
โครงการศึกษารูปแบบและพัฒนาสื่อทางสถาปตยกรรมศาลเจา  
กรณีศึกษา : ศาลเจางวนซุยเลาเอี้ย 
พรธิดา  วงคเครือ1 , วินัย  หม่ันคติธรรม2  

1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดยอ 

 ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ียเปนศาสนสถานท่ีสําคัญของพ้ืนที่มีอายุมากกวา 100 ป เปนพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตรแตเมื่อเวลาผานนานไปนอยคนที่จะทราบถึงความเปนมารวมถึงรายละเอียดทางสถาปตยกรรม 
ที่ยังขาดการศึกษาและเผยแพรขอมูลใหเปนที่รูจัก  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและนําเสนอขอมูลดังกลาว 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการเก็บขอมูลจากการสํารวจและสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของโดยตรงกับสถานที่ ตามวัตถุประสงคการวิจัย (1) ศึกษาและสํารวจรูปแบบทางสถาปตยกรรมศาลเจา
จีนในจังหวัดสมุทรสงครามท้ังส้ิน 24 แหง ศึกษาเชิงลึก 1 แหง (2) ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถาปตยกรรม (3) เผยแพรขอมูลทางสถาปตยกรรม ความเปนมาศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย ใหเปนกรณีศึกษา
ผานสื่อสิ่งพิมพ การสํารวจศาลเจาจีนจังหวัดสมุทรสงครามและสํารวจเชิงลึกศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย  พบวา
ศาลเจามีลักษณะทางสถาปตยกรรมท่ีแตกตางกันตามแตละพ้ืนที่ 

ผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลในเชิงลึกพบวาสถาปตยกรรมของศาลเจางวนซุยเลาเอ้ียเปนสถาปตยกรรม
แบบแตจิ๋ว มีเอกลักษณที่โดดเดนไดแก หลังคาทรงหนาจั่ว ประดับดวยมังกรคูกึ่งกลางมีมุกไฟ หนาบันธาตุไฟ 
หนาตางไมสลักลายมังกร ฯลฯ จึงนํามาซ่ึงการออกแบบเน้ือหาของส่ือท้ัง 3 ชนิด ไดแก หนังสือเลมเล็ก แผน
นําเสนอ และสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือการนําเสนอเผยแพรและบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 
คําสําคัญ : สื่อประชาสัมพันธ, ศาลเจาจีน, สถาปตยกรรม 
 

บทนํา 

ตลาดน้ํา 3 อําเภอ เดิมทีเมื่อประมาณ 50 
กวาปที่ผานมาตรงบริเวณนี้เคยมีตลาดนัดที่ผูคน
จากจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ไดนํา
สินคามาแลกเปล่ียนกัน แตเมื่อวิถีชีวิตเปล่ียนไป
ตลาดนัดดังกลาวก็ไดหายไป และเน่ืองจากประชน
ยังมีวิถีชีวิตอยูริมนํ้า เปดรานขายของ ใชเรือเปน
พาหนะ  จึงทําใหเกิดขอตกลงความรวมมือกัน
ระหวางจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยมีนายอําเภอท้ัง 3 อําเภอ ไดแก อําเภออัมพวา 
อําเภอบางคนที และอําเภอวัดเพลง รวมมือกัน
จัดตั้งโครงการตลาดริมนํ้า 3 อําเภอ เพ่ือสงเสริม
การทองเที่ยวและขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม

ยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 
เปนตนมา นับเปนปรากฏการณครั้งใหมของตลาด
ริมน้ําจากการรวมตัวกันของท้ัง 3 ชุมชนศาลเจา 
เปนศาสนสถานที่มีความสําคัญ เปนเอกลักษณอยู
ควบคูกับชาวจีนตลอดมานับตั้งแตยุคเริ่มแรกของ
การต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
การเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย การมาของชาว
จีนยังนําเอาความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาใน
เรื่องของเทพเจา ศาสนาติดตัวมายังสังคมใหม ทํา
ใหพบศาลเจาซ่ึงเปน ศาสนสถานที่ชาวจีนใชใน
การประกอบพิธีกรรมเปนสถานที่กราบไหวเทพเจา 
ตามคติความเชื่ออยูทั่วไปในชุมชนชาวจีน 

