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ภาคผนวก ญ
รายละเอียดองคกรของชาวจีนกลุมภาษาจีนฮกเกี้ยน
ตารางที่ ญ.1
องคกรศาสนาของชาวจีนฮกเกี้ยน
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
การวางตัวอาคาร

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ศาลเจาโจวซือกง
จีนฮกเกี้ยน
11 มีนาคม พ.ศ. 2549
ซอยวาณิช 2 ตลาดนอย กรุงเทพ ฯ

ตัวอาคารหันหนาไปทางทิศตะวันตก เขาหาแมน้ําเจาพระยา
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

คุณแกว ตีรกรวิเศษภักดี
รองประธานผูดูแลศาลเจา
64 ป
30 ป
พ.ศ. 2347
กลุมชาวจีนฮกเกี้ยนหลายคน
เปนศาสนสถานของชาวฮกเกี้ยนที่อพยพเขามาในสมัยกอน
8 คน
ไมมี
สมาคมฮกเกี้ยนฯ จัดคณะกรรมการเปนผูดูแลศาลเจา
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ตารางที่ ญ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการปรับปรุงอาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ไมมี
พ.ศ. 2454 ชาวจีนฮกเกี้ยนไดรวมกลุมกันตั้งสมาคม ขึ้นที่ภายในศาล
เจา แตตอมาไดยายออกไปตั้งที่ทําการสมาคมที่ซอยรองเมือง 5
จัดงานตามเทศกาลประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันทิ้งกระจาด
เทศกาลกินเจ ใหชาวบานในบริเวณนั้นมารับอาหารได
ศาลเจา
ยังคงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แกผูศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวจีน

เปนหนึ่งในศาลเจาที่มีผูคนนิยมมากราบไหวในพิธีสําคัญทางศาสนา
รวมมือกับทางสํานักงานเขต กรมการปกครองในการปองกันคนตาง
ดาว
สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน เลี้ยงอาหารแก
ชาวบานในชุมชนในวันเทศกาลกินเจ
ซอยวาณิช 2 ตลาดนอย กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. 2347
พ.ศ. 2347 - ปจจุบัน
ชางชาวจีน
กอนการสรางศาลเจาแหงนี้ บริเวณนี้เคยเปนที่ตั้งของวัดจีนที่ชื่อวา
"วัดซุนเฮงยี่" มากอน แตไดทําการสรางศาลเจาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2347 และ
ทํานุบํารุงเรื่อยมาจนกระทั่งตนป 2549 ไดมีการทาสีลายแกะสลักและ
ลายปูนปนดานหนาศาลเจาใหม
มีคุณคาตามแบบอยางศาลเจาประเทศจีน
เปนอาคารศาสนสถานจึงไมตองการเปลี่ยนแปลง เพียงแตอนุรักษใหคง
เดิมเทานั้น
ศาลเจา
ศาลเจา

311
ตารางที่ ญ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
ลักษณะรูปแบบ

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
จีนประเพณีสกุลชางแตจิ๋ว - ฮกเกี้ยน
- อาคารชั้นเดียว
- ซุมประตูแบบจีนมีหลังคาคลุม
- เหนือชองประตูมีปายคํามงคล
- ทางเขาหลัก 3 ชอง รองขางละชอง
- หลังคาทรงจั่ว สันหลังคาโคงแบบหางนกนางแอน
- หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบกาบกลวย ปนปูนครอบกระเบื้อง
- กลางสันหลังคามีปูนปนรูปมังกรเฝาเจดีย

