บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของการศึกษา
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศทีม่ ีประวัติศาสตรดานความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ
มายาวนาน จีนเปนหนึง่ ในประเทศที่มีความสนิทสนมใกลชิดกับไทยทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ
และวัฒนธรรม กลาวคือ ไทยกับจีนมีความสัมพันธกนั มานานจนไมมผี ูสามารถระบุไดวาเริ่มเมื่อใด
แตมีความเปนไปไดวาชาวจีนไดเขามาตัง้ ถิ่นฐานในไทยตั้งแตกอนคริสตศตวรรษที่ 15 จากการพบ
เครื่องปนดินเผาและเครื่องศิลาดลที่สุโขทัย (สกินเนอร, 2548, น. 3) จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
ซึ่งเปนชวงเวลาที่เราสามารถคนพบหลักฐานทางวัฒนธรรมจีนไดชัดเจนขึ้น ทัง้ ในดานศิลปกรรม
และสถาปตยกรรม เนื่องจากเปนยุคสมัยที่ไมนานเกินไปที่หลักฐานเหลานั้นยังคงหลงเหลืออยูใน
สภาพที่สามารถจะศึกษาคนควาตอไปได วัฒนธรรมของชาวจีนไมเพียงแตจะพบในงานศิลปะที่เปน
วัตถุเทานัน้ แตยังรวมถึงคติและการดําเนินชีวิตของชาวจีนดวยเชนกัน
เปนที่ทราบกันดีวาชาวจีนเปนกลุมชาติพันธุที่มีแบบแผนการดํารงชีวิต ที่มีเอกลักษณ
ไมวาจะอพยพไปอยูที่แหงใด สําหรับประเทศไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้ ชาวจีนเปนกลุมคนที่
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งมีผลในดานวัฒนธรรม อาหารการกิน ภาษา รวมไปถึงงาน
สถาปตยกรรมอันเปนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวจีนที่มคี วามเปนรูปธรรม ซึ่งมีการสรางสรรคมาตั้ง
แตตนกรุงรัตนโกสินทร ทําใหเราสามารถพบเห็นสถาปตยกรรมหลากหลายประเภทที่ถูกสรางขึ้น
เพื่อตอบสนองตอกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาคารประเภทศาสนสถานถูกสรางขึ้นเพื่อเปนศูนยรวมจิตใจ
ของกลุมคน อาคารประเภทสมาคมทําหนาที่ใหความชวยเหลือกลุมคนที่มีภาษาพูดเดียวกัน หรือ
ความตองการดานการรักษาโรคก็เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดอาคารประเภทสถานพยาบาล รวม
ถึงการจัดตั้งอาคารประเภทสถานศึกษาเพื่อเปนแหลงการเรียนรูของเยาวชน และเปนศูนยกลางการ
ถายทอดวัฒนธรรม เปนตน
จากความสัมพันธระหวางประเภทสถาปตยกรรมกับกิจกรรมของชาวจีนในประเทศไทย
ขางตน ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสถาปตยกรรมในการเปนตัวกลางสําคัญเพื่อทําใหกิจกรรมที่
เกิดขึ้นสามารถบรรลุผลไปไดตามการแปรเปลี่ยนของสภาพสังคม สงผลใหสถาปตยกรรมมีลักษณะ
และรูปแบบที่แตกตางกันไปตามการใชงานและยุคสมัย สถาปตยกรรมจึงเปนเครื่องจดบันทึกเรื่อง
ราวทางประวัติศาสตรของชาวจีนในประเทศไทยเอาไวไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งงานวิจัยที่มีการศึกษา
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เกี่ยวกับสถาปตยกรรมในกรุงเทพมหานครที่ไดรับอิทธิพลจากตางชาติ สวนใหญจะใหความสําคัญ
