จากนั้ น วิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของตั ว ย่ างชั้ น ใน ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ ก ตรอนไมโคร
สโคปแบบส่องกราด (SEM) ยี่ห้อ JEOL JSM-6335F ที่ 15.0kv กาลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 um
พบว่า ผิวของตัวอย่างมีลักษณะขรุขระ มีรูพรุน จับกันเป็นก้อนและมีช่องว่างกระจายอยู่ทั่วไปคล้ายกับ
ตัวอย่างชั้นนอก แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 (ซ้าย) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราดของตัวอย่างชั้นใน
ตารางที่ 2 (ขวา) องค์ประกอบของตัวอย่างชั้นในด้วยเทคนิค EDS

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิค EDS จากตารางที่ 2 แสดง Weight% และ Atomic% ของ
ธาตุพบว่า O ออกซิเจน มีปริมาณมากที่สุด 49.31% เนื่องจาก O ทาให้เกิดสารประกอบได้หลากหลายกับ
ธาตุต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในตัวอย่าง ได้แก่ ประกอบกับธาตุ C คาร์บอน 17.72 และ Ca แคลเซียม
30.80 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ CaCO3 อีกทั้ง O ยังสามารถรวมกับ Si ซิลิกอน 2.17 เกิดเป็น SiO2 ได้
แสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ลักษณะพีคที่ได้จากการวิเคราะห์ EDS ของตัวอย่างชั้นใน

จากการพบธาตุ C (คาร์บอน) Ca (แคลเซียม) O (อ็อกซิเจน) ที่เป็นองค์ประกอบใน CaCO3
และซิลิกา จึงอนุมานว่าน่าจะมีปูน และทรายเป็นองค์ประกอบหลัก โดยในชิ้นปูนตัวอย่างพบว่ามีการใช้ปูน
ในสัดส่วนที่สูงกว่าทราย ทาให้เห็นได้ว่า ปูนที่ใช้ก่อสร้างอาคารฮวยจุ่งโล้งประกอบด้วยปูน และทรายเป็น
๒๓

