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The architecture of overseas Chinese dwellings in the areas of 
Saphanhan, Sampeng and Taladnoi in Samphanthawong District and in the area of 
Klongsan District is empirical evidence of the overseas Chinese settlement in 
Bangkok.  The community has established in the areas from the reign of King Rama I 
of the Rattanakosin Kingdom (1782 AD) onward and presently become important 
cultural spaces demonstrating the buildings greatly influenced by Chinese 
architecture.  However, the historical and architectural values of such dwellings are 
being disregarded and at risk of threatening resulting in the demolition for new 
constructions and uses.  The research therefore aims to classify the dwellings of the 
overseas Chinese in the studied areas and to study their values.  The result of the 
research could later be helpful for investigating and proposing an appropriate 
conservation approach.  The result of the architectural classification through 
literature reviews and field surveys shows that the overseas Chinese dwellings in the 
areas could be divided into 2 types—shophouses and private residences.  Regarding 
the values, each selected case study contains its own value in various aspects 
including architectural, historical, cultural assimilation, authenticity and economic 
values.    
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประวัติศาสตร์ไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ภายใต้
สังคมแบบพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์จํานวนมาก เช่น ชาวไทยพุทธ ชาวจีน ชาวมุสลิม 
ชาวมอญ เป็นต้นและกลุ่มชาติพันธุ์จากประเทศจีนมีหลักฐานปรากฏการตั้งชุมชนในประเทศไทยมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่จํานวน
มากในขณะนั้น แม้ว่าจะมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์จีนตั้งแต่แรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์และมีการ
อพยพมาเป็นระยะ ซึ่งเป็นการศึกษาและอธิบายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ในมิติเกี่ยวกับ
ด้านสถาป๎ตยกรรมแบบจีนที่ปรากฏในกรุงเทพมหานคร มีการศึกษาเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาสถาป๎ตยกรรมประเภทศาลเจ้าในชุมชนชาวจีน1 การศึกษาอิทธิพลจีนที่ส่งผลต่อ
สถาป๎ตยกรรมประเภทต่างๆ2ส่วนใหญ่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน สมาคม และการศึกษาบ้าน
ในกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีการกล่าวถึงท่ีพักอาศัยแบบจีน3อยู่โดยสังเขป  
  และในป๎จจุบันหลักฐานที่บ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพมหานคร
นอกจากศาลเจ้าเก่าแก่ในชุมชนชาวจีนหลายแห่ง ยังมีกลุ่มอาคารที่พักอาศัยและที่พักอาศัยกึ่ง
พาณิชย์อีกจํานวนหนึ่งที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาป๎ตยกรรมที่ พักอาศัยแบบจีนใน
กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตคลองสานยัง
ปรากฏหลักฐานทางสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลอยู่จํานวนหนึ่ง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
สําคัญในการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาและต้นกรุง
รัตนฺโกสินทร์จนถึงป๎จจุบัน หากแต่รูปแบบการใช้งานของอาคารที่เปลี่ยนไปในยุคป๎จจุบันทําให้อาคาร
เกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างมาก และยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาป๎ตยกรรมไม่
แพร่หลาย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาอาคารเหล่านั้นเพ่ือรวบรวมซึ่งองค์ความรู้
ทางสถาป๎ตยกรรมและประเมินคุณค่าในด้านต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่ข้อเสนอในการอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรม

                                           
1 รุ่ง สุจินันท์กุล. การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 
1 ถึงรัชกาลที่ 5. วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 
2 แวววิเชียร อภิชาติวรพันธ์ุ.การศกึษาอิทธิพลชาวจีนท่ีมีต่อรูปแบบสถาป๎ตยกรรมในกรุงเทพมหานคร.ปทุมธานี : 
คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 
3 ผุสดี ทิพทัส.บ้านในกรุงรัตนโกสนิทร์.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2545. 
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ที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือโครงการอ่ืนๆของภาครัฐและเอกชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในพ้ืนที่ศึกษา 
 1.2.เพ่ือศึกษาคุณค่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในด้านต่างๆ 
 1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมพักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเล ใน
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ในระดับย่าน ระดับเมือง และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

1.3. ค าถามของงานวิจัย 
1.3.1. สถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์ และ 

เขตคลองสานมีลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมในรูปแบบใดบ้าง 
1.3.2. สถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์ และ  

เขตคลองสานมีคุณค่าในด้านใดบ้างที่ส่งเสริมต่อการอนุรักษ์ 
 

1.4. ขอบเขตการศึกษา 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา 
  ศึกษาสถาป๎ตยกรรมในกลุ่มที่พักอาศัยส่วนบุคคล และที่พักอาศัยกึ่งพาณิชย์ โดย
สถาป๎ตยกรรมที่ศึกษาต้องมีองค์ประกอบอาคารแบบจีน เช่น โครงสร้างแบบผนังรับน้ําหนักและ
โครงสร้างไม้แบบจีน, รูปแบบการวางผังอาคาร, สันหน้าจั่วปูนป๎้นและการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดิน
เผามีปูนป๎้นทับแนวกระเบื้อง, ลักษณะช่องเปิด และศึกษาลักษณะการตั้งบ้านเรือนชุมชนชาวจีน 
ประวัติความเป็นมาของ อาคาร วิถีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สอยอาคารกับ บริบทโดยรอบใน
ยุคสมัยต่างๆ 
 1.4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  สถาป๎ตยกรรมที่ศึกษามีการก่อสร้างระหว่างการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1 
จนถึงช่วงการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการสํารวจทําแผนที่ (พ.ศ.2325-2450) ซึ่ง
ภายหลังจากการตัดถนนเยาวราชส่งผลให้ที่พักอาศัยกึ่งพาณิชย์ (ตึกแถว) ในชุมชนชาวจีนมีการ
เปลี่ยนแปลงสู่การสร้างตึกแถวและอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศฝ๎่งตะวันตกมากข้ึน 
โดยแบ่งยุคสมัยเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาเป็น 3 ยุค ได้แก่ 
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  ยุคที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ.2325-2394) เป็นช่วงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และ
การรับอิทธิพลจีนในงานสถาป๎ตยกรรม ศิลปกรรมและอ่ืนๆ 
  ยุคที่ 2 สมัยรัชกาลที่ 4- รัชกาลที่ 5 ก่อนตัดถนนเยาวราช (พ.ศ.2394 – 2432) 
เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยการเปิดรับอารยธรรมจากประเทศตะวันตกมากขึ้น 
  ยุคที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 5 หลังตัดถนนเยาวราชและมีการจัดทําแผนที่ฉบับ พ.ศ.2450  
(พ.ศ.2432-2450) มีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนนและตึกแถว เป็นช่วงที่สถาป๎ตยกรรมกําลังพัฒนา
ไปสู่ความเป็นตะวันตก 
 
      1.4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
    เลือกศึกษาพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์การตั้งบ้านเรือนของชุมชนชาวจีนและ
ปรากฏหลักฐานทางสถาป๎ตยกรรมในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่  5 ช่วงตัดถนนเยาวราช 
(พ.ศ.2325-2450) โดยพ้ืนที่ศึกษาอยู่บริเวณสองฝ๎่ง แม่น้ําเจ้าพระยา ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์และเขต
คลองสานในป๎จจุบัน มีขอบเขตดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนผังแสดงตําแหน่งสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth, (เมษายน 2561) 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเล 

      

1.5 วิธีที่ใช้ในการศึกษา 
 1.5.1 การศึกษาจากเอกสาร 
      1.5.1.1 ศึกษาเอกสาร จดหมายเหตุ แผนที่ หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
      1.5.1.2 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
คุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 1.5.2 การศึกษาจากการลงพื้นที่ส ารวจภาคสนาม   
      1.5.2.1 การสํารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารที่คัดเลือก และรังวัดอาคารเพ่ือจัดทํา
แบบสถาป๎ตยกรรมซึ่งประกอบไปด้วย ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด องค์ประกอบและวัสดุการตกแต่งอาคาร 
รวมทั้งการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล  
      1.5.2.2 การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัย เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของอาคาร พ้ืนที่ใช้สอย การซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร เป็นต้น 
  1.5.3 การประเมินคุณค่าอาคารในด้านตา่งๆ 
      1.5.3.1  ศึกษาวิธีการประเมินคุณค่าอาคารจากกรณีศึกษาโครงการต่างๆในต่างประเทศ
และในประเทศไทย 
      1.5.3.2   พิจารณาหลักการประเมินคุณค่าที่เหมาะสมกับลักษณะอาคารและพ้ืนที่ศึกษา 
ทําการประเมินด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
      1.5.3.3  อภิปรายคุณค่าของอาคารจากกรณีศึกษาและจัดกลุ่มตามลําดับความสําคัญ
ของอาคารจากคุณค่าในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการในการอนุรักษ์ 

ขอบเขต เขตสัมพันธวงศ์ เขตคลองสาน 

ทิศตะวันออก - 
ทิศตะวันตก 

คลองผดุงกรุงเกษม ย่านตลาดน้อย จรด
คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) ย่านวัด
บพิตรพิมุข 

คลองสาน ข้างโรงพยาบาล 
ตากสิน จรดถนนพญาไม้ เชิง
สะพานพระปกเกล้าฯ 

 
ทิศเหนือ-ทิศใต้ 
 

ย่านสะพานหัน, เยาวราช ฝ๎่งใต้ของถนน
เจริญกรุง และย่านตลาดน้อยบริเวณริม
คลองผดุงกรุงเกษมจรดแม่น้ําเจ้าพระยา 

พ้ืนที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา จรดถนน
สมเด็จเจ้าพระยา 
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1.6 ขั้นตอนในการด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา 
 1.6.1 ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  
       ข้อมูลในชั้นปฐมภูมิที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีน
โพ้นทะเลในพ้ืนที่ศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาคาร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 
คือ 
       1.6.1.1 รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงตําแหน่งและ
ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือการวางแผนในการสํารวจ 
และกําหนดเกณฑ์ในการสํารวจอาคารที่มีองค์ประกอบดังนี้ 
        1) เป็นอาคารที่พักอาศัย อาจจะเป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคล ที่พักอาศัย 
แบบรวม หรือที่พักอาศัยกึ่งพาณิชย์ 
        2) ก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐถือปูนใช้ผนังรับน้ําหนัก ไม่จํากัดจํานวนชั้น 
         3) มีองค์ประกอบหรือร่องรอยที่แสดงถึงลักษณะสถาป๎ตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศจีน เช่น การวางผังอาคารแบบเรือนล้อมลานและตึกแถวมีลานโล่ง, ลักษณะสันหน้าจั่วหลังคา, 
โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนกันแบบจีน, การใช้วัสดุตกแต่ง เช่น ไม้แกะสลัก กระเบื้องปรุ ลวดลายปูนป๎้น ภาพเขียน
สีที่เป็นอิทธิพลแบบจีนที่สามารถสังเกตได้ 
   -  เป็นอาคารที่ก่อสร้างระหว่าง พ.ศ.2325-2450  ที่สืบค้นได้จากประวัติศาสตร์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ หรือจากการสันนิษฐานร่วมกับแผนที่เก่า 
      1.6.1.2 ใช้การสํารวจด้วยวิธีเดินเท้าในย่านต่างๆเพ่ือสังเกตสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาว
จีนโพ้นทะเลที่มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
      1.6.1.3 บันทึกตําแหน่งและระบุประเภทอาคารลงบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และ
บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลเพ่ือจัดทําผังแสดงตําแหน่งและรูปแบบอาคารที่ศึกษา สําหรับใช้วางแผนในการ
เข้าสํารวจแบบละเอียดในภายหลัง  
      1.6.1.4  คดัเลือกอาคารเพ่ือเข้าสํารวจเป็นกรณีศึกษาสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้น
ทะเลในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ  
               1)  สามารถติดต่อเจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยได้ 
               2)  เจ้าของอาคารอนุญาตให้ทําการสํารวจรังวัด บันทึกภาพ และเผยแพร่ข้อมูล 
               3)  อาคารมีลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อการสํารวจโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือ
ได้รับอันตรายจาก การชํารุดของโครงสร้าง สัตว์มีพิษ หรือความเสี่ยงต่อการเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
     1.6.1.5 ประสานกับเจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้พักอาศัย หัวหน้าชุมชน หรือผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องในการเข้าถึงอาคาร เพ่ือทําหนังสือขออนุญาตศึกษาอาคาร 
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           1.6.1.6 สํารวจรังวัดอาคารเพ่ือให้ได้มาซึ่งแบบสถาป๎ตยกรรม ประกอบไปด้วย ผังพ้ืน  
รูปด้าน รูปตัด องค์ประกอบและวัสดุการตกแต่งอาคาร บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล และสัมภาษณ ์
เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาคาร พ้ืนที่ใช้สอย การ
ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร 
           1.6.1.7 ดําเนินการเขียนแบบสภาพป๎จจุบันของอาคารที่สํารวจ และศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ทางสถาป๎ตยกรรมในประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
           1.6.1.8 สังเกตการณ์อาคารที่ทําการสํารวจเป็นระยะ เพ่ือสังเกตความเชื่อมโยงระหว่าง
อาคารกับบริบทรอบๆ ในช่วงเวลาปกติ และช่วงที่มีเทศกาลที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ 
 1.6.2 ข้อมูลชั้นทุติยภูม ิ
       1.6.2.1 ประมวลหลักฐานประเภท เอกสาร หนังสือ หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจ 
จดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารหรือบรรพบุรุษของผู้ครอบครองอาคารและสรุปใจความสําคัญเพ่ือ
ประกอบการศึกษา 
       1.6.2.2 ประมวลหลักฐานประเภทแผนที่ เช่น แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในป๎จจุบัน, 
แผนที่กรุงเทพฯ และธนบุรี จ.ศ.1249, แผนที่ตําบลสําเพ็ง ร.ศ.120 และแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่
ศึกษาในช่วง พ.ศ.2325-2450 เพ่ือใช้ในการทําความเข้าใจกับท่ีตั้งของอาคารในยุคสมัยต่างๆ 
 

1.7 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.7.1 นําข้อมูลจากการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้น
ทะเลจากบทที่ 2 มาเปรียบเทียบกับกลุ่มอาคารในพ้ืนที่ศึกษาและจัดลําดับอายุสมัยของอาคารเพ่ือ
สังเกตพัฒนาการด้านสถาป๎ตยกรรมประกอบกับเหตุการณ์และระยะเวลาทางประวัติศาสตร์  
 1.7.2  นําข้อมูลจากแนวความคิดและหลักการประเมินคุณค่าอาคารในบทที่  3 มาประมวล
และพิจารณาร่วมกับสภาพพ้ืนที่ ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่ศึกษา เพ่ือพิจารณาหลักการประเมิน
คุณค่าอาคารที่เหมาะสม 
 1.7.3 ประเมินคุณค่าอาคารในด้านต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กําหนดด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 1.7.4 อภิปรายคุณค่าของอาคารในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ 
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1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.8.1 สามารถอธิบายถึงลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในเขต 
สัมพันธวงศ์ และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รวมถึงรูปแบบอาคาร การใช้พ้ืนที่ มิติ  ทางด้าน 
สังคมวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจในเนื้อเมืองบริเวณท่ีมีการตั้งบ้านเรือนของชุมชนชาวจีน 
 1.8.2 ทราบถึงคุณค่าในด้านต่าง ๆ ของสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลใน
เขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
 1.8.3 เป็นการจัดระบบข้อมูล ประเมินคุณค่า และเสนอแนวทางการอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมที่
พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สําหรับ  
โครงการอนุรักษ์โดยองค์กรต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนในอนาคต 
 

1.9 นิยามศัพท์ 
 จากการศึกษาสถาป๎ตยกรรมอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร บริเวณย่านชุมชนชาวจีนทั้ง 4 ย่าน ใน 2 เขตนั้น ประกอบด้วยองค์ความรู้ด้าน
สังคมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรม ซึ่งมีคําศัพท์ที่จะใช้เพ่ือความเข้าใจตรงกันเฉพาะงานวิจัยฉบับนี้ 
ได้แก่ 
 จีนโพ้นทะเล หมายถึง ประชาชนที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนที่ได้อพยพหรือเดินทางออก
นอกประเทศเพ่ือตั้งถิ่นฐานในดินแดนอ่ืนๆ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนจากมณฑล
กวางตุ้งและมณฑลฟูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ที่อยู่ในช่วงการอพยพเข้ามาครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นไป
 ตึกแถว หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป (หรือเป็น
อาคารคูหาเดียวที่มีลักษณะที่พักอาศัยกึ่งพาณิชย์ที่มีข้อจํากัดในด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน) มีผนังแบ่ง
อาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่4   
 บ้านพักอาศัย หมายถึง อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่า
จะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยมีลักษณะการใช้งานในเชิงพักอาศัยมากกว่าเชิง
พาณิชย์ เช่น มีช่องประตูทางเข้าขนาดเล็กและแคบกว่าอาคารที่ใช้ช่องประตูเปิดกว้างเพ่ือกิจกรรม
ทางการค้า5   

                                           
4
 เรียบเรียงตามบทนิยามเกี่ยวกับอาคารใน กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) และปรับปรุงเพื่อใช้กับอาคารที่

พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในการศกึษานี้เท่านั้น เพื่อความสอดคล้องกับป๎จจัยทางประวัตศิาสตร์วัฒนธรรม 
5
 ยกเว้นอาคารที่มีช่องประตูเล็กแตม่ีลักษณะปลูกติดต่อกันเป็นชุดและแบ่งเป็นคูหา กําหนดให้อยู่ในประเภทตึกแถว 
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 ซานเหอย่วน หมายถึง อาคาร 3 หลังที่มีการวางแผนผังเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมสําหรับใช้งาน
ลานเปิดโล่งภายในแบบสี่เหลี่ยม โดยมีการวางผังแบบตัว U มีอาคารประธานวางตามแกนนอน และ
อาคารบริวารวางตั้งฉากกับอาคารประธานเป็นปีกสองข้าง ระหว่างอาคารบริวารมีกําแพงก่อเชื่อมต่อ
กันและทําเป็นซุม้ประตูทางเข้า 
 ซื่อเหอย่วน หมายถึง อาคาร 4 หลัง ไม่จํากัดจํานวนชั้น ที่มีการวางแผนผังเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปิด
ล้อมสําหรับใช้งานลานเปิดโล่งภายในแบบสี่เหลี่ยม โดยมีการวางผังมีอาคารประธานวางตามแกน
นอน และอาคารบริวารวางตั้งฉากกับอาคารประธานเป็นปีกสองข้าง อาคารที่ตรงข้ามกับอาคาร
ประธานทําหน้าที่เป็นซุ้มประตูทางเข้า 
 เทียนจิ่ง, ทีแจ้,เทียงแจ้  หมายถึง  ลานเปิดโล่งระหว่างอาคารที่ไม่มีหลังคาคลุม ที่พ้ืนมักจะ
ลดระดับลงกว่าพ้ืนทางเดินปกติเล็กน้อย และเป็นที่รองรับน้ํา หรือบ่อน้ําอีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่ช่วยใน
การระบายอากาศของอาคาร ในกรณีที่อาคารวางผังตามทางลึก และมีความลึกมากมักจะมีลานเปิด
โล่งคั่นระหว่างอาคารหลายแห่ง 
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บทที่ 2 
องค์ความรู้สถาปัตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 

 เพ่ือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลใน
ภูมิลําเนาเดิม ในบทนี้จะอธิบายถึงองค์ความรู้ด้านสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนก่อนการอพยพเข้า
มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยและสภาพความเป็นอยู่ชาวจีนโพ้นทะเลบริเวณสองฝ๎่งแม่น้ําเจ้าพระยา
ของเมืองบางกอก ตั้ งแต่สมัยรัชกาลที่  1 – 5  ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการศึกษาลักษณะทาง
สถาป๎ตยกรรม เช่น ประเภทของที่พักอาศัย วัสดุและระบบโครงสร้าง เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์
ร่วมกับที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในพ้ืนที่ศึกษา และประมวลการศึกษาที่ผ่านมาและหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับสถาป๎ตยกรรมท่ีพักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพมหานคร 

2.1 การศึกษาสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในภูมิล าเนาเดิมและประวัติศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาเกี่ยวกับสังคมจีนในไทย6 ได้จัดกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาสยามไว้ 
จํานวน 5 กลุ่มโดยใช้เกณฑ์การแบ่งคือภาษาพูดทั้งห้าได้แก่ ชาวจีนแต้จิ๋ว  ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีน
กวางตุ้ง ชาวจีนไหหลํา และ ชาวจีนแคะ(ฮากกา) ซึ่งทุกกลุ่มภาษามีภูมิลําเนาในบริเวณตอนใต้ของ
ประเทศจีน โดยกลุ่มที่ค่อนข้างมีบทบาทในสังคมไทยสมัยธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์มักจะเป็น
กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วและชาวจีนฮกเกี้ยน บ้างเป็นพ่อค้าสําเภาและมีฐานะที่มั่งคั่งในระดับเจ้าสัว เช่น 
พระพิไชยวารี(เจ๊สัวหลิน แซ่โหงว) ชาวจีนแต้จิ๋วสกุลพิศาลบุตร, หลวงพิไชยวารี (เจ๊สัวมั่ง แซ่อ้ึง) ชาว
จีนฮกเกี้ยนสกุลกัลยาณมิตร7 หรือกรณีที่รับราชการใกล้ชิดราชสํานักทําให้ได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นขุนนาง เช่น พระยาไกรโกษา(เริก) บุตรชาวจีนฮกเกี้ยน รับตําแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์
ฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล (ฝ่ายวังหน้า)8   
  ลักษณะภูมิประเทศของจีนในภาคใต้นั้น เป็นพื้นที่ติดชายฝ๎่งทะเล ประกอบด้วยมณฑลกว่าง
ตง(กวางตุ้ง), มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน), เกาะไห่หนาน (เกาะไหหลํา) และเขตปกครองพิเศษ เช่น 

                                           
6 สกินเนอร,์ จี. วิลเลียม, สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และ
คนอ่ืน ๆ, บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศริ,ิ (กรุงเทพฯ : มูลนิธโิครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 
2548) 
7 พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, ส าเภาสยาม ต านานเจ๊กบางกอก, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2544), 114. 
8 กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ปรียวรรณ บุนนาค. ไกรฤกษ์ (Krairiksh) 100 ปี. (พิมพ์ในโอกาสครบรอบ
ร้อยปี สกุลไกรฤกษ์ เมื่อ พ.ศ.2556),  4. 
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ฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงเกาะไต้หวัน9 สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ภาคใต้ที่เป็นเกาะและอยู่ติดชายฝ๎่งทะเล ทําให้การติดต่อ
ค้าขายทางเรือกับโลกภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและในปลายสมัยราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2179 - 2454 ซึ่ง
เป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีน ประชากรจากทางภาคใต้ของจีนกลุ่มนี้ได้อพยพไปยังพ้ืนที่ต่างๆทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย บรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากพ้ืนที่แถบนี้ ได้แก่  บางส่วนของ
ชาวจีนฮกเกี้ยนจากมณฑลฝูเจี้ยน ชาวจีนแคะในมณฑลฝูเจี้ยนและกว่างตง คนแต้จิ๋วซึ่งเดิมอาศัยอยู่ที่
เมืองแต้จิ๋วหรือฉาวโจว ในมณฑลกว่างตง เป็นต้น10 ชาวจีนโพ้นทะเลได้มีการอพยพเข้ามาประเทศ
ไทยหลายครั้ง ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋วนั้นใช้เมืองท่าจางหลิน ซึ่งเรียกในสําเนียงแต้จิ๋วว่า จึงลิ้ม เคยเป็นเมือง
อยู่ติดทะเล ซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญทางใต้ของจีนในศตวรรษที่ 1511 โดยใช้เรือสําเภาที่ทาหัวเรือสีแดง
เรียกว่า “อ่ังเถ่าจุ๊ง” (เรือหัวแดง) ส่วนชาวฮกเกี้ยนนั้นอพยพจากท่าเรือเอหมึง โดยเรือสําเภาที่ทาหัว
เรือด้วยสีเขียวเรียกว่า “แชเถ่าจุ๊ง” (เรือหัวเขียว)12 เป็นกฎบังคับให้สําเภามีลักษณะที่แตกต่างกัน
อย่างเด่นชัดเพ่ือสะดวกในการควบคุม        

 2.1.1 ลักษณะสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยในตอนใต้ของประเทศจีน 
  ประเทศจีนมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีประชากรอยู่อาศัยในภูมิภาค
ต่างๆเป็นจํานวนมาก ด้วยขนาดของพ้ืนที่ทําให้ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม และ
ป๎จจัยอื่นๆ ส่งผลต่อการสร้างที่พักอาศัยเพ่ือความสอดคล้องและสมดุลกับวิถีชีวิตในแต่ละพ้ืนที่ โดยมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ้านในตอนเหนือตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นทําให้มี
ลักษณะบางประการที่ต้องการแสงแดดและกันลมหนาว มากกว่าบ้านในพ้ืนที่ตอนใต้ที่มีอากาศ
ค่อนข้างร้อนชื้นและมีฝน ในงานวิจัยฉบับนี้จะนําเสนอลักษณะที่พักอาศัยในประเทศจีนที่มีความ
ใกล้เคียงกับที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งสถาป๎ตยกรรมส่วนใหญ่มีที่มาจากทางตอน
ใต้ของประเทศจีนในมณฑลกว่างตงและฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก โดยจําแนกลักษณะของที่พักอาศัยออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ตึกแถว 
และ บ้านพักอาศัยแบบมีลานเปิดโล่ง (เรือนล้อมลาน) 

                                           
9 วารุณี หวัง, ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมจีน (ขอนแกน่ : ฝา่ยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักนวัตกรรมการเรยีนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557), 9. 
10 เร่ืองเดียวกัน. หน้าเดียวกัน. 
11 สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, รายงานการวิจัยเร่ืองชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมลิ าเนาเดิมที่เฉาซ่าน 
: สมัยท่ีหนึ่ง ท่าเรือจางหลิน (2310-2393) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2534), 5. 
12 จํานงศรี รัตนิน, คุณหญิง. ดุจนาวากลางมหาสมุทร (กรุงเทพฯ : ธนาคารนครธนจํากัด (มหาชน), 2538. ท่ีระลึก
งานพระราชทานเพลิงศพ นายสุวทิย์ หวั่งหลี ณ วัดเทพศริินทราวาส 8 ต.ค. 2537), 34. 
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  2.1.1.1 ที่พักอาศัยแบบตึกแถว  
   รูปแบบที่พักอาศัยแบบตึกแถวจีนโบราณ สามารถสืบค้นได้จากภาพวาดที่
ชื่อ “หมิงชิงซ่างเหอถู” ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างอาคารพาณิชย์ด้วยไม้ อิฐ และหิน เรียงต่อกันเป็น
แนวยาวบนถนนที่เป็นย่านการค้า หลังคามักเป็นจั่วชั้นเดียว ด้านหน้าอาคารไม่มีหลังคายื่นออกมา
สําหรับกันแดดหรือฝนให้กับลูกค้าหรือคนเดินเท้าเป็นกิจจะลักษณะ13  ในป๎จจุบันอาคารประเภท
ตึกแถวที่สร้างก่อนสมัยราชวงศ์ชิงยังมีความใกล้เคียงกับภาพเขียน โดยแบบเป็น 2 ลักษณะคือ 
    1) ลักษณะเปิดโล่งเห็นพื้นที่ภายใน แต่เปิดปิดร้านโดยใช้ฝาไม้หรือ
แผ่นบานประตูที่เรียกว่า “เก๋อซ่าน” (ฝาถัง) ความกว้างของแผ่นไม้ประมาณ 30-45 เซนติเมตร สูง
เท่ากับช่องเปิดของหน้าร้าน สอดลงในร่องบานประตูทีละแผ่นจนหมด ซึ่งรูปแบบนี้ในตอนหลังได้
เปลี่ยนมาใช้ประตูบานเฟี้ยมกันมากขึ้น (ดูภาพท่ี2) 
    2) เป็นแบบผสมระหว่างการใช้ประตูและหน้าต่าง ซึ่งมีจํานวน
น้อยกว่าประเภทแรก ส่วนแสดงสินค้าจะเห็นได้จากช่องหน้าต่างที่เปิดกว้างในเวลาค้าขาย  ช่อง
หน้าต่างใช้แนวคิดเดียวกับฝาถัง คือ ใช้ไม้เป็นแผ่นๆสอดในร่อง พ้ืนที่บริเวณหน้าต่างเป็นส่วนจัดวาง
สินค้า บางพ้ืนที่ที่ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยหรือเป็นตอนกลางคืน ลูกค้าจะยืนอยู่ภายนอกและ
สินค้าจะถูกส่งให้ทางหน้าต่างส่วนการประดับตกแต่งของร้านค้าจะแตกต่างและมีรายละเอียดไม่
เหมือนกันตามระดับทางเศรษฐกิจของเจ้าของ ประเภทและขนาดของร้านค้า มีตั้งแต่เป็นร้านค้า
ขนาดเล็ก 1 คูหาหรือมากกว่า โดยร้านค้าทั้งสองแบบ ทางเข้าด้านหน้าอาจมีชายคายื่นออกมาทําให้
สามารถกันแดดกันฝนได้ในระดับหนึ่ง 
   ในเวลาต่อมาเมื่อประเทศจีนพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2385 
(ค.ศ.1842) ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
บริเวณเมืองที่มีขอบเขตติดกับทะเลได้ถูกบังคับให้เปิดรับชาวตะวันตกเข้ามาตั้งบ้านเรือนและกิจการ
ในพ้ืนที่ อาคารพาณิชย์ที่มีอาเขตหรือทางเดินด้านหน้ามีหลังคาคลุมเป็นตัวแทนของความเป็นไป
ดังกล่าวในประเทศจีนซึ่งแรกเริ่มได้เกิดที่พ้ืนที่หลิ่งหนาน และเผยแพร่ออกไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆของ
ประเทศซึ่งต่อมาในระยะหลังได้ย้อนกลับไปมีอิทธิพลต่อรูปแบบการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันรวมถึงประเทศไทย14 

                                           
13 วารุณี หวัง, "การบูรณาการและการสร้างสรรค์ : การประยุกต์ใช้ สถาป๎ตยกรรมพื้นถิ่นจีนตอนใต้ในฉโีหลว", 
วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง 11, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) : 81. 
14 เรื่องเดียวกัน, 77. 
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ภาพที่ 2 อาคารพาณิชย์ที่เมืองโบราณเฟิงหวง สมัยราชวงศ์หมิง มณฑลหูหนาน 
ที่มา : วารุณี หวัง, "การบูรณาการและการสร้างสรรค์ : การประยุกต์ใช้ สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจีนตอน

ใต้ในฉีโหลว", วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง 11, 2 (ขอนแก่น :ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง,2558),82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 อาคารพาณิชย์ที่เมืองโบราณเฟิงหวง สมัยราชวงศ์หมิง มณฑลหูหนาน  
ที่มา : วารุณี หวัง, "การบูรณาการและการสร้างสรรค์ : การประยุกต์ใช้ สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจีนตอน

ใต้ในฉีโหลว", วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง 11, 2 (ขอนแก่น :ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง

,2558),82. 
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    บริเวณเมืองท่าอ่ืนๆในประเทศจีนรวมถึงเมืองกว่างโจว เริ่มมีความ
เจริญขึ้นหลังจากเกิดสงครามฝิ่นและเปิดรับประเทศตะวันตก ทําให้เกิดอาคารพาณิชย์ที่มีหน้ากว้าง
ช่วงเสาเดียว แต่มีพ้ืนที่การใช้งานในทางลึกเรียงต่อกันเป็นแถวยาว โดยพัฒนาจากอาคารชั้นเดียวไปสู่
อาคาร 2-3 ชั้น ซึ่งผังถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง ซึ่งจะถูกแบ่ง
ด้วยลานเปิดโล่งคั่นระหว่างอาคาร  บริเวณส่วนหน้าใช้เป็นพ้ืนที่รับแขก  ส่วนกลางใช้เป็นห้องนอน
และบันได ในส่วนหลังสุดใช้เป็นพ้ืนที่ของห้องครัวและห้องน้ํา  พ้ืนที่ภายในทั้งหมดเชื่อมต่อกัน  บาง
หลังมีการขุดบ่อน้ําไว้ภายในเพ่ืออุปโภคบริโภค อาคารที่สร้างเป็นแถวยาว ใช้โครงสร้างผนังรับ
น้ําหนักร่วมกับโครงสร้างไม้ที่รับหลังคาจั่ว ผนังที่ใช้ร่วมกับเพ่ือนบ้านที่อยู่ติดกันทําให้ประหยัดค่า
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถจะมีช่องเปิดได้ จึงต้องอาศัยลานโล่งภายในหรือหน้าต่างที่อยู่ในชั้นบนสุดเพ่ือ
รับแสงสว่าง และทําให้เกิดความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ช่วย
ให้เกิดการเคลื่อนไหวของลมเพ่ือระบายอากาศ บางอาคารติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงที่หลังคาชั้นบน 
หรือเปิดช่องโล่งบนดาดฟ้า เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ชั้นล่างมากขึ้น จากข้อจํากัดด้านการระบายอากาศ
และแสงสว่าง15 
    เนื่องจากอาคารมีลักษณะการใช้งานพ้ืนที่ทางยาว คล้ายกับ
ทรงกระบอก ตึกแถวลักษณะนี้จึงถูกเรียกว่า “จู๋ถ่งอู”  ซึ่ง “จู๋ถ่ง” หมายถึง กระบอกไม้ไผ่ 
และ “อู” หมายถึง บ้าน  ต่อมาเมื่อกว่างโจวมีความเจริญเพ่ิมมากขึ้น ตึกแถวที่เรียกว่าจู๋ถ่งอู ได้
พัฒนาไปสู่อาคารที่มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า “ฉีโหลว” และ พู่อู” โดยลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมของ 
ฉีโหลวจะมีทางเดินบริเวณหน้าอาคารแบบมีหลังคาคลุมหรืออาเขต ในขณะที่พู่อูเป็นอาคารที่ไม่มี  
อาเขตแต่ใช้เพ่ือประกอบการค้าและอยู่อาศัยเช่นเดียวกัน และตึกแถวเหล่านี้ได้ประยุกต์รูปแบบทาง
สถาป๎ตยกรรมพ้ืนถิ่นบริเวณภาคใต้ของประเทศจีน ที่มีภูมิอากาศที่ฝนตกชุก โดยบ้านในประเทศจีน
ทั่วไปทั้งภาคเหนือและภาคใต้ มักเป็นกลุ่มอาคารที่ล้อมรอบลานเปิดโล่งกลางบ้านโดยมีกําแพงสูง
ขนาบ แต่ลักษณะของลานเปิดโล่งในบ้านทางภาคใต้ของประเทศจีนจะมีขนาดที่เล็กกว่าภาคเหนือ  
ทําให้อาคารที่ล้อมรอบลานโล่งมักจะเป็นอาคารสองชั้นขึ้น ทั้งสามหรือสี่ด้าน ทําให้ลานเปิดโล่งมี
ลักษณะที่เป็นทรงสูงและแคบ จึงเป็นส่วนสําคัญที่นําแสงเข้ามาภายใน ทําให้ไม่มืดทึบและเกิดการ
ไหลเวี ยนของลมขึ้ น ไปยั งที่ สู ง  อากาศภายในไหลเวี ยนได้ดี ขึ้ น  จึ ง ไม่ เกิดการ อับชื้ น16 
 

                                           
15 เรื่องเดียวกัน, 86. 
16 เรื่องเดียวกัน, 84. 
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  2.1.1.2 ที่พักอาศัยแบบเรือนล้อมลาน 
    ประ เทศจี นมี อ าณาบริ เ วณที่ ก ว้ า ง ใ หญ่  แ ล ะมี รู ป แบบ
สถาป๎ตยกรรมในแต่ละภูมิภาคที่ซับซ้อนและหลากหลายแตกต่างกัน ตามสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ซึ่งในมณฑลทางตอนใต้ของจีนที่ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยได้อพยพมานั้น มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขามากกว่าที่ราบ ประชากรมาก แต่พ้ืนที่น้อยจึงต้องพยายามสงวน
พ้ืนที่เพ่ือใช้ในการทําเกษตรให้มากที่สุด ขณะเดียวกันยังต้องคํานึงถึงการป้องกันอัคคีภัย ส่งผลให้
ชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้จึงมีอาคารตั้งรวมกันอย่างแน่นขนัด17 
    บ้านพักอาศัยแบบเรือนล้อมลานโล่งตรงกลาง เป็นสถาป๎ตยกรรม
พ้ืนถิ่นที่เก่าแก่กว่าสามพันปี (503-228 ปีก่อนพุทธศักราช)18 ในสมัยราชวงศ์เหลียว (พ.ศ.1450-
1668) และได้ใช้เป็นรูปแบบที่แพร่หลาย ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2179 -2454) บ้านพักอาศัย
แบบเรือนล้อมลานจัดอยู่ในประเภทที่พักอาศัยแบบเป็นทางการที่มีลานโล่งแบบ “ซานเหอย่วน” และ 
“ซื่อเหอย่วน” ลักษณะเป็นกลุ่มอาคารล้อมลานเปิดโล่งบริเวณกลางบ้านโดยมีจํานวนอาคาร สามหลัง 
และ สี่หลังตามลําดับ อาคารประธานจะอยู่ตรงกึ่งกลางและมีอาคารรองอยู่ในแนวแกนด้านซ้ายและ
ขวา  รูปแบบดังกล่าวจะมีกําแพงโอบล้อมที่อยู่อาศัยออกจากโลกภายนอก อาคารตั้งอยู่บนแนวแกน
แบบสมมาตร มีการแบ่งแนวแกนและรองที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและวิถีชีวิตแบบสังคมศักดิ
นาที่ให้ความสําคัญกับระดับชั้นภายในครอบครัว19 อาคารลักษณะนี้พบแพร่หลายในทางตอนเหนือ
ของประเทศจีน โดยเฉพาะในป๎กกิ่งซึ่งถือเป็นแบบมาตรฐาน และในเวลาต่อมาได้ใช้รูปแบบนี้อย่าง
แพร่หลาย รวมทั้งบ้านแบบเรือนล้อมลานในเขตตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ภาคใต้ของประเทศจีน โดย
มีข้อแตกต่างที่สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    1) อาคารที่ล้อมลานโล่งมักตรงกลางมักจะมีสองชั้นขึ้นไป 
    2)  ลานโล่งตรงกลางเรียกว่า “เทียนจิ่ง” มีขนาดสูงและแคบกว่า
ลานโล่งในอาคารประเภทซื่อเหอย่วนของทางภาคเหนือ ทําให้แสงแดดส่องเข้ามาได้น้อย 
    3) ห้องโถงที่ใช้รับรองแขกจะหันหน้าเข้าหาลานโล่งหรือตรงข้าม
กับประตูทางเข้าซึ่งเกิดการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ภายในกับภายนอก 
 
 

                                           
17 วารุณี หวัง, ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมจีน, 179. 
18 เรื่องเดียวกัน, 160. 
19 เรื่องเดียวกัน, 158. 
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    4) ในบางยุคสมัยชั้นล่างอาจจะไม่สูงมากและสร้างอย่างไม่ประณีต
เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบน แต่ในสมัยราชวงศ์ชิง(พ.ศ.2179-2454) มีลักษณะที่ตรงข้ามคือชั้นล่าง
บริเวณห้องรับแขกจะถูกสร้างและตกแต่งอย่างประณีตและชั้นบนเป็นห้องนอนห้องหนังสือและห้อง
เก็บของ 
    5) ใช้วัสดุผสมผสาน 3 อย่างได้แก่ อิฐ หินแกะสลัก และไม้
แกะสลัก และแสดงออกถึงลักษณะของพืชพรรณหรือวิถีชีวิต มากกว่าลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา20 
 
 
   
 
   
  
 
 

 
ภาพที่ 4 ซ้าย ลักษณะแผนผังเรือนล้อมลานแบบซานเหอย่วน และซื่อเหอย่วน ในประเทศจีน 
ขวา ลักษณะสามเรือนล้อมลาน 2 ชั้ น มีขนาดลานเปิดโล่งเล็ก ที่เรียกว่า “เทียนจิ่ง” 
ที่มา : Ronald G. Knapp, China’s old dwellings, (Canada : University of Hawaii, 1999), 

50,53. 

  ลักษณะการใช้สอยพ้ืนที่ภายในบ้านแบบเรือนล้อมลานของจีนในสมัยโบราณ  มี
ลําดับการใช้งานตามศักดิ์คือ ซ้ายมือของประตูทางเข้าหลักเป็นตู้ยาม และส่วนหนึ่งในบริเวณนั้นจะ
ถูกใช้เป็นห้องพักอาศัยด้วย พ้ืนที่ด้านหน้าใช้เป็นห้องสําหรับคนใช้ คอกสัตว์ และห้องเก็บของ อาคาร
ทั้งหมดนี้อยู่ล้อมรอบลานโล่งส่วนแรก เมื่อผ่านลานโล่งส่วนแรกไปสู่ส่วนที่สองจะมีความโอ่อ่ามากขึ้น 
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของคนใช้ที่ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านหากมีความ
ใหญ่โตมาก ก็จะมีการใช้งานพ้ืนที่ที่ซับซ้อนมากตามไปด้วย เมื่อผ่านลานโล่งลําดับที่สองไปสู่กลุ่ม

                                           
20 รวบรวมจาก วารณุี หวัง, ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมจีน (ขอนแก่น : ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักนวตักรรมการเรยีนการสอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2557), 178-181. และ Ronald G. Knapp 
China’s old dwellings, (Canada : University of Hawaii, 1999), 46-50. 
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อาคารลําดับถัดไป จะเป็นพ้ืนที่ของบุตรชายในบ้านซึ่ งแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นครอบครัวในบ้านหลัง
เดียวกัน อาคารก่ึงกลางมักจะเป็นของบุตรชายคนโต  พ้ืนที่ส่วนสุดท้ายเป็นพ้ืนที่สําคัญที่สุดเนื่องจาก
เป็นที่พักอาศัยของเจ้าของบ้าน อยู่ร่วมกับภรรยาเอกและอนุภรรยาตามลําดับ และลานโล่งของ
บุตรชายคนโตจะอยู่ตรงกับหน้าห้องของเจ้าของบ้าน  ทั้งนี้บริเวณลานเปิดโล่งภายในบ้านมีการใช้งาน
เป็นพ้ืนที่สวน บ่อเลี้ยงปลา และปลูกต้นไม้ โดยอยู่ในความครอบครองของผู้ที่มีห้องติดกับลาน จะ
เห็นได้ว่าการอยู่อาศัยในบ้านแบบจีนนั้นมีความเชื่อเก่ียวกับลําดับอาวุโสเป็นหลัก21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนผังบ้านจีนโบราณ 
ที่มา : พาย, ลูเซี่ยน ดับเบิ้ลยู, จีนสามยุค, (กรุงเทพฯ :สุขภาพใจ,2547): 213. 

                                           
21

 เรียบเรียงจาก พาย, ลูเซี่ยน ดับเบิ้ลยู, จนีสามยุค, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลโดย คณิน บุญสุวรรณ (กรุงเทพฯ :สุขภาพ

ใจ,2547), 210-213. 
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ภาพที่ 6 แผนผังบ้านแบบเรือนล้อมลานในประเทศจีน 
ที่มา : Ronald G. Knapp, Chinese houses : the architectural heritage of a nation (North 

Clarendon, Vt. ; Singapore : Tuttle, 2005) :  28. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ลักษณะลานเปิดโล่ง บ้านแบบเรือนล้อมลานในประเทศจีน 
ที่มา : Ronald G. Knapp, Chinese houses : the architectural heritage of a nation (North 

Clarendon, Vt. ; Singapore : Tuttle, 2005) :  73. 
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 2.1.2 ลักษณะโครงสร้างสมัยราชวงศ์ในสถาปัตยกรรมจีน 
  ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางลักษณะสถาป๎ตยกรรมเนื่องจากมี
อาณาบริเวณที่กว้างใหญ่และประกอบไปด้วยกลุ่มชนต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ทั้งนี้สภาพ
ภูมิประเทศล้วนส่งผลต่อรูปแบบอาคารที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่สถาป๎ตยกรรมจีนแบบโบราณมีการใช้
โครงสร้างไม้ร่วมกับอิฐและหิน โดยไม้เป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดและสามารถหาได้ง่าย ตลอดจน
เคลื่อนย้ายและสามารถถอดประกอบได้โดยสะดวก ระบบโครงสร้างไม้แบบเสาและคานจึงเป็นที่นิยม
กันอย่างแพร่หลาย  ผนังในงานสถาป๎ตยกรรมจีนมีหน้าที่แยกพ้ืนที่ใช้สอยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ
ผนังรับน้ําหนัก และมาตราวัดระยะของอาคารจะถูกกําหนดด้วยหน่วย “เจียน” หรือช่วงเสา ซึ่ง
อาคารอย่างสามัญที่สุดจะมีอย่างน้อย 3 ช่วงเสา  ลักษณะโครงสร้างไม้ในยุคราชวงศ์ของจีนสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 แบบหลักคือ 

   1) โครงสร้างแบบถายเหลียง  เป็นโครงสร้างที่มีพัฒนามาตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ฮ่ันตะวันออก เกิดจากการวางขื่อลงบนหัวเสา โดยแยกความยาวขื่อออกเป็นช่วงๆ และยก
หรือซ้อนชั้นขึ้นไปให้ได้ระดับตามความสูงของชั้นหลังคา โดยทั่วไปมักจะมีขื่อ 3 -5 ตัว ด้านบนของ 
อะเสทั้งสองข้างจะมีไม้สําหรับรอบรับแปเพ่ือเชื่อมต่อและรับโครงหลังคา ซึ่งโครงสร้างถายเหลียง
ได้รับความนิยมอย่าแพร่หลายในสมัยชุนชิว (ประมาณ 770 -476 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) และได้ถูก
พัฒนาต่อมาเพ่ือใช้ร่วมกับผนังเบา  โครงสร้างแบบถายเหลียงมักใช้ร่วมกับโครงสร้างค้ํายันที่ยืน
ออกมาคือ “โต๋วก่ง” เพ่ือรับโครงสร้างหลังคาและถ่ายน้ําหนักลงบนเสา ซึ่งระบบการใช้ค้ํายันนี้เมื่อ
พัฒนามาจนถึงจุดอ่ิมตัวก็ได้มีการใช้ลดลงเรื่อยๆ ในช่วงแรกของการใช้โครงสร้างโต๋วก่ง มีประโยชน์
เพ่ือถ่ายน้ําหนักในชั้นหลังคาและได้พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง คงเหลือเพียงการใช้งานเพ่ือความ
สวยงาม22 

  

    
 

 
ภาพที่ 8 โครงสร้างแบบถายเหลียงของจีน 
ที่มา : Ronald G. Knapp. China's vernacular architecture : house form and culture  

(Honolulu : University of Hawaii Press, 1989) : 76. 

                                           
22

 เรียบเรียงจาก วารณุี หวัง, ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมจีน, 272-273. 
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ภาพที่ 9 การวางตําแหน่งไม้ในโครงสร้างแบบถายเหลียงของจีน 
ที่มา : Ronald G. Knapp. China's vernacular architecture : house form and culture  

(Honolulu : University of Hawaii Press, 1989) : 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การใช้โครงสร้างขื่อแบบถายเหลียงในบ้าน Tan Yeok Nee สิงคโปร์ 
ที่มา : Ronald G. Knapp, Chinese houses of Southeast Asia : the eclectic architecture 

of sojourners and settlers (Tokyo ;Clarendon, Vt. : Tuttle, 2010) :  76. 
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   2) โครงสร้างแบบชวนโต่ว  เป็นโครงสร้างที่นิยมสําหรับการก่อสร้างที่พัก
อาศัย โดยเฉพาะในทางตอนใต้ของจีน ลักษณะของโครงสร้างเป็นการใช้ขื่อเจาะทะลุเข้าไปในเสา วาง
พาดและทําหน้าที่เชื่อมแต่ละเสาเข้าหากัน และระหว่างเสาจะวางดั้งบนช่วงกลางเพ่ือประสานกับแป
รับหลังคา จุดเด่นของโครงสร้างคือสามารถใช้ไม้ขนาดเล็กในการสร้างได้ง่ายกว่าระบบถายเหลียง ทํา
ให้เกิดโครงสร้างที่มีน้ําหนักเบาและสวยงาม ซึ่งในบางครั้งโครงสร้างแบบถายเหลียงและแบบชวนโต่ว
ก็มีการประยุกต์ใช้ร่วมกัน  ระบบโครงสร้างแบบชวนโต่วสามารถใช้ร่วมกับผนังเบาและทําให้สามารถ
กําหนดลักษณะของช่องเปิดที่สามารถเปิดได้กว้างขึ้น  ทั้งนี้ระบบโครงสร้างแบบชวนโต่วมักจะใช้กับ
อาคารที่มีขนาดเล็ก เช่น ห้องนอน ห้องเก็บของ  ข้อสังเกตของลักษณะโครงสร้างแบบนี้คือมักจะมี
เสามากกว่าระบบถายเหลียง และมีช่วงเสาที่แคบกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 11 เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างแบบถายเหลียง (บน) และโครงสร้างแบบชวนโต่ว (ล่าง) 
ที่มา : Ronald G. Knapp. China's vernacular architecture : house form and culture  

(Honolulu : University of Hawaii Press, 1989) :  75. 
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ภาพที่ 12 ลักษณะการใช้งานโครงสร้างแบบชวนโต่ว  
ที่มา : Ronald G. Knapp. China's vernacular architecture : house form and culture  

(Honolulu : University of Hawaii Press, 1989) :  77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 การใช้งานโครงสร้างแบบชวนโต่วกับผนังอาคาร 
ที่มา : Ronald G. Knapp. China's vernacular architecture : house form and culture  

(Honolulu : University of Hawaii Press, 1989) :  80. 
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2.2 ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 

 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครช่วงเวลาที่พระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น 
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร อธิบายถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวจีน ในหนังสือ สําเภาสยาม ตํานานเจ๊ก
บางกอกโดยชี้ประเด็นของการสืบค้นการตั้งถิ่นฐานได้จากศาลเจ้า กลุ่มชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษานั้นจะ
มีถิ่นที่อยู่และศาลเจ้าเป็นของตนเอง เป็นศูนย์รวมของชุมชนนั้นๆ ไม่ปะปนกับพวกอ่ืน23 ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มชาวจีนได้ 5 กลุ่มภาษาหลัก ได้แก่ ฮกเก้ียน แต้จิ๋ว ไหหลํา กวางตุ้ง และแคะ จากการสํารวจ
ของพิมพ์ประไพพบว่ามีศาลเจ้าฮกเก้ียนตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนรัชกาล
ที่ 2  แสดงให้เห็นว่าแต่เดิมนั้นกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนอาศัยอยู่ทางฝ๎่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณย่านกุฎีจีน ปากคลองบางกอกใหญ่ เรื่อยมาจนตรงข้ามปากคลองโอ่งอ่างและทางฝ๎่งตะวันออก 
(ฝ๎่งพระนครในป๎จจุบัน) ซึ่งเป็นย่านชุมชนชาวจีนไปจนถึงตลาดน้อยที่มีศาลเจ้าโจวซือกงเป็นศาล
เก่าแก่ สุจิตต์ วงศ์เทศ สันนิษฐาน ในงานเขียนเรื่อง กรุงเทพมาจากไหน ?  ไว้ว่า ฝ๎่งตะวันออกของ
กรุงเทพในป๎จจุบันนี้คือ บางจีน ที่ปรากฏในเพลงยาว นิราศเมืองเพชรบุรีของ หม่อมภิมเสน เมื่อคราว
นั่งเรือจากพระนครศรีอยุธยาไปตามแม่น้ําเจ้าพระยาผ่านเมืองธนบุรีและจะไปเพชรบุรี ดังมีใจความ
ว่า  
 
   “...ถึงบางจีนชื่อเช่นเหมือนชื่อพี่  ชื่อสิมีนึกหน้าแล้วแฝงหน้า 
   ท่านบอกบทกําหนดสักวามา จะถึงท่าประทับที่บุรีธน...”24 

 
ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของ กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ในหัวข้อ กรุงธนบุรี ใน
สมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ ระบุว่าจากแผนที่ที่วาดขึ้นโดยสายลับชาวพม่าแสดงตําแหน่งต่างๆของ
กรุงธนบุรี ฝ๎่งพระนครในป๎จจุบันบริเวณพระบรมมหาราชวัง เป็นชุมชนชาวจีนและญวนที่ถูกกวาด
ต้อนมาโดยมี พระยาราชาเศรษฐี เป็นหัวหน้ากลุ่มชาวจีน และในสมัยธนบุรีมีกลุ่มชาวจีนที่มีบทบาท
สําคัญในการช่วยมเด็จพระเจ้าตากสินรบพม่าในคราวกู้เอกราช และมาตั้งถิ่นฐานบริเวณคลองสานไป
จนถึงตลาดพลู25  

                                           
23 พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. สําเภาสยาม ตํานานเจ๊กบางกอก.กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์, 2547. หน้า 110. 
24 นิราศเมืองเพชรบุร ีของ หม่อมภมิเสน อ้างใน สุจิตต์ วงษ์เทศ. กรุงเทพฯ มาจากไหน?. กรุงเทพฯ : ดรีม แคท

เชอร์ค, 2555. หน้า65. 

25 กรรณิการ์ สุธีรตันาภริมย.์กรุงธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรตันโกสินทร์.ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร์)) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 
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2.2.1 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวจีนฝั่งธนบุรี  
  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณแถบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาน่าจะมีชุมชนชาวจีนตั้งรกราก
มาก่อน และมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชย์ และสร้าง
พระราชวังทางฝ๎่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาของเมืองบางกอก  พร้อมทั้งสถาปนาเป็นเมืองหลวง
แห่งใหม่นามว่า กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ด้วยเชื้อสายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เชื่อกันว่า
เป็นบุตรของ แต้ย้ง  (บางแห่งกล่าวว่า เจิ้งหย่ง) เป็นคนตําบลหัวฟู่  อําเภอเฉิงไห่ ได้ลงเรือสําเภาหัว
แดงมายังสยามในสมัยกษัตริย์หยงเจิ้ง ตอนแรกนั้นขายผลไม้เพ่ือยังชีพ ต่อมาเป็นนายอากรบ่อนเบี้ย 
ค่อยๆมั่งค่ังขึ้นและแต่งงานกับสตรีไทยชื่อ นกเอ้ียงในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กลุ่ม
ชาวจีนแต้จิ๋วได้ตั้งนิวาสสถานอยู่ฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังกรุงธนบุรี 
ซึ่งป๎จจุบันคือพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งฝ๎่งธนบุรีตั้งแต่ย่านปากคลองบางกอกใหญ่
เรื่อยไปจนถึงคลองสานนั้น เต็มไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายทั้ง ไทย จีน แขก มอญ  ที่ตั้งรกราก
อยู่กันเป็นชุมชนและมีศาสนสถานตามศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ โดยปรากฏศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่
ในย่านฝ๎่งธนบุรี เช่น ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าชําไนเก็ง ศาลเจ้าเกียนอันเก็ง ซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาว
จีนเมื่อเกิดชุมชนและมีพัฒนาการอยู่อาศัยมาแล้ว จะสร้างศาลเจ้าเป็นไว้เป็นที่เคารพสักการะในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตนเอง ในกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่สามารถสืบค้นหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่ฝ๎่งธนบุรีตั้งแต่สมัย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจน ถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5 ) 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มขุนนางและคหบดี ซึ่งสามารถจําแนกเป็นสกุลต่างๆ ได้พอสังเขปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 แผนที่กรุงธนบุรี ฝีมือสายลับพม่า แสดงตําแหน่งที่ตั้งสําคัญในกรุงธนบุรี 
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน?, (กรุงเทพฯ : ดรีม แคทเชอร์ค, 2555) : 76. 
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 สกุลกัลยาณมิตร ต้นสกุลคือ จีนมั่ง แซ่อ้ึง เป็นจีนฮกเกี้ยน เมืองเอ้หมึง ประเทศจีน เข้ามาใน
สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินกําลังสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี มีอาชีพเป็นพ่อค้าเรือสําเภานําสินค้าไป
ขายระหว่างสยามและจีน ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิไชยวารี ในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นขุนนางสังกัด
กรมท่าซ้าย ติดต่อกับชาวจีนโดยเฉพาะ เจ้าสัวมั่งได้ตั้งถิ่นฐานที่ย่านฝ๎่งธนบุรีบริเวณที่เรียกกันว่าตึก
ขาว อยู่ตรงข้ามกับฝ๎่งพระนครแถบวัดจักรวรรดิราชาวาสในป๎จจุบันเมื่อหลวงพิไชยวารีถึงแก่กรรม 
บุตรชายชื่อ โต ได้ทําการค้าขายแทนบิดา เป็นที่รู้จักกันในนาม เจ้าสัวโตซึ่งได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงใน
พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงเจษฎาบดินทร์ (ต่อมาคือ รัชกาลที่ 3) และช่วยกิจการสําเภาหลวงและ
ราชการ จนกระทั่งเลื่อนตําแหน่งเป็น เจ้าพระยานิกรบดินทร์ สมหุนายก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับสมญานามว่า “เจ้าสัวเหยียบหัวตะเภา” เมื่อครั้งเจ้าพระยานิกร
บดินทร์ ดํารงตําแหน่งเป็นพระยาราชสุภาวดี ได้อุทิศบ้านและซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเดิมมีภิกษุ
จีนพํานักอยู่ และเรียกกันต่อมาว่า “หมู่บ้านกุฏีจีน” สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ.2368 แล้วถวายเป็นพระ
อารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” 
  สกุลพิศาลบุตร ต้นสกุลคือ พระยาพิศาลศุภผล (ชื่น) สืบเชื้อสายทางบิดาจากจีนอ้น 
แซ่กอ  สกุลฝ่ายมารดาสืบเชื้อสายจากเจ้าสัวบุญชู ผู้แต่งสําเภาวังหลัง เป็นจีนแต้จิ๋ว พระยาพิศาลศุภ
ผล ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณคลองแคะ ฝ๎่งธนบุรี ซึ่งในคลองแคะนี้มีชุมชนชาวจีนแคะและศาลเจ้าชําไน
เก็ง  สกุลพิศาลบุตรมีบ้านแบบจีนหันหน้าออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา เรียกว่า บ้านซินโล้ง ป๎จจุบันถูก
เวนคืนเป็นท่าน้ําท่าดินแดง   
  สกุลโปษยานนท์  ต้นสกุลคือ จีนล่อแช แซ่กิมเป็นชาวจีนแต้จิ๋ ว เข้ามาเมืองไทย
ประมาณ พ.ศ.2360 ในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ค้าขายขึ้นล่องแม่น้ําเจ้าพระยาเลย
อยุธยาไปถึงเมืองอ่างทอง แต่งงานกับอําแดงอ่ิม ชาวอ่างทอง และพาครอบครัวลงมาผูกแพค้าขายอยู่
ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเหนือวัดทอง คลองสาน ภายหลังเมื่อมีฐานะมั่งคั่งขึ้นจึงซื้อที่สวนหลังแพปลูกตึก
เ ก๋ ง จี น ขึ้ น ใ นสมั ย รั ช ก าล ที่  3  ซึ่ ง ป๎ จ จุ บั น คื อบ้ า น โ ปษ์ กี่  ย่ า นท่ า ดิ น แด ง  ค ลอ งส า น 
   สกุลหวั่งหลี ต้นสกุลคือ ตันฉื่อฮ้วง เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ออกเดินทางมาประเทศสยาม
ในปี พ.ศ.2414 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่งงานกับอําแดงหนู ซึ่งเป็น
คนในสกุลโปษยานนท์ ในเวลาต่อมาตันฉื่อฉ้วงได้ซื่อที่ดินถัดจากบ้านโปษ์กี่ลงไปไม่ไกลนัก  และได้
ปลูกบ้านที่มีลักษณะเลียนแบบจากบ้านโปษ์กี่ในเวลานั้นที่ดินแปลงติดกันคือ ฮวยจุ่งโล้ง เป็นท่าเรือ
กลไฟของสกุลพิศาลบุตร ตันฉือฮ้วงได้ตั้ง ห้างฮ้วงหลีสําหรับประกอบกิจการนําเข้าและส่งออก โดย
เช่าตึกในอาคารก่ออิฐทรงจีนเพ่ือใช้เป็นสํานักงานของตน ภายหลังสกุลพิศาลบุตรได้ขายที่ดินแปลงนี้
ให้กับ ตันลิบบ๊วย บุตรชายของตันฉื่อฮ้วง นับตั้งแต่นั้นมา ท่าเรือกลไฟแห่งนี้จึงถูกรวมเป็นอาณาจักร
ของสกุลหวั่งหลีในป๎จจุบัน นอกจากนี้แล้วยังมีสกุลเหมะชะชาติ สกุลศิวรักษ์ และชาวจีนสกุลอ่ืนๆ ตั้ง
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บ้านเรือนอยู่ฝ๎่งธนบุรีเช่นเดียวกัน รวมถึงการมีชุมชนจีนขนาดใหญ่ตั้งถิ่นฐานลึกเข้าไปในคลองบาง
หลวงอย่างชุมชนตลาดพลู เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 แสดงตําแหน่งการตั้งถิ่นฐานชาวจีนโพ้นทะเลสกุลต่างๆ ฝ๎่งธนบุรี 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ และธนบุรี จ.ศ.1249 , ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 

(บรรณาธิการ), (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2559) 

 

 2.2.2 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวจีนฝั่งพระนคร 
  ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างป้อมขึ้นทั้งสองฝ๎่งของ
แม่น้ําเจ้าพระยา ขณะนั้นเมืองบางกอกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ภายหลังป้อมทั้งสองเป็นสมรภูมิรบ
ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และกองทัพฝรั่งเศสยอมแพ้ได้ถอนทัพกลับไป จนกระทั่งสมัยพระเพทราชาได้
รื้อป้อมบางกอกฝ๎่งตะวันออกและคงไว้เพียงป้อมวิไชยเยนทร์ฝ๎่งตะวันตก ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราช
ธานี ฝ๎่งพระนครมีลักษณะเป็นทะเลตมสําหรับเป็นที่นาใกล้พระนครและโปรดฯให้กลุ่มชาวจีน นําโดย

ปากคลองบางกอก

ใหญ่ 
สกุลกลัยาณมิตร 

สกุลโปษยานนท์ 

สกุลหวั่งหล ี

สกุลพิศาลบุตร 

สกุลสิมะเสถียร 

สกุลตันติเวชกุล 

แม่น้ําเจ้าพระยา 

วัดประยรุวงศาวาส 

วัดพิไชยญาติการาม 
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พระยาราชาเศรษฐีตั้งบ้านเรือนฝ๎่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝ๎่งตะวันออก สันนิษฐานว่าชุมชนชาวจีนที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นกลุ่มจีนแต้จิ๋ว กลุ่มจีนภาษาเดียวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
          เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่  1) 
ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ทรงย้ายตําแหน่งพระราชวังจากฝ๎่งธนบุรีมายังฝ๎่งพระนครในบริเวณที่
ชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่เดิม ทรงสร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นและโปรดเกล้าฯ ให้ชุมชนชาวจีนกลุ่มนั้น
ย้ายไปตั้งบ้านเรือนถัดลงไป โดยมีอาณาเขตตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสําเพ็ง ดังความ
ในพงศาวดารว่า 
  
  “...พระราชวังใหม่ให้ตั้งในที่ซึ่งพระยาราชาเศรษฐีและพวกจีนอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่แต่
ก่อน โปรดให้พระยาราชาเศรษฐีและพวกจีนย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไป
จนถึงคลองวัดสําเพ็งแล้วจึงได้ฐาปนาสร้างพระราชนิเวศน์มนเทียรสถานล้อมด้วยปราการระเนียดไม้ไว้ก่อน 
พอเป็นที่ประทับอยู่ควรแก่เวลา...”26 

 
  การย้ายถิ่นฐานครั้งใหม่ของชาวจีนกลุ่มนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีน
ในประเทศไทยครั้งสําคัญ เนื่องจากจํานวนพลเมืองสัญชาติจีนเหล่านั้นได้สร้างสร้างบ้านเรือนสําหรับ
ค้าขาย ตั้งแต่ย่านสะพานหันไปจนถึงวัดเกาะ (ป๎จจุบันคือวัดสัมพันธวงศาราม) จนเกิดเป็นชุมชนชาว
จีนขนาดใหญ่ ในสมุดสารบาญชีของกรมไปรษณีย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 เฉพาะถนนสําเพ็งนั้นมีร้านค้า
ต่างๆ เป็นจํานวน 530 ร้าน27 นอกจากนี้ยังมีตรอกที่แยกจากถนนสําเพ็งออกไปทั้งสองฝ๎่งตลอดทั้ง
สาย ช่วงเวลาก่อนที่จะตัดถนนทรงวาดเมื่อ พ.ศ.2450 ตรอกทางฝ๎่งทิศตะวันตกมีอาณาเขตยาวไป
จรดแม่น้ําเจ้าพระยา มีบางส่วนเป็นคลองหรือคูน้ําเล็กๆ ซึ่งล้วนแต่มีชาวจีนอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก 
พ้ืนที่ถดัลงไปจากวัดเกาะนั้น คือวัดสําเพ็ง (ป๎จจุบันคือวัดปทุมคงคา) ไปจนถึงบ้านต้นสําโรง (ป๎จจุบัน
คือสถานทูตโปรตุเกส) เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนชาวจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้จักกันในย่าน ตลาดน้อย กลุ่ม
ชาวจีนในย่านตลาดน้อยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนมีทักษะช่าง และประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างตี
เหล็ก ชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากบนแผ่นดินสยามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย เมื่อมีฐานะมั่งคั่ง
ร่ํารวยขึ้น มักจะได้รับบรรดาศักดิ์ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เจ้าสัวบางท่านนิยมสร้างความสัมพันธ์
กับราชสํานักสยามด้วยการส่งบุตรีถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาของพระมหากษัตริย์  ซึ่งการตั้งถิ่นฐาน
ของชาวจีนในฝ๎่งพระนครของกรุงเทพมหานคร สามารถจําแนกเป็นสกุลต่างๆ ได้พอสังเขปดังนี้ 

                                           
26 ทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), เจ้าพระยา.พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - 4 ฉบับเจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) บรรณาธิการ, รวี สริิอิสสระนันท์. นนทบุรี : ศรีป๎ญญา, 2555. หน้า 43-44. 
27

 สํารวจจากสารบาญชี เล่มที่ 1 ส่วนท่ี 2 คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ. 1245 
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          สกุลไกรฤกษ์ ต้นสกุลคือ ชาวจีนฮกเกี้ยนแซ่หลิม ลงเรือสําเภาเดินทางมา
ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีบุตรชายสองคนคือ นายเริก รับราชการในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นขุนท่องสื่ออักษร ตําแหน่งเสมียนกรมท่าซ้ายติดต่อกับฝ่ายจีนในการเจริญ
พระราชไมตรีและยังรับราชการจนแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาล
ที่ 1) และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรโกษา เดิมอาศัยอยู่ในชุมชนชาวจีนตรงข้ามพระราชวังกรุง
ธนบุรี และได้ย้ายนิวาสสถานมาที่ตําบลสําเพ็งบริเวณตรอกพระยาไกร และในเวลาต่อมาในชั้น
ลูกหลาน ได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่ตําบลปากคลองโอ่งอ่าง ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณเชิง
สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ฝ๎่งพระนคร ก่อนจะย้ายที่พํานักไปแห่งอ่ืนในสมัยถัดไป28  บุตรชายคนที่
สองของจีนแซ่หลิม ชื่อ นายอิน หรือ โง้ว ผู้เป็นน้องชายของนายเริก (ต้นสกุลไกรฤกษ์) ได้ทําการ
ค้าขายร่ํารวยเป็นเศรษฐีชาวบ้านขนานนามว่า “เจ้าสัวเตากระทะ” มีผู้สันนิษฐานว่าเพราะท่านทํา
กระทะขาย บ้านของท่านอยู่ที่ตรอกโรงกระทะ (ป๎จจุบันคือถนนเยาวพานิช ในเขตสําเพ็ง) แต่บ้างก็ว่า
ที่บ้านท่านต้องตั้งเตาหุงข้าวกระทะเลี้ยงคนมากมายทั้งกะลาสีลูกเรือและกุลีขนของ นายอินได้รับ
บรรดาศักดิ์เป็นพระอินทรอากร ในสมัยรัชกาลที่ 2 และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอินทรอากร ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ภายหลังขุนนางเชื้อสายจีนทั้งสองท่านนี้ได้ถวายธิดาเป็นบาทบริจาริกาในรัชกาลที่ 2 
คือเจ้าจอมยี่สุ่น บุตรีพระยาไกรโกษา และ เจ้าจอมมารดาอําภา ธิดาพระยาอินทรอากร ซึ่งมีพระองค์
เจ้าชาย 2 องค์ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอําภา ทรงเป็นองค์ต้นราชสกุลในเวลาต่อมา ได้แก่ ราชสกุล 
กปิตถา และ ปราโมช ส่วนบุตรชายคนสุดท้องของพระยาอินทรอากร ได้เป็นต้นสกุล นิยะวานนท์  ใน
ป๎จจุบัน29 และอีกความเห็นหนึ่งของพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร อธิบายไว้ในหนังสือเรื่องนายแม่ฯ ว่า 
บ้านเรือนของเจ้าจอมมารดาอําภา ธิดาพระอินทรอากร อยู่ถัดจากศาลเจ้าโจวซือกง ย่านตลาดน้อย
ไปเล็กน้อย และขอบเขตของชุมชนฮกเกี้ยนระหว่างปลายสําเพ็งไปจนถึงบ้านต้นสําโรงนี้ยังแสดง
เอกลักษณ์ของความเป็นหมู่บ้านโรงกะทะ ซึ่ง ชาวต่างประเทศที่เข้ามาสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 เรียก
หมู่บ้านนี้ว่า Fonderie Chinoise หมายถึง บ้านช่างหลอมจีน30 
           สกุลโซว ต้นสกุลคือ จีนเซี้ยง แซ่โซว เป็นชาวจีนฮกเก้ียน เข้ามาในสยามเมื่อ
สมัยปลายอยุธยา หลังจากที่อพยพย้ายถิ่นฐานมานั้นแรกเริ่มได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ละแวกชุมชนกุฎีจีน
ปากคลองบางกอกใหญ่ และได้ย้ายมายังหมู่บ้านช่างหลอมจีน ใกล้บ้านต้นสําโรง (สถานทูตโปรตุเกส
ในป๎จจุบัน) ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ลูกหลานสกุลโซวได้ตั้งรกรากทํามาหากินมีฐานะที่มั่งคั่ง 

                                           
28 กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ปรียวรรณ บุนนาค. ไกรฤกษ์ (Krairiksh) 100 ปี. (พิมพ์ในโอกาสครบรอบ
ร้อยปี สกุลไกรฤกษ์ เมื่อ พ.ศ.2556), 28. 
29 เรื่องเดียวกัน, 6. 
30 พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. นายแม่. กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส,์ 2546),  37. 
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รวมถึงได้รับราชการกรมท่าซ้ายมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอภัยวานิชถึง 2 รุ่นและในรุ่นที่ 5 สกุลโซวทาง
ฝ่ายชายได้มีทายาทสืบแซ่ คือ พระยาอธิกรณประกาศ ต้นสกุล จาติกวนิช และสืบสายต่อไปเป็น ศรา
ภัยวานิช ส่วนบุตรหลานทางฝ่ายหญิง ต่างออกเรือนไปกับเจ้าสัวผู้ร่ํารวยในระดับเดียวกันทําให้เกิด
ความสัมพันธ์กับสกุลต่างๆ ได้แก่ โปษยานนท์, โปษยะจินดา, ตัณฑเศรษฐี, โชติกเสถียร, เศรษฐบุตร, 
ภิรมย์ภักดี เป็นต้น 
           สกุลโชติกเสถียร ต้นสกุลคือ จีนเถียนเป็นบุตรของจีนจือ เกิดในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรพบุรุษอยู่ที่อยุธยาบริเวณคลองสวนพลูวัดพนัญเชิง ชุมชน
ชาวจีนที่สําคัญแห่งหนึ่งสมัยอยุธยา แต่เมื่อเติบใหญ่ จีนเถียนได้ออกเรือนอยู่กินกับนางสุ่น คนบ้าน
ลานตากฟ้าเมืองนครชัยศรี ก่อนอพยพครอบครัวลงมาป๎กหลักที่ปากคลองโอ่งอ่างใกล้วัดบพิตรภิมุข
ในป๎จจุบัน ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงภาษีวิเศษ เจ้าภาษีนายอากรในกรมท่าซ้าย และในสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี มหาอํามาตย์ชั้นผู้ใหญ่ ดํารงตําแหน่งเจ้า
กรมท่าซ้ายดูแลการเก็บภาษีอากร การค้าขายกับประเทศทางตะวันออก ศาลคดีจีน รวมถึงการดูแล
ควบคุมชาวจีนในสังคมไทย31 
           สกุลล่ําซํา ต้นสกุลคือ อ้ึงเหมียวหงวนเป็นชาวจีนแคะ เข้ามาในสยามเมื่อ
สมัยรัชกาลที่ 4 โดยเริ่มจากการเป็นลูกจ้างในร้านขายเหล้าต่างประเทศและเหล้ากลั่นของ จิวเพ็กโก 
คนจีนแคะเช่นเดียวกัน ต่อมาจึงเก็บหอมรอมริบเปิดร้านขายไม้สักซุง  ที่ตําบลจักรวรรดิติดกับแม่น้ํา
เจ้าพระยา ชื่อ “ก้วงโกหลง” และได้ทํากิจการห้างร้านโรงเลื่อยและโรงสีทั้งในและต่างประเทศ ใน
เวลาต่อมาได้ร่วมหุ้นกับชาวจีนด้วยกันตั้งภัตตาคารชื่อ ห้อยเทียนเหลา หรือหยาดฟ้าภัตตาคาร และ
ทายาทรุ่นที่ 3 ของสกุลล่ําซําได้เป็นผู้ก่อตั้ง ธนาคารกสิกรไทยในป๎จจุบัน 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
31 เสื่อผืนหมอนใบขุนนางไทยต้นกรงุ, ศิลปวัฒนธรรม 18, 4 (กุมภาพันธ์ 2540) : 98-103. 
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ภาพที่ 16 แสดงตําแหน่งการตั้งถิ่นฐานชาวจีนโพ้นทะเลสกุลต่างๆ ฝ๎่งพระนคร  
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ และธนบุรี จ.ศ.1249 , ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 
(บรรณาธิการ), (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2559). 