กับสถาปตยกรรมที่มีอิทธิพลจากฝรั่งชาติตะวันตก แตสําหรับการศึกษาสถาปตยกรรมของชาวจีน
มักเป็นการศึกษาถึงคติความเชื่อและรายละเอียดของสถาปตยกรรม แตไมไดมีการเชื่อมโยงเหตุ
และปจจัยที่ทาํ ใหสถาปตยกรรมของชาวจีนในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง การศึกษานี้จึงเนน
ในดานการเชือ่ มโยงปจจัยดานบริบททางสังคมกับรูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีนที่เกิดขึ้น เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสถาปตยกรรมในแงมุมที่แตกตางไปจากเดิมและมีความลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงคในงานวิจยั
1. ศึกษาบริบททางสังคม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของการรวมกลุมของกลุมชาติ
พันธุจนี ในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ คติความเชื่อในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมทีเ่ ปนเอกลักษณ
ของชาวจีน
2. รวบรวมและจัดหมวดหมูรูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีนในกรุงเทพมหานครที่มี
ลักษณะทางสถาปตยกรรมเดนชัด
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ ที่มผี ลตอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
4. ศึกษาเปรียบเทียบคติความเชื่อจีนดานงานสถาปตยกรรม ที่มีในสถาปตยกรรมของ
ชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
1.3 ตัวแปรในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ สภาพบริบทสังคมไทยในประเด็น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ทีม่ สี วนเกี่ยวของกับวิถีชวี ิตของกลุมชาติพันธุจ ีน
ตัวแปรตาม คือ ลักษณะพัฒนาการของสถาปตยกรรมของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
ไดแก กิจกรรมที่เกิดขึน้ (programming) รูปแบบสถาปตยกรรม (architectural style) และ
ประเภทการใชงานอาคาร (building type)
ตัวแปรควบคุม คือ กลุมภาษาของชาวจีนทัง้ 5 กลุม ไดแก ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีน
แตจิ๋ว ชาวจีนไหหลํา ชาวจีนกวางตุง และชาวจีนฮากกา
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ภาพที่ 1.1
ความสัมพันธของตัวแปรในงานวิจยั

- บทบาททางการคา
- กฎหมายและพระราชบัญญัติตาง ๆ
การเมืองและเศรษฐกิจ

วัฒนธรรม
- ศาสนาและความเชื่อ
- แนวความคิดและคานิยม

สถาปตยกรรมของชาวจีน
ในประเทศไทย
- ประเภทการใชงาน
- รูปแบบสถาปตยกรรม
- ลักษณะองคประกอบสถาปตยกรรม

กระแสสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย

สังคม
- ความตองการของชาวจีน
- สถานภาพของชาวจีนใน
สังคมไทย
- สภาพชีวิตความเปนอยู
ของชาวจีน

- อิทธิพลจากรูปแบบสถาปตยกรรมภายนอก

1.4 สมมติฐานในงานวิจัย