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

- แบงได 4 สวน ไดแก สวนซุมประตูเปนสวนทางเขา สวนพื้นที่กลาง
สําหรับตั้งโตะไหว ดานซายเปนบอมังกร ดานขวาเปนบอเสือ (เมื่อหัน
หลังใหเทพประธาน) เรือนประธานอยูในสุดสําหรับประดิษฐานเทพ
ประธาน และเรือนประกอบอยูดานขางของผังหลักเชื่อมตอพื้นทีดวย
ลาน สําหรับประดิษฐานเทพองครอง
- ผนังของประตูทางเขาเวาเขาไปเล็กนอย
- ตัวเรือนประธานมีชวงกวาง 3 ชวงเสา และลึกกวาเรือนอื่น
- มีเฉลียงทางเดินหลังคาคลุมตลอดแนวตั้งแตซุมประตูจนถึงเรือน
ประธานดานหลัง
- ผังสมมาตรเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทั้งสองขางของแกนเหมือนกัน
ไมสามารหาขอมูลได แตจากการสังเกตมีเพียงการทาสีใหม และ
ปรับระดับพื้นเทานั้น
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ตารางที่ ญ.2
องคกรสมาคมของชาวจีนฮกเกี้ยน
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ปที่จดทะเบียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล

กิจกรรมในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
สมาคมฮกเกี้ยนแหงประเทศไทย
จีนฮกเกี้ยน
2 มีนาคม พ.ศ. 2549
57 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
คุณเอนก พันธุพฤกษ
ผูจัดการสมาคม
55 ป
1 ป
พ.ศ. 2456
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งดาน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ไมมีขอมูล
ประมาณ 2,000 คน
มีคณะกรรมการบริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ป มีการจัดประชุม
สมาชิกทุกป
ศาลเจา 2 แหง คือ ศาลเจาโจวซือกง และศาลเจาฮกเลี่ยนเกง
โรงเรียน 1 แหง คือ โรงเรียนประสาทวุฒิ
สุสานในกรุงเทพ ฯ 1 แหง คือ สุสานบั่นซันเตง ถนนสีลม
พ.ศ. 2454 ชาวจีนฮกเกี้ยนรวมตัวกันตั้งสมาคมบริเวณตรอกกัปตันบุช
ตอมาไดยายมาอยูที่ศาลเจาโจวซือกงตลาดนอย
พ.ศ. 2503 คณะกรรมการสมาคมฯ ไดทําการซื้อบานพรอมที่ดิน ซอย
รองเมือง 5 แลวปรับปรุงใหเปนที่ทําการสมาคม อันเปนที่ตั้งของสมาคม
ในปจจุบัน
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ตารางที่ ญ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการปรับปรุงอาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
จัดงานประชุมสมาชิกเปนประจําทุกป ใหทุนการศึกษาแกบุตรหลาน
ของสมาชิก บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในตางจังหวัด
ปรับปรุงกิจกรรมเปนแหลงเผยแพรดานวัฒนธรรมแกบุคคลที่สนใจ
ยังคงมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือสังคม และสงเสริมการศึกษา

สงเสริมความสัมพันธระหวางชาวไทยและชาวจีนดวยการผลักดัน ให
สมาคมเปนศูนยกลางการขอมูลเพื่อเปนแหลงที่บุคคลตาง ๆ สามารถ
มาสอบถามและคนควาได
รวมบริจาคผูประสบภัยธรรมชาติ และรวมทํากิจกรรมระหวางองคกร
ชาวจีนทั้ง 9 สมาคม เดือนละ 1 ครั้ง
57 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ไมปรากฏ
พ.ศ. 2503 - ปจจุบัน
ไมปรากฏ
เปนการดัดแปลงบานเกาใหเปนหองเพื่อทํากิจกรรมของสมาคม
เปนอาคารเกาที่ควรแกการอนุรักษ็
กําลังดําเนินการสรางอาคารกิจกรรมขึ้นดานหลังอาคารสมาคมเดิม ให
มีลักษณะที่คลายคลึงกันคาดวาจะเสร็จภายในป 2550
สมาคม
บานพักอาศัย
อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตก
เปนการดัดแปลงอาคาร จึงไมใชเปนกรณีศึกษา

