว่าไม่ได้ กล่าวโดยละเอียดว่า ลักษณะดังกล่าวเป็ นเช่นไร11
ในปั จจุบนั เราได้ ข้อสรุ ปแล้ วว่า ชาวจีนที่อพยพเข้ ามาในไทยสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่มตาม
ภาษาพูด คือ ภาษาฮกเกี ้ยน (หมิ่นหนาน) กวางตุ้ง (เยว่) แต้ จิ๋ว (เฉาซ่าน) ไหหลา (ไห่หนาน) แคะ
(เค่อ)12 กลุ่มคนจีนที่พดู ภาษาเหล่านี ้มาจากพื ้นมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ไห่หนาน (ไหหลา) และฝู
เจี ้ยน (ฮกเกี ้ยน) เป็ นหลัก นอกจากนี ้ ศาลเจ้ าจีนในไทยโดยทัว่ ไปสร้ างขึ ้นโดยชาวจีนกลุ่มภาษากลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ศาลเจ้ าเล่าปุ่ นเถ้ ากงในเขตสัมพันธ์วงศ์สร้ างโดยชาวจีนแต้ จิ๋ว ศาลเจ้ าจุยโบวเนี ้ย
ในเขตดุสิตเป็ นของชาวจีนไหหลา เป็ นต้ น ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ ทาให้ ต้องพิจารณาว่า
รูปแบบสถาปั ตยกรรมของศาลเจ้ าที่พบในไทยจะสามารถสะท้ อนเอกลักษณ์ ของชาวจีนทัง้ 5 กลุ่ม
ภาษาได้ หรื อไม่
กรุ งเทพฯ เป็ นพืน้ ที่หนึ่งที่ มีชาวจีนอพยพ รวมถึงลูกหลานชาวจีน ตังหลั
้ กปั กฐานอยู่เป็ น
จ านวนมาก โดยประวัติ ก ารอพยพสามารถย้ อ นไปถึ ง พุ ท ธศตวรรษที่ 22 หรื อ ราวสมัย อยุธ ยา
ตอนกลาง13 และมีการอพยพเรื่ อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทังนี
้ ้จากการศึกษาของนักวิชาการทา
ให้ ทราบว่า ชาวจีนในกรุงเทพฯในสมัยรัตนโกสินทร์ สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่มภาษา เหมือนกับท้ องถิ่น
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อื่นๆในไทย คือ ภาษาฮกเกี ้ยน กวางตุ้ง แต้ จิ๋ว ไหหลา แคะ14 ข้ อมูลดังกล่าวสอดคล้ องกับการสารวจ
ศาลเจ้ าสมัยรัตนโกสินทร์ ในกรุงเทพฯเบื ้องต้ นโดยผู้วิจยั คือ หากแบ่งศาลเจ้ าจีนในกรุงเทพฯตามกลุ่ม
้ าหมาย
ภาษาชาวจีนผู้สร้ างศาลเจ้ า สามารถแบ่งได้ ตาม 5 กลุ่มภาษาข้ างต้ น ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงตังเป้
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบสถาปั ตยกรรมศาลเจ้ าจีนในกรุ งเทพฯและชาวจีนอพยพทัง้ 5
กลุ่ม ภาษา โดยเนื่ องจากการสารวจพบว่า ศาลเจ้ าจี นในกรุ งเทพฯโดยส่วนใหญ่ สร้ างขึน้ ในสมัย
รัชกาลที่ 1 - 5 หลังจากยุคดังกล่าวนันยั
้ งมีการสร้ างศาลเจ้ าอยู่เช่นกัน แต่มีจานวนลดลง ดังนันจึ
้ ง
กาหนดขอบเขตสาหรับการศึกษาคือ ศาลเจ้ าจีนในกรุงเทพฯที่สร้ างในรัชสมัยดังกล่าวซึ่งตรงกับต้ น
พุทธศตวรรษที่ 24 – กลางพุทธศตวรรษที่ 25

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบสถาปั ต ยกรรมศาลเจ้ าจี น ในกรุ ง เทพฯ สมัย รั ช กาลที่ 1 - 5 ว่ า มี
ความสัมพันธ์ กับลักษณะที่ปรากฏอยู่ทวั่ ไปในสถาปั ตยกรรมจีน และลักษณะที่ปรากฏเฉพาะบาง
ท้ องถิ่นของจีนอย่างไร
2. เพื่อศึกษาลักษณะของชาวจีนอพยพในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 – 5 โดยวิเคราะห์ผ่าน
รูปแบบศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานเอกสาร

3. ขอบเขตของกำรวิจัย
ศาลเจ้ าจี น ในกรุ งเทพฯ ในสมัย รัช กาลที่ 1 – 5 หรื อ ต้ น พุท ธศตวรรษที่ 24 – กลางพุท ธ
ศตวรรษที่ 25