ศาลเจาจีนในจังหวัดสมุทรสงครามตั้ง
กระจายตามบริเวณตางๆ ครอบคลุมทั้ง 3 อําเภอ
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คือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อัมเภอบางคนที 
ทั้งสิ้น 24 แหง ที่อยูในการกํากับดูแลของกรมการ
ปกครองและกระทรวงมหาดไทย ศาลเจางวนซุย
เลาเอ้ีย (โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว)เปนหนึ่งในศาลเจาที่
ตั้งอยูบริเวณสามแยกปากคลองประดู บรรจบกับ
คลองแควออม สามแยกคุงน้ําแหงนี้แบงเปน 3 
อําเภอ 2 จังหวัด ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย ตั้งอยูฝง 
อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม  แตเดิมพ้ืนที่แหงนี้ 
ชาวจีนซึ่งอพยพเขามาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
และอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ไดรวมแรงรวมใจสราง
ศาลเจาและโรงเจเพ่ือเปนศูนยรวมจิตใจของชาว
จีน  ศาลงวนซุยเลา เ อ้ียและโรงเจยิ่น เต็ก ต๊ัว 
กอสรางครั้งแรก พ.ศ.2449 เปนอาคารไมชั้นเดียว
หลังคามุงสังกะสี ภายหลังชํารุดทรุดโทรม ทาน
พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพอหยอด) เจาอาวาส
วัดแกวเจริญจึงดําเนินการกอสรางใหม เมื่อ วันท่ี 
27 มีนาคม 2535 และฉลองเปดโรงเจใหมเมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2536   

ทั้งนี้ขอมูลความเปนมาของศาลเจาและ
รายละเอียดทางสถาปตยกรรมยังขาดการศึกษา
และบันทึกขอมูลใหเปนหลักฐาน 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1.ศึกษาและสํารวจรูปแบบสถาปตยกรรม
ศาลเจาจีนจังหวัดสมุทรสงคราม 

2.ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบความ
แตกตางทางสถาปตยกรรมศาลเจาจีนโดยรอบกับ
ศาลเจางวนซุยเลาเอี้ย 

3.เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถาปตยกรรม 
ประวัติความเปนมา ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย ใหเปน
กรณีศึกษาและเผยแพรตอบุคคลท่ีสนใจผานสื่อ
สิ่งพิมพ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 แนวทางในการศึกษารายละเอียดทาง
สถาปตยกรรมของศาลเจาจีน จะใชวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) สําหรับศึกษารูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมศาลเจาจีน ฉะนั้นจึงทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ โดยการใชชุด
คําถามชุดเดียวกันทั้งหมด กับกลุมบุคคลตัวอยางที่
เกี่ยวของทั้งหมด 7 คน เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล
แ ล ะ จั ด ทํ า สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ล ะ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
สถาปตยกรรมศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย 

ที่ตั้ งศาลเจางวนซุยเลา เ อ้ีย   จังหวัด
สมุทรสงคราม บริเวณพ้ืนที่ตลาดริมน้ําสามอําเภอ 
มีพ้ืนที่โดยรอบเปนพ้ืนที่ทางเกษตรกรรมและพ้ืนที่
ชุมชน โดยพ้ืนที่บริเวณศาลเจา มีขนาด 5,600 
ตารางเมตร ประกอบดวย 7 สวน ไดแก อาคาร
ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย อาคารโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว  
อาคารโรงอาหารรวมบุญ อาคารศาลตายาย อา
ศาลศาลารวมใจ เทพเจาฟาดิน (ทีกง) และเตาเผา
กระดาษ 