1. พัฒนาการดานกิจกรรมของกลุมชาติพันธุจ ีนในบริบทสังคมไทย มีอทิ ธิพลตอการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
2. กลุมชาติพนั ธุจ ีนเปนกลุม คนที่มีความเหนียวแนนในการธํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรม
ทั้งในวิถชี ีวิตและสถาปตยกรรม
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1.5 ขอบเขตในงานวิจัย
1. ขอบเขตดานชวงเวลาที่ทาํ การศึกษา
การวิจยั นี้เปนการศึกษาเนื้อหาในเชิงประวัติศาสตร ประกอบดวยรายละเอียดของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมีระยะเวลาตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325) จนถึงปจจุบนั (พ.ศ. 2548)
สามารถแบงเปนชวงของเวลาได 4 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 พ.ศ. 2325 – 2457
ชวงที่ 2 พ.ศ. 2457 – 2488
ชวงที่ 3 พ.ศ. 2488 – 2518
ชวงที่ 4 พ.ศ. 2518 – 2548
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ทําการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจกรรมเพื่อสังคมของชาวจีนในกรุงเทพฯ
ที่มีการจัดแบงตามกลุม ภาษาพูด 5 กลุม คือ ชาวจีนฮกเกี้ยน แตจิ๋ว ไหหลํา กวางตุง และฮากกา
3. ขอบเขตดานสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
สถาปตยกรรมที่เปนกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้จะตองเปนอาคารสาธารณะที่ถูกสราง
ขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมของชาวจีน เฉพาะงานสถาปตยกรรมที่สรางสรรคโดยชาวจีนในประเทศไทย
ไมรวมถึงงานสถาปตยกรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลจากจีน
1.6 ขอจํากัดในงานวิจัย
เนื่องจากเนื้อหาสวนใหญในการวิจัยนี้เปนการศึกษาวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุจ ีนที่
เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม ทําใหการเก็บขอมูลจะตองทําการคนควาเนื้อหาใหครอบคลุมประเด็น
ที่ไดกลาวไปซึ่งมีความซับซอนตองใชเวลานานในการคนควา อาจทําใหขาดขอมูลเชิงลึกในบาง
ประเด็น สวนเนื้อหาที่เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุจีนซึ่งเอกสารสวนใหญเปนภาษาจีนทําใหผูวิจัยมีความ
จําเปนตองอาศัยความชวยเหลือจากผูมีความชํานาญ ในการแปลเอกสารจากภาษาจีนเปนภาษาไทย
สําหรับการสํารวจสถาปตยกรรมที่เปนกรณีศึกษาเกือบทุกอาคารเปนอาคารที่ถกู สรางขึ้นตัง้ แตใน
อดีตมีอายุตั้งแต 3 - 200 ป ทําใหมีอาคารเกาบางหลังถูกซอมแซมและปรับปรุงรูปทรงใหมจนไม
สามารถเห็นสภาพอาคารเดิมเมื่อครั้งแรกสรางได อีกทัง้ ไมสามารถหาหลักฐานภาพถายโบราณได
ทําใหการเก็บขอมูลดานสถาปตยกรรมสามารถทําไดเฉพาะอาคาร ที่มีสภาพสมบูรณพอที่จะทําการ
สํารวจได และการเก็บขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมขององคกรในสภาวะปจจุบันไมสามารถเก็บขอมูลได