314
ตารางที่ ญ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
เปนบานพัก 2 ชั้น มีความเปนตะวันตกในสวนซุมประตูโคงทางเขา
อาคาร
ไมสามารหาขอมูลได แตจากการสังเกตมีเพียงการทาสีใหม และกั้น
หองเพิ่มเติม

315
ตารางที่ ญ.3
องคกรโรงเรียนของชาวจีนฮกเกี้ยน
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
การวางตัวอาคาร
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
วันสถาปนาโรงเรียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
โรงเรียนประสาทวุฒิ
จีนฮกเกี้ยน
ไมไดทําการสัมภาษณ
64 ถนนวรจักร แขวงบานบาตร เขตปอมปราศัตรูพาย กรุงเทพฯ

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
พ.ศ. 2455
22 มิถุนายน พ.ศ. 2497
ร.ต.ต.เทียน สุโกศล (เฉินเทียนซื่อ) รวมกับสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
เสริมสรางพื้นฐานทางภาษาไทย จีน และอังกฤษควบคูกับการเรียน
การสอน และสรางความเขาใจในขนบธรรมเนียม ปรัชญาของชาวไทย
และจีนใหแกเยาวชนของไทย
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
มีการบริหารเปนคณะกรรมการทั้งจากผูบริหารภายในโรงเรียน สมาคม
ผูปกครอง และฝายดูแลการศึกษาจากสมาคมฮกเกี้ยนฯ
ไมมี
พ.ศ. 2455 ชาวจีนฮกเกี้ยนไดกอตั้งสมาคมและโรงเรียนเผยหยวนขึ้นที่
ยานตลาดนอย
พ.ศ. 2493 คณะกรรมการสมาคมลงมติใหจัดตั้งโรงเรียนประสาทวุฒิ
เพื่อใหการสนับสนุนดานการศึกษา กีฬา

316
ตารางที่ ญ.3 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

กิจกรรมในปจจุบัน
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ร.ต.ต.เทียน สุโกศล ไดจัดตั้งโรงเรียน
ประสาทวุฒิขึ้นที่ธนบุรี
21 มกราคม พ.ศ. 2495 สมาคมเขารับดําเนินการตอ และยายโรงเรียน
มายังสถานที่ตั้งในปจจุบัน ถนนวรจักร
29 กันยายน พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมเปน "โรงเรียนประสาท
วุฒิ"
พ.ศ. 2497 เปดสอนอยางเปนทางการ
พ.ศ. 2506 ทําการกอสรางอาคารเรียนใหมเปนอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มี
หองเรียน 14 หอง หองพักครู 1 หอง และหองประชุมชั้นลาง 1 หอง
และใชเปนอาคารเรียนมาจนถึงปจจุบัน
11 กันยายน พ.ศ. 2507 ทําพิธีเปดอาคารโดย ฯพณฯ อภัย จันทวิมล
ปลัดกระทรวงศึกษา ธิการ
เปดสอนในระดับอนุบาล 1 - ประถม 6 ใชสื่อการสอนคอมพิวเตอร ใน
การสอนทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ
ใหความสําคัญกับภาษาตางประเทศอื่น ๆ มากขึ้น

เปนหนึ่งในศาลเจาที่มีผูคนนิยมมากราบไหวในพิธีสําคัญทางศาสนา
รวมมือกับทางสํานักงานเขต กรมการปกครองในการปองกันคนตาง
ดาว
สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน เลี้ยงอาหารแก
ชาวบานในชุมชนในวันเทศกาลกินเจ
64 ถนนวรจักร แขวงบานบาตร เขตปอมปราศัตรูพาย กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2506 - ปจจุบัน
ไมปรากฎ
ใชอาคารที่สรางตั้งแต พ.ศ. 2506 มาจนถึงปจจุบัน
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7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียน
สากลเรียบ

เปนหองเรียนมีทางเดินดานยาวดานหนาหอง คอนกรีต 3 ชั้น มีการ
เดินเสนนอนในรายละเอียดตาง ๆ เชน ขอบระเบียง ราวกันตก
ไมมีขอมูล

