บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา
ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธตอกันมาอยางยาวนาน สามารถคนพบ
หลักฐานทางวัฒนธรรมที่เดนชัดตั้งแตสมัยรัตนโกสินทร ชาวจีนในขณะนั้นเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศซึ่งมีผลในดานวัฒนธรรม สะทอนผานรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมอัน
เปนการแสดงออกที่เปนรูปธรรมมากที่สุด เราจึงสามารถพบเห็นสถาปตยกรรมหลากหลายประเภท
ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมที่เกิดขึ้น อันไดแก อาคารประเภทศาสนสถาน อาคาร
ประเภทสถานศึกษา อาคารประเภทสมาคม รวมไปถึงอาคารประเภทโรงพยาบาล วัตถุประสงค
ของการศึกษาในครั้งนี้จงึ เปนการศึกษาเกีย่ วกับบริบททางสังคม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมการ
รวมกลุมของกลุมชาติพนั ธุจนี ในขอบเขตของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งเรื่องคติความเชื่อในการ
สรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของชาวจีน งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาวิจัยในเชิง
ประวัติศาสตรและเชิงบรรยาย ซึ่งขอมูลสวนใหญเปนขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลัก โดยเก็บขอมูลทาง
ประวัติศาสตรจากเอกสารที่มีการบันทึกไว จากงานสถาปตยกรรมดวยการสังเกตรังวัดดวยผูวิจัย
และจากผูใชงานอาคารดวยการสัมภาษณ เพื่อนําไปสูก ารหาคําตอบของสมมติฐานที่วา “พัฒนาการ
ดานกิจกรรมของกลุมชาติพันธจีนในบริบทสังคมไทย มีอิทธิพลตอการสรางสรรคสถาปตยกรรมของ
ชาวจีนในประเทศไทย และกลุมชาติจีนเปนกลุมคนที่มีความเหนียวแนนในการธํารงเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม ทั้งในวิถีชีวิตและสถาปตยกรรม”
6.1 สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้มีจุดประสงคเพื่อมุง เนนในการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาสถาปตยกรรมของ
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2325 – 2548 เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของ
สมมติฐานดังกลาว โดยในขั้นตนไดทาํ การจัดเรียงขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีมีความเกี่ยวของกับ
กิจกรรมและสถาปตยกรรมของชาวจีน ตามลําดับเวลาในการครองราชยตั้งแตรัชกาลที่ 1 จนถึง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งทําใหเห็นจุดเปลี่ยนของนโยบายและเหตุการณสําคัญที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของ
ชาวจีน เพื่อนํามาเปนเกณฑในการจัดแบงยุคสมัยของพัฒนาการของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
แลวจึงทําการวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรมทีถ่ ูกสรางขึ้นในแตละยุค พบวาสามารถจัดแบงยุคสมัย
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ของพัฒนาการของชาวจีนในกรุงเทพมหานครออกเปน 4 ชวงเวลา ซึง่ ประกอบดวยสถาปตยกรรม 9
รูปแบบ ดังนี้
ชวงที่ 1 ตั้งแต พ.ศ. 2325 – 2457 เปนยุคแหงการวางรากฐานวัฒนธรรมจีน ซึ่งเริ่มตน
มาจากการตั้งถิ่นฐานอยางถาวรของชาวจีนในเขตกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีสิทธิเทียบเทาประชาชน
ชาวไทย ทําใหชาวจีนมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิต รวมถึงเสรีภาพในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