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ครบทุกองคกร เนื่องจากมีขอจํากัดในการไดรับอนุญาตในการเขาสัมภาษณ ทําใหไดขอมูลจาก
เพียงบางองคกรเทานัน้ แตก็เปนองคกรที่ยงั คงมีบทบาทสําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเขาใจถึงพัฒนาการของกิจกรรมทางสังคมของกลุม ชาติพนั ธุจนี ในขอบเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ทําใหเขาใจถึงพัฒนาการของสถาปตยกรรมที่เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองกิจกรรมทาง
สังคมของกลุม ชาติพนั ธุจนี ในกรุงเทพมหานคร
3. ทําใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางพัฒนาการของกิจกรรมทางสังคมและพัฒนาการ
สถาปตยกรรมของกลุมชาติพันธุจ ีนในบริบททางสังคม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมไทย
4. สามารถทราบถึงลักษณะของสถาปตยกรรม ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย
5. สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาลักษณะพัฒนาการของสถาปตยกรรม ที่เกิด
ขึ้นจากกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในสังคมไทย
1.8 นิยามศัพท
1. กลุมชาติพันธุจ ีนหรือชาวจีน เปนนิยามเบือ้ งตนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นนี้
ตองนิยามไว ซึ่งไดมีการนิยามไวหลายแนวทาง เชน ชาวจีนเปนกลุมคนที่เกิดในประเทศจีน และ
หรือลูกหลานในชั้นหลัง ๆ ซึ่งมีแบบแผนทางวัฒนธรรมแตกตางไปจากที่ปฏิบัติกนั ในหมูพ ลเมือง
เจาประเทศ ซึง่ เมื่อมีการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมก็จะทําใหความเปนจีนลดลงไปดวย แตการนิยามใน
ลักษณะนี้จะเปนตัดสินเอาเองวาเมื่อเวลาผานไปชาวจีนจะมีความเปนจีนนอยลง ทัง้ ที่จริง ๆ แลว
เราก็ยังคงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตตามประเพณีนยิ มของชาวจีนไดในสมัยปจจุบนั
ดังนัน้ ผูว ิจัยจึงไดใหคําจํากัดความของความหมายของกลุมชาติพันธุจ ีน ในแนวทางที่
พรชัย ตระกูลวรานนท ไดอธิบายไววาชาวจีนสามารถดํารงและถายทอดวัฒนธรรม เอกลักษณ
และความสํานึกทางชาติพันธุ ไปตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
บริบทที่ผูกพันอยูจึงสามารถนิยามไดวา “ชาวจีนอพยพและลูกหลานตราบเทาที่ยังระบุชาติพันธุของ
ตนเองเปน ‘จีน’ กลุมชาติพันธุจนี ก็ยังคงอยูแมรูปแบบทางวัฒนธรรมบางสวนจะแตกตางไปจาก
บรรพบุรุษของเขา” (พรชัย ตระกูลวรานนท, 2545, น. 10 - 11) การใหความหมายในแนวทางนี้จะ
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ทําใหเรามีความเปนกลางในการวิเคราะหลักษณะของชาวจีนที่อยูในพื้นที่ตาง ๆ นอกประเทศจีน
เราจึงสามารถเขาใจวิถีชวี ิตของชาวจีนในกรอบที่ชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห
ในทีน่ ี้ผูวิจยั จึงใหความหมายของ “ชาวจีน” วา เปนกลุมชาวจีนที่อพยพเขามาอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมามีบทบาทเปนแกนนําหรือผูน ําชุมชนในการใหกาํ เนิดกิจกรรมทางสังคม