หลัก ซึ่งก็เป็นวัสดุหลักของการทาปูนในสมัยโบราณก่อนยุคอุตสาหกรรม แต่เทคนิคการฉาบปูน ๒ ชั้น จะมี
ความพิเศษที่ผิวชั้นนอกจะมีความเรียบมากกว่าปูนฉาบอาคารในสมัยปัจจุบันที่ฉาบเพียงชั้นเดียวแล้วทาสี
ฉะนั้น เทคนิคงานปูนที่ฮวยจุ่งโล้งจึงเป็นภูมิปัญญาในงานช่างที่ไม่ปรากฏแล้วในปัจจุบัน
อย่างไรตามสันนิษฐานว่า คงมีการใส่ส่วนผสมอื่นลงไปด้วยตามกรรมวิธีการเตรียมปูนของช่ าง
จีนที่อาจต่างจากช่างไทย เช่น รัชกาลที่ ๔ เคยให้ข้อสังเกตถึงส่วนผสมปูนของช่างจีน ที่อาจใส่เลือดหมู
และน้ามันว่า “...เลือดหมูผสมปูนอย่างจีนท้า ฤาปูนน้ามัน...”๑ ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อไป
๒.๓ ความสาคัญทางศิลปกรรม
รูปแบบของอาคารฮวยจุ่งโล้งบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นแบบบ้านในศิลปะจีน แต่แบบบ้านหรืออาคาร
ประเภทที่พักอาศัยในศิลปะจีนนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคที่มีภูมิอากาศต่างกัน ที่มาของ
อาคารฮวยจุ่ งโล้ งนี้ ก็ เ ป็ น แบบบ้ า นรู ป แบบหนึ่ ง (ในหลายรูปแบบ) ที่นิยมสร้า งกันในศิล ปะจีนตอนใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความคล้ายคลึงกับอาคารตึกจีน แบบหนึ่งที่มีความนิยมในแถบมลฑลกวางตุ้งที่มีผัง
อาคารล้อมพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยปล่อยให้พื้นที่ตรงกลางเป็นลานโล่งล้อมรอบด้วยอาคาร (courtyard)๒ โดยมัก
เป็ นอาคารทรงตึกตัวอาคารสร้างโดยใช้ระบบผนังรับน้าหนักอาคาร อันต่างจากอาคารทรงตึกในสมัย
ปัจจุบันที่ใช้ระบบเสา และคานรับน้าหนัก ฉะนั้น อาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบเช่นนี้จึงจาเป็นต้องก่อผนังให้
มีความหนามากทั้ง ๔ ด้าน ดังจะพบว่าผนังอาคารที่ฮวยจุ่งโล้งหนามาก เพราะผนังที่หนาจะเป็นสิ่งที่รับ
น้าหนักตัวเครื่องบน และหลังคาทั้งหมด ซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับที่พบในตึกจีนในเขตจีนตอนใต้เช่นกัน
การทาพื้นอาคารในชั้นที่ ๒ ด้วยท่อนซุงกลม และใช้ไม้กระดานวางเป็นพื้นก็เป็นสิ่งที่พบทั่วไป
ในตึกจีนในเขตจีนตอนใต้แถบมณฑลกวางตุ้งดังกล่าวด้วย
และการทาคานในส่วนบนประตู และหน้าต่างของอาคารฮวยจุ่งโล้งยังแสดงถึงเทคโนโลยีการ
ก่อคานแบบโบราณ คือ ช่างโบราณจะใช้แผ่นไม้ขนาดใหญ่ และหนามาวางเป็นคานแล้วจึงก่ออิฐขึ้นไป
ส่วนฐานรากของอาคารนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่า มีความเป็นไปได้ที่น่าจะใช้ท่อนซุงในการ
วางฐานรากอาคารก็เป็นได้ ซึ่งเป็นการทารากฐานอาคารโบราณที่มัก พบเสมอ ตัวอย่างที่ใกล้ที่สุด คือ ฐาน
รากของป้อมป้องปัจจามิตร คลองสาน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔๓
๑

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฉบับ พ.ศ. ๒๔๕๗, (นนทบุรี : ต้นฉบับ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๑.
๒
Ronald G. Knapp. Chinese houses: the architectural heritage of a nation, (North
Clarendon, Vt. : Tuttle, 2005), pp. 22-23.
๓
“กรมศิ ล ป์ สั่ ง เขตคลองสานหยุ ด สร้ า งตึ ก ใหม่ ห ลั ง ขุ ด พบซุ ง โบราณ ”, [ออนไลน์ ] . แหล่ ง ที่ ม า :
http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=News&file=print&sid=1704 [๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘].
๒๔

(ซ้าย) ทุกห้องจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ประตูหน้า ๑ ประตู หน้าต่างซ้าย และขวา ตัวอย่างจากบ้านเลขที่ ๔๒๔๙
(ขวา) ตัวอย่างผนังอาคารที่หนาของอาคาร ชั้นที่ ๒ จากบ้านเลขที่ ๔๒๕๕ หนา ๓๐.๕ ซ.ม.วัดจากหน้าต่างใน

ลวดลายไม้แกะสลักประดับปลายของคานในส่วนของปีกระเบียงด้านหน้า บ้านเลขที่ ๔๒๔๙ อาคารด้านทิศใต้

๒๕

เครื่องบนหลังคาที่ทาด้วยไม้ของระเบียงในด้านหน้าอาคารฝั่งทิศใต้ จากบ้านเลขที่ ๔๒๔๗

องค์ประกอบการประดับตกแต่งอาคารในส่ว นของศาลเจ้าเป็น ลายไม้แกะอันประณีต เป็น
ลวดลายมงคลตามคติวัฒนธรรมจีน
ส่วนด้านนอกของอาคารในส่วนของหลังคา และระหว่างตับของหลังคาด้านฝั่งทิศ ตะวันตก
(ฝั่งศาลเจ้า) ผู้เขียนจาได้ว่า ก่อนการซ่อมเปลี่ยนหลังคาใน พ.ศ.๒๕๓๘ ยังแลภาพที่ลบเลือนของลายนก
๒๖