ดังนั้น เมื่อชาวจีนไดเริ่มตั้งชุมชนอยางเปนหลักแหลงก็จะทําการสรางศาลเจาขึ้นเพื่อเปนเครื่องยึด
เหนีย่ ว และเปนสัญลักษณประจําชุมชนของคนที่มาจากทองถิ่นเดียวกันจากประเทศจีน ชาวจีน
ที่มาจากทองถิน่ เดียวกันจึงไดทําการสรางศาลเจาขึ้นเปนสัญลักษณประจํากลุม เรียกวา ศาลเจา
ประจํากลุมภาษา โดยสรางตามรูปแบบที่ชาวจีนคุนชินเหมือนเมื่อครั้งอยูในประเทศจีน เปน
รูปแบบจีนประเพณี ซึง่ เปนรูปแบบที่มีการแสดงออกถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมจีนดานความเชือ่
จีนใหออกมาเปนรูปธรรม จึงทําใหสถาปตยกรรมรูปแบบจีนประเพณีเปนรูปแบบที่สอดคลองกับ
อาคารประเภทศาลเจา ที่เกิดขึ้นในชวงเวลานี้ไดอยางลงตัว
ชวงที่ 2 ตั้งแต พ.ศ. 2457 – 2488 เปนยุคแหงการปรับตัวสูความทันสมัยใหมแบบ
ตะวันตก อันเปนแนวทางทีป่ ระเทศไทยตองการพัฒนาในขณะนัน้ ทําใหชาวจีนจําตองพัฒนาตนเอง
ตามการเปลีย่ นแปลงของสังคมโดยรวม กิจกรรมของชาวจีนที่เกิดขึ้นในยุคนี้เปนกิจกรรมที่สรางขึน้
เพื่อใหชาวจีนสามารถพึง่ พาตนเองได เชน โรงเรียน สมาคม และโรงพยาบาล ซึ่งมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่แตกตางไปจากชวงที่แลวอยางเห็นไดชัด ซึ่งลวนเปนรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลจาก
ศิลปกรรมตะวันตกทัง้ สิน้ ไดแก รูปแบบอิตาเลียนเรเนอซองค และรูปแบบอิทธิพลตะวันตก ทําให
ลักษณะภายนอกของสถาปตยกรรมของชาวจีนในยุคนี้ ไมปรากฏลวดลายศิลปกรรมจีนเหมือนเชน
ที่เคยปฏิบัติมา
สวนในชวงตั้งแต พ.ศ. 2488 – 2518 ซึง่ เปนยุคที่ 3 อันเปนยุคแหงการถูกควบคุม เปน
ชวงที่กระแสสังคมไทยมีความแปรปรวนเปนอยางมาก ตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณทาง
การเมือง ทําใหแนวทางการปกครองชาวจีนในประเทศไทยตองขึน้ อยูก ับความผันผวนนั้นดวย ซึ่งมี
ทั้งชวงที่ชาวจีนถูกกดดันและถูกผอนปรน ทําใหในชวงนี้ชาวจีนมีการสรางสรรคสถาปตยกรรมทีม่ ี
รูปแบบหลากหลาย ไดแก รูปแบบนีโอ - พลาสติก รูปแบบเนนปจจัยแวดลอม รูปแบบสากลเรียบ
และรูปแบบจีนประยุกต อีกทั้งยังมีการกอสรางอาคารมากที่สุดดวย
สําหรับในชวงที่ 4 ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2518 - 2548 เปนยุค
แหงการมีอิสระทางชาติพันธุ ซึ่งเปนผลมาจากการเปดสัมพันธทางการทูตระหวางไทยและจีนอยาง
เปนทางการ รวมทัง้ มีการติดตอกันระหวางรัฐบาลทัง้ สองประเทศในการรณรงคดา นการศึกษาภาษา
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และวัฒนธรรมจีน ทําใหในยุคนี้โรงเรียนของชาวจีนจึงอยูใ นกระแสความนิยมและการยอมรับจากทั้ง
คนไทยและคนจีน ทําใหกจิ กรรมและอาคารประเภทโรงเรียนของสมาคมกลุม ภาษาของชาวจีนตางมี
พัฒนาการที่โดดเดนในยุคนี้ ปรากฏเปนรูปแบบจีนสมัยใหม และรูปแบบเนนการใชงาน เพื่อมุง
ตอบสนองดานประโยชนใชสอยเปนหลัก และมีแนวโนมที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต
เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของชาวจีนในกรุงเทพมหานครจะเห็นวา พัฒนาการทั้ง 4 ชวง
ตางมีความเฉพาะตัวทั้งดานกิจกรรมและรูปแบบสถาปตยกรรม ซึ่งเปนผลมาจากความหลากหลาย
ของเหตุปจจัยที่มากระทบในแตละยุค กลาวคือ
ในชวงที่ 1 จะเห็นไดวา ปจจัยที่เกิดขึน้ ในชวงเวลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่จาํ เปนตอการ