ของชาวจีนแตละกลุมภาษาทั้ง 5 กลุม ไดแก กลุมชาวจีนฮกเกี้ยน กลุมชาวจีนแตจิ๋ว กลุม ชาวจีน
ไหหลํา กลุมชาวจีนกวางตุง และกลุมชาวจีนฮากกา
2. กลุมภาษาพูด เปนวิธีการแบงกลุมสําหรับชาวจีนที่ใชกนั อยางแพรหลายมากที่สุด
การระบุความแตกตางของกลุมคนดวยความแตกตางทางดานภาษาจะทําใหเราสามารถจัดกลุมคน
ไดละเอียดขึน้ เนื่องจากภาษาทีพ่ ูดสามารถสื่อถึงวิถีชวี ติ และวัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่งได ถึงแมวา
จะมีการตั้งถิน่ ฐานที่ใกลกนั แตถามีการภาษาพูดที่ตา งกันก็ถือวาเปนคนละกลุมกัน (สกินเนอร, 2548,
น. 36) จากหลักการดังกลาวทําใหสามารถจัดกลุมชาวจีนได 5 กลุม ภาษา ซึ่งมีถิ่นฐานอยูใน
ประเทศจีนดังภาพที่ 1.2
ภาพที่ 1.2
ถิ่นฐานเดิมของชาวจีนทัง้ 5 กลุมภาษาพูดที่อยูในประเทศจีน

ที่มา: สกินเนอร, 2548, น. 34. (ดัดแปลง)
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1) จีนฮกเกี้ยน (Fukienese) อาศัยอยูในบริเวณมณฑลฟูเกี้ยนทางตอนใตของถิ่น
ที่พูดสําเนียงภาคเหนือและทางตะวันออกของถิน่ ทีพ่ ูดภาษาฮากกา คําวาฮกเกีย้ นเปนเพียงชื่อเรียก
ภาษาทองถิ่นตามชื่อมณฑล กลุมภาษาพูดอื่น ๆ เรียกชาวฮกเกี้ยนวา ฝู–เจี้ยน-เหยิน ชุมชนผู
อพยพชาวฮกเกี้ยนอยูกนั ในจังหวัดเดิมของฉวน–โจวและจาง-โจว (สกินเนอร, 2548, น. 37) บริเวณที่
อยูอาศัยของชาวจีนฮกเกี้ยนในกรุงเทพฯ คือ กุฎีจีนแตตอมาไดยายมาอยูบริเวณตลาดนอย เนื่องจาก
บริเวณกุฎีจีนชาวจีนไดเขามาอยูกันอยางหนาแนนแลว (รุง สุจินันทกลุ , 2542, น. 35 - 36)
2) จีนแตจวิ๋ (Teachiu) เปนกลุม ชาวจีนทีม่ ีมากที่สุดในประเทศไทย ภูมิลาํ เนาเดิม
ในประเทศจีนอยูบริเวณปากแมน้ําหรือลุมแมน้ําฮั่น (หานเจียง) ซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลกวางตุง และอาจอพยพมาจากฟูเกี้ยนตอนใตสูบริเวณลุมแมน้ําฮั่นในชวงคริสตศตวรรษที่
9 - 15 และกลุมภาษาพูดอืน่ ๆ เรียกพวกนี้วา ฝู-เหลา ฮก-เหลา ฮก-โหล ฮก-โละ และโฮ-โละ ซึง่
หมายถึง “พลเมืองของฟูเกีย้ น” (สกินเนอร, 2548, น. 37) คําวาแตจิ๋วออกเสียงในภาษาทองถิน่
ตามชื่อเรียกอําเภอ ซึ่งพวกแตจิ๋วสวนมากในเมืองจีนอาศัยอยู คือ เฉา-โจว ชุมชนผูอพยพชาวแตจิ๋ว
อยูรวมกันใน 6 อําเภอ คือ เตี้ยอึ้ง เยเย เทงไฮ โผงเลง กิ๊กเอี้ย และเหนี่ยวเพง ซึง่ เปนบริเวณปาก
แมน้ําฮัน่ บริเวณที่อยูอาศัยของชาวจีนแตจิ๋วในกรุงเทพฯ คือ บริเวณสําเพ็ง เยาวราช และบริเวณ
ฮวยจุน ลงฝง ธนบุรี
3) จีนไหหลํา (Hainanese) อาศัยอยูตามที่ราบและบริเวณเกาะไหหลําของจีน ผู
อพยพชาวจีนไดคอย ๆ เขามาอยูบนเกาะนี้ตั้งแตสมัยราชวงศฮั่น และชาวพืน้ เมืองเดินก็ตองถูกขับ
ไลไปอยูในบริเวณเทือกเขาตอนกลาง ดังนัน้ ชาวไหหลําสวนมากจึงเปนชาวฮกเกี้ยนอพยพทีพ่ ูดภาษา