ดอกไม้ตามแบบจีน และยังปรากฏการเขียนอักษรจีนปะปนกับภาพเหล่านั้นอยู่ด้วย ซึ่งสีที่ใช้เขียนมีสีดา
แดง และน้าเงินสด (ดูตาแหน่งของภาพเขียนในหน้าที่ ๑๙)

ลูกศรชี้ให้เห็นการใช้ท่อนไม้ซุงกลมวางเป็นคานแล้วจึงปูแผ่นไม้กระดานเป็นพื้นห้องของชัน้ ที่ ๒ ถ่ายจากเพดานของ
ห้องชั้นล่าง ใต้บ้านเลขที่ ๔๒๔๗

ลูกศรชี้การใช้ท่อนซุงกลมวางเป็นคานรับแผ่นไม้กระดานที่เป็นพืน้ ของตึกจีนในชั้นที่ ๒ และเห็นถึงการใช้ผนังรับ
น้าหนักอาคาร และห้องที่ไม่มีเพดานเช่นกัน ในภาพเป็นตึกจีนในแถบมณฑลกวางตุ้ง
(ภาพ: www.hakkapeople.com.)
๒๗

อาคารบ้านตึกจีนเก่าในแถบมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เป็นอาคารทรงตึกก่อผนังหนาใช้ผนังรับน้าหนักอาคาร
แทนระบบเสาและคาน (ภาพ: www.hakkapeople.com.)

แม้ศิลปะที่ฮวยจุ่งโล้ง จะเป็นศิลปะจีน แต่ศิลปะ และสถาปัตยกรรมจีนก็มิใช่สิ่งที่แปลกตา
สาหรับชาวสยามในอดีตแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัชกาลที่ ๓ อาคารแบบศิลปะจีนก็ได้ปะปน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัดไทยอย่างแพร่หลาย นอกจากการสร้างวัดด้วยแบบศิลปะจี น เช่น วัดราชโอรสาราม
วัดตามประเพณีไทยหลายแห่งก็มักมีอาคารแบบจีนอยู่ในอารามด้วยเสมอ เช่น วัดกัลยาณมิตร และการใช้
วัสดุตกแต่งวัดไทยที่นิยมใช้กันมาก่อนในศิลปะจีนก็ปรากฏในวัดแบบไทยอย่างแพร่หลาย เช่น การตกแต่ง
หน้ าต่าง และช่องลมด้ ว ยกระเบื้ อ งดิน เผาเคลื อบฉลุ โ ปร่ งที่นิยมอย่า งกว้างขวางในการตกแต่งอาคาร
ศิล ปะจี น ๔ ซึ่ งช่ างไทยเรี ย กว่า “กระเบื้ องปรุ ” มัก มีรู ปแบบลวดลายในสั ณฐานทรงสี่ เ หลี่ ยม มั กเป็ น
กระเบื้องที่นาเข้ามาจากเมืองจีน๕ ก็เป็นรูปแบบที่มักพบทั่วไปในวัดของศิลปะไทยเช่นกัน สาหรับที่
ฮว
ยจุ่งโล้งพบหลักฐานที่ทาจากดินเผาเคลือบสีเขียวแบบจีนตกแต่งเป็นช่องลมของอาคารฮวยจุ่งโล้งชั้นล่าง
ของอาคารฝั่งศาลเจ้า ส่วนกระเบื้องมุงหลังคาแบบจีนดังที่พบ ณ ฮวยจุ่งโล้งนั้นก็เป็นวัสดุที่ช่างไทยคุ้นเคย
เช่นกันโดยช่างไทยเรียกว่า “กระเบื้องราง”๖
๔

Lan Xianlin, Folk Brick Carving, (Beijing : Foreign languages press, 2008)} p.126.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อักษร ก-ช. (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๘., โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง, (กรุงเทพฯ :
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๘), หน้า ๕๑.
๖
โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง, หน้า ๔๖.
๕

