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บทที่ 5
บทสรุ ป
ปั ญ หาต่างๆที่ ต้องเผชิ ญ ในบ้ านเกิ ด เมื องนอน เช่น ปั ญ หาความแห้ งแล้ ง ภัยสงคราม ปั ญ หาด้ าน
การเมือง ได้ ผลักดันให้ ชาวจีนจานวนหนึ่งอพยพจากถิ่นที่อยู่ของตน ด้ วยความหวังว่า พวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ ้น
ในดินแดนแห่งใหม่ ชาวจีนเหล่านี ้เกือบทังหมดเป็
้
นชาวจีนที่พูดภาษาถิ่นแต้ จิ๋ว ฮกเกี ้ยน กวางตุ้ง ไหหลา และ
แคะ ซึ่งอาศัยอยู่ใน 3 มณฑล คือ กว่างตง ฝูเจี ้ยน และไห่หนาน ทังนี
้ ้ การที่ชาวจีนอพยพมาจากพื ้นที่ดงั กล่าว
อาจเนื่องจากว่า ดินแดนดังกล่าวติดทะเล รวมถึงเป็ นท่าเรื อติดต่อการค้ ากับต่างชาติ จึงส่งผลให้ คนจีนทัง้ 5
กลุม่ เดินทางออกนอกดินแดนของตนได้ ง่าย
ชาวจีนเหล่านี ้ได้ อพยพไปหลายพื ้นที่ อาจกล่าวได้ ก ว่าเกือบจะทุกมุมโลก ดินแดนไทยเป็ นเป้าหมาย
หนึง่ ด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้กรุงเทพฯถือเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญที่สาคัญของดินแดนนี ้ โดยเฉพาะตังแต่
้ ราชวงศ์จกั รี
ได้ สถาปนาเมืองแห่งนีใ้ ห้ เป็ นศูนย์กลางการปกครอง ความเจริ ญรุ่ งเรื องดังกล่าวได้ เป็ นแรงดึงดูดให้ ชาวจีน
อพยพเข้ ามาตังแต่
้ หลักแหล่ง ทังนี
้ ้จากการสารวจพบว่า ศาลเจ้ าจีนโดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯสร้ างขึ ้นระหว่าง
รัชกาลที่ 1 – 5 อันสะท้ อนให้ เห็นว่า ชาวจีนน่าจะอพยพเข้ ามากรุงเทพฯมากที่สดุ ในช่วงเวลานี ้ด้ วย
ชาวจีนที่อพยพเข้ ามายังกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลา 5 รัชกาล ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ สามารถตัง้
ชุม ชนและท ามาหาเลี ย้ งชี พ ได้ และเมื่ อ มี การตัง้ ชุม ชนขึน้ ด้ วยความศรั ท ธานับ ถื อ ในเทพเจ้ าของตน จึง
สถาปนาศาลเจ้ าขึ ้นเพื่อให้ เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
ความที่เดินทางมาจากต่างถิ่น และท้ องถิ่นตนเองต่างก็มีเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอด
มายาวนาน ทาให้ ชาวจีนเหล่านี ้มีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง และรักพวกพ้ องที่มาจากท้ องถิ่นเดียวกัน
ดังจะเห็นได้ ว่า การตังชุ
้ มชนชาวจีนในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ ยงั แบ่งตามกลุ่มภาษาของตนเอง เช่น ชุมชนชาวจีน
แต้ จิ๋ว ชุม ชนชาวจีนฮกเกี ย้ น เป็ นต้ น การรักษาเอกลักษณ์ ของตนเองนี ม้ ิ ได้ สะท้ อนผ่านการตัง้ ชุม ชน หรื อ
กิจกรรมต่างๆเท่านัน้ แต่ยงั สะท้ อนผ่านสิ่งที่ปรากฏศาลเจ้ าด้ วย เช่น การนับถือเทพเจ้ า หน้ าที่ดแู ลศาลเจ้ าที่ตก
ทอดเฉพาะชาวจีนกลุ่มภาษา ป้ายวิญ ญาณที่ระบุให้ เห็นว่าเหล่าผู้วายชนม์เดินทางมาจากดินแดนเดียวกัน
นอกจากนี ้งานสถาปั ตยกรรมที่ พบยังสะท้ อนลักษณะดังกล่าวด้ วย ดังจะเห็นได้ ว่า ศาลเจ้ าของชาวจีนแต่ละ
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กลุม่ ภาษาจะแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มด้ วย เช่น ศาลเจ้ าชาวแต้ จิ๋วจะแสดงลักษณะของสถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน
ซึ่ ง นิ ย มในดิ น แดนของชาวจี น ที่ พู ด ภาษาแต้ จิ๋ ว หรื อ ศาลเจ้ าชาวจี น ไหหล าจะแสดงลั ก ษณ ะของ
สถาปัตยกรรมกว๋างฝู่ ในไห่หนาน
กระนัน้ สิ่งที่นา่ สนใจคือ เมื่อเปรี ยบเทียบศาลเจ้ าของชาวจีนแต่ละกลุม่ ภาษากับรูปแบบสถาปั ตยกรรม
ในบ้ านเกิดของชาวจีนแต่ละกลุ่ม เราจะพบว่า มีข้อแตกต่างอยู่เช่นกัน เช่น ตัวศาลเจ้ าอาเนี ้ยของชาวแต้ จิ๋วที่
ยกฐานสูงเป็ นอาคารสองชันซึ
้ ่งน่าจะสัมพันธ์กบั สถาปั ตยกรรมไทย ศาลเจ้ าไท้ ฮัวของชาวไหหล
้
าที่ปรากฏการ
ใช้ เทคนิคเชี่ยนฉือซึ่งสัมพันธ์กบั สถาปั ตยกรรมเฉาซ่าน หรื อศาลเจ้ า กวนอันเก๋งของชาวฮกเกี ้ยนที่มีการใช้ หน้ า
บัน 5 ธาตุแบบเฉาซ่าน เป็ นต้ น การหยิบยืมรู ปแบบศิลปกรรมจากไทย หรื อเอกลักษณ์ ศิลปกรรมของชาวจีน
อพยพกลุ่มภาษาอื่น เป็ นหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า ชุมชนของชาวจีนแต่ละกลุม่ ภาษาในกรุงเทพฯมิใช่ชมุ ชนปิ ด
การศึกษาทางรูปแบบศิลปกรรมสอดคล้ องกับหลักฐานด้ านต่างๆด้ วย เช่น หลักฐานเอกสารที่แสดงให้ เห็นว่า
ชาวจีนมีการแต่งงานข้ ามกลุม่ ภาษา หรื อแต่งงานกับคนพื ้นถิ่น และหลักฐานจารึกของชาวจีนหลายกลุ่มภาษา
ในศาลเจ้ าเดียวกัน