ไหหลํา ซึ่งหมายความวาผูอพยพเขารุนแรกที่สุดสวนใหญตองมาจากมณฑลฟูเกี้ยนตอนใตมาก
กวามาจากมณฑลกวางตุงที่อยูใกลเคียงกัน พวกไหหลําเองและกลุม ภาษาอืน่ รูจกั ชาวไหหลําวาเปน
ไห-หนาน-เหยิน ชุมชนผูอพยพชาวไหหลําชุมนุมกันอยูในสองจังหวัดของเหวิน-ชาง และฉง-ซาน
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ บริเวณที่อยูอาศัยของชาวจีนไหหลําในกรุงเทพฯ คือ เชิง
สะพานซังฮี้ วัดมหรรณพาราม และตรอกอิศรานุภาพในสําเพ็ง
4) จีนกวางตุง (Cantonese) เปนกลุมตามภาษาพูดที่ใหญที่สุดในจีนตอนใต
ปจจุบันนี้พวกกวางตุงอยูก ันหนาแนนบริเวณแมน้ําซีเกียง-จูงเกียง เขตที่มีชาวจีนกวางตุงอพยพมา
มากที่สุดคือกวางโจว จํานวนชาวจีนกวางตุงในกรุงเทพฯ มีไมมากนักแตก็จัดอยูใ นระดับฐานะดี
ชาวกวางตุงเรียกตัวเองวา กวาง-ฝู-เหยิน หรือ “คนที่มาจากจังหวัด กวาง-โจว” หรือ กวาง-ตุง-เหยิน
หรือคนที่มาจากมณฑลกวางตุง (สกินเนอร, 2548, น. 37) บริเวณที่อยูอาศัยของชาวจีนกวางตุง
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ในกรุงเทพฯ คือ บริเวณถนนเจริญกรุงรอบศาลเจากงจิ้นถังหรือสมาคมชาวจีนกวางตุงนั่นเอง (รุง
สุจินันทกุล, 2542, น. 35 - 36)
5) จีนฮากกา (Hakka) เปนพวกทีช่ อบอพยพเปนเวลาหลายศตวรรษแลว และ
เปนพวกที่แยกกลุมอยูตา งหากในลุมแมนา้ํ เหลืองมาแตเดิมในคริสตศตวรรษที่ 13 ซึง่ พวกจีนฮากกา
กลุมใหญไดมาตั้งถิน่ ฐานที่เรียกวา เจีย-อึ้ง-โจว ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของ เฉา-โจว ในมณฑล
กวางตุง ตอมาก็ไดเขาครอบครองอาณาบริเวณที่ติดตอกันไป ทางดานปลายตะวันตกเฉียงใตของ
มณฑลฟูเกี้ยน ชาวจีนกลุมนี้มี่จาํ นวนนอยที่สุดในกรุงเทพฯ อาศัยอยูบริเวณแพรงสรรพศาสตร
เจริญผล และตลาดนอย
3. กิจกรรมทางสังคม เปนสิง่ ทีถ่ ูกกระตุนจากความตองการพื้นฐานของมนุษย ในทีน่ ี้
ผูวิจัยทําการศึกษาในกลุมกิจกรรมที่ดําเนินการโดยกลุมผูนําชาวจีนแตละกลุมภาษา หรือสมาคม
กลุมภาษาพูด ซึ่งสามารถแบงประเภทของกิจกรรมได 6 ประเภท คือ กิจกรรมดานการศาสนา
กิจกรรมดานการรวมกลุม กิจกรรมดานการศึกษา กิจกรรมดานการสาธารณะสุข กิจกรรมดานการ
เผยแพรดานวัฒนธรรม และกิจกรรมดานบริการ
4. บริบทไทย คือ สภาพแวดลอมที่เปนลักษณะของสังคมไทย ไดแก สภาพการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของสังคมไทย และเปนปจจัยทีม่ ีผลตอวิถีชีวติ
และสถาปตยกรรมของสมาชิกในสังคม
5. สถาปตยกรรม เปนการผสมผสานศาสตรแหงศิลปและวิทยาการดานการกอสราง
ซึ่งในที่นี้สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจะตองถูกสรางขึ้น เพือ่ ตอบสนองความตองการดานการใชสอยใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ในขอ 3 และเปนประเภทอาคารสาธารณะ ไดแก ศาลเจา สมาคม โรงเรียน
และโรงพยาบาล สวนอาคารอื่นที่มกี ารซื้อหรือเชามาใชในกิจกรรมดังกลาวจะไมจัดเปนสถาปตยกรรม