๒๘

สาหรับเทคนิคการก่อผนังหนารับน้าหนักแทนเสา และการทาคานด้วยแผ่นไม้เช่นนี้นอกจาก
ช่างจีนจะใช้แล้ว ยังพบว่า เป็นวิธีที่แพร่หลายในหมู่ช่างไทย ดั งจะพบว่า อาคารอุโบสถวิหารแต่โบราณใน
สมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์มักก่อผนังหนามากใช้รับน้าหนักอาคาร และใช้แผ่นไม้แทนคาน
ในส่วนบนของประตูหน้าต่างเช่นกัน ตัวอย่างที่ใกล้ที่สุด คือ อาคารวิหารวัดทองธรรมชาติที่ก่อสร้างตาม
แบบพระราชนิยมแบบจีนในสมัยรัชกาลที่ ๓๗

ลูกศรชี้คานไม้ที่วางพาดใช้รับน้าหนักแนวอิฐในด้านบนของหน้าต่างในบ้านเลขที่ ๔๒๕๕

ลูกศรชี้คานไม้ที่วางพาดใช้รับน้าหนักแนวอิฐในด้านบนของประตูวิหารวัดทองธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาคารแบบ
พระราชนิยมอิทธิพลศิลปะจีน เทคนิคโบราณเช่นนี้ช่างไทย และช่างจีนใช้ในการก่อสร้างอาคารอย่างแพร่หลายมา
ยาวนานก่อนที่การหล่อคานคอนกรีตจะเข้ามาในภายหลัง (ภาพถ่ายเมือครั้งบูรณะวิหาร พ.ศ.๒๕๔๓)
๗

ดูรายละเอียดใน สุรชัย จงจิตงาม, “พระวิหารวัดทองธรรมชาติ”. เมืองโบราณ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑(มกราคม
- มีนาคม ๒๕๔๔), หน้า ๙๔-๑๐๗.
๒๙

ในชั้น ๒ ผนังที่หนาของอาคารที่มีการก่ออิฐพบหลักฐานมีการคั้นด้วยแผ่นไม้ขนานกับพืน้ ตลอดแนวตามลูกศรชี้
ภาพจากบ้านเลขที่ ๔๒๔๗

ภาพขยายในส่วนที่ลกู ศรชี้ แลเห็นแผ่นไม้วางในแนวนอนของผนังอาคารแทรกอยู่ในระหว่างชั้นอิฐ

เสาปูนขนาดใหญ่ของระเบียงอาคารด้านหน้าโดยรอบของอาคารฮวยจุ่งโล้งนั้น แม้ภายนอก
จะเป็นเสาปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ แต่มีข้อสังเกตว่า ภายในแกนเสาควรเป็นเสาไม้ที่ก่ออิฐหุ้ม และฉาบปูน
ด้วยในส่วนปลายด้านบนของเสาในส่วนต่อเนื่องกันในชั้นสองของอาคารยังปรากฏเป็นเสาไม้ต่อเนื่องกัน

๓๐

ลูกศรล่างชี้แนวเสาก่ออิฐถือปูนในชัน้ ล่าง ลูกศรบนชี้แนวเสาไม้ในแนวเดียวกันในชัน้ ๒ สันนิษฐานเบื้องต้นว่า
เสาก่ออิฐถือปูนในชั้นล่างน่าจะก่อหุ้มเสาไม้

กระเบื้องมุงหลังคาแบบจีนทาเหลือในปัจจุบันบนหลังคาซุ่มประตูทิศตะวันออก
๓๑

กระเบื้องเคลือบสีเขียว เคยเป็นชิ้นส่วนประดับช่องลมของอาคารที่ฮวยจุ่งโล้งมาแต่เดิม

การประดับกระเบื้องปรุ อันมีที่มาจากศิลปะจีนที่พบในเขตสังฆาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยภาพขวาเป็นภาพ
ขยายบริเวณทีล่ ูกศรชี้