ที่ตั้งและอาณาเขตของโครงการ 
ทิศเหนือ         ติดกับพ้ืนที่สวนมะพราว 
ทิศใต          ติดกับคลองแควออม 
ทิศตะวันออก   ติดถนน 
ทิศตะวันตก     ติดกับคลองแควออม 
 
การ เ ก็บข อมู ลจากการ สํ ารวจ พ้ืนที่

อุปกรณท่ีใชในการสํารวจพ้ืนที่ ประกอบดวย ตลับ
เมตร,เครื่องวัดระยะดวยเลเซอร,สมุดจดบันทึก ,
กลองดิจิตอล ใชสําหรับถายสถาปตยกรรม โดย
การลงพ้ืนที่สํารวจและเก็บขอมูลมีดังนี้ขั้นตอนการ
สํารวจวัดพ้ืนที่มีดังนี้ 

1) การสํารวจและหาพ้ืนที่อาคาร โดย
ดําเนินการวัดพ้ืนที่ ตามแกน X-Y  

2) สํารวจและเก็บรายละเอียดรูปแบบ
สถาปตยกรรม   

3) เกบ็รวบรวมรายละเอียดทางจิตรกรรม
และประติมากรรม   

4) วัดขนาดประตู หนาตางดวยการสเกต
ภาพและถายภาพ  

5) วัดชวงเสาทั้งแนวแกน X และ Y  
การบันทึกขอมูล 
1 )  ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล ค รั้ ง ที่  1  วั น ที่ 

14/02/2562  การลงพ้ืนที่ครั้งท่ี 1 เปนการสํารวจ
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พ้ืนที่อาคาร รายละเอียดทางสถาปตยกรรม
โดยรวมทั้งหมด  

 

 
รูปที่ 1 ภาพการสํารวจพื้นที่ 
 

2 )  ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล ค รั้ ง ที่  2  วั น ที่ 
24/02/2562  การลงพ้ืนท่ีครั้งที่ 2  เปนการ
สํารวจเก็บรายละเอียดทางสถาปตยกรรม ในสวน
ตางๆของงรายละเอียดที่ยั งไมสมบูรณ  และ
สัมภาษณเจาของรานขายยา ซึ่งเปนบุคคลในพ้ืนที่
ที่อาศัยอยูรวมกับศาลเจามาต้ังแตแรกเริ่ม และ
เปนเพียงชาวบานในพ้ืนที่บุคคลเดียวที่ทราบถึง
ความเปนมาของศาลเจาแหงนี้ 
 

    
รูปที่ 2 ภาพการสเกตพ้ืนที่อาคาร 

 
3 )  ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล ค รั้ ง ที่  3  วั น ที่

25/02/2562   การลงพ้ืนที่คร้ังที่ 3  เปนการเก็บ
ขอมูลแบบสัมภาษณจากผูใหญบาน หมู 4 ตําบล
บานปราโมทย รวมถึงชาวบานในพ้ืนที่ และเก็บ

ขอมูลในสวนของภาพจิตรกรรม ประติมากรรม
เพ่ิมเติม 

 
รูปที่ 3 ภาพการสัมภาษณผูใหญบาน 
 

4 )  ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล ค รั้ ง ที่  4  วั น ที่ 
15/03/2562   การลงพ้ืนที่ครั้งที่ 4 เปนการเก็บ
ขอมูลในสวนของการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ โดย
สัมภาษณ ทานนายอําเภอบางคนที่ ผูใหญบาน 
ผูดูแลศาลเจา และกรรมการศาลเจา ซึ่งเปนบุคคล
ที่ เกี่ยวของกับศาลเจาในฐานะของผูดูแลและ
ใกลชิดกับศาลเจา แตขอมูลที่การสัมภาษณที่ได
จากบุคคลขางตน อาจเปนเพียงขอมูลที่ไดจากการ
บอกตอรุนสูรุน 