กรณีศึกษาในงานวิจยั นี้
6. สถาปตยกรรมของชาวจีน เปนสถาปตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะที่จะตองถูก
สรางขึ้นจากความตองการของกลุมชาวจีนในขอ 2 เพื่อใชในการรองรับกิจกรรมหรือการใชงานดาน
พื้นที่ในขอ 3 ซึ่งไมจํากัดรูปแบบวาจะตองมีลักษณะของศิลปกรรมจีนทั้งหมดก็ได
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1.9 ขอตกลงเบื้องตน
จุดมุงหมายหลักของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงพัฒนาการของสถาปตยกรรม
โดยมีชาวจีนเปนแรงผลักดัน โดยอาศัยหลักการทางสังคมศาสตรในการศึกษาลําดับสถาปตยกรรม
ที่ถูกสรางขึ้นในแตละชวงเวลาเฉพาะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเทานั้น หากตองการศึกษาในพื้นที่
อื่นจะตองศึกษาบริบทเฉพาะถิน่ นัน้ ๆ เปนสวนประกอบดวย
งานวิจัยนี้มิไดตองการตัดสินประเด็นที่วากลุมชาวจีนเปนผูถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม
(assimilation) ใหเขาสูว ัฒนธรรมไทย เนื่องจากประเด็นนี้ยงั คงเปนประเด็นที่ไดรับการวิพากษกัน
อยางแพรหลาย พรชัย ตระกูลวรานนท (2545) ไดใหความเห็นในประเด็นนี้วา “หากจะกลาววาชาว
จีนถูกกลืนกลาย ก็คงตองกลาววาถูกกลืนกลายเขาสูสังคมและวัฒนธรรม ‘ประเทศไทยยุคใหม’ และ
ชาวไทยกลุมตาง ๆ ก็ถูกกลืนกลายเขาสูสังคมและวัฒนธรรมอันเดียวกันนี”้ จากคํากลาวนีท้ ําใหเรา
เห็นวาสังคมไทยมิไดดูดกลืนวัฒนธรรมของชาวจีนใหมาเปนไทย แตปรากฏการณของชาวจีนใน
ประเทศไทยนี้เปนผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางชนชาติ ซึ่งตางมีเอกลักษณประจําชนชาติและ
พัฒนาไปพรอม ๆ กับแนว ทางหลักที่ใชในการบริหารประเทศใหเกิดความทันสมัย
นอกจากนี้ ผูวจิ ัยขอหลีกเลีย่ งการใชคําวา “สังคมชาวจีน” ในงานวิจยั นี้ เนื่องจากการ
ใหความหมายในลักษณะนี้มีความหมายวา ชาวจีนที่อยูในประเทศไทยมีระบบการจัดการทางสังคม
ที่เกิดจากปจจัยของกลุมตนเองไมของเกีย่ วกับสังคมอืน่ ดังทีเ่ จียงไปฉาวทีป่ รึกษาผายวิจัยเศรษฐกิจ
ภาคภาษาจีน ธนาคารกรุงเทพ และประธานชมรมไทยศึกษา ไดใหขอ สังเกตเกีย่ วกับประเด็นนี้ไว
วา พฤติกรรมและกิจกรรมของชาวจีนที่เกิดขึ้น เชน สมาคม มูลนิธิ เปนตน เปนกิจกรรมที่เกิดขึน้
ตามกฎหมายของไทยและมีความเคลื่อนไหวภายใตขอกําหนดของกฎหมายไทย (เจียงไปฉาว, สุรีย,
ผูแปลและเรียบเรียง 2534, น. 56) ซึง่ ทําใหเห็นวาปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของชาวจีนเกิด
มาจากขอกําหนดของสังคมไทย แสดงใหเห็นวาชาวจีนไมใชสังคมโดดแตเปนกลุม คนที่เปนสวนหนึ่ง
ของสังคมไทยที่มีลักษณะเปนสังคมที่เปนสังคมมากบรรทัดฐานหลายวัฒนธรรม (multi-standard,
multi-cultural society) และมีสวนทําใหสังคมไทยเกิดเอกลักษณของสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางชนชาติแตไมไดแตกแยกออกเปนหลายสังคม