ดังนั้ น จึ ง พบว่าแม้ อาคารฮวยจุ่งโล้ งจะถูกสร้างด้ว ยแบบศิล ปะจีน มีอ งค์ประกอบในการ
ตกแต่งแบบจีน แต่เทคนิคการก่อสร้างเช่นนั้น ก็พบว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างอาคารทาง
ศาสนาของศิลปะไทยด้วย แสดงให้เห็นว่าเทคนิคเชิงช่างเช่นนี้มีการเรียนรู้ และถ่ายเทกันตลอดเวลาใน
สังคมที่คนไทย และคนจีนใช้ชีวิตร่วมในสังคมเดียวกัน
๓๒

อย่ างไรก็ตาม แม้ว่าอาคารฮวยจุ่งโล้ งจะสร้างโดยการใช้ศิล ปะจีนเป็ นหลั ก แต่ก็พบว่า
องค์ประกอบในการตกแต่งอาคารหลายส่วนมีความเกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบของการตกแต่งอาคารแบบที่
มักพบในสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม (colonial) เช่น พบใช้ระเบียงไม้โปร่ง เป็นแนวสี่เหลี่ยมกากบาท
ในบริเวณราวบันได และระเบียง ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไปในอาคารแบบอาณานิคมช่วงสมัยรัชกาล
ที่ ๔-๖ อันเป็นช่วงที่ชาวตะวันตกได้เข้ามามีบทบาททางการค้า และการเมืองสูง แต่ศิลปะแบบอาณานิคม
เหล่านั้นบ่อยครั้งก็ได้ผสมผสานกับศิลปะจีนเข้าไว้ด้วยกันแล้ว

การใช้ระเบียงไม้โปร่งเป็นแนวสี่เหลี่ยมกากบาท และด้านบนเป็นมู่ลี่ ตัวอย่างอาคารฮวยจุ่งโล้งฝั่งทิศใต้
จากบ้านเลขที่ ๔๒๔๗ ลูกศรบนชี้ที่มู่ลี่ ลูกศรล่างชี้ที่ระเบียงไม้สี่เหลี่ยมกากบาท

การใช้ระเบียงไม้โปร่ง เป็นแนวสี่เหลี่ยมกากบาท และด้านบนเป็นมู่ลี่ ในอาคารเก่าด้านฝั่งซ้ายมือ สันนิษฐานว่าอยู่
ถนนเจริญกรุง ในยุคที่ยังมีรถรถราง และรถลาก ถ่ายราวรัชกาลที่ ๕-๖ (www.tartoh.comtopic8139)
๓๓

ทั้งนี้ประกอบกับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแบบจีนในประเทศจีน ก็เริ่มมีอิทธิพลตะวันตก
ปะปนอยู่บ้างแล้ว เพราะมณฑลกวางตุ้งเป็นเมื องท่าค้าขายที่สาคัญของจีนตอนใต้จึงเปิดรับวัฒนธรรม
ภายนอกที่มีชาวตะวันตกมาค้าขายมากมายมาโดยตลอดได้ง่าย อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะฮ่องกงด้วย
สาหรับอาคารสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมที่พบก่อสร้างในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้นั้นมี
รูปแบบพิเศษร่วมกันที่สาคัญ คือ ถูกปรับลักษณะให้เข้ากับอากาศในเขตร้อนชื้นที่ฝนตกชุก และอากาศ
ร้อน โดยรูปแบบศิลปกรรมที่ เป็นการผสมผสานระหว่างอาคารแบบตะวันตกกับแบบศิลปะจีนนั้นก็พบได้
ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ปีนัง และมะลากาในมาเลเซีย สิงโปรค์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ซึ่งปรากฏมากในพื้นที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่๘
ดังนั้น กลุ่มอาคารฮวยจุ่งโล้งจึงมีคุณค่ายิ่งในทางศิ ลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแบบอย่ างของ
อาคารแบบจีนที่ปรากฏในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ชาวจีนมีต่อเมืองไทย รวมทั้ง
ยังเป็นตัวแทนภูมิปัญญาของช่างจีนโบราณในประเทศไทยไทยทางด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารแบบ
โบราณที่ปัจจุบันเหลือตัวอย่างที่ดี งดงาม และสมบูรณ์เช่นนี้ในประเทศไทยไม่มากนัก