 

 
รูปที่ 4 ภาพการสัมภาษณนายอําเภอ 

 
 5 ) การเก็บขอมูลครั้ ง ท่ี 5 วันที่ 
17/03/2562  การลงพ้ืนท่ีครั้งที่ 5 เปนการเก็บ
ขอมูลในสวนของการสัมภาษณ ประธานโรงเจย่ิน
เต็ก ต๊ัว  เปนบุคคลที่ เกี่ยวของกับศาลเจามา
ยาวนาน รับหนาที่สืบเนื่องจากบรรพบุรุษ และ
ดําเนินการสํารวจอาคารศาลเจาโดยรอบเพ่ิมเติม 
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รูปที่ 5 ภาพการสัมภาษณประธานโรงเจ 

 
สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ

ผูเกี่ยวของ ใชประเภทคําถามแบบเปด (Open-
Ended Question) เปนคําถามท่ีตั้งขึ้นมา เพ่ือให
ผูตอบสามารถคิดและตอบไดอยางอิสระ ไมมีการ
กําหนดรูปแบบคําตอบตายตัว เปดโอกาสใหผูตอบ
สามารถไดอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ คําถามประกอบดวย 

1) สัมภาษณถึงขอมูลสวนตัวของผูรวม
สัมภาษณ 

2) สัมภาษณประวัติความเปนมา 
3) สัมภาษณลักษณะทางกายภาพ 
4) สัมภาษณลักษณะรายละเอียดทาง

สถาปตยกรรม 
นอกจากการ เก็บข อมู ล สํ า รวจและ

สั มภาษณ แล ว  ยั งมี ก า ร เ ก็บข อมู ล รู ปแบบ
รายละเอียดทางสถาปตยกรรมของอาคารศาลเจา
จีน (โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว) จากการคนควาจากบทความ
วิจัย และหนังสือศาลเจาจีน  

การวิเคราะหกลุมผูใชงานแบงได 2 กลุม
หลัก คือ  

1.ผูใชงานท่ัวไป การนําเสนอขอมูลทั่วไป
ของโครงการเพ่ือใหเกิดความนาสนใจและความ
เขาใจในตัวโครงการ เปนการนําเสนอขอมูลเพ่ือ
การประชาสัมพันธโครงการใหเปนที่รูจัก แกบุคคล
ทั่วไป อาทิเชน นักทองเที่ยว บคุคลท่ัวไป 

2.ผูใชงานเฉพาะ คือ  การนําเสนอขอมูล
ทางสถาปตยกรรม เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา
สถาปตยกรรม นักประวัติศาสตร นักวิชาการ นัก
โบราณคดี ผูออกแบบ นักประวัติศาสตร ไดมีความ
เขาใจมากย่ิงข้ึน 

สําหรับขั้นตอนการออกแบบและการ
พัฒนาจะมีการกําหนดกลุมผู ใชงานและการ
กําหนดเกณฑของการคัดเลือกสื่อที่ ใช ในการ
ออกแบบ เมื่อไดรูปแบบของส่ือและกลุมผูใชงาน
จึงเขาสูกระบวนการออกแบบและพัฒนาตอไป 

การวิเคราะหจากสื่อท่ีใชในการนําเสนอ
ซึ่งแตละประเภทจะมีคุณสมบัติและรายละเอียดที่
แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตารางเกณฑการประเมินการให
คะแนนกลุมผูใชทั่วไป 

 
 
ตารางที่ 2 ตารางเกณฑการประเมินการให
คะแนนกลุมผูใชเฉพาะ 

 
 