ดํารงชีวิตของชาวจีนในสังคมไทย ไดแก ปจจัยดานความตองการพื้นฐาน สถานการณสังคม
ภายในประเทศ การออกกฎหมาย การติดตอคาขายระหวางไทยกับตางประเทศ เปนผลใหมี
ความสัมพันธระหวางประเทศตอกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แตเนื่องจากในยุคนี้เปนยุค
แรกที่ชาวจีนเริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ทําใหชาวจีนตองการหาสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อใหกลุม
ของตนเกิดความเขมแข็งและพรอมที่จะพัฒนาในยุคตอไป ดังนั้นชาวจีนทุกกลุมภาษาจึงใชกิจกรรม
ดานการศาสนาเขามาเปนพืน้ ฐานของกิจกรรมดานการรวมกลุม สถาปตยกรรมประเภทศาลเจาจึง
ถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมทั้งสองขางตน ซึ่งมีตาํ แหนงที่ตั้งอยูภายในบริเวณเขตสัมพันธวงศ
ปอมปราบศัตรูพาย และบางรัก ซึ่งเปนยานชุมชนเกาแกและเปนยานการคาที่สาํ คัญของชาวจีนใน
สมัยนัน้
สวนในชวงที่ 2 นอกจากจะมีปจจัยเดิมเหมือนในชวงที่ 1 เปนพื้นฐานแลว ยังมีปจจัย
ดานการเมืองภายในประเทศและการเมืองตางประเทศ เนื่องมาจากในชวงไทยไดมีการติดตอกับ
ประเทศอื่น ๆ ในโลกมากขึ้น ทําใหปจจัยดังกลาวเขามาผลักดันใหพัฒนาการในชวงนี้แตกตางไป
จากชวงที่แลว ซึ่งมีผลใหกจิ กรรมดานการรวมกลุมทีเ่ ริ่มจัดตั้งขึ้นบางในยุคที่แลวมีบทบาทตอการ
จัดตั้งกิจกรรมดานอื่น ๆ คือ กิจกรรมดานการศึกษาและการสาธารณสุข ทําใหมีการกอสราง
สถาปตยกรรมหลายประเภทตามความตองการดานการใชงาน ไดแก โรงเรียน สมาคม และ
โรงพยาบาล อีกทัง้ ยังอยูภ ายในพืน้ ที่เดียวกัน สวนตําแหนงที่ตงั้ ของอาคารเหลานีย้ ังคงอยูภายใน
พื้นทีเ่ ดียวกับในยุคแรก คือ เขตสัมพันธวงศ ปอมปราบศัตรูพาย และบางรัก เนื่องจากกิจกรรม
ทั้งหมดตางมีจุดเริ่มตนมาจากกิจกรรมศาสนา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ดังกลาวตั้งแตในยุคที่แลว
สวนในชวงที่ 3 นีม้ ีปจจัยทีน่ อยกวาในชวงที่แลว แตก็เปนปจจัยที่มีความเขมขนตอการ
ดําเนินชีวิตของชาวจีนเปนอยางมาก ไดแก ปจจัยดานการออกกฎหมาย สถานการณภายใน
ประเทศ ความสัมพันธภายในประเทศ การเมืองภายในประเทศ และการเมืองตางประเทศ อีกทั้งใน
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ยุคนี้กิจกรรมทั้ง 4 ไดแก ศาลเจา โรงเรียน สมาคม และโรงพยาบาล ไดถูกจัดตั้งครบทุกประเภท ใน
ยุคนี้จึงเปนยุคของการพัฒนาใหกิจการตาง ๆ ใหอยูรอดตอไปภายใตการบริหารงานของสมาคม
กลุมภาษา ซึ่งกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนามากที่สุด คือ กิจกรรมดานการศึกษาและการสาธารณสุข
จึงมีการกระจายตัวออกไปสรางอาคารเรียนและโรงพยาบาลยังพืน้ ที่แหงใหม เพือ่ ใชทํากิจกรรม
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น แตยังมีบางพื้นทีท่ ี่ยังมีการใชงานรวมกันของสถาปตยกรรมหลายประเภท
คือ โรงเรียนกับสมาคม โรงเรียนกับสุสาน และสมาคมกับสุสาน จะเห็นวาในยุคนี้ไดเริ่มกระจาย
ตัวเขาไปใชพื้นที่รวมกับพื้นที่สุสาน ซึ่งมีตําแหนงที่ตงั้ อยูหางจากทีต่ ั้งเดิมในยุคที่ 1 และ 2 ดังนั้น
ในยุคนี้จงึ เปนยุคที่สถาปตยกรรมประเภทไดกระจายตัวครบทุกพืน้ ที่ คือ พืน้ ที่เขตสัมพันธวงศ เขต
ปอมปราบศัตรูพาย เขตบางรัก เขตปทุมวัน และเขตสาทร
สําหรับปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นในชวงที่ 4 ซึ่งเปนชวงทีช่ าวจีนไดรับการผอนปรนและมี