 

ตารางที่ 2 ลําดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โดยสังเขปท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
ย่านคลองสาน ฝ๎่งธนบุรี 

พ.ศ. 
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

ย่านสําเพ็ง ฝ๎่งพระนคร 

- กรุงศรีอยุธยาแตก กรุงธนบุรีถูก
สถาปนาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช บริเวณลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยา บางกอก 
- จีนฮกเกี้ยนตั้งรกรากอยู่ย่านกุฎีจีน 
ปากคลองหลวงรวมทั้งจีนเกต แซ่โซว 
ต้นตระกูลบ้านโซวเฮงไถ่ และ 

2310 

- พระยาราชาเศรษฐีหัวหน้าชุมชนชาวจีน ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ระหว่างวัดสลัก-วัดโพและท่าเตียน 
ร่วมกับชุมชนชาวญวน จีนแซ่หลิมมีลูกชายสองคน
คือ นายเริก, นายอิน (โง้ว) 
- นายเริก รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีเป็นเสมียน
กรมท่าซ้าย ติดต่อกับฝ่ายจีน 
- กลุ่มชาวจีนจากคลองในไก่และคลองสวนพลู 

สกุลโซว(จาติกวนิช,ศราภัยวานชิ) 

และความสัมพนัธ์กับสกลุ   

โปษยะจินดา, ตัณฑเศรษฐี ฯลฯ 

สกุลโชตกิ

สกุลอืน่ๆในย่านส าเพ็ง 

สกุลไกร

วัดสัมพันธวงศาราม 

วัดปทุมคงคา 

วัดราชบูรณะ 
วัดจักรวรรดิราชา
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- จีนแต้จิ๋วอพยพตามสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ตั้งบ้านเรือนด้านใต้
ของพระราชวังและลึกเข้าไปในย่าน
ตลาดพลู คลองบางหลวง  

กรุงศรีอยุธยา อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่ปากคลองคู
เมือง32 

- สยามส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ราชสํานักจีนสองครั้ง แต่ถูกปฎิเสธ 

2314 
2318 

 

- จักรพรรดิเฉียนหลง อนุญาตให้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งกอง
เรือบรรณาการไปที่จีนได้ 

2320  

- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่ง
ทูตจีนไปขอพระราชทานตราตั้ง และ
ได้รับสิทธิ์ในการค้าขาย  
- นายเริก เป็นล่ามจีนในคณะทูตไทย
ที่ไปกรุงป๎กกิ่ง 

2324  

- สิ้นสุดยุคสมัยของกรุงธนบุรี 
เป็นราชธานี 
- นายเริก กลับมาจากจากกรุงป๎กก่ิง
เกิดการผลัดแผ่นดิน แต่ยังรับราชการ
ต่อกับกรมพระยาบวรมหา- 
สุรสิงหนาท ได้ตัดผมเปียไว้ผมอย่าง
ไทยและเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยา
ไกรโกษา (เริก) 
 

2325 
 

- รัชกาลที่ 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ทางฝ๎่ง
ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา โปรดเกล้าให้พระ
ยาราชาเศรษฐีและชาวจีนย้ายบ้านเรือนไปอาศัย
ย่านคลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสําเพ็งส่วน
ใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋ว 
- ชาวจีนฮกเกี้ยนบางส่วนแยกออกมาตั้งบ้านเรือน
ที่หมู่บ้านโรงกระทะปลายสําเพ็งไปจนถึงบ้านต้น
สําโรง (สถานฑูตโปรตุเกสในป๎จจุบัน) รวมทั้งจีน
เกต แซ่โซว ต้นตระกูลบ้านโซวเฮงไถ่ ย้ายนิวาส
ถานมาย่านนี้ 
- จีนเกต แซ่โซว มีบุตรชายชื่อ จีนจาต ส่งเรียน
เมืองจีน 
 

                                           
32 อ้างอิงจาก ภูธร ภูมะธน กล่าวถึงประวัติของต้นตระกลู ในบรรยายประจําปี เรื่อง ศิลปะในชุมชนจีนประเทศไทย 
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมถ์วิทยากรโดย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร 
และ  เศรษฐพงษ์ จงสงวนวันเสารท์ี่ 26 พฤศจิกายน 2559  
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- นายอิน แซ่หลิม น้องชายนายเริกค้าขายจน
ร่ํารวย ได้รับสมญานามว่า “เจ้าสัวเตากระทะ 

 
2343 

เพลิงไหม้สําเพ็ง-ย่านตลาดน้อย ตั้งแต่วัด 
สามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) จนถึงวัดสําเพ็ง 
(วัดสัมพันธวงศาราม) 

 2347 - ชาวจีนฮกเกี้ยนสร้างศาลเจ้าโจวซือกง 
ย่านตลาดน้อย 

 2352 - รัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคต รชักาลที่ 2ครองราชย์ 
- นายอิน รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระ
อินทรอากร เป็นกําลังสําคัญในการค้าขายกับ
ต่างประเทศ 
- บุตรสาวพระอินทรอากร ชื่อ “อําภา” รับ
ราชการฝ่ายในรัชกาลที่ 2 เป็น “เจ้าจอมมารดา
อําภา” รัชกาลที่ 2มีพระโอรสเป็นต้นราชสกุล 
กปิตถา และ ปราโมช 

 2353 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งคณะทูตอัญเชิญพระราชสาส์น
ไปถวายจักรพรรดิเกียเข้งแห่งอาณาจักรจีน 

จีนล่อแช แซ่กิม เข้ามาเมืองไทย
ค้าขายขึ้นล่องแถบอยุธยา-อ่างทอง 
แต่งงานกับ อําแดงอ่ิม ชาวอ่างทอง 
ย้ายลงมาปลูกแพอยู่เหนือวัดทอง  
ย่านคลองสาน 

2360  

จีนล่อแช แซ่กิม มีฐานะมั่นคงขึ้น จึง
ซื้อที่สวนหลังแพปลูกตึกเก๋งจีนชื่อ คือ 
บ้านโปษ์ก่ี ของตระกูล โปษยานท์ ใน
ป๎จจุบัน (ไม่ทราบปีก่อสร้าง) 

2367 

- รัชกาลที่ 2 เสด็จสวรรคต รชักาลที่ 3 เสด็จขึ้น
ครองราชย์ 
- มีการแต่งสําเภาค้าขายกับประเทศจีน  
และการสร้าง บูรณะวัดต่างๆ ด้วยศิลปพระราช
นิยมแบบจีน  
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- จีนจาต แซ่โซว กลับมาจากเมืองจีน แต่งงานกับ 
อําแดงอยู่ จีนจาดได้รับบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอภัย
วานิช ขึ้นกรมท่าซ้าย33  
- อําแดงอยู่มีบุตรชายคนโตชื่อ สอน ต่อมาคนรู้จัก
ในนาม เจ้าสัวสอน แต่งงานกับ อําแดงฉุน 
บุตรสาวของเจ้าสัวล่อแชและอําแดงอ่ิม เศรษฐีจีน
สกุลโปษ์ก่ี (โปษยานนทฺ) ฝ๎่งคลองสาน 

 ศาลเจ้าเกียนอันเกง สร้างขึ้นในฝ๎่ง
ธนบุรี เมื่อ พ.ศ.2391 โดยจีนฮกเกี้ยน 
แซ่ซิ้ม และ แซ่ตัน34 

2390- 
2391 

-หลวงอภัยวานิช (เจ้าจัวจาต) และ อําแดงอยู่ ซื้อ
ที่ดินขยายอาณาเขตท่ีพักอาศัยรวมเป็นหมู่บ้าน
สกุลโซว 

 2394 - รัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต  
รัชกาลที่ 4 เสด็จขึ้นครองราชย์ 

สร้าง ป้อมป้องป๎จจามิตร  
ฝ๎่งคลองสาน 

2395 - ขุด “คลองผดุงกรุงเกษม”  
- สร้างป้อม 8 ป้อม ป้อมปิดป๎จนึก อยู่ตลาดน้อย  

เรือกลไฟในสยามลําแรกสร้างเสร็จ 
พระพิศาลศุภผล(ชื่น) เป็นเจ้าของเรือ
กลไฟลําแรกชื่อ“เคาเทนนิ่ง” 
วิ่งระหว่างกรุงเทพ – ฮ่องกง 
- นายชื่น แซ่กอ ต่อมาคือ พระยา
พิศาลศุภผล ประกอบกิจการเดินเรือ
สําเภา เป็นเจ้าของที่ดินริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาอยู่ 3 แปลงใหญ่ 
1.ซิ้นโล้ง ยกให้ กอจินสือ หรือ พระ
พิศาลผลพานิช (ต่อมาถูกเวนคืนเป็น
ท่าเรือท่าดินแดง) 
 

2398 - สยามทํา สนธิสัญญาเบาริง กับประเทศอังกฤษ 
ชาวจีนมีการค้าขายที่คึกคักมากข้ึน  
- เริ่มตัดถนนเจริญกรุงตอนใต้ จากคูคลองรอบ
พระนครข้ามคลองผดุงกรุงเกษมไปจนถึง 
บางคอแหลม 

                                           
33 จากช่วงเวลานี้ พิมพ์ประไพ พิศาลบุตรอ้างถึงการมีอยู่ของบ้านโซวเฮงไถ่แล้ว ใน นายแม่. กรุงเทพฯ : บริษัท 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส,์ 2546. หน้า 49. 
34 ต่อมา แซ่ซิ้มคือ ตระกูลสิมะเสถียร แซ่ตัน บางครั้งออกเสียงแซ่ตั้ง คือ ตระกูลตันติเวชกุล  
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2.ฮวยจุ้นล้ง  
(ต่อมาขายต่อให้ตระกูล หวั่งหลี ) 
3.ที่ดินใต้วัดทองนพคุณยกให้  
เจ้สัวกิม บุตรคนรอง 

 

2401 สยามเริ่มใช้เครื่องสีข้าวแบบเครื่องจักรไอน้ํา 

2404 ตัดถนนเจริญกรุงตอนใน ซึ่งเป็นถนนใน 
กําแพงพระนคร 

2407 ถนนเจริญกรุงทั้งสองตอนสร้างแล้วเสร็จ 
จากภาพถ่ายยุคแรก ตึกแถวถนนเจริญกรุงยังเป็น
ไม้โรงชั่วคราวและตึกแถวก่ออิฐถือปูนแบบจีน 

 2411 - รัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคต  
รัชกาลที่ 5 ครองราชย์เสด็จขึ้นครองราชย์ 

จีนตันฉื่อฮ้วง เดินทางมาจากเมืองจีน
ขึ้นที่ท่าเรือฮวยจุ้นล้ง  ตั้งห้างขาย
ของและทําการค้าต่อมาแต่งงานกับ 
อําแดงหนู แห่งบ้านโปษ์ก่ี  

2414  

ตันฉื่อฮ้วงและอําแดงหนู ให้กําเนิด
บุตรชาย ชื่อ ตันลิบบ๊วย (สันนิษฐาน
ว่าบ้านหวั่งหลีสร้างข้ึนข้างฮวยจุ้นล้ง 
ในช่วงเวลานี้) 

2424  

 2426 มีการสํารวจบ้านเลขท่ีและทํา สารบาญชี เป็นเล่ม 
ใช้ในงานของกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยระบุเลขที่
บ้านเจ้าของ สัญชาติ สถานะ ชื่อตรอก ชื่อถนน 
และอาชีพ 

 2430 มีแผนที่ฉบับ จ.ศ.1249 สํารวจพื้นที่
กรุงเทพมหานครฝ๎่งพระนครและฝ๎่งธนบุรี  

 2432 เริ่มตัดถนนเยาวราช ซึ่งผ่านพื้นที่พักอาศัย
หนาแน่นในชุมชนชาวจีน ซึ่งประกอบด้วยชาวจีน
และขุนนางไทย ทําให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกับการ
เวนคืนที่ดินโดยใช้เวลาประมาณ 9 ปี จึงสําเร็จ 



  34 

 
 

2436 ตัดถนนจักรวรรดิเมื่อ เริ่ม พ.ศ.2434 จากบ้าน
พระยามหามนตรี (สี่แยกเอส.เอ.บี  ในป๎จจุบัน) 
ไปจรดริมแม่น้ําเจ้าพระยา 

 2441 รัชกาลที่ 5และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี 
เสด็จพระราชดําเนินไปย่านสําเพ็ง กลุ่มพ่อค้าชาว
จีนปลูกพลับพลาที่ ถ.ราชวงษ์ กล่าวคําถวาย 
พระพร35 

 2443 ถนนเยาวราชตัดแล้วเสร็จ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ที่ดินริมถนนด้วยการสร้างตึกแถวเป็นจํานวนมาก 
และเป็นยุคของการสร้างตึกแถวด้วยอิทธิพลแบบ
ตะวันตก 

 2450 - แผนที่ปี 2450 พบแนวตัดถนนใหม่ ริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาในย่านสําเพ็งซึ่งต่อมาคือ ถนนทรงวาด 
- เกิดเพลิงไหม้ตําบลศาลเจ้าเก่า ย่านสําเพ็ง 
เพลิงลุกลาม ทิศเหนือจรดศาลเจ้าใหม่ ทิศใต้จรด
คลองโรงกระทะ 

 2455 ประตูสะพานหันชํ ารุ ด  อิฐหล่นลงมาทํ า ให้
โครงสร้างถล่ม จึงรื้อกําแพงสร้างตึกแถว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
35 “ข่าวเสด็จพระราชดําเนิน รับคําถวายชัยมงคลของพวกพ่อค้าถนนบํารุงเมืองและถนนท้องสําเพ็ง,” 
 ราชกิจจานุเบกษา เลม่  14, ตอนที่ 41 (9 มกราคม จ.ศ.1897) : 693. 
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  2.2.3 อาชีพและความเป็นอยู่ของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร (ต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ถึงช่วงหลังตัดถนนเยาวราช ระหว่าง พ.ศ.2325-2450) 
            ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างป้อมข้ึนทั้งสองฝ๎่ง
ของแม่น้ําเจ้าพระยา ขณะนั้นเมืองบางกอกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ภายหลังป้อมทั้งสองเป็น
สมรภูมิ มูลเหตุที่ชาวจีนการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนั้นเนื่องจาก เกิดภัยธรรมชาติที่ประเทศจีน
บ่อยครั้งและการทําการเกษตรขาดทุนติดต่อกัน รวมถึงจํานวนประชากรที่มากและมีการประกอบ
อาชีพแบบเดียวกันในพ้ืนที่อย่างหนาแน่น การย้ายถิ่นฐานของชาวจีนมีมาอย่างต่อเนื่องจนในสมัย
หนึ่งทางการจีนได้ออกกฎหมายห้ามชาวจีนโยกย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศ ชาวจีนแต้จิ๋วจะอพยพ
ลงเรือสําเภาที่ทาหัวเรือด้วยสีแดง และเรือของชาวจีนฮกเกี้ยนจะทาหัวเรือด้วยสีเขียว กลุ่มผู้อพยพ
เหล่านี้โดยมากเป็นชนชั้นแรงงานและเป็นกลุ่มที่ไม่มีความรู้ เมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จึงต้อง
ทํางานเป็นลูกจ้าง ซึ่งศูนย์รวมชาวจีนที่จะหางานได้คือย่านสําเพ็ง ที่มีกิจการต่างๆโดยชาวจีนที่ตั้ง
รกรากมาก่อนหน้า บรรดาจีนใหม่ที่หรือที่เรียกว่า “ซินตึ๊ง” มักจะทํางานกับผู้ที่มาจากหมู่บ้าน
เดียวกัน แซ่เดียวกัน หรือขอทํางานกับห้างร้านอ่ืนๆ ตามทักษะที่ตนเองถนัดหรือตามแต่ตกลงกันได้  
ชาวจีนได้อพยพมาตั้งถ่ินฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่และเกิดสังคม
ค้าขาย ซึ่งลักษณะของชาวจีนส่วนมากมีทักษะของการทําการค้าและมองสามารถมองเห็นโอกาสหรือ
ช่องทางที่จะได้กําไรจากกิจการหรือความต้องการสังคมอยู่เสมอๆ ทําให้ภายหลังสามารถตั้งตัวเป็น
เศรษฐีในเมืองไทยได้หลายคนได้มีการจําแนกอาชีพชาวจีนตามกลุ่มชาติพันธุ์ดังนี้ 
           ชาวจีนแต้จิ๋ว มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยและควบคุมกิจการค้าที่มี
กําไรสูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงการค้าข้าวและผลิตผลของท้องถิ่น สินค้าสิ่งทอที่สั่งมาจากต่างประเทศ
และผลิตภัณฑ์อาหารของชาวตะวันตก รวมถึงการเป็นเจ้าภาษีนายอากรและรับราชการในกรมท่าซ้าย 
ที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วเป็นเศรษฐีและมีอิทธิพลในวงสังคม 
           ชาวจีนฮกเกี้ยน มักจะมีความรู้ในเรื่องเหมืองแร่ เพราะชาวจีนฮกเกี้ยนมา
จากดินแดนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุของจีน ชาวฮกเกี้ยนในประเทศไทยจึงมักตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคใต้36 
ในกรุงเทพมหานครชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยนเก่าแก่คือบริเวณ ศาลเจ้าโจวซือกง ย่านตลาดน้อย ซึ่งเป็น
ชุมชนที่ประกอบอาชีพโดยใช้ทักษะเกี่ยวกับงานช่างเหล็ก 
           ชาวจีนกวางตุ้ง มาจากดินแดนแถบที่อุดมไปด้วยทรัพยากรในดิน เช่น ดีบุก 
ถ่านหิน มีความชํานาญในด้านงานช่างและเครื่องจักรกล ชาวจีนกวางตุ้งอาศัยอยู่ตามแถบภาคกลางที่

                                           
36 บํารุง สุขพรรณ์, บทบาทของชาวจีนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2530) 30. 
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มีโรงสีข้าว โรงเลื่อย และตามแหล่งที่มีเหมืองแร่37  เรือสําเภาจากประเทศทางตอนใต้ของจีน เช่น 
ไทย เวียดนาม มะละกา เป็นต้น มักแวะท่าเรือเมืองกวางตุ้งก่อนเดินทางไปตอนเหนือของจีน ชาวจีน
ในบริเวณนี้จึงมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากโลกภายนอกก่อนชาวจีนในภูมิภาคอ่ืนๆ สําหรับอาชีพที่
ชาวกวางตุ้งนิยมทําคือ ช่างเครื่องยนต์ พ่อครัว เป็นต้น38 
           ชาวจีนไหหลํา เป็นประชากรส่วนใหญ่ของเกาะไหหลํา ซึ่งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศจีน เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง มีความละเอียดถี่ถ้วน ทํางาน
ประณีตมักเป็นช่างฝีมือ 
           ชาวจีนแคะ มักเป็นพ่อค้าเบ็ดเตล็ด รับจ้าง เป็นกลุ่มที่มีบทบาทน้อยที่สุด 
เนื่องจากอพยพมาจากดินแดนที่ไม่อุดมสมบูรณ์และใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนย้ายถิ่นฐานอยู่เรื่อยๆ  อยู่กัน
เป็นหมู่ๆตามนอกตั้งแต่มณฑลฮกเกี้ยนไปจนถึงกวางสี 
            อย่างไรก็ตามในการดําเนินชีวิตในสังคมขณะนั้นยังมีการแบ่งชนชั้นจากการ
ประกอบอาชีพ ตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่พอสมควร กลุ่มที่ได้รับการยกย่องและนับหน้าถือตาสูงสุด
ได้แก่กลุ่มข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์และกลุ่มพ่อค้าที่มีฐานะร่ํารวย เช่น พระศรีทรงยศ(เจ้าสัวเนียม) 
หลวงอภัยวานิช(เจ้าสัวสอน) พระยาโชฏึกราชเศรษฐีในยุคสมัยต่างๆ ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมท่า
ซ้ายและมีอํานาจหน้าที่ในการปกครองกลุ่มคนจีน รองลงมาคือกลุ่มกิจการโรงเลื่อย โรงสี ที่มีฐานะ 
และชนชั้นล่างสุด ได้แก่กลุ่มท่ีประกอบอาชีพพ่อค้าหาบเร่ คนงานทางการเกษตร ผู้ใช้แรงงาน ช่างตัด
ผมตามข้างถนน นักแสดงและคนลากรถ ทั้งนี้จากการสํารวจในสมุดสารบาญชีของกรมไปรษณีย์ พ.ศ.
2426 พบว่า ถนนสําเพ็งหรือถนนวานิช 1 ในป๎จจุบันมีพ่อค้าชาวจีนจับจองประกอบกิจการอยู่ตลอด
ทั้งเส้น ในช่วงปลายถนนเป็นกิจการต่างๆของพ่อค้าแขก ซึ่งรวมทั้งหมดเป็นจํานวน 530 ร้านค้า โดย
สามารถจําแนกประเภทสินค้าและบริการบนถนนสําเพ็งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ดังนี้ 
           1) หมวดอาหาร ของกิน วัตถุดิบได้แก่ ร้านขายเครื่องจันอับ เครื่องวุ้นเส้น 
เครื่องเกาเหลาปลาสด ปลากุเรา ร้านขายข้าวแกง น้ําร้อน ขนมป๎ง 
           2) หมวดของใช้ ถ้วยโถโอชาม ได้แก่ร้านขายเครื่องทองเหลือง เครื่องแก้ว 
เครื่องลายครามเครื่องเหล็ก มีอยู่ประปรายตลอดแนวถนน 
           3) หมวดเครื่องนุ่งห่มได้แก่ร้านขายเสื้อผ้า มีทั้งผ้าม่วง ผ้าชนิดต่างๆ เสื้อ 
และกางเกง มีมากเช่นเดียวกัน 

                                           
37 เรื่องเดียวกัน, 30. 
38 สุชาติ แสงทอง และคนอื่นๆ, นครสวรรค์ศึกษา : บันทึกเร่ืองราวคนจีนปากน้ าโพ, (นครสวรรค์ : สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560), 84. 
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           4) หมวดร้านขายยา,เครื่องเทศ,ใบชา มีอยู่เป็นระยะๆ แต่ไม่หนาแน่น ที่
ปลายถนนมีร้านขายเครื่องเทศ 2 ร้าน มีพ่อค้าแขกเป็นเจ้าของ 
           5) หมวดเครื่องมือช่าง ขายเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆ 
           6) หมวดโคม มีร้านขายทั้งโคมแก้ว โคมระย้า ตลอดทาง 
           7) หมวดสุรา, โรงน้ําชา,บุหรี่ , ฝิ่น มีขายเป็นระยะๆแต่ไม่มาก มักจะอยู่ใกล้
โรงบ่อนและกลุ่มชุมชนผู้ใช้แรงงาน และมักจะมีโรงรับจํานําตั้งอยู่ใกล้เคียงเสมอๆ 
           8) หมวดสินค้าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ร้านขายนาฬิกา ถัง ป้านชา เครื่องจักสาน 
กระจกหีบหนัง หีบ เตาอั้งโล่ จับเจี๋ยว(ชามที่มีด้าม) กุญแจ กระดาษเครื่องไม้คันชั่ง หมอน เสื่อ ตุ๊กตา 
ชามฝา เชือกมะนิลา และสินค้าอ่ืนๆที่ระบุยังไม่ได้ ร้านเหล่านี้มีเป็นจํานวนมาก ถือเป็นกลุ่มหลักๆ
ของถนนสําเพ็ง มีกิจการของพ่อค้าแขกที่ต่างออกไปจากคนจีนคือ ขายน้ํามันหอม น้ําอบฝรั่ง ปืน ผ้า
ซาระบับ และขนมนมเนย 
           9) หมวดงานช่างและงานบริการ  พบว่าชาวจีนประกอบอาชีพ ไส้หู  
(ซือหู่ -ช่างชาวจีน) เป็นจํานวนหนึ่ง ที่พบบ่อยคือ ช่างโกนผม นอกจากนั้นยังมีอาชีพอ่ืนๆ ที่ใช้ทักษะ
เฉพาะ เช่น ช่างทําตึก ช่างเหล็กวิลาศ ช่างดีบุก ช่างเย็บเสื้อ ช่างเย็บหนัง ช่างทําถัง ช่างทําโต้ะ ช่าง
สลักหิน ช่างแกะตราจีน ช่างตีเหล็ก(อยู่ค่อนไปทางตลาดน้อย) งานบริการอ่ืนๆได้แก่ ร้านส่งจดหมาย
ไปเมืองจีน และเสมียนเขียนหวย 
           10) หมวดกิจการเฉพาะ ที่มีอยู่จํานวนน้อยมาก ปรากฏเพียง 1-2 ร้าน
เท่านั้น ได้แก่ ร้านขายหนังสือ ร้านขายดอกไม้ธูปเทียน ร้านขายเครื่องโต๊ะ (เครื่องตั้งบูชา)ร้านขาย
เครื่องดนตรี (ซอ กระจับปี่) ร้านขายเครื่องกงเต๊ก ร้านขายเครื่องงิ้ว ร้านขายดอกไม้จีน (ไม่ทราบแน่
ชัดว่าดอกไม้เพลิง ดอกไม้กระดาษ หรืออาหาร) 
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ภาพที่ 17 แผนผังแสดงตําแหน่งกลุ่มกิจการร้านค้าในถนนสําเพ็ง ข้อมูลจากสารบาญชี พ.ศ.2426 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ และธนบุรี จ.ศ.1249 , ธงชัย ลิขิตพรสวรรค

(บรรณาธิการ), (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2559). 
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2.3 ลักษณะสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในกรุง เทพมหานครระหว่าง  
พ.ศ.2325 - 2450) 
  ในช่วงแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ปรากฏลักษณะหรือหลักฐานที่ชัดเจนมากนัก 
แต่ในระยะต่อมาเมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆในพระนคร มีการวาดจิตรกรรมฝาผนัง
เกี่ยวกับเรื่องชาดก พระพุทธศาสนา แต่บรรยากาศของภาพที่แสดงนั้นเป็นภาพของวิถีชีวิตและ
บ้านเรือนราษฎร ซึ่งมีทั้งสถาป๎ตยกรรมไทยและสถาป๎ตยกรรมแบบจีนผสมผสานกันอยู่เช่นฉาก
ปราสาทราชมณเฑียร บ้านขุนนาง บ้านคหบดีซึ่งมีทั้งผู้อาศัยที่เป็นไทยและจีน บ้านพราหมณ์ 
บ้านเรือนราษฎรและการประกอบอาชีพ ซึ่งสันนิษฐานว่าจิตรกรรมเหล่านี้ได้สะท้อนลักษณะทาง
สถาป๎ตยกรรม เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ขยายตัวและมีความเจริญต่อเนื่องมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดการตัดถนนเจริญกรุงเพ่ือพัฒนาเมืองและการค้ากับชาวต่างประเทศในโลก
ตะวันตก การค้าของชุมชนชาวจีนบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสําเพ็ง ได้มีการขยายตัว
มาบริเวณถนนเจริญกรุงและผู้ที่สามารถตั้งตัวจากการค้าขาย ได้สร้างบ้านแบบจีนขึ้นในบริเวณฝ๎่ง
คลองสาน ในภาพถ่ายเก่าย่านถนนเจริญกรุงยุคแรกสามารถมองเห็นตึกแถวที่ปรากฏลักษณะ
สถาป๎ตยกรรมแบบจีน โดยสังเกตได้จากบริเวณยอดจั่วของหลังคาที่มีการป๎้นปูนเป็นแบบจีนลาดเอียง
ไปตามสันของหลังคาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร  
ที่แสดงเอกลักษณ์ของสถาป๎ตยกรรมจีน  
ที่มา : พระมหาสุรพล ชิตญาโณ, โบสถ์วัดโพธิ์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542) 
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ภาพที่ 19 จิตรกรรมฝาผนังในวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  ที่แสดงเอกลักษณ์ของ
สถาป๎ตยกรรมจีน  
ที่มา : ประยูร อุลุชาฎะ, วัดสุทัศนเทพวราราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20  จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ ที่แสดงเอกลักษณ์ของสถาป๎ตยกรรมจีน  
ที่มา : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, วัดทองธรรมชาติ, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525) : 78-79. 
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ภาพที่ 21 ตึกแถวที่มีสันหน้าจั่วหลังคาแบบจีนบนถนนเจริญกรุง 
ที่มา :  Siam, Thailand & Bangkok Old Photo Thread, เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2559,  เข้าถึงได ้
จากhttp://teakdoor.com/Gallery/albums/userpics/26751/1894-bkk-charoen-krung-
road-new-road-XZX.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 ตึกแถวที่มีสันหน้าจั่วหลังคาแบบจีนบนถนนเจริญกรุง บริเวณสะพานเฉลิมกรุง 48 
ที่มา : ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, สะพานเก่ากรุงเทพฯ = Old bridges of Bangkok (กรุงเทพฯ : สยาม

สมาคมฯ, 2520), 52. 
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  บรรยากาศของย่านการค้าและสถาป๎ตยกรรมในชุมชนชาวจีนย่านสําเพ็งถูกถ่ายทอด
ผ่านบทกวี นิราศชมตลาดสําเพ็งของ นายบุศย์ กวีในสมัยรัชกาลที่ 5-6 เช่นเดียวกับนิราศชมตลาด
ของกวีนิรนามท่ีบรรยายลักษณะของบ้านเรือนในย่านสําเพ็งว่าเป็นหมู่ตึกเก๋งเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการ
สันนิษฐานของ ส.พลายน้อย ในการถอดเนื้อความระบุไว้ว่าถูกแต่งขึ้นก่อน พ.ศ.2455 ซึ่งมีบท
บรรยาย เช่น 
 
  “...แต่เดิมทีมีอยู่ประตูยอด         ทางตลอดสําเพ็งตึกเก๋งตั้ง 
  เกิดชํารุดทรุดรานทวารพัง        อนิจจังสังสารไมท่านทน..” 
 
  “...มีร้านรายขายสินคา้สารพัด          ออกเยียดยัดครั่นครึกล้วนตึกเก๋ง 
  พวกแม่ค้าพูดมากฝปีากเร็ง           ออกแร่เร็งร้องขานประสานกัน...”39 
 
   “...เป็นบ้านช่องใหญ่โตมโหรฬึก         แต่ล้วนตึกจําเพาะชา่งเหมาะเหม็ง 
  บรรดาคนที่เหล่าชาวสําเพ็ง          เป็นตัวเต็งมั่งคั่งทัง้เงินทอง...”40 
 

   ชาวจีนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ตามกลุ่ม
ภาษาพูด เช่น จีนแต้จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน  จีนแคะ ประกอบอาชีพค้าขายและเป็นลูกจ้างใช้แรงงานให้กับ
กิจการต่างๆในย่านสะพานหัน สําเพ็งและตลาดน้อย ซึ่งการค้าขายมีลักษณะเป็นตึกแกวถ่ออิฐฉาบปูน
หันหน้าเข้าสู่ถนนสําเพ็งเรียงรายไปตลอดทาง กลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มีจํานวนมากและอยู่
อย่างแออัด นอกจากย่านการค้าฝ๎่งพระนครบริเวณฝ๎่งธนบุรีก็มีชาวจีนอาศัยอยู่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
เช่น ชาวจีนที่ย่านตลาดพลู ย่านคลองแคะ(ป๎จจุบันคือท่าน้ําดินแดง) และบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
เมื่อสร้างฐานะได้มั่นคงแล้วมักจะปลูกบ้านที่มีลักษณะเป็นตึกก่ออิฐฉาบปูนแบบเก๋งจีน เป็นเรือนหมู่
ตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง ซึ่งมิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้บันทึกถึงลักษณะบ้านของคหบดีชาวจีนใน
ประเทศไทยไว้ดังนี้ 
 
 

                                           
39 สุจิตต์ วงษ์เทศ : บรรณาธิการ.ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมจากวรรณคดีกวีสยามน าเท่ียวกรุงเทพฯ  
: นิราศชมตลาดส าเพ็ง.กรุงเทพฯ : มติชน, 2545. หน้า 270-275. 
40 เร่ืองเดียวกัน : นิราศชมตลาด. หน้า 402. 
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  “…ชนชั้นที่ร่ํารวยสร้างบ้านด้วยอิฐที่น่าอยู่และสะดวกสบาย กําแพงเฉลียงประดับประดา
ตบแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาและไม้พุ่มเตี้ย จัดวางอยู่ในกระถางดอกไม้แบบจีนที่สีสันฉูดฉาด โคมไฟ
จีนที่ขาดไม่ได้ห้อยระย้าลงมาจากหลังคาของเฉลียง ภายในตัวบ้านท่านจะพบแท่นบูชาเทพเจ้าประจําบ้าน
และเหนือแท่นบูชามีกระดาษทองและกระดาษสีสันหลากหลายซึ่งจารึกข้อความที่ดูเหมือนเป็นบทสวด

วิงวอนหรือบทสวดมนต์ประจําบ้าน…”41 

 
  ในแต่ละพ้ืนที่ของชุมชนชาวจีนจะมีศาลเจ้าประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าตามความ
เชื่อของแต่ละกลุ่ม บรรดาชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้ประกอบไปด้วยผู้คนหลายระดับ
ตั้งแต่ ชนชั้นแรงงาน ค้าขาย เจ้าสัว รวมทั้งชนชั้นคหบดีที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากราช
สํานัก ผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยส่วนมากเป็นเพศชายและแต่งงานกับหญิงไทยและให้
กําเนิดทายาทที่มีเชื้อสายจีนจํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 ซ้าย บ้านเศรษฐีชาวจีน, ขวา ห้องรับแขกในบ้านชาวจีน  
ที่มา  รัตติกาล สร้อยทอง และ สําเนียง ศรีเกตุ : แปลและเรียบเรียง, สยามและลาวในสายตา

มิชชันนารีชาวอเมริกัน,  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557.) : 110,117. 

                                           
41 รัตติกาล สร้อยทอง และ สําเนยีง ศรีเกตุ : แปลและเรียบเรียง,  สยามและลาวในสายตามชิชนันารีชาวอเมริกัน  
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557.) , 116. 
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  สังคมของกลุ่มคหบดีบุตรชายชาวจีนมักจะถูกส่งกลับไปเรียนหนังสือที่ประเทศจีน
ตั้งแต่ยังเล็กเพ่ือสานต่อกิจการของบรรพบุรุษ บุตรสาวเรียนรู้งานบ้านและรับใช้บิดามารดา บาง
ครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมมักจะนําบุตรสาวไปถวายตัวอยู่ในอุปการะของเจ้านายสตรีใน
พระบรมมหาราชวังเพ่ือศึกษางานบ้านงานเรือน และในบางกรณีทางครอบครัวได้ถวายให้เป็นบาท
บริจาริกาแด่พระมหากษัตริย์ ซึ่งทําให้สตรีเชื้อสายจีนเหล่านั้นเลื่อนฐานะทางสังคมขึ้นเป็นเจ้าจอม 
เช่น เจ้าจอมมารดาอําภา ในรัชกาลที่ 2  เจ้าจอมสมบุญ ในรัชกาลที่ 5 เป็นต้น 
  จากการสํารวจสารบาญชี พ.ศ.242642 พบว่านอกจากถนนสําเพ็งแล้วที่มีตึกแถว
และบ้านเรือนชาวจีนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น ยังมีชาวจีนอาศัยอยู่ในแพริมแม่น้ําเจ้าพระยาเป็น
จํานวนมากตั้งแต่ปากคลองโอ่งอ่างเรื่อยไปจนย่านตลาดน้อย ทั้งนี้ยังมีบ้านของขุนนางฝ่ายจีนสังกัด
กรมท่าซ้ายตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบ้าง หรือพ้ืนที่อ่ืนๆบ้าง ซึ่งสามารถรวบรวมได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลที่ตั้งบ้านขุนนางฝ่ายจีนในราชสํานักไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
ที ่ ชื่อ/บรรดาศักดิ์43 ตําแหน่ง/สังกัด ตําแหน่งที่พักอาศัย 

1 พระยาพิสลสมบัติบริบูรณ 
(ยิ้ม) 

ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ําฝ๎่งตะวันออกริมโรงฝิ่น 

2 พระยาภักดีพัทรากร (เกงซัว) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านคลองสาน ลําน้ําฝ๎่งตะวันตก 

3 พระพิศาลผลพานิช (จีนสือ) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้ า นลํ า น้ํ า ฝ๎่ ง ต ะ วั น ตกริ ม ศ าล เ จ้ า 
โรงฟอกหนัง 

4 หลวงนาวาเกนิกร (โต) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ําฝ๎่งตะวันออก 
5 หลวงไมตรีวานิช (เสงเกียด) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้ านลํ าน้ํ า ฝ๎่ ง ตะวั นออกริ มสะพาน 

วัดจักรวรรดิ์ 
6 หลวงจิตรจํานงวานิช (เกงสือ) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ําฝ๎่งตะวันออก โรงกระทะเก่า 

7 หลวงอภัยวานิช (สอน) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านใต้ตรอกศาลเจ้าโจซือกง 

8 หลวงวิวัฒราชากร (พุ่ม) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้ า น ลํ า น้ํ า ฝ๎่ ง ต ะ วั น ต ก ใ ต้ ป้ อ ม 
ปากคลองสาน 

9 หลวงภาษีวิเสศ (จีนซือ) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านคลองโอ่งอ่างตรงหน้าวัดเชิงเลน 

                                           
42 สารบาญชี ส่วนท่ี 1 คือตําแหน่งราชการสําหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร เลม่ที่ 1.  
กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพ์ต้นฉบับจํากัด, 2541. 
43 บรรดาศักดิ์ขุนนางสะกดตามต้นฉบับ  
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10 ห ล ว ง บ ริ บู ร ณ เ ก ศ า ก ร  
(บุ้นฮวด) 

ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านบางลําพูล่าง ใกล้บ้านพระยาโชฏึก 

11 หลวงวารีราชายุธ (โป๊) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้ า น ลํ า น้ํ า ฝ๎่ ง ต ะ วั น ต ก  เ ห นื อ วั ด
ทองธรรมชาติ 

12 หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (ฉาย) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านหมู่ริมสะพานปลา สําเพ็ง 

13 หลวงพิพิธภัณฑ์พิจารณ (ฮ้ี) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ําฝ๎่งตะวันตก ใต้วัดสุวรรณ 
14 หลวงพิไชยวารี (เส็ง) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ําฝ๎่งตะวันออกริมศาลเจ้าโรง

ฟอกหนัง 
15 หลวงบํารุงราชากร (เขียว) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้ า น ลํ า น้ํ า ฝ๎่ ง ต ะ วั น ต ก  เ ห นื อ วั ด

ทองธรรมชาติ 
15 หลวงราชโภคานุกูล (สุ่ม) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ําฝ๎่งตะวันออก เคียงศาลเจ้า

ทับทิม 

16 หลวงชลภูมิพานิช (จุ้ย) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านตรอกตลาดน้อย 
17 หลวงโสภณเพชรรัตน (นิ่ม) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ํ าฝ๎่ งตะวันออก หน้าวัดราช

บุรณะ 
18 หลวงศรีทรงยศ (แพ) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านลําน้ําฝ๎่งตะวันออก ปากคลองตลาด 

19 หลวงเจริญราชธน (เท่ง) ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้านตรอกสําเพ็ง หน้าโรงสีไฟวัดตะเคียน 

20 ห ล ว ง ส ว า มิ ภั ก ดิ์ ภู ว น า ถ 
(เกียฮืน) 

ขุนนางกรมท่าซ้าย บ้ า น ลํ า น้ํ า ฝ๎่ ง ต ะ วั น ต ก  เ ห นื อ วั ด
ทองธรรมชาติ 
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2.4 การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพมหานคร  
 งานวิจัยและบทความต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนหรือในย่าน
ชุมชนชาวจีนนั้น ปรากฏในส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง Twentieth century impressions of 
Siam : its history, people, commerce, industries, and resources by Wright, Arnold 
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2451 เป็นหนังสือชุดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สําคัญเล่มหนึ่งของสยามยุค
ใหม่ (สมัยรัชกาลที่ 5) เนื้อหาประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีคุณค่า เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายต่างๆ การทูต การทหาร ตํารวจ การเงิน การธนาคาร การส่งออก นําเข้า การ
คมนาคมขนส่ง ทั้งในและนอกประเทศ ภาพบุคคลสําคัญและสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงภาพ
บ้านพักอาศัยของคหบดีจีนหลายท่าน เช่น นายตันลิบบ๊วยจากสกุลหวั่งหลี  บ้านซินโล้ งของพระยา
พิศาลศุภผล (กอกือฮง) และคหบดีชาวจีนท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของสยามในยุคใหม่ที่
มีกลุ่มพ่อค้าชาวจีนเป็นผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจกลุ่มใหญ่ ซึ่งในป๎จจุบันยังมีการตีพิมพ์ซ้ํา และเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์สถาป๎ตยกรรรมของบ้านคหบดีจีนในกรุงเทพมหานครในยุคของการค้าขาย
ทางเรือสําเภาและเรือกลไฟ  
  การศึกษาเกี่ยวกับสังคมชาวจีนในประเทศไทยเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วง พ.ศ.2500 โดย สกิน
เนอร์, จี. วิลเลียม ในชื่อ Chinese society in Thailand : an analytical history ผลงานฉบับนี้
มักจะถูกนําไปเป็นต้นแบบของงานเขียนในยุคหลัง เมื่อกล่าวถึงสังคมชาวจีนในย่านสําเพ็ง งานของส
กินเนอร์ ศึกษาในประเด็นด้านการอพยพของชาวจีนเข้ามาประเทศไทยในยุคแรก การเติบโตของ
สังคมชาวจีนและนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อชาวจีนในประเทศไทยแม้ว่างานศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้
กล่าวถึงสถาป๎ตยกรรมแบบจีนในประเทศไทยโดยตรง แต่เป็นงานศึกษาในมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ละเอียด ซึ่งมีการแบ่งเนื้อหาตามสภาวการณ์สําคัญๆ จนกระทั่งถึง พ.ศ.2499  ป๎จจุบัน 
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้นํางานศึกษาฉบับนี้แปลเป็นภาษาไทย โดย 
พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ตีพิมพ์ใน พ.ศ.2529 หลังจากนั้น
เป็นต้นมางานเขียนเกี่ยวกับจีนวิทยาโดยนักวิชาการในสังคมไทยมักใช้เป็นเอกสารฉบับพ้ืนฐานในการ
อ้างอิง ซึ่ง พ.ศ.2548 ได้มีการตีพิมพ์ฉบับแปลเพ่ิมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากงานศึกษาหลัง พ.ศ.2500 
งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับจีนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการนําเสนอบทบาทชาวจีน
ในประเทศไทย สถานภาพทางกฎหมาย ชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนในไทย 
  พ.ศ.2523 นายเจงหลอง โปษยะจินดา ถึงแก่กรรม มีหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพโดย เพชร ธํามะรงค์ ชื่อเรื่อง ประวัติความเป็นมาของผู้ครองตึก”โซวเฮงไถ่” เนื้อหาภายในมี
ประวัติของตระกูลและเนื้อหาเกี่ยวกับนิราศชมตลาดสําเพ็ง ซึ่งนายบุศย์ กวีสมัยรัชกาลที่ 5 พรรณนา
เนื้อหาเป็นบทกลอนถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวจีนในย่านสําเพ็งไปจนถึงตลาดน้อยซึ่งเป็นที่ตั้งของ
บ้านโซวเฮงไถ่หลังนี้  จนกระทั่งในปี พ.ศ.2525 เป็นปีที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปีมีการผลิต
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งานวิจัยและหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผุสดี ทิพทัส ได้ทํางานวิจัย
ในโครงการวิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ของ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-
2525) นับเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาทางสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนในกรุงเทพมหานคร งาน
ศึกษาของผุสดีมองภาพรวมของกรุงเทพมหานครในช่วงแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงป๎จจุบันและ
แบ่งประเภทงานสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยเหล่านั้นตามช่วงเวลาการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ 
โดยมีบ้านพักอาศัยแบบจีนที่ได้คัดเลือกมาจํานวนหนึ่ง และส่วนใหญ่เป็นบ้านของกลุ่มคหบดีชาวจีนที่
ยังมีหลักฐานปรากฏที่เห็นได้ชัดเจนถูกจัดกลุ่มอยู่ในบ้านพักอาศัยแบบจีนในรัชกาลที่ 3 -4 ตัวอย่าง
บ้านที่เลือกมาศึกษาได้แก่ บ้านหลวงอุปการโกษากร ตรอกยาฉุน ย่านสะพานหัน ฮวยจุ้นล้งและ
บ้านหวั่งหลี คลองสาน,บ้านโปษ์กี่ของตระกูลโปษยานนท์ บ้านพระอภัยวานิช (บ้านโซวเฮงไถ่) และ
ตึกแถวแบบจีนย่านตลาดน้อย วิธีการศึกษาของผุสดีเป็นการเลือกตัวอย่างบ้านดังกล่าวและอธิบาย
แยกส่วนปะปนกับกลุ่มสถาป๎ตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยแบ่งหัวข้อเป็น ที่ตั้ง รูปแบบ
ความเป็นอยู่และการใช้สอยประโยชน์ (มีการแสดงแบบผังพื้นบางอาคาร) วัสดุและการประดับตกแต่ง 
ซึ่งในจํานวนทั้งหมดนั้นเป็นการเลือกศึกษาเพ่ือแสดงกายภาพของบ้านพักอาศัยแบบจีนเพียงสังเขป
ของบ้านในกรุงเทพมหานคร สิ่งที่งานของผุสดียังไม่ได้ศึกษาคือตึกแถวแบบจีนอีกจํานวนหนึ่งบริเวณ
ถนนสําเพ็ง และบ้านจีนขนาดเล็กกว่ากรณีศึกษาในย่านตลาดน้อย ตลอดจนการอธิบายความ
เชื่อมโยงกับบริบทรอบข้าง เช่น ตรอก ถนน ศาสนสถาน มิติของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การอพยพ 
การตั้งบ้านเรือน ในลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากหัวข้อในการศึกษาเป็นไปเพ่ือภาพโดยรวมของ
กรุงรัตนโกสินทร์ในยุคสมัยต่างๆ แต่นับว่าเป็นงานศึกษาในยุคแรกที่กลายมาเป็นต้นแบบในการ
อ้างอิงการศึกษาทางสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยในกรุงรัตนโกสินทร์แบบต่างๆ ในงานศึกษาด้านวิชาการ
ช่วงหลัง พ.ศ.2525 ซึ่งงานศึกษาฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงและตีพิมพ์อีกครั้ง ในพ.ศ.2545 ในชื่อ บ้านใน
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีขนาดพ็อคเก็ตบุคจํานวน 4 เล่ม 
  ในช่วงเวลาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี มีการรวมบทความเกี่ยวกับชาวจีน
ในประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งโดย วิทยา วิทยอํานวยคุณ และ ศิลป โหรพิชัย จัดทําขึ้นในนามของ 
เส้นทางเศรษฐกิจ (ฉบับพิเศษ) ในหัวข้อ คนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จากคํานําของ 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ระบุว่า การจัดทําหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่บทบาทของคนจีนหรือ
คนไทยเชื้อสายจีนในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี โดยเน้นในด้านมนุษยศาสตร์
มากกว่าสังคมศาสตร์ ภายในเล่มเป็นการรวบรวมบทความย่อยจากผู้เขียนหลายท่าน เช่น มานพ 
ถนอมศรี, หลวงเมือง, สันต์ สุวรรณประทีป, ส.ธรรมวิริยะ  ซึ่งหนึ่งในบทความจํานวนมากนั้นมีการ
กล่าวถึงเรื่อง บ้านจีนในกรุงเทพมหานคร โดย ส.ธรรมวิริยะ ซึ่งยกกรณีศึกษาบ้านหวั่งหลี พร้อม
อธิบายประวัติ ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใช้สอย ซึ่งเป็นบทความสั้นๆ ขนาด 4 หน้า ซึ่งมี
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ลักษณะการพรรณนาความถึงสถาป๎ตยกรรม เช่นเดียวกับงานศึกษาของผุสดี ทิพทัส ในเวลาต่อมา
ประมาณ 3 ปีหลังจากผลงานการรวมบทความเก่ียวกับชาวจีน ประยูร อุลุชาฎะ มีผลงานหนังสือเรื่อง
ศิลปะจีนและคนจีนในไทย โดยสํานักพิมพ์เมืองโบราณ เมื่อ พ.ศ.2530 ศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมและ
ประติมากรรมในประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบจีน ซึ่งส่วนมากเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ตุ๊กตาปูน
ป๎้น มีการกล่าวถึงงานสถาป๎ตยกรรมเพียงเล็กน้อย โดยกรณีศึกษาเป็นบ้านพักอาศัยแบบจีนในตัว
เมืองสงขลา ซึ่งเป็นการพรรณนาความโดยสังเขปเช่นเดียวกัน  
  พ.ศ.2534 หลังจากงานวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ โดย แน่งน้อย 
ศักดิ์ศรี และคณะได้ตีพิมพ์ ในวงการวิชาการมักจะใช้เป็นหนังสือพ้ืนฐานของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์และบริบทโดยรอบในยุคสมัยต่างๆ งานศึกษาฉบับนี้อธิบายครอบคลุมในหมวด
ต่างๆ เช่น พระราชวังและวัง วัด สถานที่ราชการ ที่พักอาศัยและชุมชน ตลาดเส้นทางสัญจร เป็นการ
อธิบายประกอบแผนผังโดยมีใจความสําคัญในลักษณะการทําความเข้าใจเนื้อเมืองกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มชุมชนชาวจีนและบ้านพักอาศัยแบบจีนนั้นนําเสนอในแง่ของการอพยพที่ตั้งเมื่อแรกสร้าง
พระบรมมหาราชวัง และแสดงที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวจีนร่วมกับศาสนสถานพร้อมทั้งระบุการ
ครอบครองของบ้านพักอาศัยชาวจีนบางแห่ง ซึ่งมีการอ้างอิงงานศึกษาของผุสดี ทิพทัส  เช่นเดียวกัน 
แต่หลังจากงานศึกษาบ้านในกรุงเทพฯ ของผุสดี ทิพทัส  ในครั้งนั้นยังไม่มีการศึกษาแง่มุมของ
สถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนเหล่านี้อย่างชัดเจน เมื่อ พ.ศ.2538 หนังสือชื่อดุจนาวากลาง
มหาสมุทร ซึ่งเป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุวิทย์ หวั่งหลี คนในตระกูลหวั่งหลี
รุ่นที่สี่ บุตรชายของตันซิวเม้งซึ่งบรรพบุรุษคือนายตันฉื่อฮ้วง เจ้าของบ้านหวั่งหลีและท่าเรือฮวยจุ้นล้ง
ฝ๎่งคลองสาน จํานงศรี รัตนิน  เป็นผู้เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆ ร่วมกับ พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร อรนุช 
จันทรวิมล และ สายใจ หวั่งหลี เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษตระกูลหวั่งหลีตั้งแต่นาย
ตันฉื่อฮ้วงลงเรือมาค้าขายที่สยามจนกระทั่งสร้างบ้านหวั่งหลีขึ้น และเป็นที่ยืนยันว่าบ้านหวั่งหลีนั้น
สร้างเลียนแบบบ้านโปษ์กี่ซึ่งทั้งสองตระกูลมีความสนิทสนมกัน เนื้อหาทางด้านสถาป๎ตยกรรมของ
บ้านหวั่งหลีเป็นการอธิบายเชื่อมโยงไปถึงต้นเค้าของบ้านในหมู่บ้านโจ่ยโคย ประเทศจีนที่เป็นบ้านเกิด
ของนายตันฉื่อฮ้วงบรรพบุรุษต้นตระกูล 
  งานวิชาการทางด้านจีนศึกษาในช่วง พ.ศ.2538-2542 ยังคงเป็นการอธิบายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ 
เช่น รายงานการวิจัยเรื่องชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย และในภูมิลําเนาเดิมที่เฉาซัน : สมัยที่สอง 
ท่าเรือซ่านโถว (2403-2492 หรือ 1860-1949) โดย ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
แสดงให้เห็นเส้นทางการอพยพของชาวจีนกลุ่มหลักที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ในด้าน
สถาป๎ตยกรรมแบบจีนมีงานศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ือเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ศาลเจ้าจีนใน
กรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 โดย รุ่ง สุจินันท์กุล ในระดับมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสํารวจศาลเจ้าจีนของทั้ง 5 กลุ่มภาษาที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาล 
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ที่ 1-5 ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และนําข้อมูลจากการสํารวจมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ประเด็นหลัก ข้อมูล
ทั้งหมดมาสรุปเป็นแนวความคิดและแนวทางในการอนุรักษ์ ซึ่งงานศึกษาของ รุ่ง สุจินันท์กุล แม้จะ
เป็นการศึกษาสถาป๎ตยกรรมของศาลเจ้าแต่เป็นประโยชน์กับการศึกษาเรื่องบ้านพักอาศัยและชุมชน
ด้วย เนื่องจากการตั้งศาลเจ้าของชาวจีนนั้นมักจะอยู่ในละแวกของชุมชนที่รวมตัวกันสร้างสิ่งอันเป็น
จุดรวมใจสําหรับการเคารพ สักการะในความศรัทธาตามความเชื่อที่ตนเองนับถือ ซึ่งสามารถ
ประมวลผลและนําไปสู่การทําความเข้าใจเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของชาวจีนได้ต่อไป  
  พ.ศ.2544-2550 เป็นช่วงที่มีการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายอีกครั้ง พิมพ์
ประไพ พิศาลบุตร มีผลงานเกี่ยวกับบรรพบุรุษของคหบดีชาวจีนและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน การค้าขาย การเข้ารับราชการ บทบาทและอิทธิพลของบรรดาเจ้าสัว
ต่างๆ จากหลายสกุล ซึ่งมีเรื่องเก่ียวกับสถาป๎ตยกรรมท่ีพักอาศัยแบบจีน ถูกกล่าวถึงอีกครั้งในหนังสือ 
นายแม่ ที่กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่และรูปแบบสถาป๎ตยกรรมของบ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย พิมพ์
ประไพได้แสดงทัศนะไว้ในหนังสือว่าบ้านจีนหลังนี้เป็นบ้านที่มีลักษณะของการผสมผสานความเป็นอยู่
อย่างไทย ผ่านทางสถาป๎ตยกรรมในการลดชั้นของพ้ืน และระดับของประตูหน้าต่างที่สัมพันธ์กับการ
นั่งพ้ืนของสุภาพสตรีชาวไทย พร้อมทั้งอธิบายถึงประวัติการสร้างบ้านจีนเก่าแก่ฝ๎่งคลองสานคือบ้าน
โปษ์กี่ของเจ้าสัวล่อแช แทรกอยู่ด้วย และในตอนท้ายเป็นการอธิบายความรู้เกี่ยวกับสันหลังคาแบบ
ต่างๆในงานสถาป๎ตยกรรมจีนที่มีความสัมพันธ์กับธาตุเจ้าเรือนโดย เศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจีนศึกษา 
 นอกจากนี้พิมพ์ประไพยังมีงานเขียนในลักษณะของการเล่าเรื่องบรรพบุรุษในเล่มอ่ืนๆ เช่น 
สําเภาสยาม ตํานานเจ๊กบางกอก และ กระเบื้องถ้วยกะลาแตก ที่กล่าวถึงเส้นทางการค้าและบทบาท
ชาวจีนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในหนังสือ จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา โดย ประภัสสร เสวิกุล ซึ่ง
จัดพิมพ์เพ่ือเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 ได้แสดงทัศนะ ถึงแบบแผนการตั้งบ้านเรือนของชาวสําเพ็ง
ไว้พอสังเขปว่า “...เป็นการจําลองแบบแผนการตั้งบ้านเรือนแบบที่เคยทําในหมู่บ้านจางหลิน อําเภอ
เถ่งไฮ่ มาใช้ในเขตสําเพ็ง โดยการปลูกบ้านเรือนอยู่ริมคลองและหันหลังบ้านไปทางคลอง หันหน้า
บ้านมาทางถนนเปิดเป็นร้านค้า...”44 
  ด้านการศึกษาเชิงวิชาการได้มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แต่จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่”เมื่อ 
พ.ศ.2547 จัดขึ้นโดยภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเอกชน ซึ่ง
เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งนี้ เศรษฐพงษ์ จงสงวน ได้อธิบายในหัวข้อ “สถาป๎ตยกรรมบ้านจีน
แต้จิ้ว และ แกซิ้ง” เป็นการอธิบายถึงสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนอย่างเป็นระบบ ด้วยการ

                                           
44

 ประภสัสร เสวิกุล, จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง, 2548), 70. 
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นําเสนอรูปต้นแบบบ้านต่างๆที่เป็นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รูปทรงอาคาร การซ้อนชั้นของหลังคา 
การประดับตกแต่ง ความเชื่อกับที่อยู่อาศัย แต่เป็นการนําเสนอในเชิงสถาป๎ตยกรรมต้นแบบของชาว
แต้จิ๋วซึ่งยังขาดกรณีศึกษาในประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างชัดเจน ในระยะเวลาต่อมาได้มีหนังสือเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสังคมชุมชนชาวจีนในชื่อ สําเพ็ง : ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ สุภางค์ 
จันวานิช เป็นบรรณาธิการ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 50 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช 2548 เนื้อหาของงานเขียนฉบับนี้โดยรวมเป็นงาน
เขียนกึ่งประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นทําความเข้าใจกับย่านสําเพ็งในมิติต่างๆ จากนักเขียนหลายคน เช่น 
ปิยนาถ บุนนาค  Edward Van Roy สุภางค์ จันวานิช โดยกล่าวถึงสถานที่สําคัญเช่น ศาลเจ้า และ
ถนนหรือตรอก ซอย ที่ประกอบกันเป็นย่านสําเพ็ง เพ่ือความเข้าใจในภาพกว้าง เช่นเดียวกับงานของ 
แวววิ เ ชี ยร  อภิชาตวรพันธุ์  คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ และการผั ง เมืองมหาวิทยาลั ย  
ธรรมศาสตร์   ในปี พ.ศ.2550 ได้ศึกษาในหัวข้อ การศึกษาอิทธิพลชาวจีนที่มีต่อรูปแบบ
สถาป๎ตยกรรมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศึกษาภาพอย่างกว้างและกรณีศึกษาที่แวววิเชียรเลือก
ศึกษาได้แก่  ศาลเจ้า โรงเรียน สมาคมชาวจีน ซึ่งล้วนแต่เป็นอาคารสาธารณะและสรุปผลในมุมมอง
แบบมหภาคเป็นหลัก โดยยังขาดมิติของการศึกษาท่ีพักอาศัยแบบจีนซึ่งเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยหลัก 
 หลังจาก พ.ศ.2550 เป็นต้นมาแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับสถาป๎ตยกรรมในย่านชุมชนชาวจีน
ได้รับความสนใจมากข้ึน ทั้งในงานวิจัยและโครงการของรัฐ ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาต่างๆ เช่น การ
ฟ้ืนฟูย่านพาณิชยกรรมและคลังสินค้าริมน้ําย่านทรงวาด กรุงเทพมหานคร โดย อรอุมา สิริวัฒนชัย 
การศึกษาตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 จากแผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2450 เขตสัมพันธวงศ์ โดย ควิน 
ลิมป์ สภาพการอยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์พักอาศัยในย่านสําเพ็ง โดย สรรเสริญ พรขุนทด โครงการ
ศึกษาเพ่ือปรับปรุงพ้ืนฟูย่านประวัติศาสตร์คลองสาน – ท่าดินแดง และ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่าน
ตลาดน้อยและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดย สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาความ
เป็นย่านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในย่านตลาดน้อยเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ โครงการดังกล่าวทําให้เกิดกระบวนการศึกษาและ
คัดเลือกสถาป๎ตยกรรมที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์เพ่ือจัดทํา Master plan ซึ่งกลุ่มที่พักอาศัยแบบจีนนั้น
ถูกรวมอยู่ในกลุ่มอาคารอีกหลายๆประเภทตั้งแต่พ้ืนที่ย่านชุมชนชาวจีนคลองรอบกรุงไปจนถึงคลอง
ผดุงกรุงเกษม ในระยะเวลาต่อมาเมื่อมีกระแสของการใช้งาน Social network ทําให้เกิดกลุ่ม  
ย่านจีนถิ่นบางกอก, รัตนโกสิเนหา เป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ที่รวบรวมรูปถ่ายสถาป๎ตยกรรมที่มีคุณค่า
ด้านประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่เหล่านี้ และได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้ Social network ในการตาม
เที่ยวชมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลจากคนในพ้ืนที่ได้กว้างขวางมากข้ึน 
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  การศึกษาสถาป๎ตยกรรมในย่านชุมชนชาวจีนปรากฏชัดเจนอีกครั้งในงานของ ยงธนิศร์ พิมล
เสถียร อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน เมื่อ พ.ศ.2552 เป็นการ
รวบรวมตึกแถวสองข้างทางในถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงถนนสี่พระยา เป็นการจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการเก็บรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมและการจัดหมวดหมู่ยุคสมัย เพ่ือนําไป
ประเมินคุณค่าของอาคาร และจากการศึกษาในครั้งนี้ในเวลาต่อมาได้มีโครงการจัดทําข้อมูลอาคารที่มี
คุณค่า ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝ๎่งตะวันออก  โดยสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่นอกเหนือจากเกาะรัตนโกสินทร์ขยายไปยังด้านตะวันออกซ่ึงมีคลองผดุงกรุงเกษมเป็น
ข อบ เ ข ต ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  มี ที่ ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร คื อ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการเรียบเรียงข้อมูลพบว่าในโครงการนี้ระบุตําแหน่งของอาคารที่มี
คุณค่าได้ค่อนข้างมากและรวมกลุ่มสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนในเขตสัมพันธวงศ์อยู่ในโครงการ
ด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้ตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่เพ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองในพ้ืนที่ต่อเนื่อง กรุง
รัตนโกสินทร์ฝ๎่งตะวันออก ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาประจําเพ่ือสํารวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด 
ประเมินราคาสําหรับงานผังเมือง และยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่โดยความมุ่งหมายของเอกสาร
ฉบับนี้ คือให้ทุกคนได้ตระหนักถึ งความสํ าคัญของ อาคารเก่ า ในย่านประวัติศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้สรุปจํานวนอาคารเก่าที่ได้ทําการสํารวจไว้และการแบ่งประเภทอย่าง
กว้างๆ และสุดท้าย เอกสารเล่มนี้ยังได้เสนอแนะหลักการและวิธีการในการรักษาอาคารในเบื้องต้น
สําหรับเจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงอาคาร  
 ในระหว่าง พ.ศ.2557-2558 มีการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนและสถาป๎ตยกรรมแบบจีนอีกครั้ง 
โดยกรมศิลปากรตีพิมพ์ สยามและลาวในสายตามิชชันนารีชาวอเมริกัน แปลและเรียบเรียงโดย 
รัตติกาล สร้อยทอง และ สําเนียง ศรีเกตุ เนื้อหาบางส่วนของเอกสารฉบับนี้คือการกล่าวถึงชาวจีนใน
ประเทศสยาม ซึ่งเขียนโดย นางเอ็น. เอ. แมคโดนัลด์ (Mrs. N. A. Mcdonald) มิชชันนารีที่ประจําอยู่
ในกรุงเทพฯ ในเนื้อหาหลักเป็นการบรรยายเรื่องราวของประเทศสยามในปลายรัชกาลที่ 3 ถึงครึ่งแรก
ของรัชกาลที่ 5  มิชชันนารีได้กล่าวถึงลักษณะของบ้านคหบดีชาวจีนในสยาม ห้องรับแขก กลุ่มชาว
จีนที่เป็นกุลีและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นการบันทึกสภาพของสังคมในยุคสมัยนั้นและการศึกษา
สถาป๎ตยกรรมแบบจีนได้ถูกผลิตเป็นหนังสือ โดย วารุณี หวัง ภายใต้ทุนสนับสนุนการผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นลําดับที่ 85 ในชื่อ ประวัติศาสตร์และแนวคิดสถาป๎ตยกรรมจีน ซึ่งเนื้อหาสําคัญ
ประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์สถาป๎ตยกรรมจีนในยุคสมัยของราชวงศ์ต่างๆ อาคารและองค์ประกอบ
ในสถาป๎ตยกรรมจีน แนวคิดและลักษณะของสถาป๎ตยกรรมจีน กรณีศึกษาและตัวอย่างในหมวดต่างๆ
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมณฑลต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาต้นแบบของ
สถาป๎ตยกรรมจีนในฉบับภาษาไทยได้อย่างดีโดยผู้เขียนได้รวบรวมมิติทางสถาป๎ตยกรรมอย่างเป็น
ระบบและแตกต่างจากหนังสือในอดีตที่มักจะกล่าวถึงศิลปะจีนในแง่ของประติมากรรม จิตรกรรม 



  52 

และมีงานสถาป๎ตยกรรมเพียงบางส่วน  ในปี พ.ศ.2558 พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร และ Jeffery Sng มี
ผลงานร่วมกันในหนังสือ A history of the Thai-Chinese เป็นการรวบรวมปรากฏการณ์จีนใน
ประเทศไทย และประวัติศาสตร์สยาม-จีน กว่า 600 ปี จากสมัยกรุงศรีอยุธยา สู่ยุคกรุงธนบุรี สู่ยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น และยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในสยาม (2475) ถึง
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ไทยและจีนได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกันเป็นครั้งแรกระหว่าง
รัฐบาลเจียง ไคเช็ค และรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช  เพื่อเข้าใจลักษณะเงื่อนไขทางการเมืองของสอง
ชาติ ความใกล้ชิดทางภูมิรัฐศาสตร์ของสองดินแดน ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับอาณา
บริเวณ และที่มาที่ไปของการที่จีนได้แทรกซึมสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้45 การศึกษาในครั้งนี้
จึงมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ในระดับชาติมากกว่าการเล่าถึงบรรพบุรุษและเรื่องในครอบครัวซึ่งจะมี
การสอดแทรกเนื้อหาด้านสถาป๎ตยกรรมแบบจีนและการค้าขายของชาวจีนอยู่เล็กน้อย  
 
ตารางที่ 4 สรุปการคึกษาที่ผ่านมา 

ที ่ พ.ศ. 
ช่ือเรื่อง/หัวข้อ /ช่ือหนังสือ/

บทความ 
ผู้ศึกษา/ 
ผู้แต่ง 

ใจความสําคญั 

1 2451 Twentieth century impressions 
of Siam: its history, people, 
commerce, industries, and 
resources 

Wright, 
Arnold 

ภาพบุคคลสําคญัและสถานท่ีต่างๆ 
รวมถึงภาพบ้านพักอาศัยของคหบดี
จีนในสยาม 

2 2500 Chinese society in Thailand : 
an analytical history 

G. William 
Skinner 

สังคมชาวจีนในประเทศไทยใน
สภาวการณต์่างๆ 

3 2523 ประวัติความเป็นมาของผู้ครองตึก 
”โซวเฮงไถ”่หนังสืออนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ 
นายเจงหลอง โปษยะจินดา 

เพชร  
ธํามะรงค ์

ประวัตติระกลู และนิราศชมตลาดสํา
เพ็ง  กวีสมัย 
ร. 5 พรรณนาเนื้อหาบทกลอนสภาพ
ความเป็นอยู่ของชาวจีนในย่านสําเพ็ง
ไปจนถึงตลาดน้อย 

4 2525 บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.
2325-2525) ผุสดี ทิพทัส 

บ้านพักอาศัยแบบจีนท่ีไดค้ัดเลือกมา
จํานวนหนึ่ง และส่วนใหญ่เป็นบ้าน
ของกลุ่มคหบดีอธิบายแยกส่วน 
ร่วมกับกลุม่สถาปต๎ยกรรมที่เกิดขึน้ใน
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยแบ่งหัวข้อ

                                           
45 http://www.manager.co.th/China/viewnews.aspx?NewsID=9580000105241 (ออนไลน์)  
สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 

http://www.manager.co.th/China/viewnews.aspx?NewsID=9580000105241
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เป็น ท่ีตั้ง รูปแบบความเป็นอยู่และ
การใช้สอยประโยชน์ (มีการแสดงแบบ
ผังพื้นบางอาคาร) วัสดุและการ
ประดับตกแต่ง 

5 2527 บ้านจีนในกรุงเทพมหานคร 
บ้านหวั่งหลี จาก เส้นทางเศรษฐกจิ
(ฉบับพิเศษ คนจีน 200 ปี ภายใต้
พระบรมโพธิสมภาร ส.ธรรมวิริยะ 

อธิบายประวัติ ลักษณะทางกายภาพ
และรูปแบบการใช้สอย ซึ่งเป็น
บทความสั้นๆ ขนาด 4 หน้า ซึ่งมี
ลักษณะการพรรณความถึง
สถาป๎ตยกรรม เช่นเดียวกับงานศกึษา
ของผุสดี ทิพทัส 
 

6 2530 ศิลปะจีนและคนจีนในไทย 

ประยรู  
อุลุชาฎะ 
 

จิตรกรรมและประตมิากรรมอิทธพิล
จีนงานสถาป๎ตยกรรมบา้นพักอาศยั
แบบจีนในสงขลา 

7 2531 แบบแผนบ้านเรือนในสยาม ตัวอย่างบ้านพักอาศัยแบบจีน เชน่ 
บ้านโซวเฮงไถ่ ตลาดน้อย พร้อมคาํ
บรรยายเล็กน้อย 

8 2534 องค์ประกอบทางกายภาพกรุง
รัตนโกสินทร ์

แน่งน้อย 
ศักดิ์ศรี  
และคณะ 

พระราชวังและวัง วัด สถานท่ีราชการ 
ที่พักอาศัยและชุมชน ตลาดเส้นทาง
สัญจร เป็นการอธิบายประกอบ
แผนผังโดยมีใจความสําคญัในลักษณะ
การทําความเข้าใจเนื้อเมือง
กรุงเทพมหานคร กลุ่มชุมชนชาวจีน
และบ้านพักอาศัยแบบจีนนั้นนําเสนอ
ในแง่ของการอพยพท่ีตั้งเมื่อแรกสร้าง
พระบรมมหาราชวัง และแสดงท่ีตั้งถ่ิน
ฐานชุมชนชาวจีนร่วมกับศาสนสถาน
พร้อมท้ังระบุการครอบครอง 

9* 2538 ดุจนาวากลางมหาสมุทร หนังสือท่ี
ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ  
นายสุวิทย์ หวั่งหล ี

จํานงศรี  
รัตนิน 
พิมพ์ประไพ 
พิศาลบุตร 

บรรพบุรุษตระกลูหวั่งหลตีั้งแต่นาย
ตันฉื่อฮ้วงลงเรือมาค้าขายทีส่ยาม
จนกระทั่งสรา้งบ้านหวั่งหลีขึ้น และ
เป็นที่ยืนยันว่าบ้านหวั่งหลีนั้นสรา้ง
เลียนแบบบ้านโปษ์กี ่

10 2539 รายงานการวิจยัเรื่องชาวจีนแต้จิ๋วใน
ประเทศไทย และในภูมลิําเนาเดิมที่

ศูนย์จีนศึกษา  
จุฬาลงกรณ์ 

เส้นทางการอพยพของชาวจีนกลุ่ม
หลักท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย 
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เฉาซัน : สมัยทีส่อง ท่าเรือซ่านโถว 
(2403-2492 หรือ 1860-1949) 

มหาวิทยาลยั 
 
 

11 2542 การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดใน
การอนุรักษ์ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ 
ที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง
รัชกาลที่ 5 

รุ่ง  
สุจินันท์กุล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การสํารวจศาลเจ้าจีนของทั้ง 5 กลุ่ม
ภาษาที่สรา้งขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1-5 
ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และนําข้อมลู
จากการสํารวจมาวเิคราะห์เพื่อใหไ้ด้
ประเด็นหลัก ข้อมลูทั้งหมดมาสรปุ
เป็นแนวความคิดและแนวทางในการ
อนุรักษ ์

12 2544 สําเภาสยาม ตํานานเจ๊กบางกอก 

พิมพ์ประไพ 
พิศาลบุตร 
 

ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนใน
สมัยธนบรุีและต้นกรุงรตันโกสินทร์ 

13 2546 นายแม ่ - ชีวิตความเป็นอยู่และรูปแบบ
สถาป๎ตยกรรมของบ้านโซวเฮงไถ่ สัน
หลังคาแบบต่างๆในงานสถาป๎ตยกรรม
จีนท่ีมีความสมัพันธ์กับธาตุเจา้เรือน 
- ประวัติการสร้างบ้านจีนเก่าแก่ฝ๎ง่
คลองสาน คือ บ้านโปษ์ก่ี  

14 2547 “สถาป๎ตยกรรมบ้านจีนแต้จิ้ว  
และ แกซิ้ง” 

เศรษฐพงษ์  
จงสงวน 

นําเสนอรูปต้นแบบบ้านตา่งๆที่เปน็ท้ัง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รูปทรง
อาคาร การซ้อนช้ันของหลังคา การ
ประดับตกแต่ง ความเชื่อกับท่ีอยู่
อาศัย แต่เป็นการนาํเสนอในเชิง
สถาป๎ตยกรรมต้นแบบของชาวแต้จิ๋ว
ซึ่งยังขาดกรณีศึกษาในประเทศไทย 

15 2548 สําเพ็ง : ประวัตศิาสตร์ชุมชนชาวจีน
ในกรุงเทพฯ 

ปิยนาถ 
บุนนาค,  
Edward  
Van Roy,  
สุภางค์  
จันทวานิช  
และอื่นๆ 

สถานท่ีสําคญัเช่น ศาลเจ้า และถนน
หรือตรอก ซอย ที่ประกอบกันเปน็
ย่านสําเพ็ง 

16 2548 สภาพการอยู่อาศัยในอาคารพาณชิย์
พักอาศัยในย่านสําเพ็ง 

สรรเสริญ  
พรขุนทด 

ลักษณะที่พักแบบต่างๆสภาพป๎ญหา
และเศรษฐกิจ 
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17 2550 การศึกษาอิทธิพลชาวจีนท่ีมีต่อ
รูปแบบสถาปต๎ยกรรมใน
กรุงเทพมหานคร 

แวววิเชียร 
อภิชาตวรพันธุ ์
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

ศึกษาอาคารสาธารณะและสรุปผลใน
มุมมองแบบ 
มหภาคเป็นหลัก โดยยังขาดมิติของ
การศึกษาท่ีพักอาศัยแบบจีนซึ่งเปน็
กลุ่มผู้อยู่อาศัยหลัก 

18 2550 กระเบื้องถ้วยกะลาแตก พิมพ์ประไพ 
พิศาลบุตร 

เส้นทางการค้าและบทบาทชาวจีนใน
ยุคต้นกรุงรตันโกสินทร ์

19 2551 การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมและ
คลังสินค้าริมน้ําย่านทรงวาด 
กรุงเทพมหานคร 

อรอุมา  
สิริวัฒนชัย 

การศึกษาพ้ืนท่ีคลังสินคา้ย่านชุมชน
ชาวจีน 

20 2552 อาคารที่มีคณุค่าควรแก่การอนุรักษ์
บริเวณถนนเจรญิกรุงตอนบน 

ยงธนิศร์ พิมล
เสถียร 

เป็นการจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ
ด้วยการเก็บรูปแบบทาง
สถาป๎ตยกรรมและการจัดหมวดหมู่ 
ยุคสมยั เพื่อนําไปประเมินคุณคา่ของ
อาคาร 

21 2553 การศึกษาตึกแถวในสมยัรัชกาลที่ 5 
จากแผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2450 
เขตสัมพันธวงศ ์

ควิน ลิมป ์
ศึกษาลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมของ
กลุ่มตึกแถวตา่งๆฝ๎่งพระนคร 

22 2554 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นฟู
ย่านประวตัิศาสตร์คลองสาน –  
ท่าดินแดง 

สํานักผังเมือง
กรุงเทพ 
มหานคร 

ศึกษาสถานท่ีสําคญัทางประวตัิศาสตร์
ในย่านคลองสานและท่าดินแดง  
ฝ๎่งธนบุร ี

23 2558 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านตลาดนอ้ย
และพื้นที่ต่อเนื่อง 

สํานักผังเมือง
กรุงเทพ 
มหานคร 

กระบวนการศึกษาและคดัเลือก
สถาป๎ตยกรรมทีม่ีคุณค่าในการอนุรักษ์
เพื่อจัดทํา Master plan ซึ่งกลุ่มที่พัก
อาศัยแบบจีนนั้นถูกรวมอยู่ในกลุ่ม
อาคารอีกหลายๆประเภทตั้งแต่พืน้ท่ี
ย่านชุมชนชาวจีนคลองรอบกรุงไป
จนถึงคลองผดุงกรุงเกษม 
 

24 2558 โครงการจดัทําข้อมูลอาคารที่มี
คุณค่า ในพ้ืนท่ีต่อเนื่องกรุง
รัตนโกสินทร์ฝ๎่งตะวันออก 

สํานักผังเมือง
กรุงเทพ 
มหานคร 

ระบุตําแหน่งของอาคารที่มีคุณคา่ได้
ค่อนข้างมากและรวมกลุม่
สถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนใน
เขตสัมพันธวงศ์อยู่ในโครงการด้วย 

25 2557 สยามและลาวในสายตามิชชันนาร ี
ชาวอเมริกัน 

กรมศิลปากร
แปลและเรยีบ

การกล่าวถึงชาวจีนในประเทศสยาม 
ซึ่งเขียนโดย นางเอ็น. เอ. แมคโดนัลด์ 
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เรียงโดย 
รัตติกาล 
สร้อยทอง 
และ สําเนียง  
ศรีเกต ุ

(Mrs. N. A. Mcdonald)  
มิชชันนารีที่ประจําอยู่ในกรุงเทพฯ 

26 2557 ประวัติศาสตร์และแนวคิด
สถาป๎ตยกรรมจีน  
(ทุนสนับสนุนการผลติตํารา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ลําดับที่ 85) 

วารุณี หวัง 

 

27 2558 A history of the Thai-Chinese 
พิมพ์ประไพ 
พิศาลบุตร, 
Jeffery Sng 

ประวัติศาสตร์สยาม-จีน กว่า 600 ปี 
จากสมัยกรุงศรีอยุธยา สู่ยุคกรุงธนบุรี 
สู่ยุครตันโกสินทร์ตอนต้น และยคุ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยในสยาม 

28  กลุ่ม Social network 
- ย่านจีนถิ่นบางกอก 
- รัตนโกสเินหา 
- ตึกรามบ้านช่อง 

 

รูปถ่ายและประวัติสถานท่ีต่างๆพร้อม
ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ที่มี
ความสนใจดา้นประวตัิศาสตร์และ
สถาป๎ตยกรรม 

 

 จากการรวบรวมการศึกษาท่ีผ่านมาข้างต้นพบว่า การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในมิติทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนมาก ส่วนการศึกษาด้านสถาป๎ตยกรรมอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าจะมี
รายละเอียดและเก่ียวข้องกับสถาป๎ตยกรรมและองค์ประกอบโดยตรง แต่เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นการ
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ทําให้กรณีศึกษาในประเทศไทยไม่ได้รับการกล่าวถึง
เท่าที่ควร การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาในประเด็นของสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีน ที่ยังคง
ปรากฏหลักฐานในพ้ืนที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนริมฝ๎่งแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งสถาป๎ตยกรรม
เหล่านี้เป็นเสมือนตัวแทนแห่งยุคสมัยที่เชื่อมโยงและสะท้อนประวัติศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ เช่น การตั้งถิ่น
ฐานบ้านเรือน การค้าขาย ลักษณะอยู่อาศัยของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร  การก่อสร้าง พิจารณา
ร่วมกับสถาป๎ตยกรรมในประเทศต้นแบบหรืองานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาเป็นไปเพ่ือสํารวจ
และเก็บข้อมูลด้านสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ร่วมกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือการรวบรวมอย่างเป็นระบบและนําไปสู่ ประเมินคุณค่าในทาง
สถาป๎ตยกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ต่อไป 
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บทที่ 3  

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารในระดับสากลและในประเทศ  
และกระบวนการประเมินคุณค่าอาคาร 

 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้สอยตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันนั้น ล้วนแต่เป็น
สถาป๎ตยกรรมที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์เริ่มจากใช้สอยภายในครอบครัวและ
ขยายขึ้นไปเป็นระดับชุมชน ระดับเมือง จนกระทั่งระดับรัฐ ซึ่งอาคารทั้งหลายต่างมีมิติความสําคัญต่อ
กลุ่มคนขนาดเล็กไปจนถึงความสําคัญในระดับสาธารณะ มุมมองการให้คุณค่าของสถาป๎ตยกรรมใน
อดีตนั้นมักจะมีความสัมพันธ์อยู่กับความเชื่อ ศาสนา การเมืองการปกครอง  ระบบสาธารณูปโภคและ
สถานที่สาธารณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อชนหมู่มาก เช่น ความสําคัญของ ปิรามิดในชีวิตหลังความตาย
ของชาวอียิปต์  โบสถ์ประจําเมืองของศาสนาคริสต์ มหาธาตุและเจดีย์ในพระพุทธศาสนา พระราชวัง
ของกษตัริย์ในราชวงศ์ต่างๆ สนามกีฬา โรงอาบน้ําของยุโรป เป็นต้น  
  จนกระทั่ ง ในศตวรรษที่  19 ประเทศฝ๎่ งตะวันตกได้ เริ่มมีแนวคิดของการอนุรักษ์
สถาป๎ตยกรรมเกิดขึ้น รวมไปถึงการจํากัดความของคําว่า โบราณสถาน ทําให้เกิดการมองคุณค่าของ
สถาป๎ตยกรรมในมิติที่หลากหลายขึ้นจากเดิมที่ให้ความสําคัญโดยเกี่ยวเนื่องอยู่ระบบของความเชื่อ 
ศาสนา การเมืองการปกครอง ฯลฯ ได้พัฒนามุมมองและความรู้สึกต่ออาคารหรือซากโบราณสถาน
ต่างๆนั้นมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ และคุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม ซึ่งในเวลาต่อมามีการขยาย
แนวความคิดท่ีหลากหลายขึ้น นําไปสู่การตั้งกฎบัตรต่างๆที่นิยามเก่ียวกับคุณค่าของโบราณสถานและ
การอนุรักษ์ การจัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทกับการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์และส่งอิทธิพลต่อวงการ
อนุรักษ์ท่ัวโลกในป๎จจุบัน ทั้งนี้การศึกษาหลักการประเมินคุณค่าอาคารประวัติศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ 
จึงศึกษาจากการประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ที่ผ่านมาและจําแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
 
3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารในระดับสากลเพื่อการอนุรักษ์  
  แนวความคิดการให้คุณค่ากับอาคารประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานในยุโรปนั้นเริ่มต้นเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 โดยมีกระแสแนวความคิดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้ความสําคัญกับความ
งามของโบราณสถานเป็นหลัก และซ่อมแซมให้อยู่ในรูปแบบตามแนวคิดของตนเอง กลุ่มที่ 2 ให้
ความสําคัญกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ฝ่ายที่เน้นคุณค่าเป็นฝ่ายรับ และไม่มีบทบาทจริงใน
ภาคปฏิบัติการแต่ใช้วิธีเผยแพร่หลักการและให้การศึกษา จนในที่สุดพลิกสถานภาพจากฝ่ายรองมา
เป็นฝ่ายที่สามารถทําให้โลกยอมรับว่าการอนุรักษ์โบราณสถานโดยการยึดถือคุณค่าของประวัติศาสตร์
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เป็นเรื่องที่ถูกต้องในศตวรรษต่อมา46โดยกระแสการอนุรักษ์ในช่วงเวลานั้นมีแนวความคิดของการให้
คุณค่า ความสําคัญต่อโบราณสถานแตกต่างกันออกไป เช่น 

 3.1.1 แนวทางของ วิโอเลห์ เลอ ดุก (Viollet-Le-Duc) มีจุดประสงค์เพ่ือบูรณะซ่อมแซม 
สถาป๎ตยกรรมให้มีความงดงามและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามอุดมคติ โดยซ่อมหรือแก้ไขสถาป๎ตยกรรม 
ให้มีรูปแบบที่อยู่ในสมัยแรกสร้าง ในรูปแบบที่ควรจะเป็นผ่านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
สถาป๎ตยกรรมอย่างเป็นระบบ บันทึกสภาพ ศึกษาประวัติ เปรียบเทียบลักษณะร่วมสมัยเดียวกัน แต่
ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในเชิงสุนทรียภาพซึ่งถูกขนานนามว่า Stylistic Restoration 

 3.1.2 แนวทางของ จอห์น รัสกิน และ วิลเลียม มอริส  (Ruskin & Moris) ก่อนกระแส
การอนุรักษ์ของจอห์น รัสกิน และ วิลเลียม มอริสจะเกิดขึ้นนั้น ในสมัยเรอเนซองส์ก็มีการกล่าวถึง
ความจําเป็นที่ต้องรักษาโบราณสถานเพราะความสําคัญในแง่ที่เป็นของมีค่าทางวิชาการและมีคุณค่า
ของอายุ สมัยศตวรรษที่ 17 จีโอวานี ปิเอโตร เบลลอรี (Giovani Pietro Bellori) ยืนยันว่าต้องมีการ
สงวนรักษาความเป็นของแท้ เมื่อมีการบูรณะภาพจิตรกรรม และศตวรรษท่ี 18 โยฮัน โยอาคิม วิงเคล
มานน์  (Johann Joachim  Winckelmann) ยืนยันว่าในการบูรณะภาพเขียนจะต้องแสดงความแตกต่าง
ของส่วนที่เป็นของเดิมกับส่วนที่บูรณะใหม่ให้ชัดเจน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือไม่ให้คุณค่าทางศิลปะของ
โบราณวัตถุ ถูกทําให้เสื่อมค่าหรือเข้าใจผิดได้47 จนกระทั่งในยุคของรัสกินและมอริสปลายศตวรรษที่ 
18 ทั้งสองมีแนวความคิดว่า โบราณสถานนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของคนในยุคก่อน และยุคที่จะตามมา คน
ในยุคป๎จจุบันไม่มีสิทธิ์แตะต้อง ทําได้เพียงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและส่งต่อคนรุ่นหลัง โดยให้
คุณค่ากับประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ และความโบราณ เป็นแนวทางของ Romantic Restoration  ที่
เน้นอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินมากกว่าการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 3.1.3 แนวทางของคามิลโล บอยโต (Camilo Boito) ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของ
จอห์น รัสกิน และ วิลเลียม มอริสและปรับให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ยังคงให้คุณค่ากับ
ประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ และความโบราณ แต่ยืนยันว่าส่วนต่อเติมต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆ ย่อม
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไม่ควรนําออกไป และมีหลักความคิดการซ่อมแซมบูรณะให้เกิดความ
แตกต่างระหว่าง ของเก่าและของใหม่ และการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งผลให้กลายเป็น
ข้อบัญญัติในการบูรณะ โบราณสถานของอิตาลีใน ค.ศ.1902  
 3.1.4 แนวทางการอนุรักษ์ในตอนต้นศตวรรษที่ 20  ในปลายศตวรรษท่ี 19 เกิดสงครามใน
ยุโรปและมีการทําลายโบราณสถานเกิดข้ึน และมีการร่างกฎหมายนานาชาติว่าด้วยกฎและธรรมเนียม

                                           
46 สมชาติ จึงสริิอารักษ์.ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการ ในการอนุรักษ์โบราณสถาน.ภาควิชาศิลป
สถาป๎ตยกรรม คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2560. หน้า 19-20. 
47 เรื่องเดียวกัน. หน้า 22. 
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สงคราม ในปี ค.ศ.1870-1871 โดยมีใจความสําคัญว่าโบราณสถานนั้นเป็นมรดกร่วมกันของ
มนุษยชาติเมื่อทําลายแล้วไม่สามารถนํากลับคืนมาได้ ในระยะเวลาหลายสิบปีได้มีการประชุม
นานาชาติ เกี่ยวกับเรื่อง โบราณสถานอยู่เป็นระยะ และในปี ค.ศ.1931 มีการจัดประชุมว่าด้วยการ
บูรณะโบราณ สถานที่กรุงเอเธนส์ ได้ข้อสรุปที่เรียกว่า กฎบัตรเอเธนส์ (Athens Charter) สาระสําคัญ
คือการหลีกเลี่ยงการปฏิสังขรณ์ และให้มีความเป็นของแท้ของโบราณสถาน หากชํารุดเสียหายมาก
และจําเป็นจะต้องปฏิสังขรณ์ต้องให้ความเคารพต่อหลักฐานยุคใดยุคหนึ่ง โดยไม่ทําลายซึ่ง
สาระสําคัญ เหล่านี้ยังคงสืบเนื่องจากแนวความคิดของจอห์น รัสกิน และ วิลเลียม มอริส 
แนวความคิดของคามิลโล บอยโต ในยุคก่อนหน้า คือการให้คุณค่ากับความเก่าแก่และ ประวัติศาสตร์
เป็นสําคัญ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการยอมรับให้ใช้เทคนิคการอนุรักษ์ สมัยใหม่ในการ
เสริมความม่ันคงได้ 
 3.1.5 แนวทางการอนุรักษ์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เมื่อเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้ง 
ที่ 2 มีการจัดตั้งองค์กรนานาชาติขึ้นเพ่ือรักษาสันติภาพของโลกคือองค์กรสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นใน 
ปีค.ศ.1945 และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันได้เกิดการการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ 
อนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO, 
ค.ศ. 1945 ) , สภานานาชาติว่าด้วยการพิพิธภัณฑ์ (ICOM, ค.ศ.1946) ศูนย์กลางนานาชาติว่าด้วย
การสงวนรักษาและการบูรณะทรัพย์สินทางวัฒนธรรม  (ICCROM, ค.ศ. 1959)  ซึ่งสาระสําคัญยังคง
ครอบคลุมอยู่ใน 2 ประเด็นหลัก คือ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปะ โดยในยุคแรกจะ ให้ความสําคัญใน
เชิงประวัติศาสตร์มากกว่า เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวทางการอนุรักษ์ได้กลับมาเน้นที่
ความสําคัญของศิลปกรรม จนกระทั่งในการประชุมนานาชาติ ของสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2 
ได้มีมติให้คุณค่าทั้งสองอย่างนี้มีน้ําหนักเท่ากันและในการประชุมครั้งนี้ ได้เกิดองค์กรสําคัญคือ สภา
นานาชาติว่าด้วยอนุสรณ์สถานและสถานที่ตั้ง ( ICOMOS) ผลของการประชุมในครั้งนี้ได้เกิดการ
ประกาศหลักสากลว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน หรือที่รู้จั ก กันในชื่อ กฎบัตรเวนิส (Vanice 

Charter) โดยแสดงความชัดเจนในเรื่องคุณค่าทางสุนทรียภาพและ ประวัติศาสตร์ของ โบราณสถาน 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพในวัสดุดั้งเดิมและเอกสารที่เป็นของแท้ 

  การให้คุณค่าของอาคารประวัติศาสตร์ของกลุ่มแนวคิดต่างๆ ก่อนช่วงก่อตั้งองค์กรในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ให้ความสําคัญกับความเก่าแก่ โบราณ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
สุนทรียภาพและความงามทางสถาป๎ตยกรรม โดยตระหนักถึงองค์ความรู้ของคนยุคก่อน เป็นหลัก 
ภายหลังเมื่อมีการรวมกลุ่มและก่อตั้งองค์กรต่างๆขึ้น การให้คุณค่ากับโบราณสถานจึงเกิดการ
แพร่กระจายเป็นวงกว้างและได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล มีการยืนยันคุณค่า ด้วยการประกาศยก
ย่องโบราณสถานในหลายแห่งทั่วโลก ที่มาจากการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณา ให้เป็น มรดกโลก หรือ 
อาคารสําคัญทางประวัติศาสตร์ และมีกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่ยอมรับร่วมกัน ภายใต้ข้อตกลง เช่น  กฎ
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บัตรที่สรุปสาระจากการประชุมในระดับนานาชาติ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ ทั้งนี้ประเด็นการให้คุณค่าขององค์กร และกฎบัตรต่างๆ สามารถสรุป
สาระสําคัญได้ดังต่อไปนี้ 
  1) UNESCO  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มี
แนวความคิดที่ให้สถานที่ต่างๆในโลกนั้นได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีนิยาม เช่น อนุสรณ์
สถาน(Monument), กลุ่มของสิ่งก่อสร้าง(Group of building), แหล่ง(Site) ซึ่งจัดหมวดหมู่ในกลุ่มมรดก
ทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) โดยมีเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือขึ้นบัญชีมรดกโลกจํานวน 10 
เกณฑ์ ซึ่งมีเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าของอาคารสําคัญทางประวัติศาสตร์ สถาป๎ตยกรรม เช่น  
   - เกณฑ์  ( i) เป็นตัวแทนของผลงานชิ้น เอกของอัจฉริยภาพ  
   - เกณฑ์ (ii) แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือภายใน พ้ืนที่วัฒนธรรมหนึ่งของโลก ในแง่พัฒนาการทางสถาป๎ตยกรรมหรือ
เทคโนโลยี ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ 
   - เกณฑ์ (iii) เป็นประจักษ์พยานเพียงหนึ่งเดียวหรืออย่างน้อยมีลักษณะ
พิเศษของการสืบทอดทางวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ยังดํารงอยู่หรือสูญไปแล้ว 

   - เกณฑ์ (iv) เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาป๎ตยกรรม
หรือเทคโนโลยี ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สําคัญช่วงหนึ่ง หรือหลายช่วง ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์  
   - เกณฑ์ (v) เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่สืบทอด
กันมา การใช้ที่ดิน หรือการใช้สอยพ้ืนที่ในทะเล ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม(หรือหลายวัฒนธรรม) 
หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อสิ่งแวดล้อมมีความอ่อนไหวเนื่องจาก
ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนคืน 

   - เกณฑ์ (vi)  มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือความสัมพันธ์เชิงรูปธรรม กับ
เหตุการณ์หรือประเพณีที่ดํารงอยู่ กับความคิดหรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรม ที่มี
ความสําคัญโดดเด่นเป็น  สากล (คณะกรรมการเห็นว่าเกณฑ์นี้ควรจะใช้ร่วมกับเกณฑ์อ่ืนๆในการ
พิจารณา)ซึ่งเนื้อหาของหลักเกณฑ์ต่างๆนั้น มีคําสําคัญหลักคือ คุณค่าที่ โดดเด่นเป็นสากล 
(Outstanding Universal Value) ในการประเมิน ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์เพียง 1ข้อ ก็มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการ 

