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ภาคผนวก ฏ
รายละเอียดองคกรของชาวจีนกลุมภาษาจีนไหหลํา
ตารางที่ ฏ.1
องคกรศาสนาของชาวจีนไหหลํา
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

ศาลเจาเจียวเอ็งเบี้ยว

สังกัดกลุมภาษา

จีนไหหลํา

วันที่สัมภาษณ

14 มีนาคม พ.ศ. 2549

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

เชิงสะพานสาธรฝงกรุงเทพฯ

อาคารหันไปทางทศตะวันตก เขาสูแมน้ําเจาพระยา
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ

มาโนช ปรีชาธนาพล

ตําแหนง
อายุ

ธุรกิจสวนตัว
58 ป

อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ปที่จดทะเบียน
ผูกอตั้ง

พ.ศ. 2423
กลุมพอคาชาวจีนกวางตุง ที่ประกอบอาชีพคาขาย กอสราง ซักรีด โรง
กลึง และชางไม รวมเงินประมาณ 17,000 บาท
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ตารางที่ ฏ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
วัตถุประสงคการกอตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
เปนที่พักผอนของชาวจีนกวางตุง พบปะสังสรรคชวยเหลือกัน และใช
ศาลเจาเปนศูนยกลางและที่ทําการสมาคม จึงเปนศูนยกลางสําคัญใน
การถายทอดวัฒนธรรมประเพณี ตั้งชื่อวา กวองสิวปดโสย จารึกบน
แผนหินทางดานซายของประตูทางเขาศาลเจา

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

ไมมีขอมูล

จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

ไมมีขอมูล
คณะกรรมการสมาคมฯ เปนผูดูแลศาลเจาดวย เนื่องจากศาลเจา
และสมาคมไดถูกรวมไวในที่แหงเดียวกัน มีคณะกรรมการบริหาร
ที่มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ป มีการจัด ประชุมสมาชิกทุกป

กิจการในความดูแล

ศาลเจา 1 แหง คือ ศาลเจากงจิ้นถัง
โรงเรียน 1 แหง คือ โรงเรียนกวางเจา
โรงพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลกวองสิวมูลนิธิ
สุสานในกรุงเทพฯ 2 แหง คือ สุสานสีลม และตรอกจันทน

กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2420
พ.ศ. 2423

พ.ศ. 2530
มิถุนายน พ.ศ. 2546
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

ชาวจีนกวางตุงไดรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ
ไดรวบรวมเงินบริจาคเพื่อดูแลการกอสรางศาลเจาทั้งหมด และใหชื่อวา
"กวองสิวปดโสย" แปลวา สถานที่พักผอนของคนกวางตุง สมาคมใช
ศาลเจาเปนที่ทําการสมาคมมาจนถึงปจจุบัน
จัดงานฉลองครบรอบ 110 ป การกอตั้งโรงพยาบาล รวมถึงซอมแซม
อาคารพรอมติดเครื่องปรับอากาศที่หองพักผูปวย
คณะกรรมการสมัยที่ 34 ปรับปรุงกําแพงดานหนาศาลเจาและทําซุม
ประตูทางเขาใหม
เปนสถานที่สักการะของบุคคลทั่วไป และเปนที่ทําการสมาคม เพื่อ
บริหารกิจการและทรัพยสินของสมาคมฯ
ยังคงดําเนินการเปนศาลเจาตอไป
กิจกรรมที่จัดขึ้นลดลงไปจากในอดีต เชน การแสดงงิ้ว และหุนกระบอก
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ตารางที่ ฏ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
รวมจัดกิจกรรมกับหนวยงานราชการ หรือสมาคมอื่น ๆ ในงานเพื่อ
สังคมตาง ๆ เชน งานเยาวราช
รวมบริจาค และใหบริการดานสถานที่ในการจัดงานชุมชน

6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

511 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

ปที่สราง

พ.ศ. 2423

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2423 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร

ไมมีขอมูล
มีการปรับปรุงหองดานขางของศาลเจาใหเปนหองธุรการสมาคม และ
หองประชุมโดยการตอเติมผนังและติดเครื่องปรับอากาศ มีการทาสี
ภายนอกอาคารอยูเสมอ

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

เปนอาคารตามรูปแบบสถาปตยกรรมในประเทศจีน
ทําการบูรณะและเปลี่ยนแปลงวัสดุในสวนที่จําเปน เชน จากพื้นหินเปน
กระเบื้อง หินขัด และหินแกรนิต

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

ศาลเจา

การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

สมาคม ศาลเจา และโรงเรียน
จีนประเพณี
มีซุมประตูดานหนาอาคารมีหลังคาคลุม เหนือประตูมีชื่อเทพเจา
หลังคาทรงจั่วตรง ปลายหลังคาแบบหางนกนางแอน หลังคามุง
กระเบื้องดินเผากาบกลวยที่มีครอบกระเบื้อง สันหลังคามีปูนปนรูป
ลูกแกว