๘

ดูรายละเอียดใน Ronald G. Knapp, Chinese houses of Southeast Asia: the eclectic
architecture of sojourners and settlers, (Tokyo ; Clarendon, Vt. : Tuttle, 2010), pp.42-253.
๓๔

บทที่ ๓
สรุป และข้อเสนอแนะ
๓.๑ สรุป
อาคารฮวยจุ่งโล้งตั้งอยู่ติดกับบ้านหวั่งหลีริมแม่น้าเจ้าพระยาในบริเวณปลายสุดของถนน
เชียงใหม่ แขวง และเขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยเป็นอาคารที่สร้างขึ้นด้วยแบบศิลปะจีนในสมัยรัชกาลที่
๔ ที่สร้างขึ้นโดยสกุลโปษยานนท์ และต่อมาได้โอนมาอยู่กับสกุลหวั่งหลี
ตัว อาคารเป็ น กลุ่ ม อาคารขนาดใหญ่ล้ อ มรอบผั ง สี่ เหลี่ ย มในรูป ตัว ยู หั นหน้าเข้า หาแม่น้ า
เจ้าพระยา เป็นอาคาร ๒ ชั้น ในลักษณะห้องแถวเรียงในแนวยาว โดยในตอนกลางของอาคารชั้นบนมีศาล
เจ้าม่าโจ้วอันเป็นที่เคารพของชาวจีนตัง้ อยู่
ระบบการก่อสร้างอาคารเป็นการก่อสร้างโดยไม่ใช้เสา และคาน แต่ใช้ระบบผนังรับน้าหนัก
เครื่องบนของอาคาร โดยเสาในด้านหน้านั้นใช้รับน้าหนักชายคาของระเบียงที่เปิดโล่ง เดิมทีในส่วนของชั้น
บน และชั้นล่างมีลักษณะที่เปิดโล่งสามารถเดินทะลุถึงกัน แต่ต่อมาได้กั้นฝาไม้ปิดแยกพื้นที่แต่ละห้องให้
เป็นเอกเทศในภายหลัง เช่นเดียวกับหลังคาแต่เดิมที่เป็นหลังคาแบบจีนที่เพิ่งมาเปลี่ยน และซ่อมแปลงตาม
สภาพปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๘) เมื่อราวปี พ.ศ.๒๕๓๘
ลานขนาดใหญ่ในด้านล่างปูด้วยหินสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งแต่เดิมคงปูเต็มพื้นที่ โดยปลายสุดของ
พื้นที่ในบริเวณที่ประชิดแม่น้าเจ้าพระยานั้นในปัจจุบันยังใช้เป็นพื้นที่ของโกดังสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงภูมิหลัง
การเป็นย่านการค้าที่สาคัญของธนบุรีที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนมีผนังที่หนามาก โดยผลการวิเคราะห์ทางเคมี ด้ วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่งกราดทาให้ทราบว่าประกอบด้วยปูน และทรายเป็นหลัก โดยมีปูนในสัดส่วนที่สูงกว่า
ทราย และจากภาพตัดขวางแสดงให้เห็นว่า ปูนฉาบผนังมี ๒ ชั้น โดยชั้นบนมีผิวที่ละเอียด และเรียบมาก
ซึ่งเป็นเทคนิคงานปูนที่แตกต่างจากการก่อสร้างอาคารในสมัยปัจจุบัน
รูปแบบที่มาของอาคารฮวยจุ่งโล้งมีความสัมพันธ์กับแบบอาคารในศิลปะจีนที่พบในจีนตอน
ใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบมณฑลกวางตุ้ง อันเป็นย่านถิ่นที่อยู่ แต่เดิมของชาวจีนแต้จึ๋วในประเทศไทย
ซึ่งคงได้นาเอารูปแบบศิลปะจีนเหล่านี้เข้ามาพร้อมกันเมื่อได้มาค้าขาย และอยู่อาศัยในสยาม
ลวดลายประดับตกแต่งอาคารของฮวยจุ่งโล้งยังเหลือหลักฐานชัดเจนตามสภาพเดิมบริเวณใน
ส่วนของศาลเจ้า ซึ่งประกอบด้วยลายไม้แกะสลักด้วยลวดลายมงคลในวัฒนธรรมจีน ในขณะที่จิตรกรรมที่
เคยเขียนตกแต่งในส่วนด้านนอกอาคารของหลังคาได้ลบเลือนไปเกือบหมดแล้ว