  2) ICOMOS  สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศได้นิยามความหมายของคําว่า 
คุณค่า ไว้ใน ประกาศข้อตกลงจรรยาบรรณของสมาชิก ICOMOS โดยมีเนื้อหาที่แสดงออกในเชิง
สังคม  
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  “...Values หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งมีคุณค่าความสําคัญต่อกลุ่มวัฒนธรรม หรือบุคคลใด 
ที่มักจะรวมถึง ความเชื่อทางด้านจิตใจ ทางการเมือง ทางศาสนาและทางจารีตประเพณี โบราณสถานอาจมี
คุณค่าในลักษณะและระดับที่แตกต่างกันและยังมีโอกาสที่จะทําการประเมินปรับคุณค่าได้อีกตามกาลเวลาที่
ผ่านไป...” 48   

 
  3) The Venice Charter 1964  กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์และ
บูรณะโบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง ได้ให้ความสําคัญต่อกับว่า โบราณสถาน ในความหมายที่
ครอบคลุมบริเวณเมืองหรือชนบทที่เป็นหลักฐานอันแสดงถึงอารยธรรมนอกจากงานสถาป๎ตยกรรม 
และกล่าวถึงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และสุนทรียภาพ ในข้อปฏิบัติที่ว่าด้วยการให้
ความเคารพต่อสิ่งก่อสร้างในทุกยุคสมัยของโบราณสถาน การประเมินความสําคัญขององค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องและการตัดสินใจที่อาจเป็นการทํา ลายจะขึ้นอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบการทํา งานเพียงผู้เดี ยว
มิได้ 
  4) Washington Charter 1987 กฎบัตรว่าด้วยการอนุรักษ์เมือง และชุมชนเมือง
ประวัติศาสตร์  จากความนําและคําจํากัดความ กฎบัตรฉบับนี้กล่าวถึงชุมชนประวัติศาสตร์ ทั้งขนาด
ใหญ่และเล็กหรือย่านประวัติศาสตร์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมคุณค่าขอ ง
วัฒนธรรมประเพณีนิยมของชุมชน ซึ่งลักษณะทางประวัติศาสตร์ของเมือง จะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบทางวัตถุและทางจิตใจ เช่น รูปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นได้จากการแบ่งที่ดินและ
โครงข่ายถนน, ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่โล่ง , รูปลักษณ์ภายในและ
ภายนอกของอาคารที่เห็นได้จากสัดส่วน ขนาด รูปแบบ การก่อสร้าง วัสดุ สี  และการตกแต่ง , 
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือชุมชนเมืองและแหล่งที่ตั้งที่แวดล้อมอยู่ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และที่
มนุษย์สร้างขึ้น, การใช้สอยที่หลากหลายที่มีอยู่ในเมือง หรือชุมชนเมือง ตามกาลเวลา และทั้ งนี้ต้อง
คํานึงถึงความเป็นของดั้งเดิมของเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ 
  5) Burra Charter กฎบัตรเบอร์รา เกิดการนิยามความหมายของโบราณสถานที่
กว้างมากขึ้น โดยใช้คําว่า สถานที่ (Place) ระบุถึงที่ตั้ง บริเวณ อาคาร หรืองานอ่ืนๆในบริเวณรอบๆ 
ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอาคารที่ตั้งกับวัฒนธรรม ซึ่งสามารถครอบคลุมสถานที่บางแห่งที่ไม่
มีอาคารแต่มีที่ประกอบพิธีกรรมหรือประวัติศาสตร์แห่งกิจกรรมซึ่ งเต็มไปด้วยคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์หรือความทรงจํา และมีการเริ่มใช้คําว่า ความสําคัญทางวัฒนธรรม (Cultural 

                                           
48 ประกาศข้อตกลงจรรยาบรรณของสมาชิก ICOMOS รับรองในที่ประชุมสามัญครั้งท่ี 13 กรุง
มาดริด 2002 เข้าถึงได้จาก https://www.icomosthai.org/member.htm#h1 
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Significance) โดยหมายถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสังคม สําหรับอดีต 
ป๎จจุบัน หรืออนาคต คุณค่าเหล่านี้ไม่ได้แยกจากกัน แต่รวมกันอย่างแยกไม่ออกภายในอาคารเดียวกัน 
แต่รวมกันอยู่อย่างแยกไม่ออกภายในอาคารเดียวกัน การอนุรักษ์สถานที่หนึ่งๆจึงจําเป็นต้องพิจารณา
ถึงความสําคัญในทุกๆด้านของสถานที่นั้น โดยไม่ให้ความสําคัญพิเศษกับคุณค่าหนึ่งด้วยการทิ้งคุณค่า
อ่ืนๆ49 

  6) Nara Conference on Authenticity การประชุมแห่งเมืองนาราว่าด้วยความ
เป็นของแท้  เป็นข้อสังเกตที่ขยายความคําว่า ความเป็นของแท้ เนื่องจากที่ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรม
การสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จึงทําให้เกิดข้อสงสัยในคุณค่าความเป็นของแท้ 
ซึ่งผลสรุปจากที่ประชุมจึงยอมรับให้ขยายความหมายความเป็นของแท้ โดยครอบคลุมการพิจารณา
จากบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง โดยมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ตายตัว แต่การตีความจะต้องมาจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงและน่าเชื่อถือ โดยการตัดสินจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าเฉพาะมรดก
ตนเองก่อน และพิจารณาจากความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นกายภาพ อกายภาพ ทั้งที่
มนุษย์สร้างและธรรมชาติสร้าง 

  7) Charter on the Built Vernacular Heritage 1999   กฎบัตรว่าด้วยมรดก
สิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่น ได้แสดงแนวความคิดไว้ว่า มรดกสิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่นเป็นสิ่งสําคัญ กล่าวคือเป็นการ
แสดงออกข้ันพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนและของความสัมพันธ์กับอาณาบริเวณที่ตั้งอยู่ จากการ
พิจารณาถึงประเด็นคุณค่าภายใต้หลักการในการอนุรักษ์จากกฎบัตรฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ จําเป็นที่
ต้องเคารพต่อลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชน เคารพคุณค่าทางวัฒนธรรมและลักษณะตาม
แบบดั้งเดิม และในแนวทางปฏิบัติได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อ คุณค่าทางวัฒนธรรมของการแสดงออก
ของสิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่น ที่หลายฝ่ายต้องเน้นย้ํา เช่น หลักการสําคัญของสิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่น วัสดุและ
ทักษะฝีมือช่างตามแบบดั้งเดิม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
49 เรื่องเดียวกัน. หน้า 35. 
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ตารางที่ 5 สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารในระดับสากลเพ่ือการอนุรักษ์  

ล าดับที่ กลุ่มแนวความคิด/กฎบัตร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่า 
1 

 

วิโอเลห์ เลอ ดุก (Viollet-Le-Duc) เพ่ือประโยชน์ในเชิงสุนทรียภาพ เพ่ือความงดงาม
และอยู่ ในสภาพสมบูรณ์ตามอุดมคติ  ( Stylistic 

Restoration) 

2 รัสกินและมอริส  (Ruskin & Moris) โบราณสถานนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของคนในยุคก่อน 
และยุคที่จะตามมา คนในยุคป๎จจุบันไม่มีสิทธิ์แตะ
ต้อง ทําได้เพียงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและส่งต่อ
คนรุ่นหลัง ให้คุณค่ากับประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ 
และความโบราณ (Romantic Restoration) 

3 คามิลโล บอยโต (Camilo Boito) ให้คุณค่ากับประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ และความ
โบราณ แต่ยืนยันว่าส่วนต่อเติมต่างๆที่เกิดขึ้นในยุค
ต่างๆ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไม่ควร
นําออกไป 

4 ท า ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ใ น ต อ น ต้ น 
ศตวรรษท่ี 20   

ให้คุณค่ากับความเก่าแก่และประวัติศาสตร์เป็น
สําคัญ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการ
ยอมรับให้ใช้เทคนิคการอนุรักษ์สมัยใหม่ ในการเสริม
ความมั่นคงได้ 

5 การอนุรักษ์ยุคหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2   

จัดตั้ งองค์กรนานาชาติขึ้น สาระสําคัญของการ
อนุรักษ์ โบราณสถาน ยังคงครอบคลุมอยู่ ใน 2 
ประเด็นหลัก คือ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปะ ให้
คุณค่าท้ังสองอย่างนี้มีน้ําหนักเท่ากัน 

6 UNESCO คํ าสํ าคัญหลักคือ  คุณค่ าที่ โ ดด เด่น เป็ นสากล 
(Outstanding Universal Value)  เป็นผลงานชิ้นเอกใน
การสร้ า งสรรค์ ของมนุษย์  แสดงออกถึ งการ
แลกเปลี่ยนคุณค่าต่างๆของมนุษย์, เป็นประจักษ์
พยานเพียงหนึ่งเดียว, เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ
ประเภทอาคาร กลุ่มสถาป๎ตยกรรมหรือเทคโนโลยี 
ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์, เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น
ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่สืบทอดกันมา, ดํารง
อยู่กับความคิดหรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและ
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วรรณกรรม 

7 The Venice Charter 1964   คุณค่าทางด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดี  และ
สุนทรียภาพ ในข้อปฏิบัติที่ว่าด้วยการให้ความเคารพ
ต่อสิ่งก่อสร้างในทุกยุคสมัยของโบราณสถาน 

8 Washington Charter 1987 ชุมชนประวัติศาสตร์ ทั้งขนาดใหญ่และเล็กหรือย่าน 
เป็นแหล่งรวมคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีนิยมของ
ชุมชน ซึ่งลักษณะทางประวัติศาสตร์ของเมือง จะ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางวัตถุและทางจิตใจ 

9 Burra Charter  คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือความทรงจํา บางแห่ง
เ ป็ น ส ถ า น ที่ ไ ม่ จํ า เ ป็ น ต้ อ ง อ ยู่ ใ น รู ป อ า ค า ร 
ความสําคัญทางวัฒนธรรม (Cultural Significance) 

โดยหมายถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์หรือสังคม สําหรับอดีต ป๎จจุบัน หรือ
อนาคต 

10 Nara Conference on Authenticity คุณค่าความเป็นของแท้ พิจารณาจากบริบททาง
วัฒนธรรม 

ของแต่ละแห่ง โดยมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ตายตัว แต่การ
ตีความจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงและ
น่าเชื่อถือ 

11 Charter on the Built Vernacular 
Heritage 1999    

เป็นการแสดงออกขั้นพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของความสัมพันธ์กับอาณาบริเวณท่ีตั้งอยู่  
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่สําคัญคือ หลักการสําคัญของ
สิ่งก่อสร้างพ้ืนถิ่น วัสดุและทักษะฝีมือช่างตามแบบ
ดั้งเดิม 
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 จากการศึกษาแนวความคิดในการประเมินคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์จากอดีตจนถึงป๎จจุบัน
สามารถสรุปมิติของการประเมินคุณค่าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้ดังนี ้
  1.คุณค่าของความเป็นของแท้ดั้งเดิม เช่น รูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมหรือศิลปะ  
วัสดุ ทักษะฝีมือช่าง 

  2.คุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  
  3.คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี ที่มีองค์ประกอบทางวัตถุและทางจิตใจ 
  4.คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความสําคัญของมนุษยชาติ 
  5.คุณค่าทางสุนทรียภาพ 

 

3.2 กรณีศึกษาการประเมินคุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในย่านประวัติศาสตร์ระดับ

สากล 

 3.2.1 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี (Historic Centre of Florence)  
       เมืองฟลอเรนซ์ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขึ้นบัญชีเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ 
ฟลอเรนซ์ โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อ ค.ศ.
1982 ซึ่งเมืองฟลอเรนซ์มีความสําคัญกล่าวคือ เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานของชาว
อีทรัสคัน (Etruscan) และเป็นอาณานิคมในสมัยโรมัน เมืองทัสคานีแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุค
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในช่วง ระหว่างศตวรรษที่ 15 ถึง 16 เป็นสัญลักษณ์ของยุคเรอเนซองส์ มีความรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 แผนที่แสดงขอบเขตศูนย์กลางประวัติศาสตร์ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก http://whc.unesco.org, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

http://whc.unesco.org/
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  ซึ่งการประเมินคุณค่าในการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์นั้น องค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้อธิบายถึงเกณฑ์ในการประเมิน
คุณค่าและความสําคัญของเมืองฟลอเรนซ์ โดยมีสาระสําคัญคือ 
  เกณฑ์ (i) เมืองฟลอเรนซ์เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างมีเอกลักษณ์ 
ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า6 ศตวรรษ นอกจากพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีแล้วยังมีศิลปะที่มี
ชื่อเสียงอย่างมากคือ มหาวิหาร Santa Maria del Fiore และเป็นแหล่งผลิตผลงานของศิลปินที่มี
ชื่อเสียง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25  ภาพมุมสูงเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี มีมหาวิหาร Santa Maria del Fiore  
เป็นสถานที่สําคัญกลางเมือง 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก http://www.museumsinflorence.com/foto/duomo/image/ 

duomob.jpg, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

   เกณฑ์ (ii)  ฟลอเรนซ์มีอิทธิพลในการพัฒนาสถาป๎ตยกรรมและศิลปกรรมในอิตาลี
และทั่วยุโรปหลักการของยุคฟ้ืน ฟูศิลปวิทยาการถูกกําหนดไว้ตั้ งแต่ต้นศตวรรษที่  15 โดย 
Brunelleschi, Donatello และ Masaccio และเมืองฟลอเรนซ์ยังเป็นแหล่งของบุคคลที่มีชื่อเสียง
แห่งยุคเช่น Leonardo da Vinci และ Michelangelo 
  เกณฑ์ที่ (iii)  ศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งฟลอเรนซ์มีลักษณะที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เป็นศูนย์กลางของความเป็นเมืองแห่งยุคกลางและยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการซึ่งฟลอเรนซ์  
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เก็บรักษาทั้ง ถนน พระราชวัง ป้อมปราการ บ้านพัก  น้ําพุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความร่ํารวยทาง
ศิลปะเป็นอย่างมาก 
  เกณฑ์ (iv) ฟลอเรนซ์เป็นเมืองที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอันดับแรก
ในยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14-17 ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารที่มีชื่อเสียงของชนชั้นสูงมากมาย  รวมทั้ง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่น โบสถ์ และอ่ืนๆ 
   เกณฑ์ (vi) เมืองฟลอเรนซ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความสําคัญในระดับสากล ซึ่ง
อยู่ในสภาพแวดล้อมของ แนวคิดยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ และเป็นแหล่งผลิตผลงานแนว modern 
humanism ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Marsilio Ficino, Pico della Mirandola และคนอื่นๆ50 
 จากเกณฑ์การประเมินคุณค่าท่ีโดดเด่นเป็นสากล ของเมืองฟลอเรนซ์ มุ่งเน้นความสําคัญของ
คุณค่าในเชิงศิลปะและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายศตวรรษของเมือง รวมไปถึงคุณค่าของศิลปินที่มี
อิทธิพลต่องานศิลปะ สถาป๎ตยกรรมระดับโลก โดยใช้จุดแข็งของความร่ํารวยทางศิลปะที่กระจาย
อย่างแพร่หลายในพ้ืนที่เมืองและยังคงปรากฏหลักฐานอยู่จนถึงป๎จจุบัน รวมทั้งเป็นแหล่งที่ส่งต่อ
อิทธิพลทางศิลปะไปยังประเทศอ่ืนๆในยุโรปและทั่วโลก 

 3.2.2 เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าในประเทศญี่ปุ่น (DENKEN) 
     ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมประเภท
ต่างๆ ด้วยความประณีตและใส่ใจรายละเอียดซึ่งมีหลักฐานประเภท วัง วัด บ้าน และศาลเจ้า ที่ตก
ทอดจนถึงป๎จจุบันได้เป็นอย่างดี  กฎหมายการอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมที่ญี่ปุ่นประกาศใช้ครั้งแรกในปี 
ค.ศ.1897 กับอาคารประเภทหลังเดี่ยว โดยอยู่บนพ้ืนฐานสําคัญคือ การให้ความสําคัญกับสิ่งที่จับต้อง
ได้ (Tangible) ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพของสถาป๎ตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ ได้แก่เทคนิควิธี กระบวนการในการก่อสร้างสถาป๎ตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ (Intangible) 
ในเวลาต่อมา หลัง ค.ศ.1976 ที่มีการประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ทางสถาป๎ตยกรรม ญี่ปุ่นได้ขยายกรอบ
แนวคิดการอนุรักษ์อาคารหลังเดี่ยวเป็นพ้ืนที่ที่ครอบคลุมมากขึ้นภายใต้กฎหมาย “เขตพ้ืนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์กลุ่มอาคารและสถาป๎ตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า”  
 ความหมายของ “เขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่า” สํานักงานวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น 
ได้แปลความหมายของ Denken เป็นภาษาอังกฤษว่า Preserved District ซึ่ง “District for 

                                           
50 ถอดความจาก Outstanding Universal Value : Briefsynthesis 
เข้าถึงเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก http://whc.unesco.org/en/list/174/  

 
 

http://whc.unesco.org/en/list/174/
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Preservation of Group of traditional buildings” หรือ เขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์กลุ่มอาคาร
สถาป๎ตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิม ประกาศขึ้นโดยหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์กลุ่มอาคาร
สถาป๎ตยกรรมกรรมและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความแท้ดั้งเดิม รวมถึงองค์ประกอบ
อ่ืนๆที่เป็นส่วนประกอบที่เก่ียวข้องกับภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 
  การดําเนินงานเพ่ือการประเมินคุณค่าสถาป๎ตยกรรมเพ่ือการอนุรักษ์นั้น อยู่ในขั้นตอนแรก
โดยหน่วยงานภูมิภาค ซึ่งจะต้องสํารวจและศึกษาประวัติที่มาตลอดจนสภาพป๎จจุบันของอาคาร
สถาป๎ตยกรรมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นหมู่บ้าน เมือง หรือ ภูมิทัศน์เมือง  เพ่ือประเมิน
คุณค่าเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการสํารวจความคิดเห็นจากชาวบ้านเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชน จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้ นตอนการออกระเบียบในการอนุรักษ์ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางานด้านอนุรักษ์ การกําหนดเขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่า การ
วางแผนอนุรักษ์ การออกระเบียบเพ่ือผ่อนผันกฎหมายอาคาร และการยื่นเรื่องพิจารณาตามลําดับ 
ทั้งนี้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องรวบรวมเอกสารต่างๆเพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งหากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากประชาชนเนื่องจากมีการจัดประชาพิจารณ์แล้วไม่ได้รับความยินยอม ก็อาจเกิดกรณีที่
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจไม่ยื่นเรื่องเพ่ือพิจารณา51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26  แผนที่เขตเขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่าท่ีกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 
ที่มา : เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร.เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าในประเทศญี่ปุ่น. 

(นครปฐม : มูลนิธิสร้างฐานถิ่น, 2559) : 40-41. 

                                           
51 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร.เขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าในประเทศญี่ปุ่น (นครปฐม : มลูนิธิสร้างฐานถ่ิน, 
2559), 12. 
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  ในปี ค.ศ.1975 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่นได้มีประกาศกําหนดมาตรฐานสําหรับ
จําแนกประเภทของ ”เขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่า” เป็น 3ประเภทตามนิยามดังนี้ 
   ประเภทที่ 1 เขตพ้ืนที่ซึ่งประกอบขึ้นจากกลุ่มอาคารสถาป๎ตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง 
อันมีอัตลักษณ์รูปแบบพิเศษและออกแบบก่อสร้างด้วยภูมิป๎ญญาฝีมือช่างที่เป็นเลิศ  
  -  กลุ่มร้านค้าหมู่บ้าน Gojo-shinmachi จังหวัด Nara เป็นหมู่บ้านศูนย์กลาง
ทางการคมนาคมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยุคอดีต ประกอบด้วยหมู่บ้าน Gojo มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัย 
Chusei (ค.ศ.1185-1583) และหมู่บ้าน Futami สร้างขึ้นในปี Keicho ที่ 13 (ค.ศ.1608)  ซึ่งมี
สถาป๎ตยกรรมที่เก่าแก่แบบ Minka อายุมากกว่า 400 ปี และเป็นสถานที่ตั้งของบ้านตระกูล 
Kuriyama ซึ่งเป็นสถาป๎ตยกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติในฐานะ
เรือนร้านค้า Machiya ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27  ทัศนียภาพถนนในหมู่บ้าน Gojo-shinmachi 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก http://www.jp-trad-towns.com/Image/29Gojoshinmachi2.jpg,  

เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

http://www.jp-trad-towns.com/Image/29Gojoshinmachi2.jpg
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ภาพที่ 28  บ้านตระกูล Kuriyama 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก http://mag.stayjapan.com/wpcontent/uploads/2017/05/ 

oldest_japanesehouse.jpg,  เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 
  ประเภทที่ 2 เขตพ้ืนที่ซึ่งประกอบขึ้นจากกลุ่มแปลงที่ดิน แนวเครือข่ายทางสัญจร 
ซึ่งยังคงสภาพรูปแบบดั้งเดิมสมบูรณ์และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูง 
   - เขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่า Obi เมือง Nichinan จังหวัด 
Miyazaki  เป็นกลุ่มบ้านเรือนนักรบซามูไรในอดีต ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบปราสาทของตระกูล Itou ซึ่ง
สร้างในสมัย Muromachi (ค.ศ.1336-1573) ในเขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่าแห่งนี้
ประกอบด้วย กลุ่มบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในที่ดินเดิมสมัย Edo  (ค.ศ.1603-1868)  ซึ่งบริเวณริมทางเดิน
จะปรากฏกําแพงหินก่อเรียง คูน้ําหินก่อเรียง และส่วนหน้าบ้านนักรบจะเป็นประตูแบบ Ya-gui หรือ
ประตู Nagaya เรียงรายอยู่อย่างสวยงามส่งผลให้กลายเป็นตัวแทนเมืองรอบปราสาทที่ปกครองด้วย
ตระกูลเล็กๆ ที่ยังคงสภาพไว้ได้ 
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ภาพที่ 29  ทัศนียภาพถนนในเขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่า Obi เมือง Nichinan  
ที่มา : เข้าถึงได้จาก https://a3.cdn.japantravel.com/photo/28108-144133/1320x550!/ 

miyazaki-obi-town-the-kyoto-of-kyushu-144133.jpg, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30  ประตูแบบ Ya-gui หน้าบ้านนักรบ 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก https://www.japanvisitor.com/images/content_images/obi-castle-

2.jpg, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 

https://www.japanvisitor.com/images/content_images/obi-castle-2.jpg
https://www.japanvisitor.com/images/content_images/obi-castle-2.jpg
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  ประเภทที่ 3 เขตพ้ืนที่ซึ่งประกอบขึ้นจากสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ผสมผสานกับ
พ้ืนที่ทางธรรมชาติอันมีลักษณะรูปแบบที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่าของท้องถิ่นนั้น 
   - หมู่บ้าน Uchiko เขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่า yokaichi gokoku 
จังหวัด Ehime ตั้งอยู่บนที่ราบกลางหุบเขา ริมฝ๎่งแม่น้ําที่ขนานกับถนนโบราณ Matsuyama ในสมัย 
Edo ตอนปลาย (ค.ศ.1603-1868) จนถึงสมัย Meji (ค.ศ.1868-1912)  ซึ่งหมู่บ้านมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตขี้ผึ้งญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเทียน และสืบทอด
ลักษณะสถาป๎ตยกรรมแบบเรือนร้านค้า Machiya แบบ Nuriya ที่มักฉาบประดับปูนหมัก ปูนป๎้นสี
ขาว ซึ่งดูหนาและหนัก พร้อมฐานผนังปูนฉาบที่มีลวดลายแบบ Nakamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31  ทัศนียภาพถนนในหมู่บ้าน Uchiko  
ที่มา : เข้าถึงได้จาก https://d233tsjqri9sf7.cloudfront.net/files/kanko/1398/ 

139861755fc39c0bc1fcf5a20db6736e2090.jpg, เข้าถึงเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 

 
 
 

https://d233tsjqri9sf7.cloudfront.net/files/kanko/1398/139861755fc39c0bc1fc
https://d233tsjqri9sf7.cloudfront.net/files/kanko/1398/139861755fc39c0bc1fc
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 3.2.3 เมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย (George Town World Heritage 
Site)        การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเมืองควิเบกได้เพ่ิมพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมใหม่จํานวน 
8 แห่งในรายการมรดกโลกของ UNESCO เมื่อ พ.ศ.2551 ในจํานวน 8 แห่งนั้นประเทศมาเลเซียได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกพร้อมกัน 2 เขตคือ มะละกา และ จอร์จทาวน์ ในรัฐปีนัง ซึ่งมะละ
กาและจอร์จทาวน์เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีพัฒนาการมานานกว่า 500 ปีในด้านการค้าและการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างอิทธิพลของ
เอเชียและยุโรป  ซึ่งทั้งสองแห่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ UNESCO ได้แก่ 
  เกณฑ์ (ii) เมืองมะละกาและจอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของเมืองแห่งการค้ามี
วัฒนธรรมที่หลากหลายในดินแดนตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่าง มลายู จีน อินเดีย รวมทั้งอิทธิพลจากยุโรปในยุคสมัยอาณานิคมอย่างต่อเนื่อง มี
รูปแบบสถาป๎ตยกรรม รูปแบบเมือง เทคโนโลยี และศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการมา
อย่างยาวนาน 
  เกณฑ์ (iii) มะละกาและจอร์จทาวน์เป็นพยานหลักฐานต่อมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของเอเชียและอิทธิพลในยุคสมัยอาณานิคมจากยุโรป มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมและ
ไม่มีตัวตนนี้แสดงออกในความหลากหลายของศาสนสถานที่มีความเชื่อแตกต่างกัน ความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์และภาษา การบูชาและงานเทศกาลทางศาสนา นาฏกรรม เครื่องแต่งกายศิลปะและ
ดนตรี อาหารและชีวิตประจําวัน 
  เกณฑ์ (iv) มะละกาและจอร์จทาวน์สะท้อนให้เห็นถึงส่วนผสมของอิทธิพลที่
ก่อให้เกิดสถาป๎ตยกรรมวัฒนธรรมและเขตเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในภูมิภาคตะวันออกและ
เอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพิเศษของตึกแถวและที่พักอาศัยในชุมชนเมือง อาคารเหล่านี้แสดง
รูปแบบและพัฒนาการของอาคารประเภทต่างๆซึ่งบางแห่งมีแหล่งกําเนิดอารยธรรมร่วมกับฮอลันดา
และโปรตุเกส52 ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐของรัฐปีนังได้มีแนวความคิดต่อการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมเหล่านี้คือ  การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมโดยการ ร่วมมือกับภาคประชาสังคมและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรัฐบาล

                                           
52 แปลจาก Outstanding Universal Value,  Melaka and George Town, Historic Cities of the 
Straits of Malacca, https://whc.unesco.org/en/list/1223  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 

https://whc.unesco.org/en/list/1223%20เข้าถึง
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กลางและเอกชน รัฐบาลแห่งปีนังได้จัดตั้งโครงการความร่วมมืออนุรักษ์มรดกโลกเมืองจอร์จทาวน์  
(George Town World Heritage Incorporated)  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการพื้นที่โดยการ 
 

 
ทํางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด53 ในการจัดการพ้ืนที่ได้กําหนดขอบเขตของการอนุรักษ์ไว้  
2 เขตใหญ่คือ  
 A) เขตพ้ืนที่ชั้นใน (Core zone) ได้แก่ ย่านใจกลางเมืองเก่าและถนนสายหลักตลอดจนพ้ืนที่
ชายฝ๎่งที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ สถาป๎ตยกรรม และวัฒนธรรม 
 B) เขตพ้ืนที่โดยรอบ (Buffer zone ) ย่านชุมที่อยู่รอบๆพ้ืนที่ชั้นใน และมีความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวเนื่องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 32   แผนที่เมืองจอร์จทาวน์เมื่อ ค.ศ.1798 (พ.ศ.2341) โดย Captain H. B. Popham 
ที่มา : Draft Special Area Plan GEORGE TOWN HISTORIC CITIES OF THE STRAITS OF 

MALACCA,  AJM Planning and Urban Design Group 

                                           
53 แปลจาก Chairman's Message, http://www.gtwhi.com.my/introduction/george-town-world-
heritage-site.html เข้าถึงเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 

http://www.gtwhi.com.my/introduction/george-town-world-heritage-site.html
http://www.gtwhi.com.my/introduction/george-town-world-heritage-site.html
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ภาพที่ 33   ผังแสดงพ้ืนที่การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก http://www.gtwhi.com.my/introduction/george-town-world-heritage-

site.html , เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 

  ซึ่งในเขตพ้ืนที่เมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์แห่งนี้ ประกอบไปด้วยสถาป๎ตยกรรมที่หลากหลาย
ประเภท เช่น บ้านพ้ืนถิ่นแบบดั้งเดิม, บ้านพักตากอากาศ, ตึกแถวและที่พักอาศัยย่านใจกลางเมือง, 
มัสยิด, โบสถ์คริสต์, วัดจีน, วัดฮินดู, อาคารร่วมสมัยกับโปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ, อาคาร
พาณิชย์, โกดังสินค้า, หมู่บ้านชาวประมง เป็นต้น ทั้งนี้ได้จัดประเภทอาคารที่มีคุณค่าโดยแบ่ง
ออกเป็น  2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
 
  3.2.3.1 อาคารประเภทที่ 1 ประกอบด้วยอาคารที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    - อนุสาวรีย์และสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจเป็นพิเศษ 
   -  อนุสาวรีย์และสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศว่าเป็นโบราณสถานและมีการ
รายงานก่อนหน้านี้ภายใต้พระราชบัญญัติโบราณวัตถุ พ.ศ. 2519 ภายใต้พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2548)    

http://www.gtwhi.com.my/
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   -  อนุสาวรีย์และสิ่งปลูกสร้างที่จดทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติภายใต้
พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ (พ.ศ. 2548) 
  บทนิยมของอาคารประเภทที่ 1 หมายถึง อาคารและสถานที่ต่างๆมีความสําคัญใน
สิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและคุณค่ าที่โดดเด่นเป็น
สากลของที่ตั้ง โดยอาคารและวัตถุนั้นๆจะต้องได้รับการอนุรักษ์และคงภาพไว้ในรูปแบบดั้งเดิม เพ่ือ
รักษาความถูกต้องทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม 54 จากการศึกษาพบว่าอาคารที่ได้รับการจัดกลุ่มใน
ประเภทที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นอาคารสาธารณะที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องการกลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลสําคัญ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และความเป็นศูนย์กลางอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มัสยิด  หอนาฬิกา ซุ้มประตู 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34 ซ้าย มัสยิด Kapitan Kling, ขวา หอนาฬิกา King Edward 
ที่มา : Draft Special Area Plan, GEORGE TOWN HISTORIC CITIES  OF THE STRAITS OF 

MALACCA, 4-1,4-3 

  3.2.3.2 อาคารประเภทท่ี 2 ประกอบด้วยอาคารที่มีคุณสมบัติ คือ 
   - อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความน่าสนใจพิเศษและมีความหวงแหนที่จะ
เก็บรักษาบทนิยามของอาคารประเภทที่ 2 นั้น หมายถึงสถานที่และที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรมของเมืองจอร์จทาวน์ และการแสดงออกถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต ที่พัก

                                           
54 Draft Special Area Plan, GEORGE TOWN HISTORIC CITIES OF THE STRAITS OF 

MALACCA, 4-1 

 



  77 

อาศัยหรือสถานที่เชิงธุรกิจโดยอยู่อาศัยหรือเปิดทําการมาหลายรุ่น และแสดงออกถึงความเชื่อและ
วัฒนธรรมบางประการของผู้อยู่อาศัย เป็นส่วนสําคัญของการค้าในย่านกลางเมืองสามารถอธิบาย
ลักษณะและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างสถานที่และผู้ใช้งาน มีลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่มี
เอกลักษณ์ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม  และอาคารที่แสดงออกถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัสดุตกแต่ง เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของสถาป๎ตยกรรมและวัฒนธรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของมะละกา55  ซึ่งส่วนใหญ่อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่ ตึกแถวซึ่งมีอยู่
เป็นจํานวนมากและสามารถสะท้อนลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมของเมืองได้อย่างเด่นชัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35  ภาพลายเส้นแสดงลักษณะตึกแถวแบบดั้งเดิม 
ที่มา : Draft Special Area Plan, GEORGE TOWN HISTORIC CITIES OF THE STRAITS OF 

MALACCA, 5-2 

  
 
 

                                           
55 เรื่องเดียวกัน, 5-1 
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 เมื่อประมวลอาคารทั้งหมดในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และทําการแบ่งประเภทแล้ว ในร่างแผนการ 
ดําเนินงานขั้นต่อไปคือ การเสนอข้อกําหนดและแนวทางการอนุรักษ์เบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน  โดย
อาคารแต่ละประเภทนั้นมีการระบุแนวทางปลีกย่อยโดยสังเขป เช่น56 
 
 
  3.2.3.3 ข้อเสนอและแนวทางการอนุรักษ์อาคารประเภทท่ี  1  
   หมวดงานบริบทโดยรอบและงานภายนอก-ภายในอาคาร 
   - อาคารประเภทที่ 1 เป็นอาคารสําคัญที่มีเอกลักษณ์ทางสถาป๎ตยกรรม
และวัฒนธรรมจําเป็นจะต้องได้รับการอนุรักษ์และบูรณะอย่างยิ่ง  ข้อเสนอคือ ควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมรูปแบบสถาป๎ตยกรรม ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 
   - ลานด้านหน้า เป็นส่วนสําคัญที่แสดงถึงที่ตั้งของอาคาร ควรรักษาให้
อาคารอยู่ในตําแหน่งเดิมเมื่อแรกสร้าง การใช้วัสดุ เช่น ผนัง เสา ประตู หน้าต่าง ราวจับ พ้ืน และการ
ตกแต่งอ่ืนๆ จะต้องจัดทําให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิม ในกรณีที่มีการจัดทําขึ้นเพ่ือทดแทนชิ้นที่สูญหาย
ต้องได้รับการอนุญาตเมื่อเห็นว่ามีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดิม  
   - อาคารประเภทที่ 1 มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเองจึงไม่อนุญาตให้มี
การขยายหรือเปลี่ยนแปลงได้  และส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาให้มีระบบไฟฟ้าตั้งแต่แรก ควร
ปรับปรุงและมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม รวมทั้งระบบประปาหรือถังเก็บน้ํา  ต้องได้รับการ
อนุรักษ์เช่นเดียวกัน (อนุญาตให้ซ่อนระบบการซ่อมบํารุงอาคารไว้ในชั้นหลังคา) 
     - ซุ้มประตูทางเข้าและกําแพง ต้องอนุรักษ์ขนาดและการตกแต่งประตู , 
ผนัง เพื่อการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ และหลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งกีดขวาง เช่น ที่จอดรถ
ด้านหน้า หรือ ที่จอดรถประจําทาง 
   หมวดงานหลังคา 
   - วัสดุมุงหลังคาแบบดั้งเดิมและรายละเอียดการยื่นชายคาจะถูกเก็บรักษา
ไว้และนํากลับมาใช้ใหม่และต้องติดตั้งด้วยวัสดุและวิธีการแบบเดิม 
   - ต้องคงลักษณะของการยื่นชายคาแบบเดิม รางน้ําและท่อระบายน้ําให้คง
สภาพเดิม และห้ามต่อเติมรางน้ําขึ้นใหม่ในหลังคาที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีรางน้ํา 

                                           
56 Guidelines for Conservation Work on Category I Buildings, เร่ืองเดียวกัน, 4-4 – 4-6. 
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 เนื่องจากในเขตอนุรักษ์มีอาคารประเภทที่  2 เป็นจํานวนมากซึ่งมีการต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารและบริบทโดยรอบในสภาวะที่หลากหลายและขาดความกลมกลืนกับอาคารอ่ืนๆ การเสนอ
แนวทางการอนุรักษ์จึงมีกระบวนการในการจัดการและการคัดกรองซับซ้อนกว่าประเภทที่ 1 เช่น 
 
  3.2.3.4 การตรวจสอบความแท้ดั้งเดิมของรูปด้านอาคารประเภทที่ 2 กรณีที่
รูปแบบแตกต่างจากอาคารข้างเคียง57 
 
 
  
 -   
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 36 ลักษณะอาคารที่มีความแตกต่างกัน 
ที่มา : Draft Special Area Plan, GEORGE TOWN HISTORIC CITIES OF THE STRAITS OF 

MALACCA, 5-3 

 
  ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบว่าอาคารเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนั้นหรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ 2  อาคารข้างเคียงมีการออกแบบที่เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ เช่นช่วงเสา 
หน้าต่าง และสันหลังคา 
  ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบจากเอกสารรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมของตึกแถว และ
อาคารข้างเคียง 

                                           
57 Guidelines for Conservation Work on Category I Buildings, เรื่องเดียวกัน, 5-3 – 5-5. 
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  ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบจากแผนที่เก่าและการสํารวจในอดีตเพ่ือยืนยันในกรณีที่
ลักษณะอาคารที่มีความแตกต่างกัน เป็นความตั้งใจเมื่อแรกสร้าง 
   1) องค์ประกอบอ่ืนๆของอาคารประเภทท่ี 2 
    ก) วัตถุและรายการอ่ืนๆ   
      - ส่วนประกอบ, ขอบเขตผนัง, ประตูและรั้ว, ต้นไม้, ภูมิทัศน์  
อาคารแวดล้อม, ทางเดิน หินแกรนิต, ที่ตั้ง 
     -  องค์ประกอบเก่าแก่ของถนน เช่น  เสาหินและโซ่, น้ําพุ, เสาไฟ
และดวงโคม, ตู้ ไปรษณีย์ , รถรางหรือรถเข็น, อุปกรณ์ดับเพลิง, อิฐและหินประเภทต่างๆ,  
ท่อระบายน้ํา เป็นต้น 
 
    ข) คุณลักษณะพิเศษท่ีน่าสนใจ   
      - เป็นอาคารที่น่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ 
     - เป็นอาคารที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของอาคาร
ประเภทที่ 1 เช่น หมู่ตึกแวที่มีความสัมพันธ์กับบ้านประจําตระกูลในระบบกงสี 
      - เป็นอาคารหัวมุมที่มีความสําคัญในเชิงสถาป๎ตยกรรม 
     - การจัดเรียงอาคารเป็นแถวมีความสําคัญในเชิงสถาป๎ตยกรรม 
    - ช่วงเวลาของการสร้างมีความสําคัญในเชิงสถาป๎ตยกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 ลักษณะทางเดินหินและน้ําพุ 
ที่มา : Draft Special Area Plan, GEORGE TOWN HISTORIC CITIES OF THE STRAITS OF 

MALACCA, 5-5 
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ภาพที่ 38 ซ้าย อาคาร(สีชมพู)ท่ีมีความสัมพันธ์กับอาคารประเภทที่ 1 (สีแดง),  
ขวาบน-ขวาล่าง ช่วงเวลาก่อสร้างอาคารและอาคารหัวมุมที่มีความสําคัญในเชิงสถาป๎ตยกรรม   
ที่มา : Draft Special Area Plan, GEORGE TOWN HISTORIC CITIES OF THE STRAITS OF 

MALACCA, 5-5, สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

  3.2.3.5  ข้อเสนอและแนวทางการอนุรักษ์อาคารประเภทท่ี  2 
    หมวดงานบริบทโดยรอบ 
    - ลักษณะอาคารและลานเปิดโล่งในอาคารประเภทที่ 2 มีรูปแบบที่แตกต่าง
กัน ต้องเก็บ รักษาวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม หากมีการต่อเติมให้ระมัดระวังเกี่ยวกับรูปด้านภายนอก
เป็นพิเศษ และคงไว้ซึ่งขนาดของประตูและผนังเพ่ือเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการบูรณะ 
   หมวดสีและลักษณะภายนอก 
   - ผนังภายนอก ในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์อาคารมีสีที่แตกต่างกัน 
ให้ตรวจสอบ จากภาคผนวกและให้มีการขูดเพ่ือตรวจสอบชั้นสีก่อนดําเนินการในขั้นต่อไป ลักษณะ
ของปูนที่ใช้ฉาบแบ่งตามอายุสมัยของอาคาร อาคารที่เก่าแก่ที่สุดให้ซ่อมแซมโดยใช้ปูนหมัก อาคาร 
ในยุค  ค.ศ.1930-1960 ให้ใช้ปูนสูตรเซี่ยงไฮ้ และอาคารสมัยใหม่ใช้ปูนซีเมนต์ 
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   - งานโครงสร้างไม้ภายนอก ให้ตรวจสอบจากภาคผนวกและให้มีการขูดเพ่ือ
ตรวจสอบชั้นสี ก่อนดําเนินการเช่นเดียวกัน รวมทั้งเลือกใช้น้ํายาให้ถูกประเภทกับสกุลช่าง เช่น Ta 
Chi,  Tong Oil ใช้กับงานโครงสร้างจีนแบบดั้งเดิม,  Kampong Oil finish ใช้กับงาน โครงสร้างแบบ
มลายูดั้งเดิม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 แนวทางการออกแบบรูปด้านภายนอกอาคารโดยคํานึงถึงช่วงเสาเพ่ือความกลมกลืน 
กับอาคารข้างเคียงในเขตอนุรักษ์ 
ที่มา : Draft Special Area Plan, GEORGE TOWN HISTORIC CITIESOF THE STRAITS OF 

MALACCA, 6-5 

   หมวดหลังคา 
   - ใช้วัสดุมุงแบบดั้งเดิมให้เหมาะสมกับอาคารแต่ละประเภท เช่น กระเบื้อง
ดินเผาสีธรรมชาติขนาดเล็กในอาคารประเภทตึกแถว บ้านพักตากอากาศ โกดัง  กระเบื้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศสําหรับใช้งานกับโครงสร้างหลังคาระบบโครงถัก ห้ามใช้กับอาคารตึกแถวที่สร้าง ก่อน 
ค.ศ.1930  เป็นต้น 
 จากกรณีศึกษาในประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย พบว่าแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของ
อาคารนั้นได้รับแนวความคิดและเกณฑ์จาก UNESCO เป็นหลักและนําไปประกอบกับสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่อนุรักษ์ในประเทศญี่ปุ่นมีการประเมินคุณค่าด้วยเกณฑ์ของตนเองจากสภาพสังคม ภูมิ
ประเทศ และประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถสรุปใจความสําคัญของการประเมินคุณค่าในแต่ละกรณีศึกษา
ได้ ดังนี้ 
 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ฟลอเรนซ์  (เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี) 
   1) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า 6 ศตวรรษ 
  2)อิทธิพลในการพัฒนาสถาป๎ตยกรรมและศิลปกรรมในอิตาลีและทั่วยุ โรป 
  3)ศูนย์กลางของความเป็นเมืองแห่งยุคกลางและยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ 
  4)ประกอบด้วยอาคารที่ชื่อเสียงจํานวนมาก รวมทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
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 เขตอนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมทรงคุณค่าในประเทศญี่ปุ่น (DENKEN) 
  1) คุณค่าในความเป็นของแท้ดั้งเดิม และภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ 
  2) อัตลักษณ์รูปแบบพิเศษและออกแบบก่อสร้างด้วยภูมิป๎ญญาฝีมือช่างที่เป็นเลิศ 
  3) คุณค่าของแนวเครือข่ายทางสัญจร ที่ประกอบขึ้นเป็นชุมชนและมีความแท้ดั้งเดิม 
  4)คุณค่าท่ีเกิดจากมนุษย์ผสมผสานกับพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
 เมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
  1)ความเป็นของแท้ดั้ งเดิมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
  2.คุณค่าในเชิงการแสดงออกถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต เช่น  ที่พัก
อาศัยหรือย่านธุรกิจ 
  3) คุณค่าท่ีสะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิม 
  4) คุณค่าในด้านสถาป๎ตยกรรม พัฒนาการของวัสดุและการตกแต่งที่เชื่อมโยงกับ 
ประวัติศาสตร์ 
 แนวความคิดท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารในกรณีศึกษาเหล่านี้ กล่าวคือ 
ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญกับอาคารสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเท่านั้น ยังครอบคลุมไปถึง
หน่วยย่อย เช่น บ้าน ร้านค้า ชุมชน ย่านเก่าแก่ และผลที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติ ที่ผ่านกาลเวลาจนกลายเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ซึ่งในภาพรวมจากกรณีศึกษาสามารถ
สรุปเกณฑ์เบื้องต้นสําหรับใช้งานการประเมินคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์ เช่น คุณค่าด้านประวัติศาสตร์, 
คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิมคุณค่าด้านสถาป๎ตยกรรมและสกุลช่าง, คุณค่าด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
เป็นต้น 
3.3 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารในประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์                    
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าและอนุรักษ์อาคารในประเทศไทย ในมิติที่เป็นรูปธรรม
และพยายามที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่หลักการแบบสากลนั้น อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2466) โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับ “ของ
โบราณ”และต่อมาใน พ.ศ.2473 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทยมี
ความชัดเจนมากขึ้นโดยการปาฐกถาในสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งช่วงเวลาก่อนหน้าการ
เกิดแนวความคิดที่เริ่มเข้าสู่หลักการอนุรักษ์แบบสากล ในประเทศไทยได้สะท้อนแนวความคิด
เกี่ยวกับคุณค่าของอาคารในเชิงของศาสนาความเชื่อ และจิตวิญญาณผ่านวิถีชีวิตและระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ ซึ่งการมองเห็นคุณค่าของ
อาคารส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ การซ่อมแซมพระอาราม เพ่ือบุญกุศลเป็นหลักโดยสามารถแบ่งยุค
สมัยการสะท้อนแนวคิดคุณค่าของอาคารได้ดังนี้   
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  3.3.1 ก่อนยุครัตนโกสินทร์ (ยุคสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ.1884 – 2325) หลังจากยุคทวารวดี
ที่มีจารึกเกี่ยวกับการอุทิศสิ่งของต่างๆเพ่ือสังเวยแก่พระผู้เป็นเจ้าโดยเป็นการผสมผสานความเชื่อ
ระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์ หลักฐานที่สะท้อนถึงแนวความคิดการมองเห็นคุณค่าของอาคารใน
สมัยต่อมาราวยุคสุโขทัยปรากฏในจารึกวัดศรีชุม ใจความคําคัญคือเจ้าผู้ครองนครหรือพระราชา
จะต้องทํานุบํารุงบํารุงพระพุทธศาสนาโดยการปฏิสังขรณ์ปูชนียสถาน58 และในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานีแนวความคิดยังคงอยู่ในมิติของความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เช่น  ในรัชกาลของพระเจ้า
ปราสาททอง ได้มีการปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดมหาธาตุ เนื่องจากทรงเห็นว่ารูปทรงเดิมยังไม่
เหมาะสม “...จึงดํารัสว่าทรงเก่าต่ํานัก ก่อใหม่ให้องค์สูงเส้นสองวา ยอดนภศูลคงไว้เข้ากันเป็นเส้นห้าวา
...”59  และในรัชกาลอ่ืนๆก็มีการปฏิสังขรณ์ในแนวทางรื้อสร้างใหม่หรือตกแต่งเพ่ิมเติมให้สง่างามยิ่งขึ้น     
 3.3.2 ยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ.2325– 2394)  เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นที่เมืองบางกอก ฝ๎่งตะวันออกของ
แม่น้ําเจ้าพระยา ได้สร้างกรุงเทพมหานครขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกรุงศรีอยุธยาในอดีตที่ล่มสลายจากศึก
สงคราม แสดงให้เห็นถึงทัศนะในการอนุรักษ์ที่ต้องรื้อฟ้ืนความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงเก่า ดังเช่น การ
ปฏิสังขรณ์วัดหลวงเก่าในอดีต60 การปฏิสังขรณ์พระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังคงแนวความคิดใน
เชิงจารีตประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาและเพ่ิมเติมความวิจิตรให้มากขึ้น นอกจาก
แนวคิดการปฏิสังขรณ์แบบจารีต ยังปรากฏแนวคิดการมองเห็นคุณค่าในรูปแบบที่เป็นของดั้งเดิม เช่น 
การบูรณะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีป๎ญหาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างไม้ 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางเป็นแม่กองในการเปลี่ยนไม้โดยถ่ายแบบจากของเก่าโดยละเอียด เพ่ือคงไว้
ซึ่งลักษณะดั้งเดิมของสถาป๎ตยกรรม   
  3.3.3 ยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 4-5  (พ.ศ.2394– 2453)  ในสมัยรัชกาลที่ 4 สยาม
ในขณะนั้นเริ่มรับอิทธิพลจากประเทศฝ๎่งตะวันตกมากข้ึน โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นําในการรับ
อารยะธรรมตะวันตกเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ตลอดจนแบบแผนการดําเนินชีวิต 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในประวัติศาสตร์โบราณคดีอยู่มากตั้งแต่ยังทรง
ผนวชเป็นภิกษุอยู่ยาวนานถึง 27 ปี และทรงจาริกไปสถานที่ต่างๆที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 

                                           
58 สมชาติ จึงสริิอารักษ์.ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการ ในการอนุรักษ์โบราณสถาน.ภาควิชาศิลป
สถาป๎ตยกรรม คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2560. หน้า 47. 
59

 สมเด็จพนรัตน,์ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์, อ้างใน สมชาติ จึงสิริอารักษ์.ประวัติ 

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการ ในการอนุรักษ์โบราณสถาน, 48.  
60

 เรื่องเดียวกัน, 50. 
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เช่น สุโขทัย ลพบุรี ส่งผลให้เมื่อมีการปฏิสังขรณ์โบราณในรัชสมัยของพระองค์นั้นทรงสืบค้นหลักฐาน
เก่าอย่างถี่ถ้วนยิ่ง ว่าใครเป็นเจ้าของเดิม และใช้ทําอะไร61 เมื่อล่วงเข้าสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปประเทศไปสู่ความทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น มีการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์เพ่ือรวบรวมของโบราณ ของหายาก ขึ้นที่หอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวัง และจัดตั้ง
หอพระสมุดวชิรญาณ ทั้งสองหน่วยงานนี้ต่อไปจะเป็นหลักของประเทศในการดูแลโบราณสถาน และ
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ขุดตรวจสอบแผนผังและฐานปราสาททั่วพระราชวังเก่าของพระนครศร
อยุธยา เพ่ือเป็นพยานประกอบพงศาวดารแสดงความเจริญรุ่งเรืองของสยาม 62  แต่เนื่องด้วยขาด
งบประมาณและกําลังคนงานงานจึงดําเนินไปได้เพียงเล็กน้อย   
  3.3.4 ปฐมบทการอนุรักษ์แบบสากลในประเทศไทย  (พ.ศ.2466– 2473) แนวความคิด
เกี่ยวกับคุณค่าทางอาคารประวัติศาสตร์นั้นสืบเนื่องมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนเข้าสู่สมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระทัยในด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
เป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดําเนินเพ่ือทอดพระเนตรเมืองสุโขทัย ใน พ.ศ.2450 
เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร และทรงใช้ประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งเสริมความ
มั่นคงให้กับสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกิดภาวะชาตินิยมมากขึ้นในกรณีของ เจดีย์พระนเรศวร 
และ เจดีย์ศรีสุริโยทัย63  ทรงจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นใน ร.ศ.130 (พ.ศ.2455) และใน พ.ศ.2463 มาริโอ 
ตามาญโญ หัวหน้าสถาปนิกกรมนครบาล เสนอให้จัดตั้งสถานอํานวยศิลปะบุราณ เพ่ือสงวนรักษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุในราชอาณาจักรสยาม แต่ยังไม่ได้รับการดําเนินการในทันที จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ.2466 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกกฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในยุคสมัยใหม่เป็น
ครั้งแรกชื่อ “ประกาศการจัดตรวจรักษาของโบราณ” กฎหมายฉบับนี้กล่าวถึงคุณค่าของโบราณสถาน
ในแง่วิชาการและวัฒนธรรม64 และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีบทบาทอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางบูรณะโบราณสถาน 
ซึ่งในเวลาต่อมาทรงแสดงปาฐกถา “เรื่องสงวนของโบราณ” เนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณค่า
ของอาคารประวัติศาสตร์คือการกําหนดอายุให้สิ่งอันเคลื่อนย้ายมิได้ และ วัตถุต่างๆที่มีอายุเกิน 100 

                                           
61

 เรื่องเดียวกัน, 54-55. 
62

 เรื่องเดียวกัน, 56. 
63 โปรดเกล้าฯใหเ้จ้าเมืองสุพรรณบรุีออกค้นหาเจดยี์ตามพงศาวดารทีก่ล่าวถึงการกระทํายุทธหัตถีระหวา่งสมเดจ็
พระนเรศวรและพระมหาอุปราชาของพม่าและมีแนวคิดที่จะสร้างเจดีย์ครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ แต่ขาดงบประมาณ 
ในกรณีเกี่ยวกับเจดียศ์รสีุริโยทัย ทรงขนานนามเจดยี์ใหญ่องค์หนึ่งในวัดสวนหลวงสบสวรรค์ เพื่อเชิดชูเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ตามที่ทรงพิจารณาจากพงศาวดาร 
64

 สมชาติ จึงสริิอารักษ์.ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการ ในการอนุรักษ์โบราณสถาน. 61. 
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ปี นับเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ  
  3.3.5 ยุคการฟื้นฟูองค์กรและการออกกฎหมายในการอนุรักษ์ (พ.ศ.2475– 2435) 
เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย  ได้มีความพยายามในการฟ้ืนฟู
กรมศิลปากรขึ้นมาใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการนําศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีมารับใช้การศึกษา 
การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเน้นศิลปะลักษณะของชาติไทย65 และในปี พ.ศ.2477 มีการ
ประกาศใช้กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานฉบับแรกคือ “พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2477” ซึ่งให้นิยามเกี่ยวกับโบราณสถานในด้าน
ของอายุ ลักษณะการก่อสร้าง และสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีหรือศิลปกรรม 
ซึ่งนําไปสู่การจัดทําทะเบียนโบราณสถานและแนวคิดการปฏิสังขรณ์ปีต่อมา ภายหลังการกลับมาของ
กรมศิลปากร กระบวนการทํางานในด้านอนุรักษ์ยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้หลักการและวิธีการ จนกระทั่ง 
พ.ศ.2492 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสังคมการอนุรักษ์ระดับสากล ในองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) และมีการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติต่อโบราณในระเบียบสากล และเริ่มโครงการบูรณะโบราณสถานที่สุโขทัยระหว่าง 
พ.ศ.2496-2507 และพัฒนามาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ.2519
 ในช่วง พ.ศ.2520-2525 เกิดโครงการอนุรักษ์ครั้งใหญ่เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุครบ 
200 ปี การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้มีแนวทางฟ้ืนฟูความวิจิตรงดงามด้วยการ
เปลี่ยนวัสดุตกแต่งผิวหน้าอาคารด้วยของใหม่ และการอนุรักษ์ในบริบทที่กว้างข้ึนคือ โครงการอนุรักษ์
เกาะรัตนโกสินทร์ ส่งผลให้มีการปรับปรุงทัศนียภาพและการใช้พ้ืนที่บริเวณต่างๆดูสวยงามน่า
ท่องเที่ยว แต่ตามมาด้วยความขัดแย้งระหว่างชุมชนจะที่จะต้องถูกรื้อถอน66 ในขณะเดียวกัน 
คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาป๎ตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี
โครงการมอบรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาป๎ตยกรรมดีเด่น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการมอบรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ให้กับอาคารที่ได้ รับการ
คัดเลือก  แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารจึงเริ่มเด่นชัดและแพร่หลายมากขึ้น 
หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2528 เกิดการก่อตั้งองค์กรอิสระในชื่อ “คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติ
ว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ” หรือ สมาคมอิโคโมสไทย (ICOMOS Thailand) เป็น
คณะกรรมการระดับชาติที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพ่ือการประสานงานระหว่างประเทศ มีการกิจ
ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ และเป็นเครือข่ายบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานทางด้านวัฒนธรรม   และ
ในปี พ.ศ.2535 ได้มีการปรับปรุงบทนิยามของโบราณสถาน ให้ครอบคลุมแหล่งโบราณคดี แหล่ง
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 เรื่องเดียวกัน, 65. 
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 เรื่องเดียวกัน, 72. 
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ประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ และตราบทบัญญัติที่รัดกุมต่อการคุ้มครองดูแลรักษาเพ่ิมขึ้น 

 3.3.6 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าอาคารประวัติศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ในปัจจุบัน  
       การมองเห็นคุณค่าของอาคารประวัติศาสตร์ในสังคมไทย ได้สืบทอดแนวความคิดต่อมา
จนถึงป๎จจุบัน หากแต่ความเข้าใจในเชิงหลักการมักจะอยู่ในกลุ่มของชนชั้นกลาง ผู้ที่ศึกษาหรือให้
ความสนใจเฉพาะด้าน ในทัศนคติของบุคคลทั่วไปยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์  จึงเกิด
การรื้อถอนหรือทําลายอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในหลายๆกรณี 
ประกอบกับกฎหมายและโครงการที่เก่ียวข้องขาดความต่อเนื่องในเชิงปฏิบัติ เช่น พ้ืนที่อ่ืนๆที่อยู่นอก
เขตเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในซึ่ งประกอบไปด้วยอาคารและกลุ่มอาคารที่สะท้อนคุณค่ าทาง
สถาป๎ตยกรรมและประวัติศาสตร์ บางแห่งได้ถูกรื้อถอนหรือดัดแปลงไปเพ่ือการใช้งานที่เอ้ือประโยชน์
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ในระหว่าง พ.ศ.2550-2560 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารและ
การอนุรักษ์ได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถจําแนกกระแสออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่  กลุ่มสังคม
วิชาการ และ กลุ่มสังคมทั่วไป   
   3.3.6.1 แนวความคิดเก่ียวกับอาคารทีมีคุณค่าในกลุ่มสังคมวิชาการ  ได้สะท้อนผ่าน
โครงการวิจัยที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างนักวิชาการและองค์กรต่างๆในพ้ืนที่ที่นอกเหนือจากเกาะ
รัตนโกสินทร์ชั้นใน การออกกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม  
ผลงานโดยนักวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชุมชนเมือง, ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติการใน
การอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งในภาพรวม แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารประวัติศาสตร์ใน
สังคมวิชาการ จะให้ความสําคัญในด้าน อายุสมัยของอาคาร รูปแบบและวิธีการก่อสร้าง ความแท้และ
บูรณภาพ และการประเมินคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมในมิติต่างๆ เช่น การเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
อาคารชนิดนั้น เป็นอาคารที่มีความพิเศษ เป็นอาคารที่หาได้ยาก ฯลฯ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้
นําไปสู่การสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกอาคารเพ่ือศึกษาหรือทําการอนุรักษ์ต่อไป  ซึ่งในที่นี้งานศึกษา
ของ  ปรานอม ตันสุขานันท์ ในหัวข้อการประเมินคุณค่าสถาป๎ตยกรรมและภูมิทัศน์ จากการศึกษา 
การอนุรักษ์ชุมชนเมือง เป็นตัวอย่างการอธิบายเกณฑ์ต่างๆในการประเมินคุณค่าอาคารได้อย่าง
ครอบคลุมโดยมีรายละเอียดดังนี้     
    เมืองเก่า หรือ เมืองประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ผสมผสาน
เข้าด้วยกันจน เกิดคุณค่าขึ้นมาโดยเฉพาะป๎จจัยด้านระยะเวลา วัฒนธรรมและอ่ืนๆ ที่สืบทอดต่อมา 
ได้ทําหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความสําคัญของเมืองประวัติศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพอย่างหนึ่งที่
สามารถสร้างภาพจําและเกิดการรับรู้คุณค่าของเมืองได้อย่างเด่นชัดอีกประการหนึ่ งคือ 
สถาป๎ตยกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ที่เริ่มจากหน่วยย่อยระดับบ้าน ขยายขึ้นไป
เป็นชุมชน ย่าน และระดับเมืองในที่สุด ปรานอม ตันสุขานันท์ ได้ให้บทนิยามของการอนุรักษ์ในระดับ
เมืองไว้ว่า “...การรักษา ป้องกัน และปรับปรุงกลุ่มอาคารและบริเวณใกล้เคียงที่มีความสําคัญและมี 
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คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม  ศิลปกรรม ภูมิทัศน์เมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี เพ่ือ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และมีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะลักษณะพิเศษที่มีในอดีต 
บางครั้งการอนุรักษ์ครอบคลุมไปถึงการใช้งานหรือกิจกรรมที่อยู่ในอาคารหรือชุมชนนั้นๆด้วย โดย
ขอบเขตของการอนุรักษ์ดังกล่าว อาจเป็นไปได้ตั้งแต่วัตถุชิ้นหนึ่ง ส่วนหนึ่งของอาคาร ส่วนหนึ่งของ
เมืองจนกระทั่งถึงเมืองทั้งเมืองได้...”67    
  การประเมินคุณค่าด้านสถาป๎ตยกรรม เป็นกระบวนการหนึ่งในการอนุรักษ์เมือง ซึ่ง
ในเมืองประวัติศาสตร์หรือเมืองเก่าหลายแห่งประกอบไปด้วยอาคารส่วนบุคคลและอาคารสาธารณะ 
ที่มีความโดดเด่นบางประการที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางสถาป๎ตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือภาพของ
วิถีชีวิตผู้คนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จากรณีศึกษานี้ได้กล่าวถึงการประเมินคุณค่าสถาป๎ตยกรรม68 โดย
แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก และมีรายละเอียดต่างๆในหัวข้อย่อย คือ 

   1) การประเมินคุณค่าตัวสถาป๎ตยกรรม      
    A) การประเมินคุณค่าความสําคัญด้านประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม  (Historical and cultural significant ) ได้แก่ อายุ ความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
และลักษณะทางประวัติศาสตร์  ความเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดี และเป็นแบบแผนของการ
ดํารงชีวิตของเทคโนโลยีในอดีต      
        (1) อายุ (Age) เป็นป๎จจัยที่สําคัญที่สุดในการประเมินคุณค่า
ของอาคารที่จะทําการอนุรักษ์ ซึ่งในกระบวนการนี้จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์สถาป๎ตยกรรมเพ่ือ
นําไปสู่การแบ่งยุคสมัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาคารที่มีอายุมากกว่าย่อมมีคุณค่าและความสําคัญมากกว่า
อาคารที่มีอายุน้อย ในบางกรณีต้องมีการแบ่งกลุ่มอาคารตามประเภท เนื่องจากมีความแตกต่างกันใน
ด้านอายุ รูปแบบ หรือ ความสําคัญ และไม่สามารถนํามาประเมินเพ่ือเปรียบเทียบคุณค่าความสําคัญ
กับอาคารคนละกลุ่มได้โดยอาคารที่มีอายุน้อยอาจจะเป็นอาคารที่สําคัญมากในกลุ่มอาคารประเภท
เดียวกัน         
           (2) เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ( Identification 
with historic event) เป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสถาป๎ตยกรรมและเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ ว่ามีความสําคัญมากน้อยเพียงใด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทําให้ระลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้น 

 

                                           
67

 ปรานอม ตันสุขานันท์, “การประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรมและภูมทิัศน์”, ใน การอนุรักษ์ชุมชนเมือง (กรุงเทพฯ 

: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559) 27-28. 
68 เรื่องเดียวกัน, 156-166. 



  89 

 
 (3) เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประวัติศาสตร์ (Identification with 
historic character)สถาป๎ตยกรรมบางประเภทเป็นสิ่งสะท้อนให้ผู้คนระลึกถึงลักษณะสําคัญในอดีตอย่างใด
อย่างหนึ่ง      
 (4) เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดี  ( Identification with  
archeological site) 

        ( 5) เป็นแบบแผนการดํารงชีวิตของเทคโนโลยีในอดีต (As a 
pattern of living of a part technology) สถาป๎ตยกรรมหรืออาคารใดๆ ที่เป็นตัวแทนของการ
ดํ า ร งชี วิ ต  หรื อ เทคโน โลยี ในอดี ต  ย่ อมแสดงคุณค่ าความสํ าคัญของอาคารหลั งนั้ นๆ 
    B)  ก า รปร ะ เ มิ น คุณค่ า คว ามสํ า คัญด้ า นสถาป๎ ต ยกรรม 
(Architectural Significance)เป็นการประเมินคุณค่าในด้านการออกแบบ รูปแบบ รายละเอียด 
ความหายาก หรือเป็นงานชิ้นเอกของสถาปนิกคนสําคัญ โดยสามารถแยกเป็นข้อย่อยได้ดังนี้ 

               (1) เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของอาคารชนิดนั้น 
                (2) เป็นอาคารที่มีเพียงหลังเดียวในอาคารชนิดนั้น 
               (3) เป็นอาคารที่มีความพิเศษอย่างยิ่ง 
      (4) มีเทคนิคการก่อสร้างหรือฝีมือการก่อสร้างดีเป็นพิเศษ 
      (5) เป็นอาคารที่หาได้ยาก 
      (6) มีการออกแบบที่ดี 
      (7) เป็นสถาป๎ตยกรรมที่อยู่ในสภาพที่ดี 
      (8) เป็นงานชิ้นหลักของสถาปนิกคนสําคัญ 

    C) การประเมินคุณค่าความสําคัญด้านภูมิทัศน์ (Townscape  
Significance) เป็นการพิจารณาคุณค่าของอาคารที่ทําการประเมิน เนื่องจากอาคารแต่ละหลังนั้นเมื่อ
รวมกันหลายๆหลัง ย่อมเกิดคุณค่าขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถจัดลําดับได้ 5 ระดับได้แก่  
       (1)  อาคารที่เนื้อแท้ของคุณภาพมีคุณค่าสูง มีลักษณะเฉพาะตัว
หรือเป็นตัวกําหนดอัตลักษณ์ของพ้ืนที่เมืองที่อาคารนั้นตั้งอยู่  (Anchor Buildings)   
       (2)  อาคารที่เนื้อแท้ของคุณภาพมีคุณค่าสูง และสะท้อนคุณค่า
มากกว่าได้รับจากที่ตั้ง(Major Townscape Buildings)   
       (3)  อาคารที่เนื้อแท้ของคุณภาพและภูมิทัศน์มีคุณค่าเท่าเทียมกัน  
(Minor Townscape Buildings)   
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        (4)  อาคารที่มีคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมไม่สูงมาก แต่เมื่อ
รวมกันเป็นกลุ่มแล้วก่อให้เกิดบริเวณท่ีน่าสนใจ (Buildings of Group Value) 
        (5)  อาคารที่แท้จริงแล้วไม่มีคุณค่าแต่มีความสําคัญเนื่องจาก
ที่ตั้ง (Buildings of location Value) 
   3.6.1.2 การประเมินคุณค่าป๎จจัยส่งเสริมสถาป๎ตยกรรมอ่ืน 
    A)  การประเมินคุณค่าความสําคัญด้านการเงิน (Financials  
Significance)  เป็นการนําป๎จจัยดานการเงินเข้ามาในกระบวนการประเมินเพ่ือทําให้การพิจารณา
อนุรักษ์สถาป๎ตยกรรมอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง โดยมีหัวข้อที่เหมาะสมคือ 
       (1)  ความเป็นไปได้ด้านการเงินที่จะสร้างอาคารขึ้นใหม่ 
       (2)  ความเป็นไปได้ด้านการเงินที่จะปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนแปลงอาคาร 
       (3)  การบริหารจัดการในการดูแลรักษา 
       (4)  ความเหมาะสมในการให้งบประมาณ 
    B)  การประเมินคุณค่าความสําคัญด้านความเหมาะสมด้าน
การเงิน (Suitability of Financing)   
          (1)  ความสามารถในการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในป๎จจุบัน 
       (2)  ความยากง่ายในการบํารุงรักษาวัสดุดั้งเดิม 
       (3)  ความสะดวกในการขอเข้าถึงของการสัญจรการสื่อสาร 
       (4)  การมีสาธารณูปโภคและสิ่งบริการพ้ืนฐานต่าง  
    C) การประเมินคุณค่าความสําคัญด้านการศึกษา (Educational  
Significance)   
       (1) ความสามารถในการใช้งานเพ่ือประโยชน์และความชื่นชอบ 
ของสาธารณะ 
       (2) ลําดับความสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อนุรักษ์อ่ืนๆ 
       (3) ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ 

  3.3.6.2 แนวความคิดเกี่ยวกับอาคารทีมีคุณค่าในกลุ่มสังคมทั่วไป ความไม่เข้าใจใน
เรื่องของการอนุรักษ์ในระดับบุคคลทั่วไปยังเป็นอุปสรรคในการดําเนินการในประเทศไทยอยู่บ้าง แต่
ในระดับชนชั้นกลางมีแนวโน้มที่ให้ความสนใจกับคุณค่าของอาคารประวัติศาสตร์มากขึ้น จากสภาพ
สังคมและป๎จจัยหลายประการ เช่น การนําเสนอภาพของอาคารที่มีคุณค่าผ่านรูปแบบละคร 
ภาพยนตร์ ซึ่งมักมีการผลิตซ้ําจนเกิดเป็นภาพจํา และนําไปสู่สภาวะถวิลหาอดีต (Nostalgia) ซึ่ง
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นอกจากจะรู้สึกในแง่สุนทรียภาพทางอารมณ์แล้ว หากยังเป็นรูปแบบของการรับรู้ความจริงอย่างหนึ่ง
ที่ช่วยให้เรา “ได้คิดใคร่ครวญหรือทําความเข้าใจอดีตที่หายไปแล้ว” แต่กําลังถูกนํากลับมาพิจารณา
ใหม่ในนามของกฎเหล็กแห่งหารเปลี่ยนยุคสมัยของแฟชั่นและอุดมการณ์ของรุ่นอายุ (Generation)69  
โดยมีความชื่นชอบในแง่ของความสวยงาม ความมีรากเหง้าและประวัติศาสตร์ของตัวอาคาร ทําให้
อาคารบางแห่งได้รับความนิยมและพัฒนาไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวในที่สุด   
        นอกจากนี้กลุ่มอาคารที่มีอายุเก่าแก่ในย่านชุมชนเก่า มักได้รับการปรับปรุงการ
ใช้งานใหม่ โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านจําหน่ายของที่ระลึก ซึ่งเป็น
กระแสของการท่องเที่ยวในยุคป๎จจุบันที่นิยมการถ่ายภาพ และความชื่นชอบในเรื่องราวที่ร้านค้า
เหล่านั้นใช้ตัวอาคารหรือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอาคารเป็นตัวนําเสนอ ซึ่งกระแสการท่องเที่ยว
ประเภทนี้มักถูกส่งต่อกันอย่างแพร่หลายและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป๎จจุบันที่มีผู้ใช้สังคม
ออนไลน์จํานวนมาก แต่กระแสเหล่านี้มักเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและหมุนวนกลับมาใหม่โดยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เป็นวัฎจักร  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารในมิติ
ของความรู้สึกมากกว่าหลักการ 

ตารางที่ 6 สรุปสาระสําคัญในการประเมินคุณค่าการอนุรักษ์ จากกลุ่มแนวความคิดต่างๆ 
ในประเทศไทย 
ล าดับ กลุ่มแนวความคิด/กฎบัตร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่า 

1 

 

ก่อนยุครัตนโกสินทร์ (ยุคสุโขทัย - 
อยุธยา พ.ศ.1884 – 2325)   

คุณค่าของอาคารส่วนใหญ่อยู่ในมิติของความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา ชนชั้นปกครองมีหน้าที่ดูแลรักษา 
ปฏิสังขรณ์หรือตกแต่งเพ่ิมเติมให้สง่างามยิ่งขึ้น 

2 ยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1-3 
(พ.ศ.2325– 2394) 

ทัศนะในการอนุรักษ์ท่ีต้อง ยังคงแนวความคิดในเชิง
จารีตประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา
และเพ่ิมเติมความวิจิตรให้มากข้ึน ต้องการรื้อฟ้ืน
ความยิ่งใหญ่ 
ปรากฏแนวคิดการมองเห็นคุณค่าในรูปแบบที่เป็น
ของดั้งเดิม เพ่ือคงไว้ซึ่งลักษณะเดิมของ
สถาป๎ตยกรรม 

                                           
69 Fredic Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of late Capitalism (Durham: Duke 
University Press, 1991), P.19 อ้างใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโ์หยหาอดตีในสังคมไทยร่วมสมัย, 
พัฒนา กิติอาษา(บรรณาธิการ), (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2546), 4. 
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3 ยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 4-5  
(พ.ศ.2394– 2453) 

ให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์โบราณคดี การ
ปฏิสังขรณ์โบราณสถานมีการสืบค้นหลักฐานเก่า
อย่างถี่ถ้วน  มองเห็นคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมในเชิง
ความรุ่งเรืองของประเทศในอดีต 

4 ปฐมบทการอนุรักษ์แบบสากลใน
ประเทศไทย  (พ.ศ.2466– 2473) 

- ใช้ประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งเสริมความม่ันคง
ให้กับสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกิดภาวะ
ชาตินิยม 
- ออกกฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในยุคสมัยใหม่
เป็นครั้งแรกชื่อ “ประกาศการจัดตรวจรักษาของ
โบราณ” กฎหมายฉบับนี้กล่าวถึงคุณค่าของ
โบราณสถานในแง่วิชาการและวัฒนธรรม 
- ปาฐกถา “เรื่องสงวนของโบราณ” เนื้อหาสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับด้านคุณค่าของอาคารประวัติศาสตร์ 
และมีการกําหนดอายุให้สิ่งอันเคลื่อนย้ายมิได้ และ 
วัตถุต่างๆที่มีอายุเกิน 100 ปี นับเป็นโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 

5 ยุคการฟ้ืนฟูองค์กรและการออก
กฎหมายในการอนุรักษ์  
(พ.ศ.2475– 2435) 

- มีจุดมุ่งหมายในการนําศิลปวัฒนธรรมและ
โบราณคดีมารับใช้การศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการเน้นศิลปะลักษณะของชาติไทย 
 - มีการประกาศใช้กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถาน
ฉบับแรกคือ “พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน 
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
พุทธศักราช 2477” ซึ่งนําไปสู่การจัดทําทะเบียน
โบราณสถาน 

-ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสังคมการ
อนุรักษ์ระดับสากล  
-  พ.ศ.2520-2525 เกิดโครงการอนุรักษ์ครั้งใหญ่เมื่อ
กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี การมองเห็น
คุณค่าของอาคารในเชิงความวิจิตรงดงาม และมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศ 
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- เกิดการก่อตั้งองค์กรอิสระและโครงการต่างๆ 
6 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่า

อาคารประวัติศาสตร์เพ่ือการ
อนุรักษ์ในป๎จจุบัน 

- แนวความคิดเก่ียวกับอาคารทีมีคุณค่าในกลุ่มสังคม
วิชาการ  ให้ความสําคัญในด้าน อายุสมัยของอาคาร 
รูปแบบและวิธีการก่อสร้าง ความแท้และบูรณภาพ 
และการประเมินคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมในมิติต่างๆ 
เช่น  
การเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของอาคารชนิดนั้น เป็น
อาคารที่มีความพิเศษ เป็นอาคารที่หาได้ยาก ฯลฯซึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้นําไปสู่การสร้างเกณฑ์ใน
การคัดเลือกอาคาร 

เพ่ือศึกษาหรือทําการอนุรักษ์ต่อไป 

 

- แนวความคิดเก่ียวกับอาคารทีมีคุณค่าในกลุ่มสังคม
ทั่วไป 

การนําเสนอภาพของอาคารที่มีคุณค่าผ่านรูปแบบ
ละคร ภาพยนตร์ ซึ่งมักมีการผลิตซ้ําจนเกิดเป็นภาพ
จํา  
และนําไปสู่สภาวะถวิลหาอดีต (Nostalgia) โดยมี
ความชื่นชอบในแง่ของความสวยงาม สุนทรียภาพ
ทางอารมณ์ 

และการใช้คุณค่าในด้านอายุสมัยและประวัติศาสตร์ 
เพ่ือกิจกรรมทางธุรกิจ 

 

 จากการศึกษาแนวความคิดในการประเมินคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์จากอดีตจนถึงป๎จจุบัน ที่
ปรากฏในวิธีการจัดการเกี่ยวกับอาคารประวัติศาสตร์ในประเทศไทยสามารถสรุปมิติของการประเมิน
คุณได้ดังนี้ 
 1.คุณค่าของความเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ 
 2.คุณค่าในความวิจิตรงดงามที่แสดงออกถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม 
 3.คุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ 
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 4.คุณค่าในด้านสถาป๎ตยกรรม ระเบียบวิธีก่อสร้าง ความเป็นของแท้ดั้งเดิม ฝีมือช่างและอ่ืนๆ 
 5.คุณค่าในเชิงธุรกิจ 
 
3.4 กรณีศึกษากาประเมินคุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในย่านประวัติศาสตร์ 
ประเทศไทย 
 3.4.1 โครงการพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งตะวันออก โดย กองจัดรูปที่ดิน และ
ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานครและสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  โครงการพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝ๎่งตะวันออก เป็นผลจากการจัดทําผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ.2556 ซึ่งประชาชนได้มีความเคลื่อนไหวต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อมีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 สํานักผังเมืองได้จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางกรอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในหลาย
สาขา โดยกระบวนการสําคัญอย่างหนึ่งในโครงการนี้คือ การจัดเก็บฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ด้วยการสํารวจอาคารและกลุ่มอาคารที่มี
คุณค่าในพื้นที่โครงการ  โดยกําหนดนิยามของอาคารที่มีคุณค่าไว้ดังนี้ 
 
  “...อาคารที่มีคุณค่า หมายถึง อาคารที่เข้าเกณฑ์ที่กําหนดในทางสากลที่ใช้ในนานา
ประเทศ ได้แก่ การมีลักษณะสถาป๎ตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยในอดีต ในด้านโครงสร้าง รูปแบบ 
ลักษณะการตกแต่งและศิลปกรรม นอกจากนั้นยังมีเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมอีกได้แก่ ประวัติศาสตร์ ซึ่ง
หมายถึงอาคารและสถานที่นั้นเป็นประโยชน์ในต่อการศึกษาในวิชาการโบราณคดี ซึ่งว่าด้วยการค้นหา
เร่ืองราวมนุษย์ในอดีต โดยหลักฐานที่พบ และสุดท้ายคือเกณฑ์ด้านอายุ ซึ่งตามหลักสากลที่นับอายุมากกว่า
50 ปี แต่ไม่ได้หมายความว่าอาคารทุกหลังที่อายุมากกว่า 50 ปีจะเป็นอาคารสําคัญ จะต้องพิจารณาเกณฑ์
ด้านอื่นประกอบด้วย...”70 
 
  จากบทนิยามในข้างต้นสรุปได้ว่าการศึกษาอาคารที่มีคุณค่าในโครงการพ้ืนที่ต่อเนื่อง
กรุงรัตนโกสินทร์ฝ๎่งตะวันออก ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกอาคารได้แก่ 

 

                                           
70 เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th:90/web2/AnnualReport/HeritageBldg.pdf, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 
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  1.ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่สะท้อนยุคสมัยในอดีต 
  2.ประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการโบราณคดี 
  3.อายุของอาคารตามหลักสากลที่มากกว่า 50 ปี 
  เมื่อคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าในพื้นที่โครงการแล้ว จึงนํามาจัดหมวดหมู่โดยแบ่งเป็น 
2 ประเด็นหลักคือ รูปแบบของอาคาร และ ประเภทของอาคาร  

  3.4.1.1 รูปแบบของอาคาร ส่วนใหญ่อาคารในพ้ืนที่เป็นตึกแถว และในการศึกษา
ได้ใช้เกณฑ์เทคโนโลยีการก่อสร้างซึ่งมีพัฒนาการตามยุคสมัยเป็นตัวจําแนก คือ 
   1) อาคารยุคแรก หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานจนถึงช่วง
ปลายรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2453) ส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียวและสองชั้น ผนังก่ออิฐถือปูนมีความหนา
มากเพ่ือใช้รับน้ําหนัก หลังคาจั่วมุงกระเบื้องดินเผาและพัฒนาต่อมาเป็นกระเบื้องซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูนหรือ  กระเบื้องว่าวอาคารในยุคแรกมีทั้งท่ีได้รับอิทธิพลจากจีน และตะวันตกในยุคนีโอ
คลาสสิก ซึ่งนําเอารูปแบบสถาป๎ตยกรรมมาใช้ในการตกแต่งลวดลายหน้าต่าง ผนัง ช่องแสง ตึกแถว
ในยุคนี้บางส่วนใช้แบบแผนเช่นเดียวกับตึกในสิงคโปร์ คือมีผนังกันไฟซึ่งมีความสูงและหนากว่าผนัง
ทั่วไปทุกๆ2-3 คูหา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 40 ตึกแถวบริเวณตลาดน้อยเป็นอาคารยุคแรกที่สร้างตามแบบจีน 
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 41 อาคารยุคแรกในโครงการพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝ๎่งตะวันออก 
ที่มา :  สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

   2) อาคารยุคเปลี่ยนถ่าย หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 
(พ.ศ.2453) จนถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475) มีการเปลี่ ยนแปลงจากอาคารระบบก่อ
อิฐถือปูนไปสู่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ประเทศฝ๎่งตะวันตกผสมผสานกับรูปแบบนีโอคลาสิคที่ลดน้อยลงในช่วงหลัง ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทําให้อาคารสามารถสร้างได้สูง 3-4 ชั้น จุดเด่นในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์คือการมี
ขนาดหน้าต่างที่กว้างขึ้นและยาวถึงพ้ืน ชั้นสองและสามมีการทําระเบียงยื่นออกมา เริ่มมีการใช้
คอนกรีตเสริมเหล็กทําเป็นชั้นดาดฟ้ามีราวระเบียงตกแต่งด้วยกระถาง นอกจากนั้นอาคารที่อยู่บริเวณ
หัวมุมถนนมักจะได้รับการตกแต่งให้โดดเด่นเป็นพิเศษ 
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ภาพที่ 42 อาคาร S.E.C (เดิม)  ป๎จจุบันคืออาคารไทยพาณิชย์ ตัวอย่างของอาคารยุคเปลี่ยนถ่าย 
ที่สร้างช่วงต้นรัชกาลที่ 6 
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 อาคารในยุคเปลี่ยนถ่าย มีการเน้นอาคารหัวมุม การทําหน้าต่างขนาดใหญ่  
และการทําระเบียงชั้นบน 
ที่มา: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
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   3) อาคารสมัยใหม่ หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง (พ.ศ.275) จนถึงราว พ.ศ.2500 การก่อสร้างอาคารในยุคนี้มีข้อจํากัดเก่ียวกับเศรษฐกิจที่อยู่
ในภาวะตกต่ําและการออกกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งการขยายตัวของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจํานวน
มาก ทําให้อาคารมีลักษณะเรียบง่าย สร้างเสร็จเร็ว มักมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีลักษณะเด่นคือ
แผงบังแดดที่ทําให้แต่ละอาคารมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ตัวอย่างอาคารสมัยใหม่ 
ที่มา สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

  3.4.1.2 ประเภทของอาคาร จากการสํารวจในพื้นที่โครงการพบว่ามีอาคารกระจาย
ตัวอยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ฝ๎่งตะวันออก ซึ่งจําแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ อาคาร
เดี่ยว และ ตึกแถว 

   1)  อาคารเดี่ยว ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย ตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วทั้ง
พ้ืนทีแ่ต่พบมากในเขตพระนครด้านทิศเหนือในชุมชนย่านวัดสังเวช เทเวศ วัดสามพระยา ซึ่งมีประวัติ
เป็นข้าราชการหรือขุนนางที่ทํางานอยู่ในพระนครจึงได้ปลูกบ้านหรือรับพระราชทานที่ดินให้ปลูกบ้าน
ใกล้กับสถานที่ทํางาน ในพื้นท่ีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ก็พบอาคารเดี่ยวเช่นกัน แต่
ส่วนใหญ่มักเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งเคยใช้เป็นสํานักงานของบริษัทห้างร้านชาวตะวันตก และชาวไทย
เชื้อสายจีน 
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ภาพที่ 45 บ้านคุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ และที่ทําการมูลนิธิประทานพรเยาวชน 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

   2)  ตึกแถว จากการศึกษาได้แบ่งประเภทตึกแถวเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 
ลักษณะคือ ตึกแถวที่รวมกลุ่มเป็นชุมชนหรือย่าน, กลุ่มตึกแถวริมถนน และตึกแถวที่ตั้งอยู่โดด ๆ  
    (1) ตึกแถวที่รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนหรือย่าน หมายถึง ตึกแถวที่มี
การก่อสร้างเป็นกลุ่มในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ชุดขึ้นไปมักมีรูปแบบเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันและก่อสร้างริมถนนใหญ่และมีการทําถนนซอยแล้วสร้างตึกแถวอีกหลายชุด มักเป็น
อาค า ร เ ช่ าที่ มี เ จ้ า ขอ ง เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล  แล ะมี ผู้ อ ยู่ อ า ศั ย จํ า นวนมากและหล ากหล าย 
    (2) กลุ่มตึกแถวริมถนน เป็นตึกแถวที่มีเพียงแถวเดียวหรือชุดเดียว 
เจ้าของมีท้ังที่เป็นบุคคล เอกชน และองค์กรนิติบุคคลโดยเฉพาะวัด ตึกแถวลักษณะนี้พบได้ทั่วไป เป็น
ก ลุ่ ม อ า ค า ร ที่ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ย่ า น ไ ด้ อ ย่ า ง ดี เ นื่ อ ง จ า ก ตั้ ง อ ยู่ ริ ม ถ น น  
    (3 ) ตึกแถวที่ตั้งอยู่โดดๆ มีลักษณะเป็นตึกแถวจํานวน1-2 คูหา
หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ซึ่งแต่เดิมมีจํานวนคูหามากกว่านี้แต่ภายหลังส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเป็นอาคารสมัยใหม่ไปแล้ว ตึกแถวในกลุ่มนี้มีกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็น
เอกชนรายย่อย 
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ภาพที่ 46 ตัวอย่างกลุ่มตึกแถวที่เป็นชุมชนหรือย่าน 
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 47 ตัวอย่างกลุ่มตึกแถวริมถนน 
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างตึกแถวที่ตั้งอยู่โดดๆ 
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 3.4.2 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าบนถนนเจริญกรุงตอนบน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
  เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสถานเอกอัครราชทูต
ประจําประเทศไทย ภายใต้กองทุนเอกอัครราชทูตเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรม พ.ศ.2550 โดยมีพ้ืนที่
ศึกษาคือถนนเจริญกรุงตอนบน กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตตั้งแต่แยกถนนอัษฎางค์จนถึงแยกสี่
พระยา เป็นความยาวทั้งสิ้น 3.3 กิโลเมตร ซึ่งการดําเนินงานประกอบไปด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์
และวิวัฒนาการของถนนเจริญกรุง การสํารวจภาคสนาม การจัดทําแบบประเมินคุณค่าและบัญชี
รายชื่ออาคารที่มีคุณค่า โดยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์ และเป็นผลดีต่อการพัฒนาเมืองใน
โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความเสี่ยงต่อการรื้อถอนอาคารเก่าแก่ หากปราศจากการลงพ้ืนที่ศึกษา 
โดยมีวิธีการศึก คือ 
  1.การทบทวนประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและพัฒนาการของถนนเจริญกรุง 
  2.การสํารวจและประเมินคุณค่าอาคารประวัติศาสตร์ 
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  3.การสํารวจความคิดเห็นผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครอง 
  4.การจัดทําแผนที่ประกอบบัญชีรายชื่ออาคารที่มีคุณค่า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 49 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาในโครงการอาคารที่มีคุณค่าบนถนนเจริญกรุงตอนบน 
ที่มา : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุง  
(กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย,2552) : 20. 

  ถนนเจริญกรุงนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่มี
ความเกี่ยวข้องทั้งในด้านประวัติศาสตร์กับชาวตะวันตก การตั้ งถิ่นฐานริมสองฝ๎่ งของถนน 
เปลี่ยนแปลงการสัญจรจากทางแม่น้ําเข้าสู่การสัญจรทางบก และการสร้างตึกแถวรูปแบบต่างๆซึ่งเป็น
ร้านจําหน่ายสินค้าและบริการต่างๆหลายยุคหลายสมัย โดยชาวต่างประเทศถวายฎีกาต่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เพ่ือขอพระราชทานให้มีการสร้างถนนให้มีความ
ยาวพอเพ่ือให้พวกตนได้ขี่ม้ารับอากาศบริสุทธิ์ มิฉะนั้นจะเกิดอาการป่วยอยู่เสมอ รัชกาลที่ 4 จึงโปรด
ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหกลาโหม เป็นแม่กองตัดถนนขึ้นโดยเริ่มในวันที่ 5 
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กุมภาพันธ์ พ.ศ.240471 ในการนี้โปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งไปดูงานราชการที่เมืองสิงคโปร์เมื่อ 
พ.ศ.2404 สร้างตึกแถวตามแบบสิงคโปร์ทั้งสองฟาก  ในป๎จจุบันตลอดสองข้างทางถนนเจริญกรุง
ประกอบไปด้วยสถาป๎ตยกรรมที่ผ่านกาลเวลาและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายยุคสมัย  

ซึ่งการศึกษาในโครงการนี้ได้จัดทําแบบประเมินสิ่งก่อสร้างบริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน ซึ่งเกณฑ์การ
พิจารณาเพ่ือจัดลําดับคุณค่าของโบราณสถาน ในระดับคะแนน 0-5 โดยให้ความสําคัญในหัวข้อดังนี้ 
  4.2.1 คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ 
   4.2.1.1 ศิลปกรรม ความสวยงามของลวดลายตกแต่งอาคาร 
   4.2.1.2 สถาป๎ตยกรรม รูปทรงอาคารหรือรูปแบบโครงสร้างอาคารที่สวยงาม 
  4.2.2 คุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
   4.2.2.1 ประวัติศาสตร์ศิลปะสถาป๎ตยกรรม รูปแบบของอาคารแสดงถึง
สถาป๎ตยกรรมเฉพาะยุคที่สร้างอาคาร 
   4.2.2.2 ประวัติการก่อสร้างและบูรณะ การก่อสร้างหรือบูรณะเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญ 
   4.2.2.3 ความเป็นหลักฐานทางโบราณคดี  ให้ข้อมูลที่สําคัญด้านโบราณคดี 
   4.2.2.4 อายุสมัย  ให้คะแนนสูงกับอาคารที่เก่าแก่มากและลดหลั่นตามลําดับ
  4.2.3 คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา 
   4.2.3.1 ความหายาก ความหายากของอาคารแบบเดียวกันในกรุงเทพฯ 
   4.2.3.2 การสื่อความหมายให้เข้าใจได้ ความเหมาะสมระหว่างตัวอาคารกับ
กิจกรรมที่สอดคล้องกัน 
   4.2.3.3 การเป็นตัวแทน อาคารที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  
  4.2.4 คุณค่าทางสังคม  
   4.2.4.1 ความผูกพันต่อท้องถิ่น อาคารที่ท้องถิ่นใช้ทํากิจกรรมหรือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
   4.2.4.2 ความเป็นที่ยอมรับ อาคารเป็นที่รู้จักและยอมรับจากชุมชน 
  4.2.5 คุณภาพโครงสร้างและวัสดุ ความเหมาะสมของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในอดีต 

 

                                           
71 ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มคีุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน = Heritage buildings 
on Northern Chareon Krung Road (กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย,2552) 26-27. 
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  หลังจากจัดทําเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือจัดลําดับคุณค่าของโบราณสถานในด้านต่างๆ
แล้วนั้น ยังประกอบไปด้วยเกณฑ์การพิจารณาเรื่องความบูรณ์ของอาคารโดยเปรียบเทียบกับอาคารที่
มีด้านหน้าอาคารสมบูรณ์ที่สุดในภาพรวม พร้อมทั้งระบุการต่อเติมในลักษณะต่างๆ เช่น การเพ่ิมชั้น 
การติดตัง้เครื่องปรับอากาศ กันสาด ป้ายโฆษณา   เป็นต้น 

 

 

 

    
 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 50 ลักษณะสถาป๎ตยกรรมบนถนนเจริญกรุงตอนบน 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

  การสํารวจอาคารในพื้นท่ีศึกษาถนนเจริญกรุงตอนบนนี้พบว่ามีอาคารที่มีคุณค่าควร
ค่าแก่การอนุรักษ์จํานวน 480 หน่วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนและตามซอยต่างๆมีการก่อสร้างตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 4-9 สามารถแบ่งอาคารออกเป็น 3 ยุค ได้แก่    
  1) ยุคแรก (ราว พ.ศ.2404-2460)      
       อาคารในยุคนี้สร้างในช่วงพัฒนาถนนเจริญกรุงในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 
หรือล่วงมาจนถึงต้นรัชกาลที่ 6 ลักษณะเป็นอาคารตึกแถวสองชั้น ใช้กําแพงก่ออิฐถือปูนหนาเป็น
โครงสร้างรับน้ําหนัก นิยมประดับลวดลายปูนป๎้นตามกรอบหน้าต่าง เสาอิง ค้ํายัน หน้าจั่วและเสาซึ่ง
เป็นอิทธิพลจากรูปแบบเรอเนอซองส์ นิโอคลาสสิคและปอลลาเดียน ซึ่งเป็นที่นิยมในยุโรปคริส
ศตวรรษที่ 18-19 อาคารบางแห่งมีการตกแต่งแบบจีนแค่ลักษณะของนีโอคลาสสิตจะพบได้มากกว่า 
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ส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกแถว จากการสํารวจพบว่ามีอาคารในยุคนี้จํานวน 341 หน่วย (คิดตึกแถว 1 
คูหาเป็น1 หน่วย ) หรือร้อยละ 71 ของอาคารที่มีคุณค่าท้ังหมดในพ้ืนที่ศึกษา72 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 51 อาคารยุคแรกบนถนนเจริญกรุง 
ที่มา : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุง  

(กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย,2552) : 44. 

   2) ยุคที่ 2 ช่วงการเปลี่ยนแปลง (ราว พ.ศ.2450-2480)  
        อาคารในยุคนี้มีรูปแบบที่ยั งคงต่อเนื่องกับยุคแรก แต่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการก่อสร้างซึ่งมีคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลัก ทําให้โครงสร้างเบาลงสามารถ
สร้างอาคารได้สูงขึ้น มีจํานวนชั้นมากขึ้น และการประดับตกแต่งจะลดลงไปตามรูปแบบสมัยใหม่หรือ
โมเดิร์นที่เพ่ิงเป็นที่นิยมในช่วงนี้ โดยสังเกตได้จากการใช้ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายของนีโอ -

                                           
72

 ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มีคณุค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน = Heritage buildings 

on Northern Chareon Krung Road (กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย,2552) 43. 
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คลาสสิคก็ยังคงเหลืออยู่ตามยอดและมุมหน้าจั่วปูนป๎้นซึ่งตกแต่งด้วยประติมากรรมถ้วยรางวัล 
ลักษณะที่สําคัญที่แตกต่างจากยุคก่อนคือการมีระเบียงประดับด้วยราวลูกกรงในชั้นที่สองขึ้นไป 
อาคารในยุคนี้มีประมาณ 132 หน่วยหรือร้อยละ 27.5 ของอาคารที่มีคุณค่าท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 52 อาคารยุคท่ี 2 ช่วงการเปลี่ยนแปลง บนถนนเจริญกรุง 
ที่มา : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุง  

(กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย,2552) : 47. 

   3) ยุคที่ 3 ช่วงหลังสงคราม (ราว พ.ศ.2470-2518)  
    อาคารในยุคนี้มักเป็นรูปแบบสถาป๎ตยกรรมโมเดิร์นซึ่งเป็นที่นิยม
ทั่วโลกในช่วงพ.ศ.2470-2528ในยุคนี้มีอาคารเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
แต่มีลักษณะที่เป็นตัวแทนของรูปแบบโมเดิร์นนั้นมีไม่มากนัก อาคารเหล่านี้ไม่เน้นการตกแต่งมีความ
เรียบง่าย ใช้เหล็ก กระจก คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุหลักในยุคนี้พบว่ามีเพียง 7 อาคารหรือร้อยละ 
1.5 เท่านั้นที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ 
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ภาพที่ 53 อาคารยุคท่ี 3 ช่วงหลังสงคราม บนถนนเจริญกรุง 
ที่มา : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุง (กรุงเทพฯ : อิ
โคโมสไทย,2552) : 48. 
 

ตารางที่  7  สรุปแนวความคิดคุณค่าอาคารประวัติศาสตร์ 

ประเภทของคุณค่า สาระสําคัญ 
1.คุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี - เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

- เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประวัติศาสตร์ 
- เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดี 
- เป็นแบบแผนการดํารงชีวิตของเทคโนโลยีในอดีต 
 

2.คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม - อายุ 
- ความเป็นของแท้ดั้งเดิม 
- ประเภทของอาคาร  (Type) 
- รูปแบบของอาคาร (Style) 
- เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของอาคารชนิดนั้น 
 -เป็นอาคารที่มีเพียงหลังเดียวในอาคารชนิดนั้น 
- เป็นอาคารที่มีความพิเศษอย่างยิ่ง 
- มีเทคนิคการก่อสร้างหรือฝีมือการก่อสร้างดีเป็นพิเศษ 
- เป็นอาคารที่หาได้ยาก 
- มีการออกแบบที่ดี 
- เป็นสถาป๎ตยกรรมที่อยู่ในสภาพที่ดี 
- เป็นงานชิ้นหลักของสถาปนิกคนสําคัญ 
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3.คุณค่าทางศิลปะและสุนทรียภาพ - ความสวยงามของลวดลายและการประดับตกแต่ง 
- รูปทรงอาคารหรือรูปแบบโครงสร้างอาคารมีความ
สวยงาม  
 

4.คุณค่าด้านวัฒนธรรม 
 
 

- สะท้อนถึงรูปแบบวิถีชีวิตช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
- คุณค่าท่ีสะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิม 
- การแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 

5.คุณค่าทางภูมิทัศน์ - อาคารที่เนื้อแท้ของคุณภาพมีคุณค่าสูง มีลักษณะ
เฉพาะตัว 
- อาคารที่เนื้อแท้ของคุณภาพมีคุณค่าสูง และสะท้อน
คุณค่ามากกว่าได้รับจากท่ีตั้ง 
- อาคารที่เนื้อแท้ของคุณภาพและภูมิทัศน์มีคุณค่าเท่า
เทียมกัน 
- อาคารที่มีคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมไม่สูงมาก แต่เมื่อ
รวมกันเป็นกลุ่มแล้วก่อให้เกิดบริเวณท่ีน่าสนใจ 
- อาคารที่แท้จริงแล้วไม่มีคุณค่าแต่มีความสําคัญ
เนื่องจากที่ตั้ง 
 

6.คุณค่าด้านสังคม - เป็นที่ยอมรับ อาคารเป็นที่รู้จักและยอมรับจากชุมชน 
- ความสามารถในการใช้งานเพ่ือประโยชน์และความชื่น
ชอบ ของสาธารณะ 
- ลําดับความสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อนุรักษ์อ่ืนๆ 
- ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ 
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3.5. กระบวนการประเมินคุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์  
  จากการศึกษาในด้านแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าด้านต่างๆของอาคารในการอนุรักษ์นั้น 
กระบวนการต่อมาเป็นการใช้เกณฑ์ของคุณค่าที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในมิติต่างๆข้างต้น  
เข้าสู่วิธีการประเมินคุณค่าของอาคาร เพ่ือคัดเลือกและจําแนกประเภทอาคารที่สะท้อนคุณค่าสูง ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์และอาคารที่มีความสําคัญตามลําดับขั้น  
 3.5.1 กรณีศึกษาวิธีการประเมินคุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์ในแคนาดา 
  คู่มือเกี่ยวกับการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมของประเทศแคนาดา ได้รับการ

สนับสนุนจาก Canadian Inventory of Historic  Building (CIHB) ซึ่งก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1970  

(พ.ศ.2513) และพัฒนาเป็น A major heritage  resource centre การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณค่าอาคารเพ่ือการอนุรักษ์นั้น เป็นผลงานลําดับที่ 2 โดยมีคู่มือการศึกษารูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมแบบ Canadian ในก่อนหน้านี้ ซึ่งจะได้จัดทําคู่มือการจัดการปัญหากับมรดกที่มีคุณค่า

ต่อไป การจัดการกับอาคารเก่าแก่โดยการปรับเปลี่ยนการใช้งานนั้น เป็นการประหยัดการทรัพยากร

และบางกรณีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการใช้โครงสร้างใหม่ ประเทศแคนาดาได้ตระหนักถึงคุณค่า 

และความสําคัญของอาคารเหล่านี้ จึงมีการวางแผนการจัดการในระยะยาวก่อนที่จะเกิดความเสี่ยงต่อ
การรื้อถอนทําลายด้วยป๎จจัยอื่นๆ ในอนาคต    
   กระบวนการจัดการมรดกทางสถาป๎ตยกรรมของประเทศแคนาดา มีขั้นตอนหลักๆ  
3 ขั้นตอน คือ การสํารวจ, การประเมิน และการกําหนดนโยบาย  ในขั้นตอนการสํา รวจอาคารนั้น
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากแผนกผังเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรมหรือ
นักประวัติศาสตร์ นักวิจัย ที่ทํางานให้กับรัฐบาล องค์กร Canadian Inventory of Historic 
Building (CIHB) ในบางกรณีหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ทําหน้าที่ในการสํารวจ เมื่อจบขั้นตอนการสํารวจ
แล้ว จะมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือทําการประเมินคุณค่าและความสําคัญของอาคาร
ประวัติศาสตร์ โดยคณะกรรมการเหล่านี้มาจากคณะกรรมการท้องถิ่น คณะกรรมการที่ประชาชน
เสนอให้จัดตั้งต่อสภาเมือง หรืออาจจะเป็นคณะกรรมการของจังหวัดหรือรัฐบาลกลางที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับชุมชนที่ไม่มีคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินมักจะเป็นคนเดียวกับ
ผู้สํารวจ  ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญในการอนุรักษ์โดยการสร้าง
เกณฑ์ที่เหมาะสมและให้คะแนนในระดับต่างๆ เพ่ือนําผลที่ได้ประกอบการตัดสินใจว่าจะสามารถ
อนุรักษ์อาคารไว้อย่างไร 
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ภาพที่ 54 แบบประเมินคุณค่าในด้านต่างๆของอาคารในข้ันตอนสุดท้าย เพ่ือการจัดกลุ่มความสําคัญ 
ในการอนุรักษ์ 
ที่มา : Harold Kalman, The Evaluation of HistoricBuildings, Published under 

authorityof the Minister of the Environment, Ottawa, 1980. 
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 เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าอาคารนั้นถูกกําหนดจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สถาปนิก (Architects), นักประวัติศาสตร์ (Historians) และนักประวัติศาสตร์สถาป๎ตยกรรม 
(Architectural historians) ที่มีความรู้หรือคุ้นเคยกับสถานที่เหล่านั้น หากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็น
บุคคลเดียวกับสมาชิกคณะกรรมการสถานที่และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศแคนาดา ไม่จําเป็นต้อง
กําหนดเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถประเมินผลนั้นมีจํานวนน้อย
จึงต้องสร้างหลักเกณฑ์เพ่ือการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง  และผลของกระประเมินนั้นจะอยู่ที่จํานวน
คะแนนรวมในขั้นตอนสุดท้าย จากระดับผลคะแนนที่แบ่งเป็น 4 ขั้น ได้แก่  สมบูรณ์แบบ, ดีมาก, ดี 
และข้ันปกติ ซึ่งในสองขั้นแรกเป็นระดับที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ในการตัดสินการประเมินในขั้นตอน
สุดท้ายบางกรณีให้ความสําคัญกับผลคะแนนเป็นอย่างมากเนื่องจากจะนําไปสู่การวางแผนอนุรักษ์ใน
ขั้นตอนถัดไป  เกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นชุดมาตรฐานที่เป็นประโยชน์และครบถ้วน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเกณฑ์พ้ืนฐาน 5 ข้อ ได้แก่ สถาป๎ตยกรรม, ประวัติศาสตร์, สภาพแวดล้อม, การใช้
งานและความสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก 20 รายการ เช่น รูปแบบ ลักษณะโครงสร้าง 
และอ่ืนๆ ตารางสําหรับการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ช่อง ช่องแรกว่าด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆ ช่องที่สอง
เป็นการอธิบายระดับคะแนนในการประเมินของเกณฑ์นั้นๆ และช่องสุดท้ายเป็นข้อ เสนอแนะ 
ตัวอย่างเช่น 

ตารางที่ 7 ตัวอย่างเกณฑ์และลําดับคะแนนในการประเมินคุณค่าหมวดสถาป๎ตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

หมวด A สถาป๎ตยกรรม 

เกณฑ์การประเมิน ลําดับคะแนน ข้อเสนอแนะ 
1.รูปแบบ 
(มีลักษณะเด่น, เป็นรูปแบบท่ีหา
ยาก,มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นแห่ง
แรก) 

E       สมบูรณ์แบบมาก 

VG     ยอดเยีย่ม 

G       ด ี

F/P    ไม่มีความน่าสนใจพิเศษ 

เปรียบเทยีบจากอาคารทีมีรูปแบบ
เหมือนหรือใกลเ้คียงกันท่ีมีจํานวน
มาก โดยให้ความสําคญัจากการ
สํารวจ 

3.อาย ุ
(เปรียบเทียบความเก่าแก่ใน
ภูมิภาคของตนเอง) 

E       สร้างในยุคที่ 1-2 

VG     สร้างในยุคที่ 2-3 

G       สร้างในยุคที่ 3-4 

F/P    สร้างในยุคที่ 4 เป็นต้นไป 

เปรียบเทยีบอายุอาคารจากตาราง
แบ่งยุคสมัยแนบท้าย 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Harold Kalman, The Evaluation of HistoricBuildings, Published under 
authorityof the Minister of the Environment, Ottawa 1980,  14. 
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หมวด B ประวตัิศาสตร์  

เกณฑ์การประเมิน ลําดับคะแนน ข้อเสนอแนะ 
7.ระดับบุคคล 
(เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือกิจกรรม 
ของบุคคล กลุ่มองค์กร หรือ 
สถาบันที่มีส่วนสําคญัต่อชุมชน, 
จังหวัด หรือ ประเทศ) 

E       บุคคลสําคัญมากต่ออาคาร 

VG     บุคคลสําคัญต่ออาคาร 

G       บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

F/P    ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

         กลุ่มบุคคลสาํคัญ 

ความสําคญัของบุคคล,กลุ่มองค์กร

หรือสถาบัน ต้องได้รับการประเมนิ
ด้วยเหตผุล หลักเกณฑ์ ระยะเวลา
ทางประวัติศาสตร์ ควรมีความ 
สําคัญอย่างน้อย 1-2 รุ่น มาแล้ว 

8.ระดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
(เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชุมชน 
จังหวัด หรือ ประเทศ) 

E       เหตุการณส์ําคัญมากต่อ    
         อาคาร 

VG     เหตุการณส์ําคญัต่ออาคาร 

G       เหตุการณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

F/P    ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
         เหตุการณส์ําคญั 

ใช้เกณฑ์การประเมินแบบเดยีวกัน
กับข้อ 7. 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Harold Kalman, The Evaluation of HistoricBuildings, Published under 
authorityof the Minister of the Environment, Ottawa 1980,  17. 
 

 ในการประเมินอาจจะกระทําโดยบุคคลเดียวหรือในนามกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าผู้
ประเมินมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่ตรงกัน และการประเมินเรื่องรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจจะต้อง
เสร็จสิ้นก่อนการประเมินจะเริ่มข้ึน และการเปรียบเทียบรูปแบบอาคารนั้นควรเปรียบเทียบในภูมิภาค
เดียวกัน และประเภทเดียวกัน เพ่ือลดทอนรสนิยมหรือทัศนคติส่วนตัวของผู้ประเมิน ในบางกรณีการ
ประเมินผลที่เป็นการมอบโล่เพ่ือเป็นที่ระลึก มักจะให้ความสําคัญในแง่ของสถาป๎ตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์เป็นพิเศษ ซึ่งในหัวข้อสิ่งแวดล้อม ความสมบูรณ์อาจจะมีความสําคัญน้อยกว่า และใน
หัวข้อการใช้งานอาจจะไม่สําคัญเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของการประเมิน ในประเทศแคนาดา มีการ
รวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อด้าน การค้นหาความเหมาะสมของอาคาร 
ประเภทอาคาร การใช้วัสดุ หรือลักษณะสถาป๎ตยกรรมที่สัมพันธ์กับภูมิภาคและสอดคล้องกับพิกัด
ภูมิศาสตร์ เพ่ือนําไปสู่การประเมินด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย วินาศภัยที่จะเกิดตามอายุหรือ
โครงสร้าง   
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 เมื่อผ่านกระบวนการประเมินอาคารในคุณค่าด้านต่างๆ แล้วนั้น ผลคะแนนรวมจะถูก
นําไปจัดลําดับชั้นเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดการมรดกทางสถาป๎ตยกรรม ซึ่งลําดับชั้นของ
คะแนนในกรณีศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นคือ 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 75 – 100 คะแนน   จัดอยู่ในกลุ่ม      A    เป็นอาคารที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง 
 50 -  74 คะแนน  จัดอยู่ในกลุ่ม B  เป็นอาคารที่มีความสําคัญ              
 25 -  49 คะแนน  จัดอยู่ในกลุ่ม   C เป็นอาคารที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อม 
  0  - 24 คะแนน   จัดอยู่ในกลุ่ม   D เป็นอาคารที่สําคัญน้อยหรือไม่มีเลย 
 
 กระบวนการประเมินเป็นเพียงขั้นตอน 1 ใน 3 ขั้นตอนหลักที่เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ 
ทั้งนี้ในขั้นตอนแรกคือการสํารวจ นับเป็นหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน ก่อนการลงพ้ืนที่
สํารวจสถาป๎ตยกรรมควรตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐบาล มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคว่ามีการจัดทํา
แบบสํารวจทางสถาป๎ตยกรรมมาก่อนหน้าหรือไม่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซ้อน  และการ
ดําเนินการด้านนโยบายในขั้นตอนต่อสามารถกําหนดแนวทางของกลุ่มอาคารแต่ละประเภทได้ดังนี้  
  กลุ่ม A   อาคารที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง  เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีนัยสําคัญไม่ควรเข้าไป
กระทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ การออกแบบควรอยู่ในทิศทางของการฟ้ืนฟู และดําเนินการอย่าง
รอบคอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้หากได้รับการสนับสนุนแต่ต้องไม่เป็นการทําลาย
ประวัติศาสตร์    
   กลุ่ม C  เป็นอาคารที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อม ควรรักษาไว้เพ่ือความสําคัญในเชิง
ประวัติศาสตร์ หากมีการอนุญาตให้รื้อถอนจะทําให้เมืองสูญเสียความสําคัญทางสภาพแวดล้อม 
  กลุ่ม   D เป็นอาคารที่สําคัญน้อยหรือไม่มีเลย มักจะไม่ถูกนํามาอยู่ในแผนการ
อนุรักษ์อาคารและมักจะถูกสร้างแทนที ่

 3.5.2 กรณีศึกษาวิธีการประเมินคุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์ในประเทศไทย : 
กรณีศึกษาโครงการอาคารที่มีคุณค่าบนถนนเจริญกรุงตอนบน                                
  การศึกษาในโครงการนี้เป็นไปโดยความตระหนักถึงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมบน
ถนนเจริญกรุงที่เต็มไปด้วยถนน อาคาร และกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งในระยะเวลาที่ศึกษานั้น 
อาคารที่มีคุณค่ากําลังได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเกิด
ความร่วมมือเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และพัฒนาการของถนนเจริญกรุง เพ่ือระบุถึง
คุณค่าอาคารป๎จจุบันและความสําคัญทางประวัติศาสตร์  กาสํารวจ ระบุ และประเมินคุณค่าอาคาร
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ป๎จจุบันบนถนนเจริญกรุงในช่วงที่มีโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน และการสํารวจความคิดเห็นของผู้
ครอบครองอาคารเก่ียวกับภัยคุกคามและคุณค่าอาคารที่มีความสําคัญ จากนั้นจัดทําบัญชีรายชื่อและ
ฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้ร่วมกัน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวิธีการศึกษา 4 
ขั้นตอนหลัก ได้แก่                                                                                              
   3.5.2.1 การทบทวนประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและพัฒนาการของ
ถนนเจริญกรุง โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ พงศาวดาร เอกสารแผน
ที่ทีเ่กี่ยวกับถนนเจริญกรุงและกรุงเทพมหานครสมัยก่อน                              
   3.5.2.2 การสํารวจและการประเมินคุณค่าอาคารประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการ
สํารวจภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือ 3ชนิดคือ ก) แบบสํารวจ ข) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ค) แผนที่พ้ืนฐาน 
แบบประเมินคุณค่าโบราณสถานได้มาจากการหารือกับกรมศิลปากร ซึ่งเป็นแบบที่ปรับใช้ให้เหมาะสม
กับอาคารตึกแถว ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ก) ข้อมูลทั่วไปของอาคาร เช่น ที่อยู่ จํานวน
ชั้น วัสดุหลักของอาคาร ข) ลักษณะเฉพาะของอาคาร เช่น รูปแบบ การตกแต่ง อายุ สมัย และ ค) 
ความเป็นของแท้และสถานภาพการอนุรักษ์ เช่นรูปแบบป๎จจุบัน วัสดุ ฝีมือช่าง เปรียบเทียบกับของ
ดั้งเดิมการศึกษานี้ดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน– ธันวาคม พ.ศ.2550 กล้องถ่ายรูปดิจิตอลใช้
ในการบันทึกภาพประกอบการอธิบาย ส่วนแผนที่พ้ืนฐานเป็นแผนที่ในฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้มาจากสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่ปรับให้ทันสมัยที่สุดเมื่อ พ.ศ.2549              
   3.5.2.3 การสํารวจความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครอง ใช้วิธีการ
ออกแบบสอบถามผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองอาคารที่ได้มีการระบุว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จาก
การสํารวจ โดยเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าอาคารกับการอนุรักษ์ รวมทั้งแรงจูงใจในการอนุรักษ์ 

   3.5.2.4 การจัดทําแผนที่ประกอบบัญชีรายชื่ออาคารที่มีคุณค่า แผนที่
พ้ืนฐานในรูปแบบดิจิตอลได้มาจากการซื้อข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จากสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานครซึง่ได้คัดบริเวณเฉพาะที่ศึกษาและมีชั้นข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้น โดยในการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลนี้ได้เพ่ิมชั้นข้อมูลในแผนที่ 5 ชั้น ได้แก่      

    1)   ชั้นที่ 1 ตําแหน่งของอาคารที่มีคุณค่า   
    2)  ชั้นที่ 2  รูปแบบของอาคาร            
    3)  ชั้นที่ 3 คุณค่าความสําคัญ                                                
    4)  ชั้นที่ 4 ลําดับความสําคัญของมรดกวัฒนธรรม                       
    5)  ชั้นที่ 5 สถานะการอนุรักษ์                                                                            
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  เมื่อดําเนินการสํารวจและประเมินคุณค่าในด้านต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ได้หารือร่วมกับ
กรมศิลปากรนั้น คะแนนรวมในการประเมินทั้งหมดคือ 65 คะแนน พ้ืนที่ที่มีคะแนนสูงสุด คือ วัด
มังกรกมลาวาส เนื่องจากมีประวัติการก่อสร้างและมีลักษณะสถาป๎ตยกรรมแบบประเพณีที่เด่นชัด 
ส่วนที่มีคะแนนต่ําสุดคือตึกแถวหลังวัดไตรมิตรวิทยาราม ในการจัดลําดับคะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้
แบ่งเป็น 5 ชั้นคะแนน (โดย 1 ชั้นคะแนนนั้นมีคะแนนดิบ 65/5=13) จากนั้นจึงจัด 5 ชั้นคะแนนเป็น 
4 ลําดับ ในทางปฏิบัติ กรมศิลปากรจะพิจารณาขึ้นทะเบียนโบราณสถานลํากับที่ 1 -3 ส่วนลําดับที่4
ถือว่ามีความสําคัญระดับท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นอาจะขึ้นบัญชีเป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้ 

ตารางที่ 8 แสดงวิธีการจัดลําดับจากคะแนนดิบ 
คะแนนดิบ ช่วงชั้นของคะแนน ลําดับที่ 

1-25 1.00 – 1.99 4 
26-38 2.00 – 2.99  3 

39-51 3.00 – 3.99 2 

52-65 4.00 – 5.00 1 
 
ที่มา : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุง  
(กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย,2552) 87.                               
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ภาพที่ 55 ตัวอย่างแบบประเมินสิ่งก่อสร้างเดียวบริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน 
ที่มา  : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุง  
กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย,2552) 148-149. 
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 จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานในการประเมินคุณค่าอาคารเพ่ือการ
อนุรักษ์นั้นมีวิธีการที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้มีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดย่อยเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์และที่ตั้งอาคารที่ทําการประเมินในแต่ละแห่ง โดยสรุปขั้นตอนได้ดังนี้ 

ภาพที่ 56 แสดงกระบวนการดําเนินงานในการประเมินคุณค่าอาคารเพ่ือการอนุรักษ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์ 

1.การศึกษาประวัติศาสตร์และการส ารวจอาคาร 

- การศึกษาประวัตศิาสตร์พื้นที่และประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรม 

การรวบรวมชั้นข้อมูลปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ ท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆเช่น พงศาวดาร ประวัติอาคาร แผนที่เก่า 

แผนที่ต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศแบบสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

- สํารวจและรังวัดอาคาร ด้วยการบันทึกสภาพปัจจุบันทีส่ามารถจัดทําแบบสถาปัตยกรรมเพื่อศึกษาและ

ประเมินได้ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนผัง รูปตัด รูปด้าน การใช้งานพ้ืนที่และองค์ประกอบการตกแต่งอื่นๆ 

รวมทั้งการบันทึกภาพถ่ายหรือด้วยเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการบันทึกสภาพอ่ืนๆ 

2.การประเมินคุณค่าอาคารจากเกณฑ์ที่ก าหนด 

- สร้างเกณฑ์การประเมินคุณค่าของอาคารด้วยการปรึกษาจากผู้เชีย่วชาญผู้ทรงวุฒิ หรือผู้ที่มีความรอบรู้

เกี่ยวกับประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรม  เช่น สถาปนิก, นักประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรม, นักประวตัิศาสตร์  

- ทําการประเมินคุณค่าในด้านต่างๆด้วยการให้คะแนนตามลําดับขั้นที่จัดทําไว้ โดยส่วนใหญม่ากมลีพดับ

คะแนนระหวา่ง 4-5 ข้ัน เพื่อนําผลคะแนนท่ีได้ในแตล่ะด้านไปประมวลผล 

3.การประมวลผลคะแนนและจัดล าดับคุณค่าและความส าคัญของอาคาร 

- สรุปผลคะแนนจากแบบประเมินและจัดลําดับอาคารทีไ่ด้คะแนนดบิมากที่สุดไปจนถึงอาคารทีไ่ด้คะแนน

น้อยที่สุด  

- จัดกลุ่มอาคารจากผลรวมของคะแนนในการเมิน โดยแบ่งเป็นช่วงช้ันของคะแนนตามความเหมาะสมจาก

การพิจารณา เมื่อดําเนินการแบ่งกลุ่มอาคารเรยีบร้อยแล้วจะเป็นขัน้ตอนของการวางแผนและเสนอนโยบาย

เพื่อการอนุรักษ์หรือการจัดการอาคารในแต่ละกลุม่ต่อไป 
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บทที่ 4  
พื้นที่ศึกษาในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 
4.1.พื้นที่ศึกษาเขตสัมพันธวงศ์ 
 4.1.1 ย่านสะพานหัน 
  4.1.1.1 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของย่าน 
   สะพานหัน เป็นย่านการค้าและท่ีอยู่อาศัยตั้งอยู่ระหว่างวัดบพิตรพิมุขและ
เวิ้งนาครเกษมมีถนนจักรเพชรและถนนจักรวรรดิขนาบชุมชนในทิศตะวันออกและตะวันตก บริเวณ
ชุมชนตั้งอยู่ริมคลองโอ่งอ่างหรือป๎จจุบันรู้จักกันในชื่อคลองรอบกรุง  เมื่อตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น
เป็นสะพานไม้กระดานแผ่นเดียวสําหรับคนข้าม ซึ่งสามารถหันไปมาได้และมีการสร้างสะพานขึ้นใหม่
ในยุคสมัยต่อมาด้วยโครงสร้างไม้และพัฒนาเป็นคอนกรีตในยุคป๎จจุบัน แต่ยังคงเรียกชื่อแบบดั้งเดิม 
ย่านนี้เดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ริมกําแพงพระนครก่อนจะเข้าเขตสําเพ็ง เป็นย่านการค้าจําพวกผลไม้
ของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งในพระนคร ซึ่งในอดีตบริเวณคลองรอบกรุงยังเป็นที่
บรรทุกเครื่องป๎้นดินเผา เช่น โอ่ง, อ่าง, และสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนขายอยู่ในคลอง จากบันทึกความ
ทรงจําของกาญจนาคพันธุ์ในหนังสือกรุงเทพเมื่อวานนี้  ได้กล่าวถึงย่านสะพานหันว่าบริเวณท่ีเป็น
สะพานนั้นว่า 

 “...สองข้างสะพานทําเป็นห้องแถวไม้ติดต่อกันตลอด ฟากหนึ่งราวเจ็ดหรือแปดห้อง ห้องนั้นเป็น
ห้องเล็กๆทําอย่างดีเป็นที่คนอยู่และขายไของได้ ด้านหลังของห้องเป็นหน้าต่าง ระหว่างห้องทั้งสองข้างเป็น
ทางสําหรับคนเดินข้ามกว้างราวสัก 3 ศอก ห้องทั้งหมดมีคนเช่าอยู่และขายของเต็ม แทบทั้งหมดเป็นคนจีน
และขายผลไม้ที่มาจากเมืองจีน เช่น องุ่น สาลี่ ลูกพลับ ฯลฯ ตลอดจนลิ้นจี่ดองเป็นไหๆ...บางห้องขายของ
เบ็ดเตล็ดบ้างมีอยู่สองห้องเป็นของคนไทยห้องหนึ่งเป็นหญิงขายหมากพลู บุหร่ี ธูป เทียน น้ําอบไทย ฯลฯอยู่
ห้องสุดที่จะเข้าสามเพ็ง อีกห้องหนึ่งเป็นร้านตัดผมอยู่กลางสะพานทางขวามือ...”73 
 
 ในอดีตที่ย่านสะพานหันแห่งมีประตูชื่อ “ประตูสะพานหัน”สําหรับเข้าออกในเขตกําแพงพระ
นคร ประตูนี้กล่าวกันว่าเป็นประตูท่ีมีคนเข้า-ออกมากท่ีสุด สาเหตุน่าจะเป็นเพราะอยู่ตรงกับทางที่เข้า
สู่ “สําเพ็ง” ชุมชนใหญ่ของชาวจีนและเป็นบริเวณที่มีการทําธุรกิจค้าขายมากที่สุดแห่งหนึ่ง บริเวณนี้
จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของพระนคร74 มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่ริมคลองและตามตรอกเล็กๆที่

                                           
73 กาญจนาคพันธ์ุ. กรุงเทพฯเมื่อวานนี้. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542. หน้า 82. 
74 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ. องค์ประกอบกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. หน้า 133. 
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แยกออกจากถนนหลักท่ีมุ่งหน้าไปยังสําเพ็งอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งตรอกทางขวามือเมื่อข้ามสะพานหัน
มาแล้วนั้นในสมัยต่อมาเป็นย่านการค้ายาฉุนแห่งใหญ่ในพระนคร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 57 แสดงที่ตั้งย่านสะพานหัน บนแผนที่ Google Earth 
ที่มา :  โปรแกรม Google Earth (online), เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2561.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 58 ประตูสะพานหันในอดีต 
ที่มา :  แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ. องค์ประกอบกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534) : 133 
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ภาพที่ 59 แสดงตําแหน่งอาคารที่ทําการสํารวจในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 
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ภาพที่ 60 ย่านสะพานหันในยุคที่มีห้องแถวไม้บนสะพาน 
ที่มา ศิริชัย นฤมิตรเรขการ. สะพานเก่ากรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : สยามสมาคมฯ, 2520) : 29. 
  ป๎จจุบันย่านสะพานหันยังคงเป็นย่านการค้าเช่นเดิม ซึ่งร้านค้าเกือบทั้งหมดได้
เปลี่ยนสินค้าไปตามยุคสมัย มีการค้าขายทั้งแบบปลีกและแบบค้าส่งเช่น ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทําขนม สินค้าเบ็ดเตล็ดและร้านจําหน่ายอาหาร โดยรวมแล้วยังเป็นพื้นที่ท่ีมีผู้คนสัญจรไปมา
อย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ในพื้นท่ีกรณีศึกษาที่ปรากฏหลักฐานสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีน
นั้น ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ ตรอกยาฉุน หลังจากลงสะพานหันไปทางขวามือ มีความยาวประมาณ 170 
เมตร โดยตรอกแยกย่อยออกไปทางฝ๎่งซ้ายมือจากตรอกยาฉุนจํานวน 4 ตรอก ดังนี้75 
  1.ตรอกพ้ืนที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตรอกทางเข้าพ้ืนที่ให้เช่าของ
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งปรับปรุงเป็นอาคารสมัยใหม่ ปากตรอกมีอาคารเก๋งจีน
ขนาบอยู่สองข้างเป็นร้านขายอาหารและที่พักอาศัย ป๎จจุบันทางสํานักงานฯ ได้ติดตั้งประตูเหล็กเพ่ือ
ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยภายใน 

  2.ตรอกเหล่ายาย เป็นตรอกที่เรียกโดยเด็กๆในยุค พ.ศ.2500 แบบลําดับศักดิ์ชาว
จีน เนื่องจากมีหญิงชราเป็นผู้เฝ้าบ้านเศรษฐีหลังใหญ่ มีสวนและสระน้ํา ป๎จจุบันมีการเปลี่ยนเจ้าของ
และสร้างเป็นอาคารพาณิชย์แบ่งขาย ที่ปากตรอกฝ๎่งซ้ายมือมีอาคารเก๋งจีนตั้งอยู่ (ร้านประชาสะพาน
หัน) คงเหลือเพียงผนังรับน้ําหนักและสันหลังคาแบบจีน นอกจากนั้นเป็นการต่อเติมในยุคหลัง 

                                           
75 กนกวรรณ หริัญรตัน,์ เอกลักษณแ์ละความหมายเร่ืองถิ่นในย่านชมุชนคลองโอ่งอ่าง-สะพานหัน, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต. สถาปต๎ยกรรมศาสตร์ (สถาป๎ตยกรรม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บณัฑิตวิทยาลัย, 2547. 
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ภาพที่ 61 ตรอกทางเข้าพ้ืนที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อนและหลังการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เช่า 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559และ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพที่ 62 ทัศนียภาพในตรอกเหล่ายาย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
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  3.ตรอกข้ีหมา  สันนิษฐานจากผู้คนในย่านว่าเรียกชื่อเพราะความสกปรกของตรอกทางเดินใน
สมัยก่อน76 จากการศึกษาแผนที่ตําบลสําเพ็ง  ร.ศ.120 พบว่าในอดีตตรอกนี้เป็นที่สําหรับถ่าย
อุจจาระของคนหมู่มาก มีโรงบ่อนและพ้ืนที่ทิ้งขยะมูลฝอย ภายในตรอกจะมองเห็นอาคารเก๋งจีนและ
ซุ้มประตูทางซ้ายมือ ซึ่งตรอกนี้สามารถเดินทะลุไปยังถนนจักรวรรดิได้ 
 4.ตรอกซีฝกหนอ (ตรอกสี่บาทห้าสิบ)   ตรอกมีความกว้าง 1.20 เมตร แยกจากตรอกยาฉุน
เข้าไปด้านซ้ายมือ ปลายสุดของตรอกเป็นศาลเจ้าปุนเถ่ากง ซึ่งปากตรอกมีอาคารแบบเก๋งจีนตั้ งอยู่
จํานวน 8 ห้อง หันหน้าเข้าสู่ตรอกยาฉุน ชื่อตรอกมีที่มาจากราคาค่าเช่าบ้านในอดีตที่มีราคาเพียงสี่
บาทห้าสิบสตางค์ ภายในตรอกมีซอยที่แยกย่อยและซับซ้อนสามารถเดินทะลุไปออกถนน 
บพิตรพิมุขได้ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 63 ตําแหน่งย่านสะพานหัน ดัดแปลงบนแผนที่ตําบลสําเพ็ง ร.ศ.120 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 

                                           
76 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 64 ทัศนียภาพในตรอกข้ีหมา 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 65 ปากตรอกซีฝกหนอ 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  



  125 

      4.1.2 ลักษณะสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนย่านสะพานหัน 

  ย่านสะพานหันในป๎จจุบันมีรูปแบบสถาป๎ตยกรรมที่หลากหลายยุคสมัย เช่น  อาคาร

แบบเก๋งจีน อาคารพาณิชย์ ห้องแถวไม้ ตั้งขนานไปกับแนวคลองโอ่งอ่าง และตรอกซอยที่แยกย่อย

เข้าไปจากตรอกยาฉุน จากการสํารวจพื้นที่ในการศึกษาพบว่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีน ซึ่ง

คัดเลือกจากองค์ประกอบทางสถาป๎ตยกรรม เช่น ผนังรับน้ําหนัก ปูนป๎้นสันหน้าจั่ว และโครงสร้าง

แบบขื่อซ้อนชั้น โดยอาคารที่ปรากฏหลักฐานในป๎จจุบันทั้งหมดนั้น ปลูกสร้างติดตรอกยาฉุนโดยหัน

หน้าลงคลองโอ่งอ่างโดยมีห้องแถวไม้และอาคารอ่ืนๆ ตั้งขวางอยู่ก่อนถึงริมคลอง เมื่อศึกษาแผนที่เก่า

ทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาคารเหล่านี้ปลูกสร้างในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยังใช้การสัญจรทางน้ํา

เป็นหลักและมีตรอกหน้าบ้านขนานไปกับแนวคลอง โดยไม่มีอาคารอื่นใดบดบัง ซึ่งสถาป๎ตยกรรมที่

พักอาศัยแบบจีนในย่านสะพานหันจากการสํารวจ สามารถจําแนกได้เป็นสองประเภท คือ ตึกแถว 2 ชั้น 

ที่มีสันหน้าจั่วหลังคาแบบจีน  และ บ้านแบบเรือนล้อมลาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 66 แสดงตําแหน่งสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีน ย่านสะพานหัน 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 
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  1) ตึกแถว 2 ชั้น  เป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนัก ผสมกับโครงสร้างไม้ 
วัสดุผนังทั้งสองข้างก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่และฉาบด้วยปูนแบบโบราณ แผนผังของอาคารมักเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยหันด้านสกัดเข้าหาตรอกและใช้พ้ืนที่ตามแนวยาวลึกเข้าไปด้านหลัง โครงสร้างพ้ืน
ชั้น 2 เป็นคานไม้ฝ๎งในผนังและปูพื้นไม้ มีบันไดข้ึนจากด้านหลัง ในชั้นหลังคาสามารถมองเห็นลักษณะ
หลังคาที่มีความลาดเอียงแบบจีนประกอบกับสันหลังคาที่ป๎้นปูนเป็นลักษณะตามธาตุต่างๆในคติแบบ
จีน วัสดุมุงสันนิษฐานว่าเป็นกระเบื้องดินเผาแบบโค้งคล้ายกระเบื้องกาบู ซึ่งลักษณะของหลังคาใน
สถาป๎ตยกรรมจีนมักจะมีปูนป๎้นทับระหว่างแนวกระเบื้อง โค้งไปตามรูปทรงหลังคา ป๎จจุบันอาคาร
เหล่านี้ใช้พ้ืนที่ชั้นล่างเป็นที่ประกอบกิจการในครอบครัว เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของ 
และมีบางส่วนใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตึกแถวแบบเก๋งจีน 2 ชั้นในย่านสะพานหันนั้น มีลักษณะที่ แตกต่าง
กันออกไปตามลักษณะโครงสร้างซึ่งส่วนใหญ่มีการรื้อพ้ืนที่ส่วนหลังออกและต่อเติมเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นใหม่ในกรอบอาคารเดิม จากการสํารวจย่านสะพานหัน กลุ่มอาคารที่มีลักษณะ
เดียวกันซึ่งมักจะสร้างชิดติดกันเป็นชุดๆ แต่ละชุดมีประมาณ 3-8 คูหา ซึ่งมีหมายเลขในการสํารวจ 
ดังนี้ 
   หมายเลข 1 ประกอบด้วย ร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด (บ้านเลขที่  59),  
ร้าน Wee Coffee (บ้านเลขที่ 61), ร้านยําโดเรม่อน (บ้านเลขที่ 63) 
   - แผนผังอาคาร  ผังของอาคารมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหา
ตรอกยาฉุนเรียงติดกับ 3 คูหา มีความกว้างคูหาละ 2.80 เมตร และลึก 7.20 เมตร 
   - โครงสร้างของอาคาร  มีการแบ่งคูหาด้วยผนังรับน้ําหนักหนา 40 
เซนติเมตร พ้ืนชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ มีบันไดไม้ข้ึนจากทางด้านหลังของอาคาร 
   - ช่องเปิด  คูหาที่อยู่ริมด้านนอกมีช่องเปิดก้ันด้วยลูกกรงเหล็ก ที่ชั้นล่างส่วน
หลังจํานวน 1-2 ช่อง ผนังก่ออิฐฉาบปูนชั้นล่างถูกปิดทับด้วยกระเบื้องเซรามิค ที่ง่ายต่อการทําความ
สะอาด ประตูเป็นบานเฟ้ียมจํานวน 6 บาน/ชุด ผนังด้านสกัดที่ชั้นสอง เดิมมีช่องเปิดกั้นด้วยลูกกรง
เหล็ก ขนาด 1.00X1.20 เมตร จํานวนคูหาละ 2 ช่อง ป๎จจุบันมีการดัดแปลงเป็นช่องหน้าต่างและการ
ใช้บานเกล็ดร่วมกับตําแหน่งช่องเปิด 
   - ชั้นหลังคา  คูหาที่ 3 ติดกับตรอกพ้ืนที่ให้เช่าของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์นั้น สามารถมองเห็นผนังด้านยาวของอาคารได้ชัดเจน ซึ่งมีลักษณะของหน้าจั่ว
หลังคาแบบจีนมีความลาดเอียงของหลังคาเป็นเส้นโค้งหงายทั้ งส่วนหน้าและหลังอาคาร กึ่งกลางสัน
หลังคามีปูนป๎้นลักษณะตามธาตุเจ้าเรือนในคติจีนปรากฏอยู่ชัดเจน และมีร่องรอยของการเสื่อมสภาพ
ตามกาลเวลา บริเวณหน้าร้านมีการยื่นกันสาดที่ชั้นสองเข้ามาประมาณกึ่งกลางตรอกยาฉุน 
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   - ลักษณะการใช้พื้นท่ี ทั้ง 3 คูหาใช้พ้ืนที่ชั้นล่างประกอบกิจการขายอาหาร
และเครื่องดื่มทั้ง และใช้พ้ืนที่ชั้นบนเป็นที่พักอาศัย โดยมีบันไดขึ้นจากส่วนหลัง  คูหาสุดท้ายติดกับ
ตรอกพ้ืนที่ให้เช่าของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 67 แสดงตําแหน่งที่ตั้งอาคารหมายเลข 1 ที่ปรากฏบนแผนที่ราว พ.ศ.2430 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249 (กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 68 สภาพป๎จจุบันอาคารหมายเลข1  
ที่มา : สํารวจเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
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ภาพที่ 69 รูปแบบประตูและหน้าต่างอาคารหมายเลข 1 ซึ่งต่อเติมด้วยวัสดุสมัยใหม่ในกรอบเดิม 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพที่ 70 สันหน้าจั่วหลังคาปูนป๎้นกลุ่มอาคารหมายเลข 1 ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาป๎ตยกรรมแบบจีน 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 8 มีนาคม 2560 
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ภาพที่ 71 ภาพลายเส้นแสดงลักษณะรูปแบบสถาป๎ตยกรรมอาคารหมายเลข 1 
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   หมายเลข 2 ตั้งอยู่ถัดจากตรอกพ้ืนที่ให้เช่าของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ไปจนถึงซุ้มประตูทางเข้าข้างร้านประชาสะพานหัน ประกอบด้วยตึกแถวแบบจีน
จํานวน 5 คูหา ได้แก่ ร้านตัวแทนจําหน่ายชุดชั้นในบุรุษ, ร้านก๋วยเตี๋ยว และบ้านพักอาศัยอีก 3หลัง 
แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าสู่ตรอกยาฉุน ซึ่ง 2 คูหาแรกมีลักษณะสถาป๎ตยกรรมที่
คล้ายคลึงกับอาคารหมายเลข 1  
   - แผนผังอาคาร  ผังของอาคารมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหา
ตรอกยาฉุนเรียงติดกับ 3 คูหา มีความกว้างคูหาละ 3 เมตร และลึก 7.50 เมตร 
   - โครงสร้างของอาคาร มีการแบ่งคูหาด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 40 
เซนติเมตร พ้ืนชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ 3 คูหาด้านท้ายเป็นอาคารเก๋งจีน 2 ชั้นที่มีการต่อเติม
โครงสร้างไม้แบบจีนและองค์ประกอบที่แกะสลักอย่างประณีตยื่นออกมาในชั้นล่างส่วนหน้า 
   - ช่องเปิด  ช่องเปิดของ 2 คูหาแรกถูกเปลี่ยนเป็นประตูเหล็ก อีก 3 คูหาใน
ตอนท้ายมีลักษณะเป็นประตูบานเฟ้ียมจํานวน 6บาน/ชุด  เว้นระยะจากขอบเขตอาคารประมาณ 1 
เมตร มีช่องระบายอากาศเหนือประตู เมื่อมองเข้าไปบริเวณผนังอาคารชั้นบน มีช่องหน้าต่างที่ขนาด
ใกล้เคียงกับอาคารหมายเลยเลข 1 
   - ชั้นหลังคา  มีลักษณะของหน้าจั่วหลังคาแบบจีนมีความลาดเอียงของ
หลังคาเป็นเส้นโค้งหงายทั้งส่วนหน้าและหลังอาคาร กึ่งกลางสันหลังคามีปูนป๎้นลักษณะตามธาตุเจ้า
เรือนในคติจีนปรากฏอยู่ มีลักษณะเดียวกันกับอาคารหมายเลข 1 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่  มีเพียงคูหาที่ 2จากจํานวน 5 คูหาที่ใช้พ้ืนที่ชั้นล่าง
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร คูหาอ่ืนๆป๎จจุบันใช้เป็นที่พักอาศัยทั้งชั้นบนและชั้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 72 แสดงตําแหน่งที่ตั้งอาคารหมายเลข 2 ที่ปรากฏบนแผนที่ราว พ.ศ.2430 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249 (กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559) 
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ภาพที่ 73 สภาพป๎จจุบันอาคารหมายเลข 2 ย่านสะพานหัน  
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 74 ประตูบานเฟ้ียมและโครงสร้างแบบจีน ชายคาชั้นล่างบ้านเลขที่ 117  
ที่มา : สํารวจเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
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ภาพที่ 75 โครงสร้างแบบจีน ชายคาชั้นล่างบ้านเลขท่ี 117-119 อาคารหมายเลข 2 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

 
   หมายเลข 3  อยู่ต่อจากหมายเลข 2 คั่นด้วยซุ้มประตูเตี้ยๆก่ออิฐฉาบปูน
หน้าบันสามเหลี่ยมด้านเท่า มีการตกแต่งคิ้วบัวปูนป๎้นโดยรอบ ซึ่ง เป็นทางเข้าออกของอาคารที่อยู่
ที่ดินส่วนหลังของตึกแถวหมายเลข 3   
   - แผนผังอาคาร  ผังของอาคารมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหา
ตรอกยาฉุนเรียงติดกับ 3 คูหา มีความกว้างคูหาละ 3 เมตร และลึก 8 เมตร 
   - โครงสร้างของอาคาร มีร่องรอยการแบ่งคูหาด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 
40 เซนติเมตร ป๎จจุบันมีการรื้อโครงสร้างเดิมออกบางส่วนและเสริมโครงสร้างใหม่ รวมทั้งการสร้าง
อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคร่อมทับบนอาคารแบบเก๋งจีน 
   - ช่องเปิด  ชั้นล่างด้านหน้าอาคารเป็นประตูบานเฟี้ยมไม้จํานวน 6บาน/ชุด 
   - ชั้นหลังคา  ลักษณะของหน้าจั่วหลังคาแบบจีนมีความลาดเอียงของ
หลังคาเป็นเส้นโค้งหงายทั้งส่วนหน้าและหลังอาคาร กึ่งกลางสันหลังคามีปูนป๎้นลักษณะตามธาตุเจ้า
เรือนในคติจีน ซึ่งในอาคารกลุ่มนี้จะมีหลังคาชั้นลดอีกหนึ่งชั้นเพิ่มขึ้นในส่วนหน้า 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ป๎จจุบันทั้ง 3 คูหาประกอบกิจการค้าขาย ซึ่งใช้เป็น
ทั้งหน้าร้านและที่เก็บสินค้า โดยคูหากลางและด้านขวามือเป็นของร้านประชาสะพานหันจํานวน 2 
คูหา ติดกับตรอกเหล่ายาย เดิมในตรอกเป็นบ้านคหบดีมีสระน้ําและสวน 
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ภาพที่ 76 แสดงตําแหน่งที่ตั้งอาคารหมายเลข 3 ที่ปรากฏบนแผนที่ราว พ.ศ.2430 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249 (กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 77 ซุ้มประตูและสภาพป๎จจุบันจํานวน 3คูหา อาคารหมายเลข 3 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
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   หมายเลข 5 ตั้งอยู่เกือบสุดปลายตรอกยาฉุน เริ่มจากตรอกซีฝกหนอ ยาว
ต่อเนื่องกันไปจํานวน 8 คูหา ซึ่งในอดีตเป็นย่านการค้ายาตั้ง หรือยาฉุนแห่งสําคัญของพระนคร  
   - แผนผังอาคาร  แผนผังของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกับ
ตึกแถวชุดอ่ืนๆที่หันด้านสกัดเข้าสู่ตรอกยาฉุนซึ่งเป็นทางสัญจรหลัก เรียงติดกับ 8 คูหา มีความกว้าง
คูหาละ 3 เมตร และลึกประมาณ 10 เมตร 
   - โครงสร้างของอาคาร ใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาประมาณ 40 เซนติเมตร 
เป็นผนังรับน้ําหนัก ซึ่งส่วนใหญ่เกือบทุกคูหามีการรื้อโครงสร้างเดิมบางส่วนและต่อเติมเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นสองเป็นโครงสร้างไม้โดยคานฝากเข้ากับผนังรับน้ําหนักและใช้เป็นที่พักอาศ
   - ช่องเปิด  ประตูเดิมมีลักษณะเป็นบานเฟ้ียมไม้ มีช่องระบายกาศเหนือ
ประตูและในบางคูหาถูกต่อเติมด้วยประตูบานเหล็กยืด  
   - ชั้นหลังคา   คูหาที่ 1-2 บริเวณปากตรอกซีฝกหนอสามารถมองเห็นผนัง
รับน้ําหนักที่ยังคงเหลือร่อยรอยของปูนป๎้นและหน้าจั่วหลังคาแอ่นโค้งแบบจีนได้อย่างชัดเจน  แต่ถูก
ต่อเติมด้วยโครงสร้างอาคารที่คร่อมทับ ภายในอาคารชั้นล่างส่วนหน้ามีหลังคาชั้นลดเพ่ิมขึ้นมาคล้าย
กับกลุ่มอาคารหมายเลข 3 สามารถมองเห็นลักษณะของการวางโครงสร้างหลังคาแบบจีน ซึ่งเป็นซุง
กลมและพาดกลอนวางกระเบื้องดินเผาได้  
   - ลักษณะการใช้พื้นท่ี ทั้ง 8 คูหานี้ประกอบด้วยร้านค้า โรงงานน้ําแข็ง ร้าน
ขายยาฉุน และที่พักอาศัย ซึ่งเช่าจากเจ้าของเดียวกัน ส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ชั้นล่างส่วนหน้าเป็นร้าน
จําหน่ายสินค้า และพ้ืนที่กึ่งกลางอาคารค่อนไปทางส่วนหลังใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างวัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 78 แสดงตําแหน่งที่ตั้งอาคารหมายเลข 5 ที่ปรากฏบนแผนที่ราว พ.ศ.2430 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249 (กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559) 
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ภาพที่ 79 สภาพป๎จจุบันบริเวณชั้นล่าง อาคารหมายเลข 5 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 80 โครงสร้างหลังคาชั้นลดส่วนหน้าที่เหลืออยู่ของบ้านเลขท่ี 207-209  
ที่มา : สํารวจเมื่อ  กุมภาพันธ์ 2561  
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  2) เรือนล้อมลาน   เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนใช้ผนังรับน้ําหนักเป็นโครงสร้างหลักใน
กรณีที่มี 2 ชั้นจะใช้ผสมกับระบบโครงสร้างพ้ืนบนคานไม้ กลุ่มอาคารประเภทนี้มักปลูกสร้างอยู่
รวมกันเป็นหมู่ 3-4 หลังตามการจัดวางแผนผังแบบจีน สถาป๎ตยกรรมดั้งเดิมของจีนส่วนใหญ่เป็น
อาคารเก๋งจีนเพียงชั้นเดียวมีสันหลังคาลาดเอียงเป็นเส้นโค้งหงาย  มุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบโค้ง
คล้ายกระเบื้องกาบู มีปูนป๎้นทับแนวกระเบื้อง ในบางแห่งมีการประดับตกแต่งสันหลังคาด้วยลวดลาย
ปูนป๎้น หรือการเขียนสี จากการสํารวจที่พักอาศัยแบบเรือนล้อมลานในย่านสะพานหันพบเพียง 1 
แห่ง คือกลุ่มอาคารหมายเลข 4 
    อาคารหมายเลข 4  เป็นอาคารแบบเรือนสามหลังล้อมลาน ที่ตั้งของ
อาคารอยู่ระหว่างกลุ่มหมายเลข 3 และหมายเลข 5ติดกับตรอกเล็กๆที่สามารถทะลุไปยังถนน
จักรวรรดิได้ (ตรอกขี้หมา) อาคารแบบจีนชุดนี้ไม่สามารถมองเห็นได้จากตรอกยาฉุนเนื่องจากมีการ
สร้างตึกแถวขวางตัวเรือนไว้ คงเหลือทางเข้าเพียง 1 คูหา ซึ่งการสร้างตึกแถวด้านหน้าเป็นลักษณะ
การสร้างที่ปรากฏในแผนที่มาตั้งแต่ พ.ศ.2430 บ้านหลังนี้เคยเป็นโรงบ่อน ชื่อโรงบ่อนสะพานหัน 
นายทองคํา แซ่ตั้ง ได้ขอแลกที่ดินกับโรงบ่อนหลังนี้เพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัย 77 การศึกษาที่ผ่านมาของ 
ผุสดี ทิพทัส เรื่อง บ้านในกรุงเทพฯเดิมเป็นบ้านของนายทองคํา แซ่ตั้ง บุตรของจีนตี๋ และได้ตกทอด
มายังหลวงอุปการโกษากร (เวท วัชราภัย) ต่อมาตกทอดมายังพระกรณีศรีสํารวจจนป๎จจุบันเป็นของ
ทายาทตระกูลวัชราภัย78 และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิประทานพรเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมี 
คุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ (วัชราภัย) เป็นเจ้าของบ้าน 
   - แผนผังอาคาร  จากการสํารวจพ้ืนที่พักอาศัยมีอาคาจํานวน 4หลัง เป็น
อาคารสถาป๎ตยกรรมแบบจีนทจํานวน 3 หลัง ได้แก่เรือนบริวารข้างซ้ายและขวา และเรือนครัว 
แผนผังแต่ละอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรือนประธานก่อสร้างแบบสถาป๎ตยกรรมตะวันตก
วางผังโดยกานหันด้านยาวออกสู่ตรอกยาฉุน เรือนบริวารทั้งสองตั้งอยู่เป็นปีกด้านซ้ายและขวาโดยหัน
ด้านสกัดตั้งฉากกับเรือนประธาน มีเรือนครัวชั้นเดียวอยู่ต่อจากอาคารบริวารฝ๎่งขวาไปทางด้านหลัง 
   - โครงสร้างของอาคาร  อาคารประธานเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น
ได้รับอิทธิพลสถาป๎ตยกรรมตะวันตก ในองค์ประกอบอาคารและวัสดุต่างๆเช่น บันไดหินอ่อน ลูกกรง

                                           
77 บ้านคุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561. เข้าถึงได้จาก 
http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-54/home2527/289-khunying-
pornpan-tharanumas-residance (ออนไลน์). 
78 ผุสดี ทิพทัส.บ้านในกรุงเทพฯ : รปูแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525), กรุงเทพฯ : 
คณะอนุกรรมการปฏิบตัิภาระกิจโครงการวิจัย "วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. หน้า 89. 

http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-54/home2527/289-khunying-pornpan-tharanumas-residance
http://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-54/home2527/289-khunying-pornpan-tharanumas-residance
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แบบลูกมะหวด และลวดลายปูนป๎้น อาคารบริวารทั้งสองหลังเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ใช้ผนัง
รับน้ําหนักบริเวณหัวและท้ายอาคาร ระหว่างผนังรับน้ําหนักใช้โครงสร้างเสาไม้และขื่อไม้ซ้อนชั้น
กระจายน้ําหนักเป็นระยะ 
   - ช่องเปิด  อาคารประธานใช้ลักษณะของช่องเปิดโดยได้รับอิทธิพลจาก
สถาป๎ตยกรรมตะวันตกเช่น หน้าต่างบานเปิดคู่ลูกฟ๎กกระจกมีช่องแสงซุ้มโค้งโดยใช้กระจกสี อาคาร
บริวารที่มีลักษณะแบบเก๋งจีน บริเวณผนังรับน้ําหนักเจาะเป็นช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมใช้หน้าต่างไม้บาน
เปิดคู่อยู่บริเวณด้านสกัดของอาคาร และบริเวณระเบียงมีการใช้ช่องหน้าต่างบานเกล็ดไม้ร่วมกับ
ลูกกรงระเบียงแบบลายฉลุ  
   - ชั้นหลังคา อาคารประธานมีลักษณะของหลังคาหน้าจั่วแบบไม่แอ่นโค้ง มี
ลักษณะตรงใช้การก่ออิฐฉาบปูนในด้านสกัดก่อสูงขึ้นไปเพ่ือเป็นชั้นหลังคา วัสดุมุงเป็นกระเบื้องดินเผา
สีส้มอิฐมีปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ อาคารบริวารใช่ลักษณะการก่อสร้างชั้นหลังคาแบบ
เดียวกันแต่มีการแอ่นโค้งของหน้าจั่วตามแบบสถาป๎ตยกรรมจีนที่ชัดเจน บริเวณกึ่งกลางสันหน้าจั่วมี
ยอดปูนป๎้นปลายตัด ใช้วัสดุและวิธีการมุงแบบเดียวกันกับอาคารประธาน 
   - ลักษณะการใช้พื้นท่ี เรือนมีลักษณะเป็นเรือนสองชั้น โดยชั้นล่างของเรือน
ประธานใช้เป็นห้องรับแขก และรับประทานอาหาร ชั้นบนเป็นห้องนอน เรือนบริวารมีลักษณะเป็นใต้
ถุนใช้สําหรับเก็บของและชั้นบนเป็นห้องนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 81 แสดงตําแหน่งที่ตั้งอาคารหมายเลข 4 ที่ปรากฏบนแผนที่ราว พ.ศ.2430 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249 (กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559) 
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ภาพที่ 82 แสดงตําแหน่งที่ตั้งอาคารหมายเลข 4 ในสภาพแวดล้อมป๎จจุบัน (พ.ศ.2561) 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 83 สภาพภายนอกอาคารหมายเลข 4 มุมมองจากตรอกยาฉุนและตรอกขี้หมา 
ที่มา :  สํารวจเมื่อ  กุมภาพันธ์ 2561  
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ภาพที่ 84 สภาพป๎จจุบันหมายเลข 4 อาคารประธานก่อสร้างใหม่แบบตะวันตก อาคารบริวารมี
ลักษณะเป็นเรือนใต้ถุนยกพ้ืน หลังคาแบบเก๋งจีน 
ที่มา  : สํารวจเมื่อ  พฤษภาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 85 ภาพลายเส้นแสดงกลุ่มอาคารต่างๆในบ้านคุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ (วัชราภัย) 
ที่มา  : สํารวจเมื่อ  พฤษภาคม 2561  
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ภาพที่ 86 ผังพื้นชั้นล่าง (ก) และผังพ้ืนชั้นบน (ข) บ้านคุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ 
ที่มา :  ปรับปรุงจาก   ผุสดี ทิพทัส, บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี 
(พ.ศ.2325-2525).  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525) : 9 

(ข) 

(ก) 



  141 

 4.1.2 ย่านส าเพ็ง 
      4.1.2.1 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของย่าน 
              เดิมชาวจีนโพ้นทะเลที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในเมืองบางกอกสมัยกรุงธนบุรีนั้น มี
นิวาสสถานหนาแน่นอยู่ฝ๎่งตรงข้ามพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 สถาปนาเมืองหลวงแห่งใหม่ข้ึนที่ฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา 
ทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้ชุมชนชาวจีนที่
ตั้งอยู่บริเวณนั้นย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่ทางด้านทิศใต้ มีอาณาเขตตั้งแต่คลองวัดสามปลื้ม (วัด
จักรวรรดิราชาวาส) ไปจนถึงคลองวัดสําเพ็ง (วัดปทุมคงคา) และสร้างพระราชวังขึ้นในที่ชุมชนชาวจีน
เคยอาศัยอยู่เดิม ชาวจีนโพ้นทะเลที่ย้ายที่ตั้งไปในครั้งนี้ได้รวมตัวกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่คือ สําเพ็ง 
โดยมีถนนสายหลักคือ ถนนสําเพ็ง มีทิศทางขนานไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเส้นโค้งตามลักษณะภูมิ
ประเทศ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนต้นถนนอยู่ห่างจากแม่น้ําเจ้าพระยา 625 เมตร และ
ปลายถนนอยู่ห่างจากแม่น้ําเจ้าพระยา 120 เมตร ตลอดสองข้างทางของถนนสําเพ็ง มีตรอกเล็กๆ 
และลําคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยา แยกย่อยออกไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวามีบ้านเรือนปลูก
สร้างอยู่ในตรอกอย่างหนาแน่น มีศาลเจ้าอยู่เป็นระยะ และตรอกเหล่านี้หลายแห่งสามารถเดิน
เชื่อมต่อกันได้ ในย่านสําเพ็งมีการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกอย่างคึกคักด้วยการขนส่งสินค้าที่มา
จากทางน้ํา มีท่าน้ําใหญ่เป็นที่ขึ้นลงของเรือสินค้าคือ กงสีล้ง79 หรือท่าน้ําราชวงศ์ในป๎จจุบัน 
  ตลอดสองข้างทางของถนนสําเพ็งนั้น เป็นตึกแถวที่ค้าขายสินค้านานาชนิดจากการ
สํารวจสารบาญชี80 ในหมวดถนนพบว่าถนนสําเพ็ง ในช่วง พ.ศ.2426 นั้นมีการค้าขายที่หลากหลาย 
เช่น เสื้อผ้า ถ้วยชาม อาหาร ข้าวสาร เครื่องยา ใบชา โดยพ่อค้าจีน ส่วนเครื่องเทศและเพชรพลอย
นั้นเป็นกลุ่มพ่อค้าแขก และมีตลาดสดที่เป็นศูนย์กลางการขายวัตถุดิบคือ ตลาดเก่า ของตระกูลเจ้าสัว
เนียมหรือ พระศรีทรงยศ นอกจากนี้สําเพ็งยังเป็นย่านที่ข้ึนชื่อในเรื่องของสถานบริการในเชิงอบายมุข 
เช่น โรงน้ําชา โรงฝิ่น โรงบ่อน ซึ่งมักจะตั้งอยู่ใกล้กับโรงรับจํานําเสมอ  

                                           
79 กงสีล้ง เป็นช่ือเรียกท่ีมีเฉพาะในประเทศไทย โดยเป็นการรวมกันของคําว่า กงสี (บริษัท) + ล้ง (โรง,โกดัง) ซึ่งโรง
สินค้าหรือบริษัทของเหล่าพ่อค้ามกัจะกระจุกตัวอยู่บรเิวณท่านํ้าแหง่นี้ ในบางยุคสมัยคําว่า กงสลี้ง หมายถึง บริเวณ
สําหรับปลดทุกข์ เนื่องจากเป็นตําแหน่งของส้วมสาธารณะที่ปลดทุกข์ลงในลําน้ํา (เรียบเรียงจาก สุภางค์ จันวานิช
,สําเพ็ง : ประวัตศิาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ,พิมพ์ครั้งท่ี 2(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2559), 130.) 
80

 สารบาญชีส่วน ที่ 2 คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ. 1245, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (นนทบุรี : สํานักพิมพ์ต้นฉบับ

, 2541) 
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  ย่านสําเพ็งในป๎จจุบันประกอบด้วยลักษณะสถาป๎ตยกรรมหลากหลายประเภท ส่วน
ใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ที่สร้างขึ้นเพ่ือจําหน่ายและเก็บสินค้าจํานวนมากๆ บางแห่งแบ่งเป็น
ห้องย่อยๆสําหรับให้ร้านค้าเช่าพ้ืนที่ขายในตึกเดียวกันและมีกิจกรรมทางการค้าตลอดทั้งวันและทั้งคืน 
นอกจากอาคารพาณิชย์ที่มีจํานวนมากนั้น หากสังเกตจะพบว่ามีตึกแถวขนาด 2 ชั้นที่มีองค์ประกอบ
บางประการอยู่ในเงื่อนไขการสํารวจ เช่น อาคารก่อสร้างโดยระบบผนังรับน้ําหนัก, โครงสร้างข่ือหรือ
ค้ํายันไม้แบบจีน, สันหน้าจั่วหลังคาแบบจีน เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถูกบดบังด้วยป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ สายไฟฟ้า หรือส่วนต่อเติมของอาคารที่บางแห่งต้องใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อหา
ร่องรอยของรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมจากเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนในย่าน
สําเพ็งจากการสํารวจ สามารถจําแนกได้เป็นสองประเภท คือ ตึกแถว 2 ชั้น ที่มีสันหน้าจั่วหลังคาแบบจีน  
และ บ้านแบบเรือนล้อมลาน 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 87 แสดงตําแหน่งตรอกและลําคลองต่างๆในย่านสําเพ็ง ราว พ.ศ.2430 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249 (กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559) 
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ภาพที่ 88 แสดงถนนสายหลักและขอบเขตย่านสําเพ็งในป๎จจุบัน 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 

      4.1.2.2 ลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัยแบบจีนย่านส าเพ็ง 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 89  แสดงตําแหน่งสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีน ย่านสําเพ็ง 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 
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  1) ตึกแถว 2 ชั้น ลักษณะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนัก ผสมกับ
โครงสร้างไม้ วัสดุผนังทั้งสองข้างก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่และฉาบด้วยปูนแบบโบราณ แผนผังของอาคาร
มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยหันด้านสกัดเข้าหาตรอกและใช้พ้ืนที่ตามแนวยาวลึกเข้าไปด้านหลัง 
โครงสร้างพื้นชั้น 2 เป็นคานไม้ฝ๎งในผนังและปูพ้ืนไม้   ในชั้นหลังคาสามารถมองเห็นลักษณะหลังคาท่ี
มีความลาดเอียงแบบจีนประกอบกับสันหลังคาที่ป๎้นปูนเป็นลักษณะตามธาตุต่างๆในคติแบบจีน วัสดุ
มุงสันนิษฐานว่าเป็นกระเบื้องดินเผาแบบโค้งคล้ายกระเบื้อง ป๎จจุบันอาคารเหล่านี้ใช้พ้ืนที่ชั้นล่างเป็น
ที่ประกอบกิจการค้าขายประเภทค้าส่ง ซึ่งตึกแถว 2 ชั้นในย่านสําเพ็งสามารถจําแนกรูปแบบย่อยได้
ดังนี้ 

        แบบท่ี 1         
   - แผนผังอาคาร  ผังของอาคารมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหา
ถนนสําเพ็งเรียงติดกันหลายคูหา มีความความกว้างอยู่ระหว่าง 3.50-4.00 เมตรต่อคูหา  
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนา 40 ร่วมกับการใช้
โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้    
   - ช่องเปิด  ประตูชั้นล่างถูกปรับเปลี่ยนเป็นบานเหล็กม้วนและเหล็กยืด  
รูปด้านหน้าบริเวณชั้นสองแบ่งเป็นช่องหน้าต่างและช่องแสงฉลุลวดลายเหนือหน้าต่าง หน้าต่างพบทั้ง
แบบบานไม้มีลูกฟ๎ก และบานไม้ลูกฟ๎กกระจก    
   - ชั้นหลังคา  บริเวณปลายผนังรับน้ําหนักมีเต้าไม้ยื่นออกมาประมาณ 50 
เซนติเมตรเพ่ือรับโครงสร้างหลังคา บริเวณฝ้าชั้นหลังคาสามารถมองเห็นการวางโครงสร้างซุงกลม 
และพาดกลอนไม้ สันนิษฐานว่ามุงด้วยกระเบื้องดินเผาและมีแนวปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ชั้นล่างใช้เป็นพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ  
ชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัย บางคูหานิยมใช้เป็นพ้ืนที่เก็บสินค้าทั้งชั้น ลักษณะตึกแถวมีสัดส่วนและ
องค์ประกอบบางประการคล้ายคลึงกับตึกแถวในเมืองปีนัง ยุค Early Penang Style (1790s-1850s)  
และ Southern Chinese Eclectic Style (1840s-1900s)  ซึ่งอยู่ระหว่าง พ.ศ.2333-2443 ใน
ประเทศไทย ในพื้นที่สําเพ็งได้แก่อาคารหมายเลข 6, 7, 9, 11, 12, 14 ,17 และ 24 ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบ
ได้ทั่วไป 
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ภาพที่ 90 ตึกแถวยุคที่ 1 และ 2 ในเมืองจอร์จทาวน์ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ที่มา : Tan Yeow Wooi, Penang Shophouse A Handbook Features and Materials, 
(Penang : Tan Yeow Wooi Culture and Heritage Research Studio, 2015) : 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 91 ลักษณะทางกายภาพ ตึกแถวแบบที่ 1 ย่านสําเพ็ง 
ที่มา : สํารวจเมื่อ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 
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ภาพที่ 92 ตึกแถวยุคที่ 1 และ 2 ในเมืองจอร์จทาวน์ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย แบบมีอาเขต 
ที่มา : Tan Yeow Wooi, Penang Shophouse A Handbook Features and 

Materials,(Penang : Tan Yeow Wooi Culture and Heritage Research Studio, 2015) 8,10. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 93 ภาพลายเส้นสันนิษฐานตึกแถวย่านสําเพ็ง แบบที่ 1  จากการสํารวจและรูปแบบที่ใกล้เคียง  
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        แบบที่ 2      
   - แผนผังอาคาร  ผังของอาคารมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหา
ถนนสําเพ็งเรียง  มีความความกว้างอยู่ระหว่าง 3.50-4.00 เมตรต่อคูหา แผนผังตึกแถวประเภทนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง ส่วนหน้ามีความสูงน้อยกว่า
ส่วนกลาง เป็นหลังคาชั้นลด สังเกตได้จากแนวปูนป๎้นบนปลายผนัง    
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนา 40 ร่วมกับการใช้
โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้    
   - ช่องเปิด  ประตูชั้นล่างถูกปรับเปลี่ยนเป็นบานเหล็กม้วน มีช่องเปิด
สี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ทั้งชั้นล่างและชั้นบนบริเวณผนังด้านข้างที่ติดกับถนนเยาวพานิช บางส่วนเคยเป็น
คลองมาก่อน คือคลองโรงกระทะ     
   - ชั้นหลังคา  บริเวณผนังด้านหน้าทั้งสองข้างมีหลังคาชั้นลดและใช้
โครงสร้างไม้รูปตัว L แบบโค้งรับชายคา  ชั้นหลังคาส่วนกลางและส่วนหลังมีสันหน้าจั่วหลังคาแยก
ออกจากกัน ทําให้เกิดการแบ่งอาคารเป็น 2 ช่วง สันนิษฐานว่ามุงด้วยกระเบื้องดินเผาและมีแนวปูน
ป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ    
   - ลักษณะการใช้พื้นที่ ชั้นล่างใช้เป็นพื้นที่จําหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ  
ชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัย บางคูหานิยมใช้เป็นพ้ืนที่เก็บสินค้าทั้งชั้น 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 94 ลักษณะทางกายภาพ ตึกแถวแบบที่ 2 ย่านสําเพ็ง 
ที่มา : สํารวจเมื่อ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 



  148 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 95 ตัวอย่างอาคารในเขตเมืองเก่าสงขลา ที่มีหลังคาชั้นลดส่วนหน้า  
ที่มา : สํารวจเมือ กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 96 ภาพลายเส้นสันนิษฐานตึกแถวย่านสําเพ็ง แบบที่ 2  จากการสํารวจและรูปแบบที่ใกล้เคียง  
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        แบบท่ี 3 
     - แผนผังอาคาร  ตึกแถว 2 ชั้นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหาตรอก
ทางเดินความกว้างคูหาละ 4.00 เมตร  มีสัดส่วนที่สูงกว่าแบบที่ 1    
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 
เซนติเมตร ร่วมกับการใช้โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้ จากการสัมภาษณ์ทราบว่าสมัยก่อนพ้ืนที่ชั้น
ล่างของแต่ละคูหามีช่องซุ้มโค้งบริเวณผนังรับน้ําหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทําหน้าที่เป็นอาเขต 
(Arcade) หรือซุ้มทางเดินหน้าบ้าน ป๎จจุบันได้ก่อปิดทับ กลุ่มอาคารนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย
สัดส่วนและการประดับตกแต่งที่ประณีต พบได้ในอาคารหมายเลข 16 ในตรอกชัยภูมิ ใกล้กับศาลเจ้า
หลักเมืองของย่านสําเพ็ง จํานวน 10 คูหา นอกจากนี้ยังพบอาคารริมถนนเยาวราชที่มีสัดส่วนความ
สูงใกล้เคียงกันคืออาคารหมายเลข 25 แต่ไม่มีการประกับตกแต่งที่วิจิตรและมีรูปแบบที่เรียบง่ายมาก
ขึ้น      
   - ช่องเปิด  ชั้นล่างป๎จจุบันเปลี่ยนรูปแบบประตูเป็นเหล็กยืดหรืออ่ืนๆด้วย
วัสดุสมัยใหม่ จากการสํารวจในคูหาใกล้เคียงรูปแบบช่องเปิดที่สันนิษฐานว่าเป็นของแท้ดั้งเดิม
ประกอบด้วย ช่องประตูไม้กลางคูหามีลูกกรงระบายอากาศด้านบน ช่องหน้าต่างสองข้างซ้ายและขวา
มีลูกกรองและเหนือช่องหน้าต่างเป็นช่องแสงครึ่งวงกลมฉลุลวดลาย ซึ่งรูปแบบช่องเปิดนี้เป็นลักษณะ
คติความเชื่อชาวจีนฮกเกี้ยน มีลักษณะคล้ายหน้าปีศาจคือ คือ ประตูหมายถึงปาก หน้าต่างสองช่อง
เป็นตาสองข้างเชื่อว่าสามามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายภายนอกไม่ให้เข้ามาในบ้านได้81  เหนือช่องประตูมี
แผงไม้ฉลุเป็นช่องระบายอากาศก่อนถึงพ้ืนชั้น 2 ซึ่งรับด้วยขื่อไม้ประดับตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้
รูป นก ดอกไม้ พันธุ์พฤกษา และลวดลายกระบวนจีนอยู่เป็นระยะ บริเวณชั้น 2 ส่วนหน้ามีราว
ลูกกรงไม้กั้นและผนังส่วนหน้าสันนิษฐานว่าเป็นไม้ตีทับแนวมีช่องเปิดและแผงไม้ฉลุทําหน้าที่ระบาย
อากาศ แต่ในป๎จจุบันมีการต่อเติมในรูปแบบต่างๆ    
   - ชั้นหลังคา  ชั้นหลังคาบริเวณด้านหน้าอาคารสามารถมองเห็นโครงสร้าง
แป ที่ทําจากซุงกลมฝากโครงสร้างเข้าในผนัง พาดทับด้วยกลอนและทับด้วยวัสดุมุงคือกระเบื้องดิน
เผา ภายในอาคารมีลักษณะการใช้แปแบบสี่เหลี่ยมฝากเข้ากับผนังรับน้ําหนัก ในบางช่วงที่มี 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ อาคารทั้ง 10 คูหาในตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็งนี้ ส่วน
ใหญ่ใช้พ้ืนที่ชั้นล่างเป็นที่สําหรับประกอบกิจการ เช่น ทําซาลาเปา, จัดเตรียมวัตถุดิบและอาหารสด
สําหรับขายส่ง, โกดังเก็บรองเท้า, บรรจุและจัดจําหน่ายใบชา พื้นที่ชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัยบางคูหาใช้
เป็นพื้นที่เก็บสินค้าร่วมด้วย 