เสรีเปนอยางมาก ปจจัยสวนใหญยังคงเหมือนเชนในชวงที่แลว กลาวคือ ปจจัยดานสถานการณ
ภายในประเทศ ความสัมพันธภายในประเทศ การเมืองภายในประเทศ และการเมืองตางประเทศ
ยังคงดําเนินอยู แตไดมีปจ จัยดานสถานการณทางสังคมที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ยิ่งเปนการชี้ใหเห็น
วาแนวทางการดําเนินชีวิตของชาวจีนในประเทศไทย นอกจากจะสัมพันธกับสถานการณของไทยแลว
ยังมีความเกี่ยวพันกับสถานการณของสังคมโลกดวย ทําใหทิศทางการพัฒนากิจกรรมใหมกี ารเปดรับ
บุคคลภายนอกและเนนการเผยแพรวัฒนธรรมจีนใหเปนที่รูจักมากขึ้น การกอสรางอาคารยังคงเปน
การพัฒนาตอเนื่องจากชวงที่แลว คือ การกอสรางอาคารเรียนและหอประชุม ทําใหยังคงมีตาํ แหนง
สถาปตยกรรมอยูในพื้นที่เดิมดังเชนในชวงที่ 3
เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาชาวจีนมีพัฒนาการอยูตลอดเวลาตั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน
ดังนั้นเพื่อใหงานวิจัยนี้สามารถปรับใชประโยชนกับสถานการณปจจุบันนี้ได จึงไดทําการสัมภาษณ
ทัศนคติของผูบ ริหารองคกรทั้ง 4 ประเภท ศาลเจา โรงเรียน สมาคม และโรงพยาบาล ของชาวจีน
แตละกลุมภาษา เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมและสถาปตยกรรมขององคกรในอนาคต
แนวทางของกิจกรรมที่ดําเนินการในปจจุบันขององคกรทั้ง 4 ประเภท ตางมุง ดําเนิน
กิจกรรมตามจุดมุงหมายหลักขององคกรตน เชน องคกรประเภทศาลเจาจะมุง พัฒนาในดานการ
เผยแพรความรูทางศาสนา เปนตน โดยองคกรทั้งหมดจะอยูภายใตความดูแลของสมาคมกลุม
ภาษาพูดนัน้ ๆ ในการเปนผูกําหนดแนวทางการบริหารงานขององคยอยอีกทีหนึ่ง สวนในเรื่องของ
กิจกรรมที่จะดําเนินการในอนาคตในองคกรทั้ง 4 ประเภท มีความแตกตางกัน กลาวคือ ในองคกรที่
มีรูปแบบกิจกรรมเฉพาะเจาะจงอยาง ศาลเจา และโรงพยาบาล จะยังคงยึดแนวทางดําเนินกิจกรรม
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ไวเชนเดิม แตสําหรับองคกรที่มีความเคลื่อนไหวและตอบรับกับกระแสสังคม เชน โรงเรียน และ
สมาคม มีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต ในการสงเสริมใหบุคคลและประชาชนทัว่ ไปทุกเชื้อ
ชาติ ไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับองคดวย เชน การเผยแพรดานภาษา กิจกรรมรอง
เพลง รวมถึงการใหความรวมมือในการใหขอมูลแกผูสนใจดวย ในแงของความแตกตางระหวาง
กิจกรรมที่ดําเนินการในอดีตและปจจุบัน จะเห็นไดวา การบริหารงานในอดีตจะไดรับการรวมแรง
รวมใจจากชาวจีนในกลุมภาษาเดียวกัน ทําใหมีการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว แตใน
ยุคปจจุบันเมือ่ แตละคนมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากขึน้ จึงทําใหการมีสวนรวมในองคกรชาวจีน
ของบุคคลภายในกลุมภาษาเดียวกันลดนอยลง สําหรับหนาที่และบทบาทขององคกรที่มีตอสภาพ
สังคมปจจุบนั จะเห็นวา กิจกรรมทัง้ หมดของชาวจีนมีความพยายามในการเปดกวางใหบุคคล
ทั่วไปเขามาทําความรูจักกับองคกร และทํากิจกรรมสาธารณประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน การ
บริจาคเงินชวยผูประสบภัยธรรมชาติ การใหการบริการดานสถานที่ และใหความรวมมือกับหนวย
งานของรัฐในการจัดกิจกรรมชุมชน เปนตน
ไมเพียงแตการพัฒนาการจะเกิดขึ้นกับดานกิจกรรมเทานั้น แตในดานสถาปตยกรรมก็
ไดรับการพัฒนาดวยเชนเดียวกัน จึงไดทําการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารและผูใชงานที่มี