๓๕

๓.๒ ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากอาคารฮวยจุ่งโล้งเป็นอาคารที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมอัน
สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันอาคารในลักษณะเช่นนี้ในประเทศไทย
ถูกทาลายไปมาก และเหลือตัวอย่างไม่มากนัก อาคารฮวยจุ่งโล้งจึงมีคุณค่ายิ่ง อีกทั้งในบรรดาตึกจีนรุ่นเก่า
ที่เหลืออยู่ไม่มากนัก อาคารฮวยจุงโล้ง นับว่ามีขนาด และพื้นที่ที่ใหญ่โตตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เด่นกว่า
และเป็ น สง่ า ริ ม น้ าเจ้ า พระยา ซึ่ ง ควรได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ เ ป็ น มรกดทางวั ฒ นธรรมของชาติ โดยมี
ข้อเสนอแนะคือ
๑. อนุรักษ์อาคารโดยพยายามรักษาคุณค่าทางศิลปะที่มีอยู่เดิม และซ่อมอาคารให้มีรูปแบบ
ที่คล้ายคลึงกับที่เคยเป็นมาในอดีต ในการบูรณปฏิสังขรณ์ควรใช้เทคนิค และวัสดุตามฝีมือช่างดั้งเดิมให้
ได้ ม ากที่ สุ ด และเป็ น วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ อ าคารในอนาคต มี ค วามกลื น กลื น กั บ
สภาพแวดล้อมของอาคาร
๒. เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทางวิชาการ และเป็นการสืบค้นภูมิปัญญาของเทคนิคการ
ก่อสร้างในสมัยโบราณที่ไม่มีใครทราบชัดเจนในปัจจุบัน จึงควรมีการขุดตรวจทางโบราณคดี โดยควรขุดค้น
ในส่วนที่เป็นฐานของอาคารเพื่อสารวจรากฐานว่า ฐานรากของอาคารก่อสร้างด้วยวิธีใด เพราะการก่อสร้าง
อาคารฮวยจุ่งโล้งนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีระบบเสาเข็มและคานคอนกรีต เพราะการกล่าวว่ามีใช้ท่อนซุง
ทารากฐานนั้นก็เป็นเพียงการสันนิษฐาน ซึ่งจะตรวจสอบได้ก็โดยการขุดค้นทางโบราณคดีตามหลักวิชาการ
เท่านั้น อีกทั้งในระหว่างการอนุรักษ์ หากมีหลักฐานชิ้นส่วนของอาคารโบราณ เช่น หิน ปูน ไม้ กระเบื้อง
ควรจะเก็บตัวอย่างไว้บางส่วนเพื่อเป็นหลักฐานสาหรับศึกษาทางวิชาการต่อไปในอนาคต
๓. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมของอาคารฮวยจุ่งโล้งกับแบบ
บ้านศิลปะจีนในประเทศจีนอย่างละเอียดต่อไป เพราะองค์ความรู้ทางศิลปกรรมของตึกตามแบบศิลปะจีน
ยังเป็นความรู้ที่ขาดแคลนมากในประเทศไทย
๔. ข้อมูลตามข้อเสนอข้างต้นย่อมมีคุณค่าทางวิชาการมาก อาจเผยแพร่ในรูปแบบใดแบบ
หนึ่งที่เหมาะสม และควรจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งในลักษณะห้องแสดงขนาดเล็กเพื่อแสดงประวัติ และภูมิหลัง
ของอาคารเมื่อการอนุรักษ์สาเร็จแล้ว ซึ่งควรตัง้ อยู่ในบริเวณฮวยจุ่งโล้ง

๓๖
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