                                           
81

 ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุฮ์กเกี้ยน,(นครปฐม : สํานักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

อาคเนย์ สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวทิยาลัยมหิดล, 2543) 8. 
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ภาพที่ 97 (หมายเลข1-2) ลักษณะตึกแถวแบบที่ 3  ในตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง   
(หมายเลข 3-4) ลักษณะตึกแถวแบบที่ 3 ริมถนนเยาวราชใกล้กับถนนแปลงนาม 

ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 98 ลักษณะทางกายภาพ ตึกแถวแบบที่ 3ชุมชนมิตรชัยภูมิ ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 

1 2 3 4 
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  แบบท่ี  4 
     - แผนผังอาคาร  ตึกแถว 2 ชั้นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหาตรอก
ทางเดินความกว้างคูหาละ 4.00 เมตร 
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 
เซนติเมตร ความกว้างคูหาละ 4.00 เมตร ร่วมกับการใช้โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้ 
   - ช่องเปิด  ประตูชั้นล่างถูกเปลี่ยนแปลงเป็นประตูเหล็ก ด้านหน้าบริเวณ
ชั้นสองมีช่องประตู 1 ช่องติดกับผนังด้านซ้าย และช่องหน้าต่างอีก 2 ช่อง มีร่องรอยของการใช้วัสดุ
ปิดทับ ด้านหลังอาคารเป็นช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมบริเวณก่ึงกลางผนังด้านสกัด มีลูกกรงเหล็กก้ัน 
   - ชั้นหลังคา  พบร่องรอยลักษณะของหน้าจั่วหลังคาแบบจีนที่มีความลาด
เอียงของหลังคา ในด้านหลังอาคารยังสามารถมองเห็นแนวปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องมุงหลังคาได้ 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่  ลักษณะคล้ายกับตึกแถวทั่วไปในแบบที่ 1 แต่
บริเวณชั้นบนของรูปแบบนี้มักจะมีการต่อเติมระเบียงไม้ออกมานอกอาคาร หรือมีรูปแบบการใช้งาน
พ้ืนที่ระเบียงที่ชัดเจน พบในอาคารหมายเลข 15, 18 และ 24  ซึ่งในอาคารหมายเลข 18 มีรูปแบบ
การใช้งานเป็นบ้านพักอาศัยแบบหลายครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 99 อาคารหมายเลข 15 ตรอกโรงโคม ข้างโรงเรียนเผยอิง 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
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ภาพที่ 100 อาคารหมายเลข 18 ตรอกชัยภูมิ ฝ๎่งถนนทรงวาด ข้างศาลเจ้าเล้าปุนเก่ากง  
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
 
         แบบที่ 5   
    ตึกแถว 2 ชั้น พบในอาคารหมายเลข 27 เป็นช่วงปลายถนน 
สําเพ็งต่อถนนทรงวาด ใกล้กับท่าน้ําสวัสดี 
   - แผนผังอาคาร  ตึกแถว 2 ชั้น ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหาถนน 
ความกว้างคูหาละ 4 เมตร ลึกประมาณ 4-5เมตร มีขนาดสั้นกว่าตึกแถวทั่วไป 
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 
เซนติเมตร  ร่วมกับการใช้โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้ 
   - ช่องเปิด  ชั้นล่างเป็นประตูบานเฟ้ียมไม้ เหนือประตูมีช่องลูกกรงสําหรับ
ระบายอากาศตลอดความกว้างของประตู บางคูหาถูกต่อเติมรูปแบบช่องเปิดด้วยวัสดุสมัยใหม่เป็น
ประตูเหล็กยืด และใช้งานประเภทรับขนส่งสินค้า รูปด้านชั้นบนส่วนหน้าเป็นช่องหน้าต่างบานเปิดคู่มี
ช่องแสงด้านบนแบ่งเป็น 3 ช่อง รอบช่องหน้าต่างประดับบัวปูนป๎้นและเหนือช่องหน้าต่าง ปลายผนัง
มีบัวรับชั้นหลังคา 
   - ชั้นหลังคา  สันหน้าจั่วหลังคามีลักษณะปูนป๎้นแบบจีนแต่มีเพียงครึ่งจั่ว 
ไม่เต็มอาคารแบบตึกแถวทั่วไปที่พบในย่านสําเพ็ง วัสดุมุงหลังคาใช้กระเบื้องดินเผาแบบโค้ง มีปูนป๎้น
ทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ 
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   - ลักษณะการใช้พื้นที่ ป๎จจุบันพื้นที่ชั้นล่างใช้สําหรับประกอบกิจการรับ
ขนส่งสินค้า เป็นที่ทําการ 1 คูหา และใช้เป็นโกดังเก็บของ ชั้นบนเป็นที่พักอาศัยของลูกจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่101 อาคารหมายเลข 27 ปลายถนนสําเพ็งต่อถนนทรงวาด ใกล้กับท่าน้ําสวัสดี 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
 
  2) บ้านชั้นเดียว พบในอาคารหมายเลข 21 ตรอกข้าวสาร ย่านสําเพ็ง ใกล้กับวัดสัม
พันธวงศาราม ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมทางโค้งในซอย   
   - แผนผังอาคาร  จากการสังเกตลักษณะทางภายภาพ แผนผังอาคารมี
ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางด้านยาวขนานไปกับตรอกทางเดิน 
   - โครงสร้างของอาคาร  อาคารชั้นเดียว ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนัก 
หนาประมาณ 40เซนติเมตร  
   - ช่องเปิด  ช่องประตูทางเข้าอยู่กึ่งกลางตัวบ้านชิดกับตรอกทางเดิน ประตู
บานเปิดไม้เหนือช่องประตูฝ๎่งซ้ายและขวา มีช่องหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกกรงเหล็กขนาด 
ประมาณ 40X60 เซนติเมตร 
   - ชั้นหลังคา  ชั้นหลังคามีเต้าไม้ยื่นออกมารับโครงสร้างหลังคาทําจากซุง
กลม สันจั่วหลังคาแบบจีนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน วัสดุมุงเป็นกระเบื้องดินเผาแบบโค้ง 
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   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ป๎จจุบันไม่สามารถทําการสํารวจลักษณะทาง
สถาป๎ตยกรรมได้มากเท่าท่ีควร เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและไม่สามารถติดต่อเจ้าของอาคารได้  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 102 อาคารหมายเลข 21 (บ้านเลขที่ 26-28) ในตรอกข้าวสาร ย่านสําเพ็ง 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
  3) เรือนล้อมลาน นอกจากกลุ่มตึกแถวแล้วในการสํารวจย่านสําเพ็งยังพบอาคาร
ประเภทเรือนล้อมลานที่มีการวางผังอาคารหลายแบบ มักจะอยู่ในตรอกเล็กๆ เช่น ตรอกข้าวสาร 
ตรอกข้างมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก มีขนาดพื้นที่ 150-200 ตารางเมตร สามารถจําแนกรูปแบบได้ดังนี้ 

   แบบท่ี 1 อาคาร 2 หลังล้อมลาน ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง 
และอาคารบริวาร1 หลัง หรือเป็นอาคารหลัก 2 หลังที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยในแบบที่ 1 พบอาคาร
จํานวน 3  แห่งในย่านสําเพ็ง ได้แก่อาคารหมายเลข 19 (ในซอยมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก เข้าทางถนน
ทรงวาด), หมายเลข 20 (บริเวณตรอกข้าวสาร หลังวัดสัมพันธวงศาราม) และ หมายเลข 22 (บริเวณ
กลางตรอกข้าวสารห่างจากถนนวานิช 1 ประมาณ 50 เมตร)  
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  อาคารหมายเลข 19    
   - แผนผังอาคาร  แผนผังอาคารมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสองอาคาร หัน
ด้านสกัดเขา้หาตรอกทางเดิน ใช้ผนังด้านหนึ่งของอาคารเป็นแนวรั้ว ระหว่างอาคารทั้งสองหลังมีผนัง
ก่ออิฐฉาบปูนเชื่อมต่อกันมีซุ้มทางเข้าบริเวณกึ่งกลาง   
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 
เซนติเมตร  ร่วมกับการใช้โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้ ชั้นล่างมีลักษณะเป็นชั้นใต้ถุน มีบันไดก่ออิฐ
แบบโค้งเวียนขึ้นจากภายนอกอาคาร ป๎จจุบันผนังภายนอกอาคารถูกปกคลุมด้วยวัชพืช และรากไม้
สอดประสานกับโครงสร้างของอาคารและมีสภาพที่เสี่ยงต่อการพังทลาย    
   - ช่องเปิด  มีช่องเปิดสี่เหลี่ยมทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ประกอบกับการใช้
ลูกกรงเหล็ก พบการเจาะช่องเปิดบริเวณผนังรับน้ําหนักของอาคารฝ๎่งขวาในฝ๎่งของผนังด้านยาวเป็น
จํานวนมาก    
   - ชั้นหลังคา  อาคารทั้งสองหลังมีสันหน้าจั่วแบบโค้งมน มีความลาดเอียง
แอ่นโค้งตามแบบหลังคาในสถาป๎ตยกรรมจีน  ซุ้มประตูทางเข้าที่มีลักษณะหน้าจั่วแอ่นโค้งและสัน
หลังคาปูนป๎้นแบบจีนเช่นเดียวกัน  
   - ลักษณะการใช้พื้นที่  เนื่องจากพ้ืนที่เป็นอาคารปิดและรกร้างไม่สามารถ
สํารวจได้ จึงสามารถสรุปลักษณะได้พอสังเขป 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 103 ภาพลายเส้นสันนิษฐานอาคารหมายเลข 19  จากการสํารวจและศึกษาแผนที่เก่า  
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ภาพที่ 104 แสดงตําแหน่งอาคารหมายเลข 19 บนแผนที่ พ.ศ.2430 และ พ.ศ.2450 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249((กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559),  
แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2450 (กรุงเทพฯ : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 105 อาคารหมายเลข 20 ซอยมัสยิดหลวงโกชาอิศหากเข้าทางถนนทรงวาด 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2560  
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   อาคารหมายเลข 20    
   - แผนผังอาคาร  อาคารจํานวน 2 หลังในพ้ืนที่มีการวางผังแบบตัว L โดย
อาคารประธานวางในทิศขนานกับตรอกข้าวสาร หลังวัดสัมพันธวงศาราม (วัดเกาะ) มีอาคารบริวาร 
วางผังตั้งฉากกับอาคารประธานในปีกฝ๎่งซ้าย ผนังด้านสกัดทําหน้าที่รั้วให้กับอาคารร่วมกับแนว
กําแพงและมีซุ้มประตูทางเข้าโดยรั้วทางเข้าด้านหน้าก่ออิฐถือปูนตกแต่งด้วยกระเบื้องปรุสีเขียว เมื่อ
ผ่านประตูทางเข้าจะพบลานเปิดโล่ง จากการสัมภาษณ์ ทราบว่าด้านขวามือเป็นบ่อน้ําเก่าป๎จจุบัน
ไม่ได้ใช้งานและปิดทับไป และพ้ืนที่ด้านหน้าบ้านเป็นคลองมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่เก่า 
   - โครงสร้างของอาคาร  ผนังอาคารประธานด้านข้างเป็นผนังรับน้ําหนัก 
สันนิษฐานว่าส่วนกลางอาคารใช้โครงสร้างไม้ผสมผสาน ด้านขวาของอาคารมีระเบียงยื่นออกมาและมี
ราวลูกกรงแบบลูกมะหวด 
   - ช่องเปิด  ประตูไม้บานเปิดคู่แบบสลักเดือยบนล่างในช่องซุ้มประตูทางเข้า
ด้านหน้า บริเวณกําแพงมีการประดับด้วยกระเบื้องปรุสีเขียว ช่องเปิดอ่ืนๆไม่สามารถสํารวจได้ 
   - ชั้นหลังคา  อาคารบริวารมีลักษณะการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา
แบบโค้งและการป๎้นปูนทับรอยกระเบื้องเป็นระยะ แต่มีลักษณะหลังคาเพียงครึ่งจั่ว 
   - ลักษณะการใช้พื้นที่ การศึกษาอาคารประเภทนี้ไม่สามารถสํารวจอาคาร
ได้มากกว่าการสังเกตทางกายภาพเนื่องจากเต็มไปด้วยสิ่งของ และความสะดวกของผู้อยู่อาศัยที่มี
หลายครอบครัว  

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 106 แสดงตําแหน่งอาคารหมายเลข 20 บนแผนที่ พ.ศ.2430 และ พ.ศ.2450 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249((กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559), แผนที่กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2450 (กรุงเทพฯ : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550) 
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ภาพที่ 107 อาคารประธาน ในกลุ่มอาคารหมายเลข 20 ตรอกข้าวสาร หลังวัดสัมพันธวงศาราม 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 108 หลังคามุงกระเบื้องดินเผามีปูนป๎้นทับรอยกระเบื้อง อาคารในกลุ่มอาคารหมายเลข 20  
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 109 ซุ้มประตูทางเข้าหน้าจั่วสันหลังคาแบบจีน อาคารหมายเลข 20 พบร่องรอยการเขียนสีบนปูนป๎้น 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561   
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   แบบท่ี 2  อาคาร 3 หลังล้อมลาน  (อาคารหมายเลข 23 ) 
   - แผนผังอาคาร   ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง และอาคารบริวาร 
2 หลัง  มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น อาคารประธานมักวางแนวขนานกับทางสัญจรหรือทางเข้าหลัก 
อาคารบริวารวางตั้งฉากกับอาคารประธานเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยหันด้านสกัดเข้าหาทางสัญจร 
ระหว่างสองอาคารมีผนังก่อเป็นรั้วและซุ้มประตู้ทางเข้าและเชื่อมต่อไปยังลานเปิดโล่งตรงกลาง 
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 
เซนติเมตร  ร่วมกับการใช้โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้ ชั้นล่างมีลักษณะเป็นชั้นใต้ถุน 
   - ช่องเปิด ด้านหน้าอาคารเป็นซุ้มประตูไม้บานเปิดคู่ อยู่ในช่องสี่เหลี่ยม
ด้านบนเป็นซุ้มหลังคาแอ่นโค้งแบบจีน และมีเสาหินอ่อนตกแต่งอยู่ทั้งสองข้างของซุ้ม มีช่องหน้าต่าง
ไม้บานเปิดคู่บริเวณชั้นสองของผนังด้านสกัด ใต้กึ่งกลางสันหน้าจั่ว จากการสังเกตผ่านช่องประตู
พบว่าภายในอาคารมีการใช้วัสดุแบบสมัยใหม่ร่วมด้วยเช่น หน้าต่างแบบมีลูกฟ๎กกระจก 
   - ชั้นหลังคา  สามารถมองเห็นลักษณะของสันหน้าจั่วที่แตกต่างจากอาคาร
ที่ได้รับอิทธิพลจีน หากแต่มีลักษณะที่เป็นเส้นตรงไม่แอ่นโค้ง ประกอบด้วยบัวปูนป๎้นตามขอบหน้าจั่ว 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ทั้งนี้อาคารมีข้อจํากัดในการเข้าถึงและไม่สามารถ
ติดต่อเจ้าของอาคารได้ จึงสามารถสรุปลักษณะทางกายภาพได้พอสังเขป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 110 แสดงตําแหน่งอาคารหมายเลข 23 บนแผนที่ พ.ศ.2430 และ พ.ศ.2450 
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249((กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559), แผนที่กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2450 (กรุงเทพฯ : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550) 
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ภาพที่ 111 อาคารหมายเลข 23 (บ้านเลขที่ 194)  ตรอกข้าวสาร ห่างจากถนนทรงวาด 70 เมตร 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2560 

   นอกจากตัวอย่างเรือนล้อมลานในข้างต้นแล้ว ยังมีอาคารที่ไม่สามารถเข้าสํารวจได้ 
ได้แก่อาคารหมายเลข 13 ร้านประมวลชัย ถนนเยาวพานิช ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยแบบจีนมี
ซุ้มประตูทางเข้าเป็นช่องระหว่างตึกแถวล้อมรอบ และ อาคารหมายเลข 26 บ้านทวีผล ถนนคลองถม
ข้างวัดปทุมคงคา ที่ไม่สามารถระบุประเภทของอาคารได้แน่ชัด จึงทําได้เพียงสันนิษฐานจากข้อมูล
เบื้องต้นของอาคารหมายเลข 26 จากภาพถ่ายทางอากาศในอดีตซ่ึงมองเห็นการวางผังอาคารหันหน้า
เข้าหากันและมีลานตรงกลางที่ถูกคลุมด้วยหลังคา 

 

 

 

 

ภาพที่ 112 ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2489 บ้านทวีผล ย่านสําเพ็งต่อตลาดน้อย จากถนนทรงวาด 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
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4.1.3 ย่านตลาดน้อย 
      4.1.3.1 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของย่าน 
              ตลาดน้อยเป็นย่านที่อยู่ติดต่อกับย่านสําเพ็ง ลักษณะของชุมชนขนานไปกับแม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยมีอาณาเขตตั้งแต่วัดปทุมคงคาผ่านชุมชนชาวจีนไปจนถึงบริเวณบ้านต้นสําโรง หรื อ
สถานทูตโปรตุเกสในป๎จจุบัน ถนนสายหลักกลางชุมชนแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองฝ๎่ง แต่ละฝ๎่งมีตรอก
เล็กๆแยกออกไปทั้งฝ๎่งเหนือและฝ๎่งใต้ ฝ๎่งเหนือมีตลาดสําคัญของย่านคือ ตลาดน้อย และชุมชน
เชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงที่ต่อเนื่องไปย่านบางรัก ฝ๎่งใต้จรดแม่น้ําเจ้าพระยามีกลุ่มบ้ านของขุนนาง 
พ่อค้าวานิชที่มีฐานะมั่งคั่งและตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เดิมในสมัยรัชกาลที่ 1 ย่านตลาด
น้อยมีชื่อว่าบ้านโรงกระทะ และในสมัยรัชกาลที่  3 ปรากฏชื่อเรียกโดยชาวฝรั่งเศสว่า บ้านช่างหลอม
จีน82 (Fonderie Chinoise)  ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนที่ประกอบอาชีพที่มีทักษะเกี่ยวกับงานตีเหล็ก มีศาล
เจ้าเก่าแก่ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มภาษาชัดเจนคือ ศาลเจ้าโจวซือกงของ
กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนและศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงหรือศาลเจ้าโรงเกือกของกลุ่มชาวจีนแคะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 113 แสดงที่ตั้งย่านตลาดน้อย 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 

 

                                           
82 พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. นายแม่. กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส,์ 2546. หน้า 37. 
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ภาพที่ 114 แสดงลักษณะภูมิประเทศและบ้านเรือน ย่านตลาดน้อย สมัยรัชกาลที่ 5  
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพมหานคร จ.ศ.1249((กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2559) 
 
              ชาวจีนโพ้นทะเลที่ตั้งรกรากอยู่ในย่านตลาดน้อย บางครอบครัวได้รับราชการเป็น
ขุนนาง เช่น ชาวจีนฮกเกี้ยนสกุลโซว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 มี
บรรดาศักดิ์เป็น พระยาอภัยวานิช (จาต) ขุนนางสังกัดกรมท่าซ้ายภายหลังจากที่ดําเนินธุรกิจท่าเรือ
โปเส็ง83 ซึ่งมีบ้านพักอาศัยที่สร้างแบบสถาป๎ตยกรรมจีนตกทอดมาจนถึงป๎จจุบันคือ บ้านโซวเฮงไถ่ ซึ่ง
ในเวลาต่อมาได้มีการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่และมีอาคารบริวารต่างๆประกอบเข้าด้วยกันเป็น
หมู่บ้านเล็กๆ คือ บ้านหมู่เจ้าสัวสอน84  และบริเวณใกล้กับศาลเจ้าโจวซือกง ยังมีบ้านต้นตระกูล ตันติ
เวชกุล ที่ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับของดั้งเดิม  

                                           
83 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44. 
84 เจ้าสัวสอน หรือ หลวงอภัยวานิช (สอน) บุตรชายพระยาอภัยวานิช (จาต) สํารวจจากสารบาญชี 
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  ป๎จจุบันย่านตลาดน้อยเป็นย่านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการค้าอะไหล่เครื่องยนต์ 
เครื่องจักร โดยมีร้านคัดแยกชิ้นส่วนและโกดังตั้งอยู่เป็นระยะ ในช่วงเทศกาลตามวัฒนธรรมของชาว
จีนจะมีความคึกคักเป็นพิเศษ เช่น เทศกาลกินเจ หรือเทศกาลบูชาเทพเจ้าในเดือนต่างๆ 
 
      4.1.3.2 ลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัยแบบจีนย่านตลาดน้อย 

  ป๎จจุบันสถาป๎ตยกรรมในย่านตลาดน้อยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์และบ้านพัก
อาศัยทั่วไป ซึ่งมีการใช้งานเกี่ยวกับการค้าขายและซ่อมอะไหล่ของเครื่องยนต์และเครื่องจักร ที่เป็น
เหล็ก ทําให้ชุมชนมีกองเหล็กประเภทต่างๆวางกองอยู่ตลอดสองข้างทาง การศึกษาร่องรอยทาง
สถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีนในย่านนี้ จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ แผนที่เก่า 
และการลงพ้ืนที่สํารวจ พบว่าลักษณะของย่านเป็นชุมชนที่พักอาศัยและค้าขายที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม
พ่อค้า นายทุน ขุนนาง และลูกจ้าง มีกิจกรรมทางการค้าที่คึกคักรองลงมาจากย่านสําเพ็ง บริเวณถนน
สายหลักที่ผ่านกลางชุมชน มีตึกแถวเก่ารูปแบบต่างๆที่ยังเหลือโครงสร้างผนังรับน้ําหนักและ
โครงสร้างขื่อไม้ให้พอมองเห็น ช่วงปลายของถนนเป็นตึกแถวสองชั้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับย่าน  
สําเพ็ง ซึ่งอาคารเหล่านี้ถูกดัดแปลงต่อเติมบางส่วนด้วยวัสดุสมัยใหม่เพ่ือการใช้งานในป๎จจุบัน  ด้ วย
ลักษณะทางสังคมและสภาพแวดล้อมของย่าน ทําให้เกิดรูปแบบสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยที่
หลากหลาย เช่น ตึกแถวชั้นเดียว, ตึกแถวสองชั้น, บ้านแบบเรือนล้อมลานที่มีรูปแบบต่างๆกัน, 
บ้านพักอาศัยแบบไม่มีลานเปิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 115 แสดงตําแหน่งสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีน ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 
 
 
  1) ตึกแถวชั้นเดียว (อาคารหมายเลข 30)   
   - แผนผังอาคาร  ตึกแถวชั้นเดียว ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหา
ตรอกทางเดินความกว้างคูหาละ 3 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร เรียงติดกัน 3 คูหา 
   - โครงสร้างของอาคาร ลักษณะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนัก 
ความหนาประมาณ 40 เซนติเมตรกั้นระหว่างคูหา ไม่มีการซ้อนชั้นแต่ในป๎จจุบันมีการปรับปรุงชั้น
หลังคาและต่อเติมอาคารเล็กน้อย        
   - ช่องเปิด  ประตูถูกเปลี่ยนเป็นบานเหล็กยืด ไม่พบร่องรอยช่องเปิดเดิม 
   - ชั้นหลังคา  ด้านข้างของกลุ่มอาคารติดกับตรอกเล็กๆที่สามารถสังเกต
แนวหน้าจั่วเดิมได้ จากการต่อเติมอาคารทางตั้งและเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ทําให้ลักษณะความแอ่น
โค้งของชั้นหลังคาถูกซ่อมแซมจนแทบไม่เหลือลักษณะของหลังคาที่แอ่นโค้งแบบตึกแถวจีนแบบอ่ืนๆ 
   - ลักษณะการใช้พื้นท่ี ไม่สามารถทําการสํารวจได้ เนื่องจากเป็นอาคารที่ปิด
อยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถติดต่อเจ้าของอาคารได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 116 บ้านเลขท่ี 681-685 (อาคารหมายเลข 30)  ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
 
  2) ตึกแถว 2 ชั้น ลักษณะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนัก ผสมกับ
โครงสร้างไม้ วัสดุผนังทั้งสองข้างก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่และฉาบด้วยปูนแบบโบราณ แผนผังของอาคาร
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มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยหันด้านสกัดเข้าหาตรอกและใช้พ้ืนที่ตามแนวยาวลึกเข้าไปด้านหลัง  
สามารถสังเกตองค์ประกอบทางสถาป๎ตยกรรมแบบจีนได้แก่ สันหน้าจั่วปูนป๎้น บางแห่งพบร่องรอย
การเขียนสีประดับตกแต่ง, เต้าไม้รับชายคาจากผนังรับน้ําหนัก, โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นแบบจีน  
เป็นต้น ซึ่งในพ้ืนที่ย่านตลาดน้อยสามารถจําแนกรูปแบบตึกแถวสองชั้นที่พบ 2 รูปแบบคือ 
         แบบท่ี 1  ตึกแถว 2 ชั้น แบบทั่วไป (อาคารหมายเลข 28,32) 
   - แผนผังอาคาร  ตึกแถว 2 ชั้น ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหาตรอก
ทางเดิน จากการสํารวจพบว่ามีสัดส่วนอาคารความกว้างประมาณ 3.50-4 เมตรต่อคูหา และความสูง
อาคาร 5 เมตรหรือมากกว่าเล็กน้อย 
   - โครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 
เซนติเมตร ร่วมกับการใช้โครงสร้างคานไม้ และพ้ืนไม้ 
   - ช่องเปิด  อาคารหมายเลข 28 ชั้นล่างถูกปรับเปลี่ยนเป็นประตูเหล็กยืด
และเหล็กม้วน ชั้นบนบริเวณด้านหน้ามีลูกกรงระเบียงกั้นผนังไม้ป๎จจุบันใช้รูปแบบช่องเปิดด้วยวัสดุ
สมัยใหม่  
   - ชั้นหลังคา บริเวณชายของอาคารหมายเลข 32 มีเต้าไม้ยื่นออกมารับ
ชายคาประมาณ 50เซนติเมตร สามารถสังเกตเห็นลักษณะของการวางกลอนไม้ในชั้นหลังคา ส่วน
อ่ืนๆ ไม่สามารถสํารวจได้ 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ชั้นล่างใช้เป็นที่ประกอบกิจการต่างๆเช่น ร้านซ่อม
อะไหล่ โรงงานน้ําแข็ง และร้านจําหน่ายอาหาร พ้ืนที่ชั้นสองไม่สามารถสํารวจได ้
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ภาพที่ 117 แถวบน บ้านเลขที่ 663-665 , แถวล่าง บ้านเลขท่ี 996-1100 (อาคารหมายเลข 28,32) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
        แบบท่ี 2  ตึกแถว 2 ชั้นแบบหน้ากว้าง (อาคารหมายเลข 29)   
   - แผนผังอาคาร  อาคาร  ตึกแถว 2 ชั้น ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้า
หาตรอกทางเดิน โดยมีความกว้างมากกว่าตึกแถวทั่วไป ประมาณ 3 ช่วงเสา 
   - โครงสร้างของอาคาร  ใช้ระบบโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนเป็นผนังรับ
น้ําหนักบริเวณฝ๎่งซ้ายและฝ๎่งขวาของอาคาร ชั้นล่างระหว่างผนังรับน้ําหนักทั้งสองฝ๎่งนั้นใช้เสาเป็น
โครงสร้างรับน้ําหนักพ้ืนชั้นสอง ซึ่งแนวเสานี้เป็นตัวรับโครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นที่รับชั้นหลังคาด้วย ทํา
ให้พ้ืนที่ใช้สอยกว้างขวางและโปร่ง 
   - ช่องเปิด  ลักษณะประตูในป๎จจุบันเปลี่ยนเป็นบานเหล็กยืดและมีการ
ปรับปรุงอาคารอีกครั้งเพื่อใช้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
   - ชั้นหลังคา  บริเวณชั้นสองด้านหน้าอาคารมีราวระเบียงและลูกกรงไม้ 
สามารถสังเกตเห็นโครงสร้างเสาไม้และขื่อไม้ซ้อนชั้นได้ชัดเจนในบริเวณที่ถัดเข้าไป สันนิษฐานว่าเป็น
การใช้ขื่อไม้ซ้อนชั้นรับแปไม้แบบซุงกลม เพ่ือวางกลอนไม้พาดและมุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีปูนป๎้น
ทับระหว่างแนวกระเบื้อง ป๎จจุบันสามารถสังเกตได้เฉพาะส่วนโครงสร้างเท่านั้น 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่  ภายหลังการปรับปรุงอาคาร ชั้นล่างใช้เป็นที่
ประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร พ้ืนที่ชั้นสองไม่สามารถสํารวจได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 118 บ้านเลขท่ี 667-669 (อาคารหมายเลข 29)  ย่านตลาดน้อย ก่อนปรับปรุง 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
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ภาพที่ 119 บ้านเลขท่ี 667-669 (อาคารหมายเลข 29)  ย่านตลาดน้อย หลังปรับปรุง 
ที่มา : Google street view (มิถุนายน 2561)  
 
        แบบท่ี 3 ตึกแถว 2 ชั้นก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักแบบมีหลังคาชั้นลดหน้า
และหลัง (อาคารหมายเลข 33) 
   - แผนผังอาคาร  ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหาถนนหลัก อาคาร
แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงหน้า ช่วงกลาง และช่วงหลัง โดยอาคารช่วงกลางมีสัดส่วนความสูงที่สุด 
   - โครงสร้างของอาคาร ใช้ระบบโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนเป็นผนังรับน้ําหนัก
บริเวณฝ๎่งซ้ายและฝ๎่งขวาของอาคาร รวมถึงผนังด้านสกัดภายในอาคาร โดยเจาะเป็นช่องประตู
สําหรับเดินทะลุจากส่วนกลางไปยังส่วนหลัง 
   - ช่องเปิด  ประตูชั้นล่างด้านหน้าถูกเปลี่ยนเป็นบานเหล็กยืด ชั้นบนเป็น
หน้าต่างจํานวน 2 ช่องมีช่องแสงด้านบน สันนิษฐานว่าเป็นช่องหน้าต่างเดิม ป๎จจุบันเปลี่ยนเป็น
หน้าต่างบานกรอบไม้ลูกฟ๎กกระจก ช่องเปิดบริเวณผนังด้านข้างของอาคาร ชั้นล่างเป็นช่องสี่เหลี่ยมมี
ลูกกรงเหล็ก ชั้นบนเป็นหน้าต่างบานเปิดคู่จํานวน 3 ช่อง  
   - ชั้นหลังคา  บริเวณปลายสันหน้าจั่วของอาคารมีความสูงประมาณ 7 
เมตรจากระดับพ้ืนถนน หน้าจั่วมีลักษณะแอ่นโค้งและปลายชายคาอาคารช่วงกลางนี้ มีหลังคาลด
ระดับต่อทั้งช่วงหน้าและช่วงหลัง สันหลังคาคล้ายจะมีลวดลายปูนป๎้นประดับแต่อยู่ในสภาพที่ชํารุด 
บริเวณส่วนหน้าของอาคารนอกจากหลังคาที่ลดชั้นลงมาแล้ว  ยังมีการต่อชั้นกันสาดเพ่ิมเติมออกไป
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จนสุดเขตถนน มีลักษณะหลังคาคล้ายเพิง แต่ขอบอาคารทั้งซ้ายและขวายังอยู่ในระบบผนังรับ
น้ําหนักเช่นเดียวกับอาคารหลัก  
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ป๎จจุบันพ้ืนที่ชั้นล่าง ส่วนหน้าใช้เป็นครัวสําหรับ
ประกอบอาหารเพื่อจําหน่ายในร้าน ส่วนกลางเป็นที่นั่งลูกค้า และส่วนหลังเป็นที่เตรียมวัตถุดิบ 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 120 อาคารหมายเลข 33  ปากซอยเจ้าสัวสอน ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
 
  3) เรือนล้อมลาน อาคารประเภทเรือนล้อมลานในย่านตลาดน้อย ค่อนข้างมี
หลากหลายรูปแบบและมีจํานวนมากกว่าอาคารประเภทตึกแถวที่เหลือหลักฐานอยู่ในป๎จจุบัน 
เนื่องจากเป็นอาคารพักอาศัยส่วนบุคคลหรือเป็นบ้านประจําตระกูลที่ยังมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง 
หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของแต่ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับของเดิม  
ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนักผสมกับโครงสร้างพ้ืนไม้ และโครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นรับหลังคา
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เหมือนกับบ้านในพ้ืนที่ศึกษาอ่ืนๆ แต่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประดับตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้
บริเวณโครงสร้าง ตามฐานะของเจ้าของบ้าน จากการสํารวจในพื้นที่ พบอาคาร ประเภทมีลานเปิดโล่ง
สามารถจําแนกรูปแบบได้ 3 แบบดังนี้  
 
 
  แบบท่ี 1 อาคาร 2 หลังล้อมลาน (อาคารหมายเลข 34, 36) 
   - แผนผังอาคาร  ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง และอาคารบริวาร1 
หลัง หรือเป็นอาคารหลัก 2 หลังจํานวน2 ชั้น ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน วางต่อเนื่องกันในผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หันด้านสกัดเข้าหาถนนและใช้พื้นที่ในทางลึก แบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนหน้า ส่วนกลาง 
และส่วนหลัง ซึ่งส่วนกลางแบ่งเป็นพ้ืนที่ลานเปิดโล่งและทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารส่วนหน้า
และส่วนหลัง 
   - โครงสร้างของอาคาร อาคารหมายเลข 36 เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนขนาด 
40-50เซนติเมตร ใช้ระบบผนังรับน้ําหนักในการแบ่งส่วนของอาคาร โครงสร้างพ้ืนชั้นบนเป็นพ้ืนไม้
จริงวางบนตงไม้และคานไม้  
   - ช่องเปิด  อาคารหมายเลข 36 ผนังด้านหน้าในชั้นล่างจะอยู่ถัดเข้าไปจาก
ขอบเขตถนนประมาณ 1-2 ช่วงเสาจึงเป็นประตูทางเข้าหลัก ทําเป็นช่องประตู 1 ช่อง บริเวณกึ่งกลาง
และมีช่องหน้าต่าง 2 ช่องด้านซ้ายและขวา กั้นด้วยลูกกรงเหล็ก ชั้นสองของอาคารประตูด้านหน้าเป็น
ประตูบานเฟ้ียมไม้ เปิดต่อเนื่องกับส่วนที่เป็นระเบียงด้านหน้า ช่องหน้าต่างด้านข้างอาคารเป็น
หน้าต่างบานเปิดคู่ลูกฟ๎กกระจกสี พ้ืนผิวแบบมีลวดลาย 
   - ชั้นหลังคา  อาคารหมายเลข 34 และ 36 ยังคงสภาพหลังคาตามแบบ
สถาป๎ตยกรรมจีนไว้ได้อย่างดีในด้านของรูปทรงและองค์ประกอบ  ซึ่งมีลักษณะของหน้าจั่วหลังคา
แบบจีนมีความลาดเอียงของหลังคาเป็นเส้นโค้งหงายทั้งส่วนหน้าและหลังอาคาร กึ่งกลางสันหลังคามี
ปูนป๎้นแบบโค้งเหลี่ยม ป๎จจุบันอาคารอาคารหมายเลข 36 มีการเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นกระเบื้องลอนแบบ
สมัยใหม่ และต่อเติมหลังคาสังกะสีคลุมบริเวณส่วนที่เป็นลานเปิดโล่ง 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่  อาคารหมายเลข 34 ป๎จจุบันใช้เป็นบ้านพักอาศัย
ส่วนบุคคลและไม่สะดวกต่อการเข้าสํารวจ อาคารหมายเลข 36 บ้านเอ๊งฮ็อกต๋อง เดิมเป็นบ้านพัก
อาศัยของตระกูลตันติเวชกุล ป๎จจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิศาลเจ้าโจวซือกง ซึ่งใช้สําหรับเป็น
พิพิธภัณฑ์ชุมชนและจัดงานตามวาระต่างๆ ซึ่งในเวลาปกติไม่มีการจัดแสดงนิทรรศการ ใช้เป็นพ้ืนที่
สําหรับเก็บของใช้เกี่ยวกับศาลเจ้า ชั้นบนส่วนหน้าใช้เป็นห้องเก็บโคมสําหรับงานเทศกาล ห้องด้าน
หลังสุดของอาคารเป็นห้องบูชาบรรพบุรุษซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเดิม 
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ภาพที่ 121 บ้านรัชต์บริรักษ์ (อาคารหมายเลข 34)  ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 122 บ้านเอ๊งฮ็อกต๋อง (อาคารหมายเลข 36) ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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   แบบท่ี 2  อาคาร 3 หลัง ล้อมลาน (อาคารหมายเลข 37 ) 
    - แผนผังอาคาร  ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง และอาคาร
บริวาร 2 หลัง แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารประธานวางผังตามแกนนอนและมีอาคารบริวารวาง
ผังตามแกนตั้งขนาบอยู่ฝ๎่งซ้ายและขวาทางเข้าด้านหน้ามักจะมีผนังเชื่อมระหว่างอาคารบริวารทั้งสอง
หลังและมีช่องประตูทางเข้าบริเวณกึ่งกลาง ชั้นล่างอาคารประธานเป็นห้องใหญ่ ตามระยะของผนัง
อาคารมีขนาดประมาณ 5.28 X 8.35 เมตร 
    - โครงสร้างของอาคาร ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้นล่างก่อสร้างด้วย
ระบบผนังรับน้ําหนัก ชั้นบนเดิมเป็นโครงสร้างพ้ืนไม้วางบนตงไม้และคานไม้ ป๎จจุบันมีการปรับปรุง
เป็นโครงสร้างเหล็ก 
    - ช่องเปิด  ชั้นล่างอาคารบริวารไม่มีผนังกั้นห้อง ทําให้พ้ืนที่การ 
ใช้งานมีลักษณะเป็นชั้นใต้ถุน ช่องเปิดเดิมบริเวณชั้นสองมีลักษณะเป็นหน้าต่างบานเฟ้ียมแบบลูกฟ๎ก
เกล็ดไม้ระบายอากาศ และหน้าต่างบานไม้เปิดคู่ 
    - ชั้นหลังคา  เดิมเป็นโครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นวางบนเสาไม้ โดยมี
ซุงกลมทําหน้าที่แป พาดด้วยกลอนไม้รับหลังคามุงกระเบื้องดินเผามีแนวปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้อง
เป็นระยะ ป๎จจุบันบ้านไทง้วนเองกี่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทาง
สถาป๎ตยกรรมบางประการเพ่ือรูปแบบการใช้งานในป๎จจุบัน เช่น การสร้างหลังคาคลุมพ้ืนที่ลานเปิด
โล่งกลางบ้าน เนื่องจากอาคารแบบดั้งเดิมได้รับความเสียหายอย่างมากในเชิงโครงสร้างและวัสดุจาก
สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก  
    - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ก่อนการบูรณะอาคารใช้เป็นบ้านพักอาศัย
ส่วนบุคคล ป๎จจุบันใช้เป็นที่พักของคุณปรีชา อธิปธรรมวารี และเป็นที่ทําการของโครงการย่านจีนถิ่น
บางกอก รวมทั้งใช้เป็นพ้ืนที่สําหรับชุมชนและผู้ที่สนใจของการอนุรักษ์บ้านและย่านตลาดน้อย เพ่ือ
จัดงานเสวนาหรืออ่ืนๆตามโอกาส 
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ภาพที่ 123 บ้านไทง้วนเองก่ี (อาคารหมายเลข 37) ย่านตลาดน้อย ก่อนได้รับความเสียหาย 
ที่มา : ภาพจาก https://www.facebook.com/bangkokchinatown/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561 (ออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 124 บ้านไทง้วนเองก่ี (อาคารหมายเลข 37) ย่านตลาดน้อย หลังการบูรณะ 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 

https://www.facebook.com/bangkokchinatown/%20เข้าถึง
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   แบบท่ี 3 อาคาร 4 หลัง ล้อมลาน (อาคารหมายเลข 38)   
   - แผนผังอาคาร  ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง และอาคารบริวาร 3  
หลัง มีลักษณะการวางผังอาคารแบบเดียวกับเรือนล้อมลานที่มีอาคาร 3 หลัง คือมีอาคารประธานวาง
ในทิศทางตามแกนนอนและอาคารบริวารวางตามแกนตั้งอยู่ทั้งสองข้าง และในด้านที่ตรงกันข้ามกับ
อาคารประธาน จะเพ่ิมอาคารบริวารขึ้นมาอีก 1 หลังเพ่ือใช้งานเป็นห้องต่างๆและซุ้มประตูทางเข้าที่มี
ขนาดใหญ่กว่าอาคารแบบ 3 หลังล้อมลาน รวมเป็นอาคาร 4 หลังล้อมรอบพ้ืนที่ลานเปิดโล่งตรง
กลางบ้าน 
   - โครงสร้างของอาคาร ชั้นล่างของอาคารก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน 
ผนังหนาประมาณ 40 เซนติเมตร ร่วมกับเสาก่ออิฐฉาบปูนที่เว้นระยะออกมาจากผนังอาคาร 
โครงสร้างชั้นสองเป็นพ้ืนไม้จริง วางบนโครงสร้างคานไม้ขนาดใหญ่ ชั้นบน นอกจากผนังรับน้ําหนักที่
ก่อขึ้นเพ่ือการแบ่งส่วนเป็นห้องแล้ว ยังมีโครงสร้างขื่อไม้แบบซ้อนชั้นร่วมกับเสาไม้ที่ถ่ายน้ําหนักลง
บนเสาก่ออิฐฉาบปูนในชั้นล่าง  
   - ช่องเปิด  รูปแบบช่องเปิดของบ้านโซวเฮงไถ่ ในกลุ่มประตูเป็นประตูบาน
เปิดคู่แบบมีสลักเดือยข้างบนและข้างล่างอยู่ในช่องผนังรับน้ําหนัก ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารทํา
จากแผ่นไม้ขนาดใหญ่และอยู่ในซุ้มประตูระหว่างอาคารบริวารทั้งสองข้าง ประตูห้องอ่ืนๆเป็นประตู
บานเปิดคู่แบบมีสลักเดือยข้างบนและข้างล่างแต่มีขนาดที่เล็กลง ประตูที่มีความพิเศษที่สุดคือประตู
ห้องบูชาบรรพบุรุษ มีลักษณะเป็นบานเปิดคู่ลูกฟ๎กกระดานดุนจํานวน 4 ชุด มีความสูงประมาณ 3.50 
เมตร ส่วนบนของบานเป็นช่องลูกกรงไม้ขนาดเล็กส่วนล่างมีลวดลายแกะสลักด้วยฝีมือประณีต 
ช่องหน้าต่างของอาคารมีลักษณะเป็นบานเปิดคู่และมีลูกกรงเหล็กกั้น ซึ่งพบในทุกๆห้อง 
   - ชั้นหลังคา  ซุ้มประตูมีหลังคาแอ่นโค้งแบบสถาป๎ตยกรรมจีน บริเวณสัน
หลังคามีปูนป๎้นแอ่นโค้งแหลมแบบหางนกนางแอ่น ประดับด้วยปูนป๎้นลวดลายโค้งเป็นวงที่มีลักษณะ
อ่อนช้อย ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเติมหลังจากการบูรณะ อาคารทุกหลังยังคงมีลักษณะหน้าจั่วหลังคาแบบ
แอ่นโค้งตามแบบสถาป๎ตยกรรมจีน แต่มีข้อแตกต่างที่สามารถสังเกตได้คือ อาคารบริวารมีลักษณะสัน
หน้าจั่วแบบโค้งมน อาคารประธานจะมีลักษณะสันหน้าจั่วโค้งแหลมแบบหางนกนางแอ่น ซึ่งเป็นการ
แบ่งลําดับความสําคัญของอาคาร ในชั้นหลังคาของอาคารบริวารนั้นมีปล่องสําหรับระบายอากาศก่อ
ขึ้นมา และใช้ลักษณะหลังคาแบบเดียวกัน ซึ่งเดิมวัสดุมุงเป็นกระเบื้องดินเผาและมีปูนป๎้นทับรอยต่อ
กระเบื้องเป็นระยะ ซึ่งหลังจากการบูรณะทางผู้ทําการบูรณะได้ใช้กระเบื้องลอนและเททับด้วยซีเมนต์ 
เพ่ือเลียนแบบวัสดุเดิม ทําให้เกิดการเพิ่มน้ําหนักให้กับอาคารเป็นอย่างมาก 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ชั้นล่างมีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ และมีพ้ืนที่หน้าห้อง
ตรงกับระเบียงชั้นบน ทําให้มีลักษณะเป็นใต้ถุน ชั้นบนของอาคารประธานเป็นห้องบูชาบรรพบุรุษซึ่ง
มีความสูงของชั้นหลังคาสูงกว่าอาคารอ่ืนๆ มีการแกะสลักและงานจิตรกรรมบริเวณโครงสร้างขื่อไม้ที่
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รับหลังคาด้วยฝีมือท่ีประณีต พื้นที่หน้าห้องต่อเนื่องกันด้วยระเบียงที่สามารถเดินถึงกันได้ ป๎จจุบันชั้น
บนนอกจากห้องบูชาแล้วยังใช้เป็นที่พักอาศัยในอาคารบริวารทั้งสองข้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 125 บ้านโซวเฮงไถ่ (อาคารหมายเลข 38)  ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
  4) บ้านพักอาศัยแบบไม่มีลานเปิดโล่ง (อาคารหมายเลข 41, 42 ) 
   นอกจากตึกแถวและบ้านที่มีลักษณะเป็นเรือนล้อมลาน อันประกอบขึ้นจาก
อาคารหลายๆหลังเข้าด้วยกัน ในพ้ืนที่ย่านตลาดน้อยยังพบอาคารที่พักอาศัยรูปแบบอ่ืนคือที่พักอาศัย
ส่วนบุคคลแบบหลังเดี่ยวและไม่มีลานเปิดโล่ง ตั้งอยู่ในตรอกข้างศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง 
   - แผนผังอาคาร  แผนผังของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  อาคารหมายเลข 
41 มีลักษณะคล้ายคลึงกับห้องแถวที่มีหน้ากว้าง โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ซึ่งหันด้านสกัดเข้าหาทางสัญจร
และใช้เป็นทางเข้าออก อาคารแบ่งเป็น 2 ส่วนสังเกตได้จากลักษณะของหน้าจั่วหลังคา  อาคาร
หมายเลข 42 มีผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าและหันด้านสกัดให้กับทางสัญจรหลักเช่นเดียวกัน แต่มีทางเข้า
บริเวณด้านยาวของอาคาร ซึ่งเข้าถึงได้จากตรอกเล็กๆที่แยกออกไป  
   - โครงสร้างของอาคาร  ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนักผสมโครงสร้าง
พ้ืนไม้และคานไม้ ชั้นสองมีการใช้พ้ืนที่ระเบียงและกั้นด้วยลูกกรงไม้ 
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   - ช่องเปิด  อาคารหมายเลข 41 จากการสังเกตทางกายภาพมีลักษณะเป็น
ช่องสี่เหลี่ยม อาคารหมายเลข 42 ชั้นล่างมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมมีลูกกรงเหล็ก บริเวณชั้นสองผนัง
ด้านสกัดส่วนที่เป็นระเบียงมีช่องหน้าต่างลักษณะกลม ในส่วนอื่นๆไม่สามารถสํารวจได้ 
   - ชั้นหลังคา   มีลักษณะของหน้าจั่วหลังคาแบบจีนมีความลาดเอียงของ
หลังคาเป็นเส้นโค้งหงายทั้งส่วนหน้าและหลังอาคาร กึ่งกลางสันหลังคามีปูนป๎้นแบบโค้งเหลี่ยม ใน
อาคารหมายเลข 42 มีร่องรอยภาพเขียนสีตกแต่งบริเวณปูนป๎้นที่แอ่นโค้งตามขอบหน้าจั่ว 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ จากการสํารวจทางกายภาพเบื้องต้นพบว่า มีการใช้
งานพักอาศัยเป็นหลัก เนื่องจากป๎จจุบันเป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคลและที่พักอาศัยแบบหลายผู้เช่าจึงไม่
สะดวกต่อการสํารวจพื้นที่ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 126 บ้านเลขท่ี 208-1224 (อาคารหมายเลข 41) ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 



  176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 127 อาคารหมายเลข 42  ตรอกศาลเจ้าโรงเกือก ย่านตลาดน้อย  ป๎จจุบันเป็นที่พักอาศัยแบบ
หลายผู้เช่า 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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4.2 พื้นที่เขตคลองสาน 

 4.2.1 ย่านคลองสาน 
      4.2.1.1 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของย่าน 
              คลองสานเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ฝ๎่งธนบุรีตรงข้ามกับสําเพ็งและตลาดน้อยในฝ๎่ง
พระนคร ประกอบไปด้วยชุมชนย่อยๆหลายชุมชน ในพ้ืนที่ศึกษาย่านคลองสานนั้นมีขอบเขตตั้งแต่
ถนนพญาไม้เชิงสะพานพระปกเกล้าละแวกชุมชนวัดอนงคารามไปจนถึงปากคลองสานซึ่งเป็นแนว
คลองดั้งเดิมโดยพ้ืนที่นั้นมีส่วนโค้งขนานไปกับแม่น้ําเจ้าพระยา ทิศเหนือของพ้ืนที่ติดกับแม่น้ํา
เจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรและการค้าขายในอดีต ทิศใต้ติดกับจรดถนนสมเด็จ
เจ้าพระยา ในสมัยที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีชุมชนชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่ในฝ๎่งธนบุรีอยู่ก่อนแล้วใน
ย่านกุฎีจีนซึ่งอยู่ทางฝ๎่งตะวันตกของพ้ืนที่ศึกษา ย่านกุฎีจีนมีคลองบางกอกน้อยกั้นระหว่างชุมชนและ
พระราชวังเดิมอันเป็นศูนย์กลางกรุงธนบุรี และมีศาลเจ้าเกียนอันเก็งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวจีน
ฮกเกี้ยน   จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติบรรพชนในตระกูลต่างๆ ร่วมกับแผนที่เก่า ในปีพ.ศ. 
2430 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 พบว่าในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ตั้ง
ถิ่นฐานเกาะกลุ่มเป็นย่านเล็กๆ เช่น กลุ่มสกุลบุนนาคและคนไทยอ่ืนๆ, กลุ่มพ่อค้ามุสลิม,กลุ่มพ่อค้า
ชาวจีน เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของย่านคลองสานในอดีตนั้นเป็นสวนผลไม้ และบ้าน
เหล่าขุนนาง ข้าราชการ และชุมชนชาวจีนที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในย่านคลองบางหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 128 แสดงที่ตั้งย่านคลองสาน 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 
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      4.2.1.2 ลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัยแบบจีนย่านคลองสาน 

  ที่พักอาศัยแบบจีนย่านคลองสานที่ปรากฏหลักฐานใน ส่วนใหญ่เป็นที่พักของคหบดี
และขุนนาง จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนที่สวนทําให้ร่มรื่นและเหมาะกับการพักอาศัย โดยการ
ติดต่อค้าขายและการเดินทางไปประกอบกิจการในย่านอ่ืนๆ มีความสะดวก โดยใช้แม่น้ําเจ้าพระยา
เป็นทางสัญจรหลัก ทําให้บ้านเรือนและอาคารที่พักอาศัยกึ่งพาณิชย์เหล่านี้ก่อสร้างขึ้นบริเวณริม
แม่น้ํา ซึ่งจําแนกได้เป็นประเภทต่างๆคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 129 แสดงที่ตั้งที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล ย่านคลองสาน 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 
 
  1) ตึกแถว 2 ช้ัน รวมกันเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ (อาคารหมายเลข 46)  
   ลักษณะของตึกแถวในย่านคลองสานจากการสํารวจ พบอาคารในพ้ืนที่
ท่าเรือกลไฟเก่าในชื่อ “ฮวยจุ้นล้ง” เดิมเป็นท่าเรือกลไฟของสกุลพิศาลบุตร และต่อมาได้เปลี่ยน
กรรมสิทธิ์เป็นของสกุลหวั่งหลี มีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือและร้านค้าของพ่อค้าชาวจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากประกอบอาชีพในสยาม 
โดยสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 4  
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   - แผนผังอาคาร  ตัวอาคารบริวารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลูกสร้างห่าง
จากแม่น้ําเจ้าพระยาประมาณ 60 เมตร ประกอบด้วยอาคารขนาด 20X10 เมตร  และ 25X10 เมตร 
ปลูกชิดติดกัน โดยอาคารทั้งสองขนาดนี้ มีจํานวน 2 ชุดปลูกสร้างหันหน้าเข้าหากันมีลานกว้าง
ประมาณ 32 เมตร คั่นตรงกลาง อาคารหันด้านสกัดเข้าหาแม่น้ําเจ้าพระยา มีบันไดขึ้นจากภายนอก  
ชั้นล่างของอาคารแบ่งระยะออกเป็น 4-5 ช่วงเสา นอกจากนี้ยังมีอาคารชุดหลักอีก 1 ชุดมีลักษณะ
คล้ายกันแต่ประกอบกันเป็นอาคาร 3 หลัง ล้อมลานเปิดโล่งขนาดใหญ่ตรงกลาง ทําให้เกิดการ
รวมกลุ่มของอาคารทั้งหมด 7 หลัง อาคารประธานที่มีแผนผังขนานกับแม่น้ําเจ้าพระยา ถือเป็น
อาคารที่สําคัญท่ีสุดเนื่องจากอยู่กึ่งกลางและเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าม่าโจ้วตามความเชื่อของชาวจีน  
   - โครงสร้างของอาคาร กลุ่มอาคารในฮวยจุ้นล้งเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วย
การก่ออิฐฉาบปูน เป็นผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 เซนติเมตร ชั้นบนโครงสร้างพ้ืนไม้จริงวางบน
คานไม้ที่ฝากเข้ากับผนัง อาคารประธานบริเวณประดิษฐานเทพเจ้ามีการใช้เสาไม้รับน้ําหนักร่วมกันทั้ง
ชั้นบนและชั้นล่าง 
   - ช่องเปิด  ลักษณะของช่องเปิดในกลุ่มตึกแถวทั่วไปของฮวยจุ้นล้งเป็นช่อง
ประตูไม้บานเปิดคู่แบบมีสลักเดือยทั้งบนและล่าง สองข้างของช่องประตูเป็นช่องหน้าต่างที่กั้นด้วย
ลูกกรงเหล็ก บริเวณรอบช่องประตูและหน้าต่างมีการพอกปูนเป็นกรอบกว้างด้านละ 15เซนติเมตร
โดยรอบ และมีภาพเขียนสีแบบจิตรกรรมจีนรูปบุคคล สัตว์ และทิวทัศน์ ประดับตกแต่ง อาคาร
ประธานบริเวณประดิษฐานเทพเจ้า ประตูมีลักษณะเป็นบานเปิดคู่ลูกฟ๎กกระดานดุนจํานวน 4 ชุด มี
ความสูงประมาณ 3 เมตร ส่วนบนของบานมีลวดลายแกะสลักและปิดทองด้วยฝีมือประณีต เหนือช่อง
ประตูมีช่องลมไม้ฉลุรูปพรรณพฤกษาจํานวน 3 ช่อง ตกแต่งด้วยการเขียนสี 
   - ชั้นหลังคา  อาคารส่วนใหญ่ในฮวยจุ้นล้งมีการแบ่งคูหาด้วยผนังรับ
น้ําหนักก่อสูงขึ้นไปถึงชั้นหลังคาและมีลักษณะเป็นทรงหน้าจั่วแบบสามเหลี่ยม ซึ่งในผนังด้านสกัดหัว
และท้ายอาคารจะมีลักษณะที่แอ่นโค้งตามแบบสถาป๎ตยกรรมจีน กึ่งกลางสันหน้าจั่วมีปูนป๎้นแบบโค้ง
เหลี่ยม และมีการตกแต่งด้วยปูนป๎้นตามขอบหน้าจั่วและตอนปลาย ระหว่างคูหาใช้โครงสร้างแปทํา
จากซุงกลมฝากเข้ากับผนังรับน้ําหนักเป็นระยะ วางพาดด้วยกลอนไม้ ป๎จจุบันวัสดุมุงเป็นหลังคา
กระเบื้องลอน สันนิษฐานว่าในอดีตเคยเป็นกระเบื้องดินเผาและมีปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้อง 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่  พ้ืนที่ทั้งชั้นบนและชั้นล่างของตึกแถวในฮวยจุ้นล้ง 
ที่แบ่งเป็นคูหานั้นแยกการใช้พ้ืนที่ออกจากกัน โดยมีบันไดข้ึนชั้นบนจากภายนอกอาคาร โดยแต่ละชั้น
จะมีห้องที่ถูกแบ่งอยู่ระหว่าง 4 –8 คูหา ในอดีตใช้เป็นอาคารสํานักงานของพ่อค้าชาวจีนและถูกต่อ
เติมมาเรื่อยๆ จนกระท่ังมีการบูรณะและเปิดเป็นพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าเมื่อ พ.ศ.2560 บางอาคารมีการ
รื้อพ้ืนชั้นบนออกเพ่ือตอบสนองการออกแบบร้านค้าให้ทันสมัยและโปร่งมากขึ้น อาคารประธานใช้
เป็นพื้นที่ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีน และใช้ลานด้านหน้าเป็นจุดสักการะ 
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ภาพที่ 130  แสดงที่ตั้งฮวยจุ้นล้ง หรือ ล้ง 1919 ย่านคลองสาน 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth (2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 131  แถวบน ตึกแถวและทางเดินฮวยจุ้นล้งก่อนการบูรณะ, แถวล่าง อาคารหลังบูรณะ 
ที่มา : สํารวจเมื่อ มิถุนายน 2557 ก่อนการบูรณะ และ พฤศจิกายน 2560 หลังการบูรณะ 
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ภาพที่ 132  ตึกแถวบริเวณอาคารประธานในฮวยจุ้นล้ง (ล้ง 1919) หลังการบูรณะ 
ที่มา : เข้าถึงได้จาก https://i1.wp.com/dsignsomething.com/wp-
content/uploads/2017/11/LHONG-1919-1.jpg?ssl=1, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 
 
  2) เรือนล้อมลาน อาคารประเภทเรือนล้อมลานในย่านคลองสาน พบอาคาร
ประเภทมีลานเปิดโล่งสามารถจําแนกรูปแบบได้ 2 แบบดังนี้  
   แบบที่ 1 อาคาร 3 หลัง ล้อมลาน ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง 
และอาคารบริวาร 2 หลัง แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนักผสมโครงสร้าง
พ้ืนไม้ และโครงสร้างขื่อไม้รับชั้นหลังมุงกระเบื้องดินเผา มีปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ 
บริเวณหน้าจั่วของอาคารมีการป๎้นปูนเป็นรูปทรงโค้งเหลี่ยมหรือโค้งมนตามสัญลักษณ์ธาตุต่างๆใน
วัฒนธรรมความเชื่อของจีน อาคารประธานวางผังตามแกนนอนและมีอาคารบริวารวางผังตามแกนตั้ง
ขนาบอยู่ฝ๎่งซ้ายและขวาทางเข้าด้านหน้ามักจะมีผนังเชื่อมระหว่างอาคารบริวารทั้งสองหลังและมีช่อง
ประตูทางเข้าบริเวณกึ่งกลาง รูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมนี้พบที่บ้านทั่งง่วนฮะ (อาคารหมายเลข 43) 
และ บ้านหวั่งหลี (อาคารหมายเลข 47)  
 
 
 

https://i1.wp.com/dsignsomething.com/wp-content/uploads/2017/11/LHONG-1919-1.jpg?ssl=1,%20เข้าถึง
https://i1.wp.com/dsignsomething.com/wp-content/uploads/2017/11/LHONG-1919-1.jpg?ssl=1,%20เข้าถึง


  182 

    บ้านทั่งง่วนฮะ (อาคารหมายเลข 43) ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้ากวนอู ย่านคลอง
สาน ละแวกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้อย่างแน่ชัด85 ด้านหน้าของอาคาร
มีซุ้มประตูทางเข้าแบบเก๋งจีนและการประดับตกแต่งรั้วด้วยกระเบื้องปรุสีน้ําตาลลวดลายสวัสติกะ 
   - แผนผังอาคาร  ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลังความสูง 2 ชั้นผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางขนานกับทางเข้าด้านหน้าโดยหันด้านสกัดไปทางแม่น้ําเจ้าพระยา มีอาคารบริวาร 
2 หลังความสูงชั้นเดียว ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ผนังด้านสกัดและด้านยาวของอาคารเป็นฝาและรั้ว 
ระหว่างช่วงเสาภายในไม่มีการก้ันฝา อาคารบริวารนี้วางตั้งฉากกับอาคารประธานอยู่ทางปีกด้านซ้าย
และด้านขวา 
   - โครงสร้างของอาคาร กรอบอาคารก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ระบบ
ผนังรับน้ําหนักหนาประมาณ 40 เซนติเมตร ร่วมกับการใช้โครงสร้างพ้ืนไม้บนคานไม้ที่ทําจากซุงกลม
ฝากเข้ากับผนัง  
   - ช่องเปิด  ประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นประตูบานเปิดคู่แบบมีสลักเดือย
ข้างบนและข้างล่างอยู่ในช่องผนังรับน้ําหนัก ทําจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่และอยู่ในซุ้มประตูระหว่าง
อาคารบริวารทั้งสองข้าง ประตูห้องอ่ืนๆเป็นประตูบานเปิดคู่แบบมีสลักเดือยข้างบนและข้างล่างแต่มี
ขนาดที่เล็กลง  
   - ชั้นหลังคา  ผนังรับน้ําหนักในด้านสกัดก่อสูงขึ้นไปถึงชั้นหลังคา มีลักษณะ
หน้าจั่วที่แอ่นโค้งตามแบบสถาป๎ตยกรรมจีน ใช้โครงสร้างเสาไม้และขื่อไม้รับหลังคามุงกระเบื้องดิน
เผาทีม่ีปูนป๎้นทับรอยต่อระหว่างกระเบื้องอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ ปูนป๎้นบริเวณสันหน้าจั่วมีลักษณะแบบ
โค้งเหลี่ยม 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ ในอดีตใช้เป็นสถานที่ผลิตน้ําปลาบรรจุไห ป๎จจุบัน
อยู่ในระหว่างการบูรณะ และให้เช่าพ้ืนที่สําหรับถ่ายภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
85

 จากการสมัภาษณ์ผู้ครอบครองในปัจจุบัน ทราบว่าเคยมีการประเมนิอายุสมัยของอาคาร โดยเจ้าหน้าที่กรม
ศิลปากรว่าอยู่ในช่วงเวลาประมาณรัชกาลที่ 2-3 ,  สัมภาษณ์ พูนศกัดิ์ ทังสมบัติ  
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ภาพที่ 133 บ้านทั่งง่วนฮะ หน้าศาลเจ้ากวนอู ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 43) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2560 
 
    บ้านหวั่งหลี (อาคารหมายเลข 47) ตั้งอยู่บริเวณสุดปลายถนน
เชียงใหม่ ข้างอดีตท่าเรือกลไฟฮวยจุ้นล้ง เมื่อแรกสร้างราว พ.ศ.2422-2424      นายตันฉื่อฮ้วง ต้น
สกุล หวั่งหลี มีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านแบบเก๋งจีนขึ้นในลักษณะเดียวกันกับบ้านโปษ์กี่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
กับท่าดินแดงในป๎จจุบัน และในสมัยต่อมาได้มีการปรับปรุงบ้านด้วยวัสดุและการตกแต่งอาคาร
สมัยใหม่ เช่น การประดับหินบริเวณมุมอาคาร พ้ืนหินอ่อน ซุ้มโค้งบัวปูนบั้น เป็นต้น  
   - แผนผังอาคาร  ลักษณะทางกายภาพของบ้านหวั่ งหลีในป๎จจุบัน
ประกอบด้วยอาคารสองชั้น 3 หลัง และอาคารชั้นเดียว 1 หลัง ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแผนผังแบบสาม
เรือนล้อมลานเปิดโล่งตรงกลาง อาคารประธาน 1 หลังหันด้านยาวขนานกับแม่น้ําเจ้าพระยา และมี
อาคารบริวารตั้งฉากกับอาคารประธานอยู่ฝ๎่งปีกซ้ายและปีกขวา ด้านหลังของอาคารประธานมีการ
เว้นพ้ืนที่สําหรับลานเปิดโล่งผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามความยาวของอาคาร ซึ่งถัดไปเป็นอาคารชั้นเดียว
โดยใช้งานเป็นเรือนครัว 
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   - โครงสร้างของอาคาร  เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนระบบผนังรับน้ําหนักหน้า
ประมาณ 40 เซนติเมตร ร่วมกับการใช้โครงสร้างพ้ืนไม้วางบนคานไม้ โดยลักษณะอาคารได้รับ
อิทธิพลจากสถาป๎ตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานกับอาคารแบบจีน  
   - ช่องเปิด  ประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นประตูบานเปิดคู่แบบมีสลักเดือย
ข้างบนและข้างล่างอยู่ในช่องผนังรับน้ําหนัก ทําจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่และอยู่ในซุ้มประตูระหว่าง
อาคารบริวารทั้งสองข้าง ประตูห้องอ่ืนๆเป็นประตูบานเปิดคู่แบบมีสลักเดือยข้างบนและข้างล่างแต่มี
ขนาดที่เล็กลง บริเวณห้องบูชาบรรพบุรุษเป็นประตูบานเปิดคู่ลูกฟ๎กกระดานดุน ส่วนบนมีการ
แกะสลักด้วยฝีมือประณีต 
   - ชั้นหลังคา  ลักษณะของหลังคามีการก่อผนังด้านสกัดสูงขึ้นไปเพ่ือทําเป็น
หน้าจั่วที่แอ่นโค้งตามลักษณะหลังคาในสถาป๎ตยกรรมจีน บริเวณหน้าจั่วและสันหลังคามีภาพเขียนสี
สัญลักษณ์มงคลและการประดับตกแต่งด้วยงานกระเบื้องเคลือบ นอกจากนี้ชั้นหลังคาด้านในอาคาร
ยังมีการก่อสร้างเป็นหลังคาดาดฟ้าสามารถเดินถึงกันได้โดยรอบ 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ อาคารประธาน ชั้นล่างเป็นห้องรับแขกและห้อง
รับประทานอาหาร ชั้นสองบริเวณกึ่งกลางอาคารเป็นห้องบูชาบรรพบุรุษและห้องนอนอยู่ด้านข้าง 
อาคารบริวารชั้นบนใช้เป็นห้องนอน บริเวณหน้าห้องมีระเบียงทางเดินทั้งชั้นบนและชั้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 134 บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 47)  หลังการบูรณะ 
ที่มา :  ภาพภายนอกสํารวจเมื่อ มิถุนายน 2556, ภาพภายใน วทัญํู เทพหัตถี  กุมภาพันธ์ 2555 
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   แบบท่ี 2 อาคาร 4 หลัง ล้อมลาน (อาคารหมายเลข 44 ) 
    อาคารประเภทนี้ที่พบในย่านคลองสานคือ บ้านโปษ์ ตั้งอยู่ละแวก
ท่าน้ําท่าดินแดง ย่านคลองสาน ฝ๎่งธนบุรี สามารถเข้าถึงได้จากซอยท่าดินแดง 14 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา เป็นอาคารเก๋งจีนปลูกสร้างเพียงชั้นเดียวซึ่งเป็นบ้านประจําตระกูลโปษยานนท์ 
   - แผนผังอาคาร  ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง และอาคารบริวาร 3  
หลัง มีลักษณะการวางผังอาคารแบบเดียวกับเรือนล้อมลานที่มีอาคาร 3 หลัง คือมีอาคารประธานวาง
ในทิศทางตามแกนนอนและอาคารบริวารวางตามแกนตั้งอยู่ทั้งสองข้าง และในด้านที่ตรงกันข้ามกับ
อาคารประธาน จะเพ่ิมอาคารบริวารขึ้นมาอีก 1 หลังเพ่ือใช้งานเป็นห้องต่างๆและซุ้มประตูทางเข้าที่มี
ขนาดใหญ่กว่าอาคารแบบ 3 หลังล้อมลาน รวมเป็นอาคาร 4 หลังล้อมรอบพ้ืนที่ลานเปิดโล่งตรง
กลางบ้าน 
   - โครงสร้างของอาคาร เป็นอาคารชั้นเดียวก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักผสม
โครงสร้างเสาไม้และข่ือไม้แบบซ้อนชั้นทีมีการแกะสลักด้วยฝีมือประณีต 
   - ช่องเปิด  ประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นประตูบานเปิดคู่แบบมีสลักเดือย
ข้างบนและข้างล่างอยู่ในช่องผนังรับน้ําหนัก ทําจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่และอยู่ในซุ้มประตูระหว่าง
อาคารบริวารทั้งสองข้าง 
   - ชั้นหลังคา ลักษณะของหลังคามีการก่อผนังด้านสกัดสูงขึ้นไปเพ่ือทําเป็น
หน้าจั่วที่แอ่นโค้งตามลักษณะหลังคาในสถาป๎ตยกรรมจีน ภายในเป็นโครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นวางบน
เสาไม้ มีแปทําจากซุงกลมวางกลอนไม้พาดและรับหลังคามุงกระเบื้องดินเผาและมีปูนป๎้นทับรอยต่อ
เป็นระยะ บริเวณสันหลังคาของอาคารมีการก่อสันลักษณะโปร่ง สูงขึ้นมาประมาณ 20เซนติเมตร
ตกแต่งด้วยกระเบื้องปรุ 
   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่  ในอดีตอาคารใช้เป็นที่พักอาศัยและมีส่วนรับแขก 
เมื่อผ่านอาคารส่วนหน้าเข้าไปจะพบลานเปิดโล่งบริเวณกลางบ้าน มีอาคารบริวารหลังเล็กอยู่ทั้งสอง
ฝ๎่งด้านซ้ายและขวา อาคารประธานด้านในสุดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์และรูปบรรพ
บุรุษของบ้านโปษ์กี่  ทั้งนี้ในบริเวณบ้านยังมีอาคารอ่ืนๆแบบเก๋งจีนเป็นอาคารบริวาร เช่น เรือนครัว 
และเรือนพักในด้านหลัง เนื่องจากยังใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคลจึงไม่สามารถสํารวจได้ละเอียด 
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ภาพที่ 135  บ้านโปษ์ก่ีย่านคลองสาน  
ที่มา :  ปวลิน โปษยานนท์ และคนอ่ืนๆ, ที่ระลึกในพิธีพระราชทานดินบรรจุศพศาสตราจารย์พิพัฒน์ 
โปษยานนท์ ณ สุสานโปษยานนท์ จ. ชลบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท ปาปิรุส พับลิเคชั่น จํากัด, 2544) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 136  โครงสร้างขื่อไม้ภายในบ้านโปษ์ก่ีที่มีการแกะสลักอย่างวิจิตร 
ที่มา :  โฉมศรี วินิจฉัยกุล, ท่านผู้หญิง, พระคุณพ่อ. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ 60 ปี 
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ภาพที่ 137  บริเวณโถงบูชาบรรพบุรุษของบ้านโปษ์กี่ อยู่บริเวณก่ึงกลางของอาคารประธาน 
ที่มา :  เข้าถึงได้จาก http://www.poshyananda.com,  เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 
 
  3) บ้านพักอาศัยแบบไม่มีลานเปิดโล่ง  นอกจากตึกแถวและบ้านที่มีลักษณะเป็น
เรือนล้อมลาน อันประกอบขึ้นจากอาคารหลายๆหลังเข้าด้วยกันแล้ว ในพ้ืนที่ย่านคลองสานยังพบ
อาคารที่พักอาศัยรูปแบบอ่ืนคือที่พักอาศัยส่วนบุคคลแบบหลังเดี่ยวและไม่มีลานเปิดโล่ง ลักษณะ
สถาป๎ตยกรรมประเภทนี้พบในอาคารหมายเลข 48 คือ บ้านบรรพชนตระกูลโล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับสมาคม
เผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า  จีจินเกาะ ซอยวัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา 17  
   - แผนผังอาคาร  แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านยาวขนานไป
กับแม่น้ําเจ้าพระยาโดยอยู่ห่างจากแม่น้ําประมาณ 40 เมตร  อาคารประกอบไปด้วยสองส่วนคือ 
เรือนส่วนหน้า และเรือนส่วนหลัง 
   - โครงสร้างของอาคาร ลักษณะเรือนส่วนหลังเป็นบ้านสองชั้นก่อสร้างด้วย
ผนังรับน้ําหนักผสมกับโครงสร้างพ้ืนไม้ชั้นสอง  มีบันไดขึ้นจากด้านหน้าอาคาร อาคารด้านหน้าตั้งอยู่
บนเสาขนาดประมาณ 60X60 เซนติเมตร 
   - ช่องเปิด  มีตําแหน่งช่องเปิดและองค์ประกอบทางสถาป๎ตยกรรมที่
สันนิษฐานได้ว่าเป็นของดั้งเดิม เป็นช่องหน้าต่างบานเปิดคูพบที่ด้านสกัดบริเวณชั้นสอง 2 ชุด และ
ด้านหลังประมาณ 4 ชุด 
   - ชั้นหลังคา  สันหน้าจั่วมีลักษณะการป๎้นปูนเป็นรูปทรงตามธาตุเจ้าเรือน
แบบโค้งมนและมีสันหลังคาเหมือนกับอาคารอ่ืนๆในพ้ืนที่ศึกษา บริเวณรอยต่อของของอาคารมีราง
รับน้ําฝนจากหลังคาทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง ซึ่งอาคารส่วนหน้าไม่ปรากฏลักษณะของหน้าจั่วปูนป๎้น
แบบจีน มีรูปทรงเป็นหน้าจั่วสามเหลี่ยมแบบทั่วไป 
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   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ เนื่องจากยังใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคลจึงไม่
สามารถสํารวจได้ละเอียด 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 138  บ้านบรรพชนตระกูลโล้ว ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 48)   
ที่มา :  สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2560 
 

4.3.สรุปประเภท รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และยุคสมัยของอาคารในพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาอาคารที่พักอาศัยแบบจีนในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสานสามารถจําแนก
อาคารได้ 3 ประเภท คือ ตึกแถว บ้านพักอาศัยแบบไม่มีลานเปิดโล่ง และบ้านพักอาศัยแบบมีลาน
เปิดโล่ง ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมที่แตกต่างในด้านการวางผัง และลักษณะของ
องค์ประกอบอาคาร ซ่ึงการสรุปรูปแบบอาคารในตารางดังต่อไปนี้เป็นการประมวลองค์ประกอบของ
อาคาร ร่องรอยการต่อเติมและความเป็นของแท้ดั้งเดิมจากการสํารวจทางกายภาพ และการศึกษา
ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกัน ประกอบกันขึ้นเป็นรูปแบบสันนิษฐานของอาคาร
ในแบบสมบูรณ์ ดังนี้  
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รูปแบบตึกแถว   
ตารางที่ 9 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 1 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง ความกว้างคูหา 2.80 ม. ประตูบานเฟ้ียมชุดละ 6 บาน 

ชั้นบน ผนังด้านหน้าอาคารมีช่องเปิดลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดตั้งลูกกรง 
ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 
จํานวน 1 - - - 
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ตารางที่ 10 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 2 (A) 

รูปด้านหน้าอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง ความกว้างคูหา 3.50-4 เมตร  อาคารส่วนหน้ายื่นและลดระดับ
ลงมาจากอาคารหลัก มักใช้เป็นพ้ืนที่ค้าขาย 
 

ชั้นบน ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้งานตามทางลึก บริเวณผนังด้านหน้ามีช่อง
เปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับรูปแบบที่ 1 แต่อยู่ในส่วนที่หลังคา
คลุมคล้ายกับชั้นลอย 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนั งรับน้ํ าหนัก ,  ปูนป๎้นสันหน้ าจั่ วและตามขอบหน้าจั่ ว 
โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นบริเวณชั้นล่างส่วนหน้า 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน 3 - 1 - 
 
 
 
 



  191 

 
 
ตารางที่ 11 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 2 (B) 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง ความกว้างคูหา 4 เมตร  อาคารส่วนหน้ายื่นและลดระดับลงมา

จากอาคารหลักอย่างชัดเจน มักใช้เป็นพ้ืนที่ค้าขาย 
 

ชั้นบน ใช้งานพ้ืนที่ตามทางลึก บริเวณผนังด้านหน้ามีช่องเปิดหน้าต่าง
บานเปิดคู่ 2 บาน 
 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนั งรับน้ํ าหนัก ,  ปูนป๎้นสันหน้ าจั่ วและตามขอบหน้าจั่ ว 
ภาพเขียนสีบริเวณขอบหน้าจั่ว 
 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - 9 2 - 
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ตารางที่ 12 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 3 (A) 

รูปด้านหน้าอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง พ้ืนที่ชั้นล่างตรงกับพ้ืนที่ชั้นบนโดยไม่มีส่วนยื่น มีชุดประตูบาน
เฟ้ียม 6บานต่อชุด  อาคารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้งานตาม
ทางลึก ส่วนหน้ามักใช้เป็นที่ค้าขาย 

ชั้นบน ผังชั้นบนตรงกันกับชั้นล่าง บันไดมักอยู่ส่วนท้ายของอาคาร 
ผนังด้านหน้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนกลางเป็นช่องหน้าต่างบาน
เปิดคู่ ฝ๎่งซ้ายและขวาเป็นผนังไม้ 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
เต้าไม้ยื่นจากผนังด้านหน้ารับชายคา 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - 1 2 - 
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ตารางที่ 13 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 3 (B) 

รูปด้านหน้าอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง พ้ืนที่ชั้นล่างตรงกับพ้ืนที่ชั้นบนโดยไม่มีส่วนยื่น มีชุดประตูบาน
เฟ้ียม 6บานต่อชุด  อาคารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้งานตาม
ทางลึก ส่วนหน้ามักใช้เป็นที่ค้าขาย 

ชั้นบน ผังชั้นบนตรงกันกับชั้นล่าง บันไดมักอยู่ส่วนท้ายของอาคาร 
ผนังด้านหน้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนกลางเป็นช่องหน้าต่างบาน
เปิดคู่ ฝ๎่งซ้ายและขวาเป็นผนังไม้, มีราวระเบียงไม้ 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
เต้าไม้ยื่นจากผนังด้านหน้ารับชายคา,ลวดลายฉลุเหนือหน้าต่าง 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

หมายเลขอาคาร - - - - 
จํานวน - 2 - - 
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ตารางที่ 14 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 4 

รูปด้านหน้าอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง ความกว้างคูหา 4 เมตร  อาคารส่วนหน้ายื่นและลดระดับลงมา
จากอาคารหลักอย่างชัดเจน มักใช้เป็นพ้ืนที่ค้าขาย แผนผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีอาคาร 2 หลังต่อกันตามทางลึก  

ชั้นบน ใช้งานพื้นที่ตามทางลึก ตรงกับชั้น 1 
 ผนังด้านข้างมีช่องเปิดเป็นระยะ 
 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
เต้าไม้แบบโค้งยื่นจากผนังด้านหน้ารับชายคา 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - 1 - - 
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ตารางที่ 15 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 5 (A) 

รูปด้านหน้าอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง ผนังชั้นล่างอยู่ถัดจากชั้นบนเล็กน้อย ประมาณ 80 ซม. อาคารผัง 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4 X 15 เมตร อาคารมี 2 ส่วน ส่วนหน้า
และส่วนหลัง มีประตูกึ่งกลางผนังและหน้าต่าง 2 ข้างแบบมี
ลูกกรง มีช่องระบายอากาศไม้ฉลุเหนือประตู 

ชั้นบน บันไดขึ้นชั้นสองอยู่ส่วนหน้าอาคาร ห่างจากประตู 2.50 เมตร  
ส่วนหน้าสุดชั้นบนใช้เป็นพ้ืนที่ระเบียง ผนังแบ่งเป็น 3 ช่วง 
ทําจากไม้ตีทับแนว อาคารมีสัดส่วนสูงกว่าอาคารทั่วไป  

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
ไม้แกะสลักประดับขื่อด้านหน้าและบริเวณค้ํายันขื่อ 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - 1 - - 
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ตารางที่ 16 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 5 (B) 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง อาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้งานตามทางลึก ประตูบานเฟ้ียม

จํานวน 6 ชุดต่อบาน มีหลังคากันสาดคลุม 
ชั้นบน อาคารมีสัดส่วนสูงกว่าตึกแถวทั่วไป ส่วนหน้ามีระเบียงขนาด

ประมาณ 1 เมตร ผนังแบ่งเป็น 3 ส่วน เป็นช่องประตูด้านซ้าย 1 
ส่วนและช่องหน้าต่าง 2 ส่วน บริเวณบริเวณส่วนบนของผนังมี
ช่องระบายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมีลูกกรง 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
เต้าไม้แบบโค้งยื่นจากผนังด้านหน้ารับชายคา 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 
จํานวน - 1 - - 
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ตารางที่ 17 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 6 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง ความกว้างคูหา 5 เมตร ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัด
เข้าหาตรอก ใช้งานตามทางลึก ไม่มีการแบ่งส่วนอาคาร มักเป็น
อาคารเดี่ยวเพียงหลังเดียว 

ชั้นบน ผนังด้านหน้าแบ่งเป็น 3 ส่วนมีช่องประตู 1 ส่วน และช่อง
หน้าต่าง 2 ส่วน มีพ้ืนที่ระเบียงยื่นออกมาประมาณ 1 เมตร 
และมีค้ํายันแบบยาว ด้านหลังมีช่องหน้าต่างกึ่งกลางผนัง 1 ช่อง 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - 2 - - 
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ตารางที่ 18 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 7 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง ความกว้างคูหา 5 เมตรต่อกันสองคูหา ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า อาคารมีความลึกประมาณ 6 เมตร บันไดอยู่บริเวณผนัง
ส่วนหลังของอาคาร ผนังด้านหลังมีช่องประตูบริเวณกึ่งกลางผนัง
เปิดสู่ด้านหลังบ้าน 

ชั้นบน ใช้งานตามพ้ืนที่ตรงกับชั้น 1 ผนังด้านหน้าอาคารแต่ละคูหา
ประกอบด้วยช่องหน้าต่างบานเปิดคู่  2 ช่องมีช่องแสงกรุกระจก
แบ่งเป็น 3 ช่องเหนือหน้าต่าง และมีบัวปูนป๎้นรอบหน้าต่าง  

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วมีลักษณะครึ่งจั่วไม่เต็มอาคาร 
บริเวณผนังรับน้ําหนักด้านหน้าก่อพอกเป็นเสาอิง เซาะร่อง
เลียนแบบสถาป๎ตยกรรมตะวันตก 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - 1 - - 
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ตารางที่ 19 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 8 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง มีความกว้างประมาณ 3 คูหาต่อหลัง ช่วงเสากว้าง 3 

เมตร ซึ่งมีลักษณะด้านหน้าที่กว้างกว่าตึกแถวทั่วไป 
ใช้งานพ้ืนที่ตามทางลึก มีเสารับน้ําหนักระหว่างผนังรับ
น้ําหนักท้ัง 2 ข้างอยู่เป็นระยะ 

ชั้นบน พ้ืนที่ส่วนหน้าอาคารเว้นระยะสําหรับระเบียงประมาณ  
1.50 เมตร มีเสาไม้และโครงสร้างขื่อซ้อนชั้นรับหลัง
บริเวณผนังด้านนอกอาคารติดกับระเบียง 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
ส่วนหน้าอาคารชั้นสองมีราวระเบียงลูกกรงไม้ 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - - 1 - 
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ตารางที่ 20 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถว แบบที่ 9 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง อาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นคูหาประมาณ 4 -5 

คูหาขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร ผนังด้านหน้ามีช่องประตู
บริเวณกึ่งกลางและช่องหน้าต่างแบบมีลูกกรงอยู่ฝ๎่งซ้าย
และขวา มีทางเดินเชื่อมต่อกันบริเวณด้านหน้า 