ตอสถาปตยกรรมที่ใชงานอยูในปจจุบัน ซึ่งพบวา รูปแบบสถาปตยกรรมควรมีความสอดคลองกับ
ลักษณะของกิจกรรม กลาวคือ รูปแบบที่สื่อถึงวัฒนธรรมจีนอยางรูปแบบจีนประเพณี มีความ
เหมาะสมดีแลวกับการใชงานที่เกี่ยวของกับเรื่องศาสนาและความเชื่อ สวนกิจกรรมประเภทอื่นควร
มีการปรับขยายพื้นที่เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานปจจุบัน ซึ่งแนวทางของรูปแบบสถาปตยกรรมที่
คาดวาจะปรับเปลี่ยนในอนาคต ปรากฏเปน 2 แนวทาง ไดแก แนวทางแรก คือ คํานึงถึงบริบทและ
อาคารเดิมในพื้นที่ ดวยการสรางอาคารหลังใหมใหมีลกั ษณะทางกายภาพที่สอดคลองกับอาคาร
หลังเดิม เพื่อใหเกิดความกลมกลืนกัน แนวทางที่สอง คือ คํานึงถือการสื่อภาพลักษณขององคกร
ดวยรูปแบบและวัสดุที่ทันสมัย
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา พัฒนาการดานกิจกรรมของกลุมชาติพนั ธจีนในบริบทสังคม
ไทย มีอิทธิพลตอการสรางสรรคสถาปตยกรรมของชาวจีนในประเทศไทย ในลักษณะของการเกิดขึ้น
ของประเภทอาคารตาง ๆ รวมถึงมีสวนกําหนดรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นดวย ซึ่งตรงตามที่ได
ตั้งสมมติฐานไว สวนสมมติฐานในเรื่องความเหนียวแนนในการธํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรม ทัง้
ในวิถีชวี ิตและสถาปตยกรรมของกลุมชาติพันธุจนี วิเคราะหโดยนําพัฒนาการรูปแบบสถาปตยกรรม
ของชาวจีนไปเปรียบเทียบความเหมือน – ตางกับกระบวนการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย ทําใหพบวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีนจะเกิดตามหลัง

274
การพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมในสังคมไทย แตมีแนวทางที่เฉพาะตัว กลาวคือ ในชวงตนของ
กระบวนการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมของบริบททั้งสอง ตางมุงเนนในรูปแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของตน แตสถาปตยกรรมในบริบทไทยไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปกอน เนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนและอิทธิพลตะวันตกตั้งแตรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 – 2394) ซึง่ สถาปตยกรรม
ของชาวจีนเองก็ไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมแบบตะวันตกเชนกัน แตมีการแทรกสอดศิลปกรรม
จีนเขาไปในงานสถาปตยกรรม เพื่อสือ่ ความหมายมงคลตามความเชื่อของชาวจีนซึ่งเริ่มมีการเปลีย่ น
แปลงหลังจากนั้นใน พ.ศ. 2457 อิทธิพลตะวันตกไดดําเนินเรื่อยมาจนถึงใน พ.ศ. 2475 จึงเริ่มมี
การคํานึงถึงบริบทของสภาพแวดลอมไทยเพิ่มขึ้น เพื่อหาความเปนตัวตนและสรางเอกลักษณความ
เปนไทยแบบสมัยใหม สวนการสรางสรรคสถาปตยกรรมสวนใหญของชาวจีนในชวง พ.ศ. 2488 –
2518 มีลักษณะรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปตยกรรมในสังคมไทย แตในบางอาคารยังคง
มีการคํานึงถึงความเปนจีนอยู โดยลดทอนรายในองคประกอบศิลปกรรมจีนลงไป ทําใหเห็นวา
รูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีนในชวงนีค้ อย ๆ ถูกกลืนเขาสูรูปแบบสถาปตยกรรมตามกระแสหลัก
ของสังคมไทย แตในชวงหลังตั้งแตป พ.ศ. 2520 จนถึงปจจุบนั ชาวจีนไดมีการพัฒนารูปแบบ
สถาปตยกรรมตามแนวทางของตนเอง โดยมีความพยายามคงไวซึ่งการสื่อความหมายและลักษณะ