 
สรุปการนําไปใช 
 1) แผนนําเสนอ สามารถใชไดกับท้ัง 2 
กลุมผูใชงาน ชวยใหเขาใจในตัวโครงการไดมาก
ยิ่งขึ้น โดยใชวิธีการนําเสนอผานขอมูลกราฟกและ
การอธิบายที่สามารถเขาใจไดงาย 
 2) หนังสือเลมเล็ก เหมาะสําหรับผูใชงาน
เฉพาะ การนําเสนอโครงการผานสื่อสิ่งพิมพ เปน
การนําเสนอถึงเรื่องราวและรายละเอียดตางๆท่ี

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 120 -



เกี่ยวของกับโครงการ อาทิ ประวัติความเปนมา 
ขอมูลทางสถาปตยกรรม ขอมูลเชิงลึก ที่สามารถ
ศึกษาไดจากหนังสือ จะทําใหไดขอมูลเนื้อหาท่ี
ครบถวนกวาสื่อในรูปแบบอ่ืน 
 3) สื่อประสม (Multimedia) สามารถ
ใชไดกับทั้ง 2 กลุมผูใชงาน เนื่องจากเปนสื่อที่
สามารถสื่อใหเห็นถึงโครงการไดงาย ผานการแสดง
ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ ที่ทําใหผูชมสามารถ
ศึกษาและเขาใจไดงาย  
 

ผลการวิจัย 
1.จากการศึกษาและสํารวจพบวาศาลเจา

จีนในจังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวน 24 แหง(ที่
อยูในการกํากับการดูแลของกรมการปกครอง) ตั้ง
กระจายตามพ้ืนที่บริเวณตางๆ ครอบคลุมทั้ง 3 
อําเภอ คืออําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอ
บางคนที  

2 .ผลที่ ไ ด จ า กก า ร ศึ กษ า วิ เ ค ร า ะห
เปรียบเทียบเพ่ือความแตกตางทางสถาปตยกรรม
ของศาลเจาจีนโดยรอบกับ ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย 
จากการสํารวจพบวาศาลเจาแตละแหงมีความ
แตกต า งกันตามแต ล ะ พ้ืนที่  เ ชื้ อ สาย  และ
งบประมาณการกอสราง ศาลเจาบางพ้ืนที่ มี
รูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบทองถ่ิน เปนอาคาร
ไมทร ง ไทย  ห รือบางแห งจะมี รู ปแบบตาม
สถาปตยกรรมศาลเจาจีนตามแตละเชื้อสาย 

 

 
รูปที ่6 ศาลเจาแซลิ้ม 

 

 
รูปที ่7 ศาลเจาไตเสี่ยฮุดโจว บางพรม 

 

 
รูปที ่8 ศาลเจาโผวจี้ตึ๋ง 

 
3 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถาปตยกรรม 

ประวัติความเปนมา ศาลเจางวนซุยเลาเอ้ีย ใหเปน
กรณีศึกษาและเผยแพรตอบุคคลท่ีสนใจผานสื่อ
สิ่งพิมพและสื่อมัลติมีเดีย 

จากการศึกษาเชิงลึก ผลท่ีไดจากการ
สัมภาษณบุคลล ท่ี เกี่ ยวของและการสํ ารวจ
รายละเอียดทางสถาปตยกรรม พบวา ศาลเจาจีน
แหงนี้ เปนศาลเจาจีนในรูปแบบของศาลเจาแตจิ๋ว 
มีรายละเอียดทางสถาปตยกรรมดังนี้  

(1) รูปทรงอาคารเปนทรงสี่เหลี่ยมตาม
ความเชื่อจีนท่ีวา สี่เหลี่ยม หมายถึงดิน วงกลม 
หมายถึงฟา    

(2) ลักษณะของหลังคา เปนหลังคาทรง
หนาจั่ว สันหลังคาประดับมังกรคูกึ่งกลางมีมุกไฟ 
ปลายชา งอนขึ้ น เ ล็ กน อยตามรู ปแบบของ
สถาปตยกรรมศาลเจาจีน หลังคามุงดวยกระเบื้อง
แบบเกงจีน   
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รูปที่ 9 ตัวอยางลักษณะหลังคา 
 