ชั้นบน ใช้บันไดไม้ขึ้นจากด้านนอกอาคาร แต่ละอาคารจะมีทาง
ขึ้น 2 จุด ลักษณะของผนัง ช่องเปิด และพ้ืนที่ใช้งาน
ตรงกันกับชั้น 1  

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
ภาพเขียนสีบริเวณกรอบประตูและหน้าต่าง 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - - - 1 
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ตารางที่ 21 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถวแบบที่ 10 

รูปด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง อาคารแต่ละคูหากว้างประมาณ 3.50 เมตร ประตูด้านหน้า
สันนิษฐานว่าเป็นประตูบานเฟ้ียมชุดละ 6 บาน หรือฝาไม้แบบ
ถอดประกอบ อาคารมีความลึกประมาณ 7 เมตร ไม่ซ้อนชั้น 

ชั้นบน - 
 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 
 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 
จํานวน - - 1 - 
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รูปแบบบ้านพักอาศัยแบบไม่มีลานเปิดโล่ง 
ตารางที่ 22 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมบ้านพักอาศัยแบบไม่มีลานเปิดโล่ง แบบที่ 1-1 
(บ้านพักอาศัยชั้นเดียว) 

รูปอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนัก หนาประมาณ 40เซนติเมตร 

ช่องประตูทางเข้าอยู่กึ่งกลางตัวบ้านชิดกับตรอกทางเดิน ประตู
บานเปิดไม้เหนือช่องประตูฝ๎่งซ้ายและขวา มีช่องหน้าต่างรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกกรงเหล็กขนาด ประมาณ 40X60 เซนติเมตร 
ชั้นหลังคามีเต้าไม้ยื่นออกมารับโครงสร้างหลังคาทําจากซุงกลม 
สันจั่วหลังคาแบบจีนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน วัสดุมุงเป็น
กระเบื้องดินเผาแบบโค้ง 

ชั้นบน - 
 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 
จํานวน - 1 - - 



  203 

ตารางที่ 23 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมบ้านพักอาศัยแบบไม่มีลานเปิดโล่ง แบบที่ 1-2 
(บ้านพักอาศัยสองชั้น) 

รูปอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง แผนผังของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อสร้างด้วยระบบผนัง
รับน้ําหนักผสมโครงสร้างพ้ืนไม้และขื่อไม้ซ้อนชั้นรับหลังคาที่มี
สันหน้าจั่วปูนป๎้นแบบจีน บางหลังมีอาคาร 2 ส่วนเช่น อาคาร
หมายเลข 41 

ชั้นบน แผนผังของอาคารตรงกับผังพ้ืนชั้น 1 และมีการแบ่งห้องด้วยผนัง
ไม้  ชั้นสองของอาคารด้านที่ติดกับถนนหรือตรอกทางเข้า มักจะ
มีการใช้พ้ืนที่ระเบียงและกั้นด้วยลูกกรงไม้ 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ในอาคารหมายเลข 42 มีร่องรอยภาพเขียนสีตกแต่งบริเวณปูน
ป๎้นที่แอ่นโค้งตามขอบหน้าจั่ว, ช่องเปิดแบบกลม 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 
จํานวน - 1 3 1 
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รูปแบบบ้านพักอาศัยแบบมีลานเปิดโล่ง 
ตารางที่ 24 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมบ้านพักอาศัยแบบมีลานเปิดโล่ง แบบที่ 2 
(บ้านพักอาศัยแบบเรือน 2 หลังล้อมลาน) 

รูปอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นล่าง ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง และอาคารบริวาร1 หลัง 
หรือเป็นอาคารหลัก 2 หลังที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ก่อสร้างด้วย
ระบบผนังรับน้ําหนัก อาคารมักมีรั้วล้อมรอบและมีช่องบริเวณ
กึ่งกลางมีระยะร่นกว่าแนวรั้วลงมา สําหรับทําซุ้มประตูทางเข้าที่
มีลักษณะหน้าจั่วและสันหลังคาปูนป๎้นแบบจีน 

ชั้นบน พ้ืนที่ ส่ วนหน้าอาคารเว้นระยะสําหรับระเบียงประมาณ  
1.50 เมตร มีเสาไม้และโครงสร้างขื่อซ้อนชั้นรับหลังบริเวณผนัง
ด้านนอกอาคารติดกับระเบียง 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว,ร่องรอย
ภาพเขียนสีตกแต่งบริเวณปูนป๎้นที่แอ่นโค้งตามขอบหน้าจั่ว, 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - 3 - - 
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ตารางที่ 25 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมบ้านพักอาศัยแบบมีลานเปิดโล่ง แบบที่ 3 
(บ้านพักอาศัยแบบเรือน 3 หลังล้อมลาน หรือ ซานเหอย่วน) 

รูปอาคารแบบสามมิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง อาคาร 3 หลังที่มีการวางแผนผังเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมสําหรับใช้งาน

ลานเปิดโล่งภายในแบบสี่เหลี่ยม โดยมีการวางผังแบบตัว U มี
อาคารประธานวางตามแกนนอน และอาคารบริวารวางตั้งฉาก
กับอาคารประธานเป็นปีกสองข้าง ระหว่างอาคารบริวารมีกําแพง
ก่อเชื่อมต่อกันและทําเป็นซุ้มประตูทางเข้า 

ชั้นบน อาคารประธานมักใช้เป็นห้องบูชาบรรพบุรุษ ห้องพระ และ
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน อาคารบริวารฝ๎่งซ้ายและขวาเป็น
ห้องนอนของคนในครอบครัว หรือผู้ที่มีความสําคัญลดลงจาก
เจ้าของบ้าน 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ บางอาคารใช้พื้นที่บริเวณลานเปิดโล่งกลางบ้านเป็นที่จัดสวน 
ปลูกต้นไม้ให้ความรื่นรื่นกับอาคาร ในบางกรณีการล้อมลานโดย
อาคารทั้ง 3 อาจจะมีการต่อเติมอาคารด้านหลัง หรือด้านข้างขึ้น
เพ่ือใช้งานเป็นห้องเก็บของ เรือนครัว มีฐานะเป็นอาคารบริวาร 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน 1 1 2 2 
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ตารางที่ 26 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมบ้านพักอาศัยแบบมีลานเปิดโล่ง แบบที่ 4 
(บ้านพักอาศัยแบบเรือน 4 หลังล้อมลาน หรือ ซื่อเหอย่วน) 

รูปอาคารแบบสามมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง อาคาร 4 หลัง มีการวางแผนผังเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมสําหรับใช้งาน

ลานเปิดโล่งภายในแบบสี่เหลี่ยม โดยมีการวางผังมีอาคารประธาน
วางตามแกนนอน และอาคารบริวารวางตั้งฉากกับอาคาร
ประธานเป็นปีกสองข้าง อาคารที่ตรงข้ามกับอาคารประธานทํา
หน้าที่เป็นซุ้มประตูทางเข้า 

ชั้นบน อาคารประธานมักใช้เป็นห้องบูชาบรรพบุรุษ ห้องพระ และ
ห้องนอนของเจ้าของบ้าน อาคารบริวารฝ๎่งซ้ายและขวาเป็น
ห้องนอนของคนในครอบครัว หรือผู้ที่มีความสําคัญลดลงจาก
เจ้าของบ้าน 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ บางอาคารใช้พื้นที่บริเวณลานเปิดโล่งกลางบ้านเป็นที่จัดสวน 
ปลูกต้นไม้ให้ความรื่นรื่นกับอาคาร ในบางกรณีการล้อมลานโดย
อาคารทั้ง 4 อาจจะมีการต่อเติมอาคารด้านหลัง หรือด้านข้างขึ้น
เพ่ือใช้งานเป็นห้องเก็บของ เรือนครัว มีฐานะเป็นอาคารบริวาร 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 

จํานวน - - 1 1 

บ้านโซวเฮงไถ่  

ย่านตลาดน้อย 

บ้านโปษ์ก่ี  

ย่านคลองสาน 
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ตารางที่ 27 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมบ้านพักอาศัยแบบมีลานเปิดโล่ง แบบที่ 5 
(บ้านพักอาศัยแบบวางผังทางลึก) 

รูปอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นล่าง อาคารแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนหน้า ส่วนกลาง ส่วนหลัง  

ส่วนกลางมักใช้เป็นพ้ืนที่ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารและลาน
เปิดโล่งไม่มีหลังคาคลุม ความกว้างของอาคารส่วนใหญ่จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงเสา พ้ืนที่ด้านหน้าเปิดโล่ง มีเพียงผนังรับน้ําหนัก
สองด้าน มีลักษณะคล้ายชั้นใต้ถุน  

ชั้นบน อาคารแต่ละหลังจะมีบันไดทางขึ้นอยู่ในภายในพ้ืนที่ชั้นล่างแยก
จากกัน สามารถเดินเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินชั้นบน อาคารส่วน
หน้าใช้เป็นที่พักอาศัย อาคารส่วนหลังเป็นห้องบูชาบรรพบุรษ 

ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ผนังรับน้ําหนัก, ปูนป๎้นสันหน้าจั่วและตามขอบหน้าจั่ว, การใช้
ขื่อซ้อนชั้นรับน้ําหนักโครงสร้างอาคารที่กว้างกว่า 1 ช่วงเสา 

พ้ืนที่ย่านชุมชนที่พบ สะพานหัน สําเพ็ง ตลาดน้อย คลองสาน 
จํานวน - - 2 1 
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ตารางที่ 28 การกําหนดรหัสอาคารและจํานวนอาคาร 

ประเภท
อาคาร 

รูปแบบอาคาร 
รหัส

อาคาร 

จ านวน 

รวม 
ย่าน

สะพาน
หัน 

ย่าน 
ส า
เพ็ง 

ย่าน
ตลาด
น้อย 

ย่าน
คลอง
สาน 

กลุ่ม A  
ตึกแถว 

ตึกแถวแบบที่ 1   A1 1 - - - 1 

ตึกแถวแบบที่ 2 A2 3 - 1 - 4 

ตึกแถวแบบที่ 3   A3 - 9 2 - 11 
ตึกแถวแบบที่ 4   A4 - 1 - - 1 

ตึกแถวแบบที่ 5   A5 - 2 - - 2 
ตึกแถวแบบที่ 6 A6 - 2 - - 2 

ตึกแถวแบบที่ 7 A7 - 1 - - 1 
ตึกแถวแบบที่ 8 A8 - - 1 - 1 

ตึกแถวแบบที่ 9 A9 - - - 1 1 
ตึกแถวชั้นเดียว A10 - - 1 - 1 

รวมจ านวนอาคารประเภทตึกแถว 4 15 5 1 25 

กลุ่ม B  
บ้านพัก
อาศัย 

แบบหลังเดี่ยวหรือไม่มีลานเปิดโล่ง B1 - 1 3 1 5 

แบบเรือน 2 หลังล้อมลาน               B2 - 3 - - 3 

แบบเรือน 3 หลังล้อมลาน B3 1 1 2 2 6 
แบบเรือน 4 หลังล้อมลาน B4 - - 1 1 2 

หมู่เรือนวางผังทางลึก มีลานเปิดโล่ง B5 - - 2 - 2 
รวมจ านวนอาคารประเภทบ้านพักอาศัย 1 5 8 5 18 

กลุ่ม C ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด C - 3 1 1 5 
รวมอาคารที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหมด 5 23 15 6 48 
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4.3 ยุคสมัยของอาคาร    

  การแบ่งยุคสมัยของอาคารจากการศึกษาในครั้งนี้ ได้จากการค้นคว้าทางเอกสาร 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แผนที่เก่า ประวัติการก่อสร้างและการสัมภาษณ์ผู้ครอบครองหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถาป๎ตยกรรมแบบจีนในประเทศไทย และนํามาพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบทาง
สถาป๎ตยกรรมที่ปรากฏในสภาพป๎จจุบันรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบอาคารประเภทเดียวกัน ช่วงเวลาที่
ร่วมสมัยกันในพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน เช่น มะละกาและปีนัง ประเทศมาเลเซีย  ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็น 3 ยุค ได้แก่ 
  ยุคที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ.2325-2394) เป็นช่วงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และ
การรับอิทธิพลจีนในงานสถาป๎ตยกรรม ศิลปกรรมและอ่ืนๆ ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมมีความเป็นจีน
ดั้งเดิมสูง อาคารแบบตึกแถวมีลักษณะไม่สูงมาก โครงสร้างเป็นผนังรับน้ําหนักผสมโครงสร้างพ้ืนไม้ 
และข่ือไม้แบบซ้อนชั้น หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบโค้ง มีปูนป๎้นทับรอยต่อแนวกระเบื้องเป็นระยะ  
  ยุคที่ 2 สมัยรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5 ก่อนตัดถนนเยาวราช (พ.ศ.2394 – 2432) 
เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยการเปิดรับอารยธรรมจากประเทศตะวันตกมากขึ้นสังเกตได้จากการใช้
วัสดุบางประเภทในการประดับตกแต่งอาคาร เช่น ลูกกรงแบบลูกมะหวด ลูกกรงเหล็กหล่อลวดลาย
ต่างๆ กระจกใสและกระจกสี ลายฉลุบริเวณช่องลม การใช้ลวดลายปูนป๎้นแบบศิลปะนีโอคลาสสิค  
เป็นต้น 
  ยุคที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 5 หลังตัดถนนเยาวราชและมีการจัดทําแผนที่ฉบับ พ.ศ.2450  
(พ.ศ.2432-2450) มีการเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างถนนและตึกแถว เป็นช่วงที่สถาป๎ตยกรรมกําลัง พัฒนา
ไปสู่ความเป็นตะวันตก  อาคารประเภทตึกแถวมีความสูงฝ้าเพดานและสัดส่วนอาคารที่สูงขึ้น 
  ทั้งนี้การประเมินยุคสมัยของอาคารนั้นสามารถทําได้เพียงบางอาคารเท่านั้น 
เนื่องจากข้อจํากัดในการเข้าถึงอาคารเพ่ือการสํารวจลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม บางแห่งศึกษาได้
เพียงจากภาพถ่ายเก่า เอกสารประกอบ หรือมีประวัติอาคารที่ไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถระบุยุคสมัยของ
อาคารได้อย่างครอบคลุม 
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ตารางที่ 29 สรุปยุคสมัยของอาคาร 

ที ่
ชื่ออาคาร 

รูปแบบ ยุค ข้อสังเกต 
ย่านสะพานหัน 

1 บ้านเลขท่ี 59-63  A1 1 สัดส่วนอาคารไม่สูงมาก  

2 บ้านเลขท่ี 105-115 A2 1 สัดส่วนอาคารไม่สูงมาก 

3 บ้านเลขท่ี 117-121 A2 1 โครงสร้างขื่อไม้แกะสลักแบบจีน 
4 มูลนิธิประทานพรเยาวชน B3 2 ลูกกรงเหล็กหล่อ, อาคารแบบตะวันตก 

5 บ้านเลขท่ี 207-221 A2 1 สัดส่วนอาคารไม่สูงมาก  

ย่านส าเพ็ง รูปแบบ ยุค ข้อสังเกต 
6 บ้านเลขท่ี 279 (เซี้ยเฮ้ียบเซ็ง) A3 2 การใช้ลวดลายฉลุเหนือช่องหน้าต่าง 

7 บ้านเลขท่ี 347-349 - - - 
8 ร้านเม้งเฮงฮวด A3 2 มีการใช้กระจกบริเวณช่องเปิดอาคาร 

9 กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 9 A3 2 การใช้ลวดลายฉลุเหนือช่องหน้าต่าง 

10 ร้าน IQ SHOES TATION A4 1-2 การใช้องค์ประกอบแบบดั้งเดิม 
11 กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 11 A3 2 มีความสอดคล้องกับตึกแถวในปีนัง 

12 บุญส่งพาณิชย์ และ เลขที่ 407 A3 2 การใช้ลวดลายฉลุเหนือช่องหน้าต่าง 

13 ร้านประมวญชัย - - - 
14 บ้านเลขท่ี 458, ร้านเต็กอุ่งใช้ A3 2 การใช้ลวดลายฉลุเหนือช่องหน้าต่าง 

15 บ้านข้างโรงเรียนเผยอิง A6 1 การใช้ลักษณะของระเบียงยื่น 
16 บ้านเลขท่ี 63-81 A5 2 สัดส่วนอาคารและลวดลายฉลุ 

17 บ้านกลางตรอกชัยภูมิ A6 2 การใช้ลักษณะของระเบียงยื่น 

18 บ้านพัก ข้างศาลเจ้าเล้าปุนเถ้ากง A6 2 การใช้ลักษณะของระเบียงยื่น 
19 บ้านข้างมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก B2 3 สํารวจจากแผนที่เก่า 

20 บ้านเลขท่ี 93-99 ตรอกข้าวสาร B2 3 สํารวจจากแผนที่เก่า 

21 บ้านเลขท่ี 26-28 ตรอกข้าวสาร B1 - - 
22 บ้านพักเยื้อง ร้านง่วนไถ่ B2 2 ลวดลายปูนป๎้น 

23 บ้านเลขท่ี 194 B3 2 ตําแหน่งในแผนที่, เสาหินอ่อน 

24 ตึกแถวในตรอกอิศรานุภาพ A3 1 สํารวจจากแผนที่ 
25 ห้างสุนทร ถนนเยาวราช A5 3 สัดส่วนอาคาร, ที่ตั้งริมถนนเยาวราช 
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26 บ้านทวีผล ถนนทรงวาด - 3 การใช้องค์ประกอบอาคารตะวันตก 

27 หจก.กู้เกียรติจนส่ง ถ.ทรงวาด A7 3 ตําแหน่งในแผนที่, ลวดลายปูนป๎้น 
ย่านตลาดน้อย รูปแบบ ยุค ข้อสังเกต 

28 บ้านเลขท่ี 663-665 A3 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 

29 บ้านเลขท่ี 667-669 A8 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 
30 บ้านเลขท่ี 681-685 A 1 ลักษณะตึกชั้นเดียวขนาดไม่สูง 

31 บ้านเลขท่ี 962 (บ้านตลาดน้อย) - - - 

32 บ้านเลขท่ี 996-1100 A5 3 อาคารมีสัดส่วนที่สูง 
33  บ้านปากซอยเจ้าสัวสอน A2 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 

34 บ้านรัชต์บริรักษ์ B5 2 การใช้ลูกกรงแบบลูกมะหวดที่ระเบียง 
35 อาคารหลังบ้านเอ๊งฮอกต๋อง B1 2 ลวดลายฉลุบริเวณช่องลม 

36 บ้านเอ๊งอ๊อกต๋อง B5 1 ประวัติการก่อสร้างและรูปแบบดั้งเดิม 

37 บ้านไทง้วนเองก่ี B3 1 ประวัติการก่อสร้างและรูปแบบดั้งเดิม 
38 บ้านโซวเฮงไถ ่ B4 1 ประวัติการก่อสร้างและรูปแบบดั้งเดิม 

38 กลุ่มบ้านข้างซ้ายโซวเฮงไถ่ B3 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 

40 กลุ่มบ้านข้างขวาโซวเฮงไถ่ B1 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 
41 บ้านเลขท่ี 208-1224 B1 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 

42 บ้านพักรวม ซอยศาลเจ้าโรงเกือก B1 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 

ย่านคลองสาน รูปแบบ ยุค ข้อสังเกต 
43 บ้านทั่งง่วนฮะ B3 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 

44 บ้านโปษ์ก่ี  B4 1 รูปแบบอาคารที่มีความดั้งเดิม 
45 บ้านพระประเสริฐวานิช(เขียว) - 2 การใช้ลูกกรงแบบลูกมะหวด 

46 ล้ง 1919 (ฮวยจุ้นล้ง) A9 2 ประวัติการก่อสร้าง 

47 บ้านหวั่งหลี B3 3 ประวัติการก่อสร้างจากหลังเดิม 
48 บ้านบรรพชนสกุลโล้ว B1 - - 
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บทที่ 5 
กรณีศึกษาอาคารที่มีคุณค่าในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 

5.1 วิธีคัดเลือกกรณีศึกษาอาคารที่มีคุณค่าในพื้นที่ศึกษา 

 สถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในพ้ืนที่ศึกษานั้น สามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 48 
หน่วย ซึ่งแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้แก่  ตึกแถว และ บ้านพักอาศัย ในกรณีของตึกแถวนั้นหากเป็น
กลุ่มอาคารที่ปลูกสร้างติดกันมีการแบ่งเป็นคูหา โดยมีลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมร่วมกันเป็นชุด นับ
รวมกันเป็น 1 หน่วย จากการลงพ้ืนที่สํารวจลักษณะทางกายภาพร่วมกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 
ได้คัดเลือกอาคารที่เป็นตัวแทนของอาคารทั้งหมดเพ่ือการศึกษาและประเมินคุณค่าในเบื้องต้น โดย
เป็นพื้นฐานของการนําไปสู่การวิเคราะห์ร่วมกับสภาพป๎จจุบันของอาคารเพ่ือการวางแผนการอนุรักษ์
ในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอน ได้แก่   
  - ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกรณีศึกษาคุณค่าของอาคารจากภาพรวม   เป็นการ
วิเคราะห์จากการสํารวจทางกายภาพและประวัติศาสตร์ ร่วมกับเกณฑ์การคัดเลือกที่อ้างอิงจาก
กรณีศึกษาการสํารวจอาคารเพ่ือจัดทําบัญชีสําหรับขึ้นทะเบียนอาคารที่มีคุณค่าในบทที่ผ่านมา โดย
ผลการคัดเลือกอาคารในขั้นตอนที่ 1 นี้ เป็นการคัดกรองกรณีศึกษาเบื้องต้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวอย่างที่
เหมาะสมในการศึกษา    
  - ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกกรณีศึกษาจากการเข้าถึงอาคารได้ทั้งทางกายภาพและ
ข้อมูล เป็นการคัดเลือกกรณีศึกษาจากข้ันตอนที่ 1 โดยอยู่ภายใต้ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติการใน
การสํารวจทางกายภาพของอาคาร เพ่ือให้ได้มาซึ่ง แผนผัง รูปด้าน รู ปตัด องค์ประกอบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง และสามารถจัดทําแบบสถาป๎ตยกรรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การประเมินคุณค่า
อาคารในลําดับต่อไปได ้
 

 5.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกกรณีศึกษาคุณค่าของอาคารจากภาพรวม     

  เมื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณค่าอาคารเบื้องต้นจากกรณีศึกษาใน

บทที่ผ่านมาร่วมกับการวิเคราะห์บริบทของอาคารและวัฒนธรรมในสังคมไทย ทําให้ได้เกณฑ์ที่

เหมาะสมในการคัดเลือกอาคารจากภาพรวมทั้งหมด 48 หน่วย โดยมุ่งเน้นไปในด้านความโดดเด่นทาง

สถาปัตยกรรมความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ และความหายากของอาคารรูปแบบนั้นๆ ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 5.1.1.1 ด้านสถาปัตยกรรม   
   1) การวางผังอาคาร  อาคารที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องคงไว้ซึ่งลักษณะของการ
วางผังที่สะท้อนถึงต้นแบบหรือการได้รับอิทธิพลจากการวางผังในสถาป๎ตยกรรมจีนที่สามารถสังเกต
ได้ทางกายภาพ เช่น การวางผังอาคารตามทางลึก การวางผังอาคารแบบอาคารสามหลังล้อมลาน การ
วางผังอาคารแบบสี่หลังล้อมลาน เป็นต้น 
   3 คะแนน หมายถึง อาคารที่สามารถคงสภาพการวางผังได้สมบูรณ์  หรือ 
ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดั้งเดิมน้อย  
   2 คะแนน หมายถึง อาคารที่สามารถคงสภาพการวางผังได้ปานกลาง มีการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารหรือลานเปิดโล่ง โดยมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ ยังสามารถ
จินตนาการถึงลักษณะเดิมได้ 
         1 คะแนน หมายถึง อาคารที่มีการปรับปรุงต่อเติมอาคารหรือลานเปิดโล่ง 
โดยสูญเสียซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการวางผัง โดยมีการสันนิษฐานรูปแบบดั้งเดิมได้ยาก  
  2) วัสดุและโครงสร้างของอาคาร  อาคารที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องคงไว้ซึ่ง
ลักษณะของวัสดุและโครงสร้างที่สะท้อนถึงต้นแบบหรือการได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างสถาป๎ตยกรรม
แบบจีนได้ เช่น โครงสร้างผนังรับน้ําหนัก โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นแบบถายเหลียงหรือแบบชวนโต่ว 
เป็นต้น 
   3 คะแนน หมายถึง อาคารที่สามารถรักษาวัสดุและโครงสร้างได้สมบูรณ์  
หรือ ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดั้งเดิมน้อย    
   2 คะแนน หมายถึง อาคารที่สามารถรักษาวัสดุและโครงสร้างได้ปานกลาง  
มีการปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างด้วยวัสดุสมัยใหม่ โดยมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ยังสามารถ
จินตนาการถึงลักษณะเดิมได้ 
   1 คะแนน หมายถึง อาคารที่มีการปรับปรุงต่อเติมวัสดุและโครงสร้าง
อาคาร โดยสูญเสียซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และทําการสันนิษฐานรูปแบบดั้งเดิมได้ยาก เช่น การตัด
โครงสร้างเดิมและสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทับ การเปลี่ยนรูปด้านอาคารด้วยวัสดุใหม่ เป็นต้น
  3) สุนทรียภาพของอาคาร  อาคารมีการก่อสร้างด้วยความประณีต มีรายละเอียดที่
ซับซ้อน แสดงถึงชั้นเชิงหรือฝีมือของช่างที่คุณภาพเป็นเลิศ หรือมีการปรับใช้วัสดุที่สะท้อนอิทธิพล
ของที่อ่ืนร่วมกับลักษณะทางกายภาพแบบจีน    
   3 คะแนน หมายถึง อาคารที่มีความพิเศษมากที่สุดกว่าอาคารอ่ืนๆในพ้ืนที่
ศึกษา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถแสดงฝีมือทางช่างได้อย่างเป็นเลิศ  มีความซับซ้อนหรือวิจิตร
งดงามอยู่ในเกณฑ์สูงเช่น ระบบโครงสร้างที่ซับซ้อน งานแกะสลักประดับตกแต่งอาคาร งานปูนป๎้น
และภาพเขียนสี หรือมีการใช้วัสดุที่มีความพิเศษนอกเหนือจากวัสดุทั่วไป เช่น อิฐ ปูน ไม้ เป็นต้น 
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   2 คะแนน หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างด้วยเทคนิควิธีตามมาตรฐานของ
สถาป๎ตยกรรมแบบจีน มีองค์ประกอบอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลูกกรงระเบียง ลวดลายฉลุเหนือ
ช่องลม ลวดลายปูนป๎้น มีความซับซ้อนหรือวิจิตรงดงามอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
        1 คะแนน  หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างด้วยเทคนิควิธีตามมาตรฐานของ
สถาป๎ตยกรรมแบบจีน มีองค์ประกอบอาคารหรือลักษณะฝีมือทางช่างอยู่ในเกณฑ์ท่ัวไป 
 5.1.1.2 ด้านประวัติศาสตร์    

  1) ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับบุคคล  อาคารสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างสถาปัตยกรรมและบุคคลที่มีความสําคัญหรือโดดเด่นในประวัติศาสตร์ เช่น เป็นสถานที่

ทํางาน เป็นที่พักอาศัย หรือเป็นที่ที่มีความพิเศษต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจต่อบุคคล

ทั่วไป สามารถแบ่งได้ 3 ระดับคือ    

   3 คะแนน หมายถึง อาคารที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลสําคัญระดับสูง หรือ

เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์มิติต่างๆ มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  

   2 คะแนน หมายถึง อาคารที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลสําคัญ หรือเป็นที่

รู้จักในชุมชน หรือในย่านนั้นๆ    

   1 คะแนน หมายถึง อาคารที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลในระดับทั่วไป 

  2) การสะท้อนเหตุการณ์หรือลักษณะทางประวัติศาสตร์ เป็นอาคารที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับย่าน ไปจนถึงระดับชาติ หรือมีลักษณะที่ทําให้

เกิดความระลึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน 

   3 คะแนน อาคารที่แสดงถึงลักษณะทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจน เช่น 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวอาคารสามารถแสดงความสัมพันธ์กับที่ตั้งที่มีเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์
ได้ด ี
   2 คะแนน หมายถึง อาคารที่แสดงถึงลักษณะทางประวัติศาสตร์ได้ในระดับ
ปานกลาง สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้       
   1 คะแนน หมายถึง อาคารที่แสดงถึงลักษณะทางประวัติศาสตร์ได้น้อย 
 
  5.1.1.3 เป็นอาคารที่หาได้ยาก  ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมมีความโดดเด่น และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีศักยภาพของการเป็นตัวแทนอาคารในประเภทหรือรูปแบบเดียวกันได้ และ
ไม่มีการผลิตซ้ําหรือก่อสร้างในรูปแบบเดียวกัน  
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   3 คะแนน  หมายถึง อาคารที่หายากในระดับสูงสุด มีเพียงแห่งเดียว 
   1 คะแนน  หมายถึง อาคารที่หายากในระดับทั่วไปแต่ยังพอมีอยู่บ้าง 
   2 คะแนน  หมายถึง อาคารที่หายากในระดับปานกลาง มีจํานวนที่น้อย 

 5.1.2 การเข้าถึงอาคารได้ทั้งทางกายภาพและข้อมูล 
  โดยผลการคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าเบื้องต้น จากข้ันตอนที่ 1 จะนําไปสู่การคัดเลือก

ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษาจากการเข้าถึงได้จริง  โดยอยู่ภายใต้ความเป็นไปได้ของการ

ปฏิบัติการในการสํารวจทางกายภาพของอาคาร ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือความสอดคล้องกับ

กระบวนการทํางานภาคสนามดังต่อไปนี้   

  1.เป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในสภาพดี    สภาพของอาคารได้รับการดูแล ซ่อมแซม

เพ่ือคงรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ไว้ได้ และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าสํารวจโดยมีระดับ

คะแนน 1-3 ในกรณีที่อาคารอยู่ในสภาพวิกฤตทางโครงสร้างหรือมีความรกร้างจนไม่สามารถสํารวจ

ทางกายภาพได้ จะไม่ได้รับการประเมินระดับคะแนน 

       3 คะแนน    หมายถึง อาคารที่ได้รับการดูแลอย่างสม่ําเสมอ มีการ
ซ่อมแซมโดยใช้วัสดุที่กลมกลืนกับอาคาร คงไว้ซึ่งร่องรอยสถาป๎ตยกรรมแบบดั้งเดิมในสภาพที่
เกือบจะสมบูรณ์ อาคารสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เข้าสํารวจได้โดยปลอดภัย  
       2  คะแนน   หมายถึง  อาคารที่ชํารุดทรุดโทรมในระดับปานกลาง แต่มี
การซ่อมแซมเพ่ือป้องกันป๎ญหาใดๆ ที่จะกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร ซึ่งเป็นผลให้เกิดการใช้
วัสดุใหม่ที่ไม่กลมกลืนเข้ามาทดแทน แต่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยสถาป๎ตยกรรมแบบดั้งเดิม  เข้าสํารวจได้
ปานกลาง 
       1 คะแนน  หมายถึง  อาคารที่ชํารุดทรุดโทรมมาก หรือรกร้าง แต่ยังคงไว้
ซึ่งร่องรอยสถาป๎ตยกรรมแบบดั้งเดิม หรือสามารถสังเกตองค์ประกอบอาคารได้ทางสายตา เข้าสํารวจ
ได้ยาก 
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  2.การศึกษาที่ผ่านมา   อาคารเคยมีการสํารวจหรือศึกษาค้นคว้ามาก่อน เพ่ือนํา
องค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการสํารวจพื้นที่ศึกษาในป๎จจุบัน โดยมีระดับคะแนน 1-3 คือ 
   3 คะแนน  หมายถึง อาคารที่มีการศึกษา ค้นคว้า ปรากฏในหนังสือ 
บทความ หรือเอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสํารวจรังวัด และมีแบบสถาป๎ตยกรรม
สามารถค้นคว้าได้ทั่วไป  
       2 คะแนน  หมายถึง อาคารที่มีการสํารวจ ศึกษา ค้นคว้า ปรากฏใน
เอกสาร บทความ ภาพถ่าย มีหลักฐานเกี่ยวข้องระดับปานกลาง อาจจะมีหรือไม่มีการสํารวจรังวัด
แต่ไม่ได้รับการเผยแพร่หรือค้นคว้าได้ทั่วไป 
        1 คะแนน  หมายถึง อาคารที่มีการกล่าวถึงในเอกสารทั่วไป มีหลักฐาน
เกี่ยวข้องน้อย 
  3.การส ารวจและท าแบบสถาปัตยกรรม ความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่และ
สํารวจรังวัดโดยผู้วิจัยเพ่ือศึกษาโครงสร้างอาคาร พ้ืนที่ใช้สอย วัสดุก่อสร้างอาคาร และข้อมูลอ่ืนๆที่
เป็นประโยชน์ในทางสถาป๎ตยกรรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ครอบครอง มีระดับคะแนน  
2 ระดับ  ได้แก่ 2 คะแนน และ 4 คะแนน คือ 
       2  คะแนน หมายถึง อาคารที่สามารถเข้าสํารวจได้เพียงบางส่วน เช่น 
เฉพาะผังพ้ืนชั้นล่าง แต่สามารถเทียบเคียงกับอาคารในลักษณะเดียวกัน หรือร่วมสมัยกันจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆท่ีเชื่อถือได้ 
       4 คะแนน หมายถึง  อาคารที่สามารถเข้าสํารวจได้ทั้งหมดของอาคาร  
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5.2 กระบวนการคัดเลือกกรณีศึกษาอาคารที่มีคุณค่าในพื้นที่ศึกษา 

 จากเกณฑ์การศึกษาข้างต้น สามารถนํามาจัดทําตารางการคัดเลือกกรณีศึกษาอาคารที่มี

คุณค่า โดยมีคุณสมบัติที่สามารถคุณค่าได้ 6 ข้อ แต่ละข้อมีลําดับคะแนน 1-3 รวมคะแนนสูงสุด 18

คะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 30 แสดงการคัดเลือกกรณีศึกษาในพ้ืนที่จากเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ลําดับที่-ชื่ออาคาร 
( อาคารประเภท A ได้แก่   ตึกแถว 

อาคารประเภท B ได้แก่ บ้านพักอาศัย ) 
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ย่านสะพานหัน         
1 บ้านเลขท่ี 59-63  A 3 2 2 1 3 3 14 

2 บ้านเลขท่ี 105-115 A 3 2 2 1 3 3 14 

3 บ้านเลขท่ี 117-121 A 3 1 2 1 3 3 13 
4 มูลนิธิประทานพรเยาวชน B 3 3 3 2 3 3 16 

5 บ้านเลขท่ี 207-221 A 3 2 2 1 3 3 14 
ย่านสําเพ็ง         

6 บ้านเลขท่ี 279 (เซี้ยเฮ้ียบเซ็ง) A 3 2 2 1 3 2 13 

7 บ้านเลขท่ี 347-349 A 3 1 1 1 3 2 11 
8 ร้านเม้งเฮงฮวด A 3 2 2 1 3 3 14 

9 กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 9 A 3 2 2 1 3 2 13 
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10 ร้าน IQ SHOES TATION A 3 2 3 1 3 3 15 

11 กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 11 A 3 2 2 1 3 2 13 
12 บุญส่งพาณิชย์ และ เลขที่ 407 A 3 2 3 1 3 2 14 

13 ร้านประมวญชัย B สํารวจไม่ได้ 3 3 3 9 

14 บ้านเลขท่ี 458, ร้านเต็กอุ่งใช้ A 3 2 2 1 3 2 13 
15 บ้านข้างโรงเรียนเผยอิง A 3 2 1 1 3 3 13 

16 บ้านเลขท่ี 63-81 A 3 3 3 2 3 3 17 

17 บ้านกลางตรอกชัยภูมิ A 3 2 2 1 3 2 13 
18 บ้านพัก ข้างศาลเจ้าเล้าปุนเถ้ากง A 3 2 2 1 3 3 14 

19 บ้านข้างมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก B 3 3 3 1 3 3 16 
20 บ้านเลขท่ี 93-99 ตรอกข้าวสาร B 3 3 3 1 3 3 16 

21 บ้านเลขท่ี 26-28 ตรอกข้าวสาร B 3 3 1 1 3 3 16 

22 บ้านพักรวม เยื้องร้านง่วนไถ่ B 3 3 3 1 3 3 16 
23 บ้านเลขท่ี 194 B 3 3 3 1 3 3 16 

24 บ้านในตรอกอิศรานุภาพ A 3 2 2 1 3 2 13 

25 ห้างสุนทร ถนนเยาวราช A 3 3 2 1 3 3 15 
26 บ้านทวีผล ถนนทรงวาด B สํารวจไม่ได้ 1 3 3 7 

27 หจก.กู้เกียรติจนส่ง ถ.ทรงวาด A 3 3 3 1 3 3 16 

ย่านตลาดน้อย         
28 บ้านเลขท่ี 663-665 A 3 2 2 1 3 2 13 

29 บ้านเลขท่ี 667-669 A 3 2 2 1 3 2 13 
30 บ้านเลขท่ี 681-685 A 3 1 1 1 3 3 12 

31 บ้านเลขท่ี 962 (บ้านตลาดน้อย) B สํารวจไม่ได้ 1 3 - 4 

32 บ้านเลขท่ี 996-1100 A 3 2 2 1 3 2 13 
33  บ้านปากซอยเจ้าสัวสอน A 3 3 3 1 3 3 16 

34 บ้านรัชต์บริรักษ์ B 3 3 3 1 3 3 16 

35 อาคารหลังบ้านเอ๊งฮอกต๋อง B 3 3 3 1 3 3 16 
36 บ้านเอ๊งฮอกต๋อง B 3 2 2 3 3 3 16 

37 บ้านไทง้วนเองก่ี B 3 1 1 2 3 3 13 

38 บ้านโซวเฮงไถ่ B 2 2 3 3 3 3 16 
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39 กลุ่มบ้านข้างซ้ายโซวเฮงไถ่ B 3 3 2 3 3 3 17 

40 กลุ่มบ้านข้างขวาโซวเฮงไถ่ B 3 3 1 3 3 3 16 
41 บ้านเลขท่ี 208-1224 B 3 3 1 1 3 3 14 

42 บ้านพักรวม ซอยศาลเจ้าโรงเกือก B 3 3 3 2 3 3 17 

ย่านคลองสาน         
43 บ้านทั่งง่วนฮะ B 3 3 3 3 2 3 17 

44 บ้านโปษ์ก่ี  B 3 3 3 3 3 3 18 

45 บ้านพระประเสริฐวานิช(เขียว) B 3 3 3 3 3 3 18 
46 ล้ง 1919 (ฮวยจุ้นล้ง) A 3 2 3 3 3 3 17 

47 บ้านหวั่งหลี B 3 2 3 3 3 3 17 
48 บ้านบรรพชนสกุลโล้ว B 2 2 1 2 3 2 12 

 
 เมื่อดําเนินการให้คะแนนอาคารที่ได้จากการสํารวจในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด นํามาคัดเลือก
อาคารที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้เป็นตัวแทนในการพิจารณาการเข้าถึงในขั้นตอนต่อไป โดยมี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
  1) คุณค่าในด้านสถาป๎ตยกรรม จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 7 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 9 คะแนน และมีความโดดเด่นทางด้านใดด้านหนึ่ง 
  2) คุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 6 คะแนน  
  3) คุณค่าในความเป็นอาคารที่หาได้ยาก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน  
 สรุปผลรวมจากเกณฑ์การคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าเพ่ือเป็นตัวแทนในการพิจารณาขั้นตอน
ต่อไป จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน ซึ่งมีอาคารที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 31 แสดงอาคารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในพ้ืนที่  

ลําดับที่-ชื่ออาคาร 
( อาคารประเภท A ได้แก่   ตึกแถว 

อาคารประเภท B ได้แก่ บ้านพักอาศัย ) 
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ภท

อา
คา

ร 

 

ด้า
นส

ถา
ป๎ต

ยก
รร

ม 
 

ด้า
นป

ระ
วัต

ิศา
สต

ร์ 

ด้า
นค

วา
มห

าย
าก

 

รว
ม 

(ค
ะแ

นน
เต

็ม 
18

 ค
ะแ

นน
) 

กา
รว

าง
ผัง

อา
คา

ร 

วัส
ดุแ

ละ
โค

รง
สร

้าง
 

สุน
ทร

ียภ
าพ

ขอ
งอ

าค
าร

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ที่เ

กี่ย
วข

้อง
ระ

ดับ
บุค

คล
   

สะ
ท้อ

นเ
หต

ุกา
รณ

์หร
ือล

ักษ
ณะ

ฯ 
ย่านสะพานหัน         

1 1.บ้านเลขท่ี 59-63  A 3 2 2 1 3 3 14 

2 2.บ้านเลขท่ี 105-115 A 3 2 2 1 3 3 14 

3 4.มูลนิธิประทานพรเยาวชน B 3 3 3 2 3 3 16 
4 5.บ้านเลขท่ี 207-221 A 3 2 2 1 3 3 14 

ย่านสําเพ็ง         

5 6.บ้านเลขท่ี 279 (เซี้ยเฮ้ียบเซ็ง) A 3 2 2 1 3 2 13 
6 8.ร้านเม้งเฮงฮวด A 3 2 2 1 3 3 14 

7 9.กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 9 A 3 2 2 1 3 2 13 
8 10.ร้าน IQ SHOES TATION A 3 2 3 1 3 3 15 

9 11.กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 11 A 3 2 2 1 3 2 13 

10 1 2 . บุ ญ ส่ ง พ า ณิ ช ย์  แ ล ะ 
บ้านเลขที่ 407 

A 3 2 3 1 3 2 14 

11 14.บ้านเลขท่ี 458, ร้านเต็กอุ่งใช้ A 3 2 2 1 3 2 13 
12 16.บ้านเลขท่ี 63-81 A 3 3 3 2 3 3 17 

13 17.บ้านกลางตรอกชัยภูมิ A 3 2 2 1 3 2 13 
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14 18.บ้านพัก ข้างศาลเจ้า 
เล้าปุนเถ้ากง 

A 3 2 2 1 3 3 14 

15 19.บ้านข้างมัสยิดหลวงโกชา 
อิศหาก 

B 3 3 3 1 3 3 16 

16 2 0 . บ้ า น เ ล ข ที่  9 3 -9 9  
ตรอกข้าวสาร 

B 3 3 3 1 3 3 16 

17 2 1 . บ้ า น เ ล ข ที่  2 6 -2 8  
ตรอกข้าวสาร 

B 3 3 1 1 3 3 16 

18 22.บ้านพักรวม เยื้องร้านง่วนไถ่ B 3 3 3 1 3 3 16 
19 23.บ้านเลขท่ี 194 B 3 3 3 1 3 3 16 

20 24.บ้านในตรอกอิศรานุภาพ A 3 2 2 1 3 2 13 
21 25.ห้างสุนทร ถนนเยาวราช A 3 3 2 1 3 3 15 

22 26.หจก.กู้เกียรติจนส่ง 
 ถ.ทรงวาด 

A 3 3 3 1 3 3 16 

ย่านตลาดน้อย         

23 28.บ้านเลขท่ี 663-665 A 3 2 2 1 3 2 13 
24 29.บ้านเลขท่ี 667-669 A 3 2 2 1 3 2 13 

25 32.บ้านเลขท่ี 996-1100 A 3 2 2 1 3 2 13 

26 33.บ้านปากซอยเจ้าสัวสอน A 3 3 3 1 3 3 16 
27 34.บ้านรัชต์บริรักษ์ B 3 3 3 1 3 3 16 

28 35.อาคารหลังบ้านเอ๊งฮอกต๋อง B 3 3 3 1 3 3 16 

29 36.บ้านเอ๊งฮอกต๋อง B 3 2 2 3 3 3 16 
30 38.บ้านโซวเฮงไถ่ B 2 2 3 3 3 3 16 

31 39.กลุ่มบ้านข้างซ้ายโซวเฮงไถ่ B 3 3 2 3 3 3 17 

32 40.กลุ่มบ้านข้างขวาโซวเฮงไถ่ B 3 3 1 3 3 3 16 
33 41.บ้านเลขท่ี 208-1224 B 3 3 1 1 3 3 14 

34 42.บ้านพัก ซอยศาลเจ้าโรงเกือก B 3 3 3 2 3 3 17 
ย่านคลองสาน         

35 43.บ้านทั่งง่วนฮะ B 3 3 3 3 2 3 17 

36 44.บ้านโปษ์ก่ี  B 3 3 3 3 3 3 18 
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37 45 .บ้ านพระประเสริ ฐวานิช
(เขียว) 

B 3 3 3 3 3 3 18 

38 46.ล้ง 1919 (ฮวยจุ้นล้ง) A 3 2 3 3 3 3 17 

39 47.บ้านหวั่งหลี B 3 2 3 3 3 3 17 
 
 ผลการคัดเลือกอาคารเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาอาคารที่มีคุณค่า ในขั้นตอนที่ 1 นั้น สามารถคัด
กรองอาคารจากเกณฑ์การประเมินในด้านสถาป๎ตยกรรม ประวัติศาสตร์ และความหายากของอาคาร 
โดยมีอาคารผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 39 หน่วย จาก 48 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  81.25 ซึ่งมีอาคารที่ได้รับ
การประเมินในลําดับคะแนนจากมากไปน้อย สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 
 1) กลุ่มอาคารที่ได้คะแนน 18 คะแนน จํานวน 2 หน่วย ได้แก่  
  - บ้านโปษ์ก่ี ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 44) 
  - บ้านพระประเสริฐวานิช (เขียว) ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 45) 
 2) กลุ่มอาคารที่ได้คะแนน 17 คะแนน จํานวน 6 หน่วย ได้แก่  
  - บ้านเลขท่ี 63-81 ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 16)  
  - กลุ่มบ้านข้างซ้ายโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 19)  
  - บ้านพัก ซอยศาลเจ้าโรงเกือก ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 42)   
  - บ้านทั่งง่วนฮะ ย่านคลองสาน(อาคารหมายเลข 43)   
  - ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46)   
  - บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46)  
 
 3) กลุ่มอาคารที่ได้คะแนน 16 คะแนน จํานวน 13 หน่วย ได้แก่  
  - มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 4) 
  - บ้านข้างมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 19) 
  - บ้านเลขท่ี 93-99 ตรอกข้าวสาร ย่านสําเพ็ง  (อาคารหมายเลข 20) 
  - บ้านเลขท่ี 26-28 ตรอกข้าวสาร ย่านสําเพ็ง  (อาคารหมายเลข 21) 
  - บ้านพักรวม เยื้องร้านง่วนไถ่ ตรอกข้าวสาร  ย่านสําเพ็ง  (อาคารหมายเลข 22) 
  - บ้านเลขท่ี 194 ตรอกข้าวสาร ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 23) 
  - หจก.กู้เกียรติจนส่ง ถ.ทรงวาด ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 26) 
  - บ้านปากซอยเจ้าสัวสอน ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 33) 
  - บ้านรัชต์บริรักษ์ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 34) 
  - อาคารหลังบ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 35) 
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  - บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) 
  - บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
  - กลุ่มบ้านข้างขวาโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 40) 
 
 4) กลุ่มอาคารที่ได้คะแนน 15 คะแนน จํานวน 2 หน่วย ได้แก่  
  - ร้าน IQ SHOES TATION ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 10)   
  - ห้างสุนทร ถนนเยาวราช ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 25)  
 
 5) กลุ่มอาคารที่ได้คะแนน 14 คะแนน จํานวน 7 หน่วย ได้แก่   
  - บ้านเลขท่ี 59-63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1)   
  - บ้านเลขท่ี 105-115 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 2)     
  - บ้านเลขท่ี 207-221 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 5)   
  - ร้านเม้งเฮงฮวด ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 8)   
  - บุญส่งพาณิชย์ และ บ้านเลขท่ี 407  ย่านสําเพ็ง  (อาคารหมายเลข 12) 
  - บ้านพัก ข้างศาลเจ้าเล้าปุนเถ้ากง ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 18)  
 
 6) กลุ่มอาคารที่ได้คะแนน 13 คะแนน จํานวน 9 หน่วย ได้แก่  
  - บ้านเลขท่ี 279 (เซี้ยเฮ้ียบเซ็ง)  ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 6)   
  - กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 9 ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 9) 
  - กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 11 ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 11) 
  - บ้านเลขท่ี 458, ร้านเต็กอุ่งใช้ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 14) 
  - บ้านกลางตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 17) 
  - บ้านในตรอกอิศรานุภาพ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 24) 
  - บ้านเลขท่ี 663-665 ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 28) 
  - บ้านเลขท่ี 667-669 ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 29) 
  - บ้านเลขท่ี 996-1100 ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 32) 
 
 จากการคัดเลือกอาคารเพ่ือเป็นกรณีศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณค่าเบื้องต้น สามารถ
แบ่งอาคารออกเป็น 6 กลุ่มโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากกลุ่มที่มีคะแนนมากท่ีสุด 18 คะแนน ไปหา
กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อย คือ 13 คะแนนจํานวน 39 หน่วย ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบองค์รวม สามารถแยก
ประเภทอาคารเพ่ือเป็นตัวแทนกรณีศึกษาได้ 2 ประเภทดังนี้ 
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ตารางที่ 32 แสดงประเภทอาคารจากการคัดเลือกอาคารเพ่ือเป็นกรณีศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณค่าเบื้องต้น 

1.อาคารประเภทตึกแถว 2.อาคารประเภทบ้านพักอาศัย 

ที ่ ชื่ออาคาร/บ้านเลขท่ี รหัส คะแนน ที ่ ชื่ออาคาร/บ้านเลขท่ี รหัส คะแนน 
ย่านสะพานหัน   ย่านสะพานหัน   

1 บ้านเลขท่ี 59 - 63 1 14 1. มู ลนิ ธิ ป ระทานพร
เยาวชน 

4 16 

2 บ้านเลขท่ี 105 - 115 2 14 
3 บ้านเลขท่ี 207 - 221 5 14 

รวมตึกแถวย่านสะพานหัน 
จํานวน 3 หน่วย 

รวมบ้านพักอาศัยย่านสะพานหัน 
จํานวน 1 หน่วย 

ย่านส าเพ็ง   ย่านส าเพ็ง   

1. บ้ า น เ ล ข ที่  2 7 9  
(เซี้ยเฮ้ียบเซ็ง) 

6 13 
1. บ้ า น ข้ า ง มั ส ยิ ด 

หลวงโกชาอิศหาก 
19 16 

2. ร้านเม้งเฮงฮวด 8 14 2 บ้านเลขท่ี 93 - 99 
ตรอกข้าวสาร 20 16 3. กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 9 9 13 

4. ร้าน IQ SHOES TATION 10 15 
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1.อาคารประเภทตึกแถว 2.อาคารประเภทบ้านพักอาศัย 

ที ่ ชื่ออาคาร/บ้านเลขท่ี รหัส คะแนน ที ่ ชื่ออาคาร/บ้านเลขท่ี รหัส คะแนน 
ย่านส าเพ็ง (ต่อ)   ย่านส าเพ็ง (ต่อ)   

5. กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 11 11 14 3 บ้านเลขท่ี 26 - 28 
ตรอกข้าวสาร 

21 16 

6 ร้ า น บุ ญ ส่ ง พ า ณิ ช ย์ 
และบ้านเลขที่ 407 

12 14 4 บ้านพักรวม เยื้องร้าน
ง่วนไถ่ ตรอกข้าวสาร 

22 16 

7 บ้ า น เ ล ข ที่  4 5 8 ,  
ร้านเต็กอุ่งใช้ 

14 13 5 บ้ า น เ ล ข ที่  1 9 4  
ตรอกข้าวสาร 

23 16 

8 บ้ า น เ ล ข ที่  6 3  – 8 1  
(ตึก 10 คูหา ตรอกชัยภูมิ) 

16 17   
  

9 บ้านกลางตรอกชัยภูมิ 17 13     

10 บ้ า น พั ก ข้ า ง ศ า ล เ จ้ า 
เล้าปุนเถ้ากง 

18 14   
  

11 บ้านในตรอกอิสรานุภาพ 24 13     

12 ห้างสุนทร ถนนเยาวราช 25 15     
13 ห จ ก . กู้ เ กี ย ร ติ ข น ส่ ง  

ถนนทรงวาด 
26 16   

  

รวมตึกแถวย่านสําเพ็ง 
จํานวน 13 หน่วย 

รวมบ้านพักอาศัยย่านสําเพ็ง 
จํานวน 5 หน่วย 

ย่านตลาดน้อย   ย่านตลาดน้อย   

1 บ้านเลขท่ี 663 – 665  28 13 1 บ้านรัชต์บริรักษ์ 34 16 

2 บ้านเลขท่ี 667 – 669 29 
13 

2. อ า ค า ร ห ลั ง บ้ า น 
เอ๊งฮอกต๋อง 

35 16 

3 บ้านเลขท่ี 996 – 1100 32 13 3 บ้านเอ๊งฮอกต๋อง 36 16 
4 บ้านปากซอยเจ้าสัวสอน 33 16 4 บ้านโซวเฮงไถ ่ 38 16 

    5 ก ลุ่ ม บ้ า น ฝ๎่ ง ซ้ า ย 
ข้างบ้านโซวเฮงไถ ่

39 17 

    6 ก ลุ่ ม บ้ า น ฝ๎่ ง ข ว า 
ข้างบ้านโซวเฮงไถ ่
 

40 16 
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 สรุปผลการคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าในเบื้องต้น ซึ่งเหมาะสมกับการนําไปใช้เป็นกรณีศึกษา
คุณค่าสถาป๎ตยกรรม จากอาคารที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจํานวน 39 หน่วย สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ 
  1) อาคารประเภทตึกแถว จํานวน 21 หน่วย ได้แก่ 
   - ย่านสะพานหัน จํานวน 3 หน่วย 
   - ย่านสําเพ็ง จํานวน 13 หน่วย 
   - ย่านตลาดน้อย จํานวน 4 หน่วย 
   - ย่านคลองสาน จํานวน 1 หน่วย 
   
  2) อาคารประเภทบ้านพักอาศัย จํานวน 21 หน่วย ได้แก่ 
   - ย่านสะพานหัน จํานวน 1 หน่วย 
   - ย่านสําเพ็ง จํานวน 5 หน่วย 

    7 บ้านเลขที่ 208-1224
ต ร อ ก ศ า ล เ จ้ า 
โรงเกือก 

41 14 

    8 บ้านพักรวม ในตรอก
ศาลเจ้าโรงเกือก 

42 17 

รวมตึกแถวย่านตลาดน้อย 
จํานวน 4 หน่วย 

รวมบ้านพักอาศัยย่านตลาดน้อย 
จํานวน 8 หน่วย 

ย่านคลองสาน   ย่านคลองสาน   

1 ล้ง 1919 (ฮวยจุ้นล้ง) 46 17 1 บ้านทั่งง่วนฮะ 43 17 
    2 บ้านโปษ์ก่ี 44 18 

   
 

3 บ้านพระประเสริ ฐ 
วานิช (เขียว) 

45 18 

    4 บ้านหวั่งหลี 47 17 

รวมตึกแถวย่านคลองสาน 
จํานวน 1 หน่วย 

รวมบ้านพักอาศัยย่านคลองสาน 
จํานวน 4 หน่วย 

รวมตึกแถว 
จากการคัดเลือกเบื้องต้น 21 หน่วย 

รวมบ้านพักอาศัย 
จากการคัดเลือกเบื้องต้น 18 หน่วย 
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   - ย่านตลาดน้อย จํานวน 8 หน่วย 
   - ย่านคลองสาน จํานวน 4 หน่วย 
 
จากเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษาข้างต้น ได้นําหัวข้อต่างๆ จัดทําเป็นตารางเพ่ือประเมินความ
เป็นไปได้ ในการคัดเลือกกรณีศึกษาโดยการให้ระดับคะแนนต่างๆ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้  
  
ตารางที่ ..ตารางการคัดเลือกเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาจากการเข้าถึงได้จริง อาคารประเภทตึกแถว 

ตารางการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาจากการเข้าถึงได้จริง อาคารประเภทตึกแถว 

ที ่ ชื่ออาคาร/บา้นเลขที่ รหัส 

เป
็น

สถ
าป

๎ต
ยก

รร
มท

ี่อ
ยู่ใ

น
สภ

าพ
ดี 
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                   เป
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ดี 

ก
า

ร
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ษ

า
ที่
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ม

า 
 (1
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3 
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น)
 

กา
รส

ําร
วจ

แล
ะก

าร
ทํา
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บ

สถ
าป

๎ตย
กร

รม
 (2

,4 
คะ

แน
น)

 

รว
มค

ะแ
นน

 (ค
ะแ

นน
เต

็ม 
10

) 

หมายเหตุ 

ย่านสะพานหัน       

1 บ้านเลขท่ี 59 - 63 1 2 2 2 6  
2 บ้านเลขท่ี 105 - 115 2 2 2 - 4  

3 บ้านเลขท่ี 207 - 221 5 2 2 - 4  
ย่านส าเพ็ง       
1. บ้านเลขท่ี 279  

(เซี้ยเฮ้ียบเซ็ง) 
6 2 - - 2 

 

2. ร้านเม้งเฮงฮวด 8 2 - - 2  

3. กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 9 9 2 - - 2  

4. ร้าน IQ SHOES 
TATION 

10 2 1 - 3 
 

5. กลุ่มตึกแถวลําดับที่ 11 11 2 - - 2  
6 ร้านบุญส่งพาณิชย์ 

และบ้านเลขที่ 407 
12 2 - - 2 

 

7 บ้านเลขท่ี 458,  
ร้านเต็กอุ่งใช้ 

14 2 - - 2 
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8 บ้านเลขท่ี 63 – 81  
(ตึกแถว 10 คูหา  
ตรอกชัยภูมิ) 

16 3 3 4 10 
 

9 บ้านกลางตรอกชัยภูมิ 17 2 - - 2  
10 บ้านพักข้างศาลเจ้า 

เล้าปุนเถ้ากง 
18 2 - - 2 

 

11 บ้านในตรอกอิสรานุภาพ 24 2 - - 2  

12 ห้างสุนทร ถนนเยาวราช 25 2 - - 2  

13 หจก.กู้เกียรติขนส่ง  
ถนนทรงวาด 
 

26 3 - - 3 
 

ย่านตลาดน้อย       

1 บ้านเลขท่ี 663 – 665  28 2 1 - 3  

2 บ้านเลขท่ี 667 – 669 29 2 1 - 3  
3 บ้านเลขท่ี 996 – 1100 32 3 - - 3  

4 บ้านปากซอยเจ้าสัวสอน 33 2 1 - 3  
ย่านคลองสาน       

1 ล้ง 1919 46 3 3 4 10  

 
 จากกระบวนการคัดเลือกอาคารเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมภายใต้เกณฑ์
ของการเข้าถึงตัวอาคารได้จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารที่เหมาะสมในด้านของคุณค่าและสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานได้จริง จะต้องได้รับการประเมินด้วยคะแนนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม คือ มี
คุณสมบัติที่ได้คะแนนรวมอย่างน้อย 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 สรุปผลการคัดเลือกอาคารเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมภายใต้เกณฑ์ของ
การเข้าถึงตัวอาคารได้จริง อาคารประเภทตึกแถว สามารถคัดเลือกได้ 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 
 1) บ้านเลขที่ 59 – 63  ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1 ) 
 2) บ้านเลขที่ 63 – 81 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 16 ) 
 3) ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46 ) 
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ตารางที่ 33 การคัดเลือกเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาจากการเข้าถึงได้จริง อาคารประเภทบ้านพักอาศัย 
ตารางการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาจากการเข้าถึงได้จริง อาคารประเภทตึกแถว 

ที ่ ชื่ออาคาร/บา้นเลขที่ รหัส 
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) 

หมายเหตุ 

ย่านสะพานหัน       

1 มูลนิธิประทานพร
เยาวชน 

4 3 3 4 10 
 

ย่านส าเพ็ง       
1. บ้านข้างมัสยิด 

หลวงโกชาอิศหาก 
19 1 - - 1 

 

2 บ้านเลขท่ี 93 - 99 
ตรอกข้าวสาร 

20 1 - - 1 
 

3 บ้านเลขท่ี 26 - 28 
ตรอกข้าวสาร 

21 1 - - 1 
 

4 บ้านพักรวม เยื้องร้าน
ง่วนไถ่ ตรอกข้าวสาร 

22 2 - - 2 
 

5 บ้านเลขท่ี 194  
ตรอกข้าวสาร 

23 3 - - 3 
 

ย่านตลาดน้อย       
1 บ้านรัชต์บริรักษ์ 34 3 - - 3  

2. อาคารหลังบ้าน 
เอ๊งฮอกต๋อง 

35 3 - - 3 
 

3 บ้านเอ๊งฮอกต๋อง 36 2 3 4 9  

4 บ้านโซวเฮงไถ่ 38 3 3 4 10  
5 กลุ่มบ้านฝ๎่งซ้าย 

ข้างบ้านโซวเฮงไถ่ 
39 2 1 - 3 
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ตารางการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาจากการเข้าถึงได้จริง อาคารประเภทตึกแถว 

ที ่ ชื่ออาคาร/บา้นเลขที่ รหัส 
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หมายเหตุ 

ย่านตลาดน้อย (ต่อ)       

6 กลุ่มบ้านฝ๎่งขวา 
ข้างบ้านโซวเฮงไถ่ 

40 2 1 - 3 
 

7 บ้านเลขท่ี 208-1224
ตรอกศาลเจ้า 
โรงเกือก 

41 
2 - - 2 

 

8 บ้านพักรวม ในตรอก
ศาลเจ้าโรงเกือก 

42 
2 - - 2 

 

ย่านคลองสาน       
1 บ้านทั่งง่วนฮะ 43 3 2 - 5  

2 บ้านโปษ์ก่ี 44 3 2 - 5  

3 บ้านพระประเสริฐ 
วานิช (เขียว) 

45 1 2 - 3  

4 บ้านหวั่งหลี 47 3 3 2 8  
 
 สรุปผลการคัดเลือกอาคารเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมภายใต้เกณฑ์ของ
การเข้าถึงตัวอาคารได้จริง อาคารประเภทบ้านพักอาศัย สามารถคัดเลือกได้ 4กรณีศึกษา ได้แก่ 
 1) มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน  (อาคารหมายเลข 4 ) 
 2) บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36 ) 
 3) บ้านโซวเฮงไถ่  ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38 ) 
 4) บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 47 ) 
5.3 ผลการคัดเลือกกรณีศึกษาอาคารที่มีคุณค่าในพื้นที่ศึกษา  

 5.3.1 ข้อมูลอาคารประเภทตึกแถว   
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  5.3.1.1 บ้านเลขท่ี 59-63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1)  

   1) ที่ตั้งและประวัติอาคาร    

    อาคารหมายเลข 1 มีลักษณะเป็นตึกแถว 2 ชั้นจํานวน 3 คูหา 

ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด (บ้านเลขที่ 59), ร้าน Wee Coffee (บ้านเลขที่ 61), ร้านยําโดเรม่อน 

(บ้านเลขที่ 631) ตั้งอยู่ห่างจากตรอกหัวเม็ดที่เชื่อมต่อกับถนนสําเพ็งเข้ามาทางตรอกยาฉุนประมาณ 

20 เมตร ประวัติความเป็นมาไม่สามารถสืบค้นได้อย่างแน่ชัด แต่ในแผนที่ พ.ศ.2430 ปรากฏลักษณะ

ของอาคารใกล้เคียงกับแผนผังในปัจจุบันแล้ว และในแผนที่ตําบลสําเพ็ง ร.ศ.120 ไม่ได้ระบุชื่อผู้

ครอบครองอาคารอย่างชัดเจน แต่อยู่ละแวกด้านหลังตึกแถวของ อําแดงทับทิม และนายผาด ที่หัน

หน้าเข้าสู่ตรอกหัวเม็ด    

   2) ลักษณะทางสถาปัตยกรรม    

   - ชั้นล่าง  ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ความกว้างคูหาละ 2.80 เมตร ลึก 

7.20 เมตร ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านสกัดเข้าหาตรอกยาฉุน มีการแบ่งคูหาด้วยผนังรับน้ําหนักหนา 

40 เซนติเมตร ประตูชั้นล่างในคูหาที่ 1 และ 3 เป็นประตูบานเฟ้ียมไม้ชุดละ 6 บาน ในคูหาที่ 2 

ปรับปรุงเป็นประตูเหล็กม้วน ตอนท้ายของอาคารเป็นบันไดไม้แนบกับผนังส่วนหลังบ้านและหักมุมขึ้น

ไปตามผนั ง ด้ านยาว เ พ่ือขึ้ นชั้ นบน  ปั จจุ บั นผนั ง ชั้ นล่ า งปิ ดทับด้ วยกระ เบื้ อ ง เ ซร ามิ ก 

   - ชั้นบน บริเวณผังพ้ืนชั้นบนไม่สามารถสํารวจได้ แต่จากการสอบถาม

ผู้ใช้งานอาคารระบุว่าเป็นพ้ืนไม้ ซึ่งปัจจุบันชั้นล่างตีฝ้าทับทําให้ไม่สามารถมองเห็นโครงการสร้างได้

ชัดเจน บริเวณผนังด้านหน้าอาคารมีช่องเปิด กั้นด้วยลูกกรงเหล็ก ขนาด 1.00X1.20 เมตร จํานวน

คูหาละ 2 ช่อง ปัจจุบันมีการดัดแปลงเป็นช่องหน้าต่างและการใช้บานเกล็ดร่วมกับตําแหน่งช่องเปิด

เดิม และมีการยื่นกันสาดที่ชั้นสองเข้ามาประมาณก่ึงกลางตรอกยาฉุน 
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ภาพที่ 139 ผังพ้ืนชั้นล่าง และชั้นบน บ้านเลขที่ 59-63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 140 รูปด้านหน้าและรูปด้านข้าง บ้านเลขท่ี 59-63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
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ภาพที่ 141 สภาพป๎จจุบันชั้นล่าง บ้านเลขที่ 59-63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

   - ชั้นหลังคา บริเวณโครงสร้างหลังคาของแต่ละคูหาไม่สามารถสํารวจได้
เนื่ องจากเป็น พ้ืนที่ ใช้ ง านส่ วนบุคคล  ทั้ งนี้ ส ามารถสั ง เกตได้ จากผนั งด้ านนอกเท่ านั้ น  
ซึ่งผนังรับน้ําหนักของแต่ละคูหาก่อสูงขึ้นไปสองชั้น ที่ตําแหน่งริมนอกของอาคารจะก่อเลยขึ้นไปเหนือ
ปลายผนังชั้นบน และมีลักษณะอยู่ในรูปทรงหน้าจั่วสามเหลี่ยม บริเวณสันหน้าจั่วชั้นหลังคา หรือผนัง
กันไฟ ป๎้นปูนเป็นรูปทรงที่มีลักษณะยอดโค้งมน และมีการตกแต่งด้วยปูนป๎้นตามขอบผนังที่ลาดเอียง
ไปตามรูปทรงหลังคา  จากการศึกษารูปแบบสถาป๎ตยกรรม ระบบโครงสร้างอาคาร และชั้นหลังคา
ของจีนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สันนิษฐานว่าเป็นการใช้ซุงกลมฝากเข้าในผนังรับน้ําหนัก เป็นระยะ
ตามความลาดเอียงโดยทําหน้าที่เป็นแป มีกลอนไม้พาดทับและมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบโค้ง มีปูน
ป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ 
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ภาพที่ 142 ปูนป๎้นหน้าจั่วชั้นหลังคา บ้านเลขที่ 59-63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

 
      5.3.1.2 บ้านเลขที่ 63-81 ชุมชนมิตรชัยภูมิ ย่านส าเพ็ง (อาคารหมายเลข 16) 
  1) ที่ตั้งและประวัติอาคาร   
   อาคารเป็นตึกแถว 2 ชั้น จํานวน 10 คูหา ตั้งอยู่ที่ชุมชนมิตรชัยภูมิ ตรอก
ชัยภูมิหรือตรอกแตง แยกจากถนนสําเพ็งไปทางถนนทรงวาด ประมาณ 50 เมตร ที่ตั้งของตึกแถวอยู่
ใกล้กับศาลเจ้าเซี้ยอ้ึงกงหรือศาลเจ้าหลักเมืองของชาวจีน โดยมีทางเดินเชื่อมต่อจากถนนเยาวพานิช
เป็นตรอกเล็กๆผ่านหน้าศาลเจ้า ประวัติการก่อสร้างอาคารไม่สามารถระบุได้แน่ชัด จากคําบอกเล่า
ของคนใน พ้ืนที่ อธิ บายว่ า เป็ นการก่ อสร้ า งขึ้ น หลั งการ เกิ ด ไฟไหม้ ในสมั ยรั ชกาลที่   5 
และในแผนที่ฉบับ พ.ศ.2430 ปรากฏแผนผังอาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับป๎จจุบันเช่นเดียวกัน คือ
บริเวณ 4 คูหาแรกจะมีระยะความลึกของอาคารที่สั้นกว่าคูหาที่เหลือ เนื่องจากติดกับพ้ืนที่ของศาล
เจ้า กาญจนาคพันธุ์หรือขุนวิจิตรมาตรา ได้กล่าวถึงตรอกแตงหรือตรอกชัยภูมิในป๎จจุบันว่า มีร้านขาย
อาหารจีนเป็นร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่ง เรียกว่า “ร้านบันไดทอง” คือที่ขอบขั้นบันไดทุกขั้นหุ้มด้วย
ทองเหลืองสุกอร่าม สูงขึ้นไปราวสัก 15 ขั้น86   คูหาแรกของตึกแถวชุดนี้เป็นร้านขายซาลาเปา ซึ่งมี
การผลิตจากครัวในส่วนหลังบ้าน ในชื่อร้านเตียท่งเซ้ง เป็นการรับทําตามรายการที่สั่งจากลูกค้าที่ใช้
ขนมในงานมงคล ศาลเจ้า โรงเจและพิธีการต่างๆ เป็นกิจการที่เก่าแก่ของครอบครัวมาถึง 4 รุ่น โดย
ในยุคแรกสามารถผลิตขนมแบบจีนได้หลายชนิดและมีคนงานจํานวนมาก บรรพบุรุษของร้านเตียท่ง

                                           
86

 กาญจนาคพันธ์ุ, กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้. (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542) 250. 
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เซ้งเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว แซ่เตีย อพยพมาจากอําเภอเตี่ยอัน ในมณฑลกวางตุ้ง และพาครอบครัวติดตาม
มาด้วย ซึ่งมีบุตรชายชื่อ กิมไช้ อายุราว 14-15 ปี และได้ตั้งถิ่นฐานที่ย่านสําเพ็งสืบต่อกันมา ตรอก
ชัยภูมิหรือตรอกแตงนี้ ชาวจีนเรียกอย่างลําลองว่า ฮวงโล้วโกย หมายถึงตรอกเตา  ซึ่ง ฮวงโล้ว แผลง
มาจาก ฮวงลิ้ว ซึ่งหมายถึงสถานที่อโคจร เนื่องจากในตรอกแห่งนี้เต็มไปด้วยสถานที่เริงรมย์และโรงยา
ฝิ่น ซึ่งมีมาอย่างยาวนานจนช่วงหลัง พ.ศ.2500 จึงได้ทยอยปิดกิจการลงไป และตึกแถวชุดนี้ยังมีคน
อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น บางคูหาใช้เป็นห้องพักสําหรับคนงาน มีการต่อเติมอาคารและกั้นเป็นห้อง
เล็กๆ สามารถอยู่อาศัยได้ถึง 30 คน87  
   ป๎จจุบันอาคารชุดนี้ประกอบไปด้วยร้านทําซาลาเปา บ้านพักอาศัย ร้าน
จําหน่ายวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารจีน ร้านจัดจําหน่ายใบชา โกดังเก็บรองเท้า และสมาคมมิตร
สําเพ็ง ซึ่งในอดีตนอกจากตึกแถวแบบจีนชุดนี้แล้ว ยังประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัยที่มีหลังคาทรงเก๋ง
จีนและมีลานกลางบ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน และถูกแทนที่ด้วยอาคารพานิชย์ในเวลาต่อมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 143 ลักษณะที่ตั้งของบ้านเลขที่ 63-81 ชุมชนมิตรชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 16) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ  พฤศจิกายน 2560 

  2) ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม 
   - ชั้นล่าง   อาคารหมายเลข 16 เป็นตึกแถวต่อกันจํานวน 10 คูหา ก่อสร้าง
ด้วยการผนังก่ออิฐฉาบปูน และระหว่างคูหาแบ่งด้วยผนังรับน้ําหนัก แผนผังอาคารเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเข้าหาตรอกชัยภูมิและใช้พ้ืนที่ในทางลึกแบบตึกแถวทั่วไป คูหาที่ 1 -4  
มีระยะทางลึกที่สั้นกว่าคูหาอื่นๆ เนื่องจากส่วนหลังบ้านติดกับพ้ืนที่ของศาลเจ้าเซี้ยอ้ึงกง ลักษณะการ
ใช้งานของชั้นล่าง ส่วนหน้าเป็นประตูทางเข้า จากการสํารวจและการสัมภาษณ์เจ้าของอาคารพบว่ามี
ข้อสันนิษฐานประตูแบบดั้งเดิมจํานวน 2 แบบ คือ  1)  ประตูแบบฝาถัง ใช้แผ่นไม้เรียงชิดติดกันเป็น

                                           
87

 สัมภาษณ์ วิเชียร สุขกมลสันติพร,เจ้าของร้านเตยีท่งเซ้ง ตรอกชัยภมูิ ย่านสําเพ็ง, 12 พ.ย.2560 
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ประตูตลอดความกว้างคูหา และมีรางสําหรับเสียบลูกกรงไม้หลังฝาถัง  2) ประตูแบบบานเปิดคู่
บริเวณกึ่งกลางผนัง มีช่องหน้าต่างอยู่บริเวณสองข้างของประตู  คูหาที่มีความแท้ดั้งเดิมมากที่สุด
บันไดจะแนบชิดติดกับผนังและขึ้นจากส่วนหน้าบ้าน ป๎จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งบันไดอยู่
บริเวณกลางบ้านหรือหลังบ้าน บริเวณผนังรับน้ําหนักระหว่างคูหานั้น มีร่องรอยของช่องซุ้มโค้ง จาก
การสัมภาษณ์เจ้าของอาคารอธิบายว่าช่องซุ้มโค้งบริเวณด้านหน้าบ้านและด้านหลังบ้าน สามารถทะลุ
ติดต่อกันได้ หากไม่ต้องการให้ผ่านจะใช้ไม้ปิดไว้ ป๎จจุบันมีการปิดช่องซุ้มโค้งเหล่านี้อย่างถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 144  ผังพื้นชั้น 1 สภาพป๎จจุบัน บ้านเลขที่ 63-81 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 12 พ.ย.2560 และปรับปรุงจากการสํารวจของอภัสนันท์ ทองใบ และคณะ  

เมื่อ สํารวจเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 145 รูปแบบช่องเปิดชั้นล่าง บ้านเลขที่ 63-81 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 16) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 

 

 
อาคารส่วนหน้า อาคารส่วนหลัง 
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ภาพที่ 146 รูปแบบช่องซุ้มโค้งและช่องเปิดหลังบ้าน บ้านเลขที่ 77 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง  
ที่มา : อภัสนันท์ ทองใบ สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 
   - ชั้นบน  กลุ่มอาคารหมายเลข 16 จํานวน 10 คูหานั้น สามารถแบ่งพ้ืนที่
ได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนหน้ามีความลึกประมาณ 9 เมตร และส่วนหลังมีความลึก 6.80 เมตร แบ่งส่วน
ด้วยผนังรับน้ําหนัก ซึ่งทั้งสองส่วนใช้หลังคาแยกจากกัน บันไดทางขึ้นชั้นสอง เดิมอยู่บริเวณส่วนหน้า
ของอาคาร ห่างจากทางเข้าประมาณ 2.50 เมตร ชั้นบนเป็นพื้นไม้วางอยู่บนโครงสร้างไม้ที่ฝากเข้ากับ
ผนังรับน้ําหนัก ลักษณะดั้งเดิมเป็นห้องโล่งไม่มีฝ้าเพดานสามารถมองเห็นโครงสร้างหลังคาและแนว
กระเบื้องมุงหลังคาได้ ส่วนหน้าของอาคารมีลักษณะเป็นระเบียงยื่นคลุมทางเข้าบริเวณชั้นล่าง ในบาง
คูหามีการต่อเติมและกั้นห้องเข้ามาประชิดกับราวระเบียงตามความต้องการของการใช้งานพ้ืนที่  ใน
ส่วนหลังมีร่องรอยของซุ้มโค้งกว้างประมาณ 90 เซนติเมตร สูง 1.90 เมตร อยู่ห่างจากผนังห้องส่วน
หน้าประมาณ 30 เซนติเมตร จากการสอบถามเจ้าของอาคารสันนิษฐานว่าช่องซุ้มโค้งเหล่านี้สามารถ
ทะลุเชื่อมต่อกันระหว่างคูหาด้านหลังได้ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง บริเวณผนังรับน้ําหนักด้านหลัง มีช่อง
ระบายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่สูงจากพ้ืนห้องประมาณ 3.20 เมตร ป๎จจุบันชั้นสองของกลุ่มอาคาร
ชุดนี้มีการต่อเติมเพ่ือใช้งานเป็นห้องนอน และยังมีการเพ่ิมชั้นซ้อนขึ้นไปเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เก็บของ หรือ
เป็นโกดังพักสินค้า 
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ภาพที่ 147 ผังพ้ืนชั้น 2 บ้านเลขที ่77 คูหาที่ 8 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง  
ที่มา : อภัสนันท์ ทองใบ สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 148 ลักษณะพ้ืนที่ชั้นล่าง บ้านเลขที ่77 คูหาที่ 8 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง 
ที่มา : อภัสนันท์ ทองใบ สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 
 

 

 
อาคารส่วนหน้า อาคารส่วนหลัง 
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ภาพที่ 149 ลักษณะพ้ืนที่ชั้นบน บ้านเลขที ่77 คูหาที่ 8  ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง  
ที่มา : อภัสนันท์ ทองใบ สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 

 
   - ชั้นหลังคา ส่วนหลังคาของกลุ่มอาคารหมายเลข 16 สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนหน้า และส่วนหลัง หลังคาส่วนหน้าคลุมพ้ืนที่อาคารหลักมีความลึกของ
ห้องประมาณ 9 เมตร ใช้โครงสร้างแปไม้แบบเหลี่ยมวางอยู่บนจันทันที่ถ่ายน้ําหนักลงบนเสาและใช้
กลอนไม้พาดเพ่ือรับกระเบื้องดินเผาที่เป็นวัสดุมุงหลังคา ทั้งนี้ไม่สามารถสังเกตปูนป๎้นทับรอยต่อ
กระเบื้องได้ ในหลังคาส่วนหน้าบริเวณผืนหลังคาที่ลาดไปด้านหลังอาคาร พบการใช้ปล่องระบาย
อากาศแบบมีหลังคาคลุมอีก 1 ชั้น ต่อจากส่วนหลังคาหลัก ทําให้มีอากาศถ่ายเทภายในอาคาร พ้ืนที่
ระเบียงส่วนหน้าใช้โครงสร้างหลังคาแบบโค้งประทุนครึ่งวงกลม ร่วมกับหลังคาหลัก โดยมีกลอนไม้
พาดทับแปท่ีทําจากซุงกลม และมุงด้วยกระเบื้องดินเผาซึ่งสามารถมองเห็นท้องกระเบื้องได้ 
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ภาพที่ 150 ลักษณะโครงสร้างหลังคา บ้านเลขที่ 77 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง  
ที่มา : อภัสนันท์ ทองใบ สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 151 หลังคาแบบโค้งประทุน บริเวณระเบียงกลุ่มอาคารหมายเลข 16 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที่ 152 รูปตัดตามยาว บ้านเลขที่ 77 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 16) 
ที่มา : อภัสนันท์ ทองใบ สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 153 วัสดุมุงและโครงสร้าง บ้านเลขที่ 77 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 16) 
ที่มา : อภัสนันท์ ทองใบ สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 
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   - องค์ประกอบอ่ืนๆของอาคาร  นอกจากสัดส่วนอาคารหมายเลข16 ที่สูง
กว่าตึกแถวทั่วไป ยังมีองค์ประกอบการตกแต่งอ่ืนๆที่พิเศษ คือ โครงสร้างขื่อหน้าบ้านบริเวณระเบียง
ชั้น 2 มีการแกะสลักเป็นสัญลักษณ์มงคลประดับตกแต่ง เช่น เหรียญ, พู่ ดอกไม้, แจกัน เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างค้ํายันรูปสามเหลี่ยมที่ติดกับขื่อ แกะสลักเป็นรูปนกบนกิ่งไม้อย่างประณีต 
และมีการใช้ลวดลายอ่ืนๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละคูหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 154 การประดับตกแต่งโครงสร้างอาคารด้วยงานแกะสลักไม้ ในกลุ่มอาคารหมายเลข 16  
ที่มา : สํารวจเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560 
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      5.3.1.3 ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46) 
  1) ที่ตั้งและประวัติอาคาร 
   ล้ง 1919 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ประกอบไปด้วย
ร้านอาหารและร้านจําหน่ายสินค้าในหมู่ตึกแถวที่ประกอบกันขึ้นเป็นเรือนล้อมลานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่
สุดถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน ฝ๎่งธนบุรี ติดแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งมีตําแหน่งที่ตรงข้ามกับส่วนปลาย
ของย่านสําเพ็งในฝ๎่งพระนคร ล้ง1919 เดิมคือพ้ืนที่ที่เรียกว่า ฮวยจุ้นล้ง 88 อยู่ติดกับบ้านหวั่งหลีซึ่ง
เป็นบ้านจีนแบบเรือนล้อมลานและเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในป๎จจุบัน  
   ฮวยจุ้นล้ง เป็นท่าเรือกลไฟ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดย
พระยาพิศาลศุภผล (ชื่น) ผู้เป็นเจ้าของ “เรือไฟเคาเทนนิ่ง”เรือกลไฟเมล์ลําแรกของไทยที่วิ่งระหว่าง
กรุงเทพฯกับฮ่องกง ห้องแถวเหล่านี้ให้พ่อค้าจีนเช่า เพ่ือเป็นที่ทํางาน ลานกว้างใช้บรรจุหีบห่อ ต่อลัง
ไม้ฉําฉาเพ่ือส่งของลงเรือ และใช้เป็นพ้ืนที่พักสินค้าก่อนแจกจ่ายไปยังร้านค้าปลีกอ่ืนๆ พระยาพิศาล
ศุภผล (ชื่น) ประกอบกิจการเดินเรือสําเภาเป็นเจ้าของที่ดินริมแม่น้ําเจ้าพระบริเวณบ้านสมเด็จ อยู่ 3 
แปลงใหญ่ๆ แปลงแรกได้แก่ ซินโล้ง ยกให้เป็นบ้านของ พระยาพิศาลผลพานิช (กอจินสือ) ผู้เป็น
บุตรชายคนโต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือดินแดง แปลงที่สอง ฮวยจุ้นล้ง อยู่ติดท่าเรือวัดทองธรรมชาติ
และแปลงสุดท้ายอยู่ใต้วัดทองนพคุณ ยกให้ เจ้สัวกิม บุตรคนรอง89 ซึ่งตันฉื่อฮ้วง บรรพบุรุษสกุล หวั่ง
หลี ได้เช่าตึกแถวที่ฮวยจุ้นล้งเพื่อใช้เป็นสํานักงานห้างของตน เมื่อ พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) ตันลิบบ๊วย 
ผู้เป็นบุตรชายของตันฉื่อฮ้วง ได้รับโอนโฉนดที่ดินท่าเรือฮวยจุ้นล้งมาเป็นสมบัติของครอบครัวและ
เป็นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของสกุลหวั่งหลีในป๎จจุบัน  
  2) ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม 
   - ชั้นล่าง  ตึกแถวในล้ง 1919 หรือฮวยจุ้นล้ง มีลักษณะเป็นตึกสองชั้น 
จํานวน 7 หลังประกอบกันขึ้นเป็นอาคารหมู่แบบเรือนล้อมลานขนาดใหญ่ โดยมีอาคารประธานตั้งอยู่
ในสุด วางผังขนานไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาโดยอยู่ห่างจากริมแม่น้ําประมาณ 133 เมตร และมีอาคาร
บริวารอีก 6 หลังหันด้านสกัดเข้าสู่แม่น้ํา และตั้งอยู่ปีกซ้ายและขวาข้างละ 3 หลัง  ในแต่ละหลังนั้นมี

                                           
88 บางแห่งออกเสียงว่า ฮวยจุ่งโล้ง มาจาก หวยจุ๊ง หมายถึงเรือหรือเรือกลไฟ, ล่ง หมายถึง โรง ความหมายโดยรวม
คือ ท่าเรือกลไฟ  ในการศึกษาครั้งนี้จะเรยีกว่า ฮวยจุ้นล้ง ตามบันทึกของเสถียรโกเศศ (อนุมานราชธน, พระยา.  
ฟ้ืนความหลัง. (กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2513) 75.) ประกอบกับการออกเสียงท่ีใช้เรียกในป๎จจุบัน   
89

 จํานงศรี รัตนิน, คุณหญิง. ดุจนาวากลางมหาสมุทร (กรุงเทพฯ : ธนาคารนครธนจํากัด (มหาชน), 2538.  