4. ข้ อจำกัดในกำรวิจัย
ปัญหาสาคัญในการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้ าจีนในกรุงเทพฯ คือ ประวัติการ
สร้ างศาลเจ้ าที่ไม่แน่ชดั โดยพบว่า ข้ อมูลส่วนนีม้ ักเป็ นข้ อมูลที่ถ่ายทอดกันปากต่อปากของผู้ดแู ล
ศาลเจ้ ารุ่นต่างๆ หรื อคนในชุมชน นอกจากนี ้ข้ อมูลดังกล่าวยังค่อนข้ างคลุมเครื อด้ วยเพราะบางครัง้
ผู้ดแู ลศาลเจ้ าก็ไม่สามารถระบุชว่ งเวลาการสร้ างได้ แน่ชดั
อย่างไรก็ดี จากกสารวจภาคสนาม ผู้วิจยั พบว่า ป้ายไม้ สลักคามงคลภาษาจีน เครื่ องเรื อน
และของถวายภายในศาลเจ้ าซึ่งมาจากการบริ จาค มักมีจากรึ กภาษาจีนกากับซึ่งจะระบุนามและ
14
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บ้ านเกิดของผู้บริ จาค รวมไปถึงปี ศกั ราชที่บริ จาคด้ วย โดยในแต่ละศาลเจ้ ามักจะปรากฏปี ศกั ราชที่
หลากหลาย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงยึดปี ศกั ราชที่เก่าที่สุด โดยสันนิษฐานว่า ปี ดงั กล่าวน่าจะเป็ นช่วงที่ศาล
เจ้ าสถาปนา ซึ่งอาจขัดกับข้ อสันนิษฐานเดิม เช่น ศาลเจ้ าพ่อเสือบนนถนนตะนาว แต่เดิมกล่าวกัน
ว่า ศาลเจ้ าแห่งนี ้ครัง้ แรกสร้ างตังอยู
้ ่บริเวณกระทรวงมหาดไทยและสร้ างในสมัยรัชกาลที่ 2 และเมื่อ
มีการตัดถนนจังย้ ายไปสร้ างใหม่บนถนนตะนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ทัง้ นีจ้ ากการสารวจโดยผู้วิจัย
จารึ กที่เก่าแก่ที่สุดภายในศาลเจ้ าแห่งนี ้ปรากฏบนระฆังซึ่งจากการเทียบศักราชคือ พ.ศ. 2367 อัน
อยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 3
ในด้ านการบูรณะศาลเจ้ านัน้ เนื่องจากศาลเจ้ าเกือบทังหมดมิ
้
ได้ อยู่ภายในการดูแลของกรม
ศิลปากร ดังนันการปรั
้
บปรุงเปลี่ยแปลงใดๆจึงสามารถทาได้ โดยอิสระ ดังเช่น ศาลเจ้ าแม่ทบั ทิม เขต
บางแค ศาลเจ้ าแห่งมีประวัติเก่าแก่ไปถึงรัชกาลที่ 5 โดยพิจารณาจากระฆังที่มีจารึกกากับ แต่ศาล
เจ้ าในปั จจุบนั เป็ นงานสร้ างใหม่ โดยผู้ดแู ลศาลเจ้ าอธิบายว่ า เนื่องจากพื ้นที่ตงเป็
ั ้ นที่ล่มุ น ้าท่วมขัง
ง่าย จึงทุบศาลเจ้ าเก่าเพื่อสร้ างใหม่ให้ ดีกว่าเดิม15 การบูรณะเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ บางครัง้ มีหลักฐาน
ลายลักษณ์ หรื อหลักฐานเป็ นบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ในหลายกรณีไม่ปรากฏหลักฐานเลยซึ่งใน
กรณี ห ลัง เป็ น อุป สรรคหนึ่ ง ในการศึ ก ษา ดัง นัน้ ในหลายครั ง้ ผู้วิ จัย จะต้ อ งตัง้ เงื่ อ นไขให้ กับ ข้ อ
สันนิษฐานด้ วย

5. ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
ในงานวิจยั ฉบับนี ้มีการอ้ างถึงคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
และวัฒ นธรรมของจีนอยู่หลายคา ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยขอถอดเสียงคาศัพท์เฉพาะเหล่านีต้ ามการอ่านออก
เสียงในภาษาจีนกลาง และจะวงเล็บคาเดิมที่คนไทยคุ้นเคย เช่น มณฑลกว่างตง (มณฑลกวางตุ้ง)
เป็ นต้ น แต่จะมีกรณียกเว้ นดังนี ้
1. ชื่อศาลเจ้ าในกรุงเทพฯ การเรี ยกชื่อศาลเจ้ าแต่ละแห่งจะใช้ ชื่อที่ขึ ้นทะเบียนไว้ ในรายชื่อ
ศาล เจ้ าที่ ขึ น้ ท ะเบี ยน ตาม กฎ เสน าบ ดี ว่ า ด้ วยกุ ศ ลสถ า น ชนิ ด ศ าลจ้ าวใน
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2554
2. การเรี ยกชาวจีนอพยพกลุ่มต่างๆ ที่มาตังถิ
้ ่นฐานในกรุงเทพฯ ได้ แก่ ชาวจีนแต้ จิ๋ว ชาว
จีนกวางตุ้ง ชาวจีนฮกเกี ้ยน ชาวจีนแคะ และชาวจีนไหหลา
3. ภาษาถิ่นที่ชาวจีนอพยพเหล่านี ้พูดกัน ได้ แก่ ภาษาแต้ จิ๋ว ภาษากวางตุ้ง ภาษาฮกเกี ้ยน
ภาษาแคะ และภาษาไหหลา
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จากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลศาลเจ้ า วันที่ 21 มีนาคม 2558