เดนของวัฒนธรรมจีนในแงนามธรรม ซึง่ แตกตางจากสถาปตยกรรมในสังคมไทยทีย่ ังไมมีรูปแบบที่
แนนอน
จากขอสรุปขางตนจึงทําใหสามารถพิสูจนสมมติฐานไดวา กลุม องคกรชาวจีนทัง้ 5 กลุม
ภาษา ในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีความผูกพันเหนียวแนนในการธํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุ แตมีวิธีการที่แตกตางกันไปตามยุคสมัยและปจจัยทีม่ ากระทบ ซึง่ แสดงผานทาง
รูปแบบและองคประกอบที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรม ทําใหเห็นวา ชาวจีนเปนชนชาติที่มีความ
ชาญฉลาดในการนําวัฒนธรรมอื่นมาผสมผสานเขากับวัฒนธรรมจีน จนเกิดเปนผลิตผลใหมทาง
สถาปตยกรรมที่กลมกลืนลงตัว ซึ่งหากสังเกตจากลักษณะภาพรวมเพียงอยางเดียวอาจดูเหมือนวา
เอกลักษณในสถาปตยกรรมของชาวจีนที่เคยมีมาในชวงตนไดคอย ๆ เลือนหายไป แตเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแลว พบวา ภายใตรูปแบบสถาปตยกรรมที่หลากหลายทีช่ าวจีนไดสรางสรรคขึ้นใน
แตละยุคสมัย เปนเสมือนเพียงเปลือกนอกที่มีไวเพือ่ นําเสนอถึงความรวมสมัยและทันตอสถานการณ
ในสังคมของชาติพันธุจีนเทานั้น แตพวกเขายังคงรักษาโครงสรางการดําเนินชีวิตและความยึดมั่นใน
ประเพณีความเชื่อคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง อีกทัง้ ยังสามารถถายทอดความหมายทางวัฒนธรรมจีน
ผานทางงานสถาปตยกรรมออกมาอยางแยบคาย
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6.2 ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
1. ขอสรุปที่ไดในการวิจัยครั้งนี้เปนเพียงการวิจัยเบื้องตนของพัฒนาการกิจกรรมและ
รูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีน ที่เกิดขึน้ เฉพาะในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึง่ มีลักษณะเฉพาะ
ตัวแปรผันไปตามปจจัยที่สง ผลตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปตยกรรม หากทําการวิจัยใน
พื้นที่อื่นก็จะทําใหพบปจจัยที่แตกตางกัน
2. สามารถเพิ่มเติมการศึกษาแยกตามกลุม ของชาวจีน เชน กลุม ภาษา กลุมองคกร
สาธรณประโยชน เปนตน เนื่องจากชาวจีนแตละกลุม ตางมีเอกลักษณทางวิถปี ฏิบัติที่ตางกัน สงผล
ตอการแสดงออกทางการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม
ดังนัน้ การศึกษาถึงความแตกตางภายในกลุมชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยจึงเปนอีกทางหนึ่งที่
จะทําใหสามารถเขาใจศิลปะการใชวถิ ีชีวติ และศิลปกรรมไดดียิ่งขึ้น
3. ชาวจีนเปนชนชาติที่มีการตั้งถิ่นฐานในหลายประเทศในโลก ดังนั้น การศึกษารูปแบบ
สถาปตยกรรมของชาวจีนทีไ่ ปพํานักอยูประเทศตาง ๆ จะทําใหเราสามารถเห็นถึงวิถีชวี ิตและการ
ธํารงเอกลักษณของชาวจีนในแตละแหงได
4. สามารถทําการศึกษารายละเอียดในองคประกอบทางสถาปตยกรรมรูปแบบตาง ๆ
ในลึกขึ้นไดอีก เพื่อบันทึกประวัติอาคารที่สามารถเปนอาคารอนุรักษไดตอไป
5. ควรเพิม่ เติมการศึกษาถึงรูปแบบสถาปตยกรรมของชาวจีนในประเทศจีนโดยเฉพาะ
ทางจีนตอนใต เพื่อนํามาวิเคราะหถึงทีม่ าของรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวามี
ความเกี่ยวของหรือมีการอางอิงรูปแบบในประเทศจีนหรือไม จะทําใหเห็นถึงการปรับตัวและการ
รับวัฒนธรรมของชาวจีนในประเทศไทยวา ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปตยกรรมในสังคมไทย
หรือไดรับจากสถาปตยกรรมจากประเทศจีน