(3) ลักษณะของหนาตาง เปนหนาตางไม

ทรงกลมเจาะขนาบขางทางเขาสลักลวดลายมังกร  
 

 

รูปที่ 10 ลักษณะของชองหนาตาง 
 
(4) ลักษณะของประตูเปนประตูไมสลัก

ลายประติมากรรมนูนต่ําแสดงเรื่องราวของเหลา
เทพเจา ดานขางของประตูประดับดวยหินขัด สลัก
อักษรจีนแนวตั้งริมประตู และสลักชื่อทางดานบน
ของประตู   

 

 

รูปที่ 11 ลักษณะของประตู 
 
(5) ลักษณะของเสา เสาภายในศาลเจาที่

พบสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก เสา
ภายในและเสาภายนอก ซึ่งเสาแตละประเภทจะ
แบงเปนหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเสากลม เสา

เหลี่ยม หรือเสาแปดเหล่ียม ขึ้นอยูกับแตละศาล
เจา  โดยเสาที่พบในศาลเจาแหงนี้จะใชเปนเสา
กลม และเสาเหล่ียม  เสาภายใน สามารถแบงได
เปน เสาเรือนประธาน และเสากลาง โดยเสาเรือน
ประธานจะเปนเสากลม และเสากลางจะเปนเสา
เหลี่ยม เสาจะประดับดวยอักษรจีนแนวตั้ง  เสา
ภายนอกหรือเสารับชายคา จะเปนเสากลม 
ประดับดวยมังกรพันรอบเสา เสาท้ัง 2 ประเภท 
จะประดับหัวเสาดวยลายบัวและประดับฐานเสา
ดวยหินขัด 
 

 

รูปที่ 12 ลักษณะของเสาภายในทรงกลม  
 

 

รูปที่ 13 ลักษณะของเสาภายในทรงสี่เหลี่ยม 
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รูปที ่14 ลักษณะของเสาภายนอก 
(6) การตกแตงอาคาร ตกแตงอาคารดวย

ภาพประติมากรรมสัตวมงคลและรูปภาพจิตรกรรม 
โดยรูปภาพจิตกรรมแบง ไดดังนี้ 

(6.1) ภาพเซียน นางฟา และอรหันต ซึ่ง
มักคู กั บสิ่ งประดิษฐ พันธุ พื ชและสั ตว ที่ เ ป น
สัญลักษณมงคลเปนภาพสรางขึ้นตามแนวคิด
ศาสนาเตาและพุทธศาสนามหายานซึ่งผสมผสาน
กันเพ่ือเปนสิริมงคล 

 

 

รูปที่ 15 ภาพเซียน นางฟา 
(6 .2 )  ภาพพันธุ พืชและสัตว อัน เปน

สัญลักษณสิริมงคล อายุยืนยาว ร่ํารวยและวาสนา
ตามความเช่ือดั้งเดิมและความเช่ือในศาสนาเตา 

 

 

รูปที่ 16 ภาพพันธพืชและสัตวมงคล 

 
(6.3) ภาพเลานิทานจีน เปนนิทาน

เกี่ยวกับจารีตวัฒนธรรมในลัทธิขงจื้อ เชน การรูรัก
สามัคคีระหวางพี่นอง ความกตัญูตอบุพการี 

 

 

รูปที่ 17 ภาพเลานิทานจีน 
 
(6.4) ภาพอักษรจีน ภาพอักษรจีนในศาล

เจาจนีแบงออกเปน 2 รูปแบบ 
แบบที่หนึ่ง เปนโคลงคูหรือ“ตุยเหลียน” เขียนเปน
แนวต้ังริมชอบประตูท้ังสองขางหรือเสาหลังคา 
 

 