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุวิทย์ หวั่งหลี ณ วัดเทพศิรินทราวาส 8 ต.ค. 2537), 50-52. 



  244 

การใช้ผนังรับน้ําหนักก่ออิฐฉาบปูนเป็นตัวแบ่งห้อง อาคารบริวารขนาดเล็กมีจํานวน 4 -5 ห้องต่อ
อาคาร ชั้นล่างของอาคารแบ่งพ้ืนที่ได้เป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนทางเดินด้านหน้าที่สามารถเดิน
เชื่อมต่อกันได้ โดยตรงกับพ้ืนที่ระเบียงชั้นบน  ถัดจากทางเดินหน้าห้อง เป็นพ้ืนที่สําหรับเช่าทํา
การค้าของพ่อค้าจีนในอดีต โดยมีประตูทางเข้าอยู่บริเวณก่ึงกลางของผนังรับน้ําหนักและช่องหน้าต่าง
แบบมีลูกกรงขนาบอยู่ทางฝ๎่งซ้ายและขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 155 ผังพื้นชั้น 1 แสดงผังพื้นก่อนการบูรณะเป็น ล้ง 1919 (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : ปรับปรุงจากการสํารวจเมื่อ มิถุนายน 2556 และ พฤษภาคม 2561 



  245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 156 ผังพ้ืนชั้น 1 สภาพป๎จจุบันหลังบูรณะเป็น ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 157 ชั้นล่างหลังการบูรณะฮวยจุ้นล้งเป็น ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที่ 158 ผังพ้ืนชั้น 1 ตึกแถวในฮวยจุ้นล้ง ย่านคลองสาน ก่อนการบูรณะ (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : ปรับปรุงจากการสํารวจ เมื่อ สิงหาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 159 ชั้นล่างก่อนการบูรณะฮวยจุ้นล้งเป็น ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวทัญํู เทพหัตถี  
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   - ชั้นบน มีลักษณะใกล้เคียงกับชั้นล่าง โดยผนังรับน้ําหนักที่ก่อขึ้นนั้นใช้
เป็นผนังของอาคารและมีผนังแบ่งพ้ืนที่ภายในเป็นห้องๆ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้พ้ืนที่ชั้นสองสามารถเข้าถึง
ได้โดยบันไดที่ทอดอยู่ด้านหน้าของอาคารมายังบริเวณระเบียงด้านหน้าที่ตรงกับพ้ืนที่ทางเดินชั้นล่าง 
ซึ่งบันไดจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของอาคารและท้ายอาคารเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน บันไดของ
อาคารประธานจะอยู่บริเวณหัวและท้ายอาคาร ระเบียงของอาคารเป็นพ้ืนไม้บริเวณราวกันตกทําเป็น
พนักสําหรับนั่งยื่นออกไป มีเสาไม้รับโครงสร้างหลังคาอยู่เป็นระยะตามช่วงเสาของแต่ละห้องและถ่าย
น้ําหนักลงบนเสาก่ออิฐฉาบปูนในชั้นล่าง พ้ืนชั้นบนเดิมเป็นพ้ืนไม้วางอยู่บนโครงสร้างไม้ที่ฝากเข้ากับ
ผนังรับน้ําหนัก ป๎จจุบันอาคารบริวารมีการรื้อพ้ืนไม้ชั้นบนและโครงสร้างออกทั้งหมดทําให้ไม่สามารถ
ใช้งานพ้ืนที่ชั้นบนได้ รวมทั้งเจาะผนังกั้นห้องให้มีสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้  บริเวณชั้นสองของ
อ า ค า ร ป ร ะ ธ า น เ ป็ น ที่ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น รู ป เ ค า ร พ เ ท พ เ จ้ า จี น น า ม ว่ า  เ ที ย น โ ห ว เ ซี่ ย บ้ อ  
หรือ เจ้าแม่ม่าโจ้ว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเรือจีนฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่ง
เป็นคนละองค์กับ จุ้ยบ๋วยเนี้ยว หรือ เจ้าแม่ทับทิม ป๎จจุบันทางโครงการล้ง 1919 ยังคงประดิษฐาน
เจ้าแม่ม่าโจ้วไว้ที่ชั้นสองห้องก่ึงกลางของอาคารประธานและเปิดให้คนทั่วไปได้สักการะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 160 ผังพ้ืนชั้น 2 ตึกแถวในฮวยจุ้นล้ง ย่านคลองสาน ก่อนการบูรณะ (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : ปรับปรุงจากการสํารวจ เมื่อ สิงหาคม 2556  
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   - ชั้นหลังคา   ตึกแถวในล้ง 1919 ชั้นหลังคาใช้ซุงกลมเป็นอกไก่ และแป 
ฝากเข้าในผนังรับน้ําหนักและวางลาดเอียงไปตามองศาของผนังรับน้ําหนักที่ก่อขึ้นเป็นหน้าจั่ว มี
กลอนไม้วางพาดอยู่เป็นระยะ มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ชั้นหลังคาบริเวณระเบียงอาคาร ใช้โครงสร้าง
แบบขื่อซ้อนชั้น และมีไม้คั้นระหว่างดั้งเป็นรูปครึ่งวงกลม  ในห้องที่ใช้งานพื้นที่แบบกว้างไม่มีเสา
รองรับภายในห้อง จะใช้ขื่อไม้ฝากกับผนังส่วนหน้าห้องไปยังผนังส่วนหลังห้องและ ต่อเสาดั้งขึ้นไปรับ
อกไก่ มีจันทันไม้ขนาดใหญ่พาดตามองศาหน้าจั่วของหลังคา และมีกลอนไม้วางพาดทับมุงด้วย
กระเบื้องดินเผาเช่นเดียวกัน  สันหน้าจั่วของอาคารมีลักษณะเป็นปูนป๎้นรูปทรงตามธาตุในคติจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 161 ชั้นหลังคาตึกแถวฮวยจุ้นล้ง ย่านคลองสาน ก่อนการบูรณะ (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ  มิถุนายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 162 โครงสร้างหลังคาตึกแถว ล้ง 1919 ย่านคลองสาน หลังการบูรณะ (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ  พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที่ 163 โครงสร้างหลังคาบริเวณระเบียง ตึกแถวฮวยจุ้นล้ง ย่านคลองสาน ก่อนการบูรณะ  
(อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวทัญํู เทพหัตถี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 164 โครงสร้างหลังคาบริเวณระเบียงตึกแถวใน ล้ง 1919 ย่านคลองสาน หลังการบูรณะ 
 (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : สํารวจเมื่อพฤศจิกายน 2560 
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   - องค์ประกอบอื่นๆของอาคาร  ในอาคารตึกแถวของโครงการล้ง 1919 นี้
ยังพบการเขียนภาพจิตรกรรมประดับตกแต่งตามขอบประตูและหน้าต่าง เป็นภาพจิตรกรรมแบบจีน 
เช่น นก พรรณไม้ และธรรมชาติอ่ืนๆ ซึ่งมีการบูรณะภาพเขียนเหล่านี้ให้กลับมามีความสมบูรณ์ข้ึน   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 165 ภาพเขียนสีบนกรอบหน้าต่างในโครงการ ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 166 บันไดขึ้นชั้นสองของตึกแถวในฮวยจุ้นล้ง (อาคารหมายเลข 46)  ก่อนและหลังบูรณะ 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวทัญํู เทพหัตถี และสํารวจเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560 
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 5.3.2 ข้อมูลอาคารประเภทบ้านพักอาศัย       
  5.3.2.1 มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 4) 
   1) ที่ตั้งและประวัติอาคาร     
    มูลนิธิประทานพรเยาวชนตั้งอยู่บริเวณตรอกยาฉุน ย่านสะพานหัน 
เลขที่ 135-139 โดยทางเข้าหน้าบ้านอยู่บริเวณกลางตรอกยาฉุน สองข้างของทางเข้าบ้านป๎จจุบันเป็น
ตึกแถวให้เช่า ป๎จจุบันมูลนิธิประทานพรเยาวชนเป็นบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลของคุณหญิงพรพรรณ 
ธารานุมาศ (วัชราภัย) โดยตัวบ้านนั้นอยู่ถัดเข้าไปจากทางเข้าหลักประมาณ 34 เมตร ประกอบไปด้วย
อาคารสองชั้นจํานวน 3 หลัง คือ อาคารประธาน 1 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก  
ขนานกับคลองโอ่งอ่าง และอาคารบริวาร 2 หลังวางผังอาคารเป็นปีกฝ๎่งซ้ายและขวาของอาคาร
ประธาน โดยหันด้านสกัดเข้าหาด้านหน้าบ้าน  
   อาคารหลังนี้ ไม่ปรากฏปีที่ก่อสร้างอย่างแน่ชัด จากการสอบถามผู้
ครอบครองอาคาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีอิทธิพลของสถาป๎ตยกรรมจีน ซึ่งใน
เวลาต่อมาบรรพบุรุษของคุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ (วัชราภัย) คือ  ท่านทวดทองคํา แซ่ตั้ง ได้ซื้อ
และย้ายเขา้มาอยู่อาศัยและเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทายาทรุ่นป๎จจุบัน  
  2) ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม 
   - ชั้นล่าง มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) ประกอบด้วย
อาคารจํานวน 3 หลังโดยแต่ละหลังมีลักษณะสถาป๎ตยกรรมดังนี้ อาคารประธานเป็นอาคารสองชั้น
สถาป๎ตยกรรมแบบตะวันตก โครงสร้างหลักเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนซึ่งเป็นระบบผนังรับน้ําหนัก โดย
แบ่งอาคารเป็นสามช่วงเสา พ้ืนชั้นล่างอยู่สูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ 80 เซนติเมตร มีทางเข้าหลัก
โดยขึ้นจากบันไดที่มีลักษณะโค้งแบบผายออก อยู่บริเวณกึ่งกลางอาคาร  ชั้นล่างของอาคารประธาน 
ด้านหน้าเป็นพืน้ที่ระเบียงและมีราวกันตกลูกกรงแบบลูกมะหวด ฝ๎่งขวาของอาคารมีบันได้ไม้ขึ้นไปยัง
ระเบียงชั้น 2 ได้ ภายในอาคารแบ่งเป็นสามห้องได้แก่ ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องรับประทาน
อาหาร ด้านหลังเป็นโถงทางเดินยาวตลอดแนว ฝ๎่งซ้ายเป็นโถงบันไดสําหรับขึ้นชั้นบน  อาคารบริวาร
ชั้นล่างแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านสกัดตั้งฉากกับอาคารประธาน บริเวณด้านยาวของผังพ้ืน
เว้นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นทางเดินตลอดแนวอาคาร ซึ่งตรงกับระเบียงชั้นบน อาคารฝ๎่งซ้ายถัดจาก
แนวทางเดินมีผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นห้องสําหรับใช้งานและมีบันไดขึ้นชั้นสองอยู่ภายนอกอาคาร 
อาคารฝ๎่งขวามีการเว้นทางเดินแบบเดียวกันแต่ไม่มีการกั้นห้องที่ชัดเจน มีเพียงพนักก่ออิฐฉาบปูน
ประดับกระเบื้องปรุ พ้ืนที่มีลักษณะเป็นชั้นใต้ถุน ป๎จจุบันใช้สําหรับเก็บของใช้  ถัดจากอาคารบริวาร
ไปทางด้านหลัง มีอาคารชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องอเนกประสงค์และห้องครัว 
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ภาพที่ 167 ผังพ้ืนชั้นล่าง มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : ปรับปรุงจาก   ผุสดี ทิพทัส, บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี 
(พ.ศ.2325-2525).   (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525) : 9 
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ภาพที่ 168 บริเวณชั้นล่างอาคารประธาน มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 169  บริเวณชั้นล่างอาคารบริวารฝ๎่งซ้ายและขวา มูลนิธิประทานพรเยาวชน  
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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   - ชั้นบน   พ้ืนอาคารประธานเป็นโครงสร้างไม้และพ้ืนไม้ แบ่งเป็น 3 ห้อง
หลักตามช่วงเสาที่ตรงกับชั้นล่าง เมื่อขึ้นบันไดจากโถงทางเดินด้านหลังอาคาร จะพบกับห้องโถงกลาง 
และมีห้องนอนอยู่ทั้งฝ๎่งซ้ายและฝ๎่งขวา ห้องฝ๎่งซ้ายป๎จจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําบ้าน 
และห้องฝ๎่งขวาเดิมใช้เป็นห้องพักส่วนตัวของเจ้าของบ้าน บริเวณด้านหน้าห้องเป็นพ้ืนที่ระเบียงยาว
โดยมีประตูบานเฟ้ียมไม้เป็นกั้นพ้ืนที่ระหว่างในห้องกับระเบียง และฝ๎่ งขวามีบันไดไม้สามารถลงไปที่
ระเบียงชั้นล่างได้  โดยพ้ืนที่ราวระเบียงนี้การใช้ลูกกรงที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตก และมีหน้าต่าง
บานเปิดคู่ลูกฟ๎กกระจกอยู่ในกรอบซุ้มโค้งเหนือหน้าต่าง  ชั้นบนของอาคารบริวารฝ๎่งซ้าย เว้นพ้ืนที่
ด้านยาวฝ๎่งขวาส่วนหนึ่งเป็นระเบียงทางเดิน มีลูกกรงราวระเบียงแบบเดียวกับอาคาประธาน และ
พ้ืนที่ฝ๎่งซ้ายยกพ้ืนขึ้นประมาณ 20 เซนติเมตร ด้านท้ายอาคารกั้นเป็นห้องสําหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ชั้นบนอาคารบริวารฝ๎่งขวามีการแบ่งพ้ืนที่และกั้นห้อง
แบบเดียวกันกับอาคารฝ๎่งซ้าย บริเวณโถงของอาคารบริวารฝ๎่งขวาเป็นที่ตั้งโต๊ะบูชาบรรพบุรุษของ
เจ้าของบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 170 ผังพ้ืนชั้น 2 มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : ปรับปรุงจาก   ผุสดี ทิพทัส, บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี 
(พ.ศ.2325-2525).   (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525) : 9 
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   - ชั้นหลังคา อาคารประธานของมูลนิธิประทานพรเยาวชน มีลักษณะ
สถาป๎ตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกมากกว่าอาคารบริวาร เนื่องจากบริเวณชั้นสองของอาคาร
ประธานมีการตีฝ้าไม้ทําให้ไม่สามารถเห็นโครงสร้างของหลังคาได้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 171  ชั้นหลังคาอาคารประธาน มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
   ชั้นหลังคาของอาคารบริวาร สามารถมองเห็นโครงสร้างได้ชัดเจน เนื่องจาก
ไม่มีการตีฝ้าทับ โดยใช้โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นแบบจีน จํานวน 3 ชั้น  และมีเสาดั้งต่อกันขึ้นไป เพ่ือ
รับโครงสร้างอกไก่และแปซึ่งทําจากซุงกลม โดยระหว่างเสาดั้งจะยึดกันด้วยไม้รูปครึ่งวงกลมแบบ
พระจันทร์เสี้ยว เหนือแปที่ทําจากซุงกลมนั้นมีกลอนไม้วางพาดอยู่เป็นระยะ และมุงด้วยกระเบื้องดิน
เผา บริเวณรอยต่อกระเบื้องมีปูนป๎้นทับอยู่เป็นระยะ ที่ผนังหน้าจั่วบริเวณสันหน้าจั่วมีปูนป๎้นรูปทรง
เหลี่ยมบริเวณด้านบนมีลักษณะแอ่นโค้ง และตามขอบผนังหน้าจั่วมีการป๎้นปูนตกแต่งเช่นเดียวกัน  
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ภาพที่ 172  ชั้นหลังคาอาคารบริวารฝ๎่งซ้าย มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 173  โครงสร้างหลังคาอาคารฝ๎่งซ้ายและขวา มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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ภาพที่ 174 โครงสร้างขื่อซ้อนชั้น มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 175  โครงสร้างขื่อซ้อนชั้น มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคารหมายเลข 4) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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   - องค์ประกอบอ่ืนๆของอาคาร  มูลนิธิประทานพรเยาวชน (อาคาร
หมายเลข 4) มีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างอาคารสถาป๎ตยกรรมจีนและอิทธิพลของการประดับ
ตกแต่งแบบตะวันตก เช่น ลูกกรงไม้ฉลุลาย ช่องลมฉลุลาย หน้าต่างบานกรอบไม้ลูกฟ๎กกระจก ช่อง
แสงแบบซุ้มโค้งกรุกระจกสี ลูกกรงระเบียงแบบลูกมะหวด เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 176  การใช้ลวดลายฉลุบริเวณลูกกรงระเบียง และช่องลม มูลนิธิประทานพรเยาวชน 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 177  การใช้ลูกกรงระเบียงแบบลูกมะหวด ช่องแสงแบบซุ้มโค้งกรุกระจกสี มูลนิธิประทานพร
เยาวชน  
ที่มา : สํารวจเมื่อพฤษภาคม 2561 
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      5.3.2.2 บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) 
  1) ที่ตั้งและประวัติอาคาร  
   บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ตั้งอยู่ที่ตรอกทางเข้าศาลเจ้าโจวซือกง ย่านตลาดน้อย 
หน้าบ้านติดกับทางเข้าศาลเจ้า มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นความกว้าง 3 ช่วงเสา ประตูทางเข้าบ้าน
อยู่ถัดจากตัวบ้านเข้าไปประมาณ 2 ช่วงเสา เป็นบ้านของนายตันจูหงี หมอแผนโบราณจีนยงหัวตึ๊ง ซึ่ง
เป็นต้นตระกูล “ตันติเวชกุล” ปลูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) 
และเป็นบ้านพักอาศัยของเครือญาติตระกูลตันติเวชกุลทางฝ่ายบิดาและมารดามาหลายชั่วอายุคน  
ต่อมาบ้านหลังนี้ตกเป็นมรดกของนายฮองยู ตันติเวชกุล เกิดเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ.2408 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และใช้เป็นบ้านกลางเพ่ือเซ่นไว้บรรพบุรุษสืบต่อ
กันมา    
  2) ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม 
   บ้านเอ๊งฮอกต๋องประกอบไปด้วยอาคาร 3 ส่วนหลัก วางผังต่อกันตามทาง
ลึก โดยมีหน้าบ้านเยื้องกับศาลเจ้า โจวซือกง ส่วนหน้าประกอบด้วยอาคาร จํานวน 2 จั่ว  
คั่นด้วยทางเดินและลานเปิดโล่งก่อนจะเป็นอาคารในส่วนหลัง ซึ่งติดกับบ้านพักอาศัยแบบจีนอีกหลัง
หนึ่ง ที่หันหน้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยา 
   - ชั้นล่าง  อาคารแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนหน้า ติดกับตรอกทางเข้าศาล
เจ้าโจวซือกง มีลักษณะเป็นใต้ถุน ตรงกับระเบียงและห้องชั้นบน ป๎จจุบันมีการปรับปรุงพ้ืนเป็นพ้ืน
ซีเมนต์ มีความกว้าง 3 ช่วงเสา  ระยะช่วงเสากึ่งกลางกว้าง 3.00 เมตร และสองข้างฝ๎่งซ้ายและขวา 
กว้าง 2.55 เมตร ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนักก่ออิฐฉาบปูน มีเสาไม้ 4 ต้น รับน้ําหนักจากพ้ืน
ชั้นบน อยู่บริเวณช่วงเสากึ่งกลางของอาคาร  ผนังรับน้ําหนักถัดจากขอบเขตอาคารส่วนหน้าเข้าไป
ประมาณ 4.85 เมตร เจาะเป็นช่องประตูบริเวณกึ่งกลางและช่องหน้าต่างฝ๎่งซ้ายและขวา โดยเข้า
มายังพ้ืนที่ห้องด้านในอาคาร มีเสาไม้ 2 ต้น รับน้ําหนักพ้ืนชั้นบน ที่ริมผนังห้องฝ๎่งทิศตะวันตกมีบันได
ที่ใช้สําหรับขึ้นชั้นสองในส่วนหน้า ถัดจากห้องในส่วนหน้ามีช่องประตูเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ส่วนกลางของ
บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยทางเดินเชื่อมไปยังอาคารส่วนหลัง และลานเปิดโล่งที่ลดระดับจากพ้ืนทางเดิน
ลงไปประมาณ 20 เซนติเมตร โดยมีลักษณะการจัดพ้ืนที่ใกล้เคียงกับบ้านชาวเปอรานากันในสิงคโปร์ 
เมื่อสุดทางเดินเชื่อมและลานเปิดโล่งมีอาคารอีกหนึ่งหลังอยู่ส่วนท้าย ซึ่งในอาคารนี้มีบันไดทางขึ้นอยู่
ริมผนังด้านนอกที่ติดกับลานเปิดโล่ง 
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ภาพที่ 178  พ้ืนที่ชั้นล่างบ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 179  ซ้ายชั้นล่างบ้านเอ๊งฮอกต๋อง ขวา ลักษณะของบ้านพักอาศัยแบบเดียวกันในสิงคโปร์ 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561  และ Kong, Lily. Conserving the past, creating the 
future : urban heritage in Singapore. (Singapore : UrbanRedevelopmentAuthority, 
c2011) : 144 
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   - ชั้นบน  บริเวณอาคารส่วนหน้าเมื่อขึ้นบันไดมาชั้นบน จะพบห้องโถงที่มี
เสาไม้รับโครงสร้างขื่อไม้ซ้อน 3 ชั้นแบบจีน อยู่ ในช่วงกึ่งกลางอาคาร พ้ืนชั้นบนเป็นพ้ืนไม้มีช่อง
หน้าต่างบานเปิดคู่แบบมีลูกกรง อยู่ผนังฝ๎่งทิศเหนือและทิศใต้ของอาคาร ผนังฝ๎่งทิศตะวันออกของ
ห้องโถง มีช่องประตูที่เชื่อมต่อไปยังห้องส่วนหน้าอาคารได้ โดยมีการแบ่งพ้ืนที่เป็นสองส่วน ด้านนอก
ที่ติดกับถนน เป็นระเบียงกว้างประมาณ 1 เมตร มีเสาไม้รับโครงสร้างขื่อซ้อนชั้นต่อเนื่องจากในห้อง 
ซึ่งเป็นห้องโล่งมีช่องหน้าต่างบานเปิดคู่อยู่ฝ๎่งทิศเหนือและทิศใต้ของอาคาร  บริเวณส่วนกลางและ
ส่วนหลังของอาคารมีผังพ้ืนแบบเดียวกันกับชั้นล่าง ยกเว้นลานเปิดโล่งที่มีลักษณะเป็นลานไม่มีหลังคา
คลุมเพ่ือระบายอากาศ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารชั้นบน มีพนักก่ออิฐฉาบปูนกรุกระเบื้องปรุ  
โดยเชื่อมต่อจากกอาคารส่วนหน้าผ่านลานโล่งกลางบ้านไปยังอาคารส่วนหลัง ซึ่งป๎จจุบันห้องส่วนหลัง
บ้านเป็นที่ตั้งโต้ะบูชาบรรพบุรุษของบ้านเอ๊งฮอกต๋อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 180  ผังพื้นชั้นล่าง ชั้นบน และผังหลังคา บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย  
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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ภาพที่ 181 พ้ืนที่ชั้นบนส่วนหน้า บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 182  ทางเดินเชื่อมอาคารชั้นบน บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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   - ชั้นหลังคา  บ้านเอ๊งฮอกต๋อง สามารถแบ่งหลังคาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
หลังคา 2 จั่วชิดติดกันบริเวณอาคารส่วนหน้า และหลังคา 1 จั่วบริเวณอาคารส่วนหลัง ซึ่งป๎จจุบันมี
การต่อเติมหลังคาคลุมพ้ืนที่ทางเดินเชื่อมและลานเปิดโล่ง หลังคาจั่วของอาคารนี้ใช้ผนังรับน้ําหนักก่อ
ขึ้นเหนือผนังอาคารในบริเวณสันจั่ว และลาดเอียงประมาณ 30 องศา ในส่วนหน้าสุดของอาคารใช้
โครงสร้างขื่อไม้ซ้อน 2 ชั้น ประกอบกับเสาดั้ง 5 เสา วางบนขื่อไม้ รองรับอกไก่และแปที่ทําจากซุง
กลม บริเวณช่องว่างระหว่างขื่อมีการกรุด้วยไม้แกะสลักลวดลาย ซึ่งพบเพียงห้องเดียวของบ้าน ซึ่งขื่อ
ไม้ในห้องส่วนหน้าสุดนี้ฝากเข้ากับผนังรับน้ําหนักและเสาไม้บริเวณระเบียง ที่ใช้ลักษณะขื่อซ้อนชั้น
เช่นเดียวกัน   ในห้องที่ถัดจากส่วนหน้าใช้ลักษณะโครงสร้างขื่อซ้อนชั้นเช่นเดียวกัน แต่มีเสาไม้ช่วย
ถ่ายน้ําหนักโครงสร้างร่วมกับขื่อที่ฝากในผนังรับน้ําหนัก เนื่องจากมีความกว้างของห้องที่มากกว่า 
และโครงสร้างหลังคาในห้องสุดท้ายใช้ขื่อฝากเข้าที่ผนังรับน้ําหนัก แต่มีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเป็นแบบจันทันและเสาดั้งแบบเดี่ยว วัสดุมุงเดิมสันนิษฐานว่าเป็นกระเบื้องดินเผาและมีแนว
ปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องแบบที่นิยมในสถาป๎ตยกรรมแบบจีนทั่วไป ป๎จจุบันมีการเปลี่ยนมาใช้วั สดุ
มุงเป็นกระเบื้องลอนร่วมสมัย บริเวณสันหน้าจั่วของอาคารป๎้นปูนเป็นรูปทรงโค้งปลายและมีการป๎้น
ปูนแบบเป็นครีบเล็กๆประดับตามขอบสันหน้าจั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 183  โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นอาคารส่วนหน้า บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย  
(อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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ภาพที่ 184 โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นและเสาไม้รับหน้าจั่วส่วนที่ 2  บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย  
(อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 185 โครงสร้างรับชั้นหลังคาในห้องส่วนท้าย  บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย  
(อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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ภาพที่ 186  ภาพแสดงลักษณะหลังคา  บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย  (อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 187  สันหน้าจั่วปูนป๎้นชั้นหลังคา บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย  (อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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ภาพที่ 188  ห้องบูชาบรรพบุรุษ บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 189  วัสดุตกแต่งอาคารบ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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      5.3.2.3 บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
  1) ที่ตั้งและประวัติอาคาร  
   บ้านโซวเฮงไถ่ เป็นกลุ่มบ้านจีนแบบเรือนล้อมลาน ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้า
โจวซือกง ย่านตลาดน้อย สามารถเข้าถึงได้จากทางซอยดวงตะวัน ซอยเจ้าสัวสอนและซอยข้างศาล
เจ้าฮ้อนหว่องกุง หน้าบ้านหันลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งเคยเป็นท่าเรือชื่อ โปเส็ง อันเป็นกิจการของ
ครอบครัว ในละแวกบ้านโซวเฮงไถ่นั้นในเอกสารประวัติศาสตร์และร่องรอยทางสถาป๎ตยกรรมที่ยังคง
เหลืออยู่พบว่า ประกอบด้วยกลุ่มอาคารที่มีสถาป๎ตยกรรมแบบจีนรวมกันเป็นหมู่ขนาดใหญ่ จากการ
สํารวจสารบาญชีในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ระบุว่าบริเวณแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยรวมกันเป็นจํานวนมาก จนเกิด
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีอาณาเขตคล้ายกับหมู่บ้านเล็กๆ ในชื่อ บ้านหมู่เจ้าสัวสอน 
   เจ้าสัวสอน หรือ หลวงอภัยวานิช (สอน) เกิดในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็น
บุตรชายของเจ้าสัวจาตและอําแดงอยู่ (สกุลก๊วย) ซึ่งที่พักอาศัยของท่านเป็นคนละส่วนกับบ้านโซวเฮง
ไถ่  บ้านโซวเฮงไถ่หลังนี้เป็นที่พักอาศัยของอําแดงอยู่และเจ้าสัวจาตผู้เป็นสามี เจ้าสัวจาตเป็น
บุตรชายจีนเกต (โซวเจียวกิก) ชาวจีนฮกเกี้ยนที่ย้ายครอบครัวจากฝ๎่งธนบุรีข้ามมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้าน
โรงกะทะ ซึ่งบรรพบุรุษคือจีนเซี้ยง แซ่โซว เดินทางจากมณฑลฮกเกี้ยนเข้ามาสยามตั้งแต่ปลายสมัย
อยุธยา90 บ้านโซวเฮงไถ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าสัวจาตและอําแดงอยู่ แยกตัวออกมาจากกงสี
สกุลโซว และปลูกบ้านขึ้นใหม่แบบเก๋งจีนสองชั้นมีอาคารสี่หลังล้อมลานเปิดโล่งตรงกลาง ห้องกลาง
ของอาคารประธานเป็นห้องเก็บป้ายวิญญาณบรรพบุรุษ ต่อมาได้สร้างตึกแบบจีนขึ้นในบริเวณ
ข้างเคียง ป๎จจุบันบ้านโซวเฮงไถ่เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน จนกระทั่งรุ่นของคุณ
เจงหลอง โปษยะจินดา บุตรชายหลวงนาวาเกณิกร (ตันซิวเบ๋ง) หลานชายของอําแดงปุกผู้เป็นทายาท
ฝ่ายหญิงจากบ้านโซวเฮงไถ่ คุณเจงหลอง โปษยะจินดา สมรสกับคุณดวงตะวัน โปษยะจินดา ซึ่งเป็น
เจ้าของอาคารเรือนล้อมลานแบบเก๋งจีนจํานวน 4 หลัง ในป๎จจุบัน  
  2) ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม 
   - ชั้นล่าง   บ้านโซวเฮงไถ่ประกอบด้วยอาคารประธาน 1 หลัง วางแผนผัง
ขนานกับแม่น้ําเจ้าพระยา มีอาคารบริวารอีก 3 หลัง อาคารบริวารสองหลังแรก ตั้งฉากกับอาคาร
ประธาน โดยหันด้านสกัดเข้าสู่ถนนหน้าบ้านและแม่น้ําเจ้าพระยา อยู่ในตําแหน่งปีกซ้ายและปีกขวา
หันด้านยาวเข้าหาลานเปิดโล่งกลางบ้าน โดยมีอาคารบริวารชั้นเดียวอีก 1 หลังทําหน้าที่เป็นเรือนครัว
และซุ้มประตูทางเข้าหลัก 
   อาคารประธาน ชั้นล่าง เดิม มีลักษณะเป็นชั้นใต้ถุนโล่งสําหรับในงาน
อเนกประสงค์และพักผ่อนของครอบครัว  ป๎จจุบันมีการกั้นห้องติดตั้ งระบบปรับอากาศ  

                                           
90

 พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, นายแม ่ (กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พบัลิเคช่ันส,์ 2546),  37. 
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   อาคารบริวารฝ๎่งซ้ายและขวาใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบผนังรับน้ําหนัก แบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็นห้องๆ มีทางเดินหน้าห้องตลอดแนวซึ่งตรงกับระเบียงชั้นสอง  ในอดีตห้องต่างๆของ
อาคารบริวารฝ๎่งซ้ายใช้เป็นห้องเก็บข้าวสาร ห้องเก็บดินสําหรับปลูกต้นไม้ ในภายหลังมีการปรับปรุง
ใช้สําหรับเป็นห้องนอนและห้องน้ําบางส่วน และอาคารบริวารฝ๎่งขวาใช้เป็นห้องเก็บของและห้องเก็บ
ฟืน91 ทั้งสองอาคารหันหน้าเข้าหาลานเปิดโล่งกลางบ้าน เดิมเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์และมีพรรณไม้ให้
ความร่มรื่น ป๎จจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นสระสําหรับดําน้ําลึกประมาณ พ.ศ.2547 
   อาคารบริวารส่วนหน้า เป็นอาคารชั้นเดียวบริเวณกึ่งกลางทําหน้าที่เป็นซุ้ม
ประตูทางเข้าหลักของบ้านและมีห้องอยู่ฝ๎่งซ้ายและขวาของอาคาร ฝ๎่งซ้ายเป็นห้องเก็บไม้และพ้ืนที่
ห้องน้ําของคนงานในบ้าน ฝ๎่งขวาเป็นห้องเก็บถ่านและห้องครัวของบ้าน บริเวณซุ้มประตูทางเข้าหลัก 
เดิมไม่มีภาพจิตรกรรมเป็นผนังเรียบๆ มีประตูไม้บานใหญ่สีดําแบบใช้เดือยรั บบานประตู 
ต่อมาเมื่อมีการบูรณะอาคารจึงมีการเขียนภาพประดับตกแต่งและเปลี่ยนสีองค์ประกอบอาคารต่างๆ
เป็นสีแดงรวมทั้งบานประตูด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 190 ชั้นล่าง บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

                                           
91

 สัมภาษณ์ ภู่ศักดิ์ โปษยะจินดา, ทายาทเจ้าของบ้าน, กุมภาพันธ์ 2561 
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ภาพที่ 191 ผังพ้ืนชั้นล่าง บ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
 
 - ชั้นบน  อาคารในบ้านโซวเฮงไถ่จากจํานวน 4 หลังที่ล้อมลานเปิดโล่งตรงกลางมีอาคาร
จํานวน 3 หลังที่มีลักษณะเป็นเรือนสองชั้นและแบ่งเป็นห้องต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นห้องพักของเจ้าของ
บ้าน คนในครอบครัว ห้องพระ เป็นต้น ใช้ผนังรับน้ําหนังเป็นตัวแบ่งห้อง ในกรณีที่ต้องการการใช้
พ้ืนที่กว้าง และมีลักษณะโปร่งจะใช้โครงสร้างเสาไม้เป็นตัวรับน้ําหนักจากโครงสร้างขื่อรับชั้นหลังคา 
และมีการก้ันห้องด้วยฝาไม้ลูกฟ๎กไม้กระดานดุนหรือประตูบานเฟ้ียม เช่น ห้องบูชาบรรพบุรุษบริเวณ
กึ่งกลางของอาคารประธาน  ส่วนหน้าของอาคารแต่ละหลังจะมีพ้ืนที่ลดระดับต่ํากว่าพ้ืนในห้องเพ่ือใช้
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เป็นระเบียง และทางเดินเชื่อมต่อกัน ระดับพ้ืนอาคารประธานมีระดับที่สูงที่สุด หน้าห้องบูชาบรรพ
บุรุษมีการใช้พ้ืนที่ครึ่งหนึ่งเป็นชานหน้าห้องและเป็นระเบียงทางเดิน มีลูกกรงระเบียงทําจากไม้ แบบ
ดั้งเดิมเป็นลวดลายอย่างกระบวนจีน ในอาคารบริวารใช้เป็นลูกกรงไม้ฉลุ สันนิษฐานว่าเป็นการบูรณะ
ขึน้มาแทนของเดิมในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 192   ผังพื้นชั้นบน บ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบกับ ผุสดี ทิพทัส, บ้านในกรุงเทพฯ :รูปแบบและการ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525) (กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525) : 90. 
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ภาพที่ 193  ชั้นบน อาคารประธานบ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 194  ชั้นบน อาคารบริวารบ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
  - ชั้นหลังคา อาคารในบ้านโซวเฮงไถ่ทั้งหมดก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนักเป็น
หลัก บริเวณหัวและท้ายอาคารก่อเป็นผนังสูงกว่าระดับการมุงหลังคาและป๎้นปูนเป็นรูปทรงโค้งมน 
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ประดับด้วยริ้วปูนป๎้นตามขอบสันหน้าจั่ว จากการสํารวจพบว่ามีการใช้ลักษณะโครงสร้างหลังคา 2 
ประเภทตามความสําคัญของอาคาร ได้แก่ 
   1) โครงสร้างหลังคาอาคารประธาน มีชั้นหลังคาที่พิเศษกว่าอาคารอ่ืนๆ 
ด้วยระบบโครงสร้างและองค์ประกอบในการตกแต่งเนื่องจากพ้ืนที่อาคารชั้นบนเป็นห้องบูชาบรรพ
บุรุษที่ต้องการความโล่ง โปร่ง จึงไม่มีการกั้นผนังด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูนขึ้นมาบริเวณชั้นสองมี เพียง
การก้ันผนังไม้แบบลูกฟ๎กกระดานดุนและประตูบานเปิดเป็นคู่ๆ การรับน้ําหนักของชั้นหลังคาใช้ระบบ
ขื่อไม้ซ้อนชั้น และเสาดั้งประกอบกันขึ้นไปรับโครงสร้างอกไก่ และแปที่ทําจากซุงกลม วางพาดด้วย
กลอนไม้และมุงด้วยกระเบื้องดินเปา ป๎้นปูนทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ บริเวณกึ่งกลางของอกไก่มี
การเขียนยันต์รูปหยินหยาง โดยมีลักษณะทางความเชื่อตามคติจีนที่ถือเรื่องความเป็นสิริมงคลเมื่อ
เปรียบเทียบกับการยกเสาเอกตามคติไทย พ้ืนที่ส่วนชานและระเบียงหน้าห้องมีการใช้โครงสร้างใน
ลักษณะโค้งประทุนเพ่ือและแกะสลักขื่อไม้ซ้อนชั้นด้วยฝีมือที่ประณีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 195โครงสร้างหลังคาอาคารประธาน บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
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ภาพที่ 196  การประดับตกแต่งอาคารด้วยไม้แกะสลักโครงสร้างหลังคาอาคารประธาน  
บ้านโซวเฮงไถ ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
 
   2) โครงสร้างหลังคาอาคารบริวาร ใช้โครงสร้างซุงกลมฝากเข้ากับผนังรับ
น้ําหนักตามความลาดเอียงของหลังคาทรงจั่ว ทําหน้าที่เป็นแปและอกไก่ วางพาดด้วยกลอนไม้และมุง
ด้วยกระเบื้องดินเผา มีปูนป๎้นทับรอยต่อกระเบื้องเป็นระยะ โครงสร้างหลังคาบริเวณระเบียงทาง
เดินหน้าห้อง ใช้ขื่อไม้ซ้อนชั้นปลายด้านในฝากเข้ากับผนังห้อง และด้านนอกรับด้วยเสาไม้ที่ถ่าย
น้ําหนักลงเสาก่ออิฐฉาบปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ชั้นล่าง โครงสร้างมีลักษณะเรียบง่ายไม่มีการประดับ
ตกแต่งเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 197  โครงสร้างหลังคาอาคารบริวาร บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
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ภาพที่ 198  รูปตัดตามยาว บ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 

รูปตัดตามยาว บ้านโซวเฮงไถ่  

รูปตัดตามยาว บริเวณห้องบูชาบรรพบุรุษ 

บ้านโซวเฮงไถ่  
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ถาป๎ตยกรรมเป็นจํานวนมากเนื่องจากเป็นบ้านในระดับคหบดี จากการพิจารณาโครงสร้าง และ
องค์ประกอบอาคารต่างๆพบว่า ฝีมือการก่อสร้างของช่างอยู่ในเกณฑ์ที่พิเศษกว่าบ้านทั่วไป นอกจาก
ด้านโครงสร้างและพ้ืนที่ใช้งานแล้ว องค์ประกอบอ่ืนๆยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บ้านโซวเฮงไถ่มีความโดด
เด่นและน่าสนใจ เช่น 
    1) ปูนป๎้นสันหลังคา อาคารในบ้านโซวเฮงไถ่พบลักษณะปูนป๎้น
บริเวณสันหน้าจั่วสองแบบหลักๆคือ แบบโค้งมน และแบบแหลมคล้ายหางนกนางแอ่น  
แบบโค้งมนใช้กับอาคารบริวารมีที่ก่ึงกลางของระนาบหน้าจั่วมีการป๎้นปูนแบบประดับเป็นรูปหน้าสัตว์ 
แบบศิลปะจีน บริเวณสันหน้าจั่วของอาคารประธานมีลักษณะเป็นหางเชิดขึ้นคล้ายหางนกนางแอ่น 
มักจะใช้ในอาคารสําคัญ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สะท้อนความเป็นจีนฮกเกี้ยน และใช้กับบริ เวณ
หน้าจั่วของซุ้มประตูเช่นเดียวกัน แต่มีการประดับลวดลายปูนป๎้นเสริมในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 199  สันหน้าจั่วแบบต่างๆของบ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
 
    2) ปล่องระบายอากาศ ในชั้นหลังคาของอาคารบริวารมีการสร้าง
ปล่องสี่เหลี่ยมขนาดย่อมๆ มีหลังคาแบบเก๋งจีนขึ้นมาเพ่ิมอีกชั้นหนึ่ง ที่ระนาบหนึ่งของปล่อง เจาะ
เป็นช่องระบายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้ง โดยมีคุณประโยชน์ในการช่วยระบายความร้อน
ให้กับอาคาร92 

                                           
92

  สัมภาษณ์ ดวงตะวัน โปษยะจินดา, เจ้าของบ้าน, กุมภาพันธ์ 2561 
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ภาพที่ 200 ปล่องระบายอากาศเหนือชั้นหลังคาอาคารบริวาร บ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย  
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
 
    3) ค้ํายันเหล็กโค้ง มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นดัดโค้งเป็นรูปตัว S 
ปลายส่วนล่างยึดติดกับขื่อไม้ของโครงสร้างพ้ืนชั้นสอง ปลายส่วนบนยึดติดกับเต้าไม้ที่เป็นโครงสร้าง
ของชายคา ในอดีตชายคานี้ใช้ไม้ไผ่สานสําหรับการกันแดดกันฝน ป๎จจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 201 ค้ํายันเหล็กโค้ง บ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
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    4) ประตูไม้บานเปิดคู่และผนังไม้  การใช้งานพ้ืนที่บริเวณห้องบูชา
บรรพบุรุษมีการตกแต่งและใช้วัสดุที่พิเศษกว่าบริเวณอ่ืนๆ ชุดประตูไม้เป็นคู่ๆป๎จจุบันทาสีแดงและ
ทอง มีลูกฟ๎กส่วนบนเป็นไม้ซี่เล็กๆ ลักษณะโปร่งส่วนอ่ืนๆ เป็นลูกฟ๎กกระดานดุนรับกับฝาที่กั้นห้อง 
การตกแต่งใช้ลวดลายแกะสลักเป็นบริเวณปลายลูกฟ๎กส่วนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 202 ประตูบานเปิดคู่หน้าห้องบูชาและผนังไม้  บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย  
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
    5) วัสดุตกแต่งอาคาร  พบการใช้กระเบื้องปรุลายสวัสดิกะ สี
น้ําตาลขนาดประมาณ 40X40 เซนติเมตร สําหรับช่องระบายอากาศในอาคารชั้นล่าง  
ราวระเบียงอาคารประธานมีการวางลายไม้แบบสี่เหลี่ยมแบบกระบวนจีน ราวระเบียงในอาคารบริวาร
ทําจากไม้ฉลุเป็นลวดลาย เช่นเดียวกับบริเวณปลายเชิงชาย ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
องค์ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 203 วัสดุตกแต่งอาคาร  บ้านโซวเฮงไถ ่ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  278 

  - การบูรณะอาคาร  ลักษณะของบ้านโซวเฮงไถ่ในรุ่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเจง
หลอง โปษยะจินดา และคุณดวงตะวัน โปษยะจินดา ก่อน พ.ศ.2518 นั้นมีการตกแต่งแบบ 
เมดิเตอเรเนียนบริเวณชั้นใต้ถุนของอาคาประธาน มีการก่อผนังปูนขึ้นใหม่ ทําซุ้มโค้ง และใช้ฝ้าไม้อัด  
  พ.ศ.2525 มีการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้น วัตถุประสงค์หลักของการบูรณะคือการมุง
กระเบื้องหลังคาใหม่ แต่เกิดความผิดพลาดจากการสั่งจึงนํากระเบื้องมุงหลังคาเหล่านั้นถวายวัดให้กับ
พระผุดพระทอง จ.ภูเก็ต และใช้กระเบื้องลอนมุงทับด้วยซีเมนต์ ทําให้ในเวลาต่อมาเป็นภาระกับ
โครงสร้างอาคารที่ไม่สามารถรองรับน้ําหนักหลังคาได้ ส่งผลให้บ้านมีป๎ญหาเกี่ยวกับการทรุดของ
อาคารอยู่บางตําแหน่ง ซึ่งในการซ่อมครั้งนี้ได้เปลี่ยนสีจากวัสดุดั้งเดิมคือสีเนื้อไม้และสีดํา เป็นการ
ทาสีแดง  
  พ.ศ .2547 ภายในบริ เ วณบ้ าน เริ่ มมีความทรุด โทรมมากขึ้ น  คุณภู่ ศั กดิ์  
โปษยะจินดา ทายาทเจ้าของบ้านได้เริ่มบูรณะบ้านอีกครั้งและปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ลานกลางบ้านเป็นสระ
สําหรับดําน้ําลึก โดยขุดสระลึก 2.80 เมตร และก่อขอบสระเพ่ิม 1.30 เมตร รวมเป็นความลึก
ประมาณ 4.10 เมตร พ้ืนเดิมบริเวณลานกลางบ้านเป็นพ้ืนหินที่ปูตามยาวได้ถูกย้ายตําแหน่งในส่วนที่
ทําสระดําน้ําและเปลี่ยนเป็นการปูตามขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 204 พ้ืนหินและสระดําน้ําลึก บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
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     5.3.2.4 บ้านหว่ังหลี ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 47) 
  1) ที่ตั้งและประวัติอาคาร  
   บ้ า น ห วั่ ง ห ลี ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ สุ ด ถ น น เ ชี ย ง ใ ห ม่  ย่ า น ค ล อ ง ส า น  
ฝ๎่งธนบุรีใกล้กับวัดทองธรรมชาติ ติดกับฮวยจุ้นล้ง อดีตท่าเรือกลไฟ ตรงข้ามกับย่านสําเพ็งและย่าน
ตลาดน้อยในฝ๎่งพระนคร เป็นอาคารสองชั้นประกอบด้วยอาคารประธาน1 หลัง วางผังขนานกับแม่น้ํา
เจ้าพระยา และมีอาคารบริวารสองหลังหันด้านสกัดเข้าหาแม่น้ําและวางผังตั้งฉากกับอาคารประธาน
เป็นปีกซ้ายและขวา ระหว่างอาคารบริวารทั้งสองหลังนี้มีผนังก่ออิฐฉาบปูนเชื่อมต่อกัน บริเวณ
กึ่งกลางทําเป็นซุ้มประตูแบบเก๋งจีน นอกจากอาคารทั้ง 3 หลังที่ล้อมลานเปิดโล่งกลางบ้านแล้วยังมี
โรงครัวเป็นเรือนชั้นเดียวอีก 1 หลังซึ่งคั่นด้วยลานเปิดโล่งผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามทางยาวในด้านหลัง
ของอาคารประธาน  
   บรรพบุรุษของสกุลหวั่งหลีคือ ตันฉื่อฮ้วง พ่อค้าชาวจีนในสมัยรัชกาลที่ 5 
เดินทางเข้ามาประเทศสยามและได้ทําการค้าขายโดยเช่าห้องในตึกแถวฮวยจุ้นล้งเป็นที่ประกอบ
กิจการ ในเวลาต่อมา ตันฉื่อฮ้วง ได้แต่งงานกับ ท่านหนู สตรีแห่งบ้านโปษ์กี่ (สกุลโปษยานนท์) ซึ่ง มี
บ้านชั้นเดียวแบบเก๋งจีนปลูกเป็นเรือนล้อมลานอยู่ละแวกท่าดินแดงในป๎จจุบัน ตันฉื่อฮ้วงได้ซื้อที่ดินที่
ติดกับฮวยจุ้นล้งและปลูกสร้างบ้านหวั่งหลีขึ้นและมีลักษณะแบบเดียวกันกับบ้านโปษ์กี่ ซึ่งในเวลา
ต่อมาปรากฏภาพของบ้านหวั่งหลีในหนังสือต่างประเทศมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นอาคารแบบจีน
ผสมกับอาคารแบบตะวันตก ตันลิบบ๊วย บุตรชายของ ตันฉื่อฮ้วง เป็นผู้รับมรดกบ้านประจําตระกูล
และได้รับโอนโฉนดที่ดินของฮวยจุ้นล้ง อดีตท่าเรือกลไฟ สืบทอดกิจการต่อจากบิดาเมื่อ พ.ศ.2462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 205 บ้านหวั่งหลีในหนังสือต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา :  Wright, Arnold, Twentieth century impressions of Siam : its history, people, 
commerce, industries, and resources (Bangkok : White Lotus, 1994) 
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  2) ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม 
   - ชั้นล่าง อาคารในบ้านหวั่งหลีบริเวณที่เป็นหมู่เรือนใหญ่ประกอบด้วย
อาคารประธาน 1 หลัง และอาคารบริวารอีก 2 หลัง อาคารประธานชั้นล่างแบ่งเป็น 3 ห้องได้แก่ ห้อง
จักร ห้องรับแขก และห้องรับประทานอาหาร ซึ่งห้องต่างๆเหล่านี้ก่ออยู่ในโครงสร้างของอาคารที่เป็น
การก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบผนังรับน้ําหนัก มีระยะผนังด้านยาวเว้นจากขอบเขตอาคารสําหรับเป็นทาง
เดินหน้าห้อง ซึ่งตรงกับระเบียงชั้นบน โดยห้องจักรเป็นที่ใช้เลี้ยงเด็กๆในบ้านหวั่งหลี หรือสําหรับ
พยาบาลคนป่วยตามโอกาสรวมถึงการใช้งานอเนกประสงค์อ่ืนๆ ภายในห้องมีพ้ืนที่บางส่วนยกพ้ืนขึ้น 
วัสดุทําด้วยพ้ืนไม้ลงน้ํายาเป็นมัน สําหรับใช้งานต่างๆ  ในอาคารบริวารชั้นล่าง ฝ๎่งขวามือใช้เป็นห้อง
เก็บของ พ้ืนในอาคารเป็นพื้นหินอ่อนแบบมีลวดลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 206  ผังพื้นชั้นล่าง บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณวทัญํู เทพหัตถี  
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ภาพที่ 207  ห้องจักรและห้องรับแขก บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : จํานงศรี รัตนิน, คุณหญิง. ดุจนาวากลางมหาสมุทร (กรุงเทพฯ : ธนาคารนครธนจํากัด 
(มหาชน), 2538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 208 โถงทางเดินชั้นล่างและลานกลางบ้าน บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน   
ที่มา : สํารวจเมื่อ   และ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณวทัญํู เทพหัตถี 
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ภาพที่ 209  ห้องรับแขก บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : Ronald G. Knapp, Chinese houses of Southeast Asia : the eclectic architecture 
of sojourners and settlers (Tokyo ;Clarendon, Vt. : Tuttle, 2010) : 230. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 210  ห้องรับแขก บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณวทัญํู เทพหัตถี 
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   - ชั้นบน  อาคารทั้ง 3 ของบ้านหวั่งหลีเชื่อมถึงกันได้โดยทางเดินหน้าห้องที่
ทําหน้าที่เป็นระเบียง โดยขึ้นบันไดจากทางทิศเหนือในส่วนหน้าบ้านที่ขนาบอยู่สองฝ๎่งของซุ้มประตู
ทางเข้าหลักในชั้นล่าง ชั้นบนของอาคารประธานห้องบริเวณก่ึงกลางเป็นที่ประดิษฐานป้ายวิญญาณ
ของบรรพบุรุษ ในฝ๎่งซ้ายและฝ๎่งขวาของห้องบูชาบรรพบุรุษเป็นห้องนอนที่มีการกั้นห้องด้วยตู้ไม้แบบ
ที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5  อาคารบริวารในชั้นสอง ฝ๎่งซ้ายเป็นห้องนอนและห้องแต่งตัว ฝ๎่งขวาเป็น
ห้องนอนและมีบันไดเวียนสําหรับขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้า พ้ืนชั้นสองเป็นพื้นไม้บนโครงสร้างไม้ที่ฝากเข้า
กับผนังรับน้ําหนัก และยื่นคานออกมาบริเวณระเบียงใช้เสากลมท่ีมีบัวปลายเสาแบบตะวันตกเป็น
โครงสร้างช่วยรับน้ําหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 211 ผังพ้ืนชั้นบน บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณวทัญํู เทพหัตถี  
 
 
 
 



  284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 212  บันไดเวียนในห้องชั้นบนฝ๎่งขวา บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : Ronald G. Knapp, Chinese houses of Southeast Asia : the eclectic architecture 
of sojourners and settlers (Tokyo ;Clarendon, Vt. : Tuttle, 2010) : 231. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 213  การแบ่งพ้ืนที่ในห้องโดยใช้ตู้ บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : Ronald G. Knapp, Chinese houses of Southeast Asia : the eclectic architecture 
of sojourners and settlers (Tokyo ;Clarendon, Vt. : Tuttle, 2010) : 231. 
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ภาพที่ 214  ระเบียงหน้าห้องบูชาบรรพบุรุษ บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณวทัญํู เทพหัตถี 
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   - ชั้นหลังคา ชั้นหลังอาคารบ้านหวั่งหลีมีความพิเศษทางสถาป๎ตยกรรมที่
โดดเด่นคือ การใช้โครงสร้างหลังคาและรูปลักษณ์ทางสถาป๎ตยกรรมแบบจีน โดยใช้โครงสร้างอกไก่
และแปฝาเข้ากับผนังรับน้ําหนักที่ก่อเป็นหน้าจั่ว บริเวณหน้าจั่วมีริ้วปูนป๎้นประดับตามขอบและมีการ
ป๎้นปูนที่หน้าจั่วเป็นรูปทรงเหลี่ยมปลายแอ่นหยัก ตกแต่งด้วยการเขียนสีเป็นภาพสัญลักษณ์มงคล
บริเวณสันหลังคา มุงด้วยกระเบื้องดินเผาป๎้นปูนทับรอยต่อระหว่างกระเบื้อง ทั้งนี้มีการใช้รูปแบบ
หลังคาพ้ืนเรียบแบบดาดฟ้า ประดับด้วยลูกกรง ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาป๎ตยกรรมแบบตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 215  ชั้นหลังคา บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ สิงหาคม 2557 
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ภาพที่ 216 การประดับตกแต่งหน้าจั่ว บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน  (อาคารหมายเลข 47) 
ที่มา : Ronald G. Knapp, Chinese houses of Southeast Asia : the eclectic architecture 
of sojourners and settlers (Tokyo ;Clarendon, Vt. : Tuttle, 2010) : 229. 
   - องค์ประกอบอ่ืนๆของอาคาร  บ้านหวั่งหลีได้นําเอารูปแบบ
สถาป๎ตยกรรมตะวันตกเข้ามาปรับใช้ร่วมกับอาคารแบบจีน ทําให้เกิดการผสมผสานและแสดงออกถึง
ความหรูหราของยุคสมัย เช่น การใช้ซุ้มโค้งและบัวปูนป๎้นรอบหน้าต่าง พ้ืนหินอ่อน ลูกกรงแบบลูก
มะหวด การเขียนลวดลายหินอ่อนลงบนวัสดุอื่นสําหรับตกแต่งมุมอาคาร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 217  อิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่ใช้ในการตกแต่งอาคาร บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน   
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณวทัญํู เทพหัตถ ี 
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บทที่ 6 
การศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรมท่ีพักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล 

ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 

6.1 เกณฑ์การศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรม 

 การประเมินคุณค่าสถาป๎ตยกรรมนั้นโดยหลักการสากลและในประเทศไทยที่แสดงตัวอย่าง
และกรณีศึกษาในบทที่ผ่านมา มีกระบวนการสําคัญก่อนทําการประเมินคือ การศึกษาประวัติศาสตร์
และการสํารวจอาคาร การรวบรวมชั้นข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆเช่น 
พงศาวดาร ประวัติอาคาร แผนที่เก่า แผนที่ต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศแบบสถาป๎ตยกรรม การสํารวจ
และรังวัดอาคาร ด้วยการบันทึกสภาพป๎จจุบันที่สามารถจัดทําแบบสถาป๎ตยกรรมเพ่ือศึกษาและ
ประเมินได้ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนผัง รูปตัด รูปด้าน การใช้งานพ้ืนที่และองค์ประกอบการตกแต่ง
อ่ืนๆ  ร วมทั้ ง ก า รบั นทึ กภาพถ่ า ยหรื อด้ ว ย เทค โน โลยี ที่ เ อ้ื อต่ อกา รบั นทึ กสภาพ อ่ืนๆ 
 เมื่อผ่านขั้นตอนศึกษาประวัติศาสตร์อาคารและสํารวจอาคารแล้ว จัดทําเป็นข้อมูลเฉพาะ
อาคารซึ่งประกอบไปด้วยประวัติและความสําคัญของอาคารร่วมกับแบบสถาป๎ตยกรรม จากนั้น
ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมและวิเคราะห์ร่วมกับบริบทของที่ตั้ง
อาคารและรูปแบบทางวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการศึกษา เช่น ความโดดเด่นทาง
สถาป๎ตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นของแท้
ดั้งเดิม ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่ในหลักสากลที่มีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เป็นงานชิ้น
หลักของสถาปนิกคนสําคัญ จะไม่ถูกเลือกมาเป็นเกณฑ์ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากสังคมไทยในอดีต
ไม่นิยมการบันทึกถึงประวัติช่างผู้ก่อสร้าง และจากการศึกษาประวัติอาคารและการสํารวจไม่สามารถ
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาปนิกหรือผู้สร้างอาคารได้ การกําหนดเกณฑ์การประเมินครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่
คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมเป็นหลักและประกอบกับคุณค่าในด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยสรุปเป็นหัวข้อใน
การศึกษาคุณค่าของอาคารแต่ละหน่วยดังต่อไปนี้ 
  1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม  อาคารสามารถแสดงลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลจากสถาป๎ตยกรรมของที่พักอาศัยในประเทศจีนได้อย่างชัดเจน ผ่านการวางแผนผัง การใช้
ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนเป็นผนังรับน้ําหนัก และผสมผสานกับการใช้โครงสร้างเสาไม้ ขื่อไม้
ซ้อนชั้นเพ่ือรับโครงสร้างหลังคาที่ทําจากซุงกลม และมุงด้วยกระเบื้ องดินเผาแบบโค้ง ระหว่างแนว
กระเบื้องมีปูนป๎้นทับเป็นระยะ ซึ่งมีความโดดเด่นต่างกับสถาป๎ตยกรรมอ่ืนๆบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในอดีตที่
มักจะใช้โครงสร้างเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับในรูปแบบของสถาป๎ตยกรรมไทย 
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  2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   อาคารมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ระดับย่าน ไปจนถึงระดับชาติ หรือมีลักษณะที่ทําให้เกิดความระลึกถึงเหตุการณ์บางอย่างใน
ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ตึกแถวริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งสะท้อนเหตุการณ์การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนชาวจีนนอกกําแพงพระนครในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  หรอืสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสถาป๎ตยกรรมและบุคคลที่มีความสําคัญหรือโดดเด่นในประวัติศาสตร์ เช่น เป็นสถานที่
ทํางาน เป็นที่พักอาศัย หรือเป็นที่ที่มีความพิเศษต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจต่อบุคคล
ทั่วไป 
  3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต สถาป๎ตยกรรมสะท้อนรูปแบบ
ของการใช้ชีวิตในอดีตจนถึงป๎จจุบันผ่านพื้นที่การใช้งาน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบการใช้งานและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย เช่น อาคารแบบตึกแถว ใช้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือสถานบริการประเภทต่างๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ในอดีตมีผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย อาคารแบบ
บ้านพักอาศัยที่มีห้องจํานวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งในระดับคหบดีในขณะเดียวกันก็ได้แสดง
ถึงลักษณะการใช้งานในพ้ืนที่ต่างๆเช่น ห้องเก็บข้าว ห้องเก็บถ่ายและฟืน เป็นต้น และปรากฏพ้ืนที่ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือ การเว้นพื้นที่ส่วนสําคัญไว้สําหรับห้องบูชาบรรพบุรุษหรือเทพเจ้า
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ 
  4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ อาคารและที่ตั้งมีความสัมพันธ์กันในเชิง
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการรวมกลุ่มในการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพมหานคร 
ในบริเวณย่านพักอาศัยและย่านการค้าที่มีประชากรหนาแน่น อยู่ใกล้กับริมแม่น้ําเจ้าพระซึ่งในอดีตใช้
เป็นเส้นทางสัญจรหลัก รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับศาลเจ้า การรวมกลุ่มของ
สถาป๎ตยกรรมที่แสดงถึงลักษณะเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ เช่น กลุ่มตึกแถวท่าเรือกลไฟฮวย
จุ้นล้ง ที่แสดงออกถึงความเป็นที่ตั้งสําคัญของศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ ที่บรรทุกสินค้ามาทาง
เรือและนําขึ้นพักไว้ที่โกดังหรืออาคารสํานักงาน  
  5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  ลักษณะทางกายภาพของอาคารสามารถแสดงถึง
รูปแบบดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยแบบจีน แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงทาง
ทางด้านความทรุดโทรมของวัสดุหรือการต่อเติมบูรณะซ่อมแซมอาคารในยุคสมัยต่างๆ  ตามความ
เหมาะสมและสามารถรักษาวัสดุดั้งเดิมไว้ได้ เช่น ผนังรับน้ําหนักแบบก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างขื่อไม้
ซ้อนชั้น  สันหน้าจั่วและหลังคา วัสดุมุง เป็นต้น 
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  6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  ในอดีตกลุ่มอาคารประเภทตึกแถวเป็นสถาป๎ตยกรรมที่มี
ศักยภาพที่สามารถสะท้อนลักษณะทางเศรษฐกิจการค้าได้ในมิติของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าใน
ชีวิตประจําวัน  ในป๎จจุบันระบบเศรษฐกิจได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าอาคารจะเป็นสถานที่
สําหรับกิจกรรมการซื้อขายอย่างเดิม แต่ในสังคมผู้บริโภคมีความต้องการอื่นๆที่ไม่เพียงแต่ความสะดวก
ในการซื้อขายเท่านั้น บางกรณีผู้บริโภคต้องการสถานที่สําหรับท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึน 
เช่น ที่พักอาศัย ที่รับประทานอาหาร ซึ่งนํามาสู่เงื่อนไขของการเลือกสถานที่ที่มีความสวยงาม มี
เรื่องราวที่น่าสนใจ หรือความคาดหวังบางประการที่จะได้รับความประทับใจจากสถานที่นั้นๆ ทําให้
คุณค่าทางเศรษฐกิจในป๎จจุบันที่เชื่อมโยงกับสถาป๎ตยกรรมนั้นสามารถขยายไปยังกลุ่มที่พักอาศัย
ประเภทบ้านพักส่วนบุคคล และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสถานที่สําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ
ด้านสถาป๎ตยกรรมและประวัติศาสตร์ 

 6.2 การศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรมจากอาคารกรณีศึกษาที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล ในเขต 
สัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

  6.2.1 การศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรมจากกอาคารกรณีศึกษาที่พักอาศัยชาวจีน
โพ้นทะเล ประเภทตึกแถว 
   6.2.1.1 คุณค่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล บ้านเลขที่ 59-63  
ย่านสะพานหัน  (อาคารหมายเลข 1) 
    1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม   ลักษณะอาคารเรียบง่าย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านแผนผังที่สั้นและแคบ  สัดส่วนอาคารไม่สูงมากรวมทั้งช่องเปิดชั้นบนเป็น
ช่องหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการป๎้นปูนบริเวณสันหน้าจั่วและตามขอบ ไม่พบการตกแต่งด้วยการ
เขียนสี หรือปูนป๎้นอ่ืนๆที่พิเศษ  ซึ่งเป็นลักษณะของสถาป๎ตยกรรมที่ร่วมยุคสมัยเดียวกันกับตึกแถว 
ในยุคแรกของ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาคารหมายเลข 1นี้ สันนิษฐานว่าเป็นอาคารยุคแรก  
ของการตั้งถิ่นฐานชาวจีนโพ้นทะเลในฝ๎่งพระนคร 
    2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   ตึกแถวเลขที่ 59-63 ย่านสะพานหัน  
เป็นตึกแถวที่สามารถแสดงถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวจีนในย่านสะพานหัน เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนอพยพจากบริเวณ
พระบรมมหาราชวังในป๎จจุบันมาตั้งถ่ินฐานและประกอบอาชีพที่นอกกําแพงพระนคร  จากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของย่านและอาคารนั้นไม่สามารถสืบค้นเกี่ยวกับผู้ใช้งานอาคารได้อย่างชัดเจน มีข้อมูล
เบื้องต้นว่าส่วนใหญ่ร้านค้าในบริเวณตรอกนี้จะขายยาฉุนหรือยาตั้งกันทั้งตรอก 
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    3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต อาคารบริเวณ
ริมคลองโอ่งอ่างชุดนี้ ในอดีตเป็นย่านการค้ายาฉุนหรือยาเส้นแห่งใหญ่ของพระนคร โดยมีพ่อค้าชาว
จีนเป็นผู้ประกอบกิจการและดําเนินกิจการมาเรื่อยๆจน ในบริเวณชุมชนจะมีกลุ่มลูกจ้างรับมวนยา
เส้นเป็นหญิงชาวไทย ในบางครั้งบริเวณลานโล่งหรือดาดฟ้าของอาคารข้างเคียงได้กลายเป็นพ้ืนที่
สําหรับตากยาเส้น ในยุคป๎จจุบันสินค้าเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยม กิจการค้าขายยาฉุนจึงซบเซาและมี
แนวโน้มที่จะหายไปในที่สุด 
    4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของอาคารหมายเลข 
1 มีความสําคัญและมีคุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เนื่องจากอยู่ติดกับตรอกทางเดินที่
เรียกว่า ตรอกยาฉุน ซึ่งเป็นย่านการค้ายาเส้นในอดีตและเป็นถนนเลียบคลองโอ่งอ่าง ย่านสะพานหัน 
ซึ่งเคยใช้เป็นทางสัญจรเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างคลองอ่ืนๆและแม่น้ําเจ้าพระยา ทั้งนี้อาคารหมายเลย 1 
ยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มตึกแถวที่มีลักษณะสถาป๎ตยกรรมแบบจีนอีกจํานวน 2-3 ชุด ที่ตั้งอยู่ถัดไป
เป็นระยะจนถึงซอยบพิตรภิมุข ที่เคยเป็นลําคลองเช่นเดียวกัน 
    5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม   ลักษณะความเป็นของแท้
ดั้งเดิมของอาคารสังเกตได้จากการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนโดยใช้ระบบผนังรับน้ําหนักร่วมกับ
โครงสร้างพื้นไม้ ซึ่งยังคงสภาพทางสถาป๎ตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้ในระดับปานกลาง ได้รับการประเมิน 
3 คะแนน เนื่องจากมีการใช้งานเป็นร้านอาหารทําให้เกิดการตกแต่งด้ วยวัสดุสมัยใหม่ เช่น การปู
กระเบื้องบนผนังภายใน การใช้รูปแบบหน้าต่างแบบสมัยใหม่ ทําให้ความเป็นของแท้ดั้งเดิมถูก
เปลี่ยนแปลง 
    6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ป๎จจุบันบรรยากาศช่วงปากตรอกยาฉุน 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารหมายเลข 1 ยังมีความคึกคักอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นสถานที่ จําหน่ายอาหารที่มี
ผู้บริโภคนิยมเดินทางมารับประทานอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ปอเปี้ยะ ข้าวหมูแดง ในบางคูหาเปิด
เป็นร้านกาแฟสําหรับความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มในยุคป๎จจุบัน ซึ่งมีคุณค่าด้านเศรษฐกิจที่ยังคง
ความเป็นลักษณะของย่านการค้าสําคัญในพระนครมาจนถึงป๎จจุบัน แต่บริเวณกลางตรอกไปจนถึง
ช่วงท้าย มีความสงบกว่าปากตรอกเนื่องจากใช้งานเป็นที่พักอาศัย โรงงานน้ําแข็ง และร้านขายยาฉุน 
ซึ่งไม่ได้รับความนิยมในป๎จจุบัน ด้วยที่ตั้งของอาคารที่ใกล้คลองโอ่งอ่างซึ่งกําลังได้รับการพัฒนาเป็น
พ้ืนที่ท่องเที่ยว ทําให้กลุ่มอาคารหมายเลข 1 และอาคารในย่านมีแนวโน้มที่สามารถพัฒนาเชิงธุรกิจได้ 
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ภาพที่ 218 สภาพป๎จจุบันบ้านเลขท่ี 59-63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ มีนาคม 2560 และ กุมภาพันธ์ 2561 
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      6.2.2  คุณค่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล บ้านเลขท่ี 63-81 ย่านสําเพ็ง 
  1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม  จากการศึกษาแผนที่เก่าฉบับ พ.ศ.2430 และการ
สํารวจรูปแบบสถาป๎ตยกรรมอาคารที่มีสัดส่วนสูงกว่าตึกแถวปกติ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับตึกแถวของจีน
ที่รับอิทธิพลแบบตะวันตก เช่น หงอคากี่ หรือ ทางเดิน 5 ฟุตภายในอาคาร ซึ่งพบช่องซุ้มโค้งที่ผนัง
ระหว่างอาคารทั้งชั้น 1 และ 2  สามารถจัดการแผนผังเพ่ือการใช้สอยได้คุ้มค่า โดยแบ่งอาคาร
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหน้าและส่วนหลัง ส่วนหน้ามีขนาดความลึกประมาณ 9 เมตร เนื่องจาก
ระดับพ้ืนถึงฝ้าเพดานที่มีระยะสูงทําให้อากาศถ่ายเท และเกิดสภาวะน่าสบายในอาคารด้วยช่อง
ระบายอากาศเหนือประตูและช่องเปิดอ่ืนๆ มีการใช้งานแกะสลักไม้ด้วยฝีมือประณีตประดับตกแต่ง
ขื่ออาคารและค้ํายันหน้าบ้าน 
  2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   ประวัติศาสตร์ ตึกแถวในตรอกชัยภูมิหรือที่รู้จักกันใน
ชื่อตรอกแตง เป็นแหล่งขึ้นชื่อทางด้านสถานเริงรมย์ของย่านสําเพ็งในอดีต โดยมีทั้งโรงน้ําชา โรงฝิ่น 
และโรงบ่อน ซึ่งเป็นลักษณะชีวิตในอดีตอีกรูปแบบหนึ่ง มีความเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของชาวจีน
โพ้นทะเลที่ประกอบอาชีพทําขนมมงคล ในย่านสําเพ็ง ซึ่งป๎จจุบันร้านเตียท่งเซ้งยังคงสืบทอดธุรกิจ
ของครอบครัว และมีการบันทึกในเรื่องฟ้ืนความหลังของพระยาอนุมานราชธน ถึงร้านอาหารที่หรูหรา
เรียกว่า ร้านบันไดทอง ในตรอกแห่งนี้  
  3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต  กลุ่มอาคารหมายเลข 16 
จํานวน 10 คูหานี้ ในป๎จจุบันประกอบไปด้วยผู้พักอาศัยที่ประกอบกิจการหลากหลาย และส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ที่บรรพบุรุษอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพในในประเทศไทย ซึ่ง
อาชีพ เช่น การจําหน่ายขนมมงคลแบบจีน และการจําหน่ายใบชา เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มสังคมที่เป็นผู้บริโภค ภายใต้การผลิตสินค้าใน
อาคารที่เป็นสถาป๎ตยกรรมแบบดั้งเดิม 
  4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของอาคารอยู่ในตรอกชัยภูมิ ใกล้กับ
ศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกง ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองของชาวจีน อยู่ย่านสําเพ็งและปลายตรอกด้านหนึ่งสามารถ
ทะลุไปถนนทรงวาด เชื่อมต่อกับศาลเจ้าเล้าปุนเถ้ากงซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ทําให้กลุ่ม
อาคารมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ประวัติศาสตร์ในด้านความเชื่อและศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่เคารพ
สักการะของคนในชุมชนและชาวจีนอื่นๆ อีกทั้งตรอกชัยภูมิ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตรอกแตง ในอดีตนั้น
เป็นตรอกที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถานเริงรมย์และอบายมุข ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ขัดกับทัศนะของ
สังคมในป๎จจุบัน แต่นับเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของสถานที่ที่สามารถสะท้อนภูมิทัศน์ในอดีต 
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  5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  อาคารทั้ง 10 คูหานั้นได้รับการปรับปรุงอยู่เป็น
ระยะ เนื่องจากยังคงใช้งานเป็นที่พักอาศัยและโกดังสําหรับเก็บของ ทําให้ในบางกรณีต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบโครงสร้างหรือใช้วัสดุอื่นๆแทนวัสดุแบบดั้งเดิม ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางโดยมีจํานวนประมาณ 
3-4 หลังของกลุ่มอาคารที่ยังคงลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบบางประการไว้ได้ 
  6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  ป๎จจุบันอาคารหมายเลข 16 นั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบ
กิจการต่างๆเช่น ร้านจําหน่ายอาหาร, ที่ตั้งสมาคมมิตรสําเพ็ง, โกดังสินค้า และที่พักอาศัย ซึ่งตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากย่านสําเพ็งเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางการค้าปลีกและค้าส่งที่
คึกคักตลอดเวลา ในอดีตบางคูหาใช้เป็นที่พักอาศัยของคนงานที่เป็นลูกจ้างของร้านค้าต่างๆในย่าน 
ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยในคูหามากถึง 30 คน โดยศักยภาพของอาคารและความสวยงามทางสถาป๎ตยกรรม
เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจโดดเด่นมากขึ้น แต่มีป๎จจัยที่เป็นอุปสรรคคือการ
เข้าถึงที่ตั้ง ต้องอาศัยการเดินเท้าเท่านั้นเนื่องจากตั้งอยู่ในตรอกแคบโดยที่มีพ้ืนที่จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 219 สภาพป๎จจุบันบ้านเลขท่ี 63-81 ย่านสําเพ็ง (อาคารหมายเลข 16) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤศจิกายน 2560 
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       6.2.3 คุณค่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล ล้ง 1919 ย่านคลองสาน 
  1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม  เป็นการรวมกลุ่มของตึกแถวสองชั้นที่ทําให้เกิด
ลักษณะคล้ายกับบ้านพักอาศัยที่มีผังแบบสามเรือนล้อมลานโล่งขนาดใหญ่ตรงกลางเพ่ือวางสินค้า 
 (ซานเหอย่วน) ซึ่งในโครงการประกอบด้วยอาคารก่ออิฐฉาบปูนมีลักษณะระเบียงและทางเดินหน้า
ห้องแบบยาวตลอดแนว และบันไดแยกขึ้นชั้นสอง จํานวนทั้งหมด 7 หลัง การใช้งานของอาคารแบ่ง
พ้ืนที่ชั้นบนและล่างออกจากกันในการติดต่อซื้อขาย  มีลักษณะเด่นของการใช้พ้ืนที่นั่งบริเวณระเบียง
อาคาร ความวิจิตรงดงามของประตูไม้แกะสลัก การตกแต่งศาลเจ้าแม่หม่าโจ้วบนอาคารประธานและ
ภาพเขียนสีแบบศิลปะจีนบริเวณกรอบประตูหน้าต่าง  
  2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   ล้ง 1919 หรือฮวยจุ้นล้ง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็น
ท่าเรือกลไฟของสกุลพิศาลบุตรและได้ขายที่ดินต่อให้กับสกุลหวั่งหลี มีการใช้งานเป็นท่าเรือและ
ร้านค้าตลอดจนโกดังพักสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง  เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ในระดับบุคคล คือ  
นายตันฉื่อฮ้วง ต้นสกุลหวั่งหลีที่เข้ามาทําการค้าขายในสยาม และบริเวณห้องชั้นบนกึ่งกลางของอาคาร
ประธาน เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพเจ้าแม่หม่าโจ้วมา เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ต้องเดินทางทางเรือ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่ค้าสําเภาระหว่างสยามและเมืองอ่ืนๆ  
  3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต ในอดีตฮวยจุ้นล้งเป็นท่าเรือที่
มีความสําคัญอย่างมาก เปรียบเสมือนจุดพักสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองบางกอก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ขุนนางที่ดูแลด้านการค้า กลุ่มพ่อค้าชาวจีน และกลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้น
ทะเลที่อพยพมาหางานทําในสยาม สถานที่แห่งนี้จึงประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับ
บุคคลหลายระดับ และในป๎จจุบันอาคารได้รับการบูรณะอีกครั้งในชื่อโครงการ ล้ง 1919 ซึ่งสะท้อน
การผสมผสานวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของยุคเก่าและยุคใหม่เข้าด้วยกัน เช่น การเปิดให้บุคคลทั่วไปได้
สักการะเจ้าแม่หม่าโจ้ว บริเวณลานหน้าอาคารประธานซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคการค้าทาง
สําเภาและเรือกลไฟ การเปิดพ้ืนที่สําหรับจําหน่ายสินค้าของที่ระลึก พ้ืนที่ร้านอาหาร ทําให้เกิดการ
หมุนเวียนของกิจกรรมร่วมกับการสอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ 
  4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งของโครงการล้ง 1919 หรือฮวยจุ้นล้ง
นั้น เป็นหมุดหมายสําคัญเชิงภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพของชาวจีนโพ้น
ทะเลในกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่บริเวณฝ๎่งธนบุรีแต่ในบริบททางสังคมและการดําเนินชีวิต
ในอดีตนั้น แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อชีวิตของผู้คนทั้งฝ๎่งพระนครและฝ๎่งธนบุรี
เข้าด้วยกัน รวมไปถึงกลุ่มพ่อค้าและผู้คนจากท่ีต่างๆที่ต้องนําสินค้าจากท่าเรือแห่งนี้ไปจําหน่ายต่อ  
ฮวยจุ้นล้งจึงเป็นสถานที่มีความสัมพันธ์กับบ้านพ่อค้าชาวจีน เช่น บ้านซินโล้งของตระกูลพิศาลบุตร 
บ้านหวั่งหลี และอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ตรงข้ามย่านการค้าสําคัญ เช่น สําเพ็ง ตลาดน้อย เป็นต้น 
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  5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  ตึกแถวในฮวยจุ้นล้งผ่านการใช้งานในรูปแบบของ
ร้านค้า สํานักงานและโกดังสินค้าของพ่อค้าชาวจีน ซึ่งมีการต่อเติมอาคารหลายรูปแบบ จนกระทั่ง 
พ.ศ.2560 มีการบูรณะอาคารเพ่ือสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง ในครั้งนี้มีการรื้อพ้ืนชั้นสองของ
ตึกแถวบางหลัง รวมทั้งตัดผนังรับน้ําหนักที่ทําหน้าที่เป็นโครงสร้างหลัก ทําให้มีสภาพความเป็นของ
แท้ดั้งเดิมอยู่ในระดับกลาง แต่ยังคงรูปร่าง รูปทรงและองค์ประกอบการตกแต่งบางประการ เช่น ขื่อ
ไม้ซ้อนชั้นบริเวณระเบียงทางเดิน, แปไม้ที่ทําจากซุงกลม, ลวดลายแกะสลักบานประตูและช่องลมฉลุ
ลายประกอบการเขียนสีบริเวณศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว, ภาพเขียนสีลวดลายแบบจีนซึ่งมีการบูรณะ
กลับมาให้สมบูรณ์ และทําให้สร้างจินตภาพถึงความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดี 
  6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  ตึกแถวโครงการล้ง 1919 ป๎จจุบันได้เปิดทําการเป็นพ้ืนที่
จําหน่ายสินค้า จัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่
ของย่านคลองสาน ฝ๎่งธนบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมให้ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจด้าน
ประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการในป๎จจุบัน เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
หรือการถ่ายภาพนอกสถานที่ ได้เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการสืบทอดลักษณะของกิจกรรม
ทางการค้าขายจากอดีตในรูปแบบของการค้าท่ีทันสมัยมากขึ้น  ซึ่งที่ตั้งของโครงการ ล้ง 1919 อยู่ใน
พ้ืนที่มีศักยภาพ มีมูลค่าที่ดินสูง และมีความน่าสนใจ ทําให้เกิดการหมุนเวียนของผู้เข้ามาใช้บริการ
และสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่โดยรอบในอาชีพการบริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
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ภาพที่ 220 สภาพป๎จจุบัน ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46) 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กรกฎาคม 2561 
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 6.2.2 การศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรมจากกอาคารกรณีศึกษาที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล 
ประเภทบ้านพักอาศัย 
  6.2.2.1 คุณค่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล มูลนิธิประทานพรเยาวชน 
ย่านสะพานหัน 
    1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม  อาคารสร้างขึ้นประมาณช่วงรัชกาล
ที่  3 ก่อนที่ครอบครัวของท่านทองคํา แซ่ตั้งจะเข้ามาอยู่ ตกทอดต่อมาถึงพระกรณีศรีสํารวจ และ
ทายาทสกุลวัชราภัยในป๎จจุบัน และมีการผสมผสานการใช้สถาป๎ตยกรรมแบบตะวันตกเพ่ิมขึ้นมาใน
ภายหลัง อาคารมีการผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกร่วมกับอาคารแบบจีน ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนสาม
หลังล้อมลานกว้างตรงกลาง (ซานเหอย่วน) และการใช้ลูกกรงระเบียงแบบลูกมะหวดและไม้ฉลุ
ลวดลายต่างๆ แต่พบได้ในอาคารประเภทเดียวกัน ของย่านอ่ืนๆ อาคารได้รับการออกแบบให้เข้ากับ
สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีการใช้พ้ืนที่ระเบียงและความโปร่งของช่องเปิด 
ในขณะเดียวกันก็สามารถกันฝนได้ 
    2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์    สามารถแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวจีนในย่านสะพานหันได้ชัดเจน เป็นบ้านพักอาศัยของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์คือ หลวง 
อุปการโกษากร (เวท วัชราภัย) คหบดีค้าขายทางเรือสําเภาและท่านป๎้น ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยา
วิเชียรคีรี เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 6 (พ.ศ. 2408 - 2427) และบุตรชายที่รับราชการในสมัยราชการที่ 
5 ได้แก่ พระกรณีศรีสํารวจ (แดง วัชราภัย) 
    3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต อาคาร
หมายเลข 4 ได้สะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน และตะวันตก บรรพบุรุษของ
ตระกูลวัชราภัย ซึ่งเป็นชาวจีนแซ่ตั้ง ได้เข้ามาพํานักในอาคารที่มีสถาป๎ตยกรรมผสมผสานระหว่างจีน
และอาคารอิทธิพลแบบตะวันตก สังเกตได้จากลักษณะการตกแต่งอาคารและเครื่องเรือนต่างๆแบบ
ตะวันตกที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และในที่สุดลูกหลานของตระกูลวัชราภัยก็เป็นชาวไทยและนับถือ
ศาสนาพุทธโดยสมบูรณ์ ในสมัยที่การค้ายาฉุนยังได้รับความนิยม บ้านหลังนี้เคยใช้บางส่วนของอาคาร
ด้านหน้าและลานในบ้านเป็นที่ตากยาเส้นของผู้ที่เข้ามาขอใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงความมีปฏิสัมพันธ์
กับระบบสังคมโดยรอบของสถานที่ 
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     4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของอาคารนั้นอยู่ใน
ย่านสะพานหันซึ่งเป็นย่านการค้าสําคัญของพระนครตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน ลักษณะทาง
สถาป๎ตยกรรมมีความสอดคล้องกับตึกแถวแบบจีนกลุ่มอ่ืนๆที่ตั้งอยู่ในตรอกยาฉุน โดยหันหน้าอาคาร
ขนานไปกับตรอกทางเดินเลียบคลองโอ่งอ่าง ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในสมัยที่มีการสัญจรทางน้ําเป็น
หลัก นอกจากลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่มีคุณค่าในที่ตั้งซึ่งเป็นร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานของชาว
จีนโพ้นทะเลแล้วนั้น พ้ืนที่รอบๆอาคารยังได้ส่งเสริมให้สถาป๎ตยกรรมและย่านมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงารวมถึงเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่หาได้ยากในบริเวณใจกลางชุมชน  
และบริเวณใกล้เคียง 
     5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่าน
สะพานหัน สามารถรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารในเกณฑ์ที่น้อย อาคารแสดงเอกลักษณ์ความเป็นของแท้ดั้งเดิมด้านสถาป๎ตยกรรมได้ดี เช่น ระบบ
โครงสร้างผนังรับน้ําหนัก ขื่อไม้แบบซ้อนชั้น และการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาแบบมีปูนป๎้นทับ
รอยต่อระหว่างกระเบื้อง รวมไปถึงลักษณะของเครื่องเรือนและการตกแต่งอาคารด้วยกระเบื้องปรุ  
ที่ได้รับความนิยมสถาป๎ตยกรรมแบบจีน 
    6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ป๎จจุบันมูลนิธิประทานพรเยาวชน ใช้เป็น
ที่พักอาศัยส่วนบุคคลจึงไม่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของย่านมากนัก แต่เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในย่าน
การค้าที่คึกคักและมีผู้คนสัญจรผ่านอย่างหนาแน่นตลอดเวลาในช่วงกลางวัน ทําให้พ้ืนที่ของบ้านมี
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่สําหรับกิจกรรมอื่นๆที่สามารถสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้กับบ้าน รวมทั้งชุมชนโดยรอบ 
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ภาพที่ 221 สภาพป๎จจุบัน มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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   6.2.2.2 คุณค่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง 
ย่านตลาดน้อย 
    1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม เป็นอาคารในสมัยรัชกาลที่ 3 มี
ลักษณะเป็นอาคารสามหลังวางผังตามทางลึก โดยเว้นพ้ืนที่ระหว่างอาคารเป็นลานเปิดโล่ง  มีการใช้
โครงสร้างขื่อซ้อนชั้นแบบเรียบง่ายและแบบพิเศษ ในห้องส่วนหน้าระหว่างช่องว่างของชื่อมีการกรุไม้
แกะสลักลวดลายประณีต และปลายขื่อบริเวณระเบียงด้านหน้ามีการแกะไม้ เป็นลวดลาย หน้าต่าง
บานเปิดคู่ใช้กระจกสีลวดลายแบบโบราณกรุเป็นลูกฟ๎ก บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ถือเป็นอาคารที่หาได้ยาก 
เนื่องจากประกอบขึ้นจากหลายอาคารและมีการวางผังตามทางลึก ซึ่งพบไม่บ่อยในพื้นที่ศึกษา 
    2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   บ้านเอ๊งฮอกต๋องสามารถสะท้อน
การตั้งถ่ินฐานของชุมชนชาวจีนฮกเก้ียนในย่านตลาดน้อยได้อย่างชัดเจน โดยมีศาลเจ้าโจวซือกงที่ใกล้
กับบ้านเป็นศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกี้ยน และบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านต้นสกุล ตันติเวชกุล บรรพบุรุษ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมอแผนโบราณจีน โดยทายาทในสกุลที่เป็นที่รู้จักในป๎จจุบันคือ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
    3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต  อาคาร
แสดงออกถึงการใช้ชีวิตแบบชาวจีนในสังคมไทย ผ่านการประกอบอาชีพหมอแผนโบราณในยุคอดีต
และอยู่ร่วมกับระบบสังคมแบบพหุวัฒนธรรมซึ่งในอดีตย่านตลาดน้อยประกอบไปด้วยชาวไทยและ
ชาวจีนตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น 
    4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  บ้านเอ๊งฮอกต๋อง  
มีลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่กลมกลืนกับศาลเจ้าโจวซือกงซึ่งอยู่เยื้องกับตัวบ้าน รวมทั้งศาลเจ้าอ่ืนๆ
ในพ้ืนที่ และยังมีลักษณะร่วมบางประการของสถาป๎ตยกรรม เช่น ขื่อไม้ซ้อนชั้นและการแกะสลัก
ปลายขื่อที่คล้ายกับที่พักอาศัยหลังอ่ืนๆในย่าน และที่ตั้งของบ้านด้านหนึ่งติดกับตรอกหน้าศาลเจ้า 
และบริเวณหลังบ้านติดกับบ้านพักอาศัยอ่ืนที่มีอิทธิพลจากสถาป๎ตยกรรมจีนเช่นเดียวกันโดยหันหน้า
ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา เมื่อเกิดการรวมกลุ่มของอาคารทําให้เป็นที่จดจําและสร้างคุณค่าให้กับที่ตั้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญจรผ่านทางแม่น้ําเจ้าพระยา มีมุมมองที่สามารถเห็นศาลเจ้าและกลุ่ม
บ้านพักอาศัยเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนช่วยการส่งเสริมภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวจีน
โพ้นทะเลในย่านตลาดน้อย 
    5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  มีการใช้วัสดุสมัยใหม่ในการ
บูรณะอาคาร เช่น กระเบื้องลอน ปูนซีเมนต์ ทําให้มีความดั้งเดิมในระดับกลาง แต่ยังคงลักษณะ
ดั้งเดิมของการวางผังและลานเปิดโล่งไว้ได้ รวมทั้งโครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นและไม้แกะสลักยังอยู่ใน
สภาพดี สามารถสร้างจินตภาพถึงลักษณะแรกสร้างของอาคารได้เป็นอย่างดี 
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   6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ป๎จจุบันบ้านเฮ๊งฮอกต๋อง อยู่ในความดูแลของ
มูลนิธิศาลเจ้าโจวซือกง มีความตั้งใจจะใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน แต่เนื่องจากยังขาดการจัดแสดง
นิทรรศการที่ เป็นระบบ และเปิดในเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจหรือโอกาสพิเศษอ่ืนๆ จึงไม่มี
ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของย่านมากนัก แต่เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าและเป็นเส้นทางป๎่น
จักรยานท่องเที่ยวในย่านตลาดน้อย ทําให้พ้ืนที่ของบ้านมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
หรือสถานที่สําหรับกิจกรรมอื่นๆท่ีสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับบ้าน รวมทั้งชุมชนโดยรอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 222 สภาพป๎จจุบัน บ้านเฮ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 2561 
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       6.2.2.3 คุณค่าสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย
   1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม เป็นอาคารที่จัดอยู่ในยุคที่ 1 ของการศึกษา 
บ้านโซวเฮงไถ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในย่านตลาดน้อยซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยน โดยจีนจาต 
แซ่โซว  แต่งงานกับอําแดงอยู่ และได้สร้างอาคารสองชั้นแบบเก๋งจีนขึ้น  มีลักษณะเป็นอาคารสี่หลัง
ล้อมลานเปิดโล่งตรงกลาง (ซื่อเหอย่วน) ซึ่งเป็นลักษณะผังอาคารที่หาได้ยากในพ้ืนที่ศึกษา อาคารมี
การออกแบบโดยคํานึงถึงลําดับการใช้พื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยเว้นระยะและลดระดับให้ความสําคัญกับ
ห้องบูชาบรรพบุรุษ รวมถึงการตกแต่งที่สวยงามและวิจิตรกว่าและพิเศษกว่าห้องอ่ืนๆ มีการใช้
เอกลักษณ์ทางสถาป๎ตยกรรมจีนที่โดดเด่นและประณีต เช่น สันหน้าจั่วแบบหางนกนางแอ่น, การ
แกะสลักข่ือไม้ซ้อนชั้น, ลักษณะช่องเปิดและบานประตูลูกฟ๎ก, ฝาห้องลูกฟ๎กไม้และการระบายอากาศ
ผ่านทางปล่องที่อยู่เหนือชั้นหลังคาของอาคารบริวาร 
   2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   สามารถแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานชาวจีนฮกเกี้ยน
ในย่านตลาดน้อยได้ชัดเจน ประวัติของบ้านได้สะท้อนความสําคัญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับอาคาร เช่น หลวงอภัยวานิช (สอน) นายอากรรังนกสมัยรัชกาลที่ 3 , หลวงนาวาเกณิกร 
(ซิวเบ๋ง) ช่างภาพส่วนพระองค์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสถาป๎ตยกรรมของบ้านโซวเฮงไถ่ เป็นร่องรอย
ของเหตุการณ์หรือลักษณะทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการตั้งบ้านเรือนในกลุ่มบ้าน
เจ้าสัวสอนในอดีตที่ประกอบไปด้วยอาคารหลายหลังใช้เป็นที่พักอาศัยของทั้งเจ้าของบ้าน เครือญาติ 
และบริวารเป็นจํานวนมาก จนทําให้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของย่านตลาดน้อยนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อ บ้านหมู่
เจ้าสัวสอน ในการสํารวจสารบาญชีบ้านพักอาศัยสมัยรัชกาลที่ 5  
   3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต บ้านโซวเฮงไถ่ผ่าน
การใช้งานเป็นที่พักอาศัยมาหลายชั่วอายุคน ทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างสถาป๎ตยกรรมที่พัก
อาศัยแบบจีนและการใช้ชีวิตแบบคนไทย บรรพบุรุษของบ้านโซวเฮงไถ่เป็นคหบดีที่มีความมั่งคั่งและมี
ท่าเรือโปเส็งบริเวณหน้าบ้านติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งใช้เป็นทางสัญจรและที่ทําการค้าในอดีต  
บรรพบุรุษฝ่ายสตรีที่พักอาศัยในบ้านจากภาพถ่ายพบว่ามีการนุ่งห่มด้วยสไบและโจงกระเบนแบบไทย  
รวมทั้งลักษณะการใช้ชีวิตและพ้ืนที่ห้องต่างๆในบ้าน เช่น การตักน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาเก็บไว้
สํารองเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 
   4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  สถาป๎ตยกรรมและที่ตั้งของบ้าน
โซวเฮงไถ่ มีคุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของย่านตลาดน้อยและกรุงเทพมหานครเป็นอย่าง
มาก เดิมที่ตั้งของอาคารหันหน้าลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา และมีท่าเรือบริเวณหน้าบ้านในอดีตยังไม่มีสิ่ง
บดบังทัศนียภาพของบ้าน ทําให้การรับรู้และสร้างจินตภาพได้ชัดเจนถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาว
จีนโพ้นทะเลในย่านตลาดน้อยผ่านสถาป๎ตยกรรม ป๎จจุบันการรับรู้ได้เปลี่ยนไปโดยผ่านการใช้ถนน
เล็กๆหน้าบ้านเป็นหลัก เนื่องจากพ้ืนที่ริมน้ําใช้เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวที่ขยายออกมา 
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   5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  บ้านโซวเฮงไถ่มีการบูรณะอาคารและ
เปลี่ยนแปลงวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องลอน สีด้วยรวมของอาคารจากสีดําและสีของเนื้อไม้
เปลี่ยนเป็นสีแดง รวมทั้งการปรับปรุงพ้ืนที่ลานกลางบ้านเป็นสระดําน้ําลึก ซึ่งทําให้ความแท้แบบ
ดั้งเดิมหายไปบางส่วนแต่ยังสามารถสร้างจินตภาพได้ถึงลักษณะแรกสร้างและขอบเขตพ้ืนที่การใช้งาน
ของบ้านได้เป็นอย่างดี  องค์ประกอบอ่ืนๆของอาคารยังมีความแท้ดั้งเดิมสูงและเป็นหลักฐานแสดงถึง
คุณค่าได้เป็นอย่างดี เช่น ซุ้มประตูทางเข้าหน้าบ้าน โครงสร้างผนังรับน้ําหนักและช่องเปิดอาคาร 
โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นที่มีลักษณะสมบูรณ์อย่างยิ่ง  ขื่อเอกของบ้านบริเวณห้องบูชาบรรพบุรุษ ฝาไม้
ลูกฟ๎กกระดานดุนและชุดประตูบานเปิดคู่บริเวณห้องบูชาบรรพบุรุษที่มีความวิจิตรประณีต  
   6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  เดิมบ้านโซวเฮงไถ่ใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคล 
ต่อมาเม่ือมีการเปิดสํานักดําน้ํา โดยใช้พ้ืนที่ลานกลางบ้านเป็นสระสําหรับดําน้ําลึก ทําให้เกิดกิจกรรม
ของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาใช้งานในพ้ืนทีเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งกระแสของการ
อนุรักษ์และความชื่นชอบในอาคารประวัติศาสตร์ ทําให้บ้านโซวเฮงไถ่ต้องเปิดพ้ืนที่ต้อนรับผู้มาเยือน
อยู่เสมอจนกระทั่งพัฒนาเป็นการให้เข้าเยี่ยมชมสถาป๎ตยกรรมของบ้านพักอาศัยแบบจีน โดยใช้พ้ืนที่
บริเวณระเบียงบางส่วนสําหรับนั่งเล่น มีบริการเครื่องดื่มและของว่างระหว่างเข้าชมอาคาร รวมทั้ง
ร่วมกิจกรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของย่านตลาดน้อยและกรุงเทพมหานครอยู่เสมอ ทําให้บ้าน
โซวเฮงไถ่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสร้างความคึกคักให้กับย่านตลาดน้อยที่มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกท้ังที่ตั้งของบ้านโซวเฮงไถ่และสถาป๎ตยกรรมมีศักยภาพในการพัฒนา
เชิงธุรกิจหรือพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสร้างมูลค่าในระบบเศรษฐกิจได้ 
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ภาพที่ 223 สภาพป๎จจุบัน บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 
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            6.2.2.4 คุณค่าสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล บ้านหว่ังหลี  
ย่านคลองสาน 
   1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม  เมื่อ พ.ศ.2446 หนังสือ Twentieth 
Century Impressions of Siam ได้ตีพิมพ์ภาพของบ้านหวั่งหลีที่มีรูปแบบสถาป๎ตยกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลตะวันตกร่วมกับการใช้ลักษณะของอาคารแบบจีน ซึ่งสันนิษฐานว่ามีการปรับเปลี่ยนจากบ้าน
แบบจีนดั้งเดิมที่เลียนแบบบ้านโปษ์กี่ มาเป็นอาคารดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 5  อาคารมีความพิเศษ
จากการผสมผสานศิลปะจีนและตะวันตกเข้าด้วยกัน และมีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่ดีและฝีมือ
ช่างอย่างเป็นเลิศ มีเอกลักษณ์ทางสถาป๎ตยกรรมที่โดดเด่น ไม่ปรากฏการทําซ้ําในลักษณะที่
เหมือนกัน รวมทั้งเป็นอาคารที่มีจํานวนน้อย ชั้นเชิงในการเลือกใช้วัสดุที่ส่งเสริมอาคารให้มีความ
หรูหรา เช่น หินอ่อน และการทําวัสดุเลียนแบบหินด้วยการเขียนลาย การตกแต่งหน้าจั่วและสัน
หลังคาด้วยภาพเขียนสีแบบจีน และการประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาเซรามิกท่ีเป็นสัญลักษณ์มงคล ประตู
ไม้แกะสลักลายแก้วชิงดวงหน้าห้องบูชาบรรพบุรุษ การใช้เครื่องเรือนที่ส่งเสริมคุณค่าของอาคาร  
การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งการกําหนดพ้ืนที่ว่างประกอบด้วยลานโล่งระหว่างอาคารจํานวน  
2 ลาน และลานบริเวณข้างอาคาร ทําให้มีการระบายอากาศที่ดี และใช้ประโยชน์กับงานบริการใน
เรือนครัว 
   2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   บ้านหวั่งหลีสามารถสะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล ในฝ๎่งธนบุรีได้อย่างชัดเจน และเป็นประเภทบ้านคหบดีชาวจีนที่มี
ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์การค้าและเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในอดีต  สถาป๎ตยกรรมมี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น ตันฉื่อฮ้วง บรรพบุรุษของสกุลหวั่งหลี, ตันลิบ
บ๊วย, ตันซิวเม้ง, ตันซิวติ่ง นักธุรกิจเชื้อสายจีนคนสําคัญในเมืองไทย 
   3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต คุณค่าที่โดดเด่นนั้น
สามารถสะท้อนผ่านลักษณะของสถาป๎ตยกรรมและเครื่องเรือนในบ้านหวั่งหลีถึงรสนิยมที่ และทัศนะ
ต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มชนชั้นคหบดีในยุคสมัยหนึ่งๆได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้วัสดุตกแต่งจาก
ต่างประเทศ การกั้นผนังห้องด้วยการใช้ตู้ขนาดใหญ่คล้ายกับอาคารสําคัญหลายแห่งในสมัยรัชกาลที่ 
5 ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคบรรพบุรุษเกี่ยวกับเรื่องราวการทําขนมและทําอาหารในบ้านเพ่ือ
ส่งไปให้ท่านตันฉื่อฮ้วงเมื่อคราวที่กลับไปพํานักยังประเทศจีน เหตุการณ์ต่างๆล้วนบอกเล่า
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางสังคมของยุคสมัยและส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ป๎จจุบันบ้านหวั่งหลีใช้เป็น
สถานที่สําคัญของการรวมตัวสมาชิกในครอบครัวในโอกาสพิเศษต่างๆ 
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   4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของบ้านหวั่งหลีนั้นอยู่บริเวณ
สุดปลายถนนเชียงใหม่ ย่านคลองสาน ฝ๎่งธนบุรี ซึ่งอยู่ติดกับโครงการล้ง 1919 หรือ ฮวยจุ้นล้ง อดีต
ท่าเรือกลไฟสําคัญของบางกอก เปี่ยมไปด้วยคุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์เนื่องจากลักษณะ
ทางสถาป๎ตยกรรมและที่ตั้งนั้นเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในการแสดงถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวจีน
โพ้นทะเลระดับคหบดีในย่านคลองสาน และในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความเชื่อมโยงกับ โกดัง
สินค้าของตระกูลหวั่งหลีคือ ท่าเรือฮวยจุ้นล้ง ที่ได้ครอบครองกรรมสิทธิ์ต่อจากตระกูลพิศาลบุตร 
อาคารทั้งสองแห่งมีลักษณะที่สะท้อนวัฒนธรรมการประกอบอาชีพในระบบกงสีของชาวจีน และ
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้ามกับย่านการค้าสําคัญ เช่น สําเพ็งและตลาดน้อย ซึ่งต่างก็เป็น
พ้ืนที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเลได้เข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่อย่างหนาแน่น  
   5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  บ้านหวั่งหลีได้รับการบูรณะให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ทั้งการวางผังอาคารลักษณะสามเรือนล้อมลาน และมีเรือนครัวเป็นอาคารบริวาร
ด้านหลัง ความสมบูรณ์ด้านโครงสร้างและรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรม โดยรักษาองค์ประกอบและวัสดุ
ต่างๆที่เป็นสิ่งแสดงความแท้ดั้งเดิมของอาคารไว้ได้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น ซุ้มประตู พ้ื นหินอ่อน 
ลักษณะชั้นหลังคาดาดฟ้า ลูกกรงแบบลูกมะหวด ตลอดจนการใช้พ้ืนที่ในห้องต่างๆที่สามารถแสดงให้
เห็นถึงลักษณะเมื่อแรกสร้าง  
   6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  ป๎จจุบันบ้านหวั่งหลีเป็นอาคารส่วนบุคคลซึ่งเปิด
ใช้เฉพาะโอกาสพิเศษสําหรับกิจกรรมของสมาชิกในตระกูล จึงไม่ค่อยมีบทบาทเก่ียวกับด้านเศรษฐกิจ 
โดยตรง แต่มีความเก่ียวเนื่องกับอาคารโดยรอบคือโครงการล้ง 1919 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลเปิด
ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้พื้นที่เพ่ือการเลือกซื้อสินค้า รับประทานอาหาร และสักการะศาลเจ้าแม่
หม่าโจ้ว โดยบางส่วนของอาคารล้ง 1919 สามารถมองเห็นบ้านหวั่งหลีได้จากภายนอก มีลักษณะ 
ทางสถาป๎ตยกรรมและการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม รวมถึงสามารถมองเห็นได้จากแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อ
สัญจรด้วยทางเรือ 
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ภาพที่ 224 บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคุณวทัญํู เทพหัตถี  
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6.3 สรุปผลการศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรม 

 จากการศึกษาลักษณะของสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์ และ 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของอาคารประวัติศาสตร์หรือ
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย ซึ่งได้ประมวลองค์ความรู้และเลือกใช้เกณฑ์
ที่เหมาะสมในการอภิปรายถึงคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมและคุณค่าด้านอ่ืนๆของอาคารที่เป็น
กรณีศึกษาในพ้ืนที่ศึกษา สามารถจําแนกคุณค่าของสถาป๎ตยกรรมออกเป็นประเภทต่างๆในเกณฑ์ที่ใช้
ร่วมกัน ได้แก่ คุณค่าสถาป๎ตยกรรมประเภทตึกแถว และ คุณค่าสถาป๎ตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย 
 6.3.1 ผลการศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรมประเภทตึกแถว 
 

 

 

 

ภาพที่ 225  ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมของอาคารประเภทตึกแถวในพ้ืนที่ศึกษา 
 
  1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม  อาคารประเภทตึกแถวในพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย
ตัวแทนจากทั้งเขตสัมพันธวงศ์ และ เขตคลองสาน โดยมีอาคารที่ใช้เป็นกรณีศึกษาคือ บ้านเลขที่  
59 – 63 ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 1), บ้านเลขที่ 63-81 ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง (อาคาร
หมายเลข 16) และ ล้ง 1919 ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 46) ซึ่งตึกแถวแต่ละแห่งมีลักษณะ
เป็นตึกแถวสองชั้น แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยหันด้านสกัดเข้าหาตรอกทางเดินและใช้พ้ืนที่ในทาง
ลึก โดยมีคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับมุมมองในกรณีต่างๆเช่น 
   - ด้านอายุ  อาคารประเภทตึกแถวจากกรณีศึกษาที่คัดเลือกมา สามารถ
แบ่งยุคสมัยได้จากการค้นคว้าประวัติศาสตร์และการสันนิษฐานแผนผังตลอดจนองค์ประกอบอาคาร 
ผลการศึกษาพบว่า อาคารที่มีความเก่าแก่ท่ีสุดคือ อาคารหมายเลข 1 (ย่านสะพานหัน) ซึ่งมีลักษณะ
เรียบง่ายและสัดส่วนที่ไม่สูงมาก รวมทั้งมีลักษณะร่วมยุคสมัยกับตึกแถวยุคแรกของเมืองปีนัง ซึ่ง
สันนิษฐานว่าอาคารหมายเลข 1 สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1-3  ลําดับถัดมาคือ อาคารหมายเลข 46 
(ย่านคลองสาน) คือ กลุ่มตึกแถวในโครงการล้ง 1919 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นโกดังและที่พัก
สินค้าของพ่อค้าชาวจีน ลําดับสุดท้าย ได้แก่ อาคารหมายเลข 16 (ตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง) ซึ่งเป็น
อาคารที่มีสัดส่วนความสูงใกล้เคียงกับอาคารริมถนนเยาวราชซึ่งเป็นถนนที่ตัดในสมัยรัชกาลที่ 5 และ



  310 

มีโครงสร้างหลังคาแบบใช้จันทันร่วมกับแปแบบเหลี่ยม ซึ่งแตกต่างจากลักษณะการใช้แปแบบซุงกลม
เมื่อเทียบกับอาคารในยุคสมัยแรก 
  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 226 ลําดับความเก่าแก่ของอาคารประเภทตึกแถวจากกรณีศึกษา 
   - การวางผัง ลักษณะโครงสร้าง และการตกแต่งอาคาร  อาคารประเภท
ตึกแถวจากกรณีศึกษาที่คัดเลือกมา มีการวางแผนผังของอาคารที่คล้ายคลึงกันคือ แผนผังแต่ละคูหามี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเข้าหาตรอกทางเดิน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันบางส่วน
เช่น อาคารหมายเลข 1 มีแผนผังที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา อาคารหมายเลข 16 มีความลึกประมาณ 
17-18 เมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ทางลึกมากท่ีสุดในกรณีศึกษา ชั้นบนมีพ้ืนที่ระเบียงด้านหน้า และอาคารหมาย
เลย 46 มีทางเดินด้านหน้าอาคารในชั้นล่าง (หงอคากี่ หรือ อาเขต) ในชั้นบนเป็นพ้ืนที่ระเบียงที่
เชื่อมต่อถึงกันระหว่างคูหา ด้านโครงสร้างของอาคาร ใช้ระบบผนังรับน้ําหนักจากการก่ออิฐฉาบปูน
เป็นหลักร่วมกับโครงสร้างพื้นไม้  ในชั้นหลังคาอาคารที่มีความเก่าแก่ในยุครัชกาลที่ 1-4 ยังพบการใช้
แปแบบซุงกลม ซึ่งเป็นลักษณะดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมแบบจีน ส่วนอาคารในสมัยรัชกาลที่ 5 พบ
การใช้แปแบบสี่เหลี่ยม ทั้งนี้ในด้านการประดับตกแต่ง อาคารหมายเลข 16 มีความวิจิตรเป็นลําดับที่ 
1 พบการแกะสลักบริเวณค้ํายันโครงสร้างคาน เหนือช่องประตู โดยแกะเป็นรูปสัตว์ และสัญลักษณ์
มงคล ซึ่งมีลักษณะที่สวยงามและประณีต  ลําดับที่ 2 ได้แก่ ตึกแถวล้ง 1919 มีลักษณะเด่นคือ
โครงสร้างขื่อไม้แบบซ้อนชั้นบริเวณระเบียงทางเดิน และภาพจิตรกรรมแบบจีนบริเวณซุ้มประตูและ
หน้าต่าง  ลําดับสุดท้ายได้แก่ อาคารหมายเลข 1 ซึ่งมีลักษณะที่เรียบง่ายไม่พบการประดับตกแต่งที่
หรูหราเป็นพิเศษ   

อาคารหมายเลข 1 

(สมัยรัชกาลที่ 1-3) 

อาคารหมายเลข 46 

(สมัยรัชกาลที่ 4) 

อาคารหมายเลข 16 

(สมัยรัชกาลที่ 5) 

ลําดับที่ 1  

 

ลําดับที่ 2  

 

ลําดับที่ 3  
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    - ลักษณะการใช้พื้นท่ี  อาคารประเภทตึกแถวจากกรณีศึกษามีการ
ใช้งานพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการค้าขายหรือให้บริการเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะบางประการที่ทําให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนออกมาทางลักษณะสถาปัตยกรรม คือ อาคารหมายเลข 1 มี แผนผังที่
เล็กและพ้ืนที่ทางลึกไม่มาก ใช้พ้ืนที่ชั้นล่างสําหรับค้าขายหรือประกอบกิจการขนาดเล็กเช่น 
ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายสินค้าต่างๆและพ้ืนที่พักอาศัย   อาคารหมายเลข 16 มีสัดส่วนทางความสูง
และทางลึกมากกว่าอาคารทั่วไปในกรณีศึกษา ซึ่งอดีตใช้เป็นสถานบริการเริงรมย์ โรงน้ําชาและโรงฝิ่น
ที่รองรับผู้ใช้บริการจํานวนมาก รวมทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตเป็นพิเศษ  อาคาร
หมายเลข 46 มีสัดส่วนทางลึกใกล้เคียงกับอาคารหมายเลข 1 แต่มีช่วงกว้างระหว่างคูหาที่มากกว่า 
การใช้งานของพ้ืนที่แยกขาดจากกันระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง ซึ่งในอดีตใช้เป็นอาคารสํานักงานของ
พ่อค้าชาวจีน หรือบางคูหาใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า  
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 227 ลักษณะการวางแผนผังอาคารประเภทตึกแถวจากกรณีศึกษา 
 
  2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   อาคารประเภทตึกแถวจากกรณีศึกษานับว่าเป็น
อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง โดยสามารถแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ
ของชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์ และ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม อาคารหมายเลข 1 สะท้อนให้เห็นถึงชุมชนชาวจีนริมคลองโอ่งอ่างในบริเวณริมกําแพงพระ
นคร ซึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้อพยพจากที่ตั้งพระบรมมหาราชวังในป๎จจุบัน ออกมาตั้งถิ่นฐาน
ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสําเพ็ง ซึ่งอยู่ในละแวกที่ใกล้เคียงกับคลองโอ่งอ่างเป็นอย่าง
มาก อาคารหมายเลข 16 เป็นตัวแทนของกลุ่มตึกแถวย่านการค้าสําคัญของพระนครอีกแห่งหนึ่งคือ 

อาคารหมายเลข 1 

 

อาคารหมายเลข 16 

 

อาคารหมายเลข 46 

 



  312 

ย่านสําเพ็ง ที่มีชื่อเสียงในด้านการค้าขายสินค้าหลากหลายประเภท และสถานบริการรวมถึงแหล่ง  
อโคจรที่เป็นอบายมุข แต่นับเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
ชาวจีนโพ้นทะเลในย่านนั้นๆ  อาคารหมายเลข 46 แสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าของพ่อค้าชาวจีน
และรูปแบบการค้าของสยามในอดีตที่อาศัยการขนส่งสินค้าทางเรือสําเภาและพัฒนามาสู่เรือกลไฟ 
โดยมีท่าเทียบเรือเป็นที่พักสินค้าก่อนจะจัดส่งให้กับพ่อค้าอ่ืนๆต่อไป 
  3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต อาคารประเภทตึกแถวแบบจีน
เหล่านี้ สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนกับชาวจีนด้วยกัน ในระบบแซ่และระบบกงสี  
ซินตึ๊ง หรือจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆยังไม่มีต้นทุนในการดํารงชีวิต ส่วนใหญ่จะทํางานเป็น
แรงงานขนถ่ายและดูแลสินค้าให้กับกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่ประกอบกิจการเปิดร้านต่างๆ ในย่านการค้า 
โดยอาศัยอยู่กับผู้ที่มีแซ่เดียวกัน หรือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในกลุ่มภาษาของตนเอง จนกระทั่งตั้งตัว
ได้จึงแยกออกมาเปิดกิจการของตนเอง ทั้งนี้ยังแสดงลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาว
จีนผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซึ่งชาวจีนมักจะเป็นผู้ค้าและชาวไทยเป็นผู้ซื้อหรือรับ
บริการ  
  4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งของอาคารแต่ละแห่งล้วนเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ อาคารหมายเลข 1 และ อาคาร
หมายเลข 46 ตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้กับการสัญจรทางน้ําในอดีตคือ คลองโอ่งอ่างและแม่น้ําเจ้าพระยา 
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการลําเลียงสินค้า การสัญจรเพ่ือไปยังพ้ืนที่ต่างๆที่มีคูคลองเชื่อมต่อกัน ทําให้
เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของย่านหรือขุมชน อาคารหมายเลข 16 เป็นอาคารที่อยู่ในตรอก
เล็กๆตรอกหนึ่ง จากจําจนวนตรอกในสําเพ็งที่มีจํานวนมาก และพ้ืนที่ในตรอกสามารถเดินลัดเลาะ
และทะลุ เชื่อมต่อกันได้  คุณลักษณะเหล่านี้ ได้ส่งเสริมให้สถาป๎ตยกรรมมีความสัมพันธ์เชิง
ประวัติศาสตร์กับที่ตั้งและอาคารอ่ืนๆที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือส่งเสริมกันในบริบทรอบๆ เช่น  
ศาลเจ้า หรือบ้านพักอาศัยแบบจีน 
  5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  อาคารประเภทตึกแถวจากกรณีศึกษาในพ้ืนที่
ศึกษานั้นผ่านการใช้งานมาหลายชั่วอายุคน ทําให้มีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
อาคารเพ่ือการใช้งานในรูปแบบต่างๆกันและการพักอาศัย ซึ่งระดับของความดั้ งเดิมจากทั้ง 3 กรณี 
สามารถเรียงลําดับจากอาคารที่มีความแท้ดั้งเดิมมากไปหาอาคารที่มีความแท้ดั้งเดิมน้อยได้แก่ อาคาร
หมายเลข 16 กลุ่มตึกแถวตรอกชัยภูมิ ย่านสําเพ็ง เป็นอาคารที่ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของการวาง
ผัง ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบอาคาร รวมถึงการตกแต่งและกิจกรรมการค้าแบบดั้งเดิมไว้ได้
มากที่สุด อาคารที่มีความแท้ดั้งเดิมรองลงมา ได้แก่ อาคารหมายเลข 1 และอาคารหมายเลข 16 ซึ่งมี
การปรับปรุงอาคารและใช้วัสดุสมัยใหม่ประเภทต่างๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบ รวมถึงมีการดัดแปลง
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โครงสร้างของอาคารหมายเลข 46 ทําให้มีความแท้ดั้งเดิมในระดับปานกลางแต่ยังสามารถสะท้อน
ลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับช่วงเวลาแรกสร้างได้ 
  6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  อาคารประเภทตึกแถวทุกกรณีศึกษาในข้างต้น มีคุณค่า
ด้านเศรษฐกิจเนื่องจากตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางการค้าหนาแน่น และอาคารเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ทําให้มีการหมุนเวียนของผู้เข้ามาใช้บริการอยู่อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งอาคารที่มีความ
คึกคักทางการค้ามากได้แก่ อาคารหมายเลข 1 ย่านสะพานหัน และอาคารหมายเลข 46 ย่านคลอง
สาน โดยมีการประกอบกิจการร้านอาหารและจําหน่ายสินค้าต่างๆ ด้วยศักยภาพของที่ตั้งที่สามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ในขณะที่อาคารหมายเลข 16 มีระดับของความคึกคักรองลงมาเนื่องจากบางส่วน
ใช้เป็นพ้ืนที่พักอาศัย ส่วนพ้ืนที่ประกอบกิจการนั้นเป็นไปในรูปแบบของการรับทําตามรายการที่สั่ง
หรือการขายส่ง ตลอดจนเป็นโกดังเก็บสินค้า ทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้น้อยกว่า รวมทั้ ง
สถานที่ตั้งอยู่ในตรอกแคบที่เข้าถึงได้จากการเดินเท้าจากถนนหลักผ่านซอยต่างๆที่มีความซับซ้อน 

 6.3.2 ผลการศึกษาคุณค่าสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 228 ลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมของบ้านพักอาศัยในพื้นที่ศึกษา  
 
  1) คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม อาคารประเภทบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษา
ประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งเขตสัมพันธวงศ์ และ เขตคลองสาน โดยมีอาคารที่ใช้เป็นกรณีศึกษาคือ 
มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 4), บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย 
(อาคารหมายเลข 36),  บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) และ บ้านหวั่งหลี ย่าน
คลองสาน (อาคารหมายเลข 47)  ซึ่งอาคารแต่ละแห่งมีลักษณะของการวางแผนผังที่เหมือนและ
แตกต่างกัน โดยมีคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับมุมมองในกรณีต่างๆเช่น 
 

อาคารหมายเลข 4 

 อาคารหมายเลข 36 

 
อาคารหมายเลข 46 

 

อาคารหมายเลข 38 
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   - ด้านอายุ  อาคารประเภทบ้านพักอาศัยจากกรณีศึกษาที่คัดเลือกมา 
สามารถแบ่งยุคสมัยได้จากการค้นคว้าประวัติศาสตร์ โดยเรียงลําดับความเก่าแก่ของอาคารจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ อาคารที่มีความเก่าแก่มากที่สุด คือ บ้านโซวเฮงไถ่และบ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาด
น้อย (อาคารหมายเลข 36 และ 38 ) ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 และร่วมสมัยเดียวกันกับอาคาร
บริวารที่มีลักษณะเป็นเก๋งจีนของมูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 4) 
อาคารที่มีความเก่าแก่ลําดับถัดมาคือบ้านหวั่งหลี ซึ่งปรากฏภาพถ่ายในหนังสือต่างประเทศซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมของอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ผ่านการใช้
วัสดุตกแต่งอาคาร  
   - การวางผัง ลักษณะโครงสร้าง และการตกแต่งอาคาร  ลักษณะของการ
วางแผนผังอาคารประเภทบ้านพักอาศัยจากกรณีศึกษาท่ีคัดเลือกมาสามารถสะท้อนความหลากหลาย
ทางรูปแบบสถาป๎ตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์ และ เขตคลองสาน ได้เป็น
อย่างดี โดยในแต่ละอาคารมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน  เช่น อาคารที่วางผังแบบทางลึก ได้แก่  
บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) รูปด้านหน้าบ้านมีลักษณะคล้ายกับตึกแถวแต่
มีลักษณะใช้งานเพ่ือพักอาศัยเป็นหลัก และมีความกว้างคูหาที่มากกว่าตึกแถวทั่วไปประมาณ 3 ช่วง
เสา และใช้งานพ้ืนที่ทางลึกพร้อมกับมีลานเปิดโล่งภายในบ้าน  อาคารที่วางผังแบบสามเรือนล้อมลาน 
(ซานเหอย่วน) ได้แก่ มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 4) และ บ้านหวั่ง
หลี ย่านคลองสาน (อาคารหมายเลข 47) โดยมีอาคารหลักจํานวน 3 หลัง วางแผนผังเป็นรูปตัว U 
ล้อมลานเปิดโล่งตรงกลาง และมีอาคารสําหรับเป็นเรือนบริการชั้นเดียวเป็นเรือนครัว ตั้งอยู่ในบริเวณ
ด้านข้างหรือด้านหลังของอาคารประธาน  อาคารที่วางผังแบบสี่ เรือนล้อมลาน (ซื่อเหอย่วน) ได้แก่ 
บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) ประกอบด้วยอาคาร 4 หลังวางเรียงกันเป็นผัง
แบบสี่เหลี่ยมปิดล้อมโดยสมบูรณ์ มีลานเปิดโล่งตรงกลาง อาคารส่วนหน้าทําหน้าที่เป็นซุ้มประตู
ทางเข้าหลักตรงข้ามกับอาคารประธาน ลักษณะโครงสร้างของอาคารประเภทบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่
มีลักษณะเดียวกันคือการใช่ระบบผนังรับน้ําหนักเป็นหลักด้วยการก่ออิฐฉาบปูนผสมผสานกับ
โครงสร้างพื้นไม้บนคานไม้ขนาดใหญ่ที่ฝากเข้ากับผนังหรือเสาที่ก่ออิฐฉาบปูน ทั้งนี้ยังใช้โครงสร้างเสา
ไม้รองรับขื่อซ้อนชั้น รับน้ําหนักจากแปทีทําจากซุงกลม พาดด้วยกลอนไม้และมุงด้วยหลังคากระเบื้อง
ดินเผาแบบแอ่นโค้งมีปูนป๎้นทับรอยต่อระหว่างแผ่นเป็นระยะ การประดับตกแต่งอาคารสังเกตได้จาก
วัสดุและฝีมือของช่างเป็นหลัก บ้านพักอาศัยที่มีการประดับตกแต่งอย่างหรูหราด้วยการแกะสลักไม้
บริเวณโครงสร้างข่ือ ประตู และโครงสร้างไม้อ่ืนๆที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ บ้านโซวเฮงไถ่และบ้านหวั่งหลี 
ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยระดับคหบดีที่มีความมั่งคั่งอย่างยิ่ง การตกแต่งที่เรียบง่ายในกลุ่มถัดมา ได้แก่  
บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย และอาคารบริวารในมูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน  
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ภาพที่ 229 ลักษณะการวางแผนผังอาคารประเภทบ้านพักอาศัยจากกรณีศึกษา 
 

แผนผังอาคารหมายเลข 4 

ที่มา : ปรับปรุงจาก   ผสุดี ทิพทัส, บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบ

และการเปลีย่นแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525). 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525) : 9 

 

แผนผังอาคารหมายเลข 36 

ที่มา : สํารวจเมื่อ พฤษภาคม 

2561 

แผนผังอาคารหมายเลข 38 
ที่มา : สํารวจเมื่อ กุมภาพันธ ์2561 

แผนผังอาคารหมายเลข 47 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะหจ์าก
คุณคณุวทัญํู เทพหัตถ ี
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   - ลักษณะการใช้พ้ืนที่ การใช้พ้ืนที่ของอาคารประเภทบ้านพักอาศัยนั้นมี
ความคล้ายคลึงกันในกรณีที่มีการวางแผนผังในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน เช่น บ้านพักอาศัยที่มีการวาง
แผนผังแบบสามเรือนล้อมลานและแบบสี่เรือนล้อมลาน อาคารประธานจะเป็นอาคารที่วางขนานกับ
ทางเข้าหลัก มักจะอยู่ตรงข้ามซุ้มประตู โดยห้องก่ึงกลางของอาคารประธานจะเป็นพ้ืนที่สําคัญสําหรับ
ประดิษฐานป้ายวิญญาณและรูปถ่ายของบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะตามความเชื่อ
ของชาวจีน มักจะสงวนไว้เฉพาะให้บุคคลในตระกูลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นไป
ในบริเวณนั้นได้ ทั้งนี้อาคารบริวารอ่ืนๆในชั้นบนจะใช้เป็นห้องนอน และชั้นล่างที่มีลักษณะเป็นชั้นใต้
ถุน จะใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนระหว่างวัน ห้องเก็บของและพ้ืนที่อเนกประสงค์ บางอาคารจะแยกเรือน
ครัวออกจากตัวบ้านเป็นอาคารขนาดชั้นเดียวอีกหนึ่งหลัง เช่น มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพาน
หัน (อาคารหมายเลข 4) และ บ้านหวั่งหลี (อาคารหมายเลข 47) ในกรณีที่อาคารวางผังการใช้งาน
ตามทางลึกจะใช้ พ้ืนห้องด้านหลังสุดชั้นบนของบ้านเป็นพ้ืนที่สํ าหรับห้องบูชาบรรพบุรุษ 
  2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์   อาคารประเภทบ้านพักอาศัยจากการคัดเลือกใน
กรณีศึกษานั้นต่างเป็นอาคารสําคัญและมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง ทั้งในลักษณะของ
สถาป๎ตยกรรมที่ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีน
โพ้นทะเล และยังเป็นบ้านพักอาศัยของบุคคลสําคัญหลายท่านได้แก่ หลวงอุปการโกษากร (เวท วัชรา
ภัย) คหบดีค้าสําเภาแห่ง ย่านสะพานหัน ป๎จจุบันคือมูลนิธิประทานพรเยาวชน ในความดูแลของ
คุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ (วัชราภัย), ท่านตันจูหงี หมอแผนโบราณจีน แห่งบ้านเอ๊งฮอกต๋องย่าน
ตลาดน้อย บรรพบุรุษต้นตระกูล ตันติเวชกุล ป๎จจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธีศาลเจ้าโจวซือกง, 
เจ้าสัวจาต หลวงอภัยวานิช (สอน) นายอากรรังนกและคหบดี แห่งบ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย 
ป๎จจุบันอยู่ในความดูแลของคุณดวงตะวัน โปษยะจินดา และครอบครัว, ท่านตันฉื่อฮ้วง คหบดีแห่ง
บ้านหวั่งหลี ป๎จจุบันอยู่ในความดูแลของตระกูลหวั่งหลี นอกจากประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่และ
บุคคลแล้วยังสามารถสะท้อนประวัติศาสตร์ของพัฒนาการการใช้วัสดุและการก่อสร้างสถาป๎ตยกรรม
ได้ตามยุคสมัยได้อีกประการหนึ่ง 
  3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต  ลักษณะของอาคารและ
เรื่องราวที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนของแต่ละบ้านเกิดการผสมผสานระหว่างชาวจีนและวัฒนธรรมไทย
หลายประการ เช่น การเลือกตั้งถิ่นฐานและสร้างบ้านเรือนใกล้กับการสัญจรทางน้ํา ซึ่งเป็นลักษณะ
การเดินทางของชาวไทยในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ํา ลักษณะการแต่งกายของบรรพบุรุษฝ่ายสตรีของบ้านโซวเฮง
ไถ่และบ้านหวั่งหลี ที่ปรากฏภาพนุ่งโจงกระเบนและห่มสไบซึ่งเป็นลักษณะการแต่งกายอย่างไทย 
รวมถึงการรับราชการและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระมหากษัตริย์ในราชสํานักของไทย 
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  4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของอาคารประเภทบ้านพักอาศัยของ
กรณีศึกษาในแต่ละแห่งที่คัดเลือกมานั้น ล้วนเป็นที่รู้จักและปรากฏเป็นภาพจําในเชิงสัญลักษณ์ของ
ย่านนั้นๆ เนื่องจากบ้านในระดับคหบดีชาวจีนที่ยังคงสภาพอยู่ในป๎จจุบันเหลืออยู่เป็นจํานวนน้อย 
และมีลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมที่โดดเด่นมากกว่าอาคารอ่ืนๆ ทั้งนี้ตําแหน่งของบ้านที่เป็นจุดหมาย
ตาของการสัญจรทางบกในป๎จจุบันได้แก่ มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 
4) บ้านเอ๊งฮอกต๋องและบ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36 และ 38) และอาคารที่
เป็นจุดหมายตาของการสัญจรทางน้ําที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนคือ บ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน 
(อาคารหมายเลข 47)  ซึ่งอาคารเหล่านี้ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบทั้งด้านพ้ืนที่และด้าน
สถาป๎ตยกรรมอ่ืนๆที่สัมพันธ์กัน เช่น ตึกแถวแบบจีน ศาลเจ้า พ้ืนที่ชุมชนชาวจีน เป็นต้น 
  5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม  เนื่องจากอาคารแต่ละหลังผ่านการใช้งานมา
อย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนทําให้มีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และเกิดการบูรณะซ่อมแซมขึ้น
เพ่ือแก้ป๎ญหาอาคารต่างๆ เช่น ความชื้นใต้ดิน น้ําฝนรั่ว ส่งผลให้บางครั้งจําเป็นจะต้องแก้ป๎ญหาด้วย
การรื้อวัสดุดั้งเดิมที่ชํารุดออกบางส่วน อย่างไรก็ตามจากกรณีศึกษาประเภทบ้านพักอาศัยเหล่านี้
สามารถจัดลําดับความแท้ดั้งเดิมที่ค่อนข้างสมบูรณ์จากมากไปน้อยได้คือ อาคารที่ยังคงมีความแท้
ดั้งเดิมเหลืออยู่มากได้แก่ มูลนิธิประทานพรเยาวชน ย่านสะพานหัน (อาคารหมายเลข 4) บ้าน  
บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 38) และบ้านหวั่งหลี ย่านคลองสาน (อาคาร
หมายเลข 47) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกัน มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุบางชนิดและซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด
ทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพดี โดยที่ยังคงเอกลักษณ์และรูปแบบทางสถาป๎ตยกรรมแบบจีนไว้ได้ค่อนข้าง
ครบถ้วน เช่น โครงสร้างผนังรับน้ําหนัก ขื่อไม้ซ้อนชั้น ปูนป๎้นสันหลังคา และวัสดุมุง อาคารทีมีความ
แท้ดั้งเดิมในลําดับรองลงมาคือ บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 36) มีการใช้
ปูนซีเมนต์ในการบูรณะอาคารซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างในอนาคตเนื่องจากความชื้นในผนังไม่สามารถ
ระเหยออกได้ การเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นกระเบื้องแบบสมัยใหม่และการสร้างหลังคาสังกะสีคลุมพ้ืนที่ลาน
เปิดโล่ง แต่ยังคงลักษณะการวางผัง รูปแบบช่องเปิด และลักษณะโครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้นไวได้ 
  6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ อาคารในประเภทบ้านพักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในเขต 
สัมพันธวงศ์ และ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในภาคธุรกิจและคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจในปริมาณที่น้อย เนื่องจากการใช้งานหลักเป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคล ทั้งนี้บ้านพักอาศัยที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจโดดเด่นกว่าอาคารอ่ืนๆ ได้แก่ บ้านโซวเฮงไถ่ ย่านตลาดน้อย (อาคารหมายเลข 
38 ) เนื่องจากตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และมีความต้องการเข้าชมจากผู้ที่
สนใจอยู่บ่อยครั้งทําให้เกิดการเปิดพ้ืนที่เพ่ือการเข้าชมสถาป๎ตยกรรมแบบจีนที่มีอายุเก่าแก่ของย่าน
ตลาดน้อย ทําให้เกิดการหมุนเวียนของผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมและสร้างรายได้ให้กับสถานที่รวมถึงสร้าง
ความคึกคักให้กับพ้ืนที่เป็นอย่างยิ่ง 
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 โดยสรุปสถาปัตยกรรมที่ พักอาศัยของช าวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์  และ  
เขตคลองสาน สามารถแสดงออกถึงคุณค่าในด้านต่างๆได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในแต่ละแห่ง
มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายในภาพรวมได้ดังนี้ 
  1) คุณค่าทางสถาปัตยกรรม อาคารจากกรณีศึกษาที่คัดเลือกนั้น ประกอบด้วย
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สังเกตได้ชัดเจน มีลักษณะ
แตกต่างจากอาคารอ่ืนๆที่ตั้งอยู่โดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ ลักษณะของการวาง
ผังแบบใช้งานตามทางลึก แบบอาคารสามหลังล้อมลาน และอาคารสี่หลังล้อมลาน ตลอดจนลักษณะ
โครงสร้างผนังรับน้ําหนักและการใช้ขื่อไม้แบบซ้อนชั้น เป็นคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมให้
อาคารมีความพิเศษด้านการใช้แนวความคิดในการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากรูปแบบในภูมิลําเนาเดิม ใน
บางแห่งมีการแกะสลักโครงสร้างไม้ด้วยฝีมือช่างที่ประณีต ทําให้เกิดลักษณะของความงาม ทําให้ผู้พบ
เห็นเกิดสุนทรียภาพ 
  2) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในแต่ละอาคารประกอบไปด้วยเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในระดับครอบครัว ระดับย่าน และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์  
 โดยสถาปัตยกรรมเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลใน
กรุงเทพมหานคร โดยก่อสร้างบ้านพักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา 
และลําน้ําคูคลองต่างๆ รวมทั้งถนนสายสําคัญที่ตัดตรงออกมาจากกําแพงพระนคร เช่น ถนนสําเพ็ง  
ซึ่งมีตึกแถวแบบจีนตั้งอยู่สองข้างของถนนและตามตรอกเล็กๆที่แยกออกไปเป็นชุมชนชาวจีนที่
หนาแน่น 
  3) คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิต อาคารและผู้คนมีความสัมพันธ์
และผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตามถิ่นที่ตั้งที่อพยพมา คือ สยาม สตรีชาวจีนได้รับวัฒนธรรมในการ
แต่งกายของไทยซึ่งมีการใช้เครื่องแต่งกายด้วยโจงกระเบนและห่มสไบ ในด้านการค้าขายพ่อค้าและ
คหบดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าของสยามและประเทศต่างๆ โดยรับราชการสังกัดกรมท่าซ้าย และใน
ยุคแรกๆชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้รับบรรดาศักดิ์จากการรับใช้ราชสํานัก มีหน้าที่แต่งสําเภาให้
พระมหากษัตริย์เพ่ือทําการค้า และตั้งห้างร้านของตนเองโดยมีลูกค้าทั้ งชาวไทยและชาวจีน ซึ่งเกิด
ปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
  4) คุณค่าเชิงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของอาคารแต่ละแห่ง มีความโดดเด่น
และน่าสนใจต่อผู้พบเห็น ในเบื้องต้นอาคารตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป็นชุมชนชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานและพัก
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของการทําการค้า เป็นภาพจําเชิง
สัญลักษณ์ของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ในภูมิทัศน์ทางบกอาคารจะตั้งอยู่ตามถนนสายสําคัญ 
หรือตรอกเล็กๆที่แยกออกไปจากถนนเส้นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะที่แคบ เข้าถึงได้จากการเดินเท้า
เท่านั้นทําให้ตึกแถวที่ตั้งอยู่ภายใน ปราศจากการรบกวนจากการจราจรเป็นส่วนช่วยในการสร้าง
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บรรยากาศหรือเป็นสถานที่หมายตาในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในภูมิทัศน์ทางน้ํา บ้านพัก
อาศัยที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นสถานที่หมายตาที่สําคัญและมีความสัมพันธ์กับอาคาร
ประเภทอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โกดังสินค้า ศาลเจ้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนลักษณะของ
ความเป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล 
  5) คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม อาคารส่วนใหญ่มีการต่อเติมหรือใช้วัสดุสมัยใหม่
เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ ในกรณีของอาคารประเภทตึกแถวมีความต้องการในการใช้พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
ปัญหาความชื้นใต้ดิน ปัญหาน้ําฝนรั่ว และอ่ืนๆ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบช่องเปิดไปจนถึงการ
ดัดแปลงโครงสร้างเพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยหรือโกดังเก็บสินค้า อาคารประเภทบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่
หากเป็นบ้านที่มีฐานะ จะให้ความสําคัญกับลักษณะดั้งเดิมของบ้านและพยายามรักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ทั้งในด้านรูปแบบ โครงสร้าง และวัสดุตกแต่ง ในบางแห่งด้วยลักษณะ
ของเทคโนโลยีการก่อสร้างในอดีตได้ส่งผลเสียต่อโครงสร้างอาคารในปัจจุบัน เช่น การใช้ปูนซีเมนต์
ประกอบกับกระเบื้องลอนเป็นวัสดุมุงหลังคาแทนการใช้กระเบื้องดินเผาแบบดั้งเดิม แต่อาคารส่วน
ใหญ่ในกรณีศึกษาท่ีคัดเลือก และอาคารทั่วไปยังสามารถคงสภาพความแท้ดั้งเดิมส่วนใดส่วนหนึ่งไว้ได้ 
เช่น ผังอาคาร โครงสร้างผนังรับน้ําหนัก โครงสร้างขื่อไม้ซ้อนชั้น ปูนปั้นสันหน้าจั่ว และอ่ืนๆ 
  6) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ พ้ืนที่ศึกษาในเขตสัมพันธวงศ์ และ เขตคลองสาน เป็นพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในเขตสัมพันธวงศ์บริเวณพ้ืนที่
ศึกษาประกอบด้วย ย่านสะพานหัน ย่านสําเพ็ง และย่านตลาดน้อยเป็น เป็นย่านการค้าแห่งใหญ่ของ
พระนคร มีสินค้าและบริการมากมายหลายชนิดรวมทั้งสถานที่อโคจรต่างๆ ทําให้เกิดการหมุนเวียน
ของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการและเป็นที่พ้ืนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชาวจีนเป็นอย่างดี ปัจจุบัน
พ้ืนที่และตึกแถวในสําเพ็งมีมูลค่าที่สูง เนื่องจากมีการค้าขายตลอดทั้งวัน ทําให้สถาปัตยกรรมที่พัก
อาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในพ้ืนที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับย่านคลองสาน ใน
อาคารที่มีการประกอบกิจการค้าขายหรือเปิดให้เข้าชม ต่างมีคุณค่าในด้านเศรษฐกิจในมิติของการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือการเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่จัดกิจกรรม
ต่างๆตามโอกาสพิเศษ ทําให้เกิดการหมุนเวียนของผู้มาใช้งานและรายได้สําหรับสถานที่ รวมถึงอาชีพ
อ่ืนๆในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสถาปัตยกรรมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างความคึกคัก
ให้กับย่าน 
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บทที่ 7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยการประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเล ในเขตสัมพันธวงศ์
และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยคําถามตั้งต้นในการวิจัยคือ ที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเล
ในพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมกี่ประเภท มีรูปแบบใดบ้าง และมีคุณค่าสถาปัตยกรรมใน
ด้านใดบ้างที่ส่งเสริมต่อการอนุรักษ์  เมื่อศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการ
ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือการสํารวจรังวัดอาคารและศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยชาวจีน
โพ้นทะเลในพื้นที่ศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

7.1.ประเภทและรูปแบบที่พักอาศัยของชาวจีนโพ้นทะเลในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 
  ที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในพื้นที่ศึกษาสามารถจําแนกประเภทของอาคารได้ 2 
ประเภทคือ ตึกแถว ซึ่งเป็นที่พักอาศัยกึ่งพาณิชย์ และบ้านพักส่วนบุคคล ที่มีลักษณะการใช้งานเพ่ือ
พักอาศัยมากกว่าการประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์     
  ตึกแถวในพ้ืนที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตึกแถวแบบจีน ที่พัฒนาจาก
เรือนร้านค้าที่เรียกว่า จู๋ถ่งอู หมายถึงบ้านที่มีความยาวแบบกระบอกไม้ไผ่ มีการใช้งานตามทางลึก
และมีลักษณะหน้าแคบ เนื่องจากมีการเก็บภาษีโรงเรือนจากการวัดขนาดความกว้างของที่ดิน เมื่อจีน
เปิดรับอารยะธรรมจากโลกตะวันตกทําให้ตึกแถวมีพัฒนาการทางด้านสัดส่วนที่สูงขึ้น และมีทางเดิน
คลุมด้านหน้าอาคารสําหรับกันแดดกันฝนซึ่งเรียกในภาษาจีนว่า ฉีโหลว มีความหมายเดียวกันกับคํา
ว่า หง่อคาก่ี, หง่อคาขี่ หมายถึงตึกแถวแบบมีอาเขตท่ีเว้นช่องทางเดินหน้าอาคารประมาณ 5 ฟุต 
อาคารประเภทตึกแถวแบบจีนในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็น
อาคารก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ใช้ระบบผนังรับน้ําหนักเป็นหลัก มีท้ังอาคารชั้นเดียวและอาคาร
สองชั้น ตึกแถวที่เป็นอาคารสองชั้นจะใช้โครงสร้างไม้ทําหน้าที่เป็นตง ฝังเข้าในผนังรับน้ําหนักและ
วางพ้ืนไม้  กรณีที่เป็นตึกแถวหน้ากว้างจะมีการใช้เสาไม้ประกอบขื่อแบบซ้อนชั้นเข้ามาช่วยรับ
น้ําหนัก ขื่อไม้ที่ซ้อนชั้นมีจํานวนระหว่าง 3-5 ชิ้น วางซ้อนกันลดระดับให้ได้ตามความลาดเอียงของ
หลังคา เพ่ือรับน้ําหนักของแปไม้และอกไก่ที่ทําจากซุงกลม ในอาคารยุคหลังมีการพัฒนาโดยใช้แป
เหลี่ยม เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอาคารตึกแถวแบบจีนคือผนังหน้าจั่วที่ก่อสูงกว่าระดับการมุงหลังคา
และบริเวณก่ึงกลางของสันหน้าจั่วมีการปั้นปูนเป็นรูปทรงต่างๆเช่น โค้งเหลี่ยม โค้งมน โดยถือคติตาม
หลักฮวงจุ้ยเกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือน ที่ตั้ง และเป็นลักษณะของการก่อสร้างผนังกันไฟระหว่างอาคาร  
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  จากการศึกษาในพ้ืนที่พบว่าประกอบไปด้วยอาคารที่เก่าแก่ค่อนข้างครอบคลุมในทุกยุคสมัย 
อาคารยุคที่ 1 เป็นอาคารรูปแบบดั้งเดิม มักจะตั้งอยู่เส้นทางสัญจรในอดีต เช่น คลองโอ่งอ่าง แม่น้ํา
เจ้าพระยา ถนนสําเพ็ง และตรอกเล็กๆในย่านสําเพ็ง ซึ่งอาคารในยุคที่ 1 พบทั้งประเภทตึกแถวและ
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล  อาคารในยุคท่ี 2 เริ่มมีพัฒนาการในการใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่
ทันสมัยมากขึ้น และรับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาใช้ สังเกตได้จาก ลวดลายฉลุเป็นลาย
พันธุ์ไม้ ลูกกรงระเบียงแบบลูกมะหวด กระจกสีแบบต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นตึกแถวและบ้านพักอาศัยใน
ย่านสําเพ็งและตลาดน้อย  อาคารในยุคที่ 3 ในเขตสัมพันธวงศ์ สันนิษฐานว่าเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ริม
ถนนเยาวราช ซึ่งเป็นถนนเส้นที่เกิดขึ้นภายหลังถนนสําเพ็ง ลักษณะอาคารมีความเรียบเกลี้ยง ช่อง
เปิดและองค์ประกอบอาคารมีการประดับตกแต่งที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารในยุคก่อนหน้า
  ตึกแถวในพ้ืนที่ศึกษาทั้งในเขตสัมพันธวงศ์และเขตคลองสาน สามารถแบ่งรูปแบบ
เป็น 10 รูปแบบได้แก่ 
 1) รูปแบบ A1 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารส่วนเดียว 
 ชั้นล่างด้านหน้าเป็นประตูบานเฟ้ียม ชั้นบนมีช่องเปิดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากึ่งกลางผนัง และมีลูกกรง 
 2) รูปแบบ A2 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารส่วนเดียว 
 ชั้นล่างมีโครงสร้างหลังคายื่น หรือผนังรับน้ําหนักเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากอาคารแบบไม่เต็มชั้น  
 3) รูปแบบ A3 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบทั่วไป อาคารส่วนเดียว 
 หรือมากกว่า 1 ส่วน ชั้นล่างด้านหน้าเป็นประตูบานเฟ้ียม ชั้นบนแบ่งเป็นสามช่องมีช่องหน้าต่างอยู่
กึ่งกลาง บางแห่งมีราวลูกกรงระเบียงก้ัน และตกแต่งด้วยช่องระบายอากาศแบบไม้ฉลุ 
 4) รูปแบบ A4 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า อาคารสองส่วนหรือ
มากกว่า ชั้นล่างมีโครงสร้างหลังคายื่น หรือผนังรับน้ําหนักท่ียื่นออกมาจากอาคารแบบไม่เต็มชั้น  
 5) รูปแบบ A5 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารมีสัดส่วนที่สูง 
 6) รูปแบบ A6 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นสองบริเวณหน้าอาคารมี
ระเบียงยื่น และคํ้ายันไม้ 
 7) รูปแบบ A7 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นสองบริเวณหน้าอาคารมี
ช่องเปิดสองช่อง หน้าต่างบานเปิดคู่มีบัวปูนป๎้นรอบกรอบหน้าต่าง อาคารมีการก่อเสาอิงและเซาะร่อง 
 8) รูปแบบ A8 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีช่วงเสาที่กว้างกว่าตึกแถว
ปกติ มักจะแบ่งเป็น3 ช่วงเสา ชั้นสองบริเวณหน้าอาคารมีการเว้นพื้นที่ระเบียง 
 9) รูปแบบ A9 ตึกแถวสองชั้น แผนผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารหนึ่งหลังแบ่ง
ออกเป็น 4-5 คูหา มีการใช้งานพ้ืนที่ชั้นบนและชั้นล่างแยกจากกัน มีบันได้ขึ้นจากภายนอกอาคาร 
บริเวณระเบียงชั้นสองมีท่ีนั่งยื่นเอียงออกจากอาคาร ชั้นล่างมีทางเดินเชื่อมต่อระหว่างคูหา (อาเขต) 
 10) รูปแบบ A10  ตึกแถวชั้นเดียว  
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ภาพที่ 230 แสดงลักษณะทางสถาป๎ตยกรรมตึกแถวรูปแบบ A1-A10 ในพ้ืนที่ศึกษา 
 
 
 

ตึกแถวแบบ A1 ตึกแถวแบบ A2 ตึกแถวแบบ A3 

ตึกแถวแบบ A5 ตึกแถวแบบ A4 ตึกแถวแบบ A6 ตึกแถวแบบ A7 

ตึกแถวแบบ A8 ตึกแถวแบบ A9 ตึกแถวแบบ A10 
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 อาคารที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลอีกประเภทหนึ่งที่พบในพ้ืนที่ศึกษา คือ บ้านพักอาศัย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวหรือกลุ่มอาคารที่มากกว่าหนึ่งหลัง วางแผนผังที่มีความสัมพันธ์กันกับลาน
เปิดโล่งระหว่างอาคาร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการวางแผนผังอาคารแบบจีน ในประเทศจีนมักจะมีการ
สร้างอาคารจํานวนสามหลัง หรืออาคารจํานวนสี่หลังเพ่ือล้อมรอบลานโล่งที่ไม่มีหลังคาคลุม เรียกว่า 
เทียนจิ่ง,เทียงแจ้ หรือทีแจ้ ในกรณีที่มีการขยายจํานวนอาคาร จะวางแผนผังให้สัมพันธ์กันตาม
ระบบกริด โดยวางผังขนานและตั้งฉากกับอาคารเดิมเป็นหมู่เรือน พ้ืนที่ของผู้อ าวุโสหรือผู้ที่มี
ความสําคัญที่สุดของบ้านจะอยู่อาคารด้านหลังสุดซึ่งทําหน้าที่เป็นอาคารประธาน อาคารบริวารมักจะ
ตั้งฉากกับอาคารประธานอยู่ทางปีกซ้ายและขวา  อาคารที่พักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในเขตคลองสาน 
มีอายุที่เก่าแก่ไม่น้อยไปกว่าเขตสัมพันธวงศ์ เนื่องจากมีความเป็นชุมชนจีนดั้งเดิมในสมัยกรุงธนบุรี
ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงข้ามฝั่งแม่น้ําไปตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่มีหลักฐานเหลืออยู่เป็นจํานวนน้อยแต่
ยังคงครอบคลุมได้ทุกยุคสมัย อาคารในยุคที่ 1 ของเขตคลองสานประกอบไปด้วย บ้านทั่งง่วนฮะ 
บ้านโปษ์ก่ี ซึ่งมีความเก่าแก่ของอาคารประมาณรัชกาลที่ 3  อาคารในยุคที่ 2 ที่โดดเด่นคือฮวยจุ้นล้ง 
อดีตท่าเรือกลไฟ หรือในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโครงการล้ง 1919 สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และอาคาร
ในยุคที่ 3 ได้แก่บ้านหวั่งหลี ซึ่งใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานกับอาคารแบบจีน 
 ทั้งนี้จากการสํารวจพื้นที่ศึกษาพบอาคารที่พักอาศัยสามารถแบ่งได้ 5 รูปแบบดังนี้ 
 1) รูปแบบ B1 อาคารพักอาศัยทั่วไป แบบไม่มีลานเปิดโล่ง เป็นอาคารเดี่ยวมักสร้างเป็น
แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อสร้างด้วยผนังรับน้ําหนักและมีการแบ่งห้องโดยใช้โครงสร้างไม้ บริเวณชั้น
สองด้านที่ติดกับถนนหรือด้านหน้าอาคาร นิยมเว้นเป็นพื้นที่ระเบียง 
 2) รูปแบบ B2 บ้านพักอาศัยแบบเรือน 2 หลังล้อมลาน หมายถึง อาคาร 2 หลังที่มีการ
วางแผนผังเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมสําหรับใช้งานลานเปิดโล่งภายในแบบสี่เหลี่ยม โดยมีการวางผังแบบ
ขนานกัน หรือตั้งฉากกันเป็นผังรูปตัว L 
 3) รูปแบบ B3   บ้านพักอาศัยแบบเรือน 3 หลังล้อมลาน (ซานเหอย่วน)ประกอบด้วย 
อาคาร 3 หลังที่มีการวางแผนผังเพื่อสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมสําหรับใช้งานลานเปิดโล่งภายในแบบสี่เหลี่ยม 
โดยมีการวางผังแบบตัว U มีอาคารประธานวางตามแกนนอน และอาคารบริวารวางตั้งฉากกับอาคาร
ประธานเป็นปีกสองข้าง ระหว่างอาคารบริวารมีกําแพงก่อเชื่อมต่อกันและทําเป็นซุ้มประตูทางเข้า 
 4) รูปแบบ B4 บ้านพักอาศัยแบบเรือน 4 หลังล้อมลาน (ซื่อเหอย่วน) หมายถึง อาคาร 4 
หลัง ไม่จํากัดจํานวนชั้น ที่มีการวางแผนผังเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปิดล้อมสําหรับใช้งานลานเปิดโล่งภายใน
แบบสี่เหลี่ยม โดยมีการวางผังมีอาคารประธานวางตามแกนนอน และอาคารบริวารวางตั้งฉากกับ
อาคารประธานเป็นปีกสองข้าง อาคารที่ตรงข้ามกับอาคารประธานทําหน้าที่เป็นซุ้มประตูทางเข้า    
 5) รูปแบบ B5 บ้านพักอาศัยแบบวางผังทางลึก ประกอบด้วยอาคารมากกว่า 1 หลังขึ้นไป
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หันด้านสกัดเข้าหาถนน มีการวางผังทางลึกคล้ายกับลักษณะของตึกแถว แต่ใช้งานเพ่ือการพักอาศัย
เป็นหลักมากกว่าการใช้งานเชิงพาณิชย์ ระหว่างอาคารคั่นด้วยลานเปิดโล่ง 

7.2.คุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมต่อการอนุรักษ์   

 จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับอาคารที่มีคุณค่าในหลักการสากลและแนวความคิดใน
ประเทศไทย รวมถึงวิธีการประเมินคุณค่าอาคารพบว่า แนวความคิดในประเทศไทยมีมุมมองของ
อาคารที่มีคุณค่าพัฒนามาจากการเป็นอาคารสําคัญ อาคารศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิต
วิญญาณ และมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การมองเห็นประโยชน์ในด้านต่างๆของอาคารที่สามารถสะท้อน
คุณค่าเพ่ือสถานะหรือส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สถาบัน การเมืองการปกครอง และความเป็น
ชาตินิยม จนกระทั่งประเทศไทยได้รับแนวคิดของอาคารที่มีคุณค่าในด้านต่างๆจากต่างประเทศมาก
ขึ้นทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาคารที่มีคุณค่าและองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เป็นไปใน
รูปแบบที่มีความใกล้เคียงกับสากล ทั้งนี้ยังมีแนวความคิดที่แตกต่างอยู่บ้างอันเกิดจากข้อจํากัดทาง
วัฒนธรรม เช่น คุณค่าของอาคารที่เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปนิก เนื่องจากความรู้ทางด้า น
สถาป๎ตยกรรมและอาชีพสถาปนิก เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหลังทําให้อาคารในยุคสมัยก่อนหน้า 
ไม่นิยมระบุผู้ออกแบบหลัก นอกจากอาคารสําคัญของราชสํานักหรืออาคารของราชการ ส่งผลให้
อาคารสามัญแต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ไม่สามารถประเมินตามหลักการสากลได้ในบางกรณี ทั้งนี้ใน
ภาพรวมของการศึกษา ได้ประมวลคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมต่อการอนุรั กษ์  
ได้แก่  คุณค่าทางสถาป๎ตยกรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์  คุณค่าของการผสมผสานทางวัฒนธรรมใน
วิถีชีวิต คุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิม และ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในแต่ละแห่งมีความโดดเด่นที่
แตกต่างกัน สามารถแสดงออกถึงคุณค่าในด้านต่างๆได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

7.3.ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งกระบวนการทํางานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การสืบค้นข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสํารวจภาคสนาม และการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งระหว่างการทํางานได้พบ
ป๎ญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านทั้งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทํางานและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบ
ต่อการทํางานอนุรักษ์ของหน่วยงานอ่ืนๆในอนาคต ซึ่งหากได้รับการแก้ไขจะส่งผลดีต่ออาคารที่มี
คุณค่าเหล่านี้และสามารถดําเนินการในการอนุรักษ์ได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น สภาพป๎ญหาสามารถแบ่งเป็น 
2 ประเด็นหลักได้แก่ 

 7.3.1 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
  ป๎ญหาด้านข้อมูลในด้านสถาป๎ตยกรรม เมื่อทําการลงพ้ืนที่สํารวจรังวัดอาคารเพ่ือ
ศึกษาลักษณะทางสถาป๎ตยกรรม พบว่าอาคารบางแห่งเคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อนแล้ว แต่ไม่ได้รับ
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การเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีความไม่สะดวกในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้น
เป็นผลให้เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อน ซึ่งเป็นภาระของเจ้าของบ้านในกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 
และไม่สะดวกให้ทําการสํารวจ ทําให้ขาดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาของผู้ที่จําเป็นต้ องใช้
ข้อมูลชุดเดียวกัน  

 7.3.2 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม  
  1) ปัญหาที่ส่งผลกระทบทางกายภาพ จากการสํารวจอาคารในพ้ืนที่ศึกษา ทั้ง 4 
ย่านได้แก่ ย่านสะพานหัน ย่านสําเพ็ง ย่านตลาดน้อย และย่านคลองสาน พบว่า บริเวณที่มีป๎ญหา
มากที่สุดคือ 3 ย่านแรกในเขตสัมพันธวงศ์ โดยเป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น รายล้อมไปด้วย
ชุมชนต่างๆและมีผู้อยู่อาศัยจํานวนมาก และเป็นอาคารที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งพบป๎ญหาที่สังเกตได้ เช่น  
  - ความเสี่ยงในการพังทลายของอาคาร อาคารบางแห่งถูกทิ้งร่างมาเป็นเวลานาน 
ทําให้วัชพืชและพันธุ์ไม้เจริญเติบโตแบบไร้การตัดแต่งและดูแลรักษา ทําให้รากของต้นไม้แทรกตัวเข้า
ไประหว่างช่องว่างของผนังอิฐและปกคลุมอาคารไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบโครงสร้างอาคาร 
  - การซ่อมแซมที่มีผลต่อการลดคุณค่าอาคาร  อาคารที่พักอาศัยส่วนใหญ่มีลักษณะ
การครอบครองโดยผู้เช่า ซึ่งบางแห่งมีการแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้าด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ลดคุณค่าอาคาร  
โดยเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายแต่ขาดความกลมกลืนกับอาคาร เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก, สังกะสี, รูปแบบ
ประตูหน้าต่างที่มีความแตกต่างกับอาคารอย่างมาก รวมทั้งการใช้ปูนซีเมนต์และการใช้สีซึ่งมีประเภท
ที่ไม่เหมาะสมกับอาคารเก่า 
  - การจัดการภูมิทัศน์  ในชุมชนที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น เป็นอีกหนึ่งข้อจํากัด
ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารที่มีคุณค่า เช่น การวางสิ่งของกองไว้กับอาคาร ทําให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ต่างๆเกิดความสกปรกและเสียหายต่อสถาป๎ตยกรรม, การเข้าถึงเป็นไปได้ยากและขาดความน่าสนใจ  
เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์ของที่ตั้ง มีลักษณะที่ปราศจากสุขอนามัยที่ดี, ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งปลูก
สร้างที่บดบังทัศนียภาพ ส่งผลให้อาคารขาดความโดดเด่นในขณะที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
  2) ปัญหาเชิงนโยบาย การดําเนินการโครงการและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
อาคารที่มีคุณค่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้ แต่ป๎ญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลที่สะสมมาจากในอดีต อาคาร
ที่อยู่นอกกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้รับความสนใจหรือมีประเด็นที่ครอบคลุมอาคารที่มีคุณค่า โครงการ
อาคารที่มีคุณค่าในพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ิงเริ่มดําเนินการไม่นาน ในขณะที่อาคารต่างๆที่มี
คุณค่าได้ถูกเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพ่ือการพาณิชยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านสําเพ็ง ในบาง
แห่งตึกแถวถูกรื้อถอนแล้วสร้างเป็นอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ที่สามารถเก็บสินค้าได้มากขึ้น การจัด
ระเบียบพ้ืนที่ในแต่ละย่าน มีความคํานึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี แต่ยังขาดมิติที่ยกอาคารที่มี
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คุณค่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขป๎ญหา   
 7.3.4 ข้อเสนอแนะ 
  จากสภาพของป๎ญหาที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลจากการขาดความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ
ที่ไม่สามารถดําเนินการร่วมกันได้อย่างจริงจัง หรือมีการดําเนินการแต่ขาดการเฝ้าระวังและติดตามผล 
ซึ่งทางผู้วิจัยเสนอแนวทางในการจัดการอาคารที่มีคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์ ดังนี้ 
  7.3.4.1 บทบาทของภาครัฐ 
   1) การศึกษาพ้ืนที่ใหม่ๆนอกจากในเขตเกาะกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อสํารวจ
อาคารต่างๆที่มีคุณค่า และทําการประเมินเพ่ือขึ้นบัญชีอาคารอนุรักษ์  
   2) ในพ้ืนที่หรืออาคารที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ ควรมีหน่วยงานที่มี
ความสามารถในการดูแลได้อย่างทั่วถึง หรือการจัดตั้งองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับอาคารอนุรักษ์ในพ้ืนที่
พิเศษ เพ่ือแบ่งเบาภาระของกรมศิลปากร และมีงบประมาณบางส่วนเพื่อสนับสนุนการบูรณะอาคาร 
หน่วยงานจะต้องจัดทําบัญชีอาคารอนุรักษ์และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลแบบสถาป๎ตยกรรมที่ทําการ
สํารวจรังวัด และอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ใช้อาคาร 
   3) ให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์และคุณค่าของสถาป๎ตยกรรม รวมถึง
อาชีพต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก นักโบราณคดี นักวิชาการ ช่าง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ด้วยการสนับสนุนต่างๆ เช่น การสร้างมาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ การอบรมเพ่ิมพูนความรู้
พัฒนาทักษะ หรือนโยบายอ่ืนๆที่สามารถผลิตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
เกี่ยวกับอาคารที่มีคุณค่า ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดของอาคารเป็นจํานวนมาก 
   4) ออกกฎหมายที่ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือบูรณะอาคารอนุรักษ์ให้มี
ความเป็นสากลและมีข้อบังคับการซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารในแนวทางที่ส่งเสริมคุณค่าของอาคาร 
จัดทําคู่มือการปรับปรุงอาคารให้กับเจ้าของอาคารที่ถือกรรมสิทธิ์ โดยอธิบายเงื่อนไขและข้อกําหนด
ในทุกองค์ประกอบของอาคาร ตัวอย่าง เช่น 
    การบูรณะอาคารที่พักอาศัยแบบจีนประเภทตึกแถว 
    ชั้นหลังคาและวัสดุมุง – สํารวจลักษณะของวัสดุมุงที่เป็นของแท้
ดั้งเดิม ประเมินความเสียหาย ในกรณีที่วัสดุดั้งเดิมเสียหาย อนุญาตให้จัดทําขึ้นใหม่โดยมีลักษณะของ
สี รูปทรง และการติดตั้งในแบบเดิมทุกประการ 
     โครงสร้างหลังคา – ในกรณีที่มีความเสียหาย อนุญาตให้ใช้
โครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างสมัยใหม่สําหรับเสริมความแข็งแรงของอาคารเฉพาะอาคารที่มีฝ้า
เพดานปิดทึบ หรืออยู่ในส่วนที่มองไม่เห็นเท่านั้น กรณีที่ไม่มีฝ้าเพดานและเห็นโครงหลังคา จะต้อง
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ซ่อมแซมโครงสร้างให้อยู่ในสภาพดี หรือมีการเปลี่ยนโครงสร้างแต่มีลักษณะเดิม และการติดตั้ง
แบบเดิม 
     ผนังอาคาร – ผนังอาคารที่ก่ออิฐฉาบปูนโดยใช้ระบบผนังรับ
น้ําหนัก กรณีที่เกิดความเสียหายให้ประเมิน ระดับความเสียหายและใช้วิธีการซ่อมที่เหมาะสมกับวัสดุ
ดั้งเดิม ยกเลิกการใช้ปูนซีเมนต์ในการซ่อมแซมอาคารเก่า เนื่องจากมีป๎ญหาต่อการระบายความชื้น 
 
     ช่องเปิด – อาคารที่อยู่ในบัญชีอาคารที่มีคุณค่า จะต้องใช้รูปแบบ
ช่องเปิดทั้งประตูและหน้าต่างที่เป็นของดั้งเดิม หรือมีลักษณะดั้งเดิม ในกรณีชํารุดเสียหายให้จัดทําขึ้น
ใหม่ โดยอ้างอิงจากของเดิม หากมีความจําเป็นต้องติดตั้งหน้าต่างเสริมเมื่อมีการปรับอากาศในอาคาร
ให้ใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงและกลมกลืนกับหน้าต่างแบบดั้งเดิมมากท่ีสุด ทั้งขนาด และสี  
    กันสาด – ยกเลิกกันสาดที่ทําลายภาพลักษณ์และไม่ส่งเสริมคุณค่า
ของอาคารเช่น กันสาดสังกะสีที่มีรูปแบบหรือสีที่จัดจ้าน กันสาดผ้าใบที่ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยทั้งแบบและสี 
    สีภายนอก – อาคารที่อยู่ ในบัญชีอาคารที่มีคุณค่า จะต้อง 
พิสูจน์และเก็บตัวอย่างสีอาคารจากหลักฐานบนผนัง บันทึกและทําการศึกษาถึงความเหมาะสมในการ
ใช้สี และจะต้องใช้สีทาอาคารชนิดที่เหมาะสมกับผนังอาคารเก่า ซึ่งมักจะมีความชื้นอยู่เสมอ  กรณีที่
ไม่สามารถระบุสีของอาคารดั้งเดิมได้ หน่วยงานที่ดูแลจะต้องจัดทําแนวทางการใช้คู่สีของอาคารให้มี
ทางเลือกมากกว่าการใช้คู่สีแบบเดิมๆ เช่น อาคารสีเหลือง และประตูหน้าต่างสีเขียว  
    ระบบสาธารณูปโภค- การติดตั้งจะต้องไม่เป็นป๎ญหาที่ส่งผลต่อ
ทัศนียภาพของอาคาร เช่น สายไฟ สายโทรศัพท์และอ่ืนๆ ท่อน้ําประปา จะต้องมีระบบการติดตั้งที่
มิดชิด เรียบร้อย และสวยงาม ไม่บดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่จะทําให้เกิดการสูญเสียคุณค่า
ทางสุนทรียภาพ 
  7.3.4.2 บทบาทของภาคเอกชน 
   1) การลงทุนเพ่ือธุรกิจในพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าในการปรับปรุงอาคารเพ่ือการ
ใช้งานใหม่จะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของผู้คน เพ่ือช่วยพลิกฟ้ืนและส่งเสริม
คุณค่าของอาคารให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องเป็นไปภายใต้ข้อกําหนดและแนวทางการ
ปรับปรุงอาคารที่มีคุณค่า 
   2) การให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวเชิงวัฒนธรรมที่
สามารถสร้างศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ หรือการเข้ามาใช้บริการของผู้บริโภค  
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   3) กรณีที่ภาคเอกชนไม่ได้เป็นผู้ลงทุน แต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บูรณะอาคารจะต้องเป็นบุคคลหรือบริษัทที่มีความรู้ หรือผ่านการอบรมการอนุรักษ์อาคารอย่าง
ถูกต้อง และมีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือป้องกันการเกดความเสียหายในการบูรณะอาคารเก่า 
  7.3.4.3 บทบาทของภาคประชาชน 
   1) ให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์และคุณค่าของสถาป๎ตยกรรมที่ตนเองมี
กรรมสิทธิ์ครอบครอง จากข้อเสนอในภาครัฐ กําหนดให้มีงบประมาณบางส่วนช่วยในการสนับสนุน
การบูรณะอาคารโดยที่เจ้าของไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มากแต่เพียงเพียงผู้เดียว ทั้งนี้จะต้องมีการ
ใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ เช่น การลดหย่อนภาษี การได้รับสิทธิพิเศษอ่ืนๆที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  
   2) ศึกษาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์อาคาร ปรึกษาหน่วยงานหรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์อาคาร ก่อนการลงมือซ่อมแซมหรือบูรณะอาคาร เช่นการเลือกใช้รูปแบบช่อง
เปิด และสีของอาคาร เป็นต้น 
 
  ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นเพียงการสะท้อนการแก้ไขป๎ญหาเบื้องต้น ที่พบจากการ
ทํางานวิจัย ในทางปฏิบัติจริงจะต้องใช้ระยะเวลาในการให้ความรู้ที่ถูกต้องและเข้าใจความหมายของ
การอนุรักษ์ในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการออกกฎหมาย
และข้อกําหนดต่างๆเพ่ือบังคับใช้ ลําดับที่สําคัญและเร่งด่วนมากที่สุดในป๎จจุบันคือการสํารวจและ
ศึกษาอาคารที่มีคุณค่าท่ีอยู่ในย่านต่างๆ เพื่อขึ้นบัญชีและออกกฎหมายที่มีผลในการคุ้มครองอาคาร 
เพ่ือระงับการรื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานจะตรวจสอบและจัดทําแนว
ทางการอนุรักษ์สําหรับอาคารนั้นๆ เมื่อมีบัญชีอาคารที่มีคุณค่าแล้ว สามารถนําไปใช้ร่วมกับการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร ในกรณีท่ีอาคารมีคุณค่ามากแต่อยู่ในสภาพที่วิกฤต ถือเป็นกรณีท่ีต้องจัดการ
โดยเร่งด่วน ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณค่าอาคารต่างๆที่ได้รับการประเมินจากมากไปหาน้อย จะช่วยให้
องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวสามารถวางแผนการจัดการอาคารที่มีคุณค่าได้ถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ และเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งที่จะนําไปสู่ความเป็นสากลและเกิดการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน 
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