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ดานหนามีซุมประตูเวาเขาเล็กนอย มีอาคารหลักอยูกลางผังดานขาง
ทั้งสองเปนเรือนประกอบ
มีการบูรณะบริเวณพื้นและวัสดุใหม แตโครงสรางภายในยังคงเดิม
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ตารางที่ ฏ.2
องคกรสมาคมของชาวจีนไหหลํา
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

สมาคมไหหนําแหงประเทศไทย

สังกัดกลุมภาษา

จีนไหหลํา

วันที่สัมภาษณ

6 มีนาคม พ.ศ. 2549

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ถนนสุรวงศ

ตัวอาคารหันหนาไปทางทิศใต ขนานไปกับแนวถนน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
วันจดทะเบียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

คุณยรรยง กัยวิกัย
ผูจัดการสมาคมไหหนําแหงประเทศไทย
69 ป
5 ป
พ.ศ. 2454
17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2489
ศูนยประสานงานและกิจกรรมของชาวไหหลําในประเทศไทย บําเพ็ญ
กุศลสาธารณะประโยชน สงเสริมกิจกรรมดานวัฒนธรรม การศึกษา
การกีฬา และการบันเทิง
ไมมีขอมูล
จํานวนสมาชิกชาวไหหลําในประเทศไทยประมาณ 6000 คน
คณะกรรมการประมาณ 100 คน แบงเปนหนวยงานเพื่อบริหาร
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ตารางที่ ฏ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
สายงานตาง ๆ อยูในวาระ 2 ป

กิจการในความดูแล

ศาลเจา 5 แหง ศาลเจาเจียวเอ็งเบี้ยว ศาลเจาแมทับทิมบางรัก
ศาลเจาไทฮั้ว ศาลเจาบางมด และศาลเจากวนอู
โรงเรียน 1 แหง คือ โรงเรียนยุหมินพัฒนา
สุสาน

กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2454
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

พ.ศ. 2489

19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2510

กลุมชาวจีนไหหลํารวมตัวกันกอตั้งเคงจิวกงโตะ
นายดานเกียหลั่น ดัวเดกหมิ่น โงวฟูทง ดานอุยหยิ่น โงวเคียนจิ้น
เจงติมเหลี่ยม เจงติมฮิม เจงติมหยง ฯลฯ รวมกันดูแลเคงจิวกงโตะ
จนรอดพนวิกฤตสงคราม
นายบางหลูฮั่ว จิวเสงเฮง ซิมเหมงกิด ฟูเจากวาง ดานเหม็งโบ
และพัวเซาฮี ไดประชุมกันโดยตั้งใหนายบางหลูฮั่วเปนผูนําและ
บริหารงาน แตเนื่องจากไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได จึงไดมอบตํา
แหนงใหนายฮุนโตกเดง (นายโกศล ฮุนตระกูล) บริหารงานแทน
และไดเปลี่ยนชื่อเปน สมาคมใหหนําแหงประเทศไทย
ทําพิธีเปดฉลองอาคารสมาคมแหงใหม
ทําการปรับปรุงอาคารดังลักษณะที่เห็นในปจจุบัน

กิจกรรมในปจจุบัน

บริหารงานทรัพยสินของสมาคม ทั้งศาลเจา โรงเรียน และสมาคมให
การสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหวางไทยและจีน

กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

สานสัมพันธพี่นอยชาวไหหลําในประเทศไทยและจีน
มีอิสระมากขึ้น และดูแลสมาคมใหหนําทั่วประเทศ

5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

เปนสื่อกลางระหวางชาวไหหลําในไทยและจีน

กิจกรรมสาธารณประโยชน

ใหความชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ

6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

ถนนสุรวงศ
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ตารางที่ ฏ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

ปที่สราง

พ.ศ. 2501 และไดปรับปรุงใหมใน พ.ศ. 2510

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2501 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ

ไมมีขอมูล

ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

อาคารหลังนี้สรางความรูสึกถึงความเปนจีนสมัยใหมที่มีความ
เปนสากลมากขึ้น
ตองการสรางอาคารหลังใหมที่มีความทันสมัยมากกวานี้

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

อาคารที่ทําการสมาคม

การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

อาคารที่ทําการสมาคม

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

สถาปตยกรรมรูปแบบจีนประยุกต
เปนอาคาร 2 ชั้น ผนังดานหนาเปฯมุขทางเขา ชองประตูเวา มีเสาลอย
ดานบนตกแตงดวยริ้วปูนปนขนานทรงหลังคา หนาบันประดับตรา
สัญลักษณและชื่อสมาคม ดานขางทําเปนกระจกตั้งแตชั้นลางถึงชั้นบน
ผนังมุขฉาบปูนเซาะรองคลายอิฐกอ

ภายในอาคารแบงไดเปน 3 สวน ไดแก สวนซุมทางเขาทั้งดานหนาและ
ดานหลัง สวนของหองจะวางตัวเรียงขนานกับทางเดินยาวกลางอาคาร
และสวนระเบียงซึ่งจะอยูดานขางทั้งสองของอาคาร
มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณมุขทางเขาดานหนาอาคาร และตอเติม
ดานหลังอาคารดวย