รูปที่ 18 ภาพแสดง โคลงคู หรือ ตุยเหลียน 
 
 แบบที่สอง เปนคําสอนในพุทธศาสนา
มหายาน คําอวยพร สุภาษิตจีนที่ตองการชี้แนะ
แนวทางการดํารงชีวิตอยางมีความสุขใหกับผูคน
ตามคําสอนในศาสนาเตาและพุทธมหายานโดย
เขียนเปนภาพจิตรกรรมตามผนังดานหนาของ
ประตู 

ผลที่ไดจากการเก็บขอมูลสํารวจพ้ืนท่ี
อาคารศาลเจา นํามาเสนอเปนขอมูล รูปภาพ 
จัดทําเปนภาพอินโฟกราฟก นําเสนอผานหนังสือ
จุลสาร แผนนําเสนอ สื่อมัลติมีเดีย และนํามา
จัดทําแปลนผังพ้ืนอาคารผานโปรแกรม AutoCAD 
และ Photoshop 
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รูปที่ 19 แปลนพื้นอาคารโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว 
ผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสัมภาษณ 

หัวขอการสัมภาษณขอมูลดานพ้ืนที่ ผูทําวิจัยได
เรียบเรียงและนําเสนอใหอยูในรูปแบบของสื่อ
สิ่งพิมพและสื่อมัลติมีเดีย ในสวนของตําแหนงท่ีตั้ง 
การเขาถึงพ้ืนที่โครงการ 
 

 

รูปที่ 20 แสดงพื้นที่ตั้งและเสนทางการเขาถึง 
 
ผลที่ ไ ด จ า กก า ร เ ก็ บข อมู ล รู ปแบบ

รายละเอียดทางสถาปตยกรรม จากการคนควาใน
หนังสือ และงานวิจัย ผูวิจัยไดนํามาเรียบเรียง
นําเสนอผาน สื่อสิ่งพิมพและสื่อมัลติมีเดีย ทั้ง 3 
สื่อ  

 

 

 

รูปที่ 21 แสดงตัวอยางจากสื่อมัลติมีเดีย 
 

       

รูปที่ 22 แสดงตัวอยางจากหนังสือจุลสาร 
 

       

รูปที่23 ภาพตัวอยางแผนนําเสนอ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลงานท่ีไดจากการสํารวจและคนควา 
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสราง หนังสือ
จุลสาร แผนนําเสนอ และสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือการ
เผยแพรขอมูลแกบุคคลภายนอก จากการสํารวจ 
จากการคนควาพบวาศาลเจาแหงนี้มีลักษณะทาง
สถาปตยกรรมตามรูปแบบของศาลเจาจีน และผล
ที่ไดจากการคนควา ผูจัดทําวิจัยไดวิเคราะหขอมูล
และทําการแบงหมูเนื้อหาการนําเสนอไดดังนี้ 1) 
ประวัติ ความ เป นมา   2 )  รายละ เ อียดทาง
สถาปตยกรรม 3) จิตรกรรม 4) แบบขยายอาคาร 
5) เทพเจาและพระโพธิสัตว โดยเพ่ืองายตอการ
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นําเสนอขอมูลทําใหบุคคลที่สนใจสามารเขาถึงได
อยางตรงประเด็น 
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการตอยอดสําหรับการวิจัย ขอมูลที่ได
สามารถนําไปศึกษาตอในการศึกษารายละเอียด
ทางสถาปตยกรรมศาลเจาจีนและการศึกษาถึง
เอกลักษณความเชื่อแตเนื่องจากแตละศาลเจามี
เชื้อสายท่ีแตกตางกันจึงทําใหมีความแตกตางกันใน
ลักษณะของรายละเอียดทางสถาปตยกรรมตาม
ความเชื่อ ดังน้ันการนําไปศึกษาตอจะตองศึกษา
คนควาเ พ่ิมเติม เ พ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองและ
สามารถนําขอมูลที่สํารวจไปศึกษาเพ่ิมเติมเรื่อง
ของสถาปตยกรรมศาลเจาจีน 
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